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* y /  Nasza mowa.
\  Zimny, nieubłagany. nier|z\ 

J  \  zagadkowy i nieraz niewytłu- 
f  maczony los wyrzuca rok rocz

nie kilka tysięcy polaków o 
tysiące mil od miejsc, w któ
rych się urodzili i wychowali.

I  Każdy z nas, bez względu na 
to, czy kraj opuścił w młodym 
wieku, czy też w dojrzalszym, 
zostawił tam coś, co dla niego 
jest świętem. I nawet po dłu
gich, bardzo długich latach, 
spędzonych na obczyźnie, są 
przecież chwile, w których du
sza rwie się do miejsc drogich, 
do miejsc miłych, do miejsc 

. ukochanych. Przecież niejeden 
>. nas. biegając boso po niwach 
ojczystych, uganiał się za gę
siami. indykami lub prosięta- 

» mi i ani marzył, że w Amery
ce zostanie kupcem, że będzie 
mówił po angielsku, że zajmie 
wybitne stanowisko w polityce 
amerykańskiej, że piastować 
będzie urząd intratny, że cie
szyć się będzie wpływem i sza
cunkiem u swoich i u cudzych.

Czy ta zmiana je t formalną, 
ozy też falko i jodynie ze
wnętrzną i \ \

s Otóż chwała Botru, że my
dziś w Ameryce r kiedyś w 

.kraju — to i.i.a Himaihu
sza" p o lsk a ; ^ to śn j^  i hrófc 

H  dobrym i, równie c
orliwymi polakami, jak w  
raju — a może nieraz lepszy

mi.
■ v ^ ^ A  li-. ń-N-eśmypolaka-

'Izie . Czy to 
ZHBfc,naszą si :<> śi-ina iniw. 

rTąkiv rozpala upał
®  mieszkamy

poaTazurowem niebem Włoch, 
L  czy na wolnej ziemi Washing

tona — dlaczego nie wynaro
dowiliśmy się, dlaczego nie wy
naradawiamy się kompletnie? 
Otóż dlatego, że wszystko roz
bija się dotąd o jednę opokę, 
której nic nie jest w stanie 
skruszyć, zgruchotać i obalić. 
A co jest tą opoką silną, któ
rej nikt i nic nie przemoże ?

Tą opoką jest: święta mowa 
ojców naszych. Tak, dopóki 
mówimy po polsku, dopóty bę
dziemy polakami. A biada 
nam, biada, po trzykroć biada, 
skoro zaniedbamy ten skarb 
najdroższy, tę spuściznę jedy
ną a drogą po przodkach na
szych, ten majątek, teu klej
not nasz i teu warunek naszego 
jestestwa.

Biada rodzicom, którzy nie 
dbają o to, aby dzieci ich na
uczyły się języka polskiego, 
l iada rodzicom, którzy pozwo- 
]u dzieciom swym w domu ro
dzicielskim używać cudzego 
ji zyka, cudzej mowy. Albo
wiem pod dachem polskim, 
p;-zy ognisku domowem, musi 
i powinna znaleźć przytułek ta 
biedna, prześladowana, a taka 
piękna, taka dźwięczna, taka 
harmonijna, święta mowa na
si.a, mowa polska, mowa niiljo- 
nów ludzi, mowa wykształco
nych i prostaczków, mowa po
etów, myślicieli i pisarzy zna
komitych, mowa geniuszów.

Co prawda, większość z po
między nas jest zmuszona i 
z: iewolona używać codziennie 
pi zy pracy języka obcego, któ- 
i-y zostawia ślady na mowie 
rodzinnej, na mowie Jiolskiej. 
Nie zawsze też sami “ brze po 
polsku mówić umiemy i nie 
zawsze mówimy — bo chociaż 
ji -it tylko jedna mowa polska, 
u ilieyanin inaczej mówi od 
Wielkopolanina, ślązak inaczej 
niż koroniarz i t. d. Otóż do
bre książki i dobre pisma są 
ochroną i szkolą mowy naszej.

Czytajcie je przeto skwapliwie, 
kochani czytelnicy.

Czytajcie je, kochajcie i mi
łujcie mowę polską, bo to na
sza mowa.

Sprawy Związku Nar. Pol. ^
Zarząd Centralny rozesłał jnż do 

sekretarzy grup aplikacye dla żon 
obecnych członków Związku, oraz 
instrukeye w sprawie reorganiza- 
cyi instytucyi naszej. Instrukeye 
te są obszerne, szczegółowe i jasne. 
Ktoby jednak z panów sekretarzy 
czego nie zrozumiał, niechaj na
tychmiast zażąda informacyj od 
sekretarza jeneralnego. Sekretarze 
grup wręczą członkom na przy- 
szłem posiedzeniu aplikacye dla 
ich żon i odczytają instrukeye od 
Zarządu Centralnego. W obec tego 
każdy związkowiec powinien być 
obecnym na posiedzeniu czerwco- 
wem swej grupy, aby zrozumiał 
i wiedział o co chodzi, aby pozo-, 
stał w czuciu ze sprawami związ
kowemu Niech każdy związkowy 
poczyta to sobie za swój obowią
zek, za swoją powinność. I niech 
nikt w tej sprawie nie ogląda się 
za pismami, gdyż pisma żadnych 
nie podadzą szczegółów o reorga- 
nizacyi, a członkowie Związku po
winni według nowej konstytucyi 
jak najmniej lub nic nie mówić o 
wewnętrznych urządzeniach i prze
pisach z obcymi, a mianowicie o 
reorganizacyi. Sprawy te bowiem 
tylko i wyłącznie obchodzą człon
ków Związku — a nie ludzi stoją
cych po za obrębem tegoż. To 
się praktykuje we wszystkich wiel
kich organizacyach. A więc do 
dzieła kochani bracia, do pracy, a 
wspólną siłą w bardzo krótkim cza
sie zreorgnuizujemy instytucyę na
szą stosownie do potrzeb praw
nych, gdyż władze już dłużej cze
kać nie chcą i nie będą. Położymy 
fundamenty trwałe pod gmach 
nasz, w którym gościnne i miłe 
przyjęcie wszystkich czeka, w któ- 

4hym tak obszernie, tak jasno, tak 
1 ljfrcbódi ie, że coraz większe za6tę- 
! A  polaków ■wpjt!'i dp^niego przez 
; szeroki- >.‘Vartą bramę i będzie ten 

gmach jak dotąd tak i nadfd dla 
nao na obczyźnie onym słupem o
gnistym.

* * *
Konstytuuj^ przyjętą na Sejmie 

nadzwyczajn^ai komisarz asekura- 
cyi w Sprin^fiald zatwierdził. Zro
bił tylko jednę zmianę, a mianowi
cie w par. ^6-tym arb VI. O zmia
nie tej dowiedzą się związkowi z 
protokółu z ostatniego posiedzenia 
Zarządu Centr., który jak wszyst
kie inne, otrzymają sekr. grup.

Jeden z najzdolniejszych dzien
nikarzy z czasów sławnego Hora- 
cyusza Greeley‘go w New Yorku, 
John Manuing żyje w ostatniej 
nędzy.

Ha! nie tylko polskim dzienni
karzom źle na świecie.

Republikanie chwalą McKin* 
ley’a, demokraci Bryana. Zaś t. z. 
złoci demokraci na konferencyi 
swej w Indianopolis potępili i 
Bryana i McKinley’a.

Jak już to już!

Jakiś pastor w Monroe powiecie, 
w Pennsylwanii, zacięty wróg piwa, 
modlił się szczerze, gorąco i publi
cznie, aby Bóg zesłał klęskę na 
nowo wybudowany browar. I stała 
się rzecz dziwna, bo oto w ów bro
war piorun uderzył.

Teraz właściciel browaru skarży 
pastora o odszkodowanie. Ciekawy 
proces! _______

Jeden z newyorskich czytelni
ków naszych donosi nam, że spółka 
księgarska: “The American Book 
Company” wydała dzieje świata, w 
których twierdzi, że Kopernik był 
niemcem. Korespondent ten przy
obiecał nam przesłać tę ciekawą 
książkę. Bardzo prosimy.

Rozmawialiśmy o tem z kilku 
członkami Wydziału Oświaty, któ
ry zdaje się w sprawie tej cosik 
zrobi.

Dobrze! .

Jutro rozpocznie się spis ludnoś
ci Stanów Zjedn. Polacy zapisuj
cie się jako polacy!

Jakiś handlarz z Tesas, w prze- 
jeżdzie do Paryża na wystawę, do
kąd z 6obą wiezio dwa woły, dał je 
odfotografować w Chicago. Nie 
windomo w którym zakładzie odfo- 
tografowano woły, utrzymują jed
nak niektórzy, że takich zakładów 
jest bardzo wiele. . . .

Być może. . . .

Mamy obecnie epidemię straj
ków, jakich już dawno, a może 
nigdy przedtem nie było.

Na pierwszy rzut oka zdawać się 
może i zdaje się, że strajki są wy
nikiem ciężkich czasów i twardych 
warunków ekonomicznych. Tak 
nie jest. Strajki w rzeczywistości 
jasno i dobitnie dowodzą, że czasy 
się polepszyły. Pierwszym bowiem 
znakiem podniesienia i rozwoju 
przemysłu i handlu jest ogólne za
trudnienie nie zatrudnionych; dru
gim są strajki, aby uzyskać pod
wyższenie płacy odpowiadające 
ogólnemu podwyższeniu cen na 
potrzeby życia.

Jest to rzecz dziwna i niepojęta, 
że burowie nie, przejmują bitwy. 
Gdyby to byli polacy, ległby jeden# 
na drugim, broniąc wrogom przy-, 
stępu do kraju. Historya nasza po
daje liczne przykłady tego. Toj też 
nie godzi się i nie można krótkiej-i 
nic nieznaczącej historyi burów 
porównać z historyą Polski. Więc 
bez bitwy rozstrzygającej kończy 
się wojna.

W Paryżu są obecnie w modzie 
kapelusze z poziomkami, czereśnia
mi, malinami, śliwkami, brzoskwi
niami, gruszkami, jabłkumi, orze
chami itd. Złośliwi utrzymują, że 
na przyszły rok przyjdzie kolej na 
płazy, węże, owady. Następnie na 
woły, osły i barany.

Według “Kuryera Polskiego”, 
jakiś znawca języków indyan ame
rykańskich twierdzi, że wyraz 
“Chicago”, oznacza zwierzątko 
śmierdzielem zwane.

Być może, tylko że ten “śmier
dziel” ciągle obraca się ogonem w 
stronę Milwaukee. . . .

Rok 1848 w Wielkopolsce.

(Ciąg dalszy).
Jakkolwiek podwójnie odniesio

ne zwycięstwo jaśniało nad polaka
mi—przecież radość gasła na myśl 
co będzie dalej. Wiedziano dobrze, 
iż w obec. armii pruskiej — garstka 
naszych musi utonąć.

Po bitwie pod “Wrześnią i.Soko^  
łowem ciągnęli polacy ku Gnieznu, 
gdzie pięć razy więcej wojska nie
mieckiego stało. Nadto—w każde 
chwili z pomocą nieprzyjacielowi 
spieszyły oddziały z pobliskich 
stron.

Depętacya polska prosiła u Brze- 
żańskiego o dłuższy spoczynek, 
Brzeżański odrzekł: •

— Znam siły niemieckie i nie 
prowadziłbym mego ludu na zatra
cenie. Nie ma się co łudzić — ich 
jest wielu — nas garstka. Odnie
sione zwycięstwa niech nam dadzą 
wewnętrzne zadowolenie, a teraz 
—pomyślmy o układach.

Ażeby uniknąć walki pod Gniez
nem, przeszły nasze oddziały kn 
Witkowu. Tam gromady ludu u
zbrojonego w kosy czekały na na
szych, aby wzmocnić zastęp obroń
ców Ojczyzny, znacznie przerze
dzony poprzedniemi walkami.

Piątego maja był nasz oddział w 
Mogilnie, a stamtąd połączony z 
powstańcami z Kujaw poszedł pod 
Gembice.

Prusacy otaczali naszych z wszech 
stron.

Dnia 7 maja z rana zwołał Mie
rosławski radę wojenną i oświad
czył, iż są tylko trzy sposoby po
stępowania. Albo rozbiedz się po- 
jedyuczemi oddziałami, co równa
łoby 6ię rozwiązaniu naszej armii, 
albo stać w miejscu i czekać na 
walkę, któraby musiała być przela
niem ostatniej kropli krwi, albo 
wreszcie trzeci ratunek ostatni to 
jest uderzenie na nieprzyjaciela w 
najsłabszym jego punkcie, prze
darcie się przez jego szeregi i wy
szukanie miejsca bezpiecznego.

Nad to wszystko — zostaje droga 
układów z Prusakami.

Radzono długo.
Wreszcie uchwalono drogę ukła

dów i zlecono tę ciężką a smutną 
sprawę pułkownikowi Brzeżańskie- 
mu.

Skoro treść obrady rozbiegła się 
po szeregach, lud nasz kochany, 
któremu poświęcenia nie brak, a 
który trzy tysiące źle uzbrojonego 
wojska uważał za potęgę żadnemi 
siłami pokonać się nie dającą, roz
począł te same hałasy, co w czasie 
ogłoszenia w Środzie konwencyi 
jarosławieckiej. Wołano o zdradę i 
wzięcie pieniędzy, a to z tak groz- 
nem oburzeniem przeciw wszyst
kim oficerom, że nie pozostawało

| ' l

nic więcej tylko zaniechać nawet 
mówienia o układach,z prusakami.

Tymczasem Brzeżański z podpi
sem Szołdrskiego i Cr-apskiego wy
słał list do jenerała \Vedella, a w 
nim donosił, iż wojsko obrało Brze- 
żańskiego na dowódicę, chce jed
nak zawrzeć, rozejm i porozumieć 
się z jenerałem Pfuhlem.

Wedell odpowiedział: — wojsko 
królewskie z powstańcami rozejmu 
zawrzeć nie może—ale, gdy polacy 
dadzą oświadczenie, iż złożą broń 
wtedy wojsko pruskie przestanie 
po nieprzyjacielsku występować. 
Niech na dzień 8 maja powstańcy 
przyjdą pod Mielżyn. broń, konie 
i wszystkie zapasy wydadzą.

Wedell wysłał też Szołdrskiego i 
Lalewicza, tych, którzy mu list od
dali, do Poznania, ażeby się z 
Pfuhlem umówili.

Pfuhl warunki poddania się pol
skiego tak określił:

Ci powstańcy polscy, którzy nie 
są mieszkańcami państwa pruskie
go będą wysłani do Niemiec, mię
dzy Elbę a Wezerę.

Ci— którzy są mieszkańcami zo
staną do domów puszczeni.

Ci zaś, którzy do wojska pru
skiego należą, będą odstawieni kró
lowi do “ułaskawienia”!!

Na to doniósł Brzeżański Wedel- 
lowi dnia S-go majs, iż polacy oba
wiając się srogości i zaciekłości 
wojska pruskiego złożą broń, ale w 
okolicy Środy, to jest tam, gdzie 
jest mniej wojska nieprzyjaciel
skiego. ‘

(Dokończenie nastąpi)

Polityka “ otwartych drzwi” 
w Chinach.

W tych dniach rząd angielski o
głosił niebieską księgę, zawierającą 
korespondencyę dyplomatyczną w 
sprawie t. zw. polityki “otwartych 
drzwi” mocarstw europejskich w 
Chinach, zainieyowauej przez Sta
ny Zjednoczone i Anglię. Politykę 
tę streszcza deklaracya lorda Salis- 
burego z dnia 30 listopada r. z. w 
odpowiedzi na propozycyę Stanów 
Z jt^ M B M ^^ ^^ m m m w icie, że

j  ’ ‘ y ... 7 |

uh
przyT aycltsim tclO n^^^^^iry-
tańsljfeh w Chinach, ma być otwar
tym V>lny handclclla całego świa
ta bez żadnych specyalnych przy
wilejów dla któregokolwiek z 
państw europejskich, o ile odpo
wiednią deklarację w tym samym 
sensie złożą inne mocarstwa euro, 
pejskie. Prócz dcklaracyi powyż
szej, niebieska księga zawiera w 
tłómaczeniu odpowiednie dcklara- 
cye rządów franenzkiogo, niemiec
kiego/ włoskiego, japońskiego i ro
syjskiego. Odpowiedź lir. Mura- 
wiewa zamieszczamy w przekładzie 
dosłownym:

“Mijałem zaszczyt otrzymać notę 
Waszej Ekscelencyi z d. 8 (20) 
września r. z. w kwestyi zasad, ja
kie życzyłby sobie widzieć rząd 
Stanów Zjednoczonych w stosun- 
kuch handlowych mocarstw, posia
dających interesy ekonomiczne w 
Chinach. O ile chodzi o teryto- 
ryuin, ustąpione przez Chiny na 
korzyść Rosyi, rząd cesarski stwier
dził już swój stały zamiar należe
nia do polityki "otwartych drzwi”, 
przez utworzenie wolnego portu w 
Dalnym (Talien-Wan); o ile zaś 
później zostanie ustanowioną gra
nica celna.pomiędzy tym portem a 
innemi okręgami, to eta będą po
bierane od towarów europejskich 
według ogólnej normy bez żadnej 
różnicy ze względu na ich pocho
dzenie. Co się tyczy innych por
tów lub miast, które z czasem 
mogą być ustąpione przez Chiny 
na rzecz Rosyi lub na rzecz innych 
mocarstw europejskich, to określe
nie kwestyi celnej na takiem tery- 
toryunii zależeć może wyłącznie tyl
ko od Chin; w każdym jednak ra
zie rząd rosyjski nie ma żadnego 
zamiaru bądź wymawiania na wła
sną korzyść jakichkolwiek przywi
lejów, bądź ograniczania podda
nych innych mocarstw w przyna
leżnych im sprawach. Samo przez 
się rozumie się, że powyższą dekla- 
racyę rząd cesarski składa warun
kowo, t. j. o tyle, o ile odpowiednie 
oświadczenie dożą inne mocar
stwa, posiadające w Chinach inte
resy handlowe. W przekonaniu, że 
takie oświadczenia nastąpią nieba
wem, rząd cesarski z prawdziwej 
zadowoleniem spełnia życzenia rzą
du Stanów Zjednoczonych, szcze-
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gólniej, ponieważ przypisuje naj
wyższe znaczenie wszystkiemu, co 
może wzmocnić i spoić tradycyo- 
nalne stosunki przyjaźni, istnieją
ce pomiędzy dwoma krajami’’.

Mniej więcej w tym samym sen
sie zostały zredagowane deklaracye 
innych mocarstw.

Nasze agentury.
CHICAGO, ILL.

W północno-zachodniej dzielnicy (w 
XVI wardzie), gdzie się mieści główne 
nasze biuro, interesanci zechcą się poro- 
zumiercać wprost z administracją “Dz. 
Nar.” p. n. 666 Milwaukee av.,— biuro 
otwarte codzieó od 8-ej rano do 8 wieczo
rem.

W północno-zachodniej dzielnicy, w 
XV wardzie (tak zwane “Jadwigowo” 
etc.) agentura mieści się p. u. 27 Kościu
szko st., u ob. Jana Nowaka.

W południowo-zachodniej dzielnicy, w 
IX wardzie, (na Wojciechowie) filią na
sza mieści się w składzie p. J. Chmiehn- 

. kiego, u. n. 083 W. ISth s t ,  oraz u ob. J. 
Kozłowskiego, 750 W. 19th st.

W tejże stronie miasta, w a  wardzie, ( 
(na t. zw. Kazimierzowie) agenturę objął 
ob. L. Serwatkiewicz, 1526 — 22ud s t

W tejże dzielnicy miasta, w \  I war
dzie. (na t. zw. “Bridgeporcie" agentura 
„Dz. Nar.” mieści się w lokalu ob. M. 
Ueruacki, 910 32 ga ul. • ■

W 29 i 30 wardaeh (na „Town of Lakę ) 
agentura mieści się: w aptece ob. B. Za
lewskiego, p. n. *1647 Ashland av.f i w lo- 
kala ob. Andrzeja Nowaczewskiego,184t 
48th s t  Mertz. 4759 Frazer st., (w bal- 
wierni). **

South Chicago, III.
Ob. Wojciech B. Dudek, 8702 Commer- 

cinl av., So. Chicago, IIL
. Downers Gr»ve, III.

St. Bobowski, Downcrs Grove, III.
Pullinan, I li. '

Ob. F. Wyrzykowski, Fulton Blck F. 
13., Pullmun, Ili.

H authorne, Ili. I okolica.
Ob. F. Młyniec, care of Polish Churck, 

Hawthorne, (Hymau P. O.) III.
Kankakee, Ili.

Jos. Makowski, 433 Indiana ave. Kan
kakee, 111.

Hammond, Sobieski, East Chicago i 
Whltlnsr.

W. Lewandowski, 43 W. Ogden Street, 
Hammond, Ind.

* Cragln. III.
W. Paiterek, 1241 53 Court, Cragln, III. 

La Snlle, Peru, Springralley I okolica.
M. Kwiatek, 303 Crosat st., La balie, UL

South Bend. Ind.
Fr. Kowalski, 719 W.Monroe st.. South 

Bend, Ind.
Shamokin. Pa. i okolica.

P. Slieleszko, 1578 Tioga st, Shamokin, 
Pa.

Pliiladelphia, Pa. i okolica.
Ob. J. Słowne, 1921 N. 5tk st, Pbila-

delphia, Pa. _
K. S. Jaworski, 737 8. Front s t, Phila-

delpbia, Pe. . , „
P ittsbnrg , Pa. i okolica.

Ob. .1. Sierakowski, 2737 Fonu neouue, 
Plttsbur", Pa.

WilKes Barrc, Pa. I okolica.
Ob. Jan Sieczkiewicz, 9 Wiliuw Street, 

Wilkess Barre, Pa.
Nanticoke, Pa. i okolica.

Ob. P. Lech, 222 Uunover s t, Nantico
ke, Pa.

Mt. Pleasant, Pa., i okolica.
Ob. P. Głowacki, box 75 Mt. Pleasant, 

Pa.
Jersey City, Passaic, Elizabeth i Ho- 

hoken, «•
Tadeusz Psarski.

Bayonnne, X. J .  1 okolica.
K. D. Wiśniewski, 84 E. 22nd Street 

Bayonne, N. J.
Trenton, X. J .  i okolica.

Ob. W. Brzeziński,, 203‘ś Federal st, 
Trenton, X. J.

Detroit, Mich. 1 okolica.
M. Krzywdziuski, 753 Dubifis st, De

troit, Midi.
Calnmet, Mich., i okolica.

Oł). Jan Adamski, 2002 Calumet avc., 
Calumet, Mich.

St. Louis, Mo. I okolica.
Fr. Skupski, 1120 Cass av., S t Louis,

Mo. . .  „  „
Brooklyn, X. V.

Jos. Jankowski, 482 Warren st., Broo
klyn, N. Y.

Scheneetady, X'. Y. i okolica.
Ob. Leon Wolski, 547 Centrę st„ Sche- 

uectady, N. Y.
Dunklrk, X. Y. I okolica.

F. Rutkowski, 59 Middle Road, Dun- 
kirk. N. Y.

Buffalo, X. Y. I okolica.
C. Morawski, 110 Beck st. Buffalo, N.Y.

Binghamton, X. Y.
Karol Szypulski, 40 De Ruosey st., Bing- 

hamton, N. Y.
Ashland, Wis. i okolica.

Ob. A. F. Pi machowski, 114 14 ave. 
E., Ashland, Wis.

Milwaukee, Wis. i okolica.
j .  Kwaśniewski, 654 Becber st., Mil

waukee. Wis.
Keuosha, Wis i okolha.

K. Nowacki, 170 Lemon str., Kenosba, 
Wis.
Peuuabiicii, Terryvllle i Bristol, Conn.

J. Salomon, Pequabuck, Conn.
Merlilen Conn. i okolica.

K. Krajewski, 25 Grant st., Meriden, 
Conn.

W aterlm rry, Conn. i okolica.
Ob. Adam Kuźmiński, 80 Abbott ave., 

Waterburry, Conn.
CIncinnati, O. i okoUca.

A. Borucki, 1551 Cutter st., Cinclnnati, 
Ohio.

Toledo, O., i okolica.
A. Gorczyeki, 130Dexterst, Toledo, O.

H artford, Conn. I okolica.
W. E. Renz, 84 Potter Street, Hartford 

Conn.
Bremond, Tex. i okolica.

Ludwik Kochanowicz Bremond, Tex.
Baltimore, Md. I okolica.

Jan Herman, UU6 Eastern ave„ Bal
timore, Md.

S. Reichel, 315 S. Caroliua st., Baltimo
re, Md.

Minneapolls, Minn.
J. W. Kraucowicz, 1629 8 st., Minnea- 

polis, Mlnn.
Dulu tli, Minn. 1 okolica.

And. Szlachciak, 113 First avenue, Du- 
lut, Minn.

X'ortb Seatle, Wash.
Karol Schmledenhausen, 1610 First a v „  

North Seatle, Wash-
New Bedford, Fali B lrer, Ponton Mass.

• W arren. Proridence.
W. A. Peltz, Warren. R. I.

Boston, Newton, Mass.
J. Romaszkiewicz, Williams st., New

ton Dpper Falls, Mass.

| j g a  Dr. J. A.CHRZANOWSKI, I . 

j f y  ...DENTYSTA... j
I  175 W. Division St., róg Milwaukee Av. t

|  ZŁOTA ROBOTA SPECYALNOŚCI4 j

f  3 ^  W s z e lk a  ro b o ta  g w a ra n to w a n a .  ' * 8  |
ź  Tylko, jaknajlepsze materyały są używane. Ceny bardzo przystępne. *

♦ Plomby od 50 c. Korony złote i biało od $4.00
?  Ofls otwarty codzień od 8ej do lej po południu I od 8-ej do 8eJ wieczorem. | J 

W Niedzielę i Święta od 9eJ rano do Sej po południu. . <

POLSKA INDUSTRIAL CO^PANY^
Drodzy bracia Polacy!!! .

Komu dobro wlasn- I famlllin*. leZy, a Iskro1 i „^JLY
niech o tem dobrze pomyśli, 12 lot* I dom w lulsacis go nie W-T*D* iV4,n. , V dob̂  krz?1 Zatem, bracia Polacy, ?lonec/.ko riQ wzniosło, śnieci •topniały, aatdy około awe.o dobra slą irzi

ZBC/YIIA1’ol. ku i ndufrtrtłl Company w Crintz. Mnrinnotc Co., Wis. ms na sprzedaż kilka tysięcy skrfiw ziemi i to dobrej wyborowej ziemi, na kbrej sią wszrstko obradzs, pod bardzo doąodnym! warunkami: uaprzyklad akler ziemi sprzedajemy od SS.Wi — $3.00 dolarOw. Kupujący S0 akrów lub więc J wpłaca nofoŵ eumy /akuplonej Uośclsieml. feraz. co najdogodniejsze, pożyczamy każdemu kupującemu 
ASM doi. nażywr I martwy inwentarz po szosi procent od eW rocznie, bmąił *pl«a t4‘l dopl-ro po rie. lu latach,’cdzle można opricz zbtordw zboza i sprzedaży bjalla w fabryce zarobić, gd*le niecą Jl,JOdziennie lwytuj. Wobec tego któżby na tok łatwo warunki nie gąclsl przyseC, kiedy szczęście eamo
do rok śie wpycha. Mo narzucu się watn l'ol»ka Indnstrlal Coaipnoy.lecz życzy z duszy serca twym 
rodakom dobrobytu, a nie uciemiężenia miejskiego I błędy. . . . . .  . ,W miejscowości tej mamo kośclOl i.olskl 1 szk«ę. tak *«*lsUady Stores). Fabryk jest na mleiiu trzy. więc zatrudnienia jes: dosyć z.lmą t latem. Obecnie zamieszkałych już farmerów joat 
przeezlo 80 famthjl, więc można sobie wystawić, Jak prędko tlę rozwija u uatza polaka kolonia.

Bliższj-cb informacji udzielają •

Biuro Polska Industrial Co.,
CriYitz Jlarinctte Co,, Wis. — oraa 

ALBERT NOWAK, 265 W. Webster Aie., Chicago, IU. ‘
ANDRZEJ KONIECZNY, 8400 Buffalo Are., So. Chicago, III.
IGN. CZERWIŃSKI, 453 Mitchell st., Milwaukee, W is.
JAN NOW ICKI, 128 Lister Ave., Chicago, IU. •
FRANCISZEK HOFFMAN. Wenona, IU.

“THE CAPiTOL” J
K. GOLDSTEIN,

733 Milwaukee Ave., "> '0391.
Pierwsze drzwi od uLewK

y y iF L K i  w y b d r  U ! L ' l  i
....N izk ic  ceny —

BKACIA DZI0BIS8CY.
....... FABRYKANCI.......

Marmurowych, Granitowych, hat’!|*n.
njch Fomnlków. Nagrobkór 

Opro Jzee , ws*yat;i^r« w

i c : i  N. |J l p V p

c»e ♦

: Dr. Stan. Hey^r, s
:  P e n t y s t A  \

♦ S09 S Ashland Ave. |
♦ róg 18-ej ulicy nad apteką. ♦

♦ Wszelkie operacyo w zakres J
♦ dentystyki wchodzące wyko- J  
^ nywane umiejętnie i bez bólu. x

♦ plomby złote, srebrne t cemento- ,
Z ne, korony złote i porcelanowe J  
J  mostki, (zęby bez płytek), etę- ♦
♦  śclone lnb całkowite garnitury J
♦  zębów. X
X pODf.UO NAJNOWSZYCH METOD, ♦  
f  STARANNIE I FO CENACH f
♦ UMIARKOWANYCH. X

;  . |
X Ofiis elektrycznie urząd sony po- S
♦  dług uajnow3zego systemu I ze ♦  
2  wszystkiemi udoskonaleniami den- X
♦  tystycznemi.

W Kłedzlelę i święta
1 ofis otwarty od godalny Z
♦ rano do godainy 3-ej po po- ł
X łudniu. ♦

l e n aaa aaaaaaaaaoo* • » * * * * * !

Fr. Gremberkiewicz,
Nowy Skiad Rzeźniczy.

Wielki wybór różnego mięsiwa, wędlin, kiełbas 
i drobiu. Wszystko św ieże 1 smaczne. [8sl

1006 N. Hoyne Ave.( Chicago. 

r * F R A N K  HA IDUK, •
♦ Polski przedsiębiorca pogrzebowy. •

K o n t a k t o m  B u d o w n ic iy . f
♦ Na Składzie węęle I drżano.
♦  8756 Exchango Ave., So. Chicago. •
♦  Tel. So. Chicago *52.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • U

\ Dr. K. MID0WICZ, |
♦  Telefon Monroe 495 wolny. ♦
X Mikszkaniz i Ons: X
^  699 Noble SI., róg Blackhawk St. X

5 centowe cygara
OD S Ó W K I

u  tak dobre jak lUc. od kogo Innego. Tak powie
dział pewien znawca cygar. To samo powiedział
by każdy Inny gdyby je raz spróbował. A mojo 10 
c. eygary przawyzsznją wszjśtklu inna tej oamej 
ceny/ Żądajcie tylko Sówki cygara (Ullu

ANDRZEJ SÓWKA,
ISt Clearer SU„ , ró* Brad̂ ej St, Cbleogn,

FR. BACZMARZYŃSKI, .
1 0 1 2  N. H o y n e  A v e s

Najlepsza sposobność dostania dobrego 
•V|SE BEER" z browaru J. Pborse Bro.

POPIERAJCIE SWEGO RODAKA ...
Fr. Baczniarzyńskfego

lu , S m u t k i ,  & M cG affoy ,

A P r O K A C * .

p w '.~ 1
1383̂  Vonroo!14r* 4 Ul w J

Zakład; Rwźh
A. DOBRZAŃSKI i

Skład figur I biustów. WyKi.uyu-a na
mówienia do kuiciołów i dekoiuuyc- na 
oceny teatralne itp. Wyrabia orły i her
by polskie i amerykańskie. Na składało * '
różne artykuły religijne, jak: krzyże, ró
żańce i t. p.

703 W. 18-ta ul, Chicago, III. 

SA M .  8 T E IN C A R D ,  >
807 Milwaukee, Are. Chicago, 111.;

Fabrykant 1 Importer Koeyjeklego 1 Tureckiego tytoniu, papteroaówr 1 starokrajeklej tabaki do ói zy wanta. Ceny: Roeyj.Utytob:*, 8̂ 75, $1-W 
Turecki Jż.OO. ŁOO, 4.00 na fant. Papierów: I0j»?6c. 1 Jl.U)aetYa. Tabak*rtoęnźywania:30c.,3Sj.40c. funt. Maazynkt do łpleroańw lOc. Gilzy 8,10115c. setka. Bibułka U, 80, U) iJ0c. «» tutlji książeczek ClgazCUpplng tabaka 801 Ufie. fuuL Cygarniczki 8,4110 centów. Mojjrzedsię herbatą tosyj.ką, funt poi 80c, Jl.o*
‘ ObótAlunkl wykonywam bezzwłoczni# akunl) 
odeuwiam do wszystkich miejsc SUnówZ

W. Derengowskij
W E C L E  I D R Z E W 4).

Dostarcza karety na wyjazdy t weseli.

682 Noble st., blisko Blackhawk.
TELEFON MONROE 1288. H<hP

Kto lubi wesołość —
niech zr.prei ADJ-ruja

“Komar’*,
PISMO HGMORTSTYCENO-SATYM' •BOGATO ILUSTROWANI.

Xa rok «2.00. Pojedynczy numer 10 o.
ADRES:

“ KOMAR” , A C S Io an st.. Chicago.

JO HN  P IO TRO W SK I,
100-102 E. Randolfh *t., przy Dcarborn ul.

....PIERWSZORZĘDNY....
SAL00N I RESTAURACYA.

brnięto piwo. dobro wódki i cyfftrff. 
świeże przok.iski. ‘ ^

ZipribM mdcb 10 laków*

polska piekarska gospoda.
J. HORNUNC,

119 W. Dlrisiou str. róg Cleaser Street 
Najlepsze wina, likiery i cygtra.

Robotnicy piekarze ti mnie dostaną .rjęolo.Bomu wie piekarze u mnio dof-tauą rocotnlke. 1.1 H|

r 7 m . JANDUS,
SĘDZIA POKOJU- 

3900 State St., Chicago, III. \
Telefon 1071 Oaklnnd. [Set

< A


