
Z tycia Polaków w Ameryce. 
Z PERU. ILL. 

(Własna korespondencja "Dziennika 

Chicagosklego"). 
Nowa forteca katolickiej wiary, 1 

narodowości polskiej, powstaje w Pe- 

ru, 111., w parafii św. Walentego, sta- 

raniem tamtejszej Polonii, pod kierow- 

nictwem Wiel. ks. Kazimierza Tru- 

siyńskiego, proboszcza tejże parafii. 
W niedzielę, 14go maja, 1905, o ótej 

po południu, położono uroczyście ka- 

mień węgielny pod nowo budujący się 

szkołę. Celebrował Jubilat Misyonarz 
kB. Magott, świeżo przybyły z Jerozo- 

limy 1 Rzymu, w asystencyi 20 księży, 
tO towarzystw katolickich z Peru, oraz 

La Salle, Illinois. W podniosłej prze- 

mowie, zaznaczył ks. Paweł Rhode ze 

South Chicago, 111. doniosłość chwili, 
1 zwrócił uwagę na pożytek, jaki przy- 

nosi szkoła katolicka, polska, na ame- 

rykańskiej ziemi, oraz dziękował Po- 

lakom za ich ofiarność, uwagą, że oni 

legną w grobie, a ich dzieci 1 dalsze 

pokolenia będą szerzyły wiarę oraz 

wychowanie katolickie w szkole. 

Miejscowy ks. proboszcz Kazimierz 
Truszyńskl odczytał dokument, na 

pergaminie spisany, podpisany przez 

wszystkich obecnych kapłanów, któ- 

ry następnie złożono do specyalnle na 

to przygotowanej puszki, 1 umieszczo- 
no w kamieniu węgielnym. 

Liczny udział publiczności, świad- 

czył o zainteresowaniu się tak ważną 
chwili w dziejach miasta Peru, a mu- 

zyka orkiestry zakończyła ową uro- 

czystość pięknymi utworami, świad- 

czącymi, że duch polski podnosi w A- 

meryce nietylko katolicyzm, lecz tak- 

że sztuki piękne. Cześć Polakom z 

Peru, za ten krok naprzód. 

ZE STEVENSPOINT, WIS. 

Zeszłotygodniowy "Rolnik" donosi: 
W zeszłą niedzielę odbyła się w tu- 

tejszym kościele św. Piotra wspania- 
ła uroczystość, która rozpoczęła się o 

godzinie 9:30 rana powitaniem Naj- 
przewielebniejszego ks. biskupa Fox'a, 

a następnie udano się z procesyą do 

nowej szkoły parafialnej św. Piotra i 

ta została uroczystoście poświęcona. 
Proceeya składała się ze wszystkich 
tutejszych Towarzystw, na czele któ- 

rych postępowało Bractwo Sióstr Ró- 

żańca św.. za niem Tow. św. Piotra; 
Tow. Serca Jezusa i Bractwo św. Jó- 

zefa. Wszystkie powyższe Towarzyst- 
wa wystąpiły In gremio z chorągwia- 
mi. 

Na uroczystość przybyli następujący 
Wielebni księża: B. Góral z St. Fran- 

cis, A. Spetz z Chicago, Fr. Nowak z 

Torunia, L. Jankowski z Alban, W. 

Polaczyk z Kazimierzowa, T. Małkow- 

ski z Polonii, H. Ehr i W. Rlce z mia- 

sta. 
Po poświęceniu szkoły procesya u- 

dala się do kościoła, gdzie odbyło się 
wspaniałe nabożeństwo, odprawione 
przez ks. Spetza, w asystencyi ks. Gó- 
rala jako dyakona i ks. Peścińskiego 
jako subdyakona. Piękne i wzruszające 
kazanie wygłosił ks. Góral. 

Na szczególną wzmiankę zasługują 
piękne śpiewy podczas nabożeństwa, 
wykonane przez chór pod przewodni- 
ctwem Wiel. Siostry Chryzanty. Soli- 
ści byli następujący: Panna Pelagia 
Krygier, I panna Filomena Nowak,so- 
pran; Panie J. Bukolt i E. Masłowska, 
alt.; Julian Zborowski i Jakób Wojak, 
tenor; J. Bukolt i B. Hoffman, bas, a 

oprócz wyżej wymienionych w skład 
chóru wchodzą następujący: A. Kula, 
M. Prlntz.E. Tomczak, E. Belka, J. 

Tomczak. S. Krygier, J. Krygier, K. 

Szypa, F. Dobryńska, L. Tetzlaff, M. 

Reszka, p. Karasińska, Maryanna 
Prlntz i P. Nowak. 

Około godziny trzeciej po południu 
Najprzew. ks. biskup Fox udzielił sa- 

kramentu bierzmowania około 300 o- 

sobom. 
Nowa szkoła św. Piotra stanęła głó- 

wnie staraniem proboszcza Wiel. ks. 

Peścińskiego, który również dołożył 
starań do wybudowania akademii św. 

Józefa. Wykłady w nowej szkole roz- 

poczęły się już w zeszłą środę. 

Z DETROIT, MICH. 

Przed kilku dniami policyant zapro- 
wadził na stacyę policyjną niejakiego 
Puzdrowskiego, jako podejrzanego o 

przywłaszczenie $136 należących do 

Bwego teścia Barana zam. pn. 895 przy 
Chene ulicy. 

Baran przy zapobiegliwości swej 
zmarłej już żony, uciułał kilka set do- 

larów, z których $300 pożyczył córce 

Puzdrowskiej, $100 zapłacił na konto 
wiktu i "opierunku" na cały rok, a 

resztę $136 nosił na sobie tuż przy 
szkaplerzu na piersiach w dwóch wo- 

reczkach. 

Kładąc się do łóżka, starzec wore- 

czki chował pod poduszkę. W tych 
dniach rano starzec pospiesznie wy- 
szedł za sprawunkiem, a powróciwszy, 
znalazł zięcia gospodarującego w jego 
sypialni, a woreczki próżne pod łóż- 
kiem. 

Nie pomogły ani zaklinania ani pro- 
fby. Pazdrowski pieniędzy nie zwrócił 
i powiedział teściowi, że ich niema 1 

nie widział. Zięć poszedł na miasto, a 

Baran ze skargą do sąsiadek. Pomimo 
deszczu wnet cała ulica wiedziała o 

kradzieży. 
wy starzec ciekawym o- 

kazywał woreczki i tłomaczył gdzie 1 

U© miał dolarów. Sprawę skierowano 

do pollcyi i ta około szóstej godziny 
aresztowała zięcia. Baran nie żąda ka- 

ry na niego ale, aby pieniądze zwrócił 
i żył uczciwie. 

— W niedzielę, dnia 14go maja, w 

parafii św. "Wojciecha uroczyście ob- 

chodzono dwa srebrne wesela. Roczni- 

cy tej doczekali się po szczęśliwem 
pożyciu pp. Kokowiczowie i Pokryw- 
kowi©. Nabożeństwo zamówione na tię 
intencyę odbyło się w kościele o go- 
dzinie 7 rano, przy udziale licznych 
krewnych i znajomych. Po nabożeńst- 
wie nastąpiło uczczenie 25 letniej ro- 

cznicy małżeństwa w gronie familij- 
nem. 

Z WILKESBARRE, PA. 

—Duży kawał węgla odpadł od 

sklepienia w jednej z kopalni "Lehigh 
& Wilkesbarre Coal Co." na pracu- 

jącego tamże pomocnika górnika An- 

toniego GrObelskiego z Northampton 
Str., Georgetown i strzaskał mu nogę 

poniżej kolana. 
— W jednej kopalni "Penńsylvanla 

Coal Co.," został nader silnie pokale- 
czony skutkiem przedwczesnego wy- 

buchu górnik Feliks Kezaleski s 

Plains. 
— W niedzielę dnia 7go maja odbyło 

się na hall. Columbus zgromadzenie, 
zwołane, jak głosili poprzednio agitu- 
jący towarzysze, "celem połączenia 
wszystkich partyj pod jednym sztan- 

darem" (jak się okazało", czerwonym). 
Głównym mówcą był ob. Al. Dębski z 

New Yorku wice cenzor Związku Na- 

rodowego Polskiego, główny bodaj 
prowodyr partyi socyalistycznej, oraz 

zdaniem "New York American and 

Journal", "bohater narodowy i kiero- 

wnik rewolucyi w Królestwie". Głów- 

nym celem zwołanego zebrania, jak się 
okazało z przemówień, było namawia- 

nie do popierania rewolucyi w Króle- 

stwie. 
Nie poruszamy tej kwestyi, w której 

zdanie nasz© niejednokrotnie wypo- 

wiadaliśmy lecz musimy zwrócić u- 

wagę, iż mówca ciągle z przedmiotu 
na przedmiot przeskakiwał. Poza bo- 

wiem głównym tematem przemowy 
wspominał również jak powinni oby- 
watele amerykańscy głosować, napa- 
dał na Związek Centralny Z. N. P. i 

Związek Sokołów (który Bogu ducha 

winien), Zgodę, redaktora tejże p. 

Siemiradzkiego i ob. Osadę. 
Zabronić nikomu tego nie można, 

lecz jest conajmniej niestosownem, że 

silniejszego wyrażenia nie użyjemy,by 
wyższy urzędnik związkowy powsta- 
wał publicznie na zebraniu, na którem 

było zaledwie kilkunastu Członków 

Związku przeciwko Zarządowi. Jeżeli 

jest jaka brudna bielizna (?!) to nale- 

ży ją prać w domu, czyli jak w tym 
wypadku, na mityngach związkowych 
lub sejmie, a nie w celu szkodzenia 

największej polskiej organizacyi jeź- 
dzić po Stanach Zjednoczonych i w 

tym duchu miewać mowy. 
Nadmienić z przyjemnością należy, 

iż wycieczki te znalazły odpowiedni 
oddźwięk u miejscowych i okolicznych 
grup zwązkowych, które oburzone wy- 

stąpieniem wice cenzora, mają sta- 

nowczy zamiar wniesienia gremial- 
nych protestów. 

— u 

TO I OWO. 

— Z Warszawy donoszą, że przy- 
wódcy socyalistów, żeby nakłonić ro- 

botników do urządzenia demonstracyi 
w dniu Igo maja, rozpuścili między ni- 
mi pogłoskę, że w Petersburgu wybu- 
chła rewolucya pałacowa i że car zo- 

stał zabity. 
— Akt otwarcia nowezo katolickie- 

go seminaryum nauczycielskiego w 

Toruniu odbył się 1 maja w obecno- 
ści reprezentantów władz rządowych 
i miejskich. Prawincyalny radzca 

szkolny dr. Wolffgarten z Gdańska 

powierzył w imieniu prowincyalnego 
kolegium szkolnego nowy zakład dy- 
rektorowi Thielowi.. 

— W Bambergu w Bawaryi skazany 
został na 3 dni więzienia jeden ze 

świadków, występujących w jakimś 
drobnym procesie za to, że na pytanie 
przewodniczącego: "czy jest żonaty?" 
— odpowiedział z westchnieniem: 
"Niestety!". 

— W muzeum Brytańskiem w Lon- 
dynie znajduje się zbiór marek pocz- 
towych p. Tomasza Taplinga, który 
zaczął je kolekcyonować, będąc chłop- 
cem dziesięcioletnim. Zbiór zawiera 

100,000 sztuk, a wartość jego wynosi 
pół miliona dolarów. 

— "Kuryer Narodowy" dawniej 
"Wiek" wychodzi w Warszawie pod 
cenzurą obecnie z dewizą: "Kochajcie 
waszą mowę macierzystą, bo to wasz 

skarb najdroższy." 
— Pod Genuą zmarł austryacki pod- i 

dany Antoni Hermann, który tam od 7 
lat mieszkał. Brat jego który jest pro- 
fesorem w Insbruku, zawiadomił wła- 
dze, że zmarły nie był mężczyzną, tyl- 
ko kobietą, a mianowicie jego sio- 

strą; miała ona manię uchodzenia za 

mężczyznę i od lat tak się meldowała. 
— Nowe pismo polskie ma założyć 

na Mazurach dr. Karaś z Poznania, 
jak donosi "Vossische Zeitung". Gaze- 
ta ta pisze, że w tym celuj zakupiono 
już nawet posiadłość w Catródzie na 

Maaurach. Ł * 

Śmiertelny pojedynek. 
W roku 1895 — opowiada ka- 

pitan Bills w "Journal des Vo- 

yages" — odbywałem z p. de J. 
podróż po Ameryce południowej, 
w charakterze jego sekretarza. W 
końcu czerwca, po miesięcznym f 

pochodzie, karawana nasza do- 
szła do brzegów Parany i tu przy- 
gotowała się do spędzenia nocy 
nad brzegiem rzeki. Po wiecze- 

rzy miałem zwyczaj pić kawę w 

namiocie przy pracy, gdyż zaw- 

sze wieczorem pracowałem kilka 

godzin, w towarzystwie nieod- 
stępnego towarzysza mego, Bi- 

smarcka, wspaniałego goryla., 
•którego p. de J. przywiózł z Su- 
danu. Był to piękny okaz tego ga- 
tunku wielkich małp środkowo- 

afrykańskich. Podczas pochodu, 
goryl nasz zwykle wyprzedzał 
gromadę tragarzy, badał okolicę, 
przetrząsał zarośla i torował dro- 

gę przez krzaki -straszliwą swą 

maczugą, z którą nigdy prawie 
się nie rozstawał. Stary sierżant, 

który nam towarzyszył, nauczył 
go obchodzić się z karabinem i 

zrobił zeń dzielnego strzelca. 
Podczas pobytu naszego wMat- 

to Grosso, Indyanie Mbororos u- 

rządzili wielką uroczystość na 

cześć naszego goryla. Bismark, 
ubrany w czerwoną tunikę, ofia- 

rowaną przez jednę z Indyanek, 
zdumiewał krajowców swą zrę- 

cznością i siłą. Indyanie upiekli 
pięćdziesiąt sztuk pekari i odtań- 

czyli wielki taniec na cześć Bis- 

marcka. Owego wieczoru znajdo- 
wałem się w namiocie około go- 
dziny, gdy nagle goryl wydał 
krzyk przejmujący. Obejrzałem 
się. Patrzał w górę i zdawał się 
być bardzo wystraszony, dosze- 

dłem za jego wzrokiem i jakież 
było moje zdumienie, gdy ujrza- 
łem tuż nad swą głową dwoje 
błyszczących oczu i paszczę zie- 

jącą olbrzymiego węża! Przy 
dość słabym blasku świecy nie 

mogłem dobrze widzieć niezwy- 
kłego gościa. W 'każdym razie 

zdawałem sobie sprawę, że mam 

.przed sobą węża z gatunków naj- 
większych, gdyż szyja jego była 
taka gruba, jak ramię tęgiego 
mężczyzny. Widziałem, jak płó- 
tno namiotu uginało się pod cię- 
żarem potwora, jak kołysał głową, 
jakby gotując się do skoku. W a- 

hałem się, co uczynić. Uciekać nie 

chciałem, gdyż obawiałem się po- 

ścigu, który z pewnością wypadł- 
by na moją niekorzyść. vGoryl 
schwycił swój kij, ryczał głucho 
i szczerzył straszliwe zęby. Nagie 
skoczył do drzwi i znikł. W ąż 
także schował w otwór głowę i 

zeskoczył z namiotu. Wybiegłem 
z namiotu i ze zdziwieniem ujrza- 
łem, że wąż ścigał goryla, który 
uciekał co sił. W mgnieniu oka 

chwycfłem za karabin na ramię, 
dwa rewolwery za pas i pospie- 
szyłem za zbiegami, by ratować 
biednego Bismarcka. 

Noc była bardzo widna, księ- 
życowa'. Widzir^łem, jak goryl 
biegł co sił ku pobliskim zaro- 

ślom. Przybył tam wcześniej od 

węża. Wdrapał się na sękate drze- 

wo, począł obłamywać grube ga- 
łęzie i rzucać je na ziemię. Gdy 
się zebrało z tuzin, goryl ześliz- 

gnął się także na ziemię. W tej 
chwili przybył wąż gotowy do 
skoku. Goryl ryknął wściekle, 
chwycił najbrubszą gałąź i w 

chwili, gdy gad się podnosił, 
grzmotnął przez cielsko. Wąż 
skręcił się konwulsyjnie i począł 
ogonem wyrzucać ziemię i łamać 
krzewy. Nagle podniósł się i znów 

wyprostował się groźnie. Goryl 
uderzył po raz drugi. Tym razem 

wąż upadł i po krótkiej agonii, 
jak się zdawało, był martwy. Go- 

ryl z dzikimi okrzykami skoczył 
ku martwemu płazowi. Lecz oka* 

zało się, że wąż uciekł się do zwy- 

kłego dlań postępu i udał nieżyt 
wego. Skoczył, owinął sobą go- 

ryla, usiłując go zdusić. Ale goryl 
bronił się z zadziwiającą siłą i 

odwagą.' 'Szerokiemi rękoma 
gniótł i szarpał ciało węża, roz- 

dzierał je straszliwemi kłami. 
Zbliżyłem się szybko i schwyci- 
wszy grubą gałąź, przetknąłem 
ją przez jeden zwój węża. Potem 

uchwyciłem gałęź za oba końce 
i skręciłem cielsko. Wąż puścił 
zdobycz. Moje wmięszanie się 
podwoiło odwagę Bismarcka. 
Porwał mój karabin za lufę i 

straszliwem uderzeniem, kołby 
zgruchotał łeb nieprzyjacielowi. k3* y" 

Wąż skrawawiony i spieniony, 
chciał jeszcze uciekać, ale wnet 

dognany, padł ostatecznie pod no- 

wym ciosem maczugi. Teraz go- 
ryl oddał się szalonej radości. 
Tańczył, skakał i wesołemi o- 

krzykami oznajmiał swe zwycię- 
ztwo, od czas-ui do czasu oglądał 
swe rany i lizał płynącą z nich 
krew, Sam zaciągnął ciało nie- 
przyjaciela do obozu i przedsta- 
wił je panu de J. Wąż był to wiel- 
ki boa dusiciel, bardzo gruby, dłu- 
gi 14 metrów. Nazajutrz, gdy 
przybyli Indyanie, .proponując 
nabycie piasku złotego, oddali- 

śmy im węża. Przyjęli dar skwa- 
pliwie. Podobno mięso węża boa 

jest bardzo smaczne, a tłuszcz 

ceniony bardzo przez krajowców, 
którzy wyrabiają zeń maść na 

rany. 
r\ 

Leczenie drętwicy karku. 

Medycyna jest dotychczas bez- 
silną wobec strasznej choroby. 

W ostatnich czasach wspomi- 
nano, że podobno injekcye słyn- 
nej trucizny "Curare," którą In- 

dyanie strzały swoje zatruwają, 
wydają doskonałe wyniki przy 
doświadczeniach ze zwierzętami, 
ale środek ten na ludziach nie 

jest jeszcze wypróbowany i wo- 

góle budzi w kołach lekarskich 
silne wątpliwości. Z dotychczaso- 
wych metod leczenia drętwicy 
■karku, czyli zapalenia opon móz- 

gowych, ipono najlepsze wyniki 
wydała terapia, o której w "Deu- 
tsche Medicinische Wochen- 
schrift" tak pisze dr. B. Kallme- 

yer: 
"W ostatnich' czasach z Nie- 

miec wschodnich i ze Stanów 

Zjednoczonych nadeszły wiado- 

mości, że epidemiczna drętwica 
karku rozszerza się w sposób co- 

raz groźniejszy. Ponieważ więk- 
szość lekarzów nie miała wogóle 
tej rzadkiej choroby w kuracyi, 
ponieważ terapia jej nie jest by- 
najmniej ustalona, a w 5ociu i 

nawet więcej procentach przy- 
padków stan chorego jest bezna- 

dziejny, pozwalam sobie tedy 
tym kolegom, którzy nie chcą 
czasu tracić na próbach bezowo- 

cnych i stać na stanowiskach te- 

rapeutycznych, przez naukę już 
porzuconych, przedstawić mały 
schemat dla zachowania się wo- 

bec choroby. Schemat ten opie- 
ram na krytycznym przeglądzie 
istniejącej aż do rogu 1894 lite- 

ratury przedmiotu i na własnych 
obserwacyach szpitalnych. Przy 
zachowaniu tych reguł udało mi 

się dwa bardzo ciężkie przypadki 
"Meningitis cerebrospinalis infec- 
tiosa" szczęśliwie wyleczyć: 

1) Przy prawdziwej "Meningi- 
tis cerebrospinalis epidemica s. in- 

fectiosa" są wcierania żywego 
srebra, chinina i inne antifebralia 
zupełnie bezskuteczne. 

2) Pijawek tylko w rzadkich 

przypadkach używać można. 

3) Narkotyki, podskórnie za- 

stosowane, mianowicie morfina, 
mogą być pożądane, ale lepiej o- 

bywać się bez nich. 

4) Wewnętrzne lub lepiej pod- 
skórne użycie arszeniku jest nie- 

szkodliwe i pożyteczne. Trzeba 
stosować je od pierwszej chwili 

rozpoznania choroby i zwiększać 
dozy ustawicznie. Lekkiej febry 
nie należy uważać za przeciw- 
wskazanie. 

5) Z przepisaniem kąpieli cie- 

płych (26 — 28 stppni Reaumii- 

ra) i polewań (od 25 — 26 stop- 
ni Reaumura) trzeba zacząć jak- 
najwcześniej. Chory brać je po- 
winien nie częściej jak raz dzien- 

nie. Czterech ludzi staje przy 
czterech nogach łóżka, w którem 

leży chory, chwyta za końce prze- 
ścieradła i niesie chorego do ką- 
pieli; a potem trzyma go wiszą- 

cego na prześcieradle w wodzie 

przez 8 — 15 minut i odnosi w 

ten sam sposób do łóżka. 

6) Podtrzymywanie akcyi ser- 

ca przez zastrzykiwanie kamfory 

jest niezbędne. 
7) Na odpowiednie i wzmacnia- 

jące odżywianie chorego należy 
położyć nacisk najsilniejszy. 

Daleki jestem od tego, aby swo- 

je propozycye uważać za jakąś 
specyficzną metodę terapii. Ale 

wobec rozproszonych i nielicz- 

nych danych literackich o lecze- 

niu "Meningitis cerebrospinalis e- 

pidemica". posłużą one może nie- 

jednemu z kolegów, jako drogo- 
wskaz.' * 

$5.00 Miesiecznie. 
Krztuszenie, splu- 
wanie, opadnięcie 
gHrdJa, powiększo- 
na grnczołjr na 
szyi, odbijanie się 
1 nabrzmienie po 
Jedzeniu, znaczy KtUr. 
W górnych wyp*u- 

Skach 
boleści w pier- 

siach, krótki oddrcb, 
kami I aUbodć tą pier- 
wszym oznaklem an« 
chot. Te choroby o- 

stąpią prted lir. Deach- 
mana Ber.pośrednlĄ Me- 
todą Lłczcnia. 

(hnrnhv I 67ti wcczając szum Drzączeme w 
WOrODJ USZU uszach, eą wyleczone prze* 
nową Metodą Du Scbell. 
fhnrnł}v ftrfrłi Leczą ból grłowy ! nerwowość, WUUIUUj Uw£U usuwam ziarnka 7, powleków 1 
plamy przed oczami. Okulary wyżej od $2. 

F. A. Mack. 550 E. 55tb St,, miał plamy prz*d 
oczami, ból i nawrót głowy i łzy mu z ócz pły- 
nQły i 3® g° wyleczyłem. 

Gus Mar, 512 Marslifleld Av<\, wyleczony z dy- 
cb&nlcjr 1 boleści w piersiach; także usunąłem o- 

gromne narośniącia w nosie. 

Gwarantuję wyleczenie jeżeli możliwe. 
Egzaminacya 1 Porada Darino, 

Dr. T. Deachman 
70 Dearborn Ullci, rój? Rnndolph al. 

Pokój Oty; weźcie elowator. 

Godziny nfleowe:—Kaźdejo dnli od 10 rano do 
6 mecz. W Poniedziałki, Środy 1 Piątki aż do 3 
wlecz. W Niedzielą do 8ciej po południu. 

NlCKIjtgHI 
TlfSogoric.Ora^łStt^f^l 

Żtdnyrh 
njpórona. 
Bfch ero 
n* poez- 
jach. 

Trzy Rkspreee — Todąsi na Weclińd, w kaitly 
d/toń toku 1'ulltnanuwikle Wagony Sypialna 
przy wszystkich pociągach. Wsjrony dlaTraou- 
Kontynantalnych Turystów opuszcisją Chlcaro 
trzy tny.y w tygodniu: w® wtorki l aoboty o 2:30 
po południu; w środy o 10:35 x rana. Z Cbi- 
cago do Bostonu bez przesiadania. Nowocze. 
ane Wagony Jadalne w których daje elq obiady 
podług łanu oeobowo—klubowego. z cenami d 
S5c do $1.00; jakotot obału^ a la carte. Bezpo- 
średnia komunikacya do Kurt Wnyne, Flndlay, 
Clove!and, Brie, Buif»lo, Roch»»ter, Syracuse. 
Blnpbainton. Scranton, New Yorn, Boaton i 
wszelkich miejscowości wschodnich. Baty zaw. 
>ze najniższe. Murzyni—portyerzy w nn formach 
kn obsłudze war.yetkicb pullman — pasaiertw. 
Jeżeli zamierzacie udać elq na Wtch6a, zrłościn 
ai) < o najblbsrefo Apnta Biletowego, lub pisz- 
cie do JOUN 7. CALAtlAN, Gen'1 Agent. 

118 Adama tłt., Chicago 111. 

Używajcie 

METAL 
POLISB 

do czyszczenia niklowych części 
waszego pieca i uchronienia go od 
rdzy. Butelka kosztujn tylko 5c. 
Na sprzedaż we wszystkich gro- 
eerniach 1 składach żelaztwa. 

AYLING BROS. chicago: J 

FOTOGRAFIE! 
Polski zakład daje I 
najlepszą gwaran- i 
cyę dobrego i J 
trwałego wykoó-' 

czenla prac artystycznie bo ma 17 lat 
praktyki to tym interesie. Najnowszy 
styl we wszelkich wyborach teraz za- 

stosowany. Dwie obszerne galerye u> 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 
różniają nasz Interes od wszystkich in- 
nych zakladou, prądklem fotografowa- 
niem w natłoku dni Świątecznych i we- 

selnych. Geny I 
dodatki są te sa- 

me co w innych 
małych zakła- 
dach. 

J. F. ŚMIETANKA, 
Adwokat, 

połączony z naj- 
lepszeml siłami 
amerykańekieml. 

120 E. Bnndolph St. »te Piętro, 
Telefon Mnin 8070. 

Wieczorem: 9206 Commercial Ave- 
Telefon South Chicago 148 albo 8058. 

Stan. S. Walkowiak, Adwokat. 
Ofls: 808 Atwood Bldg., róg Clark i Madison. 

Mieszkanie: 86i M, Carpenter al. 
Telefon w ofisle Telefon w domu 

Maln 1659. Honroe 1144. 

Praktykuje we wezystlrioh sadach. Ofiaruje 
swe usługi w sprawach o odszkodowanie prze- 
ciw kompaniom. 

K. B. CZARNECKI, 
adwokat 

Pokoje 1210-12-14, Schiller Bulldlag, 
109 Kandolph St., Chicago. 

_ I Central 5841. 
Telefony, j Automatic 6202. 
Mieszkanie: 609 H. ASHLAND ATK. 

Teodor Stensland, 
ADWOKAT dla 

Milwaukee Avenue State Bank 
udziela porady od godziny 9 do 4 po południu 
(w Poniedziałki at do 8 wieczorem) we wezel- 
klch sprawach sądowych, a zwłaszcza o od- 
szkodowanie przeciw kompaniom. Także 
sprawdza i zatwierdza testament*, 1 zawiera 
tranzakeye realnościowe. 

OF1S W BANKU, 
róf Hiłwankee uye. 1 Carpenter al. 

N. L. PIOTROWSKI 
flDWOKRT, 

Ashland Błock pt,S"Su«. 
NAD BANKIEM POKÓJ Hf. 

mmmmmm^ TelefOB CsBlftl §08. n—mmmmm 

Mieszkanie: 74ii DICKSON ULICA. 

F. W. Koraleski, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwooa mag. 

Clnrk 1 Madison ul. 
Pokoje 001-903. 

Telefon Main 8658. 

Mieszkanie: 

730 Milwaukee At* 
Tel. Halsted 1816. 

Niechcemy waszych pieniędzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni. 

Jedno-centowa karta pocztowa, i wasze 
Irnie i nazwisko i adres wyraźnie na nl**j 
wypisane, sprowadzi wam poczt* próbkę 
Daya Szwajcarskiego Wynalazku zastępu- 
jącego kawq(Dey'B SwIaeCoffeoSurrogate), 
Mnóstwo famllij ntywoją bo aainiaet ka- 
wy, gdyi przy jego pomocy jeden funt ka- 
wy wystarczy tak długo Jak trzy funty ka- 
wy bez tego wynalazku, lecz co najwat- 
nlejsze, bardzo polepazy smak, zapach 1 
zdrowotnotfó kawy. 

Steele-WedelesCo. Dej 1'n'fg. Co. 
Jedyni Agend, Fabrykanci, 

Chicago, Illinois. CloYelabd, Ohio. 

INDUSTRIAL 
SAVINGS BANK, 

652 BUIE ISLAND AVENUE. 

Założony 1890 r. 

Płaci 3 procent od pienię- 
dzy w banku złożonych.. 

Majątek wy- 
nosi przeszło 

$500,000 

Otwarte w Sobotę wieczorem 

aż do godziny 8mej. 

Składajcie swe oszczędności 
u nas. 

Milwaukee Ave. 
Stałe Bank, 

Milwaukee Ave. i Carpenter ni. 

Płaci procent kwartal- 
nie ua oszczędnościach 
! dostarcza bezpie- 
czne ulokowania dla 
ludzi rozporządzają- 
cych małymi kapita- 
łami. 

Pożyczki na własność realną na nlzkl 

Srocent i bez komisowego. 
Tasz powiększony skarbiec ochronny 

(Safety DepoHit Vaults) Etanowi doda- 
tkową wygodę dla naszej klienteli. 

Bank otwarty od 
9tej rano do Umej 
wieczorem w Po- 
niedziałki. 
Bank otwarty od 

Otei rano do IStej 
w Roboty. 
Bank otwarty od 

fltej rano do 3ci«*j 
po południu w in- 
na uni. 

Skarbiec otwar- 
ty od Htel rano do 
Sinej wieczorem 
w Poniedziałki. 
Wtorki, Czwartki 
i Soboty. 
Skarbiec otwar- 

ty od Ot ej rano do 
«tej wieczorem w 

środy i IMątki. 

Wypożyczam SSSr*1 
Jeżeli chcecie pieniędzy 1 przyjaciela, przyjdźcie 
do mol*, wypożyczam własne swoje pieniądze nu 
meble, fortepian, konie i wozy, bez zabrania ta- 
kowych z waszych rąk. Dam gwarancyę, Weil 
chcecie, te wasze mebla nie bęaą zabrane z domu, 
gdyż Ja wypożyczam pieniądze, aby odbierać pro. 
cent, a nie ażeby zabierać sprzęty. Dlatego nie 
potrzebujecie obawiać się o wasze meble 1 t. p. 
Mojąepecyalnoicią jest wypożyczanie od $20 ilu 
$200 i mogę je warn dać tego eainego dnia, w któ- 
rym je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy. 
płaty albo też tylko procent a suma może stać tak 
długo jak wam siq będzie podobało. Jeżeli tema 

potrzebujecie pieniędzy, to Ja wam je pożyczę, 
albo leżelibyście chcieli zapłacić coście winni, to 

przyjdźcie do mnie i rozmówcie się ze mną. a 
przekonacie się, że ze mną łatwy jest interes do 
załatwienia. L 95 Dearborn St 

Pokój U. i. ROGALSKI, Polaki Klerk. 

DR. W. S. SCHRAYER, 
Polski Lekarz I Chirurg. 

441 Noble St. Tel. Monroe 1554■ 
Specyallsta we wszystkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet 1 dzlecL Jeżsii was Inni nie ule* 
czą przyjdźcie do mola. — Godziny nfisowe: 
do 9 runo, od 1—9 wlecz. Proszę dobrze zau- 
ważyć nr. domu 1 przyjść wprost do ofisu. 

j Hala Schoenhofena, 
Pienratoreędna 

Restauracja 
i Bnfet. 

Hale wt^kai© 1 mniejsza do 
przedstawień, balów, weeel 1, 
obchodów. Dwie kręgielnie. 

KIKÓŁ RICHTER, 
876-880 imm ATI. 

Firmi wIMona to roku IfTC. 

Aug. BurUet 
Pokrywacz Dachu. 

Obejrzy dach darmo t powie il* koaztowtf N- 
dil« r«p«r*oya. M«t*vyeły a* daek. 

Oflt i tkiad: 100*104 W. SaparlM 8U, 
Ttlifon Monrot tOS. blizko Halatad, ChlMf* 

/oh* A. Ohb, Prezydent. 
Theodore Oiune, Wice-prez. 1 kaeyr, 

Juuus B. Sobillbh, iiekrctar*. 

CONRAD SEIPP, 
BROWAR 

27 Ulica I Cottngo Grore lr^. 
TELEFON SOUTH 850. CHICAGO. 

Po co pisać 50 
albo 100 za- 

proszeń? 

NA ŚLUB I to w czasie, 
kiedy każda chwilka 
narzeczonych jest za- 

jęta przygotowywaniem się 
do tej uroczystości, Jeżeli za 

tanie plęniądze można dost*ć 
drukowanych tyle, Ile po- 
trzeba. b*z pracy l kłopotu? 
Przyjdźcie do drukarni 

Dziennika 
Chicagoskiego, 

a pokażemy wam rozmaite 
bardzo gustowne gatunki 
papieru na zaproszenia do 
wyboru. Na żądanie reda- 
gujemy zaproszenia bezpła- 
tnie. 

T 

141-143 W. Division St. 

Ofls otwarty co wie- 
czór do godz. 8mej. 


