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przyjeżdżajcie do starej i kwitnącej 
Polskiej Kolonii Pułaski, Sobieski, Kraków i Hola Park, 
gdzie mieszka przeszło tysiąc rodzin polskich. Ziemia jest urodzajna, 
a klaranek nadzwyoz-ij łatwy. Mamy ta już trzy polskie KOŚCIOŁY’ 
i SZKOŁY, wiele Sztorów, Tartaków i Serowni Są ta dwie koleje żelazne, z których jedna przechodzi przez Sobieski. Cena gran- tów naszych zależy od odległości od środka wsi. Ziemia blisko wsi i 
i kościoła kosztuje więcej, a dalej od środka wsi, kosztuje mniej. 

Zapłata od 10 do 20 dolarów i więcej, 
posłuży jako pierwsza wpłata zakupna, a reszta może być spłacona w 
sześciu latach. W przejaździe do Kolonii, nie potrzeba wstępować do 
Milwaukee, ale wprost jechać do Sobieski. 

Po ceny grantu, mapy i cyrkularze, prosimy pisać do, 

J. J. HOF, LAND Co., 
133 Mason Str,. — MILWAUKEE, WIS. 

Z kim się żenić, kogo 
brać za męża? 

(Wybór małżonków ze stanowiska zdro- 

wotnego.) 

Lndikośó i dawien dawna walosy 
usilnie, a mnlaj lob więcej ssosęśllwle, 
a dwom a A wielkimi wrogami, a nędzą 1 

chorobą Obmyślaniem środków prse- 
olwko bledsle i nędzy zajmują alą naj 
tęższe głowy apołeoaefialwa, oaoby pry- 
watne i państwa o ty nią wazy alko, oo 

wydaje alą użyteosnem oelem ułatwię 
nla aaarokim maaom ludności walki o 

byt. Walką a chorobą poaoatawłono 
dotyohoaaa wyłąoanie stanowi lekarskie- 
mu, 1 byliśmy zadowoleni przez długi 
oaza, gdy ohorobą, skoro alą pojawiła, 
albo raosej objawy ohoroby przy tło* 
miono lob oaoniąto. 

O oaoniąoio przyczyn lioznyoh oho 
rób zamało dotąd myślano. Dopiero 
leozoiotwo przyrodoe pohnąło działal- 
ność prywatną i pobllozną na nowe tory. 

Jeteli mamy choroby ze świata wy- 
pądaić, a przynajmniej ogranlozyć, na- 

loty lodnoló oświecać co do przyczyn 
powstawania rótnyoh chorób i uczyć 
unikania powodów do ohoroby. 

Jedną z przyczyn osłabienia cieles- 

nego i duobowego nowoczesnej ludz- 
kośol jeat zawieranie nieoglądni mał- 

żeństw, brak wzglądu na wymagania 
zdrowotności. W ten sposób dzieje aią 
niestety, te jedno z najszlachetniej 
szych, najświętszych urządzeń ludzkoś- 
oi, jakiem jeit niezaprzeozenie małtefi- 
stwo, staje alą wprost iródłem zwyrod- 
nienia. 

Tak być nie powinno. A zmieni się 
to jedynie wtedy, gdy i w tym wzglą- 
dzie na prsepisy zdrowotnośol i na wy- 
maganla przyrody zważać będziemy. 

Wybór małtonków odbywać się po- 
winien sawsze na podstawie rozumnyoh 
zasad idrowotnyoh. 

Każdy, kto wstępuje w sten małżeń- 
ski, powinien sobie uprzytomnić, te ma 

pewne obowiązki wobeo społeczeństwa, 
które rozwijać sfę może jedynie wtedy, 
gdy possozególne rodziny są zdrowe na 

ciele i duchu — a obowiązki te wyko- 
nzć każdemu tern łatwiej, że wypełnie- 
nie loh zapewnia jemu samemu szczęś- 
cie do końoa żyola, a chroni go od za- 

wodów, bólów 1 nieszczęść! 
Skoro dwoje osób zabiera się do sta- 

nu małżeńskiego, powinny nletylko sa 

dawać sobie pytanie, osy wiąże ich 
wzajemna skłonność i osy stosunki Ich 
msterjalue pozwalają na związek,— po- 
winny z równą sumiennością zbadać, osy 
I zdrowotne stosunki sprzyjają połącze- 
niu. 

£a połąoseoia dwojga osób, o estosa* 

jąoyoh się <Jo siebie pod wsglęlem ołe- 

lesoym (fiiyoioym) wynikają prsykroś* 
oi i sawody dla społeosefiatwa. którego 
roswój saleźny prreolei od prawidłowe* 
go rotwojo tyofa rodslnnego. 

Nie wypędsimy se świata nądsy, nie 
wypądsimy choroby, dopóki prty wy. 
borse małionków kierować się będcte 
jedna lob droga atrooa albo I obie, 
wsględaml osysto majątkowymi, wsglę- 
darni na stosunki i stanowisko jedynie. 

Choroby a prsynaj mniej skłonność 
do oborób jest dsledsiosną—»jakie więc 
mogą nowe pokolenia odsoaoiać się 
potrseboem sdrowiem, gdy rodsioe iob 
niewłaściwym doborem sa~odkl chorób 
lob słabości im prsekasalt?! 

Prsy aawieranin małiefistw pisrwuą 
sasadą sdrowotocś! jest oosy wiście 
wigląd na wiek. Hóftnloa wieka po- 
międey męftosysną a kobietą nie powin- 
na prsenosić lat dslea^oio. Z połąoie- 
nia staroa s młodą silną niewiastą nie 

moll wyniknąć potomstwo zapełnia 
zdrowo I liloe. Kobiety więo nie po* 
winny tekioh małżeństw nieodpowied 
nloh oo do wieka zawierać, gdy i różni- 
oa ta wyataroaa, aby je aoiynić nie* 
ssozęiliwemi. Rozgoryczenie ioh odbi- 
jać się maai niekorzystnie na usposobie- 
nia, na oharak terze potomstwa, ohoćby 
i słabość fizyosna ojoa miała pozostać 
bes sskodliwyoh wpływów, Doświad- 
czenie prseoiei oczy, te w tyoh razaoh 

potomstwo sawsse odsiedsiosa niedo- 
magania rodsioa słabsi ego. 

Ze sal wogóle właloiwoloi oieleane 
są odsiedslosono, tak samo jak dnoho* 
ws, stwierdzili to oddawna najwybit- 
niejsi badacze. 

W krocikaob lekarskich sapisano sse- 

reg najrozmaitsayoh oiekawyoh wypad* 
ków, stwierdsająoyoh dziedsictwo oie 
leśnych właloiwoloi. W berllfiskiem 
„Panopticom” pokasywano w roku 1896 

ohłoposyka, polaka, a twarsą jak psi 
łeb zapełnię obrośniętą włosami. Ghło* 
piec był odzledsiosył głową taką po oj- 
oa i dziadka. Pewien iołniers stracił 

był 15 lat przed oienienlem się lewe 
oko skutkiem zapalenia i obaj synowie 
jego arodilll się bes lewego oka, na 

miejsca którego snajdował się tylko 
jakoby zaczątek pierwotny oka. Dar- 
win opowiada dwa takie wypadki: pe- 
wien ftiętosyzna miał na brodsie głębo- 
ką bliznę—dsieol jego rodziły się z po- 
dobną blisną; inny miał blisnę na po- 
liczka, a dzieci miały podobnet znamię. 
Przykładów tego rodsaja moinaby na- 

liczyć setki. 

(Dalsiy ciąg nastąpi ) 

OCALONY 

Histcja w dwóch listach. 

Następujące nadzwyczaj ciekawe świa- 
dectwo przesłane nam zostało do opubliko- 
wania przez Dra Peter Fahrney, właściciela 
dobrze znanego lekarstwa Dra Piotra Go- 
mozo. 

East Angel, Oreg., II lutego, 1899. 
Dr. Peter Fahrney, Chicago, 111. 

Drogi Panie! Czytałem bardzo wiele w 

gazetach o zaletach Pańskiego lekarstwa* 
Dra Piotra Gomozo i o cudownych ulecze 
niach przez nie dokonanych, zainteresowa- 
łem się więc bardzo tym przedmiotem. 
Uznasz to Pan za naturalne, gdy tutaj do- 
dam, że przez bardzo wiole lat cierpiałem na 
cho oby żołądka i nerek. Zasięgałem rady 
różnych di ktorów, i wydałem bardzo dużo 
pieniędzy, lec* nie zostałem uleczony. Czy- 
tając rożne zaświadczenia, p zyszeałem dj 
przekonania, że jeżeli cokolwiek mię wyle 
czy, będzie to tylko Pańskie Gomozo i zde- 
cydowałem się zatem zamówić takowe. 

Proszę przysłać mi padło tegoż na próbę, 
o ile można jak najprędzej. Mój adres jest: 
Franciszek Józef Zumsztega, Mt. Angel, 
Oreg. 

l)wa miesiące później pisał. — 

Mt. Angel, Oreg., 20 kwietnia 1899 roku. 
Dr. Peter Fahrney, Chicago, 111. Drogi Pa- 
nie! List Pański i pudło zawierające Dra 
Piotra Gomoro odebrałem. Proszę przyjąć 
inoje podziękowanie za szybką odpowiedź. 
Dzisiaj przyjemnie ml jest donieść Panu, że 
rezultat był więcej niż zadowalający. Do- 
tychczas zużyłem cztery butelki, a przecież 
czuję zadziwi&iącą ulgę. Pr*ez lata cale żo 
Ddek mój nie mógł trawić mięsa. Skorom 
tylto spożył choćby najmniejszy kawałek 
mięsa, choćby nawet miękkiego i dobrze 
ugotowanego, doświadcz łem zaburzeń w 

ż.oądku l Udeści trudnych do opisania. To 
osłabiał • mię bardzo i przyprowadzało do 
rozpaczy Dzisiaj szczęśliwy jestem, te mo- 

gę powiedzieć, Iż mogę spożywać niemal 
wszelkie potrawy — nie doznając zaburzeń 
żołądkowych, gdyż. siła trawienia wTóciła mi 
całnowicie, a także znikła choroba nerek. 
Wdzięczny jestem Panu za to wielkie dobro 
dztejsiwo, 1 pozwalam na ogłoszenie historji 
mej choroby w gazetach. Tysiące dzisiaj 
są dotknięte trudnością trawienia, a wszyscy 
mogliby być wyleczeni, gdyby tylko mieli 
ufność, i zażywali codowne lekarstwo Dra 
Piotra Gomozo. Będę czynił wszystko, co 

będzie w mej mocy, aby pole ać lekarstwo 
Pańskie w naizem mieście. Proszę przyjąć 
wyrazy podziękowania Franciszek Józef 
Kamsztega. 

Powyższe nie potrzebuje żadnych komen- 
tarzy, albowiem fakt przemawia całkiem 
zrozumiale: ale chcielibyśmy tu jeszcze do- 
dać, że dobre Imię Dra Piotra Gomozo jako 
lekarstwa familijnego, nie mole być kwe- 
Mtyonowane, gdjż jako takie stoi ono wyżej 
ponad wszy stale. 
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Słynny na cały świat 

DR. BADGER, 
Posiadający najlepsze dyplomy i prakty- 

kujący medycynę przeszło 80 lat. 

WYLECZYŁ TYSIĄCE 080B 
Z NIEBEZPIECZNYCH CHOROB. 

Ladzie, którzy zostali wyleczeni, z wdzięcznością 
rozgłaszają Imię doktora BAD GE RA 1 znajomym 
go polecają. 

Dr. Badger rozpozna każdą ohorobę, 
nie zadając choremu żrdnych pytań. Po- 
rady udziela darmo osobiście i listownie. 

Opiszcie chorobę, oraz podajcie wiek i płeć chorej osoby, a na odpowiedź przyślijcie marzę 2 
centową, to dostaniecie natychmiast odpis z pora- 
dą czy choroba jest do wyleczenia lub nie. Dr. 
liłutanr leczy wszystkie choroby zastarzałe, jako 
to: Duszność, spazmy, paraliż dychawicę, wodną 
pnehlinę, reumatyzm, ból głowy, uszu, ócz i nosa, 
choroby żołądka, gardła, piersi, kanałów odcho- 
dewych, febrę, wyrzuty na głowio 1 skórne, cho- 
roby maciczne, zboczenie regularności, krwotok, upławy, niepłodność, boleści połogowe, puchlinę, 
rany, otwory na ciele, róże, choroby kiszek, ból 
krzyża i w piersiach, katar, neuralglę, bronchitis, podagrę, świerzb, zapalenie mózgu, otyłość, cho- 
roby pęcherza, raka, kolki, wysychanie mlecza, 
ob łab lenie nóg, suchoty, choroby wątroby 1 nerek, tyfus, odrę, glisty, robactwo, liszaje, kołtuny itd. 
LECZY NIEWIASTY DZIECI i MĘZCZYZN 

Choroby zaraźliwe obojea płci (czy to nabyte Ico z rodziców przekazane) leczy skutecznie i prto ko. Nie trzeba siq wstydzić, tylko leczyć, bo zaniedbywanie sprowadza złe skutki na przyaałość1- Porada darmo! Można pisać po polska, angielska, niemiecka, francuska, słowacka lub ezeski 
Adresować należy 

DR. L. A. BADGER. 
S23 Valentine Building TOLEDO, OHIO. 
Łl nnn MflfTPfiflu! P1’* L,» *A; B,ad/ef’ du któregokolwiek doktora jeż eliado vliUUU fldjłrUuY! ?Todn•» wyleczył tyle ludzi z zaprzałych 1 niebezpiecznych chorftl ® * 11® wyleczył Dr. L. A. Badger. — Dr. Badger wyleczył wlacel lodzi 
w przeciąga 5 tygodni, niż któryolwlek inny doktor w przeciąg® 6 lat. 

M. FRANKOWSKA. 
89B4 Commerolal ave South Chloago. 

Poleca swoją pracownię: 

CHORĄGWI, SZARF, ODZNAK 
Iwazelkloh przyborów dla Towarzyatw. Zarazem polecam 
SKŁAD KAPELUSZY DAMSKICH, 
Wszelką pracę mnie powierzoną gwarantuję i wy- 
konają taniej niż gdzieindziej. Piszoie do mnie, a 

przekonacie się. M. FRANKOWSKA. 

WAŻNE DLA TOWARZYSTW! 

S. GMMIELINSKA. 
Pracownia Chorągwi, Szarf, Odznak 

1 waselkloh przyborów dla Towarzystw, 
poleca ilę Sz. Towarzystwom 1 8z. Publiczności. Plisols 
do nas sanlm komu Innemu robotę powierzycie. 
S CHMIEUISIA. IBS. T. 18 Street. Cbleifi lllliits 

624—628 BŁUB I8LĄND AVK., 

UROSTSIOYE PLANT IH THLWORLD 

9 
— CHICAGO, ILŁ. 

Polon* Ra, Rodakom awd) Na]wlqkaa, 

Skład Mebli i Pieców, 
po cenaoh bard bo prayatępoych 

Sprzedaję na łatwe wypłaty 
mlealęosoe lab tygodniowe. Mam u# 
aktadsle największy na WoJoleohowW 
wybór mebli 1 pieoów 1 apraedafa takowi 
po najtańsayoh oenaoh. PrayJdśoU 
praekonajole atę. 

W. HZYMANHKI, 
i_ 624—628 Bloe Isluid rt, 


