
{Mamy do WypotycMDia 
I $1,500,000.00 
I Na wlaśności mieiskie. na Darto toni·* warnikach 

Jeżeli macie zamiar budować, a nie posiadacie dosyć go- 
tówki lub też jeżeli chcecie kupić dom a nie starczy Wam 

kapitału, natenozas zgłoście się do nas, a my Wam poży- 
czymy ile Wam będzie potrzeba. 

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

pies'Stock Yards 
Stałe Bank 

Ashland Ave., róg 47-ej Ul. 

Najstarszy, najsilniejszy I największy bank 

na zaehód od Stock Yardów. » 

—- ^_ * I 

Notatki Real- 

nościowe. 
Freitciszek B. Wnłczyk zakupił C. 

J. Hrui»ego realność przy Naah ville 

•vo. południowo zacuodni róg 
Finlau 

»ve. za $7S5. 

Rfrma· Gronowski zakupił od ftegi- 

ey Derengowskiej realność 
prsy Al- 

lan ave. południowo aac^odni róg 
Kim- 

tall ave. za $10. Obciążenie hipoteczne 

wyaoci $10,000. 

An tel a Kanie! zakupiła od Rozalii 

Rumzy realność przy Kilbourn ave. 

półaacno zachodni rig 
Roscoe ul. *a 

$1. OLci-wenie hipoteczne wynosi 

#2,900. 
Franciszek Lewaridoweki zakupił 

oa 

Katarzyny Sergot realność przy 
Long 

*ve. 24 stóp na północ od 
Humboldt 

za $2,200. 
Włchał Stajazak zakupił od 

Walen- 

tego Gofgowskiego realność przy 
Kee- 

ley ave. 332 stóp na północ 
od Lyman 

avc. z& $1.750. 

Józef Oreluk zakupił od Stanisława 

Spyt^alckie^o realność przy 
Loomis 

ave. 197 stóp na północ od Lyman 
av. 

za $i.97ć. Obciążenie nipotecane wy- 

nosi $2,500. 
Stefan Scniałek zakupił od Th« Hl- 

bcrian Banking Ase. realność przy 10 

pi. 291 stóp na wschód od State ul. 

za $355. 

Adam Tejszerski zakupił od A. 

Krosty realność .przy California ave. 

północno zachodni rójj 44 uL za $,300. 

Obciążenie hipoteczne wynosi $3,000. 

Jan Kwiatkowski zakupił od A. 

Pow«lia realność przy California ave. 

174 /.p na południe od 4C ul. za $10. 

Józef Morawiec zakupił 0d Andrzeja 

Łirptaka realność przy 4| ct. połud- 

niowo zachodni róg W. 445 ul. za $390. 

Jan Arrif zakupił nĄ H. H. W«. 

eelU realność przy 42 ct. 110 sfóp 
sa południe od W. 49 ul. za $<06. 

Janina Turek zakupiła od M. Ja- 

na realność przy 43 ave. południo- 
wo zachodni róg W. 62 ul. ?a $400. 

Jak/>b Filipek zakupił od X. Han- 

•oea realność przy Klłpatrkk ave. 

I 
6o stóp u* południe od W. 53 ul. 

za $250. 

Jerzy Rotwcaok zakupił od H. F. 

Hohmanna realność przy Marehfleld 

ave. 124 stóp u a północ od 54 ul. 

za. $2,400. Obciążenie hipoteczne wy 

nosi $1,500. 

August Czoski zakupił od Mikoła- 

ja Jarkiewicz realność przy Racine 

ave. 236 stóp na północ od W. 52 

ul. za $1,000. 
Stanisław Andrzejewski zakupił od 

Augusta Czoskiego realność przy Ra 

cine ave. 236 stóp na północ od W. 

52 ul. za $1,000. 
Jan Szestakutas zakupił od Mi- 

chała Rożeńekiego realność przy 

Sacramento a>e. 387 stóp na póinoc 

od Archer ave. za $600. 
Stanisław Kubiak zakupił od C. 

O. Carłsoua realność przy Kenneth 

ave. 16y stóp na połudaie od W. 28 

ul. za $2,400. Obciążenie hipoteczne 

wynosi $1,800. 

Jan Helizoa zakupił od Pelagii 

Pawłowskiej realność przy Huron ul. 

191 stóp aa wschód od Hoyne ave. 
za §4,900. 

Ludwik Jankiewicz zakupił od K. 
I Szutowkza realność przy Huron ul. 

: 96 stóp na wschód od Ayres ct. za 

$10. Obciążenie hipoteczne w/nosi 

Jaa Szutowicz zakupił od . . 

Hasa realność pr=y Huron ul. 96 stóp 
na wschód od Ayres ct. za §2,675. 

Obciążenie hipoteczne wynosi $60C. 

Siani: ław Kopiclski zakupił o<l 

Juliusza Zyka realność ·*7 Noble 

ul. północno wschodni róg Critten- 

den ul. za $10. 
Michał Cichowicz zakupił1 od An- 

toniego Nowaka realność przy Wil- 

mont ave. 192 stóp na północ od 
Leavitt ul. za $10. Obciążenie hipo- 

teczne wynosi $800. 

D. Sberwin zakupił od Stefanii 

Ftorki realność przy Winchester av. 1 

100 stóp na północ od Iowa ul. ba 

$1,500. Obciążenie hipoteczne wyno 

sl $2,750. i 

Michał Szura zakupił od E. Wojda 
ka realność przy Winchester ave. 

166 »'óp na południe od Division 

ul. za $6,550. Obciążenie hipoteczne 

wynosi $4,000. 

Szczepan Śmiałek zakupił oć Sie- 

fana Brosv realność przy Wlnchest 

ave. 213 stóp na południa od Herv 

ul. za $2*900. 

ZEZWOLENIA NA ŚLUBY 

Niżej podajemy zez wołania na i 
by, numer porządkowy, oraz wiek 
buj^cych. Mieszkanie ich znajduje < 

w Chicago, chyba ta adres inny J< 
podany. 
Numer Wi 

702,880 A. Paczek, Marya i>y- 

gadło 30 

S84 Leon Sadowski, W. Mi- 

chev.c^ 33- 

895 A. Wardzała, Zofia 

Białek 27- 

899 S. Kv.wdrik, M. Dode ?5- 
902 B. Mik la s z, K. Kuder 

ka 28- 

907 A. Suski, ApohUa 
Hojnacka 22- 

99 H. Hridna, S. Duffek 22- 

911 Stefan Parys*, A. Mar- 

chlewska 24- 

915 Jan Karsa, M. Wan-ke 23- 

918 M. Stefanik, Marya Fe- 

ro 26 

929 L. G radziecki, Anna Bre- 

cińska 24 

942 Karol Jordan, E. Ki- 

kulska 21 

943 Jan Kuceński, B. Pe- 

tremba 24 

*53 Jan Ekrudz, K. Ben 22 

960 J. Pekarek, Maryr, 

Fruby 22 

965 Józef Sandowski. Ste- 

fania Romanowska 23 

żadnych szalbierzy 1 a cl $ sac 

czyhających na kieszenie łatwowi 

nych, nie ma DZIENNIK CHICAG 

SKI na wy oh szpaltach, bo zawi 

pracuje dla dobra ludu. Oszukać 

„tire saJee'* stanowczo w DZIEŃ] 

KU CH1CAGOSK1M ogłaszane 1 

nie mogą. 

W KENSINGTON, PA., 

I można dostać Dziennik Chica< 

! ski u agenta J. Sowul, 601 

Third ave. 

Znacie 

Prince Albert 

'TJTIADOMO jak Prince 
Albert tytuń 

Vf jest dobry do fajki albo do ręcz· 

nie zwiniętego papierosa. Zapomina się 
o gryzieniu języka, o przypiekania 

w 

gardle, a czają się przyjemny chłodny wonny 
aromat jakiego się przedtem nie z^ało. Otóż 

to 

taiNCE Albert 
narodowe palenie tytoniu 

Możecie palić tak zawzięcie jak dłngo chcecie, 
od rana do wieczora, ale 

nigdy nie poczujecie gryzienia na języku, ponieważ 
Prince Albert jesi 

robiony patentowym procesowi, który 
właściwości gryzące i przypieka- 

jące z niego wewa. Proce* ten jest wyłącznie 
naszą własnością. Żaden 

inny tytoń nie może takim być jak Prince 
Albert. 

Kapci· ładną małą błam nkę, nałóżcie 
do fajki albo nwidcie papiero- 

sa i poznajcie co rzeczywiście przyjemne dobre palenie jest 
Kap«lePrlae· Alsert gdtjekajwick w eserwo- 
»«J bljiMMM· 10·. ptfkur wwvobt 

Włfw>»k 

Se t w ptąknroh fant. I pół fan. wO|MBlkMh> 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., WinstoivSalem, . C 

NA DWORZE KSIĘCIA 

„PANIE KOCHANKO" 
POWIEŚĆ 

przu WltdxBMm Trąmpejr4tlrie|o. 

(Q| dtliry). 
Okazały jegomość aż pokraśniał na licu i zda- 

wało się, że mówiącemu rzuci się w objęcia: 
— A to traf szczególniejszy! — zawołał roz- 

radowany. — Farę miesięcy wędruję, różne ludy i 

kraje widziałem, zdawało mi się, że lada chwila 

posłyszę węgierskie „bassamterentete", a tu zabłą-l 
dziliśmy w drodze, w jakimś zapadłem kącie, gdzieś 
na skraju świata spotykam Litwinów. I niech mi 

tutaj ksiądz Tryzna raz jeszcze powtórzy, że Pan 

Bóg się od nas odwrócił, panie kochanku. 
I Wąrskiemu topniało serce, chciał jednaki 

szczerze wiedzieć, z kim ma do czynienia i dlatego 

powtóraył .pytanie, dodając z przyciskiem, że prze- 
cież Litwitv Litwinowi nierówny i zawsze trzeba 

się upewnić, czy gość zasługuje na odpowiednią e- 

stymę. 
W pokoju dobrze już robić się zaczęło ciemno, 

więc też Warski nie mógł dobrze przypatrzeć się 
wszystkim postaciom, a szczególniej owemu panu, 

który zdawał się tutaj przewodzić wszystkim. 
— Nie wyleciał 011 sroce z pod ogona — mówił 

do siebie powiernik pana Żubra. — To jakaś gruba 

ryba, przywykła do rozkazywania, pan z panów. 

Ale kto to być może i co go z całym dworem zapę- 
dziło z Litwy aż tutaj pod węgierską granicę? 

'Warski bił się w ten sposób z myślami, gdy 
ów wyniosły pan, zasiadłszy na ławie i rozparłszy 
się wygoduie, a nogi wyeiągając przed siebie, 

rzekł : 
— Jeżeli waszmość, panie kochanku, chcesz już 

tak dokumentnie wiedzieć, kogo ci piekło, boć chy- 
ba nie niebo zesłało z Litwy, no4 to ci powiem. 

Chrząknął, obejrzał się i przywoławszy Bo- 

rowskiego, niby szeptem, ale tak głośno, że słyszeć 
można było w drugiej izbic każde słowo, zapytał: 

— Jakże to ja się nazywam Borosiu, panie ko-1 
chanku? 

Zapytany dla uratowania położenia, zakaszlał 

się mocno, a potem podsunął się do Warśkicgo, 
rzekł : 

— Ten oto pan, którego widzisz waszmość, 

nosi stare nazwisko „Krakajłło.*' 
— '"Wolne żarty! — zaśmiał sie Warski. 

— Zje- 
chałem całą Litwę i Żmudź całą. znam wszystkie I 

rody, ale o Krakajłłach jako żywo nie słyszałem. 
— Źle szukałeś, panie kochanku — zdetono- 

wany nieco wpadł w te słowa jegomość z ławy. 
— Nie zwiedziecie mnie, nic od dziś żyję prze- 

cież na świecie, jak to mówią, .szpakami jestem 

karmiony. Zresztą wolna wola wymienić nazwis- 

ko, łub nie. Jeżeli ludźmi jesteście, którzy Boga 

noszą w sercu, którzy nie dla czynienia krzywdy 
zjawili się tutaj, jeżeli szlchacicami a (Litwinami 

się mianujecie, to "witamy całcm sercem. Różne 

wypadki chodzą po ludziach i wiem, że «ieraz ta- 

jemnicę jakąś trzeba głęboko zaszyć w piersi, aże- 

by się świat nie dowiedział. 
— Mądrze powiedział, panie kochanku — huk 

nął pan z ławy — i gdybym miał puliar pod ręką, 
duszkiem wychyliłbym za jego zdrowie. 
— Niestety! — uśmiechnął się Warski. rozkła- 

dając ręce, — puhar możeby się znalazł z dawnych 

zabytkó wrodzinnych, ale nie byłoby co wlać do 

niego. Nasze piwnice wyschły, a włąściwie nigdy 
nie były napełnione. 
— Jakże to być może? — z pewną litością w 

głosie zawołał pan okazały. — Przecież szlachcic 

uic jest ani gęsią, ani kaczką, ażeby wodą miał się 

raczyć, 
I otrząsnął się z takim wstrętem, żc aż to wy- 

wołaiy uśmiech na wszystkich twarzach, poczem 

zapytał : 
— A cóż nam zamierzasz dać do przekąszenia? 
— To, czcm chata bogata i rada. My wieczo- 

rami poprzestajemy na zupie z kawałkiem chleba, 

jeśli zatem nie pogardzicie, to misy mogą być za- 
raz przyniesione. 
— Żubr Michał zakrapia się wodą. Żubr zaja- 

da zupki! — ze zdumieniem wolał przybyły. — 

Świat się kończy, panie kochanku. A toć Reforma- 
ci, co mówię, Kameduli, którzy na post wieczysty 
ślubowali, lepiej się pożywiają. 

— My też żyjemy tu, jak pustelnicy i chwalić 

Boga. zdrowie nam służy, siły dopisują, a biedy nie 

cierpimy, choć, jak zapewne widzieliście po dro— 
dze, z wołem trzeba się zaprządz do pługa, ażeby 
z tej ziemi twardej i zimnej nawet takie skromne 

pożywienie wydobyć. 
— Biedny pan Michał! — jęknął przybyły i 

zadumał się na chwilę, ale zaraz ocknął się i za- 

wołał wesoło: 
— Nie martw sie o nasze przyjęcie, wszystko 

się znajdzie. Borosiu. panie kochanku, zajrzyj do 
sań, czy tam jeszcze cos pozostało z zapasów. Pa- 
chołkowie niech przyniosą dywany, skóry jelenie 
i łosiowe rozłożyć wygodnie. Miejsca znajdzie się 
dosyć, a przypomną mi się dawne, dobre czasy, 

kiedym to podróżował po Turcvi i z sułtanem na 

ucztach bywa. Zawsze wtedy siadaliśmy sobie w 
kucki. My przezorni jesteśmy Litwini, nie puścili- 
śmy się w podróż daleką bez spiżarni. Borosiu! a| 
chrustu niech naznoszą, ogień zapalą przed dwo- 
rem i zgrzeją ów bogis hultajski, co to w nas zao-j 
patrzyli, panié kochanku, Bernardyni wileńscy. 
W jednej chwili ruszył Borowski, a z nim kil-1 

ku innych przybyłych, ażeby spełnić polecenie. 
Warski skorzystał ze sposobności i wysunął się do 
kuchni, gdzie żona z wielką niecierpliwością ocze- 
kiwała na jego przybycie. 
— I cóż ty na to, Antosiu? 

— zawołała, przy-] 
biegając do męża. 

— Sam nie wiem, co to ma znaczyć — odparł. 
Albo to są franty, które jeżdżą po świecie, bawiąc 
się i drwiąc sobie z ludzi,.albo jacyś awanturnicy, 
czekający przygód i guza, albo może drapichrusty 

zwyczajne, rozbijający po laseh. 
(Ciąg dalszy nastąpi). 

jf JULIUSZ VERNE 

IW PUSZCZACH AFRYKI I 
I OPOWIADANIE I 

Spolszczyła B. Kowalaka. V 

(Ciąg dalszy). 
Nie chcąc go puścić samego, postanowił to- 

warzyszyć mu skraju lasu, chociaż miał prze- 

konanie, że było to zuchwalstwem, niepotrzebnym 
narażanięm się na niebezpieczeństwo. 

Nagle Kamis zatrzymał się. jak również Maks 

Huber i Langa. Wszyscy odwróciłj się plecami do 

lasu. Teraz nie tajemnicze ognie zwróciły ich uwa- 

gę, gdyż te, jak gdyby zdmuchnięte powiewem na- 

głego huraganu, pogasły, i głębokie ciemności za- 

legły horyzont. 
Ze strony przeciwnej słychać było szczególny 

hałas, jakby dalekie, przeciągłe ryczenie lub jakieś 

sapanie przez nos, które można było porównać do 

tonów olbrzymich organów kościelnych. 

Czyżby to burza groziła z tamtej strony ho- 

ryzontu, a· te stłumione grzmoty byłyżby jej zapo- 

wiedzią? 

.Nie, to nie było żadne z tych zjawisk przyro- 

dy, które pustoszą Afrykę południową. To charak- 

terystyczne ryczenie zdradzało pochodzenie zwie- 

rzęce. Głosy te musiały $ię wydostawać z olbrzy- 
mich paszcz zwierząt, nie zaś z chmur przesyco- 

nych elektrycznością. Zresztą na niebie nie było 
widać płomiennych gzygzaków. Horyzont dokoła 

był jednakowo zaciemniony. Między drzewami nie 

błyskało teraz ani jedno światełko. 
— Co to jest, Kamisic? 
— Wracajmy do obozu — odpowiedział zapy- 

tany. 
Nadsłuchując bacznie, towarzysze rozróżniali 

jakieś ostre dźwięki, które niekiedy jak świst loko- 

motywy przerzynały wrzawę i ryki, coraz wyraź- 
niejsze i bliższe. 

— Nie mamy ani chwili do stracenia 
— rzekł 

przewodnik — wracajmy co sił starczy. 
III. 

Rozproszenie. 
Maks Huber, Kamis: i Langa w dziesięć minut 

przebyli tysiąc pięćset metrów, dzielących ich od 

wzgórza. Nie obfejrzeli się nawet ani razu poza sie- 

bie, nie troszcząc się o krajowców, którzy mogli ich 

ścigać, zagasiwszy ognie. Ale w stronie lasu pano- 
wała cisza, tylko z przeciwnej strony słychać było 
wrzawę i hałas. 

W obozie panowało przerażenie. Niebezpieczeń 

stwo, które zagrażało, było tego rodzaju, że ani od- 

waga. ani rozum, nic tu poradzić nie mogły.... U- 

cickać przed nim także było zapóźno. 
Maks Huber i Kamis połączyli się z Janem 

Cort i L'rdaksem, którzy czekali na nich o pięćdzie- 
siąt kroków przed wzgórzem. 
— To stado słoni tpędzi w tę stronę! — zawo- 

łał Kamis. 
— ak — odpowiedział Urdaks — za kwadrans 

będą tutaj. 
— Uciekajmy do lasu — rzekł Jan Cort. 
— Las ich nie powstrzyma w biegu — zrobi 

uwagę Kamis. 
— A krajowcy? — zapytał Cort. 
— Nie mogliśmy ich dostrzec — odpowiedzią 

I *uaKs iiuDcr. 
— Jednakże oni pewno nie wyszli z lasu? 
— Z pewnością, że nie ! 
W dali, może o pół mili, widać było falując* 

cienie, poruszające się na przestrzeni stu sążni 
Przedstawiało się to jak olbrzymi bałwan morski 

przerzucający z hukiem swe spienione wody. Od 

glos ciężkiego stąpania szedł po uginającym sic 

gruncie i odbijał się drżeniem pod stopami naszyct 
podróżnych. Ryki i gwizdania stawały się córa; 

przeraźliwsze, syczące oddechy i dźwięki, podobni 
do uderzeń w drewniane kotły, wrzawą napełniał) 
powietrze. 

Ci, którzy podróżowali po Afryce środkowej, 
porównywają tę wrzawę z hałasem, jaki czyni pułk 
artyleryi, pędzący ną pole bitwy, przy przenikli- 
wym głosie trąb. 

Można sobie wyobrazić przestrach naszej kara- 

wany. której groziło zmiażdżenie przez słonie! 
Polowanie na te olbrzymie zwierzęta połączo- 

ne bywa z wielkim niebezpieczeństwem. Jeżeli się 
uda zaskoczyć takie zwierzę pojedyńczo, odłączone 
od 'bandy, do której należy, jeżeli strzał jest pcwmy 
i dosięgnie go pomiędzy okiem a uchem, niebezpie- 
czeństwo bywa zażegnane; ale jeżeli stado składa 
się choćby z sześciu sztuk tylko, należy przedsię* 
wziąć jaknajwiększe ostrożności. Wobec pięciu lub 
sześciu par rozgniewanych słoni wszelki.opór by- 
wa niemożliwy. , 

'A jeżeli setki tych potężnych gruboskórych 
zwierząt rzucą się na obóz, a tak liczne stado ń:e 

bywa rzadkością, wtedy nic nie zdoła powstrzy- 
mać ich biegu, tak, jak nic nie zdoła powstrzymać 
spadku śnieżnej lawiny, lub oberwania się skały, 

, strącającej okręty w wodne otchłanie. . 

Ale pomimo tego, że słonie są dzfs jeszcze li- 

czne w tej części świata, znikną one jednak wkrót- 
ce. Ponieważ każdy słoń dostarcza za sto franków 
kości słoniowej, europejczycy polują na nie zawzię- 
cie. Podług obrachunku pana Fou rocznie zabijają 
około czterdziestu tysięcy słoni na lądzie afrykań- 
skim, co dostarcza siedemset pięćdziesiąt tysięcy 
kilogramów kości słoniowej, wysyłanej przeważnie 
do Anglii. Jeśli tak dalej pójdzie,/wyginą one zu- 

pełnie. Czyżby nie lepiej było przyswajać te zwie- 
rzęta do posług domowych? Toć jeden słoń zdolny 
jest udźwignąć trzydziestu dwóch ludzi i odbywać 
bez znużenia dalekie podróże? Oprócz tego słoń o- 

swojony wart byłby tak. jak w Indyach, od tysią- 
ca pięćset do dwóch tysięcy franków, zamiast stu 
franków, których dostarcza «po zabiciu. A nadto sło- 
nie żyj^ bardzo długo, jakaż więc korzyść z tego 
zwierzęcia żyjącego! . 

' ' 

(C;~- dalszy nastipi). 
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Być silnym żarowym 
! jest pragnieniem każ- 

dego mężczyzny i 

kobiety. 
Jefeli lekarz, którego w y macie od 

lat wai ni· wyleęaył, dlaczego nie 

Idziecie do specjalisty, który nie za- 
mierza leczyć wszystkich chorób, al· 
koncentruje swe zdolnoécl w jednym 
kierunku. | 

Ja mam 35-letnig praktyk® lekar- 
ska wtym kraju, na klinie· w Pary- 

tu, Berlinie 1 Wiedniu. W moim biu- 
rze znajdziecie X Promiegle 1 Inne 

elektryczne przyrządy, jak równie· 

Termo-Therapy. Za pomoc* tycht· 
wyleczyłem. 
Jaka wasza słabość f _ 

Jesteście chorzy na tołgdrt, wnę- 

trzności, serce nerki, reumatyzm, bo- 

leści wkrzyżach, brak krwi, x·* lob ło- 

nie, chorobę oczna, uszna, albo Inne 

nerwowe lub chroniczne choroby? 
Jeteli tak, to nie traćcie czasu, ale 

sie postarajole prędk· o dobra le- 

karska poradę. 
Wystrzegajcie. się (opeopatom) 

niedoświadczonych lekaraqr. 
Nie uiywsm eperacyl — tylk· W 

ostatnich wypadkach. 
WyiM wffjiie at« laewd liarodaw· 

nym sposobem. Lekarze starodawni 
1 ich sposób leczenia, zwykle nie wy- 

taczaj* całkowicie. Nie traćcie duéo 

oaasu u takich lekarzy,ale przyjdicie 
do mnie, a ja wam po radie aajlefiej. 
Niech was ni·, wstrijmuje brak pie- 
niędzy, moja zaplata jeet barda· 

mała, szczególnie dla blednyofc. Ja 

nie ogłaszam fałszywie, przyjdicie 
do meso biura 1 przekonajcie sic na- 

oozcie o prawdziwej metodzie lecze- 
nia choroby św. Wita/ 

Porada darmo. Godtlny: od I-tej 

ranę do 8-ej wieczorem. W niedziel· 

od 9-ej rano do 12-ej w południe. 

DR. KOEHN 
" 

740 W. Madison «I. róg Halsted. 
2-gie piętro. CHICAGO, ILL. 

ZNAKOMITA OFERTA 
Wierzchy paczek nebo wartości V3c 
Cały Kupon Wartości 

t VjC 

Kupcu i wierreh pudalka ma tf limt wartość 
Można wymienić m rot6wk« luk podarki 

(Ta oferta kofieiy elf 30 grudnia 19i5>. 
* 

P. Lorlllard Co.. Inc.. New York Z«l. 1T90 

1 

W' 

Radzimy 
tym wszystkim, którzy cier- 
pią na dolegliwości żołądka, 
wątroby albo niestrawność, 
używać 

TRINER'A 
American Elixir 

' 

gorzkiego 
wina. Środek ten (Uje zwy- 
kle natychmiastową ulgę 
przez przeczyszczenie wnę- 
trzności i wzmocnienie ich. 

Robiony jest z czystego,czer 
wonego wina i różnych, siół 
leczniczych. 

W Aptekach. Ceni $1.00 

JOS. TRINER 
FABRYKANT 

1333-39 S. Ashland ave. 
CHICAGO 

Dra Richtera 
PAIN EXPELLER 
przeciw Reuma- 
tyzmowi, zaziębię- 
nia lnh zeszty pnie- 
aiu człoaków i nu* 
akałów. 
Prawdziwy tyl- 
ko w paczkach 
jak tu wyryso- 
wane. 

Nic przyjmujcie 
paczki ole mającej 
rysunku,, Kotwicy" 
jako marka rejeat. 
rowana. 2Bc i oOc 
we wezyatk. apte- 
kach lab wprost u 

F. Ad. Richter & Co. 
74-10 Washington Sł. 

New York, . Y. 

W. J. LaBUY 
ADWOKAT 

Praktyki^jc we wszystkich eądach 
WUearem: #10 Milwaukee Areno· 

Telefon Monroe 3290 

Ofli w irftdmleśchi 1X7 X. Dearborn St 
Pokój leas Unity BM«. Tel. Oeatral taes 

Wm. Timmerhoff 
FaWyŁew pierwettnęjeych 
CYGAR 

Atafl fcnrtowey I tieulleany o»Jrom*łWi«f* 
ty tanin. Tri «(on Belmont & 

2057 . Kedzie are. Chicago, UL 

Andrzej F. Kucharski 
> ADWOKAT 

Ofis Pokój 306 Home Bank Badjuek 
Milwaukee I Aihlftnii » 

Mleickanle: 2239 THOMAS CLICA. 
Telefon w ofiaie: Telefon w domu: 
MONROE 8*78. HUMBOLDT iTK 
I'r*ktyk"Je w· wasjrstklch ifdtch. 

TTełuźy wam w iprawacb kupna 1 «płat rcalno44 

j, f. Śmietanka 
, ADWOKAT 
I* Wm4 VwblDitoi ulica, l-U pl|M 

Telefon jUodelob MM 

Wiceaorem: 02 Commercial m 
Taiefoa Seutb Oloaw -» 

'l ' m>liiilittliliiittiÉfeii'iMiiliiii11 


