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na narożniku Fulerton and South 
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OGŁODZONA SKALA 
(STARVED ROCK) 

Nie zaniechajcie złożyć wizyty i zobaczyć te cuda 

natury i miejsca, o którem historya powiada źe całe 

plemię czerwonych wojowników zostało wytępione. 
Obecnie jest czas do poczynienia przygotowań 

na len Piknik albo dłużstą wycieczkę/ 
BILET OKÓLNY TAM I Z POWROTEN obaeoie 

' 

$175 
wchodzi w życie dl* p*riyi » 60 oeóo lub więcej, po 11.50 dl* 

Jdnej lub więcej osób ·2 do 5<> od Arch· r avenue etacyl w 

połączeniu z Chicago Jollet elektrrcoTm tramwajem . 

TANIE BILETY NA PRZEJAZD Z ARCHER AVENUE 
" —15 1 — -*-- » ł«Ah młdisn.ilvnii>l 

V, U v*ły^ogcf *»v 

Do K. T. 9. T. 

Mnprłi·. III .$1.45 $0.80 
9*n*c», III $1.75 fu.90 

Mnrwille. 111 «1 75 $1.00 

Ottaw*, III.... $1.75 $1.00 
Or;«nd liid , III $2.00 $1.25 
kreator. III $2.50 $1.50 
I tica. Ill $2.00 l.20 

Do H' T. S. 

La Salle, III $2.26 
Peru. 11! $1.40 
Spring III 12.50 «1.50 
Ladd, III r.70 81.60 

DePue, II! «2 60 f 1-55 

Bureau, IU $2.80 $1.75 
Princeton, III $3.00 $1.95 

Wchodzi w i/dc s dałem 24 Ma)·. Szybki specrelny poeląr opoezrzaé hdcte 
«ta- 

cyę Archer Ar*, o gndz. : 15 rano .>0 linii Chicago Jollet Klectrlo 

Ky. po^tnJ^T ilf s 

CHICAGO, OTTAWA & PEORIA KOLEJĄ 
Po dokładniejsze szczegóły piszcie do General Office* 

1 Joliet, 111- lub telefonujcie Yards 2800 . 

^^—————— 

WARTOŚCIOWE PREZENTA 
• dawane a kaidem iakupnem 

MALT STOUT 

lub 

piwa, wyrabianego praea 

l^EST ŚIDE BREWERY 0. 
I aa iwnicenie próżnych butelek. 

Jednekśe, gdy raa «próbujecie jakiekolwiek z tych 
produktów a preaentami lub bea 

Bodziecie je pić z powodu ich świetnej doskonałości tylko. 
Wszystkie butelkowane pod doskonale sanitarnymi 
warunkami w naszym nowym $100,000.00 

zakładzie butelkowym pray 

Marsłifield Avenue i Augusta ulicy 
gdaie goście są, zawsze mile witani. 

CENA NIE JEST WYŻSZA. GATUNEK WPROST NIEZRÓWNANY. 

Próbne pudlo praekona was. Piaaci· po kat*Uf preaii. 

West SideBreweryCo. 
CHICAGO 

Telefon Monroe 3084. 

if* ^— 
l WARSZAWA jj BUFfET RESTflURfl6yft 

1 KAWIARNIA 
Przekąska ciepła i slmna cały d/.. 

-- Koacert oo dzień wleozo 

, 
rem o £<*}*- 7-mej x* wolnym wstępem do restauracji. 

— Poleca 

dwie pierw&ionrdae restauracye aa perwszeai i drugietn pv^ 
tr*e, które są zawsze do usługi Szanownej PubllozuoéaL 

FT*. KENDZIORA 
t 

ISO3 Milwaukee Avenu·. ·»· T<Wh Kum 5724. 

U 

ei.OO MIESIĘCZNIE. 
Spróbąj uaszefo Fonografu 3 miesiące bezpłatnie. 

Jeą][i di· byłby dobry, odeślij go z powrotem. Ta 

prób· nie będzie clę icoistowala ani centa. Tysiące n«- 
•zych klientów dowiodło, iż naaz fonograf jest n<*j- 
lep#*y. 34 i 50 polskich śpiewów bezpłatnie. Gwarno· 
cya tu 15 lat. Sprzedajemy tanie'», uii Którakolwiek 
iaaa ktanpanla, poniew.it jesteśm v fabryktotami. 
Fta· do nas po poluku, a my ci poślemy pięknie Ha· 
•trowkaulog bezpłatnie. 

ROYAL PHONOGRAPH Co. 
91 E«st 4th St., Ocp. 35 
NEW YORK, . Y. 

JAN F. ROZNER , KUCHMISTRZ 

Na Weeela, Bale, Bankiety, Misye, Prymicye, Heko 

lekcye przyjmujemy zamówienia. Kuchnia polska, ceny 
nie- 

zrównanie nizkie. Kucharzy wysyłamy na całe 

Stany Zjednoczone. 
POLSKIE TOWARZYSTWO 

"EPICURE" 
JUbm Aikiaj 2736. Adres 2527 N. Hardiof Ave. 

STEFAN OĘBARSKI. 

O HONOR 
POLSKI. 

Ponrteéé hiatorycxna m 1813 T. 

. 
... 

(Ciąg dalszy). . 

Xagle Napoleon pochwycił za rękę swego zau- 

fanego szefa wydziału wojskowej policyi tajnej. 
, 

— Leforgne ! — zaczął łaskawie — wiem.. Po- 

niatowski w trudnem położeniu, ale on do zdrady 

I nie jest zdolny.... To rycerz. Ale inni?... Złoto 

, 
i obietnice, jak deszcz wiosenny, z pewnością pada-. 

ją na nich z trzech stron... Mettemich, Stein Ku- 
" 

tuzów, w imieniu swych rządów, nie żałują pienię- 
dzy. .. co?... Bawią się we wskrzesicieli?... Zwła- 

szcza Berlin, który chciałby tanim kosztem, na 

tej obietnic, zyskać sympatę Polaków i świeżo wy- 

darte z jego szponów ziemie wielkopolskie odzy-- 

, skać... Wiem już, że księcia Radziwiłła słał rząd 

pruski do Krakowa w wielkiej tajemnicy ze zdra- 

dziecką obietnicą odbudowania Polski i obdarzenia 

koroną księcia Poniatowskiego... BiednyRadziwiłł, 
ani przeczuł, żc jeździł w złei sprawie; ani przypu- 
ścił, że słowo niemieckie, przyrzeczenie pruskie, 
pomoc austrvacka — dyabła wszystko warte!... 

LefoVgne pochyl·!' rlnwę. 
— Zdrada, siro. istotnie szerzy się dokoła! 

— 

rzekł z naciskiem. 
— Anglicy nie żałują złota... I 

— Mam wiadomości, że sprzymierzeni z Ame-i 

ryki sprowadzają jenerała Moreau... Przeznaczają 
mu miliony, byleby wstąpił do ich sztabu... 
— Moreau zdrajcą własnej Ojczyzny... Gdy-j 

by to uczynił, niebo go ukarze ! 
— z piorunem 

crnłf Avn w oczach zawołała cesarz. 
V.' 

Moreau był bardzo zdolnym strategikiem i za- 

żartym wrogiem Napoleona, przed którego gnie- 
wem ukrył się w Ameryce. 
— Dokoła sztabów i w namiotach marszał- 

ków snują się także, jak ćmy przy płomykach og- 

nia wielce podejrzane postacie.... 
— Wiem ! — mruknął cesarz niechętnie — ale 

marszałków nie dotykajmy!... Zdrada z ich stro- 

ny byłaby nietylko zbrodnią, lecz czynem 
szatań- 

skim, nic wspólnego z naturą ludzką niemającym... 

Przecież z prostych żołnierzy ich podniosłem 
do 

szczytu dostojeństw.... Murat, Nev, Davoust, 

Berthier. Macdonald i inni są albo królami, albo 

równymi monarchom sławą i znaczeniem.... Le- 

forgne, marszałkowie moi niezdolni są 
do zdrady!.... 

Nie można ich mierzyć miarą jenerałów pruskich 
lub niemieckich, którzy, gdyby mieli po trzy ra-- 

mionc na każdem inny płaszcz by nosili!... 

Mylił się cesarz. Marszałkowie jego nie byli 
to 

już ci bohaterowie, którzy zdobywali królestwa, 

wygrywali na cały -świat głośne bitwy, zapisywali 

przedtem nieznane nazwiska swoje 
na kartach hi- 

storyi... Byli oni podówczas ludźmi sytymi juz 

sławy, szczęścia, zaszczytów i złota... Nie walki i 

niebezpieczeństwa, nie narażanie się na śmierć 
w 

nowych bitwach, lecz błogi spoczynek 
na laurach 

ziemskich i używanie szczęścia w spokoju było ma- 

rzeniem ich większości. Przypominali zapasionych 
i rozleniwionych nadmiernem karmem orłów— 

Słuchali cesarza, który ich w stu bojach do 

chwały prowadził, ale boje te zaczęły już im się 

przykrzyć, zwłaszcza, gdy trzeba było walczyć 

przeciw dwakroć, trzykroć silniejszym nieprzyja- 
ciołom. 

Wprawdzie cesarz spostrzegł zmianę wśród 

swoich najbliższych, ale pochłonięty nadludzką 

pracą, jako monarcha i wódz, niedość na nią zwa- 

żał. Wreszcie cesarz miał potężnych wrogów przed 
sobą. Jedną jedyną myślą było zwalczać ich, 

od- 

nieść nad nimi podobne, jak pod Austcrlitz, Jeną 

lub pod Wagram zwycięstwo.... 
Wszystko, co bezpośrednio nie zmierzało do 

tego cclu, zdawało się go nie obchodzić. 
— Czy masz przypuszczalny, na obliczeniach 

twych ajentów zebrany matcryał, o którym 
wczo- 

raj mówiłem ci? — zapytał nagle barona Leforg- 

ne. 

— Tak, sire.... 

Baron wyjął z teki plikę papierem* i poaai ce- 

sarzowi. 

Ten skwapliwie rozłożył je na biurku i czytał 

głośno, co chwila powtarzając: 
— Wybornie, Leforgne... Tak, nie mylisz się. 

Były to tajne wiadomości o sile wojennej, ja- 

ką w ciągu kilku miesięcy będą mogli rozporządzać 
monarchowie sprzymierzeni, jeśli ich Napoleon w 

najbliższych tygodniach nie zwycięży. 
Wskazywały one, że około 120 tysięcy Austry- 

aków, 70 tysięcy Rosyan. 60 tysięcy Prusaków zbic 

ra się w Czechach : obok tych sił, w głębi Śląska, 
zbiera się 50 tysięcy Rosyan, 40 tysięcy Prusaków 

i 80 tysięcy bagnetów jenerała Sackena, co razem 

wynosi sto tysięcy ludzi. Porywczy Bluecher 

miał nad tą siłą objąć dowództwo. Ogółem, wedłuę 

obliczenia barona Leforgne. sprzymierzeni prze- 
ciw Napoleonowi monarchowie i książęta niemiec- 

cy mogli wystawić, wraz z rezerwami, przeszło 
ośmset tysięcy wojska, popartego półtora tysiącem 
dział. 

Cesarz odrzucił papiery, wzrok spuścił ku zie- 

mi. 

— Lofergne, a my?... Nie potrzebuję papie- 
rów i sposób.... Siły moje mam wyryte w głowie... 

My możemy mieć przeciw 800 tysiącznej armii 
nie- 

przyjacielskiej zaledwie 600 tysięcy żołnierzy 
i 800 

dział.,, 
< 

.... 

— A więc olbrzymia przewaga po stronie riie- 

przyjaciół... — rzekł Leforgne 
— o trzysta tysię- 

cy bagnetów i 700 dział... Ale po stronie mniej li- 

cznej armii stanie wódz. który za milion żołnierzy 

na polu bitwy zaważy 
— dodał, skłaniając glow·; 

J przed Napoleonem. 
— Wiesi, że brzydzę się pochlebstwem ! 

— o- 

J' 

fuknął go cesraz — wierzę w moich żołnierzy i 

nie ustąpię, dopóki nie wywalczę trwałego dla 

świata pokoju.,.. Ale cóż to?.... Dzień świta?... 
Na Boga! dzień·;... Leforgne, pilnuj tego szpie- 

ga, którego szczęśliwy traf pozwolił ci pochwycić... 
Sprawy Księstwa Warszawskiego i Polski są dla 

mnie nader ważne... Pilnuj Sztetza!... 
Wielki cesarz miał też szczególną zdolność, że 

raz usłyszane nazwisko, długo pamiętał. 
Tak było i z nazwiskiem Sztetza, który ani si·; 

spodziewał, że dostał się w pazury lwa.... 

W dziesięć minut później, cesarz był już na 

koniu, otoczony świtą i pustemi ulicami spiesznie dą 

żył w dół Elby, do wzgórza, gdzie wczoraj kazał 

sypać wały i ustawiać bateryę ze stu dział. 

. Jechał tym razem na siwym, arabskim wierz- 

chowcu.. · 

Miał na sobie mundur zielony z kołnierzem i 

wyłogami ponsowemi. Xa przodzie mundur ten 

był wykrojony tak, że kamizelkę białą, pikową, 
dobrze widać było. Surdut szary na mundurze i 

kapelusz trójrożny na głowie sprawiały, że każ- 

dy łatwo cesarza poznawał, bo nigdy inaczej się 

nie ubierał. 

Z pierwszym promieniem wschodzącego 
sion- 

ca, ryknęły działa francuskie. Nieprzyjaciel odpo- 

wiedział im z przeciwnego brzegu. 
Nie upłynęło atoli pół godziny, gdy pod okiem 

Napoleona zaczęto naprawiać most uszkodzony 
i 

po nim zaczęło przeprawiać się wojsko. 
Jenerał Miłoradpwicz uznał wtedy, że opór 

byłby bezpożyteczny. 

Cofnął się więc spiesznie w stronę Bautzen, 

ścigany przez marszałka Mackdonalda. 

Drezno było wolne. 

W trzy dni później, w przepiękny dzień majo- 

wy, król saski, otoczony licznym 
dworem, rodziną 

i swoją piękną kawaleryą, stanął u 
bram Drezna. 

Powitał go Napoleon i wraz z nim wśród nie- 

zliczonych tłumów przybyłej zewsząd ludności 

miejskiej i podmiejskiej, udał się do zamku 
króle- 

wskiego. 
Stary król usprawiedliwiał się ze swej nieobe- 

cności w Dreźnie i obsypał grzecznościami Napo- 

leona, który mu -stolicę zwracał. 

Tegoż dnia całe wojsko saskie, wraz z jazdą, 
musiało iść pod rozkazy cesarza Francyi, jako 
sprzymierzeńcze, on zaś mógł sobie powiedzieć: 
— Teraz mogę zje^ć obiad galowy, mając u 

swego boku monarchę Saksonii, którego książę Met- 

ternich, wraz ze swym cesarzem koniecznie chciał 

zatrzymać w granicach Austryi, aby mieć możność 

w każdej chwili wymusić na starcu zrzeczenie się 

Księstwa Warszawskiego i rozkaz rozwiązania wier 

ncj mu armii polskiej. 

Tegoż dnia również, po dworskiem przyjęciu, 
zawezwał cesarz Boilemonta i kazał mu przedsta- 
wić sobie nazajutrz z rana, podczas przeglądu 

wojska, owych Polaków, którzy tak niebezpieczne- 
go łotra, jakim był szpieg Sztetz do Drezna przy- 

prowadzili. 
Wiadomo, że Napoleon zwykł był każdy raz 

powzięty zamiar, choćby w sprawach małej wagi, 
do skutku doprowadzić. :*. >' 

Jakoż nazajutrz stanęli przed nim pan Doliwa, 
**·'· -· 

y 

Dułba, Kobiała i Wietosielski. Wszyscy mieli konie 

niezłe, szczególnie pan Doliwa. 

Siedział on na pięknym rasowym kasztanku. 
Cesarz podjechał bliżej. 
Widać było, że dziarska mina młodego juna- 

ka podobała mu się. 
— Jesteście Polacy? — zapytał. — W jaki spo- 

sób przebyliście kraj śląski, zajęty przez nieprzy- 

jaciół?.».. 
— Nigdzie nieprzyjaciół nic spotkaliśmy.... 

Dopiero pod Dreznem trzeba się było przez nieprzy- 

jacielskie czaty przedzierać... — odparł pan Do- 
liwa. 

— W jakim celu przybyliście z Polski aż tu- 

taj ?.... 
— Vive l'empereur! — wrzasnął pan Dułba, 

podnoszące ręce do góry. 
— Vive l'empereur! — powtórzyli inni. 
— Chcemy się bić pod twojemi sztandarami, 

najjaśniejszy panie!... Chcemy zwyciężyć lub zgi- 

nąć!. .. 
— Prowadź nas na Niemca, arcysamsonie 

w śród monarchów świata — zahuczał Dułba, na- 

brawszy rezonu. 

W tej chwili wysunął się naprzód jenerał Tur- 

no, adjutant króla saskiego i przetłómaczył cesa- 
rzowi słowa Dułby. 

Kozśmiał się cesarz, wyjął tabakierkę złotą, o- 

tworzył, zażył tabaki i słuchał ciekawie, jak Turno 

opowiadał mu o niezwykłych przygodach swoich 

rodaków. 

Histonya o porwaniu i uprowadzeniu Ewy Wie· 

losielskiej żywo zaintersowała cesarza. 
— Boileniont, weź tę sprawę w swoje ręce... 

Sprawcę ohydnego czynu zdemaskuj!... Wykra- 

dzenie panny młodziutkiej, bezbronnej, 
w czasach 

zawieruchy, ba! nawet huraganu wojennego 
— mo- 

żliwe wielce możliwe Boilement... tę spra- 

wę ty rozjaśnij !... A sprawcę tej nikczeniności 
bez 

ceremonii aresztuj!... Słyszysz, Boilemont, choć- 

by to był sam następca tronu austryackiego, 
a nie 

zwyczajny książę, aresztuj !... To moja 
wola.... 

Rozkazywał, siedząc na kopiu, z ręką na grzy- 

wie rumaka opartą. Wyglądał, jak posąg, z bron- 

zu wykuty... 
— Tych Polaków nie krępować z niczem ! 

— do- 

dał, zwracając się do jenerała Turno. 
— Chcą bic 

Prusaków... Wybornie... Niech biją. Mają 

wszyscy konie dobre... Zaliczyć 
ich do korpusu 

jazdy króla neapolitańskiego... 
Porwał sie pan Doliwa, niby ukropem oblany, 

ale wnet pohamował się, wspomniawszy, przed 
kin; 

stoi. 
— Najjaśniejszy panie! 

— zawołał, salutując 

po wojskowemu 
— życie za cieb»* oddam na polu 

bitwy, ale nie rób mi, Wasza C 
irska Mość. tej 

krzywdy.... 
(Ciąg dalszy nastąpi 

"NATO KIHO imiff- NO.» -r I 

Kość uszko-Naj waleczn ijszy z Polaków 

NIE 
było w historyi ludzkości człowieka któryby na- 

miętniej pałał miłością ku osobistej i narodowej 
wolności. Walczył on z nieustraszonym męstwem 
pod naszym Waszyngtonem za wolność Ameryki. 

' 

On poświęcił życie swoje aby zwalczyć dawniejszą wol- 
ność dla swej ojczyzny-Po'ski. Kościuszko nienawidź ł 
rządowe prawa które ograniczały naturalne prawa ludz- 
kości. Każdy Polak wie, że gdyby on dziś żył. 
zmieniłby prawo które mówi: „Tego jeść nie wol- 

no-owego pić nic wolno. Jfrzecież iłosc-uszko 

sam. do swych ostatnich dni, pijał lekkie wina 

swego rodzinnego kraju i piwo z jęczmienia, ho- 

dowanego w Niemczech. I kto dziś chce powie- 
dzieć że te napoje szkodziły w jakikolwiek spo- 
sób tej osobistości. Już z gór 75 lat Anheuser- 

Busch warzą wyborne piwo. Ich piwo, marki— 
Budweiser, jest po całym świecie, i przyczyniło 
się do podniesienia wstrzemięźliwości. Budweiser 

prześciga w sprzedaży wszystkie inne piwa o 

miliony, butelek. . . 

Anheuser-Busch 
Butelkowane wo własuyeh zakładach 8t. Louis 

Means Modération 

Poiski Zakład Kamieniarski 
pod Dnzrrf 

National Granité & Marble Co. 
Pny cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego 

Stawiamy Pomniki, Nagrobki i grobowce na 

wszelkie cmentarze. Robota gwarantowana. 

Tel. il-J Włllow Springi 

•Justice, 111., P. O. Summit, 111. 
.4 

. 

Matki — siostry i żony 
Gdy znów będziecie chciały 

upiec pieczywa, użyjcie 

L. G. H. POWIDŁA 
Czyste śliwkowe masło 

Doda do smaku waszych ciast i spodo- 
dajr się wara więcej. 
Spróbujcie raz a nie użyjecie żadnych 

innych. 
lt. G. H. powidła są zrobione z nowych śliwek 

— 

cukru — korzsnl, które dnwaię smak niemoiwbnr 
we wielu naśladowanych powidłach- 

Na sprzedaż u waszeco trrosrrnika. Jeden funt 

pow ideł Jest lepszy niż dwa funty śliwek. 

Kupuicie tylko L. G. H. Po tidla ponieważ sę 
czyste. Zobnczcle nalepek na tym obrazku. Powin- 

niście ten gatunek kupić. 
Zrobione tylko priez 

Lamon - Gohl Co, 
Chicago Di. 

Wynalazcy t fabrykanci przez przeszło 30 lat 

l. . . 
Powidła 

PoyidlA 

Hamnt—Il 
'!&& 

LamotIGohł^ 
«*,«*· 

W. Siemińska ^ 
1^2."» Milwaukee ave. Chicag·, . 

NAJSTARSZA FABRYKA POLSKA 
Ceny umiarkowane. 

Wyrabia chorągwie, sztandary, odzna- 
ki, szarfy, berła, pieczęcie, itd. 

Robcta pierwszorzędna. Odznaki Zjednoczeni* 
no 24 cent, iak Door-ę-iaio -* 

Dr. L. S. Szumkowski 
I.ekarz, chirurg i aknszer 

Ofis i mreizkcnie: 1401 W. Huron ni., róg Ne· 

b!e al ., Telefon Monroe 5805. 

Leczy specyaloie wszystkie choroby męż* 
szyr.L, i dzieci. — Leczy także elektrycz* 

llościi) f X-RA Y |. Przyjmuje chorych we wsty 
stkich godzinach. 

Stefania Cłimielirielca 
rac» w ni» t skład CHORĄGWI, 

odznak, regali], pałek marszałkowskich, kwia- 
tów pogrzebowych, krzyżów 1 poduszek, gwiazd, 
kotwic, pieczęcie dla Towarzystw itd., 
letl West I8ta ul., blizko Ashland . 

Dzisiaj Jeszcze wyélll 75c « 
i>> r/.ymaszteu śliczny pierécio. 
nak." artystycznie wykonany, 
g, ubo złotem nakładany x swa 
rancvą, te aią dobrze nosi. Mąs 

Janaszewskl I Jannssewskl 
UUt9 17fi Tremont ul. 

Dept. A Boston, Mass. 
Uwaga: Grubość palca najlepiej zmierzyć skraw- 
kiem papieru I przysłać w liście razem t należy, 
(ością Pieniądze można w v stać w 1 albo i cento- 
wych znaczkach. Katalog darmo. 

FRANK KLAJDA 
KON TRAKTOR BUDOWNICZY 

luduje dotny, szkoły, kościoły i hale. Robr ro·» 
maite rzeróbki oraz reparaeye. 

Ceny bardzo umiarkowane. 

1361 Noble nLf róg Blackhawk ulicy 
Telefon Havm irket 2273 

Telefon irving 171 

Wszelka praca szybko ukończona 

ROMAN ŚWIĄTEK 
Kontrak tor—Piajściarz 

Zwyczajna I ozdobna praca 

3422 N. Lawndale Ave.. blisko Rouo· ul 

Adwokaci Stefan R. Caryóski 
Fr-in. J. Mazurkiem icz 

1034 Milwaukee Ave. rój Noble it. 
Drugie piętro. Pokoje 4, 5 i 6. 

Praktykują we wszystkich sądacb. 
Godi. oiieowe: Codziennie od 9 rano do 9 wiec·. 

Telefon Monro* 1X86· 

COMMERCIAL A6ENCY 
' 

Kolektorzy 
Inwestygatorzy. 

Kolekt )j*iBT Aofi wn«lki«(o >jduj· w· wryi'kieh 
iatUcW Sta·. Zjtwcna.. w KaaaéiU i w Emrtpk. 

O fi·: 1034 MILWAUKEE AV.* 
PokM . >'aronlk Noble ulicy· 

Leon . Xyw*t zuriądcn 
Stefaii U. Caryiteki, adm kat 

Tli. Monret 321· Mi. ofliowi « I na· U I «Iks. 
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Duże Kolorowe 

OBRAZY 
Tadeusza Kościuszki 

Kazimierza Pułaskiego 
wielkoAĆ 24x30 cali. 

Bitwy pod Racla v» icami 
wielkość 14x22 cali. 

Papieża Piusa X. 
wielko- 24x36 cali. 

Wybór z któ- 
rycbkolwiek za g & 

< Pocat· eOoJ 

do kupieni* w Murze 

Dziennika Ciiicagoskiego 
1457 W. Division ul., Chcago, lii. 


