
Składka dla Głod- 

nych w Polsce. 
Dnia 29 maja, 1915, przy ul. Wal- 

ton 1516, w domu u pp. Lipakich od- 

były się zaręczyny p. Maryi Prawdzik 

p. Bernardem Strugulewakim; ba- 

wiono się ochoczo, ale przytem nie 

zapomniano o głodnych w Polsce 1 za 

inicyatywą p. Józefa Pindeli złożono 

składkę jak następuje: Eugeniusz 

Strug litewski |l; Marya Prawdzik 

13; Bernard Struelewski $2; Jan 

Lómeć $1; Józef Lewkowicz $1; Sta- 

nisław WoUański 25c; Frank Kach- 

Isr 50c; Woźniak 50c; Staszkiewicz 

$1; Stanisław Curyko 50c; Strugu- 
lewaki óOc; Skowroński $2; Kluszcz 

2óc; aJn Daokoweki $ 1 ; Dobrowol- 

ski $1; Bolesław Kocibański 25c; 

Kazimierz Surowiec óOc; FeUke Lip- 

akilOc; Bolesław Karbowski $1; 
Wincenty Ozdarskl 50c; Jan Proro- 

ryz 30c; Ignacy Staranowicz 83c; 

Józef Pindela $1. Razem $20.00. 

Pieniadse wręczyła pani Józefa 

Zem'bal sekretarzowi Polskiej Rady 

Narodowej. 

HAMMOND. INO, 

W następujących agenturach 
można zamawiać „Dziennik Chi· 

cagoski": Stefanowskj, 127 — 

156-ta ul., F. B. Hall, 141 Sibley 
ul., J. Krysiński, 58 Ames ave. 

Co do ogłoszeń — wielkich i ma- 

łych, każdego rodzaju i treści — 

DZIENNIK CHICAGOSKI zajmuje 

bezsprzecznie pierwsze miejsce w ca· 

łaj Ameryce. 

W PITTSFIELD, MASS. 

można zamawiać Dziennik Chi' 

cagoski u agentu p. Jos. Ze· 
mak, 799 Tyl er ul. 

Mmmmmmmma^mm 

t 
Wlezystkhn krewnym i znajo- 

mym donosimy te smutną wia- 
domość ii najukochańsza córe- 

czka, i siostra nasza 
Ś. P. 

KLAKA 

po krótkiej lecz ciężkiej choro- 
bie, przeniosła się do krainy 
niebieskiej i powiększyła grono 
aniołków, w środę, dnia 2 czer- 
wca, o godzinie 4:45 popołudniu 
przeeywszy rok i 8miesięcy. 

Po«rze>b odbędzie się w sobo- 
tę, dnia 6go czerwca, o godzi- 
nie 8:30 rano, z domu żałoby 
por. 162-6 N. Winchester ave., 

4o kościoła Najéw. Mb.ryt Panny 
a stamtąd na cmentarz św. Woj- 

Na ten smutny obrządek za- 
praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 
pogrążeni: 

Franciszek i Mary a Laayn,— 
rodzice; «Anastazya, Helena Ma- 
ry anna, Gertruda, siostry; Jó- 
zef, Franciszek, Edward, bra- 
cia. 

Drobne ogłoszenia 
Tlómacaenia z angielskiego na polski 
i odwrotnie wykonuje poprawnie. — 

szybko i tanio. W. S. Jesień, 1254 
N. Ashland ave./ Telefon Haymarket 
3807. 9 

POKOIK do wynajęcia dla panny; 
mała familia. 1641 Julian uL j 
ORGANISTA poszukuje posady. — 

Adres A. S., 317 Victor str., St. 

Louis, Mo. 4 

Pokój frontowy do wynajęcia dla 2 

panów. 1453 Chicago ave., 2>gie pię- 
tro. 5 

POTRZEBA dwu mężczyzn na mie- 
szkanie 1478 W. Ohio uL 1 piętro. 

5 

POTRZEBA samotnej niewiasty z go 

tówką $500 jako wspólniczki do do- 
brze się opłacającego interesu. Po 
bliższe informacye proszę się zgło- 
sić osobiście. Adres w adm. Dzienni- 
ka Chicagoskiego. 5 

Na zamianę Avondale Bargain. Dwa 
domy i Iota, store i flats, w dobfrym 
stanie, blisko Milwaukee are. ka- 

tolickiego kościoła. Cena $5150, — 

morgecz $2500. Rentu $600. Chcę 
cottage hib dwa flety na wsihód od 
Western ave. 

W. H. Giesecke aw* Son, 
2811 Milwaukee ave. 4 

ORGANISTA zdolny muzyk posiada 
b. dobre świadectwo z konserwaito— 

ryum krakowskiego, jakoteż chlubne 
świadectwa 2 zajmowanych posad — 

ma piękny tenorowy gloe, potrafi 
znakomicie prowadzić śpiew 4 głoso- 
wy i gregoryańskl. Rekomendacye 
Jak najlepsze. Poszukuje posady. — 

Łaskawe zgłoszenia proszę nadsyłać 
L. Namyełowsdci, 114 S. 2nd. str., — 

Brooklyn, . Y. 5 

DO wynajęcia 4 ładne pok'je. $10.— 
1912 Milwaukee ave. 5 

KRAWIEC ze starego kraju poszu- 
kuje jakiejkolwiek roboty u polskich 
krawców, umie szyć 1 prasować. — 
Łaskawe zgłoszenia listownie lub. o* 
sobiécie, Andrzej Ślusarz, 4550 La- 

flta ul. 4 

PIEKARZE poszukują pracy na 

Ołuleb i ciastwa, pierwsza i druga rę- 

ka. Małe wynagrodzenie. 918 Noble 
ul. Stawiński. 2-4-5 

POTRZEBA mężcz?zn lub dziewcząt 
na mieszkanie. 524 N. May ul., 2-gie 

piętro, front. 5 

POTRZłEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. wikt, tanio. 1118 Ashland ave. 

OSOBNE pokoiki do wynajęcia, dla 

mężczyzn 1 panien. 1641 Division 

— \ 
POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1438 Paulina ul. 

Drobne ogłoszenia 

Jesteś bez pracy? 
Bądś balwierzem, nauczymy 
tego fachu w kilku ty eodnłąch 

Jedyna aakola balwierska w ca- 

Sm kraju. Jo której przyjmowa- •ą studenci wszelkich narodo- 
wości nr jednakowych warun- 
kach. Ilustrowany katalog wysy- 
łamy darmo na tylanie. Aresowaó 

Barkę Barber Scliool 
110 W. Midison al. Ctingo, III. 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWiERSTWA 

Ekspareft oeią. Prtyrmd/ Mała zapłat* 
podcaaa nauki. Ctyaty lekki fach. Osobista !» 
uran o; a. Dalenoe wiecaoroe kursą. Zapytać alf 

o pana Wltkowakieco. 

Weeden's Higk Class Barber Schoo 
128 W. Madison nL. CHICAGO 

Dobrą Pracę . 

i lepszy zapłatę ma ten, kto mówi po 
angielsku. Zgłoś eię do największej 
Szkoły Języka Angielskiego pod nu- 
merem 1311 W. Chicago ava. tutaj 
nauczysz się mówić, czytać i pisać po 
angielsku. Ł. O. Skaryszewski, nau- 

I czyciel. . 
8 cz. 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania. Po nauce dobry zarobek. 

2153 Milwaukee ave. 7 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka— 
ni. 1019 Ashland ave., tylny dom, 2 

piętro. · 4 

PANI P. TŁ ŻUKOWSKA, akuszerka 

przeprowadziła się z pod numeru 

1458 Holt ul., pod numer 1522 N. 

Ashland ave., blisko North ave. 4 

FRONTOWY pokój dla jednego lub 
2oh porządnych parfów do wynajęcia 
Osobne wejście. 1815 Huron ul. 5 

POTRZEBA dziewczynę na mieszka- 
nie. 1041 N. Wood ul., 2gie piętro. 
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POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 852 Ashland ave., 4te piętro. 

UMEBLOWANY pokój do wynajęcia 
dla dwóch panów lutb młodego mał- 
żeństwa. Elektryczne światło i ką- 
piel. 1226 Dickson ul. 

ORGANISTA poszukuj - posady. — 

1430 Corlland ul. 6 

POTRZEBA dziewczyny na mieszka- 
nie. 1741 W. HuTon ul., 2gie piętro, 
z tyłu. 6 

POTRZEBA mężczyzn n« mieszka- 
nie. 663 Cortez ul., front,, 3cie pię- 
tro. 

POTRZEBA jednego "ana na miesz- 
kanie. 1451 Augusta ul. 

POTRZEBA 2ch kolegów na mieszka 
nie, pokoje z osobnem wejściem z 

wŁktem, tank), dobre stołowanie - 

drugie piętro. 1267 Milwaukee ave. 

HANDLOWIEC, władający językiem 
polskim, niemieckim 1 dość .dobrze 
angielskim poezukuje odpowiedniego 
zajęcia. Łaskawe zgłoszenia nadsyłać 
do Z. Nowak, 1443 — Hth P*· 

ŁADNY £ok6j do wynajęcia z osob- 
nem wejściem. 1858 Cblcago ave,. 3 

piętro. 

PRACA. 
POTRZEBA chłopaka kbórytoy się 
chciał wyuczyć kroju przy damskich 
sukniach. 1352 Milwaukee ave., 3cie 
piętro. 7 

POTRZEBA panny do biura realno- 

ściowego. 1(J26 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

wieczory, soboty i niedziele. 1757 W. 
Chicago ave. 

POTRZEBĄ dziewczyny do domowej 
roboty. 1412 W. Chicago ave. 

POTRZEBA balwierza zaraz. 3622 
Ś. Paulina ul. 

POTRZEBA starszej kobiety do ba- 
wienia dwu rocznego dziecka lub 

starszej d-ziewczyny. Zgłosić się wie- 
czorem o 6:30. — 1759 N. Ashland 
ave., z frontu, na drugiem. 

POTRZEBA doświadczonych wykoń- 
czarek przy sukniach spódnicach. 
1351 Milwaukee ave. 3cie piętro. 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do domowej roboty. 1420 Blackhawk 
ud. 

POTRZEBA starszej niewiasty do ba 
wlenia dzieci, z małem wynagrodze- 
niem. 1941 Webster ave. t 
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POTRZEBA dziewczyny do "domowej 
ogólnej roboty. Zgłosić się do sztoru. 
1743 W. 47ma ul. 

POTRZEBA dziewczyny hib starszej 
kobiety do dziecka. 1404 Paulina 

ul. 
* 

POTRZEBA dziewczyny dc domowej 
roboty. 1006 N. Weetern ave., blis- 
ko Augusta. 4 

POTRZEBA dziewczyny M) kobiety 
do domowej roboty. 511 Irviag ave. 

• 8 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 
cząt do rygli i egzami-natorgk przy 

rękawiczkach. Stała praca. 1820 

Webster tave. Manhattan Glove Co. 
4 

POTRZEBA maszyniarek do robie- 

nia dziurek na ,,Reece" maszynie,— 
także wykończarek przy spodniach. 
Ohus Kaufman Bros., 17<1 N. Robey 
tri., Pants Shop No. 6. 4 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, mówiącej po rusku. 1322 N, 
Lincoln ui. 4 

POTRZEBA doświadczonej dzlewczy 

ny do rygli robienia na maszynie — 

przy spodniach. Mayer'Broe., 1708 

Winnebago ave. 
* 

4 
I 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

środy, soboty i.niedziele. 1223 Noble 
uł. 

POTRZElBA dziewcząt do ręcznej ro- 

boty, także w naukę prr surdutach. 
1511 Wabansia ave. 5 

POTRZEBA dobrej "kucharki do sa- 
lonu. Tylko taka niech się zgłosi, 
która chce zostać ua miejscu. 670 

W. Kinzle ul. 5 

POTRZEBA polskiego chłopaka lub 

młodego mężczyzny do nauki w apte 
ce, mówiącego po angielsku. 1858 W. 
Chicago ave. 

PRAC . 
POTRZEBA dziewcząt przy kamizel- 
kach, „pocket setters" do ryglowa- 
nia kteezeni, ectegarek, do ręczny oh 
dziurek robienia i wykończarek. 
Boker, 2310 Araitage ave., róg Oak- 
tey. * 

POTRZEBA sprzedawaczy (canvas- 
siag salesmen) pensya i komisowe;/ 
dobra propozycy# i świetna promo- 
cya. Zgłoeić się o 7mej wieczór 

122 N, Califomia. 
m> 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 1259 W. 51 sza ul. XX* 

CZY potrzebujecie chłopca c - 14 do 

17 lat do posyłek, do fibry ki, nn wóz 
lub na farmę, KCetonujde FrankUn 
3015 — Local », a oan ŚleraynsW 
prcyśle wam odpowiedniego ch opca. 
Adke: 1007 Oounty Bldg., Chicago, 
111. ŁX· 

POTRZEBA maszyniarek do kieeze- 

ni ryglowania i ••^ock®t JLtrv- ręcznych do dziurek ro-bienia, tastry 

garek kantów,. śoiegarek i,ykon" 
ozarek przy kamizelkach. Eoker 

2310 Armltage ave., Oakley. 7 

POTRZEBA dobrego agenta do byz- 
nesu komisowego. 20 03, N. Western 
ave. 

POTRZEBA mlodogo samotnego człowieka, znającego trochę g angielski za bartendra i przekąsi, 
krótkie godziny, dobre 

Zgłosić się 2822 ArcheV ave., róg 
Farrell — Polonia Buffet. 

POTRZEBA dziewczyny do cukierni 

1049 Western 

POTRZEBA cukiernika staro-kraj-- 
skiego. 1059 Western ave. 4 

POTRZEBA chłopaka do nauki, ~- 

który skończył szkołę — do cukierni 
1059 Western ave. 

POTRZEBA pterwiszoraędnbgo fcu-- 

cłiRrza. 1608 W. Chicago ave· 4 

POTRZZEBA robotników na ̂ armę 
w Indiana, dobra zapłata, stała pra- 
ca, dla pracowitych mężczyzn, mówi- 

my po polsku. Zgłosić się zaraz. — 

26 S. Canal str. 

POTRZEBA dobrego golarza na so- 

botę i niedziel?· 836^oblejiI^^ 
Wykończarek potrzeba także P™®°" 
wnika (piece presser) przy spod- 
niach. 1121 Milwaukee ave.f wchód 

z Qleaver ul. 

POTRZEBA dobrycfli balwieray. —- 

1956 W. 21st pl. 

POTRZEBA kobiety do bawienia 

dziecka i do pomocy w domu. lolb 

W. Superior uL 

POTRZEBA sprytnego chłopca. 
Zgłosić się 108 0 Milwaukee ave.. — 

Skład skór. 

POTRZEBA balwierza na sobotę i 

niedziele. 1349 N. Pau-lina ul. 

POTRZEBA bałbierza na sobotę i 

niedzielę. 1920 Wabansia ave: 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 1549 W. Division ul. 

POTRZEBA dobrej praczki, aby za- 
bierać pranie do domu. Zgłosić się 
do składu. 1138 W. Chicago ave. 

POTRZEBA starszej kobiety dp do- 

mowej roboty. 1424 Augusta ul.. 4 

piętro. 

POTRZEBA wykończarek pr?" epod- 
niach. 1811 Ellen ul. 6 

POTRZEBA kieszeniarek przy ko- 

stumerskich spodniach. 1049 Ash- 

łand ave. 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 

domowejroboty^^^^^Troy^ul^^ 
POTRZEBA kolektora, musi mleć ęo 
tówkowy bond $100. — $1·5 tygod- 
niowo. Zgłosić Sie Pokój 406 North- 
ern Building, 186 . LaSaUe ul. 8 

POTRZEBA chłopca do robo*"" w ple 
ka»nt. 1816 W 

—-y 

llURA pricyTI 
.. Najwiąksze i Nijstarsie Biuro Pracy 

Votrzebu* dziewcząt do restauraooyi. mycia 
.tatków. tygodniowo, z niedziela lut» be*. 
Kobiet do Ulubó*. kuchnrek. dziewcząt do do- 
mowe) roboty, i hotelów na wyjazd i do fabryk, 
nobra 1 stała praca dla nowoprzybyłych, niepo- ( 
trzeba czekać tylko zaraz iść do pracy. Duje- 
my najlepszy i»raoę. jesteśmy 13 lat w latertsle. 

975 Milwaukee Ave. 

POTRZEBA DZIEWCZĄT 
Potrzeba 50 dziewcząt do letnich hoteli do 

pentry. pokojówek, do kuohoi, l25do3 mies., 
a tiUże tu w mieście do hoteli, do restauracji, 
do służby, do klubów, do szpitali, do Laundry. 
Proszę uważać na nasz nowy adres 1715 W. 18-ta 
ulica, urzy górnej kolei Biuro Pracy. 

PIOTR HANCZUK 
1715 W. 18-ta ulica 

POTRZEBA mężczyzn, którzy mógł 
pracować tprzy ogniu, furnace. Mogą 
zarobić od $2 do $4. Zgłosić się moż- 
na każdego czasu. 763 Milwaukee 
ave. 

RAMOWO BIURO PRACY. Potrze- 
ba dziewcząt natychmiast do restau- 
racyl do hoteli z niedziela lub b^z. 
Płaca 57. Do letnich hoteli na wy- 
jazd i poza miastem. 763 Milwaukee 
ave. 2 lip. 

POTRZEBA 50 ludzi do pracy, dp- 
bra zapłata, stała praca dla tych co 
chcę. kupić kawał dobrej urodzajnej 
ziemi po $15 akier. Wpłaty $109. — 
1700 W. 20ta ul. 

POTRZEBA 25 dziewczę do Kansas 
do letnich hoteli, muszą mówić tro-. 
chę po angielsku. £30 miesięcznie 1 
utrzymanie. Przejazd zapłacimy do 

t*d i nazad. Robota cały rok. Biuro 
Pracy, G. Ganciarz, 1722 W. 21eza 
ul. 

' 
~ 
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Kupno i Sprzedaż. 

BARGAIN! 
Murowany dom na 6 pomieszkań po 
4 pokoje, duża góra do bielizny, w 
dobrej polskiej okolicy. ^ 
Cena tylko *P^UUU 

M. Nowicki W. Kasprzak 
1017 N. Marsh field Ave. 

TRZY balwiei-skie krzesła i lustro' 

na sprzedaż tanio. 14-52 N. Leavitt 

ul. Zgłosić się do balwierni. 

INDJAN motorcykl na sprzedaż. — 

2119 N. Hoyne ave. XXX 

Kupno 1 Sprzedaż. 
"Farma 4o akrów 
80 wyrobione, 10 akrów gruby las, 
na farmie, zasiew pszenicy, owsa, 

koniczyna, kartofle, caie 30 akrów ob 
siane i obsadzone. Farma tylko mi- 
lę od miasta, dobre nowe budynki, 
wszystkie nowe maszyny 6 sztuk by- 
dła, 2 dobre konie i świnie, i kury; 
także drobny inwentarz. Cena tej 
farmy $2^00, potrzeba wpłat" $1200 
— Farma musi być sprzedana zaraz. 
Po informacye zgłosić się: 

Wł. LEWANDOWSKI 
1451 Augusta Str. Chicago, III, 

SALON na sprzedaż w polskiej i nie 

mieckiej okolicy, dobre wyrobione 
miejsce, przynosi przeciętnie $50.00 
diiennie, Dobra sposobność dla c«ło 

wieka żonatego ltfb dwóch wepólni- 
k6w. Powód sprzedania podam gdy 
przyjdziecie. Adres w adm. Dzienni- 
ka Chicagoskiego. 5 

BALWIERNIA na sprzedaż, dobre 

miejsce, tanio. 6306 S. Racine ave. 

DWU piętrowy dom, 4 po 4 pokoje. 
Z powodu iż w interes. Za- 

mienię za dobrą, grosernię. Antoni 

Monkiewicz, 1317 N. Campbell ave. 
'· ' 5 

NA SPRZEDAŻ szewski reperacyjny 
ezap, bardzo tanio. Zgłosić się Go pol 
skiego składu skór Józefa Karpiń- 
skiego. 1144 Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ tanio dobry salon, z 

powodu śmierci męża. Pelagia Popek 
1154 W. Chicago ave. 5 

NA SPRZEDAŻ szewska maszyna u- 
żywana i narzędzia szewskie tanio,! 
w polskim składzie s~ór. Józefa Kar- 
pińskiego 1144 Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ meble z powodu wy- 
jazdu do innego miasta, ze sześciu 

•pokoi, tanio. 1638 Division ul., 2gie 
piętro. 6 

SiZAP szewski na sprzedaż. 23i3>9 Ful 
lerton ave. 5 

NA SPRZEDAŻ maszyna do szycia z 

powodu wyjazdu na farmy. 2213 
Rhine ul. 

' 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków z 

powodu wyjazdu, za pół ceny. 2321 

Lorel ave., (przedtem 53rd ct.) — 

Cragin. · 
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NA SPRZEDAŻ skład cukierków ·»- 

nio. 2128 Robey ul. 6 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernia. — 

Adres w adm. Dziennika Chicago- 
ekiego. 8 

Kto Pierwszy Ten Lepszy 
Budynek 3 piętrowy murowany na 
Młodziankowie, gaz, ustępy wewnątrz 
duży basement, szeroka porcz, 4 po 4 
mieszkania i duży sztor, rentu $800. 

Z™ $6200 
Potrzeba tylko $1000 

M. Nowicki i W. Kasprzak 
1017 N. Marshfield Ave. 

' 

Kupno i Sprzedaż. 
SA SPRZEDAŻ WEST ERIE, bli&fco 

Ltoooin. Dwa i pół piętrowy drewnia- 
ny dom na murowanych słupadta. 5 

pomieszkań. Cena $3200. Rentu 

$396 rocinie. Bangain. 642 Milwau- 

kee ave. Fritz Frantzen. 

NA SPRZEiDAż salon w polskiej o— 
kolicy, z powodu nieporozumienia 
w spółce. Po informacye zgłosić się 
1458 W. Chicago av«. 5 
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! DOBRZE zaopatrzony Twin Excel— 

sior motorcykl na sprzedaż, tanio.— 
Chae. Mu&ket, 3036 N. Drako ave. 6 

MEBLE i piec do pieczenia na sprze- 
daż, TANIO. 1639 Keenon ul. 

DWU piętrowy drewniany dom na 

sprzedaż, murowany basement. W 

dobrym porządku, tanio. 2845 Eleton 
ave. 10 

EXTRA! 
Bargain blisko polskiego kościoła i 

szkoły murów, dom, 4 .o 4 mieszka- 
nia, gaz, ustępy wewnątrz, wysoki 
basement, duża góra dach tabliczko- 

twyLCe,:a $4500 
Zgłosić się do: 

M, Nowicki i W. Kasprzak 
1017 N. Marshfield Ave. | 

wmmmmmmmmimtmmmmmmm—mmmmmmmmmmmm^mmmmammmmmrn m 

NA SPRZEDAŻ! EXTRA! 

Kup piękną farm pomiędzy dwoma 

portowemi miastami w Michigan 
— 

wprost od właściciela. 40 akrów uro- 

dzajnej ziemi. Nabiał i jarzyny sprze 

dajemy na miejscu jest 
300 krzaków winogron, przeszło 1000 
drzew owocowych rozmaitego gatun- 
ku, 2 akry malin, akier poziomek, 4 

akry lasu, reszta obsiane i obsadzo- 

ne. Bliższej informacyi udzieli mój 
brat, Kowalski , 949 N. Winchester 

ave. 2gie piętro, w tyle. 

4 POKOJOWY cottage na sprzedaż, 
wielka drzewiąlnia, ztylu także lota, 
1948 Cortland ul. 5 

NA SPRZ&BDiAż za gotówkę lub na 

łatwe spłaty, dwupiętrowy dom, gó- 
ra, basement, blok od kościoła św. 

Jacka, 3712 Diversey ave. 5-12 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernia i 

buczernia. Adres w adm. Dziennika 

Chicagoskiago. 

Sprzęty domowe na sprzedaż bardzo 
tanio. 1502 Ohficago ave., frontu, 
u góry. 

NA SPRZEDA# dom 6 mieszkań po 
4 pokoje, ustępy wewnątrz. Właści- 
ciel zostawi morgecz do woli kupują- 
cego. 1354 N. Lincoln ul. 5 

GROSERNIA na sprzedaż z powodu 
choroby męża, bardzo tanio.. 1109 
Noble ul. 

i SPRZEDAlM rzeczy domowe. 1011 
Milwaukee ave., 2gi dom, z tyłu. 

BARGAIN, 6 pokojowy cottage z 

basementem i wielka stajnia. Cena 

$1450.— 2148 W. Huron ul. 5 

BARGAIN! 
6 pokojowy murowany domek, ka- 

mienny fundament, wielkie jaene po- 
koje, dobra lokacya, 1 blok od 3ch 

linii tramwajowych i od górnej kolei. 
2043 Wilmot ave. — $2300. 5 

Kupno i Sprzedaż. 
Kupcie farmę gdzie jest praca! — 

Kompania Hachley - Phelps-Bonneil 
daje zatrudnienie mężczyznom któ-- 

roy. kupię, grunt od nich Dziesięć do- 

larów wpłaty i dziesięć dolarów mie- 

sięcznie bez procentu kupi czterdzie- 
ści akrów urodzajne ziemi blisko 

Phelps i Vllas powiatu w Wieconein. 
żelazna lejarnia, alkohol 1 ,char- 
coal" i budulec Jest wyrabiany tutaj 
i Jest docyć pracy dla mężoz. zn gdy 
takową chcą. Plwcie Sanborn In- 

vestemnt Co., 432 Peoples Gm 

Building. Chicago, 111. 5 

Czy chcecie wstąpić w dobry 
interes. 

Stary, wyrobiony interes na epreedaż 
okłada się z biura realnoóciowego, a- 

gencyi właścicieli propert, pożyczek 
z skrzynek do przechowywania depo- 
zytów, „fixturee" itd. Wartj $15,000 
w dobrej polskiej dzielnicy na połu- 
dnlowo-zachodniej stronie miasta, — 

sprzedam za $5000 gotówką. Powód 
do sprzdaży podam gdy przyjdziecie. 
Zgłosić się do Dept. Biura Realno·· 
ściowego — Illinois State Bank ot 
Chicago, Clark and Kinzle st. 8 

NA SPRZEDAŻ grosernia i salon — 

bardzo dobre miejsce. Adree w adm. I 
adm. Dziennika Chicag oski ego. 5 

MACIE zamiar kupić lub sprzedać 
properta, udajcie się natychmiast:— 
838 N. Hermitage ave., Uze piętro. 

\ .4 

Pieniądze na Pożyczki 
Zrobimy wam potyczkę na Dragi Morreei a» 
wasza realnoió na Jahąkólwiekbędi sumę w 
krótkim czasie. My liczymy procent i wy m> 
tocie sptaoad w łatwych miesięcznych ratach. 
Jeżeli potrzebujecie pieniędzy n· budowę, lub 
oa ulepszenie waszych propertów, do zapłaci 
nia podatku lub procentu na ««szych proper* 
taoh. albo Jeżeli ohoeole spłacać swój pierwszy 
morgecz, Jeieli kupujecie lub zamieniacie iwo 

Ł properta a potrzebujecie gotówki do zam· 
ięcia was/euro kontraktu, zgłodoie się do na· 

LOUIS STERN & COMPANY 
Sfortffage Bankierzy 

. U Salle alto» 

pól.-wschodnt róg HadUoa t L« Sali· al. 

Pflkój 909 Telefon M»ln «848 

SKŁAD rzeźniozy na sprzedaż tanio. 

Targuje od $70 do $85 dziennie. Mu 
szę sprzedać z powodu dwóch innych 
interesów. Adres w Dzienniku Chi- 

cagoskim. 20-21-27-28-3-4 

MLECZARNIA na sprzedaż na Sta- 

nisławowie, sprzedam za $145, mu- 
si być sprzedana w tym tygodniu. — 

Adres w adm. Dziennika Chicago- 
skiego. 

SPRZEDAM lub zamienię za inne 

properta, grosernię, blisko kościoła 

potekiego, stare, wyrobione miejsce 
za jak najtańszą cenę. Z powodu in- 

ne*go interesu. Adres w adm. Dzien- 

nika Chicaęoskiego. 5 

DLA młodożeńców statki czyli me- 
ble za pół darmo. 1621 Cortland ul. 

NA MARYANOWIE, na sprzedaż ta- 

nio dobre byznesowe narożnikowe 

properta, ze sztorem, muszę sprzedać 
z powodu inn\go interesu. Zgłosić 
się 3801 Christiana ave., róg Grace, 

lub telefonować Irving 1347. 
4-5-11-12 

ZAKŁAD krawiecki męskiej i dam- 

skiej garderoby — czyszczenie i far 

bowanie na sprzedaż. Doi rze wyro- 
bione miejsce. Adres w adm. Dzien- 

nika Chicagoskiego. 5 

I 

Najtańsze Loty Na Połodniowo-Zactiodniej Stronie 
Te nowa subdywyiya znajduje się na 

5 S-tej ulicy* i South Kedasie Ave. 
Podwójnej sekcyjnej linii narożnik, 50 minut do śródmieścia tramwajem, żadna lot* nie dalej jak 

600 stóp od Ke- 
dzio Ave. tramwaju, transfer linie na 61-ezej i 59-tej ulicy. 

pD AMC Fabryka zatrudnia kilka tysięcy mężczyzn, znajduje się 1 mila na półuoc. inne duże fabryki i le· 

jarnie są hi raili od tych własności, Pracr pod dostatkiem. Publiczna szkoła 2 bloki. 
— Katolicki 

kościół 4 bloki oddalony tylko. — Loty $425 i wyżej. Wielkości 30x125 stóp. Warunki 10 procent go- 
tówki, reszta na łatwe warunki, prooent rabatu za gotówkę. Mała wpłata zarezerwuje wam lotę. 

III FP7FN włączają ścieki, wodę, gaz, stopowe cementowa chodniki 1 duże cieniste drzewa włożone i za- 

płacone. Czyaty tytuł. Dobrej kUsy Polacy osiedlają się tutaj, którzy rozpoczną 
budować domy 

natychmiast. Mv wam wybudujemy dom jeżeli chcecie, możecie odpłacać taksamo jak rent. Nasze ceny &ą 
800.00 niż- 

sze za lotę niż żądają za lotę obok. Po tej cenie wysprzedam.v te loty w 30 dniach. Zobaczcie je natychmiast. 

Przyjdźcie w sobotę i niedzielę. 

PAN ADAM STRYSZAK «na 
mlel'c""eby "m 

Barnett Bros. 55-ta ul. i So. Kedzie Ave. 

& 

SlOO TANIEJ 
Wyprzątająca Sprzedaż Lot na Władysławowie, % 

Jutro i w niedzielę urządzamy specyalną sprze- 
daż naszych lot w parafii Św. Władysława. Loty po 
północnej stronie gruntu parafialnego, jeden blok od 
kościoła, sprzedamy bardzo tanio, $100 taniej niż 

| przedtem, jedynie w tym celu, by ich się jak najprę- 
dzej pozbyć. Loty te są 32 stopy szerokie i 125 dłu- 

gie. Wszystkie ulepszenia: chodnik cementowy, gaz, 
woda i ścieki już są zapłacone. 

Loty te sprzedamy $100 taniej tym, którzy gotówką za nie zapłacą. 

Do nowej parafii S w. Władysława jedzie się tramwajem Milwaukee 

avenue do Irving Park Boulevard, potem tramwajem Cicero ave. [48-th 
avenue] do Roscoe i pieszo do polskiego kościoła, na zachód. 

Drugiej takiej sprzedaży nie będzie; zostało nam tylko 15 lot z tej stro- 

ny kościoła i tych chcemy się jak najprędzej pozbyć. 

Przyjedźcie i zobaczcie tę przyszłą najpiękniejszą dzielnicę polską. 
Ofis nasz znajduje się przy gruncie parafialnym. 

Szajkowski j Kolanowski 
2975 Milwaukee avenue. 

Avondale. 

Ofis lia 

Władysławowie 
otwarty w so- 

botę popołudniu 
i w niedzielę. ; 

Kupno i Sprzedaż. 
fożyctki Na Drugi Morgecz 

Na Cbicagoeka ulepszoną rralnoftl po 6 i pół 
procent rocznie. Łatwe mieelęczue eplatj. hara/.o 
niaka ra'a. 
Motecie otrzymać pieniądze w dwudziestu est*, 

rech godzinach. Jakakolwiek eume od $100.00 
do fft.UOOiM). 

. STEIN & CO. 
Mortgage Bankier - Pokój 812 

36 S. STATE UL, róg Monroe ul. 
Telefon Central 1389. 

NA SPRZEDAŻ' rogowa grosernia w 

polekiej okolicy. Adres w adm. Dzień 
nika Chicagoskiego. 5 

GR06ERNIA na sprzedaż. Dobra 

sposobność dla Polaka naprzeciw 

Crane Co., 4157 S. Kedzie ave., rós 

42glej ul.. 4 

NA SPRZEDAŻ salon i propeita al- 

bo zamienię. Adres w adm. Dziennika 

Chicagoakiego. 4 

TANIO sprtećam buczcrnię. 4242 3. 
Wentworth ave. 4 

Kto chcć kupić 
Kto chce kupić — sprzedać lub za- 
mienić bwóJ dom, lub farmę, lub a- 
sekurować swój dom lub domowiznę 
od ognia, zrobić pożyczkę lub xara- 
dzlć się t* jakiejbądź sprawie, naj- 
lepiej niech eię zgłosi lub pisze do 
inanego biura realności 

Marcinś J. Pociask 

841 N. Car pen ter uL, — 

Telefon Monroe 5926. 1 

KTO CHCE KUPIĆ, lub zamienić 

dom, farmę, najlepiej niech ldiie lub 
pisze do znanego biura realności 8. 

żukowskiego, 908 N. Ashland ive., 

Chicago, 111. XXX 

Na sprzedaż bardzo tanio, dobry dwu 
piętrowy murowany budynek w pol- 
skiej okolicy, tylko $200 gotówki po 
trzeba reszta na łatwycłb warunkach. 
Także dwu piętrowy murowany bu- 

dynek, zamienię za farmę. 
OLAF EGELAND, 
1225 N. Asiami ave. 

róg Milwaukee avs 4 

NA SPRZEDAŻ grosernia — tabaki 
i delicatewen, dobre miejsce, z po- 

wodu samotności. 1930 Fullerton 
ave. 3 

TRZY piętrowy murowany budynek 
w dobrym porządku na Mar anowie 
i dom ztylu, zamienię n~ mniejsze 
properta. 1443 Elk Grove ave. 2-4 

Bahvlernia na sprzedaż. 1522 W. 

Erie ul. 4 

BARGAIN 3 piętrowy murowany 

dom na Milwaukee ave. Rentu przy 
nosi $112 miesięcznie. Cena $10,600. 
Eggers, 1931 Milwaukee ave. 9 

SPRZEDAM 2 konie, 5 letnie, bardzo 
tanio, bo nie mam robot*· 1737 Wa- 

bansia ave., blisko Ashland. -— Bu- 

czernia. 4 

DOBRA grosernia na sprzedaż. Adres 
w adra. Dziennika Chicagoskiego. 4 

OPUSZCZAM miasto, HhrgaJn $850. 
kupi największy i najlepszy interet 

drobiu w Chicago (poultry plant). — 

Zysku czystego rocznie $2500. Duży 
zapas, budynki. Inkubatory do wy- 

lęgania i hodowania drobiu. M. F. 

Martin, 3859 Park av 5 

NA SPRZEDAŻ dobry młody koń. — 

1654 Cortland ul· 4 

DWIK APTKKI na sprzedaż. Dzien- 

ny dochód $35 w każdej. Cena <4500 

każdej. Polska niemiecka i żydow- 
ska okolica. Zapytać się Strauss and 

Tansey, 2501 W. Division ul., róg 
Camipbell ul. 5 

SPRZEDAM groeernię z buczę-"'4-· 

tanio, albo zamienię na dom z powo 

du choroby żony. Adre w adm. Dz. 

Chicagoskiego. 4 

Rogowy salon w polskiej fabrycznej 
okolicy. Dobre, wyrobione miejece. 
Sprzedaję z powodu choroby żony. — 

Szczegółów udzieli firma Dom Korni- 

rowy, 15-13 Division ul. 7 

MOTORCYKL na sprzedaż, tanio. — 

1644 N. Ashland ave. 6 

Koń na sprzedaż 1 maszyna do butel- 

kowania mleka. 2348 Elston ave. 6 

Z POWODU choroby salon do sprze- 

dania, wyrobione miejsce, przystęp- 
ne warunki. Zgłosić się *701 W. 2C 

ul. A. Pacholski, właściciel. 2-4 

UWAGA! 

Poprzestaję gospodanst. t>. więc 

sprzedam wszystkie moje meble, te- 

mu, który poda najwyższą ofertę, w 

niedzielę 6go czerwca, pomiędzy 2gą 
a 5tą, popołudniu. Mrs. Emma Wen· 
zel, 3127 N. Central Park ave. 5 

SPRZEDAM zaraz 2 piętrowy drew- 

niany dom, z powodu wyjaxt.u. 1727 
Julian ul. 

SPRZEDAM zaraz z 5 pokoi meble, 
używane tylko 2 miesiące, $150 par- 
lorowy garnitur $55. — $65 mosięż- 
ne łóżko $22. — $48 mosiężne łóżko 

$16 — $65 dywan $22 — $28 dvwafl 

|17,50. — $60 garnitur do jadalni 
$27.50 etc. — 903 N. Weeter~ ave. 

róg Iowa ul., 2gle piętro. 5 

ZA BEZCEN $175 parlorowy garni- 
tur $36 — $40 nowe dywany $18 — 

$175 buffet $35 — kanapa, firanki, 
mosiężne łóżka, nowy fortepian, go- 
to wahiia. 1214 N. Robey ul., blisko 
Division 5 

NA SPRZEDAŻ tanio 76 Triple kon- 
certyna. J. Martin, 1414 Elston ave. 

5 

SALON na sprzedaż, tanio. 937 W. 

Chicago ave. 5 

NA SPRZtEDAŻ zakład czygzcztuia 1 

farbowania, stare, wyroi 
' 

>nc miej- 
ece z powodu wyjazdu. 1100 Milwau- 
kee ave. 9 

STATKI domowe na sprzedaż. 1448 
Wood ul. 4 

10 POKOJOWA rezydeocya na sprze 
dai, naprzeciw Humboldt parku, — 

bargain na łatwe ep)atv 1025 N. 

Sacramento ave. 9 

BALBIERNIA na sprzedaż, stare 

miejsce w polskiej okolicy. Hece· 
wisch, I33cla ulica. 4 

Bahvlerai% sprzedam tanio. 1513 W. 
Superior. 4 

WDOWA chce sprzedać salon na- 

rożnikowy, w dobrej okolicy. 1903 
Elaton ave. 5 

NA SPRZEDAŻ meble domowe. 1804 
W. Wabanaia ave., oetatnie piętro. 


