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A widać go było * daleka, gdy i rozgorzał Ki- 

na świateł. Płonęła przed nim niezliczona moc 

świec woskowych, a prócź lego otaczała go groma- 
da pachołków z pochodniami w ręku, czyniąc z 

nocy dzień. 

Pan Hetman siedział na krześle swem poło- 
wem, otoczony dla asysty przedniejszytni z rotmi- 

strzem i towarzyszy. 

Zwyciężeni dowódzcy Moskwicinów, padli 

przed panem hetmanem hołd mu oddając należny. 
A pan Drohojewski, starosta przemyski odez- 

wał się w te słowa: . 

— Jako wola i rozkazanie Waszej Miłości by- 

ło, abyśmy jechali io oblężonych rokować, tedyśmy 
tó uczynili i otośmy je ta praywiedli, którzy się 

p(Mlli na łaskę I niełaskę Króla Jegomości; Wszak- 

śeśmy tm to obiecali, iż się Wasza Miłość za nimi 

raczysz przyczynić do króla, że ich samych z żona- 

mi < dziećmi fardfem daruje, że tego, który tu bę- 
dzi chciał zostać Król Jegomość z łaską przyjmie, 
którzy zaś będą chcieli do Wielkiego Kniazia iść, 

tych wolno puści. 
Wysłuchał téj przemowy pana starosty pan 

hetman i odpowiedział, zwracając się tym razem do 

Moskwicinów i 

— Dziwuję się tanu, iżeseie tą łaską wzgar- 
dzili. którą wam okazywałem w imieniu Króla Je- 

gomości, Pana mego, żeście się za gramotą moją 
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tfaefcie, jsritte wam pokazać chciałem. Dziękuję Pa- 

na Bogu, żé m dał zwycięstwo nad wami; nic fra- 

sujcie jednak, bowiem starc się będę u Króla 

Jfgtmwści, tt was źytłtm daruje i łaskę swą nad 
watfri okaże. 

Posłyszawszy te miłościwe słowa padli znów 
Moskwicini przed panem Hetmanem, dziękując 
mu za łaskę. 

Rozkazał ich potem pan hetman odprowadzić 
do oddzielnego namiotu i tm pod baczną trzymać 

strażą. 
Na drugi dzień, od samego rana, składali panu 

Hetmanowi z powodu zdobycia zamku życzenia 
wszyscy Rotmistrze i dowódzcy pułków, poczem 

pen Hetman wydał rozkaz odebrania zamku wraz 

z bronią i inwentarzem całym, nakazując wszystko 

spisać dokładnie. 

Wyznaczył do tego specyalnych deputatów, o- 
raz wysłał do króla posłów z wieścią o zdobyciu 
zamku· 

Miało z posłami temi jechać sześciu przedniej- 
szych Moskwicinów, by sami prosili króla o daro- 
wanie życia i o łaskę. » 

Gdy już wybrańcy owi wsiadać mieli na stru- 

gi i jechać, prosić poczęli pana Hetmana, by poz- 
wolił im pożegnać się z najbliższymi. Na co przy- 
stał pan Hetman. 

Wnet całować się z pozostałymi poczęli a pła- 
kać rzewnie, jakby na śmierć szli pewną i nigdy 
ich ujrzeć nie mitli. 

A był między tymi wybranymi niejaki Mikuła, 

mężczyzna młody i urodziwy» dworzanin carski, 

dowódzca znacznego oddziału strzelców. 

Ten żegnał się z matką gorąco; padł przed ni$ 
fia ziemię, stopy jej całując, wreszcie pożegnawszy 
się z nią, z płaczem odpasał szablę i dał ją synowi. 
— Pocóż to czynisz? — spytali go się obecni 

temu towarzysze polscy — wszakżeż szabla ci za- 

wlec potrzebną będzie. 
— Nic mi po piej — odrzekł: — ponieważ 

wczoraj nie umiałem.się nią bronić, niegodzien je- 
stem dziś ją nosić. 

' ełrtura nnlslfirll 7ftłni^P»V t 
' * — ~—v ·/ — j 

pocieszać go pocięli, by nie płakał. 
' — Nie tego ja płaczę — odrzekł Im znów, 

by* si* śmierci bać, ale tego, żem krzywo- 

praysięzcą Panu swemu został, czegom nic miał 

czyaić i tylko mi o duszę idzie. Waszemu Ości- 

kowi dobrze się stało za jego zdradę, bo ciało się 

krwią oblało, a dusza ck> piekła poszła. Jam zaś 

saaa żyw, a dusza wie to Bóg jako będzie... 
I słowa te jego tak wzruszające były, że wszy- 

scy obecni płakać zaczęli. , 

Nie długo to jednak trwało, gdyż łodzie z po- 
słami na przywitanie króla ruszyły. 

Na tfrugi dzień rrana ruch wielki zapanował w 
obozie polskim. 
— Krół przyjeżdża!... Król... Przegląd woj- 

ska cayoić będzie... Zamek oglądać!... biegło 
wieścią z ust do m*. 

Nagwałt wszystko czyszczono, uporządkowa- 
no, by wszystko jak najlepiej wyglądało; tak się 

szykowali z rozkazu pana Hetmana na przyjęcie 
Króla. 

Koło południa pan hetman, w otoczeniu przed- 
niejszych z pośród drfwódzców, na spotkanie wy- 

ruszył. 
Nie ujechawszy też pół mili. spotkał króla i 

przywitawszy go oracyą łacińską, wiódł do obozu. 

Dziękował krój gorąco wszystkim za ich czy- 

ny i przybywszy na miejsce, bacznie oglądał za- 

mek i obóz, poczem, witany radośnie przez wojska, 
udał się do namiotu hetmańskiego -na wieczerzę- 

' 

Tani też otrzymał wieść, że spiesznie dążą doń 

posłowie od cara. 

IV. 

Niedługo popasały wojska polskie pod Wieli- 
żem. .. ? 

Zaraz nazajutrz po przybyciu swojem rozrzą- 
dził król losem pozostałych Moskw ici nów. dając 
im éo wyboru, albo przejść éo Polski, ałbo też wró- 

cić cara. ' 
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— Powieść t czasów wojny — 

francusko-pruskiej. 

(Ciąg é*lsxy). _ 

— Muszę się pfeyznać, Najjaśniejszy Panie, 

że o wypowiedzeniu wojny dowiedziałem się do- 

piero przed chwilą, przyjechawszy do Paryża! 
— Co myślisz o tej wojnie? 
— Najjaśniejszy Panie, w raportach moich wy- 

powiedziałem otwarcie, że pruska organizacya woj- 
ikowa jest znacznie wyższą od naszej. Ale głos mój 

nie zastał wysłuchany. 
Cesarz oparł głowę o rękę i zamyślił się. 
— Sądzę — rzekł po chwali 

— że armia, która- 

się wpierw żdąży zmobilizować, odniesie zwycię- 

stwo. 

I Wasza Cesarska Mość mniema, że to bę- 

dzie armia nasza? 
— Tak, dzięki naszemu systemowi centraliza- 

tyl 
— Najjaśniejszy Panie, pozwól, ażebym był in- 

nego zdania. Centralizacya, nad który Wasza Ce- 

sarska Mość liczy, będzie raczej przeszkody: spo- 
woduje zbyteczne tłoczenie się wojsk i bagaży... 
— Ale da mi tydzień czasu więcej, niż Prusa- 

kom. 
— iW tem tkwi pomyłka, Najaśniej. Panie. O- 

iecnie wszystkie korpusy pruskie muszy już być w 

ruchu; armia pruska dziś już ma z górą sześćset ty- 

sięcy wojska, gdy my posiadamy zaledwie cztery- 
sta tysięcy. 
— Austrya będzie z nami, pragnie pomścić się 

za Sadowę. , 

A!strva zd#»rvduie sie doniero. Naiiaśniei- 

szy Panie, gdy odniesiemy pierwsi zwycięstwo. 
— Więc je odniesiemy ! — odparł cesarz. 
Pomimo tonu stanowczego, jakim Napoleon II 

wymówił te wyrazy, łatwo wyczytać niepokój, jaki 
go ogarniał. 

— Jutro otrzymasz pan nominacyę na genera- 
ia — rzekł do księcia Gedeona, kłaniając mu się 

ręką. 
Widocznie cesarz chciał zostać sam. 

Książę udał, że tego nie rozumie. Nie wypowie- 
dział jeszcze wszystkiego, co zamierzał. 
— Najjaśniejszy Panie — odezwał się — bła- 

gam Waszą Cesarską Mość, aby mi swą łaskę za- 

chował na później i pozwolił mi przez czas pewien 

opuścić armię. 
Cesarz żywo podniósł głowę. 
— Jakto? W chwili, gdy potrzeba walczyć? — 

ępytał oschle. .·. 

— Nie z powodu obawy niebezpieczeństwa wal 
ki, proszę o chwilowe uwolnienie — podchwycił 
Gedeon — lecz ażeby ̂ mierzyć się z niebezpieczeń- 
stwami większemi, niż na placu boju i narazić sij 
na śmierć mniej chlubną. 
— Wytłómacz się pan. 

Książę Gedeon opowiedział cesarzowi, jak 
straszliwą siecią szpiclów pokryta była Francya, o 
ich organizacyi podstępnej, o ich działaniach skry- 
tych we wszystkich departamentach, o ich sposo- 
bach poznawania się, słowem o wszystkiem,, co wi- 
dział i słyszał w ruinach zamczyska Thal Froschen. 
— To'co mi pan mówisz, jest bardzo ważne — 

izekł cesarz. — Czy wódz tego sprzysiężenia u— 
marł? 
— Nie wiem, Najjaśniejszy Panie, ale choćby 

umarł, to potężne stowarzyszenie go przeżyje. 
— Jeżeliś prosił o urlop, pułkowniku, musisz 

mieć zapewne jakiś projekt. Przedstaw mi go. 
— Postanowiłem walczyć z tymi nędznikami. 

Ich szpiegostwu przeciwstawię szpiegostwo z na- 

szej strony; z oddziałem wolnych strzelców, jaki 
utworzę, jeżeli Wasza Cesarska Mość mnie upo - 

ważni do tego, walczyć będę z ich przebiegłością; 
oni działają w mroku, i ja też otoczę się ciemno- 

ścią, ażeby ich dosięgnąć.... 
— Dobra myśl — pochwalił cesarz. — Az ilu 

iudzi składać się będzie twój korpus? 
— Garść ludzi pewnych mi \vystarczy. 
— Skąd ich pan weźmiesz? 
— Zewsząd potrochu, Najjaśniejszy Panie. 
Cesarz milczał. 

— Szpiegostwo nasze — mówił dalej Gedeon — 

musi się również maskować, przybierać rozmaite 

postacie, a nadewszystko nie cofać się przed śmier- 

cią. 
— Plan pański, pułkowniku, jest bohaterski, po 

chwalam^go. 
— Jeszcze słówko, Najjaśniejszy Panie... U- 

praszam Waszą (^jesarską ̂ Mość, ażeby mój oddział 
wolnych strzelców nie był zależny od żadnej wła- 

dzy wojskowej, przysługi, jakie mam nadzieję wy- 
świadczyć, będę mógł uskutecznić tylko w razie 

swobodnych działań, niepodlegających kontroli. 

— Minister wojny da panu upoważnienie w 

tym względzie. Kiedyż pan zamierzasz zebrać 

swych ludzi i gdzie będziesz działał najprzód? 
— Za tydzień moi ludzie i ja będziemy na bize- 

gach Renu. Tam pierwsza bitwa będzie 
stoczona i 

jestem pewien, że tam'spotkam szpiegów. 
— Do widzenia, pułkowniku — rzekł cesarz— 

spodziewam się, że się zobaczymy. 
I serdecznie uścisnął rękę księcia. 
— Niech się Bóg opiekuje Waszą Cesarską 

Mością — odpowiedział książę Gedeon, odcho- 

dząc. 
XII. 

Kolacya u Brebanta. 

Nikt we Francyi nie pragnął wojny, lecz skoro 

została wypowiedzianą, powstał zwrot nagły.Szpa- 
da Francuska wydobytą została z pochwy, a Fran- 

cya całą odpowiedziała na fo głośnym okrzykiem 

zapału. 
YCiag dalszy nastąpi). 

Sprawozdanie z rocznego po- 
siedzenia „Słów. XX. Pol. 
Prow. St. Paul i Zacho- 

dnich Stanów". 
v 

· 

v y »· 

Dnia 22 października r! b. odbyło 

się roczne posiedzenie „Stow. XX. 

Pol. Prow. St. Paul i Zach. Stanów" 

(grupy Zjedn. XX. Pol. w Am.) na 
plebanii X. St. Ićka w Duluth, 

Minn. Biorących udział w obradach 

zebrało się w liczbie 17, reprezen- 

tując pol. duchowieństwo z dyec. 

St. Paul, Duluth, St. Cloud, Wino- 

na, Sioux Falls. 

Ks. Pacholski, prexes Stow. za-1 

gaił wiec odmówieniem modiitwy, 

poczem poprosił Izbę o wybór prze- 

wodniczącego, na którego Izba wy- 

brała ks. Gospodara, który otwo- 

rzył urzędowo obrady z poleceniem 
wyboru sekretarza protokółowego. 
Ka. Pacholski poparty przez X. 

Wojtalewloza mianuje ks. Guzdka 

na sekretarza, wniosek Izba jedno- 

głośnie przyjmuje. 

Sekretarz odczytuje najpierw 

sprawozdanie z przeezlorocznego po 

siedzenia, które Izba przyjmuje, po 

czem ks. Kryjewfc.ki, kasty er składa 

protokół finansowy, który wykazu- 

je, »e dooh-odu było 209.50, rozcho- 

du 3.0U, czysty bilans więc pozosta- 

je w sumie 206.50. Z tego sprawo- 

zdania okazuje się również,że poda- 

tek na rok 1914 jeszcze nie odesła- 

ny do głównej kasy „Zejdn. Kapła- 

nów Pol., a to z tej przyczyny,że za- 

ległości jeszcze oticyalnie nie zażą- 

dano i powtóre — lista członków 

grupy jeszcze nie zupełnie uregulo- 

wana z powodu zalegania po-iatku 

niemorycn c^uuauh, 3KVtmvu. 

go Zarząd nie może być pewnym, co 

do aktualnego członkostwa niektó- 

rych zalegających, przeto kasyer 

czekał, aż ta lista się wyjaśni na 

rocznym zjeździe. — Na podstawie 

tego ks. Pacholski pop. przez 'X. 

Grabowskiego robi wniosek z po- 

prawką ks. Brennego, aby zaraz po 

zjeidzie uwiadoraiO oilcyaln.'e za- 

legających członków, by w 2 tygod- 

niach po zawiadomieniu załatwili 

finansowe zobowiązania się wzglę- 

dem „Stow.", — jeśli zaś któfys 

nie załatwi tej sprawy do 2 tygodni, 

ma być wykreślony ze ,,Stow.", a 

podatek do „Zjed." ma być wtedy 

wysłanym od tych tylko członków, 

którzy regularnie corocznie uiszcza- 

ją się z zaległości. 

Wniosek przechodzi. Przewodni- 

czący żąda sprawozdania komisy! 

do zredagowania konstytucyi, w 

skład której to komisyi wchodzili: 

X. Iciek, X. Dudek i X. Grabowski. 

X. Grabowski odczytuje formę pro- 

ponowanej konstytucyi. X. GuzJek 

robi vrauiosek, by — poprawiwszy 

punkt co do rocznych zjazdów na 

dwuroczne, konstytucyę przyjąć, jak 

była przeczytana. Rozwija się mała 

dyskueya nad tym punktem. Zabie- 

rają głcs: X. Pacholski, X. Dudek i 

inni. — 

Ks. Guzdek cofa poprawKę i 

kolistytucyę jednocześnie przyjęto. 
Ks. Guzdek pop. pizez# X. Dudka, 

wnosi by Zarząd dał wydrukować 

konetytucyę we formie małych bro- 

szurek i rozesłać je wszystkim pol. 

kapłanom prow. St. Paul i Zach. 

Stanów. — Przechodzi. — X. Go- 

spodar* zabiera głos w sprawie o- 

becnych iAnsunków europejskich 

stojących pod kątem spraw polskich 

polecając Izbie wyrażenie zaiu i 

uoh-waleiiie jakichś w tym wzglę- 

dzie rezolucyj. Wyłania się z tego 

ożywiona dyskusja, w której za- 

bierają głos: X. Pacholski, X. Iciek, 

X. Dudek, X. Ciemióski i X. Guz- 

dek. — ' 

X.Dudek objaśnia, że rezolucye 

głodnym nic nie pomogą, bo &ię 

skończą na wydrukowaniu ich w 

gazetach — i to wszystko, a głod- 

nym jak się chciało jeść, ia.K się 

będzie chciało, poleca więc te współ- 

czucia i żale przypieczętować kie- 

szenią. Ks. Guzdek zabiera głos w 

tej materyi, przedstawiając, że jak- 
kolwiek wolno każdemu osobiście ru- 

szać kieszenią wedle swej woli, — 

jednakowoż jeśli zbiorowo, gremial- 

nie ma się coś przedsięwziąść, po- 

winno się trzymać Jakiegoś syste- 

mu a taki ubity system w tej spra- 

wie już mamy w łonie Pol. Rady 

Nar., .którą nam tylko teraz należy 

popierać i wedle jej systemu dzia- 

łać. — 

Ks. Ciemiński powiada — że nie 

wezędzie można zakładać kom. lok. 

dla P. R. N., gdyż w wielu para- 

fiach są już Innego rodzaju komi- 

tety. 

Ks. Pacholski zabiera głos i trą- 

ca w niejasne punkty stosunku P. 

R. N. do Centralnego Komitetu, a 

mianowicie, co Bię tyczy odsyłania 

czy latraymjrwania funduszów dó 

głównego zarządu. P. R. N. miano- 

wicie uchwaliła na swym Sejmie, 

że kom. lokalne mają zatrzymać 

ew« fundusze u siebie — podczas 

gdy obecnie Kom. Centr. nawołuje 

do odsyłania tycłh funduszów pod 

jedno rozporządzenie. Po wtóre sam 

cel funduszu ratunkowego P. R. N. 

nie zgadza si^ z celami samych 

organłzacyi, podległych Centr. Kom. 

ope bowiem mają fundusze, jedni 

na cel bojowy, inni na cele niepo- 

dległościowe itp., cel funduszu P. 

R. N. więc mija się z celami innych 

organizacyi ideowych. Ks. Pacholski 

wyraża dalej swe poglądy, 
— że 

fundusze powinny być jeszcze trzy- 

mane u t>iebie, *?dyż obecnie nie 

można ich użyć, ni przesłać do kra- 

ju, dlatego też ów stosunek . - 

. do Centralnego Komitetu pod 

tym względem jest niezupełnie jas- 

ny. 
— Ostrożność nie zawadzi — 

Myśmy się już tyle razy sparzyli 

przy w>eytłaniu ta.kich funduszów, 

że teraz na zimne powinniśmy dmu 

chać. Musimy być pewni, że pienią- 
dze idą na otarcie łez powojennych, 
a nie na jakieś „natworzone" urzę- 

dy ,.pokrycia kosztów'*, jakieś ,,sy- 

nekurki" podstąrzałyoh ,,patryo— 

tów", właśnie zawsze przy takich 

sposobnościach jak najgorliwiej krą 

żącyeh wokoło takich funduszów 

„sicuti leoues rugientes et dévoran- 

tes", — gdzieby skąd uszczknąć na 

jakieś podrożę urzędowe „koiszty", 

etc. na jakie to wlaénie „ceie»' ty- 

siące naszych dolarów już poszło. 

I Dopóki więc nie będzie J%omitetu, 

który zasłuży sobie na pełne votum 

zaufania, dopóki nie zastosuje się 

gwarancyjnego systemu przy prze- 

lewaniu takich funduszów z wo- 
Jr 

reczków do wora. X. Pacholski ra- 

dzi trzymać fundusze u sieoie. — 

Przy tem pamiętać poleco, że fun- 

dusz P. R. N. ma być użyty na! 
otarcie łez, na chleb dla giodnycn.' 
na szatę dia nagich, a nie na cele 

j „bojowe", — bo trudno się „bić" 

!ti ,,niepodległo?ciowc.ć·', jeśli żorą- 

\ ; uuuj Cl liitituv «v v»v»»u 

cza. 

Z tych więc powodów po dotć 

długiej dyekusyi ks. Guzdek sfor- 

mował wniosek, by Izba wyznaczyła 

koraisyę celem uzyskania wyjaśnie- 
nia od najpoważniejszych osób z 

łona P. R. N. jakoteż jej zarządu 
co do stosunku względem Kom. 

I Contr., a po tekiem zapewnieniu, 

czy wyjaśnieniu zastasować się we- 

dle poleconych wskazówek. 

Przechodzi. 

Ks. Pacholski wnosi, by ta Ko- 

misya był żarzgd Stow. Przechodzi. 

Ks. Dudek porusza sprawę ,,F5.ee 
Poland". Ks. GuzJek objaśnia o 

doniosłem znaczeniu tego wydawni- 
ctwa i skutecznych rezultatach już 

po drugim jego wydaniu wśród 

międzynarodowej opinii i poglądu 
obcych na nasze sprawy. Nasza dy- 

plomacya gwałtem domaga się ta- 

kiego wydawnictwa. Nu -koniec X. 

Guzdek robi wniose-k, by ,,Stow." 

wyasygnowało ze swej choć chudej 

kasy $26 na cele ,,Free PolanJ ', 

prócz tego by Wbni członkowie o- 

sobiście każdy popierał finansowo i 

moralnie to pożyteczne wydawni- 

ctwo.. Przechodzi. Ponieważ dzwon 

vz wieży ogłasza 12 wzywając wier- 

nych na ,,Anioł Pański", odmówio- 
no modlitwę i sesyę odroczono do 

popołudnia do 2giej. 

SKSYA POPOLUDN IOWA. 

Wobec tego, że ważniejszych 

spraw na stole nie było, a po po- 

siedzeniu ma się odbyć drugi nad- 

zwyczajny mityng księży grupy Unii 

Pol. w Am., przystąpiono więc do 

wyberu urzędników. Najpierw jed- 

nak ks. Pacholski pop. przez X. 

Dudka wnosi, by przyszły zjazd od- 

był się w Minneanolis, przyjęto. 
Po poruszeniu sprawy wynagro- 

dzenia ks. proboszczowi, gdzie się 

zjazd odbywa, X. Guzdek robi wn o- 

sek by ta ten cel wyasygnować zaw- 

sze $25. Prz/Jęto. 
Izba przyjmuj -nowego członka 

w osobie ks. Fr. Schulza z Cloquet, 

Minn. , 

Następuje wybór przez kartki: 

Przewodniczący mianuje komieyę 

do liczenia głosów: 

Ks. Dudka i ks. Golkowekiego. 
Wybór na urzędników wypadł jak 

następuje: 
Prezesem: X. J. Pacholski, Wi- 

nona, Minn. 

Wiceprezes: X. A. Gospodar, 
Swan River, Minn. 

Sekretarzem: X. J. Guzdek, Bro- 

werville, Minn. 

Skarbnikiem: X. A. Kryjewski, 
Minneapolis, Minn. 

X. Guzdek wnoel by ^lamować 
wiceprezesów na pojedyńcze dyece- 

zye. Przechodzi. — 

Na Duluth, X. J. Ciemióski. 

Na St. Paul, X. Kryjewskl. 
Na St. Cloud, X. R. Golkowekl. 

Na Winona, X. J. Grabowski. 
Na Slou* Falls, X. J. Wojto- 

wicz. 
Poczem posiedzenia odroczono do 

przyszłego roku 1 obrady zakończo- 

no modlitwą. — 

Ks. J. Guzdek, 
sekr. prot. 

Prawie każdy polski agent real- 

nośćlowy ogłasza się w DZIENNIKU 

CHICAG08KIM bo niejednokrotnie 
przekonał się, że tu najlepiej mu 

sie oołacl. 

. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

Praktykują we \vszyf>tkichsądach 
Ofis: 59 Clark ul., nar. Randolph 

Pokoi 307, 3cie piętro. Tel. Central 70~1. 

We wtorki i czwurtki wieczorami w biurze Zje· 
duoczenia. rńg Dlllwmtkee i Aiiffusta al. 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

Pokoje 311 do 324 Unity BM<. 
M. Central 7108 I 71 #3 Automatle 4*-d§· 

127 S. Dearborn al. 
rn Od 7 dO u. łOkrij 804 
Bhtit. Telrfon Monrne 981. 
V£-o N. Ashland avrv 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

59 We«t Washington nllca, -te plętrr 
Telefm Rindolph :» 

Wleoaorem: 02OG Commercial av 

Telefon South Cbic;>g*> -92 

Aug. G. Urbański 
ADWOKAT 

Ófis: 414 i 415 Home Bank Budynek 
'Milwaukee 1 Ashland Aveu. 

Mieszkanie: 2816 THOMAS ULICA. 

Telefoo w ofie e: Telefon w domu: 
MONROE 5*7. HUMBOLDT 8177 

l'rektyktoje we wszyMklch aądach· 
Usłuży Wam \t sprawach kupou i spłat realnoicl 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekarz t Chirurg 

Specjalnie we wszystkich chorobaA 

mężczyzn, kobiet i dzieci 

927 Noble ui. TeL Monroe 1554 
Oodilny oftsowe do rano. od l do t wleasdr 

Pidsx dobrze seuwożyó numer dme I mnrwś 
wprost de oftłB.' 

WeayeCWe oborooy męsitle, kobieoo 1 

itieeięoe leczymy absolutnie darmo « 

NORTH WESTERN 
BEZPŁATNEJ KLINICE 

PneprowadsoneJ pod nr. 

1325 Milwaukee Ave. 
fletsłay: JUoo od ido II; od a do · popołud. t «I 
(ido# wieczór. W niedziele od 10 de 1 oopoMft 

Nauczcie się Po Angielska 
W ten Sposób Pozyskacie Lepszą Robotę 
Podłuir naszej Instrukcji nauczycie aie mówić. czytoć i pisać po an' 

flelaku w najkrótszym c**iie. Dzienne I Wieczorne klasy. Najniż 
sta opłata. Wytnijcie te nfftoazenle i przynieście do nas otr/.y 
rancie Jeden tydileu lekcyi d'*rme. ZiłJkie ait; i zobaczcie it 

mną dzisiaj w ieczorem. Michał P. Szymański Dyrektor. 

POLSKO-ANGIELSKA SZKOŁA 
Wielki Budynek 1621 DIVISION Ut. Rig Minhfield 

Drumle Drawl od Crown Teatru 

Zapewniamy 
że się równa każdej 
i)3c do 40c kawie 

w Chicago. 

Aż do wyprzedania ogłaszamy następujące ceny: 

Wyborna Peaberry kawa, funt 2»C| 
| Dobni Santos kawa, funt lWe| 
Dobra o całych ziarnkach Rio kawa: funt 15c 

,7*c Najlepszy łebkowaty ryż. fum. 
[Najlepszy Japoński r,vż, funt 
Bankes' najlepsze kakao, funta. lue 

k PJ /\ Bankes najlepsze śmietankowe masło, lepsze niż możecie 
lilnuŁU gdziekolwiek indziej kupić, ma smak nowej trawy Funt 

teraz iJc; Czyste Dairy masło, funt i£fie 

Północ. Zach Stroni 
lii U W, < 'hien··» Ave. 
1045 M Iw iii le e v . 

'. Milwmik·»· ·. 
(!.»! Milv riuk-M Av.« 

13710 W. Norih Ave. 

3 SKŁADY 

ISIS W lift uli 
4IU5 W itę ulic 

i'tttu'ltilu<va etr tu 
Ul? W* if.ir ifth Av« 

•III." S. Il liste I ulic 
ir.'ł S. -IiIhii I Av·. 

Ztch xlniH itr mi 
151') W. Mi lina « ul. 
id il W. IUju tli. 
134 i Biii·» UUn l Av* 
101 >. Hal »t**it ulic;» 
131 : S iłal-it«d ulici 

P«lnf>ci* Mr >nv 
403 W. livNion elici 
20 W. ort li Ar·. 

•Ml"! tiinoln \v>. 
.«Il Mnoln ·» 
itt I N. Clark ulic 

— ···> IM I II il III I I—· III 

WOJNA WOJNA!!! ! 

Z POWODU WOJNY rafeiipi 'I4nr>r za hezcei ojremny zm»"» 
rozmiltcch towarów 

pewnej zbankrutowana) Nlem fklc j Firm v, k'ór' po*ti<nowilUmy 
r»zdać d<> n.iszjch 

zegarków ZUPEŁNI DARMO. Wię · kto teraz kupi "d «»« '"K tc 
i męzaki lub dfm· 

ski, to powyżej umieszczone R rzeczy oo»tanie do zegarka 
ZUPEŁNIE DAKMO. a na* 

przykład: 
1) Lnńcuezck. 2) Wisiorek. 3) Scrzoryk. 4) Pióro Fonranowe, 

5) Brzvtew. ) Z-gnr- 

Alarmowy, 7) PU riclen. ) 3-kel. 7 strzałowy rewolwer (Model). Więc jeżeli 
chcesz 

mleć nasz zegarek 14k,Gold ^ilcd. F.ibrvcznfe gwarantować 
· 20 iat zł s'vnnym * 

całym ŚAfeole mechanizmem, ł to8 rzeozv w prez *nefe«l · zeirarka 
ZUPEŁNIE DAKMO 

to wytnij to ogłos*enie przffaxtij nam razem z zadaik em 25 ren. murkami, si*H»y4mv 

byli pewni ze prawdłiwle chce»', mleć nnv zeimrfR a mv 
···» murrnanlu » v««z'cm.· Ci 

nai ycbmi ist zegarek i te 8 rzeczy do ze» arka n*\ prezent ZUPEŁNIE DARMO, 
n gdy 

pakunek prz< osa Ci do domu i będziesz zadowolony z zeg irk ·. I prezentów, to zapła- 

cisz t o -ostate $7.701 koszta t rzesylki 25 cen.; gdybyś zas nie był zadowolony to nie 

płić. a my. Ci odd tmr 25 centów. 
Musimy nadmienić że pdzle Indziej zx taki snm z°gnrek żąlnlibr od Ciebie 

3 razy 

tyle, a my Ci liczymy t.v'ko St.95; e mv robimy to dla fgo że te prezenta kupiliśmy za 

oczcen to oddajemy Je dnrmo ażeby nasze zegnr*i rozgłosić jak najwięcej, 

Pam'tnjcIe ze Wojna z Nlcmcim! nie j*et nn za- sze: 
ni* zawsze nadarzy się taka 

sposobno.sć, to korzystaj 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 

x Dept. 53 

UWAGA: Również potrzebujmy za miejscowych agentów do sprzedaży 
naszrch 

zegarków. Płacimy od SlO.OOdo $25.00 tygodniowo. Pisz załi}czaj^c markę na odp iwi^dż 

JEST NADZIEJA 
DLA NAJBARDZIEJ CHOREGO W CHWILOWEM UŻYCIU 

DRA PIOTRA 

GOMOZO 
Nie było tak złego wypadkn, tak beznadziejnej choroby, której 

by to stare, czasem wypróbowane lekarstwo ziołowe nie pomogło. 
Renraatyzm, Choroby Wątroby i Nerek, Niestrawność, Zatwar- 
dzenie I wiele Innych chorób szybko znika za pomocą Jego ntycla. 

Jest ono prawdziwie przyrządzone z czystych zdrowio-dnjnych 
korzeni i ziół. Nie sprzedają go w aptekach, ale można go nabyć 
od epeeyalnych agentów, zamianowanych przez właścicieli. , 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 
19-25 So. Hoyne Ave., CHICAGO. 1LL» 

DOKTOR WISSIGiCSS 
Isoij wsijitkie ohsrob; tn«iozjin i tobiet tel ««« l«t mUnila I uniedbitie ont u 

Powrócił z Europy. Przyjmuje pacyeutów w nowym ofisie pnr. · 

1900 Blue Wand ave. róg 19tej u!., po nad bankiem. J'is» 

.« IJJI 

fbOKTOR . L1TVIN 
835 Milwaukee ave., róg Hston ave. 

Koest jest 
bardzo mały. 
$1 za lecze- 
nie medy- 
cyn* włącz. 

Lecey choroby mętcsyzn, dam 
I rtziecl wlaenetnl medycynami 
Zwraca tpecyalną uwagę aa wssalUa 

chroniczne choroby 
0*dKłay ofliowti Od f ruo | wWeso- 

rra kaMcfo dala. W· c«wartId popotadaia 

TeSS«kMon £? 784 

Odwiedza pa 
cyentów wt 

dnie i w nocy 

Każdego cxa- 
•o gdy zaiąd. 


