szkół wszelkich kategoryj wy
nosi 1,579, to liczba uczących
się w nich, w zestawieniu z
U ychodzi codziennie z wyjątkiem nie
dziel i świąt uroczystych
liczbą mieszkańców, 9tanowi
Za ogłoszenia i za artykuły pod na tylko 2.4 prc. Są tam obecnie
główkiem „nadesłane44 Redakcya Dzien- następne zakłady naukow e:- 2
aika Chicagoskiego nie bierze odpowie
gimnazya (w Mińsku i Słudzialności.
cku), 2 progimnazya (w BobPRZEDPŁATA WYNOSI:
rujsku i Mozyrzu), 2 szkoły
ro czn ie................................. $3.00;
miesięcznie....................... $0.25;
realne (w Mińsku i Pińsku),
Cena pojedynczego nomem lc.
1 seminaryum nauczycielskie
W y d aw cy:
(w Nieświeżu), 3 duchowne
Spółka Nakład. Wydawn. Polak.
szkoły powiatowe (dla kształ
to Chicago , Illinois.
cenia popowiczów), jedna szkoKs. J. Radziejowski, Prezes.
Ob. W. Jendrzejek, kasyer.
I ła powiatowa świecka, 4 szko
Ob. B. Klarkowski, sekretarz.
ły miejskie, 2 szkoły ducho
Ks. Pr. Gordon, zarządca.
wne żeńskie (dla kształcenia
W szelkie listy i korespondencje
popadianek), 1 szkoła gospo
uprasza się przesyłać pod adresem:
darstwa wiejskiego (w MaryDziennik Chicagoski
141 A 143 W. Division st, Chicago, Ul. nej Górce), 314 szkół ludowyce, reszta zaś przypada na
Wszelkie przesyłki pieniężne na
leży posyłać do zarządcy pod adre cerkiewuo-parafialne (1119),
sem:
żydowskie i prywatne. Liczby
Rcy. Fr. Gordon
te są nader wymowne. Poró
141 a 143 W . Division Street
wnajmy tylko ilość szkół,
Chicago , U l.
przeznaczonych wyłącznie dla
dzieci stanu duchownego (5 ),
z liczbą szkół miejskich, (4 ),
a przekonamy się, jaką tenZ Wilna.
Oprócz centralnego komite- dencyą kieruje się nasz zarząd
-tn statystycznego w Petersbur oświaty. Z drugiej strony ko
gu, istnieją w eałem carstwie góż nie uderzy znaczna liczba
rosyjskiem jeszcze gubernial- szkół wyznaniowo prawosła
(cerkiewno-parafialne komitety statystyczne, z wnych
wyjątkiem gubernij Królestwa nych), a nawet wyznaniowo
Polskiego, które mają jeden żydowskich, w porównaniu z
■wspólny komitet statystyczny całkowitym brakiem szkół ka
w Warszawie. Komitety sta tolickich dla 10 prc. mieszkań
tystyczne gubernialne mają ców tegoż wyznania, do które
obowiązek gromadzenia dat go należy najzamożniejsza część
nietylko dla komitetu central ludności tej gubernii.
Dla Wołynia, Podola i U 
nego, ale ogłaszania takowych
drukiem, celem wyświetlenia krainy utworzyło się rosyjskie
stosunków miejscowych i spo Towarzystwo rolnicze, celem
żytkowania ich znajomości w popierania i wzmocnienia tam 
interesie ludności miejscowej. że rosyjskiej własności ziem
Mam właśnie przed sobą po skiej. O rozszerzenie działał
dobny rocznik statystyczny na ności tegoż Towarzystwa na
rok 1892 ( Pam iatnajaK ni^ka), Litwę i Białą Ruś błaga jedna
opracowany przez miński ko z Rosyauek, zamieszkałych w
naszym kraju, w liście, wysto
mitet gubernialny.
sowanym
do znanego publi
Jakkolwiek wartość nauko
wa tych roczników wyjątko cysty, p. Liprandiego, z które
wo tylko odpowiada dzisiej go przytaczam jedeu charakteszym wymaganiom tej gałęzi ryczny ustęp. ,,Prawie wszy
wiedzy, to jednak znaleść tam stkie dobra rosyjskie w kraju
możemy wiele wiadomości dla północno-zachodnim — pisze
nas pożytecznych i zajmują- w swej szczerości gorliwa zwo
ych, pozwalających wniknąć lenniczka rusyfikacji — obar
bliżej i dokładniej w stosunki czone długami, znajdują się w
etnograńezne, wyznaniowe i stanie upadku, odbijającego
społeczno-ekonomiczne danej się w sposób rażący i wydatny
gubernii, z których po części od stanu sąsiednich dóbr pol
poznać możemy stan wewnę skich. Pochodzi to nie 9tąd
trzne wschoduich obszarów jednak, aby Rosyanie nie byli
zdolni do gospodarstwa wiej
dawnej Polski.
Wyjmujemy kilka dat z skiego, a Polacy odznaczali się
ostatniego rocznika statysty szczególniejszem doń przywią
cznego gubernii mińskiej. Ta zaniem i uzdolnieuiem, lecz
ostatnia należy do najmniej głównie z tego powodu, że
urodzajnych ze wszystkich gu obywatele polscy mieszkają w
bernij litewsko-ruskich, zwła swych dobrach i podtrzymują
szcza w swej stronie południo jeden drugiego; rosyjscy zaś
wej, na Podlesiu litewskiem. właściciele ziemscy nie umieją
Pomimo tych niepomyślnych jakoś zapuścić korzeni w grunt
warunków, gubernia mińska kraju, są oni nieliczni i izolo.
jest dosyć gęsto zaludnioną, wani, a oprócz niechęci sąsia
albowiem liczy 1,794,560 mie dów niczego zgoła dostrzedz
szkańców, a więc o pól miliona w kraju dla siebie nie mogą.
prawie więcej, jak gubernia W kraju południowo-zacho
wileńska.
Przeważną część dnim oprócz Polaków są wpra
ludności stanowią Białorusini wdzie jeszcze Niemcy, ale za
wyznania prawosławnego, a to naród tam rosyjski i prawo
mianowicie: 1,252.778 głów; sławny; w kraju zaś północnorozkolników czyli sekciarzy zachodnim, zwłaszcza na Żmu
kościoła prawosławnego jest dzi, Rosyanin czuje się zupeł
tylko 1*2,092; Polaków i Bia nie jak na obczyźnie. Otoczeni
łorusinów wyznania rzymsko wrogo usposobionymi obywa
* katolickiego — 177,383, a ży telami polskimi, rozproszeni,
dów — 341,936. Oprócz tego pozbawieni wszelkiej pomocy
są jeszcze w gubernii nieliczni wzajemnej i towarzystwa, bez
Niemcy-luteranie i Tacarzy cerkwi wśród narodu, obcego
wyznania mahometańskiego. im wiarą i językiem — my,
Najciekawszym i najcharakte- rosyjscy właściciele „kraju
rystyczniejszym objawem w północno-zachodniego44, mamy
tych wszystkich rocznikach wszelkie prawo spoglądać na
jest ta okoliczność, że w ża posiadanie dóbr tutaj, jako na
dnym z nich, nie podaje się czyn poświęcenia się*4. Po
liczby rodowitych Rosyan, a takiem szczerem wcale nie wyprzebiegle ukrywa się je wśród jątkowem z pod pióra rosyj
miejscowej ludności wyznania skiego wyznaniu, mógłby rząd
prawosławnego. Przezorność rosyjski postawić sobie pyta
ta oczywiście łatwo się wyja nie: czy warto ze szkodą inte
śnia małym stosunkowo pro resów rolniczo ekonomicznych
centem ludności napływowej, tylu gubernij, a z wyraźuą
pomimo 30letniego trwania krzywdą żywiołu polskiego,
aklimatyzować własność ziem
systemu rusyfikacyjnego.
ską rosyjską w naszym kraju,
Stan oświaty w gubernii wiodącą tak nędzną egzystenmińskiej stoi na bardzo ni cyę po 30 latach uprzywilejo
.
skim stopniu. Chociaż liczba wania?
D Z IE N N IK c h i c a g o s k i

■sBotolitycsne, DoCwi^cone Interesom PolakA *
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Połn.

Nowiny z Polski.

*

Tymczasem na jakąś zmianę
w tym kierunku wcale się nie
zanosi.
Uprzywilejowanymi
nabywcami dóbr powittgensteinowskich są również tylko
Rosyanie i chłopi wyznania
prawosławnego. Dlatego sprze
daż dóbr tych idzie nadzwyczaj
powoli, pomimo że się odbywa
pod groźbą wywłaszczenia.
Gdyby do dnia 1 stycznia 1894
roku dóbr tych z wolnej ręki
nie sprzedano, to przejdą one
na własność skarbu. Z całego
obszaru 856,579 dziesięcin,
jakie dostały się księżnie Hohenlohe po bracie, sprzedano
dotąd tylko 219,743 dziesięcin,
to jest 26 prc. Ze sprzedane
go obszaru zaledwie 55,000
dziesięcin przeszło w posiada
nie ludzi poważnych, którzy
na nich będą gospodarować.
Reszta, stanowiąca przestrzeń
147,000 dziesięcin, dostała się
w ręce spekulantów, którzy
będą ją parcelować i odsprze
dawać włościanom. Jeżeli dal
sza sprzedaż w tym kierunku
będzie postępować, to w pra
wdzie te setki tysięcy dziesię
cin ziemi przejdą ostatecznie
na własność chłopów, ale przez
pośrednictwo spekulantów, po
cenach wysokich, ua warun
kach nadzwyczaj ciężkich,
które uczynią z nich wkrótce
niewypłacalnych dłużników.
Frzedewszystkiem w interesie
kraju żałować należy pięknych
lasów, wycinanych przez na
bywców niemiłosiernie.
W
samym tylko Kopylu sprzeda
no 600 dziesięcin lasu.
Emigracya ludności wiej
skiej ze Żmudzi do Ameryki,
niestety, nie ustaje. Emigrują
najczęściej ci, co uciekają od
służby wojskowej, ale też i
wielu, uwiedzionych fałszywemi opowieściami o rozkoszach
życia amerykańskiego, szuka
tam i większego zarobku i
prędszego wzbogacenia się.
Niektórym
z wychodźców
żuiudzkich powodzi się dobrze
w Ameryce, zkąd przysyłają
nawet swym rodzinom pienią
dze. ale większość, sądząc po
listach pisanych do krewnych,
wlecze tam nędzny żywot.

rych mają tymczasowo przytu
łek. Gmina Kajmów należy
bowiem do najuboższych gmin
w powiecie, liczy 222 miesz
kańców i posiada zaledwie 908
morgów bardzo lichej, niemal
co roku w zimie i w lecie przez
wylewy pustoszonej gleby.
W ydział powiatowy tarno
brzeski tytułem wsparcia dla
dotkniętych powodzią przezna
czył bardzo dobrą kwotę, któ
ra nie zdołała nawet chwilowo
zaspokoić głodu nędzarzy.
W Kajmowie zachodzi oba
wa rozszerzenia się tyfusu, któi tak już epidemicznie wystę
puje w sąsiednich gminach, jak
w Tarnobrzegu i Dzikowie.
Klęska jest tern dotkliwszą, że
cała gmina Kajmów liczy ra
zem tylko 45 budynków i
wskutek tego istnieje przepeł
nienie mieszkań.
Na wiadomość o tej klęsce
Namiestnictwo udzieliło sta
rostwu w Tarnobrzegu zasiłek
w kwocie 300 złr. na zakupno
żywności dla dotkniętych po
wodzią najuboższych miesz
kańców Kajmowa.
Na ten sam cel udzielił Wy
dział krajowy 300 złr. wydzia
łowi powiatowemu w Tarno
brzegu. Nadto wydelegował
W ydział krajowy inżyniera
kraj. biura melioracyjnego p.
Boziewicza do powiatu tarno
brzeskiego, aby zbadał stan i
powód zatoru pod Tarnobrze
giem na Wiśle, ęraz udzielił
poparcia akcyi organów tech
i nicznych starostwa około ochrouy zagrożonego wału nad
wiślańskiego. Inżynier Boziewicz ma przy tej sposobności
zbadać także stan robót regu
lacyjnych na rzekach Łęgu i
Trześniówce.

ROZMAITOŚCI.
Jubileusz Tassa.

Komitet, ua czele którego
stoją kardynał-wikary Parocchi
i książę Aldobrandini, zawią
zał się w Rzymie w celu urzą
dzenia obchodu trzeciej wieko
wej rocznicy zgonu Torkwata
Tassa. Komitet na posiedzeniu
postanowił wznieść na pagórku
Janiculum, gdzie Tasso umarł,
Ze Lwowa.
kolumnę granitową z popier
Między Bogoryą w Króle
siem bronzowem u szczytu, w y
stwie Boiskiem a Zakrzowem
dać wielkie dzieło o życiu i
utworzył się przed kilkunastu
pismach autora „Wyzwolonej
dniami na całej długości zator
Jerozolimy”, urządzić popis
na Wiśle. Dnia 31go stycznia
literacki na cześć jego, zamó
woda przedarła się przez wały
wić nabożeństwo za jego duszę
od strony Królestwa Polskiego
i złożyć na jego grobie wielki
i zatopiła całą dolinę Koprzy- wieniec bronzowy.
pnicką między Przywloką a
W Bernie
Sandomierzem i to na długości
w tych dniach habilitował się
20 a szerokości 8 kilometrów. na uniwersytecie syn Tadeusza
Po stronie galicyjskiej prze Kowalskiego, Dr. Józef Ko
brała woda przez wały powy walski. Po ukończeniu szkół
żej Tarnobrzega i zalała pola warszawskich, Kowalski wyje
w Machowie, Kajjnowie i Mie- chał do Getyngi dla studyów
w dziedzinie fizyki i matema
chocinie. Poniżej Tarnobrze tyki: po zdaniu w r. 1889 do
ga, gdzie aż do Koćmierzowa ktoratu, wyjechał do Berlina,
wały są podniesione, okolica gdzie pracował specyalnie w
laboratoryum Kundta i Helmjest wolną od wody.
Ostatnią klęską zatorową holza. Uzyskawszy miejsce
i wylewem dotkniętą została pierwszego asystenta przy in
stytucie fizycznym w Woerzwieś Kajmów. Od 2go do 7 burgu, udał się Dr. J. Kowal
lutego 54 budynków mieszkal ski do Wuerzburga i tam po
nych znajdowało się pod wo zostawał do końca semestru
dą. 26rodzin,a 112 ludzi wsku letniego z. r. Ztamtąd wyje
tek tego pozbawionych jest chał do ZuricKu, gdzie praco
mieszkania i środków do życia, wał u prof. Webera, zajmując
się badaniami elektro-tech nigdyż, zaskoczeni w nocy nie cznemi. Na życzenie niektórych
spodzianie wylewem, zaledwie profesorów uniwersytetu ber
zdołali życie swe ocalić i upro neńskiego, przyjechał Dr. J.
wadzić dobytek na pobliskie Kowalski do Berna i tutaj u
wzgórza, a prawie wszystkie zyskał przed paru dniami do
zapasy żywności nie mogły dla centurę fizyki ze szczególnem
uwzględnieniem fizyki moleku
braku czasu być zabrane i zo larnej i krystalografii fizycznej.
stały przez powódź zniszczone. Praca habilitacyjna Dra. Jó 
Ogólna szkoda wynosi około 6 zefa Kowalskiego nosi tytuł:
Z u r Theorie der Fluessigkeittysięcy złr.
Mischungen.
W ostatnich cza
Pomiędzy dotkniętymi po
wodzią, którzy i w zeszłym ro sach pracował Dr. Kowalski
nad akumulatorami dla ele
ku taką samą klęską zostali ktryczności; badania te zostaną
nawiedzeni, panuje wielka nę ogłoszone w sprawozdaniu ju
dza, zwłaszcza że wskutek nie ry wystawy frankfurckiej.
urodzaju zeszłorocznego i nie O wytępianiu kretów, nie zabijąjąc takowych.
pomyślnego stanu majątkowe
Często
pojawiają się krety
go mieszkańców Kajmowa, do
tknięci powodzią, zostają pra w ogrodach lub łąkach, skąd
wie bez wszelkiej pomocy na je gospodarz koniecznie usułasce swych sąsiadów, u któ ł nąć powinien. Ponieważ k r e t .

należy w ogóle do bardzo po
żytecznych zwieiząt, #nie po
winno się go zatem zabijać,
zwłaszcza jeżeli jest sposób u 
sunięcia go bez odbierania ży
cia. Świeżo wyrzuconą krętowinę zrównać z poziomem
pola, a w otwór jamy krętowej włożyć płat, Jumaczany w
nafcie lub smole kamiennej.
Skoro kret nowy kopiec wy
rzuci, postępuje się w ten sam
sposób. K ret nie znosi silnego
odoru nafty (petroleju) i sino
ły kamiennej. Jeżeli zatem w
kilku otworach zastanie płaty
umaczane w powyższych pły
nach , opuszcza sam pole i prze
nosi się w inne miejsce.
Głos ludzki-

Dr. Delaunay w świeżo o
głoszonej pracy o głosie ludz
kim wypowiada przekonanie,
że starożytni mieszkańcy Eu
ropy byli tenorami. Dzisiejsi
ich potomkowie są barytona
mi, wnukowie ich będą posia
dać głos basowy. Rasy niższe,
jak negry itd. mają głos wyż
szy, aniżeli biali. Głos ludzki
z wiekiem staje się zawsze
niższym; tak np. tenor szesna
stoletni może w 25tym roku
życia stać się barytonem, a
w 35tym basem. Blondyni po
siadają głos wyższy, aniżeli
ludzie o włosach ciemnych;
pierwsi mają zwykle głos so
pranowy i tenor, drudzy kon
tralt i bas. Tenorowie bywa
ją szczuplejsi, basi osadziści i
silni. Ludzie myślący i inteli
gentni mają po większej części
głos niski, mało zaś myślący i
powierzchowni wysoki. Głos
przed obiadem bywa wyższy
niż po obiedzie. Ostrożni i
rozsądni śpiewacy unikają, jak
wiadomo, napojów spirytuso
wych, a zwłaszcza tenorowie;
basiści mogą się rozkoszować
uiemi do woli. Tenorów więcej
zdarza się w krajach południo
wych, na północy zaś basów;
tak np. według zapewnień Dalaunay’a wszyscy znakomici
tenorowie francuscy pochodzili
z Fraucyi południowej, gdy
tymczasem wszyscy basiści z
departamentów północnych.

FE L JE T O N .
O ziemi i o gwiazdach.
(Ciąg dalszy.)

śnieżnemi zawiejami podczas
gdy u stóp góry ciągła wiosna
się uśmiecha lub lato skwara
mi dokucza.
Między równoleżnikami są
najważniejsze cztery mianowi
cie zwrotniki i koła bieguno
we. W odległości 234 stopnia
od równika biegnie równolegle
z nim n północnej półkuli zie
mskiej Zw*rotnik Raka a na
południowej Zwrotnik Kozio
rożca.
W odległości 664 stopnia
od równika biegnie równole
gle z nim na północnej półkuli
ziemi Koło biegunowe północ
ne, a na południowej półkuli
Koło Biegunowe Południowe.
Równoleżniki te są dla tego
ważne, że oznaczają granice
stref.
Część ziemi leżąca między
obydwoma zwrotnikami nazy
wa się strefą gorącą czyli pa
sem gorącym. Promienie sło
neczne padają w tym pasie
prawie zawsze prostopadle, a
przynajmniej zbliżają się do
tego kierunku. Dla tego to pa
nuje tutaj mocny upał, i nie
rua nigdy znacznych zmian cie
pła, jak u nas w rozmaitych
porach roku. Roślinność jest
tutaj nadzwyczaj bujna, kwia
ty, ptaki i motyle odznaczają
się ślicznem ubarwieniem o
pięknych jasnych i błyszczą
cych kolorach. Nawet ludzie
przybierają tutaj pod wpły
wem tej obfitości ciepła i świa
tła osobliwy kształt i charak
ter. Cera ich twarzy jest cie
mna a nawet hebanowo czar
na.
W strefie gorącej leżą: Środ
kowa Ameryka, a mianowicie
od miast Zacatecas i Habana
północna część Ameryki Połu
dniowej aż do miast Rio Jane
iro i San Paulo w Brazylii,
Concepcion w Paraguaju, Oran
i Humuhuaca w Argentynii i
Ataeama w Chili. Leży w nich
prawie cała Afryka, część Indyi wschodnich i północna
część Australii. Od zwrotni
ków do kół biegunowych po
obu stronach równika leżą 2
pasy umiarkowane—północny
i południowy.— Wewnątrz nich
promienie słoneczne nigdy nie
padają prostopadle, lecz zaw
sze ukośnie i dla tego nie bywa
tutaj tak wielkich upałów, jak
w pasie gorącym.
W strefie umiarkowanej pół
nocnej leżą:
Północna Ameryka, Europa
i A zja.
W strefie umiarkowanej połuduiowej leżą:
Mniejsza część południowej
Ameryki, południowa część
Afryki od miasta Sufala i wię
ksza część Australii.
(Ciąg dalszy nastąpi.)
♦ »•»» —
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Chicago dnia 7.go Marca 1892
Niniejszem podajemy wiadomość
kontraktorom polskim, że plany na
mającą się budować szkołę i plebanią
w parafii św. Wojciecha są gotowe
u architekta Pana Ant. Charrat Loomis Str. 739. Roboty na wszystko
będą wydane razem. Starający się o
takowe kontraktor jest obowiązany
ofertę swoją do 25go Marca b. r. zło
żyć w kopercie zamkniętej na pleba
nii św. Wojciecha W. 17th. 716. Za
strzegamy sobie prawo odrzucania je
dnej lub wszystkich ofert.
X. Jan Radziejewski i Komitet.
10 m.
Niniejszem zawiadamiam szanow.
braci Tow. Św. Stanisława B. M., że
posiedzenie roczne odbędzie aię dnia
13-go marca w niedzielę o godz. 42
po południu w hali zwykłych posie
dzeń, na którem będzie nowa administracya wybierana, dlatego mają się
na to posiedzenie zejść wszyscy człou
kowie należący do tego towarzystwa.
Ktoby się nie mógł stawić a nie
podał ważnych powodów zapłaci $1.00
kary za nieobecnść i każdy mu przy.
nieść swoją kwitową książeczkę, po
nieważ są potrzebne do obrachowania kasy. Do zapłacenie jest.
asessmentu
$1.00
podatku miesięcznego
25c.
składki nadzwyczajn.
50c.
razem

$1.75c.
Z szacunkiem
Józef Slisz, sekr. prot.
630 Dickson Str.
12 m

Na s; rzedaż.
Dobrze urządzoną grosemię z to
warem można tanio kupić. Dobra
sposobność dla polaka. N. P. Nelson
602 Milwaukee Ave. blisko Coraelia
ulicy.
12 m.

Na sprzedaż.
Dobry i wygodnie zbudowany dom
na północno-wschodnim narożniku
Lincoln i Austin Ave. można bardzo
tanio kupić. Dom ten musi być spie
sznie z loty zdjęty. Zgłosić stę:
4] Emma Str.
15 m.

Na sprzedaż.
Dobrze opłacający się salon przy
polskim kościele można tanio kupić.
Dobra sposobność dla polaka. Po a
dres zgłosić się do administracji
„Dziennika.44
11 m.
C O L U M B IA

FU R N ITU R E

HOUSE.

Skład każdego gatunku nowych i
starych mebli, karpetów, pieców i in
nych sprzętów domowych. Sprzedaje
za jaką bądź ceną.
738 M llw ankee Ą ye.
241.

Pod równikiem dziesięć me
trów wysokości, więc tyle ile
ma dwupiętrowy dom, ochła
TEOFIL WETNA,
dza temperaturę tyle, jak gdy
128 W . B lackhaw k Street.
Kowal i fabrykant wozów, kuje ko
byśmy się udali 36 tysięcy stóp
nie
bardzo zręczuie i bezpiecznie.
ku północy. U stóp gór poło
J 3 f” Wykonuje wszelkie reperaoye
żonych w strefie równikowej*
w zakres kowalski wchodzące szybko
i do umiarkowanej cenie.
znajdziemy lasy o cudownie
pięknej zieleni, pola pokryte
Walenty Krusiński,
bujną i niesłychanie piękną ro 
B udow niczy- K ontraktor.
ślinnością. Są tam miasta,
77 Kosowsko Str. - Chicago, III
których mieszkańcy upałem
Wykonuje wszelkie roboty w zakres bu
downictwa wchodzące jak najlepiej i po
znużeni wzdychają do chłodu.
cenie umiarkowauej.
ltm.-iciil-c.d.
Idźmy 3000 stóp wyżej, a znaj
TOM. FOLEY,
A. TRENDEL,
dziemy ten upragniony chłód.
SOSNobla Str.
StFoiFlace.
Ostrzeżenie!
Ale zarazem staje się róślinZ powodu, iż żona moja Karolina
FOLEY & TRENDEL,
ność uboższą, kolory jej ciem kt6ra się oddała pijaństwu, opuściła
dom mój, byłem zmuszony moje 4
Zakładają rury do gazu i kanały po
niejsze, kształty mniejsze. W dzieci oddać za opłatą na wychowa
dziemne po Umiarkowanej cenie.*®.ciu«l
wysokości 6000 stóp już jest nie do domu sierót, ponieważ chodząc
63 4 Noble str. w bezmencie.
klimat przyjemny dla E uro do pracy, sam im opieki dać nie mo
głem . Proszę i ostrzegam wszystkich
M. L. LISOWSKI,
pejczyka nawet, nieznoszącego ażeby mojej żonie nikt nic na kredyt
Architekt
upałów. Na tej wysokości nie dawał na moje imię, gdyż dłu
gów przez nią poczynionych płacić wykonuje plany i wszelkie roboty
drzewa europejskie mięszają nie będę. Karol Klasik 14 W ill Str. w zakres budowy kościołów, gma
14 m. chów i domów wchodzące po cenacb
się z roślinnością zwrotnikową.
umiarkowanych.
Idźmy jeszcze 300 stóp wyżej,
Baczność Stolarze Heblowi.
Office:
a znajdziemy klimat śródziem
Dnia 13 Marca o godzinie 2-giej
844 Milwaukee Ayenue,
nego morza, i zdawać nam się po południu odbędzie się W ielki i.dil.cd.corner Division Str. 3 rd floor,
będzie, że lubością oddychamy Mass Miting w nader ważnym inte
resie. Mowy wypowiedziane hędą w
HERM. RE1NECKE,
powietrzem czarującem um iar Polskim, Niemieckim, Szweckim i
kowanych dolin jak np. Quito. Angielskim języku. Każdy stolarz, Skład Towarów Łokciowych.
leży dobro ogólne na sercu,
Powłoki, poszewki, lniane ręczniki
Trzy tysiące stóp wyżej znaj któremu
powinien przybyć do Aurora Tura i pierze.
dziemy już zimno przejmujące. Hali róg Milwaukee i Huron Str.
6 9 9 M ilw aukee Ayenue,
Komitet.
12 m.
Idąc jeszcze tyleż ku górze spo
blisko Noble ulicy, gw.-di c<l
strzeżemy, że w tej wysokości
0 h i ca go 29 Lutego 1892.
CENY ZNIŻONE.
już nie podobna mieszkać z
Do Kontraktorów Polskich!
Polecam 8zanownym Rodaczkom mój
powodu mrozu.
Niniejszem podajemy do publicz sklep zaopatrzony w kawę zawsze świeżo
paloną, najlepszą herbatę 1 masło naj
Na wysokości 24,000 stóp nej wiadomości wszystkim kon trak świeższe
wprost z farmów z Grand Ratorom oiesielskim, że plany i koszto
znajdziemy zimno polarne,sto rysy do budowyk ościoła Polsko-ka- pida i Wisconsln, i mam także sery tutej
sze i zagraniczne i różne Inne artykuły
ki gór błyszczą wiecznym 'lo toliokiego św. Andrzeja w Sobieskie- w skład ten wchodzące.
Zaręczam że towar mój Jeat lepezy
Parku Hammond 111., ukończone
dem, a wierzchołek ich owinię !ro
eżą w biórze pp. O. H. Brooks & Co., aniżeli gdzieindziej i kupując u mnie
możecie sobie wiele pieniędzy oszczędzić.
ty wiecznym śniegiem białym róg La Salle i Madison Str., Tacoma Dam
dobrą wagę i do każdego funta czeBuilding,
Room
803.
Roboty
na
gobądź w moim składzie załączam ty kie*
jak turban turka. Na tej wy
wszystko oprócz roboty murarskiej wartości l% c. na porcelany.
sokości szaleją przez całe lato będą wydane razem i każdy z kon- 1C..BU4Ż.
Jó*ef K U m ,
091 NOBLE ULICA <w tm m a n n ie).
straszne borze, połączone ze traktorów starający aię o takowe «o•• - v. . *..v._ . -• . ju. • i -■ « * . i • ,■ i i f f M i r H w i '■:.i i ■i *•

POLACY W CHICAGO.
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bo wiązany jest ofertę swojąy najpófJniej do l o go Marca, 1892 roku, m
zapieczętowanej kopercie na ręce O j
H . Brooks złożyć, które w obecności!
komitetu i ks. Proboszcza otworzono
i przejrzane zostaną. Zawiadamiajmy
zarazem, iż oi z kontraktorów, któ
rym wykonanie robót powyższych
powierzonem zostanie, zmuszeni są
gwarancyą w wysokości umówionej
ceny dostarczyć. Zastrzegamy sobie
prawo odrzucenia jednej lub wszyst
Kich ofert. Po bliższe informacye co
do budowy upraszamy zgłaszać się
do wyżej wymienionego bióra.
Ks. Franciszek M. Wojtalewicz,
Proboszcz parafii św. Andrzeja w Ha.mmond, III.
J 15 m. c d.

