
Z Tow, Pań Opieki nad 

Pensronatem Sióstr Zgro- 
madzenia Zmartwych- 
wstania Pańskiego. 
Jak swego czasu donoszono 

czcigodne Siostry Zmartwych- 
wstanki rozpoczęły budowę wiel- 
kiego pensyonatu. przeznaczone- 
go ku wyższemu kształceniu dzie- 

wcząt polskich: w zacisznem u- 

>tiv>niu przedmieścia NorwcoJ 

Pcrk, 111 . wznoszą <zkułę polsk·» 
• *:atoli oką, w której mł'Izież 

zenska polskiej narodowości In- 

dzie wychowywana w otoczeniu 
* 

przyrody, pod okiem najtroskli- 
wszej opieki i pod przewodem 
światłych nauczycieli lia dobre 

Polki i katoliczki, na "pożyteczne 
obywatelki. 
W niedziele, dnia SOgo sierp - 

nia, bieżącego roku, o godzinie 3 

popołudniu, odbędzie się poświę- 
ceire kamienia węgielnego, k«.«.— 

rci/ dopełni nasz Najdostojniej- 
szy X. Biskup P. Rhode; zacne 

duchowieństwo nasze, któremu 

rawsze na sercu leży sprawa « »o i- 

noszenia oświaty społeczeństwa 
nolskieco. licznv wsuółudzitł 

przyrzekło.. Będzie to więc dz-eii 
niezmiernie uroczysty tak dix 

Sióstr Zmartwychwstanek jak 
c'la Towarzystwa naszego i dla 

wszystkich przyjaciół oświaty lu- 
du polskiego, więc wszysikiułi 
zapraszają SS. Zmartwychwstan- 
ki całem sercem na te uroczy-· 
*t??ć. Droga niedaleko i nie ·:· 

żliwa; najlepiej dojechać na sta- 

cyę kolei zelaznej w Norwood 

Park, a stamtąd kwadrans drogi 

pieszo w poiudniowo-zachodnim 
kierunku, cienistmi alejami do 

klasztoru Pensyonatu Sióstr 

Zmartwychwstanek (Sisters of 

the Resurection), który znajdu- 

je się pod numerem Talcott 

str., w Xorwood Parku. Miejsra 
tam dużo, pod osłuną rozłożys 

tych drzew, na świeżem powie- 
trzu osłodzonem wonią lasów, 

łąk i łanów okolicznych, zdała ot* 

zgiełku miejskiego. Towarzyst - 

wo postara się uprzyjemnić go- 
ściu m i>obyt iw siedzibie czcig. 

Sióstr Zmartwychwstanek. Ko- 
niu lepiej przybyć automobilem, 
niech się uda drogą Milwaukee 

a\c. do Higgins Road — potem 

Higgins Road do Harlem a\e. 

(dawniej 2nd ave.), 
— Harlem 

?ve kawałek drogi na północ do 

Talcott str., a potem po Talcott 

$>tr., aż przed Dora Sióstr Zmar- 

twychwstanek. 

Automobile do wynajęcia 
na MYsela, Chrzciny, Po- 

grzeby i wszelkie inneo- 

kazye w dzień i w nocy 

tak tanio jak i powozy. 
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Chic·co Avenue.— ·| 
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OZNAJMIENIE. 

nZIENNIK CHICAGOSKI jest 
** jedynem pismem polskiem 

w Ameryce co podaje oryginalne 
(własne) nowiny z pola wojny ' 

w Europie. Interesujące listy, o- j 
pisujące jego niebezpieczne przy- f 
gody i wrażenia z podróży, napi- 
sał specyalnie dla pisma naszego 
N. L PIOTROWSKI, syndyk mia- 

' 
sta Chicago. \ 

) Żadne inne pismo polskie nie ( 
zamieszcza codziennie własnej ka- 

rykatury. Czy w nowinach wo- i 

jennych, pięknych a licznych illu- 

stracyach, czy też w polityce lub 
\ sporcie DZIENNIK CHICAGOSKI 
/ nie ma sobie równego. 

ANNOUNCEMENT. 

THE POUSH DAILY NEWS is 
* Jhe only Polish newspaper 

in America that is able to publish 
exclusive news from war-ridden 

Europę. Interesting letters de- 

scribing his perilous adventures 

and experiences have been writ- 

ten expressly for the Polish Daily 
News by N. L PIOTROWSKI, 
City Attorney of Chicago. 

No other daily paper, printed 
in the Polish language, publishes 
its own cartoou in each and eve- 

ry issue. In war news, in illustra- 
tive features, in politics as well 

as in sports the POLISH DAILY 
NEWS is in a class by itself. 

SPRAWY SADOWE 
« 

Zestawienie spraw cywilnych, krymi- 
nalnych, spadkowych, realnościo- 

wych itd. we wszystkich sądach miej 
skich, powiatowych i federalnych. 

Redaguje co sobotę specyalnie dla „Dziennika Chica- 

goskiego". adwokat Jan S. Rybicki z Wojciechowa, 

którego kancelarya w śródmieściu znajduje się pn.r, 
154 W. Randolph ul., pokój nr. 16. 

Wiadomości » 

dowe. tutaj z* 

mieszczone, M 
I 

zaczerpnięte s a· 

któw odnosnycb 
t 

sądów, a więc są 

wiarysod-e. 

Zakradnie się 

tu i ówdzie o· 

myłka w pol· | 
skiem nazwisku,. 

lecz to jest nie- j 
uniknioat.—SkrO- j 

, _ 
^1 cerna wyraiuw 

rt.*' J 
M dlatego ł67< 

«•oszczędzić uieco miejsc*. 

TRANZAKCYE REALNO- 

ŚCIOWE. 

Artesian ave., 1745. front na za-' 

chód 24X124; sierpnia 10. C. Meima 
' 

sprzedała Bolesławowi Szczęsnemu · 

za $2100. 
Artesian ave., North 275 stóp na 

południe od Diversey ave., front na 

wschód 25X125, (długu $1300); 4g0 

sierpnia. T. Musiał Stanisławowi 

Szymcz za $4350. 

Brigham ul., U4 stóp na zachód 

od Paulina ul., front na południe 
— 

3344X109, (długu $1500), sierpnia 

10. M. Grzeczorek, And. Wolniak za 

$4325. 
Central Park ave., 84 stóp na po- 

łudnie od 27mej ul. front na zachód 

48X125; lipca 18. Józ. Mitscbmann, j 
Fran. Kraśnickiemu za $5650. 

Claremont a>'e., obok górnej kolei 

front na północno-zachodniej stronie 

40X124 — (długu $500), sierpnia 8. 

J. H. Hintz, Fran. Mikuckiemu za 

$13,600. 
Commercial ave., północno-wscho- 

dni narożnik East 88mej ul., front na 

zachód; 50X140 na 50 lat. $14C0 ro- 

cznie przez pierwsze 5 lat. następnie 

45 lat $1800 rocznie; sierpnia 1. M. 

Figel. Fran. Chamskiemu. 

Dickson ul. 565 stóp na północ od ! 

Division ul., front na zachód 24X110 
' 

(długu $3500); sierpnia 31. J. Bo-j 
narfki, Fran. Skupniewicz za $1. 

Erie ul., West 1458. front na po- 

łudnie, 50X125. (długu $6700) sier 

pnia 5. W. Watson, Wm. Starzyk za 

$12.400. 
Erie ul, West 300 stóp na wschód 

od Hdyne'ave., front na południe, — 

24X1314a; (długu $2000), sierpnia 

1. J. Konwiński, M. Motyce i innym 

za $3000. 

53ci court North 375 stóp na po-1 
łudnie od Humboldt ave., front na 

zachód,'25X125 (długu $1500) — 

sierpnia 6. Woj. Lak, M. Magiera za 
' 

$3140. 

Fairfield ave., 385 stóp na pół- 

noc od 21szej ul., front na wschód 

24X12; lipca 27. Kat. Zima, J. i E. 

l'ovisar za $3100. 

Fairfield a-e., 203 stóp na północ 
od 46tej ul., front na zachód 25X125 

czerwca 7. C. Koski — Józ. Szczypu- 

la za $·~>200. 

Girard ul., 1748, front na wschód 

24X121, sierpnia 8. Alb. W. Janko- 

wski, Fel. Rogowskiemu za $6100. 

Halsted ul., 181 stóp na południe 

od 32 ul., front na wschód, 25X130; 

list. 9. 912. Ant. Olszewski Jak. Ku- 

los za $5000. 

Her\ey ul., 48 stóp na zacnód od 

Lincoln ul., front na południe, 24 

125; (długu $3500); sierpnia 12. — 

J. Dudzik, B. Skubińskiemu za $1. 

Hoyne ave., 24 t»tóp na południe 
od Cortland ul., front na zachód 24X 

100; sierpnia 6. Lud. Mazurowski, 

G. Swoboda za $2000. 

Humboldt ul., North 168 stóp na 

północ od Greenwood Terracc, front 

na zachód, 30X125, (długu $2000), 

sierpnia 7. B. Bużkowski, O. Dehn 

za $6100. 

Huron ul., 192 stóp na wschód od 

Paulina ul., front na północ, 24X124 

(długu $3000), sierpnia 8. Józ. Dzie- 

dzic, Zofii Żurawskiej za $69i0. 

Huron ul., północno-wschodni na- 

rożnik Hoyne ave., front na połud- 

nie 23X100, (długu $4300), sierp- 

nia 1. Józ. Kamiński, Woj. Gorzkie- 

wicr za $1. 

Leavitt ul., 25 stóp na północ od 

Berlin ul, front na zachód 25X125, 

(d ugu $30'»0 ), sierpnia 8. Zofia Byk 
Fran. Niec za $6000. 

Marshfield ave.. 12 stóp na połu- 

dnie od Augusta ul., front na zachód 

24X130, (długu $2500); sierpnia 

10. F. Grudzień, Janowi Sitko za 

$7000. 
Marshfield ave., 847. front na za- 

chód 25X130,· Idługu $3000)", sierp- 

nia 10. Józ. Wilczewska, Ant. Klsla 

za $8000. 

Newport ave. północno-wschodni 
narożnik North 41st ave. front na 

południe ,40X112, (długu $2500); 

sierpnia 1. M. Hansen, Fran. Kowal- 

skiemu za $4650. 
90ta ul., East 620, front na połu- 

dnie. 25X123, sierpnia 5. L. Murphy, 

M. Atkoeewiez za $2000. 

Noble ul., 1533, front na zachód, 

25 stóp do uliczki, (długu $2200); 

sierpnia 8. V. Orlikowski, Zofii Orli- 

kowskiej za $1. 

Poplar ave., 150 stóp na południe 

od 29tej ul. front na wschód 25X 

115; sierpnia 6. Szczepan Przybysz, 

Stan. Zalewskiemu za $242o. 
Prairie ave., 5204—06, front na 

wschód, 78X17iy2; (długu $10,500) 

— sierpnia 5. A. Gedulicz i inni, Ja 

nowi Suwalskiemu za $10. 

Prairie ave. 214 stóp na południ* 

od UOtej ul., front na wschód, 52> 

125; (długu $1500 > ; sierpnia S. 

Kosicki, H. JeslonowsłŁiemu zi 

$3000. 
Bead court, 100 stóp na południf 

od Iowa ul., front na zachód, 35> 

125; (długu $5500); sierpnia 4. — 

S. Maisel Ant. Kuchniewicz za $10. 

Robey ul. 254 stóp na południe oc 

Division ul , front na zachód, 26.N 

125; (długu 2500); lipca 31. lgn 

Stankiewicz, W. Filipkowskiemu z? 

$1. · 

17ta ul., 24 stóp wschód od Lin 

coin ul., front na północ, 24X125 

(długu 500); sierpnia 7. M. Wiśno- 

wski, Marcelemu Wieczorek za 2000 

State ul., 150 stóp na południo- 

wy-wschód od Cornelia ul., front na 

południowy-zachód, 25X105; (długu 

$3500): sierpnia 1. J. Wiech, J. Ku- 

łak za $1. 
St. Louis ave. 2S 5stóp na północ 

od 26tej ul., front na wschód 30N 

125; lipca 22. K. Kohont, Fran. Za- 

lud za $7200. 
33rd pl., 222 stóp na zachód od 

;Vuburn ul., frcnt na północ, 25X145 

sierpn a 6. J Welsch, boi. Miarkow- 

skiemu za $3500. 
Thomas ul., 2229, front na połnoi 

30X1>4; (długu $3000); sierpniu 

3. Aug. G. Urbański, Józefie Jen· 

drzejek za $1. 

Washtenaw ave., południowo- 
scho d.naroż. Rice ul., front na za- 

chód, 58X125; (długu $0^570 > ; eier- 

.pnia 5. H. Mirelewicz, D. D^rengow- 

skiemu za $10. 
Webster ave., 1938, front na po- 

łudnie, 25X125 do uliczki, lipca 18. 

M. C eszki, And. Jasińskiemu za 

$3225. 
Winchester ave., 125 stóp na pół- 

noc od Iowa ul., front na wschód: 

25X125; (długu $6000); sierpnia 6. 
A. Kinsella, M. Czupowskiej za 

$8600. 

PRZEDWCZESNA STAROŚĆ. 

Niektórzy ludzie starzeją się 
zawcześnie. Tacy ludzie zwykle 
nie zwracają żadnej uwagi na 

swoje zdrowie, a głownie na re- 

gularność wypróżniania się. Oni 

pozwalają aby pozostałości z po- 

karmów' zostawały w żołądku i 

kiszkach i tam fermentowały, za- 

truwając krew i rozprowadzając 
tą truciznę po całym organizmie. 
To spowoduje przedwczesną sta- 

rość, nerwowość i niedołęstwo. 
Dla niknięcia tego rekomendu- 

jemy Trinera Amerykański Eli- 

xir Gorzkiego W ina. Un wyrugu- 
je z organizmu wszystkie pozo- 
stałości trującej natury i wzmoc- 

ni organizm dla przyjęcia no- 

wych pokarmów i do dokładnegc 
trawienia. Xa choroby żołądka i 

kiszek to lekarstwo jest bardzc 

dobre i wzmacniające. Przez u-· 

trzy mywanie swego systemu 
trawienia w doskonałym porząd 
ku zachowacie swoją młodość n.i 

długie lata. W Aptekach, Jos 
Triner, Manufacturer, 1333-13o£ 

So. Ashland ave., Chicago, 111. 

Na reumatyczne i Xsuralgizne 
bóle próbujcie Trinera Liniment 

. 
ł 

Mówi, że mu brak słów. „Xic 

wiem, jak się wyrazić" 
— pisze p. 

S. Raty z Mission Valley, San 

Diego, Lai. — „ażeby Wani opo- 
wiedzieć o wszystkiem dobrem, 

co zdziałało Goinnzo dla całej 

mej rodziny, tak samo, jak i dla 

innych, którzy je używali. Xie 

mamy dosyć słów, ażeby je nale- 

życie wychwalić. O ile nas doty- 

czy, nigdy nie będziemy bez Go- 

inozo w domu naszym. Jestlo ni<:- 

zrównane lekarstwo*'. 
• Z medycyn mających prawdzi- 
wą zasługę, prawdopodobnie, nic 
ma lekarstwa, któreby byio tak 

popularne i tak ściśle połączone 
z gospodarstwem domowem, jaK 
dra Piotra Gomozo. Xie można 

go dostać w aptekach. Specyalni 
agenci dostarczają, jc, lub obsta- 

iuj je wprost od fabrykantów, 
Dr. Peter Fabrney and Sons Co., 

19-^5 So. Hoyne avc., Chicago, 

111. 

Familijne Likiery 
Ii w. Gol. 

Wyb. P.ourbon wódka .. 7&c.$3.00 
Dobra żytniówka ROc 3.20 
Californie Grapę Brandy 7.V 3.O') 

Dobry Cognac 75 8.00 
Holland Gin 7óc 3.oo 

Ja malca Rum 75c 3.0 
Cal. wino słod. lub kwaśne 33 1.25 

Gorycz żołądkowa 30c 2.00 

Posyłamy do każdej części Stan v 

Zjednoczonych Opłaconym Ekspre- 
sem zamówienia za $3.00 lub wyżej. 
Przyślijcie Pocztowy przekaz lub 

Bank Draft. Zamówienia wysyłamy 
w tym samym dniu jak otrzymamy. 
Specyalne ceny na większych zamó- 
wieniach. Piszcie po katalog i cen- 

nik. SAVOY DIST. CO., 
Sprinir Valley. 111. 

S 

Wrażenia z Podróży 
N. IL·. IPiotrowslciego. 

Przybycie do Rotterdamu. — Odwiedziny Berlina. 
— Stolica Niemiec 

przed wojną.—Powrót cesma z Norwegii—Zapał Niemców. 
— Ultimatum.— Mobilizacya.— Ucieczka z Ber- 

« lina. — Kłopoty w Rotterdamie· 

(Ciąg dalszy). 
Tak jak w Berlinie, tak i tu dorożki i auto- 

mobile zostały wzięte pod kontrolę wojskową. — 

Trzeba było jechać do hotelu tramwajem. Podróż 
nasza była bardzo uciążliwa, zwiaszcza dla na- 

szych niewiast, lecz pomimo tego czuliśmy się 
bardzo szczęśliwi; gdyśmy się dostali do Rotter- 
damu. Było to we wtorek, akuratnie tydzień po 
naszem wylądowaniu w Europie. Z tego cośmy 

słyszeli od innych Amerykanów, nam się nie po- 
wiodło jeszcze wcale tak źle w naszej podróży z 

Berlina. Pewna pani jechała 50 godzin z Kolonii 

do Rotterdamu i pięć razy musiała się przesiadać 
Po spożyciu śniadania i po kąpieli; pojecha- 

liśmy z p. Paczyńskim do ofisu kompanii okręto- 

wej. Jaka była nasza radość, gdy nam powiedzia- 
no, że będziemy mogli powrócić tym samym okrę- 

' 

tem, którym przyjechaliśmy! Ucieszeni wróciliś- 

• my do hotelu i położyliśmy się spać. 

Następnego dnia rano przechodząc się po pla- 
! 
cu ratuszowym, spostrzegłem wielki tłum ludu 

czytając biuletyny tam powywieszane. Chociaż po 

L 
holendersku czytać nie umiem potrafiłem jedna- 

kowoż odcyfrować, że Anglia wypowiedziała Niem 

! com wejnę. Jak z jednej strony wiadomeść ta mnie 

ucieszyła, tak z drugiej strony zasmuciła, gdyż 

przeczuwałem, że okręt nasz do Ameryki 
nie pój- 

dzie i przeczucie to na nieszczęście okazało się 

prawdziwe. We dwa dni później rząd angielski 
o- 

kręt ten wziął w posiadanie. 
Co tu robić? Siedzieć w Rotterdamie niewia- 

domo jak długo? Dowiedziałem się, że 
w sobotę, 

8-go b. m. miał wyjechać do Ameryki okręt New 

Amsterdam, należący do linii Holand American. 

Wiadomem było, -że żaden z okrętów niemieckich 

do Ameryki nic jechał. Wątpiono nawet 
w ofisie. 

czy New Amsterdam rzeczywiście popłynie, gdyz 
neutralność Holandyi wisiała tylko na włosku. 

Spodziewano się, że każdej chwili wojska 
niemiec- 

I kie wkroczą do Holandyi, przez co neutralność 
I l -l-L— _t „ Taerlmrlzi snróbować. 
vy \j y ^;oiu unu. mw» .... 

Poszliśmy więc do ofisu tej kompanii, gdzie 

nas poinformowano że kajuty 1-szej i 2-giej klasy 

już dawno zosta'.y zaangażowane; pozostało tylko 
kilka miejsc w 3ciej klasie i w „steerage". Ja i p. 

Paczyński zgodziliśmy się jechać 3cią kla:.ą 
i nawer 

„steerage" aie kwestya była z kobietami. Pojecha- 

liśmy więc do hotelu przedstawić tę sprawę na- 

I szyni paniom, a te bez chwili namysiu się zgodzi 

Iły jechać trzecią klasą a nawet i „steerage". Wró- 

ciliśmy więc po obiedzie by zakupić bilety, gdy 
k i 

naszemu strapieniu poinformowano nas, że trze- 

cia klasa została całkiem wyprzedana a ..steerage" 

nie jest miejsce dla ludzi cywilizowanych, a tem 

mniej dla kobiet. Nasze protcstacye 
nic nie pomo- 

jły. Prosiliśmy aby wynaleziono trzy miejsca 
dl' 

naszych niewiast czy to w pierwszej, drugiej lub 

.rzeciej klasie, a my zgodziliśmy się jechać 

„steerage". „Wszystkie miejsca zajęte" była od- 

powiedź. A w „steerage" amerykańskim niewia- 

stom jechać nie pozwolą. Powiedziano 
nam także, 

że na okręcie Noordam, który miał jechać tydzień 

później, także wszystkie miejsca są zajęte, 
lecz na 

okręcie Rynćam, który miał wyjechać 22-go sierp- 

nia, można było dostać miejsca 
w drugiej klasie 

Myśl czekania tak długo nie 
trafiła mi do gustu, 

a w dodatku miałem przeczucie że ani Noordam, 

mi Ryndm do Ameryki nie pójdą. 
Postanowiliśmy tedy jechać do Anglii, w 

na- 

dziei, że tam znajdziemy jaki okręt, który 
nas za- 

wiezie do Ameryki. Lecz tu znów zostaliśmy 
za-1 

wiedzeni, gdyż po wypowiedzeniu wojny # prze;: 

Anglię, komunikacya pomiędzy Holandyą 
i Anglią 

została zamkniętą. Powiedziano 
nam tak*e, że an- 

gielskie okręty przestały 
kursować pomiędzy An- 

glią i Ameryką. 4 
.. { 

Holandya jest bardzo ładnym krajem i lud 

jest bardzo dobry, pomimo tego jednąfc, prospekta 
zamieszkania tu przez czas nieograniczony wcale 

mi się nie podobały. Pojechałem do Hagi do po- 
sła amerykańskiego, by się od niego czegoś » 

wiedzieć. Trzeba wiedzieć, że hotel były przepeł- 
nione Amerykaninami, którzy byli w takiej samej 
sytuacyi jak my. W ambasadzie znalazłem mnó- 

stwo Amerykanów, którzy tam przyszli po to sa- 

mo co ja. Dużo z nich nie mogło dostać pieniędzy na 

swe „Letters of Credit", a byli i tacy, co nie mieli 

ani pieniędzy, ani „Letters of Credit". Poseł Van 

Dykę powiedział nam, że amerykański kongres 

wyznaczył $2,500,000 w zlocie i że te pieniądze 

już okręt wiezie i każdemu, który potrzebuje po- 

mocy, będzie daną, że okręt ten z powrotem za- 

bierze tyle Amerykanów ile będzie mógł pomie- 
ścić i radząc nam cierpieliwie czekać, kazał każ- 

demu się zaregestrować. Wiadomem jest, że Ame- 

ryka nie posiada pasażerskich okrętów tylko wo- ^ 

'jenne. Amerykanów bawiących w Europie obli- 

czają na około 75 tysięcy, więc widoki przewiezie- 
nia do Ameryki choćby nawet większej części w 

bliskim czasie są bardzo liche. Jedyna nadzieja w 

tem, że Ameryka wyśle wszystkie okręty wojen- 
ne po nas, o czem bardzo wątpię, albo że wymoże 

: od Anglii, Niemców i Francyi aby te państwa po- 

zwoliły kompaniom okrętowym do tych państw 

należących odwieźć Amerykanów w swych okrę- 

tach o czem też bardzo wątpię: inaczej wielu bę- 
dzie musiało czekać aż się skończy wojna.... 

Jest tu w hotelach dużo Amerykanów, którzy 
! wyjadą w sobotę na New Amsterdam. Są oni 

' szczęśliwi, a chociaż tego szczęścia im nie za-- 

I zdroEzczę to przecież życzyłbym sobie być na ich 

'miejscu. Mieli w tem szczęście, że mieli swe miej- 
sca już dawno zaangażowane. Jest tu także dużo 

takich, którzy są w takim samym kłopocie, jak i 

my. „Misery likes company" mówi angielskie 

! przysłowie. 
• i · 1 _ 

Nadziei jednaKowoz nie iratuny, 
uau«K- 

ja nasza jest w Bogu, który raczy nad 
nami się 

zlitować i z tej niewoli nas wydostać. Wiemy że 

przyjaciele nasi o nas myślą, o nas się kłopocą 
i 

za nami się modlą. 
Nam tu nie jest źle; jesteśmy zdrowi, a pie- 

niędzy dzięki Eogu, mamy jeszcze dosyć 
tak żc 

możemy żyć prze . pewien czas nawet w komfor- 

cie; niebezpieczeństwo z powodu oblężenia nam 

też nie grozi, lecz ta niepewność niepokoi nas. Jak 

długo będziemy musieli tu czekać? 
Na to pytanie 

nie możemy tu znaleźć żadnej odpowiedzi. A »tc 

jest okropnem! Kończąc ten list załączam od sie- 

bie i od państwa Paczyńskich dla wszystkich 
na- 

szych przyjaciół i znajomych nasze serdeczne po- 

zdrowienia z nadzieją, że przy łasce Bożej wnet 

się zobavzymy. 
. L. PIOTROWSKI. 

P. S. List ten wysyłam przez pewnego Ame- 

rykanina z Nowego tforku, z którym się 

„New Amsterdam". Prosiłem go, aby go odda! 

na pocztę, skoro do Nowego Yorku zajedzie, cc 

mi też chętnie przyobiecał uczynić. 
PRZYP. RED. — Jak widzimy z powyższegc 

listu, p. Piotrowski pisał go, 
nie wiedząc, że znaj- 

dzie w ostatniej chwili sposobność dostania się 
na 

okręt „Nieuw Amsterdam". Sposobność jednak 
wi- 

docznie się znalazła, a w jaki sposób, o tem do- 

wiemy się z listu następnego, którego oczekujemy 

każdej chwili. 

( OD REDAKCYI: 
— Drugi list syndyka 

L. Piotrowskiego, napisany na parowcu 

„New Amsterdam/' pojawi się w numerze 

poniedziałkowym. ) 

Największy polski zakład pogrzebowy w Ameryce 
ktorego właścicielem jest 

(INCORPORATED) 

1228-32 NOBLE ULICA naprzeciw Sloan ulicy 
• Najgustow niej i najwygodniej urządzona Polska Ka- 

plica dla zwłok i najczyściej urządzona i jedyna Polska 

Trupiarnia, którą wydział zdrowia uznał za sanitarną zgo- 
dnie z przepisami ustaw miejskich. 

Zakład jest otwartym we dnie i w nocy. 

Dla niewiast i dzieci jest na zawołanie żona 

pogrzebowego, która na żądanie szyje suknie dla 

zmarłych bezpłatnie i gustownie. 

Wszelkie trumny z najlepszego materyału 
zrobione w polskiej fabryce trumien, o wiele le- 

psze i podobne do tych, które obca fabryka tru- 

mien ogłasza w oknach wystawowych po cenie 

$35.00, będę sprzedawał po $28.00. 
Trumny obijane suknem będę sprzedawał od 

$20.00 i wyżej, białe obijane trumny dla dzieci $3.75 i 

wyżej. 
USŁUGA BEZPŁATNA 

·· '< 
'' 
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Na żądanie mam zawsze dwa karawany wła- 
• A · · · 

i sne i 7 powozów, a mogę dostarczyć 100 i więcej 

Nie zapominajcie o adresie: 

J. JARZEMBOWSKl 
1228-32 NOBLE ULICA 

pomiędzy ulicami West Division i Bradley naprzeciw Sloan ulicy. 
Telefon Monroe 104. 

Zajmuje się pogrzebami w ka- 
żdej parafii tak w Chicago jak i w 
całym stanie Illinois. 


