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Rząd narodu przez naród dla 

narodu, nie zginie z powierzchni 
tiemi. 

'-Abraham Lincoln 

·ϊ·γ·:·νν·!4 

Mężowie stanu wszędzie zga- 
dzają sie w zdaniu, że musi isł· 
nieć zjednoczona, niezależna i 

samorządna Polska. 

— Woodrow Wilson 

MACIERZ POLSKA. 
TELEFON MONROE 4303. 

ZAR7.4D GŁOWtYι 
Ks. Francisrek Gordon. Moderator. 
K· A. A. Kłowo, Wiee-Moderator. 
Wojciech F. Soska, Preies 
Antonina Baranowska. Wiceprezeska. 
Wojciech Menkickl, Wice-prMes. 
Tomasz S. Blachowski, Sekretarz. 
Franciszek Witkowski, Skarhnlk. 
Stanisław Llczmarteki. Dyrektor. 
Władysław Łopatka, Dyrektor. 
Antoni Mazurk. Dyrektor 
Leokadya Kortczykowska, Dyrektorka. 
8a!omea Urbańska. Dyrektorka. 
Franciszka Bieschke, Dyrektorka. 
Dr. Aiexander Pietrzykowski, Lekarz 

Naczelny. 
Adw. P'otr P. Mindak. Doradca Prawny 
Berta C. Wojtalewicz. Asyst Sekr Gen. 

GODZINY BIlROWEi 
Biuro Zarządu Głftwnearo otwarte w 

Ant powszednie od godz. 9-teJ rano do 
6-tej wieczorem, iw sobotę do 1-e.i po- 
południu). Wieczorem, w dni powszed- 
nie (z wyjątkiem soboty), od godziny 
î-mêj do 9-teJ. — W niedzielę I święta 
uroczyste. biuro Jest zamknięte 

Pre*e«·: w poniedziałki i piątki wle- 
cjorami od goiziny 7-meJ do 9-tej. 

Wfeze'.kto korespondencye do Główne- 
go Prezesa naleiv adresowafl: 

WOJCIECH F. SOSKA, 
14S8 W. !>t vision str., Chleaco, 111. 

Sekrctarsa: w poniedziałki, wtorki, 
•rody | czwartki. Wieczorami od godzi- 
ny T-raej do 9-tei, i od 1-szej popołu- 
dniu codziennie, z wyjątkiem soboty, od 
•-tej do 1-szej. 

SkarfeaUta: we wtorki, środy I piątki 
od godainy 7-meJ do 9-teJ wieesorem. 
IklstlaBlu opłat. Wszelkie opłaty do Ka- 
ły Głównej pnyjmuje Kasyer Główny 
podczas godzin ofłsowych. aibo we dnie 
w godainach ofłsowych, Sekretars Ge- 
ΜΙ«1·Τ. 

Wszelkie listv nadsyłać należy na rf- 
— 8ek retaraa Generalnego:« 

TOM. S. Β LACHOWSKI, 
Seeretary Połlsh ΛΙμ Mater, 

1488 W. Division str.. Cblcago, 111. 
FIXASSE. 

Pr»4kagy bankowe l pocztowe 
lehecks. money orders eta) naleiy wy. 
itawiad na organizacyę: 

POLtSH AŁMA M\TER, 
I praesyłać pod adresem: 

FR. WITKOWSKI, 
1488 W. Diviaio· str., Cfcłeage, HI. 

„Macierz Polska"; 
Biuro Zarządu Głównego: 

1455-57 W. Division Ulica, 
Tim drukiem piętrze. 

Chicago, IJL 

Starajcie Się Jak NajspiesznieJ 
o Papiery Obywatelskie. 

Każdy mieszkaniec tego kraju, 
o ile jeszcze nie jest obywatelem 
Stanów Zjednoczonych, powinien 
jak najśpieszniej postarać się 
przynajmniej o pierwsze papiery 
obywatelskie. 

Nadeszła chwila w której to 

itało się koniecznością. 
Zwłaszcza dla Polaków jest to 

rzeczą ważną. 
Wyrzec się poddaństwa pru- 

skiego, rosyjskiego lub austryac- 

kiego, a zostuć obywatelem wol- 

nych Stanów Zjednoczonych, po- 

winno dla każdego być miłym o- 

bowiązkiem. 
Czytajcie wszelkie wiadomości 

o Szkołach Obywatelskich. 
o 

W SOUTH BOSTON. MASS. 

nabyć można Dziennik Chicago· 
tki codziennie u Fr. Urbanowskie- 

jo, 13 Boston* ulica. 
t adm. dzień, chtc. 
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: mjeh, si· m» DZIENNIK CHICAGO- 

IKI ba ewjdh ezpaltach, bo mwim 

trącaj· dla dobra lada. Oszukadc·· 

,<fire wtle·'* «tanowcso w DZIENNI· 

KU CHlGAtiOaKlM «lutu* IH 
βs· atu, 

UWAGI. 
( Z opinii francuzkich 

o Polsce. ) 
Opinia francuska dopiero te- 

raz może się wypowiadać 
szczerze w kwestyi polskiej, 
bez niedomówień, przemilczali 
i zastrzeżeń. Organy tej opinii, 
wielka prasa paryska, przyjęły 
z najwyższą radością prokla- 
macyę rzędu odrądzającej się 
Κ osy i o niepodległej i zjedno- 
czonej Polsce. Przytaczamy 
poniżej najbardziej może mia- 

rodajny głos z tyoh pism; oto 

eo pisze „Temps" w artykule 
naczelnym z dnia 1-go kwietnia, 
jak o tem czytamy w „Currenł 
History": 

v 

„Rosya nie małą korzyść wy- 
niesie z doświadczeń i nauk 
przeszłości, w dzień, w który u 

jej boku stanie za jej wolą nie- 

skrępowaną i lojalną naród sło- 
wiański, który Austro-Niemcy 
rozdarły. » 

Nie mylił się Wilhelm 11-gi, 
kiedy mówił przed dwudziestu 
laty: „Każdy kolonista pruski 
w prowincyaeh polskich jest 
placówką przeciw groźbie Sło- 
wiańszczyzny". Ale Niemcy 
jak zwykle odwracały role, tak 
więc jutro będzie to Polska, 
która stanie jako placówka Sło- 
wiańszczyzny przeciw zakusom 
na pa vS tn iczy m ρrusaot w;i. 

Gdyby w wojnie obecnej kon- 
cen trący η rosyjska miała osło- 

ny w armii narodowej Polski 
niepodległej i potężnej, to cał- 
kiem inny musiałby być prze- 
bieg wypadków wojennych. 
Gdyby zresztą nawet w ciągu 
tej wojny proklamacya wielkie- 

£0 kniazia Mikołaja nie była o- 

baloną przez machinacye Sztucr- 

mera i innych biurokratów, to 

czyżby była możliwą, sztuczka 
niemiecka z 191 figo roku, two- 

rząca fałszywe Królestwo Pol- 

skie, a którego proklamacya 
jest jedną obelgą więcej dla 

nieszczęsnego narodu polskie- 
S°· 

$ 

Porządek"w Europie — jak 
to wielokrotnie wykazaliśmy— 
(pisze „Temps") w niemałym 
stopniu zawisł takie od odro- 
dzenia Polski. Aby pokój mógł 
być trwałym, należy złamać 
milita ryzm pruski, aby zaś 
można było osiągnąć ton rezul- 
tat, Prusy koniecznie muszą 
być sprowadzone do swoich 
granic historycznych i muszą 
ze szponów wypuścić owoce 

swych grabieży. Na zachodzie, 
mają spełnić tę misy ç specyaî- 
ne żądania Francyi i Belgii, 
na wschodzie ta sama misya 
przypada Polsce, a rewindv- 
kacye polskie ze stanowiska o- 

gólnych interesów Europy po- 
siadają doniosłość pierwszorzę- 
dną. 

-rf· 

Z chwilą kiedy Prusy zwrócę 
Polsce prowmcye polskie: Po- 

znańskie, Śląsk, Prusy Zachod- 
nie i wschodnie,nie będą mogły 
już Prusy panować w Niein- 

1 czech, a być może, iż saine 

j Niemcy przebudowane na m- 

I nych podstawach staną się 
możliwym żywiołem w organi- 
zacyi europejskiej. Nasz prze- 
to ideał zgadza się dokładnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa 
dla Europy. Chodzi tu o po- 
mszczenie zbrodni oraz o u- 

gruntowanie gwarancyi. A już 
teraz jesteśmy w połowie dro- 
gi. Bez wątpienia, bolesną jest 
jeszcze mapa wojenna. Ale w 

godzinie zwycięstwa cierpienia 
znikną odrazu. Proklamacja 
rosyjska wyzwoliła dusz? pol- 
ską, zanim wolne będą teoryą. 

Z nieufnością odnosili się 
Polacy nawet do ostatnich o- 

bietnic carskich. A kiedy my, 
, Francuzi dobrej woli nawoły- 
waliśmy ich do ufności, jak to 

było naszym obowiązkiem, ja- 
ko sojuszników Rosyi, to zwie- 
rzali się często przed nami ze 

swych obaw i niepokojów. Nie 
wierzyli Polacy, aby najwyraź- 
niejsze nawet rozporządzenia 
mogły przemódz rutyny arysto- 
kratyczne czynownictwa za- 

przedanego Niemcom. Przypo- 
minali, że po zwycięstwach 
Rrusiłowa to samo czynownl- 
ctwo wystąpiło przeciw Pola- 
kom z całą tradyoyą, swych 
prześladowań i wyciągali stąd 
wniosek: „Tak zawsze będzie," 

Proklamacya wolnej Rosy i, 
dzięki swej ścisłości i mocy, 
dzięki duchowi, który ją na- 

tchnął, i ze względu na zasady, 
które ją zrodziły, powinna od- 
budować zaufanie. Oto bowiem 
jest świt zmartwychwstania 
polskiego. Słońce wstaje na 

widnokrąg! Najdalej idzie w 

swych dezyderatach co do zu- 

pełnej wolności Polski socyali- 
styczna „l'Humanité" gdzie 
tak pisze znany zresztą publi- 
cysta Pierre Kenaudel: „Co 
ma oznaczać frazes, że „złączo- 
ne z Rasy# wolnym związkiem 
wojskowym, państwo polskie 
będzie silnem przedmurzem 
przeciwko parciu mocarstw 
centralnych nu narody słowiań- 
skie?' 
„Czyż ma stanowić to ograni- 

czenie całkowitego odrodzenia 
Polski? Czy przywiązanie Pol- 
ski odbudowanej w swej jedno- 
ści do Rosyi ma zależeć od cze- 

goś więcej jak tylko od woli na- 

rodu pobikiegoT Czy ma być o* 

no rezultatem jakiegoś zobo- 
wiązania, któreby nie wynikało 
od samej tylko wdzięczności i 

pobratymstwa Polski odnośnie 
%do Rosyi?" 

Należy mieć się na btfeznoś- 
ści! Mógł cię mylić carat, a 

wiemy jak drogo au to zapłacił? 
Ale nie może się mylić rewolu- 
cya rosyjska. Niema ona pra- 
\ya po ternu! Jeżeliby Polska : 

jakąś zatajoną myślą interpre- 
towała obietnicę braterską Ro- 
syi wyzwolonej, to jakaż broń 

pozostałaby w rękach Niemiec 
zaborczych! Ale na szczęście 
tak nies jest i z całą ufnością 
wierzymy, że nareszcie po stu 
latach cierpień wybiła dla Po- 
laków godzina niepodległości 
bez zastrzeżeń. A niema naro- 

du pośród Aliantów któryby 
nie przyjął z radością tej rezo- 

lucyi wyzwolonego narodu ro- 

syjskiego." 

POLACY U PREZESA MINI- 
STRÓW ROSYJSKICH. 

\V „Dzienniku Polskim'' znaj- 
dujemy następującą wiadomość: 

„W piątek 30-go marca o g od z. 

2-ej JE. ks. biskup Cieplak, posło- 
wie z Królestwa i Litwy z obu 

Izb prawodawczych w komple- 
cie, Komitet Narodowy, Central- 

ny 'Komitet Obywatelski i Komi- 

tet Demokratyczny, udali się do 

ministeryum spraw wewnętrz- 
nych do prezesa gabinetu ks. 

Lwowa, aby wyrazić mu wdzięcz- 
ność za odezwę Rządu Tymczaso 
wego (rosyjskiego) do Polaków. 

Pierwszy przemówił ks. biskup 
Cieplak stwierdzając, że na nie- 

bie zabłysła zorza lepszej przy- 
szłości i wyraził wdzięczność i 

przekonanie, źe obydwa narody 
będą zgodnie pracowały dla lep- 
szej przyszłości. 

Xastçpnie mówił prezes I\omi- 

syi likwidacyjnej spraw Królest- 

wa Polskiego P· Aleksander Led- 
nicki. 

W imieniu posłów narodu pol- 
skiego wygłosił następujące prze- 
mówienie poseł Ignacy Szebeko: 

„Panie \Ministrze Prezyden- 
cie !Pozwólcie mi powiedzieć kil- 

ka słów, w imieniu przedstawiciel 
stwa polskiego w obu izbach pra- 

wodawczych. Prawie półtora wie- 
ku temu trzy niemieckie dynastye 
wspólnie dopuściły się względem 
ojczyzny naszej najhaniebniejsze- 
zbrodni : zabiły i rozszarpały Pol- 

skę, podzieliły się łupem, wtłoczy- 
ły do grobu jej wolność i zdawało 
im się, że pochowały ją na wieki ! 

Szły jednostajnie długie lata, po- 
tokami lała się krew polska w 

beznadziejnej walce o 'Utraconą 
wolność, w kajdanach rodził)- się 
i umierały liczne pokolenia pol- 

t skie, a przez cały męczeński dla 

Polski wiek 15ty — ani razu nie 

zajaśniał dla nas, wtrąconych do 
niewoli, promień nadziei Î 

Coraz głębszą i szerszą stawała 
się przepaść, wykopana przez ro- 

syjskie samowładztwo między 
dwoma bratnimi narodami, i zda- 
wało się, że niema sił, niema po- 
rywów, któreby mogły zbliżyć 
nas, skłonić duszę narodu, błądzą- 
cą nud skrwawionem ciałem Pol- 
ski, — do pojednania z ujarzmi- 
cielką | 

Od dziesięciu lat napróino wy- 
walczyliśmy w izbach ustawodaw 
czych Rosyi uznanie elementar- 

nych praw bytu narodowego. Głu 

chy był stary ład, 1 głupi byli je- 
go poplecznicy! Ale wiara w pra- 

wdę, w sprawiedliwość, nie wy- 

gasała nigdy w sercach polskich ! 
Nasz wielki poeta Mickiewicz 

w „Księgach pielgTzymstwa pol- 

—. 

skiego" mówił proroczo: „Naród ι 

polski nic umarł, chociaż ciału le- 

ży w grobie... dusza opuściła 
ziemię. Ale na trzeci dzień wróci j 
do ciała swego. Dwa dni już mi-1 
nęły, z pierwszem i drugiem wzię- 
ciem Warszawy; trzeci dzień roz-! 
począł się, ale się jeszcze nie za- 

kończył !" 
Nie, nic! Oli zakończył się dzi-j 

siaj. Wyście po dwakroć zdoby- 
wali Warszawę, topiwszy ją wc 

krwi polskiej i w łzach polskich, 
a na trzeci dzień, o którym mówił 

poeta, po raz trzeci. Wyście przy- 
szli po to aby ją brać nic z mie- 

czem w ręku, tylko z gałązką oli- 

wną, z wyciągniętą po bratersku 
dłonią, z otwartem sercem, z na- 

szą. dobrowolnie przywróconą 
nam wolnością, z uznaniem pra- 

wa naszego do niepodległego by- 
tu ! 

Niechże będzie potrzykroć bło- 

gosławiony ten dzień i ta godzina, 
i niech będzie potrzykroćprzeklę- 
ty, przepadły na wieki, upiorny 
system ucisku i bezprawia, który 
uczynił z miłującej wolność Pol- 

ski — niewolnicę, a ze słowiań- 

skiej Rosyi jej ujarzraicielkę. 
Głęiboką jest i szeroką przepaść 

pomiędzy Rosyą a Polską, lecz 

szerszą i głębszą i potężniejszą 
moc wolnego, zrzucającego z sie- 

bie kajdany, narodu rosyjskiego! 
Z jakąż łatwością wyście dziś 

przerzucili przez tę przepaść — 

most. 

I oto naród polski przyszedł do 

Was niezwłocznie, do Was jako 
najgodniejszego przedstawiciela 
pierwszego Rządu Narodowego 
Wolnej Rosyi. aby powitać Was 

i naród rosyjski i wyrazić swe 

głębokie uznanie i bezgraniczną 
radość, że na gruzach startego na 

proch samowładztwa, z Waszej 
inieyatywy, obok sztandaru wol- 

ności rosyjskiej powiewa odtąd i 

sztandar wolnej, niepodległej Pol- 

ski ! 
λΤν w walce o naszą i Waszą 

wolność zawsze będziemy z Wa- 
mi ! Tak nam dopomóż Bóg!" 

Xasçtpnie w. imieniu Komitetu 

Narodowego przemawiał lir. Zyg- 
munt Wielopolski. 

Przemawiał także w imieniu 
Polaków na Rusi p. redaktor Ed- 
ward Paszkowski. 
Na zakończenie w imieniu Pola- 

ków w Galicyi przemawiał prof. 
Stanisław Grabski. 

Z głębokiem wzruszeniem dzię- 
kował zgromadzonym ks. Lwow. 
Prezes gabinetu stwierdził, że 

d/.iś serca dwóch narodów mogą j 
bić zgodnie, że mogą uścisnąć siy 
wyciągnięte dłonie. Rozpoczyna 
.<ię bowiem nowa era w życiu Sło- 

wian. dwa bratnie narody b^dą 
mogły odtąd zgodnie pracować 
dla wspólnego dobra słowiań- 

szczyzny." 

UTWORZENIE PAŃSTWA 1 

LITEWSKIEGO. [ 
„Kuryer Lwowski" podaje z 

W ilna następującą wersyę : Z 

bardzo poważnych źródeł docho- 

dzą wiadomości, że kanclerz nie- 

miecki przyjął deputacyę litew- 

sko-białoruską z Litwy, złożoną 
z pp. Kiejrysa, Szaulisa, Śmieta- 
ny, Luckiewicza i zawiadomił ich 

o zamiarze rządu niemieckiegO\U- 
tworzenia w Kurlandyi, gubernii 
Kowieńskiej. Wileńskiej i Suwal- 

skiej państwa litewskiego, wcho- 

dzącego w skład Rzeszy niemiec- 

kiej. 

TELEGRAM BISKUPÓW POL 

SKICH DO PAPIEŻA. 

Zebrani na obchód stulecia ka- 

tedr)· warszawskiej ks. arcybisku-' 
pi i biskupi polscy przesłali do pa- 

pieża telegram następujacy: 
„Zebrani z okazyi setnej rocz- 

nicy ustanowienia metropolii 
warszawskiej, my, biskupi pol- 
scy, schylamy się przedewszyst— 
kiem du stóp Twoich, Ojcze Swię 
ty, jako do głowy kośęioła i szcze. 

gólnego opiekuna narodu naszego 
z uczuciem czci, wdzięczności i 

wierności, prosząc o błogosła- 
wieństwo, ab\· naród nasz, który 
zamsze w przywiązaniu do Koś- 
cioła i Stolicy Świętej czerpał 
swoje siły i nadzieje, z tych cięż- 
kich zmagań obecnych wyszedł 
odrodzony do nowego pomyślniej 
szego żywota." 

„Zapytajcie się gospodyń" 

ϋ WSZYPTKTOH HAKPLAIJZT. 
Me bierzcie nic innecu w /aiulan. 

''PIOTR H. SCHWABA 
ADWOKAT 

tli Deerborn VII··, — Pokój III 
Telefon Raadolph 768 

Co wteoaAr opróe· Irndy I Mboty 
fevatral Park A*. I Milwaukee At (· lm< A 

Telefon HMtlrello łłlł 

DR. W. S. iCHRAYER 
POLSKI LEKARZ l CHIRURG 

Bpecyalnie we wszystkich chorobach 
kobiet i dileel. 

θ27 Noble ul. Tel. Monrœ IBM 
Godz. od et«J raso do 9tad wieos· 

Czyn Miłosierdzia Dla Bliźniego 
Jest Także Korzyścią Dla Siebie Samego! 

$10.000 w Preitfiach 
"Τ 

— 

/ 

ZA ZBIERANIE GŁOSÓW OTRZYMANYCH PRZY SPRZEDAŻY GUZICZKÓW 
I CHORĄGIEWEK W CELU OTRZYMANIA PIENIĘDZY DLA 

NATIONAL AMERICAN COMMITTEE 

Polish Victims' ' Relief Fund 
IGNACY J. PADEREWSKI, ZAŁ^YCIEL 

Honorable WILLIAM Η. ΤΑΓΤ 

Honorowy Prezydent. 

IGNACY J. PADEREWSKI, FRANK A. VANDERUP, 

Prezes KQmitetu Wykonawczego. Honorowy Skarbnik. 

w. o. górski r. s. monger, 

Honorowy Sekretarz Wykonawczy. Kierownik Ogłoszeń 

I NEW YORK OITT I 
814 ALOLIAN BUILDING I 

I 35 West Forty-second Street J π 
CHICAGO, ILLINOIS — 

PERLOWSKI BROTHERS 
1327 Milwaukee Avenue 

" CLE VELANT). OHIO ™ 

320 BANOOR BUILDING 
942 Prospect Avenue 

PIĘĆDZIESIĄT PREMII 
Premier Touring Car fi QOC 
Sześć cylindrów. Na eiedm osób ψχ/UU 

ι Kissel Touring Car €1 
\ Sześć cylindrów. Na pięć osób. yltf/U 
' Hupmobilf Touring· Car Ç1 ^OC 

Cztery crlindry. Na pięć oftób. yl&UÛ 
Saxon Touring Car 
Sześć cylindrów. Na pięć osób y/llU 
Mets Touring Car ΪΛζΠ 
Cztery cylindry. Na pięć osób. yUvV 
Premia dla Pań (7ΑΛ 
Suknia wyrobu "Lucille". y&UU 

Premia do domu Çf Kfl 
Trzy eprzęty do salonu. VlvU 

I CZTERDZIEŚCI TRZY 
INNYCH PREMII. 

TEN KONTEST PO-' 
TRWA 12 TYGODNI. 

DZISIEJSZA POLSKA 
WOODROW WILSON, Prezydent Stanów Zjedno- 

czonych o Polsce: "Położenie w Polsce, gdzio cała 
dzisiejsza ludność jest bez przytułku i tysiącami 
r nędzr wymiera, jest straszne. " 

MISTRZ IGNACY J. PADEREWSKI (powia- 
da): "W imieniu chrześcijańskiej miłości bli- 
źniego i ludzkości zwracam się do wielkiego 
Amerykańskiego narodu, prosząc o chleb 
dla kobiet i dzieci." 

HENRY P. DAVISON, Prezes Rady 
Wojennej Amerykańskiego Czerwone 
go Krzyża: "Za rosyjską linią bojo- 
wą błądzą miliony polskich wy 
gnaficów, wypędzonych z miejsc 
rodzinnych przez wojska au 

etryackie i niemieckie, żyją 
natłoczeni w nie· ^ 
zdrowych schroni- >0^, O 
skach, stajniach 
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i piwnicftrh i umie- 
rają z trudów 
wycieńczę 
η i a, niedosta 
tecznego po- 
źywionia j 
choroby. 
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'"uważajcie na Swe Oczy! 
Zaopatrzcie Je w dobrze dopaso- 

wane okulary. 

Gdy wam druk mlffa przed oczy- 
ma podczas czytania 1 szycia, gdy 
cierpicie na bóle siowy, wtenczae 

powinniście nosić okulary. — 

Zawierzcie fcwe oczy specyaliście 
ócz. który ma 15 lat praktyki na 

Wojciechowie. 

JOHN J. SMETANA 
SPEOY A LISTA ÓCZ. 

1801 SO. ASHLAND AVE. 
Róg litej ul., 2gio piętro. 

NAD PLATTS'S APTEKA 
uważajcie Λα mój napi®. 

GODZINY: Od 9 rano do S wie- 

CŁorem. — W niedzielę od 5 rano 

do 12eJ w poł. 

MICHAEL S. ADAMCZYK 
ADWOKAT 

35 Ν. DKARBORN STREET 
Tłllfo lintfilph 1179 Palfj 402 

Ofli na ι-ółnocnozachodniej stronie. 
1903 Armltag* Ave. Tiliftn Humkiltfl 1411 

Mieszkanie: 
1743 X. Muplpwood Λτβ. Tli. Irmiłip 4111 

Telefon Canal 4M& 

Wincenty G.. Ponic 
ADWOKAT 

Praktykuje we wsryatklch sądseh 
WyraWa wetystkie legalne papiery 

Λ J|!n«· Wlecrorem od C.teJ do 0-teJ 
Wlfiluj. w niedolę rano od 10 do lt.t^J 

1ΘΟΘ 8. Aihlind Αν·. 

Pole kl Dentytftft 
Dr. N. Schrayer 

•66 MiJwankee At. cor. Racln* 
Wuyitka Rokata Gwaraatawioa 

Elastyczne Pończochy 
i Bandaże, 

a Aparaty nu Krzyworoety, 
Sztuczne Kęce i Nogi 

— po cenach fabrycznych — 

Kobieca nsłura dl» pad. 
Całe 6-te piętro. Bierzcie elewator. 

— Rok ratożenia 1860. — 

801-803 Milwaukee JUe. 
narożnik Chicago Are. 

Otwarty do 7-ej godr.; w niedziel* 
od 9-ej do 12-ej. 

Ludzie Nerwowi 

powinni brać Severy Nervoton. 
Potwierdza to p. Andrzej Raj- 
nak, 1270 Mine str., No. 1., Tyler* 
Pa., donosząc nam, że t>po zaży- 
ciu Severy Nervotonu, poczuł się 
lepiej", teraz poleca go ludziom 
słabym i nerwowym. Severy Ner- 
voton jest rzeczywiście środkiem 
przynoszącym ulgę w przygnę- 
bieniu duchownem, bezsenności, 
wyczerpaniu nerwów, histeryi i 
nerwowości. Cena $1.00 — we 

wszystkich aptekach. Domagaj- 
cie się tylko „Severy Nervotonu." 
— W. F. Severa Co., C'edar Ra- 

pide, Iowa. 
(OgU 

NIE nadużywajcie swych ócz przez okulary fle do- 

pasowane. 
MY, aaeta metodf EGZAMINOWANIA, alrurat^ 

nie dopasujemy odpowiednie aoeaewki, która napr^ 
w la błędy waszych ócz. 

PRZESZŁO 40,000 ΖΑϋοννυΐΛ»- 

NYCH KOSTUMERÔW jeet dostate- 
canem świadectw®· naetej praktyk! 
Jako eksperci optycy. 

AKURATNOŚĆ I ZUPEŁNE zado- 
wolenie Jest naezem haałem. Sami 
etilfujémy naete eoctewakl, prte? co 

gapewnlamy wyrób Jakoteś akurat- 
noée w dopaeowuaiu. 

i 

DOKTOR A. LIT VIN 
835 MILWAUKEE AVENUE róg EL8TON AVENUE 

Nowe urzą- 
dzenia do le- 
esenia za po- 

mocą elek 

Odwiedza pa 
cyentów we 
dnie i w nocy 
Każdego cza- 
su gdy zaiąd. 

Leczy choroby męftczTio, α h m 

i dzieci włAinemi Diedyojnaml 
limeâ (poeyalną i«>i( u· wuilklt 

rhroalcn· tkerobf· 
(Milar tfU«w*i Od 0 modo 9 wttimoi — 
kUdero dBlA. We elwartek popoł-Jdnlu «y» 

feozoie leczy choroby kobleo·. 
Telefon Monroe 5784. 

DR. REICHA RDT ,e3?„£vJe2: s' 

LEKARZ I CHIRURG , 

Qodainy jtfayjfé· od:— 
0(«j rtM 4» SMMj «trairai v aMml· «4 §t«j ram 4· 12at«| w 

j 


