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WOJNA WOJNA!!! 

Z POWODU WOJNY zakupiliśmy u bezcen ogromny zapas rozmaitych towarów 

pewnej zbankrutowane» Nieimekiej Firmy, które postanowiliśmy rozdać do naszych 

zegarnów ZUPEŁNIE DARMO. Więc kto teraz kupi od nas zegarek męaski lub 
dam- 

ski. to powyżej umieszczone 8 rzeczy dostanie do zegarka ZUPEŁNIE DARMO, 
a na- 

przykład: 
I) Łańcuszek. 2) Wisiorek. 3) Scyzoryk. 4) Pióro Fontanowe. 5) Brzvtew. ) Z°gar* 

Alarmowy. 7) Pierścień. 8) 32-kal. 7 strzałowy rewolwer (Model). Więc Jeżeli chcesz 

OJieó nasz zegarek Uk Gold Filled. Fabrycznie gwarantowany na 20 łat ze słynnym w 

całym świecie mechanizmem, i te 8 rzeczy w prezencie do zegarka ZUPEŁNIE DARMO 
to wytnij to ogłoszenie i przyszlłj nam razem z zadatkiem 25 cen. marUami. ażebyśmy 

byli pewni ze prawdziwie chcesz mieć nasz zegarek a my po otrzymaniu wyszlemy 
Cl 

nutycbmiust zegarek i te 8 rzeczy do zegarka na prezent ZUPEŁNIE DARMO, a gdy 

pukunek przvn'osą Ci do domu i będziesz zadowolooy z zegarka i prezentów, to zapła- 

cisz i ozostałe |7.70 i koszta przesyłki 25 cen.; gdybyś zas nie był zadowolony to nie 

płać. a my. Ci oddamy 25 centów. 
Muaimy nadmieoić że udzie indziej za taki sam zegarek żądaliby od Ciebie 3 razy 

tyle. a my Ci liczymy tyiko $7.95: ale my robtmy to dla tego że te prezenta kupiliśmy 
za 

oezceo to oddajemy je darmo ażeby nasze zegarKi rozgłosić jak najwięcej. 

Pamiętajcie ze Wojna z Niemcami nie jest na zawsze; 
nie zawsze nadarzy się taka 

sposobność, to korzrsta j teraz z tej sposobności dopóki mamy zapas prezentów. Pisz 

do nas dziś. adresuj tak: 

New York Watch Cred., Co. 
Gerkin Bldg. West Broadway . Y. City 

Dept. 53 

UWAGA: Również potrzebujemy za miejscowych agentów do sprzedaży naszych 

zegarków. Płacimy od $10.00do 125.00 tygodniowo. Pisz załączając markę na odpowiedź 

i 

Universal piece do gotowania 
są wyrabiane w Chicago 
przez fachowych robotni- 
ków. Materyał używany 
jest stanowczo najlepszy. 

Desenie są rozmaite, 

gdyż jeden lubi to, a dru- 
gi tamto* 
Obok podajemy ilustra- 

cyę pieca zwanego 
Constant Universel 
Piec ten jest zrobiony 

w formie pieca stalowego 
gładka deseri, gładkie od- 
lewy i gładki jak lustro 
wykończony nikiel; obej- 
muje wszystkie speeyal- 

**fn*T**rr ne zalety i Korzyści pieca 

stalowego i trwałe przymioty i korzyści pieca lanego. 
Doskonale piecze z wielką oszczędnością opału. Uźy· 

*ać w nim można twarde lub miękkie węgle lub drzewo. 
Na sprzedaż u pierwszorzędnych kupców w Chicago! 

Cribben & Sexton Co., Fabrykanci 
CHICAGO. ILL. 

Niebezpieczne 
tkie takie, które nie są specyal- 
nie ślifowane i zastosowane do 
ócz do krórych są przeznaczo- 
ne. U nas oczy wasze są zbadane 
i specyalnłe zastosowane w po- 
koju egzaminacyjnym przez do- 
świadczonych op to metry s- 

IVTT . UHTgyvu « 9«· 
—- 

Wszystkie nasze szkła są ślifowane tutaj na miejsca pod bezpośred- 
nią superwyzyą egzaminatora i dlatego są ślifowane i rznięte stosow- 
nie do wymagań każdej osoby. 

Będąc wyłącznymi fabrykantami okularów i szkieł jestśmy 
w stanie 

wjkonać robotę taką jaką się n:s znajdzie w zwykłem składzie lub pra- 
cowni optycznej- 

Stłuczone szkła szybko zastępujemy nowemi bez względu czy są u 
osa kupione lub gdzieindziej.. 

Zupełne zadowolenie gwarantujemy. 

Nijkospletaiejszy i aajpiękmej- 
uj ukhd Optyczny w nekic 

Jf 

(WARSZAWA BUFFET, RESTflURflGyfl 
« I KftWIftWIlfl 

Przekąska ciepła i almna caty dzień. — Koncert co dsień wieczo- 

rem o jfodŁ 7-mej za wolnym wttępem do restauraoyL 
— Polec· 

aię dwie pierwszorzędne restauracje na pierwsze 
m i drukiem pit- 

Urset kuSre są zawsze do uatugi Szanownej PublicznoóoL 

12103 Milw*\*lcee Avenu·. -»- M*m S728. 

T4»fMKMiwim ·* 

M. F. DERENGOWSKI 
rMpąguoto rocŁznowr 

TJnąfiz* okftiti· pofTMbr tanim kontra. TmnM 
•M konpul* Trsatowe. Ziww wy**jeeje po*» 
wy m woacU, tkrielnj ltd. 
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Powieść Historyczna * Czasów Batorego.. <\ 

Przez EDMUNDA JEZIERSKIE G O 

CZĘŚĆ PIERWSZA. 

(Ciąg dalszy). 

'Tak, to ten sam, twarz którego widział w Mo- 

skwie, na placu w Kremlinie, podczas walki jego 

ze słynnym bęjownikiem, Szeremetem;— ten sam, 

który podziw we wszystkich sprawnością swych 
echtów i wyćwiczeiemn budził, ten sam, który nie- 

pokonanego dotąd Szeremeta, po raz wtóry po- 

walił. 

I na widok tej drobnej postaci chłopięcej, ol- 

brzymiego moskwicina, który na bardzo łatwe zwy- 
cięstwo liczył, zdjął strach paniczny. Przez jedno 
mgnienie oka przebiegło mu przez myśl: uciekać 

przed tym małym rycerzem. 
Lecz duma żołnierska nie pozwalała mu na to, 

zresztą Krzyś był już odległym od niego o kroków 

parę. 
Z ciężkiem sercem wydobył z pochwy szablę i 

ruszył do walki. 

Zwarły się ich szable, zabrzęczały złowrogo, 

i wnet, po pierwszych złożeniach, poczuł nieprzy- 

jaciel, że mimo całej swej siły olbrzymiej nic nie 

poradzi ze stojącym na przeciwko siebie chłopcem, 
że przewyższa go tenże o niebo całe wyćwiczeniem 
s wojem. 

Zasłaniał się więc tylko przed walącemi się nań 
ciosami i coraz cofał w tył z koniem. 

Krzyś, zagrzany walką, rozgorączkowany, na- 

ciarał coraz więcej, gdy naraz stało się coś zupeł- 
nie niespodziewanego. 

Oto koń moskwicina cofając się w tył, zeszedł 
z dość wąskiej drożyny leśnej i stanął na szmarag- 

dowej trawie, prześlicznej łączki. 
Pod bujną, cudowną trawą kryła się topiel, 

grzązka, zdradziecka, pochłaniająca w swe lepkie 
wnętrze niebacznego, co na nią tylko stąpnął nogą. 

Topiel taka to rzecz zwykła w stronach tam- 

tych, bardzo często spotykana w głuchych borach 

Litwy. 
Taka też toń wchłaniać w siebie, wciągać po- 

częła rumaka nieprzyjacielskiego. 
Napróżno się szarpał, napróżno wyrywał, pra- 

gnąc na twardy grunt stanąć., napróżno... pot- 
worna toń wciągała go literalnie w siebie, tamując 

ruchy, paraliżując je. 

Zapalony walką spostrzegł dopiero niebezpie- 
czeństwo, grożące mu, wtedy, gdy bagnisko sięgało 
rumakowi prawie że do kolan. 

Pobladł, zobaczywszy je i uderzył konia ostro- 

gą, by z toni wyjechać. 
Napróżno jednak... 
Potworna toń ciągnęła swą ofiarę. 
Zwrócił wtedy błagalne spojrzenie na Krzysia, 

lecz walki nie zaprzestał. v 

Blada śmierć zajrzała mu w oczy, śmierć stra- 

szna, okropna, nie od kuli nie od szabli wrażej,lecz 
w lepkiem, ohydnem bagnisku. 

Krzyś, rozgorączkowany walką, nie spostrzegł 
zrazu, co się dzieje z przeciwnikiem jego. 

Dopiero gdy spojrzawszy nań, zauważył, że 
stoi on znacznie niżej, niż dawniej, gdy dostrzegł, 
że ruchy szabli jego i cięcia są mniej.pewne, domy- 
ślił się grożącego temuż niebezpieczeństwa. 
W jednej chwili cofnął w tył kasztana swego i 

spuściwszy szablę, szybko zeskoczył z siodła. 
Ostrożnie, by samemu nie wpaść, podszedł na 

skraj drogi i wyciągając rękę, rzekł: 
— Zaprzestańmy, waszmość panie, walki.... 

! Podaj mi rękę a być może wydobędę cię z toni... 
| Da Bóg, spotkamy się kiedy indziej. 

Opuścił wojak wnet szablicę, usta jego uś- 

; miech wykrzywił i podawszy dłoń Krzysiowi po- 
woli po łbie konia posuwać się zaczął. 

Doszedł do krańca jego i potężnym susem sko- 

czyć usiłował na drogę. 
Lecz na samym jej skraju toślizgnęły się nogi 

jego i runął w błoto, zanurzając się w nie do kolan 

prawie. 
i ł_ i ·:_ _ u ^ 
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ka, gdyby nie ponowna pomoc Krzysia. 
Podał mu znów rękę i choć siły jego wątłe by- 

ły bardzo, dopomógł do wydobycia się na brzeg. 
— Nu, pan Polak! — zawołał uradowany mos- 

kwicin ściskając gorąco dłoń Krzysia, ja teraz twój 
rab... Tyś mi życie spasł, od strasznej śmierci, u- 
ratował, możesz ze mną robić co tobie ugodno; ja 
za tobą w ogień i wodę pójdę. 
— Obowiązkiem moim — odrzekł mu Krzyś— 

było ratować waszmość pana od hitej śmierci. Na 

polu bitwy zaś my dwaj wrogi. Lecz lepiej spróbuj- 
my uratować rumaka waszmość pana, który już re- 
sztek sił dobywa. 

Rzeczywiście — nieszczęśliwy siwosz ostatki 

sił dobywał, szarpiąc się i szamocąc w sięgającej 
mu już do brzucha topieli. Rżał też żałośliwie i na 

pana swego zwracał wielkie, czarne oczy pełne lęku. 
Krzyś, u którego słowo szło zawsze w parze z 

czynem, podbiegł na skraj drogi i pochwyciwszy 
przy pomocy szabli uzdę biednego stworzenia, co 

tylko było w rękach mocy, ciągnąć je począł ku so- 
bie. 

Wojak przyszedł mu z pomocą i wkrótce ku 

wielkiej radości swojej dostrzegli, że koń coraz bar- 

dziej i bardziej posuwa się w bagnistej topieli na- 

przód, ku drodze. 

Wreszcie, przy największych wysiłkach obyd- 
wóch, udało się* im dopiąć tego, że okryty pianą 
rumak, dysząc ciężko i robiąc bokami, stanął na 

drodze. 

Dokonawszy tego, Krzyś zwrócił się do swego 
ksztanka i najspokojniej w świecie zamierzał jui 
wskoczyć na siodło, gdy podbiegł do niego Moskwi- 
cin i chwytając go za rękę, zawołał : 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

ALFONS ROT. 

SZPIEGL 
— Powieść z czasów wojny — 

francasko-pruskiej. 

(Ciąg dalszy). 
— Tak, moja matko, przeczytaj — dodał Kon- 

rad. 

Baronowa rozdarła kopertę i wyjęła z niej per- 

gamin. Oto co zawierał i co odczytała głosem wy- 

raźnym i pewnym : 

„Za godzinę żyć już może nie będę, ale zanim 

umrę, chcę dać poznać moją wolę 
— ostatnią. 

„Z boleścią patrzyłem na zwyciężoną Ojczyznę 
i widziałem, jak zwycięzca deptał tę ziemię świętą. 
Klęska, jaką poniosły Prusy, jest tak wielką, że 

potrzeba bardzo silnej wiary w potęgę naszego ple- 

mienia, ażeby ośmielić się przewidywać zmar- 

twychwstanie po tak strasznym upadku. Wiarę 
ta- 

ką mam i oczy moje ,które się zamkną za chwilę, 

oglądają w przyszłości odwet nam przeznaczony. 
Zostawiam po za sobą ludzi genialnych, którzy bę- 

dą musieli przywrócić naszą potęgę wojskową. 
„Długie lata zapewne upłyną, zanim nastanie 

dzień, który okupi krew naszą, przelaną 
na poladh 

bitwy pod Jeną. Według mnie, potrzeba przynaj- 

mniej lat 60, ażeby przygotować nasze zmartwych- 
wstanie. 

„Dlatego postanowiłem, ażeby testament 
ten 

otworzony był dopiero w 60 lat po mojej śmierci, 

w roku 1Ś66. Głos jakiś, który pochodzić musi z gó- 

ry, szepce mi tę datę, jako jedną z najbardziej peł- 

nych chwały dla naszego narodu. 

„Według wszelkiego prawdopobieństwa, wojnę 
Prus z Francyą poprzedzi wojna z Austryą, ażeby 

bowiem Niemcy mogły zwyciężyć swego wroga, 

Ojczyzna niemiecka musi być połączona pod jedneni 
berłem. 

„Zwycięstwo w tej pierwszej wojnie przypad- 
nie Niemcom, ponieważ ideę jedności niemieckiej 

reprezentują one lepiej niż Austrya. Klęska Austryi 

jest nieuniknioną i nastąpi. Potem nastanie wielka 

walka dwóch plemion: germańskiego i galskiego. 

W tej wojnie olbrzymiej, ten 
naród zostanie 

zwycięzcą, który lepiej będzie umiał obmyśleć 
i 

przygotować swe powodzenie. 
· 

„Dwie rzeczy przyczynią się do powodzenia 
na- 

szych armij : organizacya nieregularnych ułanów 
i 

organizacya szpiegów, rozkrzewiona 
zawczasu na 

wszystkich punktach nieprzyjacielskiego tery to-· 

ryum. 

„Dlatego właśnie pragnę, ażeby jeden 
z sy- 

nów moich wstąpił do kawaleryi, a cirugi obrał so- 

bie zawód dyplomatyczny '. 
— Uprzedziłaś w tem, matko, życzenia naszego 

ojca — przerwał jenerał 
— boś ty uczyniła z Kon- 

rada sekretarza ambasady, a ze mnie oficera kawa 

leryi. 
— Byłam posłuszną ostatnim słowom, jakie 

wymówił wasz ojciec — odpowiedziała 
baronowa. 

Potem czytała dalej testament: 

„Jeden z synów moich niech utworzy korpus 
u- 

łanów ; drugi niech korzysta ze swego stanowiska 

urzędowego, aby zebrać cały skarb informacyi, 
za 

pomocą całej armii szpiegujących, których będzie 

tajemnym naczelnikiem. 

„Te dwie organizacye, pozornie tak od siebie 

różne, zmierzać będą wszakże do jednego celu. U- 

łani będą szpiegami wojskowymi; szpiegi zaś cy- 

wilni, potajemni, rozsiani we wszystkich klasach 
na- 

rodu francuskiego, zawiadamiać nas będą o projek- 
tach naszych nieprzyjaciół, kiedy godzina odwetu 

nastanie. Korpus ułanów złożony będzie wyłącznie 

z Niemców, którzy przebywali we Francy i. Skoro 

wojna wybuchnie, gdy wojska nasze przekroczą 

Ren i wstąpią na terytoryum franci skie, ułani po- 
dzieleni będą wtedy na oddziały, a każdy 

oddział 

czynny będzie w miejscu dawnego pobytu; 
w ten 

sposób będą miały z nich Prusy najlepszych prze- 
wodników. 

„Korpus szpiegów, zrekrutowany z rozmaitych 

klas naszych ziomków we Francy i, wyświadczy 
znów ze swej strony jak najużyteczniejsze przysłu- 

gi armii okupacyjnej, dostarczając jej ciągle 
wia- 

domości. 

„Ponieważ przy tak rozległym planie'pienią- 
dze są niezbędnym czynnikiem, dałem 

Matce Wa- 

szej wskazówki, ażeby mogła 
w czwórnasób zwięk- 

szyć mój majątek w ciągu lat 60. 

„Oprócz majątku mej Żony, posiadam piętna- 

ście milionów. Z sumy tej pięć milionów podzielo- 
ne być mają między Was, ażebyście mogli 

w świe- 

cie zajmować stanowisko, godne Waszego 
urodze- 

nia. 

„Pozostanie dziesięć milionów, za 
staraniem 

Matki Waszej, umieszczone będą w głównych 
ban- 

kach europejskich, gdzie, wraz z przyrastającemi 

procentami, dosięgną w grudniu 
1S66 roku — czter- 

dziestu milionów. 

„Zapisuję Wam, a gdybyście już nie żyli, 
Wa- 

szynvSynom, a gdybyście nie mieli synów, 
Wa- 

szym najbliższym spadkobiercom męskim, 
ten o— 

gr^mny kapitał, z tym warunkiem, iżby 
wyłącznie 

był użyty na cel, jaki mi wskazał mój patryotyzm. 

„Czuję że śmierć moja zbliża się, żegnajcie 
dzie- 

ci, a jeżeli Bóg Was zachowa przy życiu, spełnij- 

cie wiernie moją ostatnią wolę. 
Pułkownik baron v. Drachenfels". 

Po odczytaniu testamentu, baronowa 
odezwała 

się : 
— Spełniłam rozkazy waszego ojca 

i jutro ka- 

żdemu z was, moi synowie, dam przekazy na 
dwa- 

dzieścia milionów. Pieniądze te umieszczone są 
w 

Londynie, Berlinie i Wiedniu. 
— Wola naszego ojca zostanie wykonaną 

— 

rzekł jenerał — zanim rok upłynie, ufunduję 
swoim 

kosztem i zorganizuję korpus ułanów. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Jesień i Indyanskie lato są właściwym czasem do zwie- 
i dzenia tega kraju cudów w samem centrum zachodu. 

, BILET OKÓLNY TAM I Z POWROTEM ob.oi. 
wchodzi w życie dla partyl z 50 urób lub więcej i po $1.75 dla 

Jednej lub więcej osób a i do 5u ud Archer avenue eucyl w 

.połąc/enlu z Chicago Jollet elektrycznym tramwajem 

TANIE BILETY NA PRZEJAZD Z ARCHER AVENUE 

Co godzinę odjeżdżają do każdęj z tych miejscowości 
na R T. S. T. Do R· T. S. 

$2.50 

Morris, I1L $1.48 $0.80 
Seneca, III. $1.78 $0.90 
Marseille. 111 $1.78 $1.00 
Ottawa, III $1.78 $1.00, 
Grand Kidg*. III.. $2.00 $1.23 

Streator, 111 $2.80 $1.80 
UUoa.IlL $2.00 $1.20 

La Salle, IH 
Peru, III 
Spring Vtlley, IlL 
Ladd, III.... 
DePue, III. 

Baréta, 111 
Princeton, III 

$2.15 $1.40 
$2.23 $1.40 
$2.60 $1.50 
$2,70 $1.60 
$2.60 $1.55 
$2.80 *$1.75 
$3.00 $1.95 

Ceny te wchodzą w iycle 10-go Wrseéal. Tramwaje opnnotajf Jollet Jak naatf 
· 

poje: :05 rano, 7:05 rano. ihOR rano, potom co dwio rodziny, al do 3:08 popo- 
łudniu. Potom 3:05 popołudnia, 4:05 po połndnla, 6:05 popofodnla, 8:05 wleeto. 

rem. Ostatni tramwaj 11:05 wieczorom. PUccIe po tabelę cza* a. 

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

Joliet, 111- lub telefonujcie Yards 2800 

W 

Matki — siostry i żony 
Gdy znów będziecie chciały 

opiec pieczywa, użyjcie 

L G. H. POWIDŁA 
Czyste śliwkowe masło j 

Doda do smaku waszych ciast i spodo- I 
dają się wam więcej. 
Spróbujcie raz a nie użyjecie tadnyoh 

innych. 
L. Q. H. powidła są zrobione nowych śliwek — 

cukru — korzeni, które dawaja smak nlemoź«bny 
we wielu nailadowanyob powidłach. 
Na sprzedaż waezegro grrosernika. Jeden funt 

powideł Jest lepszy niż dwa funty śliwek. 

Kupujcie tylko L. 6. H. Powidła, poniewal tf 
mysie. Zobaczcie nalepek na tym obrazka. Powin- 
niście ten Ratunek kupić. 

t 

Zrobione. tylko priez 

Lamon - Golił Co. 
Chicago Ul. 

Wynalazcy i fabrykanci przez przeszło80 lat 

$ljOO MIESIĘCZNIE. 
Spróbuj nauego Fonografu 3 mieiiące bezpłatnie. 

Jeéli aie byłby dobry, odeślij go z powrotem. Ta 
próba nie będzib cię kosztowała ani centa. Tysiące na· 
szych klientów dowiodło, iż nasz fonograf jest naj· 
lepszy. 24 150 polskich śpiewów bezpłatnie. Gwaran- 
cya na 15 lat. Sprzedajemy tanie), niż którakolwiek 
inna kompania, ponieważ jesteśmy fabrykantami. 
Pies do nas po polsku, a my cl poślemy pięknie lin* 
strowany katalog bezpłatnie. 

ROYAL, PHONOQRAPH Co. 
01 Eaet 4th St., Dop. 33 
NEW YORK, IM. Y. 

JAN F. ROZNER j KUCHMISTRZ 

Na Wesela, Bale, Bankiety, Mieye, Prymicye, Ręko- 

lekcye przyjmujemy zamówienia. Kuchnia polska, ceny nie- 
zrównanie nizkie. Kucharzy wysyłamy na całe 

Stany Zjednoczone. 
POLSKIE TOWARZYSTWO _ 

"E PI CU RE" 
Telefon Albany 2736. Adres 2527 N. Harding Ate, 

\ 

Cłtoroby 
zastarzałe i SPECYAL^E. MĘŻCZYZN i KOBIET, 
były moja specjalnością «rzex ostatnie SI lat. W tym 

— 
jr czasie wyleczyłem wielu paoyentów w Cbloaeo. którzy 

przedtem wydawali swoje ciężko zapracowane pieniądze bezskutecznie 

W moim ofisle znajdują się najnowsze WYNALAZKI i APAR.\TV na badanie I le· 

czenie. Ceny moje są przystępne dia każdego. Wszystkich pacjentów leczę 
OSOBIŚCIE. 

Jeśli wasz doktór was nie wyleczył to przyjdfeic do mnie. 

PORADA DARMO 

GODZINY: Dziennie od -tej rano do S-b«J wieczór. 

W ponledilalkl, środy 1 piątki od tf-ej do 7-ej wleezér tylłr*. 

W niedzielę od 9-«j do IS-«J w południe. 

DR. WEINTRAUB, POLSKI SPECYAL1STA 
36 W. Randolph aL, róg N. Dewborn oL, 2-gie piętro. 

NIEWOLNICY 
% 

Wszyscy ci, którzy cierpią 
na chory żołądek albo ki- 

szki, są niewolnikami cho- 

roby. 

TRINER'S 
American Elixir 

gorzkiego wina 
da im zwykle najszybszą 
ulgę 
W aptekach 

JOS.TRINER 
1333-1339. So. Ashland Ave. 

CHICAGO 

M. BRUCKER 
Robi części cło wszystkich 

Pieców i "Furnesów" 
Przynieście imię i numer waszego pieca 

Dwa Składy MtoCticmn. wmuu; Mit, Chieaftt«. 
PraeMlo 2000 ton na «kladxl· 

Dr. L. S. Szumkowski 
Lekarz, chirurg I akaiNr 

Ofit i mieszkanie: 1401 W. bL, rég Me 
Me «I., Telefon Menroe 5805. 

Leczy specyalnie wszystkie ohoroby męi 
tryzL, kobiet i dzieci. — Leczy także elektrycz 
oośclą [X-RAYjk Przyjmuje chorych wewujr 
itkioh (rodzinach. 

Specy ajria oferta 
Zabezpieczamy was za $1 tylko aa rok,prze 

dalszy utratą dzierzawy. Zaoszczędzimy wam pi 
niądze, czas i nieprzyjemności.Zarządzimy prę 
kie opróżnienie waszego mieszkania jeZełi ni 

przynosi komornego. Prz- nieicie to ogłoszenie 
odstąpimy wam 50c. Ofis otwarty do 9tej wieci 

City Laadlords Protective Asuciatioi 
Harry W. Nebel, zarządca 

1611 Milwaukee A*·. 

r«Wea ArmiUge 6006. f 

> 

TKI i^ON'M-eNKjpK 12 
' 

\.\;^/ IMU.^KA I VHUYK.V 

lYiKOI.K.ATORSk I 

KALENDARZY ŚCIENNYCH 
> i non ości o^łOszeniow\<h 

. OLSZOWY I SKA. 
fl 152-54 Milwaukee ave. CHICAGO, ILL 

V, s/l I.kił OI»^y\ KSI A/.I lv 

UYkOM. IIMY Wiii-DYNtZO 
ł JH IMOWMI. 

·_ _. L ± _ _1 -at _ 

JAN JANKOWSKI 
ADWOKAT 

l Ofla wDoma Zjednoczeni», rAg MIŁWAU· 
Ave. I AUGUSTA Ul. — Pokój 5. 

' 
CODZIENNIE od 1-szeJ do 5»teJ popołudnia. — 

! Wieczorami od 7-mej do 8:30. Wtorki. Czwnrt« 
> fel 1 Soboty. Telefon Mooroe J18J 

Mieszkanie «032 IOWA STREET 

Przynieście nazwę i numer waszego pieca Mae 
dla Każdego rodzaju pieców wszystkie 

i CZĘŚCI PIECÓW 
H. M AR GO LIS 

697 MILWAUKEE AVENU 
• Naprzeciw Huron al. 

Piece repertijf—Piece nikluje 
Skład otwarty wieczór., zamknięty w niedzielą 

Potrzeby Plumbiarskie 
po cenach hartownych. 

t|Rtdt|eny kiźiww po hurtowi»·] ceałi 

LEYINTBAL PLDMBIN SUPPLYCO·, 
UST W. ItlrUlo» mi— «ar. MawfcflaU a 

DslslaJ Jesiose wyślfi 71e 
otrzymaszten śliczny plerśelii 
n*k. artystycznie wy kont nr 

(robo złotocn nakładany z rwi 
ran erą, Ze się dobrze nosi. 
ki albo damski. 
Jaaaaaewakl 1 Janusze wek 

1 78 Tremont aL 
Dent. A Boston, Mass. 

Uwaęa: Grubo W palca najlepiej zmierzyć tkrH 
kłem papierń i przysłać w liście razem l nalely 
tością Pieniądze molaa w; siać w 1 albo S canlt 
irych znaczkach. Katalog darmo. 

;DR. N.SCHRAYEfi 
i roŁSu DENTYSTA 

eenaoh i fwarantuj· takowa Ba lat 

Boo Milwaukee ave·, rte Cufti 
MSW 


