
Kronika Miejscowa. 
STRAJK. 

W oz nieć nie poddają się. 

Pustki w kasie ich ftie przestra- 
szają. 

Zapowiedziano na wczoraj dwa 

żebrania strajkujących woźniców. 
W hali pn. 145 Randolph str, ze» 

brali się woźnice składów depar- 
tamentowych, a w Bricklayer's 
Mail zeszli się unionisci, którzy 
świętują w kompaniach ekspres- 
sowych. Miało się odbyć tajne 
głosowanie, czy zgodzić się na 

pokój pod warunkami, podykto- 
wanymi pfZeż pracodawców. 
Zwolennicy Corneliusa Shea wy- 

głosili do zebranych mowy pod- 
niecające, przeprowadzili uchwa- 

łę. ażeby głosowanie było jawne 
i w ten sposób uciszyli żywioły 
umiarkowane. Zresztą w każdym 
z mityngów brało udział niespeł- 
na po 600 ludzi i ci prawie jedno- 
głośnie uchwalili, że strajk ma 

trwać nadal. Jeden z woźniców, 
Emmet Flood oświadczył głośno, 
że woli być włóczęgą i zbijobru- 
kiem na Clark st., niż przyjąć 
warunki zgody, podkopujące byt 
unii. 

Ponieważ stowarzyszenie wła- 

ścicieli wozów do przewożenia 
mebli i pakunków obsługuje skła- 

dy departamentowe, woźnice w 

ich zatrudnieni zagrozili straf- 
kiem, jeżeli stan rzeczy się nie 

zmieni. Nie odstrasza ich wiado- 

mość, że woźnice ze składów 

drzewa, którzy wczoraj mieli o- 

trzymać po $7 wsparcia, odeszli 

z kwitkiem, ponieważ jak się 
pokazało — w kasie unii niema 

pieniędzy. Spodziewano się, że Ci 

"woźnice, którzy pracują, poświęcą 
część zarobku na korzyść strajke- 
rów, iymcatsem nadzieje zawio- 

dły. 
Nie wielką dla nich pociechę 

stanowi wiadomość, że żona 

strajkiera Johna Reynolds powi- 
ła mężowi trojęta — trzech zdro- 

wych chłopców — i źe uszczęśli- 
wiony ojciec zapowiedział, że 

każdy z nich zostanie unionistą. 
"W! Auditorium odbywa się na- 

rada właścicieli kopalń węgla w 

stanie Illinois. Zachodzi obawa, 
ażeby nie przyszło do generalne- 
go strajku górników. 

Graem® Stewart nie żyje. 
Pomimo wielkich wysiłków le- 

karzy, ażeby ocalić, a przynaj- 
mniej przedłużyć życie znanego 

powszechnie przemysłowca ł po- 

lityka Graeme'a Stewart, ich pa- 

cyent umarł dzisiaj o godzinie 
2:30 nad ranem. Wiadomość 
wczorajsza o jego śmierci była 
przedwczesną. Nieboszczyk uro- 

dził się w Chicago w r. 1853 i tu- 

taj odebrał wykształcenie. Uczę- 
szczał między inttemi do uniwer- 
sytetu Chicagoskiego i do Szkoły 
Handlowej Durenfurtha. Od ro- 

ku 1880 pracował w składzie fir. 

my W. M. Hoyt Company# 
gdzie został następnie spólnikierrt 
i dyrektorem. W r. 1874 zorgani- 
zował pierwszy pułk milicyi i zo. 

stał kapitanem kompanii A. Ka- 

ryerę polityczną rozpoczął w roku 
1882 jako członek rady szkolnej, 
a skończył j$ jako republikański 
kandydat na mayora miasta Chi- 

cago, mianowany na ten urząd w 

r. 1903. Nie był w stanie odnieść 

zwycięztwa nad kandydatem de- 

mokratów, Carterem H. Harri- 

son. 

Miasto w iałoble. 

Xa wczorajszem posiedzeniu 
rady miejskiej wniósł alderman 

Dever, ażeby 15 radzców miej- 
skich wzięło dziś udział w po- 
grzebie ziomka naszego ś. p« Pio- 

tra Kiołbassy, zmarłego członka 

komisyi ulepszeń. Wniósł nadto, 
ażeby rada miejska na znak żało- 

by po utracie tak wybitnego po- 
lityka, jaki był nieboszczyk, były 
skarbnik miasta Chicago, odro- 

czyła swe posiedzenie, i ażeby 
biura w ratuszu były dzisiaj przed 
południem zamknięte. Wniosek 

przyjęto jednogłośnie, a mayor 
miasta mianował 15 członków, 
którzy radę miejską na pogrzebie 
ś. p. Piotra Kiołbassy będą dzi- 

siaj reprezentowali. Są to panowie 
Dever, Daily, Scully, Cullerton, 
Riley, Stanisław Kunz^ Jan No- 

wicki, Maypole, Sitts,. Brenrian. 

Po wers, Werno, Sulli van i Ray- 
mer. 

Rada miejska odroczyła swe 

.posiedzenie po załatwieniu naj- 
pilniejszych interesów. 

Demokratyczne prawybory. 
Dziś odbywają się demokraty- j 

czne prawybory. Lokale wybor- 
cże są otwarte od południa do 7 
gódziny wieczorem. Mają głos 
tylko zdeklarowani demokraci, 
przebywający stale w stvym wy- 

borczym dystrykcie. Kto podczas 
j zeszłych prawyborów głosował 

na delegatów innej partyi, niż 

demokratyczna, albo tacy, co pod- 
pisywali deklaracye kandydatów 
niezależnych, udziału w prawybo- 
rach dzisiejszych brać nie mogą, 

Walka toczy się między frak- 

cyą mayora Diinne a zwolennika- 
mi Cartera H. Harrison. Każda 

z tych frakcyj pragnie nominować 
swoich kandydatów na sędziów i 

na członków komisy i kanałowej. ' 

Pomiędzy kandydatami na sę- 

dziów figuruje nazwisko Juliusza 
Śmietanki z 8mej wardy. Frank 
Wettter jest kandydatem na pre- 
zesa komisyi kanałowej. 

Policjant pod zarzutem morder- 
stwa. 

Od roku 1902 poszukuje sze- 

ryf z powiatu Tipton, Tennessee, 

Edwarda H. Gilbert, który zbiegł 
z Covington, dopuściwszy się tam 

•podwójnego morderstwa. Za jego 
schwytanie wyznaczono $250 na- 

grody. Jego fotografia znajduje 
się we wszystkich galeryach po- 

licyjnych w kraju, pomimo to 

miał Gilbert odwagę przyjąć w ; 

Chicago służbę zapasowego poll- 
cyanta. Zaopatrzono go W mun~ 

dur, pałkę, rewolwer i kazano mu 

towarzyszyć woźnicom bojkoto- 
wanej firmy Hillman. Gilbert jeź- 
dził we wozach, odstawiających 
towary i trwało tó tak długo, do- 

póki nie poznał ziomka dawny 

jego znajomy z Covington. Aresz- 

towano go Wczoraj na rogu ulic 

Madison i State. Gilbert jest Ne- 

grem. 

Mianowanie Polaka. 

Znany w kołach młodzieży pol- 
skiej Zygmunt Rzeszotarski, na- 

czelnik gniazda Sokołów w A- 

vondale, zamianowany został 

przybocznym sekretarzem i ste- 

nografem koronera miasta Chi- 

cago, P. Hoffmanna. Szczerze się 
z tego cieszymy, że wybór korone-j 
ra padł na naśżegó rodaka, który 
cieszy się dobrem imieniem 

wśród swoich i obcych. Pan Zyg- 1 

munt Rz. pracował w biurach 

kolei Northwestern i Canadian 
Pacific a na każdem stanowisku 

odznaczał się 'uczciwą i sumienną 
pracą. 

A sprawiedliwość nakazuje 
skonstatować, że koroner Hoff- 

mann mianując Polaka człon- 

kiem swego biura wypełnił obie- 

tnicę, jaką dał przed wyborami. 
Oto zaręczył on, iż w razie wy- 

boru powoła Polaka na wyższą 

posadę do swego biura. Tego 
przyrzeczenia dotrzymał wybra- 
ny koroner, co konstatujemy z 

przyjemnością. 
r> 

KRÓTKIE HOTATKI MIEJSKIE 
— Kasyer "American Building, 

Lo&n and Homestead Assoc." Frank 

Pitra sfałszował weksle na przeszło 
tysiąc dolarów. Wniesiono przeciw 
niemu skargę. 

— Dawny urzędnik firmy Armctir 
and Co. został szpiegiem w służbie 

władz związkowych. Zdradza tajemni- 
ce trustu mięsnego. 

— Urzędnicy z komisy! zdrowia o- 

flarowali doktorowi Reynolds zegarek 
pamiątkowy, który kosztował $250. 

— 40 letni Jos. Bauer z pn# 897 N. 

Wbipple str. umarł nagle, wychodząc 
z szynku. 

— Towarzystwo lekarskie pragnie 
sądownie zmusić komisarzy parko- 
wych do ustąpienia miejsca na pom- 
nik dla Samuela Guthrle* wynalazcy 
chloroformu. 

— So. Chicago Jest pozbawione o- 

pieki policyjnej, mnożą się tam prze- 
to kradzieże i rabunki. Mieszkańcy 

pragną utworzyć komitet obywatelski, 
zastępujący policyę. 

— 21 letni F. Byer z pn. 302 Arml. 

łage ave. strzelił z rewolweru dwu- 

krotnie do ojca. Sędzia Severson ska- 

zał wyrodnego syna na zapłacenie 
$200 kary. 

— Szef policyi (yNeill pozostaje w 

urzędzie. Mayor Dunne przedłożył je- 
go ponowną nomlnacyę radzie miej- 
skiej. Sędzią policyjnym 6 dystryktu 
został mianowany John Richard son 

x» wiejące aędzie Und«rwood. Inni 

''r'J '■ .••• MMMM ■i* \y 

sędzio.wie pozostają na swych stano- 
wiskach. 

— John Dowdle pragnie usuwaó ze 

zaułków odpadki za $590,000 .w roku 

przyszłym i za $490,000 w latach na- 

stępnych. Firma pittsburska żąda o- 

koio miliona dolarów za taką. samą u- 

sługę. 
— Agent unii woźniców Jłiffy Lapp 

skarży kompanię Scott Transfer o 

$25,000 odszkodowania. Kazano go a- 

resztoWać pod narzutem buntowania 
.woźniców, lecz sędzia uWclnił go od 

odpowiedzialności. Ztąd skarga o od- 

szkodowanie. 
— Niemcy zbierają, składki na Jana 

Hoch, którego koniecznie pragną, u- 

wolnie od szubienicy. 
— Postrzelono Stanisława Sobotkę 

z pn. 250 Harvey str., kiedy ńa rogti 
tejże ulicy i Webster ave. opierał się 
aresztowaniu. Sobotka brał rzekomo 
udział w strzelaninie, podczas któfej 
został ciężko raniony niejaki TimKin- 
son z pn. 1124 Seeley ave. 

— Pan Antoni B. Dewitt, Polak, pó_ 
pularny listonosz ze staćyi Wicker 
Park, ha wczorajszych wyborach 11- 

stonoszów został .wybrany delegatem 
do konwencyi listonoszów, która od- 

będzie się we wrześniu w Portland, 
Oreg. Z 758 głosów, pan De" Witt o- 

trzymał 521. 

Z ZIEM POLSKICH. 
Warszawa. — Pewna Niemka, 

mieszkająca stale w Warszawie, 

a która bawi teraz chwilowo w 

Toruniu, przesłali berlińsikiemu 

Tageblattowi artykuł, w którym 
porównuje Toruń z Warszawą. 
Porównanie to wypada w zupeł- 
ności na niekorzyść Warszawy. 

Między innymi pisze ona tak; 

„Przybyłam z Warszawy do To- 

runia nie spodziewając się zna- 

leźć tam nic godnego uwagi. Ale 

na każdym kroku spotykałam rze- 

czy, które mój podziw budziły. 
Ciągle porównywałam Toruń z 

Warszawą, liczącą przeszło 
700,000 mieszkańców. Wpro-t 
zazdrościłam. Toruniowi tych u- 

lic, któte bez wyjątku są zamie- 

cione, i tego oświetlenia, które 

wszędzie jest równie dobre. Zda.-1 
wało mi się że przybywam ze wsi 

do wielkiej rezydencyi. Przecież 
nawet specyalne przedmieście, z 

samych wilii złożone, znajduje się 
w Toruniu, liczącym tylko 39,000 
mieszkańców. A w Warszawie są 

tylko wąskie ulice z cztero i sze- 

ściopiętrowemi kamienicami. 
„Zdawało mi się, że w Toruniu, 

jest ciągle niedziela,bo widziałam 
wyłącznie ludzi porządnie ubra- 

nych. Ani jednej postaci w łach- 

manach! Ani jednego żebraka! A 

u nas' co krok spotykamy kaleki 
bez nóg lub rąk. Jedni pełzają 
na kolanach, inni pełzają na rę- 
kach. Trędowaci z twarzami za- 

wiązanemi, kaleki na małych wó- 
zkach pchanych przez żebraków. 

I czem się to dzieje że w War- 
szawie tak jest, nie inaczej? Od 

chwili mojego powrotu prześla- 
duje mnie to pytanie. Przecież wi- 

ną tego wszystkiego nie może 

być chyba system biurokracyi. 
Mówią że Warszawa dlatego nie 
może być czystą w dzielnicach 

więcej od śródmieścia oddalonych 
ho mieszka tam zbyt wielu ży- 
dów. Ale i w Toruniu jest dużo 

żydów, a Toruń w stosunku do 

Waf:Gawy jest ideałem czystości. 
W Warszawie tylko ulice pierw- 
szorzędne są czyste, reszta jest 
przeraźliwie brudna, okropnie za- 

brukana, nędznie oświetlona. A 

podwórza warszawskie, to istne 
śmieciska." 

..—'Poznań. — W prastarej na- 

rjzej katedrze odbyła się wspania- 
ła uroczystość poświęcenia kapli- 
cy Najsłodszego Serca Jezusowe- 
go fundowanej kosztem Najprze- 
wielebniejszego ks. Arcybiskupa. 

Najprzewielebniejszy ks. Arcy- 
biskup dokonał poświęcenia kapli- 
cy dnia 3 bm. wieczorem w oto- 

czeniu1 prześwietnej kapituły i 

licznego duchowieństwa. Wcho- 
dzącego do świątyni Arcypasterza 
powitał śpiewem chór kleryków 
pod batutą ks. Michała Toma- 

szewskiego, wicedziekana poznań- 
skiego i prokuratora seminaryum 
duchownego. 

W niedzielę rano o godzinie 9 
celebrował'pierwszą mszę św. w 

tejże kapjicy ks. kanonik i pra- 
łat dr. Władysław Meszczyński. 
Chór kleryków pod batutą ks. 

prokuratora Ton^szewskiego od- 

śpiewał bardzo pięknie mszę ks. 

dr. Suszyńskiego. 
Po godzinie 10 zajechali przed 

ikatedrę Najdostojniejszy ks. Ar- 

cybiskup. witanr 00 drodze t o- 

krzykami przez wiernych, a przy 
drzwiach katedry przez prześwie- 
tny senat duchowny i kler kate- 
dralny. Ksiądz Arcypasterz pew- 
nym krokiem szedł ód głównej 
bramy, aż do wielkiego ołtarza o 

własnej sile, błogosławiąc wier- 

nych, którzy niezmiernie byli u- 

radowani, że Arcypasterz odzys- 
kał zdrowie. Następnie zasiadł na 

tronie. 
Uroczystą sumę odprawił 

ksiądz kanonik Tetzlaff; w cza- 

sie sumy wygłosił piękne kaza- 

nie, zastorowane do uroczystego 
dnia, kaznodzieja katedralny ks. 
kanonik dr. Edmund Dalbor. 

Zaraz po kazaniu udzielił ks. 

Arcybiskup z tronu błogosławień- 
stwa apostolskiego. Była to chwi 
la bardzo uroczysta, gdy wierni, 
którzy zapełnili szczelnie kate- 

drę, na klęczkach, rozrzewnieni, 
otrzymali błogosławieństwo apo- 
stolskie. 

Asystowali ks. Arcybiskupowi 
szambelani papiezcy. pp. Stefan 
Cegielni i Karol Stablewski. 

Po sumie udał się ksiądz Arcy- 
pasterz w otoczeniu prześwietnej 
kapituły do kaplicy Najsłodszego 
Serca Jezusowego, tam jeszcze 
,raz pomodlił się i odmówił wraz 

z ludem litanię do Serca Jezuiio- 
wego. 

Odśpiewaniem pięknej naszej 
starodawnej pieśni "Kto się w 

opiekę" zakończono tę Wzniosły 
uroczystość, która na długo pozo* 
stanie w pamięci. Po skończeniu 
nabożeństwa tłumy wiernych 
zwiedzały piękną kaplicę, ciesząc 
•aię, iż Pan Bóg w swej łaskawo- 
ści raczył przywrócić zdrowie 
księdzu Arcybiskupowi, Odjeż- 
dżającego z kościoła do pałacu 
żegnano grzmiącymi okrzykami: 
"Niech żyje!" Ks. Arcypaisterz 
błogosławił na wszystkie strohy. 

Wilno. — W księgarni wileń- 
skiej Zawdzkiego ukazały się pod- 
ręczniki nauki .religii, w języku 
polskim zdegradowane. Nieba- 
wem księgarnie wileńskie zaopa- 
trzyć .-ię mają w gramatykę i in- 

ne podręczniki do nauki języka 
polskiego. 

Kraków. — O powodach mor- 

derstwa i samobójstwa] popełnio- 
nego w Krakowie przez słuchacza 

filozofii, Maryana Burzyńskiego, 
nadchodzą takie szczegóły. Su- 

szyński (a nie Burzyński, jak 
pierwotnie doniesiono) pobieraił 
iooo koron stypendyum, a że 

właśnie wakowało stypendyum 
jeszcze wyższe, Buszyń.ski będąc 
uczniem bardzo zdolnym, podał 
się o nie. Lecz przy przedłożeniu 
podania o to wyższe stypendyum, 
miało wyjść na jaw, że podpisy 
kilku profesorów na świadec- 
twach ze zdanych t. zw. "collo- 
cjuiów" są sfałszowane, gdyż de- 

nat tych właśnie egzajninów 
przed tymi profesorami nie zda- 

wał. Sprawą tą zajął się na razie 
senat akademicki, aj Buszyńskie- 
mu groziło nietylko utracenie już 
pobieranego stypendyum, nietyl- 
ko wydalenie że wszystkich uni- 

wersytetów, ale i odpowiedział- 
ność karna za fałszerstwo doku- 

mentów. 'Buszyrtski, którego nie- 

wiadomo zresztą jaki powód 
skłonił do opuszczenia się w na»- 

ukach, gdy widział, że fałszer- 

stwo jego wyiszło na jaw, źe eg- 
zystencya jego jest na zawsze 

złamanaj, a hańba na uczciwem 

dotąd nazwisku rodziny nieunik- 

niona, uciekł się do myśli o samo- 

bójstwie, postanowiwszy jednak 
przedtem matkę, któraby bez 

niego sama w nędzy została, tak- 
że życia pozbawić i istotnie stra- 

szny czyn swój wykonał. 
o 

Perfumy. 
Najdroższe są pachnidła fioł- 

kowe, trzeba bowiem 33,000 ki- 

logramów świeżych kwiatów 

(82,000 funtów), żeby otrzymać 
kilogram czystej esencyi. Ponie- 
waż za kilogram fiołków £łaci 
się po 3 franki, kwarta cennego 

olejku kosztuje 100,000 f. Jest to 

płyn1 zielono żółtawy o silnej 
woni, która jednak nie posiada 
zapachu fiołków i dopiero przez 
rozcieńczenie nabiera właściwego 
aromatu. Kwarta olejku rezedo- 

wego wypada na 37,500 fr. W 

porównaniu z niemi olejek róża- 

ny, za który trzeba zapłacić po 
2,500nfr. kilogram, wydaje się 
dośćstani. ;j 

A fi. O— — 

Oflłasz^jcle alf w Ozlen. Chlnaooaklm. 

Ih*. tMirtranb, 
Wledeńskt Specyallot*. 

.CHORZY 
BĄDŹCIE WYLECZENI 

Czy jesteście zniechęcani d lute jo że nie możecie odzj- 
akać ewe rirtcone zdrowie? Czy wydaliście wiele dolarów na 

medycyny 1 doktorów? Czy cierpicie ts dola na dzień bez 
doznania ulgi? .Jeżeli tak, to przyjdicie do mola a ja wam 

pokażą juk mogą 

t2T* Leczyć ttjm abyście *<»stal( wyleczeni. ^Bl 
W ubieplych 15 latach wyleczyłem więcej mąźcayfn 1 

kobiet uznanych za nieuleczalnych przez Innych doktórów, 
aniżeli jakikolwiek inny specrftiltta w Chicago. W moim o- 

fisie umieszczone aa najnowaze I najlepsze aparaty elektry- 
czne l chemiczne. Wszystko co pieniądz kupić może, 1 co 

zostało uznanem jako korzyatne tutaj 1 w Rtirnple dla leczę- 
ni» nKrtrrrh ludzi, można widzieć w moim oflftle, a ja z mej 

strony nie szczędzą czasu, stajnia ani kosztu abv was zupełni* wyieczyc. vin;«i n»j 

aoba cierciąta na jakąkolwiek choroby przybyła do mojego oHśu fin prywatny i poufną narady; 

nic Was kosztowne nie będzie, a ja przokouam was że Jeatera w 11111110 wyłączyć wat abyście 

pozostali wyleczeni w krótkim czasie. ,. 

Jeżeli cierpicie na Chorobę Żerdka, Wątroby lub Jfef»k, nie czekajcie. bo możecie ioatać 

raka i wtedy już ni^ma żadnej pomocy. Wyleczy «tas l e/.piecznie, niezawodnie 1 azybko. 
Sucbfitj— tę przestraszającą chorobą, która zabija więcej ludzi w jednym rokn aniżeli 

wszystkie inne choroby razem wzięte, leczę przez wdychania najnownzpjjo wynalazku, gazu 

Oxł-iizoliuoweęo. Jeilna próba pokaże wam jak tego dokortać można. System Jest pokrze- 
piony, czujecie się rozweselonymi, oddychacie lepiej, kaszel ustępuje, i po czusifc Jesteście 
zupełnie wyleczeni. 

Jest to mrjTrlększy wynalazek bieżącero stulecia, 1 tylko 
ja sani w Chicago mmii maszynę do wyrabiania te£o garn. 

Nie pozwólcie aby wam ktoś powiedział że dla was niema pomocy. Wyleczyłem ttleln 

którym przeznaczono śmierć. 
Cbomb* Me>frast— ból w f>le'cach. opadanie macicy, białe apławy, nieregularnosc 1 bole- 

ści w bokach lecz$ bez operacyi na zawsze. 
Spfcralnoi Crywntne Cliorobr Męjr/.yrn leczą szybko i sekretnie. Nienaturalne wymioty, 

bolesne I częsta puszczenie uryny, utrata rnęzkoścl, *4 dolegliwości które prędko ustępują 

triojem liczeniem. 
WgKiRtkie chronlrzne Chorobr. bea względu na to czy są zastarzałe lub oporciyw®, wy- 

leczą bezpiecznie I na zawsze. 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
GODZINY OFISOWE; Codziennie od i) rano do 8 wieczorem; w PonledzialH, 6fo- 
dy i Piątki od 9 rano do ijG-tej wieczorem. W Niedzielę od 10 rano do 14 w południe. 

Jedyny Polski Specyalista w Chicago, 
195 WABASH AVENUE, RÓG ADAMS UL. 

Wchód na Wabash Ave. Weźcić elewator na 5te pictro. 

Columbia OBntaWaijm 
712 Milwaukee Avs., 

róg Nofolo ulicy. 

Aby wprowadzić W użytftk naszą nową i oryginalną metodę denty- 
styRi bez bólu, ofiarujemy następujące specyalne ceny na krótki 
cźas tylko: 
22 karatowe złote korony $3.75 Złote "fillings" $1.00 
Mostkowa robota$3.75 Srebrne "fillings". 50c 
Cały garnitur zębów $5,00 Cementowe "fillings" 25c 

JJEZPŁAT5E WYItlfWAN1E ZĘBÓW BEZ BÓLU. 

COLUMBIA DEKTAL PAHLORS,712 
DR. OOCOLlNSKI, właściciel. 

Pierwszorzędny 
Zakład 

Krawiecki. 

M. IDZIKOWSKI, 
784 Milwaukee Ave. 

1 
■■ ." ■ 

Zaonamonr anacafiyfrt **p*Wfn jak naJSwUiszych, najmodniejszych wiosennych materyl, wy- 
« kohuje wszolkle ubfatoia fliązkie ńajrtokladnif-j. 
j Ceny harózo prayctgpn*.—Wykończenie nadzwyczaj staranny. 

FRANCISZEK JAGŁA 
PIERWSZORZĘDNY SALON. 

Smaczna przekąska, oraz tuk zwany "lunch" blznwowy 
od godziny lltoj przed południem do lszej po południu. 

101 EAST FULLEBTON AYENUE, 
TELEFON WIIITE 1883. róg Sonthport Arenue. 

PASY HA RUPTURĘ 
Polscy klercy na 

usługi Polików. 

motna teraz ta polową eony kupić wproit 
z fabryki. Zastosowanie i zbadmi prze* 

b najdoiwludczeńszycb bandaijat/W dt« dam 
1 mąźrzrzn Jest bezpłatne. Przeszło fiO.OTO zado- 
wolonych io^tumerów obecni* noszą nasz* pasy. 

HOTTINGER TRUSS FACTOKT 

ALBUM 

Polskich 
ZBIÓR PORTRETÓW 

wykonanych specjalni* Aa 

Dziennika Chicagoskiego. 

Zawiera 42 portrety (format 12^x15^) 
wykonanych w dwóch kolorach nu pa- 
pierze welinowym, ora* 14 stron tekstu 
życiorysów Królów Polskich. 

Oprawny w płótno angielskie s« złotym 
tytułem na okładce. 

Album ten powinien znajdować i1q w ka 

tdym domu Polaklm. 

CENA $3.54. 

BKflnm 
" K1BYĆ MOŻBTA W ADMIM8TBACY1 H 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, 141=143 W.Diyision St, 
CHICAGO, ILLINOIS. 

lOTTO GEORGI r6g 47mej ul-1 Ashland Ave* 

I 
Lekcjo 
Marino! 

' Niemieckie koncertynjr — 

od f 14.00 1 wjte}. 
S5.C9 

Bomitte Blfrw«*or*tdie 
•tnorr n» koncert) b«. •twory nu koncert) e< 
Harmonii 
cztmi za 
Harmoniki e 10 kia- 

Ogromny icybor tkrtypcow t strun. 
Ii*p«rvJ<my tctulktt in»trvm4nta. 

BUrumy start inttrumnla t 

Skład filialny •*— 487 HIL^AUKEE ATE. 


