
Najładniejszy prezent na 

Gwiazdką jest Gramofon 

Gramofon; od $15 dolarowi wyżej, tylko 
na świąta cena zniżona. 

Kolendy Kolendy 

Rozweselcie dom swój pol- skim śpiewem lub we- 
sołym tańce m. Mamy 
wielki wybór rekordów 

sprowadzonych z Europy. 
Najnowszego wydania k o* 

1 e d y i śpiewy kościelne. Otrzymaliśmy w tych 
dniach, i prosimy u a szych odbiorców o zgłaszanie się 
wcześniej, gdyż w krótkim czasie zapas tychże hędzie 
wvi'zpmquv £S8Sf nasz skład jest otwarty 

. 

un 
- 

· Liwy w kaidy włeoaór do gode. 

Katalogi rekordów wysyłamy na zadanie. Adresować należy: 

W U CA IPU/CiM MIIAVAl'KEE AVE., 
oAulitM, CHICAGO, ILL. 

Jedna tyci) puszek 
i 

KSiĄŻECZKA 
OSZCZĘDNOŚCIOWA 
będą dobrym prezentem 

Gwiazdkowym 

Przyjdźcie dzisiaj i otrzy- 

macie jedną. 

(Wieczorami do 8 ej godziny w 

Środy i Piątki do (Jtej). 

ł\>d bezp<.śro'lnia kontrolą 

pana .lames Forban Frezy- 
ileuta, First National Bank of 

Chii-aifo. 

Security bank 
rwTT-fa—i of chicago mi— mm mi 

Milwaukc- Ave. cor. Carpenter S. 

Specyalne Ceny na 

WÓDKI I WINA 
« S. SPIRA 

HUKTOWNY SKŁAI> 

3 N. Centre .A. v., I 
CHICAGO. ILL. 

1 fl. Slivowitza imp. z Węgier, $1.45 
1 fl.Wino kwaskowe z Węgier, .95 

1 fl. Cogna; Francuski XXX, 1.45 

1 fL Rnska Monopol I57#j, 1.15 

1 gai. Jam. Runi lep. 100 gr. $2.50 I 

1 gal. Cognac Brandy, 100 gr. 2.75 f 
1 gal. Bourbon, 3 lata stara, 2.25 I 
1 gal, Port lub Sherry wino XX, 1.25 i 

w ysyłamy też na Prowineye. Szybka i grzeczna usłu- 

ga. Na żądanie—cennik wysyłamy. 

BHMk 

DOKTOR WISSIGiSS'i. i 
Leczy «szjstkie choroby mężczyzn i kobiet bez w.g ądu jak zastarzałe i zaniedbane one są 

Wylecrył juz tysiące chorych. Leczy wszelkie choroby żołidka, płuc, nerek pęcherza 
także zatrucie krwi. choroby skórne, rany· reumatyzm. bOl gJowy, b<51 w krzyżach, kaszel. 

bOl gardta ora* wszystkie tajne choroby mężczyzn lub kobiet. Jeżeli inni nie mogli was 

wyleczyć, przyjdźcie tu a przekouade się sami co on może dla was uczynić. 

Daje swoje władne lekarstwo, oraz 
leczy najnowszymi elektrycznymi 

przyrządami. 

GoJzioy biurowe od 10 do 12 i od 3 do 
4 popoiud.: od do S wieczorom; 

w nied/ielę od 10 do 2 popołud. 

1 Pamiętajcie adres: 1759 W. 18ta UL, TÓg WOOd Ul. « 
(Nad składem obuwia.) Telefon Cannl 3:£<łiJ 

DOKTOR A.LITVIN 
Ofl* 1 mlcoxkanie: 

835 Milwaukee ave., róg Eiston ave. 

Koszt jest 
bardzo mały. 
$1 za lecze- 
nie z medy- 
cyną wiącz. 

Leczy choroby mężczyzn, dam 
i dzieci własnemi "medycynami 
Zwraca specyaluą uwagę na wszelkie 

chroniczne choroby 
Godziny ofi*otve: Od 9 raao do 9 wieczo- 

rem każdego duia. We czwartki popołudnia 
wyląc^me leczy choroby kobiece. 

Teiefon Monroe 5734 

Odwiedza pa 
cyentów we 

dnie i w nocy 

Każdegocza- 
su gdy zażąd. 

DR. A. SZWAJKART Df. SI Boguszewski 
- -· ·» jm · 1 i 

uns: law ił. Asmano ai·., rog oia-uis 
Telefon >louroe S. 

iODZLVY: 11—li ; 6)-»3 

let^ani»: 3535 W. Olierwy & 
Telefon Beluiont OUOS. 

eODZIN Y : 9 riuio; 1—5 popcłudaii 

Dr. A. Pietrzykowski 
leczy choroby mężczyzn, kobiet I dziad 

6 MILWAUKEE AVTE1 
róg Oaur Avetiue. TeMun 8811 iionr«e. 

Ofisowe godziny: 
rłQ' 

felefon Monrrie 434 

DR. J. A. TR AIN 
LEKARZ I CHIRURG 
leci; chorcjj mężczyzn, kobiet I dzieol 
11 m.cs.s«»nl<\ 14-tw W. Hiaoitbawk allc·, 
pcmię«lłj Ciem Ter 1 QoK ulicami. 

8 do 10 rmpo. ]2do 8 tctoiudolu 
16 du 9 wiecavireai. 

DR. S. R. PIETROWICZ 
^?T;T· A X»Trt>^ 
elwrub wewntnu/ch t aerwowytfet 

Ofls: USX S. Ałhlnnd ave-, W>g Dl Tlało· !, 
Te^Hatto'.dt 680 Q**1ł 1 d<> S l od &3Udpl wlaM 

M -mi8118 Krlnf PI»r«. 

On* 140 W. Black- 

• fc»wV. róg Hoit are. 

£efe.< Odto9r%ao. 
fy. MooJoaHl 

Dr. E. F. Napieralski, 
Lękam i Chirurg. 

Batydencya 1 ofl#: 

H9^ w. 18-U uJ.. Hé r'auli * ulicy, 

W »rt*ce P. C«ajl : luno od U—li 

| gacramroto ave. 

w J ioXcm Cwul U!!l 

.; » S. State oac. 
Atlams ul. P<>k acé— lfl 

Kepubuc Bid#; 
. S do * po doŁ 

Tel garrlfoa mtf 

B'uy commercial Avenue 

( 
Tefcfoa Sami Chicago 711 

; serra cbicago. mm»»?. 

Dr. K. Żurawski 
4G30 So. Ashland ave. 

i Godtłny: od 10-13 rana I <xl 7-9 wleraAft 

RELANCE BLDG. 32 N. STATE STU 
Bodzln; od S-Ojki poiadnla. W ·<««·1| 

tylku po aprzedntoi» porozamieula »lf> 

iPECYALNC: Choroby łitóra·, wetMrjciM 
i moczo-^ciowe. 

DR. F. KALACINSKI 
i tfieezkanie: 1034 N. Kobey ai 

Telefon: Humboldt 4760 

Ofie: 1256 Noble aile» 
Telefoa: Uourue WJ5 

oflMwti O W r» o, t—J popołWaH 
—I fwcuna W »—< *opoło4iją 

TBlofooy· Monroe 881 1 Monroe 1577. 

DR. T. Z. XEL0WSKI 
Lekarz i Chirurg 

1453 Milwaukee are. Chicago, IH 
Oooziay oflso w« od U do 13 ranr od 4 do i I cxi 

f do 9 wieczór; w niedziele od U do 12 reno 

• i rod v od 11 do iS TrfOO 1 od 4 do l popołudniu, 

fte». ii2 Wrrelind m TeL Ltitt View 5MJ 

Lekarz ze Staregr Kraju 

DR. F. FRONT-DOBIJA 
Były asystent kliniki Wiedeńskiej 

i Berlińskiej 

leuy wszystkie ehorob/ m^szyzn. kobiet I dzM 

ŁL* 1K>4 Milwaukee ave« 
Bliska Division nL Tslif·· bjranrktt 1 

1 Codjou od 10 do U w pohwŁ i cd 5 da J wleci 

MAG. 

I _ (c*3g dalszy). 
— Boś pytał o wojnę, nie pytałeś o mnie 

— 

odparł spokojnie Wezyr. 
Dżanni zamilkł. 
— Xietylko gwiazdy, mówią mi o tem, co się 

stanie. Mówią i ludzie. Cóżby ze mnie był za wład- 

ca, gdybym, mając w obcych krajach armię szpie- 
gów na usługach, nie wiedział, co dzieje się pod 
moim bokiem? Wiem tedy. Janczarowie zmówili się 
ze spahisami <na dzisiejsze południe. Żądają od 

Amurata mojej głowy, a gdyby jej dać nie chciał, 

wezmą głowę Amurata. 
— J ty, panie, mówisz to tak spokojnie? Cze- 

muż nie myślisz o obronie lub o ukryciu się? 
Wezyr ramionami ruszył. 
— Bronić się? Z garścią wiernych kapidżich 

i niepewny cli segbanów, przeciw takim tłumom do- 

skonałego wojska? Żartujesz! A 'kryć się? Dokąd? 
Gdzie kryjówka, w której nic wytropiliby mnie po 
trzech dniach? 

— Skryj się w „tekie" mewlewich w Skutari! 

Za świątobliwego szeika Mahmuda iluż baszów i 

wezyrów znalazło tam ochronę ! 
— Tak. ale świątobliwy szeik nie żyje, a przy- 

tem... 

— Przytem? 
— Ochronę, znaleść mogli mniejsi odemnie. 

Jam za wielki! Kiszmet! 
Tamten utkwił w nim przenikliwy wzrok i po 

chwili slkłonił głowę. 
— Tak. tyś za wielki panie ! — rzekł przyciszo- 

nym głosem, jakim się mówi w świątyni. 
I pnzostał nieruchomy, jak żołnierz, oczeku- 

jący rozkazu. 
— Odejdź, — rzekł wreszcie wezyr. Nie bądź 

przy tern. 

Dżanni ukląkł i czoło schylił ku ziemi. 
— Niech Ałłach ci da światło prawdziwej wia- 

ry, byś nie zdradzał braci swoich! Idź do Redżyba. 
— Redżyba? 
— On to podburzył wojsko, by zająć moje 

miejsce. I zajmie: tak mówią gwiazdy. 1 ty mu służ, 

! jako służyłeś Chozrcwowi i mnie. Chozrew miał 

duszę wspaniałą, Redżyb jest mniejszy od Chozre- 

wa, ale i on, jako wielki wezyr, będzie chciał to czy- 
nić, co ja czyniłem. Pomóż mu! 
— Rzekłeś, panie! 
— Już reszta piasku wysypuje się w klepsy- 

drze. Godzina Dywanu nadchodzi. Podaj mi księ- 

gę koranu! Chcę odmówić surę o śmierci i odbyć 

'przedśmiertne ablucye, jako przystoi słudze Pro- 

! loka w otatniej godzinie. Sam pozostanę. Odejdź i 

I służbie nakaż, by nie wchodziła, aż wtedy, gdy czas 

j będzie podać mi wezyrski turban i chałat sóbolo- 

I wy. 
Pod kopułą Dywanu. 

W -wielkiej, sklepionej sali, wykładanej mar- 
murem w złote arabeski i oświeconej u góry łańcu- 

chem maurytańskich okienek dokoła kopuły, zgro- 
madziło się kilkadziesiąt osób. Siedziały one wszy- 
stkie obok siebie na biegnącej w półkole sofie, je- 
dynym sprzęcie, jaki się tu znajdował, poważne, 

wspaniałe, nieruchome, jak szereg posągów. W 

głębi jedno miejsce o stopień podnosiło się ponad 
inne. Xad niem otwierała się w górze ciemna nisza, 
szczelnie zamknięta drewnianą złoconą kratą i za- 

puszczona zieloną jedwabną firanką. 
Ku niszy tej, wchodząc, rzucali przybywający 

nieśmiałe spojrzenie i przed zajęciem miejsca na 

dywanie schylali do ziemi czoło. Była to bowiem sa- 

la posiedzeń sułtańskiego Dywanu, a w niszy, łą- 

czącej się ukrytym krużgankiem z jego pokojami, 
zwykł był od czasów Sulejmana Wielkiego przysłu- 

I chiwać się obradom padyszach. 
Przybyli już wszyscy. Obok miejsca na pod- 

wyższeniu zasiedli dwaj „wezyrowie kopuły", Bej- 
ram-Basza i Derwd-Basza, kapudan-Basza, Mu- 

stafa, syn Dżanbubada i wielki mufti, Jahija-Ef- 
fendi, wielki kaimakan Redżyb, słońce janczarskich 
pułków, którym świeżo przewodził w zwycięskiej 

I kampanii przeciw zbuntowanemu chanowi krym- 
skiemu Muhamedowi i bratu jego kałgajowi (na- 

stępcy tronu) Szahinowi Girejowi; wielki defterdar 
Mustafa-Basza, po dzisiejszemu minister ^finan- 
sów, i reis-effendi — Izmaił, i wielcy sędziowie 

j Rumelii i Anatolii, jako pizedstawiciele sądowni- 
ctwa Europy i Azyi, i nisejandżi kanclerz, przykła- 

dający do hattiszeryfów pieczęć padyszacha. Po- 

niżej koło wejścia zajęło miejsce kilku ulemów, 

których zadaniem było przytaczać i tłómaczyć na 

żądanie Dywanu koran i kodeks obyczajowy, za- 

stępujące w państwie Ottomańskicm księgi ustaw. 

Przy wejściu do wnętrza stali podkomorzowie suł- 

tańscy i czauszowie, gotowi do posyłek i pełnienia 
rozkazów ; zewnątrz straże pałacowe, peikowie i ka- 

pidżi, oraz oddział czarnych rzezańców serajowych 
z poucinanymi językami, nieubłaganych, jak 
śmierć, wykonawców doraźnych wyroków padysza- 
cha, wielkiego wezyra i Dywanu. 

Byli wszyscy, prócz agi janczarów i wielkiego 

wezyra. 

W nastroju dostojnego zgromadzenia było coś 

wspólnego z nastrojem ulicy tego poranka. Wyso— 

cy dygnitarze Porty i niżsi urzędnicy siedzieli wpra- 
wdzie, jak zwykle przed nadejściem wielkiego we- 

zyra. bez ruchu i w głębokiem milczeniu, ale obli- 

cza ich nie miały zwyczajnego kiedyindziej wyrazu 
apatvi. Były blade, przebiegało je od czasu do 

czasu nerwowe drganie i skurcz mieści. I oni też, 

jak i janczarowie i spahisy, rzucali na siebie na- 

wzajem spojrzenia znaczące, ale u tamtych b^ły te 

| spojrzenia zuchwałe i tryumfujące, w ich oczach 

malowały się niepokój i troska. Coś ciężyło dziś na 

zebranych pod złoconą kopułą Dywanu, coś przy- 

spieszało bicie ich serc i odbijało się w szeroko roz- 

wartych źrenicach. To coś nie mało nazwy, 
ale prze- 

mawiało do widza wymownie, choć bez słów. 

(Ciąg dalszy nastąpi.), 

it··t. Tto h rMffi'iy i' litfjfriy 

WALERY PRZYBQKOWSK1. 

Szwedzi w Warszawie, 
Powieść historyczna lat dawnych. 

(Ciąg dalszy). 
— 'Biorę wasz mościć w na świadków, że ja się 

tych łańcuszków nie tknąłem, bo ja jestem wierny 

sługa Najjaśniejszego Karola Gustawa. r 

Poczem przypatrując się robocie 'Kazika, 

doda-ł : · · 

, . ... ·, . . . 

· 

— Ale toś ty, smyku jakiś, widzę bardzo zrę- 

czny jesteś. Tybyś może i te drzwi żelazne, co tam 

oto są, także otworzył? 
— Pewnikiem, że otworzę! — odpowiedział 

Kazik. ···,. . · · 

— Toś ty chwat! 
— A gdzie to te drzwi prowadzą? — spytał 

pan Rafałowicz. 
— Ciekawość pierwszy stopień do piekła 

— 

odrzekł na to pan Źorawski 
— i ja nic nie pc- 

wiem, bom jest wierny sługa Króla Imci Karol». . 

— Tośmy już inieraz słyszeli i mógłbyś waćpan 

mociumpanie. dać pokój tej wierności.. 
— A nie mogę! nie mogę. Kiedy Jaśnie Wiel- 

ki możny pan gubernator, jenerał Wittenberg by- 
wało. zejdzie do mnie ze swej sypialni, z której 

drzwiami ukrytemi można dostać się na te schody, 
co tam są za temi drzwiami żelaznemi i pyta po 

szwabsku: no, Herr Zuraki, bo te Szwedv tak prze- 

kręcają nasze poczciwe, szlacheckie nazwiska, po- 
wiesz gdzie ten loch prowadzi, co tam jest za temi 

drzwiami żelaznemi? to ja. choć wiem. że loszkiem 

tym można wyjść' nad Wisłę, gadałem, że nic nie 

wiem Jaśnie Wielmożny jenerale, skądże ja to 

mógł wiedzieć, prawda? 
— Oczywiście, skądżebyś waćpan mógł to wie- 

dzieć!—zawołał pan Rafałowicz kontent, że już nie 

potrzebuje się o nic wypytywać Zórawskiego, bo 

ten mu wszystko opowiedział. 
— To też ja nic nie wiem, nic nie wiem a sko- 

ro Szwedy psubra to jest chciałem rzec, najwa- 

leczniejszy naród na kuli ziemskiej, chcą się o tem 

dowiedzieć, to niech sami tam łażą... ale bo oni 

to pójdą! tchórze są. to jest chciałem powiedzieć, 
najmężniejsi są. hycle, ale ja jestem wierny sługa 

Najjaśniejszego Króla Imci Karola Gustawa, pana 
mojego miłościwego... 
W tejże chwili łańcuszki przepiłowane przez 

Kazika, spadły z łoskotem z rąk więźnia, on też o- 

bie te ręce złożył jak do modlitwy ! podnosząc o- 

czy w górę, zawołał: 
• 
— Niech mu ta Pa-n Bóg da to, na co zasłużył! 

Kazik zabrał się teraz do piłowania kajdan u 

nóg, a tymczasem Maciek z Kacprem usiedli 
sobie 

na deskach i przysłuchując się tej rozmowie, roz- 

winęli swoje tobołki i zabrali się do jedzenia, bo tą 

^dłtigą peregrynacyą po po-iziemiach i lcznemi · w 

nich przygodami byli mocno wygłodzeni. Maciek 

jeno cizko wzuycuat i ..,, -j 

rzawszy, że szczury zjadły mu nieomal całą. kiełba- 

sę, ©stawiwszy jeno kawr».łck. 
— O, laboga, laboga ! — mówił 

— cóż to za żer- 

ne kanalie. A żeby ich morowe !· zjeść głodnemu 

człekowi wszystką taką galantą kiełbasę z czosn- 

kiem! O, rety! rety! już teraz jak obacze szczura, 

to żeby niewiem jak się prosił, i wą>ami ruszał1, za- 

ra hycla ubiję za moją kiełbasę. 
I oglądając pozostały kawałek, mruczał: 
— Jak to szelmy ogryzły. Obrzydzenie człeka 

bierze ! 

Obrzydzenie to jednak n;e przeszkadzało mu, 
że cały ów kawałek zjadł .r wielkim «makiem. 

Przez ten czas Kazik pracował ciężko i nieba- 

wem łańcuszki z nóg pana Źórawskiego spadły. 

Wyswobodzony od więzów wyprostował się, prze- 

ciągnął. kopnął nogą z gniewem łańcuchy i począł 
przechadzać się z widoczną ulgą po piwnicy. Ale 

nagle stanął przed panem Rafałowiczein i spytał: 
— I cóż wy tu myślicie robić? 
— Chcemy teraz te drzwi otworzyć. 
— To dobrze. A potem? 
— Potem wskażesz nam waćpan ów loszek, 

który prowadzi do Wisły. 
— A to na co? ja jestem, masz jespan wiedzieć, 

wierny sługa Króla Imci Karola.... 
— Słyszałem to już, ale cóż to ma do wierno- 

ści waszmościnej? 
— Prawda, dobrze gadasz... ale co ty nie masz 

dobrze gadać? od tego jesteś rajca na ratuszu, że- 

byś gadał. Kat zresztą wie, czy to wszystko nie o- 

mamienie. Tu różne mary chodzą po lochach i sam 

Jaśnie Wielmożny gubernator Wittenberg powia- 
dał mi, że go mary nawiedzają. .. 

A w tem Maciek, który pilnie słuchał całej tej 
rozmowy, zajadając głośno i łakomie suchy chleb 

(bo resztki po szczurach pozostałe kiełbasy dawno 

już połknął) rzekł : 

— Ja mam białą, długą opończę. Jak noc zapa- 

dnie, to się w nią ubiorę i pójdę po tych, za drzwia- 

mi, schodach do sypialni tego zamorskiego Szweda 

i takiego mu fernepiksu zadam, że Angielczyk ze 

strachu zamrze. I to będzie za moją matuś. 

I przypomniawszy sobie swoją matuś, nuż 

krzyczeć : 
— O, laboga, laboga! moja matuś! 
Pan Rafałowicz, który wysłuchawszy projektu 

Maćka, nagle położył palec ma usta-ch, dając mu tem 

znak, żeby milczał. Gdy Maciek począł zawodzić 

o swej matusi, starał się go uspokoić, ale widocznie 
miał głowę czem innem zaprzątniętą i coś pilnie ro- 
zważał. 

Wreszcie powziął jakieś postanowienie, bo 

zwrócił się do pana Źórawskiego i rzekł: 

— Waćpan wiesz, że król jegomość nasz, Po- , 

mazaniec Boży, Jan Kazimierz z wielką potencyą 
zbliża się do Warszawy. 

· 

— A wiem, bo mi o tem gadał Frytjof... psie 
imioniska mają te Szwedv. 
— I że król przypuści szturm do miasta? 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

; v * 

DARMO! KALENDARZ DARMO KAŻDEMU 
Nasza 23-cia Gwiazdka 'J I 

Największy wybór Dyamentów, Zegarków, Pierścieni, 
Branzoletek i t. d. Ceny stanowczo najniższe. Towar dobry. 

YDATYTD I KTtCfNCYI 9 Milwaukee Ave., 
\]\!1\ I IvUlliM blisko Augusta ul. 

^ , -JJ 

(F 1 =*J 

ŻYWE KARPY i 
j 

Mamy 100,000 funtów żywych karpów w naszych 
dużych bazenach, które sprzedawać będziemy 

na Gwiazdkę po najniższej cenie. 
— Je- 

steśmy hurtowni sprzedawacze roz- 

maitych innych świeżych ryb, 
gotowi dostarczyć wam tako- 

we na żądanie. 

LAKE SIDE FISH & OYSTER CO. 
225 N. UNION STR. 

Pomiędey Fulton i Lake ul. Blisko Kandolpli St. Market 
Chicago. 

^ ' J) 

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

Po'.ooro idę sian. Peta*lej Publfoznotcl. — Wszelkie prae·, 

wykonuję podług najnowszego syitemn 1 erwtreotuję takowe. 
Oodrlnr oflsowe: Od 0·*) rano ao 8-eJ wieczorem. 

W atedzlelędo godriny 4-eJ popołudniu. 

Pierwsza polaka 
DemtjatkAW Chicago 

DARMO. ETdny kalendarz każdemu. DARMO. 
Nasza 23cia gwiazdka, największy wybór zegar- 

ków, dyamentów, pierścionków, branzolecok i t. p. 

ceny stanowczo najniższe towar dobry. 
Dajemy plftmlennę gwarancję na w-RErntko. 

KBACKER & KOSIŃSKI, ; 

Dr. Karol P. Janicki j 
1956 Armitage Ave., róg Robey ul. J 

Polecam ste Szan. Polskiej Publiczności. — Wszelki# < 

prace wykonują podług najnowszego aysiemu i gwarantu- < 

je tkowe. < 
Godziny oflaowe: Od 0 ei rano d) 9-ej wieczorem. ' 

W Niedzielę do go3ztnv 4 ej popołudniu. · 

\ J*ły*7 F«(«U 
i Mujnmtt i Jtivipvie. 

DLA CZYTELNIKÓW 

Zadecydowaliśmy dać każdemu 

czytelnikowi Dziennika Chicago- 

skiego 15c (wyraźnie piętniaście 
centów) w formie 5 kuponów, każ- 

dy kupon warty 3c, które przyj- 

miemy z dodaniem 10c gotówką 
lub w znaczkach pocztowych za 

ślicznąMAPĘ POLSKI wartą 25c. 

Tylko 5 kuponów numerowane po 

sobie i 10c za każdą Mapę Polski. 
(Pocztą ISc) 

fr ^\\ 

Kupon 

Za pięć kuponów numerowanych jeden po 

drugim i ioc gotówką lub znaczkami poczt, 

(przez pocztę 15c) damy MAPĘ POLSKI 

w roku 1771. — Wyłączny nakład Dzienni- 

ka Chicagoskiego, z globusem całego świata 

albo Stanów Zjednoczonych i Kanału Pa- 

namskiego na odwotniej stronie. 

Mapy są drukowane w wielu kolorach, 
nad' 

zwyczaj wyraźnie na pięknym gładkim trwa" 

łym papierze; format £2 x 30 cali. 

Nadają się najbardziej do szkół parafialnych, 
bibliotek i biur. 

Kupony trzeba przynieść lub posłać 

pocztą do biura 

Dziennika Chicagoskiego 
1457 W. Division ulica, Chicago, ILL- 

vwi Masm * mutra moiimm cmci60tttn* 


