
JESIEŃ W MINNESOCIE 
I 

Smętna jesień już nastał* 

Obnażyła Ceres pola; 
Wśród sitowia znów zagrała 

Tęsknej arfy p!eśń Eola...· 
% ' 
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Zmieniła się szata lasów, 

Zwiędły, zżółkły już lljany, 

Już nie słychać pfasaąt śpiewu, 
Tylko harce psów Dyjany.... 

Tam u góry, nad chmurami. 

Po laaurach stropu nieba 

Tak leniwie i ospale 
Posuwa się rydwan Feba.... 

Już ca preryach pokrzykują 
Słomki, kury, krzyki w trawie, 

Wśród obłoków zaś szybują 
To cyranki, to żórawie. 

Tam, gdzieś w dali bydło w polu 

Po ścierniskach smętnie dzwoni. 

To za paszą, to za wodą 

Wygłodniałe wciąż w pogoni. 

Tu nie słychać pieśni w polu, 

Tylko huk kół i świst pary; — 

Farmer zwozi owoc gleby. 

Licząc „buszle" jako miary. 
— 

Gdzie złocistych łanów zboża 

Powiew wiatru głaskał kłosy. 

Teraz słychać pokrak wroni 

I orzących glebę głosy. 

Kędy latem przed spiekoty 

W cieniu ryżu dla ukrycia 
Wszystko spało w drzemce miłej 
Nieruchome, jak bez tycia, 

Teraz gwary i chichoty 

Odzywają się z wieczora 

Gdzieś * łozinie, nad brzegami 

śpiących bagien i jesiora. — . , 

» ** j 
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Kiedy pośród jasnej nocy 

Drga księżyca blask w głębinie, 
Ze sitowia leci zdała 

Pokrzyk gęsi we wiklinie. 

To znów gdzieś tam na srebrzystym, 

Drżącym zwierciadle jeziora 
Rozlega się nad brzegami 

Tajemniczy śmiech kaczora. 

W takiejto jesiennej porze 

Po jeziorach, czy wśród borów 

Pełno wszędzie rozbawionych 

świtezianek rozhoworów. 
% 

W takiej noćy księżycowej 

Ulatuje myśl w przestworza, 

Ponad góry, ponad lasy, 

Tam ku naszym... poza morza.... 

W duszę wżera się tęsknota 

Przepełnioną cierpieniami.... 
Lżej jej jakoś, gdy się może 

Chociaż myślą złączyć z Wami... 

(X. J. S. Guzdek) 

2 Leavenworth, Kansas 

(Własna korespondencya „D z. 

Chicagoskiego"). 

W kościele św. Kazimierza, w 

Leavenworth, Kansas, gdzie 
proboszczem jest YViel. ks. Fran- 

ciszek J. Kozłowski, odbyło się 
czterdziesto-godzinne nabożeń- 

stwo dnia 21, 23 i 23 września. W 

uroczystości brały udział tłumy 

wiernych i kościół na wszystkich 
nabożeństwach był wiernymi 

przepełniony. 
W niedzielę sumę odprawił 

Wiel. ks. P. Downey, a kazanie 

wygłosił Wiel. ks. proboszcz.Nie- 
szpory w pierwszym dniu odpra- 
wił ks. J. Daugherty w asysten— 

cyi Wiel. ks. F. Geinitza i Wiel. 

ks. McNamary. Kazanie wygło- 
sił Wiel. ks. Fączaszek z Kansas 

City, Miss. 
W poniedziałek sumę odprawił 

Wiel. ks. Mateusz O. S. . z At- 

chison Kansas, a kazanie wygło- 
isł ks. Pączaszek. Nieszpory od- 

prawił Wiel. ks. Kulisek, prób. 
słowackiej parafii z Kansas City, 
Kansas w asystencyi Wiel. ks. 

Mateusza O. S. B. i Wiel. ks. Bu- 

drean. Kazanie wygłosił Wiel. ks. 

Jan Grembowicz. 
W ostatni dzień nabożeństwa 

sumę odprawił ks. Paczaszek, a 

kazanie wygłosił Wiel. ks. Kuli- 

sek. Wieczorem zaś celebrował 

Wiel. ks. B. S. Kelly w asysten- 
cyi ks. J. Grembowicza i ks. Pą- 
czaszka. Kazanie wygłosił Wiel. 
ks. A. Śmietana, prob. Z Kansas 

City, Kansas. 
W nabożeństwie brali udział 

następujący księża: Wiel. ks. A. 

Śmietana, ks. Kulisek, ks. Kelly, 
ks. Shorter, ks. Pączaszek, ks. 

Krempotic, ks. McNamara, ks. 

Geinitz, ks. McDvitt, ks. Grem- 
bowicz z Chicago, ks. Mateusz O. 
S. . z Atchison, Kans., ks. Piotr 

O. C. C., ks. Budreau, ks. Dow- 

ney, ks. Dougherty, ks. Henber- 

ger, ks. Michae! i ks. Pottgieszer. 
Do upiększenia nabożeństwa 

przyczynił się wielce chór pod 
kierownictwem Panny Maryi Ru- 

czkowskiej, która zarazem wyko- 
nała części solowe. Czcigodne Sio- 
stry Felicyanki bardzo ślicznie 

przystroiły ołtarze i kościół. 
W pierwszym dniu 40-godzin- 

nego nabożeństwa cała parafia od- 

prawiła jubileusz. "Wszystkie To- 
warzystwa męzkie, Niewiasty Ró- 
żańcowe i Dziewice z probosz- 
czem na czele szły w pochodzie 
od jednego kościoła do drugiego. 
Po ostatniem odwiedzeniu w ka- 

tedrze Niepokalanej Najśw. Ma- 
ryi Panny Wiel. ks. probosz w a- 

systencyi Wiel. ks. S. Kelly i 

McDevitt dał uroczyste błogosła- 
wieństwo Przenajświętszym Sa- 

kramentem. 

Dnia 19 października Tow. św. 
Kazimierza będzie obchodzić uro- 

czyście 25-tą rocznicę swego ist- 

nienia. Obchód bardzo okazały 
odbędzie na hali owegoż Towa- 

rzystwa. Na pamiątkę ową To- 

warzystwo ofiarowało chrzciel- 

nicę do kościoła. 
Praca w kopalnach węgla idzie 

całym pędem, więc wszyscy Po- 

lacy mają zatrudnienie. Ks. pr> 
boszcz w przyszłym tygodniu wy- 
jeżdża do Nebraski. do Wiel. ki. 

! Ćwiklińskiego na odpust. 
! Zawsze życzliwy, 

Parafianin. 

W kwestyi prawdy 
i kłamstwa. 

(Odpowiedź Karasiewiczowi). 

Nareszcie, W obronie przypad- 
kowych z Nowej Anglii korespon- 
dentów „Dziennika Związkowe- 
go", których cały stos korespon- 
dertcyj nie zawiera pięciu słów 

prawdy, stanął wierny potomek 
Don Kiszota, pragnący rozgłosu 
za życia, Karasiewicz. Niestety, 
zamiast obronić tych przypadko- 
wych korespondentów, za który- 
mi się ujął, Karasiewicz, kadząc 
zlekka sobie pod nosem, dał wy- 
śmienitą im lekcyę kłamstwa i o- 

szczerstwa. Obawiać się należy, 
że w duszy tych korespondentów 
powstać może niepohamowana 
zazdrość z powodu prześcignię- 
cia ich w fałszowaniu opinii pu- 
blicznej. A może mistrzowi swo- 

jemu wdzięczni będą za bezpłatną 
lekcyę. Zależeć to będzie od ich 

usposobienia i pojęcia obrazy ho- 
noru. 

Bezpłatną lekcyę kłamstwa i o- 

szczerstwa korespondentom „Dz. 
Związkowego" dał Karasiewicz w 

artykule pt. : „Prawdy Dziennika 

Chicagoskiego", zamieszczonym 
w numerze 2>35 „Dziennika Zwią- 
zkowego". 
Zaznaczam z góry, że ze 

względu na zbyt jaskrawe i osz- 

czercze wyrażenia się, Karasie— 

wicz nie zasługuje na rzeczową z 

nim polemikę. Dla korzyści poin- 
teresowanych i w błąd wprowa- 
dzonych zapomnę jednak na chwi- 

lę te jaskrawe jego wyrażenia się, 
a ze spokojem i należycie posta- 
ram się wyświetlić kwestye waż- 
niejsze. 
Komitety Polskiej Rady Naro- 

dowej i Obrony Narodowej w 

Hartford. Conn., oraz ich wzaje- 
mne do siebie stosunki Karasie- 

wicz przedstawia, zupełnie w spo- 
sób tych korespondentów, któ- 

rym słusznie zarzuciłem kłam- 

stwa. Główna* wina Karasiewicza 

jest w tem, ze podczas pobytu 
swego w Hartford nie postarał się 
zdobyć obustronnych i wyczer- 

pujących informacyi, co do pow- 
stania i rozwoju tutejszych komi- 

tetów. 

Karasiewicz pisze: „W Hart- 
ford była tylko zdrada . O. N. 

przez część tamtejszego . O. N. 
z kasyerem na czele". Prawda, by- 
ła zdrada, ^le nie z kasyerem na 
czele. Kasyer pozostał przy ko- 
mitecie przez ogół obranym i 

prawnie do dziś istniejącym. 
Zdradzili właśnie ci, którzy ślepo 
poszli za Komisyą Tymczasową, 
a tych było czterech z siedmna- 

stu. Piąty zrezygnował z innych 
powodów. Widzimy więc, że 

dwunastu z kasyerem pozostało w 
komitecie pierwotnym. Ponadto 

wiedzieć trzeba, że po zorganizo- 
waniu się P. R. N. w Chicago, ko- 

mitet tutejszy, będący jeszcze w 

komplecie, jednogłośnie prawie, 
bo z wyjątkiem awocn, iicnwaiii 

przyłączyć się do P. R. N. i o- 

pracował rezolucye wyrażenia 
nieufności C. . O. N., a przy- 

łączenia się do P. R. N. Rezolu- 

cye te w· swoim czasie ogłoszone 

były w „Dzienniku Chicagoskim" 
J i powtórzone w „Narodzie Pol- 

skim". Opracowując rezolucye, 
komitet zastanawiał się nad tern, 

jak postąpić z funduszem _ do- 

tychczas gromadzonym. Zadecy- 
dowano dla spokoju jednostek 
zwrócić pieniądze tym, którzy 
zażądają i przedstawią kwity. De- 
cyzyę taką powzięto wyraźnie dla 

spokoju jednostek, bo komitet był 
uprawniony przez ogół do wysła- 
nia lub zatrzymania tych pienię- 
dzy na miejscu, a głównie — miał 

polecenie nie wysyłać pieniędzy, 
dopóki nie wyświetli się cała spra- 

I wa O. X. i dopóki nie zostanie 

stwierdzonem, że C. K. O. 'N. za- 

sługuje na zaufanie. A ponieważ 
stwierdzono, że komisya tymcza- 
sowa. a przez nią i C. . O. N. nie 

zasługują na zaufanie takie, na 

jakie lud sobie liczył, wszelkie 

wahania się w kwestyi wysłania 
lub zatrzymania ustały. , 

Chcąc, aby decyzya komitetu 

jeszcze raz była aprobowaną 

| przez ogół zwołano natychmiast 
j wiec. Na wiecu tym paru człon- 
ków komitetu, którzy sprzeciwili 
się uchwale większości, wywołało 
awanturę, również w ̂ woim cza- 
sie opisaną w „Dzienniku Chica- 

1 goskim". Awantura ta spowodo- 
wała nieporozumienie, kończące 

się rozdwojeniem Polonii na dwa 
obozy, znacznie różniące się, co 
do liczby. ' 

Pisałem już niegdyś, że jeden 
z tych członków komitetu, którzy 

urządzili secesy, jeszcze przed u- 

chwałą komitetu, aby przyłą- 
czyć się do P. R. N., zatrzymał 
20 dolarów. To był początek roz- 
łamu, bo każdy rozumie, że pie- 
niądze na wywalczenie Ojczyzny 
tylko kasyer miał prawo zatrzy- 
mywać. 
Czy i po tem, co powyżej po- 

wiedziałem, Karasiewicz będzie 
utrzymywał, że komitet tutejszy 
z kasyerem nieprawnie postąpił, 
albo sprzeniewierzył się obowiąz- 
kom na siebie przyjętym? Jeśli 
tak, to niechże Karasiewicz do- 

wie się, że komietet w Hartford 

nigdy formalnie nie należał do 

C. . O. N., bo konstytucyę jegO, 
po otrzymaniu odrazu zakwestyo- 
nował i takowej nie przyjął. 
Do podziału pieniędzy w Hart- 

ford już dawnoby przyszło, gdy- 
by nowy . O. N. zachował był 
choć odrobinę .taktu. Ale że tam 

figurują tacy Kozłowscy i jemu 

podobni, dla których niezgoda, le- 
pszą jest niż zgoda, do podziału 
nie wiem, czy kiedy przyjdzie. A 

jeśli przyjdzie, to nie z obawy 

przed sądem, bo komitet sądu się 
nie iboi, ale dla świętego spokoju, 
aby w naszej Polonii zapanowała 
miłość i braterstwo, aby braci je- 
dnej Ojczyzny nie różnić tak.jak 
to czynił Karasiewicz, gdy prze- 
mawiał na wiecach w nowej An- 

glii. 
Śmieszną oprawuv wy naje 

się pretensya Karasiewicza do tu- 

tejszego ks. Proboszcza i jego 
wikarego ks. Zimmermanna. Ka- 

rasiewicz powinien wiedzieć, że 

ani ks. Proboszcz, ani wikary nie 

mają nic do czynienia z Komite- 
tami tak Rady jak Obrony. Ks. 
Proboszcz od kilku miesięcy cięż- 
ko chory, zaledwie od czasu do 

czasu podnosi się z łóżka, a jego 
wikary za wiele obciążony jest o- 

obowiązkami paraiialnemi·, aby 
oddawać się miał sprawom, do 

których wyibrany jest komitet. 

Zresztą komitet P. R. X. działa 

pod presyą woli ludu. rnając do- 

bro ogółu na względzie. Takiemu 
komitetowi księża ufają bez wglą- 
dania lub jakiejkolwiek kontroli. 
W niektórych momentach Ka- 

rasiewicz przypomina mi ową ba- 

bę ,która tonąc wystawiła z wo- 

dy, dwa palce i strzygła, aby po- 
kazać przez to mężowi, że nie go- 

lono, ale strzyżono. Przypomina- 
łam Karasiewiczowi, aby nie po- 
wtarzał pogłoski, jakoby ks. 

Zimmermann z Hartford, aż czte- 

ry razy przed jego przyjazdem 

nawoływał lud z ambony, aby nie 

brał udziału w wiecu, na którym 
on, Karasiewicz przemawiał, bc 

ta pogłoska faktycznie była zmy- 
ślona przez tych, którzy Karasie- 

cza informowali. Pomimo to Ka- 

rasiewicz kilkakrotnie ją powtó- 
rzył. A no „Mociumdzieju" niech 
stanie na waszem, bo gotowiście 
utonąć. A wtedy jabym utracił 

przeciwnika, a O. X. sławnegc 

rycerza bez ibroni. 

Karasiewicz clice, aoy jego za- 

sługom nadawano wielkie zna- 

czenie, a przynajmniej takie, ja- 
kie on sam im nadaje. Utrzymu- 
je on, że dzięki jego podróżom pc 

Nowej Anglii, O. N. w tych stro- 
nach świetnie się rozwija. Gdyby 
Karasiewicz jednak zechciał spoj- 
rzeć na tę sprawę z punktu ob- 

jektywnego, spostrzegłby niechy- 
bnie, że ten rozwój właśnie słab- 

nie z każdym dniem. Były chwi- 

le, że komitety poczynały rozwi- 

jać się szybkim krokiem, lecz 

wtedy jeszcze, gdy dokoła C. K. 

O. N. grupowali się przedstawi- 
ciele wszystkich organizacyi i to- 

warzystw. Jedno tylko Karasie- 

wiczowi można przypisać, a mia- 
nowicie to, że wszędzie, gdzie lo- 

sy go zagnały, wniósł ze sobą 

niezgodę i bezrozumną walkę. 
Karasiewicz przywiązuje o- 

gromną wagę do zmyślonego fak- 

tu, że jego przemowę w Hartford 

słuchało i aprobowało dwa tysią- 
ce 'Polaków. W rzeczywistości na 

ewiecu tym nie było tysiąca, 
bo w 

tej hali, w której wiec się odby- 
wał przy największym natłoku 

mieści się tysiąc ludzi. 

Mylne przedstawienie przez 

Karasiewicza rzeczy powyżej wy- 

świetlonych można mu darować, 

składając winę na brak informa- 

cyj lub znajomości stosunków, 

gdyż wszystko wiedzącym nikt 

nie jest; tego jednak, co poniżej 

przytoczę, nie spodziewałem się 

nigdy od człowieka, który przy- 

puszczam nie poprzestaje na czy- 
taniu tylko ,,Dziennika Związko- 

wego", a liczenie się ze słowami, 

powinien uważać za swój obowią- 
zek. 

Na wstępie swego artykułu pi- 

. , 1 

sze Karasiewicz: „Najmita Or— 

ganufOO. Zmartwychwstańców, 
fruwający korespondent z Nowej 

Anglii,, ten sam, cb przed kilku 

tygodniami zamieścił w Dz. Chi- 

cagoskim dogmatyczną prawdę, 
że — na Sejm Związkowy w De- 

troit ma zjechać 200 anarchistów 
z Nowej Anglii — znów spłodził 

artykuł 
" 

Powyższe słowa od- 

nosi Karasiewicz do mnie. 

Mniejsza o to, że nazwał mnie 

najmitą, chociaż nim nigdy jesz- 
cze nie byłem. I dziś ze wszelką 

pewnościcą powiedzieć mogę Ka- 
rasiewięzowi na ucho, że gdybym 
chciał być najmitą, zajmowałbym 
dotychczas stołek naczelnego re- 

daktora przy której z postępo- 

wych gazet, ale, że nim nie je-1 
stem, zadowalniam się obowiąz- 
kiem sumiennego korespondenta. 
Kłamstwo oraz oszczerstwo 

popełnił Karasiewicz względem 
! mnie, podając do publicznej wia- 
domości swój własny wymysł, 
bardzo niesmaczny i w najwyż- 

szym stopniu bezczelny. Kłam- 

stwo zawiera się w tem, że takie- 

go zdania, jak „na Sejm Zwiąż- j 
kowy do Detroit ma zjechać 2001 
anarchistów z Nowej Anglii", 
nigdy „Dz. Chicagoski" nie za- 

mieścił; oszczerstwo zaś w tem, 

że to kłapistwo Karasiewicz wło- 

żył w moje usta, bez najmniej— 

szych powodów. Karasiewicz wie, 
że przebywam w Nowej Anglii i 

spotykam się z paru delegatami 
na były Sejm związkowy, którzy 
słusznie mogliby mieć żal do 

mnie, za nazwanie ich anarchi- 

stami. Czyżby Karasiewicz kie- 

rował się tą pobudką? Tak czy o- 

wak, żądam od Karasiewicza od- 

wołania. Dopóki tego nie uczyni, 
uważać go będą za oszczercę, a 

polemikę z nim za sko!czoną. 
Z. Stefanowicz, 

korespondent z Noivej Anglii. 

DZIENNIK CHICA30SKI Jest je- 

dynem pismem-polskiem w Stanach 

zachodnich, które wydaje Ulustro· 

wany DODATEK NIEDZIELNY. 

Ważne ogłoszenie. 
Zawiadamiamy niniejszem Sza- 

nawnych Braci To w. Rycerzy św. Fran- 

ciszka, Z. W. P., przy parafii św. Fran- 

szka, że nasz BLi zostaje odłożony z 
dnia 19go października, na niedzielę, 
dnia 26go października, z powodu iż za- 

szła pewna ważna pomyłka w sprawie 
hali ob. Jana Kulika. Zatem usilnie pro- 

simy Szanownych kolegów, ażeby się 

zgłosili i dali nam wiadomość, czy będą 
obecni lub nic. Albo możecie telefono- 

wać do ob. Kulika, Bclmont2417. 
Z szacunkiem 

Józef Kapecki i W, Rogala, 
Komitet. 17 

Jesteś katolikiem ? 
Jeżeli tak — to wy- 
ślemy Ci ten śliczny 
pierścionek artysty- 
cznie wykonany i 14 
kar. złotem grubo 
nakładany, z gwr. 

na lat, męsia aiuo aaiusKi zn 
tylko 7 S centów z przesyłką. 
Adresować: 

B. JANUSZEWSKI, 
26 E. Broofcline Sir., BOSTON, MASS. 
UWAGA; Grubość palca najlepiej zmierzyć' 
skrawkiem papieru i pr/eslać w liście 
razem z należy tością (w znaczkach) za 
pieritiouek. 

DR. CARTER 
I leczy zezowate oczy 
w jednej wizycie, bez bo 

^lu lub nożu. Także leczy 
>śbli3ki 1 daleki wzrok, ból 
Sjgłuwy, zaognione oczy, 
^katarakty, spadające po· 
-wieki, itd. jego wasnq 
%raetodą. 

Otrzymujecie korzyść Jego 17 lat tfaiwladczecla. 

KONSl'LTACYA DARMO. 

Dr. F\ O. CARTER 
Sperynlleta oozn. u?z. noe.i i Rardla. 
120 S. STATE UL. 

Pierwsze drzwi na pńłnoc od „Th* Felr'\ 
Ucd/. od 9 do 8. W niedziele od 10 do 12. 

M. BRUCKER 
Kobi części do wszystkich 

Pieców i "Furnesów" 
Przynieście iroię i numer waszego pieca 

Dwa Składy »-. 
b tlsko Chicago ·». 

u,,u w 1UUJ Chi na IV. 
Pr ocizio 2000 ton na «kładai· 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

Pokoje 311 do 324 Unity Bid*. 
Tel. Central 71W8 I 7193 Antomatle 4*-478 

127 S. Dearbom ul. 

Wieciorem od 7 do 9. Pokój *04 Home Bank | 
Bid*. Telefon Monrue081. 

1225 X. Ashland ave. 

Wm. Timmerhoff 
Fabrykant pierwuarzcdoyck 
CYGAR 

Skład hcrtowny 1 «etallcany ri»Jror.maite*a£0 
tytoniu. Telefon Belmont 6506 

2057 N. Kedzie ave. Chicago, 1. 

Wszystkie choroby męskie, kobiece 1 ! 

dziecięce leczymy absolutnie darmo w 

NORTH WESTERN BEZPŁATNEJ i 
KUNICE i DYSPENSARY1 

Pnfpromdilla alf pod nr. 

1325 Milwaukee Ave. 
Godziny : rano od 6 do 12: w poł. od 2 do I od j 
b do 0 wlets. W oled«lelo od 10 do L oonotudala | 

D. W. 5. SCHRAYER 
PcLbU Ldun i Chirurg 

027 NoUt iL Tel. Monroe 1564 

Krainie 
« wfryatktoh cioroSach męt· 

sn. kobiet 1 d/.leoi. Jeiell w%s inni nie olaoian 
Drxvidfécie do m la. 

Oodaiay oftaowe do rano. od l io 9 wieczoren. 

hwi dobi— eauwaiyć u mar dem ( anjM 
JDMtaien 

t. i m 

Ten magazyn czyści węgle 
Nasze węgle są wolne od nieczystości i każdy 

funt jest doskonale przesiany zanim opuści na- 

szą jardę. W tonie przesianych węgli otrzymacie 
pełną tonę czystych węgli. 

Nasze ceny węgli qo domowego użytku; 
Twarde: 

Large Kfrg 7.75 ! 

Smali Eifg ,8.00 

KaiiK'H 8.CK) 
1 hestimt 8.-3 

Pea (Nr. 12 Mut) «.75 

Buckwheat 6.0J 

Miękkie: 
Baoner Lump 6.00 

Black Bund G.OO 

Hockiug Lump 5.75 
Star Nut o.OO 

Sinokeless Mine liuu 5.0i> 

Smokeless Lump 6.75 

t'euy węgli do wytwarzania pary poumnv un Mjuauio. 
Nasza dostawa jest niezrównana. 

IW·Spróbujcie nasze sławne "STAR NUT" twardo-miękkie 
węgle do ogóluego użytku. 

POLONIA CO AL CO. 
P. DKZYMALSKI, Prezes. J. SCHWEDA, Wiceprezes 

NORTH AVE. & ELSTON AVE. 
TELEFON MONROE 591 1 892. 

ji Pierwsza polska 
Dentystka w Chicago 

Dr. ekla M. Maturzy ńska 
1227 Milwaukee ave., róg Askland ave. 

Poieoftsn alq arun. Polskiej Publiczności. 
— Wizelkie pr*ee 

yo«J! :g aą)Do««ie*o syiwmu i giraraatuję USewe. 

Qoddcr ofieowe: Od (MJ rmao do »+J wieczorem. 

W ait dii elf do rodziny 4-«) popołudniu. 

Wszyscy, Polacy którzy mają pieniądze po 
Bankach na 3% a chcą swój dochód podwoić 
lub potroić, niech się zgłoszą do naszego Sekre* 

tarza w każdy dzień od, 

8-mej do 6-tej wieczorem lub od 7-mej do 9-tej 

wieczorem w Wtorki Czwartki i Soboty, a o- 

siągną informacyi, która was wszystki zadziwi 

Jestto Propozycya Nadzwyczajna. 

Nic was nie będzie kosztować zapoznać się 

z nami i naszą propozycyą. 

Przyjdźcie a przekonacie się. 

Bracia Perlowscy 
Union Liberty Furniture Co. 

1327-33 Milwaukee Ave. 

/ 

„Amber" bursztynowe światło ko- 
rzystnie uwydatnia cerę 

Ambcr Światło często zwa« 

nem jest „światłem cery" 
— 

czyni ładną kobietę piękniej- 
szą, a każdą cerę uwydatnia ,·' 

piękniej. 
Aktorki i śpiewaczki wie- 

dzą o tem dobrze. Wiele z 

nich wymagają wprost am— 
ber oświetlenia na scenie. 

Białe światło lub inne uwy- 

datnia cery, na których uży- I 

to pudru lub innego kosme- 

tyku bafdzo niekorzystnie, 
cera nie świeża przy takiem 

świetle wygląda znacznie go- 

żej. Kobiety są naszemi naj- 
lepszemi kostumerami, na 

zakupno Amber światła. Z 

85,000 zamówień, jakie o- 

trzymaliśmy , było pod- 

pisane przez kobiety. 

„Amber" światło jest szczytem świateł domo- 

wych, które otrzymaliśmy z Wels- 
baclia laboratoryum. 

I 

Zeszłej jesieni sprzedano znacznie więcej 
Amber świateł 

jak innych, — fabrykanci wprost zdążyć nie mogli wypełnić 

wszystkich zamówień. W bieżącym sezonie dostawiliśmy 
w 

tym miesiącu 100,000 amber świateł. 

Chętnie poślemy kogoś do Waszego domu, by Wam to światło pokazał. 

The Peoples Gas Light & Coke Company 

Peoples Gas Building Telefon Randolph 4567 

yfy Nie dajcie 
J się oszukać naślado- 

jf wnictwem. Ten jest je- 
f dyny prawdziwy. Może- 
cie rozpoznać za pomocą 

Kotwicy. 

Mężczyźni JaX^i."^bko 
Uzdrówcie Sie 

k Przyjdźcie do mojego ofisu po prywatną konsultację. ; 

Mówimy wszelkimi językami. Otrzymacie najlepszą pora- t 

dę, gdyż daję wam korzyść moich doświadczeń w 16latach 

praktyki jako epecyalleta chorób mężczyzn. Pokażę wam 

jak wyleczę. 
Stanowczo Wyleczę Choroby Żołądka, Płuc, Nerek I Pęoherza. 

I (Nie płaćcie za bezskuteczne leczenie. Nie wylecsouyaic piać) 
Zatracie krwi, Choroby skórne, Wrzody i rany, Nabrzoiraie tył, 

Otlabianie, Nerwowoić, Hemoroidy. FUtaif, Cboroby serek i pę- 
cherz» i wuelkie iase cboroby. EGZAM1NACYA DARMO. 

Dr. ZINS, CHICAGO. 

^Godiiny: 
od 8 rano do 8 wiecŁ W piediielg od 8 rtno do 4 popołudnia. i 

OGŁOSZENI! W «DZiWQI CiłlCA60W. 


