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PRZYJĘCIE J. E. KS. ARCY- 
BISKUPA SYMONA 

w Cleveland, Bersa, i Youngs- 
town, Ohio. 

(Sprawozdanie "Kuryera ohio- 

skiego"). 
We czwartek rano w towarzy- 

stwie księży Kolasińskiego, Su- 

plickiego, Rzadkowolskiego, Red- 

mera, Wilka, i Fołty oraz czte- 

rech obywateli świeckich z Cle- 
veland. Podróż była nadzwyczaj 
burzliwa, dlatego okręt spóźnił 
się przeszło o dwie godziny i 

przybył dopiero o godz. yej wie- 

czorem. Na doku oczekiwali do- 

stojnego Gościa księża Ćwiąkała 
i Orłowski. Tu czekały już po- 
wozy, którymi udano się do para- 
fii śiw. Jana Kantego. Przy mo- 

ście oczekiwały wszystkie towa- 

rzystwa tej parafii i w uroczy- 

stym pochodzie udano się na ple- 
banię, a następnie do kościoła, 
gdzie drogi nasz Gość miał krót- 

ką przemowę i udzielił zebranym 
błogosławieństwa. Po nabożeń- 
stwie udał się Wysłannik papie- 
ski do rezydencyi Najprzew. ks. 

biskupa Horstmana, gdzie prze- 
nocował. 

W piątek po południu specyal- 
nym tramwajem elektrycznym, 
w towarzystwie księży udał się J. 
E. ks. Arcyb. Symon do Berea, 
O. Tu na głównej ulicy czekały 
Go liczne towarzystwa parafialne 
i powozy, którymi udano się na 

plebanię a następnie do kościoła, 
gdzie Dostojny Gość wygłosił 
prześliczne kazanie i udzielił ze- 

branym błogosławieństwa papie- 
skiego. Po nabożeństwie długo 
we wieczór rozmawiał z obecny- 
mi. Mała ta parafijka bardzo Mu 

się podobała. Całą sobotę spędził 
w Berea oddychając świeżem 

wiejskiem powietrzem. Dopiero 
wieczorem specyalnym tramwa- 

jem wyruszył z powrotem do 

Cleveland. Tu na bąuare czekaio 

nań 15 powozów i konnica, która 

eskortowała go do parafii święte- 
go Stanisława. Na Broadway cze- 

kały towarzystwa, które z lam- 

pionami w ręku przy odgłosie 
dwóch muzyk, wśród nieprzeli- 
czonych tłumów publiczności 
przeprowadziły Go do parafii św. 

Stanisława. Cały pochód składa- 

jący się z przeszło 1500 osób o- 

świetlony różnobarwnemi świa- 
tłami wyglądał imponująco. Nie- 

daleko od kościoła wznosiła się 
prześliczna brama tryumfalna, a 

ulica, którą przechodził pochód 
była wspaniale dekorowaną. Ko- 
ło kościoła zgromadziły się liczne 

tłumy ludu pragnącego ujrzeć ro- 

daka Arcybiskupa. Przy wstępie 
na plebanię powitały J. E. dzieci 
szkolne' i bractwo dziewic, a 

dwie dziewczynki wygłosiły mo- 

wę powitalną, na którą On ser- 

decznie odpowiedział. W kościele 
ks. Arcybiskup miał krótką ale 

rozczulającą przemowę, w której 
dziękował za serdeczne przyjęcie 
i napominał do poszanowania mo-' 

wy ojczystej, poczem udzielił ze- 

branym błogosławieństwa apo- 
stolskiego. 

Po przenocowaniu u Wiel. ks. 

Rosińskiego udał się do parafii 
Najsłodszego Serca Jezus gdzie 
odprawił cichą mszę świętą i u- 

dzielił zebranym błogosławień- 
stwa a następnie powrócił do ko- 

ścioła -św. Stanisława. Tu wysłu- 
chał uroczystej mszy św. celebro- 

wanej przez ks. Józefa Biedę z 

zakonu OO. Jezuitów, któremu 

asystowali jako dyakon ks. Dop- 
pke, jako subdyakon ks. Klafko- 
wski, jako dyakoni honorowi 

księża Miller i Suplicki. Po e* 

wangelii J. E. ks. Arcyb. Symon 
wygłosił kazanie na temat o mo- 

dlitwie. Kładł on nacisk na sku- 
teczność modlitwy. Wszystkie 
dzieci kościoła katolickiego na 

ca!łym świecie łączą się w modli- 

twie, która musi być miłą Bogu, 
bo pochodzi ze złączonych serc 

chrześcijańskich. Dostojny ka- 

znodzieja ubolewał dalej nad ty- 

mi, którzy oderwali się od ko- 

ścioła katolickiego, przestali byc 
z nim w łączności a, przez to s«- 

m© nie mogą, korzystać ze współ- 
Bej modlitwy. Sakramenta jakie 
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przyjmują są świętokradzkie.mo- 
dlitwy ich bluźniercze przeciw 
Stwórcy. W dalszym ciągu pole- 
cił się modlić za tych obałamuco- 
nych braci, aby ich Bóg oświecił 
swą łaską i aby się pod wpływem 
tej łaski boskiej nawrócili. Popo- 
łudniu o godz. 3ciej znów w uro- 

czystej procesy i eskortowany 
przez konnicę, udał się Dostojny 
Gość do parafii sw. Kazimierza, 
gdzie również miał krótkie kaza- 
nie i błogosławił zebranym po- 
czerń udał się do rezydencyi bi- 

skupiej. 
W poniedziałek rano koleją w 

towarzystwie księży Suplickiegó, 
Rosińskiego, Piotrowskiego, 
Wilka i trzech delegatów świec- 

kich wyjechał koleją do Youngs- 
town, Ohio, gdzie pomimo, że 

parafia ta jest małą i że to był 
dzień roboczy, przyjęto go nad- 

zwyczaj okazale. W tamtejszym 
kościele odprawił cichą mszą 
św. i udzielił błogosławieństwa 
papieskiego a popołudniu w to- 

warzystwie księży Smełsza, Gó- 

rzyńskiego i Kubackiego, wyje- 
chał do Pitfcsburg, Pa. 
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ODEZWA 
do Kadetów Polskich w Ameryce! 

Drodzy Bracia i Towarzysze 
broni! daty ostatnie zaznaczyły 
się wśród naszej emigracyi obja- 
wami dążeń, mających na celu. 
jaknaj większe skoncentrowanie 
sił narodowych, w celu podjęcia 
poważnej masowej akcyi polity- 
cznej. Myśl łączenia się do wspól- 
nej pracy obudziły w umysłach 
polskich wypadki polityczne w 

Polsce, spowodowane wojną ro- 

syjsko japońską, do działań zaś 

aktualnych w tym kierunku po- 

pycha społeczeństwo nasze prze- 
czucie odegrania tej wielkiej roli 

politycznej, jaka dla narodu na- 

szego zdaje się zbliżać. Łączność' 
jest więc obecnie ideą w prakty- 
cznem zastosowaniu, ideą wielką, 
której doniosłość dopiero przy- 
szłość wykaże. Aby ten młody i 

ożywczy prąd jaknajbardziej wy- 

korzystać dla dobra naszej Oj- 
czyzny, Związek Młodzieży Pol. 
w Am. odzywa się do Was Bra- 

cia Kadeci, powołując WTas do 

łączności pod sztandarem Z. Mł. 

P., który to związek jest jedyną 
polityczną-wojskową organiza- 
cyą młodzieży w Stanach Zje- 
dnoczonych. Aby wykazać konie- 

czną potrzebę takiej łączności, za- 

znaczamy iż tak towarzystwa ka- 

deckie, jak i Związek Mł. Pol. 

mają charakter wojskowy, to jest 
cecha wspólna. Pozatem Z. Mł. 

P. zajmuje się politycznem wy- 
rabianiem młodzieży związkowej, 
czyli propaguje samokształcenie. 
Trzeciem zadaniem organizacyi 
jest budzenie patryotyzmu wśród 

szerszych mas młodzieży, repolo- 
nizowanie zamerykanizowanych 
i pozyskanie ich powrotnie dla 

sprawy polskiej. Wiadomo nam 

iż w towarzystwach kadeckich 

■nietylko rozmowa prywatna, lec2 
nawet mustra wojskowa prowa- 
dzi się przy pomocy jeżyka an- 

gielskiego przeważnie. 
Związek Młodzieży Polskiej, 

na zasadzie prawa, nadanego mu 

w inkorporacyi, zakłada po wszy- 

stkich osadach polskich, o ile mo- 

że, wojskowe towarzystwa mło- 

dzieży, dając im regulamin oraz 

taktykę wojskową w języku pol- 
skim, specyalnie na ten cel dru- 

kowaną i podług najnowszych 
podręczników wojskowych uło- 

żoną. Towarzystwa kadeckie,' o 

ile zechciałyby się ze Zw. Mł. P. 

połączyć, pozyskałyby dla siebie 

ten sam regulamin i to urządze- 
nie, jakie w rzeczywistej organi- 
zacyi wojskowej w czasach obe- 

cnych jest wymaganem. 
i A •'więc Towarzysże Kadeci, 

jeżeli dążycie rzeczywiście do 

wydoskonalenia się wojskowego, 
stawajcie in gremio pod sztan- 

darem Zw. Mł. Pol., a pierwszy 
rok wspólnej z nami pracy wyka- 
że Wam korzyść tego kroku. Ha- 
słem naszem jest ''Jedność"! Po- 

każmy V. czynie hasło to nie 

jest dla nas pustym dźwiękiem. 

Dobro Ojczyzny naszej, rozwój 
pracy narodowej wymagają od 
nas łączności, stworzenia tego 
wspólnego ogniska, przy którem 

wszyscy pracować mamy. Za- 
miast więc osłabiać siły narodo- 
we przez tworzenie nowych or- 

ganizacyj, łączcie się z tą, która 

już istnieje, która niejednokrotnie 
wykazała pożytek swej pracy, a 

na utrzymanie której złożyło się 
poświęcenie wielu sił młodych i ! 

szlachetnych. Czeka nas wielka 

praca! Brak nam instruktorów 

wojskowych, brak -szkoły woj- 
skowej* a więc łączmy się do 

wspólnej pracy a to co dziś jest 
niemożliwem, przy łącznośici ła- 
two da się urzeczywistnić. 

Niech żyje połączenie towa- 

rzystw kadeckich ze Związkiem 
Młodzieży Polskiej! Niech żyje 
jedność!! 

Braterstwo i -Pozdrowienie 
za Zarząd Generalny Z. M. P. 

S. Łempicki, 
sekr. gen. Z. M. P. 

720 W. 18 str., Chicago, 111. 
P. S. Towarzystwa Kadeckie, 

które zechcą się z nami porozu- 

mieć, raczą się zgłosić do powy- 

żej podpisanego. 
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Z Filadelfii. 

Czytamy w "Gwieździe": 
W niedzielę d. 20 b. m. nastąpi- 

ło zapowiedziane poświęcenie no- 

wego Polskiego Rzymsko Ka- 

tolickiego kościoła św. Wojcie- 
cha- przy Allegheny ave. i Tho- 

mas ul. 

Już od samego rana roiło się 
"na Richmoniu" od ludzi; człon- 

kowie różnych Towarzystw spie- 
szyli na miejsce zebrania. Do 

plebanii nadjeżdżać poczęli tutej- 
si i pozamicjscowi księża. Punkt 

0 godz. 9 wszystkie Towarzy- 
stwa, były zgromadzone w ha- 

lach Wojciechowicza i Heimsa, | 
skąd wyruszyły i ustawiły się na 1 

Allegheny ave. i Belgrade ulicy. 
Tymczasem na plebanię przybył 
J. Ekscelencya Przewielebny Bi- 

sknp Prendergast z asystencyą 
1 uroczyście przez Towarzystwa 
wprowadzonym został razem z 

zebranem Duchowieństwem do 

nowej świątyni. Kościół cały, 
przybrany w zieleń i kwiaty, za- 

pełniony po brzegi ludźmi przed- j 
stawiał widok cudownie piękny. 
Po uroczystem -dokonaniu aktu 

poświęcenia przez Przewielebne- j 
go ks. Biskupa Prendergąstą, 
Wiel. ks. Maryan Kopytkiewicz z 

parafii św. Jana Kantego na 

Bridesburgu z asytencyą odpra- 
wił M«szą Św., zaś jeden z obe- 

cnych Wiel. O. Misyonarzy wy- 

głosił piękne kazanie. Prawie j 
wszystkie Towarzystwa cywilne 
i wojskowe tutejsze wystąpiły in 

corpore, a oprócz tego Towa- 

rzystwa z Manayunku, Chester, 
Camden i Wilmington, Reading 
i innych pobliskich miejscowo- 
ści. 

Na wyszczególnienie zasługu- 
ją następujące Towarzystwa: 
Rycerze św. Kazimierza z Mana- 

yunk, Gwardya Litewska i Strzel- 

cy św. Władysława z Bridesbur- 

ga, Rycerze ślw. Michała przy pa- 
rafii św. Wojciecha, Rycerze św. 
Kazimierza przy parafii świętego 
Wawrzyńca, Gwardya Puław- 

skiego z Manayunku, Krakusy 
św. Jadwigi z Bridesburga, Ka- 
deci przy parafii św. Wawrzyń- 
ca, a przedewszystkiem Strzelcy 
św. Michała Archanioła i Ryce- 
rze Matki Boskiej Leżajskiej, 
którzy stanowili eskortę honoro- 

wą przy wprowadzeniu Przewie- 

lebnego ks. Biskupa do kościoła. 
Ob. A. Kożuchowski, jako ma- 

jor Strzelców i pułkownik kor- 

pusowy, miał dowództwo nad 

wszystkiemi Towarzystwami 
wojskowemi i wywiązał się z 

swego zadania w sposób wszyst- 
kich zadawalniający. Ob. Woj- 
ciechowicz w imieniu Komitetu 

przyjmował Towarzystwa przy 
wejściu do kościoła. 

Po zakończeniu mszy św. To- 

warzystwa udały się napowrót na 

hale Heimisa i Wojciechowicza, 
gdzie przyjmowano je ze staro- 

polską gościnnością. Za stara- 

niem ob. Wojciechowicza i Koł- 

ka, niczego tam nie brakło dla 

wspólnej uciechy. Jako członko- 
wie komitetu już na kilka tygo- 

: dni przedtem chodzili ci wiarusy 
po biznesistach i brówarnikaęh, 

ażeby zbierać dobrowolnie ofiary 
na ten cel przeznaczone. Sama 
firma Weissbrod i Hess ofiaro- 
wała 3 beczki piwa, to też wszy- 

stkiego było podostatkiem i ba- 
wiono się ochpczo. 

Notując doniosły ten fakt, w 

historyi philadelphijskiej Polonii, 
zaznaczyć musimy, że praca pro- 
boszcza par. św. Wojciecha, Weil. 
ks. Mąkiewicza, jest zadziwiają- 
cą. On to prawie z niczego w 

niespełna ośim miesięcy stworzył 
parafię, i wraz z komitetem nie- 
utrudzonym był w doprowadze- 
niu tego wzniosłego dzieła do 
tak szybkiego i pomyślnego re- 

zultatu, to też pewni jesteśmy, że 

pod takim pasterzem parafia św. 

Wojciecha wciąż będzie wzrasta- 

ła i rozwijała się ku czci i chwale 

Boskiej i na pociechę ludzkości. 
Cześć więc tym wszystkim, 

którzy choćby drobnostką przy- 
czynili się do stworzenia tego 
działa, cześć tym, którzy przyby- 
li, by uświęcić dzień ten radosny 
dla tutejszej Polonii, cześć To- 

warzystwom, Wiel. Duchowień- 
stwu, komitetowi Budowy,, a 

szczególniej cześć Wiel. ks. Mą- 
kiewiczowi i serdeczne życzenia, 
aby Wszechmocny Bóg udzielił 
mu siły ku dalszej pracy w świą- 
tobilwym jego zawodzie. 

O godz. 8 wieczorem odbyły 
się uroczyste nieszpory w nowej 
świątyni i zarazem rozpoczęła się 
misya, która trwać będzie przez 
dwa tygodnie. Pewni jesteśmy,że 
wszyscy prawie katolicy z misyi 
tej będą korzystali. Prawie wszy- 
stkie tutejsze gazety angielskie 
poświęciły obszerne artykuły tej 
uroczystości, z wizerunkami ko- 

ścioła i zebranej publiczności, I 

wychwalając energię, pracę i 

szczery katolicyzm tutejszej Po- 

lonii. / 

Z Virginia, Minn. 
Do "Wiarusa" pisza z Virginii, 

Minn. 
W Yirginii zan uszku je około 

60 rodzin polskich, które, są 

porozrzucane pomiędzy innonaro- 

dowcami. Dotąd nie mieli oni 

swego własnego kościoła, dopie- 
ro teraz im Pan Bóg dopomógł 
że sobie pobudowali świątynię i 

mają własnego p°lskiego księdza 
w osobie wiel ks. proboszcza 

Michała Singer, którego wszyscy 

polubić, a który im piękne kaza- 
nia prawi. Głównym fundatorem 

nowego kościoła jest p. J. F. Mu- 

siał, dobry katolik i prawy wia- 

rus, z którego powinni drudzy 
brać przykład. Z czasem i ta no- 

wa parafia będzie lepszą, bo każ- 

dy Polak chętniej dąży do ko- 

ścioła, aby usłyszeć Słowo Boże 

wykładane w swej ojczystej mo- 

wie. — Nic dziwnego że kumo- 

szki schodziły się do swych są- 

siadek i przy szklaneczce piwa o- 

brabiały innych, podczas gdy mę- 

żowie ich w fabrykach ciężko 
pracują, boć i cóż miały robić. 

Pan J. F. Musiał jest właści- 
cielem wielkiej pracowni krawie- 

ckiej tylko że Polacy, jak to zwy- 

kle, chodzą kupować do żydów, 
chociaż żydzi z boku na nich plu- j 
ją, Polacy piją ich brzydki tru- 

nek — żydzi zaś do Polaków idą 
wtenczas tylko, gdy ich potrze- 
bują. — W Yirginii ma wyszynk 
rodak nasz p. Marcin Musiał, Po- 

*, lacy powinni swego poprzeć, a 

nie żyda lub innonarodowca. 

Z Cleveland, O. 
— Dwóch rzezimieszków we- 

szło w zeszły czwartek wieczo- 

rem do domu Karola Schultza p. 
n. 55 Scotville ave. i zabrało bry- 
lanty wartości $320. Policya już 
obu ma pod swoją opieką. 

— Zwłoki 17-letniego Jana Jan- 
kiewicza znaleziono przy torach 
kolei Lake Shore niedaleko 
Rockport we wtorek. Przy zabi- 

tym znaleziono cyrkularze róż- 

nych zakładów naukowych, oraz 

kilka listów z prośbą do różnych 
kompanij kolejowych o pracę. 

Wuj zabitego,Fransiszek Kukow- 
wski powiada, iż zabity sio*strze» 
niec miał wielką chęć do nauk i 

nie chciał słuchać rad wuja, któ- 

ry naganiał go do jakiejkolwiek 
pracy, ale chciał dostać jakie za- 

trudnienie, które pozwalałoby mu 

w godzinach wolnych oddawać 

się naukom. W tym celu puścił 
przed kilku dniami dom, poszu- 

kując za odpo wiedniem zatru- 

dnieniem. Pogrzebem zabitego 
zajął się ojciec ubogich, bo wuj 
oświadczył, że nie jest w stanie 

go pochować. 
— Adam Bajer, który przed 

kilkoma dniami zamordował swą 

żonę w Berea, O., a obecnie znaj- 
duje się w tutejszem więzieniu, 
stanowczo nie chce przyjąć ża- 

dnego pożywienia i zachodzi o- 

bawa, iż rozmyślnie chce się za- j 
głodzić na śmierć. Gdy go przy- j 
prowadzono do celi więziennej, I 

pierwszą noc, chodził wzdłuż i 1 

wszerz swego więzienia, a nad ! 
ranem usiadł na tapczanie i 1 

wsparłszy głowę na ręku, sie- 

dział nieruchomie. Trzeci już 
dzień, jak nie chce nic jeść i sze- 

ryf ma obawę, że więzień jesz- 
cze przed ukończeniem procesu, 
pozbawi się życia głodem dobro- 

wolnym. 
— Marya Dolska, licząca lat 

17, zam. przy ul. Pearl pn. 495, 
zabawiała się w pewnym ogród- 
ku wieczorem ubiegłej niedzieli 
w towarzystwie niejakiego Chas. 

Ebnera. Późno już było, jak po- 
wracali do domu, a znajdując się 
na osamotnionem miejscu na 

Downer ave., Ebner rzucił się na 

swą towarzyszkę, ubezwładnił i 

zabrał jej $1.91. Ebner został a- 

resztowany i stawiony pod kau- 

cyą $1,000 aż do isprawy. 
— Jan Jarikowicz, zam. przy 

ul. Sebert, znaleziony został na 

kolei zupełnie zmiażdżony przez 

pociąg. Jankowicz prawdopodo- 
bnie popełnił samobójstwo, gdyż 
od niejakiegośl czasu zdradzał 
zboczenie umysłowe. Pracy nie 

chciał się jąć nigdy, a tylko za- 

głębiał się wiecznie w książkach, 
pochłaniając je dniem,i nocą. 

o 

Zaraźliwe mleko. 
W wielu wypadkach letniej 

biegunki znaleźli lekarze przy- 

czynę choroby w nieczystem i 

zaraźliwem mleku. Nietylko dzie- 

ci ale nawet i dorosłe osoby zapa- 

dają na tę chorobę, pośród mno- 

gich przyczyn której zachodzi ta- 

kże picie nieczystego mleka. Pod- 
czas upałów cierpiący nie trawi 

pokarmów tak prawidłowo jak 
w porze chłodniejszej i stąd po- 

wstają chorobliwe niedomagania. 
Jeżeli więc nie zastosuje się 
środka na usunięcie zaburzenia 

kiszkowego, przewód trawienia 

staje się polem podatnem do wy- 

twarzania się wszelkiego rodza- 

ju bakteryi. Gotowym środkiem 

na kurcze, kolki i chorobę letnią 

jest Severy niezawodzące Lekar- 

stwo na Cholerę i Biegunkę. Po- 

krzepia ono narządy trawienia. 
Franciszek Skala z Mitchell, 
Tenn., pisze: "Cierpiałem na 

kurcze tak straszliwe, iż sądziłem 
napewno, że umrę. Butelka Pań- 

skiego Lekarstwa na Cholerę i 

Biegunkę podziała na mnie zaisto 

po czarodziejsku i wyzdrowiła 
mnie zupełnie. Postanowiłem za- 

wsze utrzymywać to lekarstwo w 

domu". Cena 25 c. i 50 c. We 

wszystkich aptekach lub u W. 

W. Severa Co., Cedar Rapids, Io- 

wa.. 

— "Wit. Gub. Wied." donoszą, o 

"buncie kobiecym", jaki miał miejsce 

we wsi Słobodka, powiatu nowo-ale- 
ksandryjskiego. Włościanom tamtej* 

szym odmówiono zapomogi w ziarnie, 

co im poprzednio przyobiecano. Roz- 

gnie.wane kobiety udały się przed u- 

rzę.d gminny, wobec czego władze 

miejscowe, wójt, sołtys i pisarz, skryli 

się w domach. Buntowniczki zamknę- 
ły na klucz kancelaryę. 

RKV. O. 3. Ql)INN. f 
St. Louis, Mo., 25go lutego, 1905 r. 

Słowa pochwały dla firmy Kobolo Tonik 
Medicine Co\, Chicago, III. 

Do cierpiącej ludzkości! 
Cierpiałem przez kilka lat na cho- 

robę sercową i ogólne osłabienie, 
lecz nie mogłem doznać żadnej ulgi 
aż na szczęście dano mi Tonik Kobo- 
lo, dzięki któremu czuję się tak zdro- 
wym Jak' nigdy w życiu. 

Nic dziwnego że polecam tę medy- 
cynę z całego serca. Wiem że ona 

przyniesie radość ł szczęście nie Je- 
dnej cierpiącej rodzinie, tak Jak mnie 
uszczęśliwiła. 

Bardzo wdzięczny jestem firmie 
Kobolo Tonie Medicine Co. i pozo- 
staję (Ks.) C. 3. Qu!nn, Bast St. Louis. 
■ Butelka t*fO lekarstwa kwrtnje 41.(0, a nabyd 

i» motna we wszystkich aptekach lub u Kobolo 
Jonie Medidns Co., 826 Jlilwauk*# Aro., Ohlc«go. 

Nowe przysłowia. 
— Za pan brat Niemiec z pa- 

stuchem. 
— Gdzie dyabeł nie może, tam 

Niemca pośle. 
— Co nadto, to i Niemiec nie 

lubi. 
— Na pochyłe drzewo i Niem- 

cy skaczą. 
— Wygląda jak Niemiec w cho 

moncie. 
— Siedzi na koniu, jak Nie- 

miec na płocie. 
— Wygląda jak Niemiec w 

półkoszulku. 
— Przystojny jak Niemiec z 

fajką. 
l 

ZE wszystkich dzielnic miasta przy- 
chodzą po meble, piece, dywany, 

A. KLIMKA, 
629-631 Noble ul. 

Dlaczego? Dlatego, że sprzedaje tyl- 
ko dobre 1 trwałe towary po cenach 
tańszych niż w jakimkolwiek innym 
składzie w mieście. 

Klimek prowadzi swój interes w tem 
samem miejscu przeszło 10 lat 1 w ca- 
łym tym czusie nie znalazł się żaden 
człowiek, któryby powiedział, że Kli- 
mek się z nim niedobrze obszedł albo 
niesumiennie go traktował. Klimek 
sprzedaje więcej towarów aniżeli nie- 
które tak zwane "duże składy mebli" 
przy główniejszych ulicach. Ale lu- 
dzie wiedzą gdzie najlepiej kupić mo- 

gą i dlatego Klimka znajdą nawet na 
Nobló ulicy. 

Rodacy! Kupujcie tam, gdzie oce- 

niają waszą klientelę—kupujcie u 

A. KLIMKA, 
629-631 Noble ul. 

Specyalna Sprzedaż 1 

Rzadka Sposobność! 

|I20 Fortepianów 
dobrze znane wyroby—muszą być wy- 
przedane w tym miesiąca, dlatego przyjdźcie 
wcześnie a zaoszczędzicie sporo pieniędzy na 

waszem zakupnie. Wymieniamy tutaj kilka 

z naszogo wielkiego mn6«t\va zdumiewają- 
jących taniości ofiarowanych podczaa tej 
sprzedaży. 
Jeden Kimball fortepian, ®Qr fiA 

trochę używany 5>OO.UU 
Jeden Steinway fortepian, $95 00 

c'b,° jśi 10.00 
Dwa Bauer fortepiany, f*85 00 | 
Pięćdziesiąt "eąuare" fortepianów, najpię- 

kniejsze wyroby w krajo, po SIO, $15, 
|80, $30 i wyżej. 
Pamiętajcie że jast to epecyalnn sprzedaż 

a my z naszej strony zaręczamy wam, że jeże 
11 przyjdziecie rychło, to przekonacie się że 

podobnie wielkiej sprzedaży w Chicago jesz- 
cze ale było. 

Plkcić można za "upright" fortepiany $5.00 
gotówką i $1.00 tygodniowo, a za "eąuare" 
fortepiany $1.00 gotówką 1 80c tygodniowo. 

Kie zapomnijcie adresu. 

157 W. MADISON ULICA, 
blizko Unleted ul. 

Otwarte wieczorami. 

Polski zakład daje 1 
najlepszą gwarau- i 
cyą dobrego l I 
trwałego wykoń- 

czenia prao artystycznie bo ma 17 Jat 

praktyki to tym interesie. Najnowszy 
styl we W6^elkich wyborach teraz za- 

stosowany. Dioie obszerne galerye w 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 

różniają nasz Interes od wszystkich in- » 

nych takładóu, prędkiem fotografowa- 
niem w natłoku dni świąteczny chi we- 

selnych. Ceny 1 
dodatki 8ąte sa- 

me co w iunych 
małych zakła- 
dach. 

F. W. Koraleski, 
_ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 

FOTOGRAFIE! 

Atwood Bldg. 
Clark i Mndisnn ul. 

Pokoje 901-008. 
Telefon Main 8658. 

Mieszkaule: 
730 Hilwaakee A?. 
Tel. Halsted 1816. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

Ashland Błock T.HK&tfk.. 
MAD BANKIBM POKÓJ «0T. 

T«lefo« Cotral 901. MMMM 

Mieszkanki 748 DICK80N ULICA. 

J. F. ŚMIETANKA, r;'sj aa 
Adwokat, 

120 E. Ilandolph St. lłt« Piętro, 
Telefon Mtln 8670. 

Wieczorem: 0206 Commercial Ave 
Tolefon South Chicago 143 albo b058. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Fokoje 1310—U—14, Schiller Bulldlnj, 
109 Kandolph 8t, Chicago. 

1 Central 5841. 
Telefony. Autooutlc 6309. 
Mieszkanie: CM V. ASHLA5D ATI. 


