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Zycie dla Ojczyzny. 
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(Ciąg dalszy). 
— Plastry, maście, bandaże, płyn do przemy- 

wania ran. szarpie krew tamujące, krople do trzeź- 

wienia słabych i wino do ich wzmacniania... — 

wyliczała zawartość koszyków. — Bierzcie wasz— 

moście koszyki Służba nam niepotrzebna, zresztą 

jest jej w cfomu tyle tylko, ile trzeba dla wygody 
wuja dobrodzieja i jejmości ochmistrzyni. 
W kilka minut później byli już wszyscy na u- 

licy. Chłopcy nieśli koszyki z prowiantem, Marcy- 
sia — z lekami. 

— Powiedz, siostrzyczko — zagadnął kasztela- 

nie Marcysię — jak ty sobie poczynać będziesz z 

ranionymi? Toć nie uczonaś tego... 
— Mylisz się. Stasieczku 

— odrzekła rezolut- 

nie. — Właśnie, żem uczona. Jejmość Dulska, na- 

sza ochmistryni. długo mi tę rzecz eksplikowała. 
Mądrości tu wielkiej nie trzeba — więcej znaczy 

(zręczność 
i dobre serce, a tern dwojgiem Pan Bóg 

wszystkie niewiasty wyposażył... 
— Oj ! pono nie wszystkie... — zauważył Staś 

ij znacząco. 

Nic na to nie odrzekła. 

Ledwie uszli kilkadziesiąt kroków,'dobiegł ich 

z pod muru jęk boleściwy. Starościanka podbiegła 
ku leżącemu człowiekowi, który pod szarą opończą 

wydawał się martwym. 
* 

Xa skinienie przewodniczki, zbliżyli się doń 

I chłopcy. Skarbnikowicz zwolna i z namysłem od- 

chylił opończę... 
Ukazała sie śmiertelnie blada twarz obcego ty- 

pn. wyrażająca, obok wielkiej boleści. przestrach 
niezmierny. Poniżej szyi pierś, na wylot przestrze- 
lona, obficie krwią broczyła. 

Raniony, gdy odkryto, podniósł w górę peł- 
ne popłochu oczy..: 
— Pomiłuj, brat — pomiłuj !... — wyjęczał. 

Marcysia^stanęła w miejscu, jak w kamień za- 

klęta. Spotkała się z niespodzianką — znalazła się 
wobec zagadki. Wyszła nieść pomoc rodakom, za- 

szedł jej drogę — nieprzyjaciel. 
Co począć? 

Wszyscy mężczyzni wyprawili się się przeciw 
1 nieprzyjacielowi. Strzelają do niego, walczą z nim 

na zabój. W walce, im więcej padnie trupa po jed- 

nej stronie, tern większa radość i tern większy ho- 

nor dla drugiej. 

Słyszała, że i kobiety przyjmują udział w krwa 

, wej rozprawie. 

Jakże zatem wypada postąpić jej 
— Polce, pa- 

tryotce. oałą duszą sprzyjającej insurekcyi? Tej 

rodacy i rodaczki walczą z żołnierzami nieprzyja- 
cielskimi — czyż ona ma im życie ocalać? 

Gdy takie myśli przebiegały przez głowę sta- 

rośeiance, kasztelanie na poczekaniu sprawę rozsą- 
' dził. Poznawszy jakiej narodowości jest raniony, 

zarzucił mu na głowę opończę i rzeki obojętnie: 
— To żołnierz rosyjski!... Idźmy dalej — 

szukać swoich. 
Ale w tej chwili w duszy Marcysi głosem a- 

; nielskim zadźwięczały słowa modlitwy: 
'..Będziesz miłować bliźniego swego, jak siebie 

» samego !" 
— Bliźnim — pomyślała — jest każdy człowiek 

, bez różnicy wyznania i narodowości. .. 

I przypomniała sobie zarazem odezwę Kościu- 
i j szki. w której bohater, do kobiet polskich przema- 
wiając, nie wojować im każe, lecz tylko: pomoc 

nieść i pociechę. 
Ustąpiły z jej serca wszelkie wątpliwości. E- 

nergicznym ruchem podniosło głowę, rękę wysu- 

nęła. .. 
— Rozepnijcie waszmoście — rozkazała 

— 

mundur tego nieszczęśliwego — ranę jego od- 

słońcie ! 

Staś wahał się jeszcze... Ale skarbnikowicz 

bez namysłu przyklęknął na jedno kolano, i zwycza- 

em swym: zwolna, flegmatycznie, lecz z uwagą i 

dokładnością, polecenie wypełnił. 
Marcysia również przyklękła i zabrała się do 

roboty. Rana żołnierza została przemyta, krew za- 

tamowana, bandaż założony. Skarbnikowicz wlał 

mu do ust sporą miarkę wina starego, które go po- 
> krzepiło i rozweseliło. 

> (Jszołomiony ,,ranny nic nie muwn, nawci ję- 

czeć przestał. Tylko oczy jego wpatrywawły się w 

twarz zibawczyni tak dziwnie, tak dziwnie... 
» Ach i tych oczu i tego spojrzenia nie zapomni 

^ 
starościanka do śmierci !. 

O kilkanaście kroków dalej, trzeba było opa- 

trywać innego żołnierza rosyjskiego. A znów nieo- 

podal stamtąd leżał rosyjski oficer z upływu krwi 

omdlały, lecz żyjący jeszcze. -Młodziutka siostra mi- 

! 
łosierdzia przywróciła go do przytomności, a pod 

, jej szarpiami i bandażem przestała płynąć krew z 

rany, która zresztą nie była niebezpieczna. 

Gdy oficer, siląc się na francuszczyznę, starał 

| sic pięknym frazesem wyrazić jej wdzięczność i 

uwielbienie, skinęła głową na pożegnanie, i dalej 

pobiegła. 
Tyle jeszcze ofiar na jej pomoc czekało! 

Opatrywać musiała więcej Rosyan, niż Pola- 

1 
ków, ale to jej w niczem nie wadziło. Chłopcy oka- 

" 

zali się wybornymi pomocnikami. Staś w gorliwo- 
> ści i zręczności prześcigał jeszcze skarbnikowicza, 

opatrzywszy zaś jaknajstaranniej każdego z ranio- 

! nych, mówił: 
— Życzę ci, abyś jak najrychlej wyzdrowiał i 

' 

do szeregów powrócił. A gdy się na polu bitwy spo- 
tkamy, znów się na szable ze sobą rozmówimy. 

Pochwaliła go za to starościanka. 

-— To prawdziwie po rycersku. Z przeciwni- 

^ kicni silnym i zuchwałym — walka na śmierć i ży- 
: cie. l>ła słabego i pokonanego — współczucie i po- 

li moc... 

u 

* (Ciąg" dalszy nristąpi.) 

—-—— 

! PIELGRZYMI. \ 
(Ri^ [fil 
^>—* 

(Ciąg dalszy). 
— Stan· dom? Aber est ist eine Ruine. Tam 

tylko katar można dostać, da kann mann nur 

Schnupfen bekommen. Rndere!... Ale jeśli der 

Herr sobie życzy koniecznie... 

Pan Takób życzył sobie koniecznie. Skłonił się 

fabrykantowi i eskortowany przez słu- 

żącego ze świecą i zapaloną lafarką, udał się ku do- 
mowi. Chłopak dźwigał za nim jakąś deską i koc, 

mające uzupełnić posłanie. Odsunięto rygiel i pod- 
pierający drzwi drąg. Tchnęło wilgocią i surowem 

zimnem murów. Pan Jakób stał chwilę patrząc w 

mroczną sień, tysiąckrotnie znaną i pamiętną. Po- 

czem, kazawszy służącemu zanieść pościel do po- 

koju, zwanego narożnikiem, oparł się w ganku , 
o 

drzwi i zapalił papierosa. Dopiero, kiedy służący, o- 

brządziwszy jako tako improwizowane łoże, wy- 
szedł. zostawiająs mu świece i zapałki, ruszył się z 

miejsca i zaszedłszy do sieni, zawarł a sobą cięż- 

kie drzwi. Poczem, stąpając ciężko i ostrożnie, jął 
iść przez kurytarze, pokoje i schodki, płosząc lęk- 
liwie zadawnioną ciszę dworu. Miał wrażenie, że 

stąpa po mogiłach. 
Późny ranek zimowy zastał pana Jakóba w 

tym samym fotelu przed nieopalonym kominkiem 

w którym się usadowił po zwiedzeniu dworu w 

nocy. YY pokoju było mroczno, zimno i wilgotno. 

Tchnęło pleśnią murów, których oddawna nie o- 

grzewał nikt. Po kątach, pod stropami, zwieszały 

się ciężko brudne oprzędy pajęczyny. Sprzęty, a ra- 

czej ich szczątki, pozwalane jedne na drugie w bez- 

ładzie, tworzyły jedyny w swoim rodzaju widok. 

Beznogie krzesła, stoliki, bez blatów, utrącone ka- 

wały przeróżnych gratów, piętrzyły sie fantastycz- 

nymi zwałami. Zaciekające ściany, z których pla- 

my wilgoci wyjadły farbę i .wystygły kominek z 

resztką Bóg wie odkąd datujących popiołów, tchnę- 

ły na pokój przedziwną, senną martwotę rzeczy od- 
dawna opuszczonych i umarłych. 

Tan Jakób wstał z fotelu, w którym przetrwał 
noc, zmożony oniemieniem wszelkich władz, i wy- 

szedł na ganek. Na dworze była ciepła, szara i bez- 

wietrzna odwilż, żłobiąca pod dachami centki od 

kropel. Dostawszy się do kantoru, pan Jakób po- 
prosił o wodę i mydło. Wprowadzono go do klitki, 

gdzie pracownicy w ciągu dnia mogli obrządzać to- 

aletę. Oprzątnąwszy się jako tako, szlachcic wy- 
szedł na wiodącą ku okolicy drogę. Tuż przed do- 

mem spotkał fabrykanta i wyraził mu wdzięczność 
za nocleg. 

— Nu!.... Panu pewnie nie bardzo pięknie 
było nocować. Tam można reumatyzm dostać, pa- 
raliż dostać. Pan Stefan, krewny pański, 011 tam ni- 

gdy nie nocował. On mówił, że jemu to na nerwy 
niedobrze robi. Bardzo delikatny człowiek; Sehr... 

sehr eleganter Mensch ! Ein gentleman! Tylko 
tu — fiu! fabrykant pokazał na czoło — i tu 

— fiu ! — fabrykant poklepał się po kieszeni. — Ta- 
ki majątek mieć! Woda jest! Las jest! kolej blisko; 
was mehr?.... Tu można pieniądz zrobić! Tu mo- 
żna milionerem zostać! A wy co! A pan Stefan, 

krewny pański,c o?... Ot!... Polnische Wirt- 

schaft !.... 

Niemiec się dobrodusznie, cieniutko roześmiał 
i zatarł ręce. Zdawałoby się, że opowiada o czemś 

niezwykle dowcipnem i miłem. 

Pożegnawszy w kilku słowach wesołego fabry- 
kanta i wziąwszy odeń adres pana Stefana, który 
zresztą tegoż dnia zgubił — pan Jakób ruszył przed 
siebie. Zamierzał dotrzeć do najbliższego zaścianka, 
aby zasięgnąć wieści o dawnej służbie Horodelskiej.· 
rekrutującej sic przeważnie z drobnej szlachty oko- 

licznej, zamieszkałej w pobliżu dworu. 

Droga, niegdyś otoczona drzewami i polem; 
świeciła teraz po obie strony domostwami koloni- 

stów. Jechały wozy, ładowne i próżne, słychać by- 
ło gwar i głosy, w brzmieniu przeważnie obcem. 

Pan Jakób szedł. Czasami się zatrzymywał, 

rozglądał po okolicy i kiwał głową. Było, jakgdyby 
trafił do nowego* i zupełnie Obcego sobie kraju, o 

odmiennej kulturze i zamieszkałego przez ludzi nie- 

znanych. Nawet zagrody były stawiane w sposób 
odmienny. Minął ostatnie domki i wstąpił na dro^e 

polną, wiodącą ku zaściankowi. Przebiegał myślą 
imiona dawnej służby i zaufanych z pośród szlach- 

ty. 

Zbliżył się do zagrody, zamieszkałej ongiś 
przez niejakiego Zajączkowskiego. Był to zajadły 
myśliwy. W dzieciństwie brał czasami Jakóbka na 
cietrzewie i kuropatwy. 

Kobieta, ciągnąca żurawia u studni w podwó- 
rzu. na głos pana Jakuba obejrzała się przez ra- 
mio. 

— Czy tutaj mieszka Tomasz Zajączkowski? — 

spytał grzecznie przybyły, uchylając czapki. 
Pamiętał dobrze, że każdy szlachcic zagrodo- 

wy, chodzący sam nieraz boso za pługiem, był jed- 
nakże nadzwyczajnie wrażliwy na punkcie miej- 
scowej etykiety. Każdy posiadał tradycyjne papiery 
w skrzyni, albo podanie, przechowane o ich nieszczę 
śliwem zniknięciu, każdy się tytuował ..pan" i no- 

sił głowę wysoko. 
Kobieta popatrzyła chwilę na pytającego i, 

spuściwszy uniesioną spódnicę, znowu ujęła za 

drąg. 
— Była chata tutaj Tomaszowa — odrzekła 

zwolna. — Teraz tutaj Hilary Zajączkowski, syn 

Tomaszów, siedzi. A pan kogo chce? Jeśli jego, to 

ja zaraz menżu powiem.... 
Odwróciła powoli głowę ku domowi. 
— Hilarka!... A Hilarka!... Czujesz!... 
Na wołanie z izby wyszedł słuszny szlachcic w 

narzuconym kożuszku. Przyjrzał się panu Jakóbo- 
1 i powoli się zbliżył. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

LISTY NA POCZCIE. 
Niżej podajemy alfabetyczny spis 

listr, które dla braku adresu, albo 
: powodu niewyraźnego lub też blęu- 

nie napisanego adresu, nie mogły byfi 

doręczone właściwym osobom. Po 

listy te zffłoelfi się trzeba w siedmiu 

dniach po ich ogłoszeniu w naszym 

„Dzienniku". OdebraC Je można tyl- 
ko na głównej poczcie w érdmieé- 

clu, narożnik ulic Adams, Clark, 

Dearborn 1 Jackson; trzeba też po- 

dać klerykowi numer lietu, aby unik- 

nąć niepotrzebej » włoki 1 nieporozu- 
mienia. 

4601 Pintar Józef; 4603 Piętki Sta- 

nisław; 4604 Plaszewska Katarzyna; 

4605 Kintar Stefan; 4606 Piskozub 

Antoni; 4607 Piorkoski Stanisław; 

4609 Pisarska Walerya; 4611 Pietra- 

szek Tomasz; 4612 Pieszer Fran.; 

4613 Pluta Maryanna; 4614 PLens Jan; 

4615 Pochran Wiktorya! 4616 Popo- 

dink Teodor; 4619 Poliszuk Piotr; 

4620 Pocins J.; 4622 Poryciński Kon- 

stanty; 4623 Potas Wojciech; 4624 Po- 

zgaj Franciszek; 4625 Pranie Ant.; 

4627 Prochaska Wacław; 4628 Pro- 

hal Marya; 4630 Przybylski Bolesław; 

4631 Przewoźnik Stanisław; 4632 

Przygowski Józef; 4633 Puchalski Jó- 

zefa; 463 4Pustata P.; 4635 Raczy bor- 

ski Bronisław 2; 4636 Raczmaski Jan; 

4637 Radwański Antoni; 4641 Radzi- 

szewski Stefan; 4645 Razniewski Fr; 

4646 Razniewski Franciszek; 4648 Re 

gowicz Józef; 4650 Religa Jan; 4652 

Resner Wanda 3; 4653 Rezuek K.; 

4655 Relkowicz .; 4656 Riliski Mich; 

4658 Rohowska Berta; 4(J5ł> Roltow- 

ski Błażej 4660 Rokicki Marcel; 4661 

Rodaryny .; 4662 Romaska P.; 4663 

Romnowski Piotr; 4666 Rom J.: 4667 

Rozenystawicz R.; 4670 Rozik W.; 

4671 Rowiński Zotia; 4ti74 kuikowski 

.Michalina; 4077 Rys Matuesz; 4078 

Rzadkowska Honorata; 4G79 Rzewucki 

Teodor; 4680 Rzadkowski Wincenty; 

4081 Rzucidto Walenty; 4682 Sapoz- 

nik M.; 4684 Siatka Bronisław; 4080 

Sawicki Jan; 4087 Sawka O.; 4088 

Sawicka Katarzyna; 4099 Schultz H.; 

4703 Scara Helena 4707 Sewesik An- 

toni; 4709 Senkecz Anna; 4712 Seine- 

niuk Agata; 4713 Senkerik Franciszek 

4714 Serwa Mik.; 4717 Setamkowski 

Bronisław; 4718 Setina Franciszek; 

4725 Seben Józef; 4726 Sikora Kaje- 

tan 2; 4727 Sitka Leopold; 4730 Szy- 

mański Jan; 4731 Sinkowicz Włady- 

sław; 4732 Skaro N.; 4734 Skorut An- 

drzej; 4737 Skupie:; Jun; 4738 Skie- 

cen Julian: 4739 korzowski Włady- 

sław: 4740 Skura Antoni; 4741 Skur- 

ski Piotr; 4742 Skrzyński Paw$ł! 4743 

Slawit W.; 4744 locik Stefan; 4743 

Sylpenec L·.; 4747 Smoliński Paweł; 

474S Smyczysńki Bronisław; 4749 

Smorgal Franciszka: 4750 Smyter Zo- 

fia; 4751 Smendicz Piotr; 4752 Smati- 

ka; 4754 Sokolańka Marya; 4755 So- 

kołowski Władysław; 4747 Sobczak 

Michalina; 4758 Sokol Wojciech; 4759 

Sobczyk Stanisław; 4700 Sokol Fran- 

ciszek: 4701 obieska Anna; 4703 So- 

wa Jan 2; 47G4 Sopoznik Mr.; 4700 

S^anicz P.; 477 Stanyk Franciszek; 

4708 Stawiński Mr.; 4709 Staniszowua 

Kunegunda; 4770 Stelmak Adam; 

4772 Stota Jan; 4774 Stepień Piotr; 

4770 Staderbach Andrzej; 4777 Stoja- 

kowicz Stefan; 4781 Staryasz L.; 3785 

Stomerczewski Józef; 1787 Struś An·' 

toni; 4790 Sucicz Antoni; 4791 Surzyn 

Jan; 4792 Susman Maksymilian; 4794 

wienton Katarzyna; 4795 Swistowicz 

Marcela; 4790 Świstak Anna; 4797 

Światek Karol; 479S Sydoris Antoni; 

4800 Szafran Walenty; 4801 Szmit T; 

48<>2 Czaiezewski Antoni; 4803 Szulc 

Gustaw: 4804 Szzewernak Karolina; 

4805 Szymczyszyn Piotr; 4S00 Szpyr- 

ka Kai ai; ^isueimuAioutA nau- 

ciszek; 4803 Szwcrk Piotr; 4809 Sza- 

leniec Piotr; 481 OSzynalik Józef; 

4811 Szukowski Dr.; 4812 Tabisz Fe- 

liks; 4817 Tarnopolski Wojciech; 

4818 Tenczer Józef; 4819 Tesmenecki 

T; 4823 Tinkowa Franciszek; 4824 

Tobjla Marya; 4820 Tomala Antoni; 

4830 Toporek Franciszek; 4833 Towa- 

rencki Jan; 4834 Topa Aleksander; 

4S40 Tucicz I.; 4842 Tuligtowska Zo- 

fia; 4844 Turcich Antoni; 4845 Tym- j 
ko H.; 4846 Tyskiewicz Leon; 48471 
Tymski August; 4848 Ucherek Franci- 

szek; 4849 Uliski M.; 4850 Urbanek 

Józef; 4802 Warachol T.; 48G3 Warny 

Bonifacy; 48G4 Wasilenska J.: 4805 

Wajstrowich Karolina; 4866 Wagner 

G. F.; 4871 Wajtowicz Rozalia; 4874 

Waliczek Ludwik; 4876 Wandruk L.; 

4877 Wanut Agnieszka; 4878 Weber 

Fryderyk; 4879 Weber N. ; 4880 Wiel- 

gosz Józef; 4887 Wierbicki S.; 1889 

Wiluoz Jan: 4890 Wilczak Józef; 4891 

Wilken Teodor; 4892 Wilbocki Aur. ; 

4893 Wilgowski Antoni; 4895 Wiński 

Piotr; 4897 Witowski W'incenty; 4898 

Witkowski C.; 4899 Wilkowska Fran- 

ciszka; 4900 Witt Ludwik; 4901 Woj- 

c'k Piotr; 4902 Wójcik Anna; 4903 

Wojciech Pawlik! 4905 Wojtysiak J; 

4908 Wolach J. ; 4909 Wormak Józef; 

4910 Wrana Anna; 4911 Wrana Ma- 

rya; 4912 Wróbel Ferdynand; ->4914 

Wysocki Jan; 4917 Zabreński S.; 4918 

Zahalka Józef; 4919 Zając Aleksan- 

der; 4920 Zajączkowski Stanisław; 

4921 Zajęć Marya; 4922 Zak Marya; 

4923 Zaleslak Władysław; 4924 Zamek 

Franciszek; 4925 Zandar Stefan 2; 

4926 Zasadnik Wojciech; 4927 Zawod- 

ski Wincenty; 4932 Zgodziński Wła- 

dysław; 4935 Zeglin Flor.; 4939 Ze- 

zawa Adam; 4940 Zielok Aleksander; 

4949 Zonica Jan; 4950 Zorecki Antoni. 

FRANK KŁAJ DA 
Budowniczy 1 Konlraktor Ciesielski 

Przyjmuje nowe roboty, przeróbki 
oraz wsmI· 

kie repencye w zakres» ten woliod/^oe. 
Ceny bardzo umiarkowane. 

1361 Noble al., róg BUckhawk ulicj 
Telefon Maymarkei 2X73 

DR. A. SZWAJKART 
I Ofis: 1363 . Ashland aie., róg Blackhawt 

Telefon Uoarot 3123. 
•ODZINY: 11—13 rano; 6:30-0:80 wleoatr. 

Mieszkanie: 3635 W. Divers·; an 
Telefon Belmont 0808. 

GODZINY: do 9 ratao; 1—6 popołudnia. 

Dr. A. Pietrzykowski 
Leczy choroby mężczyzn, kobiet I dzieci. 

' MILWAUKEE AVE 
róg Center Avenue Telefm :«8ll Monro», 

OfitnwP ( "<J » »» rodstfny ran· 
Ul ISO We goazinys i od -liej do Dtej wiacsOą 

feltfoD Monroe 484 

DR. J. A. TRAIN 
LEKARZ I CHIRURG 
leoiy choroby mężczyzn, kobiet I dzleol 

Biuro 1 mieszkanie. I44W W. Blackhank ulic·, 
pomldzv Cleaver 1 Holt ulicami. 

Oodz, ofisowe:V du 10 rano. 1» «o S pcpoludnl» 
i 6 do wlecz «rem. 

DR S. R. PIETROWIC! 
' 

«.taTOz-'V tt. T.Tern i *- >( "V » . j 
chorób wewnętrznych 1 Berwowfcfc· 

Ofls: 11* . Ashland »«·, r6g IHvlalM *1» 
Tel.Humboldt 683 Q<dz. I di 9 i od 6:-K)do 8 wlMa 

Mleezkanier >118 Kwlnar Pla<··. 

Dr. E. F. Napieralski, 
Lekarz i Chirurg. 

Rezydencja1 ofln: 
165\? W. 18-te ul., rlg Pauli os ulicy. 

W apt-ce l'. Czajt: Rano od 11—12 
ł Sacramento ave. Ch*M< 

Telefon: Canal 11M. 

Lekarz ze Staregr, Kraju 

DR. F. FRONT-DOBIJA 
Były asystent kliniki Wiedeńskiej 

Leczy wszystkie choroby mężczyzn, kobiet I dzled 

imLi. *164 Milwaukee ave· 
Blisko Division ul. Telifon Hayra «rktt 1T7I 

Godziny od 10 do 12 w połud. i od 5 do 8 vfliC| 

i Berlińskiej 

Or. St Boguszewsk 
S6® Commercial veooo 

Telefon Sonik Chicago 711 
SOCTB CHICAGO. III m 

Dr. K. Żurawski 
4630 So. Ahland ave. 

Godclnri od 10-13 rano I od 7 9 wIm>i4i 

REUANCE BLDG. 32 N. STATE STR. 
Qodzlnjr od 8 — po polurlola. H nlcdil·^ 

tylko po aprcodulem porozumienia iif. 
SFECYALNOSĆ: CboroŁj- (Lórot, wctuujrcra 

l eocio-p.ciow·. 

DR. F. KALACINSKI 
Uieezkuuies 1084 N. Itobej aj 

Telefon: Humboldt 4700 

Ofia: 1256 Noble ułleu 
Telefon M ou rue 880 

njilWIbj ofliowot O 10 rano, M popoMłto 
-fwftczorom, W ttedaUlą I ł »opołu« 

łlelefonyr Moaroe 881 1 Monroe 1577. 

DR. T. Z. XEL0W5K 
Lekarz i Chirurg 

1953 Milwaukee are. Chicago, ID 
Ooaziny ofleowe: od 11 do 13 rano: od i do 51 o 
ł Ao 9 wieczór; w niedziele od II do ran< 

ir środy od 11 do 12 rano i od 4 do 5 popotndnii 

Im. IS2 WnduJ itł Tel. Laka View 584 

Dr. W. J. Sieminowici 
8peoyftllsta w chorobach 

Kobiet, Dzieci i Akuszeryi 
Sćhód 1515 W. Division ulici 
Róg Milwaukee ave. Telefon Monroe *73! 
Od 3 do 7 wieczór, w niedzielę od 10 do U j 

N. AVer» m 

Telefon Monroo 5674. 

Dr. C. P. Gierałtowski 
Leczy wazyetkie choroby kobiet, m 

czyzn i dzieci, 

Speoyalnoéd: oczy, uazy. 1 gardł< 
Godziny od 1 do 8 po południu; 

od 6 do 8 wieczorem. 

04 Milwaukee Ave., 

róg Chicago Arena·. Nad apteką Hartwif'i 

Dziewięć z Dziesięciu 
zwykłych codziennych chorób, ma swój początek z nieczystej krwi^ 
która osłabia organa żywotne. Lekarstwo, które czyici krew, leczy 
chorobę. 

DRA PIOTRA 

GOMOZO 
nie ma sobie równego na przeczyszczenie żywotnego płynu 1 na 

odbudowanie systemu. Jest ono w ciągłera użyciu przeszło sto lat 
— długo dosyć, aby zadokumentować wielokrotnie swoje zalety. 
Zawiera tylko to, co czyni dobrze. Nie pytajcie się o nie apteka- 
rzy, gdyż dostarczają go tylko specyalni agenci. Po bliższe szcze- 
gół}' adresujcie: 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 
19-25 So. Hoyne Avt.. CHICAGO. ILL. 

Gdy Kupicie Piec! 
do Gotowania 

uważajcie na to, aby dobrze 

piekł, aby dobrze się palił i aby 
oszczędzał na opale. Otóż pie- 
ce pod nazwą „UMVKRSAL" 
są tak zrobione, że odpowiada- 
ją tym wymaganiom. 
Z piecami „UNIVERSAL" 

nigdy nie będziecie mieli kło- 

potu. 
Drzwi, gdzie się piecze, sąęs 

wylane białą porcelaną, przy 

wszystkich piecach do goto- 
wania. · 

„L'NIVERSAL" piece są y 
^ > 

wyrabiane w Chicago. COLONIAL UNIVERSAL^ 

Na sprzedaż we wszystkich pierwszorzędnych składach. 

Cribben &. Sexton Co. 
CHICAGO, ILL. I 

Ełlfiw- 1H >11 nui·# m—mi > Tl MM 

DOKTOR WISSIGTSi 
Lorzy wezystkie choroby mężczyzn I kobiet 

bea wi(l(du Jak tiMUrul· 1 u- 

nledbane one »ij. 

Wyleczył Joż tysiące chorych. I,eczy trerelkle choroby fcoladka. pluc, 
nerek 1 

pęcherza; także zatruciu krwi. choroby 
Hkńrne, runy, reamaty/jn. ból irlowy, ból 

w krzj za< h, kaszel, ból gardła oraz uazystkie tajno 
choroby mężczyzn lab kobiet. 

Jeżeif inni nie mojrli wae wvlpczrd. przvjd£rie tu przekonacie się sami co on moie 

dla vus uczcić. Piemsaa porada DARMO. 

Daje swoje włnene iPliaretwo ornz le· 

ozy najr.ow. elektrycznymi pr/yr^ądauGl, 
których inni lelcarie nie posiadają. 

GODZINY BIUROWE od 10do 121 O* 
8 o 4 popoł.; od do 8 wiec/.oreoi; w nie- 

dzielę od 10 do i popołuduiu. 

I Pamiętajcie adres: 1759 W. 18-ta U LILA, róg wooa uucy 
(nad ekłndem obuwia.) 

Telefon Canal 3263 

DR. A. LIT VIN 
Ofla I 

S35 Milwaukee Avenue Eisto^Av». 
Kout jest btrdz· 
mal/. $1 za If 
czeai· mtdjrcy- 
M wł^eiMM. 

I Śćhfta rrxamink· 
8 cja Darmo. 

Leczy cnorooy mfzciyxn. uaiu * >«· 
właenemi medycynami. 

Zwraca apecyalną uwagę na wasclki· 
chroniczne choroby. 

Oopzurr Onsowi: Od ft-ej. rano do ft-el wleezo· 
rem każdoiio Ania. We ozwartki popołudnia 
w/i%oznle lfi'zy chorqby kobiece. 

Telefon Monroe 5734 

ił— Il 111 d' 11 IIIIBU I.T-M-'WiWHi 

Odwiedza ·· , 

cyentów we 

dnie i w nocy 

Każdego cza- 

ta gdy zsia- 
dacie. 

SZKOŁA NA FORTEPIAN 

PROF.MARYANA 

RÓŻYCKIEGO « 

J 

w 

BIURZE 

DZIENNIKA CHICAGOSXIEGO, 
1457 

CHICAGO, FLL. 

I 


