
Siła Rosyjskiego 
Kolosu. 

Niedawno zestawiono w „Russ- 
kiem Słowie" dane, mające wy- 
kazać o ile powiększyły się siły 
Rosyi ostatniemi czasy w poró- 
wnaniu do sił innych mocarstw. 

Przed miesiącem tam pisano: 
„Wielki program organizacyi 

sił wojskowych Rosyi tworzy ar- 

mię niebywale silną liczebnie i 

przewyższającą na tym punkcie 
połączone armie całego rzędu 
mocarstw. Na podstawie ustawy 
wojskowej z 1913 r., stan prezen- 

cyjny armii niemieckiej powinien 

być w ciągu dwóch lat doprowa- 

dzony do 784,000 podoficerów i 

szeregowców. — Armia zaś mo- 
narchii habsburskiej, po wejściu 
w życie ostatnio uchwalonej usta- 

wy wojskowej, będzie liczyła w 

czasie pokoju 460,000 ludzi. W re- 
ncie stan prezencyjny armii 

włoskiej wynosi teraz 300.000. 

„W ten sposób wszystkie trzy 
armie mocarstw należących do 

trójprzymierza będą liczyły 1,- 

.VI4.00 łudzi czyli o 120,000 ludzi 

jurniej, niż liczy armia rosyjska 
latem każdego roku. Podczas zi- 

my zaś armia rosyjska będzie 

przewyższała liczebnością trzy 

armie trójprzymierza, wraz z ar- 

mią japońską (250,000 ludzi w 

c/asie pokoju), turecką (220 ty- 

sięcy ludzi) i szwedzką (78,000 

ludzi w czasie, gdy rezerwiści są 

powołani). — Te sześć państw 
może przeciwstawić 2,092,00 lu- 

dzi, 2.116,«)00 ludzi armii rosyj-j 
skiej w miesiącach zimowych. 

..Gdyby stan obrony jakiegoś 
Państwa mierzony był tylko sto- 

pą pokojową jego armii to Rosya 
bez obawy mogłaby oczekiwac 

napadu, podobnego, jak w roku 

1812. W jaki sposób i kiedy pań- 
stwa, należące do trójprzymie- 
rza zareagują na program jenera- 
ła Suchomlinowa — to teraz nie , 

da się przewidzieć. Jeżeli jednak 
Niemcy i Aus.tro-Węgry powrócą 
do służby trzechletniej, to stosun-' 

nek sił rosyjskich do sił jej sąsia- j 
dów będzie mniej więcej ten sam, j 
cu dawniej." 

Dzienniki francuskie nie ustę- 

powały rosyjskim w fantastyce 
cm obliczaniu sił rosyjskicn, t-j 

raz roli, jaka im przypadnie na j 
wypadek wojny z Niemcami i 

\ s t ro- W e sram i. 

Wedle np. twierdzeń specyal- 
rego korespondenta „\latina", 

wysłanego do Petersburga na 

czas pobytu tamże prezydenta | 

Poincarego, Rosya może na wy-1 

padek wojny użyć przeciw Niem- 

com 32 korpusy armii. Niemcy 

/as ze swoich 25 korpusów mogą i 

zwrócić przeciw Rosyi tylko 6, 

bo resztę muszą skierować prze- 
ciw Francyi. Gdyby zaś teraz 

Niemcy zwiększyły stan prezen- 

cyjny swej armii o 50.000 ludzi 

— to Rosya odpowie na to po- 

większeniem swej armii w czasie 

pokoju o 100 do 150,000 ludzi, co 

jej przyjdzie bez żadnej trudno- 

ści wobec olbrzymiego, dotąd 

niewyczerpanego materyału w 

ludziach. 

Nie przywiązując zbytniej wa- 

gi do tych fantastycznie brzmią- 
cych wywodów francuskiego 
dziennikarza stwierdzić jednak 
trzeba, że ugrupowanie sił rosyj- 
skich już w czasie pokoju było 
tego rodzaju, iż mogło zrównowa- 

żyć stosunkowo powolną mobili- 

zacje wojsk rosyjskich w porów- 

uaniu do mobilizacyi innych ar- 

mii europejskich. I tak wzdłuż 

granic Niemiec, Austro - Węgier 
i Rumunii rozłożonych było w 

czasie pokoju 900,000 ludzi, w 

Petersburgu i jego okolicy 200,- 
000 ludzi, zaś poza linią Dźwiny 
1 Dniepru 550,000 ludzi. 
Z tern zdaje się w Wiedniu, 

względnie Berlinie, za mało się 
liczono, a za wiele polegano na 

szybkości własnej mobilizacyi — 

ta rachuba może jednak zawieść 

w sposób bardzo dotkliwy intere- 

sowanych. 

Oszustwa na poczcie fran- 
cuskiej. 

Na żądanie poczty francuskiej, 
policya paryska dołożyła starań 

w celu wykrycia sprawy wiel- 

kich oszustw na Poczcie parys— 

skiej. Usiłowania jej uwieńczone 

zostały pomyślnym skutkiem, u- 

dało jej się bowiem aresztować na 

głównej poczcie w Paryżu Niem- 
ca Bernarda Rohra z Kolonii. Za- 

rzucają mu, że w przeciągu dwóch 

miesięcy odebrał na przekazy po- 
cztowe. wystawiane przez innego 
oszusta, którego nazwiska wzbra- 

nia się podać, mniej więcej 15.000 
franków. Również aresztowano 

innego Niemca, Tannhausera, 

którego podejrzewają o współu-- 
dzial w wielkich międzynarodo- 
wych oszustwach dotyczących 
patentów. 

S. P. 

.•an Wilewski 

maż mój, członek Tow. Kościu- 

szko, Grupa 67 Z. . P., po krót 

kiej chorobie, pożegnał sie z tym 
światem, opatrzony św. Sakra- 
mentami. dnia 8go września. 

1914 roku, o godzinie 7:20 ra- 

no. 

Pogrzeb we wtorek, dnia ligo 
b. m., o godzinie 9:30 rano, z 

domu żałoby pnr. 1621 N. Her- 

mitaffe ave., do kościoła św. 

Trójcy, a stamtąd na cmentarz 

.św Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Maryanna AVilewska, żona; — 

Katarzyna. Antoni, dzieci: wra*. 

z cała rodziną. 

Wszystkim krewnym ! inajo- 
ravm donosimy tę smutną wia- 
domość iż najukochańszy synek 
nasz 

Ś. P. 
EDWARD 

do krótkiej chorobie, powięk- 
szył grono aniołków, daia Sgo 
sierpnia, o >»,< dżinie 7tn*j wie- 

czorem, przeżwbzy 6 miesięcy. 
Pogrzeb o<!o?izie się we wto- 

rek. o godzinie pół dj 9tej.-z 
domu żałoby pnr. 1358 Holt ul., 
do kościoła św. Stanisława K., 

a stamtąd na cmentarz św. Woj" 
ciecha. 

Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewu>vh 
i inajonyeŁ, w ciężkim zalu 

pogrążeni: 
Stefan i M^rya Pryc'ila. podłl 

et: Stefan, braciszek. 

dM 

W dwudziestoletnią rocznicę 

śmierci śp. Andrzeja i Teresy 

Szwed, odbędzie się za ich dusze 
żałobna Msza św. we wtorek, d. 

ligo b. m.. o godzinię 8mej ra 

no, w kościele św. Stanisława 

Kostki, na która zapraszamy 

wszystkich krewnych i znajo- 
mych. 

Franciszek i Elżbieta Szwed, 

wraz z dziećmi. 

Wszystkim krewnym i znajo- J 
mym donosimy tę smutny wia- I 
domoeć iż najukochańsza matka I 
nasza 

Ś. P. 
Anna Żmudzińska 

Z domu Kreea fe 

po krótkiej chorobie, pożegnała I 
się z tym światem, opatrzona 
św. Sakramentami, dnia 9go 

sierpnia. 1914 roku, o godzinie 
6:15 rano, w podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w środę, 

dnia 12go sierpnia, b. r., o go- 

dzinie 9tej rano, z domu żałoby 

pnr. 2845 N. Ridgeway ave. do 

do kościoła św. Jacka, a stamtąd 

na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 

i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Jan. Konstanty i Antoni, sy- 

nowie; Julianna 1 Antonina. — 

córki; Anna. Johanna i Anna, 

synowe; Bernard Białkowski 
i 

Ignacy Kol*'tow»kl. zięciowie: 
— 

wnuki i wnuczki. 

Z MfcOl>ZIANKOWA. 
— Tow. Polek św. Barbary nr. 

374 Zjed. odbędzie miesięczne po- 

siedzenie dziś, dnia lOgo sierpnia, 
w 

bali parafialnej śś. Młodzianków. 
— 

Zofia Jakubiec, sekr. prot. 

Z KANTOWA. . 

— Tow. św. Ignacego B. i M. nr. 

110 S. P. w A. odbędzie miesięczne 

posiedzenie dziś wieczorem, dnia ,10 

sierpnia, o godzinie 7:30, w hali zwy 

.kłych posiedzeń. Na to posiedzenie 

mają członkowie przynieść swoje 

miesięczne książeczki do obrachunku 

z powodu zrezygnowania eekr. flnan" 

eowego. 
— M. Tomczak, prez.; A. 

Cierkowski, sekr. prot., 1464 W. E- 

rie ul. 
Z MARYANOWA. 

v— Tow. św. Wawrzyńca M. gr. 2^9 
Unii Polskiej w A. odbędzie półrocz- 

nę posiedzenie we wtorek, <jn. Hso 

sierpnia, o godzinie 7:30 wieczorem 

w hali nr. 4ty. Każdy członek powi- 

nien być o-becny, bo są ważne spra- 

wy do załatwienia; za nieobecność 

kara podług konstytucyi, zarazem ci 

co są winni za bilety piknikowe są 

proszeni się uliścić na tem posiedze- 

niu. — Alex. Popowski, prez.; Jan 

J. Sesko, sekr. prot., 1535 Dickson 

ul. 

Drobne ogłoszenia 
WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 

BLWIERSTWA 
Eksperci uczą. Przvrziv dajemy. Mała zapłata 
podczas nnuki. Czyst» 'es ki fach. Osobista .n- 

*trukcy». Dzienoe wieczorne kursą. Zapytać & 
o pana Witkowskiego 

Weeden's High Claes Barber Schoo! 
I2r>:t W. Madison ul.. 

Jedyna Odpowiedzialna 

Szkoła dla Polaków 
(założona 1889 r.) 

Najszybsza, najtańsza i gruntowna 
nauka angielskiego w klasach i kore- 

spondencyjnie—gwarantowana. Otwar- 
ta we dnie i wieczorami. W niedzielę 
i święta, od 10-tej do 12-tej przed pol. 

Narodowa Szkoła Języków 
11S 2 Milwaukee A.ve. 

wig Haddon Ave. 

UCZ SIĘ 3LWIEBSTW 
W kilko tygodniach; jasna, caysta i ta. 

iwa praca; narzędzia dajemy; we dnie I 
wieczorne klasy: egtamlnacya 1 wyda]»· 
By dyplomy; mtejice dla każdego m%t- 

esyaoi{ motoa tarablad pieniądze pod. 
im« naokL 

New Mełhod 8arber Scliool, 
€12 W. Madison ul., Chicag*. 

Drobne ogłoszenia 
2c ZA SŁOWO 

POLSKA agencya potrzebuje 5° 

dziewo»*^ do domowej obof" Naroż 

nik 22gie julicy 1 Troy. — Rockwell 
1309. 13 

ORGANISTY potrzeba fachowego 1 

trzeźwego. Domorosłym partaczom i 

starokrajsklm blaelerom nie opłaci 
sle z&łaszać. Rev. John Kubacki. — 

2414 W. Grace str.. South Pend. 

Ind. XXX 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie z wiktem. 1531 Emma ul., na do- 

le. w tyle. 10 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka--) 
nie z wiktem. 1531 Emma ul., na do- 
le, w tyle. 10 

Pokój do wynajęcia dla 2c"h panów. ; 

1118 Ashland ave. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1325 N. AShland ave. 0 

Poszukuj*» miejsca jako gospodyni w 
mieście lub na prowincył. Mogę pra 
cować jako samodzielna gospodyni. 
Adresować oferty do biura Dziennika 
Chicagoskiego. Koperty oznaczać li- 

terami M. K. 10 

ORGANISTA kawaler, biegły w mu- 
zyce, kościelnej, znający harmonię 
i kontrapunkt, poszukuje posady. Ła- 
skawy oferty do biura Dziennika Chi- 
cacgosklego. Koperty oznaczyć O. K. 

13 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania na czysto. 926 Milwaukee) 
ave 5-6-8-10-11 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na mie- 

szkanie. 1114 Milwaukee ave., 3cie 

piętro. 

POTRZEBA panów na mieszkanie z 

wiktem lub bez. 1939 Evergreen av· 
blisko Milwaukee ave. 

Drobne ogłoszenia 
11 m —« 

?C TjA Sł.O^O 

DO wynajęcia skład odpowiedni na 
balbiernie albo jakikolwiek interee 
1162 Milwaukee ave., róg: Haddon 
ave. ' 10 

ŁADNE wspólne kawalerskie miesz- 
kanie do wynajęcia. 2635 Iowa ul., 
u góry. 

DO wynajęcia umeblowane pokoje; 
osobne wejście, kapielnia. 1182 Mil- 

waukee ave. \ .12 

ORGANISTA — Nauczyciel, samot- 

ny. poszukuje posady od września. 

Posiada wychowanie i wykształcenie 

tutejsze; ma doświadczenie prowa- 

dzenia szkoły, oraz jest zdolnym dy- 
rygentem. P. J. Banaszewski, Ford 
City. Pa. 13 

Pokój do wynajęcia. 1670 Division 

Wejśiie od Paulina, 3cie piętro. 

POTRZEBA mężczvzn na mieszka- 

nie. Tanio. 1118 Ashland ave. 

ELEGANCKI pokój dla jednego lub 
dwóch nanów z A'iktem lub bez, ta- 

nio. 1756 North ave., 2gie piętro. — 

Terrey. 
.* 1 

POTRZEBA 2oh przyzwoitych męż- 

cz^n lub bezdzietne małżeństwo na 

mieszkanie. 1624 Waabnsia ave. 

POTRZEBA mężczyznę na mieszka- 

nie. 2321 Erankfort ul., blisko We- 

stern i Armitage. 11 

UMEBLOWANY pokój do wynajęcia, 
gaz. Mantellowitz, 1117 N. Ashland 

ave. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 

nie. 1347 Sloan ul., 4te piętro, tył. 

POTRZiwA pani na mieszkanie 
— 

1052 Milwaukee ave. 

POTRZBBA mężczyzn z wiktem do 

frontowego pokoju. 1159 Milwaukee 
ave. 

Pokój frontowy do wynajęcia dla 2 

porządnych panów. 1625 Brigham ul. 

POTRZEBA 2ch mężizyzn na miesz- 

kanie. 1064 Hermitage ave., 2gie pię 
tro. w tyle. 

PRACA. 
!c 7.A Sł.OWO 

POTRZEBA dziewcząt do prasowa- 
nia kieszeni do podszewki robienia, 

do zr-aczenia guzików (button sett- 

ers) i wykończarek przy kamizel- 

kach. 1621 N. Richmont ul. 
' 11 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 1439 N. Oakley boul. 10 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 

cząt i mężczyzn na parowych maszy- 
nach do szycia czapek (caps). Zno- 
sić się zaraz. Levinson Rharff and 

Levison, 330—32 S. Market ul., 3 

piętro. 12 

POTRZEBA starej kobiety do pilno- 
wania dziecka Prać ani prasować nie 

potrzeba. Dobre miejsce. 3601 W. 

Diversey ave., na salonem. XXX 

POTRZEBA pierwszorzędnego bla- 

charza. który może dachy pokrywać 
i stalowe sufity. Zgłosić sie pnr. — 

Stanisław J. Bauer, 2940 S. Throop 
ul· 

} 

POTRZEBA dziewczyny do pilnowa- 
nia dziecka 1 pomocy w domu. 2112 

Haddon ave., 2gie piętro, front, — 

zgłosić się po 4tej. 

POTRZEBA dziewczyny do przebie- 
rania papieru. 1116 W. Van Buren 

ul., Joe Carbone. 26 

POTRZEBA dziewczyny do restaura" 
cyi. 1452 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewczyny do szycia 
sukien i spodnie. 1056 — 14ta ul 

; 
11 

POTRZEBA starszej niewiasty do 

domowej roboty. 3225 Monticella 

ave., 3cie ipiętro. Avondale. 11 

POTRZEBA starszej kobiety do do- 

mowej roboty. Zgłosić sie zaraz. — 

1433 Cornell ul., 2gie piętro. 

POTRZEBA agenta do sprzedawania 
domów na dobre komisowe. 90R N. 

Ashland ave. XXX 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 2054 Webster ave. 12 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania. Po wyuczeniu dobry zaro— 

bek. 2153 Milwaukee avę. 12 

POTRZEBA dziewczyny lub starsze! 

kobiety do domowej roboty. 1701 W 

Erie ul. 10 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty z kraju ma pierwszeństwo. — 
1022 Noble ul. 10 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 

cząt przy papierowych pudełkach — 
(on covering and top labeling machi- 

ne). 2059 W. Washburn ave. 11 

POTRZEBA doświadczonej sprzeda- 
waczki w departamencie płaszczy i 

ubrań. The Twelfth Street Store, — 

12ta i Halsted ul. 10 

POTRZiEiBA pracowników s-zewków 

i wykończarek (finishers) przy spod- 
niach 318 W. Washington ul., 6te 

piętro. 

POTRZEBA dziewczyny do obsługi 
gości w cukierni. 1164 Milwaukee 

a^e. Musi znać angielskie; pierwszeń 
stwo ma co pracowała w restauracyl. 

POTRZEBA dobrego balbierza na 

wieczory. 1405 N. Asfiland ave. 

POTRZEBA prasownlków doświad- 
czonych przy kamizelkach. Stała pra 
ca. Ecker. 2310 Armltage ave. 12 

POTRZEBA pierwszorzędnych dziew 
czat ręcznych do aksamitnych koł- 

nierzy przy paltach (overcoats). — 

1611 Erally ul . róg Ashland. 

POTRZEBA kobiety do prania 1 Pra- 

sowania. 2653 Hirsch boul.. blisko 

Humboldt Parku. 2gie piętro. 

POTRZtBBA doświadczonych massy- 

niarzy lub maszyniarek przy surdu- 

tach. do zamykania ramion (ciose 

shoulders) t śctegowania dziur około 
ramion, także do fastrygowanla kan 
tów. Daube. Rosenthal and Co., 1749 
N. Winchester ave. j 
POTRZEBA dziewczyny mówiącej 
po niemiecku lub angielsku do ogól- 
nej domowej roboty. Musi umieć go- 
tować. Dwie osoby. 3220 Lincoln av. 
blisko Belmont. 

POTRZEBA do szycia kieszeni przy 
surdutach. 1511 Wabansia ave., blis- 

ko Dickson, tylny budynek. 

• 

PRACA. 
le ZA j»,OWQ 

POTRZEBA silnych mzczvzn do wy- 

fadywowania węgli z wagonów (coal 

aers), $2 dziennie, musza rozumieć 

po angielsku. Western Fuel Co., — 

Adams and Rockwell ul. 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 

niarek lub maszyniarzy przy spódni- 
cach (skirts). 1242 Milwaukee ave 

Harry Bernstein. 

POTRZTDBA dobrego chłopaka, mus' 

mówić po angielsku 832 Noble ul.. 

Plumbiarz. 

POTRZEBA 15 .bendh' molderów,— 
10 silnych robotników do lejami 
(foundry) na wyjazdu. Także żona- 

tego człowieka na farmę. $35 mie- 

sięcznie 1 utrzymanie. Narodowe 

Biuro Pracy. 1539 Chicago ave. 

POTRZEBA dziewczyny do ofisu. 
— 

która może pisać na maszynie. 1220 

Noble ul. 

POTRZTBA solicytorów do wina i li- 

kierów. Dobrych mężczyzn do obcho- 

dzenia polskie handle. Dobra sposob- 
ność dla bystrych mężczyzn. 

— J. S 

Crowe. 2070 Ogden ave. 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

stałe. 3614 Belmont ave., w Avon- 

riale. 
11 

POTRZE'BA cMopaka do piekarni.— 
52 Noble ul. 

POTRZWBA dziewczyny do ogólnej 

domowej roboty. 1054 N. Ashland 

ave. 

POTRZEBA 2oh doświadczonych męż 

;zyzn do pTacy na oodwórzu starego 

żelaztwa. 1717 N. Western ave., róg 

Wabansią. 

POTRZEBA krawezKi do domu. — 

2056 N. Leavitt ul. 

POTRZEBA starszej niewiasty do 

domowej roboty. 2113 Webster ave 

POTRZEBA dziewczyny do roboty. 

1924 Webster ave. 
* li 

BIURA PRACY. 
NajwięU:e i Najstarsze Biuro Pracy 
Potrze' r wielu dziewcząt do res».urnncyi, myciu 

statków $5 do $7 typodniowo. Niedziele 'wolne 

lub z niedz:ela. Kobiet do klubów od 1 do 2 do 

Zbierania btntków. Kuehivek do restnurancyl 
i salonów. Dz ewcząt do domowe] roboty, do 

hotelów 1 na wyjazd. Dz ewcząt dn fabryk. No- 

woprzybyłe utrzymują dobrą stalą pracę, niepo· 
bufecie czekać możecie iść zaraz do pracy. Jes 

teśmy w interesie 13 lat t dajemy najLepszij pracę. 
B75 Milwaukee Avu. nad upieką 

Kupno i Sprzedaż. 
2 c Z SLO""3. 

DWU piętrowy murowany dom ba- 

zement i stajnia. Dwa mieszkania 

nad składem, 4 i 6 pokojowe z ki- 

pielą, sprzedaję z powodu wyjazdy 
z miasta. 1810 Grand ave. 
———a ——a—a—— —n—e—— 

SZEWSKI warsztat na sprzedaż ta- 

nio. 1911 Ohio ul. 

NA SPRZEDAŻ automobil ciężarowy 
(truck), który kosztował $1250 za 

$500. Dobry jak nowy. 2219 W. ISt*1 
pl. L. Mrozowski. 

GROSERNTA za $450 na «Drzedaż za 
raz tanio. Polsko-słowiańska okolica 
2138 W. 25th str 11 

MBBLE sprzedam tanio z powodu 
samotności. Musza być sprzedane do 
czwartku. 1430 Iluron ul., 2gle pię- 

tro, tył. 11 

SPRZEDAM za pół ceny 4 krzesła i 

kolebacz jak nowe $4.50. Stół do ku 
chni 75c. Wielkie łóżko, materac l 

sprężyna $3. — 1036 N. Winchester 

ave., 2gie piętro, front. 

Na sprzedaż 
• 

3 piętrowy drewniany dom. Salon 
i 

bala, cztery pomieszkania, za $6000. 
Rentu rocznie $900, tj. 15ty procent 

Przyczyna sprzedania: właściciel nie 

jest w Chicago. Jos. C. Marson — 

916 Milwaukee ave. 11 

Extra bargain 
Na Helenowie dom drewniany w naj 

lepszym stanie. 4 pomieszkania no 4 

pokoje. Rent miesięcznie $41. Cena 

tylko $33ó0. M. Shawala, 2148 W. 

Chicago ave. 

NA SPRZEDAŻ mała mleczarnia ta- 

nio, jeżeli zaraz. 1654 W. i8tii pl. 

L iOSERNIA na sprzedaż tanio. — 

Dobre miejsce. 1903 W. Ohio ul. 11 

Kupno i Sprzeda. 
2c ZA Sł-iOWO. 

Sprzedaję Domy na Łat- j 
we Spłaty. 

' 

j 
Potrzeba $.00 du $500 gotówki. Wy- / 
mieuiam domy duże za małe,· z*» lot/ ! 
lub farmy. lobl pożyczk? o> pier- < 

wszy i drugi morgecz. Zabezpieczam < 

od ognia domy, doraowiznę — meble. J 
Automobile zabezpieczam od ognia, < 

wypadk£.v, soMzyi i złodziejów, < 

Teofil Stan 
1026 Milwaukee Ar·., blisko NoM· dL j 

Pieniądza ną Realność i 
My dafti*· "ani pożyózką Da drugi morgecz od 
200 do $10.000 na wasze ChicajrosUle ulepszone 
properts po procent. Miecie spłaead w mle· 
icznych ratnoh.-^ Pieniądze otrzymacie w krA 
U 'm czasie. Przyjemna usłutra·. 

Louis Stern & Company 
5 N. La Salle Ul. (Tacoma Budynek) 

Pekój 909 — TELEFON MAIN 4845 

Przyjdźcie do dom ktflrym całe ży- 
cie cieszyć się będziecie. 1)08 N. Ash- 
land ave. XXX 

3314 SO. HOYNE AVE. Pięcio-poko- 
jowy domek (cottage) $1375. Ścieki 
(sewers) woda, gaz, cemeutowe cho- 
dniki, asfaltowana ulica MC DON- 

NELL, 3622 SO. CALIFORNIA 

AVENUE. 18 

DWU MIESZKANIOWY MUROWA- 
NY, kamienny fundament, 5 i 6 po- 

koi. Marshafield avenue, blisko 35 

ulicy. Cena $3,300. Po warunki 

przyjdźcie do MC DONNELL, 3022 
SO. CALIFORNIA AVE. 18 

DWU MIESZKANIOWY MUROWA- 

NY Hermitage blisko 38-mej ulicy. 
$500 gotówki. Peszta do woli. Cena 
$3 000. MC DONNELL·, 3022 SO. 
CALIFORNIA AVE. 18 

DWA obwozy routes) mleka na 

sprzedaż. Sprzedam obie albo osob- 

no. 1206 Chicago ave. · 14 

DOBRY salon na sprzedaż. — Zgło- 
sić się 1040 N. Paulina ul. 10 

NA SPRZEDAZ domek (cottage) na 
dwa familie. 2636 Thomas ul. 10 

NA SPRZEDAŻ meble z 6 pokoi ta- 
nio. 1656 W. Chicago ave., 2gie pię- 
LI U. 

NA SPRZEDAŻ tanio skład męskiej 
galanteryl i krawieezyzny. Polska o-· 

koiica. Śliczny skład. Bardzo tani 
rent. 915 W. 31sza ul. 10 

SALON nawymiane albo sprzedaż, — 

fortepian. Dzierżawa (leaee) na 5 
lat. Adres w adm. Dziennika Chica- 
goskiego. 18 

ROGOWY salon na sprzedaż z licen- 
eyg. i urządzeniem. Zgłosić się 1760 
N. Winchester ave., Stenson Bre- 
wery. 10 

CZTEKO MIESZKANIOWY Marsh- 
field blislio 36-tej. Wielka taniość 
(Big bargain) za $5500. MC 1K)N- 
NKLL, 3022 SO. CALIFORNIA AVE- 
NUE. 18 

NA SPRZKDAż bargain 7 pokojowy 
cottage, nowoczesny. 3556 S. Wood 
ul. 12 

SALON, licence na sprzedaż. Sprze- 
dam za prawdziwą cenę. Adresujcie 
Dziennik Ohicagoski pod cyframi 
2240. . 10 

MAM wielki wybór farm na sprzedaż 
lub na zamianę na dom, ktoby chciał 
swój dom zamienić na dobra farmę, 
proszę się zgłosić do: M. Shaw ula, — 
2148 W. Chicago ave. 11 

Bargain na Winchester Ave. 
5300 kupi 2 piętrowy murowany dom 
nowe urządzenia, donosi $53. 

$7300 kupi 3 piętrowy murowany 

dom, wysoki bezement i „porch" do- 
nosi $65. 

Na Helenowie 
$7900 kupi 4 piętrowy murowany 

dom, 2 bloki od kościoła 3 bloki od 

parku. Donosi $85. Potrzeba $2000. 

$15,000 kupi 3 pitrowv murowany 
dom, róg interesowy. donosi $160. 

Po informacye zgłosić się 

1 41 N. Winchester ave. 
Blisko Division ul.t l-$ze piętro 

Kupno i Sprzedaż. 
2c ZA LOWO. 

Piękne Domy. 
Na sprzedaż eześć pokojowe, nowoczesne 

domy, blisko liuii tramwajowej. $100 
gotówką, reszta tak jak rent. Przyjdźcie 
i zobaczcie takowe na Irving Park Bou- 
levard i 61-st Court. 

F. C. Brown, Agent na miejscu. 

NA SPRZEDAŻ meble 1 piec kuchen" 
ny. 1302 N. Claremont ave., 2gie 
piętro.· u ; 11 

NA SPRZEDAŻ powóz (carriage), 2 

konie i puszorki za $350. Zgłosić się 
5137 W. 25ta ul., Cicero. 11 

ZAKŁAD szewiecki na sprzedaż w 

dobrem położeniu. Sprzedam tanio * 

powodu wyjazdu do kraju. ZgłosK 
się 2938 Milwaukee ave. 11 

NA SPRZEDAŻ salon i fortepian ta- 

nio. 1440 N. Ashland av«. 12 

PIEKARNIA na sprzedaż dwa skła- 

dy z powodu choroby za jakabąd* 
cenę. 1903 — 21sza ul. 1C 

NA SPRZEDAŻ piekarnia z powodu 
innego interesu, dobrze się opłaca-- 

cająca, tygodniowo sprzedaje za 

$300. 1734 W. 21 sza ul. 10 

DOM 1 lota duża stajnia. Róg zauł- 

ku ialley). Właściciel w tyle, 1845 
N. Winchester ave. John A. Bork. 10 

GROSERNIA na sprzedaż. 1406 W. 
Ohio ulica. 10 

NA SPRZEDAŻ dobrze opłacający si© 
skład. Sprzedam tanio. Z powodu ch0 

roby. 1527 Chicago ave. 11 

NA SPRZEDAŻ grosernia tanio. — 

1465 Tell pl. 12 

Uwaga Saloniści 
Kto ma salon z lajsnesem lub sam 

lajfines, a oprzykrzył mu się ten in- 

teres. lub nie chce go dalei prowadzić 
niechaj się zgłosi do mnie a zamienię 
mu na dobry budynek, dobrze się o- 

płacajęcy. L. Czosnykowekl, 811 N. 

Hermitage ave. 11 

WIELKI BARGAIN 
Około 30 procent dochodu. 
Na sprzedaż narożny dom składający siq 
ze składu i 5ciu mieszkań. Porcelanowo 

kąpiele i zlewy. Wszystkie mieszkania 
zawsze wynajęte. „Lease" na składzie 
na 3 lata. Dum ten znajduje siq na 44ej 
ulicy, blisko Stock Yardów. Rentu przy- 
nosi $840 rocznie. Cena domu tylko 
$5,950. Długu $3000, Potrzhba gotówki 
$2,950. Piszcie lub zgłoście się zaraz do 
właściciela 

I. HERRMAN, 
8. La Salle St., Chicago, III. 

Pokój Ne* York Life Bldg. 
Telefony: Central 9fl!) I Central 5300 

A enei nie potrzebują sit* *głae/ać· 

SALON na sprzedaż, polska okolica. 

1401 Blue Island ave. Telefon Canal 

2639. 14 

KTO DA $1200 gotówki za tę piękna 
25 stopowa lotę, nółnocno-wschodni 

narożnik Campbell ave. 1 Iowa ul. — 

[Adres 3057 Lexingtcn ul., lub telefo 

inujcie Garfield 5956. 10 

SPRZEDAM natychmiast gosernię i 

skład rzeżniczy z powodu wątłego 
zdrowia. Dobry interes. 727 Noble 

j ul. 
11 

NOWE i aleco znoszone krawcowa- 

ne ubrania i palta wartości $40 do 

$50 i wjżej. S. Gordon. 1415 S. 

Halsted ul. 
— 

GROSERNIA za $280 musi być sprze 

dana. 2114 Western ave. 

SALON na sprzedaż. Zapytać A. Nel- 

son. Skład hurtowny wódek 2091 

W. Chicago ave.f róig Robey. 

FARMA 
180 akrów, inwentarz, budynki, zbio- 

ry. Sprzedam tanio, lub wymienię za 

dom. Właściciel w Chicago. — 1432 

W. Walton ul. i Nortoh Ashland ave. 

John Suchan. 

$ weźmie zdrowego 1100 funtowe- 

go konia. $50 dobrego 1000 funto- 

wego konia. 724 N. Western ave. 12 

$75 KUPI młodego 1150 funtowego 

konia. Zapytać u góry. 2255 W. Chi- 

cago avę. 12 

SKŁAD rzeźniczy na sprzedaż z po- 

wodu nieszczęścia. Sprzedam za 

$150. Zgłosić się 1272 Augusta ul. 

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutną wia. 

do mość, iż najukochańaza żona i matka nasza 

śp. Elżbieta Ruszkowska, (z domu Kubkowska), 
członkini Kóżańca Św. (par. św. Wojciechu) 

po krótkiej a ciężkiej chorobie, pożegnała się z tym światem, 

opatrzona św. Sakramentami, dnia 8-go sierpnia, o godzinie 
4:40 po południu w podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, dnia ll-go sierpnia, o 

godzinie 10-ej rano, z domu żałobv, p. . 284H 
No. Harnlin Ave 

do kościoła św. Jacka, a z tamtąd na cmentarz św. Wojciecha, 
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krjwuych 

i znajomych, w smutku pogrążeni : 

FrauciszeU, mąż: J< n, Wal rya, Jozef, Franciszek 
i Felikti, d/ieci: Fr. nc szek Kubkow.ski, brat; Maryan- 
n& Ktiwieiska, siostra: Stanisława Kou«tjncya, syno- 

we, wnuki i wnuczki wraz z całą familią. 

Baczność! 
Na sprzedaż za pół ceny. 
Skład i 9 mieszkań* Drży 

byznesowej ulicy. Rentu 
$1200 rocznie;cena $6500. 
Gotówki $2000. Reszta 

łatwe spłaty. Trzy domy 
i loty przy Wabansia ave. 
Blisko Elston ave. Rent 

$600. Cena $5500. Gotów 
ki $1500. Reszta łatwe 

spłaty. 

M. A. La Buy 

^)15 
Milwaukee 

Ave^ 

Domy i loty tanio do sprzedania na Stanisła· j 
wowie, Maryanowie, Jadwigowle, Jackowie, Helenowie itd. 
1 Kllalrn Pliiraffn AIT. M- 11/_ _1 2-piętrowy maro. | illal/ni llirlłffn AV. I W- 11/.-I ^ 

Wa Mozart UI., 2 piętrowy murowa- 
n.v diun, c*na $22i0. 

Narożnik na Stanisławowie: 
2 Ictjr i 2 domy murowane; 8 piętrowa; 
wszistkiił mieszkania zajęte ciągle; 

rentn 

około gl50 mireięcznie. Cepy nie podamy, 
lecz iiii>eim.v przyjńć po adree a po obe . 

rzpn* >zr6bi ił» nam ofertę Potrzeba małą 

ty Ikr /-ęść gotOwką 

lia nnvionuniv· wjny, prjsy mod- 
ticello i School ulicach ; narożnik. Podaj- 
cie ofertą'. 

Na Stanisławowie: 
Division ulicy, dobre miejsce dla akue/.er· 
ki lub doktora. Cena $5500, Mala wpłata. 

tr : 

£g10SiC SI wprosi UO roilfticgu uIUI« 

ThomasS. Blaghowski & Co. 
Milwaukee ave., Chicago. 

Biuro otwarte co wieczór aż do godziny 9ej 

FARMY! FARMY! FARMY! 
Teraz czas zobaczyć farmy w stanie Wisconsin! Ofiarujemy wybór z 

80,000 akrów! Ceny $9 do $20 za akier. Mała wpłata, reszta na najniż- 
szych dogodnych spłatach. Przyjdźcie do ofjsu pod nr. 1154 Milwau· 
kce ave., a dowiecie się jak łatwo możecie mieć własną farmę. 

fCCCCi 

Przyjdź Do Nas Na Farmy 
Jedyna sposobność dla biednego do zapewnienia sobie bytu na przyszłość. 

Początkującym dajemy pracę i dobre mieszkanie. 
U nas możesz kupić farmę za wpłatą $200. Blisko 200 farm sprzedaliśmy w roku l&13-ym. 
W naszej nowuzałożonej Kolonii Polskiej „Pelplin" Wisconein mamy jeszcze około800działek »sprzedaż. W ro- 

ku 1913-ym sprzedaliśmy okuło 200 farm. Blisko połowa z nich są nowowyroblone 
z domami nowowybudowanymi. Mo- 

żesz u nas nabyć ładny kawałek gruntu za małą wpłatę. Nie koniecznie musisz na niej zaraz się osiedlić, jrdy ją ku- 

pisz. Możesz w mieście pracować i farmę spłacać, a pdy gorsze czasy nastaną, nie będziesz potrzebował nikomu być 

poddanym, tylko przyjdziesz na swoją własność i będziesz pracował 
sam dla siebie. Możesz też obrać sobie farmę i po- 

wiedzieć nam ile ziemi chcesz mieć pod pługiem i jakie zabudowania mleć wybudowane, a my ziemię oczyścimy i 

dom wybudujemy, tak że będziesz mógł rozpocząć gospodarkę na dobre, 
na nowowyrobionej farmie. Możesz kupić od 

nas farmę nowowyrobioną z nowym domem za małą wpłatą. Możesz zitmię swoją obrobić a 
w wolnym czasie u nas 

pracować. Jeżeli kupisz od nas farmę nowowyrobioną, będziesz miał własny dom, więc nie będziesz potrzebował 
dzier 

żawy płacić. Będziesz także" miał własne mleko. i'r, masło, jaja, kartofle, 
rozmaite warzywa i darmowy opał, więc ży- 

cie ciebie kosztować będzie mało. a pieniądze | oiye cane ze zbiorów i u nas zarobione będziesz mógł obracać na spła- 
tę farmy. Setki ludzi już mają giunt zakupiony 

o ·. iele już jest osiedlonych. 

Będzie to jedna z uajwiększycb i najbogatszych Kolonij Polskich w Ameryce. Jeżeli chcesz kawałek najżyźniej. 
szej ziemi w Ameryce to pisz po dalsze informacye. 

Nie więcej tylko list napisać a wszystkiego się dowiesz. Adres: 

Bracia Worzaliowie, Wydawcy „Rolnika" i „Gwiazdy Polarnej" 408- 410 Main ·(., Dept. 26, Stcvcns Point, Wi». 
Z Chicago i okolicy niech s>ią zgłaszają wprost do nae/.ego ofi-u w Chicago pn. 1155 Milwaukee A»*.. blUlco Division ul 

l _«.· .. . ...» : 


