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Przyjęli go okrzykami wszyscy tam zebrani, 
a 

pan hetman rzekł: i 
/ · 

· 

— Dobrześ się spisał, chłopcze. Zawiadomię o 

tem króla, a on już nagrodę dla ciebie obmyśli. 
Na drugi dzień ruszyły wojska polskie z po- 

wrotem pod Połock, wiodąc z sobą brańców gro- 

madą sporą i wioząc moc łupów na wozach. 

Krzyś rannego Szeremeta wiózł na wozie, a 

strzegli go: ów bojarzyn oraz czterej wzięci do nie- 

woli podkomendni moskwicini. 
A serce jego napełniała radość niezmierzona, 

lecz nie z powodu obietnicy hojnej nagrody, jaką 

go król za czyn ten obdarzyć miał, nie z racyi róż- 

nych owacyi, jakiemi go towarzysze broni obdaro- 

wali, lecz z powodu obietnicy, uczynionej mu przez 
hetmana, że wnet po powrocie do obozu, rozpocznie 
król traktować z carem w sprawie wymiany Szere- 

meta i innych przedniejszych bojarów, do niewoli 

wziętych, na rodzica jego. 
* · v 

VI. 

Na dalsze boje. 

Kró^ Stefan Batory, wyprawiwszy przeciwko 
Sokołowi hetmana -Mieleckiego, sam pozostał w 

Połocku, zajmując się urządzeniem miasta tego, tak 

srodze przez oblężenie zrujnowanego. 
Przedewszystkiem powodując się zasadami 

najszerszej tolerancyi religijnej i nie chcąc zrażać 

sobie ludności, trzymającej się obrządku prawosła- 
wnego, zajął się wyporządzeniem obszernej cerkwi 

zamkowej, z kamienia wzniesionej a przez czas o- 

blężenia srodze zrujnowanej. 
Po doprowadzeniu jej do należytego porządku, 

oddał ją władyce, ^ ielce zdumionemu tą wspaniało- 
myślności4 zwycięzcy. 

Nie chcąc jednak i katolików pozostawiać bez 

świątyni, obmyślił dla nich nowy kościół, fundusze 

na budowę jego przeznaczył i jak najprędzej do niej 

przystąpić rozkazał. 
Tyriczasem zaś przeznaczył z ceł sumę pewną 

Jezuitom, by osiadłszy tam, wśród ludności, ciem- 

nej i do guseł różnych przyzwyczajonej, światło 

wiary szerzyli. 
Dokonawszy tego zajął się umocnieniem wa- 

łów i zagrody, zaopatrując je w działa i starając się 

uczynić niezdobytemi. 
Zabrali się raźnie do tego najemni Węgrowie, 

wielce wsztuce umacniania grodów biegli, zwłasz- 

cza, że król sypał na to pieniędzmi, nie żałując gro- 
sza. 

— v-M. irS **- | 

Mianował nad tą całH prowincyą wojewodą po- 
łockim Mikołaja Dorohostajskiego, horodniczym 

zaś, czyli przełożonynnnad warowniami zamkowy- 
mi naznaczył Franciszka Sukę, przeznaczając mu 

pewne oddziały piechoty i konnicy#na załogę. 

Zatroszczył się król o los szlachty połockiej, z 

dóbr swoich przez moskwicinów wyzutej jeszcze 
za czasów króla Zygmunta Augusta. 

Monarcha ten, chcąc wynagrodzić szlachcie 

poniesione straty, nadał jej dobra w innych stro- 

nach, pod warunkiem, aby odzyskawszy majętności 

swoje, zwrócili dobra otrzymane. 
Król Stefan zaś, chociaż szlachta tłumnie do 

dóbr swych powracała, pozwolił jej trzymać majęt- 
ności te jeszcze przez lat sześć, dopókiby dawnych 
swych dóbr do należytego stanu nie doprowadzili. 

Zajęty temi czynnościami król nasłuchiwał ró- 

wnocześnie wieści, płynących od strony Sokoła. 
Uradował się wielce, gdy dowiedział się o zdo- 

I byciu tej twierdzy. 
To też gdy hetman Mielecki nadciągnął z 

wojskiem swojem, wiodącym jeńców i zdobycz, 

przyjął go radośnie i wnet grad nagród posypał się 
na dzielnych żołnierzy. 

Wyżsi i niższy naczelnicy oddziałów, dowódcy 
wojsk, rotmistrze i kapitan, żołnierze nawet, któ- 

rzy się w wojnie tej odznaczyli, hojnie starostwa- 
mi, wonczas wakującymi, oraz jnnemi nagrodami 
ODaarzeni zosian. 

Przedstawił też przed oblicze królewskie do 

nagrody pan hetman i Krzysiak 
Ucieszył się wielce król, zobaczywszy chłopca 

i posłyszawszy o czynach jego. 
— Czemże ja cię wynagrodzę, chłopcze, — za- 

wołał — za te wszystkie czyny, jakiemi się odzna- 

czyłeś. 
A Krzyś, przypadłszy do nóg pańskich, rzekł 

głosem ze wzruszenia przerywanym: 
— Żadnej nagrody nie chcę, miłościwy króhi. 

Nic mi nie potrzeba, tylko wymiany Szeremeta i 

innych bojarów na rodzica mego. 
Wzruszyła króla ta jego miłość synowska; u- 

ścisnął go za głowę i rzekł: 

Wnet polecimy napisać sekretarzowi naszemu 
do cara Iwana z propozycyą wymiany jeńców, do- 

magając się przedewszystkiem wydania rodzica 

twego. 

Pobladły ze wzruszenia Krzyś, wzniósł oczy 
ku królowi i drżącym głosem spytał: 
— A gdyby car odmówił? 
— Nie tuż się o to, chłopcze — odrzekł mu król 

— w roku przyszłym wojna w żywszem tempie po- 
prowadzoną zostanie i bez k^estyi Wielkie Łuki 

padną i rodzic twój wolen będzie. A wtedy też sto- 
sowną dla ciebie nagrodę obmyślimy. 

Wyszedł Krzyś uszczęśliwiony z komnaty kró- 
lewskiej i pobiegł wnet do pana Ronisza, by się z 

nim wiadomością o szczęściu swojem podzielić. 
Uścisnął go pan Ronisz i rzekł: 
— Daj ci Boże, chłopcze... Daj ci Boże 

Godzien jesteś największej nagrody l 
(Ciąg alszy nastąpi). 

ALFONS BROT. 

SZPIEGL 
— Powieść z czasów wojny — . 

francusko-pruskiej. 

(Ciąg dalszy). 
— To córka przybrana Hermana Ohl, starego 

sługi mojej matki, który później służył u pani... 
— Ta dziewczyna, co dziś rano przyniosła kwia- 

ty, które mi książę ofiarował? 
— A! pani ją widziałaś? 
— Rzeczywiście ładna — rzekła hrabina 

— ale 

choćby była jeszcze ładniejszą, nie obawiam się jej 
wcale i nie wierzę panu. 
— A jeżeli przyszłość panią przekona? 

— zapy- 

tał baron. — Jeżeli pułkownik cofnie się, co wtedy 

pani uczynisz?..* 
» 
— To niemożebne? 
— Na tym nikczemnym świecie, moja droga 

przyjaciółko, niema nic niemożliwego, zwłaszcza, 

kiedy chodzi o sprawę sercową. 
7— Dajmy pokój tej komedyi. Jakkolwiek je- 

steś pan zręczny, odgaduję pańskie zamiary. 
— Rozumiesz mnie pan dobrze. 

— Przysięgam pani, że nie. 
— Raczej powiedz pan, że rozumieć nie chcesz. 
— Wytłumacz mi to pani... 
Sara odparła: 
— Ponieważ pana nie kocham, ponieważ mam 

zaślubić kogo innego — usiłujesz więc pan mnie 

męczyć, co wcale nie jest szladhetne. 
— A jednak, gdybym mówił prawdę... gdyby 

książę poświęcił panią dla innej kobiety?... Odpo- 
wiedz mi, hrabino, cóżbyś uczyniła wtedy? 
— Co uczyniłabym ? Wówczas zostałabym^ pań- 

ską żoną... ale pod jednym warunkom. 
— Pod jakim? 

" 

y 
— Źe w zamian za moją rękę, dałbyś mi pan 

sposób do zemsty... 
— Która, jakakolwiek będzie, doprowadzisz pa- 

ni do końca, ślepo, bez wahania? 
— Bez wahania ! — odpowiedziała Sara. — Ró- 

wnie, jak pan, gdy daję słowo, dotrzymuję go, choć- 

by mi to przyszło okupić szczęściem i życiem. 
— Do widzenia więc, baronowo Drachenfels— 

rzekł naczelnik szpiegów i odszedł, złożywszy pię- 

knej hrabinie głęboki ukłon. 
Po odejściu barona Konrada, Sara rzuciła się 

na łóżko, ale daremnie starała się zapomnieć we śnie' 

o tem, co słyszała. Nfe mogła zasnąć. 
Początki dramatu. 

Nazjautrz książę Gedeon, zgodnie z obietnicą, 

uczynioną Reginie, wrócił do swego domku. 

Xaprzno hrabina usiłowała go zatrzymać w 

Sdhleithal: odjechał, tłómacząc się pilną pracą, któ- 

rą niezwłocznie musiał skończyć. W innym 
razie 

odjazd ten nie zdziwiłby Sary bynajmniej; ale to, co 

jej powiedział baron, obudziło w niej niedowierza- 

nie i dlatego z niepokojem patrzyła na żegnające- 

go ją pułkownika. Bądźcobądź, dość panowała 
nad 

sobą, ażeby ukryć obawy, jakie ją przejmowały. 
— Mam nadzieję — rzekła tonem wymuszo- 

nym, gdy wsiadał na konia 
— że nieobecność pańs- 

ka potrwa krótko? 
— Wie pani o tem dobrze, iż tu zostawiam mo- 

je serce — odpowiedział, całując jej rękę. 
Powrót Gedeona do Ober-Seebach, jakkolwiek 

spodziewany, powitany został z najwyższą radością: 
Herman Ohl urządził uroczyste przyjęcie, jakby 

księcia nie widział od wieku. Regina, ze swej stro- 

ny, przygotowała wszystko na powitanie młodego 

pana. 
> ·'· 

Gedeon zastał śniedanie przygotowane w altan- 

ce, która służyła mu za jadalnię podczas lata, a ga- 
binet swój przeniesiony w prawdziwą oranżeryę 

kwiatów. 1 · 

— Zrobiliście z tej chatki istny raj ziemski 
— 

rzekł do nich książę, łącząc do słów tych uśmiech 

podziękowania. 
— Jednak nie jest tu tak pięknie, jak w tej 

wil- 

li, gdzie pan był wczoraj 
— odpowiedziała Regina* 

— zrobiłam, co mogłam, ażeby to mieszkanko było 

dla pana znośnem. 

Po śniadaniu, Gedeon wyciągnął się na murawa 

i oddał się marzeniom. 
~ Porównywał życie spokojne w swem ustroniu 

skromnem z hucznemi zabawami w willi Sc/hleithal 
! 

i zapytywał siebie : czy prawdziwe szczęście 
nie by- ! 

ło tu, w tym dworku, pośród tych ludzi prostych 
a ! 

tak mu życzliwych? 
! 

W cieniu drzew swej pustelni, było mu tak do- 

brze, oddychał tak swobodnie. Tutaj mógł myśleć 

nawet głośno, nie będąc zmuszonym wciąż trzymać 
; 

się na baczności. , 

' ! 

Bez wątpienia, panj de Lesparet była godną 
u- 

bóstwienia i ubóstwiał ją też całą duszą ; ale, *jak 

wszystkie kobiety wielkiego świata, 
nawet w po- 

stępowaniu z nim zachowywała konwencyonalnosć 

towarzyską, krępującą tem popędy 
serca. 

Przerwał swe rozmyślania, ażeby zapalić cyga- 

ro, potem wstał i przeszedł się kilka razy po ogro- 

dzie. Zbliżywszy się do podwórza, znajdującego się 

poza kuchnią, spostrzegł Hermana Ohl 
i Reginę, za- 

jętych pracą. 
Obrazek był prawdziwie sielski. 
Herman, wyciągnąwszy sieci, które poprzednie- 

go dnia zarzucił w rzece 
Lauter, wpuszczał do du- 

żego szaflika dwa schwytane karpie, szczupaka 
i 4- 

ry pstrągi. 
*. 

Regina, siedząc na małym 
stołeczku drewnia- 

nym, karmiła kury, kurczęta 
i gołębie. Ptactwo bie- 

gało żwawo, aby pochwycić 
w lot ziarnka, jakie mu 

rzucała. Para ulubionych gołąbków siedziała jej 
na 

ramionach, po prawej i po lewej stronie 
i jadła z jej 

ręki. Czasem kilka wróbli odważnych, 
dhoć wcale 

nie proszonych, porywało prawie 
z przed dzióbków 

kur i kurcząt część, ich bankietu, 
a wtedy te ostat- 

nie goniły je zawzięcie. 
- - - ' · · 

(Ciąg dalszy nastąpi). 
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Dr. A. PIETRZYKOWSKI 
Ler?t choroby 6«?ezvzn kobiet t ' 

MILWAUKEE AVE 
Center Avenue Trlrfou 3SI1 Mo..ł .4 

Ofleowe fodł- od· do U r*uo itu Ido 9wleo·. 

Telefony: Monroe 881 1 1571 

DR. XELOWSKI *™£&igA 
1033 Milwaukee Are. Chicago 

Oods. U do 18 rano; 4 do 5 popoł 1 od 7 do · w.; 
w nieds. It do 18 rano; w ndy od 11 do lt rana 
od « do & popohiilfia. 
RmsJumk 728 WawłuJ Ara. TiMm Ukt VWw SM3. 

OR F. KALAC1.NSK1 
Mleeakanie: 1(>34 Rober ulic·. 

Telefon: Humboldt 4709 
on·: 195· Noble al. TelrfOn Monroe 388 

Godziny oftsowe: O 10 rano, t — 8 popołudniu. 
» — 8 wieczorem. W niedzielę 8 — 3 popołudnie 

ldbn M Starej/ Kraj* 

DR.F.FR0NT-D0BUA 
Byty wyvtent kli*iW Wied «Łąki* 

i Berlińskiej 

Łsszy vujsttit ohofo&j mąknjn, fetlMI4M 

ŁL 1164 Milwaukee avft 
Bliako Dlrizion uL Tiltf·· UjmirUt 1778 
dar od 10 do Uw połud. i odr do Iw 

Dr. C. P. Gierahowski 
Leczy choroby kobiet, mężczyzn 
I dzieci, równie* oczy, uszy. dos 

i gardło. — SpecyalnośC: 
Ogólne Operacye. 

804 Milwaukee av. róg Chicago av 
Od l-«j do 3-ej po poŁ 1 od <W0 do 8-ej wieczór. 

Chirunr Ochronki Św. Elżbiety. 

WOJNA WOJNA!!! 

S POWODT7 WOJNY zakupiliśmy s» ber cen ogromny zapas 
rozmaitych towarów 

pewnej zbankrutow^nel NiemiekieJ Firmy, które postanowiliśmy 
rozdać do naszyoh 

zegariców ZUPEŁNIE DARMO. Więc kto teraz kupi od 
nas zegarek męzski lub dam- 

•M. to po w y lej umieszczone 8 rzeczy dostanie do zegarka 
ZUPEŁNIE DARMO, a na- 

przykład: 
1) Łańcuszek.» Wisiorek. S) Scyzoryk. O Pióro Fontanowe. 5) Brzytew 

_6) Zegai- 

Alarmowy. 7) Pierścień. 8) 38-kal. 7 strzałowy rewolwer (Model). Więc Jeżeli chcesz 

mieć aan «e*arek MW Oold Filied. Fabrycznie gwarantowany na 30 
lat z? słynnym w 

całym świecie mecaanizmem. i te 8 rzeczy w prezencie do zeearkarZUFEŁNIE 
DARMO 

to wytalj to ogłoszei.io tprzvszlU nam razem * zadatkiem 25 cen. markami, ażebyśmy 

byli pewni ze prawdziw e cbces* mieć nasz ze rurek a my 
no otrzymaniu wyszlemy Ci 

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

pakuoek prs.rnosą Ci do domu i bodziesz zadowolony 
z zegarka 1 prezentów, to zapła>- 

ełsz pozostałe |7.70 i k oszta przesyłki 35 cen.; gdybyś zos nie był zadowolony to nie 

płać. a my. Ci oddamy 85 centów. 

Musimy nadmienić to edzle Indziej za taki sam zegarek żądaliby od Ciebie 3 razy 
tyle. a my Ci liczymy tylko 17.05: ale my robimy to dla tego te te prezenta 

kupiliśmy za 

oesoen to oddajemy je darmo ażeby nasze zegarwi ro.·. głosić jak najwięoej. 

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

posobność. to korzystaj teraz z tej sposobnośoi dopóki mamy zapas 
prezentów. Pisz 

do nas dziś. adresuj tak: 

, New York Watch Cred. Co. 
Gerkin Bldg. Weat Broadway 

Dept. 53 
. Y. City 

UWAO: Równie* potrzebujemy sa mlejsoowyćh agentów 
do 

zegarków. Płacimy od *10.00do 125.00 tygodniowa Pisz zał^cziJnc markę na odpowiedi. 

Universal piece do gotowania 
l * : 

Bij w y laumuc vy vuivagu 

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 deseó, gładkie 
· 

ewy i gładki jak lustro 
wykończony nikiel; obej- 
muje wszystkie spećyal- 
ne zalety i korzyści pieca 

C 

vtwrvr ^S*!, 

stalowego i trwałe przymioty v korzyści pieca lanego. 
Doskonale piecze z wielką oszczędnością opału. Uży- 

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

Cribben & Sexton Co., Fabrykanci 
CHICAGO. ILL. 

OGLODZONA SKAŁA 
(STARVED ROCK) 

Park Stanowy 
Jesień i IndyaósJcie lato są właściwym czasem do zwie- 

dzenia tega kraju cudów w samem centrum zachodu. 

BILET OKÓLNY TAM I Z POWROTEM ob^»ie 
wchudst w tyci· dU perty 1 s 50 otób lub więcej 1 po 91.75 dla 

jod a·} lob więcej oeób «1 do 60 od Archer avenue aucyl w 

pułąc/eoia t Cbictg o Jette* elektrycznym tr* m wujem 

TANIE BILETY WA PRZEJAZD Z ARCHER AVENUE 

Co fodilBf «dleśdząją do kaidą) a tych ml<tf#oowości 
»r « · S. 

$1.50 

Morrla, 111...*·—· $ł.<5 90.80 
Seaeoa, 111. $1.75 $&»0 

I ···, IIL...—«..11.75 $1.00 
Otttwu, IU $1.75 $1.00 
Grand Kłdf*, IL. $2.00 $1.25 

1 8Creator, IU. $2 6* $1.50 

| Utfca.liL.™ .$2.00 $1.20 

La Salie, 111. $9.35 $1.40 

Paru, 111 $2.25 $1.40 
Spriaf Yallay, UL $2.50 $1.50 
Ladd, 111 $2.70 tl.00 

De Poe, I1L $2.60 $1.55 

Bureau, 111 $2.80 $1.75 
Prlncalon, 111 $8.0$ $1.05 

Ceny to wahedwą w «roto «Ho Wntoato. Tnaw«i« opoeacsajf Jollet jak KMtf- 
poj·-· »:« nao, 7· nto, 8:04 , potom eo dwto Kodiiaf, a* do 1:01 popo* 

h»dnlm. Foto· I Wpe połndelu, 4:M 90 potadnla, 6:0» popołudnia, 8:05 wiooso. 

r*m. Ostotal tramwaj 11 :·8 «U«ior«a. PUsoi· po tebolf on». 

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

Jołiet, Dl· lub telefonujcie Yards 2800 

JAN F. ROZNER KUCHMISTRZ 

Na Weeela, Bale, Bankiety, Misye, Prymicye, Ręko- 

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

Stany Zjednoczone. 
POLSKIE TOWARZYSTWO 

"EPI CU RE" 
feiefoo Albany 2736. v Adres 2527 N. Harding Are. 

M. P. DERENOOWSKI 
PiXPiUBioiCA foctznowT 

VfM<M oUttii pofi xeb; 
iM kempiat· Troetow* S 
«7 u wetelt, ekrzein/ ltd. 

•aaNorlh 
BUsko Front aller. 

fMufl bafcttft éw. 

BUFFET, RESTflURflGYA 
I KAWIARNIA 

«Przekąska ciepła i zimna cały 
dzień. — Koncert co dzień wieoso· 

rem o rod*. 7-mej za wolnym wstępem do reeteuraoyi. 
— Polec· 

alg dwie pierweroraędne restauraoye na pierwazem 
i drumlom pif* 

trze, które aą zawsze do uatugi Saanownej Pubi|panoioL 

1303 Milwaukee Avenu·. · faw I 

Matki — siostry i żony 
Gdy znów będziecie cłrciały 

upiec pieczywa, użyjcie 

L G. H. POWIDŁA 
Czyste śliwkowe masło 

Doda do smaku waszych ciast i spodo- 
dają się wam więcej. 
Spróbujcie raz a oie ulyjecie tadnyeh 

Innych. 
L. O. H. powldtft s% zrobione t nowych śliwek 

— 

eokrtł— korzeni, które dawaj» smak niemoiebny 
we wleltl naśladowanych powidłach- 

N'a sprzedał u waszego (croe°rnika. Jeden funt 
powideł Jest lepszy nit dwa fu nty śliwek. 

Kapujcie tylko h. O. S. Powidła, poniewat tą 
esysre. Zobaczoie nalepek na tym obrazka. Powin- 
niście ten «atanek kupić. 

Zrobione tylko pries 

Lamon - Gołil Co. 
Chicago I1L 

^Tynalazcy i fabrykanci priez przeszło 
90 les 

\ 
I 

t·. .'.. 'y £i 'v r- 

vv.i.w u;ks/a . af.su v HjtinKV 
. ijfem. * 

KALENDARZY ŚCIENNYCH 
£ i IVOM (^łii|iłtihb'/ejł)ii«>*\ >> fi 

. OLSZOWY i SKA. 
l5?-£4.MitWa*?'e a.e. CHICaGO, IM 

irVSZl.l.UIL (il'R VNS VaK.<IA/I lv 

f- >o.ii i>Y>t/o * 

i ··. f . 

Dla kobiet 

Dr. Sieminowicz 
założył lecznicę, 

gdzie leczy spe- 

cyalnie choro· 

by kobiece 

Oflj 

1516 W. 

Division, róg 
Milwaukee ave., 
od 3—8 wiecz. bftZ - 
niedz. od 10—11 rano ^^racyi. 

Telefon Monroe 2731. 

MloasU t 1105 N. Avre Ar». 

I Tel. Jrrlnr 2 1/5OS 

f )* f»i lierulcf pobis» I cher· ł proTturfl 

THE JOHN . GŁOWACKI 
CORNICE and ROOFING Co. 
Największa polska fabryka 
wyrobów z miedzi i galwa- | 
nizow. żelaza#rzymzów(cornices) 
świetlików (skylights), stal. su· , 

fitów (cteel cellinjjs), krycie da- 
chów łupkiem (slate), dachówką 
(tile) i azbestem ogniotrwałym 
(Asbestos shingles.) 

1440—1442 W. 47th, 
' 

bloku na wschóJ od Ashland Avenue 
J«a B. Cłowacki, fabryk ust i właicicicL 

TELEFON YARUS 18») 

Familijne Likiery 
w. Gal. 

Wyb. Bourbon wódka .. 75c. $3.00 
Dobra żytniówka 80c 8.20 

California Grapę Brandy 75c 8.00 

Dobry Cognac 75 8.00 
Holland Gin 75c 8.00 

Jamalca Rum 75c 
' 

8.00 

Cal. wino slod. lub kwaśne 85 1.25 

Gorycz żołądkowa 50c 2.00 
• Posyłamy do każdej części Stanów 
Zjednoczonych Opłaconym Ekspre- 
sem zamówienia za $3.00 lub wyżej. 
Przyślijcie Pocztowy przekaz lub 

Bank Draft. Zamówienia wysyłamy 
iv tym samym dniu Jak otrzymamy. 
3pecyalne ceny na większych zamó- 
wieniach. Piszcie po katalog 1 cen- 

lik. SAVOY DIST. OO., 
Spring Valley. UL 

COMMERCIAL 

Kolektorzy 1 

Inwestygatorzy. 
In wndliip i jdx*j· w· 1171'Uek 

łutacL· w Stu. Zjtfeocxo·., v Kimdiit i w Eirtpfc. 

Ofle: 1034 MILWAUKEE AV.» 
Pokój , Narożnik Noble ołloy· 

Leou C. y k a, zarządca 

Stefan R. Caryuskf, adwokat 

( Tli. Meoretim Ctdi. ifłteii té · rtH <· I *iwt. 

Eagle BrewingCo. 

BHOWABIOA PtyjBKA* 
8608-8020 . Western avenu· 

Telefon Humboldt 107. 

lovtfi Wftpdttftfci K·»·· W··. Zwliiigiilp 

a « mm 
^ ^ · · Adwokaci 

Fran. J. Mazurkiewicz 

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

Praktykują we wszystkich «ądaeh. 
Oodł. afieowe: Codziennie od noo do · wito· 

Telefon Alonroe 323 

M. BRUCKER 
Robi części tło wszystkich 

Pieców i "Furnesów" 
Przynieście imię i numer waszego piéc· 

liJUMJ 
* 

... PI.I.J,, FILIA 
114-261. Unciln al, IjWfl AKlfluV «>8 W.H. .1. 
Milki Chicaga ar. 

Uł,U OIVieUJklii. CfcleiftH. 
Pnamto SłOOO ton na ohle<1·!· 

JAN JANKOWSKI 
ADWOKAT 

Ofla wDe te o CJcdnocMBti, rAg KTŁWAC· 
Ave. 1 AUGUSTA Ul. — Pokój . 

CODZIENNIE od l-«zej do -tejpopołudnia. — 
Wleotor.kml od 7-inej do 8:80. Wtorki. Czwart- 

ki I Boboty. Telefon Monroe 8161 

HlMzkanle tOSl IOWA 
Teuton Humboldt 7711. 

Dr. L. S. Szumkowski 
Lekir^ chirurg 1 tkoutr 

0» i aieszkanie: 1401 W. Harea al,, rig Nt> 
bl« !., lalefoa Mearoe 580S. 

Lecry epecyaloie wszyitkie choroby męt* 
ezyzt. kobiet i dzieai. 

— Leczy także eleUtrycz* 
nością (X-RAYJ. Przyjmuje cborycb we wąsy* 
•tkiob godzinaoh. 

W. Słomińska 
1025 Milwaukee ave. Chicag·, 
NAJSTARSZA FABRYKA POLSKA 

Ceny umiarkowane 
Wyrabia chorągwie, sztandary, odzna- 

ki. szarfy, berła, pieczęcie, itd. 
Robota pierwszorzędni. Odznaki ZJednocnala 

oo 24 cant iak pooraadaj* 

FRANK KLAJDA 
KONTRAKTOR BUDOWNICZY 

ludoje doinr, sikoły. kofcloty i bal#. 
Robi r«* 

Diaite rrzeróbki oraz reparaoy·. 
Ceny bardzo umiarkowano. 

1361 Nobfe ul., róg Blackhawk ulicy 
Telefon Haymarket 2273 

Edward Repsold & Ca 
ŻELASTWO 

Gzriitowe roboty i fora ety. Potrztkf 
dli badowniciych, narzędzia i fieco. 

Fllli:3§72 MllfirtM 
mwtę SkhJ: 2MI1I WLWAUdl AV 

IBIWriil b«l TM.lma«r«*M· 

DR. . SC H RAYER 
fOLSKI m, DENTYSTA 

tenwBrww robotv dwtreireet· a» 
0og aajMwaeero «ystma po umurkewwnB 

oenaoh 1 rw&rantaj« takowa tu lat 

866 Milwaukee ave„ rég Ceabr 
••irtiri rano 4o wleczn waiiM|«| 
». ton lnnootartntifc * 

Przynieście nazwę 1 numer wnezetro pieca Mtn 
dla un Mego rodzaju pl»ców wszystkie 

CZĘŚCI PIECÓW 
H. MARGOUS 

697 MILWAUKEE AVEMJE 
Naprzeciw H aro al. 

Piece reporaj Piece nikluję 
Skład otwarty wieczór., utmkaltjr w niedzielą 

NIEWOLNICY 
Wszyscy ci, którzy cierpią 
na chory żołądek albo ki· 

szki, są niewolnikemi cho- 

roby. 

TRINER'S 
merican Elixir 

gorzkiego wina 
da im zwykle najszybszą 
ulgę 
W aptekach 

JOS.TRINER 
1333-1339 So. Ałhluid Ave. 

CHICAGO 

iftpf mspar aa 

VjpftdlvW, 1 Wtfti powOfi a» 

'^'«•Wemy ito#kl rtmuo m. 

^".srvs* i«s 
»«i i«b eies|ye*e«jpesoci, 
mtwrsn» pr*T><1 OcU <U «m. Wiif 
•tk» iprM«ke)t *1% po4 fVMMcra 
I dopMowan· JmI prw. H** f· 
Lorek, BMMffo «kapMU <lt p— 
». 

Damsta o o s fur*, otwarte codziennie m 

ffcno. do 7 wieczorem. W niedziele od 8 mm il 
tSw południ» 

Hottingera Fabryka 
801 Miivuki· Atmm, 

l. . . 
Powidła 


