
Kupujcie Farmy w Polskiej Kolonii 
w Powiecie Ripley 

▼ ▼ II w Stanie Missouri. 

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

czędności wasze roztrwonione zostaną przez niesumiennych urzę- 
dników bankowych. 

Kola jest najlepszym bankiem 
Na ulokowanie waszych pieniędzy, którą ztodziej nie ukradnie, 
ogień nie spali, ani woda nie zabierze, a która Wam z czasem 

przyniesie setny procent. 
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 tyśiąco akrów dobrej i żyznej ziemi 
Dla dobrych i pilnych polskich rolników, robotników i rzemieślników, pragną- 
cych rozpocząć farmerkę, gdzie klimat jest zdrowy i prz}'jemny; gdzie zima 
jest krótka i łagodna, a lato długie i umiarkowane; gdzie na czarno-brunatnej 
marglowej glebie, dobrze zaopatrzonej w wodę, dojrzewają wszelkie zbożu i 
trawy; gdzie chów bydła i drobiu jest tani, a przynosi wielkie zyski; gdzie o- 

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

wielkiej ilości, gdzie koleje przerzynają grunta, a odbyt i rynek jest bardzo do- 
bry tblizki, 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 i 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 dłngo, lecz knpnjcie teraz 
Dopóki ziemia jest tania i wybrać można najlepsze kawałki. Grunta nasze tyl- 
ko odległe są o 6 godzin jazdy od wielkiego miasta St. Louis a 4 mile od mia- 
steczka Doniphun i S mil od Poplar BluS. 

Sprzedajemy doborową ziemię od $8.00 do $12.00 za akler, 
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 nrządzamy w każdy pierwszy 1 trzeci wtorek miesią- 
ca; bilet kolejowy tam 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 lllższe szczegóły, mapy 1 illustrowany opis piszcie zaraz do 

POLISH COLONIZATION COMPANY, 
CHARLES PETERS, Gen. Agent 
K. ZTCHLltfSKI, Zarządca 

217-229 Manhattan Bldg., 227 DEARBORN ST., CHICAGO, ILL. 

możecie dostać tę smaczną 
i zdrowotną preparacyę 

Prawdziwy Franek Dodatek do Kawy 
znany -wzdłuż całego świata, któremn staroświeccy 
kucharze zawdzięczają swą słynną możność robie- 
nia kawy absolutnie najlepszej. 

Czyni dobrą kawę tańszą a tanią kawę lepszą. Nie- 
wiele potrzeba, a jednak czyni zapach o wiele przy- 
jemniejszym i bardzo polepsza dobroć napojn. Py- 
tajcie się waszego grosernlka o Prawdziwy Franek 
Dodatek do Kawy, i stanowczo nie przyjmijcie 

_ żadnego innego ga- 

IFRANCK 

tunKn. 
Możecie go rozpoznać 
za pomocą znaczka z 

i młynkiem do kawy. 

HEINRICH FRANCŁ SOHNE & CO., Amerykański Fflia—FlnsMng, N,£. 

i OTTO GEORGI, róg 47mej ul. i Ashland Ave. 

! lekcje 
I; Darmo! 

— 
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Niemieckie koneertyny — 

od $14.00 i wyżej. 
Harmoniki a 21 kia- QQ 

Bozmiito pierwszorzędne 
utwory na koccertjnę. 
Harmoniki z 10 kia- Cj AA 
czarni z* #««dU 

Uffrwrnnij wyoor smrzypcuw sirun. 

Reperujemy wszelkie instrumentu. 
Bierzemy stare instrumenta to zamianę. 

Skład filialny:- 437 MILWAUKEE AYE. 

THE KEMLER 
LUMBER GO. 
Południowo zachodni 

róg Division i 
Halsted ulic. 

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

Prosimy zgłosld się osobiście lub zawołać 
nas telefonem North 307. 

LOUIS J. MEYER, 
zarządca. 

A I^JFDMA jedyny polski kowal w Chicago, 
IV11^IV1 znający swój fach. 

Wyrabia noi*e Trozy ciężarowe, expresoiTei ttozj dln biznesmanów* 
n 

Przyjmuje sta- 
re wozy przy 
nkupnie no- 
wych i daje od- 
powiednie u- 

Btąpatwo w za- 

mian, za gotó- 
wką lcb na 
miMląc^ne wy- 
płaty. 

iuy—ni 

W. Divisioa St Przyjmuje re- 

aeracyo W6zel- 
tie przy wo- 

utch fachn ko- 
ral "kiego,koło- 
Iztejekiego i la- 
demictwł. Od- 
itawia prędko i 
jo umiarkowa- 
jej cenie. 

FRANCISZEK JAGŁA 
PIERWSZORZĘDNY SALQN. 

Smaczna przekąska, oraz tak zwany "lunch" biznesowy 
od godziny litej przed południem do lszej po południu. 

191 EAST FULLEBIOJf A.YENUE, 
TELEFON WHITE 1333. „ róg Southport Arena®, 

Z prasy polsko - amerykańskiej, 
—i 

Z UWAG 
"KURYERA OHIOSKłEGO". 

Na posiedzeniu zarządu Z. N. Pol. 

w zeszłym tygodniu dr. Kuflewski 
zrobił wniosek, by zarząd uchwalił po- 

witanie delegata apostolskiego Jego 
Ex. Arcybiskupa Symona. Nad wnio- 

1 

skiem tym zarząd przeszedł do, po- 

rządku dziennego. Postąpieniem tem 

zarząd Związku N. P. wystawił sobie 
bardzo niepochlebne świadectwo, a 

jeśli ignorowanie apostolskiego dele- 

gata przez matadorów od tetf wielkiej 

patryotycznej (?) organizacyi, za ja- 

ką chce uchodzić Związek, kogo kom- 

promituje, to z pewnością nie ks. Sy- 
mona, ale tych, którzy pod względem 
patryotyzmu niegodni mu rozwiązać 
rzemyków u jego obuwia. 

Odrzucenie wniosku dra Kuflew- 

skiego przez sławetnych kierowników 
nawy związkowej nie można kłaść na 

karb błędu, uczynionego z pospiechu, 
jak to chce wytłómaczyć "Kuryer 
Pol." który również piętnuje niegodne 
postąpienie zarządu Z. N. P. 

Wobec tego, że już oa kuku miesig- 

cy zapowiedzianym był przyjazd ks. 

Arcybiskupa Symona i znanym był 
również cel jego do nas przybycia, o 

pospiochu w powzięciu niefortunnej, 
a w wysokim stopniu związkowców 
kompromitującej uchwały, mowy być 
nie może. Tu wchodzi w rachubę- zła 

wola. Gdyby w miejsce dostojnika ko- 

ścielnego i to dostojnika, wysłanego 
do nas i dla nas jedynie miał przyje- 
chać jaki drapichrust w rodzaju Sta- < 

pińskich, lub jaki liberał patryota(?) 
w rodzaju Miłkowskich, to zarząd 

Związku, choćby nagle; zaskoczony 

jego przyjazdem, z pewnością uchwa- 

liłby serdeczne przyjęcie i powitanie, 
a może nawet wyasygnowałby pewną 

sumę na jaki dar w rodzaju złotego 
meYlalu lub coś podobnego dla "dro- 

giego" gościa. Ale tu przyjeżdża ka- 

tolicki arcybiskup, a choć ten arcybi- 
skup jest gorącym patryotą, choć cier- 

piał za sprawę polską prześladowania, 
to dla tego, że jest Arcybiskupem za- 

rząd Związku nie uważa za stosowne 

poniżać się aż do jakichś urzędowych 
powitań. 

Twierdzenie członków zarządu gło- 
sujących przeciw wnioskowi dra Kuf- 

lewskiego, iż w sprawy religijne Zw. 

N. Pol. mięszać się nie może i nio 

powinien, ze względu, że printo mi- 

sy a ks. Arcybiskupa Symona, jakkol- 
wiek natury religijnej, stoi w ścisłej 
styczności ze sprawą narodową, a se- 

cundo, że ten dostojnik Kościoła, jak 
już wspomnieliśmy, jest zarazem go- 

rącym patryotą polskim, jest nacią- 
gniętej. 

Pamiętamy, że gdy w starym kraju 
biskup wizytował co kilka lat swoją 
dyecezyą i przybył do którego z 

mniejszych miasteczek, to nawet ży- 
dzi z kahałem na czele szli na jego 
powitania, mimo że z katolicką lu- 

dnością ani węzły narodowe, ani reli- 

gijne ich nie łączą. 
Czyżby zarząd Związku stał niżej 

od galicyjskich żydów pod względem 
choćby prostej grzeczności? Ogół 
związkowy z pewnością nie będzie 
wdzięczny zarządowi swemu w Chica- 

go za ubicie wniosku w sprawie powi- 
tania ks. Arcybiskupa Symona, bo 99 

procent tego ogółu to dobrzy katoli- 

cy niezarażeni jeszcze liberalizmem, 

jakim widocznie dotkniętą jest więk- 
szość zarządu. 

Nie dziwiłoby nas, gdyby na przy- 
szłym sejmie związkowym delegaci 
interpelowali zarząd w tej sprawie i 

gdyby izba uchwaliła im wotum nie- 

ufności. Tak przynajmniej być po- 

winno, bo zarząd Związku N. P. kolo- 
salnie się zbłaźnił. 

A teraz jeszcze Jedno błazeństwo te- 

goż sławnego zarządu. 
Na tern samem posiedzeniu uchwa- 

lono mimo opozycyi kilku rozsądniej- 
szych członków zakupno G00 broszur 

pana Osady "Sześć odczytów o Li- 

dze Narodowej" za sumę $150. 
Uchwałę powziętą zarząd motywu- 

je tecn, iż broszurki te rozesłane do 

grup związkowych zaznajomią ogół 
związkowy o celach tej tak przez O. 

zachwalanej organizacyi. 
Wolno p. O. agitowafi na rzećz Ligi, 

jeśli jemu i jego kieszeni z tem do- 

brze, ale wątpimy, czy wolno zarzą- 
dowi Z. N. P. szafować lekkomyślnie 
funduszami tej organizacyi 1 zasilać 
niemi mictszki różnych satelitów i 
trabantów krążących około związko- 
wego słońca. 

Uświadomienie ogółu związkowego 
o sprawach i celach Ligi przez roze- 

słanie po jednym lub nawet kilku eg- 

zemplarzy arcydzieł literackich p. O. 

jest śmiesznością. Broszurki te wy- 

słane do rąk sekretarzy grup związ- 
kowych, będą przedmiotem zabawki 
dla pociech panów sekretarzy, a w 

najlepszym razie przeczyta je jeden 
lub dwóch związkowców I.... rzuci w 

kąt jako pokarm ciężki, mdły i nie- 

zdrowy. Gdyby nawet i dostały się do 

rąk szerszego ogółu, to ąuomodo przy- 
chodzi zarząd Z. N. P. aby za pienią- 
dze Związku szerzyć agitacyę na rzecz 

Ligi? Skąd to faworyzowanie pewne- 
go stronnictwa? Chcecie z pomocą 
broszur p. Osady zapoznawać brać 

związkową o celach Ligi, to spro- 
wadźcie również za $150 broszur Igna- 

cego z Krakowa i rozdajcie między 
związkowców i w ten sposób zapozna- 

wajcie ich ze zasadami socyalistycz- 
nemi. Panu Ignacemu również przy- 
dadzą, się $150. 

I w tej sprawie na przyszłym sej- 
mie związkowym który z delegatów 
powinien wnieść interpelacyę, a izba 
sejmowa z pewnością nieomieszka 
niefortunnym uchwałodawcom wypo- 
wiedzieć odpowiednią reprymendę. 

(Zupełnie podobne uwagi podał ró- 
wnież i "Polak w Ameryce", a po czę- 
ści także i "Wiarus". — Przyp. 
"Dziemnika Cbicagoskiego"). 

o 

PARĘ KORESPONDENCYJ "WIA- 
RUSA" Z MINNESOTY I WIS- 

CONSINU. 

Owatonna I Wilno, Mfnn. 

20 maja, 1905. 

Szanowna Redakcyo! 
Proszę w łamach szanownego "Wia- 

rusa następujące kilka uwag umie- 

ścić. 

Dnia 6 Ł m. wyjechałem w podróż 
do Owatonna, Minn., to miasto prze- 
szłego roku dokładnie opisałem, więc 
go teraz opisywać nie będę, tylko te 

zmiany, które w ciągu roku zaszły. — 

Kościół ten sam piękny murowany, 
lecz są do niego sprowadzone piękne 
stacye, czyli droga Krzyżowa, jest to 

14 obrazów, które kosztuję. 140 dola- 

rów. 

Proboszcz Wiel. ks. H. Daszkowski 
mieszkał przeszłego roku w wynaję- 
tym domu, 4 bloki od kościoła, dziś 

stoi zaraz przy kościele piękna nowa 

plebania, która kosztuje podobno 
$2,500. Wewnątrz jest wszystko porzą- 

dnie i wygodnie urządzone, tak 

że dziwić się trzeba iż taka mala pa- 

rafia tyle wykonać może, widać że w 

Owatonna są dobrzy parafianie, że 

nie) zanoszą pieniędzy do szynków, 
lecz chętnie składają ofiary na chwa- 

łę Bożą. Gdym się polskiego szynka- 
rza zapytał, czyby sobie nie zapisał 

jakiej polskiej gazety, odpowiedział że 

nie, bo bardzo mało Polaków do nie- 

go przychodzi. Widać że| gdzie dobry 

pasterz tam też i owieczki, a dobrym 

pasterzem jest właśnie tamtejszy pro- 

boszcz ks. H. Daszkowski. 
Polskiej szkoły obecnie jeszcze nie- 

ma w Owatonnie, tylko ks. proboszcz 

uczy katechizmu, czytania 1 pisania, 
więc wszystkie .dzieci z małym bar- 

dzo wyjątkiem,, które w tym roku 

przystąpią do pierwszej kpmunii Św., 

po polsku i po angielsku czytają, to 

też kupili odemnie książki do nabo- 

żeństwa i różańce, za co wszystkim 
serdecznie dziękuję. 

Organistką jest ta sama co w roku 

przeszłym, panna Gertruda Bros, cór- 

ka p. Piotra Bros, młoda 16-letnia 

panienka, która w zeszłym roku już 

bardzo dobrze na organach grała; po- 

mimo tego nie zaniedbuje dalej kształ- 

cić się w muzyce, i tak daleko doszła, 

że uzyskała pierwszorzędne świadec- 

two, lecz jeszcze jej nie dosyć, kształ- 

ci się dalej, więc czeka ją świetna 

przyszłość. 
Dawniej był w Owatonna polski li- 

stowy pan Parulik, lecz urząd ten do- 

browolnie złożył i uczy się na adwo- 

kata. 
Miejski Inżynier jest także Polak 

pan Orłowski, syn pana Józefa Orłow- 

skiego, który pobiera dobrą miesięcz- 

ną pensyę, a drugi młody Polak, syn 

pana Michała Cieszyńskiego także ma 

piękną posadę jako buchalter, bo po- 

biera $125.00 miesięcznie, rocznie 

$1500.00. — Czy to nie chluba dla 

tamtejszych Polaków, że dają swe 

dzieci tak kształcić? 
Polacy, którzy mieszkają w okolicy 

Owatonna, mają piękne własne domy 

i po kilka akrów ziemi, a ziemia bar- 

dzo, dobra; bliżej miasta płacą $150 
do $200 za akier. Dalej od miasta jest 
kilku zamożnych farmerów. Na tym 

opisie kończę uwagi z Owatonna, a 

rozpocznę z 

WILNA, MINN. 

"Wilno w powiecie Lincoln, blisko 

granicy południowej Dakoty Jest czy- 

sto polska osada, licząca 183 zamoż- 

nych. farmerów. Okolica piękna a zie- 

mia urodzajna; piękny murowany ko- 

ściół z dwiema wieżami. Proboszczem 

tej parafii jest Wiał. ks. Józef Cie- 

miński, syn naszego winońskiego o- 

bywatela pana Fr. Ciemieńskiego, któ- 

rego znam bardzo dobrze bo był u nas 

w Winonie przez 7 lat asystentem — 

jest to także bardzo życzliwy i usza- 

nowania godzien kapłan, starający się 
o dobro swej parafii. 

Obok kościoła stoi mała buda z 

drzewa niby to plebania, lecz nie od- 

powiadająca na mieszkanie dla księ- 
dza proboszcza a szpecąca kościół, to 

też podobno jej już wypowiedziano 
dalszą służbę i musi się tego roku wy- 

prowadzić po za granicę kościelnego 

ęruntu, a w miejsce jej, lecz po dru- 

giej stronie kościoła, ma stanąć pię- 
kne obszerna plebania- Szkoła ze sta- 

rego kościoła, także gotowa i dom dla 

nauczyciela i organisty, lub nauczy- 

cielek, które Wiel: ks. proboszcz pe- 
wno sprowadzi, jjdy będzie ze wszyst- 
kiem sotów, a wiadomo każdemu, żo 

te amerykańskie nauczycielki stawia- 

ją, bardzo wygórowano warunki, któ- 

rych nie można prędko uporządko- 
wać, lecz kto wolno jedzie, chociaż 
cokolwiek późnię(j, ale bezpieczniej 
stanie u celu. tak też i tu. 

Dnia 16, 17 i 18 t. m. odbyło się w I 

Wilnie z wielką, wspaniałością, i w bar- 

dzo dobrym porządku 40-to godzinne 
nabożeństwo, czyli odpust. Do pomo- 
cy Wiel. ks. J. Ciemińskiemu przy- 
byli następujący Wielebni księża: ks. 

Zalewski z Silver Lake, Minn. przy- 

był już w sobotę 13 t. m. i w niedzielę 
14 t. m. odprawił sumę i kazanie, ty- 
czące się najwięcej młodzieży a warte 

aby i nasza winońska młodzież tako- 

we była słyszała, by się przekonała 
do czego tańce i nocne przechadzki 
prowadzą. Dalej byli obecni: ks. D. 

Majer z St. Paul, Minn.; ks. J. Pa- 

cholski z Winony, Minn.; ks. Jaż- 

dżewski z Minneapolis, Minn.; ks. Du- 

dek z BrowersvilIe, ks. J. Wojtowicz 
z Gremville, S. Dak. i ks. J. Bełzowsld 
z Swan River, Minn. 

Wszystkie kazania były bardzo bu- 

dujące i pouczające a szczególnie ka- 

zanie Wiel. ks. J. Pacholskiego było 
warte aby takowe odpisać, podać do 

druku i naszej winońskielj młodzieży 
wręczyć, by pamiętała jak się ma 

przez całe życie zachować i rodziców 

szanować, co często ustnie słyszą 
lecz wkrótce zapominają. 

Do stołu Pańskiego przystąpiło oko- 

ło 800 osób. 
Nieszpory w czwartelc z procesyą 

naokoło kościoła były bardzo uroczy- 

ste, niejwiasty szły na przodzie z za- 

pałonemi świecami, potem Bractwo 

św. Wojciecha z oznakami na pier- 
siach, zaś młode dziewczęta w bieli 

rzucały kwiaty Fanu Jezusowi, tylko 
że nie było przy nich przewodnika to 

nie szły w porządku, czemu się dziwić 

nie trzeba. W czasie procesy!, jak 
zwykle 1 wszędzie śpiewano pieśń: 
"Twoja cześć, chwała" 1 bito w dzwo- 

ny, a że organistka pozostała na chó- 

rze, to dzwony śpiew zagłuszyły, któ- 

ry 1 tak nie szedł w harmonii, pomi- 
mo tego było zadawalniająco. Na za- 

kończenie chór składający się z śpie- 
waków 1 śpiewaczek odśpiewał po pol- 

_sku "Ciebie Boże chwalimy". Za 

wszystkie trudy, wszyscy parafianie 
składają przez pióro moje, do czego 

mnie upoważnili, przez łamy szanowa- 

nego "Wiarusa". Wielebnym księżom 
szczere 1 sefrdeczne "Bóg zapłać". 

Kończę moje uwagi i zasełam 

wszystkim, tak w Owatonnie jak 1 

Wilnie dobrze myślącym, szczero 1 

życzliwe pozdrowienia do przyszłego 
zobaczenia, jeżeli Pan Bóg pozwoli się 
widzieć. 

Z uszanowaniem 
"" W. Radomski. 

i * 

Z INDEPENDENCE, WIS. 

dnia 22 maja, 1905. 

Szanowna Redakcyo Wiarusa! 
Upraszam szanowną Redakcyę o u- 

mieszczenle niektórych nowin z na- 

szego miasta Independencei: — Oby- 
watel p. Mish, który utrzymywał szynk 
przez przeszło 13 lat, sprzedał ten in- 

teres panu F. G. Bautchowi. Pan 

Mish z powodu braku zdrowia zmu- 

szony był sprzedać swój wyszynk 1 

dziękuję wszystkim tym, którzy go 

odwiedzali 1 popierali przez te wszy- 

stkie lata. Swemu następcy życzy p. 

Mish razem z piszącym niniejsze, po- 
wodzenia w Interesie, który obejmie 
od Igo lipca, b. r. — Pan M. Gacz- 

kiewicz, wydzierżawił swój nowo wy- 

budowany dom panu C. Dziar, lecz do- 

tąd nie wiadomo co za interes pan 
Dziar rozpocznie. — Panowie F. 

Weska i A. Mish, którzy utrzymują 
do spółki skład groseryjny i obuwia, 
zamierzają także założyć polską re- 

stauracyę, którą kierować będzie sio- 

stra pana Misha, będzie to wielką wy- 

godą dla farmerów, gdyby tylko ze- 

chcieli z tego korzystać, gdy są w mie- 

ście, ciepłe przekąski są im potrze- 
bne, a tam będzie usługa rzetelna i ce- 

ny umiarkowane. 
Polski naród garnie się coraz wię- 

cej do powiększenia dobrobytu. CJ 

nas, przed 20 laty było wszystko w 

ręku Norwegczyków, na Polaków ma- 

ło zwracano uwagi, — dziś, nietylko 
składy groseryjne i szynki ale i roz- 

maite Inne mają Polacy. Mamy i ko- 

wala, siodlarza, rzaźnika, krawca itd. 
Gdyby tak jeszcze majętniejsi farme- 

rzy się zebrali i założyli skład akcyj- 
ny w którymby wyroby żelazne, ma- 

szyny 1 rozmaite narzędzie farmer- 

skie i domowe się znajdowały, bardzo 

by dobrze) było — chociaż i takie skła- 

dy są u nas, lecz je utrzymują "Nor- 

wicze" — tylko odwagi ze strony kil- 

ku Polaków. 
Za staraniem kilku obywateli tu- 

tejszych rozpocznie się wkrótce wy- 

kładanie nowego chodnika pomiędzy 
miastem i polskim kościołean; cho- 

dnik tam rzeczywiście był bardzo po- 
trzebny, najgorzej podczas pory desz- 

czowej trzeba było brnąć w błocie. 

Teraz grosz na położenie chodnika sy- 

pnął się obficie, a kto nie dał pienię- 
dzy, obiecał przyjść pracować, co tak 

dobre jak pieniądze, które muszą być 
wydane na robotników 1 materyał. 

Stary abonent 

—————u 

Unionlsta. 

— A mqi; kumy, o której zwykle 
wraca od roboty? 

— Tak około ósmej....' 
— Dla czego? Przepleż sam ml mó- 

wił, że teraz w fabryce pracuje kró- 

cej. ..... 
— Ale za to dłużej wieczorem w 

w knajpie przesiaduje... «i 

n DŁA NAJMNIEJSZEGO DZIEC- 
KA, ZARÓWNO I DŁA DZIADKA. 

x3h?J' 

ozo 
Jest dobrem nietylko dla dorosłych osób, lecz 
bardzo nożytecznem jest dla dzieci, gdy «naj- 
dujo się" w domu 

DRA PIOTRA 
pod ręką. Ono leczy Ich muło słabości, daje młodzieńczy numor, 
usuwa eczemę i robi ciało krzep kiera. Jest to doskonałe domdwe 
lekarstwo dla każdego wieku. Czyści ono krew i zapewnia oży- 
wioną i zdrową cyrkulacyę. Regulnje żołądek i wnętrzności, oży- 
wia wątrobę i zmusza nerki do właściwej akcyi. Nie jest to 

apteczne lekarstwo. Dostarczy go natychmiast właściciel 

Dr. PETER FflHRiEY, 112-1 So. Hogne te, CMcago, IŁ 

Sprzedajemy Story & Clark fortepiany na łatwe wypłaty, 
dźcie i zobaczcie nasze $250.00 fortepiany, które równają się 
kolwiek $350.00 tego rodzaju instrumentom w handlu. 

Przyj- 
jakim- 

lWltNflPHMEr HOUSE1 
LWA5J_Mk.JEJE.. A.V*Ę?i ~ 

WŁADYSŁAW NOWACZEWSKI, właściciel. 

TUK (JUTY OKRĘTOWE 
Spocyalne ceny do Europy I z powrotem. 

Biuro otwarto hażdego wieczora. TELEFON MONBOE 8C9. 

GEORGE R. LENKE & CO. 

Na miejscu daw- 
niej zajętem przez 
śp.S- YTahlniana. 

Kantor 
SPRZEDAŻY 

Realności. 

608 Milwaukee Ayenue, róg Cornelia Ulicy. 

SPRZEDAJEMY KARTY OKRĘTOWE, 
Wyscłamy pieniądze do Europy, ZabezpiecżalUJf tffl 

Wyrabiamy dokumenta legalne. 

TELEFON 
MO N KOE 

2428. 

TAKŻE 
DOSTAWIA 

WĘGLE I DKZEWO. 

A. RYBARCZYK, 
KONTRAKTOR CEMENTOWY. 

Wykonuje wszelkie 
roboty cementowe i 
"Ciuder Fillings". 

1068-1070 
N. Wood Ulica, 

CHICAdO. 

Żądajcie od swego grosernika funt c£ 

L9R 
ŚIlWKOWYCtt 

\Te powidła zrobione są z dojrzałych oregońskich śliwek, tak 

dobrych jak importowano, cukrzone i gotowe do użytku. 

Lamon-Gohl Sybup Co. 
23 W.Rartdolfoli St» * €jJF¥£CLA.G01 

<&2kŚW. JAŃSKSE KROPLE^g^ 
etanorrią środek lekarski przymiotów wprost zadziwiających 
i zaiste godne są tej przezacnej nnzwy. 

To Krople £)w. Jańskio zostały w wiele tysiącznych wypadkach ciężkich cho- 
rób jak cholera, kolki, kurcze żołądka, dysenterya i biegunka, wypróbowane 
i zastosowane i wytrzymały próby te z najchwalebniejszymi skutkami. Krople 
te przynoszą najpewniejszą pomoc w napadach ckliwoścl, bólu żołądka, odbija- 
nia się i spieszną ulgę na ból głowy, birio serca, zawrót, omdlenia lub nerwo- 

wość. Są ono cennym środkiem na słabość żołądka i lotnią chorobę u dzieci 
1 na kurczo podczas ząbkowania. 

Krople to zasługują na to, aby trzymano je w każdym domo, w każdej fami- 
lii, aby każdej chwili w potrzebie były pod ręką, bo są one znakomltem lekar- 
stwem. Pytajcie się o nie w aptece, albo też piszcie wprost do 

Dr. H. C. Lemke Medicine Co., U8E«Z^^CAG0- 
I ni CV KIA mirminr można t«ra*«* połową c«ny kopić wprort 
i PASY NA RUPTURf 

t 1 mątczyzn jest bezphto«. Przmlo 60,000 wdo- [ 
Polscy klereyna wolonych kottumerów otocnle noszą tM» pwy. 

I n»i.gi poumw. [ hoTTINOBR-TEUSS FACTOKY i 
*«łO JSIblTAlIHKK A VEA liK, TOg UDlCHgO ATBuun., < 

Otwarto codziennie odrano do fc«j wieczorem. W hi, 
'lątro. we«icie trewwrw 
1« od 9Wj t*no do 7meJ włec*orea. | ^ 

" ! 1 7 1 


