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OSZUST Z MIŁOSIERDZIA. 

Nowela. 

— Oszustów? Iluż to oszustów 

spotyka każdy kupiec, finansista, 
każdy człowiek na drodze życia! 
— podjął niedbale mister Walter 
Ellis, właściciel znacznej firmy 
handlowej w City. Londynu, gdy 
pewnego słotnego popołudnia sie- 

dzieliśmy we dwoje w czytelni li- 
terackiego Savage-clubu'u. 

Puszczając kłęby wonnego dy- 
mu, dobrze odżywiony Anglik, u- 

słany w głębokim fotelu, z wyra- 
zem zupełnego zadowolenia na 

twarzy, wodził okiem po terasie 

Adelphi, Tamizie, jej wyniosłych 
kamiennych brzegach, masach 
domów nadbrzeżnych — pię- 
knym, u nóg naszych spoczywa- 
jącym szmacie Londynu, który 
tego dnia jesiennego nurzał się w 

gęstym tumanie popielatej mgły, 
przepajającej atmosferę dojmują- 
cym chłodem. 

— Znałem różnych oszustów — 

ciągnął kupiec, cedząc słowa, jak- 
by senny nastrój obrazu, który 
miał przed sobą, pogrążał go w 

ogromnej ciszy wewnętrznej. — 

Znałem oszustów karanych, nało- 

gowych i jednorazowych, oszu- 

stów z urodzenia, z powołania, z 

zamiłowania, z przekonania, z.. « 

konieczności czy nędzy, oszustów 
niedołęgów, mistrzów arty- 
stów. Ocierałem się w życiu o 

nich w najprzeróżniejszych sfe- 

rach, a było ich tylu, że gdy ta 

procesy a, powstając z łożyska 
wspomnień pocznie przeciągać 
przed oczyma duszy w bezkre- 

snym pochodzie, zda mi się, że na 

ten stek złożyła się cała ludzkość 
i przesuwa się przez mgłę życio- 
wą gdzieś w dal..... na dolinę Jó- 
zefata. 

— Ale był w tej galery i jeden... 
— dorzucił mister Ellis po chwili 
i poruszył się w fotelu, jakby tar- 

gnęło nim nagle żywe wspomnie- 
nie, potrącające o jakąś strunę du- 

szy — jeden dziwny oszust.... z 

miłosierdzia. , 

— Fan me -czyta — rzucif, od- 

wracając się do mnie, a częstując 
mnie cygarem, dodał: — Opo- 
wiem panu o nim. 

— Stawiałem naonczas pierw- 
sze kroki w kupiectwie. Jako 
przedstawiciel pewnej wielkiej 
fabryki liwerpulskiej, odwiedza- 
łem dwie dzielnice Londynu, lo- 

kując towar i inkasując należno- 

ści. 
Objąwszy to stanowisko, otrzy- 

małem sporą plikę rachunków. 
Wszystko szło gładko, tylko je- 
dnego z dłużników niełatwo mi 

przyszło odszukać. 
Wędrując po północnej części 

Eastendu, przylegającej do słyn- 
nego siedliska nędzy, t. zw. 

Whitechapelu, zapuściłem się 
zgodnie z adresem w uliczkę ani 

nie najnędzniejszą, ani nie naj- 
brudniejszą, ale szczególnie mil- 

czącą i martwą. 
Zawędrowałem tam w poszuki- 

waniu niejakiego pana Browna, 

który według mego wykazu był 
winien mojej firmie 22 funty. Du- 

żo, jak na mieszkańca tej dzielni- 

cy. Rzecz uderzająca, nigdzie nie 

było ani sklepiku ani szyldu, 
wskazującego istnienie jakiejbądi 
firmy. Ba! nawet "public-hou- 
se", marnego szynku nie było na 

narożniku uliczki. Gdzież tu u 

dyabła upijali się obywatele Co 

za przeklęta dzielnica. 
Próżno szukając na murach na- 

pisu, który wskazałby siedlisko 

owej firmy, zastukałem pod 
wskazanym adresem i po długiej 
chwili otworzyła mi ciemno ubra- 

na, siwiejąca, mizerna kobiecina. 
— Gdzie jest biuro pana Brow- 

na? 
— Gdzie jest biuro pana Bro- 

wna? 
Popatrzyła mi w twarz bystro 

łagodnemi oczyma i po chwili 
wahania wyrzekła z cicha: 

— Zdaje mi się, że tutaj. 
Wskazała najbliższe drzwi w 

brudnym kurytarzyku. 
— Czy pani mieszka w tym 

domu? 
— Tak nie...., — popra- 

wiła się — przychodzę 
Zastukałem do wskazanych 

drzwi, ale nikt nie odpowiedział. 
Odszedłem, aby powrócić za 

tydzień, dwa tygodnie i — odejść 
g tym samym rezultatem. 
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Poczęło mnie to irytować. 
Bącli co bądi, postanowiłem do- 
trzeć do owego pana Browna, 
więc przy następnej wizytacyl, 
gdy znowu grobowe milczenie' 
odpowiadało na moje • stukanie, 
zamiast jak zwykle przed sió- 
dmą opuśtić teren swojej działal- 
ności i pospieszyć koleją na o- 

biad, pozostałem w okolicy i raz 

jeszcze, około ósmej począłem 
szturmować do tajemniczych 
drzwi. 

I nareszcie otwarły się. Stała 
przedemną mała obszarpana 
dziewczynka z umorusaną, zbie- 

dzoną twarzyczką. 
Znalazłem się w ciemnym, nie- 

mal zupełnie pustym pokoju, ale 

przez wpół uchylone drzwi uka- 

zały mi się w drugiej izbie, przy 
słabem świetle lampy, dwa łóżka, 
Istół, obok którego siedziała szy- 

jąc znajoma mi już kobieta. Wi- 

docznie, mówiąc, że nie mieszka 
w tym domu, kłamała. Odkrycie 
to usposobiło ninie bardzo po- 
dejrzliwie. 

Na mój widok kobieta zmie- 

szała si^ ogromnie i długo nie 

mogła wydobyć z siebie słowa. 
— Nie...., — bąknęła wresz- 

cie. — Zresztą ja nie wiem..... 
— Jakto? przecież tu mieszka! 

Sama mi to pani powiedziała. 
—Tu jest jego biuro, ale gdzie 

mieszka, tego nie wiem. 

— Biuro? Tu jest jego biuro? 
— spytałem, z niedowierzaniem 

lustrując pierwszą izbę. 
Prócz stołu i dwóch krzeseł, 

zgoła nic w niej nie było. 
W pomroku dostrzegłem do- 

piero po chwili dwa pudła, w ja- 
kich dystylato, rowie wysyłają 
wódkę. 

— Służąc u pana Browna, mu- 

si pani jednak wiedzieć, gdzie 
mieszka i czy jest w domu. 

— Nie wiem. Niech się pan 

ispyta o to kancelisty. 
— A gdzież ów kancelista? Ni- 

gdy go dotychczas nie spotkałem. 
— Był chory przez miesiąc, ale 

teraz znowu ma bywać w biurze 
codziennie. 

— Gdzie mieszka ten kanceli- 
sta ? 

— Nie umiem tego powiedzieć, 
ale on tu będzie pojutrze. 

Stojąc w progu izby, obejmo- 
wałem badawczem okiem izbę u- 

bogą, ale schktdnie utrzymaną. 

Dziewczynka, która otworzyła mi 

drzwi, wyjadała coś z garnuszka 
na uboczu przy żelaznym piecyku 
kuchennym, a kobieta, siedząc, 
jak ją zastałem, przy szyciu, zer- 

kała raz po raz na mnie oczyma 
blademi, w których czytałem 
wielki niepokój. 

Nie dając po sobie poznać ro- 

snących podejrzeń, zagadnąłem 
swobodnie: 

— Mister Brown licho panią 
wynagradza, bo Sarabia pani je- 
szcze szyciem sukienek. 

— Nie mogę się skarżyć — bą- 
knęła. 

— Dzisiaj sobota. Powinien za 

tem przynieść pani zasługi. 
— O! — rzuciła niespokojna 

znowu: — p. Brown nie płaci mi, 

tylko jego zastępca.... 
— Ależ on był chory przez 4 

tygodnie, jak pani mówiła, więc 
chyba... 

— Ja pana Browna wcale nie 

znam! — przerwała krzykliwie, 
skonfundowana, jakby przed sę- 

dzią śledczym. 
— Nie zna'pani swego chlebo- 

dawcy? To niepodobna. 
— Służę u niego dopiero od 

dwóch tygodni. 
— Jednakże przyjmował panią 

ńa służbę. 
— Kancelista mnie przyjmo- 

wał. 
— Kancelista..!., który dwa 

tygodnie temu był chory.... 
— Tak, kancelista! Tak, kan- 

celista! — powtórzyła z energi- 
cznym naciskiem. 

— Jeżeli on jednak nie mógł 
wychodzić z domu, a przyjmował 
panią i płacił zasługi, musiała 

pani bywać w jego pomieszkaniu 
— zauważyłem z nieubłaganą 
konsekwencyą. 

— Przysłał mi on pewnego ra- 

zu znajomą kobietę..... zaraz z 

pieniędzmi...., Zdaje mi się, że 

mieszka gdzieś przy Dorset 

street. On pojutrze tu będzie. 
W tej chwili za memi plecami 

podniósł się gwar. Wpadły dwie 
< obszarpane bose dziewczynki. 

Przewinąwszy się jak koty obok 
mnie, wpadły w kąt oświetlonej 
izby i, rzuciwszy kobiecie głośne: 
''Grood evening mrs. Burnham!" 
— wydobyły z za piecyka garnu- 
szki i poczęły wtszystkie świer- 

gotać jak ptaki nad żerem. 
— Ellen, ty pewnie wszystko 

nam sprzątnęłaś! — wołała jedna 
z nich gminnym żargonem lon- 

dyńskim, łykając sylaby -i — 

wielkie kęsy strawy. 
Lustrując te ludzkie produkty 

wielkomiejskiej nędzy, które nie- 

gdyś miały być kobietami, czu- 

łem na sobie znowu wpół badaw- 

cze, wpół wylękłe wejrzenie pani 
Bunrham. 

Nim mogłem spytać, w jakim 
stosunku zostają te dzieci do niej, 
wsunęła się cicho, niby duch, ko- 

bieta. 
Z pod szala brudno-brunatnej 

bary, wydzielającego przykrą 
woń stęchlizny, wyzierała śnie- 

żno-porcelanowa twarz o rzadko 

regularnych, delikatnych rysach. 
Ale nędza wyryła na niej znamię; 
skóra niemal przezroczysta ob- 

ciągała wychudłe owalne oblicze 
z głębokich oczodołów lSniły pię- 
kne ciemnoszafirowe źrenice, ły- 
skające fosforycznym, niezdro- 

wym blaskiem. Oszpecał ją ślad 

pięści, zapewne mężowskiej — 

niebiesko-sipa plama pod nabrzę- 
kłem okiem. 

Stanąwszy pomiędzy mną a pa- 

nią Burnham, szepnęła z cicha: 
"Good evening" — i dalsze słowa 

zamarły na cienkich wargach. 
Przypatrywała mi się, a dobrze 

ubrany człowiek widocznie budził 
w niej instynktowny przestrach, 
czy złe przeczucie. 

Zapanowało między nami ja- 
kieś przykre milczenie; zgłodnia- 
łe dzieciaki tylko dzwoniły 
łyżkami. 

Mister Brown z pewnością 
dziś nie przyjdzie — rzekła pani 
Burnham, życząc sobie, abym po- 

szedł do dyabla. 
— A kancelista jego? 
— Także nie. 
— Szkoda — szepnąłem, nie 

dając jej wiary i nie ruszając się 
z miejsca. 

W tej samej niemal chwili sta- 

nęła za mną wysoka, ciemna po- 
stać mężczyzny. 

Instynktownie wyprężyłem ra- 

miona, gotów kułakiem odeprzeć 
ewentualną niegościnną akcyę pa- 
na domu, ale przybysz nie miał 
wcale groźnej postawy. Skoro 

światło pacjło na niego, uderzył 
mnie idealny wyraz twarzy jego, 
nastrojony na ton elegijno reli- 

gijny. Długi, wymięty surdut wi- 

siał na wysokiej wychudłej figu- 
rze jak na haku. ) 

— Mr. Brown? — zagadnąłem 
podstępnie. 

— Nie, jestem "clerkiem". A 

o co to chodzi? 

Jakby się domyślając, co mnie 

sprowadziło, poprosił mnie do tak 

zwanego szumnie biura, gdzie 
podałem swój rachunek. 

— Mr. Brown podróżuje — 

rzekł — ale poślę mu ten rachu- 
nek i należność wyślemy. 

Po krótkiej rozmowie posze- 
dłem — nie do domu, lecz do biu- 
ra policyjnego i kazałem przy- 
wołać detektywa. 

Zaledwie wymieniłem adres ta- 

jemniczej firmy, agent roześmiał 
się szeroko, f 

— Już wiem, o co chodzi. O- 

czywiście Brown jest osobisto- 
ścią fikcyjną, kancelista zaś, któ- 

rego pan widział podszywa się 
wobec kupców pod tę firmę i 

praktykuje w tej dzielnicy od 
dawna oszustwa na coraz innych 
domach handlowych. Jest to po- 

ispolity "long firm fraud". 
— Ten kancelista, powiada 

pan? — zagadnąłem niedowierza- 
jąco, bo mimo wszystko wyanie- 
lone oblicze kancelisty podziała- 
ło na mnie ujmująco.. 

— To pospolity oszust — za- 

pewnił tajny policyant: — towa- 

ry wyłudzone sprzedaje za pół 
ceny lub zastawia w lombardach. 
Pańska firma nie była pierwsza, 
ale może być ostatnia, jeśli pan 
zechce wziąć tę isprawę w rękę. 
Należy zwrócić się do urzędu 
skarbowości z prośbą o pokrycie | 
kosztów sprawy sądowej. W 

tym przypadku niezawodnie 
'treasury" zgodzi się, bo ów 
Brown dosyć już nabroił. Ja ze 

«we] strony zawiadomię inne ' 

pokrzywdzone firmy, aby pety- 
cyę pańską poparły, i postaram 
Eię o nakaz aresztowania oszusta. 

(Dokończenie nastąpi). 
■ o 

Z pamiętnika oficera japońskiego. 

Pisma angielskie podają uryw- 
ki ciekawego pamiętnika, pisane- 
go przez oficera piechoty japoń- 
skiej po bitwie pod Mukdenem. 

Oficer ów, porucznik Oszio, u- 

czestniczył w całej bitwie, na 

czele batalionu, należącego do 
armii generała Nogi, której zada- 
niem było okrążenie Mukdenu 
od zachodu. 

Trzeciego dnia bitwy piąta 
kompania drugiego pułku piecho- 
ty japońskiej otrzymała rozka2 
przecięcia linii odwrotu nieprzy- 
jaciela. 

Ruszyliśmy — pisze porucznik 
— krokiem przyspieszonym. Sta- 
rać się będę obraz, który mi się 
wówczas przedstawił, wygnać z 

pamięci. Wątpię jednak, aby mi 

się to udało. Dałem rozkaz strze- 

lania. Wszystkie lufy karabinów 
naszych skierowały się ku nie- 

przyjacielowi, który znajdował 
Bezustanny ogień plutonowy 
się zaledwie o 20 metrów od nas. 

zmiatał poprostu Rosyan. Pozo- 
stali przy życiu cofali się po 
stosach towarzyszów swoich, za- 

bitych lub umierających. Widok 
okropny. Całą noc następną le- 

żeliśmy w śniegu, strzelając już 
■tylko machinalnie.- Następnego 
dnia nadszedł rozkaz ścigania 
nieprzyjaciela, aczkolwiek wcale 
go widać nie było. Za całe poży- 
wienie mieliśmy suchary i wodę 
ze śniegu stopionego. Dnia 

czwartego było to samo. Spali- 
śmy na linii bojowej. Dzień pią- 
ty przeszedł również monoton- 

nie. Dzień za to szósty bitwy 
stał się najgorętszym, najkrwaw- 
szym i najdzikszym ze wszyst- 
kich dni walki pod Mukdenem. 

Rosyanie zajmowali stanowi- 
sko od rzeki Sansen do Nengjo, 
wojsko zaś nasze zebrało się w 

Gjorimbo, w miejscowości poło- 
żonej o 7 kilometrów na zachód 
od Mukdenu, oraz w jej okoli- 
cach. 

Jakże uporczywie bronili się 

Rosyanie.Działa ciężkie i lekkie, 
działa górskie i kartaczownice — 

wszystko sprowadzono dla o- 

strzeliwania ich pozycyj, ale ka- 
nonierowie rosyjscy odpowiadali 
na każdy strzał, na każdy gra- 
nat. Ataki i kontrataki następo- 
wały po sobie tak szybko, jak na 

scenie. Walczyliśmy karabinami,, 
bagnetami, ręcznymi granatami, 
łopatami, oskardami, wreszcie na 

pięści. 
W pewnej chwili, gdym dał sy- 

gnał świstawką, aby trębacze za- 

trąbili do ataku, z całego bata- 
lionu zerwało się na równe nogi 
tylko 40 ludzi. Reszta leżała. Nie 

dlatego jednak, aby byli tchórza- 
mi: wszyscy znaleźli śmierć na 

stanowisku. 
Gdy odparto wszystkie kontra- 

taki pięciokrotnie liczniejszego 
nieprzyjaciela, żołnierze prosili 
oficerów o pozwolenie zapełnienia 
zwłokami rowów szańcowych, a- 

by mogli po trupach towarzy- 
szów dotrzeć do szańców. Skut- 
kiem próśb tych, oficerowie wy- 
słali do generała dywizyi delega- 
cyę, aby na atak pozwolił. Po pe- 
wnem wahaniu, generał zgodził 
się na atak nocny. 

Wszyscy żołnierze pozostali z 

naszego pułku utworzyli czworo- 

bok dokoła generała, który odkor- 

kowawszy butelkę, wlał każdemu 

po kropli wina do podstawionego 
kubka z wodą, poczem każdemu 

rękę uścisnął. 
Żołnierze nie zaliczeni do wy- 

prawy podchodzili do oficerów, 
błagając, aby ich wzięto także. 

— Mam 7 jenów w kieszeni — 

mówił jeden z żołnierzy, ustawio- 

nych już w szereg: — weź je, po- 
ruczniku, i oddaj, gdy zginę do 

kasy wojskowej. 
— Oto ostatni mój utwór poe- 

tyczny — mówił inny: przyjmij 
go poruczniku na pamiątkę. 

— Do widzenia, Tori! — wo- 

łał trzeci: — zobaczymy się w 

Szokonsza! (niebo rycerzy, któ- 

rzy polegli za ojczyznę). 
Rozpoczął się atak, z którego 

mało co zołnierzy powróciło. Do- 

piero we dwa dni później szańce 

dostały się w ręce japońskie. 

Po cofnięciu się armii rosyj- 
skiej, porucznik znalazł na polu 
bitwy rannego dobosza rosyjskie- 
go, młodziutkiego chłopca, Pola- 

ka, któremu kula przebiła obie 

nogi. Chłopiec leżał na wznak i 

modlił się, trzymając różaniec w 

ręce. 
Oszio posłał sanitaryuszów po 

nosze, tymczasem zaś przykrył 
biedaka płaszczem, ściągniętym 
z zabitego żołnierza. Chłopiec był 
tak spragniony, że wypił całą 
flaszkę wody porucznika, oraz pół 

flaszki przyniesionej przez sani- 

taryusza. 
Oddawszy ranionego pod opie- 

kę lekarzom, oficer chciał odejść, 
chłopak wszakże pochwycił go 
za rękę, ucałował ją i ze łzami 
w oczach prosi} Japończyka, aby 
przyjął od niego na pamiątkę 
rzecz najdroższą, jaką posiada, 
mianiwicie książkę* którą otrzy- 
mał był od ojca, wyruszając na 

wojnę. 
Książka nosiła tytuł: "Chleb 

Boży. Książka do nabożeństwa 

j dla młodzieży." 

Dr. Weintrnub, 
Wiedeński Specjalista. 
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BĄDŹCIE WYLECZENI 
Czy Jesteście zniechęceni dlatego to nie możecie odzy- 

skać swe stracone zdrowie? Czy wydaliście wiele dolarów na 

medycyny i doktorów? Czy cierpicie z dolana dzień bez 
doznaniu ulgi? Jeżeli tak, to przyjdźcie do mola a ja wam 

pokażą juk mogą 

Cy Leczyć was abyście rostali wylcezenl. 
W ubiegłych 15 latach wyleczyłem więcej mężczyzn i 

kobiet uznanych za nieuleczalnych przez innych doktorów, 
aniżeli jakikolwiek inny specyalista w Chicago. W moim o- 

fislo umieszczone są najnowazo i najlopsze aparaty elektry- 
czne i chemiczne, wszystko co pieniądz kupić może, i co 

zostało uznanem jako korzystne tutaj 1 w Europie dla leczę* 

nia chorych ludzi, można widzieć w moim oflsie, a ja z mej 
« -i Ok,,A aktr Lr o 4Ha o. 

strony nie_ szczędzą czasu, starania ani kosztu a Dy WUS zupeiuio «;!•>.«;» ~ ^, 

sobą ciorciąca na jakąkolwiek chorobą przybyła do mojego otiau na prywatną i poufną naradą; 
nic was kosztować nio będzie, a ja przekonam was że jestem w stanie wyleczyć was abyście 
pozostali wyleczeni w krótkim czasfe. 
roir. ? ł- f na Chorobę Żołądka, Wątroby lob Nerek, nie czekajcie, bo możecie dostać 

rajca i wteuy już niema żadnej pomocy. Wyleczą »vas bezpiecznie, niezawodnie 1 szybko. 
bncnoty— tą przestraszającą chorobą, która zabija wiącej ludzi w jednym roku aniżeli 

wszystkie inne choroby razom wziąte, leczą przez wdychanie najnowszego wynalazku, gazu 

uxj-t)zoniioffogo. Jedna próba pokaże wam jak tego dokonać można. System jest pokrz*- 

zupelnteYM016 rozweselonyuii, oddychacie lepiej, kaszel ustąpuje, 1 po czasie jesteś cis 

Jest to największy wynalazek bieżącego stulecia, 1 tylko 
ja sam w Chicago mam maszynę do wyrabiania tego gaza. 

Nlo pozwólcie aby wam ktoś powiedział że dla was niema pomocy. Wyleczyłem Wielu 

którym przeznaczono śmierć. 
(Jborubr Nloniast— ból w plecach, opadanie macicy, białe apławy, nleregularność i bole- 

eci w bokach leczę boz operacyi na zawaze. 

Specjalno i Prywatne Choroby Mężczyzn leczą szybko i sekretnie. Nienaturalne wymioty, 
bolesne i częsta puszczenie uryny, utrata mązkości, tą dolegliwości któr# prądko astąpują 

mojem leczeniem. 
Wszystkie Chroniczne Choroby, bei wzgląda aa to czy ■« zastarzałe lub uporczywe, wy- 

leczą bezpiecznie i na zawsze. 
— « — — •> <% ■ mix zpieczme na zawsze. 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
GODZINY OPISOWE; Codziennie od 9 rano do 8 wieczorem; w Poniedziałki, śro- 
dy i Piątki od 0 rano do i46-tej wieczorem. W Niedzielą od 10 rano do 12 w południa. 

Jedyny Polski Specyalista w Chicago, 
195 WABASH AVENUE, RÓG ADAMS 

Wchód na Wabash Ave. 

UL. 
We&cie elewator na 5te piętro. 

Aby zrobić miejsce na pieoe do ogrzewania, które 

nadejdą vr pierwszych dniach Września, urządzam 

Wielką Wyprzedaż Mebli 
w tym miesiąca. Ceny są tak nizkie, że potrze- 
ba tylko rzeczy widzied aby jo kupie. 

I Świetna sposobność jT^o^riab u fi£ 
i dla nowożeńców d"iłtw***&"*• 

otokiik.cn! 

Gnrnlturr parlorowe, elegancko wyflcielone. w ramach na ma* Ag r n 
> hoń wykończonych, 8 sztukowe, warto $12.Ł0, ca u)0» O U 

Żelazne łóżka, bardzo mocne, po 11.60 
| Materace jakiojkolwiek wielkości, po fi-86 

Sprężyny doł62*k r. kręconego druta, z trwały ale epręiyat* mn r n 

podporą, warto S3.Ł0, po u)ZiO U 
łl ale komody, z twardego drzewa, niywane do mycia aiq w tj- łP 

pialniach, po u)0«f 9 
Toalety (dreeeers) c v«to dębowe z ładnem luatrem 1 trzema aa Ff| 
szufladami, warte812.00, po (DuawU 
Stołki do kuchni, z twardego drzewa, po 60c 
Stołki do frontowego pokoju, trzciną wyplatane, bardzo trwałe, A | QC 

| PO CD I ■ Mm 0 
i Kolebać ze od 11.00 1 wyżej 

Setki Innych rzeczy na które ta nie mam ml»jaca do wyliczenia 
po cenach atoaunkowo tanich. 

T2 AMERICAN FURNITURE STORĘ 
1070-107*7 Milwaultoo Avo 

A. F. LAKÓWKA, Właściciel. 

[DFLB. KLARKOWSKI, 
li 146 W. BLACKHAWK ULICA, róg Clearer St. 

Godztoy ofisowe: do 10 rano, od 2 do 4 

po południu i od 7 do 9 wieczorem. 
Telefon Monroc 1380. 

W Szpitalu l Jiimice minoie, rug aai- 

sted I Washington Blvd. w Środy l So- 
boty od 2 do 3 po połndnlu. 

Dr. M. P. KOSSAKOWSKI 
Mieszka i ordynuje w swoim oflsie pod numerem 

7O0 3XTO"fc>l© "CJl*w domu Jl Szymczaka d 
GODZINY: Dofltejrano, || 

od 2dej do 4te1 po | I 
Soludniu i od 7mej ■ I 

o Otej wieczorem. | E 

TELEFOU MOS EOS 918 | I 

DR. J. YOUNG, 
JEDYNY 8PECYALISTA, który jjwarantuJe wyleczyć chore oe>j, zd- 
ławione oczy i schorzałe powieki, głuchotą, trudny słuch, azun w u 

■zach, katar nosa i gardtr.^ w»dxieliny z uazu, bez wzglądu ną to komu 

etą nie udało wyleczyć. DOfASUWujjŁaii uŁu^AUi, wwj 

UtolU: 261 LINCOLN AVE- Oo<U. P« • wU.-. 

Dr. Tekla M. Maturzyńska, 
Pierwsza Polska dehtystka i umca^c. 

Milwaukee róg Ashland Art*, 
CONTINENTAL BLDG. 

Poleoam «Ią Runowa*] PoUkUJ Pabllsiaofel. Ww*l- 
k!« pr»c« wykonują podła* najnowszego gw+ 
,r*ntują tokowa. 

Godelny oflaow* od B rnno do 8 ntmom, 
W NIEDZIELI 4o godtlmj i-*j po yeiUaJm. 

DENTYSTA, 
Katlonal Błock.róg Milwaukee Are. 1 

Diylsion ul. Wchód od 192 W. Dlrialon ni 
Wszelką robotę wykonują podhig najnow«xefo «y«t#» 
ma. Gwurantują zadowolenie. Ceny umiarkowŁŁe. 

GODZIMY od 9eJ rano do 8ej wieczorem, 
W {{Udzielą do 4ej po połudłł9Ł_ 

} PASY NA RUPTURE 
Polscy klercy na 

usługi Polaków. 

motna taras sa połową ceny knplć w pro* 
e fabryki. Zastosowanie i zbadani* p««« 
najdoświadczeńazych bandażystówdladam 

i mężczyzn Jest bezpłutne. Przaszło 60,000 zado- 
wolonych koatumarów obecnlo noszą naaza paay. 

HOTTINGER TRUSS FACTORT 
465 WL>fAlHKK A.T Ei> ur,. rug ^nicuję" nicuiio., ile rlętro. 

Otwarto codziennie od Otei rano do ®tej wieczorem. W niedzielą od 9UJ rano do <mej wlec/oreiŁ. 

Czy Wasz 
Dach Ciecze? 

Jeźell tak, to proslm j udać się do polskiej flrmy 

Progress Roofing Co,™^ 
O. S. GROCHOWSKI, Zarządca. 

Pokrywamy dachy rozmaitymi materyałaml, lako to: 

i wirem, na az^dalał, 1 t. p. Takla pokrywami dachy 
metalem 1 zakładamy rynny. 


