
Z Lwowskiego 
Bruku. 

Lwów, w maju. 
(W kwestyi szkolnej. — Konfe— 

reneya dyrektorów czy ankie- 

ta?—Pogłoski zakulisowe. — 

Stała rubryka o przesileniu. —1 

Smutne przykłady. — O szkice 

Matejkowskie. — Nowy Ty— 
cyan we Lwowie? — 3go maja) 

Najaktualniejszeą kwestyą w 

naszem życiu umysłowem jest 
obecnie reforma szkolnictwa, tak 

energicznie postawiona przez me- 

moryał wszechnicy Jagielloń- 
skiej. W* najbliższym czasie bę- 

dziemy mogli obszerniej omówić 

zagadnienia naszej młodzieży, tu 

chcemy podkreliślić niezwykłe za- 
interesowanie sie tem zagadnie- 
niem. W iadomo, że memoryał 
stwierdza ogólne obniżenie inte- 

kktualne młodzieży, wykazuje 

niedomagania studentów uniwer- 

sytetu i domaga się przeprowa- 
dzenia nad temi badaniami dys— 

kusyi, zainieyowanej w formie an- 

kiety przez Radę Szkolną Krajo- 

wą w celu zaradzenia brakowi, 

Uniwersytet od udziału w an- 

kiecie najniesłuszniej usunął nau- 

czycielstwo szkół średnich, które 

bodaj najwięcej miałoby tu do po- 
wiedzenia i najwięcej do zaobser- 
wowania. Rada szkolna tymcza- 

sem nosi się z innymi zamiarami: 
oto w niedługim czasie organizu- 
je krajową konferencyę dyrekto— 
rew szkół średnich o obecnym 
stanie szkolnictwa średniego. Le- 

ży w tem przedsięwzięciu niema- 
łe niebezpieczeństwo. Dyrektoro- 
u ie bowiem, — widać to choćby z 

arkiety, jaką jeden z krakowskich 

dzienników przeprowadził—prze- 
ważnie są tego mniemania, iż 

braki szkolnictwa średniego są 

minimalne. Takie orzeczenie mo- 

głoby stanąć w poprzek ankiecie 
o stanie ogólnym naszego szkol- 

nictwa, która w znacznej mierze 

skierowałaby politykę szkolną naj 
tory reformistyczne. Obejmującj 
bowiem zarówno szkolnictwo lu-; 

dowe, jak średnie czy wyższe, mu-j 
siałaby przeprowadzić do pew- 

nych modyiikacyi systemu szkol- 

nego, a pr^edewszystkiem opinii 
sj ołecznej i skierować wychowa- 
nie młodego pokolenia do dzie- 
dzin praktycznych. 
Są atoli w akevi uniwersytetu 

Jagiellońskiego momenty, na 

które w prasie nie zwrócono u- 

wagi należytej, a które w prywa- 
tnych rozmowach często się pod- 
nosi. Mówią mianowicie w ko- 
łach wtajemniczonych, że wcho- 

dzą tu w grę także czynniki u— 
boczne. Podobno chodzi o osobę 
obecnego wiceprezydenta Rady 
szkolnej krajowej dra Ignacego 
Dembowskiego. P. Dembowski' 
nie był potulnym wykonawcą wo- 
li i zamierzeń b. namiestnika dra 

Unhrzvi'iskieero i iest oublicziia ta- 

jemnicą scysya między obu dy— [ 
gr.itarzami z powodu blokowego 
projektu reformy wyborczej, przy 
c;.em p. Bobrzyński miał mu za- 

grozić wyciągnięciem konsekwen- 

cji z jego stanowiska. Zanadto za- 
iste skwapliwie niektóre dzien- 

niki zaatakowały Radę szkol, kra- 

jową. I to jest podejrzane. Mó- 

wią, że p. W ładysław Leopold 
Jaworski, skompromitowany rze- 

ti-lnie na terenie wiedeńskim, 

rr.dby objąć kierownictwo naszej 

niagistratury szkolnej, mówią też 
d aspiracjach posłów Alfreda 

łialbana i Ludomiła Germana.— 

Może to tylk^> plotki? Ale podob- 
ne w każdej plotce kryje się zia- 

rtnko prawdy 
Potrzebę zwrotu w wychowa- 

niu do praktycznego ujmowania 

żjcia odczuwają i uzasadniają 
wszyscy. Zwłaszcza teraz, kiedy 
stosunki u nas są fatalne. Prze- 

silenie gospodarcze trwa ciągle. 
•Uzyskanie pieniędzy jest ogrom- 
nie trudne. Zastój budowlany i 

przemysłowy zupełny. Obietnice 

r;ądu rozpoczęcia rozmaitych bu- 
dowli publicznych niezrealizowa- 

ne. Rzesza robotnicza głodna i 

pogrążona w pesymizmie. W 

miastach stosunki bardzo przy- 

kre. Lokatorowie sami obniżają 

czynsze, albo wręcz ich 
nie uisz- 

czają, a właściciele znoszą wszy- 
stko pokornie. W ruchu handlo- 

wym niema dnia bez jakiegoś ban- 

kructwa, nie oparte na solidnych 
podsta\\ac,h gospodarczych, bar- 
dzo są zachwiane, a wiele, chrze- 

ścijańskich ęora się z trudem j 

swe dal$ze istnienie. 

Kredyt nadal utrudniony i po- 

mimo, żc Bank austryacko-węgier 
sk·. obniżył stopę procentową, gro- 
sza nietra. Zwracają powszechną 
uwagę, iż od czasu przesilenia 
wojennego niema w obiegu złotej 
monety. Na wsi roku minionego 

kursowały tylko papiery i mie- 

dziaki, .a trudno nawet było o 

srebrny pieniądz. Znośnie jesz- 
cze wytrzymują przesilenie ci, 

którzy mają pensye urzędnicze. 
Chude on, bo chude — ale są.Lecz 
inni? Zjemiaństwo w położeniu 
tragicznem, często żywi się jeno 
wodnistymi ziemniakami. A do 

chat wiejskich zagląda głód... W 

niektórych powiatach zdarzają się 
nawet wypadki śmierci głodo- 
wej. 
Nawiązując do przesilenia gos 

podarczego w okresie przedwo- 
jennym, warto wspomnieć o 

dwóch szczegółach. Wiadomo, 

re podówczas b^ł „run"' na kasy. 
Mnóstwo osób wycofywało wkła- 
dki i oszczędności z instytucyi 
krajowych, a przeniosło do ob- 

cych. Między takimi mieli si* 

znajdować także ludzie, cieszący 

się wielkim szacunkiem u ogółu. 
Obecnie prasa wspomina, że hr. 

Stanisław Henryk Badeni, który 

po ojcu odziedziczył milionową 

fortunę, wycofa! swe kapitały z 

incłi-łnf>vi L-rirtu'vrh a7phv ip 

przenieść do angielskich. Wspo- 
minają także, że śp. Antoni Ma- 

łecki półtoramilionowy swój ma- 

jątek — po śmierci jego nic nic 

przeszło na cele publiczne — prze 
niósł z galicyjskiej kasy oszczę- 
dności do filii Banku praskiego. 
W lwowskiej filii Zakładu kredy- 
towego, wiedeńskiej instytucyi 

żydowskiej w okresie przesilenia 
były czasy największego ożywie- 
nia finansowego !.... 
W skutek trudności finansowych 

istnieje poważna obawa, że szki- 

ce ołówkowe Jana Matejki przej- 
ął;-. w obce ręce. 750 szkiców, szkic 

olejny Stefana Batorego i por- 

tret ojca mistrza zakupił był ks. 

Andrzej, Lubomirski. P. Jerzy 

Matejko imieniem rodziny wyto- 
czył mu proces o zapłacenie resz- 

tującej kwoty lub zwrot obrazów. 
Ponieważ książę Lubomirski nie 

ma zamiaru zatrzymywać szki- 

ców, ani też ochoty do zapłace- 
nia, pozostałych 40,000 koron 

przeto rodzina mistrza zwróciła 

się do . M. Kempnera, właści- 
ciela hali aukcyjnej z prośbą o 

sfinansowanie szkiców. Rodzim 

rcdaby utrzymać szkice w kraju.1 
We Francy i mają być amatorzy 
na szkice i oni podjęli wstępne 

pertraktacye o ich zakupno. 

Są pewne widoki, że się te po- 
zostałości uda utrzymać w kraju. 
Tymczasem zaś poddajemy się 
wrażeniu, jakie sprawiła wiado- 

mość o wykryciu Tycvana we 

Lwowie. Przed pięćdziesięciu la- 

ty Floryan Singer ofiarował Mu- 

zeum im. Lubomirskich portret 

mężczyzny uchodzący za dzieło 

dom Giovannina del Castro. Płót- 

no to starej szkoły weneckiej 

zwracało dawną uwagę zarządu 

który odesłał obraz do restaura- 

cyi do prof. Józefa Gerischa, ku- 

stosza akademii wiedeńskiej sztuk 

pięknych. 
I oto stamtąd naacnoazi wia- 

domość, że Gerisch zakomuniko- 

wał Kazimierzowi Pochwalskie- 

mu. iż na poniszczonym portrecie 
znalazł podpis— Tycyana. Nie- 

spodziewana ta nowina wywoła- 
ła liczne dyskusye wśród znaw- 

ców, którzy podejmują badania, a- 

by ustalić autorstwo. 

Rocznica konstytucyi 3go maja 
stała się po wszech nem świętem 
narodowem. Społeczeństwo., wy- 

chowywane -vr tromtadracyi ob- 

chodowej, która frazeologiczny 
kuit przeszłości stawia zamiast 

konkretnego programu polityki 
narodowej, to społeczeństwo dzi- 

siaj poczyna się frazeologii obcfio- 

dowej wyzbywać. Natomiast z co- 

raz większem odczuciem odnosi 

się do rocznicy majowej, być mo- 
że dlatego, że Tow. Szkoły Lu- 

dowej nadało czczeniu tej chwili 

cl-arakter konkretny, przez co ze- 

spala traflycye narodowe z aktu- 

alnemi zagadnieniami współcze- 
snego życia narodowego. 
Obchód tegoroczny był impo- 

nujący. Żywo przypomina nic- 

zwykle emocyonujący obchód w 

roku 1^03, który po śmierci An- 

drzeja Potockiego miał charakter 

demonstracyjny. Udział publicz- 
ności, powaga chwili zadziwiały 

każdego. O rozmiarach pochodu 
niech świadczy jedno: defilada 

przed kolumną Mitckiewicza 

trwała godzinę!.... 
Puszka T. S. L. znajdowała 

wszędzie przyjęcie. Dekoracya 

miasta wypadła poprawnie. Pierś 

k;.żdego zdobił znaczek T. S. L. 

Wyjątek stanowili żydzi.Dziel 
mcc żydowskie zupełnie niemal 

okien nic dekorowały, a składk ». 

tam przyniosła rezultaty najsłab- 
sze. Dobrze to. Zjawisko to ob- 

serwowali nawet ci, którzy jesz- 
cze teraz wierzą w asymilacyę.— 
Takie takty są bardzo wymowne. 

l"ezą więcej, niż teoretyczne 
roz- 

trząsania. Verax. 

Na Litwie i Białej 
Rusi. 

Przed kilku dniami w Peters- 

burgu grono osób z p. Bolesła- 

wem Jałowieckim i hr. Aleksan- 

drem Tyszkiewiczem na czele po- 
wzięło myśl założenia Towarzyst- 
wa popierania przemysłu i handlu 

lió. Litwie i Białej Rusi. Urzeczy- 
wistnienie jedfiak projektu napot- 
kało trudności, niezależnie od 

dobrej woli inieyatorów. Dopiero 
ostatniemi czasy przeszkody 
wszelkie zostały usunięte i Litwa 

oraz Białoruś wzbogaciły się bar- 

dzo^doniosłego znaczenia in- 

stytucyą. 

Niedawno temu prezes nowe 

powstałego Towarzystwa, p. Bo- 

lesław Jałowiecki wygłosił nad- 

zwyczaj interesujący referat w 

„Związku Polskich lekarzy i 

przyrodników" w Petersburgu c 

lu-ndlu i przemyśle na Białej Ru- 
si. Wychodzący nad Newą ty- 

godnik „Glos Polski*' podaje re- 

fu at ten w streszczeniu, z które- 

go przytaczamy niektóre ustępy. 
Naturalne bogactwo kraju sta- 

nowiły dotąd obszerne losy, pola 
i łąki, ale znaczna większość la- 

sów prywatnych podległa ryczał- 
tc wej trzebieży, uprawne pola wy- 

jałowiały, a łąki, pozostawione 
w dzikim stanie, wydają lichą 

trawę i siano, z wyjątkiem nie- 

licznych gospodarstw. 
Przemysł w całym kraju, z wy- 

jątkiem obwodu Białostockiego i 

nielicznych zakładów przemysło- 
wych w miastach i w pobliżu 
miast, prawie nie istnieje. Rze- 

miosła przeważnie praktykują się 
w miastach, ale rozwój ich jest 
bardzo słaby i nie ujęty w ramy 

celowej wytwórczości na szerszą 

skalę. Rękodzielnictwo ludowe 

bardzo słabo rozwinięte. 

Środki komunikacyi, z wyjąt- 
kiem normalnych kolei żelaznych, 

nielicznych kolei podjazdowych i 

kilku dróg szosowych, przeważ- 
nie strategicznych, są w opłaka- 
nym stanie. 

Handel na szerszą skalę rozwi- 

nięty słabo: wyprzedaż produk- 
! tćw po wsiach spoczywa w rę^ 

kach przekupni żydowskich, albc 

r\c rynkach pobliższych miast i 

miasteczek ; w pie 
darstwach skupują różni korni- 

syonerzy, wysyłani od firm wie- 

ce; znanych. Firm hurtownych 

eksportowych chrześcijańskich w 

Potrzebujecie 
najlepsze światło == 
7= w waszym domu 

Mało jest rzeczy w domu 
ważniejszych jak jaskrawe, 
bezpieczne, odpowiednie światło. 
Najlepsza rzecz jest zawsze naj- 
tańsza na dolarach i centach. Mo· 

żecie 

Kazać pozaciągać druty do waszego 

domu na dwuletnią spłatą 

jeżeli mieszkacie w dystryk- 
cie objętym naszym wydziałem. 
Telefonujcie Randolph 1280. Con- 
tract Dept. garaż i przekonajcie się jak 
snadnie można nabyć takj dogodność. 

Commonwealth 
Edison Company 
120 West Adams Street 

Wm· D. McJunkln Adv. Aarency. Chicago S2S 

Ta apteka sprzedaje zadziwia 

łące "VAL DONA" lekaretwi 
i artykuły toaletowe 

f*łynne "VAL DONA" *nan* 1'karstwa 
i arty 

kulv toaletowe najlepsi jaki· kiedrfcnlwiei 
zdołano wyrobić. Otr»?mnjec'e wa'tMd ewycl 

pienldz». Jeat pries*ło300 rrecf.v. 
"Vj1 Don* 

tonik do włjeów. lekaret wo na niestrawnoid 

reucoat*rin. eyrop aa kisrel. tonik na nerwj 

Uniment, lekarstwo na katar.chorobę nerek, 
rozwolnienie, P»»ro*ide Krem. Taleum prosr.en 

wrimienite perfumy, itd. Wi*v<tko frwarrtntc 

wane albo zwrócimy pieni^die 1 uśmieebea 

"VAL DONA" Apteki 
Apteka Xelowektego 

1053 Milwaukee Ave., Chicago. 

kraju bardzo mało, ale chrzęści— 
jańskie sklepy i magazyny handlu 1 

średniego coraz to bardziej roz- i 

powszechniają się, co daje pewną 
gwarancyę, żc handel hurtowy i 

eksportowy będzie przez chrzęści- 
jan uprawiany. W ostatnich la- i 

tach bardzo rozpowszechniły się 
kooperatywy. 

aryfy kolejowe i celne, obec- c 

nic działające, są pod wielu wzglę r 

darni niekorzystne dla producen- I 

tow krajowych i wymagają od- f 

powiedniego uregulowania. Kre— <- 

dytowe instytucye składają się, o- c 

pró cz banków ziemskich, z kilku | 
banków prywatnych handlowych, j 
z banków wzajemnego kredytu i 

z kas oszczędjiościowo-pożyczko- 
wycli, względnie rozpowszech-1 
nionych w miastach powiato- 
wych i miasteczkach. Uczelni roi· 1 

niczych ,technicznych i handlo— i 

wy cli niższych jest zaledwo kilka 1 

w kraju. W yższych uczelni kraj c 

zupełnie nie posiada. r 

Towarzystwa gubernialne roi- c 

nicze mają wszystkie gubernie, i 

Oprócz gubernialnych towa- r 

rzystw z ich filiami, kraj posiada ? 

kilka towarzystw samodzielnych 5 

mniejszych i kilkadziesiąt kółek [ 

rolniczych włościańskich. s 

Bardzo niepomyślnie przedsta- c 

wia się kraj w obecnej jego sytu- ? 

acyi ; ale już daje się dostrzec roz- c 

poczynającą się świadomą pracę i 

ni niwie ekonomiki społecznej, i 

szczególnie w młodszem pokolc— i 

r.iu rolników. Dostrzega się zro— ( 

zumienie potrzeby wyspecjali- 
zowania się w tym lub innym za- ( 

wodzie, bez czego nic można roz- 

poczynać żadnej roboty; bez cze- j 
go kapitał, włożony w to lub in- 

ne przedsiębiorstwo traci się na 

marne. 

Kraj potrzebuje młodych sił, 

wyspecyalizowanych w różnych 
zawodach rolnictwa, inżynieryi, · 

przemysłu i handlu. Całe bogact- ; 

wc i rozwój ekonomiczny Litwy i 

Białorusi opiera się tylko na roi- 

nictwie w szerokiem znaczeniu tę- 

gi. słowa i w ścisłym związku z; 
przemysłem i handlem. Potrzeba i 

umieć najkorzystniej z roli wy—j 
dobyć produkt surowy, ten pro-| 
dukt przekształcić przemysłowo j 
i za pośrednictwem handlowych | 
instytucyi najodpowiedniej wy- 

przedać. Tu są potrzebne zbioro- 
we instytucye, ściśle ze sobą ze- 

polone, tu są potrzebne siły ro- 

otnicze, obecnie masowo co- 

ocznie emigrujące z kraju! 

Kraj ma niewyczerpane boga— 
twa w ziemi, które tylko należy 
imiejętnicr wyzyskać i ten obec- 

lic biedny pozornie szmat ziemi, 
:tćrego powierzchnia wynosi pra- 
\ie dwie trzecie obszaru Fran— 

yi, stanie się krajem mlekiem i 

niodem płynącym, a wyniosłe 
uzegi pięknych jezior litewskich 

taną $ie przytuliskiem dla lu— 

Izi, szukających zdrowia i wypo- 

zynku po pracy. 

)zisiejsi mieszkańcy Ziemi 

Świętej. 

Dawna „ziemia obiecana"', za- 

urlniona fantastycznemi postaeia- 
ni żydów-wyznawców, powoli 7. 

>iegiem stuleci zmieniła swój 
liarakter. Przeszły po niej róż- 
ie huragany życiowe, wypadki 
Iziejowe przekształciły ludność, 
nieszając ją z różnymi innymi 
arodami. Zwłaszcza dobitnie za- 

naczyj się na żydach palestyń- 
kich wpływ rządów tureckich. 

iod których władzą pozostają już 
zereg stuleei. Zaborczv wyznaw- 
v Proroka, bezwzględni w 

wych prawach władców, ograni· 
żyli bardzo żydów zarówno w 

ch religijnych, jak i kulturalno- 

larodowych prawach. Groziło już 
lawet żydowskiej ludności po- 

wolne zanikanie. 

Ostatnie dziesiątki lat przynio- 
siy poważne pod tym względem 

zmiany. Ruch skierowany przez 

żydów całego świata pod hasłem 
odrodzenia Palestyny dokonał 

tam poważnych przeobrażeń. Zn a 
czne części skolonizowano znow.i 

ludnością żydowską, pobudowa- 
no szkoły żydowskie, rożne insty- 
tucye i banki. 

Wpływ turecki osłabł w^raw-! 
dzie trochę, zachował się jednak 

jeszcze bardzo wybitnie w róż- 

nych dziedzinach np. w dziedzi- 

nie stroju. Dzisiejsi żydzi i żydó- 
wki palestyńskie, to eleganccy 

Turcy i Turczynki. 

Pnf Alitu r.'zodsrawiajifcc bokactwo 
1 *·« moi:;} bré sprze lane 

moiij być przepisane 

ulepszenie w narzędziach 
WvnniH'/no formerait Oh i Innych rz^- 
" 

/IlUJUALIc czach, artykułach dotn<> 

wych i kuchniach 

Można flprredftc patentowane wvnalazki z Ico 

rzy^cią. Przyślijcie rysunek i opis sweeo wy· 
na az>.u. 

He/p lutnie instrukcye 1 informacye o patcntacr. 
Wynalazki zarabiają dużo pieniędzy. 

Wynalazki 
Porada I>ARM(> Szrze?<tly I»A fOIO 

Tye' i'-e dolarów zrobione z łal'*vh wyr, L'it- 

kow. Wasza »|) je»i taka sama Mlf^z. 

kam we Waszyngtonie, łtdzic patenta wyra. 

binnr Otrzymujecie wi^ksz^ i pewriiej6T§ ko 

rzyść jeżeli sam widzę aie z urzędnikami osobi* 
tcie. 

^ 
, 

Frank S. 
Patentowy Adwokat 

Warder Building, Washington, . C. 

Eagle BrewingCo. 
— 

BANK POLSKI 

DepositorsState&SavingsBank [ 
Kapitał i uadwyika $;*7<3,ooo. 

NASZ BUDYNEK BANKOWY 

4633-4637 S. Ashland flve. 

Jest to jedyny i główny 
Bank Polski w okolicy 
Stock gardów, w którym 
najbezpieczniej jest skła- 

dać pieniądze na książkę 
czyli do kasy oszczędności, 
od których Bank płaci trzy 
procent każdego Igo stycz- 
nia i Igo lipca. 
Bank Polski wypożycza 

pieniądze na domy i loty 
na dogodnych warunkach. 

Najtaniej możecie nabyć 
dom lub lotę za pośredni· 
ctwem Zaleski & Himes w 
Banku Polskim. 

Szyfkarty i wysyłka pie- 
niędzy. Skrzynki w najsil- 
niejszym skarbcu po $2.50 
na rok. 

Niema drugiego banku 

stanowego który by byl 
lepszy i pewniejszy jak 
Bank Polski. 

Jan F. Sipulski, przewo- 
dniczący dyrekcyi; Bole- 

sław Zaleski, prezes banku. 

' Pasy naRupturę 
—^ — «H TSn i 

w y ± ej 
za pojedTtS· 
c/e. a oj 

#l.RO 
I WVi<>i 7 
pod wo jTif 
Elastyczne 

norie· och y * nabzrmiałe członki od »» wy 

iej bawełnico^e: s.j wy>.oJ m jedwabne 
pokryein u» kolana. powłoki nalcołtki. irolenla 
ud·, ··75 aztnlut. Pasy na niedokładności 

brzuszne od 9-4 i wytej za bawełnloowp. 
*>3.3.'! 

I wytej ra jedwabne. Wszystko wyrabiamy po 
dhii miary. Eksperci dla mężczyzn i kobiet. 

Oiwertf ood Iemie od 9 rano do 7 wi»tzorem. 
Vf niedzielę od 9 do 12 prze.l połudn em. , 

HOTTINGERA FABRYKA 
Założona w 1860 roku. 

801 Milwaukee ave., róg Chicago ave. 
6te piętro, weźcie elewator 

Najpiękniejsze s*l<», nowo malowane, 

2171CLYBOURN, róg SOUTHPORT Avenue, 
do wynajęcia na śluby, z*b»wy i 

I>o iód^euih. Przvjdźci- i zobaczcie. Cenjr 
umiarkowane. 

C. & L. LIQUOR CO. 
I 

THE JOHN . GŁOWACKI 
CORNICE and ROOFING Co. 

Największa polska fabryka 
wyrobów z miedzi i gaiwa- 
nizow. żelnzagrzymzów(cornices) 
świetlików (skylights), stal. su- 
fitów (cteel cellinjfs), krecio da- 
chów łupkiem (slatc), dachówką 
(tile) i asbestem ogniotrwałym 
(Asbestos shingles.) 

1440—1442 W. 47th, 
ij blolcu na wschóJ od Ashland Avenue 
Jan B. Głowacki, fabrykant i właściciel· 

TELEFON YARDS 13T) 

JAN F. ROZNER, "igSSSSSST 
N'a Wesela, Bale, Bankiety, Mieye, Frymicye, Reko- 

ekcye przyjmujemy zamówienia. Kuchnia polska, ceny 
nie- 

zrównanie nizkie. Kucharzy wysyłamy na całe 

Stany Zjednoczone. 
POLSKIE TOWARZYSTWO 

"E PICTJ RE"* 
felefon Albany 2736. Adres 2527 N. Harding Ave. 

Polski Zakiad Kamieniarski 
pod naswą 

National Gramie & Marble Co. 
Przy cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego 

Stawiamy Pomniki, Nagrobki i grobowce na 

wszelkie cmentarze. Robota gwarantowana. 

Tel. iil-J Wilłow Spring* 

«Justice, 111., F3. O. Summłt, IU. 

Niebezpieczne 
tkie takie, które nie są specyal- 
nie śiifowane i zastosowane do 

'ócz do krórych są przeznaczo- 
ne. TT nas oczy wasze są zbadane 
i spccyalnie zastosowane w po- 

koju egzaminacyjnym przez do- 
świadczonych optometrys- 

lu»»· UlCgl,?\-U '· aiiuiiM 

Wszystkie nasze szkła są ślifowane tutaj na miejstu pod bezpośred- 

nią superwyzyą ogzaminatora i dlatego są ślifowane"i rznięte stosow- 

nie do wymagań każdej osoby. 
Będąc wyłącznymi fabrykantami okularów i szkieł jestśmy 

w stanie 

wykonać robotę taką jaką się nie znajdzie w zwykłem składzie 
lub pra- 

cowni optycznej. 
Stłuczone szklą sz.ybko zastępujemy nowemi bez względu czy są u 

nas kupione lub gdzieindziej.. 
Zupełne zadowolenie gwarantujemy. 

Najkompletniejszy i najpiękniej- 
szy zakład Optyczny w mielcie 

Chicago. 
Zajaojraf całe 3 ptr. 
Yrfri* altwtUr. 

DRZEDEWSZYSTKIEM doskona- 
łe w pisaniu, a to główna rzecz. 

Gładko piszące, twardo zakończone 

złote pióra trwające lata i lata, do któ- 

rych nalewa się inkaust systemem 

„spoon feed". Dają natychmiastowy 
rezultat w pisaniu, skoro tylko koniec 

pióra dotknie się papieru. Nie robi 

plam i nie brudzi palców. Każdy szcze 

gół wypróbowany i dobrze wykończo- 
czony. Pióra ze złotemi końcami róż- 

nego kalibru, stosowne do charakteru 

pisowni, techniczne właściwości są sta- 
rannie uwzględnione. Ogólnie używa- 
nem jest z coraz większem zadowole- 

niem. Specyaliści polecają te pióra ja- 
ko najlepsze w świecie narzędzie do 

pisania. 
Nasyca się systemem samo-napelniającym wprost 
z kałamarza. Jest typu regulującego i bezpieczne- 

go, że można je nosić w jakiejbądź pozycyi. Cena 

$2.50 do $50.00. Książeczki z opisem poślemy na 

żądanie. Nie bierzcie naśladownictw. 

Sprzedawane wszędzie przez lepszych handlarzy. 

L. E. Waterman Company 
' 

115 So. Clark ul. Chicago, III. 

>'o 

1) ICO WARNI A POIJKA. 

2008-2020 . Western avenue 
Telefon Humboldt 1607. 

tom·*· Wardee«irl. vrez.. W. S. ZwUfka, aafci 

<J^ W. Słomińska "fó 
1025 Milwaukee ave. Chic»i·, . 

NAJSTARSZA FABRYKA POLSKA 
Ceny umiarkowane 

Wyrabia chorągwie, sztandary, odzna· 
ki, szarfy, berła, pieczęcie, itd. 

Robota pierwszorzędna. Odznaki Zjednoczenia 
do 24 cent, jak poprz/rdnio 

N. L. Piotrowski ; 
ADWOKAT 

ftafctykuje we wszystkich sądach 

Ofir 59 Clark cl., nar. Raodolpb 
pakój 307, 7· piętro. Tel. C'ontral 7071. 

' 

O· wtorki t «izTurtiii w(P070r*mi er biurze Z.'*· 
ioeurilŁ Wi|4UaUa«Mr«. 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

69 Weat Washington ulica, te pietra 
Telefon Rindoiph 32SM 

Wleeaorem: 920 Commercial m 
Telefon Soutb Chicago 32215I3 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

Pokoje 311 do 324 Unity Bid*, 
fal· Central 7108 I 7193 Auton.atlo 4*-*V· 

127 S. Dearborn ul. 
WlMtorem od 7 do 0. Pokój 204 Ho·· Bul 

Bid(r. Telefon Monrue 081, 
1225 N. Ashland ave. 

Aug. Q. Urbański 
ADWOKAT 

MB 414 i 416 H8ME BANK BUDTML 
Mllwankee 1 Aihland avenue·. 

BMIeukantei 
*949 THOMAS ULICĄ. 1 

lfcfon w ofial·) Telefon w dom·! 
NR0E 8887. HUMBOLDT M 

,l. Praktykuje we wamyatklch aadach. 
.|w^ wam w •pławach kupna lep* realonéd 

JAN S. RYBICKI 
Adwokat 

16 - 154 W. Raodolpb St. Tel Maiae 322S 
Wtorki, piątki i M Wety, ei 7acj i* 9tąj wieciér 

par. 1122 Milwaekee Are- Tel. Moaroe 3972 
Paaiadziiłki i czwartki, ed 7a<j de ft*j wicciór 

par. 1735 W. 18-th St. Tel. Caaal 1455 
Telefon w domu Canal 403. 

•taktykujf wi wirratkieh qdich Egzaminuję abatrakty · 
zitafviim «tztlkf· iprity tpidkovt I kolekty. 

Obecnie mleaakam nr. 17Q1 W. 2 O ta ol, 

Cdmund K. Jarecki 
ADWOKAT 

Mlaw asleśclet pokłi 1919 (l O-ta *M|4 
UtCTOB BUOTWtk. polortnlo wowokcKfrf 
ré| Monroe 1 Clark ml»— Vel. Raodolph Wy 
W domu wieczorami 1989 Armłtafe A*»m 
§6m Rob«y ulicy. — Telefon Humboidt VT 
PnegUdam abstrakty, polrednloaę w taką 

aooh realnodol. z^jmojf alq «prawami «padkata 
fpn O odezh^owaole. 

—* 

Wszystkie onoroby męskie, kobieca I 

dziecięce leczymy absolutnie darmo w 

NORTH WESTERN 
BEZPŁATNEJ KLINICE 

Przeprowadzonej pod nr. 

1325 Milwaukee Ave. 
OodzlDy: Rano od 9 do 12; od S do 6 popołud. 1 ad 
9 do 0 wieczór. W niedziele od 10 do 1 poiołudo. 

FRANK KLAJDA 
K0NTRAKT0R BUDOWNICZY 

fuduje domy. szkoły, kościoły i hale. Robi ro*· 

maite przeróbki oraz reparacye, 

Ceny bardzo umiarkowane. 

1361 Noble ni., róg Blackhawk ulicy 
Telefon Haymarket 2273 

Edward Repsold & Co. 
ŻELASTWO 

Gzrmsewe roboty i fnrneiy. Potrzebf 
dk budowniczych, narzędzia i pieca. 

F!lli:3972 Milwaukee ave.A521 
Bfwajr Skład 2808·18 MU.WAUKH AVI. 

1 Dlveratr bal TaL lirlaefMfeMI 

Telefon Irving 171 

Wszelka praea szybko ukończona 

. roman Świątek 
Kontraktor—Plajściarz 

Zwycsejna i ozdobna prac· 

3422 N. Lawndale Ave., blisko Rosooe uL 

POrd Motor Co. 
Automobilowa fabryka d"J« apoeobnoéé 

Po· 

lakom kupić Automobil proeto fabryki 

przez polfklefo reprezentant» 

T. EL WINIARSKI, 1 

Btó ».VSi. 39-la I «Mut Avenu» 
W *ełaeianiu ei$ po Informacją, proazęowj. 

mienieni· mego nazwiska. 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekarz i Chirurg 

Rpecyalnie we wszystkich chorobach 

mężczyzn, kobiet i dzieci 

927 Noble ul. TeL Monroe 1554 
Godziny ofisowe do 9 rano. od 1 do 8 wleoidr 

Prouc dobre· zauwatyd numer dom· 1 przyJJf 
wprost do o fis o. 

AKUSZERKA 
Józefa Raiman, 
Zawiadamia interesowanych, że 
zmieniła swoje mieszkanie z Chi- 
cago Ave», pnr. 1901 W. Huron uL, 

rog Noble.. Telefon Htymarket 283. 

DR. N. SCHRAYER 
POLSKI DENTYSTA 

tykann WMelkte roboty den ty ety·— pa 
aalnowizero eyeteeu 1 po mn tarko» aa^ft 
otnaoh 1 rwarantnje takowe na łat 10. 

B66 Milwaukee ave., róg CiaiW 
BwWyi Od 8 reno do wieczór; wiMMetl 


