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ni© zaopatrzonych w adres 1 nazwisko 
autora.

Rękopisy pisane ołówkiem lnb po 
obu stronach papieru nie będę uzwglę- 
dniane.

Rękopisów redakeya nie zwraca, 
bez względu na to, czy je drukuje, czy 
nie.

DZiEN WYBORÓW.
Chicago, 6 kwietnia.

Jutro odbędą się wybory.
Rząd nasz nie jest ani despoty

czny, ani demokratyczny.
W  despotycznym rządzie jeden 

rządzi. Nazwij go albo carem al
bo kaizerem; nazwa nie stanowi 
różnicy.

W. demokratycznym rządzie 
każdy rządzi.

Tak jeden jak drugi system jest i 
zły, bo skrajny.

W Ameryce pośrednią drogę o
brano. Cały lud rządzi —  ale nic 

lecz przez reprczcntacyę. 
milionów ludzi jest

w  Ameryce.
Gdyby każdy chciał rządzić, i 

miał prawo rządzić, powstałoby 
zamieszanie gorsze od bezrządu.

Gdyby jeden chciał nimi rzą
dzić despotycznie, to nie potrwał
by ani 24-cch godzin. Bo lud. co 
zaznał wolności, nie da się jedne
mu rządzić. —  a lud Ameryki wie 

' co wolność.
Przeto system rządu przez re- 

prczentacyę jest najlepszy z sy
stemów dotąd wymyślonych i 

l̂ 'Svyprób*'wvn rt ych.
Lud w \ biura sobie reprezentan

tów —  do kongresu, do stanowej 
legislatury, do zarządu powiato
wego, do rady miejskiej.

Tak obrani reprezentanci czyli 
przedstawiciele zarządzają tedy 
krajem, stanem lub miastem.

Który przedstawiciel nie \vy- 
wiązał się ze swego zadania su
miennie. lnb okazał brak zdolno
ści. to lepiej się bez niego obyć. a 
innego na jego miejsce obrać. W  
tem też leży siła ludu. Zmieniać 
urzędników obranych na pewien 
termin nie może lud każdego 
dnia. ale może po skończeniu ter
minu zaznaczyć swe niezadowole
nie —  odrzucić tego, a obrać in
nego.

W  dniu wyborów' więc lud jest 
jakoby sędzią. Sądzi dotychczaso- 

1 wych urzędników. Rozdziela na
grody —  przez ponowny obiór — 
rozdaje też i kary. Odrzucenie 
dalszej służby urzędnika a obra
nie na jego miejsce innego, jest 
karą -dla poprzedniego. Kara to 
wielka. Wyrok to przykry. Karye- 
ra polityczna tak odrzuconego u
rzędnika iest zwykle skończona 
raz na zawsze. Brama do dal
szych odznaczeń politycznych 
jest zamknięta.

_ Sędzia, nim wyrok wyda. uwa
żnie wysłucha obu stron, staran
nie i sumiennie rozważy dowody. 
Tak też lud. nim zawyrokuje o 
kandydacie w dniu wyborów, wi
nien sumiennie rozważyć, czy 
kandydat jest niezdarny i nieza- 

- radny, czy zawinił gnuśnością lub 
nierzetelnością, i tylko wtedy wi
nien go odrzńcić, a więc ukarać, 

} kiedy dowody są pewne, niewąt- 
7 - pl i we.
Kj. Weźmy kandydaturę p. Scher- 

manna na aldermana 16-tej war-

Każdy mu przyzna, że jest 
zdolny, pracowity, przedsiębior
czy i uczynny. Dużo dla wardy 
swej dokonał, wiele jeszcze doko
nać może. Zarzuty przeciw niemu 
podnoszone są takie, jakie pod
czas każdej kampanii wyborczej 
każdemu kandydatowi uczynić 
można. Najważniejszy zarzut o
piewa. że nie opłacił jakich $15.00 
taksy czyli podatków osobistych. 
Aid. Schcrmann, jakkolwiek nic 
bogacz, jest człowiekiem dostat
nim. i rozmyślnie nic wstrzymał 
się od płacenia tej drobnostkowej 
sumy. Zarzuty tego rodzaju są to 
błahostki, wywołane raczej ani
muszem kampanii i osobistymi 
względami, aniżeli względami na 
dobro pospolite. Ciężkich zarzu
tów ald. Schcrmannowi nic uczy
niono, bo nie ma do nich podsta
wy. Pełnił urząd swój dobrze —  
a tu sęk. Nawet Liga Municypal
na. której zadaniem jest wynaleźć 
plamy w karyerze każdego urzę
dnika. nic znalazła w urzędowa
niu p. Schermanna żadnych po
wodów do potępienia go. Liga 
podaje życiorys jego przeciwnika, 
który nic piastował urzędu, więc 
nie ma go za co krytykować. Kry
tykować można tylko tego. co już 
piastował urząd. Przeciw życio
rysowi tamtego, Liga stawia re
kord urzędowania Schermanna. A 
w rekordzie tym nawet Liga nie 
znalazła powodu do sprzeciwia
nia się ponownemu obiorowi ald. 
Schermanna.

Więc lud odgrywający w tym 
względzie rolę sędziego, w dniu 
7. kwietnia powinien się leż kie
rować względami sprawiedliwo
ść’ i wynagrodzić ponownym wy
borem sumiennego, zdalnego a 
pracowitego aldermana Scher
manna.

Przy wyborach jutrzejszych nie 
trzeba zapominać, jak wielkie ma 
znaczenie emisva bondów powia
tu Cook w wysokości $2.000.000, 
przeznaczonych na budowę za
kłada dla starców i szpitala. Za
kłady te mieszczą się dziś, jak o 
tem szczegółowo donosiliśmy, w 
Dnnning, a stan ich jest opłaka
ny.

Każdy obywatel, którego ucz
ciwe serce wzdryga się na widok 
nędzy ludzkiej i chciałby nie
szczęśliwym przyjść ze skuteczną 
pomocą, niecn głosuje jutro za 
w5’danicm tych bondóv*.

\Y dniu jutrzejszym pamiętaj
my o naszych rodakach kandydu
jących na urzędy aldermnnów w 
8-ej wardzie i w 20-cj wardzic. 
Jan Derpa w 8-ej a Józef G>>łom- 
biewski w 29-cj. Poprzyjmy ich 
czynem, a więc naszymi, polski
mi głosami.

\Y 28-ej wardzie nie mamy pol
skiego kandydata na aldermana, 
ale poprzeć'powinniśmy obywa
tela Williama P.loncoc. który u
biega się o ten urząd na republi
kańskim tykiccic. i Który ze 
wszech miar na zaufanie zasłu
guje. Jest to warda republikań
ska i pan Bleneoc ma bardzo do
bre szanse wygrania.

Pobratymiec nasz Otto Novak 
otrzymał w jedenastej wardzie 
republikańską nominacyę na al- 
dermana. Mieszka w tej wardzie 
dużo Polaków.

Kiedy przyjdzie do wyboru 
między niemcctn Hoffmanem, 
mającym lichy rekord, a czechcm 
Noyakiem, nic wątpimy, że roda
cy nasi wybiorą oh. Novaka. Jest 
to człowiek odpowiedzialny, u
czynny a z publiczną służbą do
brze obeznany i zasługuje na 
szczere poparcie.

O hondach na $2.000.000 wspo
mniany jeszcze raz, żc w imię 
ludzkości —  i litości nad starca
mi i nad suchotnikami —  obowią
zkiem naszym jest głosować za 
tą cmissyą, bo tylko za pomocą 
tak uchwalonych funduszów mo
że wkrótce zostać zbudowany 
nowy Dom Ubogich i obszerny 
szpital dla poratowania cierpią
cych na suchoty.

W szesnastej wardzic aldcr- 
man Jan Schermann dobrze się 
wywiązał ze swoich obowiązków 
przez dwa lata, więc zasługuje 
na dalsze dwa lata urzwlu.

Głosujmy za nim.

/

M  Soda K rakersy, które kruszą się tak, jak  dobre
W  K rakersy  powinny JH
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JJKlgS w ściśle opakowanych,
nieprzemakalnych paczkach.
K ie  sprzedawane na wayę.

H  NATIONAL BISCUIT COMPANY U

NOWY CIOS.
Depesze wczorajsze doniosły, 

żc parlament niemiecki, obra
dujący nad projektem nowej o- 
góino - niemieckiej ustawy o 
zgromadzeniach i stowarzysze
niach. przyjął paragraf siódmy 
tej ustawy w brzmieniu, bardzo 
groź nem dla ludności polskiej za
boru pruskiego.

\Y nowem tem brzmieniu, na
dmieni mu na mocy kompromisu 
stronnictw wolnomyślnych z rzą
dem. paragraf ten zezwala na u
żywanie języka polskiego na pu
blicznych zgromadzeniach jedy
nie w tych powiatach, w których 
ludność polska według ostatniego 
spisu wynosi więcej, niż Co pro
cent ogólnej liczby mieszkańców. 
\Ye wszystkich innych powiatach 
obrady publiczne mają się toczyć 
wyłącznic w języku niemieckim. 
Lecz i ten wyjątek dla powiatów 
z. ludnością przeważnie polską ma 
obowiązywać tylko przez lat 20. 
Po upływie tego czasu, a więc od 
roku 1928. i tam język polski zu
pełnie ma zamilknąć w publicz- 
ticm życiu, ma być zupełnie wy
kluczony z obrad na zgromadze
niach. Jedynie do zgromadzeń 
przedwyborczych i kongresów 
międzynarodowych przepis ten 
się nic odnosi.

, Treść dosłowna owego para
grafu 7. który stanowi dziś usta
wę. jest następujący:

“Obrady na zgromadzeniach 
publicznych powinny być prowa
dzone w języku niemieckim. Prze
pis ten nie dotyczy kongresów 
międzynarodowych i zebrań wy
borczych po ogłoszeniu terminu 
wyborów. Dalsze wyjątki od za
sady pozostawia się uregulowa
niu przez ustawodawstwo po
szczególnych krajów. W tych czę
ściach państwa, gdzie znajduje 
■ ;ię zdawna osiadła ludność, posia
dająca język ojczysty nicniemic- 
cki, a "przewyższająca liczbą 60 
procent ogółu zaludnienia po
wiatu. dozwolone jest w ciągu 
pierwszych 20 tu lat od wprowa
dzenia tej ustawy współużywanie 
języka nicniemieckiego, z warun
kiem, że urządzający zebranie za
wiadomi o tem policyę co naj
mniej na 72 godziny naprzód”.

SPOKOJNY SEN W NOCY
k:| nagrodą <lla tych, kt‘irzy 2\val- 
czuli Ciościer, Kcuniatyzm i Iku 

Krzyżów
^ p a in =e x p e l l e r e m .^ *
Dlaczego cierpieć, skoro w ka
żdej aptece możlia nabyć tego 
błogosławionego wyswobo- 

dziciela? Butelka po25 i 50ctw. 
Tylko się upewnij, że odbierasz 
prawdziwy z “Kotwicą” i z naszym 
numerem 27, pod którym raystose 
wiktuałów i towarów aptekarskich 
iest zagwarantowana.

F. AD. RICHTER & Co.,
215 Pearl Sir., New York.

Trzy zatwardzeniu zawsze można 
polegać na I»ra Richtera Kotwicz
nych pigułkach Kongo. 25 i bóctw.; 
jeżeli aptekarz ich nie ma, wysyła

my je pocztą.

Z tekstu powyższego widać, że 
“ wolnomyślni” sprzymierzeńcy 
ks. lilie Iow a usiłowali zachować 
pewne pozory, mające pogodzić 
nadwerężone sumienie liberalne z 
wymaganiami eksterminacyjnej 
polityki rządowej. Taką niewąt
pliwie tcndcncyę ma np. dwu
dziestoletni okres przejściowy, 
który mógłby mieć pewne zna
czenie, gdyby nie —  zastrzeżenia. 
Małe jest prawdopodobieństwo, 
aby obecne napięcie polityki H. 
K. T. wytrzymało dłużej niż lat 
20; odroczenie paragrafu języko
wego na ten termin nie byłoby 
pozbawione względnej wartości: 
ale jest to ustępstwo, które w 
praktyce będzie miało zastosow a
nie (bardzo małe wobec tego, żc 
dla dopuszczenia wyjątku od za
sady paragrafu 7-go wymaga się. 
aby w powiecie było przeszło Co 
procent ludności czysto polskiej. 
Takich powiatów jest niewiele, a 
i na te rzuci się przedewszystkiem 
kolonizacya i wywłaszczenie. \Y 
powiatach zaś, gdzie Polacy sta
nowią nic już mniejszość, ale na
wet nieznaczną większość. np.«59 
procent ludności, “ liberalna ul
ga" językowa zastosowania już 
nie znajdzie.

Wskutek stuletnich kolAniza- 
cyjnych i gcrmanizatorskich wy- 
silków Prus w znacznej części 
dzielnic polskich zaboru pruskie
go ludność polska nic wynosi już 
60 procent ogólnej ludności. W 
przyszłości wiec, w razie przyję
cia tego paragrafu, wolno będzie 
obradować publicznie po polsku 
jedynie:
w W. Ks. Poznańskiem w 20 po
wiatach wśród 42.

w Prusach Zachodnich w Ci po
wiatach wśród 37.

na Śląsku w 13 powiatach 
wśród 20,

a zatem w 16 powiatach Księ
stwa, 31 powiatach Prus Zachod
nich i 7 powiatach śląskich, dalej 
w tych wszystkich okolicach nie
mieckich dzielnic Prus. gdzie ży
je liczne wychodźtwo polskie —  
język polski będzie już teraz zu
pełnie wykluczony z zebrań pu
blicznych —  z wyjątkiem zebrań 
przedwyborczych. A właśnie w 
tych stronach, gdzie ludność pol
ska stanowi mniej niż 60 procent, 
lub wogóle jest już w mniejszo
ści, —  polskie zebrania były da
leko bardziej potrzebne dla pod
trzymania ducha narodowego, niż 
w okolicach jeszcze przeważnie 
polskich.

Książę Buelow tryumfuje więc 
i w tej sprawie. To, do czego 
zmierzał, osiągnął w niemałej 
mierze. Dla Polaków zaś nowy 
to dowód, iż już wcale nie mogą 
polegać na bezstronności wolno- 
myślnych Niemców. Im to wyłą
cznic zawdzięcza się nowy ten 
groźny cios. Stronnictwa wolno- 
myślne poszły w tej sprawie za 
głosem osławionego niemieckiego 
“zdrowego egoizmu”, odłożyły na 
bok swoje zasady liberalne, sprze
niewierzyły s]ę swoim ideałom 
.politycznym A w y powiedziały o- 
tw artą^^Kę własnemu progra

mowi —  aby tylko utrzymać się 
na stanowisku stronnictwa rządo
wego, ocalić nienaturalny blok 
konserwatywni! - liberalny i jego 
twórcę, księcia Buclowa. "Czap
ka i papka” zrobiły swoje.

Przywódca jednego ze stron
nictw wolnomyślnych, poseł Po- 
ycr, tłomaczył wprawdzie na po
siedzeniu komisy i to ustępstwo 
rzekomą życzliwością dla Pola
ków. Wybraliśmy tylko —  mówił 
on —  mniejsze dla nich zlo. Gdy
byśmy bowiem paragraf ten zu
pełnie odrzucili, rząd pruski cof
nąłby całą ustawę i w Sejmie pru
skim postara} się o jeszcze o- 
strzejszc przepisy przeciwko ję
zykowi polskiemu. Wprawdzie i 
pisma wolnomyślnc, nawet taki 
“ Bcrlincr Tagcblatt” uważają to 
ustępstwo za ciężki błąd politycz
ny, który zemścić się może na 
stronnictwach wolnomyślnych. 
Lecz wszystko to nic zmieni już 
faktu, żc i wolnomyślni Niemcy 
poszli w służbę polityki anlipol- 
skicj i wydali ludność polską na 
lup krzyżackich gwałtów.

Wygodna to taktyka —  lecz 
jakże da się pogodzić z prawdzi
wym liberalizmem i zasadami 
konstytucyjnymi? I wskutek tej 
zmiany frontu wolnomyślnych 
Niemców, ludność polska nie jest 
już nawet w parlamencie niemie
ckim bezpieczna przed antipol- 
skicmi ustawami.

Prawo Bo Pracy Zarobkowej.
Socjaliści angielscy wnieśli do 

izl y  gmin pierwszy swój doniosły 
projekt ustawy, dotyczącej robot
ników bez zajęcia, a znany po
pularnie “ Right to Woik Bill"* 
l,:!em prawa do pracy. Piojckt 
chciał, ażeby każdy mężczyzna i 
każda kobieta, nie mają'/ zarob
kowej pracy, mieli prawo doma
gania się jej od władzy miejsco
wej, która, w braku roboty po- 
winnaby dawać będąc\ .n bez pra
cy utrzymanie. Z góry było wia
domo. iż rząd sic projektowi 
sprzeciwi: tem należy tłumaczyć 
wielką gwałtowność socy a lis tycz
nych przemówień.

Partia robotnicza —  wolał głó
wny jej mówca Ranisey Mac- 
donald —  żąda wolnego prawa do 
pracy. Skon! socyologowie gło
szą. iż współczesny przemysł nie 
może istnieć bez tego, ażeby nic 
było więcej rąk do pracy niż spo
sobności. przeto konieczne jest 
takie urządzenie, ażeby krzywda 
nic spadała całym ciężarem na 
barki najsłabszych.

Najsilniejsza opozycya przeciw 
projektowi wyszła ze strony 
przedstawicieli robotniczych spó
łek zawodowych. Ich mówca, 
Madison, stawił “poprawkę” — 
za którą cwcntuallic głosował 
rząd i prawie cały olóz liberalny, 
oprócz konserwatystów —  o
świadczającą, że “ iwia nic może 
zajmować się projdLtcm, który 
marnotrawiąc narodfc/e zasoby, 
pozbawiłby zarobkowej pracy 
więcej osób, niżby nuŁl wspiżsA

i zniszczyłby potęgę pracy zorga
nizowanej”.

Madison powiedział, że naród 
angielski jest już śmiertelnie znu
żony pretensyą socyalistów. chcą
cych wmówić w masy, iż oni jed
ni posiadają monopol sympatyi 
robotników. “Stanowczo zaprze
czamy temu monopolowi, zwłasz
cza zaprzeczamy, iż socyaliści 
tyiko znają robotników potrzeby. 
Ta legenda już zgasła w Anglii’.

Nakoniec sam John Burns, 
przedstawiciel pracy w ministc- 
ryaluym gabinecie, zwalczał pro
jekt ścislemi wywodami, opiera
jąc się na niezbitej pewności, ac 
przyjęcie ustawy musiałoby po
ciągnąć za sobą w przeciągu naj
wyżej dwu lat opróżnienie kas 
wszystkich spółek zawodowych i 
dobroczynnych towarzystw robo
tniczych.

Przy glosowaniu poprawka 
Madisona przeszła większością 
365 przeciw tió i projekt socya- 
listów upadł. Skrajne skrzydło 
Macdonalda poprzysięgło zemstę 
ministrowi Burnsowi i zaraź na
zajutrz rozpoczęło przeciw niemu 
kampanię w jego wyborczym o
kręgu londyńskim, w dzielnicy 
Battcrsea.

Prosimy czytelników naszych 
popierać tych co się ogłaszają w 
“Dzienniku Narodowym”.
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Nie ma szczęścia bez zdrlowia.
7 Główny Specj alista tego lnsty® 
tutu, który egzystuje juz od 
wielu lat, jest lekarzem głębokie
go doświadczenia w leczeniu 

I wszelkich dolegliwości, a zwła,sz- 
I cza chorób chronicznych, tńk 
1 mężczyzn, jak kobiet i dzieci,
I którym to cierpieniom oddał swą 
j specyalną uwagę i studya.

Takowy posiada wiele listów 
I dziękczynnych od przez niego wy- 
I leczonych paczyentów ze wszyst

kich stron Ameryki i zaprasza 
tych, którzj' kotychczas ze swych 
chorób nie zostali vyleczc*ni, abv 
się udali do niego, a otrzymają 
odpowiednie medycyny, oraz 
listowną radę i przestrogi, jak 
również dokładne objaśnienie 
rodzaju ich choroby y; polskim 
języku.

Udając się po kuracyę do na
szego Instytutu, prosimy nam 
pisać po polsku, dając nam do* 
kładny opis odnośnej choroby, 
a zwłaszcza objawiających się 
symptomów.
Wszystkie listy powinny być 

adresowane wprost do

Collins N.Y. Medical Instiłute
I Dr. R. Mieike. MuJical Direclor.

140 West 34th SI., New York, N. Y.

Godziny ofisowe od io rano 
I do 5 wieczorem, w niedziele i 

święta io-i w poi, r

DARMO!
Nowe lekarstwo wrilemy każdemu na

f prOlej, kto "•> potr/.ebuj«. M«;f.c7yknl rlaraa- 
*,t u .  tdroTClu, o toR ln l, wyclencaenl l mt;*- 
r'.j> al cle. i !.’|ry na TOtne ejllllet»c/.ne eho- 
roby, u’tafij pamięci, reumetyrm, nerwo- 

w.-)lrole; I pęcherz, mo;.-ii prlibowii’ U- 
kartwa ilarmo na nasn* koszta. Te lekarstwa 
es, spaeyalni.- preparowane dla cierpiących 
inę/c/.ym i kobiet nu >vsy.y»tkle płciowe do- 
le^Uwoict, nerwowość, brak ener.dl. zaula- 
Lla. obejętnedt, zlo awlkl, chroniczne, cho
roby. w.tj-Cliwoać Itp. To lotsrtw o dopre- 
wadzl cł-t do tueiy, rzeżwośel, zdrowia uczy
ni cl-j silnym, norolym I czystym nu uniy#l«.
;:ie robi różnicy coid-1 Jo* używali, eprńbuj- 
c |.  j.szczn raz ł to zu DARMO, bo my ibce- 
iny wam dopomóilz jako dobrzy humarltantb 
I przyjacielu. Na“z medykament Jeat ki6 
I in wary.tktch lekarstw. 1*1 "zdzli adoeta- 
nlesz darmo pakiet lekarstw 1 kalijZeczkci no
wej metody leczeniu. Adresujcie tak:

Samaritan Supply Go.
175 Michigan av. Dept.46.
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$ Najstarszy B1 A L|S ^
$ polski. . . .  M U !  I l i i i l i  $

j  — A .  Ilordzo Włi-IH /opuH Ł«t*k j
^  iuś-,ui /e laznycli, Flccy do Ogrzewa- J

WÓZKI / rf, U B S riia i Holowania, Materacy, ^
g  8 KojihmI, Karpetow i Mebli ^
^  SKŁADANE y. :■ ^  J

Sprzeddjeoty towary nasze z ^
^  .  *y\ r *  W f j i mi'irj>z)in zyskiem niż inno j

dkbtiy ;;  •: ̂

f jL ' 1'npYliltijtniy Wam pom ieszaj J
i wyŻ6j k.inle lionip.cTniH :: :: |  ^

Jeżeli chcecie zaoszczędzić ^  
noliie pieniędzy prz) zakup ^  '

. . . . nie Mielili, iiiccy i tak dalej, f
Odstawiamy szybko i to udajcie Mię do rodaka 1
starann ie  «lo domu J W*

| W. Szymański i
^  H I i i c  I s l a m !  A v e .  Telefon Canel 597 S
f L‘ % % • W W W W &

■ M & g ę m G & s im m  m m  m m &
^  Nie Zaniedbujcie siebie 9

M y  Seczymy zupełnie trwale S  
\ \ \ ;j Leczymy tylko mężczyzn. W

.tłYT*' 'i Chcaclo być męzklml? Chcecie mieć iyły połae ^
T ^ t -.\ J f \ : s S ł  !1 młodzieńczego ogniu? Wasze oczy czyste7 Wa- W
■óh {yV)r5 Y iSćd 1 8ze muskuły slinaT Żaden tn<;Zczjzna nie powinien Am 
uC i1 i’’ 1' byd ałabym, nie powinna tracić elły męzkoścl, która W  •
W  '! ! daje szczęśliwo życie. My chcemy byście przyszli do TR
A 1' '! n.*t«. M v nio:amv Waa wyłączyć. Żaden człowiek nie A

!' S J - ’ i powinien być ałabym, utracić swą mężkość która,
^  jost potrzebnu do szczęśliwego życia i nlopowiulen W
/|p  zaniedbać siebie tak dalece, Ze nie moZe uważać siebie *a takiego jakiem! r*  
®  go natura uczyniła 1 cierpieć za grzechy młodości, gdy pomoc jest tak bil-

zko i pewna, która leczy osłabienie i wstrzymuje wysysanie życia I młodości. W  .

Mężczyźni chodźcie do nas, my powiemy Wam prawdę.
OT Stw ardniałe ty ły  leczymy od ił do 5 dni. ,
ula i;tra tę  męzbo.ści leczymy od 10 dc 60 dni naszą metodą, ŚB

Stryk ta rę  leczymy w 15 dniach bez bólu 1 lekarstw. Z
Wr Mydroeele leczymy zaraz, bez bólu.
ćjf Zupalenie Pachwin! Uczymy stale, bez względu ua czas trwania choro

by od 5 do 20 dni.
OT Zatrucio Krwi, usuwamy każdą cząsteczką truolzny z Waszego systemu, m
śt- O,,,.„..„I., , . l ,ni,AIi„ Leczymy wsuytlkle choryby natury Uklej, o Jakich wląknese Am tjs opccyainc cnorooy. nie coce mówi'* uwemu domowemu lekarzowi. Juko to: polucye,

utratą pamięci, skurczone orcunu. syfllie. nowo nabyte choroby, wyniki eaino gwjńtu, ner A  
tvs wowoed. bOl po calem ciele 1 tob)dbowo choroby. Laczynlo Jeet wZanfanlo. W rzodyl R S  

r/»rt7.1lw0 choroby mjr w flecijin f od 8 do 10 dni. Pewne l trwałe r* iu lU tj. My także ŚĘb 
®  leczymy zaimlenie nen k, wezyctklo kłopoty żołądka I wątroby reuinatyam. oa- ^
4U moroldy, rurtura i wsayetklelLnecierpienia m^fczyac. Dajtmy zupełne aaoewaltule, ^

2« kuftdy wypadek ktOry przyjmiemy, wylocayray i to stal). Wezyatko w aaufailu. I o- 
^  rada za wazę darmo. O j£jLJ

Mo potrzeiia nawet jedneire dolara wpłaty przed wylmmlem. J
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