
RACINE, WIS. 
Można zamówić „Dziennik 

Chicagoski" pnr. 1737 Mead ul. 

„Dziennik Chicagoski'* można 

nabyć w składzie czyszczenia i 

farbowania ob. Lich&czewskiego, 
pnr. 2541 W. Chicago ave. 

Katarzyna Gancarz 
najukochańsza matka nasza — 
Członkini Tow. Polek św. Anny 
nr. 66. po krótkiej lecz ciężkiej 
chorobie, pożegnała się z tym 
światem, opatrzona św. Sakra- 

mentami. dni* 22gt l>ca. 1914 
roku. o godzinie 1:30 popołud- 
niu. w podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie sie w sobo- 

tę. dnia 25go b. m . o godzinie 
lOtej rano. i domu żałoby pnr. 
3036 Allen ave., do kościoła św. 
Jacka, a stamtąd na cmentarz 
św. Wojciecha. 

Na ten smutny obrządek za- 

prasza wszystkich krewnych i 

znajomych, w ciężkim żalu po- 

grążona : 
Rodzina. 

Drobne ogłoszenia 

Szkoła dla Polaków 
Najeży beza, najtańsza 1 gruntowna 

nauka angielskiego w klasach i kore- 

spondencyjnie—gwarantowana. Otwar- 
ta we dnie i wieczorami. W niedzielą 
I święta, od 10-tej do 12-tej przed pot. 

Narodowa Szkoła Jązyków 
I1S2 Milwaukee Ave. 

róg Haddoa ·. 

UCZ SIĘ SALWIEBSTWA, 

(ulotou 1889 r.) 

W kUkn tygodniach; jasna, eayata t U· 

twa priM; nanfdzli dajemy» w· dni· ł 
wieczorne klaey: egramlnacya I wydaje- 
my dyplomy; miejace dla kaldego mą*· 

esysaJi mokas sarabiad pieniądz* pod· 
na# ntakL 

He* Muthod Barber Scliool, 
(12 W. Madison «L, Chicag·. 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALW1ERSTWA 

Eksperci ue/4. Przrrwidj (Ujemy. Mata zapłat» 
podczas araki. Csystr letcfcl fac. OeoMsta ta- 

kixutcja. Dzleooe «ieczoroe kursą. Zapytać aiq 
o pana WttUowsklesro. 

Weeden's Higfc Clazz Barber Scboo! 
larrii w. Madison ul.. CHICAGO 

Drobne ogłoszenia 
~ K 9* O—'O, 

POTRZEBA panien na mieszkanie. 
1044 N. Winchester ave. 24 

SKŁAD do wynajęcia. Dobre miejsce 
ulica asfaltowana. 2203 N. Lorel av. 
Cragin. 23 

NIEWIASTA młoda poszukuje pracy 
jako gospodyni na farmie lub w do- 
brym domu. Zgłaszać się 1742 Huron 
ul., front do góry. 24 

Poszukułe pracv orania lub czvszcze- 
n'a domów. 4544 s. Justine ul. Te- 
lefon Drover 605$. 3 sierp. 

GWARANTOWANA nols^ą szkoła do 
nauki prasowania dla mężczyzn — 
2153 Milwaukee ve. 

2*daru roboty. Ktoby mógł dać mi 
robotę, lub kto z czytelników wie o 
jakiej robocie, raczy łaskawie do- 

nieś. Andrzej Andrzejczyk. Gen. 
Dcl. 23 

Pcszukuj? Augusta Fouquett. Ktoby 
o nim wiedział lub on sam niech się 
załosi do adm. Dziennika Chicago- 
skiego 1 zostawi adres. < 23 

DWA frontowe pokoje do Wynajęcia 
dla mężczyzn albo małżeństwa. — 

1385 Milwaulee ave.. 3cie piętro. 
. 23 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie^ 1804 Division ul., ostatnie pię- 
tro. blisko górnej kolei. 24 

POTRZEBA 2ch mężczyzn lub dziew 
czat na mieszkanie. 1408 Erie ul., 
lsze piętro, front. 23 

ZGTBIOXO srebrna torebkę (mesb 
bag) w South Chicago, 2 miesiące 
temu. Litery M. S. na zewnątrz. — 

Marguarette Sorbes na wewnątrz. — 

Nagroda $10. 3714 Indiana ave., 2 

piętro 28 

POTRZEBA 2ch porządnych męż- 
czyzn na mieszkanie. 902 N. Ash- 

land ave , u góry. 

STUDENT balbierski poszukuje za- 

jęcia. TraUsmann, 1737 W. Erie ul. 
25 

SAMOTNY młody człowiek ppszuku- 
je mieszkania u familii, gdWe roz- 

mawiaj» po angielsku. Adreę w adm. 
Dziennika Chicagoskiego. 23-25 

ORGANI8TA-XAVCZYCIEJL. młody, 
samotny, poszukuje jakiejkolwiek 
posady. Proszę Wiel. księży o łaska- 

we nadesłanie listów do A. A. 10 

- Rubber str., Detroit, Mich. 2i> 

Zginał lub został skradziony mały 

biały pudel. Odpowiada na imię „Ba- 

by". $5 nagrody sa zwrócenie lub u- 

dzielenie informacyi. 759 Milwaukee 
ave. 

ł'o*znfeaJę prania i pra^owgnla w po 

rządnym domu. z dobrem doświad- 

czeniem. Adres w adm. Dziennika 

Chicagoskiego. 21-25 

FRONTOWA sypialnia do wynajęcia 

z kąpielą. 1341 N. Ashland aie.. 

blisko Milwaukee ave., lsze piętro. 
front. 25 

POTRZEBA dwie inteligentne . pa- 

nienki na pomieszkanie. 900 N. Lin- 
coln uL 

2.5 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 

brobne ogłoszenia 
1C ZA W.OWO. 

POTRZEBA mężczyznę lub dziewozy- 
nę na mieszkante. 1022 N. Winche- 
ster ave., lsze piętro, front. 

t MEBLOWANE pokoiki do wynaję- 
Cih. 923 Llnclon al. 

POTRZEBA pana lub panienkę — $3 
miesięcznie. Pokój osobny, w tyl- 
nym domu. 1358 Dean ul. 

Pokój do wynajęcia. 1139 Milwau- 
kee ave. 23-25 

POTRZEBA męicsyzn na mieszka- 
nie u bezdzietnych; wanna w domu. 
$3 miesięcznie. 604 Curtis ul., blis- 

ko Ohio. 3cie piętro, front. 24 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 
1136 Milwaukee ave., 3cie piętro. 

23-25 

DZIEWCZYNA poszukuje domowej 
roboty, nie uważa na wielki zarobek. 

Zgłosić się pnr. 4541 8. Lincoln ul., 

2gie piętro. 24 

MŁODY człowiek poszukuje jakiego- 
kolwiek zajęcia, włada doskonale 

rosyjskim 1 polskim językiem, także 
rachunkami. Zgłosić się listownie do 
biura Dziennika Cblcagoskiego pod I 

literami . B. 25 J 

Uwaga robotnicy! 
Teraz macie sposobność wyuczyć się 

szewskiego fachu na najnowszych 
maszynach. Pierwsza taka sposob- 
ność dla Polaków w Stanach Zjedno- 

czonych wyuczenia się takiego fa- 

chu, który was nigdv nie zawiedzie. 

Po lnformacye zgłosić się listownie 

albo*osobiście. The Boston Electric 

Shoe Repalring Co., 1713 West Chi- 

cago ave. 

CI którzy wysłani sa od Flelschma- 

na do Ness City, oroszę stawić się 
do 

lialł o 6tej wieczorem. 1143—43 
W. 

Chicago ave„ Komitet Robotniczy. 

Do wynajęcia 
duża stajnia do pomieszczenia na 

4 

konie 1 2 powozy, ablo do 2ch auto- 

mobilów. tanio do wynajęcia. 1506 

W. Chicago ave., przy Holt ul. Wła- 

ściciel 2gie piętro, front, nad skła- 

dem. 
S4 

PRACA. 
lc ZA SŁOWO. 

POTRZEBA dobrego polskiego rzeź- 

aika, musi mówić po angielsku. G. 

Baur. 4246 North ave. 23 

POTRZEBA doświadczonych kiesze- 

niarek przy spodniach. Kub. Nathan 
and Fischer, 1811 W. North ave. 

25 

POTRZEBA sprzedawaczki przy pła- 
szczach 1 ubraniach na extra robotę 

wieczorami i popołudniu, mężatki 

maję pierwszeństwo. Cloak Store, — 

809 Milwaukee are. 24 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 820 S. Californią ąve. XXX 

' 

POTRZEBA do nauki prasowania. — 

1100 Milwaukee ąvę. 23 ] 

POTRZBBA dobreg<j baiwieria ni 
^ 

wieczory. 1405 N. Ashland ave. , 

POTRZEBA dobrych krawców dd j 
poprawek zarazem na sztukę. 1009 

Milwaukee ave. 
I 

POTRZEBA silnego mężczyzny pa < 

stał» pracę do skła<lu mebli m6 ! 

wić po- angielsku i także władać ję- 
zykiem angielskim. American Furni- 
ture Co.. 2874 Milwaukee ave. 

——" 

POTRZEBA doświadczonych męż- 

czyzn do wszywaTSIa rękawów przy 

surdutach. Daube, Rosenthal and Co. 
1749 N. Winchester ave. 

% 

POTRZEBA doświadczonej dziewczy 
ny do ogólnej domowej roboty, mó- 

wiąca po niemiecku lub angielsku. 
Zgłosić się 1102 N. Ashland ave. 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. 2628 Evergreen av. 

2gie piętro. 29 

POTRZEBA wykończarek przy sur- 

dutach. 1416 W. Ohio ul., blisko No- 
ble. .. . . 

POTRZEBA prasownika i buszelma- 
na przy ubraniach. Stała praca dla 

odpowiedniego. 2240 N. Robey ul. 

POTRZEBA dziewczyny do ofisu. -— 

Zgłosić się 775 Milwaukee ave. 24 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty przy miłej familii. 2025 W. 

Djyjśton ul. ; 

POTRZEBA przy żydowskiej familii, 
kobietę do ogólnej i*-mowej roboty. 
Kansas City, Mo. $25 miesięcznie. — 

Przejazd darmo. Zgłosić się 1138 

N. Winchester ave., Pani Gladsione, 

2gie piętro — Chicago. 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

wieczory, soboty i niedziele. — 458 
N. Robey ul. 

POTRZEBA dziewczyny do pobliskie 
go letniska, także jednej do prywat- 
nej familii. $5 tygodniow. 1825 W. 

Division ul., 2gie piętro 

POTRZEBA agenta lub wsx>ólnika do 

sprzedawania wina Częstochowskie- 
go. Zgłosić się pomiędzy S a 10 go- 
dzina rano. lub w niedzielę I. Uzu- 

mecki. 962 Milwaukee ave. 24 

POTRZEBA zaraz bartendra. 698 

N. Sangamon ul. . 

POTRZEBA panny do ofisu agencyi. 
Musi znać miasto i na telefon odpo- 
wiadać. 975 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. Zgłosić się od 3 godziny dc 

4tej. 1063 N. Paulina ul. zaraz. 

POTRZEBA szewca do reperacyi, za 

raz. 2833 Milwaukee ave. 

f„ , . Wf i 

BIURA PRACY. 
Najwifkt-e i Nąjttanie Biuro Pracj 
potne"a wielu ćztewrzat do reatoraocyi. myela 

' 

•tatków fc do 17 tygodniowa Niedziele 'wolne 

lab z niedziel·. Kobiet do klubów od I do t do 

zbieranie statków. Kucharek do reatauraoeyi 
t Mionów. Diewetąt de domowe) roboty, de 

boie'w i na wyjazd. Da ewcząt do fabryk. No- 

w przybyłe· tnymuif dobra Meto pracę. niepo· 
bojecie · tekać motecie ir5 zaraz do p*acx Jes 

-sj w lntere»ie 13 at ldajemy n»j)epeie prace 
• 74 MUwukM At·. tutd »»t«k| 

LIGA SAMOPOMOCY POLAKÓW 
ma do rozdania między swych człon- 
ków różna Dfce pa farmach i fabry- 

kach v mieście i posa miastem. — 

PRACA. 
j EA SŁOWO. 

POTRZEBA agenta do sprsedawanla 
domów na dobre komisowe. 908 >U 
Ashland ave. XXX 

POTRZEBA dziewcząt lfcletnich al- 

bo wyiej. Musza być doświadczone 
w obijaniu kawałków suchych droż- 
dży (yeast cake) tylko doświadczone 
niech się zgłoszą. 2635 Michigan av. 

C. W. Glllett Co. , 

DZIEWCZYNA skromna, chętna do 
każdej pracy, znająca się na polskiej 
kuchni 1 władająca językiem angiel- 
skim, znajdzie natychmiast stałe miej 
sce na probostwie. Zgłosi* się tylko 
listownie do biura Dziennika Chica- 

goskiego. Na kopertach naDisać lite- 

ry 1 cyfry Y. Z. 10. 24 

POTRZEBA tylko doświadczonych 
mężczyzn do wałkowania 1 krajania 
suchych drożdży w kawałkach. — I 
2635 Michigan ąvę. XXX 

POTRZEBA mężczyzn da nauki kro- 
ju, szycia i prasowania na czysto.— 
1412 N. Ashland av., blisko Black- 

hawk ul. 23 

POTRZEBA dziewcząt 15. doświad- 

czonych ręcznych dziurkarek przy 

kamizelkach. Stała praca. Ecker, — 

2310 Armitage ąve. 24 

POTRZEBA wykończarek przy specy- 
alnie zamówionych spodniach. 1915 

Girard ul., róg Cortland. 25 

POTRZEBA dziewczynę do pilnowa- 
nia małych dzieci, może być świeżo 

przybyła z kraju. 3400 — 45th ave. 

róg Roscoe. w groser^V 23 

POTRZEBA dziewczvov dr domowej 

roboty. 1418 N. Western ve. ^3 
POTRZEBA mężczyzny do robienia 

dziurek na Singer maszynie. Brown- 

steln, 1648 Haddon ave. 23 

POTRZEBA dobrego blacharza. — 

1635 Blackhąwk ul. 23 

POTRZEBA kobiety starszej do ba- 

wienia dziecka. 1068 Milwaukee ave. 
- 23 

POTRZEBA 2ch cieśli. Zgłosić się 

1235 N. Western ave., albo 48th i 

50th ąvę. 

POTRZEBA dziewczyny do mycia 

Btatków.. 1452 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 1102 N. Wood ul. 24 

POTRZEBA blacharza skład biachar 

l dekarski. 1500 W. Division ul. 

POTRZEBA chłopaka l81etniego, do 
'.viadczonego w składzie rzeźniczym. 
613 Milwaukee ave. 25 

POTRZEBA nagłej dziewczyny. 2131 
W. North ave., zapytać w składzie. 

tVHIXJSHA UKflLd IJU WAW 

VÓW, którzy maja doświadczenie 
przy grubej reperacyjnej robocie i 

przebudowywaniu frachtowych wa- 

gonów. Lichych i niezdolnych robot- 
ników. albo takich, którzy maja do- 

świadczenie tylko przy nowej Yobocie 

aie możemy przyjąć. Nie chcemy fa- 

jnych. którzy nie maja doświadczo- 
na przy budowaniu wagonów frach- 

:owych. - Tylko tacy którzy znają 

jruntownie taka rfrbotę mogą się 

fgłosłć zaraz. Niema żadnych zatar- 

gów. Tania dzierżawa (rent) i tanie 

ltrzymanie. Niema kosztu tramwajo- 
wego. Piekne prowincyonalne mia- 

steczko. Dobre szkoły. Rozmaite ko- / 

scioły włącznie katolickie. Niema 

>alonów. Pieniędzy można otrzymać 
v każdym czasie i na każde żądanie. 

Fabryki blisko miasta Kansas. Jeże- 

li więcej informacyi potrzeba albo 

:ym, ktry chcą wyjechać do 

:ej roboty, mog sit zgłosić po pie- 
lfadze na podróż, któm wynosi —5 
>11.38 a które wam wyłożymy. Mo- 

secte rozmówić się z naszym repre- 

sentantem w każdym razie i w nie- 

iziele, albo wieczoromi pnr. 9256 

Hottage Grove ave. Chicago. OTTA- 

WA CAR WARK8, — OTTAWA 
— 

KANSAS. 25 

POTOZEBA doświadczonej kelnerki 

1124 Milwaukee ave. 24 

POTRZEBA dobrego vąrnieher".— 
1115 Nórth Branch ul. 

POTRZEBA f>ierwezorzędnego pra- 

cownika. 1433 Emma ul. 

POTRZEBA balbierza na sobotę i 

niedzielę. 1533 W. Ohio ul., blisko 
Ashland ave., . 

"" 

POTRZEBA kobiety do szojowania 
»fisu, w środę i sobotę 'Mrs. -Rutko- 
wska, 767 Milwaukee ave. 

POTRZEBA piekarza na lsza rękę 
przy żytnim i Vienna chlebie. 11749 

Michigan ave., Kenaington, 111. 24 
.'··"1· 1 

POTRZEBA małego chłopca do po- 

syłek. 975 Milwaukee ave. 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania na czysto. Wyuczenie zapew 
nione. 926 Milwaukee ave. 28 

POTRZBA 14—r-16letniej dziewczy- 
ny do lekkiej .domowej roboty. Go- 

dziny od 7 rano do 6 wieczorem. — 

Niedziele wolne. $2.50 tygodniowo. 
Max Misner, 1812 Cortland- ul. 

POTRZEBA młodej dziewczyny lub 

stareżej kobiety do dziecka. 2206 

Lavergue ul., Cragin. 111. 

POTRZEBA dziewcząt · do roboty 
na epeeyalnych Daszynach i praso- 

wników przy spodniach. 1915 Gi- 

rard ul., róg Cortland. 

POTRZEBA kobiety do domowej ro- 

boty. 1351 W· Huron ul;, Andrzej 

8tirka. 

Kupno i Sprzedaż. 
2c ZA Śi-OWr 

AVONDALE na sprzedaż 2 piętrowy 
dom. 2925 N. Lawndale ąvę. 24 

NA SPRZEDAJ koń. 1421 Superior 
ul. 

' 

I 
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Kupno i Sprzedaż. 
łe ZA «ł.OMeo 

Na Maryanowie: Dobry budynek na 
6 familii. Wszystkie mieszkania 4ro 
izbowe z gazem i górą. 
Rent $50. Cena ^40UU 

ZYGMUNT MAJEWSKI, 
1120 Milwaukee ave. 

Na Jadwigowie: Ładny 3 piętrowy 
murowany budynek. 3-4ro Izbowe 

mieszkania i góra. Oaz i ustępy wew 

32· ...... : $4800, 
ZYGMUNT MAJEWSKI. 

11 aa Milwaukee ave. 

Na Stanisławowie: Śliczny 4ro pię- 
trowy murowany budynek i 2 piętro 
wy dom w tyle 12 mieszkań po 4 iz- 

by i 3 mieszkania 5cio izbowe. Rase- 
mervt i góra. Oaz i usteny wewnątrz. 

%£tlu:.Z $14500 
ZYGMUNT MAJEWSKI. 

liaa Milwaukee are. 

Na TróJcowie: Dobry 3 piętrowy mu- 

wany budynek. Kamienny front. 3-6 
pokojowe mieszkania i baeement. — 

Kąpiele, gaz i ustępy 
wewnątrz. Rent $60. ...*P/wvlU 

ZYGMUNT MAJEWSKI. 
1122 Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ zakład krawiecki 
— 

czyszczenia i farbowania. 1757 W. 

Chicago ave. 
24 

NA SPRZEDAŻ szewski warsztat 
— 

2230 Maplewood ave., pomiędzy Ful 
lerton i Milwaukee aves. 24 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernia z po 
wodu nieznajomości języka polskie- 
go tanio, 922 Milwaukee ave.. 25 

GROSERNIA na sprzedaż. Dobrze o- 

płacająca się z powodu innego inte- 
resu. 3037 Gresham ave. 25 

STATKI domowe na sprzedaż tanio 

z powodu wyjazdu do kraju. 919 

Will ul.. 3cie piętro, w tyle. 25 

NA SPRZEDAŻ mleczarnia, bardzo 

tanio, powodu choroby. 613 N. Pau 

lina ul. 
" < 'x 24 

NA SPRZEDAŻ 6 łóżek osobno lub 

razem. 653 E. Ohio ul., w basemen- 

cie. 

HPBRA rogowa grosernia na sprze- 
daż na Młodziankowie. Adres w 

adm. Dif.ennika Chicagoskif.^o. 25 

NA SPRZEDAŻ urządzenie ze salo- 

nu (fixtures). 1425 W. Division ul. 
25 

NA SPRZEDAŻ*skład rzeźniczy z do- 
mem lub wy\ienię na dom lub ma- 

łą farmę. Adres w adm. Dziennika 

Chicagoskiego. 24 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernia i 

buczernia. Adres wadm. Dziennika 

Chicagoskiego. 24 

~r 

PIEC kuchenny sprzedam tanio. — 

2148 W. Chicago aver, przy Leavitt 

ul., u góry, front. 

Musze mieć $800. Sprzedam za bez- 

cen mój nowoczesny 2 piętrowy dom. 
Cena $3800, reszta na warunkach.— 
Właściciel Wm. Ehlers, 2823 N. 

Rockwell ul. ^ 25-1-8 

NA SPRZEDAŻ dom i lota. 2018 W. 

Grenwich ul. Gaz i ustęny, kąpiel. 
40 rentu miesięcznie. Cenir^3700. 

25 

NA SPRZEDAŻ grosernia. czysty 
zapas i fixtures. Mieszkanie z tyłu. 
Tania dzierżawa. Zapas może być. za- 
brany. 2231 W. Chicago ave. lub do 

właściciela. John S. Dorsh, 910 W. 

W. Erie ul. 24 

-r- 

JADWIGOW O 
Na Jdwigowie murowany dom, 2 

mieszkania po 4 pokoje, góra, ustępy 
wewnątrz. Rent $26 miesięcznie. 

— 

Cena $3600 
Oprócz wyżej w epomnltnych mim bftt-<ł 
innrcb taniości « wizystkicb polskich 
piraflacb. Po bliższa Informacje zgłosić 
elę do 

J. Raciborski, Co. 
1137 N. Ashland Ave. 

blisko Division str, 

JADW1GOWO 
Murowany budynek, 2-5, 2-4 ogrze- 

wany parą — nowoczesne urządzenie 
Rent $85. Cena $7500 

J. Raciborski Co. 
1137 N. Ashland Ave. 

blisko Division str. 

JADWIGOWO 
Budynek murowany, 2-6; góra i ba- 

sement. R$nt $36. Cena $4500. — 

Wanny i ustępy w mieszkaniu. 

J* Raciborski Co. 
1137 N. Ashland Ave. 
é blisko Division e r. 

MARYANOWO 
Budynek murowany, 2-5; basement, 

ustępy wewnątrz. Lota i pół. Rentu 

$32. Cena $4000 

J. Raciborski Co. 
1137 N. Ashland Ave. 

blisko Division str. 

HELENOWO 
2 piętrowy brick, nowoczesne urzą- 

dzenie, 4-4, basement. Potrzeba go- 
tówki. $1500. Cena $8500 

J. Raciborski Co. 
1137 N. Ashland Ave. 

blisko Division etr. 

Na Wymianę 
Północno-zachodni Gegrge i Hamlin 
ave. Próżny narożnik rozmiaru 42X 
125. Hipoteka (mortga«e) $750, wy 
chodzi w 2ch lata^. Wymienię moje 
równe uprawnienie (equlty) za gro- 

eernię, salon, albo gotówkę, automo- 
bil i gotówkę. Co macie do ofiarowa- 
nia. 
' 

EJ. Juron 
1034 Milwaukee Ave. 

róg Noble UL ; 

Pokuj 5 

NA SPK/KDAŻ tanio, 
dobrze opiaćająca się, no- 

wocześnie urządzona denty- 
styczna 'praktyka, istnieją- 
ca 12 lat. Także piękny 3 
piętrowy murów, dom 
Cena $10.000, Wartości 

$13.000, który się sam opła- 
ci; oprócz ieffo' próżne miej- 
soe pod dom 24x82 stopy na 

ajlepexym uaroinlku. Sprzedam o- 
sobou albo razem. Wamuki do wo- 
li. 1'oUka i cceaka okolica w oko- 

licy kościoła Św. Wojciecha. Doako· 
na la traaaportacja. Powód sprzeda- 
tj ałabe zaro«ie. Zgłoplć sią do 

Dr. J. B. Bilek 
ftéf AtUaad awaw i 19-ata alita, 

TKLJEFOM CmwI »08. 

III I· 

' 4 

Kupno i Sprzedaż. 
Zr 7. g|,QWO. 

SPRZEDAM balwiernię sa $40. 1522 
W. Erie ul. 25 

WYMIENIMY dwu piętrowy muro- 

wany dom zawierający 4 mieszkania. 

Znajduje eie tylko 2 bloki od Rzym- 
sko katolickiego kościoła przy 17ej 

i Paulina; za farmę. 
8. PATRICK AND CO., 

1809 8. Radne are. 

dawniej Center ave. 27 

WYMIENIMY dwu piętrowy drew- 

niany dom, zawierający 5 mieszkań 

w polskiej okolicy; za farmę. 
8. PATRICK AND CO.. 

1809 8. RACINE AVE. 
27 

WYMIENIMY dobry murowany i dre 

wniany dom, zawierajęcy 6 miesz- 

kań, w okolicy 21szej i Leavitt; za 

dobrę farmę. 
S. PATRICK AND CO.. 

1809 S. RACINE AVE.. 
27 

WYMIENIMY dobry murowany i 

drewniany dom, zawierajęcy 4 miesz- 

kania. znajdujące się przy 20tej, —I 

blisko Leavitt ul. Za farmę. 

8. PATRICK AND CO.. 
1809 8. RACINE AVE., . 

27 

JEżELT macie pięknę farmę, włas- 

ność realnę, albo lotę, które chce- 

cie wymienię za co innego, nie zapo- 

mnijcie przyjść, albo pisać do nas 

natychmiast, gdyż mamy dużo włas- 

ności realnych na wymianę. 
8. PATRICK AND CO., 

1809 8. RACINE AVE., 
27 

MEBLE na sprzedaż z powodu wy- 

jazdu. 1148 Chicago ave., zapytać się 

grosernl. 23 

NA SPRZEDAŻ grosernia. tanio. — 

1465 Tell pl. 24 

STATKI domowe na sprzedaż tanio, 
z powodu wyjazdu do Europy. 539 

Noble ul., 2gie piętro, w tyle. 24 

EARGAIN $85 — 1100 funtowy — 

rozwozowy koń. 744 N. 61st ave., 
— 

Austin. 
" 23 

NAROŻNIKOWY salon na sprzedaż 
wpolskiej okolicy. Zgłosić się do: 

Hoffman Bros. Brewing Co., 2606 

W. Monroe ul. Zapytać o pana Dris- 

ccll. 23 

NA 8PRZEDAŻ grosernia i skład cu- 
kierków, tabaki, lodów (ice cream) 
i drobiazgów, za $200, jeżeli w tym 
tygodniu. 2458 W. Superior ul., w 

tylnym domu. 23 

NA SPRZEDAŻ biuro pracy, z powo- 
du wyjazdu. Adres wadm. Dziennika 

Ctaicagoskiego. 24 

lown Lake 

Baczność Saloniści 
Dwu piętrowy dom narożnik przy 
Lincoln ul. Salon, jedyny na wszyst- 
kich rogach .polsko-czeska okolica, 
licencya własna, duży zapas, wszyst- 
ko razem za $7000. 

JOSEPH F. TRISKA AND CO. 

South-Weet. Merchant State Bank 

5105—07 S. Ashland ave. 

Telefon Drover 4106. 23-25 

TOWN OF LAKE. 

Dwu piętrowy murowany (brick), 2 

mieszkania po 5 pokoi, wysoki ce- 

mentowy basement, 
wielki bargain, za 

JOSEPH F. TRISKA AND CO. 

South-West Męjrhant State Bank 
5105—07 S. Ashland ave. 

Telefon Drover 4106. 23-25 

TOWN OF LAKE. 

2 piętrowy drewniany na 5 familii, 

przynosi rentu $37 miesięcznie na 

Laflin ul., blisko 47ej ul. $3000. — 

Potrzeba tylko $900 gotówki. 
JOSEPH F. TRISKA AND CO. 

South-Weet Merchant State Bank 

5105—07 S. Ashland ave. 

Telefon Drover 4106. 23-25 

TOWN OF LAKE. 

Chcecie prędko sprzedać albo wymie- 

nić wasz dom na inny al'bo loty? 
— 

Chcecie pożyczki na dom? Chcecie 

dobrze kupić dom przyjdźcie do nas. 

JOSEPH F. TRISKA AND CO. 

South-Weet Merchant State Bank 

5105—07 S. Ashland ave. 

Telefon Drover 4106. 23-25 

NA SPRZEDAŻ LOTY 30X142,Nka- 
naly (sewers) odchodowe, woda, gaz 

cementowe chodniki włożone 1 zapła- 
cone, piękna okolica na 2 —3 albo 

4 piętrowe domy murowane, blisko 

3 linii tramwajowych. Cena tylko 

$800. Część gotówka. 

Nowy, nowoczesny, 2 piętrowy muro- 

wany, 5-6 pokoi, gaz, elektryczność, 
konsole i bufety (sideboards) dębo- 

we podłogi i wykończenie, wysoki 

bezement, cementowa podłoga, prał 

nia, lota 30X125, asfaltowana ulica, 

blisko Belmont i Milwaukee aves. — 

Cena tylko $5600. Łatwe warunki. 

Na sprzedaż narożnik 49X125, na- 

przeciwko Crawford Square, piękna 
lokacya na skład i mieszkalny dom· 

Cena $1550. 

6. A. Johnson Real Estafa Go. 
3121 Milwaukee Ave. 

NA SPRZEDAŻ najlepsza oferta weź 

mie skład cukierków, cygar i dro- 

biazgów. z powodu choroby. Elston 

i Rockwell ul. 

SALON na sprzedaż bardzo tanio. 2 

powodu choroby. Cena $45. 6'J8 

N. Sangamon ul. 

NA SPRZEDAŻ wielka taniość (big 

bargain) — $2350. Dom z lota 1 du- 

ża stajnia. Przyjdźcie vjftczorem. 
1636 Augusta ul. 

23,24,25,3,31,1,6,7,8 

NA SPRZEDAŻ tanio 3 piętrowy mu 

rowany narożnikowy dom. Najnow- 

sze ulepszenia. Polska okolica. 1087 

N. Paulina ul. 25 

SALON na sprtzeda/ tan'/). 1440 N. 

Ashland ave. 25 

Kupno j Sprzedaż, 
Ic ZA SŁOWO, 

Extra bargaln. — 8642 Montlcello 

ave., na ładnej ulicy I w najpięk- 
niejszej okolicy. — 7 wilekich ob- 

szernych pokoi — furnace do ogrze- 
wania — 2 loty — wielki ogródek, 
piękny trawnik. — wiele drzewek. 

Sprzedam na łatwe miesięczne spła- 
ty. Potrzeba tylko $500 dolarów go- 
tówki. Cena $8900. A. F. Soska, 
właściciel. 23 

NA SPRZEDAŻ grosernia i skład 

rzeniczy z wozem i koniem. W pol- 
skiej okolicy. A. Chrzanowski, 3736 

Cedar ul., Indiana Harbor, Indiana. 
23 

$2700 KUPI dwu piętrowy drewnia- 
ny dom pnr. 1816 N. Ashland ave.— 

Właściciel pnr. 2751 Armitage ave. 

24 

NA SPRZEDAŻ piękna na dwa sie- 
dzenia bryczka (buggy), sprzedam 
tanio z powodu braku miejsca. 1718 
W. Huron ul. 25 

Muszę sprzedać meble z 7 pokojow. 
mieszkania, także wszystkie rzeczy 

sprzedamy. Uprigbt fortepian $50. 

Maszyna d" szycia kosztowała $40 
za $6. 3311 Fullerton ave. 24 

NA SPRZEDAŻ 4 mieszkaniowy dre- 

wniany murowany dom, stajnia ce- 

mentowa, podłoga, mleczarnia ce- 

mentowa lodownia i podłoga, rent 

$47 miesięcznie. Cena $3600. 1229 

Macedonia ave. 27 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, cy- 

gar 1 tytoniu, szkoln. 1 kościelne po- 

trzeby. Adres wadm. Dziennika Chi- 

cag oskiego. 23 

NA SPRZEDAŻ mleczarnia. 666 N. 

Sangamon ul. 25 

442 parowców 1,417,710 Toe 

Hamburg American Linia 
Majwląkazakomptoiaokrętowt w ii 

a 74 przeróioeml obsługami 
w śwleda 

— ;i 

950 dhifiokrft "VATERLAMD". $e,Nthą 
919 tłóp długi okręt,, IMP£RAT0R"25,000 tes 

Bezpośrednia Jazda Między 
New York I Ha mb nr# 
ł liiladelphia 1 Hftniburff 
Boston i Hamburg 
Baltimore 1 Ha m bur 5 
Halifax i Hamburg 

Najniższe Raty Do i z Krajn 
Specyalnie zajmujemy się polskimi 

pasażerami 
ł.ii?0£k?Dajłe rai?Jsc« * Mledzypo kładzie 

I Tri»· 
1'. wtaeztjąo ka/uty za. «1 Mikami 

Jadalnię. kąpiele, pralnie, i. t. d. 
Po dalsze szczegóły zgłośló się do 

Hamburg American Lin© 
New York. Philadelphie, Boeton, 
Baltimore. Pittsburg, Chicago, 

ot. Louis, Minneapolis. New Orléans. 
Sen Francisco 

do miejtcowjoh agentów 

EXTRA 
Sprzedam rogowy salon wraz z mu- 
roawnym domem, lub bez, jest to spo 
sobność do zrobienia majątku. Wia- 
domość: 1525 Haddon ave., W. Pa- 
włowski. 25 

NA SPRZEDAŻ zakład krawiecki czy 
szczenią i farbowania, zpowodu wy- 
jazdu. Dam na próbę. Adres w adm. 
Dziennika Chicagoskiego. 23 

NA SPRZEDAŻ meble z 6 pokoi. Fier 

son, 1638 . Robey ul. 23 

Koń, 5letni, wóz i bryczka na sprze- 
daż tanio. 2146 N. Leavitt ul. 25 

SPRZEDAMY eprzęty domowe. 1719 

-^J^ta str., front, 2gie piętro. 23 

PIEKARNIA na sprzedaż z propér- 
tami albo bez z powodu choroby żo- 

ny. 3005 Archer ąve. 23 

NA SPRZEDAŻ skład, rzeźniczy ta- 

nio. 3*51 Belmont ave. 25 

RZECZY domowe na sprzedaż. 1343 
Aehłand ave., na dole. 24 

$500 gotówko, reszta miesięcznie 

spłatami kupi 4 pokojowy drewniany 
domek (cottage) i duża stajnię. 5346 

Grand ave., Dwa bloki od polskiego 
kościoła w Cragin. 22-23-25 

Extra Bargain 
Zmuszony jestem sprzedać balbier- 
nię przy polskim kościele. Istniejący 

25 lat z powodu wyjazdu na posadę 
innego fachu. Adres w adm. Dzien- 

nlką Chicagoskiego. 17-18-24 

AUSTRYA-WEGRY 
Mapę tego kraju wartości 2 wysyłamy 
na żądanie darmo. 

Piez do 

AUSTRO-AMERICAN UNE 
2 Wa.kioftoB St, New York, . Y. 

lub do jej agentów. 

STATKI domowe na sprzedaż tanio. 
1643 N. Ashland avę. 

NA SPRZEDAŻ warsztat szewski z 

mieszkaniem, wyrobione miejsce, z 

powodu innego interesu, bardzo ta- 

nlo. 1911 Ohio ul. 

MAŁA grosernia na sprzedaż. 1903 
W. Ohio ul. 

NA SPRZEDAŻ tanio sprzęty domo- 

we, z powodu wyjazdu do kraiu. — 

1443 Augusta ul. 

NA SPRZEDAŻ kuchenny piec tanio. 
2113 Armitagę ąyę, 24 

Sprzęty domowe na sprzedaż z powo- 
du wyjazdu. 1329 Division ul. 

NA SPRZEDAŻ nowy wynalasek; — 

czarne czernidło do obuwia. Sprze- 
dam tanio. 2038 Huron ul. 2gie pie- 
tro. M. Doliński. 25 

domowe statki tanio 
836 Superior ul. 25 

160 KUPI dobrego express albo dell- 

very klacz. Dettmer, 724 N. Western 
ave· 25 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków. — 
1031 Marahfield ave. 

Kupno I Sprzedaż. 

Sprzedaję Domy ne Łat» 
we Spłaty. 

Potrzeba $200 do $600 gotówki. Wy. 
mieniem domy duże za małe, z* loty ( 

lub farmy. Robl$ potyczki na pier- 
wszy i drugi morgecE. Zabezpieczam 
od ogolą domy, domowiznę ·· me be. | Automobile zabezpieczam od ognia, i 
wypadków' kollzyl i złodziejów. 

Teofil Stan 
1121 MUwaak- Art., Miike W*U« * 

j 

NOWE i aieco znoazone krawcowa· 
ne ubrania i P»1U wartości $40 dc 

$60 l wyżej. 8. Gordon. 1415>3. 
Halzted ul· 

Pieniądze na Realność 
w* iinir rtm poirbM na druiri moi^c«* -łd 
1200 do $10.000 na *wm ChicajrosWie u'«p«łope nroDerti poeprooent. Motecie epłacni w mle- 
rch Plen^*;otr*y»cin w kr* KozMle. PwJemna uhłuj»· 
Louis Stern & Company 
5 La Salle Ul. (Tioomi Budjnat) 

***» - TELEFON MAIN 484S 

Przyjdźcie po dom. którym całe* ży- 

cie cieszyć się będziecie. 908 N. Ash- 

land ave.* 

BRGN 
Mam na sprzedaż trzy piętrowy mn« 
rowany doin. 1455 Cle&ver el., z· 

$5300, dwu piętrowy murowany dom 
1535 Cornell ul., za $4100, i®4®0 
plftrowy murowany dom wraz z Jed- 
no piętrowym drewnianym budyń- 
kłem, 2043—2045 N. Wood uU I 
cztery piętrowy murowany budyneK 
24X100, 1000 W. Superior ul. nM 
czacy w aoble aalon, groeerolę 1 bal- 

wiernlę. O bliższe szczegóły proaz* 

eię «głosić do aalonu. 2000 W. Sup^ 
rior ul. 

NA SPRZEDAŻ trzy piętrowy dom « 
lotą. Duży składowy front, dobry na 

grosernlę, piekarnie, albo Jakikol- 
wiek inny interea. Tobn Volenec. — 

2241 West 19-ta ul. 

DOMEK (cottage) z lot* na sprze- 
daż, z powodu opuszczenia mla8ta' 

910 N. Washtenaw ave. gg 
NA SPRZEDAŻ salon tanio z powo- 
du innego interesu w polskiej oko-l- 
cy. Adres w admlnistracyi Dziennika 
Chlcagosklego. 2 3 

NA 8PRZEDAZ skład rzeżnlczy w 

polskiej okolicy tanio, z powodu cho- 
roby we familii. Adres w administra- 
cyl Dziennika Chlcagoskfego. 24 

ŁADNY salon na sprzedaż za tanie 

pieniądze. 1959 Ohio ul., róg Robey. 
23 

NA SPRZEDAŻ tanio, 2 piętrowy 
drewniany dom. 2 po 4 pokojowe 
mieszkania, gaz, kipiel, blisko Bei- 

mont ąve. 1827 Fletcher ul. 2» 

NA SPRZEDAŻ salon z powodu wy- 
jazdu do innego miasta. Rent $25. 

1923 Elston ave· 

NA SPRZEDAŻ zakład czyszczenia l 

farbowania, z domoweml J*®0"®1· 
sprzedam, z powodu wyjazdu, dobre 
wyrobione miejsce naprzeciw pol- 

skiego kościoła. Adres wadm. Dzien- 
nlka Chlcagosklego. ŁA 

NA SPRZEDAŻ grosernla i skład 

rzeżnlczy. Tanio. 3801 W. Diversey 

ave.. Avondale. tZ 
STATKI domowe na sprzedaż z po- 

wodu wyjazdu do kraju. 1823 Had- 

don ave. 

STATKI na sprzedaż. 1330 Cornell 

ul., 3cle piętro, front. 24 

HtMIttUMMl—· 

TANIO ot sprzedaż młode siwe 
konie i powóz (carriage) nowy 

o POGRZEBOWEGO 
2318 So. Leavitt ulica 

:: 

NHMNHNI··· 

Licytacyjna sprzedaż 
25go lipca, b. r., o godz. 2:30 popo- 
łudniu, na miejscu pnr. 3325—3327 
Carroll ave. Dwa nowe murowane. 2 

piętrowe domy, nowoczesne 5 i 6 po- 

koi, furnace ogrzewanie, brukowana 
ulica, cementowe chodniki. Wszyst- 
kie asesmenty i podatki zapłacone. 
Lota 32X150. Dochodu $52 miesię- 
cznie. Warunki $1000, 30 dni, resz- 
ta miesięcznie. Carey M. Jones and 
Co. Licytator. Telefon Garfield 4918. 

' ' 
24 

NA SPRZEDAŻ salon z powodu in- 

nego interesu, stare, wyrobione miej 
sce. .T412 Holt ul. 23 

M ALA grosernia na sprzedaż. 162 

Superior ul. 23 

ICE CREAM parlor na sprzedaż. — 

1659 Grand ave., podajcie ofertę. 
·' 

·. 28 

BARGAIN na Helenowie! Na sprze- 
daż 2 piętrowy murowany budynek, 
2 mieszkania po 6 pokoi, dwa miesz- 
kania po 4 pokoje. Gaz, elektryka i 

kąpiele wewnątrz. Pralnia w baee- 

mencie. Zarazem obok domu są dwie 

Ipty. Garaż na 10 automobilów w 

tyle na lotach. · Przynosi $92 rentu 

miesięcznie. Przyjdźcie.! zobaczcie i 

podajcie ofertę. Zgłosić się do wla- 

ściela 2gie piętro, w tyle. 817 Reed 

ul., blisko Chicago ave. 28 

EXTRA! Barg&in. Dom na Heleno- 

wie, 2 piętrowy murowany dom ba- 
sement 1 strych na 4 mieszkania po 4 

pokoje, gaz, ustępy. Rent $672. Cena 
$5800; w tym tygodniu musi być 
srpzedany. — Bolesław Jasudes. 

— 

1574 Milwaukee ave. 2gie piętro. 23 

Z POWODU budowy sprzedam groser 
nia i skład rzęźniczy, w polskiej oko- 
licy. Adres w adm. Dziennika Chi- 

cagoskiego. 28 

ELEGANCKA grosernia z powodu 
słabości muszę sprzedać w dobrem 
miejscu. Adres w adm. Dziennika 
Chicagosklego.^ 22-24-25 

DOBRA groeernla na sprzedaż. Adres 
w adm. Dziennika Chicagoskiego.. 

25 

1 
STATKI na sprzedaż z powodu wy- 
jazdu na farmy. Zgłosić się każdego 
czasu. 610 Ada ul., 3cle piętro, — 

front. 24 

HATTERMAN & GLANZ 
1110 MILWAUKEE AVENUE. 

PIENIĄDZE 1 
NA PROPĘRTA I 


