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(Ciąg dals/y). x 

Zrozumieli posłowie, że nic me wskórają, że 

król od warunków swoich nie odstąpi, zwrócili się 
też do niego z prośbą, by pozwolił im wysłać do ca- 
ra gońca z temi warunkami królewskiemi i zarazem 

po wskazówki, jak nadal postępować mają. 
Prosili także o wstrzymanie się na czas ten od 

oblężenia Wielkich Luk. 
Zwołał król zaraz radę i zapytał, co wobec 

takiej propozycyi posłów ma czynić 
Zdania były różne. 
Znaleźli się wśród senatorów litewskich tacy, 

co ustraszywszy się trudności oblężenia, radzili 

przystać na warunki. 
Lecz król, gotów raczej wszystko uczynić, niż 

odstąpić od oblężenia, ustępując jednak ich troskli- 

wości, zawezwał pana Zamojskiego, kierującego 
całem oblężeniem, ażeby zdał sprawozdanie ze sta- 

nu rzeczy. 
— I pan hetman — ciągnął dalej pan Ronisz— 

przełożył, iż lubo za powodzenie na wojnie nigdy 

zaręczyć nie można, jednakże ma jak najlepsze 
na- 

dzieje. polegając na radach i na szczęściu królew- 

skiem, oraz na ochocie i męstwie żołnierzy; że 

obecnie czas do oblężenia jest najodpowiedniejszy i 

dlatego do zwłoki dopuszczać nie należy, ani też 

odkładać do innej pory roku, zwłaszcza że w tych 

krajach słoty i mrozy, psując drogi, nastręczają 

przykrości niemało. t 

Wysłuchali panowie Rada tych słów hetmana 

i król. który nie miał najmniejszego zamiaru za- 

wieszać oblężenie, pozwolił tylko posłom moskiew- 

skim list do cara wysłać i swój list, jak go prosili, 
z warunkami swemi przyłączył, oznaczając mu 

«•zieii, do którego na odpowiedź czekać będzie. 

Jednocześnie pan hetman rozkazał rzucić do 

zamku strzałę, do której przyczepiony był list z żąx 
daniem poddania się, za co obiecywał oblężonym 

łaskę królewską. 
v: _ : lic*· ł-#*n \Tn«lrwirini. 

IV, lli uuprvy ,, 

tylko wyszedłszy na wały, lżyli wielce króla jego- 
mości. 

— Oburzyło to też tak srodze żołnierzy na- 

szych — kończył swą opowieść pan Ronisz, 
— że 

jednej chwili gotowi byli iść do szturmu, na wały, 
aż ich siłą prawie powstrzymywać trzeba było· 

Skończył opowiadanie pan Ronisz, lecz Krzyś 

już go nie słyszał, gdyż znużony śmiertelnie, 

wsparłszy się na stole, usnął snem kamiennym. 
Przprowadził go pan Ronisz na ułożone w 

kącie skóry baranie i tam do snu ułożył. 
I spał sobie tam Krzyś smacznie, choć huk 

dział, rzechot rusznic i wojenne okrzyki wokoło się 

rozlegały. 
Skoro świt jednak zerwał się na nogi i pomknął 

L ku zamkowi. 

Baszta, podpalona wczoraj, gorzała wciąż. Wę- 
grzyni zdołali darń odrzucić i podsadziwszy poJ 

nią prochy, podpalić. Gorzała też wielkim płomie- 
niem jak pochodnia, tak że Moskwicini ugasić jej 

już nie mogli. 
Toczyła się tam walka sroga, gdyż żołnierze 

polscy nie chcieli dopuścić do ugaszenia ognia tego. 

Gęsto też padały tam trupy. 
I gorzała tak baszta ta przez dzień cały, a do 

wieczora wygorzała do fundamentów prawie. 
I tworzyła się w ten sposób w zamku szczerba 

wielka, lecz pan hetman przez nią do szturmu 
do- 

puścić nic chciał, obawiając się ażeby nie było tam 

jakiej zasadzki, któraby wielką stratę w ludziach 

spowodować mogła. 
Znów puszczał do zamkniętych w zamku Mo- 

skwkinów pan hetman listy z żądaniem poddania 

się, lecz milczeli zawzięcie, ani jednem słowem 
na 

te żądania nie odpowiadając. 
Poprzysięgli sobie wierni żołnierze carowi wy- 

trzymać do ostatka, do ostatniej kropli krwi bronić 

zamku i zachować go dla cara jegomości. 
Rozgłosił wtedy pan hetman po obozie, ażeby 

zgłaszali się ochotnicy, którzyby chcieli tak, jak 

Węgrzy podkopać się i z dołu, od gruntu, zamek 

podpalić. 
z-naiazfo się ocnouintuw i«tMtn v.cK.tu<.>vc«u. 

Był między nimi i Krzyś, był i ów chorąży nie- 

szczęsny, który przy kopaniu szańców, ucieczką 

swoją się splamił i niesławą okrył. 
Niosąc łuczywa, smołę, i drabiny i łopaty, rzu- 

cili się piorunem ku baszcie, w której brama była ? 

nie bacząc wcale na gęste strzały, jakimi Moskwi- 

cini ich darzyli, jedni odkopywać darń poczęli, aby 
do drzewa się dostać, inni znów po darniowaniu 

tem pięli się w gorę z pochodniami, by blankowanie 

zapalić. 
Najodważniej jednał piął się w górę ów cho- 

rąży. 
Chcąc poprawić swą sławę rycerską, chwilową 

słabością zachwianą, wdarł się on aż na blanki sa- 

me i napotkawszy tamże Moskwicina, ściął go i na 

dół zrzucił· Wnet obskoczyli go inni i z nimi wal- 

czyć począł. 
Zajadłą była ta walka; oblężeni gęsto w niej 

trupem padali, nie mogąc dać rady temu wojakowi, 
co jak olbrzym jaki stał na blankach i śmierć niósł 

na końcu swej szabli. 
Wreszcie strzelać gęsto do niego Moskwicini 

poczęli i dopiero, gdy kule raziły go w rękę i nogę, 

gdy siły posłuszeństwa odmawiać poczęły, zesko- 

czył z blanków i żywo pobiegł do szańców, gdzie 

go okrzykiem radości i uznania przyjęto i do opa- 

trunku ran przystąpiono. 
Druga część ochotników, pod wodzą Krzysia 

będąca, poczęła jak można najprędzej rozkopywać 
darń. 

(Cii2 dalszy nastąpi). 

ALFONS BROT. 

SZPGL 
— Powieść z czasów wojny — 

franctisko-pruskiej. 

(Ciąg dlsxy). 
> 

— Rzeczywiście, wydaje mi się dobrze zahar 

towanvm — szepnął Anglik przez zęby, 
— Obok niego, ten blondynek, rumiany jak 

dziewczę, to Edmund Troll, Szwed z arystokraty- 
cznego rodu; przyjechał do Francyi dla zapozna- 
nia się z życiem wielkiego świata; dziś opanował 
go już pFzesyt i chce szukać wrażeń na innym 

gruncie. Chociaż wydaje się wątłym, ma muskuły 
ze stali, krew zimną i nieraz mierzył się z białemi 

niedźwiedziami Północy. Ręczyć mogę, że wybór-, 

ny strzelec. 

Regina słuchała uważnie. » 

— A ten otyły chłopiec, z miną jowialną i bez 

troski, który rozmawia ze Szwedem? 
— spytał Je 

rzy Harrison. I 

— To młody 'urzędnik, serdecznie rad, że mu 

się nastręczył pretekst do zrzucenia urzędowego 

munduru. Nazywa się Sait-Laurent... Jego są- 
siad ... 

— Znam go 
— przerwał Anglik — to kochanek 

platoniczny hrabiny Sary. J 

— Wicehrabia de la Paccaudiere jest trochę 

zniewieściałym, ale go nasza kampania zahartuje 
i przekonacie się, że męstwem nie ustąpi nikomu.... 
— Bardzo być może — rzekł sir Jerzy 

— ci| 
młodzieńcy próżniacy zdolni są nawet bić się do- 

brze przez swą ambicyę. 
• Następny, ten brodacz lat pięćdziesięciu pię- 

ciu, jest kapitanem dymisyonowanym od lat ,2-ch. 

Zaproponowano mu, ażeby wrócił do służsby wyż-l 
szej, wolał jednak zaciągnąć się do wolnych strzel- 

ców. Liczę na niego, iż zaprowadzi karność w na- 

szym małym oddziale. Towarzysze, którzy ^o 
do- 

statecznie oceniają, wybrali go na mego adjutau- 
ta. Nazywa się Bauchard. 
— Tym razem głosowanie powszechne było 

słuszne — bąknął sir Jerzy Harrison, który bardzo' 
umiarkowanie sprzyjał francuskiemu systemowi 
wyborczemu. 

W drugim rzędzie pierwszy z Drzegu, ten 

Herkules z kędzierzawemi włosami, z brodą czar- 

ną i gęstą, to jeden z najsłynniejszych sportsmenów 
baron Horacy de Champmorrin. Pierwszy zaprowa- 
dził on u nas psy angielskie. Ma minę smutną, bo 
niedawno poniósł bolesną stratę. 
— Opowiadano mi jego historyę — przerwał 

Jerzy Harrison — jego ulubiony dozorca psiarni, 
John Wilkie, zginął w najokropniejszy sposób. 

— Jego dozorca psiarni? — podchwycił 
Gedeon. 

Sir Jerzy mówił, dalej : 
— W straszliwy sposób. Pewnego dnia, pija- 

nym będąc, zapomniał psy nakarmić; owóż, kiedy 
wszedł do psiarni, ażeby to zapomnienie poweto— 

I wać, zgłodniałe psy rzuciły się na niego i pożarły 
go w mgnieniu oka. Nazajutrz znaleziono tylko ko- 
ści. Okropność! 
— Wielki Boże! — zawołała Regina przera- 

żona. 

— Któż u dyabla utraktował cię taką bajką, 
mój drogi Jerzy? — zawołał książę, śmiejąc się na 
całe gardło. — Doprawdy, zażartowano z ciebie. 

— Tak sądzisz? — zapytał Anglik spokojnie. 
— Nic pewniejszego. Wiedz mój drogi, że ba- 

ron de Champmorrin nosi żałobę nie po swoim 

szczwaczu, który jest z*drów, jak yba, ale po żo- 
nie. 

— Doprawdy? mruknął flegmatycznie sir 

Jerzy, przypominając sobie w tej chwili, że ma żo- 

nę, która wcale nie miała ochoty uczynić go wdow-( 
cem. — Ale mów dalej. 
— Ten młodzieniec w okularach zielonych, 

który coś nuci, wybijając tak na kolanach... 
— W:idzę go..,. 
— wieice uiaieniuwany , mu Li- 

rycy Theverin, autor znakomitej symfonii, pt. 

„Gwiazdy"... - &' '·'? 
— A tak.... słyszałem ją na koncercie — rzekł 

Anglik — bardzo ładna, 
' 

/ 

— Ten obok niego — mówił dalej książę 
— 

słynie ze swej niestrawności i łakomstwa. To ka- 

waler de Saint LenYbert. Zna wszystkie sekrety 

sztuki kucharskiej i bardzo być może, że często 

podczas kampanii będzie nam wielce użyteczny. 
— Musisz mnie z nim zapoznać kuzynku — o- 

dezwała się Regina — mogę od niego wiele skorzy- 

stać. 

Rozległ się przeciągły świst lokomotywy. Od- 

dział wolnych strzelców nocnych przybył do sto- 

licy Alzacyi. Na jasnym błękicie 
nieba zarysowała 

się wspaniała iglica katedry strasburskiej, 
a na da- 

chach domów widać było melancholijne posterun- 

ki bocianów, stojących na jednej nodze. 

Jak w Paryżu, tak wszędzie po drodze, którę- 

dy przejeżdżali i tu tłum powitał lisięcia Ge- 

deona i cały jego oddział gorącymi okrzyki : 
— Niech żyje Francya!.<. 

'XV.·' 
Obóz pod Wissemburgiem. 

Książę Gedeon i jego wolni strzelcy zatrzy-( 
mali się w Strassburgu tylko na 

krótko. Następnie 

udali się do Wissemburga. w pobliżu granicy 
Ba- 

waryi reńskiej. 
Wszystko pozwalało przypuszczać, że pierw 

sze bitwy stoczone będą w tym punkcie, książę 

więc, ażeby psuć szyki szpiegom pruskim, 
obrał za 

pole działania miejscowość między wsią Altstadt 
i 

Schleithal. 

Przenieśmy się do obozowiska wolnyeh strzel- 

ców nocnych. . . 
· 

I 

(Ciąg dalszy «astąpi). 

Niżej podajemy zezwolenia na ślu- 
by, numer porządkowy, oraz wiek ślu- 
bujących. Mieszkanie ich znajduje się 
w Chicago, chyba że adrep inny jest 
podany. 
Numer Wiek 

G81.707 A. Zekonas, M. Kapuś- 
cik 25-23 

714 Jan Gawin, M ary a Sza- 

cik 21-20 

715 Piotr J. Srem, Marya 
nKape 40-28 

716 Karol Gapa, Helena Sa- 
wileka 21-18 

717 W. Antosiak, F. Komo- 

szewska '25-19 

724 Antoni Skintis, Agata 
' 

Srymathys 25-32 

2 E. Kreguer, Klara Bloch 21-20 

726 P. Krawczyk, A. Jarosz- 
kiewicz 23-19 

736 J6zef Motis, Marya Zasa- 
dzińska 26-21 

* 737 B. Rakosz, Cecylia 
Starczyńska 25-20 

739 Marcin Mendola, Katarzy- 
na Lepa 31*30 

747 B. Knas, Emilia Czaczyń-, 

, ska 35-28 

750 Józef Lot, F. Kowarę! 42-34 

752 Franciszek Kwasek, Ma- 

rya Pina 

, 753 .WSzyka, Anna Tadej 24-22 

755 A. Kosareweki, \A. Bon- 

dariec , 
25-20 

758 S. Biniewicz, Zofia Top- 

czyńska 28-78 

759 J. Augustyniewicz, M. 

Kavakula 36-36 

761 Paweł Golsiewicz, Anna 

Wambaja 13-26 

764 A. Lewandowski, Ham- 

mond, 111. 23-19 

765 Jan Zorica, La Grange, 

111., 22-21 

766 J. Procherania, M. Oleszkie- 

wiz 24-20 

767 J. Procherania, M. Oleszkie- 

W8K.it „u 

773 Józef Zapić, Ey. Gołka 26-21 

Z74 K. Gironiec, 
N 

Domina Do- 

_ 

sala 47.53 

783 Józef Rzadki, Agata 
Paluch 21-18 

784 A. T. Mindak, B. Leicht 27-24 

788 J. Wachelewski, Helena 

rzawa 46-40 

790 Jan Swaciikorz, P. 

Galla , 52-50 

794 F. Krajewski, Marya Dra- 
dzlóska 28-20 

795 Jan Centnar, Marya Ku- 

nie 39-22 

801 F. Wydra, Fran. Mucha 28J26 

802 S. Betllński, F. Mucbaw- 
wska - 

28-26 

803 F. Kendzior, Stefania 

Wojdor 27-24 

819 S. A. Kasperski, S. Na- 

kwaś 21-18 

823 S. Rudnik, Marya Stl- 

czek 24-19 

825 F." Pustaj, F. Prane- 

wicz - 22-22 

830 F. Lośniecki, M. Jendra- 

szkiewicz 21-18 

832 F. Nofeek Emilia Dorak 24-22 

842 Józef Biegulski, Auna 

Kiszka 23-20 

8 45 Jan Karwowski, Cecylia 

Teska 26-20 

859 B. Plaekiewicz, K. Wal- 

czak i -28-20 

861 S. Jurek, Antonina Trze- 

ciak , 

22-20 

882 S. Parzyńskf, Marya Ne- 
, ja 

33-20 

8S3 Juliusz awacki, Marya 

Rosapolska 24-35 

888 K„ Rutkowski, Zofia Wy- 

socka 23-23, 

892 M. T. Racyk Marya Sza- 

chno 
25-20 

681,894 M. Włodarczyk, L. 

Dworzycka 41-39 

896 Jan Nowak. Paulina 

Kapanowska 
29-22 

993 W. Kenkar, Katarzy- 

na Jedynak 28-30 

911 Józef Bohn, Teresa x 

Walla 26-30 

912 Jan Petras, Marya 

Porystek 30-30 

918 Wm. Wogel, Francisz- 

ka Stachowska 28-35 

919 A. Malinowski. K. Zu- 

perko 
27-23 

924 W. Horcz, Marya 
Kru- 

parnicka 
23-18 

930 W. Żółcieński, Ludwi- 

ka Seweryn 
26-23 

944 A. Akberg, S. Toma- 

szewska 
34-22 

945 Jan Urbanek, Marya 

Zagata 32-19 

946 F. Hurby, Marya Bi- 

lek 
48-48 

J. Czak. Stanisława 
Chmolewska 38-24 

081,953 F. VVidaeickl, R. Gra- 
czek . 49-47 

957 J. Kelly, Irena Klernft 28-20 
958 Leon Pokryfka, S. Ka- 

lisz 21-20 
959 Ch. J. Way, Elżbieta 

Kincica 27-24 
964 Z. Grabowski, . Jagiel- 

ska 21-20 
970 Leon Bilła, . Wilmoth 24-17 
973 A. Zieją, Władysława 

Konopka 21-21 
974 A. F. Anderson, Anna 

Kresla 
, 

29-28 
975 M. Fitzgerald, Klara 

Raszke 23-20 
982 S. Wróblewski, Evanston 

111. Joanna Rychalska 24-19 
983 Julian Właścik, Helena 

Safranek 26-20 
985 W. "Baranowski, Zofia 

Izik 22-18 
980 B. Kozłowski, Marya'Ski- 

bicka v 
27-19 

987 M. Wyrek, Józefa Sop- 
czak 39-26 

991 M. Bambenek, Zofia Ma- 
zya 26-18 

993 Jr.n Kara, Agnieszka 
Rodak 22-20 

995 Adam Walczak, Evan- 

ston, 111., Stanisława Ma- 

ciaszek, Evanston, 111. 30-21 

996 Jan Kozak, Zofia Hajko 27-24 
997 Maciej Kania, Aniela Boj- 

da 29-24 

999 W. Sobczyk, M. Sobczyk 25-22 
682,000 C. Rezek, Cicero, 111., 

A. Rasl, Cicero, 111. 22-20 

001 Tomasz Hejna, A. Cajek 26-25 

003 Stefan Benacki, M. Ho- 

zak 28-23 

004 F. Brunek, Regina Ku- 

backa · 
. 
39-41 

008 Jan Jakubęk, Wiktorya 
Jaługa ' 27-22 

012 B. C. Głowacki, G. A. 

Marska 32-22 

013 Jan Gorman, Marya Brze- 
ślin 37-30 

015 G. ""Zaleski, Burnnam, 

111. Mary a Bajdowicz 29-29 

019 Józef Szagraniec, M. 

Baska 26-21 
020 G. Jzefski, Marya Gro- 

blewska 22-20 
021 W. Adamczyk, Anna Ba- 

szec 24-18 

023 Jan Zaj^cyk, Olga Freud 24-22 
1/24 M. Zalisko, Katarzyno 

Danio 25-22 

028 Ignacy Kowalczyk, . To- 

mala 
' 

28-19 

030 Paweł Pewowar, Marya 
Fox 22-21 

035 S. Dembiński, F. Janicka 21-18 

037 M. Humenik, . Kuśmi- 
niak 25-19 

038 F. Heir, Anna Redako- 

wicz ,31-20 
039 'A. Husiak, Walerya 

Siewierska 22-21 i 

040 H. Gail, E. Perska · 23-19' 

041 F. Liska, E. Riha 28-24 

043 Stanisław Job, E. Gawlik 37-22 ; 

050 Karol Pilarski, Cicero, 

111., S. Kamińska, Cicero 

111. 24-23 

052 W. Malinowski, K. Juch- 

nowicz 23-181 
057 S. Sermiewski, J, Rut- 

kowska 22-17 l 

061 W. Wos, Władysława 

Czerniak 22-20 

603 S. Szczepaniak, J. Koło- 

dziejczyk 26-21 

064 N. Relicb, Cicero, 111., 

A. Gyska 23-20 

065 C. L. Fuchstener, L. Orli- 

kowska 26-21 

066 Henry Bradys. Marya Ga- 

duła 
23-20 

071 F. Rozuka, Antonina Du- 

dek 23-211 

078 A. Kukla. Anua Jedlbw- 

ska . 

28-34 j 
081 L. Pokorny. M. Zink 33-301 

085 L. Feranec. fi? Jakubek 22-21 
' 

086 15. Mrogowiec, M. Abne- 

feld 
21-20 

095 Julian C. Rinnack, Brook- 

field, 111., L. Jarzembow- 

ska, Lemont, 1111. 22-21 

107 Józef Rożek. J. Stefanek 
25-23 

110 W. Mikles. E. Szylagi 
23-22 

111 S. Rage. Antonina Minie- 

wicz 
25-18 

113 A. Motelski. A. Nemero- 

wicz 
22-20 

115 Karol Wacha. Oak Park, 

111., Anna Dobek 
22-21 

116 Franciszek Pasek, Marya 

Habon, Cicero ,111. 23-23 

120 Marcin Nowaczyk. Ma- 

rya Wodaj 
' 26-25 

123 S. Dombrowski. E. Bitów 
43-31 

136 F. Klembows&i. V. Bores 24-20 

I — mówiąca naszyna z 12 § i A 

/ O •palsklenl pleśniami za JL8 I 
·· 

*S minczaie 
-— 

Sprzedajemy te ma- 
szyny na łatwe spłaty do wszystkich ozęśoi 
Stanów i Kanały z piśmienna tfw&rancca na 

«5 lat. Pisz dziś po nasz BEZPŁATNY ilu- 

strowany kata; o/ maszynowy. 

Atlantic Talking Machine Co. 

4 A ST łth ST. DEPT. «0 New York 

Sztor otwarty wieczorami i w niedziele. 

BtsłyczM poficzochy, battfarź·, paski 
ripturt «prost z fabryki do wis. 

Ponozoonj po wiara, jdu. 

Pońozochj p· kolana, baw. 1.75 

Pokryola bi kolana, jad*. f.7B 

Pokrycia m kolana, bawe. 1.25 

Powłoki na kostki Jedw. 1.70 

Powłoki Ra kostki, biwo. 1.25 

Pmj u bmwh, Jodwab. 1.25 

'Pmj na brzuoh, bawełn. 1.95 

•"Bimj pmiuu iw , _ 

1er·, parają dis katdag o. 

Hottingera Fabryka 
101-03 MILWAUKEE AVENUL 

Mrotntk Chlcaff· IftBM 
• fair·-weśai· eUVMof. 

JAN JANKOWSKI 
ADWOKAT 

Otli w'Dorna ZJedaocienla, rAg MLWAU· 
. I AOGOSi'A 01. - Pokój ». 

CODZIENNIE od 1-szeJ do -tel popołudniu. - 
Wtectoraml od 7-eJ do 8'30. wtorKI. CzwnrV 
ki 1 Soboty. Telefon Monroe S189 

Miattkftnle *<1S* IOWA «TBBET 
Xflu'lon Humboldt 7714 

Posyłajcie pieniądze do Rosyi na nasze ryzyko. 
Pieniądze zwrócimy posyłającemu, jeżeli nie doj- 
dą. Bardzo niskie ceny za przesyłkę. 

SECURITY BANK UF CHICAGO 
Milwaukee Avenue róg Garpenter ulicy. 

- 

PER* &<, wezuymr.y ogrzewacz naftowy daje właśnie tę 
na zWycza.ną wygodę, której potrzebujesz bardzo w zimne dnie· 

Daje ciepło, jakiego nie da żaden zwykły piec; w kilku minutach 

wypędzi chłód z pokoju jadalnego czy sypialni." 
Tegoroczny model ma automatyczny regulator płomienia (nie 
może dymić). Łatwe nawijanie knota, płaski rezerwoar zabez- 

piecza równe ciepło. Lekki, łatwy do użycia, czysty, trwały a ró- 
wnocześnie ozdobny. Celem uzyskania najlepszych rezultatów 

używaj nafty "Perfection OiP\ Do nabycia wszędzie. 

STANDARD OIL COMPANY 

(An Indiana Corporation) 
' Chicago, 111. 

Niebezpieczne 
tkie takie, które nie są specyal- 
nie śllfowane i zastosowane do ! 
ócz do krórych są przeznaczo- 
no. U nas oczy wasze są zbadane 
i specjalnie zastosowań· w po- 
koju egzaminacyjnym prsez do- 
świadczonych optometrye- 

tów. biegłych w swoim fachu. 
Wszystkie nasze szkła są ślifowane tutaj na miejscu pod bezpośred- 

nią superwyzyą egzaminatora i dlatego są ślifowan· i rznięte stosow- 
nie do wymagań każdej osoby. 

Będąc wyłącznymi fabrykantami okularów i szkieł jestim^ w stanie 
wykonać robotę taką jaką się nie znajdzie w zwykłem składzie lub pra- 
cowni optycznej. 

Stłuczone szkła szybko «astpujemy nowemi bei względu es y są 
nas kupione lub gdzieindziej.. , 

Zupełne zadowolenie gwarantujemy. 

Najkompletaiejssy I ntjpknie}· 
aj zakkd Optyczny w mieści· 

Ckktfo. 
Zahmje·/ etiu 3 &. 

' «śd«f 

DOKTOR WISSIG„sSS 
Leczy wszystkie ohoroby mężczyzn i kobiet bez wzglądu juk zastarzałe ! zaniedbani om m 

Wyleczył już tysiące chorych. Leczy wszelkie choroby żołądka, płuc. nerek i pacheraa 
także zatracie krwi, choroby skórne, rany, reumatyzm. ból iłowy, ból w krzyżach, Kaszel* 
ból gardła oraz wszystkie tajne choroby mężczyzn lub kobiet. Jeżeli lani ml« mofll was 
wyleczyć, przyjdźcie tu a przekonacie się sami co on może dla waa uczynić. 

Daje swoje własne lekarstwo, oraz 
leczy najnowszymi elektrycznymi 

przyrządami. 

Godziay biirewt od 10 do 12 j od 3 do 
4 popołun.; od 6 do 8 wieczorem; 
w niedzielę od 10 do 2 popotad. 

Powrócił z Europy. Przyjmuje pacyeutów w noVrym ofisie pnr, 

1900 Blue Island ave. róg 19tej ul., po nad bankiem. cs» 
(HM——·—HEM—————J 

Żywoty Świętych Pańskich 

nrarnaranp a nnHłin* ks. Piotra Skartfi. T. 
»? vi#^ *···· · — * 

Jr- 

J. i innych wybitnych autorów. Napisane są w stylu prostym i ła- 

two zrozumianym. Nadają się tak dla dorosłych jak i dla dzieci. 

Prześliczne ilustracye wzbogacają całą książkę. Prawie po każdym 

żywocie następuje nauka moralna i mocUitwa 

Kościół Rzymsko Katolicki gorąco poleca czytanie tej nieoce- 

nionej księgi. Życie Świętych Pańskich służyć nam powinno jako 
wzór do naślodowania o ile to możebnem w życiu naszem docze- 

snem, abyśmy osiągnąć mogli żywot wieczny. 

„Żywoty Świętych Pańskich" 
wynosi tylko 84.SO, a z przesyłką .. 

Postarajcie się o egzemplarz jak najprędzej, bo zapas nasz 

jest ograniczony. — Do nabycia: 

w Adm. DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
1455-1457 W. DIVISION ST. . ·*. CHICAGO, 1LL 

.. v 
^ itai- ł 

do iwojego domu 
wprost z fabryki t* 
prawdziwa COLUM- 
BIA „Grand Ope- 
ra" mówiąca maszy- 

nę i 12 polskich pie- 
śni ca 3(dniowa 

Bezpłatną Próbę 
Po 30 dalach próby, 
jeśli będziesz zado- 
wolony zatrzymaj 
maszynę i piać nam 


