
Z życia Polaków w Ameryce, 
Z PODROŻY J. E. KS. ARCYBISKU- 

PA SYMONA. 
"Polak w Ameryce otrzyma! nastę- 

pującą korespondencją z WUmington, 
Dcl.: 

Wilrrungton, Del.Ł 25go maja, 1905. 

Szanowna Redakcyo! 
Donoszę o zaszczycie, jaki spotkał na- 

szą Polonię ze strony Jego Ekscelen- 

cyl, księdza arcybiskupa Symona, tak 

gorąco pożądanego i drogiego gościa 
sercu polskiemu. Najprzew. ks. arcy- 

biskup Symon zawitał do nas 23 maja 
0 godzinie %Smej wieczorem. Pomimo 

to, że zaledwie 24 godzin wcześniej 
zostaliśmy powiadomieni o tej wizy- 
cie, wszystkie towarzystwa kościelne 
1 narodowe stawiły się jak jeden mąi 
do wymarszu na spotkanie Jego Eks- 

celencji i pocbód wyruszył od kościo- 

ła św. Jadwigi, Linden ulicą do Ma- 

ryland ave., a stąd do Front ul. i na 

zlocie ulic Front 1 Lancaster spotka- 
liśmy upragnionego naszego dostojne- 
go gościa. 

Kapela miejscowa polska, która szła 

na czele pochodu, zagrała hymn na- 

rodowy "Boże coś Polskę", a lud któ- 

ry brał udział w pochodzie, rozstąpi- 
wszy się, utworzył szpaler do którego 
wjechał powóz z księdzem arcybisku- 
pem 1 jego sekretarzem ks. Fiori i In- 

ne powozy. 
Ks. arcybiskup poprzedzony kapelą 

a otoczony ułanami, błogosławił ota- 

czający go lud. 

Nie mam słów na opisanie radości, 
Jaka zapanowała wśród ludu po otrzy- 
maniu błogosławieństwa z rąk pol- 
skiego arcybiskupa na ziemi amery- 

kańskiej. 
W drugim powozie jechało Kilku 

księży, a pomiędzy nimi pułkownik 
Smoliński z Waszyngtonu. Ulice 1 do- 

my, którędy przochodził korowód, by- 
ły pięknie udekorowane i domy oświe- 

tlone i iluminowane różnobarwnym 

ogniem, w czasie zaś pochodu pusz- 
czano rakiety i fajerwerki, które biły 
w obłoki i ginęły w przestworzu. 

Niezliczony tłum zalegał ulice, a ca- 

ła Polonia nasza, licząca 5 tysięcy 
dusz wzięła udział w przyjęciu i powi- 
taniu drogiego rodaka. Gdy pochód 
przybył przed kościół św. Jadwigi, 
Najprzew. ks. arcybiskup Symon 
wszedł do kościoła, płonącego tysią- 
sem świateł i lud w mgnieniu oka za- 

pełnił kościół po brzegi. 
Ks. arcybiskup powitał nas pochwa- 

leniem Jezusa Chrystusa i wyraził swe 

zadowolenie z powodu tak szczerego 

przyjęcia, winszując nam swobody, 
.której u'T~*""ray w ctfej pełni w tym j 
w.oinymTkraju,° a zarazem przestrzegał 
nas, abyśmy tej swobody nie naduży- 
wali na złe, a w końcu udzieliwszy 
nam Papiezkiego błogosławieństwa, 
które u Ojca Św. uprosił i przywiózł 
dla Polaków w Ameryce, udał się na 

plebanię. Towarzystwa kościelne i 
narodowe udały się z kościoła na halę 
parafialną — pięknie udekorowaną, 
gilzie niezadługo przybył i Najprzew. 
ks. arcybiskup Symon w towarzystwie 
naszego proboszcza Wlel. ks. J. S. 

Gulcza. Ks. proboszcz po przemówie- 
niu do zgromadzonych, zawezwał re- 

prezentantów towarzystw i przedsta- 
wicieli parafii, aby swoje żądania i 

prośby przedstawili delegatowi i wów- 
czas mówcy, a było ich do IStu, przed- 
kładali swe prośby w imieniu swej pa- 

rafii i całej Polonii amerykańskiej, 
prosząc ks. arcybiskupa, aby raczył 
wstawić się za Polakami w Ameryce 
u Ojca św. i wyjednał nam równou- 

prawnienie w sprawach kościelnych. 4 
Najprzew. ks. arcybiskup Symon 

nasze prośby mile przyjął i przyobie- 
cał wstawić się za nami i spełnić na- 

sze życzenia, poczem powrócił na ple- 
banię. a lud zbudowany duchowo roz- 

szedł się do domów. 
We środę rano odprawił Najprzew. 

ks. arcybiskup Symon Mszę św. o go- 
dzinie 8mej, do której usługiwało mu 

dwóch księży. Po Mszy św. wygłosił 
wzruszające kazanie do rodzin t. J. 
dzieci, matek i ojców, stawiając za 

przykład Najświętszą Rodzinę w Na- 

zarecie i zakończył je żegnając zgro- 
madzonych w kościele krzyżem świę- 
tym. 

Pobawiwszy u nas resztę dnia zwie- 
dził szkołę parafialną, gdzie dzieci 
szkolne uczciły go bardzo pięknemi 
deklamacyami, a wreszcie wieczorem 
0 godzinie 7mej opuścił naszą, kolonię 
Odjeżdżając do Filadelfii." 

Filadelfijska "Gwiazda" zaś donosi: 
W poniedziałek rannym pociągiem 

Jego Eminencya Przewielebny Arcy- 
biskup Symon w assystencyi WieL 

Księży wyjechał w dalszą podróż po 
koloniach polskich i pierwszą miej- 
scowością w której 'się zatrzyma bę- 
dzie Reading w parafii Wiel. ks. Ma- 
łuseckiego, 

Od chwili przyjazdu do Filadelfii w 

środę wieczór aż do chwili wyjazdu 
Przewielebny Arcybiskup był w ru- 

chu, chciał bowiem widzieć wszystko \ 
na własne oczy i poznać szczegółowo 
stosunki tutejszej Polonii. W czwar- 

tek rana odprawił Mszę św. w koście- 
le św. Wawrzyńca, następnie składał 
1 przyjmował wizyty osób wybitnych 
w tutejszej hierarchii katolickiej. 

W cz-ęłartok wieczór udał się w asy- 

śtencyl jduchowieóstwa św. Stanisła- 
wa na"^oucie"^dzie przyjmowany był 
przez w«ystkie Towarzystwa cywilne 
i wojskowe z proboszczem Wiel. Kb. 
Sieis aalczele — w sobotf uda/ alf aa 

Camden do parafii Wiel. ks. Tarnow- 

skiego, gdzie takaż sama owacya była 
przygotowaną. 

W niedzielę Przewiel. ks. Arcybi- 
skup odprawił Sumę Pontyfikalną w 

kościele św. Wawrzyńca, gdzfe wygło- 
sił niezmiernie budujące kazanie. Lu.1 

ze wszystkich stron miasta zapełnił 
wszystkie zakątki świątyni i setki za- 

pełniały ulicę nie mogąc znaleźć miej- 
sca w kościele. 

0 godzinie 5 po południu Przewiel. 
ks. Arcybiskup w asystencyi Wiel. 
księży powozami ruszył do nowozało- 
żonej parafii św. Wojciecha gdzie 
przez licznie zebranych parafian z 

Wiel. ks. Proboszczem Monkiewiczem 
na czele został przyjmowany. Ztam- 

tąd ruszył do litewskiego kościoła na 

Yenango. świątynia pięknie była przy-- 

strojoną i nasi pobratymcy z Wiel. ks. 

Kaulakis serdecznie witali dostojnego 
gościa. Na zakończenie wizyty tutej- 
szej z litewskiego kościoła Jego Emi- 

nencya Przewiel. Arcybiskup udał się 
do parafii św. Jana Kantego. Lud z u- 

pragnieniem i niecierpliwością ocze- 

kiwał tej wizyty. — Wszystkie Tow. 

w odświętnych strojach, cywilno, woj- 
skowe i kościelne ustawione były szpa- 

lerami od rogu Richmond i Orthodox 

ul. aż do kościoła. Gdy powozy mie 

szczące dostojnego gościa wraz z Je- 

go asystencyą wjechały na Orthodos 

ul., Towarzystwa się uformowały i 

eskortowały gości do plebanii, gdzie 
przyjmowany był serdecznie przez 

Wiel. ks. Proboszcza Kopytkiewicza. 
Następnie przy biciu dzwonów udał 

się do kościoła, w którym odprawił 
nieszpory i wygłosił kazanie nacecho- 

wane prawdziwie chrześciańskiemi 1 

patryotycznemi naukami. We wszyst- 
t wich wizytach Przewielebny Arcybi- 

skup szczególniejszą pieczołowitość 
okazywał dziatwie szkolnej — do któ- 

rej bardzo łaskawie przemawiał i ob- 

darzał medalikami pamiątkowymi. 
Jaki rezultat z wizyty tej dostojne- 

go naszego Rodaka wyniknie obecnie 

określić nie można. W każdym razi? 

pewni jesteśmy że po powrocie Prze- 

wielebnego Arcybiskupa do Rzymu, 
Ojciec święty otrzyma szczegółowe 
sprawozdanie o istotnem położeniu 
Polonii Amerykańskiej. Tymczasem 
wizyta Jego do Kolonij Polskich wzbu- 
dziła nieopisany entuzyazm pomiędzy 
rodakami, którzy cisnęli się gromada- 
mi do oglądania pierwszego Polskiego 
Arcybiskupa, który stanął na Amery- 
kańskiej ziemi. 

że Przewiel. ks. Arcybiskup mile 

był dotknięty serdccznem przyjęcieip 
jakiego u nas doznał, świadczy o tem 

rozmowa jaką miał z reporterami, w 

której zaznaczył, że przyjeżdżając ja- 
ko Delegat Papieski do kolonij pol- 
skich w Ameryce, pewnym był gościn- 
nego przyjęcia od swych rodaków, 
lecz przyjęcie jakie go spotkało tutaj 
w Filadelfii, przeszło wszelkie Jego 
oczekiwania i że Filadelfię jak rów- 

nież tutejszą Polonię zawsze w miłej 
będzie trzymać pamięci. 

Za te tak łaskawe słowa składamy 
w imieniu naszych czytelników serde- 

czne dzięki i Przewielebnemu Arcybi- 
skupowi życzymy dalszej szczęśliwej 
podróży. 

PROGRAM ZLOTU VII. ZWIĄZKU 
SOKOŁÓW POLSKICH W A.f. 

odbyć się mającego w mieście Chicago 
dniach 2, 3, 4 I 5 lipca 1905 roku. 

Jak już wszystkim wiadomo, w lip- 
cu b. r. odbyć się ma w Chicago VII. 

Zlot Związku Sokołów Polskich w A- 

meryce. Na zlot ten wybierają się 
druhowie nietylko gniazd sokolich z 

Chicago, ale i z dalszych stron Ame- 

ryki. Na zlocie tym radzić będą nad 

dobrem Sokolstwa nietylko w Amery- 
ce ale w ogóle. Ta też, aby Zlot ten 

wypadł jak najświetniej, komitety z 

łona Okręgu Zachodniego Sokołów wy- 

brane, pracują jak mogą najlepiej, a- 

by Zlot miał powodzenie nietylko mo- 

ralne ałe i finansowe. 
Wiadomo wszystkim, że urządzenie 

zlotów pociąga za sobą ogromne wy- 

datki, to też, aby te rozchody pokryć, 
urządzają się ćwiczenia gimnastyczne. 
Na ćwiczenia takie powinno się stawić 

jak najwięcej ćwiczących druhów, 
zgodnie z hasłem Sokoła "zdrowy 
duch w zdrowem ciele". 

Od niejakiegoś czasu zauważyć mo- 

żna było, że szersza publiczność wię- 
cej zaczyna się zajmować, sokolstwem 
niż dawniej, to też obowiązkiem dru- 

hów jest w jak największej liczbie 
wystąpić w ćwiczeniach, aby tern 

mem dowieść, że umieją ocenić popar- 
cie szanownej publiczności. 

Program Zlotu VII. Związku Soko- 

łów Polskich -w Ameryce jest nastę- 
pujący: 

Dnia 1go lipca. Przyjazd delegatów 
o godzinie 6 wieczór i powitanie tych- 
że przez komitet recepcyjny. Komitet 
ten wskaże także druhom tym miej- 

i sce ulokowania. 
Dnia 2go lipca. Letnia Wycieczka 

do pięknie położonego ogrodu Santa 
Fe. Do ogrodu tego jedzi9 się koleją 
koło nowego kanału. Wymarsz na tę 

•wycieczkę nastąpi z Hali Pułaskiego 
o godzinie 8 rana i godzinie 1 po po- 
łudniu. Bilet kolejowy razem z wej- 
ściem do ogrodu kosztuje 50 centów 
od osoby. Dzieci niżej 15 lat 25 c. 

Dnia 3go lipca. Zebranie się delega- 
tów o godzinie 7:30 rano w domu 
Związku N. P. 102—104 W. Dirision 

f ul., gdzio się odbywać będę. sesye VII 

1 Zlotu. Po sprawdzeniu mandatów 

przez komisyę i rozdaniu odznak de* 

legatom nastąpi wymarsz na nabożeń- 
stwo solenne o godzinie 8 rano do ko- 

ścioła św. Trójcy. 
Po skończonem nabożeństwie nastą- 

pi otwarcie Zlotu VII. przez prezesa 

Sokołów Polskich l druha G. W. Kal- 

czyńskiego i wybór przez tegoż wszel- 
kich komisy! Zlotu VII. się tyczących. 

O godzinie 2 po południu nastąpi o- 

twarcie sesyl popołudniowej, która 

trwać będzie do g. 6 wieczór. O godzi- 
nie 7.30 wieczór nastąpi wieczornica 
sokola w hali Pułaskiego, 800 S. Ash- 

land a,ve. 

Wtorek, 4go lipca. Zebranie Soko- 

łów o godzinie 12:80 w południe, w 

hali ob. Skarpińskiego, róg 22 ulicy i 

Albany- ave., skąd o godzinie 1:30 na- 

stąpi wymarsz na ćwiczenia konkur- 

sowe da Douglas Parku. W razie nie- 

pogody odbędą się te same ćwiczenia 
w hali Pułaskiego. 

Po skończeniu ćwiczeń nastąpi roz- 

danie nagród gniazdom sokolim przes 

kompetentnych do tego wybranych 
sędziów. 

UWAGA. Wstęp na ćwiczenia w 

Douglas Parku jest wolny dla wszyst- 
kich. 

Środa, 5go lipca. Rozpoczęcie sesyi 
o godzinie 8:30 rano. Popołudniowa 
sesya rozpocznie się o godzinie 2glej, 
a o godzinie Gtej wieczór nastąpi 
zamknięcie VII Zlotu Związku Soko>- 

łów Polskich w półn. Ameryce. 

Do •wiadomości druhów przybyłych z, 

innych miast. 

Biuro informacyjne komitetu recep- 

cyjnego znajdować się będzie u druha 

Fr. Szwedy, róg Noble i Chapin ulic, 

naprzeciwko kościoła św. Trójcy, o- 

raz w hali Pułaskiego, 800 S. Ashland 
ave. Po wszelkie informacye dla po- 

szczególnych gniazd, należących do 

Związku Sokołów Polskich, zgłosić się 
należy do sekretarza wszelkich komi- 

tetów urządzających Zlot VII. A. Do- 

brzańskiego, 727 W. ISth place, Chi- 

cago, 111., ustnie lub pisemnie, każde- 

go czasu. 

Upraszamy Szan. Publiczność, aby 
tak w wycieczce do Santa Fe Parku 

jak w ćwiczeniach w Douglas Parku 

liczny udział wzięła. Jazda do Santa 

Fe Parku trwa dość długo 1 przy tej 

sposobności niejeden zobaczy ślicznie 

położoną okolicę oraz kanał. W Santa 

Fe Parku odbędą się ćwiczenia wolne 

dość pokaźnej liczby Sokołów. 
Czołem 

W. F. Walkowiak, A. J. Basiński, J. 

Chrzanowski, Komitet prasy. 

NOWA GWIAZDA POLSKA NA 

SCENIE AMERYKAŃSKIEJ. 

Zdawało się, ż© po ustąpieniu ze 

sceny naszej największej artystki 
Heleny Modrzejewskiej nie pojawi się 
tak prędko podobna jej, która by 

przysporzyła sławy imieniowi pol- 
skiemu na obczyźnie. Tymczasem do- 

wiadujemy się, że na scenie teatru 

nowoyorskiego występuje Polka, p. 

Berta Kalich, która po raz pierwszy 
tydzień temu grała w języku angiel- 
skim i odniosła niespodziewany try- 

umf. 
Nasza artystka występowała w roli 

"Fedory" sławnej sztuki Sardou. 

"New York Herald" pisze jak nastę- 
puje w swojej recenzyi o jej grze: 

"Historya powtarza się. Stare to 

zdanie, lecz potrzebne do tego oo na- 

stępuje. Kilka lat temu, gdy lubowni- 
cy teatralni chcieli posłyszeć dobrą 

operę udawali się do Bowery, gdzie 
występował Wachtel. Obecnie gdy 
chcę. się przypatrzeć najlepszej grze 
dramatycznej udają, się do Irwin % 

Place, na Grand ul. i Bowery lub 

zmuszają, artystów do występu w głó- 
wniejszych teatrach. Bądź co bądź 
musimy przyznać, że Broadway nie 

dostarcza już najlepszych przedsta- 
wień. 

Tryumf pani Kalich w obcym jej 
jeszcze języku pozostanie bez wątpie- 
nia pamiętnym dniem dla polskiej ar- 

tystki. To znaczy, że na scenie an- 

gielskiej zajaśniała nowa gwiazda. 
Gra pani Kalich trzymała publiczność 
jakby w kleszczach. Po pierwszym 
akcie zerwała się burza oklasków, po 
drugim podwojono oklaski, a po trze- 
cim publiczność poddała się całkowi- 
cie artystce. Rzadko kiedy można 

zauważyć w teatrze taki entuzyazm. 
Jej gra była wyraźną., dowolną., żywą 
1 zawsze interesującą. Jej dykcya w 

języku angielskim była czasami bar- 
dzo czysta a że niekiedy popadała w 

akcent "Weberfielda", potwierdzało 
tylko o jej zdolnościach jako aktorki. 

| Usterki jakie poczyniła w języku an- 

! gielskim, nie miały znaczenia w osią- 
gnięciu tryumfu." 

Nie zginie nasza Ojczyzna, bo jej 
dzieci roznoszą jej sławę po całym 
świecie. Obecnie oprócz oani Kalich 
występują nasze gwiazdy we Wło- 
szech, Francyi i Anglii, gdzie prasa 
nie szczędzi im pochwał. 

"Dziennik Polski". 
-o — 

I 
, RUCH PAROWCÓW. 

| Przybyły: * 

Brema: Prinzoss Alioe z N. Y. 

j Liverpool: Saxcnia z Bostonu, Ara- 
; bic z Sostonu. i; 

; Hamburg: Deutschland z N. T., 
Pretoria z N. Y. 

; Havre: La Bretagne z N. Y. 

Odeszły: 
i t 

Kopenhaga: Hellig 01av do N. Y. 

| New York: Celtic do Liverpoolu. 
Liverpool: Cedrlc do N. Y. 
Dover: Moltke do N. Y. 

Chorągiew czerwona strażnika kolejowego zwiastująca maszyniście 
pociągu zmycie i zerwanie toru kolejowego nie mniej prawdziwym jest 
zwiastunem niebezpieczeństwa zagrażającego, jak niektóre symptomata i 

uczucia ukazujące się i odczuwane w ciele ludzkiem. Boleści i inne utra- 

pienia wskazują, że zdrowiu i życiu człowieka grozi niebezpieczeństwo. 
Zadanie serca na tern polega, aby doprowadzić krew do każdej części ciała. 

Gdyby serce na kilka chwil tylko bić przeątało, śmierć by nastąpiła. Toż 

to właśnie zdarza się, gdy ktoś pada trupem na miejscu, a wy wtedy czyta- 
cie w gazetach o tym wypadku, jako o "nowym udarze, albo porażeniu 
serca", który się zdarzył skutkiem wady sercowej. Jeżeli serce wasze bije 
nieregularnie, jeżeli przeskoczy jedno uderzenie, a następnie bije z trudno- 

ścią tylko i niepokojem, to najoczywistszy znak, to sygaal groźny, że serce wasze jest zagrozone, ze 

niebezpieczeństwo •wam zagraża. 

Jeżeli serce wasze palpituje, powinniście mieć się na baczności 
i zapobiedz temu dopóki czas jeszcze. 

Uronch«tls (zapalenie ru 

ry oddechowej). Z i palenie 
rury oddechowej jeafc nad 

wyraz niebezpieczne. Pro 

(wadzi 
odo zwykle bezpośre- 

dnlo do zapalenia płuc. 

Severy Balsam 
na Płuca 
natychmiast zażyty bronchi- 
tis usunie, lJalsam na płuca 
leczy krup, koklusz, zapale 
nie opłucnej i zapalenie płuc, 
Chroni także, pr/ed suchota- 
mi. Cena 25 i 50 centów. 

Postrzał (Lumbago) jesl 
reumatycznem cierpieniem 
muezkułów zadu i bioder, 
jest bardzo bolcsneni, czy- 
niąc człowieka do pracy nie- 
zdolnym. W takim razie 

zacierać trzeba zad i lędźwie 

Severy Olejem 
Św. Gotharda, 
i zazywać przez tygodni kil- 
ka regularnie. 
Severy Lekarstwo 
na Reumatyzm. 

SEVERY 
SI LICI EL SERCA 
działa b^żpośrednio na muazkuły sercu, 
reguluje obieg krwi, niedoput>zcza do 
wyczerpania serca i wzmacnia organ głó- 
wny żywotnego ustroju naszego w stosun- 
ku do pracy, jakiej uia podołać, Cena SI. 

Do nabycia we wszystkich aptekach. 
Por.ida lekarska darmo. 

Matki powinny w należy- 
tym czasie pouczyć córki 
swoje, o właściwościach ich 
pici i dać lin wskazówkę, aby 
używały 
Scvery Regulatora dla 
żeńskich niemocy, 
gdy oznaki zapalenia się o- 

kużsj, lub przyrodzone fun- 
kcye należycie lub wcale nie 
fungują. Śevery Regulator 
żeńskich słabości przyuicsie 
ulgę i uzdrowienie we wszy- 
stkich kobiecych słabościach 
darząc dziewczęta i kobiety 
szczęściem i zdrowiem. 

Cena $1.00. 

Słali* ść jest ubytkiem i 

niknięciem sił duchowych i 
cielesnych, a to skutkiem u- 

traty żywotności. W takim 
stanie trzeba użyć siluego 
środka Wzmacniającego ży- 
cie, któryby człowieka na no- 

gi postawił. 
Severy Balsam Życia 
odpowiada w zupełności tym 
potrzebom. Nie zwlekajcie 
ani chwili i użyjcie go. 

Cena 75c. 

THE OLD WAY 
Im 11 

THE NŁW WAY 
>_ /!• I. i~l. 

Te powidła zrobione są z aojrzaiycn oregimsMcu e«"cn, wa 

dobrych jak importowane, cukrzone i gotowe do nżjtku. 

L am ©n-Gomsj Syi«ui» Co 
23 W.Ron<3olfrh St. <Z7JV* 

OTTO GEORGI, rgg47mej ul*1 Ashland Ave- 

Lekcje 
Darmo! 

Niemieckie koncertyny — 

od giń.Ol) i wyżej. 
Harmoniki z SI klu- 

Rozmaite plrrwRiorięilne 
utwory na koncert) uę. 
Harmoniki z 10 klu- 
czami za 

Ogromny wybór skreypców i strun. 
Reperujemy wsteiku instrumenta. 

Bierzemy ttare instrumenta w zamiany. 

Skład flllnlnyr— 437 MILWAUKEE AVE. 

A I<f I PDf\J A jedyny polski kowal w Chicago, 
I iL-* Ix 1 i r\ j znający swój fach. 

Wyrabia u<me trozy clężarone, cxpre3owei wozy dla biznesmanów. 
«■> 

Przyjmuje sta- 
re wozy przy 
zakupnie no- 

wych i daje od- 
powiednie u- 

stępstwo w za- 

iniaa, za gotó- 
wką lsb na 
miesięczne wy- 
płaty. 

109-111 
W. Division St. 

n 

9 

Przyjmuje re- 

peracje wszel- 
kie przy wo- 
zach fftchn ko- 
wnlflkipjro, koło- 
dziejskiego i la- 
kierni ctwa. Od- 
stania prędko i 
po umiarkowa- 
nej wie. 

FRANCISZEK JAGŁA | 
PIERWSZORZĘDNY SALON. 

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

101 EAST FULLERTON AYENUE, 
TELEFON WIIITE 1333. róg Southport Avenue. 

Pierwszorrędny 
Zakład 

Krawiecki. 
Zaopatrzony znacznym zapasom jak najświeższych, najraodnlejazycn wiosonuycn matoryi, wy- 
konuje wszelkie ubrania uięssklo najdokładniej. 

Ceny bardzo przy»tąpne.—Wykończenie n»dzv.yc^aj staranno. 

i Ogłaszajcie się w Dzienniku Uincagosiam. 

Milwaukee Ave, 
Stałe Bank, 

Milwaukee Aro. i Carpentcr ul. 

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

Pożyczki na własnośd realną na nlzkl 
procent I bez komisowego. 
Nasz powiększony skarbiec ochronny 
(Safety Deposlt Vaults) stanowi doda- 
tkową wygodę dla naszej klienteli. 

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

fltej rano do I3tej 
w Soboty. 
Bank otwarty od 

flt<*j rano do tfciej 
po noludniu w in- 
ne cliii. 

Skarbiec otwar- 
ty od 9tei rano do 
Sinej wieczorem 
w Poniedziałki, 
Wtorki, Czwartki 
i Soboty. 
Skarbiec otwar- 

ty od fltej rano do 
fttcj wieczorem w 

środy i 1'Iątkł. 

F. PAMM, 
Krakóir, Zielona 8, 
EUKOPE-AUSTRIA. 

wysyła sławne w całym świecie znane ze- 

gitrki kieszonkowe Moskn>Towe dokładnie 
na minutą uregulowane, 2 dolary. Te same 

prawdziwe patentowane. 4 dolary. Te sa- 

me z 3ma srebrnemi kopertami urządow- 
nie stemplowane, 5 dolarów. Te same pra- 
wdziwe patentowane, 7 dolarów. Łańcu- 

szki srebrne urządownie stemplowane, 1 

dolar; mocniejszy, VĄ dolara, bardzo mo- 

cny, 2 dolary. 

Przy obstalunku należy kwotą przysłać. 
Opłata od paczki wynobi do Ameryki 50c. 

Na żądanie wysyłam darmo opłatnit 
wielki cennik ilustrowany, zsopatrzony 
1000 rvsunkami zegarów, wyrobów jubi- 
lerskich, towarów r chińskiego srebra 1 

przyborów do zegarków i narządzi zegar- 
mistrzowskich. 

A. i. KWASIGROGH, 
Agent ubezpieczenia od ognia, 
Członek Fir# Underwriterł Aisoci&tiou. 

A SEKURUJĘ od ognia w najlepsrycl 
A kompanluch — wyrabiam wszelki! 

papiery Jagaln* 
105 W. Blackliawk St, CHICAGO, 1LL 

TELEFON MONROE 842. 

WIN. TIMMERHOFF, 
p.bryt.nt n%,n i Skład limtci.. 

e^2«H'CY6AR liawańaklcli w A \*XXA\ tjzeg0tytoaiui 
1112 y. Redzie Avc„ 

CHICAGO, ILLINOIS. 

Św. Wincenty nakarmiający sierotki. 

TYGODNIK: 
Wychodzi co Piątek p. t. "SIEKOTA" na korzrdć 
sierotek polskich podopiekftSW.WINCENTEĆO. 
To pisemko powinno znajdować sią w każdym 
polskim domu. Zaprenumerować można kaźdogo 
czasu od początku bieżącego roku. Piszcie p • 

numer okazowy, ktfirv chętnie wysyłamy za dur; 
mo. Adres: "SIEROTA" 

31 INGRAHAM ST., CHICAGO, ILU 

Ważne dla Towarzystw! 
Nlnlejszem donosimy S/.anownym Roda- 

kom ii objęliśmy tak zwaną 

ATLAS HALL, 
pn. S2-34 K3IMA CŁICA. 

jeet obszerna Ilala do zabaw jako wesel i 
specyalna do posiedzeń, zarazem salon w 
ktfrem mamy zawsze na składzie wybor- 
ne Importowane 1 krajowe wina, likiery i 
cygaru, zawsze świeże piwo, jako tei l'ool 
Taole dla ro/.rywki. 

Polecamy eią 8zanownej Publiczności, 
jesteśmy zawsze potowi nu jej usługi. 

J. ZYK, JAKÓB FRYCA. 

KOSGIUSZKO PHOTO ART GO. 
730 Milwaukee Ave„ taigSS?* 
Fotografio wszelkiego gatunku, matowe i 

sakUco (fęloea). 
Napzą spocyulnośclą cą fotografie nar ślu- 

bnych. Nowoieńeom daiemy w podarunku 
piękny portret ślubuy, wielkości 16x20. 

Oenu zniżona na fotografio dla dzieci. 
Prosząc S/an. Rodakow-i Rodaczki o ła- 

wa poparcie, kreślimy eiq 
Z szacunkiem 

M. MONETA f M. PRCStfSEI. 
Kotu grafie do Ih/.oJ Komunii 

Niechesmy waszych pieniądzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni, 

Jrdno- centowa karta pocztowa. 1 wMze 
lmio i nazwlako 1 adres wyratuj® na niej 
wypisani', pdrowad>.i wam poczty próbką 
D«*ya Szwajcarskiego Wynalazku zn« ąpu- 

Jtvc«»Ko kaw»;iDf»y'g SwfsaCof/eeSiirrnj^ito}. 
laóstwo famllij utywnji) po zamiast La- 

wy, fidyi pruyjepn ))• m«tv jndm funt ka- 
wy wystarczy tak Uiiitro jak tr/y funty ka- 
wy bez tcpn wynakzku. lecz co najwnfc- 
n>ejsz<\ bardzo polepszy eiuak, zupach i 
zdrowotność kawy. 

Steele-Wedeles Co. Dej M'n'f'ę. Co. 
Jedyni Agenci, Fabrykanci, 

Chicago, Illinois. Clcicland, Ohio. 

TALBOT LENNOX. JÓZEF RRONDER, 
T< lefon Mula ŁJIT2 polski zarządca. 

Talbot Lennoit Machinery Go., 
10 So , Clinton St. CHICACO. 

Kupujmy. sprz?dajpn).v, zamiontatny, rł-ppr'-^ 
my i ustawiamy j 7.o«e 1 gaooliuuwe motory (-r- 
griacs). Utrzymujmay wszelkie c::ęśc. i przyr .*>• 
ay, bprzed.ijt.my za gotówką aibo ua ł&tue wy. 
pluty. 

Hala Schoenhofena,] 
Piorwłzorzędna j 
Restauracja 

i Bufet. 

ITal« większo i mniejsze do jj 
przedstawień, balów, wetel 1. 
ol>cliod«iw. i) wie kręgielni*. 

KAKÓL RICHTER, 
878-880 tłilwatótó A78. 

John A. Onn, Prezydent. 
Tueooore Ociikb, Wlcc-pro. i kasyer, 

J u lii.'s B. ScniLLEK, Sekretarz. 

CONRAD SEIPP, 
BROWAR 

27 Ulion I Cottngro Grorc Ar^. 

TELEFOX SOUTH 350. CHICAOO, 

DO UDANIA 
SIE 

Teatru 

niemało się przyczynia 
elegancki program. U- 

sposabia widzów do mi- 

łego przyjęcia występu 
amatorów. 

RZYNIEŚCIE swojo 
następne programy 
do oaszej drukami. 
Zrobimy je jak naj- 
lepiej, dlatego, że 

mamy do ustawienia 
takowych wszelkie 
najnowsze czcionki, 
obwódki, ozdoby, 
Itp.; n co do szybko- 
ści, to przodujemy 
innym drukarniom, 
bo mamy na to ulep 
szone 1 pospieszne 
prasy. 

DRUKARNIA 

DZIENNIKA mmiw, 
141-143 W. Dirtsion St. 

Ofla otwarty co wlecs6r do godt. 8meJ 

DZIENNIK CHICAGOSKI 

Jest jedynym dziennikiem poisklm w 

Ameryce ktflry podaje codziennie aw» 

j§ cyrku lacyf. 


