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PRZEGLĄD 
POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ, 

Chicago, 22 lipca. 
Między Francją i Niemcami 

dokonane porozumienie ma być 
wielkiej dla Europy doniosłości. 

Wszystkie sprawy sporne zosta- 

ną załatwione na konferencyi 
najbliższej, której program obec- 

nie jest wypracowany. Będą tam 

decydowały się ważne sprawy 
dla Europy a kierownictwo spraw 

tej części świata niezawodnie 
przyszło już na Niemcy. Nie wia- 
domo jak tę hegemonię niemiec- 

ką w Europie przyjmie Anglia i 

czy nie uzna, że jest to ostatecz- 

na chwila, aby zrobić obrachu- 
nek z Niemcami i położyć kres 
wzrostowi ich potęgi, która nie- 

bawem może być i dla Anglii nie- 

bezpieczną. 
Na dziś atoli faktem jest, że 

porozumienie francuzko niemie- 
ckie przyszło do skutku nie tylko 
dla spraw marokańskich i spraw 

Azyi Mniejszej. Rokowania się 
już ukończyły. 

W tej samej chwili organ kan- 

clerza Buelowa 'Grenzbote" pi- 
sze: "Niemieckie stosunki obecne 

z Anglią są może gorsze niż kie- 

dykolwiek w dziejach były. Do- 

wodzi tego nie tylko bezustanna 

kampania kłamstw, jaką przeciw 
Niemcom prowadzi część prasy 

angielskiej, kampania, której 
rząd angielski przy odrobinie do- 

brej woli mógłby przez lojalne o- 

świadczenie raz koniec położyć, 
dowódzą tego pogróżki, angiel- 
skich admirałów i wyraźne intry- 
gi urzędowej polityki, która się 
wysila aby Niemców przedstawić 
jako wichrzycieli pokoju, lecz, 
co więcej, dowodzą tego panują- 
ce obecnie stosunki między obu 
dworami." 

Na ślub następcy tronu niemie- 

ckiego, prawnuka królowej Wik- 

toryi, dwór angielski wysłał 22 

letniego ks. Artura Connaught, 
a na ślubie księżniczki Małgorza- 
ty Connaught z ks. Gustawem 
szwedzkim — dwór berliński 

wcale nie był reprezentowany. 
Admirał Fournier wyraźnie 

powiedział redaktorowi parys- 

kiego "Patrie": fatalnym błędem 
jest wierzyć w pokojowe uczucia 

Wilhelma II. Ten "Kaiser" ma 

wszystkie upodobania z epoki 
średniowiecznej, on i teraz na se- 

ryo myśli tylko o wojnie. 
"Matin" przyniósł rozmowę 

korespondenta berlińskiego "Ma- 

tina", p. de Maziere z kanclerzem 
niemieckim. Ks. Buelow oświad- 

czył: "Mylą się we Francyi, przy- 

puszczając, ie my nosimy się z 

niewiedzieć jakiemi zamiarami, 
któreby mogły Francy ę zaiiiepo- 

koić. Dyplomacya niemiecka jest 
lojalną i szczerą i dąży do roz- 

szerzenia pokojowego niektórych 
zagadnień zbyt długotrwałych. 

Wierzę, że zebranie konferen- 

cyi będzie najpierwszą drogą do 

wyjścia z sytuacyi, która była 
naprężoną i niebezpieczną pod 
niejednym* względem i do pogo- 
dzenia tym sposobem różnych u- 

| prawnionych interesów." 
i To słowo kanclerza o sytuacyi 
i wskazuje, że za kulisami rozegra- 
I ły się jakieś wielkie sprawy, sko- 

ro w 2 tygodnie potem kanclerz 

państwa może je tak charaktery- 
zować. 

I jakieś wielkie dziejowe idą 
przeznaczenia i cisną się różne 

przeczucia i groźne zapytania. 
Na czyjej to skórze pisano przy- 
mierze francuzko niemieckie? 
Któż za nie zapłaci? 

* 

Pod tytułem "Nowe drogi" 
drukuje "Ruś" szereg artykułów, 
poświęconych przyszłej polityce 
zewnętrznej Rosyi, która, zda- 

niem gazety, powinna się oprzeć 
na narodowościach słowiańskich. 
W drugim z rzędu artykule znaj- 
dujemy wykład poglądów ''Ru- 

si" na politykę i rolę Polaków w 

państwie austryackiem. Ustęp 
ten, jako rzecz interesującą, przy- 

taczamy poniżej: 
"Jakim sposobem i za czyją 

sprawą utrzymuje się ta niepoję- 
ta przewaga mniejszości niemiec- 

kiej nad dorównywającym mu 

cywilizacyą pierwiastkiem sło- 

wiańskim w Austryi? Utrzymu- 
je się wyłącznie i jedynie dzięki 
Polakom austryackim, którzy za- 

wsze popierali politykę każdego 
rządu austryackiego. Udawało 

im się to dlatego, że stanowią o- 

ni w parlamencie austryackim 
środkową grupę neutralną, która, 
jak to się w życiu parlamentar- 
nem wszystkich krajów często | 
dzieje, przeważa szalę, skłaniają- 
cą się ku jednej lub drugiej stro- 

nie. 

Taktyka ta Polaków jest wła- 

śnie główną przyczyną słabości 

Słowian austryackich, którzy ni- 

gdy nie mogą osiągnąć tak niby 
naturalnego zjednoczenia sło- 

wiańskiego ku odparciu zuchwa- 

łych zakusów narodowego wro- 

ga. Sposób postępowania Pola- 

ków wywoływał zawsze wiele go- 

ryczy, wiele zarzutów ze strony 
innych Słowian z Czechami przy- 
wódcami ruchu słowiańskiego 
na czele. Prasa rosyjska również 
oskarżała Polaków o niechęć dla 

wspólnej sprawy słowiańskiej. 
Czy atoli zarzuty owe były słu- 

szne? Polacy galicyjscy zmusze- 

ni byli do odgrywania tej cięż- 
kiej, często upokarzającej roli 

przez ogólne położenie narodu 

polskiego. 
Po pogromie 1866 r. Austrya 

przyjęła sprytny plan Bcnsta: ra- 

tować państwo od rozkładu przez 

pognębienie Słowian za pomocą 
dualizmu, umocnionego przez so- 

cyalne przymierze miedzy Wie- 
dniem a Polakami. Węgrzy wzię- 
li na siebie zadanie powstrzyma- 
nia rozwoju kulturalnego Chor- 

watów i Słowaków, Polakom zaś 

powierzono podtrzymywanie biu- 

rokracyi austryackiej w walce z 

dążeniami Czechów, Słoweńców 
itp. Prócz tego Polacy mieli trzy- 
mać krótko Rusinów galicyj- 
skich i przygotować w ich ruso- 

filskiem środowisku ognisko u- 

kraińskiego rusofobstwa. W za- 

mian za to pozwolono Polakom 

austryackim rozwijać się i żyć 
samodzielnem życiem narodowo- 

politycznem. 
Po siedemdziesięciu latach po- 

wolnego zamierania mogli na ra- 

zie Polacy odetchnąć stvobodną 
piersią w austryackiej Galicyi! 
Kraków stał się Atenami polskie- 
mi, ośrodkiem nauki polskiej, 
Lwów — ośrodkiem życia polity- 
cznego. Potępiać jednak za to 

nie można polityków polsko-gali- 
cyjskich. 

Gdybyśmy byli na miejscu Po- 

laków, prawdopodobnie nie po- 

stąpiliśmy inaczej, albowiem naj- 
wyższem dobrem narodu w wie- 

ku ubiegłym i w naszym zresztą 
jest jego narodowość, prawo sa- 

morządu i rozwoju indywidual- 
ności narodowej. Zjednoczeniu 
plemiennemu, związkom raso- 

wym otworem stoi przyszłość. 
Dotychczas jednak narodowość 
stoi na pierwszym planie i tylko 
otwartemi swobodnie drzwiami 

wchodzi ona do polityki ziedno- 

czenia rasowego i interesów o 

gó lniejszych. 
Naród polski dotychczas upor- 

czywie i konsekwentnie zakładał 
veto swoje, ,£nie pozwalam" prze- 
ciwko czynnemu zjednoczeniu 
Słowian. Veto powyższe odgry- 
wało rolę potężnego moralnego 
hamulca w rozwoju polityki sło- 

wiańskiej, tej drogi, którą dawno 
wskazuje historya a podkreślają 
ostatnie wypadki. Od zmiany tak 

ty<ki Polaków austryackich zale- 

ży urzeczywistnienie zjednocze- 
nia Słowian i skuteczny opór 
przeciw Niemcom w Austryi. 

UWAGI. 

Zaletą Z. N. P. jest, że umie j 
nietylko u swych członków, ale i 

w otoczeniu bliższem i dalszem 
budzić ducha patryotyczncgo i u- 

trzymywać go w podnieceniu cią- 
giem i że ma to wpływ nietyko na 

koła utrzymujące z nim stosunki, 
ale także na koła od niego stro- 

niące, nie mogące pochwalać 
szczegółów jego działalności, a i 

na koła wprost mu wrogie pod | 

względem narodowo politycz- 
nym. 

Swoją drogą nie przebiera tu w 

celach i środkach; przedewszyst- 
kiem zaś nie przebiera w narzę- 

dziach. 
Nie mając ściśle określonego 

programu politycznego, kierując 
się raczej polityką: "od wypadku 
do wypadku" i wynajdując w ra- 

zie potrzeby takie "wypadki", je- 
żeli same wydarzyć się nie chcą, 
chwiejny i ulegający różnym po 
kolei wpływom, amerykański Z. 

N. P. przedewszystkiem zwolen- 

nikiem jest manifestacyj i rozgło- 
su, byleby ich treścią było ''Pol- 
ska będzie!" i byleby przyznawa- 
no, że jego rola, rola Z. N. P. w 

tem odbudowaniu Polski była 
pierwszorzędną, albo i najgłów- 
niejszą. 

Ciągle tedy wychodzą stamtąd 
hasła, że "coś" trzeba robić i cią- 
gle "coś" istotnie się robi. To 

j nieokreślone ''coś" jakoś przez 25 

j lat istnienia Z. N. P. tak mu wy- 
i starczało, że chociaż w rezultacie 

zazwyczaj wielkie "nic" wypada- 
ło, to przecież nikt organizacyi 
tej nie mógłby zarzucić bezczyn- 
ności i ospałości. Można powie- 
dzieć, że działalność 25 letnia Z. 

N. P. polegała na spaleniu mnó- 

stwa sztucznych ogni, lub wypu- 
szczeniu mnóstwa barwnych ba- 

niek mydlanych: cóż szkodzi, że 

pryskały wkrótce, gdy natych- 
miast pojawiały się nowe, bar- 

wniejsze i świetniejsze? Naród 
miał na co gapić się i klaskać w 

ręce, a to trzymało go w napręże- 
niu i podnieceniu patryotycznein. 

Byłoby to dobrem na początek, 
ale trwa to już czas trochę za 

długi. 25 lat, to kawał czasu, w 

którym przecież nareszcie wypa- 
da wystąpić z cżcmś pozytywnem 
i wykazać się jakimiś innymi re- 

zultatami działalności patryotycz- 
nej, niż prostem nagromadzeniem 
40,000 członków przyglądających 
się — baijkom mydlanym i zebra- 

niem trzechkroćstutysięcy mają- 
tku, bezwątpienia poważnego, ale 
w głównej swej części nienaru- 

szalnego na cele inne niż aseku- 

racyjne. .... 

Jeżcliśmy wyżej powiedzieli, 
że "nie przebierano w celach i 

środkach, a przedewszystkiem w 

narzędziach", to wypada nam wy- 

tłómaczyć, co pod tem rozumie- 

my, ażeby fałszywych myśli nam 

nie podsuwano. 
Pod narzędziami rozumiemy o- 

wych szermierzy słowem żywem 
i piórem, od których nie wymaga- 
no innych kwalifikacyj, prócz 
umiejętności rzucania frazesami 

palryotycznymi i ciętości należy- 
tej : czyli ich przekonania zgadza- 
ły się z tem co mówili lub pisali, 
czy stosunki ich familijne, ich o- 

sobiste postępowanie, ich przeszłe 
dzieje nie stały w sprzeczności z 

frazesami, które głoszą, czy na- 

wet niekiedy bywały to osoby, 
którym ręki nie podawano w pry- 
watnem towarzystwie, lub któ- 

rym jawnie pogardę i lekceważe- 

nie okazywano w cztery oczy, — 

o to bywało mniejsza, byleby w 

danym wypadku usługi ich "dla 
dobra sprawy" były clobre. 

Pod środkami rozumiemy wy- 
bór sposobu postępowania "od 

wypadku do wypadku". Do dziel- 
nych i najdzielniejszych środków 
należała i należy prasa. Z. N. P. 
ma swój własny organ, ale dużo 
też gazet innych sobie przychyl- 
nych. Te bywają mu narzędzia- 
mi bezwładnemi i ślepo na skinie- 

nie pracującemi; temi nadzwy- 
czaj łatwo i zręcznie posługiwać 
się możnża tam, gdzie we wła- 

snym organie coś "nie wypada": 
skoro zaś okaże się, że środek za- 

wiódł i popełniono niezręczność, 
to poprostu Z. N. P. w swoim 

organie ogłasza, że "nie odpowia- 
da za to, co inne czasopisma, 
choćby przychylne organizacyi 
napiszą". Do środeczków należy 
naginanie i przekręcanie faktów, 
rzucanie nieokreślonych podej- 
rzeń a nawet oszczerstw i tysią- 
ce innych instrumencików, któ- 

rych już i wymieniać nie chcemy, 
bo zadaleko doprowadziłoby nas 

uzasadnianie tego, co mówimy z 

doświadczenia. 
Pod celami wreszcie rozumiemy 

stosowanie się do wydarzeń "od 

wypadku do wypadku" a niekiedy i 
sprowadzanie sztuczne '"wypad- 
ków". Tak np. bywają okresy, w 

których trzeba ostro wystąpić 
przeciw wszystkim duchownym; 
w innych czasach nagle zmienić 

wypadnie taktykę i korzystając z 

jakiegoś powstania frakcyj w ko- 

łach konserwatywnych, wystąpić 
w gorącej obronie jednycn prze- 

ciw drugim, a są takie i czasy, w 

których schlebiać, łagodzić, je- 
dnać sobie duchowieństwo katoli- 

ckie należy. Czasem do boju z ca- 

łą partyą konserwatywną zatrą- 
bić wydaje się rzeczą pożytecz- 
ną; innym razem jednać ją sobie 

wypada, gdy u niej przygotowu- 
je się ważna jakaś akcya, do któ- 

rej wypada przystąpić, — bo 

przecież u niej jest większość li- 

czebna, — ażeby zaraz potem, 
skoro się uda, znów rzucić ręka- 
wicę i dla sieTńe zaanektować za- 

sługę inicyowania projektu..,,. 
Któż z patrzących na to wszyst- 
ko od lat 25, nie przypomni sobie 

mnóstwa faktów dowodzących to, 

co mówimy? 
* 

| Jaką jest ogólno polska dzia- 

łalność Z. N. P., jaką jego poli- 
tyka nairodowa, poza tern, o czem 1 

już mówiliśmy, to nie łatwo dzi- 

siaj określić. Jużcśmy krótko po- 

wiedzieli, że przechodziło to 

wszystko już różne fazy u tej or- 

ganizacyi i że nie myślimy ich tu I 

wyliczać: chodzi o to, jak ta spra- 

wa dzisiaj stoi. 
Pomiędzy najwpłyiwowszymi 

kierownikami Z. N. P. panują 
i dwa główne prądy, dwa główne 

zapatrywania na. właściwe zada- 

nie patryotyczne tej organizacyi. 
Jedni z nich' chcą, aby Z. N. P. 1 

tworzył na. ziemi amerykańskiej 
wyraźne polskie stronnictwo poli- [ 

j tyzene z określonym programem 
f i planem; działania. 

Drudzy przeciwnie dowodzą, 
żc Z. N. P. jest i powinien być 
"Polską w zmniejszeniu", obej- 
mującą wszelkie stronnictwa po- 

lityczne, ścierające się ze sobą, 
zwłaszcza na sejmach, ale postę- 
pujące zgodnie i ręka w rękę sto- 

sownie do uchwał większości. 
Głównymi kierownikami obu 

zapatrywań dziś są dwaj dzienni- 
karze. Jeden z nich, przedstawi- 
ciel pierwszego zapatrywania,jest 
właściwie dzisiaj dziennikarzem 
"w stanie spoczynku", który już 
się wysłużył jako redaktor na 

przemian to w organach niezale- 

żnych i czasopismach wprost a- 

narchistycznych (były takie 

przed laty ), to w c z a- 

sopismach konserwa- 

tywnych, to w liberalnych, — i 

ten jest dziś bardzo wyraźnym i 

wpływowym kandydatem na 

przyszłego redaktora "Zgody". 
Drugi jest dzisiaj redaktorem 

"Zgody". 
Podczas gdy pierwszy z nich, 

od niejakiego czasu gorliwy zwo- 

lennik i agent Stronnictwa De- 

mokratycznego i Ligi Narodo- 

wej, zamierza Z. N. P. uczynić 
wprost gałęzią tej Ligi dla Ame- 

ryki i pod tym względem już zna- 

cznymi może się pochwalić suk- 

cesami, — drugi, "rewolucyoni- 
sta", jak1 sam się z dumą nazywa, 
znajduje się dziś o tyle w niemi- 
Jem położeniu* że w czasach, kie- j 
dy i owa Liga wielce wojownicze 
miała usposobienie, oddał się był 
na jej usługi, został nawet korni- 

sarzem Skajrbu Narodowego rap- 

perswylskiego, i gorliwie dla niej 
pracował, ale odkąd i ta Liga wy- 
dala haii^o: "czekać!", w głębi 
serca oburza się na ten rozkaz, a- 

le publicznie musi się do niego 
stosować i słuchać, nie mając od- 

wagi się zbuntować. 
Ponieważ obaj ci, bezwątpie- 

nia najinteligentniejsi i najwpły- 
wowsi obecnie kierownicy dzia- 

łalności zewnętrznej Z. N. P. 

choćby dlatego, że piórem ura- 

biajg. opinię, dziś pracują czy to 

ochoczo, czy wbrew własnym po- 

pędom w myśl Ligi Narodowej i 

odpowiednio do jej rozkazów, 

przeto wydawałoby się, że Z. N. 
P. istotnie stanie się jej filią w 

Ameryce. Nawet już wstępne pe- 
wne ku temu poczyniono kroki. 

A jednak mało ku temu jest wi- 

doków i raczej przypuścić nale- 

ży, że będzie i nadal miał wszel- 
kie pozory organizacyi obejmują- 
cej wszelkie stronnictwa. Zyska- 
ło w nim zwłaszcza znaczną siłę 
stronnictwo socyalistyczne, dzi- 

siaj Lidze wrogie, a dla Związku 
jako takiego bardzo niewygodne: 
"nawrócenie się" jego niezmier- 

nie jest problematyczne. Dopóki 
ono pozostanie w organizacyi, 
niemożliwem byłoby dla niej stać 

się jednolitem stronnictwem po- 

litycznem lub filią Ligi Narodo- 

wej, — pozbycie się go zaś gro- 

zićby mogło rozchwianiem się i 

rozpadnięciem Z. N. P. nietylko 
na dwie, ale na kilka organizacyj, 
do czego oczywiście wierni zwią- 
zkowcy dopuścić nie chcą. 

Jak dziś rzeczy stoją przeto, Z. 
N. P. nie ma określonego pro- 
gramu działania ani jednolitego 
planu postępowania; nie ma ża- 

dnej wyraźnej polityki zewnę- 

trznej, ogólno polskiej. 
* 

W roku bieżącym organizacya 
ta obchodzi swój srebrny jubi- 
leusz. 

Dodajmy jeszcze, że obok or- 

g-anizacyi Z. N. P. potworzyły się 
w podobny sposób i szlakami 

przez Z. N. P. wskazanymi: 
Związek Sokołów, Związek Mło- 

dzieży, Związek Polek, Związek 
Śpiewaków, Korpus Wojsk Pol- 

skich. Istnieje dążnoślć do złącze- 
nia się w jakąś federacyą tych 
wszystkich związków i kroki w 

tym celu już poczyniono. Zwią- 
zek Sokołów dał przykład. Wszy- 
stkie one, tak jak Z. N. P., dzia- 

łają poza parafiami polskiemi, ró- 

wnolegle z podobnemi towarzy- 
stwami parafialncmi lub organi- 
zacyami z takich parafialnych 
rtowrzystw złożonemi a warto za- 

znaczyć, że większość z nich, tak 

jak Z. N. P., zajmuje się na swój 
sposób między inncmi kwestyą 
oświaty na zasadach, że trakto- 

wać i tę kwestyą poza parafiami 
należy. Rozumie się też, że wszy- 
stkie z nich Rekrutują swych 
członków bez względu na ich 

przekonania społeczne lub religij- 
ne, byleby jak najwięcej tych 
członków zyskiwać. 

Po tern zboczeniu w celu poda- 
nia rzutu oka na "działalność" 

konstelacyi Z. N. P.,w Ameryce, 
możemy teraz przystąpić do od- 

powiedzenia wprost na pytania i 

zarzuty postawione w artykule 
f>. t. "Ul polski". Uczynimy to w 

przyszłym tygodniu. 
o 

PLAGA LUDZKOŚCI W ŚRE- 
DNICH WIEKACH. 

Plagami ludzkości w średnich 
wiekach były rozmaite epidemie, 
zwłaszcza dżuma azyatycka, któ- 

rej regularnie oddawała życie za- 

straszająca liczba osób. Mamy 
także inne rodzaje dżumy czyli 
cholery, jak cholera morbus.cho- 
lera infantum i t. p. Te zwyczaj- 
nie pojawiają sic w lecie, więc 
każdy powinien wcześnie użyć 
środków aby temu zaradzić, ma- 

jąc pod ręką Severy Lekarstwo 
na Cholerę i Biegunkę, o którem 

pan Skala z Mitchell, Tenn., mó- 

wi: ''To Lekarstwo na Cholerę i 

Biegunkę jest cudowne. Byłbym 
zapewnie umarł, tak źle się czu- 

łem, lecz wziąłem jedną butelkę 
i w jednym dniu wyzdrowiałem". 
Niezrównana medycyna na bie- 

gunkę, cholerę morbus, dysente- 
ryę, kolki, kurcze i cholerę. — 

Cena 25 c. i 50 c. — Do nabycia 
we wszystkich aptekach albo od 

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

KEV. C. 8. QUJNN. 
St. Louis, Mo., 25go lutego, 1905 r. 

Słowa pochwały dla firmy Kobolo ToniM 
Medicine Co., Chicago, III. 

Do cierpiącej ludzkości! 
Cierpiałem przez kilka lat na cho- 

robę sercową i ogólne osłabienie, 
lecz nie mogłem doznać żadnej ulgi 
aż na szczęście dano mi Tonik Kobo- 
lo, dzięki któremu czuję się tak zdro- 
wym jak" nigdy w życiu. 

Nic dziwnego że polecam tę medy* 
cynę z całego serca. Wiem że ona 

przyniesie radość 1 szczęście nie je- 
dnej cierpiącej rodzinie, tok jak mnie 
uszczęśliwiła. 

Bardzo wdzięczny jestem firmia 
Kobolo Tonie Medicine Co. 1 pozo- 
staję (Ks.) C. S. Quinn, East St. Louis. 

Butelka tego lekarstwa kosztuje 81X0, a nabyć 
i« można we wszystkich aptekach lub u Kobolo 
Tonie Medicine Co., 820 Milwaukee Ave., Chicago. 

HYj wszystkich dzielnic miasta przy- ^ chodzą po meble, piece, dywauy, 
itp, do 

A. KLIMKA, 
629-631 Noble ul. 

Dlaczego? Dlatpgo, fco sprzedaje tyl- 
ko dobro i trwało towury po cenach 
tańszych niż w jakimkolwiek innym 
składzie w mieście. 

Klimek prowadzi swój Interes w tem 
samem miejscu przeszło 10 lat i w ca- 

ł>m tym czasie nie znalazł się żaden 
człowiek, któryby powiedział, że Kli- 
mek się z nim niedobrze obszedł albo 
niesumieńnie go traktował. Klimek 
sprzedaje więcej towarów aniżeli nie- 
które tak zwane "duże składy mebli" 
przy głównlejszych ulicach. Ale lu- 
dzie wiedzą gdzie najlepiej kupić mo- 

gą i dlatego Klimka znajdą nawet na 

Noble ulicy. 
Rodacy! Kupujcie tam, gdzie oce- 

niają waszą klientelę—kupujcie u 

A. KLIMKA, 
629-631 Noble ul. 

Św. Wincenty nakarmlający lierotkl. 

TYGODNIK: 
Wychodzi co Piątek p. t. "SIEROTA" nn korzvM 
sierotek polskich poaopiekaS W.WINCBNTJićO. 
l'o pisemko powinno znajdować s!q w ka?dyrn 
polskim domu. Zaprenumerować można kaźdejro 
czasu od początku bieżącego roku. Piszcie p 
numer okazowy, którv cliętnio wysyłamy za dar 
mo. Adree: "SIEROTA" 

31 INGRAHAM ST., CHICAGO, ILL. 

F. W. KORALESKI, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwood Bldg. 

Clnrk \ Madison ul. 
Pokojo 001-903. 

Telefou Main 8658. 

Mieszkanie: 

730 Milwaukee Av« 
Tel. Ilalsted 1816. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

Athland Błock 
NAD BANKIEM POKÓJ 8CT. 

Telefon Central COS. maemm—amm 

Mieszkanie. U'<i DICKSON UMCA. 

j.f. Śmietanka, połączony z naj- 
lepszymi piłami j 

Adwokat, 
1 

120 Ł'. linndolpli St. iite Piętro, 
Telefon Main 3070. 

Wieczorem: 9206 Commercial Ave- 
Telefon SoutU Chicago 14S albo tOSS. 

K. B. CZARNECKI, 
adwokat 

Pokoje 1210—12—14, Schiller Bulldinf, 
109 Randolph St„ Chicago. 

| Central 5341. 
Telefony. ^ Automatic 5302. 
kieezkanle: 609 N. 1SIILA9D 1TŁ 

Dr. Geo. Hulla 
Polski 
Dentysta 

ŁIODIT.B WTKOnu* 

Je wszelkie pra- 
ce podłUR DfcjDO- 
wezteo systemu 

1 po OftjuuMjrvu wcuBtu■ 

606 West 18** lil.» Uflin^łllcy. 
Godziny oflsowe: od 8ej r*no to 0 wlecz. 

W Nledzlrl* od 8 rano do 12 w południe. 


