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tomacye dotyczące zasobów, produkcyi i charakterystycznych cech 

naturalnych pótnacno-środkowych Stanów (wschodniej grupy), 
obejmujące Stany Ohio, Indiana, Illinois, Michigan 

i Wisconsin. 

WISCONSIN. 

Klimat. 

Wisconsin zajmuje dwudzieste 
czwarte miejsce pod względem 
obszaru i trzynaste pod wzglę- 
dem ludności między Stanami. 

Klimat posiada doskonały. W 

północnym W ilsconsinie jest on 

szczególnie suchy i jasny; tem- 

peraturę obniża nieco wysokie po- 
łażenie w tej części Stanu. Go- 

rączka sienna (hay fever) i podob- 
ne jej choroby są nieznane w pół- 
nocnym Wisconsinie. Śniegi za- 

czynają padać* około Igo grudnia 
i trzymają się do połowy marca. 

Zimy są chłodne, ale mrozy nigdy 
nie bywają tak silne, aby zmusza- 

ły ludzi do zawieszania robót w 

latach. Zima jest stała i śnieg tak 

obfity, że po pierwszym śniegu 
drogi sa zawsze w doskonalvm O % * 

stanie. Obfitość śniegu nie po- 

zwala ziemi zamarzać głęboko; 
na wiosnę, gdy śnieg zaczyna to- 
pnieć, ziemia szybko odmarza.La- 
to jest ciepłe i przyjemne. Dni 

pochmurnych mało. Obfity desz- 

czospad przychodzii nawałnicami, 
po których następuje słoneczna 

pogoda. Ciepło dochodzi często 
do 90 stopni w cieniu i trzyma 

się zwykle około 80 stopni. Noce 

są stosunkowo chłodne. W czę-ści 

południowej Stanu klimat jest po- 
dobny, tylko wysokość jest mniej- 
sza i deszczu trochę więcej. 

Przeciętny deszczospad w Sta- 

nie wynosi 33 cale na rok. Jest 
to tak bliskie najlepszych Stanów 
w Unii, że można to uważać za 

normalne dla rolnictwa; lecz Wi- 

sconsin jest specyalnie szczęśli- 
wy pod względem podziału opa- 
dów na różne pory roku. Nie by- 
ło nigdy w północnym Wisconsi- 
nie nieurodzaju na zboża lub sia- 
no z powodu posuchy. 

Gleba. 

Gleba w Wisconsinie prawie 
wszędzie jest wysoce urodzajna. 
Tylko niewiele kawałków w poł- 

nocnej części Stanu nie są produ- 
ktywne. Są to gleby piaszczyste, 
zajmujące wąskie podobne do ra- 
mion pasy wciskające się w prze- 
strzeń urodzajną. Grunta produk- 
tywne można dzielić na trzy kla- 

sy ogólne; gliny lepkie, gliny pia- 
szczyste i gliny czerwone. 
Gliny lepkie zajmują o wiele 

v\ iększą część północnego Wi- 

sconsinu. Są to gliny pokryte po- 
kładami ze zgniłych liści, które 

spadały na nie z lasów w ciągu 
wieków i wytworzyły glebę głę- 
boką. łatwą dla uprawy. Gliny 

lepkie są niezmiernie urodzajne. 
Jest to naturalna ojczyzna koni- 

czyny i innych traw. Wszystkie 
warunki wskazują na to, że prze- 
strzeń pokryta tą glebą stanie się 
siedzibą gospodarstwa mleczne- 

go, które będzie produkować ma- 
sło i sery najwyższego gatunku. 
Wszystkie rośliny ziarniste i ko- 

rzonkowe rosną tu obficie. Kuku- 

rydza udaje się znakomicie. Ty- 
toń zaczyna stawać się jednym z 

głównych plonów w częściach te- 

go obszaru. Gleba tu bogata, drob- 
no ziarnista i doskonała pod u- 

prawę. 

Piaszczyste gliny stanowią gle- 

bę ciepłą, łatwą pud uprawę i 

wielce wydajną. Rosną tu dosko- 
nale koniczyna i tymotka. Kuku- 

rydza udaje się każdego roku i 

wszystkie zboża rosną obficie. Ta 

gleba jest szczególnie dobra pod 
kartofle i drobne owoce. Obszary 
gliny lepkiej i gliny piaszczystej 
posiadają wiele cech specyalnych 
wysoce wartościowych. Gliny 
czerwone znajdują się wzdłuż 

brzegów jeziora Superior. Jest to 

najlepsza gleba pod zboże w pół- 
nocnej częśct Stanu i chociaż nie 

je^t ona tak łatwa pod uprawę 
jak niektóre inne gleby, posiada 
jednak inne cechy wartościowe i 

przy właściwej gospodarce może 

wydawać poważne plony; tra- 

wy wszelakie udaj^ się tam do- 

brze. Takie same grunta idą w 

wysokiej cenie w starszej części 
Stanu. Wiele pięknych farm leży 
w tym pasie. Doświadczeni sado- 

wnicy zakładają tu sady owoco- 

we. 

Szczególną cechą Wiscpnsinu 
są liczne małe jeziora prawie v\ 

każdym powiecie oraz niezliczo- 
ne mnóstwo rzeczek i strumieni, 
a także źródeł z zimną wodą do 

picia, które dostarczają doskona- 

łej i nigdy nie wyczerpującej się 
czystej wody dla ludzi i zwierząt. 

Główne plony. 
Główne plony w Stanie, w po- 

rządku ich wartości pieniężnej w 
roku 190£, były: Siano, owies, 

kukurydza, jęczmień, kartofle, ty- 
toń, żyto i pszenica. 
W przybliżeniu ta sama liczba 

farmerów uprawia pszenice zimo- 

wą co i pszenicę jarą z prawie 
tym samym obszarem i plonem.W 
sianie i paszy przeważa tymotka 

! mieszana z koniczyną. Zrobiono 
i pewien wysiłek, aby hodować li- 

j czne inne rośliny pastewne i w 

! wielu razach z dobrym skutkiem. 
! Alfalda dała w 1909 przeszło $30 
z akra; uprawiano ją na 1 farmie 

j z każdych 40. 
YY 1909 kukurydza wydała 

[ przeciętnie w całym Stanie 33.7 

buszli z akra, wartości $17.4; o- 

wies Jo buszli, wartości $13.24; 
siano i pasza 1.6 tony, czyli $13.27, 

[ z akra. Kartofle dały przeciętnie 
110.2 buszli z akra, wartości $27. 
28, a tytoń dał przeciętnie 1.159.4 
funtów liścia z akra wartości 

$10.28. 
Prawie trzy czwarte farmerów 

sadzą kukurydzę ,a przeszło trzy 
czwarte sieją owies. Obszar tych 
dwóch płodow zajmuje przeszło 
oO procent uprawnej ziemi. Na 

10 farmerów 9 podaje siano i pa- 

szę jakiegoś gatuniku i więcej mż 

jedna czwarta uprawnego obszaru 

jest pod sianem i paszą. W 

ciągu 10-cioletniego okresu, koń- 

czącego się rokiem lii 10, Wis— 

consin był pierwszym Stanem w 

produkcyi lnu ; buraki cukrowe 

[ są także uprawiane z dobrym 
skutkiem. W 1909 zboża miały 
przeciętną wartość $14.77 z akra. 

Przeciętne dla kukurydzy, psze- 

nicy i jęczmienia były wyższe, a 

dla owsa, żyta i gryki niższe. Ma- 
ło miejscowości przewyższa pół- 
nocną połowę Stanu pod wzglę- 
dem uprawy wszelkiego rodzaju 
ogrodowizny. Produkt północny 
zawyczaj przewyższa gatunkiem i 

wielkością produkty południowe. 
Ceny płacone za niego są wyższe 
na rynkach północnych, niż w 

Milwaukee, Chicago, St. Paul, lub 

Mimneapolis. 
Jak dotąd, popyt na warzywa 

jest o wiele większy niż podaż 
dpmowa. Główna masa ogrodo— , 
wizn spożywanych przez szybko 
rosnące miasta Superioj i Du- 

! luth przybywa w wagonach - 

chładzanych i to samo stosuje się 
do miast w okręgu kopalń żelaza. 

I otrzymujących swe towary / 

j wierzchołka wielkich jezior. Są 

wspaniałe sposobności dla ogro- 
dów na handel w pobliżu Supe- 
rior. Cała północna połowa Sta- 

nu jest dobra dla uprawy drób 

nych owoców, lecz są tam okręgi 
uprzywilejowane, gdzie te płody 

I rosną i dojrzewają lepiej niż w in- 
' 

nych. Jednym z okręgów, gdzie 
poziomki dają szczególny dochód 

I jest okolica pomiędzy Lake Supe- 
rior, od Minnesoty do granicy 
Michigan. Przeciętny czysty do— 

I chód 'i akra sadów wiśniowych 
jabłkowych jest prawie tak wielki, 

j W 1911 giełda owocowa powiatu 
Door, Wis., wysłała na rynek 46 

wagonów poziomek, 21 wagonów 

; wisien, wszystko z jednego małe- 

! go kąta powiatu ; a przecież inte- 
I res owocowy jest tu jeszcze w 

; dzieciństwie. 

Wartość różnego gatun..- 

zwierząt domowych, drobiu i 

pszczół była w 1910: Bydło $67,- 
3£'9,850 ; konie i źrebięta $68,585, 
513; muły i źrebięta, $316,066; o- 

sły i burry, $13,795; świnie, $13,- 
620,7*41 ; owce i jagnięta, $3,669,- 
573 ; kozy i koźlęta, $19,267 ; 
drób, $4,468,703 ; pszczoły, $360, 
530. Cała wartość wszystkich 
zwierząt domowych, drobiu i 

pszczół była $158,454,048, co sta- 

; nowi przyrost przeszło $62.000,— 
000. czyli 64.5 procent za okres 10 

, lat w 190£—1910. Niektóre klasy 

Hodowla inwentarza. 

mie wzrosły pod względem warto: 
ści, a te, które wzrosły, zmieniły 

się w różnych stopniach. Najwię- 
ksza zmiana jest w wartości koni 

i źrebiąt; przeszło połowa całego 
zysku przypada na tę klasę, któ- 

ra wykazuje zysk 99.9 procent. 

Bydło wykazuje wzrost wartości 

przeszło $20,009,000, czyli 43.9 

procent. Cała wartość świń wzro- 

sła o przeszło $0,000,000, czyli o 

79.7 procent. Drób zyskał nieco 

więcej jak $2,000,000, czyli &Ż.4 

procent. 

Farmy podające kroWy mlecz- 
ne wykazują przeciętnie 9 sztuk 

na farmę. Owce i jagnięta były 

podane przez 30,040 farm, czyli 17 

procent wszystkich w Stanie. 
Ze wszystkich farmerów 70.7 

procent podają świnie, przecięt- 
nie 14 sztuk na farmę. 

Wyroby mleczne w Wisconsi- 
nie wynoszą obecnie $78,000,000 
za rok; wzrost przeciętny rocznie 
w ostatnich latach wynosił około 

$5,000,000. Stan posiada przeszło 
1000 mleczarń i około 2000 fabryk 
sera i te liczby szybko rosną. 
Większa część północnego 

Wisconsinu najlepiej się nadaje 
pod gospodarstwo mleczne. Ko- 

niczyny i trawy rosną wspaniale, 

mają wielką wartość pożywną.Bli- 
skość wielkich młynów na półno- 
cno-zachodzie daje możność ku- 

alosnąswyaewianit,rrncznyy8oę 
pować paszę tanio. 

Ceny Farm i zachęty dla osćidni-. 
ków. 
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pełncm urządzeniem w 1900 roku 

była nieco mniej niż $4,800 a w 

10 lat później $8,000. Przeciętna 
cena ziemi urosła z około $27 za 
akier w 1900 r. do przeszło $43 
w 1910; również zaszły zmiany w 
wartości urządzeń i zwierząt do- 

mowych. drobiu, pszczół a szęze- 
golnie koni i mułów. 

Powierzchnia Wisconsinu wy- 
nosi około 35,363,810 akrów. 2 

tej ilości ?2,060,066 akrów, czyli 
5C.6 procent, były w 1910 objęte 
przez farmy. Cały obszar grun- 
tów farmowych wzrósł w 10 la- 

tach o 6 procent. Z obszaru far— 

mowego w 1910. 11,907,606 ak- 

rów, czyli 56.5 procent, są podane 
jako grunt pod uprawą, co czyni 
33.7 procent całego obszaru w 

Stanie. 

Biuro Stanowe pracy w Wis— 

consinie w 1906 podało dla użyt- 
ku osadników ceny ziemi nieo— 

czyszczonej w północnym Wis- 

consinie na $7 do $15 za akr, a o- 

czyszczonej na $50. 
Osadnik przybywający do no- 

wej części Wisconsinu staje 
się pionierem w fcardzo zmienio- 
nym stopniu. Ma on tę przyjem- 
ność, że zaczyna od początku i 

korzysta z ziemi dziewiczej i bar- 

dzo żyznej. Jeżeli ma środki, mo- 

że wynająć dom zbudowany z 

taniego drzewa; jeżeli niema, mo- 
że budpwać go z okrąglaków, 
które nic nie kosztują. Studnia z 

najczystszą wodą jest kwestyą 
kilku dni pracy. Xie potrzebuje 
się osiedlać daleko od dróg zni- 

welowanych ; niema racyi osied- 

lać się dalej od stacyi kolojowej, 
niż sam sobie tego życzy. Może 
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przez cały rok szkolny ; może 

zamieszkać blisko poczty i sły- 
szeć głos dzwonu swojego kościo- 

ła. W wielu miejscach może na- 
wet korzystać z farmerskich linii 

telefonicznych. Gdziekolwiek się 
osiedli, może być pewny, że ma 

szansę zbudować sobie dom tam, 

^dzie ziemia w przyszłości będzie 
miała najwyższą wartość, jak się 
to dzieje zawsze w kraju gospo- 
darstwa mlecznego. 

Wydatki gospodarcze. 
Niewiele ponad 25 procent su- 

my wydanej w 1909 na robotniki 

było w postaci mieszkania i wik- 

tu ; cały wydatek wzrósł o 83.4 

procent w ciągu dziesięciolecia. 
Niewiele więcej jak połowa far- 

merów najmowała robotników; 

przeciętny wydatek na ten cel 

wynosił $211. Dwóch farmerów 

m każdych pięciu podawało jakiś 

^datek na paszę w lt*09. Wyda- 
nawóz sztuczny ograni— 

roił^fcię do niewielu farm ; nie- 

spełna 1 na 50 podają coś pod tą 
rubryką. Przeciętny wydatek 
tyclf co kupują nawóz sztuczny 

był $42.66 na farmę. Od roku 

1899 liczba farm kupujących ^ 

na- 

wóz sztuczny spadła znacznie — 

o 56.6 procent. 

Ogólne specyalne zachęty. 
W północnym Wisconsinie ro- 

sną klony, brzozy, wiązy, buki, a 
także mniej lub więcej modrze- 

wie, dęby, jesiony, balsamy, to- 

pole i niewiele innych gatunków 

drzew. Rozsiane między temi 
drzewami są sosny; są mniejsze 

obszary całkiem pokryte sosną. 

Ten abiór drzewa twardego jest 
pierwszym plonem, który osad- 
nik zbiera, gdy zaczyna budować 
sobie dom. 

Młyny drzewne już zabrały 
przeważną część grubego drzewa 

pod piłę, ale osadnik w niem naj- 

mniej jest interesowany. Osad- 

nik znajduje, że najwięcej może 
mieć zapłaty i korzyści przy o- 

czyszczaniu swej ziemi pod far- 

mę z drzewa drobnego pod opał, 
pod miazgę papierową, pokłady 
kolejowe, klepki bednarskie, łaty 
i gonty. Najczęściej znajdzie na 

miejscu pozostawiony materyał 
na^dom z okrąglaków lub z łat. 

| Wielu właścicieli młynów drzew- 
nych dostarczają drzewa na do- 

my na długie raty. 

Drzewo zapewnia powodzenie 
każdemu osadnikowi w północ- 
nym Wisconsinie. Wartość jego, 
gdy się je właściwie przygotowu- 
je, jest zadziwiająco wielka. Ce- 

ny pokładów kolejowych stale 

wzrastały w ostatnich latach. 

Drzewo na opał jest zawsze żą- 
dane na wszystkich stacyach. 

Młyny drzewne w obręcie lub w 

pobliżu tego obszaru twardego 
drzewa zużywają przeszło 1,500 

sążni dziennie tylko na miazgę 
papierową. Młyny chętnie zaku- 

pują klepki bednarskie, a gonty 
i łaty s^ stałym artykułem miej- 

scowego przemysłu. Wartość te- 

go drzewa po obrobieniu często 

opłaca ziemię i pracę jej oczysz- 
czenia. Daje ona możność osadni- 
kowi zrobić dobre życie w cza— 

sie, gdy zarabia na swoją farmę. 
Pokłady granitu i kamienia wa- 

piennego dla potrzeb budowla- 

nych są obfite i dobrze rozmiesz- 

czone. 

Wielu Niemców i Skandynaw- 
czyków osiedliło się w Wiscon— 
sinie i dopomogło doprowadzić 
ten Stan do obecnego stanu za- 

możności. 

Szkoły publiczne w Wisconsi- 
nie są niemal niezrównane i są 

dobrze rozłożone po rolniczych o- 

kręgach. Uniwersytet Stanowy 
w Madison jest jednym z najlep- 
szych zakładów wychowaw- 
czych w kraju i interesuje sie 

czynnie rozwojem rolnictwa i go- 

spodarstwa w Stanie. 

Północny Wisconsin będzie 
napewno bardzo ważnym okrę- 

giem przemysłowym. Kwestya 

siły motorowej staje się coraz to 

bardziej ważną w miarę jak opał 

drożeje. Stan poczynił wielkie 

postępy w rozwoju siły wodnej 
w ostatnich oO latach i napewno 

wykaże o wiele większy postęp 
w następnych 30. Rozwój siły wo- 

dnej w Stanie oznacza przemysł, 
pracę dla ludzi i rynki zbytu. Od- 

znacza on. lepsze rynki, wyższe 
ceny na produkty rolnicze i osta- 

tecznie wyższe ceny ziemi. 

Pod dalsze informacye należy 
adresować The Commissioner of 

Immigration, Madison, Wis. 

Męstwo niemieckich burszów 
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cya niemieckich burszów do 

szram na twarzy, otrzymywanych 
na mensurach, jako dowodów 

dzielności, tężyzny i męstwa. 

„Sławny" w swoim rodzaju był 

przewodniczący korporacyi bur- 

szowskiej w Heidelbergu ,.Saxo- 
Borussia", który miał twarz zu- 

pełnie skrzywioną na lewą stro- 

nę, ponieważ prawy policzek 

przez szereg szram był ściągnię- 

ty do polowy. Teraz okazuje się 
że dzielni bursze dla dowiedze- 

nia swojej tężyzny poprostu.... 
zamawiają sobie te honorowe o- 

znaki u fryzyerów lu.b chirurgów. 
Niedawno ukazało się w „Lokal 

Anzeigerze" odpowiedniej treści 

ogłoszenie: „Poszukuje się ope- 
ratora, któryby umiał zrobić do- 

brą szramę".... I pomyśleć że 

europejczycy mają za złe miesz- 

kańcom wysp australskich, że 

szpecą się tatuowaniem, tym- 

czasem „na szczytach kultury" 

mamy to samo zjawisko. Widocz- 

nie te ostateczności są — blisko 

sobie pokrewne. , 

Praktyczny ojciec. 

Pan (do dziesięcioletniego Wład- 

ka): No i cóż dostałeś na imieniny? 

Władek: Tatuś kupił rai elegancki 

aparat do golenia! 

Pan: Co? Frzecież ty jeszcze nie 

masz wąsów! . 

Władek: Tak, ale tatuś powiedział, 
że tymczasem, dopóki mi wąsy nie u- 

rosną, on się będzie golił moim apa- 
ratem. 

zezwolenia na śluby. 

Antoni Delrio, Anna Kastelwecka 

29-23 

Tomasz Gierlowski, Maryanna Ba- 

rańska 23-21 

Jan Grzeczka, Helena Wojciszak 21 

-19 

Józef Wiltek, Maryanna Fołton 28- 

28 

Anastazy Gaitis, Małgorzata Szecon 

24-21 

Stanisław C. Mazankowski, Agniesz- 

ka Mroczkowska 21-20 

Adam Paprocki, Anna Wysocka, z 

Evanston, 111., 2-5-21 

Jan F. Schmidt, Bronisława Poliń- 

ska 25-19 

Ignacy Kosikowskl, Franciszka Ja- 

sieeka 22-22 

Wacław Bernatowicz, Anna Grajew- 

ska 26-23 

J. Jorowicz, A. Ateljewicz 26-20 
* 

Józef Simkius, Domicela Juicienis 

39-38 

Stanisław Borski, Maryanna Woj- 

ciechowska 27-22 

Henryk Gąsiorowski, z Blue Island 

111., Barbara. Sewilska 22-21 

Franciszek J. Wodarski, Katarzyna 

Królik 24-22 

Wawrzyniec Szklanka, Zuzanna Nie- 

molkówna 23-22 

Jan Urba, Rozalia Matejka 21-20 

Julian Waitkus, z Cicero; Emilia 

Petkeus, z Aurora, 111. 33-30 

Józef Poipielawczyk, Józefa Zęba 29- 

21 

Bronisław Jakubowski, Magdalena 

Straube 21-21 

Józef Buleowicz, Helena Kriza 23- 

18 

Antoni Adomaitis, Petronela Segiń- 

ska 26-28 

Szymon Babich, S. Babich 22-19 

Stanisław Kenoszczek, Maryanna 

Miłoń 22-19 

Józafat świętyk, Apolonia Jucius 

27-19 

Franciszek Polasik, Józefina Kraft 

34-47 

Michał Kalijon, Julia Schramek 23 

-18 

Bronisław Cimochowski, Maryanna 

Lewandowska 20-18 

Walenty Mikina, Franciszka Staki- 

ra 25-22 

Adam Kokorzycki, Apolonia Ada- 

mek 25-21 

Stanisław Sobczyk, Zofia Hajic 21· 

19 

Aleksander Samka, Maryanna Bar· 

toszyn 2S-21 

Józef Szap, Bronisława Stefańska 

22-20 

Józai Doluk, Maryanna Melusz 2 

-24 

Józef Dziedzic, Maryanna Blaza 23 

-2° 

Adam Cieplik, Wiktorya Ozdarska 

2C-18 

Jan Jasienda, Maryanna Buczelnik 

25-21 

Jan Zajlik, Wiktorya Kocołowska 

27-24 

Dymitryusz Kocopoulos, Anastazya 

Dura 32-25 

Aleksander F. Murawski, Leokadya 

Szajkowska 24-24 

Maksymilian Migocki, Ludwika Sa· 

sak 25-20 

Władysław Klemens, Prakseda Ko- 

ralevicz 22-19 

Michał Dłuski, Helena Skinkiss 31- 

24 

Wacław Vlasaty, Franciszka Palej 

34-19 

Antoni Pociewicz, Tekla Butimo- 

wicz 22-25 

Andrzej Biro, Myrtle Reynolds, z 

Morgan Park, 111. 33-33 

Piotr Mudulla, Teresa Colebresa 30- 

25 

Jan Stolarek, z Poznania, 111., Ma- 

ryanna Łakoma 24-19 

Józef Cużon, Magdalena Wengelai- 

te 20-22 

Ignacy Skeja, Maksa Rosa 22-20 

Władysław Jackuszak, Franciszka 

Dnowak, 25—21. 

Franciszek Smolik, Maryanna Da- 

] 
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Dek 33—25. 

Józef Miller, Klara Ogrodowska 25 

—22. 

Józef Kierstein, Franciszek Kaletli 

28—30. 

Antoni Cermonskis, Maryanna 
Bluziute 24—20. 

Jan Winiecki, Bronisława Kopy-- 

dłowska 32—21. 

Józef Majewski, z Ottawa, Wis.; 
Maryanna M. Drochowalska 24—22. 

Jan Gusouckas, Elżbieta Gasiumai- 
te 28—26. 

Jan Dutkowski, Helena Wójkow- 
ska 23—20. 

Artur Reieb, Anna Nowak 23—22. 

Jan F. Januszewski, Stanisława 

Hoffman 20—22. 

Wacław Kamiński, Bronisława 

Cładzieńska 27—19. 

Br. Knizel. Stanisława Wiskowska 
28—20. 

Stanisław Pacewicz, Aleksandra 

Walentynowicz 28-19 

Antoni Kankalis, Paulina Wenclo- 

waite 26-22 

Ernest Palesch, z Cicero, Olga Fe- 
lecka 23-19 

Piotr Kajatis, Anna Sentus 25-28 

Alojzy Boona, Maryanna Demska 23 
-25 

Andrzej Felciara, Berta Czaja 25-20 
Rudolf Houha, Maryanna Zimba 21 

-18 

Mikołaj Brotkiewicz, Maryanna 
Czochara 27-27 

Jan Aramke, Agnieszka Wierzba 

-48 

Jerzy E. Meyer, Anna Szarkocka 21 

-20 

Jan Demski, Maryanna Słoń 34-33 

Antoni Korczeresa, z Kenosna, 

Wis., Maryanna Tomczak 23-21 

Jan Pest, Elżbieta Holig 22-21 

Konstanty BlLszka, Rozalia Skorup- 

ka 28-21 

Jan Nuchalik, Maryanna Łakoma 24 

-20 
1 

„ t 

Piotr Pocialski, Monika Kalcińeka 

35-24 

Tomasz Leśniak, Wiktorya Kawe- 

cka 32-21 

Paweł Homola, Anna Tamkowicz 20 

-18 

Jan Urbita, Aniela Szimkunas 25-26 

Piotr Sawicki, Rozalia Truta 28-29 

Józef Franczewski, Anna Szolska 

26-18 

Stanisław Frabowski, Anna Weber 

21-20 

Władysław Trzos, Franciszka Pie- 

trzak, z Cicero 21-17 

Tomasza Grahowat, Ewa Bożerch 

22-20 

Jan Mientki, Łucya Osowska 21-19 

Michał Halley, Maryanna Siudow- 

ska 24-22 

Aleksander Wasielewski, Maryanna 
Wasielewska 25-27 

Franciszek Dawidek, Maryanna La- 

soria 23-22 

August Deering, Helena Senakow- 

ska 22-18 
1 

Ludwik Bougas, Wiktorya Sobirań- ' 

ska 23-20 

Jan Matulnik, Matylda Wanc 28-22 
' 

Antoni Petkus, Elżbieta Rilenaite 

26-20 I 
Antoni Hoffmann, Maryanna Pom* 

?er 23-21 

Ludwik F. Kara, Franciszka Rozi- 
' 

cka 22-21 

Franciszek Zieliński, Władysława 

Saca 23-18 
' 

J. Tomiczek, Franciszka Brzozlcka 
' 

18-21 

Juliusz Mickewicius, Stefania Go- 

[ombiewska 24-19 

ZMARLI, — Wykaz Urzędowy, 

Golnik, Maryanna, lat 80, 2959 N. 

Lawndale ave.; 16-go listopada; 

Dybas, Józef, lat 33, 1630 W. 38-ma 

Jlica; 10-go listopada; 

Grulkowski, Paweł, lat 36 1235 

:ieaver ulica; 26-go października; 

Januchowski, W., lat 51, 8332 Baker 

ive.; 14-go listopada; 

Kotnow&ka, Aniela, lat 22, 4637 9. 

Jaulina ulica; 16-go listopada; 

Kruszyńska, Franciszka, lat 72, 

!530 Kedzie boul.; 15-go listopada; 

Marszalek, Piotr, lat 61, adres nie- 

wiadomy; 4-go listopada; 

Martyński, Stanisław, lat 25, 2415 

«"rankfort ulica; 13-go listopada; 
Pinkowski, Andrzej, lat 72, 1629 N. 

darshfield ave.; 16-go listopada; 

Poteracka. Anna, lat 21, 2165 N. Ir- 

ring ave.; 15-go listopada: 

Puleikis, Antoni, lat 27, Harvey, 

11.; 15-go listopada; 

Straszewski, Nikodem, lat 25, 2015 

LfUbeck ulica; 16-go listopada; 

Wróblewski, Jan, lat 47, 3106 E. 

i3-cia ulica; 14-go listopada. 

Andrzejewski, L., lat 63, 3331 S. Ha- 

nilton ave.; 17-go listopada; 

Halama, Antonina, la*. 30, 1840 W. 

15-ta ulica; 17-go listopada; 

Kapka, Jan, lat 39, 1744 W. 21-sza 

ilica; 17-go listopada; 

Kobiałka, F., lat 10, 1746 W. 18-ty 

)lace; 18-go listopada; 

Raska, Maryanna, lat 45, 2740 S. 

rrumbull'ave.; 18-go listopada; 
Redtke, Jakób, lat 49, 3840 S. Ash- 

and ave.; 18-go listopada; 

Roszelewski, M., lat 59, 4801 S. Ash- 

and ave.; 18-go listopada; 

Różański, j. F., lat 53, 2344 N. 

Uarmora ave.; 18-go listopada; 
Swecz, Paweł, lat 25, 4817 S. Win- 

:hester ave.; 17-go listopada; 

Woźniak, Stefan, lat 49, 1857 Her· 

ey ulica; 16-go listopada; 
Wrońska, Anna, lat 42, 2325 Haddon 

ive.; 18-go listopada; 

KTO JEDZIE 
NA ŚWIĘTA 
DO STAREGO 
KRAJU niech 

po kartę okrę- 
tową przyjdzie 
doBANKUPOL· 

SKIEGO 1201 

Milwaukee Av., 
a kupi ją po 

kompanicznej 
cenie, oraz o- 

trzyma dokład- 
ne i uczciwe in- 

formacye co do 
podróży. 
PIERWSZY KIESZONKOWY 

PoUke-Aagibld i AifieUko· Polski 

DYKCYONARZ 
(Słownik) 

I 
Zawiera 30,000 

wyrazów -r 266 

stronic z obja- 

śnieniami do 

wymowy kaź- 

| dego angiel- 

skiego wyrazu. 

Ksląteceka Jeat rozmiaru 2% oala 
przez fiK oala, oprawna w delika- 

tną altOrkq, * wytłoczonym pol- 
ikitn orłem 1 złotym napisem. Jeet- 
to działko, ooraoowan· przci fa- 

chowca. Na końca książeczki znaj- 
dują elę rozmówki najczęściej uiy- 
wanych zd*ń w potoczoej mowie 

Lepszy od słownika Chodźki 
Dykoronarz ten zawiera prawie 
tyle wyrazów, co 1 słownik Chodź- 
ki, ale lepazy jeat od tego słowni- 
ka tom, te daje właściwe i popra- 
wne tłómaezenie wyrazów 1 dobrą 
wymowy. Przytem kaiąfcka zaopa- 
trzona jeat w alfabetyczny skoro- 

widz, papier cienki 1 mocny; roz- 

miar ksląfceczki zfrabay 1 łatwo 

mote bjd noazona w kleazeni. 

Cena tylko 75 ceotów 

I Do nabycia w biurze naazem. 

[Dziennik Chicagoski 
1457 W. Division illca 

CHICAGO, ILL 

| Biuro otwarte codxtennle od T:80 rano do 

7:80 wieczór, t wjJ^tkiem nladzial 1 świąt 
l uroczysiych. 

1 

PIĄTEK, 21 LISTOPADA 
Późna jesienna wyprzątająca sprzedaż po wielce 

zniżonych cenach. 

Mcdniarstwo, 2 piętro 
Bzie o i c e podozoszno 
czapki, duży wy- iA/i 
bór po 39c i 
Aulo czapki. siwe CQr 
i czerw., po 49c i O 7W 

Męska galanterya 
Chłopięce prube zimowe 

czapki, wszystkie fasony 
i kolorr. 50c t 75c 'I C/-» 
trntUDek. za 
Męskie czysto we}, Cardi- 
Kan żakiety, siwe. czarne 
lub brunat.. war A Q 
te 3.50, spec. po.. 

Żelaztwo, 4 piętro 
Kom?, kolankn do rur 

do pieca 6calowe. 
po 
Siekacze do kapusty, z 2 
stal. ostrzami, /£ 1-, 
refful. 1.19. za UOC 

W oddzielę mabli 
Poduszki t pierza, ', fun- 
ra pierza z indyków w gru- 
bej, piąkuej wey- MQr 

Likiery, 4 piętro 
1.00 butelka Jamaict Rum 
lub ltoclc and Kye, i„ 
butelka tOC 
Dobry Berliner d u b elt. 
Kimmel. kwarto. 
wa butel 

1.10 bute). Oid s>e:iler.; K*n 
tucky lioiirjoa. P1"' CO/t 
na kwarta O VC 
Cal. Cnpnac Hrandy.b 40c 
Old Kentucky Club C|r» 
w6dka, pelaa kw—O IC 
Calif. Port. wmo, gal. 76c 
Piwo but., p'idlo z / 
X* tuz. butelkami.. (Juw 

Materye na suknie, 

główne piętro 
Zakupiliśmy 4&8t jardów 
Jedwab, aksamitu, wszvst. 
kolory, 75c i 1.25 AOr* 
iratunek 
3ti Chnrtneuse Messallne. 

a,M.ur·. v8c 

Groserye, 4 piąiro 
Néw Century lub Wasbburn 

mąka. łś-68c; i-l-352 
5 funtów mielonego Af\r 
cukru. żi3c, 10 funt. zaT"UL> 

10 kaw. Galvanio mydła 38o 

3 j>:io/.ki Pearline pro- 4 
szku do prania I vJC 

3 puszki słodkiej kuku· 'l ·» 
rydzy >0\* 
Pujńt Snider'a Catsup lłc 

2—15c puszki Armour 

3 paczki Armour Min- ^ 
co Meat 

3 paczki Leader Spag· 1fr 
lub makaron aOL. 

3 puszki sardynek w | "2/» 
oleju 

Dams, gotowa do nosze 
nia odzież — 2 
Damskie siwe flanelowe 
bluzki, nieka lub wyeoka 
szyja, kołnierz i mankiety 
z wypustkami, z guzikjimi 
do pary, 1.50 gat., 1.00 

Lekarstwa, głów. piętro 
50c Wbite Pine Tar sy- 

rop na kaszel 
... 27c 

25c Menne'8 Tal- \\n 
cum proszek 11C 

S5cTerwin'a roślinne pi- 
gułki na rozwolnię I4c 
$1 Peruna lub Swisco #3c 

Mięso, 4 piąlro 
Spec. sprzedaż Loose I j 3 _ 
Leaf sadła I I tL- 

Wyborny ciok na | A\<r· 
pkozed It 2L 
Przednia ćwiarua cielęciny 
lub na potrawkę f A Z,ir 
tylko. IHr 4L 
Chude żeberka do ||\^r 
rosołu X i '.'L 
Świeżo siekana woło- | 
wina 14L 
Przednia ćwiartka 
skipowi o y I & '2t 
Chuda świeża s'topowi-1 'Jn 
na na potrawkę 1 AtL> 
Wyborny miękki. | 
Round Steak iOC 
Chude cukrem zaprawiane 
szynki. lOdolZfun- \ 
towe. po lO'4C 
Chuda cukrem zaprawiana 
słonina na śniada- a Ł--, 
nic po 

Objęliśmy Rgencjf tlrn. Plctorial Rfvlew modelek 
na iiprsedai tutaj po lOc I 15c II, 

3 iiinrnrroT iu ADIPIUII 


