
Z życia Polaków w Ameryce. 
Z OBJAZDÓW J. E. KS. ARCY- 

BISKUPA SYMONA. 

(Korespondencye ogłoszone wc 

"Wiarusie"). 
Z St. Paul, Minn. 

Dnia i2go lipca, 1905. 
Dziś około godzinyl 6tej stanął 

pomiędzy nami Wielki nasz Brat 

i Ziomek Jego Ekscelencya ks. 

Arcybiskup F. A. Symon. Wiel- 
ka zapanowała u nas radość, kie- 

dy w przeszłą niedzielę zapowie- 
dział nasz nasz Wiel ks-. Pro- 
boszcz przyjazd Jego Ekscelen- 

cyi,ale serca nam biły w piersiach 
jak tarany, kiedyśmy Tego Do- 

stojnika kościoła pomiędzy sobą 
ujtrzeli. Nie mogliśmy Jego Elcsu 

cclencyi tak przywitać jak po in- 

nych parafiach, to tu przed ko- 

ściołem co dopiero skończono za- 

prowadzenie kanałów, ale serca 

nasze niemniej szczerze Go wi- 

tały, a Jego Ekscelencya mógł 
to wyczytać z rozjaśnionych twa- 

irzy. O ósmej godzinie wieczorem 

przeprowadziły komitety bractw 

kościelnych i narodowych Jego 
Ekscelencyę z plebanii do kościo- 

ła. W kościele przemówił do nas 

Arcypasterz bardzo serdecznie. 

Napomniał nasi, byśmy nie zapo- 
mnieli mowy Ojców naszych i zo- 

stali wiernymi kościołowi Św., ber 

tylko trzymając sSę tego prawi- 
dła praojców i ojców: "Kto z Bo- 

giem, Bóg z nim" możemy dojść 
do celu. Po przemówieniu udzie- 
lił błogosławieństwa apostolskie- 
go a potem błogosławił Prze- 

najśw. Sakramentem. 

: Po raz pierwszy witaliśmy 
wśród nas tak wysokiego dostoj- 
nika, lecz, daj Bożp, nie po raz o- 

statni. Życzę w imieniu wszyst- 
kich Jego Ekscelencyi wszelkiego 
powodzenia i powrotu szczęśli- 
wego do stolicy apostoL&kiej, a je- 
żeli Jego Ekscelencyi życzenie, 
iakże powrotu do swej archidye- 
cezyi, z której Go przemocą wy- 
dalono. 

Z Minneapolis, Minn. 
Dnia 14 lipca. 

J. E. ks. Arcybiskup F. A. 

Symon, "który był od wtorku w 

St Paul, przybył we czwarte-k o- 

koło godziny 5tej po południu w 

towarzystwie naszego proboszcza 
Wiel. ks. H. Jażdżewskiego, 
W ile. ks. D. Majera z St. Paul, 
Wiel. ks. J. Pacholskiego z Wi- 

nony i innych księży do naszej 
parafii. Najdostojniejszy Arcypa- 
sterz z wyżej wymienionymi księ- 
żmi zajechali samochodem naj- 
pierw przed plebanię; wieczorem 

dopiero o godzinie 7% komitety 
bractw z procesyą, chłopcy i 

dziewczątka w bieli, z bukietami 
kwiatów w ręku, przeprowadzili 
J. E. z plebanii do pięknie przy- 

strojonego kościoła, gdzie Najdo- 
stojniejszy ks. Arcybiskup od 

stóp ołtarza powitał nas Pola- 
ków, radził budowanie szkół pol- 
skich gdzie by się dlziatwa nasza 

w języku ojczystym kształciła. 

"Przywieźliście rozmaite pamią- 
tki z kraju'' — mówił ks. Arcybi- 
skup, — "to 'krzyżyki, to figurki 
i inne rzeczy,otóż zostawcie dzie- 

ciom waszym tę najdroższą pa- 

miątkę, mowę polską — mówcie 
do nich w domu po polsku a to 

będzie dla nich najdroższą pa- 
miątką". Potem udzielił nam ks. 

Arcypasterz apostolskiego błogo- 
sławieństwa i rozeszliśmy się do 

domów, rozmyślając o tem coś- 

my słyszeli z ueft pierwszego pol- 
skiego biskupa w naszem koście- 
le, który mówił do nas tak zrozu- 

miale, tak od serca, że chciało by 
się częściej siłyszeć słowia takiego 
Dostojnika w języku ojczystym; 
lecz mamy nadzieję, że J- E. o 

nas pamiętać raczy i to co uważa 
za potrzebne dla nas, u Ojca św. 
nam wyjedna. 

Stąd odjechał Jego Elcscelen- 
cya w towarzystwie licznego du- 

chowieństwa do Duluth i Supe- 
rior. 

Z Duluth, Minn- 
Dnia i4go lipca, 1905. 

Jak wiadomo -spalił nam się 
przed kilku tygodniami kościół 

nasz pod wezwaniem Matki Bo- 

skiej Gwiazdy Morza. Od tego 
czasu nabożeństwo miewamy w 

szkole. Ciasno nam i niewygo- 
dnie, ale tymczasem inaczej pora- 
dzić sobie nie możemy. Nabawił 
nas ogromnego kłopotu zapowie- 
dziany przyjazd Jego Ekscelen- 

cyi ks. Arcybiskupa F. A. Symo- 
na, bo gdzie Go tu przyjąć. Szko- 

ła za mała., z kościoła tylko kupa 
gruzów, i opalonych desek, więc 
co robić. Pomyśleli o tem nasi 

Wiel. księża i znalazł się wybieg. 
Dla nas było za daleko na West 

End, zresztą tam nie ma także 

miejsca dla obydwóch parafii; 
talk tedy, żeby wilk był syry .1 ko- 

za cała, Wiel. księża popro.v!i 
Najprzew. księdza Biskupa i ten 

pozwolił nam przyjmować. Jego 
Ekscekrscyę w szWnej hali przy 
katedrze. Tam więc zgotowaliś- 
my tymczasowy przybytek dla 

tego dostojnego Gościa. 
W piątek wieczorem około 

siódmej godziny zaszły bractwa 

w regaliach z chorągwiami i mu- 

zyką na dworzec kolejowy na 

przywitanie Jego Ekscelencyi, 
który przybył do nas koleją 
Northern Pacific z Minneapolis. 
W paradzie przeprowadziliśmy 
naszego Wielkiego Gościa do 

mieszkania biskupiego. Jego Eks- 

celencya jechał powozem zaprzę- 
żonym w cztery dzielne siwki, za 

nim w powozach otwartych je- 
chali księża. Razem z Jego Eks-- 

celencyą w pierwszym powozie 
siedzieli księża proboszczowie J. 
Sroka" L. Laskowski z Duluth, w 

drugim Wiel. ks. Peściń'.-'ki z Ste- 
vens Point, Jakób Korczyk z 

Grand Rapids, Wis., Wiel. ks. 

W. Polaczyk z Hull, Wis. i se- 

kretarz Jego Ekscelencyi, w trze- 

cim Wiel. iks. A. Pochowski i J. 
Pacholski z Winona, Minn. 

O godzinie wpół do dziewiątej 
Jego Ekscelencya przeszedł oto- 

czony gronem księży na sale 

szkolną. Tu go powitał p. Gulcz 

z naszej parafii, przemawiali tak- 
że WTiel. księża proboszczowie J. 
Sroka i L. Laskowski. Reszta 

programu to były śpiewy, dekla- 

macye i jakieś "drills" dzieci po 

angielsku. Najlepiej spisała się ma- 

ła Joanna Gierdal z parafii św. 
Piotra i Pawia. Deklamowała po 

polsku i po angielsku, a tak pię- 
knie, że się to wszystkim bardzo 

podobało, a Jego Ekscelencya ją 
uściskał i w policzek ucałował, a 

potem obdarzył medalikiem z 

Krakowa. 
Na zakończenie przemówił Je- 

go Ekscelencya. Dopieroż to 

wszyscy uszu nadstawiali, aby 
każde słowo usłyszeć i zapamię- 
tać. No może i ktoś wszystko 
spamiętał ale ja nie. Wiem' tylko, 
że co Jego Ekscelencya powie- 
dział było bairdzo piękne. Przyró- 
wnał nas Polaków w Ameryce do 

łodzi otoczonej bałwanami ame- 

rykańskich żywiołów. Widzę, tak 

mówił Jego Ekscel., na tej łodzf 
was Polaków, Wasze dzieci, Wa- 
sze kościoły, szkoły, bractwa i 

księży ale widzę, że ją te bałwa- 

ny zaleją, }eżeli nie będziecie jej 
dobrze pilnowali. 

O godzinie prawic dziesiątej 
pojechał Jego Ekscelencya w to- 

warzystwie księży na Wejst End, 
a my rozeszliśmy się do domów 
naszych z tem przekonaniem, że- 

śmy strasznie słabi do pilnowania 
tej łodzi, o której mówił Jego 
Ekscelencya, ale też z otuchą, że, 
jeżeli tacy mężowie o nas pamię- 
tają jak Jego Ekscelencya, to i 

my nie zginiemy, Polskę uratuje- 
my od wynarodowienia na ziemi 
wolnej amerykańskej, bo i pomcc 
siernika na owej łodzi, na której 
Jego Ekscelencya wszystkich nas 

i nasze wszystko widział, lecz nie 
widział polskiego biskupa. 

Niech Pan Bóg ma Jego Eks- 

celencyę w Swej świętej opiece! 

Z Buffalo, N. Y. 

Środowy "Polak w Ameryce" 
podaje, obok innych, następujące 
wiadomości: 

— We wtorek wieczorem przy- 

byli do naszego miasta: Przewie- ; 

lebny ks. Prałat W. Paukszto, j 
protonotaryusz apostolski i Prze- j 

wielebny ks. kanonik P. Brylski, 
szambelan dworu papieskiego. 
Zaraz po swem przybyciu księża 
prałaci zaszczycili sweini odwie- 
dzinami redaktora "Polaka w A- 

meryce" i spędzili z nim -dłuższy 
czas na pogadance. Obydwaj ci 

dostojnicy pracują tymczasowo 
w dyecezyi Alton. Księża prałaci 
są gośćmi Przewiel. ks. Pitassa, 
rektora parafii św. Stanisława B. 
i M. 

Rozmawiając przez dłuższy 
czas z nimi, przekonaliśmy się, 
że to są kapłani wysoce wykształ- 
ceni i światli i nic małe zasługi 
położyli już dla Kościoła i Ojczy- 
zny, to też pomimo ich stosunko- 
wo młodego wieku, stolica apOf- 
stol;ka obdarzyła ich tytułami i 

godnościami. 
— Detroiczanie i tamtejsze ga- 

zety, rozpytują się na wszystkie 
strony gdzie się podział ks. Jan 
Miller, rektor parafii św. Jadwigi, 
w której to parafii od pewnego 
czasu panują zaburzenia. 

Różni domyślają się miejsca 
pobytu ks. Millera, tam, gdzie 
go właśnie niema. Tymczasem 
ks. Jan Miler siedzi sobie w 

Buffalo, robi wycieczki do Niaga- 
ra Falls i w okolicę i używa za- 

służonego spoczynku. 
— Kapitan policyi Kegan o- 

znajmił Janowi Kapuścińskiemu, 
że Saidlowa wszystko wyznała i 

obecnie policya ma w swych rę- 
kach wszelkie dowody, iż on Sai- 
dla zamordował. Na te słowa Ka- 

puściński załamał ręce, zachwiał 

się na ławce, zzieleniał i runął na 

zemię a potem zsiniałego podnie- 
siono z ziemi i zaprowadzono do 

celi. Policya zaopatrzona w po- 

zwy "subpoenas'' udała ^ię wczo- 

raj do sąsiadów i świadków i za- 

wezwała ich na śledztwo w spra- 
wie Saidla. 

—We wtorek i następnych dni 
zaszło kilka wypadków zasła- 

bnięć z porażenia słonecznego, 
które u niektórych osób zakoń- 

czyły się śmiercią. Ponieważ Po- 

lacy należą do klasy pracującej i 

najwięcej są wystawieni na pracę 
pod gołem niebiem — przeto i 

pomiędzy naszymi rodakami było 
kilka zasłabnięć na udar słonecz- 

ny a nawet trzy wypadki śmierci. 

I tak umarł ria udar słoneczny 
Franciszek Sierocki, mularz z pod 
nr. 57 Mills ul. i o^icrócił małżon- 

kę i 7 dzieci. Sierocki pracował 
przy budowie fundamentów pod 
pomnik Mc Kinleya na Niagara 
Sąuare, gdy nagle około godziny 
4tej po południu zrobiło mu się 
źle, zachwiał się na nogach i ru- 

nął na ziemię. 
Inni robotnicy pośpieszyli mu 

z pomocą i wkrótce potem zabrał 

go ambulans do szpitala River- 

side — lecz Sierocki nie odzyskał 
tam przytomności pomimo ratun- 

ku lekarskiego i w 2 godziny po- 
tem ostatni dech wyzionął. 

Drugi wypadek nagłej śmierci 
naszedł w pewnym szynku na 

Hpst Buffalo. Przybył tam pe- 
wien Polak, którego nazwiska na 

razie nie znamy i zażądał szklan- 

kę piwa dla ochłody. Gdy połowę 
szklanki wypił, padł na ziemię ra- 

żony udaircm serca. 

Trzeci wypadek groźnego po- 
kaleczenia ^>'<oczył mularza 

Skockiego z pod no. 69 Mills ul. 

który podczas pracy rażony uda- 
rem słońca upadł z rusztowania, 
złamał sobie rękę i rozbił bok i w 

groźnym stanie umieszczono go 
w szpitalu. Skockiego żona jedzie 
z kraju wraz z dziećmi do męża. 

— Również zmarł w General 
szpitalu Klemens Kawczyński z 

pod nd. 946 Grant ul., którego w 

żartach uszkodził zgęszczonem 
powietrzem, skierowańem z rury 
na niego w fabryce American Ra- 
diator Co., Stanisław Wichiński. 

Wichiński znajduje się w celi 

policyjnej 13 precynktu i wyto- 
czony mu zostanie proces o za- 

bójstwo. Podług zeznań lekarza 

Dr. Sayles, który operował Kraw- 

czyńskiego — tenże miał uszko- 
dzone płuca, a to z powodu, że 

silny prąd zgeszczonego powie- 
trza wtargnął się przez odzież i 

po pod skórę do wnętrza ciała i 

potargał w nim wnętrzności. Zge- 
szczone powietrze, którego fabry- 
kanci używają do dźwigania cię- 
żarów, ma okropną siłę, a wyra- 
bia się za pomocą pompy pneu- 
matycznej, do której wtłacza się 
powietrze zwykłe i zgęszcza pod 
olbrzymiem ciśnieniem. Nagle ur 

wolnione cząstki powietrza wyla- 
tują rurami z okropną sprężysto- 
ścią, którą porównać można do 

siły wybuchowej dynamitu. 
— W środę rano o godzinie 

ętej odbył się pogrzeb Jana Trzy- 
bińskiego, który znalazł przypad- 
kową śmierć w Emergency szpi- 
talu'. 

Trzybiński leżał w szpitalu od 
kilku tygodni, gdzie mu amputo- 

| wano nogę, pogruchotaną pod- 
I czas pracy w fabryce — i już 

przychodził tak dalece do zdro- 
wia, że w tych dniach miał opu- 
ś»cić szpital. W poniedziałek miał 

J Trzybiński poddać się oględzi- 
nom lekarskim, gdyż starał się 
jak najprędzej wydostać ze szpi- 
tala i w tym celu zabrało go 
dwóch Włochów obsługaczy szpi- 
talnych pod okiem dozorczyni na 

noszach i umieściło w klatce na 

elewatorze, aby go przewieźć na 

górne piętro do laboratoryum le- 

karskiego. — Gdy już elewator 

znajdował się na górnem piętrze 
i dozorczyni wysiadła zoń, oraz 

obsługacze zabierali się do wy- 
niesienia na noszach Trzybińskie- 
go, tenże chcąc im ulżyć, pod- 
niósł się na rękach, powstał na 

nogę, uchwycił się sztaby żela- 

znej i wychylił się z klatki, aby z 

niej wyjść. W tejże samej chwili 
elewator popędził w górę i zgniótł 
Trzybińskiego pomiędzy podłogą 
elewatoru, a sufitem korytarza na 

miazgę, wgniatając kręgosłup i 

głowę w resztę tułowia tak, że 

kości i ciało z głowy pomieszały 
się z mięsem z nóg i cała ściana 

pod sam sufit strychu, gdzie ele- 

wator zatrzymał się, była obryz- 
gana szczątkami ciała i bryzgają- 
cą krwią z poszarpanego na ka- 

wały tułowia. Przeszło trzy go- 

dziny upłynęło, zanim przywoła- 
nym mechanikom udało się oczy- 
ścić elewator z krwi. — Wypadek 
ten zaszedł z winy zarządu szpi- 
tala, który nie utrzymuje wykwa- 
lifikowanego konduktora do ele- 

watoru. Owa sztaba żelazna, za 

którą pochwycił Trzybiński, 
chcąc sobie dopomódz jako kale- 

ka o jednej nodze do wyjścia z 

elewatorui, była właśnie owym 
kablem elewatoru, za którego po- 
sunięciem elewator nabrał ruchu. 

Trzybiński liczący 43 lat, osiero- 

ca rodzinę złożoną z żony i 5 
dzieci, które mają słuszńy powód 
pociągnąć zarząd szpitala do od- 

powiedzialności i odszkodowania 
za utratę męża i ojca rodziny. 

Z Detroit, Mich. 

"Dziennik Polski" donosi: 
Rzadko, ale za to z przyjem- 

nością notujemy wypadki odzna- 
czenia Polaków. W tych dniach 
znowu został odznaczony jeden 
— jest nim Władysław Bednarek, 
syn znanego obywatela zamiesz- 

kałego przy Myrtle i 23 ulicy. O- 

trzymał on zaszczytną posadę w 

nowo otworzonej filii banku De- 
troit Savings, na rogu Jackson i 

Dix ulicy. 
Władysław Bednarek ukończył 

dopiero 21 rok życia. Pierwsze 
nauki pobierał w Seminaryum 
Polskiem, potem udał się na kurs 

studyów byznesowych do "lJe- 

troit Business University". Po u- 

końc2feniu tego kursu, p. Bedna-/ 
rek pracował w ofisie Dr. Reed 

Cushion Shoe Storę, przeszło rok 
i pół. Przed miesiącem i pół, p. 
Bednarek dostał posadę w banku 
Detroit Savingis Bank, zaś gdy 
zarząd tego Banku pobudował fi- 

lię przy rogu ulic Dix i Junction, 
którą otworzono w sobotę i5go 
lipca br., p. Bednarek został prze- 

sadzony do tej filii, aby tam, zna- 

jąc polski i niemiecki język, mógł 
dopoinódz swym rodakom, któ- 

rzy tam swe oszczędności będą 
składali. 

Zaraz pierwszego dnia w no- 

wym banku 85 depozytorów zło- 

żyło swe oszczędności — znak to 

bardzo pomyślny. 
Młodemu p. Bednarkowi ży- 

czymy powodzenia — ma on pię- 
kną przyszłość przed sobą. 

— Pan Fr. Pudłowski, młodzie- 

niec dobrze wszystkim znany na 

Stanisławowie w St. Louis, Mo., 
został przyjęty do Kenrick Semi- 

naryum. Pan Fr. Pudłowski skoń- 

czył z pochwałami kursą klasycz- 
ne w Detroit i obecnie będzie się 
uczył w tamtejszem seminaryum 
na księdza dla dyecezyi St. Loui- 

skiej. 
— W poniedziałek wieczorem 

i około godziny 7:30 dwaj polscy 
chłopcy: Franciszek Wiza i W. 

Frąckowiak poszli sobie na wese- 

le bez zaproszenia, które się od- 

bywało przy ulicy Riopelle, po- 

między Willis i Superior. Natu- 

ralnie nie podobało to się zapro- 

szonym gościom. Wszczęto kłó- 

tnię i może byłoby przyszło do 

większych awantur, gdyby nie 

policyant Lindke, któremu z wiel- 

ką trudnością udało się wyprowa- 
dzić ''nieproszonych". W kilka 
minut później ci chłopcy targnęli 
się na policyanta i chcieli mu skó- 

rę wytrzcpać. Ale ten przy pomo- 

cy innych obywateli zdołał ich a- 

resztować. Sędzia Stein skazał 

każdego na $5 kary albo 6 miesię- 
cy do domu poprawy. Ktoś ulito- 
wał się nad Frąckowiakiem i za- 

płacił karę. Wiza siedzi w więzie- 
niu i czeka na miłosierdzie swych 
przyjaciół. 

Z Płatte, Minn, 
Do "Wiarusa" piszą: 
Bogu dzięki urodzaj u nas za- 

powiada się dobrze mimo wiel- 

kich deszczów. Gorące powietrze 
bardzo wiele pomogło, dla tego 
spodziewamy się obfitego żniwa, 

aby nas tylko grad nie nawiedził. 
Z naszą parafią jak było tak jest. 
Raz na miesiąc i to w tygodniu 
może nas odwiedzić Wiel. ks. 

Rękosiak z Little Falls, za co je- 
steśmy mu bardzo wdzięczni, że 

nas biedne sieroty nie wypuszcza 
ze swej opieki. Skoro wiadomość 
dostaniemy, że Wiel. ksiądz w 

kościele, to zaraz tłumnie śłpie- 
szymy na nabożeństwo, bo przez 
17 niedziel jużeśmy nic nie mieli. 

Gdy Najprzew. ks. Biskup był 
w Little Falls we francuzkim ko- 

ściele, to się od nas z Platte pu- 
ściła deputacya z prośbą, o księ- 
dza; mamy wszędzie daleko, to 

nam ciężko być bez pasterza, ale 

<lepu/taci nasi nie nic wskórali, bo 

każdemu wiadomo, że ostatniemu 
księdzu jesteśmy za przeszło 
rok pensyę winni. I tak się mało 

kto o to u nas troszczy, a prze- 
ceż żaden ksiądz nie chce wia- 

trem żyć, albo swoje pieniądze 
wykładać na utrzymanie. U nas 

ludzie chcieliby mieć wszystko i 

pięknie i huczno, ale .za darmo, 
bo inaczej skarżą na księży 

gdzie mogą. Cała bieN(ja, że mię- 
dzy nami są adwokaci i proceśni- 
cy, to oni gdy dadzą na rok 3 lub 

4 dolary za siedzenia, to już na- 

krzyczeć się nie mogą, ile to oni 

ciężarów nie ponoszą, a to wszy- 

stko humbug. Najprzew. ks. Bi- 

skup ani słyszeć nie chce by stale 

ksiądz w Platte przebywał i mó- 

wił, że kiedy mieli jednego stałe- 

go, to nie powinni byli go żreć i 

mieli mu una utrzymanie płacić, 
a za darmo księża nie są obowią- 
zani pracować. W tym roku nie 

było pikniku, bo się był nie udał. 

Ludzie szydzą po prostu z gospo- 
darki piknikowej, bo tamtego ro- 

ku przecie zrobiono 60 doi. roz- 

chodu a 45 doi. przychodu czyste- 
go. Wszak to kpiny. Umieli ad- 

wokaci i adwokatki rachować 

swoją fatygę. 
o 

Główna podstawa szczęścia. 
Musimy mieć zdrowy orga- 

nizm. Bez zdrowia nie ma szczę- 

ścią. Jeżeli jesteście chorzy, pier- 
wszymi' 'krokiem jest uregulowa- 
nie systemu. Nieczysta krew mu- 

si być odżywiona i jej wadliwa 

cyrkulacya przyśpieszona. Do o- 

siągnięcia tego celu nie znamy 

lekarstwa, Ictóreby się cieszyło 
takiem powodzeniem', jak Dra 

Piotra Gomozo. Piszcie do Dr. 

Peter Fahrney & Sons Co., 112— 

114 So. Hoyne ave., Chicago, 111. 

AJ.KWńSiGROCH, 
Agent ubezpieczenia od ognia, 
Członek Fire Underwriteri A«ocl*tioi». 

A SEKUIiUJĘ od ognia w najlepazycl 
kompaulitch — wyrabiam wazelkif 
papiery lagalM. 

165 W. Blacblmnk St., CHICAGO, 1LL, 
TELEFON HONBOE 842. 

Niechcemy waszych pieniędzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni, 

Jedno-centowa karta pocztowa, i wasze 
imia i nazwisko i adres wyraźnie «a uiej 
wypleane, sprowadzi wam pocztą próbkę 
Deya Szwajcarskiego Wynalazku zaeiępu- 
jaceeo kawą(Dey'B SwissCoffeeSurrogate). 
Mnóstwo familij używają go zamiast ka- 
wy, gdyż przy jego pomocy jeden funt ka- 
wy wystarczy tak długo jak trzy fuuty ka- 
wy bez tego wynalazku, lecz co najważ- 
niejsze, bardzo polepszy smak, zapach i 
zdrowotność kawy. 

Steeie-WedelesCo. Dej M'nTg. Co. 
Jedyni Agenci, Fabrykanci, 

Chicago, Illinois. CleveUnd, Ohio. 

Nowożeńcom 
umebluj; cele 
pomieszkanie 
od A do Z 
za gotówkę lub na łatwe 

wypłaty po cenach cokol- 
wiek niższych niż gdziein- 
dziej. 

A. F. LAKÓWKA, właśo., 

The American 
Furnitnre Słore, 
W75—1077 MILWAUKEE AYE, 

blizko Lincoln nlicj. 

F. PAMM, 
Kraków, Zielona 8, 
EUROPE-AUSTRIA. 

wyeyła sławne w całym świecie znane ze- 
garki kieszonkowe Hugłtn'>fn»»e dokładnie 
na minutą uregulowane, 2 dolary. Te um« 

prawdziwe pateutowane. 4 dolary. Te sa- 
me z 3nia srebrnemi kopertami orządow- 
nłe ptemplownne, 5 dolarów. Te same pra- 
wdziwe patentowane, 7 dolarów. Łańcu- 
szki srebrne urządownie atemplowane, 1 
dolar; mocnlejazy, 1^ dolara, bardzo mo- 

cny, 2 dolary. 

Przy obstalunku należy kwotą przysłać. 
Opłata od paczki wynosi do Ameryki 60c. 

Na żądanie wysyłam darmo opłatnle 
wielki cennik ilustrowany, zsopatrzony 
1000 rvsunkaml zegarów, wyrobów jubi- 
lerskich, towarów chińskiego srebra i 
przyborów do zegarków i narzędzi zegar- 
mistrzowskich. 

Wypożyczam asa©t 
ieżeli chcecie pieniędzy i przyjaciela, przyjdźcie 
do mnie, wypożyczam własne iwoje pieniądza na 
meble, fortepian, konie i wozy, bez zabrania ta- 
kowych z waszych rąk. Dam cwarancyę, leżeli 
chcecie, te waeze meble nie b^aą ubrane z domu, 
gdyż ja wypożyczam pieniądze, aby odbierać pro- 
cent, a nie nżebr zabierać sprzęty. Dlatego nie 
potrzebujecie obawiać się o wasze meble i t. p. 
Moją epecyalnością jest wypożyczanie od $20 do 
$2001 mogę je wam dać tego samego dnia, w kt>V 

Srym je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy. 
łaty albo też tylko procent a euma może stać tak 
ługo jak wam eią bćdzie podobało. Jeżeli teraz 

potrzebujecie pi-niędzy, to ja wain je poZyczę, 
albo ieźelib*ście chcieli zapłacić co#cio winni, to 
przyjdźcie do mnie i rozmówcie rię ze mną, • 

przekonacie się, że ze mną łatwy jest interes do 
uittwieou, A FRENCH, K Dearborn SŁ 

PoiMIU. J. K0I1AI.SKI. 1'nl.kl KWh 

INDUSTRIAL 
SAYINGS BANK, 

652 BLLE ISLAND AYENUE. 

jjjj Założony 1800 r. j| 
Płaci 3 procent od pienię- 
dzy w banku złożonych. 

Majątek wy- 
nosi przeszło 

8500,000 

Otwarto w Sobotę wieczorem 

aż do godziny 8mej. 

Składajcie swe oszczędności 
n nas. 

Nickp-Rate 
Ż»Jt"T'łl 
•łjpńrona- 
Djfh rrn 

pa poeią' 
jacn. 

Trzy Kkaprees — Pocili na WecliAd, w ka2dv 
dzień roku 1'ullmanoirgkl* Wagouy SYplitltd 
przy wsxystk!ch pocijyęach. W»Kony dlaTiaus" 
Kontyuentalnycb Turystów opuszczają CŁicaro 
trzy razy w tygodniu: we wtorki l soboty o 2::<0 
po południu; w środy o 10:35 v. r»na. Z Chi- 
cago do Bostonu bez przesiadania. Nowocze- 
•ne Wagony Jadalne w których daje »l^obia<tr 
podług lana osobowo—klubowego, z eeuaml <-4 
Sic do $1.00; jakote2 obałuei} a lacarte. H«**pi»- 
średnia komi:nikacva do F<>rt Wiyue, FindUy, 
Clereland, Erie, lłufl*lo, Rocimi-ter, SyrHCus#. 
łJlnfrh«raton, Scranion, New Yotj, Jioston I 
wszelkich miejscowości wicbodnkh. Raty zaw» 
»eo uajntósne. Alurzyoi —portyerzy w un formach 
ku obsłudze wszystkich pullman — pasaterów. 
Jeżeli zamiorzacie uda^ a!q n« Wtchód, y.gioieii 
si j "O nalblin-f ao Ajr«nti» Biletowego, lub pisz- 
cie do JOHN X. CAI.AIIAN, Gon i Agent. 

113 Adms bt., Chicago III. 

KOSCIUSZKO PHOTO ART CO. 
730 Milwaukee Ave„ fcuSv«y^£obl# 
Fotografio wszelkiego gatunku, matowe i 

szklące (glosa). 
Narzą epecralnoiclą f>ą fotografie oar ślu- 

bnych. Nowożeńcom dajemy w podarunku 
piękny portret ślubny, wielkości I6x!X). 

Cena zniżona ila fotografie dla dzieci. 
Prosząc S/.an. Kodaków i Rodaczki o ła- 

wę poparcie, kreślimy sią 
Z szacunkiem 

X. MONETA i X. PRUSTŃSKI. 
$53^Fotografie do lstej Komunii Sm."*"® 

TEL. MONROE 2430. 

L RONOWSKA,Akuszerka 
627 Milwaukee Aveoue. 

UWAGA! Jestem napowrót c 

Iowa. 


