
PRACA. 
SEARS, ROEBUCK AND CO. 

Departament wysyłek. 

Dziew041 i kobiet 
Godsiny od 8ej do 4:45. 
W wAoty do południa. 
Pracowitym daûewcaçtow i kobie- 

tom damy dobre posycye, które st 
chętne wyucayć się zajęcia w na— 

azym departamencie wysyłek. 
Praca jest w zawijaniu, witaniu 

waienta, zamówień pakunków pocz- 

tą etc. 

Stmłe xartrodntenie. 
Doświadczenia radnego nie po- 

trzeba. 
Dobra zapiała 
Dobra sposobność do awansu. 

SB A RS. ROEBUCK AND CO. 
Homan ave. i Arthinetou uł. 10 

POTRZEBA chłopców przeszło 14to 
łetnich. 1147 W. Ohio ni. 

* 

11 

POTRZEBA doświadczonych mgż— 
czyzn do robieaia s nap flaAe i ocz- 
nej pracy przy drzewie. Zapytać się 
o pana Dayete. The 3. Obermeyer 
Co., 18-ca i Rockwell ul. 13 

POTRZEBA cabinet robotników przy 
parterowych meblach. Zgłosić sit: 
Northwestern Fura. Pactory, 1610 
A jpu*a uL Nawrocki Bros. 11 

POTRZEBA panienki ..typist" Re— 
mlngtoe maszyna. Doskonała spoeob 
noeć do airacnse. liberalna pensya. 
Dobre wimti pracy. Pisać do — 

Dziennika Chicagoskiego pod lite- 
rami T. B. 11 

POTRZEBA dziewcząt 14 1 1{ let- 

nich. Diamond Whip Co., 406 >0. 

Ourtis ul., blisko Grand are. 11 

POTRZEBA chłopców 14 i 15 let- 
nich. Diamond Whûp Co., 40 6 No. 
Curtis ul., blisko Grand are. 11 

POTRZEBA pomocników w fabryce 
obrazowych ram. Mueller Bros., — 

2641 Połk ul. Π 

ZAWIADAMIAMY 
o pono w uem otwarcia Stanowego 
biTra pracy. Departament dla ko-· 

bist tylko. 
QOYERVMKNT FREE EMPLOT- 

MENT BUREAU 
Augusta i Currier ul. 

Pół bloku od miejsca gdzie przedtem 
było biuro. 

XXX 

PUTR5SK7BA do szycia reaawow. au 

fa^ryçowanla dritrr okoł ramion, 
vykoûciarek, do robieaia dziurek 
r^cioie, do prasowania szewków i 
pierwszorzędnych krawców StaU 
praca dobra zapiata. 10S4 N. Wood 
ul., β piętro. Leopold 9oh>moa 
and Eïtsendrath 10 

POTRZEBA robotników. 1147 W. 
Ohio Tkl. 11 

POTRZEBA 60 0 robotników do bo- 
ro i tartaków w Stanie Wiaeoneik, 
>5ó do $60 raieelçcanie 1 «trzyma— 
nie, kompania i^wniei sprzedaje 
dobre grunta tanio. 1820 S. AehU.n-i 
are 11 

POTRZKBA mçiczyxn ,wood work- 
era przy automobilach. Jacob Preee 
8cne, 300 N. Haieted υΐ. 10 

.1 

POTRZEBA do fastiyyowmnia diinr 
okoł ramion i wykońcaarek pny mł°- j 
dzienczych sard η Lach Stała praca, 
dobra zaplata. The Perlstein Co., — j 
1521 Mifrwaokee aTe. 10 

POTR22BBA daiewcząt do d β perta— 
memu konserwowania (cmnoin*). — 

dobra zapłata i dobre warunki pra- 
cy. Oscar Meyer ami Co», 1341 Sed«-1 
wiek al. 13 

POTRZEBA basselmana Z^ioeić aie 
foto-wy do pracy. Dobra zapłata. — 

1032 S. 65ta al. 19 

DZIEWCZĘTA! 
14—1· LAI. POTRZKBA DO LEK- 
kfrj ooouw Kjęnz\xj PRACY. 
KIKMA MAKZYN. W PKZTJHM- 
STJ CET9TKJ PRACO WXI, 8 GO- 
LłZTN. HOkNA ZARABIAĆ DO $1» 
TY OC^WIO^O. — COLUMBIA FA- 
HTKNKR CO„ S2BD SO. AMLMD 

AVE. 11 

POTRZEBA kobiety do lekkiej do- 
mowej roboty, jeden lub dwa dni 
w tygodniu, dobra zapłata, i wikt. 
Sache. >38 N. Robey ul. 2gie piętro 
frcmt. Arnritege 5843. 8-10 

POTRZBBA do»w?adc®onych ściega- 
r«k kieeseni, do nastawiania kie- 
szeni i .tackers' kieeseni przy ka- 

mizelkach. 1936 W. North are., oetat 
nie piętro. 15 

POTRZBBA stars^j kobiety do lek- 
kiej domowej roboty. 1347 No. Ro- 

bey uL 11 

PCrnŁZBBA dfc£*¥edcs©nycb .m*- 
cbine włritener' przy aa oki hi g. do o. 

brązowych ram. Pisać do Dziennika 
CŁicagoskiego pod literami D. O. 

11 

POTRZBBA d« mycia naczyń. Zgło- 
sić się mtu, $15 na tydsień. 134 
N. Cicero are. Weetern Reet. ll 

POTRZBBA eto**r»r .1147 W. Ohio 
ol. 1^ 
POTRZBBA chłopców do Q su ki i na 

poeylki. MarfbOełd Lamp *nd Brass 

M tg. Co.. 1742 Haddon are. 10 

POTRZBBA dz*ewea*t 16 do 25 let- 
nich dobra zapłata 1 kondycye pra- 
oy. Gretrnan Cake Corporation, 2311 
W Π coi ul. 10 

POTRZEBA krawców i praeowni— 
kbw wykoAcsarry pny sardatsrh — 

1124 W. Dirision ul. 1» 

POTRZEBA dziewcząt do »wyucze—. 
ula zło dobrego fachu 1 podczas na- 

uki dobra zapłata, pny parowych 
maszynach. stała praca, 44 godzin 
oswociesn? szap. 327 S. Frankiia 
uL, 2g1e piętro. 11 

POTRZEBA cygarηike, starszego · 

mieszkaniem 1348 Augusta ul. 19 

POTRZEBA pierwszej łbejbciajrkt, 
bejeciarki do dziur okęło ramion, fi- 
atezerek do przyszywania guzików 
ręcznie i do robienia podszewki. —■ 

Dobra zapjata. L. Lyman, 2147 La- 
0efk uL 10 

i ^ 
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PRACA. 
PORZEBA 25 dziewcząt do fabrycz- 
nej pracy, $14 na tydzieû, podczas 
ramki. Praca od eetuki $16 do $30 
tygodniowo, bonus po 3 miesiącach. 
American InsuJated Wlre and Cable 
Co., 954 W. 2łasa ul. 17 

POTRZEBA doświadczonych cieśli 
wagonów, przy reperacyi frachto- 
wych wagonów, także robotników. 
Stała praca, dobra zapłata. Zgłosić 
się The Street# Co., W. 48ma i So. 
Morgan ul. 11 

SEARS, ROEBUCK AND CO. 
POTRZEBA 

młodych m^śczyzn 
do pracy w naesym departamencie 

towarów. 
Lekki towar 

Wypełniania orderów. 
Zawijania i 
pakowania towarów. 
Dobra mptata, dobra sposobność 

do awansu. 
od 8ej do 4:45 ; w soboty do po- 

łudnia 

9EARS, ROEBUCK AND CO. 
Homan ave. I Arthington ul. 10 

SEARS, ROEBUCK AND CO. 
Pozycye na połowę dnia 

Dziewcząt 
i 

młodych kobiet 
Do 

Zawijania paczek 
Inspektowania towaru 
Ważenia pacsek na pocrtę 
Przed południem lub popołudniu 
SEARS, ROEBUCK AND CO. 

Homan are. i Arthington al. 10 

DO PRACOWNI KAMIZELEK — 

Potrzeba do robienia p^deiewki, do 

fastrygowania i prasownika ki«*e- 

ni, stała praca i dobra zapłata. A. L. 
Herman. 358 W. Madison uL, 3cie 
piętro. 13 

POTRZEBA dacharzy. 2110 N.-Ro· 
bey ul. Crown Roofing Co. 13 

.WAGON MAKERS' potrze&ujemy, 
kowali wykońcsarzy, stolarzy i ma- 

lany, któcry umiej* fach ze stare- 

go kraju. Stała praca, dcftmi z&pia-ia. 
Ciepła pracowania. C. Jołmson, 533 
W Harriaon ul. 1J 

POTRZEBA kobiety do restauracyi od 
8 rano do 1 popołudniu. 10C® Milwau- 

kee are. 11 

POTRZEBA chłopaka lub młodzień- 
ca do nauki facha fotograficznego 
nrosi mieć dobre świadectwo, lub 
mienkać z rodzicami. Placimr po<l- 
csaa nautoi. NortA-West 6tu<fo. 
1118 Milwaukee are. li 

POTRZEBA stripper 1 bander. Me- 

tropolitan Cigar Factory, 2700 Tho- 
mas ul. 10 

POTRZEBA dziewcząt do przyszy- 
wania guzików przy męskich surdu- 
tach, także dziewcząt do nauczenia 
się przyszywania guzików t robie- 
nia rękawów ręcrnie. 1439 N. Asb- 

land are., 2gie piętro. 10 

POTRZEBA kobiet do wykończania 
surdutów w domu. Stała praca. Do- 
bra sapłata. Perlatein Co.. 1521 
Mftwaukee ave. 10 

POTRZEBA pomocy do lejami. — 

Hufcbard Oren Co., 1134 Belden av. 

10 

POTRZEBA bystrego, mocnego 

chłopca, 16 letniego do pracy w gro. 
eerni. 1347 N. Paulina ul. A. \ToL 
lin. 11 

POTRZEBkA doéwiadczocyoh męż- 
csysn do mycia okien, oraz potrzeba 
kobiet do ssorow&nia. 12 S. Welle 
ul. 2gie piętro. 13 

POTRZEBA dziewcząt do mycia stat 
ków do ree ta uracyl. 631 N. Wells 
ul. 11 

POTRZfTBA starszej niewiasty do bu 
wleni* dwu letniego dziecka. Zgło- 
sić βίφ wieczorem po 5tej godz. albo 
w sobotę hub niedzielę popołudniu. 
*041 Carrer ul., w tylnym domu. 11 

POTRZiEDBA .hodcarriers' przy Rook 
well i Bloomingdale rd, 11 

POTRZEBA krawca. Baszę Imana 1 

pracownika. Dobra stała posada. — 

Atlae dothi-ng Co., róg Bloe. Islond 
are. 1 18tej ul. 

POTRZEBA kobiety do mycia stat- 
ków na dsieó. od S do 6 wieczorem, 
|14. — 802 N. Crawford ave. y 

Doiewrastt do lekkiej fabrycrnej 
pracy, SI3 na pocz^tok 4te piętro. 
«4» Fuitcn al. 10-13 

ι 
CHŁOPCA potrzeba 16 letniego ze 

świadectwem srkdnem, do pracy 
jako posłaniec i nauczenia, się dru- 
karstwa. Fédéral Printing Co., 733 
Fédéral ni. 

KHLîiERKI na soboty i niedziele.— 
takie na wieczory. 1068 Milwaukee 
are. 

ΚΟΗΓΕΠΎ do sprzątania w hotel a, 3 
dni w tygndniu. 1068 Milwaukee 
are. 

POTRZEBA starszej kobiety do pil- 
aowun i a dwqje dzieci. 3736 W. Di- 

versey are. 

POTRZEBA starszej kobMy do Pa- 
nowania czteroletniego chłopca. — 

133U N. Ashland ave. 

POTRZEBA balwierza saraz. 2848 
Archer are. 10-13-14 

POTRZEBA dziewcząt do kuchni — 

44 godzin tygodniowo. Niema nie- 
dzielnej pracy. Do-bra zaplata. —· 

SEARS, ROEBUCK AÎSTD CO., Ho- 
man ave. i Arthington ul. 

POTRZEBA hal wierna, na piątki wie- 
czorem w scfcoty od obiathi. 1710 So. 
Ashland are. 

POTRZEBA mężczyzna do sandpapie- ! 
rowama 1 rubbers przy bicyklach. A- 
merican Japaoning Co., 162 N. Clin- i 
ton iL \ 

POTRZEBA kobiety <k> «Borowania na 

stałą pracę w nory. Dobra zaphtta. — 

Maurice L. Rothschild, 304 S. State 
ni. Zapytać o Mr. Ffreifogel. 

POTRZEBA balwierza w soboty od 
południa. 747 N. Ashland are. 

■ ^ 'l 

PRACA. 

SEARS, ROEBUCK AND CO. 
Robotników, 

Truckere, 
Mężczyzn do magazynu. 

SEARS, ROEBUCK AND CO. 
Ηοφ&η ave. i Arthinston ul. 10 

POTRZEBA dziewcząt 
do pracy w cere reom 

zapłata od 31 -35c na 

godz. Stała praca zgło- 
sić się do mora pracy 

CRANE COMPANY. 
40th i So. Kedzie Av. 

DZIEWCZĄT I KOBIET 
Natyckmast. 

Lekka Czysta Fabryczna Praca 
Pełery Czas — Doki la^lah. 

Θ20 So. Kildare 
Pnedtea 4Λ-ο· Are. prwçAry fUr- 

rien i 12-sia (liki. 
spaulpiwci & m3rrick 

POTRZEBA STARSZEJ 
kobiety do lekkiej domowej roboty 
924 Noble ul. Apteka. XXX 

SEARS, ROEBUCK AND CO. 

Driewcr^t 
1 kobiet 

Godziny od 8 ej do 4:45 
W soboty do południa. 

Do lekkiej czyatej interesującej pra- 

cy 'w τι as rej 
Fabryce papierowych pudeł 
Pabryce kufrórw. 
Fabryce ta^etów. 
Żadnego doświadczenia. 
Stała praca. 
Dobra zapłata na początek. 

SEARS. ROEBUCK AND CO. 
llonian ave. i Arthin*Uon ul. 10 

POTRZEBA dziewcząt do pakowania 
auszonych owoców, doświadczenie 
niekonieczne. Godziny od 8 do 5. — 

112 tygodniowo Clovis Packinir Co., 
371 W. Ontario ul. XXX 

POTRZEBA dziewcząt do pomocy 
kucbenowi. 305 S. Halstod Ul. 13 

POTRZEBA etarszcj kobiety do Pa- 
nowania dwoje drleci, bidzie mioć 
dobre utrzymanie. JTgłosić się 2840 
La wn dal λ are. 11 

FOTOSFERA KATOLICKICH >IŁO- 
DYGH ΡΑΛΙΚΝΗΚ LUB KOBIET, 
DO Ν ΑΙ /ΚΓΤΑΝΤ Λ REXIGOJTNÎYCltl 
OBRAZÓW. CZYSTA PRACA, DO- 
BRA ZAPŁATA. 751 S. CLARK Πα 

13 

POTRZEBA JAXITORA. STAŁA. 
PRAGA. THE PROGRRSS TA1LOR- 
DÎG CO. 101 W. HARRIBON UL. 
7mo PIĘTRO. 
POTRZEBA chłopca do poeyłek. — 

Gould a*>d E#er, 167 W. Monroe ul. 
11 

POTRZEBA d**iewczą.t doéwiadczo- 
nyeh operatorek prty płaszczach od 
deszczu, National Raincoat Co., 3 641 
S. HaJated ul. 13 

POTRiZEBA daświadcaocyttch ,aix 
bammer chippers'. Dobra tapłaia. 
9tała praca. American Building 
Poundry Oo., 2300 S. Springfield av. 

13 

ΚΪΪΡΝΟ ! SPRZEDAŻ. 
ΝΑ SPRZEDAŻ kuchenny piec i skó 
nwia kanapa, tanio. Fitwimmonft, 
3435 Lawrence ave. 

ELEKTRYCZNY zakład reper»cyi o- 

buwia do sprzedania. 939 Noble u1. 

NA SPRZEDAŻ properta na dwa 

renta, τ małą wpłatą. 1018 North 
Wood ul. '11 

PIEKARNIA mu«i być sprzedana — 

1450, wartości $1000. — 1353 W. 
North ave. 11 

ÎSûZDÎeAÎf η» farmę .murowany dom 
na Dickson ul. 7 rent/ów po 4 poko- 
je. Zgłosić się do właściciela 2651 
N. Kimball ave. 11 

NA SPRZEDAŻ dwa najnowszej mo- 

dy budynki i garaż w dobrej okoli- 
cy. Sprzedam na łatwe spłaty, lub 
zamienię na grosernię. Zgłosić się 
1412 W. 18ta. ul. 11 

SPRZEDAM fixtures do składu cu- 

kierków, ze wszystkiemi zabawka- 
mi, bardzo tanio. Zgłosić się 2135 
Armitage ave. 11 

Mnexç sprzedać $500 poniżej ceny 2 
murowane domy na jednej locie. — 

Prxymoeza rocznie $630. Sprzedam 
&a $1500, blisko nowejo polskiego 
koecioła. 18-3g S. Lafliu ul. 13 

NA SPRZEDAZ Jeffries automobil, 
w dobrym ponaądku. Najlepsza ofer 
ta go weźmie. 1445 Blackhawk ul. 

11 

E\)NOGRAFY szafkowe, eleganckie do 
sprzedania. 712 N. Lincoln uL 13 

SA SPRZEDAŻ 30 cottages i 2 fleto- 

wych domów na około polskiego ko- 
ścioła, murowane i drewniane. Ceny 
>d $1000 do $10,000. Wpłaty od $50 do 
(1000. Prędko wysp rzeda jemy więc też 
jrzyjdście zaraz. Victorv Real Estate(, 
5142 So. Halsted ul. Otwarte wiecfco- 
■ami i w niedzielę. 11 

OELIKATESEN i skład cokierkOw na 

.przedai z powodu choroby blisko ezfco- 
*y. 5L*>9 Morgan ul. 11 

BARGAIN dom, $80 rentu miesięcz- 
nie. Cena $5100. Mysłowski, 1136 N. 
Winchester ave. 

TEATR w polskiej okolicy tanio do 
sprzedania. Wiadomość 1562 North 
B.ve. 11 

ι—1 i·.·.·.-.. ·~ 

KUPNO I SPR7FOAŻ. 

Muszą Być Sprze- 
dane w Krótkości 

3 budynki (każda lota 30x1251 — 

blisko zaklad&w Crane'a. Przynoszą 
13 procent na czysto na pieniądzach 
ulokowanych. Budynki te są w do- 

brym stanie na konkretowym funda- 
mencie, mają. elektrykę, gaz, kąpie- 
le. Kaidy dom ma 3 mieszkania po 

6 pokoi. Cena za i ΓΑΛΠ 
każdy budynek 

Potrzeba ? 1500 gotówki na każdy. 
Bndynki tylko G lat temu budowane. 

Zgłosić eię osobiście lub listownie do 

Adwokata 

P. H. Schwaba 
20 N. La Salle St. 

Pokoj 621 

Mieszkanie 

3001 Ν, Central Park Av. 
Blisko Milwaukee Ave. 

NA SPRZEDAŻ DUŻY 
BARGAIN 

3 piętrowy murowany dom. baee- 
ment i 2-6 i 7 po m i es* kań i skład 
w tyle, 6 pokojowy cotta^o z base- 
mentem, rentu $81 miesięcznie —· 

Sprxed-ajç, aby zamknie sj>adek. — 

Cena. $6500. Potrzeba $2900, reerta 
mierięcanie. * 

JAMES E. MELICH 
5939 W. 12th Słr, 

Cicero, III. 

Wdowa sprzeda properta bardzo ta- 

nio, 2piętra brick, 4 renta po 4 po- 
koje, baeement, góra, porcze, ustę- 
py, f** Dom Jeet w dobrym etanie 

i w dobrej okolicy, Wieko a«koły. — 

Potrzeba gotówki $1000. Działajcie 
eiybko. Zgłosić się 

2135 ARM1TAGE AVENUE. 
u 

Na Helenowie (279) 
Dwa. dwu piętrowe murowane domy 
4 renta po 4 pokoje, wvso«ki baae— 
men1. Cena tylko $6:>00. 
DOM KOMISOWY, 1553 Division ni. 

Na Stanisławowie (278) 
Trzy piętr. brick, 6 rentów po 4 po- 
koje, ustępy wewnątrz, wielka gó- 
ra na bieliznę i .cottago" w tyle. — 

Kentu $946. Cena $8500. 
DOM KOMISOWY, 1553 Division ul. 

Humboldt Park. 
Dwu piętr. dom, 2 renta po 4 i δ po- 
koi i wyaoki baseruent. Gotówki 
$500. Cena $2460. 
DOM KOMISOWY, 1553 Divieion ul. 

NA SPRZEDAŻ automobil limousine 
dwa wierzchy, zamiemić można na 

touring automobil. 1458 W. Chica- 
go ave. 11 

SPRZEDAM 3 loty w Irving Parku, 
z powodu wyjazdu do Europv za bar. 
d»o bajeczną cenę. Zgłosić się pod 
adresem. 5650 Grover ul., Jeffer- 
son Park. 11 

NA SPRZEDAŻ kuchenny piec i Pio 
rzyna. 1517 Austin ave., w tyle, u 

góry. 

M1CHIGANSKIE farmy! Rodacy 
nie kupjujcie nigdzie farmy, aż o- 

bejrzycie w naszej okolicy Scottvii- 
le, ziemia boę»t&, rodzi się wszyst- 
ko zboże, a sady się nadają, obficie, 
targ dobry na miejscu. Możecie na- 

być farmę jakq. chcecie, z inwenta- 
rzem, lub bez, za -wasz^ cenę, z ma- 

ła wpłaty. Przyjedźcie prosto na far 
my. Adam Slamkowsfci, R. 2, Βοχ 
48, Ludington, Mich. ll 

ELEKTRYCZNY szewski zakład — 

sprzedam dobre wyrobione miejsce. 
537 N. Ashland ave., Chicago. 11 

NA SPRZEDAŻ garnitur parlorowy 
3 kawałkowy i pedestał. Oma $6o. 
3045 Klbridge ave., blisko Central 
Park ave. 11 

NA SPRZBDAŻ 3 piętrowy murera, 

ny dom, skład i pomieszkania. 732 
W. Division ul. Rentu $720. Zróbcie 
ofertę. H. J. Franzen. 4313 Kamer-- 
ling ave. Albany 5584. 

DOBRY automobil na sprzedaż — 

Hayne® 15 roku model, 7 pasażero- 
wy. Cerna $400. Adres K. Burkowski 
4642-4S S. Weeteru ave., Chicaga, 
Ι1Ί. 13 

NA SPRZEDAŻ kuchenny pieo i 
skórzana kanapa, tanio. Fi-tzsimmons 
3 435 Lawrence ave. 

ZA BEZCEN Mitchell, 7 osobowy 
automobil, elektryczne światła, zi- 
mo-we zasłony, w dobrym porządku. 
$325. Garfield 5170. 11 

NA SPRZEDAŻ 2-6 pokojwe flats, 
i 1-4 pokojowe flats, garaż wszyst- 
ko w dobrym porządku, rentu rocz- 

nie $552. — 1655 N. Artoeian ave. 
Π 

KOŁYSKA na sprzedaż, tanio. — 

1338 Comell ul. 

NA SPRZEDAŻ garnitur parlorowy 
i dywany, dobry bargain. 1928 Mil- 
waukee ave., L'gie piętro, blisko Cen 
ter ul. Ib 

NA SPRZEJDAŻ pokojowy piec. — 

1334 N. Ashland ave., 2gie piętro. 

AVONDALE sprzedam tanio dom, 

frame, 4 mieszkania — 2 po 3 po- 
koje, 2 po 4, iota 50x125. gaz, u- 

stępy. Rontu $36. Cena $3300. Ma- 
ta wołata. Zgłosić się 43 29 Roecoe 

ul., blisko Milwaukee ave. 

NA SPRC&EDAZ skład cukierków — 

naprzeciw szkoły. 953 N. Ashland 
ave. Il 

NTA SPRZEDAZ harmonia 4 rzędowa 
chromatyczna, rosyjski system, — 

sprzedam za $75. — 1062 Milwau- 
kee ave. 11 

* ■ 

KUPNO Ι SPRZEDAŻ. 
DOM i lata na sprzedaż tanio, 8-4 

pokojowe mieszkania. Cena $8500. 
Rentu $1080 rocznie. 1517 Emma 

ul. Właściciel. 11 

NA SPRZEDAŻ mleczarnia 2020 N. 
Robe y ul. 11 

NA SPRZEDAŻ na Hoyne ave., bli- 

sko CorteĄ, 2 piętrowy murowany 
budynek, 1-7 pokoi i 1-6 pokoi, ba- 
sement, gaz, elektryka, kąpiele i u- 

etępy. Cena $6500. — Zgłoeić ale 
1143 N. Robey ul. Telefon Humboldt 
3386, 11 

NA SPRZEDA# farm* 77 akrowa, 
8 mil na sachOd od Bt. Charles, 111. 

4-5 pod pługiem, 30 akrów paitki- 
eka i bom. Drzewa o»wocowe, trzy 
studnie, zaibudowania, bieżąca woda, 
z dwóch stron. $300 za akier, sprze- 

dam po $150 za akier, z powodu chu 
roby i starości. Nie chcę agentów. — 

Telefon Lincoln 4761. lu 

SKŁAD cukierków na sprzedaż. 840 
N. Robey ul. 13 

Ni 
SPRZEDAŻ 
ÉHC—gfc» jet: 
»»we jimee <j»v ko- 
cim i parirmnre 
uftijwwmcjd. 3ęwre 
ótje -tanio. 'Hta 
tn« na dfcfcKhńe 
mennołtr csęóri óo 

wmsyttkUihjùecôvr. 

689 Hfłwnkte 
A inw. 

NA SPRZEDAĆ 2 loty rogowo, lab 
w zamianę za trnck. Dobre miejsce 
na bysnes w Kenosha, Wis. A. Do- 
magalski.. 1 440O Sherman are., — 

Blue Island — Pcsen, 111. 10 

NA ZAMIANĘ. 
w okolicy Avondale 3 piętrowy i ba- 
srment murowany dom. 3 fiaty po <J 

pokoi z kąpielniami. Rogoża lot» 50 
xl 25. — 

Ktiklewiez i Krusiyński, 
tÎKÎ7 N. Robey ul. il 

NA SPRZEDAŻ lub zamianę 1704 
N. Robey ul., murowany i framu 

dom, 3 po ^"pokoi, g ai, kipiel, mor 

gnct. $3800. Rontu $46. — A. Mach, 
2008 N. Robey ul. li 

M-ETDLE na sprzodai. 2 23 2 Homer 
tri. 11 

BKI,AD icukierków do sprzedania. 
2059 W. Huron nl. 14 
2059 W. Huroa ul. 9-10-15-16-17 

NA SPROT7DAZ grosernia bardzo ta- 
nio. 3536 S. Honore ul. 15 

BARGAIN", 2 piętrowy frame skład 
1 fiat. na sprzedaż tanio, na Armi- 
tago ave., blisko California. Zgło- 
sić się 2824 Armitage aro. 11 

NA SPRZEDAZ tanio 2 loty z do- 
mem. blok od kościoła. Zgłosić się 
2625 Stark ul. 11 

DOBRA groeornîa, musi być sprze- 
dana zaraz bardzo tanio, z powodu 
wyjazdu. 819 N. Ashland ave. 10 

Nadzwyczajny Bargain 
Dwa dwu piętrowe domy na 

osobnych lotach (50X125) 
na 0 rontów Rent $0G0 
Domy te muszą być sprze- 
dane aby spadek zamknąć 
za cene tylko $4600 

ΙΙΑΜΜΑΝΝΆ BANK 
MOKGECZOWY 

1922 W. Chicago Avenue 
Telefon Humboldt 173 

irekupi 
<J>DD piękny 

$200 fo- 
nograf -pozosta 
wiony W maga- 
tyiiio. — Jest to 
maezyna bar-- 
dxo dobrejęo wy 
robu 1 zupełnie 
nowa włł*cxnie 
24 rekordy ł dla 
nowi point igła. 
darmo. Mamy 
także kilki» in- 
nych dobrych 
fonografów któ 
re sprzedamy 
bardzo tanio a- 

by eię -ioh poz- 
być. Mamy gar- 
nitury partero- 
wi· « z prawdziwej skóry oraz Jywa- J 
ny które sprzedamy tanio. Poza mia- S 
■to posyłamy na C. O. D. Porwała- S 
my wjTpa^óbówanie. Zgłosić się albo V 
r/vwk· sESLra. I>oetwa Darmo. > 

WESTERN FURN1TURE STORAGE \ 
2810 W. lUrrtoon vL < 

rhlea(o, III. ( 
Otwurte od 9trJ nui· do DteJ wie- ) 

μΛγ. W nirdxMc o4 10 d· 4. J 

73 Akrowa Farma S2200 
akrów zdrowej dębiny. Rodnie 

40 ton siana: kolej; backowe mia- 
sto i miastowy targ. Dobry 2 piętro- 
wy 7 pokojowy dom, odpoxiony; du 
ża stajnia; duży chlew dia świń i 
kurnik. Drzewa owocom. 50 a.kr6w 
urodzajnej ziemi. Drzewo wypłaci 
farmę. Część gotówki. Mam dużo ta- 
niości. 

E. R. BUNTING 
1113 Peach Str. 

Erie, Pennsylvanie. 
SPRZEDAM lub zamienię do»m 6 po 
mieszkań i grosernia na Maryanowie. 
Adres w adm. Dziennika Cbicago- 
skiego. 

NA SPRZEDAŻ buagalow -z słonecz- 
nym parlorem, furnace, mozaikowa 
kąpieinia. Cena $4300. Meyer 5331 
Grace ul., blisko Portale Park. li 

NA SPRZE7DAŻ meble z 4ch pokoi 
tanio. 2727 N. Mozart ul., lszo pię- 
tro. 11 

NA SPRZEDAŻ duie Bzafy, piękne 
— jedna na ubranie, druga na stat- 
ki. 1081 N. Marshfield ave. 11 

NA SPRZEDAŻ properta 4 piętrowy 
nowy murowany. Morgecz >2800 — 

pierwszy na procent, elektryka 
gaz, ustępy, dwa lata stare. 1557 N. 
Girard ul., tolieko Milwaukee ave. 

' 11 

KUPNO 1 SPRZEDAŁ 

Battennan i Glanz 
1111 Milwaukee Ave. 

OD roku 1368 pożyczamy o· 

realność. Od tego czasu po* 
tyczaliimy milioiy dolarów 

Połakom i przez to pomogliśmy 
im do nabycia własnego domib 

Czy mamy wam dopomódi? 
Rozmówić się moim po pol· 

fcku. v 

Wypożyczam Pieniądze 
na drogie iporfene na doged- 

anyoJb warunkach 

MAREK KRAUS 
1922 W. Chicago Ave. 
Blmro otv»rti w· Wtorek. ocwartek I nki 

tę do M«l WlMiorm. 

Realność INa fofnoc- 

nej Stronie. 
na sprzedaż — $500.00 gotówką 
115 miesięcznie kupiJadny cottage 

kąpiel, £a- gorąca i zimna woda, do 
fc-o, transportacya, blisko Central 
Park ave. i Milwaukee ave. 

WILLIAM ZELOSKY, 
3553 N. WESTKRN AVE. 
1078 MILWAUKEE AVE. 

NA SPRZEDAŻ buczernLa, czyli 
»kła4 wędlin, w polskiej okolicy. — 

1321 Huron al. 10 

FARMA 100 AKRÓW 
80 akrów pod pługiem, lesz-ta gruby 
las i pastwisko, duże nowe budynki ; 

wszystkie farmerskie maszyny, lo 
sztuk bydła. 3 dobre konie, świnie, 
kury, takie inny inwentarz, dużo 
rozmaitego zboża na tej farmie, —τ 

Ta farma jest blisko dużego miasta, 
blisko wielkich fabryk i polskiego 
kościoła, szkolą jest przy farmie.— 
Farma ta jest "bardzo dobra i w· do- 

brej okolicy. Właściciel musi sprze- 
dać bardzo tanio, lub zamienić aa 

properta. Po informacye zgłosić s>Ç: 

WL LEWANDOWSKI 
3015 Gresham Ave. 

blisko Milwaukee ave.. Telefon Mon. 
ticello 743S. 11 

NA SPRZEDAZ grueernia i skład 
delikatesów. 5100 Argyle ul., Jei· 

ferson Park. 10 

Farmy w Michigan 
uprawne i nieuprawn*,blisko mia- 
sta, na sprzedaż tanio. Łatwe w a- 

ruuki. Zgłosić aie do: 
F. WY HO W SKI 

330 LiktlM An. MUSKE60N, MICH. 
Kto. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy muro- 

wany dom, rogowy jest skład i 3 

mieszkania, jedno 5 pokoi, a dwa 

po 4 pokoje, pur. 2701 W. ISta ul. 
blisko Douglas Park. 10 

ι 

NA SPRZEDAŻ bargain, miesięczne 
spłaty, 4811 S. Kostner ave. blisko 

Archer, nowy cottage, woda i elek- 
tryka. li 

NA SPRZEDAŻ 6121 N. Lincoln ul. 
nowoczesny 2 flatowy budynek, ko- 
ścioły i szkoły blisko. Bargain, — 

miesięczne spłaty. 10 

ZA BEZCEN nowy $800 player for- 

tepian, tanio z 5 pokoi meblami. — 

1247 N. Robey ul. 11 

NA SPRZEDAŻ g-warantewany Pord 
truck 1917 A-l porządku. Panel bo- 
dy. Parker, 1440 Fulton ul. 10 

•BARDZO tanio grosernia buczernia 
i skład wędlin wdobrej okolicy. Do 
sprzedania, z powodu choroby. Adres 
w adm. Dziennika Chicagoskiego. 

10 

NA SPRZEDAŻ farma Michigan, 80 
akrów cgrodzona dokoła i budynki 
i 6tajnia i epichlerze także chlewy 
na świnie, >bardzo tanio, albo wymie- 
nię na dom, niech się zgłoszą agenci 
zapłacę dobre komisowe.. 1448 Erie 
ul., w tylnym domu. 10 

NA SPRZEDAZ buczernia z powo- 
du dwóch interesów^. Bardzo tanio. 
Adres w adm. Dziennika Chicago- 
skiego. ll 

Na sprzedaż 3 domy 2 flatowe w 

Logan Square, 2x6 pokoi, nowocze- 
sne urządzenie. ί ΑΕΑΠ 
Cena za każdy. .JpOûUU 
6 mie6»kafi po \ pokoje nowoczes- 

ZZTT: $14000| 
3 mięsa kami a po 6 pokoi, nowoctee- 

ZZTT*: $7800 
Mamy setki domów na sprzedaż, 

lub zamianę różnego rodzaju i w każ 
dej dzielnicy miasta, a więc kto 
chce prędko sprzedać lub kupić, lub 
zamienić, niech się do nas zgłosi 
a może sobie wybrać co potrzebuje 
każdego możemy zadowolić. 

J. MAZUR & CO. 
1831 Evergreen Ave. 

Telefon Humboldt 4072. ll 

NA SPRZEDAŻ 37 akrów urodzaj- 
nej farmy, budynki w dobrym po- 

rządku, silo cider mili, furnace w do-1 
mu, miękka i twarda woda w kueh- 
ni. 5 mil od miasta, 3 mile od kato- 
lickiego kościoła. Po dalsze mforma- 
cye pisać do Mr. L. P. Curtis, New 

Carliale, Ind. R. R. 2. 

NA SPRZEDAZ 3 piętrowy muro- 

wany dom, 3-5 pokojowe fiat*. — 

Cena $6700. Gotówki $1000, reezta 
na spłaty. Charles Jarchow, 3717 
Armitage are. BeJmcmt 2975. 

DWIE loty sprzedam 1-u-b zamienię 
za automobil; w okolicy Jadwigo, 
wa. — Telefon Humboldt 20*1. 

SPRZEDAM dom bardzo tanio, x 

powodu samotności. 946 N. Winche- 
ster are. li 

NA SPRZEDAŻ 2 fletowy 5 i 6 po- 
kojowy murewany dom, odnowiony 
ciepU wodą. ogrzewanie na lnem 
duży garaż na 2 automobile, lota 31» 
125. — 3717 Bernard ul., blisko 
Elston ave. 11 

SPRZEDAM lub wymienię bryk 3x4 
pokoje z ulepszeniami, zj* rogowy 
dom. 2615 Haddoa ave. 11 

KUPNO I SPRZEDAt. 
Healnoéé na Północno· Za- 

chodniej Stronie. 
Na eprzedaż bargain w okolicy Mil- 
waukee 1 Central Parle are. dwa 
nowoczesne budynki, jeden budynek 
δ 1 6 pokoi, i drugi budynek 2 J»it< 
pokojowe fiata. Kipiele, gaz, elek· 

[tryka. Rentu $960 rocznie. 37% *o- 

powa lota, ulica asfaltowana zręcz- 
nie do tramwajów i górnej stacyl. 

WILLIAM ZELOSKY 
I 3553 N. Western Ave. 

1078 Milwaukee Ave. 

PROPERTA nowoczesne na sprzeda? 
2-6 pokojowe flate, 5 po 4 yo 

koje, skład ze 6 pokojami, ce m en o- 

wy basement, gorą-r* woda ogrzewa, 
ny, lazy fiat i elektryka, ustępy w 

każdym mieszkaniu, murowany ga- 

raż. Wdowa zmuszona sprzedać. — 

2104 S. Waehtewaw ave. 1" 

NA SPRZEDAŻ tanio 2 domy na je- 
dnej locie, z tyłu drewniany na 4 

pomieszkania na froncie, 3 piętrowy 
murowany budynek na 6 pefnieet- 
kań. 1458 W. 17ta ul. 10' 

Wypożyczam Pieniądze 
na plerwMT i drujri 

MORGECZ także BO Ν DY 
Wytyka PiniąiM do Polski, Oalicjrił Po 
znania. Κπρυ ję Morgecze. Boady 1 Kot} 

TEOFIL/ STAN 
toae MILWAUKEE AVE 

Phone Ησητο* TOI. 

EXTRA BARGAIN. 
Jese'.i potrzebujecie meble to zoba· 
C7cie ten bargrain. Player fartepian 
1919 gtyl. Piękny garnitur parloro. 
wy, meble do jadalni I sypialni .dy- 

wany, itd. Sprzedam za jak^badź u- 

nr'arkowana cenç. wszystko jak no- 

wef/ takie $200 ι dubeltowy spreey- 
na fonograf grający wezystkie re- 

kordy, sprzedam za $55 z rekorda- 

1922 So. Kcdzic Ave. 
22 paida. 

DO sprzedania 2 piętrowy budyn&k·, 
pół akra gruntu, kury, krowa, koń 

i wóz. 6S5S Giddinsc ul. li 

NA SPRZEDAŻ k?pie-ie TurkitU 
Bath House, z calem urządzeniem. 
Adres w adm, Dziennika Chicago— 
skiego. 13 

POLSKA buczernia do sprzedania. 
711 N*. Afihland are. 13 

NA SPRZEDAŻ dobre 4 domy, 2 na 

każJcj locie na Miedzi* .ko*ie, moa 

na kupić razem lub osobno lub na 

zamianę sprzedaję z powodu samot 
ności. 14 20 W. Superior ul., 2ffie pi$ 
tro, front. 11 

WIELKI BARGAIM 
$3,375 

Dwu piętrowy fiat bedyn^k. W Ί| 

akonałym etanie. Kąpiels. Bliake 

Św. Józafita koAc'.ola 1 ezko'.y IUl« 

ako czterech linii tramwajowych 

Tylko $4500 gotówka, reertc aa cplr.. 

<7. 

WM. ZELOSKY 
3553 N. Western Avo 

1078 Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ. 
β jKłkojwy bmjçuJoiv, gctówki $250, 
furnes, ogrzewanie elektryczno świa- 

tła, nowoczesny, reszta jak rent. 
l>wa fletowy nowoczesny murowany 

l/udynek, łatwe warunki. Ceaa $5900 
Jan W. Pły warczy U, 
.1157 N. Crawford a7C. 

róg Belmont. ^ Tel. lrving 780. 
^ 10 

5 POKOJOWY bungalow χ 3 lotami, 
120x125, bargain. 291S North Mc- 
Vicker ave. 11 

SPRZEDAM groeernię na waszych 
warunkach. Południowa strona, ład- 
na lokacya, Jntere.* gwarantowany. 
Na żądanie moę»ę da £ na próbę. — 

Adres w adm. Dziennika Chicago- 
skiego. 10 

GROSERNIA na sprzedaż z powodu 
wyjazdu do innego miasta. 1431 
£mm« ul. 11 

PODARKI prowiantów, groseryi 1 

ubrań dla krewnych i przyjaciół w 

Polecę, poślemy wasze wysyłki opia- 
cooe. G. W. Sheldon and Co. 22C 
S. SUte — Pok6j 1600. 13 * 

Wielki płoniłtfa w królikach. Do- 
starczymy wam dobrą rasę do cho- 
wu „Belgian Harce", „Flemish 
Gianta" i „New Zealand Reds" i ku- 
pujemy wszystkie które wychowacie. 
Zgłosić sio i zobaczcie nas:a *lelk| 
farmę królików z rajsami które o- 

trzymują medale na wazystkich wy- 
stawach. 

Meek. Coort and Co., 
Ó136 W. Madison ni. 

XD " 

NA SPRZEDAZ śliczna saafa kra- 
wieoka, bardio tanio. 982 Milwau- 
kee are. 11 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy muro- 

wany dom, dobra lokacya, blisko poi 
β ki ego kościoła. 3810 Elston aye. 

/ li 

NA SPRZEDAZ dom przy 1835 Wa- 
bamsia are., lub zamienię z*, mniej- 
szy około Division ul. K. Cepuka*. 
1648 Division ul. 11 

NA SPRZEDAŻ budynek na Franei- 
tzkowe. Adres w adm. Dziennika 
Chicagoekiego. II 

NA SPRŻłKDAŻ meble z frontowe- 
go pokoju, w dobrym stanie. 1319 
Wicker Park ave. U 

NA SPRZEDAZ oi*aa.' 1635 Girard 
ul. 11 

NA SPRZEDAŻ aajace „checkere", 
dobrze markowane. 27o3 S. Spauld- 
ing ave., sgłosić stę po 6tej wieoao- 
rem. * 11 

Piękny Walnut uprlght fortepian aa 
sprzedaż, tanio. $90. —- 11 N. W o od 
ul., bliako Madison ul. 

NA SPR&Ï7DAZ ΓτοββτηίιΓίίΤΓ^ΐΪΓ 
Superior ul. 


