
Z życia Polaków w Ameryce, 
Z Toledo, O. 

(Własna korespondencją "Dz. 

Chicagoskiego.") 
— Prawie w oczach swej ro- 

dziny zginął polski robotnik na- 

zwiskiem Józef Zawierucha, za- 

mieszkały na Antoniowie. Był 
on zatrudniony przy budowie ka- 

nału ściekowego (sewer) na Buc- 

kingham ulicy, a zmuszony był 
iść pod ziemię, ażeby pracę swo- 

ją wykonać. Zawierucha miał do 

pomocy Wojciecha Tafelskiego, | 
■a w czasie gdy pierwszy wydrą- j 
•iał kanał, drugi odnosił ziemię 
do otworu skąd ją podnoszono 
do góry i odrzucano na bok. W 

piątek rano,gdy Zawierucha i Ta- 
wierucha i Tafelski spuścili się 
na dół i weszli do kanału, nagle 
z jednej strony zarwała się zie- 

mia. Zawierucha był w przodzie 
i przykryty został ogromną ma- 

są gliny: Tafelski jednak wczas 

odskoczył w tył i prędko wyszedł 
na powierzchnię, ażeby sprowa- 
dzić pomoc nieszczęśliwemu Za- 

wierusze. Na wiadomość o wy- 

padku kilku innych robotników 
ledwie uszli z życiem. Nareszcie 

przykrytemu, ale zanim zdołali 

dojść do miejsca, ziemia teraz z 

obu stron się zarwała i ci też 

rzuciło się do tunelu na ratunek 

podparto ściany otworu i zaczęto 
fcopać, a dopiero koło południa 
odkryto już martwe ciało Zawie- 

ruchy. Nieszczęśliwy mieszkał 

tylko o paręset kroków od miej- 
sca swego zatrudnienia, a zanim 

wydobyto go na wierzch, wielka 

gromada ludzi zebrała się przy 
otworze, złorzecząc i nawet gro- 
żąc kontraktorowi, ponieważ na- 

jeżycie nie podparł ścian tunelu, 
zanim pozwolił robotnikom 
wejść do tegoż. Zmarły liczył lat 

40, a pozostawił żonę i siedmior- 
go dzieci. Kilka tygodni temu 

stryjeczny brat Zawieruchy w 

taki sam sposób stracił życie w 

kanale ściekowym na Hoag uli- 

cy. 
— Nożowników, którzy w 

przeszłym tygodniu napadli i 

strasznie posiekali Jana Garwac- 

kiego, zamieszkałego przy ulicy 
"Warsaw, czeka surowa kara. A- 

resztowano ich czterech, a mia- 
nowicie : Piotra Garwackiego, 
Antoniego Misiak, Antoniego 
Garwackiego i Ant. Rudzińskie- 

go. Każdego z nich postawiono 
pod kaucyą w sumie $1000, a 

sprawy wszystkich oddane zosta- 
do rozpatrzenia sądowi wyż- 

szemu. Napastnicy pochodzą z 

Królestwa Polskiego, a każdy 
ma żonę i dzieci w starym kra- 

ju. 
— Jakób Hełmiński, zamiesz- 

kały przy ulicy Thompson na 

Jadwigowie, mocno zachorował 
wskutek wielkiej gorączki przy 
pracy w lejami żelaza National 
Malleable Castingss Co. Musiano 

przywołać ambulans i odwiezio- 
no Hełmińskiego do szpitala św. 

Wincentego, gdzie lekarze nie 

rokują mu wielkiej nadziei 
_ ży- 

cia* 
— Ob. C. Grabelski z Jadwi- 

gowa dopiero w tym tygodniu 
opuścił szpital, gdzie przebył ca- 

miesiąc. Jak wiadomo, ob. G. 

został najechany przez tramwaj 
elektryczny jadący do Detroit i 

oprócz silnych obrażeń na całem 

ciele, miał ramię złamane. Kom- 

pania kolejowa umieściła go w 

szpitalu i leczyła na własny 
koszt. i 

— W tych dniach odwiedził 
nasze miasto ob. Antoni Laków- 
ka z Chicago w interesie wydaw- 
nictw szkolnych drukarni "D z. 

Chicagoskiego". Załatwiwszy i 

nadzwyczaj pomyślnie swój in- 

teres, p. L. wyjechał z powrotem 
we czwartek rano. 

— Toledoska komisya spraw 
publicznych nie pozwoli różnym 
kontraktorom, zgłaszającym się 
o pozwolenia (license) miejskie, 
krzywdzić robotników przez nich 

zatrudnianych i odmawia im "li- 

censyi", dopóki nie oczyszczą się 
x długów. Jeden z takich kon- 

traktorów, niejaki George Fitz- 

patrick, podejmujący się prac 
publicznych, już kilka razy za- 

ijrzyihał płacę swym robotnikom, 
przeważnie Polakom, więc gdy 
y typ asoinitt »owu by] mli- 

kantem o pozwolenie jako budo- 
wniczy kanałów ściekowych, ko- 
misya od razu odmówiła jego 
prośbie i nie pozwoli mu tknąć 
żadnej roboty, dopóki nie zapła- 
ci starych długów. Oprócz Fitz- 
patricka są w mieście jeszcze in- 
ni krzywdziciele robotnika pol- 
skiego, lecz i tych dosięgnie re- 

guła komisyi spraw publicznych. 
— Z wyspy Put-in-Bay na je- 

ziorze Erie donoszą, że znikła 
ta,m polska dziewczyna nazwis- 
kiem Anna Krupiak. Poszukiwa- 
no ją na całej wyspie i w lesie od- 
ległym, ale nie znaleziono po 
niej żadnego śladu. Istnieje za- 

tem przypuszczenie, że dziewczy- 
na utopiła się w jeziorze. Była 
ona zatrudniana w hotelu Victo- 

ry, gdzie również w lecie pracu- 
je dużo innych dziewczyn i ko- 
biet polskich z Cleveland i Tole- 
do. Od pewnego czasu jej towa- 

rzyszki posądziły Krupiakową, 
że jest czarownicą, a kiedy na 

żądanie ich zarządca hotelu nie 
oddalił dziewczyny, pewnego 
dnia zaatakowały Krupiakową i 
mocno ją obiły szczotkami i wę- 
borkami. W kilka godzin później 
nieszczęśliwa opuściła hotel i po- 
mimo wszelkich poszukiwań, do- 
tąd jej nie odnaleziono. 

— W cegielni firmy Spear and 

Clark, ziemia zasypała polskiego 
robotnika nazwiskiem Antoni 
Szombarski, zamieszkałego przy 
ulicy Hausman na Jadwigowie. 
Inni robotnicy prędko podsko- 
czyli na ratunek Szombarskiemu 
i zdołano go wydobyć z pod zie- 

mi jeszcze żywego. Nieszczęśli- 
wego natychmiast odwieziono do 

szpitala św. Wincentego, gdzie 
okazało się, iż odebrał on znacz- 

ne uszkodzenia wewnętrzne. Le- 
karze jednak mają nadzieję utrzy- 
mania go przy życiu. Szamborski 

jest żonatym, a przybywszy nie- 

dawno temu do Stanów Zjedno- 
czonych, pozostawił rodzinę w 

Królestwie Polskiem. 

Z Detroit, Mich. 
— Jan Wysocki, zamieszkały 

w nędznem mieszkaniu pod nr. 

780 Riopelle ul., od zaułka, znaj- 
duje się w groźnym stanie z po- 
wodu pokąsania przez sukę. 

Dnia 24 lipca Wysocki począł 
pracować u rzeźnika Fr. Potrzu- 

©kiego przy Riopelle i Willis. Na 

drugi dzień Wysocki znalazł ma- 

je szczenięta i począł je głaskać, 
w tem nadbiegła matka i posą- 
dzając Wysockiego o złe zamia- 

ry, rzuciła się na niego wpijając 
zęby mu w nogę. 

Na krzyk jego sukę odpędzono. 
Wysocki oczyścił z krwi nogę, 

zawiązał ranę i udał się do dal- 

szej pracy. 
Za parę dni rana się zaogniła. 

Wściekły ból począł dokuczać. 
Wytrwała i cierpliwa natura pol- 
ska nie mogła wytrzymać dłu- 

żej. Wysocki zmuszony był za- 

przestać pracy i iść do domu. 

W sobotę już nie mógł cho- 

dzić, a całą niedzielę przejęczał 
tarzając się w brudnej izdebce. 

Wysocki nie ma żony — podob- 
no porzuciła go przed laty, nie 
ma więc komu go doglądać. 

Gdy ból stał się nieznośnym, 
Wysocki zebrał siły i doczołgał 
się do ofisu dr. Kwiecińskiego. 
Ten znalazł go jęczącego na 

schodach domu i opatrzył ranę 

jak umiał. Dr.Kwicciński oświad- 

czył reporterom angielskich ga- 

zet, że jedyny ratunek dla chore- 

go widzi w operacyi — to jest 
odjęciu nogi. Szansa wyzdrowie- 
nia jest bardzo mała. 

— "Foremanem wardowym" w 

9 demokratycznej wardzie został 

mianowany Jan Polubicki, repu- 
blikanin stały. J. Polubickiego 
foremanem mianował komisarz 
robót publicznych Haarer. Przed 
Polubickim foremanem był pan 
L. Dysarz. 

— Jan Korda rozgniewany o 

to, że go nie proszono na gody 
weslcne, odbywające się na rogu 
Hancock i 25tej ulicy, postanowił 
spłatać figla weselnikom. Była 
to zemsta raczej niż figiel. Gdy 
weselnicy bawili się w najlepsze, 
Korda wsadziwszy głowę przez I 

okno krzyknął, że się buda pali. 
jyiele _ fiSJgło- | 

| 

chu. Poczęto uciekać i tratować 
się wzajemnie. Dopiero na pod- 
wórzu przekonano się, że Korda 
zakpił z nich. 

Drużbowie gniewni, że im ta- 

niec przerwano, chcieli figlarzowi 
wygarbować skórę, ale pan mło- 

dy mu przebaczył. 
Korda myślał, że za pomocą 

figla dostanie się na wesele, ale 

znowu go nic proszono, — to go 
rozżaliło. Zaszedł więc z 

drugiej strony budynku, huknął 
pięścią wokno spiżarni i począł 
ściągać "kieksy" i "paje", a na- 

wet świętokradzko sięgnął po 
korowaj. 

Tego pan młody już nie mógł 
przebaczyć. Poczęło się kotłować 
za chałupą, a środowiskiem był 
Jan. Przyrzekał on poprawę i za- 

klinał się, że już więcej psot czy- 
nić nie będzie, ale to nie pomaga- 
ło. Wesfelnicy młócili Kordę jak 
snop zboża. Na szczęście nad- 
szedł policyant, ale na nieszczę- 
ście na placu pozostał tylko Kor- 
da. 

Policyant zaprosił Kordę na 

kolacyę i nocleg na stacyi poli- 
cyjnej, a nazajutrz przedstawił 
go sędziemu policyjnemu, ten 

zaś wyegzaminowawszy Kordę, 
rekomendował go zarządcy domu 

poprawy, który dał mu zatrud- 
nienie na sześć miesięcy. 

Wszystko byłoby dobrze, tyl- 
ko, że tam Korda na płatanie fi- 

glów czasu niema. 
— W tych dniach wydobyto 

z rzeki u stóp ul. Adair zwłoki 

Aug. Bozy, 941 Jos. Campan ave. 

Boza, według opowiadań żony, 
poszedł na ryby z przyjacielem. 
W jiocy przyjaciel zasnął, a gdy 
się przebudził, już Bozy nie by- 
ło. 

— W sądzie policyjnym odby- 
wały się przesłuchy Wojciecha 
Wojteckiego, który niedawno te- 

mu został aresztowany za wła- 
manie się do kościoła św. Wacła- 

wa, na rogu ulic Leland i St. An- 
toine. Ks. Janecek zeznał, że kra- 

dzież popełniono w nocy. Rabu- 
sie wybili okno w zakrystyi, we- 

szli do kościoła i zabrali kilka* 

lichtarzy i dzwonek ze stopni oł- 

tarza. Rzeczy skradzione oblicza- 

ją na $60. Wojtecki przyznał się 
do świętokradztwa, a sędzia Sel- 
lers odesłał tę sprawę do sądu 
kryminalnego. Józef Steinke, któ- 

ry był posądzony o współudział 
został wypuszczony na wolność, 
bo potrafił udowodnić, że wcale 
o niczem nie wie i nie zna Woj- 
teckiego. 

— Filip Potrzuski w niedzielę 
wieczorem spadł z drugiego pię- 
tra po schodach i tak boleśnie się 
pokaleczył, że zabrano go do 

szpitala Panny Maryi, gdzie u- 

marł z powodu ran odniesionych. 
Potrzuski miał nos złamany, spu- 

chniętą twarz i podbite oczy. We- 

dług opowiadań świadków, to 

Potrzuski był pijanym i usiłował 

wejść na drugie piętro, przyczem 
zachwiał się i upadł fatalnie. 

Zmarły liczył lat 40 i stołował się 
w domu pn. 1086 przy St. Aubin 
ave. 

— &s. Ozena, proooszcz para- 
fii św. Stanisława, na kazaniu o- 

statniej niedzieli, ostro wyst^ił 
przeciw czytaniu niereligijnych 
i wprost heretyckich gazet w na- 

szem mieście. Ks. Gzella nadmie- 

nił, że ludzie sprowadzają sobie 
gazety niezależne z Cleveland, 
Buffalo, Toledo i Pittsburga i 

czytając takowe, zatruwają swą 

duszę. 
Niektórym ludziom podoba się 

wyzywanie na kościoły i bluź- 
nierstwa z religii i w tym celu 

rozszerzają gazety demoralizują- 
ce, bez względu na smutne skut- 
ki tej pracy. 

Ks. Gzella przytoczył przykład 
z życia, jaki zauważył u czeskiej 
rodziny, która czytaniem pism 
niereligijnych i niemoralnych, zu- 

pełnie straciła wiarę. Te gazety 
niereligijne znacznie przyczynia- 
ją się do powstawania kościołów 

niezależnych. 
Jak dobra gazeta jest biczem 

na złych, tak zła jest trucizną dla 
dobrych. Ale są ludzie i bez ga- 
zet zepsuci, a ci gorsi jeszcze od 

gazet. 
W miastach Toledo, Buffalo i 

Cleveland wychodzą gazety nie- 
zależne — żeby w Pittsburgu 
wychodziła, nie wiemy. Wycho- 
dzi tam jedna polska gazeta 
"Wielkopolanin", szczerze kato- 

licka i uczciwa — tę można każ- 

demu polecić. 

Z Pittsburga, Pa. 
Stan. Jarzębowski, lat 15, 

zam. pn. 293 — 33ej ulicy, utopił 
się we czwartek rano gdy się 
kąpał w rzece Alleghany, zanim 

koledzy— z którymi podczas wol- 
nego czasu opuścił stalownię by 
się wykąpać, — mogli mu przyjść 
z pomocy. Ojciec jego, będący w 

więzieniu za niezapłacenie dłu- 

gów jakie porobił u pogrzebowe- 
go za pochowanie żony jego, 
za co pogrzebowy kazał go are- 

sztować na drugi dzień po ślubie 
z drugą żoną, został uwolniony za 

kaucyą, by mógł się zająć pogrze- 
bem swego syna. Jest to piąty po- 
grzeb dla Jarzembowskiego w o- 

statnich 6 miesiącach.. 
— Stan Germaka policya are- 

sztowała we czwartek na ul. Wa- 
ter za włóczęgostwo, a sędzia, po- 
licyjny posłał go na 10 dni do ula, 
by namyślił się w tym czasie nad 

poprawą życia. 
— Jan Zarkolisky, który za- 

mordował w maju panią A. Szies 
i jej siostrzeńca 18-letniego, zo- 

stał skazany na 20 lat więzienia. 
— Władysław Dąbrowski, lat 

30, zmarł w poniedziałek rano w 

Alleghany General szpitalu, od 

zatrucia się ołowiem'. Pracował 
on w fabryce farb. 

—' Franciszka Gemlowicz, zam. 

pod nr. 3228 Brereton ave., zosta- 

ła aresztowaną w niedzielę pod o- 

skarzeniem kradzieży ubrań i in- 

nych rzeczy z domu N(. Golden- 
son, pod nr. 1427 Penn ave., u 

której była w służbie. Przy rewi- 
zyi jej mieszkania znaleziono 
wielki zapas ubrań. 

■o- 

Profesor Matthews z Uniwer- 

sytetu Chicagoskiego powiada, 
że może przedłużyć życie człowie- 
cze do nieskończoności. W krót- 
kim czasie ogłosi przepisy, które 

wskażą, jaki pokarm brać potrze- 
ba, by utrzymać normalną siłę 
ciała i zdrowia tych, którzy pra- 
gną żyć długo. Ale przedewszy- 
stkiem żołądek musi być w jak 
najlepszym stanie do pracy» gdyż 
inaczej nie będzie chciał przyjąć 
jakiiegokolwiekbądż lub przepisa- 
nego pokarmu i takowego nie bę- 
dzie w stanie strawić. Do tego 
dobrego stanu można doprowa- 
dzić przez używanie Trinera A- 

merykańskiego Eliksiru Gorżkie- 

go wina, jedynego lekarstwa żo- 

łądkowego, na którern we wszy- 
stkich wypadkach w zupełnośd 
polegać można. Goi ono obolały 
i zapalony żołądek, reguluje u- 

pływ żółciowego soku i czyni tra- 

wienie jak najdoskonalszem. U- 

ważać potrzeba, by dostać praw- 
dziwe Trinera wino, jeżeli ma być 
użyte jako lekarstwo. Do dosta- 

nia w aptekach lub u fabrykanta 
Jos. Trine» 799 So. Ashland ave., 

Chicago, 111. 
"U 

Kijów. — Grono osób z po- 
śród miejscowego towarzystwa 
polskiego złożyło w dniu 27 

czerwca na ręce gubernatora po- 
danie o założeniu w Kijowie re- 

sursy polskiej pod nazwą "0- 

gniwo". Do podania dołączono 
projekt statutu, opartego na 

wzorach istniejących instytucyj 
tego rodzaju. W tym samym f 
dniu grono obywateli kijowskich 
wystąpiło wobec kuratora miej- 
scowego obwodu szkolnego z o- 

rędownictwem o zaprowadzenie 
ze zbliżającym się początkiem 
roku szkolnego wykładów reli- 

gii katolickiej dla młodzieży pol- 
skiej obu płci w języku ojczy- 
stym. Orędowano także o wpro- 
wadzenie do szkół dla dzieci pol- 
skich wykładów języka polskie 
go. Podanie podpisało przeszło 
250 ojców i opiekunów rodzin. 

Lwów^ — "Liga ku obronie 
czci" wydała pierwszy wyrok, 
wskutek prośby, z jaką zwrócił 

się do zarządu członek galicyj- 
skiego wydziału krajowego, dr. 

Józef Ekielski, doktnięty zarzu- 

tami, zawartemi w broszurze 

bezimiennej pt. "Kilka uwag o 

lwowskim banku parcelacyjnym" 
"Liga" orzekła, że gołosłowny 
sąd nie uchybia czci p. Józefa 
Ekielskiego, przyznała mu też 

„nieskazitelność chajrakteru,nie- 
zachwianypatryotyzm i rzetelną 
pracę w służbie publicznej". 

o 

Z teki rozmyślań. 
Im więcej adwokatów tein proces 

dłuższy, im więcej lekarzy — tern pro- 

ces krótszy... | 
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ZE wszystkich dzielnic miasta przy- 
chodzą po meble, piece, dywany, 
łtPi do 

A. KLIMKA, 
629-631 Noble ul. 

Dlaczego? Dlatego, że sprzedaje tyl- 
ko dobre I trwałe towary po cenach 
tańszych niż w jakimkolwiek innym 
składzie w mieście. 

Klimek prowadzi swój Interes wtem 
samem miejscu przeszło 10 lat 1 w ca- 

łym tym czasie nio znalazł się żaden 
człowiek, któryby powiedział, że Kli- 
mek się z nim niedobrze obszedł albo 
nlesumieńuie go traktował. Klimek 
sprzedaje więcej towarów aniżeli nie- 
które tak zwane "duże składy mebli" 
przy główniejszych ulicach. Ale lu- 
dzie wiedzą gdzie najlepiej kupid mo- 

gą i dlatego Klimka znajdą nawet na 
Noble ulicy. 

Rodacyl Kupujcie tam, gdzie oce- 

niają waszą klientelą—kupujcie u 

A. KLIMKA, 
629-631 Noble ul. 

Hala Schoenhofena, 
Pierwszorzędna 

Restaoracya 
i Bufet. 

Hale większo 1 mniejsze do 
przed»tawień, balów, wnel 1 
obchodów. Dwie kręgielnie. 

KARÓL RICHTER, 
876-880 Milwaukee Ara. 

KOSCIUSZKO PHOTO ARTCO. 
730 Milwaukee Ave.,FcTeamuf.oble 
Fotografio wnzelklego gatunku, matowe i 

szklące (gloes). 
Napzij Bpecyiłlnośclą *a fotoprafle par ślu- 

bnych. Nowożeńcom dajemy w podarunku 
piękny portret ślubny, wielkości 10x20. 

Cena zniżona na fotografie dla dzieci. 
Prosząc Szan. Kodaków i Rodaczki o ła- 

wę poparcie, kreślimy siq 
Z szacunkiem 

M. MONETA i SI. PRUSTŃSKI. 
ęjjyKotofrafie do I**ąJ Kumooll 

DR. N. SCHRAYER, 
POLSKI DENTYSTA. 

Doórze wykonuj# wszelki# prace podhi/j najnov* I 

ezego ayatsmu, 1 po najnl2azej cenie. 

638 MILWAUKEE AYE. I CENTER* 
Godziny oflaowa: od 8 rano do 0 wlecz, 

w Niedziela od 9 rano do 4 po poł. 

DR. W. S. SCHRAYER, 
Polski Lekarz I Chirurg1. 

441 Noble Sł. Tel. Monroe 1554. 

Specyalista we wszystkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet i dzieci. Jeżeli was inni nie ule- 
czą przyjdźcie do umie. — Godziny ofisowe: 
do 0 r.ino, od 1—9 wlecz. Proaz<j dobr/e zau- 

ważyć nr. domu 1 przyjąć wpruat do ofieu. 

Przyjdźcie 
do mnie Jelell cierpicie ot jtk%> 
kolwlek chorobą oka. Jeeleta 
doón-iadezonym okulistą, w!q« 

mogę wam przypasować oupo- 
więdnę okulary (od 1.00 wyżej) 
albo dać potrzebne medycyny. 
Leczą choroby uazu, oczu, 

f;ardł& i płuc, oraz wazelkie do* 
ecliwoścl mężczyzn, niewiast 

i dzieci. Efuuinacjra darmo. 

Prof. Or. A, Ramser, 
456 MiiTrankce at. biisco cnicngoAT. 
Odzie koło I Godz. oflsowe:—od fltej rano do 9t«J 
lśwlatlaelę wlecz, każdego dnia; w Niedzielę 

obracają. | od 0tej'rano do 8clej po południu. 

Dr.Chas. P. Gieraltowski, 
LEKARZ I CHI RU EG. 

8156 S. Morgan ul., róg S2giej ul 
Telefon 885 Tardi. CHICAGO. 

GODZINY: j 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokoje 1210-12-14, Schiller Bnlldlaf, 
109 Randolpli StM Chicago. 

Central 5311. 
Telefony. •( Automatlc 5302. 

Mieszkanie: 609 Jf. ASHLA5D ATI. 

F. W. KORALESKI, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach* 
Atwood Bldg. 

Clnrk i Madison ul. 
Pokoje 001-003. 

Telefon Main 8658. 

Mieszkanie: 
730 Milwaukee !?• 
Tel. Halsted 181®. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

Athland Błock TURSK* 
NAD BANKIEM POKÓJ «T. 

T«Iofon Celt rai 108. mmm—mmm 

Mieszkanie. U'i DICKSON ULICA. 

I lrma rałofcona w rok o 1878. 

AI)G. BURKĘ, "ET 
Obejrzy duch darmo t powie ile koezt w«ć 
bidzie reperacya. — Materyaiy na dach. 

Cfls i aUłud: 100* 104 W. Superior St. 
Telefon Xonrne C98. blizlco Ualited, Chicago. 

DR. J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Cndzleń od i) rano do 8 wlecz. 

153 W. Dij!s!on St. £ 

J. F, ŚMIETANKA, tts? s"!. 
Adwokat, 

120 E. Ilnndolpli St. '.'te Piętro, 
Telefon A!a'n "070. 

Wieczorem: C206 Coromercial Ave- 
Twlofon South Chicago liS albo b058. 

TEL. MONIIOE 24S0. 

A. RONOWSKA, Akuszerka 
627 Milwaukee Aveaae. 

UWAGA! Jestem napowrót z 

Iowa. 

Wyszło co tylko okazałe dzieło 
w d\vóch tomach p. t. 

Z ILLUSTRACYAMI 
przez JULIANA BACZYŃSKIEGO. 

Dzieło to, objętości 944 stronnic, 
zawiera około 1^00 pięknych illu. 

s trący i, które przedstawiają por- 

trety królów, hetmanów, wybi- 
tnych mężów, zabytki history- 
czne, jak zbroje, starożytne zamki 

epizody z bitew i wiele mapek. 
Dzieło opracowane starannie 

podług najnowszych źródeł, na- 

pisane językiem czysto-polskim 
przystępnie i zajmująco. 

Cena egzemplarza 
oprawnego $2.50. 

Opłata poozty 
22o. 

NABYĆ MOŻNA W ADMINISTRACYI 

Dziennika ChicagosKiego, 
141 143 W. Dlvlslon Ulloa, 

CHICAGO, ILL. 

Ogłaszajcie sie w Dzienniku Chicagoskim. 


