
KUPNO 1 SPRZEDAŻ. 
Sc ZA SŁOWO. 

Nie kupujcie dopóki nie zobaczycie 
Malownicze położenie na południowo zachodniej stronie 

Jtrchsr Home Dodatku" 

Wielkaoiswleteprafó 

W SOBOTĘ, 4 LIPCA, 
W NIEDZIELE, 5 UPCA, 

POCZĄTEK O QODZ. lO RANO, 

Duże 30 Stopowe Loty 
Z DRZEWKAMI I CEMENTOWYMI 

CHODNIKAMI PO 

$5 w dnia sprzedaży — $15 w jednym tygodnia — $5 miesięcznie 

Także doborowe byznesowe narożniki na Archer Ave. i niektóre wenętrzne 

loty na łatwych warunkach. 

ZABEZPIECZENIA BUDOWLANE 
Nazywamy te "zabezpieczenia", nie "ograniczenia". 
Żadne składy na rezydencyjnych ulicach. 

Nie wolno ostawiać żadnych szpecących chat. 

Żaden dom bliżej niż 1S stóp od ulicy. 
Wasz sąsiad musi to samo zrobić co wy, więc każdy jest zupełnie 

zabezpieczony. 

PRZYJDZ6IŁ TUTAJ IZ0BA6Z6IE 
$1,000 WARTOŚCI CIENISTYCH DRZEW 

ZASADZONYCH I ROSNĄCYCH. 

$15,000 wydano na cementowe chodniki. 

Jedyna subdywizya w tej dzielnicy z cemento- 

wymi chodnikami. 

Śliczne ozdobne filary ustawione. 

Wodociągi instalowane częściowo, reszta w jesieni. 

To Jest jeden z pięknych domów w „Archer Home" dodatku 

Najlepsza na południowo-zachodniej stronie miasta 

Crawford Avenue linia sekcyjna leży na wschód; 47 ul. linia 
sekcyjna, na północ; Archer Ave. linia tramwąjowa aa południe. 

Linia tramwąjowa na 51 ul. gdy będzie przeciągniona znajdować 
się będzie o pół bloku od tej subdy wizji. Linia na 47 uL gdy przeciąg, 
niuną będzie na północnej linii, co zbliży tę subdywizyę do kilka minutowej 
jazdy do rzezaiń. 

Jesteśmy teraz w blizkim oddalenia od ogromnej nowej fabryki Orane 

Kompanii, która kosztuje miliony dolarów, i da zatrudnienie dla tysięcy 
mechaników. 

Wziąć jakikolwiek północny lub południowy tramwaj do Archer Li- 
mite tramwaju i zejść na Bend, róg 40 Court lub obecnego Komensky 
Avenue — szukajcie za nazwą "Archer HOME Addition". 

% 

wm. a. BOND & c°- 

Główny ofis — 25 NORTH DEARBORN UL. 

NA SPRZEDAŻ, tanio, dwu piętro- 

wy piękny dom, z powodu odjazdu. 

Zapytać p. nr. 4026 N. Ridgeway 

ąy*. 

Koń, ekiipreKowy wóz i puszorki na 

so^^daż, tanio. 2622 N. Marshfield 

U 'w 

NA SPRZEDAŻ dom z dwiema lotam 
za $3650. 2849 N. Hamlln ąyę. 3-13 

NA SPRZEDAŻ domek (cottage) n 
Jadwigowie. 2233 Cobleptt ul. 

NA SPRZEDA Żsprzęty domowe z po 
wodu wyjazdu do innego miasta. 

— 

3326 Rawsou ui. & 

Kupno i Sprzedaż. 
c ZA. SŁOWO 

Bargains ! 
NA SPRZEDAŻ najlepsza oferata ku 

pi ten 2 piętrowy z bezmentem mu- 

rowany budynek, 3636 N. Albany 

ave., furnace ogrzewanie, cemento- 
wane schody i nowoczesne plumbiar- 
stwo. Hipoteka (morgecz) $2900. 

Idźcie i zobaczcie te properta, jeżeli 
chccie mieć bargain. 

Barffaio. Najlepszy dwu piętrowy 

frame z bezmentem na północno za- 

chodniej stronie miasta. Maplewood 
ave. blisko Milwaukee ave. 2—6 po- 

kojowe mieszkania, nowoczsne plum- 
biaretwo etc. Lota 30 przez 150. 

— 

Rentu |40. Potrzeba $1500 gotów- 

"ikc.:n.a. $4ooo 
Sprzedamy na łatwe warunki, 1% 

piętrowy frame, 2 mieszkania. Ke- 

dzie ave., blisko Byron. Rentu $18. 

S $2200 
Piękny podwójny 3 piętrowy muro- 

wany dom, skład i 7 pokojowe mie- 

szkania. Piecowe ogrzewania. Rentu 

$137 miesięcznie. Potrzeba $800a go" 

"- .....$13000 
Wszystkie sprawy realnościowe 

można załatwić w języku polskim. 

Home Bank & Trust Co. 
Ashland & Milwaukee Ares. 

Z POWODU nieznośnego usposobię -A 

nia wspólników sprzedamy dobrze o- 

płacający się interes, wyrobiony, w 

dobrem miejscu i za gotówkę, bez roz 
wożenia. Energiczny interesujący 

sie może kupić albo u jednego wspól- 
nika albo cały interes. Wszystkie 
przybory i nowy wóz w dobrym sta- 

nie. Frank Piekarski, 1641 Center 

str., Racine, Wis. 

NA SPRZEDAŻ mleczarnia, kobieta 

sama prowadzi interes. 1654 W. 18th 

—«m—« 

Kupno i Sprzedaż. 
Sc ZA SŁOWO. 

Najbezpieczniejszem miejscem 
na ulokowanie pieniędzy jest 
na własny dom w dobrej o- 

kolicy. 
Otóż nadarza się dobra sposobność. 

Na sprzedaż nowe dwu piętrowe do- 
my na cementowym fundamncie z 

nowoczesnem urządzeniem na 30X- 

125 stopowych lotach. Blisko fabryki 
Crane Co. na 46tej i Sac-amento av. 

Jeden blok od linii tramwajów^ 47 

SX·-, ,. 
$3300 

na spłaty. 
Po bliższe informacye zgłosić się 

do właściciela, 1704 W 48ma ul., 
— 

albo na budynków w każdą 
niedziele popołudnin: 4605—4607 

Sacramento ave. 

A. J. Włodarski 
and Company ] 

właściciele 

1704 W. 48ma ul. 

NA SPRZEDAŻ skład czyszczenia i 

farbowania. 2004 Armitage ave. 

SPRZEDAM salon z powodu choro-! 
by żony, bardzo dobre miejsce dla 

Polaka, na górze pokoje umeblowane 
do wynajęcia. Adres w adm. Dzien- 
nika Cbicagoskiego. 6 

Zamienić dobra grosernię za dom lub 
za lotę, albo sprzedam, z powodu 
choroby. 1831 W. 21st pl., od frontu 

pierwsze piętro. Jakubowicz. 6 

SKŁAD cukierków, cygar, tabaki i 

drobiazgów na sprzedaż tanio. 1536 
Wabansia ave. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków — 

tytoniu. 2311 Armitage ave. 3-11 

NA SPRZEDAŻ 80 lot, położonych 
przy N. 48th — Foster — i North 

Keating aves. Cena $16,000. Jednł 

trzecią gotówką. Trzy akry położone 
10 mil ,,North West". Częściowo w 
mieście. Cena $1500 gotówką. Brock 
and Co.. 118 La Sale ul. 

RZECZY domowe sprzedam tanio. — 

Zgłosić sie w piątek albo w sobotę p. 
nr. 5104 Grand ave. 

Lokujcie swe oszczędności w naszą dobrą, 
realność, bezpieczne miejce na wasze dolary. 

Wielka sprzedaż trwa dalej! 

Tylko Lilka pozostało! 
Tylko 7 i lot pozostało po 

fc. 

$50 gotówką i SIO miesięcznie. 

Te loty są 25x125 etóp, mają ścieki, wodę, chodniki 
i śliczne du- 

że 20 letnie pieniste drzewa, wszystko zaprowadzone i zapłacone. 
Ulokowane na 59 Avenue., pół bloku od Grand Ave. linii tramwajo- 

wej. — Składy, szkoły i kościoły znajdują się tuż w pobliżu. 

33x125 stopowe loty blisko 60-ej i Diversey. Niektóre tak niskie 

jak $150. — $10 gotówki i $5 miesięcznie. 
Przyjdźcie rychło jeżeli chcecie kupić jedną z tych 

dużych lot, 

Pamiętajcie możecie pobudować po pierwszej wpłacie i oszczę- 
dzić na rencie. 

Wszystkie properta blisko Grand Ave. linii tramwajowej, na 

której można dojechać do miasta za 5c, bez przesiadania. 

IPrzyjdécie dziś lub jutro. 
Zobaczcie agentów — 60i Grand Aves. 

W*iąó jakikolwiek północny lub południowy tramwaj i przesiąść 
się na Grand Ave., jechać do 60 Avenue, gdzie agenci spotkają w&s. 

H. O. STONE & CO. 
7 W. Monroe ul. 

Ofis filialny — 5816 Grand Avenue. 

HATTERMAN i GLANZ 
1110 MILWAUKEE AVE. 

Pożyczają pieniądze na properta. 
Blisko 50 lat w tern samem tmiejscu w 

Chicago. 

Hipoteka od tej firmy ułatwi wam sprze- 
daż propertów, gdy postanowicie to uczynić. 
Rozmówić się można po polsku. 

I DO EUROPY^ 
często odchodzące okręty 

Doskonała 3cia kajuta i usługa w między- 
pokładzie na wielkich i szybkich okrętach 

UMIARKOWANE CENY 
f · daty :uci«|óły i tjkiety ifłosić się lob piućd·: 

NORTH GERMAN LLOYD I 
' Ł.liMitc»·· €·,,£<. ifctcir* ifil·., IKN.LaSailc ul., Ckicago, lii. 

Kupno i Sprzedaż. 
2c ZA "LOWO. 

Polska Kolonia 
składająca się ze setek tysięcy akrów zie- 
mi t twardem drzewem po wycinaniu w 
Aehland Powiecie, Wi·., Grunta sprze- 
dawane na łatwych warunkach z małą 
wpłatą. Po bliższe Informacye piszcie 

CORDY LAND CO. 

MELLEN, WIS., 
lub zgłosić eię do 

ADAM MAJEWSKI 
1156 NOBLE UL.," CHICAGO 

NA SPRZEDAŻ grosernik i buczernia 
dobre miejsce, przyczyna sprzedaży 
choroba. Adres w adm. Dziennika 

Chicagoskiego. 3 

MEBLE na sprzedaż bardzo tanio z 

powodu wyjazdu na farmy. 1549 Di- 
vision ul., wtylnym domu, na dole. 3 

BALWIERNA na sprzedaż. 2042 No. 
Robey ul. 6 

NA SPRZEDAŻ północno-zachodni 
narożnik Paulina i Keenon ul. Do- 
chodu $3200 rocznie. Cena $30,000. 

Przez właściciela. H. L. Vette, 3963 
Grand ave. 3 

Bargain! 
$5400 kupi 2 piętrowy murowany 
dom, 4 mieszkania, donosi $50 Na 
Winchester. 
$4400 kupi 2 piętrowy murowany 

także drewniany. Na Newton. 
$6600 kupi 3 pitęrowy murowany i 

2 piętrowy drewniany dom, potrzeba 
$1500: 2 bloki od kościoła. Na He· 

lenowie. 
$3000 kupi 2 piętrowy nowy dom i 

góra, ustępy w domu. także inwen- 
tarz, krowa, kury. Gotówki $1000. 
Na Franciszkowie. 

$7900 kupi 4 piętrowy murowany 

dom, nowe urządzenie, donosi $85.00 
rentu; 3 bloki od kościoła. 3 bloki od 

parku. Potrzeba $2000. Na Heleno- 

wie. 

Po inforraacve zgłosić się 1925 W. 
Division ul., nowe 3 i 2 piętrowe 
murowane domy byznesowe i prywat- 
ne. rodowe przy Division pomiędzy 
Wood i Winchester," niska cena. 

Zgłosić sie po informacye 

1925 W. DIVISION ul. 
2-gle piętro. 

MLECZARNIA na sprzedaż. 1340 

Dickson — blisko Blackhawk ul. 7 

Grosernicy uważajcie 
Muszę natychmiast spieniężyć za 

$809 #moją dużą, kompletną i nowo- 

czesna narożnikową grosernię. Wy- 
śmienity. świeży i czysty zapas kra- 

jowych i importowanych groseryi. — 

Eleganckie urządzenia, (fixtures) e- 

lektryczny młynek do kawy. „Cash 
register", obliczalna waga, )compu- 
ting scalę). Sam sapas przyniesie 
więcej zysku, niż cena żądana. Dzie- 

rżawa bardzo słuszna. Nleprzewidzi 
" 

ne miejskie okoliczności, są powo- 

dem koniecznej sprzedaży. Część 
weźmiemy na spłatę, albo rozważy- 

my wymianę prawa własności (equi- 

ty) waszej w majątku realnościo- 

wym. Zgłoście się w piątek po połud- 
niu pod numerem 958 N. Robey ul., 

róg Augusta. 
— Robey uliczny tram- 

waj przejedża przed naszemi drzwia- 
mi · 

MASZYNA krawiecka Singera mało 

używana, z przyborami do sprzęda- 
nia. 725 Noble ul. Mr. Hojnacki. 3 

Extra bargain 
Na sprzedaż dom w bardzo dobrym 

porządku na Maryanowie. Blieko A&h 
land ave., 4 mieszkania po 4 izby.— 
Rent roczny $432. Cena $3500. Wy- 

starczy do kupna $700. Wiadomoćć 

u: KAROL NOWIŃSKI, 1632 W. Dl- 
vision ul. Proszę uważać na numer 

domu. 3 

Extra bargain 
Na sprzedaż dom przy Lincoln ul. 

pomiędzy Chicago av. i Division ul. 

2 mieszkania po 4 izby i basement. 

—Dom i mieszkania w jak najlep- 

szym porządku. Rent roczny $324. 
Cena $2900. Wystarczy do kupna 

$700. Wiadomość u: KAROL NO- 

WIŃSKI. 1632 W. Division str.. — 

Proszę uważać na numer domu. 3 

NA SPRZEDAŻ 2 siedzeniowa brycz- 
ka. Cena przystępna. Zgłosić się do 

F. Szwed, 1508 McHenry ul., salon. 
3 

Austro-American S. S. Go. 
Bezpośrednia isłiga miedzy No- 
wym Yorkiem a Austro-Wągrzecb. 

niskie: ceny 

Dehra obsługa, światło elektryczne, do· 
skonało jedzenie, wino darmo, trzeciej 
klasy kajuty na Parowcach Kaiser Frani 

Joseph 1. i Martha Washington. 

Wszelkie języki nżywane w Austro- 
Węgrzech sroznmiane na okręcie* 

Po wszelkie lnformaoye zgłosić się do 
Generalnych Agentów: 

PHELPS BROS. & CO. 
2 Washington «llca—NEW YORK, N.Y. 
Albo do ich prawnych agentów w Star 

awh Zieanoctonyob t KanadiU. 

NA SPRZEDAŻ dobra buczernia i 

grosernia, z powodu innego intere- 

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

FARMA na sprzedaż w Lublinie, Wis- 

koneynu, lub na wymianę domu. Zgło 
sić się 1615 N. Wood ulica, trzecie 

piętro. 20-27-3 : 

NA SPRZEDAŻ 5521 Leland ave. — | 
Jefferson. Bardzo wygodnie urządzo- 

' 

ny dom. Pięć dużych pokoi. Lota 36x 
125. Krzewy, drzewa cieniowe i owo- , 

cowe. Cena $3600. Połowę gotówki. 

NA SPRZEDAŻ dom w Avondale z < 

powodu wyjazdu na farmę, pół bloku 
od Belmont i Milwaukee ave. 3143 1 

Monticello ave. i 

Kupno i Sprzedaż. 

Mam na sprzedaż trzy piętrowy 
brick house, 1455 Cle&ver ul., za 

$6300.00, dwa piętrowy brickhouse 
1535 Cornell ul., za $4100.00, jedno 
piętrowy brickhouse wraz z Jedno 
piętrowym frame budynkiem, 2043, 

2046 N. Wood ul. ,i cztery piętrowy 
murowany budynek 24x100, 2000 

W. Superior ul. mieszczący w sobie 

salon, grosernię 1 balwiernię. O 

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

XXX 

NA SPRZEDAŻ 3 krzesła balwierskie' 
i lustro. Zgłosić sle pnr. 1866 W. 

47ma ul. 6 

, Sprzedaję Domy na Łat- 
we Spłaty. 

Potrzeba $200 do |00 gotówki. Wy- 
mieniam domy duże za małe, za loty 
lub farmy. Robię 

· pożyczki na pier- 
wszy i drugi morgecz. Zabezpieczam 
od oguia domy, domowiznę ·· meble. 
Automobile zabezpieczam od ognia, 
wypadków, kollzyt i złodziejów. 
TEOFIL STAN 
1026 MiJwaakee At·., bli*ko Ncble ul. 

» 

NA SPRZEDAŻ dobry dobry salon 

narzeciw polskiego kościoła na Towu 
of Lake. Muszę sprzedać zaraz. Wy- 

jeżdżam z miasta. 4800 S. Hermitag 
ave. 

FARMA 
przez następne 30 dni zniżyliśmy 
ceny na farmach, teraz właśnie 

jest czas do wybrania dobrej far- 
my.80 akr. farma, mila od miasta 

dużego, zamożni farmerzy obok 

tej farmy, dobra droga dochodzi 
do farmy, dobra sposobność dla 

tych ludzi, którzy chcą dobra czar 

na gliniasta ziemię, która jest od 

powlednia na wszelkie warzywa. 
Cena $1000; część wpłaty. Mamy 
rozmaite farmy do wyboru na łat- 

we spłaty. Zgłaszajcie się do: 

S. J. Szatkowski, 
133 W. Washington ul. 
Pokój 1007 10-te piętro 

CHICAGO, ILL 

NA SPRZEDAŻ skład cygar, taba- 

ki iróżnych drobiazgów i papiero- 
sów. 1523 W. North ave. 6 

NA SPRZEDAŻ meble z 6 pokoi, 

przystaępna cena. 1280 Milwaukee 

ave. 6 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, lo- 

dów, z powodu wyjazdu na farmy. 

Tanio. Dobry interes dla młodych 
ludzi. 2319 Frankfort ul., blisko 

Western. ł 3 

SALON na sprzedaż, najlepszy na 

Kantowie. Zapytać: S. Spira, 836 N. 

Racine ave. 6 

SPRZEDAM tanio, duży skład cu- 

kierków. 1446 Cornell ul. 
' 3 

GROSERNIA tanio do sprzedanfa. 
Wiadomość: 1003 Milwaukee ave., 

front, 2gie piętro. 3 

Włóżcie wasze oszczędności w bezpieczne miejsce 

W DOM 
, 

Nowoczesne murowane dwa plę- ( 
trowe domy ...JUvUU 

1500 gotówk%. Reszta miesięcznie 
Jeden 2 piętrowy dom darmo 

po spłaceniu $3750 

Jeden 2? kupców musi wygrać. Przyjdźcie i 

zapytajcie się o szczegóły dzisiaj. 

Domy Murowane 
Podłogi i obicia z twardego drzewa, elektryka· 
konsole. Bufety, prywatne poroże, cementowy 
basement. pralnia, furnes. lota 30x125 blisko 
Milwaukee. Belmont i Crawford Avenues tram- 

wajów. 

RELIABLE REALTY & BLDR'S CO. 
Wyłączni Agenci 

4736 Irving* Park Blvd 
**róg Milwaukee Avenue 

Pokój 4. Smith Budynek. 

PIEKARNIA na sprzedaż, z powodu 
choroby żony. 3005 Archer ave. 

NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy na 

Stanisławowie; stare wyrobione 

miejsce. Z powodu wyjazdu na far- 

my. Musi być sorzedane. Adres w 

Administracyi Dziennika Chicago- 

skiego. \ 

ZAKŁAD czyszczenia i farbowania, 

na sprzedaż, oraz zakład szycia dam-1 

skich sukien. 1757 W. Erie ul. 

DOM i lota na sprzedaż na Division 

ul. Zgłosić się 1221 Noble ul., Agen- 

cl niech się nie zgłaszają. 3 

Z POWODU wyjazdu na sprzedaż, 
— 

koó i wóz. 1549 W. Chicago ave. 3 

piętro. 3 

UWAGA. Grosernia i buczernia — 

muszę sprzedać z ważnej przyczyny, 
za najniższa cenę, zpowodu innego in 

teresu, świeży towar, ładne urządze- 

nie, duży skład, pi stancyi, tani 

rent, dobre miejsce, niema książek. 

3278 Archer ave. 6 

Baczność Krawcy! Kto chce nabyć 

dobrze wyrobiony interes, niech się 

zgłosi do nas na przekonanie się o na 
szych tygodniowych dochodach. A- 

dres w adm. Dziennika Chicagoskie- 
go. 

3 

2ROSERNIA na sprzedaż w dobrej 

okolicy. 2222 N. Maplewood ave., róg 
Lindale. 3 

GROSERNIA na sprzedaż wartości1 
$1000 za $700. Zgłosić się do S. 

Węgrzyn, 1139 Milwaukee av. 6 

Chcę kupić „ealoon licea··*4 tanio. 

Leon Nyka . 

Pokól 915 8 S. DEARBORN UL 

NA SPRZEDAŻ buczernia i groser-j 
nia na Jadwlgowie. Blisko kościoła. 

miejsce jest w biegu 20 lat. Po- 

rządki wszystkie nowe od czterech 

lat. Właściciel wyjeżdża z miasta w 

icrótkim czasie, dobra przyczyna. Po 

lalsza informacyę zgłosić się wie- 

zorem. S. Wentowski, 2220 Augu- 

ita ul. Telefon Humboldt 3224. 
1-3 

3ICYCLE na sprzedaż. 1531 Haddon 
ive. 1-3-6 

VA SPRZEDAŻ salon dla Polaka, tyl 
to. musi być gprzedany zaraz. 1878 

V. Robey ul. 30-1-3 

~vv^>c? , tej j' 

Kupno I Sprzedał. 
20 ZA SŁOWO. 

NOWE i uleco znoszone krawcowa- 
ne ubrania 1 palfa wartości $40 do 

$50 i wyżej. S. Gordon. 1415 
Halsted ul Xxx 

Pieniądze na Realność 
My dfcv nm pożytak* n* drufi morue*» « 
ttoo do 110.000 na w&aze Chloaroekie ulepeioo# 
pro pert* po procent, Możecie eptacae w ml» 
ilecinyoh rttech... Pienląiw otnymade w kr» 
ikim ot asie, Prr.yjemna uełujr». 

Louis Stern & Company 
5 N. La Salle Ul. (Taooma Budjnik) 

Pekój 909 — TELEFON MAIN 4M5 

Przyjdźcie do «łom. którym całe ty- 
cie cieszyć się będziecie. 908 N. Ash- 
land ave. XXX 

SZYFKARTY 
z Kraju lub do Kraju naj- 
taniej i najlepiej na wszy- 

stkie linie kupicie u 

S. MERMEL 
045 Milwaukee Ave. 

8t 

NA SPRZEDAŻ byznesowy dobry sa- 
lon. z powodu choroby. 242 E. Illi- 
nois ul. ' 2 

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

ieonroo.wp:at.y·.. $3oooy 
Farma. 40 akrów z budynkami, 8 a· 

krów pod pługiem; 1 krowa, cielę, ku 

ry 1 zasiew; 2% mil od miasta Wis- 
consln. Potrzeba $450 wpłaty. — 

Cena (QCft 
tylko 

Mam kilka dobrych farm z budynka- 
mi na lekkie odpłaty w AVisconsin i 

Michigan. 

Potrzeba $50 wpłaty na 40 akrów, 

ffibrego gruntu. WiRConsin. Reszta 

na 10 lat odpłaty. Okolica jest dobra 

bn wiele pracy. — Karty okrętowi 

sprzedaję tanio do i z Europy. 

Adam Majewski, 
1156 Noble Sir. 4 

przy Division. 
. 

NA SPRZEDAŻ grosernla i skład ka 

wy. 2013 W. Chicago ave. Dobre 

miejsce dla Polaka. 27-30-2 

SPRZEDAM 4 Oakrowa farmę ze za- 

budowaniami. Z powodu starości. — 

Polska okolica. Adres J. Podraża, — 

306 Main str., Stevens Point, Wie. 
25-26-27-1-2-3 

DOBRY rogowy salon na sprzedaż. 
3031 Archer ave. 3 

DOBRA GROSERNIA na sprzedaż z 

powodu wyjazdu do Europy. Adres 
w Adminlstracyi Dziennika Chicago- 
skiego. · 6 

EUROPA - EUROPA 
S22.00 

po 9 kominowych okr*(MhtS*5 po 
4 komi- 

nowych okrętach. Wyjazd Chicago katdy 

wtorek, ciwartek I nledflel·. Zadn· wy* 

1RAVVYSTAROKRA.TSK1E. 
Sijrbka wymiana planlfdsy- ^ 

O. «Jilowsky 
NOTARYU8Z 

1517 W, 18 St.. Chicago» HL 

442 parowców !,417,710 To· 

Hamburg Jmerlcan Linia 
JajwltkmkompaDiaokrtowa wśwImU 

a 74 przerótneml obahigamL 

•SOittff JłiflikrfC "VATERLAND", 58,000 to· 
fl&itép dłifi «kret "IMPERATOR", S2.000 to· 

Bezpośrednia Jazda Między 
New York 1 Hamburg 
Philadelphie i Hamburg 
Boston 1 Hamburg 
Baltimore i Hamburg 
Halifax i Hamburg 

Najniższe Raty Do i z Kraju 
Specyalnie zajmujemy się polskimi 

pasażerami 
Doafconaie miejsce w Międzypokładzte i Trae· 

ciej Kajooie, włęczaj^c kajuty z 3, 41 łóżkami 
jadalnie, kąpiele, praloie, 1.1· d. 
Po dalsze szczegóły zgłoślć się do 

Hamburg American Line 
New York, Philadelphie, Boston, 
Baltimore, Pittobarju Chicago, 

6Ł Louis, M inne· polis, New Orlean·, 
Sen Francisco 

lub do miejscowych agentów 

$2700 KUPI 2 piętn wy drewniany 
pnr. 1816 N. Ashland ave., własci- 1 

ciel, 2751 Armitage ave. 6 

**50 GOTÓWKI. RESZTA MIESIE· 
CZNIE ' 

uni dom i lot 
" 

lisko We- 

stern Electric fabryk w Hawthorne. 
Zobaczcie tę *>1#< pnr. 3134 So. 

33rd ave. Cena $1800, Właściciel p. 
nr. 1518 W. 12tą ul. 6 

NA SPRZEDAŻ tanio 3 piętrowy 
mieszkaniowy dom na dwóch lotacii. 
Weramda w tyle. 50X80. Musi być 
sprzedany. Zgłosić się do właściciela. 
2109—2111 S. Ashland ąvę. 7 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, 
tabaki, tanio, powodu choroby. — 

2102 N. Leavltt ul. 3 

NA SPRZEDAŻ grosernia tanio. — 

1465 Tell pl. 6 ^ 

STATKI domowe na sprzedaż z orga- 
nem. 1221 Fry ul., tył. 7 

SKŁAD cukierków na sprzedaż. — 

1911 Erie ul. 5 

MLECZARNIA na sprzedaż. 1036 

Eiérmitage ave., z powodu nieporozu 

mienia; w jednem miesiącu, tfnio. 
I 

SA SPRZEDAŻ dom I dwio loty tyl- 
ko $1400, albo wymienię. Przyjdźcie 
sobaczyć zaraz. 3843 N. 71st ave., · 

blok od Irvlng Park boul. 3 

tl8 JEŻELI zaraz kupiony 1100 fun- 

towy lekki koń, w tyle. 2509 Chicago 
łve > 

NA SPRZEDAŻ koń. 1417 . Cornell 
li, 

' 

3 

ii iiilifr- łr* 
tezą. 


