
Z CIjEVELAND. o.
r>nfa I go aLidnia 1907 założyło się 

nont> Towarzystwo Potok, Opiekunki 
Korony Polskiej w celu przystąipdonia 
do Związku/Palćk.

Pi rw.sce/ iKisledzenie od'bylo się w 
domu patii/ Teofili Twarogowskiej, or
gan izatorlf i tej grupy. Członkiń zebra
ło snę 38/

Przewodniczącą na tj"m posiedze
niu była paui Katarzyna Bartłoszaj, 
człoukiui grupy 00 w Clewl and. Ohio.
która również zwróciła się do Zarzą
du głównego Zw. Poiek. Pr<vist)a o 
przyjęcie została ipotwieulzona przez 
nadanie nam numeru grupy 76 Zw. 
Polek w Atu.

Towarzystwo nasze rozwija się ik> 
nij-slnfe za co uznanie należy się pre- 
z. owej. Ziurząd wybrano jak nastę
puje: J‘rezesowa p. Teofila Twarogo- 
u k a : wicc-prozesowa Helena Kuce- 
wieżowa; sekretarka protokółowa An
na Owczaszak; sekr. fin. Agata Cem- 
jhI; ka-yerka A. Kneblowicz; opie
kunki kasy: J. Conr,>cIt Walery a Pa
włowska i Rozalia Prdboła; odźwier
na M. Kucińska.

Posiedzenia Tow. Opiekunek Koro
nę Polskiej grupy 76 Zw. Polok odby
wają się w każdą 3-eią niedzielę mie
siąca jw> południu o godz. 2-gieJ w 
szk >le św. Stanisława lt. M. w klusce 
szk.de A w. Stanisława B. i M. w klasie 
piątej.

Teofila Twarogowska prez.
Anna Owczaszak, sekr. prot.

TOW. CÓRY POD OPIEKĄ MATKI
BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

W SOUTH BEND, IND.
Grupa 21 Zw. Pclekw A.

aZwladamiam niniejszem że iiosio- 
dzenie miesięcznie odbędzie się dnia 
26 kwietnia o godzinie 2-gioj po |>.>- 
ludniu w hali zwykłych posiedzeń. U
praszamy wszystkie członkinie o laska 
wo przybycie.

Na rocznem posiedzeniu została wy
brana nowa administracya: 
cuszka. Grubarz rok |>ierwszyonifwy

I*. S. Bartoszak prezesowa. rok pier
wszy; P. Franciszka Garbarz wice-pre- 
zesowa; p. Anna Stan. sekretarka - fi
nansowa. [i. T. Koszewska, sekr. pro

. tokólarna; p. S. Kłosińska, kasyerka; 
do Itady gospodarczej weszły nastę
pujące panie: X Matka, Józefa Sta
szewska. Salomea Kałamaja.

Odźwierną mianowano p. .1. Miztoc- 
ką.

Doktorem Towarzystwa jest p. Wan
da Nazdocka.

Teodora Koszewska sekr prot.
439 Kościuszko ul.

South Bond. Ind.

TOW. MATKI BOSKIEJ CZĘSTO
CHOWSKIEJ

- w  Grupa. 45-ta Zw. Polek wA.
Zawiadamiam niniejszem żc wyżej 

wymienione Tow. odbędzie wielkanoc
ną spowiedź w sobotę dnia 2.5-go kwie
tnia b. r. a w niedzielę dnia następ
nego przystąpi wspólnie do komunii 
świętej. Wszystkie siostry są obow 
wiązane stawie się w odznakach. U* 
chylenie się od tego obowiązku p :e!ą- 
ga za sobą karę według ustawy kon
stytucji.

Posiedzenie naszego Towarzystwa 
odbędzie się d n. 2u kwietnia w ponie
działek wielkanocny w hali zwykłych 
posiedzeń o godz. 2-giej popołudniu.

L. Blicharz sekr. prot.

Z BRIDGEPORTU.
Niniejszem mamy zaszczyt zawia

domić Szanowną Publiczność że w ha
li Adama Mickiewicza odbędzie się po
pis dzieci szkółki ręcznych robótek,po- 
łączony z balem w sobotę dnia 2-go 
maja 190S r. urządzony przez wszyst
kie grupy Związku Polek w naszej 
dzielnicy. Początek o godz. "niej wie
czorem. Szkółka nasza powiększa się z 
każdym tygodniem. Obecnie uczęszcza 
regularnie przeszło 85 dzieci, które c- 
nergicznie pracują nad uświetnieniem 
t»j wystawy. Lekcye robótek udziela 
pani L. Bredel, która dokłada wszel- 

I kich starań aby wystawa wypadła jak
I najlepiej. Połowę dochodu przeznaczo- 
1 no na powiększenie hali Mickiewicza. 
I Ufni iż szanowna publiczność raczy 
I  zaszczycić nas swoją obecnością. Ko
I  milet dokłada wszelkich starań aby 
I gości jak najlepiej zadowolnić i uba- 
I  wić.

M. Perlowska
|  sekr. komitetu.

TOWARZYSTWO JEDNOŚĆ I ZGO
DA

I Grupa 11 Związku Polek w Ameryce.
J Niniejszem zawiadamiam iż posie- 
I dzenie miesięczne odbędzie się dnia 
I 26 kwietniu w niedzielę o godz. 2-giej 
I *'(,>i<oludniu w hali zwykłych posiedzeń. 
I Szanowne Panie są proszone o łaaka- 

we przybycie ponieważ będą ważne 
sprawy do załatwienia.

S. Idzikowska, prez.
Anna Dejnowska, sekr. prot.

36 Chapin str.

TOW KRÓLOWEJ JADWIGI 
Grupa 6-ta Związku Polek w Ameryce.

Niniejszem zawiadamiam, iż poslc- 
(lżenie regularne odbędzie się w po- 
ni< lizalek 20 kwietnia o godzinie 2-ej 

i* po południu w hall zwykłych posie
dzeń. Szanowne siostry eą proszone 
o liczne przybycie gdyż mamy ważne 
sprawy do załatwienia.

K. Migalska .prezesowa.

Sprawozdanie Zarządu Związku Polek za rok 1907
Przedstawione Komisarzowi "Ubezpieczeń (Insurance Snperintcndent) 
Stanu Illinois, prawa którego obowiązują organizacje do ogłoszenia 
tegoż w Orgauie Urzędowym Związku Polek w Ameryce.

A M  UAL 8TATEMENT
of the Polish Women’u Alliance of America in the State of Illinois to 
tbe rfuperintendent of the Insurance Department, for the Year 
Ending December 31st, 1001. „ qi
Balance from previou8 year. • •  ........ .. <|Ol a i

i n c o m e ;
For Mortuary Fund ..................... $13,B70.23
For Rtdorve............................... .. 1,283.12 ,_______

$14,953.35
Assessments fore.\penses ...................................  2,73s.i>0
Gross atnount of uiembership fees actually re-  ̂ _

ceived by the assoeiatiou.............................  1,837,65
Medical Exauiinera’ fces actually received by _

tbe assoeiatiou................................................  275.i>0
For Education........................................................  -n
Total paid on by members......................... .........  20,332. <0
Interest ou uiorłgage loans........................$372.00
luterest from nil other sources.................  60.00
For associntion'8 occupancy of its own

buildings..............................    Ib ł .00
515.00

Sale of Lodge supplies......................................... 265.15
Olltcinl publication..................................................  1,74.>.<>5
Increase on property..............................................  „00.00____

Total I neonie....................... ...........$23,130.10
Atnount Carrietl Forward....... $41,017.31

DISBURSEMENTS
Death claims...........................................................$14,.>00.00
Snlaries of ollicers aml trustoes No. 9 ................t  750.00
Salnries of otłice employees No. 1.......................  60.00
Uthor compeusntion of ottice employees.............................  5.20
Saiaries aml fees paid to Supreme Medical

Esaininers....................................................... •_ lo‘d.20
Traveling and other espenses of ollicers, trust-

ecs and couimittees......................................... 5;>.66
Insnrsnce Department fees.................................  0--5
Aibertisiug. printing and stationery.................  105 25
Postage, express, telegraph and telephone..........................  <7.80
Lodge supplies......................................................  213.39
Olheial pubncfttiotii • * • «•••••• •••• •••• •••• ••• ł ^
Other legał expenses............................................  8- <̂
Taxes, repairs and ollier espenseson real esłale 233.35 

Ali o ther Disbnrseineiits
To Board of E lucation................. $G05.8;>
For ag ita tion .................................. 70.00
0o a I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1- Z'i
Gas L iphts......................................  11.05 _____

Toinl Disbnrsements..................................$18,i69..>6
Balance...........$22,247.95

LEDGER ASSETS:
Book value of Real Eslnte unincumberetl.8 4,350.00
Morgage Loans on Real Estate first liens . 11.200.00
Stocks................................. . ............................ .. 1‘10.00
Deposited iu trust conipanies and banks on in -J

terest.............................................................. » 5,000.00
Cash in association’s office................. 8 207.->1 _ __ _
Deposited iu bunks (tioton interesls). 1,330.14 ?l,ti57 9i>

Total Lodger Assels.................. ...S22.217.95
LIA BILITIES:

Death claims dne and unpaid No. 2 ..................... 8 800.00
Death ciaiuis adjustod not yet due No. 3 . . . .  —  1,500.00

Total dealh claims unpaid........................2,300.00
Total Liabilities......................................... 2,300.00

ENIIIB1T OF FUNDS:
.Mortuary Hesurve JJxpenBe Toni

Balance on hnud December
31, 1906...........................$3,541.81 $2,911.45 $11,427.62 $17,880.91

Received duriug the year _ _
front assessments..............13,6i0.23 ],28-5.12 14,9*>.>>

Interest and dividends.......... 432.00 432.1)0
Receiyod for exponse............ 2,734.50 2,734.00
a ll other sourees..................................  6,010.55 o.OlO.no

Totals..........$17.212.07 4,191.57 19,610.67 41.017,31
Disbnrsed dnring the year.. 11,500.00 4.269.30 18,769.30
Balauce on hand December

31, 1907............................ 2,712.07 4.191.57 15,341.31 22,217.95

EN HI BIT OF CERTIFICATES:
'l otni Hnsln-Pri of the yotr In IlUnoladiirlog t̂ c yciir
Number Atnount Ntirnbsr Auiount

Benelit certilicntes iu force Decem-'
ber 31. 1906, as per last statemeut 4,402 822,010.0 ) 4,012 $20,210.00 
Benelit cortificates written dnring

the year...................................U 02 J ąSIO.OO 945 4,725X0
Total........... 5,504 $27,520.00 4,9a7 $24,935.00

Deduct terminated or decreased
dnring the year........ ............  226 1,130.00 199 995.00

Total benefit certilicates in force
during the year Dec. 31—1907 5,278 26,390.00 4,788 23,940.00

Benefit certilicates terminated by
death during the year.............. 26 130.00 22 110.00

Benelit certilicates terminated bjT _
lapse during the j'ear...............  200 1.000.00 177 885.00

lteceived during the year from members in Illi
nois Mortuary................................................. $12.374.47

Reserve.......................  1,166.94
Expenso...................... 7,027.24___________

Total................................ $20,568.65
EN1IIBIT OF DEATH CLAIMS:

Tot&l Claiom Illinois Clams
Nu u> bor Amount Number Amonut

Claims unpaid December 31, 1906 as
por last statemeut......................... 8 $ 3.800 8 $3,800

Claims (face value) incurred during
the j’ear..........................................  26 13.000 22___ 11,000

Total.....................................7 34 w $U>,8U0 30 $14.800
Claims paid during the year...............  29 11,500 26 13,000

Balnnce............................................5 2,300 4
Claims unpaid December 31—1907.. 5 2,300 4 1,800

L U C Y A  W O ŁO W SK A , Gen. Sec’y.

TOW. NIEP. POC2. NAJSW. MARYI 
PANNY

Grupa 47 Związku Polek w Ameryce.
Niniejszem mam zaszczyt zawiado

mić Szanowne Siostry grupy 47-ej Zw. 
Polek w Ameryce, że przyszłe posie
dzenie oóhędziie się we wterefe dnia 
21-go kwietnia o godzinie 7:30 wie
czorem w hali Związku Polek f>72 N. 
Ashland ave., każda siostra je3t zo- 
howlązaną stawić się na to posiedze
nie, ponieważ są bardzo ważne spra
wy do załatwienia.

M. Gackcwska, prez.
T. Nowicka sekr. prot.

150 Wabansia ave.

/  ’ ’ • ' .

TOW. ŚW. IRENY .

Grupa 61 Związku Polek w Ameryce.
Niniejszem zawiadamiani że wy/.ej 

wymieniono Tow. odbędzie swe posie
dzenie kwartalne dn. 2rt kwietnia w 
poniedziałek wielkanocny o w pól da 
drugiej po jx>ludn;iu.

Prosimy usilnie wszystkie członki
nie o przybycie, gdyż są sprawy pier
wszorzędnej wagi do omówienia. Nie 
przyhyoie pociąga zasolią karę według 
praw konstytucyl.,

M. Majer, prezesowa, 
Sal. Szynalska, sekr. prot.

I 31 Crecnwich ul.

TOW. ORZEŁ POLSKI
Grupa 20 Związku Polek.

Na posiedzeniu 22 marca, z pown- 
dln wywłaszczenia Polaków w Pru
sach za inicjatywą A. Sklerczyńsktej 
uchwalono aby nie kupować żadnych 
przedmiotów, które są wyrabiane w 
Niemczech to jest na których jest na
pis (Madę in Germany) i w ten s;>o- 
sóh czynnie zaprotestować przeciwko 
pruskim bezprawiom Szanowne Sio
stry które nie były t?(becne na posie
dzeniu mamy nadzieję będą łaskawe 
o iłu możności zastosować się do wy
żej wymienionej uchwały. P r/.atcmi po
daję do wiadomości Sz. Pań, że wyżej 
wymieniono Towarzystwo nia swoje 
posiedzenia w każdą czwartą nicilzie- 
Ję miesiąca w lokalu Związku Mło
dzieży Polskiej, pod numerom 621 W. 
17 tri., a zatem te panie, które jesz
cze nie należą do żadnego Towarzy
stwa a mają zamiar wstąpić do Związ
ku Bolek są proszone o przybycie na 
posiedzeniu które się odbędzie 26 
kwietania pod wyżej wymienionym a
dresem. •

Aniela Skierczyńska sekr.
1504 W. 22 str.

TOW. ŚW. JADWIGI, W WHIT1NG.
IND.

Grupa 37 Związku Polek w Ameryce.
Zawiadamiani iż na posiedzeniu zo

stała -wybrana następująca ndmini- 
stracy, na rok BIOS.

A. Antkowiak prez.; W. Pawhl3 
wice-prez.; F. Strauss sekr, fiu.; A. 
Rembacz sekr prot; 1C. Blaszczyk. M. 
Wieczorek i A. Iłtrk -z. opiekunki ka
sy: K. Ka/.iak odźwierna; Al. Iloyda, 
Al. Pilarczyk chorążynie; Z. Pilarczyk 
opiekunka chorych. Lekarzom grupy 
zamianowano doktora U. I.mnortn.

Wszelkie kort spnndencye tyczące 
się lej grupy proszę adresować:

A. Rębacz, Wili!tog, Ind.
A, Rembacz, sekr. prot.

TOWARZYSTWO PATRYOTYCZNE 
Grupa 54 Związku Polek, w Ameryce.

Zawiadamiam Szan. Siostry iż. po
siedzenie kwartalne odbędzie się we 
wtorek dnia 7 g i kwietnia o godzinie 
s wieczor ni w domu pani S. Chmie
lińskiej. 6S7 W. ix str. Nieobecność 
ipodpada karze 50 centów.

Stanisława Bobak 
Sekretarka prot.

730 W. 1S str.

TOW. KORONA POLSKI
Grupa 12-ta Zw. Polek.

Niniejszem zawiadamiam wszystkie 
członkinie le_ </. Tow. iż posiedź -nie 
kwartalne odbędzie się w czwartek 
16 kwietnia I*. r. w sali Pułaskiego o 
godz. 8-ej wieczorem. Ponieważ są 
bardrzo ważne sprawy, przeto obecność 
wszystkich Jest pożądana

Bron. Wawrzyńska, sekr.

TOWARZYSTWO POLSKA POW
STAJĄCA W CHICAGO, ILL. 

Grupa 63 Związku Polek w* Ameryce.
Niniejszem zawiadamiam Sz. Sio

stry, że posiedzenie kwartalne naszej 
grupy odbidzie się w' poniedziałek 20 
kwietnia o 2-gieJ godzinie w hall zwy
kłych posiedzeń; wszystkie siostry są i 
proszone o punktualne stawienie się 
ponieważ są bardzo ważne sprawy do 
załatwienia. Za nieobecność kara po- 
dhtg konstytucji. Panie, któro mają 
zamiar powiększyć naszą grupę i zara
zem Związek Pol. niech także przy
będą na to posiedzenie a będą mile 
przyjęte.

W. Woltor sekr. prot.

TOWARZYSTWO KRÓLOWEJ WAN
DY

Grupa 3 Związku Polek w Ameryce.
Niniejszem zawiadamiam wszystkie 

cztonkiuSo Tow. Królowej Wandy Gr.
3 Zw. Pol. iż posiedzenie kwartalne 
odbędzie się w niedzielę 12 kwietnia 
o godzinie 2-ej po południu w hali Pu
łaskiego 800 S. Ashland ave.

Lucya Wołowska Prez.
H. D-jgańska sekr. prot.

756 W. 20 str.

TOWARZYSTWO ZOFII KOSSAKO
WSKIEJ

Grupa 27 Zwązku Polek w Ameryce.
Zawiadamiam Sz. Siostry iż w 

Wtorek 21-go kwietnia o godzinie wpół 
do ósmej wieczorem odbędzio się 
kwartalne posiedzenie Towarzystwa 
Zofii Kossakowskiej, gr. 27-ej Zw. Po
lek w A., pod numerem .572 N. Ash
land uvo. Za nieobecność dolara ka
ry.

Marya Wawrzyniak, sekr. prot.
51 Chase str.

TOWARZYSTWO ELIZY ORZESZ
KOWEJ

Oznajnrani Szanownym Paniom te
goż Tow. iż. posiedzenie kwartalne od
będzie się dnia t» kwietnia tj. w pią
tek wieczorem o godz. pół do ósmej w 
zali zwykłych posiedzeń.

Zarazem proszę Szanowne Panie o 
jak najliczniejsze przybycie ponieważ 
są bardzo ważne sprawy do za lat. w i<-- 
ii-::

M. Homecka, sekr. fin.
,566 Holt ave.

TOW. WOLNOŚĆ POLEK
Grupa 62 Zw. Polek w Am.

Zawiadamiam iż posl-edzonie tnie- 
wieczno odbędzie się dnia 7 maja w 
czwartek o godz. 7 wieczorem w hali 
zwykłych posiedzeń; proszę o łaska
we przy bycie Szanownych Pań.

S. Idzikowska, prez.
Anna Dejnowska, sekr. prot.

36 Chapin str.

TOWARZYSTWO ŚW. TRÓJCY
Grupa 34 Zw. Polek.

Kwartalne posiedzenie odbędzie się 
13 kwietnia o 7:30 wieczorem; wszyst
kie członkinie są proszone o przylo
cie ponieważ są ważne sprawy do zała
twienia.

S. P. W. Szypun.

OD WYDZIAŁU OŚWIATY ZW. PO
LEK W AM.

Lekcye ręcznych robótek, odbywa
ją się tegul.trnie w każdą sobotę po- 
poiuduiu od godz. 2-ej do godz. 4-ej, 
więc wszystkie panie, które chcą sko
rzystać z tej sposobności, niech przy- 
selaią swoje dziewczęta na lekcye.

Zarazem zawiadamiam, lż lekcye 
śpiewu odbywają się w każdą środę 
wieczorem od godziny 8-ej di; godz. 
10-ej. Lekcy! udziela pani M. Merkel, 
a że lekcye udziela się bezpłatnie, 
więc wszystkie panienki powinny z 
lego skorzystać i uczęszczać regular
nie na lekcye do domn Związku Polek, 
po-J nr. 572 N. Ashland Ave.

Z uszanowaniem
S. Maćkowiak, sekr

913 Klston Avc.

ZAWIADOMIENIE.
Lekcye ręcznych robótek również 

szycia l kroju odbywają się regularnie 
na Town of Lakę w hali Columbia w 
każdą sobotę po południu; także i ua 
Bridgeporcie w bali Mickiewicza. Lek
cji udziela pani L. Bradel 1 nie szczę
dzi trudów, ażeby każdego zadowol
nić. Więc panie w tych dzielnicach 
powinny z tego skorzystać jak naj
więcej.

Wydział Oświaty Zw. Polek.

INSTRUKCYE
dla wstępujących do Związku 

Polek.
Do Związku Polek wstąpić 

może każda Polka po skończenia 
lat 17 i przed skończeniem lat 45 
jako członkini ubezpiecz.ona.

Można się ubezpieczyć na jed
ną tylko sumę: — na $500-

Wstępne do Zwią7.ku Polek 
wynosi:

Od *1at 17 do 40 — 1 dolar 50
centów.

Od lat 40 do 45 — 2 dolary.
Na to płaci się 25 centów na 

cetyfikat i 25 centów na naczel
nego lekarza.

Fodatck miesięczny płaci się 
regularnie co miesiąc; na fundusz 
obrotowy 50.: fundusz rezerwo
wy 2C.; organ 3C.; na Wydz. 
Oświaty ic. Pośmiertne rozlicza 
się porówno na członkinie stoso
wnie do wypadków.

Podatek i pośmiertne płaci się 
na posiedzeniu grupy. Chcąc
wstąpić do Związku Polek, trze
ba zgłosić się do najbliższej gru
py, gdzie kandydatce zostanie 
wręczona aplikacya i dane będą 
wszelkie objaśnienia.

Po infortnacye co do założenia 
nowej grupy należy się zwracać 
do Sekretarki Jeneralnej.

________________ _ -  5Vfz >

Z BIURA SEKR. JENERAL
NEJ.

---------  : ‘
Grupy proszone są o zapłacenie

każdego Cyrkularza w przeciągu 
30 dni po odebraniu tegoż, ponie
waż porządek rzeczy tego wy
maga.

Grupy Związku Polek proszo
ne są nie przysyłać pieniędzy do 
Zarządu przez not bankowy tyl
ko proszę wykupić money order 
na poczcie i nam takowy przysłać 
ponieważ na nocie bankowym 
Związek traci zawsze kilkadzie- 
sąit centów, a to być nie powin
no i nie ma na ten cel przezna
czonych funduszów.

L. Wołowska, sekr. głów.
-----------o----- :-----

Z BIURA SEKRETARKI JEN.

Sekretarki grup proszone są o 
przyselanie aplikacyi do Zarzą
du — przynajmniej na dzień 
przed posiedzeniem Zarządu, a 
nie w ostatniej chwili, co się zda
rza często — ponieważ rzecz ta
ka przedłuża bezpotrzebnie po
siedzenia Zarządu głównego. — 
Wszystkie aplikacye do Związku 
powinny być nadesłane zaraz po 
posiedzeniu grupy.

Również uprasza się Sekretar
ki, ażeby przy każdem suspendo- 
waniu lub wykreśleniu ze Związ
ku członkiń nadsyłały numer 
członkini suspendowanej, co ko
niecznie jest potrzebnem.

Do nabycia w biurze są złote 
szpilki Związkowe, książki urzę
dowe, książeczki kwitowe, każde
go dnia pomiędzy 2-gą a 3-cią 
godziną z wyjątkiem soboty.

(Dalszy ciąg komunikatów "Głosu Pó
łek” znajduje się na str. 6*>i4 --- -*•

|  Nie dajcie sie wprowadzić w blad j
Ńte zmuszajcie żołądka <lo czynienia tego, tlo czego nie jest zdolny. Nie  ̂

ra j drażnijee go żadnymi takimi środkami, które mu szkodzą. . ^
LJJ S W l I f i a  Jest tysiące różnych lekarstw ogłaszanych przez naciągaczy, którzy sami ] «
^  takowych nic używają, a mimo to je przechwalają, nie licząc się z tern, że nas/. S
M  biedny naród nie tylko z ciężko zapracowanego centa okradają, ale jeszcze nie- J

jednego do grohu wprowadzają. Otóż przed takimi właśnie szkodliwymi j  
pK ■ M H || środkami my Was ostrzegamy. Nie dajcie się oszukiwać, nie bierzcie innego j

lekarstwa ua żołądek, ja k li O MOLO, które już tysiące naszych rodaków wy* K
kU P  ^  ^  leczyło, a jeżeli Wam ktoś powie, że jest coś lepszego, my Was przekonamy, K
O? że Kobolo jest najlepsze. Na dowód tego w biurze naszem przechowujemy
M  wszystkie poświadczenia nadesłane nam przez osoby, które zostały wyleczone j
W( m pomocą JLOISOLO TOMKU. Ktoby się chciał o prawdziwości tych po- J
M świadczeń przekonać, niechaj się zgłosi do naszego olisu, a chętnie mu takowe j

hrt Po wszelkie infortnacye co do Kobolo Toniku i skutków lego lekarstwa, J
'• proszę się zgłosić do Kobolo Tonie M e d i c i n e  Co., 5; 8  N . ^

m  Paulina ulica .j Chicago-III- 3
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.11 SZANOWNY PANIE! cizny, p™],!«j(|c się po kilka r«zy operacji i
' 1 W m  “Jako jedna z tych wielu setek wyleczo- lecz nic nie pomagało, tylko z dnia na dzien tS

H I  ^ T l  I i  ASćlBdł nycli. czuj(?, iż jest moim obowiązkiem zło- się pogarszało. . . K
jjłS Ęwfou'1rfc 5 _żyć panom moje serdeczno podziękowanie. Gdy pewnego dnia mój nią/przyniós mi
lAJ W i /  r v C '  »  « ' r s  a -% \r  ' ^ f  oraz jako jedna z tych, której Tonik Kolio- butelkę wyśmienitego pańskiego lekarstwa K
[ t ]  UJ fC E ić  W1 12/ Ł /  Y \ l  lo oddało wielką usługę i wyświadczy ło znanego po»l nazwą Kobolo foink i po pier- IJ
Sk J [f ouarart^onctcrt*?rdon/:**tt. 1 fiiorówufiuB (lobrodziejstwo, fiowitifiAffi niG- wszem wypiciu zdawało mi się zc czuję
Ę u  U ^  tylko czuć sio wdzięczną, ale spełnić akt pewną ulgę, lecz nie chciałam wierzyć; po p
M ] y KONE WI7HCUT wielkiego miiosierdzia, rekomendując i za- drugim wypiciu przekonałam się, iż jest |J
b&j I GENUINE ^ ;  %SICNATURE lecając je tysiącom, którzy z dnia na dzień lak jak sądziłam a nie inaczej. Dziś cznję g
U J  fi I cierpią w milczeniu, Die wiedząc gdzie i się zupełnie zdrową, i bez najmniejszego p

D W  i do kogo się udać. Czuje sio obowiązaną i z wahania lo ogłaszam, a każdemu udzielę L
BK  I  d M /i i ź  największą chęcią podpiszę i zatwierdzę jak najlepszej informacyi, by d uzej nie
[ J J  I M ®  K  W  każde zeznanie, ogłoszenie, lub też wykaz cierpiał. Jestem wdzięczną 1 omkowi Ko- B
m  \} R M \  L  ‘ . J O Ł S J l  mówiący o własnościach leczniczych takie- bolo i zarazem rekomenduje je wszystkim L
!«{ go wyśmienitego lekarstwa, jakiem jest eierpiącyni na żołądek i wątrobę. 1 rżyj- r
LU  ^  Kobolo Tonik. mijcie panowie moje najserdecznejsze i p
m  I “Ot óżpr zez 16 dlngich lat cierpiałam na najszczersze podziękowanie, oraz przyrze- L  
r O  II M H  zatwardzenie, w którym to czasie tysiące do czenia że będo wszędzie rekomendować Q

S
LU  l \  l i i  larów wydalani na doktorów i leknrtswa, wasz wyśmienity lomk Kobolo. p
I ®  A\ szukając ulgi i ratunku, pijąc rozmaite tru- Mrs M. L. D Ixon, 3 6 3  K n s ll  lll. L

■ 111 & PRKPARIO OV I I ]  ------  *frKDBOLOTONff. lii! Kobolo jest tlo nabycia we wszystkich aptekach, a jeżeli wasz aptekarz Vlii MEDIGINE CD. Ul ............-A |
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