
NOTATKI METEOROLOGICZNE. 

W ci^gu doby wczorajs*ej najwyż 

ta temperatura wynosiła 39 stopa i 

jnizsza 32 stopni. Normalna tem 

itura w tym dniu wynosi 27 sto 

U; nadwyżka temperatury w tyn 

fku 
1,077 stopni. | 
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Niepewna pogoda częściowo z śnie 

giem dziś wieczorem i jutro. Zimnie, 

najniższa temperatura około 26 sto 

pni. Łagodne zmieniające się ostre 

północne wiatry. 

(Nadesłane) 

Organizacya 
Polskiego 

Handlu, 
Bracia Perłowscy roz- 

szerzają swój „Dom 
Wysyłkowy". 

Polski dworzec towarowy dla 
„Union Mail Order Hou^e" 
i Hala dla wyrobów pol- 

skich na Piotro- 
Paw łowię. 

Xie możemy nigdy zorganizo- 
wać polskiego handlu w Stanach 

Zjednoczonych, jeżeli nie zdoła- 

my wystawić własnych 
· składów 

przy szynach kolejowych, czyli 
polskiego dworca kolejowego! 

Jestto dlatego nieodzownym 
warunkiem, ponieważ pomniejsi 
kupcy z poza Chicago muszą li- 

czyć na szybką i dokładną, a 

przedewszystkiem tanią ekspedv- 
cyę towarów i muszą od czasu do 

czasu rozpatrzeć się w nagroma- 
dzonych towarach, aby wybrać co 

dla ich klienteli najodpowiedniej- 
sze. 

Jak długo nie ma naszycn skła- 
dów i dworca polskiego, tak dłu- 

go olbrzymie partye zakupów 
j polskich idą do składów obcych, 

I dla handlu obcego. 

Xasz handel polski, praca pol- 
ska, gotowe do pracy siły polskie 

' z takich zakupów u obcych naj- 
mniejszego pożytku nie mają. 

Zrozumieli to Bracia Perłow- 

scy, którzy od lat ośmiu prowa— 

^ dzą dwa ogromne składy mebli i 

urządzeń domowych pod nazwą 
Union Liberty Funiturc Compa- 
ny. 

Jeden z tych składów znajduje 
się na Town o i Lake, 4700-09 So. 
Ashland ave., drugi przy Milwau- 
kee ave. 132 »—33. _ 

Właścicielami tychjjkładów są: 
Wacław, Zygmunt, Franciszek. 

Michał, Walenty Perłowscy, zięć 
jednego z nich. Stanisław Szy- 
mański i zacny ich ojciec Józei 
Perło w ski. 

Bracia .renowscy w iruanycn 

warunkach składy te założyli, 
gdyż ie mieli dość gotówki, ani 
nie widzieli u Braci Rodaków 

zaufania do interesu polskiego. 
Wzorową pilnością, wytrwało- 

ścią i talentem, a przedewszyst- 
kiem osobistem wytężeniem od 

rana do późnej nocy zdołali oni w 

ośmiu latach stworzyć interes do- 

równujący największym firmom 

w Chica-go. 

Jedynie w dziale na spłaty ma- 

ją oni przeszło $180,000, ich skła- 

dy i urządzenie przedstawiają 
wartość $80,000. w gotówce z - 

sobistego zarobku zaoszczędzili 

$26.000. 

Przytem liczny zastęp Pola-- 

ków pracuje w ich firmie, która 

Earówno w Chicago, jak i na pro- 

-incyi ma już ustaloną, jak naj- 
lepszą opinię. 

r Już od kilku lat napływały też 

do braci Perłowskich zamówienia 

i nietylko na meble, ale także na 

najróżnorodniejsze przedmioty i 

i zapotrzebowania domowe, któ- 

rych nie mogli odrzucać. 
Zamówienia te wzrosły nieba- 

wen do takich rozmiarów, że bra- 

cia Perłowscy zmuszeni byli 

przed dwoma laty otworzyć wła- 

spy interes wysyłkowy który in- 

korporcwali według praw Stanu 
Illinois pod nazwą Union Mail 

Order House. 

Prezesem tego nowego intere- 

su jest Michał Perłowski, a se- 

kretarzem Stanisław Starczewski. 

Interes wysyłkowy wymagał 
Katalogów wyłącznie polskich i 

stworzyły je polskie głowy pol- 
' 

skie siły. Zamówienia popłynęły 
oczywiście dziesięćkroć znacz- 

niejsze i w drugim roku ich suma 

dosięgła razem kwoty $72,000. 

BL 

Xa ekspedycyę tych zamówień 

już teraz przy Milwaukee ave. v* 

' składzie Perłowskich ciężko c 

miejsce, a przytem szybkiej eks- 

, pedycyi nic można załatwić ina- 

czej jak ładując ze składów 

, wprost do wagonów. 
Bracia Perłowscy ofiarują 

przeto i poświęcają oszczędności 
całej rodziny swojej w sumie 

I $26,000, aby wybudować polski 
. dworzec towarowy i odpowiednie 
» hale na towary. 
W halach tych będą wszystkie 

' wyroby polskie w Stanach Zjed- 
noczonych a jest ich więcej, ani- 
żeli zazwyczaj o tem u nas wiedzą 
i piszą. 
Nadto będzie w tych haląch 

miejsce dla tych wyrobów staro- 
krajskich, które szukają zbytu w 

Ameryce, a to ze względu na znie- 
sione lub zmniejszone cło. 

Poza tem wszystkie dzialv za- 

potrzebowania domowego, gospo- 
darczego, kupieckiego dla miasto- 

wych i dla farmerów będą w 

tych halach rozdzielone na grupy 
czyli departamenta. 
Dworzec i hale towarowe zbu- 

dowane będą przy «>8 i Ashland, 

gdzie są centralne dojazdy towa- 
rowe. Dzielnica Piotro-Pawłowo 

będzie mieć centralną instytucyę 
dla polskiego handlu i główną na 

Stany Zjednoczone tego handlu 

organizacyę. 
Podniesie to ogromnie całą 

dzielnicę, parafię Piotro-Pawłowa 
I i sąsiednie parafie. 

Będzie praca dla ogromnej li- 

czby sił polskich i będzie poparcie 
i lepszy odbyt dla wszystkich in- 

teresów okolicznych, przedewszy 
ŚRODA 24 GRUDZ. AA 

sikiem dla interesów w obrębie 

j parafii ś\v. Piotra i Pawła, gdzie 
j proboszczem jest ks. Maksymi- 
lian Kotecki. 

W sprawie tej odbędzie się ze- 

j branie obywateli Piotro-Pawło- 

wa w hali parafialnej w niedzielę 
d. 28 grudnia br., o godzinie 4ej 
popołudniu. 
Przemawiać będą wybitni oby- 

watele. poczem nastąpi zapisywa- 
nie się i wpłata udziałów czyli a- 

kcyi. 
Akcya kosztuje $10.00 i upraw- 

nia do zniżki przy zakupnie to- 

warów i do dywidendy. 
Bracia Perłowscy wpłacili sami 

S?6,000. a resztę chcą pozyskać 
wyłącznie od Polaków. 

Tin więcej rodzin weźmie u~ 

działy, tem więcej będzie siły dla 
interesu wysyłkowego i dla roz- 

woju handlu polskiego. 
Bracia Perłowscy na żaden spo- 

sób od swojego celu nie odstąpią 
i z całą eciergią wezmą się do bu- 
dowy. 
Piotro-Pawłowo ma możność 

rozrosnąć się i wzmÓcnić i dla- 

tego obywatele Piotro-Pawłowa 

powinni przybyć bardzo licznie 

na,,zebranie niedzielne! 

Z Tow. śpiewu im. 
1. J. Paderewskiego 
Od szeregu lat znanym jest 

Chór im. I. J. Paderewskiego ze 

swej działalności krzewienia pie- 
śni ojczystej tu na obczyźnie. 
Dnia lTgo grudnia odbyło się 

roczne posiedzenie chóru im. I. J. 
Paderewskiego w sali zwykłych 
posiedzeń. 
Po przeprowadzeniu ważniej- 

szych spraw dotyczących chóru 

przystąpiono do wyboru zarządu 
w skład którego wchodzą : prezes 
kolega T. Rvszkowski; wicepre- 
zes, kol. M. Nagawiecki; sekr. 

prot., kolega K. Rzepiela; sekr. 

fin. i kasyer, kol. W. Hodur; bi- 
bliotekarz, kol. J. Łabęcki ; gospo- 
darz, kol. M. Niklewicz; delegat 
obchodowy, kol. J. Małek. 

Dyrygentem chóru jest kolega 
Zygfryd Kilisiewicz, którego o— 

gół kolegów za jego gorliwą, 
szczerą, a bezinteresowną pracę 
uczcił przez powstanie itrzykrot- 
nym okrzykiem hasła drużyny 

śpiewaczej „Górą Pieśń" ! 

Miłośnicy pieśni, mający chęć 
i zamiar wstąpienia w grono dru- 

żyny śpiewaczej, niech się głoszą 
ustnie lub pisemnie, do sekreta- 

rza niżej podpisanego albo też na 

salę w dniu lekcyi, a będą mile 

przyjęci. 
Lekcye śpiewu odbywają się w 

każdą środę o godzinie 8ej wie- 
czorem, a posiedzenia w każdy 
pierwszy piątek miesiąca. w 

Xorthwestem University Set— 

tlement, róg Augusta i Noble ul. 

Górą Pieśń! 
Karol Rzepiela, sekr. prot. 

1435 N. Ashland ave. 

Glosy obcej prasy- 
niemieckiej i wę- 
gierskiej - o 
polskiej ar- 

tystce. 

Agnieszka Nering. 

Naszych śpiewaków i muzy- 

ków, w których kole niezwykle 
sympatyczną postacią jest arty- 
stka pieśniarka, pani Agnieszka 
Neringowa, niezawodnie zainte- 

resują komentarze poważnych 
pism niemieckich i węgierskich, 
ogłoszone po występie naszej ro- 
daczki w Berlinie na zakończenie 

studyów europejskich, oraz po jej 
koncercie danym przed odjaztlem 
do Ameryki na korzyść powo- 
dzian galicyjskich. Polając dzisiaj 
przedruk tychże recenzyj, zazna- 

czamy. że właśnie ogłosiło je po 

angielsku, tutejsze czasopismo 
muzyczne „Musical Leader", z 

portretem pani Neringowej. 
„Militaer - Musiker Zeitung" 

pisze: Pani Agnieszka Nering, 
polsko - amerykańska śpiewaczka, 
wystąpiła z koncertem w Harmo- 
niumsaal. przed swym odjazdem 
do Ameryki. Shla przepełniła się 
publicznością w której zauważyli- 
śmy dużo osób z przedniejszych 
sfer Berlina. Aczkolwiek sala nie 

zupełnie dopisuje pod względem 
akustyki, pani Neringowa siłą gło- 
su opanowała z łatwością ten dla 
wielu niefortunny szkopuł i pysz- 

nem wykonaniem umiejętnie ze- 

stawionego repertuaru zapisała 

się w pamięci swych słuchaczów, 

jako prawdziwa artystka, której 
wróżyć należy tryumfy niepospo- 
lite. 

Pani Neringowa śpiewała po 

niemiecku, angielsku, włosku, po 
francusku i w polskim języku. Ar- 

tystka udowodniła swe wszech- 

stronne udoskonalenie muzyczne 
w pieśniach Brahms'a, Grieg'a, 
Wolfa, D'Albert'a, Moszkowskie- 

go i Weingartner'a. Najpotężniej- 
sze wrażenie na publiczności wy- 
warła pani Neringowa wielkicmi 

aryami z „Halki" Moniuszki i 

„Aidy" Verdie'ego. 
„tferliner Aiigemeine ̂ eitung : 

Parni Agnieszka Neringowa po- 

siada wszystkie warunki drama- 

tycznej artystki śpiewaczki. Wczo 

rajszy jej koncert doskonale to u- 
dowodnił. a gorący poklask jakim 
obdarzyła ją publiczność po od- 

śpiewaniu wielce dramatycznego 
ustępu z „Aidy", akcentuje to 

nasze przekonanie. 
„Vossische Zeitung": W Har- 

moniumstal odbył się koncert A- 

gnieszki Neringowej, jednej z ar- 

tystek debiutantek pani Schoen- 
Rene i pani Bellincioni. W pani 
Neringowej poznaliśmy talent, 

technikę, głos piękny i mocny, co 

wszystko przemawia >za powodze- 
niem tej młodej artystki .na wiel- 

kiej scenie. 
„Berliner Tageblatt": Do za- 

stępu artystek sopranowych przy- 
była nowa siła w osobie pani A- 

gnieszki Neringowej, Polki - A- 

merykanki, która po dwuletnich 

studyach tutejszych odjeżdża do 

rodzinnego Chicago i która wczo- 

raj dała koncert pożegnalny. Tem 
różni się jednakże pani Neringo- 
wa od bardzo wielu, że posiada o- 

ryginalność. temperament i głos 
o rozległej skali. Ma zatem przed 
sobą otwartą drogę do laurów. 

„Berliner Boersen - Courier": 

Koncert chicagoskiej sopranistki, 
Agnieszki Nering, miał izasłuftme 

powodzenie. Artystka przypadła 
do serca słuchaczów, którzy tłu- 
mnie na jej pożegnalny koncert 

się stawili. Każdy numer urozma- 
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iconego programu, rzęsiście oklas- 
kiwano, a po koncercie urządzono 
jej owacyę i dań kwiatową złożo- 
no. Szkoda, że pani Nering nie 

zechce pozostać dłużej w Berli- 

nie, mogłaby tu zrobić karyerę. 
•„Der Musiksalon": Z pięknego 

koncertu pani Agnieszki Nerin- 

gowej odnieśliśmy miłe wrażenia. 
Testto artystka posiadająca ta- 

lent, szkołę i dużo poetycznego 
uczucia. 

. „Berliner Morgenpost": Ujmu- 
jącą postawą, głosem Wagnerow- 
skiej Brunnhildy, przymiotami tu 
pierwszorzędną artystkę — śpie- 
waczkę w operze, oto cechy, ja- 
kiemi wyróżniła się w koncercie 
w sali „Harmonium" pani Agnie- 
szka Nering z Chicago. 
Z prasy Węgierskiej, po koncercie 
na powodzian w Galicyi 
„Peszteński Lloyd" : Y koncep- 

cie danym w Otatrafuered. na do- 
chód powodzian galicyjskich, wy- 
stępowała pani Agnieszka Xerin- 
gowa. znakomita śpiewaczka. 
Polka-Anierykanka. Artystkę, roz 
porządzającą głosem pełnym me- 

lodyjnego wdzięku i artystyczne- 
go wyszkolenia, entuzyastycznie 
podejmowała wielka publiczność, 
pomiędzy którą zauważyliśmy J. 
\ księżniczki, Klotyldę i Elżbie- 

tę i ministra finansów, J. E. Jana 
von Teletzkiego. 
„Neues Pester Journal": Pomię- 
dzy wybitnymi artystami wystę- 
pującymi w koncercie dobroczyn- 
nym danym w Otatrafuered, na 

rzecz powodzią dotkniętych w Ga- 

licyi, była pani Agnieszka Nerin- 

gowa z Chicago, śpiewaczka zna- 
komita i wysoce utalentowana. 

Śpiew jej wywoływał spontanicz- 
ne wybuchy oklasków.—Jedzie do 

Ameryki, gdzie życzymy jej za- 

służonego powodzenia. 
Opinie Europejczyków bez- 

przecznie zwróciły uwagę tutej — 
szvch powag muzycznych na ar- 

tystyczne zdolności pani Nerin- 

gowej. Miejmy zatem nadzieję, że 

premiera naszej śpiewaczki po jej 
odbyciu przez nią studyów euro- 

pejskich. jaką wobec tutejszych 
miarodajnych kół muzycznych sta 
nowić ma jej koncert w „Orche- 
stra Hall", dnia 20-go stycznia, 
1914 r., utoruje pani Neringowej 
drogę do trwałego sukcesu. 

Polski Związek 
Samopomocy. 
Dnia 21 grudnia, br., w nie- 

dzielę o godzinie 4-tej popołud- 
niu, obyło się w sali szkolnej W. 
S. Jesienią, pnr. 1068 Milwaukee 

ave., drugie zebranie organiza- 
cyjne Związku Samopomocy Po- 
laków w Stanach Zjednoczonycn 
Północnej Ameryki. 
Po omówieniu planu, zakresu i 

działalności nowej organizacyi, 
wszyscy obecni zapisali się na 

członków i złożyli przysięgę i u- 

staaowiono wpisowe. Następnie 
wybrano tymczasowy zarząd : W. 
S. Jesień, prezes;" W. F. Koby- 
lański, kasyer; M. J. Kostrzew- 

ski, sekretarz. 
W tych dniach Związek Samo- 

pomocy otwiera szkołę ję>zyka an- 

gielskiego i szkołę drukarską. Ze 
szkół tych korzystać będą mogli 
tylko członkowie stowarzyszenia. 
Opłaty bedą bardzo niskie, a kur- 

są prowadzone przez ludzi facho- 

wych. Kto się chce wpisać na je- 
den lub oba z powyższych przed- 
miotów, niech się zgłosi pnr. 

ic68—70 Milwaukee ave. 

Z powodu nawału pracy orga- 
nizacyjnej, następne posiedzenie 
Związku odbędzie się w przyszłą 
niedzielę, o godzinie czwartej po- 
południu w sali obyw. W. S. Je- 
sienią. 

O przybycie prosimy wszyst- 

kich Polaków i Polki, którym ka- 

mieniem na sercu leży obecne nę- 
izne, podrzędne stanowisko spo- 
łeczeństwa polskiego w Stanach 

Zjednoczonych i bieda, bezrad- 

ność robotnika polskiego. Potrze- 
ba nam głów i rąk do pracy. 

Dr. M. J. Kostrzewski, sekr. 

Związku Samopomocy Polaków 
W Stanach Zjedn. P. A. 

1858 W. Chicago ave. 

EXTRA NA ŚWIĘTA. . 

Włoska opera ; Pan Baroni i 

Danna Kostkiewicz ; także dwie 

imerykańskie śpiewaczki bale- 
1 

:owe. 

^uo Vadis Hotel i Restauracya. 
S. Rokosz, 

1rrt w Division str. 

Ważne dla 

Stanisławowa. 

Z powodu uroczystości Bożegi 
Narodzenia, ofis Tow. Pożycz- 
kowego i Kasy Oszczędności św 

Józefa, będzie jutro zamknięty 
przez cały dzień. 

Odbieranie pieniędzy odbędzii 
się następnego dnia, tj. w piątek 
dnia 2Ógo grudnia, o regularnych 
godzinach: popołudniu od i-sze 

do 5-tej w ofisie bankowym, pnr 
1245 Noble ul., a wieczorem oc 

6:30 do 9-tej w sali bankowej n; 

Stanisławowie. 

W takim samym porządku od 

będzie się odbieranie pieniędzy v 

przyszłym tygodniu z powodu u 

roczystości Nowego Roku. 
Zarząd. 

(Nadesłane). 

Z Jadwigowa. 
W dzielnicy Jadwigowo ogła- 

szają się dwa Tow. pod jednem 
temsamem nazwiskiem, a miano 

wicie: Tow. Sokół Polski Zgodi 
gn. 192 Z. S. P. w Ameryce. Aże 

by nikt przez to nie został w błąc 
wprowadzony, podaję tu krótki< 

wyjaśnienie. 
Tow. Sokół Polski Zgoda gn 

192 Z. S. P., zostało założone 1^ 

lutego 1910 r. i znanie jest ze swe 
działalności na Jadwigowie, 1 

przedewszystkiem z trzech ostat- 
nich swoich występów, a miano- 

wicie 2/go listopada na Obcho- 

dzie Listopadowym w sali para- 

fialnej św. Jadwigi; na obchodzie 

listopadowym urządzonym stara- 
niem Gminy nr. 41, grupy Z. N, 

P. i w pochodzie na przyjęcie 
Xajprzew. X. Arcybiskupa dnia ; 
grudnia w parafii św. Jadwigi. 
Powyżej wymienione gniazdo 

ma swój lokal u druha Jana To- 
masika na Webster ave., róg Ro- 

bey ul. 
< 

Miewa swoje miesięczne posie- 
dzenia w każdy pierwszy ponie- 
działek w miesiącu, a ćwiczenia w 

każdy poniedziałek i piątek co ty- 
dzień. 

Towarzystwo, zaś, które się o- 

głasiza pod tem samem nazwis- 

kiem u J. Piszczka na Leavitt ul., 
składa się z członków, którzy się 
oderwali od gniazda 192 i zało- 

żyli sobie gniazdo pod tą samą 
nazwą, lecz nie mają charteru, bo 

my już posiadamy charter pod lą 
nazwą. Człomkowie, 'którzy się 0- 

derwali od naszego gniazda, na- 

leżą przeważnie do innych dziel- 
nic. Tak mianowicie, prezes tego 

odłamu, Misiewicz mieszka przy 
22 ul. ; wiceprezes Z. Osieczki i 

sekr. prot., Wieczorek, mieszkają 

przy Milwaukee ave. za Augusta 
ul., kasyer, Julian Cvmek mieszka 
na Chicago ave. i takich jest wie- 
lu innych; przyszli oni tylko do 

Jadwigowa, a parafianami nie są 
na Jadwigowie i wielu z nich ni- 

gdzie nie są parafianami. 
Sądzę, że wystarczy to moje 

objaśnienie i Szanowni Rodacy 

wyślecie swą młodzież do gniaz- 
da, które ma swój lokal w hali 

Webster, jest inkorporowane i 

należytości, jakie się w Towa- 

rzystwie płaci, nie ulotnią się do 

innej dzielnicy. 
Czołem ! 

1 Józef Janusz. 

• Mądry Polak 
Po Szkodzie. 

: August Buchowski prze- 
1 

grał $3,700. 
[ 

Padł ofiarą naciągaczy 
sportowych. 

Policya poszukje znów Jana 
Strosnidera, który miał spowodo- 
wać Upadek bankiera Kerby'ego, 
Teraz Strosnider ma przed są- 

dem odpowiadać za to, że podob- 
no porządnie naciągnął Polaka, 

szynkarza, Augusta Buchowskie- 

go, zam. pnr, 2456 Clybourn ave. 
Buchowski stracił podobno tyl- 

ko $3,700. 
Wszystko poszło bardzo gład- 

. 'ko. Buchowski nie wiedział 11a- 

I 
wet jak jego oszczędności prze- 
szły na cudzą własność. 

Do lokalu Buchowskiego staie 

przychodzili Jan Stronider, Cla- 
' 

rence Class, Edward Bym i jego 
' brat Tomasz. 
I 1 

Przy różnych okazvach zacie- 

kawili oni swoją rozmową Bu- 

chowskiego. Gadali o walce na pię 
ści, którą Class miał stoczyć z 

nieznanym pięściarzem w Gary, 
Ind. Buchowski prosił powyż- 
szych dobrodziejów by łaskawie 

pozwoli mu korzystać zt ej wal- 

ki i włożyć kilka tysięcy, chciał 

grubo 'zarobić, bo powiedzieli mu 
że wszystko jest „sfiksowane" i 

Class wygra walkę na pewno. 

Walka miała być z góry· ukarto— 

wana. 

Buchowski najpierw dał tysiąc, 

potem dodał jeszcze $2,700, Wał- 

ka się odbyła Buchowski był na 

miej, £ początku Cłassowi nieźle 

szło, potem jednak dostał strasz- 
ne lanie i przegrał z kretesem. 

Buchowski też przegrał, 
Przegrał $3,700 i udał się do po 

licyi, Policya powiada, że wałka 

była z góry na niekorzyść Bu- 

chowskiego urządzona, a powyż- 
si dostali pieniążki szynkarza, 

^ NotatkpBeportera 3 
Na „Town of Lake" — przed szyn- 

kiem Pawła . Glosy, przy South Ash- 

iand ave. i 43-ciej ulfcy — padł wczo- 

raj jez życia Irlandczyk T, Brennan, 

zaonieszkały przy W, 40-tej ul.. i 8. 

Campbell ave, Przewieziono zwłoki 

do trupiarni litewskiego przedsiębior- 
cy pogrzebowego, Antoniego Eżerskl- 

sa, pnr. 4345 S. Paulina ul., gdzie 

dzisiaj odbyć się ma „inkwest" koro. 

nera, 

Gazety angielskie, goniące za sen« 

sacyg, podały rozmaite dziwaczne hU 

storye o zgonie tego Irlandczyka (a za- 

niemi także i .ilektóre polskie), jako< 

by Brennan wszedł do szynku Glosy, 

zażądał piwa, powiedział łż „to osta- 

tnia d!a niego szklanka piwa w bieżą- 

cym roku" — 1 potem padł nieży- 

wy 

OOO 
Pani Józeia Waszko, ltil7 N. Lin- 

coln ul., wyjeżdża do Stevens Point 

Wis. do maiki swej i brata dra F. 

Pasternackicgo, na wakacye dwutygo- 

dniowe. Kuzyn pani Waszko, oby w. 

Jan Kubiszak, jest pierwszym Pola- 

kiem w Stevens Point, który piastuje 

intratną posadę jako szeryf i woźny 

powiatowy. 

0 0 0 

Z Bay. City. Mich., przyjechał wczo- 

raj w odwiedziny do brata swego, 
ob. 

Fr. Walczyka, p. Antoni Walczyk, za- 

możny farmer tamtejszy. W czasie po- 

bytu swego w Chicago podejmowany 

jest przez państwo K. Walczyków, 

1824 Cortland ul. 

OOO 
Do Chicago na ferye świąteczne 

przyjechali uczniowie: Feliks Hintzke, 

Edward Klajda i Piotr Klajda. Wszy- 

scy wyżej wymienieni uczęszczają do 

„St. Mary's College" w Kentucky. 

DARMO. dny kalendarz każdemu. DARMO. 
Nasza 23cia gwiazdka, największy wybór zegar- 

ków, dyamentów, pierścionków, branzoletek i t. p. 

ceny stanowczo najniższo towar dobry. 
Duj«imy pHmienuf} gwarancrf w*zr*tko. 

KRACKER & KOSIŃSKI, ,0,BbL"iY..u„Au«xl'K 

7. 

„Glos Ubogich" 
Jedyne polskie pismo w Ameryce, poświęcone sprawie do· 

broczynnośd polskiej i polepszeniu bytu wśród najuboższych, 

Wychodsei co miesiąc. Prenumerata roczna 3Sc 

Numer grudniowy zawiera 24 stronice druku i 5 lllustra- 

cyi. TREŚĆ NUMERU: 

1) Przy opłatku; 2) List J. E. Arcyb. J. E. Qulgleya, do 

ogółu polskiego, zawierający APROBATĘ; ii) Goe|>odyni do- 

mu; 4) Żywot Sf. Jachowicza; 5) Żydek (wiersz) ;0) Fryderyk 
Ozanam (życlorjis); 7) I>obre nie ginie (wiersz); 8) Stowarzy- 

szenie Dobroczynności Pol. w Chicago; 0) Zarys Konstytucji 

Stow. I>obr. Polskiej; 10) Na Pańskie Narodzenie (wiersz); 
II) Konferencye Św. Wincentego a Paulo; 12) Uwagi; lii) 

Sprawozdania protokńłowe Tow. T>obr.; 14) Sprawozdanie fi- 

nansowe; 15) Wykaz ofiar na korzySć ubogich; IG) Ofiarność 

na Powodzian w Galicji | lista ofiar; 17) Przykłady Miłosier- 

dzia; 18) Wiadomości z Tow. Dobroczynnych; 10) Kronika; 

20) Myśli i zdania; 21) Humor. 

Treéé numeru ozdobiona ilustracyami. 

Numery dtazowe wysyła sie DARMO. 

Adresować należy: 

„GLOS UBOGICH" °"SŁ ,u 

DIVISION STRUCTUAL AND OliNAMIiNTAI, 

IRON WORKS and MACHINE SHOP I 

Wesołych Świąt 
BOŻEGO NARODZENIA 

ZASYŁA WAM 

W. Graczykowski 
Właśiicisl 

POLSKA FABRRYKA 

Wyrobów Żelaznych Budulco- 

wych I Konstrukcyjnych 

Wszelkie żelazne roboty dla kontraktordw budowlanych rachujemy z planów. 

Specjalne ceny dla kontraktordw. Wykonujemy wszelkie roboty mechaniczne 
i repracye. . 

Przyjmujemy obstalunki na relingi od S12. Obrodzenia sztachetowe od S25. 
Bramy dubeltowe od $10. Pojedyócze od $5. Specyalne schody ratunkowe (Fire 

Kscape). Drzwi żelazne do chodników od $12. Okna. okiennice, kraty u okien 

(poręcze), ganki, krzyże, nagrobki i kolumny, belki i t. d. 

FABRYKA: 1317.19 \\\ DIVISION ULICA 

^^elefon 
Hiiymarket JjJ 

mk 


