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BijtywM poczochj, bamfarże, »pas*l 
wprosi fabryki Je was. 

Pończochy po lottu, Jod. 2.25 

Poóuooiiy pe kołaaa, lit. 1.7S 

Pokrycia ii kolini, Jedi. 1.7S 

Pokrycia u kolana, biwe. 1.2S 

Powłoki ii kostki, Jodi. 1.79 

Powłoki m kostki, ba»·. 1.25 

Pisy luwfc, )«dwib. 1.28 

Puy m brwoh, bawołu. 1.95 

Kob my pftezto 100 gatuntw puAtuny. 
tur·, pakują di* kaldefo. 
Doświadczeni bandaiyścl — takie dla dam 

Otwarte codz ennie od 9 rano do 7 wieczorem 
W niedzielę od 9 rano do 13 w południe 

Hottingera Fabryka 
SOI— MILWAUKEE AVENUL 

Mrolalk Chicago Ann·· 

• pKtro w»<Bł« «1mm+M. 

Familijne Likiery 
w. Gnl. 

Wyb. Bourbon wódka .. 75c.$3.00 
Dobra żytniówka 80c 3.20 

California Grape Brandy 75c 8.00 

Dobry Cognac t.".. 75 3.00 
Holland Gin 75c 3.00 

•Tamaica Rum 75c 3.00 

Cal. wino słod. lub kwaśne 3 1.25 

Gorycz żołądkowa ...... 50c 2.00 

Posyłamy do każdej części Stanów 
Zjednoczonych V>płaconyTO Ekspre- 
sem zamówienia za $3.00 lub wyżej. 
Przyślijcie Pocztowy przekaz lub 
Bank Draft. Zamówienia wysyłamy 
w tym samym dniu jak otrzymamy. 
Specyalne ceny na większych zamó- 
wieniach. Piszcie po katalog i cen- 

ili. SAVOY DIST. CO., 
Spring Valley, 111. 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekarz 1 Chirurg 

Spccyalme we wszystkich chorobach 

mężczyzn, kobiet i dziad 

927 Noble ul. TeL Monroe 1554 
Godziny oflsowe do 9 rano. od 1 do · wieczór 

Proazę dobro· zauwazyd numer dom· i pruj* 
wprosi do o nam. 

Wszystkie cboroby męskie, kobiece 1 

dziecięce leczymy absolutnie darmo w 

NORTH WESTERN 
BEZPŁATNEJ KUNICE 

Przeprowadzonej pod nr. 

1325 Milwaukee Ave. 
Godziny? Rano od 9 do 19; od S do 5 popołitd. I od 
I do 9 wieczór w oiedsieie od 10 do 1 poi<ohad& 

Baczność na hasio! 
Bo tak fabrykanci mówią i gwaran- 

tują. Chcesz bracie być silny i zdrowy 
jak koń to pij Wrao z Częstoohowy. 
Jedna butelka 11.00. Można u nas tak- 
ie nabyć różnych innych lekarstw. 

W. A. Milos, Ware, Mass, Box 149 

DARMO 
porada dla chorych : Ui wajcla 

1 PIGUŁKI 
na /a'·> ardzenie. niestrawność. ból siłowy. na 
uir itę apetytu. przeczvezczenie krwi. I na reu- 
matyzm. Fiz'.k Pi Us można Kupić w każdej ap- 
tece lubg.lv przyślecie 83 centów w znaczkach 
pocztowych. 

The Fuilerton Owg Storo, 2362 N. Robey SI 
CHJCAOO, 1UL. 

Edward Repsold & Ca 
ŻELASTWO 

Girnmwe roboty i fenesy. Potrrebf 
dU budowniczych, nariędria i piec·. 

Fllii:3972 Mlinutie i»^SftSŁ»3 
Skwar 5kUd: 280·10 HU.WAUUI AVŁ 

t UlrtrM! bml- TtL lnlaa 7uh SM 

Najpiękniejsze s^le, nowo malowaen 

2171CLYBOURN, róg SOUTHPOHT «, 
3 ) wynajęcia na t*óce, éluby, zabawy } 

posiedzenia* Przfjdźeie i zobaczci'e. Cenj 
umiarkowane. 

C & L. L1QU0R CO. 

Max K. Kaczmarek 
ADWOKAT 

LOKALNY OF1S 

A v» 
·» 1133 W. Chicago Ave 

pomiędzy Centre i May ulicą, 
re ws»*!kich «pr«w»ch salowy eh wyiszefo sadu, 
HC'wych sipokaleczeni*, eped^obieretwo, pu 
*· towych. rozwodowj eh, karnych. Zarazem po 
arzont» jrrt biuro V.'o"··. t «praw zagra· 

uwaych ' T i< , 

' ««« 

vun<la mot· b*é uiluol·!· Uatwwai·. 

Siffon R. Carynski ^ AHwnkani 
Fm. J. Mazurkiewicz J MUff 

1034 Milwawukee Ave., róg Noble uL 
Drocl* piętro; Pokoje 4, I . 

Praktykują w" wszyot. ?ąd ch. Tel Monroe 3234 

Godziny urow*: Codziennie od Dtej rano do 
9tej wieczorem. 

Potrzeby Plumbiarskie 
po cenach hartownych. 

Sprzedajemy każdeme do tortowe! csnli 

LEYINTBAL PUIMBIN6 SlPPLYC0„ 
lOS7 W 1m»UIu« ai., aAr. Muttl M *r% 

Aug. Q. Urbański 
ADWOKAT 

«te 414 I 416 MME BANK BUDTM 
Hllwnkee I Azhlaad arenaea. 

_ 
Mleezkealei 4*4* THOUA* ULICA. 

P»J«oo w ofUlet Telefu w ti ^tn·* 
03KOS ses» HUMBOLDT «T| 
* PmktyknJ· we wosyetklch «adach. 

• (tafty wabi m oprawach kcaua I apia raaino 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

Weet aalilngton al)ca. -te ptftiw 
Telefon Kindo ph J2B* 

Wtaaaorem 9206 Commercial m 
Tel»f jo Soutb Chicago &21-5S13 

I fL L. Piotrowski 
ADWOKAT 

.tyk oj w· wazyntkicli aądwh 

Ofif! 59 Clark cl., nar. Racdolpb 
! Sm J07, Ttie piętro. Teł. Central 7071. 
H· wiórki \ c.!· wi°c/ >r*mi m biurze 

Éwmriia 
. - -fi 

-·· 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

Pokoje 311 do 324 Unity Bid*. 
.(» 71»» t 7193 Automatic 44-49· 

127 S. D«'arborn di. 

WleMorem od 7 do Pokój '<04 Boa· Bul 
Blilc. Telefon Monroe Ml. 

1225 N. Ashland ave. 

taąAaama tm.. M. j*o r· ETana. em 

W lii lam Liro er Wtoe-pre·. 1 K*jy-r 

CONRAD SEIPP 
BROWAR 

I »IWO BUTELKOWE 
27au lik· i Cottage Grevé ave. 

im i «a·. CUCĄCĄ rJ J5B 

Gwiazda Przewodnia. 
Tłómaczyła z angielskiego HARTINGH· 

(Ciąg dalszy). 

Nazajutrz rano obudził go krzyk przerażonej 
Lizety, która wszedłszy do pokoju panienki, zasta- 
ła go pustym. 

Łóżko wskazywało, że nikt na niem nie spał, a 

John upewniał, że gdy zamykał dom na noc, pa- 

nienki nie było na dole. Strwożona garderobiana 
wpadła do panicza, zapytując go z płaczem, co zro- 

bił a cette panure enfant? 

Horacy wpadł w udaną złość za to podejrzenie 
i zaczął w grubiańskich słowach łajać francuzkę, że 
nie pilnowała lepiej powierzonego sobie dziecka. 

Lizeta tłómaczyła się ze łzami, powołując się na 

silny ból zębów... zresztą panienka zawsze odma- 
wiała jej posługi, rozbierając się sama. 
— Ach! nigdy! już, nigdy nie zezwolę na to! 

Biedna, biedna panienka ! taka dobra ! taka milutka 
Co się z nią stać mogło? Nie zwykła nigdy przecież 

wychodzić sama! Trzeba coprędzej zawiadomić po- 
licyę... 

Ale Horacy powstrzymywał ją w zapale i o- 

świadczył gniewnie, że to do niej nie należy, że on 
sam się tem zajmie. Następnie zaczął wypytywać 
kucharkę i lokaja, kiedy widzieli Marjorie po raz 

ostatni. 

John odpowiedział, że gdy zapalał gaz w sieni, 
usłyszał panienkę wołającą na niego z biblioteki. 

Zbliżywszy się do drzwi, zastał je zamknięte na 

klucz. Tu stary sługa znacząco spojrzał na panicza, 
który pobladł nagle. 
— Tak — rzekł, udając obojętność — odpowie- 

działy mi coś niegrzecznego przy obiedzie i wsadzi- 

łem ją za to na pokutę. Później widziałem ją, jak 
schodziła na dół, szukając Dandysa. A teraz, John, 
podaj mi śniadanie; pójdę rozmówić się z -policy- 
antem. 

Lizeta zachodziła w głowę, co robić. Żywa i 

energiczna dziewczyna przywiązała się szczerze do 

Marjorie i gorąco ubolewała nad jej losem; a choć 

była o tyle przezorną, że nie zwierzała się · ze 

swoich przypuszczeń przed innymi sługami, po- 

dejrzy wała mocno, że Horacy był przyczyną taje- 
mniczego zniknięcia dziecka. Los jednak sprzyjał 
niegodziwemu chłopcu, bo zaraz zrana Jack .Miller 
przyszedł upomnieć się o Hydera, na szybkim u- 

sunięciu którego zależało wiele Horciowi. 
Za chwilę potem ujrzał nadjeżdżającą karetę, 

z której wysiedli jego ojciec i matka. 
Zanim pani Wilder przestąpiła próg domu, syn 

zaskoczył jej drogę, wołając: 
\ — Mamo droga! stało się wielkie nieszczęście! 

Marjorie zniknęła gdzieś bez wieści i niema jej od 

wczoraj ! 

row^taio ogvine zamieszanie. j^izcia uauuic- 

gła, tłómacząc się żywo i ze łzami, o co chodzi, 
dostała nerwowego ataku. Pani Wilder daremnie 

podnosiła głos. chcąc się czegoś dowiedzieć; nikt 

go nie słyszał wśród ogólnego gwaru i kobiecego 
lamentu. Xakoniec pan Wilder odprowadził syna 
na bok, i zamknąwszy drzwi biblioteki za sobą, 

zapytał go, co to wszystko znaczy? 
— To, ojcze — odparł chłopiec, ważąc swoje 

słowa w śmiertelnej obawie, aby nie popaść w po- 
dejrzenie, — że Marjorie znikła gdzieś z domu w 

niewytłómaczony sposób... Lizeta sądziła, że ona 

jest ze mną, ja zaś byłem sam w moim pokoju i o 

ile wiem, mała wcale nie była na górze. 
— Horacy — rzekł ojciec wpatrując się w nie- 

go surowo 
— jaki brałeś udział w całej tej tajem- 

niczej sprawie? Marjorie nigdzie nie ośmieliła się 

, wychodzić sama, matka jej tego zabroniła, a wiesz, 

jak była posłuszną; musiała zajść bardzo ważna 

przyczyna, która ją skłoniła do tego kroku ! 

Horacy zmieszał się i spuścił oczy przed ba- 

dawczym spojrzeniem ojca. 
Papa zawsze był niesprawiedliwym · wzglę- 

dem mnie! — zawołał namiętnie. — Cóż mnie ta 

mała obchodzi? Czyż moją rzeczą było ją pilno- 
wać?! Była krnąbrna i zuchwała względem mnie 

przy obiedzie ; wsadziłem ją za to na pokutę do bi- 

blioteki i wypuściłem po upływie pół godziny. Pó- 

znij spotkałem ją idącą po Dandysa. Przypusz- 
czam, że musiała wyjść tylnemi drzwiami. 

Mówił popędliwie i z tem większą pewnością 
siebie, że wyznawał część prawdy, chcąc uprze- 

dzić relacyę Jana. 
Twarz pana Wildera przybrała łagodniejszy 

wyraz ; biorąc za kapelusz, rzekł : 
— Jeżeli tak było w istoci#, jak mówisz, to nie 

pozostaje mi nic innego, jak iść uprzedzić policyę 
i ofiarować znaczną nagrodę za odszukacie zagu- 

bionego dziecka. 

Wybadwszy każdego z osobna ze służących, 

pan Wilder spowadził agenta bezpieczeństwa pu- 
blicznego, który wysłuchawszy uważnie raportu 

służby, poszedł następnie obejrzyć zamefc u drzwi 

wchodowych. Ten otwierał się z łatwością, tak, że 

dziecinna rączka mogła go poruszyć. Cały wypadek 
przedstawiał "i bardzo tajemniczo. Porobiwszy 

notatki w swojej książeczce, agent zażądał dokład- 

nego rysopisu Marjorie i zabrawszy z sobą foto- 

grafię dziewczynki, oddalił się, obiecając powrócić 
wieczorem., . 

„ Zgubiona! 20go sierpnia wieczorem, z domu 

pod nr. 9 przy ulicy Broadway zginęła 11 letnia 

dziewczynka, zwana Marjorie. Niskiego wzrostu, 

drobnych rysów i świeżej cery, z włosami jasno 
blond, ubrana była w białą sukienkę, przepasaną 

błękitną szarfą. Na szyi miała wenecki złoty łańcu- 

szek. Wysoką nagrodę otrzyma ten, kto ją przy- 

prowadzi, lub trafi na ślad jej odkrycia." 
Ogłoszenie to ukazało się we wszystkich miej- 

scowych dzienniżach. Pomimo to jednak, tygodnie 

upływały od tajemniczego zniknięcia Marjorie, a 

dotąd żadnej nie otrzymano o niej wieści. Pan 

Wilder posmutniał bardzo \ daremnie wzywał na 

1 
· 

1 

naradę do swego kantoru najzdolniejszych ajentów 
policyi. Żona jego również smutna i przygnębiona 

krążyła wciąż po domu, opłakując bezustannie 

przed powiernicą swoją Lizetą, utratę tego uko- 

chanego dziecka. 
(Ciąg dalszy nastąpi). 

= » .1 

STEFAN GĘ BARSKI. 

O HONOR 
POLSKI. 

Powieść historyczna z 1813 r. 

· (Ciąg dalszy). 

Grała jeszcze na zewnątrz pałacu kapela owa i 

inne narodowe melodye, za wyjątkiem skocznych, 
ale już żadna tak ludzi nie poruszyła, jak ów mazu- 
rek sławnego wodza legionów. 

Zaledwie ucichła muzyka szczekocińska i zale- 

dwie służba pałacowa zaprowadziła ją do wielkiej 

izby czeladnej, ażeby gorącą polewką piwną po pod- 
róży uraczyć, gdy nadjechała z Miechowa, w ogro- 

mnej karocy, sędziwa pani kasztelanowa sando- 

mierska z synem Wacławem i córką Laurą. 

Umyślnie wcześniej przybyła, aby dać możność 

Wacławowi, o którym wiadomo było, że kochał się 

w jejmościance cześnikównie, zbliżyć się do niej 
i w 

dłuższej rozmowie dać poznać, że radaby była, gdy- 

by Ewunia zgodziła się oddać swą rękę jej synowi. 
Przybywali z kolei dalsi i bliżsi sąsiedzi, pała- 

jąc wszyscy pragnieniem zobaczenia uwielbianego 
wodza wojska polskiego oraz jego świty.... 

Na ulicadh nie widać było wesołości, ani zwyk- 

łej swobody ; przeciwnie 
— na każdej twarzy osiad- 

ła jakoby chmura smutku, każda okryta była przy- 

gnębieniem. 
Zmierzchało się już i w pałacu zaczęto zapalać 

światła, gdy z wielką pompą, w otoczeniu kilkuna- 

stu strzelców, w kurty myśliwskie i kapelusze zie- 

lone z pióropuszami przybranych, zajechały w 
sześć 

karych koni zaprzężone, wspaniałe, złoconemi 

branżami przyozdobione sanie jego książęcej mości 

Karola Ferdvnanka Maksimiliana Szwarcgelbena. 

Nieprędko wysiał z nich książę, znać czekając, 

aż zjawi się na jego pwitanie w ganku 
sam jego- 

mość ęześnik, jako gospodarz domu. 

Jako/ zjawił się w otoczeniu kilku dobrze 
zna- 

jomych księciu panów i witał go, zapraszał w progi 

swoje, które, jak się po dworsku z komplementem 

wyrażał, radbv był w tej chwili purpurą i kwiatami 

ozdobić na przyjęcie tak dostojnego gościa i tak 

szczerego przyjaciela Polaków i Polski. 

Książę, mężczyzna nadmiernie wysoki, chudy, 
o twarzy jakby woskowej, oczach zapadłych pod 
czołem wązkicm a wysokiem, nosie krorjulczym, pod 

którym przystrzyżone wąsy do góry sterczały, 
o 

brodzie czarnej, na sposób hiszpański przyciętej i 

naprzód wysuniętej, sprawiał wrażenie dziwne, 
na 

picrws;y- rzut oka rycerskie i imponujące, po ba 

czniejsztm jednaj przyjrzeniu się, prawie 
demoni- 

czne, niemal dyabelskie i odrażające. Szczególniej-J 

szy wyraz rysował się około ust; nazbyt szerokich, 

; zaciśniętych, gwałtownie, jak gdyby żmija j.adowita 
wiecznie go w nie kąsała. Oczy rzucały spojrzenie 
szklane i niejako martwe z pod wpół przysłonię- 

tych powiek. 
Książę kulał, gdyż jak mówił, walcząc 

w swo- 

im czasie z Turkami, otrzymał niebezpieczną ra- 

nę, kiora spowodowała skurczenie żył w 
kolanie. 

Podpierał się więc wysoką laską złotą, której nigdy 

z r^ki nie wypuszczał. 

Gdy wszedł do przedsionka pałacowego, wita- 

ny przez cześnika, a służba zdejmowała 
z niego szu- 

bę, zażądał, aby mógł przez chwilę wypocząć 
z pod- 

róży. Zawiódł go uprzejmie sam cześnik 
do swego 

gabinetu, gdzie wszelaką mógł 
mieć swobodę, przy- 

cze.n prowadził z gościem rozmowę w języku 
fran- 

cuskim, którym biegle władał. 

— Wybacz, cześniku — mówił książę głosem 

ochrypłym i jakby z pod ziemi się wydobywają— j 
tym — iż mówię z tobą językiem 

salonów europej- 

Sr.-oli. Nadmieniłem już dawniej, że pomimo wiel-j 

kie50 upodobania do języka polskiego, który 
za naj-» 

piękniejszy na świecie uważam, jak 
órwnież i wa-, 

sze kobiety, niezbyt płynnie nim władam 
i niedość 

dokładnie swe myśli tłumaczeę... 

Odpowiedział dwornie cześnik, że 
w każdym 

języku przyjemnie mu jest i wielce zaszczytnie z 

księciem dyskurować. 
Dziękował mu Szwarcgelben, kończąc pochleb- 

nem zdaniem, że tak miłego, jak on, gospodarza 
do- 

mu, z tak miłą gościną, znajduje jedynie 
u księcia 

Lichtensteina, pod Wiedniem, gdzie częstym go- 

ściem bywa także sam cesarz Austryi. 
— A i dzielny książę Poniatowski 

— mówił z 

uśmiechem — spodziewany wasz gość dzisiejszy, 

mości cześniku, widuje się tam ze mną... Bo 
może 

nie wiesz, przezacny panie, że książę wasz, tyle 

sławny nad Wisłą, ile nad Sekwaną, 
a w swoim 

czasie nad Dunajem, walczył w szeregach armii 
au- 

stryackiej wraz ze mną przeciw półksiężycowi, 
a 

właściwie przeciw dzielnej i walecznej ówczesnej 

armii utreckiej.... Pod Sabaczem, w fosie 
fortecz- 

nej, podczas gwałtownego ataku na bagnety, książę, 

ranny, omal nie dostał się w niewolę Przypom- 

ną mu się te chwile z przed lat piętnastu bezmała, 

gdy się dziś z nim spotkam. 
— Jeżeli tego wspomnienia nie zatarły nieszczę- 

śliwe wydarzenia kampanii pod Moskwą.... 
— Nie była to kampania — podchwycił szor- 

stko Szwarcgelben, rozsiadając się w fotelu 
— było 

to szaleństwo Napoleona... Scalał i dawniej, ale 

los mu sprzyjał... Dziś tunął, jako trup i biada tym, 

/rtórzy się łudzą, że żyw, że podniesie się, aby nowy 

pożar rozpalić w Europie ! Ha!... bezpowrot- 
nie runął!.... Postokroć szalony człowiek... Nie 

toźkiem wojny nazwałbym go, jeno bożyszczem 

szczęścia— Dziś to już trup Ha!.... 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

EDWARD PAULI 
Edward Pauli ex-wydawca dawniejszego 

Polskiego miesięcznika pisma najlepiej reda· 

gowanego w Stanach Zjed., a obecny 
redaktor 

Tygodnika Polskiego mówi: 

"Jest to wielką dogodnością 

gdy można kupić paczkę pa- 
pierosów, wiedząc z doświad- 

czenia, że kupione pudełko za- 

wiera zupełnie tak dobre papierosy jak owe ostatnie, rlAbbAJN 

papierosy mają tę zaletę. Żaden inny papieros rye 
może się równać HASSAN, co do smaku 

i zapachu". 
7&J 

The 

Standard 

of ' 

America" 

Obraz Małki Boskiej Częstochowskiej 
Wielkości 15x19 cali, za 50 centów i 5 kuponów. 

wykonany w zakładzie drzeworytniczym Stanisława 
Hankiewicza w Warszawie. O reprodu- 

kcyi tej pierwszej wiernej, wielobarwnej, słynnego a 
tak całej Polsce drogiego Obrazu Czę- 

stochowskiego— wyp:ida nam rozpisać się obszerniej, zasługuje 
on bowiem ze wszech miar 

na takib omówienie ze względów wysoko artystycznego wykonania, przynoszącego zaszczyt 
i chlubę drzeworytni p. Hankiewicza, nadto 

zaś pragniemy na publikacyę tę zwrócić uwagę 

jak najszerszego ogółu rodaków. Powiedzieliśmy, 
że pierwsza to wierna wielobarwna repro- 

dukcya obrazu, którego dotąd posiadaliśmy tylko jednobarwne litografie 
i druki, wierna zaś 

dlatego, ponieważ p. Hankiewicz przed głośną, a smutnej pamięci kradzieżą 
sukienek czę- 

stochowskich dokonał przy pomocy artystów malarzy dokładnych zdjęć obrazu 
i wysłał jego 

ścisłą, szczegółową kopię Obrazu właśnie 
w owej skradzionej sukni; jest to zatem kopia cen- 

na podwójnie, bo artystyczna i wierna, a jednocześnie pamiątkowa 
tak, że podobnej drugiej 

posiąść już niepodobna, gdyż owych sukienek ^ie odzyskano— 
Reprodukcya wykonana 

jest tak starannie, z taką drobiazgowością, że wytrzymuje porównanie 
z pracami najpier- 

wśzych zagranicznych rytowników, a zaznaczamy z uznaniem, że dokonały jej siły wyłącz- 

nie krajowe, polskie i polski zakład artystyczny. Malarska etrona robót pozostawała pod 

pozorem osobistym wybitnego artystycznego 
malarza W. Piechowskiego. O rezultacie sa- 

biegów z najwyższem uznaniem wyrazili się najplerwsi polscy artyści 
i prasa, błogosławień- 

stwem zaś swojem odznaczyli dzieia to polscy XX. Biskupi 
w Ojczyźnie. 

Obecnie niezwykła ta praca zjawia się wśród naszej Polonii. Wydawnictwo Polskiej 

Spółki Nakładowej otrzymało na skład główny 
i wyłączny bardzo tylko ograniczoną i nie- 

wielką stosunkowo liczbę egzemplarzy obrazu, 
które są u firmy naszej do nabycia po nader 

przystępnej cenie (50 centów zh sztukę — przeczytaj kupon poniżej), celem sp°PuIaryi 

zowania przepięknego dzieła tego i obrazu złączonego serdecznym pietyrmem z tradycvam- 

polskiemi; w każdym polskim katolickim domu 
winien się znaleść obraz ten „Panny świę- 

tej, co Jasnej Broni Częstochowy"! 

Kupom 3 
Dla rozpowszechnienia tego obrazu dajemy niniejsze kupony, 

któ- 

re są warte 5c. Za pięć (5) takich kuponów i 50c (pocztą 
15c więcej) 

damy jeden obraz M. B. Częstochowskiej. Radzimy 
zaraz skorzystać 

z tego. (Przyjmiemy tylko 5 kuponów na konto jednego 
obrazu.) 

················· 

Zgłaszać się do biura 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
14S7 W. Division uL 

Chicago, 

UTRZYMUJ 

3 CHŁÓD 
Moćees mieć 

doskonałą ku. 

ohnię w naj- 

gorętszych 

dniach w lecie 

jeżeli uiyjesx. 

i Lekarstwa· Pasy i Oka 
I lary - Ceny Zniżone 

Pojedyncze pisy po . · · . 65c 
Podwójne puy po ... . J.25 

Przyjdfcie i z egzaminujcie nasz 
cały zapas Pasów Elastycznych lub 

gumowych pończoch i pasy napodbrzu· 
po bardzo niskich cenach. 

OKULARY 

(Czy was głowa często boli ? lub ozy potrzebujecie okulary do czy- 
tania lub szycia? Mv uiywami najlei» 
szej metody do egzaminowania waszych 
oczu. My gwarantujemy absolutne do· 

pasowanie i zadawalniają*^ satysfak- 
j: cvę i zaopatrzymy was w slot· «k«Ury lik 

· .' do . 
około połowę regularnej ceny. 

Okuła"/ ao czytania, po 50c do 91 

R. W. Hart wig 
Aptekarz zniżonych .cen i optyk. 
800 MILWAUKEE AVENUE 

róg Chicago Aven o» 

Apteki otwarta wieczorami I w niedzieli. 

KII h l'LI I H»MI. 

Oil Cook-stovc 
BEZ WGLA, POPIOŁU, BRUDU. 

Wykończone o 1, 2, . 3 i 4 ogniskach, z pułecz- 
kami i zasówkami do utrzymania potraw gorą- 
co i wskazówką zasobu oliwy w rezerwoarze. 
Celem najlepszego skutku użyj "Perfection 

Oil" wszędzie do nabyoia. 
• STANDARD OIL COMPANY 

. (An Indian· Corporatioa) 
CHICAGO, IIJL 


