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POLOWANIE NA JAGUARA. 1 

(Dokończenie.) 
Na porzeczach Parany i Para- 

gwaju jaguar nie jest zjawiskiem 
rządkiem. Więc też psy, może 

po jakich dwóch godzinach po- 
szukiwań gorliwych, wytropiły 
w zaroślach zwierza, widocznie 

jeszcze nieszczutego, gdyż nie 
umiał coś radzić sobie z psami 
i nie dał drapaka. Ten fryc, ufny 
w swoje siły, śmiało stawił czo- 

ło, chciał stoczyć bitwę z natręt- 
nymi szczekaczami. Bo nie ulega 
najmniejszej wątpliwości, że w 

boju otwartym, gdyby się wzię- 
to, jak to mówią, za bary, nawet 

tuziny psów poniosłyby porażkę, 
walcząc z jaguarem. Psy naszych 
trzech myśliwych widocznie wie- 

działy, że zapasy z takim moca- 

rzem nie do nich należą i, że ma- 

ją zupełnie inne zadanie. One 

tylko obskoczyły zwierza woko- 
ło, trzymały się bacznie w odle- 

głości należytej, aby nie przy- 
szło do zatargu czynnego, a swo- 

ją drogą zaciekle oszczekiwały 
nieprzyjaciela. Tylko jeden z 

nich, nowicyusz w rzemiośle, dał 

się unieść zapałowi wojennemu, 
podszedł bliżej, niż należało, i w 

jednem mgnieniu oka rozszarpa- 
ny okrutnie, nie miał czasu, aże- 

by żałośnie oskomlię caerpienie 
skonu. Niemniej pozostałe psy 
skwapliwie spełniały obowiązek, 
usiłując ciągle nie spuszczać z 

oka ruchów jaguara, którego nie- 

pokoiło, odurzało to szczekanie. 
A ile razy zwierz wyrwał się, 
wybiegł poza obręcz, już jedne 
psy dopadały go z tyłu tak, że 
musiał stawać do walki, odpę- 
dzać napastników, inne zaś roz- 

wijały się natychmiast w łań- 
cuch oblężniczy. Powtarzało się 
to nieustannie. Jaguar, zniecier- 
pliwiony i zacietrzewiony, uga- 
niał się już za tym, już za owym 
natrętem, a ciągle jakiś nowy 
następował mu na pięty. Więc 
rzucał się, miotał, tracił napróż- 
no czas drogi i nie mógł wy- 
wrzeć zemsty. Psy już ochrypły, 
zapienione, z językami wywie- 
szonymi pełniły służbę, kiedy na- 

reszcie nadbiegli ich panowie. 
Myśliwi przestąpili śmiało o- 

bręcz obławy; w trójce ich strze- 

lec z dubeltówką zajmował miej- 
sce środkowe i on to właśnie roz- 

począł walkę, której ciąg dalszy 
przekazał widłom i oszczepowi. 
Huknęły dwa strzały; ale żadna 
z kul nie ugodziła widać w ja- 
kieś gniazdo życia i zwierz otrzy- 
mał tylko ranę, co dodało ostro- 

gi jego wściekłości. Ranny, roz- 

juszony jaguar rzucił się na 

strzelca z rykiem groźnym. Ale, 
jak tylko wzniósł się na łapach 
tylnych i przedniemi zamierzał 
dosięgnąć przeciwnika, już inny 
myśliwy nadstawił mu widły, a 

w tej samej chwili oszczepnik 
zadał w pierś lancą pchnięcie po- 
tężne. Padł, zerwał się, powsta- 
wał i znowu otrzymał pchnięcie. 
Teraz psy, jak gdyby zrozumiały, 
że przyszła kolej ich działania, 
opadły zwierza ze wszystkich 
stron i niby pijawki, spragnione 
krwi, przyssały się do jego szyi, 
słabizn; dwa nawet wskoczyły 
na grzbiet i szęzfkgffif .Wpijały 
się w kark jaguara. ^ Przy- 
patrzmy się inngffitł fodzajowi 
łowów, które są bardzo powsze- 
chne w pampasach Ameryki po- 
łudniowej. Konni pasterze trzó'J, 
tak zwani gauchos, spostrzegli 
raz w pobliżu jaguara, o którego 
zamiarach względem bydła nie 

miano najmniejszej wątpliwości. 
Pasterze szybko się porozumieli, 
i ziemia wnet zagrzmiała pod 
kopytami ich koni rączych, pę- 
dzących jak wicher z grzywami 
i ogonami na wiatr napuszczo- 
nymi. Jeźdźcy w jednej chwili 
obskoczyli drapieżnika, dokłada- 
jąc starań, aby przedewszystkiem 
odciąć mu drogę ucieczki w za- 

rośla krzeczaste, gdzie pogoń u- 

koniach byłaby niepodobień- 
stwem. Zwierz zwrócił się ku ró- 
wninom, pomykał w skokach 
nadzwyczajnych, z ową rączo- 
ścią i lekkością, które znamionu- 
ją tylko sprężyste ciało rodziny 
kotów, Dwaj gauchos, istne, cen- 

touiy, przygarbieni na szyjacb 

koni, pę<5zą za nini, aż ziemia du- 
dni i trawy z pod kopyt wylatują 
daleko w powietrze. Wokoło roz- 

legają się okrzyki dzikie. Te bie- 

giiny wiatronę>gie(, z nozdrzami 

rozdętemi, wyciągnięte w pędzie 
jak struny, i. ci jeźdźcy, gibcy, 
z włosami rozwianymi, ze spoj- 
rzeniem jastrzębia, ścigającego 
zdobycz, ze straszną pętlą, świ- 

szczącą w powietrzu, wyglądają 
jak uosobienie burzy, na skrzy- 
dłach której leci groźny anioł 

śmierci. Już jeden dopada jagua- 
•rc, pochyla <się i przegina na ko- 

niu, w całym pędzie zarzuca pę- 

tlę, czyli lasso, na szyję dościg- 
niętego zwierza. Jaguar poczuł o- 

brożę morderczą, usiłował stawić 

opór, a wtedy pętla zacieśniała 

się tem bardziej, i trwoga śmierci 

ogarnęła dławionego rabusia. W 

tem drugi gauchos dopada, zarzu- 

ca na zwierzę nową dusienicę, 
zwraca konia i pędzi w stronę 

przeciwną kierunkowi swego to- 

warzysza. Tu niema już żadnej 
walki, jest tylko ofiara^ uduszona 

w sposób gwałtowny przez dwie 

siły, działające w kierunkach 

wręcz przeciwnych. Kiedy się 
rzemienie obu pętli wyprężyły i 

utworzyły linię prawie prostą, w 

środku tej linii widniał jaguar już 
bezwładny. Bywa i tak nieraz, że 

zwierz w ucieczce dopada do ja- 
kiegoś drzewa, na którem szuka 

schronienia przed pogonią. Atoli 

tem łatwiej dosięgnie go tam las- 

so, a siła konia nielitościwie 
zwlecze na ziemię, bo drugi ko- 

niec rzemienia pętli, przytwier- 
dza się zwykle do popręgów na 

koniu. Właściwy mieszkaniec A- 

meryki Południowej, czerwono- 

skóry tuziemca, tak zwany Indy- 
anin, dziś) jeszcze żyje tu po la- 

sach, jak ongi, w epoce łowiec- 
twa i rybołóstwa. Przybysze zaś, 
Hiszpanie i Portugalczycy, zdo- 

bywcy tych pięknych krain, przy 
pomocy niewolników czarnych,' 
nie zdołali dotąd rozwinąć rolni- 

ctwa i życia osiadłego w całem 

znaczeniu tego słowa. Życie pas- 
terskie odgrywa tu jeszcze wiel- I 

ką rolę, a przeto i jaguar ma po- j 
byt zapewniony nsi ogromnych 
przestrzeniach. Nadzwyczajna 
obfitość zwierzyny w lasach dzie- 

wiczych tej części świata spra- 

wiane sąsiedztwo jaguara nie dc^- 

je się uczuwać zbyt dotkliwie, 
dosyć jeszcze rzadkim osadnikom 

rolnym. Drapieżnik znajduje i 

czerpie bardzo łatwo środki do ży- 
cia z bogatej spiżarni przyrody, 
nie potrzebuje więc zs;glądać do 

komory ludzkiej. Kiedy dopiero 
w porze deszcżów woda pozale- 
wa ogromne równiny, zmieni je 
w jedno niezmierne morze, wtedy 
jaguar, przyciśnięty głodem, 
zbliza się do miast, wsi, i przez 
częste rabunki zawiadamia ludzi 
o swojem istnieniu. Podobnie, 

jak tygrys, jaguar jest pływakiem 
wybornym; ale należy powątpie- 
wać czyby się ważył napaść zu- 

chwale człowieka na wodzie, jak 
to czyni jego powinowaty azya- 

tycki. Że napadnięty i podrażnio- 
ny broni się,mężnie w takim ra- 

zie, o tem śiwiadczy następujące 
zdarzenie: W którejś okolicy nad 

Paraną, trzej marynarze, cudzo- 

ziemcy, spostrzegli raz, że jaguar 
z przeciwnego brzegu skoczył do 

wody i przepływa rzekę. Porwali 
czemprędzej strzelby, wsiedli w 

czółno, postanowili zastąpić mu 

drogę. Napróżno jeden krajowiec, 
Paragwajczyk, ostrzegał śmiał- 

ków o niebezpieczeństwie. Pod- 

płynęli i jeden z odległości pięciu 
lub sześciu stóp, zranił wystrza- 
łem zwierzę pływaka. Zanim te- 

raz nasi marynarze zdołali się 
ispostrzedz, już jaguar położył ła- 

py przednie na krawędzi czółna, 
które mocno przechylił. 

Posypał się nań grad uderzeń 
silnych, bądź wiosłami, bądź kol- 

bą strzelby; nic to nie pomogło, 
zwierz miał widać łeb twardy, 
wytrzymał razy zadane i "wsko- 

czył do łodzi zwycięsko. Junacy, 
przed chwilą jeszcze tak zuchwa- 

li, niebaczni na przestrogi, prze- 
razili się nadzwyczajnie, potraci- 
li głowy i jeden za drugim po- 
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wskakiwali w wodę. Jaguar 
spokojnie zasiadł w czółnie, które 

przebojem zdobył, wcale nie my- 
ślał ścigać pływaków, garnących 
się z pośpiechem ogromnym do 

lądu; wyglądał tak, jak gdyby 
chciał w całej pełni użyć owoców 
zwycięstwa, popływać sobie. Ale 

zajście sprowadziło na brzeg 
gromadę ludzi, którzy krzykami, 
wystrzałami i różnymi pociskami, 
spędzili zwierzę z czółna. Trzej 
marynarze użyli tylko kąpieli 
przymusowej, a! po doznanej 
przygodzie mieli miny nie tęgie, 
gdyż otrzymali wrażenie, że ja- 
guar z nich zadrwił. 

POLOWANIE NA TYGRYSA. 

Tygrys jest królem zwierząt w 

Azyi, podobnie, jak lew, na lą- 
dzie Afryki. Przebywa on w tak 

zwanych dżunglach, %to jest w 

gąszczach trzcin i traw bardzo 

wysokich; ale nie brakuje go ta- 

kże w lasach wysokopiennych. 
Wypoczywa najchętniej w cieniu 

rośliny korynty, której korona 

gęsta nie przepuszcza promieni 
słońca. Zwinny i szybki w ru- 

chach, podchodzi zdobycz pełza- 
jąc, włazi zręcznie na drzewa i 

pływa na mistrzowsku. Tylko 
słoń dorosły, nosorożec i bawoły 
mogą mu stawiać opór dzielny, 
skuteczny. "Obwieszczono nam, 

— opowiada pewien podróżnik, 
że w zaroślach trzcinowych ukry- 
wa się tygrys. Pośpieszyłem więc 
bezzwłocznie, aby się połączyć z 

myśliwymi, którzy już postano- 
wili uderzyć na zwierza i zacze- 

pić go w legowisku. Słonie, prze- 
znaczone do naszej wyprawy, o- 

czekiwały przed bramą domo- 

stwa, a zaprawdę, miały one w 

tym dniu wiele do roboty. Jeden 
z tych olbrzymów dźwigał na so- 

bie gromadę muzykantów, zao- 

patrzonych w różne instrumenta, 

brzmiące hałaśliwie. Innego obar- 

czono bardzo bogatym zapasem1 

ogni sztucznych, fajerwerków 
wybuchających, które miały zmu- 

sić tygrysa do opuszczenia kry- 
jówki, w takim razie, gdyby spo- 

soby zwyczajne nie wywierały 
nań wpływu. Jeszcze inne niosły 
na swych grzbietach namioty 
wygodne dla myśliwych w wieku 

starszym. Nareszcie te słonie, 
które miały służyć za fortecę dla 
ludzi najczymejszycn jwutida 

boju, obłożono materacami gru- 
bymi, przymocowanymi do ciała 

•zwierząt zapomocą tęgich poprę- 

gów. Każdy myśliwy miał przy 
sobie dwie istrzelby i na wszelki 

wypadek, sztylet. Całość nasze- 

go ipocztu myśliwskiego, spra- 
wiała wrażenie wyprawy wojen- 
nej. Nadeszła chwila odjazdu: 
słonie opuściły się na kolana, a- 

żeby nam ułatwić dosiadanie, a 

jednocześnie kornacy, uzbrojeni 
w kolce pobudliwe, zajęli miejsca 
na "Stzyjach posłusznych zwie- 
rząt. Trzeba; długo podróżować 
morzem, ażeby nabyć wprawy w 

trzymaniu pionowo swego ciała 
na okręcie, podrzucanym przez 
fale. Zupełnie to samo można po- 
wiedzieć o jeździe na słoniu. Kto 
nie przywykł do odbywania ta- 

kiej podróży, ten doświadcza coś 
w rodzaju choroby morskiej i u- 

cz.uwa> mocne osłabienie we wszy- 
stkich stawach. Mieliśmy naprzód 
do przebycia rzekę dosyć bystrą, 
głęboką. Słoń mój skoczył wpra- 
wdzie odważnie do wodly, ale 

wnet stracił grunt pod nopami i 

przez chwilę myślałem, że zginę 
marnie, nie używszy wrażeń po- 
lowania. Nawet materac, na 'któ- 
rym siedziałem, był pod' wodą, a 

ja widziałem przed sobą tylko 
głowę ciężkiego wierzchowca, 

który obwisłemi klapami uszu, 

niby wiosłami, bił fale, a trąbę, 
jakby maszt, wzniósł w górę. 
Chwała1 Bogu, dotarliśmy naresz- 

cie do brzegu przeciwległego. 
Szczęście, że <się ta przygoda 
skończyła tylko na kąpieli. 'Przy- 
byliśmy wkrótce do lasu trzcino- 

wego, gdzie się miał znajdować 
przedmiot naszych łowów. Muzy 
kanci w tej chwili przyłożyli do 

ust instrumenta. Szereg myśliw- 
ski rozwinął się w linię bojową, i 

szliśmy do bitwy. Dobry kwa- 

drans! czasu upłynął, zanim od- 

kryto ślady tygrysa. W 'kilka mi- 
nut potem wystrzał z karabinu 

zapowiedział, że -zwierz opuścił 
legowisko. I ja spostrzegłem go 

niebawem, widziałem, jak zmie- 

rzał w naszym kierunku. My i 

strzelcy, usadowieni na słoniu są- 
siednim, daliśmy ognia. Tylko 
jedna kula go dosięgła. Zraniony, 
zawrócił na miejscu i w mgnieniu 
ok'a przepadł w gęstwinie. Ro- i 

biono teraz usiłowania, aby go 
wypłoszyć, ale szalone zgiełki 
muzyki, wystrzały, wrzaski nad- 

zwyczajne, pociski kamieni w 

gąszcze okazały się bezowocne. 

Uparł się i nie chciał opuścić 
schronienia. Teraz więc puszczo- 
no naprzód słonia z fajerwerka- 
mi i na znak dany — rakiety, jak- 
by długie węże ogniste, poleciały 
nad zaroślami. 

Nieszczęśliwym trafem zajęły 
się dżungle w jednym punkcie i 

pożar począł ogarniać okolicę z 

szybkością nadzwyczajną. Jeden 
ze słoni, niespodziewanie zasko- 

czony przez płomienie, przysta- 
nął, jak skamieniały. Napróżno 
kornak wbijał mu kolce w szyję, 
zwierz ciągle słał w miejscu i 

rykiem przeraźliwym napełniał 
powietrze. Strzelcy, którzy sie- 

dzieli na nim, musieli zeskoczyć i 
szukać w ucieczce ocalenia przed 
pożarem. Już las trzcinowy za- 

mienił się w morze płomieniste, 
a wystraszony słoń jeszcze nie 

opuścił stanowiska, niby przyku- 
ty do ziemi. Naigle wzniósł trąbę 
wysoko w powietrze i, bijąc swe 

ciało ogonem, jął w szalonych su- 

sach uchodzić z żaru. Skóra jego 
przypieczona wyglądała jak wap- 
no. Trapiony widocznie bólem 

srogim, skoczył gwałtownie w 

strumień i zanurzył się w wodę 
po głowę. Coś rozpaczliwego by- 
ło w tych czynnościach jego. 
Kiedy wyszedł z wody, padł na 

ziemię i wydawał jęki tak wzru- 

szająco żałosne, że serce się kra- 

jało od słuchania. Po kilku minu- 
tach zakończył życie. A pożar 
srożył się, wzrastał nieustannie, 
płomienie czerwonymi językami 
zdawały się lizać niebo. Rozmaite 

•zwierzęta dzikie, zamieszkujące 
w tych gąszczach, miotały się 
•rozpaczliwie, a na wszystkie 
strony słychać było odgłosy trwo- 

gi. Węże z sykiem przeraźliwym 
wznosiły głowy ponad falę ognia, 
ażeby odkryć jakie miejsce, wol- 
ne od duszących je płomieni. Ró- 

wnież i tygrys usiłował wyrwać 
się z tego piekła dokuczliwego. 
Wyskoczył z płomieni pod rzę- 

sistym ogniem naszych rusznic i, 
rzecz dziwna, nieugodzony, po- 

pędził na równinę z szybkością 
wichru; w tę stronę właitaie, skąd 
przybyliśmy. Bez nadziei, że go 

zdołamy dopędzić, puściliśmy się 
jednak za nim w pogoń. Kiedy- 
śmy docierali do wsi, usłyszeli- 
śmy grzmiące wystrzały,które nas 

wprowadziły na tor właściwy. 
Wnet też znaleźliśmy się wobec 

ściganego tygrysa, którego wła- 

śnie kula chłopa powaliła. Leżał 

wyciągnięty, nieruchomy, i nikt 

nie powątpiewał o jego śimierci. 

Jeden ze strzelców dowodził u- 

parcie, że przy pierwszych strza- 

łach najniezawodniej dosięgną! 
zwierza kulą, a chcąc nas o tern 

wyraźniej przekonać, zbliżył się 
do zwłok w celu zbadania i obli- 
czenia ran na martwem ciele. 

Wtem, dziwo niesłychane, nieży- 
wy tygrys podnosi głowę, wstaje 
i przybiera taką postawę, jakby 
isię gotował do skoku. Strzelec, 
jakkolwiek nadzwyczajnie zdu- 

miony, misł tyle przytomności, że 

co tchu umknął i schronił się pod 
słonia. Wszyscy naśladowali 
skwapliwie ten dobry przykład, a 

słonie wyciągnęły w górę swe 

•trąby i przybrały postawy bojo- 
we, co nam dodało otuchy, a ty- 
grysa zdzło się przejmować o- 

bawą. Jednakże ten istrach przed 
słoniami był widać nie wielki, 
czy też może trwał tylko krótką 
chwilę. Zwierz wyraźnie dawał 
do zrozumienia, że czuje w sobie 

pragnienie zemsty, a może go na 

jakiś czas .powstrzymywało jedy- 
nie wahanie, na kim wywrzeć 
zemstę. Te^az zebrał ostatnie siły | 
i w skoku wściekłym rzucił się 
na stłonia z muzykantami. Uisły- 
szeliślmy w tej chwili krzyk, ja- 
ki tylko jedna trwoga śmierci 
zdolna jest wyrwać z piersi ludzr 

I ej. 
(Ciąg dalszy nastąpi). 
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DZIENNIK CHICAGOSKl 
stale wychodzi o 8*mlu stronicach. 

VARICOCELE 
HYDROCELE 

(rozszerzenie tył) 

^ u * Żadnego el<cl» ani bóła 

Chcę wyleczyć każdego mążczyznę cierpiącego na Varicocele, Strykturą, Zaraźliwa Zaka- 
żenie Krwi, Osłabienie Merwowe, Hydrocela, albo Choroby Mlądzykrocza. 

Tą korzystną ofertą robimy dl* wszystkich tych, którzy wydali (woje plsciadze dla 
wyltczenla slą bez ecutku, opróc/. tego, aby udowodnić wsaystklm tym, któraj tyli łą- 
czeni prrez tnzln*4ub wiącej Innych doktorów locs bez skutkn, ta ja mam Jedyny spoaAb 
za pomocą którego Waa raz na zawsze wyleczą. 

Nie płaćcie za niewyleczenłe tylko za wyleczenie. 
Dolegliwości żołądka, wątroby 1 nerek, choć bardzo nawet zastarzałe, stanowczo wyłączą. 

PŁUCA. 

Którzy cierpią na dychawicą, 
bronchitle lub suchoty stano- 

wczo wyleczą podług mojej naj- 
nowszej metody przez wdechl- 
wanie Ozalinowego Gazu. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was szybko 1 raj 
na zawsze i to zupełnie sekretnie. 

PORADA DARMO. 

Wyleczam ca slale I 

Specjalista 
Chorób Kobiet 

i Mężczyzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Znllenie macicy, ból w plecach 
blał« upławy, wyleczone na alł- 
łe moją metodą do leczenia. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby ekórne, jako to: kro- 
sty, wrzody, utrata włoiów itd. 

Ja wasz wtleczą raz na 
zawaze. 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

DR L El ZINS W. Madison Street, róg Sinjnmon, 
< ■ ■ ■ "■! ■ ii ■ 

* OJbŁIOAOO. 
GODZ. OPISOWE: Od 8:30 rano do 9teJ wloe*. W Niedz. od 9t«j rino do 7meJ wlecz. 

Dr. Tekla M. Maturzyńska, 
Pierwsza roisia umiaiM v luicogp, 

Milwaukee róg Ashland Areg. 
CONTINENTAL BLDG. 

i Foleoaw aią Bannownaj Polak taj Publiczności. W«łl» 
| kie prac* wykonują podług aajaowax«go ayatamni rw* 
ftrautuję takowa. 
■* Godaior oflaoir* od 0 raco do 8 wiaoaoraat. 

W NIEDZIELĘ la fodainj ł-«j po połatali. 
Lii 

DR.B. KLARKOWSKI, 
146 W. BŁACKHAWIi ULICA, róg Cleayor St. 

Godziny ofisowe: do 10 rano, od 2 do 4 

po południu i od 7 do 9 wieczorem. 
Telefon Monroe ISiHO. 

W Szpitalu i Klinice Illinois, rog tiai- 

ated i Washington Blvd. w Środy i So- 
V otv od 2 do 3 po południu. 

tia cło uaato wyieczyu 

DR. J. YOUNG, 
JEDYKY 8PECYAL1STA, kt6rr gwarantujo wyleczyć chore ooiy, rał« 
Bawione oc/.y i echorziłe powieki, głuchotą, trudny słuch, szon w li- 

azach, katar nosa i earulc i wydzieliny z uazn, bez wzglądu na to komu 
DOPASOWUJEMY OKULARY. Sztuczne oozy wandzaroy. 

Kliniki; 261 LINCOLN AVE- God*. ofliowe: Od 9 — 12 w pol.; od z —■ 4 po pot.; ©a &— • Witt ojuum. liNwwlh mvł 
W NUdzlelą od 9-« w połndŁlo. 

DR. P.F. WYBRANIEC, Polski Dentysta, 
865 Milwaukee Ave.. e"»V!So?co., 

poleca eią Szanownej PoUkle; Publiczności. Wykonuje 
wszelkie prace w zakres dentystyczny wchodzące po cenach 
umiarkowanych, trwała i pod gwarancyą. God/iujr ofisone od 
y,9tej rano do HOtej wieczorem. W Niedziele do ffodilnr 8ctJ 
liopołndnin. 

IMBMMMM————■— 

BR. J-. 33. ZIBLINSKI 
DENTYSTA, 

5ntlonal Błock,róg: Milwaukee Are. 1 
DiTisIon ul. Wchód od 192 W. Dirislon al. 

Wszelką robotę wykonują podług najnow»rego ayat* 
mu. Gwarantuje zadowolenie. Ceny umiarkowane. 

GODZINY od 8ej rano do 8ej wieczorem, 
W Niedzielą do 4oj po południa. 

Wianek Nabożeństw 
odprawianych w ciągu roku kościelnego 

i 

ZAWIERA: 

1. Wezwanie Ducha Św. 
2. Różaniec. 
8. Litania do Najśw. M. P. 

4. Pod Twoją obronę. 
5. Nowenna do Niepokalanego 

Poczęcia Najśw. Maryi Panny. 
0. Cataś piękna jest Marya. 
7. O salutaris Hostia. 
8. Tantum ergo Sacramentum. 
0. Koronka do Serca Jezusowego. 

10. Litania do Serca Jezusowego. 
11. Nowenna do Ducha Świętego. 
12. Nabożeństwo do Najśw. Obli- 

cza. 

13. Litania o Najśw. Im. Jezus. 

14. Nabożeństwo do św. Józefa 
(Triduum). 

15. Nabożeństwo do Św. Stanisła- 
wa K. (Triduum). 

18. Nabożeństwo Bractwa Trzeź- 
wości. 

— Uroczystość N. M. P. Groran. 
— Te Deum. 
— Rocznica za zmarłych Braci 

Trzeźwości. 
17. Ceremoniał III Zakonu Św. 

Franciszka. 
— Modlitwy na Zgrom, miesięczne.. 
— Na obłoczyny. 
— Przyjęcie do profesyl. 
— Ciebie Boże Chwalimy. 
— Błogosławieństwo Apostolskie. 
— Absolucya Generalna. 
— Absolucya na godżinę śmierci. 

TFydanle ozdobne ir dwóch kolorach. Drnk wyraźny. 
Oprawa z czarnego płótna z tytułem i emblematem złoconym. 

I 

<(U CENA EGZEMPLARZA 7óc. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACYI 

Dziennika Chicagoskiego, 
141.143 W. Dlvision St., CHICAGO, ILL. 

NOWY 

Brewiarzyk Tercyarski 
UŁOŻONY FBZEZ 

o. Ił. s. 

Cena {1.50. tfn przesyłkę lOc eitra. 

Do nibycla w 

admi&latr&cyl Dziennika Chicagoskiego, 
141-143 W. DrnsieaSt. CHICAGO. 

h tjjypi ■?:?/ -'fiut! ! ... 

Ogłaszajcie się w Dziennika Chicagoskim. 


