
DZIENNIK CHICAGOSKl 
ΤΛ* POLlSIt DAILt VBWS 

Λβ o!4i»t «ad moet tnfliienttal Pollaû 
Dalle !n the State of Illlnola 

Uaued every dar «xceDt Suoday· Łoi 
tfolldâee. 

_ 
PVBI.ISHWD BT 

THF POLI8H Pt BIJSH1NO Cft 
ΤβΗΜΜ or SDUSCRIPTIOli 

"*· r**f 9MI 
Ma mnnihm lM 
T»r*«· mnnlka *··«····«* ' ·· 

Otł M·.»» Ml 
fa CMfiłe kf Oiatl fer 1 MMh ·» 

Te Rnr·^ for «ae Mf 
ï· CiMd* for orne ffif ..... 4H 
AU lettrra shall be addre*sed t·: 
THF ł»«»|.|«n p| Rf («TTiVU CO. 

tiM-ST Λ T>f rfaloa 
T»lfnhft»4> P*«-n«łA»ł ΤΛ40. 

DZIENNIK CHICAGOSKl 
PM m o 

liiffMOi 

IStiekAtr m stanach /IfdeewHy·! 
t mrrykl 

WTCHniły.i cnn:-:KN 
irvJa<raav nfedatel |-Sw!*t uri»<?*yetyA 

7a oKłoaaenla I artrkuly ped e*fWw· 
Jriam ..Nadeałane". r*dakcya Dziennika 
O icagoakieso nła błerze odpowltiCZiai- 
»9.<Ct 

PRZEDPŁAT* WliSOlIl 
Ronal# HM 
PMn»f»iil· .....···*····«···«· 
Knartalal* 1JÔ 
Vlf«l(Tinl»> Wj 
W fhlraxo t»o«*łfa mlrelepanie. |J> 
fu Mfiair .«.··.······ M· 
I)o KanurtT rrmale 4J· 
P'entadxe m^łna praesład W Jedno· 

eertonvch enacakach ooeatnnrrch alt»e 

priea exnree-'WT łub pocatowy Money 
Order Wiieîkl» Hsty adresować należy 

TRR Pftł.lSH ΡΓΒΜ«ΡΙ>« CO. 
I4MUT W Γ>Η-Ι·1«· *tT++i. 
Trlffna HanwaHifł ?Μβ 

Jiząd narodu przez naród dla 

narodu, nie zginie z powierzchni 
uiemL 

—Abraham Lincoln 

*·> 

Mniowie elana wszędzie zga· 

dtają sie w zdaniu, że musi ist- 

nieć zjednoczona, niezależna i 

•amorządna Polaka. 

— Woodrow Wilson 

MACIERZ POLSKA, ν 

TELEFON MONROE 43*3. 
ZARZĄD GŁÓWNY» » 

IC·. Franciszek Gordon. Moderator. 
Xs A. A. Kłowo, Wice-Moderator. 
Wojciech F. Soska. Prezes 
Antonina Baranowska. Wiceprezeska 
Wojciech Menkleki. Wlce-pr*se«. 
Tomasi S Biachowskl. Sekretare. 
Franciszek Witkowski. Skarbnik. 
Stanisław L#icsmańskl. Dyi»ektor. 
Władysław Łopatka, Dyrektor. 
Antoni Masurk Dvroktor. 
Leotcadya Końciyk. Dyrektorka. 
Salomea Urbafłska. Dyrektorka. 
Franciszka Błeschke. Dyrektorka. 
Dr Fr. A Dulak. Lekarz Naczetny. 
Ad w. P'otr Ρ Mindak. Doradca Prawny 
Berta C. WoJtalewics. Asyst. Sekr Gen. 

fiOO/.lW BIlROWEi 
Biuro Zarządu Głównego otwarte w 

#n! powssednie od goda. 9-teJ rano do 
I-tej wieczorem, (w sobotę do 1-eJ po- 
południu). Wieczorem, w dni powszed- 
nie (z wyjątkiem soboty), od godziny 
T-meJ do 9-teJ. — W niedziele I święta 
«roczyste, Muro Jest zamknięte 

Pressa» w poniedziałki i płatki wle- 
eaoraml od godziny 7-meJ do 5-teJ. 

Wszelkie korespondeneye do Główce· 
f« Prezesa nalei* adresować: 

WOJCIECH F. SOJ.KA, 
IMB W. DlTtato· itr., CktMK·. 111. 

Srkreferma: w poniedziałki, wtorki, 
irody 1 czwartki, wieczorami od godsl- 
ay 7-naej do 9-tei, 1 od 1-szeJ popołu- 
inlu codziennie, s wyjątkiem soboty, od 
f-tej do 1-sseJ. 

ekarbaikai we wtorki, Iredy ! piątki 
ad godziny 7-mel do 9-teJ wieczorem. 
IktadaaJa e»tat. Wszelki· opłaty do Ka- 
sy Głównej przyjmuj· Kasyer Główny 
podczas godzin orUowych, albo we dnie 
w godzinach ofisotrych, dekret ars Ge- 
lli»twy. 

Weselkte listy nadsyłaC nalety na γι- 
ο· Sakret^krza Generalnego: 

TOM. §. Β],.VCHOWSKI. 
leoftarr Po Ma h Alma Mater, 

idS5 W. Dlvisloa itr., (kicage, 111. 
FINANSC. 

Przekaay banków· | pocztów· 
(•hecks. money ord*r· »to.) naieiy wy· 
atawiać na organizacyą: 

POLISH AŁMA MATER, 
I praoeyłać pod adresem: 

FR. WITKOWSKI. 
tdBS W. DivUloa «tr, Ckleaig·, (fl. 

„Macierz Polska". 
Biuro Zarządu Głównego: 

1455-57 W. Division Ulica» 
Na drągiem plttrta. 

Chicago. 11L 

{ 

Wykaz Otwartych Głów-) 
nych Centr Rekrutacyj- 
nych Armii Polskiej i 
Oficerów tam Urzę- 

dujących. 

Buffalo, Ν. Y. — Broadway 1 

Player ul. w Sokolni. Oficer 
J. Żebrowski. 

Boston, — w Sokolni tam- 

tejszej. Oficer A. Wiórek. 
Prid&eport, Conn. — 636 South 

Main str., Sokolnia. Oficer Z. Χο- 

ή ak. 
« -waso, IU. — 1309 N. Ashłand 

I). ał Związku Polek. Oficer 
* i. uizyiiskl. 

-va d, Ohio. — 7146 Broad- 

ij, Sokolnia. Oficer L. Adaiu- 

« ;ik. 
v»ir.»it, Mich. — Tóg Chene i Fo- 

rçât ul. Oficer W Sacaalski. 

Milwaukee, WŁs. — w Sokoini 
t mtejszej. — Oficer Rom. Tylko. 
New York, X. Y. — 237 E. 22ga 
ul.. Sokolnia. Oficer P. Dziób. 
Schenrctady, X. Y. — w Sokolni 

tamtejszej. Oficer J. Sajler. 
Wlftffl Barre, Pa. — Oficer W. 

K«lew*ki. Λ 
Winnipeg, Man. Kauada. — róg 
Manitoba 1 Parr ul. Oficer 8. 

-Tir 
Ptttwberxh. Pa. — róg 8. 1S ul 
i Carey are., Sokolnia. Oficer A. 

{ CmrmoŁa. 

UWAGL 
Regestracya kobiet dla 

służby wojennej. 
W bieżącym tygodniu-odby- 

wa się regestracya, ciyli spis 
kobiet w Stanie Illinois dla pra- 
cy wojennej. 

Xa ozem ona polega, co jej 
powodem i do czego ona dęży— 
pytania te wyjaśnione będą w 

kilku słowach w niniejszym ar- 

tykule. 
* 

Wojna przestała być dla A- 
meryki okropny katastrofy 
dziejący się gdzieś daleko poza 
Oceanem. Wprawdzie walki to- 
cz$ si? tylko jeszcze tam, l^cz 
poza tem Ameryka już odczu- 
wa dotkliwie wszystko co idzie 
w parze z ty katastrofę. Ener- 
giczna rekrutacya ochotników, 

później pobór przymusowy do 
służby wojskowej, wytężone 
kampanie w sprawie Czerwo- 

nego Krzyża, dalej sprzedaż 
dwukrotna bondów wolnościo- 
wych, nowe podatki wojenne, a 

wreszcie konieczność oszczę- 
dzania żywności i zaprowadze- 
nie dni, w których należy się 
wstrzymywać od mięsa i psze- 
nicy, — oto formy, w jakich 
ten odległy kataklizm daje się 
odczuwać każdej familii, każ- 
dej jednostce. 

Lecz nie koniec na tem. 

Zmiany w społeczeństwie, a 

zwłaszcza w dziedzinie ekono- 
micznej będę jeszcze dalej się- 
gały. Kegestracya kobiet, obec- 
nie się odbywająca, jest właś- 
nie krokiem przygotowawczym 
do tych zmian. 

Pomimo następstw jakie 
wojna wywołała i wywołuje, 
normalny stan społeczeństwa, 
a zwłaszcza o ile ten leży w dzic 
dżinie przemysłowej, musi być 

i utrzymany. Pomimo, że milio- 
ny mężczyzn idę do transz, 
do obozów mobilizacyjnych, do 

[ okrętów itp., potrzeby społe- 
I czeństwa pozostają te same. 

Społeczeństwo musi mieć żyw- 
ność, musi mieć odzież, musi 
mieć mieszkania, koinunikacya 
musi być utrzymana, fabryki 
muszą być w ruchu itp. Bez 

względu na to, ile milionów 
żołnierzy i majtków idzie do 
służby wojskowej, miasta na- 

sze muszą być zarządzane, 
zdrowie publiczne musi być na- 

dal zabezpieczone, zakłady wy- 
chowawcze i rekreacyjne mu- 

szą być utrzymane, będących w 

potrzebie należy wspierać, o- 

soboin słabowitym i podeszłym 
w latach należy dać przytułek 
i opiekę, a dzieci otoczyć opie- 
ką staranną, ażeby je uchronić 
od przestępczości i wpływów 
zbrodniczych. 

Pomimo więc wycofania mi- 
lionów z tych wszystkich gałęzi 
pracy ekonomicznej i społecz- 
nej, prace te muszą być w dal- 
szym ciągu prowadzone. A jeś- 
li do wypełnienia powstałych 
luk i wakansów użyje się in- 
nych mężczyzn, trzeba znów 
miejsca opróżnione przez tych 
ostatnich wypełnić. Kto to u- 

czyni Î Gdzie się znajdę, ręce, 
które zastąpię ręce, obecnie nio 
sące karabiny, lub kierujące 
działa na okrętach ? Muszy być 
wzięte z pośród kobiet. Na 

miejsce tych, którzy opuścili 
fabryki, sklepy, biura, zawody, 

i i fachy czasów pokojowych, 
znajdy się i znaleźć muszy ko- 
biety. Co-więcej — te miliony 
żołnierzy i majtków dawniej 
siebie i prawdopodobnie kogoś 
innego-ptrzymywały. Obecnie 
trzeba ich żywić, odziewać, i w 

mieszkania zaopatrywać, a w 

razie pokaleczenia pielęgno- 
wać. Poza tem na narodzie a~ 

merykańskim także spoczywa 
obowiązek dostarczania pewnej 
ilości żywności, odzieży i zapa- 
sów wojennych Aliantom. 

W rezultacie produkcya prae 
mysłowa w Ameryce powiększo 
na jest wielce w każdym kie- 
runku poza wszelkie normalne 
granice czasów pokojowych. W 
czasie, gdy produkcya się tak 
ogromnie zwiększa, ubywają 
miliony rąk produkcyjnych.To 
trudne zagadnienie rząd musi 
rozwiązać w sposób zadowal- 
niający. Tylko kobiety mogą go 
z tego kłopotliwego położenia 

| wyratować. Ze staną ûa równi 
obowiąrfru patryotycznego, ja- 

ki naród od nich wymaga# nikt 
o tem nie wątpi. 

Rząd także o tern nie wątpi i 
wie, że trzeba tylko kobiety po- 
informować, trzeba im daó do 
zrozumienia, czego od nich się 
spodziewa, a z chęcią zgłoszę 
się do pracy. 

fr. 

ΛΧ tym celu, gdy w r. zesz- 

łym ustanowiono Radę Obrony 
Krajowej, a obok niej Komitet 
Doradczy z rzeczoznawców i 
ludzi specyalnie ukwalifikowa- 
uyoh w każdej gałęzi, którzy 
zająć się mieli zagadnieniami 
wewnętrznemi/wywołanemi wa- 

runkami nowenii, rząd ustano- 
wił także Komitet Kobiet, jako 
część tegoż Komitetu Dorad- 
czego. Ogólnem zadaniem tego 
komitetu jest zorganizowanie 
kobiet w całym kraju na czas- 

wojny, a pierwszą pracą jest 
regestracya, czyli sporządze- 
nie spisu wszystkich kobiet, li- 
czących wyżej lat 16, wraz z 

ich kwaiifikacyami do jakiej- 
kolwiek prący. Jak kupiec na 

początku roku czyni inwentarz 
swych towarów i ozuacza je ce- 

nami, tak rząd Stanów Zje- 
dnoczonych przez swój Komi- 
tet Kobiet we Waszyngtonie, o- 

raz przez podobne Komitety w 

poszczególnych Stanach, czyni 
spis kobiet wraz z ich zdolno- 
ściami, ażeby wiedzieć, jakie- 
mi siłami rozporządza, gdy 
przyjdzie do zastąpienia rąk 
męskich. 

Stany Zjednoczone, przygo- 
towując obecnie inki spis ko- 

biet, korzystają z przykładu 
innych krajów, obecnie obję- 
tych wojnę, które takiej rege- 
•stracyi i mobilizacji nie urzą- 
dzały, ponieważ w chwili, gdy 
wojna wybuchła, nikt nie prze- 
widywał, jiik długo potrwa i 
do jak olbrzymieli rozmiarów 
się rozwinie. Kraje te więc nie 
były przygotowane i nastąpiła 
dysorganizacya, *gdy wycofy- 
wano mężczyzn z prac produk- 
cyjnych, która trwała lak dłu- 
go w każdej gałęzi, dopóki rąk 
kobiecych nie znaleziono. 

Natomiast rząd' amerykański 
kobiety swe po regest racy i na- 

tychmiast poklasyfikuje, ażeby 
z góry być na wszystkie potrze- 
by przygotowanym. Gdy więc 
nadejdzie wezwanie z tej lub o- 

wej gałęzi przemysłu, ze wakan 
se tam wytworzone wypełnić 
potrzeba, rzęd w kilku momen- 

tach będzie wiedział, ile odpo- 
wiednio «kwalifikowanych ko- 
biet jest i gdzie się znajduję. 

Anglia przeszła w zupełności 
wszystkie doświadczenia, które 
obecnie Stany Zjednoczono 
przechodzę. Już w dwa lata 
po wybuchu wojny 1,000,000 
kobiet zatrudnionych było w 

miejscach, gdzie dawniej praco 
wali mężczyźni. Obecnie już 
o,000,000 kobiet we Wielkiej 
Brytanii zajętych jest w zatru- 
dnieniach, do których dawniej 
kobiety nie miały dostępu, a li 
czba ta nie włącza kobiet za- 

trudnionych w służbie domowej 
i przy pracy szpitalnej. A 
trzeba pamiętać, że Wielka 
Brytania jest tylko wysepkę 
małą wobec Stanów Zjednoczo- 
nych. 

Regestracya każdej kobiety 
w Chicago i Illinois w bieżącjm i 

tygodniu jest obowiązkiem pa- 
tryotycznym, aczkolwiek jest 
rzeczy dowolny i wcale nie 

przymusową. Rząd pragnie 
wiedzieć, jakie są kwalilikauye 
wszystkich kobiet liczących 
wyżej lat IG w całym kraju. Ma 
ją się rejestrować nietylko te, 
które gotowe są płatną pracę 
wykonywać, ale także i te, któ- 
re zdolne są i będą miały czas 

jakakolwiek pracę wykonywać 
bezpłatnie. Rejestrować się 
mają także i te, które ze wz<rl·;'- 
du na obowiązki domowe, lub 
dla jakichkolwiek innych powo- 
dów nie mogłyby żadnych do- 
datkowych obowiązków przyjąć 
na siebie. Te kobiety nie będą 
wezwane do pełnienia żadnej 
dodatkowej pracy na czas woj- 
ny. Ich karty regestracyjne sta 
nowić będą dla nich najzupeł- 
niejszą produkcyą. 

I 

Konieczną więc jest rzeczą, 
ażeby każda kobieta bez wyjąt- 
ku dała się ręgestrować w bie- 

żącym tygodniu w Chicago i w 

Stanie Illinois^ ażeby rząd jak 

najdokładniej wiedział, na jak5 
liczbę kobiet liczyć może dla 

wypełnienia wakansów, wytwo- 
; rzonych wojną, we wszystkich 
gałęziach przemysłu. 

Z życia wojskowego. 
1. 

Z Camp Grant otrzymaliśmy w 

dniu wczorajszym następujący list: 

Camp Grant, dnia ύ listopada *17. 
Na ręce Szan. Rotfakcyi przesy- 

łam dla całej Polonii w Chicaigo tro- 

chę wiadomości o życiu naszem w 

kompanii C p-ułku piechoty nr. S43. 

Kompania C składu eię przeważnie 
z Polaków i to samych doborowych 
chłopaków. Komendantem kompanii 
jest bardzo dobry, energiczny a dla 

Polaków przychylny kapitan Tomasz 

3Iarshal, który dla nieznającyeh ję- 
zyka angielskiego założył wieczorna 
szkołę. Bardzo to potrzebna rzecz, 

bo prawie trzecia część nie zna tego 

języka. Oficerami przy tej kompanii 
są, pp. Gillpen, Jener i Kennedy, 
wszyscy łagodnego charakteru, któ- 

rzy obchodzą się z żołnierzami po 

ojcowsku. 
W czasie wolnym od Ćwiczeń woj- 

skowych pozwala kapitan na grę w 

piłkę rozmaitego rodzaju. Mamy 
również koncerty, a graję nasi zu- 

chy. 
Sierżantem naszym Jest Polak naz- 

wiskiem Wołkowicz, zwany popular- 
nie „mały sierżant", gdyż Jest niskie- 

go wzrostu. 

j Czytając Dziennik, zauważyłem, 
że u niektórych naszych żołnierzy 
jest jakieś fłiezrozumiałoe niezadowo 

lenie. Niektórzy mówią, że mało dają 
jeść i niedobre, inni znowu inaczej. 
Ja twierdię, że to wszyetko nie jest 
prawdą, gdyż wszystkiego je tu po- 

dostatkiem; może niejeden nawet w 

domu nie miał tego wszystkiego. Za- 

pewne tylko tacy tak mówią, którzy 
przedtem wałęsali się po ulicach, bez 

żadnej nadziei na jutrzejsze życie. ι 

Człowiekowi, chcącemu pracować, 
nie przeszkadzono zostać żołnierzem. I 

Ćwiczenia fizyczne prxez parę godzin 
driennio to prawdziwy sport. 

Kończąc tę koresponedcyę, pro— 
szę o zamieszczenie jej dla naszych 
młodzieńców, żeby nie zatracali du- 

cha żołnierskiego naszych praojców, 
bo może w niedalekiej ρ rzyszłoścl 
nie wyjdzie to nam na marne. 

Z szacunkiem 

Jan Cikowski, 
Camp Grant Co. C. 343 Infant. 

Rockford, 111, 
II* 

— Z obora KoSciuszid żołnierz 

polski, p. T. Nowak, donosi, że po- 

wodzenie Jego jest bardzo dobre. Zy- 

cie w obozie płynie wszystkim we- 

soło. Codziennie gra muzyka, a w 

każdy wieczór mają bezpłatny teatr. 

Ćwiczenia trwają tylko G godzin 
dziennie. Ustawiczne deszcze bardzo 

w tem przepzkadzajy. 
Podróż z Chicago do Kanady trwa- 

ła 20 godzin. Co dnia przyjeżdżają 
ochotnicy z rozmaitych miast. Dnia 

29. października przyjechało 2,000, 
wskutek czego ogólna liczba ochot- 

ników wynosiła w tym dniu prueezlo 
5,000 osób. 

Pierwszy batalion ma wkrótce od- 

jechać. Komenda jest polska, Wikt 

jest dobry, trry razy dziennie. Wotgó- 

le wszystko ldsie bardzo dobrze. O- 

chotnicy cieszą się, że nareszcie do- 

czekali się służyC w Polskiej Armii i 

z całym zapałem uozą się. jak bag- 

netem łamać Niemcom żebra. 

Z NEBRA8KI. 

W dniu Ojço b. m. odbędzie się po- 

święcenie nowo wybudowanego koś- 

cioła polskiego w Columbus, Neb. Na 

tę uroczystość wybiera się wielu Po- 

laków z Omaha i okolicy. Jak wiado- 

mo, proboszczem parafii polskiej w 

Columbus jest ks. Dyonizy Czech O. 

F. M. Ks. Czech był przez dłuższy 

czas proboszczem w Tarnowie, Neb., 

gdzie za staraniem jezo stanął naj- 

piękniejszy i najkosztowniejszy ko- 

ściół polski w Stanie Nebraska. 

Z* nielegalne przetrzymywanie π 

siebie wódki zostali skazani w Oma- 

ha na kar* $100 i koszta w tutejszym 

sadzio policyjnym τ. ćwik, zam. p. 

nr. 4510 So. ίίΤ ul. i Antonina Sudy-' 

ka, zam. przy i'9tej I C. -ul. 

λ\' dniu Stifîo października li. rM 

z rozpalonego pieca powstał ogień w 

domu ob. Józefa Sufczyńskiego, 
zam. przy 50tej i U ul., w Omaha i 

obrócił dom prawie w perzynę. Stra- 

ta jest oszacowaną na $1,250, a po- 

kryta asekuracya na sumę $1,000. 

Ob. Knrol Guszak, *vłaścłcfel prro- 

serni przy 42ej i L ul., w Omaha, 

pojechał w przeszłym tygodniu sa- 

mochodem do Plattsmouth, Neb., w 

celu zakwpna jabłek. 
W drodze mas^ynerya przestała 

funkcyonować i wkońcu automobil 

przewrócił się do góry kołami, przy- 

krywając p. Guszaka Śnierć nie- 

chybna czekała go przez chwilę, od 

której uratował go jego BZ*vafrfer, j 
który w czas przed nieszczęściem z 

automo>bi!u wyskoczył. Tenże przy 
1 

pomocy kilku farmerów podni<>sł 
automobil I w ten sposób uratował 

p. Guszakowi życie. Samochód jed- 

nak został tak uszkodzony, że tgo p. 

Guszak musiał sprzedać do „Junk 

Shop" za sumę $100. 

Ρμ«·]«η w érMmlrMnf — Kup Bo- 

tki· tam DZIENNIK CHICAOOSKI 
imlfcłn czytaj polaka caztte w tramwa- 

ju gây Jedilese do domu. Niech pozna- 

U obcoaarodowcy nasi» ■)>· Ucsabnv 

Lekarze Miejscy Wyjaśniają Dla- 
czego Przepisują Nuxated Iron. 

Dla uczynienia zdrowemi i pię':nemi kobiety, i silnych i energicznych mężczyzn. 

OBECNIE JEST UŻYWANE PRZEZ WIĘCEJ JAK TRZY MILIONY LUDZI ROCZNIE. 
I 

Szybko przekształca wiotkie ciato i bezsilno muszkaty, blade policzki anemicznych kobiet i mężczyzn 
w tryekującc zdrowiem·piękności — często potęgują silę delikatnych nerwów zrujno- 

WMiiych na zdrowiu o lOO procent w dwóch tygodniach czasu. 

New ΥυτΛ, Ν. T. — l*«taJoiio zupełnie 
pewnie, że przeszło trzy miliony ludsl 
tyiko w tyni kraju, zażywa co roku Nu- 
xated Iron ielazo organicane. Tak Wiel- 
kie rezultaty. Jak nam donoszą, swwtaîy 
uzyskane przez lekarzy 1 oeoby prywatne 
że wielu lekarzy Jest zapytywanych, dla- 

czego oni tak często przeplaują takowe 
1 dlaczego ono daje lepsze rezultaty, nlś 

otrzymywano przez używanie etarej for- 

my żelaza nieorganicznego. 

Wyciąg 2 Jedne.uro otrzymanego lletu 
je«t podany poniżej: 

f)r Ferdynand King z New Torku, le- 
karz ! auto<r, mówi: Niema energicz- 
nych i żelaznych mężów bez żelaza. 

Bladość oznacza anemię. 
Anemia oznacza bra«k żelaza. Skóra a- 

nemlcznych mężczyzn 1 kobiet Jest blà- 

dą; dało wolne, mięśnie wiotkiej umysł 
bez inlcyatywy, pamięć często zawodzi, 
są zdenerwowali! i często alę iTytują, al- 
bo zapadają w zadumę 1 melancholię. 
Ody żelazo ustąpi z krwi kobiety, różo- 
woΛό uatąpl z policzków. 

"W najpowszechniejszym pokarmie a- 

merykańsklm, w mqkach, cukrze, syro- 

pach, cukierkach, ornielonym ryżu, bia- 

łym chlebie, sodowych sucharkach, bisz- 

koptach, makaronie, sago. wędlinie, pre- 
parowanych przetworich z kukurydzy, 
nie można więcej doszukać się żelaza.— 
Prepai-o wanlę, proces, jakiemu one pod- 
legają, usunął żelazo, które Im ziemla- 

matka dala, a gotowanie naszych jarzyn 
w wodzie wodociegowej Jest znowu odpo- 
wiedzialne 731. resztę utraty Aelaza w nich. 

"Jeżtfl zatem chcecie zachować swoją 
młodość i wasza energię młodości do pó- 

źnego wieku, muHcIe zasilić ewoje pokar- 
my iełazom przet używanie takiejże for- 

my or^aniczne-go żelaza, w zupełności 
tak Mtno, Jak używacie soli, gdy vin 

pokarm nie Je*t odpowiednio e'ony". 
Dr. James I/Ouis P.evea, przez 15 lat 

adjunkt profesor w newyorsklm Homéo- 
pathie Medlcai College mówi: "Jako le- 
karz eprzeclwalłem się zaweze zapieka- 
niu ogłaszn-rych lekarstw 1 od 15-tu lat 
Jako profesor pouczałem studentów, że 

takie lekarstwu sa bzewartośoiowe, aie 
co elę tyczy Nuxated Iron. którego pró- 
bę przeprowadziłem sam ! moi pacyencl, 
przekonało mnie cno w zupełności, *»> 

Jest lekarstwem o nadzwyczajnej warto- 
ści I powinno być' przepisywana przez 
każlego lekarza. Najlepiej świadczy o 

tem fakt, że ja aa m mam SO lat, a zaży- 

watan krótki czas Nuxated Iron, uczułem 

eię Jak inny człowlak. Przyjaciele mówią: 
co właściwie pan robisz *ob!e, że wyglą- 
dasz tak dobrze 1 pełny życia? TV mo- 

jem mniemaniu nie ma nic lepszego, Jak 
żelazo orgH.nIczne (Nuxated Iron) dla na- 

brania siły dla słabych, zrujnowanych 
na zdrowiu lub starych. Wystrzegajcie 
się więc przestarzałej formy żelaza, któ- 

re zrobi więcej iłego Jak dobrego. Chcąc 
być pewnym, że mol pacyencl dostają 
prawdziwe organiczne żelazo, α nie Jakiś 
rodzaj mieszaniny metalicznego żelaza, 

Ja zawsze przepisuję Nuxated Iron w o- 

ryginalnych paczkach". 

Dr. E. Sauer, le!carz bostortskl, który 
studyoweł tutaj I w wielkich lnstytu- 

cyach lekarskich w Kurople, mówi: Jak 

posiedziałem to już eto mzy o Nuxated 
Iron (erganiesnem żelazie), żo Jst ono 

największym budowniczym siły. Gdyby 
ludzie tylko zażywali organiczne żelazo 

(nuxated Iron), gdy elę ciują słabi, pod- 
upadli na zdrowiu, zamiast zażywać wy- 
rządzające szkodę lekarstwa, zawierające 

ν 

alkohol i narkotyki, Jestem przekonany, 
i· wielu uniknęłoby chorób a nawet i 

śmierci, która rok rocsnle tablera tysiąc· 
lud®i powodu zapalenia płuc, erypy, 

^choroby nerek, wątroby, na eerce i In- 

nych niebezpiecznych dolegliwości. Nic 

więcej nie sprowadza tych chorób i joet 
prawdziwym Ich powodem, jak tylko o- 

ułabionie spowodowane brakiem żelaaa 

w· krwi. 

Niedawno temu pewien mçénzyzna o· 

koło pięćdziesiąt lat liczący, przysredł 
do mnie, żeby g o zbadać i wydać opinię, 
czy może dostać asekuracyę na tycie.' 
Byłem zdziwiony, znalazłszy u niego ci- 
śnienie *:nri Jak u dwudziestoletniego 
c*łov îeka, i faktyczni# było młodym 
czł<rw!ok>m pomimo ewepo wieku. Taje- 
mnica cąła polega ra tem — powiedział 
— ażeby eaiywać żelazo organiczne, któ- 
re odnawia życie. W 30-tyra roku życia 
byt bardzo słabego zdrowia, w 48-mym 
jut tak podupadł, U sdawało się, ze Juz 
jest ile, obecnie *· EO-tym roku po aasy- 
waniu Nuxated Iron, energta 1 zdrowie 
wrAclły mu, obecnie cruje się Je,k młody 
chłopak. 

ialiso Jast abec:utnie potrzebne dla 
umożliwienia waazej krwi zamiany po- 
karmów na żywotne toki. Bez niego, bt*x 
w^gędu wJele 1 co Jecie, wasz pokarm 
przejdzie przez wasz organizm nie przy- 
nosząc wa.m korzyści. Nie nabierzecił 
•iły 2 niego, alo owszem w konsekwen- 
cji tego osłabniecie, będziecie bladzi, o 

wyglądzie chorowitym, zupełnie jak ro- 

ślina, która atara eię róść na glebie ubo- 
giej w żelazo. 

Cîdy nie JeeteéHe silni 1 zdrowi, to wln- 
nlśrte zrobić dla eieMe następując» pró- 
bę: zbadajcie Jak długo możecie praco- 
wać lub jak daleko możecie iść bez zmę- 
ftzenla. Następnie używajcie dwie pięclo- 
granow® tabletkJ zwykłego organicznego 
żelaza trzy raay na dziert po Jedzeniu 
przez dwa tygodnie. Po tym eksperymen- 
cie «próbujcie swoją siłę znowu i prze- 
konajcie e1ę. wiele zyskaliście. Widzia- 
łem tuziny nerwowych, podupadłuch na 

zdrowiu, którzy chorowali, a którzy wy- 

leczyli alę zupełnie z lUestrawnodci 1 do- 
legliwości wątroby ora· Innych chorób 
PE&03 proste zażywanie żelaza w odpo- 
wiedniej formie, 1 to nieraz po ldlkuniie- 

elęcmej kuiacyi bez utrzymywania naj- 
mniejszego re*ulta»u. Nie zażywajcie Je- 
dnak w starej formie w tynkturach lub 
Innych rozczynaoh dla proetego oszczę- 
dzenia kliku centów, żelazo wymagane 
przez naturę d'.a krwi waszych dzieci 
Jest zwluzkflem a nlo metalem. Wy mu· 

eicie zażywać żoazo w formie, które ino- 

że być łatwo prryawoJ»- 
ηβ l aaeymllowafle, in*-· 
caej moio *lf ono oka- 
zać więcej eikodllweflj 
jak pomocnem. Wielu A* 
tletów 1 r.apaAników wy- 
grało z*.p*»r ■ P'·" 
atej przycxyny, ie anail 
■•kret wielkiej eiły aa- 

β+lając ewoją krew tela- 
zom, nim stanęli do ia- 
paaôw, podcMł fdy in- 

ni zostali pokonani poproetu dl* braku 
żelaza we krwi". 

Dr. T. Alphonsue Wallace, lekara · 
wielu latach praktyki w tym kraju, do- 
świadczony i posiadający wie# honoro- 
wych tytułów w Anglii, mówi: "Nie' 
praktykuję zalecania lekarstw ogłasza- 
nych. ale Nuxated Iron jest tak potę*- 
nem na stan ogólnego osłabienia i ner- 
wowoâi, te wierze, iż wszyscy p«wlnnt 
go znal. Męzczyźni i kobiety, dzisiejszej 
doby potrzebują we krwi więcej żela--', 
jak temu lat 30 lub 20. Powodem u·».. 
Jeet obecna dveta. jA.Ua ieet używana w 

tveiąca^h domów codziennie. jak również 
dla wlękazej odporności przej'.w naraAa-' 
niu obecnie «drowi a na każdym kroku". 

Dr. X. H. Hornetlne. przez dziesięć lat 
w departamencie zdrowia i Portiroozyn- 
nońci w Phliłd^kphii. mówi: "Po dokłal- 
nem zbadaniu skłłdnlkAw Xuxxted lrosi. 
«rozumiałem, żo w koflcu Jest żelazo w 

formie organicznej — jedyny rodzaj, któ- 
ry mogę zalecać I spreparowane w taki 
«posôb z lnnemj Ingredyencyaml. ażel>\* 
było łatwo zaasmiilowa:ie a przez tu 
(ffiybko dodało się do krwi. poio*uje<: 
tym uposoben» siłę. Używanie Jego w 

kilku zastarzałych wypadkach, odzie In- 
ne tonlkl zawiodły. posłużyło mi do ab· 
solutneno przekonani*. o znacznej 1 nie- 
zwyczajne! eile Nuxated Iron, gdy oso- 

biście zażywałem je, Jak szybko moja 
siła I energia wzrastały. W mojej opinii 
pzerokie utyć!·» Nustted Iron je?t zape- 

wnieniem robienia narodu silnych męż- 
czyzn. pięknych kobiet i zdrowych dziee!. 

TfWAGA: — Nttiłt«d Iron fż.elaio Orga- 
niczne). które Jest przepisywane i rekomen- 

dowane powyżej przez lekarzy w rozmai- 

tych wypadkach, nie jest woale patento- 
wane lub .«ekretne lekarstwo, aie lekarstwo 
aawieraiure żelazo, które Jeet przepisywane 
bardzo rzfto przez znanycl\ lekarzy w Eu- 

ropie i tutaj w Ameryce. W przeciwień- 
stwie do przepisj-wanego lekarza w starej 
formie jest łatwo zasymilowane t nie pau'e 
zębów, ani żołądka, ale owszem J«?st to nai- 
skuteesntejsze lekarstwo e wszystkich form 
na niestrawność I na nadwyrężone nerwy. 
Fabrykanci maja takie zaufanie w orranl- 
etnem ielnzle, Se ofiarują $100 dla której- 
kolwiek ln»tytucyl dobroreynnej, jeżeli kto· 
kto potrzebuje żelaza, mężczyzna czy ko- 
blata poniżej lat 60. nie podwoi swojej aliy 
w czterech tygodniach czasu, rozumie ale. 
Jeżeli nie cierpi* na jaki# wewnętrzne kom- 

pllkacye. Oni zobowiązują s!ę także zwrócld 
wam pieniądze. Jeżeli wy przynajmniej ni· v 

pouwotcie swojej Elły w dziesięciu dniach» 

Jeat to znane wszystkim aptekarzom w 

niledcle. 

099KM HOU« DR. 
• AJ* TO*» Μ χ14·· 
«km.τβ ·»* 

WISI 

R _ 

jG^V— fcâooo 
S/ *3 jŁŻżąm €k£cup\ 

Dr. Adam Szwajkart 
ChoroŁy nerwowe, wewnąirgng i dziccinni 

Mieszkanie: 8Π3Λ ffekt Diverse? Λτηιηι 
Godziny: 4-5 popołudniu 
Telefon: OfiOH ISelmont 

Ofla: 1303 North Ashlund Atena· 
Godziny: 0.9 wieczorem 

Telefon: lOKtt, 1U3U lub 3122 Monroł 

TtMu Mor·· S311 

DR. A. PIETRZYKOWSKI 
LECZY CHOROBY MĘŻCZYZN KOBIET 1 DZIECI 
•«dllijf Oflttii: od 8 do 11 nnt 

I id He I wiociorom 666 UllWIIlklt Aft 
■lKZIELf łd10 rant do 1 bo loł. lerożnik loclno Art. 

TELEFONY: MOXTICELLO 186-218 

Doktor Joseph J. Zak 
Lekara i Chirurg 

31UÎ Milwaukee Ave» 
HlUko llelmont Λre. 

Godz'oy Ofisowre: l>o j;od id* B:SO rsno. Od 

gndz. 2. do g')dz. 4 po polud iiu 1 wieczorem 
l>o jod/.· T-niti. 

Ofls Tel. Monroe 330. Hor Teł. Arrottape 3Ή4 

Dr. J. P. WOJTALEWiCZ 
15Σ1 N. Pauli»· «L tfu 1601 Neriii \rr. roi Aibiiad 

JiUUZI^ Y: Od 18:5.1 do 3:30 popo.udulu, od 7-eJ 
do 9-tej wiocxjrem. 

Telefon STonroe 484 

DR. J. A. TRAIN 
LKKARZ I CI1IHUKG 

Leczy choroby mężczyzn, kobiet i dzieci 
Biuro Mieszkanie: 

1449 W. Blackti.iwk ul., ioui. ieaver i Uoltul. 
G<»d-.'.isy Okisowe: 

β do 10 ran»; 12 do 3 popoiud. C do 9 wieczorem 

DR. G. P. GIERAŁTOWSKI 
LEKARZ i CHIKUBG 

KFliCYA LISTA 
Chorób Kobiecych i ('liirurjfll 

— Itówniei L*cr.y — 

Ocey, Utmy. Nem (K-jtw) Onrdłc 
eu milwa uke:e ave. 

przy Chi »g.> Art. 
Od 1 do 8 po p liud'iiu ί >><ί 6;30 du 8 t»l«ciorem. 

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

Mieszkanie > 

•401 W Iluron «lie». 
YeMoa M»*rc« 5*05. 

βο 10-teJ rano, od 12teJ 
doS-cieJ popołudniu. 

fc-teJ do &-u>) wito* 

υη«ι 
700 Ν Ashland At*. 
T<l-f·■ H4»m«rkM 52SF 

Goct?. od «0-iej do 1H# 
oJ 3-cieJ do 5-tfJ pt<pol 
od S-enejdjfrieJ wirot 

WtrOd faiet nieranjcieiattc· 
DZIENNIK CłliCAGOSKi prioduj· 
pod względem doboru l li eici mil*· 

U*ła / 

DR. L. P. KOZAKIEWICZ 
Specjalista chorób kobiecych, 

Lekarz, Chirurg ł Akuszer 
Mieszkanie: 

1353 Noble Ul. 
T«L Hirurkit 4511)1 

Godz: ou 8 do » rat^t. 
od 1 do 3 popołudniu 
od 8 do 9 wieczorem. 

Oflai 
1601 W. Chicago At. 

Tel. Hooro· *83 
Godz: od Ιϋ ϋο 11 rano 
od 4 do 5 popołudniu 
od 7 do 8 wieczorem 

Tolefoa AralUr· ·ΙΝ 

Dr. F. F. WISNIEWSKI 
licij vsziikii eksrob; prftfk· I skiticzMc 

1221 MILWAUKEE AV„ rtf A»hl«id Aw. 
IlKTilliłi ClwA (aMacrct I Unnrti 

TMoaj Μοιγμ 811 i 1577 i Htratrkri 274 

DR XKLOWSM *'$$&{£* 
10S3 Milwaukee Ara. Chioa|o 
Godziny: od U do 12 rano 1 od 7 do β wieczorem 

priiez ćrody 1 oiedrlcU. 
Uwtzkui· 728 Wiretiad Are. TaUfca: Lak· \rmw SMI 

5?el. Monroe 606 l 24*7 
β 

Lacxf Cbor.br óei. Naaa i Ctfł· 

Dr. Dulek; 1 Aknaaer** 
1053 Milw.ake· A»·, rif HefcU UK«7 

fcfc· 8-12 ■ |tU. 2-418:80-8 «taez. « liris. MłiiaM 

DR. S. R. PIETROWICZ 
SPECYALISTA 

chorób wewnetrznyeh I nerwowych 
Ofla; Proapect budynek, 1153 No. Ashland 

Ave., rûtt Dlrlaton Ul. 
TeL Edtrewater «W. God. 12 do t i od β do S wlea 

Mieszkanie: 5554 Slierldan Road. 
Ofls: The Marnhall Field Co. Aunex Budy. 
nek. P. Z. nar. AYaahtnffton I Wabaah Are», 

Uudziny: 2:3o do 4-vej po południu. Pokój 1108 
Telefon Kundolpb 4141 

C«a»ł«ta· Mtocn· X-R»t Lâk.nUnM 
OR. G. β. KRYSIŃSKI 

Ltlt.iri I Chi rare 
Mieszkanie: 1958 Hervey allea, rôg Rober A 

Î30DZ1NV: Do lu runo — 7 4o I wleciore% 
w niedzielę do lej uopoł Tel Humboldt 3IIJ 

OK. F. ΚΑΙ-ΑΟΙΟίβΚΙ 
M(Mlh*niei l«>84 N. Kohey «lie» 

TVrfon: Humboldt I76P 
o fi »i 1·5β ί*«Μ· ul. Telefon Moaroa M 

Oo<!«lny of«»f)we· OII> rano. 8 — I lopohidm* 
I — t · lecŁoratti W Biadsleif 8 — i popołudni· 

Talc/on RA TM.ItfcCT 836·. 

Dr. L. GROTOWSKI 
LEKARZ, CHIRURG * AIUSZER 

1113 «. CHI;AGO AVENUE CH:lA60, (U 
OODZINY 

» O· I· a r*a v I du 3 f ? do 8:30 po pofodaia. 
W tiUrt. ie>· &:3f> do 12 

Oo do off'crtfreà — wielkich 1 auk 

łych, każdego rodraju i trtócl 

DZIENNIK CHICAQOSK1 rajmuj· 
betsprsfczoie plorwitze ml*Jaei w oa* 

UJ Am uryυ·. 

— Gdv Nadejdzie Potrzeba Pamiętajcie o Nas— |j 
Zegarki, dyamenty. eiuone ODrączm, Drinzo· 

lîtki i biżut^rye wszelkiego gatunku u nas w· 

irielkim wyborze. 
Ceny niskie.— Towar Gwarantowany 
KRACKER & KOSIŃSKI 

25 lat pod numerem 

1019 MILWAUKEE AVE., blisko Augusta ul 
Γ ΓΙ 

■ 
1 ■ ·■ " '* ** 

\ / 

PIERWSZY KIESZONKOWY 
F*I*k«-Aa(Mitld i AarieUkc-Pehki 

DVKCVONARZ! 
S (Słownik) 
• Zawiera 30,000 
Î wyrazów — 266 

f stronic z ob ja- 
• śnieniami do 

I wymowy każ- 

J dego anyiel- 

| skiego wyrazu. 

Książeczka Jest rozmiaru VĄ o*i* 

pr?ez f>\ c*li, oprawn* w ddlka- 
tai skórkę, z wytł.»czcnym pol- 
skim orłem I ztotvm napisem. Jest- 
to działko, opracowane prz*z f*· 
ch')Woa. Na końcu kaiiii*-czki znaj- 
dują si^ rozmówki najczęściej itty- 
wauycb zd-ά w potoczoej mowie 

Lepszy od ilownilii Chodźki 
Djkcronarz ten zawiera prawie 
tyle wyrazów, co i słownik Chodź· 
ki, ale lepszy jest od tego słowni- 
ka tera, te duje wł«6ciwe i popra- 
wne tlómaczenie wyrazów 1 dobrą 
wymowę. Przytem książka zaopa- 
trzona Jest w alfabetyczny skoro- 

widz, pnpler cienki 1 mocny; roz- 

tnUr książeczki zgrabny 1 łatwo 
tnoie być ooazona w kieszeni. 

Cena tylko 75 centów 
Do nabyoia w binrze naaiem. 

Dziennik Chicagoski 
1457 W. Wilsłfi lilci 

CHICAGO, ILL 
Bloro orwart· codzienni· o4 T18O rue 4e 
V:K wieczór, wyjątkiem oledilel 14*ląi 

uroczy· ych. 

Po Roku 1830 
Opowiadanie historyczne 
z „Tułaczów", H. Kole· 
sławity (J. I. Kraszew- 
skiego). Oprawiona — 

teraz tylko 
60 centów 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1457 W. Dhrimn al., CliicAft 


