
Mam zaszczyt ogłosić, że po dniu 1 -szym sierpnia obejmuję biuro sprzedaży gruntów 
na farmy i realności, pod nazwą: Słupecki Syndicate, pod nr. 1154 

Milwaukee Avenue, blisko Division 

ulicy, w starem miejscu Banku Polskiego. Szczerze zapras%am wszystkich mych starych przyjaciół i znajomych 
do odwiedzenia mię w moim ofisie pod ur. 1154 Milwaukee 

Ave. Zapewniam, że 

przyjemnością IxMizie powitać tych przyjaciół, których przyjaźń znaczyła tyle 
dla muie i zarazem ogłaszam, że w mojem nowoczesnem 

biurze starać się będę usługiwać każdego jak najlepiej, 

. 
i —7— i 7 

Z poważaniem 

TOMASZ S. BLACHOWSKL 

Tw\ !V 1 I 

Zabezpieczam od ognia w 

najlepszych kompaniach. 
Pośredniczę w sprzedaży, 
kupnie i zamianie real- 

ności chicagoskiej. 
Mam pieniądze do wypo- 

życzenia na properta. 
1-sze hipoteki na sprzedaż. 

Kolektuję stare długi, dzie- 
rżawę, i i d. 

Przeglądam abstrakty i wypeł- 
niam wszelkie legalne papiery. 

Farma w Michigan 
40-to akrów a farma w 

AUegan, Mich., na brzegu 
jeziora. 100 drzew owoco- 

wych. Bydło i budynki i 
stajnia. . % mili od szkoły. 

Cena $2600 
$800 gotówki, reszta na 5 
lat. Albo $2200 gotówką. 

Telefon Monroe 442. 

Zgłosić się osobiście lub pisać do 

Thomas S. Blachowski and Co. 
Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois. 

Farma w Wisconsin 
40 akrów dobrego gruntu w 

Xecedah, Wisconsiu sa 

$800 
Łatwe spłaty. 

Milwaukee Avenue, przy Lawndale 

dom i lota 25x125, potrzeba (fl/AA 
$1000 got., sprzed, za tylko.. 

Milwaukee Avenue, blisko Robey 
Obszerny 3 piętrowy murowany dom 1 3 

loty. Dobre miejsce na £ ̂ CAAA 
hotel. Cena 

South Chicago 
2 piętr. don i lota na Arenie L 4 aitu- 

kaiia. Rente mieuctaie $27. Cena 

$2,600 
Potrzeba $500 gotówki. 

Wacławowo 

Śliczny 2 piętrowy no- 
womodny murowany dom 
i 2 loty przy Monticello i 

School ul. Parą ogrzewa- 
ny dom. Basement prze- 

robiony. Cena tylko 

$8,500 
Potrzeba przyna j m i e j 

$2,500 gotówką. 

Bogactwo LUQUI 

Lud w mieście z bogacić tię nie może. 

Na farmach, tak! 
Jedź więc na farmy! Łatwe 

spłaty. Mamy dobre grunta na 
tarmy w tych stanach: 
FŁORIOA 936 m aktor 
WISCONSIN 99 sa aktor i wyiaj. 
MICHIGAN....·15 M aktor 1 wyiej. 
MONTANA .... 926 sa aktor 
TEXAS 950 ca aktor 

Polecamy grunta w polskiej Kolonii 

Korpna, w etanie Florlda, gdito klimat 
Jewt cudowny cały rok, a zimy wcale nie 
csuć. 

Książki i fotografie franta w biurze. 

RUSSIAN - AMERICAN BUREAU 
Ważne dl· imigrantów z Kosy i 

Russian American 
Bureau istnieje już 
od roku 1892. Jest zor- 

ganizowane według 
praw Stanu Illinoss 
z kapitałem dziesięć 
tysięcy doi. ($1000). 
Department Rejen- 
talny wykonuje peł- 
nomocnictwa, akty. 
( kontrakty ), kupna 

•przedaży, weksle i inne dokumenty, 
które mają takie same znaczenie, jak 
wykonane w Rosy i. Biuro ściąga pie- 
niądze, rejruluje spadki i sprzedaie 
gruuta w Roevi. Po informacje i po ceny pieaciedo 

RUSSIAN AMERICAN BUREAU 
IM I. FIFTM AIE. LAIE I lAIOOtr* ULICAMI. 

CHICA6 0. ILUMHS. 

Prawdziwy Bargain 
Dwu piętr. brick z basementem 
i góra. Dwa renta z kapielnia 
mi. Pierwszej klasy properta 
pomiędzy Logan Square i Avon 

dale )no. 78) Cena tylko #4500 
lK)iu Komisowy 1543 Divisiou 

>tr. 

BACZNOSC. 

Mamy wielki zapas spodni na sprze- 
daż różnych kolorów za taka cenę 

co towar kosztuje. 2541 W. Chicago 

avenue, blisko Rockwell. Lichaczew- 

skl. 

FARMY. 
40 akrów, 37 pod pługiem. 2 konie, 

2 żrebiaki, 3 krowy, 5 cieląt, kury, 

gęsi, porządki, wszystkie sprzęty. 
CENA $3000. 

40 akrów. 18 pod pługiem, dom 1 

stajnia. Cena $1100. 80 akrów, 18 

pod pługiem cena $1700. PUŁASKI 

LAND COM PUŁASKI, WIS. 

Properta na Stanisławowie. Sztor 

i 4 renta. Rentu S46. Cena $3300 
Potrzeba $500 gotówki. 
Dom Komisowy, 1543 Division st. 

MUROWANY budynek na Rice ul., 

na sprzedaż. Przynosi rentu $38.00. 
Cena $3600. 853 N. Hoyne ave. 

NA SPRZEDAZ skład cukierków, cy- 

gar. tytoniu i mala grosernia. 2311 

Armitage ave. 

„COTTAGE" n sprzedaż dla dużej 
familii. 3323 N. Hoyne ave. 

Marshfiehl ar©, blisko Au^nsta ul. 

Dom drewniany, 1-5, 1-4 pokoje. 
— 

Rentu $300. Bargain. Potrzeba 1600 

.$2700 
Ł. S. Stankiewicz and Co. 

1450 W. Chic aro ave. 

Dwie loty na Heleno wie, 60X125 

pomiędzy Western ave. i Oakley 

Boul. obie za 
$2500 

Dom '"omisowy, 1543 
Division st. 

NA SPRZEDAŻ południowo-zachodni 
narożnik Huron i Wood ul. 6 fiatów, 

Erosernia i skład rzeźniczy, salon i 

apteka. Wszystkie maja 
lease. Wła- 

ściciel: 1747 W. Huron ul., 
2gie pię 

tro. — 

Bargain dla Carpentra 

Dwu piętr. dom i dwie loty 
— 

między Młodziankowem i He— 

lenowem. Można przerobić na 

4 renta. Tylko $1050 

Dom Komisowy 1548 Division 

str. 

Na sprzedaż 
Z powodu wyjazdu z miasta sprze 

dam tanio sprzęty domowe. — 146( 

W. Chicago ave., wchód od Holt etr. 

NA SPRZEDAŻ bargain 2 piętrowj 

drewniany. 1051 N. Hermitage a TO 

NA SPRZEDAŻ dwu piętrowy don 

4 pokojowe mieszkania. 3131 Ber 

nard ul., blisko Belmont. 

NA SPRZEDAŻ 6 pokojowy cottagf 

tanio za waszą, cenę. 2052 Cortlan< 

ulica. 

Nadzwyczajny Bargain 
Na Helenowie 

Dom murowany, w bardzo dobrym 
porządku. 8 fiaty po pokoi 1 base· 
ment Kąpiele ustępy wewnątrz i pral- 
nia w baeemencie. Rent roczny $696. 
Cena $7300. Wystarczy do za· 

kupna $2000 gotówki. WiadamoM u 

Karol N. Nowiński 
1632 W. Division ul. 

Proszę uważać na numer domn. 

WASZE MARZENIA O DOMU WŁAS- 

NYM TU SA URZECIWISTNIONE 
\V7y ognisko kochający mężczyzni i kobiety którzy chcecie zyć w wygodzie i zdro- 

wy m otoczeniu przyjdzcie tutaj na Ó2gą i Cuyler Ave. jutro. Dwadzieście pięć dolarów mie- 

sięcznie kupi dom. Zostańcie niezalezni od właściciela domu na zawsze. Wasza familia zostanie za- 

bezpieczona. 

GDY 
mówicie „Dom'' teraz to znaczy miejsce które wy- 

najmujecie od drugiego człowieka. Gdy wy wie- 
cie że te pieniądze któremi płacicie rent kupią wygod- 
ny dom z o wiele lepszym otoczeniem czy będziecie dłu- 

żej czekać ? Z końcem każdego roku ty wiesz ześ wpła- 
cił tyle pieniędzy za rent i z czem się możesz wykazać ? 
Z niczem 

upi<5 dom o którym żeś marzył tyle lat masz tylko 
wśiąś<5 na tramwyj Irving Park Boulevard i zajechać do 
Sieśćdziesiątej· trzeciej Ave. do tego wielkiego Collins i 

Gauntlett namiotu. Wtenczas zobaczycie zaczym szukacie. 

Bardzo mala wpłata i wasz regularny rent, lub 

mniej, każdego miesiąca wystarczy na spłacenie domu. Z 

końcem kilku lat zostaniecie dumnym właścicielem rze- 

ciwistego domu gdzie jesteś panem tego co widzisz na- 

około siebie 

Będziecie z dala od dymu, gorączki, brudu i śmieci prze- 
ludnionych okolic, będziecie stali o wiele wyżej w opinii 
u waszych znajomych i wasza familia będzie wam wdzięcz· 
da za ten dzieli gdyście wsiedli na tramwaj i zobaczyli te 

domy, 
Możecie załozyć mały ogrod z warzywami lub chować 

kury tutaj. Wasze dzieci będą mieli dość miejsca do ba- 
wienia sie z dala od niebezpiecznych tramwojów i ruchu 

ulicznego. 

Pamiętajcie, będziecie tylko o jeden błock od linii tram 
wojowej, czterdzieści·pięć minut do śródmieścia, z pięć 
centowem przejazdem do każdej części Chicago i trzy blo- 
ki od Chicago, Milwaukee i St. Paul Stacyi. 

Będziecie mieli ścieki, wodę, gaz, elektrycz. światło i oe- 
mentowe chodniki włożone i zapłacone. Ulice wyłożone i 

trawniki ładnie obrobione na wasze przybycie. 

Tylko Parę 
Próżnych Lot 

Zostało 
To jest całkiem dojrza- 

ła okolica gdzie pionierzy 
dawno dorośli. Ażeby 
wyprzedać resztę poda- 
my bardzo niska cenę na 

każdą pozostała lotę. 

Dorny o dwuch Fletach 
Mamy kilka domęwo dwóch fle- 

tach, drewniane domy piecem ogrze- 

wane sprzedam y po bardzo niskich 

cenach Jutro. Domy o dwóch pięc 

pokojowych fletach zbudowanych na 
lotach 87^x125 atop. Domy tą bllikc 

linii tramwajowej 1 tacy i kolejowej. 

DOM $3,250 
Z MAŁĄ WPŁATĄ I 

$25 co miesiąc 
Mamy dziewięć ładnych sześć pokjowych drewianych ,,cot- 

tages" Wszystkie podłogi z twardego drzewa, cementowe podło- 

gi i plasterowane ściany w basemencie, pralnia cementowe chod- 

niki, płoty ornamentalne słupi na narożnikach, ścieki, woda i'elek- 

tryczne światło, zbudowane na trzydzieści-stopowych lotach. Je- 

den blok od Irving Park tramwaju i trzy bloki od C. M. & St P. 

Ry. Stacyi i dwa bloki od głównego byznesowego dystryktu. 
I'" 

Przekąski 
dla 

Wszystkich 
Przyprowadźcie 

waszą familię jutro 
z wami na tę 

Sprzedaż 
Mnrowanjr Cottage 

Pobudowaliśmy kilka tych domów 
i sprzedaliśmy wszystkie oprócz je- 
dnego cottage o sześć pokojach i 
zbudowany na wielkiej locie. Cena 

tak niska, że sie zadziwicie, z powo- 
du, iż mamy jeden tylko. Dlatego 
musicie go zobaczyć, ażeby ocenić 
ten zadziwiający bargain, który 
ofiarujemy jakiemu szczęśliwemu 
kupcowi. 

— ~J- i n J ̂ „ _rCO WnM« triewąj * BUłU i Pm»«ąlć iit Inriif Park BlTd. Zajk u 

CłJŁC. SIC? Lali 1 ClOfilflO ; 
«2-fiflA»·., gdiie aatz reprexeataat będzie ezekil, ażeby wam pokazać proparta. 

^ 
«'U. W · .fa*··| kttra ti« aie p»»ł6«r w d»dt,e,ta pi «ci· latack 

' 

COLLINS & GAUNTLETT 
32 W. WASHINGTON STREET Telefon Randolph 3980 

Ofis filialny: Wielki Namiot, 63-cia i Irving Park Boulevard. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy drewnia- 
ny dom z basementem w Avondale. 

. 
Najnowsze urządzenia, cena przystę. 

( pna. Zgłosić się do właściciela, 2741 

N. Ridgeway blisko Diversey ave. 

' 

NOWE meble do sprzedania. 2 piece 
tanio. 1065 N. Marshfield ave. 

NA SPRZEDAŻ dom, cztery loty, 
i 

krowa. 3710 W. 67 pl., za $1500. 

NA SPRZEDA* 2222 N. Spauldlng 
' 

Ave., 2 piętrowy; lota 42x180, kipiel 
' i gaz; plecowe ogrzewanie. Sprzedam 
' za gotówkę. Zróbcie ofertę. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, 
— 

j bardzo tanio, z powodu innego in- 

> teresu. Rent $10. 2044 W. Huron 

( ul. 

Kompletne urządzenie groserni 
na Jadwigowle 1 trochę towaru. 

Sprzedamy za bezcen. Skleip 
zam 

knięty. Można dostać lease 
albo 

wyprowadzić. 
Dom Komisowy. 1543 Division st. 

NA SPRZEDAŻ drewniany budynek, 
> 2 pomieszkania l bezment, naprze- 

? clw szkoły é& Młodzianków. Zgłosić 

5 się 1 piętro, 1461 W. Superior 
ul. 

,|NA SPRZEDAŻ 
2 pomieszkanie, ka- 

Jmienny front. Ogrzewanie ciepłą 
wo- 

dą. Wszystko zupełnie nowoczesne, 

wezme „cottage" lub lotę próżną ja- 

ko część wpłaty. Sprzedam za 
bezcen 

jeżeli za gotówkę. Właściciel na 
1 

piętrze. 2510 N. Talman ave. 

NA SPRZEDAŻ murowany „cottage'· 
G dużych pokoi, kąpiel, lota 31%X 

125%. Cena przystępny. 
3413 S. 

Paulina ul. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowa- 

ny dom, 2 loty 50x128 za $6500. 
Nie 

chcę agentów. Zgłosić eię 1641 
Wa- 

bansia ave. lub 1606 W. North ave. 

Prawdziwy Bargain na He- 
lenowie No. 181 

Nowy brick na 6 rentów po , 
6 i 4 pokoje. Wanny, gaz, elek 

tryka. Wysoki cement, base— 

ment. Lota 31%X125. Rentu 

$1440. Cena $13,500 

) Wystarczy $3500 gotówki). 

Dom Komisowy 1543 Division 
str. 

NA SPRZEDAZ grosernia i buczer- 

nia na Młodziankowie. Adres w Ad- 

ministracyi Dziennika Cbicagoskie— 
go. 8 

Marshfield ave. blisko Division. Dom 

murowany, 3 po 5 pokoi, gaz i ustę- 

py wewnątrz. Góra. Potrzeba $1500 

c?n8aty' $4200 
Ł. S. Stankiewicz and Co. 

Na Winchester Avenue 

8S400 kopi 2 piętrowy murowany 
dom; 4 mieszkania, nowe urządzenie. 
Donoal $56. 

Na Helenowie 
7 kupi 4 piętrowy murowa- 

ny dom, nowe urządzenie; donoal $8* 
rentu; 2 bloki od kościoła, 8 bloki od 

Parku. Potrzeba $2000. 
Po informacye zgłosić się 

1925 W. Division ul. 
NA SPRZEDAŻ meble tanio. 1073 

Milwaukee ave., 3cie piętro. 

NA SPRZEDAŻ dom i salon naprze- 

ciw polskiego cmentarza, lub tylko 

salon. Zgłosić się 2633 Thomas ul. 

Nie chcemy agentów. 
6 

NA SPRZEDAŻ dobry buczerski wóz 

i brysczka, tanio. 1654 Cortland ul. 

Koń, wóz i bryczka na sprzedaż. 
— 

1446 Cleaver ul. 

FARMA na sprzedaż w Lublinie Wis- 

consin, lub wymienię za dom. Zgłosić 

się 1615 N. Wood ul., 3cie piętro. 

NA SPRZEDAŻ zakład damskiej kra 

wieczyzny, czyszczenie i farbowanie. 

5330 Broadway. 

BARGAIN 
Na sprzedaż 30 akrowa farma w po- 
łudniowym Michiganie, blisko Alle- 

gan, 4 pokojowy dom, stajnia i kur- 

nik. $1200; na łatwe spłaty, przez 

właściciela. — Joseph Kapióski, 
— 

3248 . Drakę ave., blisko Belmont 

ave. 

Zawsze i wszędzie najtaniej ku- 

picie property- przez Dom Komi- 

sowy, 1543 Division str. 

NA SPRZEDAŻ byznesowy narożnik 
tanio. 3832 Diversey róg Avers ave. 

NA SPRZEDAŻ lota na Central Park 
blisko Milwaukee ave. bardzo tanio 

za gotówkę lub na łatwe spłaty. — 

Zgłosić się 3832 Diversey róg Avers 

II 
-· 

———I 

Stanisławowo. Domu murowany, na 

kamiennym fundamencie, 4 miesz- 
kania po 4 pokoje. Góra. Rentu 396. 
Potrwa ,200°. $3500 

L. S. Stankiewicz nnd Co. 

1450 W. CłiicAfro ave. 

50,000 Akrów 
W owocowym i koniczynowym 

okręgu w Michigan. 
W powiatach: Mason, Manistee 

Lake i Wexford. 

Przyjdzcle i wybierzcie sobie 

waszg, fąrmę, pomiędzy słowiań- 

ską ludnością. 
Na Swisart obszarach grunto- 

wych. 
Wyborne grunta na owocowe 

eady, hodowlę bydła i ogólnego 
rolnictwa; zboża, siana i warzy- 

wa. Ceny $10 do $25, za akler. 

Spłaty $10 do $50 zadatku 1 $5 

do $10 miesięcznie na 40 akrów. 

Piszcie po 72 stronicowa książ- 

kę 1 duża mapę, opisujące grun- 

ta i zapytajcie nae o naszej eks- 

kurcyi w prywatnym wagonie po- 
ciągowym, który odchodzi z Chi- 

cago we wtorek, dnia 2Igo lip- 
ca br. Podróż do Wellston i z 

powrotem naszej kwatery w Mi- 

chigan, kosztuje $8.30, które 
' xwrócimy po z ak upnie. — 

Wracamy do Chicago w piątek, o 

godzinie 7.20 Tano. Przyjdźcie te- 
raz 1 zróbcie dobry wybór l zo- 

baczcie urodzaje. Przyjdźcie do 

naszych polskich agentów w Chi- 

cago. 

Adam Majewski & Co. 
1156 NOBLE UL. albo 

Jos. Shoflitowiki & Company 
2826 W. 2 liga ul. 

Baczność Rodacy 
I)OMY DO SPRZEDANIA 

Brick na 2 renta, sztor. Dobre 

biznesowe miejsce na Chicago Ave., 

Rent miesięcz- <£ 
nie $45. Cena ^t-UUU 

Brick na 4 reo>fc, Winchester Ave. 

blisko Armitage. — Rent $50. 

S ....... $4900 
Dom drewniany, stajnia i 6 lotów, 

z ogrodem owocowem, wymieni za 40 

akrowa farmę 

Extra salon do sprzedania, bardzo 

tanio, blisko Robey i Milwaukee ave. 

Mamy domy na wymianę za mniej- 

sze i większe w Ofcicago i poza mia- 

stem. 

Brick na Leavitt i Cottage. Rent 

Sa ; $5700 

Kaczmarek & Kubasiak 
1133 W. Chicago Ave., 

blisko May ul. 

Młodziankowo. Dom murowany, 4 

mieszkania po 4 pokoje, gaz i ustę- 

py wewnątrz. Rent $528. Potrzeba 

HT. ..$4600 
L. 8. Stankiewicz and Co. 

1450 W. Chicago ave. 

Farmy Farmy 
40 akrów, 36 wyrobione, duży sad. 

Dom 2 piętrowy, pod murowany, 
— 

stajnie, stodoła, spichlerz, wozownia 

i inne zabudowania, maszynerye, zbo 

że, czkała na farmie, blisko 
fabrycz- 

nego miasta. C 1 Q rn 
Cena 

i OdU 
(Potrzeba $800 wpłaty reszta na 

10 lat). 

40 akrów, 25 pod pługiem. 
Dom 6 

pokoi pod murowany, stajnie 
stodo- 

ła, spichlerz, wozownia. 
15 minut od 

fabrycznego miasta, maszynerye 
i 

$ 1800 
i Potrzeba $700 gotówki.) 

00 arków. 60 wyrobione, 
reszta las 

Dom 8 pokojowy, podmurowany, 
— 

stajnie, etodoły, 
wozownia, spichlerz 

chlew, kurnik, 4 mile od dużego 

sra; $3250 
(Potrzeba $1200 reszta na 

8 lat.) 

80 akrów, 70 pod pługiem, wielkie 

zabudowania, piękny sad, 4 konie, 

23 sztuk bydła, 12 świń, maszynerye 

cały plon w Pułaski, Wis. 
Właściciel 

stary nie może pracować, sprzeda 
lub wymieni na dobry dom w 

Chica- 

go. 
Na zamianę 80 akrów, 60 wyrobio- 

ne wszystkie budynki, maszynerye, 

zhoże, sad, 4 konie, 6 sztuk bydła, 

świnie, 300 kur, maszynerye, zboże, 

szkoła, eztor, salon, na farmie, bli- 
sko duiego miasta. 
Na zamianę 80 akrów w Indianie, 

wielkie zabudowania,maszynerye,zbo 
że. 4 konie, 10 krów, świnie, kury, 

blfcflco miasta, 15 minut od tramwaju 

przejazd $1.25. 

J. S. Sobota 
1529 W. Superior ul 

blisko N. Ashland ave. 

NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny skład 
cygar, tytoniu, cukierków, lodów i 

drobiazgów. Specyalny bargain. — 

4146 W. Lakę ul. 7 

NA SPRZEDAŻ grosernia i buczer- 

nia. $275 co kosztowała $1000. 2021 

Na sprzedaż 
2 pietrowv murowany dom na 2 mie- 
szkania po 5 i 6 pokoi. Gaz, kąpiele i 

ustępy wewnątrz. Dochód miesięczny 
$29. Potrzeba $400 C^OflO 
gotówki. Cena 
l'/a piętrowy murowany dom z wyso- 
ka suteryną i duża góra o 6 poko- 
jach. Gaz, kąpiel i ustęp wewnątrz. 
Można nabyć z mała 
gotówka. Cena ....... 

IVi piętrowy dom na jedno mieszka- 
nie o 6 pokojach około <£"2 
Milwaukee ave. Cena . .. 

' 

Bardzo tanio do sprzedania 2 plętTO- 
wy murowany dom z kamiennym 
frontom, o 2 mieszkaniach po 5 po- 
koi. Gaz, kąpiele i ustępy wewnątrz. { 

Potrzeba gotówki £ 
$500. Cena 
2 piętrowy murowany dom na 2 mie- 
szkania po 6 pokoi na Helenowie. — 

Gaz, kąpiele i ustępy CEnil 
wewnątrz. Cena 
Nadarza > »i»onobnośi do nabycia ta 
nio dwóch domów na handlowej uli- 
cy. przynoszące dochodu $780 rocz- 

nie, zacenę bardzo niską. Lota 48 
przez 193. Gotówką lub na wymianę. 
Cena bar^ain. 
2'/a piętrowy murowany dom na trzy 
mieszkania po 5 pokoi, elektryka, — 
gaz, kąpiele i ustępy wewnątrz. Do- 

cZnrc: $6800 
3 piętrowy murowany rogowy dom. 
Nowy, sklep, 2 po 6, 2 po 4, 1 1 na 5 
pokoi. Nowoczesne urządzenia. Ro- 
czny dochód $1700. * + 

Cena ilÓUUU 

A. F. Hammann 
Bankier Morgeczowy 

Kupno, sprzedaż i wymiana domów 
i lot. 

1922 W. Chicago Ave. 
Tel.: Humboldt 9488, Naroż. Winchester Aie. 

Biuro otwarte w niedzielę. 
Pr«y zakapnle przynieście to o|to«zioi· 

te <ob|. 

IRVING PARK 
wyprowadźcie się na świeże powie- 
trze, do parafii Niep. Serca Maryi. 

Jedzie sie Eiston ave. lub Irvlng Parle 
tramwajem do Christiana a*e. 

3831 N. Kimball ave., 2 piętrowy 

dom°Wany $5800 
3928 N. Bernard ul. 2 piętrowy mu- 

Z,an>r............... $5800 
3906 i 3908 N. Christiana ave. 3 pię- 
trowy murowany $Ó$00 
Małe wpłaty i miesięczne spłaty kupi 
jeden z powyższych nowych co do- 

piero wykończonych, po najnowszej 
modzie 2 i 3 piętrowych bryków. 
2 loty. 50X125 stóp na N. Central 

Pk ave.t woda, gaz. ścieki, cemento- 
we chodniki, ulica itp. CfiEffc 
Cena 

Rogowa lota, wszystkie ulepszenia, 
dwa bloki od kościoła, dobra na pol- 

ceMby2nes: $1100 
Extra bar gain, rezydeneya dla zamoż 

niejszej familii i wielkiej wygody; na 

ładnej ulicy, 7 wielkich obszernych 

pokoi, furnace do ogrzewania; 2 loty 
wielki ogródek, piękny trawnik, wie- 

le drzewek. Zgłosić się na miejsce 

pod adresem: 3642 Monticello ave., 

Eiston ave. lub Irving Park tramwa- 

jem się dojeżdża. 

A.F.Soska&Co. 
3330 Irving Park Blvd. 

Telefon Irving 820, 

Przeprowadziliśmy sie do wałenego 
budynku. Jeden blok od kościoła. 

— 
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BARGA1N 
NA SPRZEDAŻ properta w Avondale 

loty Z7X125. Dom na 2 mieszkania. 
Rentu 128 miesięcznie. Cena $4000. 
Warte $4500. 
Dom w Avondale, murowany na 3 

mieszkania. Lota 30X125. Cena tylko 
90000. Morgecz $4000. 
Na Władysławowie w West Irving 

Park, dom na rogu, lota 50X134. 

Duże mieszkanie. Sztor ze zapasem 

naprzeciw szkoły. Bargain za $4500. 
3 domy 5 pokoi „furnace". Loty 33 
X125. $300 gotówki, $25 miesięcz- 
nie. 
3 domy po $2750. Loty 75X102 i 

125. Potrzeba $1000 v. płaty. Brr- 

gain. 
Loty przy kościele od $400 wyżej, 
30X125. Mała wpłata. $5 mieslęcz, 

nie, bez procentu. Do roku 1916. 

Zgłosić się do 

Stanisław Ozogowicz 
5020 Roscoe ul. 

Bargain 4 po 4 Brick 

Bai-gain 4 po 4 brick .. 12 pt. 

na Trójcowie. Gar 1 ustępy w 

każdem rencie. Wielka góra do 
bielizny. Ren tu $600. Ulica za- 

płacona. Blisko Division str., 
Prawdziwy bargain za $4000 * 

Dom Komisowy 1543 Division 
str. 


