
KS. JAN OALSEWICZ 
poleca Tonik KOBOLO jako jedynie 
najskuteczniejsze lekarstwo na choro, 

by powstałe z zaziębienia, jak: katar 

żołądka, choroby płuc, nerek, zatwar- 

dzenie, brak apetytu, niestrawność; 
usuwa stanowczo wszelkie choroby po- 
wstałe z nieczystej krwi, ponieważ ta- 

kowa gruntownie odświeża i pomna- 
ża, daje swobodny umysł, chęć i siłę 
do pracy. Butelka tego lekarstwa ko- 

sztuje $1.00, .a .nabyć je można we 

wszystkich aptekach, lub u Kobolo 
Tonie Medicine Co. 826 Milwaukee 
ave. Chicago, 111. 
COAL CENTER, PA.-Szan. Panie J. L. Smith. 

Pańskie lekarstwo Kobolo znaczni* ulżyło ml n 

chorobie, ale juz roi sią kończy. Proszą o przy* 
siani* mi jeszcze za $5.00 tego samaro lekarstwa / 
Kobolo Tonie, na co posyiam "money order". 
Z uszanowaniem, J. BtaUwict, Box 13. 

INDUSTRIAL 
SAYINGS BANK, 

652 BLUE ISLAND AYENUE. 

Założony 1S90 r. j | 
Płaci 3 procent od pienię- 
dzy w bankn złożonych. 

| Majątek vry- § 
S nosi przeszło 2 
I $500,000 | 

Otwarte w Sobotę wieczorem 

aż do godziny 8mej. 

Składajcie sire oszczędności 
n nas. 

NickelRatł 
ifcS^-Qws4$tó8Wt 

Źadnrrh 
wjHÓro m< 
nych ffo 
na poelv 
ęaeh. 

Trzy Eksprese — Pocięci na Wechód, w każdy 
d/t^a toku PuUm&aowskie Wagony Sypialne 
pr/.y ws*yatk:ch pociągach. Wngoay dlaTrans- 
Kontyaeatalnycb Turys:ów opuszczają Chicajro 
tr/.y r ./.y w tygodniu: we wtorki i eoboty o 2:30 
p-> południu; w środy o 10:35 z rana. Z Chi- 
cago do Bostonu bjz przesiadania. Kowacza- 
mi* Wagony Jadalne w których daje eią obiad/ 
;>odłu; łanu osobowo—klubowego, z ceuami od 
3.*>cdo $1.00; jakotet obsługę a la carte. Bezpo- 
średnia komnnikacya do Fort Wsyne, Findlay, 
cleveland, Erie, Bu2»lo, Rochester, Syracuso. 
Binrh mton, Scranton, I?e\v Yorc, Boston I 
w o/.elkich mie^cowolc; wschodnich. Raty z a w- 

^ze najniższe. Murzyni—portrerzy w aa fonuach 
k obełudz* wsxystkieh pullman — pasażerów. 
Jeżeli zamierzacie udać s!q na Wschód, zgłoścU 
eij o oajbiite-^go Ajr-nta Biletowego, leo pisz- 
cie do JOUN J. CALAUAN, IW1 Agent. 

113 Adema StM Chicago 111. 

WYDOŻYCZEH] Jr ŁJ wiedli wyra robotnikom. 
Jeżeli chcecie pieniędzy i przyjaciela, przyjdźcie 
do mnie. wypożyczam własne swoje pieniądze na 
meble, fortepian, konie i wozy, bez zabrania ta- 
kowych z waszych rąk. Dam ewarancyą, jeżeli 
chcecie, że wasze meble nie będą zabrane z domu, 
pdyż j:i wypożyczam pieniądze, aby odbierać pro- 
cent, a nie ażeby zabierać sprzęty. Dlatego nie 
Potrzebujecie obawiać się o waaze meble i t. p. 
>'oją9{H-cyalnością ji»6t wypożyczanie od $20 ao 
$v'CO i watL dać tego samego dnia. w któ- 
rym je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy- 
płaty albo też tylko procent a suma może stać tak 
dłu>io jak wam sią będzie podobało. Jeżeli teraa 
potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je pożyAę, 
albo j<*żeliivicie chcieli zapłacić cościo winni, to 

przyjdźcie do mnie i rozmówcie sią ze mną, a 
przekonacie się, że ze mną łatwv jest interes do 
załatwienia. L fRENCH, 95 Dearborn SŁ 

Pokój 15. J. S0GAL5KI, Polski Klerk. 

Polski zakład daje 
najlepszą gwaran- 
cyę dobrego ł 
trwałego wykoń- 

czenia prac artysty^nie bo ma 17 lat 
praktyki w tym interesie. Najnowszy 
styl we wszelkich wyborach teraz za- 

stoso a any. Dwie obszerne galerye w 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 
różniają nasz interes od wszystkich in- 
nych zakladóic, prędkiem fotografowa- 
niem w natłoku dni świąteczny eh i we- 

selnych. Ceny i 
dodatki są te sa- 

me co w innych 
małych zakła- 
dach. 

! FOTOSBAFiE! 

NIKLAS & GO., 
589 Milwaukee Ay. 

To najlepsze szczero zlot* 

Ślubne Obrączki 
tdicle do polskiego składa, 
w którym znajdziecie naj- 
większy wybór tychże we 
wszelkich gatunkach. 
•gSF" SpecyalnołcI w re- 

peracył zegarków. 

M.WOJTECKI, 677 Milwaukee Av. 

Firmc jałaiona to roku 1919. 

Aug. BurHe. 
Pokrywacz Dachu. 

Ob«Jrzy dach darmo 1 powie Ile kosztować 
dał® r«p«racya. iLateryały na dach. 

OJU i tkiad: 100-104 W. Superior SU, 
Tolftm Monro* 908. bllzkoHalsted, CklM|fi 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ i CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee Ay. 
GODZINY: Od 8—12 rano. Od 3—5 po poł. 

1 po 7-mej wieczorem. 
— TEŁKFOS BO.yaOE 2430. — 

DR. F. H. BOOTH, 
891 W.50RTH iTEJfUE. 

Telefon rtonroe 605. 
Godjday oflsowe: f»no do godziny 9:30, po 

połodafi) od 18—1 i S^-t. 

{dynTm 
«wo* 

GbOS PRZESTROGI POŁ-^ 
SKIEGO KAPŁANA. ; 

— 

(Z "Gazety Kościelnej".) 

Nie odbierąjcie im Boga, ri 
wiary, która ich szczęśliwymi i 
zadowolonymi czyni na tym naj* 
niższym szczęblu h i e r a r -j 
chii społecznej. Gdy 
im to odbierzecie, a z tem i na- 

dzieję w wieczną nagrodę, to owe 

nieoświecone masy z zazdrością 
spoglądać będą na wasze zbytki ] 
i wasze lenistwo, na wasze uży- 
wanie i rozpustę waszą, na wasze 

konie, brylanty i — wasze zupeł' 
ne rozkiełznania. A gdy się bro- 
nić będziecie tą waszą wymówką, 
że wszystko "nicością"; naten- 

czas biada wam, bo w myśl wa; 

szych przekonań zabiorą wam do- 
bra wasze, by też tak jak i wy 
choć chwilkę, ale po swojemu u 

żyć i — pohulać. 
Ale do i jakto oaoija codzienny 

żywot rolnika i robotnika od wa- 

szego. Nie tu miejsce kreślić, jak 
żyje, gdzie śpi, jak się przyodzic- 
wa i odżywia parobek, dziewka, 
robotnik, robotnica, i dzieci tych- 
że. A i do nich dochodzę już. ha- 

sła: "używaj", "masz do tego to 

samo, co i inni, prawo", zaspokój 
wszystkie swe namiętności i żą- 
dze, bo tu na ziemi kończy sńj 
twój los, twój cel. 

I cóż wtenczas poczniecie? I 
na to znaleźli receptę. Jaką? Oni 

głoszą, iż owo najnowsze hasło: 

"prawo, wola ludu", uspokoi lud 
i zastąpi mu religią. Cześć przed 
prawem, poszanowanie woli lu- 

du! Macie posłów własnych, po- 

wiadają, macie prawo własne i 
własne ustawy, szanujcież je te 

dy! Ale ci wydziedziczeni i bez- 

domni jaką wam, nowatorzy, da 

dzą odpowiedź: "Nikogo nie słu- 

cham, bom równy wszystkim" 
wasze ustawy to uciemiężen-ie 
większości przez mniejszość. 
Niechże tedy przez ogień zgin:e 
społeczeństwo, w letórem niespra- 
wiedliwość panuje, aby na jego 
zgliszczach powstał nowy świat" 

Wynik? Anarchia na dole, — de- 

spotyzm* u góry". Zaiste straszny' 
obraz, — iście Dantejskie piekło 

Czytamy, czego to uczą nowi 

wysłannicy demagogii w swych 
klubach, restauracyach, karcz- 

mach, zebraniach. A ci nauczycie- 
le nowi, to ludzie bez wiary, |oz 
pustnicy, kanalia, która tylko w 

sztylet wierzy. I to są wychowa- 
wcy niższych warstw, które już 
same zowią się "legionem". Dzi- 

siaj jeszcze obradują, — jutro 
może przystąpią do czynu. Uczy- 
nili to już w Paryżu, w roku 1848 
gdy toż miasto na czterech ro- 

gach podpalili, muzea, -dzieła sztu- 

ki, biblioteki poniszczyli, domy i 

pałace poburzyli. Okrucieństwa 
wszelkiego rodzaju spełniano z 

tygrysią srogością. Zamordowali 
krom wielu księży i zakonników 

Arcybiskupa Affrey'a i generała 
Bria. A to wszystko było drobno- 

stką w obec tego, co postanowili 
zrobić. Aż generał Cavaignac, dy- 
ktator, uratował społeczeństwo 
przed demagogią, przelawszy nie* 

mało krwi na ulicach Paryża. Bj 

dziesięć tysięcy robotników pa- 
dło trupem, dwadzieścia tysięcy 
uwięziono, 4348 za morze wywie- 
ziono. 

Kto uleczy tak schorzałe spore- 
czeństwo ? Są dwie tylko drogi do 

wyjścia. Albo wyższe stany dot 
browolnie a i z przekonania po- 

wrócą do wiary Chrystusowej : 

święcie przykazania Boże speł- 
niać będą, a tak przykładem przy- 

wrócą ludowi i robotnikowi Bo 

ga, którego mu odebrali; — albo 

też przejdą przez stra- 

szny ogień, którego 
wynik niewiadomy. "Oto dzien 
Pański przyjdzie okrutny i pełe;i 
rozgniewania i gniewu i zapalczy- 
wości, aby obrócił ziemię w pu- 
stynię, a greeszniki jej, aby starł 

z niej. I uczynię, że ustanie py-. 
cha niewiernych, a hardość mo- 

cafzów poniżę". (Izaj. 13, 9). 
Bo dwa są tylko prawa na świe- 

cie. Prawo zezwierzęcenia, mocą 

którego mocniejsi pożrą słab- 

szych;—i prawo Boga,mocą któ- 

rego moiniej<si zniżają się do słab- 

szych by ich w miłości do siebie 

podnosić. Iffnego nie ma wybc» 
ru. Albo wyższe klasy feigdą.u- 

^szlachetoifLły. młodszą brać; alBb 
zginą w TclTbbjęciach, .-liczbą i O- 

krucieństwem zwycigżeS^t; ̂ 0- 

Jedno jeszcze jest charaktery- 
styeznem w naszych czasach. 
Bardzo wiele, przyznać to należy, 
czyni się dla niższych warstw; —. 

a mimo to nie znajduje się ani u- 

znania ani wdzięczności. Im się 

więcej dla nich czyni,tern mniej są 
zadowoleni. Czemu.? Boście im 

wyrwali z serc Boga. A z tego 
wypływa zaś ta konieczność, że 

ich pragnienia nie znają już gra- 
ńie, że ich żądz też już nie nasy- 
cić nie może. Nietylko o ich ciało 
trzeba się troskać! Nie! Bo to po- 
łowa dopiero dzieła. Ważniejszą 
jest dusza! Ich serca chorzeją. 
Duszę trzeba leczyć. Z serc ich 

wyrugować nienawiść, chciwość 
zazdrość, żądzę zbogacenia się. 
złość, — a w miejsce tych nało- 

gów wlać w serca poddanie się i 

nadzieję w nagrodę Bożą, która 

jest niespożytą i wieczną. Ale te- 

go nie dokonacie bez katolicyz- 
mu ! 

Jeszcze jedno lekarstwo wymy- 
śliliście, a to: "dajmy niższym 
warstwom oświatę". Ta sama nie 

wystarczy. Bo chory a zazdrosny 
lud nie tyle potrzeb u 

je światła z ksią- 
żek, co światła z nieba. Prawda, 
że lud potrzebuje nauki oświaty; 
a obecnie potrzebuje nieodzow- 
nie. Czemu? Bo religijny lud mo- 

że się obejść bez wiedzy, gdyż j2 
go dusza, choć nie zna pisania, ni 

czytania, ma swe wzniosłe ideały, 
ma kotwicę, a to :wiarę w Boga i 

religię katolicką. Ale lud bez 

Boga a i bez oświaty, to jest bez 

światła Bożego i ludzkiego, to 

już — bestya. Taki lud i sam pój- 
dzie, i łatwo go byle kto popro- 
wadzi do zbrodni. Co się spodzie 
wać po ojcu i matce, którzy w po- 
wolnem katowaniu swych wła- 

snych dzieci znajdują zaspokoje- 
nie. A jak akta kryminalne po- 

świadczają, to męczono dzieci z 

wyrafinowaną, iście zwierzęcą i 

szatańską złością. Ot w Przemy- 
ślu kładła matka czteroletnią có- 

reczkę na rozpaloną blachę ku- 

chenną ; pod Jarosławiem wyro- 
bnik zasiekł rzemieniem na 

śmierć jednoroczne dziecko. W 

Nowej Wsi pod Krakowem cze- 

ladnik szewski wraz z żoną kar- 

mili czteroletniego synka odwa- 
rem z oskrobin ziemiankowych, a 

kąpali na kilkustopniowym mro- 

zie pod studnią, a potem przywią- 
zywali postronkiem do łóżka i ki- 

jem bili. Na Miodowej ulicy w 

Krakowie wyrobnik kaleczył 
dziecię i powolnie je zabił; za co 

skazany został tylko na 8 lat wię- 
zienia. Znaną jest Lembasowa w 

Podgórzu, która też swą córkę 
zamęczyła na śmierć. Więcej mc- 

żna czytać w Przeglądzie po- 
wszechnym z listopada 1904 rolcu 

w artykule Dra Olearskiego. 
Łatwo z tego wywnioskować, 

że w czasach, gdy w ludzie tkwi- 
ła głęboka a żywa wiara, nie wie- 
le zważano na naukę, bo mu też 

ta tak bardzo nie była potrzebną. 
Ale gdy ludowi odebrano wiąrę. 
to przynajmniej nauką trzeba 

przerobić ową "bestyę" w jakie- 
go takiego człowieka, któryby ro- 

zumiał chociaż tyle, że mu nie 
wolno niszczyć dóbr społecznych, 
ni ludzi mordować. 

Ale niechaj ta nauka podaje mu 

to, co mu jest niezbędnem; a więc 
światłość spełniania obowiązków, 
światłość uczciwej a sumiennej 
pracy, cierpliwość w cierpieniach 
ofiarność, szacunek przed cudzą 
własnością, ujarzmienie władz i 

nieokiełzanych' a grubych namięt- 
ności. Dziecku mów: "słuchaj, a 

pracuj". Młodzieńcowi "bądź 
wstrzemięźliwym i czystym''. 
Mężowi: "bądź zacnym". Starco- 

wi: "ufaj" 1 

Gdy mu nie dacie zdrowego 
światła, tylko jakiś inny kaganek, 
lub latarnię, — natenczas trzy- 
majcie w pogotowiu armaty, bo 
to już ostatni środek w waszych 
rękach. Ale środek ten zawodny, 
choć szatański, bo masy odbiorą 
ci go i przeciw tobie użyją. Zre- 

sztą gdy już taka krizis na społe- 
czeństwo nadchodzi, to już nie 

jest ono społeczeństwem, ale po- 

jedynkiem na życie i śmierć mię- 
dzy dwoma stanami, a to moż- 

nych i wydziedziczonych. A kto 

zwycięży? Łatwo odgadnąć.Taki 
pojedyn-ek dwóch stanów, odby- 
wał się .pod- koniec Rzymskiego 
imperium* Ale Chrzeąciańswo na* 

deszło, a powaliwszy; c,ezarów, u/< j 

ratowało lud; oba zaś miecze 
schowano do pochwy. 

Otóż nie ma innej drogi do u- 

świadomienia ludu, tylko droga 
Dekalogu. A i to pod tym warun- 

kiem tylko gdy wy, co chcecie 
lud uświadamiać, sami poprzód 
spełniać będziecie co do joty c- 

we: "Dziesięć przykazań Bo- 

żych". [AĄ 
Społeczna chcroba tegoczcsna 

płynie z dwócli źró- 
deł. Najpierw. Nie ma 

Boga u bogaczy, i dla tego zginą 
przez zbytek i używanie. Drugie 
Nie ma Boga u nędzarzy, i dlate- 

go zazdrość ich, złość i niewiara 
zamienia ich w bestye. Kto te 

dwa stany uzdrowi i pojedna? 
Boć przecież one pogodzić się 
muszą, jeżeli społeczeństwo nie 
ma zginąć? Kto? Bóg tylko, i Je- 
go Oblubienica: Kościół katoli- 
cki ! •: 

O 

"Obowiązek" dzienników. 

Jakieś towarzystwo wzrosło 
tak w siły, że. buduje dom wła- 

sny. Ogłasza konkurs z nagroda- 
mi na projekt domu — ale nadsy- 
ła Redakcyi pismo z prośbą o 

bezpłatne umieszczenie tego kon- 
kursu. To "obowiązek" dzienni- 
ka! 

W jakiejś mieścinie zawiązał 
się komitet L zbiera na jakiś na- 

wet bardzo pożyteczny miejsco- 
wy cel składki. Pierwszą rzeczą, 

którą przedsiębierze,'jest posła- 
nie do dzienników odezwy, aby 
ją bezpłatnie zamieściły, a w na- 

grodę za to co miesiąc obdarza 

ich sążnistym spisem składek, z 

prośbą również o bezpłatne za- 

mieszczenie. 
Klub obywatelski urządza 

przedstawienie amatorskie. Nie 

przyjdzie mu na myśl zwrócić się 
do fabrykanta kostyumów o u- 

dzielenie pewnej ilości) tychże 
bezpłatnie, lub do drukarza o wy- 
drukowanie bezpłatnie ogłoszeń, 
zapowiadających przedstawienie 
— do dzienników atoli na pewne 

wyszle odpowiednią reklamę ce- 

lem bezpłatnego umieszczenia, a 

nadto po przedstawieniu sprawo- 
zdanie, iż pani Z. zachwycała 
wszystkich swym wyglądem, a 

panny T., U., W. "oddały" swoje 
role znakomicie. 

Klub Z., liczący] 50 członków, 
urządza wieczorek i wycieczkę. 
Najprostszą drogą zawiadomie- 
nia ich o tem byłoby rozesłanie 
im kart korespondencyjnych, — 

ale i korespondentki kosztowały- 
by i za druk zawiadomienia po- 
trzebaby zapłacić, a nadto i trud 

z poadresowaniem, — urządza si£ 
więc to króciej: hektografuje si? 
kilka kartek korespondencyjnych, 
jak bądź odbitych i posyła się je 
do redakcyj dla — bezpłatnego u- 

mieszczenia. 
Nie chcemy już wspominać o 

zaręczynach, ślubach, koncertach 
itd. 

O wszystkiem tern "powinny 
dzienniki bezpłatnie donosić, tak, 
jakby papier i druk miały za dar- 

mo, a ludzie w redakcyi popra- 
wiający owe komunikaty, walczą- 
ce ze stylem zazwyczaj, a z orto- 

grafią bardzo często, czynili1 to 

bezinteresownie dla "idei". 
To też przeważnie kroniki w 

dziennikach, bojących się narazić 
na utratę popularności, wygląda- 
ją jak drobne ogłoszenia. 

Nlechcemy waszych pieniędzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni, 

Jedno centowa k&rta pocztowa. 1 waeze 
imię i nazwisko i adres wyraźnie na niej 
wy pi sunę, sprowadzi wam pocztą próbkę 
Di-ya Szwajcarskiego Wynalazku zastępu- 
jącego kawłj(Dey*8 SwlssCoffeeSurrogate). 
Mnóstwo fauiilij używają po zamiast ka- 
wy, gdyż^rzy jego pomocy jeden funt ka- 
wy wystarczy tak długo jak trzy funty ka- 
wy bez tego wynalazku, lecz co najważ- 
niejsze, bardzo polepszy smak, zapach 1 
zdrowotność kawy. 

Steele-Wedeles Co. Dej M'n'f'g. Co. 
Jedyni Agenci, Fabrykanci, 

Chicago, Illinois. Clcveland, Ohio. 

DR. W. S. SCHRAYER, 
Polski Lekarz I Chirurg. 

Ul Noble St. Tel. Monroe 1554. 
Specyalieta we wszystkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet i dzieci. Jeżeli was inni nie ule- 
cza przyjdźcie do mnie. — Godziny ofieowe: 
do 9 r.ino, od 1—9 wiec/.. Proszą dobrze zau- 

ważyć nr. domu i przyjść wprost do ofisu. 

DR. J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzień od 9 rano do 8 wiecz. 

179 W. Diylslon St. & S™ 

DZIENNIK CMICAGOSKI 
stale wychodzi o 8-mlu stronicach. I 

Wyleczęw5 dniach III 
Chcą wyleczyć kaidego mężczyzną cierpiącego na Varlcocele, Strykturą, Zaraźliwe Zaka- 
tenio krwi, Osłabienie Nerwowe, Hydrocele, albo Choroby Miądzykrocza. 

Tą korzyatną ofertą robimy dla wezyaUlah tych, którzy wydali awoja ptaoltfze dla 
wyleczenia alą bes BKutku, oprócz, tego, aby udowodnić wazyatklm tym, Którry byli łą- 
czeni przez tuzin lub wiącej innych doktorów lecz bez akutka, Aa ja mam Jedyny apoaób 
za pomocą którego Was raz na zawaze wyleczą. 

Nic płaćcie za niewyleczenta tylko za wyleczeni#. 
Dolegliwości żołądka, wątroby 1 nerek, choć bardzo nawet zastarzałe, atanowczo wylaeaą. 

PŁUCA. 

Którzy cierpią na dychawicę, 
bronchitia lub suchoty stano- 
wczo wyldfczą podług mojej naj- 
nowszej metody przez wdechi- 
wanle Oxalinowego Gazu. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczę was srybko 1 rai 
na zawsze 1 to zupełnie sekretnie. 

PORADA DARMO. 

Wyiecsam na stale 

Specjalista 
Chorób Kobiet 

lM^tczyzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zniżenie macicy, ból w plecack 
białe uplawy, wyleerone na «ta- 

łe moją metody do leczenia. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby tkórne. Jako to: kro* 
■ty, wrzody, utrata włosów ltd. 

Ja wasz wjleczę raz na 
za traze. 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

pp £ ZINS 247 Madł80n stre€t» r<fe Sangamon, 
M ———-»n — 

OODZ. OPISOW E: Od 8:30 rano do #t*J wiaca. W Nied*. od ©tej nmo do 7raeJ wi»c*. 

r 
L- 

I APTEKA Z ZEGAREM WE WSEŹY. 

Bdl Głowy. 
Ból gfowy, nerwowość, ból w źrenicach, zawrót 
1 Ł p. ei\ to skutki rozmaitych wnd ocznych, które 
w większości wypadków naprawione być mogą 
przez dobrze dopasowane okulary. Schrocdcra 
oknlary pomagają, bo przez umiejętne zaatóso- 
wanie dobrze pasują. 

Zastosowanie ule nie kosztuje. rj Doskonale dopaeowaae okulary \ 
an tak taolml jak bezwartcśclo- : 
w o gotowe okulary przez nitdo-/ 
świadczonych dopasowane. 

HENRY SCHROEDER, 465-467 Milwaukee Ayenua. 

H. STOBIECKA, 
489 MILWAUKEE AVENUE, 

pomiędzy Chicago i Elston Avo., CHICAGO, ILK 

GODZINY OFISOWE: od 8 do 10:30 rano i od 6 do 8 wieczorem. 

PASY NA RUPTDRĘ 
Polscy klercy na 

usługi Polaków. 

można teraz ra połową cen j kupić wproat 
•/. fabryki. Zastosowanie 1 zbaduni* prztz 
najdoś wiwdczeós/.ych bandaż) stów dla dam 

1 mężczyzn jest bozpłitne. Przeszło ŁO.OCO zado- 
wolonych <08tnmer6\v obecniu nosr.ą nasze paev. 

HOTTINGER TRUSS FACTORY 
465 5irritTAl'KKK AYENUK, r6ę Chicago Ayenue., 6te Piętro. JeMcIf> HriraionB. 

Otwarto codziennie odOtej rano do fitrj wieczorem. W niedzielę od fltoj rano do "mej wiecnorem. 

KRÓLOWA NIEBIOS 
LEGENDY O MATCE BOSKIEJ 

ZEBRANE PRZEZ 

Maryana Gawalewicza 

Z 20 ILLUSTRACYAMI WYKONANEMI 

PRZEZ 

Piotra Stachiewicza. 

Wydanie trzecie przejrzane 
i uzupełnione. 

CENA 83.75. 

NABYĆ MOŻNA W 

Ad®. Dziennika Chicagoskiego, 
141-143 W. Division St., 

CHICAGO, ILL. 

W FILOTEA ^ 
CZYLI 

DROGA DO ŻYCIA P0D0ŻNEG0 
NAPISANA PRZEZ 

ŚW. FRANCISZKA SALEZYUSZA 

Biskupa i Książęcia Genewskiego, Założyciela Zakonu 
Nawiedzenia Najśw. M. Panny. 

Cena 50c. 

DO NABYCIA W ADMINI8TRACYI 

k DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, A 
141.148 W. UiTislou St., CHICAGO. 


