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wreszcie roze^zia >ię }> uuu^ic « *uuv.u 

czerwca gromka wieść, żc król przybywa naza- 

juti, io obozu i że przegląd wojsk czynić będzie. 
Wszczuł się tumult niemały. Zabrano się do 

czyszczenia zbroi, oręża, odzieży i koni, by na 

przeglądzie jak najlepiej wyglądać i z ust pańskich 
>ochwałę uzyskać. 

Tymczasem z ust do ust krążyła wieść, że 

przed>samym wyjazdem z Wilna stawił się przed 
królem jegomością pan Paweł Uchański, który z 

posolstwem do Rzymu, do papieża, jeździł, i dorę- 

czył królowi miecz i czapkę, w darze przez Ojca 

>więtego przysłane i przez tegoż zwykłym obrząd- 
kiem poświęcone. , t 

Wiadomość ta dodała jeszcze entuzyazmu 

wojskom. 
A więc papież pobłogosławił na tę wojnę. 
A więc zacznie się ona pod znakiem krzyża i 

da Bóg zwycięstwiem uwieńczy. 
Radość też niemała panowała wśród wszyst- 

kiego wojska, gdy wreszcie ukazała się kolasa kró- 

lewska, otoczona gromadą zbrojnych dworzan, a 

za nią i inne, wiozące senatorów i przedniej szych 

dygnitarzy Korony i Litwy.- 
Enettxzyastyczne wiwaty rozlegały się późno 

jy noc wokoło namiotu, rozpiętego specyalnie dla 
króla. 

Skoro świt porwali się wszyscy na nogi, by być 
gotowymi do przeglądu królewskiego. 

Między oddziałami rozlegały się nawoływania, 

przeprowadzano konie, zbrojono się, formowano 

szereci. 

Wreszcie z namiotu swego wyszedł król, oto- 

czony senatorami i wodzami! 

Podprowadzono monarsze rumaka. K > 

Dosiadł go król i wnet trąby zabrzmiały i 

monarcha, a za nim orszak cały ruszył w stronę pa- 

górka, wznoszącego się nad przepływającą pod 
Czaśnikami rzeką. 

Stanął tam król, a za nim panowie senatoro- 
wie i wnet przez rzucony przez rzekę mostek 

przeciągać poczęły jeden za drugim oddziały 

wojska. 
Pierwsza przeciągała jazda polska, która pod 

Gdańskiem i pod Połockiem wojowała. 
Przyglądał się im bacznie król, podziwiając i 

dobór koni i sprawność jeźdźców, i broń należytą. 
I szły tak chorągwie jedna za drugą, z poszu- 

mem sztandarów, z pochrzęstem zbroi, a gdy która 

się zbliżała do pagórka, na którym stał na swym 
karym rumaku król, z gardeł tysięcy rycerzy grom- 
ki wyrywał się okrzyk; 
— Vivat Rex!.... 

I okrzyk ten rozlegał się szeroko, budząc w 

sercach wszystkich otuchę i radość. 
I biegł on jak grzmot przez pola i bory, bu- 

dząc w sercach nieprzyjaciół lęk i trwogę. 

§ Między innemi przeciągała też i chorągiew pan- 
cerna pana Bałabana. 
— Niech żyje nasz najmiłościwszy król, Stefan 

Batory!.... 
A za tą jazdą, w boju już zahartowaną, ciąg- 

nęły chorągwie świeżo zaciągnięte. 
I znów szły poczty, jeden za drugim, a każdy 

krzyczał, ile tylko tchu w piersi starczyło: 
— Vivat Stephanus Rex! 
A najokazalej z nich wszystkich wyglądały 

zaciągi kanclerza Zamojs»kiqgo. 
Bo też niezwyczajni służyli w niej żołnierze. 

Zaliczało się do niej wszystko, co Polska najzna- 
komitszego miała. Senatorowie.^· boju doświad- 
czeni rycerze, zaszczyceni znakomitem w Rzeczy- 
pospolitej godnościami służyli pod sztandarami 

hetmana. Sam kwiat młodzieży, synowie pierwszych 
w kraju rodzin za zaszcżyt sobie służenie w chorą- 
gwi tej uważali. 

A za chorągwiami temi ciągnęła jazda lekka, 
w strzelby i krucice zaopatrzona, w pałasze i kon- 

cerze zbrojna. Za niemi znów szli kozacy, a potem 
piechota zaciągowa węgierska i wreszcie piechota 
polska, sprawnością swą i wyćwiczeniem przewyż- 
szająca znacznie najemną piechotę^niemiecką. 

Przełożonym nad całą tą piechotą mianowl 
kanclerz Zamojski starostę przemyilskiego, Toma- 
sza Drohojewskiego. 

Szły one w żałobę grubą przyodziane, a .9 z 

powodu śmierci małżonki kanclerza Zamojskiego, 
Krystyny Radziwiłłówny i córki jedynaczki. 

Ciągnęły chorągwie jeźdźców i kolumny pie- 
sze. i słońce już ku zachodowi się skłaniało, gdy 
wreszcie ukończył się ten pochód olbrzymi. 

Ii>yło tego wojska wszystkiego do 50,000 bez 
mała, w czem około 21,000 piechoty. 

Skończył przegląd wojsk swoich król i już da- 

lej, pod Lepię i Ułę z Czaśnik miał ruszać, gdy 

przebiegł doń poseł od cara. 
A biegł ze skwapliwością wielką, nie czekając 

nawet na okazalszy strój, który według zwyczaju 
posłom ze skarbca wydawanym bywał, a który się 
z innemi ruchomościami w drodze pozostał. 

Stawił się też w zwyczajnem odzieniu przed 
królem i oddał mu list od cara. 

A brzmiał on jak następuje: 
Kiedy król posłów o pokuj wzbrania się przy- 

słać, car, odstępując od zwyczaju przodków swo- 
ich, wielkich posłów, wyprawia, którzy przed dniem 
6 sierpnia niezawodnie przybędą. Prosił też króla, 

by posłów tych w Wilnie wysłuchał, gdyż zwycza- 
jem najdawniejzym jest, iż posłowie w stołecznym 

Korony lub WieMciego Księstwa Litewskiego mie. 
Ście wysłuchani bywają. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

ALFONS BROT. 

SZPIEGL 
\ 

— Powieść z czasów wojny — 

francusko-pruskiej. 

(Ciąg dalszy). 
— Co to jest? — spytał Gedeon, wskazując to- 

warzyszowi łódkę. 
— Zapewne przemytnicy — odpowiedział Je- 

rzy. 

— Albo może który ze szpiegów. 
Łódka, o której mówił pułkownik, wypłynęła na 

oświetloną smugę Renu i na tle krajobrazu, zaryso- 
wała się wyraźnie sylwestka wieśniaka niemieckie- 

go. 
— Człowiek zamaskowany! — wykrzyknął 

książę zdumiony. I 

— On sam. Patrz, widzisz, stoi na końcu łódki? 

— Ależ to niepodobna... Przecież mu przeszy- 
łeś piersi.... 
— I widziałeś, równie, jak ja, że padł.? 
— Jak ciebie widzę w tej chwili. 

.— A jednak... to on ! 

v 
— To prawda — odpowiedział sir Jerzy, kto. 

mu się zdawało, że śni; — ale jeżeli zmartwych- 
wstał, to nie na długo. 

Mówiąc to, chwycił za karabin, wymierzył i 

dał ognia. Według wszelkiego prawdopodobieństwa 
człowiek zamaskowany zauważył niezbyt przyjaz- ; 

ny ruch Angli, bo schylił się nagle. Kula przelecia- 
ła mu po nad giową. 
— Pudło! — mruknął sir Jerzy z gnievvem, 

gotując się do nowego strzału. 
Ale łódka, w której płynął zamaskowany czło- 

wiek, oddalała się niezmiernie szybko i wkrótce zni- 

kła w pómroce nocnej. 
— Ani myśleć, żeby można było go dosięgnąć 

— rzekł Gedeon — próżnobyś tylko p*roch psuł. 
— Masz słuszność, bo możemy go jeszcze po- 

trzebować lada chwila — odpowiedział Harrison.—- 

Ależ to mi przygoda. Gdybym był zabobonny, u- 

wierzyibym w duchy. 
Położył karabin na ławeczce i wziął się do wio- 

o)i 

Kiedy przybili do francuskiego brzegu, wydo- 

byli z łódki zwłoki Hermana i na noszach ponieśli 

je do domku w Ober-5eebach. Tam 
umieścili je w\ 

małym powilonku w ogrodzie. Dopełniwszy_ tej 

smutnej czynnoeci, wrócili pocichu do pokoików 
na 

pierwszm piętrze. 
Sir Jerzy obejrzał ranę księcia. Żaden muskuł 

nie był nadwerężony, ale pułkownik miał już silną 

gorączkę. .... 

Anglik przewiązał ranę, wlał do szklanki wo- 

dy kilka kropli „laudanum" i dał do wypicia chore- 

mu, który niebawem zasnął głęboko. 
Sir Jerzy spał mało. My siał o Reginie, która nie 

wiedząc nic o wypadkach nocnych, wkrótce, za kil- 
ka godzin, znajdzie się wobec Hermana nieżywego 
i ranionego Gedeona. 

Pytał sam siebie: czy będzie miał odwagi o- 

znajmić o tem podwójnem nieszczęściu biednemu 
dziecku, czy może pozostawić to księciu? (Wreszcie 

zdecydował się. 
Poszedł z rana do Reginy i z wszelką ostroż- 

nością opowiedział jej o stracie bolesnej, jaką ponio- 
sła przez emierć przybranego ojca, nic jednak nie 

mówiąc o księciu Gedeonie. 

Rozpacz Reginy była ogromna. 
— Gdzie mój ojciec? *— spytała wreszcie łka- 

jąc. — Cfcfę go zobacZyć jeszcze i ucałować, za- 

nim się rozstaniemy na zawsze. 
Sir Jerzy musiał ją zaprowadzić do pawilon- 

ku. 

Tu nastąpiła scena rozdzierająca serce. 

Regina była jakby obłąkana. Rzuciła się na 

zwłoki starego Niemca i nie dała się od nich oder- 

wać. 

Chociaż Sir Jerzy, wśród tysiąca przygód życia 
awanturniczego, miał silnie zahartowane nerwy, je 
dnak wobec tak gwałtownej rozpaczy, uczuł się 

wzruszonym do głębi duszy. Chcąc Reginę oderwać 
od smutnego widoku, uciekł się do skutecznego 

sposobu. 
— Gedeon jest rannymi — rzekł. v \· 

— Ranny? — zawołała Regina. 
— Tak. Trzeba, żebyś mi pani pomogła prze- 

wiązać mu ranę. 
— Idę — podchwyciła skwapliwie, a wskazując 

na Hermana Ohl, dodała:— Modlić się będę za u- 

'marłego, ratując żywego. 
Sir Jerzy, jak widzimy, był nietylko lekarzem, 

ale i filozofem. Na chorooy duszy, używał on snrvi- 
iia similibus, systemu homeopatycznego; sądził — 

i słusznie, że wielka boiesć moralna, może być tyl- 
ko złagodzona inną boleścią, również wielką. 

Bandaż położony w nv.cy na ranie Gedeona, zo- 
stał zdjęty. Harrison zblauł, zobaczywszy, że ra- 
mię ranionego, bardziej napuchło, a przy ranie po- 
kazały się plamki sine. 
— Tego się właśnie obawiałem —- pomyślał — 

może być gangrena. 
Wszelako nie dał po sobie poznać niepokoju i 

postanowił przystawić pijawki. 
— Cóż?—spytała go Regina, kiedy wyszli z po 

koju Gedeona — co pan myśli o jega ranie? 
— Stan jest bardzo poważny, moje dziecię — 

odpowiedział sir Jerzy — ale mam nadzieję, że go 

uratuję. 
— O! tak, tak... uratujemy go — podchwyci- 

ła Regina — musimy go uratować ! 
IX. 

Rzut oka wstecz. 

Okoliczności, towarzyszące śmierci Hermana 

Ohl. pozostały tajemnicą dla księcia i Jerzego Har- 

risona. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

DR. A. SZWAJKART 
O fit: 1863 . Ashland , róg Biaetlmt 
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Mieukani·: 3535 W. Oltertflj m 
Telefon Beliuont 6808. 

GODZINY: do 0 rano; 1—6 t>opclual% 

fitefn Wonro· 484 

DR. J. A. TRAIN 
LEKARZ 1 CHIRURG 
leci) ohoro'.7 iiozjzn, kobiet I dilsai 

paro 1 mt«sxu»nie. mu w. Ui&cUhMr* ulla* 
pomiędzy Clenrer 1 Holi ulicami. 

frtt e(Uowo>Bd<> 10rano. Uda 8 pcpoJudMJo 
t 6 do wle. iorctŁ 

DR. S. R. PIETROWICZ 
" y 

' 

""T& . 

ifcorób wewntrrnych 1 «rnoTryrk 
lie* W. Aihl»n4 *·-, róg DlTl»i«a«V 
tuboldt 6t) G"d>.. 1 d -> t od 6:30 do I wleea 
Miosskanle: *11· Vwlng Plac#. 

: £j 
| ékor< 

JB»j lie 

lii W. Black- 

kMT rdf Holt »* 

«1(1,1 Od I do t raae, 
1 Macro· 

Ofts; WO & BtaV» BŁA 
Adams ul. Fok 13C»~M 

Repu Mie Bldf. 
Ooi7. 8 do 4 po 

. 
Tel. Hurrlton TM* 

Tel Hombolit f. Te!. C anal 253 

Dr. W. A. KUFI.EWSM 
Olis: Wickir Park Olii: tfCO W. 18-łi vi. 
13SS . Rab·» ui. rég Wood al. 

6cdl. 10-12 lina; 8:30 do 8:30 w. fodz. 2-4 co «<». - ·. 

UT. A. rifiiiu>muJM 
LeozT ohorobr «''- kobiet i <1'*« 

MILWAUKEE AVE 
r*e Center Avenu- · l.-ftJn Hill Mm.r ·< 

Oflionra gad·· od 0 do 11 f»j« 1 oo 4 do U wiec 

Telefon ; M on rop 881 1 li 

DR. XELOWShl "7h*rcŚo 
1O03 Milwaukee A re. Chicago 

Godz. II do 18 rano; 4 rt · 5 nopoł 1 od 7 do $ i 

w niedz. U do it runo? w iridy od II do 18 rai 
od 4 do a po"otudniu. , 

Wet-katilr: 728 Wavdaad An. Talefoa Lakę View 58( 

DK. JP. 
> SK1 

Mle»htin<ei I <>34 N. Riibfy ulic* 
TV ''fon: Humboldt 4'5 

OKi: 18 Nolile ul. rolefon Monroe 388 

Gortzlny ofieowe: O 10 rnno, 8 
— 8 popołudniu. 

' — V wieczorem W niedzielę 8 
— 8 popołudni 

Uksrx m Starej Krajt 

DR. F. FRONT-DOBIJ i 
*r*J uyrtcnt kliniki Wi»1e2iaki«i 

i Berlińskiej 
Lem vizystk!· ohwofcj ntłozpn, koMfl I Ma 

5ŁL. 1164 Milwaukee ńvt 
Bliako DiTlsion ni. Titafaa torairkat (718 

Oadilu od 10 do U w «oład. i *4 ! de 8 wie* 

Dr. C. P. Gierałtowsk 
Leczy choroby kobiet, mężczyzi 
i d/ie<·!, równie* oczy, ns-., uoa 

i gardło. —v Specyalność: 
Ogólne Operacye. 

804 M il waukee av. róg Chicago a 
Od 1-ej do 8-ej po poł. 1 od 6:30 <lo S-ej wieczór. 

Chirurg Ochronki iwr. lioiety 

WOJNA WOJNA!!! 

Z POTODU WOJNY za^upiiśmT za hezeen ogromny zjipas rozmaitych towarów 

pewnej zb nkrutow ·» Niem ckiej Firmv. k ór> postanowiliśmy r zdać d· nts/.ych 

zegarków ZUPEŁNIE DAR". O. Wie · kto tera/, kupi od n:ts z^gire* męzsk lub dum· 

ski. to powyżej umieszczone 8 rzeczy dostanie do zegarka ZUPEŁNIE DARMO. * na· 

przykład: 
1) Łańcuszek. 2) Wisiorku. 3) Scrznryk. 4) Pióro Fontanowe. 5) Brzvtew. ) Z"gar 

Alarmowy, 7) Pi« rścien. 8) 32-knl. 7 strzałowy rewolwer (MoJel). Więc jeżeli chcesz 
mleć nasz zegarek 14i< G >id Filied. F.ibrycznie gwarantowany > 20 łat, z<» s'vnnym w 

całym śmiecie mechanizmem. 1 te 8 rzeczv w prcz'noied > zegarkft ZDPELVIE DARMO 
to wytnij to ogłoszenie · przyszlij nam razem * zadatk om 25 cen. maritami. ażebyśmy 

byli pewni ze prawdziw e chcesz mieć nas'zewarek a my "o orrzvmaniu wyszlemv Ci 

natychmi.ist zegarek 1 te 8 r/eczy do zegarku nn prezent ZUPEŁNIE DARMO, 
a gdy 

pakunek przvn osę Ci do domu i będziesz zadowolony z zeg rka 1 prezentów. to zapła- 
cisz io/ostałe $7.701 iiOiizta i rzesyłki Só oeo.; gdybyś zas nie był zadowolony to nie 

płać, a my, Ci odd imy 25 centów. 
Musimy nadmienić że <?dzie indziej zi taki sam zegarek laliby od Ciebie 3 razy 

tyle, a my Ci liczymy tyiko $7.05; a;e mv robimy to dln t"go Łc. te prezenta kupiliśmy za 
oezcen to oddajemy je darmo ażeby nasze zegarki rozgłosić jak najwięcej. 

Pamiętajcie ze Wojna z Niemc»mi nie jest na za-«sze; ni·» zawsze nadarzy się taka 

sposobność, to korzystaj teraz a tej sposobności dopóki mamy zapaą prezentów. Pisz 

do nas dziś. adresuj tak: A 

New York Watcli Cred. Co. 
Gerkin Bldg. West Broadway . Y. City 

Dept, 53 

TTWAGA: Również pntrrebtilemy r.a miejscowych agentów do sprzedaży naszych 

zegarków. Płacimy od $l0.00do $25.00 tygodniowo. Pisz załaczaj^c markę na odpowiedź. 

.. .· » .·. V · ··. 
; v'···· ··.': fvi ·· 

Telefon Mtonro· 1848. 

M. F. DERENGOWSKI 
PRZEDSIĘ8I0KA rCCRZŁBOffT 

UrMdM okncale pogrrebr tanim koectnm. Tanlf 
BiA kompani· Tratowo. Zirurs wymejmnje pc*N 
«y na wesela, chrzciny itd. 

622 North Carpenter ullot, 
Bllalco Front ollcf. 

V»prsMl«k» · kufcioi» Av. ku 

JAN F. ROZNER y KUCHMISTRZ 

Na Wesela, Bale/Bankiety, Mieye, Prymicye, Reko· 
lekcye przyjmujemy zamówienia. Kuchnia polska, ceny nie- 

zrównanie nizkie. Kucharzy wysyłamy na całe 

Stany Zjednoczone. 
POLSKIE TOWARZYSTWO 

"E PI CU RE" 
Telefon Albany 2736. Adret 2527 N. Hardinf A?·. 

Małki — siostry i żony 
Gdy znów będziecie chciały 

upiec pieczywa, użijcie 

\L. G. H. POWIDŁA 
Czyste śliwkowe maało , 

Doda do smaku waszych < ast i spodo- 
dają się wam więcej. 
Spróbujcie raz a nie użyjecie żadnych 

inn>cL. 
L. O. H· powidła 94 irobione 1 nowych iii wek — 

rukiB — korjpni. które d<t«ra a sroak niemo£>ibny 
we wielu naśladowanych powldtaon- 

Na sprzeda i u wawero jrros-Tnlka. Jeden funt 
powideł Jeat lepszy niż dwa funty śliwek. 

Kupuicie tylko L. O. H. Po *idła. poniewał u 
osva:e. Zobaczcie nalepek na tym obrazku. Powln- 
niśeie ten irotunek kupić. 

* 
Zrobione tylko prsea 

Lamon - Gohl Co. 
Chicago 111. 

Wynalaicy i fabrykanci prze; przeszło V) lat 

PYlf ihłlfiT 

SI,pO MIESIĘCZNIE. 
I Spróbuj nszego Fonografu 3 miesiące bezpłatnie. 

Jeśli me byłby dobry, odfślij go ?. powrotem. ST® 
próba nie bądzie éie -Etowat* ani c<?nt*. ftyec on- 
ezycb klientów dowiodło, iż na*z fonograf )*>-sc o<tj· 
lepe<-y. v?4 i 50 polskich ś,>|ewów bupłatule. Gwarzą- 
cy* n« 15 lat. Sprzed jemy t*nie , nlfc Kt<»ra.olwl>-k 
ioną kutnp»Qiat ;>otiie<»*fc j»*ate.4:n fabrykantami. 
lMti do n*a po pol«ku, a my ci poślemy pięknie Ilu· 
utrowHny kat«log bezpłatnie. s 

ROYAL, PHONOGRAPH Co. 
fm 1 Eiot 4th St., Dcp. 36 

> NEW YORK, IN. Y. 

Familijne Likiery 
, w. Gal. 

! Wyb. Bourbon wódka .. 75c.$3.00 
Dobra żytniówka ,. 80c 3.20 
California Grapę Brandy 75c 3.00 

[ Dobry Cognac 75 3.00 
Holland Giń 75c 3.00 
Jaraaica Rura 75c 3.00 

Cal. wino sied, lub kwaśne 8 1.25 

, Gorycz żołądkowa 50c 2.00 

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

jik. GAVOY DIST. CO.. 
Sprint; Valley, 111. 

M. BRUCKER 
Kobi części <lo ws/yHtkioli 

Pieców i "Furnesów" 
Przynieście imię i numer waszego pieca 
114-251.?!':*!nul. [Jjjfg SR13(jV "'· 
klitka Ch,cigo i«. / blił. Chics^oif. 
Fi miiIo aooo ton na »kład«l« 

DR. . SC H RAYER! 
POLSKI «aft DENTYSTA , 

alcMrw» wwerkie roboty dentritro*»* 9» n*'Qow»iogo »vstemu 1 po umlurkovMjrafe 
opnaoh I (wammuje takowe na l*t J& 

866 Milwaukee ave.t róg Cttter 
Ihtrtlp OU 8 rnno do 0 wieczór; « oi*dU»ią iĄ 
-W. liw de « — 

JAN JANKOWSKI 
ADWOKAT 

Oflt w Dnm· Zjednoczeni», r z M'.WAU· 
. ł AKilS . A 1. — Pokój·. 

«vi l 'r/J .Vfj popołudniu. — 

Wieczorami od 7-aej do 8:31 Wt >r <i. Owurt- 
kl i S"tPtr. 'iVlefoi Monroe SlrtJ 

MU«rlutnl« *'>3* IOWA *TREKT 
Tc. <-> Huintiow. 771 

Dr. L. S. Szumkowsk 
Lekarz, chirurp i nkunrer 

Ofi* i nreiz'itnie: 1401 V/. Haroa a!., rój ·· 

b!e ol , Telefon Mooroe 5805. 

Leczy speeyalnłe wszyntiłie ohorobv męt* 
e/yzr., uninet 1 dziwi. — I>czy także ele trjcz· 

noiru} fX-). Przyjmuje chorych we muf 
ttlrch godzinach. 

Okropna Wojna Europe] 

ska odbywa się ną Zie- 

miach 

1 Piękna duża Mapa Polski i 

na której są wszystkie naz- 
wiska miast, powiatów, i t d, 
drukowana na najlepszym pa- 
pierze we wielu kolorach, można 
teraz otrzymać za kupon druko- 

wany poniżej i 10c [pocztą 20c]. 
m W!H4ik.!.I 
L«= 

llwŁ"\wm -M WiflWI1 !;!' '!i!i .: ,-;g-:V-^., !ijl,LiA-'::'!r!: M- Wsi 
"-i « i' "i ml j!:iiiiu;teii'ii i ^ ; »» "J'ite^iÉi^iik.···. 'i ' v itjir · 

Wytnijcie ten KUPON 
Kto przyniesie lOc (albo przyśle 20c) i ten kupon o" 

trzyma jedną dużą, śliczną, kolorową 

Mapę Polski 
Tylko w biurze 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
1457 W. Division ul., Chcago, 111 

-i 

..-./. at&J V .> 
' 

J·:; ·. , AÉA -jfc tr 


