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Często potrzebujesz nieco ciepła 
* w rychłym wypadku, gdy jeszcze 
nie ogrzałeś pieca. 

\ każdej częśri domu potrzebujesz ciepia, 

a otrzymasz je najszybciej przez Perfection Smokeless 

Oil Heater. Perfection jest najpewniejszym piecem w 

handlu i możesz go przenosić gdzie zechcesz. 
Postaw go w sypialni lub w łazience, a możesz się ubierać 

z przyjemności q w najzimniejszy poranek. Da; ro do jadalni, a 
wczesne 

ł>niadan;e z przyjemnością spożyjesz. Przytkniesz zapałkę o zmroku, 
a wszystko staje się miłem teeo wieczora. Ten Perfection Smokeles 

Oil Heater, jest pięknie u kończony i ozdobiony. Bęben jasny lub nie- 
biesko malowany z niklowym Rarnirurk:em Specyalny automatycz· 
ny przyrząd czyni niemoźiiwem dymienia. Palnik nie może się rozbić. 

Wszystkie części łatwe do czyszcz. Gaiiciel u szczytu. Zimna rękojeść. 
K.upi*z w^rędsie, 1-jb pis* o cpUsw; cyrlu2a« de «ceacyi 

Standard Oi! Company, 
(An Indian* Corporation^ 

DOKTOR WISSIG SKKŁ ! 
lecz? wszystkie choroby mężczyzn i bbiat osz v: g ąda jak zastarzała I zaniedbana one są 

Wy-czył juz tysiące chorych. Leczy wszelkie choroby żoł idlra. płuc, nerek i pęcherza 
takie zatrucie krwi. choroby skórne, raay, rcn.natyrno, bćl głowy, ból w krzyżach, kaszel, 

bil gardła ora* wszystkie tajne choroby męiczyzc lub kobiet. Jeżeli inni nie mogli was 

wylec zyć, przyjdicie tu a przckeaacie się sami co on może dla was uczynić. 

Daje swoje własne lekarst-wo, orxr 
lecz7 najnowszymi elektrycznymi 

przyrządami. 

Godzin? biurowe od 10 do 12 i od 3 do 
4 [w poi ud.; cd 6 do 8 wieczorem; 

! w niedzielę cd 10 do 2 popolud. 

Pamiętajcie adres: 1759 W. 18ta ul., rógWood ul. 
(Nad składem obuwia.) Telefon Canal 

DOKTOR A.LITVIN 
Otld i mieszkanie: 

835 Milwaukee ave., róg Eston ave. 

Koszt jest 
bardzo niaiy. 
$1 za lecze- 
nie z medy- 
cy 4 wiącz. 

Leczy choroby mężczyzn, dam 
1 dzieci własnemi 'medycynami 
Zwraca specyalną uwagę na wszelkie 

chroniczne choroby 
Godziny ofi<otre: Od 9 rano do 9 wieczo- 

rem kaidego dnia. We czwartki popołudniu 
wyiącznie leczy choroby kobiece. 

Telefon >lonro» 5734 

Odwiedza pa 

cyentów we 

dnie i w nocy 

Każdego cza- 
su gdy zażąd. 

DLA CZYTELNIKÓW 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
Zadecydowaliśmy dać każdemu 

czytelnikowi Dziennika Chicago- 

skiego 15c (wyraźnie piętniaście 
centów) w formie 5 kuponów, każ- 

dy kupon warty 3c, które przyj- 

miemy z dodaniem 10c gotówką 
lub w znaczkach pocztowych za 

śliczną MAPĘ POLSKI wartą 25c. 

Tylko 5 kuponów numerowane po 
sobie i 10c za każdą Mapę Polski. 

(F^ocztą 15c) 

Kupon 
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 Chicngoskiego, 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 tr/eba przynieść lub posłać 

pocztą do biura 

Dziennika hicagoskiego 
"" -· m TTTTWgfTOFBIIMWBB^B^BŁMI 

1457 W. Division ulica, Chicago, LL 
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Powieść z o- 

statnich lat 

panowania 
Zygmunta III. 

MAG. 

(Ciąg dalszyj. 
— Nie dopuścił tego Ałłach! — wykrzyknął 

mutfi. 
— Ufam w Tego moc, ale czujność roztropna 

nieszczęściu zapobiega. Wnet też posłałem czausza 
do wojewody Mirona Barnawskiego, by go tu bez 

omieszkania sprowadzić, o którego losie, mniemam 
nie powinno być wątpliwości, ktokolwiek go tu be- 
dzie sądził, bo zdrajca to oczywisty. 
— Któż go sądzić będzie, jak nie asza Wspa- 

niałość. — zauważy} Rcdżyb. x 

— Ałłach losami ludzi kieruje i księgi przezna- 
czeń jego nikt nie zna, — odparł chłodno wielki V;e- 

zyr. 

I dodał po chwili bardzo cicho: 
— Prócz gwiazd. 
Ale tych słów nikt nie dosłyszał w Dywanie. 
Wielki wezyr jednak wyjął nowy zwitek pa- 

pieru z mosiężnej tuby i podniósłszy głowę, dał 

znak oczyma stojącemu we drzwiach czauszowi. 

Czausz zniknął na chwilę, poczem zjawił się, wiodąc 
za sobą starszyznę wojskowego oddziału, który o 

świcie przybył na dziedziniec Janczarów. \ niesio- 
no za nimi stosy łupu i podarków. Przybyli padli 
na kolana, bijąc pokłony. 

Bądźcie pozdrowieni, gońce dobrej wieści,— 
rzekł im Hafiz. 

Poczem, zwracając się do innego czausza, do- 
dał : 

— Zawołać tu wezyra podarków, niech odbie- 
rze przysłaną daninę. 

Wtedv aga. przywodzący całej czecic, podniósł 
w górę słój, trzymany w ręku. 
— Oto głowa Czalik-Derwisza, szeicha zbun- 

towanych Druzów na Libanie. Przesyła ją do stóp 
padyszacha, (którego dni niech będą wieczne!) słu- 

ga i pies jego. Koczuk-Achmet, basza Damaszku, 

jako dowód zwycięstwa nad tym buntownikiem.) 
Oby i głowa drugiego buntownika z Libanu, Fakre- 

dyna, znalazła się tu jaknajprędzej ! 
— Oby tak się stało! Druzi rozbici? 

Do szczętu. Ten zdrajca dał głowę pod ka- 
towskim toporem, a oto głowy jego pomocników i 

przywódców zbuntowanych pokoleń. 
Do „Izby Wspaniałych odzieży" z tem ? 

Deputacya oddaliła się. Przybyły inne. jedna z 

głową groźnego buntownika Baba-Omrewi, przy- 

wiezioną z Karahissaru, druga z głowami przy- 

wódców powstania turkomanów, Bajuni-Indżelibe- 
ga, Hadżi-Achmeta i Omera. 

— Wszyscy już? — spytał wielki wezyr, gdy o- 
statni z wysłańców bili na odchodnem salamy. 

Jeden jeszcze pozostał odrzekł czaus. Po-1 
słaniec od baszy z Diaberkiru. Murtezy. 

Ale nim Hafiz basza miał czas wydać rozkaz, 

drzwi otwarty się z łoskotem i brew \vszelkiej ety- 
kiecie i obyczajowi wschodnich ludzi wbiegł przez 
nie młodzieniec w stroju janczarskim, ale i lśniący 
cd klejnotów. Na bladej twarzy jego malowało się 

przerażenie. 
Hafiz spojrzał na niego z wyrazem zdziwienia 

i nieukontentowania. 
— Co ci jest, Hassan-Ago. i czemu przycho- 

dzisz tu tak późno i w tak nieprzystojnem podnie- 
ceniu? 

Hassan, jeden ulubieńców Amurata IV, świe- 
żo przezeń mianowany agą janczarów, przypadł do 

wielkiego wezyra i począł wołać zdyszanym gło- 
sem. 

— Nic czas na długie słowa! Wspaniały. Bunt 

janczarów, bunt spahisów! Miasto wre! Tysiąc han- 
dżarów zawieszonych nad naszemi szyjami! Do-| 
stojni! Ratujmy się! 
W spokojnym i majestatycznym Dywanie po- 

ruszyło się i zakotłowało. Ale wielki wezyr wycią- 

gnął rękę, nie poruszając się z siedzenia i uśmierzył 

zrywającą się burzę. 

Uspokójcie się Dostojmi, — rzekł stanów-1 
czvm głosem. Dajcie mi spytać agę, co widział i co j 
wie, byśmy osądzili, czy to nie fałszywy popłoch. 

Y tej chwili drzwi z trzaskiem się rozwarły i do | 
sali wbiegł peik pałacowy w potrzaskanym hełmie. 
/. krwią, szkarłatnemi strugami sączącą się po złoto- 

litym żupanie. 
— Panie! — krzyknął. — Wojsko zdobyło Bab- 

Hamajum i rozbija teraz Bał-el-Salem. Za chwile 

tu wtargnie. 

Dygnitarze Dywanu porwali sic z miejsc: je- 
den tylko wezyr pozostał spokojny i nieruchomy rn 

tfwem podwyższonem siedzeniu. 
Po chwilowem poruszeniu i zamęcie zapanowa- 

ła cisza, jaką zwykło sprawiać osłupienie i przera- 

żenie. I wtedy przez gruby mur gmachu doleciał 

| odgłos walki, tłumiony ale wyraźny : szczęk bro- 
ni. wycie nacierających, jęki rannych, strzały mu- 

szkietów. Zdawało się, że to morze huczy, miotane 

wichrem i burzą. Ryk ludzki, jak żywiołowy ryk fal. 
zlewał rozpierzchłe głosy w jednolitą, straszliwą ca- 

łość o niewypowiedzianej grozie. I ryk ten rósł, po- ] 
tężniał, zbliżał się. 
— Wyłamali drugą bramę! Są już w dziedziń- 

cu Ambasadorów! — wołali blademi wargami sto- 

jący przy drzwiach. 

Tłum dygnitarzy Dywanu zakołysał się, jak nic 

spokojne morze. Wielki wezyr podniósł oczy w gó- 

rę i usta jego poruszyły się szeptem. 
Powtarzał z pamięci surę koranu o śmierci 

którą odczytują przy konających. 
Ale w tej chwili zielona firanka nad jego gło- 

wą, szarpnięta gwałtownie, rozerwała się i zwisła 

u złoconej kraty, a za kratą ukazała się smukła a 

wyniosła postać dwudziestoletniego młodzieńca o 

posępnem i dzikiem" wejrzeniu ogromnych czarnych 
oczu, o cerze oliwkowej i ważkich, dumnie ściągnię- 

tych ustach. W oczach paliły mu się ognie niepoha-j 
mowanej wściekłości, ale usta drżały trwogą, a głos 
ochrypły był i niepewny. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

' J 
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WALERY PRZY BORO W SKI. 

Szwedzi w Warszawie, 
Powieść historyczna z lat dawnych. 

(Ciąg dalszy). 
' 

— Hm! acpanu się widzi — ozwał się na to 

Źórawski — że skoro ci łęykziocwe -o—Łź,b?mFpł 
wybrali na raj-cę do ratusza, toś już wszystkich mą- 
drości się obłykał. A, widzisz, ja tobie powiem szla- 

checkim rozumem, który zawżdy jest lepszy od mie-| 
szczańskiego, że te klucze mieć można. 
— A jak? 
— Wykraść je ! 
_ Ej _ pan Rafałowicz machnął ręką i odwró- 

cił się, dając tem poznać wyraźnie, że z panem Żó-] 
rawskim niema o czem gadać. 
— A nie żadne ej, jeno tak ! — zawołał pan Żó-| 

| rawski i chwytając Maćka za rękę, spytał. 
— Tyś syn kramarki Madejowej? 
— a ja. 
— To słuchajże mię pilnie. 
To rzekłszy, pociągnął "Maćka inaprzód, prze—] 

skoczvt rozciągniętego we drzwiach trupa Frytjofa 
i wyciągając rękę, szepnął : 

— W idzisz te schody? 
Wszyscy zaciekawieni, znudzeni wreszcie tak 

długim pobytem w tym lochu i strasznym wido- 

kiem trupa szwedzkiego, poszli za nimi, patrz} li 
słuchali pilnie tego, co pan Żórawski prawił. Gdy 
wiec Maciek powiedział, że widzi schody, które, i-j 

Istotnie z kamienia wykute, wiodły gdzieś na górę,| 
Żórawski rzekł : 
— Terni schodami, co je jeszcze za książąt ma- 

zowieckich tu zbudowano i tędy .chadzały różne cza- 
rownice do ostatnich Piastów: Janusza i Stanisła- 

wa, 
— można się dostać do komnat jaśnie wielmoż- 

nego gubernatora W ittenbcrga. 1 am są drzwi, u- 

kryte w ścianie i jak naciśniesz guzik, zaraz się ot- 

worzą. Otóż w antykamerze na obozowem łóżku 

składanem, sypia imćpan Mandersterna, i pod po- 
duszkę skórzaną kładzie sobie klucze. Zrozumiałeś?1 
a wy zrozumieliście? 

— jużcić — odpowiedział za wszystkich pan 

Rafałowicz — to co waćpan mówisz łacno zrozu- 

mieć. Ale coć nam z tego, że wiemy gdzie są te klu- 

cze, kiedv ich przecie z pod poduszki pana Mander- 
stcorny, nikt nie wyciągnie. 
— Hm ! to już wasza rzecz. Ale ja wam coś po-1 

wiem. Po tych lochach różne mary chodzą, dusze 

pokutujące a może i sam Antychryst. To też ja rn\-| 
ślę, że i wy jesteście takiemi marami, które posturę j 
ludzką przybrały. Bywa to, bywa. 
— Ale co też jegomość plecie. Co my za mary! 

— zawołał Maciek. 
— Ano... ja nie wiem, ale to'bywa i Szwedy...j 

to jést rzec chciałem jaśnie wielmożny gubernator 
Wittenberg wie o tych marach i sam słyszałem, jak 
gadał, że go czasem nawiedzają i dręczą. A prz,y~ 
tem oni tam śpią mocno, bo rano wstają teraz, bo 

się boją wojska Rzeczypospolitej, powiadam wam. I 
— To prawda. Ale cóż owe klucze." — pytał 

pan Rafałowicz. 
— A cóż? słyszałem jak ten wyrostek (tu 

wskazał na Maćka) co ma gębę tak z przeproszę-1 
niem głupią jak dynia, powiadał, że sic przebierze 
w ten oto biały płaszcz i pójdzie straszyć jawnie 
wielmoż 
— Już wiemy. Wittenberga — przerwał znie- 

cierpliwiony pan Rafałowicz. 
— To właśnie, jaśnie oświeconego generała 

Wittenberga — ciągnął niezbity z tropu Żórawski 
— niech więc idzie i klucze zabiera. 

— A pójdę! — zawołał Maciek — co nie mam 
iść ! Wielga rzecz ! O, laboga, laboga, raz kozie 

śmierć. 
I począł pośpiesznie nadziewać na siebie] 

płaszcz, ale Źórawski go powstrzymał. 
— Powoli, powoli, nie teraz. Jak północ wybije 

na półzegarzu zamkowym, to wtedy pójdziesz. I to 
•niebawem nastąpi, bo noc już jest oddawna, skoro | 
Frytiof przyszedł... Uśmierciłeś go, uśmierciłeś,] 
szkoda tylko jego duszy heretyckiej, że pójdzie na 
wieczne męki. 

Umilkł i rzekł : 

— Teraz zaś chodźcie za mną, tu Szwedy nie-] 
długo zejdą, szukając Frytjofa. Zaprowadzę was w 
takie miejsce, gdzie nas nikt, choćby nic wiem jak 
szukał, nie wykryje! I powiem wam, że mi wszyst- 
ko jedno, czy wy mary jesteście, czy też prawowier 
ni katolicy. Ja was się nie boję i koniec! 

o 

ROZDZIAŁ XX. 

Pan Żórawski jednak > przed wyruszeniem, 
wziął zwłoki biednego Frytjofa i wciągnął do piw- 
nicy, poczem drzwi żelazne zamknął starannie na 
klucz, który tkwił w zamku i klucz ten zabrał ze 

sobą. 
— Będą myśleli te inne Szwedy, jak tu przyj- 

dą, że Frytjof zostawiwszy mi żywność, poszedł, 
sobie gdzie i tym sposobem kilka godzin będziemy 
mieli cza^u. A co, panie rajco mieszczański, czv| 
głowa szlachecka nie lepsza od waścinej? 

Pan Rafałowicz nic na to nie odrzekł, jeno ra-l 

mionami ruszył, choć w głębi duszy musiał przy-| 
z-nać, że imć pan Żórawski mądrze to wykalku- 
lował. 

, 

•Nakoniec ruszono naprzód z panem Żóraw-| 
skim na czele, który drogę pokazywał. Szli lochem 

wąskim, po dnie którego woda nieczystą i cuchną- 
ca płynęła, tak że Maciek co chwila nos zatykał i 

wołał : 

O, retv! rety... nos mi odpadnie! 
Ale, że wszystko na świecie ma swój koniec,) 

więc i ta peregrynacya po niepachnącym lochu | 
skończyła się. Pan Źórawski skręcił po paru schod- 
kach do jakiejś niewielkiej piwniczki, tu odnalazf 

małe drzwi żelazne, na#zasuwę jeno zamknięte, ot- 

worzył je ze strasznym zgrzytem, -bo były .zardze 
wiałe i zatrzymując się, rzekł: 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

il. = f 
Słynne' czekoladki na przeczyszczenie 

EX-LAX 
Usuwa zatwardzenie · 

Dopomaga trawieniu 
Utrzymuje krew czystą 

Ex-Lax smaczne czekoladki na przeczyszczenie słjj. polecano 

przez lek»rzy.jako łagodne lecz pewne lekarstwo nu zatwar- 

dzenie we wszystkich formach. Ex-Lax uradowało tysiące. 

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

i jinvYos* 

1152-54 MiwauKge'ave: ^CHICAGO, Cl. 
WS/l 1.1x11/ (MMiAWV, K^hŻl \C 
\S VKOM P(MF.f)\lV( /0 

• in innu mi. 

Podpory na skrzywioną koić pacierzową 
Da łetwe tygodmow* spłaty. pa 
cenaih fiibrywnych. Ta niefor·· 
mootć był» wylecxon% w fel^cacłi 
wypadków, 1 W»ei pomdx m« 
ietay. 
Wyrabiamy środki różnego ąa. 

tunku. oru «rtacsne członki, 
etc. 1 spriedajemy j· na łatwe ty« 
godnlow· aplety. 
Mn ex oddalał paeów je*t nujle. 

pifj «owy w tuieécl*. Je/.elJ 
pomebuJ*el*paaa, opaski brr.usz. 
naj lub elastycznej pońer.orhy, 
wówc»m prerjuicle do nae. Weiey. 
stfco sprzedaje dą po4 ftraraticyą 
l (1*<*une joet prie/, paut J. 

Lorch, naeiejjo eksjerta dla pa· 

Dnmsfoa obslupa. Otwarto codziennie o<J 
pano, do 7 wieczorem. W niedzielę od U rano do 
12 » południu. · 

Hottingera Fabryka 
801 Miiwaakee Avenue, 

Naruinlk Chieafo Avenue.— otep^ti* 
Wcioio elcw»W* 

DR. CARTER 
leczy *zovraie oczy 
w jeflnrj wizycie, bez b 

ilu lub uoża. Także leczy 
iblifkl i daleki wzrok, Lól 

igłowy, zaogniono oczy, 
«katarakty, spadające po· | 
iwieki, itd. jego własną j 
Pmetodą. 

Otrzymujecie korzyść jego 17 lat doświadczenia. 

KONSILTACYA DARMO. 

Dr. F*. O. CARTER 
tpecynlUtu ucwi. usz. i.osa i Rardii. 
12 O S. STĄTE UL. 

rierwez· drr.wl na północ otl ,.Th* Kair"'. 
Oridz. od & do 5. W uied/iele od 10 do 12. 

& 
" 

Na 

Katar Nosa | 
i Zą3«?B!en,e 

25 cfw v/ aptekach. ' 

Wikarówki ubycia po polski 
napisane"w paczce. 

Jpfceii nie możecie dostać u aptekarza, piszcie 
: 

do F· Ad. KU liter <& Co., 74-W WashintOD St* 
New York City. 

ORTn. SCHRyS 
POLSKI DENTYSTA j 

•fTkoartra wszelkie roboty dontystvczcj ·· I 
fiłnt n&jnowezetro systemu 1 po umiarkowani ci* ! 

cenach l gwarantuje takowe na lut . 

Milwaukee ave., róg Center j 
Uodziajr; Od 8 rano do u wieczór; w tUMlilalf o4 I 

w» do « j»ooimlaUk — 

Max K. Kaczmarek 
ADWOKAT 

LOKALNY O FIS 

1133 W. Chicago Ave., 
pomiędzy Centre i May ulicą, 

we wszelkich eprawhch sadowych wytszego eądu, 
tyczących si«i pokaleczenie. epartkobieretwu, pa. 
teutowych. rozwodowych, karnych. Zarazem po· 
larzone jr-.t biuro wh A'.'o"·· i «praw zaęra* 
licznych y· ' '·*'·*«" v j,. 

· · '· «« · 

^1'orada może brć znulącriiitua listowni·._ 

dmund K. Jarecki 
ADWOKAT 

Ofliw mlcArloi pokój 1913 ( 10-t« ptęt*^ 
arcroa BUDKKK. południowo nwhutil | 
róg; Mourn·! Clark ul.— Tel. Rando'ph WK. 

t^ doniti wlec/oreua; 156 ArmlUft ·»· I 

w'·&«·> ulicy. — Teiefon HumboWt 1 ! 

Przecięłam abstrakty, poirednicię w żaku, 
« reuluości, zajmują alę sprowuml spadno»* 

1 o odszkodowanie. 

W. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

PlBttykuje 0 wezyttLkich f^dach 
Dfir 59 Clark ci., nar. Randolph 
••kój 307, 3cie piętro. Tel. Central 7071. 
Q® wtorki l ozwartui wlrc/onirni v. biurze Zje· 

tQUflL <·»4 Mal»· 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

69 W. Washington ul., Gic piętro 
Telrfop Randolph 32QG 

Wieczorem: 9206 Commercial Avena* 
Telefor» South » hlca/ro 8224 16813. 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

Pokoje 311 do 324 Unity Bld^. 
Ol· Central "192 i 713 Antomatlo 42-47C 

127 S. Dearborn ul. 

Pfievaorcm od 7 <*o 9. Pokój so4 Home Baal | 
Bid*. Telefon Monrue98l. 

1 22 K. Ashland ave. 

Aug. Q. Urbański 
ADWOX A 

Mb: 414 I 415 HOME BANK SUDYKĄ 
Mllwanke· I Ashland avenues. 

Mlejzkante: 204» THOMAS ULICA. 

Eilefon 
w ofiftie: "Vlef ju w >r.iav I 

ONKOE >37. HUMBOLDT 81*8 
« 1'rakŁj-kuJ· wm wsayatkicl: «adach. i 
biuty warn w sprawach kanna 1 «pia rsala'·** [ 

Stefan R. Carynski 
ADWOKAT 

Praktykuje we ws/.yslkirh sądach 
1121 W. Chicago Ave., róg May uL 

Telefun llnyniurket 6'i'Jl 

Godziny biurowe: Od 8::K> rano do9:.'»0 wieczorem 
Członek Spółki Adwokuc. „Brown i Carynski". 

Zajmująca gra dla młodych, 

"Fonalcia Mie Całuje" 
Najnowsze kaiiv do zabiw*. figlarne i dowcipne, 

CENA 45c 
Pieniądze można pr/ysł»^ w lc łub 2c, markami, 
lub erebrem dobrze owiniętym. 
M. NOVELTY CO.. I5ox 12» 

PETERSBURG, VIRGINIA 

ANTONI LATKO 
Kucharz Europejski 

Przyjmuje wszelkie zamówienia 
w zakres kuęliarstwa wchodzące 
i wykonuje je ze starannością. 

CENY NADER UMIARKOWANE. 

1526 Tell Place, Chicago, 

DR. F. J. KKANZ 
1401 lfuroil, róg Noble Tel Mooroe4324 
Polski lekarz szpitala Park Avenue 
Speeyalista rbnrób mężczyzn, kobiet, dzieci 1 

«kuszer. Lecsę wszelkie chorohy mężczyzn. re< 
umatyzm. zatrucie krwi, choroby żołądka, płuc, 
nerek, serca. oczu. gardła i uszu 
UodZlny: Runo od 10 do li; popołudniu od 1 dfl 
k: wieczorem od do 8; w niedzielę rano od 10 do 

11: popołudniu od 1 do 3. 

Potrzeby Plnmbiarskie 
po cenach hartownych. 

Sprzedajemy każdemu po hurtownej canta. 

LEV1NTHAI PLl'ilBINO SLPPLY CO.,. 
teai W. iilvitloB oL. n*r. Uanhf.aii 

Frzynleece nazwę 1 numer waszego Cfceca. Ma· 
dla każdeero rodzaju pleoów we/.ystkio 

CZĘŚCI PIECÓW 
H MABGOLI8 

697 MILWAUKEE AVENUS 
Naprzcclnr Hurra alicy 

PlMe reperujf— Pleee ntiilqjf. 
Ifcto* otwarty wieoior.L s nljnQiMi 

Dr. Iiulla 
]Rolsk:i dentysta 

Milwaukee Ave., róg Ashland ( 1 

Ofis o'.wa*ty od 9 rano do 9aj wieczorem; 
« Niedzielę od 9 rano do IszeJ po pot 

Pełny garnitur zębów od S5.00 I wyże]. 
Robota mostkowa od $3.00 i wyżej. 

Wszelka robota wykonana bez bóle. 

^wey Aedreue. Frez., R. joo>-· rana. 

William Le^ner, Wioeprei. i Kaayer. 

CONRAD SEIPP 
BROWAR 

I Pfwn R1JTELKOWE 
27ma ulica i Cottage Grove ave. 

Caleaet 730 I 869. ClilAG^ 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekarz i Chirurg 

Specyalnie wc wszystkich chorobach 

mężczyzn, kobiet i dzieci 

027 Noble ul. Tel. Monroe 1554 
Godziny otisowe do 9 rano. od l do D wieczór 

Pros/ę dobrze zauważyć num ;r domu i przyjśi 
wprost do ofisu. 

Wszvstkio choroby męskie, kobiece I 

dziecięce leczymy absolutnie darmo w 

NORTH WESTERN 
BEZPŁATNEJ KLINICE 

Przeprowadzonej pod nr. 

1325 Milwaukee Ave. 
Godziny: Rano od 9 do 12: od 2 do 5 popołud. i od 
6 do 9 wieczór. W niedziele od 10 do 1 popołuda 

FRANK KLAJDA 
Budowniczy i Konlraklor Ciesielski 

Przyjmuje nowe roboty, przeróbki oraz wmoIi 
kle reperacye w zakres ten wchodztte& 

Ceny bardzo umiarkowane. 

1361 Noble al., róg Blackhawk ulicj 
Telofon liny market 2273 

Lekarz ze Starego Kraje 

DR. F. FR0NT-D0BIJA 
Byty asystent kliniki Wiedeńskiej 

i Berlińskiej 

Leczy wszystkie choroby mężozyzn, kobiet I dzM 

Smktnii H64 Milwaukee ave. 
Blisko Division uL Toiafan Hiymutił 17TI 

Godziny od 10 do 13 w połud. i od 5 do 8 wioca 

<|^ W. Słomińska ^ 
H 25 Milwaukee ave. Chicago, III. 

NAJSTARSZA FARRYKA POLSKA 
Ceny umiarkowane 

Wyrabia chorągwie, sztandary, odzna- 
ki, szarfy, berta, pieczęcie, itd. 

Robcta pierwszorzędna. Odznaki Zjednoczenia 
po 24 cent, jak pcprzetjoio. 

BELLS 
Church, 
Chlmv 
Peal 

Stenoriil Bella » Hpeolatty. 
MMut 0.11 temmirj 

KRÓL NOCY 
Powieść irlandzka przez 

A. de Lamothe. Przetłó- 
maczona na polski język. 
W 2 toinach, oprawnych, 
tylko 

75 centów 

DZIENNIK CHICAGOSKi 
1457 W. Division ni., Chictgo 

Wysyłamy katalog kslątek 
* ifdaal'e. 


