wnmle wprosił się do naszego towa
rzystwa miody elegant murzyński.
Stojąoy kołnierzyk, spinka brylantowe
(ze szkła), laiseoka z rączką srebrną.
Odymmy opuścili restaurację hotelo
Ł—**■
wą, elegant wyszedł z nami na uficę
Rząd austryacki oczywiście nie mógł
l^ALKA KULTURNA W AUSTRYI.
i szepnął mi do ucha:
pozwolić na mieszanie się obcego dy
— Nie moglibyście panowie, dać mi
/ •
1
-------plomaty w sprawy rządowych uniwer
Sprawa prof. Wahrmunda. — Interdulesięć centów?
sytetów i choć broszurę Wahrmunda
wencya nuncyusza papieskiego księ
Zdumiałem się. Elegant zebrze o 10
skonfiskowała prokuratorya, to jed
c e n tó w .... Zapytałem go czego chce,
cia Granito Bel monte Pignatelli. —
Nieszczęśliwy wywiad. — Oburzenie nak żądaniu nuncyusza żadną miarą Z OPERETKOWEGO PAŃSTEWKA. nie ufając mojemu siuchowi, i prze
konałem się. że prosi o 10 centów.
pracy liberalnej.
Bluźnierstwo nie można było zadość uczynić.
Pozycja ks. Belmonta stała się bar
Dałem żądaną monetę i powiedziałem
czy traktat naukowy.
Rewolucya
na
Haiti.
—
Co
widział
dzo drażliwą, nie tylko z powodu nie
nasz korespondent w Port au Prin sobie, że to już jest niezaprzeczony
usprawiedliwionej interwencji, jak
Wiedeń, 22 marca. bardziej jeszcze z powodu nietaktow
ce.—Oficerowie w mundurach wspa dowód nliszośat rasy murzyńskiej.
Profesor prawa kościelnego na u* nego wywiadu dziennikarskiego, w
niałych. — Żołnierze bez butów. — Człowiek biały w podobnych warun
nfwersytecie w Insbruku, dr. Wahr- którym wręcz ministrom austryackim
żebrzący eleganci. — Z historyi rze kach zażądałby co najmniej dziesię
czypospolitej Haiti. — Cesarz mu ciu dolarów.
inund. ogłosi! w odpowiedzi na jakieś zarzucał kłamstwo.
Port au Prince posiada na wzór Pa
zaczepki w sejmie tyrolskim, broszu
rzyński. — Tytuły arystokracyi.
Łatwo sobie wyobrazić. Jaka wrza
ryża
swoje pola Elizejskie, pole Mar
rę polemiczną: “światopogląd katolic wa zapanowała we wszystkich obo
sowe,
bulwary, panteon, a ma nawet
ki i wiedza niezależna". Broszura ta. zach liberalizmu austryackiego po
Port au Prince, 20 marca. irzecz której brakuje stolicy republiki
odczytana przed wydrukowaniem z ka wystąpieniu mousignora
Granito di
Rewolucya na wyspie Haiti? Ależ to francuskiej. Przejeżdżając kolo cmen
tedry katolickiej: z dogmatem Trójcy, Belmonte.
zwj-czajna
rzecz, powtarzająca się co tarza ujrzeliśmy nagrobki i mogiły
boskości Chrystusa. Niepokalanego
“Neue freie Presse” pisze między rok, a czasem i częściej, coś w rodza
nietylko pośród murów cmantamj'ch,
Poczęcia i Przenajświętszego sakra
innemi:
ju burzy podzwrotnikowej. Ajencya i lecz także poza niemi. Zapytałem woź
mentu. a przy tern. jak utrzymuje pra
“Mimo wielkiej siły kierykałów w
sa katolicka, napisana jest w tonie Austryi z jednej, a słabości charakte biura telegraficzne, kable podmorskie nicy o te groby zewnętrz murów.
J reporterya prywatna tak się rozwi
— Rozstrzelani — odparł lakonicz
błużnierczym.
rów i ciągłych ustępstw z drugiej stro nęły, że teraz o każdej drobnostce
nie woźnica.
Zawrzało tedy w prasie katolickiej ny prowokacja nuncyusza połączy
Dowiedzieliśmy się późniiej w hote
— ale wrzenie to byłoby niewątpliwie wszystkich wolnościowe żywioły bez dzienniki mają wiadomości. Rewolu
wnet ucichło, gdyby nie krok nnncyu- różniej- narodowości do stanowczej cya naHaitl jest nietylko rzeczą zwy lu, że rozstrzelanie należy w republi
aza papieskiego księcia Granoto Bel- odprawy. Nie można dopuścić, aby czajną, ale i tanią. Kilka tuzinów oby ce Haiti do zwyczajnych środków rzą
monte Pignatelli. który dolał oliwy do wróciły czasy konkordatu, aby oświata wateli ginie od kuli i na tem koniec. dzenia. Prezydent republiki Haiti jest
ognia i doprowadził
nieoględnem pozostawała pod kierunkiem ducho Przezorniejsi, wttdząc. a raczej prze pod tym względem szczęśliwszy niż je
swem postępowaniem do dyplomaty wieństwa. Opinia da na to odpowiedz czuwając, co się święci, uciekają za go kolega z Francy! lub Stanów Zjed
wczasu do konsulatów. Podczas każdej noczonych.
cznego konfliktu. NTincyusz bowiem u monsignorowl i zawoła
do niego: rewolucjU konsulaty są przepełnione
•Dziwna to wyspa, dziuni jej miesz
dał się do austro - węgierskiego mi
Hands off!
“emigrantami” — i, jak się zdaje, kańcy 1 dziwne są dzieje tego operet
nistra spraw zagranicznych barona
Interwencya nuncyusza papieskiego
Aehrentala i zażądał usunięcia dr. jest w tym przypadku be warunkowo najważniejszą ich czynnością jest da kowego, a burzliwego państewka.
Wodzowie murzynów na tej wyspie:
Wahrmunda z uniwersyteckiej kate nielegalnym i niełojałnem mieszaniem wanie schronienia opozycyonistom.
ściganym przez każdorazowy rząd.
ToussaLnt
l‘Ouverture oraz Dessallnes
dry.
się Watykanu w austrjiackle sprawy
daM
się
dotkliwie
we znaki wojsku
W
stolicy
republiki
murzyńskiej
Prem ier chcąc uniknąć konfliktu o wewnętrzne. Byłaby ona jeszcze do
francuskiemu, (wsianemu tam przez
Haiti,
w
mieście
Port
au
Prince,
wi
ś władczy! w prasie, że nuncyusz wpra pewnego stopnia dopuszczalną, gdyby
wdzie o sprawie tej z nim rozmawiał, chodziło o profesora wydziału teolo działem rzeczy wielce wesołe. Do Napoleona I-go pod dowództwem je
nerałów Leclerca i Roehambeau. Jak
ale określonego żądania nie postawił, gicznego. Tam wpływ kościoła byłby ndch należały, między innemi odwie
wiadomo, w wyprawie tej nieszczęśli
dziny
prezydenta
z
całym
rządem
na
do ministra zaś. dr. Marcheta, napi poniekąd
uprawniony.
Lecz prof.
wej brała też tulział część legionów
parowcu
który
mnie
tu
przywiózł.
Pre
sał w tej sprawie, co następuje:
Wahrmund jest przecież docentem wy
zydent republiki wyglądał ogromnie polskich pod wodzą ks. Jabłonowskie
“Z okazyi odwiedzin, jakie tutej działu prawniczego, nie mającego nic poważnie, gdyż podobnie, jak Jego ko
go.
szy nuncyusz apostolski niedawno mi wspólnego z kompetencją Kościoła. I ledzy z F rancji lub Stanów ZjednoNa początku 1804 r. Dessalines o
złożył, poruszył J. Ekscelencja spra właśnie fakt, że nuncyusz mimo to czonj"ch, nie posiada munduru, lecz ugłosił
w Haiti rzeczpospolitą, ale już
wmieszał
sę
w
tę
sprawę,
budzi
ogól
wę znanego profesora prawa kanoni
blerać się musi albo w prince Albert, w grudniu tego samego roku rząd re
nie
tak
wielkie
rozgoryczenie.
Nie
cznego w Insbruku, dr. Wahrmunda.
a’.'bo we frak. Ale za.to jego ministro
podnosząc, że prof. niedawno wypo prawdą jest przjtem twierdzenie, ja wi adjutanci, urzędnicy dwom! Ci publikański zamienił na monarchiczny i wstąićł na tron nowego państwa,
wiedział w Insbruku i Salzburgu wy koby prawo kościelne na uniwersjte•zmlthl mundury, których nikt ńie zdoła jako cesarz Jakób I-szy.
kłady o charakterze ateistycznym i o- tach mógł wykładać tylko prawowier opisać. Nie wiem, ozy w republice
Niedługo wszakże trwało panowa
głusil broszurę, treymaną w równie ny katolik. Przecież na kilku uniwer Haiti Istnieją przepisy o mundurach,
nie
jego, podczas bowiem powstania,
sytetach
austryackich,
jak
w
Pradze
dla katolików nieprzychylnym duchu.
ale nie sąidzę. PrzeoiWnie. wydaje mi
Co się tyczy broszury, na wniosek i w Wiedniu, docentami tego prawa się że każdy djtgniitarz, wedle swojej które wybuchło w 1806 r., zamordo
wiedeńskiego nadprokuratora już za są niekatolicy. Prawo kościelne na faatazyi, tworzy dla aiebie mundur, wali go właśni żołnierze. Na czele
rządzono konfiskatę. Określonego żą wydziale prawniczym wykłada się dla który można tylko określić wjirazem: powstania stał jenerał murzyński Hen
dania nuncyusz aoostolski z tego po przj'szłych sędziów, adwokatów i u* bajeczny. Epolety, sznmy, kutasy, ryk Chirlstophe i mulat Aleksander
Petlon
wodu nie postawił. Mając zaszczyt po rzędnifków, nie dla księży”.
pióra wstęgi, ordery — wszystkie
W 1811 r. Chilstophe ogłosił mo
W tym samj-m duchu przemawiają
dać wyżej wymienioną sprawę do wia
krzyczące barwy pośród złota i sre
narchię dziedziczną i kazał ukorono
domości W. Ekscelencji, korzystam z niemal wszystkie pisma liberalne w
bra — orgia barw. Poprostu kostyuwać się na króla Henryka I-szego. A
Wiedniu. Najostrzej oczywiście wy
tej sposobności i t. d.”
my z reduty, czy operetki. Dodajmy,1
le po latach ośmiu wybuchła znów
Urzędowy dziennik ministra spraw stępuje prasa socjalistyczna, która o
że z tych mundlrów barwnj-ch wyglą
rewolucya i Henryk I-szy, opuszczo
zagranicznych '‘Fremdenblatt ’, zaopa świadczyła między innemi, że “każde
dają twarze murzyńskie, mające w
trzył list ten następującem. oficyał- życzenie Rzj-mu jest jedyną ustawą za sobie zawsze coś komicznego. Czeka ny przez wszjtśtkfch, popełnił samo
bójstwo wystrzałem z pistoletu.
sadniczą w Austryi”.
netn objaśnieniem: —
łem tyłbo, rychło ci gośde, wystroje
*
•
•.
_
W Haiti nastały ponownie rządy re
Wydaje się nieprawdopodobnem aby ni, jak papugi, zatańczą “cakewailk”.
'J a k z pisma tego wynika, chodzi
publikańskie.
Krajem rządzili kolejno
tutaj o proste podanie do -wiadomości nuncyusz papieski, nie mając żadnj-ch
Jedziemy do miasta.
prezydenci:
Boyer,
Herard - Riviere,
oświadczenia nuncyusza, uczynionego gwarancji co do stanowiska Rzymu
Wspaniała, bajeczna
roślinność. Guerrier, Pierrot i Riche. Tego ostat
wobec m inistra spraw zagranicznych. w tej sprawie, byl się odważył na za
Gdyby zastępca J. świętobliwości wy cytowaną powyżej interpretacyę słów Najplastyczniejsze opisy ustępują wo niego zastąpił jenerał murzyński Souszedł był poza te granice i sformuło własnych, wypowiedzianych do bar. bec rzeczywistości. Drzewa, obwie louque, najoryginalniejszy z władców,
wał konkretne żądanie w sprawach, Aehrenthala. Widoczne przecież jest, szone pnącemi się roślinami, stoją po jacy kiedykolwiek istnieli na świecie.
Murzyn z rasy senegambijskiej Man
co do których decyzja zastrzeżona że minister spraw zagranicznych, do obu stronach dregł, która pośród nich
wj-gląda
jak
tunel.
Tu
i
owdzie
wi
dingo,
SouloiKftie urodził sę w 1786 r.,
jest organem au-stryackim, to bar. nosząc ministrowi oświaty o interwen
Aehrenthal przy wskazaniu tej kom c ji nuncyusza. pozostawił mu bardzo dać ruiny domów, których mury po jako niewolnik na plantacji należącej
petencji nie mógłby się bj-ć podjąć wygodną furtkę do odwrotu. Skoro kryte są bujnemi pnączami, ogrody do niejakiego Vialeta. Podczas wojny
zaś nuncyusz papieski z tej furtki nie zaś wj'glądają jak las dziewiczy. Są to 0 niepodległość był najpierw sługą w
pośrednictwa".
resztki zabytków z czasów francua kawiarni, a potem wzięty do wojska,
Niebawem jednak miało się okazać, skorzystał i oświadczył wyraźnie, że
ki'ch.
Podobnie, jak tutaj, w stolicy dosłużył się za rządów prezydenta
że nuncyusz papieski nie jest bynaj jego “żj-czenle” i że “Wahrmund nie
jest
widocznie
na całej wyspie. Od Ri'che’go stopniu jenerała, oraz do
mniej zadowolony z takiego załatwie może być nadal profesorem prawa ko
kąd
ją
opuścili
Francuzi
i oddali w rę wódcy gwardyi prezydyalnej; w Koń
nia sprawy i nie myśli wcale osłabiać ścielnego". więc łatwy ztąd wniosek,
ce
murzynów,
nikt
się
nie
troszczy o cu wybrano go na prezydenta rzeczjże
taka
stanowczość
tonu
musi
mieć
znaczenia swej interwencji. Oto na
zachowanie dawnych gospodarstw, a pospolitej. W 1848 r. rozstrzelał, pod
swoje
oparcie
w
Rzymie,
świadczy
o
tychm iast po ogłoszeniu autentyczne
go listu barona Aehrenthala do mini tem także całe stronnictwo chrześciań- tem mniej o tworzenie nowych. Mu pozorem odkrycia nowego sprzysięiestra oświaty, udzielił on korespon sko - społeczne, które dziś już wcale rzyn żyje z dnia na dzień, wcale się nia głównych dostojników państwo
nie troszcząc o jutro, a rok przj'szły, wych i zagarnąwszy w ręce władzę
dentowi katolickiego “Vaterlandu” wy nie tai, że zdobyć pragnie niepodziel
ną władzę w administracji, sądownic to już jest czas poza granicą jego my nieograniczoną, kazał w 1849 r. sena
jaśnienia następującego:
twie, szkolnictwie i wszystkich innych ślenia. Czy to ma być oznaką niższo towi obwołać się cesarzem.
“Oświadczyłem najwyraźniej mini
dziedzinach
życia publiczengo i że w ści rasy murzyńskiej.
Władca ten murzyński, umiejący za
strowi spraw zagranicznych, że czło
dążeniach tych liczyć może na ener
Co sto kroków mijaliśmy posteru ledwie czytać i pisać, usiłował wszelwiek, który wypowiada takie mowy,
giczne poparcie koiscioła.
nek wofjskowy i bj')uśmy z początku kaemi sposobami naśladować, przynaj
jak Wahrinund. nie może być nadal
Nie chodzi jedynie o "slklerykaltzo- bardzo dumni z tego, że nam oddawa mniej ;x)d względem przepychu dwor
profesorem prawa kościelnego. Mini
wanie uniwersytetów"; chodzi o wiel- na honory wojskowe. Ale duma rychło skiego, cesarza Napoleona I-go. Na
ster spraw zagranicznych odpowie
wi przełom w całej polityce monarchii ustąpiła zdziwieniu, gdy następnie ca uroczystość, koronacyjną obstalował
dział, że zawiadomi o tem, co powie
la warta wojskowa biegła za powozem, płaszcz i koronę cesarza francuzów.
działem, m inistra oświaty. Czy bar. habsburskiej.
dopominając
się o napiwek. Dziwne O -zapłaceniu jednak za te kosztowno
W Austryi toczy się coraz zawzlętAehrenthal w swym liście do mini
wojsko. Wszyscy prawie żołnierze bez ści nie myślał wcale. Dostawcy mu
szy
spór
o
“wolność
uniwersytetów".
stra oświaty moje słowa przedstawił
jako żądanie czy jako życzenie, jest Już od kilku łat stronnictwo chrześci- obuwia, jeden w spodniach, druki tyl sieli zadowolić się zaliczką niewielką.
ko w surducie, trzeci zaledwie pas Lista cywilna nowego cesarza, który
mi obojętne. Ja od swego żądania nie ańsko - społeczne dawało do zrozumiekiem wojskowego kroju zaznaczał nazwał się Faustynein 1-szj'm, wynosi
odstąpię. Jeżeli minister moje żąda mia, że tolerować nie będzie w przy
swoją
służbę marsową. Zresztą co do ła 150.000 gurd, czyli dolarów, mał
nie uznał tj'lko jako prywatne życze szłości, aby wj-ższe uczelnie w Austryi
napiwku,
to obywatele republiki Haiti żonka zaś jego, AdeKina, równie czar
nie, to powinien był mnie wezwać, że- były rozsadnikami liberalizmu. A
uważają
go
za coś, co każdemu z nich na. jak cesarz otrzymała 50.000 gurd
wódz
tej
partył
potężnej,
nadbur■bytn sformułował je pisemnie; ponie
się należy. Gdyśmy ukończyli naszą rocznie rzyczera na usługi jej oddano
mistre
wiedeński
Lueger,
rozwinął
waż tego nie uczynił, przypuszczam,
jazdę po mieście, musieliśmy spór 2 damy dworu, 50 dam pałacowych i
że musiał zrozumieć, iż to co powie przed kilku miesiącami na kongresie
stoczyć z woźnicą, sądząc, że tam, 22 służąc'.. Dwór posiadał prócz tego
działem. je3t już fomnalnem żądaniem. społeczników chrześriańsklch szeroki
przy
pomocy restauratora, załatwimy wielkiego jałmużnika, intendenta tea
W niektórych dziennikach mówią o program bojowj-, pod hasłem: “Zdo
sprawę.
Niestety restaurator, Ameryk trów, gubernatora pałaców cesarskich
być
uniwersytety!”
Walkę
postano
bezprawnem mieszaniu się w wewnę
kanin,
odmówił
interwencja, nie chcąc itd.
wiono
stoczyć
w
dwóch
kierunkach:
trzne sprawy austryackie. Muszę za
zapewne
narazić
się tubylczej ludno
Na wstępie panowania, cesarz Fau
1)
oczyścić
katedry
uniwersyteckie
z
rzut ten stanowczo odeprzeć. Nie idzie
ści,
biorąc
w
obronę
obcych. Na styn utworzył dwa ordery: św. Fau
tu a sprawy wewnętrzne austryackie, profesorów, uprawiających propagan
ale o ogólna religijne. Jestem tu na dę przeciwkcścielną i przed wreligij szczęście przj- bufecie stał "pułkow styna, udzielany za zasługi wojskowe,
nik". Miał rzeczywisty mundur na so 1 Legię honorową. Następnie zaś, prag
to, abjun zastępował interesy Kościo ną; 2) dążyć do równouprawnienia
bie.
Zapyitał nas o co chodzi, a gdy o nąc, jak Napoleon I-szy, otoczyć się
"katolickich
związków
studenckich”,
ła katolickiego. Dlatego obowiązkiem
trzyma!
odpowiedź, zapytał znowu:
które
dotychczas
traktowane
były
arystokracyą kreacji własnej, obda
moim było w tej ważnej sprawie in
— A ile panowie chcą zapłacić?
rzył wszystkich jenerałów dywtzyi i
terweniować. Spieniłem ten obowią przez władze uniwersyteckie po ma
zek. Spełniło go także sądownictwo, coszemu. nie mogąc się między inne Po krótkiej naradzie oświadczyliśmy, admirałów tytułami książąt, jenerałów
brygad — tytułami hrabiów, wszyst
konfiskując
broszurę Wahrmunda. mi doczekać prawa występów pubłicz- że dziesięć franków.
nj'ch
w
pełnym
stroju
burszowsltitn.
kich zaś wyższych urzędników celnych
—
Proszę
ml
dać
pieniądze.
Kto jednak obowiązku nie spełnił, to
—
tytułami baronów cesarstwa. TaZabrał
dwa
dolary
i
wyszedł
do
do
Oczywiście, obóz liberalny nie pozo
sam Wahrmund, którj* powinien był
kłlm
sposobem powstało w ceaartswie
rożkarza
który
natychmiast
odjechał,
zrozumieć, że nie można być jedno stał obojętny na to wyzwanie. Zagrały
cześnie profesorem prawa kościelne trąbki wojenne, wzj-wające do szere klnąc na potęgę. Pułkownik powrócił Haiti odrazu 59 książąt, 100 hrabiów,
go l agitatorem, przeciw Kościołowi gowania się wszystkich grup postę- i musieliśmy przy bufecie płacić kolej 336 baronów i 340 szlachciców.
Do tytułów powyższych monarcha
•powych i wielkiej "walki kulturnej”, kę. Gdy przyszło kolej ua pana puł
katolickiemu".
dodał
fantastyczne, nigdzie nie istnie
kownika,
nie
chcieliśmy
pozwolić,
aże
Jednocześnie z oświadczeniem po- a w całej tej muzyce było ukryte dą
jące
własności
lenne, któaych nazw
by
płacił,
a
to
w
uznaniu
zasługi!
około
wjtższem ukazała się w półurzędowej żenie, aby przez połączenie liberaliz
nowa
arystokracya
musiała używać
tak
skutecznego
załatwienia
sporu
z
mu
z
socjalizmem
utworzyć
nową
“Wiener Allbemeine Zełtung’ wiado
razem
z
tytułami.
Tak
np. brat cesa
woźnicą.
Ale
pułkownik
uczuł
się
o
większość
w
parlamencie,
któraby
mość, ie nuncyusz, który działał bez
wiedzy Rzymu. zapewne będzie w krót kres położyła "przewadze żywiołów brażonym, więc musieliśmy ustąpić. rza, Jam Józef, nazywał się księciem
kim czasie odwołany. Nuncyusz miał zachowawczo • klerykalnych w iz Po libacyi pułkownik opuśftfł nas, a de Port d’Epee (ks. ua Temblaku).
się powołać na artykuły konkordatu. bie”. Walka o uniwersytety jeat tedy przy płaceniu okazało się, że wpraw Karol Alerte, wielki marszałek dlworu
Kurya bowiem uważa konkordat z r. tylko popuflarnera haalenn bojowem. dzie kazał podać z bufetu napoje, ale był księciem des Cachots (ks. na Lo
1855 za istniejący, gdyż nie uznaje je {Nie chodzi bowiem jedynie o “wol zapłacenie pozostawił obcym. Opuścił chach więziennych), de Marę — księ
i ność nauki”, lecz o mandaty poselskie, ! nas pułkownik, ale za to niespodzte- ciem de lft Limonade, Liodińg —»
dnostronnego jego rozwiązania.
j

[

rożne wiadomości z całego świata.

0 nowy układ stronnictw parlamen
tarnych, o wielki blok lewicowy, któ
ryby odgrywał w państwie po dawne
mu rolę rozstrzygającą.
To też spór o broszurę Wahrmunda
uważać należy tylko za epizod i na
rzędzie pomocnicze o wiele głębszych
1 o wiele szerszych programów poli
tycznych.

księciem de la Marimbułe, Cypryan
Toni — księciem du Trou (ks. na
Dziurze), SegrelUer — księciem du
Trou - Bonibcns (Iks1, na Dziurze i Cu
kierkach).
Nde mniej zabawne nazwiska nosili
hrabiowie murzyńscy. Był więc Du
mas Labotirddque hr. de la Tortue
(hir. na żółwiu), hr. Numero Deux
(hr. Numer Drugi), hr. de Grand Gosier (hr. na Wlelkiem Gardle), hir. de
la Syrlngue (hr. na Lewatywie), hr.
des Guepes (hr. na Osach l, a dalej
hrabiowie na Dyamemtach, na Bombar
dzie, wreszcie książę du Sale - Trou,
(Na Brudnej Dziurze).
Nile .pomogła wszelako arystokra
c ja cesarska i tytuły w smaku mu
rzyńskim. Zdetronizowany w r. 1858
przez rewolucję wojskową, cesarz Fa
ustyn I-szy zmart w biedzie, a rewolucyę rzeczy pospolitej murzyńskiej
trwają w dalszym ciągu.

-POLACY-

--------

Dr. WEINTRAUB

CHOROBY CHRONICZNE
MĘŻCZYZN I KOBIET

l j
aa moja epecyalnoicla bez kweetyl—Jak dingo cierpielibyście, bez WHnley czem wzeza choroba
epowodowa.it /.ostała—Jest zaweze j-azcze pomoc dla wae.
Żor..\lii:K, WĄTBOBIS. \ tatki 1 rm iK liZ w krótkim czaelel_przy wrfłeą waa do zdrowia
CIIOKOBY PfcllC, ktbre, gdy zaniedbane eprowadzaJa HrCIIOTt, leczą za pomocą Wtaenych ulepazonycb aparatów wdechowych—a przy aaatoaowaolu elektrycznych weporfiw w i
eże płuca wyleczone zostaje na zaweze.
CIIOKÓIIV kOBIKCF, Jak opadniecie macicy, bezpłodność, boleeoe periody, upłewy, bo
le w krzyZsch-lecaa ne etałe.
CHOROBY MĘŻCZYZN, polueye, zatrucie krwi, utrata mązkotet, [skurczenie — eeaą za
pomocą ewej nowej ulepaaonej metody.
W biurzeewem posiadam najnoweze, najpraktyczniejsze 1PABATT El-sKTHICMB.
których używam z powodzeniem podczae leczenia.
Zaopatrują wazyetklcb moich pacjentów w ewoje apecyaltile przyrządzone LEKAR
STWO DARMO aZ do wyleczenia.
PORADA IlAUMO.
GonzuiY Ortsow*: W Poniedziałki, Środy Płatki od Olej rano
MÓWIK PO POI.SK U.
do 5:30 wieczorem.
. . . .
. Wtorki, Czwartki 1 Soboty od 9tej rano do S«sJ wloczorum.
W Niedzielę od
do l*ej.

Dr.

Godziny ofisowe od io rano
do 5 wieczorem, w niedziele i
- święta :o-l w poł.
r

Lekarz Doradczy

J e d y n y P o lsk i In s ty tu t M edyczny w S ta n . Z |e d u .

POKOJ 2II, II2 ClarkST. rog WashingtonSt. (w Chicago Opera HouseBodyaka)
Weźcie elewator na ! yle piętro.

--------------------------------------------------------------------------------------- -------
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WIELKI

^

S k ła d

M e b li

i l i S f ł j p B a r d z o Wielki zapas Łó
żek Żelaznych, Piecy, Ma
teracy, Komód i Mebli
Pokojewycb, Lodowni,
‘
Wozików dla dzieci i t.p.
jf

O d staw iam y szy b k o I s ta r a n n ie d o d o m u .

\
-

-

My Umeblujemy Wam
mieszkanie kompletnie

!

,m» j

Sprzećajomy fonry Kisze 2 Muliłszyn Zjstlm niżI r u Skl;"f.

$łj

L. McKibben

___

||f M

632-634-636 Milwaukee Al.

1

l

&

ibote wykonuje podtufi najnowszego syN A T IO N A L
aranluję zadowolenie. Ceny umiarkowane w R0B(J „ |LWiUK££ m

NY: 7 Sk0 £ f ó io 32£

BŁOCK
| 0|»!SiOK Ul.

« 192 w-

)
,

:

( Xfik /___
/ ) Pasy
Rupłurowe
H
wezena akładale. Elaetyczne Gumowe Pończochy U wiol

Nie ma szczęścia bez zdrowia.

New York, N. Y.

W EIN TRAU B,

CENTRAL MEDICAL INSTITUTE

Chroniczne zatwardzenie wyleczone..
Najważniejszem odkryciem w ostat
nich latach jest niezawodne lekarstwo
na zatwardzenie. Caacarets Candy Cathartic. Wyleczenie gwarantowane.
Prawdziwo tableciki znaczone są C. C.
C. Nie sprzedawane na sztukę. W ap
tekach, lOc.
<*>

Dr. R. Mielke, Medical Director.

Wyleczę Wu
byście byli wyleczeil

Jntal! choroba n u z t je»t zaitirztłą, iplv prf>bow»lUc!« rozmaltyct. doktortw ł roim ilts !•ktmtwa, gdy je«t»śele tak przygnębieni I anlecbącenl, Za uważacie. IZ nie ma pomocy dla waa
przyjdżcia no mnie 1 pomftwcia awobodnle o w u trj chorobie. Ueobldcle zajmą elą tem t dam
Wam to najlepeze, caeiro 15 letnia praktyka w medycyalenauczyta mnie—a wylecttt waa tak uapewno—Jak napewno odwiedzicie mnie. Nie prayjmuje w.padków nlcutecaelnycb I "PZO»‘
wam oświadczą to ctdy choroba wanta jeel nieuleczalna. Podjęcie przezemnte leczenia Waa
—Jest Kwarancya KOMPLETNECO WYLECZENIA-

PRZYSŁOWIE.
— Słowo to wiatr — mówi stare
przj's?owie. “Oj, gdyby to byta praw
da" — powiada pewien gospodarz, któ
ry miał bardzo gadatliwą żonę — “to
moja żona obracałaby wszystkie wia
traki na świecie".

140 West 34th SI.,

Nie leczę
powierzchownie

______________

NA ULICY.
— Antek! Antek! możebj'śmy przejrżeli tego pana. co teraz przeszedł, i
tak z góry na nas patrzył — musi
mieć monetę.
— Eee! stfkoda zachodu, znam go,
to gazetnik!. . . .

Collins N.Y. Medical Institute

CHOROBY
-Slunneao Specyallstę Wiedefiskleoo

W KARCZMIE.
— Abramku! dajcie-no nam szpagatówki, bn roi jeszcze kruczy.
— Mam ja dla pana ekunoma takich
kropli, co jak chluśnie, to jak powia
dają, i robak zdechnie i człeka dyabel zgaśnie----

— The—

w

1 który

Uznane jako nieuleczalne przez Innych, wyleczene
są codziennie w nmzym instytucie przez

Zabrał się do starego kraju. —
Pan Franciszek Zieliński, nr. i i
6-tli str„ Wyoming, Pa., pisze:
“Widziałem i czytałem bardzo
wiele o Gomozo i co ono może
uczynić. Pan S. Sobiesz z tntajszego miejsca był bardzo cho
rym, ale po użyciu Gomozo, zo
stał zupełnie uzdrowionym. Po
dziwiali się wszyscy jego przy
jaciele. Gdy wyjechał do stare
go kraju, z radością wziął ze sohą tuzin butelek. Z lekarstwem
tem, jak nam donosi, robi prawie
ciula. Jest tu wiele ludzi, którzy
chcą naibyć Gomozo, więc posta
nowiłem przyjąć agencyę. Proszę
przysłać do mnie warunki itd.”
Takie to oświadczenia otrzy
mujemy dzień za dniem o tem
starem
ziołowetn lekarstwie.
Przeszło sto lat nieustannego u
życia wykazało jego zasługi. Za
uważcie. żc nie jest ono lekar
stwem apteczneni, ale pojedyńczc
domowe lekarstwo, które dosta
wiane jest wprost osobom przez
lokalnych agentów zamianowa
nych przez właścicieli. Poślij po
egzemplarz pisemka “Światła”,
które jest wysyłane darmo. Opi
suje ono interesującą historyę wy
nalezienia tego lekarstwa. Adre
sujcie: Dr. P. Fahrney & Sons
Co„ n a — 118 So. Hoyne ave.,
Chicago, 111.

• Główny Specj alista tego Insty
tutu, który egzystuje już od
wielu lat, jest lekarzem głębokie
go doświadczenia w leczeniu
wszelkich dolegliwości, a zwłasz
cza chorób chronicznych, tak
mężczyzn, jak kobiet i dzieci,
którym to cierpieniom oddał swą
specyalną uwagę i studya.
Takowy posiada wiele listów
dziękczynnych od przez niego wj'leczonych paczyentów ze wszyst
kich stron Ameryki i zaprasza
tych, którzy kotychczas ze swych
chorób nie zostali vylwzer.i, abv
się udali do niego, a otrzymają
odpowiednie medycyny, oraz
listowną radę i przes.rogi, jak
również dokładne objaśnienie
rodzaju ich choroby w polskim
języku.
Udając się pc, kuracyę do na
szego Instytutu, prosimy nam
pisać po polsku, dając nam do
kładny opis odnośnej choroby,
a zwłaszcza objawiających się
symptomów.
Wszystkie listy powinny być
adresowane wprost do

'•

idźcie do Doktora, z którym możecie eię rozmówić w waszym
zaj ale się waszą chorobą—rzetelnie i tanio.

kości, po 9 2 . 0 0 . Bandaże od • l .O O l wyZaJ.Jednem ato
wem wazyatko w na*z zakrae wchodzące można po oejaU
azłch canach z naazej wlaenej fabryki zakupić.
Bandatyścl dla PaA 1 Panów obałutą
Szanownym Dośwlkdeieal
ltoda
dziennie do eodzlny »ej wieczór. Mówimy po polaka.
kom polecamynaea
Proelmy wycUĆ to octoezonle 1 przynieść lub przyeloć takowe do naazego biur*.
j j l ^

”

HCfTINGERA
FABRYKA
BANDAŻY
ZAKUD m m m
Szyfkarła
do Kraju
z wielkim wyborem

w

Budynek z wieżą zegarową.

s

M i l w a u k e e

a v e . i C h i c a g o

flagaacya « wykoścnaia

a v e . Izśiła |l|tra, taicla ilmłar.

w śSm w> zieieziński j s-ka $ 2 3 . 0 0

'

720 Mllwuukee Atb.

I

Cena Szyfkarty za całą podróż z Chica- I
go do Krakowa $37.35, Oderberg $36.90,
Oswiencim $37.00, IUowo $37.00, Ottlo*
czin $36.35, Alexandrowo $36.40 itd. itd.
(v w w % eeA ee/w v w v v o v w s/v v w u , Jest to najobszerniejsza Polska Ageptujk
ra Szyfkart i wysyłki Pieniędzy w mieś
,
cie Chicago. Tu ino: ecie wykupić azyf-1
kartę, odjeżdżając do kraju albosprowa* H
(
dzając iunych za tak nizką cenę jak i u
j
samej koinpanji, 1, II lub III klasą, na^
iHICABO. ILL.

*

D r.

j

J

bltako Nobla ol.

H U L L A

J

DENTYSTA j:

l i i era robota o wiele 1\
l M i -i l i r pftewyZtza robot* ,
Innych dentystów I .

ażeby zaatosom ć '

naezi) metodą bez bólu—podajemy nasze ce
ny na naetąpne SO dni.
,
Porcelanowa korony frontowe
1\
ząby.......................................... Sł.50
>
23 karat, złote koror.y................$:< 00
1
Dużego rozmiaru złote korony.$4,00
1 Porcelanowe wypełnienia............... 50c
1 Srebrne wypełnienia................................. 50o(

Bremen, Hamburg, Antwtrptn!
Rotterdam, Glasgow, Liverpool,
Southampton, Libawo i Hango.'

JOHN I. BAGDZIUNAS
1149 S . O A K L E Y A V e 1 ;
PRZY 24-TEd ULICY

Z North Side, można jechać WestefKI
ave. karaim do 24-tej ul. lub Ashlap#J
Udajcie elą do atór-KOkolwIek zna, ave. do Blue Island ave., a ztąd na ż u l
Ż BridgeportAI
aaycb biur nd l),j raoo doPcJ » l« z o 1 chód do Oakley ave.
;
rem. W Niedzielo od bej do lezej.
,
Morgan ul. karami do 22-iej, a ztąd B i l
1
Póln-enn Wacliodnl ró»
\ zachód do Oakley ave. Z Town or L ak#]
; Milwaukee Ave. i Ashland Ave. Ashland ave. prosto do Blue Isiaoaiw w l
: oraz 606 W. I 8ta ul. blisko Laflin !; a ztąd ua zachód do Oakley ave.
; Wszystka robotagwarantow.ua 10 lat

D r . H U L L A , Dentyści

1

];

