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-W numerze styczniowym 
miesięcznika wydawanego w 

Nowym Yorku pod nazwę 

fJ£unsey's Magazine", na kar- 
cie tytułowej, każdego Polaka 
zainteresuje jeden z tytulików 
reklamujących treść nume- 

ru : „The Pôles and Their De- 
m an d for Ind ependence. * O- 

eiywiście szukamy odnośnego 
artykułu i znajdujemy go pod 
innym tytułem: „The Problem 
of Poland" na str. 607. Zwięk- 
sza nasze zainteresowanie ob- 

jaśnienie tytułu słowami : 

,jShall łhe Pol es be resłored to 

rationhood and independencef 
— One of łhe most interestinq 
and important questions that 
must be settled at the end of 
the war." Dowiadujemy się, że 

autorem jest Willis J. Abbot, 
„author of „Alsace-Loriaine— 
shall France or Germany have 
k?" Xa czele artykułu podane 
jest motto, zaczerpnięte ze zna- 

nej mowy Prezydenta "V\ ilsona 

w kongresie dnia 22 stycznia 
1917 roku- 

Z nadzwyczajnem zajęciem 
przeto zasiadamy do odczyta- 
nia artykułu. Zaraz pierwsze 
zdanie budzi w nas pewne zdzi- 
wienie, ale z tern większy cieka- 
wością czytamy dalej. Zdziwie- 
nie to rośnie i zamienia się 
wkrótce w gniew, oburzenie, u- 

pokorzenie, wstyd, i złość taką, 
że odczuwa się ochotę — rzu- 

cenia i podeptania książki. 0- 
czywiście nie ulegamy złości i 
przezwyciężywszy się, odczytw- 
jemv całv ten ,,ok ropny" arty- 
kuł.... 

η 

Autor wprawdzie ostatecznie 
dochodzi do konkluzyi, -że Pol- 
ska powinna otrzymać niezale- 
żność. Nie czyni to bez pewne- 
go zastrzeżenia, gdyż zdaniem 
jego w wypadku, gdyby po 
wojnie Europa miała pozostać 
dawną Europą, tylko czasowo 

uspokojoną, to Polska niezale- 
żna stanowiłaby tylko pokusy 
do nowych wojen, ale łaskawie 
przyznaje, że skoro w Europie 
utworzy się wymarzona przez 
Prezydenta Wilsona i przez 
niektórych najznamienitszych 
mężów stanu europejskich Li- 

ga Narodów czuwająca nad u- 

trzymaniem pokoju, to „zupeł- 
nie niezależna, samorządna 
Polska staje się pożądaną i nie- 
mal potrzebną". Ku końcowi 
nawet raczy wyrazić się, że za- 

kończyłoby to okres srogiego 
prześladowania wołającego o 

pomstę do nieba i że dałoby to 

sposobność do pracowania nad 
własną przyszłością narodowi 

który nazywa: vbrilliant} emo- 

tional, indusłrioiis people". Ze 

naprawiłoby to cały wiek ucis- 
ku i wymierzyłoby sprawiedli- 
wość niezasłużenie podeptane- 
mu narodowi 

Ale to nas wszystko nie za- 

spokaja bynajmniej i ginewu 
naszego złagodzić nie może wo- 

bec treści pierwszej części ar- 

tykułu, a to tembardziej, że in- 

ny Amerykanin, równie — wy- 

kształcony, jak autor artykułu, 
po przeczytaniu tej rozprawki 
musi się dziwić, jaką karkołom- 
ną logiką pan Will i s J. Abbot 

po 'takim wstępie, po takiem 
przedstawieniu zarysu dziejów 
Polski, może do takiej docho 
dzić konkluzyi ! 

£ 

Pan Λbbot bowiem, podając 
w pierwszej części swej rozpra- 
wki szkic dziejów Polski, nie 

znajduje w nich absolutnie nic, 
co zasługiwałoby na pochlebne 
określenie jej stanowiska po- 

między innymi współczesnymi 
krajami i państwami Europy. 
Cały ten szkic uzasadnia pier- 
wsze zdanie jego rozprawki, w 

którem powiada : „Polska aż do 

czasu, kiedy trzy krotnie zo- 

stała porąbaną, na kawały mie- 
czem tyranii, lub podzieloną 
przez Machiavelowskich dyplo- 
matów, nie wykazywała żad- 

nych kwalifikacyj do zasługi- 
wania na naleganą przez Pre- 

zydenta Wilsona jej niezależ- 
ność lub choćby tylko autono- 

mię". ... 
Rozpoczynając szkic ten od 

podania wątpliwej wartości 
wzmianki, jakoby Polska była 
„jednym z najstarażytniej- 
szych krajów Europy" — któ- 

rej dzieje pisane sięgają roku 

Pańskiego 600, oo swoją drogą 
jest nieprawdą, pan Abbot kró- 

tko załatwia się z jej królami, 
bo powiada, że „ze wszystkich 
jej panujących, tylko dwaj 
(czy dwoje) zostawili przelotne. 
znaki na mapie Europy: jedną 
była królowa Jadwiga, której 
sprytne zaślubiny z Jagiełłą, 
księciem Litwy, uczyniły Pol-I 

skę największem państwem we 

wschodniej Europie, a drugim 
Jan Sobieski, którego miecz o- 

swobodził Wiedeń, a może eał« 

Chrześcijaństwo, od Turków. 

„O żadnym innym polskim mo- 

narsze" — zapewnia pan Ab- 

bot — „dzieje nie mają do zapi- 
sania żadnego sławnego czynu 

i było może rzeczą stosow- 

ną ( !), że ostatnim królem mu- 

siał być Stanisław Poniatow- 

ski, niegdyś ulubiony kocha- 

nek, który się sprzykrzył Kata- 

rzynie rosyjskiej tak, że mu 

rzuciła tron Polski jako rodzaj 

jałmużny 
" 

Jeżeli z zaciśniętymi zębami 
przezwyciężywszy się, dalej 
czytamy rozprawkę, to przeko- 
namy się, że pan Abbot załat- 

wiwszy się w podobnie sumary- 

czny sposób z królami Polski, 

owego uznanego przez setki lat 

przedmurza Chrześcijaństwa w 

lui ropie, a i z właściwemi jej 
dziejami aż do rozbiorów, — o- 

gromnic wiele stosunkowo 
miejsca poświęca rozwodzeniu 
się nad szlachtą polskę, kłórą 
nazywa -„plagę gorszą od ja- 
kiejkolwiek z siedmiu egip- 
skich'' i porównuje z niezliczo- 
ncnii gromadami ,.krwiożer- 
czych moskitów w moczarach", 
a przedstawia najzupełniej i 

bez wyjątku, jako Raubritte- 
rów czyhających na wielkich 
zamkach budowanych na szczy- 
tach gór na chwile nieostrożno- 
ści sąsiadów, by im porywać 
bydło, albo też żony i córki.... 
W równie ponurem świetle 
przedstawia stosunki religijne 
panujące w "Polsce, gdzie 
„rzymski i grecki kościół roz- 

paczliwie zmagały się o pano- 
wanie' * (!) i Zakony: „Teuto- 

jnic Knights", „Brethren of 
Sword" i „Knights of St. 
John.'' Potem wspomina o i- 

migracyi żydów i Xiemcôw, a 

przyiem wszystkiem ciągle w 

najczarniejszych barwach 
przedstawia położenie wło- 
ścian. Dziwimy się, skąd autor 
nabrał tak jaskrawych barw do 
malowania fantastycznych o- 

kropności na tle ostatecznie 
niezupełnie zmyślonem, dopóki 
nie dochodzimy do przytoczo- 
nego ku końcowi wstępu, cyta- 
tu z jakiegoś dziełka feldmar- 
szałka Moltkego. Zagadka tu 
nam się wreszcie wyjaśnia. A- 

żeby czegoś dowiedzieć się o 

dziejach Polski, pan Abbot po- 
chwycił jakieś z niesłychaną 
zjadliwością skomponowane 
dziełko niemieckie! 

M dalszym ciągu autor roz- 

prawki przechodzi do podzia- 
łów Polski. Ten ustęp już da się 
czytać spokojniej, chociaż jesz- 
cze burzy krew wzmianka o 

dwóch ,,wielkich kobiet ach dzic- 

joicych", z lBórych jedną była 
Katarzyna rosyjska. Tu okazu- 

je się, że właściwie przyjacie- ; 
loin Niemiec, szczególniej Prus, 
pan Abbot nie jest; przypisuje 
głównie Fryderykowi pruskie- 
mu winę podziałów Polski, a w 

nic i prześladowania Polaków! 
nie i przśeladowania Polaków \ 

pod zaborami, najbardziej po- 

tępia system w Prusach zapro- 
wadzony i tu wreszcie okazuje 
sympatyę narodowi prześlado- 
wanemu, a jednak zachowują- 
cemu swą żywotność i patryo- 
tyzm, ale z wytężeniem zbyt 
sztucznem, zbyt niezgodnem z 

tonem całego artykułu, widocz- 
nie w wyłącznym celu dojścia 
do konkluzyi, którą sobie z gó- 
ry nałożył, tak jak to czynią 
niektórzy kompozytorzy dłu- 

gich minorowych, nużących po- 
nurym tonem utworów muzycz- 

nych, którzy dla ulżenia słucha- 
czowi, kilku tylko akordami i 

pasażami przechodzą w ton du- 

rowy, ażeby już w tym tonie po- 

godnym i łagodzącym dzieło 
swe zakończyć. 

Otóż pomimo tej konkluzvi, 
której treść przytoczyliśmy wy- 
żej, autor rozprawki żadnej nie 

oddaje usługi Polakom ani 
sprawie Polski: jeżeli zaś istot- 
nie zamierzał oddać przysługę, 
to przysługa to niedźwiedzia w 

najgorszem tego słowa znacze- 

niu. Xietvlko niesmak, ale jak 
powiedzieliśmy, oburzenie, wy- 
wołać musi odczytanie tej roz- 

prawki u każdego Polaka: A- 

merykanina zaś lub innego cu- 

dzoziemca. równie jak pan Ab- 

boi najzupełniej nieznającego 
dziejów Polski, artykuł jego 
*nie jest w stanie przekonać, że 

Polska zasługuje na odzyskanie 
całości i niepodległości. 

A podczas gdy przy tem 

wszystkiem zdumiewa nas lek- 

komyślność i —.zuchwałość li- 
terata, przystępującego do pi- 
sania artykułu lub rozprawy 
na temat tak bardzo poważny 
bez należytego, a choćby pry- 

mitywnego zaznajomienia się z 

przedmiotem, i chociaż wedle 

szczerego naszego przekonania 
taki autor poprostu nie zasłu- 

guje na poważne traktowanie 
jego elaboratów, które jemu 
samemu wstyd przynoszą wo- 

bec samychże jego wykształceń 
szych współziomków, to jednak 
ze względu na^ to, jaką krzywdę 
i szkodę przynieść nam mogą 

tego rodzaju artykuły ogłasza- 
ne w miesięcznikach mających 
dziesiątki i setki tysięcy czy- 

telników z dziejami świata i 

narodów często mało obezna- 

nych, uważamy za konieczno 

nie pomijać milczeniem poja- 
wiania się takich curiosów i 

nalegania na to, by ktoś, a 

szybko, a o ile możliwie natych- 
I miastowo, pośpieszył z ogłosze- 
niem w tymże samym miesięcz- 
niku artykułu poważnego, do-1 
brze opracowanego, zacierają-- 
cego wrażenie, jakie ów nędzny 
elaborat mógł Wywołać. 

Władających dobrze piórem 
w języku angielskim naszych 
rodaków już dobrze zasłużo- 

nych do tego wzywamy. Nie 

wystarczą tu ich praoe ogłasza- 
ne czyto w „Free Poland", czy 
też w innych pismach ι w „Mnn- 
sey's Magazine" powinna taka 

praca być ogłoszoną, a jeżeli 
nas głos ich nie sięgnie, to albo 

Wydział Narodowy, albo wyda- 
wnictwo ,,Free Poland", posta- 
rać się o to — i to jak najrych- 
lej powinny. ' 

Lud Wielkopolski. 
Coraz rzadziej przenikają io 

nas wieści z najstarszej, piastow- 
skiej dzielnicy Polski. Ma się 
wrażenie, jakoby rząd pruski i je- 
go cenzorzy dokładali wszelkich 
starań, aby z tych' zagrabionych 
przez Fryderyka II i od tej pory 
pod najstraszniejszym uciskiem 
żyjących ziem, nie przedostała 
się żadna wzmianka poza kordon. 
O Wielkopolsce niema nic wie- 
dzieć zagranica, bo przecież tych 
„odwiecznych ziem niemieckich" 
nie może pozbyć się państwo pru- 
skie, jeżeli niema runąć jego sztu- 

czna potęga. Cała Polska w poję- 
ciu dyplomatów berlińskich mo- 

że stać się przedmiotem targów, 
jednakże oddanie Poznania, Ślą- 
ska i Gdańska równałoby się zu- 

pełnej klęsce Niemiec, i ten te- 

mat z wszelkich kombinacyi poli- 
tycznych jest wyłączony — tak 

długo, aż do jego podjęcia zmusi 

Niemców konfereneya pokojowa. 
Czy na to z całą pewnością li- 

czyć można? O ile chodzi o głos 
Stanów Zjednoczonych, wydaje 
się tego rodzaju zadanie nieodwo- 

łanem ; co do drugich państw koa- 

licyjnych, stanowisko ich będzie 
zależnem, zapewne od położenia, 
w którem przystąpią do układów. 

Jeżeli weźmiemy za podstawę dzi 

siejszy stan rzeczy, nic jest wy- 
kluczonem przypuszczenie, że in- 

teresy bliższe mogłyby usunąć 
sprawę zjednoczenia Polski na 

plan drugi. 
Λ przecież sprawa ta iest spra- 

wą niezależnego bytu państwa 
polskiego, przedewszystkiem za* 

kwestyą życia i śmierci dzielnicy 
piastowskiej. Jej podstawą głów- 
na, jako kraju na wskroś rolnicze- 

go jest lud. A że ten lud w Wiel- 

kopolsce w porównaniu z innemi 

częściami naszej ojczyzny najbar 
dziej jest oświecony, najbardziej 
dojrzały i nawskroś patryotyczny, 
glos jego w chwili, gdy samo- 

określenie narodów stanie się has- 

łem nowego porządku w Europie, 
zaważy najsilniej na szali włas- 

nych' losów. 
Wielkopolska milczy do czasu 

tylko, gdyż warunki żelaznej pię- 
ści nie pozwalają bez narażenia 
interesów społecznych i ekonomi- 

cznych kraju przemawiać głosem 
wyraźnym. Lecz milczenie to nic 

oznacza bynajmniej niezrozumie- 
nia sprawy, apatvi lub zniechęce- 
nia. Lud wielkopolski w stulet- 

niej swej walce o byt kulturalny i 

ekonomiczny nauczył się cierpli- 
wości. (idy była potrzeba uprzy- 

tomnienia sobie i całcmu społe- 
czeństwu położenia i przez opór 
gwałtowny pobudzenia do silniej- 
szego życia siły wewnętrzne, a 

zewnątrz zamanifestowania swe- 

go protestu, lud wielkopolski u- 

rządził strajk szkolny (1907), 
chociaż przy systemie pruskim 
nie mógł łudzić się co do jego 
wyniku. 

Daleko lepiej jednak manifesto- 
wał lud przez swą cichą pracę 

twórczą, która dziś dała mu w 

rękę prawo i, w razie potrzeby, i 

silę jasnego wyrażenia swej woli. 
Po krótkotrwałej apatyi, która 

po roku 63 ogarnęła całe społe- 
czeństwo polskie najwcześniej 
dźwignęło się z niej Poznańskie 
i Prusy Królewskie. Pozytywizm 
ówczesnej epoki wyraził się w 

Wielkopolsce w uniezależnianiu 
ekonomicznem społeczeństwa i 

tworzeniu sobie silnych podstaw 
rozwoju materyalnego. A, że wó· 

wczas, bardziej jeszcze niż dziś, 

dobrobyt kraju zależny był od 

pracy na roli. pierwsze kroki usa- 

modzielnienia narodowego po- 

czuto stawiać nâ wsi. 

Zdrowy umysł ludu wskazał na 

zbiorową pracę zawodową, jako 
na ten pierwiastek, z którego 
wyjść miała później powszechna 
organizacya społeczna. 

W r. ]866 Julian Kasiewlcz, 
włościanin z Piaseczna, w Pru- 
sach 'Król. założył pierwsze kółko 
rolnicze, które przy szybkim jego 
rozroście podzielono na filie w o- 

kolicznyćfo parafiach. W roku na- 

stępnym Dyonizy Stasiak z 

Księginiek wraz z X. Wiśniew- 
skim i obywatelami Bukowieckim 
i Sczanieckim utworzył pierwsze 
kółko w W. Ks. Poznańskiem w 

Dolsku. Po objęciu patronatu nad 

zorganizowanem w tych kółkach 
ludem włościańskim przez M. Ja- 
ckowskiego, stan rozwoju wyka- 
zał w roku 18To kółek 40. 18S0— 

120, 1901 — 21G, dziś jest ich 400, 
czyli że niemal całe włościaństwo 
w W. Ks. Poznańskiem i Prusach 
Król. uważać można za zorganizo 
wane. Treścią pracy w kółkach 

rolniczych jest przedewszystkiem 
sprawą rozwoju i dobrobytu za- 

wodowego. Sprawa siewu rzędo- 
w ego, nasion, nawozów sztucz- 

nych, maszyn rolniczych, spółek 
drenarskich, mleczarstwa, ogrod- 
nictwa i pszczelnictwa pierwszą 
oczywiście odgrywają rolę. Nau- 
czycielem jest ksiądz lub obywa- 
tel. w ostatnich czasach specyal- 
ne gal3zie gospodarstwa rolnego 
wykładają instrpktorzy objazdo- 
wi. 

Tę na pozór ciasną pracę kółek 
rozszerza jednak znacznie wspól- 
ność wszystkich interesów ludu 

wiejskiego. Wspólne czytanie i 

prenumerowanie pism zawodo- 
wych („Przewodnik gospodar- 
czy '') i gazet ludowych, poucza- 
nie się wzajemne o przepisach 
prawnych i sprawach samorządu 
gminnego, o rozwoju kooperatyw 
i postępach ogólnych w rolnict- 
wie są naturalneni uzupełnieniem 
posiedzeń kółek. Λ że odbywają 
się one bądź to w budynku dwor- 

skim, bądź na plebanii, bądz 
bardzo licznych po wsiach w 

Wielkopolsce „domach ludo- 

wych", gdzieś w bliskości czytel- 
polskiej, którą posiada dziś 

każda wioska, uobywatelnienie i 

unarodowienie ludu kroczy na- 

przód z jego oświatą zawodową i 

ogólną. 
Równolegle z pracą w organ i- 

y^rvnrh rrilnir7vrli nruvçfrn a w 

\\ ielkopoîsce towarzystwa kredy 
towc, kasy i banki ludowe. I)o 

powstania 63 r. lud był w ręku 
lichwiarzy żydowskich. Izraelici, 
aczkolwiek nic tak liczni w dziel- 

nicy piastowskiej jak w (ialicyij 
i Królestwie, dzierżyli w ręku 
handel, dostarczali włościaninowi 

produktów i brali wzaniian wyt- 
wory jego pracy na roli. tom sa- 

mem stali się jego kapitalistami. 
Ten powszechny po dziś dzień 

objaw w Polsce jest obecnie w 

Poznańskiem rzeczą zgoła niczna 

ną. Λ stało to się dzięki zorgani- 
zowaniu spóiek oszczędnościo- 
wych, w których właśnie lud wiej 
ski η mieszczą swe pieniądze i z 

nich czerpie potrzebny kapitał. 
W r. 1871, kiedy utworzono 

związek banków ludowych było 
ich 19; w r. 1880 było stowarzy- 
szeń w związku 57, członków 
13.440, udziałów 712 tys. mk., po- 

życzek zaciągnięto na 24 miliony 
mk. W w2 lata później w r. 1912 

przy nieograniczonej poręcc 
wszystkich stowarzyszonych, pra- 

widłowej gospodarce, doskonałej 
kontroli i powszechnem zaufaniu, 
liczba banków zjednoczonych po- 

dniosła się do 196, członków było 
122 tys., udziałów 24 miliony mk., 

pożyczek wydano na 266 milio- 

nów mk. Dziś do 200 stowarzy- 

szeń pieniężnych przystąpiło ?7 

związków parcelacyjnych i ziem- 

skich, 56 handlowo rolniczych i 

16 innego, pokrewnego typu. 
Obok starszycl; zaczynają o- 

szczędzać i dzieci ; ich wkładki 

wynosiły w r.1886 — 93 tys. mk., 

w r. 1912 — 35 milionów mk. 

X. Wawrzyniak, syn ludu, dru- 

gi z rzędu patron spółek gospo- 
darczych i oszczędnościowych, 
kierownik całego ruchu ekonomi- 

cznego w Wielkopolsce (umarł 
1910) przystą-pił w r. 1901 do za- 

łożenia nowego typu spółek. Są 
to t. zw. „rolniki" domy handlo- 

we, zakupujące wszędzie tam, 

gdzie niema kupca polskiego, 
zboże i ziemniaki od włościanina 

i obywatela, a dostarczające w 

zamian nasion, nawozów, często 
maszyn rolniczych. Tych „rolni- 
ków" było w 1907 — 38, w roku 
1910 — 56, przed wybuchem woj- 

ny blisko 70. Spółki te opierają 
się na udziałach 20 markowych 
przy odpowiedzialności za każ- 

dy udział do 1000 mk. Jest zasa- 

da: nie otwierać „rolnika", gdzie 
niema banku ludowego, czyli że 

każdorazowym regulatorem 
^ 

fi- 

nansowym „rolnika" jest spółka 
pieniężna w miejscu, która zaró- 
wno jak „rolnik", należąc do ban- 

ku Związku Spółek, ma zapew- 

niony własny kredyt, a podlega 
kontroli jednego patronatu. Ten 
bank Związku wyszedł podobnie 
jak tworzące go spółki z skrom- 

nych zaczątków; po 2f> latach stał 

się najpotężniejszą instytucyą fi- 
nansową Poznańskiego i Prus 

Król., tak dalece, że pruski mini- 
ster finansów uciekac się musiał 
do osobnej ustawy, aby bankowi 
Związku zagrodzić drogę dalsze- 
go rozwoju. Utrudnił ją copraw- 
da. lecz sparaliżować akcyi ban- 

ku Związku nie zdołał. 

Gdy i na Górnym Śląsku, wraz 

z ocknieniem się polskości, w 

warstwach robotniczych poczęK 
się mnożyć kasy i banki ludowe, 
wrogi rząd .pruski znów przeszko 
dził ich przyłączeniu się do cen- 

trali w Poznaniu czyli do banku 
Związku. Lecz raz rzucona idea, 
wydająca błogosławione owoce, 

podstawy dobrobytu i odporności 
ludu polskiego, nie dała się za- 

głuszyć represyami. Owszem, u- 

znając doniosłość skupiania 
swych oszczędności w rękach zau 

fanych i narodowych, przystąpio- 
no do zakładania kas spółkowych 
na wychodźtwie, w Westfalii '. 

Nadrenii, gdzie istnieją skupienia 
górników i hutników polskich. 

Czwarty typ kooperatyw, pra- 
cujących dla ludu i przezeń przy 
pomocy obywateli zakładanych, 
sa spółki parcelacyjne. Najstarsza 
z nich, bank Ziemski, przy 4 mi- 
lionach·· mk. kapitału zakładowe- 
go, wyjątkowo dostarczonego 
przez Królestwo Polskie, rozpar- 
celowała w ciągu lat 20 przeszło 
70 tvs. morgów. Za jej wzorem 

powstało w czasie do 1906 r. 12 

spółek parcelacyjnych w W. Ks. 
Poznańskiem, 4 w Prusach Król., 
i na Górnym Śląsku, które przy- 

czyniło się do rozdrobnienia wiel- 
kich obszarów rolnych i osiedla- 
nia na nich robotników i synów 
włościańskich. Gdy zaś znów rząd 
pruski, który przy pomocy Komi- 

syi Kolonizacyjnej i pół miliarda 

mk. od. 1886 nie zdołał wyrugo- 
wać chłopa i ziemianina z ziemi, 

wydał w r. 1904 ustawę osadniczą 
zabraniającą budowania domostw 
na nowych polskich parcelach, 
spółki parcelacyjne zajęły się re- 

gulowaniem hipotek i wogóle wa- 

runków finansowych gospodarstw 
rolnych. 

Przy równoległej praćy oświa- 

towej i politycznej lud wielko- 

polski w ciągu lat 38 stanął na. 

wvzynach obywatelstwa, prz\go- 
towńjąc się w cichej i twardej 
walce o swój byt i kulturę, do ro- 

li, którą wypadnie mu odegrać w 

przyszlcm państwie polskiem. 
(Dziennik Miński.) 

PRYSZCZE? Α ΤΟ POCO? 
Wyglądają One Nieładnie. Spędź 

Je przez Użycie Dr. Edwards 
β Olive Tablets 

J 

Pryszcze na twarzy nie potrwają 
dlupo, jeżeli dostaniecie pudełko Dr. Ed- 
wards' Olivo Tablets. ~ (Jera powinna bvé 
czysta po użyciu tych tabliczek przez 
kilka wieczorów. 

Należy oczyścić krew, żołądek i 
wątrobę za pomocą Dr. Edwards' Olive 
Tablets, zastępujących wyśmienicie ka- 
lomcl ; nie będzie choroby ani bólu po ich 
użyciu. 

Dr. Edwarda' Olive Tablets czynią to 
co kalomel, i równie skutecznie, lecz 
działanie ich jest łagodne, a nie ostre i 
drażniące. 

Nikt, kto bierze Olivo Tabletf, nie 
nsknrża cię na niesmak w ustach, odór 
z ust, przykre uczucie ociężałości, znt- 

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

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

oliwą; poznacie je po oliwkowym ko- 
lorze. 

Dr. Edwards spędził długie lata po- 
między pacyentami cierpiącymi na dole- 
gliwości wątroby i żołądka, a Olive Tab- 
lets ε u skutecznym tych studyów wyni- 
kiem. 

Bierzcio jedną lub dwie co wieczór 
przez tydzień. Zobaczycie o ile lepiej 
będziecie się czuć i wygląda/5. 10e i £5o 
pudełko. Wo wszystkich aptekach. # 

o okazał t>wąellę, dlatesro 
7 prt3îorny Doktór — Suwa poleee co, 

Więc ipruorticie i Wy, « rie zawiedllo· 
cioeią! Skutkowa) dotąd aa. 

Bói głowy, ból w brzuchu, nie- 
etrawność lub mdłości i wogóle 

.. na wszelkie cierpienia po 
wstale przez zaziębienie. 1 

Płukanie gardła "S0° li 
ROLEM" na wpół z wo- II 

dą. uprzedzić może 7'*°(à 
ziębienie gardlanycn i|j muskułów. 
«V ekładarh modycyn 00 35c | 

lub wprost od fc 

F. AD RICHTER 8 £0. Γ 
74-8C Washington St., f- 

New York, Ν. \· * 

^vDr. Sieminowicz 
LECZNICĘ, 

.l>oo^^^ffdzie lecz^ sfecy 
alnle choroby 

Milwaikee A?e. kobiece beż 

Oi I-T witci., w .Mt ,i ̂ operacyt. 
19-11 rana. Teltf·· Maaro· 
MIESZKANIE: 4105 N. AVERS AVE. 

Telefon Irvinit ia.V17 
frzrJmuji tli do lieinicr pobżni i ohori w ot. 

Telrfon Canal 431& 

Wincenty G. Ponic 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach 
WyraBia wszystkie legalne papiery 

Gi«;nu, Wlecrorem od β-tej do 9-teJ 
>UZIuy. w Qiedclelç rano od 10 do lS.t^l 

I8O8 S. Ashland Avt 

Aug. G. Urbański 
ADWOKAT 

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

Mieszkanie: 2550 M. KElłZlF. BI.VI). 
Telefon w ofielo Telefon w domn 
MONROK 3087 HELMONT t!3« 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Osłuz^^u^^jpniwachKapni^n^^ 

Polski Dentysta 
Dr. N, Schrayer 

#ββ Milwaukee Av. cor. Ractnç 
J¥fc»y»t'*. RcbeU Gviruttvui I 

*1 Severy Lekarstwa utrzyiriuja 
"' i zdrowie w rodzinie. 

i Zima Już Tu 
przynosząc ze sobą kaszel, zazię- 
bienie i influenzę. Ńie dajcie temu 
kaszlowi mocno się zakorzenić. 
Wstrzymajcie go natychmiast, a- 

by uniknąć komplykacyi. Bierzcie 

evera's l 
Balsam for Loegs f 

(Severy Balsam na Płuca), a 

przekonacie się wkrótce jak przy- 
jemnem jest to lekarstwo na le- 
czenie kaszlu, chrypki i spazma- 
tycznego krupu. Polecane gcrąco 
dla dzieci i dorosłych. Dokładne λ 

przepisy użycia podano na bute!- t 

ce. Cena 25 i 60 centów. Sprze- i 
dawane we wszystkich aptekach. ^ 

Czy macie egzemplarz Sovery Ka- 
lendarza Polskiego na rok 1918? 

Ci W;i f SEVERA £pÀ:g$jë 
■ ^CEdX'R RAPIDS, IOWA 

DOSKONA ?- Y 

WZROK lest 
lo co wam da- 

$ Jemy. Czy cierpicie na ból gło- 5 

wy, lub czy druk się wam zlewa j 
!; gdy czytacie? Czy Jesteście jspią- ] 
<! cy, lub czy was oczy pal.·} po czy- j 
i1 tani·; lub szyciu. Wszystkie wy- j 
<[ mieniono dolegliwości są symp- j 
]i tomy słabych ócz. My umiejętnie < 

1 ZROZUMIALE naprawiamy j 
!» wszystkie dolegliwości sôcz. ! 

i| Przeszło 40,000 zadowolonych 
!i kostumerów jest dostatecznym | 

dowodem naszej umiejętności w < 

]i leczeniu waszych ócz. Nasze ceny ] 
i1 sa umiarkowane i G W A RANTU- 
<! JEMY ZUPEŁNE ZADOWOLĘ·· ; 
i NIE. 

~~ 'i 
Pierwsze Symptomy j 

nlabnqcj'ch Λγζ, nio s.> MW'iZ| o· 

kropiiym bólem ócz. 

ΠΛ1 głowy, palące powieki, prxt- 
«zywajijcy ból czoła, plamy przed o- 

czynia, zawrót głowy i zmęczenie 
Ocz po uważnej pracy. Te ^ niektó- 

re symptomy, kt^re wykazuję, te 

potrzebujecie okulary. 
Nie odkładajcie — dać egzamino- 

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

JOHN J, SMETANA 
SPECVALISTA ÓCZ. 

1801 S. ASHLAND AVE. 
Róg I8tej ul., 2gle piętro. 
NAD PLATT'S APTEKA 

UWAŻAJCIE NA MÓJ NAPIS. 

GODZINY: Od 9 rano do 9 wie- 

czorem. — W niedzielę od 9 ranu 
do 12tej w pol. 

v > 

Kinetyczne Pończochy 
i Itantlaże. 

Aparaty na Ivrzy worostv, 
Sztuczno Kęcc i Nogi 

— po cenaoh fabrycznych — 

Kobieca usługa dla pań. 
Całe 6-te piętro. Bierzcie e ewater. 

— Rok ratażenl* 1860. — 

801-803 Milwaukee Αλβ. 
nnro*niU Ch.cągo Ave. 

Otwarty do 7-ej fcodr.; w niedziel* 
od 9-«j do lî-ej. 

PIOTR II. SCHWABA 
ADWOKAT 

137 Dcarborn ulica — Pokój Θ2β 
Telefon Randolpb 7β5 

Co włfCfir nprors wtorku I płatku 
Central Park Ατ. I Milwaukee Av. '.· imllU 

Telefon Montlcello β β 83 


