
PROFESOR 
Franklin 0. Carter, M.D. 

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

■Najsławniejszy okulista w Ameryce — zapewni 
każdy w to nie wierzy. W ubiegłych 25ciu lata< h 
Ameryka bardzo polepszył* stan każdej gałęzi 
nauki. Gdy człowieka uważają jako najlepszego 
s pomiędzy wszystkich amerykańskich okulistów 
to zniczy że on musi być powszechnie niezrówna- 
ny w swym lachu. Ten tytuł uczciwie zyskał dla 
siebie F. O. Carter, X. D„ znany Cbicagoski oku- 
lista, którego ofl9a 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. 

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

pełnie niewidomy musiał poddać sią bolesnej o- 

peracyj, która chociaż usunęła katarakt z oka. je- 
dnakowoż utrwaliła ślepotę. I zyzowato oczy nie 
można było sprostować bez użycia noża, który po- 
wodnje straszne cierpienie i groźne niebezpie- 
czeństwo. Jednem słowem, nikt wcalo nie polep- 
szył system leczenia dolegliwości oka, chociaż in- 
ne gałęzie wiedzy azybko w tym kierunku postę- 
powały. 

Wynalazek Doktora Cartera. Dr. Cartera wyna- 
lazek gruntownie zmienił stan rzeczy, gdyż głó- 
wną Jego podstawą było że teraz możnł 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 cbirur^ii.tak ze nawot w samym domu pacyen- 
ta skutecznie dziahć może. Nazywa się Dr. Car- 
tera -Metoda Absorbująca. Ona zyskała dla niego 
tytuł Najsławniejszego Okulisty w Ameryce. Bar- 
dza wiele lat pomyślnego leczenia wszelkiego 
rodzaju dolegliwości oka wykazały że ta metoda 
jest jedynym skutecznym i bezpiecznym środkiem 
na leczeni© tych chorób. Tysiące pacyentów wy- 
leczonych przez Dr. Cartera z rozmaitych dole- 
gliwości oka świadczą o prawdziwości jego wyna- 
lazku. 

Doktór Carter mówi: — Po nnjuciążliwezych 
badaniach o równych powodach chorób oka, prze- 
konałem się, że nie można wyleczyć wszystkiedo- 
legliwości za pomocą medycyny i bez użycia noża, 
więc począłem eksperymentować w tym kierun- 
ku. Nareszcie przed dziesiąci u 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, Pteruffiumy, 
Katarowe dolegliwości, Żyzowate Oczy. Ziarna, Szkodliwe Zarośnięcia, Choroby Nerwy od Oka, i 
wszelkie inne przyczyny ślepoty. W całem mo- 
lem doświadczeniu nie znalazłem takiej choroby 
która 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- 
re ja używam są absolutnie nieszkodliwe, a mój 
system leczenia zastósować można nawet dziecku 
z zupełną pewnością ciebie. Moja praktyka dała 
mi spofobmiM absolutnego uzupełnienia mojej 
metody leczenia, tak że nareszcie jestem w stanie 
wyleczyć wszeiklo dolegliwości oka bez bólu i bez 
noża. 

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

życii noża za pomocy metody Doktora Cartera. 
Ich listy wdzięczności byłyby nader intereaujące 
gdyby luożna je było tutaj podać: — 

Panna K. Kitcwska, 6S3 Centro Ave., dziewica 
znana w polskich kołach społecznych; miała zy- 
zowate oczy od ucodzenia; oczy sprostowane w 

paru sekundach przed dwoma laty. 
Panna B. Bowiilineer, 5230 S. Ashland Avo., ży- 

łowate oczy od szkarlatyny gdy była dzieckiem. 
Oczy miała zupełnie zwrócone kujednej stronie; 
sprostowane w paru sekundach. 

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

Tin Patrick Lahey, 2112 Carroll Ave., leczony 
sześć miesięcy, przez innych doktorów; był nie- 
widomy x powodu bielma w oczach; wyleczony w 
jeden miesiąc przez doktora Cartera Metodę Ab- 
sorbującą. 

Pan Józef Bloom, 721 Artesian Ave„ dyrektor 
orkiestry Blooms Auditorium Orchestra, wyle- 
czony przez Dr. Cartera Metodę, miał ziarnka na 
powiekach przez dwanaście lat. 

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

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

Godziny ofisowe: Od 9 rano do $6 
wieczorem. "We Wtorki i Piątki 
aż do -|8 wieczorem. W Niedzie- 
lę od 11 rano do 1 po południa. 

Dr. Geo. Hułla 
rOlSKI 

Dentysta 
je wszelkie pra- 
ce podiug najno- j 
wezeeo systemu 

po najnizszycn cenach. 

606 West 18* ul., 
Godziny oflaowe: od 8ej rano do 9 wiecz. 

W Niedziel? od 8 rano do 12 w południe. 

DR. N. SCHRAYER. 
POLSKI DENTYSTA. 

Doorze wykonuje wszelkie prace podług najnow* 
azego systemu, i po najniższej cenie. 

M8 MILWAUKEE AYE. i CENTEB. 
Godziny ofiaowe: od 8 rano do 9 wlecz, 

w Niedziele od 9 rano do 4 po pot 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ ł CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Mflwaakee Ay. 
GODZINY: Od 8—12 rano. Od 2—5 po poŁ 

1 po 7-mej wieczorem. 
TELKF05 MOHEOE 2*80. — 

BUM Klinika Oczu 
w szpitalu Małki Bożej z Nazaretu 

róg Learitt al. i Haddon A?e. 
W każdy Poniedziałek 1 Czwartek 

o godzinie ^3-ciej po południu. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 

Jest jedynym dziennikiem polskim w 

Ameryce który podaje codziennie ewo* 

Jl^yrkulacy* 
4 l » .a 

•• •. V-'" •• 

BEZKRÓLEWIE 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

PBZEZ MARTĘ ŁOPUSZAŃSKĄ. 

(Ciąg dalszy;. 

Nazajutrz, podtczas gdy chorąży zajęty był 
bawieniero kasztelanowej,. Magdzia i Ewa wym- 

knęły się przed wieczorem do sadu, aby zobaczyć 
się z pan,tm Janem. Skoro go zdaleka ujrzały, E- 

wa, wzruszona mocno, śteisnęlai Magdzie za rękę i 

oparłai się na jej ramieniu, bo nogi drżały pod nią. 
On również niemniej był wzruszony, ale panował 
nad] sobą i skłonił -się przed nimi poważnie i w 

milczeniu. Ewa podniosła wreszcie na niego wzrok 

spuszczony dotąd i wyczytlaia w jego oczach jakiś 
dumny wyrzut. Podała mu rękę i dłonie ich, spo- 

tkajwszy się z sobą, zadrżały, a jednak w rozmo- 

wie panował wciąż dziwny i nieprzezwyciężony 
przymus. Jemu duma zamykała usta, ona miała 

tak wiele do powiedzenia, że nie wiedziała od cze- 

go zacząć. Magdzia, aby ich nie krępować, usu- 

nęła! się nieco na ubocze, udając, że jest zajętą 
zbieraniem jesiennych kwiatków, rosnących w tra- 

wę tu i owdzie. 
— Waćpan tak długo o sobie wieści nie da- 

wałeś, że my obie z Magdzią nie wiedziałyśmy, co 

o tern myśleć, — rzekła; Ewa cichym' głosiem. 
— Mówiłem już Magdzi, jak jest trudno prze- 

słać o sofcie wieść jakąś w czasie wojny, — odparł 
krótko i poważnie — i dlatego waćpanna zechcesz 

mi wybaczyć ową mimowolną przewinę.... 
— Gdybym była wrefdziała, że waćpan... je- 

steś w takiem niebezpieczeństwie... inaczejbym 
sąd-ziła o owem milczeniu — i bardzo żałuję, żem 

tego nie o-dgadła... nie przieiczuła, — mówiła E- 

wa, nie patrząc na niego i 'Starając się opanować 
wzruszenie, iktóre głos jej tamowało...... 

Spotkawszy się z nim oko w oko, uczuła się 

bardziej winną niż dotąd i oskarżała się w duchu 

0 nikczemność, o tchórzostwo, ale nie mogła prze- 

zwyciężyć krępującej ją nieśmiałości. 
— -Waćpainna nie powinnaś sobie wyrzucać 

tego: trudno jest przeczuć i odgadnąć wszystfco — 

odrzekł pan Jan, usiłując zachować ton spokojny 
1 obojętny. — Zresztą niebezpieczeństwo to już 
minęło; teraz jestem już zdrów i silny na tyle, że 

ma;m nadzieję, iż niedługo będę mógł wyruszyć 
wraz z innymi ku granicom, pod chorągwią het- 

mana wielkiego koronnego. 
Ewa słuchała go bladła., lecz/ nie mogła się 

zdobyć na żadną odpowiedź. On zaś ciągnął dalej 
z dumą: 

— Chciałem tylko wpierw uspokoić waćpan- 

nę, że nie przychodzę tu bynajmniej upomnić się 
o dotrzymanie jaikichkolwiekbądi zobowiązań, lub 

choćby tylko o uznanie dla siebie. N.ie mam do tego 
najmniejszych praw, gdyż rozumiem to dobrze, że 

w chwili ostatniego widzenia się naszego waćpan- 
na byłaś powodowaną jedynie współczuciem. 
Wdzięczny jestem jednak i za to, i przyszedłem 
właśnfej, aby podziękować za tę kroplę, która mię 
orzeźwiła; i dodała sił do nowego życia, a nie mam 

wcale tyle zarozumiasłośici, by czegoś więcej żą- 
dać. 

A wskazując na trzymany krzyżyk, który miał 

na piAsiach, rzekł: 
— Nie opuszczał mnie nigdy, ani na chwilę. 

— I dodał głosem wzruszonym : — Wierzę, że on 

mię ochronił od śmSsrci.... 
Ewa w tej chwili zrozumiał, że teraz on ją 

przterósi i górował nad nią całą siłą swej męzkiej 
godności. Nie mogło już być mowy o litości; sama 

czuła się pod władzą potężnego uczucia, które o- 

panowało ją wszechwładnie i przed którem uchy- 
lała głowę z poddaniem. Pół życia od/dałaby, by 
wynagrodzić niesprawiedliwość, jaką mu w my- 
śli wyrządziła.. Podniósłszy nań oczy, w których 
wzruszenie zapaliło niezwykłe jakieś blaski, rze- 

kła, wyciągając do niego rękę: 
— Czy przebaczysz mi wasz mość ikiedy, żem 

o nim zwątpiła)? 
A kiedy on, wzruszony i szczęśliwy, pochwy- 

cił tę rączkę, aby; na niej złożyć pocałunek, dodała 

ciszej, zle łzą w oku: 

— Już nigdy, nigdy tego nie będzie, daję wać- 

panu słowo! 

Magdzia, ujrzawszy ich po chwili zćCaleka, jalk 
siediząc na ławeczce pod lipą, rozmawiali pochyle- 
ni ku sobie, przyczem plan Jan trzymał rękę Ewy 
w swych dłoniach, uśmiechnęła się sama do sie- 

bie i szie^pnęła. 
— Oho, już lody pękły, dzięki Bogu! Cieka- 

wym, czy Jankowi bardzo będzie się śpieszyło te- 

raz, by nas porzucić? 
Podczais gdy to się d(ziało w sadzie, kasztela- 

nową, korzystając ze sposobnej chwili, gdy im nikt 

nic przeszkadzał, zaczęła pracować nad chorążym, 
by go zmiękczyć w jakikolwiek sposób. Skoro je- 
dnak tylko wymówiła imię pana Janai, chorąży 
zmarszczył się i rzekł: 

— Pajii siostro, wam wiele wolno, poważam, 
was bowiem i szanuję wielce, aile proszę was: nie 

wymawiajcie przy mnie jego imienia; bo chciałbym 
zapomnieć o tem, oo mnie tak srodze boli... 

Skoro nadszedł proboszcz, kasztelanowa j>ego 
wezwała do pomocy i oboje szturmowali do zacie- 
kłego szlachcica, chcąc go ułagodzić względem sy-, 
sowca, ale 011 wciąż odpowiadał jedno: 

(Ciąg dalszy; nastąpi,) 
ii-Wlr i* -W » i— «n f w 

JULIUSZ YERNE. 

Cezar Kaskabel. 
8pecyalne tłómaczenie 

dla ''Dziennika Chicagoskiego" 

(Dalszy ciąg.) ;v„.^ 38) 
— Chyba że, — zauważył Clovy, który przy- 

łączył się do dyskusyi. 
— Tak jest, chyba że.... resztę już wiemy 1 — 

rzekł p. Kaskabel. 
Uwaga Jana była słuszną i może istotnie naj- 

lepiej było udać się w drogę do Sitki. 

Kwadrans później,'Yermont i Gladiator były; 
zaprzęgnięte. 

Odpocząwszy sowicie w czasie długiego za- 

trzymania się nad granicą, konie mogły w pierw- 
szym dniu bardzo znaczną przebyć przestrzeń: 
"Piękny Wędrowiec" wyruszył, a p. Kaskabel z 

widoczną radością opuścił terytoryum Kolumbii. 
— Dzieci, — powiedział: — miejmy oczy i u- 

szy otwarte, a ty, Janie, nie pukaj zc swej strzelby. 
Wcale nie ma potrzeby rozgłaszać naszej podróży! 

— Nie ma też obawy, by w kuchni brakło za- 

pasów! — dodała pani Kaskabel. 
Okolica na północ od Kolumbii, chociaż dosyć 

nierówna, łatwą jest do przebycia wozem, nawet 

gdy się podróżuje wzdłuż kanałów oddzielających 
archipelagi od wybrzeży kraju. Gór nie było widać 
nawet na granicy widnokręgu. Przesludyowawszy 
starannie mapę kraju, Jan łatwo znalazł drogę i 

miał nadzieję, że dostanie się do Sitki bez przewod- 
nika. 

Najważniejszą rzeczą było unikać spotkania z 

urzędnikami, czy to ze strażnikami nadgraniczny- 
mi, -czy też z policyą krajową. Otóż w początkach 
podróży "Piękny Wędrowiec" najzupełniej swo- 

bodnie mógł podróż odbywać. Szczególną to było 
rzeczą. Zdumienie p. Kaskabela nie mniejsze było 
niż jego radość z tego powodu. 

Kornelia przypisywała fakt ten pomyślny o- 

piece Opatrzności, a mąż jej chętnie podzielał to 

zapatrywanie. Jan przypuszczał, że jakieś szcze- 

gólne okoliczności wpłynęły na zmianę postępowa- 
nia urzędników krajowych. 

W taki sposób odbywano podróż dnia 6go i 

7go czerwca i zbliżano się już do Sitki. 

SIOSTRY MIŁOSIERDZIA. 

"Piękny Wędrowiec" mógłby był może szyb- 
ciej odbywać podróż, ale Kornelia obawiała się 
wstrząśnień dla swego pacyenta, którym tak ona 

jak i Kajeta dalej się opiekowały: ona jak matka, 
a Indyanka jak córka. Podczas gdy widocznie nie 

było mu gorzej, to przecież nie można było powie- 
dzieć, iż mu się polepszało. Szczupłe zasoby apte- 
czki, niewielkie wiadomości obu kobiet, jak nale- 

ży postępować w tak poważnym wypadku, nie mo- 

gły wystarczyć tam, gdzie lekarska porada wido- 

cznie była potrzebną. Czuła opieka nie mogła za- 

stąpić umiejętności, — a- szkoda, że tak było, gdyż 
żadna Siostra Miłosierdzia nie mogłaby okazać się 
troskliwszą. Rzeczywiście gorliwość i poświęcenie 
młodej Indyanki zyskałjj uznanie wszystkich. Wy- 
dawało się, jakoby już była członkiem rodziny. 
Stawała się niejako drugą córką z nieba zesłaną 
dla pani Kaskabel. 

Dnia 7go, popołudniu, "Piękny AYędrowiec" 
przeprawił się w bród przez rzeczkę Stekine wpły- 
wającą do jednej z małych cieśnin pomiędzy lądem 
stałym a wyspą Baranowa, kilka mil od Sitki. 

Wieczorem raniony był w stanie wyszeptać 
słów kilka: 

— Mój ojciec... tam..,-, ujrzeć go!... — wy- 
rzekł. 

Wyrazy te były powiedziane po rosyjsku; p. 
Kaskabel zrozumiał je doskonale. 

Również powtórzył kilka razy imię: "Iwanie...! 
Iwan!..,." 

Było to bez wątpienia imię nieszczęśliwego 
służącego, który został zamordowany przy swoim 

panu. Było rzeczą wielce prawdopodobną, że obaj 
oni byli Rosyanami. 

Bądź cp bądź, w obec tego, że raniony odzy- 
skiwał już widocznie pamięć i mowę, Kaskabelo- 

wie niezawodnie wkrótce mieli się dowiedzieć o 

nim coś bliższego. 
(Ciąg dalszy, nastąpi.); 

DOBRE GROSERYE 

828 MiMag Att, 
Pomidory, 8 fantowa puszka 

po 
Cukrzona "korna", 2 funtowa 

puszka 
Groch, 2 funtowa puszka 

po »•••• 

"Strąki", 2 funtowa puszka 
po 

Ananasy (pine-apples), 
puszka po ... 

Pieczony bób, 3 funtowa 
puszka po 

Campbell zupa, 
puszka po 

Mąka na placki, Annt Jemino. 
2 funtowa paczka 

Makaroni, Ited Cross, funtowa 
paczka 

American Family mydło, 
kawałek 

Sól, 8 funtowy 
worek 

Modre, kwartowa 
butelka 

Ammouia. 
kwartowa butelka 

Kasza z"korny", 
funt 

Pyle's Pearline, 
paczka 

Gold Dnst, 
paczka 

Malt Food (potrawa słodowa), 
paczka 

Santa Claus mydło, 
kawałek 

Dobra palona kawa, 
funt |.... 

Bakera Premium czekolada, 
yt funta 

Runktl Bros. kakao, 
puszka 

Wilbura kakio, 
.puszka 

Campbell przyprawa do sałaty, 
butrlka 

Price proszek do pieczenia, 
yt funtowa puszka 

Milk proszek do pieczenia, z mleka, 
1 funtowa puszka *. I u 

Szczotki do szorowania, C p sztuka UU 

... 7c 

...6o 

...60 
5c 

...80 

...60 

...70 

...80 

...50 

...40 

...lc 

...3c 

...50 

...lc 
...4c 
..3o 
...50 
...2c 
100 
I3c 
170 
...8c 
...5c 
I9c 

828 MILWAUKEE AVENUE, 

Używajcie 

METAL 
P9LISI 

do cz^acrtnla niklowych części 
waszego pieca i uchronienia go od 
rdzy. Butelka kosztuje tylko 5c. 
Nfi sprzedaż we wszystkich gro- 
serniach i składach żelaztwa. 

AYLING BROS. chicago. 

roisici zaKi,\a ciaje i 

najlepszą gwaran- | 
cyę dobrego i I 
trwałego wykoń-1 

czenla prac artystycznie bo ma 17 lat 
praktyki w tym interesie. Najnowszy 
styl we wszelkich wyborach teraz za- 

stosowany. Dicie obszerne galerye w 

jednym domu z dostatnią obsłngą od- 
różniają nazz interes od wszystkich in- 
nych zakładów, prędkiem fotografowa- 
niem w natłoku dni świątecznych i we- 

selnych. Ceny i 

FOTOGRAFIE! 

dodatki są te sa- 

me co w Innych 
małych zakła- 
dach. 

NIKLAS & GO., 
589 Milwaukee Av. 

F. W. KORALESKI, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwood Bldff. 

ClnrkiMndlsonul. 
Pokoje 001-903. 

Telefon Main 8058. 

Mieszkanie: 
"730 Milwaukee At. 
Teł. Ęaleted 1310. 

Stan. S. Walkowiak, Adwokat. 
Ofla: 808 Atnood Bldf., rój Clark i Madison. 

Mieszkanie: 851 V* Carpenter al. 
Telefon w oflale Telefon w domu 

Main 1056. Monroo 1144. 
Praktykuje we wszystkich sadach. Ofiaruje 
swe usługi w sprawach o odszkodowanie prze- 
ciw kompaniom. 

J. F. ŚMIETANKA, iss? s& 
Adwokat, 

120 £. Randolph St. flte Piętro, 
Telefon Mało 3G70. 

Wieczorem: 9206 Commercial Ave- 
Telefon South Chicago 14S albo S058. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokoje 1210—12—14, Schiller BulMlnf, 
109 Bandolph St., Chicaga. 

_ j Central 5341. 
Telefony.-J Automatlc E202. 
Mieszkanie: 600 5. ASHLAND ATI. 

Teodor Stensund, 
ADWOKAT dla 

Milwaukee Avenue Stałe Bank 
udziela porady od godziny 9 do 4 po południa 
(w Poniedziałki aź do 8 wieczorem) we wszel- 
kich sprawach sądowych, a zwłaszcza o od- 
szkodowanie przeciw kompaniom. Także 
sprawdza 1 zatwierdza teatamenta, i zabiera 
tranzakcye realnościowe. 

OF1S W BANKU, 
róg Milrrniikee nye. i Carpenter nl. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

Athland Błock TOfftffltfLfc 
NAD BANKIEM POKÓJ I0T. 

Telefon Central 908. 

Mieszkanie* W DIGKSON ULICA. 

Firmc aoioiona w rotu 1879. 

Aug. BurKe. 
Pokrywaoz Dachu. 

Obejrzy dach darmo I powie Ue koutortaó 
deie reperacja. Materyały na dach. 

Oflt i tllad: 100*104 TT, 8tp«r!« 8t* 
TiUftm M*nr— JM. bUskoHalittd, Cklttf* 

u > i.i <) " V 

■''I* I 
SAVINOS BANK 

652 BLUE ISLAND AYENDE. 
9 

Założony 1890 r. 

Płaci 3 procent od pienię- 
dzy w banku złożonych. 

| Mnjątek wy- | 
S- nosi przeszło § 

$500,000 | 
Otwarte w Sobotę wieczorem 

aż do godziny 8mej. 

Składajcie swe oszczędności 
n nas. 
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Żadnreh 
wTPÓronr 
nycb ren 
na poelą* 
ficb. 

Trzy Ekspreee — Pocląjrl na Wechód, w ksz.dy 
dzień toku Pullraanowskle Wagony Sypialne 
pr/.y wszystkich pociągach. Walony dla Truu»- 
Kontynentalnych Turystów opuszczają Chlcaeo 
trzy razy w tygodniu: wa wtorki i eoboty o 2:3<J 
po południu: w środy o 10:35 y. nna. Z Chi- 
cago do Bostonu bez przesiadania. Nowocze- 
sno Wagony Jadalne w których daje tiq obiadr 
podłng nlanu osobowo—klubowego. z cenami <d 
35cdo $1.00; Jakotet obsługę a la carte. Bezpo- 
średnia komnnlkacra do Fort Wayne, FindUy, 
CloTeland, Erie, Boil.lo, Rochefter, Syraciiae. 
Binghurnton. Scranton, New York, Boston i 
wszelkich mlełiKowołel wschodnich. Baty zam- 
sze najnltsza. Murzyni—portierzy w oniforiuach 
ku obsłudze wmystklch pullman — pasażerów. 
Jeżeli zamierzacie udać elę na Wschód, agłcścli 
si^ oo najbll*exego Agenta Biletowego, Ino pisz- 
cie do J011N T, uALĄHAN. Oon*l Agent, 

113 Adams 81., Chicago III. 

Św. Wincenty nakarminjący ilerotlci. 

TrGODNIK: 
Wychodzi co Piątek p. t. "SIEKOTA" na korzyść 
sierotek polskich pouopiokaSW. WINCENTEGO. 
To pisemko powinno znajaowftć eią w każdym 
polskim domu. Zaprenumerować można każdego 
czasu od początku bieżącego roku. Piszcie pn 
numer okazowy, który cnetnie wysyłamy za dar; 
mo. Adres: "SIEROTA" 

31 INGRAHAM ST., CHICAGO, ILL. 

H*u W»LSH'> ".tt* »'■ 

Duża 1 wygodna bala do zabaw, wesel 1 pogo- 
dzeń. niezrównana do przedstawień teatralnych, 
ma zupełnie nową scenerją, także do w«s«l po 
siada osobną halą do jedzeń wraz z kuchni* 
Ceny przystępne. Zgłosić rlą do Zarządzcy 

A. Urbańskiego, *iemma"ic. 
Joirs A. Ora, Prezydent, 

Thzodors Oehni, wice-prez. 1 kasyer, 
Julit9 B. Schiller, Sekretarz. 

CONRAD SEIPP, 
BROWAR 

27 Ulica i Cottńge Grore Ar^. 

TELEFON SOUTH 350. CHICAGO. 

Po co pisać 50 
albo 100 za- 

proszeń? 

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

jęta przygotowywaniem się 
do tej uroczystości, jeżeli za 

tanie pieniądze można dostać 
drukowanych tyle, ile po- 
trzeba. bez pracy 1 kłopota? 
Przyjdźcie do drakami 

Dziennika 
Chicagoskiego, 

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

141-143 W. Dmsion St. 
Olla otwarty co wie- 
czór do godz. 8mej. 


