
OR.U1SITA I FARMY 

W Największej i Najlepszej Polskiej Kolonii 

położonej w środkowym, wsohodnim Wisoonsinie, ułrtooej przez 

Spółkę Gruntową J. J. Hof. 
Każdemu, kto tylko zgłosi się listownie, wysyła s;ę bezpłatnie ktiąłką i 

mapą, które informują dokładnie o 4000 kwadratowych milach pięknych i a- 
eodzajnyoh gruntów, to bardzo umiarkowanym klimacie, Fetki farm i tysiące akrów sprzedawać będą rzeczywiści ich posiadacze, mający zupełny tytuł wła- 

Sprzedajemy po 40, 80, 100, 500 lub 1000 akrów, a warunki sprzodaiy i 
wypłaty przystępne są dla każdego kupującego Grunta są przednie i tak rów- 
ne, fte z każdyoh 100 akrów motna 99 akrów orać i uprawiać. Składają się one 
■ lasów, gajów i małych łąk, przegradranyoh małymi strumykami, potokami i 
położonych w pobliżu stacyi kolejowych i miast portowych nad jeziorem. 

Jestto najbliżej położona polska kolonia od Chicago i Milwaukee i ma wy- faleni ty klimat. Proszę pisać po książkę i mapę pod adresem: 

J. J. Hof Ła>nd Co., 
119 West Water 8t., Milwaukee, Wis. 

Drukarnia Zgody 
974 Noble Sir .... CHICAGO, ILI 

-WYKONYWA- 

S^PRACJE DEUKAESKIEi^ 
Asląikl 1 Konstytooye 

Saity wizytowe i biznesowe, zaproszenia, bilety, programy balo- 
we i koncertowe, zaproszenia Alubne i na zabawy familijne. Afi- 
we, plakaty, pamflety i cyrkularze, tabele asygnacye i kwity ka 

sowę, nagłówki do listów kopert itp. 
TH* Zwracamy na to uwagą Rodakom, a mianowicie GrupomZwiązkowym. 

W drukarni »Za:ocLv” 
se do nabycia następujące książki: 

ElIllN 1CZIŁ ▲ Dowieść, napisała 
Sofia Urbanowska, 230 stroftnio 76 o. 

PANNA NI1C1A, Obrazek galicyjski 
przez M, Gaohet — Poradowską, 176 
•tronnio 30 o. 

•WIBPOWIEŚCIi I. Poddany. 
O. Z jjłodu się o lenił, 44 stronnio dra- 
ka 10 o. 

BOftlNNA, Siostra Miłosierdzia zda- 
rzenia i naazyoh czasów, tomów 8 przez 
N.B. Jaskółkę z Cieplic, Doi. 1. Cent, 60. 

DWA IŁUBT, powieść przez Pau- 
lin^ z L. Wilkoózką. 70 atronnio 20 o. 

O IBIŁOŚCI OJCZYZNY, napra- 
wa podług Karola Libelta, 72 ztron 10 o. 

RYS I ZNACZENIE MONITY* 
TCCYI 8fo IHAIA 17»1, przez pan- 
n7 Heleną Sawicką, wydal w stuletnią 
rocznicy Związek N. P. 40 ztron. I o. 

MSIĄZMl KWITOWE, dla Towa- 
rzyatw i Grup Związkowych z rozkładem 
podatkowym na lat 10 10 c. 

▲dres: 

574 Noble St. 
»* 

* « 

t CHICAGO, ILI 

K. STACHOWSKI, 
dawni*] tai Nobla aL 

CHICAGO, ILLINOIS. 

TP MA JEW8KA, 
• CHICAO#, UU 

•BI IILWAIIHEB ATB 

4- 

I 
• ■ 

rułiWA 
Wielebnemu Duchowieństwa, Wieleb- 
n«m Siostrom Zakonnym,Szanownym To- 
warzystwom o ras całej Pub liczą Ó4r pol- ski*} swój skład i pracownię 

łlŁ Kościelnych, 
Chsrąiwi.lsarf Odsnak, 

P«łek • Bereł anrsinł 
kswskleh a a. p. 

Utrzymaj* Ukt* wielki wybór 
Msrsnek. 

Welonów I Bakietłw 
4I« łilewnąt I chłopców, 

przy stępujących do pierwasej spowisd 
ais panien na wesela, 

orni 

KAPELUSZY DAMSKICH 
najnowssaj anody. 

jses^jsśr*^ ^ 

P. MAJEWSKA* 
nhlssąs Ullaoto. 

Polski Przedsiębiórca Pogrzebowy 
IBS Chmtmrine Street, PhUmdelphim, Pm 

PoUm Szanownym Rodakom swoi* praadaiybidratwo, umienjto, *a « 
mai* motoa doatad kaidago osaaa atdaownłapodług tyesania najwy^Kłnmj.iyok i najpyatniajaaych karawardw, powoadw, akwipaiów, dorótków .adna fdwa* 
onny ch, aa pcgraaby. obuty, prsaiaidiki oto. w PhiJadalphii jako tai i okoli* 
J Oamdaa, Bridaab urg, Manajonk. Zamawiania katda uakataotnia ała pnn- toaln ia I po oooia tak oiaiarko»anaj,«a tadan inny priadaiabióroa po^rzaflowł 
•ały m Stania Panaylwanta lago notynid nia jaat w aUnia. 

7 

Dla biadnyoh uriądiu pogrsaby ta daraao. 

Przegląd Emigracyjny 
Dwutygodnik 

Ekonom iosno Społeczny 
wychodzi we Lwowie. Redakcje i Ad- 

ministracja, ul Osolinska No. 11. 

Cena roczna s przesyłką 

$2.00 
Prenumeratą i ogłoszenia dla Ameryki 

Północnej przyjmuje 
■K. SAWICKI. 

572 Noble Str., Chicago, Tli 
Pismo to traktuje sprawy wyohodlotwa 
polskiego we wszystkich krajach; pole- 
oam zatem jako interesujące i potyte- 
ozne mając nadzieją poparcia przez tu- 
tejazy ogół. 

~ K. SAWICKI. 

Piotr Binkowski, 
ZEGAĘMISąZ I ZŁOTNIK 

383 W. Chicago are. przy Noble ni. 
POLSKI 

SKŁAD JUBILERSKI 
i sztucznych kwiatów 

wykonywa 
Złote Szpilki Związkowe dla Polek 

za uchwałą Rządu Centralnego Związku 
Nar, Pol. Zamówienia na szpilki dis 
Polek naleły przesyłać wprost do mnie 

Zabezpienie od ognia i sprzeda! 
Kart Okrątowyoh. 

P BINKOWSKI. 

MACIEJ GETKA 
7 Cenni St. Chieifi. li 

Poleoa swój 
SKŁAD MEBLI 
Pieeów kneheanyeh 

I parlorowjeb, 
oraz wszelkioh naczyń kuohennyek. 
Psrlor Seta od 25 dolarów począwszy, 

kacie; ostka 

Józef Kociszewski, 
798-800 8. Ashland Ave. 

pomiędzy 17-tą i 18tą illoą. 

WegliiDrzewa 
po eonach nader umiar kowanych. 

Zamówienia przyjmuje takie listowni* 
wykonywa w Jak najkrótaaym oaaaie. 

E. KBHPK1, 
2Auffutuij CorCurrierźtt. CMcagotIll, 

polna swój 

HALA. do balów, weeel i mityngów. 

opłacamy prxe»y|£l, Pnnił**a bannoiitk~7jeśt sprzedawana po innych składach od B do 13 doL 

Twardych i Miękkioh 

Harmonika Jezt 14 cali wyaoka. Ma azerokia 
ozdoby hebanowe, «kle»l| droriktkl«*lonwi, trrbrne 1 bromowe tafrlkt. niklowa klawtaaa, modne pozłacane ozdoby, rod I klamry niklowa. 
Miechy potrójne. Adreeowad naleZy: 
't AI.KPlSsliI NIMK CO.. 441 Kable Air.. < hleare. 

Kto nam przytle »c. marka temn po* Ir my kata- 
log polekI harmonik 1 zegarków tui. Katalog ma 
4o at ropnie. 

mSL ŁIO 
Maszyn do Szycia 

ROZMAITEGO GATUNKU 
po nalnłłujfh oonaok 

HT“ Olej, igły i ozęśoi muiyn a* 
uwue a mnie na ■ kładzie. 

Reperacje wykonywam prędko, do 
bne i tanio. 

J, MARSON. 
r 635 NOBLE ULICA JB 

pomiędzy Hloaa I Rradley nL 

J5ief Nitormer A Co. 
550 Noble %U, Chicmgo,IU 

Skład najlepesego gatunku 
twardych I mHkklcb 

WĘGLI ora* DRZEW1 
po oenaok motliwie najtaAazyah. 

Franeluek Lechert, 
poleca Rodakom twój 

SALOOM POLSKI 
1107 Comw LtatrtU and Ł%tb*ck 8tr. 

CHICAGO, ILL. 
Doborowe piwo, wina, wódki i cygara. 

Zaweee świerka prsekąaka. 

Przechadzki po Milwaukee. 

Po trzechletnim pobycie w ruohliwem 
i hałaśliwem Chioago wydostałem się 
nareszcie na świeie powietrze. Z wiru 
chiosgoskiego wyleciałem jak z procy 
zziajany i zadymiony. Przynioało mnie 
do Milwaukee. Zmiana odrazu wido* 
ozna, niemal namaoalna. Spoglądając 
w górą widzę niebiosa przejrzyste, pra- 
wdziwa, a nie takie okopcone, brudne, 
ohioagoskie. W ulioach pełno zieleni; 
cieniste szpalery drzew upiększają aze 
rokie a czyste drogi;nie ma śmieoia, nie 
ma brudu, nie ma zgiełku, od którego 
w Chicago w głowie się przewraea. 
Domy, po większej osąśoi drewniane, w 

pełny oh szeregach stoją wzdłuft chodni- 
ków; przed katdym domem szmata ła- 
dnej trawy; rzadko tu spotkasz próiny 
lot. Miasto rozwija się z niemieoką sy- 
stematycznością, odśrodkowo; podosas 
gdy.Chioago rośnie na gwałt, annektu- 
jąo przedmieśoia, przeskakując całe po 
łzcłe próinej ziemi, myśląc o nowych 
subdywisyaoh na ksiątyou, kiedy na tej 
ziemi jest tyle jeszose niesajątych lo- 
tów. 

W stroną jesion. Juntau 
Perk, nazwany ku uozozeaiu pamięci 
balonami Yuneau, pierwszego białego 
oaadnika nad rzeką Milwaukee, śliozny 
to pas zieleniny, oiągoąoy się przez parą 
mil wzdłuft wybrzeta. Oko me z rozko- 
szą spoczywa przez jakiś ozas na tej 
zieleni, lamowanej pstrymi domami z 

lewej a rudą koleją ze strony prawej.— 
Powoli zwnoam sią ku w so bodowi 
1.głupieją stanowczo a nieodwo- 
łalnie. Wiąo to jest jeziorem Michigan? 
W.ąo ten przepyszny przestwór prze- 
źroczystej wody, tak wiernie odzwier- 
ciedlający cudowny lazur nieba, jeat tern 
samem jeziorem Michigan, o którem w 

Chicago tak złego nabrałem pojąoia? 
Zschwyoony stoją na knwądai pra- 

wie prostopadłego szkarpu. Dwieśtie 
stóp podemną wiją sią tory koleji; tut 
za torami woda. Jak daleko wzrok aią 
ga, aft po sam horyzont, widzą nieakala- 
oy błękit, muskany łagodnym promie- 
niem słonecznym, tu i owdzie drgający 
pod lekkim wietrzykiem, spokojny a 

jednak ftywy, pełen zaprsszająoej ko- 
kieteryi zarówno jak imponującej po- 

Tylko kilka parowców albo ho- 
lowników. buohająo lejkowatą smugą 
dymu, przerywa jednostajnośd obrazu, i 
kilkanaście białyoh csółn rybackich i 
igrające blisko brzegu ryby.... 

Oddycham. Wciągam pełną piersią 
wonce powietrze, które na moje chioa- 
goskiem ftyciem rozstrojone nerwy, 
działa jak balsam. — Siadam i marzą... 

Uwielbiam piąkno przyrody. W gó- 
raoh Wahsacb, przyległych Jezioru 
Słonemu, lubiłem piąć aią na skalisty 
grzbiet łafioucha; a stojąc zmąozony na 

wątkiej igle u szosy tu, strącałem nogą 
g***y, które hurkooąo w szalonym biegu 
•padały w bezdenną czeluść pcdcmną, 
by tam zamilknąć na wieki. Podemną 
przepaść, za mną olbrzymy, przede mną 
iyzna dolina Jordanu, któremu pilno 
dać iią pochłonąć e miloząoej gardzieli 
morza martwego; a za Jordanem jeazoze 
1 łaflouob, na którego straty kopieo nie- 
botyczny, wiecznym przykryty śniegem, 
rozbija w iskry zimny promiefi słofioa i 
atoji wspaniały, dumnymi majeatatyozny 
na tle purpurowego na zachodzie nieba. 

Lubią szary Ocean, kiedy w stra- 

sznym gniewie sale całe kolumny bał- 
wanów do szturmu, a bałwan taki, wśoie 
kły i spieniony, na oślep wali o skalisty 
puklerz i zmiatdzony pryska, aby nstą 
pić miejsoa następnym. 

Lubią jezioro spokojne, jasne, takie 

jak dzisiaj; kocham ten ciemny, ten lu- 
bieżny błąk't. 

Wśród gór korzą me czoło przed po- 
wagą fi majestatu; na morzu doznają 
uozucia grosy; na brzegu jeziora odczu- 
wam błr gość, spokój, ssosąśeie. 

Pądiący szybko pociąg u stóp moich 
budzi mnie z zadumy. Otrząpam sią. 
Czas iść, czas juZ iść. Raz jeazoze obej 
mają wzrokiem oały widnokrąg i — mi- 
■ąły piąkne^dni Araojnesu. — 

— Opuasosam błąkitne jezioro, lazu- 
rowe niebo, srebrne ryby, zielony park, 
ozerwony dworzec, rude szyny, szarą 
ulicą i białe dbmy a wsiadam do Żółtej 
kary i jazda do miasta. A kary tntejsae 
trzeba Oi wiedzieć łaskawa esyteloi- 
osko, to nie takie jak w Chicago, oo to 

CJłą konduktor nieproasony uohwyoi za 

ramią pewyśej łokcia i siłą wpakuje w 

przestrzeń, w którą chwilą przedtem i 
szpilka by nie wlazła, gdzie stojąc ście- 
śniona, naprótno sią starasz odnaleść 
portmonetką, spoesywsjąoą obojątoie na 

dni* głąbokiej kieszeni, okrytej staran- 
nie gdzieś aZ w północno- maohodnim 
fałdzie Twojej sukni, a konduktor wrze- 

■ *o*y. Oi_ nad uszkiem im perty neoekie 

»,Fure, piesie”! Biednaś! Tutaj, w 

Milwaukee, jeteli oboeez wsiadać, a nie 
zdątyłaś oa „dalszy” tóg ulicy, daj tyl 
ko snak, a uwatny zbieracz niklów za- 

cieka choćby •ninutę. Takie to jeazoze 
mało cywilizowane miasto, to Milwau 
kee, te nawet konduktorzy tramwajowi 
aą grzeczni i te w katdej karze mieści 
■ią napis: MUprasza aią don Teść zarzą- 
dowi tej koleji o nieuprzejmem zaoho- 
waniu sią konduktora**. W Chicago 
koleje uliozne kierują sią przyjątą we 

wszyatkioh ogniskach oy wilizaoyi zasadą 
itdamn the public** — Milwaukee stra- 
sznie pod tym wzglądem zaotfsne. 

Z piąknej dzielnicy rezydenoyjnej 
nad jeziorem wjetdtam niebawem w 

dystrykt handlowy. Dystrykt ten — 

Ot błogosławione Milwaukee! —składa 
sią z 2 bloków ulioy Wiaoouain, z tylut 
bloków Grand Arenue, która jest tylko 
przedłuteniem pierwszej, po drugiej 
stronie mostu, i z kilku bloków w są*ie 
doich ulieaoh. Mątcwie, idąc do praoy, 
nie ^otreebują sią obawiać te tony ich, 
wybrawszy sią „na miasto**, zaginą bez 
wieici w takich Marshall Fieldach, J. 
H. Walkerach, w takich Fairaoh i 

Siegel Cooper. W Milwaukee wszy- 
stkie sprawunki motna porobić w parą 
godzić, a mąt wraoająo do domu zastaje 
objad gotów, 

Zwraoa tu uwagą gmach ofisowy 
„Pabst Building”, zarówno rozmiarami 
jak piąkną architekturą. Wysiadam z 

kary i idą na f raterką. A wiąc naj- 
pierw przechodzą przez most. Oglądam 
sobie rzeką, niezbyt szeroką, kilka w 

niej długioh a wązkioh okrątów. W 
tem z pr zera leniem spostrzegam, te ja 
kiś niebaozny przechodzień wrzuca do 
wedy płonącą zapałką. Struchlały, śle- 

J«J iot i wiatr ją porywa, unoai, za- 

brać*, przewraoa.... ona oiągle jeazoze 
płonie... już... jut wpada do wody 
i....gaśniel Odetchnąłem swobodnie. 
A wiąo w tutejszych rzekach nawet wo- 
da niezapalna! Gdzieżeś ty, ach, gdzie 
teś postąpię Ch.cagoski! Jak daleko 
P°*°*ż*wiłeś poza sobą pcczoiwe Mil- 
wauozyako! Wdziączny i uspokojony 
to nie ma pożaru, wpatrują a ą w dobrą 
wodą i widzą, że płynna tc woda, że ka- 
mienie nie grzązoą na jej powierzchni, 
że stad nad nią można bez obawy po 
wolnej a pewnej śmieroi wskutek wy- 
ziewów,— taka ci to starokrajska, zwy- 
kła, niecywilizowana woda. Dumam i 
porównują rząką Milwaukee z rzeką 
Chicago. Chioagoska woda, panie, to 

ohodby siekierą rąbał taka gąsta, a je- 
szcze oi siekiera utknie a niezatonie; a 
broń Bole dotknij płonąoą zapałką, to 
cała straż ogniowa Stanów Zjednoczo- 
nych nie zagasi okropnego polaru. 

Oglądam sią ras jeszoze na wznioeły 
Pabst building i przypomina mi sią te 
w tym grodzie piwn.... masz tobie, 
ohoisiem powiedzieć śmietankowym, 
ale to Pabst także złe myśli nasuwa — 

sle, tu musi być przecież jakieś miejsoe 
gdzie dają jeść za pieniądze, bo jużoi w 

lem świeżem powietrzu o apetyt nie 
trudno. Idą wiąo dalej po Grand are. 
i wkrótce wzrok mój pada ca duży 
napis Sohlits Hotel. Jak nie Pabst to 
Schlitz, jak nie Schlitz to Pabst — 

zabierz stąd te dwa nazwiska, a pytam 
co sią zostanie s Milwaukee? W hote- 
lu 8ohlits’a jeet bardzo ładnie urząd zo 

ny obszerny saloon a w dalszym prze- 
dziale elegancka restauraoya. Wszy- 
stko Dutch, ogromnie Dutch, a jednak 
nie usłyszysz tu ani słowa niemieokiego 
1 dziwić się potem, fte Niemców szanu- 

ją, kiedy oni umieją zastósować się do 
okoliczności i nie wstydzą sią mówić po 
angielsku. Wypytawszy o drogą do 
polskiej dzielnicy maszerują w kierun 
ku wskazanym, przechodząc ulioą Kast 
Water mimo spalony oh zeszłej zimy 
bloków. Best Water to ulioa składów 
burtownych i fabryk. Sterczą tu je 
szoze nagie ściany gmachów, pa trąc 
posępnie wygasłymi oczy me na ruiną i 

gruzy w około. Oałe bloki opustoszałe 
1 oałe szeregi domów legły ruiną 
wzdłaft ulic. Skręcam na saohód J 
docieram do ulioy Orcre, Jest to ulioa 
handlowa południowej strony; coś w 

rodzaju Chieagoskiej Halsted; tylko fte 

kiedy Halsted ciągnie sią nieprzerwana 
na długość mil dwudziestu czterech, 
ulioa Grom ma mole milą lub dwie 
długości. 

Nagle słyszą przyjacielskie „Helle, 
najld"! — God bless you, Franki od 
powiadam i ściskam dłoó znanego Wam 
p. Franciszka Banaszy&skiego, który 
nie dawno temu kawalerom Chicago 
■kim ogromnego spłatał figla zabra- 
wszy im z przed nosa I poprowadziwszy 
przed ołtarz nadobną panną Wiktoryą 
Mikityfiską, oorką znanego ehicagoskie 
go bizniesisty p, Ignacego, a ulubioną 
i popularną na polskich koncertaoh 
śpiewaczką. 

Frank wsadza mnie do swoich ..bo- 
gów” i dzieJuym kłusem wiezie do do- 
mu. Oprowadza po apteoe, którą do 
■półki z bratem Józefem przed rokiem 
nabjł, pokazuje wszystkie zapasy, labo- 
ra tory urn, piwnicą, wreszcie wiedzie na 

górą do gustownie i wygodnie urządzo- 
nego mieszkania, w którem — żarnu- 

rdzouy podróżą — zdają sią zupełnie 
o* łaską lub niełaską uroczej gosposi i 
dobrze na tern wychodzą. 

Frank i Joe to dzielne ohłopoy_ 
obyśmy takioh wiąoej posiadali. Dzie- 
ćmi tu przybyli, to wzrośli i tu pomimo 
przeciwności i braku środków, własną 
pracą, energią i sumiennością dobili s ą 
— choć jeszcze młodzi — stanowiska 
powalanych z dostatnich obywateli. 
P. F. B. był przez długie lato podróżu- 
jącym agentem. Otói w początkach 
swojej kar jery przekonał sią, te kupoy 
z którymi miał do ozynienia, a z któ- 
ryoh Żaden nie umiał po polsku, nie 
mogli ani wymówić ani zapamiątaó jego 
nazwiska, przez co nieraz w ambarasu ją- 
oem znajdował sią położeniu, a oo wią- 
oej, cierpiał na tern jego interes. Wiąc 
aby sią w kołach amerykańskich uczy- 
nić prrystąpniejs2j m, z amerykanizo- 
wał swe nazwisko i odtąd znsnym jest 
jako Mr. Ban ner. Mimo to pozostał 
Polakiem, otenił sią z Polką, a młodszy 
brat jego, Joe, w ubiegłą niedzielą po- 
szedł w jego ślady, biorąo sobie za 

małżonką panną Maryą Pluta, polką. 
Szcząść im Bole! 

Jestem wiąc na ulicy Mitohell. Uli- 
ca to handlowa, a choćbyś nie wiedział, 
Ze w poblitu mieszkają rodaoy Twoi, 
domyśliłbyś sią tego po mnóstwie Ży- 
dowskich sklepów. Kiedy przechodzą, 
zagaduje mią jeden śliczną polszczyzną: 
„Czefi dobrhy panu”, (Ładny mi 
„pan oo żyje z ręki do gęby.) — A* 
dxi«fi dobry, skąd wiesz tern Polak? — 

,,A na, cuma nie mana wiedteoz, kiedy 
pan ze mną po polsku rozmawia?” — 

<)ho, myślę tobie, źle; pewnie chce 
mnie wciągnąć do tatom i narzucić jaki 
„eleganeki” łach za „póf” darmo. Cze- 
mu oni zawsze to „pól” dodają? Bo 
gdyby tak całkiem za darmo, to jeez- 
ozebym się nie sprzeciwia! nawet od 
iyda kupić, ale nie lubię połówek, — 

ani połowio; wolę bjć całym. 
Odczepiam się od łyda i idę. Zda- 

lęka w idnieje mi kościół Św. Stanisła- 
wa, na roku Mitchell i Grove. Dwie 
jego wie tyce sterozą wysoko ponad 
okoliozne dachy, jak drogowskazy. 
Zegary ze wszystkich stron. Na je- 
dnej wieiy godzina 1, na drugiej 1.15; 
ł temu dobrze kto się spieszy i tema 
kto n*e ma ozasn. Zbliżam się i oglą- 
dam. Kcśoiół duiy, ładny budynek 
szkolny, obszerna plebania, i inne przy- 
budówki Ale styl, ale gust — horren- 
dum. Wyobraź sobie, piękna czytel- 
niczko, [dla brzydkich nie piszę], niski, 
szeroki, puoołowsty tułów, przykryty 
stropisstym dachem, i dwa długie chu- 
de ramiona, błagalnie wzniesione ka 
niebo, w rozpaczy te takie długie i 
chude. I powiedz mi, droga, dlaczego 
lud polaki, albo kaiądz polaki, lub tek 

budowniozy polaki, bndująo kościół, 
nie zapyta a w ego aumienia ozy ten dom 
będzie pięknym, ozy będzie wznioałym, 
ozy będzie przybytkiem Tego. którego. 
ma byó świątynię? 

Po przeoiwnej atronie ulioy Mitchell 
o 6 bloków odległy, atol kcśoiół nie- 
miecki. Nie wyktfiozony wprawdzie, 
bo braknie ma wie ty, nie mniej przeto 
imponuje. Jest myśl w tej kreaoyi, 
)eat rysunek gustowny i piękna całość. 
Mury kościoła kamienne, azkoła maro- 
wane z cegły, a między azkołą a kcśoio- 
lem woianięta akromniutka, drewniana 
plebfnia. Dla naa w tern nauka i mo- 
rał. 

Tak medytająo.... zapragnąłem. 
Tut obok spostrzegam saloon, w któ- 
rym pragnąoyob poją, a na oknie napia: 
Frank Kieliob. — Ho! bo! myślę aobie 
dobryś aobie wybrał biznea bratka; nie 
■ztaka być aaloniatą jak człowiek od 
urodzenia ma do ozynienia z kielichami. 
Walę więc w szeroko rozwarte podwoje 
—• albo dirrirze” jeteli wolicie — i 
•taję przed zdobnym w aumiaaty polaki 
wąa p. Kieiiohem. Dzielny to wiara a, 
ten p. Kielich, gospodarz zawołany, 
gościnny po ataropolako, a koło szkła 
chodzi ozyato. Przy te m dziaraki Zwią- 
zkowiec, niech mu będzie na zdrowie. 

Z okna apoetrzegam firmę p. Ed. 
Słupeckiego, którego znam jeszcze a 

Chicago, więc spieszę go pcwiuć! O- 
fis ma ślicznie urządzony; gdzie* Wam 
tam ehiosgoeoy biznesiśoi do takich ofl- 
aów w Waszyoh ciasnych a drogich do- 
mach. P. Słupecki przedstawia mnie 
p. Jno. W. 8. (trzech imion) Tomkiewi- 
°*owi — drugi to jut aptekarz, którego 
poznają, a posiada najładniejszą na 

Sonth Side apteką. Wądrnjąc dalej 


