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Rząd narodu przez naród dla 

narodu, nie zginie z powierzchni 
tięmL 

—Abraham Lincoln 

Mężowie «farta wszędzie zga· 
Umają ai*> w zdaniu, że musi ist 

rtieó zjednoczona, niezależna i 

mmorządna Polska. 

— Woodrow Wiho-t 

MACIERZ POLSKA 

|Mt organizacją, łączącą młodzi»* pol· 
Ikl obojga j>łci w pracach naukowych, 
patryotj cznych 1 bratniej pomocy dla 
»a4nl*z;ema ducha moralności i dobro- 
»ytu w społeczeństwie, a szczególnie 
między młodziezą polską. Można zapi- 
ta ύ aie na pośmiertne od lat Κ do 46; 
ta Afonków Stowarzyszonych bez o- 

graniczenia wieku. 
ZałoioDa 1897 rok·. 

MACIERZ POLSKA. 
TELEFON MONROE 4303. 

URZ4D GŁÓWNY 
Ka Franciszek Gordon. Moderator· 
Ka A. A. Kłowo, Wice-Moderator. 
Wojciech F. Soaka, Prezes 
Antonina Baranowska. Wlceprezeekfc 
Wojciech Menklckl, Wice-prezes. 
Γ o mas s S- Blachowekl, Sekretarz. 
Franciszek Witkowski, Skarbnik. 
5'anisław Llczmartski, Dyrektor, 
SVfadyslaw Łopatka. Dyrektor. 
Antoni Maaurk. nyrektor. 
*eokadya KoAczyk. Dyrektorka. 
la.omea UrhaAeka. Dyrektorka. 
Franciszka Bieschke. Dyrektorka. 
)r. Fr A. Dulak. Lekarz Naczelny. 
*iw P'otr Ρ Mindak. Doradca Prawny 
Barta C. Wojtalewicz. Asyst. Sekr Gen. 

GODZINY bHrOWEi 
iBluro Zarządu Głównego otwarte w 

|n! powszelnle od godz. 9-teJ rano do 
I-tej wieczorem, (w sobotę do 1-ej po- 
południu). Wieczorem, w dni ρο**βί- 
sle (z wyjątkiem soboty). od godziny 
(-mej Jo 9-teJ. — W niedzielę l święta 
■roczyste. fcUiro Je*t zamknięte. 

Pmriai w poniedziałki I. płatki wte- 
jtorami od godziny 7-mej do ś-tej. 

Wszelkie korespondencye do Główne, 
fo Preaesa naleir adresować: 

WOJCIECH F. SOSKA. 
I4.VI W. Dlvlato· mtr.. Ckl««(e, Tli. 

SHtretaraai w poniedziałki, wtorki. 
Irody i czwartki. Wieczorami od godzi- 
ny f-mej do 5-tel, 1 od l-szej popołu- 
Inlu codziennie, a wyjątkiem soboty, od 
)«tej do 1-ezeJ. 

Słarkelkai we w-torkl. Środy 1 piątki 
M godziny 7-mel do 9-tęJ wieczorem. 
Ifctadaała oWat. Wszelkie opłaty do Ka· 
wy Głównej przyjmuje Kasyer Główny 
padeiai godzin oflsowych. albo we dnie 
W godzinach eflsowych, Sekretar* Oe- 
mtiij 

Wazeikle listy nadayład naleiy na rę· 
•ą Sakret/Lrsa Genecalnego: 

TO*. S. Β |. A CHOW SKI, 
Be BU tary Pollak Alma Mater, 

MB W. DKUlo. etr., Ckleav·. I1L 
FINANSE, 

Przekazy bankowe \ pocztowe 
tsheeka, money orders eto.) nalęiy wy* 
Mawiać na organlaaoyę: 

PO LI S H ALM A MATB1I, 
I pneeyśaó pod adresem: 

FR. WITKOWSKI. 
MRI W. Division itr, Chicago, fil, 

„Macierz Polska". 
Biuro Zarządu Głównefo: 

1455-57 W. Division Ulica. 
Mm drugie m p|«tne. 

Chicago, I1L 

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

dujących. 

Buffalo, Ν. Y. — Broadway | <[ 
Player ul. w Sokolnl. Oficer ! 

Jr- Żebrowski. % J 
Boston, Mam. -γ- w Sokolni tam- | 
tejssej. Oficer Ą. Więcek, 
Bridjeport. Conn. — 631 South j 
Main atr., Sokolnla. Oficer Z. .Nu- 1 

! w*k. 

(UJc«go, 111. — 1309 N. Aabland < 

4 vDoiu Zw!.jzku Poiik. Oiicer 
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! tamtejszej. Oficer J. SaJIer. J 
< Wilk es Barre, Pa. — Oficer W. | 

lolewskl. 
Winnipef, Ma·. Kannda. — róg 

Manitoba 1 Parr ul. Oficer 8. 

Błaha. 
Pfttsburgh, Pa. — Ttg S. 1S ul 
1 Carey ave., Sokolaia. Oficer A. 

Caamota. 

UWAGL 
Kryzys w kierowni- 

ctwie wojny. 

Już dłużej milczeniem pomi- 
jać?, ani nawet bagatelizować 
nie można tendeneyi, dążęcej 
do zreformowania gruntowne- 
go administracji wojennej we 

i Waszyngtonie. Organizacya, 
która wystarczała λν czasie po- 
koju, nie może sprostać zada- 
niom wojennym, powiększo- 
nym tysiąckrotnie. Śledztwa 
wykazały, że zdziałano bardzo 
wiele, że zagranica jest wpra- 
wiona w zdumienie, jak szybko 
Ameryka, miłośniczka pokoju, 
przeistoczyła się w Marsa. 
Lecz to wszystko jest za mało i 

dokonywa się zbyt powolnie, 
gdyż jak największy pośpiech 
jest konieczny. Spodziewano 
się na wiosnę wielkiej armii a- 

merykańskięj we Francyi we 

wszystko zaopatrzonej, która 
we wielkiej ofenzywie Alian- 
tów przechyli zwycięstwo na 

ich stronę. Poważne obawy, że 

nadzieje te nie ziszczą się, są 

powodem kryzysu we Wa- 

szyngtonie. 
IV 

W obu izbach kongresu 
przedłożone zostały już bile, 
proponujące ustanowienie no- 

wego sekretaryatu w gabine- 
cie, na wzór brytyjskiego mi- 

nisteryum zapasów wojen- 
nych. Są domagania zewsząd, 
ażeby ustanowiono sztab gene- 

ralny z pełną władzą, pod ohm- 
do sztabów, jakie mają wszyst- 
kie wielkie kraje wojujące. 
Wydział przemysłu wojenne- 
go, który pow^stałNz Komitetu 

Doradczego Rady Obrony Kra 

jowej, funkcjonuje luźno i sa- 

mopas i nie ma władzy nad 
przyspieszeniem produkcyi. 

AVvkryte w śledztwach przed 
komitetami kongresowymi 
braki broni, a zwłaszcza dział 

maszynowych i karabinów, o- 

raz odzieży zimowej, są głów- 
nymi czynnikami, które przy- 
czyniły się do zdemaskowania 
systemu biurokratycznego od 
dziesiątek lat istniejącego we 

Waszyngtonie. Powijaki ruty- 
ny biurokratycznej są powo- 
dem, że kierownictwo wojny 
we Waszyngtonie nie dopisało 
w dziedzinie dostaw wojsko- 
wych. Klęska jest niechybna, 
jeśli powijaki te nie zostaną 
zerwane. Obecny system jest 
bowiem zabójczy dla wszelkie- 
go pośpiechu. 

Zmiany, jakie w tycii ciniacn 

zaprowadzono w departamen- 
cie wojny, nie wystarczają w 

opinii publicystów i znawców 
stosunków waszyngtońskich, 
gdyż nie usunięto ludzi za do- 

tychczasowe opóźnienia odpo- 
wiedzialnych. Wskazują oni, 
że reorganizaeya z gruntu kie- 
rownictwa wojny, a zwłaszcza 
dostaw wojskowych, nie może 

być przeprowadzona przez o- 

becnych urzędników, którzy 
nie mogą się uwolnić z powija- 
ków systemu biurokratyczne- 
go. Konieczna jest nietylko re- 

organizaeya i koordynacya 
ścisła wszystkich biur i wy- 
działów, mających związek z 

dostawami i zapasami, ale je- 
szcze konieczniejszem jest po- 
stawienie na stanowiska odpo- 
wiedzialne ludzi zdolnych, po- 
stępowych, energicznych, wol- 

nych od pętów administracyj- 
nych, a z ma*zynery$ prodnk- 
cyi przemysłowej gruntownie 
obeznanych. · 

» . 

Krytycy twierdzę, i przyta- 
czają na to dowody, że rząd 
nie wykoftystał wszystkich 
możliwości dla przyśpieszenia 
produkcyi zapasów militar- 
nych. 

\\'-K'nzują na brak dział ma- 

bzynowyeh. Armin amerykań- 
ska we Fr '.η yi nżj wa francti- 

I «.liicli dział maszynowych, kto· 

ru nawot do Stanów /jodno* 
! ezonych zostały przysłane i u- 

j żywane sa do ćwiczeń w armii 
mobilizowanej. Stany Zjedno- 
czone mogłyby mieć obecnie 

tysiące dział maszynowych dla 
wszelkich potrzeb, gdyż na ten 

cel juź w sierpniu r. 1916 kon- 

gres wyznaczył kilkanaście mi- 
lionów dolarów. Tymczasem 
biurokraci eksperymentowali 
nad nowem działem, które 

przyjęli dopiero przed kilku 
miesiącami. Kilkakrotnie od- 
rzucili działo maszynowe, wy- 
nalezione przez pułk. Lewisa, 
wysłużonego oficera armii a- 

merykańskiej, które tenże o- 

fiarował rzędowi amerykań- 
skiemu bez żadnego wynagro- 
dzenia, Działo to adoptowali 
Alianci wkrótce po wybuchu 
wojily europejskiej i wielką i- 
lość tychże dział zanió,wili we 

fabrykach amerykańskich. Ty- 
siące tych dział jest obecnie w 

użyciu na froncie zachodnim, 
co dowodzi, że są praktyczne. 

Biurokraci * waszyngtońscy 
działo to nictylko odrzucili, a- 

le nawet z pułk. Lewisem po- 

stąpili po grubiańsku. Gdy ton 

jako patrystyczny Ameryka- 
nin przesłał do rządu amery- 
kańskiego tysiące dolarów, któ- 
re otrzymał jako honoraryum 
od rządu brytyjskiego '/a swe 

działo, biurokraci najprzód 
dar jego dobrowolny odrzucili, 
a później, gdy sio rozmy- 
ślili, nie uwiadomili go o przy- 
jęciu tegoż. 

Co do donartamentu kwater- 
mistrza, czyli intendentury, o- 

późnienia w dostawie odzieży 
dla żołnierzy spowodowane zo- 

stały wyłącznie przesta rzałą 
rutynę, biurową. Przynajmniej 
ten jeden departament był 
wolny od osobistej niechęci i 
zazdrości. W śledztwie przed 
komitetem senatorskim oma- 

wiany był typowy wypadek, w 

którym telegram, otrzymany z 

obozu, był cztery dni w drodze 
z biura generał-adjutanta do 

generał-kwatermistrza. Oto ru 

tynowe peregrynacye zwykłe- 
go zamówienia •telegraficzne- 
go, otrzymanego z obozu: o- 

trzymuje je generał-adjutant, 
od którego idzie do generał- 
kwatermistrza, następnie z po- 
wrotem do generał-adjutańta, 
poczem przesłane bywa do a- 

systenta szefa sztabu, od któ- 

rego wraca do generał-adju- 
tanta i generał-kwatermistrza. 
Od generai-adjutanta wraca 

do oficera w obozie, a kwa- 
termistrz wtedy zamówienie 
wypełnia, jeśli aprobata jego 
została zatwierdzona. 

O'» 

Wszyscy krytycy, nawet naj- 
bez względni ej si, przyznają, że 

podstawowym powodem opóź- 
nień w dostawach jest fakt, że 
naród cały jak i rząd do woj- 
ny obecnej nie był pod żadnym 
względem przygotowany. Par- 
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żny szczegół, jaki odróżnia o- 

becne krytykowanie kierowni- 
ctwa wojny we Waszyngtonie 
od krytykowali politycznych 
przed wojną. Podczas wojny 
hiszpańsko amerykańskiej za 

prezydentury republikańskiej 
McKinley'a działy się niesły- 
chane skandale. >o, co zdema- 
skowano obecnie we Waszyng- 
tonie, to tylko niedomagania, 
których tylko cudem zdołanoby 
uniknąć. ,Są 0110 następstwem 
nieuniknionom ogólnego braku 

pogotowia w całym kraju, biu- 
rokraci stężałej w praktykach 
wieloletnich, a w końcu pomno- 
żenia zadań władz wojskowych 
we Waszyngtonie o 'tysiąckroć. 
Nic dziwnego, że maszynorya 
administracyjna szwankuje. 

Prezydent Wilson odznaczył 
się tom, że na nic nie patrzy 
przez palce, ani też swych ple- 
ców nie odwraca, gdy trzeba 

przykrej sytuacyi spojrzeć w 

oczy. Udowodnił od samego 
początku swego urzędowania, 
a zwłas^-za od wypowiedzenia 
wojny Niemcom, że nie cofa się 
przed zaprowadzeniem drasty 
cznych zmian i reform, czy to 
w dziedzinie żywności, czy toż 
w transportacyi, , gdy takie 
zmiany okazują się konieczne. 
Możemy więc być całkiem pew 
ni. że do podobnych .srmntow- 
nyelł zmian przyjdzie wkrótce 

w kierownictwji.· wojny. 

Γ WAG Λ KVfJISTROWAXl DO 
WOJSKA. 

Wypełniam i potwierdzam wasz 

kwestyonaryusz klasyfikacyi, dla 

wstępujących do wojska, nic nie li- 

czę, dla żądających uwolnienia, za 

wypełnienie 30c, każde ,,Affidavit" 
25c. 

Wład. Boenges, 
Notaryusz publiczny, 
715 N, Ashland avenue. 

Otwarte w niedzielę. (Ogł.·) 

Owt-tate wladomotof · OJnm?, 
«rosm&lcone oryginalnemi llluttrm- 

»yamł, iaaolM»eu «ul· DZIENNI* 
cmrfionayi 

TELEGRAMY KRAJOWE 
ZAWIERUCHA ŚNIEŻNA 

W ILLINOIS. 

Decatur, 111., 7. stycznia. — 

W całej środkowej części Starn: 
Illinois panyje niesłychana zawie- 
rucha śnieżna, po dniu, w którym 
naprzemian padały grad, deszcz i 

śnieg. O ruchu tramwajowym po 
godz. 5 popołudniu tu już mowy 
nic było, nietylko wskutek zawici 

śnieżnych, ale także wskutek zry- 
wania się wszędzie drutów elek- 

trycznych. 
Bloomington, 111., 7. stycznia.— 

Wskutek ogromnej zawieruchy 
śnieżnej ciągłe tu były przerwy w 

ruchu tramwajowym, a wszystkie 
pociągi kolejowe również mocno 

się spaźniały. Wieczorem śnieg 
lżeał do 20 cali wysokości i padał 
jeszcze ciągle. Od roku 1Π0Ο po- 

dobnej śnieżycy tu nie było. 
Peoria, 111., 7. stycznia. — Za- 

chodzi tu dotkliwy brak węgli i 

podobno nie starczy węgli na na- 

stępną dobę. Że zaś wszystkie 
pociągi kolejowe mocno się spaż- 
mają wskutek śnieżnej zawieru- 

chy, przeto niema nadziei, by na. 

siąpiła ulga. 
O URZĄD BURMISTRZA. 

Michigan City, Ind., 7. stycz- 
nia. — Dzisiaj to miasto ma dwu 
burmistrzów. Fred C. Miller, o- 

branv w listopadzie, ale poddany 
niemiecki, zamierza objąć urząd, 
a nie dopuszcza go dotychczaso- 
wy bumrsitrz,Martin T. Krucger, 
Który ma poparcie wiçkszosci o- 

bywatefi. Adwokaci Kruegera 
zwrócili sic do wyższego sądu o 

zakaz dla Millera. Sędzia Crum— 

packer nie chciał zająć się tą 
sprawą i wymienił trzech sędziów 
pomiędzy którymi interesowani 

mogą wybrać jednego. Obrano sę 

dziego Gilletta, ale ten oświadczył 
w sobotę wieczorem, że także nic 

chce zająć się tą sprawą. Zacho- 

dzi obawa, że przyj vie do zauit~ 

rzeïi. Jak donosiliśmy, senatorzy 
Stanu Indiana, New i Watson, 
zwrócili się do Prezydenta Sta- 
nów Zjednoczonych, by jakąś pro 

kiamacyą zabraniającą „nieprzy- 
jacielskim cudzoziemcom" piasto 
wać urzędy, ratował sytuacyę, ale 

zdaje się, że Prezydent również 
nie chce interweniować. 

Z GWATEMALI. 

Waszyngton, 7. stycznia. — 

-Miasto Guatemala City zostało 
do szczętu zniszczone przez nowe 

trzęscienie ziemi, które powtórzy- 
ły się w czwartek i piątek. Do 

departamentu państwa doniesio- 

no, że w tych dniach straciło ży- 
cie więcej ludzi, aniżeli w czasie 

pierwszych trzęsień. Jedna z de- 

pesz „Central American Telc- 

graph Co." donosi : „Nasz zarząd- 
ca w San Jose, Gwatemala, tele- 

grafuje: Wszystko, co pozostało 
jeszcze w Guatemala City, zostało 

zniszczone do szczętu. Wstrząś- 
nienia dnia 4 bm. o godz. 10:35 

dokonały dzieła zniszczenia. W u- 

licach para dobywa się ze szczelin 

ziemi. Katedra zburzona. Most 

Las Yacas do Barrios zniszczony. 
Pomiędzy San Jo^e a Guatemala 

City szyny kolejowe powyginane. 
Pociągi przestały kursować. Prze- 

szło ÎI00 ludzi zabitych." Inny ka- 

blogram z Gwatemali'donosi rów- 

nież o trzęsieniu ziemi, które 4 

hm. zniszczyło w stolicy wszyst- 
ko do reszty, a dodaje, że panuje 
zimno i że trzęsienia jeszcze nie 

ustały. 
OFICER PODEJRZANY 

O SZPIEGOSTWO. 
Tacoma, Wash., 7. stycznia. — 

Wskutek zniknięcia ważnych do- 
kumentów wojskowych i wyjścia 
na jaw ważnych wojskowych ta- 

jemnic, aresztowano tu pułkowe- 
go sierżanta majora Thomasa 

Ilelmutha Rittera w biurze adju- 
tanta dywizyi w Camp Lewis i 

zamknięto go w więzieniu Pierce 

county. Ojciec Rittera znajduje 
się w Niemczech w korpusie kwa- 
termistrza generalnego. Matka 

jego znajduje się w Niemczech, a 

ma or. także brata w armii nie- 

mieckiej. 
Wedle raportu władz wojsko- 

wych. Ritter wyjechał by? z Nie- 

miec w roku 1011 i udał się był z 

niemiecką bateryą do południowej 
Afryki. Potem w r. 1913 powrócił 
de Niemiec, podróżował po Fran- 

cy i i po Włoszech, a w roku 1914 

przybył do Nowego Yorku. Sta<*- 

tad udał się do Chicago; gdzit 
postarał się o pierwsze papiery. 
Potem wstąpił do wojska Stanów 

Zjednoczonych i został wysłany 
do Filipin, gdzie podobno żył na 

poufałej stopie z niemieckim gen. 
konsulem w Manili. 

Federalny prokurator Clay Al- 

ku powiedział, że zależeć będzie 
od władz w Waszyngtonie, co ma 

się stać z Ritterem. 
Z NAD GRANICY MEKSY- 

KAŃSKIEJ. 
Douglas, Ariz., 7. stycznia. — 

Dwie mile na południe od mexy- 

kańskicj granicy przyszło do po- 

tyczki pomiędzy oddziałem kawa- 

leryi a gromadą Mexykanôw. By- 
ła to expedycya karna za to, że na 

Slaiighter Ranch, 20 mil stąd, 
bandyci meykańscy uwieźli dwu 

Amerykanów. W potyczce trzech 

Mexykanôw zabito a czterch 

wbzięto do niewoli. Z Ameryka- 
nów nikt nie poległ. Uwiezio- 

zionych Amerykanów Mexykanie 
zebrali ze sobą. 
PAROWIEC TORPEDOWANY. 

Nowy York, 7- stycznia. — 

Amerykański parowiec Surugua, 
statek o 4.374 tonach regestro- 
wanych, a należący do New York 
and Oriental Steamship Co., zo- 

stał wedle nadeszłych tu wiado- 

mości, zmuszony do zawinięcia 
do brzegu w Morzu Śródziem- 
nem dla reparacyj. Surugua wy- 

jechał był z Nowego Yorku w 

ostatnich dniach października do 

pewnego portu włoskiego,Na sły- 
chać, że znajdował się w podróży 
powrotnej i płynął ku pewnemu 

portowi francuskiemu, kiedy go 

torpedowano. O ile wiadomo, nrkt 
z załogi życia nie stracił. 

SAMOBÓJSTWO. 
Manitowoc, Wis., 5. stycznia.— 

Członek legislatury Carl Hanson, 
jęden z przywódzców partyi zna- 

ny 7. humorystycznych swych wy 

stępów w legislaturze, odebrał 

sobie życie wystrzałem z rewol- 
weru w swem biurze. Od czasu 

swego powrotu z Madison był 
cierpiącym. 

Prewl^ kn*il» Ifknri UOlIkl Itâll O- 

ełanza eodzlny oflsowe r.i szpil* 
Uri. T17IKWVIK « I Γ.ΛΟ. 

Nie Wstydź się! 
Ody powracasz do domu ze śrfldU 

IPleścia, ze składu, ofisu lub fabryk!, 
kup sobie DZIENNIK CHICAGOSKt 
I śmiało czytaj w tramwaju lub »»· 

fonie. 
DZIENNIK CIIICAGOSKI można 

«taie nabywać na następujących na- 

rożnikach: 
State i Madison — przed składem 

departamentowym „Boston Stor·". 

State i Madison — przód apteki] 
firmy Buck and Rajner; 

State i Madison — przód składem 
departamentowym firmy Carson, 

Pirie, Scott and Co.; 
State i Quincy; 
State i Van Burenj 
State i Harrison; 
Wabash i łłarrison; 

Van Buren i La Sallej 
Adams 1 La Salle; 
Adams i La Salle; 

Washington i La Sall«| 
Randolph i Dearbora; 
Washington 1 5-th at* 

Reklama fest ponstaw® iicsnyea 

przedsiębiorstw amerykańskich. wlęo 

I przemysł îwlec poîski dobrze zrobi 

)«źell stalu reklamować będłie swój 

Interes w DZIENNIKU CHICAGO— 
«KIM 

Kłopocecie się o 

Rachunek doktorski? 

TO 
zapłaćcie i pozbędziecie się kłopotu — 

Morris Plan pomoże wam. Możecie pożyczyć 
tutaj przez Morris Plan na wasz charakter i 

siłę zarobkowania tak jak którykolwiek byz- 

nesis'a pożvcza w banku kupieckim. Potrzebuje·^ 

tylko poiljMpii dwôçb otljn)winfîzhlavch nrzyjfti idł, 

ja Κ λ porvczycioli na wasz rote. My nie żytlaroy w 

za.-.t.,w żadnych ufObUityrh uinruehemof.ei. 
... v· procent ((oplotą *a ynku- 

··· n:« n o luti/.ecle prze/, rok .·*.·!«ca<"· ρ .fc.vczkç. 
\1.pi :·< Plan Dankl — a jest ich ρ zeszło dziewięi- 

Jz-ie?!ąt w Stanac· Zjednoczonych — pożyczają ludziom 

umiarkowanego charakteru. 
Morris Plan Banki wypożyczyły przeszło czterdzle- 

ioi milionów dolarów przeszło 300,000 osobom. 

Xniza bezpłatna k.«li)żeczkii „Jak Pośyciyć" objaiul 

was » wiixyitklrui. /gluActe *lę albo pluclp po nlq. 

TH H CHICAGO MOHlIlfi Pl-AX IIANK 

(llank Stanowy) 

Mdlimy po poi«kn. 
21 X. l a Salle ul. 

Kapitał »1,000,ΟΛΟ.ΟΟ. 
Telefon Franltflla 5700. 

Mało Sporządza 
nia po praniu. 

**"*Igła'i nici są mniej potrzebne 
do sporządzania odzieży wytartej gotowaniem i 

ciężkiem tarciem, jeśli prać będziecie Feis-Naptha 
sposobem. 
Fels-Naptha czyści bez gotowania i ciężkiego tar- 
cia. Usuwa zmęczenie w dzień prania. 
Spróbujcie Fels-Naptha mydło, i zobaczcie ile mniej będziecie 
mieli do sporządzania. Jestto bardzo ważną rzeezą obecnie 
kiedy ceny są tak wysokie. 

Γ TvdMzrjto Rroeernlki» 
w oacrwonej i alclonej 
ouijce. 

/.utrzymuje l»iułi) o«l/.ici 

liialq. 

— Gdy Nadejdzie Potrzeba Pamiętajcie o Nas —. 

Zegarki, dyamenty. ślubne obrączki, branżo· 
kitki i biżuterye wszelkiego gatunku u nas we 

i wielkim wyborze. 
Ceny niskie — Towar Gw arantowany | 

KRACKER & KOSIŃSKI 
mrnam^m^m^ 

25 lat pod nuniereui 

1019 MILWAUKEE AVE., blisko Augusta Ul. 

DOKTOR A. LIT VIN 
83Λ MILWAUKEE AVENUE ró|? EL8TON AVENUE 

~—******* — j. j.. ̂  I™"™^ 

Nowe urzą- 
dzenia do le- 
czenia za po- 

mocą elek 
) tryki. 

Lfcry choroby n^cirtn, dum 
i dzieci właeueral medycynami 
lwr>oi apocynlną «w*ff u· wiMlkl· 

rhroDlccn· choroby. 
OodiJny ofUo»*e: Od t ranodo | wltetoram 
ktidugo dnia. W· etwwiek ptjp^ jJnlu Wf» 

łacinie leczy choroby bobteoo 
Telefon lYiouroe 5784. 

Odwiedza pa 
cyentów w« 
dnie i w nocy 
Każdego cza- 
su ffdy zatąd. 

Dr. Adam Szwajkart 
Cjiomby nerwowe, wmjlrim I dziecinni 

M IciBkanie: 3Λ8Λ Wf»t Dlversey Avenue 

γ Uodzinyi i-5 popołudniu 
I Telefon: B80B ltelmont 

Ofls: 1303 Nortli Aehl»nd Avenu· 
Godziny: β.θ wleugorem 

f tefon: 10BW. 1690 lub 31»» Monro* 

Ta»*· Meam un 

DR. A. PIETRZYKOWSKI 
LECZY CHOROBY MĘŻCZYZN KOBIET I DZIECI 
Ifclzlnr OflMti: od β Oli riM Ma U11 

I ii 5 di I «iiciirim 866 Mltwailkll AVI· 
■IEZIELĘ idlO n*o dt 1 |o |»i. Kiroimk Biciu· I»·. 

TELEFON*: MONTICEI.I-O 180-211 

Doktor Joseph J. Zak 
Lekara 1 Chirurg 

31UÛ Milwaukee Ave. 
Hllftko Jtolmont In. 

Godziny Ofiaowet Do yod/in* tt:80 rano. Od 

jod*. 2. do godi. 4 po południu i wieczorem 
po fo4«* 

Ofls Tel. Monroc 3309. Re* Tel. Armlta*e 3'3i 

Dr. J. P. WOJTALEWICZ 
ISll Ν Paella. bL 3fu INI Nartk Av». tia A»kU«< 
VODZI.N Y: Od )ł:3U du ï:3û popoiudnlu. i od Ki 
• do 9·tej wlecurem. 

Telefon Monroe 48* 

DR. J. A. TRAIN I 
LKKARZ I CUIRL'HG 

Leezy choroby męiczyzn, kobiet i dzieci 
Ηΐυκο ι .mibszkąmik· 

1449 W Blackn wk u!.. ι>ο ri. leiver l Holt ul. 
GODZINY Ori»OWB: 

100 10 runo; 12 dj a I opuji^l. β do 9 w.ecrorern 
~ 

Cii, C. P ~GÎ£RÂLTÔWSXI 
li :k λ i?/ i ciiiia uu 

hl'Kt YAl felA 
Chorób ej «'U i Chirurgii 

-- iiλ u lux l.'Ktjr -r 

Oc«> U»CV iNt· Kittar) Gnrjlo 
OU M LWALKi-fc, AVU 

prr» Cbiv«£o A m. 
) >iua»tu t ml tl;8u du 8 wieczorem. Od 1 do 8 po ρ 

Dr. L. S. Szumkowskł 
Lekarz. Chirurg i Akuszej 

Μ1μ<&»~βΙ·'· 
MOI vv. Huron illloa. 

Τ «Mm Κμγμ îÛS. 
te îouj r»B9. odlft»l 
doS-oieJ popołudniu. 

OfUi 
700 Ν. Ashland Ατβ. 
T(Mn HirMtkd 520 

Godi od I0>tej do |2t<| 
od 3-cteJ do frtej popal 
odMujdofrHj wlec* 

Wired PMI nie-an* îelstMt 
DZIENNIK CHICAOO&Kl prarttj· 
foé wxiJttf·» dobo?u l ir*é«4 m*t+> 
valu. 

DR. L. P. KOZAMtWIU 
Speryalista chorob kobiecych, 

Lekarz, Chirurg i Aku»zer 
Mieszkanie: j Uflt: 

1353 Noble Ul. 11601W, Ch:oago Al. 
Tel. .Monrop li23 

Gody.: 0(1 10 do 11 rima 
oii 4 do 5 popołudniu 
od 7 do S wieczorem. 

Tel. H«psMet 4588 
Oodz: od Β do U nu#). 
Od 1 do 3 popołudniu 
od8(ίο9 wieczorem. 

0FI3 TFIFFflNY "f.zvDENrYA 
Monroe 2819 u,ł Arinitiii/e ASM 

Dr. F. F. WISMKWSKI 
LEKARZ, CHIRURG I AKIS/KH 

Ofis: 1227 Milwaukee Ara.. 
Godz. 10-12 rano! 9-1 po południu 7-0 wieez. 

Reiydeneys: 1909 Arroil^ïa Ακ„ ÎV'.'Ï.Ï». 
Godz. lin 10 rano i od S do f) i wiórem. 

DOHJKUAM OKITLAKY. 

Wwr Mwh «1 i 1311 t H>rm*rfc.4 Π 

DR. XliLOWSKl-TifiiVr* 
I033 Mllwiuktt Αν*. Chicago 
Godziny: od II do 13 runo I od 7 do· wieczorem 

próca frody I niedzieli. 
Mitizltaaic 778 W*v«lii4 Kit. T·!·!··: L>k· Ziew 5803 

Dr, Dulek «"Yj[USS" 
Μι. Ml 

DR. S. U. PIETROWIC/ 
SPECVAUSTA 

chorób vewnftnnrch I perwpirjre:i 
OfU: Fruopect budynek, 1152 No. A«hlani 

Ave., ród Dlvlelon Ul. 
Tel. Ederewaier 40λ Uott. 12 4e 11 û<l 6 do S wiei 

Mleszktinie: 5554 hherldan Ro«d. 
Ofla: ThaM»r«haU rteldCo. Anne* llqitr. 
B«k. r, 'L. par( Waeh.ngton 1 W»t>i»*h Avm 
l#odziuy: Si&j du 4-tej uo południu. l'ukuj l loi 

Telefon Il..ndol| h 44U 

Κ«·ιΙ·Ιμ iikl<ycicr X-R«r Likorttarjao 
DM C. -v Ki.'VtdivdKI 

Lekttrz i ( h'rug 
Ml"l '"li e: 20151 No. Itobey Ul. 

QODZlNY: Πο 10 r«n ·—7 du H vfecwren 
W mediidlç dj lej t> pał. Te H mu bol ι Sll| 

l·' UALA' d^SKl 
•HlmiikHn'M »ι·Β4 h. II·.H*· ulla 

IV.vfon Mnrboldi (.6? 
Itfia; If^d Λ·» I·· Ul. rvirfen Unir.* m 

0o.ttT:łv Ot % ,»t '■> 10 reno. I I lwp<>łudni% 
— t » .ct«ui«iu Vv uirù*icU 9 — I bvmriuUoi· 

T«ł«/on UĄ \ MAHKET A3Q» 

Dr. L. GROTOWSKI 
LEKARZ. CHI1URC I AKUSZER 

1113 V. CHICAGO AVENU! CHICAGO, di 
OOP WNT. 

MA· Il « r*oiu I dp 317 do MD po porudal» 
W nltdzUK ft-JOdo 1% 

0· *0 — wltlklek I a*> 

łych, kiitdeco ro4i»ju t trtâcl — 

DZIENNIK CIIICAOOSK1 rajmuj· 
bMiprtK»!· pitrwsz· uiftjM·» *.·»> 
lai ΑκιβηΓΜ, 


