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182 State ulica, 
1 Drzwi na północ od 
składu "The Fair". 

Najsławniejszy okulista w Ameryce — zapewn* 
bu?.dv w to nie wierzy. W ubiegłych 25ciu lata< h 
Ameryka bardzo polepszyła stan każdej gałęzi 
nauki. Gdy człowieka uważają jako najlepszego 
z pomiędzy wszystkich amerykańskich okulistów 
to znaczy źe on niusi być powszechnie niezrówna- 
ny w swym fachu. Ten tytuł uczciwie zyskał dla 
siebie F. O. Carter, M. 1).. znany Chicagoski oku- 
lista, którego oflsa znajdują się pod numerem 1S2 
State ulica, pierwsze drzwi na pół noc od skła- 
du departamentowego ''The Fair." Zanim Doktor 
Carter został okulistą, przez kilka stuleci nikt 

nie zdołał polepszyć system leczenia dolegli- 
wości ócz. 

Niobozpieezoóetwn Chirurgii. W dawniejszych 
czasach 1 udzio którzy chorowali na oczy mogli 
pozyskać nieco ulgi za pomocą noża. Katarakty 
dojrzewały i robiły się twardemi zanim próbowa- 
no je usunąć. Nawet wtedy gdy pacyent był zu- 

pełnie niewidomy musiał poddać się bolesnej o- 

peracyi. która chociaż usunęła katarakt z oka. je- 
dnakowoż utrwaliła ślepotę. I zyzowhte oczy nie 
można było sprostować bez użycia noża, który po- 
woduje straszne cierpienie i groźne niebezpie- 
czeństwo. Jednem słowem, nikt wcale nie polep- 
szył system leczenia dolegliwości oka, chociaż in- 
ne gałęzie wiedzy szybko w tym kierunku poetą- 
powały. 

Wynalazek Doktora Cartera. Dr. Cartera wyna- 
lazek gruntownie zmienił stan rzeczy, gdyż głó- 
wną jego podstawą było że teraz można wyleczyć 
niemal wszystkie dolegliwości oka bez potrzeby 
chirurgicznych operacyi. Dzięki jego nieustan- 
nym staraniom zyskał wiedzę cudownego lecze- 
nia każdej istniejącej choroby ócz, bez zastosowa- 
nia chirurgii,tak źe nawet w samym domu pacyen- 
ta skutecznie działrić może. Nazywa się Dr. Car- 
tera Metoda Absorbująca. Ona zyskaia dla niego 
tytuł Najsławniejszego Okulisty w Ameryce. Bar- 
d/a wiele lat pomyślnego leczenia wszelkiego 
rodzaju dolegliwości oka wykazały źe ta metoda 
jest jedynym skutecznym i bezpiecznym środkiem 
na leczenie tych chorób. Tysiące pacyentów wy- 
leczonych przez Dr. Cartera z rozmaitych dole- 
gliwości oka świadczą o prawdziwości jego wyna- 
lazku. 

Doktór Carter mówi: — To najuciąźliwszych 
badaniach o różnych powodach chorób oka, prze- 
konałem się, źe nie można wyleczyć wszystkie do- 
legliwości za pomocą medycyny i bez użycia noża, 
więc począłem eksperymentować w tym kierun- I 
ku. Nareszcie przed dziesięciu laty odszukałem 
właściwe lekarstwo na wszystkie dolegliwości 
ócz, i od tego czasu zastosowałem ten system le- 
czenia do tytięcy wypadków wszelkiego rodzaju 
— Szumowiny, Katarakty, Bielmo, lterugiumy, 
Katarowe dolegliwości, /yzowate Oczy. Ziarna, 
SzkodliwH Zarośnięcia. Choroby Nerwy od Oka, i 
wszelkie inne przyczyny ślepoty. W ćałem mo- 

iem doświadczeniu nie znalazłem takiej choroby 
;tóra nie jest uleczalna, albo którą nie można wy- 

leczyć za pomocą mojej metody Absorbującej. 
Leczyłem tysiące pacyentów, lecz ani jednego nie 
uszkodziłem, ponieważ wszystkie medycyny któ- 
ra ja używam są absolutnie nieszkodliwe, a mój 
systeui leczenia zastósować można nawet dziecku 
z zupełną pewnością siebie. Moja praktyka dała 
ml sposobność absolutnego uzupełnienia mojej 
metody leczenia, tak źe nareszcie jestem w sranie 
wyleczyć wszelkie dolegliwości oka bez bólu i bez 
noża. 

Zyzowate oczy wyleczone. Oto kilka osób któ- 
rych oczy byty sprostowane w kilka minut bez u- 

fcycia noża za pomocą metody Doktora Cartera. 
Ich listy wdzięczności byłyby nader interesujące 
gdyby można je było tutaj podać: — 

Panna K. Kitcwska, 6S3 Centre Ave., dziewica 
znana w polskich kołach społecznych; miała zy- 
zowate oczy od utod/enia; oczysprostowane w 

paru sekundach przed dwoma laty. 
Tanna B. Bowillinger, 5230 S. Ashland Ave.,zy- 

zowate oczy od szkarlatyny gdy była dzieckiem. 
Oczy miała zupełnie zwrócone ku "jednej stronie; 
sprostowane w paru sekundach. 

Pan A. Schayer. dobrze znany polski fabrykant 
odzieży, został przezemnie ocalony od ślepoty. 

F^n Patrick Lahey, 2112'Carroll Ave., leczony 
gześć miesięcy przez innych doktorów; był nie- 
widomy z powodu bielma w oczach; wyleczony w 

jeden miesiąc przez doktora Cartera Metodę Ab- 
sorbującą. 

Pan Józef Bloom, 721 Artesian Are., dyrektor 
orkiestry Bloom's Amlitorium Orchestra, wyle- 
czony przez Dr. Cartera Metodę, miał ziarnka na 

powiekach przez dwauaście lat. 

Prof. Dr. F. 0. Carter, 
182 STATE ULICA, 

1 drzwi na północ od składu "The 
Fair". Drugie Piętro. 

Godziny ofisowc: Od 9 rano do 
wieczorem. We Wtorki i Piątki 
aż do |8 wieczorem. W Niedzie- 

lę od 11 rano do 1 po południu. 

H»u W«-M "'.iri"1 
Dula i wygodna hala do zabaw, wesel 1 poslo 

dzeń. niezrównana do przedstawień teatralnych, 
Ba zupełnie nową sceneryę, takie do wtsel po* 
•lad.i osoDną halę do jedzeń wraz z kucfinlą. 
Ceny przystępne. Zgłosić ią do Zarządzcy 

A. Urbańskiego, ulic. 

Jon* A. Orb, Trezydent, 
Thzodokz Orasz, Wice-prez. i kasjer, 

Jcuus B. Schiller, Sekretarz. 

CONRAD SEIPP, 
BROWAR 

27 lTlioa i Cottaje Grove Ar^. 
TELEFON SOCTH 350. CHICAGO, 

DR. F.H. BOOTH, 
2S1 W. NORTH AYENUE. 

Telefon Honroe 605. 
Godziny oflsowe: rano do godziny 9:30, po 

południu od 12-1 1 5—7. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ i CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee At. 
GODZINY: Od S—12 rano. Od 2—5 po poł. 

i po 7-mej wieczorem. 
— TELŁFON HOJfKOE 2480. — 

DZIENNIK CHICAGOSKI 

Jest Jedynym dziennikiem polskim v» 

Ameryce który podaje codziennie swo- 

Jl cyrkulacyf. 

BEZKRÓLEWIE 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

PRZEZ MARTĘ ŁOPUSZAŃSKĄ. 

(Ciąg dalszy). 
! •— A dlaczegóż z waćpanem tu nie przybył? 

— Naprzód nie wiedziałem, że pana chorążego 
niema w domu, a po drugie, zostawiłem okrutnie 

zmęczonego tą daleką .podróżą, bo jeszcze nie odzy- 
skał sił po onej srogiej ranie, którą otrzymał pod 
Baworowem...Przecie go już byli zostawili jako 
martwego na pobojowisku... 

— Teraz już wiem, zkąd pwstała owa pogło- 
ska, która mię tyle łez kosztowała! — zawołała 

Magdzia. 
— Tak, zostawili go jako martwego — ciągnął 

dalej pan Andrzej — aż jeden z pachołków zbiera- 

jących trupy, spostrzegł, że w nim jeszcze zostało 

trochę życia, więc go zabrano do zamku natych- 
miast, gdzie sama pani Włodkowa, siostra hetmań- 

ska, miała o nim staranie, jako że to wielce się od- 

znaczył w obronie jej zamku od Tatarów. 
— Ja, skoro tylko przybyłem na Ruś, począłem 

się o niego dowiadywać, ale mi strasznie trudno 

rDyło się doń dostać, aż, Bogu dzięki, spotkałem się 
z przyjacielem Ignacego, panem Jacentym Pobo- 

giem. Ten mi dopiero powiedział, co się z Janem 
dzieje, uspokajając zarazem, że się pod dobrą znaj- 
duje opieką. Bardzo go też mile wspominał teraz, 

mówiąc: "Jam go kiedyś chciał rozstrzelać, jako 
Zborowczyka, ale dziś pierwszy powiem, że z nie- 

go dzielny żołnierz i kawaler jakich mało." Skoro 

przybyłem do Baworowa, zastałem go już zdrow- 

szego, ale tak zmienionego, żem ledwie go mógł po- 
znać. Wielce się ucieszył mojem przybyciem i po- 

czął naglić, abyśmy natychmiast wracali do domu, 
mówiąc, że zaraz przyjdzie do sił, skoro odetchnie 

tutejszem powietrzem i że umrze z tęsknoty, jeśli 
go będę dłużej zatrzymywał na Rusi. Niebardzo ja 
zrazu słuchałem onych argumentów, widząc, że się 
-iedwie na nogach trzyma, ale gdy mię wciąż mę- 

czył, musiałem w 'końcu ustąpić. Puściliśmy się w 

drogę i oto przybyliśmy szczęśliwie do kresu podró- 
ży, aby waćpannę ucieszyć po długich niepokojach. 

— Ach, waćpan nawet nie wiesz, com ja tu 

przebyła! — zawołała Magdzia i poczęła mu opo- 

wiadać o swoich trwogach, które przeniosła w 

dniach ostatnich. 
— Ale teraz wszystko już minęło, kiedy Janek 

powrócił! — mówiła z twarzą rozpromienioną. 
Pani Katarzyna ciekawa, co tak z sobą rozma- 

wiają, zajrzała ukradkiem do sali, ale widziała tyl- 
ko, że mówili coś po cichu z wielkiem zajęciem, nie 

mogła jednak nic dosłyszeć. 
Na pożegnanie Magdzia podała rękę panu An- 

drzejowi, spojrzawszy na niego przytem tak wdzię- 

cznie, że odjeżdżając, czuł się szczęśliwym jak w 

niebie. Po jego wyjeździe, pani Katarzyna zbliżyła 
się do dziewczęcia pytając: 

— A co tam gadaliście z sobą tak długo? A 

tobie jeszcze oczki się świecą jak świeczki — do- 

dała, przypatrując się Magdzi. 
— Pani Katarzyno — wyszeptała Magdzia, 

rzucając się na szyję jejmości — Janek żyje, wrócił 

już! Tylko sza! cicho, niech pani Katarzyna niko- 
mu o tem nie mówi, ale to nikomu — do czasu! Ju- 
tro tatuńcio powraca, więc nie chcę, żeby zawcze- 

śnie się o tem dowiedział, jeszczeby mi zabronił z 

mm się widywać.... No cóż, przyrzeka mi pani 
Katarzyna ? 

— Ale nie.powiem, nie — zapewniała jejmość. 
— O Boże, jakżeś mię ucieszyła! Matko Najświęt- 
sza, to dopiero nowina! Jutro zaraz dam na mszę 
na podziękowanie Panu Bogu, że nas pocieszył! 

— Tylko moja złota pani Katarzyno, nikomu 

ani słówka! — prosiła Magdzia. 
— Bądź spokojna, mnie jak co powiesz, to jak- 

byś w grób schowała — odrzekła pani Katarzyna, 
kładąc rękę na sercu. 

Nazajutrz przybył chorąży i zdziwił się, ujrza- 
wszy Magdzię choć nieco zmizerowaną, ale po da- 
wnemu wesołą jak ptaszek. Ucieszył się tem nie- 

zmiernie, nie dobadując wcale przyczyn, bo był mo- 

cno zatroskany sprawami publicznemi. Rad był też 
z powrotu pana Andrzeja, bo już zaczynał za nim 

tęsknić. 
Pewnej niedzieli Magdzia potajemnie wysłała | 

Grzybowskiego z listem do Lipiniec, nie mówiąc 
wcale, do kogo ten list pisany. Słońce już było niz- 
ko, kiedy Grzybowski stanął przed bramą lipinie- 
ckiego dworu. Rozejrzał się ciekawie dokoła: ani 

żywego ducha nie widać było na podwórzu, wszę- 
dzie jednak widniał porządek wielki. Duży staw 

okolony wierzbami, świecił się na słońcu, a lipy sze- 

leściły żółknącemi już liśćmi. Obok ganku znajdo- 
wała się furtka od ogrodu, szeroko roztwarta w tej 
chwili; od niej szła wązka ścieżka, wiodąca w głąb 
sadu. Grzybowski, usłyszawszy w tej stronie kro- 

ki, obejrzał się; na ścieżkę padł cień i nagle ukazała 

się postać, na której widok omal nie krzyknął z 

przestrachu i zdziwienia: 
— Wszelki duch Pana Boga chwali! — wysze- 

ptał, cofając się o parę kroków. — Jezus, Mary a, 

kogo ja widzę przed sobą. 
— Uspokój się waść, czegożeś się mnie tak 

przeląkł? — rzekł pan Jan, podchodząc ku niemu. 
Grzybowski nie mógł jeszcze przyjść do siebie, 

bo tak sobie nabił głowę jego śmiercią, że trudno 
mu było uwierzyć teraz, iż ma przed sobą żywego 
człowieka, a nie przychodnia z tamtego świata. 
Wreszcie, przyjrzawszy mu się bliżej, uspokoił się 
pod tym względem i przestał się cofać przed nim. 

Spostrzegł też, że jest bardzo zmieniony ; był nad- 

zwyczaj blady i wyglądał na cień samego siebieK 
tylko oczy czarne świeciły dawnym blaskiem, :v-. 

I Ci as? dalsęg nastajpO 

JULIUSZ YERNE. 

Cezar Kaskabel. 
Specjalne tlómaczenie 

dla "Dziennika Chicagosklego". 

(Dalszy ciąg.) u-iv, 32) 
I wyrzekł te słowa takim tonem, jakoby rodzi- 

na Kaskabel co do swego rozgłosu stała na równi 

z dynastyą Romanowów! 

Jednakowoż także i to nie pomogło. Trzeba 

było zawrócić i jechać z powrotem. Straże nawet 

wykonały ścisły rozkaz towarzyszenia "Pięknemu 
Wędrowcowi" na drugą stronę granicy i zabronienia 
przekroczenia jej napowrót. A skutkiem tego p. 
Kaskabel znalazł się napowrót w brytyjskiej Kolum- 

bii z bardzo wydłużoną twarzą. 
Trzeba przyznać, że położenie było bardzo nie- 

miłe, a nawet rozpaczliwe. Wszystkie plany miały 
być zniweczone. Trzeba było się wyrzec drogi z ta- 

kim entuzyazmem obranej. Powrót do Francyi, drogą 
na zachód, podróż do Europy przez Syberyą, stała 

się niemożliwą dla braku paszportów. Wracać do 

New Yorku przez daleki Zachód możnaby wpraw- 
dzie w zwykły sposób. Ale jakże przebyć Ocean 

Atlantycki bez statku, a skąd wziąć statek bez pie- 
niędzy na opłacenie podróży? 

Co do zarobku w czasie podróży, to niepodo- 
bna było prawie oczekiwać, by przyniósł sumę po- 

trzebną do opędzenia kosztów. A przytem, ileż to 

czasu potrzebaby na oszczędzenie takiej sumy? Ro- 
dzina Kaskabel, — dlaczegóż otwarcie tego nie 

przyznać? — już prawie spowszedniała podówczas 
w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ubiegłych lat 

dwudziestu nie opuszczono prawie żadnego miasta 

lub miasteczka wzdłuż linii Great Trunk. Teraz za- 

ledwie centy mogli zarabiać tam, gdzie zbierali 

przedtem dolary. Nie, droga na wschód kosztowała 
nieskończone zwłoki; mogły upłynąć lata, nimby 
można opłacić podróż okrętem jadącym do Euro- 

py. Za jakąbądź cenę należało znaleźć sposób, aby 
"Piękny Wędrowiec" mógł dostać się do Sitki. 0- 

•Ikoło tej sprawy kręciły się myśli i rozmowy człon- 

ków zajmującej tej rodziny, gdy zastanawiano się 
nad położeniem. 

— Otóż nowy kłopot! — rzekła Kornelia, 
wstrząsając głową. — Czyż przykre te .przejście ni- 

gdy się nie skończą? 
— Tu — bo przejścia nie rna żadnego! — za- 

wołał jej mąż. — Położenie jest bez wyjścia, ulica 

bez przestrzału! 
I cóż, stary wygo, Herkulesie rozgłośnej are- 

ny, czyż nie znajdziesz sposobu przezwyciężenia tej 
fatalncści? Czy d'asz się zmódz przeciwnościom? 
Mając w małym palcu wszystkie podstępy i figle 
sztukmistrza, czyż nie wywiniesz się z tej.trudno- 
ści? Cży wypróżnił się twój worek pomysłów? Czyż 
to rzecz możliwa, by mózg twój tak twórczy nie od- 

niósł zwycięztwa w tych zapasach z zawistnym lo- 

sem? 
— Cezarze, — rzekła .Kornelia, — kiedy ci nie- 

znośrii strażnicy znaleźli się na naszej drodze wła- 

śnie w chwili, kiedy mogli przeszkodzić naszemu 

wejściu do kraju, to odwołajmy się do wyższej ich 

władzy 
— Do wyższej władzy! — zawołał p. Kaska- 

bel. — Tę bez wątpienia piastuje gubernator Ala- 

ski, jakiś pułkownik rosyjski, zapewne tak nieuży- 
ty, jak ci ludzie, a ten niezawodnie nas pośle do 

dyabła! 
— A przytem mieszka on zapewne w Sitce, a 

właśnie do Sitki nie pozwalają, nam się udać. 
— Kto wic, — rzekł Clovy wcale rozsądnie, — 

może ci strażnicy nadgraniczni nie wzbronią się 
zaprowadzić nas do gubernatora. 

— Może .też Clovy ma słuszność! — rzekł p. 
Kaskabel. — To myśl wcale nie zła. 

— Chyba że funta kłaków nie warta, — dodał 
clown ze zwykłem swem zastrzeżeniem. 

— Warto spróbować, nim wybierzemy się z 

powrotem, — rzekł Jan, — i jeśli ojciec zechce, to 

pójdę....., 
— Nie, lepiej ja pójdę, — przerwał p. Kaska- 

bel. — Czy to daleko do Sitki? 
— Jakich trzysta mil. 
— Hm, w przeciągu dziewięciu lub dziesięciu 

'dni mogę być z powrotem. Prześpijmy tę sprawę, 
a jutro spróbujemy! 

Nazajutrz rano o świcie p. Kaskabel wyszedł 
szukać strażników. Nie potrzebował szukać długo, 
albowiem pozostali blisko "Pięknego Wędrowca" 
na straży. 

— Cóż to? Znowuś pan przyszedł? — zawoła- 

no groźnym tonem. 

— Znowu przyszedłem^-— ©arzekf, usmiecna- 

j^c się jak najsłodzit?J7 
I pośród ustawicznych komplementów dla ro- 

syjskich urzędników, wyraził swoje życzenie, ażeby 
go za\yiedziono do Jego Ekscelencyi gubernatora 
Alaski. Ofiarował się opłacić wszelkie koszta po- 

dróży "szanownego pana urzędnika", który raczy 

mu towarzyszyć i dał do poznania, że nie zapomni 
0 wynagrodzeniu gotówką trudów .podjętych przez 

"szlachetnego i wspaniałomyślnego pana^który.. 
1 t. d. 

Ale wymowa jego była nadaremną1. Nawet wi- 
doki pięknego wynagrodzenia nie wzruszyły niko- 

go. Zdaje się, że strażnicy, równie uparci jak celni- 

cy i natarczywi jak poborcy podatków, zaczęli z 

wielkiem podejrzeniem patrzeć na usilne jego^sta- 
rania przekroczenia granicy Alaski./ Jeden z nich 

zakończył krótko pertraktacye, rozkazując Kaska- 
belowi wracać, skąd przybył, i dodiał: 

[(Ciąg dalszy, iwstąpi.) v 
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DOBRE ffiOSERYE 
=TANIO!=: 

828 Milwaukes (te. 

st 

Pomidory, 8 funtowa puszka 70 
Cukrzona "korna", 2 funtowa Cn 

puszka Ob 
Grocb, 2 funtowa puszka 

PO 
"Strąki", 2 funtowa puszka r p 

po U u 
Anana=y (pine-apples), O#, 

puszka po O U 

Pieczony bób, 3 funtowa p puszka po Uli 
Campbell zuya, "Tp puszka po I li 
Mąka na placki, Aunt Jemiua. 

2 funtowa paczka 
Makaron!, Red Cross, funtowa P p paczka U u 
American Family mydło, 

kawałek 
Sól, 3 funtowy 

worek 

8c 

.40 

.Ic 
3c 

3c 

Modre, kwartowa 
butelka 

Ammonla. Cp kwartowa butelka U U 
Kasza z "korny", l p funt I li 
Pyle's Pearilno, n p paczka ...... M"Ij 
Gold Duet, 

paczka 
Malt Food (potrawa słodowa), e p paczka U u 

Santa Claus mydło, Aa 
kawałek £li 

Dobra palona kawa, I flp funt I UU 
Bakera Premium czekolada, I Qp Vi funta lub 
Hunkt 1 Bros. kakao, I "7 n 

puszka Ilu 
Wilbura kakao, 

puszka 80 
Campbell przyprawa do sałaty, C p 

butelka. Uu 
Price proszek do pieczenia, I Qo 

Vi funtowa puszku I %J b 
Millc proszek do pieczenia, z mleka, 7p 1 funtowa pus/.ka / U 
Szczotki do szorowania, C p 

sztuka Uli 

828 MILWAUKEE AVENUE, 

iii Klinika Oczu 
w szpitalu Matki Bożej zNazaretu 

róg Lcaritt ul. i Hatldon Atc. 
W każdy Poniedzisiłek i Czwartek 

o godzinie ^3-ciej po południu. 

DR. N. SCHRAYER, 
DENTYSTA, 

Doorze wykonuje wszelkie prace poutuj; najnon« 
ezb^o eyt-tnmu, i po najniższej cenie. 

538 MILWAUKEE AVE. I CENTER. 
Godziny oflsowe: od 8 rano do 9 wiecz. 

w Niedziele oa 9 rano do 4 po poi 

Dr. Geo. Hulla 
Polski 
Dentysta 

Dobrze wykonu- 
je wszelkie pra- 
ce podług najno- 
wszego systemu 

i po najniższych cenach. 

606 West 18u ul., u»""V 
Godziny oflsowe: od 8ej rano do 9 wiecz. 

W Niedziele od 8 rano do 12 w południe. 

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

441 Noble St. Tel. Monroe 1554. 
Specjalista we wszystkich chorobnch męż- 
czyzn, kobiet i dzieci. Jeżeli was inni nie ule- 
cz* przyjdfcl* do maie. — Godziny ofisowe: 
do 9 r.łno, od 1—9 wiecz. Proszę dobrze zau- 

ważyć nr. domu i przyjść wprost do ofisu. 

Firmc sołoMona w roku lBIt. 

Aug. BurKe. 
Pokrywacz Dachu. 

Obejrzy dach darmo i powie Ile kosztować 
dzle reperacya. Materyały na dach. 

Qflt i tkład: 100-104 W. Superior SU, 
Ttltfon Monro* to8. blizkoHalated, Chlea?* 

A. J. KWASIGROCH, 
Agent ubezpieczenia od ognia, 
Członek Fire Underrrritera Aaaociatioa. 

A SEKURUJĘ od ognia w najlepazycl 
kompaniach — wyrabiam wszelki! 
papiery legalno. 

105 W. Blackliawk St, CHICAGO, 1LL, 
TELEFON MONROE 842. 

Po co pisać 50 
albo 100 za- 

proszeń? 

NA ŚLUB 1 to w czasie, 
kiedy każda chwilka 
narzeczonych jest za- 

jęta przygotowywaniem się 
do tej uroczystości, jeżeli za 

tanie pięniądze można dostać 
drukowanych tyle, ile po- 
trzeba. b«a pracy i kłopotu? 
Przyjdźcie do drukarni 

Dziennika 
Chicagoskiego, 

a pokażemy wam rozmaite 
bardzo gustowne gatunki 
papieru na zaproszenia do 
wyboru. Na żądauie reda- 
gujemy zaproszenia bezpła- 
tnie. 

141-143 W. Diyision St. 

Ofla otwarty co wie- 
czór do godz. 8mej. 

I Ogłaszajcie al« w Dzlan. Chloagoaklm. 

INDUSTRIAL 
SAVINGS BANK, 

652 BLUE ISŁAND AYENUE. 

Założony 1800 r. jjj 
Płaci 3 procent od pienię- 
dzy w banku złożonych. 

Otwarte w Sobotę wieczorem 
aż do godziny 8mej. 

Majątek wy- 
nosi przeszło 

§500,000 

Składajcie swe oszczędności i 
n nas. I 

Żadnjrb 
wysOroni' 
nych tta 
nu pocią- 
gach. 

Trzy Eksprees — PociącI na Wech6d, w ka?dy 
dzień roku Pullmanowekle Wagouy Sypialne 
przy wszystkich pociągach. Wsgony dlaTrans- 
Kontynwatalnjcb Turystów opuszczają Cbieacn 
trzy razy w tygodniu: we wtorki 1 soboty o 2:30 
po południu; w środy o 10:86 7. rana. Z Chi- 
cago do Bostonu baz prraaiadania. Nowocze- 
sne Wagony Jadalne w których daj« aią obiadv 
podług łanu osobowo—klubowego, z cenami od 
33cdo $1.00; Jakotsi obsługą a la carto. He/.po- 
średnia komnnikacya do fort Wayne, Flndlay, 
Claveland, Erie, Buffalo, Rochester, Byracose. 
Bloghamton. Scranton, New York, Boston 1 
wszelkich miojscowoicl wschodnich. Raty zaw- 
sze najuiższo. Murzyni—portyarzy w uniformach 
kn obałudze wszystkich pullraan — pasażsniw^ 
Jelali zamierzacie tidać sią na Wschód, zgłoście 
si) «o na1bllzs»ejro Agenta Biletowego, luo pisz- 
de do JOUN y. CALAHAlł, Uen'1 Agent. 

113 Adams tit., Oblcogo 111. 

Używajcie 

METAL 
POLISA 

do czyszczenia niklowych części 
waszego pieca 1 uchronienia go od 
rdzy. Butelka kosztuje tylko 5c. 
Na sprzedaż we wszystkich gro- 
8ornlach 1 składach żelaztwa. 

AYLING BROS. chicaga 

Polski zakł.id daje I 
najlepszy gwaran- j 
cyę dobrego i I 
trwałego wykoó- 

-czenia prac artystycznie bo ma 11 lat 
praktyki w tym interesie. Najnowszy 
styl we wszelkich wyborach teraz za- 

stosowany. Dwie obszerne galerye w 

jednym, domu z dostatnią obsługa od- 
różniają nasz interes od wszystkich in- 
nych zakladóu, prędkiem fotografowa- 
niem w natłoku dni Świątecznych i we- 

selnych. Ceny 1 
dodatki są te sa- 

me co w Innych 
mułych zakła- 
dach. 

Wypożyczam 
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 ijwnrancyę, leżeli 
chcecie, że wasze meble nie będą zabrane z domu, 
edyź ja wypożyczam pieniądze, aby odbierać pro- 
cent, a nie ażeby zabierać sprzęty. Dlatego nie 
potrzebujecie obawiać się o wasze meble f t. p. 
Jiojąapecyalnością jest wypożyczanie od $20 uo 

$200 i mopę io wam dać t*go eamego dnia, w któ- 
rym je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy- 
płaty albo też tylko procent a auma może atać tak 

ałujio iak wam się będzie podobało. Jeżeii teraa 

potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je pożyczę, 
albo jeżelibvćcie chcieli zapłacić coście winni, to 

przyjdźcie do mnie i rozmówcie się ze mni», a 

przekonacie eię, że ze mną łatwy jest interes do 
załatwienia. ^ 95 ^ 

Pokój U. J. N00AŁSKI, Polaki Klerk. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT,, 

Athland Błock WtótfJuc. 
NAD BANKIEM POKÓJ SOf. 

■mmmm Telefon Cutral f08. mmmmmm* 

Mieszkanie: 74!! DICESON tJJLICA. 

FOTOGRAFIE! 

NIKLAS & GO., 
589 Milwaukee Av. 

F. w. koraleski, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwood Bldg. 

Clnrk i Madison ul. 
Pokoje 901—903. 

Telefon Maln 8658. 

Mieszkanie: 
730 Milwaukee At* 
Tel. Halsted 1816. 

J. F. ŚMIETANKA, Es 23 
Adwokat, 

120 £. Bandolph St. 5#te Piętro, 
Telefon Mało 3G70. 

Wieczorom: 9206 Commercial Ave- 
Telefon South Chicago 148 albo £058. 

Stan. S. Walkowiak, Adwokat. 
Ofis: 803 Atwood Bldf., róg Clark 1 llidlion. 

Mieszkanie: S6I I. Carpenter al. 
Telefon w oflsla Telefon w domu 

Maln 1G56. Monroe 1144. 

Praktykuje we wszystkich sadach. Ofiaruje 
swe usługi w sprawach o odszkodowanie prze* 
dw kompaniom. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokoje 1210-12-14, Schiller Bulldlng, 
109 Bandolph St., Chicago. 

Central 6341. 
Telefony.-j Automatic 6202. 
Mieszkanie: 600 N. ASHLAND ATŁ 

Teodor Stensland, 
ADWOKAT dla 

Milwaukee Avenue State Bank 
udziela porady od godziny 0 do 4 po południu 
tw Poniedziałki aź do 8 wieczorem) we wazel- 

ich sprawach sądowych, a zwłaszcza o od- 
ezkodowanie przeciw kompąniom. Takie 
sprawdza 1 zatwierdza teatame&tt, 1 zawiera 
tranzakcye realnościowe. 

OF1S W BANKU, 
rój Ulliriakee aie. i Carpcntif uh 


