
Wieści z Ojczyzny. 

Z WARSZAWY. 

Warszawa, 4 lipca. 
Nakoniec ocknęliśmy się z cię- 

żkiego hypnotycznego snu. Wy- 
padki łódzkie ostatecznie otrzeź- 
wiły nawet pewną część klas rze- 

mieślniczych. Odezwa robotni- 

ków, o której ostatnio wam pisa- 
łem, powtórzona została przez 
wiele pism warszawskich, a 

wczorajszy "Kury er Warszaw- 
ski" zamieścił w tej kwestyi ka- 

pitalny artykuł p. t. "My i oni". 

W ogóle bolesne chwile, które 

przeżyliśmy, rażącem milczeniem 
traktowane były z początku przez 
prasę. Ludzi zdała będących mo- 

gło to nawet boleśnie dziwić, że 

w takich chwilach pisze się wię- 
cej o teatrze, wystawach, wojnie 
na dalekim Wschodzie, a sprawy 
palące albo milczeniem zbywa, 
lub dotyka niby przez rękawicz- 
ki. Powierzchownie sądząc, moż- 

na było szukać przyczyny tego 
w krępującej prasę cenzurze; lecz 

kto głębiej zna tutejsze stosunki, 
ten powodów tego zagadkowego 
milczenia szukać musi gdziein- 
dziej. 

W samym początku wojny i 

niepowodzeń rosyjskiego oręża, 
całe społeczeństwo polskie z za- 

partym oddechem czekało jej dal- 

szego rozwinięcia, spodziewając 
się z niej dla siebie pomyślnych 
wyników. Więc zaczęto się krzą- 
tać około spraw najpierwszego 
znaczenia a dających się w tym 
stanie rzeczy przeprowadzić. 
Więc język polski w gminach, 
•wiec memoryały do tronu itp.. I 
nikt nie zaprzeczy, że chwila by- 
ła sposobna i jak dalsze wypadki 
pokazały uzyskać można było 
wiele. 

Lecz niestety bodźcem wielu 

czynów ludzkich zamiast uczu- 

cia cichej radości, że spełniono 
czyn obywatelski, bywa częściej 
pycha, przeto warcholskie stron- 

nictwo P. P. S. nie mogło pozo- 
stać nieczynnem lub też przyłą- 
czyć się do czegoś co inni zaczę- 

li, choćby to mogła być rzecz dla 

kraju jak najlepsza. Więc poczę- 
li na gwałt krzyczeć, że narodo- 
wa demokracya usnęła, że nic nie 

robi, że działa bez programu a u- 

godowcy płaszczą się niegodnie 
etc. Przyłączyli się więc do so- 

cyalnych demokratów, którzy po- 
mimo iż mają cele międzynaro- 
dowe, przyjęli ich tym razem z 

otwartemi rękami, ukazując w 

dali miraże i^mamidła patryotycz- 
n»e. Mniejsza o to, że te się nie 

spełnią; na razie P. P. S. wzmo- 

cni ich partyę, z nimi działać bę- 
dzie, a o to tylko chodziło. Że zaś 

socyalna demokracya posiada do- 

skonałą organizacyę i w dodatku 
nie przebiera w środkach, przeto 
przez parę miesięcy opanowała 
umysły niewyrobionego politycz- 
nie ogółu warszawskiego społe- 
czeństwa. I zaczęło się to dziw- 

ne kotłowanie się pojęć i działań, 

obcych wszystkim naszym naro- ! 

dowym aspiracyom a przecież u- 

brane w formy i pozory patryo- j 

tyzmu. Ogół wierzył w nie świę- I 

cie a {librze ukryci inscenizato- < 

rowie tej smutnej tragi kome- 

dyi wiedli go z przebiegłością i- 

ście szatańską. 
Więc każdy trzeźwiejszy głos, 

nawołujący do zastanowienia się 
nad tern, dokąd te ciągłe strajki 
I awantury zaprowadzić mogą, 

więc każde śmiałe potępienie 
strajku szkolnego, piętnowane 
zaraz było mianem zdrady. 

To jest bowiem nigdy nie rdze- 

wiejąca w Polsce broń skrajnych 
warchołów. ; r j 

Nie dziw, że pi9ma żyjące z 

prenumeratorów, że ludzie pióra, 1 

którzy u nas nie są niezależnymi, 1 
cofali się na razie z trwogą przed 
tem bądź co bądź okropnem pię- 
tnem: zdrajcy, sprzedawczyka, 
które tak łatwo u nas człowieka 

się czepia, bezzasadnie nawet, a 

tak trudno i prawie nigdy już 
dokładnie zmyć się nie daje. 

Więc milczała prasa, lub od- 

lywała się półgębkiem. Aż za- 

częły się wreszcie budzić szla- 

chetne uczucia 
boiska," w ostatnich czasach na- 

der dodatnio się rozwijająca, 
'Goniec", bardzo uczciwą i do- 

brą odznaczający się tendencya, i 

i "Kuryer Warszawski" wystąpi- | 
ły z dobrze zredagowanemi arty- I 
kułami. Publicyśici wszelkich od- | 
cieni, jak Świętochowski, Barto- 
siewicz, Lutomski, Rabski, prze- 
mówili wreszcie do społeczeń- 
stwa. 

Najwięcej zaś na reakcyę prze- 
ciw wichrzeniom wpłynęły osta- 

tnie nieszczęśliwe: zaburzenia w 

Łodzi, podczas których kilka ty- 

sięcy ludzi padło ofiarą. Faktem 
zaś jest podobno stwierdzonym, 
że agitatorzy na 12 godzin przed 
wybuchem rozruchów wszyscy 
zdążyli wyjechać!! 

Zaraz potem ukazała się w 

Warszawie wspomniana już prze- 
zemnie odezwa Związku narodo- 

wego robotników, a próby wy- 
wołania awantur spełzły na ni- 

czem. j 

Oby tylko ludzie dobrze my* 

ślący nie ustawali w oświecaniu 

szerokiego ogółu. Niestety przy. 
szło mi jeszcze przeprowadzić ży- 
we w tym przedmiocie sprzeczki 
z osobami, mającemi pretensye 
nawet do wysokiej inteligencyi; 
osoby te niestety przy swojem 
zdaniu zostały! 

Miejmy jednak nadzieję, że z 

tego odmętu prawda w końcu wy- 

tryśnie czysta i silniejsza, niż j 
zwykle, 

Z LISTÓW ARCYBISKUPA 
SYMONA O AMERYCE. 

Mamy powód przypuszczać, że 

nasz Najdostojniejszy Gość z 

Europy dzieli się swemi wraże- 

niami w Ameryce ze znajomymi 
w Europie, gdyż "Kraj" przyta- 
cza urywki z listu własnoręczne- 
go Jego Ekscellencyi ks. arcybi- 
skupa Symona, pisanego do pani 
Maryi Terganiowej: 

W sobotę, dna 20 maja na noc 

arcypasterz wyjechał do Balti- 

more, zkąd rozpoczął właściwy 
objazd kolonij i parafij polskich. 

"Tegoż samego jeszcze dnia 

wieczorem złożyłem wizytę miej- 
scowemu arcybiskupowi, słynne- 
mu i jedynemu w Ameryce Pół- 

nocnej, kardynałowi Gibbonso- 

wi, który szczerze cieszył się z 

mojego przybycia do Ameryki, 
rokował jak najobfitsze owoce z 

niego dla Polonii tutejszej i na 

poniedziałek zaprosił na obiad 

do siebie wraz ze wszystkimi 
księżmi polskimi, znajdującymi 
się w Baltimore, i z proboszczem 
litewskim." 

"W niedzielę 21 maja celebro- 

wałem w kościele Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej mszę 

pontyfikalną i wygłosiłem kaza- 

nie. Wieczorem odprawiłem na- 

bożeństwo majowe. Przez cały 
•dzień tłumy nieprzeliczone zale- 

gały świątynię i ulicę. Do kościo- 

ła eskortowały mnie oddziały 
polskich ułanów w malowniczych 
strojach, kadetów i członków 

przeróżnych stowarzyszeń z cho- 

rągwiami i muzyką, a także sze- 

regi dzieci polskich, ślicznie przy- 
strojonych. Trudno opisać zapał, 
z jakim witał mnie wszystek ten 

lud, i ja też musiałem dobywać 
wszystkich sił, aby nie rozpłakać 
się na dobre,choć łez trudno było 
powstrzymać". 

Następnego dnia ks. arcybiskup 
Symon zwiedził drugi kościół pa- 

rafialny polski w Baltimore pod 
wezwaniem św. Stanisława Kost- 

ki, dalej w towarzystwie kardy- 
nała Gibbonsa instyt. panien, 
spędził kilka godzin w kolonii 

polskiej Curtis-Bay. 
...."Po powrocie do domu 

miałem konferencyę z ministrem 

(duchownym) zboru niezależne- 

go, czyli dysydenckiego polskie- 
go. Człowiek to jeszcze dość mło- 

dy i rzecz wątpliwa, czy jest księ- 
dzem. Z pozoru wydaje się zbie- 

głym z Galicyi organistą lub za- 

krystyanem, odgrywającym tu ro- 

lę proboszcza Polaków, niezależ- 

nych od miejscowego arcybisku- 
pa i Rzymu! Rozmowa z człowie- 
kiem tak prostym, ograniczonym 
i do tegtf zależnym od swojego 
pseudo biskupa narodowego, 

niejakiego iłodura, mieszkające- 
go w Scranton, nie mogła mieć 
żadnych wyników. Za to moje po- 
jawienie się w Baltimore, nabo- 
żeństwa i kazania moje w świą- 
tyniach katolickich olbrzymie 
wywarły wrażenie na obałamuco- 

nych przez tych panów Polakach, 
a prawdopodobnie wielka ich li- 

czba starać się będzie powrócić 
do prawnych swoich pasterzy". 

We wtorek dnia 23 maja ks. 

arcybiskup Symon był w trzecim 

parafialnym kościele w Balti- 
more, św. Kazimierza, odprawił 
mszę Św., wypowiedział naukę do 

zebranych, zwiedził szkołę. Na 

obiad udał się do Waszyngtonu, 
do delegata apostolskiego. Nastę- 
pnie przez Baltimore wyruszył do 

jednej z większych paraf i j pol- 
skich w Wilmington, gdzie stanął' 
około godz. 8 wieczorem. 

"Przyjęcie, jakie mi tutaj zgo- 
towała Polonia amerykańska, 
przechodzi wszelkie wyobrażenie. 
Z dworca kolejowego przez 
część ogromną miasta jechałem 
w powozie odkrytym, stępa — 

wśród ułanów, sokołów i innych 
towarzystw polskich; muzyka 
grzmiała, śpiewano polskie pie- 
śni patryotyczne, rzucano rakie- 

ty, palono ognie bengalskie, dzie- 
ci rzucały kwiaty Dzwony 
huczały z wież wspaniałego ko- 
ścioła. Miliony iskier obsypywa- 
ły mnie, moich księży, powóz ca- 

ły, słowem opisać niepodobna wi- 

doku, jaki się przedstawiał mie- 

szkańcom Wilmingtonu! Można 
sobie wyobrazić, co i jak mówi- 
łem do tego drogiego ludu, wstą- 
piwszy do śiwiątyni!.... W ślad 
za tern powitaniem w kościele na- 

stąpiło inne, w sali zgromadzeń 
publicznych, gdzie kilku mówców 

z ludu, jeden po drugim, wypo- 
wiadało mi co ich tu w Ameryce 
boli i jak gorąco pragną mieć bi- 

skupa własnej narodowości. Trze- 

ba więc było -w przydłiiższej mo- 

wie odpowiedzieć im na te skar- 

gi, żale i życzenia. Była już noc 

późna, kiedym się znalazł na pro- 
bostwie i po krótkim posiłku mo- 

głem wypocząć". 
Ranek następnego dnia zeszedł 

na nabożeństwie i wizytacyach. j 
Po obiedzie ks. Symon wyjechał j 
do Filadelfii, ędzie oczekiwało go 

•. i 

przyjęcie jeszcze okazalsze, niż : 

w Wilmingtonie. Arcypasterz za- j 
mieszkaj: przy kościele polskim 
św. Wawrzyńca, w domu miej- 
scowego proboszcza ks. Krauza, 
rodem z Galicyi. 

"Tłum przy kościele był tak 

ogromny, że obawialiśmy się 
wchodzić do kościoła. Musiałem 

stanąć w oknie mieszkania i pa- 
trzeć długo na przemarsz ułanów, 
kadetów — na ognie stuczne — i 

słuchać muzyki i śpiewów...." 
Wśród potężnego rozgwaru 

niepodobna było przemówić do ! 

wielkiej ciżby. Ks. Symon wygło- 
sił naukę dopiero następnego 
dnia, po mszy cichej, w kościele. 

Później odwiedził miejscowego 
biskupa sufragana, zarządzają- 
cego archidyecezyą filadelfijską 
w zastępstwie arcybiskupa, który 
wyjechał do Rzymu. W szkole 

parafialnej polskiej ks. Symofi 
przemawiał w każdej klasie do 

dziatwy. 
"Wczoraj przyjmował i podej- 

mował mnie miejscowy proboszcz 
litewski, a pod wieczór proboszcz 
polskiej parafii św. Stanisława, 
ks. Biela. Powtórzyło się tutaj 
mniej więcej to samo, co miało 

miejsce przy pierwszem powita- 
niu w Filadelfii. Najprzód przyj- 
mowały i witały mnie dzieci 
szkolne, ślicznie przystrojone, 
zostające pod kierunkiem Sióstr 
Naazretanek, śpiewami i przemo- 
wami bardzo ładnemi, na które 
im odpowiedziałem, wobec zgro- 
madzonych ich rodziców, mową 

gorącą i serdeczną; potem odby- 
łem ingres do kościoła, gdzie się 
odprawiło nabożeństwo majowe; 
z tronu przygotowanego wygłosi- 
łem odpowiednią naukę i zakoń- 

czyłem błogosławieństwem Naj- 
świętszego SakrarRentu". 

W Filadelfii ks. arcybiskup Sy- 
mon odwiedził jeszcze kościół pa- 
rafialny św. Józefa i trzy inne 

kościoły polskie, poczem udał się 
do kolonii polskiej w Reading, 
gdzie poświęcił nowy kościół pol- 
ski w Plymouth. Plan dalszej po- 
dróży obejmuje Scranton i Buf- 
falo. 

Wilno. — Artyści warszawscy 
wyjechali już z Wilna, gdzie cie- 

szyli się wyjątkowem powodze- 
niem. Powodzenie to było łatwe 
do przewidzenia. Wilno jest cen- 

trem polskości na Litwie, a przy- 
tem — poza żydostwem — na 

wskrośl nasze. Zresztą wszyst- 
kiem zajęła się rodzina lir. Tysz- 
kiewizów, podejmują- 
ca, gorsząca, tak na 

wsi, -w prawdziwie królew- 
skiej rezydencyi w Landwarowie, 
jak w pałacu Tyszkiewiczów w 

Wilnie, nietylko osoby do teatru 

należące, ale całe towarzystwo 
polskie, inteligencyę i korespon- 
dentów — a nawet urządzająca 
zbiorową wycieczkę do ruin zam- 

ku Gedyminowego. Czysty do- 

chód na cel dobroczynny, na jaki 
grali artyści warszawscy, wy- 
niósł około 6000 rubli. Teatr był 
za każdym razem przepełniony. 
Najwięcej owacy i zgotowano Bo- 
lesławowi Leszczyńskiemu, osta- 

tniemu z żyjących i grających do- 

tąd aktorów, który do roku 1863 
należał jeszcze do składu dawne- 

go teatru wileńskiego. Po 42 la" 

tach przerwy pojechał tam i 

znów grał. Pomimo siedmdzie- 

siątki jest on czerstwy, -Silny, 
zdrów, pełen życia, a do ról bo- 

haterskich nie ma w Polsce rów- 

nego sobie. 

Już po zamknięciu teatru pol- 
skiego w Wilnie pozostał jeszcze 
Leszczyński przez rok konserwa- 
torem rekwizytów teatralnych. Z 

temłączy się wspomnienie brzmią- 
ce anegdotycznie, a jednak praw- 
dziwe. Kiedy Murawiew wydał 
rozporządzenie, że każdy, u kogo 
znajdą broń, będzie karany śmier- 

cią lub zesłaniem na Sybir, umy- 

ślił Leszczyński, wraz ze swym 

pomocnikiem, że wszystkie stare 

pistolety, szable i wszelką broń 

rekwizytową, zresztą niezbyt 
obfitą, trzeba gdzieś zaprzepaścić. 
W tym celu zrobili dwa worki, 

włożyli w nie przedmioty nie- 

bezpieczne" i chyłkiem o zmroku 

przekradli się za miasto, do łazie- 

nek na Wilii, gdzie zatopili broń. 

Nieszczęście chciało, że zaraz po 

nich kąpał się w tej samej łazien- 

ce jakiś urzędnik rosyjski, czy 

wrższy oficer. Nastąpił na jakiś 
podejrzany przedmiot i zranił się 
w nogę. Podniósł zaraz gwałt, 
wszczęła się awantura, śledztwo 

Wyciągnięto worki z wody 
broń!.. Właściciel łazienek, żyd, 
nie umiej-c rzeczy wytłomaczyć, 
pcrzedl (Jo kozy. Dopiero po paru 
dniach go wypuszczono, gdy prze- 
konano się, że to rekwizyta tea- 

t:a'i!ia. 
Poznań. — Z Poznania dono- 

szą o strasznem wypadku znęca- 

nia się nad żołnierzami. Wach- 
mistrz Rakuta z 20g0 pułku arty- 

leryi, widząc że rekrut MilecKf 

żle wyczyścił karabin, 'rzucił się 
na niego i kopał w brzuch dopó- 
ty, dopóki nieszczęśliwy nie upadł 
na. ziemię. Milecki umarł w kilka 

godzin. Rakutę odstawiono przed 
sądem wojennym. 

—Z powodu zjazdu biblioteka- 

rzy niemieckich w Poznaniu u- 

rządzono w bibliotece Raczyń- 
skich wystawę najstarszych dru- 

ków i dokumentów polskich. Wy- 
stawa przedstawia się bardzo bo- 

gato pomiędzy innemi zaś zwra- 

cają uwagę: dokument z roku 

1245, kodeks1 z roku 1580 w języ- 
ku ruskim, cały szereg inkunabu- 

łów, kronika rękopiśmienna z 

czasu wrojen szwedzkich, spisana 
przez klasztor panien benedykty- 
nek w Poznaniu, zbiory słowni- 

ków, wiele dyplomów szlachec- 
kich, akty erekecyjne miast W. 

Ks. Poznańskiego i t. p. 

Popiera jole Interes Polski! 

Bracia Szuflitowscy, 
HURTOWNI CROSERNICY 

1'ółnocno-aachodnl ró$r Randolph 
i Deaplainea ulic. 
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F. W. KORALESKI, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwood Bldg. 

Clnrki Mndłsonul. 
Pokoja BOI—803. 

Telefon Maln 8658. 

Mieszkanie: 
730 Milwaokee At* 
Tel. Halsted 1810. 

DR. W. S. SCHRAYER, 
Polski Lekarz I Chirurg. 

441 Noble Sł. Ttl, Monroe 1554• 
Specjalista we wszystkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet i dzincl J«2eli was lani nie u»- 

prvyjdicł» do m»ile. — God/iny ■ fisowe: 
do 9 rnno, od 1—0 wiecr.. Proszą dobrze zau- 

ważyć nr. domu 1 przyjść wprost do oflsu. 

Dr. Welhtrnnb, 
WledeńBki Specjalista. 

CHORZY - 

BUDŹCIE WYLECZENI 
Czy jesMicle zniechęceni dlatego te nie możecie odzy- 

•kać jfft stracone zdrowie? Czy wydaliście wiile doltróW na 

medycyny 1 doktorów? Czy cierpicie z dnia n» dzień bez 

doznania ulgi? .Jeżeli tak, to przyjdźcie do mai* a ja wam 

pokażę juk tnopę 

ty Leczyć whb abyście zostali wyleczeni. "^EJ 

W ubiegłych 15 latach wyleczyłem więcej mężczyzn i 
kobiot uznanych za nieuleczalnych przez innych doktorów, 

aniżeli jakikolwiek Inny apecyalleta w Chlcajrn. W moim o- 

fisie umieezczobe aa najnowsze i najlepoze aparaty elektry- 
czne l chemiczne, wazyetko eo pieniądz kupić może, i eo 

zostało uznanem jako korzyatne tutaj i w Europie dla leczę- 

nia chorych ludzi, można widzieć w moim ofisle, a ja z mej 
-•-« —oh» Itnlria o. 

stroiły nie szczędzą czasu, atarahia ani kosztu aur w» 

sobą cierciąca na jakąkolwiek chorobą przybyła do mojego otlBu na prywatną I poufną naradę; 
nic whb kosztować nie bądzle, a jti przekouam waa ie jeatem w atanle wyleczyć wat abyScl* 
pozostali wyleczeni w krótkim czasie. 

Jeżeli cierpicie n* Chorobę Żoiądta, Wąttabf lnb Kerrk, nie czekajcie, bo trtofcede dostać 

raka i wtedy już niema żadnej pomocy. Wyleczą «-as bezpiecżnle. niezawodnie 1 szybko. 
tli /" przestraszającą chorobą, która zabija wiącej ludzi w jednym roku aniżeli 

wszystkie inne choroby razem wziąte, leczą przez wdychanie najnowszego wynalazku, gazn 

»x>-ti*ollnoWe)jo. Jedna próba pokaże wam jak tego dokonać można. System jest pokrze- 
piony, czujecie eią rozweselonymi, oddychacie lepiej, kaaael ustąpuje, 1 po czaaie jesteście 
zupełnie wyleczeni, 

Jest to nnjwlększy wynalazek bieżącego stulecia, t tylko 
jn sani iv Cli i enęo mnm maszynę <lo wyrabiania tego gnzii. 

Nie pozwólcie aby wam ktoś powiedział że dla waa niema pomocy. Wyleczyłem Wielu 

którym przeznaczono śmierć. 
Cbonibr .Nieirlast— ból w plecach, opadanie macicy, blate opławjr, nieregularność i bole- 

ści w bokach leczą bez operacyi na zawsze. 
Specjalne i Prywatne Chorohr Mętczyzn leczą szybko i aekretnie. Nienaturalne wymioty, 

mojern°l c 
puszczenie uryny, utrata mązkości, są dolegliwości które prądko ustąpują 

Ws*istk|e Chroniczne Choroby, bea wzglądu aa to czy eą taśtarzałe lub uporczywe, wy> 

lec2ą bezpiecznie i ha zawsze. 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
°rf,S0WE: Codziennie od fl rano do 8 wieczorem; w Poniedziałki, śr<V 

dy i I iątki od 9 rauo do i-JO-tej wieczorem. W Niedzielą od 10 rano do 12 w południe. 

Jedyny Polski Specj alista vr Chicago, 

195 WABASH AVENUE, RÓG ADAMS UL. 
Wchód na Wabash Ave. We&cie elewator na 5te p{?trO. 

I— -• ■ MIMU 

MIAŁAM SUCHOTY 
lecz zostałam 

przeszło dwa lata temu przez 

INHALACYE DRA KOCHA, 
70 DEARBORN ULICA. ""KSffiS. 

Miewałam krwiotokl z płac. Dolały mnie ! 

miałam kas-el, któreto żaaen doktor wyleczyć nie zdo- 
łał Mój kaszel był lak dokuczliwy, 26 nie mogłam spać. 
Spluwałam wielką ilość flegmy pochodząc-i spłuet 
miewałam dreszcze i febrę codziennie. Straciłam zna* 
cznie na wadze i stawałam Biq coraz słabszą. 

Nie miałam już żadnej nadziei w wyzdrowienie, kie. 
dr dowiedziałam sią o Inhalacyach Dra Kocha, którego 
biuro znajduje «iq pod numerem 70 Dearborn ul.. róg 
Randolpb. Bez wszelkiej ufności i nadziei zgłosiłam 
się o poradą jedynio dlatego, te była bez u łat na. Ale 

skoro poznałam ów doskonały system kuracyi 1 kiedy 
poczęłam wziewać w moje płuca owe gojące, olejkowe 
pary. wtedy zrozumiałam, te nie dziw li tamte Inn# 
lekarstwa żadnej ulgi mi nie przyniosły. 

Vt7.cz długi czas piłam różne lekarstwa. Z własneed 
doświadczenia czułam li potrzebne ml było lekarstwo 
w rurkach plucowych. 

Przy WZIEWANIU tej lecznlczH pa«y pokttwałam 
wnętrze moich płuc oweml gojącymi olejkami dzień po 
d :iu. aż po niedługim czasie płuca moje poczęły eią 
rozgrzać 1 mogłam oddychać swobodniej 1 lepiej. Ka- 
szel stopniowo ustawał, a taksamo i krwioto* r. płuc. 
Poczęłam odzyskiwać siły 1 nabierać dała. Słowem, w 

przeciągu mniej niż trzech mirstący, odesłali mnie ienarze jaso uzarowion*. 

Wobec tego, że to jest prawdziwy opis mojego wypadku, dlaczegCtbym wiec nie miała poczuwać 
eią do wdzięczności i nie ojtfoslć mojego poswla leżenia dla wskazania diogl innytn ćlerpiącym po- 
dobnie jiik ja cierpiałam ? W azyscy moi sąsiedzi wiedzą o mem prr.edziwnera uzdrowieniu tu opou lfc 

dzianem; oni was taksamo poinformują jeżeli od nich zażądacie potwierdzenia wypadku. A po zba« 

daniu, przekonani o pruwdzie. wy sami przyznacie, te było to wyzdrowienie istotnie przedziwne. 
Z przyjemnością odi owlem na każdy list proszący o lnforraacye i przyjmą kiźdego, ktobjr chciał 

sią zgłosić do mojego mieszkania pod nr. 1412 Medill Avenu«, Chicago, 111. Nazywam si$ Mrs. Efihei 

Hood, a ponieważ życie mi uratowano, więc tcź każdego czasu z ch<jcią opowiem o dobroczynnych le- 

karzach którzy mnie uzdrowili. 

Wyszło co tylko okazałe dzieło 
w dwóch tomach p. t. 

POLSKI 
Z ILLUSTRACYAMI 

przez JULIANA BACZYŃSKIEGO. 

Dzieło to, objętości 944 stronnic, 
zawiera około 200 pięknych illu- 

stracyi, które przedstawiają por- 

trety królów, hetmanów, wybi- 
tnych mężów, zabytki history- 
czne, jak zbroje, starożytne zamki 

epizody z bitew i wiele mapek. 
Dzieło opracowane starannie 

podług najnowszych źródeł, na- 

pisane językiem czysto-polskim 
przystępnie i zajmująco. 

Cena egzemplarza 
oprawnego $2.50. 

Opłata poczty 
220. 

NABYĆ MOŻNA W ADMINI8TRAOYI 

Dziennika Chicagoskiego, 
141—143 W. Dlvlslon Ulica, 

OHIOAGO, ILL. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ I CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 687 Milwaukee At. 
GODZINY: Od 8—12 rano. Od 2—6 po poŁ 

1 po 7-mej wieczorem. 
( TKLKKOJf MUNUUK 2480. — 

Mrm» >ilctoa« * nki tS78. 

A116. BURKĘ, T™ 
OłMjrtjr daob damo 1 powlp lit koMtoWtć 
bądrle rłpefaćya. — Materyały di dach. 

Oti I »kMi 100-104 W. S«p«H0r8t. 


