
Mistrz Zacharyasz. 
Opowiadanie 

Juliutaa Verne'·. 
( Praekt. z fr»neoekief a. ) 
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(Dokończenie). 
Mistrz Zacharyasz nie przeraził się ich złowro- 

gim widokiem. Dobiegł do bramy, przebył ją i zna- 

lazł się na w reiki m i ciemnym dziedzińcu. Nûct mu 

nie przeszkadzał iść dalej. Źyn«xia, Aubert i Scho- 

lastyka postępowali za nim. 

Starzec, jak gdyby prowadzony przez niewi- 

dzialną rękę, pewnym i szybkim krokiem szedł pro- 

sto przed siebie i wkrótce znalazł się przed staremi 

pruchrtatemi drzwiami. Pod siłą jego pięści zardze- 

wiałe zawiasy skrzypnęły i z wnętrza, po nad gło- 
wą Zacharvasza wyleciało kilka nietoperzy. 

Ogromna sala, lepiej zachowana od innych, 
przestawiła się jego oczom, ściany jej pokryte byi 
ty rzezbami i sztułcateryami, na których roje larw 

i nietoperzy zdarwafy się poruszać w popłochu. Kil- 

ka wąskich i długich okien, podobnych do tortecz- 

nych Arzelnic, chwiały się pod uderzeniami wi- 

chru. 
Mistrz Zacharyasz, stanąwszy na środku sali, 

wydał okrzyk radości. 

Zegar, w którym obecnie zawierało się jego ży- 

cie, spoczywał na żelaznej podstawie w murowanej 
w ścianę. Arcydzieło to, nic mające sobie równeyo, 
przedstawiano stary kościół romański, ze skarpami 
z kutego żelaza i z wieżą, na której znajdowały się 
dzwtmy, odzywaiące się we właściwych porach na 

Mszę, anioł pański, nieszpory i modlitwę wieczor- 

ną. Nad drzwiami koécieinerai, otwierającemi się 
podczas naboCTTBtwa, wyrześbiona była rozeta, w 

środku letorej osadzone były dwie wskazówce:.- Ga- 

łęzie rozety przeefs ta wiały na końcach dwanaście 

cyfr godzinowych. 'Pbsniędzy drzwiami a rozetą, 

tgodme z opowiadaniem Schołafltyki, występowała 
jakaś senteneya odpowiednia danej drwili. Stary 
zegarmistrz ułożył niegdyś te senteneye ze staran- 

nością chrześcijanką ; godziny modHtwy. pracy, 

odpoczynku i pokarmu, następowały według zasad 

religijnych i zapewniłyby zapewne zbawienie te- 

mu, któryby stosował się do nich ??kri»pu&ttnie. 
Mistrz Zacharyasz, pijany szczęsciem, postąpił, 

by pochwycić ten zegar, gdy straszny śmiech dal 

t:ę słyszeć za nim. 

Obejrzał się i w świetle małej lampy, oświetla- 

jącej róg sswi, spostrzegł małego starca z Genewy. 
~ Ty tutaj ! — zawołał. 

Przestraszona Żyratida przytuliła się do swego 

narzeczonego. 
— Pittonaccio. do twych .usług mistrzu! Przy- 

prowadziłeś mi widzę swoją córkę. Więc przypom- 

niałeś sobie moie słowa : „Źyra-nda nie zaślubi Au- 

be r-t a." 
'Młody robotnrk rzucił się Ira Pittonaccio, któ- 

ry w tejże chwili rozwiał się jak cień. 
— Trzymaj, Aubercie! — zawołał Zacharyasz. 
— Dobrej nocy! — odrzekł Pittonaccio i znikł. 
— Mój ojcze! — prosiła Żyranda — uciekajmy 

z tego miejsca przeWętego. 
Ale mistrz Zacharyasz nie słyszał tej prośby, 

oganiał się już bowiem po piętrach zamku za cie- 

niem Pittonaccio. Schlolastyka, Żyranda i Aubert 

przerazeni, pozostali w sali sami. Młoda dziewczy- 
na padła na iotel wykuty w kamieniu, stara służąca 
iłklęikfe przy niej i modliła się. Airbert stał obok 

cztrwający nad swą. narzeczoną. Małe światełka wę- 

żyłciem przebiegały w cieniu, a w sali panowało mil- 

czenie, przerywane tylko pracą małych toczących 
stare mebte robaków, odmierza)ącvch swym szme- 

rem godziny na „zegarze śmierci/' 
Z pierwszym brzaskiem dnia Aubert i dwie je- 

ęo towarzyszki odrważyli się rozpocząć poszukiwa- 
nia Zacharyasza. Przez dwie godziny błąAcali się pc 

różnych sałach i schodach bez końca, ale wszystkie 
usiłowania ich były prćsrne, pastfka zalegała zamek 

ani śladu żywej istoty, odległe tyHco echy odpowia- 
dało ich głosom. W tem błąkaow się po ruinach 

znajdowali się raz na sto stóp pod ziemią, to znowu 

oo nad szczytami tych skał złowrogich. 
Wypadek wreszoc zaprowadził ich do tej sa 

mej obszernej sali, w któffej znaleźli się byli po j>rzy 

b^ctu do zamicu. Nie była już ona pustą; na mar- 

rmlrowym stole, z nqg*mi na krzyż złoionemi, jak 
piszczele pod trupią, !głową, siedział Pittonaccio 

przed nim stał mistrz Zacharyasz, sztywny, blady.. 
— Zacharyasz, spostrzegłszy Żyrandę, podszedł 

ku niej, wziął za ręfcę i podprowadziwszy do Pitto- 

naceia, rzekł: 
— Moja córko! oto twój małżonek i pan. 
(Dreszcz przebiegł po ciele Żyrandy. 
— Nigdy! — zawołał Aubert. — Żyranda jest 

moją narzeczoną ! 
— Nigdy! — powtórzyła Żyranda, jak skarząct 

się echo. 
Pittonaccio no&miał się szydersko. 
— Więc chcecie mojej śmierci? — zawołaj 

mistrz Zacharyasz. — Tam, w tym zegarze, ostat- 

nim, który ocalał ze wszystkich zrobionych ręką mo- 

ją tam, zamknięte jest moje życie, a ten człowiek 

powiedział: „Ody otrzymam twoją córkę, zegar ter 

należeć będzie do ciebie." Człowiek ten może gc 
rozbić i mnie strącić wprzepaść! Ach, córko moja 
więc mnie nie kochasz już! 

— Ojcze mój, ojcze ! — wołała Żyranda. 
— Gdybyś ty wiedziała, He ja cierpiałem będąc 

oddalonym od tego źródła mego życia. ! Widoczni* 
nie dogląidano tego zegara. Być może, że jego sprę 

żyny zużyły się i koła zanieczyściły. Ale teraz włas- 

nemi rękami podtrzymam jego szacowne zdrowie, 
bo ja nie powinienem umrzeć, ja, największy ze- 

garmistrz genewski. Patrz, moja córko, koła te mają 
jeszcze ruch pewny. Patrz, oto zaraz wybije godzina 
pi^ta, Słuchaj i uważaj na piękną sentencyą, jaka 
zjarwi się przed twoim wzrokiem. 

I rzeczywiście w zegarze rozległo się pięć ude- 

rzeń dźwiękiem, obitym boleśnie w Hte&zy- Żyrandy, 
a współcześnie na mosiężnej tabliczce czerwonemi 

głoskami zarysowały się słowa: 

„falezy spożywać owoce z drzewa matki." 

Aubert i Żyranda spoglądali na siebie w oełu- 

pienru. Nic była to prawowierna sentencyą kościoła 

katolickiego. Tchnienie szatana musiało wniknąć 
w ten zegar. Ale Zacharyasz nie zwracał na to uwa- 

gi i mówił daâej: 
— Czy słyszysz, moja Źyrando? Ta żyję, żyję 

jeszcze. Słuchaj mego oddechu... Patrz na krew o- 

biegającą w mych żyłach... Nie, ty nie zechcesz 

zabić twego ojca i przyjmiesz tego człowieka za 

małżonka, a wtedy ja stanę się nieśmiertelnym i do- 

sięgnę potęgi Boga Î 
Na te słowa bezt>ozne, stara Scholastyka prze- 

żegnała się, Pittonaccio zaś wydał okrzyk radości. 
— A przytem, Źyratxk>, ty będziesz z nim 

szczęśliwą. Popatrz na niego, to „(Czas" Istnienie 

twoje będzie uregulowane z dokładnością matema- 

tyczną. Żyrandol Otrzymałaś odemnie życie, nie 

odmawiaj go teraz swemu ojou! 
— Żyrandol — szeptał Aubert — pamiętaj, iz 

je»teś moją narzeczoną. 
— To mój ojciec !—odrzekła Ź y rand a, osuwa- 

jąc się na posadzkę. 
— Ona należy do ciebie!... — zawołał Zacha- 

ryasz. — Pittonaccio, teraz dotrzymaj swej obiet- 

nicy! 
— Oto klucz od tego zegara — odpowiedział 

straszny gospodarz domu. 

Zacharyasz pochwycił długi khicz, kształtu roz- 

winiętej żmii, podbiegł do zegara i zaczął go nakrę- 
cać gorączkowo. Skrzyp sprężyny rozlegał się po 

sali. a stary zegarmistrz kręcił i kręcił ciągle, nic 

zatrzymując się ani na chwilę, jak gdyby wysiłek 
ten "był niezależnym od jego woli. Nakoniec, stru- 

dzony, padł na posadzkę. 
— No, teraz nakręcony na całe sto lat! 
Aubert opuścił salę w stanie Wiskim szaleństwa. 

Po długiem błąkaniu się wśród przeklętych tyoh 
zwalisk, znalazł nareszcie wyjicie i wybiegł na od- 

kryte miejsce. Nasrtępnie udał się do pustelni Notre- 

Dame àu Sex, opowiedział przygody swe pustelni- 
kowi i prosił go, by udał się z nim razem do Ander- 

natt. 

Podczas tych kiHai okropnych godzin, Żyran- 
da wypłakała wszystkie łzy swoje. 

'Mistrz Zacharyasz ani myślał opuszczać sali. 

zajęty jedynie swoim zegarem, co chwila doń pod- 
chodzi i przysłuchiwał się ruchom jego wahadła. 

Tymczasem wybiła godzina dziesiąta i ku -w iel- 

kiej zgrozie Scholastyki, nowa dewiza wystąpiła na 

tabliczce : 

„Cztowirfc more stać się równym Bogu." 
Stary regarmmistrz nie tylko nie zgorszył się 

tenu berboznemi słcmy, lecz czytał je nawet z upoję- 
1 niem. Pittonaccio krążył w koło niego. 

.Met mahceństwa miał być podpisany o północy. 
Żyranda, zrozpaczona, prawie martwa, nk nie wi- 

clzuh i nie dyszała Ciężkie, chayzące milczenie 

przerywane było od czasu do czasu słowami Zacha- 

ryasza i szyderskim uśrmechem Pittonaccio. 

Wybiła, jedenasta. Mistrz Zachariasz zadrżał i 

głosem tryumfalnym odczytał nowe bJuźn jerstwo : 

„Człowiek winien być niewolnikiem nauki i 

c'»a niej poświęcić rodziców i rodzinę." 
— Tak ! — zawołał — na tyra świecie tylko nau- 

ka ma znaczenie. 
Wskazówki ze świstem żmii skakały po żelaz- 

nym cyferblacie, maszynerya zegara huczała tem- 

pem przyspieszonem. 
1 

Zacharyasz leząc na posadzce, głosem chrapli- 
wym powtarzał słowa: 

— Życie! nauka! 

Do sali wszedł pustelnik i Aubert. Zacharyasz 
leżał ciągle, Źyranda klęcząc o+>o»k niego, Vnod1iła 

się. 
Naętfe dało się słyszeć oderwane stuknięcie, po- 

przedzające zwykle bicie godziny. 
'Mistrz Zacharyasz powstał i zawołał: 
— Północ ! 
PusrtełnHc wyciągnął rękę ku zegarowi i północ 

nie wybiła. 
Wtedy Zacharyasz wydał straszny okrzyk, a na 

zegarze pojawiły się słowa : 

„Kto równa się z Bogiem, będzie potępionym 
na wielci." 

I w tejże chwili stary zegar, z bukiem jak ude- 

rzenie piorunu, rozpadł się, s?prężyna zaś wypadłszy 
na posadzkę, zaczęła toczyć się po sali w fantasty- 
cznych pochkokach. Zacharyasz biegał za nią, stara- 

jąc się napróżno pochwycić. 
— Moja dusza ! moja dusza ! — wołał zrozpa- 

czony. ... 

Sprężyna skacząc to z jednej- to z ctomg-iej strony 
starca, uchwycić się nie dawała ! 

'Porwą# ją nakoniec Pittonaięcio i rzuciwszy 
straszne bluzniersrtwo, zapadł się pod ziemię. 

Mistrz Zacharyusz padł na posadzkę. Bvł mar- 

Itwym... 
Zwłoki starego zegarmistrza, pochowane zosta- 

ły w górach Awiernatt. Aubert i ŻyTanda powrócili 
do Genewy i przez długie l*ta starali się modlitwa- 
mi zbawić duszę potępieńca. 
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Wiadomości ζ South 
Chicago. 

Ubiegłej soboty α iodzinie 9:30 

rano, odbył się okazały pogrzeb ś. p. 

Augusta Dańczyka, strażaka, który 
•tracił życie wskutek nieszczęśliwe- 
go wypadku. Orszak pogrzebowy 
na którego czele s?ła kapela, 
wyruszył χ domu przy udziale licz- 

nie zgromadzonych krewnych, przy- 
jaciel! i znajomych zmarłego, z do- 

mu żałoby do kościoła r w. Św. 

Maryi Magdaleny, na którego czole 

postępowali współpracownicy i l:o· 

Jedry-etrażacy, w liczbie przeszło 
stu. za ηιχ! znś kilka i^/.cie autom j 

'Mil. Nabożeństwo żałobne celebro- 

wał X. Edw. Kowalewski, proboszcz 
parafii tamtejszej, w aayetencyi X. 

Bolesława Kasprzyckiego, Jako dya- 
kona i X. Wincentego Nowickiego, 
Jako subdyakona. Nadto w ceremo- 

niach pogrzebowych brtli udział X. 

Tomasz Sampoliflski i X. Leon Hinc, 

obaj % Wojciechowa. W czasie Mszy 

św. żałobnej chór złożony z dwóch 

wyśfryoh klas dzieci okólnych, od- 

śpiewał pod ilyrekcyą p. W^dysta— 
wa Maniszewskiego, Mszę rekwial- 

n». Trumnę ze zwłokami nieśli na- 

stępujący strażacy; p. Miller, p. 

Laffey, p. Walsh, p. Burnham, p. 

Reisberg i p. Β ram Der g, z kapita- 
nem P. S. M'cManoman'em na cSele. 
Po nabożeństwie zwłoki zmarłego 

strażaka przewieziono na cmentarz 

św. Krzyża, w West Hammond, III. 

gdzie złożono je na parceli familij- 

nej. Niech odpoczywa w pokoju. 
Λ 

Onegdaj w domu pnr. S9δ7 

Greenbay are., znaleziono zwłoki 

irŁytrkarra nazwiskiem Michała Yer- 

bicha. Deputowany szrryfa Michał 

Walsh, jakoteż lekarz korcmera dr. 

Springer, przypuszczają, że ów s^yn- 

karz musiał pap/ ofiar?, zbrodni, lub 

samobójstwa. Żona szynkarza pani 
Anna Yerbich, oświadczyła, że szyn- 

karz mtał przy sobie około $500 w 

gotówce i kilka czeków. Inkweet ko- 

ronerski od lożom y został do dnia 13. 

b. m. Policya wdrożyła śledztwo tej 

tajemniczej śmierci 3zynkarza. Żo- 

na nieboezrzyka Jadzie stawiona 

przed »3d 6prawiedTîwofcl. 
* 

SłledmdzieiięfTio-letnia stamnzka 

nazwiskiem Elżbieta Clemens. zam. 

pnr. 6843 Stony Island ave., została 

na çiiejscu zabita przez trąmwaj 
linii Deering onegdaj około godzi- 
ny 6ej wieczorem. Zwłoki zabrano 

do kostnicy so. chicagoskiej. 
jM· 

W poniedziałek o godzinie 2ej po- 

południu, odbyło się masowe zebra- 

nie strajkowe, przy zbiegu ulic 92eJ 
i Anthony ave. Przemawiali: p. Teo- 

dor Vind, p. Jerzy Buick, p. Flana- 

tęan, p. C. Jakodick i I^eon Regan. 
Zebranie było jedno z najliczniej- 
szych dotgd odbytych. 

# ■ L. 

Stanisław Ratajczak, zara. ρητ. 

8521 Burley ave., został ekazàny 

przez sędziego Stewart, w sadzie po- 

licyjnym w So. Chicago na zapłace- 
nie $100 kary, za nieprzyzwoite za- 

chowanie się podczas strajku w sta- 

lowniach. Podobno Ratajczak miał 

rzucać kamieniami na skieb&w, gdy 

szli do pracy. Adwokat p. Ratajcza-. 

ka, p. Green, wniesie sprawę do sa- 

du wyższego, gdzie ponownie odbędą 
się przesłuchy. 

Po dwu latach służby wojskowej przy 

marynarce Stanów Zjednoczonych, a- 

dwokat Klemens Ulatowski. powrócił 
honorowo zwolniony i w tych dniach 

rozpocTjnie «woja praktykę adwokacką 
w swej dawnej kancelaryi, w budynku 
„Davis Building" pnr. 0154 Cormner- 

cial ave., pokój 2334. Adwokat Ulato- 

wski, jest offólnie znany w kołach mło- 

dzieży so. chicagcekiej i jest członkiem 

wielu towarzystw. 
* 

W tych dniach dwaj wspólnicy, Jó- 

zef Kocic i Bolesław Mack, otworzyli 
garai ρητ. 0241 Houston ave., spodzie- 
wając się licznego poparcia ze strony 
automobiliMów. 

# 

W najbliższą niedzielę, dnia 12-go 
b. m„ organraacya k^olicka Rycerzy 
Kolumbia, oddział Najśw. Maryi Pan- 

ny, obchodzić będzie nadzwyczaj uro- 

czyście dzieó Patrona swego „Kohim- 
ba". W ten dzień będzie odprawione w 

kościele p. w. św. PatryeyuszR, solenne 

nabożeństwo dziękczynne i wygłoszo- 
ne zoetainie kazanie zastosowane do o- 

koliesnoGci. Wfczyscy członkowie tejże 
orjranbacyi, zamieszali w So. Chi- 

cago wezmą gremialny udzi-ał. 
•Ye 

Klub polfrko-ameryknń.«»kk»j młodzie- 

ży, skuptej3<T si? przy parafii Niepo- 
kalanego Poczęcia Najśw. Maryi Pan- 

ny, urządan w przyszłą niedzielę. dnia 

l^go b. m., wieczorek rozmaitości po- 

łąeaony z programem i niespodzianka- 
mi, a potem towarzyską zabawę w sali 

parafialnej przy ulicy 8Sej i Exchange 
ave. Początek o godzinie Otej "wieczo- 

rem. Bilety do nabyci* są u członków 
tegoż klubu. 

1 

W poniedziałek złodzieje zakradli się 
do skład-u cukierków, tytoniu i przy- 

borów szkolnych, którego właścicielem 

jest ob. Józef Wiśniowski, zam. pnr. 
8351 Burley ave.^ skradli mnóstwo 

papierosów, tytoniu, cygar, jakoteż cu- 

kierków i trochę pieniędzy. Uwiado- 

miona policya szuka winowajców. 

* 

Daniel Kelly, motorowy zamieszka- 

ły pnr. 4104 Cottage Grove ave., ubie- 

głej soboty zgubił szpilkę brylantową 
wartości około $100 w okolicy 02ej i 

Commercial ave. P. Kelly chciałby ją 
odzywkaί z powrotem, albowiem to po- 

darek, jaki ortrzyiriał od ewej żony. Kto 

znalazł a zwróci, otrzyma hojną na- 

grodę. 
» 

Albert Kozłowski, cztero-letni chłop- 
czyk, został w poniedziałek ^kaleczo- 
ny przez psa, którego właścicielem jeet 
ob. Stanisław Sławifrski, zam. pnr. 8428 

Muskegon ave., gdzie chłopczyk z ro- 

dzicami zamieszkuje. Jeżeli rany oka- 

żą się niebezpieczne, właściciel psa bę- 
dzie pociągnięty do odpowiedzialności. 

'Λ* 

I Daniel Driscoll, Kczący lat 60, zam. 

pnr. 3ίί07 E. Olsza ul., spadł ocegdaj 
z werandy swego domu i uległ poważ- 
nym obrażeniom. Ambulansem policyj- 
nym zawieziono ofiarę wypadku do 

szpitala South Shore, gdzie się znaj- 
duje w stanie krytycznym. 

Aleksander Mendelsohn. kierował u- 

hiegłej soboty automobilem należącym 
do dziennika „American", zdążającym 
w kierunku pOtoocnym na Commercial 

ave. i kolidował z automobilem zdąża- 
jącym w kierunku południowym, któ- 

rym kierował Jan W. Krioser, zara. 

pnr. 13142 BaJtimorc ave. Oba. auto- 

mobile zostały nieco uszkodzone, lecz 

na szczęśoic żadcr.ś z szoferów n!e do- 

znał pokaleczefi. 
Φ 

Fryzjerzy so. chicagoscy, zamierzają 
aorganizować unię i w tym celu zbie- 

rają obecnie nazwiska swych kolegów. 
Γ od oh no noszą się z myślą zamykania 
swych loka Η wniedzielę. podobnie jak 

I to czynią fryzyerzy w Chicago. 

Reklama Jest podstawą licznych 
przedsiębiorstw amerykańskich, więc 
i przemysłowiec polski dobrze zrobi, 

jeżeli stale reklamować będzie swój 
interes w DZIENNIKU CHICAGO- 

SKrii. 

7 mrm rm i imm l « r—η Γ 

ASCHERS' 

CROWN 
THEATRE 

Diruio· al. pny Ashland At. 

Marguerite Clark 
W 

A Widów by Proxy 
słynna sztuka 

którą May Inrin wystawiła 
na Kenie, Fritzi Scheff uczy- 

niła z tego mnzykalną korne- 
dyę, teraz delikatna 

MARGUERITE wystawia 
» ją w obrazkach. 

.Mcm* ale tmk d»brf«· w tirtedc, Jak 
nUmi-Ii" m nafiioAl 1 eddałd. 

Nagniotek lirb ztwardniaJa. Aóra τ»« 

stopie. ktAry er.yeto utmdmrt-a dhoJzea&t 
}est tak ±alk odoisk. „Gete It" 

Hm "Geto-ft*" aad Daac«, £»» wfck Carat 

usuwu je tak łastiro Âûc majjorese oi 
cttóti. Praw użycie IriHcu kropli „Oeto- 
It" ma Ttag«n4oMC<, bfl ttiftoie mn#W ffo 
zfit< u hiC pa 1 ca nr: tak jŁk skórę na 

bananie. Pozoetawla jfkńr? jętaidwa ta* 

jak #pdyby nagniotka mlpdy mi-e było. 
Nie potrzebujecie ιrtywać rvieprxyjem- 
myoh plastrów. mA/lci, ba.TKVazy, noży- 
ka ani nożycswyk. „GetA-H" jeet natu- 
ra Vnyt.ii àroû!kiem na usu^ranic ortcie- 
ków, używany przer mMlony osób. Si- 
gvly n<ie «wUl'UIe. 

„CreLn-It" j««t jedyny p<»-w*v, srwaram- 
tcwtimy środek na odoiakii, a ko»»tuJt 
barvkîo mało w r<caśiej aptree. Fabry- 
Vrywa/nc pra«z K. la-wrence aml Co., 
CMcojco, 111. 

Kto cIk* czyta*? nijlrpsrc codzienni 

płeroo polnie, nłpch się ndâ do pani 

F. M. PAWOIjL. pawgo aięMira rs 

Dmoati i ołtolicę i caabomi.fe sobie 

D7TEXN1K. 

•—il Inj»—11 limr*i I lr*łr~i 1 ImnI Imi Ir—im"l 

4 

I Fełraby ftombiarskie 
M «MMfc *iriewi.yrt 41» —fil· 

I kNé «dMoredv., Kum Κ** teru, · 
«•Mstéride j«dM «vartt a*ie ··» 

Utaéil Pl—y>4 Sapfły C* 
îmr w. wrosło* cł. 

CZĘŚCI PIECÓW 
ΒΓ HUReOŁM 

697 MILWAUKEE AVENUE 

u: ΓρΙΙΙ ΙΓϋΓ ΓρΙΙί TpUi Tr.ÎIMpai .IrUL ! 

Para spodni 
tylko 69c. 
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Chcemy przekonać'wszystkich Polaków w Chicago, 
że powinni kupować γ Polskich Sklepach Członkow- 
skich, gdyż otrzymają towar w dobrym gatunku taniej 
niż gdziekolwiek. Dlatego urządzamy 

Tydzień taniości dla Chłopców 
Spodenki dla chłopców, t bardzo mocnego materyału, 

ładnie wyglądają i dobrze się noszą βΛ 
tyiko _ yy c 

Ubranka dla chłopców z dwoma parami spodni w wiel 
krm wyborze, w bardzo dobrym gatunku, w różnych kolorach. 

Wszrçdxie kosztują $12.50, u nas zwykła cena $10.75, <f»Q OJ? 
a w ciągu tego tygodnia tylko — ~ ψΐ/·Ο0 

Buciki chłopięce. Mocne jak stal. Pięknie dopasowane do każdej nogi. Zapinane na 

No. 479 zwykła wartość $3.00, oddajemy tylko za $2.50 
No. 467 zwykła wartość $3.50, oddajemy tylko za $2.98 
No. 469 zwykła wartość $3.60, oddajemy tylko za $3.00 

Ra Oprócz tak wielkiej zniżki dajemy ΠθΙ·ΙΥ1Λ 
oacznosc. 0LqWek automatyczny 

uaTni0 

w dodatku do każdego ubranka, lub pary spodenek, albo bucików. 

Wyprzedaż będzie trwać tyłko od 6-go do 13-go października· 
Spieszcie się więc, gdyż taka sposobność nie nadarzy się prędko. 

Kupujcie w Polskich Sklepach Członkowskich, które są własnością 5,000 polskich 
robotników. Dostaniecie towar w doborowym gatunku po słusznych cenach i grzeczną 
i uprzejmą obsługę. A więc po co wzbogacać obcych? 

Swój do Swego! Robotniczy pieniądz — w ręce robotnika. 

PALATIN 

1112*1114 Milwaukee Ave, —I— 1701-1703 West 47ma Ulica. 
4. OOO Studentów. 

2 Wiatki* Skiejyp. 
5 OOO Akcponarpnsrp. 

$500.000 Kmitoł. 
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Kursę Handlowe na całą Amarpkq. 
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