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KS. JERZY HR. SZEMBEK, 
Arcybiskup metropolita mohy* 

lowski. 

W dniu 7 sierpnia żmar} w Al- 

wernii, podi Krakowem, w mająt- 
ku niegdyś swoim, obecnie nale- 

żącym do jego brata, ks. Jerzy 
hr. Szembek, arcybiskup metro- 

polita mohylowski. Wiadomość 
ta wywołała głęboki źal w całym 
kraju, zmarły bowiem kapłan na- 

leżał do wybitnych książąt ko- 
ścioła polskiego i objąwsay 
przed kilkunastu zaledwo miesią- 
cami najwyższą godność ducho- 

wną na Litwie i Rusi, rozwinął 
doniosłą działalność, która mogła 
przynieść obfity plon właśhie w 

obecnej chwili, gdy kościół polski 
w Rosyi znajduje się wobec epo- 
kowego przełomu. 

Wszyscy, którzy znali silną, 
prawdziwie męzką, tryskającą 
życiem i zdrowiem postać tego 
dostojnika, przepowiadali mu 

długie lata jeszcze owocnej pra- 
cy. Stało się inaczej. Ś. p. ks. Ar- 

cybiskup Jerzy hr. Szembek, 
podjąwszy przed kiku tygodnia- 
mi objazd niektórych części dye- 
cezyi, nie wytrzymał trudów, na 

pogrzebie zaś ś. p. ks. Antotliego 
Radziwiłła w Nieświeżu przezię- 
bił się, z czego wywiążą} się na- 

stępnie tyfus, zniewalający Arcy- 
pasterza do zatrzymania się po 
drodze "ad limina Apostolorum", 
w majątku krewnych swoich w 

Alwernii. Stan choroby nie przed- 
stawiał się jednak groźnie, a o- 

statnio nadchodzące nawet wia- 
domości zaznaczały pewne polep- 
szenie. Wiadomości te— niestety 
— okazały się płonnemi. 

Potomek zasłużonej, magnac- 
kiej rodziny, ś. p. ks. Jerzy hr. 

Szembek przyszedł na świat jako 
trzeci syn ś. p. hr. Józefa 1 Józefy 
z h. Moszyńskich. Ukończywszy 
gimnazyum św. Anny w Krako- 

wie, przyszły dostojnik Kośicioła 

poświęcił się od razu stanowi du- 

chownemu. Jako student uniwer- 

sytetu Jagiellońskiego z zamiło- 

waniem oddawał się najpierw 
studyom filozoficznym, poćzem 
dużo podróżował, ażeby w końcu 

osiedlić się na Podolu i óbjąć na- 

rząd dóbr, które otrzyma! w 

spadku.* 
Dopiero przekroczywszy 40-ty 

rok życia, poczuł zmarły Arcybi- 
skup powołanie do kapłaństwa i, 
ażeby się ku temu przygotować, 
wstąpił do seminaryum ducho- 
wnego w Saratowie. Po dwóch 
latach pobytu w seminaryum, ś. 

p. ks. Jerzy hr. Szembek wyświę- 
cony został w r. 1892 na kapłana 
i powołany na profesora. Na sta- 

nowisku nauczycielskiem prze- 

bywał krótko, obejmując probo- 
stwo, a następnie dekanat sara- 

towski. 
Darem obejścia towarzyskiego, 

wiedzą wybitną i gorliwością w 

pełnieniu obowiązków, umiał so-, 

bie zmarły w ciągu sześcioletnie- 

go pobytu swojego w Saratowie 

zjednać serca parafian, bez wzglę- 
du na ich narodowości. Te zalety 
zwróciły też uwagę na ś» p. ks. 

Jerzego hr. Szembeka, a kiedy 
po śmierci ks. biskupa Nowo- 
dworskiego opróżnił się tron bi- 

skupi w Płocku, jako najodpo- 
wiedniejszego kandydata wybrała 
Stolica Apostolska proboszcza 
saratowskiego. 

Prekanizowany w kwietniu 

1901 r.» konsekrowany zaś w 

czerw cu, odbył ś. p. ks. Jerzy hr. 

Szembek ingres Uroczysty do ka* 

tedry płockiej w lipcu tegoż roku. 

Był 84tym ż rżędu biskupem płoc- 
kim, a trzecim z rodziny hf. 

Szembeków. 
Niedługo pozostawał zmarły w 

Płocku, ale i w ciągu tego krót- 

kiego czasu potrafił trwale zapi- 
sać imię swoje w pamięci wier- 

nych. Przedewszystkiem zajął się 
tu zmarły gruntownem odnowie- 
niem i przywróceniem dawnych, 
wspaniałych form katedry stylo- 
wej. Potrzeby innych kościołów 

dyecezyi flićffiniej lelały fftu fi& 

sercu, uregulował również spra- 
wę śpiewu kościelnego, porządku 

nabożeństw, stosunku pfobosz- 
czów do wikaryuszów i wiele in- 
nych. Żal też podwładnych i pa- 
rafian towarzyszył ś. p. ks. Je- 
rzemu hr. Szembekowi, gdy po- 
wołany na wyższy szczebel w 

hierachii duchownej, na dostojne 
stanowisko Arcybiskupa i metro- 

polity mohylowskiego, opuszczał 
w listopadzie 1903 r. skromny pa- 
łac w Płocku, ażeby odtąd rządzić 
jedną z największych archidyece- 
zyj na świecie. 

Zbyt świeżo w pamięci są te 

dwa lata rządów archidyecezyą 
mohylowską przez ś. p. ks. Jerze- 
go hr. Szembeka, ażebyśmy w 

tem miejscu przypominać mieli 

szczegóły. Śmierć zaskoczyła ar- 

cypasterza w chwili, kiedy mógł 
dopiero na szeroką skalę rozwi- 
nąć działalność^ a że ją rozwinąć 
pragnął szczerze, dowodem osta- 
tnie jego wizytacye i przemowy 
do wiernych. 

Zgon dostojnika Kościoła two- 

rzy wielką szczerbę, osierocenie 
zaś archidyeCeżyi W tych wła- 
śnie czasach, kiedy potrzeba 
światłego i energicznego kiero- 

wnika, czyni przedwczesną 
śmierć arcypasterza tem boleś- 

niejszą dla ogółu całego. 

SPRAWA NARODOWA NA 
KASZUBACH. 

Mówiąc o Kaszubach, mamy 
głównie na myśili kilka powiatów 
żachodnio pruskich i część pro- 
wincyi pomorskiej, a mianowicie 
ziemie lęborsko bytowskie, a 

więc przestrzenie na których u- 

tfZymał się jeszcze język kaszub- 
ski. 

Powiaty lęborski i bytowski 
nastręczają sporo ciekawego ma- 

teryału do dziejów kaszubskich, 
jednak w zapasach obecnych po- 

litycznych nie odgrywają one 

znaczniejszej roli. Rodziny pol- 
sko kaszubskie ztamtąd się wy- 

wodzące, albo się po części zniem- 

czyły jak np. Podkomorzowie 

(Podkamery, Puttkamery) albo 

Jarkowie , z których pochodzi I 

znany pruski generał Jan Dawid 
Ludwik York von Wartenberg, 
który jako major walczył w fo- 

ku 1794 przeciwko Kościuszce 

pod Szczekocinami, albo też wy- 

prowadziły się na wschód do 

Prus Zachodnich i tam doszły do 

pewnego znaczenia, jak naprzy- 
kład Jantowie z Połczna, którzy 
dlatego piszą się Połczyńskimi i 

znani są w Wielkiem Księstwie 
Poznańskiem. Wielu tez służąc w 

pułkach pruskich, zgermanizowa- 
ło się zupełnie. 

Dlatego też w spisach oficerów 

pruskich nazwiska polsko ka- 

szubskie pokaźną przedstawiają 
liczbę, tak np. są tam liczni Trze- 

biatowscy z Trzebiatowa pod Re- 

kowem, Rekowścy z Rekowa, 
Gostkowscy z Gostkowa i t. a. 

Dłuższa przynależność ziemi lę- 
borskiej i bytowskiej (od r. 165?) 
do Brandenburgii i Prus wystar- 
czyła zupełnie, że ińteligencya w 

tych częściach już prawie wcale 

nie czuje się polską lub kaszubską, 
lecz pruską i niemiecką, a kaszub- 

szczyzna zachowała się już tylko 
u ludu i wśród drobnej szlachty 
tu i owdzie jeszcze rozsianej, jak 
np. w parafii ugoskiej i miejsco- 
wościach ościennych. Są tu jesz- 
cze rozmaici Dąbrowscy z Dąbro- 
wy, Kłączyńscy i Kłęczna i inni, 
ale to mniejsze rodziny. 
* Inteligencyi, kierującej sprawa- 
mi politycznemi polsko kaszub- 
skiemi nie ma tam wcale. Lud 

sam, beż przewodnictwa osób wy- 

bitnych, pofa się jak może ze 

stosunkami obecnymi; i tak: p. 
Michał Koszałka, krawiec z Lę- 
borka, prezes tamtejszego Towa- 

rzystwa św. Brunona, występuje 
dość często na widowni, z powo- 
du swych zatargów, jakie z wła- 
4zami miewa. 

Przewodnictwo duchowe osób 
■doświadczonych -przyczyniłoby 
się do tego> że możnaby tam nie- 

jedno zachować od zatraty, nie- 

jedno też odzyskać. Te Względy 
napawają oczywiście nieprzyja- 
ciół naszych wielką obawą, to też 

już przed kilku laty uderzono na 

wielki alarm, kiedy p. Wiktor 
Kulerski, redaktor "Gazety Gru- 
dziądzkiej" wystąpił jako kandy- 
dat do sejmu z powiatów; lę- 
borskiego i bytowskiego i stoso- 

wnie wydrukować kazał odezwy, 
choć kandydatura ta miała tylko 
na celu, aby policzyć tam głosy 
polskie l zbadać teren pod wzglę- 
dem politycznym. Większą jesz- 
cze trwogą przejęto się, kiedy 
minister pruski, chcąc pozyskać 
opinię publiczną Niemiec dla ści- 

gania Polaków, skłamał w sejmie 
pruskim i powiedział, że Polacy 
na Pomorzu nabyli już 40 mająt- 
ków. 

Nabitki takie rzeczywiście mo- 

głyby wzbudzić w tych dawnych 
zakątkach słowiańskich pamięć 
tego, co dawniej było — ale Po- 

lacy nic zdobyli się na takie czy- 

ny. Owe 40 majątków zreduko- 
wano potem, kiedy prasa polska 
zaczęła hakatystów pruskich 
przypierać do muru, do dwóch, a- 

le i o tych nic bilższego dowie- 
dzieć się nie było można. Zdaje 
się, że co do jednego majątku, rą- 
bek zasłony odchylić możemy. W 

pomorskiej prowincyi bowiem, 
pod Bytowem kupił pan Rutz 
folwark Udorp (Hugendorf). 
Pan Rutz uchodzi u wielu jako 
Polak, ale niesłusznie. Ojciec je- 
go ŚL p. Jan Rutz, właściciel O- 

susznicy w powiecie człuchow- j 
skim, posłował wprawdzie z obo- 

zu Kaszubów do Berlina, wycho- 
wanie miał jednak przeważnie 
niemieckie, a nie znając dokła- 

dnie języka polskiego, pisywał li- 
sty do dzieci swych po niemiecku 

i po niemiecku dzieci też wycho- 
wywał. Przez ożenki Rutzów z 

Polkami, jest w nich także i krew 

polska, ale mimo to, Rutzów z 

większą racyą uważać można za 

Niemców, jak za Polaków. 

Wprawdzie w ludzie kaszubskim 

głęboko zakorzenione jest przy- 

słowie: "Nie przyjdą Kaszuby 
nigdy do zguby", ale, jak na teraz 

polska i kaszubska własność 
ziemska w prowinćyi pomorskiej 
pod względem politycznym nie 

wchodzi w rachubę. 
_ o 

Przemyśl. — Z Przemyśla pi- 
szą 29 z. m.: Uroczystość uczcze- 

nia pamięci bohaterów 'narodo- 

wych Wiśniowskiego i Kapuściń- 
skiego, urządzana przez obywate- 
li naszego grodu corocznie, w 

bieżącym roku miała smutny epi- 
log. Staraniem komitetu urządzo- 
no tu w niedzielę wieczorem na 

górze Zamkowej obchód, na któ- 

ry stawiła się niezwykle liczna 

publiczność; nastąpiły mowy i te 

właśnie stały się powodem krwa- 

wego zakończenia uroczystości. 
Bo oto, gdy mówca partyi soćyal- 
no demokratycznej, p. Lieber- 

man, omawiając dzisiejszą sy- 

tuacyę w Królestwie, wyraził się* 
ze ruchami mas robotniczych w 

Królestwie kierują duchy straco- 

nych przed pół wiekiem Kapuś- 
cińskiego i Wiśniowskiego, a na- 

stępny mówca z ramienia partyi 
aemokratyczno narodowej, p. 

Hoiodyski, wyrżekł, że ruchami 
temi kierują raczej duchy Met- 

ternicha i Szeli, wtedy, gdy padły 
te słowa, nastąpił straszny zamęt, 
i po drugiej już czysto agitacyj- 
nej mowie p. Liebermana, pow- 
stała między socyalistami a na- 

rod.-demokratami bójka, do któ- 

rej wmięszała się policya. 
Bardzo wielu robotników zo- 

stało poranionych od cięć i prze- 
bicia. Wedle opowiadań, kilku za- 

raz z miejsca zabrano do szpita- 
la. Prócz tego wielu jest lżej ran^- 

nych i tych zaopatrzyli najbliżej 
zamieszkali lekarze. Między ra» 

nionymi są chłopcy i kobiety i ci 

nie brali udziału w demonstracyi, 
stając przed kamienicami, gdzie 
mieszkają. Robotnicy opowiada- 
ją, że dobycie szabel nastąpiło 
bez poprzedniego wezwania do 

rozejścia się, a na rozkaz komisa- 
rza Schwarca. Do późnej nocy po- 

lieya rozpędzała przechodniów w 

ulicy Franciszkańskiej, placu Na 
Bramie i w ulicy Mickiewicza. O- 
koło północy panował już zupeł- 
ny spokój,- 1 tylko silne patrole 
policyjne przeciągały ulicami. 

Tak więc dzięki zaciekłości par- 
tyjnej dwóch stronnittw, któte • 

obchód narodowy pragnęły wyzy- | 
skać dla śwycłi agitacyjnych te- j 
lów, uroczystość po inne lata i 

spokojna i po;Waiaa, skończyła : 

się w bieżącym rpkiT krwi: roz- 

lewem. 

Poznań. — Pisma poznańskie 
donoszą: Gospodarz P. w Będli- 
nie kupił od gospodarza W. go- 
spodarstwo z domem,do którego 
się wprowadził z rodziną. Gdy 
landrat dowiedział się, że dom 

jest zbudowany w odległości 360 
metrów od innych zabudowań, o- 

świadczył, że chodzi tu o nową 
osadę, założoną bez pozwolenia. 
Gospodarz prosił więc o pozwo- 
lenie na utworzenie nowej osady. 
Tego pozwolenia mu odmówiono, 
natomiast komisarz obwodowy 
wezwał go, aby się wyprowadził 
z domu. Przeciwko temu rozpo- 
rządzeniu wniósł gospodarz skar- 

gę do wydziału powiatowego, 
twierdząc, że przy nabyciu gospo- 
darstwa przypuszczał, iż osada 
została założona za pozwoleniem 
władzy. Wydział powiatowy od- 
rzucił skargę. Wskutek apelacyi 
gospodarza, poznański wydział 
obwodowy zniósł rozporządzenie 
policyjne, uzasadniając, że przez 
udzielenie konsensu na budowę 
domu władza równocześnie zade- 

cydowała, iż pozwolenia na zało- 

żenie nowej osady nie potrzeba. 
Komisarz obwodowy wniósł o re- 

wizyę tego wypadku, dowodząc, 
że pozwolenie na założenie nowej 
osady jest potrzebne, chociaż już 
przedtem udzielono konsensu na 

budowę domu. Najwyższy sąd 
administracyjny uznał za uzasa- 

dnioną rewizyę i przychylił się do 

decyzyi wydziału powiatowego, 
wskutek czego gospodarz musi 
się wyprowadzić ze swego do- 

mu. 

Skalmierzyce. — Dwie dziew- 

czynki ze wsi Koczki zbierały kło- 

sy na polu. Znajdowały się one 

po stronie pruskiej. Żołnierz ro- 

syjski stał na ścieżce granicznej. 
Kiedy dziewczynki podeszły, 
zbierajjąc głosy ku niemu, wtedy 
zaczął on namawiać starszą z 

nich, aby poszła z nim, a on da 

jej cukierków i pieniędzy i poka- 
zywał jej miedziane i srebrne ro- 

syjskie monety. Podczas gdy 
starsza drożyła się i iść nie chcia- 

ła, młodsza zaczęła ją namawiać 

żeby nie szła, mówiąc "jeszcze cię 
Moskal zastrzeli''. Na to sołdat 

krzyknął: "Będziesz cicho!" 

zmierzył i palnął w nią, a dziec- 

ko padło trupem na miejscu. 
Kapitan Iwanow, naczelnik 

straży pogranicznej w Skalmie- 

rzycach, broni sołdata i twierdzi, 
że mieirył on do przemytników i 

przypadkiem tylko zastrzelił 

dziewczynkę. Jednakże jest to 

kłamstwo bezczelne, bo przemy- 

tnicy w biały dzień nie chodzą, a 

nadto ludzie, którzy w pewnem 
oddaleniu pracowali na polu, wi- 

dzieli, że w owem miejscu nie 

było żadnych przemytników, tyl- 
ko żołnierz i te dwie dziewczyn- 
ki. 

Zakopane. — Z Zakopanego 
piszą pod d. 27 lipca: Sprawa 
szkolna w Królestwie odbiła się 
i na życiu zbiorowem Zakopane- 
go. W dniu 31 z. m.odbywał się 
u nas wielki wiec, na którym 
przemówił szereg ludzi o nazwi- 

skach uznanych i szanowanych 
powszechnie. Równocześnie na 

rzecz ofiar strajku szkolnego 
przygotowuje się przedstawienie 
teatralne. Grono ludzi, zajmują- 
cych się tą sprawą, chce wyko- 
rzystać niezwykłe powodzenie, 
jakiego doznało wystawienie 
"Tkaczów" Hauptmana w dniu 

26 lipca i projektuje powtórzenie 
niepospolitej sztuj.i na dzień lOgo 
sierpnia. W przedstawieniu wziąć 
mają udział artyści teatru kra- 

kowskiego pp. Wysocka, Mielew- 
ska i Walewski. Tłum robotniczy, 
tak decydujący o akcyi w "Tka- 

czach", składać się ma z inteli- 

gencyi miejsćówej, w gronie któ- 

rej znajdują się także artyści i li- 

teraci. Niezwykłe to przedstawie- 
nie ściągnie bez wątpienia jak 
najliczniejsze audytoryum. 

F. W. KORALESKI, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich aądach. 
Atwoed Błdg. 

Clark i Madison ul. 
Potoje OW—603. 

Telefon Main S658. 

Mieszkanie: 

730 Milwaukee At. 
Tel. Halsted 1810. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

AtMand Błock 
NAD BANKIEM POKÓJ >0T. 
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Mieszkanie. Htf DICKSON ULICA. 
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Chcą wviec*yó kntdwo mąscayzns cierpiącego n» V*rlcocele. Stryktufą, Zaraźlłw# tik*. 
ienio Krwi, Osłabienie Nerwowe, Uydrocrie, albo Choroby Mi$daykrocz». 
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Wylecze 
kUAIU * W _r lp01&0€Ak(^> 
rego Was raz na zawsze wyleczą. 

" 

NIE PŁAĆCIE ZA NIE WYLECZENIE TTŁIO ZA WTŁECZEHIB. 
Dolegliwości żołądka, wątroby i nerek, choć bardzo nawet taitiriili, ataaow«a© wyleetą. 

PŁUCA. 
Którzy cierpiana dychawicy 
broncnltis lub •lichoty §u- 
nowczo wylecz* podług mo- 

jej najnowszej metody przee 
wd"chlwani# Osalluow«fo 
Gaza. 

PRYWATNE CHORO- 
BY MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was asybko i ras 

ui xawtze 1 to cupelnl* ie- 
kr6tnle. 

PORADA DARMO. j IBpfcyalletft Chorób ■ 
Kobiet J Mutcr.ysn. ~H 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zatonie Atclty.bAl * ple# 
cuch białe upławy, wtlecaone 
na ataie moją metodą do Ittte- 
nla. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby akArne, jako to: Kro- 
•ty, wrzody, utrat* włoaów. tti. 

Ja waa wyltetf 
ras *a fawate. 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

DR.L.E. ZINS. 247 W*MadisonSt,rog Saugamon, CHICAGO. I 
GODZINY 0FI80WE: Od Hnipj rano do Mej ryleca. W W>»dtł*l3 od rano d06t<»j wleCt. | 

Dr. Welntrnub, 
Wledflńskl Sfećcyalista. 

CHORZY— 

BĄDŹCIE WYLECZENI 
Czy je*fe<cłe zniechęceni dlatego to nic możecie odzy- 

skać swe stracone zdrowlo? Czy wydaliście wiele dolarów na 

medycyny i doktorówf Cty cierpicie ■ dnia oa dzlfeń bas 
doznaniu ulgi? Jetell Uk, (o pr</jdidle do mule a ja wam 

pókaź^jak mo(Q 

C&" Leczyć wni abyście noiłnll trjrlcezenl. *^fcl 
W uhtppłyrh 1S latach wyleczyłem więcej nfttctfzn 1 

kobiet uznanych na nieuleczalnych pr*M intyeh dołtorów, 
jakikolwiek Inny spccyalUta w Chicago. W raiinl o- 

« ■»•«»» »!«fctrr- aniftell jaiciKoiwieK II1I1J Dy*CC jua aowi 

flaie amieszczohe aa najnowaze i najlepsze aparaty elektry- 
czne 1 chemiczne. Wszystko co pieni^dK kuplfi może, 1 co 

zostało uznanem jako korzyetne totaj 1 w Europie dla lecze- 

nia choryćh ludzi, można widzieć w moim ofleie, a ja z mej 
.. * nk„, «Ł. v'.w, 

strony nie szczędzę czasu, (starania ani kosztu aur was 

Boba clerciąfca na jakakolwiek chorobą przybył* ao mojego oflsil ot prywatny 1 poufną narado; 
nic whb kosztowne nic będzie, a ja przekonam ffM M fealeio w danie wyleczyć Via abyście 
poebstńli Wyleczeni w krótkim czasie. 

Jeżeli cierpicio n Chorobę Żołądka, Wątroby l"b Kerfk, nie ezokajci*. bo «o««0l« fioatać 
raka i wtedy jtiź niema żadnej pomocy. Wyifczą waa bezpiecznie. nlezawoilhle i azybko. 

Suchoty— tą przestraszający chorobę, która zabija wlęcaj ludzi w Jbdrłym fóltu aniżeli 

wszystkie inne choroby razem wzięte, leczą przok wdychanie najnowszego wynalafcku, jrŁZU 

«xy-tlzolinoiro!ro. Jedna próba pokaże wam jak tejfO doUohftć można. System "Jeat pokrM* 
piony, czujecie nią rozweselonymi, oddychacie lepiej, kfcazel ustępuje, i po ćtult Jostedeia 
zupełnie wyleczeni. 

Jost ta. nnjvrięksKy wynalazek bieźąeoiro stnieolfl,! tylko 
ja snm w Chicnąro mnm mas«yńę do wyrabiania tego gnzu. 

Nie pozwólcie aby wam ktol powiedział te dl* wu niema pomocy. WylaćzyłfcHt ftiftltt 

którym przeznaczono śmierć. 
Chorób* Niewiast*- boi w plecach, opadanie macicy, białe apławy, niefegularność 1 bole- 

ści w bokach leczą ber operacyi na zawsze. 

Specjalnej 1'rynatne CHoroht Jlęiczyzn leczę szybko I sekretni*. NleMlUtalM wy»lot»| 
bolesne i częste puszczonie uryny, utrata męzkoścl, są dolegliwości ktflfa prędko ustępują 
taojem leczeniem. 

>Vs*)sl«le l hronlczne Choroby, bez względu ot to czy sę sastarzałe lub uporczywe, wy- 

leczę bezpiecznie i nn źftwazft. 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
GODZINY OFISOWE; Codziennie od 9 rano do 8 wieczorem; w Poniedziałki, 8n>- 
dy i Piątki od 9 rano do HB-teJ wiec20fOm. W Niedzielę od 10 rano do 11 w południa. 

£>n. WESIKTTRAtrB) 
Jedyny Polski Specjalista w Chicago, 

195 WABASH AVENUE, RÓG ADAMS UL. 
Wchód na Wabash Ave. )Vehi6 elewator na 6(4 piętro, 

Naukowe 
f 

Zbadanie Ocz Darmo. 
Dokładne zastosowanie okularów i 

szkieł do ócz. Oczy bada się pojedyri- 
czo, wszelką wndę w wzroku usuwii się 
przez odpowiednie szkła przyprowa- 
dzając takowy do normalnego stanu. 

Nasze ceny okularów i szkieł na ob* 
staluuek zrobionych są niżs2e aniżeli 
za gotowe. 

Godziny oflsowe: Od godziny 9 ra* 

no do 9 wlecz. W Piątki do 7 wlecz. 
W Niedzielę od 10 tauó do 1 po poł. 

po polskn."tSft 

Ató-Abt 
TśiLWAiMrum CCK.CHICAQOA*tl 

PASYKARUPTUR^HSS 
1 ■ « <h«t hP«nłntoft. PK«2ł0 

kopić wprort 
i «b«Unl*,P"*» 

_ jhbfcB«»yBtówtfl»(l»m 
1 *4tcV« JMt nflo- 

wolonych iostutmflw ob«cni^ no«ł c^** Polscy Mercy na uoionyco .oiiunurow 

B»łns PoiMw. HOTTINGER truss factory 
406 *!r,VTAUHKK iTMITK, r6# ChlcIRO A muH «• 

Otwarte codzienni© od Otej rano do #t«] wieczorem. W nledglelą od Kej rano do 7m*3 W1K""1B' 

/Po co pisać 50 albo 100 zaproszeń? \ 
*f 3tfa ślub ! tó" w czasie, kiedy kaida chwilka nftree- ^ 

ceonych jest zajęta przygotowywaniem się do tej uro- 

czystości, jeżeli za tanie pieniądze można doitao dru- 

kowanych tyle, He potrzeba, bez pracy I kło^rottiT 
Przyjdźcie do diukami 

Dziennika Ghicagoskiep 
a pokażemy wam rozmaite bardzo gustćWbe gataa- t 

ki p.tpleru na zaproszenia do wyboru. Na żąda- /M 
nie redagujemy zaproszenia bezpłatnie. ^ 

<41.143 W. Dlylslon St 


