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Korespondent berlińskiego 
"Tageblattu" donosi z Tokio, że 

Niemcy nie powinny łudzić się 
nadzieją, aby uprzejmem zacho- 
waniem się wobec Japonii mogły 
Japończyków usposobić przy- 
tii\ ifebie. Nienawiść do 

^'ie^ców jest w krainie kwiatu 
wiśniowego tak głęboka, że po- 
kojową mowa Buelowa o dobrych 
stosunkach japońsko niemiec- 
kich wywołała tylko objawy ja- 
dowitego sarkazmu lub wyraźnej 
niechęci. Wpływowy dziennik 
"Nichi Nichi'', którego wydawcą 
jest obecnie były minister spraw 
zagranicznych Koto wylicza w 

odpowiedzi na mowę Buelowa 
wszystkie krzywdy, które Niem- 

cy wyrządziły Japonii, i piętnuje 
ich bezczelne zachowanie się w 

wojnie chińskiej, zabór Kiauczau 
i jego następstwa. 

"Jeżeli niemieckie Towarzy- 
stwo akcyjne o charakterze pry- 
watnym — mówi między innem: 
dziennik japoński — sprzedaje 
jednej ze stron wojujących okrę- 
ty, nie jest to, ściśle biorąc, we- 

dług litery prawa złamaniem neu- 

tralności. Ale niechaj się Niem- 
com nie zdaje, że przez takie i 

tym podobne postępki zrzucają z 

siebie odpowiedzialność moralną. 
Faktem jest, że Rosya nabyła od 

niemieckiego Towarzystwa że- 

glugi kilka okrętów z najwidocz- 
niejszym zamiarem, aby korzy- 
stać z nich, jako ze statków po- 
mocniczych w celach wojennych. 
Owo Towarzystwo żeglugi jest 
bardzo wielkie i stoi pod opieką 
rządu niemieckiego. A wobec te- 

go oburzenie Japonii na Niem- 
ców jest bardzo naturalne." 

Dalej przypomina "Nichi Ni- 

chi" zabranie Kiauczau przez 
Niemców i bierne zachowanie się 
Japonii w tej sprawie, oświadcza- 

jąc przytem w tonie bardzo sta- 

nowczym i nawet prowokują- 
cym, że Niemcy po raz drugi na 

bierność Japonii liczyć nie po- 

winny, gdyby przyszła im ocho- 

ta rozszerzenia swoich teryto- 
ryów chińskich. , 

Zaznaczamy jeszcze, że dzien- 
nik "japan Times" przedruko- 
wał cały powyżej w urywkach 
cytowany artykuł ż napisem: "O- 

strzeżenie dla Niemiec." 

ńslciego, 
*ie u- 

rozzu- 

Fłancya, 
simtej. ak- 

dla 

Rosyi,-nie- jest bynajmniej tak | 
znienawidzona, jak Niemcy, bo 

występowała zawsze z surowa 

powagą; bez zbytecznej kokiete- 

ryi i elastyczności. Japonia rozu- 

mie, że Francya jest sprzymie- 
rzeńcem Rosyi i spełnia tylko 
swój obowiązek, Niemców nato- 

miast nazywa "Kwadji Dorobo," 
to znaczy: "złodziej, który krad- 
nie wtedy, gdy gdziekolwiek po- 
żar wybuchnie." 

Korespondent "Tageblattu" ! 
kończy swoje uwagi w słowach 
następujących: 

'"Trzeba podziwiać politykę da- I 
lekowidzów angielskich, którzy 
już podczas — a nawet przed 
wojną chińsko japońską poło- 
żyli fundament przyszłego przy- 
mierza z Japonią i tej dyploma- 
cyi pozostali wierni. Wówczas 
to wpływ Niemców w Japonii do- 

sięgał swojego szczytu we wszy- 
stkich dziedzinach. Niemieccy u- 

czeni wykładali w uniwersyte- 
tach japońskich, a niemieccy na- 

uczyciele w szkołach średnich, 

niemieccy lekarze ordynowali w 

szpitalach i niemieccy instrukto- 
rowie rej wodzili w armii japoń- 
skiej. Nie było zaiste trudną rze- 

czą zapewnić wówczas także su- 

premacyę handlowi niemieckie- 

mu, który rozwijał się bujnie w 

Japonii, gdyby... no! gdyby na- 

sza dyplomacya miała tutaj zdol- 

niejszych przedstawicieli i gdyby 
"last not kast" nasi politycy w 

ojczyźnie mieli wzrok nieco by- 
strzejszy. Obecnie na czas długi 
uważać trzeba wpływ Niemiec w 

Japonii za stracony. Anglicy sie- 

dzą tu mocno w siodle, a kunszto- 

wnie poplątanych nitek polityki 
angielskiej nie można tak prze- 
ciąć, jak Aleksander Wielki prze- 
ciął węzeł gordyjski." 

* 

Paryski "Matin" powiada na I 

czele numeru rozstawionenii i 

czcionkami: 
"Rządy Paryża i Berlina poro- 

zumiewają się obecnie ze sobą w 

sprawie marokańskiej. Nasza dy- 
plomacya gra otwartemi kartami; 
minister spraw zewnętrznych i 

prezes ministrów oświadczyli tak 

głośno, że dosłyszano ich wszy* 
dzie :: Francya jest gotowa od- 

powiedzieć na każde pytanie i 

rozproszyć wszelkie wątpliwo- 
ści. Cesarz Wilhelm ligi zdawał 

się żałować, że nie utrzymywano 

go w świadomości celów, jakie 
Francya dopiąć zamierzała w u- 

kładach swoich z sułtanem Maro- 

ka. P. Delcasse bardzo szybko 
wyjaśnił istotę rzeczy. Wszakże 

konwersacya nie prz\ brała po 
stronie niemiedciej tego tonu za- 

ufania i serdeczności, jakiego 
spodziewać sie należało. 

"Zdaje się, że Niemcy grają 
z nami w grę, która polega na 

tem, aby awansować, jeżeli gra- 

jący się cofa, a cdfać się, gdy a- 

wansuje. Francya nie ma innego 
celu przed oczyma, jak dopomódz 
sułtanowi do odzyskania pełnej 
władzy zwierzchniczej nad swoi- 

mi poddanymi i do wskrzeszenia 

prawdziwej jego udzielności. Nie 

zagraża prawom żadnego pań- 
stwa, ani interesom handlowym, 
ani zawartym umowom. Czego 
chcą Niemc.y, skoro poręczyliśmy 
niezawisłość sułtana, "otwarcie 

drzwi" i swobodę handlu wszyst- 
kich narodów? Czy nie. żywią 
Niemcy ukrytych zamiarów." 

Niech je odkryją. Jakakolwiek 
byłaby ich potęga, cesarz niemie- 

cki mtisi zrzec się nadziei zada* 

nia nam porażki, gdyby to była 
nawet tylko porażka próżności. 

"Czy nie dostrzegł on przyję- 
cia, jakie pierwsza jego manife- 

stacya wywołała u wszystkich 
mocarstw? Napróżno szukał po- 

mocy w Ameryce i w Europie na- 

wet u swoich sprzymierzeńców. 
Gdyby Niemcy w obecnej chwili 
ośmieliły się naruszyć pokój eu- 

ropejski, to można zapewnić je 
kategorycznie, że nie znalazłyby 
nigdzie poparcia. Wilhelm ligi, 
wyparłby się własnej przeszłości, 
gdyby w chwili, w której z tru- 

dem umiejscowiony zatarg 
wschodnio azyatycki wymaga 

podwójnej czujności wszystkich 
mocarstw europejskich, puścił się 
na manowce polityki kaprysu. 

"Francya, silna przez swoje 
prawo, swoją bezinteresowność, 

jasność swojej polityki i 

zaufanie-wszystfcwh mocarstw do j 
•«h'PV^>jgT9:<#. nie i 

1 
.• ... 

obawia się niczego. rsie jest ona 

odosobniona, jak w r. 1870. Odo- 
sobnienie zagraża naodwrót 
Niemcom, które z uroszczeniami 
swojemi znalazłyby się same na 

świecie." 
Pierwsze to może słowó, wy- 

powiedziane w obecnym zatargu, 
godne Francyi. Wywołało ono też 

silny efekt patryotyczny, którego 
nie stłumiła małoduszna kampa- 
nia, prowadzona przeciw p. Del- 
cassemu przez Jauresa w doktry- 
nerskim jego wszechpokojowym 
organie "Humanite." 

o 

UWAGI. 

Jakiś "oficer — katolik" za- 

mieścił w "Rusi" artykuł, w któ- 

rym pasierbami armii nazywa o- 

ficerów Polaków, skrępowanych 
wszelkiemi ograniczeniami. 

"Dostępnym rodzajem broni 
dla oficerów katolików są pie- 
chota i kawalerya. Do gwardyi ró- 
wnież można się dostać, ale za 

wielką protekcyą". 
Dalej autor zaznacza trzyma- 

nie się ścisłej procentowości i 

wylicza te stanowiska, które na 

zawsze są zamknięte dla Pola- 

ków, następnie mówi o języku i 

religii. 
"Pomnę, przed laty iociu wszy- 

stkich nas katolików zawezwał 
dowódca pułku i zaproponował 
podpisanie deklaracyi, że nigdy i 
w żadnym wypadku nie będzie- 
my się posługiwali mową polską 
nawet w ognisku rodzinnem. To 

ostatnie żądanie rozumie się do- 
dał sam dowódca gorliwy. 

"Co do tolcrancyi religijnej, to 

dopiero niedawno wprowadzono 
do ustawy służby wewnętrznej 
przepis, pozwalający innowiercom 

uczęszczać do swoich świątyń w 

niedziele. Ale w dni galowe mu- 

szą iść do cerkwi. To dotyczy 
żołnierzy. 

"Oficerowie katolicy w dni 

galowe powinni wysłuchać nabo- 

żeństwa w cerkwi, czego bardzo 
uważnie pilnują dowódcy i w ra- 

zie najmniejszego uchybienia da- 

ją złą notę. Dzieje się to w tych 
miejscowościach, w których na 

jedną cerkiew przypada pięć ko- 

ściołów. 
"Rezultatem takiej "toleran- 

cyi" jest zupełna obojętność ofi- 
cerów katolików względem po- 
trzeb religijnych. Zjawisko wcale 
niepożądane d]a zarządu wojen- 
nego". 

* 

O naszych "gwiazdach" prze- 

bywających za granicą z wielkiem 

rozgoryczeniem pisze jedna z 

warszawskich gazet: 
Całe szczęście, że mamy wiel- 

kich, co podtrzymują wśród ob- 

cych naszą opinię. 
Wielki Reszke, jak donoszą pi- 

sma zagraniczne, był zaproszony 
na wieczór do paryskiego Rot- 

szylda. 
Na żądanie gospodarza, czy z 

własnej inieyatywy, (bo w opisie 
faktu brakuje tego szczegółu),za- 
śpiewał kilka aryj i zachwycił na- 

turalnie słuchaczy. 
Na odchodnem Rotszyld wyjął 

czek i poprosił śpiewaka, aby sam 

wypisał na nim kwotę, jaką uzna 

za stosowną. 
Reszke zaciął wargi, spojrzał 

dumnie i wziąwszy czek, podarł 
go na drobne kawałki, poczerń o- 

dezwał się w tonie suchym, a 

pełnym obrażonej dumy: 
— Mój przyjacielu! byłem u 

ciebie jako gość i jako taki chęt- 
nie śpiewałem. Zechciej jednak 
przyjąć do wiadomości, że jestem 
u ciebie raz ostatni. 

Czy Rotszyld się zawstydził? 
nie podają dzienniki. Ale co mu 

"nasz" Reszke zaimponował, tp 

zaimponował. 
Przypomina mi to wielkiego 

malarza,co darowywał obrazy ob- 

cym monarchom i naszym panom, 
ale od swoich biednych rodaków 

wymagał, aby je nabywali za gru- 
be pieniądze drogą składek publi- 
cznych. 

Jak się 2daje, czyby nie lepiej 
Reszke zrobił, gdyby wypisał na 

czeku jakie 10,000 franków i 

przesłał je na głodnych w War- 
szawie ? 

Tylko pytanie, czy on wie, że 

my mamy głodnych? 
Nasi "wielcy", żyjąćy-yteu? 

trajęh cywilizacyj nie trpsfcezą ;si^ 
o losy naszego zaścianka. 

Tym "zaściankiem" — stołecz- 
ne miasto Folski. 

Rosya jest obecnie podobna do 
człowieka niebezpiecznie chorego, 
który czuje ból we wszystkic.li 
członkach, który wszakże mógłby 

' 
odzyskać siły i zdrowie, gdyby 
nad nim rozciągnął opiekę zdolny 
lekarz. Takim lekarzem nie jest 
car. zastosowujący do chorego 
organizmu doraźne środki uspo- 
kajające chwilowy ból, lecz nie 

stanowiące właściwego lekarstwa, j 
Proklamował wolność wyznań, 
zdecydował się na drobne ulgi 
dla starowierców, Polaków, Fin- 

landęzyków i żydów, ustanawia 
lokalne ziemstwa i zgadza się na 

udzielanie sobie rad, co dalej ma 

uczynić, ażeby wszystkim dogo- 
dzić, chcąc zaś zadowolnić wszy- 
stkich, nie zadowolni nikogo, 
prócz — czynownictwa. 

* 

Tymczasem to czynownictwo 
jest właśnie owym rakiem, toczą- 

cym państwowy organizm Rosyi, 
czynownictwo podtrzymuje sa- 

modzierżawie, ażeby płaszcząc 
się u nóg cara, kłócić z sobą 
przeróżne żywioły społeczne i 

trzymać w swem ręku władzę je- 
dynie w celu dogodzenia własnej 
ambicyi i kieszeni. 

Ażeby uzdrowić chory orga- 
nizm Rosyi, należy wyciąć owe- 

go raka — czynownictwo, a za- 

miast przepisywać pacyentowi 
medyczne proszki i mikstury, po- 
zwolić mu odżywiać się ulubio- 

nymi pokarmami i używać ruchu. 

Należy ogłosić narodowi, że car 

zamierza zmienić z gruntu sy- 

stem rządowy, wyrzec się centra- 

lizacyi, rozpędzić na cztery wia- 

try otaczających go służalców i 

zostać z pana narodu, wykonaw- 
cą jego woli. Tak samo jak sułtan 

turecki nie utrzyma się na je- 
dnym z tronów chrześcijańskiej 
Europy, nie utrzyma się przy 
władzy wszechwładca c.ir. Tru- 

dno w Rosyi pogodzić z sobą naj- 
różnorodniejsze żywioły w skład 

państwa wchodzące, lecz żywio- 
ły te przestaną się burzyć, jeżeli 
każdy z nieii-będzie miał swoich 

przedstawitieR w radzie państwa, 
wyszłej z łon$i narodu i wyręcza- 

jącej czynownictwo w uchwala- 
niu praw. Niechby c.ar zadowolili! 

się szczęściem dobierania sobie 

zdolnych i uczciwych urzędni- 
ków, którzyby byli wykonawcami 
woli narodu,'Teżeli carscy urzę- 

dnicy pozostahą nadal wykonaw- 
cami carskich' ukazów, a nie u- 

chwał narodu, cały dzisiejszy u- 

strój państwowy runie, a wraz 

z czynownictwem obali się carski 
tron. Drobne ulgi i reformy nie 

zażegnają katastrofy, zwłaszcza 

jeżeli na polu bitwy nie zdobędzie 
się wojsko carskie na odniesienie 

stanowczego zwycięstwa. 
o 

Zastosowanie mądrości dzikich. 

Przysłowie afrykańskich kra- 

jowców brzmi jak następuje: "Za- 
nim będziesz chciał leczyć in- 

nych, lecz samego siebie." A my 
ludzie cywilizowani, często mo- 

glibyśmy korzystać z napomknie- 
nia, zawartego w tem filozoficz- 
nem wyrażeniu nieokrzesanych 
mieszkańców Afryki. Zwyczajnie 
opiekujemy śię wszystkiem o 

czem pomyśleć można, lec.z za- 

niedbujemy nasze własne zdro- 
wie. Szczególnie podczas wiosny 
i pory latowej powinniśmy u- 

trzymać krew czystą i w ten spo- 
sób chronić jedyny prawdziwy 
majątek człowieka. To uczynić 
można tylko przez używanie Se- 

very Czyściciela Krwi, o którym 
pan J. Bradac z Little Falls, N. 
Y. mówi: 'Tański Czyściciel 
Krwi wytrzymał próbę chwaleb- 
nie. Miałem tumory na twarzy, 
lecz po tiżyęiiu butelki znaczna 

liczba znikła, po drugiej tylko po- j 
łowa została, a po użyciu trzeciej 
tylko małe tu i owdzie się jesz- 
cze pojawiają. Nieczysta krew 

jest przyczyną brzydkich wyrzu- 
tów, tumorów i pryszczów, wy- 

wiera szkodliwy efekt na trawie- 

nie, oraz na bicie serca, sprowa- 
dzając także reumatyczne doleg- 
liwości. Sevefy Czyściciel Krwi 

.przeczyszcza'krew i leczy wszy- 

stkie choroby powstające z nie- 
• czystej krw&t. Cena. $1.00. Na 

\yie, Wszystkich aptekach-' 
Sjyera ,fo-> Cedarjj 

Książę i jubiler. 
Ks. Daniło, następca tronu 

czarnogórskiego, stanie nieba- 
wem przed sądem w Medyolanie 
z powodu długów, które zacią- 
gnął lekkomyślnie w krainie swo- 

jego szwagra, króla włoskiego. 
W r. 1897 książę obstalował u 

medyolańskiego jubilera Introi- 
niego klejnoty wartości 30,000 li- 
rów i, nie zapłaciwszy należności, 
zwróc.ił je po kilku miesiącach 
tak zbrudzone i pogięte, że mu- 

siano odnowić i oczyścić ich 0- 

prawy. Po pewnym czasie książę 
Danilo zgłosił się powtórnie i 
obstalował pierścień z dwiema 
perłami, obiecując jubilerowi ty- 
tuł dostawcy dworu czarnogór- 
skiego. Introini pierścień zrobił i 

wysłał, pieniędzy jednak, ani ty- 
tułu nie otrzymał. Kilka lat u- 

płynęło od tego czasu, a książę 
na listy jubilera wcale nie odpo- 
wiadał. W tych dniach wreszcie 

zjawił się znów w Medyolanie. 
Korzystając z tego, jubiler posłał 
mu natychmiast pozew sądowy 
z żądaniem zapłacenia 3750 lirów. 
Książę więc będzie musiał albo 

dług zapłacić, albo stanąć przed 
sądami włoskiemi. 

Matka uratowana przez dzieci. 
Pani Teresa Kroinar z Manito- 

woc, w Wisconsin, opowiadała 
nam, co jej dzieci dla niej uczyni- 
ły: "Jestem już starą kobietą" — 

mówiła. — "Lata i starość ode- 

brały mi wszystką siłę i byłam 
przygotowaną do zakończenia dni 
moich. Wówczas me dzieci przy- 

niosły mi Trinera Amerykański 
Eliksir Gorzkiego Wina, który w 

rzeczywistości działał w cudow- 

ny, zadziwiający nade wszystko 
sposób. Pomimo, żem zażywała 
je tylko w bardzo małych dozach, 
spostrzegłam wkrótce, jak szyb- 
'ko zyskiwałam na siłach; mój 
stracony dawno apetyt powrócił 
i całe moje ciało zostało odświe- 

żone i zasilone. Teraz nie mogła- 
bym się obyć bez tego nieocenio- 

nego toniku, mej jedynej nadzieji 
— i pragnę polecić je wszystkim 
chorym, starym i osłabionym o- 

sebom". Trinera Amerykański 
Eliksir Gorzkiego Wina wytwa- 
rza nową krew, przywraca pełną 
siłę żołądka i jest jedynem lekar- 

stwem, które czyni trawienie zu- 

pelnem. We wszystkich choro- 

bach żołądka jest to środek, na 

którym polegać w zupełności mo- 

żna. Do dostania w aptekach lub 

u fabrykanta Jos. Triner, 799 So. 

Ashland ave., Chicago, 111. 

Proces monarchy. 
W Oldenburgu, słynnym z gło- 

śnego procesu przeciw ministro- 
wi sprawiedliwości Ruhstratowi, 
obwinionemu o stałe uprawianie 
gry hazardowej, wszczęty będzie 
nowy proces, skandaliczniejszy 
jeszcze od poprzedniego. Tym ra- 

zem obwinionym jest sam wielki 

książę, obwiniającym zaś syn 
jego brata z małżeństwa morga- 
natycznego, hr. Welsburg. Ojciec 
hr. Welsburga zmarł w r. 1895, 
pozostawiając wdowę z domu ba- 

ronównę Natalię Vogel von Trie- 
senhof. Ród matki uważa hr. 

Welsburga za należącego do wy- 

sokiej arystokracyi niemieckiej, 
małżeństwo też z wielkim księ- 
ciem Elimarem Oldenburskim 

poczytywane być winno, zdaniem 
syna, za zawarte pomiędzy oso- 

bami równego stanu. Jeżeli zaś 
tak jest, to niema żadnego prawa 
odmawiać hr. Welsburgowi nie- 

tylko przywilejów księcia krwi, 
ale i praw do tronu oldenburskie- 

go. W skardze swojej domaga 
się przeto hr. Welsburg uznania 

go za członka rodziny panującej 
i wyznaczenia apanażów w sumie 

250,000 marek jednorazowo oraz 

18,000 m. pensyi rocznej dożywo- 
tnio. Sprawę swoją oddał skarżą- 
cy w ręce dwóch adwokatów: ol- 

denburskiego — Wissena i wie- 

deńskiego — Saela; wielki ksią- 
żę, który odbywa teraz podróż po 

morzu, obrał sobie adwokata 

Lahsego z Oldenburga. Sprawa 
lir. Welsburga niemiłe na dworze 

berlińskim widocznie sprawiła 
wrażenie, skoro na rozkaz cesa- 

rza Wilhelma hr. Welsburg wy- 

stąpić musiał z ;pułku gwardyi, w 

którym służył jako oficer w 

Poczdamie. Skarżący ze strony 

matki i żony, z domu hrabianki 
Hahn Basedow, ma silną pro- 

tekcyę możnych rodzin niemiec-. 

Mezkie j2 i *14 Ubrania po $10. 
Jutro mi.żemy wam zaoszczędzić od $2 do $4.00 na ubraniu—mówimy $2 do 

$4 ponieważ wiele składów przy sprzedawaniu swych ubrań podaje c?ny po- 

dług wzoru l fa6onu, a nie podług rzeczywistej wartości, czyli innemi słowy, 

jeżeli pewltn kolor jest popularny 1 powszechnie przez wszystkich ż(\dany, 
to musi przynieść parę dolarów więcej, chociaż nie jest lepszy pod wzglę- 
dem materyału I wykończenia. Wiecie dobrze że to się zdarza bardzo czę- 

sto, dlatego mówimy że jesteśmy w stanie zaoszczędzić wara od $2.00 do £4, 

Zaoszczędzamy wam $2.00 od naszej regularnej, a |4.00 na niektórych 
ubraniach od ceny żądanej przez naszych konkurentów. Te ubrania są cał- 

kiem czyeto-wełniane worsted, piękne 1 modne elekta, pojedyńczel dubelto- 

we w piersiach, fronty formę swą zatrzymujące, ręcznie wykładane 1 aztafl- 

lowane ramiona, wielkości 84 do 50—także dla otyłych l izczupłych męż- 

czyzn. 

Specyalnie $10.00 

947,949 & 951 MILWAUKEE AVE 

HE1NEMANNS, 
989=991 Milwaukee Ave. 

SPRZEDAŻ MEBLI 
DYWANÓW 

Hi OTWARCIE WIOSENNE. 

Specyalna cena 95 centów. 

Masywny dębowy stolik, wielkości 
24x24, mocno zrobiony, wart $2.00 
— podczas naszej sprzedaży na 

otwarcie wiosenne ofia- ap 

rujemy 100 takich stoli- IWr 
ków po 

/vv 

Węgle Drzewo jfSS 
BZTfh cenach. W<«lo pr*ez nas sprzti- 
dtiwane eq absolutnie czyste, bez ka- 
mieni i paskudu, uk U i pewnością 
zaoszczędzicie na katdej toni® przy- 
najmniej pół dolara. 

Large Egg $7.10 
Smali Egg 7.85 
liange 
Clieatnut 7.85 
Pea Coal 4.00 
Black Band 5.25 
Baltimore & Olilo 4.75 
Illinois Egg H.76 
Illinois Nut 3.75 
Wash Nut 4.00 
Węgle dla kowalik 5.50 
Pocahontas 4.25 
Pocahontas Egg. 5.00 
PocahontHS Lump 5.00 
Kznlete drzewo, tak rwa- 

ne "slab*", korta 8.00 
Przeprowadzanie i ro/maite "ex- 

press" roboty wykonuje szybko i ta- 

nio. Zamawiającym większą ilość 
wiyjli lub drzewa odstępujemy stoso- 

wny rabat. 

Józef Świerczytlski 
i Berta Rypińska, 

736 N. Ashland Ave. 

Ważne dla Towarzystw! 
Niniejszym donosimy Szanownym Koda- 

kom ii objęliśmy tak swami 

ATLAS HALL, 
pn. 82—34 KMJIA ULICA. 

jp«t obszerna Hala do rabaw jako wetel i 
ept-eyalna d > posiedzeń, >arnzein Balon w 

kf róm mimjr zawsze na (kładzie wybór- 
ue importowane i krajowa wina, likiery 1 
c) paru. aawszo św oln piwo, jako tflź Pool 
Tablo dla ro. rywki. 

Polecamy ein. Szanownej Publiczności, 
j.eteśmy /.aweze potowi n» Jej usługi. 

i. ZYK, JAKÓB FRYCA. 

A, J, KWASIGROCH, 
Agent ubezpieczenia od ognia, 
Cślonek Flre UnaarwrlUr» AMocUtiou. 

Ą MSKURUJIS od OffiU W faajltptrjrol 
A .kompanIiłch..-r- wyrabiam wseelkli 

p? —' papiery !eg*!tt* 


