
Polskie 
Tranzakcye ! 
Realnościowe 

Referuje specyalnie dla 
„Dziennika Ghicagoskiego'* 

Adw. Jan S. Rybicki. 

Ashland ave.. 192 stóp na pół- 

noc od 50 ulicy front na wschód, 
— 

48X142 (długu $600 0) lipca 14; — 

Józef Brykczyóskl sprzedał J. J. Ro- 

bert za $10,500. 

Ashland ave., South połudn.-za- 

chodni narożnik West 32 ulicy frout 

na wschód, 30X154, września 24. 
— 

Jan Sananewicz, K. Pigenas, za 

$7000. 

Bishop ul., 5211 front na zachód 

25X1246 października 7, Jan. H. 

Schmidt, Leonowi Snejdowskiemu 
za $3400. 

Californie ave., 366 stóp na pół- 

noc od Chicaso ave., front na wschód 

25X121; (długu $1600), paździer- 

nika 6. Claudia Guidotte i maż; A- 

damowi Kupczan za $2500. 

Chicago ave.. 52 stóp na zachód od 

Holt ul., front na południe, 25X124. 

<dłu«u $9000), października 5. Józ. 

Skonieczny, I. Cohn za $10. 

Chicago ave., 25 stóp na wschód 

od Hoyne ave., front na północ, 
— 

24X99 (długu $5000); października 

Z. Alb. Sumberg, W. Starzyk za $1. 

Cortez ul. 231 stóp na zachód od 

L^avitt ul., front na południe. 33X 

12 4, (długu $5,500»: września 29. 

Józ. Wesołowski, Ant. Pufundt za 

$9,400. 
Curtis ul., 148 stóp na południe 

od Erie ul., front na wschód 25X110 

(długu $1500), października 1. — 

Józef Kalemba. Woj. Zeglel za $*300 

Fairfield ave. 298 stóp na połud- 

nie od Bloomingdalt ave , front na 

Bachód, 25X125. sierpnia 29. Emil 

Richter .Maryi Daboóskiej za -53000. 

George ul., West 474 stóp na za- 

chód od Central Park ave. front na 

południe, 24X125. (długu $2500); 

września 26. Albert Jacek. Fran. 

Ladowskiemu za $19. 

Hamburg ul, 50 stóp na zachód 

od North Irving ave., front na połu- 

dnie 30X109, (długu $3000); paź- 
dziernika 6. P. Nowakowski, Ant. 

Wiszowaty za $1. 

Hanilli. ave. 250 stóp na północ 

od Augusta ul. front na wschód — 

24X128. (długu $3600); paździer- 

nika 6. Wm. Malikowski, H. Binga 

za $o,8a0. 

Har-ing ave., 417 stóp na północ 

od West 32glej ul., front na zachód 

37Vz stóp X 125, (długu $2600); 

września 27. C. J. Parros, Piotrowi 

Kucera za $4800. 

Hermitage ave., 50 stóp na północ 
i od Clarendon ul., front na zachód, 

125X103; (długu $3v»00); paździer- 

nika 3. Tomasz Śleszyński, Alex. 

: Czarneckiemu za $10. 

j Hermitage ave, 214 stóp na połu- 

dnie od 49tej ul., front na wschód 

24X128. września 17. K. Studnicka, 

Wm. Szubińskiemu za $3,050. 

Huron ul., północno-wschodni na- 
rożnik Hoyne ave., front na południe 
'23X109 (długu $4300), września 

29. W. Gorzkiewicz, Mac. Ozymek 

| za $1. 

I Iowa ul. 137 stóp na wschód od 

! Lincoln ul., front na północ, 25X 
! 125. (długu $1500; września 21. — 

J. Potocki, Janowi Wójcik za $3100. 

Lincoln ul., North 1010, front na 

wschód, 23X125, (długu $4500). paź 

dziernlka 1. M. Lorenz i inni S. Kru- 

zińskiemu za $8,050. 

Lubeck ul., 260 stóp na zachód od 

Hoyne ave., front na południe, 24X 

100 października 7. Sig. Majewski, 
Fran. Panfil, za $4,626. 

j Meade ave., 178 stóp na południe 
od Higgtns ave., front na zachód 

— 

125X12S; września 24. J. Sambor- 

ski, Leonowi Brzozowskiemu za 

$2800. 

Milwaukee ave., 130 stóp na pół- 

nocny wschód od Cleaver ul., front 

na południowy zachód. 25X144 H. 

, długu $7.573), września 28. K. Że- 

browski. J. Skoniecznemu za $10. 
Ohio ul., 75 stóp na wschód od 

Paulina ul., front na południe 24 

stóp do Centennial ul., września 19 

S. Heai/, F. Kowalskiemu za $2700. 

Sansamon ul., 241 stóp na połu- 

dnie od Pratt ul., front na wschód 

22 stóp do uliczki; września 28. — 

Wal Podraża. F. Raciborskiemu za 

$5000. · 

i Washenaw ave., południowo-wsch. 
narożnik Rice ul., front na zachód, 

58X125 — 17 stóp, (długu $9500). 

października 1. P. Derengowski. L 

Lowenrezen za $10. 

Western ave., południowo-zachod- 
ni narożnik Pline ul., front na 

wschód. 56X110; (długu $3800) ;— 

września 29. J. Fraedrich, K. Mar- 

kowskiemu za $14,500. 

jwJf I Żarty, 
ZMIANA KURSU. 

— Pański szwagier, panie Izydorze 

jest jeszcze dostawcę do 
intendeutu- 

! ry? 
— Jest.... ale strasznie narzyka 

na ty aynatorski rewizyi.... 
— No czemu? czy pociągnęli go 

do j 

odpowiedzialności.... 
— liii....' co znowu.... un za 

nezczywy na tego. ale musi więksi 
ła- 

pówki tyraz dawacz. 

TOAST ZAWODOWY. 

Nauczyciel gramatyki (zwracając 

się do nowożeńców na 
uczcie wesel- 

nej:) — Składam wam życzenia! 
Daj 

wam Boże zdrowie i ześlij dziatki płci 

męskiej, żeńskiej i nijakiej, w liczbie 

pojedyńczej i mnogiej deklinacyi pier- 

wszej, drugiej i trzeciej, w czasach 

przeszłych, teraźniejszych 
i przy- 

I szłych. 

Zbyteczna grzeczność. 

I — Chłopcy — powiada nauczy- 

ciel w szkole — bądźcie grzeczni 
i 

! siedźcie prryzwoicie, jak studenci! 

Na to wezwanie wyprostowały się 

chłopaki z wyjątkiem jednego, 
któ- 

I ry podparłszy brodę, 
rozwalił oba 

łokcie na ławie. 

— No, a ty Batrku 
— pyta, nau- 

czyciel — nie chcesz siedzieć jak 

student? 
— Ja nie będę studentem 

— od- 

I powiada Bartek — ja będę parob- 

i Viem! 

•To ma być zajęcie. 

Dwaj starsi jegomoście, spotkaw- 

sźy się w niedzielę, rozmawiają o 

dzieciach. 
— No, a cóż porabia twój syn? 
— I łój syn jest poeta. 

. 
— Poeta? Cóż to za fach? 

— No, poeta — poeta 
— robi ry- 

i my. 
— Niby co to są rymy? 
— Ano widzisz, to tak, jeżeli się 

mówi: skali — spała, wódka — 

krótka. 

— I syn twój z tego żyje? 

LAl'REL KOMBINACYJNY piec do węgli i gazu, piecze i gotuje węglami 
lub ga- 

zem. Doskonale piecze węglami. Doskonale piecze gazem. Oba opały 
można używać 

równocześnie do pieczenia lub do gotowania. Jeden drugiemu nie przeszkadza. 

Łatwy do operowania. Łatwy do czyszczenia. 

\ \ 

Nie zabiera więcej miejsca niż zwykły piec do gotowania. Cztery otwory do {Jazu i cztery do wę 

gli — ośm razem. Oszczędza na opale. Przystępny w cenie. Tysięce w użycia dawają znakomitą 

usługę. Gwarantowane że dadzą satysfakcyę. Żądajcie prawdziwego, który 
nosi nazwę -- LAUREL. 

J"'"' 1 ... i-łłielnirtr w Chiraiio Jeżeli usługę, vrwaraniowduc -«»/-——, T c—j * „ 

Na sprzedaż przez odpowiedział· kupców w każdej dzielnicy w Chicago 
Jeżeli 

Wasz miejscowy kupiec nie ma na składzie prawdziwego 
"LAUREL" pieca, pisz- 

cie lub telefonujcie [Monroe 1159.] 

Company 
741 — 745 W. Van Buren ul., Chicago, 111. 

. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach 

Ofis: 59 Clark ul., nar. Randolph 
Pok· 307, 3ci« piętra. Tel. Central 7071. 

We wtorKi 1 czwartki wieczorami w biurze Zje- 

dnoczenia. róff Milwaukee 1 Augusta al. 

Aug. G. Urbański 
ADWOKAT 

0fit: 414 i 415 Home Bank Bndynek 
Milwaukee i Aa1*land Ave·. 

Mieszkanie: «848 THOMAS ULICA. 

Telefon w ofis e: Telefon w domu: 

MON ROK Mn. HUMBOLDT 8177 

PnktrkoJ· we wMjmtkicta s^daeb- 
Usłuży Wam w sprawach Kupna i spłat realności 

j. f. Śmietanka 
ADWOKAT 

» w- 

IVtMaorwns 920 Commercial · 
« 

KteJoa Soalk Cklea«o MS4-811» 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

Vtk»J· 311 4o 324 Unity 14* 
MCatnU 71·· I Tl·· A te maile 

* 

127 S. Dearborn . 

od 7 de ». PekĄj m Ben 

Ból w członkach — 

sztywne stawy 
— 

opuchłe nogi 
są prędko wyleczone przez 

„Father Time Liniment" 
Stary odpowiedzialny przepis, któ- 

ry pozbawia was bólu, wyciąga opu- 

chlinę, goi rany, chłodzi i uśmierza 

zapalenia i ból w członkach, musku- 

łach i stawach. 

Jest czystym, ma przyjemny zapach 
I i nie pali iub irytuje skory. 

Używejeie FATHER TIME na reumatyzm, 
sztywne muskuły. nadwerężenia, stłuczenia, 
kurcz*·, ból xrzyzw. opuchłe nti. rany. nadwe- 

rężone muszkuiy. Także na sztywną szyję, za- 

ziębienie. ból gardła, kaszel, ograszkę i uku- 

szenie. 

Przyślemy wam butelkę C. O. D. 

Cena Oc Teleton Alonroe 5159 

FRANKLIN SALES CO.. 1462 W. North AVe 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekarz I Chirurg 

Ipecyalnie we wszystkich choroback 

mężczyzn, kobiet i dzieci 

927 Noble ul. TeL Monroe 1554 
OrtriW oftaowe do 9 rano. o4 1 do 9 wteozór 

'in·· «Miwaiyé numer doM I wnrm 

TRZECIA NARODOWA 
ł-trr Motor cyków, 

Wystawa jgg*; 
FIRST REGIMENT 

ARMORY 
16th & Michigan. 

TpTTp A7W dticń i wieczofcm 
-L >\/ i i cały łrn tydbicri- 

IU_iIXOI5 STA TE KAPELA 
Pur» Fiu Jł«x«bsi>a. Solnisvka 

CONCERT DWA RAZY DZIENNIE, 

Wstęp 25c 

BELLS 
Chunch 
Chimm 
Pttal 

MmmtHal Belle » BpwJłłtj. 

Makarego 730 Obiadów 
wielkich, średnich I m<łych, mlQ«· 
nych i poetoych, z opisem éaixdai 
i wiecserzv, tudtiet ipliarni, skle- 
pu I kachoi dla chorych, pleoz·· 
ula ciast, robieni· konfUur, i W d. 

C«m 91 

DZIENNIK OflCAGOSKI 
1457 W. Drnsien aL, Ckkafo 

Powodują choroby nerwowe. 
Lud/.ie cierpią » 

ból g owy i nerwo- 

nroéc uAywtją i. 

rftźne lekarstwa — 

lec* crują t/mcza- , j 
•ową u lirą tjlko. — 1, 
Wyleczjć nioietyl- \ j 
»o Dobry !i 

Słabe oc zy są powodem teg". One rordraZ- 

niają i*e!em nerwowy jednak** nie może 
ci· wiedzieć czyli oczy eą da be, W ostatnich 

1 7 latach w Chicago 
wyleczyłem tysiące uzmtnych jako nieuleczal. 
ne i mojj to udowodnić 

Hutami w moim o- 

fiaie. Proszą przeczytać kilka 
— zobaczcie jak 

ut-uwam katarakty, narośla, apadnne po· 

wlekJ, plamy na wzroku, żyłowate oczy, 
itd. 
Choroby noi>a eą odpowiedzialne nie tylko 

za chorobr naz i Inne; et» odpowiedzialne także 
aa duto chorób oczu. Dlatego, nim dacie eobie 

okulary przypasować, warto wiedzieć czyli 

pewna chor ba nosa n e dokucz* 
whoi. Jeżeli 

ta*. powinno eią zaraz naprawić, a potem 
mieć 

bacznoAć na oczy W· Wielo wypadkach, j;dy 
choroba nosa jeat ulecz· ną okulary okażą afę 
ni-potrzebne. 

DR. F\ O. CARTER 

Spteyiliiłi acza, nz, nas· I prdli. No*> namir 120 

S. Stałtiłl., 2 plitra, Chicige. l-»z« drzwi ot ptfłnoc 

ad Th· Fiir. Oodi. ad I d· 5; · Rlidziil) od 10 d· 12 

'wwAaamr Kml Wora *. MHl 

W lii lam Le*ner. Wloe-x^-ea. J Kaayer. 

CONRAD SEPP 
BROWAR 

1 »IWO BUTELKOWE 
27ma ulica i Cottage Grove ave, 

Cahmat 790 I §€» EFJAG 

P^ezystkie c&orotjy męskie, kofcleoe 1 

Itieeięoe leczymy absolutnie darmo w 

NORTH WESTERN 
BEZPŁATNEJ KLINICE 

Przeprowadzonej pod nr. 

1325 Milwaukee Ave. 
Bodzi·?: Rado od 0 do 12; od S do 5 popołtid. I ad ; 

wltczór W niedziela ol 10 do 1 nc*>płuda J 

Piwo - Saloniarze - Piwo ! 
*T wam dostarczymy licensyę. My 

nie nalepy· | 
cy do żadnego Trostu z Piwem. Sprzedajemy j 
laj lepsze piwa o rzetelnych woaefe. 

Zfioście się lub piszcie: 

Geo. J. Cooke Brewery 
30 N. Green St. 

Hbk· Hafataj i Mawa aL TaL Nhiw 444 
_ 

01a kotoiet 

Dr. Sieminowiczj 
założył lecznicę, 

gdzie leczy spe- 

cyalnie choro- 

by kobiece 

Ofis 

1516 W. 

Divieion, róg 
Milwaukee ave., 

od 3—8 wieoz. Ope- 

niedz. od 10-11 rano ^^racyi. | 
Telefon Monroe 3731. 

j >lie«mk t tlOS . A rer· ·. 
Tel. Jrrtnff 21063· 

f Przyjmij! ftł do lieznlcr eełnhu I ebor» provint;1 

DOKTOR A.LITVIN |! I 
OSI· 1 młe«kaiU« 

j j 

835 Milwaukee ave., róg Elston ave. j 
———— · małiifV7n. (lam ^. 

I 
Koszt jest 

bardzo mały. 
$1 za lecze- 

I nie z raedy- 

;[^yną włącz. 

•wj < . « „ 

1 tfrieci właenemi medycynami 
Zwraca epecyalną nwagę na wszelki· 

chroniczne choroby 
Q*dzlnr ofleowei Od 9 r*no da 9 

wieczo- 

rem keżdeio dni*. We czwartki popołudnia 
wyUcznie leczy choroby kobiece. 

Telefon Monroe 5734 

Odwiedza pa 
cycntów we 

dnie i w nocy 

Każdego cza- I 
•u gdy zażąd. , 

: 

_ 

Nasze Niskie Ceny za Najlepsze Wartości 

Znaczą Zaoszczędzenie Dla Was 
TEN wyborowy zapas jesiennych i zimowych ubrali i palt dla mężczyzn, młodzieńców I chłopców 

jest najoczywistszym dowodem jak my skutecznie łączymy najlepiej zadowalnlające gatunki i 

najlepsze modyj możliwie najniższemi cenami. 
\ ' 
V* l 

(Pi ET Ubrania i palta są tu zaw- 
sze najlepszej wartości 

Czysto wełniane materye, pierwszej klasy krawiec 

ka robota i wykończenie są najlepszymi przymiota. 

mi tej odzieży. Ubrania są w modzie angielskiej, tak 

znane — Roli - fasony w Tartan plaids, kieszenie 

gładkie albo „patch" stylu, także i konserwatywne 
mody z granatowych serżów, pięknych Kammga- 
ru sukna i kaszmirów, wielkości aż do 52. Mamy 
także piękne Balmacaan palta $15 

Jeszcze Inne Piękne Zapasy po 

$10, $12, $18, $20 i $25 

za specjalne chłopięce ubrania z dwo- 
ma parami spodni 

Te doskonałe chłopięce ubrania mają nowe patch kiesze- 

nie w najnowszych Norfolk fasonach. Piękne style, robio- 

ne z czysto wełnianej materyi. Bardzo dobrze zrobione i 

nadzwyczaj modne Z powodu dwu par spodni ^ -g p* 

atj to niezwykłe wartości, po 4D 1 O 

i TD7C1VIVI 

$5 

Jesienna Galanterya 
Koszule 

Popatrzcie się na te eleganckie ,,Tan- 

go'* koszule, które my ofiarujemy w 

najnowszych deseniach z fałdowatym 
frontem, po $1.50 i 82 

Krawatki 
Ze względu na najmodniejsze style i 
najlepszy gatunek materyi, mamyjiaj 
lepsze krawatki, po 50c 

Jesienne Kapelusze 
Stetson Kapelusze 
w nowych jesiennych fasonach, 

miekkie i sztywne, najlepsze ka- 

pelusze jakie można kupić tylko 
po .. 

:..·3.50 

„Elitę" kapelusze 
po $3.00 

Belmont kapelusze 
po $2.00 

iiUiiiTi im 

Trzewiki dla mężczyzn 
Najnowsze jesienne mody —-naj- 
lepsze czarne i ceglaste trzewiki 
od $3 do $6 

Trzewiki dla Dam 

Nowe fasony patent albo z nie- 
szklącej skóry — wierzchy z ma- 
teryi albo skórzane — specyalnie 
po $3, $3.50 i $4 

Trzy Składy Dobrej Odzieży 
Belmonł Avenue i 

Lincoln Avenue 

Milwaukee Avenue i 

Division Ulicu 

Ogden Avenue i 
12-ta ulica. 

.J 

Salysfakcya gwaranto- 
wana lub zwracamy pie- 

niądze. II.NX 
Dajemy Wam 

najwięcej za naj- 
mniej. 

1308 MILWAUKEE Ave. blizko Paulina 

Surduty i Kapelusze 
ł · 

Specjalności Na Sobotę i 

200 Weal Lamb surdutów, warte $15, po 9.98 l|l| 
I 

1250 pluszowych surdutów, gwarantowana 
a- j j 

tłasowa podszewka, warte $18, Q Q Q 
specyałnie po UiuO 

!lii 

4.98 300 sukien, wszystkie odcienia i naj- 
nowsze mody, warte 10.50, po 

500 dziecięcych surdutów, wszystkie odcienia 
i najnowsze fasony, warte 7.50, 

~ — — 

specyałnie po 3.50 
500 ubrań, wszystkie kolory i najnowsze fa- 

son \ warte $15 do $35, 
- — 

o 6.98 do 15.00 

uaiy rrzysziy lyazien. 
Aksamitne kapelusze jak rycina..L25 J 

1 

Mf ^ 
Aksamitne - 
formy tylko... 

· « M «aH' 

: 

Strunie pióra* go 
wszy. koiory -uOL 

: hnAfTrt ftV sl- ^ A m 

mita i pluszu po 

Mamy takie nadzwyczajne wartości <y £ 
1 

HtroinA kaoelusze w cenach do 1 

COFFEE 
^ HO 

ASTED 
FRESH 

261 Ib. 

J Z %- 

Zapewniamy 
że się równa każdej 

» 35c do 40c kawie 

w Chicago. 

ni. uu njjiłtcuoiun ugioo/.amj uinii^^uj^w , 

Vyborna Peaberrv kawa, funt 
22c 

)obra Santos kawa, funt.. .!!!."! 1 !*.!!!! 11 .*.'!! 
)obra całych ziarnkach Rio kawa; funt........' 

1 Be 

iajlepszy łobkowaty ryż, funt 
7J^c 

i aj lepszy Japoński ryś, funt .7 /^C 
iaukes' najlepsze kakao, % funta 

I2c 

LfA Cf O Han k es najlepsze śmietankowe masło» lepsze 
niż monecie 

gdziekolwiek indziej kupić, ma smak nowej trawy. 
Funt 

eraz tf2c; Czyste Dairy masło, funt 27c 

BANKES'A SKŁADY 

:*Atnoc. Zach. Strona | Zachodnia atr jn t 
K44 W, < hicairo Av<\ 

' 

1510 W. Madison ni. 
· M IwHiik J?-. -Wit) W. Mnditon ul. 

M il nauk*· *. lCW Hlue lalami Ar* 
'.jl Milvaukw» · | 121 5>. HalMnl ulica 
TlO XV. Nor.U ATf.jlrtiW S. Iłaiatfd ulica 

1B1S W 12ta ulic* 
3102 W. •.'Sga ulica 

l'oludnioira ctrona 

gMf WntW >rth ·. 
32 8. łlalate I ulica 

Pftłnocna Strona. 
! MW W. PUialon mile* 
i:» W. North At·. 
:26ł2 Lincoln A»". 
3241 Lincoln A*·. 

nh 8. A.hland ·.|«1 . Clark ulie» 


