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(Ciąg dalszy). 
Był to pierwszy wyraz włoski, 

którego nauczył się w Wenecyi, i 

jedyny, którym się począł posłu- 
giwać. 
Uczyniło się późno. Kapela ze- 

szła ze wzniesienia, a wkrótce 

potem przerzedziły się szeregi, 

przesuwające się wzdłuż placu. 
Drzewiecki, który, stosownie do 

rozkazu, miał jeszcze tej nocy 

wyruszyć do Rimini, pożegnaj 
wkrófce młodych towarzyszów, a 
wraz z nim odszedł i Nadolski. 

Marek i Stanisław wsiedli na Pla- 

cecie do gondoli, chcieli bowiem 

zobaczyć „Canale Grande" przy 

księżycu. 
Zaledwie wyruszyli, ogarnęła 

ich po gwarze, panującym przed 
św. Markiem, cisza. Tam biły w 

oczy tysiące lamp i krwawo pło- 
nących pochodni, tu jedynie świa- 
tło miesiąca spało cicho na gzym- 
sach pałaców i kładło się długą 
srebrzystą taśmą na wodzie. Ko- 

ło Santa Maria delia Salute, gdzie 
zwykle zbierały się barki ze śpie- 
wakami i gdzie co wieczór dźwię- 
ki mandolin rozsypywały się dro- 

bnym deszczem po wodzie, było 
już pusto. Od czasu do czasu tyl- 
ko, z bocznych wąskich kanałów 

wysuwał się czarny, wydłużony 
kształt gondoli i odzywało się 

przeciągłe: „a — oel!" gondolie- 
ra. Okna były prawie wszędzie 
ciemne, ale w jednym z pałaców 
dziwny widok przedstawił się o- 

czom młodzieńców. Wysokie dol- 
ne okno w nieoświeconej komna- 
cie było otwarte, a w niem bieliła 

się jakaś postać kobieca z rozwią- 
zanymi włosami. Na gondoli z 

powodu pogodnej nocy nie było 
budki, więc Markowi i Cywiń- 
skiemu nie przesłaniało nic wido- 
ku. Kobieta — raczej młoda dzie- 

wczyna — głowę trzymała prze- 

chyloną w tył i opartą o ramę o- 

kna, a twarz jej skąpana była w 
blasku miesięcznym. Zdawała się 

być uśpiona, gdyż oczy miała za- 

mknięte i cień od długich rzęs za- 

chodził głęboko na jej policzki. 
Lecz usta jej, nieco otwarte, po- 
dane były ku księżycowi, jak 
gdyby w lunatycznem upojeniu 
piła jego srebrne promienie. Ma- 
rek zatrzymał gondolę i patrzył. 
Nie był on muzykalny i wyraz 

„nokturn" był mu zapewne obcy. 
A jednak odczuł coś takiego, co 

tylko muzyka może wyrazić: ja- 
kąś symfonię, złożoną z bladych, 
drgających na wodzie blasków, z 

sennego bełkotania fali pod dnem 

łodzi, z milczących pałaców, z ich 

ukojonych linii, z tej białej posta- 
ci i z tej twarzy, przechylonej ku 
niebu, a pogrążonej w śnie, w ma 
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rżeniu czy też w omdlałym zach- 

wycie.. . 
— Nie budźmy jej ! — szepnął 

do Cywińskiego. 
A ów popatrzył także przez 

dłuższą chwilę i odpowiedział ró- 
wnież szeptem: 
— Ona się całuje z księżycem... 
Zapadła wielka cisza. Słychac 

było tylko łagodny plusk tfody c 
marmurowe progi .pałacu. 
Markowi wydało się, że jest w 

krainie czarów. Tak też i było od 

pierwszej chwili przybycia do 

Wenecyi. Od błękitnych lagun 
od blasków słonecznych na rozle- 
wach, od różowych marmurów 

zamku dożów, od pałaców, jakby 
zamyślonych nad wodami, od ko- 
ściołów i tęczowych mozaik ba- 

zyliki padało na duszę młodzień- 
ca radosne olśnienie. To, co nie- 

gdyś czytał o tem cudownem 

mieście, co o niem wiedział i co 

wyobrażał sobie jako daleką poe- 
zyę, zmieniało się w bliską rze- 

czywistość. Życie traciło tu zupeł- 
nie swą powszedniość i zdawało 

się szeregiem świąt, pełnych uro- 

czystości i wesela. Marek czuł się 
jakby pijany pięknością. Wszyst- 
kie jego władze duchowe rozsze- 

rzyły się, jak nigdy dotychczas, i 

stały się mocne, a zarazem wraż- 
liwe, jak struny harfy. 
Nawet i Cywiński nie oparł się 

urokowi, chociaż ów urok zmie- 
niał się w nim głównie w zdumie- 
nie. Wiedział jeszcze ze szkół, że 

vvenecya stoi na woazie, aie wie- 

dzieć a widzieć jest co innego. Te- 

raz, gdy patrzył na nią, nie chciał 
oczom wierzyć. Jeżdżąc gondolą, 
wybuchał często śmiechem lub 

wykrzykiwał: „niech dyabli wez- 

mą!", nie umiejąc inaczej swych 
podziwów wyrazić, Miasto wy- 

dawało mu się czemś przechodzą- 
cem wyobraźnię, a zarazem i 

czemś niedorzecznem, albowiem 

szlachecki jego rozum nie mógł 
nzjoui M j6u 
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--o; 'aiuiopEiMS faizpjuq 'uiXjoi>j 
pojąć, żeby ,,ludzie żyli jak kacz- 
ki." Nie zdawał sobie jednak 
sprawy, że.jego zdziwienie grani- 

Ale tej nocy, pod niebem nabi- 

tem gwiazdami, w tajemniczym 
potoku srebrnych blasków, w 

milczeniu śpiących pałaców i 

przed tem otwartem oknem, w 

którem biała dziewczykna poda- 
wała jakby w omdleniu usta księ- 
życowi, czar owładnął Markiem 
z większą niż kiedykolwiek mocą. 
Przez myśl przeleciało mu szyb- 
ko, jak letnia błyskawica, wspom- 
nienie „Nocy Younga", które czy- 
tywał jeszcze w Różycach. Ogar- 
nęło go poczucie, że żyje w ja- 

kichś lazurowych przestrzeniach 
i że dusza jego pławi się na rozło 
żonych skrzydłach gdzieś w za- 
światach, gdzie wszystko składa 
się ze świetlanych toni i cichej 
muzyki, z westchnień, z błogiej 
melancholii, z łagodnych ukojeń, 
z pół snu, pół jawy, z zapachu 
kwiatów, z nadziemskich zach- 

wytów i z księżycowych pocałun- 
ków. A potem wydało mu się, że 

jego jestestwo zmienia się całe w 

jedno pasemko miesięcznego świa 
tła, ż-e pada na twarz uśpionej 
dziewczyny, dotyka jej włosów, 
rozświeca ćzoło, dotyka zamknię- 
tych oczu, zatrzymuje się na ot- 

wartych ustach, które wysuwają 
się ku niemu, wnika przez nie do 

jej serca, zaślubia je i w niepoję- 
tem szczęściu tuli się w niem, jak 
w kielichu lilii białej. 

Długo trwało milczenie. Marek 

ocknął się z upojenia dopiero, gdy 
znów jakaś gondola wysunęła się 
z bocznej uliczki i gdy wśród no- 

cnego spokoju rozległ się przecią- 
gły głos gondoliera : 
— Sia di lungo!... 
Wówczas zwrócił się do Cywiń- 

skiego : 
— Stanisławie — szepnął — ja 

muszą ją poznać, ja... tu wrócę... 
Lecz Cywiński, strudzony ca- 

łodzi-ennem zwiedzaniem miasta, 

wyciągnął się wygodnie na podu- 
szkach gondoli i spał, jak zabity. 

II. 

Trzeciego dnia obaj młodzieńcy 
znaleźli się w Padwie. Jeszcze 

przed południem pokłonili się Iw. 
Antoniemu Padewskiemu, które- 

go cześć była od wieków tak i w 

Polsce rozpowszechniona, że Cy- 
wiński dowiedział się z pewnem 

?dziwieniem, że ów wielki święty 
nie był Polakiem. Potem odczy- 
tywali pod kolumnami w uniwer- 

sytecie nazwiska polskie i rozpo- 

znawali polskie herby, a w końcu 

„cicerone", niedorosły jeszcze 
chłopak, zaprowadził ich przed 
posąg Guattamelaty i jął opowia- 
dać o jego czynach rycerskich, tak 

przewracając oczyma, jakby był 
uczestnikiem. Ale oni obaj byli 
już ogromnie wygłodniali, wsku- 
tek czego, ani więź, ani pęciny do- 
natellowego konia nie zdołały za- 

trzymać dłużej uwagi Cywińskie- 
go. Jakoż, w chwilę później, od- 

prawiwszy chłopca, znaleźli się w 

„trattoryi", na placu dei Frutti. 

Zwykła pora obiadowa, bardzo 
wówczas we Włoszech, wczesna, 

już minęła,więc tylko w głębi ob- 

szernej, ale dość ciemnej sali sie- 
działo kilku cywilnych i dwóch 

księży, bliżej zaś od wejścia czte- 

rej oficerowie francuzcy zajęli o- 

krągły stół, na którym sterczało 

kilka oplecionych słomą flaszek. 

Dwóch było huzarów, jeden dra- 

gon i jeden grenadyer. Przybyli 
tu za urlopem, może z Mantui, a 
może tak jak Marek i Cywiński 
wracali z Wenecyi. Wojskowi w 

podróży przywdziewali zwykle 
strój cywilny, lecz ci nie zrzucili 
wcale mundurów, licząc widocz- 
nie na urok i poszanowanie, jakie 
uniform francuski wzbudzał w 

tych krajach, w. których był sym- 
bolem zwycięstw i bohaterstwa. 

Dwaj młodzi Polacy usiedli w 

pobliżu, spoglądając z sympatyą 
na ich rozochocone twarze i ży- 
wiąc w duszy chęć zapoznania się 
z nimi natychmiast. Powstrzy- 
mał ich tylko widok wypróżnio- 
nych butelek, który nie pozosta- 
wiał żadnej wątpliwości, że muszą 
być mocno podchmieleni. Dowo- 
dziła tego również ich zbyt głośna 
rozmowa i ustawiczne wybuchy 
śmiechu, rozlegające się głośnem 
echem w pustej sali. Nie mając nic 

innego do roboty, drwili ze stare- 

go zezowatego „camerie", który 
znosił to z wielkim spokojem. 

Tymczasem wszedł nowy gość, 
który zwrócił na siebie uwagę i 

obu młodzieńców i Francuzów, a 

zwrócił ją raz dlatego, że w tej 
stronie sali nikogo więcej nie by- 
ło, a powtóre, że wyglądał dość 
osobliwie. Był to człowiek lat ok<> 
ło trzydziestu, szczupły, niewiel- 

kiego wzrostu, wygolony staran- 
nie, o rysach twarzy wybitnych 
a zarazem jakby skamieniałych. 
Włosy nosił ówczesnym zwycza- 
jem długie, związane z tyłu czar- 

ną wstążką. Oczy miał dziwnej 
barwy, zielonkawej, przypomina- 
jącej śniedź na bronzie. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

FRANK KLAJDA 
KONTRAKTOR BUDOWNICZY 

ładuje domy. szkoły, kościoły 1 bale. Robi ro»· 
maite przeróbki oraz reparaoye. 

Ceny bardzo umiarkowane. 

1361 Noble nL. rós Blackhawk ulicy 

Polskie 
Tranzakcye 
Realnościowe 

Referuje specyalnie dla 
„Dziennika Ghicagoskiego" 

Adw. Jan S. Rybicki 
< 4 

Albany ave., 29 stóp na północ,od 
Bloomingdale ave.,, front na zachód, 

32X125, maja 16. P. Van Putten 

sprzedał Wład. Karmolińskiej za 

$5000. 

Armitage ave., 236 stóp na wschód 

od Leavitt ul., front na północ, 24X 

100; (długu $450), maja 19. R. Ja- 

rog, Janowi Wiech za $8500. 

Augusta ul., 261 stóp na zachód od 

Noble ul., front na północ, 50127- 

(długu $1000); maja 19. Jan Wiech 

Rozalii Jarog za $8850. 

Augusta ul., 213 stóp na wschód 

od Oakley ave., front na południe; 

30X124; (długu $4000); maja 13. 

Bolesław Piotrowski, Antoniemu 

Ćwik za $19,125. 

Bernard ave., 25 stóp na północ 

od Noble ul., frońt na zachód, 25X 

125; maja 15. Fran. Nowak, Józefo- 

wi Galińskiemu za $2400. 

Bismcrcrk ul., 387 stóp na zachód 

od Racine ave., front na północ; 24- 

X69; (długu $900); maja 9. J. Lu- 

carz, Fran. Majka za $3000. 

California ave., 250 stóp na połu- 

dnie od LeMoyne ul., front na za- 

chód; 25X129; (długu $2000); ma- 

ja 15. C. Roeslin, Kon. Belińskie- 

mu za $4500. 
Cornell ul., 221 stóp na wschód od 

Ashland ave., front na południe, 25X 

125; maja 6. J. Fudala, Bron. Ma- 

słowskiemu za $6075. 

18th place, północno-wschodni na- 

rożnik Leavitt ul., front na połifd- 
nie, 24X124; (długu $580(V); maja 

2. F. Milcic, Janowi Kozłowskiemu 

za $8300. 
18th place, 40 stóp na wschód od 

Oakley a*e., front na południe, 25X 

125; marca 23. J. Qundi, Ant. Woź- 

niakowi za $4200. 

Elston ave., 40 stóp na północ od 

Blanche ul., front na zachód,25X94; 

(długu $3600); maja 9. P. Kuta, To- 

maszowi Janowskiemu za $1. 
Erie ul., 120 stóp na wschód od 

Lincoln ul., front na północ, 24X- 

123; (długu $3800); maja 9. F. Maj 

ka, J. Lucarzowi za $5700. 

Erie ul., West 1467, front na pół- 
noc, 25X125; (długu-$2200); maja 
14. S. A. Janczycki,j And. Koźlik za 

$4175. L,, 
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wschodni narożnik Belden ave., Iront 

na zachód, 60X126; maja 14. E. 

Strzyż, M. Spychta za $2300. 

53rd ct., North, południowo-wscho 

dni narożnik Belden ave., front na za 

oftód, 50X126; maja 13. M. Spychała 

Alb. Strzyż za $2300. 
Green Bay ave., 55 stóp na pół- 

noc od 90tej ul., front na zachód; 

25X140; marca 24. B. Miksich, P· 

Allmanowi i J. Świerskiemu za 

$2000. 

Hamlln ave., 250 st6p na południe 
Od Belmont ave., front na zachód; 

28X125; (długu $3200); maja · 

S Wallńskl, Ant. Siesickiemu za $10 

Hamlln ave„ 250 stóp na południe 
„d Belmont ave., Iront na zachód, 

28X125-, (długu $3200); »»!» "· 

3 Walińeki, H. Jaworskiemu za $10. ' 

Haynee court, 216 stop na południe 
Od Lyman ul., Iront na wschód; 24 

X121; maja 6. Wil. Hornburg, Roz. 

BornicMej, za $3700. 

Haynes Court, 191 stóp na połu- 

dnie od Archer ave., front na zachód 

25X112; (długu $4500); maja 

4. K. Mańkowski, Józ. Kozłowskie- 

mu za $10,650. 
Huron ul., 98 stóp na zachód od 

Robey ul. front na północ, 24X121; 

maja 9. J. Kamiński, Piotrowi Pta- 

szek za $3500. 
Huron ul., 72 stóp na zachód od 

Ashland ave., front na, południe; 24 

X120; (długu $2500); maja 14. 

Alb. Zaraza, Stan. Matykllsińskiemu 

za $4500. 

Julian ul., 243 stóp na zachód od 

Paulina ul., front na południe. 24X 

100; (długu $1500); maja 16. S- 

Majewski, Ale^s. Gogolińskiemu za 

$2700. 
, 

Keith ul.. 204 stóp na północ od 

Huron ul., front na wschód, 24X100, 

(długu $1500); maja 11. F. Kusek 

Woj. Gryzł* za $3150. 

Monticello ave„ 228 stóp na pół- 
noc ol Schubert ave., front na za- 

chód 37%X125; (długu $5500). ma- 

ja 12. M. Jergensen, Fran. Milczew- 

skiemu za $8900. 

Morgan ul., 58 stóp na północ od^ 
33ciej ul., front na zachód, 25X130; 

maja 13. J. Tananiewicz, St. Tana- 

niewicz za $8000. 

Newton ul., 1024, front na wschód 

25X125; (długu $1600); maja 14. 

r. Kołakowski, Janowi Ropracewl- 
czowi za $4200. 

North ave., na wschód od Troy ul. 

[ront na południe, 21X125; maja 9; 
Teresa Kowal, D. Derengowskiemu 
sa $'4550. 
107ma ul., 54 stóp na wschód od 

Perry ave., front na północ^ 31%X 
125; kwietnia 14. J. Drazdowski, G. 
Samilionisowi za $3150. 

Paulina ul., 192 stóp na południe 

Wyborne, łagodne, 
zadawalniające 

Jak Można Zostać 
Obywatelem Stanów Zjednoczonych 

Nowa książeczka dla tych, którzy starają 
się o papiery obywatelski·. 

Podręcznik ten specyal- 
nie dla Dziennika Chica- 

goskiego napisał Szczepan 
L. Kolanowski, założyciel 
szkół obywatelskich w Chi 
cago. 

Książeczka ta zawiera, 
wszystkie pytania przed 
klerkiem, egzaminatorem 
i sędzią — w języku pol- 
skim i angielskim. W Chi- 

cagoskich sądach używają 
tej książeczki prawie wy- 
łącznie. 

Dziełko to nadto zawie- 

ra całą konstytncyę Sta- 

nów Zjednoczonych w 

przekładzie na język pol- 
ski. 

Kto chce zostać obywa- 
telem, ten musi się taką 
książeczką posługiwać. 

Cena 23 centów. 

Ty·, kliny tarą f wji$u luiąiecsłn w wifkujck ileściack dłjMj «pecyalny rtWL 

Na sprzedaż w biurze: 

DZIENNIKA GHICAGOSKIECO 
1457 W. DIVISION UL. CHICA60, UL. 

130; maja 6. W. Janicki, Stefanii Ml 

golskiej za |700. 
Pleasant pl., 260 stóp na wschód 

od Oakley ave., front na południe; 

24X100; (długu $1500); maja 9. J. 

Skarlosz, F. Kloc za $3300. 

Robey ul., 72 stóp na północ od 

Wllmot ave., front na wschód, 24X 

100; maja 12. And. Krempeć, Bole- 

sławowi Cywińskiemu za $7000. 

Roscoe ul., 234 stóp na wschód od 

North 52 ave., front na południe, 67 

X299; maja 19. A. Proos, P. Giela- 

nowsklemu za $2350. 

Sacramento ave., 231 stóp na pół- 

noc od 23 ul., front na zachód; 25X 

70; (długu $2400); kwietnia 6. J. 

Wasilewski, Maryi Hlawaoek za 

$4850. 
Southport ave., 48 stóp na północ 

od LUI ave., front na wschód, 24X 

125; front na wschód, 24X126; ma- 

ja 11. E. Paluch, Ig. Jeżewskiemu 
za 

$4000. 
Superior ul., 264 stóp na zachód 

od Ashland ave., front na południe, 

24X120; (długu $1000); maja 12. 

K. Kleszyk, Lud. Jurek za $3300. 

Superior ul., 199 stóp na wschód 

od Campbell ave., front na północ; 

36X123; maja 9. P. Earaglea i żona, 

Julii Janickiej za $3800. 

Thomas ul., 250 stóp na zachód od 

Washtenaw ave., front na południe; 

25X129; (długu $3800)); maja 7. 

W. Altman, Janowi Kogut za $6350. 

20ta ul., 72 stóp na wschód od 

Leavltt ul., fronl na południe, 24X 

125; maja 1. J. Korthase, Fran. Lo- 

patowskiemu za $5400. 
Webster ave., 96 stóp na zachód od 

Winchester ave., front na północ, 26 

X125; (długu $1300); maja 12. S. 

Gerzikowski, Michałowi Łysogóskie- 
mu za $2700. 

Western ave., północno-wschodni 
narożnik Augusta ul., front na za- 

chód 24X103; (długu $8000); maja 

4. I. Grosssman, Stan. Jaśkowiak za 

$1. 
Western ave., 60 stóp na północ od 

Augusta ul., front na zachód; 36X 

103; (długu $2500); maja 4. I. 

Grośsman, Stan. Jaśkowiak za $1. 
Winchester ave., 237 stóp na pół- 

noc od Henry ul., front na zachód; 

24X125; kwietnia 22. J. Świątkow- 

ski, P. Wojciechowskiemu za $2300. 
Wincheser ave., 274 stóp na pół- 

noc od Augusta ul., front na wschód, 

25X125; (długu $3500); maja 14. 

J. Mucha, St. Szymańskiemu za 

$7200. 
Wood ul., 152 stóp na północ od 

Augusta ul., front na zachód, 25X 

128; (długu $3790); maja 19. J. 

żywieki, Ant. żywickiemu za $1. 

Sąd dla Spraw Familijnych 
(Court of Domeitic Relations.) 

"P" 

SĘDZIA F" R Y. 

510265: People przeciw Stefanowi 

Sebrowskiemu, za ojcostwo, uznany 

winnym; kary $550 1 koszta lub 6 

nieeięcy domu poprawy. 
62404: People p. Kazimierzowi 

Kłoss, sprawa oddana do e$du krymi 

alnego. Kaucya $1500. 
108774: People p. Pawłowi Cie- 

jelekiemu, za oputzcienie żony i 

lziecka, $4 tygodniowo t na rok pro- 

>acyi. 
* 

105897: People p. Wlad. Biegal- 

ikiemu, za opuszczenie żony 1 dzieo· 

[a; rok probacyi. 
510049: People p. Piotrowi Le- 

howskiemu, za ojcoetwo; 2 czerwca. 

510146: People p. Janowi Jache- 

aiak, za ojcostwo, 2 czerwca. 
105909: People p. Fr. Gutowskie- 

nu, za opuszczenie żony i dziecka; 

iznany niewinnym i sprawa wyrzu- 

ona. 

108653: People p. L. Jaszczew- 

kiemu, za zaniedbanie dzieci, 29go 

zerwca, o godzinie 2giej popotud- 

tiu. 

108737: People p. Leonowi NoWa- 

zyńskiemu, za zaniedbanie dzieci; 

iznany winnym, ma płacić $4 tygod- 

tiowo. Kaiwa $600. 

108775. People p. Józ. Goszaw- 

kiemu, za zaniedbanie dzieci; rok 

robacyi. 
92749: People p. Janowi Rychec- 

iemu, za zaniedbanie dzieci; 18go 

zerwca, o 2giej godzinie popolud— 
iu. 

83645: People p. Stan. Wojtaszek, 
opuszczenie żony 1 dzieci; 19go 

zerwca. 

105967: People p. Ed. Dziewic- 

lemu, za opuszczenie żony, $4 tygo- 
niowo. Kaucya $400. 
51033: People p. Prań. Sujek, za 

jcostwo, 8 grudnia 1914 roku. 

101490: People p. Ignacemu G6r- 

iak, za zaniedbanie dzieci, ponie— 
aż był na probacyi, ma płacić $6 
rgodniowo. 

510161: People p. Michałowi Ko- 

yleckiemu, za ojcostwo, strony po- 
rały się w sadzie. 
105606: People p. Piotrowi Mlku- 

«iemu, za opuszczenie żony i dzie— 

!; za ugodą $7 tygodniowo. Rok 

robacyi. ^, i: 
1 

108648: People p. Stan. Wojcie- 

tvowskiemu, za zaniedbanie dzieci; 

znany winnym, $7 co dwa tygodnie. 
105719: People p. Wład. Kiukow- 

•telefon Monro· 484 

DR. J. A. TRAIN 
LEKARZ I CHIRURG 
Leozf choroby mqzozyzn, koblit I dzlooł 

1 mieszkanie, 144» W. Blackhawk ullo·, 
pomiędzy OletTer 1 Holt ulicami, 

•oda oCUovcrIdo lOraoo, l»do 8 popotedala 
I i 9 do 0 wleororeaŁ 

DR. S. R. PIETROWIC! 
/» 

I ehorób wewnętrznych 1 aerwowjefe» 
Mii . Afhlini ar··, róg DlrlsiM^k 
W,Borobo!dt (BO.Godz. 1 doi 1 odi9:80 do IwiMI 

Mieszkanie! 911· Iwlof FIm·. i 

Otta iM W. Black. I Ofle; 100 3, StaMipa 

iAb.1 Od 8 do » rano» I Qodz. 8 do 4 po pfŁ 
TW. Monro· 848. j ttcL Harriaon Bi98f 

Dr. K. Żurawski 
4030 So. Ashland ave. 

Bod «lny t od 10-19 rano 1 ««1 7-9 irl«»<a 

RELIANCE BLDG. 32 N. STATE STU 
Dodilnj od — po południu. W niedziela 

tylko po upraednlem poroaumiontU elf. 

tPECYALNOSĆ: Choroby 6·, mmvjum 
I ocso-piciewe. 

DR. 1. SZWAJKART 
Ofli: 1863 . Ashland m, róg Bliekhait 

Toi· fob Monro· S199. 
SODZINY: 11—11 rano; -fJO wtMoi*. 

Mieszkanie: 3535 W. Olieriej m. 
Telefon Belmont 6809. 

GODZINY: do 9 rano; 1— popotodabfc 

Homkoldt 6. Teł. (aaa!2S3 

Dr. W. A. KUFLEWSKI 
Ofls: Wlcktr Park (Mii: 1100 W. -ti ii. 
1386 H, lobty vi. rdą Woo< ul. 

Sodz. 10-12 rano; 1:30 d· 1:10 ·. 0«dz. 2-4 po cf. 74 «. 

Dr. F. F. WIŚNIEWSKI 
Lekarz, chirurg I akuezer 

Ofi·: 
1« Milwaukee . 
obok składu Moellera. 
Godziny: 10 —it rano, 
8—4 Po Poł. 7— Wlec. 

Rezydencya? 
1899 N.Aehland At. 

Godziny: 
Do 10 rano. Il—I Po 
Popołud.. P—7 Wleci. 

·: Telefony Ren 
Monro· 9849 Haymark«4 STO· 

Dobieram okulary. 

Dr. A. PIETRZYKOWSKI- 
Leczy choroby mjczvm kobiet l dzieci 

MILWAUKEE AVE 
rtg Center Avenue Telefon 8811 Monr >e 

Oflaowe godz. od 0 do 11 raoo i od 4 do 0 wiec*. 

Telefony: Monroe B8111577 

DR. XELOWSKI 
1058 Milwaukee Ar·. Chleaao 

Godz. 11 do lt rano; 4 do 5 popoł i od 7 do 9 w.; 
w nledz. 11 do 11 rano; w irndy od 11 do 11 rano 
od 4 do popołudniu. 

721 WareŁud Ave. T«Mea Lakę View SMS. 

DR P'. KALAClNaKI 
Mleaakanle: 1084 K. Bo be y ulica. 

Telefon: Humboldt 4786 
Oflai 1956 Noble ul. Telefon Monroe 888 

Godziny oflzowe: O 10 rano. 8 
— 8 popołudniu. 

1— wieczorem. W niedzielę I — 8 popołudnia 

lekarz s· Starego Kraj· 

DR. F. FR0NT-D0BUA 
•jty aayetant kliniki Wtetf9*9kk| 

i Berlińskiej 
Luz? vujstkl· ohorolj m^tozjzn, MM I AM 

Łl..i. 1164 Milwaukee avo, 
Blizko Dirlalon uLWefłz Imarttf 17TI 

Oodxia* odlOdoUw peiud. i edld* lwi··» 

„DZIENNIK CHICAGOSKI" 

można nabyć w szkol· języka 
angielskiego, pnr. 1311 W. Chi- 

cago ave. 

CZY DZIECI WASZE 
LUBIĄ CZYTAC POWIASTKI? 

Powinnością każdego ojca rodziny i powinnośeią każdej 
matki jest ciągle przypominać dzieciom twoim do mówienia po 

po polsku. Truduem {est jednakże mówić poprawnie 
po polsku, jeżeli się nie czyta polskich książekl 

Dzieła literatury naszej nowoczesnej ogłaszane codziennie 

w „Dzienniku Chicagoskim" kosztują mało, lecz przyczynią się 
niechybnie do pokrzepienia ducha polskości, widocznie w obec- 
nych ezasach tak oziębłego. 

\ 

/ 
• f 

Ileż to matek, ileż to ojców poszczycić się może, i· dzieci 
ich czytają polskie powiastki z więkazem zainteresowaniem nit 

angielskie książki?! 

A ileż to dzieci, młodzieży naszej i nawet starszych osób 
wcale polskich książek nie czyta!? 

Książki ogłaszane są wszystkie interesujące. 
Przyślijcie Sc po obszszerny katalog na koszta przesyłki 
Adresować należy: 

Dziennik Chicagoski 
M57 W. Division ul., 

CHICAGO. DLL* 

skiemu, za zaniedbanie dzieci, za 

niestawienie się strony skarżącej, — 

sprawa wyrzucona. 

108551: People p. W. Zwierzcho- 

wsklemu, za saniedbanie dziecka, u· 

znany winnym, rok probacyi. 
510305: People p. Dominikowi 

Żebrowskiemu, sa ojcostwo, uznany 

winnym, karą $550 i koszta, lub 6 

miesięcy domu poprawy. 

105695: People p. Mchalo.vi 

Newczyk, za opuszczenie żony, uzna- 

ny niewinnym, sprawa wyrzucona. 

98860: People p. Aleks. Czarnec- 

kiemu, za zaniedbanie dzieci; 6 mie- 

sięcy domu poprawy, $5 tygodniowo 
i kaucya $500. 

108718: Pe.opl p. J. Modrzyckie- 
mu, za zaniedbanie dzieci, za niesta- 

wieni się strony skarżącej, sprawa 

wyrinicpna. 
545503: People p. Janowi Mordzu- 

okiemu, za opuszczenie żony 1 dziec- 

ka; rok rrobacyi. 

Dolegliwości oczu 
: wyleczone 

Ber not* — bez ryzyka — bez bólu 

Fr««hlla Q· Cwtir, . D. 

NąjsUwaiejuy doktór w Chicag* aa 
leczenie chorób oczu i ostu 

iadeo okulista w oałeJ Ameryee nie ma re·, 
kordu tylu wyleozed. ile Dr. Carter. Jęto meto- 
dy są pewne, szybkie 1 bezpieczne; niema ti*i 
dnego nleb^iplftrieńitwa^aclncyo ryzyta^ 
wiele wypadków 
poważne) dolegli- 
wości ooiu wyle- 
czył ta Jedaa wity- 
tą do Jego biura. Wyleczone bes net· 
Jeiell wypadek Jest bei nadziei, wtenczas do·) 

któr uwiadamia o tem paoytnta. «dyl jam u al* 
nie rozchodzi o honorarya od ludzi, których wy? 
leczyć nie może. 
Poradźcie sfę Dr. Ctrtera, Jeiell eierplole na, 

wadliwy wzrok Ja« 
klegokolwlek ro-i 
dsalu na aapry- 
MC «one powlekł* 
zapalenie, krót- 

Wyłączone ta jedną wUytą ^^ole'g"- 
woécl powatająe· a nouenla itklel niewła- 
ściwie dopaaowanrch, przyćmiony wzrok, 
opadające powieki, katarakty, naroéla, to· 
rebkl, Jeczmi«ń albo wraód oka lab syso- 
wNt· octy- 

ZYZOWATE OCZY SPROSTOWANE 
Kie Jest nio.nlezwyktero widzieć człowieka a 

bardzo zyzo watyml oczami idącego do oftau do- 
ktor» 1 wychodzą- 
cego znów w 10 lub 
S0minutach zoczą 
mi w naturalnej 
pozycyi i pod zu- 

moiiwffą^aoble Wyleczone bez bóla 

czy to mężczyzna, kobieta lub dziecko, do pa· 
trzenla oboma oczami na Jakikolwiek przedmiot. 
Zawaze pamiętajcie, że takie zadziwiające wy· 

leczenie Jak to jeat uakuteozniooe bez not*, boa 
niebezpieczeństwa, bez chloroformu, be· 
bólu. Ody wyleosenie następuie tek azvbko 11tic 

peanie. Jeattoświę 
tym obowiązkiem 

ażdego pacyenta et na baczności, 
aby żndne dziecko 
Jego nie cierpiało 
naatraazną dolegll 
w ość, zyzowate o- 

czy. dolegliwość, która powinna otrzymać tylko 
ympatye, ale która, niestety często sprowadza 
śmiech i szyderstwo, ze strony nierozsądnych. 

PORADA DARMO 
Godslny codzleń od Orano do 5:30 popoł., 

w niedzielę od 11 rano do 1 popol. 
Jeżeli nie możecie się zgłosić do biura Dr. Car· 

tera dzisiaj, piszcie po jego bezpkitną lecz war- 
toioiowQ kalfżeczkęo chorobach oczu. On także 
pośle listy ze świadectwami, wyrażająceml po· 

izlękę i wdzięczność od pacyentów. których 
wyleczył. Dr. Carter'a paoyenol mieszkają w każ 
lej dzielnicy mlaata Chicagu 1 może niektórzy 
ią waszymi sąsiadami. 
Dr. Jan Habernleht. 3595 Rldway are., znany 

»eski lekarz, miał zyzowate oczy twego aynka 
izczęśllwle aprostowane przez Dr. P. O. Carter. 

FRANKLIN O. CARTER, M. D. 
Leczy dolegliwości oezn, naza. nosa 1 gardła 
ISO S. State al., 8-gle plftro, 1-aaa drzwi 

aa północ od składa Tb· Talr. 

Wyleczone bes ryzyka 

Strawy 
Muszą byé dobrze trawio- 
ne aby były skutecznemu 
Gdy cierpicie na niestraw· 
noś<5, zużyjcie 

TRINER'S 
American Elixir 

gorzkiego wina. 
Przeczyści i wzmacnia or- 

gana trawiące. 

W aptekach 

JOB. TRINER 
1333-1339 So. Ashland Are. 

CHICAGO 

Edward Reptold & Co, 
BLASTWO 

ki iw ii roboty I btnj. Potnclg 
Ji> bfduwiU ij łi, iinui 1 jkft. 
Wi:38T2 MBvnkn 
Un SOU 2Mł-ll MLWADh Avt 

'hi Minto» 

Ford Motor Co. | 
Lutomobtlow· frtłffcMW· 
ikom kopić Antoinobll pro·to f»brx«l 

prMi poUkl**o représentant»^ 

T. EL WINIARSKI, 

&& 38-fr I WiM A»anee 
W BfteMsnia ·»1<> inform»cy«, pro··* o wfm 

limtaaT* mego otnntk*. 

W. Siemińska 
1025 Milwaukee ave. CUcaf·, H. 
NAJSTARSZA FABRYKA POLSKA 

Cmy amiarkowin· 

Wyrabia chorągwie, sztandary, odzna* 
ki, szarfy, berła, pieczecie, itd. 

tobota pterwMorc^dnt. Od««W ZJedaocnat· 
PO M c«nt, l«k poprłtdaio . 

Makarago 730 Obiadów 
wlelkioh, irednlch I małych, mlft- 
nfch i poetuych, · opisem taladti 
I wteeseray, todiłHt apiiarnL akl·· 
po 1 kuohoi di· choryob, pieoze· 
nia ci im, robienia konfitur, I i d. 

Geoa II 

DZIENNIK CH1CAG0SK1 
1457 W. Mm «L, 


