
Łatwe Warun 
ki podług 

dogodności. 

Tylko 45 tych pięknych Colonial F 
komód specyalnie po g 

$1 

DZISIAJ ofiarujemy na sprzedaż 45 tvcli 
pięknych koniod po tej nadzwyczajnej 
nizkiej cenie, .lest doskonale zbudowana z 

prawdziwej wybranej łubiny, pięknie wyko0czone na złocisty ko- 

lor. Ma pniby plank wierzch, 40 cali «lłu^ri i 20 cali szeroki, Fran- 

cuskie szlifowane lustro, rozmiaru I22X2S cali. opra- 
<vione w i'calowy rame. Komoda ma 4 szuflady. 
Zauważcie kształtne Colonial słupki i podstawę, za $18.95 

y 
ΕΞ 

y 
Uważajcie na 

=a 3<K3tt-oÛ38 LINCOLN 
H-Ξ AVE. Otwarte we wto 

rek, czwartek i sobotę 
|£Ί wieczorom. 

054-1550 \V. ΧΟΚΤΗ 
AYK. Otwarte w po- 
niedziałek, czwartek i 

' soboty wieczorem. 

SiElEZMEE 

HMHJ 1908 
WABASH AV. 
otwarte w po- 
niedziałek i so 

bote wiecz 

1901 1911 
STATE STR.. 
otwarte w po- 
niedziałek i 
soboty wieci 

i 822 824 
Iw. CSrd ST. 
otwarte we 

wtorek, czwar 

tek i sobotę 
wieczorem. 

Pan Antoni Józef Cermak 
I 

sekretarz Stowarzyszonych To-1 
warzvstw : urodził sit* w Cze- 

_ 

! 

;hacli. dnia 9 maja 1873 roku.! 

Jest on synem Antoniego i Kata- 

rzyny z (Franków) Cermak: do 

Ameryki przyjechał wraz z rodzi- 
cami w roku 1874. Nauki pobierał 
w szkołach publicznej i czeskiej 
w lîraidwood, 111. Dnia 15 grud- 
i:a roku 189·"». poślubił pannę Ma- 

ry ç Horays, z Chicago, 111. Do- 

czekali się dotychczas trojga 
dzieci, a mianowicie : Leokadyę, 
lilię i Helenę. Do roku 189? za- 

trudniał się kopaniem węgla, kie- 

dy przeniósł się do Chicago i roz- 

począł interes sprzedawania wę- 
gli i drzewa. Interes ten prowa- 

dził aż do roku 19<>S, biorąc czyn- 

ny udział w polityce. W roku 

liK>tj obranym był sekretarzem 

Stowarzyszonych Towarzystw i 

..J-igi W olnościowej, który to u- 

rząd dotychczas piastuje. 
Od roku 1907 piastuje urząd 

prezesa „Lawndale Stowarzysze- 
nia Budowniczego i Pożyczkowe- 
go." 

Był członkiem 43-go, 44-go, 45- 

go i 46-go Zgromadzenia General- 

nej Législature na Stan Illinois. 

W roku 1909 w kwietniu był wy- 

brany członkiem „Rady Miej- 
skiej/' 

Należy także do' Demokratycz- 
nego Centralnego Komitetu. O 
becnie pan Cermak zamieszkuje 
pnr. 2532 S. Trumbull ave. Ofis 

jego znajduje się w Ratuszu 

Miejskim, pokój 804. 

(Ogt.) 

Kronika Miejscowa. 
SYN PROFESORA W ARESZ- 

CIE. 

Miał mówić, że prezydentowi wbi 

je nóż w plecy. 
Członkowie towarzystwa stu- 

denckiego „Betha Thcta Pi" poi η 

formowali kapitana T. L. Portera 

tutejszego szefa tajnej służby Stn 

r.ów Zjednoczonych, iż Ewal J 

Pietsch. członek tego towarzy- 
stwa, podczas dyskusyi z nimi o 

wojnie w lokalu tego towarzystw^ 
odgrażał się przeciw życiu prezy- 
denta Wilsona, mówiąc: 

„Gdybym miał sposobność 
wbiłbym nóż w plecy prezyden- 
ta"! 

Ewald Pietsch jest synem pro- 
fesora filologii i instruktora jeży- 
ka hiszpańskiego na Uniwersyte- 
cie Chkrago-skim Karla Pietscha. 

Młody Pietsch jest sam abitury- 
entem tego Uniwersytetu i od 
kilku miesięcy jest zatrudniony w 

zakładzie firmy Sears, Roebuck 
and Co. 

Kapitan Porter wyznaczył P. 

Drautzberga dla sprawy. Ten a- 

resztował Pietscha w rzeczonym 
zakładzie. 

Młody progernianin poddany 
został surowej indagacyi przez a- 

systenta prokuratora federalnego 
Ii. Epsteina i P. Drautzberga, w 

ciągu której przyznał się, iż słów 
mu zarzucanych użył. 

Zasadzono go za kratki, a ko- 

misarz federalny M. Foote nazna- 

czył jego kaucyę w sumie $10,000. 
Pietsch liczy lat 24. Starał się 

od zwolnienia od służby wojsko- 
wej tak u wydziału lokalnego jak 
ii wydziału apelacyjnego. Podo- 
bno jest spadkobiercą wielkiego 
niemieckiego majaku i ma kuzy- 
i ów we wojsku niemieckiem, co 

miało być powodem jego starań 

o zwolnienie. Aplikacyęjego je- 
dnak odrzucono i kazano stawić 
do asenterunkn dnia Jgo stycznia 
w Rockford. 

Podczas egzaminacyi przez fed. 

prok. Pietsch utrzymywał, że 

słów mit zarzucanych użył tylko 
w gorączce dyskusyi. Dalej zwra 

cał prokuratorowi uwagę na to, 
że jest abituryentein studenckim, 

pochodzi z dobrej familii, a 

ojciec jego jest profesorem Uni- 

wersytetu, a więc nie mógł użyć 
słów takich na scryo. 

Prokurator odpowiedział mu, 
że te wszystkie względy tylko wi 

iię jego powiększają. 
Młody Pietsch przyjął minę wy 

zywającą. gdy go prowadzono du 

więzienia. 
Ojciec jego starał się wczoraj 

c uzyskanie poręczenia, aby wy- 
dostać syna na wolność. 

Od czasu jak młody Pietsch 
pracuje dla firmy Sears, Roebuck 
and Co., mieszka we filii Y. M. 

C. Α., przy tymże zakładzie, lecz 

wieczorami bywał w domu lub w 

lokalu swego klubu studenckiego 
gdzie miał przywilej bywania. 

WIĘZIENIE DLA SPEKU- 
LANTÓW CUKROWYCH 

■NIEUNIKNIONE. 

Władze federalne postąpią nie- 
miłosiernie z tymi wszystkimi, 
którzy gromadzą i ukrywają wiel 

kie zapasy cukru ,powodując sztu 

czny brak i spodziewając się gru- 
bv zysk ściągnąć z cen, które 
wskutek braku wciąż w górę się 
pną. 

Nie ulega wątpliwości, że są 

tacy, którzy w takim celu już w 

lecie nagromadzili wielkie zapasy 
cukru, w pewnych magazynach 
chicagoskich. 

Śledztwo w tym kierunku pro- 
wadzi R. W. Childs, specyalnv a- 

systent prokuratora federalnego. 
Inwestygatorzy zwiedzą maga- 

zyny, zakłady hurtowne i składy 
drobiazgowe, a gdziekolwiek znaj 
dą dowody gromadzenia zapasów 
lub wysokich cen, winowajcom 
będą natychmiast procesy wyto- 
czone. 

Kara za gromadzenie dla śru- 
bowania cen w górę wynosi $ô,- 
000, albo dwa lata więzienia, al- 

bo jedno i drugie. Jest to na mo- 

cy ustawy federalnej, uchwalonej 
dnia 10-go sierpnia. 

P. Childs przypomniał, że Fran 

cya zmniejszyła swą konsumpcyę 
cukru ze 65 funtów do IG funtów 

c-d osoby, a Wielka Brytania z 96 

do 26 funtów od osoby rocznie. 

W Stanach Zjednocznych kon· 

sumpcya cukru wynosi 00 fun- 

tów od osoby rocznie. Stany Zje- 
dnoczone muszą się cukrem jak i 

inną żywnością podzielić z Fran- 

cvą i W. Brytanią i dlatego osz- 

czędność jest konieczna, a groma 

dzenie dla zysków jest podwój- 
ną zbrodnią. Cukier z Kuby do- 

stawiony będzie dopiero dnia tgo 
stycznia. 

Stanowy administrator żywno- 
ściowy Wheeler oświadczył, że 

„emibargo" przeciw fabrykantom 
cukierków zmodyfikowano pod 
warunkiem, że żaden fabrykant 
nie kupi więcej niż 50 procent i- 

lości cukru, którą dawniej kupo- 
wał. Cukiernikom nie wolno uży- 
wać cukru ze trzciny z Ixmisia— 
na. 

Zapasy cukru burakowego — 

wnet się powiększą, gdyż fabry- 
ki tego cukru już bywają otwar- 

te. 

Kupcom drobiazgowym nic 
wolno robić t zw „cmbination 
sales" t. j. żądać od odbiorców, a- 

żcbv coś innego kupili razem z 

cukrem. 

DZIENNY BIULETYN ŻYW- 

NOŚCIOWY. 
Stanowy administrator żywno- 

ściowy Whecler od onegdaj wy- 

daje codziennie biuletyn urzędo- 
wy cen artykułów spożywczych, 
do którego codziennie coraz to 

nowe artykuły będą dodane. 

Biuletyny po-dają ceny hurto- 

wne, t.j. te, które kupcy drobiaz- 

gowi płacą kupcom hurtownym, 
oraz ceny te, jakie publiczność, 
t. j. odbiorcy czyli konsumenci 

powinni płacić. Kupcy, którzy żą- 
dają od swych odbiorców cen 

wyższych, jak podane w biulety- 
nie dopuszczają się ździerstwa 

Administrator żywnościowy 
nie ma kontroli bezpośredniej 
nad kuipcami drobiazgowymi, lecz 

ma ją nad kupcami hurtownymi 
i tych ostatnich może zmusić do 

pobierania cen oznaczonych, a w 

przeciwnym razie są na to suro- 

we kary, prócz straty licencyi fe- 

deralnej, jaką na mocy nowych 

ustaw zaprowadzono dla wszyst- 
kich interesów hurtownych, któ- 

re mają obrót na więcej niż $100. 
000 rocznie 

Przez tych kupców hurtownych 
administrator może wywrzeć pre 

syę na kupców drobiazgowych. 
Jeżeli który z ostatnich pobiera 
wvższe ceny, niż w tabeli oznaczo 

ne, należy o tern donieśz admini- 
stratorowi, a odbiorcy powinni 
popierać tylko takich kupców, któ 

rzy pobierają ceny, oznaczone 

przez rząd. 
Do biuletynu rządowego jutro 

Lęrlą dołączone ceny jaj i masła. 

Zazwyczaj kupcy drobiazgowi 
zastawiają się kupcami hurtowny 
mi i często jest prawdą, acz nie 

zawsze, że ceny hurfrowne są zbyt 
wysokie. W takich wypadkach ad 

ministrator żywnościowy stosow 

ne środki zastosuje do takich kup 
ców. 

P. Whceler zapowiada, że sko 

ro ceny drobiazgowe wszystkich 
głównych artykułów spożyw- 
czych będą oznaczone, nastąpią 
wielkie zmiany w rynku handlo- 

wym. gdyż cały handel musi się 
do nićh zastosować. Ceny te są o 

parte na sprawiedliwych oblicze 

niach. w których i ilości zbiorów 

lub zapasów, oraz sprawedliwe 
zyski wzięto pod uwagę. 

Na niektórych artykułach wyso 
kie ceny są całkiem nieusprawied 
liwione. Do tychże należą kartot 

le i kukurydza. Tych dwóch arty 
lcułów nie wywozi się do Europy 
Zbiorj' kartofli w tym roku są bar 

dzo wielkie, a kukurydzy olbrzy- 
mie. Ceny tychże pod presyą ad- 

ministratora będą zniżone do nor 

malnego poziomu. 
SZEF POLICYI WZYWA 
WŁAŚCICIELI 17 KABA- 

RETÓW. 
Szef policyi Schuettler wezwał 

na dziś do swego biura właścicie 

li i manażerów 17 kabaretów. 

Onegdaj wezwał do siebie właś 
cicicli i manażerów 11 kabaretów 
1 dał im surową nauczkę zapowia 
dając im, co ich czetka, jeżeli sza 

nować nie będą ustaw miejskich 
co do sprzedaży trunków małolet 
nim nieprzyzwoitych tańców, to- 

lerowania niemoralnych kobiet, 

sprzedawania trunków w godzi- 
nach i dniach zakazanych iap. 

Oto spis kabaretów, których 
właścicieli i manażcrów wezwał 

na dziś do swego biura i którym 
ma dac nauczkę, jak «'j dał kabar" 

ciarzom onegdaj : 

Central Inn, -i 19 South Wabash 

ave 

De Luxe Cafe, GOO South Wa- 

bash avc. 

Congress Cafe, Congress i W a- 

•bash ave. 

Venice Cafe, 522 South W abash 

avc. 

Melting Pot, 506 South Wa- 

bash avc. 

German Village, 41-1 South Sta 

te ul. 
Charles West's Cafe, δ·3Γ· So. 

State ul. 

Dineen's 51S So. State ul. 

Metropolitan Cafe, California 
ave. przy górnej kolei. 

Gordon's, Lincoln i Barry ave. 

Subway Inn, Lincoln i Beltnont 
v. vc. 

Old Style Inn, Division ul. i 
California ave 

Cafe, 33*0-13 West Madison 
ul. i Campbell ave. 

..Campbell Gardens, λ\ est Ma 

dison i Campbell ave 

Alps Cafe, North Clark i Barry 
ave. 

Tyrolen Heimath, West 
North a(e. 

Schmidt's 1-60 North Clark ul. 
REWELACYE SĘDZIEGO 
UHLIRA: RZĄD WDRO 

ŹY ŚLEDZTWO. 

Rząd federalny wdroży śledz- 

two w sprawie przebywania w 

kabaretach przez żony żołnierzy i 

majtków i poufalenie się z inny- 
mi mężczyznami podczas bytaoś 
ci ich mężów przy służbie wojsko 
wej. Znaczna liczba takich żon zo 

stała w tych dniach aresztowana 

czy to w hoelach, czy też na uli 
cach w stanie nietrzeźwym i by- 
ła przesłuchiwana przez sędziego 
Uhlira w sądzie dla moralności. 

Asystent prok. W. Schulze na 

polecenie sędziego Uhlira wczo- 

raj konferował z władzami fede- 

ralnemi w tej sprawie, jakotez w 

sprawie sprzedaży trumków w ka 

baretach żołnierzom i majtkom, 
bę "dącym w uniformach. 

Sędzia Uhlir oświadczył, że 

większość kobiet, jakie w ostat- 

nich dniach stawały w jego sądzie 

j pod zarzutem prostytucyi, jest żo 

J nami żołnierzy i majtków którzy 
j są w obozach lub w czynnej służ 

! bie na froncie. 
Władze federalne zapowiedzia- 

ły, że surowa akcya będzie po- 

wzięta 
ZE SKANDALÓW KABARE- 

TOWYCH. 
—■ S çdzia Mahoney skazał każ 

aego z dwóch braci McGovernôw 
właścicieli kawiarni pnr. GGl 'X. 

Clark ul., na $o0 i koszta. Oskar- 
żeni byli o sprzedaż trunków bez 

licencyi, którą stracili dnia l8go 
czerwca b. r. 

— S. P. Thrasher, superinten- 
cient Komitetu z Piętnastu, który 
zajmuje się zwalczaniem prosty- 
tucyi, oświadczył, że wdrożone 

będzie gruntowne śledztwo w 

sprawie przywrócenia licencyi no 

torycznej sali tańca l-reiberga i 
kawiarni Colosima nie mniej noto 

rycznej, przeciw którym przed 
miesiącem podniesiono zarzuty 

przekroczenia wielu ustaw miejs. 
Są to dwie nory, które się wciąi 
utrzymują w dawnej dzielnicy 
,,czerwonvch światełek" która się 
l' * Ł. 

gnieździła w sąsiedztwie ul. 21- 

g»cj. 
— Znaleziona została 15tolet- 

nia Ewa Johnson, którą przez ty- 
dzień brat jej poszukiwał. Znale- 

ziona została z F. Stockeycm pnr 

160 West Oak ul. 
— Na wolności jeszcze się znaj 

duje Joe llertschę. alias judge 
Adams, który miał się przyczynić 
do upadku Doroty Crosby, która 

])o kilku tygodniach spędzonych 
w kabarecie Bismarcka i innych 
kabaretach usiłwała popełnić sa- 

mobójstwo w hotelu Bismarcka. 

Policya sądzi, że Bertsche uciekł 
z Chicago. 

— Kilku obywateli w Evanston 

niektórzy z nich nawet bardzo 

zamożni, zostali wczoraj wezwani 

„na sprawę"' przez radę wojenną 
tego miasta i egzaminowani, dla- 

czego nie kupili bondów pożycz 
ki wolnościowej i dlaczego innych 
starają się zniechęcić od kupowa- 
nia bondów. Nazwisk tych pro- 
germańskich Obywateli nie wyja 
wiono. 

Prawi* kaftd" teKar· pnirki stal· ·· 
Kł&Hza swa «odslny oflaow· na «spal· 
Uch DZIUNNIKA CHlCAUOSKIBOOt 

ώ* 

SCHINOLER'S TEATB 
MILWAUKEE AVE. I HURON ULICA 

Nie pomińcie tego wielkiego 
kontestu tańców Dzisiaj, 

także piękne obrazy. 
SOBOTA: 

Przedstawiamy America's 
Sweethearth. 

Miss Mary Pickford in Rebecca 

of Sunny Brook Farm. 

NIEDZIELA: 
Wielki zachodni obrazek 

ONE SHOT ROSE 

Także 4 wielkie akta 
wodewilowe. 

ί Możecie kupić u WASZEGO GROSERNIKA 
Przeważnie każdy dobry skład groseryjny w Chica- 

go jest teraz zaopatrzony w zapas Armours Oats — 

możecie go dostać w waszem następnem zamówieniu 

groseryi. 

Znajdziecie, iż „Armours Oats" różni sie pod wielu 

względami od jakiejkolwiek innej owsianej kaszy ja- 

ką kiedykolwiek kosztowaliście. 

Pierwsze, zauważcie ten przyjemny smak orzechów 

dodany za pomocą nowego sposobu parowania. Zna;') 
dziecie także, że jest równiejsza i doskonalej zwija- 
na i ugotuje sie w połowie czasu potrzebnego do go- 

towania innej kaszy owsianej. 

Drugi punkt różnicy jest ten, że „Armous Oats" jest 
napełniana w paczki, gorąca, wprost z pieca, przez co 

zatrzymuje swą pierwotną świeżość i smak aż do po 

dania na stół. 

Jest wiele różnych sposobów do gotowania „Armourr 
Oats" — tyle rzeczywiście, że można ją podać n° 

śniadanie, obiad i przekąskę i nie sorzvkrzv sie. 
Jeśli raz spróbujecie Armours Oats", zawsze będzie- 
cie ją używali. Dlatego, nie zapominajcie, gdy na 

przyszły raz będziecie zamawiali — zapytajcie o— 

Bardzo 
Dobre 
Przepisy 
na Każdej 
Paczce 

ARMOURS 

SOBOTNIA SPRZEDAZ» 
Specyalnii Ιηακο· 

Ueprezentant fij-iny Popoff Bros., 
kupców herbaty w Moskwie, w 
Ko$yi, będzie obecny w naszym 
składzie w sobotę i będzie sprze- 
dawać ich słynną rosyjska her- 
batę. Filiżankę herbaty darmo 
każdemu kostumeroni. 

'e funta rosyjskie herbaty, 
pięknej metalowej pusz, 
cc, za ;. 

funta Iv. C. herbaty 
w paczce, za 

13c 
7c 

.M_ 
Î209 Noble str. 

liklad ktArrwicrfdu wal 

pienią^··. 

CUKIER 

10c 
9c 

My mamy wielki zapas czystego 
trzcinowemu cukru, loOO funtów 
na składzie. 

Modro. 
Kxtra dobry Standard gatunek, 
modrego o butenu 
za 

llukuron. 
Duże 15c jedno-funto we 

paczki makaronu, po ... 

1'iH· do pirefl. 
Duża 10c paczka ..ł-ees" dobrze 
znany puc do pieca, 2 1 O 

paczki za ImC 
Mydło do prania, Aniber, Lignt- 
liouse albo .Mail, kawałek 5c 
Dighthouse proszek do 1 Λ _ 

prania, duża paczka za x^C 
.Mi|kn. 

5 funtowy płócienny wo- 35c 
Uroaick. 

Wyborny nowy zielony gro- q 
szek. puszka, za i/C 
Deiiurluiiicut Towarów Uhiwntn. 

3 _ 

4 C 
1'erkale na pościel, ISc ł 9-1-*· 
gatunek, jard po 1«2C 
Męska wełna wykończona, szara 

spodnia bielizna, 8Sc λλ 

wartość, za Oï/C 
Piękna paskowata shaker flane- 
!a, 1 be gatunek, Jard 13ic 
Dziecięce wełniane czapki, — 

Λ-szystkie kolory. G9c war^Qr> 
tości. po *tï7C 
Dziecięce flanelowe garnitury do 
spania! 2'Jc wartości, 18c 
Damskie dobrze zrobione 1 lanc- 
io we poranne kaftaniki, (?Q 
85c wartości, po ..... 

OÎ7C 
Duże bielone tureckie γ{1 1 .1 
czniki, 18c wartość, po' 1 *2C 

Trzewiki. 
Kupcie dobre trzewiki tutaj dla 
siebie i dla całej familii — 

oszczę '.źoie uOc do $1.00 na każ- 
1 .·> n:i rze. 

rek za 

Paskowata materya r.a O 3. 
wsypy, warta 12Vie, po O 

Niemowlęce 39o trzewik!, oj· 
p:ira po 

C 
Darmo. — Duży kajet szkolny 
damy darmo z zakupnem szkol- 
nych trzewików. 
Chomtji'ir Columbii* Tjklrly. 

Zapytajcie Waszego 
Grosernika o 

i SCHOŁZEŚ' 
RYE BREAD 
X " \Madc()nly By v 

"SCHULZE RAK1NG C •JB 

Sprzedawany We 
Wszystkich Groserniaci) 

NaDokuczliweŚwierzbienie j 
Jest jeden środek, który rzadko zawo· 

il/l w usunięciu dokuczliwego świerzbie- 

nia, uśmierza irytacye skóry i czyni j.j 
miękką, czystą i zdrową. 

W kaidej aptece możecie dostać zemo, 
które zazwyczaj pokona wszelkie choroby 
skórne. Acne, egzema, świerzb, pryszczu, 
wysypki, czarne lepki, w większości wy- 
padków ustąpią od zemo. Często małe 

zeszpecenia znikną przez noc. Świerz- 
Lienie zwykle ustaje natychmiast. Zemo 
jest to bezpieczny, antyseptyczny płyn, 
czysty, łatwy t!o użycia ί godny zaufania. 
Kosztuje tylko 35jf; ekstra duża butelka, 
$1.00.# Nie plamią nic jest tłusty ani 

lepki i najzupełniej be^ieczny dją dcli- 
katnei, czułej skóry. · 

The E. W. Rose Co.. Clcvclan-i, O. 

OCZOM DODA- 
JA C/AIMJ ,· 

jbllmne Imjnc 
l»rwl I «Munie, 
isriihc r*e*y. *lo- 
tfrl« łntwo » > 
lioNiat ten ukry- 
ty nilr.ifk, pl**k- 
noW I wyriul" 
iloM prif* ury- Ί 
cle utlrobłuy 

co wlfriO·. Ta (cw»"ini",Tann· ct.y- 

HtM I nieMKkodliun prcpnriicj a tił.yy.· 
nia brwi I πγ».»' naturalnym ipono- 

iirm, roblqc Je bujneml. dluKleiiii i 

jrd wablMtcinl, co dodaje więcej cfcn- 

ru warnej powaliuowd. Ten dobrze 
xnnny preparat uiyuało Już ły«il«|ce 
przedziwnym Nkiitklem. 

Rekomendowany I atiraedanaii' 
praea plerwaxoravdne apteki I akia· 
dy departamentowe. Ona _."c nilu 

pomlany bfd/.ie poczta sa otrsyutu 
nlcm kwoty prtei 

MAVnCIJ, LAHOItATORIKS 
400a-^0 I MM A.VA Λ Vκ: CHIC 4 Γ.η 

W Promieniach Sławy 
Tytuł sam powinien 2icie- 
kawić Każdego. Ta powieść 
Jana Ogińskiego-Kontrymo- 
wicza jest jedną z najlicz- 
niejszych naszej niezrówna- 
nej literatury. W oprawie 

75 centów 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1457 W. Division uL, Chictfo 

* 
» .· ;· * t· " 


