
A 
m ■ 1 1 *.; fV-" •■"* 

fruź ł£>C+ 41o Twoje uczucia to stwierdzają; twój 
»vU3 |CM LA Ce wygląd to pokazuj^. .Możesz nłe 

wiedzieć co robić, lecz nie zro- 
bisz omyłki, udając b!$ do 

_ 
DRA PIOTRA 

Gomozo 
starego ziołoirego lekarstwa. 

Zawiera ono tylko to, co zrobić może dobrze. Oczyszcza 
ono krew, wzmacnia i odżywia cały system. Nie jest ono pół- 
kowem aptecznem lekarstwem. Zaopatrują w nie specyalni 
agenci lub właściciel, 

DR. PETER FAHRNEY, 
112 114 So. Hoyne Avenue, Chicago, l!l, 
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Jest rezultatem właściwego wyrobu. Aby 
być pewnym że kawa najlepsza ożywajcie 

Prawdziwy Franek 
słynny Dodatek do Kawy. Polepsza zapach i smak tego na- 

poju. Neutralizuje szkodliwe części kawy, tak że niema złych 
efektów po wypiciu kawy. Jest także o wiele tańszy. 

H 

i 
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Wielu ludzi niewie że PraTT<iziwy Franek 
Dodatek można kupić w tym kraju. Sprzeda- 
wany jest przez wszystkich pierwszorzędnych 
groserników. Patrzcie aby na każdej paczce 
był nasz sławny znaczek: młynek do kawy i 
słowo "Franek". 

HEINRICH FRANCE SOHNE & CO. 
Amerykanka FiJJa—Flosning, 5eir lork. 

465-467 MILWAUKEE ĄV 
V.: CÓR'CHICAGO AVE rv 

ZE ZEGAUM WE WIEŻY. 

Naukowe i 
Zbadanie Ocz Darmo.j 

Dokładne zastósowanie okularów i j 
szkieł do ócz. Oczy bada się pojedyó- s 

czo, wszelką wadę w wzroku usuwa się £ 

przez odpowiednie szkła przyprowa- ] 
dzając takowy do normalnego stanu. \ 
Nasze ceny okularów i szkieł na ob- a 

stalunek zrobionych są niższe aniżeli 
za gotowe. 

Godziny ofisowe: Od godziny 10 do 
11 w południe i od 8 do 5 po południu. 

^"Mówimy po polsku.*&$l 
^65-467 

^MILWAUKEE fiVE> 
^—COR. CH1CAQ0 ftVE. 

TELEFON 
HO N KOS 

2423, 

TAKŻE 
DOSTAWIA 

WĘGLE I DiiZEWO. 

A. RYBARCZYK, i 
KONTRAKTOR CEMENTOWY. | 

Wykonuje wszelkie 
roboty cementowe i 

Cioder FiBings". u 

1068-1070 
N. Wood Ulica, 

CHICAGO. 

A 1^1 CDIV A jedyny polski kowal w Chicago, 
• *VICKiN A, znaj?cy swój fach> 

Wyrabia nowe wozy ciężarowe, e^presorre i wozy dla biznesmanółr. 

Prryjmnje sta- 
re wozy przy 
zakupnie no- 

wych i daje od- 
powiednie u- 

stępstwo w za- 

mian, za gotó- 
wką 1 c b na 
miegiączne wy- 
płaty. 

109—111 
W. Diyision St 

TOiTMeat Market-JgX BGom 41 ■ mm ■ mtm* mii ■ 'Al V 

Przyjmuj© re- 

peracye wszel- 
ki© przv wo- 
zach fachu ko- 
walskiego .koło- 
dziejskiego i la- 
kiernictwa. Od- 
stawia prądkoi 
po umiarkowa- 
nej cenie. 

> 

THE KEMLER 
LUMBER CO. 
Południowo zachodni 

róg Division i 
Halsted ulic. 

Lacki, Dachówki, itp 
Sprzedajemy wszelkiego ga- 
tunku drzewo do bndulcu, 
Itp., po najniższych cenach. 

Prosimy zgłosić się osobiście lub zawołać 

nas telefonem North 307. 

LOUIŚ J. MEYER, 
zarządca. 

Pierwszorzędny 
Zakład 

Krawiecki. 

M. IDZIKOWSKI, 
784 Milwaukee Ave. 

Zaopatrzony znacznym zapasem jak najświeższych, najmodniejszych wiosennych m&teryi, wy- 

konuje wszelki* ubrania mązkte najdokładniej. 
Ceny bardzo przystępne.—Wykończenie nadzwyczaj eta ranne. 

n m n m w 
SŁOŃ W MISYI W CUNENE. 

? 

Niniejsze ciekawe i zajmujące 
opowiadanie, przesłąne przez O. 
Muraton'a z Kongregacyi Ducha 
Św. X. Cornete, profesorowi wiel- 
kiego seminaryumi w Clermont, 
wydaje nam się odpowiedniem do 
umieszczenia na tem miejscu dla 
rozrywki i przyjemności naszych 
czytelników. , 

"Oddawna już nie przesyłałem 
wam żadnych wieści o wielkim i 

sławnym przyjacielu waszym, 

Dyambu. Poczciwiec rośnie i 

rozwija się pomyślnie, ma już bo- 
wiem przeszło 2 metry wysoko- 
ści. Obecnie liczy lat 5, będzie zaś 
rósł aż do dwudziestego roku ży- 
cia. Wesoły charakter oszczędza 
mu zresztą wielu trosk i chorób; 
zwłaszcza cierpienia żółciowe 

zdają się nie wywierać żadnego 
wpływu na jego temperament. 
Żyje spokojnie i szczęśliwie, nie 

czytając dzienników, nie zajmu- 
jąc się wcale polityką; słowem 

pomimo swego dziecięcego wieku 

jest mędrcem. 
Chociaż z natury pan Dyamba 

najbardziej ze wszystkiego na 

świecie ceni wolność, umie atoli 

się poddać słusznym i niezbę- 
dnym' prawom. W nocy, przywią- 
zany za nogę na malutkim łań- 

cuchu, leży spokojnie na przezna- 
czonem dla siebie miejscu, jak 
dziecię w kolebce. Po obudzeniu 
się, zostaje uwolnionym ze 

swych pęt i spieszy powitać są- 
siadów swych — króliki, z który- 
mi w wielkiej żyje przyjaźni, 
szlachetne bowiem jego serce peł- 
ne jest czułości dla tak malutkich 
stworzeń. Otwarłszy wrota ich 

zagrody, delikatnem uderzeniem 

trąby pieści je, lub przypatruje 
się ich figlom i psotom, przymru- 
żając niekiedy oczy z miną roz- 

czulonego buldoga. 
Jeżeli ktokolwiek go odwiedzi, 

Dyamba nie pyszni się tem wca- 

le, jest bowiem zupełnie nieczu- 

łym1 na zaszczyty wszelkiego ro- 

dzaju. Natomiast, jako istota bar- 
dzo rozsądna i praktyczna, wy- 

ciąga zaraz do swego gościa dłu- 

gą trąbę, jak gdyby za pomocą 
tego gestu chciał mu powiedzieę : 
."Bardzo to grzecznie z twojej 
strony, że mnie odwiedzasz, lecz 

byłoby jeszcze lepiej, gdybyś mi 

przyniósł coś w darze". Skoro 

gość zrozumie tę niemą prośbę 
i da mu jaki przysmak, słoń po- 
zwala przyglądać się sobie, ile 

się podoba, w przeciwnym zaś 
razie lekkiem dotknięciem trąbą 
•daje do zrozumienia, że audyen- 
cva skończona. 

Często wychodzi na pastwisko 
w towarzystwie osłów i koni, któ- 

rych towarzystwo widoczną spra- 
wia mu przyjemność. Największą 
atoli sympatyę okazuje prosiąt- 
kom i ujrzawszy je wybiegające 
z chlewka, zbiera sam w porządne 
stado, któremu towarzyszy na 

tfąkę lub do lasu. Jeżeli jaki mały 
przedstawiciel nierogacizny zo- 

stanie daleko za innymi lub zbo- 

czy z właściwej drogi, Dyamba 
dotknięciem trąby, podobnem do 

pieszczoty, przywołuje go natych- 
miast do porządku. 

Następujący fakt świadczy o 

troskliwości Dyamby względem 
tych zwierząt. 

Pewnego razu dwoje murzyń- 
skich dzieci, chcąc się przekonać 
o jego czujności i przywiązaniu 
do swych klientów, uzbroiło się 
w kije i kamienie, udając, że roz- 

pędza trzodę. Atoli Dyamba ma- 

jący bystry wzrok starego żan- 

darma, spostrzegł to natychmiast, 
wydał gniewny ryk i z podniesio- 
ną trąbą, tudzież z uszami, kła- 

piącemi rytmicznie, puścił się w 

pogoń za winowajcami, którzy 
swe ocalenie zawdzięczali tylko 
-temu, że się zdołali dość rychło 
ukryć za wysokim murem: Nie 
widząc już nikogo, Dyamba smu- 

tny wrócił ze swej wyprawy, ze- 

brał ukochane swe wieprzki i o- 

garniając je opiekuńczym wzro- 

kiem, pełnym macierzyńskiej 
niemal tkliwości, popędził przed 
sobą na pastwisko, gdzie dono- 

śnym' rykiem obwieścił swe zwy- 

cięstwo. 
Zaufanie, jakiem zaszczycamy 

naszego słonia, nie wyklucza by- 
najmniej rozsądnej przezorności. 
Jeżeli Dyamba opiekuje się pro- 
siątikami to natomiast nad nim 

samym czuwa pewien murzyn. 

Jest to poprostu niezbędnem, 
gdyż młody nasz gruboskórzec 
'lubi puszczać się niekiedy na zło- 

dziejskie wędrówki i bez naj- 
mniejszego skrupułu przywłasz- 
cza sobie cudzą własność, lub 

niszczy zagony kukurydzy. 
Schwytany, na gorącym uczynku j 
przez Brata lub chłopaka> który 
go pilnuje, przyjmuje pokornie 
karę, myśląc sobie zapewne, że 

jedyną jego winą jest to, iż dał 

się złapać. Kara bywa zresztą 
zwykle zastosowaną do wielkości 
wykroczenia. , 

Dyamba lubi wszystkie zwie- 

rzęta, solidarność więc i brater- 
stwo nie są dla niego czczym fra- 
zesem. Wyjątek w tej mierze 

stanowią tylko koty, chociaż nie 

wiem, czem względem niego za- 

winiły. Może który z nich nie- 

sprawiedliwie zadrasnął go kiedy, 
lub może obłudna mina tych zwie- 
rząt tak bardizo mu się niepodoba. 
To już jego tajemnica. Wiem tyl- 
ko, że ilekroć spostrzeże kota, 
chwyta go natychmiast trąbą za 

ogon i wywija nim w powietrzu 
młynka, po którym biedny kot 

spada na ziemię, gruchocąc sobie 
żebra. 

Nigdy bym nie skończył, gdy- 
bym chciał opisać wszystkie figle 
i psoty naszego Dyamba. Z kolei 
■więc muszę przejść do poważniej- 
szych i pożyteczniejszych jego 
czynności. Dyamba służy już 
nam za wierzchowca i nie czuje 
się bynajmniej upokorzonym, gdy 
dwa lub trzy okazy ra- 

sy ludzkiej usiądą 
mu na grzbiecie. Na rozkaz pro- 

wadzącego go człowieka idzie po- 
woli, bieży lub zatrzymuje się, 
słowem czyni wszystko to, czego 

się wymaga od najłagodniejszego 
konia. Od czasu <io czasu tylko 
pozwala sobie na niewinny figiel 
względem swoich jeźdźców. 
Przechodząc naprzykład przez 

rziekę lub kałużę, za pomocą trą- 
by oblewa ięh porządnie wodą, 
sądzę jednak, że czyni to ze Szla- 

chetnej pobudki, to jest z chęci 
ochłodzenia ich wśród skwaru. 

Niekiedy także Dyamba cią- 
gnie ciężkie wozy, wywozi na- 

wóz na pole, przywozi stamtąd 
zboże, słowem pracuje dużo, nie 

troszcząc się o rodzaj pracy. Je- 
żeli jednak trwa ona zbyt długo, 
to Dyamba ucieka się do strajku, 
odmawia posłuszeństwa, a nawet 

przewraca niekiedy woźnicę wraz 

z wozem. Jest on widocznym 
zwolennikiem ośmiogodzinnej 
pracy, po której domaga się za- 

płaty w formie jakiegoś przy- 
smaku. 

Pożywienie jego składa się z 

rozmaitych traw, młodej kukury- 
dzy, korzonków, i jarzyn. Będąc 
głodnym zrywa on trąbą kilka 

gałęzi drzew i zjada listki. Praw- 

dziwym dla niego przysmakiem 
są liście, pomięszane z trocinami 
drzewnemi i kawałeczkami kory. 
Nie jest on jednak wolnym od 

brzydkiej wady łakomstwa,szcze- 
gólniej zaś lubi miód i znalazłszy 
garnek, zawierający ten przy- 
smak oczyszcza go natych- 
miast ze zdumiewającą zręczno- 
ścią. Wogóle wszakże Dyamba 
nie należy do wybrednych stoło- 

wników, owszem z apetytem spo- 
żywa wszystko, często nawet w 

zbyt wielkiej ilości, co go od cza- 

su do czau przyprawia o chorobę. 
Powiedzmy teraz słów parę o 

słoniu afrykańskim w ogólności. 
Wielkość tego olbrzyma docho- 
dzi niekiedy do 4 metrów wyso- 
kości i 7 metrów długości od koń- 
ca trąby do ogona. Jest ta praw- 

dziwy gmach ruchomy. W Angoli 
istnieją jeszcze liczne stada tych 
zwierząt^ podobnie jak w górach 
Szella i na wysokich śft)dkowo- 
afrykańskich pł^skowzgórzach, 
pokrytych dziewiczymi lasami. 

Słoń jest prawdziwym królem 
Afryki, którego nawet lew boi się 
i szanuje.Tam którędy przechodzi 
stado słoni, trawa znika, a drze- 
wa mające po 15 centymetrów 
średnicy, zostają obalone, jak 
źdźbła słomy. Człowiek tylko 
mierzy się z tym olbrzymem i to 
nie zawsze szczęśliwie. Gdyby, 
zamiast tępić słonie, ludzie ze- 

chcieli posługiwać się nimi, zdo- 

byliby wi nich ogromną i nieoce- 
nioną siłę roboczą, pełną niezró-" 

wnanej energii. Stwierdza to do- 

^ \rV : 

konane już doświadczenie. W 
Gaboni-e bowiem i Angoli misyo- 
narze dowiedli, że słonie z łatwo- 

ścią dają się oswoić. 
o 

Prawdziwe słowa wielkiego 
poety. 

"Każdy od siebie niechaj roz- 

pocznie i najpierw własne zape- 
wni szczęście, a wonczas napra- 

wdę szczęście ogółu nastąpi". Tak 

słusznie mówi sławny niemiecki 

poeta Goethe. Pierwszy warunek 
do osiągnięcia szczęścia 'każdej o- 

soby jest zupełne zdrowie. Lecz 
ci nie są zdrowi i dlatego także 

nie są szczęśliwi, których krew 

znajduje się w stanie nieczystym. 
Czy chcecie być zdrowymi i 

szczęśliwymi? Jeżeli tak, to musi- 
cie używać Severy Czyściciela 
Krwi, o którym Pan J. Uchytil z 

Dickinson, N. D. mówi co nastę- 

puje. "Moja żona miała bolący ję- 
zyk i bolące usta. Stosownie do 

Pańskiej porady, zaczęła używać 
ten Czyściciel Krwi, i zanim skoń- 

czyła dwie butelki tego lekarstwa, 

wrzody znikły. Jest ona teraz tak 

zdrowa jak nigdy przedtem. 
Przyjmij moje najserdeczniejsze 
dzięki". Severy Czyściciel Krwi 

oczyszcza krew, usuwa wszelką 
truciznę ze syteitiu i czyni krew 

zdrową i życiodajną. Leczy 
szkrofułę, powiększone gruczoły, 
przenośne wrzody, pryszcze, tu- 

mory i wszystkie skórne i wene- 

ryczne choroby. Cena $1.00. Na 

sprzedaż we wszystkich aptekach 
albo od W. F. Severa Co., Cedar 

Rapids, Iowa. 
•o- 

Otrucie gazem w szkole. 

Podaliśmy niedawno telegram, 
który nas doszedł o nieszczęściu 
w 54 szkole elementarnej w Ber- 

linie. Dziś powtarzamy za 

"Dziennikiem Berlińskim"' nastę- 

pujące szczegóły: 
W poszczególnych klasach na- 

gromadziły się wielkie ilości tru- 

jących gazów węglowych, które 

stały się niebezpiecznemi tak dla 

uczennic, jak dla nauczycielek i 

nauczycieli. Szkoła owa ogrze- 

waną jest kaloryferami, a urzą- 

dzenia znajdują się w suterenach; 
do palenia używanym jest koks. 

Już dnia poprzedniego wieczorem 

rozpalił .pedel szkolny ogniska a- 

by po wakacyach ogrzać należy- 
cie szkołę; nazajutrz rano widząc, 
że ciepło nie osięgnęło przepisa- 
nych 16 stopni, zaczął palić na 

nowo. Podczas rewizyi lokali 

szkolnych poczuł niezdrowe po- 

wietrze, o czem podobno zawia- 
domił rektora; pomimo to rozpo- 
częto naukę. Już w pół godziny 
później ogarnęła dzieci senność, 
niektóre z nich nie były zdolne 

utrzymać się na ławkach i pospa- 
dały z nich. Również cztery nau- 

czycielki były bliskiemi zemdle- 
nia i przyniesiono je do mieszka- 
nia rektora. Kilka dziewcząt wy- 

padło z klasy na kurytarz i ude- 

rzyło na alarm. Wszczął się po- 

płoch; dzieci wezwano do opusz- 
czenia klas i ustawienia się na 

podwórzu szkolnem,lecz niektóre 

z nich były już tak odurzone, że 

pospadywały ze schodów. Zjawił 
się lekarz szkolny w towarzy- 
stwie czterech kolegów i zajęto 
się cuceniem zemdlonych. Tym- 
czasem o wypadku w szkole do- , 

wiedzieli się rodzice, którzy w ! 
wielkiem zburzeniu poczęli zbie- i 

gać się po dzieci, przyczem doszło I 

do przykrych scen, tern więcej, że | 
kilkorga dzieci nie było się można 

doliczyć, a przytem rozniosła się 
pogłoska, iż około dwunastu cię- 
żko choryich dziewczynek odwie- 

zionych zostało do lazaretów. Je- 
dno z dzieci znaleziono .bez zmy- 
słów w sąsiednie] ulicy na stop- 
niach pewnego domu. Do połu- 
dnia odszukano dzieci oprócz je- 
dnej dziewczynki, której matka 
w dniu przednim co chwila 

przybiegała do szkoły, aby wy- 

wiedzieć się o dziecku. Zaginio- 
nej dziewczynki nie znaleziono 
i dziś jeszcze. 

Hala Schoenhofena, 

DZIENNIK CHICAGOSKI I 

I® wychodzi o 8-mlu atronlcaeh. I 

Pierwizorządna 

Restauracja 
i Bufet. 

Hale wląkaze 1 mniejsze do I 
przedstawień, balów, we«el 1 fl 
obchodów. Dwie kręgielnie. I 

KARÓL RICHTER, 
876-880 MllWltóM AT8. 

Kupujcie Farmy w Polskiej Kolonii 

"Wn!vń" w Powiecie Ripley 
^•7 w Stanie Missouri. 

Nie składajcie do banków 
Waszego ciężko zapracowanego grosza, które Dankrutoją lub osz- 

czędności wasze roztrwonione zostaną przez niesumiennych urzę- 
dników bankowych. 

Rola jest najlepszym bankiem 
Na ulokowanie waszych pieniędzy, którą złodziejnie ukradnie, 
ogień nie spali, ani woda nie zabierze, a która Wam z czasem 
Di*zvnlesle setnv Drocent. 

Chcecie uniknąć strajków i bezrobocia, 
Które w tym roku coraz większe przybierają rozmiary, osiedlajcie się na roli, 
która zawsze was wyżywi i daje zapewnienie na przyszłość. 

Mamy tysiące akrów dobrej i żyznej ziemi 
Dla dobrych i pilnych polskich rolników, robotników i rzemieślników, pragną- 
cych rozpocząć farmerkę, gdzie klimat jest zdrowy 1 przyjemny; gdzie zima 
jest krótka i łagodna, a lato długie i umiarkowane; gdzie na czarno-brunatnej 
marglowej glebie, dobrze zaopatrzonej w wodę, dojrzewają wszelkie zboża i 

trawy; gdzie chów bydła i drobiu jest tani, a przynosi wielkie zyski; gdzie o- 

woco i jarzyny rychło dojrzewają i przynoszą wielkie ceny; gdzie woda jest 
czysta, zdrowa i pod dostatkiem, gdzie drzewo na budowę i opał jest tanie i w 

wielkiej ilości, gdzie koleje przerzynają grunta, a odbyt i rynek jest bardzo do- 
bry i blizki, gdzie farmer z powodu lekkiej zimy pracować może cały rok na roli 

Osiedlajcie się w Polskiej Kolonii "WOŁYŃ" 
Ponieważ nie ma okolicy na Północy lub Wschodzie, któraby tyle dobrych 1 ko- 
rzystnych warunków ofiarować mogła farmerowi jak nasza. Porzućcie niebez- 

pieczne fabryki i zdradliwe kopalnie a załóżcie dla siebie i swoich własną 
strzechę i gospodarstwo. 

Nie czekajcie długo, lecz kupujcie teraz 
Dopóki ziemia jest tania i wybrać można najlepsze kawałki. Grunta nasze tyl- 
ko odległe są o G godzin jazdy od wielkiego miHSta St. Louis a 4 mile od mia- 
steczka Doniphun i 8 mil od Poplar 131 uff. 

Sprzedajemy doborową ziemię od $8.00 do $12.00 za akier, 
Na bardzo dogodnych warunkach. Papiery czyste na grunta dostarczamy każ- 
demu kupującemu za darmo, również zwracamy koszta kolejowe temu, który 
od nas ziemię zakupi. 

Ekskursye na grunta urządzamy w każdy pierwszy I trzeci wtorek miesią- 
ca; bilet kolejowy tatu dotąd i napowrót. Przekonajcie się naocznie tak samo 

jak ci, którzy już tam zakupili i są z zakupna zadowoleni 1 rekomendują nasze 

grunta. 
Po wszelkie bliższe szczegóły, mapy I illustrowany opis piszcie zaraz do 

POLISH GOLONIZATION COMPANY, 
CHARLES PETERS, Gen. Agent 
K. ŻYCHLIŃSKI, Zarządca 

217-220 Manhattan BIdg„ 227 DEARBORN ST., CHICAGO, ILL. 

Nie 
potrzeba 

pieniędzy, 
TU li«Vg4TM FuwA JKSHL 

Sprzedaję 
na łatwe 
wypłaty. 

■ sprzedaje meble, 
piece i dywany na 

wypłatę o wiele 
taniej niiinpe 

składy. A zatem nie omieszkajcie mnie odwiedzić gdy potrzeDtu 
cie co w tym [zakresie. 

Mam wielki wybór, a ceny są bardzo nizkle. 

Władysław Nowaczewski 
838 MILWAUKEE AVENUE. 

I- 
Specyalne ceny do Europy I z powrotem. 

Biuro otwarto knżdeęo wieczora. TELEFON MONBOE 860. 

GEORGE R. LENKE & CO, 
A«tar«r. .4 ognia. ..... SoUr^M Pabllcar. 

-S7£fl 
Na miejscu daw- 
niej zajfiem przez 
śp.S. Waldmnna. 

Kantor 
SPRZEDAŻ7 

Realności. 

608 Milwaukee Avenue, róg Cornelia Ulicy. 

SPRZEDA JEM X KARTY OKRĘTOWE, 
Wysełamy pieniądze do Europy, Zabezpieczamy od ognia, 

Wyrabiamy dokumenta legalne. 

2ądajde od swego grosernlka funt 'j 

ŚLIWKOWYCH 
)PMBEŁ 

^Te powidła zrobione są z dojrzały cli oregońskich śliwek, tak 
dobrych jak importowane, cukrzono i gotowe do użytku. 

Lamon-Gohfj Śyrup Co. 

WM. TIMMERBOFF, 
CYfiAR «£ 

Hftwańskich VI UX11\ tuzeiro moniu 

1112 Redzie Ave*, 
CHICAGO, ILLINOIS. 

A. -r—1.« .ulo..-?. 


