
POLSKA LECZNICA 
Nowe Sposoby Leczenia Zadawnionych Chorób. 

WNIESIENIE CHOREGO DO LECZNICY. LECZENIE GORĄCEM POWIETRZEM. LECZENIE WIBRACYĄ. ZDRÓW. 

EUROPEJSKA LECZNICA jest jedynym Polskim Leczniczym Zakładem, gdzie cierpiący Rodacy mogą osięgnąć prawdziwą pomoc i zdrowie z następujących przyczyn: 

PIERWSZE: leczymy riajnowszemi środkami, które ochraniają DRUGIE: Jest to Lecznica prawdziwie Polska, gdzie możecie w swoim języku TRZECIE: i najważniejsze: że w naszej Lecznicy podstawą i zasadą jest akuratnośe, troskli- 

człowieka od niebezpiecznych operacyj lub używania niepo- * dokładnie opowiedzieć swoje dolegliwości i gdzie stosując się do waszych wość i rzetelność o czem każdego możemy przekonać dając nazwiska i adresy Betek 

trzebnych leków. zarobków ceny są umiarkowane. ludzi u nas wyleczonych. 

Prawie, że nie ma cierpienia, nie ma choroby, chociażby najbardziej zadawnionej, której nie bylibyśmy wstanie wyleczyć— jeżeli chory rozsądnie rozważy i przyzna, że kilkoletnia choroba wymaga odpowiedniego czasu do wyleczenia. 

Zapewniamy wyleczenie, ale nie obiecujemy cudownych uzdrowień w kilku dniach, jak to czynią obconarodowi lekarze podając szumne ogłoszenia i obietnice dla własnego zysku. 
W naszym zakładzie, jeżeli człowiek cierpiący przez kilka lat czasu postanowi poddać się choćby kilkotygodniowej kuracyi może być pewnym wyzdrowienia. 
Są małe wyjątki chorób całkiem nieuleczalnych — ale takich pacyentów — po zbadaniu, wyraźnie objaśniamy,, że im nic pomódz nie można. 

f Mamy podziękowania 
W EUROPEJSKIEJ 

PARALIŻ: Całkowitą utratę 
— Mdłości,— Womity,— 
ciała,— Kolki,— L trata męzkości,— uraznwosc.— usiaoieme,— Zimecnęcenie ao pracy 11, a. tnunujoi nn it jl x ojvtfxiin.ui tt ho htu.Ł;, d, -IlłWW,__ Mnrmnriurn , 

acici leczymy bez operacyi i bez przykrego uczucia dla chorej za pamocą nowych aparatów. CHOROBY SEKRETNE^ takie^ co przez długi czas nie mogły b}e 

wyleczone, my stanowczo wyleczymy za pomocą nowej metody i aparatów.— RUPTURĘ (Przepuklinę), leczymy bez operacyi tak, że pęknięta błona zarasta mocniej i grubiej, aniżeli naturalna błona na zdrowej stronie. krzyżach,— Ogólne osłabienie,— Upławy,— Bolesna regularność,— Wszelkie zboczenia macici 
wyleczone, my stanowczo wyleczymy za pomocą nowej metody i aparatów.— RUPTURĘ (Prze] 

Dzieci od najmłodszego wieku leczone są u nas ze szczególną troskliwością! 
^ 

Leczymy najnowszą metodą, za pomocą najnowszych wynalazków, aparatów i przyrządów jak Gorące Powietrze, Wibracya, Światło Finsena, Promienie Roentgena, Masaż, High requency, 10 owe i ea ryczne ąpie e.i y eczj 

liśmy setki ludzi cierpiących przez długie lata, co nigdzie nie mogli znaleźć pomocy. — Każdy kto się zgłosi do Lecznicy może dostać nazwiska i adresy tycn osod. 

Z kilkuset podziękowań znajdujących się w naszej Lecznicy poniżej umieszczamy kilka: 
Chicago, dnia 25-go Marca, 1905 r- 

"Chicago, dnia 8-go Kwietnia 1905 r. 

Z radością ogłaszamy całemu światu, że przed pięcia tygodniami, gdy w największej rozpaczy straciliśmy wszelką nadzieję utrzymania 
przy Życiu ukochanej naszej ośmnastoletniej córki Maryni—teraz nie tylko żs fcyje, ale jakby z tamtego świata powróciła do najlepszego zdro- 
wia. Dziękując najprzód Boąu. za naprowadzenie nas na właściwą drogę, publicznie wyrażamy Naczelnemu Lekarzowi, doktorowi Kaczorow- 
skiemu dozgonną wdzięczność. Marynia nasza przez długi czas leżała w łóżku w ciężkich cierpieniach—1 pomimo wszelkich środków i pomocy 
— zaledwie cień został ze zdrowej dziewczyny. Za poradą znajomych, wyleczonych także w Europejskiej Lecznicy, zawieźliśmy ją tam. Po 
pierwszej kuracyi, we dwie godziny czasu, mogła już sama iść do kary—a po pięciu tygodniach leczenia, nie pijąc żadnych leków, została cał- 
kiem uzdrowiona. 

Ludzie chorzy! Udajcie się do Europejskiej Lecznicy pod Nr: 681 Milwaukee ave. róg Will ulicy a z pewnością Was tam uzdrowiąl 
Przyjdźcie do nas to wam opowiemy. 

Wdzięczni Rodzice 
IGNACY i ANIELA WITCZaK, Nr: 40 Fry ulica. 

Oj., 

ave. 

nych miejscach, straciłem dużo pieniędzy, lecz bezsbuteoznie. » Ji.urope]3łiiej uauauiujr subioibui « łiuimui 

STANISŁAW TYHCIIA, 
Członek Towarzystwa Kadetów Św. Jerzego z Kantowa. — 324 W. Chicago ave. 

Chicago, dnia 13-go Marca, 1905r. 

Zachorowawszy na zapalenie żołądka 1 kiezek — w kilku dniach bez używania lekarstw zostnłem zupełnie wylec ony — za co składam 

serdeczne dzięki Doktorowi Kaczorowskiemu Naczelnemu Lekarzowi Europejskiej Lecznicy przy Milwaukee avenue i Will ulicy, Nr. 681. 

Z szacunkiem JÓZEF DOMDROWSKI, 132 Augusta ulica. 

EUROPEJSKA LECZNICA, 581 Milwaukee Avenue, róg Will Ulicy. 
Bi* ^ -- , DR. J. P. KACZOROWSKI, Naczelny Lekarz. 

Policy w Chicago. 
JUTRZEJSZE PRZEDSTAWIENIE 
TEATRALNE NA MARYANOW1E. 

Jutro wieczorem w hali parafialnej 
na Maryanowie odegrany będzie pię- 
kny utwór p. Szczęsnego Zahajkiewi- 
cza: "Muras, herszt zbójców", przez 
Klub Muzyczno Literacki imienia Le- 

ona XIII, ze Stanisławowa. Zajmują- 
ca i nader piękna treść sztuki, udział 
w przedstawieniu pierwszorzędnych 
naszych amatorów i cel na który do- 

chód z niego jest przeznaczony, mia- 

nowicie na fundusz budowy nowej ha- 

li parafialnej przy kościele św. Stani- 
sława Kostki, wszystko to razem po- 
winno zgromadzić do hali Maryanow- 
skiej huk publiczności. 

Oto streszczenie sztuki, według ak- 

cyi odbywającej się na scenie: 
Akt I. Jaśko Muras, jedynak, zep- 

suty pieszczotami matki jest na złej 
drodze. Zakochany w próżnej i samo- 

lubnej Hance, kradnie konie, aby ją 
stroić w korale i drogie pierścienie i 

żyć wesoło. Przedstawienia i prośby 
matki nie odnoszą żadnego skutku, 

gdyż Jaśko słucha Hanki. Michał ko- 

cha się także w Hance a przekonaw- 
szy się, że Hanka szczerze Jaśka nie 

kocha* zostaje także złodziejem koni 

i, zbadawszy wszystko — zdradza Mu- 

rasa. Muras zabija policjanta, Jttóry 
go chciał aresztować i ucieka w góry. 

Akt li. Między pierwszym i drugim 
aktem upływa kilka miesięcy. Muras 

x jsostaje hersztem opryszków. Jego ma- 

tka. rozpacza. Jaśko zawsze kocha 

Hankę i potajemnie, w umówionym 
czasie ją odwiedza. — Za schwytanie 
Marasa naznaczona wysoka nagroda. 
— Michał zaleca się Hance dalej — a 

wreszcie ofiaruje jej cały swój mhją.- 
tek, aby tylko powiedziała kiedy przyj- 
dzie Muras i aby została jego żoną. 
Obiecuje oddać jej także wyznaczo- 

na nagrodę za schwytanie Murasa. 

Hanka obawia się zemsty Jaśka — a 

nawet żal go jej trochę. Michał gro- 

zi, że jej odbiory wszystkie podarki 
Murasa, bo to rzeczy kradzione — 

Hanka daje się skusić — i zdradza 

Murasa. Michał nastawia ludzi — 

Hanka podaje Jaśkowi przygotowany 
przez żyda trunek na sen. Jaśko tru- 

nek nieznacznie wylewa. Na prośby 
Hanki kładzie się i udaje że zasypia. 
Wpadają, najęci ludzie i poznają, wo- 

dza. Muras daje z cicha rozkaz, a^y 
gcr niby swiąjałi. Walka. Jfrosi o li- 

tość Michała, przekonuje się, iż Han- 

ka go nie kocha. Zrywa -iznury — 

oddaje się zupełnie towarzyszom i 

zbójeckiemu rzemiosłu. 
Akt III. życie zbójeckie w górach. 

Muras "królem lasów". Nigdy nie 

przebacza. Matka Murasa przekonana, 
iż złe wychowanie i jej pieszczoty za- 

prowadziły syna na złą, drogę, dosta- 

je pomieszanie zmysłów, śpiew i wy- 

stęp szalonej. Schwytanie Jana Kan- 

tego. Muras pierwszy raz przebacza. 
Jan Kanty naraża się na śmierć, aby 
tylko usta nie skalać kłamstwem. Na- 
wraca kilku zbójców a Murasowi zo- 

stawia pieniądz z wizerunkiem Matki 
Eoskiej i prosi Boga, by ten wizeru- 
nek przemówił do serca Murasa. Mu- 
ras się śmieje, lecz gdy sam zostaje 
mimowoli patrzy na Matkę Boską i 

przypomina sobie jak był szczęśliwym 
gdy jako niewinne chłopię chodził z 

matką, do kościoła, lub przed obrazem 
Matki Boskiej odmawiał "Pod Twoję 
obronę". Zastanawia się nad 

życiem terażniejszem i wiecznem. Cho- 
ciaż nie chce — myśli wracają. Unika 
towarzyszy, łamie się ze sobą, coś się 
z nim dzieje. — Murasowa, której 
Jan Kanty rozum przywrócił, błaga 
go, aby zlitował się nad jej synem. 

Muras słyszy ich rozmowę, chce ucie- 
kać, matka go spostrzega i przyprowa- 
dza do Jana Kantego. Nawrócenie,po- 
stanowienie pokuty. 

Akt IV. życie zbójeckie. — Dąb wo- 

dzem. Muras w ubraniu pielgrzyma. 
Matka nie poznaje go. Dawni towarzy- 
sze. — Chwilowe uniesienie i głos — 

zdradzają go. Muras daje się namówić 
i zostaje napowrót ich wodzem. Każe 
robić przygotowania do wyprawy. Zo- 

staje sam. — Gdy chce włożyć szty- 
let na dawne miejsce spostrzega tam 

pieniądz z wizerunkiem Matki Boskiej. 
Walka. "Wizya. Zwycięztwo. Ubiera 

napowrót ubiór pielgrzymi — a że 

głos go zdradził postanawia być nie- 

mym dla ludzi. Zbójcy. Napad, żołnie- 
rze. — Muras ocalony. 

Akt V. Upływa lat 20. Do klaszto- 

ru wnoszą, omdlałego pustelnika nie- 

mowę. Sławią jego życie i cnoty. Jan 

Kanty w klasztorze. Matka Murasa. 

Niemowa przemawia do Jana Kante 

go, który poznaje w nim pokutujące- 
go Murasa. Syn i matka, śmierć Mu- 

rasa.— Bóg przebaczył. 
Jest to tylko suchy szkielet sztuki. 

Kto chce widzieć i poznać wszystko, 
niech idzie na przedstawienie. — Bi- 

lety po 25c, 35c i 50c.Kasa otwarta już 
o godzinie 6:30 wieczorem. Początek 
przedstawienia punktualnie o godzinie 
8mej. 

Z W.ÓJCIECHOWA. 
Jutro tj. 21go maja, Jak już było- 

przedtem ogłoszone, odbędzie się ob- 

chód majowy w hali parafialnej, pun- 

Uprasza się więc Szanownych pa- 

rafian, tak płci męzkiej jak żeńskiej, 
o czynny udział w tym obchodzie, 
zwłaszcza, że program tego roku jest 
bardzo urozmaicony I upiększony. Je- 

żeli czujemy w sobie choć trochę du- 

cha patryotycznego, powinniśmy w jak 
największej liczbie zebrać się jutro 
o godzinie 7:30 wlecz., ażeby obcho- 

dzić pamiątkę dokonania tak wielkie- 

go dzieła jak jest właśnie "Konstytu- 
cyl 3go maja". 

Będąc tego przekonania że Szano- 

wni parafianie przyczynią się swą. o- 

becnością do upiększenia tego obcho- 

du, pozostajemy 
Z poważaniem 

Komitet obchodowy 
Seler. J. S. R. 

DALEJ Z NAMI NA MAJÓWKĘ. 

Hej Wiarusy! Hej Młodzieży! Jutro 

Towarzystwo św. Antoniego Opata, z 

parafii św. Stanisława Kostki, urządza 
piątą doroczną wycieczkę do ogrodu 
Excelsior, Elston avenue 1 Irving 
Park Boulevard. Kto żyw, kto zdrów, 
kto lubi zabawę swobodną na majo- 
wem powietrzu, ten niechaj jutro po 

nabożeństwach, po obiedzie, wsiądzie 
na tramwaj Elston avenue, na swoją 
bryczkę lub swój samochód i przyje- 
dzie do nas w ogrodzie Excelsior a u- 

bawi się jak nigdy. Mówiąc szczerze, 
to choćby na piechotę opłaci się przy- 

być. Przybądźcie więc wszyscy jak 
możecie, z przyjaciółmi 1 znajomymi, 
my wszystkim rodakom 1 rodaczkom 
będzie radzi. Bilety 25 centów od o- 

osoby. 
Z uszpiowasiem 

Komitet. 

(Nadesłane). 
Z KANTOWA. 

Serce się raduje i słowa same cisną 
się pod pióro, na widok naszej mło- 

dzieży i starszych wiarusów dążących 
co wieczór "pod kościół". Ktoś z nie- 

świadomych zapyta, po co tyle chodzi 

.tam ludzi? Odpowiedź na to łatwa: po 

naukę, po zdrowie, po zbratanie się, po 
ulżenie w niedoli i po to wszystko,co 
jest miłe nam i Bogu. 

I rzeczywiście,- przechodząc koryta- 
rze pod kościołem, w jednej sali widzi- 

my młodych polskich żołnierzy z ka- 

rabinami na ramieniu, maszerujących 
i robiących trudne zwroty na rozka- 

zy kapitana, a z taklem posłuszeńst- 
wem i powagą, jakby to była chwila 

wykonania ataku na wroga.W drugiej 
sali sokoli" wyrabiając siłę i zręczność 
na drążkacjf, skokach itp. W trzeciej 
bibliotekarz' wydaje książki chętnie 
czytającej młodzieży. Dalej zaś, miej- 

scowy organista. <Jwiczy śpiewu koś- 
jzćże d 

na scenie wielkiej sali widzimy amato- 

rów Kółka Dramatycznego występu- 
jący eh w próbnych rolach "Genowe- 

fy". Zatrzymując się na chwilę, zauwa- 

żyliśmy,że role spoczywają, w zdolnych 
rękach i u osób dokładnie obeznanych 
2 deskami sceny, a co najważniejsza, 
amatorki i amatorzy znają, swoje role 
na pamięć, a więc i całe przedstawie- 
nie musi wypaść bez zarzutu. 

Przedstawienie odbędzie się Jutro, 
t j, w niedzielę 21go maja r. b. o 7:30 
wieczorem. 

Kółko Dramatyczne, jak zwykle, nie 
szczędzi ani pracy, ani kosztów, gdyż 
kostyumy i dekoracye sceny specyal- 
nie na ten wieczór sprowadziło. O dal- 
szych czynnościach naszej młodzieży 

będziemy pisać w innych korespon- 
dencyach. 8. 

o 

Baczność Avondale. 

Górą Pieśń. 
Tow. Śpiewu Gwiazda w Avori- 

dale urządza dnia 28go maja wie- 
czorek zakończony tańcami, na 

którym odegraną będzie Operet- 
ka "Kłopot" w jednym akcie. Po- 

lecając się łaskawej pamięci Sz. 
Publiczności zaręczamy że go- 
ście zabawią się na naszej zaba- 
wie doskonale. 

Początek punktualnie o godz. 
7mej wiecz. na sali Ob. F. Ryb- 
skiego,Milwaukee av. rógGresham 
ulicy. Cena biletu 35C, miejsce re- 

zerwowe 50C. 
Z szacunkiem 

Komitet 
n 

DLA SIEROT 
złożono ofiary następujące: K. Fritsch. 

$4.00; N. N.' $1.00; N. N. $13:50; 
Niew. Róż. — I — 33 — $2.50; II — 

47 — $2.00; Kopała A. z prośbą o mo- 

dlitwę 
Wszystkim ofiarodawcom w Imie- 

niu Sierot serdeczne "Bóg zapłać" 
składa 

Ks. Jan Kasprzycki C. R. 

————o 

Zwracamy uwagę 
łaskawych czytelników na oby- 
dwa ogłoszenia firmy Benson & 
Rixon Co. w dzisiejszym nume- 

rze naszego Dziennika. Powinne 

być tak umieszczone wczoraj, 
lecz z powojdu omyłki w departa- 
mencie mechanicznym, ustawio- 
no dwa anpnsa razem, za ćo wszy- 
stkich interesowanych óińiejszenr 
przepraszamy; 

<v 

Jesteśmy gotowi do interesu w 

naszym nowym lokalu pod Nr. 

183 W. Division str. Dziękując 
Sz. Rodakom za dotychczasowe 
poparcie, prosimy o dalsze łaska- 

we względy. 
DOM KOMISOWY. 

Biuro sprzedaży realności, u- 

bezpieczeń ogniowych, pełnomo- 
cnictwa do starego kraju, patenta 
itd. 

183 W. Division str. 
o——— 

Agent F. S. Dr. Piotra Gomo- 
zo: 1047 N. Robey ul. róg Lu- 
beck. 20 m 

o 

Sensacyjny proces. 
Po odczytaniu aktu oskarżenia 

w sensacyjnym procesie, który 
toczył się w Wiedniu przeciwko 
małżonkom Kleinom o zamordo- 
wanie właściciela domu, Jana 
Sikory, przesłuchano najpierw 
Jana Kleina. Oświadczył on, że 

nie poczuwa się do winy. Mordu 
dokonała wyłącznie jego żona, a 

on, gdy się o tern dowiedział, tyl- 
ko z miłości dla niej i straciwszy 
głowę, towarzyszył jej w uciecz- 

ce do Paryża. Przesłuchana na- 

stępnie Kleinowa zaprzeczyła te- 

mu zeznaniu męża, twierdząc u- 

porczywie, że gdy nie chciała za- 

mordować starca, mąż jej, czeka- 

jący w kuchni, sam wszedł do 

pokoju, gdzie Sikora spał na ka- 

napie, i zadusił gu chustką. Wo- 
bec tak sprzecznych zeznań sąd 
postanowił skonfrontować mał- 

żonków. Gdy znów wprowadzo- 
no Kleina do sali, żona powtó- 
rzyła mu w oczy zeznanie swoje, 
na co Klein zawołał głosem drżą- 
cym: "Wprost nie chce mi się 
wierzyć, aby kobieta ta, mająca 
już jedną zbrodnię na sumieniu, 
dodawała do niej drugą, obwinia- 

jąc o morderstwo męża, który jest 
całkiem niewinny 1" Słowa te wy- 

warły wielkie wrażenie. 
-O 

— Zapewniają., że policya odkryła 
dorożkarza, który przed tygodniem 
przejechał sędziwego adwokata Rosen- 

thala i staj; «ię powodem śmierci jego. 
Nie aresztowano winnego, ale stawi 

rię do śleditwa we czwwteki. jpolicy^ 
nie chce wyjawię Jego nazwiska. 

ŚWIĘTOKRADZTWO. 

"Kuryer Warszawski" donosi 
pod dniem 28 kwietnia: 

Dziś rano, gdy około godz. 5tej 
służba kościoła N. P. Maryi na 

Lesznie otworzyła zakrystyę, uj- 
rzała jedną z szaf otwartą, a w 

niej brak: monstrancyi w stylu 
gotyckim (wart. 400 rb.), trzech 

puszek do komunikantów(250 rb.) 
i dwóch kielichów mszalnych z 

patynami (300 rb.) 
Dalsze oględziny kościoła i ka- 

plic stwierdziły, że we drzwiach, 
prowadzących z cmentarzyka ko- 

ścielnego do kaplicy św. Stani- 

sława, jest wypiłowany niewiel- 
ki otwór, przez który złoczyńcy 
włożyli rękę i odsunęli antaby, 
a w ten sposób dostali się do wnę- 

trza kościoła; otwarcie drzwi do 

zakrystyi i szafy, co do której na- 

wet zachodzi wątpliwość, czy 

przez zapomnienie nie była nawet 

otwarta, gdyż zamek jest nieu- 

szkodzony, nie nastręczały wiel- 
kich trudności. 

Zawiadomiono policyę śledczą 

i zaczęto ścisłe badanie teryto- 
ryum kościelnego. 

Sytuacya przedstawia się w ten 

sposób, że za kościołem jest pier- 
wszy ogródek niewielki, należą- 
cy do miejscowego proboszcza, 
a ztamtąd prowadzi furta do ob- 

szernego ogrodu poklasztornego, 
który proboszcz wydzierżawił. 
Ogród ten przylega do czterech 

posesyj od strony ulicy Nowoli- 

pia, z których jedna Nr. 21 od- 

graniczona jest tylko parkanem 
niezbyt szczelnym i nie nasuwa- 

jącym żadnych trudności przy 
przejściu. Około parkanu tego 

leży stos nawozu, na którym zna- 

leziono jedną z patyn. 
Następnie przekonano się, że 

złodzieje z wielkiego ogrodu do- 

stali się na cmentarzyk po pra- 

wej stronie nawy kościelnej przez 
mur niewysoki, przystawiwszy 
sobie cegły, zebrane w ogrodzie, 
a ztamtąd już wyłamali drzwi do 

.kaplicy św. Stanisława. 
Ksiądz wikary Sochański opo- 

wiada co następuj ęrt y/czoraj po 

południu w-kaplicy św. Stanisła-; 

wa przygotowywał dzieci para- 
fian do pierwszej spowiedzi, 
przyczem nikogo ze starszych o- 

sób w kościele nie było; wogóle 
nie odprawiano żadnych modłów 

i ani też nikogo w kościele w tej 
porze spodziewać się nie należa- 

ło. Nagle weszło dwóch ludzi po- 

dejrzanej powierzchowności, nie 

ujawniających wcale pobożnego 
nastroju, którzy, posiedziawszy 
w kaplicy, rozglądali się po ko- 

ściele, obchodzili kaplicę, poczem 
wyszli. Obecność tych dwóch lu- 

dzi zwróoła nietylko uwagę ks. 

Sochańskiego, lecz i dziatwy, 
przypuszczać więc należy, że lu- 

dzie ci rekognoskowali teren, a 

dziś zrana dokonali kradzieży. 
W parę godzin po odejściu po- 

licyi 9 letnia dziewczynka, córka 

miejscowego zakrystyana, poszła 
bawić się do dużego ogrodu ze 

swemi rówieśniczkami, przyczem 
dzieci zbliżyły się do stosu na- 

wozu, gdzie przedtem już odna- 

leziono patynę. Tu jedna z ko- 

biet, zamieszkała w domku ogro- 
dnika dzierżawcy, rzekła do o- 

wej dziewczynki: "Szukaj, dzie- 

ciątko, a może Bóg ci pozwoli od- 

naleźć skradzione przedmioty." 
Jakoż za chwilę ku wielkiemu 
zdziwieniu dziatwy pod cienką 
warstwą nawozu odnaleziono 

wszystkie skradzione aparaty 
kościelne, które natychmiast pro- 
boszcz miejscowy, ks. prałat Nie- 

wiarowski, zabrał do swojego 
mieszkania. 

Zawiadomiona polieya ze swej 
strony wezwała dwie starsze oso- 

by i dzieci, które przygotowywa- 
ły się w kaplicy do spowiedzi, a- 

żeby obejrzały album przestęp- 
ców w ratuszu, w celu możliwego 
poznania w nim przypuszczal- 
nych sprawców kradzieży. 

$32 do Europy $35 z Europy. 
na Bremen, Hamburg, Rotter- 
dam lub Antwerpen. Najlepsze Ht 

nie, najtańsze szyfkarty. Wyseła 
pieniądze do kraju. Sprzedaje do- 

my, loty i1 farmy od $5.00 za akier 

i wyżej. Agencya bankowa S. K. 

Poklewski, 666 Milwaukee avt* 

róg Augusta, Ćfticago, III* 
t. flj.m -'-ri 


