
KOLEGIUM fW: STANISŁA- j 
WA KOSTKI W CHICA- 

GO, JLL. 

Przed kilku laty XX. Zmar- 

twychwstańcy założyli w Chica- 
go szkołę wyższą polską — Ko- 

legium św. Stanisława Kostki. 
Zakład ten naukowy został prze- 

znaczonym dla młodzieży pol- 
skiej katolickiej. Polonia amery- 
kańska liczna już dzisiaj i zaso- 

bna, nie wiele posiada szkół wyż- 
szych w którychby młodzież mo- 

gła się uczyć swego rodzimego 
języka, własnej literatury i dzie- 

jów ojczystych. 
Nauka jak wszędzie, tak "i tu 

w Ameryce jest dla każdego czło- 
wieka koniecznie potrzebną, je- 
żeli chce zająć jakieś wyższe i 

szczegółowsze stanowisko w spo- 
łeczeństwie. Nabyta wiedza u- 

szlachetnia człowieka, daje mu 

możność do zdobycia i osiągnię- 
cia zaszczytniejszego miejsca i 

lepszej posady. 
Amerykanie dbają o to, by ich 

urno wie kształcili się jak najwię- 
cej, zakładają coraz to nowe ko- 

legia, nowe instytucye naukowe, 
nie skąpią grosza na szkoły i o- 

światę. Gdy tak wszyscy i wszę- 

dzie gamą się i dążą do coraz to 

wyższej wiedzy, gdy tylko nau- 

ką pozyskają zaszczyty i zasoby 
materyalne, gdy ten fakt powta- 
rza się po całym świecie, gdy w 

naszej ukochanej Ojczyźnie po- 
wstają coraz to nowe szkoły pol- 
skie pomimo nieprzeliczonych 
przeszkód, gdy ubodzy- prześla- 
dowani nasi współbracia w Oj- 
czyźnie odejmują sobie nieraz 

kawałek chleba od ust, by dać 
możność kształcenia się swym i 

synom w duchu polskim — nam i 

Polakom jakoś trudno zdobyć się 
na to, by pojąć i zrozumieć czem 

jest nauka, czem wykształcenie 
dla człowieka. 

Dwu milionowa nasza czwar- 

ta dzielnica polska posiada zale- 

dwo dwa wyższe Zakłady nauko- 

we polskie, a i te nio mogą się 
wcale pochwalić i poszczycić 
wielka ilością uczniów. Czas 

więc najwyższy pozbyć się tej o- 

bojętności i opieszałości na to to 

polskie, co nasze. Wakacye do- 

biegają ku końcowi, najlepszy 
czas i najlepsza pora nastręcza 
się po temu, by pomyśleć o mło- 

dzieży ! Szanowni Rodacy po- 

syłajcie synów swych do Kole- 

gium polskiego, kształćcie dzieci 

swe w duohu polskim katolickim 
na prawych i sumiennych ludzi. 

Przeż naukę tylko synowie Wasi 

zajmą kiedyś w przyszłości le- 

psze stanowisko. v 

Zwracamy się niniejszem do 

Przewielebnych Księży Probo- 

szczów z prośbą usilną» by nas 

w pracy tej wzniosłej poparli. 
Przewielebni Kapłani,którzy ty- 
le i tak wiele dobrego zdziała- 
liście dla dobra swych Współro- 
daków którzy nie szczędziliście 
i nie szczędzicie nieraz trudu, 
pracy i zaparcia siebie zechciejcie 
przychylić się do naszej prośby, 
otoczcie i nadal Zakład nasz swą 

opieką, swą pomocą» zachęcajcie 
waszych pąrafian by dali swej 
młodzieży wychowanie i wy- 
kształcenie katolickie i polskie 
przez szkołę polską. 

Aby Zakład nasz odpowiadał 
godnie i należycie swemu prze- 
znaczeniu Zarząd Kolegium w o- 

becnym roku dołożył wszelkich 

starań, by to Kolegium można 

^równać z zakładami amerykań- 
skiemu W czasie wakacyi "po- 
czyniono wiele ulepszeń w we- 

wnętrznem urządzeniu samegoż 

gmachu, powiększono bibliotekę, 

gabinet mineralogiczny i fizy- 

kalny itp. Postarano się prze- 

wszystkiem o to» by grono profe- 
sorów składało się z ludzi uzdol- 

nionych, fachowych, tak, by mło^ 
dzież mogła należycie korzystać 
z nauki. W roku szkolnym I9°5" 
06 bębzie uczyło w Kolegium sze- 

ściu księży i siedmiu profesorow. 
W skład grono nauczycielskiego 
wejdą następujący profesorzy., 
X. Jan Kosiński C..R. Rektor. X. 

Władysław Zapała C. R. Wice- 
rektor. .X. Jan Sobieszczyk C. R. 

Dyscyplinaryusz. X. Stanisław 
Świerczek C. R. .X. Władysław 
Kwiatkowski C. R. X. Julian 
Burzyński C. R. .P. .A. .Schae- 

dler A. M. G. E. Clarkson A. 

L.L.B. J. E. Barry B. U G. J. 

"McFadden A. M. J. E.Pifrcel A. 
B. Bronisław Gołaszewski. .... 

Zarząd Kolegium 
Św. Stanisława Kistki. 

; O- 

PO LATACH CZTERDZIE- 
STU DWÓCH. 

W Wilnie, stolicy Litwy. w 

połowie września zacznie wycho- 
dzić codzienne polskie, czasopis- 
mo, — po czterdziestodwuletniej 
przerwie, jak zapowiada w swo- 

im prospekcie. 
Lat czterdzieści dwa! Kiedy 

cofniemy się myślą wstecz o ten 

okres czasu, staje przed oczyma 
naszemi bolesnej pamięci rok 

1863. •• 
Dziwnie przeto wzruszającym 

jest prospekt nowego czasopisma 
codziennego polskiego we Wilnie, 
oznajmiający o zamierzonem wy- 
dawnictwie.. 

Prospekt ten mamy pod ręką 
i podajemy go tu w dosłownem j 
brzmieniu: 

* 

Od wydawcy. 
Po latach czterdziestu dwóch 

wskrzeszamy organ polski w 

Wilnie. 
Jest to, niewątpliwie, znaczna 

zdobycz moralna dla naszego 
społeczeństwa na Litwie. 

Lecz ze zdobyczy tej wypły- 
wają i obowiązki: 

Pierwszy — aby skorzystać z 

nadanego nam prawa i zająć to 

ważne dla naszej narodowości 
stanowisko. Drugi — aby tego 
stanowiska nie wystawić na ha- 

zardy, nie wywołać odwrotnych 
prądów i nie zamknąć drogi in- 

nym, może lepiej przygotowa- ( 

nym i pewnie więcej utalentowa-1 
nym. 

Dlatego zasadą stałą i głów- 
| nem hasłem naszem będzie u- 

miarkowanie. Dążąc do ciągłego, 
' w każdym kierunku, postępu, 

wierzymy, że postępuje stale i 

dochodzi daleko ten tylko> które- 

go każdy krok naprzód wiąże się 
z poprzednim i przygotowuje na- 

stępny. Umiarkowanie powinno 
być dla obywatela zasadą, dla 

gazety jest- warunkiem życia. 
* 

Jako organ prowincyonalny i 

podlegający cenzurze, "ICuryer 
Litewski" nie może sobie pozwo- 
lić na zbyt ambitny program. 

Zadaniem jego i celem będzie 
przedewszystkiem: 

1-mo. Dostarczać Czytelni- 
kom w ich języku rodzimym po- 

trzebnych im ogólnych i specy- 

alnych wiadomości, a w miarę 

powstawania kwestyj publicz- 
nych, miejscowych i wszechpań- 
stwowych, wyjaśniać i oświetlać 

je z .punktu widzenia interesów 

krajowych: 
2-do. Tworzyć stale wśród roz- 

proszkowanego naszego społe- 
czeństwa codzienne źródło infor- 

njacyj, i z tego źródła wysączać 
podstawy do wzajemnego zbliże- 

nia i do ułatwiania stosunków; 
3-tio. Po czterdziestoletnim le- 

targu, odrywać umysły od przy- , 

musowego dotychczasowegc- 
przeżuwania swoich żalów. i 

skierowywać je ku praktyczne- 
mu zużytkowaniu już osiągnię- 
tych ulg i ku wytrwałemu po- 

szukiwaniu dalszych; 
4-to. Utrzymywać związek u- 

mysłowy z ogniskami polskiej 
wiedzy, literatury i sztuki, ■— 

I, dzięki właśnie takiej działal- 

nośici, zwracać w tym Kraju na- 

szemu językowi to szlachetne 

miejsce, do którego ma prawo w 

sferze myśli i pracy, jako główne j 
pięciowiekowe narzędzie cywili- 
zacyi na Litwie. 

Takie zadanie — już warte na- 

szej pracy. A kiedy zmienią się 
warunki i rozszerzą horyzonty, 
to powstaną nowe programy, no- 

we gazety i nowi ludzie. 
♦ 

Ponieważ nasz organ jest wy- 
nikiem pokoju a nie walki» prze- 
to pragniemy zachować dobre 

stosunki ze wszystkiemi narodo- 

wościami, v* Kraju zamieszkałe^ 
mi, i nie będziemy zaprzeczac 
praw tym, które ich poszukują; 
-r— życzymy sobie tylko, iżby, dą- 
żąc do naturalnego rozwoju i 

nam go nie odmawiały, i miały 
na względzie nasze kulturalne w 

tyjn Kraju zasługi. j 

W tnyśl tego> nasz >'• Kuryer"» 
jako jedyny dotychczas polski 
dziennik na Litwie, nie będzie na- 

rzędzie jednego człowieka ani je- 
dnej partyi, lecz będzie dostępną 
dla każdego trybuną. Nie będzie 
niczyim sługą i niczyim wro- 

giem,. i względem wszelkich usi- 
łowań społecznych, względem 
miejscowych Instytucyj i Sto- 

warzyszeń, będzie swobodnym 
krytykiem i obserwatorem, goto- 
wym zawse otworzyć swoje szpal- 
ty tym. którzy zechcą nasuwają- 
cą się kwestyę wyjaśnić z od- 

wrotnej strony. i 

* 

Długoletnia przerwa w życiu 
literackiem naszego Kraju, skło- 
niła mnie do oddania redakcyi 
"Kuryera Litewskiego," w ręce 

doświadczonych, i wolnych od 

•uprzedzeń lokalnych, publicystów 
warszawskich: — p. Józefa O- 

stroróg Sadowskiego i jego tor 

warzysza, p. Jana Ursyna. Wszy- 
scy razem pragniemy zebrać do- 
koła naszej Redakcyi wszystkie 
siły, jakie Litwa dziś) posiada, a 

w przyszłości obudzić nowe. i 

pochnąć je do wspólnej pracy. 
Nadto, najpierwsze pióra polskie 
już nam przyrzekły swoje współ- 
pracownictwo. 

Mamy szczery zamiar praco- 
wać dla dobra społeczeństwa 
polskiego na Litwie. Spodziewa- 
my się, że nam ono odpowie zau- 

faniem. 

Hipolit Korwin Milewski. 

Wilno, 23 lipca — 5 sierpnia 
1905 r. 

"Kuryer Litewski" pojawi się 
po raz pierwszy d. 14 wrześnią 

1905. Redakcya tegoż zapewniła 
sobie współpracownictwo nastę- 
pujących polskich autorów: 

W dziale powieści, nowel i 

poezyi "Kuryer Litewski" dru- 

kować będzie utwory: Ignacego 
Balińskiego, Gustawa Daniłow- 

skiego, Wiktora Gomulickiego, 
Emmy Jeleńskiej,Stanisława Ko- 

złowskiego, Kazimierza Laskow- 

skiego (El), Artura Oppmana 
(Orot), Elizy Orzeszkowej, Bo- 
lesława Prusa, Maryi Rodziewi- 

czówny, Henryka Sienkiewicza, 
Józef Weyssenhoffa. Kai. Zdzie- 

chowskiego, Stefana Żeromskie- 

go- 
W dziale historycznym, litera- 

cko artystycznym, politycznym 
i społecznym, "Kuryer Litew- 

ski" pomieszczać będzie prace: 
Prof. Szymona Askenazego, Mi- 
chała Brensztejna, Teodora Jes- 
ke Choińskiego, D-ra Ludwika 

Czarkowskiego' Ks. M. Wład. Dę- 
bickiego, Zygmunta Glogera, Sta- 
nisława Hłaski, Aleksandra Jel- 
skiego, Aleksandra Kraushara, 
Władysława Korotyńskiego, 
D-ra fil. Witolda Lewickiego,' 
Leopolda Meyeta. D-ra fil. Wła- 

dysława Rabskiego, Aleksandra 

Rembowskiego, D-ra Ignacego 
Strzemińskiego, D-ra Wincente- 

go Szyszły, D-ra Gustawa Sztolc- 

mana,Lucyana Uziębły, oraz wie- 

lu korespondentów ze wszystkich 
miast i powiatów Litwy. 

♦ 

j W końcu dodajemy, że adres 

i Redakcyi i Administracyi "Kury- 
era Litewskiego" jest: Wilno. ul. 

Siemionowska, nr. 2. Prenumera- 
ta wynosi rocznie 6 rubli w Wil- 

nie, 8 rubli na prowincyi, a 14 
rubli za granicą. 

o 

Jeżeli nie macie ochoty do pra- 
cy i wszystko wam cięży, jest 
to znakiem, że wasz system jest 
w nieporządku — krew nieczysta, 
nerwy osłabione, zła cyrkulacya, 
a może wątroba i nerki dotknięte 
są chorobą. Lekarstwem, budują- 
cem system, nadającem zdrowie i 

siłę nerwom, regulującem cyrku- 
lacyę, jest Dra Piotra Gomozo. 

i Ono was wyleczy. Piszcie do 

Dr. Peter Fahrney and Sons., po 

szczegóły, jeżeli nie znacie które- 

go z ich specyalnych agentów. 
Ich adres jest 112—118 South 

Hoyne ave., Chicago, 111. 

o 
— Przypuśćmy, że dostałeś od ojca 

dziesiątkę 1 idziesz kupić sobie za 

sześć centów karmelków, d,wa za cent. 
Ile otrzymasz i ile pieniędzy ci się zo- 

stanie? 
— Niech pan profesor da mi to ia* 

danie na papierosy, bo Ja karmelków 
już od roku nie kupuję. 

CZYNNOŚCI 
11 

ĄDZMYŹ czynnymi. Przyszłóść należy do energicznych I 
dzielnych, czyli śmiałych. Stojąca woda powoli w Zgniłą 
się zamienia. Kto naprzód nie postępuje, pozostaje w tyle 
na tym świecie, który pnergicznie naprzód kroczy. Jedynie 
jednak zdrowi tylko mógą być czynnymi. Dlatego też sta- 

rajcie się o zdrowie wasze i przedewszystkiem strzeżcie sie 

chorób żołądkowych, które są zgubnemi dla umysłowego i 

fizycznego ustroju człowieka. 

Severy Gorycz Żołądkowa 
leczy wszystkie choroby żołądka. Gorycz ta zyskała ztąd swą nazwę, 
że jest najlepszem lekarstwem pod każdym względem, ku podniecaniu 
organów trawienia do większej czynności. Środek ten wytwarza silny 
i naturalny apetyt, usuwa boleści w żołądku i jest miłym środkiem 
orzeźwiającym. Cena 50c i $1.00. 

Szanoiony Panie: Racz Pan przyj q6 moje najserdecz- 
niejsze dzięki, za Pańskie wyborne lekarstwa. Okaza- 

ły się wybornemi w skutkach swoich, szczególniej zaś 

Gorycz Żołądkowa, bez której nie chciałabym byó ani 

chwili. Cierpiałam mocno na niestrawność. Po wyży- 
ciu jednej butelki, czuję się znacznie lepiej. 

Franciszka Meloun, 37 Berkley St., Cleveland, O. 

B 

Krew 
ma najważniejszy obo- 

bowiązek do spełniania. 
Z tej przyczyny mual- 

my ją utrzymywać 
zdrową, silną i czystą. 

Severy Krwi 

Czyściciel 
wzmacnia 1 krew czy- 
ści. Gol Wrzody, Rany, 
Tumory i Skrofuły. 
Przynosi ze sobą zdro- 

wy sen i zadowolenie. 

Cena 81.00 

Ofiary 
chorób serca liczą na 

miliony, a przeciek tyle 
cierpień prowadzących 
do tej strasznej choro- 

by mcżna uniknąć, al- 

bo też wyleczyć tako- 

•we, za pomocą 

Severy 
Siliciela Serca 

Środek ten usawa wa- 

dy sercowe 1 wady krwi 

obiegu. Przynosi pe- 
wną ulgę. 

Cena $1.00 

Organami Czucia 
w ludzklem oiele są ner- 

wy. Gdy takowe w jaki- 
kolwiek sposób zostały za- 

niepokojone, uczuwatny 

duchowy albo cieleaną 
boleść. 

Severy 
Nerwoton 

wzmacnia nerwy, środek 
t^n stanowi niezawodne 
lekarstwo na wyczerpanie 
nerwowe. Po użyciu te- 

go lekarstwa niepokoje 
nerwowe ustają, a cały or- 

ganizm się odnawia. 
Cena $1.00 

Nieregularni^ 
sprowadzą często ohorobę 
na niewiasty i dziewczęta. 
Choroby kobiece sprowa- 
dzają wiele cierpień na 

rodziny. 

Severy Regulator 
Żeńskich" Niemocy 

sfanowi bezpieczną ucie- 
czkę r'la niewiast i dziew- 

cząt. Środek ten orzeźwia 
I wzmacnia orgartzm 
zdrowia użycza. Środekl 
ten znajdować się powi- 
nien w każdej rodzinie. 

Cena $1.00 

Severy Lekarstwa są do nabycia we wszystkich Aptekach. 

Dr. T. Drozdowicz, 
LEKARZ i CHIRURG. 

mieszkanie: 230 A?6i Centnf 
Qodxiny ofisowe: 

Od 9 do 12 rano i od 0 do 8:80 wieczora. 

Specjalista na choroby skórne, wtw 

ryczne I inuczo-płeiow#. 

CR. J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzień od i) rano do 8 wlecz. 

179 W. DWislonSt. &JS?- 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ I CHIRURG; 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee At. 
GODZINY: Od 8—12 rano. Od 2-5 po poł. 

i po 7-mej wieczorem. 
— TF.LKFON MO.VROE 2480. — 

Dr. Cfaas. P. Gieraltowski, 
LEKARZ I CHIRURG. 

3156 S. Morgan ul., róg 32giej ul, j 
Telefon 825 Ia7di. UIICAGO. I 

nnB7TW« 5 Od 12 do 11£0 po połndniu. I 1 

UUDZIJiT. } od 6;30 dQ 7:2fi wferzorem# I 

DR. N. SCHRAYER, 
POLSKI DENTYSTA, 

Poorze wykonuje wszeiKie prace pomuj; iiujuur< 

szego syttfinu, i po najniższej cenie. 

638 MILWAUKEE AYE. i CENTER# 
Godziny ofl«owe: od 8 rano do 9 wiec/.. 

W Niedziele oa 9 rano do 4 po poi 

Dr. Geo. Hulla 
Polski 
Dentysta 

Dobrze wykonn- | 
Je \q|zeikie pra- 
ce podłup nnjno- j 
wezeiro BTłtemu 

i po najniższych cenach. 

606 West 18ta ul., Laniukuncy. 
Godziny oflsowe: od 8ej rano do 0 wlecz. 

W Nledzlde od 8 rano do 12 w południe. 

*r- 

Specjalnie na ten Miesiąc! j 
FOTOGRAFIE wartości S5.00 tylko za S1.!X). 
15 Fotoprafli w 3 fasonach warto $ł.C0 i Jedfn 
wielki portret, warty $1.00, wszystko za §1.5)0. 

Haymarket Studio,101 ci"","1501' 
w budynku zajmowanym przez teatr Haymarket. 

ZADOWOLENIE GWARANTOWANE. 

KOSCIUSZKO PHOTO ART CO. 
739 Milwaukee Ave„ FS™ u*!01"' 
Fotografie wszelkiego gatnnkn, matowe i 

szklące (gloss). 
Kaezą specjalnością są fotografio par ślu- 

bnych. Nowożeńcom dajemy w podarunku 
piękny portret ślubny, wielkości 16x20. 

Cena zniżona na fotopraile dla dzieci. 
Prosząc Szan. Bodaków i Rodaczki o ła- 

wę poparcie, kreślimy sta 
Z szacunkiem 

3tt. MONETA i Jfc PBCSlflSEI. 
^-Hotoęrafie do lnacj ltomnalł Św.*"S9 

Chcecie widzieć świat? 
Więc przyjdźcie do Warazar akltffo Spreyalieh ! 
Badanie 6cz i porada doświadczonego polskiego 
doktora ZUPEŁNIE DARMO dla wszystkich. 
Przypaaow&nie odpowiednich oku'»rów od BOc 1 
xvyźej. Również przyjmują wszelkie reperacye. 

DR. LEON STEINBERG, 
1015 MUwnnkee Avo., 

naprzeciw Wood St. 
GODZ. OFISOWK: Od fltej do fltej wlecz. 

W Niedzielą: Od Dtej do lszej po poł. 

Zezowate Oczy 
Sprostowane bez no- 

ta. Bez bólu. Bez 
Chloroformu, przez 
nową metodę, która 
nigdy jeszcze nie za- 

wiodła. 

Dr. F. 0. Carter, 
SpccyalistA Ócz i Uszu. 

Ifi1? CTATC III drnffie piętro—1 dr*wl na pół* 
104 31 A1C U1<m noc od ftkUdn '"Tho Fair'". 

GODZINYkażdego dnia od 9 rano do 5 po poł. 
We Wtorki 1 Piątki aż do 7:30 wieczorem. 
W Niedziele od 11 rano do 1 po poł. 

ZAWIADOMIENIE. 
Majp zaszczyt zawiadomić moich 

znajomych I przyjaciół ż» przepro- 
wadziłam się z Fay ul. na Milwaukee 
Ave. pod" numer 409. 

Jestem gotowa na usługi moich 
rodaczek we dnie i w nocy. 

Mam pokoje do odbycia słabości. 

ROZALIA OSSOWSKA 
A.li.\iszorls.a 

.4 99 Milwaukee Arenne. 

I pamiętajcie Tl 

I O SIEROTKACH. | 
ETO jeazcze al* zamówił pisemka 

"SIEROTA" 
tygodnika z którego czysty dochód prze- 

znaczony na korzyść 

I 
Polskiego Dorna Sierot w AyondaJe 
niechaj nudeślo swój adres a poślemy ma 
numer okazowy bez płatnie. 

Kto nadeśle dwóch nowych Abonentów 
i sam zapłaci prenumeraty Ra jeden rok, 
ten otrzyma małą książeczką do nabożeń- , 

stwa, jako pamiątką od Sierotek. 
Na żądanie wysyłamy wszystkie nnmera 

od początku bieżącego roku. 
Adresować należy: 

"CIEDATA" 81 8t 
MEKU1A CHICAGO, ILL. 

n.-i.ifl4aIa fl0 mnIa j®4*11 n? J*k* 
Hr7V n7H fi ko'^®k chorobę oki, Jhw« 
I I ŁjJUłUIU doświadczonym okiliitą, wi$# 
mogę wam przypasować oapo 

• nieane okulary {od 1.00 wyi*J) 
albo da£ potrzebne medycyny. 
Leczą choroby uazu, oczu, 

f ardła i plac, oraz w»zelkl»do- 
egllwości mężczyzn, nieriaat 

: t-dzieci. fcgianiinteja darmo. 

Prof. Dr. A. Ramser. 
4-Afi MilwanbnA Ar. blisko ChJcasro At. 
Gdzie koło 

I lśwlatlasię 
| obracaj*. 

Godr. oflBowe:—odOtej rano do 9t«J 
wlecz, każdego dnia; w Niedziel* 
od Otej rano do ScieJ po południu. 

Niecltcemy waszych pieniędzy 
jeżeli nfe jesteście zadowoleni. 

Jedno-centowa karta pocztowa, 1 mn 
lml« 1 nazwisko i adres wyraźnie aa oUj 
wypisane, sprowadzi wam pocztą próbką 
Deya Szwajcarek lago Wynalazku ra«tqp» 
iacego kaw^Day^a SwlaaCoffeeSurroflU). 
Mnóstwo famllij niy wają co zamiast ka- 
wy, gdy* przy jego pomocy jcdeo funt ka- 
wy wystarczy taf dfueo Jak trzy fontv ka- 
wy bez tego wynalazku, lecz co najwai* 
nirjpzp, bardzo polepazy amak, zapach I 
zdrowotność kawy. 

Steele-WedelesCfc Dej M'aTg. U 
Jedyni Agend, Fabrykanci, 

Chicago, Ultnotc. CtoreUnd, Ohio. 

| Hala Schoenhofena, 
PterwMora^dna] 
Eestairacya 

i Bofst. 

Rai* wi*kBM 1 mnl»J«» <p I 
przedoUwlcAj b*lflw, •'•■•I» J 
obchodów. Dwie kręgielnia. I 

KARÓL RICHTER, I 
876-680 Illytltw m I 

WM. TIMMERBOFF, 
Fibfykąnt /rwirt i n 8kl4,ł hurtów. 

CYGAR KwaCHcT VI \IiLI\ uzego tjrtonln^ 

11*9 &. KedzLt Av^ 
CHICAGO, ILLINOIS. 


