
Możecie Wysyłać Pieniądze do 

Rosyi i do Polski. 
Rządowa Komisya Wojenna Stanów Zjednoczo- 

nych wydała American Express Kompanii specyalne 
upoważnienie wysyłania pieniędzy do poszczegól- 
nych rosyjskich albo alianckich poddanych w tej 
części Palski, okupowanej przez Austryę i Niemcy. 

liw — Pieniądze niosą być wysyłane pojedyńczym osobom 

tylko. 
2gic — Adresat nie musi być poddanym wroga St. ZJed. 

albo sprzymierzeńcem tetfoż. 
Scie — Adresat musi być w potrzebie funduszu do wy- 

• àywienia. 
4te Posyłki poszczególnym osobom nie mają przenosić ♦ 

sumy $75.00 dla dorosłego, S1Ü.OO dla niepeł- 5 
noletnich ($125.00 dla Jednej familii) w prze- Ą 
ci.igu czasu trzydziestu dni. Î 

Ktokolwiek by chdał prsyjść z pomocą przyjaciołom albo 5 
1 krrwnj-m, moie to uczynić pisząc albo zgłaszając się w którym- r 

2 bądi w ofisie American Express Kompanii — zastosować się do ro- * 

J gul wydanych przez Rządową Komisy? Wojenną. Reguły są } 
% następujące: 

f Stała cena za każdy Money order 75 centów. 

Î Listę nrtędów pocstowych w Rosyt 1 w Polsce, gdzie przeka- 2 
*y ia«ranlczne mon być spieniężone, można otrzymać razem z for £ 
mą aplikacyt wydanej przez Rządową Radę Wojenną, zgłaszając 5 

2 do któregobądź American albo National Express oflsu. ♦ 

Piszcie w waszym własnym Języku do: % « 

1 AMERICAN EXPRESS CO. \ 
6S Broadway New York. 

jfwsSIl "WAR SAVTNGS STAMPS 
1SSUEDBYTHE S, 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

: Oszczędzajcie i poży- j 
czajcie swe oszczçd- j 

ności 

I RZĄDOWI 
> On potrzebuje je teraz! 1 
j Wy będziecie je po- j, 
! trzebowali po wojnie. 
I KUPUJCIE 
i WOJENNE ZNACZKI j 
| OSZCZĘDNOŚCI 
i PORĘCZENIE RZĄDU 

STANÓW 
i ZJEDNOCZONYCH ! 
Przynoszące 4% wy- 
płacalny kwartalnie. 

i Możecie rozpocząć j 
jz Dwudziestu pięciu [ 

centami kupując 
„U.S.Thrift" znaczek. 

| Wasz poczmistrz, wasz ban | 
| kier, wasza gazeta i dużo | 
> innych agencji opowie 1: 

wam o nich. 

|i ZOBACZCIE JE! I 
ii JESTTO WASZYM 0B0- i 

WIĄZKIEM! 
i; ONE UCHRONIĄ WIELU 

OD ŚMIERCI 
ii ONE WYGRAJĄ OBECNĄ 

WOJNĘ! 

DARMO DLA CIERPIĄCYCH NA ASTMĘ] 
>iwt Ifknratiro które knidr mo*c oży- 
wa ik w doua bfi praykroéri i utraty 

* «ata. 

My mamy nowa metodę, która kuruje 
dychawicę i który powinniście spróbo- 
wać na nasz kosxt. Nie robi różnicy czy 
choroba ta Już długo u was istnieje, 
ozy dopiero jest w stadyum rozwijania 
•ię. czy to Jest tylko przelotna czy chro- 
niczna utma, powinniście posłać po 

bezpłatna próbkę naszej metody. Nie 
przeszkadza w ca U w Jakim kl'.macie ży- 
jjocle. nie robi róinicy ile lat liczycie 
albo Jakiem jest wasze zajęcie je§Il cler- 

Î>tcie na dychawicę, nxsza metoda wy- 
•czy was stanowczo. 
My «pecyalni« >>cemy posyłać to le- 

karstwo tam. grizle rzeczywiście 3« wy- 

padki beznadziejne, gdzie wdychania, 
douches, opiun preparacye, patentowe 

palenie, etc.. nie pomogły. My chcemy 
przekonać każdego na nasz własny 
koszt, żo metoda ta Jest przeznaczona 
na pozbycie się trudnesro odiychania, 
charkania i wszystkich nieznośnych pa 
roksyrmów natychmiast i na zaweze. 

Ta oferta Jest za doniosło, ażeby od- 
łożyć Jsj chociaż tylko na Jeden cziert. 
Piszcie teraz i spróbujcie metodę zaraz. 

Nie przysyłajcie pieniędzy. Przyślijcie 
tylko ten kupon u dołu. Zróbcie to <Lziś. 

DAHMO AST4HMA KUPON 
FRONTIER ASTHMA CO.. Room 927 
& Niagara 1 Hudson Strs., Buffalo, 
W. T. 

Panowie, proszę przysłać, bezpłat- 
ny próbkę waszej metody na adres: 

(0*ł^ 

Dr.Sieminowicz 
OFIS 

1223 
Milwaake« At«. 
(MS—? ńa. w Mk| 
W-II rut. TiWm iłtrłi ini 
■USZKA* IŁ 4105 N. AVZKS A VI 

Telefon Irr aà »W7 
fuilmj* tu H iKJitei »itiu i 

»aJożyl LECZNICĘ, 
jfdïie leczy specy- 

ąlnie choroby 
kobiece bei 

operacyi. 

DOS KO X A fi Y 

WZKOK jest 
to co wam da- 

jemy. Czy cierpicie na ból gło- 
wy, lub czy druk się wam zlewa 

gdy czytacie? Czy jesteście śpią- 
cy, lub czy was oczy pala po czy- 
tani". lub szyciu. Wszystkie wy- 
mienione dolepliwości s;j symp- 

tomy słabych ócz. My umiejętnie 
1 ZROZUMIALE naprawiamy 
wszystkie dolegliwości ócz. 

Przeszło 40.000 zadowolonych 
kostumerów jest dostatecznym 
dowcdem naszej umiejętności w 

leczeniu waszych ócz. Nasze ceny 
sa umiarkowane i GWARANTU- 
JEMY ZUPEŁNE ZADOWOLE- 
NIE. 

*JfllMAUKBE ĄV$ 
CÙHCWCMQOfiV»- 

Przepędza Ból 
pod niebiosa. 

Compholin, ten nowy dziw na wywych» 
nięcie, bóle i dolegliwości. 

Ten nowy, naukowo spi^arowany 
środek na ulżenie każdego Ddlu Jest 
Campholin. NI© potrzebujecie wcale 
Ira C' nas za słowo. Możecie dostać pacz- 

k» na prooç zu- 

pełni® darmo. — 

Macie zupełne 
prawo- do jednej 
bezpłatnei pacz- 
ki. Na pierwsza 
przystosowań 1 o 

wzdrygnie o 1 e 

sio. Bóle 1 zaoale 
nie znikają. Nie- 
ma smrodliwego 
zapachu musz- 
tardy, oleju albo 
cze«?obadź coby 

wywołało pęcherze. Jest to przedziwny 
czynny, skutkujący érodek. Sprôbujcio 
tylko przystosowaó go na sztywny kark 
wywichnięcie, stłuczenie, bolące musku 
ły l gardło, bolące stawy, odmrożenie, 
neuralglę, bóle w krzyżach 1 kłócla, a 

nigdy bez tego środka nie obejdziecie 
się. Zawsze będziecie mleö go w domu 
na nieprzewidziany wypadek. 

Nie potrzebujecie posyłać po bezpłat- 
ną paczkę nim kupicie paczkę pełnej 
wartości. Jednakowoż, jeżeli cftcact« 

paczkę darmo, to posiana wam będzie 
bezpłatnie przez fabrykantów za otrzy- 
maniem waszego nazwiska 1 adresu. 
Dla czego cierpieć przygnębienie 1 bóle. 
Zapobieàcie im przez Campliolin. Cam- 

! pł~olin sprzedawany Jest przez wszy- 
stkich aptekarzy. 50c pudełko, albo po- 
błane będzie wproat za otrzymaniem 
kwoty, prtea Bartz Drug Co., 89 Mon- 
roe ave., Grand Rapids, Mich. 

Odezwa do Ogółu Pol- 
skiego w Ameryce. 

Tow. Matek dla dzieci — ofiar 

wojny w Polsce — pierwsze podnio- 
sło dwa lata temu myśl ratowania 

dziatwy w Ojczyźnie, koszonej ruin;} 

wojny. Wielki głos Wodza Narodu 

Henryka Sienkiewicza wezwał nas 

wszyaŁkich — przed odejściem swem 

w zaświaty — do czynu ratunkowe- 

go, wołając: 
,,Ratujcie dzieci Narodu".... 
Uroczyście ślubowaliśmy stworzyć 

„Fundusz im. Sienkiewicza", po- 

święcony jia ten cel wyłączny i nieść 

ofiary hojne, by uratować od śmierci 

z głodu najmłodsze pokolenie Oj- 

czyzny. 
Oto stoimy nad przepaścią — w 

Polsce już niema prawie dzieci drob- 

nych, a te co sa Jeszcze — mra w o- 

bec kamiennego cńłodu serc polskich 
dla dziatwy nieszczęsnej. 

Ale czas jeszcze ratować pozosta- 
łą. resztę od śmierci głodowej. Su- 

mienie Wychodźtwa polskiego drgnę- 

ło, dłoń ofiarna ogćłu polskiego hoj- 
niejsza być zaczyna, zaś obok woła- 

nia: „Nieście igrosz dla armii pol- 
skiej" — podnosi się głos drugi ró- 

wnie silny: „Ratujcie dziatwę w 

Polsce!" 
Bo i pocóż wolność, przyszłość, nie 

zawisłość państwowa, jeżeli zabrak- 

nie Narodu samego, jeżeli kwiat mło- 

dzieży legnie, na polach krwawych, 
zaś łan młodych główek, idących na 

ich zastępstwo, skosi mordercza 

śmierć z głodu. 
....I oto instynkt ludu polskiego 

odczuł to, zrozumiał, i ofiary piękne, 
szlachetne na ten szczytny cel płyną 

zdwojono do Tow. Matek dla dzieci, 
które ua każdej sesyi swej zapisuje 
chlubne te dary od towarzystw- i 

jednostek wspaniałomyślnych. 
Niechże prąd ten błogosławiony 

rozpali, ogarnie wszsytkie serca pol- 
skie w Ameryce, niech otworzy na- 

sze ofiarne dłonie, dziś oto zwłaszcza 
— w obec idących świąt uroczystych, 
w to święto promienne Dzieciątka —* 

Jezus niech płyną ofiary hojne, po- 

wszechne dla dziatek, jak opłatek 
białych, bez krwi kropli, schodzą- 
cych cicho, masowo do grobów ot- 

wartych straszliwy dłonią śmierci... 

Pomyślmy — pokolenie Polski ca- 

łe. kwiat życia, Jej pęd w przyszłość, 
Jej skarb i młoda potęga — do gro- 

bu zejść może cale głodem uśmier- 
cone, zabite, a na nas — sytych i 

zdrowych — padnie straszna wina 

dziejowa dopuszczenia do tego i nie- 

ruchomości. 
Oto „Gwiazdka" idzie, z nią ra- 

zem zwykle zbytki, łakocie, stroje, 
prezenty, choinki, lalki, zabawki, 
uczty, przyjęcia, bankiety, rozrywki. 
Ale dzieci — blade jak opłatek, bez 

krwi kropli w ciele, u drzwi naszych 
stoją.ręce ich błagalne sine są i drżą- 
ce, chwieją się drobne ciałka i poko- 
sami padają milcząco na sen wiecz- 

ny, nie budzony.... 
Otwórzmy serca, usłyszmy jęk 

tych bezwinnych, najnieszczęśliw- 
szych — ratujmy pölci czas jeszcze. 
Jeżelkdusza w nas żywa. a serce pol- 
skie bije jeszcze — ratujmy od 

śmierci pokolenie iginące Polski ca- 

łej. 
Do Was przedewszystkiem Matkl- 

Polki, serdeczny ten zew ślemy... 
t*króćcie wydatki wasze, świąteczne, 
odmówcie zbytków sobie i dziatwie 

waszej szczęśliwej, j zdrowej, naucz- 

cie Ją żywego współczucia i ofiary 
dla dziatwy umęczonej w Ojczyźnie. 
Ofiarę wszyscy złóżmy podczas tych 
Świgt dorocznych, na rzecz najbez- 
bronniejszych w narodzie czynem u- 

czcijmy święto Dzieciątka Jez"us, ra- 

tując dzieci Polskie gingce.. Przy- 
każdej uczcie, zgromadzeniu, zaba- 

wie, niech nam obecna pamięć o nich 

będzie, a grosz ofiarny składajcie, 
szlachetne Rodaczki i Rodacy i ślij- 
cie go do Tow. Matek dla dzieci, 
gdzie cent każdy nienaruszony Idzie 

na ratunek dziatwy w Polsce wyłącz- 
nie na ręce Kom. Gen. w Vevey, w 

Szwajcaryl, którego świeżo wydana 
k3iążka za czas od D stycznia 1915 

r. po dzień Cl marca 1017 r. kwitu- 

je każdą ofiarę Tow. Matek, które bli 

sko pl?ć tysięcy dolarów złożyło już 
na ten cel sto fi j wyłączny. 

Przeżywamy pierwszą rocznicę o- 

dejścia wielkiego Jalmużnika Polski, 
dotrzymajmy obietnicy dr-nej Zmar- 

łemu. dźwignijmy fundusz ratunko- 

wy dla dziatwy, z troską palącą o los 

której On zamknął utrudz0ne swe 

oczy. Matki-Polki rowstańcle wszę- 

dzie, gdzie jesteście i działajcie, za- 

równo w domu, jak w otoczeniu naj- 
bliższem. Budźcie obojętnych, ofiiry 
gromadźcie i ślijcie je do Tow. ..Ma- 

tek dla dzieci", na ręcn wiceprezeski 
Tow.. p. Anny Neumann. pnr. ISO!) 

X. Ashland ac.. Chicago, 111., do Do- 

mu Związku Polek. 

Dajcie nam odzew serdeczny, cie- 

pły, szan. Rodaczki i Rodacy — 

wbpólnemj sîlami i jedętą mocną jed- 
nolitą wolą zbudujmy czyn ratunku 

dla dzieci polskich w Ojczyźnie na- 

szej wojną deptanej, — póki na to 

czas jeszcze. 
Marya Śmietanka, prezeska, 
Anna Ncuniann, wiceprezeska, 
Łnrya Wołowska, sekr. fin., 

Konstancya Bucholc, skarbniczka, 

Stefania Laudyn-Chrzanowska, 
eekr. prot. 

LISTY POLSKIE 
NA POCZCIE. 

1803 Bandar E. 1807 Biskup An- 

toni. 1811 Borowski Alex. 1812 Bo- 

rowski Jan. 1818 Czarnecki Józef. 

1826 Dybro Paweł. 1833 Gackowski 

Ludwik. 1834 Gawujchowski W. 

1S35 Geller L. 1S36 Godula Sylwe- 
ster. 1841 Ignatowicz Marya. 1842 

Jabłoński Juliusz. 1847 Kaminski G. 

1848 Kamras J. 1849 Kaplan J. 1850 

Karpilo H. 1851 Kawalec Stanisław. 
1855 Kobra Alex. 1857 Kolodziński 

Stefan. 1858 Kosla Helena. 1859 

Kozikowski Michał 1860 Kozruzinski 
S. H. 1861 Krawczuna Władysław. 
1862 Krawczuk F. 1863 Krosowka 
Helena. 1864 Kryszfiak Jan 1865 

Kulak Jan. 1869 Loban Roman. 

1873 Mach Fran. 1S74 Madarski S. 

1875 Maigus S. 1S76 Makacki Mi- 

chał. 18S2 Mlśklewlcz Antoni. 1883 

Mucha Stefan. 1SS5 Muksalicik L. 

1892 Okaloraicz Fran. 1896 Petrak 

W. 1898 Pochepko Michał. 18?9 Po- 

grund H. 1900 Powolot C. 1902 Ra- 

ha Józef. 1906 Rosik Jan 1908 Ro- 

sik Józef. 1909 Różycki Józef. 1914 

Schott Ale*. 1917 Szikula J. 1923 

Słowiński B. 1926 Soltan Anton!. 

1930 Strugato Jan. 1931 Supina An- 

drzej. 1932 Szymoszek Jan. 1943 

Wolinski M. 1944 Waszkiewicz N. 

1948 WiensV.i S. 1949 WIsniewska 
Helena. 1950 Wolski Ant. 1951 Że- 

lechowski A. 1952 Zelezna Rozalia. 

1953 Zilke Herman. 1954 Zook Mi- 
chał. 

Nasze dzieci. 
— Ojczulku, dlaczego nasza papuga 

teraz sio nic drze? 
— Bo się pierzy. 
— Ach, żeby to ciocia zaczęła się Już 

pierzyć. 

Z AVONDALE. 
Obchód Listopadowy na Jackowie. 

Staraniem Delegatów Towarzystw 
urządzających wspólne obchody na- 

rodowe w dzielnicy Avondale i Ko- 

mitetu lokalnej Rady Nar. w par. 

św. Jaaka odbył się w niedzielę ze- 

szły obchód wspólny 87mej rocznicy 
powstania listopadowego. Obchód 

odbył się wieczorem w hali ob. J. 

Warszyńskiego, N. Central Park ave. 

i Wolfram ul. i pomimo tęgiego mro- 

zu zebrało się sporo publiczności. 
Program był następujący: 
1. Otwarcie obchodu przez preze- 

sa Obchodów narodowych, ob. Fr. 

T. Wołowskiego I powołanie na prze- 

wodniczącego obchodu ob. Józ. Haj- 
dysz, a na sekretarkę niżej podpi- 
saną. — Proboszcz ks. Jan Zdechlik 

odmówił modlitwę na otwarcie ob- 

chodu. 
2. Orkiestra „Uwertura", pod dyr. 

p. AT. Chojnackiego. 
3. Śpiew „Z dymem pożarów" wy- 

konał chór par. św. Jacka pod. dyr. 

p. K. J. Borowińskiego. 
4. Mowa. — Wygłosił wiel. ks. 

Wład. Zkpala, rektor Kolegium św. 

Stanisława Ko3tki j kapelan naczel- 

ny Armii Polskiej. W pełnej patry- 
otyzanu mowie swej przebiegał obec- 

ną sytuacyę Polski, wskazując na na- 

sze obowiązki względem Ojczyzny i 

braci naszej za oceanem. Rozbudza- 

jąc w mowie swej prawego ducha pol 

skiego i pojęcia czysto polskie, pory- 

wał słuchaczy, w których pamięci 
piękna ta mowa na długo pozostanie. 

ó. Śpiew solo ,.Cisza nocy" wyko- 
nała panna M. Dymarkowska, przy 

akompaniamencie na fortepianie 

przez p. K. J. Borowińsklego. 
S. Wzruszającą, deklaraaeyę „List 

matki do syna", wygłosiła panna A. 

Nachowicz, uczenica Smej klasy szko 

ły św. Jacka. 

7. Orkiestra p. Al. Chojnacfc"!*.go 
odegrała",.Menuet" Ig. Paderewskie- 

go. 
S. Mowa, wygłosił dr. Roi. Klar- 

kowski, znany ze swego przemówie- 
nia już z jednego z poprzednich tu- 

tejszych obchodów. Również jak po- 

przedni mówca, Wiel. ks. ZcpaTa, wy- 

kazywał nasze obowiązki wob?^ Pol- 

ski. opisywał cierpienia jej, zachę- 
cając (1/6 wspólnej pracy dla niej: I 
bez różnicy obozów j do dążenia Jej 
z pomocą. 

0. Solo, skrzypce, wykonał p. Ka- 

zimierz Cierpik, przy akomp. na for- 

tepianie przez p. h. Śluzyńskiego, za 

znakomita grę swa zmuszony został 
oklaskami do odegrania dodatkowe- 

go numeru. 

10. Kwartet męski złożony z pp. 

A. Karczyńskiego, organisty z Pio- 

^tro-Pawłowa, S. Rolewskiego, orga- 

nisty z par. św. Józefa, K. J. Boro- 

wińskiego, organisty z par. św. Jacka 

i B. Zaleskiego, odśpiewał ,.BÓg 

Stwórca Świata", oddany został tak 

znakomicie, iż oklaskami zmuszono 

tych panów do powtórnego występu: 

„Dalej Bracia". 

11. Deklamacja ,,Wygnaniec", wy 

głosił młody W. Permoda, uczeń SeJ 

klasy szkoły św. Jacka. 

.12. Orkiestra p. Al. Chojnackiego, 
wykonała ,,Krakowiaka". 

13. Wyr,tęp Sokolin z gniazda nr. 

27my, przy akompaniamencie na for- 

tepianie przez pannę Kaz. Olszewską, 

przyczem przebrane w ubiory Alian- 

tów wystąpiły na scenie ze sztanda- 

rami tychże. 
14. SpiCW S0I0 ,.L*0 UlttL'l oiu- 

wian" wykonał p. August Kochań- 

ski. przy kamopauiamencie na forte- 

pianie przez p. K. J. Borowińskiego. 
15. Mowa, wygłoszona przez ob. 

Stan. Adamkiewicza, aldermana 17eJ 

wardy. Po skreśleniu powstania sty- 

czniowego. omawiał sprawę Armii 

polskiej w Ameryce. Zwiedził ostat- 

nio obóz polski w Niagara on the 

Lake i obóz w Rockford. Zaprzeczał 
jakobr kołnierzowi polskiemu działo 

się źle w obozie polskim, był z nimi, 

przemawiał, wszyscy zadowoleni i 

kuchnię maję bardzo dobrą. Ci, co 

mówią źle o armii, nic mogą się naz- 

wać prawdziwymi Polakami. Każdy 

żołnierz musi przechodzić pewien ry- 

gor. Wojskowość to nie Jest siedzieć 

za piecem u matki, tak jak przysło- 

wie mówi, że i w ,,Paryżu nie zro- 

bią zaraz z owsa ryżu" tak 1 w żad- 

nym obozie nie robią zaraz oficera- 

mi tych, którzy o żołnier&twie nie 

mają pojęcia. Trzeba się uczyć, stop- 

niowo do rangi się dobijać. 
16. Śpiew ogólny „Boże coś Pol- 

skę" przy dźwiękach muzyki p. Al. 

Chojnackiego. 
W czasie obchodu urządzono kolek 

tę na Armię, która przyniosła 
$47.55. Zajęły się kolekty pp. R. Tu- 

rzyńska, A. Lisztewnik, Józ. Jaku- 

bowska, J, Hajdysz. Z powodu wiel- 

kiego zimna polów na armię polską 
nie odbył się. Odłożony został na 

czas nieograniczony do pory cieplej- 

szej. 
Składając w Imieniu komitetu 

wszystkim, którzy w jakikolwiek spo 

sób do -uświetnienia obchodu przy- 

czynili się, staropolskie „Bóg zapłać" 
— kreślę się z szacunkiem, 

Apn. "Wiśniewska, 
sekr. obchodu. 

Z HAWTHORNE, 1LL 

Dnia 9go grudnia rb. Kolko Lite- 

rackie w parafii Matki Boskiej Czę« 

stochowskiej urządziło piękny Wie- 

czorek Rozmaitości. Program był na- 

stępujący: 
1. Orkiestra. 
2. Fotografia Jędrusia (jednoak- 

tówka). 
3. Orkiestra. / 

4. Śpiew, duet: panny Klara Gą- 

siorowska i Balbina Musiał. 
5. Fortepian i skrzypce. Panna 

Salomea Kamińska, pp. Franciszek 

Dutkiewicz i Albin Meller. 
fi. Madejowa i Jontek (dyalog). 
7. Orkiestra. 
8. Fortepian Solo: panna Leonty- 

na Miara. 
9. Śpiew Solo: panna Marya Ga- 

siorowska. 
10. Fortepian i skrzypce: panna 

Salomea Kamińska, pp. Franciszek 

Dutkiewicz i Albin Meller. 
11. Kokosińska (monoIogT, pan- 

na Klara Gysiorowska. 
12. Orkiestra. 

14. Nieudała próba (Jednoaktów- 

ka). 
15. Orkiestra. 

Sądząc z zachowania się publiczno- 
ści. która się licznie sławiła na to 

przedstawienie. Kółko Literackie w 

parafii M. fi. Częstochowskiej coraz 

więcej zyskuje na popularności 
wśród Polonii tutejszej. A TZy tak 

nio powinno być? Przecież przez po- 

pieranie polskich przedstawień i u- 

częszczając na nie, dajemy naszej 

młodzieży bodźca do dalszej pracy 

na niwie literatury, wzmacniamy w 

niej ducha polskiego. Za takie po- 

parcie Kółko Literackie ze swej 

strony przyrzeka występować z pięk- 
nemi, wesołemi a zarazem i poucza- 

jącemi sztukami. 
v\ szyaitviui, i\i 

tym wieczorku Rozmaitości, oraz 

wszystkim, którzy przyczynili się do 

upiększenia tego występu. Kółku i 

Publiczności za liczne poparcie za- 

syłamy staro-polskie ..Bóg zapłać". 
Komitet. 

W sądzie. 

Sędzia: — .Tuż po raz piąty ..stoisz'' 
tu przede inną. 

Obwiniony: — Nie moja w tom wi- 

na, że „stoję". 
Sędzia : — .Takto? 
Obwiniony: — Ano, bo pan sędzia 

ani razu nie prosił innie, bym usiadł. 

Za wysokie zadanie. 

Profesor (do ucznia stojącego przy 

mapie) : 

Gapa! (Jdzie loży biegun północny? 
Gapa : — Jak Cook nie wynalazł bie- 

guna północnego, to skąd ja go wyna- 

leźć mogę !.... 
O 

Malkontent. 

— Panie doktorzy od pewnego cza- 

su nie mam wcale apetytu ani do pi- 
cia, ani do jedzenia ! 

— Bądź pan kontent przy teraźniej- 
szej drożyzn ie. 

W sąd z i o. 

Pewien czuły małżonek staje przed 
kratkami sądoweml o to, że swej żo- 

nie dał w twarz. 

Sędzia (z wyrzutem) : — Jakżeż mo 

żna własną żonę bić!? 

Oskarżony: — Czy pan sędzia zna 

moją żonę? 
Sędzia: — Nie! 

Oskarżony: — W takim razie po co 

się pan wtrąca? 

W szkole. 

Nauczycielka (prześlądajqc dyktan- 
do) : — Jak się pisze „ławka" przez w, 

czy f? 
Uczennica (po chwili wahania) : — 

Duża ławka przez w, a mała przez f. 

Nie Wstydź się! 
Ody powracasz do domu ze ôrôd« 

iplcśria, ze składu, ofisu lub fabryki, 

kup sobie DZIENNIK CHICAGOSKI | 
I śmiało czytaj w tramwaju lub wa- 

gonie. 
DZIENNIK C1IICAGOSKI można | 

stale nabywać na następujących na* 

rożnikach: 
State 1 Madison — przed skłat»vai 

departamentowym „Boston Store". 
State i Madison — przed aptek? 

firmy Buck and Rayner; 

State i Madison — przed składem 

departamentowym firmy Careon, 

Pirie, Scott and Co.; 
Stute i Quincy; 
State i Van Buren; 
Stato i Harrison ; 
Wab&sh i Harrison; 
Van Buren i La Salle| 
Adams i La Salie; 
Adams I La Salle; 
Washington 1 La Sali«; 
Randolph I Dearborn; 
Washington i 5-tJb arc. 

* 

„Dziennik Chicagoski" można 

zamawiać u następujących <^gen- 
lów: Joncs, 3927 NT. Troy ulica, 
Slcbód. 4021 N. M.-nH.-cIIo ave. 

PRYSZCZE? A10 POCO? 
Wyglądają One Nieładnie. Spędź 

Jc przez L życic Dr. Edwards 
a Olive Tablets 

Pryszczo ra twarzy nio potrwają 
długo, jeżeli dostaniecio pudeiko Dr. Ed- 
wards' Olivo Tablets. Cera powinna*być 
czysta po użyciu tycli tabliczek przez 
kilka wieczorów. 

Należy oczyścić krew, żołądek i 
wątrobę za pomocą Pr. Edwards' Ulive 
Tablets. zastępujących wyśmienicie ka- 
lorael; nie będzie choroby ani bólu po icli 
użyciu. 

Pr. Edwards' Olive Tablets czynią to 
co kalomel, i równie skutecznie, łccz 
działanie ich jest łagodne, a nio ostro i 
drażniące. 

Nikt, kto bierze Olivo Tablet?, nie 
uskarża się na niesmak w ustach, odór 
z ust, przykre uczucie ociężałości, zat- 

wardzenie, ubezwładnienio wątroby, zły 
humor lub wyrzuty na twarzy. 

Pr. Edwards' Olive Tablets są czysto 
roślinnym preparatem, zmieszanym z 

oliwą; poznacie je po oliwkowym ko- 
lorze. 

Pr. Edwards spędził długio łata po- 
między pacyentsmi cierpiącymi n.i dole- 
gliwości wątroby i żołądka, a Olive Tab- 
lets są. skutecznym, tych etudyów wyni- 
kiem. 

Bierzcio jedną lub dwio co wieczór 
przez tydzień. Zobaczycie o ile lepiej 
będziecio się czuć i wyglądać. 10c i 25c 

pudełko, "Wo wszystkich aptekach. 

DENTYSTYKÀ DARMO. 

Mała opłata za materynł tylko. 
Płyta zębów fa.oo do 94.00 
Złote korony 92.00 Jo 9-1.00 

Plomby -5c do 73o 

"Wytnîjcle to ogrłoszenie. Nie będzie 
clę ukazywało regularnie. 

NATIONAL SCHOOL OF 
MECIiANICAL DENTISTRV. 

ROa So. Wnbaali Ae. 

Telefon Canal 4SMi 

Wincenty G. Ponic 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sndnch 
Wy/aira wsiystkie legalne papiery 

f±L wfotn«* Wlecaorem od 0-teJ do 0-t«J 
w-'ilfciujr. w niedjleię rano od 10 do 12-tq| 

I8O8 S. Ashland Ave. 

Aug. G. Urbański 
ADWOKAT 

Ofis: 414 i 415 Home Bank Bodjcek 
Milwaukee 1 Ashland Ave. 

Mleaakanle: 8556 N. KtI>7.1K BLVD. 
Telefon w ofisle Telefon w domu 
MONROE 3087 BEL,MONT ÎI36 

Praktykuje we wszystkich sądarh. 
Usłuty warn w sprawach Kupna i 8pł*i reumoäol 

sou|« taie op oubj («18 po spog 
fW3\ oojuow !" »iqoM LHO 

•jaaizp 1 tająon 
tzlz3>»m qoaqojoqo qo|Jtis*zsM s* 9|Qi»Xo»d§ 

ÔHQH1H0 I ZHVH3T IMSTOd 
łOAVUH3i 'U M na 

DOKTOR A. LiITVIN 
833 MILWAUKEE AVENUE róg EL8TON AVENUE 

Nowe uwo- 
dzenia do le- 
esenia za po- 

mocą elek 

iSÜ 

Leczy choroDy m^sczrzu, umw 

i dzieci własneml medyojnaml 
Zwraca •pteralną iw»|f u waaalkla 

chroni eine choroby. 
Godalay »fliowa: Od 9 rano do 0 wieczorna 
kaid«go dola. Wa czwartak popołudniu wf 

taoxalo leczy oho roby kob<aoa. 
Telefon Monroe 5784. 

(Odwiedza pa 
cyentów wo 

dnie i w nocy 
I Każdego cza- 

I su gdy zaiąd. 

Gwiazdor ma dla was 
Ten piękny garnitur do rozdzielania pieczeni, utlenione wykończenie, jest naszym po- 

darkiem gwiazdkowym dla każdego kostumera, który ̂ Kupi ubranie albo palto za $10.00 

albo wyżej. Lecz najlepszym podarkiem z wszystkich, jest niezrównana wartość 

ubrań i palt, najlepsze materye w najlepszych kolorach i deseniach sezonowych— 
niezrównana krawiecka robota — doskonałe dopasowanie i ceny zawsze niższe 

niż gdziekolwiek W Chicago. 

DARMO 
Ten śliczny trzy sztukowy garnitur do rozdzielania 

mięsa z zakupnem ubrania lub palta za $10.00 

Wszystko do noszenia dla mężczyzn i chłopców. 

Skład otwarty 
w niedziele 

aż do połud- 
nia. Milwaukee Avenue przy Paulina ulicy. 

Skład otwarty 
we wtorek,, 

• czwartek i so- 

botę wieczorem 

V-V; ?V 

üeumatyzm 
Doskonal» domowa kuracyn udzielona priez 

jednego ktAry jit przechodził. On chce. 
aie li y każdy cierpiący korzystał z niej. 

Nie posyłajcie pieniędzy — tylko swój adre». 

Lata Ftrasznych clerplert 1 r.ędzy doznał 
ten człowiek. Mark II. Jackson, z Syracuse 
N'p\v York. Kto w!e j:ik strasznym wro£W>ra 
lutlzkoftci i Je.) szczęścia reumatyzm jest, 
z pewności* ladzie miał współczucie dla 
wszystkich cierpiących, którzy Jeso 
mocy. On wia&nle chce każdemu dotknię- 
temu reumatyzmem powiedzieć Jak on 
siał wymurowany. Czytajcie co oa powie- 
dział: 

,,.Uu>.in nule, j iK ii<l.vl>y itxtr elektryczna 
prr.!»«•/.j wały moje stawy*". 

,,Na wloiwe 1«98 naoawllem elç eapn'.ne- 
«o reumatyzmu muszkułów. cierpiałem Jak 
tylko ten moze »ohle wyobrazić, który ko 
miał przez trzy lata. Próbowałem lekar- 
stwo po lekarstwie 1 dohtora po doktorze, 
a ii wsuystko wyleczyło ninle tylko chwilo- 
wo. W końcu znalazłem lekarutwo. które 
wyleczyło mnie kompletnie I cijrdy Jut on 
ule wrócił. Dałem Je kilkom, którzy «tra- 
eznle cierpieli na reumatyzm 1 w katdyrd 
wypadku zostali wykurowanŁ. 

Chciałbym, ażeby każdy cierpiący na Jaka* 
kolwlek form? reumatyzmu, afteby «próbo« 
wał tej znakomitej siły lekarstwa. Kle po« 
cylajcle ani centa poprostu przySIIJc!« 
eft oje nazw lako I adres, a my ra darmo do 
wypróbowania. Później, pdy będziecie uży- 
va/! 1 przekonacie się. że Jest to ra czem 

długo szukacie, to Jest co wykuruje w-asa 

reumityzm, wyMerte cen? za niego Jedne« 
Ko dolara, rozumie e'? Ja nie tadam wa- 

rzych pieniędzy dopóki rie Jesteôcle kom- 
pletnie zadowoleni przesyłając Je. Nie Jest 
to rzetelnie? Dlaczego cierpię* dłutel, gdy 
ulgę mo*»cle tyska«? zupełni« ta darmo? 
Kle zwlekajcie. Piszcie .dzisiaj. 

Bezjiiatnjr kupon prńbny. 
Mnrk II. Jacknon« W O. C.urney Hld«. 

Syrnciixe, >i, V. 

Przyjmuję partskfj, ofertę I proszę 
o przysłanie do: 

Elastyczne Pończochy 
i Iinnriaźe. 

Aparaty na Krzy worosty, 
Sztuc/ne Ręce i Nogi 

— po cenach fabrycznych — 

Kobieca u«lujra dla pań. 
3 Cale e-tn piętro. Elerzcle eiewator. 

— Rok rnfożenla 1860. — 

601-803 Milwaukee Aue, 
nnro*nIU Çh>*70_Ar*. 

Otwarty do 7-ej godz.; w oi»dzi*l^ 
od 9-cj do 

r 
Pierwsze Symptomy 

słabnących /»cz, nlo »4 zawsze o- 

kropnjm bólom ócz. 

Ból fç\owv. palące powiek!, prze- 

szywający ból czoła, plamy przed o- 

czynia, zawrót Kłowy i zmęczenie 
6cż po uważnej pracy. Te so, niektó- 
re symptomy, które wykazują, że 

potrzebujecie okulary. 
Nie odkładajcie — dać egzamino- 

wać swe oczy. Jeżeli doznajecie Je- 
den lub więcej z wyżej wymienio- 
nych symptomów. 

JOHN J. SMETANA 
SPECYA LISTA ÓCZ. 

1801 S. ASHLAND AVE. 
Róg 18tej ul., 2gie piętro. 
NAD PLATT'S APTEKA 

UWAŻAJCIE NA MÓJ NAPIS. 

GODZINY: Od 9 rano do 9 wie- 

czorem. — W niedzielę od 9 rano 
do 12tej w poł. 

/ 

Polak! Dentysta 
Dr. N. Schrayer 

•66 Milwaukee At. eor. Bstcin) 
ffnjitki KiWti Gvaratmu 


