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WALTER SCOTT. 

IVANHOE 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

S CZASÓW RYSZARDA I-go LWIE SERCE. 

(Ciąg dalszy). 
— Iwanhoe! — zawołał — gdyby nie twe o- 

krzyki, nie wiedziałbym, gdzie ci£ szukać. 
v — Jeżeliś jest prawym rycerzem 

— odrzekł 

WiKryd — to nie myśl o mnie, a ratuj tę nieszczęT 

śliwą; którą porywa nikczemnik, ratuj lady Rowe- 

nę, ratuj Cedrika!... 
r· 

· 

— Powoli!... wszystko da się zrobić po kolei. 

Zaczynam od ciebie. 
I biorąc chorego w ramiona, Czarny Rycerz 

uniósł go równie łatwo, jak templaryusz Rebekę. 
L furty polecił rannego opiece dwóch yomenów, 
sam zaś wrócił do zamku, by ratować resztę więź- 
niów. 

Cedrik ze swojej strony rzucił się spiesznie na 

poszukiwanie lady Roweny. Poczciwy Gurth na 

krok nie odstępował pana, osłaniając go swem ra- 

mieniem w chwilach najzażartszej walki. Szlachet- 

ny saiksończyk dotarł nareszcie do komnety swej 

wychowanicy w chwili, kiedy nieszczęśliwa, straci- 

wszy wszelką nadzieję, oczekiwała śmierci, ściska- 

jąc krucyfiks w omdlałych ramionach. Cedrik od- 

dał dziewicę opiece Gurtha, sam zaś szedł dalej, 
szukając Athelstana, zdecydowany na wszelkie 

niebezpieczeństwa, byle tylko ocalić ostatnią gałęź 
królewskiej krwi saksonów. Zanim jednak zdążył 
do znanej celi, pomysłowy Wamba zdołał już ocalić 

| eiebie i towarzysza niewoli. 

W chwili największego zgiełku walki błazen 

począł naraz wydawać przeraźliwe okrzyki: 
— Święty Jerzy i Smok!... Święty Jerzy i 

Stara Anglia!..., Zamek zdobyty!... Górą yo- 
tneni!... 

Krzycząc w ten sposób na różne głosy, starał 

•ię przytem robić jak najwięcej hałasu, uderzając 
^elaztwem rozwieszonem na ścianach hali. 

Żołnierze postawieni na straży, słysząc ten 

straszliwy hałas i pewni, że do starej hali dostali się 
już oblegający, umknęli przezornie, pozostawiając 

drzwi otwarte. Korzystając z tego, więźniowie bez 

przeszkody wydostali się z zamku na podwórze, 
gdzie odibywały się ostatnie sceny walki. Pozostali 

jeszcze obrońcy, otaczając ściśniętem kołem. Bois- 

Guilberta, starali się "wszelkimi siłami utorować 

sobie drogę i wydostać się na zewnątrz murów. Na 

rozkaz Briana opuszczono most zwodzony, ale, 

niestety, przejście wnet zajął oddział łuczników. 
Podnieceni rozpaczą i przykładem wodza, żoł- 

nierze walczyli, jak bohaterowie i jakkolwiek mniej 
liczni, ale dobrze uz-brojeni, już kilka razy zmusza- 

li yomenów do cofnięcia się. Bois-Guiłbert pomimo 
zażartej walki, zwracał wciąż baczną uwagę na 

Rebeką, którą z jego rozkazu jeden z żołnierzy 

trzymał przed sobą na siodle. Rycerz częstokroć 
zmuszony był octkrywać pierś własną, zasłaniając 

swą trójkątną tarczą młodą dziewicę. Potem rzu- 

cał się znowu w odmęt boju, szerząc śmierć i zni- 

szczenie i znowu wracał na stanowisko. 

Athelstanowi. który patrzył z odległości na 

przebieg tej walki, wydało się, że poznaje w por- 
wanej lady Rowenę. 
— Na duszę świętego Edwarda! — zawołał, 

rzucając się ku templaryuszowi — muszę ją uwol- 

nić, a ten mnich zdrajca zginie z mojej ręki!... 
I za chwilę był już obok templaryusza. 
— Odwróć się, podły dowódco złodziei ! — za- 

wołał w najwyższem uniesieniu — i spojrzył na 

mnie!... Jak śmiałeś podnieść rękę na tę dziewi- 

cę, której niegodzieneś być sługą!... 
— A, łotrze !... — odparł Bois-Guilbert — za- 

raz cię tu nauczę bluźnić rycerzom Syonuf... 
Mówiąc to, odwrócił się gwałtownie na sio- 

dle i wymierzył potężny cios mieczem na głowę 
Athelstana. 

Miecz rycerza przeciął jak gałązkę wierzbową 

ciężlką kopię saksona, którą starał się zasłonić i o- 

statni potomek królewskiego rodu runął na ziemię 
bez życia... 
— Ha!... Beau-Seantl... — zawołał templa- 

ryusz. — Tak, oto, giną wszyscy wrogowie Za- 

konu!... 

I korzystając z zamieszania, jakie wywołała 
śmierć Athelstana — krzyknął, zwracając się ku 

swoim : 
— Za mną wszyscy, kto chce uniknąć hańby! 
Heroicznem natarciem rozproszył oddział łu- 

czników, broniących przejścia. Pod gradem strzał 
zdołali wreszcie minąć most zwodzony i dostali się 
do wieży strażniczej. Przypuszczając, że Bracy już 
ją opanował, rycerz zawołał: 

— Bracy! Bracy! Czy jesteś tu? 

— Jestem odrzekł Brący — ale jako wię- 
zień!... 

— Czy mogę cię ratować? - 

— Nie! — odparł Bracy. — Oddałem się na 

łaskę i niełaskę i chcę słowa dotrzymać. Ratuj się, 

jeżeli możesz, bo dzień sądu niedaleki!... Uciekaj 
z Anglii. Więcej powiedzieć ci nie mogę. 
— Ha ! — odrzekł templaryusz — skoro prag- 

niesz tu pozostać, to pamiętaj, że chciałem ci dopo- 
módz. iNiech tam dzień sądu się zbliża; przypusz- 
czam jednak, że mury komandoryi Templestowe 

zdołają mnie ochronić od niebezpieczeństwa!.... 
I z temi słowy odjechał wraz ze swym orsza- 

kiem. 

Pożar zamku szerzył się z przerażającą szyb- 
kością. Ulryka, która go wznieciła, ukazała się na- 
raz na wierzchołku jednej 'z wież, podobna do o- 

wych furyi straszliwych, o których opowiadają 
saksońskie podania. Z długiemi siwemi włosami, 

rozwianemi na ramionach, ze wzrokiem dzikim, 

pałającym rozkoszą zadowolonej zemsty, z rękami 
wzniesionemi do góry, wśród otaczających pło- 
mieni — czyniła istotnie przerażające' wrażenie. 

Potrząsając nad głową kądzielą jakby 'była istotnie 

jedną z Park, nieszczęśliwa śpiewała swą pieśń 

przedśmiertną, pełną nienawiści i zgrozy. Aż wre- 

szcie wieża runęła ze straszliwym łoskotem i Ulry- 
ka znikła w płomiennej przepaści, która pochłonę- 
ła zarazem i jej tyrana. ^ 

Na widok tego okropnego obrazu widzowie 

zamilkli z przerażenia, żegnając się jeno pobożnie. 
Milczenie przerwał Looksley: 
— Wołajcie, bracia: Zwycięstwo!... Siedlis- 

ko tyranii runęło w gruzy!... A teraz niech każdy 

złoży swą zdobycz w zwykłem miejscu naszych 
schadzek pod dębem sprawiedliwości. Jutro skoro 
świt uczynimy sprawiedliwy podział pomiędzy na- 

szymi yomenami i szlachetnymi przyjaciółmi, któ- 

rzy nam pomogli do otrzymania tak chlubnego 
zwycięstwa. 

Promienie wschodzącego słońca zalewały pur- 

purą łąkę wśród odwiecznego dębowego lasu. 
..Outlawi, wczorajsi zwycięzcy, spędzili tu noc 

po walce. Jedni z nich spali, drudzy zabawiali się 

butelką, inni wreszcie rozprawiali żywo o ubiegłych 

wypadkach, obliczając z zadowoleniem olbrzymią 

zdobycz, jaką zwycięstwo oddało w ręce ich wodza. 

^ Zdobycz była istotnie bardzo znaczną; jednak- 
że prawa stowarzyszenia były tu zachowywane 
tak ściśle, iż żaden z żołnierzy nie pomyślał nawet 

0 tem, ażeby przywłaszczyć sobie to, hrb owo: 
— 

wszystko szło do masy ogólnej. 
— Wybaczcie mi, dostojni panowie 

— rzekł 

do nich — żesię tak rozporządzam, ale wśród tych 

puszcz i lasów ja jestem królem. A teraz powiedz- 
cie, koledzy, czy nie widział kto naszego kapelana? 
— Widziałem go — odrzekł ten, którego zwa- 

no Młynarzem. Był bardzo zajęty u drzwi zamko- 

wej piwnicy i przysięgał, że musi zapoznać się ze 

smakiem gaskońskiego wina sir Reginalda. , 

— O, w takim razie — zawołał Locksley — 

•grozi mu poważne niebezpieczeństwo,, bo przy tak 
miłem zajęciu gotów zapomnieć o świecie bożym 
1 dać się pogrzebać pod płonącemi zwaliskami. Da- 

lej, 'Młynarzu, weż ze sobą kilku ludzi i śpieszcie 
do owej piwnicy, gdzieście go widzieli. Wolę ra- 

czej cały zamek przeszukać, kamień po kamieniu, 
aniżeli stracić naszego pustelnika!... 

Jakkolwiek w tej chwili właśnie miał się roz- 

począć podział zdobyczy, rozkaz Locksleya został 

natychmiast wykonany i kilkunastu ludzi z włas- 

nej woli podążyło na ratunek świętobliwego kape- 
lana. 

— 'My zaś, nie zwlekając, bierzmy się do dzie- 

ła — rzekł Locksley — bo skoro tylko wieść o na- 

szej awanturze rozszerzy się w okolicy, wojska Bra- 

cy'ego i Malvoisina wyruszą niezawodnie przeciw- 
ko nam : nie traćmy więc czasu ! Szlachetny Cedri- 

ku — dodał, zwracając się do starego rycerza: 
— 

zdobycz została podzielona na dwie równe części ; 
racz wybrać jedną z nich, jako wynagrodzenie dla 

twoich sług, którzy brali udział w opanowaniu 
zamku. 

— Szanowny yomenie — odparł starzec. · — 

Duszę moją szarpie 'boleść i żal... Niemasz już 

szlachetnego Athelstana de Conning'burgh ; zginął 
ostatni potomek Edwarda - Wyznawcy!... Ludzie 

moi, również pogrążeni w żałobie, pragną oddać 
ostatni hołd jego zwłokom, a lady Rowena także 

życzy sobie najrychlejszego powrotu do Rother- 

wood. Otóż, właściwie mówiąc, byłbym już w dro- 

dze, gdyby nie chęć oświadczenia naszej wdzięcz- 
ności za szlachetną pomoc, jakiej doznaliśmy od 

ciebie i twoich towarzyszy. Udziału w zdobyczy 
nie pragnę wcale i jestem jeszcze dość zamożny na 

to, ażeby wynagrodzić moich ludzi. Co się ciebie 

tyczy, mój poczciwy chłopcze — dodał, zwracając 

się do Wamiby, i biorąc go w objęcia — ciebie, coś 

bez wahania szedł na śmierć niemal pewną, byle 
mnie ratować — powiedz, jak cię mam wynagro- 
dzić? 

(Ciąg dalszy nastąpi). 
' 
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rantuję wyleczenie. 1 

oczy wasze będą na- 
po wrót miały tenbla.sk 
zdrowia. Odkładanie 
mote wnm szkodzić. 
Priyjdzcie za rai. 

17 Ut » State ni. 

17 lat prawdziwego 
robeosu, erobt 
słabych des raoooe. 

«dcjmoj błony i na- 

rodci. i lecrinez 
ohofoby oczu. 

r. . lAKTiiK . . 

Sfecyeiste ckrA «en, un, mm i prli 
t» Sm* StaU aL. m pfeM .d .kł.d. FAIS 

Gtn Ul* NirimU 1· i» I z 

,'fWflMrf n^fzfiliq Mi TWfjSC 
s^TCbSs;^ y?™· 
' 

WykkUer ·**« *·««££? 
latka, «ru «tue··· ertortL 

S-S^er m 
MCI poetocbj, 
Vu.Wttp 
|ttru«i 

V (6w. 
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Hottingera Fabryka 
801 Mflwmakte , 

Cbtoefe ·.— 

j. f. Śmietanka 
ADWOKAT 

·· Wdt Washington Ulica, -te cif·** 
Telefon Randolpb 3J96 

Wiecaorem: 20 
Commercial ra 

Telefon South Cbioaco - 

Ceny Targowe 
w Chicago. 

ZBOŻA. 

Pssenica, timowe $1.15 do $1.22 
Pesenica, wiosenna 1.19 do 1.21 
Kukurydza, 72 do 75ł 
Owicfc .......m·· ·. .46 do .50 

BYDŁO. 

Woły $6.75 do $9.45 
lirowy ...... 5.00 do 9.35 

Cielęta ..„ 8.00 do 10.00 
Świnie ...... 7.40 do 7.90 

Owce 4.00 do <.75 

NABIAŁ. 

Faja, extra, tu«ln ,17| 
Faja firets, tuiin ..i. 16$ 
tanę fatnnki. tusin . 17 do .12$ 
tlaało, extra, funt 27 

ICaało, extra fint 26 i 
Masło firet .25 do .25$ 
bue gatunki 24 do .19$ 

1er szwajcarski, funt ..15 do .18 

1er amerykański — ....16$ 

1er Llmburger nowy 164 
DRÓB. 

Źfrwy: 
Kory, funt 132 

Kaeskl . lc 

B^ii » .... ·..·....·· i 

Ku djrki ... m. . «. L 

Mrożony: 

K.ury .... x.. '· ·.. · · 13 do 1^ 

Kacakl . ..·· .»·. m· ··.·.. 1^ 

•.•..·.»,,·.·....... 1( 

Id<17Vi «...".. .1^ 

WARZYWA. 

Buraki, koszyk .4< 

liarekew, koszyk - 1.01 

fasola ......$3.00 do $3.2' 
Paso la itr»cskowa, ko 

Pomidory, 6 koszów... 7J 

Ogórki, tusin — ...... 41 

Sałata koes* _. *t .. .50 do .7 

Kapusta, becika 1.0 

Cebule nowa, koszyk .90 do 10 

Kartofle, buszel 25 do .3 

OWOCE. 

Cytryny, pudło......2.75 do 3.2 

Pomarańcse, pudło ..3*25 do 3.7 

Jabłka, beexka .. . ..1.75 do 4.0 

Radość z powo- 
du zwycięstwa. 
W myśl zachęty prezydyum mia- 

sta Krakowa przystroili właściciele 

swe domy we flagi narodowe 1 pań- 
stwowe. Dekoraeya miasta zaczynała 

się Już od dworca kolejowego. W 

ulicy Lubicz i sąsiednioh powiewały 

chorągwie. W ulicy Basztowej na 

gmachu starostwa powiewały dwa 

wielkie sztandary o barwach państ- 
wa; domy sąsiednie przybrano gęsto 

flagami. Od bramy FloryańskleJ w 

stronę- ulicy Basztowej i Kleparza 

widać było wszędzie chorągwie. 

Przy wjeździe do miasta uderzała o· 

ko dekoraeya bramy ulicy Floryań— 

sklej sztandarami o barwach naro- 

du i miasta. Ulica Floryańska przed- 
stawia piękny widok. W Rynku głó- 

wnym i we wszyskich ulicach śród- 

mieścia znajdują się chorągwie. Na 

wieży ratuszowej, Sukiennicach wy- 

staMone sztandary, również w uttoy 

Grodzkiej, na ratuszu. 1 dalej na 

Kazimierzu i dalszych od śródmie- 

ścia ulicach. — Tramwaje krakow- 

skie jeździły też ozdobione chorągiew 

kami. — Popołudniu przeszedł ulice 

, 
miasta z Czarnowiejskiej do Rynku 

pochód manifestacyjny, który two- 

rzyły pracownice fabryki cygar i tłu- 
• my publiczności. Robotnice niosły 

dwa transparenty, jeden z napisem: 

t „C. i k. fabryka cygar", drugi 

, „Cześć bohaterom", oraz sztandar 

I państwowy 
i narodowy. Pochód przy 

, szedł na Rynek, gdzie dyrektor fa- 

bryki dr. Seelinger wygłosił prze- 

mówienie. 

. W Białej, dnia 5go maja w pod- 

niosłym nastroju odbyło się przed 
* południem w kościele parafialnym 
) uroczyste nabożeństwo dziękczynne, 

5 z powodu ostatnich iwycięstw wojsk 

) sprzymierzonych w Galicyi zachod- 

5 niej. Na nabożeństwo przybył na- 

} miestnik dr. Korytowski z naczelni- 

kami władz, urzędujących w Białej, 

wszyscy wolni od słueby oficerow'e, 
^ burmistrz z radą miasta, wielu u- 

rzfdników ,wszystkich gałęzi służby 

5 młodzież szkolna, mnóstwo miesz 

S kańców miasta i gmin sąsiednich 

0 Po skończone» nabożeństwie, cele 

browanem przez miejscowego pro-^ 

boszcza w licznej asystencyi odśpie- 

wano „Te Deum", poczem diuór se— 

mlnaryum nauczycielskiego zainto- 

nował hymn ludów, odśpiewany 

przez publiczność. Miasto przybrane 
odświętnie. 

# 

Kraków, 5 maja. —- Z powodu 

zwycięstwa w Galicyl zachodniej 

miasto uroczyście przybrane flaga- 

mi. Prezydyum miasta wydało odez- 

wę do mieszkańców, która podnosi, 
ie niebezpieczeństwo, uciskające 

miasto od kilku miesięcy, obecnie 

zostało usunięte. Prezydent miasta 

zawiadamia takie o wysłaniu tele- 

gramu do głównodowodzącego arcy- 

księcia Fryderyka s wyrazem rado- 

ści mieszkańców z powodu osiągnię- 

tego zwycięstwa. Marszałek polny 

arcyksiążę Fryderyk przesłał nastę- 

pujący telegram w odpowiedzi: 

„Dziękuję serdecznie Wasz3j Eks- 

celencyi 1 lojalnej ludności Krakowa 

za przesłane mi przez królewska sto- 

licę Kraków radosne, patryotyczne 

oświadczenie z powodu osiągniętego 

zwycięstwa przez bohaterskie poli- 

czone wojska". 

Odeowa rozlepiona po rogach ulic, 

brzmi jak następuje: 
Do mieszkańców stół. król. miasta 

Krakowa! 

Nieprzyjacielski front bojowy na 

linii Dunajca od Karpat po Wisłę, 

który od miesięcy przygniatał lud- 

ność naszego 
' 

ukoohanego miasta 

groza niebezpieczeństwa, został prze 

łamany. 

Nieprzyjaciel w popłochu co-fnąl 

się na wschód. 

W poczuciu wdzięczności wobec 

bohaterskiej armii prezydyum mia- 

sta przesłało Jego ces. i król. Wy- 

sokości Marszałkowi polnemu Arcy- 

księrfu Fryderykowi telegram z wy- 

razami żywej radości z powodu od- 

niesionego zwycięstwa. 

Prezydyum miasta głęboko prze- 

konane, że wszyscy mieszkańcy od- 

czuwają doniosłość zwycięstwa dla 

Krakowa, zwraca się do ludności, by 

w dniu jutrzejszym, tj. we środę d. 

5go maja zechciała udekorować swe 

domy chorągwiami o barwach pań- 

stwowyoh i miejskich. 

Kraków, dnia 4 maja, 1915. 

Prezydyum stół. król. miasta Kra- 

kowa. 

Ucieczka z niewoli 

niemieckiej. 
% 

' 

Przytbyi do Wamawy p. Andrzej 
Przybylski, rzemieślnik z Kalisza, 

powołany podczaą jftpbilizacyi do ar- 
mii czynnej i w pierwszych dniach 

listopada, podczas gorących walk pod 
Łodzią, wzięty d niewoli przez 

Niemców. 

Oto jak opisuje jego ucieczkę Ga- 

zeta Warszawska. 

„Niebawem po wzięciu do niewo- 

li, cała partya jeńców została wysła- 

na do Berlina, sk*d po kilku dnlacfh 

wytransportowano ich do Sohwerin 

w Meklemburgii. 

©pecyalne, z/budowane naprędce 1 

nieotgrzewane wcale baraki, stanowią 
mieszkania jeńców. Odżywiani są 

Jeńoy nadzwyczaj nędznie. IPoelłek 

otrzymują tylko dwa razy na dzień; 

zrana ćwierć funta chleba wojenne- 

go, upieczonego z maki razowej, po- 

mieszanej z kartoflami oraz kwater- 

kę ciemno-ibronzowego płynu bea ou- 

kru i mleka, zwanego kawa 1 popo- 

łudniu kwartę gęstawej zupy, ugoto- 

wanej z brukwi 1 marchwi z ryżem. 

Kawałek mięsa otrzymują jeńcy tyl- 

ko raz na tydzień, w niedzielę. 
Stosunek wart niemieckich do Jeń 

ców jest brutalny: za byle przewi- 

nienie można otrzymać kolba kara- 

binu w bok i być pozbawionym na 

dwa — trzy dni pożywienia. O ile 

kt6ry z jeńców ma dobre buty, za- 

bierają mu je dla armii pruskiej, da 

jao w zamian podarte papcie lub pan 

tofle o drewnianych podeszwach, t. 

zw. trepy. 

P. A. Przybylski, znając dobrze 

język niemiecki, gaczał być wkrótce 

używany przez Niemców za tłóma— 

cza przy porozumiewaniu się z jeń- 

cami. Niekiedy brali go z sobą w 

tym charakterze lekarze do szpitali 

dla jeńców. Upatrzywszy razu pew- 

nego (d. 3 marca) odpowiedni* 

oihwilę, ratował się ucieczka. 

Pod miastem natrafił na folwark 

w którym pracowali robotnicy Pola- 

cy. Przyjęty przez nich życzliwie, p. 

A. P. otrzymał od nich ubranie cy- 

wilne, kamasze, csapkę 1 10 marek 

na drogę. Wyekwipowany Jako Aako 

ruszył w stronę Danii, z początku 

koleją do Flensburga, a później bocz 
nemi drogami piechotą, do granicy. 
Pieeia podróż zajęła mii <*ztery dni; 

połączona była z Ucznemi niebezpie- 

czeństwami; głód tez dokuczał śmia 

łemu zbiegowi, gdyż wobec wprowa- 

dzenia kwitów żywnościowych, nikt 

nie obciął bez takiego kwitu sprze- 

dać kawałka chleba. W miejscowo- 

ści Jele na same] granicy był ostrze- 

liwany przez patrol niemiecka, szczę 

śliwie jednak przedostał się na stro- 

nę duńską, gdzie zatrzymali go miej- 

scowi strażnicy pograniczni. Dowie- 

dziawszy się jednak o co idzie, po- 

chwalili jego czyn i ułatwili mu 

dalszą podróż do Kopenhagi. 

W Kopenhadze od konsula rosyj- 

skiego, 12 marca, otrzymał przepu- 

stkę, pomoc na drogę i stamtąd 

przez ^wecyę i Finladyę dotarł do 

Piotrogrodu, aw dniu 30 z. m. przy- 

był szczęśliwie do Warszawy. 

Zapytany o stosunki miejscowe w 

Mleklemburgii, p. A. P. opowiada, że 

panuje tam ogromna drożyzna, a 

wśród ludności zauważyć się daje 

duże przygnębienie, potęgowane 

zwłaszcza po upaństwowieniu zboża 

i mąki 1 wprowadzeniu kwitów żyw- 

nościowych. 

ZATWARDZENIE. 

„Szan. Panowie: Muszę Wara 

donieść, że Severy Pigułki na 

Wątrobę, są bardzo skuteczne, 

jeżeli się takowe używa w przy- 

padkach opisanych w Waszem 

kalendarzu n. p. na nieczynność 

wątroby, zatwardzenie, żółtaczkę 
i wzdęcia. Gdy kiedykolwiek 
znów będę potrzebować medycy- 
ny, zamówię sobie tylko Severy 
Lekarstwa." W ten sposób opisu- 

je pan F. Bergiel, Box 325, 
Flu- 

shing, O., użyteczność Severy 

Pigułek na Wątrobę (Severa's 
Liver Pills). Są one polecenia 

godne w leczeniu różnych dole- 

gliwości wątroby, jak: Zatwar- 

dzenie, mdlący ból głowy, za- 

wroty głowy, żółtaczka i żólto- 

wość. Cena 25c. Można kupić w 

aptece albo zamówić wprost 
od 

W. F. Severa Co., Cedar Rapids, 
Iowa. 

ZNAKOMITA OFERTA 
Wierschy paczek nebo wartości V*c 
oałr Kupon Wartości 4 VaC 

Xupoa i wiersęh pudełka m» tf 
w*rtośó 

Koin« wyatonió u fottwk» lob podtxld ^ 

i 
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YNAW8K0· 
ERYKAŃSKA 

LINIA 
JEDNA 

. NEUTRALNA DROGA 

POZA OBRĘBEM WOJNY 

DO POLSKI I ROSYI 

Na wielkich dwusrobowych okrętach, odchodzących 
i New Yorku pnnKtuainie 

w czaa ogłoszony, a mianowicie: Hełllg Olav, 
24 czerwca, Frtderlk VIII, 80-go 

ozerwca. Żądajcie od agentów azyfkarty na następną drogę. 

NEW YORK — CHRISTIANA _ PETROGRAD 

Wrględem cen I Innych szczegółów prosimy zwrócić ilą 
do agentów lub do; 

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE I Broadway, New York 

DOSKONAŁY ROŻEN 

Eyfsztyk smażony na nowym Perfection 
Oli Oook - StOTf 

pic , jost miękki 1 wyżmienlty. 
Nor' Perfection ma specyalny rożen, z kipą 

która Jeet W 

Oddaic od płomienia lecz chwyta wszystek gor%c. 
Piecz· 

Obydv>ię strony na raz. Cały smak zostaje się w ml asie. 

ioit 
BBE'4 MW -WJ m a miiiTI 

CiLCook-stove 
Ułatwia pracę i utrzymuje chłodną czystą 

kuchnię. 

Robiony o 1, 2, 3 i 4ech palnikach. 
We wszystkich składach żelaznych jaao 

również 

departamentowych. 

STANDARD OIL COMPANY 
' · (AN INDIANA CORPORATION) 

Tysiące Polaków 
kupiło gramofony od nae i % bardzo z·» 

dowoleni z naszyoh gramofoBów i rekot* 
dów. które dajemy zupełnie bezpłatnie pray J | 
każdym gramofonie. 

Jeśli chcesz byó zadowolony, kup j 
gramofon od naa, na spłaty 

po $1,00 miesięczmie ! 
W 8 miesięczna próba bezpłatnie 

Pisz do nas, a my natychmiast po- j 
ślemy ci zupełnie bezpłatnie nasz 
piękny katalog· gramofonów z na- j 
ezym wluikim katalogiem rekor- , 

Ba. dów 

PRINCE GRAMOPHONE Co 
72 Second *·., Dep. 1-4 


