
Polacy wjiiicago. 
Z WOJCIECHOWA. 

— Wielkie przyjęcie przygotowuje 
parafia iw. Wojciecha dla Napjrzew. 
ks. Arcybiskupa Franciszka Albina 

Symona. W niedzielę odbyło się zebra- 

nie administracyi wszystkich towa- 

rzystw parafialnych i wyznaczono pr<*. 

gram przyjęcia. W sobotę stawią się 
wszystkie towarzystwa kompletnie co 

do członka około 7ej .wieczorem przy 

kościele. Po uformowaniu się wyma- 

sterują na spotkanie dostojnego go- 

ścia poprzedzeni Kawaleryą Polską 
Im. Pułaskiego, która wyjedzie wcze- 

śnie na powitanie dostojnika Kościoła 
i służyć mu będzie za eskortę. Woj- 
ciechowo będzie udekorowane z tej o 

kazyi i niezawodnie przyjęcie to bę- 
dzie jefdno z najwspanialszych, jakie 
wybitny nasz rodak doznał w swych 

podróżach po Ameryce. O całym prze- 

biegu przyjęcia i o pobycie Przew. 

ks. Arcybiskupa w "swej stolicy chi- 

cagoskiej" jaką ma być nasze Woj- 

ciechowo, doniesie korespondent 
"Dziennika". 

— Wojciechowianie przyczynili się 
świetnie do podniesienia imienia pol- 
skiego liczna "emigracyą" do Milwau- 

kee w zeszła niedzielę. Byli tam nasi 

wybitni obywatele, była nasza słynna 
Kawalerya Polska im. Pułaskiego, by- 
li nasi Krakusi św. Grzegorza, byli 
nasi Husarzy św. Marcina,, byli nasi 

Marynarze im. Kolumbusa, byli nasi 

Sokoli, i byli wszyscy tu wymienieni w 

swych mundurach, a nasza Kawalerya 
w dodatku nie szła pieiszo„ lecz w po- 

chodzie jechała konno, bo już tydzień 
przedtem zamówiono konie dla użytku I 

Kawaleryi w Milwaukee. Kawalerya o 

tyle się odznaczyła, że była jedynym 
oddziałem konnicy, jaki brał udział w 

świetnej paradzie przy odsłonięcia 
pomnika Kościuszki. Milwauczanie po- 

dziwiali naszy kawalerzystó.w i jest 
nadzieja że niebawem podobny oddział 
kawaleryi powstanie w grodzie śmie- 

tankowym. Rycerstwo nasze było w 

dywizyi ITgo Korpusu Wojsk Polskich 
w Ameryce pod komenda naczelnika 

Zygmunta Schmidta z Town of Lake. 
— Wielkie zmartwienie nawiedziła 

rodzinę powszechnie tu znana, pań, 
st.wa Czajów. Zmarła im w niedzielę 
ośmnastoletnia córka Wiktorya. Była 
ona lubiana przez wszystkich z powo- 
du swojej skromności. Nie tak dawno 

tej ukończyła studya i była wielką, po- 

mocą swemu ojcu w przedsiębiorstwie 
browarniczym, który wraz z ob. Ma- 

ciejewskim prowadzi pod firmą bro- 

waru Białego Orła. Zasmuconej rodzi- 
nie szlemy nasze współczucie. Po- 

grzeb ś. p. Wiktoryi odbędzie się w 

środę. 
— Powrócił tu z Panama„ w środko- 

wej Ameryce, ob. Antoni Dama, który 
tam był wyjechał do pracy przy wiel- 

kim kanale panamskim. Ciekawe jego 
opowiadanie o tamtejszych stosunkach 
i doświadczeniach podamy w "Dzien- 
niku". 
— Wojciechowo ma jednego więcej 

doktora polskiego w osobie dra. St Par 

rowskiego. życzymy po.wodzenia! 

Podziękowanie. 

W dalszym ciągu na budowę klaszto- 
ru Wiel. SS. Zmartwychwstania Pań. 

skiego złożyły ofiary przez delegacye 
następujące towarzystwa: Tow. sw. 

Stanisława B. i M. z parafii świętego 
Stanisława B. i M. $5; To;w. świętego 
Kazimierza Królewicza No. 30 Z. P. 
R. K. z parafii świętego Stanisława 
B. i M. $5; Dwór świętego Stanisława 
B. i M. No 1427 Z. K. L. z parafii świę- 
tego Stanisława B. i M. $5; Towarzy- 
stwo Młodzieńców świętego Jacka No 
10 M. P. z parafii świętego Stanisława 
B. i M. $3.50; Chór świętej Cecylii z 

parafii świętego Stanisława B. i M. 

$2. W poprzedniem zaś podziękowaniu 
omylonem zostało: Tow. świętego Ja- 
na Gwalberta For. z parafii św. Stani- 
sława Kostki $10; Tow. Panien Królo- 
wej Jadwigi z parafii ś.w. Jana Kan- 
tego $10. 

Wszystkim ofiarodawcom dziękują 
uprzejmie, śląc serdeczne "Bóg za- 

płać". 
Siostry Zmartwychwstania 

Pańskiego. 
— O 

ZAWIADOMIENIE. 
Dr. H. Stobiecka, 489 Milwau- 

kee a>ve., zawiadamia swych pa- 
cyentów że wyjechała na dąlsze 
studya do Europy na kilka mie- 

sięcy. 
Po powrocie podejmie dalszą 

praktykę. x 

o 

RUCH PAROWCÓW. 
Przybyły: 

Hamburg: Bluecher z N. Y. 

Brema: Barbarossa 2 N. Y. 

Glasgow: Mongclian z Montrealu, 
Parisian z N. Y. 

Cherbourg: Kaiser Wilhelm II z N. 

Y. 
Odeszły: 
Glasgow: Siberian do Filadelfii. 
Palermo. Slaronia do N. Y. 

Boulogne: Graf Waldersee do N. Y. 

o 

r" — Firma maklerska Fyfe, Manson 

and Co. zbankrutowała. Długi wyno- 

szą $83,000 a majątek tylko $66,000. 
■— Lekarze nie tracą nadziei, że 

Graeme Stewart, przemysłowiec i po- 

litykier odzyska zdrowie. 
— Szef policyi ni© przestaje werbo- 

wU ttjjWTofe, sBfcyalnycŁ s6lł«y«ółtów. 

Lefcadio Heam. 

KWAIDAN. 

(Japońskie opowieści o rzeczach 

dziwnych). 

Historya Uraszimy. 
Tysiąc czterysta lat temu, Ura- 

szima Taro, chłopiec rybacki, wy- 
płynął na połów na morze. 

Był letni, gorący dzień; doko- 
ła senny, delikatny błękit; blade 
słońce rozsiewa mdłe światło; 
białe chmurki wiszą nad zwier- 
ciadłem wód. Nawet niebieskawe 
subtelne zarysy wzgórz zlewają 
się w dali z szafirem nieba. Od 
czasu do czasu zawieje leniwy, 
omdlały wietrzyk. Znużony chło- 
piec zatrzymał łódkę, i zarzucił 
wędki. Dziwna to była łódź, bez 
steru, niemalowana i nieznanej 
dziś formy. Lecz przed 1400 laty 
leżały takie łodzie przed chata- 
mi rybaków, na wybrzeżach Mo- 
rza Japońskiego. 

Po długiem oczekiwaniu coś 
się na wędkę złapało. Począł cią- 
gnąć Uraszima,lecz okazano się, 
że to tylko żółw. Poświęcony 
jest bogowi morza, więc nie go- 
dzi się go zabijać. 

Odwiązał delikatnie żółwia od 

wędki i puścił z powrotem do 

morza, szepcąc jednocześnie mo- 

dlitwy. 
Lecz potem nic mu się nie u- 

dało już złowić. A upał się wzma- 

cniał jeszcze. Morze i powietrze 
i wszystko dokoła było ciche. O- 

garnęło go wielkie znużenie i 

zdrżemnął się na płynącej łodzi. 
Nagle z głębi wód uniosła się 

piękna niewiasta, odziana w kar- 
mazyn i błękit z czarnemi wło- 

sami, spływającemi aż do stóp, 
jak to było w zwyczaju cór ksią- 
żęcych, przed XIV. wiekami. 

Sunąc lekko po wodzie, zbliży- 
ła się jak wietrzyk, stanęła przy 
śpiącym chłopcu w łodzi i zbu- 
dziła go delikatnem dotknięciem. 

— Nie lękaj się. Ojciec mój 
Król Smok, Pan Morza, przysyła 
mnie tutaj do ciebie.Dobre masz 

serce. Puściłeś na wolność żół- 
wia, któregoś był złowił. Pójdź 
ze mną, do pałacu mego ojca, na 

wyspę, gdzie lato nigdy się nie 
kończy. Jeśli zechcesz, zostanę 
twą żoną i będziemy żyli szczę- 
śliwie na wieki. 

Uraszima patrzył i dziwił się; • 

im dłużej patrzył, tern bardziej 
się dziwił. Dziewczyna piękniej- 
sza była od wszystkich istot na 

ziemi. Nie mógł oprzeć się jej 
urokowi, zgodził się na jej pro- 
pozycyę. 

Wziął wiosło do ręki, ona dru- 

gie ujęła i popłynęli równo i 

zgodnie — jak i dziś jeszcze 
można spotkać na dalekich 
wschodnich brzegach męża i 

żonę, wiosłujących razem, gdy 
rybackie statki mkną na falach, 
w wieczornych zorzach. 

Sunęli po cichej, błękitnej wo- 

dzie miękko i chyżo wdół na po- 
łudnie. ... 

Aż przybyli do wyspy, gdzie 
lato nigdy się nie kończy — do 

pałacu króla Smoka. 
Na brzegu wyszli na ich spo- 

tkanie dziwni jacyś dworzanie 
w paradnych szatach — stworze- 
nia morskie — którzy oddali 
cześć Uraszimie, jako zięciowi 
króla Smoka. 

Tak córka Króla mórz została 
żoną Uraszimy; wesele było nie- 
zmiernie wspaniałe, a w Pałacu 
Króla Smoka zapanowała wielka 
radość. Dzień każdy przynosił 
Uraszimie nowe dziwy i nowe 

rozkosze; dziwy dobywane z 

najgłębszych głębin przez sługi 
Króla Mórz; rozkosze tego za- 

czarowanego kraju, gdzie lato nie 
ma końca. 

Tak upłynęły trzy lata. 

Lecz mimo to wszystko, myśl 
o starych i opuszczonych rodzi- 
cach leżała Uraszimie kamieniem 
na sercu. 

W końcu zaczął prosić mał- 
żonkę, iż pojedzie do rodziców, 

choćby na krótką chwilkę; chce 
chociaż jedno słówko powiedzieć 
o sobie ojcu i matce -»t poczem 
natychmiast wróci. 

Na to zaczęła płakać żona, dłu- 

go nie mogła się uspokoić. 
—Naturalnie, skoro chcesz, iść 

możesz — odparła po chwili. — 

Obawiam się, iż cię już nigdy nie 

zobaczę. Jednak dam ci maleń- 

ką szkatułkę; musisz ją z sobą 
zabrać, pomoże ci do powrotu, 
jeśli się zastosujesz do moich 

wskazówek. Nie otwieraj jej tyl- 
ko ; przedewszystkiem pamiętaj 
dobrze nie otwierać, cokolwiekby 
się stać mogło! A jeśli ją otwo- 

rzysz, nie powrócisz i nie .zoba- 

czymy się już nigdy. 
Podała mu szkatułkę z laki, o- 

wiązaną jedwabnym sznurkiem. 

Uraszima pocieszał, jak mógł żo- 

nę, przyrzekał nigdy w żadnym 
wypadku nie otwierać szkatułki, 
ba, nawet sznurka nic będzie od- 

wiązywał. 
I popłynął w letnie blaski, po 

wieczne drzemiąccm morzu; — 

brzegi wyspy, gdzie lato- nigdy 
nie ma końca, niknęły za nim jak 
sen. 

Znów ujrzał przed sobą błę- 
kitne wzgórza Japonii, rysujące 
się ostro na północnym widno- 

kręgu, w białym blasku. 
Nareszcie wpłynął do swej ro- 

dzinnej zatoki i przybił do brze- 

gu. Lecz spojrzawszy dokoła o- 

słupiał zdumienia. 
Miejsce było to samo, a jednak 

jakieś inne. Tak samo stała tam 

wioska, ale domy miały jakiś 
kształt dziwny; drzewa dziwne, 
i pola i nawet twarze ludzkie. 

Nieomal wszystkie kopce gra- 
niczne zniesione; świątynia Szin- 
to przestawiona w inne miejsce. 
I lasy znikły z otaczających 
wzgórz. Jedynie tylko szmer 

strumyka, płynącego przez wieś 
i kształty gór pozostały bez 

zmiany. Wszystko zaś inne no- 

we było i obce. Napróżno starał 
się rozpoznać chatę rodziców. 

Rybacy, znajdujący się na wy- 
brzeżu, patrzyli nań ze zdziwie- 
niem. Nie mógł sobie przypo- 
mnieć, czy widział kiedy którą z 

tych twarzy. 
Nadszedł jakiś staruszek wspar- 

ty na kiju. 
Spytał go Uraszima o drogę 

do domu rodziców. 
Lecz starzec spojrzał nań tyl- 

ko, kazał sobie powtórzyć kilka- 

krotnie pytanie, aż w końcu 
zawołał: 

— Uraszima Taro! Skądże 
przybywasz, skoro nie słysza- 
łeś tej historyi! Już przeszło 
czterysta lat temu utonął. Po- 
stawiono mu pomnik na tym oto 

cmentarzu. Mogiły całej jego 
rodziny znajdują się również na 

tem cmentarzu, gdzie już odda- 

wna nie grzebią. Uraszima Ta- 

ro! Jak możesz być tak nieroz- 

sądnym i pytać, gdzie jego dom? 
I śmiejąc się z głupoty pytają- 

cego, powlókł się, utykając, da- 

lej.... 
Poszedł Uraszima na cmentarz 

gdzie już oddawna nie grzebano, 
znalazł swój własny nagrobek i 

nagrobek swych rodziców, rodzi- 

ny i wielu innych, których znał 

niegdyś. Tak były stare, tak zje- 
dzone przez mchy,że tylko z tru- 

dnością dały się odczytać wypi- 
sane na nich imiona. 

Pomyślał, iż jest chyba ofiarą 
jakiegoś złudzenia. Zawrócił 

czemprędzej na wybrzeże, trzy- 
mając ciągle w rękach szkatuł- 

kę. 
Lecz co znaczyło to złudzenie? 

I co mogła zawierać ta szkatuł- 
ka? Czy może to, co w niej jest, 
sprowadza złudzenie? Zwątpie- 
nie niszczy wiarę. N iebacznie 
rozerwał sznur, łamiąp obietni- 
cę, daną ukochanej. Otworzył 
szkatułkę! 

W tej chwili buchnęła z niej 
biała, zimna, nieuchwytna para, 
uniosła się w górę, jak letnia 
chmurka, i popłynęła ku połud- 
niowi nad cichem morzem.... 

Pojął Uraszima, iż własnemi 
rękoma zniszczył swe szczęście. 

Zapłakał i krzyknął z rozpa- 
czy. 

Lecz rozpacz krótko trwała, 
albowiem natychmiast lodowaty 
dreszcz ściął mu krew w żyłach; 
zęby wypadły; twarz się zmar- 

szczyła; włosy zbielały, jak śnieg, 
ciało wyschło; siły go opuściły 
i runął bez życia na piasek wy- 
brzeża, powalony brzemieniem, 
czterysta przeżytych zim 1). 

i) W kronikach cesarstwa za- 

notowano, iż "w dwudziestym 
pierwszym roku za panowania 
mikada Ynriaku chłopiec Ura- 
szima popłynął do raju (Horai) 
na rybackiej łodzi". Potem od V 
do IX wieku niema żadnej o nim 
wzmianki. Aż znowu w IX w. 

donoszą kroniki, iż: "w drugim 
roku panowania mikada Go-Ju- 
noa, chłopieć Uraszima powrócił 
i zaraz potem odszedł, nie wia- 
domo dokąd". 
-i" v i 

.Zamordowanie kapłana katolic- 
kiego. 

Przed sądem ■ przysięgłych w 

Giessen stawał jako główny oska- 
rżony o zamordowanie ks. pro- 
boszcza Thoebesa w Heldenber- 
gen 27 letni czeladnik rzeżnicki 
Oskar Hudde, który przez dłuż- 

szy czas był postrachem miesz- 
kańców wiejskich w Hesyi. Jego 
specyalnością było włamywanie 
się do katolickich plebanii i ko- 
ściołów i ograbianie ich. Pomagał 
mu w tem współoskarżony przy- 
krawacz Otton Walter. W nocy 
z d. 11 na 12 listopada z. r. wła- 
mał się Hudde we wsi Heldenber- 

gen do katolickiej plebanii. Roz- 

biwszy wszystkie sprzęty i nie 

znalazłszy pieniędzy, poszedł 
zbrodniarz do kuchni, wziął duży 
nóż i udał się do sypialni, w któ- 

rej spał 60 letni proboszcz Thoe- 

bes. Tu rozbił biurko i wyjąłznie- 
go kilkaset marek. Ksiądz obu- 
dził się i zakrzyknął. Hudde rzu- 

cił się na kapłana i zadał mu no- 

żem kilka ran śmiertelnych. Pn> 
boszcz zaraz zmarł. Za wyśledze- 
nie mordercy wyznaczono nagn> 
dę 1000 msrek. W styczniu b. r. 

aresztowano Huddego w pewnej 
gospodzie akwizgrańskiej. Był on 

już karany za kradzież, przenie- 
wierstwo i poranienie. Przyznaje 
się do kradzieży i do tego, że się 
włamał do plebanii w Heldenber- 

gen, oraz że się tamtam dopuścił 
kradzieży, ale jako mordercę księ- 
dza wymienia jakiegoś rzemieśl- 
nika, któremu na imię "Willi"; 
ten mu pomagał przy kradzieży. 
— O wyniku procesu jeszcze nie 

donoszą z Giessen. 
o 

'300 letni jubileusz śmierci Jana 
Zamoyskiego. 

Dnia 3gx> czerwca przypadła 
300na rocznica śmierci jednego z 

największych mężów, jakich Pol- 
ska wydala, Janai Zamoyskiego, 
kanclerza i hetmana wielkiego 
koronnego. Rozum niepospolity, 
genialne zdolności i, co najważ- 
niejsza, gorąca miłość ojczyzny, 
uczyniły go po śmierci ostatniego 
z Jagiellonów najpopularniej- 
szym mężem w kraju, dzieła zaśi 

przezeń dokonane uwieczniły pa- 
mięć o nim na długie wieki. Za- 

moyski po ucieczce Walezego, 
wprowadził na tron Stefana Ba- 

torego i wraz z nim starał się ca- 

łą silą swego ducha i rozumu za- 

prowadzić ład w Polsce i wzmo- 

cnić jej siły wewnętrzne. Nie tu 

miejsce wspominać, jak wielkie 
dzieło podjął Zamoyski i jak ro- 

zumnie je przeprowadził.Niestety, 
| śmierć przedwczesna Batorego 

stanęła na przeszkodzie tym wiel- 
kim zamiarom. Wprowadzony za 

staraniem Zamoyskiego na tron 

Zygmunt III zawiódł jego na- 

dzieje i zamiast pomocą przeszko- 
I dą był mu w budowie potężnego 

gmachu społecznego rzeczypospo- 
litej. Zygmunt poddał 
się wpływom Austryi 
i za jej podszeptem otoczył się lu- 

dźmi, którzy nie dobro Polski, 
lecz własne sprawy mieli na wi- 
doku. Gdy Zygmunt, po śmierci 

ostatniej Jagiellonki, zaślubił 

księżniczkę austryacką, Zamoyski 
rozchorował się i umarł. — Pę- 
kło z żalu to serce szlachetne, bo 

Zamoyski widział na co się zano- 

si, przeczuwał przyszłą dolę na- 

rodu i kraju. Jak wielce Zamoy- 
ski wybiegał rozumem swym w 

przyszłość, dowodem fakt, jeden 
z wielu w jego działalności: znie- 
sienie pańszczyzny w stworzonej 
przez się ordynacyi Zamoyskiej. 
Po wielkim mężu pozostała wiel- 
ka idea. 

Z GOUTH BETHLEEM. 

Niedawno utworzona została pier.w- 
sza w tej okolicy polska parafia dzię- 
ki niezmordowanym usiłowaniom kil- 
ku obywateli, w szczególności zaś p. 

Klimo.wicza. Parafia ta liczy już bli- 

sko sto rodzin, a proboszczem jest ks. 

J. Wieszok. Poprzednio należeli Po. 

lacy do słowackiego kościoła, a z 

przykrością, należy zaznaczyć, iż pro- 
boszcz tegoż starał się wszystkiemi si- 

łami, aby przeszkodzić utworzeniu się 
polskiej parafii. 

o 

— Narożnik północno wschodni na 

zbiegu ulic Clark i Madison zostanie 

.wypuszczony w dzierżawę na 198 lat. 

Dierzawa rocznie wynosić będzie* 
$00,000. 

o 

DZIENNIK CHICAGOSKI 

Jest Jedynym dziennikiem polskim w 

Ameryce który podaje codziennie swo- 

ją cyrkulacyę. 1 

Sznurówki 

S5c 
Za d a m s k i e 

sznurówki, ob- 

szyte koronką 
i haftami. 

Kaftany 

Za batystowe kaf- 
tany, obszyte haf- 
tami — wszystkie 
kolory — warte 
58 centów. 

Materye 

50c 
Yard za S5c czarce an- 

gielskie kamlotowe 
bryllłamyny — 45 cali 
szeroki-, jedwabnego 
wykończenia. 

Yard za $1.26 
czarne impor- 
towane francu- 
zkie voilea na 

6uknie. 

Dziecięce 50c batystowe i jedwabne czapeczki po.... 25c 

Hafty 

Yard za hafto- 
wane obrębie- 
nia i wstawki— 
wszystkie ładne 
wzory, war. lOc. 

Podszewki 

lOc 
Yard za czarną i 
kolorową moiree — 

2 do 10 yardowe 
długości — warta 

spełna 25c. 

Płótno 

Yard za białe In- 
dyjskie płótno i 
perskie batysty, 1 
do 10 yd. długości, 
warto 12Hc do 25c. 

Satyny 

6?c 
Yard za czarne 

i białe eheph- 
erd plaid krat- 
kowate satyny. 

Białe perłowe guziki — |c za tuzin 

Pończochy 

SOc 
para za dziecięce 
czarne prążkowane 
bawełmcowe poń- 
czochy bez szwu, 
dub-lr. w kolanach, 
G do 0J4, warte 15e. 

Pończochy 

8c 
Para za damskie 
czarne bawełnico- 
we pończochy bez 
szwu. 

Repry 

Za damskie repry — 

nnmera 32 do 31 tylko 
— falbana u spodu — 

warte 9Sc. 

0 da 10 rano tjlko. 

Suknie 

68c 
Za pralne su* 

knle, covert al- 
bo d u c k i n g, 
samo się przy- 
pasowaue. 

Kinga najlepsze 200 yardowe szpulki nici, po Ic 

Odzież 

25c 
Za męzkie balbrig- 
fjnn spod. koszule i 
dubeltowe w aied/.e 
niu pacie — warte 

spełna 33c. 

Odzież 

I9c 
Za męzkie piękne prą- 
żkowane spodnia ko- 

szule — nlzka szyja i 
bez rękawów, numera 

7, 8 l 9—warte 85c. 

Obrusy 

65C* 
Sztnka za dwa yardy 
długie obru*v—frądzlo* 
watie nnokolo — czer- 
wone i biało albo zie- 
lone 1 czerwone dese- 
nie—warte OSc. 

Komfortery 

98c 
Za nełnej wi-lkości 
letnie komfortery, 
trwałego koloru 
frylkolinowe pokry- 
cie, ładnie związa- 
ne, warte $1.73. 

Biała bawełnicowa tasiemka — rolka |c 

Ubrania 

Za chłopiące dobre 
wełniane cza r n e 

szewi' to we i tybe- 
towe 2 sztuk we u- 

br.nia, 8 <lo Ifi l it, 
warte g'^.U) i §3X0. 

Ubrania 

Za chlupiące czar- 

ne elay worstrd u- 

bnmia, 3 sztukowe, 
wszystkie szewki ob- 
szyte-S do 10 lat. 

Mydło 

Za 5 kawałków 
Santa Claus my- 

Kawa 

IQSc 
Za funt świeżo 
palonej Sautcs 
kawy, 
Ota <io lllcj rano 

tjlko. 

Naczynia Szklarnie. 
Butelki ilo lioot Iłror — maju paten- 
towane gumowe "korki", Ó^n 
po £ 2'J 
Ładne szklanki stołowe, mają szero- 

ką pozłacaną obrącz, warto Ą « 
8c—eztuka 

Fla«»ki do neta — z naśladowanego 
rzniętego 8/kła— fj n 
eztu«a U U 

Ślicne białe tilcr/e obiadowe —7 
calowe — eztuka > Qn 
po O U 

"ME I ZIPIE , 

Niezrównane lekarstwo n:i 

wszystkie słabości nerwów i 
choroby powstające 7e shiboćci 
nerwów — izczególnie na Reu- 
matyzm, Łnnibngo, Scifltie.i, 
Wouną puchlinę i t. d.— $l.0u 
butelka za 

LODOWNIE KAŻDEGO RODZAJU WYŻEJ OD $5.75 
R Każdego gi.tuuku lodownie fabrykowane przez dobrze znauą tiriEę/ft ■»» ** 

| Ranuey Refrigerator Co., robione z twardego drzewa, gładkie albo\ I h 
I emal., jedeD, dwa, trzy albo cztery drzwi, olbrzymi zupaa wyżej od 10 U a I U 

Słabe 
oczy 

wzomc- 
nione. 

Ból głowy zatrzymany przez HIRSCHA — biegłego optyka. 
w jr g6 ronane 
ren? nUdy to- 
taj nic istnieją. 

Złote ramy 

95c 
i wyżej. 

Jerzy Lychuski — 327 W. Ohio Ul. — miał bord/.o krótki 
wzrok. Jego okulary teraz pozwalają mu doekoaale 
widzieć. 

Panna M. Korman — 7S3 N. Wood Ul. — terał posiada 
dcmkoiiały wzrok dziąki okularom. 

Kit. Moritz — IL-zaca 10 lut—30 Ellen Ul.—ma *nowu 
dobry wzrok i d/.iąki okularom nie cierpi juź więcej 
na ból głowy. 

y górowane 
cenjr n j;djr tu- 
taj nie iłtnieją. 
Szkła donasoir. 

50& 
i wyżej. 

Sprzedajemy Story & Clark fortepiany na łatwe wypłaty. Prz.yj- 
dźcie i zobaczcie nasze $250.00 fortepiany, które równają się jakim- 
kolwiok $350.00 tego rodzaju instrumentom w handlu. 

U3S-64Ó KILWAVK.EE AYE* 

WŁADYSŁAW NOWAGZEWSKI, właściciel. 

Pierwszorzędny 
Zakład 

Krawiecki. 

M. IDZIKOWSKI, 
784 Milwaukee Ave. 

Zaopatrzony znacznym zapasom jak najśwleiezycŁ, najmoaniejazycn ww»»uu,tu w/- 

konuio wezelkie ubrania raęzklo najdokładniej. 
Ceny bardzo przystąpne.—Wykończenie nadzwyczaj staranno. 

THE KEMLER 
LUMBER CO. 
Południowo zachodni 

rQ^t)ivision i 
Halsłed ulic. 

* \' *" J. 

■ 

Lacki, Dachówki, itp. 
Sprzedajemy wszelkiego ga- 
tunku drzewo do budulca, 
Itp., po najniższych cenach. 

Prosimy zgłosić tlę osobidaU lub zawołać 
nas telefonem Ńorthtt07;,< 

L0U^J,JMfYER, 

cagoskim. 


