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— Woodrow Wilson 
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Nie Wstydz sie! 
Gdy powracasz do doma ze árdd· 

Β· tercia. ze sktadu, ofisu lub fabrykl, 

k»p sobie DZIEXXIK CHICAGOSKI 
1 émiaîo czyuj w tramwaju lub *a- 

fonie. 
DZIEXNIK CHICAGOSKI mozna 

«taie nabyv.aé nu naatvpuj^cych a»· 

roznikach: 
State i Madison — przed skladen 

departamento λ y m ,, Boston S'or·". 

State i Madison — przed aptek% 

tir m y Buck and Rayner; 

State i Madison — przed ekladem 

desartaraentowym flrmy Caraoa. 

Pirie. Scott and Co.; 
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H SliHe i llurrisoa; 
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Od eiiwili wydauia przez prc- 
zydenta Francyi Poincurc'go 
dekrotu w sprawie utworzenia 
Ρolskiej Annii i tom banlziej 
od chwili, kiedy tç ariniy zacz^- 
lismy tworzyé, znajdujemy siv 
w wojnie europejslftoj jako sa- 

moistna stroiia czyiina i we- 

dhig tego naleiy nam postçpo-j 
wat'. Dotychczas Polaey wal- 
czyli i krew sw$ przelewali ja- 
ko zohiierze nieinieccy, austry- 
accv i rosyjscy, albo wolonta- 
ryusze w obcych armiach, ale 
obecnie sprawa wzi^ta zupehiie 
inny obrót. Dzis wystçpujemy 
do boju juz uie jako poddani tc- 

go czy owcgo pañstwa, nio jako j 
ochotniey obcych legionów, lubj 
zaciQgniçci pod czcigodny 
sztandar ¡Stanów Zjcdnoczo- 
nych konskrypcvjui rekruci, ai 

jako saiuodzielny i wolny naród 

polski. Ζ tem rnusimy si? liozyc | 
i wedle te<ro nalezy nam dalcjj 
postfpowac. 

W dawnycli czasaeli spo¿ob 
prowadzenia wojny polega! na 

tem, ¿e kto mógt i ehciat, czy zo- 

stal Zmuszony dzwigaé oroz, ton 

szedt i bil, reszta zas ltidnosci. 
o ile nie znajdowaïa siç w kraju 
najeebanym, prowadzila zywot 
zupeínie pokojowy, nie róznia- 

cy sie niezem od zwrktego, jak 
ehyba tylko troskç i niepoko- 
jem o tycli, którzy byli blizcy i 
odeszli w krwawe zapasy. 

Dzisiaj ezasv zmieniiy si\> zu 

p<*tuie. Kiedy w d'awniejszych 
latacli o zwycifstwie decydo- 
waia wyfycznie sita walczgeyeh 
armii, dzisiaj na równi ζ woj- 
skiem waznvtn czvnnikiem stal 

-iç caty naród, bez' solidarnej 
pomoey którego najlepsza ar- 

mia nie nio jest w stanie doka- 
:;u\ Bez odpowiednio zorgani-- 
7o\vanycli sroclków komunika- 
eyjnych, bez potrzebnego zao- 

•atrzenia w odziez,zywnosé i a- 

raunieye, co wymaga jednolite- 
vo zorganizowanîa calego naro- 

hi, jak niemniej bez potrzebnej 
'o takie«<o zorganizowania jod- 
'íülitoííri opinii publicznej — 

najlejsza armia rausi poniese 
Vleskv. Dowodem na t<> najlep- 
>zyni cliocby niefortunne boje 
rosyjskiego Mikolaja Mikolaje- 
vieza, który minio swój nieza- 

przeozony talent wojenny i 

nrzeuagy liezebna karnegro i 

bíjdz co bijdz dobrego, jak to 
nawet sami Xiemcy przyznajjj, 
íohiierza, nie zdoíat sprestaé 
lawinie teutoiístwa. 

l>latego obecnie wojujaee 
narodv znniszone sa mobilizo-- 
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wat* nie tylko swoje armie, ale 
jnz cale spoleezei'istwo. Widzi- 
iny to w Xiemczecli. Anglii i 
Franeyi, a ostatnio i w Stanacli 
Zjednoezonyeli. Do walki ζ wro 

giem stajç juz nie sanie karabi- 

ny i arniaty, ale olbrzymia ma- 

china wojenna, w której kazdy 
ezionek spoJeczeiístwa staje sie 
kólkiem, poruszaj$cem sic» w 

takt praey ¿¿rtównogo motorii. 

Azeby zwyeiçzyé, trzeba zmobi- 
lizowaé ivszystkie sily i wrogo- 
wi przeoiwstawic zupeínie jed- 
nolity front wojenny. jeden na 

przodzie ζ zohiierzy i bagne- 
tów, drugi na tylacb, ζ ealego 
ua rodu. 

λV rnysl tego wskazania tak- 
zt' i niy postfpowai· powinnis- 
iny, mobilizuj^c do boju armiç, 
a 11a tylacli oparcie día nioj w 

eateni spoleczeiístwie. 
Co siy tyczy organizacyi 

pierwszej, to juz zaczçta — i 
da Bóg, — pójdzio dobrze. 
Wíasciwa rekputaeya zacz^ía 
siç dopiero w tvm tygodniu, a 

mimo to ju¿ w przeszíym za- 

eiçgniçto sporç liczbç ochotni- 
ków. Idç mlodfi i starzy, idç 
samotni i zonaci, id$ zwyczajni 
roj^otuicy i ljudzie wyksztaíconi 
— wszyscy sobie równi i wszy- 
scy nieodrodne dzieci jednej 
matki-Polski. W Chicago zapi- 
saJo si? do tej pory przcszlo 
fx>t tysiçca wolontaryuszy, w 

Detroit w pierwszycli trzoch 
dnincli po otwarciu stacyi re~ 

krutacyjnej równo sto, ζ Mil- 
wankee wyslano w nierîzielç» na 

poczQtek do obozu w Kanadzie 
66 zuchów, a ζ innyoh miast 
niemniej radosne i dobre nad- 

chodzç Triadomosci. Tak wiço 
wszystko zdaje siç wska^vwat' 
na to, ze piobilizacya ludzi pod 
karabin pójdzie dobrze. 

Pozostaje nam jednak jesz- 

cze do przeprowadzeiiia mobi- 
lizaeya iiina, calego sputeezeii- 
stwa, która atoli pod pewnymi 
wzglrdaiui nie da — nieste- 
ty — tak uskutecziiic, jak u in- 
uycli narodów. Ziomia polska 
zajçta przoz wroga, ludnosé 11a 

niej znmszoua stuchaú jego roz- 

kazów, a w dodatku nie nia m'y 
joszeze bwojogo wlasnego i*z:jl- 
du. Dlatego niobilizacya nasza 

na tylaeli armii nie moze byc 
taka jak w paiistwacli od po- 
ezîjtku wojny samoistnycli. Xic 
mozemy zorganizowac wyrobu 
i dostaw amunicyi, odziezy i 

zywnosci, brak nam centrali, 
któraby sknpiaía nasze finalise 
na cele wojenne i przeprowa- 
dzala odpowiednie operacye jak 
np. Pozyezki AVolnoáciowe w 

Ameryee — nie mamy nigdziel 
akredytowanych naszycli re- 

prezentantów przy obcych rzij- 
daeh — i dlatego pod wielii 
vrzglçdami praeç zaezynaé niu- 

simy od podstaw, albo opieraéj 
siç na narodacli nam przyjaz-i 
nyoh. Dzi^ki takiemu opaivin 
powstaje obecnie Armia Pol- 

ska, majjjc to pewnose, zo wai- 

czy jedynie za l'olskc, a na ka- 

rabiny i armaty bodzio inicc 

karabiny i armaty, nie za.s ko- 

sy, paîki i dubeltówki jak nasi 
ojeowie. Dzioki temu oparciul 
sie wiemy, ze Armia Polska be | 
cizie walczyé τν tycli síimvcbj 
warunkach jak angielska, fran- 
cuska i amerykaiiska, a porî! 
wielu wzglçdami lcpszyoli jak 
niemiecka. 

Aie w mobilizacyi „na ly- 
hu'li" pozostaje nain samyni jo- 
szcze do zrobienia rzeez bardzo 
wazna, którd powinna byïa by<: 
uskuteezniona juz dawno temu, 
której jecnak przçprowadzic nie 

potrafilismv dzirki maeliina- 
ovoni kilknnastn sprzedawezy- 
l:ó\v i nowoczesnych targowi- 
?zanA którzy przy nujconiu 11a- 

rodowej kadzi prastnçli wveia- 
írac ζ niej marki i korony, oraz 

budowac tron swr-j p?iMidowi<'l- 
kosei na riemnocio i naiwnosoi 
otumanionyeh. Ta robotg, jaka 
pozostaje nani do przeprowa- 
dzonia, jest wyeliminowanie 
zupehie poza obrçb polskiego 
spoleczcústwa jednostek sprze- 
dajnyob, poswieoajaoyHi wlas- 

nej ambiryi spvawe ojcv.ystij, 
oczcrniajaoych na> przy kazdcj 
sposobnosci przed obeymi i 

wprowadzaj^cych w naród nie-1 

zgodf i zamioszanio w cliwili. j 
udy front nasz powinien byé 
absolutnie jednolity i .jak gra- 

nit twardv. Tycli rzeziiniesz- 
ków opcrnjQcyclt na kieszoniarb 

zgfodzonej do ostatocznosci 
Polski prze-pçdzic nain konio- 
cznie trzeba ζ posrod swego 
grona, wy^nae miçdzv iniiycli 
rzoziniioszków i sprzedawczy- 
kow, a nie pozwolié na to, aby 
przeszkadzali nam w leezeniu 
tego, co oni juz zgan^renowali i 
zatruli. 

Bieg- wypadkóvv dziojo\rych 
toezy sip szvbkieni kolein i pra- 
ca nasza pod wspoinnbmym 
wzglçdem równiez musí bycj 
szybka. Xie mozna juz dliriej 
zwlekac ζ przegonieniem ivil-l 
ków zamaskowanyeh ζ owczar- 

ni. 
O kirn mówimy, to (Jzytelni-! 

cy wszyscy dobrze wiedza i ro-| 
zumieji). 

.uowimy o κιιριοηνηι za <"o 

dolarów przez Austryç zdrajey 
Mazurze i tycli pismakn··!! i a-' 

cfitatoraeli, którzy ζ η i ïh \v jo- 
dnç dma dudkç, choc' dotveli- 
ezas nio mn joszczo zupohiio o 

czywistych dowodów 11a ie'i 
sprzedajnosc. 

Dtugo o mch milczeliímy, alo 
obocnie juz milczoc poUkie >n- 

mienie nie pózwaln. Icli robo ι a 

w ostatnich czasach nacethc- 
wana jest takíj perfidyy i 
powiomy wprost — podJosclç, 
ze dhizej juz 11a to oczn zamy- 
kac niepodobna, η ζ kanalii) raz 

trzcba zrobic porzQdok. 
Oto dzis id;} nasi „chN)pcy" 

do bojuî Id;; shizyc Ojczyznic. 
Xikt im nie kazal — id;¿, bo tak 
svrój pojmujQ szczytny obowiy 
zek i díug ziemi swojej. Zosta- 

wiajy dzieci i zonv, alo to nie 

kíad;} im siç na pro#, a miast 
tego, mowiç: „Xieeh was I5óg 
prowadzi — na boj, na boj!" 
Id$ w ziem daleka i ¿miertelne 
transze i nio wiedzç togo, czy 
icli cíala nio rozszarpiQ, kruki. 

IdQ, bo tak clicieli, — bo bo- 

haterzy. 
Λ gdy oui tak boz zastrzezeii 

oddajç siç ojczvznie, sorce jej 
¿ywe dac i krew za niq. wylac 

gotowi, bhizeiîsko soeyalisty- 
czuy swistok tutojszy czy dc- 
troicko austryaeki ¿mió kpió 
ζ Armii Políkiej i lym bohalo-- 
ri>m uragac. Posiwiaty w kon- 
kubinaeie „prol'(sor'' rlice «la- 
ie j Polaków iiezvc i pu bezdro- 
zaeli wodzi<*. Zlodziej ksiyzpk i 
bincharz chco im prawa dykio- 
wa<\ 

Τιι juz wszelka cierpüwosc 
si^ koiíczy.... 

Jestesmy jako naród w uoj- 
nio i nasza Armia musí micc z¡\ 

soba solidarny i zjedn.w.zony 
cah* naród. Kto teína przeszka- 
Jza, ton niech idzie preez, albo 

potrafimy sami go wyrziica·. 
Día niego niema micjsca na za- 

dnein polskiem zebraníu i \v za- 

dnyin polskini doma. ü.iy nie 
pomogg síowa, inaczej sobie 
trzeba ζ nimi poradzic. Przez 
Boga zywego Î Dhizej nam 

zdrajców afii samolubów várúd 
siebie tolero^vac nie mozna. 

Uznawac na m wszysíkim 
wolno teraz tylko dwa has la : 

Día tycli, którzv mog.; 
dç> transz — 

Día tycli, co musz.j z .sUu' : 
tworzvé front jednolity ν »b<;c 
wroga. 

Kto tema przeszkadzn, n:ech 
idzie precz. 

Jednolity front wobec moga 
stworzyc mnsimy i stworzymv 
go. 

'OLACYW AMERYCE. 

Ζ UNIWESSYTETU 
ST. LOUIS. 

WOJXA AVOlîKO IJCZHY 
STVDKMÓW. 

Pomlmo ¿o n-ielu studentôw watg- 
pHa lub zoslaîo wclegniçtych do woj- 
ski, jednak pvfry na rejestrzo St. 
Lou's rnlworsytetu sn dosyc pokaz- 
ne. Zeszlego roku ogûlem bylo 1660 

studentôw, tepo roku za pisan j 1G G1. 

W kursio klpsyrznym I prawnym 
llczba studentów n'çco slo zmiejszy- 
ia. Llczba zas w szkolo wyzszej 1 han- 
dlowoj, jakotf¿ 1 mcdycyny znacz- 

nlo Rie powlçkszyla. 
Wojna. zdaie si?, ozywila ducha 

nnnkowcRo. albowlem tego roku w 

T'niwersytccle brzml jak w ulu o<l 

pracy tak w£ dnlo jako i w no;\v. Ci 

którym czaa ir.aczoj nio pozwala. 

moga uozfszrza·* do tak zwunej. szko- 

ly nocnoj. 
J. A. Kac/.niarck. 

7 t lIEliSKA, MASS. 

Pnm'nio n^r^lwi ,.nio Imw si·,· 
opnlem" poiiekîa Ho dotkîiwlo trzy. 

Irtnia Maryn Zumownn. bawiac s> ν 

kuchni pudplkiom zapaf^k. Xa dzlcr- 

ku zajç'o s:'o ubran!?. Matka dotkil- 

v.lo poplekla Fie w rç^e. 7τη::η po- 

trafila oelcû na dzieckn przytlumtf. 
Marya leiy w szr'it-» 1 -? ..Frost Hos- 

pital". Im!ç jcj znajdujo si? na liscie 

¿mierda zagrozonycli. 
Wypadek mial miejsco pod nrem 

35 Winnisimmct ul. 

Ζ WINMPKG, MAX. KAXADA. 

Z>i]KMy.»(ko>vane na «y* lut'm z.o-- 

brnn'u ZV'lnoczenia Towarzystw Pol 

sko Katolickich przed dwoma tygod- 
ninni akcye lia Dom Po'ski sa na jak 

najlepszej drodze. W towarzystwach 
poszczegâlnvch do Zjednoczenia ua- 

ïeiQcych zabrano sîe do pracy ¿ywo 

i ζ cnergia. Dwa towarzvstwa, nr'ano 

wicie: Hractwo ¿w. Ducha i Gniazdo 

Sokolów, iir. 212 Ζ. S. P.. odbyly ju¿ 

bwoJo rcgularne posiedzenin, pierw- 
sze üiJ zebrania ogólnego i «prawç uk 

cyi omawiauo na nich übszernle. — 

l'róoz </.tonkó*v\. któryHi kazüy o- 

bu\vi;jzko\\*o musí zakupii· jedn¡¿ przy 

najnmiej akcyv. llractwo ucbwalilo 
ponadlo zakupir ι κι razii· I ·) akuyi. 
Guiando Sokolów równiuz· xukupic 
ma /. wlasmj kasy wiçks/y i lose ak- 

cyí. YVszysey prawie, którzy posiadali 
dotychczas asygnacye. zglaszaja ¡¿iç 
t^raz ζ zydanieni zamlany lychze na 

akcye. 

/ υΐΊΤΛΓ.Ο, Ν. Y. 

Paulina üsowskn, z pur. 12 Chur- 
chill ul., 11a Blacl: Rock doniosla po- 
lievi, ze zgubüa $1S00. 

Plenigdzo te oszczçdzane przez dlu 

g:e lata, jak sarna zeznaía, ñor,Ha 

zawszo przy sobie i míala je wrzyte 
w spodnic·;. 

Przed tygodnlem jcszcze je.przeli- 
czala. az one;daj dopiero spostrzeRla j 
¿e ich nicnia. Nie wie nieszczçsna na ί 

pewno, e;*y pi-Miiqdze le zgubila, czy ι 

te/ zostr.ly skradzlone. Xikt o tcm 

nie \vud.:iaf. ze tyle pienlçdzy nosila 

przy sobic. — Cliyba, ¿e jn kto tîst:»t- 

nimi czasy podpatrzyl i dobral «i? j 
przy sposobncj cliwili do nicli, gdy 
siiodnlca \vis;a!a na liaku. 

Osowska widac nie Ufala bankom 

i kasie oszczçdnoscl. Teraz nía naucz- 

kç, tylko za kosztowny, jak na pr/.o- 

cietna kcbietv. 
Nie plcrwsi'a una i nie ostainia pa- 

da o fiar a wlasnej.... naiwnosci. 
b — 

\V nasu- pu;acych míejscach ι 

na Town ui Lake inozna otr^v- | 
::iac „I)zientiik Chicagoski : 

30CHNIAK — j 
1315 W. 43-cia ulica | 

WOJTKOWSKI — 

452-4 S. Ashlana ave ¡ 
CICHOWLAZ 

4G12 So. Lincoln ulica 

RRUPOWTCZ 
171C 4S-ma uiica j 

.VIIELZYNSKI — 

1714 VV. 4S-ma ulica i 

ÜKADEL — 

1718 VV. 47-ma ulica | 

¿TREJSMAN — 

4809 Loomis ulica 

LOPACIÑSKI — 

4659 Gross ave. : 

TALAN — 

1032 W. 51-ta ul. Sk!ad paszv I 

RONDS — 

I 

47-ma ul. i Racine avt 

PRAWDZIWE ZASLUGI 
WYÇRYWAJA- 

NOWY WVXALAZKK INDOR8OWA- 
NY PKZEZ PKOFKSYA LElíARSIi.}. 

Jt'sll potrzebujeeio lekarstwo. posta· 
rnjoio siç υ najlopszo. .To¿oli .jostosoie 
znieebvcoui, pos^pni, zirrytbwani. \vns¿ 

zobjdok slaby, brak apetytu, cierpioio 
na zatwardzenic. Wasza wytroba, uor- 

k¡ i pveherz sy skivpowano \v swoj 
dzialalnosci, ealy systeui josi obarozo- 
ny, nerwy. íuóz^ ¡ kaády czlonok jo&t 
ooiçzaly, Xa tu ros Ordorly laxativos, sa 

tein co putrzobujocio. Olio wyczyszczai 
wn^trznosci i pozostawijj jo swieze i 

kazdy or&aii bfdzie dzialal uaj^opioj. 
One przywrócij waui upokój, odiuówúj 
odwaírv î uozynij] zyeio niiloni. 

X;«H-b Natures Orilorly laxativos po- 

mo^} toj nadzwyozajnej niaszyneryi 
waszego ciala do uaturaluogo funkcy- 
ouowania. 

D\v /* desda pioó oentowe pudolka na 

sprzodaz za gwaraneyq przez Moeller 

Bros., Wiebohit and Co., i \ve wszyst" 
kieb aptekaoli. (Ugi.) 

// — 

^ ==^| 
I Goi Choroby Skórne 

Nie potrzeba cierpieé na egzemç, zesz- 

pecenia, w^gry, wysvpki, i podobne przy- 
padlosci skórne. Trocbçzcmo, kupionego 
w apterc za 35f?, Inb ekstra ciuza butelka 
za $1.00, i ζ a ra ζ przylozonefo, zazwvczaj 
rrzyniesie natvchniiastow,-) ulge \v doícuc z- 

liwem ¿wierzbieniu. Czyáci, koi skóre i 

foi szybko i skutecznic viçkszosé chorúb 

skórnych. 
Zemo jest zadziwiajacym, przenikaj;j- 

cym, znikajgcyni plyncm i koi najdelikat- 
niejszij. skór^. Nie jcst tfusty, latwo'go 
stosowac i tanio kosztuje. Dostan go 
dzií i uchron 6iç o<I przj-szhrh cierpicú. 

"" T)>e E. \V. Rote Co.. Cleveland, Ü. 

(ogtj 

BlîLK W RAMIOXACII Γ λΥ ! 
ΙΜ,ΚΓΑΓΠ. szt.vwnoM*· karku j 
I w orólo wszclkio liólo ustç- 

jjiij;jl przcd Sloa:i' Liniiuontóm. 
N'ie wcicraj ko. i'olrj tylko j 

piaeo miojsoo a <>n sani ws'aknie i ·! 

ustinln l>r*\ (V.vst v.y ni/, kleisto p'a- | 
s'i'v i thisto nía-ci(> i ni·· ilr.l/.ni (wcj I 
skóry. 

Miej lnit^lky J'od rçky, 11a liólo ¡ 
reiimatjTzn»·. ui'nvowr, notluczrnio, I 

;nvlcl:n:Ç'ia. b<"» 1 zçbôv.·. na poda^rç i | 
sztywnos,· niiesni. — W kazdej a Pío- ι 

c» luitvlki pu 'J~m·, ."illc ¡ $1.01). 

Ta jest nkurat co si? stanio josll u- j 
iywaé bçdziecie X. It. imergy) ta- 

Meclki do pra.'.ia. Te uove tablrclki srj, 

rajwîçkszç pomoejj, o jakiej kleJykol- 
wloîs siyszcliScio. 

X. 11. <». usuwn jq, brud, thifzcz pot, 
p!amy oil owocu 1 knvi pra'.vie natveh 
mlast. C»«zcz?dzaote polow? niyd'.a i 

2-3 rzçici pracy ! c'zyria ulzíez ¿nïttf.v.o j 
Llalg. X'c uszkodzi ry\. Adreso wa£ l'nr 

qnlinr Mona >lfjc «'o.. lioom 1107 110 ! 

Λ\". Vnn Iliircn Sí. Cliii-ago. 

! LAUNDRYTABLETS 
TAHI.KCIKI IK) ΡΚΛΝΙΛ) 

Senola Herbataj 
ji-s-î. nit-zrúuruaiiytii árotlkicm lia 

r.atwaVilwnl»·. Ι>Λ1 nliuvy, « jτ/.iiiy skrtr- j 
ne. l«.aw/.el. y.ay.îvIticula, il,VH|U'¡i!<,vr. ni·'- ! 
Ktrawn>»í' l lieimirolily; jest ztiakoiui- 

I tyni Sroilklein 11a <lzlalanie \\iju«»i>?· i 

¡ ucrok. 
Senola jesr boz watpienia inijznako- 

I r.iit.-zyin i najpewiiiejszym ozyscicielein 
I kr'vi. 

Seno'.îi jost nn-zawoilnym ároilkiem ku 
zapofoiezeniu rozmaityin choroboni po- 
dioJzacyni oJ /atunr.lzenia. Pijcio Se- 

r.olç î b'.' Iziecie zdrowymi jak ryha. 

jSENOLA I)Rl'(ï ('(). Net Inc.! 

12923 M ¡waukee Ave. Ciiicago, III. ■ 

Kahln Iiupset- 
lia nía 
iiuíirci-á'* 

24 GODZINAfH 

U«8Zajcla na Irnitacy?. 

WYDZiFXINY 
SEKRECYI l¡ 

uUdiie w 

FRANK KLAJDA1 
KONTRAKTOR BIJDOWN CZY 

Buduje dumv, szkoiv. koáool.v I hul«. Robi ro» 
ninite i>r*eróbki or.tt rep.iracvt». 

1351 Noble ul., rôç Blackhawk'olicj ! 
*%·.. .. Ψ Il..„.u.u.· ·· ·> » « 

U». VV. Si. f CHRA'i EU 
POUSKI LKKA11Z l (.'HIRURG 

Bpecyalnn.* we vr&zystkicii ch<nuÍ'Bfh nicéczrzi 
kobiet i dzieci. 

927 Noble ul. Ί el. Monpoe 1RS4 
Uodz. oü WieJ rano do BieJ wiucs. 

Ony bnrilzo utnlnrkowmia·. 

ΤοΙβΓοιι llnrniuruvr ·ϋ£Î3 

Dr.Sieminowícz 
zaloívt lecznicç, 

gdzie leczy si ecy- 
aluie choroby 

kobíece bti 
operaeyi. 

OFIS: 
1223 

Milwavk ec Ate. 
0¿ 2-7 wlect, w «¡ali. ·* 
10-11 me. X*!ef·· Μ··γο« 
M!ESZKANIE: 41·5 Ν. AV RS AVE. 

Teiefon Irv ni » »·ί7 
Przyjrau)· tez di Itemicj p*Ijíb· I ei»f* xy** 

1 

Dlaczego macie plació rcnt, gdy mozecie kupic jeden ζ naszych 
dv/u-pietrowych murowanych domów ζ mal§ wplatg; reszta 

w ma!y«.h miesiçcznych spîatach. 
Mnniy tylko â wiecej domów, którc wykoúczone, a voz- 

poczçlismy budowç 0 nowych w tym tygodniu, a wiec przyjdz- 
cic du ñas dzisiaj lub w nicdzielç i przyprowadzcic swoja ¿o- 

ne y.c soba, a z'adziwicie siç gdy uslyszycic cenç i warunki, na 

kt"rycli ofiarujeniy takowc. Te budynki sa gotowe i wprowa- 
dzic sif* mozna natychmiast, a znajduja si? o p.*»í bloku od pol- 
í-kie^o kosciola i tylko pót bloku od olbrzymtej íabryki — 

Crâne Company. 
Cfís otvvarty kazdego dnia i przez caíy dzieñ w nicdzielç i 

wieczorcm. 

JCHN WAJER Budowniczy Budynków. F. M, SÍNSEBI 

4244 ARCHER AVENUE 
ÜlizLo Albany Avenue 

Tylko 2 bloki na wschod od Kedzie ave. 

Archcr Cicero tramwaje przechodza przed naszemi drzwiami. 

Zdrowe, Wesoîe Dzieci 
i Dorosîe Kodzeíístwo znajduj^ siç w tych Domach, gdzie 

DRA PIOTRA 

GOMOZO 
jfsí lekarstvvem domowem. Wydala ono nioczystoéci zo pvetemu i 

czyni now.'V, bogaíq, czenvonit krew 1 budujo zdrowe koáci i mu· 

skuiy. Jest przvrz;idzonem ¿ czyatych zdrowio-dajnych korzeni i 

z\ó\, jost przedewszyBtkieiü zastoaowane día dzieci i osób o deli- 

katnej budowio ciata. 

Wuiyct'u przr»:h ¿>to Ισΐ, jemt ctas'm. vtjpróbowane i dototodczone. 
]N"io jcst ouu, jak inné Irkarstwa eprzpdawano w aptekach. ale do- 

otarczaju jo wprost ludziom eami wfaácicielo i fabrykanci. Adres: 

Dr. Peter Fahrney & Sons Co. &>. {&"▼·. Chicago, III. 

t .SKARZB F»01L.SCV 
Dr. Adam Szvvajkart 

Clwoby nerwowe, wewnçtrzne i dzlecinne 
M ImkRnlc: \Vr»t Dlverneji Avena· 

.. Uudziny: 4-5 μοροίικίηίη 
IVIi'foni 0808 li.'luiont 

Ofl»; 1 Nortli ΛκΙιΙηικΙ Avena· 
Cioiliíliiy: β.» wicczorein 

t'elefon; lü8U. 1030 lub 3I«!Í Monroi 

Γβί-iaD Moaroe 3311 

DR. A. PIETRZYKOWSKI 
LECZY CHOROBY ΜξΖίΖΥΖΝ K03IET I DZIECI 

TKLEFONYs RION'I'IC'KLLO Ι8β-'ί13 

Dükíor Joseph J. Zak 

SoJziny 0(iie«t: od 8 da 11 riña 
i od 5 do 9 «iictortm 

■ΙΕΖΙΕίξ cd 10 rali de 1 po pol. 
866 M.lwaüfcee írt. 
Uncir,¡k Kielnt ht. 

Lekarz i Chirurg 
;J1'.»« Λ1 hvf ukee Ave 

2, <io pud/.. 4 po poiu I iu i irieriore» 

p#» jjnd 7.11)# 

Oí» s Τ·!. Mon roe 3TS09. Re Te·. Λ imitare :pím 

ür. J. P. WOJTAHEWiCZ 
î"21 N. Pau'ien ul. *Mb 1 £31 fiorlb A»», rcc Aililiod 
ν iUZl.« \ : OU 12:;» > ·ι·· ï:JO μυμο uJalu. i od 7-β; 

ιίο U-tej vweczjrem. 

Tolofon Mon roe 4S4 

DR. J. Λ. TRAIN 
l.LKARZ 1 CIHRIKG 

Leczy chcroby m?zczyzn, kobiet i ¿zicci 
Bíl'KO 1 NlIK.-í/K AMf: 

H19 W. Bh>cl:ti wK ni., pgiu. leavcr i Holt uL 
(jodziny okhowb: 

b ilo 10 rali··; ¡ íUj3 i oi*oíuü. ι ü (lo 9 wipcrrrena 

Ifl. G, P. GlERítTOWSKÍ 
li:kakz i chhu iíg 

SI'KCVA LISTA 
Clioról» Kobierycti i Chirurgll. 

— RównW. l.-rry — 

Orcy. UfB·/. Nc· (Ketarl Oardlo 
Θ11 M.LWALKtlE AVE. 

pr?y Chicago A*e. 
Od 1 do 3 po μ itud.iiu 1 od do 8 wieozorem. 

Dr. L. S. SzumkowskJ 
Lekarz. Chirurg i Akuszer 

MlMt'knniet 
l«0t v' Hurón tille». 

Tel «too Moaro* SÍ05. 
5o raou. Oit lîftej 
do 3-ce) poi'uludniu. 

M»| Jol^tej wifcQ* 

II·» 

700 Ν AstiUnd A»*. 
Ttltf·· H»Te»'krt S289 

Oo.u ο<ί lO-tej do lvt«t 
od^fieJcl.iJ-iei popol 
cmJ wie<* 

Wftroa caeei ale-a ii£iei3«lc® 
DZILNNIK CI11CAÜO&K1 yrxoduj· 
;cd wzglvdem doboiu i ueéci m&t·· 

UXl'JL 

DR. L. P. KOZAKIEWICZ 
bpecyalisla c!u»rob kohiecycti, 

Lck rz. G'hirurs 1 Akiiüzerv 
Mioftikaniu: 

1353 Ν.,ble Ul. 
Tel. lit'markct ·15HM 

Gotlz: ou h it'j *· taiiO. 
ou l do :j i", i'otudniu 
od β do 9 wieoío rt'Ui 

oriet 

1601W. th cago Av. 
Tel. Síonroe 'A'¿3 

Qudz: o<l 10 «lo II rano 
où 4 üo 5 popoiudntti 
oJ7 do β wíeczurew, 

Tetefoo Armltar· 6Λ73 

Dr. F. F. WISMEWSKI 
¡ic: i wszukii cfiaroar prfdn» ι minczni 

122λ MILWAUKEE AV., rog Asíllind Ata, 
Spicriluti Cfcertfk (illtcrck ι itniiNfl. 

>············< 

Ttk'.oBj Μο·τμ III i 1577 I Hajaarkat 274 

l)R XhLOUSM»™?,*™" 
I003 Mllweukee Aire. ch cago 
Godziny cd II do 12 rano l od7do9 wieczorera 

lirrtcz írudy I ciedzleli. 
Mieiztaai* 721 Wartlaad Ατ« Τ«leí··: Lakt v'icw 5KB 

Tel. Monroo βΟβ I 24J7 
Leíi» Cheroky Ott, Ne»a i Garra 

Dr. Dulak l Akn···?** 
1053 Milw>«lt«· A»·. rAf Nebí· Ulie» 

fetfi. l-ta · pjiod. 24i6.i0-l*i»ei. « Hedí. Μ2·|*Μ 

Dit. S. Κ. l'IKlIMWiC/. 
SF ECV ALISTA. 

ehorób wewn^trinTfh I nerwowy eh 
Oflt: Prospect bodjroek, 1133 No· Ashland 

Ave., r«'.g Division Ul. 
Tel. Edrewator IOS. Go l. 12 do ïi od β do S wi#a 

Mles7knnir; Λ.">I Sherldan lioad. 
Ofle: The Marshall FleldCo. Anne* Uadr. 
ock. I*. /.. iiar. \\ ash.iiffton I Wabaih Ave». 
tiudziuy: £:^o«lo 4-iej t>o i>oludnta. l'okój noi 

'ielelon ¡(jodoli'b 4M1 

l«u»Ut>· clektrycza* X-R·» Uknliij m 
Dfr*. C. S. KRYSINSK1 

l.eknr* I Chtrurs 
il'.»s7knntn: ι»Λβ Uervey alie», rôg Robey φ 

(¿ODZIN'Y: Do t-j r.iao -7 4o I wieoiorem 
1C ηΙί'Ίτ'.ιηΙς O» le) popal Tel Humboldt 311# 

Dit F\ KALAC1NSKI 
•llM*knn!e: K'34 N. Bob*y ullo% 

TV efon· H'itnboldi C6P 
Oftai ItBtí Mul>!e al. I>lefoo bjonro* M 

Godtinj of;»QWf: O 10 reno, t — I lopoti'dnl^ 
» — · » tecior·» W oicdiielf i — I popofaidni· 

Τ·Ι·/οη HAVMAH&RT 8361 

Dr. L. GROTOWSKJ 
LEKARZ, CHIRURG 1 AKUSZER 

1113 W. CHICAGO AVENUE CHICAGO. OL 

eODZINV 
M âo 111 rmo·, 1 do 3 1 7 do í:80 po ponida)* 

W llled/le e 0:80 do II 

(Hitatnte wladomoief · OJtumy, 
| erozmalcone oryginalnemi llluttra— 

j cyaml, tamiessc** «tal· DZIENNUÇ 
1 emnAjon&Ki 

Γ DOKTOR Α. L.ITVIN 
ΗΛΓ, MíLWAUKEE AVENUE róg EL8TON A VENU Κ 

Nowe um- 
dzenia do !e- 
cicnia za po- 

mocq elek 
} tryki. ; 

Lpcey cboroby m^czuo, ti η ra 

1 (lz ec(wt»niietui uieaycynarul 
Zmrmcm ·ρ·ο?»Ιη% ons^f u· wiutkl* 

rbrnnlrsne «ilioroby· 
Gortrlny ofUon ·: Od 9 ranodo 0 wtftezorra 

hkíd<fco dnl» We cr'VHrttjk popotudolu wy 

fecrnle leczy cboroby kobleo·. 
Telel'ou Mouro· 5784. 

Odwieüza ρ· 
cyentów w· 

dniei w nocy 
Kaidego cza· 
eu gdy zafctd. 


