
Z tycia Polaków w Ameryce. 
2 TOLEDO, O. 

(Koresp. "Dzień. Chic.") 

Obchód pamiątki ogłoszenia Kon- 

stytucyl w Polsce, urządzony w nie- 

dzielę ubiegłą, staraniem komitetu pa- 

rafialnego na nowej sali szkolnej św. 

Jadwigi, udał się znakomicie. Pro- 

gram obchodu był doskonały, czego 

najlepiej dowodził zapał i zadowoleni© 

licznie zebranej publiczności. Uroczy- 
stość otw«)rzył w kilku słowach ob. 

Ignacy Kamiński i na pierwszego mó- 

wcę zaprosił ks. proboszcza Doppke. 
"Wielebny mówca wytłomaczył znacze- 

nie konstytucyi 3go maja i w jaskra- 
wych słowach skreślił wypadki, któr« 

doprowadziły do ogloą*enia wiekopom- 
nych praw w naszej Ojczyźnie. Zachę- 
cał do patryofy-zr.ii, ale prawdziwego 
l nie takiego, który odłącza miłość 

dla kraju rodzinnego od miłości dla 

naszego Stwórcy. Każdy obowiązany 
jest szanować i kochać swoją przy- 

braną Ojęzynę, ale tak jak urodzony 

jest katolikiem, tak powinien zostać 

Polakiem. Drugim mówcą był ob. An- 

toni Szyperski. Przebiegł on w krót- 

kości stosunki polsko amerykańskie 
jak również zachęcał do wspólnej zgo- 

dy, braterstwa i wzajemnej pracy na 

niwie narowowej. nusiom 

ny był śpiewami chóru Braci Reszke 

I grą oraz śpiewami dzieci szkolnych. 
— Nieprzyjemny wypadek spotkał 

Doktora Talaskę na Antoniowie w u- 

biegłą niedzielę wieczorem. Był on 

zawołany przez pewnego obywatela 
do chorej żony tegoż, a gdy Dr. T. 

przybył, skonstatował u pacyentkl 
nieprawidłowy połóg. Aby kobiecie u- 

ratować życie, Dr. T. był przekonany, 
że trzeba użyć instrumentów, lecz gdy 
ihąż chorej widział to, jak wściekły 
rzucił się na lekarza i wyrzucił go z 

domu. Później zawołał dwóch innych 
doktorów, a kiedy ci również orzekli* 
iż operacya jest niezbędną by matce 

I dziecku życie ocalić, nierozumny 

mąż wypędził ich z domu, a nieszczę- 

śliwa kobieta w kilka godzin później 
umarła. 

— Połicya aresztowała 14 letniego 
M. Raczkowskiego,który rzucając ka- 

mieniami na ulicy, trafił w oko prze- 

chodzącą tędy Maryannę Kwiatkow- 

ską i niebezpiecznie ją skaleczył. Le- 

karze mają obawę, że Kwiatkowska 

'appełcie utraci wzrok. 

f- Szynkarz Jan Hernes, który pot- 
łukł meble w swym domu i strzelał 
do żony, prosił radę spraw publicz- 
nych o ułaskawienie z domu robocze- 

Odmówiono jedna# jego prośbie, 
albowiem Hernes uważany jest za 

nadzwyczaj niebezpiecznego ptaszka 
-i będzie on zmuszony pokutować całe 

.trzy miesiące w domu roboczym. 
— Do naszego miasta przybył pe- 

wien Polak z Buffalo, a mając cokol- 
wiek grosza, chciał rozpocząć interes 

rzeżnicki. Udał się wtedy do ob. S. 

byłego wice cenzora Związku Nar. 

Polskiego, mającego skład przy ulicy 
.Lagrange i zrobił z nim handel. Nowy 

rzeźnik zapłacił naprzód komorne, 

sprowadził za kilkadziesiąt dolarów 

świeżego mięsa i otwiera interes. W 

\ tem ob. S. dopomina się osobnej za- 

płaty w sumie 15 dolarów za dość po- 

kaźną ilość kiełbas, których jednak 
nowy rzeźnik nie chciał kupić. Powie- 

dział on, 7t> kiełbasy są już napsute, 
więc nie ógłby ich sprzedać kostu- 

merom, a <.atem ob. S. może je sobie 

sam zjeść. Ten ostatni tak się roz- 

gniewał, że swego komornika wyrzu- 

cił ze składu, a potem sam zaczął 
sprzedawać jego towar. Pokrzyw 
dzony udał się do adwokata i wytoczy 
proces ob. S. 

— Kapela Stefana Batorego na Ja- 

dwigowie, po pierwszy raz w ubiegłą 
niedzielę wypróbowała nowe lnstru- 

menta sprowadzone z Chicago. Nowe 

łnstmmenta ogółem kosztują przeszło 
$1,200, a prawdopodobnie żadna kape- 
•la w Stanie Ohio nie ma tak pięk- 
nych i cennych. 

— Policya aresztowała Józefa Wiś- 

niewskiego, W. Górskiego i Michała 

Woźniak, za napad na policyanta 
Yates. Wśniewski wywołał awanturę 
w szynku I. Nowaka na Antoniowie, 
a kiedy policyant chciał go przyaresz- 
tować. Górski i Woźniak przyszli mu 

z pomocą ! nietylko odebrali połicyan- 
towi jego pałkę, ale i w dodatku zna- 

czni© poturbowali. W sądzie policyj- 
nym Wiśniewski skazany został na 

zapłacenie $25 kary i 60 dni do domu 

roboczego, Woźniak na 30 dni i koszta 

a Górski na $10 kary I koszta. 

Z WłNONA, MINN. 

Pamiątkę zaprzysiężenia Konstytu- 
cji 3go Maja uczciliśmy także i my w 

Winonie obchodem. W niedzielę, 7go 
maja o godzinie pół Smej wieczorem 

zagrała nam polska orkiestra pobudkę 
no a potem wszystko szło zwyczajem 
starym według programu. Mówców 
mienśmy z tej okazyi czterech. Z 

miejscowych przemawiali p. p. Jan V. 
Sikorski, Jan Grupa i Mieczysław J. 
Kowalewski, znany z, dawniejszych 
mów w podobnych óktołicznościach, 
przemawia! z zwjpdem przejęciem się 
sprawą, zaś w kfnkluzyl do jedności 
zachęcał. Dwaj mówCy pp. J. V. 
Sikorski i Jan cfrupa obrali sobie za 

temat dzieje najpdowo z czasów sej- 
4 j nad spodziewania i 

/&£& fn^iYtetfr tfU**ł,'u 1. -V .'-Vr j.itź *'• « 'Łl 

trudnego zadania się wywiązali. Osta- 

tnim i głównym mówca był Wiel. ks. 

K. Sierzputowski z La Crosse, "Wis. 

Trudnoby nam było choć w streszcze- 

niu mowę Wiel. mówcy powtórzyć. 
Przewodnią myślą atoli było: "Naród 

nasz zdolny i pochopny do dobrych 
1 wielkich czynów, dowodem tego Kon- 

stytucya 3go Maja, lecz brak nam sta- 

łości zgody i jedności, grzeszymy lek- 

komyślnością. uwolnijmy się z tych 
wad, a odbudujemy Polskę na pewno". 

Dzieci szkolne, tak chłopcy jak l 

dziewczęta śpiewem i deklamacyami 

rozrzewniły słuchacfcy. U starszych 
ledwiebyś był znalazł oko niezruszo- 

ne łzą nadziel, gdy chłopcy deklamo- 
wali "Bitwę Racławicką" T. Lenarto- 

wicza; zaś łzy żalu sprawiedliwego 
rosiły lice wszystkich, gdy dziewczęta 
z wdziękiem i zupełnem zrozumieniem 

rzeczy deklamowały: "Dzieweczka z 

mordów warszawskich". — Kapela na- 

przemian z orkiestrą urozmaicały tę 
biesiadę narodową. Więcej takich ob- 

chodów a będziemy lepszymi, i będzie 
nam lepiej! 

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, 
którzy brali udział w obchodzie! Do 
widzenia na obchodzie listopadowym. 

Jeden za wielu. 

Z SOUTH OMAHA, NEB. 

(Koresp. "Dzień. Chlc".) 

Poświęcenie nowych ołtarzy. 

So. Omaha, Neb., dnia 9go maja 1905. 

W dniu 30go kwietnia, odbyła się tu 

wspnaniała uroczystość poświęcenia 
dwóch nowych bocznych ołtarzy Naj- 

śwętszej Panny Maryi i św. Józefa, w 

kościele św. Franciszka. Wszystkie 
miejscowe towarzystwa jako też i To- 

warzystwa z Omaha, wzięły udział we 

wymarszu, jaki się odbył przed po- 

święceniem. Podczas ceremonii po- 

święcenia ołtarzy. Wielebny O. Cyryl 
Mitera wypowiedział stosowne do o- 

koliczności kazanie,a w końcu tegoż 
wspomniał o konstytucyi 3go Maja. 
Nadmienić tu należy, że powyższe oł- 

tarze Obudował znany tu powszechnie 
budowniczy p. Jan Sawica. 

Czterdziestogodzinne nabożeństwo. 

W dniach 14. 15 i 16 maja br. odbę- 
dzie się w tutejszej parafii św. Fran- 

ciszka, czterdziestogodzinne nabożeń- 

stwo. Wielebny O. Cyryl proboszcz 
parafii dokłada wszelkich sił, aby na- 

bożeństwo to odbyło się w jaknajlep- 
szym porządku i aby z niego skorzy- 
stali na duszy parafianie, nad którymi 

ma poruczoną pieczę. 
Dowiadujemy się iż do pomocy du- 

chownej czcig. O. Miterze mają przy- 

być księża z innych polskich parafij, a 

pomiędzy tymi także Przew. O. Teo- 

bald Kałamaja z Columbus, Neb. Dał- 

by Bóg Wszechmogący, aby z owego 

nabożeństwa raczyli skorzystać także 

i ci, co to za kościołem szukają zba- 

wienia. 

| Szyler. 
Niemcy omahowscy świetnie uczcili 

pamięć swego narodowego pisarza i 

poety Fryderyka Szylera. Już w nie- 

dzielę dnia 7go maja tysig.ce Teuto- 

nów zeszło się w parku River View, 
gdzie odkryto pomnik poety, zaś w 

poniedziałek wieczorem odbyła się 
wspaniała parada z pochodniami po 
najgłówniejszych ulicach miasta, w 

której wzięło udział co najmniej 2000 

Icdzi. 
Uroczystości te trwały przez cztery 

dni, a zakończono je w środę wie- 

czór, przedstawieniem "Williama Tel- 

ia" w teatrze Boydsa. Zaznaczyć tu 

należy ii podczas parady po ulicach 

przygrywała pochodowi oprócz innych 
także kapela polska, pod dyrekcyg, 
p. W. J. Borucha. 

"Bartos z rod Krakowa". 

Powyższej nazwy sztukę, odegrało 
Kółko Dramatyczne w Omaha w dniu 

7go maja. Przedstawienie udało się 
pod każdym względem, co jest do zaw- 

dzięczenia sprytności reżysera p. Pa- 
wła Kisickiego. Następujące osoby 
brały udział w przedstawieniu: Rózia, 
Zofia Fidler. Stanisław, And Bogacz. 
Bartos. J. Sobczyk. Bakałasz, P. Kisi- 
cki. Izrael, L. Kisicki. Tadeusz, Jan 
Cherek. Pani wiejska, M. Dargaczew- 
ska. Wieśniaczki, Magdalena Sobieska 
i Józefina Bogacz. Z powyższych osób 

najlepiej odegrali swoje role, And. Bo- 

gacz, M. Dargaczewska i Magd. Sobie, 
ska. Dochód z przedstawienia po o- 

trącsniu kosztów przyniósł $50. 

Drugi obchód Majowy. 
Drugi obchód Konstytucyi 2go Maja 

odbędzie się w dniu 28go maja w hali 
Kościuszki w So. Omaha. Jako mów- 
cy sq. wymienieni: Wielebny O. Cyryl 
Mitera, p. Franciszek Madura, p. A. 
Urbanowski z Buffalo, N. Y. i p. Ksa- 
wery Wojtkiewicz z Chicago. 

Drobne notatki. 
Panna Joanna Wawrzenkiewicz, cór- 

ka znanych tu powszechnie państwa 
Józefa i Maryanny Wawrzenkiewiczów 
wyjechała w tych dniach z wizytg. do 

swoich krewnych, którzy mieszkają 
na Town ot Lake, w Chicago. 

— Właściciel polskiego "Bufetu" ob 
Tomasz Kozioł, częstuje na wszystkie 
strony dziesięćceatowemi cygarami z 

powodu, że bocian przyniósł drugiego 
z rzędu ayna. 

— Jeszcze w tym roku, ma tu praw- 
dopodobnie powstać nowe polskie pi- 
semko. 

— Tow. Synowie Polski, urządzi 
wielki bal w dniu 4go lipca, na hali 

Kościuszki. 
— Nowa polska piekarnia p. W. 

Tęnczara, robi świetne interesa, co 

jest do zawdzięczenia zarządcy p. Ma* 

ryanowi Martynowiczowi, jako war- 

szawskiemu specyallście. 
To on. 

o— 

Sto milionów dolarów 
stracone. 

Dr. Playfair obliczył, że Anglia 
wyrzuca rok za rokiem olbrzymie 
sumy pieniędzy na leczenie cho- 
rób i zwalczanie śmierci, której 
można by uniknąć. Obliczono, r.s 

co najmniej sto milionów dolarów 
rocznie wydawanem jest na te sa- 

me cele. Powinno to być dobrą 
nauczką dla wszystkich, by zwal- 
czać chorobę zaraz przy początku, 
jak tylko pierwsze />każą się 
symptomata. A nie ma w świecie 
lepszego środka ku temu celowi, 
jak Trinera Amerykański Eliksir 

Gorzkiego Wina, a dlatego, że za- 

wsze szybko leczy żołądek i przy- 

wraca mu pełną siłę i zdrowot- 
ność. Goi ono zapalenie błonek 

żołądkowych i wnętrzności, czyni- 
trawienie zupełnem i całe ciało 

silnem i zdrowem. 
Natychmiast prawie, ,po dopro- 

wadzeniu żołądka do regularnego 
wypełniania swych czynności, 
choroba znika. Używaj tego środ- 

ka zaraz po spostrzeżeniu, że ape- 

tyt zanika, albo osłabienie nastę- 

puje. Są to pierwsze oznaki cho- 

roby. Do dostania w aptekach lub 

u fabrykanta Jos. Triner, 799 So. 

Ashland ave., Chicago, 111. 
o 

Fantazye pcd wpływem japoń- 
szczyzny. 

Weideński "Deutsches Yolks- 

blafrt", naczytawszy się w dzien- 

nikach o tem, że Japończycy tak 

doskonale szpiegowali Moskali, 
układa teraz taką samą bajkę na 

temat "Włochów. Opowiada mia- 
nowicie "o wykryciu szpiego- 
stwa w warsztatach okrętowych 
w Tryeście zwanych "Stabilimen- 

to tecnico", gdzie się budują o- 

kręty floty wojennej austro-wę- 
gierskiej. Pracował tam od szere- 

gu lat oficer inżynieryi wojsko- 
wej włoskiej hr. Foscarini, jako 
kancelista. Na tem stanowisku 

podrzędnem miał przecież sposo- 
bność skopiowania wszystkich 
planów i obliczeń, tak, że nie ma 

ani jednego nowego okrętu wo- 

jennego floty austro węgierskiej, 
którego rząd włoski nie znałby 
najdokładniej w drobnych szcze- 

gółach. Pokazało się teraz, że ta- 

kże stał w służbie rządu włoskie- 

go inżynier angielski Mackay, 
który od szeregu lat w tych war- 

sztatach tryesteńskich zajmował 
stanowisko wybitne. Wykryto ta- 

kże cały szereg innych ludzi, tru- 

dniących się szpiegostwem i to w 

sferach, po których niktby się 
czegoś podobnego nie spodziewał. 
Niemal wszyscy fryzyerzy i gola- 
rze w Tryeście są Włochami; 
przybyłymi z królestwa włoskie- 

go i jak na całym świecie, tak i w 

Tryeście fryzyerzy i golarze zbie- 

rają nowinki z całego miasta. O- 

tóż polica austryacka w Tryeście 
przekonała się dopiero ostatnimi 

tygodniami, że wśród owych go- 
larzy istnieje spora liczba ofice- 
rów i podoficerów rezerwowych 
armii włoskiej. Zre- 
sztą także i wśród urzędników 
magistrackich, wśród urzędników 
gazowni miejskiej i w innych za- 

wodach znajduje się spora ilość 
rezerwistów włoskich, którzy co 

chwila jeżdżą do Wenecyi. Rząd 
włoski jest powiadomiony syste- 
matycznie o wszystkiem, co się 
dzieje na całem Pobrzeżu, to jest 
w Tryeście i w Istryi. Rezerwiści 

włoscy bowiem utrzymują z We- 

necyą stałą pocztę gołębią, której 
zniszczyć do tej pory nie udało 

się władzom austryackim. Obiega 
też pogłoska, że niebawem dla 

całego Pobrzeża będzie stworzo- 

ną osobna posadai gubernatora 
wojskowego, który ujmie silną 
ręką rozluźnione stosunki urzę- 
dnicze owej granicznej, a cennej 
dla Austryi prowincyi". 

DZIENNIK CHICAGOSKI 

jest jedynym cfzlennikiem pofsWm w 

Ameryce kt6ry podaj* ewfciinnl* awo-, 

ii cyrkufaćyg. 1 " 
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Gaz jest idealnym opałem do Gotowania—Smarżenia—Pieczenia. A jeżeli chcecie dobry Gazowy Piec do Goto- 

wania po nizkiej cenie, idźcie do Kompanii Gazowej. Możecie wiedzieć że dobry JEST; ona baczy na to. 

Każdy rodzaj i deseń—zwyczajne lub ozdobione—tak jak—wy sobie życzycie. Przedział do Pieczenia u Góry—na 
Stronie, i wszystkich innych fasonów—zróbcie wybór, 

Można kupić Piec Gazowy na Łatwo Miesięczne Wypłaty jeżeli jest dogodniejszem. 
Przyjdźcie do Głównego Ofisu lub jakiejkolwiek Filii i zróbcie wasz wybór dzisiaj. Dostawimy i przyłączymy go 

DARMO. 
FILIALNE OFISA KOMPANII 

617 West Mndlson Stroet 1-G4 Enst Rnreuswond Park 255 H(ne Island Ayenuo 11107 Wichł^nn Armne 

Telefon Monroe 11)9 Telefon Shcridan 802 Telefon Canal 1404 Telefon Pulltnan 131 

1589 0;ęden Arenne 854 West Stxty*third Stroet 548 Lincoln Avenue 1017 Milwaukee Avenaf 

Telefon Canal 1137 Telefon Wentworth 417 Telefon Noith 1429 Telefon Monroe 13łl 

3481 Archer iTcnue > 9215 Commerelal Ave»ne 

Telefon Yards 452 Telefon South Chicago 66 

THE PE0PLE5 GA5 LIGHT & COKE CO., 

Olbrzymi projekt. 
Donoszą z Petersburga, że mi- 

nister skarbu, Kokowcew, przed- 
stawi w tych dniach radzie mini- 

strów projekt utworzenia pod 
swojem przewodnictwem specy- 
alnej komisyi w sprawie wodne- 

go połączenia mórz: Bałtyckiego 
z Czarnem. Wybudowanie tej 
wodnej drogi wywoła olbrzymi 
przewrót, szczególniej z wywozo- 
wym handlu Rosyi, a nadto zmie- 
ni i położenie morskie w znacze- 

niu strategicznem. Urzeczywi- 
stnienia projektu podejmuje się 
belgijski inżynier, hr. Gustaw 
Defoss. 

Długość kanału podług projek- 
tu 1600 kilometrów. Kanał oświe- 

tlany będzie elektrycznością. Xa 

przejazd z morza Czarnego do 

Bałtyckiego potrzeba będzie 5 
dni. Kanał wybudowany będzie 
przez koncesyonaryuszów całko- 

wicie na koszt cudzoziemców bez 

wszelkiej gwarancyi ze strony 
rządu. Skarb będzie w możności 
oszczędzać co rok 7 mil. rb., wy- 

dawanych obecnie na podtrzy- 
mywanie spławu na Dnieprze 1 

Dźwinie. Budżet państwowy po- 

większy się o sumę, stanowiącą 
10 proc. od zysku Towarzystwa, 
którego przewidywane minimum 

wynosić będzie 150 mil. Przeko- 

panie kanału między Dźwiną i 

Dnieprem dopomoże do usunię- 
cia miejscowych rozległych błot. 

Nowy handlowo morski ruch 

wpłynie na wzbogacenie gubernii, 
przylegających do projektowane- 
go kanału. Zboża rosyjskie, wsku- 
tek taniości przewozu, znajdą się 
na rynkach europejskich zupeł- 
nie bez współzawodnictya. To 
samo znaczenie kanał mieć bę- 
dzie dla nafty i węgla dla bałtyc- 
kiej floty. Flota bałtycka i czar- 

nomorska będą mogły dowolnie, 
zależnie od potrzeby, przenosić 
się z jednego morza do drugiego 
i zamknięcie Bosforu lub Gibral- 
taru, w razie wojny z Anglią, nie 

: będzie już miało żadnego wpły- 
E wu na położenie rosyjskiej floty. 

Olbrzymi ten projekt wzbudza 
szerokie zainteresowanie. 

Dowód. 

Filolog: Czy pan uwierzysz, że ję- 
zyk polski obejmuje przeszło 20,000 
wyrazów? 

Pantofelski: Owszem, lauwążyłem 
to Już u mojej żony! 

Ledwie parę tygodni 
na nowem miejscu 

o powodzenie mam wprost 
fenomenalne. 

Ale nic dziwnego, bo sprzedaję 
Stoły do kuchni, 98c 
Stołki do kuchni, 50c 
Stoliki (blat 24x24 cali), czysto dę- 

bowe, do parloru, $1.25 
Piece do gotowania, $12.75 
Stoły rozciągane, czysto dM KA 

dębowe, po tjłi.tll/ 
Żelazne łóżka, $1.50 
Materace, (21 OK 

po 
Firanki koronkowe, ©1 OK 

para •Ol# 

Garnitury parlorowe, trzy-sztuko- 
we, elegancko wykończone 
na mahoń i pię- (gQ KA 
knie pokryte, po... ^PO*L#U 

Stoliki (blut 16x16 cali), czy- TKp 
sto dębowe, po I 

Dywany, "Tapestry",do^1 S) nrv 

parloru, po 
1 setki innych rzeczy 
stosunkowo tanio. 

Sprzedaję za gotówkę lnb 
na łatwe wypłaty. 

THE AMERICAN FUBNITURE 
OTfipC A.F. LAKÓWKA, 
u I UilL) właściciel, 

I075=*I§77 MILWAUKEE AVE., 
blizko Lincoln Sc. 

Św. Wincenty nakartnlający sierotki. 

TYGODNIK: 
WVchodzi co Piątek p. t. "SIEROTA" na korzyść 
pJerotek polskich poa opieka S W. WlNCJENTEÓO. I 

To pisemko powinno znajdować sią w każdym 
polskim dom ii. Zaprenumerować można każdego 
czasu od początku bieżącego roku. Piszcie p > 

numer okazowy, ktftrv chętnie wysyłamy za dar 
mo. Adres: "SIEROTA" 

31 JNGRAHAM ST., CHICAGO, ILL. 

Podsłuchane w krzesłach. 

— Moja pani, to jednak strach mieć 

takiego niedołęgę męża, jak ten w ko- 

na edyi. 
— Dobrze paui mówi. Zawsze lep- 

szy< ulż żaden. 

Milwaukee Ave. 
Stałe Bank, 

Milwaukee Ave. i Carpentcr ul. 

Płaci procetit kwartal- 
nie ua oszczędnościach 
l dostarcza bezpie- 
czno ulokowania dla 
ludzi rozporządzają- 
cych małymi kapita- 
łami. 

Pożyczki na własność realną na nizkl 

Srocent i bez komisowego, 
'asz powiększony skarbiec ochronny 

(Safety Depoplt Vaults) etanowi doda- 
tkową wygodę dla naszej klienteli. 

Bank otwartjr od 
9tej rano do Bmej 
wieczorem w Po- 
niedziałki. " 

Bank otwarty od 
fltej rano do 12tej 
w Soboty. 
Bank otwartjr od ■ 

fltej rano do liciej 
po rtoiudniu w ło- 
no unl. 

Skarbiec otwar- 
ty od 9tel rano do 
Stnoj wieczorem 
w Poniedziałki, 
Wtorki, Cicwartkl 
1 Soboty. 
Skarbiec otwar- 

ty od Otej rano do 
«fej wieczorem w 
środy 1 1'Iątkl. 

INDUSTRIAL 
SAYINOS BANK, 

652 BŁUE ISLAND AYENUE. 

j| Znłożonj 181)0 r. jjj 
Płaci 3 procent od pienię- 
dzy "w banku złożonych. 

Majątek wy- | 
nosi przeszło 3 

$500,000 I 
Otwarte w Sobotę wieczorem 

aż do godziny 8mej. 

Składajcie swe oszczędności 
u nas. 

1 

NlCKttgME 
TlpHerrtJcricChta50^ a.t5SRJt 

Żadnych 
w jfórowł- 
n rc b ren 
na poelą* 
pacb. 

Trzy Ekspres? — Poclflal na WecliAd, w ka?f!y 
dzień roku Pullmanowskla Wagony Sypialne 
przy wa*ystk!cb porłągacb. W«pony dlaTrana- 
Kontynentalnycb Tnryelów opuszczajn Cbicacn I 
trzy nzy w tygodniu: we wtorki i aoboty o 2:30 1 

po południu: w środy o 10:35 ■/. rsniv. Z Chi- 
c«ffo do Bostonu bjz przesiadania. Nowocze- 
sne Wagony Jadali e w których daje p1q obiady 
podług łanu osobowo—klubowego, z ceuaml od 
Sic do $1.00; Jakotet obalują a la carie. He/po- 
trodnla komfimkacrs do Furt Wnyne, Flodlay, 
Clevolar.d% Urle, Duff.Io, Roches-ter, Syraeuse. 
lłinjrh«mton, Scranton, New Yor<, Boston i 
wszelkich miejscowości wschodnich. Baty zaw* 

nitjniiaie. Alur/.yni— portyerzy w un formach 
h ii obsludae wsxystklch pullman — naaateró*r. 
Jefell xaml«rxacla odad a)4 na Wichóo, zglofclt 
ei) "O Qfcjb)l*«*eęo Apenta Biletowego, lub pisa- 
sie do JOUH T. CALAHAN, (W 1 Ajjent. 

113 Adam* St„ Cblcago 111, 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
Je6t jedynym dziennikiem polskim v» 

Ameryce który podaje codzienni# «W* 
Ja «l*£lC3lJMtf* 

AńŁ ,+a > rv- ftiMafV ijfrffff fr fri'' ''Z'. -iWt v) 

$50 Nagrody 
za dostarczenie informacyi wialń 
cej do ukarania jakiegokolwiek 
człowieka, który napełnia butelki 
od A-B Stove Polish innym naśln- 
dowanym błyszczem, albo używa 
znaczki podobne do naszych ro<ri- 
strowanych znaczków handlowych 
(trade mark). 

$50 Nagrody 
ra dostarczenie informacyi wiodą- 
cej do -ukarania jakiegokolwiek 
człowieka, który wjrytował, lub 
Irukuje, litografuje albo 6templujo 
laśladowane znaczki od A-B błysz- 
;zu do pieca. 

Wszelkie informacyo w absolu- 
tnym sekrecie. 

AYLING BROS. 
14 Haddon Are.t Chicago, 111. 

DEPT. A. 

Ważne dla Towarzystw! 
Niniejszym donosimy Szanownym Roda- 

kom U objąliśmy tak zwani) 

ATLAS HALL, 
pn. 81-34 KlIflA ULICA. 

jest obszerna ITala do zabaw jako weeel 1 
•pecyalna do posiedzeń, >Brązem salon w 

ktArem mamy zawe/e na składzie wybor- 
ne importowane i krajowe wina. likiery i 
cygaru, zawsze świeie piwo, jako toi Pool 
Taole dla rozrywki. 

Polecamy »l<} 8ianownej Publiczności, 
Jeeteśmy zawsze gotowi n* jej usługi. 

J. ZYK. JAKÓB FRYCA. 

Niechcemy waszych pieniędzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni, 

Jedno-centowa karta pocztowa, 1 waszo 

imią i nazwisko i adres wyraźnie na nl^-J 
wypisane, sprowadzi wam pocztą próbkę 
Deya Szwajcarskiego Wynalazku zasypu- 
jącego kawę(Dey's SwissCoffeeSurrogate). 
Mnóstwo familij używają co zamiast ka- 

wy, gdyż przy jego pomocr jeden funt ka- 
wy wystarczy tak dfugo jak trzy funtv ka- 
wy bez tego wynalazlcu, lecz co najwafc- 
nlejszn, bardzo polepszy smak, zapach i 
zdrowotność kawy. 

Steele-WedelesCo. Dej M'uTg. Co. 
Jedyni Agenci, Fabrykanci, 

Chicago, Illinois. Clorelaud, Ohio. 

■ Używajcie — 

(METAL POLISA 
I do czyszczenia niklowych części 
| waszego pieca l uchronienia go od 
3 rdzy. Butelka kosztuje tylko 5c. 
I Na sprzedaZ we wszystkich gro- 
I seruiach l 6kładach żelaztwa. 

I JYLIH6 SHOS."SSiSSJS:. 

S.J.ifWASIGROCH, 
Agent ubezpieczenia od ognia, 
Członek Flra Uudorwrltara Aaaociatioń. 

ASEKURUJĘ od ognia w naJlep3zrol 
kompaniach — wyrabiam wszelki) 
papiery legała* 

165 W. BUekhatrk 8t, CHICAGO, 1ŁI* 
TELEFON HOHBOE142. 


