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czegoî— nego Krzyża zechciało zawiesić
swe działania po zakończeniu
zapytał się główny-mówca,
Psów
odrzekł ów oby- wojny.
Zmobilizowania
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watel.
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polach bitwy we
Francy i do wyszukiwania w
krzakach i ruinach
rannych
też
on
Nosi
maskę
żołnierzy.
chroniącą go przed trującymi
gazami. Znalazł przeszło dwudostu rannych, których nie
ambulansowa.
służba
strzegła
wanego

na

jednakowoż myśleć
wypada potrzebach chwili i
najbliższej przyszłości. Stara
liśmy się przynajmniej w pobieżnym zarysie przedstawić
Na razie

Dziewięcioletni

o

niezliczone zadania, które

w

so-

wiał się na brzegu z Józefem Sieber-

tem i B. Golą rzucaniem kamieni na
rzekę, czyli tak zwanem ,,puszczaniem kaczek". Zynda wszedł potem

deskę, wystającą ponad woda i
straciwszy równowagę, wpadł do rzeki. Jego towarzysze nie umiejąc płyPrzybiegł
wać pobiegli po pomoc.
na

»

Józef Gola, ale ten także jako nie umlejący pływać, nie ratował malca,
lece pobiegł po pomoc na ulicę. Spotkawszy Louisa Krembsa, powiedział,
że chłopiec tonie. Krembs dał znać

straży ipożarnej i strażacy Krembs 1
już
Rive przybiegli zo sękami, ale
Po
godzinie
był
pod
wodą.
chłopiec
wydobyto Już sinego z wody.
Na miejsce wypadku przyszli jeszcze

Potrzebuje on mechaników,
zarządzie kucharzy, rachmistrzów, steno-

Czerwonego Krzyża łamano
kwesobie głowę nad pewną
etyą odnoszącą się do tak zwanej „flotyli moskitowej", której zadaniem jest patrolowanie
wybrzeży w małych łodziach
łodzi
naród dla podmorskich. Załogi tych
Rząd narocłu przez
młotworzą w znacznej części
narodu, nie zginie z powierzchni
dzi ludzie z kół
przemysłouiemi.
i
kollegiów. Ci młodzi
—Abraham Lincoln wych
ludzie potrzebują
pewnych
TVTtTTT
w
któkwater,
tymczasowych
Mężowie słana wszędzie zgarych mogliby po kilkodniowych
dzają sip w zdaniu, że musi ist- trudach schronić się,
dostać
nieć zjednoczona, niezależna i
gorącej kawy, pisać listy itp.
Polska.

syn Ja-

gdy spadł z deski przy budzie na łodzie, u wylotu Main str. Wypadek
zdarzył się wieczorem. Chłopiec zaba
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Przez kilka dni

Zynda,

Zyndy, właściciela wyszynku w
rynku, utonął w rzece Wisconsin,

postawiło Stowarzysz Amerykańskie Czerwonego Krzy
Znam kilkanaście miejscowoś- ża w chwili obecnej, a
zdaje
ten
szkic
naan
że
w
Stanach
wystarczy
ci tu,
się,
Zjednoczoiż do
do
takie
każdego,
znajprzekonania
psy
się
gdzie
nych,
sprostania tym zadaniom nigdują.
nie może bvć za wiele fundv
Natychmiast przyjęto oryginalną tę ofertę i wkrótce doz- duszów lub za wiele ludzi do
nano nowej niespodzianki. Oto pomocy.
okazało się, że na Long Island
Dlatego to Krzyż Czerwony
pewna kobieta już od dwu lat wzywa do pomocy wszystkich
zajmuje się tresowaniem psów bez wyjątku, młodych i stapewnej rasy w tym właśnie rych, kobiety i mężczyzn, zao ile w
kierunku i wysyłaniem ich do możnych i ubogich,
Francyi, skoro należycie są wy inny jaki sposób nie służą kratresowane.
jawi w tej jogo „potrzebie."
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Tenże zgodził się na to i nieznajo- zwłoki Franciazka 0. Górskiego, z
my nie znalazłszy swoich pieniędzy Chicago, 111., ofiarę katastrofy tramwajowej w dniu 1 lipca.
w kieszeniach Cholewy
pzeprosił go i oddalił się.
Zwłoki znajdowały się jeszcze w
Cholewa później obszukawszy się .niezłym stanie, a identyfikowali je
aam
skonstatował brat ofiary, Stanisław Górski i kuzyn
po kieszeniach,
niestety, że zamiast zwoju bankno- Franciszek Saliński, którzy tu przykieszeń jego
tów liczącego $320
byli z Chicago, 111. i teraz tam zwłozawierała rolkę zwykłego papieru, ob ki
zabiory do pochowania.
winiętij dookoła w banknot jedno-W wirac!; rzeki mają się znajdodolarowy.
wać jeszcze zwłoki dwu kobiet, także ofiar tej samej katastrofy.
Z MILWAUKEE, WIS.
Jak wiadomo, tramwaj na linii t.
zw. Gorge Route wpadł był do rzeki
zamianował z powod i usunięcia się podmytych
Gubernator Phiiipp
torów i wtedy około 30 osób znalazPiotra
Piaseckiego
podpułkownika
milicyi
śmierć w nurtach Niagary. Byli
ło
pułkownikiem piątego pułku

G.

Stroik

nurkowali, po
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Eckendorf,

rzece,

którzy

szukając

za

zwłokami. Ponieważ było już ciemaptekarzy, elektryków, no, pomagano soMe światłem reflekktóra starzemieślników wszelkiego ro- tora z łodzi pana Bukolta,
ła w pobliżu. Na miejsce nieszczędzaju, tłómaczy, woźnic, wyro- ścia przybiegł także ojciec utopionew dodatku do lekabników,
go. Kiedy zwłoki wyjęto, okazało się,
i
chirurgów,
pielęgniarek
że potrzebny jest lekarz. Nikt przedrzy,

grafów,
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jest potrzebne brać niejeieli chcecie być
Nawet najskuteczniejsze
lekarstwo może być przyjemne. Dowodem tego jest
Nie

zawsze

przyjemne
zdrowymi.

rzeczy,
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wisconsińekiej. Również gubernator
zamianował Wojciecha Gulczyńskie-

Trłnera Amerykański
Ellxlr Gorzkfega
Wina.
to najlepszy środek w chorobach
żołądka, zatwardzeniu, bólu głowy,
nerwowości itd. a zawsze jest łagodny.
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prawie wyłącznie turyści, zwiedzający wodospady Niagary.
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„Zapytajcie się gospodyń'
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pierwszym porucznikiem piecho-

go

porucznikiem został
ty, a drugim
Leon Gurda, obaj znani na południowej stronie miasta.
Nowy porucznik Piotr Piasecki od
20 «przeszło lat należy do mlllcyl.—
Wstąpił on do kompanii Β krótko
przed wybuchem wojny hiszpańskoamerykańskiej, lecz zanim kompania
wyruszyła na wojnę, Piasecki wstą-

•KI

na

pił do Gwardyi Kościuszki, gdzie został drugim porucznikiem. Gdy kompania Β powróciła przy końcu wojzostał
Piasecki
ny do Milwaukee,
roku
W
'Porucznikiem.
pierwszym
1900 został zamianowany kapitanem
Gwardyi, a 8 lat później został ma- I
jorem. Około trzy lata temu został
i jako taki był
pograniczu meksykańskiem.

podpułkownikiem
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SKUTECZNE NAUKOWE LECZENIE ZUPEŁNIE PARMO.
służby zawOdowej szpitalnej tem nie myślał o wezwaniu doktora.
TAN DLA MŁODYCH JAK I STARYCH. DLA MĘZCZYZN I KOBIET.
ten
zanim
ale
lekarza,
Posłano
po
lub sanitarnej.
Z TOLEDO, OHIO.
Czy wypadają wam włosy? Czy wło- rost włosów. WyAlemy wam 11.00 pu·
próbowano chłopca ratopowyżej
przyszedł,
ey wasze przedwcześnie wam stwleją? dełko Calvacura No. ]. *ra!
lak p:elfftKobiety, niekoniecznie pie- wać τ pomocą pulmotora. ale znów
Czy włosy wasze dzielą się, są lepkie wymienioną ksiązprzką:
nam
no-wać włosy", jeżeli przy; lecie
na łupież,
bez
lub
cierpicie
życia?
Czy
Stanisław Mikiliński, 36 lat, przy· świerzbienie lub egzymę na
lęgniarki zawodowe lub ochot- nikt nie umiał operować przyrządem.
głowie? swe nazwisko j adres i 10r w sretrrze
<lo
lub
anaczkach
pocztowych
|K>krycia
lub
też zac*ynacle łyjesteście łysi
nicze, któreby życzyły sobie o- Podobno dziecko po wydobyciu z wo- był z kamieniołomów Whitehouee do Czy
sieć? Piszcie zaraz po nasza Ilustrowa- kosztów wyeytki.
1
Wytnijcie poniżej podany kupon
ozzabawić.
trochę
ną
książeczkę:
wargami,*co
Toledo,
aby
się
poruszało
chotniczo zaciągnąć się do służ- dy jeszcze
przyślijcie takowy do Union Labora-„JAK PIELĘGNOWAĆ WUDSY"
że Jakaś iskierka życia tliła Dwóch mężczyzn widziało, gdy Mikitory. Box 888. Union, Ν. V.
naczało.
(Przez dobrze z.nanego europejskiego LABORATORV, BOX f»S? UXIOK, U. T.
by, znaleźć mogą sposobność w nieszczęśliwym chłopcu.
Miasto liński zmieniał czek
wyszynku na
specyalletęt.
pokryNiniejszem załączam 10(·
oddawania
do
usług szyciem, posiada obecnie pulmotor, ale cóż z ulicy Superior W tej chwili przyczeBEZPŁATNE LECZENIE.
cie kosztów wysyłki. Trosze mi przywasze $1.00 Calvacura leczezara*
słać
to
na
nasze
1
was
przekonać
Chcemy
gotowaniem, przygotowywa- tego, kiedy rrócz lekarzy nikt nim pili się do nie?o jako nieodstępni to- własne
ryzyko, że Calvacura metoda za nie i wasza książeczko ,.Jak pielęgnoniem bandaży, opatrunków i nie umie operować. Słusznemi więc warzysze i odprowadzili go do miesz- pobiega wypadaniu włosów: niszczy łu- wać włosy' (Załączcie niniejszy kupun
pież 1 egrzymę na głowie 1 powiększa po do waszego listu.)
eamorządna
Skoro o tem się dowiedziano, szarpi, także do obsługi w ja- są. domagania, aby miejski lekarz kania pod num. 110 Huron ul., gdzie
Woodrow Wilson różne
organizacve obywatel- dalniach i kwaterach, do pra- pouczył policyantów i strażaków, jak na drugiem piętrze miał pokój wyobchodzić. najęty. Tam drabi zażądali od niego
JEST TO PRAWDZIWY
lub też (Jo fotografowa- się należy z pulmotorem
skie już istniejące zaofiarowa- nia,
im pieniędzy. Mikiliński nie
zaraz zastosowano pulmotor
wydania
Gdyby
D-ra Richtera
§
ły się potrzebę tę załatwić, *a nia, stenografowania, tłóma- przy ratowaniu Zyndy kto wie, czy był tchórzem podszyty. Jednego wyrównocześnie zaczęły się two- czenia, obsługiwania automo- nie uratowrnoby jednego życia.
rzucił oknem na pole. a drugiego
W czasie pracy w polskiej fabryce zrzucił z3 schodów na dół. Skaleczył'
rzyć organizacve specyalnie te- bilów, lub wreszcie do czytania
Co., B. Ko- sobie jednak ręce o szkło, gdy jedmu celowi poświęcone.
głośno, pisania listów i innych Bukolt Manufacturing
lat 15, syn Jana Ko- nego ze swoich gości przez okno wy
walski,
mający
który, 50 lat w doniowem utyciu całe*" świata, Już od»
obsług przy chorych i rannych. walskiego 1001 Franklin str., zo- rzucał.
wypadkach jak:
dał swe usługi naszym przodkom
I niekoniecznie pracy takoiclnrh I Kcf?rlurh, SZTYWHKI MATV7.M, BÔI.E
stał przebity sztyletem przez szesnaDotychczas Stany ZjednoNOŚĆ eiłonkdir, niuaxkulAtv I acyjl, OCIIiZALOSC
trzeba oddawać w kwa- stoletniego Leona Borskiego. Bor~
czone nie posiadają dostatecz- kiej się
Z MAC,ARA FALI-S, X. Y.
itrralarh lub HOIj i{b6w,
lub ski sam sobie sporządził sztylet i
terach
Krzyża
Czerwonego
Te·
tylko prawdmlwy PAIX-EXPKLI.ER od SO lat be?
ilości
okrętów szpitalnych.
nej
nadszedł
właśnie
zaostrzał,
kiedy
nosi
opakowania i flaszce znak fabryczny
go
zmiany,
ί&·
i innych zaZ rzpkl Xiasrarn przv Avirach,
| „Kotwica",
Faktem jest, że właściwie ist- w jego szpitalach
indlatego wyatrsegnjcle alę puiUunltć
Kowalski. Chłopacy zaczęli sobie o|
własa kładach; nie opuszczając
tena^jjjonize^jvodospadu^^
! nyml «nakami l innem nazwlaknml wyrabiaczy.
taki
okręt,
tylko
nieje jeden
powiadać, jak to na obrazkach rucho
Pr*w4iiri pinkn Jeet tu trjryaowaua.
Jeszcze o działalności drugi się buduje, podczas gdy nego domu i zwykłych zajęć, w mych wydzierają Indyanom noże z
| Po 25c i 60c we wszystkich aptekach lub bezpośrednio
można oddaKowalski w ten sam sposób
rak.
j od Jedynych fabrykantów:
posiada ich chwilach wolnych
Amerykańskiego Czer- flota brytyjska
wać
Borskiemu
wyrwać
sztylet,
się pracy wydzielonej chę- chciał
F\ AD. RICHTER & CO.
czterdzieści w samem Morzu
wonego Krzyża.
w każdem biurze lub kwa- lecz w czasie szamotania się Borski,
tnie
NEW YORK Cily.
nie
74-81) Washington St.,
Jeżeli
Sródziemnem.
wojna
niechcący wbił sztylet w pierś Koj
AVe
terze
stowarzyszenia.
tego
zakończy się rychło, to potrzedo
walskiego. Ranionego zabrano
( Dokończenie.)
różba takich okrętów
ogromnie wielu miejscowościach też
lekarza, a następnie do szpitala.
NIE nadużywajcie awyoh <5cj przez oknlary ile 4#··
dotkliwie da się odczuć i za- ne organizacye kobiece, nietyl- Rana. jak powiadają lekarze, nie
W przeciętni tego samego typasowane.
lub towarzys- Jest niebezpieczna.
rząd Czerwonego Krzyża zaj- ko dobroczynne
MY, naszą metodą EGZAMINOWANIA, akurat*
zaoale
także
godnia dyrektor dywizyi atlanrozrywkowe
nie dopaeujemy odpowiednie soczewki, które naprakie,
i
także
rozwiązaniem
muje się
wią błędy wawych ócz.
Z DETKOIT, MICH.
tyckiej, Albert W. Staub, prze- tego problemu.
fiarowały już swe usługi CzerPRZESZŁO 40,000 ZADOWOLOw
na
zgromadzeniu
mawiając
wonemu Krzyżowi, zobowiązuNYCH KOSTUMERÔW jest dostateRusinowski doniósł pocznem świadectwem naszej praktyki
Grzegorz
Pleasantville, Ν. Y., oświad- Niema
do
członkinie
swe
wyrzekajeszcze bynajmniej na- jąc
że został obrabowany na droJako ekepercł optycy.
licyi,
że
poKrzyż
Czerwony
i
czył,
•AKURATNOŚĆ I ZUPEŁNE zadodziei,by wojna rychło się zakon nia się zabaw rozrywek, by dze w ipobliżu ulicy Dequindre i 7
trzebuje jednej głównie rzeczy,
wolenie
Jeet natzem hasłem. Sami Λ
ftftj 001
dotychczas
czvła,ale nawet gdyby tak się poświęcony tymże
milowej dropi. Rusinowski jechał w
'
dtfd
•zllfujemy nasze eoczewskl, przez co
doa mianowicie prywatnych
składać
(JH*
celu zakupna bydła 1 miał przy sołt?
rS!ritj^
zapewniamy wyTOb Jakoteż akurat—
stało, organizacyę Czerwonego czas, jakoteż fundusze,
βΨ9^
»cWl CH/UTQO
i bie $545, które mu zabrano. Oskarmów, \v których możnaby pow ofierze patryotycznej tej
ność w dopasowaniu.
Krzyża także i po zakończeniu
mieszczać żołnierzy rannych,
działalności.
ża on Waltera Grabowskiego, o uwojny oczekują niezliczone za- humanitarnej
►
Ta
przenośna elektryczna i
dział w tym napadzi.. Rusinowskiego
ale wyleczonych o tyle, iż modaję
dania, które już dzisiaj
maszyna do szycia jak na
w umówione miej
listem
ktoś
zwabił
0żna ich wypuścić ze«®pitali.
obrazku, może być przeno—
Jak wiadomo z licznych na(
DR. REICHARDT
się przewidzieć i do wypełnieece rzekomo w celu sprzedaży bydła.
z
tem
pokoju do pokoju.
na
►
ezonq
zgromadzeniu
becny
oi
notatek
i
robić
nia których należy
przy- szych artykułów,
Gdy Rusinowski przejeżdżał przez
Wybierzcie sobie najchłodLEKARZ I CHIRURG
*
pewien dziennikarz natych- gotowania.
i
Polki w Chicago ży- lesista okolicę, napadł go jakiś mężnajspokojniesze <
nlcjsze
głoszeii,
Qodainy prayjęć· od:—
wiadomiesee, gdzie możecie szyi
miast przesłał o tem
►
do czyzna z rewolwerem w ręku i ode12»t«j w
<
8«a«j vieczirni w aicJaclt od 9t#j ru»
§t«j
Nie zapominajmy o tern, żo czące sobie przyłącze się
wygodnie. Zobaczcie maszyytllJtic·^
brał mu pieniądze
przyczem ośmość do Prasy Zjednoczonej i
►
<
^
nę na wystawie w naszej fiznajdą
w krajach
po szlachetnej tej akcyi,
europejskich
będzie
mu, że Grabowski
wiadczył
cztedwudziestu
lii·
Cena
gotowa
kompletnie,
v przeciągu
<
wojnie trzeba będzie jak naj- ku temu wszelką sposobność i wiedział, gdzie pieniądze te będą u- ^ do używania $85.00.
rech godzin zaczęły napływać
oinwszelkich
Kostumerom
nasiego
lokowane.
mogą
szybciej zająć się przywróce- zasięgnąć
świetiania udzielamy łaoferty. Pierwsza nadeszła od niem do stanu normalnego ol- formacyj we filii polskiej CzerNa sklep Józefa L. Majaka, pni·.
DR. L. P. KOZAKIEWICZ
<
twe warunki spłaty.
Adam
z
Dr.
chorób kobiecych.
69 Orléans u. napadło dwóch murzykobiety należącej do jednej
8pecyalieta
obszarów
Macierzy
przy
Krzyża
wonego
spustoszo
brzymich
i dziecinni
Lekarz, Chirurg i Akuszer
#
I
I
nie tylko, że
rodzin
wewnętrzne
nerwowe,
sklepikarz
nów.
Dzieny
Choroby
,w
najwybitniejszych
nvch, odbudowvwaniem nieźli- Polskiej, pnr. 1457 W. Divi- nie dał się obrabować, ale nadto przy
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