
$500,000.00 
do wypożyczenia na ulepszone pro- 

perta >v Chicago w sumach od 

$500 do $2500 

Peoples Stock 
Yards State 

Bank 
Ashland Avenue & 

47-th Street. 

Nąjetarsiy, największy i najsilniejszy Dank na 
zachód od stockyardów. 

WARTOŚCIOWE PREZENTA 
aą. dawane kaAdem aakupnem 

MALT STOUT 
* 

lub BOHEMIAN 
piwa, wyrabianego praea 

West Śide Brewery £o. 
I aa awiyicenie prdénych butelek. 

Jednakśe, gdy raa spróbujecie jakiekolwiek a tycH 
produktów a preaentaml lub bea 

Bodziecie je pić z powodu ich świetnej doskonałości tylko. 
W saryetkie butelkowane pod doskonale sanitarny mi 

warunkami w nasaym nowym S100,000.00 
«akładzie butelkowym pray 

MarsHfield Avenue i Augusta ulicy 
gdaie goście 19 zawsze mile witani. 

CENA NIE JEST WYŻSZA. GATUNEK WPROST NIEZRÓWNANY. 

Próbne pudlo praekona was. nicie p« lutalog premii. 

W est Side Brewery Co. 
CHICAGO 

Telefon Monroe 304. 

DOKTOR WISSIGIKSS. 
Leczy wzytttle ehorobf «$iozjz* I łobiet lez «zg'Qdu jak zastarzałe I zaniedbane on· są 

Wyleczył fet tysiąc· chorych. L*czy wazelau. choroby żołądka, płuc, nerek i pęcherza 
także utraci· krwi. choroby ekórn·, rany· reumatyzm, ból głowy, ból 

w krzyżach, kaszel, 

ból gardła ora* waaystkie tajne choroby oi^iczym lub kobiet Jeżeli inni n>« mogli w aa 

wyliczyć, przyjdici· ta · przekonacie się sany co on maie dla was uczynić. . 

Godiiny ·« 10 do 12 i od 3 do 
4 popołud.; od 6do S wieczorem; 
w niedzielę od 10 do 2 popołud. 

I Pamiętajcie adrei: 1759 W. 18ta ul., I*Óg Wood llj. 
(Nad składem obuwia.) Telefon Canal 3:2(13 

® 

DR. A. SZWAJKART 
OflK IMS A. JUMm* ait., réf BuckkMŁ 

T»UfM XoumSU& 
ł U—U r%no; fcSO-fclO «m* 

il·: 3535 V. Dtmwy 
TaUlM Belroont SOS. 

jgODM>nr^d«^^r»ao^W<^Dopchs£itlfci_ 

drTa. train 
LEKARZ I CHIRURG 
Imj afeoroij mężozjzi« kobltt I tttai 

aUe* 

4Ma *»>— - ku»pq. j» do J mmo»mati 

r- 

DR. S. R. PIETROWIC! 
££JE* ifirKi*V ^r'Ti^T^iib 

w»we|tmjre I Mfw«wy«ii 

r^nBeeafcsoiei sil· Wwte* *«·. 

kwr». !** Se* ·** 

m»U OlllBłnMs 
1 

TtL laWi «. TA (aul 25» 

Dr. W. A. KUFLEWSKI 
Ml·: WltAtr Psrl W·: 1*· «. 1t-ta «L 
tM4 I. #»« al. 

^ A"9-·';. 
Ml. 14-11 im: 1 30 4t ·: i. Mi. 2-4 bo »rt. 14 ·. 

UT. . IL· 1IU, 1 AU TT JAI 

Lec*? chorobr mercrvzn. kobiet I dzieci 
MILWAUKEE AVE 

rCg Center Avenue Telrfon 3311 . · 
Ofliowe gods. od 9 do U nji i utt 4 do 0 wiec*. 

Telefoov: Monroe 881 l 1577 

DR. XEL0WSK1 
1053 Milwaukee Ave. Chicago 

Oodz. U do 12 rano; 4 > nopoł i od 7 do · w.; 
w niedz. li do 18 rano; w śr-xly od 11 do 1S reno 

od 4 do & poootudniu. 
Uiozkaui·: 728 W.rW.od At·. Tricfon Uk· Vkw SM3. 

DR F. KALAC1NSKI 
Mieszkanie: 1034 N. Bobfj ulica 

Telefon: Humboldt 47P5 

Ofl·: 1« Noble ol. Telefon Monroe 385 

Godziny ofisowe: O 10 rano, 2 
— 3 popołudniu. 

1 — 8 wieczorem. W niedzielę 2 
— 3 popołudnia 

Lekarz Starcgc fixaj» 

DR. F. FRONT-DOBUA 
Byty wyitoat kliniki Wiedeńskiej 

i Ber lińskiej 

Łun nzystkl· ohonfej mąiwjzn, koMit I 4M 

JŁu* 1164 Milwaukee aveb 
H..jko Division oL TiUfao Mqvvtil fTVt 

łr-^r^r ad 10 do U w poted. i «4 S do 8 wioet 

Następujący agenci utrzymują 
„DZIENNIK CHICAGOSKI": 

Janecek, 2738 Bosworth ul., 
Kistner, 1453 Fullerton avc.; 

na narożniku Fulerton and South- 

port aves., Clybourn i Fullerton 

L 

ŚWIETNE DZIEJE POLSKI 

opisane w sposób niezrównany 

przez Jana OgiAskiego-Kontrymowlcza 

w 

W promieniach sławy ————Ml 

Oprawna w angielskie płótno, trwale, druk wyraźny na 

książkowym papierze. 

Cena 75c, pocztą 85c 

Książka ta powinna znajdować się w każdym dom· 

I to zawsze pod ręką ażeby każdy członek każdej rodzi- 

ny, czy to dziadek, ojciec, syn lub wnuk, 
zarazem i ba- 

busia, matka, córka i wnuczka, mogli czyté i zachwyt 

cać się dzielnością i męstwem nafizych przodków. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1455-57 W. Division ul., Chicago, DL 

Gwiazda Przewodnia. 
Tłómaczyia i angielskiego ZOFIA HARTINGH, 

— Przybyła — mówił dalej umierający 
— i 

gorączkowo żądała widzieć cię. Wiesz; że miałem 

zdolność naśladowania cudzego pisma... sfałszo- 

wałem więc list... niby od ciebie,., wzywając ją, 

aby się udała do twego ojca i usiłowała go przebła- 

gać. .. Wiesz, jak była niewinna i niepodejrzliwa... 
uwierzyła mi... i pojechała. 

Nastała chwila głębokiego milczenia które 

przerywał tylko chrapliwy oddech konającego. 
— Byłem przygotowany do ucieczki, bo czu- 

łem to, że biedna kobieta powróci z niczem i znaj- 
dzie się sama, opuszczona, w obcym dla siebie kra- 

ju, gdzie nie znała nikogo... Twarz jej blada i znę- 

kana prżeśladowała mnie odtąd ciągle we śnie i na 

jawie. Uciekłem.... po owej sprzeczce z twoim 

bratem... aż do Mexyku... Gdy powróciłem do 

Nowego Yorku, spadłem już wtedy na najniższy 
szczebel nędzy i upodlenia. A teraz... Jerzy... 
czy możesz mi jeszcze przebaczyć? 

Wielkie krople potu występowały na znękane 
czoło generała, nie nipgł słowa przemówić. 
— Zapomniałem. .. — dodał po chwili ranny, 

ocknąwszy się jakby ze snu. — Mogę choć w ostat- 

niej chwili naprawić ci cząstkę złego, jakie ci uczy- 
niłem. Węzoraj spotkałem dziewczę, które, jeśli 
nie jest twoją córką, jest chyba żoną twoją, która 
wróciła z tamtego świata. 
— Gdzie? — zawołali jednocześnie Rex i ge- 

nerał. 

— Tam... na plantacyi, w otoczeniu rodziny 
kwakierskjęj. Odważna jest i szlachetna, jak ty 

Jerzy.... Ułatwiła mi ucieczkę, gdy mnie poszu- 
I Iriwftnr» 

— Więc to pan jesteś tym szpiegiem Roger- 
sem! — krzyknął Rex. 
— Tak, a skąd pan wiesz o tern?... — coraz 

więcej słabnącym głosem spytał umierający. — Na- 

zywają ją Daisy Russell... była wychowana w 

domu brata twego, Seldena... widziałem ją tam... 

O Jerzy!... — dodał, załamując ręce ;— powtórz, 
że mi przebaczasz... Ona by mi przebaczyła! 

Generał odzyskał nareszcie głos i przyklękną- 

wszy nad człowiekiem, który mu tak śmiertelną 

wyrządził krzywdę, ujął w swoje dłonie stygnące 

jego ręce. 
— Tak, Danie, przebaczam ci przez miłość tej, 

którą tak ciężko i niewinnie skrzywdziłeś... i 

przez pamięć dawnej naszej chłopięcej przyjaźni... 
O... niech Bóg ma miłosierdzie nad tobą... Dzię- 

kuję ci za wiadomość o mojem dziecku... 
— On mi dziękuje !... On?!. .. O. Boże !... 

Ciężki oddech podniósł pierś konającego, wy- 
rzucając z niej falę krwi. 

Z oddechem tym uleciało i życie. 
Nastał chwila głębokiego milczenia... Obecni 

odkryli głowy przed majestatem śmierci i przeże- 

gnali się po cichu. Generał złożył troskliwie głowę 
zmarłego na darni i ciało jego obwinął fałdy pła- 
szcza. Potem zbliżył się do Rexa i sierżanta. 

— Muszę udać się dziś... gdzie jest lekarz... 

aby mi opatrzył ranę — rzekł, wspierając się na 

ramieniu Rexa i zataczając się trochę. — Rana stra- 

sznie mi dokucza... ale nim się stąd oddalimy... 

czy nie możnaby zaznaczyć tego miejsca?... 

Chciałbym go przyzwoicie pochować. 
Sierżant uczynił według jego życzenia, zazna- 

czywszy miejscowość; potem obaj z Rexem ostro- 

żnie wsadzili generała na konia i ruszyli naprzód, 
bardzo wolno, gdyż pan Clive tak był wycieńczo- 

ny, iż z największą trudnością zdołał się utrzymać 
na siodle. 

O dwie mile dalej spotkali jakiś ambulans wraz 

z siostrami miłosierdzia, które zaraz zajęły się cho- 

rym. Był już na to wielki czas, gdyż w chwilę po- 
tem generał stracił zupełnie przytomność. 

Rex, nie chcąc go opuścić w tym stanie, to- 

warzyszył mu aż do Winchester, gdzie go umiesz- 

czono w jednym ze szpitali. 

Młody kapitan tak był stroskany o swego to- 

warzysza, iż nie miał nawet czasu rozpytać się o 

szczegóły bitwy. 
Gdy złożono rannego na wygodnem łóżku, pod 

czujnym dozorem siostry miłosierdzia, Rex zapra- 

gnął wyrwać się choć na chwilę, ale wpierw po- 
szedł pomówić z głównym chirurgiem szpitala. 
— Jest to ciężki wypadek — rzekł tenże — rę- 

ka musi być odjęta aż po ramię i to spiesznie, aby 
się gangrena nie wdała. Muszę niezwłocznie uśpić 

pacyenta i przystąpić do operacyi, bo potem mo- 

głoby już być za późno. 
— Pójdę mu o tem powiedzieć 

— smutnie rzekł 

Rex. 

Znużony, głodny i spragniony, waleczny mło- 
dzieniec nie pomyślał ani chwili o sobie. Wrócił do 
łoża chorego, którego zastał cokolwiek zdrowszym, 
i zwiastował mu wyrok lekarzy. Pierś rannego pod- 
niosła się szybko kilka razy, dreszcz wstrząsnął sil- 

ną jego postacią ; potem nerwowym ruchem schwy- 
cił dłoń młodego swego przyjaciela i odwróciwszy 

się do ściany, rzekł krótko, stłumionym nieco gło- 
sem : 

— Im prędzej, tem lepiej. 
Operacya odbyła się szczęśliwie, a chirurg z 

zadowoleniem patrzał na swego pacyenta, upewnia- 

jąc, że teraz już wszystko pójdzie dobrze. 

Rex uczuł dopiero teraz, jak zapach chlorofor- 

mu okropnie jest mdły i odurzający. Usiadł więc 

w milczeniu, z głową ukrytą w rękach i zaczął drze- 

mać, gdy naraz dłoń czyjaś spoczęła na jego ra- 

mieniu, i głos drgający tłumionym wzruszeniem 

rozpaczy i radości, odezwał się tuż obok niego. 
— Rexie! mój drogi chłopcze! 
Zerwał się gwałtownie na nogi i z łkaniem nie- 

wypowiedzianej tęsknoty rzucił się na pierś ojcow- 

ską. · 

,,At 

(Ciąg dałs^y nastąpi). 

STEFAN GĘ BARSKI. 

O HONOR 
POLSKI. 

Powieió htaioryoxna m 1813 r. 

• (Ciąg dalszy). 
^ 

— Maryo! — rzekła, ściskając jej ręce — bądź 
odważną!... Nie sama cierpisz!.... Spojrzyj na 

nasz dom!... wspomnij na Ojczyznę!... Rok ten, 
to rok'okropnych cierpień... rok próby Ale pa- 

miętać powinniśmy o tern, że zachodzące słońce 

przy huku piorunów, wschodzi nazajutrz przy rado- 

snej zorzy porannej... Nie wolno nam nigdy tra- 

cić nadziei... Tak kazał Bóg!.. Widzisz — i my, 

których świat zwykł faważać za wszechwładnych 
i szczęśliwych, jesteśmy wygnańcami, niepewnymi 

jutra... na obcej ziemi nasłuchującemi dalekich 

odgłosów wojennych, które nie wiadomo, jak dla 

nas i naszydh przyjaciół wypaść mogą.... 
— Da Bóg, że losy te odmienią się ! — przer- 

wała przez łzy młoda, zrozpaczona pani. 
Hrabia Markolini przyjrzał się jej uważniej i 

w duszy przyznał, że równie pięknej twarzy niewie- 

ściej, o czarnych rzęsach i oczach Madonny, nie 

widział. 

Naraz z przejęciem zawołał: 

J — Ależ to pani Marya z wielosielskich Bujni 
czowa, żona dzielnego naszego obrońcy, gdyśmy z 

Drezna do Ratysbony wyjechać byli zmuszeni... 

Pamięć mam dobrą... przy twoim boku królewno, 

widzę starszą córkę cześnika Wielosielskiego, przy- 
jaciela mojego z czasów naszego pobytu w odrodzo- 

nem Państwie Polskiem pod nazwą Księstwa War- 

szawskiego, gdy Kraków do niego przyłączono... 
Cześnik Wielosielski !... pamiętam. I król, pan 

nasz, pamięta go, gdy na polskiej ziemi w Brono- 

wicach witał go cześnik wraz z księciem Poniatow- 

skim. ... 
Na wzmiankę nazwiska wodza wojsk poisKicn 

lica królewny nagły okrył rumieniec, niebieskie o- 

czy ożywiły się, rozdhyliły się usta. jakby z jakiemś 

nagłym zapytaniem, lecz towarzyszka jej zaniosła 

się znowu płaczem 
— Hiobowe otrzymałem z Ojczyzny mojej wie- 

ści... Nie żyje ojciec mój ukochany!... 
— szep- 

nęła. 
Hrabia Markolini żałował przyjaciela, jak cze- 

śnika nazywał, gdy zachwiała się znowu jedwabna 
zasłona i na progu komnaty stanął starzec o wynio- 

słej postaci, obliczu dostojnem, bez zarostu, stro- 

skanem i jakby przez chorobę zgnębionem. Miał na 

sobie biały szlafrok pikowy, złotą taśmą po brze- 

gach obszyty, na głowie szlafmycę bawełnianą białą 
i takież na nogach pantofle. 

Na jego widok porwał się z krzesła hrabia Mar- 

kolini, podniosła się z głową pochyloną i serdecz· · 

nem spojrzeniem młoda królewna. 
— Drogi ojcze! — rzekła z upomnieniem 

— le- 

karz zalecił 

Nie dokończyła, gdyż przerwał jej 'hrabia Mar- 

kolini. 
— Zalecił jak największy spokój... Toć zdro- 

wie twoje, najjaśniejszy panie, jest szczęściem na- 

szem. 

Król saski, książę warszawski Fryderyk August 

przez lud swój „Sprawiedliwym" zwany, postąpił 
do córki powoli, jakby nie mogąc nogami poruszać 
i z uczuciem pocałował ją w głowę. 

/—J—, /-» T/Irnurin triuślpr W tak okTOO" 

nem położeniu, gdy wygnańcem jestem z własne· I 

stolicy... Gdy dziś jeszcze, a najdalej jutro, 
nad- 

spodziewanie opuścić muszę Ratysbonę, w której 
z łaski dworu bawarskiego schronienie znalazłem.... 

— Opuścić?... Co słyszę, najjaśniejszy pa- 
nie?.. .. — zawołał zaniepokojony hrabia, który był 

pierwszą osobą w otoczeniu królewskiem 
i nic bez 

jego wiedzy i dorady się nie działo. 
— Najjaśniej- 

szy panie! — powtórzył 
— któż tego żąda?.... 

— Cesarz Napoleon — wyszeptał król drżące- 

mi.usty. — Przed godziną, pomimo to, 
że jako cier- 

piący na reumatyzm, zabroniłem wejścia 
do siebie 

wszystkim, nawet tobie, mój drogi 
i wierrfy przy- 

jacielu, wszedł tam pan de Serra, 
nsz opiekun i 

stróż nieodstępny z łaskawej i wspaniałomyślnej 
dobroci cesarza Francyi... 

Tu król smutnie westchnął, usiadł na nakapie, 

córce przy sobie wskazał miejsce, poczem 
nie koń- 

cząc rozpoczętego opowiadania, na zapłakaną puł- 

kownikównę Bujniczównę oczy zwrócił. 
— Łzy? — wyrzekł po .polsku 

— łzy?.... Czy 

zdrowie dzielnego naszego obrońcy pogorszyło 

się?.... Jeśli żyje, niechaj będzie pewien 
łaski mo- 

jej. ... Przestań pani płakać... Więc jakże 
zdrowie 

męża?... Od połowy marca był 
tam marszałek Da- 

voust.... Zna on Polskę... lubi 
i ceni wasz kraj... 

Opieka w szpitalach z pewnością była 
dobra.... 

Zresztą zapewne otrzymano już polecenie moje, 

ażeby tego, kto ratował 
mnie od napadu bandy dzi- 

kiej nieznanego mi ludu z 
nad Uralu, uzbrojonego 

w łuki, maczugi i obosieczne noże, otoczono opie- 

ką, dano mu schronienie 
w moim królewskim pała- 

cu Czy tak się stało?.... Toć pani 
niedawno 

z Drezna.... prawda?.... 
Przed miesiącem, najjaśniejszy panie! 

— od- 

rzekła nieszczęśliwa siostra Ewuni Wielosielskiej. 

—AV tych dniach jednak dopiero mogłam przyje- 

chać do Ratysbony. Dzięki wspaniałomyślności 
two 

jej, najjaśniejszy panie, mąż mój, gdym 
go żegnała, 

przychodził do zdrowia. 
Rzekłszy to, umilkła, daremnie usiłując łzy po- 

wstrzymać. Skłoniwszy się więc nisko, 
ćhciała opu- 

ścić pokój królewny. 
Nie pozwolił Fryderyk August. 
— Towarzystwo twoje, pani, to na wygnaniu 

naszem dar niebios, więc zostań... Tapemnic nie 

mamy.... Jesteśmy wszyscy nieszczęśliwi... Ale 

łzy twoje, co znaczą, jeżeli mąż zdrowszy?..., 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

(DOKTOR A.LITVIN » i mlwlfnlo 

835 Milwaukee ave., róg Elstoo ave. : 

Leczy choroby mężczyzn, dam 
1 dzieci właenemi medycynami 
Zwraca «pecyalną nwigę na wszelki· 

chroniczne choroby 
Godziny ofliowe Od 9 r*no dął wteczo- 

rem koidećo doi*. We czwartki popołudnia 
wyłączni· leczy choroby kobiece. 

Teiefon Mouroe 0784 

I Koszt jest 
II bardzo mały. 
[ ] $1 za lecze- 

II nie z medy- 
I cyną włącz. 

Odwiedza pa 
cyentów we 

dnie i w nocy 

Każdego cza· 
fu gdy zaiąd. 

fi *'· V J& 
, 1J.I.K! MONROł:'lii 

' ,«A *? ' ' *' 

VUW ll kS/. - \ 
I 

KALENDARZY ŚC1ENNYĆH 
-VA. V«. a/· 'l 

i i nowości .oułos^eniow \< 

K. OLSZOWY I SKA.j 
1152-54 Milwaukee ave. CHICAGO. ILL.1 

\S.NZIIkll OI'WAUV / Iv 

i VMvnM.JlMY .. \/<) 

unriii^Mi.. 

Stefania CHmieliiiska 
Pracownia I układ CHORĄGWI, 

łdznak, regali], pałek marszałkowskich, kwia- 
tów pogrzebowych, krzyżów 1 poduszek, gwiazd. I 

Itotwlc, pieczęcie dla Towarzystw Itd., 
1621 W est leta al., bllskó Ashland Ave. 

Dla Ił oblet 

Dr. Sieminowicz 
założył lecznicę, 

|ofIs. gdzie leczy spe- 

n«15 w%Lcya'n^0 ' choro· 
Division, róg^/ 

, Milwaukee ave.^^W^y Kobieoe 

od 3—8 wiecz. ope- 

[niedz. od 10—11 rano ^^^TCyi, 
Telefon Mroroe 7731. 

laileaik-i 4103 X. Ar er· Ar·. 
l Tel. lWlni 21568- 

[ Przyjmuj· ł»ł d· Iteznley pelołn· I cher· i «miner· 

DR 
' A/M 

N. SCH RAYER 
POLSKI DENTYSTA | 

Wykonywa waiolkie roboty dontratroMU W·" 
thig &.'«·7( «ystean i po «mUrkowaarBfc 

oenaoh 1 gwarantuje takowe na lat la 

6 Milwaukee ave., róg Craft* 
Ooainy: Od 8 . do 9 wleczó/1 woladattfai 

JjaaoOoAposoiuAaUfc 

Potrzeby Plumbiarskie 
po cenach hartownych. 

Sprzedajemr hażdemu po bwtownal centa 

lEYINTBAL PLUHBiNQ SUPPL CO., 
tut W. lilTUloa mL. nar. Marafcfieii łff 

Znów w Chicago 
Otworzyłem moje 

ofiea na 

2 piętrze, 36 W, Randolph ul. 

róg N. Dearboru ul. 

gdzie leczę 
Wszelkie Chroniczne I specy- 

alne choroby męskie. 

Hnfl7nvDzienDie 009 uoazmy. nQOd0i WieCz. 
We wtorki, czwartki i so- 

boty od 9 rano do 8 wiecz. 

Dr. Weinera wk 
Specjalista Chica&oski 

2 pięt. 3(5 W. Kandolph 
róg Nortb Dearborn nl. 

JAN JANKOWSKI 
ADWOKAT 

Ofli w'Domu Zjorinocsenl», r 'g JtfFŁWAU- 
Ave. ł AUOUSl A Ul. — Pokój . 

CODZIENNIE od 1-szpJ do .VtcJ pipołudnlu. — 
Wieoioniml od 7-iuej do 8:30. WtorUf, Czwurt· 
ki i Soboty. Telefon Monroe 2183 

Mlenzkanlo 2038 IOWA HTKEET 
Te. ton Humboldt 7718 

Pasy naRupture 
Hottlngtr 

oci 75c ! 

wyżej 
pojedyn- 

cze. u od 

$1.50 
J wviej 7. 
port wrt jnf 
Elastyczne 

portcioctay na nabzrmłałe członki od »» wy- 

tcj bawełnicowe: »3 I wyżoj za jedwabno 
okrycia na kolanu, powłoki na kostki, srolenia 

uda, >.75 sztuka. Pasy na niedokładności 
orzusznc od I wy tej z a bawełriirowe. #3.33 

I wyi*J za jedwabne. Ws/ystko wyrabiamy po- 
dłu* miary. Eksperci dla mężczyzn 1 kobiet 

Otwarte <vłd leooie od rano do 7 wieczorem. 

W niedziel ^wl9do 13 przed połudo era. 

HOTTINGERA FABRYKA 
Założona w 1860 roku. 

SOI Milwaukee ave., róg Chicago ave. 
6te piętro, weicie elewator 

Aug. Q. Urbański 
ADWOKAT 

Mb 414 I 415 HOME BANK 
llwaakee i Aj h land anaaH· 

SMIeeakanUi 
MM THOMAS ULICA, 

tlefon w o Aniel IVlefon w doau 
OM ROB m?. HUMBOLDT TlM 

h · 
Praktykuj· W weayetklch sadach. I 

|uu*/ watu * «prawach kunna i epis r»«inn4et 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

Foko je 311 do 324 Unity B14*. 
Central 71»* 1 7103 Automatle 4<-4W 

127 S. Dearborn ul. 

fTleasorem od 7 do ». Pokój t04 Bom Bul 
Bid*. Telefon Monroe 981. 

1 'J'2o N. Asliland . 

j. f. Śmietanka 
ADWOKAT 

80 WMt Washington alloa. 9U plftr· 
Telefon Rindoipb 8204 

W laeaorcini 02 Comroerolai m 
Telefon South Chicago fc&U-SSl3 

I N. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

i PtafttjFfenJe w· wszystkich sądanh 

Ofitt 59 Clark «l.t nar. Randolpl: 
107. Id· fiftr·. Tel. Central 7071. 

W» wtcrkl 1 «wartki wieczorami w bluna Si* f «HWlIa laMIMiaetfra 

BEILS 
Mem.H*l Belle a Malfr. 

^"'"TltaTnMI m» 

>z. * tran ru. 

ABY być pew- nym, że zegar- 
ki, biżutery a i ślub- 
ne obrączki sa z do- 

b r e g o 

złota i ta- 

nio ku- 

, 
i o e, 

trzeba je 
kupić u 

znanej fir- 
my jubiler 
skiej,która 
cwćSi rze_ 

JU4. UU % AH» 
w 

teiny interes na Milwaukee Ave.f 
i cieszy się ogólnem zaufaniem. 
Pamiętajcie adres w razie potrzeby, 

Kracker i Kosiński 
1019 Milwaukee Ave. 

blisko Augusta al. 

Stefan R.&ryki AdWOkaci 
Frań. J. Mazurkiewicz 

1034 Milwaukee Ave. rój Noble «I. 
Drugie piętro. Pokoje 4, i 6. 

Praktykują we wszystkich sądach. 
Godz. ofisowe: Codziennie od r.»no do 9 wiec* 

Telefon Menroe 33. 

Dr. L. S. Szumkowski 
Lekarz, cblrnrjr i akuszer 

Ofu i aieizkanie: 1401 W. Heroa ni., róg Ne- 

kle !., Tclefen Menroe 5805. 

Leczy specyalnie wszystkie choroby męż* 
pzyzc. kobiet i dzieci. — Leczy także elektrycz* 

oością [X-RAY |. Przyjmuje chorych *e wmy 
< 

stkich godzinach. 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekarz i Chirurg 

Ipccyalnie we wszystkich choroboCS* 

mężczyzn, kobiet i dzieci 

927 Noble ul. Tel. Monroe 1554 
Oodzlny ofisowe do 9 rąno. od do » wleoxdr 

Proazf dobrze zauważyć numer dom· 1 przyJéJ 
wprost da ofiett. 

Wezyetfcle choiOtoj' męskie, kobleoe t 

dsieclęoe leczymy absolutnie darmo w 

NORTH WESTERN 
BEZPŁATNEJ KUMCE 

Prr.eprowadaoneJ pod nr. 

1325 Milwaukee Ave. 
Oodzlny: Rano od 9 do 12; od S do 6 popołud. | od 
4 do 0 wieczór. W niedziele od 10 do I poirtudo, 

Listy z Podróży 
!» . 

9 

po ziemiach polskich 
i do Ziemi Świętej 

w roku 1908 

Ks. Fr. Gordona, C. R. 

Poprawiona odbitka z 

Dziennika Chicagoikleifo 
i wzbogacona licznemi ilu- 
stracyaral. 

TOM I. obejmuje podróż 7. Chi- 

cago *ż do Jafly i zawiera 244 ·>\ 

pliów I 102 iltHtr-tere. Poinlęizy 
inuemi znajdują «ię tam opisy Ber- 

lina, Warszawy, Częstochowy, Kra- 
kowH, Pozorni a, Gniez-ia, Hyd- 

gowzy, P0I1 kiego -ronowa, 

WiednlH, Kahlenbergu, Kzymu, 
Neapolu, Alaktandryi, Kairu, itd. 

Stron 222. 

TOM II. obejmuje podróż od 

przybycia d') J-ffy aż d i wyjxndu 
z Jerozolimy i zawiera rMzem 215 

opiińw i 66 llintr*cvJ. Na szcze- 

gólną uw«gę zasługuje opie Jaro 
zollmy i m|pj-»c świętych w Jero- 
xuliuiie, itd. Stron 217. 

TOM III. obejmuje podróż od 
wjrja/du z Jerozolimy a i do po- 

wrotu do Chicago I zawn»M 87 o- 

pieów i 68 llustracyl. Pom ęizy 
innymi znajdują się t iu opiey 

N»z«retu, D'niis.'ku, IUalb»-k, 
Heyrout, Konstantyn >pola, itd. 

Stron 158. 

Wszystkie trzy tomv oprawne 
jedną kaiążkę kosztują 

tylko $1 
z opł. przesyłki pocztą $1.15 

! 2sby<J można w ad tu i ni-trący i 

i 

Dziennika Chicagoskiego 
1455-1457 W«t Division ulica 

CHICAGO. ILL 

, v, 
W Promieniach Sławy 
Tytuł sam powinien zacie- 
kawić Każdego. Ta powieść 
Jana Ogińskiego-Kontrymo- 
wicza jest jedną z najślicz- 
niejszych naszej niezrówna- 
nej literatury. W oprawie 

75 centów 

DZIENNIK CH1CAG0SKI 
1457 W. Divisitti «L, Ckictfo 

. 
^ 


