
Krewnym i znajomym dono- 
simy tę smutną wiadomość >ż 

unjukochausza córka i siostra 
nasza 

Anna Klewer, 
pożegnała się z tym światem, 
po krótkiej lecz ciężkiej cho- 
robie, opatrzona śś. Sakramen- 
tami, w Sobotę, d. 13 Maja, o 

gcd'. rano, przeżywszy 19 
lat, 8 miesięcy i S dni. 

Pogrzeb odbędzie się w Po 
niedzialek, d. logo Maja, o 

godz. -^9tej rano, z domu żało- 
by pn 1023 N. Hoyne Ave. do 
kośc:ola Św. Jadwigi, a stam- 

tąd na miejsce wieczuego si o- 

czyn ku. 

Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krew- 
n\ch i znajomych w smutku 
pogrążeni: 
Joanna i Ludwik Kleicer, 

rodzice; Joanna, Paicel, Hen- 
ryk, Wiktor i Helena, bra- 
cia i siostry; Teofil, Kleicer, 
stryj: Augusta Retzki. ciot- 
ka; Fr. Sicieczkoicski, wuj. 

Krewnym i znajomym dono- 
simy tę smutn?> wiwdomość iż 
nasza najukochańsza matka 

Teresa Ciszewska, 
Niewiasta różańcowa 4 Róży 
4 Drzew-a, opatrzona śś. Sa- 
kramentami, pożegnała s:ę 
z tym światem, we Czwartek, 
d. ligo Maja o godz. ^9 wie- 
czorem, przeżywszy 50 lat. 

Pogfzeb sp. Teresy odbę- 
dzie się w kościele św. Jacka, 
w Poniedziałek, dnia 15go 
Maja, o godz. 8J rano, z doma 
żałoby pn. 7y4 VV. George ul., 
do którego współudziała pro- 
simy krewnych i znajomych, 
w smatku pogrążeni: 
Izydor, Tomasz, Walery ci, 

Grzegorz, Antoni i Franci- 
szka, dzieci;Narcyz Lengow- 
ski, zięć; Mary a Ciszewska, 
synuwa; Anastazy a Lengo- 
wska, wnoczka; Franciszek 
LengowsJci i Artur Ciszew- 
ski, wnuki. 

o 

Podziękowanie. 
Ja niżej podpisana czuję się 

zobowiązaną złożyć publiczne 
podziękowanie Wielebnym Księ- 
żom z parafii św. Józefa na Town 
of Lake, a mianowicie ks. probo- 
szczowi za eksportacyę do ko- 
ścioła i rozczulającą przemowę 
nad zwłokami mego najdroższego 
męża, śp. Jana Badźmierowskie- 
go, dalej ks. Wyszyńskiemu za 

odprawienie Mszy św. żałobnej, 
oraz Towarzystwu Muzycznemu 
Białego Orła za ich piękne wy- 

konanie marszu żałobnego przy 
odprowadzeniu zmarłego i ks. 
Jungowi za łaskawą inicyatywę. 
W końcu przesyłam serdeczne 

dzięki członkom Tow. Jedność, 
grupa 183 Z. N. P., do której nie- 

boszczyk należał, za ich wspólne 
wystąpienie na miejsce spoczyn- 
ku, tym sposobem oddając śp. 
mężowi mojemu ostatnią wspa- 
niałą przysługę. Wszystkim któ- ! 

rzy wzięli jakikolwiek udział w 

tym smutnym obrządku, składam 
staropolskie "Bóg zapłać." 

W smutku pogrążona 
Józefa Badimierowska, żona 

wraz z dziećmi. 
o 

Kwiatki stylu parlamentarnego. 
Podczas ostatnich obrad w an- 

gielskiej izbie gmin nazwał je- ! 
den z posłów szkockich uchwalę 
w sprawie budżetu marynarki "u- 

kąszeniem oceanu przez pchłę." j 
Pewien Irlandczyk znalazł w ; 
swojem przemówieniu sposob- i 
ność do zaznaczenia, że "whisky 
szkocka jest napojem tak gorą- 
cym, iż przechodzi przez gardło, j 
jak korowód z pochodniami." Do 
szermierki słownej stanął rów- « 

nież orator, ubolewający nad tem, i 
że "blade lica żołnierza angie*- ! 
skiego są szkieletem armii indyj- ) 

tU4.~ I 

Na korzyść Szpitala. 
Od czasu założenia swojego, 

Szpital "Najśw. Maryi Panny z 

Nazaretu" bardzo wiele dobrego 
czynił dla cierpiącej ludzkości1. 
Zawsze było w szpitalu i przy- 
chodziło do kliniki bardzo wielu i 

biednych, którzy nic nie płacili, 
a bardzo mało płacących. W cclu 
pokrycia niezbędnych wydatków, 
Zarząd Szpitala, zmuszony był 
nieraz odzywać się do ofiarności 
i miłosierdzia ogółu. 

Obecnie Tow. Pomocnicze O- 
pieki nad Szpitalem, ażeby ze- 

brać jaki taki fundusz na niezbę- 
dne. potrzeby jako to: łóżka, po- 

ściel, bandaże etc. — urządza 
wspaniały koncert w "Chicago 
Orchestra Hall" w śródmieściu 
dnia 28go bm., w którym najpier- 
wsi artyści' przyrzekli swój współ- 
udział. 

Każdy zrozumie, że koncert na 

podobny cel godzien jest naszego 

poparcia. Program koncertu jest 
następujący: 

1. Overture — Raymond "The 

Queen's Secret", Thomas. — Me- 

tropolitan Orchestra — Carl 

Bunge, Dyrektor. 
2. Deklamacya — "Old Age", 

Brooks. — Mr. W. W. Carnes. 

3. Soprano Solo — "Voci di 

Primavera", Strauss. — Pani Ja- 
dwiga M. Smulska. 

4. Solo skrzypcowe — "Hunga- 
rian Fantasie", Hubay. — Mr. 

Bernhard Listemann. 
5. Solo Fortepianowe — "Po- 

lonaise Brillante", Weber Liszt. 
— Dr. Chr. F. Balatka. — Orkie- 

stra pod dyrekcyą dra. M. J. Sei- 

ferta. 
6. Soprano Solo — Recit. i 

Aria "E Strano ah Fors'e Lui", 
Verdi. — Z opery La Traviata. — 

Pani Róża Kwasigroch. 
7. Cello Solo — "Ave Maria", 

Bruch. — Mr. Paul Schoessling. 
8. Marsz tryumfalny z Tann- 

hausera, Organ ii Orkiestra, Wa- 

gner. — Organ — Mr. W. Mid- 
.dleschulte. 

Biletów dostać można u Wiel. 

Sióstr w Szpitalu po 50c i $1.00. 
o 

KRACKER I KOSIŃSKI. 
Nasze pierwszorzędne obrączki 

ślubne, wszystkich gatunków i 

karatów, przyniosą wam szczę- 
ście. Sprzedajemy zegarki i ze- 

gary, oraz biżuteryę i naczynia 
srebrne po stanowczo najniższych 
cenach. Spróbujcie nas i bądźcie 
przekonani. 

675 Milwaukee ave. 

o 

Sokół Polski w So. Chicago u- 

rządza Bal i ćwiczenia gimna- 
styczne w niedzielę 14 maja w 

hali parafialnej, 88 i Exchange 
ulicy. 

o- 

Jedno za drugie. 

Panna S. jest bardzo zadowolona z 

krytyki swojej powieści. 
— Ależ krytyk odmawia jej wszel- 

kiego talentu. 
— Istotnie, lecz natomiast nazywa 

ją "młodą, autorką.". 

Drobne ogłoszenia 
DO WYNAJĘCIA sztór z mieszkaniem 
dobry nu buczernię i grosernię, pól 
bloku od kościoła pod wezwaniem św. 
Piotra i Pawła w Norlb Chicago. Zgło- 
sić się pn. 153 N. Centre ave. w salo- I 
nie. 13m 

DO WYNAJĘCIA: Tanio, 6 jasnych 
pokoi z wszystkiemi ncwoczesnemi u- 

lepszeniami, w nowym, narożnym bu- j 
dynku. 2526 Milwaukee ave. róg Drakę, i 
w Avondale. 13m : 

ZGUBIŁEM portmonetkę z 3 klucza- 
mi i pierścionkiem ślubnym z lite- 
rami "H. U. 1888." Łaskawy znalazca 
jest proszony o zwrot a otrzyma na- 

grodę. Ig. Jezierski, 777 Milwaukee av. 

13m 

OKGANISTA, (egzaminowany) który się 
może wykazać na żądanie świadectwami, 
niedawno przybyłr ze starego kraju, po- 
szukuje u WW. K. Proboszczów posady, 
prowadzi także chór; łaskawe zgłoszenia 1 

pod adresem: M. Śliwiński, 28G6 Hillock 
Ave. Chicago, 111. 

NIE POTRZEBUJESZ kupować nowe- ; 
co pieca dla tego że niektóre części w 

twoim starym piecusą pęknięte lub prze- 
palone, lecz pisz albo przyjdź do mnie a | 
ja ci ręczę że po mojej naprawie piec 
będ/ie jak nowy. Wł. Polmański, 689 
W. I7ta ulica. 

DO WYNAJĘCIA umeblowany pokój, 
697 Milwaukee Ave. 8-cie piętro. 

POTRZEBA mężczyzn nt sUncyę, 632 
Milwaukee Ave., 1-sze piętro front. 

POTRZEBA mężczyzny na mieszkanie 
z wiktem, 570 Noble ul. 

POTRZEBA mężczyzn staucyę. 51 
Tell Place. Na dole. 

POTRZEBA dwóch mężczyzn na ftan- 

cyę. C61 Milwaukee Ave. 3cie Piętro. 

POTRZEBA mężczyzn na atancyę. 819 
Milwaukee Avenue. 2gie Piętro front. 

Z ZIEMJOLSKICH. 
Lwów. — Z ogłoszonego wła- 

śnie programu wykładów w uni- 

wersytecie lwowskim na letnie 

półrocze -dowiadujemy się, iż li- 

czy on obecnie 72 profesorów, a 

w tern gronie jest jeden profesor 
honorowy (były namiestnik, hr. 

Leon Piniński), 60 profesorów 
zwyczajnych i 12 profesorów nad- 

zwyczajnych, a nadto 46 docen- 
tów i 7 nauczycieli języków i ste- 

nografii. Zapowiedziano na półro- 
cze letnie wykładów 232, z tych 
194 w języku polskim, 19 w ję- 
zyku ruskim, 16 (na wydziale te- 

ologicznym) w języku łacińskim 
i 3 w języku niemieckim — filolo- 
gia i literatura niemiecka. 

Słuchaczy liczył uniwersytet 
lwowski w ubiegłem półroczu zi- 

mowem w ogóle 2933 — w tern 

było zaś 2544 słuchaczy zwy- 

czajnych, a 45 słuchaczek zwy- 

czajnych. /Słuchaczy nadzwyczaj- 
nych było 180, słuchaczek nad- 

zwyczajnych 118. W ogplnościu- 
częszczało na wykłady kobiet 176 
w charakterze słuchaczek zwy- 

czajnych, nadzwyczajnych i hos- 

pitantek. 
Pod względem narodowości 

było 2116 słuchaczy narodowości 

polskiej, 792 Rusinów, Niemców 
tylko 12. Polacy stanowią około 

trzy czwaTte ogółu słuchaczy, Ru- 
sini jednę czwartą. 

L.o ao ao wyznania uyio słu- 

chaczek i słuchaczy rzymsko-ka- 
tolickiego wyznania 1465, grecko- 
katolickiego 812, ormiańsko-kato- 
lickiego 15 — wogóle katolików 
2292, żydów 1018, ewangelików 
13, prawosławnych 4. 

Uderzającą jest ogromna ilość 

słuchaczy żydów. W stosunku do 

ogółu zaludnienia kraju stanowi 

ludność żydowska w Galicyi o- 

koło 12 .procent ludności, gdy na 

uniwersytecie lwowskim stano- 

wią żydzi więcej niż 33 procent! 
Przed laty dziesięciu liczył u- 

niwersytet lwowski profesorów 
51, docentów i lektorów 29, a słu- 

chaczy 1455. W ostatnim okresie 

dziesięcioletnim przybyło mu 

więc 21 profesorów, 24 docentów 
i lektorów — gdy ilość słuchaczy 
wzrosła przeszło w dwójnasób ! 

Poznań. — Przed tutejszym 
sądem ławniczym odbył się wczo- 

raj proces, który spowodowały 
pp.: Helena Mizgalska, Wiktorya 
Morawska i Marya May. Za to, że 

niosły na pogrzebie ś. p. patrona 
Jackowskiego wieńce z wstęgami 
biało czerwonemi, kazała im 

policya zapłacić po 30 marek 

grzywny, opierając się na rozpo- 

rządzeniu policyjnem z 12 kwie- 
tnia 1898 roku. Panie kary nie za- 

płaciły, lecz poleciły mecenasowi 

p. Trąmpczyńskiemu, aby prze- 

prowadził sprawę w drodze pra- 

wnej. Mimo świetnej obrony pa- 
na Trąmpczyńskiego, który wy- 

kazywał, że rozporządzenie 
policyjne sprzęci- 
w i a się 22 paragrafowi skazał 

każdą panią na 30 marek. Wy- 
rokiem tym panie się nie zado- ! 

wolnią, lecz postanowiły odwołać i 

się choćby do najwyższej instan- 1 

cvi (kamergerychtu). 
Warszawa. — Według otrzy- 

manych z Petersburga wiadomo- 

ści, sprawa szkół średnich i wyż- 
szych ma być rozstrzygnięta 
przed rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego przez radę specyalną, 
do której wejdą kuratócowie o- 

kręgów naukowych, dyrektoro- 
wie wyższych i średnich zakła- 
dów naukowych i niektórzy pro- 
fesorowie. W radzie tej ma być 
rozpoznawana sprawa wydawa- 
nia pozwoleń na fundowanie w 

pańtwie wyższych zakładów nau- 

kowych prywatnych. Materyałów 
odpowiednich dostarczyły prac.2 | 
b. ministra oświaty Zengera. Po- 
wstał też projekt zjednoczenia 
wszystkich zakładów naukowych 
pod zarządem ministerstwa o- 

światy. 
— Odezwy prowokatorskie, 

rozszerzane po całem Króle- 
stwie, a nawołujące do ekscesów 
w dniu 1 maja, są po większej 
części przepełnione takiemi ru- 

sycyzmami i niewłaściwościami i 
języka polskiego, że nie trudno 

jest odgadnąć źródła, z jakiego 
pochodzą. Jedne z tych odezw 

podburzają przeciw szlachcie, in- 

ne przeciw żydom, a są i takie, 
które mają na celu wywołanie na- 

płochu w sferach drobnomiesz- 
czańskich. Do takich nalejy na- 

stępujący wierszyk, rozpowszec 
niony w setkach egzemplarzy w 

Warszawie: 
Warszawa do wynajęcia, 
Moskale do wyrżnięcia, 
A wy biedne matki, 
Zabierajcie swoje dziatki, 
Uciekajcie za rogatki.... 

o 

RUCH PAROWCÓW. 
Przybyły: i 

New York: Calabria z Neapolu. 
Szczecin: Louisiana z New Yorku. 

Cherbourg: Hamburg z New Yor- 

ku do Hamburga. 
Odeszły: 

New York: Italia do Neapolu. 
Hamburg: Deutschland przez Dover 

do New Yorku. 

o 

RUCH W TOWARZYSTWACH, 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Tow. św. Stanisława K. odbędzie 
swojo przedroczne posiedzenie w po- 
niedziałek dnia 15go maja o godzinie 
8mej wieczorem w hali zwykiych po- 
siedzeń. Do zapłacenia przypada 30c. 
Obecność wszystkich jest pożądana z 

powodu wyboru nowej admlnistracyl. 
— M. DerengowskI, prez., M. War- 
dziński, sekr. prot., 660 Dickson str. 

— Macierz Polska. — Członkowie 
wszystkich siedmiu Oddziałów męz- 
kich przy kościele św. Stanisława 
K., przystąpią, do wielkanocnej spowie- 
dzi św. dzisiaj a jutro rano o godzinie 
wpół do 6tej przystąpią, wspólnie do 
Komunii św. w kościele górnym. O go- 
dzinie 5tej zbiorą, się w halach posie- 
dzeń, by stamtąd w porządku według 
starszeństwa, pod przewodem marszał- 
ków Igo oddziału udać się do kościoła. 
Po południu wystąpią in corpore na 

nieszpory. 
— Towarzystwo św.Michała Archar 

nioła będzie miało swe miesięczne po- 
siedzenie we wtorek dnia 16 maja 1905 
weczorem o godzinie pół do ós- 

mej w hali zwykłych posiedzeń, przy 
kościele św. Stanisława Kostki, na 

które to posiedzenie prezydent zapra- 
sza wszystkich członków być obecny- 
mi. — A. Winlecki prez., P. Łuka 

sekr., 690 N. Ashland ave. 
— Przyszłe posiedzenie Tow. Matki 

Boskiej Częstochowskiej odbędzie się 
w przyszły wtorek dnia 16go maja o 

godz. pół do 8mej wiecz. Prezes za- 

prasza wszystkich członków, ponieważ 
bardzo ważne sprawy będą do zała- 

twienia, tak samo i tych którzy pra- 
gnęliby wstąpić do- tego towarzystwa, 
raczą zaszczycić swą obecnością a 

chętnie ich przyjmiemy. Wstęp bar- 
dzo niski i oplata miesięczna wzoro- 

wa. — A. Moczyński, prez.; Fr. J. 
Myks, sekr., 82 Cleaver str. 

— Towarzystwo św. Rocha ma w 

sobotę 13go maja o 7:30 wieczorem 

miesięczne posiedzenie w hali zwy- 

kłych posiedzeń. -I— J. Młodzieniew- 
ski, prez.; P. Czarnecki, sekr., 375 
Elston ave. 

— Bractwo Młodzieńców św. Józe- 
fa oddział II będzie miało swoje 'po- 

siedzenie w niedzielę 14 maja w hali 
nr. III. — W. Goiubski, sekr., W. 

Cząstka, prez. 
— Tow. św. Woje. B. i M. będzie 

miało swoje miesięczne posiedzenie 
dnia 15go maja t. j. w poniedziałek o 

godz.. 7:30 wiecz. w hali nr. 2. Do za- 

płacenia jest 25 c. podatku miesięcz- 
nego i 25 c. nadzwyczajnego, razem 

50 c., także ci którzy nie odprawili 
spowiedzi św. Wielkanocnej wspólnie 
z Tow., to niechaj ten obowiązek wy- 

pełnią i przyniosą poświadczenie od 

miejscowego spowiednika. — Mich. 
Kuźmiński, prez.; Ig. Derkowskl, sekr. 
20 Luce str. 

Z TRÓJCOWA. 
— Tow. św. Wawrzyńca będzie mia- 

ło swoje posiedzenie miesięczne dnia 
16go maja, to jest we wtorek o go- 
dzinie pół do 8mej wieczorem w hali 

przy kościele św. Trójcy. Obecność ka- 

żdego członka jest pożądana ponieważ 
są ważne sprawy do załatwienia. W. 
Marulewski prez., .J Gralewski sekr. 
prot., 630 Holt ave. 
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— Oddział św. Floryana nr. 8my 
ma swą, spowiedź wielkanocną, dziś 
a jutro przystąpi do komunii Św., zara- 

zem członkowie niech przyniosą, od- 
znaki ze sobą,. — Wiel. Ks. Fr. Gor- 
don. Delegat Z. G., Fr. Machaliński, 
seler., Jan Domrzalski sekr., 882 N. 
Hermitage ave. 

2 KANTOWA. 
— Bractwo Młodzieńców św. Józe- 

fa ma posiedzenie miesięczne w nie- 
dzielę dnia 14 b. m. o godz. 1 po po- 
łudniu w hali zwykłych posiedzeń. — 

J. Pociask, prez.; S. Pitera, sekr., 92 
Front str. 

— Tow. Kadetów św. Jerzego — 

ma się zebrać w Niedzielę 14go maja 
w pełnym uniformie o godzinie 12tej 
w południe, do hali parafialnej. Za 
nieobecność kara podług konstytucyi. 
— B. Piontkowski, kapitan. 

— Tow. Mł. św. Kazimierzea Król. 
ma swoje miesięczne posiedzenie w 

poniedziałek wieczorem. — Jan Ryd- 
welski, prez.; Józef Waliński, sekr. 
prot., 32 Will str. 

Z JACKOWA. 
— Macierz Polska oddział św. Elż- 

biety ma swoje regularne posiedzenie 
w niedzielę dnia 14go maja o godzinie 
Sciej po południu w hali zwykłych 
posiedzeń. Obecność wszystkich człon- 
ków jest pożądana. — P. Bożyncz, 
prez., M. Kaczmarek, sekr. 

ZE SZPITALA. 
— Tow. Pań Opieki nad szpitalem 

zaprasza wszystkie panie należące io 
Tow. na posiedzenie które się odbę- 
dzie w niedzielę 14go maja o godzinie 
2:30 po południu w sali zwykłych po- 
siedzeń. — A. Klarkowska, prez., M. 
Jakińska, sekr. 

o 

Niechybny środek. 
Matka: Dzieci zlitujcie się, cóżeście 

mów zrobiły! Nowa moja księika w 

miednicy z wodą? 
Mała Zuzia: Alej proszę mamusi, 

przecież tatuś powiedział że to taka 
brudna historya, więc chcemy Ją ob- 

myć! 
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EGZEMA. 
Nic na świecie nie ma przykrzejszego dla kobiety, dbającej o pled piękną, 

jak brzydkie wyrzuty na twarzy, rękach albo szyi. 

Eczernę wywołuje krew nieczysta i krew chora. Dlatego też używanie środ- 

ków zewnętrznych na wyrzuty i liszaje, albo wcale nie pomaga, albo bardzo mało 

tylko. Oczyszcie waszą krew i w ten sposób usuńcie przyczynę złego, a sympto- 

ma te wnet znikną. 
Eczema nie tylko że boleść sprawia i piękności pozbawia, ale grozi też nie- 

bezpieczeństwem, bo wytworzyć może owrzodzenia ciekące. Eczema wskazuje 
na to, że krew jest chuda, czego pod żadnym warunkiem zaniedbać nie wolno- 

odczyszczą krew, wzmacnia ją i wzbogaca, usuwając równocześnie 
wszelkie nieczystości z organizmu ludzkiego. 

Severy Krwi Czyściciel leczy szybko brzydkie wyrzuty, wysypki od gorą- 

ca, liszaje i inne bolączki twarzowe. CENA $1.00. 

Zupalenie rury odde- 

chowej, Broiiclritis. 
Wyleczcie ból w piersiach wa- 

szych i ten suchy drażniący 
kaszel za pomocą 

Severy Balsamu na Płuca. 
Choćby kaszel wasz był nic niezna- 

czącym, niebezpieczną rzeczą jost 
pozwolić na to, aby miał się 6tać sil- 

niejszym. Nie igrajcie ze zdrowiem 
waszem, Balsam dla płuc wyleczy 
was. 

Cena 25 i 50 centów. 

Obrażenia cielesne. 
Każdą ranę i obrażenie każde wyma- 
gające lekarstwa zewnętrznego, opa- 
trzyć doskonale można za pomocą 
flanell nasyconej 

Severy Olejem św. Gotharda. 
Wyborny balsam ten jest antysepty- 
cznym i gol rany zadane ostrem na- 

rzędziem, ukąszenia, ugryzienia, bó- 
le wrzodowate, stawy sztywne, bóle 

reumatyczne i krzyża. 
Cena 50 centów. 

Szanowny Panie! 

Pański Czyściciel Krwi dał 
dowód tego, czego po nim spo- 
dziewać się było można, proszę 
więc o przysłanie mi jednej jesz- 
cze butelki, któr;j zamawiam nie 
dla siebie, locz dla mej teścio- 
wej. Teściowa moja ma nieule- 

czalną ranę na nodze, na której 
od czasu do czasu tworzyły się 
krosty. Po zażyciu pańskiego 
lekarstwa krosty te więcej już 
się nie pojawiły i opuchnięcie 
nogi zupełnie ustąpiło. Z sza- 

cunkiem pozostaję, Panu oddany 
FR. CAP, 

Dardanelle, Ark. 

Jeźli jesteście wyczerpanymi 
zupełnie i czujecie często u- 

padek sił i omdlenie, zacznij- 
cie zażywać 

Severy Krwi Czyściciela 
a on was wnet na nogi posta- 
wi. Cena $1.00. 

Żółtaczka 
sprawia, że wyginacie żółto i 
macie humor kwaśny. Żółtacz- 
ka powstaje z wątroby nie pra- 
widłowo fungcujątfej i ażeby 
jej się pozbyć powinniście na- 

tychmiast zażyć 

Severy lekarstwo 
na Nerki i Wątrobą. 

Lekarstwo to wzmocni cały waez or- 

ganizm 1 ureguluje wątrobę 1 nerki. 

Cena 75 centów i $1.25 

Słabość 
znamionuje upadek siły. Żywotność, 
życiu pierwiastek, z przyczyn pew- 
nych ginąć zaczyna, skutkiem czeg> 
pacyent, coraz to bardziej «Uy tracąc, 
w końcu umiera. 

Severy Balsam życia 
jest środkiem wzmacniającym, wska- 

zanym na to cierpienie. Ubywając 
tego leku, siłę i żywotność na nowo 

w sobie odtworzycie. 
Cena 75 centów. 

Lekarstwa Severy s§ do nabycia we wszystkich aptekach. Porada lekarska darmo. 

Węgle i Drzewo 
szych cenach. Węgle przez nas sprze- 
dawani" są absolutnie czyste, bez ka- 
mieni i paskudu. tak że'z pewnością 
zaoszczędzicie na każdej tonie przy- 
najmniej pół dolara. 

Large Kgg S7.10 
Smali Kgg 7.!ló 
lianie ...... 7.35 
Chestnut 7.35 
Pea Coal 4.00 
Jilack liijnd ">.25 
Baltimore & Ohio 4.75 
Illinois Egg U.75 
Illinois Nut 3.75 
Wash Nut 4.00 
Węgle dla kowali 5.50 
Pocalioutas 4.25 
Pocaboutas Egg 5.00 
Pocahontas Lump 5-00 
Rznięte drzewo, tak zwa- 

ne "siabs", korta 8.00 
Przeprowadzanie i rozmaite "ex* 

press" roboty wykonują szybko i ta- 
nio. Zamawiającym wiąkszą ilość 
wągll lub drzewa odstępujemy etóao- 
wuy rabat. 

Józef Świerczytfski 
i Berta Rypińska, 

V36 N. Ashland Aye. 

= GUZO - 

Calvarian Elixir 

% JŹ JPPokntilharg 

$ &>. Centauńum 
Niezrównane lekarstwo, chlubnie 

uznane przez Kadę Lekarską jako le- I 

cząc.e radykalnie wszystkie nawet 

najbardziej zastarzałe choroby bez 

wyjątku. Nabyć je można pod Nr, 

666 Milwaukee Ave. 
Róg Augusta Str., Chicago, III. 

P. M. A. CO. 
Potrzeba Agentów. P. J. Guzowbki. 

Najlepsze szczero' złote ślubna 
obrączki w wielkim wyborze, złote 
i srebrne zegarki, łańcuszki, kolczy. 
ki, broszki i t. p. znajdziecie w 

składzie K. Stachowski & Co., 
533 Noble Str., naprzeciwko pleba- 
nii św. Trójcy. 

MODLITWY NA KAŻDY 
DZIEŃ MIESIĄCA MAJA. 

UŁOŻONE PRZEZ 

Ks. P. Smolikowskiego, C. R. 

Cena 50c. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACYI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, 
141-143 V. Dirisioa St., CHICAGO, ILLINOIS. 

ŻYWOT 
PANA NASZEOO 

Jezusa Chrystusa 
I CZTERECH EWANGIELISTÓW ZEBRANY 

I UŁOŻONY POTKZEBNYM WYKŁA- 
DEM POWIĄZANY, A UWAGAMI 

OBJAŚNIONY; 
TUDZIEŻ 

DZIEJE APOSTOLSKIE 
DZIEŁO 

KS. DE LIGHT, S. J. 

Cena 90c. Na przesyłkę lOc. extra. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACYI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, st" 
> /. \ 


