
znajduje się w bard«Q przy krem potnie- 
niu. Sobotnie poeiedianie aenatu trwało 

tylko u«M godzin. Proponowano ro 

zmaite walne dodatki i ulepezenia do 

reguł aenatu. Senatorom zdaje się nie 

będzie wolno odczytywać drukowanyoh 
lab piaanyeh mflw a wy oh — będę więo 
muaieli mówić a pamięci. Liczyć się 
będzie wszystkich senatorów obeonyoh, 
bez względu na to, czy głosuję lub nie. 

Senatorzy, którzy aę wspólnikami ban- 
ków narodowy oh nie maję prawa glonu, 
kiedy rozchodzi się o bicie pieniędzy. 
Na posiedzeniu tern było tylko 72 sena- 

torów. Senator Jones utrzymywał, fte 

w dziesięciu minutaoh po przyjęciu 
bilu wolnego arebra — srebro stanęło- 
by na równi aa złotem. (T) 

— W labie wprwntintow obrado- 

wano nad biłam dotyczącym poprawki 
prawa Geary*ego. 

— Izba nilsza przyjęła poprawkę se- 

natu, dotyosęoę postawiania pomnika 
dla miayonarza księdza Maręuette 
w kapitoliom. 

— Na zobotniam pooiadaanin izby po- 
słów było salsdwia 100 ozlonków oba- 

onyob. Debatowano nad biłam Mc 

Creary’go, mającego na cala przedłuże- 
nie czasu chińczykom do registro wania 

się na sześć miesięcy. 
W sprawie taj przemawiali posłowie: 

Maguire, Qaothwaite, Eyarett, Her 

piann, Sibley, Mahoń, Williams i Hil- 
born. Posiedzenie odroosono o godzi- 
nie bej. 

— W Brazil, w stania Indiana, ska- 
zano Noego King,dowódoę rabusiów ko* 

lej o wy oh na 18 lat więzienia. 
— Mer miasta Deluth, zwołał w u- 

biegły poniedziałek mas mityng, na 

którem powzięto rasolneyę, Żądającą 
natychmiastowego zniesienia ustawy 
Shermana. 

— W pobliżu Springfield, w stania 
Mass. zdarzyły się pooiągi towarowa. 

Maszynista i palacz zostali zabici. 
— W Maoon, w stania Missouri, nie- 

jaki Morris 0*Brien; starzec liczący lat 

68, zjadłszy na wieczerzą sardynki — 

rozchorował się bardzo i wkrótoe umarł. 
Okazało się, Za sardynki były zatruta. 

— W ubiegłym tygodniu szalała nad 

Washingtonem silna burza. Wicher 
stłukł szyby wielkiego okna, przy 
którem siedział jeden z sędziów Naj- 
wyższego Trybunału Brown, a spadają- 
oe szkło przecięto mu arteryę na szyi. 
Przywołany lekarz ledwie zdołał go 
utrzymać przy Życiu. 

Burza ta wyrządziła w stolióy Stan. 

Zjed. bardzo wielkie szkody. 
— W stanie Colorado płoną lasy. 
— W Detroit polar zniszczył kilka 

fabryk. 
— W zeszły piątek wydarzy o sią 

ztraszne nieszcząloie kolejowe w Jack- 

son, w Sunie Miohigan. 
Ne itaoyi kolejowej stał o 8 i rena 

pociąg wycieczkowy napełniony podró- 
żnymi ze Wschodu, którzy zdąZali na 

wystawą —kiedy nadazedł dragi pociąg 
wycieczkowy — wpadł na pociąg stoją 
oy i pogruchotał trzy oatatnie jego w 

gony, I nastąpiła sosna, której pióro 
Żadne nie zdoła opisać. Dwunasta pa- 
sażerów zostało na miejscu zabity oh — 

a około 25 zostało boleenie i niebezpie- 
cznie pokaleczonych. Ladzie, stojąey 
przy dworno, ochłonąwszy z przerażenia 
pobiegł! na tatunek — przybyli i lęka 
karze. Szoząśde, Ze wielo podróZnyeh 
z pierwszego pociąga wyszło na śniada- 
nie— inaczej wiąoejby zostało zabity oh- 

Powiadają, Ze sygnały były dane 

poprawnie—ale hamulce na lokomo- 
tywie drogiego (pociągu zepsuły sią. 
Maszynisto widząc, Ze nie moZe za- 

trzymać pociągu, zeskoozył s palaczem. 
Znaleziono go strasznie pokaleczonego 
— i wkrótoe po tom umarł. 

— W ubiegłą niedzielą zatonął na 

jeziorze Erie parostatek „Dean 
Hiohmond*4 z całą swą załogą składają- 
oa sią z 18 osób. Tego sasaego dnia 
zatonął skaner na jeziorze Michigan — 

z załogą swą, skład ająoą sią z piąci u 

osób. Kapitan A zdołać uratować sią. 
W pobliża Radne zatooąła barka, 
wiosąoa przeszło 1,000 tonów wąglL 

— Akademia rządowa w stenie South 
Dakota spłonąła. 

— W Jcliet, w stenie IU„ niejaki 
William Asie, stary i samoZny obywa- 
tel, dostał nagle pomiąessnie zmysłów 
— * porwswasy noZyoe, które leZsły na 

stole — rzuoił sią s niemi na swą Zoną 
— i zadał jej kilkanaście bardzo nie- 
bespieesnyeh ran — tak Ze biedaczka 
wkrótoe umarła. Nastąpnie maniak 
udał sią do piwnicy i sadsł sobie temi 
sensem i noZyeemi oonajmniej 100 ren. 

Bąsłedai zastali go jesz asa przy Żyda — 

ale lekarz przywołany oświaloaył, Ze sa 

kilka godzin uasrae. 

W iadomości związkowe. 
Od Tow. Polaków w Oalifornii gr. 7, o- 

trsymaliimy Utt otwarty do p. L. Sao* 
pińskiego, który był fłelegatem tej 
grapy do Sejmu X. Z. N. P. List ton 

jtet podpisany praos Dr. Pawliokisgo, 
pwiM i Bednawskiego aokrotarma tej 
grapy. Dla braku miajaoa nia aotoay 
liatu tego umieleifl w oałoieł. 

Na posiedseniu tej grapy 1 bm. od- 
osytanem aoatelo apra wpadanie dalagata 
s czynności twych i obrad sejmowyoh. 
N aj więcej uoiaaayło grapą to, te w tak 

wysoki-j. miana uwydatnił się na 

Bajała ostatnim duok rostropnośoi, 
prseaornośoi, porządku i ładu. Dalaj 
autor koraapondanoyi stawia aa przy 
kład Wialko-Polską, „tą prastarą ko- 
labką Ojczyzny nasaaj, która pomimo 
grołuyoh niebespieozeńtw, dziąki soli- 
darności, oparła sią nawalą garmanismn 
ostała sią i ostoi, jak skała granitowa, o 

którą rozbijają sią fala morsa gar mań- 

aktego" — i mówi, te „talizmanem tej 
siły jast zasada solidarności”. 

Nastąp ni a Tow.Polaków w Oalifornii 

dziękuje delegatowi swaan s duszy i 
teroa za spełniania sumiennie obowią- 
zku, jakiego sią w imię taj grapy pod- 
jął oraz i za prsoowitośó i dokładność 
w zredagowaniu nadesłanego sprawo- 
zdania. .?, L. Szopiński upoważniony 
jast do piastowania i nadal urzędu da- 

lagata tej grupy. 
— W. Misgalaki, nu. ToVr. Bratniej 

Pomocy imienin Kodoiuszki, grapy 78 
ZeN. P. w Alpom, Mich. donosi, fee nn 

roesnem posiedzenia tego Tow. która 

odbyto »ią dnie 8 bm. wybrano zarząd 
jnk następuje: Andrzej Jnkabink 

pras., Franciszek Jnkabink wioe prez^ 
W. Misgnlski rakr. prot., J. Rakowski 
eekr. bu, J. A. Kumath kasy er, O. Je- 
sionki opiekun ohoryoh; radni: F. 
Blook, F. Kajnwink, J. Cemkn; J. WIl- 
kowski marszałek; J. Nowak, M, Ski- 
biński ehorąty; P. Psnowi oz oddi wierny. 
Wszelkie koraepondenoye dotyczące 
Tow. Kościosski naloty adresować: W. 

Mizg siaki. 421 Lookwood, Al pena, 
Miot. 

— Wszelkie korespondencie doty- 
orąoe Tow. Rycerzy Korony Pol- 

skiej, grapa 187 w St. Louis, Mo. nalo- 

ty adresować: L Fikowaki, 1218 Gosa 
STO. 

— Posiedzenie pótroosne Tow. św. 
Stanisława Kostki w Pallman, J1L od- 

będzie się 2 Igo bm. o godzinie 7J0 
wieczorem — w hali zwykłych pośle 
daeft. 

— Na oatatniem posiedzenia Tow* 

Śpiewa parafii św. Trójcy (grupy 86 Z. 
N. P.) w Chicago, lila. — obrano se- 

kretarzem protokółowym ob. J. Blaszką, 
oraz zmieniono porządek posiedzeń, 
które od teras odbywać aią będą 
w pierwszą niedzielą kaidego miesiąca. 
Wszelkie korespondenoye dotyoząoe 
Tow. śpiewa par. św. Trójcy — naloty 
odrazo wad: A. Blaszka, 1164 N. Learitt 
st. 

— Wł. Arent, sakr. Tow. Obrońcy o- 

r^to poi. w Buffalo, grapy 158 Z. N. P. 
donosi, to posiedzenie miesiączce togo 
Tow. odbędzie zią d. 22 ba:, w hali ob. 
A. Partyky pod No. 08 prsy ulicy 8o- 

bletkiego. Obecność wszystkich osłon- 
ków jest potądaną — pouiewst walne 

sprawy mają być załatwiona. 

— B. Mączyński, prezes Tow. Ksią 
dza Kordeckiego, grupy 180 Z. N. P. 
w Tren ton, N, J. zwołuje posiedzenie 
togoft Tcw. na dzień 22 bm. o godzinie 
2ej pc południu. 

— Tow, Bra cis Kołoiuszko gr. 186 
Z. N< P. donosi, te na zebraniu odby- 
tom w dniu 10 października rb, obrano 

nowy zarząd jak naetąpuje: Andrzej 
Wisawski prezydent, Michał Maćko- 
wiak wice prezydent, Tomasz Rutko- 
wski sakr. prot., Fr. Gramińaki sakr. 
6n., Józef Pszderski • kasy er, Andrzej 
Kraska aastąpoa kacy era; radni: Wi 

oenty Psnssak, Frsnoissek Szewc; Wa 

wrsyniec T eąpeki msrssałek, Józef 

Wyrwa ohorąiy. 
— Staraniem Tow. Pata. imienia Sto- 

fana Eaasozyńakiego [grapa 206] w Chi- 

cago, 111. odbądsie sią nabotoństwo ta- 

łobne za spokój duszy i. p. Stefana 
•uasosyńskiego, byłego oiłonka Zw. 
N.r. 

Nabótoństwo to odbądsie sią w ko- 
leinie Iw. Kazimierza, róg 22ej i Whip- 
ple ul. w rocznicą śmierci 4. p. St. Bu- 

ssesyńskiego, która przypada aa dzień 

20ty b. m. 

Zawiązał sią komitet dla urządzenia 
wieczorka w dniu tym. Bądą tam de- 

klamr-ye, śpiewy i mowy na cześć 

zmarłego petryoty. 
Komitet dla urządzenia obchodu za- 

prasza wszystkich rodaków. 

Polacy w Ameryce, 
Jakób Jasiak, polak — jaat kandyda 

tana na aldarmana w Buffalo. 
— WPittaturgu, w stania Pannayl 

rania, nlajaki Antoni Bansasak, polak 
pokalaasjł niebaspiaosnia notom Jóttfa 
Dubiakiago — i uciakł. 

Wtadaa jaaaaaa go nia przychwyciły. 
Dubiokiago odwiasiono do aapitala. 

— W Datroit niejaki Antoni Mada- 
jawaki doatał nagła pomiftania zmy- 
attfw i porwawasy kilkolatnia dziaoko 
awa usiłował przedrze* ja na dwoją — 

w oaam mu jadnak tona pmatikoriiiła 
Nieasozqiliwego odwiasiono do za- 

kładu dla obł%kaayoh* 
— W Datroit pobili aS Wojtkowiak 

i Audrsejewaki, obydwaj polaoy mięsa- 
ka j%ey przy 6t. Joseph uL Adraajaw- 
aki notom pokaleosył Wojtkowiaka. 
Brzydko! 

— P. Jdkaf Krystawkiewioz s Buf- 
falo składa niniajaaam publiosna po- 
deskowania Towarzystwu gimnaatyos- 
namu „8okdł polski No. II." w Chioa 
go- 

Pum on pomiędzy Inn—a i jak nastę- 
py Na Mbraoia kwartslnem To warzy 
■twa gimnastycznego „Sokół” w Buffa- 
lo dnia 1 Psfdziernika 1888, soatała 
koraapoodeDoya wasza, a wielkiem u 

szanowaniem przyjętą; po przeczytaniu 
takowej, wydało To warzy atwo trzykrot- 
ne niech tyją Bracia „Sokoli” No. II 
w Chicago, Iii. Czołem Sokoły, a tą 
damę tej naszej garstki Sokołów, mu- 

sielibyście szanowni Bracia widzieć, a 

po tej spodziewać się motecie, te macie 
w „Soki łach” buffalowakioh, nietylko 
braci towarzyskich, ale prawdziwych 
brać polaków,” 

Dla braku miejsca nie mogliśmy u* 

mieścić odezwę Kom. Contr, do pola- 
ków w Chicago i w Ameryoe. Odloty- 
liśmy ją do przyszłego numeru. 

Pedały kawernie. 
Ninie jazem składamy podziękowanie 

Państwu Msz. Barańskim — za aerde- 
osne przyjęcie, jakiego doznaliśmy 
w domu ich w czasie Sejmu Z. N. P. 
1 „Dnia Polskiego”; — osujemy się 
w obowiązku oświadosyć publiosnie na- 
sra podziękowanie staropolskiem Bóg 
zapłać I 

Delegaci: 
2>r, W. Statkiswics, Wal. Kaszycki, 

Mac. Stpotaruki, Fr. Stnajdcr, Wlad. 
Janiszewski i Fr. 8ki sra. 

Ikrzrska śe listów. 
Panu A. M. u Filadelfii. Prosimy 

inaczej zredagować odezwę. O loteryi 
nie motamy wspominać z obawy, aby 
nam poczta „Zgody” nie wstrzymała. 

Panu S. w Pertk Ambcy. Po uwat- 
nem przeozytaniu listu pańskiego i do- 
kładnem zbadaniu sprawy — zobaezs- 
my co się da zrobić. 

12 dóbrjeh farm. 
Mam obecnie na aprsadai 12 dobrych 

farm połoionyoh w okolicy piąknej 
wai „Po*nań” w Wisoooain. Do kai- 
dai farmy naleiy daty dom i loty we 
wai* Kaida farma sawiara 40 akrów 
grantu, ziamia jeat piarwasaj klaay. Do- 
my miaaakalna za połcia gotowe, mało 
wana święto, dwupiętrowe — moina się 
wprowadzić .katdej chwili. Pragnę 
■przedad ta farmy jak najprędzej i dla 
tego apraedam ja aa połowę ich wartośoi 
Podobna farmy jaaaoaa nigdy nia były 
do nabyoia. Ktokolwiek pragnie kupić 
farmę a domem 1 stodołami, niech w tej 
obwili piaze po blilaze asczegóły, a na 

dalię im dokładny opia farmy s planem 
domu, oenę i warunki. 

.Ptaniń" }«t to wie polaka mająca skła- 
dy, sklepy, poostę M. opróos tego okolę 900 
familii polskich farmerów ma swą siemią w 

okolicy 1 dobrze się mają. Rok tema polscy 
wybudowali .bu adoy kodetołak. 

Piaście aarms, a dostaniecie opisy tych 
farm. Opróos tych farm mam na sprzedał 
Bd bardao rr»ystąpa eaal warunkami około 

.000 akrów CobrrJ ziemi w Clark, Chip- 
pewa I Barron Countiea. 

Niema ładnego humbugu w moim 
interesie; po rekomendacje motecie się 
a da <5 do najwiękaaych banków na pół- 
nocno-zachodzie. 

S. R08H0LT, 
EAU CLAIR, WIS. 

,Wol*e Polskie Słowo** 

wychodzi pierwaeego 1 piętnastego haft 
dago miesiąca. Podaje ifiedomoici i 

igracyi polskiej. — Poglą 
wyświadcza wielką 

sługę czytelnikom w roowoju umysło- 
m. Upowszechnienie tego pisma jest 

bardzo póiądenem w Ameryce— a'te 
ułatwia nabyi nłołó nabycie kaśdemu. Abona- 

ment roczny kosztuje dolar jeden I 
pół, pieniądza poeyład przez Poat (Mice 
Order, adreraiąc: M. Adolphe Rsłf, «, 

TEATR AMATORSKI 
-URZĄDZA.- 

KOLKO DRAMATYCZNE 
IiciMit hr. Aleksandra Fredry. 

W NIEDZIELĘ, 29 PAŹDZIERNIKA 1893. 
w Hali Walsh’a 

Mrognll«ble 1 Emma ml. blisko Milwaukee ave. 

Odtgnną bądzie: 

„BOHATERKA" 
hi Powstania 1800 rois.u. 

Tr*|ę»4ja na tle historycznym w 6 aktach ze śpiewkami przez Antoniego Ste- 
fana Zdziebłowskiego. 

Początek o godz. 8 ej wieczorem. Ceoa biletu: miejeee rezerwowe 50 o. 

Miejee zwyczajne 85 oentów. 
Biletów nabyć motna u St Wojalskiego 557 Noble ul. 

PO PBZEDSTlWIENir BAŁ! 
Do licznego współudziału zaprasza KOMITET. 

PIĄTOROCZNY 
WIELKI BAL! 

TOW. POLSKICH SZEWCÓW JANA KILIŃSKIEGO 
-odbędzie aią- 

W HALI SCJHLOE NHOFFEN’A 
• na rogu Milwaukee ave. i Ashland ave. 

w Sobotę dnia 28 Października 1893 roku. 
Początek o godzinie 7 mej wieczorem. 

Bilet dle mątozyzoy z daną 85 oentów. 

AUGUST DOLIŃSKI 
j^albierz i pryzyer 

WYCIĄGA i CZYŚCI ZĘBY 
Frz) stawia bańki z praktyką ze starego kraju. 

7044 §tony JąJancł Av«., Chicago ]]]. 
Blisko wystawy wszechświatowej. 
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JAN MALINOWSKI, 
stadeł Powiatowy, Kolek tuj* nal«iyto4ci prawne, ndiiele rady w aprmwach sądowyoh i wowdle u 

łatwia wszelkie w rakree jego era^dn wchodzące sprawy, ■ 

JAN MALINOWSKI, 1116 W. Nocthare. Chieago, I1L MtSaskanie 104 Samuel 8te. 

KOLEGIUM POLSKIE 
AKU8ZEEYI 

•19 Noble mllea, CHICAGO, ILL 
to instytaoya zatwierdzona przez wydzAł zdrowia (State Board of 

Health), s której jot wyszło kilkadziesiąt uzdolnionych Akuszerek. cimiąoreh 
złą dzisiaj dobrem powodzeniem. 

Następny kora rozpooznie sią dnia Igo Września 1898. 
Miejsce dla niezemiasikałreh w Chioago dogodna, blisko wszystkich dwor- 

ców kolei ftelasoyob, utrzymania i miaaskania mota a s łatwością dostać w poi skiob domach, stosunkowo bardzo tanio. Zgłoałd sią do 
^ 

nr. H. P KoMUikowuhl, Pre*.; #16 Noble ul 
»**»rok ■ Rkfftn ZŁOTEM L 

—*-»T Boint Imw nabyć 
KTO ckm tanio n«bjrf*dobry I okutly imirk 

•.■Ifłp lik Rwp4n •nk,iii I atotam oypob 
■loo% kop*rta|(OoM F1IM Cm) I gww kiwany, 
tnkljjnk poniłorj obrasok pr*o<J»uwl« go, tan 
■taefcaj praylto »0c jako gwarancja, a wtenraaa 
po*l«my KiO DfMi Eiprooa C. O. V. Z prawom 

obojnwala, a rit aly ip» 
DO tfopMOilo 

dnlarbW K z prana 
doba to 10 

_ -iłowi 
adbtw— trparak. Da łaj 
nla potrawka *ptay w%t ao 
■arfca gdy* kiM; hardzo 
dobra* zna albo ttyąaalo 
Klgin lok Ranpdtiii Bo- 
gatkach lawa firmy ogta 
»*»}* Uhla aama sogarkl 
ala at* a Klgin lab Haaap- 
dm •»*!»■ tylko z tali 
aayat *wklta po 
Tan aaaa aagank a m 
kalota koparta aiokaa do 
•ta* zafiien Draka aa I 
Wpaa# waMU palii tak 
haodaaa doata# PrzytHl 
eta Pe marka po aaaa Pni- 
aki Kątek* aagarkdw. 
haratoalk laf Katalog ma 
<0 wtalkick atmanie 

>. 
liumni nut co-. 

441 Kabla «tr_ 

44 OORNKLL ol., CHICAGO, ILL. 

Polski Malarz 
sawiadaiBia 8s. Pnbliosnoló polaką, fts 
roi pociąłem na swoją rąką roboty w 
sakras malarski wohodsąoe k j. malowa 
nia dekoracyjne i tapetowanie pokoi. 

Własną praoą starać aią bąde rjednaó 
sobie aaotaaie szanownych Rodaków. 

ST. POPEK 
Potaea Bodakosi ew4j 

BAŁOOW POLSKL 
WIN 1T wodkH UKaB?" 

r*« Frewt I Bay Itr. 'oinCAOC 

W 

South 

J1DYNY 
POLSKI 

(Nadesłana) 
Prefesya l mw«Ub1«. 

Osem nią to da wytłómaczyó,ie w sta* 
roiytocści ludno tyle nio chorowali co 
obecnie? Poniowal tjlo oszustwa nio 
było w modjoyolo oo taras. Dawniaj ■ 

lakanami byli oi oo esuli sią do togo 
powołanymi, a dziś wydają „doktorów” 
> kolegiów mady es ny oh.... jak gwotdzie 
s laiarni—podług reguły. Osy* ciło- 
wiak choruje podług reguły, aby podług 
reguły był leczony ? Bardso mało mamy dxii doktorów s powołania, tylko ogro- muia duto s pro fasy i. Dlatego wiąe 
mamy tak duto chorób niewyleozalnyoh. 
Kaidy pro fety onalny doktór choa aa 

■waj prtfesyi tyć, a wiąc musi sią starać 
o to aby było jak najwiąoaj chorych nia 
zdrowych. 

Są w świacie ludsia dobrzy i 1 li, tak 
samo są dobrzy doktorzy i aą źli—są 
„prtfeeyonalni” i są s powołania. Po- 
wołania osy li talant dostaje osłowiak od 
Boga. Doktor s powołania musi sią 
wiąo odznaczać dobrem serosm,—syna- 
ps tyą I wapółozuoiem dla oierpiaoyoh 
bliźnich. 

1 

Od osasu Pan Bóg daja ludziom nie- 
zwykłe talenta, aby ja utywali na poty- tek ludzkości całej. Zdaje sią, ta gdy 
jaka odnoga wiedzy ludzkiej saesyna 
niedomagać, aby wskazał nam drogą 
prawdziwą. Tajemnice, które nia były nikomu pojąte wczoraj— dziś stają sią 
jasna i najzwyczajniejsze;oo cały świat 
nia mógł zrozumieć—jeden osłowiak 
wytłomaozy. 

Kolumb odkrył Ameryką, Pasteur 
wynalazł lekarstwo przeciw wściekliźnie, 
Koch przeciw auohotom, a doktór 
przeciw chorobom krwiowym 
<ym w systemie ludzkim. 

Cały świat naukowy ujmuje sią toru 
odkryciami Dra- C. B. Hsm’a, który 
Bal**»ka w Toledo. Dr. Ham nie jeefc 
iakariem ■ „pn fesyi”, ale jwt a powo- 
łania. Jest on neaoiwy, rzetelny, sym- 
patyozny i dobrodoazny. Swymi chory- 
mi opiekuje sią z taką pieczołowiteśaią 
jak ojciec awymi dziećmi. 

Wynalazek jego ma wielkie znaągenie 
dla całej ludzkości—bo oto ulgą nfaaio 
wazyatkim cierpiącym. 

Dla świata medycznego całe wieki 
były tajemnicą, choroby ohroajękne, 
ożyli zaatarzałe w miernie. ▲ taj—ni 
oą tą rozjaśnił dr. Ham. Gazety w całym 
świecie cgtaazają jego imią,bo wyleczył 
on tyaiąoe oaób, prawie w cudowny spo- 

Cbemia nauoayła naa rozkładać róine 
akładnie na oddzielne i speoyalne ozą- 
śd. Czemu Z wiąo zarodki choroby w 
ciele lndzkiem nie mogłyby być oddzie- 
lone od zdrowych? Właśnie spoaób na 
leczenie wszyatkioh chorób wynalazł Dr. 
Ham. 

Jeat on dopiero 40 lat stary. Pochodzi 
z Pennaylyanii, kształcił aią w Pbiladel- 
phił, a nastąpcie w New Yorku, gdzie 
zdał egzamin na doktora medeoyny w 
BellsTue Hoepital Medical College, w 
r. 1878. Po otrzymaniu dyplomu dok- 
torskiego, wyjechał z Ameryki do Euro- 
py, aby w Pary tu nadal atndyował me- 

dycyną. Zdał tam egzamin z najlepszym 
stopniem jako laureata, i praktykował 
w Pary tu przez rok. W praktyce swej wkrótoe przekonał nią, te wszystka wie- 
dza medycznych szkół nie wystarcza — 

wiąo wybrał aią w podrót naokoło świa- 
ta, w oelu gruntownego poznania spo- 
sobów leosnietyoh w główniejszy oh 
szpitalach i przez najsławniejszych dok- 
torów. Naturalnie, takie wielkie po* 
iwiącenie sią dla nauki nie sostało bez 
dobrego skutku. Porównując teoryą 
s praktyką, dr. Ham wytalaał lekarstwo 
na wyleczenia wszystkich chorób, chcó- 

wiern jak zastarzałyob. 
Ofi.Jago pn. 018 Madison ul. w To- 

lado, Ohio, iast uwim przapałniooy 
rozmaitymi chorymi wzzyztkioh narodo- 
wości. Dr. Ham sam mota się rozmówić 
w kilku językach, a zraastą ma rdtnyoh tłomaozów i pomooaików. W ofiaia 
znajd ziaaz zawsza bogaty oh i bUdnyob. Dr. Ham nia ftąda woaia zapłaty; a 

wzzyaoy paoyanoi płacą aa kuraoyą do- 
piaro wtedy gdy zostaną wyłączani. 

Choroby waoaryozna osy w młodych 
osy ztaryoh ludziach napawno dr. Han 
wylaozy. 

Jak kto nia mota się ooobiśoia zgłoski 
do doktora, to mo*a listowała zasięgnąć 
informaeyi. Trzaba tylko opisać oboro- 
bą dokładnla 1 podać zwój wiak. Z tago 
pozna on katdą chorobę. Na od powiądł 
traaba załączyć 2o. znaczak poosiowy. 
Porady odziała i aa listy wszystkie od- 
powiada tan doktór darmo. Adraa do 
aiago jaat laki: Dr. a B. Ham, 018 
Madison stn Toledo, Ohio. 


