
Domy Sprzedajemy Tanio. 
NA JACKOWIE 

' * *' * ' * n * -»" 1„ 
1.· — UM1 n^aiuw L ur^cwa, 

I'Milwaukee ave.. lota 54X13,0X23, 7 
I pokojów·, gaz i elektryczność, domek 

«:re"': $3500 
2. —. Bungalow drewniany, lota 

25X125, 5 pokojów, gaz i elektry- 
czność, 'ulica bruko- 

wana. Cfena 

3. — Drewniany dom na 2 mie- 

szkania na Jackowie, 4 pokoje, uli- 

ca hrukowana, rentu (t') 
$268 rocznie. Cena .. 

4. — Dwu piętrowy dom na Wła- 

dysławowie. dwa mieszkania, lota 

60X125, gaz i ustępy. 

. — Dom na Jackowie. Lota 

52X125. cc/ery mieszkania, rentu 

$8200 
6. — Dwu piętrowy dom na Jac- 

kowie, loia 27X125. gaz. ustępy 1 

kipiał, rentu $360 ro- £ 1 
cznie. Cena 

7. — Cottage, drewniany na 

'Wacławowie, 5 pokojów, gaz, ką— 

?£ausT:............. $2400 
8. — Dwu piętrowy dre rniany 

•don* w Avondale, lota 30X125. — 

dwa mieezkania. rentu £ 
$332 rocznie. Cena 

9. — Dwu piętrowy drewniany 

dom w Awondale, dwa mieszkania, 

rentu $32Jd miesięcz- COAA 
nie. Cena 

10. — Dwu piętrowy dom drew— 
I · ni«n»'w Avondale. usteov i kąpiele. 

rentu $3€0 rocznie. 
$3*700 

4.1. — Cottage i dwie loty w A— 

vomlale, S pokojów, drzewa i krze- 

cL·^ $3650 
12. — Dwu piętrowy dom w A— 

vondaile, przy Belmont ave., reritu 

^·1·- $2500 
13. Drewniany dom na dwa 5 

pokojowe mieszkania na Jackowie, 
'bardzo blisko kościoła, ulica bru- 

kowana, dogodne warunki, rentu 

$2500 
14. Drewniany dom w Avondale, 

trzy cztero pokojowe mieszkania — 

rentu $480 rocznie. $S5Q0 
15. Rezydencya w Avondale, uli- 

ca bnrkowana, 7 poko- 
Jów. furnace. Cena . .. 

16. Dwu piętrowy dom w Avonda- 

le, trzy pięcio pokojowe mieszkania, 
rentu $520 rocznie. $5200 

17. — Drewniany cottage w Avon- 

dale. ulica brukowana, 7 pokojów. 

<c;.;°0 $2500 
18. Drewniany dom na dwa mie- 

szkania. 6 pokojów, rentu $456 ro- 

Cena',.... „ $3800 

7 pokojów, gaz, ustępy, <£/\ 
kąpiel. Cena j)*tUUU 

20. — Dwu piętrowy dom w A— 
vondale, dwa mieszkania 4 pokojo- 
we, kąpiel 1 gaz. ^/00 

21. Dwu piętrowy dom w Avon- 
dale, dwa mieszkania 4 pokojpwe, 
gaz. kąpiel, rentu <£ 
$336 roctnle. Cena . 

22. Dwu piętrowy dom w - 
dale, dwa czteropokojowe mieszka· 

g": $2900 
23. — Drewniany dom na trzy 

czteropokojowe mieszkania, kąpiel 
i gaz, rentu $31 miesię-^nAAA 
cznie. Cena 

24. — Dom na Stanisławowie, 4 

mieszkania, rentu $29.59 miesięcz- 

Cena~ $2600 
25. — Dom murowany w - 

dale, dwa 6 pokojowe mieszkania,— 
rentu $45 miesięcznie. 

26. Dwu piętrowy drewniany dom 
na dwa mieszkania w Avondale, — 

rentu $24 miesięcznie, 2900 
27. — Dom drewniany na dwa 

mieszkania w Avondale, rentu $19 

miesięcznie. $200 
28. — Drewniany cottage 7 pokoi 

kąpiel, gaz, ulica bru- 

kowana. Cena JwU'»v 
29. — Drewniany cottage w A~ 

vondale, 7 pokoi, ulica 

brukowana.Cena j)ZUUv 
30. Dwu piętrowy drewniany dom 

na dwa mieszkania, 6 pokoi, ulica 

Cena0**0?' $4000 
31. — Dwu piętrowy drewniany 

dom na dwa mieszkania, rentu $300 

Cenaie". « $2800 
32. — Dwu piętrowy murowany 

dom na Jadwigowie, dwa mieszka- 
nia, ulica bruko- 
wana. Cena 

33. — Dwu piętrowy drewniany 

dom w Avondale, rentu $22 miesię- 

cr_ $2500 
34. — Cottage w Avondale, lota 

35X135, ogrzewanie 
| QQ 

35. — Cotage na 5 pokoi na Wła- 
dysławowie, furnace, gaz i elektry- 

Ssr.- $3200 
36. — Dom na Trójcowie, 5 mie- 

szkań i skład, rentu $86 miesięcz- 
nie, sprzeda lub wymię- 
ni z interesem za ^OvJUU 

37. — Dwu piętrowy drewniany 
dom· w Avondale, 2 mieszkania po 

6 pokojów, rentu $53 (t 
miesięcznie. Cena 'U 

Garść wieści 
ze Szczawnicy 
(Własna korespondencya „Dz. Ch." 

Żadna może połać Galicyi nie wj 
elała w szeregi armii tylu ludzi, c 

powiat nowotarski. Najpierw mob 

lizacya, potem „forszpany", dwukrc 

ny werbunek do Legionów zabrały 

samej Szczawnicy stu kilkudziesię 

ciu ludzi, później zaś asenterunek 1 

st.opadowy, dokonany w obawi 

przed inwazyą rosyjską, wziął bar- 

dzo wielu, tak, źe dzisiaj pozostali 
schorzali tylko starcy, kobiety i dzie 

ci. Nowy pobór ma nastąpić za kilka 

dni, więc kogoż jeszcze wezmą, kto 

we wsi zostanie 

Ci, którzy raz pierwszy zostali 

powołani na pole walki, i zostali ra- 

nieni, za kilka tygodni wyzdrowiw— 

szy, powtórnie zostali wezwani. 

Jeden z legionistów, Wincenty 

Mastalski był aż w 29 bitwach, 

a kilku jest w niewoli rosyjskiej 1 

serbskiej, których nazwiska mogę 

wymienić: Władysław Kęsek, Woj- 

ciech i Szczepan Arendarczyki. Za- 

bici zostali : Antoni Majerczak, Jan 

Malinowski, Józef Czaja, Michał 

Tomasz Jefferson «Ojciec deklar*cyi niepodległości" l 

X EN szlachetny fundator 
Par- 

ty! Demokratycznej unieś 

mierteinił siebie prze znapisani^ na 

ezego oświadczenia niepodległości- 
dokumentu, który spowodował utwc 
rżenie Wolnego Rządu nie tylko dli 

naszego własnego kraju, lecz dli 

całego świata. Rodacy Jego wybie- 

rali Go dwukrotnie Prezydentem 
zawsze będą czcili jego pamięć. Jef 

ferson był najbardziej zapalonym o 

brońcą Powszechnej Wolności swe 

go czasu, jego modrość i przezorno» 

•powodowała nabycie Louisiany. — 

Każda kropla jego krwi kochała wo 

nońć i ponieważ pragnął by Amery 
kanie mieli ją zapewniona po wszys 

kie czasy walczył z całą swą mocą < 

podp sanie konstytucji dla Stanów 

Zjednoczonych. Żaden z Ojców repu 
bliki nie był bardziej dalekowidzą- 

cym niż on i nikt nie wiedział le- 

piej. że łagodny wvw jęczmienia 
słodu i chmielu jest umiarkowanyn 
tru-nkiem. W roku 1816 pisał on d< 
Prezydenta Madisona: „Niejaki ka 

pitan Miller ma zamiar utworzyć w 
• tym kraju browar, życzę sobie by 

ten napój stał się «.owszechnym." 
Jefferson żył przeszło 83 lat i przez 

» całe życie był umiarkowanym kon- 

i sumentem lekkiego wina i wywaru 

, jęczmienia. Pewnem jest, że gdyby 
• teraz ożył nie głosowałby za tyrań- 
l skiemi prawami prohibicyi. Przed 58 
• laty Anheuser Busch warzył napój z 

• jęczmienia i chmielu, który Jeffer- 
• son myślał, że stanie się narodowym 
: trunkiem Amerykanów i faktycznie i 

- takiem piwem jest BUDWEISER. 

I Jego gatunek, czy- 

stość, łagodność ł 
: wyśmienita zaprawa 
) przebiły sobie drogę 
r na szczyt. Dziś 7500 
• łudzi potrzeba d&ien 
• nie by zadość uczy- 
• nić żądaniom publi- 
, czności. O miliony 

butelek sprzedaje 
się go więcej niż in- 

• nych gatunków piw. 

North American Roofing Co. 
WMysław Majewski, wlaé. 

1363 Dickson al., róg Blackhawk uL 
Jm1*i blok M p^Iboc od polikitfo btnka. 

KomAirrot dekarsio-bucharsei 

wykonuje wvzeifcie roboty » owy ob budynkach 
i reper*, 

oye dachów, ryn deszczowych, yzymzów. stalowe sufity 
atfcryw* dachy asieltum papierem 1 frerel. 

Wracdka robot· je*t r^arazrtow&na, 

OCU wwłrtj od eodzlny 7 rmoo do S wlacnnr— 

——1 

Władysławowo 

Zaczynamy budowę 8 murowanych domów 

Strajk cieślów wstrzymał nas przez długi czas w budowie 
nowych domów w najmłodszej polskiej parafii św. Władysława. 
Strajk się skończył i w tym tygodniu przystąpiliśmy do budo- 

wy ośmiu murowanych domów jeden blok od polskiego kościo- 
ła. Będą to domy najnowszej mody: dwupiętrowe z wysokim 
basementem. Mieszkania będą czteropokojowe, wykończenie 
dębowe, gaz i elektryczność, werandy z frontu i z tyłu, chodni- 
ki cementowe aż do zaułka. Domy te będą elegancko zbudo- 
wane i sprzedawać je będziemy bardzo tanio, ponieważ przy 
budowie tylu domów od razu materyał nas znacznie mniej 
kosztuje. 

Przyjedźcie na Władysławowo w Niedzielę rano albo po- 
południu, zobaczcie plany. Wybierzcie sobie miejsce, a my 

wam wystawimy dom, który powoli rentem spłacać możecie. 

Parafia św. Władysława od tygodnia ma już stałego pro- 
boszcza, jest szkoła parafialna, są polskie interesa. 

Do dzielnicy tej jedzie się tramwajem Milwaukee avenue, 
do Irwing Park boul., a potem tramwajem Cicero avenue, 

(48-th avenue) do Roscoe i następnie pieszo do polskiego ko- 
ścioła — na zachód. 

Szajkowski = Kolanowski 
2975 Milwaukee Ave. 

Wymieniamy i Sprzedajemy 

5tec i wielu innych. Tera? cl wezy— 

icy młodzieńcy, którzy byli prawą 

>ęką swych ojców i podporą staro- 

ci walczą brat przeciw bratu — a 

:a czyją sprawę — chyba za polską 

rie?! 

I nie ma teraz nikogo, ktoby by! 

iźwignią gospodarstwa, ktoby pa— 

iurami wytrwania mógł z tej maoo- 

izej ziemi, ze srogiego kamienia, 

wydrapać ćwierć zboża lub parę 

torcy kartofli. Z ubytkiem ludzi po- 
izedł w parze brak koni. Na uboczy 

łubiny, Palęnicy, Bryarki, wyginają 

jrzbiety wychudzone krowiny, a nad 

idręczoną pracą nikt się nie ulitu- 

e, a każdy ją pędzi na gwałt, gdyż 

•ola nieuprawiona czeka w ponie- 
wierce ugoru. Gdzieś zabłąkany koń 

iię wlecze, a pracuje, aby jak naj- 
prędzej skończyć, bo czasu nie ma. 

>zisiaj orze, a jutro pójdzie na pole 

)itwy. Brak sił roboczych, więc je- 

leń drugiemu pomąga, nie ma cza- 

iH do stracenia, więc i w nocy sły- 

hać grzyt pługa i postęp pracują- 

yoh1 na wierzchach. Piękne rzeczy 

lowiadujemy się, że obok linii bojo- 

vej konie wojskowe uprawiają grun 

a chłopskie. Jaka to ulga dla rolni- 

ca! U nas, oczywista, tej pomocy 

lie było i nie ma. Na całą wieś, li- 

żącą 4,000 ludności, jest zaledwie 

cilka par koni i te są rozchwytywa- 

ło. Za pieniądze nie można najmo- 

wać, — istnieje już handel wymien- 

y. Przez ciągłą pracę są te szkapiny 

wynędzniałe i przez to nie' przedsta- 

wiają żadnej wartości Noc i dzień 

>ez wytchnienia w zaprzęgu. Rolnicy 

rzyjęli z niekłamaną radością roz- 

>orządzenie, zalbranlające wywozu 

środków żywności i koni. Piękny za- 

caz — ale w tych dniach mają o— 

(tatki jako „forszpany" iść na po- 

e bitwy. A krowy do uciążliwej pra- 

ry w górach, na gruncie kamieni- 

itym, się nie nadają; po kilku 

liliach, przy nędznem odżywianiu, 

wyglądają jak szkielety. Trudno — 

rzeba pazurami drapać, zębamJ 

gryfa dolę· człowieczą. Wszyscy w 

polu zapracowani, od najmłodszych 

do najstarszych; od rana do zmierz- 

chu grzbiety pochylonych ludzi, u- 

prawiają ten zagon. Kiedy przed 

rokiem roiły się setki kuracyuszy po 

górach i parkach, teraz przesuwają, 

się oddziały wojsk, a napełniwszy 

swe manierki wodą krystaliczną —- 

Józefiną lub Stefaną — wyruszają w 

dalszą drogę. Nie jedna z matek 

hib żon idzie na spotlranie ich, czy 

przypadkiem nie ujrzy syna lub 

męża — lecz niestety, nadzieje za- 

wiodły, bo oni walczą w granicach 

nieprzyjaciela. 
J. Mastalski. 

.-! < . - 

PODZIĘKOWANIE. 

Osiemnaście lat chorowałam 

a nawet poddałam się ciężkiej o- 

peracyi, ale nadaremnie. Dora- 

dzano mi drugą operacyę. Uda- 

łam się do Dra Sieminowicza, 

1515 Division ul. róg Milwaukee 

ave.f on wyleczył mnie bez ope— 
racyi zupełnie. Dziękuję doktoro- 
wi bardzo: polecam jego lecznicę 

beznadziejnie chorym. 
Wiktorya Smitt, 

1742 W. Ohio ul. 

PODZIĘKOWANIE. 

Niniejszem pragniemy złożyć 
nasze serdeczne podziękowanie 
wszystkim tym, tak księżom, 
krewnym i przyjaciołom za 

wzięcie udziału w pogrzebie naj- 
ukochańszego męża mojego i oj- 
ca naszego śp. Franciszka Goła- 

szewskiego, a zwłaszcza człon- 

kom Tow. Foresterów św. Woj- 
ciecha, Dwór nr. 62, Tow. Rze- 

mieślników Polskich grupy 3. Z. 

Bankes obniża kawę 
każdy dzień podczas 

Lipca. 
* ' r* -.·-· I 

.... 

Dając naszym kostumerom « Chicago 

przeszło $3000, oa ty 32 gą rocznicę 
Najlepsza kawa zniżona do 24c ft. 

Wyborna Santos do 17c ft 

BANKES A SKŁADY KAWY. 
Pftłnoc. Ztch. Stron» 
1644 W. ChłenoA»·. 
104A Milwtakf· . 

Mllwuke· ·. 
MOI MllT-»uk<* ·. 
>710 W. Sorti» A» 

Zftchodnit atroM 
1810 W. MadUoa «L 
**> W. Midlao» «1. 
1881 Bln· Isltnd Am. 
1117 B, Ha'.'tfd uijc* 

iMt* i. HilitHI uiie* 

1813 W. lit» alloi 
8JOł W. «g» al te» 
Południowi etroa» 

8083 Weitworth » 

8417 . H»l«t*i ultat' —,- . 

47» H. AthUad Am. [1· ». CUrk «lie· 

Północna Stron*. 
408 W. DlrietonallM 
7S) W. North At·. 
S8ł< Lincoln . 
tui Lincoln At·. 

tN. P. i Unii Stolarzy No. 1786. 

Jeszcze raz wszystkim zasyłamy 
staro-polskie .,Bóg zapłać." ... 

W smutku pogrążona. 
Balbina, żona, 

wraz z dziećmi. 

ZAPALENIE ŻOŁĄDKA. 

(Nieprzyjemna ta choroba jest 

przeważnie spowodowana nie- 

! strawnym pożywieniem, niedo- 

kładnym żuciem, alkoholowymi 
nadużyciami i zakażeniami a mo- 

żna ją rozpoznać przez obecność 
bólu w okolicy żołądka, stratę a- 

petytu, obłożny język, gorącz- 

kę, zatwardzenie, womity. prag- 
nienie, ból głowy i ogólne przy- 
gnębienie. Stan taki wymaga na* 

tychmiastowej pomocy. Najpier-I 
wszą rzeczą do zrobienia jest u- 

żyć Trinera Amerykański Elixir 

Gorzkiego Wina w celu zupełne- 
go przeczyszczenia wnętrzności i 
ich wzmocnienie. Daje on dużą a 

często stałą ulgę i jako „pierw- 
sza pomoc" jest on najlepszym 
lekarstwem. Jest on także często 

użyteczny w innych zaburzę- 

38. — Sprzedamy lub wymienimy 
dom na JadwŁgowie, rentu $57.00 

?e~le: $5500 
39. — Dwu piętrowy drewniany 

dom na trzy mieszkania w Avondale 

rentu $31 miesięcz- -jaa 
nie. Cena .... 

40. Dom na Stanisławowie przy 
Holt ulicy, 6 mieszkań, gaz, rentu 

Kr.1::.'..'... $8000 
41. — Dwu piętrowy dom w A~ 

vondale, rentu $22 miesięcznie. — 

tylko $2300 
42. — Dwu piętrowy drewniany 

dom w Avondale, 3 mieszkania 4 po- 

kojowe. Rentu $40 C/ 
miesięcznie.. Cena ...-. . 

43. — Dom drewniany i murowa- 

ny w pobliżu Humboldt boul. trzy 
mieszkania po 6 pokoi, jaaa 
Rentu $600 rocz. Cena 
"44. Dwu piętrowy drewniany dom 

w. Avondale, dwa mieszkania, $23 
rentu miesięcznie. 

$2500 
45. Dwu piętrowy drewniany dom 

w Avondale, trzy mieszkania, rentu 
$32 miesięcznie. (COQfkA 
Cepa J>ZOl/U 

46. Dwa domy na fundamencie, 4 
6 pokojowe mieszkania. £ q 
rent $864 rocznie. Cena.j)0«5vJv/ 

47. Trzy piętrowy drewniany dom 
w Avondale, $34 rentu miesięcznie. 
Cena 

tylko 
48. Dwu piętrowy dom w Avon- 

J.t. - C ł i «nlrnl 

$3500 

57. — Murowany dom na cztery 
mieszkania w Avondale, rentu 
$1416 rocznie, gaz i elektryczność, 

0cfnaWan,e.W0J'.·.: .$10500 
58. Dwu piętrowy murowany dom 

w Avondale, cztery mieszkania, 5 1 
4 pokoi — rentu £ « 
$1166 rocznie. Cena IUUU 
59. Norożnikowy dom La Wacła- 

wowie, dobre miejsce na grosernię, 
3 wielkie mieszkanie £ j 
gaz i elek tryczoość. Zaj) 1 ZUUU 

60. Dom biznesowy przy Milwau- 
kee ave., rentu $75 miesięcznie, 3 
mieszkania i skład. 

$Q5()0 
61. Murowany dom w Avondale, 

skład· i trzy renta $68 <£/*7| 
renta miesięcznie. Cena 3)0/UU 

62. Dwu piętrowy podwójny dom 
w Avondale, furnace, cztery miesz- 

kania, rentu $86 miesięcznie, nowy 

Cena TT. ... — $11500 
63. — Dwu piętrowy nowy muro- 

wany dom na dwa mieszkania, 5 i 
6 pokoi, gaz i elektryczność, rentu 

,50^1Sczn,e. $65()() 
64. Ośm domów w Belmont Gar- 

dens, 5 16 pokoi, ogrzewanie wodą, 
ulice brukowane 1 zapłacone, rentu 

Zl ;oc*n!e· $7000 
65. Dwu piętrowy murowany dom 

w AVondale, dwa mieszkania 5 po- 
kojowe, gaz i elektryczność, wysoM 
"nt· «5500 

gaz, kąpiele, basement 57 
i góra. Cena 

49. Trzy piętrowy dom w Avonda- 
le, 2 mieszkania 4 pokojowe, rentu 
$500 rocznie. /£ /\ 
Cena $40UU 

50. Dwu piętrowy drewniany dom 
w Avondale, 2 mieszkania 4 pokojo- 
we, rentu $312 / (t 1 
rocznie. Cena 

51. Dwu piętrowy dom w Avon- 
dale, dwa mieszkania, ulica bruko- 

wana, rentu $286 rocz- ^ 
nie. Cena .......... 

52. Dwu piętrowy dom w Avon- 
dale, ulica brukowana. 

Cena ;3>Z4()U 
53. — Cottage w Avondale, 5 po- 

koi, lota 31X125. ulica brukowana, 

tyTo ·. $2000 
54. — Trzy piętrowy murowany 

dom w Avondale, 5 mieszkań i 

ekład, rentu $1260 <£ | ^/ 
rocznie. Cena J/ 1 

55. — Narożnikowy dwu piętro- 
wy dom na Jadwigowie, ulice bruko- 

wane, trzy mieszkania i skład, — 

rentu $85 mleeięcz- 7 
nie. Cena jO/UU 

56. — Dwu piętrowy dom muro- 

wany w Avondale, gaz i elektrycz- 
ność, ogrzewanie wodą, rentu $1440 

Cerrn1. $ 11 000 

66. Dwu piętrowy murowany dom 
przy Dlversey ave., 5 i 6 pokoi, ulica 
brukowana, rentu $50 <£*7| 
miesięcznie, furnace. /UUU 

67. — Biznesowy dom przy Bel- 

mont ave., rentu $55 CA'AA 
miesięcznie. Cena .. ,. ^OoUU 

68. — Podwójny dom narożnikowy 
w Avondale, cztery mieszkania 6 14 
pokoje, rontu $88 mie £ j 
sięcznie. Cena I ̂ UUU 

69. — Murowany dom na 2 mie- 

szkania, po 6 pokoi, rentu $54 mie- 

sięcznie, ulica bruko- AA 
wana. Cena . .3/OuvU 

70. — Dwu piętrowy murowany 
dom przy ,Diversey ave. 5 i 6 pokoi, 
furnace, gaz i elektrycz- CflA 
ność. Cena JOwvU 

71. — Dwu piętrowy dom z ka- 

miennym frontem na Independence 
boul., 5 1 6 pokoi. Ęj ̂ 00 

72. — Trzy piętrowy murowany 
dom w Avondale dodatkowa lota; 

rentu $540 rocznie. ^ y- 

Cena ··5 
73. — Dwu piętrowy dom na Ja- 

dwigowie, ulica brukowana, 5i 6 po- 
koi, gaz l kg piel, -- CC "2 AA 
kamienny front. Cena .JJOoUU 

74. — Dwu piętrowy murowany 

dom na Jackowie, ulica brukowana 

dwa mieszkania 4 po- (t JOAA 
koje. Cena . 54oUU 

niach, przy których występuje 
zatwardzenie. Cena $1.00. Do na- 

bycia w aptekach. Jos. Triner, 

Manufacturer, 1333—1339 S. Ash- 

land ave., Chicago. 
—o— 

iNabrzmiałe albo bolesne jako- 
też i wyczerpane muskuły po- 

trzebują Triner's Liniment. Spró- 
bujcie tego natychmiast. Cena 

25c albo 50c, pocztą 35 albo 60. 

Nieprzyjemni ludzie. — Ponu- 

rzy tetryczni i pesymistyczni są 
ludzie dla tego, ponieważ ich 

krew i wątroba nie są w porząd- 
ku. Jeżeli masz przyjaciela, który 
jest ustawicznie w niedobrym hu- 
morze — a może sam nim jesteś 
— polecaj Dra. Piotra Gomozo, a 

zobaczysz, jak szybko nastąpi , 

zmiana. Niczyja krew nie była 

jeszcze tak zatrutą, ażeby to le- 
karstwo jej nie wyczyściło, żad- 

na wątroba nie była tak odręt- 
' 

wiałą, którejby nie odżywiło. Nie 

jest sprzedawane przez apteka- 
' 

rzy. Można je nabyć tylko od lo- 

kalnych agentów, lub piszcie do 

Dr. Peter Fahrney and Sons Co., | 

19—25 South Hoyne ave., Chi- 

cago, 111. 

Portret Pade- 

rewskiego 
w przepięknem wykonaniu, 

przedstawiająca wielkiego tlgo 

patryotę polskiego w postawie 

wołającego: ,,Ratunku! Ratunku 
dla Polski!" — są do nabycia w 

Administracyj Dziennika Chica- 

g"oskiego po cenie 50 centów za 

egzemplarz. Cały dochód ze 

sprzedaży tych portretów prze-- 
znaczony jest na fundusz naro- 

dowy imienia Paderewskiego ce- 

em rozwinięcia akcyi dążącej do 

ciągnięcia niepodległości Polski. 
Portret taki będzie ozdobą każ- 

iego domu polskiego, a zarazem 
dowodem, że jego mieszkańcy 

sragną przyczynić się do osiąg- 

lięcia niepodległości Ojczyzny. 

Illurtracye najpiękniejsze 1 w naj- 

rlękezym doborze podaje DZIEŃ· 

UK CHICAOO&KI. 

i 

Mamy do Wypożyczenia 
$1,500,000.00 

Na własności miejskie, na bardzo dogodnych warunkach 
Jeżeli macie zamiar budować, a nie posiadacie dosyć go- 
tówki iub też Jeżeli chcecie kupić dom a nie starczy Wam 

kapitału, natenczas zgtoście się do nas, a my Wam poży- 
czymy ile Wam będzie potrzeba. 

Wszystkie pożyczki robimy na 1 do 5 lat. 
Zgłoćęie się do 

Aa 1 _ 

reopies mock aras 

Stałe Bank 
Ashland Ave., róg 47-eJ Ul. 

Najstarszy, najsilniejszy i największy bank 
na zachód od Stook Yardów. 
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