
TBEmONIAŁ 
' SECURITY GO. 

Postępuje dcog§ innych poważ, 
nych finansowych instytucyi 
i obejmuje odpowiedni gmach 
d)a swej rezydencyi oflcyal- 
nej. 

Dwunasto-piętrowy gmach oflso- 

wy na narożniku ulic Seventh 
i Oiive, w St. Louis, znany do- 

tychczas jako Holland Buil- 

ding, staje się głównę kwate- 
ra kompanii i nazywać się bę- i 

dzie "Colonial Security Buil- i 
ding". 

"Ponowny dowód solidnej sta- 

łości panującej na targu realno- 

ściowym i dążenia biegłych 
przedsiębiorców do zapewnienia 
sobie centralnego stanowiska w 

dystrykcie śródmiejskim objawił 
się wczoraj, kiedy to wszystkie 
akcye firmy Wall Realty Co., wła- 
ścicieli gmachu Holland Building, 
jednego z najlepiej położonych 
gmachów ofisowych w St. Louis, 
zakupione zostały za $27 ,000 na 

sprawienie stałej rezydencyi dla 

firmy Colonial Security Co. 
Gmach ten składa się z 12 piętr, 

jest stalowej konstrukcyi, na- 

wskroś ogniotrwały, i stanowi je- 
den z najokazalszych i najlepiej 
urządzonych gmachów w St. 
Louis. 

Budynek ten był dotąd własno- 

ścią firmy Wall Realty Co., któ- 

rej prezesem i głównym akcyona- 
ryuszem jest C. W. Wall. 

Zakupno to stanowi także do- 

wód ogólnego dobrobytu po ca- 

łym kraju, a zarazem świadczy o 

wzrastających interesach kom- 

panii Colonial Security i skoro 

tylko przygotowania zostaną po- 
kończone, kompania przeprowa- 
dzi swą główną kwaterę z budyn- 
ku Commercial do własnego 
gmachu, gdzie biura zajmujące 
całe piętro, czyli 24 pokoje, zo- 

staną ur~ -"one odpowiednio do 

ciągle v ^ch potrzeb i 

ów bondo- 

wycji i oszczędnościowych, które 

powiększyły się w tak pokaźny 
sposób w przeciągu ostatnich sze- 

ściu miesięcy, że kompania Colo- 

nial, która jest jedną z najwięk- 
szych kompanii bondowych w 

Stanach Zjednoczonych, posiada 
dzisiaj ogólnego depozytu u skar- 

bnika Stanu Missouri przeszło 
$400,000, oprócz depozytów w in- 

nych Stanach, w których intere- 

sa prowadzi; wszystkie jej wie- 

rzytelności przechodzą bowiem 

sumę $950,000. 
Kompania Colonial Security 

jest jedną z najstarszych i naj- 
przychylniej znanych kompanii 
lokujących na bondy i deponują- 
cych oszczędności w całym kra- 

ju, została bowiem zorganizowa- 
ną przed 12 latami, a przez ten 

czas swego istnienia wypłaciła 
swoim akcyonaryuszom i trzyma 
w depozycie na korzyść obecnych 
akcyonaryuszów. blisko $2,000,- 
000, a popyt na tak zwane install- 

ment bondy stale się zwiększa 
podczas kiedy ogólne zasoby sta- 

le wzrastając, z sumy $311,000 na 

dniu Igo Stycznia, 1903 roku, do- 

szły do sumy $950,000 w chwili 

obecnej, co stanowi wiele znaczą- 

cą i wymowną pochwałę dla bez- 

piecznego i konserwatywnego 
prowadzenia interesów przez dy- 
rektorów i urzędników kompa- 
nii. 

Pomimo, że depozyty w pierw- 

szych hipotekach, bondach i przy- 

jętych ubezpieczeniach u Skarb- 
nika Stanu Missouri więcej niż 

pokrywają wszelką prawną odpo- 
wiedzialność kompanii względem 
swych akcyonaryuszów, to jed- 
nak zarząd, z troskliwości o bez- 

warunkowe bezpieczeństwo po- 
zostałych funduszów kompanii, 
bardzo mądrze postanowił pójść 
drogą innych wielkich instytucyi 
finansowych i nabyć własny 
gmach ręzydencyjny, z którego 
prowadzić się będzie interesa 2 

biurami filialnemi w 26 najprzed- 
niejszych miastach tego kraju. 

Kompania Colomal Cecurity 
już <xł długiego czasu uważaną 
bywa jako jedna z "założycielek" 
kompanii Lokujących Kapitały : 

imponujących Osiczędnoś<i, i ja- 

ko przodowniczka w wiciu no^ 

wycn i pomyślnych zabiegach w 

tym zakresie, a ostatni ten krok 
dodaje jej- tylko emfatyczniejsze- 
go prawa do zajmowania tego 
stanowiska, i tem mocniej poleci 
ją tak kołom bankierskim, jak i 

całej interesowanej publiczności. 
Urzędnikami kompanii, którzy 

przeprowadzili akcyę zakupna 
gmachu i którzy wczoraj byli 
przedmiotami owacyi ze strony i 

ich przyjaciół i współzawodników 
są: Prezydent kompanii, Gen. 

John A. Kress, były generał bry- 
gady, który od dwudziestu prze- 
szło lat zażywa wielkiej powagi 
na c,ałym Południowym Zacho- 

dzie i w kolach rządowych; Wi- 

ceprezydent, Dr. W. J. Kress; 
Skarbnik, J. H. Pamplin, i Sekre- 

tarz, Victor Diesing." — "St 

Louis Post Dispatch," z dnia 7go 

Maja, 1905. 
Kompania Colcnial Security 

jest nader przychylnie znaną i w 

naszem mieście, gdzie utrzymuje 
biura filialne od pięciu lat, dla 

dobra i ku najzupelniejszemu za- 

dowoleniu swych akcyonaryuszy, 
których "bondy doszły terminu 

spłacenia. Kompania wydaje tak 

zwane bondy (akcye) oszczędno- 
ściowe w sumach po $100 i po 

$500. Bondy $100. obecnie wyda- 
wane posiadają termin premiowy 
spłacalny sześciu lat i dziesięciu 
miesięcy, chyba że prędzej zosta- 

ną odkupione przez kompanią, i 

z końcem takiego okresu posia- 
dający je korzystają z zysków 
kompanii w dodatku do zawaro- 

wanego procentu 4 od sta rocz- 

nie. 

Bondy $500 mają termin dzie- 

sięcioletni i przynoszą 4 od sta 

procentu, płaconego co pół roku, 
z końcem terminu i te akcye ko- 

rzystają z zysków kompanii. 
Kontrakty oparte są wyłączn:e 

na oszczędnościach i uposaże- 
niach drobnych sum. Nie potrze- 
bujecie umierać aby "zyskać"; 
nie żąda się żadnej lekarskiej eg- 

zaminacyi, i akcyonaryusz nie 

potrzebuje pokrywać kosztów 

tejże ani w większej premii ani 
w inny sposób, a jednak korzy- 
sta z całego źródła zarobkowego 
pochodzącego z procentowania 
się procentów od jego pieniędzy, 
przez cały szereg lat, z przepa- 

dłych akcyi, z dyskontów, asyg- 

nacyi, nadproccntów, i innych za- 

robków i zysków z ulokowanych 
funduszów kompanii. Plan ten 

daje człowiekowi mogącemu za- 

oszczędzić tylko 25 centów ty- 
godniowo sposobność do tych sa- 

mych korzyści, jaką by miał gdy- 
by mógł lokować znaczne sumy 

pieniędzy w innych interesach. 

Oszczędności akcyonaryuszy 
są troskliwie strzeżone ostremi 

prawami Stanu Missouri, które 

wymagają aby Kompania zawsze 

zachowywała w depozycie u skar- 

bnika tego Stanu porękę równa- 

jącą się albo przechodzącą co do 

wartości sumę wszelkiej narosłej 
odpowiedzialności kompanii na 

wszystkich bondach będących w 

obiegu. 
Kompania obecnie prowadzi 

sześć ofisów w Chicago i okoli- 

cy, mianowicie: 
Frank A. Shaw, Sup'Ł, 1264 

Milwaukee ave. 

Louis "D. Loś, Sup't., 814 Mil- 
waukee ave. 

O. B. Sander, Sup't., 501 — 4 

Unity Bldg. 
J. E. Siegrist, Sup't., 573 W. 

Madison str. 

Richard Stolte, Sup't., 645 W. 

Ó3rd str. 

L. C. Kraft, Sup't., Waukegan, 
111. 

Niechcemy waszych pieniędzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni, 

Mno centowa karta pocztowa, i waeze 
iniie i aazwiako i adres wyraźnie na niej 
wypisane, sprowadzi wam pocztą prftbkę 
Deya Szwajcarskiego Wynalazku ras ępu- 
iąc^go kawt}(D<*v's SwiesCoffeeSun- >^ate). 
Mnóstwo familij używają (to zainiu-tt ka- 
wy, gdyż przy jego pomocy jeden funt k&- 
wy wystarczy tak dlujjo jak trzy fuDtv ka- 
wy bez tego" wynalazKu, lecz co najwai- 
niejaze, bardao polepszy smak, zapach 1 
zdrowotność kawy. 

Steele-WedslesCo. Dey M'n'fg. Co. 
Jedyni Agenci, Fabrykanci, 

Chicago, Illinois. ClcTeland, Ohio. 

Hala Schoenhofena. 
Pierwszorzędna] 
Łestmracya 

I Balet. 

ITftlft wl^kwe i mniejsza do 
praedrtawień. baló*", (ve«el i 
obchodów. U wie kręgielnie. 

KARÓL RICHTER, 
i 876 880 Kilwaafcg kil 

—^ 

DZIENNIK CHICAGOSKi | 
stale wychodzi o 3-mi u stronicach. 
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f Z TOLEDO, O. 

(Własna korespondencya "Dziennika 

Chicagoskiego"). 
— Wleleb. ks. L. Redmer, pro- 

boszcz parafii św. Maryi Magdaleny, 
na Rossford, poczynił już wszelkie 

; przygotowania do uroczystości por 

i święcenia swego nowego kościoła. 

Mimo tego* że nowa parafia oddalona 

jest o parę mil od naszego miasta, a 

nawet znajduje się w innym powie- 
cie, nie będzie to wcale przeszkadza; 
ło towarzystwom toledoskim, które 

niemal wszystkie wezmą udział w u- 

roczystości w następną niedzielę. 
Mianowicie urządzono się taK, że w 

niedzielę rano kompania elektryczna 

przyśle tak na Jadwigowo jak i An- 

toniowo, tyle tramwajów ile będzie 
potrzeba, ażeby pomieścić pasażerów 
i wszyscy pojadą sobie aż do granicy 
miejskiej. Tutaj wyjdą na spotkanie 
swych rodaków towarzystwa polskie 
z Rossford i po krótkim marszu wszy- 

scy staną na miejscu. Do współudzia- 
łu przy poświęceniu nowej świątyni, 
ks. Redmer zaprosił wielu księży z 

Toledo i okolicy, a jeżeli tylko pogo- 

da posłuży, należy się spodziewać j3- 

dnej z najwspanialszych uroczystości, 

jaka kiedykolwiek się odbyła w sta- 

nie Ohio. 
— Wydawcy tutejszego "blatu" a- 

narchistycznego nie podoba się to, że 

nasi biznesmani na Antoniowie, zor- 

ganizowawszy między sobą stowarzy- 

szenie, posłuchali swego proboszcza I 

zamykają interesa w niedzielę w tym 

czasie, kiedy w kościele odbywają się 
nabożeństwa. "Czerwony", wścieka- 

jąc się, że ks. Suplicki cieszy się naj- 

większym wpływem między swymi 

parafianami, zmyśla różno kłamstwa, 
by tylko kapłana oczernić i jemu do- 

kuczyć. Ale jak słychać, "Czerwone- 

mu" odbije się to na własnej jego 
skórze, bo organizacya biznesmanów 

wypowie mu "bojkot" i odda wet za 

wet za każdą napaść i oszczerstwo. 

Tak powinni czynić wszyscy Polacy 
tutejsi, aby raz na zawsze pozbyć się 
tej trucizny moralnej z naszego gro- 

du. 
— W ubiegłym tygodniu zastrajko- 

wali robotnicy, przeważnie Polacy, w 

lejarni żelaza na East Toledo, żądali 
oni większej płacy, którą im też po 

paru dniach przyznano. Jednego ze 

strajkierów, niejakiego Franciszka 

Gabór, aresztowano, ponieważ chciał 

wytłuc wszystkie okna w fabryce. W 

następny dzień sędzia go uwolnił, al- 

bowiem Gabór udowodnił, że mową 

swoją nie wyrządził żadnej szkody. 
— Na pociągu kolei Pennsylvania, 

między Toledo i Walbridge, umarło 
na rękach matki pięciomiesięczne 
niemowlę Stanisława Dopy, który mie- 

szka w Detroit. Dopa dostał robotę w 

tem mieście, poczem wysłał do Ches- 

ster, Pa., po swoją żonę i dziecko. Ko- 

roner tutejszy skonstatował, że dzie- 

cko umarło w skutek braku należytej 
opieki. 

— Na prośbę jej siostry, komisya 
spraw publicznych ułaskawiła z do- 

mu roboczego młodą dziewczynę na- 

zwiskiem Rachel Dombrowska. Była 
ona skazana na czternaście dni za 

włóczęgostwo. 
— Kłótnia o "pel" piwa była powo- 

dem krwawej bójki na Hamilton uli- 

cy w niedzielę wieczorem. Po piwo 
poszedł 17 letni Franciszek Zimmer, 
a kiedy nie chciał się dzielić z Anto- 

nim Szparagowskim. liczącym lat 1S, 
ten rzucił sie na Zimmera z nożem w 

ręku i uderzył tak mocno w piersi, że 

przebił mu płuca. Po dopełnieniu swe- 

go czynu zabójczego, Szparagowski 
uciekł ale później został przez poli- 
cyę pochwycony. Do /ranionego zawe- 

yr.ano doktora Aftel, któ.-v orzekł, ii 
s'an jegr.- jest nadzwyczaj groźny. 

— Do cysterni na locie Stanisława 

Amborskiego, zamieszkałego przy uli- 

cy Park, przypadkiem wpadła 4 letnie 

córeczka jego i utonęła. Gdy matka 

spostrzegła, że dziewczęcia nio ma, 

zapytała się o nią starszego synka. 
Ten odpowiedział, że siostra wpadła 
do cysterny, a kiedy dziecko wycią- 
gnięto z wody, było ono bez życia. Po- 

grzeb odbył się z kościoła św. Jadwi- 
gi w sobotę rano. 

— Na delegatów do powiatowej 
konwencji republikańskiej, między 
innymi przedstawieni są. następujący 
Polacy: w Trzeciej wardzie, J. Kar- 

panty, W. Gajewski, M. Zientek, A. 

Czubek, W. Gondziuski, D. Suchom- 

ski, P. Szelążkiewicz, B- Matuszak, F. 

Buławski, F. Bombrys i A. Chłopek. 
"W ósmej wardzie, A. Grytza i Józef 
Tafclski. W Dziewiątej wardzie posta- 
wiono dwie listy kandydatów, a zale- 

żeć to będzie od głosów obywateli, 
która zostanie wybrana do reprezen- 
towania wardy w konwencyi powiato- 
wej. Na pierwszej liście są: M. Cichy, 
W. Putz, W. Llsiakowski, J. Ceglar- 
ski, A. Jankowski i F. Romiński, a 

na drugiej: J. Grycza, J. Zientkow- 

ski, J. Henzler, F. Orzechowski, T. 

Winiaszewski„ M. Adamski, J. Kuraś 
i W. Pilaczyóski. 

— Na powitanie Arcybiskupa Sy- 
mona w New-Yorku, z naszego miasta 
wyjechał tylko wiel. ks. A. Suplicki, 
proboszcz fcarafii śfa. Antoniego. O 
11© ml wiadomo z Cleyeland, Lo- 
rain I innych tniast okolicznych nie 
pojedzie żaden z księży tamtejszych, ! 

więc ks. S. sam będzie reprezentował 

dyeceayę clevelandzką przy powitaniu 
dostojnego gościa ze Starego kraju. 
Proboszcz Antoniowa ma nadzieję 
nakłonię Arcybiskupa Symona do kil- 
kodniowego pobytu w naszem mieście. 

— W Canton, Ohlo„ polski izraelita 
nazwiskiem Salomon Toruński, a pro- 
wadzący skład "psiechodzonych zle- 
ci" i różnych fantów, wpadł na spry- 

tny pomysł, by zrobić reklamę dla 

swego interesu. Otóż wysłał on na rę- 
ce generała japońskiego, Kuroki, kil- 
ka starych monet polskich i napisał 
list w którym w imieniu "swej" oj- 
czyzny Polski, winszował sławnemu 

wojakowi jeszcze większej chwały i 

zwycięztwa nad Moskalami. Kuroki 
odpisał naszemu Salomonkowl i po- 
wiedział, że monety przechowa tak 

długo, jak będzie żył w pamięci Pol- 
ski i jest Polakom wdzięczny za ich 

dobrą opinię. Nadesłał też swoją foto- 
grafię, którą Toruński nie omieszkał 
wystawić w oknie„ już dla zaspokoje- 
nia gromady zaciekawionych ściąga- 
jących do jego składu, jak i dla "ge- 
szeftu". 

— Jan Dombrowski, chłopak 12 le- 

tni, bawiąc się rewolwerem, postrze- 
lił swego rówieśnika nazwiskiem Ira 
Baker. Chłopacy znaleźli nabity re- 

wolwer w kieszeni surduta należące- 
go do ojca Baker'a i'zabrawszy tako- 

wy, wyszli na podwórze, aby obejrzeć 
broń. Podczas gdy rewolwer znajdo- 
wał się w ręku młodego Dombrow- 

skiego, nagle wypadł strzał i kula ur 

godziła Baker'a w plecy. Ranionego 
natychmiast zabrano do szpitala i 

wyciągnięto mu kulę, a według orze- 

czenia lekarzy, nie grozi mu żadne 

niebezpieczeństwo. 

ZE STOWARZYSZENIA ORGANI- 
STÓW. 

Szanowna Redakcyo: 
Prosimy uprzejmie podać przez ła- 

my szan. pisma do publicznej wiado- 

mości, iż dnia 15go maja r. b. odbyło 
się posiedzenie Stowarzyszenia Pol- 
skich i Litewskich Organistów w A- 

meryce pod opieką św. Cecylii, na 

którem omawiano i przyjęto kilka 

spraw następującej treści: 

Przyjęto deklaracye i wpisano na 

listę członków stowarzyszenia, p. Kon- 

stantego Małłek z Milwaukee, Wis.; 
p. Smykowskiego z Amsterdam, N. 

Y., p. Smolińskiego z Philadelphii.a P. 

Sprawozdanie /omłteiu urządzają- 
cego koncert dnia 30go kwietnia r. b. 

na Bridgeport, przyjęto z zadowole- 

niem. Dyrektor muzyki i śpiewu p. E- 

mil Wiedeman zaznaczył, iż z prze- 

znaczonych chórów w południowej 
dzielnicy stawiły się tylko następują- 
ce: chór parafialny Najśw. P. M. 

Nieust. Pomocy z organistą p. T. Za- 

miara; chór parafialny św. Józefa z 

organistą p. F. Kiołbassa; chór lite- 

wski, parafii św. Jerzego z organista 
p. Aleks. Popkiewicz; chór litewski 

parafii Opatrzności Boskiej z organi- 
stą p. Aleks. Lemont. Z północno za- 

chodniej dzielnicy, brał również u- 

dział w koncercie chór parafialny 
Najśw. M. P. Anielskiej z organistą 
L. Jankowski; nadto wzięli czynny u- 

dział w koncercie solistki i soliści, p. 

Jadwiga Smulska, państwo B. Rybo- 
wiak, pani Kowalska, p. Jasiński i p. 
L. Jankowski. — Ustęp w Kantacie 
Kościuszki odśpiewał chór chłopców 
szkoły parafialnej Najśw. M. P. N. P. 

Program koncertu składał się z 14 

numerów, które tak przez chóry pol- 
skie jako też i litewskie, chór pp. or- 

ganistów, solistek i solistów, oraz 

przez orkiestrę, p. Jana A. Małłek, 
starannie wykonane zostały. Zazna- 

czyć wypada, iż Wiel. księża polscy i 

litewscy z tej dzielnicy zaszczycili 
swą obecnością koncert; publiczność, 
obywatelstwo polskie i litewskie, za- 

pełniły salę po same brzegi. Po raz 

pierwszy słyszeliśmy chóry litewskie, 
które z prawdziwcm namaszczeniem 
i znajomością rzeczy, wykonały swe 

narodowe pieśni z towarzyszeniem or- 

kiestry. 
Sprawozdanie dyrektora przyjęto z 

podziękowaniem, przez powstanie; u- 

chwalono również przesiać podzięko- 
wanie chórom 1 solistkom za łaskawy 
współudział w koncercie, a państwu 
T. Zamiara za prawdziwą., staropolską, 
gościnność w podejmowaniu pp. orga- 
nistw w swym domu. 

Przystąpiwszy do wyboru komitetu 

urządzającego wycieczkę piknikową, i 

koncert wspólnemi siłami w ogrodzie 
Kościuszki w Cragin, 111., dnia 16go 
lipca 1905 roku. W skład komitetu 
weszli pp. organiści And. Kwasigrocli, 
Brat Wojciech Góralski, Bron. Rybo- 
wiak, Lud. Jankowski 1 Franc. Pa- 
włowski. Postanowiono wysłać zapro- 
szenie do wszystkich chórów parafial- 
nych, które na. podstawie praw kon- 

stytucyi są członkami wspierającymi 
Stowarzyszenie Polskich I Litewskich 
Organistów w Ameryce, o łaskawy 
współudział w wycieczce piknikowej i 

koncercie, oraz prośbę o wybór pod- 
komitetu z. każdego chóru po trzech 
członków, to jest dwóch mężczyzn i 

jednę z panien. Pierwszy zjazd i wal- 
ne zebranie Stowarzyszenia Polskich 
i Litewskich Organistów w Ameryce, 
postanowiono |wołać w miesiącu lip-*, 
cu 1905 roku ^o Chicago, komitet u- 

r^ądsający wybranym będzie na przy- 

^szłgm ^regulap^nj posiedzeniu. 

*- v W.: V. ,Y*~ Ti 

W sprawie przyjęcia dostojnego go- 

ścia Jego Ekscelencyl Kb. Arcybisku- 
pa Symona, przez Wiel. księży Pro- 

boszczów w Chicago, postanowiono 
wziąć czynny udział z chórami w pu- 
blicznej owacyi. 

Nastąpiła prelekcya wygłoszona 
przez Brata Wojciecha Góralskiego. 
Piękny i pouczający zwyczaj wprowa- 
dziliśmy niedawno temu. Po raz pier- 
wszy wypracowanie takie dla organi- 
stów wygłosił prezes Antoni Małłek; 
na przyszłem posiedzeniu ma wygło- 
sić kasyer p. Andrzej Kwasigroch. 

Podajemy również do wiadomości 
Wiel. ks. Proboszczom, iż Stowarzy- 
szenie Organistów ma w swem gronie 
trzech czonków poszukujących posadę 
organisty, których polecamy łaska- 

wym względom interesowanych. O in- 

formacye zgłosić się można do sekre- 

tarza p. a.: L. Jankowski, 251 Wa- 

bansia ave. Chicago, 111. 
Z bratniem pozdrowieniem 

Antoni Małłek, prezes. 
Ludwik Jankowski, seltr. 

Do Szan. Towarzystw I Komitetów 
chcących wziąć udział w odsłonięciu 

pomnika Kościuszki w Milwaukee. 

W niedzielę, 18 czerwca, br. odbę- 
dzie się w Milwaukee odsłonięcie po- 

mnika T. Kościuszki. 

Spodziewając się, że z wielu bliż- 

szych i dalszych miast przyjedzie wie- 

lu Polaków na tę uroczystość, dyrek- 
cya budowy pomnika postanowiła sta- I 

rać się u kompanii kolejowych i okrę- 
towych i zniżenie cen podróży do Mil- I 
waukee. 

Upraszamy przeto prezesów i se- 

kretarzy lub komitety w każdej kolo- 

nii, o bezzwłoczne doniesienie nam 

ile osób zamierza przybyć na odsłonię- 
cie,, gdyż bez podania liczby nie może- 

my uzyskać zniżonej ceny. 

Z bratniem pozdrowieniem 
DYREKCYA. 

Józ. S. Kruszka, sekretarz. 

825 — 8 Ave., Milwaukee. Wis. 

2 ST. PAUL, MINN. 

Do "Wiarusa" piszą: 
Chociaż często słyszymy z ambony 

że mrówcza praca bez rozgłosu naj- | 

więcej warta,to jednak trudno oprzeć 
się i niewyrazió wewnętrznej radości 

jaka się maluje na twarzach para- 
fian św. Kazimierza na widok nowej 
wspanialej świątyni, której dwie ku 

obłokom poetycznie strzelające wie- 

życe, poważnie imponują całej wscho- 

dniej części pięknego naszego miasta 
św. Pawła. — Wnętrze zaś tej świą- 
tyni mimowoli zmusza wchodzącego 
do zgięcia kolan i wyrzeczenia: "Oto 
dom Boży!" My parafianie nie skąpi- 
my ofiar które płyną choć z kieszeni 

biednych lecz serc bogatych. — Dla 

czegóż bowiem skąpić mielibyśmy o- 

fiar Bogu, kiedy jemu jedynie do za- 

wdzięczenia mamy, że nas po opusz- 
czeniu biednej a drogiej nam Ojczy- 
zny sprowadzić raczył do tej części 
Ameryki, która słynie zdrowym kli- 

matem, urodzajnością gleby i obfi- 

tością pracy. — 

Nasz ks. proboszcz zaś mówi nam 

często, że Bóg Wszechmogący nagra- 
dza nas za szczere przywiązanie do 

wiary Ojców, którą wielu poniewiera, 
za jedność, o którą się staramy a w 

której siła, za życzliwą miłość", któ- 

rej skwapliwie przestrzegamy nietyl- 
ko pomiędzy nami członkami jednej 
parafii ale i pomiędzy nami a drogi- 
mi sercom naszym sąsiadami, św. 

Paweł, którego imieniem miasto nasze 

się cieszy, był Apo|?tołem narodów 
dla tego że wszystkie narody zjed- 
noczyć pragnął miłością prawdziwą, 
bo Chrystusową. My zaś mieszkańcy 
miasta św. Pawła, powtarza nam ks. 

proboszcz, powinniśmy w tej nowej 
świątyni zanosić gorące modły do 
Pana zastępów,aby co najmniej miło- 

ścią prawdziwą zjednoczyć raczył 
nas wszystkicih biednych Polaków, 
dzieci jednej krwi jednej ziemi, aby 
nas nie dzieliły żadne obozy, żadne 

organizacye, żadne morza, żadne gra- 
nice, bo prawdziwa miłość nie zna 

granic bo boląc jedną boleścią goić 
się mamy jedną prawdziwą miłością. 

Takie złączenie się nader trudne 
bez miłości niepodobne, dla tego też 
wołajmy: Przed Twe djtarze zano- 

sim błaganie, Czystkę Twej miłości 
racz nam dać Panie. Z natężeniem też 
oczekujemy dnia 28 maja, w którym 
to dniu przed południem, Najprzewie- 
lebniejszy Arcybiskup Jan Ireland 
poświęcifl nam przyrzekł świątynię, 
która się nom stanie twierdzy miło- 
ści. j 

Uzna z pewnością, książę ów Ko- 
ścioła siłę naszej wiary, boć przyznać 
musi każdy, że my Polacy pozbawieni 
nieprawnie naszej Ojczystej ziemi, 
gdzie dzicy wrogowie szatańskimi 
przebiegami wyrwać z serc naszych 
pragną., miłość Boga i Ojczyzny, mi- 
łość wszystkiego co nam drogie bo 
w spuściźnie po Ojcach oddziedziczo- 
ne, przychodząc tutaj stawiamy w 

pocie człoa piękne i si ne twierdze,sio 
jące na straży świętych skarbów na- 

szych narodowych. 
Bóg z nami! 

Polak ze St. Paul. 

o 

Dr. W. S. Schrayer. 
zawiadamia swoich pacyentów, 
że obecnie mieszka pod nr. 441 j 
Noble ul., i jak dawniej tak 1 te- 
raz jest gbtówym do udzielania i 

pomocy lekarskiej i chirurgicz- 
nej. x 

Specyalna Sprzedaż d.M 

# '.'.c -:n <:r> 

ianow 

W. W. KIMBALLCO. 
Zakończy sig w siedmiu dniach. 

Rezultat sprzedaży wykazuje sposób, przez jaki oszczędza 
się pieniądze, kupując j§ od największej w 

świecie firmy fortepianów. 

Nadzwyczaj wielkie zakupna forfepl.mów odbywają się teraz w naszym 
wielkim s-kładzie. Ta rzadka sposobność nabycia dobrego l taniego forte- 

pianu zakrinczy się w Sobotę 27po Maja. 
Podczas tej sprzedaży dostało nam się wiele fortepianów w zamian za 

nowe "Kiraball", i dlatego jesteśmy w stanie ofiarować kompletną llst«j naj- 
lepszych wyrobów, niektóre z tych za mulej jak 

POŁOWĘ ORYGINALNEJ WARTOŚCI. 

Następna lista nadaje się dla zgłaszających się zaraz. 

II ■ Het & Davi», upright', w dobrym stin.o $125 do $150 
J. P. Hale & Co., upright-, wielk. roznnatu w dobrym stanie 90 do 110 
Weber, uprights, wielkiego rozmiaru, tak dobre jak nowe.. 150 do 190 
Stein way, uprightp, w dobrym stanie 225 do 250 
Leland, uprlghf, piękny mahoniowy gabinet 185 
Story & Clark, upr ght cabinet grand, w dubrvm stanie 175 
Whitney, upright, pełnego rozmiaru, bardzo okazały gabinet 170 

Ligbte & Co., upright, tu jest taniość 145 

llinze, upright, jak nowy 105 

Barmore, uprlghf, nowy czysto-dębowy 150 
Wagner, upright, w dobrej reperacji, odpowiedni dla uczni 95 

Fortepiany innych wyrobów, dostajemy codziennie, 1 
takowe natychmiast reperujemy i wystawiamy na sprzedaż. 

Tylko małej sumki pieniędzy potrźeba, «*eby módz nabyć forte- 
J * r r / r 

pl;tn odpowiedni na roz- 

poczęcie wykształcenia muzycznego, $4 do $0 na rękę i ?3 do $6 miesięcznie, 
kupi instrument takiego wyrobu jak Mason & Hemlin, Estey i Western Cot- 
tage lteed organy, w bardzo dobrym stanie. $101 wyżej. 

Ażeby się pozbyć całego szeregu square pianów, niektóre z tych wyrobu 
Standard ollHrujemy je po waszej wła9:iej cenią i tia bardzo łatwe spłaty. 

Speoyalną uwagę zwraca się, że kupując z powyżej wymieniony iustru- 
ment możoa każdego czasu w przeciągu dwóch lat wymienić na nowy Kim- 
balia, 1 cena zapłacona za stary bidzie policzona na nowy. 

W. W. KIMBALL CO. 
2gss>r 1824 Milwaukee Ave. 1 

Edward L. Kołakowski, zarzgdca polskiego departamentu. 
POLSCY REPREZENTANCI: 

J. DEREŃSKI, A. KENDZIERSKI, J. RYBAK. 

2ądajcle od swego grcsernika funt 

THŁ OLD WAY 

■ŚLIWKOWYCH 
POWIDEŁ THE NŁW WAY 

'Tepowidła zrobione są z dojrzałych oregońskich śliwek, tak 

' dobrych jak importowane, cukrzone i gotowe do użytku. I 

Lamon-Gohł Syrup Co. 
23 W.RandoU>l| St. GfflOAGO, y 

Nie 
potrzeba 

pieniędzy, 
__ HOUSE 

'MILWAUKEE AVŁ 

Sprtedąjf 
na łattcś 
v i/ptaty. 

Władysław Nowaczewski 
taniej niż inno 

składy. A zatem nie omieszkajcie mnie odwiedzić gdy potrzebu- 
cie co w tym tzakresie. 

Mam wielki wybór, a ceny są bardzo nizkle. 

Władysław Nowaczewski 
838 MILWAUKEE AVENUE. 

TELEFON 
MON KOE 

2428. 

TAKŻE 
DOSTAWIA 

WĘGLE I DUZEWO. 

A. RYBARCZYK, 
KONTRAKTOR CEMENTOWY. 

Wykonuje wszelkie 
roboty cementowe i 
"Ciuder Fillings". 

1068-1070 
N. Wood Ulica, 

CHICAGO. 

M. IDZIKOWSKI, 
784 Milwaukee Ave. 

Pierwszorzędny 
Zakład 

[ Krawiecki. JBB 
Zaopatrzony znacznym opasem najmodniejszych wioaannycb matarył, wy. 
konuje wazelHe 


