
CHICAGO HEIGHTS. 

J. Skonieczka może wam do- 

starczyć „Dziennik Chicagoski": 
zawiadomienia proszę posyłać p. 

a nr. 1441 — 5-ta ave. 

M. Pijanowski, 109 State ul., u- 

trzymuje „Dziennik Chicagoski": 
zamawiajcie najpopularniejsze 
pismo codzienne w Ameryce. 

Ruch w Towarzystwach. 
1! I 

Z h STANISŁAWOWA. 
— Tow. św. Andrzeja nr. 233 Zj. 

odbędzie swoje półroczne posiedzenie 
w środę, dnia Igo lipca o godzinie 

7:45 wieczorem, w l^ali nr. 4ty. — 

Wszyscy członkowie maję być obecni 

bo sa wa/ne sprawy do załatwienia. 

Zarazem przypominam iż podatek za 

halę będzie kolektowany na tem po- 

siedzeniu. — Waj. Wanderski, prez. 

Frau. Brandt, sekr. prot., 1424 

Luce ul. 

— Tow. Najśw. Imienia Maryi nr. 

2ei Zjedn. odbędzie swoje posiedze- 

iie jutro, w środę, dnia Igo lipca, o 

godzinie 7:30 wieczorem. w hali 

/.wykłych posiedzeń. Każdy człoupk 

iest obowiązany przybyć na to po- 

siedzenie, bo s4 waż?·» sprawy do za" 

atwienia. I)o zapłacenia oprócz regu 

larnego podatku, przypada 25c nad- 

zwyczajnego. — Piotr Mazurkiewicz 

prez.; Hieronim Szczodrowski, jr., 

r -erk prot., 1538 Holt a^e. 

Z KANTOWA. 

— Administracye wszystkich To- 

warzystw i Bractw Różańcowych ma- 

ją l»ardzo ważne posiedzenie dzisiaj 

.j. we wtorek o godzinie 7:30 wie- 

czorem. w hali zwykłych posiedzeń. 
— żia komitet: N. S. Budzban. pre- 

ł s. s. Pitera, spkr. prot., 1117 1'or- 

n«»ll ul. 
— Tow. sw. Władysława Król. 

odbędzie swoje półroczna 
' 

posiedze- 
nie w środę, dnia 1 lipca, o godzi- 

nie pół do ósmej wieczorem. Każdy 

jest obowiązany stawić się. St. Kup- 

czy, prezes; Jul. Montowski, sekr. 
' 

prot. 

Oddział 1-szy Ligi Samopomocy 
Polaków w Ameryce zawiadamiam 

szanownych swoich członków j tych 

którzy cłu·;.» należeć do organizacyi, 
w następny czwartek, t. j. w dniu 

2-co lipca. odbędzie się miesięczne 

1 osiedzenie w małej hali Walsha, 

róg ulic Xob!e i Emma. Proszeni są, 

wszyscy którzy w ..Samopomory" 
pracować chcą wspólnie dla polep- 
szenia bytu osobistego jako i narodo- 

wego. aby raczyli jrzybyć o godz. 
8 mej wieczorem. M. Kosiński, sekr. 

prot. 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tę smutną wia- 
domość iż 

Ś. . 
.\n<lr/pj Ziółkowski 

najukochańszy maż mói i ojciec 
nasz. p- krótkiej lecz ciężkiej 
chorobie, pożegnał si© z tym 
światem. —<*trzonv św. Sakra- 
mentami. dnia 30go czerwca. 
1914 roku. o eodzinie Ir 15 po 

północy przeżywszy lat 61. 
Bliższe szczegóły o pogrzebie 

póihiej. 
Dom żałoby pnr. 2119 Tho- 

mas ul. 
W smutku pogrążona: 
Rodzina. 

w 

i 

ś. r. 
Kucenius/. Piasecki 

najukochańszy synek nasz. po- 

większył grono aniołków i zas- 

nął w Bogu. dnia 29 czerwca, 
1914 roku, o godzinie lszej w 
nocy. przeżywszy 2 lata, 6 mie- 

sięcy i 13 dni. 

Pogrzeb odbędzie się w śro- 
dę. dnia Igo lipca, o godzinie 
1 Otej rano. z domu żałoby pnr. 
1437 Cleaver ul., do kościoła 

Św. Trójcy, a stamatd na cmen 
tarz św. Wojciecha. 

Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Mateusz i Aniela Pileccy, — 

rodzice; Kazimiera, siostra: Ry- 

szard. brat. 

t 
Wszystkim krewnym i zna- 

jomym donosimy tę smutna 
wiadomość i* najukochauazy 
mąż mój i ojciec nasz 

Ś. P. 
.MN ORACHIS 

pożegnał się z tym światem, o- 

patrzony św. Sakramentami, d. 

28go czerwca, t. j. w niedzielę. 
0 godzinie 11:30 w nocy, licząc 
lat 54. 

Pogrzeb odbędzie sie w środę 
dnia 1-go lipca, o "odzinie 9tej 
rano. z domu żałoby p. nr. 2904 
Daweon ave., do kościoła św. 

Mikołaja, a stamtąd na cmen- 

tarz św. Mikołaja. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Katarzyna iHarhus, żona; 

(irwgorz j Onmiry. synowie; 
. i Marranna. córki; Prak- 

seda ł Józefa, synowe; Antoni 
Bartoszek i Stefan Rewniak, 

zięciowie, wraz wnuki i wnucz- 

ki. 

JL 

Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutną wia- 

domość iż najukochańszy mąż 

mój 1 ojciec nasz 
Ś. P. 

Jan G rzeczka 

po krótkiej i ciężkiej chorobie, 

pożegnał się z tym światem, o- 

patrzony św. Sakramentami, d. 

28go czerwca, 1914 roku, o go- 
dzinie 6tej wieczorem, przeży- 

wszy lat 48. 
Pogrzeb odbędzie się w środę 

dnia Igo lipca, o godzinie 9tej 

rano. z domu żałoby pnr. 4605 

Winchester ave., do kościoła 

Najśw. Serca Jezusa, a stamtąd 
na cmentarz Zmartychwstania 
Pańskiego. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 

i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrężeni: 
Józefa firzeczka, zona: Jan, 

Roman. Stanisław, Wacław, sy- 

nowie; Maryanna, Helena, cór- 

ki: Jan Labedź, zięć: Helena, 

synowa, wraz z całą familią. 

Drobne ogłoszenia 

Jedyna Odpowiedzialna 

Szkoła dla Polaków 
(założona 1889 r.) 

Najszybsza, najtańsza i gruntowna 
nauka angielskiego w klasach i kore- 

spondencyjnie—gwarantowana. Otwar- 
ta we dnie i wieczorami. W niedzielę 

j i święta, od 10-tej do 12-tej przed pol. 

Narodowa Szkoła Języków 
1IS2 Milwaukee Ave. 

* 

r«Sg Haddon Ave. 

1 UCZ SIĘ SALW1ERSTW 
W kilka ty^odnlarh; jasna, czysta I ła- 

twa praca; narzędzia dajemy; we dnie I 

wieczorne klasy: egzaminaoya I wydaje- 
my dyplomy; miejsce dla każdego męi- 

ezyeoi; mota· zarablad pieniądze pod. 
liai oaakL 

New Mód BsrDsr Scliool, 
612 W. Madison ul., Chicago. 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

Eksperci uezą. Przvrzady dajemy. Mała zapłata 
podczas nauk . Czysty lewki fach. CKohista 

etruKCja. Dzienne wieczorne kursą. Zapytać aitj 
o pan * Witkowskiego. 

Weeden's High Class Barber School 
12»;{ \~. Madison ni.. 1HH ĄfiO 

Polska Szkoła AkuJieryi 
Irkorporowan pod prawami 
gt-.n^w Z'edr.oczonyoh ro- 

ku 1891 Kompletny kurs w 

położnictwie· Staranna naa- 
Ira Umiarkowana cena. 

Dyplomy wiine m cał^ Ameryką 
Do nauki prtyjaaiie się każde { 
feraau. Prty Sokole muni j 
Zakład Położniczy, grfzii» nie I 

tamotne niewiasty mou$ otr*yma4 staranną 1 
•mieifuia usługę całkteni zad*raBO. 

Po bliższe fzc*a<i<Mr rlsa^doi 

Polish College of Midwifery 
* Dr. W. Statkiewicz, prez. 

1169 Milwaukee ove. Dept C, 
i cm JAGO. ILU - 

Drobne ogłoszenia 
o <st rnvrv 

POTRZEBA uczni do nauki języka 
i angielskiego. Speoyalny kurs letni, 
! codziny od 7-mej do 9-tej wieczo- 

i rem. L. G. Skaryszewski nauczyciel, 
1311 W. Chicago ave. 29-30 

; POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty na farmę. Zgłosić sie natych- 
miast do apteki Leszczyńskiego. — 

3337 S. Morgan ul. 30 

ORGANISTA, kawaler, trzeźwy, zdol* 
ny. posiadający dobre świadectwa i 

gruntowna znajomość muzyki i śpie- 
wu kościelnego, poszukuje posady, 
która może objęć zaraz, 'dres: — 

Edmund Sarnowski. 6 Bluff ave., — 

Schenectady, . Y. 30 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania. Po wyuczeniu dobry zaro- 

bek. 2153 Milwaukee ave. 30 

POTRZEBA mężczyzn do nauki kro- 

ju. szycia i prasowania na czysto.— 
1412 X. Ashland av., blisko Black- 

hawk. 1 
m -twmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmm^tmtmmm^mmmmmmmm 

POTRZEBA porządnego mężczyznę 
na mieszkanie. Spytać w balbierni 

na Blackhawk. 30 

POTRZEBA dwóch mężczyzn na mie 

szkanie. 939 W. Erie blisko Milwau- 

kee ae.. 2gie piętro. 30 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

! nie. 921 Center ave.. 2gie piętro. — 

front, blisko Milwaukee a^e. 30 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1430 Dickson ul. 30 

WYGODNE i tanie mieszkanie dla 

dziewcząt lub meżczvzn. Zęrłosić się 

wieczorem o 7me? 604 "'irtis ul.. 

3cie 
" *--· front. 30 

PTORZEBA mężczyzny na mieszka- 

nie z wiktem lub bez. 1340 W. Divi- 

sion ul., 3cie piętro, z tylu. $4 mie- 

sięcznie. 30 

POTRZEBA dwie dziewczęta na mie 

szkanie. 1733 Superior ul. 

POKOIK do wynajęcia dla panien.— 
923 Lincoln. 

ZOSTAŁ zpublony biały pudelek od 

młodych, wczoraj wieczorem. Znalaz 
ca otrzyma nagrodę. 1246 Holt str. 

ŚWIEŻO przybyła z Eurony dziewczy 
na poszukuje zajęcia. 1836 Waban- 

sia avę. 
1 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1070 Paulina ul., w tyle. 1 

UMEBLOWANE pokoje do wynaję- 
cia. 1320 X. Ashland ąve. 

Cieśla 
(Carpenter ). 

i na wpielkie reperacye domów jak: 

'( drzewné, plurabiarskie. elektryczne i 

papierowanie, wykonuje najtaniej i 

nnjgustowniej. Zawołajcie nas listo- 

wnie lub osobiście. (tymczasowy a- 

^ . J. Ul.»., Xl ó N-i, 

Drobne ogłoszenia 
2c 7j\ c* owo 

ZOSTAŁY zgubione pieniądze w su- 
mie $1,800 dolarów. Łaskawy zna- 

lazca jeżeli odda dostanie $100 do- 

larów nagrody. 4749 Ada ul. St. So- 

bieski. * · ! 

POTRZEBA jednego lub dwóch ,°*- 
czyzn na mieszkanie bez wiktu. 1003 

Milwaukee ave., front, 2 niętro. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1546 Augusta ul., front na do- 
le. 1 

, 

POTRZEBA 2 mężczyzn na mieszka 

nie, z wiktem. 1468 N. Paulina ul., 
na dole. 

POTRZEBA 2 mężczyzn lub dziew- 

cząt na mieszkanie. 1323 W. Erie ul. 

W tylnym domu. 1 

POTRZEBA spólnika do farmy z 

małą gotówka. 1155 Chicago ave., 

3 piętro, front. 

POTRZEBA mężczvzn ua mieszka- 

nie. il 14 Milwaukee ave., 3 piętro. 

POTRZEBA $300 na pierwsza hi- 

potekę. Dobre warunki. Adres w 

Administracyi Dziennika Chicago- 

| skiego. 
Poszukuje Zygmunta Lempickiego — 

atolownika. $5 nagrody temu kto 

I wskaże jego adres. Konstantyn 
Łęmpicki. 2134 W. ISth pl. 

ZNALAZCA OKULARÓW niech się 

zgłosi pnr. 1414 Dickson ul., 2gie 

piętro. 

DOBRY szewc poszukuje roboty. Zna 

sie na reperacyi obuwia. Adres: Mar" 

cin Nowacfci, Infirmary C. 4, Oak 

Forest, 111. 

SZEWC europejski poezukujo pracy 
w swoim fachu. 4335 Wood ul. J. 

Makówka. 

POTRZEBA porządnego pana na mie 

szkahie. Drugie piętro, front. 1526 

Walton ul. · 

' 

. 

:~wmr mm · · ·> 

POTRZEBA dwóch lub jednego męż 
czyznę na mieszkanie. 14 20 W. Divi- 

sion ul.. 2gie piętro, front. 

Zaginał scotch collie, pies; znalaz- 

ca proszę zawiadomić: Barczak, 1370 

Bauwans ul., nagroda. 

DWIE panny lub panów na mieszka- 

nie. z wiktem lub bez. 1537 Tell pl., 
front. 

CZTERO pokojowe mieszkanie d. 

wynajęcia dla dobrych bezdzietnych 
ludzi. 1248 Noble ul. 

POTRZEBA porządnych mężczyzn 
na mieszkanie. Pokoiki frontowe. — 

Osobne wejścia, kąpiel, tanio z wik- 

tem lub bez. 745 Milwauke ave., róg 

Carpenter ul., nad bankiem. 1 

Poszukuję pracy jako gospodyni — 

na farmy. M^rya Sołtys, 2127 Hast- 

ings i 13ta ul. 1 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1024 Milwaukee ave., 3cie pię- 
tro. 1 

_ 

PRACA. 
*-«7 4 V OTTO 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 

niarek przy spódnicach (skirts). — 

Percival B. Palmer and Cn 367 W. 

Adams ul. 1 

POTRZEBA kob^Pt do prz°b'erania 
szmat. 869 Orléans ul., 2 bloki na 

północ M Chicajro ave. 30 

POTRZFBA dziewczyny do domowej 
robotv. 674 W. 63ta ul. 1 

POTRZEBA prasowniczek przy do- 

brych d Mch ubraniach. 1115 " 

Ashland ave. 1 

POTRZEBA strycharza może być 
świeżo przybyły z Europy tylko ta- 

ki co iiwl° wypalaj cesie. Angielski i 
jeżyk nie potrzebny. 1011 Currier 
uh 1 

POTRZEBA blacharza. 1316 W. Di- 

vision ul. Zgłosić sie zaraz. 

POTRZFBA kobietv do domowej ro- 

boty 1610 Girard ul. 

POTRZEBA kobiety do kuchennej 
robotv. także kelnerek do restaura- 

cyj 1720 W. Division ul. 1 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do domowej roboty. 1102 N. Wood 

ul· J. 
POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. 372 W.Oak ul. 7 

POTRZEBA panny do pracy biuro- 

wej. Musi umieć pisać na maszynie. 
1414 X. Paulina ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 820 California ave.·, blisko 

Polk., 1 

j POTRZEBA 10 dziewcząt do fastry- 
I gowania kantów przv kamizelkach. 
Także ręcznych dziurkarek. Ecker. 

I 2310 Armitage ave., róg Oakley. 2 
-o————————————— 

! POTRZEBA małego chłopca do po- 
1 syłck i składu. 1311 W. Chicago av- 

j POTRZEBA doświadczonej dziew- 

I czyny do ogólnej domowej roboty.— 

j Zgłosić sie 1102 N. Ashland ave. 
POTRZEBA chłopaka do piekarni, 
taki który już w piekarni pracował. 
3028 Milwaukee ave. 

POTRZEBA maszyniarek do wierz- 

chnich kieszeni i do nodszewki, także 

prasownika szewków. 1433 Emma 

ul. 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 

sowania na czysto. \Vy\czenie zapew 
nione 926 Milwaukee a*'e. 7 

POTRZEBA dziewczvny do roboty w 

polskiej pralni, z wiktem i mieszka- 

niem. 926 Milwaukee ave. 1 

POTRZEBA dziewczyny 15 do -let- 
niej do domowej roboty, przy dobrej 
familii, musi rozumieć po niemiec- 

ku : iobra zapłata. Zgłosić się 856 

George ul., lsze piętro, na lewo. 1 

POTRZEBA dziewczyny do kuchni 

w restauracyi. 1182 Milwaukee ave. 
1 

POTRZEBA doświadczonej kelnerki 
do restauracyi. 1182 Milwaukee av. 

lsze piętro.. 1 

POTRZEBA dobrej dziewczyny lub 

niewiasty do restauracyi. Taka która 

umie gotować ma pierwszeństwo. Ra" 

cziński. Nilei Iłl. pomiędzy starym 
i nowvm cmefctarm św. Wojciecha. 

2 

POTRZEBA chłopca 161etniego do 

nauki w piekarni. 2921 Milwaukee 

aV®* 

PRACA. 
le ZA Sł.OWO. 

POTRZEBA doświadczonej niewia- 

sty do darcia szmat. Józef Kopacz, 
v1453 Hamburg str., róg Southport i 

Clyboum ąyę. 3 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 

cząt do robienia rygli przy kostu- 

merskich spodniach. Stała praca. 
1029 Cambridge ave. 

' 

30 

POTRZEBA agenta do sprzedawania 
domów na dobre komisowe. 908 N. 

Ashland ave. XXX 

POTRZEBA chłopaka do praktyki 
introligatorskiej. — 1154 Milwau- 

kee ave. , 
30 

POTRZEBA balbierza na stałe. 1473 
W. Huron ul. 30 

POTRZEBA dziewczyny do obszywa- 
nia kieszeni na Union Spécial maszy- 
nie. Druga dzlewczvne do obrzuca- 

nia snodni i wyszywania dziurek 

przy spodniach. 1225 Holt ąyę. 30 

BALBIERZA -potrzeba stale lub wie- 

czorami. za dobrem wynagrodzeniem 
3030 W. 22ga ul. _30 
POTRZFRA dośwtadczonvrb wvkofi- 

czarek nrzv damskich płaszczach 1 

ubraniach. Percival . Palmer and 

Co.. 367 W. Adams ul. 1 

POTRZEBA dzipwc7vny do ogólnej 
robotv 16 do 1 Sletniej. 1 64 9 W. D'- 

vsion ul. 1 

POTPZ^PA kobiety w średnim wie- 
ku do domowei robo»"· tygodnio- 
wo. 2731 W. Division ul. 1 

?7\ 100 mC7c?vzr do nracy 

od sztuki i *?6 do «30 miesięcznie: 

stała Draca. 671 Milwaukee ąyę. 3 

7 rlobrpsO zecpra znajace- 
pi*» również na maszvnach <*-u~ 

kprajcich. Z-łp^nW-nadsyłać nod 
odresepi Texas P^łish News Publl- 

shing Co.. San Antonio. Texas. 30 

POTRZEBA dobrvcb maszvniarek do 

ł*eb]e*iia wierzchnich kieszeni, także 
do robienia podszewki i pierwszych 
ręcznych 5 do wvszvwania dziurek. — 

15 10 N. Ashland ave. 

POTRZEBA balwierza na wieczory. 

3036 Milwaukeo ave. 

POTRZEBA dziewczyny lub niewia- 

stv rto domowej .roboty. T-ibizer, — 

1446 Chicago ave. 1 

POTRZEBA dziewczyny do robi°nla 

podszewki ..hackers", tak?e ściegarzy 

przv kamizelkach. 1621 N. Rich- 

mond ul., blisko North ave.. Blein. 3 

POTRZEBA ftarszej kobiedy do 

dzieci. 1452 Cleaver ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 1701 Erie uK 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 1215 N. Robey ul. 

POTRZEBA dobrej dziewczyny do 

domowei roboty, tylko taka co umie 

prać i gotować niech się zgłosi. 
1459 Cleaver ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Niema dzieci. Dobra zaplata. 
1228 W. Chicago ave.l w składzie. 1 
mmmm— mmmmimmmm— ,, u — 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. 1339 N. Hoyne av. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 2120 Armitage ąve. 

POTRZEBA buszelmana, także pra- 

sownika przy surdutach. 2864 Mil- 

waukee ave. * 

BIURA PRACY. 
Najwięks:e i Najstarsze Biuro Pracy 
Potrze a wielu (!zlewcz:jt do resMiranoyi, myca 
statków do $7 tycodnowo. Niedziele Wolne 
lui» z niedziela. Kobiet do klubów od 1 do 2 do 

ubierania statków. Kucharek do restaurancyi 
i salonów. Dz cwcząt do domowej roboty, do 
hotelów i na wyjazd. Dz ewcząt do fabryk. No· 
w przybyłe otrzymują dolną stała pracę, niepo· 
bu jecie czekać możecie iść zaraz do pracy. Jea | 
leśni y w intere-ie 13 at i dajemy najlepszą pracę. 

975 Milwaukee Ave. nad apteki} 

POTRZEBA 25 chłopców do .machi- 
ne shop'; 40 dziewcząt do hoteli, — 

musza mówić po angielsku, także do- 

świadczonych mężezyzn na farmy;— 

$3 dziennie i wikt. 1539 W. Chicago 

ave. Narodowe Biuro Pracy. 

POTRZEBA robotników (To boru i na 

żelazne koleje. Także możecie nabyć 
tanim kosztem farmy. Którzy szuka- 

ia pracy lub farm, to raczą się zgło- 
sić dzisiaj na posiedzenie o godzi- 
nie 8mej wieczorem pnr. 1808 S. | 
Ashland ave., Chicago, 111. 

DZIEWCZĄT .do dobrych prywatnych 
familij w Chicago i letnich miesz- 

kaniach. Wolna podróż. Mrs. Slayis 
Employment office. 1825 W. Divi- 

sion ul. . . 

Kupno i Sprzedaż, 
2c ZA SKOWQ 

NA SPRZEDAŻ pracownia krawiec- 
ka. ze spodniami. Muszę sprzedać 
w tym tygodniu, z powodu założe- 

nia innego interesu. Sprzedam bar- 

dzo tanio. Adres w Administracyi 
Dziennika Chicagoskiego. 1 

NA SPRZEDAŻ dobra* buczernia i 

grosernia, z powodu innego intere- 

su. 3823 So. Kedzie ave. 30-1-3 

NA SPRZEDAŻ dom, 2 piętrowy i 

na dole skład cukierków, blisko 

szkoły publicznej. Zgłosić się p. nr. 

4636 Hermitage ave. 1 

DOBRA GROSERNIA na sprzedaż z 

powodu wyjazdu do Europy. Adres 

w Administracji Dziennika Chicago- 

skiego. 6 

SKŁAD cukierków na sprzedaż. — 

1911 Erie ul. . 

5 

FARMA na sprzedaż. 40 akrowa w 

Sobieski, Wis. Wiadomość: 105> . 

Hermitage ave- 1 

NA SPRZEDAŻ dobra piekarnia, ta- 

nio. Adres w Administracyi Dzienni- 

ka Chicagoskiego. 1 

STATKI domowe na sprzedaż. 821 

Rose ul. 7 

NA SPRZEDAŻ skrzypce. 3225 Wall 

ul., u góry nad salonem. 1 

DOBRY rogowy salon na sprzedaż. 
3031 Archer ave. 3 

PIEKARNIA na sprzedaż y polskiej 
okolicy. Adres w Administracyi 

Dziennika Cbicagoskiago. 1 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków.— 

Bardzo tanio. Blisko szkoiy. 1734 

W. Ohio ul. 

Kupno i Sprzedaż. 
2c ZA LOWO. 

FARMAj 
? Jeżeli chcecie kupić dobrą farmę, j 
S nie piaski lub nieużytki tylko pra 5 
5 wdziwle dobra farmę,z której nie j 
< będziecie zmuszeni uciekać to je- i 
> dźcie wprost do Lublina Wiscon- j 
( sin, tam znajdziecie tysiące farm j 

S najlepszej czarnej ziemi do kupie ( 

? nia od samych właścicieli. i 

\ Tam znajdziecie tysiące boga- ? 

? tych farmerów polskich, z które- s 

< mi będziecie mogli gię rozmówić 
5 nim farmę kupicie, byście się zo- '! 
c stali oszukani. Tam znajdziecie ]» 
i polskie kościoły i szkoły, tam i| 
i znajdziecie tartaki, fabryki masła ji 
S i sera i targi na wszystkie pro— <[ 
? dukta. 'i 
\ Lublin leży nad koleją Soo line 
> —z Chicago pocigg wychodzi o <1 
< 7mej wieczorem z stacvi kolejo- J» 
> wej na Harrison ulicy i 5th ave. ([ 

M. DURSKI 
Lublin, Wis. 

KTO sobie chce kupić dobre meble, 
używane 2 lata i pół, niech się zgło- 
si pnr. 1020 W. Erie uh 30 

SALON na sprzedaż, dobre miejsce 
dla Polaka albo Rusina. Dzierżawa 
na 3 lata. rent $25, powodu wyjazdu 
do innego miasta. Adres w adm. 

Dziennika Chicagosikie-o. 1 

MEBLE dobre, musza być sprzedane 
do Igo. tąjiio z mieszkaniem. 1014 

N. Ashland ave. 30 

Extra liargain no. 545 
W Irving Parku. Dom na 3 renta 

po 5 pokoi. Wanny, gaz. eltkryka. — 

Lota 371/2X10,2. Rentu $47 miesięcz- 
nie. Cent tylko $3900. Potrzeba $700 

gotówki. 
Dom Komisowy, 154.1 Division str. 

Salon na Properta 
Dobry salon na Stanisławowie. Stare 

wyrobione mielsce. Rent $35 z mie- 

szkaniem. Lease na 5 lat. Piwo po 

$3.50 beczka. Sprzedaje 80 beczek 

miesięcznie. Elektryczne „piano" za- 

płacone. Własny license. Zamienimy 
na dochodowe properta. — (No. 29). 
Dom Komisowy, 1543 Division str. 

Properta na Grosernię 
Dom na fundamencie i 5 lot w Jeffer- 

son Park. zamienimy na grosernię, 
mleczarnię lub Candy store. Mortga- 

ge na 5 proc. — (No. 244). 

Dom Komisowy, 1543 Division str. 

Grosernia na Trójco wie 
Dobre rogowe miejsce. Targ $35.00 
dziennie gotówka (nie ma książek). 
Właściciel kupuje property wraz z 

byznesem. Sprzeda za $700. 
Dom Komisowy, 1543 Division str. 

Extra Bargain tio. 221 
Erick na Maryanowie. Gaz 1 ustępy 

wewnątrz. Rentu $72'\ Cena $6300. 
Dom Komisowy, 1543 Division str. 

Extra Bargain no. 109 
Brick na 4 renta 4 do 4 na Trójco- 
wie. Gaz i ustępy wewnątrz. Góra do 

bielizny. Rentu $600 rocznie. Cena 

$4900. 

Dom Komisowy, 1543 Division str. 

ZAWSZE i wszędzie najtaniej kupi- 

cie property przez Dom Komisowy. 

NA SPRZEDAŻ urządzenie do skła- 

du czyszczenia, tak jak nowe. Żelaz- 

ka i podstawki (press bocks). 1100 

. Robey ul. * 

NA SPRZEDAŻ salon dla Polaka, tyl 
ko, musi Uyć sprzedany zaraz. 18 <8 

N. Robey ul. 30-1^-3 
NA SPRZEDAŻ dobra rogowa groser 
nia, robi sie dobry interes, ważny po- 

wód do sprzedaży. 1528 Nortb ave. 

Sprzęty domowe na sprzedaż tanio. 

830 N. Ashland ave. 
1 

STATKI na sprzedaż z powodu wy- 

jazd u^l231BismarckpU^^^^ 
Pierwszorzędna balwiernia i sala bi- 

lardowa na sprzedaż, bardzo tanio. 

3044 W. 22ga ul. S. Przybylski, wła- 

ściciel. 

TANIO musze Rprzedać z powodu in- 

nego interesu grosernię i buczernię. 

:.głosić się 1745 W. Division ul.. 
3cie 

piętro, front. 

GROSERNIA na sprzedaż, musi być 

sprzedana w tym tygodniu. Zgłosić 
się 1518 W. Chicago ave. Niec. 1 

STATKI na sprzedaz z powodu wy- 

jazdu. 1527 Augusta ul., tylny dom. 

Sprzęty domowe na sprzedaż. 1748 

N. Hermitage ave., w tyle. 1 

NA SPRZEDAŻ warsztat reperacyjny 
obuwia, z powodu wyjazdy do inne- 

go miasta. Musi być sprzedany za- 

raz, tanio. 2339 Fullerton ąve. 1 

YVielka taniość 
za $4000 kupisz.2 piętrowy brick 1 

jeden piętrowy brick, w którym się 

mieści skład. Dobry na jakikolwiek 
interes, przynosi rentu $56 miesię- 

cznie, blisko szkoły, kościoła i par- 

ku i tramwai. Zgłosić się 1745 W. 

Division ul., 3ęie piętro. Łronk^^^^ 

N\ SPRZEDAŻ dobry młody ciężki 
koń do każdej roboty, także wóz 

i 

bryczka. 1654 Cortland ul. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków w 

dobrej polskiej okolicy, sprzedam ta 

nio. 725 Ayres ct. 

SALON na sprzedaż tanio, z powodu 

wyjazdu na farmy. 698 N. Sangamon 
111'. 

NA SPRZEDAŻ Wbite maszyna, uży- 

wana dwa miesiące. 1911 Cortland 

ul 

STATKI domowe na sprzedaż z orga- 
nem. 1221 Fry ul., tył. ? 

NA SPRZEDAŻ tanio 10 pokojowy 
domek, dobry na 3 mieszkania. 2514 

Haddon ave. 

NA SPRZEDAŻ dobry transfer naroź 
nikowy salon, z licencyą, lub bez; — 

długa dzierżawa. Po bliższe szczegóły 
zgłosić się Joe Błoński, 412 S. Clark 
ul· 1 

BUCZERNIA na sprzedaż, z powodu 
ważnej przyczyny, tanio. Adres w 

adm. Dziennika Chicagoskiego. 1 

Kupno i Sprzedaż. 
tc ZA SLOWr. 

NA SPRZEDAŻ mleczarnia. 2 konie, 
3 wozy. 1206 W. Chicago ave. 30 

FARMA 
Na sprzedaż albo wymianę za chica- 
goska realność. Akrów 220. Sto mil 
od Chicago, Elkhart, Ind. Dobra rola 
na pszenice i koniczynę. Akr $95.— 
MARTIN HEJL, właściciel. 1845 S. 

Springfield ave., Chicago. 1 

RZECZY domowe na sprzedaż. 1343 
N. Ashland ave. na dole. 2 

SALON na sprzedaż. 2350—52 Blue 
Island ave. 30 

SALON na sprzedaż, robiący korzy- 
stny Interes. Mieszkanie. Kobiety 

zostały osamotnione. 1834 Milwaukee 
ave. Telefon Haymarket 5706. 30 

BALWIERNIA na sprzedaż, tanio. 

2113 Armitage ave. 30 

BARGAIN! 
Mam na sprzedaż trzy piętrowy 

brick house, 1455 Cleaver ul., za 

$5300.00, dwa piętrowy brickhouse 

1535 Cornell ul., za $4100.00, jedno 
piętrowy brickhouse wraz z jedno 
piętrowym frame budynkiem, 2043, 
2045 N. Wood ul. ,1 cztery piętrowy 
murowany budynek 24x100, 2000 

W. Superior ul. mieszczący w sobie 

salon, grosernię i balwiernię. O 

bliższe szczegóły proszę się zgłosić 
do salonu. 2000 W. Superior ul. 

XXX 

MLECZARNIA na sprzedaż. 1036 

Hermitage ave., z powodu nieporozu 
mienia; w jednem miesiącu, tanio. 

MALE statki na sprzedaż. 854 Her- 

mitage ave. 1 

$2700 KUPI 2 piętn wy drewniany 

pnr. 1816- N. Ashland ave., właści- 

ciel, 2751 Armitage ave. 6 

GRAMOFON sprzedam z rekordami 
702 N. May ul., 3ci- piętro, tylny 
dom. Zgłosić się o godzinie 7mej wie 

czorem. 1 

NA SPRZEDAŻ fortepian masywny 

3 kawałkowy garnitur, parlorowy, 
meble z jadalni, kuchni, eypialni i 

biblioteki. Kompletne 4 pokojowe 

pomieszkania. $75. 1319 N. Rock- 

well ul., blisko Division. 1 

MEBLE na sprzedaż. 745 Ayers ct. 
1 

RZECZY domowe na sprzedaż. 1063 
N. Wood ul., 2gie piętro, w tyle. 1 

RZECZY domowe na sprzedaż tanio 
z rentem z frontu na drugiem. — 

821 Ross str. - 3p 

NA SPRZEDAŻ rzeczy z 4 pokoi —· 

rzeczy domowe i ładna ,musie box*. 

Zgłosić się po 6tej. 1318 Wood ul., 
blisko Milwaukee ave., na dole. 1 

Austro-AmericanS. S. Go. 
Bezpośrednia usługa miedzy No- 
wym Yorkiem a Austro-Węgrzech. 

niskie: ceny 

Dobni obsługa, fwiatło elektryczne, do 
skonale jedzenie, wino darmo, trzeciej 
klasy kajuty na Parowcach Kaiser Frani 

Joseph 1. i M art ha Washington. 
Wszelkie języki używane w Anstr·* 
Węgrzech zrozumiane na okręcie» 

Po wszelkie informacre zgłosió eię do 
Generalnych Agentów: 

PHELPS BROS. & CO. 
2 Washington ulica - NEW YORK, X.T. 
Albo do ich prawnych agentów w 81r 

Zjednoczonych l Kanada l* 

STATKI domowe na sprzedaż. 1239 

Fry ul. 1 

«<50 GOTÓWKI. RESZTA M TESTE- 
CZNIE. 

* uni dom i In* 
" 

lisko We- 

stern Electric fabrvk w Hawthorne. 

Zobaczcie tę ™'noś. pnr. 3134 So. 

33rd ave. Cena $1800. Właściciel p. 

nr. 1518 W. 12tą ul. 

BAL-^EP^a na sorzedaż. 2042 N. 
r>riV,ftv ul. 1 

rzeczy na edaż. 1542 

Cornell lu. 30 

NA SPRZEDAŻ tanio 3 piętrowy 
mieszkaniowy dom na dwóch lotach. 

Weramda w tyle. 50X80. Musi być 

sprzedany. Zgłosić sie do właściciela. 

21(^9—2111 S. Ashland avę. 7 

RZECZY na spriedaż tamio. Tanie 

mies-'-'nie. 1019 Currier ul., front 

u góry. 
30 

STATKI na sprzedać. 1708 Austin 

ave. 
1 

TANIO (Bargain) dwa rjłode konie. 

1200 i 1100 funtowe. Właściciel. 
— 

2255 W. Chicago ave.. 2gie piętro. 
1 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, 

tabaki, tanio, z powodu choroby. 
— 

2102 N. Leavltt ul. 3 

NA SPRZEDAŻ grosernia tanio. — 

1465 Tell pl. 6 

GOLARNIA na sprzedaż, stare, wy- 
robione miejsce, z powodu innego in 
teresu. 16? . Ashland ave. 1 

PIEKARNIA na enrzedaż. w polsko- 
litewskiej okolicy, z powodu wyjazdu 
na farmy. 2815 S. Leavitt ul. 30 

BARGAIN. Półtora piętrowy domek 

(cottage). Sześć dużych pokoi z ka- 

pielnia i ustępem, otwarte zaprowa- 
dzenie wody. Podłoga w bezemencie, 
zlew fsink) woda. Sprzedam tanio. 
— 2419 Frankfort ul. Właściciel. 1 

Kupno i Sprzedał. 
maB==S==2c ZA~ŚLOWO. 

' 

NOWE i aleco znoszone krawoowa- 
ne ubrania 1 palta wartości $40 do 
$50 i wyżej. S. Gordon. 1415 S. 

Halsted ul. X" 

Pieniądze na RealnoSd 
Wr daita" pożrtakn na druirl mor^ecr. o4 
200 do1.000 nn wasze CWcatroskle u'epszone 
propert;· po Procent, Możecie «płacić w mle- 
ilęcznyeb ratnrh Pirnifąć7.i> otrzymacie w Ur· 
tkmcrasle. Przyjemna u sluira. 

Louis 8t< rn & Company 
5 N. Ln Salle Ul. (Tacema Budynek) 

P»kój 909 TELEFON MAIN 4645 

Przyjdźcie do dom ktflrym całe ży- 
cie cieszyć się będziecie. 008 N. Ash· 
land ave. XXX 

:: 

k ······ ·········· )§·· £t 
'«····<*·············«>·· « 

i! SZYFKARTY ff 
· 

z Krają lub do Kraju naj- ·· 
taniej i najlepiej na wszy- g a 

·· stkie linie kupicie u 
*" 

S. MERMEL 
M 

945 Milwaukee Ave. 

gaf—tMMMMMMMM & 

NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy dom z lo- 
t$, duży modny skład, danrb elpoky 
tą, duży modny skład, dobry na pie- 
karnię. grosernię albo jakikolwiek 
interes. John Volenec, 2241 W. 19ta 
ul. .. 30 

NA SPRZEDAŻ byznesowy dobry sa- 
lon, z powodu choroby. 242 E. Uli- 

nols ul. 2 

GROSERNIA na sprzedaż, Istniejąca 
23 lata, blisko kościoła éw. Wojcie- 
cha, sprzedaję z powodu innego in- 
teresu. Adres w Administracyi Dzień 
nika Ohlcagosklego. 30 

MLECZARNIA na sprzedaż na Hele- 
nowie, 4 kany dziennie. 1103 Rich^ 
mond ul. 30 

WŁAŚCICIEL dobrej farmy, może 
się pomijać na dobry dom Zgłosić się 
do banku. 1942 W. Chicago ave. 30 

SKŁAD oukierkw i de tik atestów, 
«sprzedam tanio, z powodu innego 

interesu, pomiędzy 2-ma szkołami. 
3400 N. Lawndale ave. 30 

Na sprzedaż 
2 loty rogowe. Dom, 2 renta w Avon" 
dale przy Belmont ave., potrzeba tyl 

ceai500 ,Tp.!aty·.. $3000 
Farma, 40 akrów z budvnkami, 8 a- 

krów pod pługiem; 1 krowa, cielę, ku 

ry i zasiew; 2^ mil od miasta Wis- 

consin. Potrzeba $450 wpłaty. — 

$850 
Mam kilka dobrych farm z bndynka· 

ml na lekki© odpłaty vr Wisconsin i 

Micłiigan. 

Potrzeba $50 wplatv na 40 akrów, 

dobrego gruntu. Wisconsin. Reszta 

na 10 lat odpłaty. Okolica jest dobra 

bn wiele pracy. — Karty okrętowi 

sprzedaję tanio do i z Europy. 

Adam Majewski, 
1156 Noble Str. 

przy Division, 

NA SPRZEDAŻ grosernia i skład ka* 

wy. 2013 W. Chicago ave. Dobre 

miejsce dla Polaka. 27-30-2 

442 pnrowoów 1,417,710 Toa 

Hamburg American Linia 
Hajwiąkiiakompanliolcrętowa w świeci# 

, % 74 przeróżnemi obaługtml. 

950 itóp dtafi *krff "VATERLAND", 58,000t* 
ei5*tóp dhgi okrft "IMPERATOR", S2.0M Ul 

Berpolrednia Juda Między 
New York 1 Hamburg 
Philadelphie 1 Hamburg 
Boston i Hamburg 
Baltimore i Hamburg 
Halifax i Hamburg 

Najniższe Raty Do i z Krają 
Specyalnie zajmujemy się polskimi 

pasażerami 
Doskonałe miejsce w Międzypokładzie 1 Trie· 

ciej Kajucie, włączając kajuty z 3, 4 1 łóżkami 
jadalnie. Kąpiele, pramle, i. t· d. 
Po dalsze szczcgóły zglośić się do 

Hamburg American Line 
New York, Phlladelphia, Boston, 
Baltimore, Pitteburg,Chicago, 

St. Louis. Minneapolis, New Orléans, 
San Francisco 

lab do miejscowych agentów 

EUROPA --- EUROPA 
$22.00 

po * kominowych okrtmchi·?# p*> 
4 koml· 

nowych okrętach# Wyjftid * Chicyfo kaldf 
wtorek, czwartek 1 alłdłlel·. Ż*dne wy* 

"sFRAW Y* ST RO RAJ SK IB. 
HeybWa wymian» plentędiy. 

O. »Jilowslcy 
NOTARYU8Z 

1517 W. 18 St., Chicago» 11Ł 

Chcę knr»l<* „•*I',on lcen·*" tanio. 

Leori Nyka 
FoVÓ| 915 8 S, DEARBORN Ul, 

ROGOWY salon na sprz^aż z po- 
wodu choroby, tanio. 937 W. Chicaso 
ave. 2 

$65 KUPI konia, puszorki i wżóz ex- 

presowy. Zapytać 724 N. Western 

ave. 1 

NIE KLEP BIEDY 
Kiedy dobrze być Ci może. 

QBECNIE 
są ciężkie czasy, a jeżeli masz tylko parę setek dolarów a nie 

masz pracy, to wkrótce się rozejdą i wtenczas dopiero zaczniesz 
kle- 

pać oiedę. Pisz do nas a dowiesz się, jak za wpłatą DWUSTU DOLARÓW, 

możesz nabyć 40 akrów najżyzniejszej ziemi w stanie Wisconsin, 

przytem dostaniesz dobre mieszkanie 
i robotę, z której po troszce będziesz 

mógł farmę spłacać, a po spłaceniu jej staniesz się niezależnym 
człowiekiem 

BRACIA WORZflŁŁOWIE ait"WK "W 
Wydawcy ..ROLNIKA" i „GWIAZDY POLARNEJ" 

Dla Ćkicafo i «kolie j mamy nasz ofu w Chicago, 11.»5 Milwaukee ave., 2fie piętra 

.i.Li * 


