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fiząd narodu przez naród dla 

harodu, nic zginie z powierzchni 
uitmi. 

—Abraham Lincoln 
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Mężowie sianu wszędzie zga- 

dzają sip w zdaniu, że musi ist- 

nieć zjednoczona, niezależna i 

samorządna Polskz. 

— Woodrow Wilson 
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MACIERZ POLSKA. 
TELEFON MONKOE 4303. 

/.ΑΠ/.Μ» CŁOWJIYi 

ICe. Franciszek Gordon, Moderator. 
Ks A. A. Kłowo. Wice-Moderator. 
Wojciech F. Soska. Presea 
Antonina Baranowska. Wiceprezeska. 
Wojciech Menkickl. Wlce-prezes. 
Tomasz S Blachowski, Sekretarz. 
F-anclszek Witkowski. Skarbnik. 
6'anisław L.ic*martskl. Dyrektor. 
Władysław Łopatka. Dyrektor. 
Antoni Mazurk Dyrektor. 
I.eokaiya Końcsyk. Dyrektor**. 
Salome* Urbaflska. D%r*Ktbrkk. 
[Franciszka Bieschke. Dyrektorka. 
;i>r. Fr. Λ DuUk. Lekarz Naczelny. 
Adw. Piotr P. Miadak. Doradca Prawny 
Certa C. Wojtaiewlc*. Asyst. Sekr Gen. 

GODZINY BiVROWBl 
Biuro Zarządu Głównego otwarte w 

Ąr powszednie od godz. 9-teJ rano do 
•-t«»J wieczorem, iw sobotę do 1-ej p<>- 

»|Mudniu). Wieczorem. w dni powszed- 
nie (z wyjątkiem soboty), oj godziny 
t-?r.ej ίο 9-teJ. — W niedziele 1 święta 

«•"•roczyste, biuro Jest zamknięte 
* Prcaeea: w poniedziałki 1 piatkł wle- 

eiorimi od godziny 7-meJ do 9-teJ. 
Wszelkie korespondencye do Glówne- 

!fo Prezesa naletv adresować: 
x WÓJCIKI H F. SOSK A. 

1455 W. L)i> lało· Cktctf·, Ul. 
Sekretariat w poniedziałki, wtorki, 

•rody 1 ciwartkl. wieczorami od godzl- 
By 7-mej do 9-tef. 1 od 1-aseJ pt>połu- 
dniu codziennie, z wyjątkiem soboty, od 
f-tej do 1-ezeJ. 

Skarbnika we wtorki, Środy I piątki 
I ed godziny 7-me1 do 9-teJ wieczorem. 
| Ikładanl· opłat. Wszelkie opłaty do Ka· 

■y Głównej przyjmuje Kasver Główny 
! podczas rodzin oflsowych. albo we dnie 

W godzinach oflsowych. Sekretarz Ge. 
■erałay. 

Wszelkie listy nadsyłać należy na rf· 
Ci Sekretarza Generalnego: 

TOM S. BI. A CII O W SKI, 
iecfłWry Pollah Alaaa Mater, 

1455 W. U .Uło. atr., Chicago, III. 
ΡΙΜΑλ» 

"" Przekaay bankowe 1 pocztowe 
<checks, money orders etc.) naleiy wy- 
stawiać na organizacy^: 

POLISI1 ALMA MATEK, 
I priesytać pod adresem: 

FR. WITKOWSKI, 
1455 W. Di* ta lun (U. Chicago, <11. j 

„Macierz Polska". 
Biuro Zarządu Głównego: · 

1455-57 W. Division Ulica, 
Na drugleai plętrme. 

Chicago, 1 IL 
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Pierwsze Symptomy «M 

I słabnących ócz, nie su zawsze o- 

I kropnym bólem ócz. 

Ból gł">wy. paînre powie*:, prze- 

sz, w »j4cy i>dl cz-lu. plamy przed o- 

ciyuia. %sawrct tr!®wy s zmęczenie 
4cs po uważnej prac>. Te niektó- 
ro »ymptO!.y. ktôr^ wykazują, te 
pctr-te^ujoc'e okulary. 

N":e oUkTrnajrie — dać effzanałno- 
w i<5 a\r»» «civ. je*<»li doanajeele Je- 
den lub x? «ej z wyżej w y mienlo- 
»*y>h symptomów. 

IJCllîl J, SMETANA 
sKCYAum ócz. 

PMI n. ASHLAND AVE. 
Rć« 1 Stej ul., 2gie piętro. 
NAD'PLATT'S APThIKA 

trWAŻAJCIE 
NA MÓJ NAPIS. 

C D .INY: Od 'J rano do 9 wie- 

żo: em. — W niedzielę od 9 rano 

do 12teJ w poł. 

— 
> 

Teifioa Ctwi α 

Wincenty G. Ponic 
ADWOKAT 

PnktyKtij· «β wszystkich sqd*cfe 
Wyr»t.* «nystke !ec*ine pap ery 

lft_ 4rinv Włtenwm od I.UJ do 9.td 
IK tziny. w Blodelolę roi* od 10del»-Mi 

I6O8 Θ. Ashland Αν·. 

OR. W. S. * CHRAVER 
■ POLSKI LEKARZ I CHIRtRO 
ΐΑΜβτκίηι« we wjrstkicb chorcbecb mtrani 
] kobiet t dałoci. 
M7 Nobl* ul. TeL Mente· IMM 

Oodi. edf»Pi »«»odo»łrt wlee. 

UWAGL 
Jeszcze na temat 

Armii Polskiej. 

W sprawki Armii Polskiej 
«ë Francyi pisaliśmy jąż — 

zdawało się — tyło, że nie tyl- 
ko nasię stanowisko odnośnie 
do niej zupełnie jest jasne i 

idecydowane, ale także byliś- 
my pod wrażeniem, ix każdy nie 

zaślepiony ubocznymi względa- 
mi i czysto partyjnemi pobud- 
kami powinien był zrozumieć 
konieczność i pożytek sformo- 

wania naszego własnego kor- 

pusu zbrojnego na froncie za- 

chodnim. Pojawiają sie jednak 
jeszcze głosy, które świadczę o 

tem, że jeieli nie w opinii pu- 
blicznej, to u niektórych przy- 
najmniej jednostek są dotych- 
czas jeszcze pewne wątpliwoś- 
ci i wahania, które w tak waż- 

nej chwili sprawie całej mogą 

szkodzić i dobrą robotę utrud- 
niać. # 

Pisząc dzisiaj na ten temat 

Γ góry się zastrzegamy, że nie 

bierzemy eałkiem pod uwagę 

insynuaeyi, rzucanych pod a- 

rirescm naszej narodowej ar- 

mii przez te pisma i oso bil i ki. 
które wyraźnie stanęły już sa- 

nie poza nawiasem społeczeń- 
stwa polskiego na wychodz- 
twie. Mazurowych siedniset po- 
brauych z kasy konsula tu a li- 

st ryackiego srebrników i jed- 
ność z nim ideowego programu, 
szerzonego przez przewódców 
tutejszego strounietwa z pod 
znaku Iv. O. X., stawiają tych 
ludzi w tak wyraźnem i jas- 
nein świetle, że ich ujadali, o- 

szezerstw i kalumnii nikt do- 

brze i trzeźwo myślący pod 11- 

wagę brać nie może. Indywidu- 
ami tenu zajmie się zresztą 
prawdopodobnie w swoim cza- 

sie kto inny, przed kim będą 
musiały one zdać sprawę ze 

swej działalności, a wtenczas 

wszystko wyjdzie na jaw, — 

my jednak obecnie tej kałuży 
przekupstwa i zdrady nie prag- 
niemy tykać. KWestye wątpli- 
we wyjaśniać chcemy nie socy- 
a li stycznym prowokatorom, 
którzy w Polsce na Kiałego Or- 

ła wołali: „Pecz z białą gęsiął\! 
a teraz w togy patryotów się 
stroje, — ani nie płatnym a-l 
gentom rządu austryackiego, 
ale uczciwym Polakom, którzy 
sprawę'Polski uważają za rzecz 

świętą i raezejby życie dali niż- 

li ją zdradzili. 
Z pośród tych ludzi niema już 

zdaje się nikogo, ktoby nie 
przyznawał i otwarcie nie gło- 
sił, że głównym naszym wro- 

giem jest — jak był zresztą za- 

wsze — prusak i że bez zgnie- 
cenia jego nie możemy myśleć 
o wyswobodzeniu naszej zje 
dnoczonej ojczyzny z ]>ęt nie- 
woli. Nie uznawać tego mogą ci 

tylko, którzy zatracili wszelkie 

poczucie patryotyzmu i utonęli 
w cuehnącem bajfrie samolub- 
nych anibicyi, chciwości i śmie- 

sznej zarozumiałości. Ale i ci o 

miedzianem czole panowie nie 
odważyliby się już publicznie 
temu zaprzeczyć. 

Skoro zaś tak jest, oczywi- 
stą dla każdego staje się rze- 

czą, że trzeba nam przedewszy- 
stkiem zwalczać i bić tego naj- 
większego wroga, a gnieść go 
nie tam, gdzie milej, ale gdzie 
najłatwiej i gdzie najwięcej 
.szkody możemy mu zrobić. 

f tu władnie przychodzimy 
do kwestyrr co do kltórej poś-- 
ród naszego społeczeństwa wy- 
czuć się daje jeszcze pewien 
brak zrozumienia przedmiotu i 

faktycznej syhiacyi. 
Spotkaliśmy się bowiem z 

pytaniami i argumentami, dla- 

czego annii naszej nie -twarzy- 
my na froncie wschodnim, 
gdziebyśmy byli albo na ziemi 

polskiej, albo w każdym razie 

jej bliżej, a wypierając Niem- 

ca, gnalibyśmy go z naszych 
własnych siedzib. Przytaczana 
bywa przy teiu jeszcze jedna 
racya. a mianowicie ta, że sko- 
ro Alianci maję już na zacho- 
dnim froncie przewaga na 

wschodnim natomiast Kosya 
zdysorganizowana nie może. się 
oprzeć teutoństwu, tam właśnie 
powinna się znaleźć polska ar- 

mia, bv zadać ostateczny cios 

wrogowi i w chwili rozpoczę- 
cia rokowań pokojowych jak 
najwięcej ziemi polskiej dzie- 
rzyć w * wojem posiadaniu. 

Teoretycznie rzecz bioręc, 
trudno temu rozumowaniu za- 

przeczyć trafności i słuszności, 
inaczej si? jednak sprawa nam 

przedstawi, gdy popatrzymy na 

nią z punktu widzenia prakty- 
cznego. 

Armia Polska we Francyi 
będzie wyekwipowana należycie 
w broń i odzienie zupełnie na 

równi z armią francuską i bry- 
tyjską, a gdy przyjdzie do ak- 

cvi, nie braknie jej nfr żywności 
ni amunicyi. Cała machina na 

froncie zachodnim jest tak już 
zorganizowana, że funkcyonujc 
zupełnie prawidłowo i żadna 
jednostka bojowa nie znajdzie 
się tam w tein położeniu, by 
jej brakło czegoś, co dla żołnie- 
rza jest potrzebne, aby bił się 
dobrze i skutecznie. Svsteni ko- 

« 
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munikacyjny i transportacy.i- 
ny jest tam uregulowany tak 

wzorowo, że kwestya dostaw 
dla armii może być uważana za 

zupełnie rozwiązaną. Żołnierz 
nigdy nie potrzebuje się oba- 

wiać, że zabraknie mu żywno- 
ści. broni czy amunicyi. 

Zupełnie inaczej przedstawia 
się sprawa na froncie wschod- 
nim. 

Ziemie polskie zajęte sy w zu- 

p« 4 η ości niema] przez wojska 
nit mit eko aiistryaękie, wobec 

czego zaopatrzenie w amunicyę 
ι zaprowiatowanie walczących 
na terenie wschodnim armii 11- 

zależnione j( st w zupełności od 

Kosy i, która znajduje sio obec- 
nie w stadymn chaotycznej re- 

wolucyi czy ewolueyi. Ko- 

sya jest dzisiaj jednym 
tak wielkim znakiem za- 

pytania, że liczyć na niy nikt 
nie może, ani nikt nie może 

przewidzieć, jakie jeszcze w tej 
wojnie zajmie stanowisko. Jest 
na razie piana wolnością, a każ 
dv piany jest nieobliczalny. 

Nie ulega wątpliwości, że na 

wschodnim teatrze wojny mo- 

glibyśmy stworzyć armię υ wie- 
le silniejszy, liczycy po wciele- 
niu do niej pułków polskich z 

wojska rosyjskiego około 1,000- 
000 żołnierzu, ale jakże niepe- 
wny miałaby ona przyszłość 
przed sobą! Kto jej może za- 

pewnić, że dostanie potrzebny 
żywność, broń i amunicyę, że 
na tyłach jej koleje będy i'unk- 

cyonować, że żołnierz nie bę- 
dzie zmuszony uciekać i pod- 
dawać się dlatego tylko, bo ro- 

syjskiemu ninżykowi zachciało 
się czasu wojny sejmować i 

strajkować? # 

A jaki byłby los tej armii, 
gdyby Kosya zdecydowała się 
na oddzielny pokój z Niemca- 
mi, co wobec panujycej tam a- 

narehii i bezhołowia nie jest 
także wcale rzeczy wcale wy- 

kluczony ? 

Jeżeli służycy już w armii 

rosyjskiej Polacy z os tany wszy 

scy wyłyezeni i stworzą od- 
dzielny polską armię, etanie siy 
rzecz bardzo dobra, bo oni by 
m< że dopiero η a wżyli Niemca, 

jak się bierze cięgi, a że nie fol- 

gowaliby, to rzecz pewna, dla 
nas jednak, tutaj—daleko roz- 

sydniej będzie zabrać się do tej 
roboty na ziemi francuskiej. 

Dla wolnej i zjednoczonej 
Polski potrzeba przede wszy s t 

kiem, aby prusac-two zdeptać i 

zgnieść jeszcze dokumentniej 
niż tego dokonano pod Grun- 

waldem, z której zaś strony te 

się robi, to rzecz drugiego rzę 
du. 

Xikt zatem nie powinien si< 
tein zrażać, że podwalmy pot 
przyszłą armię polskę, kładzie 
my we Francyi, podobnie jal 
nikogo nie powinno dziwić, ż< 

przejściowy obóz tej armii two 

rzy się w Kanadzie, a nie v 

Stanach Zjednoczonych. Podo 
bno jurgieltnicy, którzy za nie 
miecko austryackie pieniądz* 
pozakładali lub utrzymuj ga 

zety, pobudowali czy pokupil 
sobie domy i posprawiali auto 
mobile — bałamucą ludnośi 

naszą, że widocznie Stany Zje 
dnoczone nie są zbyt przychyl 
nie dla Armii Polskiej w< 

Francyi usposobione, skoro o 

bóz jej ma się znajdować ni< 

tutaj, a w Kanadzie. Czasty 
dojść do rozumu i nie dać si 
w ten sposób tumanić. 

Stany Zjednoczone są dopie 
ro w wojnie od kilku miesięcy 
dotychczas znajdują się jeszcz* 
ciągle w stadyum prac przygo 
towawczych. Same jeszcze ni< 
mają ukończonych wszystkie] 
potrzebnych dla swego wojski 
baraków i obozów, a podobni* 

ι umundurowanie rekrutów od- 
» bywa się dopiero stopniowo, 

podczas gdy Kanada jest już 
w wojnie od trzech przeszło 
lat, ma dosyć obozów wojsko- 
wych i wszystkiego, co jest po- 
ti*zebne przy treningu żołnie- 
rza. Dlatego całkiem jest zro- 

zumiały rzeczy, że zdecydowa- 
no się na utworzenie polskiego 
obozu wojskowego nie tutaj, a 

po drugiej stronie -wodospa- 
dów Niagary. 

Dać te wyjaśnienia uważali- 
śmy za wskazane ze względu 
na podły kontragitacyę i roz- 

szerzane plotki przez różnych 
zwolenników cesarsko królew- 

skiej austryackiej Polski. Za 

obrazy i wyzwiska cisknne 

przez płatnych jnrgieltników 
pod adresem tych, którzy krew 

swy Polsce ofiarowuję, Pol- 
ska się» z nimi policzy, ale wie-] 
rżymy, że już przedtem lud 
nasz na wychodztwie sam po- 
trafi ich zmusić do milczenia. 

Jesteśmy organizmem zdro- 
i wym i żywotnym, więc zgniliz- 
ι nę potrafimy od siebie odsu- 

nyć! 

Wydział Narodowy ogłasza następujące Komuni- 

katy Polskiej Agencyi Centralnej w Lozannie: 

Generał gubernator von Beseler 

o internowanych oficerach 

legionowych. 

Kiedy żołnierze legionistów in- 

ternowano w obozie karnym w 

Szczypiórnie za odmowę złoże- 

nia przysięgi na dochowanie bra- 

terstwa broni z armiami mocarstw 

centralnych, to oficerów legiono- 
wych zesłano do obozu wojsk 
niemieckich w miejscowości Ze- 

gTze nad Narwią, w odległości 
trzydziestu kilometrów na północ 
od Warszawy. — Z początkiem 
miesiąca sierpnia oficerowie ci 

wystosowali zbiorowy memoryał 
do generał-gubernatora von IU'- 

^elera, który odpowiedział na to 

listem wystosowanym do komen- 

danta wojsk niemieckich w Ze- 

grzu. 
Oto główne ustępy z tego do- 

kumentu, wedle krakowskiego 
„Kuryera Codziennego.*' 

„Oficerowie i żołnierze polscy, 
którzy odmówili złożenia przy- 

sięgi, działali wbrew polskiej Ra- 
dzie Stanu a jednocześnie dopu- 
ścili sie niesnbordynacyi o donio- 
słości wprost niepojętej w armii. 

Oficerowie i żołnierze, którzy dla 

przyczyn politycznych oraz celem 

poparcia witrhrzeń politycznych, 
skierowanych przeciwko utworze- 

niu swojego własnego państwa, 
sieją rozterkę i niekarność w sze- 

regach własnej armii, stanowią 
niebezpieczeństwo dla armii pol- 
skiej i dla państwa polskiego. — 

Dlatego też musiało się ich wy- 

kluczyć z armii polskiej. 
..Tacy oficerowie i żołnierze w 

danej sytuacyi militarnej okazu- 

jący skłonność do knowania spi- 
sków i podburzania do niesubor- 

dynacyi, są również niebezpie- 
czeństwem dla armii niemieckiej 
oraz austryackiej, które bronią 
przyszłych granic królestwa Pol- 

ski przed atakami armii rosyj- 
skiej, a właśnie ponawianymi w 

ostatnich tygodniach, albowiem 
zawsze należałoby się lękać z ich 

strony prób wzniecenia zaburzeń 

politycznych oraz czynów wro- 

gich mocarstwom centralnym, ich 

władzom i ich armiom na tyłach 
wojsk walczących, a to znowu na- 

raziłoby spokojną ludność polską 
na poważne niebezpieczeństwa, 
z powodu ewentualnej konieczno- 

ści przedsięwzięcia gwałtownych 
środków represyjnych. Τ dlate- 

go to w interesie bezpieczeństwa 
armii niemieckich· i wojsk sprzy- 

mierzonych, jak również w inte- 

resie bezpieczeństwa kraju pol- 
skiego i ludności polskiej, będą 
za odmowę złożenia przysięgi in- 

ternowani oficerowie i żołnierze 

polscy, tak długo, dopokąd istnieć 

będą wyżej wyszczególnione mo- 

tywy. 

„Te zaś środki ostrożności nie 

mają nic wspólnego z dcgradacyą 
i bynajmniej nic pozbawiają ni- 

kogo prawa noszenia orderów 
niemieckich i austryackich, które 
zasłużono sobie w epoce, kiedy 
to ci oficerowie i ci żołnierze nie 

sprzeniewierzyli się jeszcze naj- 
wyższemu obowiązkowi Każdego 
wojownika, a mianowicie: po- 

słuszeństwa s\tojemu krajowi i 

( kierownikom tego kraju." 

CO SIĘ ZOSTAŁO Z LE- 

GIONÓW? 

lylku legioniści rodem z Kró- 

lestwa Polskiego wezwani byli z 

początkiem lipca do złożenia 

przysięgi zaproponowane] przez 
prowizoryczną Radę Stanu. Inni 

zaś żołnierze z tej sarpej iormacyi 
a pochodzący z Galicyi i należący 
do landszturmu austryackiego, 
już poprzednio złożyli przymu- 

sową przysięgę i rząd austryacki. 
pomimo nalegań natarczywych ze 

strony prowizorycznej Rady Sta- 
nu, pod żadnym warunkiem nie 
chciał się zgodzić na to. aby „Ga- 
licyanic" mieli składać przysięgę 
sformułowaną dla obywateli no- 

wego organizmu państwowego, 
jakiby miał powstać na podstawie 
aktu z Π listopada 1Π1G. 

•Z początku legioniści galicyj- 
scy zachowali się spokojnie wo- 

bec wydarzeń lipcowych. Rychło 
jednakże — jak to było zresztą do 

przewidzenia — zaczęli wysyłać 
masowo podania z żądaniem 
zwolnienia że służby w Legionie, 

i Czynili to zarówno żołnierze, jak 
i oficerowie. Dzisiaj też stan Lc-J 
gionów przedstawia sic następu-· 
jąco : 

Pierwszy i piąty pułki piechoty, 
jak i pierwszy* pułk ułanów, od- 

mówiły złożenia przysięgi i zo- 

stały ostateczrtie rozwiązane. 
Czwarty i szósty pułki piccho- 

I ty, saperów i trenu bagażowego! 
oraz oddziały pomocnicze, zażą- 
dały zbiorowo zwolnienia od służ-.' 

by w Legionie. 
Drugi i trzeci pułki piechoty, 

jak i drugi pułk ułanów, częścio- 
wo złożyły przysięgę. Dwie kom- 

panie drugiego pułku piechoty, 
jedna kompania trzeciego, oraz 

dwa szwadrony z drugiego pułku 
ułanów, które odkomenderowano 
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do strzeżenia legionisto w odma- 

wiających złożenia przysięgi, — 

również zażądały zwolnienia od 

służby. 
Ponadto poddała się zbiorowo 

do dymisyi komenda trzeciej bry- 
gady wraz z całym sztabem na- 

czelnym. 
Alały fakt świadczy wymownie 

o panującym nastroju wśród le- 

gionistów; (>to oficerowie wyzna-j 
czcni przez naczelną komendę Le- 

gionów do zastąpienia oficerów 

odmawiających złożenia przy- 

sięgi. zmuszeni byli opuścić od- 

nośne garnizony, gdyż legioniści 
z niezwykłą karnością podlegają 
wyłącznie komendzie oficerów, 
którzy się poddali do dyhnsyi. 

tj 

AUSTRYA WOBEC RADY 

STANU I LEGIONISTÓW. 

Wedle pism krakowskich, jed- 
nym /. powodów, którymi prowi- 
zoryczna Rada Stanu motywo- 
wała swoją dymisyę, była ta oko- 

liczność, iL „liczba legionistów 
pozostałych pod szUudirami, by- 
ła niewystarczającą (i.la kadrów 
i że Legion wysłano na /ront bez 

wiedzy i bez porozumienia sic 

z Radą Stanu", który to lakt 

stworzył nieznośną cl!a niej sy- 

tuacyę." 
Równocześnie wyjaśniają pi- 

sma krakowskie, że wspomniany 
przez Rade Stanu rozkaz doty- 
czył legionistów pochodzących z 

Galicyi i ze Śląska cieszyńskie- 
go, a więc poddanych austryac-- 
kich, których wcale nie wzywano 
do składania znanej przysięgi. — 

Jak wiadomo, Legion przekształ- 
cony we wrześniu 1) 6 w „pomo- 

cniczy korpus pobV\ oddany zo- 

stał w kwietniu 1017 do dyspozy- 
cyi generał gubernatora v. Be- 

selera, jako czźść składowa ka- 

drów przyszłej ar«»iii polskiej, z 

tem jednak zastrzeżeniem, że na- 

czelna komenda austro-wçgierôka 
rezerwuje sobie prawo odwołania 

poddanych austryackich, o ilcby 
stan liczebny armii polskiej czynił 
zbyteczną pomoc, tegoż korpusu. 
Λ oto obecnie, kiedy legioniści z 

Królestwa Polskiego małymi 
wyjątkami odmówili złożenia 

przysięgi i kiedy ogron.ua więk- 
szość ich towarzyszy broni z Ga- 

licyi i ze Śląska dla zaznaczenia 
solidarności narodow j, zażądała 
zbiorowo zwolnienia od służby 
w Legionach, ogłosił generał von 

Ucselcr rozkaz, mocą którego od- 

łączono od Legionu „posiłkowy 
korpus polski'' i wysłano go na 

iront. 
W ten więc sposób z Legionów, 

które przed kilku tygodniami li- 

czyły jeszcze ukuło 15,000 ludzi, 
nie pozostało w Królestwie Więcej 

i jak 1.500 żołnierzy, którzy zgo- 

dzili sio zaprzysiądz braterstwu 
brutii z wojskami mocarstw cen- 

tralnych. 

ZAWIADOMIENIE. 
W większeni ogłoszeniu Seve- 

ry w dniu'13go i 15go t. m., zaszła 

pomyłka co do ceny Sevcra's Sto- 

niach Bitters (Severy Gorycz Żo- 

łądkowa) — ma być 75c i $1.50 a 

nie 75c i $1.00 jak mylnie podano. 
(Ogł.) 

Zatward*enle 

ustąpi bezwłocznie, jeżeli się za· 

żywa Severa's Li ver Pills (Seve- 
ry Pigułki na Wątrobę) zawcza- 

su. Przekonał się o tem p. To- 
masz Sitko z Manifold, Pa., a 

później nam pirał następująco : — 

„Severv Pigułki na Wątrobę sq 

wybornym środkiem przeczysz' 

czającym i leczniczym, na zabu- 

rzenia wątroby, zatwardzenie, tę- 

py ból głowy, zawroty w głowie, 
żółtaczkę lub żółciowość. Kosz. 

tują tylko 25 centów — wszędzie 
w aptekach. Jeżeli nie można do- 

stać w pobliskiej aptece, wyśle na 

zamówienie wprost, W. F. Seve-1 
ra Co., Cedar Rapids, Iowa. 

(Ogł.)J 
Aug. G. Urbański 

ADWOKAT 
Ofis: 414 i 415 Hom· Bank Budfiek 

.Milwaukee 1 Aahland Are. 
Mieszkanie: 858β M. KfcDZIK AVE. 

T"lei«»i w «Haït Tcefon w dema 
MONHOE 3P87 HEL.MONT2I36 

Praktykujemy we waxyatklch sadaeh. 
ûaiuzy w urn w sprawach kupna iai>li»t re.nnoścl 

PIOTR II. 8CHWABA 
ADWOKAT 

IIT Dearfcorn Ulic*. PoktfJ ■»· 
Teiefoo Kaadolpb TU 

Ce wleeaér oftréea éindy I aèboly 
tliUil Park Av. I Mlłwaak·· A τ (liiMM 

Telefoa »**atl«ièlU 

SANTAî ~ 

CAPSUlt i 

WIDY 

WYDZIELINY 
SEKRECYI 

ul ton· w 

24 GODZINACH 
ÈAtd» Klplll·/^1 
ω ■» min 
MIWjW X^y 

Ovatajet· u ΙβΚκη. 

y I -j ~W 

Jeśli nie skorzystacie z tej 
okazyi teraz nie odżałujecie 
tego przez cale swoje Zycie 

\ 

Wielka firma zaczęła budować wielką fabfykę sześć bloków 
od nowego miasta. To znaczy Więcej jak kiedykolwiek że pol- 
scy robotnicy w Chicago którz^ skorzystali z tych propert, 
niedługo staną się niezależnymi. Aby dostać swoją część za- 

płaty, musicie przyjąć teraz. 

v 

WIELKIE ΦΓΠ 
LOTY ψ39 

» 

Warunki 10% wpłaty, reszta na 

miesięczne spłaty. Gwaran- 
tujemy tytuł. 

Grunt jest bogaty, czarna ziemia, która wszystko rodzi. Nie 

płaćcie wszystkiego co zarobicie za mieszkanie. Bądźcie wła- 

ścicielem swego własnego domu, hodujcie swe własne jarzy- 
ny i swe własne kury, i pracujcie we fabrykach blisko wasze- 

go domu, gdżle zapłacą wam więcej jak obecnie zarabiacie 
Te loty sa blisko linii tramwajowej i wielkiego polskiego ko- 

ścioła, szkoły i sklepów. Jeśli nie odpowiecie na to ogłoszenie, 
nigdy tego nie odżałujecie. 
Przyślijcie niżej podany kupon po bliższe intormacye. 

A.T. Mc lntosh&Co. 
106 N. La Salle ul. 

Telefon Main 204:* 

A. T. McINTOSH 
106 N. LaSalle st. 

Chłcagp, III. 

1»ΑΝΟΛ\Ί Κ : —■ 

\ 
Pros®? przysłać ini bliższo szczegóły o lotach « iinwcm pol- 

skimi mieście, które sprzedajecie po $59.00 za gotówką·. także 

o przejeździe automobilem do propert darmo. 

Nazwisko 

GDY CZUĆ Z liST 
J)r. Edwards' Olive Ta Met s 

Dosięgną Przyczyny i C>h;i;i J:r 

Dr. Edwards' Olivo Tablet.-. zastępu- 
jące kaloniel, działają łagodnie nr: /.«>! ■· 

dok i stanowczo skutkują. 
Osoby, którym czuć z ust. pozyskają 

nzybkn ulg? przer Dr. Edwards* Oliw 
Tablets. »Są to przjetnne λγ użyciu, r. 

cukrowi; powłoką tablic/ki. używano 11:1 

odór z ust pr.-oz wszystkich, którzy jj 
zna^ą. 

Dr. Edwards' Olive Tablet.·* działają, 
łagodnie. lecz stanowczo na żołądek i 

wątrobę, pobudzając je do naturalnego 
działania, 0cr.yszcr.aj.7c krew i ła^odnio 
przeczyszczając cały orfr.mizm. Czynią 
ono to samo co niebezpieczny kaloniel, 
lecz nie sprowadzają złych następstw. 

Wszystkie dobro skutki brzydkich, 
odrażających, sprowadzających kurczu 
środków rozwaluiająeych pozyska sio 

przez użycie Dr. Edwards* Olive Tablets 
bez kurczów, bólu lub iunych przykrych 
następstw. 

Dr. F. M. Edwards odkrył formułę 
t}*ch tabliczek po eiedmnasfoletniej pral<- 
tfce pomiędzy pacyentami cierpiącymi 
na dolegliwości żołądka i wątroby, 7. 

towarzyszącym im odorem /. ust. 
Dr. Edwards' Olive Tablets są czysto 

roślinnym preparatem, zmieszanym :: 

oliwą; poznacie jo po ich oliwkowym 
kolorze. Bterzcie po jednej lub dwie co 

wieczór prze» tydzień i zauważcie sku- 

tek. 10c i 23c pudełko. Wo wszystkich 
aptekach. « 

(ogl.) 

Gampłiolirt — 

Dobrze Wetrzeć — 

A bóle U0H0DZ4. Paczka, którą 
prsyćlemy wam DARMO, prze- 

kona was o tein. 

CAMPHÓLIN Jest prawdziwym 
niszczycielem bólu. Powinniście się 
przekonać, jak prędko usuwa wszel- 

kie bóle. Pierwsze użycie przekona 
was o zadziwiają- 

cym rezultacie. Tyl 
ko wetrzeć nieco 
CAMPHOLIN na 

miejsce stłuczono, 
wywichnięcie, szty- 
wna ezyję, bolące 
muskuły, sztywno 
etawy, ból krzyża.· 
reumatyzm, ból w 

^piersiach, îub w 

gardle, neuralgię, a 

natychmiast zauważycie zmianę, n- 

ga Jest zadziwiająca. Czujecie jak 
ból się zwolna usuwa, aż ustanie zu- 

pełnie. 
CAMPIIOLIN jest kombinaey? zu- 

pełnie bezpieczna- Ono usunie ból lub 
■wrócimy wam pieniądze. 

Możecie otrzymać CAMPHOLIN na 

okaz darmo, abyście się mogli prze- 
konać jak szybko działa. Przyślijcie 
nazwisko i adres dziś, po paczkę na 

okaz darmo. 
CA.MPHOLIN jest sprzedawane 

we wszystkich aplekaah 50c pud. lub 

przyślijcie wprqut do: Itar^g Drug 
Ob., 80 Monroe ave., — (îrnnd Ra- 

pide, Mich. 


