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— Xie gniewaj się pan —j odparł tamten — to 

łacina, a przysłowia są mądrością... świata całe- 

go. Zresztą o co idzie? Masz pan zajście z Opa- 

trznością. Nie jesteś wyjątkiem. I ja byłbym profe- 
sorem w uniwersytecie, gdyby... 

Almayer wstał od stołu i przechadzając się po 
werandzie, mówił: , 

. 

— Tak, wszystkim dobrze się. składa, ale nie 

mnie, choć więcej chyba od niejednego wart jestem. 

Patrz pan, Lakamba tytułuje siebie sułtanem, a 

gdy się do niego udaję w interesach 
— przeklęte 

interesy ! — nie wychodzi na me spotkanie, tylko 

wysyła swego kanclerza: jednookiego Babalatchie- 

go.-jcgo wysokość śpi! Wysokość..; Małpa! A 

Babalatchi? Szkoda żem tego rozbójnika w swoim 

czasie nie wygnał stąd. A Abdulla? Zamieszkał tu, 

by być, jak mówi, dalej od białych. Arogant! For- 

tunę jego liczyć trzeba na krocie, gdzie tam, na 
mi- 

liony ! Ma pałace, okręty., flotyllę cala. Wszystko 

zagarnął, zmusił oj... to jest kapitana Luigarda 
zwrócić się w inną stronę. Teść mój wdał się w te 

kopalnie złota, wiesz pan. Wyjechał w tym intere- 

sie do Europy i zarzucił się tam, jak gdyby był 

zwykłym bagażem, znikł niby zwykły coolie. Wy- 

obraź pan sobie: kapitan Luigard znika w Europie, 
jak pierwszy lepszy łapserdak. Cha, cha, cha! Zna- 

łeś pan kapitana Luigarda? 
— Spotykałem — odrzekł tamten. 

— Senty- 

mentalny niedźwiedź... korsarz raczej. Sam by- 
wam sen-tymen-talny ! 

Almayer westchnął. 
— O ! sentymentalny. Opowiadałem panu o na- 

grobku? Sto dwadzieścia dolarów wrzuconych w 

błoto. Przydałyby mi się dziś. Na nagrobku stary 
kazał wyryć napis: 

„Peter Wjllems, z łaski Najmiłosierniejszego, 
wyzwolony od wroga." 
— Cha, cha, cha! Słyszał kto, co podobnego: 

od wroga! od jakiego? Chyba wrogiem bW mu sam 

kapitan Luigard. Teść mój niewątpliwie niepospo- 
lity, znamienny człowiek, lecz dziwak!... Widzia-i 

łeś pan ten nagrobek? Xa wzgórzu, na tamtym 

brzegu rzeki. Pokażę panu zaraz. 
— Hum, — gość odchrząknął, — nie jestem co 

prawda ciekaw i... strasznie gorąco. Chyba mię 
tam zaniosą... 

I zdarzyło się istotnie, że go tam, w kilka mie- 

sięcy potem zanieśli... Był to drugi z rzędu bia- 

ły, pochowany na niegościnnej ziemi. Tymczasem 
jednak żyt, był tylko pijany, więc spytał ni w pięć. 
ni w dziewięć! 

ta... tamta... żona czy jak tam. 
— I tę, wraz z jej bębnem, Luigard utrzymuje 

w Makasvarze, chociaż byłoby to raczej rzeczą Hu- 

diga. Luigard bajecznie rozrzutny! bajecznie! Ża- 

dna fortuna temu nie podoła! Co się z niemi dzieje, 
odkąd teść zarzucił się w Europie, nie moja rzecz. 

Muszę myśleć o mojej córce. Dam panu list ręko-' 

mendacyjny do mistress Pinc, w Singapore. Poz- 

nasz tam moją Ninę. Szczęśliwy! PięKność, mówię 
panu, a wychowana, utalentowana... 

— Słyszałem dwadzieścia... gdzie tam dwa- 

dzieścia, tysiąc razy słyszałem— — mruknąr goSe. 
Ale nie o tę chciałem pytać. O tamte : murzynkę 

czy arabkę.... 
— Tamte — zawołał Almaver. — tu trzyma- 

my. Zwaryowała na razie i teraz jeszcze coś jej bfa- 
knie. Teść mój dba o nią, jak o własną córkę. Mu- 

sieliśmy wybudować dla niej osobny, wygodny 
dom. Błąkała się po okolicy, nie mówiąc nigdy, do 

nikogo, tylko na widok lub wspomnienie Abdulli 

wpadała w furyę, często ginęła nam z osady. 

Kapitan zarządzał poszukiwania, jak gdy- 

by co najmniej brylantami była osypana. 

Znajdowano ją to tu, to tam, zwykle na miejscu, 

kędy była ongi osada Lakamby. Jeszcze częściej w 

lesie, nad strumieniem. Ulubiona ta przez nią miej- 
scowość. Co w niej widzi osobliwszego niewiado- 

mo. Gotowa tam dnie i noce spędzać. 
— Z czasem, — ciągnął opowiadacie Alma- 

yer, — uspokoiła się. wszyscy jednak drżą tu przed 
nią, tylko moja mała, śliczna, mądra Nina, nic so- 

bie z niej nie robiła, owszem dorazu przyglnęła do 

niej, a że z zasady pozwalałem mej jedynaczce ro- 

bić to, co chce, więc i tego nie broniłem. Czy uwie- 

rzysz pan! Ta dzika, szalona kobieta przywiązała 
się do mojej córki.Nikt bo urokowi Xinv oprzeć się 
nie zdoła. Aisza okazała się doskonałą piastunką. 

Zdarzyło się raz, że moja mała, zagniewawszy się 
na mnie i wyrwawszy mi się z rąk, wpadła w rzekę. 
Córka ślepego Omara, — ojciec jej wodzem, jak oni 
to mówią, był — nie zawahała się ani chwili, rzuci- 
ła się w wodę i wyłowiła szczęśliwie małą psotnicę. 
Ach, teraz jeszcze dreczcz mię przejmuje. gdy 
wspomnę tę chwilę. O małom nie zwaryował. Od- 

tąd' Aisza weszła w skład mego domu i ma u mnie 

zapewniony byt dopóty, dopóki sam mięć będę 
garść ryżu. Widziałeś ją pan. Służyła nam do stołu 
wraz z wiernym moim Ali. 
— Co, — zawołał podróżny, — stara ta wie- 

dźma? 
— Ach ! — westchnął Almayer, — starzejemy 

tu szybko, bardzo szybko, w przeklętym tym kli- 

macie. Xoce spędzane w bagnistych lasach łamią 

silniejsze barki. Ja sam... 
— Obrzydła rzecz, — wykrztusił gość wpół 

sennie. 

Zdrzemnął się na dobre. Almayer, oparty o ba- 

lustradę. wzrok puścił po pogodnem, księżycem o- 
srebrzonem niebie. Lasy niezmienne i ciemne, jak 
dawniej zdawały się pływać w wodzie, rzeka oble- 
wała jak dawniej ich stopy. Ponad najwyższych 
drzew wierzchołki strzelało czarną kopułą wzgórze, 
na którem kapitan Luigard pogrzebał zwłoki swe- 

g 9 ostatniego „więźnia". Almayer wpatrywał się 

długo w to wzgórze usiłując dojrzej próbek, co 
tyle kosztował. Gdy się zwrócił do gosciat ten chra- 

pał, wsparty łokciami o stół.-" 

(Dokończenie nastąpi). 

Walery Przyboro weki. 

GRUNWALD 
(Ciąg dalszy). ( 

. 

— Miłościwy królu, nie jam zwadę wszczął, a- 
1 

le ten oto rycerz zamorski 
— odrzekł Kmita. 

Król, który jako był gorączka i łacno gniewem 

wybuchał, tak jeszce łacniej cichł i uspakajał sic, 

bo miał dobre, iście królewskie serce, rzekł: 
— Już dobrzę, dobrze. Chcę, by mój rozkaz 

wykonano, a jeżelim waszej miłości, panie Kmito 

jakie ostre słowo rzekł, wybac^fc i gniewu do mnie 
w sercu nie chowajcie. No! ruszajmy naprzód! 

Kmita począł się sumitowac^że on nijakiej ura- 

zy do króla nie czuje, że rad jest z jego wyroku, 
że w 'bitwie z Krzyżakami sam Pan Jeziis okaże, iż 

on w niczem nie jest krzyw, ani też nijakiej złości 
nie ma do komesa Żelisława z Brzozy. 

' 

. 

— Przecie — kończył — ja go cale nie znam, 

jeno raz go widziałem czasu łowów pana królew- 

skich w puszczy Jedlniańskiej, a* teraz drugi. Có- 

żem mu więc krzyw? żem się tam tfęszkę śmiał z 

oaej przepaski na oku, to nie dziw, bo,nie jest w 

polskim obyczaju takie śluby czynić, ale skoro ko- 

mes Żalisław taki ślub zaprzysiągł, tó niechże mu 

będzie na zdrowie. 
To rzekłszy pięknie i polerownie skłonił się koł- 

pakiem Królowi Jegomości i pocwałował w szczu- 

pakach do swoich żołnierzy i jadąc śmiał się cicho, 
aż mu się podbródek i żywot trząsł jako galareta. 
Komes zasie Żelisław wracał wolna, smutny 

i z gnębiony na swoje miejsce w orszaku królews- 

kim, bo król ani słówka du niego nie rzekł i widno 

był gniewny na niego, za to, że s wary w wojsku 

wszczyna. A przytem jadąc i poglądając na wszy- 
stkich roziskrzonem jednem okiem, widział, jako 
ten i ów pocichu się zeń śmieje, ile że giermek jego 
Pakosz, postępując za nim, takie błazeńskie miny 

wyprawiał, że Sławek musiał sobie kułakiem gębę 
zatkać, żeby się głośno nie roześmiać. Widział to 

rycerz Żelisław i stanąwszy na swem miejscu, pod- 
niósł się na strzemionach i podnosząc kopię do gó- 

ry, zawołał: , ;· ; 

— Przysięgam Panu Bogu, w Trójcy świętej 
Jedynemu i ślub uroczysty jeszcze raz czynię, że 

dopóty tej szmaty z oka i łańcuclia ręki nie zdej- 

mę, póki komturowi Tucholskiemfl^. Henrykiem 

zwanemu, głowy mieczem moiniTiie'Aisiekn, i kopii 

mojej nie skruszę o całe wojsko krzyżackie. Tak mi 

Panie Jezu dopomóż i niewin^a^rejk|jjfego. 
— Chociaż to nie jest krześnjańiJki obyczaj ta- 

kie łaknienie krwi nieprzyjaciefckrej; przecie rzec 

trzeba, że prawy to rycerz, ten Żelisław z Brzozy. 

Żeby to Polska ziemia miała więcej takich rycerzy, 
toby Krzyżacy nie śmieli na nią ręki podnosić. 

lak się skończyło to osobliwsże zdarzenie i te- 

raz już do samego Wolborza nic nie zakłóciło spo- 
kojnego pochodu wojsk królewskimi. Wszędzie w 

drodze łączyły się :: Królem Jegomościa poczty ró- 

żnych panów, całe nawet chorągwie różnych ziem 

koronnych. W Opocznie powitała króla chorągiew 
rycerstwa krakowskiego, wszystko chłop w chło- 

pa, aż serce rosło, patrząc na nich. Każdy był w 
zbroi, na dzielnym koniu, z mieczem boku i ko- 

pią w rk, a wielka płachta z białym orłem na 

czerwonem polu, unosiła się nad szeregami rycer- 
stwa krakowskiego, głuchy łoskot wydając, przez 
wiatr miotana. Tam też stanęła chorągiew braci 

szlachty herbu Gryf, pod .dowództwem Floryana 
z Korytnicy kasztelana wiślickiego, przeszło z dwu- 
nastu mężów złożona, a lśniąca pod Słońce od zbroi, 

toporów, łuków i mieczy. 

W Wolborzu też czekało już na króla mnóstwo 

rycerstwa, panów, baronów, i całych chorągwi wo- 

jewódzkich. Już stała tu chorągiew ks. arcybiskupa 
gnieźnieńskiego, Mikołaja z Kurowa, Krystyna z 

Ustrowia, pana krakowskiego, Sędziwoja Ostrono- 

ga, wojewody sędomierskiego, Jakóba z Koniecpo- 
la, wojewody sieradzkiego, Iwana z (Jbichowa, ka- 
sztelana wojnickiego, Jana Ligęzy z Bobrka, woje- 
wody łęczyckiego, Andrzeja z Tęczy na, kasztelana 

śremskiego, Piotra Szafrańca z Pieskowej Skały, 
podkomorzego krakowskiego i wielu innych panów, 
baronów i dostojników koronnych, kromia tego 

ściągały się do Wolborza chorągwie rycerstwa ziem 

skiego. Oprócz tedy chorągwi krakowskiej, i braci 

szlachty herbu Gryf, które jeszcze w Opocznie 
królem się połączyły, przybyła do Wolborza cho- 

rągiew rycerstwa sędomierskiego, lubelskiego, ru- 

skiego, podolskiego, sieradzkiego, kujawskiego, ka- 

liskiego, poznańskiego, a nawet na podziw wszy- 
stkich dobrzyńskiego i chełmińskiego, wyrwały się 
z pod przemocy krzyżackiej i do Wolborza do króla 

przyszły. 
Okrutna tedy siła rosła w Wolborzu i zdawa- 

ło się, jakoby cała Polska siadł/ na koń, by strato- 

wać kopytami swemi zuchwalstwo panów niemiec- 
kich. Sławek nie mógł się napatrzeć na tych ryce- 

rzy w zbroje zakutych, na te stroje rozmaite, na te 

płachty chorągwiane, ustawione podle zamku Wol- 

borskiego, w którym Król Jegomość mieszkał, mio- 

tane wiatrem z głośnym łopotem. I przypatrywał 
się orłom na nich wyszytym, gryfom, wieżom i naj- 
rozmaitszym znakom i zdawało mu się, że z taką 

mocą, to już nie jednych Krzyżaków, ale cały świat 

zawojować można. Jakże się zdziwił, kiedy mu 

grabia Zbyszek z Oleśnicy powiedział, że ̂ o jesz- 
cze nie wszystko wojsko, które tu jest w'Wolborzu, 

że jeszcze czekają podle rzeki Narwi chorągwie Ma- 

zurskie pod ich książętami Januszem i Ziemowi- 

tem, że książę Litewski Witold czeka tam także z 

całą Litwą i Żmudzią, oraz z hanem i carzykami 
tatarskimi, że nawet jeszcze nie wszystko rycer- 

stwo polskie ściągnęło do Wolborza. 
(Ciąg dalszy nastąpi). 

LISTY NA POCZCIE. 
Niżej podajemy alfabetyczny epl· 

listów, które dla braku adresu, albo 

: powodu niewyraźnego lub też błęd- 
nie napisanego adresu, nie mogły by 
doręczone właściwym osobom. Po 

listy te zgłosić się trzeba w siedmiu 

dniach po ich ogłoszeniu w naszym 

„Dzienniku". Odebrać je można tyl- 
ko na głównej poczcie w érdmieé* 

ciu, narożnik ulic Adams, Clark, 

Vearborn 1 Jackson; trzeba też po- 

liać klerkowi numer listu, aby unik* 

ną.C nlepotrzebej zwłoki 1 nieporoiu* 
Dii en la. 

1804 Adamski Jan; 1805 Adamików· 

ski Wojcieeh; 1812 Ameryca Józef; 

1814 Andras Kazimiera; 1819 Ariew- 

ski. ,J.; 1821 Augustyn Jan; 1825 Ba 

char Katarzyna; 1&27 "Bacia Broni- 

sław; 1830 Bajorek Maorya;-1831 Ba- 

klarz Andrzej; 1832 Bakowna Józ.; 

1833 Bal Jan; 1835 Balod Jan; 1838 

Bandych Józef; 1839 Baszakowska 

Maryft; 1841 Baranowicz Roman; 1843 

Barbalicz A,; 1844 Barloszek Paweł; 

1851 Bartłomiej R.; 1852 Bartoszew- 

ski Marcin; 1853 Barycz Wojciech; 

18j9 Baran Jan; 1861 Bazan Marrya; 

1863 Bedał Feliks; 1865 Belant Fr; 

1866 Belinczki G.; 1871 Benedyk W; 

1874 Berła Piotr; 1871 B.cek F.; 

1872 Biegan Jan; 1885 Bilecki I.; : 

1887 Bilyk W.; 1892 Blachowicz I.; j 
1894 Błażejewska Czesława 1895 

' 

Blicz Jan; 1896 Bobrzy oki Walenty; j 
1897 Bobulski Stanisław; 1899 Bo- 

gdańska Antonina; 1900 Bogusz Mi- 

chał; 1901 Bojda C. ; 1902 Bolich A; 

1910 Bosak Wojciech; 1912 Boszert 

Józef; 1915 Brachaczek Paweł; 1918 

Brantalik Anna; 1919 Brczaik Anna; 

1926 Brzęk Jan; 1929 Budilek Józef; 

1930 Budzik Franciszek; 1932 Buko- 

wiecki Michał; 1933 Bukowiński I.; 

1935 Bulach Jan; 1936 Bulanda Wa- 

lenty; 1942 Burga J.; 1945 Byk An- 

na; 194G Brześniak Franciszek; j 
1HJ1 Chilwiński Piotr; 19G2 Chocian 

! 

Janf 1863 Choleckin" W.; 1966 Choma1 

Józef; 1967 Cho-asz Ludwik; 1968 

Chrapkiewicz Józefa; 1971 Chryrcz 

Józefa; 1974 Cieślaky Józef; 1575 

Ciesowski Jakób; 1976 Ciesowski Ja 

kób; 1978 Cinpak Julia; 1980 Ciszek 

Wiktorya; 1981 Ciszek Wiktorya; 

1982 izman S.; 200} Cyankiewicz H; 
-UU4 uyminsKa .viaryanna; czar- 

niak Franciszek: 2006 Czarniak Ma· 

ryanna; 2007 Czarnola Marya; 2008 

Czekernski Ludwik; 2009 CzizeVski 

P.; 2010 Czopowski Piotr; 2011 Da- 

ca Michał; 2013 Dadnik J.; 2018 Der- 

iega Jan; 2023 Dimbek Marya; 2024 

Dobija Jan; 2025 Doceta J.; 2027. 

Dombrzańskł Ludwik; 2029 Domin T; 
2033 Dorol-ek Jakób 2; 2030 Dragun 

Iv.; 2038 Drechny Jan; 2039 Dreno- 

wski Julian; 2040 Drewnik Włady- 

sław; 2041 Drewnowski Julian; 2043 

Drobina Piotr; 2044 Drongowska K; 
2048 Drygielski Adam; 2050 Dzieza 

Jakób; 2051 Dziurgiński Stanisław; 

2052 Dubocza Pr.; 2053 Dudek Sta- 

nisław; 2054 Dudlak Józef; 2057 

Durakowski Julia; 2058 Duranezek 

Franciszek; 2059 Dutkiewicz K.; 2061 
Dutikiewicz M.; 2063 Dyrzys Wład; 
20C5 Dziekan Bronisław; 2066 Dzie- 

wit Teresa; 20G7 Dzik W.-; 2077 Fa- 

bian Stean; 2082 Faron Zofia; 2086 

Fepleński H.; 2088 Fiatkiewicz Lud- 

wika; 2089 Figier S.; 2091 Filipiak 

Antoni; 2092 Filipiarek iMchał; 2095 

Fiolek Anna; 2100 Folin .; 2101 

Franciszek Ant.; 2103 Frankiewicz 

Tomasz; 2115 Fulkowski Józef; 2116 

Fura Monika; 2117 Gaszewicz Leo- 

nard; 2119 Gajda Magdalena; 2120 

Gajoka Kazimierza; 2126 Gankiewicz 

Stanisław; 2127 ialan T.; 2130 Gar- 

dyńslti Teofil; 2134 Gawęda Jan; 

2135 Gaweł Paweł; 2148 Ginalski Jó- 

zef; 2149 Girzotej B.; 2151 Gleda St; 

2153 Głowacz Szymon; 2154 Gorent 

Stanisław; 2157 Grabon Helena; 1 
2158 Gobai C.; 2100 Gol^b Jan;21G5 

Golembiewski D.; 2166 Gonka Jan; 
2167 Gostyński Józef; 2168 Górecki 

Antoni; 2169 Grabowski Jan; 2170 

uruuowsKi in.; umuHuwsłu /aj- 

fia; 2172 Grafcrek .; 2173 Grajek 

Andrzej; 2180 Grinka Antoni; 2181 

Grirski Władysław; 2182 Grodek X; 
2184 Gudelski M.; 2100 Grygiel Anto- 

ni; 2191 Gryti S.; 2192 Gucman Jó- 

zef; 2196 Guma Antoni; 2198 Guraz 

oowski Stanisław; 2199 Gurszlak J.; 
22101 Gut- Stanisław; 2205 Gurcia'c 

G.; 2212 Halycz .; 2217 Hankiewicz 

Stanisław; 2218 Harusz Michał; 2219 

Harast Józef; 2220 Harbusz L; 2223 

Hatkiewicz Stefan; 2227 Herman J; 
2247 Horzepa Jan; 2249 Hrebczak Ma 

rya; 2250 Hryckiewicz Katarzyna; 
2254 Humikowski Wojciech; 2255 

Husar Stefan 2; 2256 Idziaik Franci- 

szek; 2257 Iszczak R. ; 2260 Jabłoń- 

ski Józef; 2261 Jabłońska Zofia; 
2262" Jabłoński Stefan; 22<G6 Jakó- 

bowski Hel.; 2267 Jakóbowski Ma- 

ryan; 2269 Jamsza. Zygmunt; 2270 

Jamont; 2271 Jankowicz L.; 2272 

Janowiak Ignacy; 2277 Janeczek A; 

2279 Janiszeska Franciszka; 2280 

Jankowska Józefa; 2281 Jastrzelski 

Franciszek; 2284 Jelinek Franciszek > 

2286 Jerlec T.; 2289 Joszczyk Piotr; I 
2291 Jurecka Rozalia; 2293 Kalita A; 
2299 Kaluba Franciszek; 2300 Kamiń 

ski .; 2301 Kamińska J.; 2302 Ka- 

naby .; 2305 Kapusta Bronisław; 
2306 Kapton Jan; 2307 Kapuściński 

Adam; *2310 Karczmanczy B.; 2311 
Karuwa Jan; 2313 Karbowski O.; 

2317 *Karpa Stean; 2318 Kaselarski 

Franciszka; 2319 aKsztalan Micha:; 
2320 Kszuba M: 2321 Kaszewicz Sta- j 
nłslaw; 2324 Katuza Michał; 2325 

Kateńska M.; 2330 Karłowska Wł.; j 
2334 Kemiński Jan; 2335 Kempa Jó- 

' 

zef; 233G Kcrapra Józef; 2341 Kieł* ( 

jańska Stefania; 2342 Kiernicka Mr 

2343 Kiełbasa Zofia; 2346 Kiszczu; 

Pawie; 2348 Klak Józef; 2350 Kle 

mens P.; 2351 Klepaeki Zygmunt 

2352 Kierraund C.; 2354 Klincek J5 

zef; 2356 Kłus Wojc.ecii; 2357 Knap 

czyik iMchał; 2358 Kratka H.; 235£ 

Knuciel O.; 2360 Knych Jan; 2361 

KocewBki Franciszek; 2363 Koclie 

nek M.; 2364 Koczorowska Helena; 

2637 Kolar L.; 236«. Komorowski A; 

Do kąpieli i golenia się. 
„Panowie! Severy Mydło Lecz 

nicze -Skórne (Severa's Medieat 
ed Skin Soap) jest bardzo dob- 
rem mydłem, do kąpieli i do go- 

lenia się. Gdy potrzebuję le- 

karstw, zawsze żądam Severy.— 
Jan Cieślak, Tawas City, Mich 

" 

— Bardzo często dochodzą nas 

pcdcbne listy, zaświadczające o 

czystości, jednostajności i sku- 

teczności Severy Leczniczego 

Mydła Skórnego. Jest to dobre 

mydło do mycia się, d·.- kąpieli 
i do golenia — a najgoręcej po- 

lecamy je do kąpania niemowląt. 
Mężczyźni chwalą je jako wybor- 
ne przy goleniu się. Nczawa.'.zi 

; 
więc spróbować. Powiedz 

- apte- 

karzowi, ic chcesz Severy Myd- 
ła Leczniczego Skórnego. Kosz- 

. tuje 25 centów. Innego nie przyj· 
• mij. Gdyby nie mógł dostarczyć 

sprowadź wprost od naś..— W. 

F. Severa Co.,' Cedar Rapids 
Iowa. 
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. OLSZOW SK.A:' 
i I ' jiltiew'o, |LL.: 
ws/.' veévwv KSt \/» 
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; I*!H'RYoV* Vil 
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Pasy naRupturę 
Ofl 7 rte 1 

w yżej 
za pojedyń· 
cze. od 
#1.00 

t wyżej r.· 

pod wd jo# 
F.laatrcr.ti< 

pońc*och? » nnbzrmiaW członki od #·; I wt- 

atfj twwełnicowe: »3 I wyej za jedwabne 
pokryci» na kolana. powłoki nu kostki, irolenia 
1 ud». Si 7"» *tuki». Phsv na niedokładności 
brzuszne o»l 9'S I wyżej /a bawełnicowe. #3.95 

I w y tej jedwabne. Wszystko wyrabiamy ix> 
dłu/ mury. Eksperci dla mężczyzn i kobiet 

Otwarte cod ieun e od 9 rana do 7 wieczorem. 
W niedzielę od 9 do 12 i>rzed potudn ccn. 

HOTTINGERA FABRYKA 
Założoaa w 1860 roku. 

801 Milwaukee ave., róg Chicago ave. 
6te piętro, weźcie elewator 

Ola Hotolet 

( 

Dr. Sieminowicz 
założył lecznicę, 

gdzie leczy spe- 

Division, ^V/»'nie c,h.oro- 
Milwaukee ava./^J>y KODiece 

od 3—8 wiecz. w^Wbez ope- 

niedz. od 10—11 rano racyi 
Telefon Monroe 2731. 

Miesik : *105 Aren At·, 

Teł. Irring 31563- 

hłyjeejefeł te lK«t? petetw I cfccr» z prtwleer^ 

Nv Aaer···. Pre*.. X. Jixio# erto·. w 

William Laitier, Wloe-pre* 1 Kaeyer. 

CONRAD SEIPP 
BROWAR 

nwn butelkowe 

27ma olica i Cottage Grore are. 
K«M~ UluMt miU9. CE1AG9 

Lekarz m Starej Kraj· 

DR. F. FRONT-DOBIJA 
łyty asystent kliniki Wiedeńskiej 

i Berlińskiej 

Laur wszystkie chorolj mążczyzn. koMft I dzM 

SŁk..i. 1164 Milwaukee ave. 
Bliako DiTisioa uL Ttitfoa t«y»i.'irłł im 

GodzinY od 10 do 12 w potad. i od do 8 wi«C4 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekarz i Chirurg' 

Bpecyalme we wszystkich chorobacłi 

mężczyzn, kobiet i dzieci 

927 Noble ul. Tel. Monroe 1554 
oflsovre do 9 mno. od 9 wiqpzr 

Frosz dobrze zauvrazv£ numer dom* i pnyiśś 
• «nrost do oftsu. 

PR. . SCHRAYER 
POLSKI DENTYSTA 

fcfc·nwa weelkie roboty dentystrom* p*. r Ba; no* we * «y stema 1 po tmilarkowaarah : 

«nao.>- 1 ywarantuje takowe n* lat 

B6 Milwaukee ave., róg Ceater 
Badalar: Oi 8 r> no <Jo 9 wtecztf r*w o# 
·.*-· JfWttoipoooiaiiaiy .73 

i RAN KLAJM 
Budowniczy-i Mraktor Ciesielski 

Pnjjmuje cowe roboty, przerób»! ora 
- w«m> 

kie itDir»cye w 2łKr»v ten wchód>^ 
Ceny bardzo sm.arltowaae. 

Pol Noble u!.( rog Slackhawk alk) 
Teiefoa H»yo\«*rk«t *J8 

Wszystkie choj-oby męskie, kobiece i 
dziecięce eczvmy absolutnie darmo w 

NORTII WESTERN 
BEZPŁATNEJ KLINICE 

Przeprowadzonej pod nr. 

1325 Milwaukee Ave. 
Godziny: Ran o 1 9 do 1S; od 3 do 5 popołud. i od 
4 do 9 wieczór VV niedziele od 10 do 1 eoiOłudn. 

Potrzeby Plumbiarskie 
po cenach hartownych. 

* tineda]?ny kaidens po hartownej cenU 

i LEYINTHAl PLlMBiNO SLPPLY CO^ 
iui w. im Ulu* »L. aéj. «id »*· 

{ W. L. Piotrowski 
i ADWOKAT 

i Praktykuje we wazyetkich wjdaoh 

Dfir 59 Clark si.f nar. Raodolpb 
M4 307 , Jei· pifr·. Tel. Central 7071. 
Ri viorkl i cz~nrtisi w lec/ raju. w biurze Zi+ 

oauas-t. "m* M»»l· 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

19 Wwt WMhln|lon ulice. 6-t· plftr· 
Telefon uidó ph 320* 

Wlp··or«nv 206 CommweUl · » 
Telefon South Chicago 8'J2i SSIJ 

JAN S. RYBICKI 
Adwokat 

16 — 154 W. Raodolph St TeJ Maiae 322S 

WtłcU. piątki i r>b«7. U 7·«4·*< mitai* 
mi 1122 Milwio'ee *· Tel. iHosi-m 3972 

Po»i«Jm*i i «trirtki. e^7a<i j· »«i "««**« 

par 173S W. 18-tk St. Tel. Ctaal 145S 
Telefon v* domu f#n»t *03. 

Prmt»knjfMMn«łl"«» *«*»*· i«z»n»'niij» ifcttrtWł wu 
;iMiin «>n:ti· »»n«7 »M*»« i >"««» 

Olterole iule«ik»m pnr. 1701 W. «U uL 

Edmund K. Jarecki 
ADWOKAT 

Baw 
»!·*·!«: pokój 1»1« {lOłt· p4«W 

CTOR bc»*»ck oe*S<1n,S*,ro^w1eei1?^? 
Monro« 1 Cl»rk ml. 

- Tek JUadOłp* ** 
^ do ru włco/orenoi 1· Aroitt·»· % 
•i. Foto ulicy. — Tiie»oo HualwMt 

abstrakty. po6r*do lcie w 

teeh re*ro«l. zajDUJl »1 »pn»wa«l **«M« 
«»|·*·>»: . 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

Pokoje 311 do 324 Unity Bid*. 
Centre i 7192 7193 Antomatlo 

127 S. D«arborn «1. 

TifWłoreiii ud 7 do A Pokój *04 Hom Bul 
Ule. Terfoo Monr«e 91, 

'-lh . Ashland ftve. 

Urbasi4 

* 

"Tseaf*. 
lyw-gV- 

Tt moiosz «la nauorió języka angie!tklago 

w ..^.**. 

Polsko-Ancielskli] Szkrfo 

Wiosenny termin 
sią teraz rozpoczyna 

Płacicie n*jniże'e ce- 
ny za najlepszych in- 
struktorów. 'AgloMo 
się d/.isiaj t rozmówcie 
sio z panem M P. Pzy- 
muńskim. Dłicktojem 
Polsko- AnfrieWkiej Y. 
M. C. A. PzUoł*. Ten 

wielki budynek » 

DIVISION UL, biisfto ASHLAND AVE. I 

Max K. Kaczmarek 
ADWOKAT 

LOKALNY OflS 

1133 W. Chicago Ave., 
pomiędzy Centre i May ulicą, 

re Wielkieh -prawach tą/lowycb wytazegn e;do, 
j Uczących eiQ pokaleczeni*, ipadkobieretwu, pa. 
] tentowych. rozwodowych, kuruyib. Zarazem po 
j Iaczom jnf hi·!ro ! <-'0»"·. I «nraw /.ara- 
ttkznyih i;· ·'·''·»,· · ',. · 

' 

' ·» · 

"ora da m o te by* ł^tlurnlftw liiiewau. 

DR. Lu S. SZUMKOWSKI 
L^elcarz, chirurg i akuszer 

• nu miejscu byłego DR. F. J. RAN Z 

ofis i jiiies/kauie: 1401 W. H U KON UL. róg NOBLE UL. 
Telefon Monroc S S OS. 

Leczy specyalnie wszvstkie chorob? mężczyzn,* kobiet 1 d'.ioci. -Le~zy tnkże elektrycznością 
IX-RAY]. Przyjmuje chorych we wszystkich n dżinach. 

ADWOKAT 
Jan Jankowski 

Ofis w Domu Zjednoczenia, róg MILWAUKEE AVE. i AUGUSTA UL.Fokój 5 
Wieccorami«od -ej do 8:ttO 

Wtorki, Czwartki i Soboty. 
TBLFFON MONROE 2iS2 

Mieszkanie 18UO West Chicag avenue, rdf Wood ulicy. Tilifto HuitboKt 7/11 

CODZIENNIE 

od 1-ezej do S-tej popołudniu 

t 

Prtlrno niminłl/o ! Dzi^ JCS.'CZP WVŚIiJ 75 Centów W Jedno WD- 
S IKIla painialKa i towycb znaczk;ich. otrzymasz ten śliczny 

pierścionek, artystycznie wykonany, Kra· 

bo zlotem, nakładany z jrw.»ianey<|. Męski albo damakl. 

JANASZEWSKI I JANUSZEWSKI 
178 TREMONT ST., DEPT. A. BOSTON, MASS. 

UWAGA! Grubość palca najlepiej zmler/yć skrawkiem papieru i przy- 
słać w liście razem /, należytości^ za rierścionek. 

jxozua niewiasta 

powinna mieć własny 
iort 

nazEsm 

Przez to masz czystą, chłodną kuchni Mniej pracy 
a lepsze gotowanie. 
New Perfection, jest zawsze gotowy do użytku. I3e3 

rąbania drew, bez wynoszenia popiołu. Robione są 

o 1, 2, 3 i 4 ogniskach z wieszadłem na ręczniki i 

pułeczkami.—Wskazówka, wiele oliwy w rczerwo- 
arze. Najlepszy materyał do opalania "New Perfec- 

tion" do ogrzewania i do lamp jest<lPerfection Oil. 

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 
i. CHICAGO, ILL. 

Oil CoofcStove 

22*8823222 

COVGHS · COLDS 
· SORE THROATS · 

•NEVRALGIA · RHEl/MATISM */?\ 
SPRAINS AND BRUISES. W 

F· A. P. RICHTER & CO., 74 WASHINGTON ST.. NEW 
YORK. 

/*/ /^ Scvalista 

moaiijr» starego kraju 
Leczy wszystkie choroby mężozyzn i kobiet bez *;g gdu ]a'< zastarzało I zaniedbane one s; 

Wyleczył Już tysiące chorych. Leczy wszeUi.. cboroby żołjdka, płuc, nerek i pęcherza 
także zatrucie krwi. choroby skórne, rany, reumatyzm, ból głowy, ból w krzyżach, kaszel, 

ból gardła ora* wszystkie tajne choroby mężczyzn lub kobiet. Jeżeli inni nie mogli was 

wyleczyć, prryjdfcie tu a przekonacie się sami co on inołe dla was uczynić, 

Daje «woje własne lekarstwo, oraz 

leczy najnowszymi elektrycznymi 
przyrządami. 

Godziny biurowe Ovl 10 do 121 od 3 do 
4 pouołud.; od do 8 wieczorom; 
w niedzielę od 10 do 2 popołud. I 

Pamiętajcie adres: 1759 W. 18ta ul., TÓg Wood ul. 
(Nad składem obuwia.) Telefon Canal 

w i|wiiiiiT7rTWTFirMTi'"~"faaTinrTwnpntil|J'<|"t*l 

DOKTOR A.LITVIN 
Otta 1 mienkentw 

835 Milwaukee ave., róg Elstoo ave. 

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

•«.ar-· 

Leczy choroby mężczyzn, dam 
i dzieci własnymi medycynami 
Zwraca specyalną uwa£ę na wszelki· 

chroniczne choroby 
Godziny ofluoir·! Od 9 rano do 9 witczo· 

rem kaidego dni·. We czwartki popołudniu 
wyłącznie leczy choroby kobiece. 

Telelon Moitroe 5734 

Odwiedza pa 
cyentów we 

dnie i w nocy 

Każdego cza- 
su gdy zaiąćL 

.$***· ... 


