
ECHA Z ROSYL 

Z Teodozyi na Krymie dono- 

szą. że gdy tamtejszy gen-erał 
brygady odbywał przegląd wileń- 

skiego pułku piechoty, dobosz Jo- 
sek Moczydłower, żyd, nabił ka- 

rabin i dał 4 strzały do komen- 

danta pułku, pułkownika Giercy- 
ka. Kule chybiły pułkownika, na- 

tomiast zabiły podoficera Tatary- 
nowa i zraniły ciężko porucznika 
Drozina. Moczydłowera pochwy- 
cono i odstawiono do więzienia. 
^Żołnierze zamierzali zabić go na 

miejscu bez sądu. 
* 

Korespondent "Timesa" z Mo- 

skwy donosi niektóre szczegóły o 

przebiegu pierwszego posiedze- 
nia kongresu ziemstw. 

Posiedzenie zagaił prezes 
ziemstwa moskiewskiego Goło- 
win» następnie dopiero wybrano 
przez aklamacyę jednogłośnie 
prezesem kongresu hr. Heydena, 
wiceprezydentami Gołowina, Sze- 
tkina i Pietrunkiewicza. Obrady 
odbywają się w prywatnych salo- 
nach księcia Dołgorukiego. W 
chwili otwarcia kongresu zebrała 

się przed pałacem ks. Dołgorukie- 
go mała tylko grupa osób, ponie- 
waż ogół publiczności nie wie- 

dział, o której godzinie i gdzie 
nastąpi zagajenie obrad. Zale- 
dwie atoli przystąpiono do wery- 

fikacyi mandatów członków kon- 

gresu, których jest 284 doniesio- 

no zebranym, że policya wtargnę- 
ła do pałacu, co wielkie wywołało 
oburzenie. Gospodarz domu, ks. 

Paweł Dołgoruki, syn ochmistrza 
dworu carskiego» oświadczył na- 

tychmiast, że policya nie ma pra- 
wa wchodzić do jego prywatnego 
mieszkania. Mimo to po chwili 
wszedł do salonu policmajster w 

towarzystwie kilku policyantów 
i zawołał: 

"Proszę zamknąć ten parla- 
ment !'' 

Słowa te większe jeszcze wy- 

wołały oburzenie. Prezes kongre- 
su zapytał: Z czyjego rozkazu 

przybywa policmajster na zebra- 

nie, — poczem powołał się na 

mowę cara, wypowiedzianą do 

deputacyi ziemstw, a wiec do nie- 

go, ks. Trubeckiego. Dołgorukie- 
go i innych, a w końcu oświad- 

czył, że w obec tych słów cesar- 

skich nie ustąpi przed nielegal- 
nym krokiem policyi. Wówczas 

ze wszystkich stron zaczęto wołać 

do policmajstra: ''Gdzie masz 

żandarmów, gdzie masz koza- 

ków?" Następnie przyszedł do 

skutku kompromis z policyą. Po- 

licmajster udał się do sąsiedniego 
salonu, gdzie spisywał nazwiska 

wszystkich obecnych* ci zaś do- 

browolnie i chętnie podawali swo- 

je nazwiska. Po odejściu policyi 
rozpoczęły się bardzo ożywione 
rozprawy. Zaraz na wstępie u- 

chwalono energiczny protest 
przeciwko temu wtargnięciu po- 

licyi do domu prywatnego. Gdy 
następnie książę Kurotkin Ro- 
stowski oświadszył, że należy 
skonstatować, iż kongres nie so- 

lidaryzuje się z tymi, którzy pra- 

gną Rosyę c^wobodzić przez 
zbrodnię, odezwały się znów li- 

czne groźne protesty; mniemano 

bowiem, że mówca występuje 
przeciwko ostatnim zamachom. 

Zgromadzenie uspokoiło się do- 

piero' gdy książę wyjaśnił i spro- 
stował swoje wywody. Obrady 
kongresu potrwają 3 do 4 dni. 

Po upływie kilku godzin, gdy 
rozeszła się wieść, że kongres ob- 

raduje, zebrały się przed pałacem 
księcia Dołgorukiego olbrzymie | 
tłumy, które wznosiły okrzyki na 

cześć wybitnych delegatów 
ziemstw. 

* 

Pewien oficer z armii rosyj- 
skiej na Dalekim Wschodzie pi- 
sze w "Birżewych Wiedomo- 
stiach": 

Zdarzyło się wieczorem po je- 
dnej z przegranych jak zwykle 
bitew. Znajdowaliśmy się w obo- 

zie. Dokoła ponure twarze, drżą- 
ce spojrzenia» ranni i śmiertelnie 
wyczerpani ludzie. Na dobitek 
niema co jeść. Ani okruszny 
chleba, ani szczapy drzewa na o- 

gień. Nawet lazaretu w pobliżu 
niema. Furgony przepadły literal- 

nie, jak pod ziemię. Nikt nie wie- 

dział, gdzie się podziały. Dwa- 
dzieścia pięć stopni mrozu ściąga 
ftkórg, która jekt 

w żyłach zdaje się unosić kawał- 
ki lodu. Kłuje i .piecze. 

W takich warunkach pozostać 
bez ruchu lub usnąć — to pewna 
śimierć. Wielu, bardzo wielu zna- 

lazło ją tej nocy. Przedstawcie 
sobie» jeżeli możecie, nasze okro- 

pne położenie. Wyobraźcie sobie 
dziesięć tysięcy ludzi stłoczonych 
w jednę wielką nieruchomą kupą. 
Ani jeden okrzyk, ani jedno sło- 
wo nie wydobywa się z tej ogro- 
mnej masy ludzkiej. Nawet nikt 

szeptać nie może i nie chce. 

Maroderzy, którzy dowlekali 
się do obozu, opowiadali, że do- 
koła słyszeli straszliwe jęki ran- 

nych, którzy» oderwani od swych 
oddziałów, pozostali na tych 
pustkowiach na straszną, mroźną 
i czarną noc. 

Chcieli ich sprowadzić do obo- 
zu, ale nie mieli nic, na czemby 
najsłabszych zanieść można było. 
Musieli ich tedy zostawić ich 

strasznemu losowi. Cóż robić — 

Jak i czem pomódz tym nieszczę- 
śliwym? 

— Musimy wyszukać rannych! 
— krzyknąłem. — Ni-e możemy 
pozwolić* aby umierali tam na 

tych strasznych polach. Kto idzie 
ze mną? 

Odpowiedzi niema, Zwracam 

się do pułkownika. Ten wzrusza 

ramionami. Mówię do generała. 
Ten w milczeniu odwraca się do 
mnie — plecyma. Zrozpaczony 
zwracam się wreszcie do lekarza 

wysokiej rangi. 
— Cóż zrobimy z tymi ludźmi? 

Nie mamy ani noszów, ani le- 

karstw, ani instrumentów. Nic 

nie mamy. Dla tego zostaw ich 

pan w spokoju! Dobra noc! 
Ani jednego słowa współczu- 

cia! Sprawiedliwość i litość za- 

marły dawno w tych ludziach. 
Nikt nie wzdraga się już przed o- 

kropnością. Nic tylko tępa, dzika 

obojętność. Co czynić? Czy za- 

wsze tak jest na woj nie? Wszyscy 
ci generałowie, pułkownicy. żoł- 

nierze myślą o jednem — że ju- 
[ tro i oni pozostaną tak na dzi- 

kiem, bezludnem pustkowiu, jak 
ci tam oto jęczący i przeklinają- 
cy- 

Z trudem udało mi się zebrać 
Stu ludzi. Noc ciemna, aż czarna. 

Idziemy przez godzinę z zapalo- 
nemi pochodniami, ale jęki ran- 

nych wskazują nam drogę lepiej* 
niż światło pochodni, które wiatr 

lodowaty zaciekle szarpie. Co 

chwila odskakujemy jak spłoszo- 
ne konie od kupy skostniałych 
trupów. 

Nagle czuję, że coś mnie chwy- 
ciło za nogę i nie puszcza z miej- 
sca. Dwoje rąk obwinęło się koło 

mojej nogi tak silnie jak zależna 

obręcz. Zęby wgryzły się w cho- 

lewę mego buta i usiłują go roz- 

szarpać. Wszystko to wśród wo- 

jennego jakiegoś ryku, niby 
szczekanie psa. 

Przerażony głośno krzykną- 
łem. Nadbiegli moi ludzie. Przy 
blasku pochodni ujrzeliśmy stra- 

sznie pokaleczony tułów bez nóg. 
Ponieważ nie można się było 

wyrwać z strasznego uścisku je- 
go rąk, żołnierze moi dobili go 

kolbami. Przeżyłem tę chwilę i 
dziwię się temu. Opisać jej nie 

mogę. 
Serce moje przestało bić. W j 

głowie zawirowały jakieś okrutne | 

myśli, jak w gorączce. Zebrałem 

natężne siły i krzyknąłem: Rób- 

cie konieo na miłośp Bogal 
Chodźmy! 

Już zawracałem, kiedy uszu | 
moich doszedł krzyk i jęk jeszcze j 
straszniejszy, niż te wszystkie 
odgłosy, które tu słyczać było do- 

koła. 
Nie mogłem się oprzeć temu 

krzykowi i wbrew woli skierowa- 

łem się w stronę, z której mnie 

dochodził. 
W ponurem, drgającem świetle 

pochodni' które zaledwie przeni- 
kało ciężką ciemność nocy — uj- 
rzałem przed sobą — to nie była j 
halucynacya ani gra wyobraźni 
— dziesięciu, dwudziestu, stu, 

może dwustu ludzi, którzy zupeł- 
nie nadzy, wywijając rekami i 

strojąc straszne grymasy, wy- 

krzykiwali okropne przekleństwa i 

i tańczyli zapamiętale. Tak jest, ! 

tańczyli. Nadzy, połamani, zbry- 

zgani krwią od stóp do głów, tań- j 

czyli i przeklinali.Jedni,bez nóg; 
pełzali na rękach, inni bez rąk, 

^Skakalujia jednem miejscu, wy- 

wijając strzępami ciała, które im 

u łopatek wisiały. Inni wreszc«-» 

zdrowi na ciele, uzbrojeni w ka- 

rabiny* rewolwery i szable, rzu- 

cali się na towarzyszy i przypusz- 
czali straszne ataki do brył ka- 

mieni, płacząc i chychocąc na 

przemian. 
Nie poznali nas. Wszyscy rzu- 

cili się na nas, wołając: Idźcie 
precz! 

Wszyscyśmy ulegli masowemu 

szałowi. Po chwili huknął z po- 
między nich strzał. Jeden z mcn<.h 

ludzi zwinął się w kłębek» pod- 
skoczył i upadł nieżywy. Po nim, 
•drugi, trzeci.... Kazałem poga- 
sić pochodnie i cofnąć się. Jesz- 
cze kilka godzin słyszeliśmy stra- 

szne okrzyki tych najnieszczę- 
śliwszych. Nad ranem mróz wido- 
cznie uśmierzył ich szał. Krzyki 
ich stawały się coraz słabsze, a 

wreszcie zupełnie ucichły. 
o 

Wojna a dramat 

Robert Hirschfcld ogłosił w 

"N^ue Fr. Prcsse" wiązankę u- 

wag zajmujących o stosunku woj- 
ny do sztuki dramatycznej. Mó- 
wi on na wstępie, że wszystkie 
inne sprawy ludzkie maleją wo- 

bec nowin o wielkiem zwycięs- 
twie lub wielkim pogromie. Sztu- 
ka wydaje nam się tak słabą, poe- 
zya tak wątła, teatr tak czczym, 

gdy historya na scenie dziejowej 
wystawia wielkie wydarzenia, ka- 

tastrofy, tragedye. Z gorączkową 
niecierpliwością wyczekujemy no- 

win z pola bitwy, wszystkie na- 

sze myśli są przykute do wiel- 

kiej areny zapasów morderczych. 
Wrażliwi historycy muzyki, 

którzy po za muzyką nie widzą 
świata, skarżą się nieraz, że Mo- 
zart w ostatnich latach swojego 
życia walczyć musiał z obojętno- 
ścią Wiedeńczyków, że gazety 
ówczesne tak mało pisały o Mo- 

zarcie, że Beethovena "Fidelio" 
doznał w r. 1805 chłodnego przy- 
jęcia. Taka premiera i chłód! 

Ale historycy muzyki zapomi- 
nają, że w epoce "Figara" i "Don 

Juana" rewolucya w Belgii i roz- 

ruchy na Węgrzech zaprzątały o- 

pinię wiedeńską, że cesarz Józef 
wystawił wonczas armię w sile 

218,cco ludzi przeciw Turkom i 
sam wyruszył do obozu. Gazety 
nie mogły rozpisywać się szero- 

ko o dziełach Mozarta, bo zapeł- 
niać musiały swoje szpalty no- 

winami wojennemi, które chci- 
wie pochłaniała publiczność. "Fi- 

delio" wystawiono w Wiedniu 

bezpośrednio po wejściu wojska 
francuzkiego — wszystko poucie- 
kało. W teatrze, prócz kilku przy- 
jaciół Beethovena, byli niemal 

wyłącznie Francuzi. Wojna za- 

głuszyła nawet muzykę Beetho- 
vena. Polityka była silniejsza od 
sztuki. 

To były jednak dramaty, roz- 

grywające się wewnątrz państwa, 
a tem samem bezpośrednio ob- 

chodzące każdego Wiedeńczyka. 
Wydarzenia obecne są dalekie od 
nas. Hen! na krańcach Azyi. Bo- 

leść realna nie szarpie nerwami 
naszemi. Nie w.idzimy rozpaczv 
matek, których synowie zginęli; 
nie słyszymy jęków rannych, 
charczenia konających; nie sku- 
biemy szarpi; nie patrzymy na 

przepełnione szpitale. O pancer- 
niku, wylatującym w powietrze 
wraz z całą załogą, najśmielsza 
fantazya nie może mieć właści- 
wego wyobrażenia. Wyleciał w 

powietrze!" — to jest pojecie, 
które czytelnikowi gazet ani jed- 
nej łzy nie wyciska. Gdy oko na- 

sze przelatuje z jednej depeszy 
do drugiej, nie uprzytomniamy 
sobie wcale, jaki ogrom nieszczę- 
ścia zawarty jest w lapidarnych 
wyrazach nowin telegraficznych. 
"Dwanaście okrętów wraz z za- 

łogą utonęło" — tak brzmi depe- 
sza. A my obliczamy chłodno, o 

ile ludzi i statków zmniejszyła się 
flota pobita, o ile poprawiły się 
widoki zwycięzców. Nic więcej. 

Pierwszy lepszy wypadek nie- 

szczęśliwy w miasteczku sąsied- 
niem wnika w dusze nasze o wie- 
le głębiej. Z oddaleniem w prze- 
strzeni dzieje się tak samo, jak z 

oddaleniem w czasie. Depeszę z 

Azyi wschodniej czytamy niemal 
jak notatkę historyczną, że w bi- 
twie pod Lepanto Osmanie stra- 

cili 30,000 ludzi. Fachowiec woj- 

"Nie ma niczego na świecie, za czem ludzie gonią, coby pod względem war- 

tości ze zdrowiem doskonałem porównać się dało", pisał już przed stu laty 
Carlyle. I dzisiaj jeszcze po stu latach, zdanie jego za absolutnie prawdzi- 
we uchodzić musi. Ale mało jest osób za dni naszych, które doskonałem 
zdrowiem chlubić się mogą. Prawdopodobnie jednak, ze wszystkich chorób 

pospolitych, na które ludzie cierpią, najzwyklejszemi są choroby żołądka. 

Choroba nerwów 
jest przyczyną wielu cierpień za 

dni naszych. Niezawodnym środ- 
kiem na te cierpieuia jest 

Severy Nerwoton. 
środek ten wzmacnia nerwy i 
mózg. Odnawia siłę i nie ina ró- 
wnego sobie lekarstwa na płcio- 
we niedomagania i nerwowe wy- 
czerpania, jako też na skutki al- 
koholizmu i wszystkie inne for- 
my słabości nerwowych. 

CENA $1.00. 

Czysta Krew 
jest niezbędną dla doskonałego 
zdrowia. Szczególniej dbnć Bię 
powinno o zachowanie krwi czy- 
stej. 

Severy Krwi Czyściciel 
V. 

krew czyści. Stanowi wyborne 
lekarstwo na wszystkie choroby 
skórne, skrofuły i choroby syfili- 
etyczne, i t. p. 

CENA $1.00. 

♦ATOMACH* 

BITTERS i 

PRICe ONE DOLLAA. 

Niewiasty I Dziewczęta 
trapione chorobami właśclwtml 
Ich płci, powinny otywad 

Seyery Regulatora dla 
ŻeDskicii Niemocy, 

który lm zawsze przyniesie ityb- 
ką ulgę. Pewne lekarstwo na 

wszystkie kobiece słabości, które 
wzmacnia organa 1 podnieca je 
do zdrowe] działalności, 

CENA $1.00. 

Serce, 
jest jednym z najważniejszych 
organów. Gdyby czynność jego 
na jedną chwilkę zastanowić, 
śmierć by niezawodnie paatąplła. 

Severy Siliclel Serca 
wzmacnia serce i nerwy 1 (tano- 
wi niezawodne lekarstwo na 
wszelkie choroby tegoż organa. 

CENA $1.00, 

Seyery Gorycz Żołądkowa 
najlepszem jest lekarstwem na wszystkie niedomagania żołądka. Jeżeli wasze 

przyrządy trawienia dokładnie niefunkcyonuju, jeżeli zauważyliście jakikolwiek 
ubytek energii żywotnej, użyjcie natychmiast Goryczy Żołądkowej Serory. 
Gorycz ta usuwa wszelkie nieczystości, pomagając równocześnie na wydzieliny 1 

działalność wątroby. Leczy niestrawność i całemu organizmowi siły dodaje. 

CENA 50c i $1.00. 

Szanowny Panie! 
Serdeczne dzięki za wa- 

szą Żołądkową Gorycz, 
którą zawsze miewałem 1 
zawsze mleć będę w do- 
mu pod ręką, na zawoła- 
nie. 

Franciszek Safranek, 
Llttle Ferry, N. J. 

Severj lekarstwa aą do nabycia we wszystkich aptekach. LEKARSKA POSADA DARMO* 

n———qM,n—IM————1 

CEDAR RAPIDS 
IOWA 

skowy objaśnia, polityk komen- 

tuje, historyk wnioskuje, wznio- 
słe pojęcia o energii sił zużytych 
przedostają się do naszej świado- 
mości. Tylko dynamika wyda- 
rzeń oddziaływa na nas.Podziwia- 

my plan artystycznie obmyślany, 
rozwijanie i dyspozycyę mas o- 

gromnych, wielkie linie kompo- 
zycyi, potęgę kolizyi. Bądźmy 
szczerzy! Walkę,którą dziś wio- 

dą dwa światy, obserwujemy, jak 
dramat ogromny, z uczuciami 

przeważnie estetycznemi, stoją- 
cemi ponad afektami trwogi i li- 

tości, które stary prawodawca 
tragedyi budzić kazał poetom. 

Historya ma zaiste obecnie wię- 
cej siły estetycznej, niż nasza 

poezya. Przecież dramat dzisiej- 
szy stał się sztuką nerwów lub 

męczarnią nerwów, która już nas 

nie podnosi, lecz pragnie tylko 
udręczyć, a historya pisze dramat 

potężny, który nas wzrusza i u- 

czy, aczkolwiek nie widzimy po- 
la bitwy, zanurzonego w poto- 
kach krwi ludzkiej. 

n 

Starzenie się zawczasu jest sta- 

nem bardzo wielu żon i matek. 
W nadmiernej niespokojności i 

trosce o prowadzenie swych do- 

mów i dzieci, zapominają o sobie 

i zaniedbują swoje zdrowie, aż 

zupełnie upadają na siłach. Dra 
Piotra Gomozo jest właśnie tem, 
czego potrzebują. Tysiące żon 

i matek przekonały się o jego 
własnościach, przynoszących 
zdrowie. Piszcie po gazetę i 

broszurkę. Posyłane są darmo. 
Adres: Dr. P. Fahrney & Sons 

Co., 113 — 118 So. Hoyne Ave., 
Chicago, 111. 

o 

Wynurzenia Edisona. 

Znakomity wynalazca przyj- 
mował nie dawno w siedzibie 

swojej w Menlo Parku dzienni- 

karza, który powtarza w piśmie 
"English Mechanic" co usłyszał. 
Ciekawe rzeczy opowiadał Edi- 

son, między innemi, o radzie i 

promieniach Roentgena. "Szuka- 
łem —- mówił, "tej nowej materyi 
w setkach miejscowości, bada- 
nem chemicznie niezliczone pró- 

by kruszcu z różnych gór i ko- 

palni, dotychczas wszakże więk- 
szej ilości radu odnaleźć nie mo- 

głem. Nie mniej doszedłem do 

pewnych stanowczych wniosków 
co do tego przedmiotu. Rad, po- 
dobnie jak promienie Roentgena, 
posiada zdolność przenikania 
ciał, a działanie jego jest, zdaje 
się, dla badacza szkodliwe. Pro- 
mienie Roentgena stanowczo od- 

działywają szkodliwie. Moja żo- 

na nie chce, żebym z niemi dłu- 

żej robił doświadczenia. Jedno z 

moich oczu było przez czas jakiś 
zagrożone, a żołądek mój ucier- 

piał niemało, tak, że musiałem w 

pracach laboratoryjnych pokony- 
wać niemałe trudności. Mój a- 

systent zmarł nawet przed ro- 

kiem, skutkiem tego niszczącego 
oddziaływania, a teraz brat jego, 
mój drugi asystent, cierpi na 

czerwone zabarwienie skóry na 

piersiach i rękach, jakkolwiek od 

roku nie robił już doświadczeń z 

promieniami Roentgena. Szcze- 

gólna rzecz, że uszkodzenie, wy- 
wołane promieniami, objawia się 
jeszcze w dwanaście miesięcy 
po ukończeniu doświadczeń." 
Zdaniem znakomitego wynalaz- 
cy "narody maszynowe" przewo- 
dzić będą światu w niedalekiej 
przyszłości i wezmą w swoje rę- 
ce rozstrzyganie o losach innych 
krajów. "Narodami maszynowe- 
mi", objaśniał Edison, "nazywam 
takie, które posługują się naj- 
bardziej oszczędzającemi pracę 

maszynami. A trzema czy cztere- 

ma wielkiemi narodami na ziemi 

będą te, które staną na najwyż- 
szym szczeblu w wyrobie towa- 

rów, dostarczając ich w gatunku 
lepszym i taniej niż inne ludy i 
które są wogóle inteligentniejsze 
i dalej widzące. Handel stanie się 
wielkim przedmiotem spornym, 
o który narody później walczyć 
będą." 

1 

Dr. Geo. Hulla 
Polski 
Dentysta 

Dobrx« wykonu- 
je wszelkie pra- 
ce podług najno- 
wszego systemu 

1 po najmiBzjuu nuKu, 

606 West 18* ul., JKucy. 
Godziny ofleowe: od 8eJ rano do 0 wlec*. 

W Niedziele od 8 rano do 12 w południe. 

F. PAMM, 
Krabów, Zielona 3, 
EUBOPE-JLUSTRli. 

wysyła sławne w całym Iwlede *nane ze- 

garkl kieszonkowe Koakonfow* dokładnie 
aa minutą uregulowane, 2 dolary. Te aame 

prawdziwe patentowane. 4 dolary. Te sa- 
me z 3ma srebrnemi kopertami urządow- 
nie stemplowane, 5 dolarów. Te aame pra- 
wdziwe patentowane, 7 dolarów. Łańcu- 
szki srebrne urzędownle stemplowane, 1 
dolar; mocniejszy, 1H dolara, bardso mo- 

cny, 2 dolary. 

Przy obstalunku naleiy kwot$ przysiad. 
Oplata od paczki wynoal do Ameryki 60c. 

Na żadanie wysyłam darmo opiatnle 
wielki cennik Ilustrowany, zaopatrzony 
1000 rysunkami zegarów, wyrobów Jubi- 
lerskich, towarów z chińskiego srebra 1 
przyborów do zegarków i narządzi zegar- 
mistrzowskich. 

Niechcemy waszych pieniędzy 
jeżeli nie Jesteście zadowoleni, 

Jedno centowa karta pocztowa. 1 wam 
lmle i nazwisko 1 adrea wyradnle ni nl«j 
wypisane, sprowadzi wam pocztą próbką 
Deja Szwajcarskiego Wynalazku zaatąpo* 
]ac«go kawę(Dey'a SwissCoffeeSurrogate). 
Mnóstwo famillj ożywają go zamiast ka- 
wy, gdyt przy jeio pomocy jeden (ant ka* 
wy wystarczy tak długo jak tray font/ ka- 
wy bez tego wynalazku, leci oo najwn- 
nfejsze, bardzo polepssy amak, zapack 1 
zdrowotność kawy. 

Steele-WedelesCo. Dej MWf. U. 
Jedyni Agenci, Fabrykanci, 

Chlcayo, Illinois. Clereland, Obi*. 

RicKU-BSat 
Trzy Ekapraea — Pocili na Wtcbód, w katdy 
d/.teń roku rullmauownkle Wagony Sypialna 
pray waayatkleh pociągach. Wagony dla Trana- 
KontynanUlnyeb Tnryatów opuaacaają Chicag) 
trzy r»xy w tygodniu: w* wtorki 1 aoboty o t:M 
po poiodniu: w irody o 10:85 a rana. Z Chi- 
cago do Boatona bat przaaladanla. N owoc aa- 
aoe Wagony Jadalna w których daja aląobUdr 
podług planu oaobowo—klubowago, s otnami od 
SSc do $1.00; Jakotal obałujjn a la carta. Baap*- 
trednla komunikacja do r»ri Wayne, Flndlay, 
ciareland, lrl», Buffalo, Rochmtar, BrracuaaL 
Blngh*aton, Soranton, rJew Tora, Boaton I 
waaelklch mlalacowoiel wtcbodslab. Baty xaw- 
•n oajnlźsae. Murzyni—portrarty w anJlarasch 
ku obaludaa waayatkleh pullman — paaat«rów. 
Jaiall laatlariacla udać al4 a* WmHM, agłołei* 
al) ''o najblUaMgo innta BI lato wago, lab pias- 
ela do JOUM X, CALAHAN. tfan l Agant. 

111 Adana 81., Cblaago 111. 

Dp. T. Drozdowlcz, 
LEKARZ i CHIBUlft. 

uiaaskaala: £30 Kiltnkei Art oJS*m 
Oodalny oflaowe: 

Od 0 do 13 rano 1 od • do • :t0 wla«caraaa. 

SpecjrallsU na choroby sbórne, wmw 

rjozne 1 moczo-pł«:ow#. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ I CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee At. 
OODZUTT: Od 8—11 nno. Od t-% po paŁ 

1 po 7-m«J wlMzorm. 
>- mKFOX MOKłOI MM. ^ 


