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Słynne czekoladki na przeczyszczenie 

EX-LAX 
Usuwa zatwardzenie 

Dopomaga trawieniu 
Utrzymuje krew ezystą 

Ex-Lax smarzue czekoladki na przeczyszczenie -polecane 

przr»z lek rzy jako łagodne lecz pewne «lekarstwo 
na a'war- 

dzeaie we wszystkich formach. Ki-Las uradowało tysiące. 

10c pcdcio przekona was o wartości — we wszystkich aptekach. 

Specyalne Ceny na 

WÓDKI I WINA 
Xl 

IłlKTOWNY SKŁAD 

S30 . Centre .. ., 
CIHCAGO. II.L 

1 fl. Slnrowitza iinp.z W«ier, $1.45 

j 1 fl. Wino kwaskowe z Węgier, .95 

j 1 fl. Cognac Francuski XXX, 1.45 

jfc 1 fl. Rnska Monopal |57£|» 1.15 

I gal. Jam. Ruai lep. ICO gr. $2.59 
l gal. Cognac Brandy, ICO gr. 2.75 

I gal Bourm, 3 lata stara, 2.25 

I gal.Port hbSfccrry winoXX, 1.25 

Wysyłamy toż na l'rowincy. Szybka i grzeczna usiu- 

R«. \a żądanie -cennik wysyłamy.* 

! DOKTOR WISSIGIffiSŁ 1 
Lecz» fszjistkia charotj mężczyzn I kob'et b:z w g idu ja't zaslsrzih i zaniedbane ona są 

Wyleczył już tys'-jce chorych. Leczy wszelkie choroby żcłjdka, płuc, nerek i pęcherza 
taiie zatrucie krwi. choroby skórne, rany, ritirrstyzm, ból fclowy. bói w Vr-zyżach. kasze!, 

ból gardła oraz \»szystirie tajuc eberoby mężczyzn lub kobiet. Jeżeli iaui u.a mcgli was 

wyleczyć, przy^iicic *a a przekonacie się sarni co oa aioic dla viras uczynić, 

Daje sweje wainc lekarstwo, oraj 
leczy najnowszymi elektrycznymi 

przyrządami. 

GocYay b'urowe Oc-l^i<> I"J ł OCl ·> 

'4 popolud.: cd (>do wieczorem; 

w niedzielę cd 10 2 popołud. 

(doktor a. lit\ » 

lie 1 miesslcsrwe: 

835 Milwaukee ave., róg Elsion ave. 

Koszt jest 
bardzo mały. 
$1 za lecze- 

jjie z medy- 
cyną WiĄCŁ 

liCCzy enorooy m zmzn, uum 
i dicieci wiasn -nu me«ł>cjuuiiu 

Zwraca spccyalcą nwa^ na wszelkie 
chrcnicme choroby 

(iod/ ofiMW·: Od 9 rano dc 9 wieczo- 

rem Irajde&o dnia. V.*e czwartki popołudniu 
wyfcje^nie lec/y cboroby kobiece. 

Te!s*l'on Mouron 5734 

Odwiedza pa 
cyentów we 

Jnie i w nocy 

Każdego cza- 
su gdv zażąd. 

0:!ry towar. n'sklo cery. to J?st hasło_na?zej_od22falznanejfirray 
Wielki wybór zegarków· szczero złotych· 
obrączek ślubnych, dyamentów i t p. 

Dujouiy sCcrtown:» g wur.uit y uszystko 

lłrPARACYA Z KG ARKÓW. 
KRAfiKFR Jfc fflSilTCl >#.»,* ave. MiAunCn , tolUko Aujuet· qL Monroe 37 

Dr. Tekla M. Maturzyńska 
1227 Milwaukee ave., róg Ashland ave. 

Poleca-n się sz*n. Polskiej Publiczności. 
— Wszelule pr*oe 

w kjuuję podług natnows/e/o eystemu ł gwarantuję takowe. 
. ofis"we: Oi tt-t'J r-no do 3-ej wleczonym. 

W niedzle' do gcd/hiy 4-oj popołudniu. 
Pierwsza polska 

Dentystka w Chicago 

LEKARZE POLSCY 

DR. A. SZWAJKART 
Gfs: 1363 . AsMand aie., reg BUfchaft 

Telefon Monro· 312'J. 

iODZlNY: 11——1* rauo; 6:30—9:30 wleetćł. 

Kleszltin'·: 3535 W. Cdersaj m 
Telefou leiinout UKOS. 

eODZINY do ranj; !-# 10 południa 

Dr, fl. Pisrzykowski 
Leczy etaty mężczyzn koUieł I dziccL 

6 MILWAUKEE AVE, 
rogi>ut<-r Avenue. Telrfan 331) Mouro·. 

Ofisowe godziny: 
, 

ret· fon Jloaro* 484 

DU. J. A. TRAIN 
LEKARZ I CHIRURG 
Lsciy chcrojy mężczyzn, kobiet I dr'ocl 

phjro >«fc) W. Blacufc*»* ulica. 
pomiędzy C!ea*er ł &q|t ulicami. 

Goda otiaowe-l<t> W raao. lid· S iotoludnln 
; 

1 do 9 * ioc* «rcob 

DR. S. R. PIETR0W1CJ 
**3^«" » .^* 

«5 
eborob wewnętrcuych 1 Mrwnwyck ·! 
„ 113t W. Aahlant ··-, * UlTlalaet Ol· 

1 

Hurrb >!dt CSU O' '.. I d > 2 i od fl:30do I ·«· 
.*«anie: 9118 «w le» 1'lat·. 

Qt\m 1 jćS W. Black* 

bftWW. r*t Het *. 

tefet Od «do rac®, 

i fH, Monroe *··____ 

0*s: Sk Ptatu nar. 
Ailiina uL P< i< — 

ItepuMio 3:df. t 

O®)*. 3 do 4 po pół, i 

TeL Har rta a TM1_ 

,Dr. E. F. Napieralski, 
Lekara i ChirurjJ. 

Beiyd-ncyai cfla: 

j |i5V W. 18-Ui ul., rétf Faaltna ulicy* 

W apt-e· P. Caajt : Kaao od 1)—11 

Bl-^S SarrameaŁo ave. CU*·* 
Telefon; L'anal 1161. 

Or. St. Boguszewski 
S09 Commercial Avenaa 

Telefon Soutix Cicago 711 

SOUTE CBiCAGO. Ul 

Or. K. Żurawski 
4G30 Sa. Ashland avo. 

Godclny: od 10-12'runu i <1 7 9 irleriók 

^RELIANCE LEG. 32 . STATE STR. 
Uodłlny uil 3 O ih> itohidolu. łV nietUltif 

tylko pp oi>riediil«n> poro/utulenia .«lę. 

ŁPŁCYAlŃOSĆ: Choreg łkórae. wciierjciae 
i mocio-p.ciow·. 

DR. F. KALAC1NSKI 
Slleeikanie: 1< 34 . Kobey aj, 

Teief n: Humboldt 47C5 

O fia: 1256 Noble ułle· 
Telefon: iooroe K35 

#?ny oSiewti O 1C re.no, S—» potx>»»4*|^ 
lt-4wMCKwraai. W aUddcltS— popoiuć.iła. 

Telffouy Movm 881 I Moaroe isT». 

DR. T. Z. XELOWSKI 
lekarz i Chirurg 

1953 Milwaukee tre. Ch;c?-o, ID. 
Oedztny oftsowe. od U do l raoo: od 4 do S i od 
» wtec/: w airdzleie od 11 do l i rano: 

• środy od U do 13 rino I od \ do i popołudniu. 

Ib. 8S2 W»»elatd m Tel. lakę View SS03 

Lekarz ze Starego, Krajan 

DR. F. FRONT-DOBJA 
Byty asystent kliniki Wileńskiej 

i Berlińskiej 

«szjstt'e choroby mężc:/zn. kobiet ! dziad 

Luzinu Milwaukee ave. 
3li«ko Division ul. TiVon Kiw fket 17T1 

Godaiay od 10 do 12 w pchid. od 5 do 8 wieca 

aa & &&&&&&-&&&& 
> y ^ ^ VéA' W <14* W W W «A*' W W '«»' ·*^ 
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— Mfiiil y· wiotko X- KAROL CASTELL1 Arcyb. x Terno.: 

9 

KSIĄDZ 

Przełożył na język polski dla duchownego pożytku Braci Pola· 

A ków Katolików w Ameryce 

S5 X. Jan Kasprzycki, C. R. Gen. Zgr. Zm. P. 
O 

tlOC 
CENA Ji:i)NE(;0 EGZEMPLARZA J()c 

W ADM1NLSTRACYI 

< Dziennika Chicagoskiego 
'M 1457 West Division ul, CHICAGO, ILL. 

-... -w — ^ 

MAG. 
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(Ciąg dalszy).^ 
— Wróć! Wróć! Wróć ! , 

I ezyto pod wpływom głosów tych, czy m 

stanęła w tej chwili przed oczyma droga posta 

dziewczęcia, wyciągająca ku niemu na odjezdnet 
ramiona, dość. że poczuł w sobie bezmierną tęskne 

tę i żałość i aż uchwycić się musiał za gardło jakb 

go ten ból miał wnet zdusić do cna. 

Wiec wstrzymał konia i odwrócił poza siebi 

I głowę, by rzucić ostatnie spojrzenie miastu niknącc 
mu w szarych mgłach wieczora i przyszło mu 11 

myśl, że wie, jakiem je zostawia, jak zostawia tyci 

których miłuje, a zwłaszcza tę. która mu milszą je? 
' 

nad żywot, le nie wie, jako zastanie, gdy powróć 
; tych, których dziś rzuca, nic wie, jak zastanie, cz 

zastanie Deate.... 

1 nagle zdało mu się. że zachodząca już nocnyr 
szafirem kopuła niebios, na której żarem iskier v.\c 

tych zaczynały rozsypywać się gwiazdy, zmienia 

się w czarny grobowy całun, owijający się dokoł 

jego nadziei, jego miłowań, jego szczęścia i ciągną 

cy je za soba w głab ziemi 
I » J w O W 

l 

i - x· 

Szczególne przygody Wartana. 

Podczas gdy to wszystko działo się we Lwt 

wie, Wartan na swym ścigłym bachmacie pół krw 

którego mu dał Stefan na dale'<ą drogę, tonął po pa 

[i po szyję w żółknących już, ale jeszcze pełnyęi 

świeżości i woni stepowych trawach i burzanacl 

Dnieprowego pobrzeża. 

Chłopakowi lżej istotnie zrobiło się na duszy 

gdy Lwów poczuł 7.a sobij. I>yła to natura prosta, 
ii 

le głęboka, zamknięta w sobie i napozór chłodna 

namiętna i entuzyastyczna. jak tylko być umiewa 

natury szlachetne jego plemienia. Sierota wycho 

wany przez pana Arvasudura w stanie służebnym 

ale z tem poszanowaniem, jakie w starym kupcu or 

miańskim i całym jego domu wzbudzała królewsk; 

prozapia sklepowego posługacza, W artan, od lat pa 

cholęcych dusze swą całą włożył \V jedno uczuci 

1 zapamiętał się w uczuciu tem tak, że mu po za nien 

świat stał się obojętny. Miłował Beatę istotnie, jal 

gwiazdkę, tylko, że zapatrzony w ona gwiazdę 
ni 

miał dla nikogo innego, prócz niej, oczu. Odjazd 
Gozdzkim do chorągwi wprowadził nowy czynni! 
w duszę i życie chłopaka. Poznał, ukochał wojnę, ; 

w niej związał się silniejszym niż przedtem węzłcti 

/ dawnym towarzyszem zabaw ryceskicll, przyjadę 
lem raczej niż panem. Miłość nic zmniejszyła się 

« le weszła w głąb duszy, stała się rodzajem ta jem 

nego, strzeżonego zawistnie przed okiem 
ludzkien 

kultu. Wobec świata, prawie wobec własnego serc 

młodzieńca przysłonił ją na zewnątrz afekt dli 

Stefana. 
i ; .r*«H /> 

Te dwa uczucia tak się zjednoczyły i tak się u 

zupełniały wzajem w sercu młodego żołnierza, że 
i 

stotnie nic było nic, oprócz prawdy w jego słowach 

gdy zapewniał swego pana o zupełnym braku 
za 

zdrości względem niego, choć mu odbierał u m iłowa 

ną, choć śmiałą dłonią sięgał po bóstwo,, któremi 

W artan ciche bił pokłony. Dusza ubogiego pachoł- 
ka ze szlachetnego była odlana kruszcu: w jej u 

uczuciach nie było egoizmu. W artan pragnął szczc 

ścia Beaty; sam go dać nie mógł, więc cieszył 
sit 

ze dostanie się człowiekowi, któremu ufał, że ją u 

kocha i potrafi uszczęśliwić: owszem ten jedci 

związek był mu naprawdę po sercu i gdyby nic u 

łożył się sam tak łatwo, Wartan byłby dokłaaa 

wszystkich sił, by do niego dopomódz i doprowa 
clzić. Ale W artan był przecie człowiekiem. To, c< 

się działo na Ormiańskiej ulicy, mogło mu być p< 

sercu, ale i szarpało jego serce. Chłopak oskarża 

siebie o samolubstwo i niewdzięczność, gryzł sobi 

pięści i po ziemi się tarzał, jęcząc głucho, jak 
ran 

ny zwierz, nic mogący 
ni ocalić sic, ni zginąć. A 

wreszcie rzekł znękanej duszy, że uciec musi choć 

bv na czas i wtedy to przyszedł pokłonić się Stefa 

nowi o zwolnienie ze służby. 

Dlatego to teraz, gdy afekt a!e i frasunek zc 

stał daleko poza nim, gdy owiał go wiatr stepów; 

przesycony wyziewami sian dojrzałych i więdnące 

go 'kwiecia, ogarnęła mu duszę błogość, jakiej 
(la 

wno nie czuł. Młoda pierś wezbrała m.u ochotą d< 

życia, w oczach zapaliły się błyski, gorące 
i puszcza 

u cwał konia i hukał potężnym głosem, aż rozlegał: 

się echem dalekiem po stepie, aż przestraszone zry 

wały się stadami przepiórki i pardwy. a dropi 

mknęły w dal. nic oglądając się poza siebie 
i borsul 

śpieszył ukryć się w najbliższej ianiie. 

Chorągwi hetmańskiej nie zastał około Chwa 

stówa, gdzie ją zostawili, jadąc do Lwowa. Komi- 

sarz księdza biskupa kijowskiego pouczył go jedna! 
zc wojska skupiają się koło Białej Cerkwi, dokąd 

te 

młodv żołnierz pośpieszył, mało co tylko odetchną 

wszy. W" Hiałej Cerkwi zastał istotnie chorągiew 

oddał list namiestnikowi Ostromęckiemu, który 

przeczytaniu zamyś'ił się nieco i tak mu rzekł wre 

szcie : 
— Pisze mi pan Gozdzki, żebym cię zatrzyma 

przy chorągwi, oszczędzając na fatygi wojenne, 
a je 

mu umyślnego posłał. Ale nijak mi to czynić, b' 

ludzi brak mi okrutny, a przvtem pierwszego lep 

szego w taki świat nie wyślę, bo i nie sprawiłb; 

się. Wieg odpocznij sobie dzień, boś zdrożony, 
a pc 

tem nazad ruszaj z pismem, które tymczasem wygo 

tuję- 
Chłopiec nic nie śmiał odpowiadać i o nic pytać 

'ie z oczu mu pan Ostromęcki przeczytał pytanie, ; 

że wiedział dobrze o jego przywiązaniu do Stefanii 

uśmiechnął się pod wąsem i dodał: 
— A to już wiedz, bo inaczej ze skóry mi ti 

wyskoczysz, że permisyę na wesele zawieziesz 
swe 

mu panu, jeno nie na długo; bo czasy takie idą. 
on i sam z dłuższejby nie skorzystał, choćbym nv 

I ją też i posłał. . . 

(Ciąg dalszy nastp). 

teićŻŁ. 
'· 
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WALERY FRZYBOROW8KI. 

Szwedzi w Warszawie. 
Powieść historyczna z lat dawnych. 

. . (Ciąg dalszy). 
Na szczęście butelka była cała. podano ją pa- 

nu Rafalowiczowi i gdy wypił nieco wina, zaraz 

mu si^· lepiej zrobiło. Przy pomocy Kacpra i Mać- 

ka, który się bardzo żwawo krzątał koło zemdlo- 

nych, pan Rafałowicz podniósł się i chwiejąc się, 

wsparty na czekaniku, rozglądał się dokoła. 
— Hm — mówił — teraz to dopiero rozumiem, 

\ . ,· j 
' * 

co to się stało. Szwedy <nas dostrzegli, a może u- 

słvśzcli, bo to w tych lochach głos rozchodzi si? 

daleko i strzelili do nas. że sklepienie i ściany w 

części korytarza, któryśmy przeszli szczęśliwie, za 

co niech będą Bogu W szechmogącemu dzięki", były 
zrujnowane, więc od huku się zawaliły. Otóż to, 

jak to było... Pan Jezus nas ocalił cudem prawie 
i jak tylko na świat Boży wrócimy, zaraz dam na 

Mszę św. do cudownego Pana Jezusa u Fary i 

krzyżem będę słuchał nabożeństwa. Ale cóż teraz 

mamy czynić? Wartoby, mociumpanie... 

t— Oho! 
— zawołał Maciek wesoło 

— skoro 

jegomość mówi mociumpanie. to już jest 
dobrze. 

— Stuliłbyś gębę, niecnoto, bo to wszystko 

przez, ciebie i zawżdy, jako widzę, masz pstro 
we 

łbie. Otóż tedy, należałoby obaczyć, zali 
on kory- 

tarz tak się zawalił, że przez niego nijakiego już 
nie 

będzie przejścia. 
— A to ja obaczę ! 

— ozwał się Maciek. 
— Jeno ostrożnie, bo może gdzie jeszcze 

skle- 

pienie wisieć i znowu runąć. 
— Ha! skoro jam wszyćkiemu winien, to ja 

powinienem pokutować 
— mówił Maciek — a zre- 

sztą, zginę, to i cóż? O, laboga, laboga, wielka mi 

rzecz! Raz kozie śmierć i tyle! 
— Strach tam chodzić i patrzeć. AYszyćko je- 

no w gruzach i cegły tak wiszą, że lada moment 

spadną, a przejścia nijakiego niema. 
— A 110 — zakonkludował pan Rafałowicz —1 

Pan Bóg nas uwolnił od Szwedów, ale już 
wrócić 

nic będziemy mogli, ani też cofnąć się. Musimy 
iśc 

naprzód i im prędzej stąd pójdziemy, tym będzie le- 

piej. bo tu niebezpiecznie czekać. Nuż się reszta 

zawali. Chodźmy, chłopcy! 
w 

Przeżegnał się i ruszył przodem, ale szedł wol- W 

no. stękając i utykając, przyczem bacznie oglądał 3 

sklepienie i ściany. Przekonał się jednak wkrótce, | 
że te były mocne i niebezpieczeństwo żadne od i 

, 
nich nic groziło. Xatychmiast zauważył, że powie- 
trze. wskutek zapewne zatkania się korytarza, a 

stąd braku przewiewu, stawało się coraz gorsze 
i 

jego starym piersiom brakowało odddccliu. 
Zatiwa- | 

1 żyli to także jego młodzi kompanioni, gdyż pocho- 

( 
*dnie coraz słabiej gorzały, a dym od nich, nie ma- 1 

jąc ujęcia, jeszcze bardziej psuł i tak już zepsute B1 

pmvietrze>< TZxcZ I 
— Hyleśmy się tu gdzie nie podusili 

— mruczał 

. Kacper, który od czasu ostatniej katastrofy, był ja- 
kiś zgnębiony, i całkiem stracił animusz. 

Za to Maciek był w jak najlepszym sosie. Szedł | 
raźno i dobywszy z tobołka niedojedzony przez m 

\ szczury kawał czarnego chleba, gryzł go z wielkim 

- smakiem i gadał : 
— A. laboga, laboga, wielka mi rzecz. Raz ko- fl 

- zie śmierć i tyle! 
Śmiał się głośno i ni stąd ni zowód począł śpic- a 

- 
' wać urywek z kolcndy: fij 

i ,.Hiszpan mówi, że w Madrycie 
Urodzone dziecię." 

ł Zdaje się, że więcej nie umiał, bo ciągle pow- 9 
- tarzał tę samą zwrotkę o Hiszpanie i Madrycie, a 

) .śpiewał głosem tak zabawnym i fałszywym, że Jj 
"> wszyscy śmiać się poczęli i rozweselili"i mniej zwa* | 
żali na to, że powietrze było zepsute i że jeżeli tak 

: dłużej potrwa, to się mogą podusić. Ale na szczę- 
' ście nagle powiał świeższy prąd, pochodnie jaśniej 
1 palić się zaczęły i znaleźli się w niewielkiej piwni- 

cy. z której po bliższem jej rozpatrzeniu, przeko- 
nali sic. że trzy prowadzą gdzieś korytarze. Prąd 

ćitr'/' ; triL- yhnuiomiptro fila zduszonych S 

i] 
* 

i 

piersi czterech wędrowców powietrza, pochodził z 

maleńkiego, zakratowanego okienka, umieszczone- 

go tuż pod sklepieniem piwnicy i rzucającego słaby, 

mdły blask światła dziennego. 
Pan Rafałowicz zatrzymał się i ciekawie roz-J 

glądać sic zaczął dokoła. Piwnica była dość wyso- 
ka. pusta i wilgotna, jak całe to podziemie i nie sły- 

chać tu było wcale turkotu wozów, który przez ca- 

ły korytarz towarzyszył prawie nieustannie pery- 

grynantom. Dowodziło to, że znajduje się ona już 
nic pod ulicą, ale pod jakimś domem. Maciek obej-i 
rzał się dokoła i spostrzegłszy trzy wyjścia, za- 

wólał : I 

— O, laboga, laboga, którędyż my teraz pój-i 

dzięmy ? 
Pan Rafalowicz nic na to nic odpowiedział, je- 

no rozwinął papier z prospektem mistrza Ascole-j 
go, popatrzał na busolę i rzekł, wskazując ręką na. 

otwór .po stronie prawej : 
— Tędy pójdziemy. Jesteśmy na rogu Dunaju! 

i Rynku, pewnikiem pod kamienicą pod św. Mar-j 
kiem. 

— A skądże jegomość o tem wic? — spvta 
ciekawie Maciek. 

— A wiem z tego prospektu. 
— O, rety, rety! jaki też to jegomość mądry! 
Na tę naiwną uwagę pan Rafałowicz nic 

nie 

odrzekł, tylko zwinąwszy spokojnie papier z pla- 

nem mistrza Ascolcgo, ruszył naprzód. Korytarz,' 

którym teraz szli był dość wysoki, ale nadzwyczaj \ 

wąski, tak że pan Rafałowicz, który był gruby i 

miał brzuch, z trudnością się przeciskał. Zapano- 
wało znowu milczenie, ile że powietrze poczynał ) 

się w tak* wąskiej szyi psuć,a przytem korytarz dość 

gwałtownie się obniżał, co nie zdawało się zapowia- 
dać nic dobrego. Pan Rafałowicz, widząc to obni- 

żanie, rzekł: 

(Cięg (ialsz^ fiwraDl). 
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DLA CZYTELNIKÓW j 
DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
Zadecydowaliśmy dać każdemu 

czytelnikowi Dziennika Chicago- 

skiego 15c (wyraźnie piętniaście I 

centów) w formie 5 kuponów, każ-j 
dy kupon warty 3c, które przyj- i 

mierny z dodaniem 10c gotówką i 

lub w znaczkach pocztowych za | 
śliczną MAPĘ POLSKI wartą 25c. S 

Tylko S kuponów numerowane po jj 
sobie i 10c za każdą Mapę Po!ski. ? 

(F^ocztją ISc) 

" 

• Kupon. S 

Za- pięć kuponów numerowanych jeden po 

drugim i ioc gotówką lub znaczkami poczt, 

(przez pocztę 15c) damy MAPĘ POLSKI 

w roku 1771. — Wyłączny nakład Dzienni- 

ka Chicagoskiego, z globusem całego świata 

albo Stanów Zjednoczonych i Kanału Pa· 

namskiego na odwotniej stronie. 

Mapy są drukowane w wielu kolorach, 
nad" 

zwyczaj wyraźnie na pięknym gładkim trwa" 

łym papierze; format 22 x 30 cali. 

Nadają się najbardziej do szkół parafialnych, 
bibliotek i biur. 

Kupony trzeba przynieść lub posiać 

pocztą do biura 

Dziennika hicagoskiego 
1457 W, Division ulica, Chicago, ILL· 

V 
tą* v wr 

NIEBA! 

Książki do nabożeństwa dla poboż- 
nych chrześcian katolików S 

ZAWIERAJĄCA 
najpięknieisze modlitwy, tudzież nalx>;>.eństwa i nowenny do 

.Najsłodszego Serca Jezusa, Najczystszego Serca Maryi 
Panny i św. Antoniego Padewskiego 

Z DODATKIEM PIEŚNI KOŚCIELNYCH 
ZKURAfci UŁOŻYŁ 

KS. JÓZEF FOŁTA 

C 

Ks^.ka ta zawiera przeszło 900 stronie dru'^u. ma pfękne rłoeoo· 
brzcifl 1 Jest dobrze oprawiana w nadzwyczaj trwułą skArk-j. 

Cena za egzemplarz $1.25 z przesycą $1.35 

Mamy takie same książki. tylUo w lcpewj 1 oziobnirjsrH· prawie, ta które 
liczymy sa eKieuiyiarz Sił-OO. z przesyłkę ®1 OJ. 

Biuro otwarte oodiienule d»> »o«lriny 7iSO wleceoreifc wyjljtklem 
niedziel 1 śwSi^t urt»c*yetjrch. 

DO NABYCIA W DMINISTRACYI 

1455-57 W. DIVISION ULICA, CHICAGO, ILL 

^1?! 


