
Z tycia Polaków w Ameryce. 
OD WYDZIAŁU WYKONAW- 

CZEGO. | 

Ostatnimi czasy otrzymaliśmy 
list od; Zarządcy naszego Domu 

Emigracyjnego pod -wezwaniem 
św. Józefa w Nowym Yorku, w 

którym donosi riafli, że interesa 

instytuoyi porządkują i układają 
się coraz lepiej; dawne długi spła- 
ca się pomału, nowych nie zacią- 
ga, owszem — pozostają jeszcze 
nadwyżki z obrotu bieżącymi 
funduszami. Na częściowe spłaty 
długów zbiera Zarządca Domu 
Wnv ks. L. Kwaśniewski skład- 
ki, gdzie tylko może — i my też 

w tem dopomagamy, a w tych 
dniach właśnie wysłaliśmy pod 
jego adresem z górą 350' dolarów, 
jako dalszy zasiłek zebrany przez 
nas drogą dobrowolnych ofiar, 
za które wszystkim szlachetnym 
ofiarodawcom gorąco dziękujemy. 
Pisze nam dalej ks. Kwaśniewski 
że z letnią porą obecną wzmaga 
się znacznie ruch emigracyjny do 
Ameryki, oraz, że przybywa tu 

bardzo wielu rodaków naszych, 
którzy nie posiadają dostatecz- 

nych funduszów, wymaganych 
przez tutejsze władze emigracyj- 
ne, skutkiem czego zostają bar- 
dzo często odsyłani z powrotem-. 
Nie są to dezerterzy, dla tyth po- 
moc jest łatwiejszą, bo jest dla 

nich zawsze do rozporządzenia 
pewien fundusz złożony z ofiar 

przeznaczonych specyalnie dla 

nich przez ofiarodawców — są 
to zwykle emigranci, szukający tu 

pracy i chleba, a tych jest ubogich 
tak wielu, że wszystkim dopo- 
módz nie podobno, wielu więc 
musi wracać do Europy. Kil- 

ku już dopomógł ks. Kwaśniew- 
ski prywatnie, ale chciałby rato- 

wać wszystkich, a na to fundu- 

szów niema. Przeto o te fundusze 

wzywamy i prosimy serdecznie 
dobrodziejów naszych, wołamy u- 

silnie, ażeby i nadal tak jak do- 

tychczas zasilali hojnie tę naszą 

pożyteczną, instytucyę Domu E- 

migracyjnego, bo pomocą swą po- 

ratują wprost tych; nieszczęśli- 
wych rodaków naszych, których 
bez naszej bratniej ofiarności 
czeka nędza pewna i fawód gorz- 
ki, miasto polepszenia bytu w 

kraju tutejszym. Prosimy serde- 
cznie o dalsze składki na Polsko 
Litewski Dom Emigracyjny Św. 

Józefa w Nowym Yorku. 

Donosi nam ob. T. Szczerbicki, 
wiceprezes Wydziału Wykonaw- 
czego na Stan Maryland, że osa- 

da federacyjna w Baltimore roz- 

wija się bardzo dobrze, a prace 

jej wielkiem cieszą się powodze- 
niem : dla przykładu przytoczy- 
my, że za nicyatywą tamtejszej 
osady urządzono składkę na ro- 

dziny braci naszych w Królest- 
wie Polskiem, która przyniosła 
piękną sumę 33 dolarów, wysła- 
nych już do Krakowa. P. Szczer- 
bicki proponuje, aby Wydział 
nasz wysyłał osadom sfederowa- 

nym co tydzień okólniki o spra- 
wach naszych: niestety jest to 

niemożjiwe, ponieważ pociągnę- 
łoby za sobą zbyt wielkie koszta. 

Z czasem, gdy organizacja nasza 

wzmocni się, iż będzie mogła po- 
siadać własny organ, wtedy bę- 
dziemy mogli komunikować się z 

osadami naszemi bezpośredno, na 

razie zalecamy wszystkim Osa- 

dom i F<ederacyonistom, i o to na- 

wet prosimy, ażeby popierali sku- 

tecznie te pisma, które drukują i 

stale nasze korespondencye. Jest l 

to nawet rzecz słuszna i sprawie- j 
dliwa; pisma te popierają chętnie 
i stale naszą organizacyę, przez o- ! 

głaszanie jej komunikatów, my j 
więc odwdzięczmy się za to 

przez abonowanie tych pism, któ- j 
re 10 czynią. 

Stowarzyszenie Polaków p. o. 

św. Jana Kantego w Philadelfii, ! 

Pa., nadesłało Wydziałowi Wy- 
konawczemu podatku federacyj- 
nego kwotę $9.92. 

• 

Osada federacyjna nr. 35 w 

Manchester, N. H. nadesłała po- 
datku federacyjnego sumę $23.50, 
aadto osada ta zebrała na oasx 

Dom Emigracyjny sum $18.23. 
Sekretarz osady ob. J.( Grasela na- 

desłał nam szczegółowe i staran- 
ne zestawienie wszystkich ofiar. 

Z poważaniem 
Wydział Wykonawczy. 

540 Noble str. 

Chicago, 15 VII, 1905.' 

Z Buffalo, N. Y. 
— Czytamy w "Polaku w A- 

meryce": 
W niedzielę odbyło się poświe- 

cenie kamienia węgielnego pod 
Dom Polski na rogu Playter i 

Broadway. Uroczystość rozpo- 
częła się nabożeństwem poran- 
nem w kościele OO. Franciszka- 

nów. 
Po południu o godzinie 2giej 

rozpoczęły się przygotowania do 

właściwego aktu i pochodu ulica- 

mi, zamieszkałymi przez Pola- 
ków. 

W pochodzie 'wzięły udział 

wszystkie, bez wyjątku parafie 
buffaloskie, grupy Związku Naro- 

dowego Polskiego, Towarzystwa 
wojskowe i cywilne. 

Na fundamentach Domu zbu- 

dowaną trybunę zasiedli preze- 
sowie towarzystw, komitet budo- 

wy Domu Polskiego, grono pań 
miejscowych, towarzystw kobie- 

cych i zaproszeni goście. O godz. 
3ciej pochód przedefilował przed 
trybuną, by ustawić się u wylo- 
tów bocznych ulic. 

Około godz. 4tej ulicą Playter 
nadjechało duchowieństwo, sztan- 

dary otoczyły trybunę a całą uli- 

cę Broadway i przyległe boczne 

przecznice zaległa kilkutysięcz- 
na rzesza. Prez. budowy Domu, 
p. Wesołowski, kilku stfówami 0- 

tworzył uroczystość zapraszając 
p. Al. Nowaka, na ceremoniarza. 
P. Nowak z kilku kartek odczytał 
(często z widoczną trudnością) 
przemowę, poczem zabrał głos 
jubilat ks. Świniarski z Checkto- 

waga. 
Sędziwy jubilat widząc, że cere- 

moniarz jest tytularnym ceremo 

niarzem, kilka razy zabierał głos 
a nawet, nadprogramowo odczy- 
tał dokument poświęcenia kamie- 
nia węgielnego i wezwał do skła- 

dek, rzucając do koszyka dla za- 

chęcenia większą ofiarę. W gro- 
nie księży asystujących jubilato- 
wi ks. Swinarskiemu zauważyliś- 
my Wiel. ks. Wójcika, Leicherta, 
Bednarkiewicza, Chodackiego, 
Szupę, Monczyńskiego i trzech 

00. Franciszkanów. 
Po wezwaniu prezesów towa- 

rzystw i grup do umieszczenia 
swych podpisów na dokumencie, 
na wieczną rzeczy pamiątkę, prze- 
mówił p. Heliński z Chicago, se- 

kretarz Związku Naród. Polskie- 

go. W mowie swej podkreślił p. 
Heliński znaczenie domu, zazna- 

czył, że w Domu tym skupi się 
myśl polska narodowa, wspom- 
niał nawet o Bogu i wierze, co z 

taką ostrożnością wymijał w 

swej odczytanej przemowie p. No 

wak. 
Po p. Helińskiin przemawiał w 

języku angielskim ekskongresman 
Rowland B. Mahany, kładąc na- 

cisk na świetność polskiej litera- 

tury,której dorównywują literatu- 

ry-, tylko najwykształceńszych 
narodów, wspomniał, że Polska 
zawsze była tarczą ochronną dla 

cywilizacyi i teraz pomimo prze- 
szkód i trudności, z narodów nio- 

sących przed śtwiatem kaganiec 
oświaty, Polska nie polityczna 
wprawdzie ale duchowa, kroczy , 

w pitrwszym rzędzie. 
Po mowie p. B. Mahany prze- 

mówił jeszcze Dr. Fronczak, pod- 
nosząc znaczenie chwili i fakt, że 

z projektów i marzeń przeszliśmy 
do czynu, czego dowodem rozpo- 

częcie budowy Domu Polskiego 
w Buffalo. Uroczystość przeplata- 
ły występy Koła Śpiewackiego i 

chóry Chopina. 
Sprawozdawca. 

UWAGA. Mowa Przewiel. ks. 

Swinarskiego byłaby wypadła 
bardzo pięknie i patryotycznie, ! 

gdyby Szan. mówca prawdopodo- 
bnie przez nieuwagę, nie popełnił 
dwóch omyłek. Najprzód ks. S. 

mówił o budującym się Domu 

jako o Domu Związkowym, cho- 
ciaż ten dom będzie Domem 

Polskim, bo na jego budowę łożą 
także takie towarzystwa i osoby, 
które nie należą do Związku Na- 

rodowego Polskiego. 
Powtóre Szan. mówca wynosił 

pod niebiosy zasługi wydawcy 
jednego tygodnika i to tego same- 

go, -przeciw któremu zbiorowe 

duchowieństwo polskie z dyece- 
zyi buffaloskiej w dniu IG maja 
br. podpisało i ogłosiło protest, 
jako bluźniercy z czci Najśw.Pan- 
ny Maryi. Ponieważ pod ówczes- 

nym protestem był podpisany i 

Wiel. mówca, więc jego pochwa- 
ły dla bluźniercy na niedzielnej v 

troczystości wywołały pomiędzy 
polsko katol. towarzystwami, 
biorącymi udział we wczorajszej 
uroczystości, pewnego rodzaju 
niesmaki i niezadowolenie. £j/ły-« 
szałem bardzo wielu Polaków, 
gorszących się tem, że publicznie 
podnoszono urojone zasługi tego, 
przeciw któremu jako bluźniercy 
protestowali polscy księża z na- 

szej dyecezyi. (Przypisek spra-( 
wo^dawcy "P. w A.") 

* 

— Wieczorem około godziny 9 
otwarto na hali Fillmore zebra- 

nie na którem omawiano obecne 
położenie w Królestwie Polskiem. 

Zebranie to zwołało miejscowe 
towarzystwo socyalistyczne, na 

które przybyło do 150 osób. W. 
godzinie zgromadzenie stopniało 
do niespełna ico osób, tak, że ca- 

łego programu wysłuchała zale- 
dwie garstka zebranych. Ponie- 
waż na zebraniu tem miano u- 

chwalić protest przeciwko tyrań- 
skim rządom caratu, przeto dla 
uświetnienia tego aktu przybył 
z New Yorku wice cenzor Związ- 
ku Nar. Pol., jeden z główniej- 
szych agitatorów socyalistycz- 
nych p. A. Dębski. W dłuższej 
swej mowie, prowadzonej więcej 
rodzajem pogawędki, mówca 

przebiegł całą historyę wypadków 
tegorocznego ruchu, nie wycho- 
dząc z założenia, omawiania je- 
dynie narodowego ruchu polskie- 

Pamiętając dawniejsze mowy 

p. Dębskiego, a słuchając wczo- 

rajszej, mimowoli nabiera się 
przekonania, że i pan Dębski nic 

wierzy już w program socyali- 
styczny i jakby wstydząc się da- 

wnych swych przekonań stara "się 
jednak najmniej o nim wspomi- 
nać. Pod tym względem ma p. 

Dębski zupełną słuszność i cie- 

szyć się wypada, że i on zdarł z 

oczu bielmo i chociaż bardzo je- 
szcze oglednie, ale znacząco usu- 

wa się z obozu, który w każdym 
razie pożytek ojczyźnie nie przy- 
niesie. We wczorajszej mowie p. 

Dębski był tylko rewolucyonistą, 
w którym socyalistyczne pobud- 
ki drgają jedynie echem wspom- 
nień. Na zakończenie nadprogra- 
mowo przemówił dr. Schroeter. 

— Policya 8 precynktu rozwi- 

nęła energiczne śledztwo celem 

sprawdzenia zagadkowej śmier- 
ci Johna Staidle, którego martwe 

zwłoki znaleziono w sobotę rano 

w pobliżu torów Buffalo Creek 
kolei. 

O ile z dotychczasowych zez- i 

nań świadków okazało się, to f 
John Staidle na spółkę ze swą żo- 

ną utrzymywał szynk pod nr. 1171 
Broadway, dokąd przed miesią- 
cem sprowadził się z Fillmore 
ave., a równocześnie jego żona 

utrzymywała na pomieszkaniu i 

wikcie kilku robotników polskich 
a między nimi i niejakiego 22 le- 

tniego Jana Kapuszczyńskiego, 
który w wolnych chwilach poma- 
gał szynkarzowi przy sprzedawa- 
niu piwa. 

Otóż w piątek wyszedł pod wie- 
czór szynkarz Staidle wraz z Ka- 

puszczyńskim z domu, aby po- 
szukać i zamówić dwóch muzy- 
kantów do grania w szynku w so- 

botę wieczór i od tego czasu nie 

powrócił do domu, aż go w sobo- 

tę rano znaleziono martwego. 
Kapuszczyński miał powrócić 

późno w nocy sam do szynku. 
Zwłoki Staidla zauważył obok 

toru leżącego, maszynista, Poi- 
ser, który przejeżdżał z lokomo- 

tywą tamtędy i on to dał znać po- 

licyi o tym wypadku. Policya 
zwłoki Staidla po oględzinach le- 

karskich umieścła w kostnicy 
miejskiej. 

Wkrótce potem zjawił się w do- 

mu ipod nr. 1171 Broadway, kapi- 

tan policyi Regan z detektywa- 
mi Łaszewskim i 0'Brien i are- 

sztowali Jana Kapuszczyńskiego, 
żonę zamordowanego, Staidlową 
i trzech świadków, oraz dwóch 
synków Staidlów,'tj. 10 letniego 
Stefana i 13 letniego Bronisława, 
oraz pannę Maryę Turek. 

Z dotychczasowych zeznań 
świadków okazało się, że mał- 
żeństwo to nie żyło w zgodzie, 
wzajemnie się posądzano o łama- 

nie wiary małżeńskiej, a w osta- 

tnich czasach mąż żonie wyrzucał 
w oczy po nazwisku jej adorato- 

rów, a między nimi i Kapuszczyń- 
skiego wymieniał, a ona jemu 
Maryę Turek. 

Policya dalszy wynik śledztwa 

trzypa1 |w głębokiej tajemnicy 
lecz zdaje się,że już jest na tropie 
mordercy, gdyż ma dowody, że 

obydwaj razem wyszli, że Ka- 
puszczyński pisywał listy miło- 
sne do Staidlowej, że Staidla sta- 

rano się otruć, aby uzyskać po 
nim asekuracyę w kwocie $2000, i 
że Kapuszczyński żył na łasce 

Staidlowej i wcale do pracy nie 
chodził. , 

Z Gimli, Manitoba, 
w Kanadzie. 

Z miejscowości tej piszą do 

'Głosu Kanadyjskiego": 
— Dnia 7go lipca odbyła się w 

parafii naszej niezwykła uroczy- 
stość. Na dzień ten przypadało 
święto patronów kościoła nasze- 

go, ŚŚ. Cyryla i Metodego. 
Nabożeństwo rozpoczęło się 

pieśnią: ''Duchu Święty", po od- 

śpiewaniu której wygłosił słowo 

Boże ks. Fr. B. Kowalski O. M: 
I: Suma odbyła się z wystawie- 
niem Przenajśw. Sakramentu. 

Przy końcu sumy poczęły się 
tworzyć szpalery do proccsyi. 
Za krzyżem pięknie ozdobionym 
postępowały chorągwie. Za cho- 

rągwiami szły dzieci, a za niemi 

niewiasty Różańcowe ze świeca- 
mi. W obłokach wonnego kadzi- 

dła, pod lśniącym baldachimem 

postępował Chrystus utajony W 

Przenajświętszym Sakramencie, 
niesiony przez Wiel. Ojca Kowal- 

skiego. Po bokach baldachimu 
straż honorową tworzyli męż- 
czyźni. Za baldachimem szła 

chmura ilu]du, '.wydobywając z 

piersi swej wzniosłą pieśifi 'Kto 

się w opiekę poda Panu swemu 

I całem sercem szczerze ufa Je- 
mu 

Tak na wewnątrz jak i na zew- 

nątrz Iki^ciof przedstawiał się 
wspaniale, ponieważ przybrany 
był w rozmaite drzewka. Ślicz- 

niej szy widok sprawiał ołtarz 

M. B. Częstochowskiej, który o- 

zdc/biono wazonami kwitnących 
kwiatów i wielką ilością świec. 
Nie dziw też więc że lud skupio- 
ny modlitwą nieomal płakał z 

radości. Tem większa była ra- 

dość jego, gdy na ambonę urzą- 

dzoną na podwórzu kościelnym w 

cieniu drzew, wszedł ks. Kowal- 
ski by głosić słowo Boże. Przy- 
pominało to nam ojczyznę naszą, 

rodzinną wioskę naszą, gdzieśmy 
się urodzili, i tyle lat przeżyli. 
Przypomniała się niejednem;* 
ta błoga chwila, w której wygła- 
szał słowo Boże kaznodzieja, na 

ambonie urządzonej również pod 
drzewami, w czasie odpustu. Ile 

to ludu zbierało się na tę uroczy- 

stość, ile to tysięcy głów pokor- 
nie schylało głowy przed Naj- 
wyższym Stwórcą naszym. Ile 

to serc zatwardziałych, zmięk- 
czało na słowa wymownego i kra- 

somownego kaznodziei. 
I tu u nas w Uimn, azien 7go 

lipca, przynosił nam podobne 
wspomnienia krajowe. Z goryczą 
w sercu zaznaczam że i między 
nami znajdowała się pewna licz- 

ba słabych w wierze, lecz słowa 

ks. Kowalskiego przemawiały tak 

wymownie do serc ich, iż zmięk- 
czeni, ze łzami radości wrócili na 

łono Matki naszej Kościoła rzym- 
sko katolickiego. Nie miała się 
więc parafia cała z nawrócenia 

tego cieszyć? 
Obecnie koścół nasz już jest u- 

kończony, i wszyscy są z budowy 
zadowoleni. Nie zapominajmy 
więc w modlitwach naszych słać 

słó\* podzięki Bogu, który w nie- 

zliczonych dobrodziejstwach 
swych, dopbmógł nam dzieła do- 

konać. 
Dziękujemy również Wiel. Oj- 

cu A. Kulawemu i Wiel. Ojcu Fr. 

Kowalskiemu, za ich opiekę i tru- 

dy, które koło nas ponieśli. 
Teraz tem więcej zadowoleni 

jesteśmy, gdy nastał za probo- 
szcza stałego naszego, ks. E. Kos- 

torz z Hun's Valley. Potrzeby 
nasze duchowne załatwiane będą 
teraz 'być mogły każdego cza- 

su. Szanujmy i czcijmy duchow- 

nych. 
Życzliwy abonent 

Jan Rech. 

Gimli, Man. Canada. 

Z Taunton, Minn. 

(Własna korespondeneya "Dzien- 
nika Chicagoskiego".) 

Taunton, Minn., 17 lipca 1905. 
Nareszcie po długich kłopotach 

i trudach parafia nasza w Taun- 

ton, Minn., doczekała się tego, 
że otrzymała proboszcza w oso- 

bie Wiel. ks. A. Bączyka. 
Parafia nasza osieroconą była 

od 1^2 roku i przez długi czas 

nadaremnie pisaliśmy <lo Naj- 
przewielebniejszego ks. Arcybi- 
skupa z prośbami, by nam przy- 
słał duszpasterza, a inni nawet 

wyśmiewali nas, że polskiego 
księdza dostać nie możemy. Na- 
sze starania nie odnosiły długo 
skutku i dopiero kiedy Wiel. ks. 

Cimiński z Wilna wstawił się za 

nami, przysłał nam ks. Arcybis- 
kup księdza. 

Jesteśimy też niezmiernie wdzię- 
czni ks. Cimińskiemu, tembar- 

dziej, że nasz nowy proboszcz to 

prawdziwy "dusza ksiądz", dobry 
Polak i wzorowy kapłan. Jest 
przytem gospodarzem tak do- 

brym, że nam go teraz zazdrosz- 

czą, a my wszyscy szczerze go 
kochamy i szanujemy. 

Parafianie byli w kłopocie, że 

trudno im będzie utrzymać pro- 
boszcza, ale ks. Bączyk pocieszył 
nas, że przy pomocy Boskiej to 

wszystko pójdzie, że Pan Bóg ma 

więcej niż rozdał i że z ufnością 
w Bogu wszystko przezwycięży- 
my. Idzie też teraz wszystko jak 
z płatka, a kłopotów więcej nie 

mamy. Ksiąd'z proboszcz za- 

chęcał ludzi do pobudowania ple- 
banii i sam na ten cel ofiarował 

$100; za jego przykładem poszli 
inni, sypnęły się składki i oto już 
mamy na ten cel zebranych 2000 

kamieni i piasek potrzebny. 
Mało jest takich kapłanów, jak 

nasz ks. proboszcz, aby tak od ra- 

zu umieli pozyskać zaufanie i sza- 

cunek, to też wszyscy go ochoczo 

słuchają, a inni się aż dziwią, ja- 
ką to Polacy tu budują plebanię. 
Stanie też ten budynek już wkrót- 

ce. 

Jest nas tu 47 parafian. Jeżeli- 
by kto z Rodaków chciał tu się 
osiedlić, to w Taunton znajdzie 
bardzo dobrą sposobność. Są tu 

farmy już uprawne i z budynka- 
mi, i można je nabyć po cenie $35 
za akr i wyżej, stosownie do poło- 
żenia, a można także i dzierzawić 

farmy. Klimat tu zdrowy i woda 

dobra. Dobry tu także byłby in- 

teres dla doktora i apteki. 
Jeżeliby kto chciał jeszcze o 

jakich szczegółach się dowiedzieć, 
to niechaj się zgłosi do niżej pod- 
pisanego. 

Z szacunkiem 
Fr. Szarzyński, 

> Taunton, Minn. 

NickęlRate 
ek 

wjpórona- 
orcb ren 
na poelą- 
fach. 

Trzy Ekspreee — Tocląsi na Wschód. w ka*rtr 
d/leń niku rullinitp<wkie Witiawy SypUlu# 
przy wszyatkich pociągach. W.jrouy dlaT.*u»- 
Końtynentalnych Turystów opuszczają CLlcaro 
trzy r.t/y w tygodniu: we wtorki 1 soboty o 2::(0 
po południu; w środy o 10:35 r. rana. Z Chi- 
cago do Bostonu b-r przesiadania. Nowoc■/.%> 
aue Wagony Jadalne w których daje tląobiadr 
podług lana osobowo—klubowugw. z c*uan>l • i 
fcc do fl.OO; Jakotei obalmy ą I* carte. Hezpo- 
średnia komumkacya do F rt \V«yne, FfndUy, 
Clev«l»nd, JSrle,- Buffalo, Roche-tsr, Syracuait. 
Binu-h <mton, bcraotoa, New Yor<, Boston I 
wszelkich miejscowości wschodnich. Rity zaw- 
rze najniższe. Murzyni—portyerzy w na formach 
ku obsłudze wszystkich pullman — rasati-rów. 
Jeżeli zamlery.acl* udsć el<) n» \V«ch6d, r.gltti. In 

al; < o naJb!l**'fi<o Ajr-nta Biletowego, lub pisz- 
cie do JOUN 7. CALAIIAN, OenM Agent 

113 Adama St., Chicago III, 

Polski nakład daje I 
najlepszą gwaran- I 
cyą dobrego i I 
trwałego wykoń- 

czenia prac artystycznie bo ma 17 lat 
praktyki w tym interesie. Najnowszy 
atyl we wszelkich wyborach teraz za- 

stosowany. Dwie obszerne galerye w 

jednym domu z dostutnią obsługą od- 
różniają na?z interes od wszystkich in- 
nych zakładów, prędklem fotografowa- 
niem w natłoku dni świątecznych i we- 

selnych. Ceny 1 
dodatki są te sa- 
me co w iunych 
małych zakła- 
dach. 

FOTOGRAFIE! 

NIKLAS & GO., 
589 Milwaukee Ay. 

Firma rałotona w roku 1878. 

AUG. BURKĘ, P0E!CZ 
Obejrzy dach darmo 1 powie ile kosztować 
będzie reperacja. — Materyały na dach. 

Cfls i skład: 100*104 W. Superior St. 
Telefon Monroe 208. bllr.ko Halated, Chicago. 

J. F. ŚMIETANKA, 
Adwokat. 

połączony z naj- 
lepszymi filami 
amerykańskleml. 

120 E. Raudolph St. ilte Piętro, 
Telefon Maln 3670. 

Wieczorem: 9206 Commercial Ave- 
Telefon South Chicago 148 albo S03S. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokoje 1210-18—14, Schiller Bulldlnf, 
109 Randolph St., Chicago. 

_ , l Central 6S41. 
Telefony* «J Automatic 5203. 
Kiaazkanla: 600 M. AbllLAJD ATK. 

F. W. K0RALE5KI, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwood Bldg. 

Clark 1 Madison uL 
Pokój# 801-803. 

Telefon Mało 8658. 

Mieszkanie: 

730 Milwaukee At. 
Tel. Kalsted 1810. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

Athland Błock '7'a/i'Stflue. 
NAD BANKIEM POKÓJ WT. 

mmmm—mmmm TłUfOB C»«4r»l 108. ^mmmmmm 

Mieszkanie* 74U DICKSON UUCA. 

DR. N. 8CHRAYER, 
POLSKI UEN1151 A. 

Doftree wykonaj* wazelkle prace podłuj najno» 
azego systemu, 1 po najniższej cenie. 

688 MILWAUKEE AVE. i CENTER. 
Godziny ofltowe: od 8 rano do 9 wlecz, 

w Niedziela od 9 rano do 4 po poi 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ 1 CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee At. 
GODZINY: Od 8—12 rano. Od 2—6 po pot 

1 po 7-mej wieczorem. 
TKLKFOJf HOlfBOE 2480. — 

1 

Hala Schoenhofena, 
Pierwszorzędna 

Restauracja 
i Bufet. 

Hale wiąkaza i mnłajaze do 
preedaUwień, balów, we#« 1 
obchodów, liwia krtgtalnla. 

KARÓL EICHTEB, 
876-830 KilWlIlei ATI. 

Dr. T. Drozdowicz, 
LEKARZ 1 CHIRURG. 

mluzkanla: 530 MilWflkfiS C«tif Łr% 

t Godłlny ofiaowa: 
Od O do LS rano 1 od O do 6:80 wteezoraa. 

Specjalista na chorobj skórne, wen* 

ryczne 1 moozo-płoiowt* 

MIAŁAM SUCHOTY 
lecz zostałam 

W CHICAGO 
przeszło dwa lata temu przez 

INHALACYE DRA KOCHA, 
70 DEARBORN ULICA. " 

■ Bnndolpb Ulic?. 
Wf/cie Elewator. 

Miewałam krwiotoki z płac. Hoiaty mnie piersi 1 

miałam kasrel, któreco żaden doktor wvlec/yć nie zdo- 

łał. Mój kaszel był tak dokuczliwy, że nie mogłam soać. 

Spluwałam wielką ilość flegmy pochodząc-i z płuc 1 

miewałmn dreszcze i febrą codziennie. Straciłam zna- 

cznie na wadze i stawałam sią coraz słabszą. 
Nio min łam już żadnej nadziei w wyzdrowienie, ki*. 

dv dowiedziałam sit; o Inhulacyach Dra Kocba, którego 
biuro znnjdujo aiq pod numerem 70 Dearborn ul., róg 
Randolpb. Iłez wszelkiej ufności i nadziei zgłosiłam 
eiq o poradą jedynie dlatego, że była bezpłatną. Ala 
ekoro poznaUm 6w doskonały eyetrm ku racy i i kiedy 
poczęłam wziewać w moje płuca owo pojące, olejkowe 
pary. wtedy zrozumiałam, że nie dziw U tamte inne 
lekarstwa żadnej ulgi mi nie przyniosły. 

Przez długi czas piłam różne lekarstwa. Z własnego 
doświadczenia czułam iż potrzebne ml było lekarstwa 
w rurkach płucowycb. 

Przy WZIKWANIU tej leczniczej pary pokrywałam 
wnątrze moich płuc owemi gojącymi olejkami dzień po 
dniu, aż po niedługim czapie płuca moje poczęły eią 
rozszerzać i mogłam oddychać swobodniej i lepiej. Ka- 
szel stopniowo ustawał, a taksamo i krwiotoK r. płuc. 
Poczęłam odzyskiwać siły i nabierać ciała. Słowem, w 

przociąga mniej niż tr/och miesięcy, oaesiau mam icam/io ja»u u—. 

Wobec tego, że to jeet prawdziwy opis mojpgo wypadku, diaczegóżbym wiao nie miała poczuwał 

się do wdzięczności i nie ogłosić mojego poświadczenia dl* wskazania drogi Innym cierpiącym p®> 

dobnie juk ja cierpiałam? Wszyscy moi sąsiedzi wiedzą omem pr/edxiwnem uzdrowieniu tu opowi* 
d/ianem; oni was taksamo poinformują jeżeli od nich zażądacie potwierdzenia wypadku. A po zba. 

daniu, przekonani o prawdzie, wy sami przyznacie, że było to wyzdrowleni* istotnie przędziwo•. 
Z przyjemnością odpowiem na każdy list p&szftcr o lnformacye 1 przyjmy każdego, ktoby chciał 

stę znosić do mojego mieszkania pod nr. 1413 Medill Avenue, Chicago, IlL Nazywam tlą Mr». SsthM 

Hood, a ponieważ życie mi uratowano, więc też każdego czasu t chęcią opowiem o dobroczynnych 1* 

karzach którzy mnie uzdrowili. I 


