
NA SPRZEDAŻ salon. 3129 S. Mor- 

gan ul. 25-£6-2-3 
NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy dom, 

— 

skład i 4 pokoje, lsze piętro, 8 du- 

żych pokoi na drugłem pitęrze. Zgło- 

•ić tię 2310 Grand ave. 
26 

SPRZEDAM akłafl cukierków albo 

salon, dobry interes, z powodu za du- 
żo pracy. 2,958 S. Tbroop ul., w salo- 
nie. > 

" 

26 

EXTRA bargain. Grosernla na sprze- 
daż i całe urządzenie do składu rzeź- 
niczego. tylko $273. Adree w salonie 
2800 Hill ck ave. 26 

NA SPRZEDAŻ szewski warsztat e- 

lektryczne maeeyny. 1605 N. Kedzle 

ave. 26 

RARGAIN $8800 kupi 6 pomieszka- 
nlowy rogowy murowany budvoek. 

Rontu 11100 rocinie. K. Soeder. — 

3702 Armitage ave. 26 

BALWIERN1A na sprzedaż, dwa 

krzesła .okręcane, z całem urzą- 

dzeniotn. 1788 Armitage ave. Cena 

55». 26 

NA SPRZEDAŻ rzeczy domowe ta- 
— - 110 annałłni. 111 * 9ff<a DIAłrO. 

front. 26 

DO sprzedania skład ettlrterkw — 

obok f^uże^ro tetfu. r^M Interei». wyu 

erę robić cukierków. Sprzedaję z po- 
wodu iż kupiłem drugi interes. 1339 
X. Paulina ul., blisko Milwaukee a?. 

26 

NA SPRZEDAŻ salon w polskiej o- 

kollcy jeden blok od kościoła. Adres 
w adm. Dziennika Chicagoskiego. 

| 
' 

29 

NA SPRZEDAŻ grosernia wartości 

$1000. Oddam za $500. Adres: — 

1207 W. Erie Ul. 26 

DOM triem» 25 atopowemi lotami, 
tanio, jaieli zaraz. 4125 N. 8t. Louis 
ave. 19-25-26-30-2-3 

Baonom Polacy! 
LOTY! LOTY! W miejscowości mia 

steczka Harvey ,111. Mamy jeszcze do 

syć lotów do sprzedania i to za ma- 

gotówkę lub wypłaty miesięczne 
od $5 do $10 mie.-ięcznie. Loty po 

$250 1 wyżej rogowe. Mamy tu obec- 

nie kościół 1 szkołę polską. ktrt-vm 

proboszczem Jest Wlel. ks. 2ięnć. 
Przytem jeet doeyć fabryk i pr*ey w 

miejscowości Harvey, Ul. od tego 

gruntu 10 minut do pracy. Wszelkie 

jnformacye udzie'- ob Wo.i"i©ch Ma- 

zur. 13MB Lathrop ave. ł .rvey, 11L 

Land Association. 8B»8>vafl 

NA SPRZEDA2 na Maryanowie gro- 
serni* i «kład rseźniczy. Adres w 

adm Dziennika Chicagoskiego. 26 

NIEWIASTA mu§: sprzedać piękne 
nowe meble. $150 mahoniowy garni- 
tur parlorowy $36. $40 dywany $16. 
Mosiężne łóżko, sprężyna, materac 

$20. Jadalny stół, C krzeseł $30. — 

$40 masayna do szycia $9. — $400 

fortepian $135. riranki, obrazy,wa- 
zony itd. 1214 N. Robey ul.» blisko 

Diviaioa. 26 
• 

EXTRA!! 
———— j 

Na co tam szukać domu daleko, je-M 
żeli tu masz blisko na Wood ulicy; i 

owe 3 piętrowe murowane domy, sil i 

nie zbudowane, kipiele, ustępy, gaz ' 1 

wewnątrz, cementowy basement i j 
chodniki, strych do biellizny. długa ; 

lota, przyjdźcie zobaczcie pod nr. [ j 
1027—1029 N. Wood ul. Potrzeba ; 

tylko $2500 wpłaty. 

JOS. RUSZKIEWCZ, ; 

1536 W. Chicago ave. 
NA SPRZEDAŻ grosemia dobre wy- 
robione miejsce, z powodu stosunków 

familijnych. Adres w adm. Dziennika 

Chicagoskiego. 26 

NA SPRZEDAŻ łóżko 1 komoda. — 

1110 N. Paulina ul., 2gie piętro. 26 

XA SPRZEDAŻ meble z * pokoi; I « 

mało używane. 9029 Commercial 

ave., South Chicago 27 I 

# % 

River Highlands 
W Ładnej pierwszorzędnej 

Nowej Pół Akrowej Subdiwizyi Lot 

Tylko Jeden Blok od wysokiego 
Nadbriesa Pięknej Rzeki Desplaines 

Duże pół Akrowe 
Loty, tak tanio jak. 

Tylko SS.OO Gotówkę i SS.OO Miesięcznie 

Najlepsza ----- Największa 
Najkorzystniejsza Sposobność! 

Kieddy kol wiek ofiarowana Szukającym Własności. Każdy czytelnik tego 

ogłoszenia winien to sobie i swojej familii do zobaczenia tesio natychmiast. 

Te pól akrowe loty nie potrwają długo. Pospieszcie się i zróbcie swój wybór. 

Kupcie pół Akra w River Highlands 
Ziemia jest Bogata i Żyzna 
Grunt Rówoisty jak Stół 

ZNIŻCIE WYSOKIE WYDATKI DOMOWE. 
Przez chowanie kar i sadzenie warzywów, utrzyn.ywanie krowy itd Wszystko j-st 

tak drogie na targu, że mały farmer 
robi wielki zysk'. Czemu nie wy. 

Wszystkie Akrowe Loty Dobrze Ulokowane 
do targów i transportacyi i podskoczy na wartości w krótkim czasie. Dzień ma· 

łvch lot już przeszedł. Ludzie chc$ więcej ziemi ażeby zrobić więcej niż się wyżywić. 

River HigKlands Mają Wyrównane Ulice. 
Cindrowe Chodniki sinki i wodę aż do gruntu i elektryczne światła, szkoły, skła- 

dy i kościoły w dwóch blokach i tylko dwa bloki 
od tramwaju i tylko jeden blok 

od Rzeki Desplaines. Ładne ulokowanie pomiędzy tańszymi rezydencyami Par- 

kami i laskami. 

Nigdzie indziej nie możecie znaleźć 2 akra tak 
ładnie ulokowane po tak niskich cenach i ua tak łatwe spłaty ze sposobnością do 
zebrania ze ziemi ażeby się samo zapłaciło. 

Wielkie Otwarcie Sprzedaży 
w Sobotę i Niedzielę, 26go i 27go Września 

JAK SIĘ DOSTAĆ DO RIVER HIGHLANDS: 

Wziąć Ogden ave. tramwaj jechać do 52ej 
ave. i 25ej ulicy. Potem Berwyn - Lyons tram- 

waj i jechać do Joliet ave. Iść 2 bloki 
na południe do River Highlands 

Zgłoście, piszcie lub telefonujcie po piaty i wszelkie informacye 

1443 West 18=ta ulica 
III Telefon Canal 806. ,, 

%— ł 
S'OWE i uleco znoszone krawcowa ! 
je ubrania 1 palta wartości $40 ile i 
50 teraz $5 i wyżej. S. GorJon. — . 
415 S. Halsted ul. XXX j 
JA SPRZEDAŻ dziesięć koni i kia- ! 
zy, jedna źrebna.Dobre dc jakiejko; ! 

riek rpboty. Ceny przytspic słasi-1 
ie. Gwarancya dana. Kompania fur·} 
aankowa. 2143 S. Spaulding ave | 
ilisko 22giej ulicy. 30 i 

ięsie pierze i puch czysty i sanitar- j 
ty. Sprzedajemy po niskiej cenie.— ; 

>40 W. 14tli str. XXX 
1 

VIELKA wyprzedaż używanych pic- 
:6w i mebli, dywanów i rozmaitych 
nnych rzeczy. Skład używanych rze- 
zy. 1012 N. Ashland ave. 26 i 

łiATTERMAN & GLANZ 
II10 MILWAUKEE AVE. 

Pożyczają pieniądze na properta. W i 
:abczpiccz;»niu od ognia dadzą Wam 

iwietną usługę, gdyż mają bezpośrednie 
itosunki z kompaniami aaekuracyjnemi. 

\'A SPRZEDAZ dobry salon z powo- 
' 

iu nieznajomości polskiego języka. 
1035 N. Ashland ave. 26 

Kupno i sprzedaż, W BIEGU 
W BIEGU 

LICYTACYJNA SPRZEDAŻ 
LOT Rezydencyjnych Byznesowyc 

Ulokowane w samem centrum Wielkiej Pohidiiiowo-zachodniej Stro- 

nie tromwajów Archer i Kedzie Aves., pieszą odległość od 

Wielkiego Nowego fabrycznego $10,000,000 zakłada. 

Crane'a 
Kedzie Ave. 

Byznesowe 
-I.ołv 

Sobota 26-go Września, 1914 

Dwie Wielkie Sprzedaże 
Niedziela 2 7-go Września, 1914 

o 2-glej popołudniu, Pogoda lub Desze· 

oawyer Ave. 

Rezydencyj- 
ne 

Loty 
* li—m 

I 

Największa sposobność która 
wam się nadarza do kupienia własności, gdzie 

ulokowanie 

waszych pieniędzy jest bez zarzutu Stanowego, 
ofiarnicza sprzedaż 

WARUNKI SPRZEDAŻY: $10 gotówką przy zakupnie, $15 w 10 dniach. Reszta, $10 mie- 

) sięcznie. 5% RABATU za wszystką gotówkę· Chicago Title & Trust Company, 
Gwaranto- 

wana Polisa DARMO z każdą lotą. 

JAK SIE TAM DOSTAĆ: WZIĄŚĆ jaki bądź Archer Ave. Limits tramwaj; jakibądź 
Kedzie 

Ave tramwaj; jaki bądź tramwaj z miasta i transferować 
na Archer lub Kedzie tramwaj. 

ZESIĄDŹ, róg Archer i Kedzie Aves., iść jeden blok na południe 
do własności na 45 i Kedzie. I 

Patrzcie za "Wielkim Namiotem 
i Wielką Kapelą 

Każda Lota Musi Być Sprzedana Przyjdźcie Rychło 

BALLARD POTTINGER & CO. 
Telefon Central 1798 Pokój 922 Marquette Budynek 140 So. Dearborn ul 

Carey M. .Jones & -Co Licytatorzy Telefon Garfieid 4918 1 

RealnoM—po!adnlowa-»acb. »troa®· 

ZOBACZCIE TEN OŻYWIONY 
RUCH W AKDALE PARKU 

Kopanie gruntu i robota się za- 

częła okoto nowego 
$50,000 SKŁADU I BUDYNKU 

NA BIURA, 

który ma być wykończony Igo listo- 
pada. 1914 r. ró>r Archer i Cicero av. 
ARDALE PARK. 

Ta nowa sekcya byznesowa i na 

prywatno domy ofiaruje wam naj- 
lepszą sposobność do szybkiego zy- 
sku na realności. 

Bvznesowe loty tylko 
$380» 

na linii przedziałowej, do której 
JUŻ KURSUJĄ TRAMWAJE 
5c do każdej części Chicago. 

Niektóre loty na 5ótej ulicy, iGar- 
field Blvd. tak nisko jak $167 

Tylko parę z tych zostało. Są one 
warte $;>Ó0 dzisiaj, my ofiarujemy je 
za poprzednią cenę. Kupujcie teraz 
zanim będą wszystkie rozprzedane. 

WARUNKI—$25 gotówką 
$ m esięcznie. 

Jak dojechać do Ardale Parku: — 
Weźcie ja ki bądź tramwaj na połu- 
dnie do Archer Limit* tramwaju, 
potem do końca tej linii 

Filialny ofis, łS-ma i Archer ave. 

Otwarty każdy dzień i w niedzielę. 

W. F. KAISER & CO. 
Subdividers 

105 W. Monroe ulica 

NA SPRZEDAŻ nowy dom 
murowa- 

ny rentu $48; 3 po 4 pokoje, eprze- 

ćam, tanio. 3144 
N. Ridgeway ave. 

26 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków. 
— 

734 Ayres ct 
26 

NA SPRZEDAŻ fortepian masywny, 

3 kawałkowy garnitur parlorowy 
— 

meble z jadalni, kuchni, sypialni i 

biblioteki. Kompletne 4 pokojowe 
po 

mieszkanie. $75. — 1319 N. Rock- 

well ul., blisko Division 
30 

Maszynka do dru- 
kowania. 

drukuje tysiące listów, cyrkularzy, 

pocztówek z kopii, odbitej na zwyk- 

łej maszynie do pisania. Z eleganc- 

kim biurkiem i motorem elektrycz- 

nym. Prawie nowa. Kosztuje 
$95 — 

sprzedam za $25. W. 
S. Jesień, 1070 

Milwaukee ave., wieczorami od 7 do 

8. 
28 

XA SPRZKDAZ sprzęty domowe, 
ca- i 

łe urządzenie na 4 pokoje, 
bardzo i 

mało używane. Kosztowało $304. 
za ! 

przeszło połowę ceny, wszystko 
d<r j 

bowe. Zgłosić się do ofisu: 
2042 W, 

I Chicago ave. 
25-26-29 

Ij DOliRE DONOŚNE property na 

Grand ave., blisko Robey ul. wszel- 

j kie ulep. wew„ donoszą $77 mie- 

li sięcznie; 
muszą być sprzedane ». 

I tym tygodniu za cenę $7,000; 
wpła- 

! ta od $500 do $1500. Zgłosić 
się do 

C. L. Wróblewskiego 2012 W. Chi- 

cago ave. Tel. 
Arniitag© 4481). 

* 

25-26 29 

| DWU PIĘTROWY BRICK, 
blok i pół 

j od Humboldt parku, 2—6 pokoi, 
do- 

I nosi $528 rocznie, 
wszelkie ulepsze- 

nia. Ulica zapłacona, cena tylko 

$5,000; budynek musi być sprzedany 

w tym tygodniu. 2042 W. Chicago 

ave. 
25-26-29 

DOBRY SALON na sprzedaż 
z po- 

mieszkaniem. Zgłosić się: 1040 N. 

Paulina ulicy. 
27 

Kobey ul., blisko 50tej. 
Dwu piętro- 

wy frame na 5 
rentów po 4 izby ba- 

sement i góra, dom w najlepszym 
sta- 

nie, wszędzie twarde podłogi. 
Bar- 

gain za $.1000. Potrzeba $1000 go- 

tówki. 4052 S. Paulina ul4 
20 

SALON na sprzedaż. 1734 Chicago 

,a 
1 

avenue. 
26 

(| | STATKI domowe muszą być sprzeda- 
G j ne dzisiaj. 1643 Ashland ave/ na 

- i dole w tyle. 26 

i ! 
1 

d >1U8ZI SPRZEDAĆ 2 piętrowy dom. 

g 
i 1717 N. Marshfield ave 26 

Pieniądzo na Realność 
ifv <1:ifr) v « urn poivtafc na druel mor^ecx od 
20» do JlO.OOO » «MN Chtcatrosliie u'ep»zone 
iropertn po procent. Moźecio spłacać w mt» 
lęoznrrft ratnoh. Pienią*'»' otrzyaclw w lcr£ 
U mcrasfe. Pr?vJnrrna usługa. 

Louis Stern & Comoany 
> N. La Salle Uh (Tacoma Budynek) 

Pokój 909 — TELEFON MAIN 4845 

;0 uprzęży starych pojedyńczych do 
przedania, tanio. 937 W. Randolph 
il. 1 

STATKI na sprzedaż bardzo tanio. 

igłosić się o 7mej wieczorem J925j 
»V. Huron ul. 25 

3R0PERTA muszę być sprzedane. — 

L746 McReynolds ul., blisko Wood. 
26 

S'A SPRZEDAŻ kowalnia. Dobre u- 

rzymanie, z powodu nieporozumie- 
lia familijnego. 3400 S. Ashland av.! 

' 26 ; 

Piec za bezcen. 
grzewacz, eleganckie kryte biurko, 

tupełnie nowe, za ćwierć ceny. Ka- 

napa zupełnie nowa. Stoły, krzesła, 

uardzo tanio. Zgłosić się od 7mej do 

5mej do szkoły W. S. Jesienią, 1070 

Milwaukee ave. 28 

DOBHY rogowy salon na eprzedaż. 
Adres w adin. Dziennika Chicagoakie- 
5o. 

· 26 

Robey ul., blisko iSOtej. Dwu piętro- 

wy frame na 5 rentów po 4 izby ba- 

sement i góra, dom w najlepszym sta 

nie, wszędzie twarde podłogi. Bar- 

Sain za $3000. Potrzeba $1000 go- 

ówki. 4052 8. Paulina ul. 

$475 Skład delikatesów, groseryi, 
herbaty, kawy i ryb. Połowa gotów- 

ka, reszta na spłaty. Musi być sprze- 

dany prędko. Nie odmówię żadnej 

oferty. Duży, czysty zapas groseryi 
$100 lodownia do delikatesów; śli- 

czne dębowe urządzenie. Prawdziwa 

wartość $900. Nowoczesne, widne 

pomieszkanie połączone ze składem. 
Zaludniona polska okolica. Zobacz- 

cie i przekonajcie się, Armitage ave. 
tramwaj do drzwi. 2113 Armitage 
ave. 26 

NTA SPRZEDAŻ mleczarnia z powodu 
choroby w polskiej okolicy sprzeda- 
je 7 do 8 kan mleka dziennie. Adres 

w adm Dziennika Chicagoskiego. 
* 

26 

F" ARM Y 
qa sprzedaż lub wymianę. $500 
grody kto mi dowiedzie, że farmy ! 

liche. Taka jest gwarancya na firn 

które ja wam sprzedam, sa one wa 
te $10 00 więcej niż zapłacicie. 

Ziemia jest urodzajna w Medfor 

Wis. największe. miasto w Tayl· 
County. 
Farma 80 akrów, 30 akrów p< 

pługiem, 3 krowy, koń $220i 
Farma 80 akTów, 20 akrów pod 
giem, dobre budynki ^ | 
Mam więcej farm większych 

mniejszych, grunta nie wyrobione < 

$10 do $20 za akier. 
Pisz a przekonasz się. Adree: 

JOHN ĆW IK LA, 

R. F. D. nr. 4. Box 104. 
MKPFORD. WIS. 

GRUNTA W WISC0NSIN 
Grunta na farmy dobre na zboże, alfalfa. 

ko 

czynę, kartofle l hodowanie bydła. Grunta 

własności4 kompanii drzewa budulcowego, 
i 

kl etci sprzedają osadnikom poll5 za akier. 
1 

tw warunki. Damy robotę osadnikom. 

. H. ZINK, ADWOKAT 
2703 POTOMAC Ave. 

FARMY z budynkami i inwentarz* 

i ze zbiorem, 40 akrów $1600. 
— 

akrów $3500. — 60 akrów $4000. 
80 akrów $1800. Po informacje 
sać John Suchan, R. 4. Box 72. S 
vens Point, Wis. 23- 

NA SPRZEDAŻ dwie loty w para 
Pięciu Braci Męczenników naprzeć 
kościoła. Cena $1100. Leon C. Nvl 
1034 Milwaukee ave. 23- 

DOBRY rogowy salon na sprzed 
dla Polaka. 2024 S. Leavltt ul. 

23- 

NA SPRZEDAŻ tanio jeżeli epr; 

dane zaraz. 7 pokojowy nowocze 

ny domek, kąpiel, gaz, itd. 50 stoi 
wa lota, kurza farma, cemento 

ohodni.il, wielka stajtnia, . 
blis 

tramwajów, Milwaukee ave. Ce 

$2750. $400 gotiSwka. reszta $ 

miesięcznie. Zgłosić się do właś 

cielą. 3400 Kolmer ave., <45th c 

Giesecke and Son, 2811 Milwauk 
ave. 24- 

NA SPRZEDAŻ salon na Milwauk 
ave. interes w jak najlepszym biej 
Adres w adm. Dziennika Cfticaf 
skiego. 22-2 4- 
·' · m m —, 1 —— — 

SPRZEDAŻ w Chicago nowv c 

woczeany dom i piekarnia. Dobry 
teres w składzie i z woza. W p< 

skiej okoliey. Cztery konie, 2 wo 

najlepsze miejsce dla Polaka. Pie 

Herman C. Winland, po angiels 
lub niemied-u. Elmhuret, 111* 

NA SPRZEDAŻ tanio skład narożn 

kowy i mieszkanie. 50X125, ulica 

faltowana, dobre miejsce dla węgl 

rza i feed .Zgłosić się 2559 Cortlan 

NA SPRZEDAŻ dobry koń, wóz 

surrey i 2 puszorki. 2559 Cortlan 

ul. 2 

LICYTACYA LOT!! 
Ricker's Addition do Lyon» na Ogden Avenue. 

W niedzielę, 27-go Września, 1914, o 2-giej popołudniu. 
# „i m<· olr»-Xt«r *irtr / TnnPC - 

Tylko 4 bloki na zachód na Ogden Ave. od linii tramwajowej tferwyn 

Lyons & Joliet do końca linii, która będzie przedłużoną, w przyszłym ro- 

ku, do tego gruntu. 
Kościół św. Barbary jest tylko 3 bloki na zachód od tej subdywizyi. * 

Wielka 8 kursowa szkoła tylko o dwa bloki; wyższa szkoła w Lyons, 

wszystkie składy i dogodności w miejscu. Dużo waszych rodaków osie- 

dliło się w tej okolicy i na tym gruncie. 
Loty są wielkie 60x128 i 100x170, żadnej mniejszej jak 30x133. Loty 

byznesowe na Ogden Ave. wkrótce podwoją się w cenie. 

iVIUSl Dyc sprzcuaiiy uui j 
— 

cytator. 
Wielki namiot na Ogden i Konrad Ave., gdzie licytacya się odbędzi 

Przynieście #10.00 na pierwszy zadatek, resztę podług waszej oferty. 5^' 
taniej za gotówkę w 30 dniach. Dobry tytułowy abstrakt od hicago 

Tit e 

i & Trust Co. 

Exkursye — Pociąg opuszcza Union Depot o godz. 1:30 po południu 
C. B. & Q R. R. furta nr. 1. Ten pociąg staje na wszystkich punktach na 

zachód. Bilety na przejazd otrzymacie darmo u nas w biurze. 

< nrlrl > 


