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CODZIENNIE | Wiecaor«mi-od -ej 
do 8:30 

od l-«eej do -tej popołudniu Wtorki, Cvwmrtlci i Soboty, 
TBLKPON MONROK f.92 

piietzkanie 1800 W«t Chicago «venue, rfc W ul HHy. T«ł«fH InHłfl ;/n 

DR. Lu S. SZUMKOWSKI 
Lek ars, chirurg i akusoer 
» miejscu byłego DR. P. J. RAN Z 

otis I mieszkanie: 1401 W. L'KON UL. róg NOBLE UL. 
Telefon Monroe . 

Leczy specyalnie wasestkto chorobv mzczvzn. kobiet i diieol. 
- Le<*zy także elektrycznośoi% 

(X-RAYj. Przyjmuje chorych we wszystkich godzinach. 

PioL-n* | Dzii jeszcze wyślij "5 centów w Jedno cen- 
IcKua paUllalKa . towych znaczkach, otrzymasz ten śliczny 
1 ' pierścionek. artystycznie wykonany, gru- 

bo złotem, nakładany z gwarancyę. Mfakl albo riaraaki. 

JANASZEWSKI I JANUSZEWSKI 
178 TREMONT ST.. DEPT. A BOSTON, MASS. 

UWAGA! G'uborfé palca najlepiej zmierzyć skrawkiem rapieru iprzy- 
w 141#> *»» z należvto4cia za rierścionek. 

Każda niewiasta 

powinna mieć własny 

OilCooK-Stove 

on> 

Prze* to masz czystą, chłodnę kuchni Mniej pracy 
a lepaze gotowanie. 
New Perfection, jest zawsze gotowy do użytku. Bez 

rąbania drew, bez wynoszenia popiołu. Robione są 

o 1, 2, 3 i 4 ogniskach z wieszadłem na ręczniki i 

pułeczkami.—Wskazówka, wiele oliwy w rezerwo- 
arze. Najlepszy materyał do opalania "New Perfec- 
tion" do ogrzewania i do lamp jest 

" Perfection Oil. 

STANDARD OIL COMPANY 
(Aa Indien· Corporation) 
w CH1CAGQ, UJ- 

DOKTOR A.LITVIN 
Otto 1 

835 Milwaukee ave., róg Ełston ave. 

Koszt jest 
bardzo mały. 
$1 za lecze- 
nie z medy- 
cyna włącz. 

Leczj choroby mężczyzn, dam 
I dzieci wltfsnemf ntedycyuami, 
Zwraca epceyalną nwagę aa W»*elkie 

chroniczne choroby 
Godziny oflsowe: Od 9 rano do 9 wieczo- 

rem kaideAo dnie W« czwartki popołudniu 
wyłączni· leczy choroby kobiece. 

Telefon Mouroe 5734 

Odwiedza pa 
cyentów we 

dnie i w nocy 

Każdego cza- 
su gdy zażącL 

DOKTOR fISSIGisii 
lawy wazystkfe choroby maiczyzn I iabiat bez trf'odu jat zastarzałe I zaniedbana ona 39 

Wyleczył Jni tysiące chorych. Leczy wszelau choroby żołądka, płac, nerek i pęcherza 
takie zatracie krwi. choroby skórne, reny· reumatyzm, ból iłowy, ból w krzyżach, kaszel, 
ból fardła oraz wszystkie tajne choroby męicsyzn lab kobiet. Jeżeli insi nie mogli waa 
wyleczyć, przyjdźcie tu a przekonacie ei{ sami co on tnote dla was uczynić. 

Pamiętajcie adres: 1759 W. 18ta ul., TOg Wood lll. 
(Nad składem obuwia.) Telefon Canal 3-63 

COVGHS · COLDS · SORE THROATS · 

•NEVRALGIA · RHEVMATJSM · 

$ SPRAINS AND BRUISES. 
& PAPRiCHTER Cr CO., 74 WASHINGTON ST., NEW YORK. 

X WARSZAWA I BUFFET, RESTflURA6YA 
I KAWIARNIA 

Przekąska ciepła i aimna caiy dzień. 
— Koaoart co dzień wieczo- 

rem o god*. 7-mej wolnym wstępem do reatauraoyi. — Polec» 
dwie pierwezorrdne reetaurac^o aa pierwazem i drągiem pl*p 

trze, które tą aawsae de ueługl Szanownej Publicznoćei. 

FR. KENDZIORA 
1203 Milwaukee Avenue. · T«kf«e Mmtm 5& 

KSIĄDZ 
: ufiwł f włoeka X. KAROL CASTEŁL1 Arcyfc. s Tara·. 

Przełożył na język polski dJa duchownego pożytku Braci Pola- 
ków Katolików w Ameryce 
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X. Jan Kasprzycki, C. R. Gen. Zgr. Zm. P. 

é lOc CENA JEDNEGO EGZEMPLAKZA 10c 
# W ADMJLNIBTliACYI 

g Dziennika Chicagoskiego 
S 1457 Weet Division uł„ CHICAGO. ILL 
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Walery Przy borowski. 

GRUNWALD 
(Ciąg dalszy). 

Ale wszelako mnie się to nie widzi i ksiądz 

biskup płocki zaręczał, że one pergaminy i piecze- 
cie są wszyćkie fałszywe i umyślnie przez Krzyża- 
ków sporządzone, czemu ja wierzę, bo wiem jaka to 

jest ohytrość onych rycerzy, którzy i teraz, jako da- 

wniej na ziemi węgierskiej, zahaczywszy o swem 

przeznaczeniu zbożnem, jeno o brzuchach swoich 

myślą, jeno o zdobyczach i panowaniu nad światem. 

Uciskają oni srodze swe ludy, a na Polskę, która 

jest narodem krześcijańskim napady czynią i rabun- 

ki takie same, jako dawniej niewierne Prusactwo. 

Oto żmij· i jaszczurki jadowitą wyhodowaliśmy na 

sWem własnem łonie i miast pomocy a obrony, ma- 

my jeno krzywdy srogie i nieprzyjaciół okrutnych 
w onych mnichach rycerzach, a rzekę raczej zbój- 
nikach. 

Tu ksiądz opat srogo spojrzał przed się i pod- 

niósłszy rękę do góry głosem uroczystym prawił: 
— Zaprawdę, zaprawdę powiadam waszym mi- 

łościom. że już wypełnił się czas nieprawości krzy- 

żackich i Bóg Wszechmogący i Pan nasz Jezus 

Chrystus srogo ich pokarze i pychę ich ukróci. Bę- 

dzie temu trzydzieści kilka roków, jak powołaną 
zo- 

stała do chwały Bożej i światłości wiekuistej 
w nie- 

biesiech, święta niewiasta, księżniczka szwedzka, 

Brygidą zwana. Otóż z klasztoru panien zakonnych, 

który założyła ona w ziemi szwedzkiej, przyniósł, 

będzie temu ze cztery lata, nasz brat uczony we 

wszelakich pismach, Hermanem w zakonie naszym 

zwany, pismo prorocze tej świętej panienki 
o Krzy- 

żakach. I tam powiedziane jest, bo sam to 
na wła- 

sne oczy czytałem, że już topór przyłożony jest 
do 

pnia krzyżackiego i prawa ręka ucięta im będzie 
i 

noga prawa im ochromieje 
i szczczną oni z ziemi 

jako złe nasienie i niewolnikami będą tyćh, nad któ- 

rymi przedtem panowali. I ja, chociem jest pro- 

chem marnym przed oblicznością Pańską 
i pokor- 

nym sługą w Jezusie Chrystusie Bogu naszym, 

wszelako rozumiem, że onym toporem według pro- 

roczych słów świętej panienki Brygidy, przyłożo-'- 

nym do pnia krzyżackiego, 
nikt inny nie jest, jeno 

nasz pan miłościwy i król polski Władysław Jagieł- 

ło ,a onym czasem, w którym prawa ręka 
usieczona 

będzie Krzyżakom i prawa noga im ochromieje, jest 

naszym dzisiejszym czasem. Módlmy się 
tedy bra- 

cia mili, aby się one słowa świętej panienki spraw- 

dziły i by korona polska zajaśniała dawnym 
bla 

skiem i dawną chwałą. 
— Amen! — rzekł grabia Zbvszek. 
*7 · 'l 

% · . 

Zapanowało milczenie, bo wszyscy w duszy 

modlili się, by się słowa świętej Brygidy spełniły, 
a rycerz Hanko westchnąwszy rzekł, ściskając po- 

kornie* za nogi księdza opata : 

—t Bardzo jesteśmy dzięczni miłościwemu pa- 
lili, z ,n&ą,drą naukę o Krzyżakach. Oto jiiż teTa# 

wiemy co to za ród tych panów niemieckich i/sk.fcl 

oni się wzięli na naszej ziemi. I ja tak rozumiem. ;· 

że już chyba nie byłoby sprawiedliwości nijakiej na 

świecie,, gdybyśmy ich w tej wojnie nie pokonali^ 
Okrutną bo moc i siłę wszelakiego ludu zgromadził1 
król, nasz pan miłościwy, i mnie się widzi, 

że żadna 

potęga na świecie, nie dopiero krzyżacka, 
nam się 

— Hm! — odrzekł na to ksiądz opat — rycer- 

skie to słowa, ale też i rycerska zarozumiałość prze- 
mawia przez usta waszej miłości, panie wojaku. 

Pomnij wszelako, że jeno pokrnym Pan 
nasz )cs.n 

zus daje zwycięstwo. Cóż znaczy wszelka choćby 

też największa moc, bez łaski Boskiej? O tę łaskę 

starać się wam potrza, panowie wojaki, i błagać 

Pana Jezusa Chrystusa, bo pysznych Pan zawżdy 

pokarze... 
Urwał ksiądz opat i spojrzał na rycerza Han- 

ka, który zaczerwienił się jakoby ze wstydu, poczem 

westchnąwszy popił krzynkę miodu i mówił: 

• — Nie należy mniemać, jakoby Krzyżaków ła- 

cno było pokonać. Wielini duże jest wojsko nasze- 

go miłościwego króla W ładysława, ale też 
i pano- 

wie niemieccy nie zasypiali gruszek w popicie. Wiem 

ja dobrze od naszej braci zakonnej z ziemi krzyżac- 

kiej, jakie wielkie mistrz zgromadził skarby, jako 
srodze uzbroił zamki a osobliwie zamek w Malbor- 

ku, jako z całego świata, co na zachodzie słońca 

leży, poczynił zaciągi i zaprosił wszelakich sławnych 

rycerzy. Siła to tam foędyzie wielka, a 
chociaż nie- 

godnie sobie poczyna wielki mistrz głosząc wsz—I 
dzie po niemieckiej i frankońskiej ziemi, że Polacy 

są poganie i że jest to przeciw nim święta wojna, 

jednak łacno pokonać się nie da. Dla tego też 
zawż- 

dy mówiłem i mówić będę, że należy z łaską Pana 

naszego Jezusa do tej wojny przystępować, ile że 

jeżeli wielki mistrz łga. mówiąc, jakobyśmy byli 

niewierni, to także nasza rada pana królewska nic 

postępuje jako się należy. 
— Jakże to? — zapytał milczący dotąd grabia 

Zbyszek — w czemże to przewielebny księże opa- 
cie rada pana królewska krewi? 

— Az tem wasza miłości, że jakieś nacye po-l 
gańskie, jakichś Scytów, co są pomiotem dyabłów i 

czarownic, jakichś Tatarów i inne dzikie ludy, mie- 

szkające nad morzem, co je zowią Pontus Euxiniu 

(Morze Czarne), ściąga na Krzyżaków. Godzi się 
to, pytam? Żali Krzyżacy nie są krześcijanami i za- 

konem rycerskim Najświętszej Maryi Panny? żali 

godną to jest rzeczą krześcijańskiego kórla, spro- 
wadzać pogan na krześcijany? 
— Nie nasza rzecz jest o tem sądzić — odrzekł 

grabia Zbyszek — mądrzejsze od naszych głowy o 

tem postanowiły. Pomnij też przewielebny księże 

opacie, że w radzie pana królewskiej zasiadają 
bi- 

skupi, którzy wiedzą co jest godziwem a 
co nie. 

Ksiądz opat nic na te słowa zrazu nie odpo- 

wiedział, jeno popił miodu, mlasnął językiem 
z lu- 

bością, pojrzał po obecnych i rzekł: 

— Pan nasz, Bożyc Jezu Kryst, nie może bło- 

gosławić takiej wojnie, wktórej niegodne poganv 

wojować będą przeciw krześcijany.... 
(Ciąg dalszy nastąpi). 

— ; 

Gwiazda Przewodnia. 
Tłómaczyła z angielskiego ZOFIA HARTINGH. 

(Ciąg dabzy.) 
Wychowany przez rozsądnego a kochającego ojca, 
pokładał w nim zaufanie bez granic; to też zwierzał 
mu się z każdego kroku swojego i z każdego wy- 
bryku chłopięcego. 

Usłyszawszy kroki u drzwi wchodowych, Rex, 
gdyż tak nazywano go przez skrócenie, skoczył ży- 
wo do sieni, wołając uradowanym głosem : 

— Papo, drogi papo! jakże rad jestem, że cię 
widzę ! 
— I ja również, mój chłopcze ! — rzekł sędzia 

wesoło. 

Rex zarzucił ojcu obie ręce naszyję, całując go 
i ściskając z całej siły. Jakkolwiek był już dużym 
chłopcem, zawsze ojca witał i żegnał w podobn 
>posób. 
— Jak się masz, Rachelo? — spytał sędzia, wi- 

tając siostrę. — Czy ból głowy mniej ci dokucza, 
niż zwykle? Mam nadzieję, że Rex nie zachowywał 
się zbyt hałaśliwie. czy pamięta, na jaki użytek 
Drzeznaezone są słomianki przede drzwiami? 
— Przypominam to sobie raz na trzy dni — od- 

parł Rex, śmiejąc się. — Zabłocone obuwie zosta- 
wiam zawsze w sieni, a w pokoju, dla przyjemności 
rioci, noszę cichostępy. 

To mówiąc, wysunął nogę obutą w kanwowe 

Dantofle. 
— Babcia wyhaftowała mi ic w tym celu. 
— Jakże się ma babcia? — spytał sędzia. 
Tak rozmawiając, zdejmował z siebie palto, po- 

:zem cała rodzina zasiadła do kolacyi. 
— Jakże ct idzie greczyzna? — zapytał syna. 
— Kapitalnie, papo! \ie mogę tylko zapamię- 

:ać nazw okrętów, a jestem pewny,, że i stary Ho- 

ner musiał równie jak ja nałatnać sobie głowy nad 
liemi. W łacinie zrobiłem również duży postęp. Pan 

Ransom upewnia, że na przyszły rok zdam egzamin 
lo uniwersytetu. Cóż papa mówi na to? 
— Bardzo pięknie, mój synu. 
— A teraz prfcszę mi powiedzieć, czy papa osą- 

Iził już wszystkie sprawy? 
— Nie jeszcze, ale dużo ich już zbyłem z głowy, i 

3powiem ci ciekawą przygodę, jaka zdarzyła mi się 
drodze. 
— Słucham! — żywo podchwycił Rex, zbliżając 

trzęsło swoje dej. ojca. 
— Przypominasz sobie, w jak okropną zawie·» 

ię wyjechałem^z domu. Stanęliśmy w Seybrock 
Dardzo późno. Prócz Stevensa i mnie, jechały w 

dyliżansie dwie tylko podróżne. Jedną z nich była 
10-cio letnia dziewczynka, bardzo ubogo odziana. 

fu głos sędziego zadrżał nieco. Nie mógł ni- 

jdv bez wzruszenia mówić o cierpieniach biednych 
dzieci. . , . , 

·. 
,,, ^.. 

— Na imię jej Marjorie — dodał po krótkiej 
pfzerwie ;—otóż stary mój p!a-/.c/ '< >ka/ał się znów 

bardzo użytecznym, bo ochronił ją od mrozu... 

Foczciwa Zuzanna uraczyła nas wyśmienitą wie- 

czerzą i ułożyła dziewczynkę do snu w swoim po- 

koju. s. 'j. i 
' 

' 

— Skądże ona jechała i dokąd? — spytał Regi- 
nald. 

— Widzisz, Irlandczyk, który wsadził ją do 

dyliżansu w W yn, prosił mnie, abym ją odstawił 
do niejakiego Tereneyusza Mac-Keona w Seybrock; 
aie zebrawszy różne niepochlebne informacye o 

tym człowieku, powziąłem przekonanie, iż nie go- 

dziłoby się powierzać mu tak wątłej i delikatnej 
dzieciny. Nie jest ona żadną krewną Mac-Keonów; 
matka jej. której wcale nie pamięta, umarła przed 

laty w domu Darbego Mac-Keona, a i on przed 
dwoma tygodniami przeniósł się także do wieczno- 
ści. Żona jego Judyta, nie chcąc dłużej trzymać u 

siebie sierotki, postanowiła odesłać ją do brata nie- 

boszczyka swego męża, do owego Tereneyusza. \Y 

całej tej historyi jedynym porządnym człowiekiem 

wydał mi się ów Irlandczyk, który przyprowadził 
dziewczynkę do dyliżansu. Jest to niejaki Karnej 

Brian, skrzypek z powołania, jak Zuzanna utrzy- 

muje, bardzo poczciwy człowiek. W idziałem się z 

nim dzisiaj, przejeżdżając przez Wvn, i poczciwiec 
a-ż się rozpłakał z wdzięczności, gdy mu powiedzia- 
łem, że chcę się zaopiekować losem małej jego pro- 

tegowanej. 
— O! papi ! sprowadź ją tutaj! — z uniesie- 

niem zawołał Rex. 

Ależ, Reginaldzie... zaprotestowała miss 

Rachela. 
~ 

— Właśnie chcę się w tvni względzie poradzić 

babci i ciebie, siostro — rzekł sędzia, zwracając 

?ię ku niej. 
Zaufanie brata, widocznie pochlebiło miss 

Ra- 

cheli. 
— Czyż naprawdę myślisz wziąć tę maią Ir— 

landkę do swego domu, Dżemsie? 
— spytała. j 

— Nie mam zamiaru ulokować jej tutaj na sta- 

le, ale przynajmniej na jakiś czas, nim nawyknie do 

Dbcego otoczenia. Przychodzi mi na myśl prosić 
babcię, aby ją przyjęła do swojej ochronki. Cóż ty 

aa to, Rachelo? 
— Możeby to dało się zrobić, ale nie wiem, 

czy opiekunki tego schronienia przyjmują dzieci 
z 

innej prowincyi. 
— Głupstwo! — przerwał Rex, wybuchając. 
— Zapominasz się, Régie! 
— Ale bo .— przepraszam cioteczkę, — bo 

wiem, że babunia nigdy nie odmówi miłosierdzia 

dla biednego dziecka, którym się papa interesuje. 
— Uspokój się moje dziecko. Otóż Rachelo, 

myślę pójść do babci i o tym interesie zaraz z nią 

pomówić. Stevens obiecał mi przywieźć tu tę ma- 

leńką i chciałbym o to napisać do niego jutrzejszą 

jocztą. 
— Ależ mój drogi Dżemsie —- rzekła miss Ra- 

:hela, przerażona wprowadzeniem tego obcego 
i 

lieznanego żywiołu do rodzinnego swego kółka 
— 

:zyż nie wypadałoby, abym wpierw napisała 
do 

nistress Merill, zapytując o tę małą? Wszakże na- 

eży zachować pewne 
ostrożności... 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Ną Ból Gardła# 

spróbuj Antisepolu Severy. Pan 

Jurko Borowski z Mechanics- 

vil'e, Y., pisze do nas co na- 

stępuje: „Bolało mnie gardło i 

Severy Antisepsol pomógł mi 

bardzo skutecznie". 

Inni piszą w podobnym sensie 

zaznaczając, że Severy Antisep- 
sol jest wybornym preparatem na 

obrzęk dziąseł, na oddech przy- 

jemny, do przemywania ran i 11 

skaleczeń jako środek antysep- 
1 

tyczny, a także przeciwko zapal- 
nemu stanowi skóry i po gole- 
niu. Sróbuj go. Cena 25 centów 

11 któregokolwiek aptekarza. Żą- 
daj Sevcra's Antisepsol i nic in- 

nego wziąć nie chciej. Gdybyś nie 

mógł otrzymać, obstaluj wprost 

od W. F. Sevcra Co., Cedar Ra- 

pids, Iowa. 
C 

Max K. Kaczmarek 
ADWOKAT 

LOKALNY GUS 

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

we weK''kkh %pt»a»irłi s/yfawych"«T.v;fcs/:ejjo andu, 
t.'C' Qcycb BI.) pokalecx<Miif>, «liai! carstwa, pa. 
tentowydi. rozwodowych. karnych. Zarazem po- 
łączone jthf biuro <-*(·.·»·. i i<nr*w zaęra· 
•Łuny^h # 
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porada moi· Uyć taaltcolłta Uitowoia. 

. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

ftaktjhnje we wo/yetkidi aą/hch 
Ofie 59 Gark cl., nar. Randoip!; 
fVk4j 307, 3cie piftro. Tel. Central 107J, 
« WVorki 1 O'Tortki wl< comml w b'ar.;e 2>· 

«tatKbwOuL "»iti 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

RB Weat « «HliSiiaton ulic*. te pietr· 
Teleron Rinłlo ph K21M 

Wlee norę m : 920 Conimerci/il · v 
T*ief<ju Suutb Chicago 5aliJ 

JTA.N S. RYBICKI 
Adwokat 

16 — 154 W. Raadolph St. Tel Maine 322S 
Wtorki, piątki i toboty, od 7mej do Siej wieczór 

por 1122 Milwan«ee A»e Tel. frfonroe 3972 
Pooiedii&iki i czwartki, od 7cj do Sl«j wirciór 

per 1735 W. 18-th :t. Tel. C*oil 145S 
Telefon w domu Canal 403. 

Prikfykujf wi wszystkich aądacti. Eiziminijt ib«tr»kty trtł 
ztłiłwiim wszelHi gpratry «.nadknt i kolekty. 

Obecnie mleaikaTm pnr. 1701 . ttut* oL. 

dmimd . Jarecki 
ADWOKAT 

ensw mleéciei pokdj 1919 (JO-fc· 
lii:CT01t kłIT©*SKl£. I«ełnrtolowo 
r6f Monroe t Ci.-*ph ni.*- Tol. Kuwlo ph lOT* 

W dnnin wlecaoremi Armtto(>« Ar» 

f6a n»*-*y nllcy. — Telefon H irtiou'dt li 

A-fe»ląrtam abstrakty, poirwtnic*·,,· w t*Um, 
Ł.oh r*elrK>icl. ztt'rnul alfl «prowawl vp 
»t t 'Aw>in * 

1 '· - 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

Pokoje 311 do 324 Unity Bid*. 
fel- Central 71!» 1 7103 Autcinatle 4i-4T· 

127 S. DftrWru ul. 
Wle«aor«tn od 7 do e. Pokój vt)4 Ilon· 

BUlfiT. Telefon Monruo 381. 
l'Jz . Aelilaucl ave. 

C 

Aug. G. Urbański 
ADWOKAT 

CflE 414 i 41S MME BANK BUDNA 
Mllwaahe* i AthUad ·*«. 

ftliosbanl·! £·1* TłlOMAi LtCJL 
m«'»d w otL·!·! )ii w 

OSROK8W7. HUMHOI.DTtm 
. Praktybaje w· wiBjatV,ich «t»<'nch. 
hu·/ w*ui w «iirawtab koi-im i «».'* *»·'4£ 

jDla Uoblet 

Dr. Sieminowiczg 
^założył 1 e c z i c ę, § 

°"fiS ^eczy spe" 

n, .,1' .^Wcyalnie choro·. 
Division, . 

3 

Milwaukee ave./^^)V kOJlGCei 
od 3—8 wiecz. \v\vbez ope- 
nledz. od 10-11 rano ^^Tiicyi. 

Telefon Monroe 5731. 

Mieaaki 4105 «< . 

Tel. Irrlne 2 1 . 

prr»!mu}et»t da lesrnley ??Hźa» I elwrs i pr«>ł!ncyi 

Poirzebv Punibiarsrie i 
* | 

po cenach hurtownych. 
Spnsdsjsmy kaidsma po Mero' ceata i 

LEViNTBAL PLlIMDINfi SlIfPLY CO., | 
*«8? w. Illiblo* aU. (U/. *T€ 

' 

DR. N. SCHRAYER 
POLSKI DENTYSTA 

jjyk«eywa weaelkle roboty dentTBtram· *· i 
ta# uslaowuero ajst^ou 1 po umUrkowaareli 

ocnar*-. 1 gwarantuje takowe na lat 

866 Milwaukee ave., róg Cecier ' 

Oodaiogi Od 8 rano do 9 wtoci'<r; w Dleditelf ot j 
Si 

* fgaaedo iptiiOtako'·*· 

FRANK KLAJD 
K0NTRAKT0R BUDOWNICZY 

Buduje domy. szkoły. ko4c:otT i hule. Robi roz- 

maito irzeróbki oraz repiracye. 

Ceny bardzo umiarkowani. 

1361 Noble nL, rój» Rlackhawk ulicy 
Telefon Haym irket"'J73 

Mpory m itrzj^óiui foSfi pacierzową 
na łatwe ty^odnlow* «plat», yo 

MDK h fabtyoxnycb. * aiafor» 
Biuoić była wyl#c*arią w t »l',c*cb 

wypadków, I W.tu pjcid* m» 
«•my. 
Wyrabiamy Irodkl rftnegoga. 

touku. oras rxtocao· eałonkt, 
•te. I »pr**daj<"rny J· na łatwa ty. 
goduion· a; U»y 
Nmi o daiał paaOwJea* najl» 

piej a>iaay w Je/ 
potraabojacl· pa·*, opaakt brxaaa· 
b«i leb «iMtycznr^ pońccoohy, 
Wftwcaaa prrvJJirlulo nna. W««jr· 
tko sprawia)· *lq pod gwaranryą 
I <Jopaaow>aa jaet pr*e* pi na J. j 
Lorch, naaaagu aki| arfa dla pa· ; 

•», j V 
Damska obsługa Otwarte codziennie od J 

fbno, do 7 wiiozorem. W niedzielę od 9 rano da j © 
•2 w południu. 

Hottingera Fabryka ! | 
801 Miłwtukee Avenue, 

Watofrllr Chicago Aranue.— Meplfu* 
1 Waioi· aiew»Mft 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekarz 1 t'hirunr 

Spccyalnie we wszystkich chorobtCb 

mężczyzn, kobiet i dzieci 

927 Noble ul. Teł. Monroe 1554 
GndKlny oflsowe do rano. od 1 do I wi^ozdr 

Proaa dobr^t zauwatré numer dom· 1 przyjlf 
wproat do otUił. 

Anola jest do nabycia w apte- 
acli po cenie 50c. Jest najlep— 
zem zewnętrznem lekarstwem 

a zaziębienie, kaszel, katar, 

trzykanie w głowie, grypę i w o- 

óle bóle. Wyrabia S.'K. Sass, 
725 W. 18-ta ul.. Chicago. 

SZYFKARTY 
10 cenach kompanicz- 
lycb, kupić można u 

LOZAŃSKIEGO, 877 
lilwaukee ave., który 
rowadzi największą 
ptekę polską na Mil- 
waukee ave., róg Ra- 
ine avenue (dawniej 
'enter ave.). 

Fy możesz się nauczyć języka angiss & 
w Y. M. C. . 
Poliko-Anfiielikicj Sakole 

Wiosenny Termin się teraz roz- 

poczyna 
Płacicie n»Ji»lż3Z» cny za najlep 

<zych instruktorów*. Żałości* s»f«j dzł- 
iaj. wie eię z patiem . i*, 

^zymuń-k rn, Dyrektorem Pubko-An- 
ifelekiej Y. M. C. A. Szkoły. Ten 

wielki budynek oh 

DIVISION Ul. 
Blisko Ashland Ave 

'szyetKie ciiorubj' męsKie. kobiece t 

necięce ieczvmv absolutnie darmo w 

NORTII WESTERN 
BEZPŁATNEJ KUMCE 

1'rmprowndr.uneJ pod ur. 

1325 Milwaukee A\e. 
sdzlDy: Ram' o i 9 do 12; od 2 5 popołud. I od 
io« wlec/ór W iiedzi«łe od 10 do 1 . 

Lekarz ze Starczo Kraje 

|R. F. FRONT-DOBIJA 
Byty asystent kliniki WiedeAskieJ 

i Berlińskiej 
wszystkie ohoroby mężczyzn. koWet I ittoó 

«kłll„ 1164 Miłw/iukee ave« 
Bliako Division ul. Tiltfoe RirmrUł 1711 

*lainy od 10 do 12 w roiud, i od 5 do S wites 

elefon Irving 171 

tsz<rlka praca szybUo ukończona 

ROMAN ŚWIĄTEK 
Kontrautor—Piajściarz 

Zwyczajna i oadobna praca 

122 N. Lawndaie I fa.. blicln Roscoa uL 

I <1 

WIANEK 

NABOŻEŃSTW 
odpr awian/cfc 

w ciągu roku kościelnego. 
w 1 ora: 

ł. Wezwanie Ducha świętego 
2. Różaniec. 
3 Litania do Najśw. M. Panny 
4. Pod Twoją obronę 
6. Nowenna do Nieskalanego 

Poczęcia Naj&w. Maryi 
6. C&łaś piękna jest Mary*. 
7 O salutaris FJostift. 
8. Tantum ergo Sacrameutum. 
0. Koronka do Set\;a Jez.isow 

10. Li Ul do Se rca.) e z uso w ego 
11. Nowenna do Ducha św 
12. Nabożeństwo do Najświęt- 

szego Oblic/a, 
13. Litania do Najśw. Im. Jezua. 
14. Nabożeństwo ou św Józefa 

(Triduutn). 
16 Naboźeńsrwo do św. Stani- 

sława Kostki (Triduum). 
16. Nabożeństwo Bractwa Trze- 

iwosi'i. 
— Uroczystość . M. P. Gromn. 
— Te De urn. 
— Rocznica za zmarłych Braci 

Trzeźwości. 
11. Ceremoniał III-go Zakonu 

św Franciszka. 
— Modlitwy naZgr. miesięczne 
— Na obłóczyny. 

Przyjęte do profesji. 
— Ciebie lioże ciiwulimy. 
— Błogosławieństwo Apostoł- 

•kie. 
— Absolucya Generalna. 
— Absolucya na godzinę śml«r 

Ci. 

Wydanie ozdobie w dwóch Icolorack 
Drak wyraźny. Oprawa t ezamejo plóta* 

a tytule* i emb enaten zlucooyn 

Cena e^/eni|»lar/łi 75 cou u 
Oplaia por/ty centńw estnt. 

Do nabycia w adminutracyi 

DZIENNIKA GHIGA6RSKIE60 
1455 57 WEST DIVISION UL 

CHICACJO. ILL. 

Bloro ot. w rte od 7:80 rano f:M 

wieczorem, * wyjątkiem niedziel i świąt 

»©3©·« er·*·· »€>···· 3····' (% 
9 to 

HENRYK SIENKIEWICZ o 

Wl-U-U-L. 
0 

Quo Yadiss 

POWIEŚĆ Z CZASÓW 
NERONA 

WYDANIE SOWa 

Jedna z naipiększych powiślem-· 
sze;>o mistrza, Hvaryka Sieukie· 
wicza. — W mocnej, skórkowej 
oprawie. — Cena 

Do nabyci* w biur*· 

Dziennika Chicagoskiego 
1455-1457 W. Division ol, 

CIIIOAOO, ILL. 


