
MACIERZ POLSKA. 

ZARZĄD GŁOWJCTl 
Ka Franciszek Gorooa Moderator. 
Jal.an Nejman. Prezes. 
Antonina Baranowska. WtcepreiMk* 
Wojciech Men k leki. Wicepreaoa 
Max Brocboont, Se^retars. 
Franciszek Resmerowski. SkarbalA 
W. F. Soska. Dyrektor. 
Stan. Liczmański. Dyrektor. 
Stanisław Tworek. Dyrektor. 
Francuzka Marcinkowska, Dyrektorka 
An aa Peyor. Dyrektorka 
Salomea Urbańska.dyrektorka. 
Dr. Aieks&a. Pietrzykowski. VK*r* S*cml9f, 
Ad w. Piotr P. Mindak. Doradca Prawoy. 
Juliusz F. Siatkowski. Buchalter i Itaftalstm 
B. C. Wojiaicwicz. Asystent Sekr. Oenerala. 

GODZINY HUKOWE: 
Biuro Zars^du Ołów nem» otwarta w dat a* 

•szsdnłe od godz. Mej rano do -iej wlecsorem 

(w sobotę do 1-e.i popołudnia). tVieciorar» i. « 

dni powszednie (zwr;atk.e<n sobot*» od godziny 
MneJ do »-tej. — W n.edzleie > święta uroczyste 
biuro Jest zamknięte. 
FRElESA: w środy wieczorem od cod* Ki 

•o Me] 
SEKRETARZA: w ponledjtalki. środy 1 pfe- 

titi popohidn.u od t-łieido B-iei. W Piórami 
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 99· 
dżiny 7-tnej do 9-tej. 
RKARB.MKA: w poniedziałki. środy Iplf* 

kl od godziny 7-m ej do Hej wieczorem. Skia- 
dania opłat, w§xe:kie opłaty do Kasy Głów- 

nej przyjmuje Kasyer Główny podczas todjia 
ofsowych. Sekretarz Generalny ani Asystentka 
me b^dą przyjmowali opłat do Kasy (Hówoej. 

BICHALTERA: dla Interesantów se » ora· 
wujni Otfdaiałowecai: w p:at*i wieczorami od 

todkiny 7-mej do 9-tej. 
KOR ES PO > DEN CYK. 

Wszelkie korespotJdecevs dotycząo· Maelerty 
Po lak. aj aalezy edresow»& 

HAX BROC HOCKI. 
SMisUry Pollsb Alma MaMą 
* W Division Stroot, Chicaga. 1U· 

FIS ANSE 
Przekazy bankowe 1 pocztowe cheks, bom> 

Wders eta) neleiy wystawiać aa orgaal—sr|l 
POLISH AŁMA MATEI 

Iprzeerład pod adresem: 
KU BEZMEROW9RL 

14** W. DiTtiloi dtrwot. Chicaga* Di 

«Macierz Polska". 
Biuro Zarządu Głównego: 

1455*57 W. Division uliea, 
Chicago, 111. 

Telefon MOMKOE 4308 

Z Posiedzenia Gtów- 

| nego Zarządu Ma- ! 
pierzy Polskiej. 
Posiedzenie odbyło się we wto- 

rek. dnia 9-go bm. —Obecni byłi: 
Moderator Ks. Franciszek Gor- 

don; prezes Julian Nejman; wi- 

ceprezeska Antonina Baranow- 

ska; wiceprezes W. Menkicki; 
sekr. gen. 'Max. Brochocki ; skar- 

bnik F. Rezmerowski; dyrekto- 

rzy; W. Soska i Stan. Tworek; 

dyrektorki : F. Marcinkowska, 
Anna Pyor i Salomea Urbańska ; 
doradca prawny Piotr P. Mindak ; 

lekarz naczelny A. Pietrzykow- 
ski. 

Protokół z posiedzenia odbyte- 
go dnia 12-go października br., 

po przeczytaniu przyjęto. 
Udzielono mandat pozwolenia 

założenia Oddziału p. G. Skokos- 

fciemu i Anastazemu Karasiewi- 

czowi. 

Miesięczny raport Głównego 
Skarbnika z obrotu funduszów 

Macierzy Polskiej, za miesiąc 

październik br., po zbadaniu i za- 

twierdzeniu przez dyrekcyę, zo- 

stał przyjęty. 
Ulokowano kapitał Macierzy 

Polskiej : — 
w hipotekach $44400.00 
w banku N. W. 4,159.00 
w banku Fidelity 75-02 
w ręku Skarbnika 510.45 

Razem $49,145.77 
Uchwalono wypłacić wypadek 

śmierci po śp. Rozalii Michula, 

jej mężowi Stanisławowi, w su- 
mie $500.00. 
Odmówiono prośbie Oddziału 

'Nr. 36, ponieważ prawo rządowe 
Stanu Illinois nie pozwala zwra- 

cać nikomu pieniędzy raz wpłaco- 
nych do Kasy Głównej. 
Sprawozdanie delegata W. 

Menkickicgo z obrad sejmu Rady 

Narodowej przyjęto i 11a jego 
wniosek Zarząd Główny Macie- 

rzy Polskiej uchwalił ze swego 

funduszu na sprawy narodowe,! 

płacił co kwartał jeden cent per 
capita asesment do funduszu o- 

brotoxvego Rady Narodowej. 
Postanowiono także za pośred- 

nictwem Rady Narodowej, wys- 
łać do Europy dla głodnych i nie- 

szczęśliwych oiiar wojny, pomoc 
pieniężną w sumie Jednego Ty- 

siąca Dolarów. 
Uchwalono uczynić ustępstwo 

dla kandydatów i kandydatek do 

nowo zakładających się Oddzia- 
łów, aby wszyscy przystępujący 
do tychże nowych Oddziałów by- 
li zwolnieni od płacenia wstępne- 
go; to jest będą wolni od płace- 
nia tej .połowy, która ma być pła- 
cona do Kasy Głównej. 

Postanowiono, aby z okazyi 
srebrnego jubileuszu Dziennika 

Chicagoskiego fotografie wszyst- 
kich urzędników i urzędniczek 
Zarządu Głównego, były złożone 

w jeden składowy obraz i ujęte 
w jedną kliszę i zamieszczone w 

Dzień. Chic, z krótkiem powin- 
szowaniem Zarządu Głównego w 
imieniu całej Macierzy Polskiej. 

Do Zarządów Oddziałowych. * 

Wszyscy urzędnicy, a zwłasz: 
cza Prezesi i Prezeski, Sekreta- 

rze i Sekretarki Protokółowi, ma- 

ją ściśle trzymać się tej reguły i 

niniejszego rozporządzenia, aby 
uniknąć zawikłań jakie wynikały 
z nieregularności przy wydawa- 
niu Kart Przenośnych. 
Karty Przenośne nie mogą być 

wydane członkom, ani też człon- 
kiniom zalegającym w podatkach, 
albo innych opłatach w Oddziale 
z którego chcą wziąć kartę prze- 
niesienia. 

Jeżeli członek, albo członkini 

chcą otrzymać kartę przeniesie- 
nia, to muszą w swym Oddziale 

podać prośbę o taką kartę prze- 
niesienia ustnie na posiedzeniu, 
albo piśmiennie na ręce Prezesa 
albo Prezeski Oddziału do które- 

go obecnie należą. 
Prezes albo Prezeska maia 

przeczytać albo przedstawić taką 
prośbę o kartę przeniesienia na 

posiedzeniu swego. Oddziału, po- ; 

czem przekonać się, czy taki czło- < 

nek albo członkini zapłacili 50 1 

centów za tą kartę przeniesienia 
i czy mają wszystkie swoje zale- 

głości zapłacone. 
Po załatwieniu powyżej wy- 

mienionych formalności, Prezes 

albo Prezeska dają wtedy dopie- 
ro upoważnienie Sekretarzowi, 1 

albo Sekretarce Protokółowej, a- 1 

by chcącym się przenieść do in- 
nego Oddziału, wydali kartę prze- ] 

niesienia; bez wiedzy Oddziału i ] 

bez wiedzy Prezesa, albo Prezes- ] 

ki, Sekretarz, ani Sekretarka Pro- 3 

tokółowa nie mogą wydawać ża- 1 

dnej karty przeniesienia. ! 

Rozporządzenie powyższe jest \ 

stanowcze i nieodmienne i wszy- 1 

ecy urzędnicy i urzędniczki są 1 

bezwzględnie obowiązani wyko- J 

nać to, eo do joty. 
Jeżeli ściśle (będą to przestrze- 

gać, oszczędzą Oddziałowi, Za- 

rządowi Głównemu i Bobie dużo 

ambarasu 1 unikną w przyszłości 1 

zawikłań wynikających z takiego 
nieporządku. 

:. 'i .~ 

Telegramy Krajowe. 
. 

· » *.·<« » 

(Dokończenie ze str. lej). 

Chicago. Ks. Kelly opowiada, że 

Ojciec św. na razie nie czyni ża- 

dnych starań o przywrócenie po- 
koju, gdyż chociaż gotów jest i 

pragnie dla tej sprawy pracować, 
inicyatywa nie może wyjść z Wa- 

tykanu. Stolica Apostolska zaj- 
muje się obecnie bardzo gorliwie 
polepszeniem losów jeńców wo- 

jennych. 
Monsignore Kelly przyjedzie 

na krótko do Chicago, skąd wy- 
bierze się do Mcxyku, gdzie ma 

podobno powierzoną ważną mi— 

syę, mającą styczność z prześla- 
dowaniami, na jakie Kościół ka- 
tolicki w tym kraju jest narażo- 

ny· 
PRZECIW NIESUMIENNEMU 

URZĘDNIKOWI. 
Nowy York, 13 listopada. — 

Komisya legislatury Stanu New 
Yonk, wybrana celem inwestyga- 
cyi działalności Komisyi służby 
publicznej, wydala oświadczenie, 
w którem żąda od gubernatora 
Whitmana, aby usunął z zajmo- 
wanego stanowiska prezesa Ko- 

misyi służby publicznej Edwarda 
E. Aie Calla, któremu zarzuca 

„złe prowadzenie biura, zanied- 

bywanie obowiązków i niedołę- 
stwo, a nadto używał on swo- 

ich urzędowych wpływów na ko- 

rzyść różnych prywatnych inte- 

resów." , 

Mc Cali był poprzednio sędzią 
w stanowym sądzie wyższym, a 

swego czasu niefortunnym kan- 
dydatem na burmistrza nowojor- 
skiego. 
SMIERC AMERYKAŃSKIEGO 

MISYONARZA. 

Boston, 13 listopada. — Wy- 
dział Komisyi dla obcych misyi 
ogłasza wiadomość o otruciu a- 

merykańskiego misyonarza F. 

H. Leslie z Northport, Mieli., sta- 

cyonowanego w Ooria w Turcy i 

azyatyćkiej. Zmarły zamianowa- 
ny był konsularnym agentem 
Stanów Zjednoczonych i w tym 
charakterze działał wśród około 

300 zfbiegów brytyjskich, włos- 

kich, francuskich i rosyjskich, in- 

ternowanych w Ooria, jakkolwiek 
rząd turecki nie chciał jego 110- 

minacyi uznać. 
W sprawie tej ambasador Mor- 

genthau w Konstantynopolu 
wdrożył szczegółowe śledztwo. 

NOWA OFIARA LYNCHU. 

Aberdeen, Miss. 13 listopada. 
— Murzyn John Taylor, oskar- 
żony o strzelanie do szeryfa, gdy 
ten chciał innego negra aresz- 

tować, został uprowadzony przez 
zamaskowanych ludzi w nocy z 

tutejszego więzienia i zlynchowa- 
ny. 
UCIECZKA WIĘZIONEJ 

ŻONY. 
South Bend, Ind. 13 listopada. 

— Uciekłszy przy pomocy przy- 
jaciół w automobilu z „tajemni- 
czego domu" p. n. ISO Calhoun 

ul. w Battle Creek, Mich., pani 
J. H. Quilhot wniosła tu skar- 

gę przeciw mężowi o zwrot ma- 
jątku wartości $100,000. 13 let- 

nia pani Quilhot poślubiła przed 
niespełna rokiem swego 35 letnie- 
go małżonka. Z początku, jak 
długo na ślepo podpisywała ona 
wszystkie podsuwane jej przez 
męża papiery, żyli w zgodzie. 
Wyłudził on od niej w ten spo- 
sób, przeniesienie na siebie wła· 

snosci prawie całego majątku żo- 

ny. Gdy się o tem dowiedziała, 
odmówiła dalszych podpisów. 
Wówczas czuły małżonek zam- 

knął ją w wyżej wymie- 
nionym domu, a najęci prze- 
ceń detektywi pilnowali u- 

więzionej. Po dwu miesią- 
:ach udało się przyjaciołom tra- 
fic na jej ślad i uwolnić z domo- 

wego aresztu. 

W ŚRÓDMIEŚCIU. 

„Dziennik Chłcagoskl" można 

labyć w następujących miej. 
icach : 

Przed składem Boston Store, 

Przed apteką Buck and Rayner. 
*ia narożnikach Washington i 

Salle ul., Madison i Franklin* 
Dearborn i Randolph, Harris on 

Wabaeh, State i Wabash, La 

>alle i Adams, Clark i Madison i 

>nr. 164 N. La Sallę ul. i pnr. 118 

, La Salle ul Halsted i Adama, 
ialsted i Madison, Madison i 

Desplaines, Madison i Clinton. 

HAMMOND, INO, 

W następujących agenturach 
noina zamawiać „Dziennik Chł- 

cagoskl": Stefąpowski, 127 — 
L56-ta ul., F. & HaU, 141 Sibley 

V ' V·' Xm' J. ·; -JL : 

BANKEfi 
r-COFFEE 

Dl tez je ptaćtd więcej jeili Bank·· kawą jedną I 

I najlepszych doatid mot » po 96c fani Kaidr o. j 
I «zczdza 9c do 14 na otrzymania dobrej kawy. Z a o-1 
| patrseie tlą w nią jesz·*· dzisiaj. 

.dzie sprsedawaaa po 2c, -ł » 

u o»s po I vV 
Najlopere ira!»t»ak«w· mtiło 'lir- 
w mieście do 

ii 

Wyborne herbat» w dobrem opakowi 
lia funt wart $1 sprzedajemy po 60 

Herbata wartodcl 60c tylko po.. 40c 

nagrody temu kto dowiecłsł· t· bii kop! Mtoctae masło "Butterlae'l 
fftraaa tachodala. I Uli W. U. at 

1*1· W. Madtoon it 
w· M «t 

2S3t W. Madiaon a U 
USC Blua lalaod a | 
117 8. Halated st. 
1*M 

«troaa ydła. sac*, itraaa fttaoeaa. 
1144 W. Chlea*© av. 4·· W. DlTlaion et. 

IfTl Milwaukee ar· Tł· W. Nertli a*·. 

1941 Milwaukee are 2·4· Lincoln ara. 
1064 Milwaukee ave J144 Lincoln ara. 

w *»-»* iv» V «71ar% «t. ft. 

Itiou p«tada> , 

łOSi Wantwarth a* 
J4IT 8. Ha'ated at. 
471» R. A»Maw4 »»·! 

Teleton Mouroe 5009 

Teraz jest czas! Zanim zima nadejdzie! 
Jeż«U macie dachy. a oie chcecie aby wam woda do 

izb ciekła, lub ryny które pqlrzebuia reperacył. to 

praridioio do: 

North-American Roofing Co. 
Władysław Majewski, właściciel 

1363 Dickson ul., róg BUckhtwk ul. 
Jćden blok n północ od polakiem baolra. Kontraktnr 
dekarsko-blacharski. Wykonuje wszelkie roboty na no- 
wych budynkach 1 reperacya dachów, ryn deszczowyoh, 
lWnó«. stalowe aufitj. nakrywa dachy asfaltowym 
runipMin i »«1 Robota każda gwarantowana. 

Oli* Ol warty od godz. 7-rael rano do 8-mej wieczorem. 

BERNARD BROZOWSKI 
Udziela pożyczki na realność. Przegląda abstrakty. Wyrabia testamen- 

ta i inne dokumenta prawne. Asekuruje od ognia. — Ofis: 

1369 W. CHICAGO AVE. me4L™"7L 

U wbici 
liNaeyt. 

Bez wątpień i» 
iipujm pokor· 

bok. t r un tłem i 
tomkiem Jest 
Me Aroys M » 11 
Marrow. Je i 0 1 i 
nie jest wyrobu 
Mc Ayots al· jMt | 
M«lt rrow- 

— 

Powszechno uy 
raalo wśród Poi a 
iów Joot dowodem 

|;«pu*rJ c«tanku. 
|Liej»ay *jri6 1 Mc vers 
Mater piwo. tak 

po patero·. 
Srrooujoio · P» 

«^staniecie Mohr- 
si 

eiffon «. ', 

Me Alty Malt. Marrew Dtjrt. j! 
2344-8 So. Park Ave. 

CHICAGO. !l ! 

JEFFERSON COLLEGE 
1233 N. Clark ni. blisko Dhrifion al. 

TeL Seperior 7584. Ckiesfi, Il 

Bezpłatna dentystyczna i 

lekarska klinika , 

, pod kierownlct rem doświadczonych 
' 

lekarzy i doktorów zębów, (niema stu· 
. dentów.) 

Otwarta dniom f wiecmér. 

Dąjc» mkm wtęi WfpUtei· Wayé w 

—wj ckiropodycsacj ktraice. 

2bk karny i nkoU Mitkm y· ·3 
CHICAGO DENTISTSs 

Mówimj po aoUko 

NB V. CHICA6Q AK., MM· MM ! 

SPECYALNIE! 
" 

(Jeny obcisłe do połowy Da po- j | 
triebach ptumblarskieh, Wykoriy- < 

atajcie to tera;. < 

Lerthal Phimbuf Sepply Co. J j 
10; W. Diritiw Sh. Uf. MankfeU Aw. J[ 

M. C. ZACHARIAS 
AdwofcMt 

Pokot 1501 Ashland Bbci 

No. 155 N. Clark oL, rćgRantfolpk 
Tel. Randolpli 3699. 

Andrzej F. Kucharski 
ADWOKAT 

06· Pokéj 306 Btok Budynek 
HUw*akM I Aibland Atm. 

MlMikaale: 1**9 THOMAS ULICA. 
Teleton w ofl»ie: I Telafon w 4 
MOfROE I HUMBOLDT 07*0. 
Praktykuje ar· waayatktoh 

Ifełuiy wam w sprawmob kopna 1 spłat raalooM 
» C t 

Wm. Timmerhoff 
FafcrykaM pkrwmnędeyck 
CYGAR 

MM tiUiwy I <«alłafiy aajwiWm— 
tytonia. TrlafM Baont · 

2057 . KeJxie «Te. Chicago, UL 

nuriR ko»bo* nm 

ANDRZEJ G BISEK 

ADWOKAT 

•80 MILWAUKEE AVENUE 
rtar Aaeuot» aL 

1 I DMauuiT 

lobtczyckle fenoaea· Jae warte id \ 
które my pokazujemy na dobrego gatunku 

uil 

cttch, zaoszczędzających opał. NiVriv f$t#h 

W™.». $$ i«kle «rUi ££'t pÉl 
czone W tę wielką wyprzedaż tsa wsz^tti,, 

' '- 

ne gatunki, jak np. fcarJaud* 
3 tkl<' /,J;t ł 

Globes, Bakers, Homfcs, itd. J-s-^ 

przeszło 200 stylów 
we wszystkiem. 

~ 

Za małą wpłaty, przyniesiecie 
sobie. 

jakikolwiekbądź z tych pieey i/f 
małemi ratami spłacicie go. 

h 

Nie czekajcie dłużąj. 
Przygotujcie «le u u zimę 

TiiUAZ. 

Aft Gariand 

Ogrzewacz 

Globe piece 

z (ima otworami 

Masywny i przepiękny piec. z 

najmniejszym kosztem opału. 
Zbudowany z Armeo żeleza. 

Zabezpieczony od gazów i wo- 

dy, gwarantowany 
na 25 lat. 

Ma klozet do ogrzewania, po- 

dwójne kraty, 6 otworów na 

wierzchu, duży piekarnik i 

pięknie niklowany. Ognisko 
. gwarantowane lia 5lat. 

-..A Specvalnie, po 

IL $35.00 
1 83.60 eotówku: 

*3 5·· iules. 

WgdHiCTSfc·- jjmBI 

^ ftioc y orw 

wacz i wielka; 
oszczędność opału. 
Ma duże ogniskc 
dwój ne kraty i 
sce dla grazów. - 

nie niklowany. 
cyalnie na te 

przedaż, po 

«3.50 
gotunkl! 
i»,»u 

miettf- 
cznte. 

Towary 

•ł 

nwroii· 

cwykłerat 

[cyframi- 

/ Patrvrie za s/vldem 

wiulkiej ryby· 

\ 

JUJb-J038 Lincoln Ave. 

Tnewaj itaje przed froitc· drzwi. 
Otwarte we wtorek, czwartek i 

iobotę wieczorami 

654-656 West North Ave. 
róg Orchard al. 

Otwarte w poniedziałek, wtorek, 
czwartek i -«oboię 

wieczoram:. 

1906-1908 Waba.li Ave. 
Otwarte w poniedziałek i »obat 

wieczorami. 

1901-1911 State ulica 
Otwarte w poniedziałek i lobotf 

wieczorami. 

822-824 West 63-cia ulica 
Otwarte we wtorek, czwartek i 

»obotę wieczorami. 

Ceny Targowe 
w Chicago, 

ZBOŻA. 

Peeenlca. zimowa ... ..86 do $1.07 
Pszenica wiosenna·-.85 do 1.042 
Kukurydea 48 do 66 

•wi·· ...30 do.394 
BYDŁO. 

Woły « .. $5.50 do .$10.50 
Krowy 4.40 do 10.00 

Cielęta 9.00 do 10.85 

wiai· 6.25 do 7.25 

owm ...... 5.00 do 7.60 

NABIAŁ. 

Jaja, extra, tuzin ,30Ą 

Jaja firgte, tuzin .. 
- 28 

Inne gatunki, tuzin . · · 28 do .15 

Matło, extra, funt 30A 

Ifailo, extra flrst 29£ 

Masło flrst -26 do .27£ 
inne gatunki 24J do .19 

Ser izwajcarskl, funt 1S do .20 

6er amerykański .16£ 

Sir Lim burger ....» .15 

DRÓB. 

Żywy: 

Kury. funt .. _ 12Ą 

Kurczęta 13 

Kaczki .13i 

Gęsi - 13J 

Indyki, młode 20 

Mrożony: 

Kury 14 

Kurczęta 15 

Kaczki - 14 

Gęsi .... «.i..»,, 12 
* ' · -i— 

IIIUJ^IW w 
· · 

' WARZYWA. 

Burakł, 100kO9. $1.25 
Marchew, lOOkos. 1.25 

Faeala .... ..,.$3.70 do 4.00 

Fasola strącz. pudło 3 00 

Pomidory, 6 koszów 1.60 

Ogórki, 1 tuzin .1.25 

Sałata koer 1.00 do 1.25 

Kapusta, 100 gło 2.25 

Kartofle nowe busz ..48 do .58 

OWcri: 

Crter»r, pudło... $3.25 do $3.75 
PoeaareńcM. pudło .. 5·00 do 5.75 

Jabłka, beczka 1.50 do 3.75 

Gruszki busz. .50 do .75 

SPĘD NA TARGOWICĘ 
BYDLĘCĄW CHICAGO. 

Wieprzów, sztuk .........21,000 

Owiec i jagniąt, sztuk —6,500 
Bydła, sztuk 1,500 

Na targi w Chicago wczo- 

raj dostawiono: 

2,364 skrzyń jaj, 
6,739 wiader masła, 
1,205 kojców drobiu, 

30 wagonów kartofli, 
252,000 buszli pszenicy, 
284,000 buszli kukurydzy. 

jTtlafaa Y»«U 8711 

Dr. L. D. BRICKLER 
Lekarz, Ghlriri I Spicji.liii Uciuła Etotrjrłą, 

Biuro i mieszkanie: 

3315 80. Hatsted ul.. Wis. 33-rd Plac·. Chicago 

GODZINY od 9 do 15 rano. 4 do 8 wie- 

worem; « niedziel* od 9 do U rana 

l 

I WOJNY!! 
-Dokończenie ze str. lej ) 

— Minister spraw zagranicz-- 

lych Grey w pisemnej odpowie- 
lzi na interpelacyę w Izbie Gmin 

)świadcza, iż Anglia i jej Sprzy- 
nierzeńcy trwają na stanowisku 

:ajętem na początku wojny i o- 

creślonem przez Asquitha pre— 

niera, iż pokój nastąpi wtedy do· 

jiero, gdy Belgia sowicie zosta- 
lie nagrodzona za gwałt nie- 

nieoki, Francya opróżniona, a 

nniejsze narody otrzymają swo- 

bodę i militaryzm niemiecki zo- 

>tanie zgnieciony raz na zawsze. 

Z Japonii. 
Kioto, 13 listopada- ·— Cro- 

:zystości koronacyjne kończą się: 
vczoraj odbyła się rytualna uro- 

:zysto!ść ofiarowania poświęcone- 
go ryżu duchom przodków mo~ 

arszych. Mikado wystosował do 

jrezydenta Stanów Zjedn. list, w 

ctórym dziękuje za życzenia z po- 
vodu koronacyi mu przesłane i 

:apewnia o życzliwości Japonii 
vzgldem Ameryki. 

Niewiele czasu było potrzeba. 
,Zaledwie zacząłem tylko uży- 
wać go", pisze p. Jan Sojka, zam. 
». nr. 10? John St., Port Rich- 
nnml V Y rrdv nrzekonałem 

' " . * 

i, że Dra. Piotra Gomozo jest 
[obrem lekarstwem. Przed uży- 
waniem go nie mogłem jeść, i 

oładek poprostu sprawiał mi tor- 

tiry. Byłem tak chory, że nie 

wiedziałem co począć. Teraz czu- 

g się doskonale". 
Podobne opowieści, jedna po 

rugiej, napływają bezustannie 

d osób, używających to stare, 

wypróbowane przez czas, lekar- 

two ziołowe. „Byłem chory, ale 
eraz jestem znów zdrowy", W 
dróżnieniu od innych lekarstw, 
)ra. Piotra Gomozo nie jest 
przedawane w aptekach. Specy- 
lni agenci dostarczają go wprost 
ldziuni z laboratoryum. Jeśli nie 
nasz takiego agenta, napisz 
prost do Dt. Peter Fahrney and 
ons Co., 19—25 So. Hoyne ave., 
Chicago, 111. (Ogł.). 

NORTH CHICAGO. 

„Dziennik Chicagoski" można 

abyć u J. Zuber, 1310 Jackson 
L 

Agentem dla „Dziennika Chi· 

igoskiego w Brooklyn, . Y., 
st p. W. Serafin 14? Wythe av. 

MIDDLETOWN. CONN. 

[to chce czytać „Dziennik Chi 

jgoskł" w Middletown i okoli 

, może go sobie zaabonować u 

aszego agenta Tomasza Konop- ( 
i, 38 Summer str. 

tLtUi, ·., / -.·- ·, x>. : 

Wielką Wojnę 
Prowadzi 

Mapcco Tonie 
Z Katarem i Chorobami Żołądka. 

Tutaj w Ameryce sa ludzie zdol 
ul do rekrutowania, i do przyby- 
cia z pomocą naszej Ojczyźnie 
Polsee, lecz trzy ćwiercle tych o- 

cfrotnikw cierpi na ten wielki 

nieprzyjaciel życia Katar żołądka 
i dlatego oni nie odważą, nic do- 

brego uczynić w społeczeństwie 
polakiem. 
Dlatego ci ochotnicy, ludzie w 

interesie, w zawodzie naukowym, 
lub w rzemiosłach cierpimy na 

ten Katar Żołądka niech udadzą, 

się do dobrego środka. 
Teraz zaświeciła chwila że tyl- 

ko Mapcco Tonie jest Jedynym 
środkiem i jedyuem lekarstwem 
wyrabiane przez naszego rodaka 
które tylko wybawi was z tego 
nieszczęścia i przywróci wam ory- 
ginalne zdrowie, a wreszcie ma- 

jątek. 
MAPCCO TONIC 

Zaznaczyć wypada że setki li- 
stów z podziękowaniami odbiera- 
my dziennie. Ten tytóry raz użył 
Mapcco Tonie ten zawsze będzie 
swoim kolegom i Szanownej Pub- 
liczności tylko polecał Mapcco 
Tonie. 

Mapcco Tonie jest gwaranto- 
wane jak ogłaszane z ust używa- 
jących Mapcco Tonie. Mapcco To- 
nie jest wyrabiane przez M. A. 

Pokorny Chemical Co., 2042 Ham 
burg ul. 
Można nabyć u swego apteka- 

rza lub 

Polonia Pbarmacy 
700 N. Ashland Ave. 

Jan Wójcik 
2319 Southport Avenue 

obok kościoła Św. Jozafata 

Przedsiębiorca pogrzebowy. Wypoży· 
czalnia automobilów i powozów na roz- 

maite okazye. 
Telefon lvfersey 4685· 

ANTONI A. TOCHA 
ARCHITEKT X IN^YMKK 

Pokój 2(>7, Home Bank Bldg. 
Pél. «mMi ur. Mihmnk·* i A*bu*4 Am. 

.Telefon Monrec 5622 

Miesakanie: 1432 Halt ulica. 
Telefon Hayinarket 1027 

Kurakold 
wyleczy was g zaziębienia i grypy w je- 
dnym dnia. 
Na sprtedai prawie we wszystkich ap- 

tekach lub wprośf 

BROMU REMEDY CO. 
143 N. Wabash Arc., CHICAGO. 

Praktyczna Kucharka 
Prxepiiy * praktyczne ! tnnie 

przyrządzeni· wwelkich potraw, 
mlędw, ryb, wędlin, tatów, zup, 
jarzyn, ciast, gwykłycb I wWka* 

nocnych, etrncli, legumin, toków, 
kompotów, k rfHnr, galaret, tor- 

tów, lodów, itd., zHtUJkOwane do 

potneb ottozędnlejizej kticUnł 
wraz z dodatkiem zawierającym 

apoeuby robienia kissek I aalceto- 

nów, pravjfoiowywanla rozmaitych 
wódek, likierów 1 Hkwordw, napoi 
dla ckorycb 1 prtycbodząeyoh do 
zdrowia. « 

Cena 60 centtKv 

DZIENNIK CH1CAG0SK1 
1457 W. Dnritioo al, Chicago 

. .li . I jkJl 


