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KALENDARZYK. 

Jutro, 6 sierpnia: Niedziela 8 po 

światkach. — Przemienie Pańskie. — 

6w. Sykstusa. 
Pojutrze, 7 sierpnia: św. Kajetama 

w Afry. — św. Róży. 
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PRZEGLĄD 
POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ. 

Chicago, 5go sierpnia. 
Na polu bitew w Mandżuryi 

zaszedł fakt, który może mieć po- 
ważne następstwa: generał Mi- 

szczenko' dowódzca kozackiej ja- 
zdy zachodniego rosyjskiego 
skrzydła, wpadł z całym swym 
czambułem do Mongolii, zapuśicił 
się w nią dość głęboko, splądro- 
wał po kozacku, zabrał co niógł, 
resztę spalił i wrócił do swoich. 

Napadł tedy na ziemię chińską i 

przeszedł po niej jak niszcząca 
burza. Rosyanie tak usprawiedli- 
wiają tę wyprawę: Mongolia jest 
krajem na pół zależnym od Chin* 

bo jej książęta płacą tylko haracz 

bogdychanowi i dają mu kilka 

chorągwi jazdy, a jak się rządzą 
na swych obszarach, to już do 
Chin nie należy. Z pośród siebie 

wybierają oni jednego księcia, a- 

by im przewodniczył, godził we- 

wnętrzne spory i był w Pekinie 
ich orędownikiem. Niedawno 
zmarł taki wódz mongolskich 
kniaziów, człowiek rozumny, któ- 

ry pilnie dbał o to, aby Mongolia 
nie naruszała neutralności. Po je- 
go zgonie obrano wodzem gorli- 
wego zwolennika Japonii}a od tej 
chwili Mongolia ustawicznie na- 

ruszała neutralność. Nietylko Ja- 
pończycy nabywali w niej wszel- 
ką żywność, ale nawet robili za- 

ciągi wojskowe. Trzeba tedy było 
dać nauczkę mongolskim knia- 

ziom i dlatego generał Miszczen- 

ko wykonał swój najazd. Wódz 
kniaziów dał w swym proteście, 
wniesionym do pekińskiego rzą- 
du* taką odpowiedź na rosyjskie 
uzasadnienie najazdu: Przy 
zmarłym księciu Rosyanie byli 
jakby gospodarzami Mongolii; 
kupowali bydło i pędzili je do 

swojej armii; nabywali także 

zboże, wyprawione skóry i pocią- 
gowe konie. W Urdze założyli 
nadto agenturę, z której rozsyłali 
po całej Mongolii agitatorów, na- 

kłaniających lud do proszenia 
białego cara, aby nad Mongolią, 
rozciągnął swe panowanie. Nowy 
wódz książąt natychmiast wypę- 
dził agitatorów, zamknął w Ur- 
dze rosyjską agencyę» a wszyst- 
kim w kraju zakazał cokolwiek- 
bądź sprzedawać Japończykom i 

Rosyanom. Otóż mściwy Misz- 
czenko, który teraz nie ma czem 

karmić swych koni, najechał jak 
nocny zbój na wschodnią Mongo- 
lię, ludzi pomordował, bydło u- 

prowadził, a usłusy popalił. 
Oczywiśicie w Pekinie nikt się 

nie poważy dochodzić' po czyjej 
stronie słuszność, bo zresztą taka 

fatyga była zbyteczna. Chiny na- 

wet nie zaprotestują przeciw na- 

jazdowi gen. Miszczenki. Ale 
kniaziowie mongolscy zapewne 
poczną wspierać Japończyków 
oddziałami chunchuzów. Nadto 
nasuwa się tu jeszcze zagadnie- 
nie, czy istotnie Rosya nie zamie- 
rza powetować swoich strat w 

Mandżuryi zaborem Mongolii, 
kraju bardzo rozległego, który 
się ciągnie prawie od jeziora Baj- 
kalskiego do prowincyi Peczyli, 
w której leży Pekin. Od wscho- 
dnio południowej granicy Mon- 

golii do zatoki Peczyli stosunko- i 

wo bardzo blizko. więc Rosya, u- j 
trąciwszy Port Artura i Dalny, 
mogłaby z czasem sięgnąć po zna- 

cznie lejsze forty Szanhajkwan i 

Taku. Poruszył to zagadnienie 
baron Siebold, były austryacki 
generalny konsul w Szangaju, a 

potem radca ambasady w Tokio, 
od niedawna zaś emeryt, miesz- 

kający w Wiedniu. Ogłosił on 

swe zapatrywania na rezultat ro- 

kowań o pokój między Japonią a 

Rosyą. Jego zdaniem> układy po- 
kojowe potrwają długo, bo jest 
do rozwiązania mnóstwo nie- 

zmiernie ważnych kwestyj. Japo- 
nia zgodzi się tylko na taki po- 

kój, który zapewni jej trwałe i 

długie bezpieczeństwo od strony 

Rosyi. Takiego pokoju, któryby 
trwał dziesięć lub dwadzieścia lat, 
a ułatwiał caratowi nadzieje na 

odwet, ona nie podpisze. .Podczas 

układów z pewnością będzie mo- 

wa o Mongolii, bo już przed paru 
miesiącami mówiono w sferach 

dyplomatycznych na azyatyckim 
Wschodzie, że Rosya zgodzi się 
oddać Japonii na własność Mand- 

żuryę w zamian za Mongolię. Dla 

tego właśnie rząd chiński, oba- 

wiający się o całość swego pań- 
stwa, domagał się udziału w ukła- 

dach pokojowych, lubo wiedział, 
że jego życzenie nie będzie speł- 
nione. Niepodobna jednak przy- 

puszczać, żeby Japonia zezwoliła 
caratowi uszczuplić Chiny, a to 

nietylko z powodów ideowych, 
lecz jeszcze ze względu na wła- 

sne w przyszłości bezpieczeń- 
stwo. 
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UWAGI. 

Pessymiści, którzy nie wierzą 
w pokój, opierają swoje domysły 
na następujących faktach: Gene- 

rał Liniewicz zatelegrafował do 

cara prośbę, aby p. Witte cią- 
gnął rokowania, dopóki na wido- 

wni wojny nie skończy się ruch 

zaczepny, do którego niebawem 

przystąpi armia rosyjska. Generał 

wyraził w owym telegramie głę- 
bokie przekonanie, że rozbije ar- 

mię Oyamy, a silne stronnictwo 

zwolenników prowadzenia wojny 
dołączyło od siebie mnóstwo ar- 

gumentów na dowód, że się Li- 

niewicz nie łudzi. Na złamanego 
niepowodzeniami cara tak podzia- 
łał ten nowy promyk nadziei, że 

na pożegnalnej audyencyi wrę- 

czył p. Wittemu telegram Linie- 
wicza i rzekł: "Oto dla pana głó- 
wna dyrektywa." P. Witte udał 

się do carowej z prośbą, aby prze- 
konywała cara o konieczności po- 
koju, i potem pojechał bez wiary 
w powodzenie swej misyi. Zaled- 
wie odjechał, ogłoszono w Peters- 

burgu rozkaz nowego ministra 

wojny generała Redygera o po- 

borze tegorocznych rekrutów. 

ZwykleRosya powołuje pod broń 
od i8ociu do 220tu tysięcy re- 

krutów, chociaż obowiązanych 
do służby ma co rok dwa razy ty- 
lu. Tym razem kazał minister 

wojny wciągnąć do szeregów 
475,24Óciu poborowych, chociaż 

swej stałej armii europejskiej Ro- 

sya dotychczas prawie nie tknęła, 
bo, jak wiadomo, posyłała na 

Wschód azyatycki głównie rezer- 

wistów. Podwójnie liczny pobór 
rekrutów dowodzi zatem, że Ro- 

sya postanowiła natychmiast po 

wojnie postawić swą zbrójność 
na wysokiej stopie, chociaż finan- 

sowo i ekonomicznie jest wyczer- 

pana. Stąd nader prawdopodobny 
wniosek» że chce bez zwłoki się 
przygotować do nowej wojny o 

odzyskanie utraconego, a tak wa- 

żnego dla niej stanowiska na Da- 
lekim Wschodzie. 
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Wobec tego rząd mikada posłał 
swemu pełnomocnikowi dodatko- 

wy warunek, który ma być posta- 

wiony p. Wattemu. Oto, w trak- 
tacie pokojowym zobowiąże się 
Rosya nie budować drugiego to- 
ru na całej kolei syberyjskiej, po- 
czynając od Czelabińska tuż za 

Uralem. Taki warunek jest nie- 
zmiernie uciążliwy nietylko pod 
względem militarnym, jedynie 
ważnym dla Japonii, ale także pod 
względem ekonomicznym dla Sy- 
beryi» więc oczywiście on jeden, ; 
nie licząc już wszystkich innych, 
może zniechęcić Rosyę do pokoju 
jeżeli ona ma jeszcze możność 
prowadzenia wojny. Stronnictwo 
wojenne widocznie sądzi, że ta 

możność istnieje, bo oto odrzuco- 
no w Petersburgu oferty dwóch 
kapitalistycznych syndykatów — i 

jednego niemieckiego, a drugiego 
anglo holederskiego, — które 

ofiarowały się carowi z pożycz- j 
ką trzech miliardów franków na 

zap^aceniej kontrybucji. W: Pe- 

tersburgu powiedziano oferen- 
tom' że nie czas jeszcze zastana- 

wiać się nad potrzebą takiej po- 
życzki. Te fakta wskazują, że w 

Petersburgu nie są jeszcze zdecy- 
dowani na pokój jeżeliby wypadło 
drogo zań zapłacić. 

Zdecydują się tam zapewne po 
bitwie, którą Liniewicz przyrze- 
ka stoczyć i wygrać. Spójrzmy te- 

dy, od czego ona zależy i kiedy 
można jej się spodziewać. 
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Armia rosyjska jest otoczona 

na z trzech stron przez Japoń- 
czyków, oficerów brak, a ci co 

jeszcze są» nic nie umieją i w do- 
datku się zapijają, konie, wychu- 
dłe i okaleczone, nie mogą ciągnąć 
armat, — kozackich padło tak du- 

żo, że z każdych trzech sotni zło- 

żono pełną jedną» i w końcu żoł- 
nierze bić się nie chcą. O uzbro- 

jeniu Władywostoku dochodzą 
wiadomości równie złe* a jak 
wprawdzie wzniesiono wiele wy- 
sokich fortów, ale ułożono je z 

wo-rków inapejniortych ziemią i 

przytwierdzonych jeden do dru- 

giego kołami. Otóż takie szańce, 
zwane "polowymi" dawniej były 
bardzo używane, ale przy dzisiej- 
szej sile armatnich pocisków już 
nie tworzą dostatecznej zasłony i 

prędko się rozsypują. Można zaś 

uważać za rzecz pewną, że innych 
trwalszych. Rosyanie zbudować 
nie mogli* bo obwód Władywo- 
stoku, leżącego na równinie jest 
baruzo wielki, a robotników mie- 

li oni nie wielu i to tylko chiń- 

skich, z którymi nic bardzo mogli 
się porozumiewać. Właściwie te- 

dy otoczyli miasto tylko baryka- 
dą, stosowną do walki rewolucyj- 
nej na ulicach jakiegoś miasta- 

ale nie do obrony od oblegającej 
armii. A utrzymują koresponden- 
ci z Tokio, że oblężenie nieba- 

wem się zacznie. Na morzu przed 
Władywostokiem już krąży flo- 

ta Togi, naprawiona odświeżona 

po bitwie pod Tsuszimą, od stro- 

ny zaś lądu posuwa się korpus 
Hasegawy, o którym rosyjscy ko- 

respondenci donoszą, że dawną 
powolność zmienił teraz na ruchy 
prędkie i stanowcze. Słowem, wy- 

gląda tak, że Japończycy, zarów- 

no stojący przed armią Liniewi- 

cza, jak przeznaczeni do oblęga- 
nia Władywostoku, uszykowali 
się w .ten sposób» iżby mogli za- 

dać cios prędki i stanowczy, je- 
żeli się rozbiją rokowrania o po- 

kój. Podobno Roosovelt znowu 

parę dni temu zabiegał w Tokio 

o zawieszenie broni i to na ży- 
czenie cara, ale odpowiedziano 
mu, że każdy rozejm musi być 
wypowiedziany i wtedy dopiero 
wolno rozpocząć kroki nieprzyja- 
cielskie, na takie zaś ceremonie 
nie pozwala sytuacya, więc też 

Japończycy nie przystaną na ro- 

zejm. ale przyrzekają wziąć broń 

do nogi i tak ją trzymać aż do 

chwili, w której się przekonają o 

bezpłodności rokowań. 

Z tego wynika, że Rosyanie, 
przystępując do rokowań, są 

pod obuchem, zupełnie jak Fran- 

cuzi w r. i87iym, kiedy Niemcy 
stali pod Paryżem. A jak wów- 

czas Favre, za to, że układał się 
z Bismarckiem o warunki kapitu- 
lacyi, chociaż wytargował u nie- 

go wszystko, co było można, je- 
dnak zniknął z widowni politycz- 
nej z Japonią, będzie łabędzim 
śpiewem politycznej działalności 

Wittego. Jego pełnomocnictwo — 

to dla Rosyi pokoi, ale dla niego 
samego — to grób karcery. Tak 

chciał legion czynowniczych fi- 

gur,których on o całą głowę prze- 
rasta. Lecz chociaż usuną ęo, sa- 

mi jednak się nie uratują. Odesz- 
li już minister wojny Sachurów, 
minister marynarki Avclan, i A- 
leksiejew i w. ks. Aleksy, i Po- ( 
biedonoscew; niebawem mają o- 

dcjść ministrowie Lamsdorff, Bu- 

łygin i Kokowcew. A któż może 

powiedzieć, że na tem się skończy 
po zawarciu pokoju pewnie spo- 
łeczeństwo powie rządowi: Teraz 
Ł?ę porachujemy 1 
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Sezon na zielone jabłka 
już nadszedł, wiec młodzież na- 

szego kraju bez wątpienia zacz- 

nie jadać takowe. Mądra matka 

zaopatrzy familijną skrzynię me- 

dyczną w butelkę dobrego lekar- 

stwa na cholerę i biegunkę, po- 
nieważ spustoszenia wyrządzone 
przez cholerę morbus, dysente- 
ryę i latowe dolegliwości są nie- 

małej wagi dla rodziców i cier- 

piących. Severy Lekarstwo na 

Cholerę i Biegunkę jest czystą 
medycyną, niezrównaną pod 
względem łagodzących efektów i 

stałej ulgi» która natychmiast da- 

je. Pan M. F. Gallas z Sioux Ci- 

ty pisze: "Moje dzieci były bar- 

dzo chore na biegunkę, a chociaż 

doktorzy je leczyli, jednakowoż 
nie zdołali pomódz cierpiącym. 
Pomimo tego Severy Lekarstwo 
na Cholerę i Biegunkę je wyle- 

czyło. Przyjmij moje dzięki". Ce- 
na 25 i 50 centów. Do nabycia u 

wszystkich aptekarzy albo od W. 

F. Severa Co., Cedar Rapids, Io- 

wa. 
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Witte a żydzi amerykańscy. 
Znany adwokat chicagoski A- 

dolph Kraus zamierza udać się 
na czele komitetu żydowskiego 
-związku B'nai B'rith do pełnomo- 
cnika cara, Witte'go, ażeby wsta- 

wić się u niego za żydami w Ro- 

syi i prosić o postaranie się, by 
tymże dano sposobność do lep- 
szego kształcenia się i aby w ogó- 
le przeprowadzono w Rosyi re- 

formy na korzyść żydów tamtej- 
szych. 

Rosyjski konsul w Chicago, 
baron Schlippenbach ułatwił 

Krausowi porozumienie się z Wit- 

tem, który już oświadczył goto- 
wość przyjęcia deputacyi żydow- 
skiej. Czas, w którym odbędzie 
się audyencya, oznaczy Witte i 

niewiadomo, zzy nastąpi to w 

czasie rokowań pokojowych, czy 

też dopiero po ich zakończeniu. 
Kraus wyjechał onegdaj do New 

Yorku, ażeby o ile możności wi- 
dzieć się z Witte'm i pozyskać od 

niego oznaczenie czasu audyen- 
cyi. Przedtem telegraficznie po- 
rozumiał się z różnymi wybitny- 
mi żydami i reprezentantami wy- 
żej wymienionego związku, i o i- 

le słychać, do deputacyi oprócz 
Krausa należeć będą Simon Wolf 

z Waszyngtonu, jakoteż z New 
Yorku J. B. Klein, Oscar Straus 
i Jacob H. Schiff. 
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Chcieć i módz. 

Wiecznieśmy smutni i wiecznieśmy 
łzawi, 

A świat, jak kroczył, kroczy swoją 
drogą— 

Ni z nami plącze, ni się nami bawi. 
Zawsze są tacy, co chcą i co mogą, 
I ci, co mają, i ci, co mieć pragną, 
I z hardem czołem i co karku nagną! 

Zawsześmy smutni i zawsześmy sami, 
Zawsze za losem, albo mimo losu, 
Zawsze na ścieżkach, oroszonych łza- 

mi, 
Wyczekujący zbawczego odgłosu, 
Zawsze za każdym goniący szelestem, 
Gdy wszystko żywe ma swe .własne: 

"Jestem!" 

Zawsześmy smutni, samotni i w ciszy, 
Zawsze za obcem utęsknieni echem, 
A świat, co tylko własne "jestem" sły- 

szy, 

Idzie i mija z litosnym uśmiechem, 
Bo mu ni bólem jesteśmy, ni trwogą, 
Lecz z tych, co nie chcą chrzcić i 

módz nie mogą. 
El. 

Wypożyczam IVjpuc.juc.uill robotnikom. 
Jeżeli chcecie pieniędzy 1 przyjaciela, przyjdici® 
do mnie, wypożyczam własne swoje pieniądze na 
meble, fortepian, konie i wozy, bez zabrania ta- 
kowych z waszych rąk. Dam cwarancyę, jeżeli 
chcecie, że wasze meble nie bęaą zabrano z comu, 
gdyż Ja wypożyczam plrriądze, aby odbierać pro- 
cent, a niH ażeby zabierać sprzęty. Dlatego nis 

£ ot rzebu jecie obawiać się o wasze mebl* i t. n. 

lojąspecyalnością jest wypożyczani® od $20 do 
$200 i mopą i® wam dać tego samego dnia, w któ» 
ryin je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy- 
płaty albo też tylko procent a suma-może stać tak 
długo iak wam Biq bedzie podobało. Jeżeli teraa 

potrzebujecie pienięazy, to ja wam j® pożyczy, 
albo leżelibyście chcieli zapłacić coście winni, to 
przyjdźcie do mnie i rozmówcie siq ze mmi, * 
przekonacie się, że ze mną łatwy jest interei do 
uitwi.au. L FRENCH. « Dearboro St 
foty ii. J. «saiŁS«J. ?oUU 61«fc. 

BACZNOŚĆ!! BACZNOŚĆ!! 
Rzecz dla wszystkich Polaków 

wysoce interesująca i wiel- 
ce korzystna! 
Wstęp wolny! 

Kompania kolonizacyjna na 164 
f Randolph str., room 1. dla ludu 

polskiego urządza w sobotę dnia 
5 sierpnia w hali mniejszej 
Schoenhofena, przy ulicy Milwau 

kee, róg Ashland 
WIELKIE PRZEDSTAWIE- 

NIE, 
obrazów świetlnych, zdjętych z 

prześlicznych okolic północno 
zachodniego Wisconsinu, gdzie 
właśnie zamyślamy skierować Po- 

laków, pi a gnący cli osiedlić się na 

farmach. 

Kompania rozporządza przeszło 
750 tysiącami akrów najlepszego 
gruntu, o wybornej glebie, wy- 
sokopiennym lesie, obfitem nawo- 

dzieniu i łagodnym klimacie. 
Wszystkie korzyści, pożytki i 

piękności kraju tego przedstawia- 
ją piękne obrazy nasze, którym 
towarzyszy wyczerpujący odczyt. 

Na przedstawienie to zapra- 

szamy wszystkich Polaków, któ- 

rych sprawa ta obchodzi. 

Wstęp zupełnie bezpłatnie. 
Żadnych zobowiązań nie wyma- 

gamy. 

Początek o godzinie 7:30 wiecz. 

Przyjdźcie wszyscy! — Nie poża- 
łujecie ! 

UWAGA: 

Drugie przedstawienie połą- 
czone z odczytem odbędzie się w 

niedzielę, dnia 6go sierpnia wie- 

czorem, o godz. 7:30 w hali "Li- 

berty" pod nr. 63 Emma ul. 5S 
o 

Kazimierzowo. 
W starej i odpowiedzialnej A- 

gencyi Jana A. Przybysz and Co. 

pn. 814 Milwaukee ave. tysiące 
kart okrętowych i kilka set tysię- 
cy dolarów wysłano do starego 

kraju i ani cent z tego nie zginął. 
— Wysełajcie wasze pieniądze i 

kupujcie szyfkarty tam, gdzie 
jesteście pewni że zostaniecie rze- 

telnie i sumiennie obsłużeni. 5S 
o 

Po najlepsze szczero złote 
ślubne obrączki idźcie do jedyne- 
go polskiego składu zegarmistrzo- 
wskiego na Milwaukee ave.—do 

M. Wojteekiego, 
x 677 Milwaukee ave. 

o 

Bardzo Ważne! 

Zawiadamiam Szan. Publicz- 
ność iż z dniem igo sierpnia ob- 

jąłem tak zwany "ioc" Malt Mar- 
row" Salon, znajdujący się pod 
nr. 769 Milwaukee ave., róg Clea- 

ver, a zaopatrzony w najlepsze 
krajowe i importowane towary. 

Polecając się łaskiwej pamięci 
pozostaję 

Z szacunkiem 
Teodor Giese. 

Oznajmienie. 
Niniejszem zapraszam wszy* 

stkich moich przyjaciół i znajo- 
mych do mojego nowego salonu 

pn. 733 North Wood ulica. róg 
Elk Grove ave. Mam zawsze 

świeże i czyste piwo, wyborne wi- 

na i likiery, oraz smaczną prze- 
kąskę. 

Z szacunkiem 
August KunkeL 

■ o 

Drugi Wielki Piknik 
urządzony staraniem chórów ko- 

ścioła górnego i -dolnego, oraz 

Klubu Muzyczno Literackiego 
Imienia Leona XIII, z parafii św. 

Stanisława Kostki, odbędzie się 
po południu i wieczorem w sobo- 

tę, dnia i2go sierpnia, br. w od- 

grodzić Excelsior, róg Elston ave. 

i Irving Park blvd. Cena biletu 

25 c. od osoby. 
o 

UWAGA. 
Dzisiaj, po raz pierwszy, poda- 

jemy krótkie notatki naszego re- 

portera. "Dziennik" wciąż idzie 

naprzód i odtąd stale. kilka razy 
w tygodniu, pojawiać się będą po- 
dobne krótkie wiadomości o pol- 
skich -dzielnicach—małych wyda- 
rzeniach między chicagoską Po- 

| lonią. Notatki takie będą nietyl- 
ko z okolicy kościoła św. Stani- 
sława Kostki, — lecz także z in- 

nych parafij. Nie zapomnimy o 

Kantowie. Maryanowie, 
J a d w i g o w i e, Wojcie- 
chowie. Annowie, Kazimierzowie, 
Józqfowife, Józefatowie,, Bri-dge- 
porcie i innych, a od czasu do 

czasu zaglądniemy także do 
South Chicago. 

Robimy to wszystko w tem 

przekonaniu, że podobne wiado- 

mości będą pożądane i interesują- 
ce dla czytelników "Dziennika 

Chicagoskiego". 
o 

Ekskursyę do Św. Wzgórza. 
— do cudownego miejsca przy 
Ritcli field, Wisconsin, urządza 
kolej Wisconsin Central w po- 

niedziałek, dnia i4go sierpnia, br. 

Pociągi opuszczają stacyę central- 

ną przy I2tej ulicy i Park Row» 
o godzinie 8135 rano i 1130 po po- 
łudniu. Wziąć jakąkolwiek "ka- 

rę" do miasta, potem "karę" Cot- 

tage Grove ave. na Wabash ave. 

aż do I2tej ul. i iść pieszo 1 blok 
na wschód do stacyi. Bilety nabyć 
można w miejskim ofisie bileto- 

wym, 204 South Clark ul.; na 

stacyi przy I2tej ul. i Park Row; 

John P. Daleiden, 299 E. North 

ave.; A. J. Walser, 638 Southport 
ave.; w księgarni Brockera, 59 E. 

Polk ulica. x 

I o— 

j Dziwny sen. 
— Cóżeś tak wzburzony? 

I /— Wyobraź sobie: tymi dniami by- 
łem nieco niezdrów; w nocy śni mi 

się kufel z piwem, a na nim napis: 
"Co dwie godziny po łyżeczce stoło- 
wej." 

WOJNA Z SUCHOTAMI 
ASTMĄ, BRONCH1TIS i KATAREM. 

DRA KOCHA PRZEDZIWNY WYNALAZEK. 

Nieomal wszyscy lekarze przyznają, źo Dra 
Kocha Tuberkulina do Wz.iewanU wylicza z Su- 
chot jeżeli bywa zastosowaną bezpośrednio na za- 
rodki choroby. 

Wielki specyalinta chorńb puebotniczych, Dr. 
Edward Koch, odkrył 6w przedziwny aparat (wy- 
żej przedstawiony), za pośrednictwem ktńrego 
"Tuberkulina" w łączności z pojącymi oliwami, 
zostaje zamienianą w parą w tym celu, aby owe 

leczące pary mogły być wzitwane wproet do płuc 
i rurek oddechowych, zabijając zarodki i trwało 
usuwając wszelkie trucizny suchotnicze z orga- 
nizmu. 

Doktorzy w Zakładach Kocha przez cale życie 
czynili glnbokle 1 wyczerpujące badania wszela- 
kich chorób piersiowych, jak Suchoty, Katar, 

Astma i Bronchitis, i setki pacjentów zaniecha- 
nych jako nieuleczalni stanowią dzisiaj żyjące po- 
mniki ich lekarskiego powodzeuia. 

Stara metoda przyjmowania lekarstwa do żołą- 
dku dla leczenia chorób płucowych znajduje obe- 
cnie bardzo małe zastosowani')*. Natomiast me- 
toda wziewania spotkała się z wielkiein powodze- 
niem od chwili jel zaprowadzenia z przed blisko 
d/.iewięciu laty, oa której to czasu setki pacjen- 
tów zostało uzdrowionych z chorób płucowych. 
Chicagoskl Zakład Kocha znajduje się pa. 70 
przy Dearborn ulicy. 

Suchoty zakradają się na swą oflarę Jak złodziej 
nocny, i zanim cierpiąc*' apo6tr/eż« właściwy 
etan zdrowia swego, wydzieliny katarowe jus* tałc 
dalece pozatruwały rurki oddechowe iego płuc, ż# 

te poczynają się rozrywać i rozkładać, a cierpiący 
staje się mimowolną ofiarą niszczących sku- 
tków tej straszliwej choroby. Przypadłości płu- 
cowe zwykle biorą swój początek z kataru w n> 
sie lub gardle. 

i w samej rzeczy, katar znany jest Jako nieza- 
wodny zwiastun nietylko samych euchot, ale tak- 

że astmy, bronchitls i głuchoty. Każdy myśląc? 
człowiek wie,że lekarstwa przyjmowane fe żołąd- 
ka nie uzdrawiają z tychże chorób. 

Frzestańcie brać lekarstwa do żołądka. lekar- 
stwa na płuca eą zawsze szkodliwo żołądkowi. 
Pacyenci (-cłaszający się o kuracyę w Zakładzie 
Kocha, 70 D<-arborii ulica, otrzymują poradę, eg- 
zaininacyę i jedno leczenie darmo. Jeżeli mu 

możecie przybyć, to piszcie po szczegółowe obja- 
śnienie Kocha Kuracyl Domowej Pacyencibiorą- 
cy Kuracyę. Kocha otrzymuje usługi najlepszych 
ebecyalistów, razem ze wszystkiem cokolwiek aa- 
uka dokonała, podczas kiedy opłaty są mniejsze 
aniżeli u zwykłych lekarzy. 

X> 1=1. Jk. KOCJ±l A, 
™ 

70 DEARBORMT U3j, róg Handolph ul. Pokój 9.-Weźcie elewator. 

Godziny oflsowe od 10 do 0; w Niedzielę od 10 do 8. W Poniedziałki, środy 1 Piątki, od 10 do 8 wiece. 

t \ i T~\ i różneml mate- 

Pokrywamy Dachy 
==============— =—;—;—- 7 wą, blachą po- 

zynkowaną,że- 
lazną 1 t. p., również pokrywamy dHchy żwirowe, papowe, szędzla- 
łowe i szyfrowe. Zakładamy ryny różnej wielkości ł jakości, po 
cenach umiar- 
kowanych. THE PROGRESS ROOFING CO. 

0. s. Brodowski, zarządca. ,54 w. D1YIS10N DL. róg Holt Ave. 


