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983—987 Milwaukee Ave. 

i owy A. O rb, PresyCeot. 
Tszodobz Okk.ne, Wlce-prer.! ki»v«, 

Jffucs £. Schu.lłk, sekretarz. 

CONRAD SEIPP, 
BROWAR 

57 Ulica i Cotkigre Gtotc At-j. 
nuLst * south Sf><X CłtICA3*X 

K. B. CZARNECKI. 
ADWOKAT 

Pokój* ICO—12—Ił, Sctoii.er Bulldlac, 
109 IlanGolph St., Chicago. 

rnmiMt*** s Cootr*! C341. 
Wto°7-1 AulomaUc ŁK2. 
llleozfcmnie: M« 5. ŁSUH3T) AT*. 

Stan. S. Walkowiak, 
ADWOKAT. 

03i 1C3 AtwoA.1 rós Cl:irk 1 Madlioa 
Mle»kxnie 355 > Carprotcr ul. 

Telefon w oiioio ( Tel>-(t>n w ilomu 
Miio Icłó. I Monriws 11W 

Froktykujo «» \*«z\etkic;i ?ądach OfUruJj n»? 
v ługi \» -prusach odtutod kAini> iniotn 

F. W. Koraleski, 
ADWOKAT 

Fraktyknjo we wszystkich sądach. 
Atwood Bldg. | Mieszkanie: 
-----QL 730 MilwankeeA 7. 
Telefon Maia 2G03 | Tel. H*l-ste<l 1816 

BERNARD G. MATZ, 
ADWOKAT. 

rotą-roi.y ł picrwszor/ędneati 

Pokoje 715-JM Oxford 8!g. 84 La Me sŁ 
Telefony: Mc.ia 137. Auto. 970). 

Mieszkanie: 46 Ingraham ul. 
Przy kościele Św. Stanisławo Ł 

J. F. ŚMIETANKA I 
ADWOKAT 

120 E. Randolph ul., 9 piętro 
Tticfon: Mało 3670. 

Wieczorom: 9206 Ccmrr.trcial Av«. 
Soacń C&lcago 8013. 

DR. W. 5. SCHRAYER, 
Polski Lekarz I Chlrarj. 

441 Noble St. TeL ilonroe 1554. 
So«CTftl!*t* w« wuTTttilch «Horob»ch mei- 

**y»n, kob>*t 1 dsi*cL J*d*H «u Inni nla al*. 
0*4 przyjdicl# do mai*. — Ood/iay ofi«ow«: 
do • iuo, od 1—0 wi*a». Pro*sq dobrze za*. 
w*Oyd ar. dom* 1 przyjść wpruai do ofte*. 

ZAWIADOMIENIE! 
Nlatojasem zawiadamiam wsajstkieh mo- 

Kh przyjaciół, li pr*«pruwi*«lxUeua mój 
SAŁOX P- nr. 048 KO. .UJ H LA ND AVŁ, 
r6m Clyboam PU<«. przed t.-m, tak i10. 

r*4 starać alq b«d»i zadowolft k*łd*go. 

TOMASZ GACKOWSKI, 
948 North Ashland Avenae. 

CHARLES READE. 

Nieczyste sprawki. 
(Tłooucssule ipecyalne dla „Dzień. Chicag oikleg o"). 

_ (Cią£ dalszy.)! 
Zebrał kilka pięknych okazów, a pracując 

nad tem, znalazł kawał wyglądający bardzo grubo 
u spodu i szczególnie ciężki. Kiedy przyjrzał się 
temu bliżej, okazało się, że był to jakiś odrębny 

przedmiot obrośnięty koralami. Robert zabrał to 

ze sobą do domu, a przetarłszy tu i owdzie sokiem 

cytrynowym, przekonał się, że była to srebrna 

skrzynka wielkości książki w formacie ósemki. 

Nie było w niej dziurki do klucza i widocznie ża- 

lu towano ją dla większego bezpieczeństwa. Ro- 

bert miał szerokie pole do namysłów, w jaki spo- 
sób tam się dostała. 

Natychmiast wprowadził ją w związek z o- 

krętem i był pewnym, że starano się ją zachować. 

Leżała ona obok okrętu przez długie lata, ale do- 

stawszy się ma miejsce od piasku wolne, została 

obrośniętą przez koral, który ją otoczył, oplatał i 

omotał w przedziwny sposób. Na każdy sposób 

była to osobliwość, jeżeli nie skarb jaki. 
Nie chciał obłamywać koralu, tylko wszystko 

tak jak było, włożył do swego statku. 
W czasie przypływu pewnego pięknego popo- 

łudnia wszecU na pokład z Pontem i rozwinąwszy 

tylko przedni swój żagiel, przejechał przez zatokę 
i płynął wzdłuż wyspy, dopóki nie dopłynął do 

przylądka. Wypłynął przez niego i przy pomocy 

swego kompasu, na podstawie poprzednich obser- 

wacyj, przód swojej łodzi zwrócił dokładnie, w 

kierunku, w którym zazwyczaj kaczki leciały. Po- 

tem rozwinął także wielki swój żagiel i puścił się 
śmiało w podróż przez Ocean Spokojny. 

Zdaje się, że czas przezwycięża wszystko, na- 

wet los niepomyślny. Przez lata los nie sprzyjał 
Robertowi Penfoldowi, ale skoro wymierzył cios 

ostateczny i rozdzielił go z Heleną, przestał go da- 

lej ścigać i nadeszła era pomyślności, której ten 

nieszczęśliwy człowiek na razie nie umiał należy- 
cie ocenić. 

A jednak tak było. .Potrzebował tranu, a aa 

brzegu dostał się nieżywy wieloryb. Potrzebował 

skarbów, a morze oddało mu część tego, co było 
pochłonęło. Teraz zaś potrzebował pomyślnej po- 

gody, a ocean we dnie i w nocy był podobny dc 

tafli szklanej lekko tu i owdzie pomarszczony 'i 

bezustannie wiał pomyślny wiatr zachodni. 

Prawda, że znajdował si ęna prawdziwie 
Spokojnym Oceanie w czasie, kiedy tam burz nie 

bywało. Ale nawet i w tylu szerokościach geogra- 

ficznych, pogoda szczególnie była pomyślną przez 
sześć dni, a siódmego napotkał skuner, któregc 
skiper i załoga spoglądali z za poręczy na niego ze 
ździwieniem i sympatyą, a zarzuciwszy linę dc 

niego, przyholowali go bliżej. 
Skiper ze zdumieniem od kilku godzin obser- 

wował go przez dalekowidz; był on jednak czło- 

wiekiem, który już widywał dużo rzeczy bardzc 

dziwnych i uważał za punkt honoru nigdy nie oka- 

zywać się bardzo zdziwionym, lub zaskoczonym 

niespodziewanie, lub- choćby poruszonym. 
— Hej, cudzoziemcze, — zawołał, — co to za 

fregata? 
— Helena. 
— A skąd? Nie pytam się z ciekawości. 
— Z wyspy nieznanej. 
— Ja jestem Joshua Fullalove ze Stanów Zje- 

dnoczonych, a. obecnie zamieszkały na wyspie 
Juan Femandez! 
— Joshua Fullalove! To szczególnie się zda- 

rza. Mam coś należącego do pana. 
Rozglądnął się, znalazł harpun i podał go 

skipcrowi w sposób naturalny i szczery. 

Joshua popatrzył na niego najprzód z niedo- 

wierzaniem, a potem ze zdumieniem. Wziął harpun 
i zapytał się, skąd Robert go dostał. Robert opo- 
wiedział. 

— Jesteś pan uczciwym człowiekiem, —rzekł 

Fullalove. — To trzeba przyznać. Wejdź pan na 

pokład. 
rr*. j t» _i . ji i_t_ .1 _• 
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Joshua: 
— Dokąd pan jedziesz? 
— Do wybrzeży Chili. 

. 
— Po co? / 

— Handel. 

— Kupujesz pan, czy sprzedawasz? 
' 
— Zamierzam sprzedawać. 
— A jaki towar? 
— Wiadomości i skarby. 

, Fullalove poskrobał się w głofwę. 
— Nie masz pan czego, co więcejby było po- 

dobne do piasku 'złotego? 
Robert uśmiechnął się słabo; po raz pierwszy 

od sześciu tygodni. 
— Mam na sprzedaż wiadomość o wyspie ob- 

fitującej w bogate produkta;mam też na sprzedaż 
zawartość hiszpańskiego okrętu ze skarbami, który 
znalazłem pogrzebany w piasku. 

Oczy Yainkesa zabłysły. 
Zawiódł Roberta do swojej kajuty i Robert 

wyrysował wielką mapę na podstawie swoich mo- 

deli; Fullalove, będąc sam doskonałym rysowni- 
kiem i posiadając przybory odpowiednie, dopo- 

mógł my do wykończenia. 
'Następnego dnia ujrzeli Valparai»o i wpłynę- 

li do zatoki. £ 

(Ciąg dalszy nastąpi.) ' 
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(Dla Dziennika Chicagoskiego.) 
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Ze Wspomieli Misyonarza. 

(Ciąg dalszy.) 

Niedługo młeszkałem w najętym domu, pleba- 
nia wnet stanęła obok kościoła, dokąd zaraz się 

przeniosłem. Rozpocząłem już całkowicie poleconą 
mi pracę. 

Widziałem' to dobrze, że mam do czynienia z 

różnorodnymi ludźmi i nie tak łatwo tu pójdzie, 

jak było w Texas. Polacy podzieleni na rozmaite 

stronnictwa, niemal przy każdem zebraniu powsta- 

wały kłótnie i kończyło się zwykle na niczem. 
Na czele stronnictw stali ludzie jakiejś podej- 

rzanej kondukty, należący do tajemniczych stowa- 

warzyszeń. 
Księdza o tyle tylko podtrzymywali, o ile on 

im był potrzebny do ich osobistych celów. Niektó- 

rzy nawet n*e taili się e tem, że należą do loży ma- 

sońskiej. 
Zadanie zatem moje nie było łatwem, odrazu 

trzeba było przygotować się na rozmaite trudności 

i roztropnie złemu zaradzić. 

Wojna francusko pruska już się była skończy- 
ła i O. Kajsiewicz przyjechał do Ameryki. Było to 

w roku 1871. Po krótkim pobyciu w Kanadzie przy- 

był do Ch^ago. 
Na prośby Biskupa przyjął ttę misyę i mnie,ja- 

ko już nieco obeznanego, w niełatwej sytuacyi 
mianował przełożonym. 

Po parodniowym pobyciu odjechał do Kentu- 

cky, gdzie również w tym czasie otrzymaliśmy 
propozycyę od Biskupa w Lou*sville, abyśmy wzię- 

li kolegium w S-ta Marya na kształcenie młodzie- 

ży w naukach gimnazyalnych. 
Przed wyjazdem do St. Marya napisał list do 

O. Barzyńskiego do Texas, iż sam z powodu 
tak 

odległej przestrzeni jechać w tamte strony nie 
mo- 

że, ale proponuje mu, by przyjechał do niego 
do 

St. Marya. 
Przyjechał też wnet O. Barzyński, a za nim 

i 

ja pośpieszyłem do Kentucky. 
Byliśmy tam razem dwa tygodnie, podczas 

których z O. Kajsiewiczem odprawiliśmy reko- 

lekcyę. 
STOlCIU \J. VJtIlCl tli pu^usiai nu j , 

a jny z O. Barzyńskim odjechaliśmy do Chicago. 
Wkrótce też do nas przyjechał O. Kajsiewicz. 

Misyę chicagoską przyjął nastałe i przysłał mi 

potem do pomocy O. Wołowskiego. 
Podczas tego drugiego' {tfrbytu O. Kajsiewi- 

cza w Chicago wybuchł ów pamiętny ogień, który 
całe miasto spalił. 

Chicago z przyczyny swego położenia, jako 

punkt środkowy całego handlu Stanów Zjednoczo- 

nych, w krótkim czasie poczęło wzrastać w ol- 

brzymie miasto. Stąd emulacya miast zwłaszcza 

St. Louis była wyraźna, gdyż nawet głośno się z 

tem odzywali, że miasto to spalą. 
Już poprzednio były próby podpalenia, ale 

straż ogniowa w porę temu zapobiegła. 
Aż oto wreszcie z pomocą gwałtownego wia- 

tru pożar tak się rozszerzył, że wszelki ratunek 

okazał się niemożliwem . 

Tego samego wieczora wracaliśmy z O. Kaj- 
siewiczem z wizyty od księcia Sapiehy, który won- 

czas miał bank swój własny w Chicago. 

Jadąc do domu spostrzegliśmy ogromną łunę 

ogniową nad zachodnią częścią miasta. O. JCajsie- 
siewicz począł się niepokoić, że z tego wyniknie 
ogromny zastraszający pożar. 

Zapewniłem, że niema żadnego niebezpieczeń- 
stwa, rzecz to u nas zwyczajna pożary, mamy zna- 

komitą straż pożarną i ogień wkrótce ugaszony 

będzie. 

Kiedyśmy przyjechali do domu, łuna coraz 

bardziej oświecała horyzont, pożar się rozszerzał. 

Działo się to w najgłówniejszej części miasta, jakie 

półtora kilometra od nas. 

Już późno około litej w nocy nalegałem na O. 

Kajsiewicza, by poszedł do łóżka spocząć, że nam 
on nie grozi, że wreszcie, jeżeli tego potrzeba, 
któryś z nas będzie czuwał. 

Kazał nam wtedy uklęknąć i odmówiliśmy 

razem różaniec. O. Barzyński pozostał na czatach, 
a mjyśmy poszli spać. Zaledwo usnąłem, słyszę we 

śnie potężny huk eksplozyi i mówię sobie we śnie: 

"Snąć ogromny pożar, gdyż z armat strzelają"! 
Jakież było moje zdziwienie, kiedym się obu- 

dził i zobaczył w takiem' oświetleniu mój pokój, 
jakoby w pośród dnia jasnego! Wstałem i idę do 

frontowego pokoju, gdzie zastałem O. Kajsiewicza 
i Barzyński ego modlących się przy oknie. 

A co! odezwał się O. Kajsiewicz czy niema 

niebezpieczeństwa? cóż teraz wasza zachwalona 

straż ogniowa znaczy? — Pożar okropny, nie mo- 

głem już nic na to odpowiedzieć. 
Zaraz ubrałem się i śpieszyłem na ulicę, by 

się przekonać jak daleko grozi nam niebezpieczeń- 
stwo. 

Doszedłem prawie już do samego ognia, gdzie 
bezgraniczną przestrzeń widziałem w. samych tyl- 
ko olbrzymich płomieniach. Jakie sto kroków 

przed ogniem stała straż i nikomu zbliżyć się nie 

pozwolono. 
Cała strona za rzeką pochłonięta była w pło- 

mieniach, czujność zwróconą była za rzeką po 
stronie naszej, by rozszerzeniu zapobiedz.. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

KUPUJCIE UBRANIA 
dla waszej całej familii 

$1.00 TYGODNIOWO 

UŁOŻYMY 
SIĘ z wauii na warunki kredytowe, dale- 

ko liberalniejąze aniżeli jakiekolwiek inne kredyto- 
we przedsiębiorstwo ubraniowe w Ohicago. Uwol- 

nimy was od opłat po Iczas waszej choroby lub wa- 

szego bezrobocia. 'Robotnicy i ludzie pracuj/icy na 

malej pensyi, znajdy w naszym ulepszonym i hoj- 

nym planie kredytowym, rozwiązanie trudnego zagadnienia w ja- 
ki spo-ób zaopatrzyć dużą familię w dobrą odzież przy małym 
zarobku, a pr/ytem być zabezpieczonym cd nieprzyjemności 
kiedy zabraknie pieniędzy na odpłaty. 

-Ubrania dla Mężczyzn Kobiet i Dzieci. 

WSZYSTKO, 
cpkolwiek jest nowem i modnem. Spodziewamy się pozostać w interesie tu w 

Chicago, przez dłubie lata, więc też zamierzamy trzymać się naszej zaąady, dawania jnk 

najlepszych wartości jakie tylko dac można przy rzetelnem prowadzeniu. Nasza firma 

kieruje się liberalnością względem swej klienteli i dlatego pragniemy przyłączyć wa3 do naszej 

długiej listy entuzyastycznych odbiorców. 

Nasz Skład jest otwarły w SOBOTĘ do lOfej wieczorem. 

913 Milwaukee Avenue, 
j 

Męskie i Chłopięce Ubrania. 

Wasz Kredyt Jest Dobry. 
»:< • 

Dziesięć Wielkich Składów w Chicago. 
717 • 721 Milwaukee ave. róg Noble ul. 

1658 - 1660 Milwaukee ave. b. Armitnge ave. 

304-308 Grand ave. blisko Center ave. 

824 W, North ave. blisko Tnlman aro. 

293 E. Dmsion ul., blisko Clybourn ave. 

276-278 E. Nortli a?o.b. Larrabee ul. 

4824 So. Ashland ave. blisko 48mej ulicy. 
2443-2445 Wentworth ave. blisko 25ej ul. 
616 Blue Island ave. róg: 17tej ulicy. 
767-769 So. Halsted ul. blisko 19tej ulicy. 

Biegłe usługi za umiarkowaną Cenę. 
Starzy, umiejętni Doktorzy Berlińscy uzdrawiają tam, 

gdzie inni zawiedli. 
PORADA Skuteczna metody 

Ofoblicla lnb DARMO 
pnei poczff 

v Urethrltis—w 5 do 15 dniach 

Varlcocele-w 3 do 20 dniach. 

Hemoroidy—w 3 do 10 dniach. 

Phimosis—w 5 do 10 dniach. / 

Ruptura—w 10 do 30 dniacb. 

Nerwowo Osłabienie—w 10 doOOd. 

Emisye, Odpływy—'w 5 do 30 dniach 

Choroby Międzykrocza—10 do 30 d. 
Choroby Moczowe—w 20 do 00 dn. 

Choroby Nerek—w 20 do 90 dniach. 

Zakażenie Krwi-w 00 do 90 dniach 
W bZ' ikl« i.flliłgl 1 Kfcrstif i -rs , 

po..d*cne w ścisiem zaufaniu. FlStllła KlSZkOWa—W 3 tlO -U (llllOCa 

Jedno dokładne Fizyczne 1 X-Promieniowe Zbadanie ora* Analiza Urrny, 

pożądano w każdvm wypadku i serdecznie zapras/ainy pauyentów v. ws/.ystkicn c/ąścl 

kraju do zwi-d enia nasego ofieu jeżeli mogij. 
Nae/e zapytania cą wyniirie i wysyła- 

my je w z»mkni«5'ych koperach darmo wszystkim 
i>acventotn, Utór/y przybyć nie mogą. 

Nns/a Domowa Ku racy. uzdrowiła tysipce. Zidnych C. O. D. chyba n* żądanie. Wy- 

syłamy lekarstw • w prostych pudełkach. Opia ekspresową pokrywamy z góry. Ko- 

respondencie podpisywane pr»watnem nazwiskiem naszego 
s>'k refurza. 

f\Jip zaniedbujcie w#Bzej choroby ze [VI i p P»*w6c!ie aptekarzem przepisywać wam 
I^IIC stratą zdrowia i szczęścia. lekaretw*. 

rSJip róbcied'świadczeń 
ze szkodli- towierzajcie waszozo wypadku niedo- 

li IC wemi drogeryauil. 
liiw świadczonym praktykantom. 

XTE PŁAĆCIE WYGÓROWANYCH CEN. 
Pocół być słabowitym? 1'ocóż znosić zawody, kiedy zdrowie 

moi* wam pr*y- • 

nieść w życiu powodzenie? Do czynu dzisiaj. Zwloką Jest niebezpieczna. O- 

STBZEGAMY, że nie mamy żadnych poza miejscowych 
otlsów ant reprezentan- 

tów. Zgłoście sle lub piszcie bez żadnego pośrednictwa. 

Codilny — Codziennie od 8 do 8; w niedziel* od 10 do 1. 

BERLIN MEDICAL INSTITCTE, 
Południowo-zachodni narożnik ulic State i Van lin ren, (naprzeciw składów: Me''el, Cooper 

& Co. i ^totliŁcbild & Co.) w poblttn wszystkich linii tramwajowych 
1 dworców. 

— 

L.TROST. 
POKRYWANIE DACHÓW: 

Gontami (Szyndzlałom), Filcem, Kompozy 
cya i Metalem Odnawianie, pubijanie i naprę 
wii.nio starych dachów Kontowych. N»pra« lunie 
1 czyszczenia kominów. Malowanie duchów. 
Węzełka reperacja, jikicj tylko zachodzi potrse- 
ba. Handel materyalem. — Pierwazorz^doa r» 
bbta gwarantowana. 

34 Mantene Court, 
bllako Milwaukee I Aabland Avenae. 

Telefon Polk 1201. 

Dachy z Trinidad Lake Asfaltu 
Kosztują 
Trwają dw. razy dlntcj, 1 
Wyglądają lepiej SifKiSJi 
_ , , j 

DACHT ASFALTOWK. 
Telefonujcie |». nr. >lain 02 lub piezcle p. adr. 

Genasco Roofing Co., 

Finta rałołona w roku 1878. 

AUG. BURKĘ, roEa 
Obejrzy dach darmo 1 powie Ile toastować 
będzie reperacja. — Matoryały na dach. 

Ofls 1 skład: 100*104 W. Superior St. 

Telefon Honrce *08. bllzko Haltted, Ckleafo 

Wzmocnijcie się! 
Teraz pora na TSfywnnle winennego lekaretwa 

toal^znego. Je£ell czujecie «i<j znużonymi, osła- 

bionymi, nerwowymi lob wycieńczonymi, zaey- 

wijcie RE BO TOMO PIGUŁKI, b«|ące «rod» 

ltiem gwaranUftrąujm. Dobre dla otoj?a |>M. 

Pudełko U Wbf Ipeietek *e $3.90. BAKTWM. 
478 Wllwaekee imtt-albo • eptokaf^. 

, 


