
Gwiazda Przewodnia. 
Tlómaczyła z angielskiego ZOFIA HARTINGH. 

• (Ciąg dalszy). 

Marjorie obejrzała się za siebie i usłyszała 
ch'.apliwy oddech strasznego zwierza; ujrzała 

krwią nabiegłe jego oczy, z dzikim wyrazem -zwró- 

cone ku niej, wydała okrzyk przeraźliwy, i z wy- 

ciągniętemi naprzód rączkami wychyliła się przez 
okrio; naraz straciła równowagę... i z głuchym 
łoskotem padła bezprzytomna na kamienne schody 

ogrodowego tarasu, nie ruszając się wcale. 
W kilka chwil potem uliczna żebraczka, stara 

1 

Molly, jak ją powszechnie zwano, wracając z wie- 

czornej włóczęgi, przysiadła na chwilę na scho- 

dach tarasu, chcąc sobie odpocząć wśród nocnego 
chłodu. 

— Co to być może? — rzekła do siebie, widząc 
1 

opodal coś białego leżącego bez ruchu. 
— Dziecko? 

nieżywe? pewnie zabite!... nie dotknę się go; je- 
; 

szcze powiedzą, że to ja zrobiłam. 

Zabierała się szybko do odejścia, gdy naraz w 

żółtym blasku latarni ujrzała złoty łańcuszfck, po- 
łyskujący na szyjce zemdlonej dziewczynki. Zbli- 

żyła się chciwie, pomacała gfubą swoją ręką człon- 
ki dziecka, które drgnęły pod jej dotknięciem, i 

nrzrkrhiała sie. że mała ieszcze żvie... 

Molly sama nie wiedziała tera*. Ćo począć. Po- 

patrzała na dom i widziała, że był szczelnie na noc 
' 

zamknięty. Zresztą, cóż ją to obchodziło, jakim 
sposobem dziecko tutaj się dostało w takim opła- 
kanym stanie. Mała miała n sobie złoty, błyszczą- 

cy ponętnie łańcuszek i sukienki z białej, miękkiej, 

kosztownej tkaniny, które można było spieniężyć ( 

w karczmie i dostać za nie kilka kieliszków whisky; . 

prócz tego właścicielka szynku. Paddy, poszukiwa. ^ 
ła małej dziewczynki, którą chciałaby „przyswoić". 
Zapłaciłaby jej pewnie za ten nabytek. A jeżeli j 
mała była ciężko rozbita i umrze? no! to umarli nie 

robią plotek, a rzeka płynęła tak blisko... 
Tak sobie rozważała żebraczka i los biednej ; 

Marjorie w jednej chwili został rozstrzygnięty. 
Stara Molly zdjęła z siebie brudną dziurawą ] 

chustkę i zawinęła w nią szczelnie bezwładną dzie- ( 

wczynkę. zdjąwszy z niej poprzednio kosztowny 
naszyjnik. Potem cichaczem, skradzając się ciem- 
nettli zaułkami, dla uniknięcia bacznych oczu poli- ) 

cvi, zaczęła iść ku rzece. i 

Xieraz przystawać musiała po drodze dla otar- 1 

cia potu z zabrudzonej twarzy i nabrania oddechu, v 

zanim doszła do tak zwanego swojego mieszkania, 

położonego w najbrudniejszej i' najnędzniejazej ; 

dzielnicy miasta, gdzie zaraza trwałe obrała sobie 1 

siedlisko... Oddychając z wielką trudnością i stą- 1 

paiąc ciężko po skrzypiących, brudnych schodach, 1 

żcbraczka weszła aż na czwarte piętro, klnąc, gdy \ 

naraz potknęła się o jakąś postać, leżącą w poprzek 1 

progu. I 

— Przestań klnąć, babko — zawołała młoda ! 

kobieta, podnosząc się z ziemi. — Tchu mi nie sta- : 

je w piersi w tę noc upalną. Wyjdę chyba na ulicę 
zaczerpnąć powietrza. 1 

— Trzymaj język w gębie... Nancy! — szor- 

stko odparła stara kobieta. — Zapal łojówke i po- 

świeć mi: zobaczę, co się da zrobić z tą małn. 

Xancy potarła zapałkę i wyszukawszy ogarek 
świecy, podeszła do taipczanu, na którym Molly 

złożyła swój ciężar. 

Żółty, chwiejny płomień padł na śmiertelnie 

bladą twarz Marjorie, na złociste jej rozsypane w 

nieładzie włosy i czerwoną pręgę krwi wpoprzek 
czoła. 
— Miłosierny Boże! — zawołała N'ancy, pada- 

jąc na kolana. — Jakże -podobna do mego Gima, na- 

wet ranę ma w tym smym miejscu, co mój biedak, 
gdy go śmiertelny cios trafił. Jakiż znów nowy pie- 
kielny zamiar zaświtał w twojej głowie, babko? 

Słowa t* wymówiła ołaczliwym, ale dzikim 

prawic głosem, poruszając silnie kościste ramię 

starej kobiety. . 

— Uspokój się — łagodniejszym głosem odpar- 
ła Molly, patrząc niemal trwożliwie 'krwią nabie- 

głemi oczyma w rozjątrzoną twarz Nancy. 
— Mam 

tylko dobro dziecka na względzie... ̂ Uległa wy- 

padkowi, więc przyniosłam ją do ciebie, abyś ją pie- 

lęgnowała. 
— Uległa wypadkowi, powiadasz? — .podejrz- 

liwie odezwała się młoda kobieta. —Dziwny to mu- 

siał być wypadek, który przyprowadził biedne dzie- 
cko do podobnego stanu... 
— Przysięgam, że tym razem mówię prawdę... 

— zaklęła się kobieta. — 'Może zresztą rana nie 

jest śmiertelną... Obejrzyj ją. 
'Nancy tymczasem zaczerpnęła wody z wy- 

szczerbionego dzbanka i starą szmatą zwilżała de- 

likatnie skrwawione czoło Marjorie. Twarz młodej 

kobiety łagodniejszy przybrała wyraz i coś, niby 
łza, zabłysła w jej oku. 
— Zdaje mi się, że oddycha, choć rana jest 

głęboka, a długa, jak mój palec, — rzekła, podno* 
sząc się z miejsca. — Podtrzymaj jej głowę, a ja 

pobiegnę po lód i przyłożę jej do skroni. 

Marjorie wydała cichy, bolesny jęk i na wpół 
otwarła zamglone oczy, ale je natychmiast zamknę- 
ła. Nancy wydostała parę pensów z blaszanego pu- 
dełka i poleciwszy surowo starej, aby nie spuszcza 
ła dziecka z oczu, szybko zbiegła ze schodów. 

Molly tymczasem skorzystała z jej nieobecno- 

ści, aby ukryć złoty łańcuszek w słomie siennika ; 

potem rozebrała małą z jej pięknych sukienek i 

zostawiwszy ją tyl-ko w cienkiej, oszytej koronka- 
mi koszulce, położyła ją na łóżko. 

Następnie rozsznurowała eleganckie jej buciki, 

oceniwszy wartość ich jednym rzutem oka i wrzu- 

ciwszy je do brudnego fartucha, cichaczem zeszła 
na dół, zostawiając Marjorie samą. Gdy Nancy 
wróciła po kwadransie, niosąc lód w słoiku, towa- 

rzyszył jej szczególnie wyglądający mężczyzna. 

(Ciąg dalszy nastąpi).. 
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Powieść historyczna z 1813 r. 

(Ciąg dalszy). 
Zwracam ci też 
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jwagę, że rady starych rodziców, którzy cię 
kocha- 

1 

ią nad życie, należy przyjmować bez niewczesnych 
Jniesień i protestów Ano, pozostawiam cię 
t matką. Ona może lepiej niż ja, mościa panilo, po- 

trafi cię wtajemniczyć w moje serdeczne wzglę- 
dem twojej i naszej wspólnej przyszłości, co mó- 

wię — względem przyszłości całego rodu Wielosiel- 

śkich zamiary.... Bądź rozważną i przezorną..,. 

Pamiętaj, Ewuniu, że wchodzisz w świat... zaczę- 

aś lat siedmnaście..... Szczęście samo skłania sie 

<u tobie... Czyż, ty Wielosielska, odtrącisz je w 

:en sposób, jak pierwsza z brzegu parafianka?.... 
Tu cześnik zroszone potem czoło chustą otarł, 

:abaki znów zażył poczem ciągnął dalej. 
— Pamiętaj, żeś stworzona do panowania, a nie 

lo służenia... Pamiętaj, że miałaś przodków, któ· 

*zy ważyli wiele w Rzeczypospolitej. ». Nie obce w 

laszym rodzie były mitry arcybiskupie, godności 
senatorskie, buławy hetmańskie... W przepaści, w 

ctórej niezgoda wybranych i zdrada ojczystej spra* 

\-y pogrążyły nawę odwiecznego Piastów i Jagiel- 
otiów państwa, znalazł się nagle i nasz ród... Ale 

s za chmur, błyskawicami i piorunami groźnych, 
lagle zajaśniał promień słońca... Resztę dopowie 
:i, mościa panno, matka... Wysłuchaj jej pilnie, 
Swuniu!... A przedewszystkiem — nie lekceważ 

>arona Dalberga.... 
W yszedł śpiesznie z komnaty pan cześnik, zaś 

iczka Ewuni to szkarłatem, bo bladością się obie— 

vały, a młode łono falowało gwałtownie ; wreszcie 

zuciła się pani matce do nóg, objęła je drżącemi , 

ainionami, wołając : ] 

— Mateńko jedyna !... Nic wspominaj mi o ba- ] 

onie Dalbergu!... powiedziałam już, że jeżeli ten 
1 

złowiek ma honor, nie powinien nigdy przestąpić 
jrogów naszego domu... 

twiivlila nad córka nani cześnikowa. obję* . 

J t. W · 

a rękoma przedziwnie piękną główkę, okoloną buj* ; 

emi splotami włosów, poczem rzekła głosem, w i 

ctórym dźwięczała tkliwość i niezmierna miłość ma- 

lierzyńska : 
' 

. 

— Ewuniu !... uspokój się !... Droższą nam je- 
1 

teś niż życie... Nie frymarczymv tobą... Ród 

rsiążąt Szwarcgelbenów znanym jest na zachodzie 

iuropy... Baron Dalberg, jako krewny Ernesta ] 

tsięcia Szwarcengelbena, którego babka Polką by- 
: 

a, z książęcym domem Sułkowskich blisko spo- 
- 

crewnioną, czyż zasługuje, aibyś go jak pierwszego 
1 

epszego szlachetkę zaściankowego lekceważącem 

;łówkiem pozbywała ?» ».. Ewuniu !... zastanów 

;ię!··· 
Głos jejmości pani cześnikowej miał ton niemal 

^roszący; przemilczawszy nieco, podjęła znowu. 
— Ewuniu !... córko droga !... czuję łzy two- 

je na mojej ręce... Łzy te palą mnie, jak ogień... 
Jo ci jestr... Czy to nie szczęście zostać księżną, 

soną człowieka, który fortuną przewyższa najpierw- 

szych w naszym kraju magnatów ,który przyrzeka, 

że wielkość Polski tak mu będzie drogą, jak własnej 

ojczyzny, że przez ciebie, jako swą małżonkę, u-- 

czułby się bliskim i przywiązanym jej synem... 
— Mamo!»., mateńko! — powtarzała przez 

łzy. 
— A jeszcze o jednej... bodaj najważniejszej o- 

koliczności pamiętaj... — mówiła z powagą cześni- 

kowa. — O straszliwej tajemnicy naszego rodu.... 

o nieszczęśliwym twoim bracie... o tym marnotra- 

wnym synu, o którym duma nie pozwoHiła nazbyt 

wyraźnie i nagląco przypomnieć ci ojcu, gdy przed 

chwilą upominał cię, abyś dzisiaj, gdy co najprzed- 

niejszych obywateli, co mówię 
— gdy czoło społe- 

czności polskiej gościć w swem gnieździe rodzinnem 

będziemy, dla wszystkich jaśniała urodą słoneczną, 

dla wszystkich jednako była uprzejmą i czarują- 

cym uśmiechem łaskawą... 
Ewunia zcicha łkała, nadaremnie jemość pani 

cześnikowa usiłowała podnieść jej główkę swych 

kolan. 
— Ewuniu! córko droga!.». Nie jesteś ze- 

mną szczerą... Zarzut to 
z ust matki wielki... A- 

lem ja przebaczyć ci zawsze gotowa... 1 ja prze· 
— — mnrłoniO WIO- 
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senne serca... pierwsze sny o ukochanym rycerzu- 

bohaterze, który w rzeczywistości zwykłym jest 

młodym dębczakiem, w lesie jeszcze zwyklejszych 

hreczkosiejów z za sąsiedniej miedzy... 
Ewunia drgnęła, podniosła się, odgarnęła buj- 

ne włosy z nad śnieżnego czoła, wyrzekła 
niemal z 

rozpaczą: 
— Matuś!.. 

' 

Jejmość pani matko!... Jestem 
z 

tobą szczerą, jak na świętej spowiedzi.. 
.Nie mó- 

wcie!... tiie wspominajcie mi o tym, o którym 
za- 

pomniećbym powinna... Ale.,.. 
— Ale cóż, Ewuniu?— zapytała, wpatrując się 

w córkę, wzruszona cześnikowa. 

Ona zaś, jako kwiat, gdy nim nagły podmuch 

wióhru Szarpnie, zachwiała się i zdawało się, że u- 

padnie omdlała, złamana do stóp 
matki. 

Opanowała się jednak i szeptem odparła : 

— Ale zapomnieć nie mogę... 
Co rzekłszy, ukryła twarzyczkę w dłoniach 

i 

znowu do kolan matki przypadła. 
— Na szczerość twoją — rzekła jejmość pani 

cześnikowa — równą szczerością odpowiem... 
- 

Ewuniu droga dziecino... zbudź się ze 
snów 

szkodliwych!.. Serc rodziców twoich nie rań nie- 

wczesnemo urojeniami... Nie wspominajmy o tym, 
o którym lepiej by było, żeby na zawsze pamięć 

za- 

ginęła. .. Cóż to?... Nie miałaś dowodów, 
źe on był 

przyczyną zguby twego brata?... 
Nie wolno tu, w 

tęj komnacie, imienia jego wymieniać.... 
(Ciąg dalszy nastąpi). 

UST N POCZCIE. 
Nliej podajemy alfabetyczny eptt 

lstów, które dla braku adresu, albo 
; powodu niewyraźnego lub też bib- 
lie napisanego adresu, nie mogły byó 
loręczone właściwym osobom. Po 

isty te ogłosić się trzeba w siedmiu 
iniach po ich ogłoszeniu w naszym 
.Dzienniku". Odebrać je można tyl- 

na głównej poczcie w óródmiei- 

lu, narożnik ulic Adama, Clark, 
Pearborn 1 Jackson; trzeba t«ż po- 
lać klerkowi numer listu, aby unik· 
>*6 nlepotrcabaj zwłoki i nieporoau- 
aiania. 

1801 Abel Marcin; 1803 Adamek 

Łan; 1804 Aleknowicz Konstanty; 

1KI>6 Alewicki Jan; 1811 Antonowicz 

.; 1812 Apaczki Karol; 1813 Archa- 

cka .; 1815 Arlemski C.; 1819 Au- 

gustyn Jan; 1820 Augustyniak An- 

drzej ; 1821 Augustyn Jan; 1824 Ba- 

dowski Józef; 1826Bablcka Maryan- 

na; 1826 Bagenicki Adam; 1827 Bajo- 

rek Anna; 1828 Baksański C.; 1829 

Balachowicz N., 1832 Baiaz Marya; 
1833 Balcérecki C.; 1834 Balind An- 

ia 2; 1835 Balot Franciszek; 1836 

Bandar Stanisław; 1837 Bar Marya; 

1838 Bajan Marya; 1839 Baranowski 

Jan; 1840 Barbala J.; 1841 Barciński 

Jan; 1843 Ba.\voski Jan; 1845 Bartal 

Ignacy; 1848 Banacz Stanisław; 1852 

Bedmairek Jan; 1853 Belski Antoni; 

1856 Beres Antoni; 1859 Berta Da- 

ilel; 1862 Biateciki Antoni; 1863 Bi- 
-ll- T"l^l ..— . 10<ji DUlanlrl Otnni 

sław; 18-65 Bijenko Jan; 186G Billko- 

*icz Michał; 1867 Bilka .; 1868 Bil- 

ta L.; 1869 Bisek Franciszek; 1870 

31azek J.; 1873 Bobek Aleksander; 

1875 Bodnar Rozalia 1877 Bolinski I; 

1878 Boroń Jan; 1879 Bofon Marcin; 

1880 Borata Jan; 1881 Bożenek Fr; 

882 rBi3la G.; 1884 Bratko Stanisław 

.888 Brozda Kazimierz; 1889 Brożek 

Uina; 1890 Brożek Anna; 1891 Brylo- 

veki Jan; 1892 Budzyń Aniela 2; 1894 

3ura Anna; 1895 Bura Piotr; 1896 

3urba P.; 1897 Burda Aniela; 1898 

3urian Stefan; 1900 Burzański J6z; 

901 But Ignacy; 1902 Byczkowski 

rładysław; 1906 Cebulska Eleonora; 

.907 Ceru kasz T.; 1908 Cerope&i Jan; 

909 Cerik G.; 1910 Cerary Adam; 

913 Chmura E.; 1914 Chniel Kata- 

zyna; 1916 Chojnowski Franciezek; 

917 Chwastyk Wawrzyniec; 1918 

^hrapieski M.; 1919 Cicherska Bro- 

lisława; 1920 Cieciuna Stanisław; 

921 Ciepnis K.; 1924 Ctszek Wikto- 

ya; 1930 Conezewski Antoni; 1934 

Juda M.; 1935 Ctlfcik N.; 1937 Gwi· 

tlińoka Józefa; 1939 Cyrek Mrciti; 

:940 Czachon Zofia; 1941 Czarnola 

Vntoni; 1942 Czech Stanisław; 1943 

Jzurman Anna; 1944 Dąbrowski Pa- 

ve!; 1945 Dąbrowski Secze>pan ; 1948 

Dambski Paweł; 1949 Dancza And; 

1952 Darass Jan; 1955 Darwaj T. 3; 

.956 Deben Mr.; 1958 Dietel Jan; 

19-59 Dobkowski Zymunt; 19<10 Do 

irawalska Józefa; 1961 Dobrowolski 

Franciszek; 1902 Dochtor Agnieszka ; 

1863 Dodkiewicz Jan; 1965 Domani- 

3ki Aleksander; 196G Dombreaka An- 

na; 1967 DombroW'Ska Marya; 1969 

Dorohuska H.; 1970 Dozie'c 8.; 1971 

Doutai FranciBzek; 1972 Dudlaj Jan; 

1973 Draua Anastazyia.; 1974 Drew- 

niak Walenty; 1975 Drozd Wiktorya; 

1977 Dudczyk Józef; 1978 Duda Woj- 

ciech; 1979 Dul Jan; 1980 Dulkicwicz 

Marya; 1981 Dunajski Wiktor.; 1982 

Dunca .; 1983 D'zierzeiisk» MHrya; 

1984 Dziergasz Marya; 1986 Duwal 

; 1987 Dworkin W; 1988 Durak 

Zofia; 1989 Dyrez Jan; 1990 Dzanko- 

wicz A'dam; 1999 Fabryokwski Anto- 

ni; 2000 Fiaibijanik Andrzej; 2001 Fa- 

bisz Józef; 2002 Falińaki Błażej; 2004 

Fedusz H.; 2005 Fedukowicz Kon- 

stanty; 2008 Fiałklewlcz Ludwika; 

2009 Fiaja Wojciech; 2012 Flak Anie- 

la; 2015 Forman S.; 2016 Frank L; 

2017 Frankowski Emiliia; 2018 Fran- 

kowski Władysław; 2019 Frajrata J; 

2020 Fradtczak W.; 2025 Fudzek Ma- 

rya; 2028 Galosz Antoni; 2032 Garn- 

« Anlolo. 9JQK . 
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duŁa Piotr; 2036 aspart Marya; 2037 

Gasonoj Zymunt; 2038 Gawron Ja- 

2040 Gawryś Jan; 2048 Gizo Katarzy- 

na; 2049 Giza Jan; 2051 Glab Zofia; 

2052 Glysman M.; 2053 Gniewek Jó- 

zef; 2054 Godzata Jakób; 20&5 Gogo- 

la Adiam; 2059 Golbor Mikołaj; 2061 

Goral Emilia; 2062 Gorz Franciszek; 

2064 Goladz Jan; 2066 Grabos Maksy- 

2069 rycz Józef; 2070 Grtiski Jan; 

2071 Grigorazyk G.; 2077 Gurka Zo- 

fia; 2080 Gwarna Ffanci*z;ka; 2081 

Gwizdz Andrzej; 2084 Hachorowska 

Katarzyna 2089 Hasluk Andrzej 2; 

2098 Hileński Paweł; 2099 Hlobik 

Anna; 2101 Hojnacki Jan; 2102 Hołda 

Stanisław; 2104 Homecki Andrzej; 

2109 Horak Piotr; 2112 Hrynysej Ma- 

rya; 211?, Hubacek Gabryel; 2117 

Hnzarewica Mr. 2; 2118 Hyzy Stami- 

sław; 2119 Igielski Piotr; 2121 Iwa- 

aka Józef; 2122 Iwoskiewicz Antoni; 

2124 Jiaibluński Jan; 2125 Jabnowicki 

Jan; 2127 Jadurga L. ; 2133 Jankicz 

Cecylia 2135 Janicki W.i 2136 Jano- 

saewakl Stefan; 2137 Jane G.; 2138 

Jaroszyński Witold; 2139 Joezok Ve- 

liks; 2142 Jęciu* Piotr; 2143 Jędrze- 

jasz Rozialiia; 2144 Jekot 8tanielaw; 

214-5 Jercha Józef; 2146 Jesko Marya 

2151 Jo<kan W.; 2152 Jonoszeński Ste- 

fan; 2156 Juezyk Maryi; 2157 Kacon 

.; 2158 Kaczorowski Stanisław;2159 

Kiaiozorowsikl MateUsz; 2161 Kabik 

Kabik Wojciech; 2162 Kąkol Antoni; 

2163 Karkacka Ant. 2; 2165 Kałowy 

Piotr; 2166 Karcerowa Elżbieta; 2167 

Kończak; 2168 Kamiński Stanistatw; 

2170 Itapkowicz W.; 2171 Kajfustka 

Wojciech; 2175 Karolewski Franci- 

szek; 2180 Kawa Honorata; 2181 

Kaimlercukk Jan; 2182 Kaibieruk J; 
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Oracle plftrt: PokdJ* 4, 11 . 

Praktykują we wetTtt. ?.yl ch. Tel. Monro* 3· 

Qvdiinjr tiroir··: <1/.>· od 9t»j raao J· 

W*j »ifc*or#e. 

Aug. (j. Urbański 
ADWOHAT 

m «M i 41S Ht*tt BAUX BMM 
Ktlwaak·· I Aatlno ««4. 

•JKrisr *·*· ,·»°,_ 
ONROK ae»f. BUMBOMTCM 
k FraktyknJ· wm waayetkick «itdarb. 
(Jl·.!/ *«n w kg;.ni I ,' raatanOi 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

B9 Watt Wa«htn*ton nUf»,. -1· platra 
TvlWvn RiuiiP ph Si#9 

Wbtior^m: Commercial a f 
Ttflrfua »<'>Ub t htfłf. *Jt» «13 

N. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

i l^eklykuje w· wazyatkich aądarh 

Diia 59 Clark «J., cer. Randolpb 
^ąk4{ 907, 7ci# piffra. Toi. Central 7071. 
tM wtefkt t OJtn.ŁK Wiecn-t-Atr.i # btti/M Zj* 

teHitflla. IM4 «· ·»% 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

P«koje 311 do 324 Unity BM<< 
M. CMtnl 71HS I 7l»S Autom*U· 4I-4W 

1U7 8. DeefSorn ul. 
WkMoiftr od 7 de PekdJ 104 ··· 

Bid*. Telffon Moim*- 981. 

. Ashland HT* 

Baczność na hasło! 
Bo tak fabrykanci mówią i guaran· 

tują. Chcesa bracie bjré silny i 2drowy 
jak koń t<> pij Wino a Częstochowy. 
Jedna but?!*·* *1.00. Można u nas tak- 
że nabyć różnych innych lekarstw. 

W. A. Milos, Wars, Miss, Box 149 

DARMO 
porad· dla choryeh: U*yw»Jcl· 

F1ZIK PIGUŁKI 
na *Młł*nie. nie*trai»no«<?. ból fłowy, a* J 
utrnte »pei ytu. przeczYSiczenie krwi. I na reu- 

ma*<«ri. Futk PHI* maJifl* '4><5 * każdej ap- 
tece !ub lv przyślecie t> ceatow w znaczkach 
poc*to*.rch. ; 

The Fuilerton Dryg Store, 2362 . Rober SI. 
CHICAGO. ILL. 

Dl « Kobiet 

Dr. Sieminowici 
założył lecznleę, 

ofts gdzie leczy spe- 

,w* choro. 

SlJ 
3—8 wlecz. ope- 

nioda od 10—11 r»no ^Vraeyi· 
M łaroe fTJI. 

tftNik i 4106 · ·. ^ 
Tel. Intag Mi*· ^ 

Priyjeij· ta* <· Itezałtł >·«»« I rtarri irwlatyl 

MNjlfci·: 2-1 

\ V f^ihKS/ .^ \ fam\ V 

IMlidi lu vlUHSk.V ł 

KALENDARZY SCIENNY< H 
·\\*· Il 

K. OLSZOWY I SKA. 
i'r: * VW» CHiCAGn. 'LI,1 

*' '·. "· 
» - ·. '· · * 

A% s/H tf u" i)ł'R \ K^ł \/\ U 

U vmi\l*,|| MV W?.l!-l>YV/« 

:# ! 

DR. N. SCHRAYER 
fOŁSŁi DENTYSTA 

Wfkeanr* «oMfkto roboty a™ iititrnm ffi 
«ta* D^cwwasetfO arsMna I po Ml*s«o*var«ii 

a*Q«oii 1 rwantaj· t*Ł»w» na ta ii 

806 Milwaukee ave* i*g Catar 
OU 8 rioo do 9 wieczór; *iÉ*riri|4 

Potrzeby Plumbiarskie 
po cenach hnriownych. 

Ijnrtat'Wf katttmt » tatom! eiiK 

LEY1NTBU PLCIKW SIPFLT CO, 
114 W. UtviilM aL. Ufc MalÉflii Hf 

r 

Makarego 730 Obiaddi 
wielkich, éredeich ! m. łych, ·1. 
nveb I postnych, z opisem Inład^ś 
i wiecxerzv, ludiiPt ••)tt«rnł1 ffcj»· 
pa ł kuchni dl» chorych, pieos·- 
oia ciut, robt»Dtt fconfitnf, 11 

Ona |l 

.0ZFNNIK CH1CAG0SK1 
1437 W. Dittsion ul., Ck«|· 

N. / 

Każda niewiasta 

powinna mieć własny 

Przez to masz czystą, chłodną kuchni Mniej pracy 
a lepsze gotowanie. 
New Perfection, jest zawsze gotowy do użytku. Bes 

rąbania drew, bez wynoszenia popiołu. Robione są 

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

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

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

. CHICAGO, 1LL 

COVGHS · COLDS · SORE THROATS 

NEVRALGIA · RHEVMATISM 

SPRAINS AND BRUISES 
v.D.RICHTER & CO., 74 WASHINGTON S 

SV<'jrVi'Y^i'iVili,l< ^ 

ST.. NEW YORK 
s** j 

DOKTOR WISSIG & ' 
Leon wszystkie choroby nrzozjzn i kobiet bel mg ędu )aV zastarzałe I zaniedbane one sj 

Wyleczył już tjrsiit chorych. Leczy wszelki·, choroby żółądka, płuc, nerek i pęcherza 
takie zatrucie krwi. cborpby skórne, rany· reumatyzm, ból iłowy, ból w krzyżach, keszet. 

ból gardła ora* wszystkie tajne choroby mężczyzn lub kobiet. Jeżeli inni nie mc|li ww 

wyleczyć, przyjdicie tu a przekonacie ai sanu co on inote dla was uczynić, 
I I j. mi i o J- 

Daje rwoje własne lekarstwo, oraz 

leczy najnowszymi elektrycznymi 
przyrządami. 

UOOZIQJ Diurowr Wl JV uu mu % uu U UU 

4 popolud.; cd 0do 8 wieczorem; 
w niedzielę od 10 do 2 popołud. 

Ol. ..1 /V WftA/l lii 
łunięittjcic aui co· | j jj ff , 

(Nad składem obuwia.) 
ui«, iug ?» w*· 

Telefon Canal H-63 

DOKTOR A.LITVIN 
OU· 1 mlCMkanle: 

835 Milwaukee ave., róg Elston ave. j 
Koszt jest 

bardzo mały. 
$1 za lecze- 
nie z medy- 
cyna wlacz. 

LC17J UDUruUJT IUI-M.4U.U, u«.u 

1 dzieci właeneini medycyuHmi 
Zwraca specyalną uwagę na wszelkie 

chroniczne choroby 
Oodtlnr oflflowei Od 9 rano do 9 wieczo- 

rem każdego dnia. We czwartki popołudnia 
wyłącznie leczy choroby kobiece. 

Telefon Muuroe 5734 

Odwiedza pa 
cyentów we 

dnie i w nocy 
Każdego cza- 
su gdy zaiąd. 

Ostatnia Sposobność! 
Nabycia książek | nabożeństwa 

I Za Pól Ceny. 
WESTCHNIENIE 

DUSZY 
Książka do nabożeństwa 
dla dzieci, piękna skórko- 
wa oprawa, 192 stronie. 
Wielkości 3x21. Specyal- 
nie tylko po 

<40c 

Królowo Korony 
Polskiej 

Zbiór nabożeństwa cało- 

rocznego z dodaniem 

Drogi Krzyżowej, Pieś- 
ni. oraz Koronki i 
R<5*ąeńw do N. M. P. i P. J. 

wydanie nowe. Okładka skó- 

rzana, apecvainie po 

6Sc 

Zdrowaś Marya 
Zbiór nabożeństwa codzienne- 

go, z dodaniem Różańca do N. 
M. P. i Pana Jezusa, Drogi 
Krzyża Je/usowe^o. Gorzkich 
Zali i niektóry oh Pieśni, .'łJO 
stronic. Książka stósowna dla 
starszych, oprawa skórkowa z 
klamerką, r^ular. cena 1.25. 
Specyalnie tylko po 

PER^Y 
NABOZENSTWA 

Zbiór modlitw w różnych 
okolicznościach życia dla 
wiernych kościoła Rzym- 
sko Katolickiego. 246 stro 
nic, książka oprawna w 
skórkę. Specyalnie po 

60c 

Na sprzeda* w biurze 

Dziennika Chicagoskiego 
1457 W* Division ul.f Chicago, UL 

18 Kierzkowska Anna; 21S7 Kiel- 

3wicz Walenty 2; 2188 Kikla An- 

zej 2; 2180 Kilonski Jan; 2191 Kir- 

t Kazimierz; 21192 Kiszoniak Regl- 

1; 2193 Kisiel Stanisław; 2194 Ki- 

ol&kl Stanisław; 2199 Klujka Ste- 

in; 2800 Kmiolek Jeef; 2201 Knus 

izef; 2202 Knapik Andrzej; 2203 

204 Kolylecki Józef; 2205 Koczaino- 

ski Rozalia; 220 Kolbaska Jan; 

zef; 2209 Kolaciński Jan; 2210 Kol- 

pa Maryanna; 2211 Kolyus Leon; 

2212 Korynek Józef; 2213 Konkowski 

Szymon; 2214 Kondaktor L.; 2215 

Kopyto JOzef; 2217 Kopała Katarzy- 

na; 2218 Korziinos Kazlerz; 2213 

Kormik Mikołaj; 2220 Koranda Be- 

nedyk; 2221 Kostowski Wincenty; 

2222 Kcemiler Wiktorya; 2223 Kosze- 

la Szozepan; 2224 Koszla Walenty. 


