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WEDNESDAY, MAY 6. 1914. 

KALENDARZYK. 
juiro. 7 maja: §w. Domicelli p. 

RUCH PAROWCÓW. 
PRZYBYŁY: Nowy York: Kroon- 

land, Neekar, Kronprinz Wilhelm. 

Gibraltar: Canopic. Londyn: Alau- 

nia. San Francisco: Nippon Maru, 

Manoa. Montreal: Gramplan, Tuni- 

sien. Que bec: Sicilian. Athenia. 

ODESZŁY: Nowy York: Ancona. 

Kaiser Franz Joseph I. Belvedere, 

Manuel Calvo. Brema: Kaiser Wil- 

helm II, Kaiser Wilhelm der Grosse. 

Rotterdam: Nieuw Amsterdam. Nea- 

pol: Prinzess Irene Bergen: Kri· 

stianiafjord. Antwerpia: Riverforth. 

Aatoria, Ore.: Glenlochy. Manila: 

Transport Sherman. Tłburon: Hawk· 

head. Brystol: Royal George. 

UWAGI. 
Echa wojen Bałkańskich. 

Przed kilku dniami ogłosiła 
swe sprawozdanie specyalna Ko- 

misya, wysadzona z łona Organi- 
zacyi Funduszu im. Carnegiego 
dla Propagandy Pokoju Między- 
narodowego, której zadaniem by- 
ło zbadać stosunki i okoliczność5 

towarzyszące ostatniej wojnie na 
Bałkanach, a raczej dwu ostat- 

nim stoczonym tam wojnom, — 

pierwszej sprzymierzeńców z 

Turcyą i drugiej sprzymierzeń- 
ców pomiędzy sobą. Komisya ta 
zwiedziła okolice, w których się 
wojna toczyła, odbyła liczne ob- 

jazdy, badania ścisłe i dokładne 

przeprowadziła, urządzała inter— 

wiewy w całej Europie, wszędzie 
— gdzie jakikolwiek dla się zna- 
leźć mogła materyał, a wreszcie 
teraz występuje z plonem swoich 

prac przed dzisiejszej kultury fo- 

rum. której nieledwie zdziera 

maskę huminitarności i pozy, a 

ukazuje jej właściwe oblicze, kry- 
jące poza powłoką pozorów cyAri- 
lizacyi — dawne nieodmienne 

barbarzyństwo. źą<lzę mordu, łu- 

pu i okrucieństwa. 

Konkluzye raportu są na- 

wskróś pessymistyczne: Komisya 
dochodzi do wniosków, że w o- 

becnych stosunkach na Bałkanie, 
które są wynikiem dalszym i bez- 

pośrednim wojen owych, pro- 

wadzonych z bezprzykładnem o- 
krucieństwem i ostatecznem wy- 

rafinowaniem zbrodniczych żądz 

najniższego rodzaju — jeszcze 

więc dzisiaj po rzekomej, a w 

gruncie rzeczy pozornej pacy fi— 

kacyi krain tych — wygląda tam 

i dzieje się tak, że faktycznie nie 

podobna uwierzyć w pokojowy 

rozwój układu wzajemnego o- 

wych ludów, a więc w trwałość 

pokoju wogóle na Bałkanie, a 

przez Bałkan w Europie... Po- 

prostu orzeka omawiany raport, 

że pokojowe rozwiązanie nagro- 
madzonych trudności i zawiści 

jest niemożlwi-e i wykluczone, a 

sytuacya — beznadziejna. 
* 

Raport obejmuje siedm ob- 

szernych rozdziałów i słowo 

wstępne, skreślone przez prof. N. 

Butler - Murray'a; wśród współ- 

pracowników Komisyi znajduje- 
mv najwybitniejszych uczonych 

współczesnych wszystkich kra- 

jów i narodów, jak : dr. Redlich, 

z Wiednia, prawnik pierwszorzę- 
dny/ baron de Constant i Justyn 

Codart, deputowani francuscy i 

znani działacze - społecznicy, 
prof. Schucking, z uniwersytetu 
marburskiego, redaktor pisma 
„Economist" I\r. Hirst, dr. Brails- 
iord, przedstawiciel W. Brytanii, 
prof. Miliukow, z Rosyi, oraz dr; 
Dutton, z amerykańskiego uni- 

wersytetu „Columbia". Komisya 
raport swój rozesłała obecnie do 
dyplomatów międzynarodowych, 
instytucyi, rządów, parlamen- 
tów i prasy: egzemplarz raportu 
i nasze pismo otrzymało, stamtąd 
też niektóre szczegóły cytujemy. 

* 

W obszernej broszurze znajdu- 
jemy na wstępie krótką historyę 
wojen bałkańskich, zakończenie 

zaś omawia moralne krwawych 
tych rozpraw rezultaty i socyalne 
skutki, opłakane — na lata całe 

dalekie. Szczególniejszą uwagę 
i wyczerpujące omówienie po- 

święcenie owemu „chaosowi mo- 

ralnemu i społecznemu," jaki w 

kolisko potworne ogarnął kraje 
całe i narody, nawet te, które od- 

niosły z walk omawianych suk— 
cesv terytoryalne, a także i te 

państwa, które pośrednio tylko 

były w walkach owych angażo- 
wane i ucierpiały np. na panice, 
wytworzonej wskutek pogróżek 
^mobilizacyjnych (Austrya - Ga- 

licya). Tu więc i my Polacy o- 
sobiście i bezpośrednio jesteśmy 
interesowani, bo i nasze ziemie 

dotknięte zostały ciężko ucis- 

kiem mobilizacyi austryackich i 

rosyjskich, a nawet jęczą pod re- 
zultatami ucisku tego — mate- 

ryalnymi — po dzień dzisiejszy, 
f · 

Osobny i spory rozdział zajmu- 
je w omawianem sprawozdaniu 
opisanie i komentowanie wstrzą- 

sających okrucieństw, popełnio- 
nych w czasie wojennych działań 

przez armie walczące wojsk — 

wszystkich faktycznie, bez wy- 

jątku. bałkańskich narodowości. 

Tu znajdujemy zestawienie i po- 

danie bez przesad stronniczych, 
bez umniejszeń czy łagodzeń — 

faktów rzeczywistych, autentycz- 
nych, które dotąd tylko w formie 

pogłosek po świecie krążyły, ale 

pewnego o nich nie wiedziano 

nic, poza informacyami prywat— 
nemi, mocno zatem nie odpowie- 
dzialnemi, oraz poza feljetonami 
dziennikarskimi, mającymi war- 
tość raczej tylko literacką. nie 

pozytywną i zabarwionymi stron- 
niczo, tak — że na nich zupełnie 

polegać nie było można. 

Fejletoniczne te informacye 
najczęściej spierały się pomiędzy 
sobą i znosiły nawzajem, prze- 

cząc jedne drugim, stąd owa nie- 
dawna jeszcze i pamiętna gmat- 
wanina wiadomości: teraz dopie- 
ro otrzymujemy jakieś dane. ma- 

jące wobec całego świata markę 
autorytetu, dokumentu, dokona- 

nego z całą uznania godną bez- 

stronnością, bez wszelkich uprze- 
dzeń, zawiści rasowych, czy ple- 
miennych, raczej na odwrót : 

pracę tę podyktowało wielkie li- 

mitowanie idei — niesienie ulgi 
ludzkości w jej nadcięższej cho- 
robie — a tą jest mordowanie się 
wzajemne narodów — wojna; 
robotę tu mamy kierowaną miło- 

ścią i wyrozumieniem dla tych, 
co byli winni, co błądzili, bo im 

błądzić — kazano, w imię szowi- 
nizmów narodowościowych, lub 

zaborów państwowych.... W o- 

mawianej książce otrzymujemy 

litanię faktów, smutnych bardzo, 

ciemną plamę stanowiących nie 

na tych, co je popełnili, ale na 

nas wszystkich, na całej kulturze 

współczesnej, na dzisiejszej cy— 
wilizacyi społeczeństw, które 

mogą tolerować taką straszliwą 

bolączkę pośród siebie, jak woj- 
na i tyle na nią poświęcać wszy- 
stkich najlepszych swych sił, za- 

sobów — tyle krwi i soków ży- 

wotnych. I gdy się opisy owych 
faktów czyta, dochodzi się do 

przekonania, że tamte fejletony i 

pogłoski i cała dziennikarska „li- 
teratura" Bałkanów, to wszystko 
było niestety i jest tylko bladym 
odblaskiem, tylko błahem echem 

rzeczywistości, tak bolesnej, że 
słów braknie do jej opisania! Ge- 
henna prawdziwa rozpętania 
wszelakich dopustów i klęsk na- 

stała w krainach bałkańskich, 

gdzie bracia, sąsiedzi, współple- 

mieńcy — katami i oprawcami 
sobie wzajem byli i żadnych tu 

pod tym względem nie było wy- 
jątków, bo ci byli tu tacy „do- 

brzy'*, jak tamci, Bułgarzy — jak 
Grecy, Serbowie — jak Czarno- 

górcy, Albańczycy — jako Tur- 

cy 
— 

wszyscy siebie wzajem by- 
li godni, żadnego z tych ludów 

szczególniej winić, ni żadnego 

rozgrzeszać nie podobna. 
+ 

Na ogół zawiści i mordercze in- 

stynkty kierowały się zasadniczo 
względem wyznaniowym: chrze- 

ścijanie mordowali mahometan, 

mahometanie chrześcijan, zależ- 
nie od tego, kto przypadkowo był 
górą : a mordowano się z takiem 
szaleńczem iście wyrafinowa- 
niem okrucieństwa, że pojęcie to 
wszelkie przechodzi i wyobraże- 
nie najbujnuiejszej iantazyi. 1 

jeszcze zrozumiaćby można ową 

plemienno - religijną zaciekłość 

przeciwko Turkom ciemięzcom— 
ciemiężonych od wieków tylu 
Bałkańców, ale nie mieści się w 

głowie taż sama albo i spotęgo- 
wana jeszcze orgia rozbestwienia, 
z jaką pastwili się Bułgarzy nad 

Grekami, Grecy nad Bułgarami, 
Serbowie itp. Nie wierzonoby 
szczegółom przytoczonym, jako 
przykłady i illustraćve w rapor- 
cie omawianym, gdyby Komisya 
rzeczona nie posiadała aż nadto 

wystarczających dowodów na po- 
krycie swoich twierdzeń i ugrun- 
towanie ich ponad wszelką wąt- 
pliwość. 

+ 

Raport kończy się pytaniem co 
państwa i mocarstwa większe, 
potężniejsze — przewodnie w ro- 
dzinie narodów i systemów poli- 
tycznych — powinny uczynić dla 
Bałkanu, który bynajmniej nie u- 
spokoił się jeszcze, owszem wre 
po dawnemu i dalej pokojowi po- 
wszechnemu zagraża? 

Odpowiedzią na to pytanie, aż 
nadto aktualne, jest — projekt, a- 
by koniecznie dla przyszłego sta- 

tecznego kulturalnego dźwigania 
kraju i ludów bałkańskich, aby 
dla pokoju dobroczynnego ich i 

całej Europy — skłonić państew- 
ka tamtejsze, czy zmusić je — w 
razie danej potrzeby, bv nieporo- 
zumienia swe i pretensye wzaje- 
mne, których tam zapowiada się 
jeszcze co niemiara, załatwiały— 
rozstrzygały nie bronią — dzi- 
kiem mordowaniem sie wzajem- 
nem, ale sądami polubownymi, co 
są nadzieją lepszej przyszłości 
dla ludzkości całej — są jutrznią 
szczęsnej doby, w której wojna 
będzie anachronizmem, będzie 
marą czasów dawnych, 0 jakich 
potomni ze zgrozą słuchać będą i 

ze wstrętem, ale której nie za- 

znają sami już nigdy: Ludzkość 
już wyrwie się ze stadyum pół- 
dzikości i pójdzie dalej — w po- 
koju i zgodzie. 

Wilki w Karpatach. 

Wycieczka Sekcyi Nafciarskiej 
odbyta w dni świąteczne, zapisa- 
ła się na długo w pamięci jej 
uczestników, dzięki niezwykłej 
przygodzie, jaką mieli w Karpa- 
tach. 
Noe była jasna i gwiaździsta 

— opiewa między innemi nade- 

słana nam relacya — więc raźno 

posuwano się w górę, przez za- 

lesione zbocza Karpat, gdy na- 
raz pochód został wstrzymany; 
naprzeciw idących bowiem za- 

migotały ślepia wilcze. Po krót- 

kiej naradzie jednak postanowio- 
no ruszyć dalej, gdyż stromy 

zjazd przy którym uczestnicy 
wycieczki musieliby się rozdzie- 

lić, przedstawiał daleko więcej 
niebezpieczeństwa, aniżeli dal- 

szy pochód. Ruszono wtedy przy 
świetle odstraszającej wilki la- 

tarki, wśród nieustannego wycia 
głodnych bestyi, starając się w 

tempie wyścjgowem osiągnąć 
górną granicę lasów i domek my- 
śliwski Bałajały. Kiedy koło-wil- 

cze; otaczające nafciarzy, zybt 
się zacieśniało, padał strzał re- 

wolwerowy, poczem nastawało 

parę chwil spokoju. Wśród tik 

niezwykłych okoliczności osiąg- 
nięto zaszronione połoniny, a w il 

ki, jak przewidywano, pozostały 
w lesie. Odległe ich przeciągłe 
wycia, długo ścigały jeszcze wy- 
cieczkę. Nad ranem już dotarto 

do Bałajły. 

W śródmieściu. 

„Dziennik Chicagoski" można 

nabyć w następujących mitj- 
scach: 
Przed składem Boston Store 

Przed apteką Buck and Rayner, 
Na narożnikach Washington i 

La Salle ul., u S. Głomskiego 118 

N. La Śalle ul. i u J. Heiminiaka, 
169 N. La Salle ul. : 

Niemiec, moskal i austryak złapali 

za szynkę i zaczęli ciągnąć każdy 

ku sobie; w końcu rozerwali 1 

ikażdemu w ręce został kawał szyn- 

ki (nie ryby!) 
^ ' V 

Tak samo, chociaż rusek, prusek i 

austryak rozerwali Polskę, to Polska 

zawsze pozostała Polską, bo nie mo- 

gła zamienić się na.... rybę. 

•o ^ 

Otóż pod jakimkolwiek urodziłeś 

się zaborem, to zawsze urodziłeś się 

w Polsce. 
O . 

o 

Wytłómacz to na rozum enumera- 

torowi i powiedz mu, że należysz 
do 

narodowości polskiej. 
' 

« ^ 

Jeżeli twój ojciec był Polakiem, to 

choćbyś się narodził nie tylko w Sta- 

nach Zjednoczonych, ale nawet na 

księżycu, to zawsze będziesz także 

Polakiem. 
* 

* 

Podług „programu czyszczenia 

wypada na dziś: 

Upiększenie frontu domu, trawy 

przed domem i naokoło chodników t 

zajęcie się ogródkiem. (Masz wszy- 

stko gotowe?) 
•- 

Roosevelt znowu dokonał wielkie] 

rzeczy, ale mało tego życiem nie 

przypłacił — a i teaz jeszcze trzęsie 

nim febra jak potężny wicher wątłym 

listkiem. 

Ludność Francyi obejmuje 11.- 

317,334 rodzin, a liczba dzieci w ro- 

dzinach przedstawia się w sposób 

następujący : 

1,805,744 rodzin niema dzieci, - 

2,967,571 rodzin ma po. 1 dziecku, 

2,661,378 rodzin ma po 2 dzieci. 

1,043,525 rodzin ma po 3 dzieci, 

987,392 rodzin ma po 4 dzieci, 

566,768 rodzin ma po 5 dzieci, 

327,241 rodzin ma po 6 dzieci, 

182.998 rodzin ma po 7 dzieci, 

94,729 rodzin ir.a po 8 dzieci, 

44,728 rodzin ma po 9 dzieci, 

50,039 rodzin ma po 10 dzieci, 

7,306 rodzin ma po 11 dzieci, 

3,508 rodzin ma po 12 dzieci, 

1,437 rodzin ma po 13 dzieci, 

554 rodzin ma po 14 dzieci, 

249 rodzin ma po 15 dzieci, 

79 rodzin ma po 16 dzieci, 

34 rodzin ma po 17 dzieci, 

46 rodzin ma po 18 dzieci I 

więcej. 
·» > 

Wardowe biuro cenzusowe w war- 

dzie 16-tej znajduje się w szkole Burr, 

przy N. Ashland i Wabansia ave. 

Wchód od Wabansia, 2-gie piętro. 

Tam można udać się z zażaleniem, 

gdyby enumerator nie chciał kogo 

wpisać jako Polaka. 

o c 

Najgorzej łudzi się ten, co myśli, 

że się już wyzbył wszelkich zludze. 

O . O 

Kto żyje zgodnie z ideałami swoi- 

mi, ten prawie nigdy nie dochodzi 

do majątku. Ale takie tylko życie 

jest naprawdę coś warte. 

O o 

Kto panować nad sobą potrafi, ten 

na wszystko zapatruje się pogodnie 

i. jest bliski szczytu powodzenia, 
· · 

Berlińska „Germania" zaznacza, że 

trudno podać rzeczywistą, liczbę Po- 

laków, bo państwa zaborcze obniża- 

żaj^. ich liczbę. Podług statystytki 

tych państw posiadają Polaków: 

W roku 1910 1900 1890 

Prusy 4,014,221 3/470,000 3,025,587 

Austrya 4,967,984 4,252.483 

Rosya 11.000",000 8,288,217 

Reszta Europy 1.000,000 

Stany Zjednoczone 2,930,000 

Inne części świata 400,OC0 

Razem 24,411,205 

Z tych 24% milionów zamieszkuje 

19 milionów geograficzną Polskę na 

przestrzeni 250,330 kilometrów kwa- 

dratowych, z których 42,179 kilome- 

trów kwadratowych przypada na za- 

bór pruski, 80,832 na zabór austrya- 

cki. 127,319 na zabór rosyjski. W 

Królestwie Polskiem wykazuje urzę- 

dowa statystyka rosyjska na 1900 r. 

9,001,344 Polaków. 

o & 

Kiedy nasi wrogewie licz?, że nas 

jest tylu, to możesz być pewny, że 

nas jest o wiele więcej. 
<· 

Dalej podaje „Germania" \ porów- 

nawczą statystykę państw europej- 

skich pod względem obszaru i zalud- 

nienia. 

mieszik. mil. kwadr. 

Rosya europ. 120,500,000 6,300,0000. 

Niemcy 64,925,983 540,857 

Austro-Węgry 49,211,727 673,425 

Polska (dawna) 24,411,205 732,643 
o & 

Pfóżno okrzyk grzmi zagłady! 
Razem — wróg nam nie da rady! 

Razem — nigdy nas nie zmoże, 
Razem — drwimy z wściekłych fal!... 

Oto się przybliża — dal, 
Na dziejowym nieboskłonie 

Już jutrzenka cudnie płonie, 
Już wolności wschodzą zorze... 

To wielkiego tryumf dzieła 

Dla Tej, która nie zginęła! 

< <- o 

Generał Villa oświadczył, że nigdy 
nie złączy się z Huercistami, aby 

walczyć przeciw Amerykanom, ale w 

razie potrzeby będzie walczył równo- 
cześnie z jednymi i drugimi. (Od- 

ważny!) 

Szczęście podobne jest do wielkich 

panów, którzy wolą być rozrzutnymi 

niż płacić długi. 

Ja za szczęście rozumiem to, co 

zbawiennym wpływem wznosi, kształ- 

ci i uszlachetnia ducha naszego, 
a 

za nieszczęście to, co go poniża, nik- 

czemni i gnębi. 

Narcyza żmichowska. 

A ^ 

Prawosławni ukrzyżowali w Alba- 

nii 250 Albańczyków a potem ich 

żywcem spalili. (Czy jest to wiek 

20-ty?) 

W Payżu, zrobili testament, poże- 

gnali się z tem. co żegnać było war- 

to i stanęli naprzeciw siebie: były 

minister Caillaux, (którego żona za- 

strzeliła redaktora) i jego wróg po- 

lityczny M. d'Aillieres. W ich ręikacii 

połyskiwały pistolety, a mordercza 

kula miała przebiegnąć tylko 25 

kroków, aby ugrzęznąć w sercu prze- 

ciwnika. Ponura cisza zaległa dooko- 

ła — a nagle grobowym głosem 

zabrzmiała komenda. Huknęły dwa 

wystrzały i Caillaux zrobi! 

dziurę w chmurach a d'Aillieres 

zabił trawę o dwa kroki od 

siebie, poczem obaj śmiertelni wro- 

gowie rzucili się sobie w objęcia, bo 

ich honorowi stało się zadość. (Hi- 

storya złotemi głoskami zapisała 

na swoich kartach opis tego strasz- 

nego pojedynku! ) 

6 ^ ^ 

Dlaczego to się nazywa „pojedy- 

nek", kiedy nie 1 ale 2 się bije? 

$· o <> 

Bóg nie nad głową mieszka, lecz 
w 

środku człowieka, więc 'kto w głowę 

zachodzi, od Boga ucieka. 

Gdzie kto będzie po śmierci, za 

życia odgadnie, gdzie się chylił za 

życia tam po śmierci wpadnie. 

Miłość jest chorobą, ale nie 

chroniczną. 

& 

Ze Stanów Oregon i Washington 

przewieziono do Portugalii 2,000 

grusz i jabłoni. (Wszystkie się przy- 

jęły·) 

Niejedną najserdeczniejszą przy- 

jaźń zabił... długi* język. 
O 

Wielbiciele Villi nazywają go piesz- 

czotliwie tygrysem. 

O O 

Człowiek może być takim, jak je- 

go myśli, ale nigdy takim, jak jego 

mowa. 

o o v 

„Chicago Daily Journal" zapytuje: 
— Co wolisz, czy, aby twoje „beblki" 

były zdrowe, czy muchy dobrze na- 

karmione? i dodaje: Zabij każdą 

muchę, którą ujrzysz, i to... dobrze! 

> * 

a tVtca biała iiiia. 

Czystą ma duszę, jak śnieżna szata, 

Niewinność myśli z czoła przebija, 

Tylko cień bólu po niem przelata, 

Szlachetną postać i smętne lica, 

Gdy ujrzysz, rzeknij: Polsika dziewi- 

ca. 

O O O 

Polska dziewica — Aniołem ziemi, 

Stojącym przy nas w każdej niedoli; 

Ona otacza nas skrzydły swemi, 

Za siebie cierpł i za nas boli, 

Bezpieczna uczuć polskich strażnica. 

Gdy przy niej czuwa — Polska dzie- 

wica. 

Kto zapłaci koszta podróży 
kronprinza do Afryki ? 

Dzienniki berlińskie mają nie- 

lada kłopot z racyi zamierzonej 

przez niemieckiego następcę tro- 

nu podróży do Afryki. Niewiado- 

mo, czy wogóle podróż ta przyj- 
dzie do skutku, ponieważ cesarz 
na nią jeszcze się nie zgodził. Już 
teraz jednak pytają pisma, kto 

puniesie koszty tej podróży: pań- 
stwo, czy sam następca tronu? 

Workarts zapewnia, że i rząd i 

stronnictwa rządowe nosiły się 
z myślą wystąpienia w parlamen- 
cie z projektem, ażeby koszty 

podróży, wynoszące 200 tys. mk., 

pokryte zostały .przez państwo 
z pieniędzy podatkowych całej 
ludności. Der deutsche Kurier za- 

pewnia teraz, że następca tronu 

pokryje te koszta z własnej szka- 

tuły, ponieważ rząd przekonał 
się, że wśród ludności Niemiec 

powstałyby nieprzyjemne zdzi- 

wienia i oburzenie przeciw wy- 
rzucaniu pieniędzy państwowych 
na prywatne podróże kronprin- 
ca. 

Ścigani o zdradę stanu. 

Prokutarya państwa ściga wi- 

ceburmistiza Trilera i prezesa 

sokołów słoweńskich dr. Orade- 

na zą zdradę stanu. Akt oskar- 
żenia zarzuca, szczególnie ostat- 

niemu, spisek z Serbią przeciw 

Austryi, według którego Sło- 

weńcy przejść mieli w razie woj- 
ny na stronę serbską. 

Będzie to zapewne tak samo 

zmyślona historya, jak w słyn- 

nej sprawie Friendjunga, którego 
dokumenty „zdrady" chorwatów 

•były sfałszowane. 

Polskie 
Tranzakcye 
Realnościowe 

Referuje specyainie dla 
„Oziennika Ghicagoskiego" 

Adw. Jan S. Rybicki 

Artesian ave., North 2447, front 

na zachód, 37J/X125; długu $4,- 
900; marca 7, Jakob Turzyński 
sprzedał Fran. Palewicz za $6,800 
Berlin ulica, 116 stóp na wschód 

od Western ave., front na północ, 
24X100; kwietnia 11, Anna M. 

Gough, Stanisławowi Kurowskie- 
mu za $2,350. > 

Central Park ave., 216 stóp na 

południe od Belmont ave., front 

na wschód; 25X120; długu $1,350 
kwietnia 22, Jan Lewandowski 

Ignacemu Demskiemu za $2,200. 
Center ave., 25 stóp na połud- 

nie od 49 Place, front na wschód, 
48X124; kwietnia 6, Jan Tomczak 
Ant. Juszkiewiczowi za $4,600. 

Coles ave., 325 stóp na połud- 
nie od 80 ul., front na wschód; 25 

X124; kwietnia 2, And. Dtrbsky 
Janowi Rojewskiemu za $2,700. 

Cornelia ul., 75 stóp na wschód 
od Rockwell ul., front na połud- 
nie; 25X124; kwietnia 24, Wm. 
I larcltke, Ign. Kolaczcwskiemu 

za $3,525. 

Diversey ave., południowo - 

wschodni narożnik Ridgeway av., 
front na północ; 52X125; długu 
$3,000; grad. 18, Klemens Bron- 
der Maryi Koczorowskiej za 

$5.000. 
t 

l^rie ul., W est północno-zacho- 
dni narożnik North Paulina ul. ; 

front na południe; 26X124; długu 
$7,375; kwietnia 24, Jan Zientek 
W ład. Bukowskiemu za $10. 

Erie ul., 192 stóp na wschód od 
Lincoln ul., front na północ; 24X 

123; długu $4,300; kwietnia* 18, 
W. W ees, Franc. Przybylskiemu 
za $10. 

52 ul., północno zachodni na- 
rożnik Ada ul., front na południe, 
49X121; kwietnia 13. Ant. Ziół- 

kowski Janowi Notowskiemu za 

$2,000. 
52 ave. North 180 stóp na po- 

łudnie od Dickens ave,, front na 

zachód; 37yjXł41; długu $1,600; 
kwietnia 27, Wm. B. Walrath, G. 

J. Kubińsknemu za $3,600. 
47 ul. 96 stóp na wschód od 

California ave., front na połud- 
nie; 25X122; kwietnia 15, Mary 
Parucka, Stan. Misiowoskiemu 

za $2,750. 
49 Place, 175 stój) na wschód 

od 1 hroop ul., front na południe; 
25X121; kwietnia 6, Leopold Pie- 

trowicz, P. Walkowiakowi za 

$2,550. 
Frankfort ul., 216 stóp na za- 

chód od Leavitt ul., front na po- 
łudnie; 24X100; kwietnia 4, J. 
Kamiński, Jak. Dwojakowskie— 
mu za $4,000. 

Gar/ield Boul., West 30 stóp 
na zachód ód Hoyne ave., front 

ha południe; 30X125; długu $1,- 
800; kwietnia 23, Chas. L. Cas- 

wcll i inni, J. Kozłowskiemu i 

innym za $3,800. 
Hansen ct., 30 stóp na północ- 

ny wschód od Noble ul., front na 

południowy wschód; 20X142; dłu 

gu $3,500; kwietnia 17, Andrzej 
Ladegaard, Edw. Przygockiemu 
za $1. 

Hermitage ave.. 75 stóp n«i po- 
łudnie od Cornelia ul., front na 

zachód ; 25X103; długu $2,000; 
kwietnia 25, Alb. Kasprzyk, Ja- 
nowi Paluch za $10. 

Huron ul., 104 stóp na północ 
od Noble ul., front na północ ; 25 

X125; długu $2,000; kwietnia 24, 
Jan Dydak, Mar. Kruk za $3,700. 

Kimball ave., 120 stóp na pół- 
noc od Belden ave., front na 

wschód; 24X125; stycznia 5, H. 

Allpart, Fran. Grabarskiemu za 

$3,000. 

Julian ul., 162 stóp na wschód 
od North Paulina ul., front na po- 
łudnie; 24X100; długu $1,400; 
kwietnia 24, T. F. Leśniak, Pio- 

trowi Sikora Sr. za $2,200. 
Laflin ul., 288 stóp na północ 

od 48 ul., front na zachód 24x124, 
1 kwietnia, Anna Smitz, Stan. Ko- 
złowskiemu za $2,100. 

Leavitt ul. 96 stóp na połud- 
nie od Lubeck ul.,front na zachód 

25x100, 28 kwietnia. Jan Kuja- 
wa, K. Adamskiemu, za $5,700. 

Le Moyne ul., 3512, front na 

południe 24x123, (długu $1,500), 

17 kwietnia, Ab. Kolkey, Janowi 
Skrzyckiemu za $5,500. 

Lincoln ul. 189 stóp na połud- 
nie od Armitage ave., front ni 

wschód, 21x125, (długu $1,300), 
8 kwietnia, Józ. Budzyński, Fran* 
Serafinowicz i inni za za $3,350. 

Marshfield ave., 175 stóp na 

południe od Emily ul., front na 

wschód, 25x130, 22 kwiétnia. G. 

Kcepke, Ign. Szymańskiemu z:i 

$4,000. 

Montana ul. zach., 125 stóp na 
północ od North Oaklcy ave., 

front na południe, 21x100, 28-go 
kwietnia, Anna Chmielewska, \V. 

Natighton za $7,000, 
Ohio ul., 96 stóp na wschód od 

Elizabeth ul., front na północ, 2ix 

100, (długu $4,000), 28 kwietira. 
Stefan Slachor, łanowi Dydak za 

ce.ooo. 
Ohio ul., południowo zachodni 

narożnik, Lincoln ul., front na 

północ 24x100, (długu $6,750), 1 

kwietnia, J. Wiech, Ign. Skonie- 
cznemu za $10. 

Ridgeway ave., 101 stóp na 

północny-wschów od George ul., 
front na południowy - wschód, 
25x130, 21 kwietnia. P. Schina— 

czeski, G. Kubickiemu za $2,400. 
32 Place.. 280 stóp na wschód 

od Morgan ul., front na północ, 
50x117; 22 kwietnia, Anna Okoń 
Lud. Placheckiemu, za $3,650. 

21 Place, W est 225 stóp na 

wschód od South Hoyne avc., 
front na północ 25x120, 22 kv.ic- 

tnia, Jan Rudnicki Annie Magc 
za $4,450. 

22 Place West 57 stóp na za- 

chód od Rockwell ul., front :n 

zachód 30x124, (długu $3,200), 18 

kwietnia, St. Skrzynecki, C. Zie- 
tlow za $10. 
Wallace ul., 173 stóp na pół- 

noc od 31 ul., front na wschód, 

25x130, (długu $5,250), 25 kwie- 
tnia. Jan Paluch Alb. Kasprzyk 
za $10. 

Skuteczna przez 30 lat 

Hottingera Herbata 
jest kombinacyą leczniczych ko^ 

rzeni, ziół, kwiatów, liści itd. 

Przyjemna w smaku i łagod.ia, 
lecz skutkuje. Pożyteczna we 

wszystkich wypadkach, gdy! 

prędki, bezpieczny i efektowny! 
środek jest potrzebny. Hottinge-, 
ra „Nuvo Family" herbata jest, 
doskonała na rozwolnienie dl<j 
tych, którzy cierpią na chronicz- 
ne zatwardzenie, różni się od in^ 

nych, gdyż nie pozostawia wnę- 
trzności w osłabionym stanie. 

Wzmacnia i buduje kiszki i wnę- 

trzności i po ciągłem używaniu,, 
można zmniejszyć dozę. 

Hottingera „Nuvo Family* 
herbata jest jedno z najlepszych 
i najskuteczniejszych lekarstv 

znanych na przeczyszczenie krwi 
i jest najlepszą wiosenną medy- 

cyną, czyni kompleksyę czystą i 

odświeża skórę, wygania prysz-i 

cze, żółte i brunatne płaty, czer« 

woność i świerzbienie skóry. 

Na sprzedaż przez wszystkich 

aptekarzy lub poślemy pocztą po 

otrzymaniu ceny 25c. 
Piszcie po bezpłatną próbkę. 

HOTTINGERA POLSKA APTEKA 
SOI Milwaukee Ave., róg Chicago Ave. 

i CHICAGO. ILL. 

I N. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

r Pln&tjrkuje we wszystkich «ądaoh 

59 Clark cl., nar. Randolpb 
307, 3d· pilro. Toi. Central 7071. 

II· wtorki 1 ozTViirtkt wieczorami w biurze Zi*· 
ÉDOMfli* r*. 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

89 Went Washington ulica, te pletr· 
Telefon Kinilo'pb 32W 

Wlteiorem; 920 Commercial a 
Telefon South Chicago 3"·2 5313 

JAN S. RYBICKI 
Adwokat 

16 — 154 W. Randolph St. Tel. Maioe 322S 
Wtorki, piątki i soboty, od 7mejdo9t«j wietrór 

por. 1122 Mi!*raa'«e A*e Te!. Monroe 3372 
Poniedziałki i czwartki, od 7m«j do 9tcj wi«cx6r 

par. 173S W. 18-tb St. Tel. Canal 1455 
Telefon w domu Canal 403. 

Praktykuj· f· wizyitki:h sądach. Egzaminuj* abitritły erai 
załatwiam otzalkla apraoy spadków· i kolekty. 

Obecnie roleer.kam pnr. 1701 W. iiota uL 

Edmund K. Jarecki 
ADWOKAT 

efta w mtaAclei pokój 1918 (19-t· 
BUSCTOR BUDYNKU, południowo veeeixodnf 
rćc Monroe 1 Clark al.— Tel. Rando.ph 287^ 
S domu wieczorem! 195 Armltaf ·^ 
róo Robey ulicy. — Telefon HumboLdt W 
PrMilądam abstrakty, pośredniczę w za Un 

§nch realDOŚci. zajmuję sio iprcwanit ···^ 
IM \ o ods7k^owan<e. 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

Pokoje 311 do 324 Unity Bid*. 
M· Central 71H8 1 7193 Automatic 42-tf· 

127 S. D car bor ul. 

Wleatorem od 7 do 9. Fokój zoa Bom 
Bldfr. Telefon Monroe 981. 

1225 N. Ashland uve. 

Aug. Q. UrbaSKl 
AD\VOKAT 

414 i 41S MIME BANK 81IDA 
lea. Hllwaakaa 1 Ashland avenm 

6 
Klesakanlsi *94· THOMAS ULICA, 

lifon w o fisi a: 
>NROE 888T. 

Telefon w <ło_ 
HUMBOLDT U 

ft. "· V·*" > -, 

sp 


