
Kupno i Sprzedaż, 
U ba «.owa 

Na sprzedaż 
murowany dem na 2 

czkania po 4 1 5 Pokoje, elektry- 

LLrK wewa,tri· 

S™ - S2800 
i>wu piętrowy murowany dom na 3 

mieszkania w dzielnicy Helenowa— 

r£ . mi"i9r"T. "* $3200 
t'w u Piętn wy murowany dom około 
Humboldt Parku na dwa mieszka- 
nia. każdy po 4 pokoje. Gaz. kapie 

SJ*Tr."waUn·. $3900 
Ihre pitrowy murowany dom z wy- 

sok* suteryn? na dwa mieszkania po 
4 pokoje, gaz. kipiele, i ustępy we- 

$4300 
Dwu i>Hrowy murowany dom, nowy, 

na Helenowie. z suteryn* i góra na j 
dwa mieszkania no 4 1 5 pokoi. E~ 

lektryka. gaz, kąpiele 1 ustępy wew- 

nątrz. Z tylu stajnia 1 mieszkanie na 

2 pokoje. Dochód mie- £ 
sięczny $52. Cena J>«3,ZUU 
Dwu piętrowy murowany dom 

na 2 « 

mieszkania po 5 i 6 pokoi. Nowoczes i 

ne urządzenia. Dzielnica^/: 
Avondale. Cena J)Ov/Uv.' 
Dwu piętrowy murowany 

dom na 2ch ; 

lotach na 5 mieszkań po 6. 5 i 4 po- 

koje. Gaz. k&piele 1 u- ^7^ 
stępy wewnątrz. Cena . 

O"" 

Nowy narożnik na Jadwigo wie mu- 

rowany na 3 piętra. Sklep i 5 mie- 

szkań. Nowoczesne urządzenia. Do- 

SZ"*"'.11 
proc $16000 

A. F. Hammann 
Bankier Morgeciowy 

Kupno, sprzedaż i wymiana domów j 
i lot. 

1922 W. Chicago Ave. 
Tel: Humboldt 9488. Maroż. Winchester ?· 

Biuro otwarte w niedzielę. 

Trsy tak u pnie prayntotieie to oclMieaie 
i« »*. 

^- I 

NAJLEPSZA ! NAJLEPSZA! 
Groser- 

nia jest na sprzedaż, albo 
wymienię j 

za dom. lub za loty. 
zpowodu choro- 

by żony. Także magel 
elektryczna, z 

która można zarobić $28 
tygodniowo 

jest na sprzedaż, na splatv 
miesięcz- 

ne. 1810 W 21sza ul., u Laszkiewi- 

czowej. 
8 · 

>lł«Hlzi*akowo. Frame 2 po 5 pokoi, | 
a:az i wychodki za $2700. Wystarczy 

$500 wpłaty. Zgłosić się 
14IV) W. 

Phicaeo ave. 

NOWE meble na sprzedaż. 2 piece, 

:anio. 1C<65 N. Marshfield ave. 

^tanUtawowo. Brick 8 rentów po 4 

pokoje, gaz. góra. Rent $89 
miesięcz J 

nie. Cena $6200. Wystarczy $1000 

wpłaty. 14.50 W. Chicago ave. | 

DOM na sprzedaż z małym interesem 

mleczarskim lub bez. 2067 N. Oakley 
; 

ave. 
10 

Młodziankowo. Brick 4 po 4 pokoje, 
I 

*az i wychodki wewnątrz za $4600. 

Zgłosić się 1450 W. Chicago 
ave. 

GROSERNIA na sprzedaż. 1406 W. 

Ohio ulica. 10 

Bargain na Winchester Ave. 
5300 kupi 2 piętrowy murowany dom 

nowe urządzenia, donosi $53. 

$7300 kupi 3 piętrowy murowany 

dom, wysoki bezement i ,,porch" do- 

nosi $65. 

Helenowo. Brick 3 po 6, 1-4 pokoje, 
*az, kąpiele i wychodki wewnątrz 

Rent $720 rocznie za $6700. Zgłosić 
się 14 W. Chicago ave. 

SKŁAD na sprzedaż. Dobre miejece 
2507 Fullerton ave. 

Na Heleno wie. 

$7900 kupi 4 piętrowy murowany 

dom, 2 bloki od kościoła 3 bloki od 

parku. Donosi $85. Potrzeba $2000. 
315,000 kupi 3 piętrowy murowany 
dom, róg interesowy, donosi $160. 
Po informacje zgłosić się 
1141 X. Winchester avenue blisko 

Division, 1 piętro. 

FORTEPIANY elektryczne $200 za 

gotówkę, kosztowały $650. Zgłosić 
się po południu. Theo. Giese, 1182 

Vilwaukee ave. 

TANIOŚĆ < Bargain) 2 mieszkania, 
4 pokoje; murowany; strych i beze- 
ment Lawndale avenue Milwaukee 
ave. Avondale Savings. 2957 Milwau- 
kee ave. 

NA SPRZEDAŻ tanio 2 krzesłowa 

balwiernia Dobry interes. Wszystko 
polacy. Właściciel amerykanin. 1318 
Erie al. 

NA SPRZEDAŻ tanio koncertyna. Jó- 
zef Urban, 1451 W. Biackhawk ulica 
2 piętro. 

DOM byinesowy na Erie przy Ash- 

land avenue, wymienię na próżną lo- 

tę na Franciszkowie. Zgłosić się do 
właściciela. 4312 Walton ulica, nie 

chcę agentów. 

LOTA na sprzedaż w Avondale — 

ulica chodnik, wszystko zapłacone — 

tylko $550 u właściciela. 3629 W. 

Wolfram ul. 

SPRZEDAM tanio z powodu choroby 
lub wymienię za realność, ładnie u- 

rządzony skład kapeluszy damskich 
w pięknej okolicy przy Milwaukee 

avenue, stare wyrobione miejsce. Do- 
bra sposobność, warto zobaczyć. Zgło- 
sić się 2881 Milwaukee ave. 

Extra Bargain 
NA SPRZEDAŻ skład cygar, tytoniu, 
cukierków, lodów. Sprzedam tanio. 

1755 Grand ave. 

DUŻA taniość ( Bargain ) sprzedam 
dom, 3 mieszkaniowy $1900. 934 

Newton ul. / 

MuKse sprzedać dobrą Michigan rolę 
tanio. Jeżeli zaraz kupiona, zapytać 
Mrs. Millar, 4615 Huron ul. 

40 akrów Mear«, Mich. Uprawiona* 
farma. $2800 gotówki albo $3000. 

na spłaty. Piszcie M. Millar Route 1. 

NA SPRZEDAZ domek (eottage) na 
dwa familie. 2636 Thomas ul. 10 

WEST Irving Park na sprzeda* 5 

lot przy narożniku s domkiem (cot- 

tage). Dobre miejsce na grosernif. 

Kupno Sprzedaż. 
ie ZA- 8LOWO. 

Niesłychana Taniość! 
Na sprzedaż dom aa 

pięć familii, przynosi $38 renta, na 
Laflin al. Właściciel sprzedaje spo- 
w<xłu wyjazdu. Cena S3100. 
Po bliższe informacje zgłosić się do 

A. J. Włodarski & Co., 
1703 West 48-th Street, 

blisko Paulina uł. 

NA SPRZEDAŻ grosernia i skład 

rzeźniczy na zachodniej stronie. — 

Dobry powód do sprzedaży. Lux 

Bros., 3043 Harrison ul. 

SALON na sprzedaż, część weźmiemy 
w notach, jeżeli kupiony zaraz. 1878 
N. Robey ul. 10 

NA SPRZEDAŻ tanio (bargain) re- 

alność przy Sloan ulicy. Właściciel. 

A. Świerży, 4318 Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ -kład łokciowy (dry j 
coods) w jH)Kskiei okolicy; wyrobio J 
nv interes, który prowadź? od ezte-1 
recb lat; powodzeni#» pewne; i>olska ! 

para/iii, i szkoła oraz szkoła publiez· 
na; Dowód sprzedaży właśnie na 

miejscu. Adres. w adni. Dziennika 

Phicngopkiego. 8-15-22-20 

TUTAJ Bargain! Kto pierwszy to 

lepszy. Grosernia wartości $1500 
— 

musi być sprzedana dzisiaj lub jutro 
zrana za $300, z Dowodu dhoroby żo 

ny. Zgłoście się zpieniędzmi pod a- 

dres: 819 N. Ashland ave. 

NA SPRZEDAŻ piekarnia z powodu 
inneąo interesu, dobrze się opłaca— i 
eajaca. tygodniowo sprzedaje za ; 

$310. 1734 W. 21 sza ul. 10 ! 

SPRZEDAM zakład krawiecki z czy- 

rzczenflm i farbowaniem, zpowodu 
słabości: dobre miejsce dla krawca 

lub krawczki. Naprzeciwko kościoła 

św. Jadwigi. 2129 Webster a*"e. 

Sprzęty domowe ha sprzedaż z 2ch 

pokoi, dobre dla młodego małżeńst- 
wa. 1523 TeM pl.. w tyle. 8 

PIEKARNIA na sprzedaż dwa skła- 

dy z powodu choroby za jakąbiidź 
cenę. 1903 — 21sza ul. . 

10 

FARMY 
Można nabyć tanio I na łatwe spłaty | 

wpółnocnej Minnesocie, w okolicy 

miast Stephen i Argyle, zamieszka- ; 

nych przez Polaków. Cena za akr 
od ; 

$18 do $55. Bliższej informacyi u- · 

dzieli. WALENTY RYBACKI. — | 
LAND AGENT, Steplien, Minn. X 

MLECZARSKI interes na sprzedaż1 
razem 3 wozy. Adre s wadm. Dzień-1 
nika Chicagoskiego. 8 

Kupno i Sprzedaż. 
2c 7 W,OWO. , 

Musze mieć $800. Sprzedam za bez- 
cen mój nowoczesny 2 piętrowy dom. 
Cena $3800, reszta na warunkach.— 
Właściciel Wm. EhJers. 2823 N. 

Rockwell ul. 25-1-8 
'"f ' —— 

Wielkie Bargainy 
Mam kilka domów które maszą 

być zaraz sprzedane 
3 piftra brick, 2 po 8 i .1-7 pokoi; 
najnowsze wykończenia, gotówki 

&. ..$6200 
3 piętra mocny brick, 11 pomiesz- 
kali po 4 pokoje góra, gaz. Gotów- 

$8500 
2 pi-tra, brick, 4 po 4 pokoje. _Go- 
tówkl flODV. a* ~*w "i# u 

Cena 
Main y także łnny wielki wybór ta- 

niości w budynkach na rozmaite ce- 

ny. 

S. J. Ostrowski 
1166 Milwaukee av. 

50,000 Akrów j 
W owocowym i koniczynowym < 

Dkrgu w Michigan. 

W powiatach: Mason, Manlstee j 
Lake i Wexford. ] 

Przyjdzcie i wybierzcie eobie 1 

wasz* farmę, pomiędzy siowiań- 

sk* ludności*. 

Na Swigart obszarach grunto- 
wych. 
Wyborne grunta na owocowe 

sady. hodowlę bydła i ogólnego 
rolnictwa; zboża, niana i warzy- 

wa. Ceny $10 do $25. za akier. 

Spłaty $10 do $50 zadatku i $5 

do $10 miesięcznie na 40 akrów. 

Piszcie po 72 stronicowa książ- 

kę i duża mapę, opisujące grun- 
ta 1 zapytajcie nas o naszej eks- 

kurcyi w prywatnym wągonie po- 

c'agowym, który odchodzi z Chi- 

cago v*»- **i«iie {, dm. I8g » Sierpnia 
br. Podróż d'» Wel eton i z puwtu- 
tem nifzrjk»atHrv w Alirli g-ui kosz- 

tuje $\3;\ które wara zwiócimy. p<> z» 

kupuie. — 

Wracamy do Chicago w piątek, 
o 

godzicie 7.20 rano. Przyjdźcie 
te- 

raz i zróbcie dobry wybór i zo- 

baczcie urodzaje. Przyjdźcie do 

naszych polskich agentów w Chi- 

cago. 

Adam Majewski & Co, 
11*58 NOBLE t L. albo 

Jos. Shuflitowiki & Company 
2S2 W. ul. 

Wielka Sposobność 
Kupienia Dobrej Farmy lub Domu· 

WIELKI WYBOK 

FARM W WISCONSIiN 
OO akrowe — 40 pod pługiem, 

— 

20 akrów lasu, sprzedam za go· 

gotówkę lub rumienię za Droper- 

ta chicagoskie; cały Inwentarz, 

budynki, maszyny <£ a 
rolnicze. Cena j 

80 a'irowa farma, z cał^ra inwen- 

tarzem, 60 akrów pod pljgiom, 

reszta las. Potrzeba $1000 wpla- 

$4000 
(a.bo zamienię za chicagoskie 
vrcperta. ) 

Jeżeli kto J«ia pioperta w Chica- 

go a ehcHłby zamienić na farm·} 

r'eob się zpłcst do naszego olisu. 

icy mamv wielki wybór farm. 
— 

gdzie możcie dostać farmy takie 

jakie chcecie od 40 do 300 akrów 

Wybór macie wielki i powinniś- 
cie korzystać: farmy w polskich 
okolicach, polskie kościoły, pol- J 

skie szkoiy, iargi puib&te un 

miejscu; i mamy farmy, które 

możecie kupić od $500 i wyżej, a 

resztę na 20 lat wypłaty. Mamy 

także tanie farmy, które możecie 

kupić z Inwentarzem za $300;). 
Gotówki $500, reszta łatwe spła- 

ty. Ofls otwarty od Dtej godziny 
rano do 9tej wieczorem. 

DOM 

Trzy piętr. dom murowany na 

Chicago ave. 5 po 4 pokoje, ką- 

piele, ustępy wewnątrz, wysoki 
basement. piękny skład. . rentu 

rocznie $1300. Cena $12.500, 
— 

aibo zamienię za małe properta, 
a Młodziankowie. 
4 plętr. brick 7 po 4 pokoje* wy- 

eoki basement, w tyle dwu pię- 

trowy dom na dwa mieszkania 

lullZT $9000 
Lub zamienię na mniejsze. 

Franciszek Pochroń 
81 IW. May ulica 

prasy Chicago i Milwaukee 
Aves. 

Na Sprzedaż - Łatwe Spłaty 
Biznesowe Narożniki. Duże Loty Rezydencyjno. 
Dwu fletowe budynki naprzeciwko Crane 

Co. nowej fabryki, na Kedzie Avenue od 

39-tej do 43-ciej ulicy. Damy pieniądze 
na budowę. 

H. H. Walker & Co. 
2 piętro. Tacoma Budynek. 

Północno zachodni narożnik MADISON i LA SALLE UL 

\MZ«fl IM ·. 

DO EUROPY 
często odchodzące okręty 

1 

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

UMIARKOWANE CENY 

F· Jaty ucMgélj i tjkict? sgio*ić tię lab pisać d·: 

NORTH GERMAN LLOYD 
l.Uuiu.ui Ve..C»·. i|tic u i ni., Utli.laSaii· «I·, Chiui% UL 

aprtwakai 

Kupno i Sprzedaż. 
2c ZA SLO" O. 

SALON, licence na sprzedaż. Sprze- 
dam za prawdziwą cenę. Adresujcie 
Dziennik Chicagoskl pod cyframi 
2240. 10 

DzJesifcio pofeojowy dom z lota na 

sprzedaż. Gaz, kąpiel, stajnia. Ren- 
tu $29. Sprzedamy tanio z powodu 
podeszłego wieku. 838 N. Californla 
ave. „ 

· 8 

NA SPRZEDAŻ tanio skład męskiej 
galantervl 1 krawleczyzny. Polska o- 
kollca. Śliczny skład. Bardzo tani 
rent. 916 W. 31 sza ul. 10 

NA SPRZEDAŻ salon, z powodu lż 

mam dwa intee&a. 112 W. 17ta ul. 8 

NA SPRZEDAŻ biuro pracy bardzo 

tanio, z powodu samotności; sprze- 

dam za bezcen. 775 Milwaukee ave. 
8 

MLECZARNIA na sprzedaż. 2008 Su- 

perior ul. 8 

ROGOWY salon na sprzedaż z llcen- j 
cy& 1 uradzeniem. Zgłosić się 1760 
N. Winchester ave., Stenson Bre- 

wery. *10 

SALON nawymlane albo sprzedaż, — 

fortepian. Dzierżawa (lease) na 5 

lat. Adres w adm. Dziennika Chlca- 
goskiego. 18 

Powód wojna. Sprzedam tanio piano- 
organ. 2032 Holly ave. Blok na za- 

chód Elston ave. 1 Armitage av«. 8 

NA SPRZEDAŻ 8 lot tanio. Blisko Ir 
ving Parku. Zgłosić się 1355 North 
Western ave., w tylnv · domu w be 

cemencie o 7mej wieczorem 8 

MUROWANY dom z lota na sprzedaż 
) Gaz, ustępy wewnątrz. 1920 Wa- 

J bansia ave„ Maryanowo. 8 

ustro-merican S. S. Go. 
Bezpośrecftla usu^a miedzy No- 
wym YorKlem a Ausiro-Wągrzech. 

niskie: ceny 

Dułira obsługa, światło elektryczne, do< 
skonałe jedzenie, wino darmo, trzeciej 
klasy kajuty na Parowcach Kaiser FrMi 

Joseph 1. i Martha Washington. 

Wszelkie języki używane w Austro* 

Węgrzech zrozumiane na okręcie. 

Po wszelkie informacye zgłosić eię do 
Generalnych Agentów: 

PHELPS BROS. & CO. 
2 Washington ulica NEW YORK, X. Y. 

Albo do ich prawnych ge nul w w Star 
M"vb JŁednoczooyeb i KanadiL·. 

NA SPRZEDAŻ 120 akrowa farma 

w Stanie Mississippi, 4 mile od mia. 

sta; 35 akrćw pod pługiem, obsiane 

kukurydzą, bawełna, kartofle, groch 
trzcina cukrowa. Dom, stajnie, sto- 

dc!a, 2 konie, 9 sztuk bydła, 7 świ- 

ni, 30 kur, gęsi, kaczki i wszystkie 
narzędzia farmerskie, statki. Polscy 

farmerzy w okolicy. Cena $2800. Po 

bliższe informacje piszcie do Fr. 

Moravoc, Quitman, Miss. 1~8 

!n\ SPRZEDAŻ meble z 6 pokoi ta- 

jnio. 1656 W. Chicago ave., 2gie pię- 

tro^ 
10 

NA SPRZEDAŻ salon, stare, wyro- 

bione miejsce, sprzedaje z powodu 
choroby. 1538 Augusta ul. 8 

Helenowo 
HUMBOLDT PARK blisko Thomas ul, 
3 piętrowy dom murowany 6 mie- 
szkań, po 4 pokoje, wysoki base- 
ment, duże porcie od tyłu, ustępy 
wewnątrz. Drzewa cieniste tak 

z frontu jak z tyłu, chodniki ce- 

mentowe koło domu. Rentu rocz- 

&fni950·. $8709 
Właściciel zostawi morgecz. 

Zglo-ić s-ię 

Józef Nowotarski 
834 N. Marshfield Ave 
Blisko Chicago a»., lei. Haparkel 5653. 

^ Baczność!^ 
Na sprzedaż za pół ceny. 
Skład i 9 mieszkań; przy 
byznesowej ulicy. 'Rentu 
$1200 rocznie;cena $6500. 
Gotówki $2000. Reszta 

łatwe spłaty. Trzy domy 
i loty przy Wabansia ave. 
Blisko Elston ave. Rent 

$600. Cena $5500. Gotów 
ki $1500. Reszta łatwe 

spłaty. 

M. A. La Buy 
'^915 Milwaukee 

SPRZEDAM albo zamienię 7 pokojo- 
wy dom w ślicznej okolicy na Saw- 

yer ave. 1 Barry av. na dom i lotę 

w Jefferson. Zgłosić się 3106 N. Saw 

yer ave., pomiędzy Belmont i Barry 
ąvę. 8 

GROSERNIA na sprzedaż tanio. —| 
Dobre miejsce. 1103 W. Ohio ul. 8 

NA SPRZEDAZ 2 piętrowy I base- 

ment, dom murowany, najnowsze u- 
rządzenia 5 i 6 pokoi w Avondale 

przy nowej parafii św. Wacława w 

pobliiu szkoły publicznej^ 
W. Baranowska. 

3217 Monticello ave. 

NA SPRZEDAŻ nowoczesny S piętro- 
wy murowany don. 2122 Haddon av. 

blisko Hoyne. 3-5-8 

ZAKŁAD czyszczenia tanio do sprze- 

dania z powodu wyjazdu. 1449 W. 

Division. 3-5-7 

SALON rogowy na sprsedai bardzo 

tanio, z powodu choroby. Cena $450. 
698 Sangamon ul. North Side. 4-8 

Kupno i Sprzedaż. 

Sprzedaję Domy na Łat- \ 
we Spłaty. j 

Potrzeb», $ )00 do |600 gotówki. Wy- « 
menlam domy dożę za małe, zj> l<4/ 1 

lub farmy. Roblt potyczką ni pler- ! 
wflsy i dragi morgecz. Ubezpieczam 
od ogolą domy, domowi znę ·· meble. j 
Automobile zabezpieczam od ognia, j 
wypadków, feolizyl i złodziejów. 

Teofil Stan 
1026 Milwaukee Ave., blisko N«U· aL 

NOWE 1 *iieco znoszone krawcowa- 

oe ubrania 1 palta wartości MO do 

$60 i wyżej. S. Gordon. 1416 3. 

Halsted aL Xxx 

Pieniądze na Realność 
My rtatfav < poż vislc na drutri morgec» od 
tSOO do $10.000 na wasze Chtca*oskie ulepszone 
propert» po Procent. Możecie spłnoad w ml» 
liecznyeh ratnoh- T»1eniąfizo otrzymaclr w Ur4· 
Iktm czasie. Przyjemna usługa. 

Louis Stern & Company 
5 N. La Salle Ul. (Tacoma Budynek) 

P#kój 909 — TELEFON MAfN 4845 

Prxyjd*cle po dom którym całe ży- 
cie cieszyć'ei? będziecie. 008 N. Ash- 
land e^e. ^ XXX 

8314 SO. HOYNE AVE. Pięcio-poko- 
jowy domek (cottage) $1375. Ścieki 
(sewers) woda, gaz, cementowe cho- 
dniki, asfaltowana ulica MC DON- 

NELL, 3622 SO. CALIFORNIA 
AVENUE. 18 

1>WU MIESZKANIOWY MUROWA- 

NY, kamienny fundament, 5 i 6 po- 

koi. Marshafield avenue, blisko 3 5 

ulicy. Cena $3,300. Po warunki 

przyjdźcie do MC DONNELL, 3622 
SO. CALIFORNIA AVE. 18 

DWU MIESZKANIOWY MUROWA- 
NY Hermitage blisko 38-mej ulicy. 
$500 gotówki. Peszta do woli. Cena 

$3000. MC DONNELL, 3022 SO. 

CALIFORNIA AVE. 18 

CZTERO MIESZKANIOWY Marsh- 

field blisko 36-tej. Wielka taniość 

(Big bargain) za $5500. MC DON- 

NELL, 3622 SO. CALIFORNIA AVE- 
- 18 

Na wymianę 
2-4 pokojowy domek (cottage). Pół- 
nocno- zachodni narożnik Rockwell 

i Cortez ul. Wymienimy za groser- 

nię albo skład delikatesów. 

Kroll & Weis 
2355 W. Chicago Avenue 

8 

NA SPRZEDAŻ fortepian masywny, 
2 kawałkowy ^araifur parlorowy — 

meble z jadalni, kuchni, sypialni i 

biblioteki. Kompletne 4 pokojowe po- 
mieszkanie. $75. — 1319 N. Rock- 

well ul., blisko Division. 8 

NA SPRZEDAŻ salon w Irvin? Par- 
ku z propertamy lub bez, dobry wy- 

robiony interes, tylko blok od ko- 

ścioła. s«przedam tanio z powodu 
choroby w domu. 3801 Christiana 

ave., róg Grace ul. 5-7-8-13-14-15 

NA SPRZEDAŻ bargain 7 pokojowy 
cottage, nowoczesny. 3556 S. Wood 

ul. 12 

PROPERTA ze składem rzeźniczym 
na sprzedaż. 2067 N. Oakley ave. 

MEBLE domowe na sprzedaż. 940 

Noble ul. 8 

Koń, wóz i bryczka na sprzedaż. — 

1446 Cleaver ul. 8 

STATKI domowe na sprzedaż. 929 

Newton ul. 8 

Farmy 
Małe i duże farmy na sprzedaż albo 

wymianę z inwentarzem i maszyna- 

mi albo bez. od $15 do $15,000. W 

najlepszym dystrykcie farm w Mi- 

chigan. Jeżeli macie realność na wy- 

mianę, albo chcecie kupić dobra far- 

mę za gotówkę na dobrycfo warun- 

kach w szybkiej sprzedaży. Przyjdź- 
cie pomówić aTbo piszcie do Joseph 
Plahetka, 1301 N. Ashland ave., — 

Chicago, 111. 8 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków — 

Dobra sposobność dla Polaka. 1641 

N. Paulina ul. 8 

NTA SPRZEDAŻ meble 4 pokojowe- 

go mieszkania. Sprzedam no sztuce, 

bardzo tanio. 2540 Soutffrport ave.— 

Fiat A. 8 

NA SPRZEDAŻ nowoczesny 5 poko- 
jowy domek (cottage) duży strych, 

lota 120X125. piękny kurnik. Dobre 

miejsce na ogród. Cena $2600. Go- 

tówki $600. reszta $10 miesięcznie. 

Cornell, 3543 N. 64th ct., blisko Ad- 

dieon ave. 8 

NA SPRZEDAŻ nowy 2 piętrowy mu 

rowany dom. tanio. Nowoczesne u- 

rzadzenia. Zgłosić się do Smitha o 

7 wieczorem. 1355 N. Western ave. 

Tvlnv dom. w basemencie. 8 

Kupno i Sprzedaż, 
2c ZA LOWO. 

Piękne Domy. 
Na sprzedaż sześć pokojowe, nowoczesne 
domy, blisko linii tramwajowej. $100 

gotówką, reszta tak jak rent. Przyjdźcie 
i zobaczcie takowe na IrvingsPark Bou- 
levard i -st Court 

F. C. Brown, Agent na mie|sco. 

! ! ESargains !! 
Na sprzedaż nowoczesny 2 piętrowy 
murowany. 5 1 6 pokoi, gaz. elektry- 
czność, konsole, bufety (sideboarde) 
dębowe podłogi i wykończenie. Fur- 
nace ogrzewanie dla pierwszego pię- 
tra, wysoki basement, cementowa po 
dłoga, pralnia, duża lota, blisko MU 
waukee ave i Belmont ave. Cena tvl- 
ko $5600. 

Pięclo pokojowy domek z kąpielą. — 
duża letnlr. kuchnia w bezemencie, 

wysoki basement i strych. Piękny 
trawnik i drzewa. Cena tylko $2.00. 
Blisko -Belmont i Kimball ave. 

Taniość! Dwu piętrowy drewnfeuiy; 
2>-4 pokojowe mieszkania, kąpiel, 7 

stopowy konkretowy bezement, lota 

30X1 °5. Blisko Milwaukee ave. i 40 

ave. Cena tylko $3400.v"otwklrf$500 
reszta miesięcznie. 

Necedah, Wis. W samem cemtrum 

miasta, 8 akrowa kurza i drobnych 
warzyw farma, tylko 4 bloki oH dwor 

ca kolejowego, duży 6 pokojo-wy 
dom na kamiennym fundamencie ze 

sklepem. Cena tylko $1600. Wartości 
podwójnej. Łatwe wanunki. 

Taniość; Blisko $40,. Słowackie- 

go kościoła obecnie sie budującego, 
3 loty, 76X125. — 11*7X120* Loty 
te sa najtańsze na północno-zachod- 
niej stronie. Cena tylko«$250 każda. 

Działajcie szybko. 

C. A. Johnson Real 

Estate Co. 
3121 Milwaukee Avenue. 

o 

NA SPRZEDAZ salon w Irving Park 
z propertamy lub bez, dobry wyro- 

biony interes. Tylko blok od kościo- 
ła. Sprzedam tanio z powodu choro- 

by w domu. 3801 Christiana avenue, 

róg Grace ul. 6—7—8 

NA SPRZEDAŻ meble I piec kuchen" 
ny. 1302 N. Claremont ave., 2gle 

piętro. 11 

DOBRA grosernia na sprzedaż także 

dobry koń i wóz. Adres w admini— 

stracyi Dziennika Chicagoskiego. 8 

I NA SPRZEDAŻ powóz (carriafce), 2 

Ikonie i puszorki za $350. Zgłosić się 
5137 W. 25ta ul., Cicero. 11 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków z 

powodu nieporozumienia familijne- 

go. 1445 Cornell ul. 8 

DOBRY skład rzeźniczy na sprzedaż. 
Adres w adm. Dziennika Chicagoskie 
go. 8 

ZAKŁAD szewieckl na sprzedaż w 

dobrem położeniu. Sprzedam tanio z 

powodu wyjazdu do kraju. Zgłosić 

się 2938 Milwaukee ave.v 11 

GROSERNIA na sprzedaż. 3037 

Gresham ave. 8 

GROSERNIA na sprzedaż zupełnie 

polska okclica, bardzo tanio. 1740 

W. 21sza ul. 8 
mii ii ··· i———————————————— 

GROSERNIA i skład delikatesów w 

dobrej po-lskiej okolicy na sprzedaż. 
1446 Chicago ave. 8 

DOM 1 lota duża stajnia. Róg zauł- 

ku (alley). Właściciel *v tyle. John 

A. Bork. 6-8 

NA SPRZEDAŻ dobrze opłacający 
się salon w Hawthorne. Zgłosić się 

do Mrs. Reiter. 29ta ul. i ó2nd ave. 
4-6-8 

NA SPRZEDAŻ tanio meble domo- 
we. 1239 W. Erie ul., 3cie piętro. 8 

ZAKŁAD jubielrski z doborowym to- 

warem 1 przyrządami,tanio na sprze 
daż. Zgłosić się 2880 Milwaukee av'. 

CMcago. 
8 

NA SPRZEDAŻ salon i fortepian ta- 

nio. 1440 N. Ashland ave. 12 

NA SPRZEDAŻ wielka taniość (big 

bargain) — $2350. Dom z lotą ł du- 

stajnią. Przyjdźcie wieczorem. *- 

1636 Augusta ul. 
23,24,25,3,31,1,6,7,8 

NA SPRZEDAŻ grosernia I buczer- 

nia na Młodziankowie. Adres w Ad- 

ministracyi Dziennika Chicagoskie— 

SALON na sprzedaż z newnego po- 

wodu. Naprzeciw Nowego Parku. — 

1424 Blackhawk ul. 8 

Domy i Loty 
W nowej Parafii św. Władysława 

W pięknej dzielnicy West Irving Park, ziemia le- 

ży wysoko bo jest 70 stóp nad poziomem jeziora Mi- 

chigan. 
Loty są po 32 stóp szerokie, abstrakt do każdej 

loty, w ulicach wszelkie ulepszenia są zrobione, przed 
każdą lotą w jesieni będą sadzone cieniste drzewa. Loty 
są zaraz obok kościoła i szkoły św. Władysława, kupu- 

jącym loty a nie zamierzającym zaraz budować, dajemy 
bardzo dogodne warunki, procentu nie rachujemy do 

stycznia 1916, także podatki do tego samego czasu będą 
przez nas opłacone. 

Loty po $400 i wyżej, potrzeba $25 gotówki reszta 

na spłaty $5 miesięcznie. 
Teraz jest czas tanio kupić lotę dobrą za tanie 

pieniądze, zanim ceny będą podwyższone. Jest kilka 

dobrych byznesowych narożników które można Unio 

nabyć. 

Ofis obok kościoła i szkoły iw. Władysława, 53 
i Roscoe Street 

Dojechać można tramwajem Cicero Ave., 

dawnej 48-mej. do Roecoe ulicy. Koncoe ulicą do 
53-ciej na zachód. 

Ed. Szajkowski i Stan. Hoffman 
Właściciele. 

—=— ' — —— aaag^i 

Nie Kupcie 
Lot Poza 0- 

kregiem 5c 

Dojazdu. 

$29 Loty z 10c Do- 
jazdem NIE SĄ 

TANIE. 
Nadzwyczajny dzien- 

ny koszt lOc dojazdu, 
jest lOc za jedną osobę, 
albo $36.40 na jeden 
rok. Na familię z sześć 
osób, kosztuje 60c 

dziennie; albo $218.40 
rocz. nadzwyczajnego.-- 

Tylko bogaci mogą 
płacić więcej niż 
5c przejazdu. 
Przybądźcie do 

FAIRLAND 
123-cia ul. Dwa blo- 
ki na zachód od 
Halsted ulicy. 

Gdzie możecie kupić 
loty 30x125 tak 

tanio jak 

$10 gotówki, 
$5 miesięcznie. 

Byznesowe Loty 
Bardzo UU Tanio 

Loty te są najtań- 
szem zakupnem napo- 
łudniow. stronie. Przyj- 
dźcie i przekonajcie się 
sami. 

NAJLEPSZE MIEJ 
SCE DLA WA- 

SZYCH PIENIĘ- 
DZY JEST WE 

WŁASNOŚCIACH 
REALNYCH. 

Upewnijcie sobie lo- 
ty teraz, w sobotę albo 
w niedzielę — jeżeli 
chcecie zrobić te wiel- 

kie zyski. Przynieście 
zadatkowe pieniądze 
z sobą 

Oszczędnościowe bankowe 

konta, będą przyjmowana 
przaz nas 

dolar za dolara 
w zapłacie 

Za każdą lotf wybrana. 
Wszystkie tytuły własności gwa 

rantowana przez Chicaga 
Title & Trust C«. 

Se dajazd do wszystkich czę- 
ści Chicago. 

Przyjdźcie usłyszeć 
wielki koncert pełnej 
kapeli; przez połtką 
kapelę. 
Weźcie Michigan Avenue 

i 119 ulicy tramwaj do 119 
i Halsted ulic, potem pie- 
szo 3 bloki na południe do 

Fairland. 

W. F. Kaiser & Co. 
SUBD1VIDERS 

105 W. Monroe St. 
„ 

— 
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