
2 bólem serc· douosimy tę smutną wiadomość, U najukochań- 
szy syu i wouk nass 

S. p. Edmund Obert 
członek Tow. św. Alojzego, Grono Aniołów Siróżów i chóru św. Jack 

1 

po krótkiej i ciężkiej chorobie, pożegnał się a troi świątem, opatrzo- 
uy św. Sakramentami, duia 17 sierpnia, godzinie 11:40 wieczorom, 
prz«iyw»zy ist 13 i 9 miesięcy. 4, 

% .. * 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia 21 sierpnia, o godzinie 10 

rano, z domu Żałoby p. ar. 2908 N. Sprlngfield Ave. do koócioła św. 

Jacka, a stamtąd na cmentarz św. Wojciecha· 

Na ten smutay obrządek zapraszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni: 

Franciszek i Julianna, rodaiee; Audzia, siostrzyczka; 
Auua Galot, babuaia; Franciszek Otreuiba, dziadul 20 

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutną w i udo 

moeć, iż najukochańsza żona moja i matka nasza 

S. p. Katarzyna Klich, 
(z domu Pokorna) 

zasnęła w Panu, po krótkiej lecz ciężkiej chorobie, o godzinie 12:35 
rano. dnia 19-go sierpnia, opatrzona ŚŚ. Sakramentami, przeżywszy 
lat 55» f 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia 21-jro sierpnia, 1915 roku, o 

godzinie 10-te i rano, r. domu żałoby pnr. 1073 N. Paulina ulica, do 
kościoła Św. Trójcy, a stamtąd na cmentarz św. Wojciecha. 

Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krewnych i zna- 

jomych w smutku pogrążeni: 
Władysław Klich, mąż: Frunctazek, Jozef, Klara, Jakob 

^loreutyna, dzieci; Michał, Fraueiszek i Teotll Pokorny, i F 
bracia; Auua Stachowiak, 
siostry. 

Marya Timke i Józefa Lyuch. 

PODZIĘKOWANIE. 

Zasyłam najszczersze podzięko- 
wanie wszystkim, którzy brali u- 
dział w pogrzebie syna i brata na- 

szego ś. p. Antoniego A. Żukow- 

skiego i za nadesłane kwiaty. 
W smutku pogrążona1 

Rodzina. 
- 

' " ' 

Sądnych szalbierzy i naciągaczy, 
1 

czyhających na kieszenie łatwowier- 

nych, nie ma DZIENNIK CHICAGO- 

8KI na ewycb szpaltach, bo zawsze 

pracuje dla dobra ludn. Oszukańcze 

„fire ealee'' stanowczo w DZIENNI- 

KU CHICAGOfiKJM ogłaszane być 

nie mogą. 

Na Wacławowie 

„DZIENNIK CHICAGOSKr 
m orna nabyć w następujących 

miejscach: Fiałkowski, 3400 N. j 
Lawndale ave., Slapiński, 3642 

Be] m ont ave. 

NORTH CHICAGO. 

„Dziennik Chicagoski" można f 

nabyć u J. Zuber, 1315 Jackson 
ul 

Agentem dla „Dziennika Chi· 

cagoskiego w Brooklyn, . Y., 

jest p. W. Serafin, 147 Wytfce av. 

DZIENNIK CHICAGOSKI jwt J·- 

dynem pismem potokiem co apeluje 
do wszystkich: starszym dostarcza j 
wszelkich nowin z Chicago, Sandw | 

Zjednoczonych, Europy i s całego { 
świata, a dla młodzieży redaguje w 

sposób amerykański kaida wiado- 

mość aportowa dotyczącą Polaków. 

Uluitracye najpiękniejsze ! w naj- 

większym doborze podaje DZLLEN- 

Wazystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tę smutną wia- 
domość li najukochańsza żona 

moja i matka nasza 
Ś. P. 

Anastazy a F. kremplewska 
(z domu Brukiew») 

Niewiasta Różańca św. 3-'głej 
Róży. Igo Drzewa, członkini To- 
warzystwa »w. Jadwigi, No. 2gi 
Z. P. R. K. i Apostolstwa Mo- 

dlitwy, po długiej i ciężkiej cho- 
robie pcrzegnała się z tym świa- 
tem, opatrzona sw. Sakramenta- 
mi, dnia 18-go eier.nia, 1915 ro- 
ku, o godzinie l2tej w nocy, — 

przeżywszy 33 lat, 7 miesięcy i 

13 dni. 

Pogrzeb odbędzie się w sobo- 
tę, dnia 2Igo sierpnia, o godzi- 
nie 9tej rano, zdomu żałoby p. 

nr. 2143 N. Irving ave., do koś- 
cioła ów. Jadwigi, a stamtąd na 
cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smntny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych» 
1 znajomych, w ciężkim żału 

pogrążeni: 
Toma»/, mąż; Jan. Edward i 

Bolesław, synowie; Marya, cór- 

ka; Stanisława Danielak, sio- 

stra; Kasper Danie'ak, szwagier. 

S. I*. 

Hieronk-i, Walenty Majewski 

przeniósł się do krainy niebies- 
kiej i powiększył grono anioł- 
ków, dnia 19go sierpnia. 1915 

roku, o godzinie 12:30 rano, — 

przebywszy 8 miesięcy. 

Pogrzeb odbędzie się w so- 
botę. dnia 2Igo sierpnia, o godzi 
nie 8:30 rano, z domu żałoby p. 
nr. 2511 Station ul., do kościoła 
św. Jadwigi, a stamtąd na cmen- 
tarz św. Wojciecha. 
W ciężkim żalu pogrążeni: 
Władysław i Klara Majewscy, 

rodzice, wraz z całą rodziną. 

Najukochańszy &yn i brat nasz 

S. P. 

Stanisław Łuczak / 
po długiej i ciężkiej chorobie, 
pożegnał się z tym światem, opa- 
trzony św. Sakramentami, dnia 

18go sierpnia, o godzinie 7niej 
rano, w kwiecie wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w sobo- 
tę, dnia 2lgo sierpnia, o godzi- 
nie 9 tej rano, adom u żałoby p. 
nr. 2862 N. Drakę ave., do koś- 

cioła św. Jacka, a stamtgd na 

cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych) 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Edward Łuczak, syn; Waw- 

rzyn i Elżbieta Łuczak, rodzice4, 
Wojciech i Józef, bracia; Fran- 
ciszka, Zofia, Joanna, Leokadya 
siostry; Ludwik i Apolonia Bar· 
tottiewicz, wujostwo; Ludwik 

Wiśniewski Tomasz Stewart, 
szwagrowie. 

Esa 

r 

Ruch w Towarzystwach 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Tow. św. Bernarda Opata, nr. 

329 Zjed. odbędzie roczną spowiedź 
w sobotę, dnia 21go b. m., a w nie- 

dzielę rano do Komunii św. Wszyscy 
członkowie powinni być obecni, z 

powodu że jest to lOta rocznica za- 

łożenia Tow. Za nieobecność kara 

podług konstytucji. Członkowie ze- 

brać się m aj w balt posiedzeń, o 

godzinie 5:30 rano. — Jan Suchotal- 

ski, prezes; T. J. Jasiński, sekr. 

prot., 1545 Wabansia ave. 

Z MALANOWA. 

— Tow. św. Sylwestra nr. 644ty 

Zjed. odbędzie miesięczne posiedze- 

nie w piątek, dnia 20go sierpnia, o 

godzinie 7:30 wieczorem, w hali 

zwykłych posiedzeń. Każdy cełonek 

jest proszony o przybycie na to po- 
siedzenie, gdyż są bardzo ważne spra 

wy do załatwienia. — L. Racławski, 

prezes; Stan. Wróblewski, sekr. 

prot., 1627 Girard ul. 

Z KANTOWA. 

— Tow. Polek św. Klary nr. 744 

Zjedn. odbędzie miesięczne poeiedze 
nie w czwartek dnia 19go sierpnia, 

o godzinie 7:30 wieczorem, w hali 

zwykłych posiedzeń. — Marya Mi— 

siura, prez.; Helena Smoczyńska, 
sokr. prot., 838 N. C'arp(»nter ul. 

— Bractwo Młodz. św. Józefa oba 

oddala!/ przystąpią w jłiątek l w so- 

botę do spowiedzi, a w niedzielę du. 

2.2 sierpnia o godzinie 5tej rano do 

wspólnej Komunii Św.; wszyscy ma- 

ją być obecni. — J. Pociask, pre*.; 

S. Pitera, sekr. prot., 830 N. Carpen- 

ter ul. 

Z JADWIGOWA. 

— Tow. św. Wojciecha . 1 M. ma 

miesięczne posiedzenie w niedzielę, d. 

22go sierpnia, o godzinie 2giej popo- 
łudniu. Każdy członek ma być obec- 

ny, bo są waine sprawy do załatwie- 

nia. — Leon Czechowski, prezes; Boi. 

Figiel, sekr. prot., 1823 Hervey ul. 

Drobne ogłoszenia 

Jesteś bez pracy? 
Bądź balwierzem, nauczymy 

ciętego faohu w kilku tygodniach 
Jedyna szkoła ba'wierska w ca· 

łym kraju, do której przyjmowa- 
ni aa studenci wszelkich narodo- 
wości ntf jednakowych warun- 

kach. Ilustrowany kataio? wysy- 
łamy darmo na żądanie. Aresować 

Burkę Barber School 
110 W. Madison vi. Chicago, III. 

Wieczorna 
Szkolą Angielska!! 
"N"»jszybs*ą i gruutowiia nauko 

angielskiego gwarantujemy. No- 

wy kurs rozpoczynamy , 

w poniedziałek, dnia 23 sierpnia. 
Trzy miesiące $5. Osobom po- 

zamiejscowvm wysyłamy Kore- 
spondencyjne Próbne Lek- 
cy e darmo. — Wleć jeżeli uie 
chcesz dal^j biedy klepać, sko- 
l -ystaj ze sposobności. Jedyna, 

odpowiedzialna, nujst irsz t, naj- 
większa i uznana za najlepszą: 

Narodowa Szkoła 
1152 Milwaukee Avenue 

blizko Division ul. 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

Eksperci uczą, Prxyrtady dajemy. Mała zapłat* 
•joócim nauk CeyeŁf leukt faob. Osobista n· 

itnmoya. Dslenoe wlociorne kur·». Zapjtać eij 
o pana Witkowskiego. 

Weeden'» High Cltss Barber Schoo! 

| 1»58 W. Madison ul.. CHICAGO 

Poszukuję pracy jako bartender 
— 

mówię po polsku, rusku, litewsku 1 

angielsku. W. Nelson. Telefon Ca- 

lumet 4159. 20 

DO wypożyczenia na pierwszy mor- 

gecz $8000 i $3000. - Zgłosić się 

do Wacława Dużewskiego, 948 No- 

ble ul. . 
21 

SALON z fo-ali* wymienię na proeer- 
ta. 1602 Superior ul. * 20 

Poszukuję Maryi Zaborowską, mie- 

szkała kiedyś mir. 555 Elston ave. 

Kto by o niej wiedział lub ona sama 

niech telefonuje Calumet 408 — a- 

pytać się o Mr. Izydor. 20 

ORANISTA trzeźwy, moralny, zdolny 

w swoim zawodzie oraz dobry nau- 

czyciel szuka posady. Łaskawe zgło- 

szenia M. Rogalski, 3 Tyler ul., — 

Troy, . Y. 24 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania, po nauce dobry zarobek. 

— 

2153 Milwaukee ave. 25 

STORE do wynajęcia, miejsco Kul-1 

czyka 851 N. Carpenter ul. 21 | 

Lekcye na fortepianie. 
udziela tanio doświadczony od kil- 

kunastu lat nauczyciel muzyki. Po- 

czątki lub dalaze wykształcenie oso- 
bom już grającym podług specjalnej 
metody. Zgłaszać się listownie lub 

osobiśeio 2734 Archer ave. Jagodziń- 
ski. 19-21 

Polski Farmer, nowe pismo dla tych j 
co chcą osiedlić się na farmach, 

— 

1203 N. Paulina uł. D. 401, Chicago, 
1U. X 

POTRZEBA dwóch panów na miesz- 

kanie. 743 Tempie ul., front. 

POTRZEBA panieaki na mieszka- 

nie. 11'6O Dickson ul., u góry, front. 

POTRZEBA jednego lub dwóch męż- 

czyzn na mieszkanie, bez wiktu. 
— 

1109 Marshfield ave.., 2gie piętro, od 

tyłu. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę do 

porządnego domu. 2016 Armitage 

ave.. 3cie piętro, front. 

DO wynajęcia pokój — zgłosić się 
wieczorem. 2119 .W. Chicago ave. 

21 

POTRZEBA jednego lub dwóch pa- 
nów na mieszkanie, z wiktem lub bez. 

844 Elston ave., .przy Milwaukee av. 

s 21 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie. 

1433 N. Paulina ul., 2,gie piętro, — 

front. 

POTRZEBA mężczyzu na mieszka- 

nie. 1535 Emma ul., 2gie piętro, dom 

z tyłu. 21 

Pokój frontowy, osobne wejście, elek 

tryka, wanna, parowe ogrzanie; do 

wynajęcia, witk, tanio. 1118 Ashland 
ave. 

POKOJE frontowe osobne; podwójne 
i pojedyńcze, dla pań. pauów, do wy- 
najęcia. 1641 Division ul. 

POTRZEBA mężczyzn i panien na 

mieszkanie, L'gie piętro, front. 1139 
I Milwaukee ave. > 21 

POTRZEBA dziewczyny na mieszka- 

nie, tanio. 1267 Milwaukee ave., 2gie 
piętro. 
mm—mmmm— 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. Osobne wejście. 1267 Milwaukee 

ave., 2gie piętro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1239 Dickson ul., front. 

ZGUBIŁEM psa, rasy puddle, biały; 
w czwartek wieczorem. Łaskawy zna- 
lazca raczy wrócić i otrzyma nagro- 
dę. F. Wysocki, 1334 Julian ul. 

UMEBLOWANY pokój do wynajęcia 
elektryczno światło i kąpiel. 1226 j 
Dickson ulv Isze piętro, frout. 21 

PRACA. 
POTRZEBA wykończarek i dziewcząt 
do przyszywania guizków przy sur- 

dutach. 4oU S. Cireen ul., 7m0 pię- 

tro. J. Dwlelewicz. 21 

POTR2JEBA do robienia kieszeni, kol 

nierzy i szewek. takeż dziewcząt do 

dziurek robienia ręcznie i do różuej 

roboty przy ,sack* i wierzchnich sur- 

dutach. Steinber., 419 S. 5th ave., 

6te piętro. 20 

POTRZEBA dziewcząt do ogólnej do 

mowej roboty. Zgłosić eię flo Nelbur- 

ger Einp. Office, 111S .Robey ul. 
20 

POTRZEBA d?iewczyn do domowej 

roboty. 1800 N. Lincoln ul. 21 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 

domowej roboty. 651 Milwaukee ave. 

Zgłosić się do składu. 21 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty, mula familia. 8905, Commir- 

cial ave. 20 

POTRZEBA kobiety do domowej 

roboty. Jan Zrada, 1818 W. 18ta ul. 
20 

POTRZEBA niewiasty do przebiera- 
nia szmat. 2449 Armitage avo. 21 

POTRZEBA mężczyznę do roperacyi 

pieców, tylko taki z doświadczeniem 

niech się zgłosi, stała praca, musi 

mówić po angielsku lub po niemiec- 

ku. Przynieście rekomendacya. 
— 

Zgłosić się zaraz do Erie Furniture 

Co^jv46^N^Clarkjil^^^^^^20 
POTRZEBA doświadczonej kobiety 

do roboty w salonie w gotowaniu 

przekąsek. $7 tygodniowo, wikt i spa 
nie. Fr. Nowak, 670 W. Kinzie róg 
Union. 21 

POTRZEBA dziewczyuy do domowej 

roboty. 1137 W. Chicago avr 20 

POTRZEBA dobrego rzźenika. 521 

Milwaukee ave. 20 

POTRZEBA krawców do spodni i do 

męskich ubrań i prasowhików — 

1705 Grand avo. 29 

POTRZEBA balwierza na sobotę i 

niedzielę. 1652 W. North avo. 

POTRZEBA wykończarek przy męs- 
kich surdutach. 1721 Brigham ul. 

21 

POTRZEBA balwierza na sobotę i 

niedzielę. 1434 Blackhawk ul. 

POTRZEBA rzeźnika może być no- 

woprzybyły z kraju. 2077 N. Hoyne 
ave. 

POTRZEBA balwierza na sobotę i 

niedzielę. 806 N. Carpeuter ul. 

POTRZEBA starszej kobiety do dzie- 

cka. 1510 Tell pl. 

POTRZEBA piekarza, musi znać wszy 

stky, robotę. 224 Chicago ave. 

POTRZEBA dziewcząt do hoteli, klu- 

bów, restauracyi, do służby do fa- 

bryk, dobra zapłata. Zgłosić się goto- 
we do pricy. Biuro Pracy, 182 3 S. 

Ashland ave., blisko l8th pl. 23 

POTRZEBĄ doświadczone' kobiety 
do przebierania szmat. 1505 Elston 

ave. 23 

POTRZEBA młodego rzeźnika. 2700 
N. Western ave. 

POTRZTSBA chłopca 14 lat do pomo- 
cy na wozie mleczarskim do. roznosze- 
nia. 1317 N. Ashland ave. 

POTRZEBA balwierza na soboty i 

niedziele. 5115 Lincoln ave. 

NIEWIASTA w średnim wieku po- 
trzebna za samodzielna gospodynie — 

zaraz. 2027 Haddou ave., ostatnie pię 
tro. 

POTRZEBA balwierza na sobotę i 

niedziele. 1634 Erie ul 

POTRZĘBA balwierza na soboty i 

niedziel. 1713 Grand avo. 

POTRZEBA k-biety do bawienia dzie 
ci. 1340 Cleaver ul. 21 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 

domowej roboty. $3 tygodniowo. — 

1252 N. Oakley ave., blieko Poto— 

mac ave. · 

POTRZEBA doświadczonych wykoń- 
czarek przy damskich płaszczach i 

kostumach. Percival . Palmer Co. 

3 67 W. Adams ut. 

POTRZEBA doświadczonej kobiety 
do przebierania szmat. 1121 Ran-- 

dolph ul. 23 

POTRZEBA bartendra w salonie.— 

1825 Armitage ave. 

POTRZ'EBA dziewczyny lub niewia- 

sty do domowej roboty. Mr. J. Wal- 

berg, 1740 W. North ave. 

POTRZEBA dobrej dziewczyny albo 
kobiety do domowej roboty. Zgłosić 
się od 6 do 7 wieczorem. 1806 Wa— 

bansia ave., 3cie piętro, front. , 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, nie ma gotowania, dobry 
dom. 3608 Grensbaw ul., 2gie pię— 
tro. 

CZY' potrzebujecie chłopca * 14 do 

17 lat do posyłek, do f; bryki, nr. wóa 
lub na farmę, telefonujcie Franklin 
3013 — Local 70, a pu.i Śleszyński 
przyśle wara odpowiedniego chłopca. 
dres: 1007 County Bldg., Chicago, 

IU. . XXX 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do domowej roboty. 1333 W. · 
uL 20 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. 1345 N. Robey ul· 

20 

POTRZEBA wspólnika kowala, któ- 

ryby potrafił robotę przy wozach.— 
1539 Girard ul. 21 

POTRZEBA balwiorza na soboty i 

niedziele. 1414 W. Chicago ave. 
R 

BIURA PRACY. 
Największe i Najstarsze Biuro Pracy 

Potrteba dziewcząt do restaurancyl, myci» 
statków, tygodniowo, niedziel* lub boz. 
KobWrtdo klubów, kucharek, dziewcząt do do- 

mowej roooty, i hotelów m wyjazd i do fabryk. 
Dobra 1 stalą praca dla nowoprzybyłych, niepo- 
trzeba czekać lyjko zaraz iśń dp pracy. D ije· 
my n.iJlepsZ4 .irac,·, Jeau-śmy Wiat w lutertsi·. 

975 Milwaukee Ave. 

POTRZEBA 25 ludzi do nauki dobre- 

go fachu. $1.50 dziennie, podczas na- 
uki przez 2 tygodnie, później od sztu 
ki, można zarobić od $2;4o $3 d len- 
nie, także molderów i „core makers" 

$2.50 do $4 dziennie. -— Biuro Pra- 
éy, 182,0 S. Ashjau ave.. 21 

Kupn I Sprzedaż. 
KTOBY sobie życzył nabyć grosernlę 
i buczernię w dobrem miejscu, niech 

się zgłosi w tym tygdoniu, sprzedam 
bardzo tanio; właściciel wyjeżdża z 

Chicago. 1700 W. Ohio ul. 21 

BARGAIN $125; komplet 1250 fun- 
towy miody koń ekspresowy wóz, — 

uowu uprząż upiększona mosiądzem. 
2022 Ń. California ave. 21 

BALWIERNIA na sprzedaż, tanio, 

jeśli dzisiaj. 910 N. Ashland ave. 

j 21 

NA SPRZEDAŻ statki domowe. — | 
1949 Evegreeu ave., 2gie piętro, 

— 

front. 24 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernia 4 

delikatesami i cukierkami w dobrym 

placu, pomiędzy rozmaita narodo- 

wością, bardzo tanio, przyczyna wy- 

jazd na farmy. Zgłosić si$ 2220 W. 
21sza ul. 

' 23 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, 
— 

blisko publicznej szkoły. 2214 N. 

Mapiewood ave. . 
21 

NA SPRZEDAŻ 3 loty w Hammondj 
Indiana. 1 rogowa, a dwie przy rogu 

— 20 lat temu kosztowały $300, a 
teraz je oddam sa niską cenę, kto 

się najprędzej zgłosi to dostanie sa 

niską cenę. Zgłęsić się do właścicie- 
la pur. 710 Nobleul., zastać można, 

w każdy wieczór w tygodniu od 7eJ 
do 9tcj. 

NA SPRZEDAiŻ za $80 skład cukier 

I ków i drobiazgów. 1854 Grand ave. 

Na Sprzedaż 
Marshi'ield Ave. Na Maryanowie aj- 
ryszka wdowa musi sprzedać tanio 5 

pokojowy cottage z lotą za $1200 
(Musi sprzedać w tyin tygodniu) 

Józef Nowotarski 
87 7 >*. Marsield Ave. 

blisko Chicago Ave. 

Jadwigowo Extra Bargan! 
Na sprzedaż 6 pokojowy murowany 
cottage. Gaz, ustępy, kąpiele, góra 
i basement, można urządzić jeszcze 

jedno mieszkanie, potrzeba tylko ma- 

ła sumę. Cena $1800. — Zgłosić się: 

J. IPluciiiski 
2311 Armitage Avenue 

blisko Oakley ul. 

NA SPRZEDAŻ grosernia 1 bu czer- 

nią, lub zamienię na farmę. 521 Mil- 

waukee avje. 

PIEKARNIA na sprzedaż, dobro wy- 
robione miejsce. Z powodu choroby. 
Adres w adm. Dziennika Chicago- 

skiego. 

MEBLE i statki domowe muszą być 

sprzedane dzisiaj z^ $25. 
— 1643 N. 

Asbland ave., na dole, w tyle. 

SKŁAD cukierków i drobiazgów na 

sprzedaż. 630 N. May ul., róg Erie. 

STATKI i meblo na sprzedaż. 1758 
Augusta ul., w tyle, na drukiem pię- 
trze. 21 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków i dro 

biazgów, bardzo tanio. Dobre miejsce 
- 1819 N. Hermitage ave. 23 

fvoń i wóz na sprzedaż. 2224 Emma 

ul. Fran. Klafta. 21 

NA SPRZEDAŻ grosernia, z powodu 
choroby. 730 N. Robey ul. 21 

NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny 5 i 6 

pokojowy cottage, wszystkie przyrzą- 
dzenia zapłacone. 5836 Washtenaw 

ave. 21 

NA SPRZEDAŻ salon, albo przyjmę 
wspólnika, state, wyrobione miejsce. 
Zgłosić się Węclewski, 2734 Archer 
ave. 21 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, musi mówić trochę po angiel- 
sku. 3612 W. Polk ul., lsze piętro. 

$05 —1200 funtowy koń, $25 wóz 
i uprząż. 2418 Superior ul. 

Jadwigo\vo, cottage 6 pokoi, gaz, ką- 
piel, itd. $1800. — Mach. 2038 N. 

Robcy ul. 21 

SKŁAD cukierków na sprzedaż w do- 
brem położeniu, blisko szkoły, tani 

rent, ładne mieszkanie. 1608 W. 2lat 
str. 21 

NA SPRZEDAŻ mleczarnia,w polskiej 
okolicy, 3 wozy i dwa konie, oraz ko- 
stumerzy. Sprzedaję dziennio 13 kan 
mleka. Zgłosić się do Dziennika Chi- 

cagoskiego. 21 

Muszę sprzedać mały drewniany dom 
na 8 pokoi, na 1 Otej ul. na przeciw no 
wego Parku. Sprzedam ten dom na 
małe miesięczne spłaty. Dla czego 

płacić rent, jeżeli możesz kupić dom 
i ódpłaca.ć rentem. Zgłosić się do — 
Emil . Basener, 2110 W. 22ga ul. 

20-23 

$150 MEBLE z 5 pokoi jak nowe, 
ładna cabinet maszyna do szycia, rę- 
cznie malowana porcelana, wielka ta- 

niość dla młodego małżeństwa. Wdo- 
wa chora, potrzebuje pieniędzy. — 

Rent $12. — Ustępy, gaz, ładne po- 

koje. — 1234 N. Washtenaw ave. 25 

NA SPRZEDAŻ grosernia i buczernia 

w dobrej okolicy, tani rent, lub też 
przyjmę wspólnika, musi mieć doś- 
wiadczenie w buczerni, może dostać 
mieszkanie, razem z familią 'i mieć 

dozór; świetna sposobność dla praco- 
witego izłowieka. Zgłosić się 1612 
Blackhawk ul., blisko Ashland. 21 

GROSERNIA I buczernia i domek na 

2 renta, z górą, ładny ogródek w jar- 
dzie, wymienię razem za dom w ja- 
kiejkolwiekbądź okolicy, dobra spo- 
sobność dla' doéwiadczengo rzeźnika. 
Zgłosić się Jan R. Parzyk, 1154 Mil- 
waukee ave. 21 

Jadwigowo: Lota 38X100 stóp. Dobra 
na teatr. $2600. Mach, 2038 N. Ro~ 
bey ul. 21 

Jadivigowo. — $600 wpłaty, 2 piętra 
i basement. frame 2 po 5 pokoi, gaz 
i ustępy. $2650. — Mach, 2088 N. 

Robey ul. 21 

Jeżeli macie lotę to wam pożyczę całą 
sumę na budowę. A. Mach, 2038 . 

Robcy «1. 21 

SZEWSKI warsztat sprzedam. 1441 

Dickson ul. Romanowski. 

SZEWSKI warsztat sprzedani tanio. 

1443 Tell p. . 

PRZYKRYTY wóz 1 bryczka na eprze 
daż. 1325 Ht)lt ul. 21 

STATKI sprzedam. 1544 Tell pl., — 

front. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, — 
tanio. 1755 Grand ave., blisko Wood 

uL *1 

Kupno i Sprzedaż. 

Farm aj 
Niebywała 4 
sposobność r%| 1|J 
dla dobrego ,11 
Polaka. Farma ze sztorem w pol· i[j 
skiej okolicy farmerskiej. Dom Ji ] 
mieszkalny z murowanym funda-,1 
mente m i inne zabudowania. W szto- i[ 
rze mieści się poczta. Dokoła bogaci Ji 
farmerzy. Zjeżdżają aie wszvscy do > 
tego sztoru kupować. Dotycnczaso· <[ 
wy właściciel robił ogromne intere- ]i 
sa. Sprzedał, bo musiał wyjechać. ,» 
Otwiera się więc niebywała sposob- \ 
ność zrobienia dobrego interesu dla S 

dobrego Polaka. Cena $2,500. Wa- ,[ 
runki kupna bardzo dogodne, bo ku- <, 
pujesz pierwszych rak. wprost od właźci- ) 
cieli. Pisz lub zajdź osobiście po bliższe In- S 
formacj e. Mamy wielo innych farm do sprze- J 
dania, jakoteż irrunty dziewicze w koloniach S 
polskich Warszawa, Wawel i Kraków. Adree: S 

GitlMMEIl LAND (JO. > 
128tt Milwaukee ave., wejście od ( 
ulicy Paulina, 3-cie piętro, CHICAGO. ILL. J 

BALBIERNIA na sprzedaż. 4500 8. 

Wood ul., na Town of Lake. 20 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków i 

drobiazgów 2301 Lyndale ul. 21 

NA SPRZEDAŻ koń, wów i uprząż- 
2249 Mango ave., zgłosić·się o 6teJ. 

20 

NA SPRZEDAŻ 5611 S. Raclne ave. 
2 piętrowy dom, 6 pokojowe flats, 

uowoczesne z 4 pokojowym cottage 
z tyłu. Ileutu miesięcznie $54. Zgło- 
sić się do właściciela, 2gie piętro. 20 

Pieniądze na Pożyczki 
Eroblta? wam potyczkę ot Dniyl Itforgve· » 
wasz* realność na jakąkolwlektą';? sumę w 
krótkim czasie. My liczymy 6 prooent i wy m» 

tocie apłacaó w łatwych mfeelęcznycb rataoh. 

Jeżeli "potrzebujecie pieniędzy ne badow, lub 
oa ulepeienle waszych propertów, do zapina»· 
ni· podatku lub prooentn na «Mzrcb proper· 
iaob. albo jeiell ohoeele apłaoaó awij pierwsiy 
morgecz, Jetell Wupujeoie lub zamieniacie »*o 

pro perta a potrzebujecie gotówki do zaia· 
nięcla waszego kontraktu, zgłoście alę do an 

LOUJS STERN & COMPANY 
Mortgaae Bankierzy 

tN.U 8*11 e nile· 

PóŁ-wachodni róg Madlaon I L» ·11· «1· 
" * u.in aQAA 
ruKujiMr « v.v.WM — 

IRVING PARK 

w parafii Niepokalanego Serca Maryi 
Transportacye trzy linie Eliton Avenue 

Irving Park Blfd. i Kedzie Ave. 

Nowe 2 i 3 fletowe budynki muro- 

wane 1 kamienne porczi 1 schody lo- 

downio (Ice boxes) i piece kuchenne 
gazowe. Extra szerokie loty. Cena od 

$5900 do $7900 
(Łatwe warunki dla kupującego ) 
Dobra transportacya blisko 3ch linii 
tramwajowych. Zgłośclo się dzisiaj 
ofis otwarty w niedzielę. 

HUGHSON I OONDELI/. 
8206 Irving Park boul. 

róg Kedzie lub 8047 Klston avc. 
— 

róg Spuulding. 
13-14-17-19-20 

SALON 40 lat stary, musi być sprze- 

dany, zpowodu starości właściciela. 

630 S. Sangamon róg Erie i Milwau- 

kee ave. 24 

FARMY FARMY 
Dobra sposobność was czeka; kupujcie 
farmy w Wisconsin lub w Michigan bli- 
sko dużych miast i pomiędzy Polskimi 
Farmerami piękne 40 akrowe farmy u- 

prawne i z budynkami: kto kupi farmę 

otrzyma pracę. U nas tylko możecie ku- 
pić dobre farmy i na fatwe spłaty. Pisz- 

cie zaraz po bliższe informacje 

S. 1. Szatkowski 
1280 Milwaukee Ave., 

Piętro 3-cie Pokój 3U6 

Chicago, Ul. 

SPRZEDAŻ menie bardzo dobre 

z powodu wyjazdu; proszę się zgłosić 
wieczorem. 1721 W. Chicago ave., 

2gie piętro, front. 21 

GROSERNIA na sprzedaż. 1503 Hu- 
ron ul. 20 

SALON na sprzedaż. 624 N. Asbland 

ave. ,róg Erie ul. 21 

NA SPRZEDAŻ przez właściciela — 

5117 Troy ul. nowoczesny 5 pokojo- 

wy cottage, najnowsze urządzenia. 
— 

21 

NA SPRZEDAŻ lub na wymianę na 

chieagoskie properta lub farmę, sa- 

lon robiący dobry byznes. — Bennett 

1955 Milwaukee ave. 20 

N'A SPRZEDAŻ pierwszej klasy za- 

kład krawiecki czyszczenia i farbo- 

wania, za bezcen. 3407 Austin ave. 
24 

Dlaczego płacić dzierżawę? 
Gdy możecie kupić ładny cottage 

— 

blisko Crane fabryk; $300 do $500 

wpłaty, a reszta na łatwe spłaty. — 

Buduję podług umowy. Możecie zao- 

szczędzić pieniędzy. Nljbtlngale. — 

4037 8. TROY UL 1 blok na 

wschód od Kcdde ave. 21 

NA SPRZEDAŻ dom murowany, 4 

renta, góra i basement, lub zamienię 

za lotę ]ub mały dom, W tej samej 
okolicy na Maryanowie, kto ma za- 

miar proszę podać informacye z do- 

kładnym adresem w zapieczętowa- 
nym liście. J. S., Dziennik Chicago- 

ski. 

SALON lia sprzedaż albo zamienię 
ua lotę w dobrej okolicy. Adres w 

adm. Dzienuika Chicagoskiego. 21 

Koń, bryczka i uprząż na sprzedaż 
tanio. Zgłosić się wieczorem lub w 

niedzielę. 2125 Lubeck ul. 

NA SPRZEDAŻ 3 krzesłowa balwier 

nia, dobry interee. Adres w adm. 

Dziennika Chicagoskiego. 23 

NA SPRZEDAŻ cale urządzenie z 

10 pokojowego domu, nowoczesne; 

warte $400, sprzedam za $150. — 

2918 Graveland ave. 

NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy murowa- 

ny dom — lota i stajnia. 2143 Hu- 

ron ul. 23 

NA SPRZEDAŻ farma 5 akrowa ' z 

całym inwentarzem, 2 godziny prze- 
jazd z Chicago. Cena $800. — 1013 
N. Paulina ul. 

BALWIERNIA do wynajęcia z ca- 

lem urządzeniem, bardto tanio. 915 

Milwaukee ave. 

BALWIE»RNIA na eprzedat, dotory 

stary, wyrobiony interes, z powodu 
wyjazdu do innego miasta. Adres w 

adm. Dziennika Chicagoskiego. 23 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernia — 
bardzo tanio, z powodu samotności, 
ciicę wyjchaé na farmy. — 1753 
Ń. Wood ul. 21 

Kupno 1 Sprzedaż. 

Pożyczki na Drugi Morgecz. 
1 I 

Nh realność po proccnt. 
JaUubadź suma od $100 i 
wyżej. Łatwe spłaty. 

J. L. Marks M ort gage Banker 
Tl V. Monro* St. cm. Clark, pikj 103, Til. ft'lpk 4200. 

KTO CHCE KUPIĆ, lub zamienift 

dom, farmę, najlepiej niech idzie lub 

pisze do znanego biur» "palności 8. 

żukowskiego, 908 N. Ashland ive., 

Chicago, 111. XXX 

GRAMOFON na sprzeda, kosztoval 

$125, sprzedam za $35. — 1806 Wa- 

bansia ave., 3cie piętro, front. 20 

SPRZEDAM rzeczy tanio, z powodu 

wyjazdu. 1240 Fry ul. 21 

Potrzebujesz Pieniędzy? 
My cl je dostarczymy. 

Potrzebujesz pieniędzy do płacenia 
procentu na mor?ecz lub podatków; po- 

trzebujesz gotówki do wypełnienia kon- 
traktu sprzedaży lub kupna, to z?łoe się 
do n&e. My damy oi pożyczkę na łatwe 
spłaty, licząc 5Vi procent rocznic. 

B.STEIN & COMPANY 
Mortffege Bankierzy 

Pokój 812 36 S. STATE UL, rog Monroe. 

NA SPRZEDAŻ lub na wymianę — 

160 akrów, dobrej ulepszonej farmy 
— dobry zapas, wszystkie maszyne- 
rye, 90 mil od Chicago. Właściciel na 

tej samej farmie 18 lat. Cena 19000. 
Także 4 7 akrów ulepszonej farmy. 

Cena $3600. Louise J. Mayer, 2341 
S. Kedzie ave. 21 

TANIO. 2 PIĘTR. MUROWANY DOM 
PNR. 1253 - DICKSON UL. OKNA 

921)00. SZAJKOWSrj I KOLA NO W- 

SKI. 2975 MILWAUKEE \VK. 21 

Kupcie grunta na łatwe 

spłaty bez procentu. 
Niech my wam opowhyny o planie, 

którym możecio kupić czterdzieści a- 

krów ziemi na rolę w polskiej okoli- 

cy w powyższej części Wisconsin na 
łatwo spłaty, miesięczne, lub roczne 
bez procentu. Ludzie którzy chcj pra 
cować mogą rozpocząć z małym ka- 

pitałem. Tartaki, chemikaliowe fa- 

bryki i wyroby wybuchowe, blisko 

farm. Piszcie po ilustrowaną, gazetę 
rolnicza w polskim języku opisują- 
ca tę nową polską farmerską kolo- 

nię. PIOTR KORALEWSKI, Phelps, 
Wis. 25 

NA SPRZEDAŻ ożnikowy dom 

murowany z grosernią, w dobrej po! 
ikiej okolicy, zamienię za prywatny 
dom. Adres w adm. Dziennika Chi- 

cagoskiego. 21' 

TANIA oferta, na sprzedaż dom 3 

piętrowy murowany. Rent- $80 mie- 

sięcznie. Lota 119X25. Na Młodzian- 
kowie, gotówki $3000, re-zta na mor 
gecz. M. A. Pokorny, 700 **. Ashland 
ave. 2 i 

NA prędką sprzedaż na Stanisławo— 
wowie dwa murowane narożne domy 
ze salonem, potrzeba tylko $1500 go- 
tówki. 1610 Augusta ul. 20 

10 AKROWA farma, blisko Chicago 
— Cena $3000. $500 gotówki, reszta 

podług umowy. Dobre jniejsce na wa- 
rzywa lub do hodowania kur. 1 godzi 
na jazdy od „Ioop". — 2416 Cly- 
bourn ave. 

1 2l 

SALON jeden na czterech rogach 
— 

sprzedam tanio, zpowodu innego fn- 
ttresu. Adres wadm. Dziennika Chi- 

cagoskiego. 20 

NA SPRZEDAŻ rogowa grosernia na 

Bridgeporcie. Adre w adm. Dzienni- 
ka Chlcagoeklego. 25 

SALON na sp.zedaż z powodu choro- 

by. 1412 Holt ul. 20 

MEBLE na sprzedaż, tanio, w tyl- 

nym domu, 2gio piętro. : *»6 N. Mar- 

shfield ave. 23 

MEBLE ua sprzedaż. 1518 Emma ul. 
21 

TANIO — dobra grosernia na sprzo- 
daż. 2101 S. Asliland ave. 24 

Muszę frprvaxiai' zaraz śliczny parlo- 

rowy garnitur warty $110, sprzedam 

za $35, komplet *io jadalni i dywany 

3645 W. Polk ul. 25 

NA SPRZEDAŻ zakład reperacyi obu 

wia. 1142 W. Clicago ave. 20 

NA SPRZEDAŻ dobry salon 1 restau 

racya wpolskiej okolicy, z powodu 
słabego zdrowia. Zgłosić się do Dz. 

Chlcagoskiego. 21 

Kto chce żyć w wygodach 1 dostat- 

ku, niech się osiedli na farmach. 
— 

Bliższe informacyo w Polskim Far- 

merze. Okazowy numer darmo. Pisz 

zaraz. Polish Farmer, N. Pau- 

lina ul. D. 501, Chicago. III. X 

NA SPRZEDAŻ dwu piętrowy dwu 

fletowy budynek z basementem 1 wy- 

soką górę, elektryczno światło itd. 

Spłaty $20 na miesiąc. Gieeecke and 

Sou, 2811 Milwaukee ave. 16-18-20 

BUDUJEMY teraz nowe nowoc esne 

murowane budynki, 2 fiaty 4 i 5 po- 
koi każdy. 30 stopowe loty, spłaty 
$25 miesięcznie. Giesecke and Bon, 

2811 Milwaukee ave. 16-18-20 

Muszę sprzedać zaraz meble z 5ciu 

pokoi i dywany jak nowe. Sprze· 
dam osobno $150 parlorowy garni- 
tur, $55. — 903 N. Western ave. 

— 

róg Iowa ul.t 2gie piętro. 21 

SPRZEDAM tanio dobr^ grosernię* 
2357 S. Kedzie ave. 25 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków. - - 

1445 Cornell. 20 

NA zamianę jak nowy, dwu piętrowy 
brick razem z grosernią. i 6 pokojo- 
wy flet w polskiej wzrastającej oko- 
licy, zamienię na properta i groser- 

nię za farmę. Olaf Egeland, 1225 

N. Asbland ave., róg Milwaukc ave. 

21 

BARGAIN do wyboru, 2 dobre eks- 

presowe delivery konie. 724 N. We- 

stern ave. 20 

NA SPRZEDAŻ tanio 8 pokojowy cot 

ta.ge, basement, strych, kąpiel, gaz; 

42600. Morgecz $1200. Lota 25X150. 
— 1504 Byron ul. Telefon Weil. 

3252. . 21 

NA SPRZEDAŻ National Cash Regi- 
ster. 1248 Holt ul. 20 

NA SPRZEDAŻ grosernia i skład 

ryb, z propertami lub ber. 1818 

Orand ave. 21 

SALONIŚCI baczność! Elektryczne 

piano $150. — M.-Światowiec, 1460 
W. Chicago ave.· 20 


