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W gazetach miejscowych poj 
jawiło się następujące w>pomnie-j 
nie pośmiertne: 

t 
Krewnym i znajomym donosimy 
we wielkicm strapieniu, iż naju- 

kochańszy mąż, ojciec naszej ro- 

dziny 
Śp. Józef M 

członek Tow i członek- 

założyciel Tow. W strzemięzliwo- 
ści po długiej i ciężkiej chorobie, 

pożegnał się z tym światem, prze- 
żywszy lat 34. 

Pogrzeb odbędzie się 
Xa ten smutny obrządek za- 

praszają w smutku pogrążeni 
Żona i dzieci. 

Na pogrzeb poszły ostatnie 

centy» chowane z trudem na czar- 

ną godzinę, i pozostała żona z 

trojgiem dzieci w nędzy i bez spo- 
sobu do życia. Dla tych. którzy 
bliżej znali przedwcześnie zmar-t 

łego, a osobliwie dla lekarza, któ- 

rv go doglądał, nie było tajemni- 

cą. że Józef M członek Tow. 

Wstrzemięźliwości, umarł.... z 

pijaństwa. 
I oto jeden więcej z tak często· 

się u nas powtarzających drama-, 
fców życiowych. 
Młody. 34-letni Józef M i 

rok temu jeszcze pilnym był pra- 

rownikicm w fabryce stolarskiej,' 

zarabiał nieźle i lubiano go pow- i 

szechnie. bo był uczynnym i trze- 

źwym. 
Pieniądze zarobione oddawał 

żonie, która, szczęśliwa przy do- 

mowem ognisku, z zabiegliwą go- : 

spodarnością, pilnowała i zaopa-1 

trywała potrzeby jego i czworga 

dzieci małych. Józef M.... i do 

towarzystwa należał, i regularnie 

opłacał podatki, ażeby —w razie 

czego, mieć pomoc i opiekę.... ! 

dobrze im było razem, aż od i 

jakiegoś czasu, żona zauważyła ; 

obcych, nicporządnie wyglądają- 

cych ludzi, którzy odprowadzali 
Tézefa i szybko znikali. 

Józef dostał się w złe towarzy- 
stwo. 

Pewnego razu spóźnił się z po- 
wrotem do domu. wyglądał jakoś 

inaczej i zaraz, legł spać. Opóź- 
nienia takie powtarzać się zaczę- 

ły. Józef stracił apetyt i spokój, 
natomiast stał się kłótliwym, u- 

partym i często wychodził z do- 

mu. Pieniędzy żonie nie dawał 

wszystkich, wymawiając się ja- 
kimiś extra wydatkami. 
Żona popłakiwała po kątach, 

gdyż zauważyła kilka razy prze- 

rażona, że od Józefa wódkę czuć 

było zdaleka. \a jej uwagi i pro- 

śby odburkiwał niechętnie, a na- 

wet potrącił ją jeszcze. Jednej 
nocy przywleczono go w stanie 

zupełnie nieprzytomnym. Pijany 

był. Xa drugi dzień do roboty 

nie poszedł. Stan taki zaczął się 

powtarzać peryodycznie. Przy- 

syłano z fabryki. Zrozpaczona 
kobieta pobiegła do ofistt, gdzie 

jej powiedziano, że dla męża tam 

już miejsca nie ma, bo się rozpił, 
i wszedł w złą kompanię. — Bła- 

irania żonv tyle sprawiły, że ó- 

f CZYTAJ!!! 
i| to ogłoszenie od początku do 

końca ! 
ponieważ jest to rzeczą bardao 1 

]i wainą tak dla mężczyzn jak i dla J 
1 kobiet cierpiących na różne chore· ( 

bv » taKże n choroby zaraźliwe i < 

ji chroniczne. 

SŁAWNY 
; doktor jest jaż to 
<| z francuską raeto- 
I1 dą leczenia, która 

|>jest(łzis najsiaw-/. 
\ niejszą nietylko w 'l 
Europie ale i w ca- ̂  

]> iym świecie. Po-^ 
! siada oo także nąj| 
i nowsze wynalazki 
maszyn do lecze-jj 

> nia chorób zasta-, 
< rialycL 

KOCHANI RODACY: 

Tera* w»ęo nadarza vę «am najleosza »po- 
sobau&u wyleczenia si*j z w szych chorób, ua 
które niepotrzebnie cierpicie. 
Jeżeli więc nie chrecie pieniędzy waszych 
» damo wyrzucać *gło4eie się Ao niega za- 
raz a on wam udzieli siozertj ojcowsktiej po- 

rody. 
W i'go pierws«or;ędnej Klinice nnże si·? 

'.ecayó zarówno bieiny i bogaty pooiewni 
jes: on przyjacielem klasy r boczej. 

Jego Klinika lersy wtcjitkl· choroby 
lies utyci» doz» i bes traty pracy, co 

Jut uuJweiuKIJiwai Ula robotnika. 

Sławny- wynalazek tak z^aay „ O©" le- 

czy skutecznie zakanenie krwi. Frayj dm 

wtęe dziś i poradź się te«o sławnego do»t> 
r» zupełnie DARMO· 

Godziny urzędowe od 9-ej rano do 8-ej 
wieczór, a w oiedzietf i święta od 9-ej ra- 
no do 12 w p>>4udoi«. — Wejicle <ło Kli- 
niki pod Nr. 20-i. 

— Drugie piętro. 

DE - LEON MEDICAL KLINIC 
740 W. Madison ul·, róg liais ted oL 

ClIIl'.VUO. ILL. 

zef otrząsnął się chwilowo z o- 

błędu, przyrzekł poprawę i po- 

szedł szukać pracy. Po kilku 

dniach znalazł ją i upił się z ra- 

dości. Potem stracił ją znowu i 

upijał się ze smutku. 
Dawne tak słodkie szczęście 

domowe poczęło na dobre szwan- 
kować. Zapasy się wyczerpały. | 

Jedno dziecko zachorowało i u- 

marlo. Józef pił z rozpaczy, i 

wreszcie legł na dobre, wstrząsa- 

ny kurczami, dławieniem i wy- 

czerpującymi wymiotami. 
Żona poszła go zameldować w 

towarzystwie, ale tam jej powie- 
dziano. że Józef M. od dwóch 

miesięcy jest już wykreślony z 

towarzystwa, za nieoplacanie po- 
datków. Straszna nędza zaczęła 

zaglądać do tak dawniej szczęśli- 
wego mieszkania. 

Szczegółów tych dowiedziałem 

się, zawezwany do łoża jego, na 

którem leżał zbiedzony, w ataku 

przywidzeń gorączkowych. „Peł- 
no myszy 

— (tak bredził) — la- 

ta po jego łóżku, a on nie może 

ich przepędzić. — a tam u okna 
wisi ktoś w białej koszuli i poru- 

sza się ciągle". — W stał prze- 

straszony okropnie, krzyknął, i 

padł znowu na pościel, wijąc się 
w bolesnych kurczach. Napadów 
podobnych 'było już kilka, — je- 
szcze jeden, a nieszczęśliwy skoń- 
czy swój grzeszny żywot. . . "VW 

czerpany i przesiąknięty trucizną 
organizm przestanie żyć. 

I tak się stało. 

* 

Pijaństwo jest nałogiem, bar- 
dzo niestety rozpowszechnionym 
pomiędzy nami, nafcgiem. który 
ze wszystkich szkodników, naj- 

bardziej demoralizująco wpływa 
na moralny i materyalny rozwój 
każdego społeczeństwa. 
O ile każdy nałóg jest chorobą, 

pijaństwo jest także chorobą stra- 

szną, obejmującą cały organizm 
ludzki, i zatruwającą poszczegól- 
ne jego części. Taki przesiąknię- 
ty alkoholem organizm, staje się 

po pewnym czasie niezdolnym 
do pełnienia swoich funkcyi ży- 
ciowych i w końcu zamiera. 

Rozróżniamy dwa rodzaje al- 

koholizmu: i) „alkoholizm ostry 

i 2) alkoholizm chroniczny. 
Alkoholizmem ostrym nazywa- 

my stan nienormalny, kiedy do 

systemu dostanie się naraz więk- 
sza ilość alkoholu w formie wód- 

ki. Wówczas wpływ alkoholu na 

system nerwowy objawia się mu- 

skularnemi drganiami, konwul— 

syjnymi ruchami rąk i nóg, czę- 

ściowym bezładem umysłowym, 
a wreszcie zupełną utratą przy- 
tomności. Osobnik taki, pod 

wpływem nadmiaru alkoholu ma 

twarz sinawo - czerwoną, oczy 

błędne, płatającą się mowę, od- 

dech nierówny i zatruwający po- 
wietrze w* około przykrym zapa- 

chem wódczanym. 

Są ludzie, którzy w ten sposób 

upijają się w pewnych odstępach 
czasu, poczcm przychodzą znowu 
do równowagi, aż do następnego 

„napadu." 
O wiele gorszym i zgubniej- 

szym dla zdrowia fizycznego ij 
moralnego jest alkoholizm chro- 

niczny. — Tacy nieszczęśnicy 
wprowadzają alkohol do organiz- 
mu w mniejszej lub większej ilo- 

ści nieustannie, we dnie i w nocy 

czasem. 

Znalem pewnego, bardzo zresz- 

tą wykształconego człowieka, któ 

ry wstawał w nocy i po omacku, 

ukradkiem szukał wódki. — Nie- 

którzy trzymają wódkę pod krzc- 
i słem lub pod stołem i pracu- 

jąc — pociągają od czasu do cza- 
I su z flaszki. Inni robią to samo, 

mając flaszkę schowaną w kie- 

I szeni. Można łatwo zrozumieć, J 
| że w ten sposób używany alkohol ! 

! przcpaja cały system, zatruwa go ; 

[ i nadzwyczajnie zgubnie wpływa 
na poszczególne części składowe 

| tegoż. I tak przedewszystkiem 
! cierpi cały system nerwowy i 

| mózg. Znamy ludzi o świetnych 
zdolnościach umysłowych, obda- 

rzonych zadziwiającą pamięcią. 
1 

którzy pod wpływem tej truciz- 
1 
ny, zatracali pamięć i w ogóle 
zdolność pojmowania i rozumo- 

wania i wreszcie pod wpływem 
i jakiegoś wstydu albo szaleństwa 

kończyli życie samobójstwem. 
Ruchy chronicznych alkoholi- 

; ków są zwykle niepewne, drżące j 
! i nienaturalne. Często język od- 
mawia posłuszeństwa i mowa 

staje sic niewyraźną i bełkoczącą. 

Cały apetyt trawienia ulegaj 
(chorobliwym zmianom. Taki al-1 

koholik nie wiele dba zazwyczaj 
! o jedzeniu — picie zastępuje mu j 
pokarm. Żołądek, skutkiem nie- 

wypełnienia przeznaczonej mu 

j pracy, skurczą się, twardnieje, 
! napływa krwią, i odmawia posłu- 
szeństwa. Pojawiają się częste 

j wymioty, język jest silnie obłożo- 

j ny, a oddech staje się odrażająco 
I niemiłym. — Taki chory stara 

'' sie wówczas oszukiwać sam sie- 

i bie i swoje otoczenie, twierdząc, 
• że „pewnie zjadł coś niestrawne- 

go" 
Największym zmianom podle- 

ga wątroba alkoholika, która je?t 
• jakby filtrem oczyszczającym 
I wszelkie soki. W filtrze więc tym 
i tworzą się zgrubienia i naciski,! 
' 
które powodują zupełną degenc-j 
racyę tego organu. 
Tak samo cierpi serce i naczy- 

j nia krwionośne, ̂ ulegając zwap- 

j nieniu i innym zmianom patologi- 
I cznym. 

Wskutek takich zmian i zew- 

nętrzny wygląd chronicznego al- 
koholika przedstawia charaktery- 

! stvcznv i wcale niepiękny obraz. 
! Oczy stają się nabiegłe krwią i j 

załzawione. Policzki nienatural- 
f 

· 

nie zaczerwienione, nos opuchły, 
czerwony, i bardzo często popa- 

rzony kępkami pryszczyków. 

Kulminacyjnym niejako punk- 
tem, chronicznego zatrucia alko- 

holem i przerażającym swoją 
grozą obrazem, działania tej tru- 

cizny na mózg i nerwy jest obłęd 
opilczy, czyli. Delirium tremens. 
W tem, ostatecznem już stadyum 
chorobliwego zatrucia, nieszczę- 

śliwy pijak opowiada coś nieu- 

stannie i bez związku. Jest w cią- 

głym ruchu, i zdaje mu sie, ie1 

musi pilnować jakiegoś, urojone- 
go interesu. Widzi i słyszy rze- 

czy, które w rzeczywistości nic 

istnieją. Widzi szczury, myszy i 

węże, i wydaje mu się, że one ła- 

po nim. Strach spowodowany 
temi przywidzeniami jest nieopi- 
sany. Całe ciało wstrząsane jest 

drgawkami. Przytem bezsenność 

męczy chorego bez przerwy. Wy- 

daje mu się, że go prześladują i 

gonią za nim. Stara się uciekać. 

Flint opowiada o pewnym cho- 

rym, który w nocnej koszuli, bo- 

so uciekał po śniegu i biegł tak 

15 mil, zanim go złapano. 
Po takich nerwowych wysił- 

kach następuje zupełne wyczer- 
panie. 

Okazało się, że leczenie cho- 

rych na alkoholizm ograniczać 
się powinno wyłącznie na zmia- 
nie otoczenia i zupełnym spoko- 
ju. Odrazu, albo stopniowo, — 

stosownie do sfanu chorego — u- 
stiwa się od niego wszelkie trun- w I 

<i. Wszelkie środki lecznicze nie 

nają prawie żadnej wartości. 
Trzeba wpływać na umysł cho- 

rego, pobudzając w nim dobre in- 

stynkta, ambicyę, wstyd, a osobli- 
wie silną wolę. Mamy wiele przy- 
kładów, gdzie nałogowy pijak, 

powiedział raz sobie: „nie będę 
więcej pil" — i dotrzymał słowa. 
Przestał pić, i został uleczony zu- 

pełnie. 

Zresztą tak jak i inne nawycz- 

ki i alkohol można w miarę uży- 

wać, chociaż i wiele byłoby le- 

piej, aby go wcale nie używano. 

W KATORGACH. 

Główny zarząd więzień opraco- 
wuje obecnie dane statystyczne o 

stanie katorgi w Rosyi. Dane te 

mają stać się podstawą memorya- 
tu w sprawie reformy katorgi. — 

Według tych danych statystycz- 

nych okazuje się, że do roku 1905 

ilość mieszkańców katorgi była 
mniej więcej stała i przeciętnie 
dochodziła do 12,000 ludzi. Na 

początku roku 1C05 skutkiem zna- 

nych ulg i manifestów, związa- 

nych z ogłoszeniem konstytucyi, 
liczba katorżników zmniejszyła 

się do 6 i pół tysięcy. Na począt- 
ku roku 1907 wynosiła już ona 

9,798. Od tego czasu rozpoczyna 

się likwidacya okresu rewolucyj- 
nego i jednocześnie więzienia dla 
katorżników zostają przepełnio- 
ne ponad wszelką miarę. Na po- 

czątku 1908 roku było już 16,450 

katorżników, w 1909 roku — 23,- 

OS-5, w 1910 roku — 28,742, w 1911 

roku — 29,498, i w dniu 1 stocz- 
nia 1913 roku—32,752. 

Z liczby tej w więzieniach dla 

katorżników na Syberyi oraz w 

rozmaitych kopalniach syberyj- 
skich przebywa ogółem 8,000 

więźniów, przy budowie kolei A- 

rm.rskiej zajętych jest 3 i pół ty- 
siąca, dalej 13,000 więźniów prze· 

bywa w specyalnych więzieniach 
dla katorżników w Rosyi euro- 

pejskiej i około 8,000 w więzie- 
niach typu ogólnego. 

Zesłanie na Syberyę do robót 

ciężkich faktycznie już oddawna 

tylko w części zostało utrzyma- 
ne i teraz może być zastąpione 

przez zamknięcie w specyalnych 
więzieniach dla katorżników z 

pracą przymusową. 

Język ukraiński w Rosyi. 

Ministeryum spraw wewnętrz- 
nych zwróciło się niedawno do 

gubernatorów prowincyi połud- 
niowych z żądaniem nadesłania 

szczegółowych informacyi o 

wszystkich istniejących w tych 
prowincyach bibliotekach, czytel- 
niach i czasopismach małorus- 

kicli, oraz o instytucyach społecz- 
nych, oświatowych, kredytowych 
i innych, w których jest w użyciu 
język małoruski, czyli t. zw. obe- 

cnie ukraiński. Gubernatorzy na- 
desłali już ministeryum potrzeb- 
ne inormacye. Będą się mieli z py- 
szna niezadługo ukraińcy. 

— 

DARMO ! S. &. H. Zielone Znaczki lub nasze własne 

Premiowe tykiety z każdem zakupnem. 

Ceny 
Zawsze 

Ten 
Skład 
Daje 

rzetelne 
wartości. 

pecyalne taniości 
na poniedziałek, 13 października 

ODDZIAŁ GROSSRYI. 

Najlepsza Patent mą- ^ 
ka, 5 funtów za | 
Pomidory, szczelnie ^ 

pakowane, puszka .... | ||(J 
Kawa, świeżo palona 
28c gatunek, funt ... C 
Reino, 10c puszki 
za | C 

(1 kawałek mydła darmo . z każdą puszką). 

Duży tłuczony łebkowaty ryż, funt 3łc 
Dobre szczotki do szorowania, 

tylko po | l# 
SPECYALNIE! ] 

Wyjątkowo wielki wybór chłopię- nr 

cych ubrań i ipait, po $52.50 i | 
Chłopięce czarne zimowe czapki, z ftCn 
futrem wewnątrz, po 

Męskie i chłopięce grube potnikowe surduty, 
z Byron lub szalowym kołnierzem, 
oxfcrd tylko specyalnie po glQu 
Męskie i chłopięce filcowe kapelusze, szytwne, 
Fedora lub Telescope, w poniedzia- I AA 

łek tylko po | iUU 
SPECYALNCŚCI. 

Dziecięca, runem podbita spodnia odzież, wszy- 
stkie wieikości, 29c gatunek, / 
w poniedziałek tylko | ^[/2w 
Dziecięce trwało czarne baweł. pończochy, 
wszystkie wielkości, 12l/2c gatunek, l/p 
specyalnie para tylko 0/2 U 
Damskie runem podbite koszule i majtki, wszy 
stkie wielkości, regularnie 29c, y- 
w poniedziałek tylko S l w 

Męskie pół-wełniane skarpetki, siwe, seglaste i 
czarne, 19c gatunek, specyalnie w | 8 
w poniedziałek, para § gw 
Damskie.czv. weł. pończochy, siwe i I . 

czarne, 25c gatunek, para | Uu 
Męska 50c bawełniana runem podbita spodnia 
odzież, wszystkie wielkości, spe- OOa 
cyalnie tylko po OZC 
Męskie czysto wełniane „4-in-hand" krawat- 

ki, wszystkie kolory, regularny 35c i I 

50c gatunek, tylko 
Męskie naturalnej wielkości koszule i gacie, 
wszystkie wielkości, regularny $1 ga- CQn 
tunek, za Ot? " 

Zwiedzcie nasze 3-cie piętro po extra taniości. 

Importowana wsypa, bardzo dobry gatunek, 
nie przepuszcza pierza 

— różowa i błękitna, 
równa albo paskowata, zwykle sprzedawana 
po 35c, w tej sprzedaży wybór 

— I Q n 
jard tylko po | yb 
Galatea Cloth. najnowsza materya w wykoń- 
czeniu twill, piękne desenie w różnych odcie- 

niach, stosowna także na chłopięce ubrania, 
trwałe pralne kolory, sprzedawana I Ol/p 
nie taniej jak po 19c, w poniedz. jard | Z/2 U 

Wata na komfortery, 3 funt. rolki, czysto bia- 

ła, stosowna na pełnej wielkości komfortery, 
72x84 cali, warta 75c, w tej sprze- fp 

dąży rolka 00 C 
SPECYALNIE. 

' 

Okazy koronkowych firanek, 3 i V/2 jarda dłu- 

gie, wartości $1.75 do $5, niektóre >pary i po> 2 

pary w zapasie, przyjdźcie wcześnie i zróbcie 

pierwszy wybór w poniedziałek pun- QQp 
ktualnie o 8:30, sztuka tylko jgu 

Specyalnie w poniedziałek od 2 do 4. 
Lnem wykończona materya na ręczniki, 16 

cali szeroka, różowa borta, dobry gatunek, ta- 

niość po 6c, specyalnie ze sztuki, 03/ 
jard tylko po U/4 C 

Lniane przykrycia na stoliki, 36x36 cali, pię- 
kne desenie, warte 30c, specyalnie p — 

w poniedziałek, tylko | {)C 
SPECYALNIE. 

Czysto białe pierze mieszane z puchem, czyste 
bez odoru, taniość po 89c, specyalnie . 
w poniedziałek, funt tylko Ou» 
Dziecięce vici kid trzewiki, każdy gatunek 
skóry, sznurowane i zapinane, 

wielkości 3 do 

8, zwykle sprzedawane po 85c, w tej QQn 
specyalnej sprzedaży, para Oou 
Damskie front gore Juliets, skórzane pode- 

szwy, gumowe korki, bardzo trwałe, 
wielko- 

ści 4 do 8, regularnie warte $1.25 OCp 
tylko po 

. OOb 

Zapinane fasony, krótkie przyszwy, 
wielkości 

5 do 8, regularnie $2, dopóki zapas l QQ 
starczy tylko po | (0v 

Okazowy zapas śliprów dla malców, 
czarne, 

skórzane podeszwy, wielkości 11 do 2, 
warte 

59c, w tej specyalnej sprzedaży QQn 
para tylko 

OvC 
Okazowy zapas damskich lingerie bluzek, 

u- 

garnirowane haftem i koronką 
i warte do $1.25, 

specyalnie tylko w tej sprzedaży 59c 
Dziecięce sukienki na wyprzątnięcie, wielko- 

ści do 14, gingamowe i perkalowe, piękne 

style, warte $1.48, specyalnie 
w 

poniedziałek I OU 
Okazowy zapas: dziecięcie grube surduty, 

wielkości 8, 10, 12, warte do $7.48, qp 
w poniedziałek po 4iv0 
Damskie coverall fartuchy z jasnych i ciem- 

nych perkalów, warte 50c, specyalnie 00 
w tej sprzedaży 00v 
Damskie domowe suknie z najlepszego perka- 
lu, pięknie ugarnirowane, wielkości 36 do 46, 
warte $1.25, specyalnie w poniedzia- ·» 

łek tylko ipo f JfQ 
Dziecięce wełniane potniki, szare, czerwone i 

błękitne i białe, 75c gatunek, specyal- J§Cf% 
nie tylko po 40 C 

może byé mierzone według wa- 
szego apetytu. Jeżeli apetyt jest 
lichy, trawienie słabe, powinni- 
ście używać 

TRINER'A 

Amerykański Elixir 

Gorzkiego Wina 
Zauważycie różnicę natych- 

miast. Jeżeli cierpicie na za- 

twardzenie nie używajcie nicze- 

go innego. W aptekach. 

JOS. TRINER 
1333.1339 So. AihUnd Ave. 

CHICAGO 

Royal Crown a prnyrządem ga· 

Mowym i gabinetem góry. 

Jeżeli kupicie piec do ogrzewa* 
nia lub do gotowania tej jesieni,j 
proście aby Wam pokazano piec* 
marki Royal Crown r Silver Crown doi 

gotowania i Diamond i Ruby Crown 
do ogrzewania. 
Gwarantowane piec· pod 

względem gatunku. 

Wyrabiane w Chicago pnez 

CROWN STOYE 
WORKS 

; Słynny Syecyalista 
Leczy Chorych j 

; Mężczyzn i Kobiet 

Prof. W. M. Lawhon, M. D. 

Leczy wszystkie choroby mężczyzn 

i kobiet 1 Jut wyleczył setki ludzi, 

którzy Już byli bez nadziei. Nie ro- 

bi różnicy jaka jest wasza choroba, 

nie poddawajcie się, lecz zgłoście 

się niech Prof. Lawhon zegzamlnuj· 

was, absolutnie darmo, Jego Atomo*· 

kopem. Jego metoda leczenia 1 za— 

dziwiające maszyny wyleczą was 

gdy inni nie mogli. Zgłocle dzU 

slaj. 

Atomo-Radio Institut© 
Prof. W. M. Lawhon, M. D. 

Naczelny lekarz 

81 W. Kandolph ul. 
s-ff I· pif tro CodxUoolo od W do fl 
CUlCAtiO, JLL. Godziny: 

W Mediłelo od · do Ij 

Meli elerploUn» Ml parny rtb iŁkąkolwieą 
olelIvoM ooku, udajcie do Dn>om, 
On Wm wyleoxy medycyn·. «bo doptmu· Wie 
Makowe okulu-y. B*zamro»oy» terma 

DR. RflMSER, 7""· *— Blltko ObtOMC· Al 

f-H. L. Piotrowski 
adWokat 

; y—K/tnie we we»y»Lkich eqdaoh 

Pfiit 59dtrk uL, dat. Raadolpll 
fefc* 107, lek thitf, Ttl Cwtral 707L, 
IN wtorki 1 «wartki wioezonuii w Murze Uto 

<—Uli MMMItiltn 

f^rlmnnJ K. Jarecki 
adwokat 

nrwiytn · 
w & 

«AT&Sffii*'*' 

j. F. ŚMIETANKĄ 
ADWOKAT 

09 W. Wuhłngtoa aL, flte plylp· 
Telcfoo Raadełpk HM 

Wkaorem: 9206 Commercial Ara· 
TmUim· toatt Chlwiw IM* Uilt 

' 

Aug. Q. Urbański 
ADWOKAT 

« 4M I 4I MME » IllonW 
KlhrukM 1 AihlUi Mmn | 

W"-» 

i 

Unikajcie 
bezwartościowych 

naśladownictw i żądaj- 
, cie zawsze prawdziwego 
PAIN-E XPELLER z Kot- 

wiczną Marką Handlową, jak 

powyżej na rycinie. 


