
OD WYDZIAŁU WYKONAWCZEGO. 

Dnia !9go b. m. odebraliśmy poniż- 
szy telegram od prezesa Wydziału 
Wykonawczego, Wlel. ks. K. Truszyń- 
sKiego, który wybrał się wraz z licz- 

nem gronem polskich kapłanów na 

przyjęcie Delegata Apostolskiego do 

Polaków, Najprzewielebniejszego ks. 

Arcybiskupa Symona: 

"Nowy York, 19-go maja. 
Ks. Arcybiskup przybył wczoraj 

wieczorem (18go) zdrowo i szczęśli- 
wie". 

A zatem mamy go pośród sieoie, te- 

go dawno upragnionego i z utęsknie- 
niem wielkiem a s^czerem oczekiwa- 

nego Gościa, po którym Polonia nasza 

tak bardzo wiele się spodziewa, a od 

którego tok bardzo wiele też będzie 
zalecało. Na powitacie dostojnego Ro- 

daka naszego w Nowym Yorku po- 

spieszyło liczne grono kapłanów na- 

szych ze wszystkich kolonii polskich, 
którzy zaraz u wstępu na ziemię ame- 

rykańską, chcieli Jego Ekscellencyi 
złożyć, powinną czołobitność i ofiaro- 

wać pomoc i usługi w jego trudnych 
pracach delegatowskich. Kapłani ci 

odbyli przed przyjazdem ks. Arcybi- 
skupa zebranie i naradę, w jaki spo- 

sób drogiego nam Gościa powitać na- 

leży i zgodzili się jednogłośnie na to, 
aby wyjechać na spotkanie ks. Arcy- 

biskupa na wynajętym parowcu, a na- 

stępnie by ks. Truszyński, prezes "Wy- 
działu naszego powitał Jego Ekscel- 

lencyę krótką przemową i przedstawił 
zebranych księży polskich, poczem 

postanowiono urządzić powitalny ban- 

kiet w jednym z pierwszorzędnych 
hotelów w Nowym Yorku. Według te- 

go programu odbyło się też powitania 
i przyjęcie Gościa naszego, który nie- 

długo zapewne, po wypoczęciu po tru- 

dach długiej podróży rozpocznie pra- 

ce swoje, które tak ważne dla ogółu 
naszego owoce wydać mają. Na prace 

te, na całą tę całą działalność — daj 
Bóg w jak najlepsze opływającą skut- 

ki, przesyła niniejszem i nasz Wy- 
dział ks. Arcybiskupowi życzenia jak 
najszczersze, wraz z serdecznem po- 

witaniem, które w imieniu całego sfe- 

derowanego polsko katolickiego 
społeczeństwa wyrażamy naszemu De- 

legatowi. Wszystkia nasz© starania, 
wieloletnie zabiegi o równouprawnie- 
nie polsko amerykańskiego kleru 

z resztą tutejszego duchowieństwa, 

wszystkie nadzieje długo nie ziszczo- 

ne, wszystko to skupiamy teraz w po- 

bycie i działalności pośród nas Naj- 
przewielebniejszego ks. Delegata, oraz 

•w opinii, jaką on o nas, o prawach i 
potrzebach naszych Stolicy Apostol- 
skiej przedłoży. Czekaliśmy 1 prosili 
długo i długo na darmo, aż pierwszym 
wybitnym i znacznym skutkiem koła- 

tania naszego jest przyjazd ks. Arcy- 
biskupa, a mlsya Jego ma cel widocz- 

ny i jasny, zmierzający do próśb na- 

szych uwzględnienia. Tedy wiedząc o 

doniosłości tej misyi, ofiarujemy Je- 

go Ekscellencyi, Najprzewielebniej- 
szemu ks. Arcybiskupowi 1 Delegatowi 
naszemu, całą ochotną pomoc naszą w 

jego pracach 1 badaniach, chcemy do- 

wieść Jemu a potem przez Jego u3ta 

Stolicy Apostolskiej że zasługujemy 
na przyznanie nam tego, o co tak usil- 
nie prosimy 1 prosić nie przestaniemy, 
aż w myśl słów Pisma świętego bę- 
dzie nam udzielonem rzeczywiste 
próśb naszych spełnienie. Wielka Je- 

go część — a może| 1 ono całe spo- 

czywa w rękach Najprzewielebniej- 
szego ks. Delegata, tedy witając Go 
dziś -wśród wiernej Wierze i Polsce 

Polonii naszej, życzymy mu z serca 

Bożego dla szczytnej jego misyi bło- 

gosławieństwa. 

Zarządca naszego Domu Emigracyj- 
nego św. Józefa w Nowym Yorku, 
"Wiel. ks. L. Kwaśniewski nadesłał 
nam sprawozdanie z obrotu finansów 

tej instytucyi w miesiącu marcu; 

sprawozdanie to, które dla braku 

miejsca w poprzednich okólnikach na- 

szych dziś dopiero możemy podać do 
wiadomości ogółu, brzmi jak nastę- 
puje: 

Ofiary otrzymane w Marcu 1905 roku. 

Ks. M. Pułaski, Oil City, Pa. $10.00 
Parafia św. Stanisława, Amster- 

dam, N. Y. 28.00 
Tow. św. Cecylii, Amsterdam, 

N. Y. 5.00 
Tow. Chłopców ołtarzowych, 

Amsterdam, N. Y. 5.00 
Ks. A. Górski, Amsterdam, N. Y. 2.00 
Ks. W. Duczmal, Providencef 

R L 10.27 
Ks. U. Gtanowski, St. Louis, Mo. 20.00 
Ks. M. F. Kopytkiewicz, Adams, 

Mass. 25.00 
Ks. L. Chodacki, Black Rock, 

N. Y. 10.00 
Tow. Księży św. Józefa 28.00 
Parafia św. Michała Archanioła, 

Bridgeport, Conn. 23.95 
Ed. Hodkiewicz 10.00 
Tow. św. Stanisława Kostki, Flo- 

rida, N. Y. 3.00 
Tow. Dzieci Maryi, Florida, N. Y. 3.00 

■ $183.22 
tWydział Wykonawczy 426.18 

Razem $659.40 

Rozchód marcu. 

W korzennym sklepi© $ 41.90 
Mleko 1 masło 33.70 
Chleb 79.98 

Mięso 14.22 
Ga* 20.00 

Węgle 15.00 
Książki 13.50 
Talcfoa 468 

Ole} do wieczornej lampki 5.50 

Pensya Sióstr GG.G7 

Pensya I agenta 40.00 

Pensya II agenta 30.00 
Pensya III agenta 20.00 

Pensya Janitora 25.00 
Tramwaj i prom 1.50 

Wydatki na Ellis Island za lu- 

ty i marzec 44.20 

$455.85 

Zestawienie.' 
Zebrano ofiar na Dom $G59.40 
Z Domu św. Józefa 725.00 

Razem 
Rozchód 

Pozostaje 

$1,384.40 
455.85 

$928.55 

Dodatkowo zawiadamiamy i z po- 

dziękowaniem kwitujemy ofiarę Wiel. 

ks. E. Wróbla i To w. św. Stanisława 
Kostki na Dom Emigracyjny, a mia- 

nowicie: 
Z przeniesienia $1,GG4.45 

Ks. E. Wróbel, Michigan City, 
Ind. 5.00 

Tow. św. Stanisława 25.00 

Razem $1,694.45 

Za staraniem Wiol. ks. żychowicza 
proboszcza w Scranton, Pa., uchwalo- 
no na zgromadzeniu parafialnem, aby 

przystąpić do Federacyi P. R. K. w A. 

I utworzyć jej osadę, do której zarzą- 
du obrani zostali następujący obywa- 
tele: 

J. Ludwikowski, prezes; B. Przekop, 
wiceprezes; J. Sutula, sek.; J. Pia- 

secki, kasyer; radni: J. Wiechowski, 
M. Ritter, W. Dram i S. Jaworski. 

Nowej osadzie życzymy rozwoju jak 
najlepszego i wytrwałości w pracy na 

dobro Polonii. 

Z poważaniem, 
Wydział Wykonawczy, 

540 Noble str. 

Chicago, 111., 20. V. 1905. 

O 

Z TOLEDO, O. 

(Własna korespondencya "Dziennika 
Chlcagoskiego"). 

•— śmiało można liczyć, że do pię- 
ciu tysięcy osób uczestniczyło przy 

poświęceniu kościoła polskiego św. 

Maryi Magdaleny na Rossford w u- 

bległą niedzielę. Byli to prawia sami 

Polacy, przybyli na uroczystość z obu 

parafii w naszem mieście, a tu i ów- 

dzie tylko można było spotkać inno- 

narodowca, który przyłączył się do 

wielkiego tłumu więcej z ciekawości 
niż swego pobożnego usposobienia. 
Już zaraz po rannem nabożeństwie w 

naszych kościołach tak na Jadwigowie 
jak 1 AntoniowiĄ tramwaje elektry- 
czne w znacznych liczbach zaczęły 
zjeżdżać, na Lagrange i Nebraska u- 

lice, które roiły się od wielkiego tłu- 

mu wiernych śpieszących na niezwy- 

kłą uroczystość. Do tramwajów naj- 
przód weszły towarzystwa i oddziały 
wojskowe, a resztę zajęły kobiety i 

dzieci i nie należzcy do szeregu. O 

dziewiątej godzinie tramwaje wyru- 

szyły w drogę i za niespełna godzinę 
stanęły na miejscu, czyli na grańicy 
miasta i powiatu Wood, gdzie na spot- 
kanie gości wyszły towarzystwa pol- 
skie z Rossford. Tutaj Marszałek A. 

Zając zajął się pochodem i ustawił to- 

warzystwa w następującym porządku: 
Pierwszy oddział: Kapela polska; 

drugi oddział: Towarzystwa i parafiar 
nie z Rossford z chorągwią na czele; 
trzeci oddział: Towarzystwa wojsko- 
we z Toledo podług starszeństwa t. j. 
1. Rycerze Stefana Batorego; 2 Ułani 
św. Kazimierza; 3. towarzystwo woj- 
skowe z węgierskiej parafii; 4. 

Strzelcy Tadeusza Kościuszki. Czwar- 

ty oddział: Towarzystwa cywilne I go- 
ście z parafii św. Jadwigi podług roz- 

kazów marszałka tejże parafii. Piąty 
oddział: Towarzystwa cywilne I go- 

ście z parafii św. Antoniego podług 
rozkazów marszałka tedże parafii. 
Szósty oddział: Parafia węgierska św. 
Stefana. Siódmy oddział: Wiel. Du- 

chowieństwo z Najprzew. ks. Houck, 
zastępcą Biskupa Horstmana z Cle- 
yeland. 

W tym porządku przy dźwiękach 
muzyki polskiej, odbył się pochód 
przez miasteczko Rossford, aż do 
placu parafialnego św. Maryi Magda- 
leny. Najpierw poświęcony został no- 

wy dzwon, poczem Wiel. duchowień- 
stwo udało się do szkoły, gdzie doko- 
nano podobnej ceremonii. Potem 

przy odgłosie nowo poświęconego 
dzwonu, wrócono się do kościoła i te- 

raz Najprz. zastępca ks. Biskupa w 

asystencyi licznego grona kapłanów 
dopełnił poświęcenia Domu Bożego. 
Przed kościołem wystawiono tymcza- 
sową. ambonę i tutaj na podwórzu pod 
gołem niebe(m, gdzie stał pochylony 
tłum kilkutysięczny, ks. Di*, ćwiąka- 
ła z Berea, wygłosił kazanie. Po skoń- 
czonem kazaniu, ks. A. Suplicki z pa- 
rafii św. Antoniego, odprawił uroczy- 

stą mszą św., a już wybiła druga go- 
dzina po południu, zanim cała cere- 

monia została ukończona. Uroczy* 
stość niedzledna, do upiększenia któ- 

rej Polacy toledoscy tak wielce się 
przyczynili, długo pozostanie nam w 

pamięci, temwięcej, że wszystko odby- 
ło się tak wzorowo i spokojnie, iż 

rodacy nasi mogą swym przykładem 
posłużyć parafiom innej narodowości. 

— Jest nadzieja, że Arcybiskup Sy- 
mon, który przybył do New Yorku w 

przeszłym tygodniu, stanie i w naszem 

fnleście a#jdalą) w drugim tygodniu \ 

j czerwca. Skoro będzie pewność co do i 

przybycia Arcybiskupa Symona, roda- j 
cy tutejsi zorganizuj?, komitet i poczy- j 
nią starania, by dostojnemu gościowi 
urządzić wspaniałe przyjęcie. 

— W miesięczniku amerykańskim 
"Pearsons", spotykamy w wydaniu 

• czerwcowem nadzwyczaj pochlebny 
artykuł o naszym rodaku Janie Smul- 

l skim z Chicago, do którego dołączona 
jest fotografia popularnego adwokata 
miasta Chicago. Autorem artykułu 
jest niejaki Theodor© Waters, a opi- 
suje on złodziejstwa jakie praktyko- 
wane były w Chicago na szkodę mia- 

sta, dopóki p. Sinulski nie objął swe- 

go urzędu. Między innemi Waters pi- 
sze jak następuje o naszym rodaku: 

"Od czasu kiedy p. Smulski jest na 

stanowisku, oszczędził on obywatelom 
miasta Chicago przeszło jeden milion 
dolarów. Gdy został poraź pierwszy 
wybrany, dv.-a lata temu, tak zwani 

"złodzieje^ wypadkowi" mieli miasto w 

swej mocy, a jakikolwiek proces o od- 
szkodowanie wytoczony miastu zaw- 

sze wypadł na korzyść oszustów. Pan 
Smulski wziął sie energicznie do pra- 

cy I w każdym wypadku do ostatnie- 

go walczył z oszustami. W pięciu la- 

tach przed jego urzędowaniem, proce- 
sa o odszkodowania kosztowały mia- 
sto przeszło pół miliona dolarów ro- 

cznie. Za urzędowania Smulskiego w 

całych dwóch latach suma wypłacona 
w procesach o odszkodowanie nie wy- 

nosiła pół miliona dolarów. Za jego 
staraniem przecięciowe odszkodowa- 
nie zniżone zostało z jedneigo tysiąca 
dolarów do mniej jak 300. Jego pono- 

wny wybór gdy miał on blisko czter- 
dzieści tysięcy głosów więcej jak inni 

kandydaci republikańscy i był jedy- 
nym urzędnikiem wybranym na tym 
tykiecie, świadczy przekonująco o a- 

probacie jego uczciwości przez oby- 
wateli chicagoskich". 

— Młody Jan DombrowskI, który 
zranił wystrzałem z rewolweru swego 
rówieśnika nazwiskiem Baker, został 

wypuszczony na wolność. Policya 
przekonała się, że wypadek był wy- 

nikiem nieostrożnego obchodzenia się 
z rewolwerem, za co chłopaka nie mo- 

żna czynić odpowiedzialnym. 
— Ob. Jan Przeradzki wygrał swój 

proces z ob. P. Szelążkiewiczom i u- 

zyskał przeciwko niemu wyrok na 

$37.50. Jak poprzednio donosiłem, ob. 
P. objął po Szelążkiewiczu skład 
rzeźnicki i zaczął na własną rękę in- 
teres prowadzić. Szelążkiewicz żądał, 
by Przeradzki odkupił od niego za 

$15 nadpsutej kiełbasy, a gdy nio 
chciał tego uczynić, wyrzucił go za 

drzwi. Natenczas Przeradzki zaskar- 
żył SzeJążkiewicza I sąd zadecydował 
jak powyżej. 

— Przy końcu miesiąca czerwca to- 

warzystwo Jana III Sobieskiego urzą- 
dzi wycieczkę do South Bend, Ind, 
koleją Lakę Skore and Michigan Sou- 
thern. Już porozumiano się z kompa- 
nią kolejową 1 cena biletu w obie 
strony wynosić będzie $2. Komitet to- 
warzystwa porozumie się także z ro- 

dakami w South Bend i tam urządzo- 
ny zostania wielki piknik. Powstała 
myśl, aby w dzień ekskursyi chór 
Braci Reszke również wystąpił z kon- 
certem w South Bend. 

•n— 

PODEJRZENIE. 

"Gdy szczęście zniknie — 

wchodzi podejrzenie." 
Szekspir. 

Szpetna i szkodliwa mara. 

Wesele spłoszy, zgodę skale- 

czy, ufność wytrąci, niepokój za 

sobą ciągnie, czegoś wiecznie 
szuka, podpatruje, nadsłuchuje, 
spocząć nie da, sama nie spoczy- 
wając* 

To — podejrzenie. 
Gdyby ją przyszło pędzlem ma- 

lować, należałoby dać jej, jak 
śmierci, kosę w rękę, bo tak ści- 
na ona wszędzie kwiat życia i 

wprowadza za sobą zniszczenie. 
Niechże podejrzenie wciśnie się 
raz przez próg domu — już tam 

szczęścia nigdy nie będzie. Raz 
zbliżone do uszu żony — podej- 
rzenie szpetne, podkopuje wiarę 
w męża, budzi tysiące domysłów, 
doradza szpiegowanie i podpa- 
trywanie ścieżek, słowem tnie 
szczęścia łodygi i truje życie na 

zawsze. 

Niechże znów ono wśliznie się 
do męża niespodziewanie, czyż 
nie sprowadza częstokroć strasz- 

nych cierpień?... 
Ale gdybyż tylko tyle! 
Podejrzenie czasem wciska się 

między matkę a dziecko, zasiewa 
nieufność, wypala piekielnym og- 
niem miłość i wdzięczność, truje 
serce, zabija życie i jeszcze nieraz 

pamięć sobą omota. Tak samo 

psuje ono przyjaźń, sąsiedzkie 
stosunki, między służbą a chle- 

bodawcami straszne czyni spu- 

stoszenie, przeszkadza nieraz pra- 
com najpoc,zciwszym, planom naj- 
lepszym? Jest to wstrętny gad, 
który, niestety, hodowany jest 
dość troskliwie i co gorsza, wcis- 
ka się coraz śmielej teraz we 

wszystkie związki, prawa i sto- 

sunki. 

Niejeden raz, nie wiedzą ludzi- 
ska zkąd i co przyniosło im w 

życiu niepokój, swary, zatargi, 
gniewy, narzekania. Szamocą się, 
chcą się wyzbyć tych smutków 
życia, a nie rozważą, iż początek 
tego wszystkiego leży w podej- 
rzeniu. 

Wystarczy czasem jedno słów- 
ko, małe, nieznaczne, ażeby za 

nicm wśliznął się gad zjadliwy i 

podejrzeniem zamącił przyszłość 
na długo. 

Czasem nawet ani jednego ma- 

łego słówka nie było, tylko pozór 
czegoś, coś niby przypuszczenie, 
a już drzwi się otwarły i podej- 
rzenie wpakowało się z całą swo- 

bodą. Ileż łez wyciśnie, ile sił ży- 
'ciu zabierze, ile da nocy niespa- 
nych i ran niezagojonych, ten wie, 
kto z podejrzeniem przeżył ka- 
wał życ.ia. 

Jakże potem żałuje się szcze- 

rze zmarnowanego szczęścia, gdy 
się wreszcie prawda odsłoni i jak 
na dłoni pokaże się, iż wszystko 
było podejrzenie!... Dla tego 
należy być bardzo ostrożną i po- 
dejrzenia oddalać stanowczo, ja- 
ko zarazki najcięższych chorób. 

Z otwartą przyłbicą iść zaw- 

sze i wszędzie; wszelkie sprawy 
i warunki poznawać dokładnie, 
lepiej sto razy przekonywać się, 
jak raz podejrzeniem zgrzeszyć. 
Nie podejrzewać dziecka, iż kła- 

mało, lub leniwe było, iż umyślnie 
to lub owo zrobiło, bo takie po- 

dejrzenie czasem może charakter 
dziecka zupełnie spac.zyć, i ku 
złemu nagiąć. 

Nie podejrzewać służącej, iż j 
chciała dokuczyć, źle zrobić, bo 
nieraz takie przypuszczenie naj- 
lepszą służącą zrazi i zepsuje. 

Nie podejrzewać przyjaciół o 

interesowność i fałszywą obłudę, 
o chęć dokuczenia lub wyśmiania, 
-bo to poniża wartość życia i i- 

stotnie tylko złe charaktery da- 

dzą się tak podejrzliwości pod 
władze. 

Gdy się tak zacznie wszędzie, 
zawsze u wszystkich w życiu 
szukać, podejrzewać ich o liche 

zamiary, o jakieś brudne czyny, i 

to się tak życie -całe osmoli, oplą- 
czc, iż zdaje się, nic już nigdzie 
ani dobrego, ani jasnego, tylko 
samo zło i brud dookoła. 

Częstokroć tak bywa, iż ludzi 
cokolwiek szorstkich w obejściu 
ranimy posądzaniem o złe i nie- 

uczciwe cele. Tymczasem ci lub 

owi z braku inteligencyi, obywa- 
nia, otarcia się, to lub owo uczy- 

nili, nie mając zupełnie zamiaru 

dokuczyć lub smucić. 
Taka podejrzliwość niezmier- 

nie przeszkadza w pracach nad 

ludem, służbą, otoczenie dalszcm 
itd. Bo jeśli tam jakaś Kasia lub 

Marysia powiedziała coś nie dość 

dobrze, zaraz posądza się ją, że 

ona lekceważy trud nasz i pracę, 
że ona jest niewdzięczną lub za- 

rozumiałą i urywa się rozpoczętą 
pracę. 

Przyznajmy szczerze, lie razy 

byliśmy świadkami podobnych 
zdarzeń. 

Umysły silne, światłe, w zgo- 
dzie będące z wiedzą, miłością ku 

ludziom, nie dadzą się podejrze- 
niom usidlać, lecz, niestety, bo- 

haterskie to są prawie charakte- 

ry; takie niezmiernie rzadko się 
spotyka. 

Codzienność zaś, obleka wszy- 

stko ponurą płachtą wad i win 

rozlicznych, a między temi, jako 
największa plama widnieje "po- 
dejrzenie." 

Ilekroć ono nam coś szeptać 
pocznie, — wspomnijmy, iż po- 

czątkiem nieszczęść bywa i od- 

trącajmy je jak najrychlej..,. 
Dużo słońca życiu przybędzie, 

gdy podejrzenie zniknie na zaw- 

sze. 

Jadwiga z Z. Strokowa. 
o 

Bez ogródek. 
— A więc, doktorze, operacya jest 

nieunikniona? 
— To zależy..... Man pan pienią- 

dze?. ... 

Niechcemy waszych pieniędzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni, 

Jedno-centowa karta pocztowa, i wasze 
imią 1 nazwisko i adres wyraźmo na niej 
wypisane, sprowadzi wam pocztą próbkę 
Daya Szwajcarskiego Wynalazku zastępu- 
jącego kawą(De^'s SwissCoffeeSurropate). 
Janóatwo familij używają po zamiast ka- 
wy, gdyż przy jego pomocy jeden funt ka- 

wy wystarczy tak długo jak trzy funty ka- 

wy bee tego wynalazku, lecz co najważ- 
niejsze, Jjardzo polepszy smak, zapach 1 
zdrowotność kawy. 

Steele-WedelesCo. Dey M'a'f'g. Co. 
Jedyni Agend, Fabrykanci, 

Chicago, Illinois. Clorolaud, Ohio. 

■ F Jr.!AAL VARICOCELE 

?! mfi 70 Ul *1 HOi^rfl hydrocele 
0 M N 3 B ff t[jj Hg fljl la 1 I ! O O ! S (rozszerzenie tył) 
W 9 ^ ksp ^ W J w ■ B." ^ ■ ■ ładnego cięcia ani bólu 

Chcą wyleczyć każdego mężczyzną cierpiącego na Varicocele, Strykturą, Zaraźliwa Zaka- 
żenie Łrwi, Osłabienie Nerwowe, Hydrocele, albo Choroby Mlądzykrocza. 

Tą korzystną ofertą robimy dla wszystkich tych, którzy wydali awojj pteriadze dla 
wyleczenia sią bez e»cutku, opr6c. tego, aby udowodnić wszystkim tym, Którzy byli le- 
czeni przez tuzin lub wiącej innych doktorów locz boz skutku, Se ja mam Jedyny sposób 
za pomocą którogo Was raz nu zaweze wyleczą. 

Nic płaćcie za niewyloczenio tylko za rryleczenl#. 
Dolegliwości żołądka, wątroby i nerek, choć bardzo nawet zastarzałe, stanowczo wyłączą, 

PŁUCA. 

Którzy cierpią na dychawicę, 
bronchitis lub suchoty stano- 
wczo wyleczą podług mojej naj- 
nowszej metody przez wdechi- 
waaio Oxalinowego Gaza. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was srybfco 1 raz 

na zawsze i to zupełnie sekretnie. 

PORADA DARMO. 

Wyleczam na stale i 

Specyalista 
Chorób Kobiet 

i Mężczyzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Znlżouio macicy, ból w plecack 
biało uplawy, wyleczone na sta- 

łe moją metodą do leczenia. 

ZATRUCIE KRWI 
i choroby skórne, Jako to: kro» 
ety, wrzody, utrata włosów itd. 

Ja wasz wfleczą raz na 
zawsze. 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

DR. L. E. ZINS. 247 W. Madison Street, r6g Sanęamon, 

UODZ. OPISOWE: Od 8:30 rano do Btej wlecr. W Niedz. od 9tej rano do 7m»j wlecz. 

Zfc ZhUAuŁM UU łutżt. 

BOL GŁOWY. 
Ból głowy, nerwowość, ból w źrenicach, zawrót 
i t. p. są to skutki rozmaitych wad ocznych, 
które w większości wypadków naprawione być 
nioga przez dobrze dopasowano okularr. 

SCHROEDERA OKULARY 
pomagają, bo przez umie- 

jętne zastósowanie do- 
brz9 pasują. 

Zastosowanie nic nie kosztuje. 
Doskonale dopasowane okulary są tale 
tanicmi jak bezwartościowe gotowe 
okulary przez niedoświadczonych do- 

pasowane. 

^.65-467: 
Milwaukee flvE 

— Cor. CHicaqo flVE. 
Godziny ofisowe: od 9 rano do 9 wieczorem. 

W Piątki do 7 wieczorem. W Niedzie- 
lą od 10 rano do 1 po południu. 

DOKTOR H. STOBIECKA, I 
489 MILWAUKEE AVENUE, 

pomiędzy Chicago 1 Elston Ave., CHICAGO, ILI* 

GODZINY OFISOWE: od 8 do 10:30 rano i od 0 do 8 wieczorom. 

FRANCISZEK JAGŁA 
PIERWSZORZĘDNY SALON. 

Smaczna przekąska, oraz tak zwany "lunch" biznesowy 
od godziny litej przed południem do lszej po południu. 

191 EAST FULLERTOX AYENUE, 
TELEFON WHITE 1333. róg Southport Avenue. 

można teraz r.a połową eony kupić wprort 
■/. fabryki. Zastosowania i zba<i«ni • przer. 
najdnświiidczeńszycb bandaiyBtćr^dlii dani 

Polscy klercy na 

usługi Polaków. 

1 mężczyzn jest bezpłatno. i*rzeezio w,uv-v znuu- | 
wolonych 'itostumerów obecnie noszą nurze pasy. 

HOTTINGER TEUSS FACTOKY 
465 MIMTAUKKE AYENUF, rójrChicnRO Aventie., 6t»> riętro. joazcie r..r«.iorc». 

Otwarte codziennie odOtej rano do ©tej wieczorem. W niedzlołę od 9tej rano do 7mej wieczorem. 

Języka Polskiego 
podług Lindego i innych 

nowszych źródeł 
WYPRACOWANY 

PRZEZ 

E. BYKACZEWSKIEGO. 

CENA 82.50. 
Z przesyłką pocztową 15c extra. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACYI 

DZIENNIKA CHICAfiOSKIEfiO, 
141-143 W. Diyision SU CHICAGO, ILL 

NOWY 

Brewiarzyk Tercyarshi 
UŁOŻONY PRZEZ 

O. Xj. K. 

Cena $1.50. flm przesyłkę lOc extra. 

Do nabycia w 

administracji Dziennika Cliicagoskiego, 
141-148 W. DivisionSt. CHICAGO. 


