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OFKACOWAŁ 

HENRYK RAWICZ. 

(Ciąg dalszy). 
Pozbawiona wszelkich ozdób zwykłego wscho-| 

dniego stroju, przyodziana tylko w białą szatę ska- 

zanych z płaszczem bogatych włosów, które w 

zwojach falistych całą jej postać okrywały, szła 

pełna rezygnacyi i spokoju ku miejscu każni. Wi- 
dok skazanej wywołał w tłumach szczególniejsze 
uczucie oburzenia i głębokiego współczucia zara-j 
zem. Prostacze te serca zrozumieć nie mogły, aże- 

by dziewica ta, pełna dobroci i słodyczy, mogła 
być jednak siedliskiem szatana, naczyniem zła i] 
skażenia.... 

Cały orszak postępował zwolna od wrót klasz- 

tornych aż do wierzchołka wzgórza, na którem 

roztaczało się otoczone ostrokołem pole walki. Tu 
Wielki Mistrz zsiadł z konia, a za nim wszyscy.! 
oprócz rycerza—szermierza i dwóch jego towarzy- 

szy. Konie odprowadzono do sąsiednich stajni 
Tuż obok męczeńskiego stosu ustawiono wysoki 

stołek czarny i na nim zasiąść musiała nieszczęśli- 
wa Rebeka. W pierwszej chwili zadrżała i oczy za- 

kryła dłońmi; modliła się sna-dż, bo wargi jej po- 

ruszały się cichym szeptem. Potem opuściła 
ręce i spojrzała odważnie na ów straszny stos. jak- 
by go chciała poznać dokładniej — i znowu ręką 
dotknęła czoła... 

Wielki Mistrz zasiadł na tronie i komandoro- 

wie zajęli swe miejsca — jak się komu należało; 

czy obok. czy też nieco w głębi — stosownie do| 
zasług. Wówczas znów odgłos trąb oznajmił, że 

sąd rozpoczyna swe czynności. 
Malvoism, jako jeden z towarzyszy szermie-j 

rza. zbliżył się do podnóża tronu i złożył u stóp 
Wielkiego 'Mistrza zastaw walki—ręikawiczkę ży- 
dówki. 
— Dostojny panie i ojcze! — rzekł, składając 

głęboki ukłon. — Oto obecny tu rycerz Zakonu, 
Brian de Bois Guilbert, przyjmując zastaw rycer- 
ski, który składam u nóg Waszej Dostojności, zo- 

bowiązuje się do walki orężnej na dowód tego. że 
skazana wyrokiem prześwietnego sądu czarownica 

żydowska zasłużyła istotnie na karę śmierci. Ry- 
cerz de Bois Guilbret wejdzie natychmiast w szran- 
ki, skoro taka będzie wola Waszej Dostojności. 
— Xiexrh więc wykona przysięgę na to, że 

sprawa Zakonu jest słuszną — rzekł Wielki Mistrz. 
— Oto jest krucyfiks i Te igitur. 
— Dostojny ojcze ! — odrzekł Malvoisin — ry- 

cerz Brian złożył już przysięgę w obecności koman- 
dora Konrada de Mont Fichet. Tu nie mógłby jej 
wykonać z powodu, że oskarżona należy do niewier j 
nego plemienia żydów. 

Wielki Mistrz uznał słuszność tej uwagi ku 
wielkiemu zadowoleniu Alberta. Mont Fichet wie- 

dział o tem, że templaryusz nigdyby nie zaprzy- 

siąkł publicznie słuszności sprawy Zakonu i dlate-| 
go obmyślał na razie dowcipną odpowiedź. 

Na rozkaz przewodniczącego wystąpili na śro-j 
dci arenv ^.rol dowie. 

— Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie!... (Oyez, 

oyez oyez!...) rozległo się wołanie. — Obecny I 

tu rycerz Brian de Bois Guilbert wzywa db walki 

każdego szlachetnie urodzonego, ktoby chciał sta- 
nąć w obronie żydówki Rebeki!... Wielki Mistrz 

Zakonu przyznaje takiemu szermierzowi wszelkie 

prawa i przywileje walki rycerskiej !... 

Zagrzmiały trąby. Nikt się jednak nie stawił 

ze strony oskarżonej. Czas jakiś trwało ponure mil- 
czenie oczekiwania. 

v · 
t 

— Szermierz strony przeciwnej nie stawił się 
dotychczas — zawołał wreszcie Wielki Mistrz. — 

Heroldowie, zapytajcie się oskarżonej, czy może 

wskazać kogoś, ktoby stanął w jej obronie?... 
Herold zbliżył się do Rebeki. v*. 
— 'Pani ! — zapytał — dostojny Mistrz' Zako- 

nu zapytuje cię, czy możesz wskazać szermierza 

twej sprawy, czy też uznajesz, że wyrok sądu był 
słusznym? 
— Powiedz Wielkiemu Mistrzowi — odrzekła 

Rebeka — że winy mej i słuszności sądu nie uzna- 

ję. Wymagam zwłoki, jaka mi z prawa przysługu- 
je, a skoro czas wyznaczony upłynie, niech się sta- 
nie święta wola Boga!... 

Herold powtórzył przewodniczącemu · słowa 

oskarżonej. 
— Niech że Bóg broni — zawołał Beaumanoir 

— ażeby ktokolwiek, czy to żyd, czy nawet poga- 
nin, mógł nas oskarżać o stronaość!... Według 

prawa obowiązani jesteśmy wstrzymać się z wy- 

mierzeniem kary do chwili, aż cień przejdzie z za- 

chodniej na wschodnią stronę. Jeżeli do tego czasu 
nie stawi się szermierz oskarżonej — wyrok zosta- 
ni wykonany!... · « 

; 

Dwie godziny upłynęły i publiczność'już za- 

czynała się niecierpliwić, nie było bowiem żadnej 
nadziei, ażeby mógł się zjawić jeszcze obrońca ska- 
zanej. Rebeka z rękami skrzyżowanemi na piersi i 

wzrokiem w niebo utkwionym zdawała się błagać 
Boga o siły do zniesienia męczeńskiej śmierci. Na- 
raz na odległym błoniu ujrzano rycerza, pędzące- 
go co koń wyskoczy w kierunku areny. 
— Szermierz !... szermierz !... — rozległy się 

radosne wołania. 

I pomimo uprzedzeń religijnych i narodowoś- 

ciowych tłum oklaskami powitał rycerza, nadjeż- 
dżającego w sam czas na pole walki. Jednakże dość 

było jednego spojrzenia, ażeby się przekonać, że 

wszelkie nadzieje na ocalenie skazanej musiały u- 

paść. Koń rycerza, po przebyciu kilkunastu mil w 

pełnym galopie, zdawał się upadać ze znużenia, a 

sam jeździec pomimo, że starał się wszelkiemi siła- 
mi zachować pozory i hardo podnosił głowę do gó- 
ry, ledwo się trzymał na siodle. 

Herold, trzymający straż u bramy zapytał no- 

woprzybyłego, jak prawo nakazywało, o nazwisko 
i cel przybycia. 
— Jestem prawym rycerzem — odparł tam- 

ten — i stawiam się, aby bronić kopią i mieczem 

sprawy niesłysznie skazanej—tej oto żydówki, Re- 

beki, córki Izaaka York; ażeby dowieść, że mianu- 

jący się rycerzem Brian de Bois Guilbert jest kłam- 

cą i zbrodniarzem. Prawdę słów moich stwierdzę 
na tem polu walki, tak mi dopomóż Boże Wszech- 

mogący i Święty Jerzy!... 
— Wymagamy — rzekł na to komandor Mal- 

voisin — ażeby występujący w obronie skazanej 
szermierz udowodnił przedewszystkiem, iż jest i- 

stotnie rycerzem. Przedstawiciel Zakonu nie może 

walczyć z człowiekiem bez nazwiska. 
— Nazwisko moje — odparł rycerz, podnosząc 

przyłbicę — jest bardziej znane, aniżeli twoje, ko- 
mandorze Malvoisin', a i krew szlachetniejsza. Je- 
stem Wilfryd Iwanhoe!... 

(Dokończenie nastąpi). 

ZEZWOLENIA NA ŚLUBY, 

Niżej podajemy zezwolenia na ślu- 
by, numer porządkowy, oraz wiék ślu- 
bujących. Mieszkanie ich znajduje się 
w Chicago,( chyba że adre§ inny jeet 
podany; ' 

Numer \ wieł 

701,889 Jakób Szczydło, Kata- 

rzyna Piłat 22-20 

893 Ja» Milewski, Francisz- 

ka Kwiatkowska 40-44 

894 Józef Kulczyński, Joanna 

Domagała 30-26 

964 Aleksander Jakicki, Mar- 

„.· ta Nowogórska 25-18 

97 Walentx Bożincz, Zofia 

Krelic ( 

' 
\ '·. 23"23 

**,911 Józef Musiał, MaTya Łu- / 

pa 28"28 

*- 913 Franciszek Bobrosek, An- 

,3* .\na Matz 30"31 

914. Cbrinikowić, Marya 

Nerchin . 26-22 

918 Konstanty Szymoniak, 

Marya Iskra 22-19 

930 Filip Dobosz, Katarzy- 

na Królik 22*22 

950 Jąft Klziar, Marya Ka- 

szubska 
' 21-19 

953 Michał Pietrowlak, Ste- 

fania Połowa 27-24 

957 Stanisław Pienton, Wik- 

torya Sobczak 28-22 

959 A. Koronek!, B. Domanlk 32-22 

963 Jan Galuśzka, Katarzyna 

. Sobczyfc 24-21 

973 M. Kukieta, Anna Horag- 

wicka yr·». · · ,JM0 

974 Roman Mendyk, Emilia 

Kobała . 21-22 

973 Paweł Trybutowski, We- 

ronika Jakim £4*22 

9S2 F. Goetz, Stefania Pawel- 
• ska ·· · .fu - v 24-19 

» 988 WładysłM* Kolatarz, An- 

.Wi.PoiU -sn 
· 22"21 

991 Wincenty. Urbanik, W. 
GawWlok 21-20 

702,008 Józef Kinst, Cicero, 111-, 

Anna Adamiec, Cicero, 

111, :· · 22-18 

013 Ipmcy Mérta, Maryan- - 

na Drabek · 23-23 

018 Jan Nowak, Anna Nowak 27-25 

0(21 Jan Stesula, Rozalia 

Morba 
f 

23-23 

024 Piotr Kowacik, P. Kor- 

butak 26-20 

027 Franciszek Miktas, West 

Hammond. 111., Antonina 

Kikla, West Hammond, 
· 

1L /. \ 23-18 

031 Józef Kokociński, Marya 

Barabowska 25-28 

051 Teofil Dombrowski, Jó- 

zefa Woźniak 24-19 

052 Jan Minor, Ewa Etaszyk 25-20 

054 Jan Kmiecik, Honoraia 

Górnik ' 

, 
-23-26 

Jasik 
_ ,j.' '. 28-32 

058 Jan Molek, ATitela Gór- 

nik j 23-26 

059 Michał 
" 

Arnold, Cecilia 

Zemka * 26-20 

064 Kazimierz Kansler, An- 

na Szatkaciak 28-25 

HAMMOND, INO, 

W następujących agenturach 
można zamawiać „Dziennik Chi· 

cagoski": Stefanowski, 127 — 

156-ta ul., F. B. Hall, 141 Sibley 

Ceny Targowe 
w 

ZBOŻA. 

Peeenlca, zimowa $1. lii do$l.l6 
Pszenica, wiosenna 1.14 do 1.33 

Kukurydza, . ....72 do 79| 
Owłe· ..i..;,. —.· ..52 do .55i 

BYDŁO. 

Woły Mitttu...>$b.50 do $10.40 
Krowy 5.10 do 10.25 
Cielęta ........ -8.75 do 11.00 
Świnie 6.75 do 7.80 

•w·# . -5.25 do 7.75 

NABIAŁ. 

fala, extra, tuzin 17J 
łaja firsts, tuzin .... 16J 
Inne gatunki, tuzin . . · 16| do .11 

Waało, extra, funt 25J 
Hasło, extra firat 24& 
Masło tiret ........ 23 do .23J 
Inne gatunki 22 do .19 

Ser szwajcarski, funt ..15 do .18 

Ber amerykański .16 

Ber Limburger 13 
DRÓB. , . 

Żywy: 
Kury, funt 13 

Kurczęta 21 do 23 

Kaczki młode .15 

Gęsi ,,·.,,"···«· 
9 

Indyki 12 

Mrożony i 

Kury ·?» · · · · r· · "··· · · · · 13 do 14 

Kacckl — 14 

Qsl ... . .·..,,···· ...... 10 

(aiykl ·<· · · · « 'm' · ··· ··#······* 14 

WARZYWA. 

Buraki, lOOkoS. $ .90 
Marchew, 100kos. 1.00 

Fasola $3.00 do 3.25 

Fasola strączkowa, ko 90 

Pomidory, 6 koszów ..75 

Ogórki, tuzin 35 

Sałata ko st . . / .....40 do .60 

Kapusta, beczka · .75 

Kartofle nowe becz· 1.25 do 1.30 
OWOCE. 

Cytryny, pudło...... 2.00 do 3.00 

Pemasańcse. pudło «.3·25 do 3.75 

pudło .40 do .65 

Nadwerężona strawność. 

Każdy człowiek wie dobrze, co 

znaczy mieć naruszone organa 

trawieniowe. Dlatego, byłoby do- 

brze, przeczytać sobie, co doniósł 
nam pan Mat. Podobnik z Ore- 

gon, 111.: „Poczuwam się do obo- 

wiązku podziękować Wam za 

Severy Gorycz Żołądkową. Przez 

długi czas cierpiałem na żołądek 
i niestrawność, lecz wszystkie te 
niedomagania ustąpiły, jak tylko 
zacząłem brać Severy Gorycz Żo- 

łądkową." — Severy Gorycz Żo- 

łądkowa (Severa's Stomach Bit- 

ters) jest wybornem prepara- 

tem na słaby żołądek, na odzy- 
skanie dobrego apetytu, na dys- 

pepsyę, niestrawność i zatwar- 

dzenie. Osoby słabe i delikatne 

niewiast uznają takowy jako zna- 

komity środek wzmacniający. 
Dawki od czasu do czasu, polep- 
szą również apetyt u ludzi zdro- 

wych. W cenie 60c i $1.00 do na- 

bycia wszędzie w aptekach lub u : 

W. F. Severa Co.# Cedar Rapids, 
Iowa. 

W ŚĘ£PMIEŚCIU. 
,.Dziennik Chicagoski" można 

nabyć w następujących miej· 
scach : 

Przed składem Boston Store. 

Przed apteką Buck and Rayner. 
Na narożnikach Washington i 

La Salle ul., Madison i Franklin, 
Dearborn i Randolph, Harrison 

i Wabash, State i Wabash, La 

Salle i Adams, Clark i Madison i 

pnr. 164 N. La Salle ul. i pnr. 118 

N. La Salle ul. Halsted i Adams, 

Halsted i Madison, Madison i 

Desplaines, Madison i Clinton. 

LEMONT, ILU 

Kto chce codziennie otrzymy· 

wać „Dziennik Chicagoski" nlecb 

się zgłosi lub zawiadomi, An- 

drzeja Białka. . | ^ # 

Porównajcie 
Camels 

jakim innym papierosem po jakiejbądź cenie! 
Poznacie smak dobrej mieszaniny wybornego 
tureckiego i wybornego krajowejo tytoniu. Jest 

lepszy i przyjemniejszy niż każdy inny gatunek. 

Camel Papierosy 
Turecki ł Domowy &9nd 

są ła godne i woniejące. Nie gryzą 
w język i nie przy· 

p.eka,ą w gardle i nie zostawiają nieprzyjemnego po· 
smaku po papierosacn. 
Camel· sprzedawane 30 za 10c. Z powo· 
woda wysokiej ceny tego wybornego ty- 
toniu który jest w Camel papierosach, 
aie szukajcie premii ani kuponów. 

Jemli won handlara nte moim wam 

ich doeiarceyćooéHjcie lOc na Jedną 
nactkt albo Sina pa kie tę * dtiesięcia 
Zac'.f (200 papietZów? liście o- 

płaconym. jZetipc wypaleniu Jedne/ 
pac m ki nie bfdjJecie tad owo lent « 

CA M ELS, rWrécte napo wrót o etat- 
nie. deiewieć pac tek, a my wrócimy 
wam waemego dolara l enaceokpoce 

llowy. 

nu JL 1EYN0LM TOIACCO Ca 
> li I.·, IŁ C ^ 

PIĘĆDZIESIĄT CENTÓW 
Do wszystkich katolickich mężczyzn i kobiet 

Możecie caplsed się do Armii Katolickich Mężczyzn 1 Kobiet, to Jest po· 
magać w praoy Amerykańskiej Federacyl Katolickich Towaraystw, priez 

posłanie trlko pięćdziesiąt centów jako roczną eubakrvpcyq na oficyalny 
or- 

gan p. t. BULLETIN OF AMERICAN FEDERATION OF CATHOLIC S0CIET1ES. 

Przyślijcie waszą aubskrypcyq zaraz 1 trzymajcie alą stale katolickich 

zasad. 

Panowie:— 
.Ninlefezem proszę o przysyłania ml pisma ..Bulletin" Amerykańskiej Federacyl 

Katollcfcicn Towarzystw przez jeden rok. za Które zataczam tu pięódzlesiat oentów. 

Nazwisko. 

. O. SttE. 

Jtdn Delar Zapłaci sa Dwa Lala. 

WYTNIJCIE TEN KUPON I POŚLIJCIE DO 
FEDERATION BULLETIN 

1 

214Vi North 8lxth 8tr. Qulncy, 111. 

ABY być pewny, 
źe zegarki, bifc.uterya i 1 

ślubne obrączki są z dobrego złota i ta· 
nio kupione, trzeba je kupić u znanej r 

- - · I ~ ~ 1 

firmy jubilerskiej, JCtora juz oa.vo iai 

prowaazi swój rzetelny interes na Mil- 
waukee Ave. Dla wygody kostumerów 

(z dalszych okolic skiad otwarty w kaź· 
'dą niedzielę do południa. 

KRACKER i KOSIŃSKI 
1019 MILWAUKEE Are. bliskoAugoita ni. 

RI VER VIE W 
WESTERN, BELMONT, CLYBOURN AVS. & ROSCOE LVD. 

WIELKIE WIDOWISKO FAJERWERKOWE 

THEARLE 

* * PAIN * * 
ARCYDZIEŁO 

PANAMA CANAL 
DZIŚ WIECZOREM 0 8:30 

Widowisko $1500 fajerwerków 
600 tresowanych aktorów 

W Niedzielę 
o 

8 

I WYŚCIGI BI CYKLOWE 
JAZDA MOTORAMI—WYŚCIGI - ZAPASY 

NASTĘPUJĄCYCH ————— 

LAWSON - VERRI - ROOT - RYAN 
C A V A AGH—McLE A 

I « INNYCH DOBRYCH JEŹDŹCÓW 

SPECYALNE CENY: 2Sc i 

WŁĄCZNIE WSTĘP DO PARKU 

W SOBOTĘ: Piknik Towarzyski — 
W NIEDZIELĘ I PONIEDZIAŁEK: Plattdeusche Gllden. 

YNAWSKO 
ERYKAŃSKA 

LINIA 
Jedna Neutralna Droga 
Poza Obrębem Wojny Do 

Polski i Rosyi. 
Na wielkich dwuśrubowych o- 

_ krętach, odchodzących z New Yor- 

» . —^ y ku punktualnie w czas ogłoszony, 
a mianowicie: United States, w czwartek lft lipca; Oscar II, w czwartek 29 lipca; 
Fredeiick VIII, w środę 11 sierpnia. Żądajcie od agentów szyfkarty na następ- 

ną drogę. 
NEW YOKK — CHRISTIANA — PETROGRAD 

Względem cen i innych secregółów prosimy «wrócid się do agentów lub dos 

SCANDINAVIAN-AMERIOAN LINE 1 Broadway, New York 

I Nie posyłaj żadnych pieniędzy naprzód dopóki nas 

I nie zapytasz jak możesz otrzymać 
nasze fonografy. 

Z » letntft pisemną (rworancyj. 

40 kawałkami polskich plsinl zupeł· 
Bio darmo. 

Na S miesiące bezpłatnej próby 1 aa 
fl.00 miesięcznej odpłaty. 

Utrzymujemy naJwięUsiy skład 
wszelkich najlepssyoh fonografów z trą· 
b* lub bes trąby i rekordów we wszyst- 
kioh Językaob po aajnliszych oenach. 

Naprawa i wymiana ma- 
szyn bardzo tanio. 
Prxyohodi t wybieraj, lub piss za- 

raz po nasze bezpłatne <1 los ne oennl- 

kl do: 

Stanisława Bohosliwicza, I. D. 

IZi-Supreme 
Musie Co. I 

19 E. Houston St., NewYork,N.Y. I 

DOKTOR A. LITVIN 
88g MIŁWAPKBB AVENUS ró* EL8TON AVENUE 

Koszt jest 
bardzo mały. 
$1 la lecze- 
nie z medy- 
cyną włącz. 

Leczy choroby nrftoryED, aa m 
1 dcleci właanemi medycynami 
Cwtam iv««r«lof uw»f| aa wwlW» 

Oodster o*uóyr· *OcfliiinTda wiMftoram 

t»id»go <ta«*. w· ̂ *w»rlek jpopołodofcl wj· 
ł%oiti· 1·yr choroby iob *i». 
Telefon Mouroe 3784. 

Odwiedza pa 
cyentów we 
dniei wtaocy 
Każdego cza- 
su flfdyiaźąd. 

ZNAKOMITA OFERTA 

I 
Wierzchy paczek nebo wartości yae « 
Cały Kap on Wartości ». y, cl 

10 
Clfłrtttat 

Xnpoa 1 wierxch pudelki bu t« uni w&rtośó 

Moin* wymienić u gotówko lub podxrki 

(* ofert* koftcry tlf 80 tfnidnm 19151.* 
P. Lorlllard Co., Inc.. New York Zeł. 1760 

Pozbawcie ii<lolegtiwoki nosa l 
Cltkie odpch » i 
Jeet pr«ycxyii4 wieli- 
cierp leti. 1 bezeennyoh^ 
nocy- K»t»r, »roczo-' 
ły, kichanie, t lnoedo-4 
letfHiwoécL towesju- 
ko Wt przyczyną 
niedbanU noe*. Jw 
w»s wjlecztj z wszyst- 
kich tych doferUwot* 
cl. 1 potbM*te wm se- 
to ilmaa. Poranicie 
•le mole zaraz. 

17 lit ni S&tfiL 
Przez ten <m wjfle-' 

ożyłem tysł^oe moj%j>eeru<orn% mecoo* o 
suwania przyczyn. Bez boni, bez lekwsx»i_ 
bot aotA. Ja gwarsota^ wyleczenia jltÉpJ 
kolwtok dołegltwodci no··., mqvkq DaroéeL. 
I rotnaeam wim do wypełniani* pfco świo·*ił 
lem powietrzem* J* wm wyleczę .'n» m*-1 
SM X tych nieprzyjemnych 1 |MÉM|h| 
dolegliwości dom. Łatwe, rozeytoo ww 
ki Ai* wnzyetklch. Porada darma 

F. O. CARTER BŁ D. 
SMcyiliita ełrar*k éa, mm, na I gardk jl 
M Stete Str. Na Mtec U akkfe | 

(MdvWl »Suś, « NUditebW 

Chronicznie Chorzy 
<^Kbcy«* 4o*yek-| 

eut ·»!«· H 
f wylecMM, «Uch 

[ «fłHeąi· INST1- 
>TUTE OF 
^1540 Umk·*!- 
eChicgoJU. 

«Wr.™· g· 

Yjliń&tui «4 pwpwtw. ——I "Rzetelność iwMMljw**. 
najwyln· Dyplom». 

M. C. ZACHARIAS ! 
Adwokat 

PoM| 1501 Ashland Bloc* 

No.l55*N. Clark uL, rógRandolpl 
Tel. Randolph 3699. 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

PtfkoJ· Sil do 324 Uoity BMg. 
Mtainl 710* I Tlt3 AatomMI· t' 

127 S. Dearborn OL 
_ od 7 do M. Fekdj *04 Hmi 
Bldf, Telefon MonroeMl. 
1£26 Ń. AzMand *. 

DR. W. S. SCHKAYER 
Polnie Lekarz 1 Chirurg 

fepecyftlnie we wszystkich choro beA 

mężczy zn, kobiet i dzieci 

927 Noble uL TeL Monroe 1554 
Oadslaz atUowe do ruo, od t do · wUmAr 

Eiimé| debra Mttwtżyó numer 4o— I 

Wm. Timmerhoff 
Febrykut płenr»i«*fi*y«4 
CYGAR 

tttsd hartowny l rieullssay n»)roem*heeee·* 
tytualu. Ttlafoe fislmoat 06M 

2057 N. Kedxie are. Chicago, DL 

Wszystkie choroby męzkicC kobiece "l' 
dziecifc· leczymy absolutnie dsrma stf 

NORTH WESTERN j 
BEZPŁATNEJ KJLINICEj 
1325 Milwaukee ave. 

Godziny: Rsno od do 1J; od Ido 6 popołud. Itfl 
I do 9 wieczór. W DledzUle od lfido 1 DCDoiam. > 

Dla Hoble 

s 
Dr. Sieminowicz., 

założył lecznicę» 
gdzie leczy spe«4| 

cyalnie oho- 
roby kobie- 

ce bez o- ̂  
era- 

cyt 

Ofla 
1515 W. 

Dlviidon, róg 
Milwaukee are., 

od 8 —8 wlec·. 

aiedi. od 10—11 rano 

Telefon Monroe 1781 

HtNik.i 4100 \ Arem Ar*. 

Tel. Irrtng »037. 

Pmjmaji fit *9 IkibIij położn· I chor* lymlacrt 

I 

. L. Piotrowski 
ADWOKAT ^ 

Praktykuje we wszystkich sądach 
Ofie: 155 N. Clark ul. narożnik 
Randolph (Ashland Blook) 
· 307, 3da pietra. Tal. CeatraJ 7071 

Aug. G. Urbański 
ADWOKAT 

Ofii: 414 i 415 Home Bank Budynek 
Milwaukee 1 Ashland Ave. 

Mleaikanle: 1*1· THOMAS ULICA. 

Telefon w ot Ule: Telefon w domu 
MONROE 3987. HUMBOLDT 8177. 

Praktykuj· we wazyatklch a%daota 
Uałuiy wam wsorawacb buooa i »Dlat reitlnoćel 

(DR. NrsCHRAYfl ! KLSKl 9m DENTYSTA j 
gnemm welkU roboty liaiiiljn Ifj 
ph* aaJoMnaeffo wrtu do vminrkMraafM 

ocoMb 1 rwaimntoj· takow· ukuNi 

B66 Milwaukee &Ye„ réf ĆmM 
BaMapi 04 · rtao 46 wieczór} w HIÉM|· 
L. toaaijBPoteartfc- 

Potrzeby PlumbiarskHi 

po cenach hurtownych, 
S^nrtdi)emy każdemu po hurtowne) cwlij 

LEVINTHAL PLUMBINB SUPPLY CÉ 
; 1687 V. Division ni., nr. MmMMMtoJ 

NIE DRAP 
ai do krwi i nie spędzaj bez senne! 
nooy, Używaj Derm i Ointmenfi 1 
Dermin mydło, i skończ swe męki. 
Zwracamy pieniądze jeżeli wm nie 
wyleoty. 
DERMINMPQ. OO. 

F«th labor, N. J. 


