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Rząd narodu przez naród dla 

narodu, nie sginie λ powierzchni 

—Abraham Lincoln 

Mniowie elana wszędzie 9ga· 
dzają łjp w zdaniu, że musi ist 

nitó zjednoczona, niezależna i 

samorządna Polska. 

— Woodrow Wilsot 

MACIERZ POLSKA 

Jast organizacyą łączącą młodzi** aol· 
Iką obojga pici w pracach naukowych, 
patryotyałnych i bratniej pomocy dla 
podniesienia ducha moralności i dobro- 
bytu w społeczeństwie, a szczególnie 
miedzy młodzieżą· polską. Można zapl- 
ąać sie na pośmiertne oJ lac 14 do 45; 
na członków Stowarzyszonych be* o· 

graniczenia wieku. 
ZaUiou 1S07 rok·. 

MACIERZ POLSKA. 
TELEFON MONROB 4303. 

KAR7.4D GŁOWSYι 

K>. Franciszek Oordon. Moderator. 
Ks A. A. Kłowo. W!ce-M:>derator. 
Wojciech F. Soaka, Prezee 
Antonina Baranowska, Wiceprezeska. 
Wojciech Mank leki, Wlce-pr*z«s. 
To m a? s S- Blachówek!, Sekretarz. 
Franciszek Witkowski, Skarbnik. 
R*anisław Llcztnatiski. Dyrektor. 
Władysław Lopa;ka. Dyrektor. 
"Xntoni Mazurk Pvrektor. 
Leokadya Kortczvk. Dyrektorka. 
Salome* Urbadska. Dyrektorka. 
Franciszka Rieschke. Dyrektorka. 
Dr. Fr. Λ. DuNk. Lekarz Naczelny. 
•*dw P'otr Ρ M!ndak. Dorado* Prawny 
■•rta C. Wojtalewłcz, Asyst. Sekr Gen. 

GODZINY nilROWE! 
Biuro Zaraądu Głównego otwarte w 

4n! powszednie od gods. 9-teJ rano do 
f-tej wieczorem, (w sobotę do 1-ej po- 
południu). Wieczorem, w dn! powszed- 
Ole (i wyjątkiem soboty), od godziny 
Τ-mej do 9-teJ. — w ntMxtelç ! Swifta 
groczyste, fcUiro Jes» zamknięte 

PmN«· w poniedziałki 1 piątki włe- 
jeorami od godziny 7-meJ do 5-teJ. 

Wszelkie korespondencye do Główne- 
go Prezesa należy adresować: 

W4UCIKC1I F. SOSKA, 
143B W. DhUlo· ■'*.» Chicago, Π1. 

Sekretaraa : w poniedziałki, wtorki, 
trądy i czwartki. Wieczorami od godzi- 
my T-mej do 9-teł, 1 od l-szej popołu- 
dniu codziennie, z wyjątkiem soboty, od 
f-tąj do 1-szeJ. 

Skarbnika: wre wtork!. Środy ! piątki 
•4 godzi η y 7-mel do 9-teJ wieczorem, 
ffcładanta opłat. Wszelkie opłaty do Ka- 
my Głównej przyjmuje Kasyer Główny 
podczas godzin oflsowych. albo we dnia 
W godalnach oflsowych. ftekretara Ge- 
•eeelay. 

Wsaelkfe listy nadsvłaó należy na rą- 
a· Sek retarza fleneralneco: 

tom s. nf.ACiiowsKi. 
•ecretary Felłab Alm· Mater. 

1485 W. Divlaion etr., Chicago, Π1. 
, FIXA.\SB. 

Pnekaty bankowe 1 pocztowe 
(•becka, money orders etc.) należy wy· 
Kawląó na organliacytt; 

POL1SI1 ALMA MATER, 
I graeeyłać pod adresem: 

FR. WITKOWSKI. 
Ml W. Dhlaloa itr, Chicag·, Π1. 

„Macierz Polska". 
Biuro Zarządu Głównego; 

1455-57 W. Division Ulica, 
Ma drągiem piętn·. 

Chicago, IIL 

[Wykaz Otwartych Głów-! 
nych Centr Rekratacyj- 

( nych Armii Polskiej i 
Oficerów tam Urzę- 

dujących. 
» 

i 

Bu/falo, Ν. Y. Broad vay 1 

Player ul. w Sokolni. Oficer 

J. Żebrowski. 

Boston, Masa. — w Sokolni tam- 

tejszej. Oficer A. Wiącck. 

Bridgeport. Conn. — 636 South 
Main str.. Sokolnia. Oficer Z. No- 

wak. 

Chicago, IU. — 1309 N. Ashland 

are.. Dom Związku Polek. Oficer 

W. Skarżyński. 
Ctovel:<ii<1, Ohio. — 7146 Broad- 

way, Sokolnia. Oficer L. Adam- 

czak. 
Detroit, Mich. — róg Chene i Fo- 

rest ul. Oficer W. Saczalski. 

Milwaukee. Wis. —· w Sokolni 

tamtejszej. — Oficer Rom. Tylko. 
-New York, Ν. Y. — 180 Second 
ave., Do*^ Emigracyjny Związko- 
wy. Oficer F. Dziób. 
SchenecUuly, Χ. V. — w Sokolni 

tamtejszej. Oficer J. Sajler. 

Wilkee Barre, Pa. — Oficer W. 

golewxki. * 

Winni pe^, Man. Kanada. — rdg 

Manltoba 1 Parr ul. Oficer 8. 

Blah.v 
Plttsbureh. Pa. — S. 18 αϊ 
I Carey ave., Sokolnia. Oficer A. 

Cłem o fu. 

UWAGI 
POLITYKA SKAN- 

DYNAWSKA. 

Do rzędu czynników, których 
decyza może w kwesty i wôjny 
wywrzeć wpływ stanowczy przy- 
bywa nowy, choć już dawniej 
wzmiankowany niezmiernie po- 
ważny: Skandynawia. 

i* 

Państwa skandynawskie, Nor- 

wegia, Szwecya i Dania zazna- 

czyły niedwuznacznie, że od ich 
zachowania się wobec wojny bie- 
żącej zależeć może też bardzo 
wiele: — tj, o tem, że zależy wie- 
le, świat wiedział i "wie oddawna, 
ale w każdym razie zamanifesto- 
wano to silnie bardzo ze strony 
samychże tych państw. Państwa 
te dobrowolnie zesunęły się były 
niejako na plan dalszy w zawie- 

rusze, targającej europejską po- 
Ν 

β 

lityką między-państwową i dopie- 
ro w ciągu wojny wystąpiły w 

sposób nieco więcej stanowczy, 
skupiając na sobie świata całego 
uwagę naprężoną. Szwecya, Nor- 

wegia i Dania, narody plemiennie 
krewne, państwowymi interesami 

bliskie, od dawna zachowują 
względem Niemiec stanowisko, 
jeśli nie wrogie, to obojętne, zna- 

ną jest rzeczą, że główne powody 
do nieprzyjaźni względem Nie- 
miec ma Dania, która przed pć< 
wiekiem została obrabowana 

przez Niemcy z jej dawnych pro- 

wincyi, Szleswiku i Holsztynu— 
i choć potem Niemcy starały sie 

doprowadzić znów do zażyłości 
sąsiedzkiej z Danią — pokonaną, 
choć „Reise — i Redekaiser" raz 

poraź składał pełne komplemen- 
tów wizyty na duńskim dworze, 
to jednak stosunek pozostał zaw- 

sze zimny, w sam raz taki, jaki 
panował pomiędzy Niemcami, a 

Francyą, która musiała nolens- 

volens akceptować zabór jej kra- 

jów alzackich i lotaryńskich. 
« 

Po wybuchu wojny obecnej — 

Niemcy — jak wszystkim, tak i 

Szwecyi świadczyć poczęły, by 
ją, a wraz z nią inne państwa 
skandynawskie — pozyskać na 

swą stronę. Zaczęły od obietnic 
— obyczajem niemieckim z n;e- 

swojego — wiadomo, że Niemcy 
ciągnęły Szwecyę, by wraz z 

Niemcami uderzyła na Rosyę i 

zabrała jej Finlandyę, skoro tam, 
w Polsce, na Kaukazie, a nawet 

po koloniach francuskich i an- 

gielskich wybuchną powstania.... 
„pour le roi de Prusse!" Tymcza- 
sem i obietnice nie sprawiły wiele 
i nadzieje spełzły na niczem, a 

wszelkie zakusy intrygancko-dy- 
plomatyczne. z Berlina, prowa- 
dzone w jednym i drugim kieruu- 

ku, wywołały w Niemczech tyl- 
ko rozgoryczenie swem niepowo- 
dzeniem i — przypuszczać należy 
— pogłębiły w sumieniach nie- 

mieckich ową, przykrywaną 
przed światem płaszczykiem bu- 

ty, prawdę — kompletnego w 

Europie osamotnienia, widoczne- 

go w tym smutnym fakcie, że w 

takim kataklizmie międzymocar- 
stwowym, w takim kryzys!?, w 

którym kształtują się na długą i 

daleką przyszłość stosunki 

państw między sobą. sojusze się 
wytwarzają i hartują, a przyjaź- 
nie najlepszy chrzest na polach 
bitew otrzymają, w takim cza- 

sie Niemcy w Europie znaleźli 

jako sprzymierzeńców — tylko 
Turcyę i Ferdynanda Koburga, 
Niemca, nie Bułgaryę.Bo prze- 
cie Austryi uczyć mc mu^ua — 

Austrya to tylko do czasu odręb- 
na jednostka, ale w gruncie rze- 

czy — jako systemat państwowy, 
jako czynnik w polityce — to tak- 

że Niemcy przecie, a tę niemiec- 
kość długo daremnie usiłowała 
narzucić swoim nie niemieckim 
narodom. Tylko więc Turcyę i 

Bułgaryę, omotane na wszelki 

sposób ekonomicznie i dyploma- 
tycznie — jako muchy w pajęczej 
sieci — Niemcy mają po swci 

stronie — reszta wszyscy przeci- 
wko nimf 

* 

I rozchodzi się teraz o to w ca- 

łej europejskiej dyplomacyi, po- 

śród gradu kanonady i szczęku o- 

ręża prowadzonej — rozchodzi 

się o to, kto jeszcze więcej prze- 
ciwko Niemcom pójdzie za sprzy- 
mierzonymi. A dyplomacya nie- 

miecka o sukcesie już mówić mo- 

że, jeżeli to czy owo wahające się 
państwo zdoła utrzymać w grani- 

I cach aeutralności ! 0 przeciągnij- 

ciu go na swą stronę i wystąpie- 
niu czynnem w obronie Niemiec i 

mowy chyba niema! Wiadomo 
dziś, że np. nawet Turcya wahała 

się bardzo długo mimo wszyst- 
kich zobowiązań, jakie miała i 

ma względem swoich przepotęż- 
nych opiekunów niemieckich, — 

nim nareszcie zdecydowała się na 

krok stanowczy i połączenie swo- 

ich losów z losami Niemiec, ze- 

wsząd naciśniętych ; Grecya była 
także takim czynnikiem, który 
długo zawisł w niepewności i 

przedmiotem był zabiegów inten- 

sywnych stron obu walczących, 
wreszcie skłoniła się ku Alian- 

tom; Włochy — czynnik drugi— 
jeszcze nieledwie ważniejszy, c- 

twarcie były licytowane przez 

Niemcy i Anglie aż i Koalicya 
wygrała; trzeci — ostatni już po- 

wstały czynnik — to \vłaśnie 

Skandynawia. 

Powód formalny do wystąpie- 
nia Skandynawii z roli widza o- 

bojętnego na plan wydatniejszy 
— mógłby być taki, iż Niemcy, 
widząc, że nie udaje się im 

państw skandynawskich zaprządz 
do swego wojennego rydwanu, u- 

rządziły im pewnego rodzaju 
sekaturę — niewiadomo czy z 

niechęci i zemsty, czy dla postra- 
chu tych, których pozyskać nie 

mogli po dobremu ; konfiskują 
mianowicie okręty i transporty* 
skandynawskich państw, topią 
nurami ich okręty, dotkliwe dla 
nich powodując straty. Już Nor- 

wegia kilkakrotnie glos protestu 
podnosiła w tej sprawie : niedaw- 
no Szwecva poczuła na swej skó- 

rze łapę sąsiada grabiciela: wię<: 
kupcy szwedzcy, duńscy i nor- 

wescy szturmują wspólnie do 

swoich rządów z wezwaniem, by 
coś w tej sprawie stanowczego 
zrobiono. I widocznie rządy za- 

brały się do tej roboty, której 
przejawem były dwie ważne nie- 

zwykle konfereneye monarchów i 

ministrów trzech państw wzmian 

kowanych. Nominalnym powo- 
dem i przedmiotem narad konie- 

rcncyi to właśnie owe konflikty 
morskie z Aiemcami, aie 

nie ulega najmniejszej wątpliwo- 
ści, iż monarchowie owi porozu- 
mieli się między sobą także i co 

do solidarnego postępowania na 

przyszłość, obrony swej neutral- 
ności i interesów narodowych 
przeciwko jednej czy drugiej stro 

nie, a choć może nie od razu świat 

zobaczy porozumienia takiego do- 

wody i rezultaty czynne, to nie 

wynika z tego, by ich nie było. 
Tyć może. że je nam ukaże dopie- 
ro ewentualny przebieg dalszych 
wypadków na teatrze wojny eu- 

ropejskiej, dalsza jakaś potrze- 
ba; być może, jeśli takiej potrze- 
by nie będzie, to i nadal skandy- 
nawskie państwa pozostaną obo- 

jętnymi widzami, zadowolone 
tein. że już samo porozumienie 
ich i obecna akcya wspólna pod 
niosła ich powagę, a pokazała 
światu, że one nie odosobnione, 
ale za każdem z nich staną dwa 

inne, że więc razem lekceważyć 
się i tyranizować nie pozwolą. 
Ten zresztą cel owych konferen- 

cyi już faktycznie został osiąg- 
nięty; wywołały bowiem jr:e 

najpoważniejsze komentarze i 

przestrogi w całej prasie świato- 

wej. 

Poważna, spokojna, chłodna 

typowo skandynawska polityka 
odniosła plon dobry i przypusz- 
czać należy — trwały ; państwa 
skandynawskie — bez wojny 
mocną mają pozycyę w kon- 

cercie europejskim. 

Kalendarz Zadarmo. 

Jeżeli pragniesz mieć w swym 
1 

domu piękny kalendarz na rok I 

1918tv, udaj się do najbliższej ap- ( 

teki i zapytaj się o Severy Polski ! 
Kalendarz, ponieważ teraz jest j 
już rozdawanym. Zawiera on' 

wszystkie ważniejsze informacye 
tyczące się świąt, przepowiedni 
powietrza i inne wiadomości ka- 

lendarzowe, a w dodatku jest za- 

opatrzony w pouczające uwagi o 

i rachowaniu zdrowia i zajmujące 
opisy rozmaitej treści. Postaraj 
ei^ o ten bezpłatny kalendarz za- 

raz w aptece, albo pisz o nadesła- 

nie, adresując: W. F. Severa Co., 
Cedar Rapids, Iowa. (Ogł.) 

L IUINNŁK5, Ν, I. 
Yonkers, 1 stycznia, 1018. 

W dzień nowego Roku obchodziła 
tutejsza parafia św. Kazimierza Kró- 
lewicza podniosłą uroczystość poświę- 
cenia i wywieszenia chorągwi żołnier- 

skiej ku uczczeniu młodzieży polskiej 
służącej w armii Stanów Zjedli, i w 

armii polskiej. Uroczystość stosowną, 
przemową napiętnowaną gorącą miło- 

ścią do ojczyzny naszej cierpiącej pod 
stopami wroga teutofiskiego i do kraju 
tuteszego rozpoczął Wielebny ksiądz 
Dr. Józef Dworzak proboszcz pa- 
rafii. Potem wystąpił chór pa- 

rafialny który w rzeczywiście mistrzo- 
wski sposób oddał hejnał „lirada do 

bitwy nadszedł czas", pod dyrekcyą p. 

Winicklego organisty. Potem ks. pro- 

boszcz przeczytał listy żołnierzy któ- 

rych się znajduje 78vw armii Stanów 
i armii, polskiej. Tyle też gwiazd wi- 
dnieje na chorągwi. Wiel. ks. Wincen- 

ty xKozmus w słowach gorących prze- 
mawiał o znaczeniu i celu uroczystości 
tak dla obywateli Stanów Zj^lnoczo- 
nych, jak i dla tych. którzy jeszcze 
nie są. obywatelami. Ks. proboszcz do- 

konał poświęcenia chorągwi, poezem 
dwie dziewczynki szkolne deklamowały 
wspaniały wiersz okolicznościowy. Chór 

parafialny drugą pieśnią narodową urn 

czył publiczność·, która dzielnych śpie- 
waków i śpiewaczki obsypała gradem 
oklasków. Pewien chłopczyk szkoły pa- 

rafialnej wygłosił dyalog z dziewczyn- 
ką współuczennicą na temat uroczysto- 
ści i mimo wakacyi i mrozu który prze- 
szkadzał w wyuczeniu dzieci WW. Sio- 

stry kierujące szkołą wywiązały się 
barćzo świetnie V. zadania. 

.Następnie pan zygartowsKi w gorą- 
cych słowach nawoływał współobywa- 
tel'. i ziomków do lojalności, a p. Hen- 

ryk Jaworski, którego syn pełni służ- 

bę η armii Stanów Zjedn. oświadczył, 
publicznie, że nic Polski okrojonej no- 

życami autokraty niemieckiego, ale Pol 

ski z kolebką i z grobami królewskie- 
mi z Poznańskiem i Śląskiem z Pru- 

sami i_ Galicją liądamy. Gorące okla- 

ski wyrażały jedność myśli, wśród pu- 
bliczności. Ks. proboszcz jako przed- 
stawiciel rządu, (jest bowiem jednym 
z ,,four minuto men") przemówił o czci 

winnej żołnierzowi, który poświęca si·; 
dla drugich. Nastąpiło wywieszenie 
chor,*]? w i pomiędzy kościołem i p!c'u- 
nią którego dokonał Wici. ks. proboszcz 
Józef Dworzak. oraz majtek Józef No- 

wicki. Γ. S. X., który sam z tych 78 

był obecny i w osobie swojej przedsta- 
wiał ten zacny zastęp żołnierza. Na za 

kończenie cała pnMiczność ■/. serca za- 

intonowała pieśń narodowa ,.Poże coś 

Pobkę". Mimo mrozu wielkie rzesze 

Polonii zeszły się na uroczystość; duch 

poważny i spokojny świadczył o zro- 

zumieniu chwili tej co nadaje rękoj- 
mię na przyszłość. 

Wszystkim którzy brali udział i 

którzy się o tę uroczystość postarali 
jak ks. prób., p. Winieckiemu jego chó- 

rowi, oraz p. Nowickiemu, który sam 

był członkiem chóru i nawet w tej u- 

roczystości brał w nim udział składa- 

my Bóg zapiać. 
Uczestnik. 

Telefon Canal 484α 

Wincenty G. Ponic 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach 
Wronia wsiystkie legalne papiery 

Λ vfvînti· Wieczorem od B.teJ do 9-teJ 
V<1lZIDj« w niedzielę rano od ΙΟ do la.k^l 

ΙΘΟΘ S. Ashland Av«. 

Chore Oczy 
Wyleci one! 

Dez ryzyka! 
Bez bólu! 

F^ranklin 
O. Carter, 

M. O. 
( hicacoski największy hmuua nu,, 

uszu, nosa i gardła. 
Żaden lekarz ócz w Ameryce nie- 

ma takiego rekordu tylu wyleczeń. 
Metody Dr. C'arter'a sg pewne, sku- 

teczne 1 nieszkodliwe. Niema obawy. 
niema rj/.jiv.i, 
bez bólu. Ty- 
siące wypad- 

S — -"—4- nu 

Wyleczone ber bólu piecznie cho- 

rych ócz wyleczono w czasie jed- 
nej wizyty. Poradźcie się Dr. Car- 

ter'a gdy macie chore oczy, ziarnko· 

wato powieki, zapalenie ócz, krótki 

wzrok, łzawiące oczy, i inne dolegli- 
wości ócz, które powstaja z noszenia 

niedopasowanych okularów, — ćma w 

oczach, obwisłe powieki, narosty, 
jerzmioń na oku, zamglone albo ży- 
łowate oczy. 

ZYZOWATK OCTY ΝΛΡΠΑ WIANE. 
ZUPEŁNE WVI.EC7.rME G W A Π AN· 

TOWANE. 
Frzeezîo 960 wyleczeń zyzowatych 6ci 

w rekordzie. 
•20 LAT NA STATE ULICY. 

Niema "bynajmniej nic niezwykłego 
widzieć o»oby zyzowate wchodzące do 

ofisu doktora, 
■ '*J— \ a uo Dletr.aatu 

lub dwudziotu 
minutach wt 
ΛζΙβώ moin» 

L * w »■· » — 

Wylewso*· bo nvia. ludil rrpchodzą 
cych τ oczami 

w normalnym etanie. Pomyfllele, źe tn- 

ka kuracya Jak ta uakutêcsnlona Jest 
ber obawy, bez chloroformu, bez bólu. 

PORADA DARMO. 
FRANK LIN' O. CARTSH, M. D. 

ISO S. State L'Iteo, 
2 drzwi na północ od składu The Fair. 
JoJł. od 9 v.o 7: w nledîielç od 10 do IX, 

.|;«wiu>z ptfUkn^ 

SZYBKA OLGA W 
~ 

ZATWARDZENIU 
Dostańcie Dr. Edwards' Olive 

Tablets 

Oto radosny okrzyk tysięcy, od czasu 

gdy Dr. Edwards Zaczął wyrabiać Olive 

Tablets, zastępujące kalomol. 
Pr. Edwards, praktykujący lekarz 

przez 37 lat i stary nieprzyjaciel kalo- 

melu, odkrył formułę wyrobu Olivo Tab- 
lets podczas gdy leczył chorych na 

chroniczno zatwardzenie i bezwładną 
■wątrobę. 

Dr. Edwards' Olivo Tableta nie zawie- 
rają kalomelu, lecz gojący, kojący roś- 

linny środek rozwalniający. 
Zasadą tych małych pokrytych cuk- 

rem, oliwkowego koloru tabliczek jest, 
aby nio sprowadzić kurczów. Sprowa- 
dzają ono normalno działanie żołądka i 
•wątroby. Kigdy nio zmuszają ich do 

nienaturalnego działania. 
Jeżeli maeio niesmak w ustach, czuć z 

ust, uczucio zmęczenia, chorobliwy ból 

głowy, bezwładną wątrobę i zatwardze- 
nie—znajdziecie szybkie, pewne i tylko 
przyjemne skutki w jednej lub dwóch 
Dr. Edwards' Olive Tablets, wziętych 
idąc spać. 

Tysiąco osób biorą po jednej lub dwie 
co wieczór aby się zachować w zdrowiu. 
Spróbujcie ich. ]0c i 2Jc pudełko. Wo 

aszystkich aptekach* 

Wasz Grosernik Dostawi Wam 

Kosztowaliście już Je w restauracyach i In- 

nych miejscach — teraz niech wa*>zu familia 

i wasi goicie przyłączy się do wus w tej przy· 

Jemnoici. Jest,00 Jedna frrzyjemność w poda· 

niu BEVO jeńJi się słyszy gdy goicie powie· 

dzą jakie jest dobre, a potem jak argumentu· 

ją co to właściwie jest. Jeśli nie widzieli bu- 

telki, wszyscy będą zdania, że to jest zupełnie 
COŚ innego, je£!i widzieli butelkę, ka/dy ł»ę. 

dzie miał odmienne tłumaczenie co do jego 

dofon >cl. 

BEVO jest posilne, oczyszczone pasteuryzo· 

wanlem i sterylizowaniem — jeet nieupnja- 

■jnrp, zdrowe i orzeźwiające. -- UWAGA — 

BEVO ftowinno być podawane zimne. 

BEVflk — nieupajająoy napój na cały role. 

Mowie dostać BEVO w Rosp^odncb, restau- 

racyar-h, gToseryach, składach departnmen-- 

towyr.li, aptekach, na piknikach 1 ogrodach 
do ρ ry, fontanacłi sodowych, pociągach sto- 

łowi eh, okrętach, namiotach mobilizacyjnych 
I w innych miejscach, gdzie sprzedają napoje 
on >źwiająre. — Uważajcie na podrobienia. 
~ Każcie otworzyć butelkę w waszej obecno- 

<c'l. BEVO jest sprzedawano w butelkach tyi- 
i butelkowane wyłącznie prze*. 

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUIS 

V=r· >«·——- 

Γ DOKTOR Α. L.IT VIN "1 
I 835 MILWAUKEE AVENUE róg EL8TON AVENUE j 

Nowe urzą- 
dzenia do le- 
czenia za po- 

mocą elek 
i tryki. 

Lfczy choroby mçiczvzn, dam 
i dzieci włanneinl medjcynnral 
Z w rte a apeertlns a«i|f u· waa«lfc|· 

< hronietne ohoroby· 
Oortilay »f Od θ rano do β wleotorva 

dni·. We czwartek popołudniu wr 
ł*07nla leczy choroby kobiece. 

Telelon Monroe 5784. 

Odwiedza ρ» 
cyentów we 

dnie i w nocy 
Każdego cza- 

su gdy zaźąd. j 

Dr.Sieminowkz 
ofi^. założył LECZNICĘ, 

trcUie leczy sj ecy- 
1!223 alnie choroby 

Milwavkee A»e. kobicce bes 

Qi 1—7 wleci., w iieii. *d 
10-11 r«no. Telefen Msiro· 2?3l 
MIESZKANIE: 4105 N. AV.;RS AVL 

Telefon Irvmtf λΎΛΊ 
Przyjmuj· tiż do laeznlcy pobżns I elor» ipro*. 

J. H. OLSON 
Ocrr/.owanie parą i gorącą wodą. 

Ogólne reperacje i przerabianie 
System wentylacyjny 

4012 State Ulica Chicago. 
Dajemy obrachunki na żądanie. 

Telefon Oakland 1441 

Aug. G. Urbański 
ADWOKAT 

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

Mieszkanie: '<£550 Ν. KLD/.IK ΙΙΙ,ΥΙ). 
Telefon w "fisie ΊΥ <'L>n w donn 
MONROE Π.»Κ7 ΗΕΓ,ΜΟΝΤ ÎI3C 

Praktykuje we w^jMklcli sądach. 
Usłuży whiu w sprawach hupna < «ttł.ti re:nno<cl 

DR. W. β. frCMRAYER 
POLSKI LEKARZ I CHIRURG 

Specjalnie we wszystkich chorobach mctczyn 
kobiet i dzieci. 

037 Noble ul. Tel. Monroe 1ββ4 
Uodz od Otel rano do Otei wlecz 

Polski Dentysta 
Dr. IV. Schrayer 

• ββ Milwaukee Ar. cor. Racine 
Wazjilka Roketa G v arabów aa a 

Ofi. Phone H.rw.rKi» 782 Ρ«. ΡΚ·« 

FRANCISZEK GRZEŚKOWIAK 
ADWOKAT 

Pokój 306 Home Bank Budynek 
Πό( Milwaukee I Asltl»»'! A»a». 

Pierwsze Symptomy 
•łabiujoych ócz, nie zawsze o- 

kropnym bófem ócz. 

Ból głowy, palące powieki, prz- 
ezywający ból czoła, plamy przed 0- 

czyma, zawrót głowy i zmęczenie 
ócz po yważnej pracy. Te si* niektó- 
re symptomy, które wykazują, że 

potrzebujecie okulary. 
Nie odkładajcie — dać egzamino- 

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

JOHN d, SMETANA 
specyalista ócz. 

1801 S. ASHLAND AVE. 
Róg 18tej ul., 2gle 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. 
J 

DOSKOXA Ł Y 
WZROK jest 
lo co wam da- 

) jemy. czy cierpicie na doi ïpo- 

I wy, lub czy druk się wam zlewa 

li; gdy czytacie? Czy jesteście ipU- 
| ]! cy, lub czy was oczy pala po czy- 

i1 tani·: lub szyciu. Wszystkie wy- 
<1 mieniono dolegliwości sa symp- 
]> tomy słabych ócz. My umiejętnie 
<[ 1 ZKOZlMIAIiK naprawiamy 
J. wszystkie dolegliwości ócz. 

Przeszło 40,000 zadowolonych 
|i kostumerów jest dostatecznym 
(» dowcdem naszej umiejętności w 

5 leczeniu waszych ócz. Nasze ceny 

okazał bwąeilą, dUteeo 
1 prfezorny Doktór — Sowa polera go. 

f, wiąe eprubńjcie i Wy, u nie zawiedzie 

~Ęf/ cieeWj! fckutkuwaldHąd nn. 

d! Ból głowy, ból w brzuchu, nie. 
Ξ¥ etrawność łub mdłości i wopóle \V 

lia WSZCIKIC cicrpieuia μν η 
wstałe przez zaziębienie. Λ 

Płókanie gardła "SO- |j 
ROLEM" nawrót z wo- U 
dą uprzedzić może za- f h 
ziębienie gardlanych ^ j 
muskulów. 
W ekladarh uiedycyn oo ;jôr \ 

lub wpront od L 
F. AO. RICHTER 9. CO. 
74-80 Washington St* h 

New York; N. ¥· ¥ 

ΜΗ 

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
Wielkości 15x19 cali, za 75 centów. 

wykonany w sakładrie drzeworytnlczym Stanisława Hankiewieza w Warszawie, O reproffw· 

kcyi tej pierwszej wiernej, wielobarwnej, słynnego a tak całej Polsce drogiego Obrazu Cz^· 

etochowskiejro— wypada nam rozpisać się obszerniej, zasługuje on bowiem *e wszech miar 

na takie omówienie ze względów wysoko artystycznego wjrkouania. przynoszącego zaszczyt 

i chlubę drzeworytni p, Hankiewicza, nadto zaś pragniemy na publikaoyę tę zwnścić uwagę 

jak najszerszego ogółu rodaków. Powiedzieliśmy, że pierwsza to wierna wielobarwna repro- 

dukcya obrazu, którego dotąd posiadaWmy tylko jednobarwne litografie i druki, wierna tai 

dlatego, ponieważ p. Ilankiewicz przeu głośną, a smutnej pamięci kradzieżą sukienek czę- 

stochowskich dokonał przy nomocy artystów malarzy dokładnych zdjęć obrazu i wysłał jejro 

IV ,|| ścisłą, szczegółową kopię Obrazu właśnie w owej skradzionej sukni; jest to zafjm kopia cen- 

na podwójnie, bo artystyczna i wierna, a jednocześnie pamiątkowa tak, że podobnej drugiej· 

posiąść już niepodobna, gdyż otwych sukienek nie odzyskano.... Reprodukcya wykonana 

jest tak starannio, z taką drobiazgowością, że wytrzymuje porównanie z pracami najpier· 

w szyc h zagranicznych rytowników, a ząznaczamy z uznaniem, żo dokonały jej 6lły wyłącz- 

nie krajowe, poPskie i polski zakład artystyczny. Malarska strona robót jjozostawała pod 

pozorem osobistym wybitnego artystycznego malarza W. Piechowskiego. O rezultacie za- 

t|ô=i| biegów z najwyższem uznaniem wyrazili się najpierwei polscy artyści i prasa, błogosławię^· 

tgJ atwem zaś swojem odznaczyli dzieło to polscy λΧ. Biskupi w Ojczyźnie. 

pSj Obecnie niezwykła ta praca zjawia się wśród naszej Polonii. Wydawnictwo PoleklaJ. 

Bpólki Nakładowej otrzymało na skład główny i wyłączny bardzo tylko ograniczoną i ni·» 

liii wielką stosunkowo liczbę egzemplarzy obrazu, które są u firmy naszej do nabycia po nader 

przystępnej cenie ** centów za sztukę — przeczytaj kupon poniżej), celem epopularyi 
iowania przepięknego dzieła tego i obrazu złączonego serdecznym pietyamem z tradycvana· 

polskiemi; w każdym polskim katolickim domu winien eię znaleśd obraz ten „Panny świ·» 

tej, co Jasnej Broni Częstochowy"! 

im 

Zgłasza6 się do biura 

DZIENNIKA. CHICAGOSKIEGO 
mi 1437 W. Division ul 

/3C3MP£)£\ 
Chicago, Π1. 
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SPECYALNA OFERTA 
Poniżej podajemy kilka książek nader interesujących, po bardzo 

zniżonej cenie, lecz tylko na krótki czas. 

CZY PIEKŁO ISTNIEJE, Filozoficzno-Apologetyczna Rozprawa 

FAŁSZYWE RUBINY I SZAFIRY. 

$100,000 W ZŁOCIE, wolny przekład z angielskiego. 
KAPITAN SEIDEL DETEKTYWEM, powieść bardzo interesu- 

jąca dla młodzieży, także dla dorosłych. 
Wartość książek 45 centów; jeżeli zgłosicie się zaraz specyalna 

cena na kilka dni tylko 20 centów. 

Adrr.in siracya Dziennika Chicagoskiego 
1455 · 1457 W. Division St. 

Departament M. CHICAGO, ILL. 


