
Drobne ogłoszenia. 
FRONTOWY pokój do wynajęcia z 

osobicm v.ejsciem dla porządnego 
mc*tzyzny, przy katolickiej familii. 
Adres w adm. Dziennika Chlcago- 

^ ikiego. 

POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt 
na mieszkanie. β»δ8 Grand ave., 3cie 
piętro, z frontu. 

POTRZEBA dwie nanienki lub mał- 
żeństwo na mieszkanie u samotnej 
niewiasty 1541 Emma ul., 2gie pię- 
tro. front. 

POTRZEBA mężczyzny na mieszka- 
nie. 1511 X. Ashlad ave., front, na 
dole. 

Pokój do wynajęcia z kapielnia. — 

.1222 N. Robey ul., na parterze. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
Bie. 1430 Augusta ul. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 104·> N. Paulina ul., róg Emily 
nl. 

Pokój do wynajęcia z osobnem wej- 
ściem 1159 Milwaukee ave. 
Pokój umeblowany do wynajęcia. — 

1929 Evergreen ave. 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 
1437 X. Paulina ul.. 2gie piętro. 

Podwójmy ookój do wynajęcia z wan- 

na i- umywalnia. Osobne wejście. — 

1152 Milwaukee ave.. Scie piętro. 

INTELIGENTNA pani weźmie pa- 
nienkę na mieszkanie. Proszę się 
zgksić pnr. 2715 W. Iowa ul. 9 

Pokój do wynajęcia 112 4 N. Robey 
ul. I 
Pokój frontowy umeblowany do wy- 
najęcia. 1317 N. Ashland ave., lsze 

piętro. 

Pokój dla mężczyzny lub panny. — 

*!?71Κ Thomas u'.. 3cie piętro. 

POTRZEBA panów i panien na mie- 
szkanie. 1137 Noble ul. 

ΡΟΖΥΓΖΚΑ na druri 1 trzeci raor- 

g*rz w 24 rodzinach, suma od $59 
:do $5(>f) na łatwe spłaty. Józef S. 

Kobrayński. 1fi40 Julian ul. Telefon 
"Armitage 3274. 

PRACA. 
POTR2PBA na miesrkanie dwóch 
P*nf»w }uh panien. alho młode mał- 
zeàt-ttvo. 15^ 1 Milwaukee ave., blis- 
k# Rober, 2gie piętro. Osobne wej- 
tńe. 7 

i.i d'iewcat do reatau- 
racyi do mycia naczyń, rłat a $3 ty- 
godniowo. posada za darmo. 120 So. 

iiill ul. Pokój 402. 7 

j'fP^TRZEBA kobiety lub starsze! 
dziewceyny do lekkiej domów ρj ro- 

boty. musi umici'· cotowa/*. Zerlosi** 
sie Majewski. 2753 X. Fairfield av. 

POtRZFBA kelnera na wieczorne 
godziny od Smej do 1 2tej do obsłu- 
gi goście w cukierni. Stała praca. — 

1164 Milwaukee are. 7 

PTFKARZA potrzeba na pierwsza 
rękę. 1701 W. Erie ul. 7 

POtRZFB \ chłopców i młodych ! 
?żc7yzn IR do 20 lat do fabryki i ; 

w departamencie wysyłek takżp do 
przybijania lub przvlepiania nale- 
pek η departamencie wysyłek, lub 
do pomorv w departamencie owija- 
nia i we fabryce. Zgłosić się do de- 
partampnt pracy. 

Sears. Roebuck and Co. 
9 ! 

POTRZFRA MASZYNISTÓW PO 

JtSSEMBTilXG ROLLFR" STOŁÓW 
Τ MASZYN UŻYWANYCH W .ROIL- 
ING* Mł.YNACH, TAKŻE IX) OPE- 

ftOWAMA W TOKARNI. ..PLAIN- 
KŁS I ..BORINfi" MŁYNACH. ΠΟ- 
RYĆ ROWVrY. DOBRE MIEJSCE. 
RO MIESZKANIA I ŻADNYC H NIE- 
POROZUMIEŃ. STANDARD EN- 
GINEERING CO.. ELLWOOD CITY. 
PA. 9 

POTRZEBA doświadczonych opera- 
torek przy spódnicach. Percival Β. 
Palmer 367 W. Adams ul. 10 

POTRZEBA doświadczonego męż- 
czyzny do nożyców dla tnięcia stare 

•jro żelaza zaraz. Stała praca, dobra 
•zapłata. Zgłosie się do Louis Miller 
and Son. 107 Washington ul., Wino- 

na Mina 

POTRZEBA mężczyzn do sandpapie- 
rowania i ogólnej roboty w składzie 
farb. Lamjao Co 334 S. Clinton ul. 
DO wynajęcia hala na posiedzenia. I 
Γ61* W. Division ul. 

7-10-14-17-21-24-28-31 | 
POTRZEBA portera. $14 tygodnio- 
--o. Stała praca. Godziny od 5:30 
rano do 4:30 popołudniu. M. L. 
Rothschild, 304 S. State ul.. 8me 
piętro. 

POTRZEBA mężczyzn do prasowa- 
nia rękawiczek. Ray Bros. G!ove Co. 
104!)'K .Hermitage ave. 12 

POTRZEBA DZIEWCZĄT — NIE- 
• POTR/EBl J A KONIECZNIE M0~ 
\nć PO ANWIKISKU. ZGŁOSIĆ 
SIE «ARAZ KISENDRATH GLOYE 
CO., 2«Ot EKSTON AYE. 7 

BEZPŁATNE STANOWE 
lilUKO STRECZEN. 

(ILLINOIS FREE EMPL0YMENT 
OFFICES) 

.52ł> No. lJearborn sir. 

nu do roiwlmiia ZHtru<lnien 
3 wMęłkiefio rodzaju robotnikom i rz*- 

mie^lnlkoiff, tak mężczyznom jak i ko 

liietoei. tak w Chicago j»»k i po^a mia 

stem. Obsługa zupełnie bezpłatna tak 

di» pracodawców jak i dla poszukują 
cych pracę. Niema ża<lnyth zatargów 
robotniczych w miejscach, gdzie to < 

biuro etręczy pracę. Zgłasrać się moz 

na pod powjżasjni adresem ovibi«ci« 

od godziny Λ rano do 4 popołudniu, 
albo telefonować od 7 rano do 3:30 

nopołudniu. Telefon: Wabash 8630 

BIURA PRACY. 

PRACA. 
POTRZEBA polskiej kobiety do szo- 

rowania 615 E. 36ta ul. XXX 

POTRZEBA pomocników w lejami i 

do czyszczenia przy odlewaniu. Tar- 

rand Fdy Co., 369 W. Grand ave. 11 

POTRZEBA dobrego mocnego męż- 
czyzny do ..cold storage" pracy. — 

Western Cold Storage, East End So. 
Water ul. xx* 

POTRZEBA ROBOTNIKÓW NA 
PODWÓRZl". STAŁA PRACA. DO- 

BRA ZAPŁATA NA POCZĄTEK, A 
STOPNIOWA PODWYŻKA ZA STA- 
LI i DOBRA PRACE. PRZYNIE- 
ŚCIE OYERALLS I PRZYJDŹCIE 
GOTOWI DO PRACY. — THE BAR- 
RETT CO.. 2900 S. SACRA ME ΝΤΟ 
AYE. 10 

POTRZEBA robotników do le- 
jami 27 ^c na godziną, na 

początek, także 10% nadwyż- 
ki płacimy entra co miesiąc. 
Z głoście sie do Biura Pracy 
Crane Co. 40ta i S. KedzieAy. 
POTRZEBA doświadczonej kobiety 
do przebierania szmat. Dobra za- 

<£łata^l23^\ViLakeul^^^^e^__7 
POTRZEBA dziewcząt przy „power" 
maszynach do szycia rugorzędnych 
worków. Doświadczenie niekoniecz- 
ne. Western Bag Co. and Burlap Co. 
25th and Wallace ul. 7 

POTRZEBA kieszeniarzv i ściegarzy 
na kostumerskieh spodniach. 1161 
Milton ave., blisko Division ul., — 

górne piętro. 7 

POTRZEBA operatorów na sukniach 
tylko doświadczeni moea się zgłosić. 
A. Heller. 1617 Milwaukee ave 7 

POTRZEBA mówiącej po angielsku 
dziewczyny przy ,,steam table". — 

120 7 Ν". Dearhorn ul. 7 

POTRZEBA dziewczyny do mycia 
naczyń od 7 do 4. — 1207 North 
TVarborn ul. 

POTRZEBA DZIEWCZĄT DO RO- 
BIENIA DZICREK. Vi Y KOŃ CZA- 
REK I FASTRYGAREK DZIUR O- 

KOŁO RAMION. PRZY MĘSKICH 
SCRDITA^H. DOBRA ZAPŁATA. 
ST*ŁA PRXCA. B. KFPPENffEI- 
MER AND CO., 22g» I WESTERN. 

POtR^/FHA dobrej dziewczyny do 
dr. m owej robotv 1732 Ν. Wood ul. 
7l|łosi<* się w sroserni. 2-3-6-7 

POTRZEBA mężczyzn do onlituro— 
wania ipolishers) na mehoniowvm 
moldingu do ram. L. R. Harsha Mfg. 
Co.. 2000 Carroll ave., róg Robey ul. 

7 

POTRZEBA balwpirza. Stała praca, 
dobra zapłata. S448 Mackinaw ave. 

l*rz.v.iniu.je pranie do domu. 1633 W. 
Superior ul. 7 

POTRZEBA robotników na cmenta- 
rzu św. Krzyża w West Hammond. 
111. Dobra zaplata. Zgłosić sie do za- 

rzadcy cmentarza św. Krzyża — W. 
llnmmc d I11.VHammond. Ind. P. O. 

3-5-7 

POTRZEBA mełczyzn do pollturo- 
warr.i obrazowych ram. MrDonald, 
Moulding Co.. óMl W. Lake ul. 

23-30-7-1 1 

CZY POTRZEBUJECIE CHŁOPCA 
OD IÎ DO 17 ŁAT DO POSYŁEK. 
DO FABRYKI. NA WÙZ ΙΛ Β NA 
FARMĘ. TELEFONUJCIE FRANK- 
7,IN 3015 — LOCAL 70, A PAN 
ŚLESZYŃSKI PRZYŚLE WAM OD- 
POWIEDNIEGO CHŁOPCA. ADRES: 
I007 COUNTY BLDG., CHICAGO 
ILŁ. XD. 

POTRZEBA OPERATORÓW I O- 

PERATOREK DOŚWIADCZONYCH 
NA ..POWER" MASZYNACH W 
SKŁADZIK PŁASZCZÓW OD DESZ- 
CZE. ZAPŁATA ODSZTVKI. GO- 
DZINY 7 DO 4 : SO. W SOBOTĘ 11:15 
STAŁA PRACA. ZGŁOSIĆ SIE W 
PONIEDZIAŁEK. 

ROSENWALD AND WEIL, 
213 N. CFRTIS CL. 

6-9-10 

NIEWIASTA poszukuje zajęcia w do- 
brym domu. Zgłosić się w niedzielę. A- 
dres w Dzienniku Chicagoskim. 
POTRZEBA zaraz chłopaka lub star-- 

szego mężczyzny do piekarni, taki któ- 
ryby mócł robii'· w piekarni. 704S 
fcî-îra ulica. Argo. 111. 0 

POTRZEBA doświadczonej kelnerki— 
lOtŁS Milwaukee avenue. 10 

POTRZEBA dziewczyny wyżej 14 lat 
do usługi doraowpg. Nie ma prania. — 

174β Ν. Hermitagr ave. 

POTRZEBA ehłoąK-a do posyłek do li- 

czenia sif fachu drukarskiego. Cornell 
Press. 11.'i E. St, Water ul. 0 

POTRZEBA starszej kobiety do pilno- 
wania dzieci. 1^::7 N· Paulina ul.. 1'gie 
piętro. 

m ■ —^__________ 

POTRZEBA dziewczyny lub niewiasty 
można pisać. K°szakowski. 'J.VM N. 
l'amphell ave. 

POTRZEBA 'kieszeniarek lub kiesze- 
niarzy przy świniach. H10 Bickerdike 
ulica. 0 

ΡΟΤΒΖΏΠΑ ROBOTNIKÓW. 
Do pracy \v· lejami, konkretu i ogól- 
nej roboty ma podworzu. 29c na go- 
dzin«\ 8a4\ godzin "na dzień. Stała 
praca. 
WESTERNV ELECTRIC CO., INC.. 

4Sth ave. i 24ta ul. 
t 9 

POTRZF.P A dziewczyny do towarów 
li»k«'iowyr.'i 1 do ilppiirtamrntu odzic- 

gy. John Kruinni. 1.101» Eiillerton ave. 

POTRZ13P.A wykońt*zarek do spodui po 
l«c i lvn> 14.J."· N. Ashlaud ave. 

POTR/J.BA człowieka η» wóz piekar- 
ski do rozwożenia chleba po groser-- 
nia'"b i i«l·» domów. 2^24 W. 2.~ta ulica. 0 

POTRZEBA doświadczonych prasowni ι 

sów na czysto przy damskich płasz-- j 
•zach i kosryuma'-h. P*r«ival B. Pal- : 

u<»r T0id Co·, ·ΐβ7 W. Adams ul. 0 

POTRZEBA robotników, zgłosić się — ! 
ΙΠ2ό/ W. Erie ul. 

pOfrRZEBA maszarza do roboty przy 

w?/dliq£ch. 1609 W. Superior ul. 9 

PRACA. 
POTRZEBA robotników w lejami. 
Stała praca, dobra zapłata. Zgłosić 
się 1020 W. 38ma ul. xxx 

POTRZEBA DZIEWCZĄT. 
STAŁA PRACA. 

DOBRA ZAPŁATA DŁA POCZĄT- 
KI JACYCH. EISENDRATH GLÔVE 
CO. — 2001 EL8TON AVE. 7 

POTRZEBA dziewcząt w fabryce. 
4924 W. l.ake ul. z tyłu. 

7 

POTRZEBUJE doświadczonej ko- 
biety do przebierania szmat 1725 
Milwaukee ave. t 7 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Zgłosić się w aptece pod — 

1155 Milwaukee ave. XXX 

POTRZEBA przykrawacza na hurtów 
ne ubrania. Dobra zapłata, stała pra 
ca. Szanse do awansu. Pokój 720-17 
N. La Salle ul. ofis otwarty do go- 
dziny 7:30 wieczorem. 11 

Poszukuję dobrego szewca, dobra 
zapłata od $1S do S25 tygodniowo. 
3952 Milwaukee ave- 11 

POTRZ-RBA kobiety do szorowania, 
1- do 6. — 1207 X. Dearborn ul. 7 

POTRZEBA kobiety do mycia i pra- 
czyń. 1555 X· Cicero ave.. 7 

POTRZEB A kobiety do prania i pra- 
sowania. 2117 Potoraac ave. 7 

POTRZEBA chłopców przeszło 16 let 
nich do roboty w fabryce płaszszów 
Percival Β. Palmer and Co., 367 W. 
Adams ul. ·. 7 

POTRZEBA dziewcząt przeszło 16 
letnich do pracy w fabryce płaszczów 
Percival Β. Palmer and Co., 367 W 

Adams ul. 7 

POTRZEBA do obdzierania tytoniu 
i „banders". 1436 W. Erie ul. 7 

POTRZEBA DZIEWCZĄT DO NAV- 
Kl CEMENTOWANIA Ρ HZ Y PŁA- 
SZ1 ZACH OD DESZCZU. $7 DO $8 
TYGODNIOWO GWARAXT l* JEMΥ, 
PIERWSZE DWA TYGODNIE POD- 
CZAS ΝΑΓΚ1. DOŚWIADCZONE 
ΜΟΓ.Α ZARABIAĆ OU SZTVKI. GO- 
DZINY 7 DO 4:80; W SOBOTĘ 
11:1Γ». STAŁA PRACA. ZGŁOSIĆ 
SIE W PONIEDZIAŁEK. 

ROSKNWAŁD AND WEIŁ, 
213 N. CI RTIS UL. 

6-9 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
szmat i prucia kołder. Dobra zs- 

płsta. stała praca. H. Loeb, 1250 W. 
lóta ul. 9 

POTRZEBA doświadczonych fastry- 
garek i fellers przy damskich płasz- 
czach 1 kostyumach. Percival Β. Pal 
mer 367 W· Adams ul. 10 

Kupno i Sprzedaż. 

NA SPRZEDAŻ 
$SOO gotówki reszta na łatwe spłaty 
kupi największy bargain w mieście, ła- 
dny η cm* y cottage na 2 wielkich lotach. 
4 pokoje. wysoki basement. wielka góra 
poroże na froncie 1 w tyle. elektryczne 
światło, wielki kurnik, warzywa zasa- 

dzone. wszystko płotem ogrodzone tylko 
2 bloki od linii tramwajowej, blisko 
cmentarza św. Wojciecha. Przynieście 
to ogłoszenie ze sobą. 

C. J. IIRUBY 
β402 Milwaukee Ave. 

Na końcu Milwaukee avenue linii tram- 

wajowej. I-i 

$500 łc«»tówkl kupi murowany do- 
mek na Jadwigowie. 5 pokoi z wan- 

ną. Basemen.t i góra. Cena $2150. — 

Dom Komisowy. 1 553 Division ul. 

SPRZEDAM lub zamienię murowa- 

nv dom na f? pomieszkań. 2313 Cob- 
lentz ul. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków 1 cy- 
gar oraz przyborów szkolnych istnie- 
jący przeszło 30 lat w tem samem miej- 
scu. Tani rent powód sprzedaży zało- 
żyłem inny interes. — 1472 W. Huron 

| 

FARMA 40 akrów w Wisconfdn od mia- 
sta mili. obok szkoły, dobra czarna 

ziemia, sprzedam lub zamienię za mały 
dom poza miastem. 1747 Augusta ul. 

RZECZY domowe na sprzedaż, forte- 
pian ( 916 Nobleul·. 1 piętro. 
—— ■ ■ " ■ II—————·— 

NA SPRZEDAŻ grosemia i buczernia ι 

z powodu słabego zdrowia. Muszo 
sprzedaż w paru dniach. Rent tani, do- 

bry interes. Adres w aduiinistracyi 
Dziennika Chicagoskiego. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków. Ce- 
na $7.">.00. 1236 W. Ohio ul. 

NA SPRZEDAŻ grosernia i skład de- 
likatesów. dobry interes, obok dużego 
tea;ru. wielki zapas z pokojem miesz- 
kalnym. Tayiośó. 1742 W· Chicago ave- 

nue. 

AT'TOMORIL marki Overland 1016 mo 

del sprzedam bardzo tanio. takie 
Haynes automobil. Zgłosif: sie do ga- 
rażu. 184."» X. Herraitnge ave. 10 

VA SPRZEDAŻ 120 akrowa farma z 

powodu choroby — całe urządzenie 
prócz dobytku. Musi byó sprzedana prę- 
dko· Mało gotówki, reszln na spłaty. 
Farma obsiana, właścicielka w Chicago 
nu?ner 1022 W*. 19ta ulica. 

NA SPRZEDAŻ automobil. Sil N. San· 
gamoń ul. 

NA SPRZEDAŻ meble — 927 No. Ro- 

bey ulica. 

NAROŻNY dom przy Chicago avenue 

zamienię za mniejszy. Helezer. 1460 W. 

Chicago ave· 

ΧΑ SPRZEDAŻ piekarnia, tanio· — 

3519 Belmont ave. 9 

NA SPRZEDAŻ 
Kilka domów po 2. 3 i 4 renty na łatwe 

spłaty, gotówki wystarczy $300 do $->00. 
2 piętrowy dom murowany, 4 mieszka- 
nia po 4 pokoje na Młodziankowie za- 

mienię na grosernię. lotę albo automo- 
til le. 
3 piętrowy dom. 3 mieszkania po G 
pokoi. Mortgage $1000. Potrzeba got^-w 
ki $400. albo weznif drugi morgecz. 

Wypożyczam pieniądze ua pierwszy 
i drogi morgecz. 

Kupuję morgeoze. noty 1 kontrakty. 
Zabezpieczam od ognia domy i me- 

ble· 
TEOFIL STAN. \ 

1026 Milwaukee Ave. 

Marvanowo, przy kościele 3 pię- 
trowy murowany dom na 3 mie- 
szkania po 4 pokoje, gaz i ustępy 
wewnątrz, w tyle δ pokojowy eut 
tage, gaz. ustępy i kąpiel, góra i 
basenient; dom jest całkowicie od 
nowiony. Dochodu 
$64 8. Cena $6000 
Avondale. przy Milwaukee ave. 

2 piętrowy murowany dom na 2 
mieszkania po δ i fi pokoi, elek- 
tryka. gaz. ustçnv i kąpiel, wy- 
soki basenient wycementowany, 
z najnowszemi pralniami, Isze 
piętro ogrzewane "panj. Lotu 
125. Dora jest jak nowy. Do- 
chodu $696. 
Cena ... $5800 
Maryanowo. 6 pokojowy cottage. 
Potrzeba mało re- >ι x 4 v 

peracya. Cena 

Maryanowo :3 piętrowy kamien- 
ny tyznesowy dom na 3 po 4 — 

2 po δ i skład; gaz, ustępy i ką- 
P'.eî. Potrzeba mało wpłaty. Do- 

sr.!"!0· $10500 
Iło!onc«c: 2 piętrowy murowany 
dc m n* 2 mieszkania po 5 pokoi 
gaz, iis:?py i kąpiel,' 'wysoki ba- 
Ff.meiît Dochodu· 
? ISO Cor.a $4500 
1 murowane domy na 3ch lo- 
tach *ιί·χ12δ. ieden na 4 pokoje, 
góra 1 basement, gaz 1 ustępy 
wewnątrz, drugi na 2 mieszka-- 
ria ρ'j 6 pokoi, gaz, ustępy i ką- 
]icl, t.óra i basement. Dochodu 

S£· $7500 
Na sprzedaż lub zamianę 3 pię 
trowy murowany dom na 5 miesz 
kań po 4 pokoje i eztor £ar, ustę- 
py i kąpiel, wysoki basement. — 

cTiU. fH°: .. .$8000' 
Na sprzedaż lub zamianę 4 piętro- 
wy byzne&owy narożnik na 3 po 6 
i 3 po 4 i skład, góra i basement 
gaz, ustępy i kąpiel. Dochodu 

cU"·." $ i 5000 
Na sprzedaż lub zamianę ?. do my 
na rodowej locie na 8 mieszkań 
po 4 pokoje, gaz 1 ustępy wew- 

nątrz. Góra i basement. Dochodu 

Z* ~ $7000 
2 piętrowy murowany derm. ka* 

mienny front na 5 m!eszkań po 
4 poko;'e, gaz, ustępy I kąpiel — 

wveoki basement. <£β"7ΠΛ 
Dochodu $924. Cena «φΟ/UU 
3 murowane domy na 1? miesz- 
kań po 4 1 3 po-koje, góra do bie- 
iiznv w każdym domu dochodu 

ciT. ,$S000 
3 piętrowy murowany dom na 6 
mieszkań po 4 pokoje, gaz i ustę- 
py wewnątrz, góra do bielizny, < 

tabliczkowy dach. $6700 Dochodu .$762. Cena %PU / \J\J < 

Na sprzedaż lub zamianę 3 plę— J 
trowy murowany dom na 3 miesz- < 
kania, 2 po 7 1 jedno nan 6 pokoi J 
gaz, ustępy 1 kąpie', pralnia w ba < 
eemenćie, dom jest ogrzewany < 

par. Lota 175 stóp długa. Docho- j 
£ϋ"?.°: $9000: 
Mam na sprzedaż lub zamianę bar 
dïo wiele dobrych ferm w pol- 
skich okolicach z inwentarzom 
lub bez. 

W. STANCZEWSKI 
1352 N. Asbland Ave. 
Teł. Armitage 2500 

NA SPRZEDAŻ krawiecka fabryka, 
czyszczenia i naprawiania z δ poko- 
jami I wanną. Rent $20. Właściciel 
12 lat na miejscu, z powodu choroby 
1624 N. Haisted ul., blisko górnego 
tramwaju. 

FARMY 
Na /umiane 40 akrów. sad, dom 2 

piętrowy podmurowany, stajnie, sto 

! 
dola i inne zabubodowania. maszy— 

I neryc. zboże, l' konie, 5 krów, świ- 
nio, 100 ku", gęsi kaczki gołębie — 

farma v granicy miasta. 
140 akrów HO obsiane, reszta las ł 
pastwisko, wielkie zabudowania, 3 
konie, 23 sztuk bydła, 18 świń, dużo 
drobiu pół mili do kościoła i szko- 
ły, blisko du że? o miasta, sprzedam 
♦ anto lub zamienię na dom w Chica- 
go. 

John S. Sobota 
852 N. Ashiand Ave. 

Bliska Chicago Ave. 

Dom Komisowy, ir>.">tf Division ul. 
Lincoln ul. <2Sł>> Dwu piętrowy 
brick. 4-4 i 3 w basemencie. Rent u 

$432. Będzie wasz za $3900. $1000 
gotówki. 

j l>om Komisowy. l«V».t Division ul. 

i SPRZEDAM maszynę jak nowa ta- 

nio.' 821 Hermitage ave 2eie piętra. 

NA SPRZEDAŻ przez młono tiih'· 
"żeńśtwo. $100 parlorowy 'garnitur 
$?.o, stół i 6 stołków Î2-0.· -dywan,. 
...dres^pit:",. łó/ka z mosiądzu,.$?25; 
Virtrola z rekordami $."»0: $8.00 for-·' 
tppiau samograjgcy $200, używany 

tylko 00 dni. Roryden^ya — "3019 
Jackson boul.. Misko Kedzie ave. 

? 1 
■ >■ *» 1 

Wyprżyr/ę pieniądze na pierwszy 
morgecz. 2234 Iowa ul.. Humboldt 
5933. 

NA SPRZEDAŻ H pokojowy muro- 

wany cottage, wanna. gaz. tanio z 

powodu opuszczenia miasta. 20?.2 
Tort land ul. 

NA SPRZEDAŻ dwu piętrowy mu- 

rowany budynek f bnPrment i drew- 
niany jrot^aer w tvlp. Dobra· pilska, 
okolica. Bardzo niska cena.; 1231 
Mar ion court. 

j NA S>PRZEn\'Ż grosrrnia i buczpr- 
! nia dom i dwie loty. sprzedam lub 

zamienię na dom prywatny. Tele- 
fon do mnie Irviner 8u8. 

Z POWODU wyjazdłi z miasta sprze 
dam dom z dobrym salonom albo za 

mienię na mniejsze. Adres w adm. 
Dziennika Chicagosldego. 

DO WYNAJĘCIA toatr o 300 sie- 
dzeniach. dobra polska okolica. A. 
Mach 200 8 N. Robey ul. 9 

$."00.00 wpłaty. 2 piętrowy nowy 

piurowany dom blisko Ąrmitage ar 

i 48th lub zamienię na farmę 10 do 
I 20 akrów. A. Mac'-h 2008 Ν. Robey 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków pa- 

pierosów. agoneya rozmaitych ga- 

zet, tani rent $15. — U3S N. Ash- 
land ave. 

NA SPRZEDAŻ lub zamianę farma 
w Marinete, Wis. Pierwszorzędne 
zabudowania, wszystkie, maszynerye 
i odpowiedni inwentarz. Zgłosi<"· się 
pod nr, 142β Superior ul., z tylu 
na lszem piętrze. 

BARGAIN. 7 pokojowy dom. rok 

jak pobudowany. Cena $2.87·"). — 

$77Ś gotówki wymagane. Muszę 
sprzedać prędko, potrzebuję pienię- 
dzy. Tefelon Monroe 36"64. albo Ir- 

ving 0073. — 5020 Strong ul., Jef- 
ferson Park. 9 

Pół akrowa lota 5.8x300 jeden blok 
od Irving Park boul. kary za 

S14.500. (Właściciel_ mieszka w 

Wisconsin. dziś i jutro jest w Chi- 
cago. Bargain. 

BACZNOŚĆ 
Potrzeba około 15 familii na wy- 

jazd do West Virginia do garbarni. 
Przejazd i transportacya mebii bez- 

płatna. stała gwarantowana praca; 
zarobek $2.50 do $3.50. Życie ta- 

nie — kościół katolicki na miejscu· 
Każda rodzina dostanie doui z oero- 

(!em za $6 miesięcznie. Okolica prze- 
piękna. górska o zdrowym klimacie. 
Zgłosić się po bliższe wyjaśnienia do 

nana T.vlmana ..National Box Co.", I 

38tli str. i So. Racine ave. 

Kupno i Sprzedaż. 
FARMY WE WISGONSINIE. j' 

s W nowo zakładającej się kolonii ? 

( polskiej ,,Lech" i już w osiad— 5 
/ łych koloniachh ,,Piast" i „Wan- S 

5. aa* s 

b Gotowe farmy, 4ft akrowe i 80 (| 
s t ki t we z budynkami, żywym in- 5| 
j wentarzem i narzędziami, rolni- ;| 
j czerni, po cenie $ 1,200 i $2,400. j 
) Wplata na 40 akrów $250. na So < 
( akrów $500. 3 lata wolne. Ziemia > 
) gliniasta, równa, wysoka. Tylko < 
i 2 mile i mniej do miasta i kolei. )' 
ś polscy sąsiedzi, własne dwie far- i 

? my doświadczalne na miejscu; S 
s piszcie zaraz po bliższe informa- ? 
? cye wprost do właściciela: i 

WISCONSIN COLONIZATION GO. 
i Sales Department i 

I EAU CLAIRE, WISCONSIN j 
W IRVIXO PARKU. 

W najlepszej okolicy, blok od Mil- 
waukee ave., na Hutchinson ul., 2 

piętrowy i basement dom murowany 

ciepłą wodą ogrzewany, sun pariors, 
1-5 i 1-6 pokoi, zamienię za dom 
drewniany, farmy, lub loty. 
2 piętrowy dom murowany 2 renta 
1-5, 1-6, zamienię za loty lub auto- 
mobil. Cena $4.1(1» 
Drugi morgecz $2000 na miesięczne 
spłaty, zamienię za dom mały lub 
loty. 
Budynek na Π renfów z pierwszym 
morgeczem *3500. Rentu $68.00 
miesięcznie, zamienię za loty Jub < o- 

kolwiok małego. Cena $.V>()0 
2 domv 2 loty na Młodziankowie 1 

morgccz $2500. zamienię za loty lub 
farmę. Cena $450». 
Agenri mają pierwszeństwo o. ile 
maja zamianę, otrzymają ppłne komi 
sowe. Kostumerzy mogą się zgłosić 
osobiście lub listownie: 

1 450 W. Chicago nve. 

L. S. STANKIEWICZ, 
Haymnrket 3774. 

Musze Sprzedać Naiyciimiasl 
meblt z δ pokoju, najnowszesro fasonu 
crarnltur patlorowy — niobie do Jedal- 
n:, sypialni, dywany — lodownia i t. <1. 
Sprz" lam za jnkifbądź ofert?. Tak'/o 
fortepian w irty $450. gwarantowany 
na 10 lat za $12". Fonograf warty $200 
z rekordami, dyamentowy koniec za $SG 

I VO Ν WF.STFUN WR. 

Farma ΘΟ akrów 
50 pod pługiem, reszta dobry las i łą 
ka 12 rztuk bydła knnię, kury, świ 

.nic i inny inwentarz. Wszystkie ma- 

szyny. Dnbre budynki. Ziemia bardzo 
dobra. Właściciel musi sprzedać bar- 

dzo tanio. 

W ł/ΛI). LEWANDOWSKI 
ΙΓί(> N. Winchester Ave. 

przy Division ul. 

N'A SPRZEDA,Ż grosernia i buczer- 
nia w polskiej i Słowiańskiej okoll- 
rv. ·:'?33 W. Huron ul 0 

MLECZARNIA na sprzedaż, lub na 

zamianę. 14ϋ 1 Kry ul. 7 

KXTRA! 
Groscrnię sprzedam bardzo tanio, je- 
żeli zaraz, bardzo ważny powód 
Polsko-słowlańska okolica. N'iema 

książek. 2223 W. Erie ul. 7 

N"A SPRZEDAŻ dwu piętrowy mu- 

rowany dom. dwa składy i węglowy 
interes. Rnrzedam na łatwe spłaty -— 

lub na zamianę za farmę. 7 

UWAGA. Kto ma chęć zarobić od 
$15 do .$25 tygodniowo, w domu wie 
ęzorami. niech nadeśle swój adres: 
Śtodulski, 665 Conant — Ilam- 
tramek. Mich. 7 

F^olskie Biuro 

Pożycza Pieniądze 
Na Pierwsze Morgecze 

Kupuje i Sprzedaje 
Properta 

Asekuruje — Notaryusz 
2132 N.WESTERN AVE. 

Naprzeciw Hamburg Ul. 
Telefon Humboldt 457ił 

GROSERNIA i buczernia w polsko- 
słowiańskiej okolicy dobry interes 

dla fachowego człowieka który zna 

wyrabiać wędliny. Sprzedaję z powo- 
du nieszczęścia. Sprzedam bardzo ta 

nio jeàéli zaraz. 4222 W. Division 
ul. 

N'A SPRZEDAŻ murowana rezyden- 
cja na półtorej locie 5 pokoi z wan- 

ną — drugi rent na pół wykończony 
cena $3350 wpłaty $500. 1 140 X. 

Harding ave., przy Division ul. Te- 

lefon Albany 6061. 

DOBRA sposobność do nabycia pol- 
skiej groserni i buczerni. Dobre miej 
sce wyrobione przez dziesięć lat. W 
bliskości polskiego kościoła. Infor- 
macyi można nabyć w pierwszej lep- 
szej kompanii Przyczyna sprzedaży 
z braku zdrowia. Stanisław Rączkow 
ski 3807 Beach str Indiana Harbor 
Ind. 9 

Marsh field ave. Drewniany domek z 

basementem za $1500. Najlepszy 
bargain na Maryanowie. 
Dom Komisowy, 1553 Division ni. 

N'A SPRZEDAŻ prosernia z powo- 
du choroby, dobry interes bardzo ta- 

nio. 1704 — 20ta ul. 

N"A SPRZRDA.Ż 4 pokojowy dom 
na 3ch lotach, blisko parku $2450. 
— $300 gotówki: $15 miesięcznie. 
George J. Held. 2653 Merrimac av.. 

weźcie Grand ave. tramwaj do 64th 
ave. 

N'A SPRZEDAŻ skład czyszczenia i 

farbowania, z powodu wyjazdu, bar- 
dzo tanio. 713 X. Noble ul. 10 

NA SPRZEDAŻ dom i dwa fleta i 8 
stopowy basemeńt. z powodu śmier- 
ci właściciela. 2232 Marshall -boul. 9 

MOtORCYKL na sprzedaż, koszto- 
wał $250,' spYzedâm za $75: — 

18 36 Elston ave. 

ΧΑ ZAMIANĘ S fletowy murowany 
dom. Rent $2040 fofznie. Morgecz 
$13,000 zamienię na farmę lub 
mhiejszv dom. A. Mach 2008 X Ro- ] 
bey ul. 9 

L. 

Kuonn i Sorzertaz. 

Wypożyczam Pieniądze 
—Na Pierwszy i Drugi Morgecz— 

KUFIME MORGKC/.E, NOTY. 
TAKŻE KONTRAKTY. 

TEOFIL STAN 
1026 Milwaukee Are. Telefon Μοργοϊ 702 

POŻYCZKI NA DRUGI I TRZECI MORGECZ 
rubinu takowe w cumach od $100 do ióOOO po 
5 i fi procent, .leżeli macie podatki da zapła- 
ceni.·. procent nu waszvtn pierwszym mor- 

Keczu. czy chcecie ulepszyć properta lub za- 

mienić i potrzebujecie więcej pieniędzy. 
LOUIS STERN & CO. 

Haukier .Morgec/owy 
5 NORTH LA SALLE l'LICA 

Telefon Main 4845 

RZADKA SPOSOBNOŚĆ 
"· Zmuszony do sprzedania ozdobne jak 
nowe meble, z pięć pokojowego^ apar- 
tamentu za wielki bargain. $1<>5 par· 
loro wy garnitur $35. Najnowszego sty· 
Ili meble do jadalni i sypialni. ozdob- 
ne dywany, 3 obrazy oiejne itd.. także 

fortepian z letnia gwaraneyu 
$115 i $250 gramofon z wartościowymi 
rokordamy z:t Wszystko używane 
tylko 1(1 tygodni. Zgłoście się zaraz. — 

Wam się opłaci zobaczyć niema różni- 
cy gdzie mieszkacie. 

itezyrieneya; 
1022 S. Kcdzic Avenue. 

ROGOWA buczornia i grosernia na 

sprze/laż w dobrej okolicy, tani rent. 
Dobre opłacające się miejsce. 1901 
W. Division ul. Τ 

BARGAIN: Parlorowy garnitur, 
dywany, łóżka, gotowalnie, także 
$850 1017 model player fortepian 
z banjo przyrządem za $200. 
•5250 fonograf za $55, garnitury 
do jadalni. Nowe wszystko. — 

Sprzedam za -10c na dolarze. — 

Także osobno. 

3235 Douglas Roul. 
Blisko Kedzie. 

DOM na sprzedaż lub zamianę. — 

Z&1osić tiiç F. K., 1357 Blackhawk 
ul. xxx 

SKŁAD do wynajęcia na grosernię 
lub buczernię, w dobre' okolicy dla 
Polaka. F. Κ., lo57 Blackhawk uL 

xxx 

Ν Λ srRZRDAŻ mleczarnia przeszło 
li ) kan dziennie, 2 konie, 2 wozy, 
..pastt.rizirjç" maszyna, mugi się 
sprzedaT: z powodu nieporozumienia. 
21 14 W. ROta ul. 9 

SZEWSKI warsztat, sprzedam. 950 
Milwaukee ave. 13 

Ν À SPRZEDAŻ piekarnia z proper· 
tami. infères składu tylko, pięciu 
mężczyzn pracuje. Adres w Admlnls· 
tracyi Dzipnnika Chicagoskiego 21 

NA SPRZEDAŻ próżny biznesowy 
róg. 106-125 na Milwaukee ave. 21 

$•>00(1 — 2 piętrowy budynek na 

sprzedaż, największa taniość $500 
gotówka, reszta na spłaty. 17 27 
Austin pve. 1 

I WAGA' Z powodu choroby sprze- 
daję byznes siana, owsa, węgla, ex- 

press : tani rmł. Prawdziwy Bar· 

gain. 164'» Blackhawk ul. 

MEBLE na sprzedaż. 1020 W. Di- 
vision ul. 7 

N*A SPRZEDAŻ krawiecki skład czy- 
szczenia i farbowania. Tanin. Adres 
w adm. Dziennika Chicagoskiego. * 

NA SPRZEDAŻ skład czyszczenia i 
farbowania. 1409 Emma ul. 7 

NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy budynek 
z groserni? lub bez. Adres w adm. 
Dziennika Chicagoskiego. 7 

NA SPRZEDA Żpńl akra i 4 pokojo- 
wy ..cottage" ?2500. fi 105 W. Gid- 
dings, Jefferson Park. Dom Komiso- 
wy 

NA SPRZEDAŻ grosernia i buczer- 

nia dobre wyrobione miejsce. 3401 
S. Ashland ave. 

^ 
7 

SKf.AD cukierków na sprzedaż bar- 
dzo tanio. 820 N. ('arpenter ul. 7 

NA SPRZEDAŻ dom i blisko pół 
akra ziemi, niedaleko nowego koś- 
cioła w Jefferson Park. L- Brzozo- 
wski MeadiHigginsave^^^^^^ 
NA SPRZEDAŻ 6 lotów, dom, staj- 
nia. 200 kur, krowa. B6th ave. i 
Archer ave., blisko Summit. Mrs. 
Penka!, Β O. Box 7 Β. 30-<-l 

Taniości. Nowe Domy 
4 nowe murowane budynki 2 pomiesi 

kania po 5 pokoi I basement na South 
Sawyei ave*Ogrzewanie piecem I u 

nesem. Musza być sprzedane. Niski· 

spłaty! Jeżeli macte lote lub dwie moż- 

na wziaść Jako część wpłaty. 

F. J. LIPIŃSKI 
4348 S. Kedzie Are., róg Archer. 
Ul. McKinlt» 5119. OtHrti wieczorami. 

DOSYĆ dobra jest sposobność dla Po 
laka doktora, który by mógł razem 

utrzymywać i aptekę w Lublinie i o- 

kolicy. Miasteczko liczy przeszło 
2Π0 mieszkańców a w okolicy tegoż 
miasteczka sa zamieszkali sami Po- 
la^v. Interesowane osoby raczą zgło- 
sić się do: LUBLIN ADVANCEMENT 
ASSOCIATION, — Eranciszek Kul- 
wiec, Sekretarz. Lublin. Wiseonsin. 

ń-7-10-12-1 4 

SKŁAD cukierków na sprzedaż bar- 
dzo tanio. Musi być sprzedany zaraz 

Zgłosić się do Marcin Pociask 801 
Milwaukee ave^ 9 

in vint; park 
sprzedam albo wymienię frame 2—3 
pokojowe mieszkanie gńra Raz. e- 

lektryka. kąpiele i dwa loty. Właś- 
ciciel. 2347 Dawson ave.. Telefon 
Monticello 4191 

MOŻNA nabyć grosemlę za mal^ 
wpłatę, pieniędzy resztę później. 
1212 Frv ul. 10 

NA SPRZEDAŻ lodownia, waga i 
szuflady 1255 Tlraver ul. 9 

l:WAGA: Z powodu wyjazdu na 

sprzedaż meble z« czterech pokoi, 
dobre, mało używane jeżeli wszy- 
stkie razem, za $80. 852 Ν Hoyna 
ave.t 3 piętro z tylu. 9 

MOŻECIE zaoszczędzić połowę ·«:>·- 
datku przez zakupno męskich i chlo 
pi.'cvch ubrań, obuwia kapeluszy, 
fzapek. spodni w składzie. S. Ko- 
sches. 1041 Milwaukee ave. 

.i — pi ρ·ι·ιι—^ ιπ—— 

Ashland ave. (45» Murowany byz- 
neeowy dom. Skład i 4 renta i staj- 
nia. R:entu Sglfi Cena tylko $5900. 
Dom Komisowy, 1553 Division oL 

i* A 1ÎX 

I NA SPRZEDAŻ W CRAGINI 
Trzy piękne rezydencye 

co dopiero wykończone w 

najpiękniejszej okolicy 
blisko polskiego kościoła 
i szkoły; tak samo blisko 
tramwajów linii Grand 
Ave., Armitage Ave. i 
Fullerton Ave. Domy te 
sa na N. Leamington Av. I 
pomiędzy Palmer St. i I 
Belden Ave. zbudowane I 
weuie uajuuwa^^u wy 

magań: dębowe podłogi i cale wykończenie, wysoki cementowy 
basement, obszerny strych, duże frontowe i tylne werandy, 
siatki i zasłony do okien i drzwi, piękne elektryczne świetlniki 
asekuracya od ognia zapłacona na pięć lat. Sprzedajemy na 
łatwe spłaty miesięczne, najmniej $250 taniej, niżby teraz 
można zbudować; z powodu że materyał zakupiliśmy gdy był 
tańszy. Zgłosić się do 

PA WŁOSKI 1 ZYGMUNT B 
2300 N. Lorel Avenue Kank Polski w Cragin i 

kupujcie: 

Λ/l AKROWE LOTY 
Jeden Blok od Kello^j» Parku 

$25 wpłaty $10 miesięcznie 
CHARLESREUSS 

Róg Grand Avenue i Narragausett, 
przedtem 64th Ave. 

iJecHać Grand Ave. Tramwajem, 


