
SPRAWY j! 
MAŒRZY POLSKIEJ. 

1>1Λ« ΙΙ,ΐνΛ Π)Ι>ΚΑ. 
TELEFON MON ROE 4303. 

ΖΛΠ/.AD UtOWKTi 
Κ·. F*ranc:s*ek ΟοΗ^η. Moderator. 
Κ* A A. Kiow<>. Wice-*!>derator. 
fVoJcl^ch F. Sjska. Prêtes 

• Antonlna Bir»nuwska. XV c<?preze*k*. 
Wolclech Me-kick!. VTïee-prries. 
romas«3 S BUchowski. Sekretars/ 
Franc^zek Wltk"wak!. Skarbnl*. 
B.a'iyïiw ulcftnariskl. Dvrektor. 
Wtad)si»\f Lopatka, Pyrektor. 
A ». .11. .U tlUIi -vl 'l 

'-^.«cviya Kuftciv*. Dyrektorka 
¡41011^4 !*rbîH"i«i. ·>ν '»k'i>'k». 
Pr*nc:-»2ku. H eechke. r>y i-ektorka. 
r»r. Fr. Λ. Pulak. I.ekurz Nacxelny. 
A.Jw. Piotr P. Minlak. l>orudca Prawny ! 
bti l. »toj.:.r -·■ jcm uc.i. 

GODIIW |llt KUUK; 
*ïluro /arx4<)u ti>Awni-«r& otwarte w 

in! d?wsz* inie ad ifûJx 9-teJ rano do 
•-te} w eo¿>rem. lar eobot? do l-et j> 

potudniu). WiicïorfTt. «· dnl "owi'd· 
ale (z wyjijtkleni sibotxi. od ic^dainv 
7«mel 'e )·!♦]. — W n«*d»!e"ç î iwiçta | 
ero-«yste, ^¡uro lest jawknlfte 

Γτ**μ*ι w por!edzI*tk! I r>l«tk1 «vie- ! 

caarami od <o.1«'ny 7-:ne? do ?-te}. 
W««eLkie kJre^Dor. 1 ercve do Glówne- I 

go Prezesa naîei* adre«">wad: 
WOJCIRl'H P. SO*K 

|4V> W Mr.. Chirac·. fil. 
Sekretarvnt w iyw»tedz!a?k!. w tork!. 1 

ârody i ciwartk;. W!er*->rainl od κυ·Ι*(· ! 
ny 7-ne} do D-t#»¡. i od l-ssej popoiu- 
dntu cod>ienn!e ζ wyJatkieai soboty. od 
β-tej do l-fztj. 

9karb»ikai w9 kî. Srodv I plat kl 
©d K-.«.|*;ny 7-mei d> * tej wiectore'n. 
•ktndanta optât. Wszelkl· ontaty d·-» Ka- 
•y GN> :vnei privlniuje Kasyer Gl^wny 
podcxa< *·■; !*in ofisow. cli.· aît>o w» dnie 
•w toditnach «fiaowych, Hekretar* Ce- 

•erelay. 
W si-ik'» '!«;>· na!9\iav.'1 mîesy p.* rf- 1 

ta S-?k-e*. za fî*nera!n«£:o. 
ΓΟΜ S. BI.ACHOWSKI. 

e*e/rtnrj Po>l«b Ain» a >'ifcr, 
1455 W. UnUlitn «Ir.. Clilcuw», III.' 

T*rtekaay ba'ikowe I pocsto^ce 
<checkv. money or ¿ers etc.) r.aic^y vry- 
•t*w;a-.Î na orgamz icyt?: 

POI.ISH ALM \ M4TKR, 
I pr*?sy{a«î adresem. 

I R. WITKOWüKI, 
1455 W. DltUioa atr« Chira;», IIL 

JMacierz Polska'V 
Biuro Zarz^uu Gîôwnf ̂ o: 

1453-57 W. Division llicu, 
üruxlrm plçtrie. 

C'hioai¿o. lil 

/S 
>ιιK.j κι τ.ι,κ*: pon κι:κ >. 
loau'a Liairnout wiuieu siç zuaj- 

dowaO jako wierny pr^yjaclel w 
mm 

wielu tysi^cach szafek ζ lekart>t- 
wau i. Zaufaniu w niego pologa na je 
¿r» m>»?wyk!oi ekutec/uosci w usuw.·- 

u'u bútów rcuraatyrznych, îicrwo- 

v>ch. sztyivnoáci miç>in, w podasrze. 
VolMKZCDtu i zw.chniçciu. Czystssv 
i latwk'jszy w uzyciu uiz kl-?iste pla- 
sîrv i tlusie mascie. Ou sam wsiaka 
W ka/drj aptect·, po 2ôc, ¿Uc 
i us«wa i-icrpicnia ovz nacierauia.— 
i $1.00. 

NOTATKI Ζ POSIEDZENIA 
ZARZ4DU GLÓWNEGO. 

Regulante miesieczne posiedze- 
nie Zarz^du Glównego Macierzy 
Polskicj odbylo siç we wtorek, d. 

9go pazdziemika, o K'ïdz. 3-ej po- 
pohidnitt, w sali Macierzy Pol~ 

skiej, 1457 \Y. Division ni. 

Ze Zarz^du nieobecny byl \vi- 

ceprezes AVoj. T. Menkicki, który 
jest dclcgatem na Sejmie Zjedno- 
czenia w Schenectady, oraz dyrck 
tor Wlad. Lopatka. którv zanic- 

mógl. 

Dyrektor Stan. Liczmaiíski od- 

czytaí sprawozdanie finansowe, 
które przyjçto na wniosck wicc— 

prezeski Antoninv Baranowskicj. 
Rémanent $6,433.07 
Przvchody 3,888.97 

W hipotekacli $74,075.00 

Majatek $60.990.03 
Ulokowanie kapitalu M. P. 

λ\" hipotekacii $74,075.00 
λ\" banku polskini ¿i.*?52.S4 
U skarbnika 106.71 

Kazeni $82.434.55 j 
Czcki nicspieniçzone 1,444.50 ! 

Majatek .$$0,990.05 ! 
I 

·»· 

Zadecyuowano posmiertne ρο 

sp. p. 1J. Wegncr ζ Oddzialu 4go 
wstrzymac i oddac sprawe adwo~ 
katowi p. Mindakowi. 

Uchwalono wypiació posmiert- 
ue \v suinie $1,000.00 po sp. Jó- 
zefie Warszvúskiej, czlonkini ζ 

Üdd¿. 08, inezowi Fraticiszkowi. 
» 

Udzieiono pozyczke w sumiel 

$'¿.300.00 p. Bol. Koziowskiemu 
na propertu pnr. lí?01 X. Hcrmi- 

tage ave. 

Uchwalono przyjrnowac aplika- 
cye w którvch na pytania o cis- 

nicniii krui lekarz egzaminacyjny 
udpowiada stoweiu „Xonnal", 
zamiast cytrami. 

\V miejsce Dr. A. Pietrzykow- 
skiego, którv zrezycmowal, \vy- 

Razem 
Wvdatki 

$10.342.04 
$3,426.99 

Pozostaje $6.915.05 

brano Iekarzem rvaczelnym ur. 

Franciszka A. Dulaka. 

Lchwalono wziaé udzial w 

niedziele popotudniu na nianite- 

stacyi urzadzonej w ..Dcxter Pk. 

Pa vi lion." 
Na wniosek sekrelarza l>ia- 

cliowskkgo uchwalono poprzec 
pozyczky Wolnosciowa przcz dru 

gic zakupno za $1,000.00 Bondów 
4 procentowych, oraz uchwalono 
obeene 'óy¿ proc. bondy zamienic 
na 4 proccntovvc. 

NOTATKÎ ODDZIALOWE. 

Wszystkie Oddzialy Maeierzy 
Poískiej przynalczace do parafii 
s\v. Stanisiawa Kostki przyobie— 
caíy prob. parafii Ks. Fr. Dcm- 

biñíkicmu. ze wkrotee urzadza 

niespodziankc. ζ którci doehód 
bçdzic oddany na korzysc paraíii 
ζ okazyi 50-lctnicj rocznicy zalo- 
¿cnia parafii. Inicyatorkami ρυ- 

mysíu sa: wiccprezeska Macierzy 
Polskicj, p. Antonina Baranowska 
i dyrektorka Franciszka Biesch-- 

kc. oraz dyr. St. Liczmai'iski ζ Üd. 
dziahi Ggo. 

Wk rotee zwolane bedzic valne 
zcbranic Prezesów i Prezesek o- 

raz Sekr. vvszystkich Oddzialów 
na Stanislawowie día opracgwa- 
nia progranni. 

Prezes Oddzialu X í\" .Aíacie- 

rzy Polskicj, p. Jan Liss otrzymat, 
patent dcntysty i obccnie otwo- 

rzyl tak zwanc ..Dental Parler" 

przy narozniku ulic Ashland i 
Klackhawk, naprzcchv apteki| 
Burdv. 

Prczes, Sekr. i Skarhnik Oddz.j 
22, Stan. Moniuszki ¿ala siç, ¿e 
czîonkowie nie przychodz^ na 

posiedzenia. chociaz wszyscy 
placa regularme. Oddzial 22 po- 
winien byc najsilniejszym \v Ma- 

cierzy Polskicj.* I takim bçdzie 
skoro czioiikowie wezma sic do 

pracy i rozpoczna werbowac no- 

wvch czlonkow, tak sto\varzy*zol 
nych, jak i na posmiertnc. 

Wjceprezes Oddziaiu 49, p. 
Waliewski, znany zaszczytnie na 

Franciszkowie iuz prawie kom- 

pletnic odzyskaf swe zdrowic. 
Miaí noge bolcsnic skaleczona. 

r· 

Oddzialy na Town oí Lakc. 
Oddzial 89, 8S i 90, biora udzial 

jutro w poswiçceniu Sztandaru 

polskicgo ofiarovvanego Armii 

Polskicj \ve Francyi. Pos\viçcenie· 
odbedzie siç o godz. 2ej. Marszai- 
kiem iest prezes Oddz. SS, p. Jό- 
ζοί" Babón. 

Pizknic rozwija sic Oddzial sw. 

Piotra, nr. 90, Macicrzy Polskicj. 
a rozwój ten zawdziçcza sekreta- 
rzowi swemu Romanowi Tokarz 
i Tanovvi Dyrcz. jako tez Ivapela- 
tiowi swcnnt ks. A. A. Klowo, 
który jcst równiez/wicemoderato- 
rem w Zarzadzie Gtównym. O- 
becnie'Oddz'iaí liczy 96 cztonkow 

i czfonkin. 

ι 

Nieklorzy iuJzie bogaca sie i lo ζ latwoáciq 
Czy wiecie ich plan? W wielu wypadkachzacze- 
l¡ oni odkladac pewna czçsc swego zarobku i re- 

gularme jíj sktadali w naszym banku. Pieniadze 
te zarabíaty trzy procent rçcznie, które zawsze 

doliczalismy do kap.talu. Po zíoieniu pewnej su- 

my ulokowali te pieni^dze vv real η osei lub w in- 

nem przeds;çbiorstvvie, które im ζ czasem przy- 

niosíy dobrobyt i n:ezale2nosc. Rozpocznijcie 
konto oszczçdnos.fowe chociazby ζ jednym dula- 

rem w naszym banku. 

Naszc zasoby prneszío 7 miiionów dolarów 

Lrft 
ST03K π P. kû h< lS se tMN r5. 

ASHLAND AVE., Róg 47ej Ul. 

NAJWÎEKSZY, NÂJSÏARSZYI NAJSILNIEJSZY 
BANK NA ZACHÛD OD STOCK YARDÛW.1 

Ζ NAD GROBU KOSCIÜSZKI. | 
(Din ltI>zleunlku Chk-aifoflkleffn" naplsnt Staulshuv Betza.) Ç 

(Dokonczenie ι * stroniey 'í-mej.) 

1 ja* ojciec bíogoslawi nam ze 

sfer poza-ziemskich, o i le w na— 

szej wçdrôwcc doczesnej shizymy 
tym samym co 011 celbm. 

Celom ηic ambicyi osobistych, 
nie partyi politycznycli grvza- 

cych siç ζ zaciekloscia budzaca 
uczucia odrazy, ale jednej, niepo- 
dzielnej, ponad wszystkiem unie- 

sionej, Ojczyzny. 
Ten zacisznv, a tak drogi nani 

cmentarz, który juz niezadíugo 
zgromadzi w nnirach swoich hot- 

dovvnicze procesye, posiada oso- 

bliwosc, nie bçdaca ndzialem zad- 

nego chyba ementarza na ¿wie- 

cie. 
Pomnik czlowicka, którego 

smiertelne szczatki nie spoczywa- 
na jego poswieconej ziemi, 

który co wiçcej, nmarf zdala od 

niego i zdala od niego pocbowany 
nie przez SzHvajcarúw jak nasz 

Kosciuszko zostai. 

Kiedy po przybyciu ζ Solury 
do Zuckwil przekroczy sic inury 
ementarza tego, zaraz na samym 

wstçpie uderzonym si ν zustaje 
widokiem olbrzymicgo popiersia, 
na wysokiej podstawie. " 

Napis lacinski. na tablicy po- 

nizej popiersia tcgo poucza ñas, 

ze jest to poninik Tadeusza Rej- 
tana. 

Przyodziany w polska czamarç, 

spoglqda on powaznie ζ wysokic- 
go uniesienia przed siebie, a suro- 

vvv wyraz jcgo twarzy mówi ka¿- 

demu, zc byl 011 czlowiekiem su- 

rowych zusad i surowego obo- 
wiazku. 

Sk;id on sie til wziçi na tym 
cmentarzu szwajcarskim, czyja 
wola go tu pomiescila, jaki ma on 

logiczny zwi^zek ζ tcm miejscem, 
tak obcem litewskim Lachowi- 

czom. gdzie pogrzcbiuny nio przcz 
Szwajcarów zostaî i ζ Kosciuszky 
którego bohaterskich walk w o- 

bronie Ameryki i Ojczyzny, od-- 

szedfszy wczesniej w drogç ζ któ- 

rcj nie ma powrotu. swiadkicm nie 

byl 
Postawiíy go tu polskic rece, 

czciciela niesniiertelnych zaslug 
naszego bohatcra, a postawity w 

tcj mysli, zc gdy jak zaden mozc 

ζ Polaków ostatnicj cpoki nasze- 

go poütycznego ¿ycia jest on bh- 
skim i pokrewnym duchem Kos- 

ciuszce, stac przv Kosciuszce i 

pomnik swój przy poniniku Kos- 
ciuszki miec powinien. 

Mysl piçkna, mysl madra bar— 

dzo i giowç przed 1113 uchyli kaz- 

dy, kto czci kazda piekn$ i kazdQ 
mçdra mysl. 

Bo Rijtan byl Kosciuszce, jak 
mato który ζ ówczesnych Pola- 

ków, pokrewnym, jak malo który 
hyl wcieleniem jednakowego ide- 

alu, uzupeinia. sie przcz niego i 

w nim. 
Jako charakter i symbol swiç- 

tego obowi;jzku. 
1 jako ¿vwy i gíosny proteo 

przeciwko bezprawiu i cicmie- 

stwu. 

Jcden i urugi walczyli ζ niemi, 
jcden i clrugi padli po bohatersku, 
gdy wzieív one nad sprawiedli- 
woscia gorç. jcden i drugi w ksic- 

dze mçczeùskich naszych dziejow 
maja karty zapisanc zlotemi slo- 

wy. 
W içc blizcy sobie, Uobrze ze tu 

<a przy sobie. gdyz obej sa uoso- 

bieniem tego sa m ego i jednego. 
Milosci jodnej i jednego poswiç 

cenia. 
I jak Mickiewicz „kochaj?c za 

milicny i za miliony cierpi^c ka- 

tusze", obaj sa nam jednakowo! 

JESZCZE Ζ KOLACYl JUBI- 
LEUSZOWEJ. 

Do tego c/.asu okolo '20 Oddzia- 
tów nie zwrócito i nic zaplacifo 
za swe bilety na Kulacye Jubileu- 
szowa. Prosiniy jak najprçdzej 
zajac si ν t φη azebysniy mogli za- 

latwic wszelkie rachunki. 

$1.00 ZA KAÉDEGO 
no w ego czíonka otrzynia kazdy 

kto go z\v rbuje. Aplikacve i bro- 

szurki DAR'MO. Zgíosic siç do 

sekretarza T. S. Blachowskiego, 
1457 YV. Division ulica, Chicago. 

Cwr \A 

drodzv, i drogimi jednako byc, 
nie przestana, pókilpügrazuny tak 

dhigo w niewoli íiOTÓd, nie przc-¡ 
stanic chylic czola ζ uszanowa- 

niem i wdziçcznoscia przcd tem, 

'co podtrzymuiac \v nim ducha 

niesmiertelnegü sifç, przyspicszy- 
hj jego zmartwychwstanie. 

Stanisíaw Beiza. 

NIEDBALOSc SIE NIE O- 

PLACI. 

Cztowiek przeciçtnic za malo 
dba o swój ¿ohidek. Pracuje ca!y 
dzitú, zjada strawy w pospiechu 
i wszystkie objawy nicstrawnosci,! 
zatwardzenia, bólu glowy itd. sa 

día niego drobnostka. Xic lcczy 
icn wcalc i w koúcu ζ tycli naj- 
zwyklcjszych objawów stajc sic- 

powazna choroba zoladka. Trine-1 
ra Amcrykaúski Elixir Gorzkiegol 
Wina moze zapobicdz takim na—I 
stçpstwom. Utrzymuje on zoia-j 
dck cxysto, dajc zdrowy apctytj 
do jedzenia, pomaga irawicniu íj 
wzinacnia caíy systcm. Cena if* 1.00 
\v aptekach. — Ludzic którzy 
cierpij¿ tcraz na rcuinatyzni i neu- 

ralgia powinni usiuchac naszcj 
rady i spróbowac Trinera Lini— 
ment. Lckarstwo to okazaio siç 
niczniicrncm dobrodziejstwem día 

tysiçcy cierpiacych. Pomaga rów- 
nicz przy zwichniociu, nadwyrç—I 
zeniu, opuchnieciu itd. Cena 25 i 

üOc w aptekach, poczta 33 i t)0c.— 

Jos. Trincr, wiclkowytwórca le- 

karstw, 1333—1343 S. Ashland 
ave.. Chicago, 111. (Ogl.), 

Otrzymalisniy zapas „Snowhite 
Shampoo" inydla, takie które czv- 

! ni wlosy lekkic i puszystc, czysci 
¡je. usuwa lupiez, zapobiega swie- 

! rzbieniu, 15c kawalek. Xa sprze-'j 
| Jaz u j 
| Wieboldta, i we .wszystkich do- 

brych aptekach, lub piszcie do 

Snowl ite Laboratories. — 2134 
1 
Milvvaukee ave., Chicago, 111. 

(Ogh) 

Uzyskaí dziesiçc funtów. — 

„ Przez dwa lata zdrowie moje zo- 

stalo nadwqtlonc"' — pisze pan 
A. Mantek ζ Cry&tal City, jMan., 
— ,.iecz pcjf'uzyciu dwóch butelek 
Dra. l'iotra Gomozo. poczulem siç 
zupelnie zdrowo. Podczas ostat- 

nich dwóch tygodni úzyskalem 
dziesiçc funtów". To stare, odpo- 
wicdzialne, przez czas wypróbo— 
wane lekarstwo, nie jesl sprzeda- 
wane przez aptekarzy. Po infor- 

macye piszcie do: Dr. Peter Fahr-^j 
ney and Sons Co., 19—?5 South 

Hoyne ave., Chc'ago, 111. (Ogl.) 

Kto chce rzvtac naileusze co· 

naszego agenta na Duncan i okc 

.jcç i zaabonuje sohie Dzienm* 

/icnne pismo polskie, ;.iech su 

vde r?o nana F M PAWnt τ 

Senoîa Herbatai 
r 1 J, 

Jost ni<?zrú\vna.iiym árodkieni na I 
xntwairilzrulr, »·«*»I Klony. w j r/iity «.kór- 
ne, kiiNzel. /nzlvliirnla, Δj"Mpi»pnyv, nlo- 
■trnwuoáé i hemoroliljl jt-at znakomi- 
tym Srodkieni na il/.isiliinlc Wiitpiby i 
nerek. 

Señóla jost l>oz wam>len;a najznako- 
mitszym i uujpew nicjszym czyáolclelem 
krwi. 

Senula. jest nifezawoiluym árodkioin ku 
zapobiezuu!u rozmailytn chorobom i>o- 

cliodzjjcym od zatwirilzcnia. l'ijcie tíc- 
nolç ¡ bfjzieclu Z'lrowyin! jale ryba. ! 

SEÑOLA DRIG ( <), Kol Inc. | 
2923 Milwaukee Ave. Chicago, III. 

iJak One Oszczç- 
dzaj^ Mydlo 

Aby oszczçdzic prace, czas i ! 
zdrowie, aby oszczçdzic tarcie i 
darcie wasze.i bielizny, aby 
zmniejszyc wydatki na mydlo, i 

aby uczynic. wasz$ odziez ániez- 
no biaía, uzywajcie NRG (Ener 
gy) tableciki do prania, do przy- 
sziego prania. Nic zawieraja pa-| 
raffin, lugu ani innvch szkodli· j 
wych ingredyeneyi. Na sprzedaz 
u waszego grosernika vv 5 i 15c 
paczkach. 

SRS ¡ 
LÁÜKPRY TABLETS 

ftosztowna roraaa uarmo 
Pr y<]\ cío ton u*'on ^o: 

CHICAGO OPTICAl CL NIC 
6/14 Weotwrlh ht. Chicago. 

NOKWUMtO 

Adres — 

$| GOIÓWKI COSIAWI WAM 
JAKAKOLWIEK COLUMBIA 

Λ GRAFONuLÂ 
I Reszta na latwe splaty, 
i BEZ PROCENTU. 

Teraz kazdy moze posia- 
3 dac grafonolq. S1.0O do· 
I siawiajq wam. H ybierzcie 
I sçbie rekordy, JResztq mo~ 

I zecie splacic ratami. 

! Grafanola Kcmplet 
I l'i'-kna Columhia uraf'oiiola 12 u- 

Sj tworów, 0-10 calowych podwój- < 
I nycli re'orduH Ain Λ 

j ^«mpklNie φ4Ζ.υ U 

Grafonola Komp'et 
I Grafonola i;aliiiiet do rckordâw, 
I 21 utwory (12-11) caloiryrh pod- 
ra wójnych rekordóu A A Λ 

I ^»»DiH,uc Î|)/4.UJ ë Ta Maszyna 
$75 

¡une Mas/yny SI5 f)« S200 
IMti du^o'ltiustï iiaszych kostinucrów sprowüilziliMiiy gjibiiicty, Li'»rc nitï 

wjHiszcwijq od^'losn /. zcniipIiy..··. 

Mumij zaivsze na skiadzie 

kompletno wgbór polskich rekor 
dów. Przyjdzcie i posluchafcie. 

Otwarte we Wtorelc Wiecz rem. 

mm 

Zatwardzenie 

ust^pi bezwiocznie, je ¿el i siç za·! 
/νua Scvera'á Liver Pillá (Seve- 
ry Pigulki na W^troby) zaueza- 

su. Przekonat siç υ tem p. To- 
ma 5 ζ Sitko ζ Manitold, l'a., a 

pózniej nain pisai nastfpujaco: — | 
,.Severv Pigutki ua V\ atrubo sa 

wybornym srodkiem przeezvsz-i 

czajacym i leczniczym, ua zabu- 

rzenia \v4tr0by, zatwardzenie. tç· 
py bol gluwy, zavvroty \v glowie. 
zôhaczkç lub zólciowoác. Kosz- 

tuj$ tylko '¿5 centów — wszçdzie 
w aptekach. Jezeli nie mozna do- 

stac w pobliskiej aptece, wysle na 

zamówienie wprost, W. F. Seve- 
ra Co., Cedar Kapids, loua. 

(OgUj 

MIEJCIE RDMIEfÎCE 
ΉΑ POLICZKÀCH 

Bçdziecic AYyglçdaé Lepiej — 

liierzcie Olive Tablets 

Jezeli macie skôrç zólta—cero blada— 
jçzyk oblozony—apetyt ζ h'—mesmak w 

tistach—ezujccio siç leniwo i ¿lo—¡>υ\ν»η- 
nijcio braé Olive Tablets. 

Dr. Edwards' Ulive Tablets—zastç- 
pujqeo kalomcl—przyrznuzono zostaly 
pnjez Dra. L'JwarCa 17 po l;:tacli doá- 
niadozeria ζ jego pacycr.tami. 

Dr. lZdwards' Olivo Oil Tablets f.*i 

czysto roílinnym preparatem, z:nie- 

szanym ζ oIíwq. rozaacie je ja ollwko· 

v.ym lvolorzo. 
Aby niic¿ czysta, rósowa coro, oezv 

poíno blasku, pozbvé si? pryszezów i 

pozyskac rze¿ko¿c mlodosci, nalezy dojs'é 
do przyezyny. 

Dr. Edwards' Olivo Tablets dzialaja 
na wrçtrobç i zohulek jak kalomtd—nio 

«prowadzaja wszakzo niebezpiccznych 
skutków. 

Pobudzaja ono ¿óle i pokonaj) zat- 
wardzpnie. Oto dlaczego miliony pude· 
lok sprzedaj^ siç» roeznie po 10c i 25c za 

pndelko. λ\"β wszystkíeh aptekach. 
Bra*· po jednej lub dwie 00 wi«?¿ór, a 

zauwazy ti? przyjeianc ekutki. 
(û£î.) 

'-íisci^ ιο co wam da- 

jemy. Czy cicrpicie na ból glo- [ 
wy, hib czy drulc slç wam zlewa 

gdy czytacle? Czv jeateócie spia- « 

cy, lub czy was oczy pala po czy- 
tani'· iub szyciu. Wszystkie wy- · 

mienione dolerMwosci síj. symp- J 
tomy siábycb úcz. My umlejçtnto « 

1 ZKOZL'MIALK naprawl-my 
wszystkio dolegliwosci 6cz. ¡¡ 

Przeszlo 40.000 zadowolonycb u 

Lostumerów jcst dostatecznym J1 
dowcdem naszej uinlejçtnoscl w (' 
leczeniu waszych 6cz. Nasze ceny ¡i 
sa uniiarkowane i GH'.\RA\jl'- <¡ 

» JEMY ZLPELNE Z.4DOWOLE-. 
? ME. 

roOPCTOR A. LITVXN 
I ΚΗΛ MiLWAUKEB AVENUE rôg EL8TON AVKNUI·: 

Nowe urz4- 
dzenia do le- 
Cíenia za po- 

moca elek 

iSzü 

Le< xy cboroby m^czuo, clain 
i dz oci wladueiui meaycyotiml 

ap«c/*ln% awa|| n» «vaaelkl· 
('bmnirin* choroby. 

Ou<tsl»7 oflao» ·: CM 9 ranodo θ wlecto»·® 
kaldfgo dnla. We cz\*frtek pop^tudnlu wy 

fcczole leciy ehuroby kobitoe. 
Tele fou ittouroe Λ 7 34. 

Odwiedza pi 
cyentów we 

dnie i w nocy 
Kaidegocza- 
su gtiy z&t^á. 

III —mmmmm— 

l!V7í8jc¡e na Sw3 Oízyl 
Zaopatrzcle Je w dobrze doR*ao- 

wane okulary. 

Gdy wam druk inl^a przed oczy- 
uia podczas czytun,a i azycia, gdy 
derplcie na bóle glowy, wtenczas 

powinnHcie nosM okulary. — 

Zawierzcíe swe oczy apoeyaltécle 
6cz, ktéry nía 15 lat praktykl na 

Wojctecüowie. 

JOHN J. SMETANA 
SPECY ΛΙJSTA ÓCZ. 

Z80! SO. Λ-ΝΙΛΜ) AVF- 
Rflg lSej ul., 2gle piçtro. 

NAD PLATTS'S APTEKa 
UWAíA.fJIK A MÓJ NAPI3. 

I GODZINY: CM 9 rano do 9 wle- 
! czorem. — W n!edz:clç od 9 rano 

do 12oJ w pol. 

Klaelvczno Poiíczochy 
i Han 'aze. 

Aparntv na KrzyHorosty, 
Szíuo/ne Kçce i Nogi 

— po cenach fabrycznvch — 

Xobfeei uelc7i di» Pulí 
Cate β-te piltro. Hiérrete e'.ewalor 

— Rok ralo^enís 1860. — 

801-803 Mlwaukee Ααθ. 
Ch.r»y Are. 

Otwarty do 7-ej {Jod*.; ** oUdrleiç 
od 9-ej do 12<). 

Poieki !>entysta 

Dr. IV. Schrayer 
Βββ rvtlhvnukee Av. cor. R tcioj 

WizTttk· Rfbet» Gwartatowaoa 

ÜR W. £». » CHHA bN 
POLÔK1 LKKAIIZ I CHXKUHO 

Bœcyalnie wc wezyeikti'ti chorobacb αιςίοζηι 
kobict i flzicct. 

027 Noble ul. Ί el Monro· 10O4 
Uocb iyi 8t*l rinn do Btrt wimu 

Dr. Sienra inowicz 
¿alt»7.ví LECZNK'E, 

ujms>. gd¿ie leczy 8 ecv- 
1-ÎÎ3 aime choruty 

Milwatkce Ate. kobiecv bei 

0 i 2-7 » iltfa. «i ^^fyoperaeyi. 
10-11 r*io. Tflefia Miirn 
M.'ESZKAME. 410S N. AV RS AVE. 

Tei«*íon Irv η <2 i »^I7 
fnyjmvjf Ui de Itciniey m'j*» «'»'· *tfot. 

PlOTil II. suiwaOa 
ADWOKAT 

Mf p«irh»rn l'llu. I'nhAj III 
Telflon Km lolith 76Λ 

Oo wlerriir wi'rócx ¿r ilj I lohotf 
teatral 1'nrlc Λ ». I «11η»ρ!»ι·» A τ ·»Ι··ΜΐΙ· 

Tulrtun ¥*βΙιι·«Ι1ο S'8l 

Telefon Casal «840t 

Wïncenty G. Ponic 
ADWOKAT 

PraktyUuje we wszy-stklch Md'ch 
Wyrabia wecy.nkie legalne pap.ery 

G.-d7ÎnV W1r*iaor«na o<l e.tej do ft.tej 
«miluy. »r nl#d*lelç reno od 10 do 19-ttl 

1ΘΟΘ S. Aahland .Ave. 


