
Ze względu na'wasze dzieci powinniście czytać 

Chicago Herald 
FAIR AND SQUARE 

W dodatku do gazety w waszym ojczy- 
stym języku, patryotyąm i dobry rozsą- 
dek nakazuje wam czytanie dobrego A- 
merykańskiego pisma — takiego, które 

się okazało bez najmniejszej wątpliwości 
sprawiedliwem i bezstronnem. 
Czem większe postępy zrobicie w języku 
Angielskim i czem więcej poznacie zwy- 
czaje i stosunki Amerykańskie tem wię- 
cej będziecie mogli zarabiać w swoim za- 

wodzie. Aby zaś postępować razem· z wa* 

szemi dziećmi powinniście znać język, w 

którym dzieci wasze myślą. 

Zamówcie Chicago Herald 
dla Naszej rodziny dzisiaj. 

GARŚĆ NOWIN Z KLl BI ATLETY- 
CZNEGO JP08TAL A. C." 
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Od byłego prezesa klubu wyżej wv- 

mienionego. p. Franciszka Kruppy, o- 

trzyraaliśmy onegdaj „GarSĆ Nowin" 
z któremi podzielić się także chcemy z 

naszymi czytelnikami. P. Kruppa pisze 
co następuje: 

..Od dawna już nie czytano nowin z 

klubu atletycznego na Kantowie p. u. 

„Postal A. C." a więc dztë. mając tro- 

chę wolnego czasu, chciałbym się po- 

dzielić z czytelnikami Waszego cenne- 

go pisma nowinami o działalności na- 

szej i powodzeniu. Od czasu jak zre- 

zygnowałem z prezesostwa i przesta- 

łem być członkiem czynnym klubu wy- 

żej wy m len iou ego, żadnych nowin do 

gazet nie podawano. 
Kwatera klubu naszego mieści się 

obecnie w nowym budynku pnr. 1218 

W. Chicago avenue, od trzech miesię- 
cy, i w tym rzasie zyskaliśmy bardzo 

wielu nowych członków. Budynek w 

którym mieści się nasza kwatera jest 
nowa a w nim najnowsze urządzenia. 
Xa pierwszein piętrze mieści się poza 
składem sala bilardowa dla członków 

klubu, na drugiem zaś piętrze znaj- 
dują się kąpiele, sala do posiedzeń 1 

pokoje recepcyjne. 
Do klubu „Postał" należy przeszło 

30tu członków, przeważnie Polacy, któ 

rych nazwiska niżej podaję. Są to: Jó- 

j zef Kiołbasa, Aleksander Talajski, 
Piotr Podraża, Franciszek Szymczak, 
Józef Majkowski, .tan Sałat, Franciszek 

Miioch, Benjamin Andrzejewski, Fran- 
ciszek Nowicki, Emil Jagielski, Edward 

Czechaùski, Teodor Salamon, Józef 

Szymczak. Józef Krasoczka, Wincenty 
Rakue, Władysław Waliński, Leon Bro 

niarczyk. Jan Stegler, Józef Rakuc. Le- 

on Gibasiewicz i Leon Sipka. Człon- 

kami obcej narodowości są : David 

Cochrane, Conrad Blasko, Michael Al- 

len, Alfred Johnson 1 Arthur Hawley. 
Od czasu przeprowadzenia się do 

nowej i wygodniejszej kwatery, klub 
ten zyskuje na popularności i z cza- 

sem będzie pierwszym z klubów w 

dzielnicy północno zachodniej miasta 

Chicago. 
W skład obecnego zarządu wchodzą 

następujący członkowie: Józef Kiol-1 
basa, prezes; Emil Igiclski, wice-pre- 
zes; Franciszek Szymczak, sekretarz 

protokółowy ; Arthur Hawley. sekre- 

tarz finansowy ; Teodor Salamon, ka- 

syer; Józef Szymczak, odźwierny; 
Piotr Podraża, sekretarz sportowy. 

Rozeszła etę pogłoska, że dawni 
członkowie klubu „Postał" zamierzają 
wstąpić napowrót w szeregi nasze, 

przez co klub ten zyskałby bardzo wie- 
le, a członkowie ci przekonaliby się. że 

jest obecnie gdzie też i porządanie i 
mile wieczór spędzić przy niewinnej 
zabawie. 

W przyszły'piątek, dnia 7-go b. m., 

odbędzie się wybór nowych urzędni- 
ków na rok 191S. Na posiedzenie to 

stawić się mają wszyscy członkowie 

bez wyjątku; za nie stawienie sly kara 

podług konstytucyi. 
Na posiedzenie to przybędę także ja- 

ko założyciel klubu „Postał" i ex-pre- 
zes. Nadmienić trzeba iż honorowymi 
członkami dotychczas są pp. Piotr Płoz 

dół 1 Józef Kruppa. 
łącząc wyrazy szacunku, pozostaję, 

Franciszek J. Kruppa." 

„THE JOIRNAIAS ALL-STAR ELE- 
VENS FOK 1917". 

Sezon gry w piłkę nożną chyli się ku 

koûcowi a prawdę powiedziawszy ofi- 

cyalnle zakończył się w „Thauksgiv- 
ing Day" 29-go listopada. Po zakofi- 

czeuiu sezonu następują nominacye 
przez ekspertów Amerykańskich, gra- 

czy jedenastek różnych na członków 

„honorowych jedenastek" na rok 1917. 

Pierwszy z wyborem wystąpił dzien- 

nik tutejszy „The Chicago Daily Jour- 

nal". Na liście członków jedenastki 
„ALL WESTERN" znajdujemy nazwi- 
sko naszego bohatera z Notre Dame, 
Franciszka X. Rydzewskiego, byłego 
kapitana jedenastki Uniwersytetu No- 

tre Dame, który dzieluie spisywał się 
w £rze jako „Center". Na liście „ALL·- 
CONFERENCE TEAM" dziennik wy- 

mieniony nie podaje nazwiska żadne- 

go Polaka. 
Na liście członków jedenastki „ALL- 

WESTERN TEAM" znajdują się na- 

stępujący gracze: 
Rolen, Ohio State L. E. 

Hauser, Mlnnesotta L. 'J1. 

Higgins. Chicago L. (Î. 

RYDZEWSKI. Notre Dame. C. 

Rundquist, Illinois R. G. 

H. J. Courtney. Ohio State R. T. 

Keley, Wisconsiu R. E. 

Simpson, Wisconsin, Q. R. 

Weston, Michigan L. H. 

Harley, Ohio State R. Π. 

Koehler, Northwestern F. B. 
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Zimna 1 *ła pogoda przynosi 
ciemienia. Sioan'e Uniment 
usuwa te bóle szybko — a 

wsiąka on bez nacierania. Czystszy 
niż kleiste plastry 1 tłuste maście i 
nie drażni cl skóry. 

Miej xa-wsze pod rçk* Sloan's Li- 

niment na bóle reumatyczne, nerwo- 

we na podagrę, potłuczenia i zwich- 

nięcie, na bóle w kościach i sztyw- 
aostf mięśni. 

W każdej aptece, butelki po 25c. 
lOc 1 $1.00. 

H/LLS PA! Π 

Niedostrzegalne 
Ziarnka Brudu 

Te maleńkie ziarnka brudu, 
które się wetrą pomiędzy przę 

I dzę naszej odzieży, są właśnie 
« mm 

łem co niszczy odzież, i odbiera "świeży" 
wygląd. 
Nawet najmocniejsze tarcie zwykłem mydłem nie usu- 

nie tych ziarnek brodu tak prędko i doskonaie jak my- 
dło i nafta w Fels-Naptha. 
Fels-Naptha czyści kompletnie—a jednak oszczędza tarcia odzieży 
oszczędza wam trud i niewygodę. 
Zamówcie Fels-Naptha dzisiaj 
od waszego Grosernika. 

Zatrzyma je białą 
* odzież, białą. 

Z POSIEDZENIA PIŁKARZY Z LIGI 
CHICAGOSKIEJ. 
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W jednej ze sal w hotelu T-a Salle, 

w śródmieściu odbyło sic posiedzenie 
zarządu ligi piłkarskiej „Chicago Base 
bali Lcague". Na posiedzeniu tein ura- 

dzono aby dziewiątki należące do 

ligi tej stawały do gry w piłkę metow# 
w przyszłym roku, każdej soboty i nie- 

dzieli popołudniu, a nie jak dotychczas 
tylko w niedziele. 

Wybrano także nowy zarząd ligi na 

rok 3018 w skład którego weszli: A. 
F. Sheaban, prezes; J. J. Cnllahan, wl- 

ce-prezes; Win. C. Niesień, sekretarz; 
James Keown, kasycr; James Hutton, 
marszałek. 

Komitetowi składającemu się z pp. 
Xiesena, Shcahana i Callahana, po- 
wierzono urządzenie bankietu który 
ma się odbyć dnia 4-go lutego, 1918 ro- 

ku a na którym rozdane mają być sre- 

brne pułiary dziewiątkom Fairbank*- 

Morsc v. Belo i t i Ba gens, jako dziewią- 
tkom szampiońskhn poszczególnych dy- 
wizyi. 
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WŁADEK ZBYSZKO POKONAŁ 

ΜΛΝΝΊΓΗΑ. 
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T'błegłej niedzieli w Nowym Yorku 

rozpoczął sic turniej zapaśników róż- 

nych narodowości η szampionat, który 
potrwa trzy tygodnie. Między innymi 
do walki w stylu ..catch-as-catch-can" 
wystąpił także i Władek Zbyszko, któ- 

ry grzmotnął Serba, George Mannjcha 

w L' minutach i 17 sekundach. Dr. B. F. 

lioller pokonał Toma McDcrmotta, Ir- 

landczyka w 20 minutach 1 1S sekun- 

dach czasu. 
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BACZNOSC CZŁONKOWIE ΚΙΛ ΒΙ 

„POSTAŁ". 
x ©x 

W przyszły piątek, dnia 7-go gru- 

dnia, w sali klubowej pnr. 1218 West 

Chicago avenue odbędzie "się bardzo 

wainft posiedzenie członków klubu atle 

tycznego p. n. „Postal A. C." 
Wybór nowych urzędników nn rok 

1010 i inne sprawy będą na porządku 
dziennym; obecność wszystkich człon- 

ków jest wymagana, roczątek posie- 
dzenia o godzinie 7 :"0 punkt. 

Józef fcołbasa, prezes. 
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NA MACIE. 

Zapaśnik polski lekko-.średniej wagi 
Jan Meyer walczył ostatnio w Detroit, 
Michigan z szampionem tamtejszym (ί. 

Lawrence, którego położył dwa razy w 

10 minut. Jak Już donoszono, Meyer 
walczyć będzie w poniedziałek najbliż- 
szy 10-go w teatrze „Haymarket" z ży- 
dowskim zapaśnikiem doskonałym Ben 

Rubencm. 

Właaefc Λ Dysz ko cyganie w itz ««i· 

czyi przed paru dniami w Detroit, Mi" 

cli Iga η i położył tara bardzo poważne- 
go przeciwnika, Itysyanina Makłako- 

wa. 

polski zapaśnik Kazimierz Pawłow- 

ski walczył w tych dniach w Kewa· 

nee, 111., z Fred. Cookiem zapaSnikiem 
ciężkiej waci z rezultatem dla sic na ra- 

zie nie pomyślnym : w pierwszej walce 

Cook, który jest zapaśnikiem istotnie 

niezłym, położył Pawłowskiego na 

double toe hołd w 2G minut, w drugiej 
walce — Pawłowski rozgrzany i roz- 

gniewany co-nieco grzmot 11 jjł Cooka na 

materac na flying niHre w 1 minute i 

30 sekund — i to z taką siłą, iż uszko- 

dził go dość poważnie; po dłuższej pau- 

zie Cook stanął do trzeciej walki i w 

1.°» minut dostał na Pawłowskim zno- 

wu toe hołd podwójny i położył go, a 

raczej Pawłowski skwitował, bo mu 

groziło złamanie nogi w kostce. Po wal- 

ce lekarze badali Cooka i stwierdzili 

u niego złamania obojczyka. Pawłow- 

ski wyzywa Cooka do ponownej walki 
na wszelkie warunki i ofianije mu. je- 
śli zwycięży cały dochód z zapasów. 
Walka odbędzie się skoro tylko Cook 

wyliże się z pamiątek po Pawłowskim. 

Turkot wozów sprawił 
przykrość. 

Pewna niewiasta tak cierpiała 
na reumatyzm, iż z bóht płakała. 
Cierpiała tak strasznie iż nawet 

turkot wozów na ulicy sprawiał 
jej ból niesłychany. Musiano mię 
karmić jak dziecko i unosić na 

prześcieradle, kiedy zaczęłam u- 

żywać Natures Orderly Laxa- 

tives, mówiła p. Blanche Smith. 

Gdyby nie to lekarstwo, była- 
bym już dziś na cmentarzu. "Reu- 

matvzm jest-straszną chorobą 1 

cierpiałam prawie wszystkie a- 

gonie, tak że nawet myśl o nich 

dreszczem mię przejmuje. Próbo- 
wałam wszystko co mi rekomen- 

dowano, tak że j'uż prawie utraci- 
łam nadzieję, lecz postanowiłam 
jeszcze spróbować Natures Or- 

derly Laxative. Prawie natych- 
misat ból się uśmierzył, a choro- 

ba polepszyła się do tego stopnia, 
że dziś czuję się zupełnie zdrową. 

Wszyscy, którzy cierpią na żo- 

łądek, nerki, wątrobę i których 
krew jest osłabioną, powinni 
spróbować Natures Orderly La- 

xatives. Na sprzedaż w gwaran- 
towanych 25c pudełkach u Moel· 

1er Bros., W. A. Wieboldt, i wszy- 

stkich pierwszorzędnych apte· 
Łach. (Ogl.) 

FRANK KLAJDA 
KONTRAKTOR BUDOWNICZY 

Buduje domy. szkoły, kościoły i hale. Robi ro*· 
maite przeróbki oraa reparacye. 

Ceny bardzo umiarkowane. 
1361 N«bl· il., réf Blackhawk ałicy 

TeleWa Baymaffcet 3173 

Wspaniały Obchód 
Listopadowy. 

(Korespondencja „Dziennika Chica- 
goskiego"), 

W niedzielę dnia 25go listopada, 

Polacy z West End, Pittsburgh, Pa., 

urządzili wspaniały obchód listopa- 
dowy. 

Już o godzinie 2:30, kościół SS. 
Aniołów Stróżów napełnił się po 

brzegi publicznością... Odprawiono 
żałobne nieszpory za poległych bra- 

ci w boju, poczem wszyscy gromad- 
nie udali się do ślicznej sali św. Ja- 

kóba, na rogu ulic Main i Alexander, 
gdzie wykonano staranuie bardzo 

przyrządzony program. 

Po otwarciu obchodu przez miej- 
scowego ks. Prob. A. Pniak, przystą- 
piono natychmiast do poszczegól- 
nych numerów programu, składają- 
cego się ze śpiewów chóru kościelne- 

go, dzieci szkolnych, mowy ρ. A. Cu- 

rzytka, deklamacyi, duetów i żywego 
obrazu: ..Polęii w Kajdanach". 

Nie mogę tu wymieniać wszystkich 
czynny udział biorących w tym pro- 

gramie, bo* i miejsca nie chcę zabie- 

rać i słów pochwały mi brak. Ca- 

łość wypadła pod każdym względem 
wzorowo. Publiczność dopisała zadzi- 
wiająco. Kolekta, jaką zebrano na 

biednych nas/vch braci w Polsce, 

przyniosła $153.90; zaś dla naszych 
dziarskich wojaków w polskiej armii 

skolektowano $28.00 („na baweł- 

nę"). 
W czasie żywego obrazu, przy a- 

kompaniamencie wybornej orkiestry 
p. Π. .Kowalewskiego, odśpiewano 
wspólnie hymn: ,Boże coś Polskę", 
poczem publiczność wielce zadowolo- 
na z wyniku, udała się do domów, 

aby spożyć opóźnioną nieco i zimną 

tym razem kolacyę. 
W imieniu naszej Polonii, chciał- 

bym niniej-szem przez łamy tego 

wielce poczytnego pisma złożyć pu- 

bliczne uznanie tak naszemu ks. Pro- 

boszczowi, miejscowemu organiście 
p. J. Balcerzakowi, jakoteż i całemu 

komitetowi obchodowemu, Śpiewa- 
kom zaś, p. Curzytkowi 1 wogóle 

wszystkim, którzy w jakikolwiekbądź 
sposób przyczynili się do sukcesu te- 

go obchodu zasyłam staropolskie: 

,,B6g zapiać". 
Jeden z obecnych. 

POSZUKIWANIE. 

Łucyan Roszkowski, żołnierz z Ar- 

mii Polskiej we Francy i pochodzący 
z guberni! Grodzieńskiej, poszukuje 
dwóch braci ciotecznych Józefa i Jana 

Niemiùskich. którzy przybyli do Ame- 

ryki z miejscowości Koeo w guberni! 
GrodziefiskieJ — pierwszy w 1912, a 

drugi w 191.3 roku i mają przebywać w 

Chicago. 
Κ toby znał adres poszukiwanych, 

niechaj zechce łaskawie zawiadomić o 

nim podpisanego. 
Henryk Setmajer, 

sekretarz P. C. Iv. It. 
l.'JOQ X. Ashland Ave., 

Chicago, Ul. 

DO AKUSZEREK. 
Roczne posiedzenie Stowarzyszenia 

Akuszerek, odbędzie się dnia Ogo gru- 

dnia. t. j. w czwartek, o godzinie 2giej 
popołudniu w sali Settloment zaraz 

przy Augusta i Noble ul. 

T. T. Andrzejczyk, preą. 

BACZNOSC! 
Gdyby wszyscy ci, którzy cierpią 

na zatwardzenie, ból głowy, niestra- 
wność·, brak apetytu itd., użyli raz 

tylko Senolę Ilerbatę, ten słynny śro- 
dek przeczyszczający to już raz na 

zawsze porzuciliby wszystkie inne 
środki, które teraz używają. Senola 
herbata 6toi na szczycie wszystkich 
lekarstw przeczyszczających we 

wszystkich aptekach 25c lub piszcie 
wprost do; 

SENOLA DRUG CO., 
202« MILWAUKEE ΛΥΕ. 

CHICAGO. 
12-14-19-21-26-28-3-5 

ftlJBU QREAM Jtatre 
114 SOUTII STATE ST. 

Naprzeciw Paluier Houso 

EX CZAR of RUSSIA'S 
Własna STOCK KOMPANIA 

Będzie grać tutaj przez cały ty- 
dzień włącznie z Prima Donną 

TANYA FETTNER 
z 

IVANEM MOZUKIN 
w słynnej Sensacyi 

"The Painted 
Woman" 

— Wszystkie Miejica 15c — 

Dzieci Nie Mają Wstępu 
Otwarte od 9 rano do północy 

DS. w. e*. SCHRAYER 
POLSICI LEKARZ I CHIRURO 

Specjalnie we wwyetkich chorobach mtieijre 
kobiet ł dileci. ^ 

B37 Noble uL Tel. Monroe 1684 
O odr od (t«l reno do Q tel wl«ca 

Polski Dentysta 
Dr. N. Sohrayer 

166 Milwaukee Av. cor. Rac 1ης 
W ujtik· RiWu Cvirutcvui 

ir 

HE BELL SYSTEM i publiczność 
zgadzają się na sposób oddawania te- 

lefonu do załatwiania interesów militar- 

nych, jakie telefonem załatwiane być mu· 

GDY NASZA SIŁA MILITARNA roś- 
nie i my zaczynamy brać większy udział 
w tej wielkiej wojnie, zwiększające potrze- 
by Rzcjdu, polegające na naszej usłudze, 

muszą być załatwione. 

THE BELL SYSTEM wydaje miliony 
dolarów w tym celu aby każda depesza 
jemu powieżona, bądź publiczna czy pry- 
watna, były natychmiast i zadawalniająco 
załatwione. 

ŻĄDAMY WASZEJ WSPÓŁPRACY 
w zachowaniu obsługi prosząc o cierpliwość 
w jakiej nieuniknionej niedogodności albo 
zwłoce w używaniu telefonu. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

szą. 

i 
Lekarze mówią, że huxated Iron 

zwiększy siłę wyczerpanych lu- 
dzi 100% w dziesięciu dniach. 

W wielu wypadkach—Ludzie cierpią 
niewypowiedzianie przez leczenie się 
na słabe nerwy, na «łaby żołądek, wą- 

trobę, nerki lub Inne dolegllwodci, 
podczas gdy prawdziwa przyczyna le- 

ży w braku żelaza we krwi.—Jak po- 
wiedzieć. 

New York, Ν. Y. — Niedawno dy- 
fputowalem z Dr. E. Sauer, boetoń- 
skLui lekarzem, który stirdyował w A- 

meryce, w największych zakładach 
lekarskich w Europie, a który powie- 
dział: "Jeżeli zrobi 6ię aktualną pró- 
bę krwi u wszystkich ludzi, którzy są. 
słabi, to z pewnością będzie pan bar- 
dzo zdziwiony wielką ilością ludzi. 
Ictórzy są chorzy nie z lanego powo- 
du, jak tylko z braku żelaza we krwi. 
Z chwilą zażycia żelaza, wszystkie 
dolegliwości i chorobliwo symptoina- 
ta ustępują. Bez żelaza krew natych- 
miast traci siłę odżywczą oraz zamia- 

ny pokarmów w odiyweze soki. zatem 

nic zjedzonych pokarmów nie czyni 
wam 1 ηΐθ przysparza wam korzyści. 
Wasz pokarm przechodzi przez orga- 
nizm jak ziarno prze» młyn, który nie 
może zemleć. Jako rezultat tego nie- 
zasilania nerwów 1 krwi, ludzie stają 
elę w zupełności osłabieni, nerwowi i 
zwykło podpadają rozmaitym choro- 
bom. Jeden jest za szczupły, drugi za 

wiele ma tłuszozu, niektórzy są tak 
słabi, ie z trudnością przychodzi im 

chodzić, czaaom miewają niestraw- 

ność, cierpią na nerki lub wątrobę, 
nlfektórzy nie mo«ą sypiać, inni są 
śpiący i zmęczeni całymi dniami, nie- 
którzy są rozdrażnieni 1 złośliwi, inni 

bą chudzi i beekrwléci, wszyscy je- 
dnak eą fizycznie beuilnl i bark im 
energii. W takich wypadkach jest 
więcej jak nierozsądnie zażywać le- 
karstwa wzmacniając·, albo też lekar- 
stwa zabierając· narkotyki które 
tylko ehiią za bat do popędzania wa- 

szej siły chwilowo, oioiliwe, że na- 

wet kosztem waszego tycia w później 

szych latach. Bez wzgięau, iw co 

wam powie, jeżeli n!e jesteście «dro- 
wi 1 silni, powinniście zro'MC następu- 
jącą próbę: Przekonajcie $ię jf-k dłu- 
o możecie pracować lub ja"k daleko 
możecie iść bez zmęczenie. Następnie 
weźcie dwie piçcio-granowe tabletki 
zwykłego Nuxated Iron trty r»*.zy na 

dzień po jedzeniu, przez dwa tygo- 
dnie. Potem w> próbujcie swo^ą siłę 
powtórnie i przekonajcie sitf, wiele 

zyskaliście. Widziałem dziesiątki ner· 

rwowych i słabych ludzi, którzy wie- 
cznie chorowali i leczyli się całe mie* 
siące, a po tym czasie zdwoili 1 po- 
troili swojo siły i usunęli w zupełno- 
ści wszelkie symptomata choroby w 

czternastu dniach, przez proste zaiy- 
wanio żelaza w należytej formie. Mo 
recie mówić, co chcecie o zadziwiają- 
cych rezultatach, ale gdy &lę wniknie 

ι w sprawę, to niema nic lepszego jalc 
stary dobry środek — żelazo, dla na- 

dania koloru policzkom 1 ciała. Jesï 
ono takie wielkim wzmocnlclelem żo- 

łądka I najlepszym budowniczym 
krwi w świecie. Jedyny niedoodnością 
przy starej formie żelaza było to, że 

nieoranlezne żelazo, tak jego rwiązki 
jak 1 tynktury, niszczą zęby i psują 
żołądek, a przez to więcej ezkody jak 
korzyéci. Jednak z wynalezieniem Gr- 

anicznego żelaza wszystkie te trud- 
ncéci zottply pokonane. Nuxated Iroq 
jest przyjemne do zażywania 1 nie u· 
ezkadza zębów, a przytem daje na· 

tychmlastowy rezultat". 

UWAGA. — Fabrykanci maj* takie ta«- 
fani· w organlcsnem łela«le, te ofiaruj» 
1100 61» którejkolwiek Inetytacyl dobro- 
czynnej, Jeżeli ktoi, kto potrzebuje Żelaza, 
mężczyzna czy kobieta, ponlłej lat 10, nil 
podwoi swojej elly w czterech tygodniach 
czasu, rozumie elę, Jeżeli nie cierpi» na Ja- 
kie wewnętrzna kompllkacye. Oni obowią- 
zują elçtakte zwrócić wam pieniądze, Je- 
tell wy przynajmniej nie podwoili» twojej 
elly w dziesięciu dniach. 

Jest to sn»n· wazyatklm aptekarzom W 

mleicle. 

Dr. Adam Szwajkart 
Choroby nerwowe, wewnętrzne i dziecinne 
Uleaskanle: 8636 West Ulv«rney Avenu# 

God/.lny: 4-5 popołudniu 
Telefon: 6808 Hulniont 

Ofla: 1KH3 Ν ort h Aahlund Avenu· 
God/ΐηχ: β.O wieczorem 

Telefon: 10MB. 1(330 lub 8122 Monro* 

ΓιΜη Ημγμ JJ1I 

DR. A. PIETRZYKOWSKI 
LECZY CHOROBY MĘŻCZYZN KOBIET I DZIECI 
••rfzlir Ofli···: od I dl 11 rine ...Ull 

I ad 5 da β wieczorem 866 M!IVIUk(8 Ali. 
ΙΙΙΖΙΕΙξ od10 rtns de 1 η pof. Iiroźrlh Sac im ht. 

TELEFONY! MONT1CKLLO 186-2 13 

Doktor Joseph J. Zak 
Lekara i Chirurg 

3192 Milwaukee Ave. 
BlUko Htlmont Are. 

Oodïlny Ofisowe: Do i;od \uj « :C0 reno. Od 

(odi. t, do godt, 4 po południa 1 wteesorem 
po godr.' 7-niel. 

Otie Tel. Monroe S309. Her TfiL.Armltage 3084 

Dr. J. P. W0JTALEW1CZ 
B«^oÎlAWSM3."Î»iÎSI 
■ do D-teJ wieczorem· 

Telefon Monroe 484 

DR. J. A. TRAIN 
LEKARZ I CHIRURG 

Leczy choroby męźczyzb, kobiet i dzieci 
Biuro i Mieszkanie; 

1449 W. Blackhawk ul., pom. Clearer i Holt uL 
Godzinr Ojtsowe: 

β do 10 ran»: Ί2 do 3 popolud. i β do 9 wieceorem 

OR. C. P. GUTOWSKI 
LEKARZ i CHIRURG 

1ΒΡΓΓΤΑΤ TUTA 

Chorób Kobiecych i Chirurgii 
— RównleS L»e«y — 

Ocey, Ufiy. No·. (Katar) Gardło 
β 11 MILWAUKEE AVE. 

prrr Chicago Ατ·. 
Od 1 do S po puludoiu 1 od 6;80 do 8 wieczorem. 

Or. L. S. Szumkowski 
Lekarz. Chirurg i Akuszer 

meezkanle'. 
MM W. Huron ;iMoa. 
f jj*i Hf§rff MOS· 

flo 10-ieJ rano. od ISteJ 
do 3-oie] popołudniu, 

od *-ud do 9-leJ wleci. 

Of Ul 
700 N. Ashland Are. 
TdtfM H»m»rk»ł S20 

Godx. od 10-tej do ISt4| 
od 3-cieJ do Hej po pol 
od S-maj do Mel wiec· 

WirOd run nie-arxgleu*l<* 
DZIENNIK CHI CA GOSK1 przoduj· 
pod względom dobdh* i treści Bit*· 
0»h. 

DR. L. P. KOZAKIEWICZ 
Specjalista chorób kobiecych, 

Lekarz, Chirurg i Akuszer 
Mieszkanie: 

1353 Noble Ul. 
Tel. Haymarket 4588 

Godz: od 8 do θ rar». 
Od 1 do 3 pcpołudniu 
od 8 do 9 wieczorem. 

Oflai 

1601 W. Chicago Av. 
Toi. Mooroe 223 

Godz: od 10 do 11 reno 
od 4 do 5 popołudniu 
od 7 do 8 wieczorem. 

OFIH ΤΓΙ CCni|Y REZYDENCYA 
Monro«» ÎS42 IŁLŁiUHI Armitapc 6.SW 

l)r. F. F. WISNIfiWSKI 
LEKARZ. CHIRURG I AKUSZER 

Ofis: 1227 Milwaukee Ave„ prf;vi^Lend 
Oodz. 10-12 runo; 2—4 po południu 7-0 wlecz. 

Bezydencya: 1909 Armilage Ave., f,1^. 
Godz. Do 10 rano i od 5 do 8 wieczorem. 

DOBIERAM OKULARY. 

rtW»«r Mhtn Ml i 1S7? I Hapaarkat : 
DR XKLOWSiiT^ 

*74 
SPECIALISTE 

CHIRURG 
1003 Milwaukee Ave. Chicago 
Godziny: od II do 12 rano 1 od 7 do 0 wieczorem 

prócz środy i niedzieli. 
Mieszkanie 728 Wavelud A»·. Ttlełaa.· Lâk· View SM 

!?·!. Monroe βΟβ 124.2 7 
Leci ç Ckor.by Un. Nata I Gar*. 

Dr. Dulek 1 Akusilr** 
1053 Milwaik·· Are. róg KMe Uhy 

fefc. HI « Boiad. 24 !·«.· ■"·<*- ·-'«» NM 

DR. S. R. PIĘTKO WICZ 
8PECYALI8TA 

ehorób wewnętrznych 1 nerwowych 
Dfla: Proepeot budynek, 1152 No. AibUo4 

Ave., rótf Division Ul. 
Tel. Edtrewater 408. God. 12 do si od β do 8 wita 

Mieszkanie: 5554 Sherldan Road. 
Ofla: The Mara hall Field Co. Αηηβχ Body. 
nek. P. Z. nar. Washlnfton i Wabaah Ατββ. 
Godziny: 2:30 do 4-Łej po południu. Pokój 110» 

Telefon Randolph 4441 

Kompletne elektryczna X-Rar Libonterr·» 
DR C. 8. KRY8IMSKI 

Lekarz 1 Chirac 
Mles*knnte: 2010 No. Rober Ul. 

GODZINY: Do 10 reno—7 do 8 wieczorem 
W niedzielę do lej popoł. Tel. Hnmbolt 311J 

OR F. KALAC1NSKI 
UlMSkanlei 1084 M. Bo brr allea 

Telefon: Humboldt 478f 
Oku 1S58 ftobla al. Telefon Monro· W 

Oediiny ofiaqwe: O 10 rana « —lic południa. 
I — I wlacaortm. W Bledaielę » — » popołudnie 

Tala/on HAVMARKET 88881 

Dr. L. GROTOWSKI 
LEKARZ, CHIRURG I AKUSZER 

1113 V. CHICAGO AVEHUl CHICAGO. U 
QODZOT». 

188· 11 ■ rana. I do 117 do MO po poradnia 
W niedziela M0 do 18 

08 do ogtoezeft — wielkich t m»* 

łych, kaidego rodieju 1 trtócl — 

DZIENNIK CH1CAOOSK1 rajmuj· 
b6iaprs8czni8 pierwsi· luUJeoi w o*· 

UJ A.maryee. 

DR. REICHARDT Ιββ·™»£ St^ 
LEKARZ I CHIRURG 

Godalny prayjfć· od:— i 

•tej ran ë· Sim) witcstrta w ilWdil* 9t«J rut i» 12ataj v p«U|k 


