
I tycia Polaków w Ameryce. 
2 POBYTU NAJPRZEW. KS. ARCY- 

BISKUPA SYMONA W BUFFA- 
LO, N. Y. 

Wtorkowy "Polak w Ameryce" do- 

nosi: 
Wczoraj o godzinie 10 przed połu- 

dniem urocaystę sumę w kościele 

Przemienienia Pańskiego odprawił 
Msgr. Lannigań, w asystencji Wiel. 

księży Tejofila Kozłowskiego, kapela^ 
na niemieckich Sióstr Franciszkanek, 

jako dyakona. a ks. Ludwika Chodac*. 

kiego z Black Rock jako subdyakona. 
Ceremoniarzem był ks. Dr. Fiori. Pod- 

czas sumy po ewangelii wszedł na am- 

bonę Najprzew. ks. Arcybiskup Sy- 

mon i wygłosił z pra.wdziwie apostol- 
ską żarliwością wyraźnie i dobitnie 

• piękne kazanie, które na długie chwile 

pozostania w pamięci miejscowych 

parafian. 
Jak na Kazuem Kazaniu, »>» 

nem przez Najprzew. ks. Arcybiskupa 
Symona w Buffalo, tak i na tem, z ust 

Jego złotoustych płynęły porywające 
słowa zachęty do wytrwania w wierze, 

miłości braterskiej i pobożności. 
"Wiara" — mó.wił Najprzew. Arcypa- 
sterz — jest naszą podstawą bytu, u- 

trzymanie jej w nieskazitelnej czysto- 
ści i utwierdzenie się w niej, jest za- 

datkiem" lepszej przyszłości, bo kto 

rozwija się w Bogu, w zasadach wiary 

Św., ten zdąża ku ideałom, ten staje 

się c€&mą i zdrową jednostką społe- 
czeństwa, do którego należy. A tylko 
takie społeczeństwo może być spokój- 
nem o swą przyszłość, które składa 

«lę z podobnych jednostek. Sposobność 
rozpatrzenia się naocznie w tutej- 

szych stosunkach utwierdza mię w tem 

przekonaniu, że w osadach polskich, 
rozrzuconych na olbrzymiej przestrze- 
ni Stanów Zjednoczonych, krzewi się 

bujflie ta wiara ojców naszych, że w 

miejscach, gdzie szyzma znalazła 

grunt podatniejszy, ockną się ci, któ. 

rzy uwierzyli fałszywym prorokom i 

niedługo ze zborów nie pozostanie nic, 

prócz wspomnienia niemocy ducho- 

wej cząstki zbłąkanej braci. Zachę- 
cam was do wytrwania w dobrem, w 

wierze naszej świętej, do niedawania 

jjosłuchu fałszywym prorokom, którzy 
tem samem chcą was rozdzielić i we- 

pchnąć na manowce. 

Od wielu nawet wybitnych Amery- 

kanów słyszałem, że nie mogą pojąć, 
Jak Polacy, którzy słyną z ofiarności i 

niezwykłej pobożności, dali się po- 

dejść faryzeuszom i sprowadzić z dro- 

gi, którą ich przodkowie od wieków 

kroczyli. Dla tego jeszcze raz ostrze- 

gam was, strzeżcie się fałszywych pro- 

roków, utrwalajcie się w wierze oj- 
ców, a ci, którzy zeszli z drogi praw- 

dy, widząc waszą żarliwość, wasz 

spokój duchowy, opuszczą ciemności, 
w których żyją i przyłączą się napo- 

wrót do wiernej gromady owieczek 

Chrystusowych'". 
Nó, kazaniu było obecnych wielu 

niezależnych. Po skończonem kazaniu 
udzielił Najprzew. ks. Arcybiskup 
Symon licznie w kościele zebranym 
wiernym papiezkiego błogosławioń 
stwa. 

Po nabożeństwie proboszcz miej- 

scowy, Wiel. ks. Wójcik, tak Jego 
Ekscelencyę księdza Arcybiskupa jak 
1 innych kapłanów, przyjmował u sie- 

bie) z staropolską, gościnnością. 
Po południu o 2giej 15 min. odbył 

się następnie program przyjęcia Naj- 
przew. ks. Arcybiskupa Symona przez 
dziatwę szkolną. W hali szkolnej, ude- 

korowanej odświętnie w chorągwie o 

barwach narodowych, papiezkich i a- 

merykańskich, zebrała się dziatwa 

szkolna i część jej ustawiła się na 

scenie umajonej w kwiaty, palmy i 

drzewka i gdy nadszedł orszak, towa- 

rzyszący Najprzew. księdzu Arcybi- 
skupowi Symonowi, a składający się z 

Wiel. księży Jana Pitassa. Msgr. L*n- 

nigana, ks. Fiorego, ks. Mc Gloina, ks. 

świniarskiego, ks. T. Kozłowskiego, 
ks. L. Chodackiego, ks. Mączyńskiego, 
ks. Bednarkie.wicza, ks. Wójcika, pułk. 
Smolińskiego, dr. Fronczaka, Urbań- 

skiego* Langi, Kłócińskiego, oraz no- 

wo wyświęconego księdza Stanisława 
Bubacza 1 trzech studentów z Semi-- 

naryum duchownego w Rochester, a 

to: Piotra S. Rodzaja, Franciszka 

Wąsika i Józefa Winieckiego z pier- 
si wszystkich dziatek odezwała się 
piaśń: "Niech nam żyje Arcypasterz!" 

Dalszy program składał się z dekla- 

macyj i śpiewów. 
Pięknie oddeklamowała wiersz: 

"Kieruj nami zacny Pasteizu", Pelagia 
8tachowiak, oraz wiersz. Polska pod 
krzyżem, Leon Stopiński. Polkę klę- 
czącą pod krzyżem przedstawiała 
Wanda Partyka. Ró.wnież pięknie de- 
klamowała Anna Klan. Wszyscy de- 

klamatorzy złożyli Najprzew. ks. Ar- 

cybiskupowi Symonowi w upoińinku 
piękne bukiety. W pauzach po dekla- 
macyach dzioci szkolne odśpiewały 
kilka pieśni, a to: Ojczyzno moja, 
Niech żyje- zacny delegat. Góralu, czy 
Cl nie żal, oraz i chór parafialny pod 
batutą p. Nadolnego, odśpiewał pię- 
knie t>ieśń: W krwąwem polu, sreibrn* 

ptaszę. 
Ten objaw przywiązania dziatek 

szkolnych dO Kościoła i mowy ojczy- 
stej, wzruszył Najprzew. ks. Arcyb* 
do tenże osobiście podziękował 
dziatwie.-szkolnej, za zgotowane 3£u 

, 
przyjęciek -zalecają* jej, aby i pngr- 

1 
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szłości pielęgnowała te ideały naro- 

dowe i trzymała się wiernie wiary 
swych ojców, a wówczas spełni nale- 

życie! cel swego życia. 
Około godziny pół 4tej, odjechał 

Najprzew. ks. Arcybiskilp Symorr na 

plebanię św. Stanisława, gdzie zała- 
twił swoją. prywatną, korespóndencyę 
i wieczorem wyjechał na Clintonowo 
do parafii św. Kazimierza. 

Wczoraj (w poniedziałek) około go. 
dżiny siódmej wieczorem zawitał na 

KazJjoaierzow;o Najprzew. ks. Arcybi- 
skup Symon,. witany przy ulicy Clin- 

ton przez miejscowe Towarzystwa, 
które wyszły naprzeciw z sztandarem 
i orkiclstrą. na czele. 

Pochód przeciągnął ulicami: Wei- 

mer, Cable i Beer przybranymi we 

flagi, festony i lampiony i odprowa- 
dził Dostojnego Gościa na plebanię, 
skąd udał się Arcybiskup do szkoły 
parafialnej, gdzie zebrane dzieci przy. 

witały Arcypasterza umyślnie na ten 

cel skomponowanemi wierszykami i 

odśpiewaniem kilku okolicznościo- 
wych piosenek. Ze szkoły udał się 
Najprzew. ks. Arcybiskup do Kościoła 

w towarzystwie Przew. ks. J. Pitassa, 
miejscowego proboszcza Wiel. ks. 

Kasprzaka i Wielebnych księży: 
Szultza, Letochy, A. Pitassa, Kozłow- 

skiego, Wójcika, Bednarkiewicza, 
Podlewskiego, Dymińskiego jak rów- 

nież swego sekretarza ks. Fiorl do ko- 

ścioła na nieszpory. Dodać również 

przypada obecność pułkownika Smo- 

lińskiego i p. Różana. W czasie nie- 

sznorów odprawianych przez Wiel. ks. 

A. Pitassa .w asyście Wiel. księży 
Wójcik i Bednarkiewicza, Najprzew. 
ks. Arcybiskup Symon, który w towar 

rzystwie Przew. ks. J. Pitassa i swego 

sekretarza ks. Fiori siedział na spc- 

cyalnie urządzonym tronie, wstąpił na 

ambonę i wygłosił wspaniałe kazanie 

! o Duchu św. Po nieszporach Arcypa- 

sterz, udzieliwszy papieskiego błogo- 
sławieństwa i licznie zebranym wier- 

nym, jak również błogosławieństwa 
Przenajświętszym Sakramentem udał 

się na plebanię. Spaleniem ogni stu- 

cznych zakończyła się uroczystość. 
W gościnnem przyjęciu na plebanii 

podejmował Wiel. ks. Kasprzak rów- 

nież Przew. ks. biskupa Colton, który 

przybył cokolwiek później. 

O oczekiwanem przybyciu J. E. ks. 

Arcybiskupa Symona do Milwaukee 
donosi "Dziennik Milwaucki": 

Wiel. ks. Szukalskl informuje nas, 

że J. E. ks. Arcybiskup Symon będzie 
w sobotę .wieczorem o 9tej w kościele 

śś. Cyryla i Metodego, gdzie wypowie 
kazanie i udzieli zgromadzonym błogo, 
sławieństwa papieskiego. 

Parafianie przygotowują, się do 

szczerego przyjęcia tak dostojnego 
gościa. Wielebni księża Szukalski 
i Kempa wyjeżdżają we czwartek do 

Toledo, gdzie spotkają się z J. E. ks. 

Arcybiskupem i razem z nim przybędą 
do Milwaukee. 

•V- 

2 DETROIT, MICH. 

(Na podstawie wiadomości podanych 
przez "Dziennik Polski"). 

— W przyszłym tygodniu przybędzie 
do Detroit arcybiskup Symon, zwie- 

dzający kolonie Dolskie w Stanach 

Zjednoczonych,. 
Dnia 18 czerwca Arcybiskup weźmie 

udział w odsłonięciu pomnika Kościu- 

szki w Milwaukee, a po tej uroczys- 

tości, na specyalna zaproszenie bisku- 

pa Foley przybędzie do Detroit. 

Nasze duchowieństwo i wybitni o- 

bywatele gotują, dostojnemu gościowi 
odpowiednią, owacyą. 

— Skutek nieenask na Jadwigowie 
jest ten, że w poniedziałek ks. J. Mue- 

ller zamknął kościół św. Jadwigi i o- 

puścił go. Uczynił to z polecenia bi- 

skupa. 
Po nieszporach ks. Jan Mueller od- 

czytał zebranym list pasterski, 
wzywający komitet parafialny do 

zwrócenia ks. proboszczowi książek 
parafialnych i funduszów przed połu. 
dniem .w środę. 

W międzyczasie biskup postanowił, 
że kościół ma być zamknięty, co teE 

ks. J. Mueller uczynił. Zamknął ko- 

ściół, wziął klucz do kieszeni i wy- 

szedł. 
Według twierdzeń parafian ks. Mue- 

ller powrócił następnie w zamkniętym 
powozie i zabrał Sanctissimum z oł- 

tarza i kielichy. Dokąd odjechał, nie 

wiedzą. 
W liściei do parafian biskup Foley 

saznaczył, że jeżeli do środy .w połu- 
dnie komitet, nie zwróci ks. probosz- 
czowi książek i funduszów, to cała 

parafia zostanie obłożona klątwą. 
Komitet nie wie, co mu czynić wy- 

padnie. Spodziewał on się innego re- 

zultatu swych skarg i starań. Na razie 
i przypuszczać ni© można, jaki obrót 

cała ta sprawa weźmie. 
Jak wiadomo ks. J. Mueller prze- 

niósł się przed paru tygodniami na 

mieszkanie do Bzkoły pod kościołem, 
a przenieść się musiał, bo parafianie 
oświadczyli, iż nie będą płacić dzie- 
rżawy za mieszkanie dla mego. 

Na dobitkę właściciel budynku, w 

którym ks. MueHer mieszkał budy- 

nejk^sprze&ał i dał księdzu za^ado- 
mięiię t%do.wne, źe w pięciu dniach 
qia "ślę Wyfcosić. J 

Ks. Mueller wnriósl się i wirowa. 

dził do,8£koły, gdzie na> dobre ,sif za-- 

gospodarzył. A porftTmo, iżr pnbwtłiej 
uchwalili mu nie płacić penByi $odeH 
brali ^kfiążkl,- Icb. Mueiler postagpwił' 

swytrwać na stanowisku'.' I byłby, wy-j 
trwał, gdyby .nie ostatni rozkaz^bis- 
kupa zmuszający go do zamknięcia 
kościoła. 

Zamknięcie kościoła zostało spowo- 

dowane ostatnim aktem komitetu 
parafialnego, który zabrał ks. probosz- 
czowi książki. pod pretekstem, że te 

powinny być prowadzone po polaku i 

.wstrzymał -wypłatę pensyl. 
że jednak książki powinny i muszą 

znajdować się w ręku ks. proboszcza, 
biskup stanął po stronie ks. Muelle- 

ra i nakazał, aby książki do środy zo- 

stały zwrócone; w przeciwnym razie 

zagroził gkskojnuniką całej parafii. 
Takich smutnych cfcasó.w doczekało 

się nasze Jadwigowo! A na czem się 
to wszystko skończy? 

— W poniedziałek odbyło się uro 

czyste otwarcie nowego domu "Dzien- 

nika Polskiego". 
Budynek przystrojono we flagi na- 

rodowe i amerykańskie f pięknie ude- 

korowano. Rozpoczęcie uroczystości 

naznaczono na godzinę trzecią po po. 
łudniu. 

O .wymienionym czasie poczęli scho- 

dzić się, i. zjctfdżać się goście. Pomię- 
dzy dalszymi znakomitościami przyby. 
11: Maybury, były mayor naszego 
masta; Fawle, komisarz policyi; gen. 

Bresler, konsul nikaraguaski; Posse- 
lius, wybitny fabrykant mebli; Gnau, 
znany właściciel składu bławatnego 
w śródmieściu; sędzia obwodowy 
Rohńert; aldermani 9 wardy Tossey i 

Ostrowski i kilku dziesięciu innych. 
Przyjęcem gości zajął się komitet 

złożony z członków Spółki Dziennika. 

Goście obejrzeli maszyny i cały budy- 
nek i wyrazili swe zdziwienia że 
Dziennik Polski w przeciągu jednego 
roku tak pomyślnie się rozwinął i tak 

się zagospodarzył. 
Były mayor Maybur5yzh&ny ze swej 

wymowy, powiedział piękną, mowę. 
Mowa jogo zasługuj© na szerszą 

wzmiankę, ale dla braku miejsca tego 
uczynić nie możemy. Nadmienił on, że 
zna Polaków dobrze, bo miał czas i 

sposobność do poznania ich. Naród to 

uczciwy i pracowity, religijny i pa- 

tryotyczny. święte ta cnoty i trzeba 

jc/ szanować. 

Przy końcu szanowny mówca dobi- 
tnie zaznaczył, że kto jest dobrym Po- 

lakiem jest i Amerykaninem dobrym. 
Nie można być dobrym Amerykaninem 
zapominając o swem pochodzeniu i 

gardząc mowę, ojczystą,. Polacy mają 
przyszłość przed sobą. Dziennikowi 
życzył rozwoju i pomyślności w pra- 

cy. Mówcę nagrodzono hucznymi o- 

klaskami. 
Po May bu rym przemawiał alderman 

Tossey, Francuz, który oświadczy},! 
żo jest przekonany, iż Polonia .w De- 

troit nigdy się nie wynarodowi', 'fto- 
wód tego ma w swej rodzinie. Syn je- 
go ożenił się z Polką, a ta do dzieci 

przemawia po polsku, czyta Dziennik, 
a za przykładem matki i dzieci idą. 
Dziennik zaś spełnia swą misyę i zna. 

cznie się przyczynia do podtrzymania 
narodowości. 

Kolega Tossey'ego, alderman Ost- 

rowski przemówił po polsku i wyraził 
zadowolenie, że polskie przedsiębior- 
stwo stanęło tak wysoko. 

Ks. Fr. Mueller podziękował móV' 
com za szczere słowa., a zebranym go- 
ściom za dowody uznania. Następnie 
były mayor Maybury puścił w ruch 

maszynę drukarską,. 
Nad wieczorem przybyli jeszcze dr. 

Lachajewski, dr. Kadiibowski, P. Le- 

szczyński, Zynda, Maior, Kapcia; 
Steiger i inni. Zgromadzeni goście ba- 
wili się ochoczo do późnej nocy. Przy- 
był znany kwartet Szopena i odśpiewał 
kilka pieśni, za co został nagrodzony 
oklaskami. 

Wszyscy zgromadzeni "winszowali 
wydawnictwu rozwoju ł przyrzekli 
współudział w zbożnej pracy dla dobra 
Polonii tutejszej. 

— Anna Balaska, 7 letnia dziew- 
czynka, której rodzice mieszkają, pn. 
21 przy Midway ulicy, została na całe I 
życie zeszpecona wskutek eksplozyi 
^orpedy, którą siekierą uderzyła. 

L. Swada, mały chłopak, dał Annie 

torpedę i kazał położyć ją na kamieniu 
i uderzyć siekierą, a liuku będzie co 

niemiara. Anna usłuchała rady, i ude- 
rzyła. Torpeda eksplodowała i dziew- 
czynce przecięła zupełnie prawy poli- 
czek. 

Rana jest trzy cale dłużą i koie 
została odkryta. Dziewczę zostanie na 
zawsze zeszpecone tym wypadkiem. 

Z LA SALLE, ILL. 

(Własna korespondencyą "Dziennika 

,Chićagosltiego"). 
Dnia 11 czerwca została tu odegraną 

sztuka "Wesele Podlaskie". Brało "w 

niej udział 40 osób. Przedstawienie to 
pod każdym względem wypadło bar- 
dzo dobrze, a szczególnie odznaczyli 
się panna Maryanna Hudak, w roli 
"Natalii" pan Stefan Margowski, .w ro- 

li "Ignacego", którą odegrał znako- 
micie* pan Paweł Kołodziej, role "Fi' 
gułki", odegrał bardzo dobrze, pań 
Ignacy Waloch, w roli "Maksyma",' za- 
ciekawił całą publiczność, która pó 
brzegi wielką salę przepełniła. Zresztą 
wszyscy aktorzy i aktorki wywiązali 
się a swych 2gdań bardBo dobrze. I 

Pomiędey gośćmi takie mienśffiy 
zaszczyt widzie^ .naszego Wiel. ks'. 
Proboszcza B. M. Dra Skulika, ke. hs- 

systenta J. Cieślę, Proboszcz z Ogles- 
by, kB. Bobkiewicza, ks, A. Blechacza^ 

,1 ka. K. Jachinlego. Publiczność tek 

f była zadowoloną, źe' wyra^ła źyctfe? 

[ nie, aby powtórnie*' sztukę .praedsta-') 
wiono. Więc dnia 25go tegoż mies)£_; 
ca przedstawienie się powtórzy, źy-- 
czymy powodzenia! 

Korespondent. 
^ 

Nizkie ceny na ekskursyę do As- 

bury Park, N. J. 
Kolej "Wabash" sprzedawać 

będzie tykiety ekskursyjne od 
Chicago do Asbury Park, N. J. po 
$2ii35 za podróż tam i z powro- 
tem, i stosunkowo nizkie ceny od 

innych punktów. Wyjechać moż- 
na w czasie od 29^0 Czerwca do1 

2go Lipca, a wrócić można naj- 
później 3igo Sierpnia przez depo- 
zytowanie biletu i zapłacenie na- 

{ leżnego kośztu. Pasażerowie ko- 

lei "Wabash" mają przywilej je- 
chania parowcem na jeziorze po- 
między Detroit i Buffalo, parow- 
cem na rzece Hudson od Albany 
do Nowego Yorku, i mogą wziąć 
krótką podróż na oceanie bez ex- 

tra kosztu. Po ilustrowaną N. E. 
A. broszurkę kolei "Wabash", 
zawierającą wszystkie szczegóły, 
zgłoście się lub piszcie do F. A. 

Palmer, A. G. P. A., 97 Adams 

ul., Chicago, 111. iącz 

WIELKA = 

EKSKURSYA 
na parowcu linii Barry do 

Milwaukee 
NA ODSŁONIĘCIE POMNIKA 

Tadeusza Kościuszki. 

Okręt odchodzi w Sobotę, dnia 
17go Czerwca o godz. 8ej wiccz. 

Bilet na podróż tam I z powrotem, wa- 

żny ua 10 dni 

kosztuje tylko $1.00. 
Tykiety są na sprzedaż w głównym 
oHsie przy ulicach Michigan i Kin- 
zi<\ albo u Adama Majewskiego, 
567 Nobla Ulica 

FOTOGRAFIE! 
lło skizaH.id daje 
najlepszą gwaran- 
cvą dobrego l 
trwałego wykoń- 

czania prac artystyc/nle bo ma 17 hit. 
praktyki w tym interenie. Najnowszy 
Hiyi we W3i.elklcli wyborach teraz za- 

dtoeo any. Dicie obszerne galery3 to 

jednym domu z dostatnią ob.-łngą od- 
różniają na.'/, interes od wszystkich in- 

nych eaWarfw«/,prędkiem fotografowa- 
niem w uattolai dni Siciątecznychiuc- 
sslnych. Ceny 1 
dodatki są to sa- 

me co w innych 
małych zakła- 
dach. 

fu Używajcie 

METAL 
POŁISH 

do czyszczenia niklowych części 
waszego pieca i uchronienia go od 
rdzy. Butelka kosztuje tvlko 5c. 
N:t sprzedaż we wszystkich gro- 
serniach i składach żelaztwa. 

AYLING BR0S.,cd,°'F'" Chicago. J 

J.F. ŚMIETANKA, 
Adwokat, 

połączony z naj- 
lepszemi piłami 
amerykańsklemi. 

120 E. Itnnriolph St. t»te Piętro, 
Telefon Maln 3070. 

Wieczorem: 9206 Commercial Ave- 
Telefon South Chicago 148 albo S05S. 

K.. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokoje 1210-12-14, Schiller Bullding, 
10*3 Kandolph St., Chicago. 

<TAi«fnn*-' Central 5141. 
Telefony.-j Automatlc B202. 
Mieszkanie: 009 Si. A.SULAND Ul. 

Teodor Stensland" 
ADWOKAT dla 

Milwaukee Avenue Stałe Bank 
udziela porady od godziny 0 do 4 po południu 
(w Poniedziałki aż do 8 wieczorem) we wszel- 
kich sprawach sądowych, a zwłaszcza o od- 
Bzkodowanie przeciw kompaniom. Także 
sprawdza i zatwierdza testsmenta, 1 zawiera 
tranzakcye realnościowe. 

OF1S W BANKU, 
róg Milwaukee ave. 1 Carpenter nl. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, Wvs*v^vn^a/wwvwwvV 

Ashland Błock TO/mffitffu.. 
WAD BANKIISM — POKÓJ Ki. 

MMMMM Telefon Ceatral 108. mm—a—mm 

Mieszkania, 743 DICKSON ULICA. 

F. W. Koraleski, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwooa Blag. 

Clnrk i Mńdlsonal. 
Pokoje fiOl-OOł. 

Telefon Maln 8068. 

Mieszkanie: 

730 lilwaakee lv. 
Tel. Halsted 1818. 

Stan. Ś. Adwokat. 
O fis: 808 Atttood bldft, tlhlk 1 KftdltOft. 

Mieea kinie: 8Ł& B> Cirpeater tai. 
Tłlefpn n otUl*, na w*. 5>Iafoa.j«4otnn 

min 1030, Jtonwe IHfc 
l I iwouBiu^l w śpraw&ou o oa&£Koao*viixle pra** 

I 
<** ko^p^niOD^ i■;; y. 

MiCK 
WIOSENNĄ 

KREDYT 

JEST 

DOBRY. 

ŁATWY W 
yjAD A.'A ruAIflO 

KUPOWANIU, 
ŁATWY 

W PŁACENIU. 

MIOK.EL cfo PITZEJL.E, 
SIEDM WIELKICH SKŁADÓW: 

717-721 Milwaukee Ave., róz Noble ul. 
10:8-1801) Mliwaukea Av«nne., bllzko 

AruiiUse Ave. 
4S24 Ashland Ave., bllzko 4Snirj ulicy., 
co tylko or/eprowad/.ony z po. 472S-4727 

Aahl.nd A ve., bll/.ko 47mi'j ul. 

293 E. D:vifli n ul., bllzko Clybourn Ave. 
270- 73 E. >orth Ave., blisko ŁnrrabM al. 
767-7i.9 S. Ilul-ted ul., Mlzko 10:eJ ol. 
'.M4S-24łj Wentworth Avenue, 

bllzko 23ti'J ulicy 

* Jeżeli chcecie zobaczyć najpiękniejszy i najmodniejszy toybór4*,j 
kapeluszy damskich, wtenczas przyjdźcie do • 1 

M. DROZDOWICZA, j 
500 Milwaukee Ave., naprzeciwko Elston Ave. 

* 

— .... T 
wyDor jego sKiaaa się z iiouuu Kapom- 

szy. Po co chodzić po Innych sztoraeh 1 
czas marnować, kiedy dostać możecie od * 

rnzu co chcecie i to po tych famych ce- ^ 

□ach, jakie te małe sztory mnie płacić t 

muszą. Jak każdemu wiadomo, mam ^ 
największy hurtowDy skład kapeluszy ^ 
damskich w Ameryce. U mnie stale prft- 
cuje od 50 do 60 ludzi. Przyjdźcie wcze- * 

śnie a unikniecie natłoku. Sprzedaję * 

modne damskie kapelusze po 62.00 za t 

ktćre w Innych eztorach żądają $0.00. In- { 
ne kapelusze damskie sprzedaję stósua- 
kowo tanio. -1 

yl8Gzęw5dniachisfl Chcą wyleczyć każdeuo mąźczyzną cierpiącego na Varicocelo, 8trykturą, Earażliwa Zaka- 
żenie Krwi, Osłabienie Nerwowe, llydrocole, albo Choroby Miądzykrocza. 

Ti korzystną ofertą robimy dla wsr.ysUieh fych, ktftrzy wydali ewoje pUclądz* dla 
ł»ylTzenlu elq bez c«titku, opr6c>. tego, aby udowodnić wszystkim tym, któray byli le- 
c/.enl urzez tuzin lub więcej Innych doktorów lecz bez efcatko, te Ja mam Jedyny «poa6b 
za jiomocą którego Was raz na zawsze wyleczą. 

Nie płnćcle za nicwyleczenie tylko za wyleczenie. 
Dolegllrrofici żołądka, wątroby 1 nerek, choć bardzo nawat zastarzałe, atanowczo wylaeaą. 

PŁUCA. 
Którzy cierpią na dychawicę, 
bronchltla lub suchoty etano- 

wczo wyleczę podług mojej naj- 
nowazej metody przez wdechl- 
wanle Oxallnowego Oazo. 

prywatne choroby 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczę was arybko 1 raz 
aa zawsze i to zupełnie sekretnie. 

PORADA DARMO. 

1 Wyieczam na stale 

SpecjralUta 
Chorób Kobiet 

1 Mężczyzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zalienle maciej, ból w plecack 
biało opławy, wyleczone na ata- 

łe moją metody do leczenia. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby skórne, Jako to: kro- 
•ty, wrzody, utrata włosów ltd. 

Ja waaz wrlecfn ttz na 
zawsze. 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

DR. L. E. ZINS. 247 W. Madison Street, rógr Sanęnmon, 
■—■— —.... i—j. ohiOj^g^Oi 

GODZ. OFISOW E: Ud 8::l0 rano do OteJ wlecz. W Niedz. od 9t«j rano do 7mej wlecz. 

PASY NARUPTURE 
Polscy klercy na 
usługi Pol»k6w. 

moina teraz la połową ceny kupić wprost 
•/. fabryki. Zastosowanie i tsbadmi przez 
najdoświadczeóazych banda«yet6w dla dam 

i mążczyzn jest bezpłitne. Przeszło Ł0,0:.0 zado- 
wolonych Icostumerów obecnie noszą nasze pasr 

TTOTTTNGER TItUSS FACTOKY 
4G5 MIMTAUKKK ATEN UK, rójr CblcRfjo Aveniie., 6tc Piętro. Jed£cla Kir. 

Otwarto codziennie od Otej rano do Btej wieczorem. W niedzielą od Ptej rano do 7mej wriocgore,— 

Pierwszorzędny 
Zakład 

Krawiecki. 

M. IDZIKOWSKI, 
784 Milwaukee Ave. 

Zaopatrzony znacznym zapasem jak najświeższych, najmodniejszych wiosennych materyi, wy- 
konuje wszelkie ubrania mązklo najdokładniej. 

Ceny bardzo przystępne.-—Wykończenie nadzwyczaj staranne. 
tJ 

Największa Polska Drukarnia 
w Ameryce. 

DRUKUJEMY 

D n a j m niejszej 
karty wizyto- 
wej do naj- 
większego a- 

fisza. 
Drukarnia nasza 

jest zaopatrzona w najnowsze 
czcionki i prasy drukarskie, 
mamy także swoją własną od- 

lewiarnię (Stereotyp© Room), 
dlatego jesteśmy wstanie wy. 

konywać wszelkie prace w za. 

kres drukarski wchodzące 
szybko, gustownie i tanio. 

O 

Przyjdźcie i przekonajcie się. Na wszelkie zapytania do- 

tyczące się robót drukarskich służymy z objaśnieniami. 

I DZIENNIK CHICAGOSKI, 1 

141-143 W. Divisioo SL, i'CBICACO, ILLINOIS. 
j 9 TtlCPON (MONUOK 704. £" 

// gfy-. <*r i.i>j > '-t •: "<< 


