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STANISLA W GONIAKOWSKI. 

IGNACY SCIGALSKI, Policyant. 



- 6-
siłę finansową, z którąby inni narodowcy się 
liczyć musieli? 

Złem mieszkańcem tego kraju jest ten, 
który przechowuje swoje pieniądze w domu, 
nie mając zaufania do banku. Naturnlnic że 
zważać trzeba na to, aby oszczędności były 
złożone w banku pewnym, który jest pod kon
trolą rządową. 

N a sza kasa · oszczędnośc i płaci od wl<ła
dek 3 1wocent i·ocznie. Procent wypłacamy 
półroczn ie każdego 1-go stycznia i 1-go lipca. 

Pcnsya prezydenta Stanów Zjednoczonych. 
- x -

Kwestya pcnsyi prezydenta Stanów Zjedno
czonych była pl'Zedmiotem dyskusyi w pierw
szym kongresie, ponieważ konstytucya prze
widywała, że prezydent ma otrzymać zapłatę 
za urz~cłowanje. Washington oświadczył, że 
chce urz:icl sprawować bezpłatnie. Propono
wano w kongresie zapłatę od $15,000 do 
$70.00,nlc w końcu uchwalono, że pensya ta 
ma być $25,000 i pozostała ona t aka sama aż 
do drugiego terminu prezydenta Granta (3. 
marcu, 1873), kiedy ją podwyższono do 
$50,000. Kongres 59-ty uchwalił, że na kosz
ta podróży prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
stosownie do jego dyski·ecyi, ma być wyzna
czona suma $25,000. ) fa drugiej sesyi 60-go 
kl'ngrcsu podwyższono pensyę prezydenta do 
$75,000 rocznie. 

Czas to pieniądz, powiada przysłow ie i 
człowiek powinien oszczędzać tak jedno, jak 
i cb'ugic. 

s~a~~9~~~~~~~~~~~~~8 

R~S3!11i~~~~!~i!!~!~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~4S~~S~~~=~~~~~~~~ 
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0DLEGŁOŚCI W CHICAGO. 

--<>-
Od 'ladison ulicy na południe 

Dwunasta ulica 1 mila 
Dwudziesta druga ulica 2 mile 
Trzydziesta pierwsza ulica :; mile 
Cztc-rdziesta siódma ulica 5 mile 
Pi(,'dzies ią.ia piąta ulica 6 mil 
Sześdziesiąta trzecia 7 mil 
Sirdm(lziesiąta dziewiąta 9 mil 
Sto trzecia 12 mil 
Sto dwudziesta siódma 15 mil 
Granice miasta 16% mili 

Od .\ladison ulicy na północ 
C'hicago Avenue 1 mila 
\forth Avenue 2 mile 
Fullerton Avenue 3 mile 
lfolmont Avenue 4 mile 
Irving Park Boulevl.trd 5 mil
Devon Avenue 8 mil 
Granice miasta 9% mili 

Od Hlat<' ulicy na zachód 
Ilalsted ulica 1 mila 
Ashltmd Avenue 2 mile 
Western Avenue 3 mile 
Kc<lzic Avenue 4 mile 
Central Park Avenue 7 mil 
c;nrnice miasta -9 mil 

Od Hlatc ulicy na wschód 
Do jeziora i 22-ej ul dwie-tr:r.ecic mili 
Do Cottage Grove Ave. na poł. od :m ul. 

1 mila 
Hlonc-y Tsland Ave. i 55-ia ul. 2 milc
Ytilcs Avenue i 71 ul. 3 mile 

DEP,\RT.\MENT ZAGRA:\ICZ:\Y. 
-x-

w tym departamencie załatwiamy spra
wy dotyczące się wysyłki pienic;-dzy <Io krn
ju, sprzc-daży szyfkart i l'Ozmaitych innych 
spraw staro-krajskich. Wysyłamy pienia 
dze nic 1 ylko do wszystkich czc;-ści J'obl:i, 
lecz do wszystkich stron świata i gwaranlu 
jemy, że takowe zajdą bezpiecznie na. mic-js 
ce swego µrzeznaczenia, w przeciwnym razir 
zwracamy pieniądze. Obowiązkiem W:1szym 
jest zważać na io, aby wysyłać picniądzc
przez banki odpowiedzialne, które są po1l 
kontrolą l"zadu. J cdnym z takich odpowit•
działnych i zaufania godnych banków jrst 
"PEOPLES BA:-.łK", który się cieszy jaknaj
lepsz~ reput:icyą w obec Polonii nietylko w 
Chicago, lecz w calych Stanach Zj<'Clnoczo
nych. 

Pami~iajcic o waszych krewnych w Ojczyi.
nie, k1órzy z powodu straszliwej wi>zC'<'hświa 
towej wojny swe mienie potracili, którym za 
budowania popalono i zniszczono, którym l"O 

lę do której wszyscy Polacy tak in·zywiąza
ni poryto kulami armatniemi i rowami strzc
leckiemi, lak że nie będzie można ziemi u:i.y
wać przez lata i lata. Serce się kmje, dusza 
rozpacza gdy si~ pomyśli o naszych hraciach, 
którzy tam ani dachu nad głową ani co ,,. 
usta wziąść mają. 

· Oprócz pcw11ości znajdziecie u 11a~ po
spiech, A"dYŻ mamy ugody zrobione z naj-

Oszcz~clzaj w młodym wicku, ahyA na ~ta
rnść miał byt niezależny. 
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większymi bankami w Polsce, co nam 
umożebnia jak naj\\iększy pospiech w do
ręczeniu pieniędzy. Ci, którzy mieszkają 
poza miastem Chicago, mogą nam przysłać 
dokładny adres osoby, której pieniądze mają 
być doręczone, wraz z odnośną sumą przez 
"l\~oncy Order" pocztowy lub Ekspresowy. 
Po otrzymaniu pieniędzy przeznaczonych na 
wysylk~ otrzymają od nas pokwitowanie, a 
gdy pieni!).dzc zostaną doręczone adresatowi, 
natenczas otrzymają od nas pokwitowanie 
z kraju. 

Oprócz wysyłki pieniędzy do kraju nasz 
departament zagraniczny~ sprzedaje również 
szyfkarty na wszystkie linie. Zm·azem ku
pujący otl'zymuje od nas pny zakupnie in
formacye jak się podczas podróży zacho
wywać. Wszelkie sprawy powierzone temu 
departamentowi załatwiamy sumiennie i a
ku1·atnic i ku zadowoleniu naszych klientów. 

-o

Wypożyczamy pieni·ąd:r.<>. 
J cżcli potnebujecie pieniędzy na :r.akup-

110 lub bu<lowę - zapytajcie nas najpierw 
o warunki. Udzielamy pożyczek na lat kil
ka. Komu zaś pożyczka wychocl-.ti, temu 
przedłużamy ją na najdogodniejszych warun
kach. 

• 
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STACYE KOLEJOWE DLA PASAŻERÓW 
W CHICAGO 

-o
Central Station 

Park Row i 12-la ulica; południowa strona. 
Pl'zystanck dla następujących linii: . 

Big :Four; Ilłinois Central; M1ch1gan 
Central; Gi·and Rapids & Indiana. 

Chicago & Northwestcrn 
West Madison i Canal ulica; Zachodnia slrona 

Dcarborn Station 
Dearborn i Polk ulica; południowa strona. 

Przystanek dla następujących linii: 
Atchison, Topeka & Santa Fee; Ches

apeak & Ohio; Chicago & Eastern lllino~s; 
Chicago & Western Indiana; Chica~o. lncha
napolis & Louisville (ł.Ionon); Erie; Grand 
Trunk; Wabash. 

Grand Central Station 
Wells i JiaTrison ul.; południowa strona 

Przystanek dla następującycl~ linii: 
Haltimo1·c & Ohio; Chicago Grcat 

Western; Chicago Terminal Transfer; Soo 
Line; Poro Marquette. 

LaSallc Street Station 
Van Burcn i LaSalłe ulica; południowa strona 

Przystanek dla następujących linii: 
Chicago Rock Island & Pacific; Chi

cago Rock Island & Southern; Lackawanna; 
Lake Shore & Michigan Southern; Nickcl 
Plate . 
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Union Station 

Canal ulica pom. Adams i Madison ul. 
Zachodnia Strona 

Przyst~nek dla następujących linii: 
Ch~cago & Alton; _Chicago Burling

ton & ~umcy; Chicago :Milwaukee & St. 
P~ul ; P1ttsbu_rg~, F?rt Wayne & Chicago; 
Pittsburgh, Cmcinnati , Chicago & St. Louis. 

CO K OSZT UJE BIUROKHACYA. 
- x-

w Szwajcaryi obywatel płaci na biuro-
kra · · · b c~~ę. naJmnteJ, o tylko $1.20 rocznic, ,, 
Bclg1.1 1 Holandyi - $1.50, w Anglii - $2.00, 
w Niemczech - $2.60, w Austryi - $2.80, 
we Włosz~ch - $4.00, we Francyi - $4.80 
a w Ro1:1y1 - $6.60. ' 

Natomiast . w Stanach Zjednoczonych 
koszt . utrzy~nama urzędn ików wynosi 1ia gło
·wę m1ćszkanca 70 centów, ·w Brazylii GG cen
t~w, a w A rgentynie - 38 centów. i:>tany 
ZJedno~zone, prawie dwa razy licwiejsze od 
Franc;:1,. wyclają na swoich urzędników 7 ra
zy mmeJ. 

. N~jlepszym SP<>Sobern zdobycia pieniędzy 
Jest me opuszczać SJ)()sobności zarobienia . h N ·1 lC • 
J UJ epszyrn sposobem oszczędzan ia p i l•niędzy 

jes t oddać je do banku na p1·ocent. 

• 

- 1~ -
BANK WART ZAUFANIA. 

-x-
Picrwszorzędnem miejscem pomii;-dzr ban

kami stanowymi poza środmieściem (loop) 
zajmuje bezwarunkowo Peoples Stock Yards 
Stal;(> Bank, róg Ashland Ave. i 47-ej ulicy. 
Jest to bank podlegający kontroli Stanu Illi
nois z kapitałem i nadwyżką $800,000,000. 
Ogólny maj~tek tej instytucyi wynosi przeszło 
9 m il ionów dolarów. Dyr ektorzy Peoples Ban
ku są to znani Cinansiści nietylko w Chicago, 
lecz w cale.i Ameryce i są zarazem właścicie
lami rzezalłi (Stock Yards). W rzezalniach 
chicagoskich tysiące Polaków ma stałe i do
bre zatrudnienia. )łie ulega wątpliwo8ci, ie 
rzezalnie się bardzo przyczyniły do podniesie
nia okolicy Town of Lake, która w ostatnich 
latach ogromnie wzrosła. Z wzrostem tym 
zarazem powiększył się majątek obywateli 
polskich zamieszkujących przeważnie tę dziel
nicę, gdyż cena ich budynków poszło znacznie 
w górc;-. 

Popularność swą Peopłes Bank głównie 
zawdzięcza swej finansowej sile jako też i 
grzeczności w obchodzeniu się z klientami 
swymi. Polonia tutejsza jako i poza miastem 
Chicago bank ten popiera, gdyż jest przeko
nana o tern, że instytucya ta jest prowadzo
na wzorowo i jest na silnym fundamencie. 
Pcoples Bank oprócz tego zasługuje na popar
c·1t', g1ly7. ;r.atrudnia dwudziestu l'olaków, któ
rzy mają odpowiedzialne posady. W każdym 
departamencie możecie się rozmówić po pol
sku i wszelkie porady otrzymacie bezpłatnie . 
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O CZI<m W ARTO WIEDZIEĆ. 
-x-

Nieznajomość prawa nie uniewinnia niko
go. Prawo nie zniewala nikogo do czynów 
nieprawnych. Ukrywanie oszustwa, jest tak 
samo oszustwem. 

Towary otrzymane pod fałszywym pozo
rem, mogą być odebrane, chyba, że znajdują 
s ię w 1·ęku trzeciej, niewinnej osoby . . Towar 
skradziony można odebrać, gdziekolwiek się 
znajduje. 

Podpisy ołówkiem, są ważne, ale lepiej 
jest używać atramentu. 

Kontrakt za,varly w sprzeczności z pra
\\1em, albo dla celów niemo1·alnych, lub też 

~elem zakłócenia spokoju publicznego, nie 
Jest ważnym. 

Jeżeli jakakolwiek część kontraktu nie 
jest legalna, cały kontrakt jest nielegalny. 

Not wypisany w jednym stanie, a płat
ny w drugim, podle~a prawu stanu, w któ
rym jest płatny. 

Jest kryminalnem przestępstwem sprze
dać towar, na którym ciąży morgecz. 

"Ostatnia wola i testament" testatora 
unieważnia wszelkię poprzednie testamenty. 

Prawo patentowe zabezpiecza wynalazcę 
na siedemnaście lat. Po upb"\•ie tego czasu 
każdy może wyrabiać i sprzedawać rzecz pa
tentowaną. 

Żyj w miarę i odkładaj pew11:1 część za
rnbku na czarną godzinę. 
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DROGA LINCOLNA. 
-x-

Droga Lincolna jest najdłuższa drogą w 
świecie. ł,ączy ona dwanaście stanów, a jc>:t 
w linii prostej, o ile to możebne, od Xew 
Yorku do San Francisco. Długość jej jest 
około 3,284 mil, ale skracana jest i;tale przez 
prostowanie jej na większych zakrętach. 

Myśl zbudowania drogi od oceanu <lo 
oceanu podana została w jesieni 191:! t"Oku, 
przez Stowarzyszenie Drogi Lincolna, ori~m1i 
zacy(,", mającą swoją kwaterę w Detroit, :\lich. 
Organizacya ta nie zajmuje się budo\\ ą tej 
drogi, ale stara się, aby stany, przez które 
droga ma przechodzić, ze swej strony ł ożyły 

fundusze i pracę nad zbudowaniem kjżc. W 
czterech latach zrobiono Tzeczywiścic barclzo 
wiele i na. ulepszenia tej drogi wydano około 
$15,000,000. Praca w stanach wschodnich po
stępuje raźno, wolniej nieco w środkowych, 

a najwolniej w zachodnich, jak Utah i Neva
da, gdzie ludność jest liczebnie mała, a "ięc 
i fundusze na buclowę trudniej jest zebra('. 

Myśl zbudowania tej drogi podał Carl 
G. Fisher z Indianapolis, a to celem uczczenia 
pamięci Abrahama Lincolna. Prowad1.i ona 
od N'ew Yorku przez Filadelfię, przez Pitts
burP'h, przez Omaha, przez Dem·rr, przez 
Cheyenne, przez Ogden, przez Salt Lake Cit~, 
przez Heno do San Francisco. 

Tylko jednego dolara 1>otrzeba na otnar
cie konta w kasie oszczędności "Pcoplrs Ban
ku". 
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SKRZDiKI OG:-IIOTRWALg 

-x-

Skri~·nki ogniotrwałe w naszym skarbcu 
są najhripieciniejszem miejscem na przrrho
\\·ywa;1ie warlościow1rch papierów, abst.raklów 
oci waszego domu, polisy od ubezpiC'czcnia od 
o~nia, książki bankowej, biżulcryi, zt'garków 
lub też bondów wolnościowych. Wasze po
mieszkanie nic jest miejscem na pr:t.C'lrzymy
wanic ważnych dokumentów lub innych war
tościowych przedmiotów. 

Gdyby wasz dom został obrabowany d:1.i
s iej>1zej nocy - Każdy cent zabrany, a wszel
kie Wasze kosztow·ności skradzonc? Tylko 
zastanówcie się na chwileczkę, jakieby z tego 
były następstwa. Rozważcie dobrze, Ż<' c~ 
zostanie zgubione lub skradzone, to stanowi 
strat.~ ZUPEł,NĄ. 

c:dyhy Wasz dom spalił się dos:t.<"zętnie 
- A Was:1.C' J)Olisy asekuracyjne, papipry hi
potrcznc itp. zostały zniszczone takir, dużo 
by wymagało zabiegów, aby olr:1.ymać oc\ 
]<0mpanii asekuracyę. Aby się zabe:1.picczyć 
przed stratą, lepiej przyjdźcie do naszego 
banku i zadzicrżawcie sobie jccłnę z tych 
skrzynek. 

Za $2.50 rocznie czyli Ge na ty<Ldt>ń mo
żecie wyrlzierżawić u nas skrzynkę ogniotr
wałą. I;omyśłcie nad tem. 

Pit>r\\ s:1.y dolar złożony w banku, może 
stanic się picnvszą cegłą twego powodzenia 
j SZCZ(,'Acia. 
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JWLO:-. I I•; 'rRJmowAT\ Cli. 

-x-
HZ<!cl Stanów Zjednoczonych nic opit•ku

je się żadncmi koloniami trędowatych. lnsty
turyc tego rodzaju zostały założone 1irzc:1. 
władze poszczególnych stanów, lcrytoryów lub 
wysp w następujących miejscach: 

W Sun l•'rancisco, Cal., pod :r.urządem 
miej:;cowego urzędnika wydziału komisyi 1rnd 
zakladrm dla trędowatych w New Orleans, 
La. 

Stacya dla trędowatych w Ma..c:;sachusC'tl s 
na '' y:;pil• Pcnikese, l\Iass., pod zarz:idem 
s tanowego komisarza zdrowia z Boston, i\fass. 

Oddział dla trędowatych w szpitalu JlO
wiatowym \\" Los Angeles, Cal. 

Kolonia trędowatych w Hawaii, na wy
spic:.\folokui, pod zarządem sekretarza terv 
toi·yalnego wy1bliału zdrowia, Honolulu, 11. T. 

Kolonia lrc;-dowatych na Filipina<'h, wy
spa Ciłlon, pod zarządem dy1·eklora wyd:1.iału 
zdrowia, Manila, P. I. 

l<olonia trędowatych w Porto Rico, na 
wyspie Cabras, P. R., pod zarządem dyreklo 
ra wydzialu sanitarnego w San Juan, P. R. 

Statystyka wykazuje, że chorych na trąci 
jest w Stanach Zjednoczonych około ;;oo osób 
i że nic pozostają one w iadncj z 1iowyi
szych instytucyi. Chorzy znajdują się w każ
dym slanie, a liczba wypadków w:1.rasta. 
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Gt.ÓWNE JĘZYKI NA ŚWIECIE. 
-x-

Obliczono, że ludność ziemi porozumiewa 
się :l,424 językami i dyalektami, których po
dział, stosownie do części ziemi, jest nastę
pujący: w Ameryce 1,624, w Azyi 937, w 1 

Europi<' !367, w Afryce 278. 
Najwięcej osób włada językiem chińskim, 

l~t6rc~o atoli jest kilka narzeczy, drugie 
rni<'ji;cc zajmuje język indyjski (hinduski) 
równ ież z licznemi narzeczami, a trzecie 
ml<'Jscc zajmuje język angielski. Obliczenie 
to ,,. przybliżeniu jest następujące : 

Chii'1skim przeszło 400,000,000 ludzi. 
ln(\yjskim (hinduskim} przeszło 200,000, 

OOO ludzi. 
Angiclskim przeszło 150,000,000 ludzi. 
Rosyjskim przeszło 90,000,000 ludzi. . 
~icmieckim przeszło 80,000,000 ludz1. 
l•'rancu;1,kim przeszło 60,000,000 ludzi. 
Hiszpal1skim przeszło 55,000,000 ludzi. 
J apońf\ldm p1·zcszło 50,000,000 ludzi. 
Włoskim przeszło 40,000,000 ludzi. 
Portugalskim przeszło 30,000,000 luch:i. 
Polskim przeszło 24,000,000 Judzi. 
Litewskim przeszło 4,000,000 ludzi. 

\\' ;;1>ra,,ach realnościowych, w sprawach 
poi:ycz<'k, ubezpieczenia od ognia, robienia 
kontraktów, przejrzenia papierów, przyjdź
cie clo banku na drugie piętro podczas godzin 
ba u ko'~ ych. 
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PEOPLES HEALTY & IXSl"RA:-\CE CO. 
Departament Realnościo" r. 

-x-
Każdv ojciec rodziny ma święty obowią

zek za11e~\•nić tej rodzinie na przyszłość byt. 
niezależny. 

Nikt bowiem nie jest tak biedny, aby ze 
swego zai·obku nic mógł odłożyć. cokolwi0k 
na t. z. czal'l1ą. godzirn;~. Dla rodziny z~1ś, dba
jącej o swą przys;1,łość najpotrzc~ni0jszym 
jest włmmy d:i.ch nad głową, czyh własny 
dom w którym bez oglądania się na kuprysy 
wlaŚcicicla, może rodzeństwo żyć swobodni0. 

Własny domek bowiem to najcit'oższy 
dla każdego nabytek a najmilszy dln dzieci, 
które dowolnie uż~·wać mogą ruchu na po
dwór;1,u lub w ogródku i gdzie świcżcm od
dychać mogą powietrzem. 

Nasz Jud mało zastanawia się nncl tem, 
to też z naszych naj\viQcej ciśnie się po uie
zdrowych mieszkaniach a dzieci psują i gor
szą siQ ustawicznem przebywanie>m na ulicy. 

Ojciec 1·odziny dbający o in·zyszłm~ć 
swojl). i dziec i, powinien zastanowić się mul 
tem, że płacić rent przez cliliesiQć. l;1:t luh 
więcej, opłaciłby niem dom własny 1 me po
trzebowałby zależeć od innych i przenosić 
się z miej!:ca na miejsce, jak mu gospodarz 
pomieszkanie wypowie. 

Na dolarze jest znak ptaka, ale to nie 
jest przyc1,yn;i. aby dolar "latał", kniej jcst 
włożyć go clo banku. 
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Hadzimy zatem każdemu, kto ma złożo

nych cokolwiek pieniędzy, aby się obcj1·zal za 
własn<'m domem. Niekoniecznie potrz<'bnem 
jest dom ten zapłacić gotówką. Pomogą 
mu w tem Banki i Spółki, pomogą mu krew
ni i znajomi, jeżę.li nie posiada dosyć pienię
dą. Pamiętajcie o tem, że mając dom włas
ny, oszczędza się więcej i łatwiej przychodzi 
się do majątku. 

W naszym Departamencie l(calnościo
wyll\ mamy kilkaset domów na liście - ta
nich i drogich i w różnych okolicach. Nic 
to Was nic kosztuje, jeżeli przyjdziecie i 
zarządacie od nas, abyśmy Wam listę poka 
zali. Chętnie zawieziemy Was automobil<'m 
do tych domów, które sobie wybierzecie i . 
wskażemy Wam miejsca, w których najle
piej kupić i ze zyskiem sprzedać. 

Setki rodzin polskich ulokowaliśmy we 
własnych domach a wszyscy są zadowoll'ni. 
Przyjclźril' i ptzekonajcie się! 

Pi<•niądz trzymany w kieszeni, wypala w 
lli(•j dziurę i wypada, pieniądz w banku zło

żony, wzrasta procentowo z każdym dnfoll\, z 
"ai:d) m rokiem. 

\zło\\ i<'k zarabiający dużo i wydafocy du
żo, nh• j<•st tak pożytecznym członkit•m i-po
łcciwńi-1 wa, jak zarabiający mniej, a część l<'
iro zurnhkn oszczędzający. 
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Ci':AS "STAXDARD." 

-x-
Czai-; wschodni.- We wszystkich stanach 

pomi-:cłzy oceanem Atlantyckim, a linią nic
rcgular~ą. pociągniętą od Detroit, ~I kh. 1!0 

Charleston, S. C. 
Czas środkowy.- Na przci;trzeni JIOmif;' 

dzy powyżej wymienioną linią a nC'r<'gular11ą 
Ji1{ią, poriągni(,ltą od Bismarck, N. Dak. do 
ujścia Rio Grande. . . 

Czas Górski.- Na przestrzcm pom1f;'dZy 
powyżej wymienioną linią, a nieomal. zachod
nimi granicami stanów Idaho, Utah 1 Arn~o 

na . . 
Czas Pacyfiku.- Na przestrzcm pom1e· 

<Izy powyżej wymieniortą linią a OC<'lln<'m 
Spokojnym. 

Różnica \\' czasie pomiędzy jedną a przy-
legającą sckcyą jest o jedn~ godzin?, m~; 
przykład, gdy w New York.u Jest goclzm.a L 
w południc (czas wschodni), to w Chicago 
jest godzi n n 1 t przed _południem (czm; {n:od 
ko wy), a w San Francisco 9 przed połucłmPm 
(czas Pacy fiku). 

S"rzynki żcla:mie można wynaj;}c u nas 
po $2.50 rocznic. Nie ma zatem l?°tr~<'hY c~o: 
,,ać w domu waszych dokurncntoYi 1 11ara1.ac 
si-: na ich stratę. 

"P<'opl<'s Bank", którego zasoby "'y110~1.•1 
przeszło 9 molionów dolarów i. kt?ry _jest ~od 
kont roh} rządu stanowego Ilłmo1i-, J('St J('d
n)·m 7. najlepszych miejsce na wasze oszczf;'d· 
nuści. 
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:llIASTA W ST\'\ \('II ZJEDKOCZOI\ \ CH 
Z LlDXOŚC11). 100.000 LUB WYŻEJ 

-x-
Albnny, N. Y. „ • 100.253 Minneapolis, Min. 301.101 
A tlnnt n, Gn. l 54.839 Na•hvllle, Tcllli l10.364 
H11ltimorc. Md. „.. 5G8.48G Ncw111·k, N. J . „ 347.469 
Birn1ln){ham, Ala. 182.685 New Haven, Conn. 133.605 
llo•lot>. Mas". „ 670.óR5 New Orlcans, Ln. 339.U75 
Uri<h:cport, Conn. 102.0G·I New York, N. Y. 4,766.883 
Buffalo, N. Y. _ 4~3.716 Oakland, Cni. „ 150.17-1 
Cłlml1ritłge, !>las-. 104.R~9 Omaha, Neb. - _ 12·1.096 
Chic11i,:o, 111. __ 2,181;.2~3 1':1tcr:;on, N. J. 12r..600 
<lncinnnti, Ohio „. 361.163 Philndeh1hia, Pn. l.5·lQ.008 
Cl1'\'<•la11d, Ohio „ 560.G6:J Pittsburgh, Pa. G:J:J.965 
ColumbuH, Ohio „„„ 181.r.ll l'ortlund, Orc. 207.214 
llayto11, Ohio „. 116.677 l'rovldonce, R. I. 224.a2G 
Dt'llV<''" Col. „ „„ 21:).3HL Richmond, Va. J27.028 
Detroit, Mich. „ 466.7GG Hochcster, N . Y. 218.149 
Fall Ulvcr, Mass. 119.29~ St. Louis, Mo. „ 687.029 
Grnn<I Hn11ido,:mch. 112.r.71 St. PlLUI, Minn. 214.741 
lnclinnnpolis, Ind. 233.650 &1n Francisco, Cal: ·i16.912 
.Tt·rsey City, N. J. 21>7.779 Srrnnton, Pa. 129.867 
Kun 1111 City, :lfo. ~·t~.381 Reatle, Wa~h. 237.194 
J.o~ ,\ni:rclcg, Cni. 319.19!1 Spoknne, WaMh. _ 104.402 
T 1111 ville, Ky. • 223.92A Syracuse, N. Y ... 1~7.249 
L11wdl. llfo""· „. „„ . 106.29·1 Toh•<lo, Ohio. I llH.497 
Mcm11hłH, 'fcnn. „.„ 131.105 I WMhingto, D. c. a:lJ.Of.9 
J'l•Jitwm1k~1>. WU.. --· 373.857 Worcester, Mass„. HG.986 

Xajle)lszą gwarnncyą na złożenie Twych 
)licniędzy daje Ci Pcoples Bank. Ogólne zaso
by tc.go banku "ynoszą przeszło 9 milionów 
clolarow. 

P('O)llcs Bank zapłaci 3 dolary od sla na 
wkładkach. Proct'nt płatny każdego 1-go 
styt•irnia i lipca. 

W Peop!es. Ba.nku w wszystkich depal'ta
nwnt:~ch mozce1e SI\'. rozm6wić w swoim włas
nym J~zyku. 
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PHEZYDENCI STAXÓW z.mD'\OCZOl\YCH 

Północnej Ameryki. 
General George Washington, 1>ierwszy 

nrezydent .................. 1789-1797 
John Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797-1801 
Thomas Jefferson .............. 1801-1809 
James Madison . . . . . . . . . . . . . . . . 1809-1R17 
James .Monroe . . . . . . . . . . • . . . . . 1817-182:> 
John Ada1ns .................... 1825-11\2\J 
Andrew Jackson ................ 1829-1837 
::\fartin Van Buren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1s:17 
William Henry Harrison (um. 1841) .. 1R·11 
John Tyler (obrany z wiceprezyr!1·nta) .. 1841 
James Knox Polk .................... 1845 
Zacharynsz Taylor .................... 1~4!'1 
Miliard l•'illmore (obrany· z wiceprez.) .. 18:i0 
Franklin Picrce ...................... 1R5:ł 
Ja mes Buchr.nan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1857 
Abraham Lincoln (zamordowany 14 

kwietnia, 1865) „ ....... „....... 1861 
Andrzej Johnson (obr. z wiceprez.) .... 1865 
Ulisses S. Grant . . . . . . . . . . . . . . 1869-1877 
Rutherford Burchard Hayes .......... 1877 
Jame;: A. Garfield (zamordowany 10 

września, 1881 roku) . . . . . . . . . . . . 1881 
Chester A. Arthur (wiceprezydent) .... 18l'l 
Grover Cle\•elancł ............ :. . . . . . . 188!i 
Benjamin Harrison ... , . . . . . . . . . . . . . . 18&9 
Grover Cleveland (po raz drugi) ...... 1S!l3 
William J\1cKinley (zamordowany 14 

września, 1901 roku) . . . . . . . . . • . . 18!'17 
Teodor Roosevelt (był wicr1H'ezy<len-

tem, obrany na p1·ezyclcnia) . . . . . . 11101 
William Taft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909 
Woodrow Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l!H3 
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FAl\TA ODi\OSZĄCE Sii~ DO ALASKI 
- x-

Alaska posiada więcej wl,'gla niż Penn
sylwania. 

Alaska posiRda wody najrybniejsz<' w 
całym świecie. 

Alasku jest czternaśc i e razy wi(,"ksz(t niż 
stan New Yol'k. 

Alaska ma 470 razy więcej obszaru, n i:i. 
stan Rhode Is land. 

Alaska jest blisko dwa razy wi<,>ksza ni:i. 
cesarstwo Niemieckie. 
• Alas~~ posiada kopalnię cyny, jedyna w 

.Slanach ZJe<lnoczonych. · 
Alaska posiada obszaru ;)99,446 mil kwa

clratowy('h, czyli !183,645,444 akrów. 
Alaska, jak obliczają, zawiera w sobie 

polow<,> og~lnej ilości pokladów w<,>gli kamiNi
nych, znaJclujących się w Stanach ZjNlno('r.o
nych. 

Kanał Panamski. 
- x 

. Kannł l 1nnnm~kl skraca znacznhl tl rcg~\ okr~\tthv 
i:.1~nuuwlch•, dnwna od l egłość od New Ycwku do R:u~ 
~ '..~~~dsc~ .hyło 13.135 mil , obecnie via kunuł l'unnmski 
,,,7

1
' t m • od N~w Yorku do Hawaii duwnlt.>j I„ ROU 

nu • ~ruz ktu•!em 7,000 mil. Droga z N~w Yutkl~· do 
:okahamu •krocona jest o 3.729 mil, • New Yorku d 
.Shunichal o 1,G~U mil. 

0 

K:rnal .P111uunski, jak kanał Suezki, nu mocy ukla
~·uk 17'Z<l.•taJc neulraln.ym tak dla okrętow hundłowych, 
J.t . \\Oj(.'nny('h I n1e moie hyć hlokowuny w <"t.ARic 
WOJllY. 

Tysince Polaków składa swe <1szcz~cl ności 
w Pt•opl<'s Banku . .Jes teś Ty jedny m z nfrh ? 
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DEPARTAME~T UBEZPIECZEXIA OD 

OG::\IA. 
-x-

Najważniejszą dla każdego rzeczą _jei;t 
ubezpieczenie domu i swych ruchomo8c1 od 
ognia. Ogie i1 przychodzi jak złodziej -
\vtedy, kiedy go się najmniej s:;;iodziewamy, 
t o też ptzed nim trzeba się ubezpieczyć. 
N a to są kompanie ogniowe i tam najpierw 
postarać si~ powienien każdy o zabezpiecze
nie. Prawda, że to kosztuje, ale trzeba si~ 
zastanowić nad tern, że zabezpieczony ryzy
kuje tylko kilka lub klkana~cie dolarów na 
kilka lat a kompania kilkaset lub kilka ty
sięcy dolarów każdej chwili. ;\ikt. zatem 
nie traci na zabezpieczeniu się od ognia, bo 
w raz~e wypadku kompania i·atuje go od 
ruiny. 

W naszym departamencie ubezpieczamy 
w najlepszych kompaniach. 

W sprawach i·cahiościowych, w sprawach 
pożyczek, ubezpieczenia od ognia, robienia 
kontraktów, przejrzenia papierów, przyjd/.
cie do banku na drugie . piętro podczas godzin 
bankowych. 

Człowiek zarabiający dużo i wyclają('r 
dużo, nie jest tak pożytecznym członJ,iem spo
łeczeiu;twa, jak zarabiający mniej, a c :t.4,'~Ć te
go zarobkn oszcz~clzający. 
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l'R \ '\ \ l\.TÓirn KAŻD\ OB\" \TEL 
\\;I:\IE.'.\ Z'\ \Ć. 

-x-
Ameryka jest Krajem Sprawiedliwości. 
l'oinaj jakie są prawa. 
Słuchaj praw. 
Poważaj 1irawa. 
Stara.i się wprowadzać w życic pr:1wa. 
Amcrykailskic prawa są dla ciebie koriyst-

ne. 
W Slanach Zjednoczonych prawu są ustana

wiane przez lud dla ludu. 
:::;ą one by chronić twego mienia, wolności i 

życia. 

Pra\\ a któreś znać pow1111en: 
Ksztakt'nie. W wi~kszości Stanów dzit•ci ni

żej lat 14, muszą uczęszczać cło szkol~. 
Praca niedorosłych. Wiele Stanów zabrania 

dzieciom niżej lat 15, pracować w fa. 
brykach. 

Pozwolenia ślubne. Wymagane jrst pozwole
nie (license) od każdego wstępuji~ccgo 
w stan małżeński, który można uzyskać 
,,. Sądzie powiatowym. 

Drugi~ zaślubiny .• Jeśli żona lub mąż żyją, 
111c wolno wowczas wstępować w zwią
zek małżeński, chyba po otrzymaniu roz
wodu. 

Plucit'. ~ie wolno pluć na podłogę w mit'j11-
cu puhlicznem, ani też w tramwaju. 

Taj<•mnic:) zdobycia pi<>niędzy, jt'fit o;;z. 
CZ\'dzanic ich. 
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B \Nl\OWE PRZY~O" I\. 

-x- ........... 
Czas to pieniądz, powiada ~::;towit' i 

człowiek powiniPn oi:;zczędzać tak jc<1110, jak 
i drugie. • . • 

Oszcz(,'d:r.aj w młodym wieku, ahys na ~tn· 
rość miał byt niezależny. 

N ajlcpszym sposobem z.d~bycia ~>it'~ii<:~lz~· 
jest nic opuszc:r.ać sposobnosc1 za~·obic.nn~ 1d). 

N ajlf'pszym sposobem oszczędzanm p tcm(,'dzy 
jc;;l oddać jt' do banku na procent. . 

l'icrws:r.y dolar złożony w banku, mo~P 
;;lanie się pierwszą cegłą twego Jl0\\'01lzcm;1 
i szczęścia. 

Pieniądz trzymany w kieszeni, wypala w 
nil'j dziurę i wypada, pieniądz w bank.u zło· 
żony, wzrasta J>roct'ntowo z każdym dmem, t. 

każoym rokiem. 
N a dolarze jest znak ptaka, ale to nit' 

jest przyczyną, aby dola1· "latał", lepfoj jt>sl 
wlozyć ~o do banku. 

Tajcmnit'ą zdobycia pienię1lzy, jC'si os:r.· 
czędzanie ich. 

Nic to co zarobisz, ale to co oszc:r.ęcl:r.is:r., 
uczyni cię bogatym. 

Oszczędzaj :łc nieco każdego tygo1l11ia, stu· 
jesz się z każdym tygodniem bogal;;zym. 

'Vydaj1}c w;;zystko co zarobisz, nic z:tpl•\\'
nisz sobie przyszłości. 

Żyj w miarę i odkładaj pewn:i cz~·~l- za-
robku na czarną godzinę. 

Człowiek zarabiający dużo i wy1lający 
dużo, nie jest tak l>ożytecznym czlonkicn1 spn· 
łeczc{11:;twa, jak zarabiający mniC'j, a czi;ść t<'go 
zarobku o~z<'r.<,>tlzujący. 
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RZĄD STANÓW ZJEDNOCZO~YCH A 

RELIGIA. 
- x-

7.ałożyciele rządu Stanów Zjednoczonych 
byli dość przezorni, że pozost:iwili ludności 
urządzenie swych spraw religijnych wedle 
własnego gustu. Nie byli oni ludźmi niewie
rzącymi, lecz sądzili - tak jak większość o
bywaiC'li tego kraju dziś sądzi - że powinna 
być pozostawiona wszystkim zupełna wolność 
w sprawach religii. Wszystkie systemy reli
gijne s:i. jednakowo traktow<\ne. Rząd nie 
daje żadnemu z nich specyalnego poparcia. 
Xicktórzy ludzie nie uznają przysięgi i·cligij
nej (potwierdzenia czegoś w imię Boga, lub 
biorac Boga na świadka prawdy swych słów) 
i ocl takich ludzi wystarcza wobec prawa o
debranie uroczystego zeznania, lub potwier
dzenia. 

Konstytucya zabrania kongresowi uchw 
bnia praw, wpr~w~dzających religię państ
wowi:i, lub ograniczających w czcmkolwiek 
swoboilc wykonywania obrzędów religijnych, 
i oświaclcza, że żadne ograniczenia i·cligijne 
nic mają być nigdy stawiane jako warunek 
dopusz<'zcnia do urzędów publicznych. Pre
zydent polc<'a co roku dzień dla składania 
d:tiękczynicnia Bogu za łaski, które na nas 
sph·waj:i. a czasami ogłasza dzień postu, lub 
mocllitwy. Pokazuje to, że rzad ma głęboki 
SZtl('Unek dla \derzeń reJigiinych ludu, lecz 
pozostawia wszystkim wolność wyznawania 
jakiejkolwiek relio-ii, lub nic wyznawania ża
dnej. 
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INFOR:\IACYE POCZTOWI~. 

-x-
,Rząd Stanów Zjednoczonych posiada i operu

je 5800 l'rzędów Pocztowych po całym 
kraju, dla dobra swoich obywateli. 

JAK POSYŁAĆ LISTY. 

Opłata przesyłki : 
Bądź pewny, że porto jest akuratne. 
Zważ posyłk~, jeśli masz wątpliwość. 
Ceny opłat wydaje każdy Urząd Poczto-

wy. 
N alcpiaj marki w górnym rogu po pra

wej stronie. 

Rzeczy wartościowe: 

Itzcczy wartościowe należy rekomendo
wać. 

Opłata wynosi- 10 centów dodatkowo po 
nad zwykłą opłatę. 

Natychmiastowe doręczanie (Spccial Delivery) 
Naklej znaczek pocztowy Spcciał Dełive

ry na to, co chcesz by natychmiast 
doręczono. 

Opłata wynosi 10 centów dodatkowo po 
nad przesyłkę zwyczajną. / 

Wydając wszystko co zarobisz, nie zapew
nisz sobie przyszłości. 
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POŻYTECZNE RADY. 
-x-

Zagięcic na spodniach. Aby zagięcie po
zostało przez czas dłuższy na spodniach, na
trzyj lekko spodnie, gdzie ma być zagięcie, 
mydłem kui:;tylskicm, poczem prasuj. Nic 
użyj z:i. wiele mydła, ani zbyt wilgotnego pła
ta przy prasowaniu. 

Plamy z atramentu. 1) Nalej mleka i na
syp soli na plamę, potem wypłócz; albo 2) 
Natrzeć kwasem, tak zwanym oxalis, poczcm 
wyplókać. 

Kwiaty. Aby utrzymać kwiaty w świe
żości, włóż je łodygami do białego piasku, na
pełnij naczynie wodą i dodaj nieco soli. Wodę 
należy zmieniać codziennie. 

Oprawa książek. Aby oprawa książek się 
nic nii<zczyla, natrzyj grzbiet książki wazoli
ną. Sposób to dobry, zwłaszcza dla opraw 
skórkowych. 

Gąbki. Aby oczyścić ~aiłuszczone gl!bki, 
nasyp do suchej gąbki chlorku wapna i po 
pewne.i chwili wypłócz. Gąbka przed użyciem 
powinna być wysuszona. 

Zęby. Aby zęby oczyścić z osadu, nacie
raj kwa8cm cytrynowym, a następnie wymyj 
dobl'ze ciepła wodą. 

Sól. W czasie wilgotnego pO\\;etrza do
dać do solniczki pół łyżeczki mączki (k1·och
malu), a sól nic będzie wilgotniała. 

Alabaster. Do oczyszczenia alabastru u
ż~ ć mocnt'go mydła i gorącej wody. 

Plamy z olejnej farby„ Użyj dwusiarcza
nu węgla, terpentyny, gdy plamy si arc j su-

- 33 -
che, użyj chloroformu. Plamy te 3ak i ze smo
ły można zwilżyć oliwą albo smalcem. 

Plamy, rdza i atrament z welinowego pa
piern lub 1iergaminu. - Umaczaj mi('j8ce 1·oz
czynem kwasu "oxalic.'' Potem pr~'dko wy
susz bi\Julą albo piatem. 

Rdza na stali. Pół uncyi szmcTglu RlH'osz
kowancgo z uncyi mydła i mieszaniną t:i, do
brze wycie1·ać. 

Tłuszcz na jedwabiu. - Natrzyj mokrą 
magnezyą miejsce, wysusz i polem oczyść 
szczotka. 

Rdza na białych sukniach. Usunąć można 
przez użycie kwaśnego mleka. 

Plamy olejne na tapetach. Rozrobić glin
ki z zimną wodą, nałożyć na plamy i pozosta
wić przez całą noc, a rano zetrzeć. 

Plamy z farby na ubraniach. Namociyć 
tcl'pentym~ i silnym amoniakiem, zmieszany
mi 'Y różnych czQściach. 

Czyszczenie tapet. Wycieraj płatem fla
nelowym i mąką owsianą. 

l\1eblc, znaki od palców. Wycler~1ć mięk
klmplutcm i słodką oliwą. 

Cynk. Wycieraj bawełnianym piatem, u
maczanym w kerosynie, a następnie suchym. 

Plamy od jarzyn na r~kach. Wycieraj 
kawalkiem surowego kartofla. 

- Sz) by w oknach. Farbę usunąć można 
przez użyci<' silnego rozczynu sody. 

Naczynia blaszane. Nacierać zwykłą so
dą i zwilżonym papierem, potem wytrzeć na 
sucho, a naczynia będą wyglądały jak nowe. 
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DLUGOŚĆ ::\IIL EUROPEJSKICH W PO

RÓWNANIU DO A:MERYKAXSKICll 
-x-

1 wiorsta = 1066.79 metra =1,067 kilometra 
= 3,500 stóp = blisko dwie tt·zecie mili 
amerykańskiej . 

1 'mila rosyjska (7 wiorst) = 7, 4671h me
trów (7 kilometrów, 467 metrów, 6 de
cymetrów) = przeszło 41h mil amery
kańskich. 

1 mila pruska = 7,532 metrów (7 kilometrów, 
532 metrów) = blisko 4~ mil amery
kaiiskich. 

1 mila austryacka = 7,587 metrów (7 kilo
metrów, 587 metrów) = przozło 4%. mil 
amerykai1skich. 

1 mila honowerska = 7,419 metrów (7 kilo-
• metrów, 419 metrów) = przszło 4 \1? mili 

amerykańskich. 

Żyj w miarę i odkładaj pewną częiść za
robku na czarną godzinę. 

X:ijpewniejszcm miejscem na twe osz
czędności jest "Peoples Bank", Ashland Ave. 
róg 47-cj ul. Nie przechowuj pieniędzy w 
domu, gdyż narażasz się na stratę takowycłi. 

~RWSZYM KROKIEM 
aby o;;i~gnąć pomyślność i 
niezależność jest wkładka pie

niężna w banku. Największe m~
jątki miały swój fundament w 

małych oszczędnościach. 

Zr6hcic początek dzisiaj, 

choćby z jednym dolarem. Pła

cimy a dolary od sta rocinie. 

Peoples. StlJCk Yards State Bank 
Ashland Ave., Cor. 47th St. 

R. J. Schlesinger 
Pre ze• 

L. Drwenski 
A~y•tent Kasyera 

... 
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:\AJWI~KSZE HZECZY NA ŚWIECIE. 

-x-
N ajwil,'kszy uniwersitel na świecie jest 

w Kairze, w Egipcie; 11.000 studentów z ca
le~o muzulmańskie(\'o świata uczy się w nim. 

Naiwii;-kszym parkiem na świecie jest 
ogl'ód Tivoli w Kopenhadze; ma on 3222 a
krów ob~zarn i jest podzielony na dwie CZQŚ
ci prr.ez rzekQ, która go przepływa. 

Najwięwsza fabryka zapałek znajduje 
i:;il,' w 'l'idalioim w Szwecyi; zatrudnia ona 
przeszło 1200 ludzi i wyrabia dziennie 900.000 
pudełek zapałek, rocznie zużywa ona 600.000 
kubkznych stóp drzewa, 250.000 funtów pa
pieru i 40.000 funtów kleju do pudelek. 

:Największą naturalną g1·otą jest juskinia 
mamutowa .. , Kentuky. Cała ta jaskinia 
ma eling-ości 7 mil angielskich. W jeziorku, 
znajduiacem siQ tam żyją ślepe ryby. 

Największą. biblioteką jest biblioteka na
rodowa w Paryżu, założona przez króla Lu
dwilrn XVI. Zawiera ona 400.000 tomów, 
600.000 bt'OSZLlr, 150,000 i·ękopisów, 300.000 
atlasów i kart geograficznyth, 150.000 meda
li i monf't. Budynek, w którym ta biblioteka 
i;il,' miejsci, ma 54 stóp długości i 13 stóp 
szerokości. 

:\Iur chiński jest najdłuższym na świecie, 
przechodzi on przez góry, i·zeki, doliny i ma 
:n:; mil długości, \\-ysokości 20 stóp, gruboś
ci na dole 25, w górze 15 stóp. 

Tylko jednego dolara potrzeba na otwar
cie konta w kasie oszczędności "P coplcs Ban
ku". 
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NajwiQSZY ser, jaki kiedykolwiek zrobio
no, ważył 22.000 funtów, miał 25 stóp oh
wodu, a 6 stóp grubości; był on zrobiony na 
wystawę gospodarską w Ontario, w KamułziP. 
Na zrobienie go zużyto 207.000 kwnrt mlP
ka, pochodzqccgo z 110.000 krów. 

W J Al\1 SPOSÓB UCHRONIĆ Sil~ PHZIW 
ZAZIĘBIENIEM? 

-x-
N ajliepszym środkiem przeciw , 1n:z~zi(,' · 

bicniu jest przyZ\\")'Czajenie się do li\l'l<'Z<'~o 
powietrza. Kąpiele powietrzne, częi;te ot 
'vieranie okien, mierna temperatura w poko
ju, a szczególnie nie obwijanie i zakrrw:mL• 
karku i szyi. "Ludzie popełniają bła<I -
dowodził dr. Ross w Londynie - opakowu
jąc pier~;i, a nie chroniąc pleców przed zim
nem. Nikt się nic przeziębi, jeśli nic zapni<' 
paltota; a wszystkie przeziębienia pocho<lzn 
z braku niedostatecznej ochrony pleców'. 
Człowiek powinien badać naturę i iM za j<'j 
przykłaclem. Wszystkie zwierzęta poi:;ia<lajlJ. 
na ochronę gr7.bietu specyalnie grubą i 1'07.· 
winięt::,i skórę, a inne części ciała tylko 
mierna powłoka pokrywa. - Chcąc ucht:onir 
konia przed p1·zeziębieniem, wystarczy pr7.y
kryć mu grzbiet. Kobiety, noszące sznl!' i 
o,,;jając nim swe piersi, powinny prz<'ciwnil' 
plecy swe okrywać, aby ochronić w szczegól 
ności plecy pomiędzy łopatkami. 

C7.as to pieniąd7., powiada przysl(rn it• i 
człow iek powinien oszczędzać tak jedno, jak 
i drugie. 
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ILE IW8ZT UJE ŻOŁNIERZ Al\mRYKAŃ
SKI ROCZXIE. 

-x-
Każdy amerykański żołnierz kosztuje rząd 

nasz $2,040 rocznie. Zatem armia trzy-milio-_ 
nowa w Francy.i kosztowałaby Amerykę 
$6,120,000,000 czyli sześć tysięcy sto dwa
dziescio milionów. 

Koszt na każdego żołnierza p1·zypada jak 
następuje: 

~~~ii1'rca~-i~ .... ·.·.:.::::::::····::·.::::::·~········„.„ .. =:·· $~~~ 
Broń i polowe przedmioty .... „ .. „.„ •.• 630 
Płaca (przecięciowa oficerÓ"' i 
zwykłych żołnierzy) .. „.„„ 480 
l\licszkanie, baraki i t.p. __ „.„._.„„ 80 
Przewóz (do Fi·ancyi) „.„ 120 

Razem za jednego żołnierza $2040 

Mężczyzna pobierający skromną pcnsyę 
może zabezpieczyć sobie pn:yszłość, jeżeli 
zacznie oszczi>dzać za młodu. Oszczędność 
jl'st niczcm ~ięcej, jak tylko użyciem zclro
wcgo rOZSl}dkn i przezorności. Jłozpocznijcic 
oszczędnofciowe konto chociażby z jednym do
larem. Peoples Bank Wam 7.apłac~ 3 dolary 
od )>ta ocl wkładek. 

Najpewniejszem miejscem na twe osz
cz~ności jest "Peoples Bank", Ashland A ,-e. 
róg '17-ej ul. Nie przechowuj pieniędzy w 
cłom n, ~dyż narażasz się na stral ę takowych. 

- 39 -

PIEXIADZE W B.\XKU TO JEDEX KHOK 
no uonrmGo OBYWATELSTWA. 

- x-
Dlaszcgoś po" inicn oszczcidzać: 

Czy liczysz to co zarobisz i to co wyda
jesz? 
Nic te pieniądze wzbogacą Cię które za
robisz, :de te kiól·c zaoszczędzisz. Nic' 
możesz przewidzieć kiedy będziesz cho
l'y, lub brz 1n·acy. 
Oszczędznj pieniądze dla swojej rodziny 
na czarną godzinę. 

Jak możesz oszczędzać: 
:\loi<'sz ro7.począć oszczędzać z dolarem. 
Udaj się do Kasy Oszczędno~ci, która 
jest poci kontrolą rządu i otwórz konto 
jeszcze w tą wypłatę. 
Dod;nnij do swego konta, cleponuj~c w 
w kaidą wypłatę. 
Male kwoty robią wielkie sumy. 
Otrzymasz procent w Banku za użycie 
twoich pieniędzy. 

LOKACYB PrnNIJ~DZY: 
B:!dz ostrożny jak lokujesz swoje pic>n i ą
clze w posiadłość lub interes. 
Wielu straciło wszystkie swoje oszczę
dności przez nieuczciwych agcntÓ\\. 
Przekonaj się wpierw sam o faktach. 
Poradź się odpowiedzialnego banku, gdy 
zachodzi potrzeba. 

Zamiast wydawać dolara nieIJ<>lt·zcbnie, 
złói go w "Peoples Banku". Dolar ten będzie 
początkiem dobrobytu na przyszłość. 
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PHZYSIĘGA XA WIERNOŚĆ. 
-x-

GDY ZOSTNIESZ OBYWATELEM Sta
nów Zjednoczonych, będziesz musiał zło
żyć P1·zysięgę na Wierność Stanom Zje
dnoczonym. Przysięga na Wierność jest 
lo zeznanie zaprzysiężone przez podnie
sienie prawicy przed sądem. 

TAK BRZMI PRZYSIĘGA: Przysię-
gam, że wyrzekam się zupełnie i abso
lutnie wszelkiego poddaństwa i wiernoś
ci cło obcego arcyksięcia, władcy lub naj
wyższej władzy a szczególnie do (imie 
najwyższego władcy, kraju) którego by
lem poprzednio poddany, że będę popierał 
i bronił Konstytucyi Stanów Zjednoczo
nych Ameryki przeciwko wrogom obcym 
i domowym, i że• będę im wiernie odda
ny i przywiązany. 

C'o oznacza Przysięga : Przysięga Wierności 
imaczy: 
Picrwsze.-Że wyrzekasz się wszelkich 

ocłpowiedziałności względem kraju 
rodzinnego. 

Drugie.-Że będziesz się starał wprowa
dzić i być posłusznym prawom na
szego kraju. 

Trzc-cie.-Że wierzysz w Konstytucyę 
Stanów Zjednoczonych. 

Czwarte.-Że będziesz się starał ochra
niać rząd Stanów Zjednoczonych od 
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nieprzyjaciół, i gdy zajdzil' poti·z<'
ba walczyć o dobro i bezpieczeiistwo. 

Piąte.-Że oddajesz całą wiarę i rękoj
mię na wierność Stanom Zjednoczo
nym. 

RZEZALNIE W CHICAGO (Stock Yards) 
-x-

Rzezalnie w Chicago zostały założone w 
obecnem miejscu w roku 1865 i są i1ajwięk 
sze w świecie. Objętość ich wynosi r>OO ak
rów, które mieszczą w sobie 13.000 oclgród 
dla bydła i mają pomieszczenie dla 7:\.000 
rogacizny, 150,000 owiec, 300,000 świi1 
6.000 koni. 

Od czasu założenia rzezałi1 w Chicago 
otrzymano i sprzedano tu 550.000.000 sztuk 
bydła wartości blisko 11 bilionów dolarów, 
czyli 11 tysięcy milionów dolarów. 

Przez ostatnie dziesięć lat przC'cię<'iowo 
rocznic przeszło przez stokjardy Hi.OOO.OOO 
bydła, które sprzedano za cenę ogi·omn~ 
$350.000.000. Znaczy to, że codzicnn ie swzc
dano bydła za więcej niż jeden milion dola 
rów. 

Chicago zaopatrywuje prawie cały świat 
w mięso, nic ma drugiego miejsca w świ!'ci!', 
gdzie by interes mięsny był na tak wielkiej 
skale prowadzony. 

Same miasto Chicago zużywa roczni<' 
więcej niż 400 milionów funtów, co się do
równuje 800.000 sztuk bydła rocznic. Wlaś
cicielie rzezalń rok rocznie wysyłają miliony 
ton mięsa do wszystkich części świata. 
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W JAIU SPOSÓB l\10ŻN"A ZOSTAĆ OBY
WATELEM STANÓW ZJEDNOCZOXYCH. 

- x-
Kaidego Polaka zamieszkałego w tym 

Kraju obowiązkiem jest zostać obywatelem 
tego kraju. Mieszkasz w Amer~·cc, pracujesz 
w Ameryce, dlaczego więc nie być cząstką 
Ameryki? 

JEŚLI JESTEŚ OBYWATELEM: 
Jest ci łatwiej dostać zajęcie w Ameryce. 

Wicie robót jest dla ciebie otwartych, 
które są niedostępne dla nieobywateli. 

Jest. również łat"iej utrzymać się przy 
pracy. Pracodawcy wolą Judzi mówią
cych po angielsku. 

Jest łatwiej awansować, jeśli umiesz po 
angielsku i jesteś obywatelem. 

JAK WYJĄC PIERWSZĘ PAPIF.RY 
Chcąc wyjąć pierwsze papiery, trzeb!l 

się udać do gmachu sąrlowego "Court House" 
w mieście lub powiecie, gdzie się przebywa, 
n tam klerk każdego sądu upow~\żnionego 
przez prnwo wyrnbi te papiery. 

· Wyjęcie pierwszych papierów kosztuje 
jednego dolara. 

Trzeba podać aplikacyę o drugie papiery 
przed upływem siedmiu lat od czasu wykcia 
pierwszych, ponieważ gdy się dłużej prze
trzyma pierwsze papiery - są nieważne. 

o~zczędzaj w młodym wieku, abyś na sta
rość miał byt niezależny. 

f 
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PRZEPISY DLA WYJ'.\IOWANIA DRUGICH 

PAPIERÓW. 
-x-

Jcżeli się przebedzie pełnych pięć lat w 
Stanach Zjcdnoczon~~ch a pierwsze papiery 
ma się już 2 lata, tI"Zeba pój~ć ~o klcr~:.i s~
dowe~o w mielicie czy pow1ec1e, gdzie su~ 
p1·zebywa i zażądać od niego drugich papie
xów. 

Trzeba przynieść z sobą pierwsze papie
ry i od<lać je klerkowi sądowemu jako część 
aplikaryi o drugie papiery. 

Trzeba mieć z sobą dwóch obywateli Sta
nów Zjednoczonych jako świadków. 

Świadkowie muszą złożyć p1·zysięgę, że 
znają aplikanta i że tenże stale przehywał 
w Stanach Zjednoczonych pełne pięć lat lub 
dłużej i ie mieszkał w danym stanic lub te
rytoryum jeden rok, oraz, że j~st dob1·ym, 
11101·alnynt człowiekiem i będzie pożądanym 
obywatelem. 

Jeden rok przebywania w danym stanic 
wlicza siQ cło wymag,a~ych pięciu Int vrzeby: 
wania w Stanach ZJednoczonych. Zona 1 
nieletnie dzirci mogą uzyskać drugie papil'1·y 
na podstawie pierwszych papierów męża i 
ojca, jeżeli ten umarł, zanim się stał oby
watelem. 

Najtrudniej tylko zrobić pocz:itek z jrd
nym dołarrm.. Skoro otrzymacie książ<'czkę 
sami się b('clziccie poczuwać do odłożenia 
części waszego zarobku przy każdej wypłacie. 
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Pytania stawiane przez ·klerka sądowęgo, na 

które trzeba odpowiadać pod pr;r,yisi~gą. 
1.. What is your foli name? Whcre do you 

live? (Jak się nazywasz? Gdzie mieszkasz?) 
2. What do you do for living? (Z czego 

si~ utrzymujesz?). 
3. 'Vhl're were yo11 born, what month, what 

day, what ycar? (Gdzieś się urodził, którego 
miesiąca, dnia, roku?). 

4. Whcn dicl you come to the United Sta
tes? ( J< iC'dyś przybył do Stanów Zje<lnoczo-
nych ?). · 

5. W hat country did you come from? (Z 
jakiego kl'aju tu przybyłeś?). 

6. At what port <lici you land in the United 
States? (W jakim porcie Stanów Zjednoczo
nych wylądowałeś?). 

7. Namc of veissPI you came on? (Jak się 
nazywa okr~t. na którym przyjechałeś?). 

8. Givt' the date of your firist papcrs? 
(Kiedy wyj:ileś pierwsze papiery?). 

!). Arc you married? What is your wifo's 
name? (Czy jesteś żonaty? Jak nn imię two
jej żonie?). 

10. Whcrc was your wifc born? (Gdzie się 
utodziła twoja żona?). 

12. How many children have you? (Ile 
masz dzieci'?). 

13. Gh·e cach of their names, dale and 
place whcrc tacy now live? (Podaj imię każ
dego, datę i miejsce urodzenia każdego i 
miejsce, gdzie teraz przebywają?). 

14. Do you believe in organizcd govern
ment? (Czy wierzysz w rząd zorganizowa
ny?). 
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15. Arc you a member of any society that 

ii; oppoi-wd tQ organized or good go,ernment? 
(Czy jestc~ członkiem stowarzyszenia, któ
re jest przC'ciwne zorganizowanemu lub do
bremu rz:idow i'!). 

16. Art' you a polygamist or do you bclicve 
in polygumy? (Czy jesteś poligamistą (wic
lożei1ccm) i ciy wierzysz w poligami~?). 

17. Are< you attachecl to the prindp!t•s of 
the Constitution of 'the United Stutcs? (Czy 
jestei:l pn~ywiąiany do zasad Konstytucyi 
Stanów Zjednoczonych?). 

18. It is your intention to live pcrmancnt
ly in the United State? (Czy masz zamiar 
przebywać stale w Stanach Zjednoczonych?). 

19. Do l'Oll spcak the English languagc? 
(Czy władasz j~zykiem angielskim'!) . 

20. Jła\C you livcd five ycars in the l'nited 
States? (Czy przebyłeś pełnych pi~ć lat w 
Stanach Zjednoczonych?). 

21. llavc you livecl in this Statt' one year? 
(Czy mi(•szkasz w tym Stanic j<'<icn rok?). 

Powyższe py lania i odpowiedzi stanowią 
aplikacyę na drugie papiery i koszt.uje czte
ry dolary, co jest całą opłatą aplikanta. Na
stępnie t1·zeba czekać 90 dni, zanim będzie 
można otl'zymać drugie papiery. 

Gdy uplynic termin 90 dni, klerk s1}dowy 
zawiadomi aplikanta poczt~. aby udał się 
przed którego z sędziów dla ostatecznego 
egzaminu. 

Trzeba koniecznie mit'ć z sobą i-;woich 
clwÓ<'h ~wi:idków, gdyż inaczej fopicj nic 
przychodzić po 'papiery. 
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Jeżeli nie można przyprowadzić ze sobą 
świadków tych samych co poprzednio, moż
na wziaść dwóch innych, którzy znają. apli
kanta osobiście za cały czas jego pięciolet
niego pobytu w tym kraju. Trzeba pamiętać, 
że świadkowie muszą być już obywatelami 
tego kraju. 

Je:i.eli świadkowie aplikanta nio chcą 
przyjść do sądu i świadczyć za nim przy 
ostatnim egzaminie w sprawie naturalizacyi, 
klerk sądowy na żądanie aplikanta wyda na
kaz sądowy dla tych świadków i prawem 
zmusi ich do przybycia. 

W AŻr\ E SZCZEGÓŁY Z X OWEGO PRAW A. 
-x-

Dnia 29-go czerwca 1906 1·. Kongr<'S Sta
nów 7,jcclnoczonych uchwalił nowe prawo na
turalizowania obywateli, które weszło w ży
cic 27 wrześni~ 1906 r. 

Osoby, które wyjęły pierwsze papiery 
po 27 wrzesnia 1906 roku, muszą siQ stoso
wać w dodatku do wszystkiego co było wy
magane dU\\'niej dla otJ:zymania drugich pa
pierów, należy umieć mówić po angielsku. 

Każdy, kto przybył do Stanów Zjedno
czonych po 27 września r. 1906, musi umieć 
podpisać swoje nazwisko, jeżeli chce, aby 
został obywatelem. 

Każdy, kto przybył do Stanów Zjedno
czonych po 27 w1·ześnia 1906 roku, musi pi
sać do komisarza emigracyjnego w porcie, 
w którym wylądował w tym baju, aby mu 
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nadesłał c<'rl) fikat, czyli poświadczenie wy
lądowania. 

Trzeba koniecznie posiadać ten certyfi
kat wylądowania przy wyjmowaniu drugiep 
papierów i ce1·tyfikat ten trzeba wręczyc 
klerkowi sn,dowemu, do którego się idzie po 
drugie papi<'ry. 

Gdy i:ii<;! wyjmuje pierwsze papiery, trze
ba siQ zapylać klerka o certyfikat wylądo
wania, a on da objaśnienia, jak go można 
dostać. 

Przy ostatnim egzaminie przed sędzią 
można na własne żądanie zmienić swoje na
zwisko na inne; sądzimy atoli, że dobry pra
wy Polak nie będzie się wstydził ojczystego 
nazwiska, jeżeli ono jest czystopolskie i nic 
skorzysta z tC'go prawa. 

Jeżeli kto po przybyciu clo Stanów Zje
dnoczonych wyjmie pier('.·sze papiery i zara
zem zgłosi sic o kawałek ziemi (homrsi<'ad) 
z gruntów publicznych, ten nie potrz<'buje 
koniecznie umieć po 1tngielsku przy wyjmo
waniu drugich papierów. 

Gdy do głównych wyborów jest tylko a 
dni, natenczas nic można dostać drugich pa
pierów, aż dopiero po wyborach. 

Skrzynki żelazne można wynając u nas 
po $2.:>0 rocznie .. :Nie ma zatem potrz<'hy cho
wać w domu waszych dokumentów i narażać 
się na ich strntę. 
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PRZY WYJMOWANIU DRUGICH P APIE
RÓW U SĘDZIEGO. 

-x-
1. )'r~eba przyprowadzić z sobą dwóch 

świadków, obywateli tutejszych. (Jeżeli 
świadkowie są natur alizowanymi obywatela
mi, muszą z sobą przynieść do sądu swoje 
drugie papiery). 

2. Podać imiona, datę u rodzenia, wiek każ
dego z swoich dzieci, oraz miejscowość, gdzie 
si~ u1·odziły. 

3. Imię żony, miejsce urodzenia i datę. 
4. Powiedzieć z jakiego portu się odpłynę

ło w Europie. 
5. Na jakim okręcie się przyjechało. 
6. Podać rok, miesiąc i dzień w którym 

się opuściło swą Ojczyznę. 

7. Rok, miesiąc i dzień wylądowania w tym 
kraju. 

8. Wiedzieć, że anarchista jest to człowiek 
nic uznający żadnego ~rządu i że nie może 
zostać obywatelem Stanów Zjednoczonych. 

9. Że poligamista (wiclożcnicc) jest to 
człowiek wierzący w poligamie, 01·az posia
dający więcej niż jednę żonę jednocześnie, 
co sprzeciwia się prawom Stanów Zjednoczo
nych. 

10. Wiedzieć, że Stany Zjednoczone posia
dają rząd zorganizowany z prawami i urzęd
nikami do pilnowania i wykonywania prawa 
i być dobrym obywatelem, trzeba pomagać 
do podtrzymywanb tego pr awa, a nic sprze- • 
ciwiać się jemu. 
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CO TRZEBA WIEDZIEĆ, GDY SlĘ: CHCE 
ZOSTAĆ OBYWAT ELE)! STANÓW 

ZJ EDNOCZONYCH. 
-x-

Że urząd tutiejszy nie znajduje się poci 
rządem króla ani cesarza, lecz rządzi się sam 
prze~ swoich reprezentantów. 

Ze rząd Stanów Zjednoczonych jest kon
stytucyjny, ustanowiony i kontrolowany przez 
naród. 

~e głową rządu jest obierany prezydent. 
Ze prezydent jest wybierany przez elek

torów wybieranych przez powszchne głosowa
nie ~bywatcli co cztery lata. 

Ze ten kraj jest republiką, a nie cesarst
wem ani królestwem. 

Że Konstytucya Stanów Zjednoczonych 
to s:i: prawa spisane na papierze. 

Z~ została ona spisana przez ludzi któ
rzy pierwsi założyli rząd Stanów Zjed~oczo
nych. Ci ludzie wcielili na piśmie zasady i 
podstawy dla rządu. 

. Nazywa się ona Konstytucyą Stanów 
Zjednoczonych. 

PrzysiQgać na wiernoSć Konstyturyi i 
~ra:vom .Stan6\~ Zjednoczonych mamy na my~
h, ~e w1erzym1 w to, co w nich stoi napisa
ne 1. w zas~dy w nich zawarte, oraz w pra
wa 1 przepisy wydawane zgodnie z temi za
sadami. 
. ~e powiniś~y bronić tych praw, słuchać 
ich i w potrzebie złożyć nawet życie za nic 
w ofierze. 

Że Konstytucya Stanów Zjednoczonych 
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jest podstawą wszystkich poszczególnych 
StanÓ\\, które muszą. się z nią zgadzać. 

Że Konstytucya określa wyraźnie, czy 
postanowienia Kongresowe zgadzają się z nią 
lub nic. 

Że Konstytucya wyjaśnia, czy dane pra
wo może być przeprowadzone i kto je ma 
przeprowadzić. 

Że Konstytucya wyjaśnia, i ż głową rzą
du jest i1rezydent i że spr awuje swój urząd 
przez cztery lata. 

Że wedle przepisów Konstytucyi jest pew
na liczba mężów stanu, czyli kongresmanów, 
wybieranych przez naród z poszczególnych 
stanów i wysyłanych do Washingtonu co dwa 
lata <Ila reprezentowania tego narodu i usta
nawiania praw. 

Że legislatury stanowe wybierają po 
dwóch senatorów z każdego stanu, czyli tak 
zwanych członków izby wyższej na przeciąg 
szcści u lat. Kongresmani, czyli reprezentan
ci, stanowifl. izbę niższą Kongresu. Tc dwie 
izby, niższa i wyższa, stanowią Kongres Sta
nów Zjednoczonych i wspólnie układają. pra
wa dla całego kl'aju, zbierając się w Wash
ingtonie. 

Że Konstytucya ustanawia sąd wyższy, 
tak zwany "Supreme Court of United Sta
tes", który przeprowadza rewizyę praw u
chwalonych przez senat i kongres i wydaje 
de<'yzyęo, czy te prawa zgadzają się z przepi
sami Konstytucyi. Decyzya tego sądu jest 
ostateczna. Ten sąd wyższy stoi pomiędzy 
narodem, a tworzącymi pr awa reprezentan-
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tami. Sędziowie wyższego sądu są stróżami 
praw konstytucyjnych i mają szacunek dla 
obywateli stosujących się do praw Stanów 
Zjednoczonych. 

Że Konstytucya daje prezydentowi wła
dzę wprowadzenia w życie praw uchwalonych 
przez senat i kongres, lub też postawienia 
s"·ego "veto". 

Że prezydent Stanów 7,Jcdnoczonych jest 
wodzem naczelnym armii i floty wojennej 
Stanów Zjednoczonych. 

Członkowie sądu wyższego sn ustanawia
ni przez p1·czy<lenta i pełnią ~wój urząd do 
koi1ca życia, z '' y jątkiem gdyby przekroczy
li prawo. 

Więks7.ość m·zędników narodowych jest 
ustanawiana µrzez prezydenta. 

Prawo ustanowione przez senat i kongres 
musi uzyskać podpis prezydenta, jeżeli ma 
się stać prawomocnem. 

Kariitol, czyli Stolica Stanów Zjedn1x•io
nych znajduje si~ w mieście WaEhingtonic, 
dyctrykcic Columbia. 

Prezydent Stanów Zjednoczonych \\' <'Za
sie urzędowania mieszka w Washingtonie. 

Sad najwyższy Stanów Zjednoczonych 
również urzcdujc w Washingtonie. 

Tak samo senat i kongres Stanów Zjed
noczonych zhic-ra się w pewny<'h o<lstcmach 
czasu w \Vashingtonie i tam tworzy prawu. 

Kraj ten nazywa się Stanami Zjednoczo
nymi "United States", ponieważ składa się 
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z poszczególnych krajów czyli stanów i tery
toryów. 

Stanów jest 48, które są pod jednemi 
prawami rządu w Washingtonie. 

NAZWISKA POSZCZEGÓLNYCH STANÓW. 
-x-

Alabama, Arkansas, Arizona, Cali.Cornia, 
Connecticut, Coloi-ado, Delaware, Florida, Ge
orgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, 
Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Mas
sachusetts, Michigan, :\1inesota, Mississippi, 
Missouri, :\fontana, Nebraska, Nevada, New 
Hampshire, New Jersey, New York, New 
:\lcxico, North Carolina, North Dakota, Ohio, 
Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South 
Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, 
Utah, Vermont, Virginia, Washington, West 
Virginia, Wisconsin, Wyoming. 

Tcrytorya do Stanów Zjednoczonych należące. 
-x-

Alaska, Guam, Hawai, Porto Rico, Ka
nał Panamski. 

"Peoples Bank", którego zasoby wynoszą 
przeszło 9 milionów dolarów i który jest pod 
kontrolą rządu stanowego Illinois, jest jed
nym z najlepszych miejsc na wasze oszczęd
ności. 
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XIECO O STAXACH. 
-x-

Każdy poszczególny stan tego kraju po
siada własny rząd stanowy. Rządy ie są 
wzorowane na głównym rządzie Stanów 
Zjednoczonych. 

Każdy stan ma własną konsiyiucyę, któ
ra musi być przyjęta przez ogół obywateli 
danego stanu i zgadzać się z konsiyiucyą 
Stanów Zjednoczonych. 

Każdy stan posiada ciało sądownicze. 
Sędziowie stanowi pełnią te same funkcye 
dla swojego stanu, co sędziowie Supreme 
Court dla Stanów Zjednoczonych. Każdy 
stan ma ciało prawodawcze wzorowane na 
senacie i kongresie Stanów Zj.:idnoczonych. 

Ciało to nazywa się legislaturą i składa 
siQ z senatu i reprezentantów stanowych, 
czyli z izby niższej i ·wyższej. Te dwie iz
by wspólnie układają i przeprowadzają pra
wa stanowe. 

Każdy stan posiada własnego naczelnika, 
którego nazywamy gubernatorem. 

Gubernator posiada rozległą władzę i 
uchwala przepisy prawne w biurach urzęd
ników stanowych, których większść sam u
stanawia. 

Gubernator jest obierany głosami oby
wateli swojego stanu. Tak samo S('dziowie 
sądu wyższego w danym stanie są wybierani 
przez powszechne głosowanie obywateli. Oby
watele również glosowaniem wybierają gu
bernatorów i reprezentantów stanowych. 

(::u\:)ewaior w terminie swego urzędowa-
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nia mieszka w kapitolu, cŻrli stolicy stano
wej. 

(Zaznaczyć tu \','jl)ada, że star;ij~cy. si~ 
o papiery obywatelskie musi znac im1e 1 
nazwisko µre:.1y<lenta Stanów Zjecl11oc:.1onych 
i gubematora stanu urzędu~ących w. tym 
czasie, oraz znać nazwę kap1tolu czyh sto
licy stanu, w którym dany aplikant pn1eby
wa) . 

Członkowie legislatury stanowej oraz 
saclu wvż:;ze.'l,'o zbierają się na narady w sto
li~y 0<1;1ośnego stanu. 

HZ,).DY )llEJSIUE. 
-x-

Rzacł miejski stm~o·,\·j orrół obywat<'li, 
który \\ ybiera mayora miasta, czyli burmis
trJ1a, oraJ1 altlermanów, czyli radnych. 

(;Iową rz~du miejskiego jest mayo1-. 
Prawa miojskie nazywają się "oi·tlynan

sam i", c7.yli uchwałami. przeprowadzonemi 
przrz rwlę miejską i podpisanemi przez ma
yora. 

Najl<'pszym sposobem zdobycia pieniędzy 
jest nie opuszczać sposcbności za~obie.ni~ ich. 
Najl<.'pszym sposobem oszczędzania p1emędzy 
jest oddać je cło banku na procC'nt. 

Pierwszy dolar złożony w banku, może 
stanie 1:1ię pierwszą cegłą twego powodzenia 
i szczęścia. 
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t'RZI::DNICY POWIATOWI. 
-x-

Glównymi urzędnikami powiatowymi są 
prezes wydziału komisarzy, czyli guperwi
zorów, sędziowie, superwizorzy, szeryf, kler
cy sądowy, rekorder i skarbnik. Wszyscy 
ci wyżej wymienieni urzędnicy są wybierani 
głosami obywateli. Zatem wszystkie m·zędy 
główne począwszy od prezydenta Stanótv 
Zjednoczony<'h a skonczywszy na najniższym 
urzędniku powiatowym zależą ocl głosu oby
wateli. To jest właśnie główny przywil<'j 
obvwatclski i należy z niego sumiennie ko
rzystać, wybierając ludzi najuczciwszych, bez 
względu na partyc polityczne. 

l'iIE LICZY SI"Ę: ILE ZARABIACIE, LECZ 
ILE OSZCZĘDZACIE. 

-x-
Nie to się liczy co zarabi~cic, lecz to co 

oszczędzacie. Jedyny i pewny sposób do zdo
bycia piC'nięclr.y jest systematyczne i ::;tal<' 
oszczędr.:mie, a następnie ważnym punktem 
jest deponowanie icłr w "Pcoples Stock 
Yarcłs State Bank", którego o~6lne zasoby 
wvnO$za O milionów dolarów. 

· Czl~wick który nie oszczędza za miodu, 
zginit> marnie gdy mu sil do pracy z3braknie, 
luł.J gdy sii;- zestarzeje. Zważajcie na to, 
aby picmiaclr. Wasz był umieszczony w bez
piecznym banku, tak abyście go mogli otrzy
mać w razie J)Otr:?eby. Płacimy 3% rocz
nie na oszczędnościach. 
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BUDYNEK WART PODZIWU. 
- x-

Jednym z podziwu godnych budynków 
w mieście Chicago jest budynek nazwany 
"l\Iunicipal Pier". Budynek ten jest 3000 
stóp długi i budowany jest na jeziorze przy 
Grane! Avenue. Zawiera on rozmaite hale 
do zobnwy, do tańca, do koncertów, galerye 
obrazów, aleje przechadzkowe a zwłaszcza 
latem podczai; upalów wielkich jesl on ist
ncm błogosławieństwem dla mieszkańców mia
sta Chicago. Budynek ten jest zbudowany 
na palach i konkrecie z cegły i stali. Przy 
brzegu jeziora znajduje się budynek aclminis
tracyjny i główne wejście. Po bokach są 
budynki dla przystani okrętów, oraz dla pa
sażerów i towarów. Każdy z tych budynków 
ma dwa piętra i jest 2340 stóp długi i 100 
stóp szeroki. W przeciwnym końcu znajdu
je .si~ budynek na odpoczynek dla gości, któ
ry jest 665 stóp długi. W tym budynku od
bywa.i:i. siQ koncerty, tańce, znajdują siQ res
tauracye, galerya obrazów i inne warte wi
dzenia przedmioty. Koszt budowy tego budyn
ku wyniósł przeszło 3 i pół miliona dolarów. 

Na dolarze jest znak ptaka, ale to nic 
jest przyczyną, aby dolar "latał ", lepiej jest 
włożyć go do banku. 

Tajemnicą zdobycia pieniędzy, jest osz
cz~dzanie ich. 
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GLÓWNE PARKI W CHICAGO. 
-x-

Lincoln Park, został założony w roku 
1865. Obejmuje on 317 akrów. Mieści w 
sobie wielk:i. manażeryę, budynki botaniczne 
oraz ką.piele. Znajduje się przy Norlh Ave. 
i Clark ul. 

Jackson Park, obejmuje 543 akrów. Znaj
duje się porn. ul. 56-tą i 67-m•} nad jeziorem. 
Muzeum historyi naturalnej mieści się w 
tym Parku. Oprócz tego ma port w którym 
klub żeglowców umieszcza swe łodzie. 

Washington Park, obejmuje 371 nkrów 
i graniczy na północ z 51 ul. na wschód z 
Cottage Grove Ave. na północ z 60-tą ulicą. 

~Jarquette Park, obejmuje 322 akrów, 
graniczy na północ z 67-mą ulicą, na wschód 
z Cali fornia Ave. na połud. z 71 ulicą. 

Grant P:u·k, zawiera 205 akrów, poło.?o
ny przy Michigan Ave. i Randolph ulicą, 
frontowa CZQŚĆ Parku jest położona 11n<l je
ziorem. Pomnik Logana i Muzeum ł'iel<l'a 
znajdują się w tym Parku. 

Mcl(inley Park, obejmuje 75 akrów i po
łożony przy a7-ej ul. i Archer Ave. Znajdu
ją się tam łazienki dla mężczyzn i kobiet i 
miejsce dla zabawy dla dzieci. 

Sherman Park, obejmuje 60 akrów, po
łożony przy 52 ul., na wschód przy Racine 
Ave., na południc przy Garfield Boulevard. 
Ma czytelnię, kąpielnie i inne rozrywki dla 
dzieci. 



-~ 

- 58 -
Calumet Park, obejmuje 66 akrów, poło

żony przy 95 ul. i jeziorze Michigan. 
Humboldt Park, obejmuje 205 akrów, 

położony przy West North Ave. i California 
Ave. Park ten zasługuje o tyle więcej na 
uwagę Polaków, gdyż mieści się w nim pom
nik bohatera dwóch światów Tadeusza Koś
ciuszki. 

Douglas Park, obejmuje 182 ak~·ów i po- . 
łożony przy California i Albany A venµes . 
Oprócz powyższych Parków znajduje się w 
Chicago około 50 n:miejs:.:ych parków dla od
poczynku publiczności. 

KOLEJE PODZIEMNE W CHICAGO. 
-x-

Pod prawie każdą ulicą w byznesoWYm 
środlrn miasta Chicago są koleje podziemne 
do przewożenia towarów z stacyi Kolejowych. 
Ogólna długość tych koleji wynosi 60 mil. 
W tunelach tych są położone szyny dwu sto
powe na których pociągi chodzą. Pociągi 
te mają elektryczne lokomotywy i przewożą 

- głÓ\\"ne towary z dworców kolejowych, aby 
takowe dostarczyć wielkim ·firmom byzneso
wym w środmieściu, zarazem koleje te za
opatrywują wielkie budynki w środmfościu 
w węgiel. Całe urządzenie tych podziem
n~h · pociągów składa się z 141 elektrycz
nych lokomotyw i z 3200 'V'agonów towaro
wych. 

Pieniądz tr.zymany w kieszeni, wypala. w 
niej dzhu·ę i wypada, pieniądz w banku zło
żony, wzrasta procentowo z każdym dniem, z 
h1idym rokiem. 
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Słowniczek i Rozmów ki 
Polsko-Angielskie 

-x-

Ażeby naszym Rodakom ułatwić nabycie 

choćby tylko częściowej znajomości języka 

angielskiego, nieniejsza praca została ułożona 

przez nasz bank dla tych, któ1·zy po ciQżkiej 

dziennej pracy nie mają sposobności uczęsz

czać do szkół, ażeby zapÓznać się gruntowniej 

z językiem kraju, który nas Polak6w uciśnio

nych przez naszych wrogów w Polsce, przytu

lił do siebie i który w obecnej chwili walczy 

przeciw owym WTogem za wolność Polski i 

innych narodów. Ponieważ słowa angielskie 

':'Die zawsze wymawiają się tak jak się piszą, 

przeto przy każdem słowie podaliśmy wymo

WQ w języku polskim. 

Peoples Stock Yards Stfte Bank 
Ashland Ave. cor. 47-th Street. 
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Wyrazy często używane. Wymawia i::ię 
Wyrazy często uż~~e. Wymawia się 

Dzieci Childr<'n Czyi dren 
Il6g God I Gad Chłopiec Hoy I Boj Człowiek Man ~len Dziewczyna Girl Gori 
Zwierzę Animal li:nimel lllęiczyzna :Man l\len 
Dzieli Day Dej Kobieta W oman Wumen 
Noc Night Najt Rodzice Parents Pcrents 
!Jom House Ha us Kuzyn Cousin Kozy n 
Fabryka Shop Szap Dziadek G1·anclfather G1·cnrlf:ulcr 
Ulica :=;treet Strijt Babka Grandmother Grcndmodcr 
Park Park Park l\1ąż Hus band Hozbencl 
Woda Water Uodcr Żona Wifc Uajf 
Ogicfi Fi re I Fajr Przyjaciel Friend Ft·<'nd 
Dym Smoke Smouk Sąsiad Neighbor Xejber 
Apteka Drugstore Drog.,,tor Ukochany Sweetheart Suithart 
Pieniądze Money i\fonej 
Bank Bank Benk Części Cia ła. 
Ołówek Pencil Pensył 

Ciało Body Bad i • Pióro Pen l't>n Głowa Head Hed Atrament Ink Ynk Szyja Neck Nek 
Papier Paper I Pcjper Ręka Hand Hend 
Jey,io1·0 Lake Lejk 

Kadłub Trunk Tl'Onk 
Trurnwflj Car Kar Noga Leg Leg 
Gazeta I Newspapcr ) Njus pcjpcr 

Włos Hair He jr 
Czoło Forchcad Forhcd Rodzina. Oko F.ye Aj 

OJciec I FathE:r Fader Ucho Ear Jr 
!\latka Mother Modcr Nos :t\o~e Nou1 
8y11 Son Son U !<ta Mouth J\1aut 
Córka Daughter Doter Ząb_,-/ Tooth I Tut 
Brat B;·other Broder Język · Tongw~ l Tong 
~o~tra Sister Syi.ter Brzuch UC'lly I 13cly UJ Uncle Onkeł Żoladek I Stornach Stomek 
<:;iotka Aunt Ent Płuca Lungs . Longs 
Dz.iCcko Child Czajld 
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Wyrazy często używane .. Wymawia się 
Wyrazy często używane. Wymawia~ 

Watroba Liver Lvw<'r Widelec Fork I Fork "\Terki Kidneys K.idnis 
Piwnica Cell ar Seler SC'rce He art Hart 
Łóżko Bed I Bed Palec u nogi Toe Tou 
Mydło Soap Soup Palec u i·ęki Finger Fynger 
Grzebień Comb Koum Kolano Knee Ni Lodownia lee box . Ajs baks Stopa Foot l•'nt Lód lee Ajs Pi~ta Heel Hil 
Zwierciadło Looking-glar.s ł,ukyngh'S Pocl~szwa I Sole Soul Klucz Key Ki Kość Bone Houn Zamek Lock Lnk 
C:zvm;z Rent Rent Dom. M~jątek Property Praperty Dom House I Haus Podatek Tax Teks Ogrócl Garden Garden Recepis Receipt Rysijt l'odw61 ze Yard J ard Szklanka Glass Głes Schody Stairs Stc.irs Piwo J3Pc>r Bir I"uchnia Kitchen Kiczen Wino Winc Uajn Pokój Room !tum Wódka Whisky Dyski Ściana Wall Uoł Butelka Bot Lic Ba teł Podłoga · Floor Flor 

Obraz Picture Pykczer Miasto. 
Stół /' Table 'l'rjbcł Miasto City Sy<ly Krzesło Chair Cze jr Ulica Street Stl'it Piec Steve ' 8tow Num el' •łomu House numbP.r Raus nom ber Ogici1 Fi re Fajr Teatr Show Szou Światło Light Łajt Szpital Hospital Hasp~teł Okno Windl)W Uyndo Apteka Drugstore Drogstor Drzwi Door Dor Bank Bank Benk ~Iiotla Broom Brum Sklep Sto1·e St<'r Tulerz Pl u te Pl<'jt Urząd poczto· Post Office Post o fis ~i;.;ka Djs}l I Dys:.::: wy 
oż I Knife Najf Stncya koicjo Depot Di po . Lyżka Spoon Sp u n wa 

~' 
\ • ..#' 
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Wyrazy często używane. Wymawia siQ 

Tramwaj · Street car ' Strijt kar 
Kolej górna I Elevated l"Oad l J<:lcw<'jt('1l rorl 
J\Iost Bridge Rrydi 
Rzeka River Rywer 
Ha-;tauracya Restanrant I Restorent 
Kościół Church Czorcz 
Dom ceglm1y Brickhonse I Brykhaus 
Dom 1lrewnia- Frame hN1!'<e Frejmhaus 

ny I Hotel Hotel Hotel 
Ratusz City Hall Syty hol 
Sąd Court Kort 

Wieś. 

Zagroda l Farm 
. wiejska 

Pole. Field 
Kwiaty Flowcrs 
Las Forest albo 

Góra 
Pług 
Stodoła 
Stajnia 
Bydło 
Płot 
Trawa 
Słoma 
Siano 
Studnia 
Grabie 
Widły 
Łąka 

Wood 
Mountain 
Plough 
Barn 
Stable 
Cattle 
Fence 
Grass 
Straw 
Hey 
Well 
Rake 
Fork 
Meadow 

Farm 

Fild 
Flauers 
Forest albo 

Mau n ten 
Pl au 
Barn 
Stcjbył 

I 
Ketyl 
Fcns 
Gres 
Stro 
Hej 
Ueł 
Rejk 
Fork 
Med o 

Wud 
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Wyrazy c:zQsto używ_a_n_e. ___ W~ym- awia siQ 

Masło 
Ser 
Jajko 
Kartofle 
Kapusta 
Pomidory 
Cebula 
Burak 
Kukurydza 
Pszenica 
Żyto 
Owies 
Jęczmień 
Winogi·ono 
Jabłko 
Gruszka 
Śliwka 
Brzoskwinia 
Mleko 

ł Butler 

I Cheese 
Egg 
.Potatoes 
Cabbage 
Tomatos 
Oni on 
Beet 
Corn 
Wheat 
Rye 
Oats 
Barley 
Gra pe 
Apple 
Pe ar 
Plum 
Peacl1e 
Milk 

Kwaśne mleko 
Maślanka 
Śmietana 
Jarzyna 

Sour milk 
Buttermilk 
C1·eam 
Vegetable 
Fruit 
Cherries 

Owoc 
Czereśnie 

I Boder 

l 
Cziz 
Eg 
Potejdos 
Kebycz 
Tomejdos 
Onjon 
Bijt 
Korn 
Huit 
Raj 
Outs 
Bal'li 
Grejp 
Epcl 
Per 
Pl om 
Pij cz 
Myłk 
Sauer myłk 
Bode1·myłk 
Kr im 
Wediytejbył 
Frut 
Czeris 

Zatrudnienie. 
Robotnik 
Rzeźnik 
Piekarz 
Szewc 
Kupiec 
Lekarz 

I Laborer 
Butcher 
Baker 
Shoemaker 
:Mcrchant 
Doctor 

Lejbor<'r 
Buc zer 
BPjkcr 
Szumejker 
J\1crczcni 
Dnkter 
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~r~y często używane. Wymawia się Wyrazy często używane. Wymawia się 
Dentysta I Dentist I Dentyst Gęś Goose Go us Aptekarz Druggist I o .... ,„ Kaczka Duck Dok Balwierz / Barber Barber Kogut Rooster Hustt'r Poczt mistrz I Postmaster Postmester Małpa Mon key Monki ~auczyciel / Teacher Ticzer Lew Lion I Łajon Zolni!:'rz I Solrn„ 

Sold żer Tygrys Tiger Tajger Ksi~dz Priest Pri!łt Słoń E!epha~t Elcfent · Agent Agent gjdżent Niedżwiedz Be ar Ber Salnnistn Saloonkecpcr Selunkiper Wilk Wolf Wułf J<'otograf Photographer 1''otag1·efer Lis Fox Faks Biskup Bishop Byszop Szczur Rat j Re~ Papie~ Pope Poup :\Iysz I ~Iouse l\faus Cieśla 

I""'""'" 
I Karpenter Cielę Calf Kef Stolarz Cahinetmaker j Kebinet- Owca I Shoep Szip 

Koza Goat Gout 1raszynista l\fachinist I mejker 
Ryoa Vish Fysz Cornik 

/ Miner 
I Meszy n ist 

Ptak Bird Byrd Stróż Watchman 
Maj ner 
Uoczmcn Malal·z I p"'"'" Pejnter Czas. Listonosz Mai l-c;;1r„ier Mejl kerier Czas Time Tajm Akuszerka Midwife Mydunjf Dzień Day Dej Adwokat Lawy er ł,ojer Tydzień Week Uik Pomocnik Helper Hełper l\1iesi~c Month :\font 

Zwierzęta. Rok Year Jir 
Godzina Hour Aur Koń Horse 

1 
Hors Minuta 'lin u te ĄJynut Pies Dog 

Sekunda Second Sekt.>ncł Kot Dog 
Cat / Ket Poniedziałek l\Ionday l\fondej Kr<> wa Cow 

I~~.- Wtorek Tuesday Tjusdej Byk Bull 
Środa Wednesday I u'"'"'j 

Wieprz Pig Pyg Czwartek Thursday Torsdl'j Kura HE>n Hen Piątek I Friday Frnjdcj Kui·czę Chicken Czyken 
„ 

Sobota Saturday Seturdej 

~ 
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Wyi·azy często używane. Wymawia się Wy1:azy często używane. Wymawia się 

Niedziela Sund:;iy 'Sondej PrzC'd dwoma T\vo yem·s Tu jirs ego 
Styczeń January Dżlenuery !:i.ty ngo , 
Luty February Fe bru ery Pewnego razu Once Uons 
Marzec Ma1·ch Mare:>: Rano In the moin- In de mornynsr 
Kwiecień April Epril I ing 

In de iwnyng Maj May Mej Wi"c::•ll'em 

1 

In the evening 
Czerwiec June Dżun Po południu In the aftl' I' · In de eftcr!l'tn 
Lipiec July Dżułai n oo n 
Sierpień August O gest 
Wrzesie1i Seotember Septcmbcr Barwy, 
Październik October Aktober• Kolor Col or Kolor 
Listopad November Nowem ber Biuly White Huajt 
Grudzień Decem brr Di sem ber Czarny Black Blek 
Dzisiaj Today Tu dej Zielony Green Grijn 
Wczoraj Yesterday JestP1·dej :\Til'birski Blue I Blu 
Jutro Tomorrow Tymoro Cz~rwony Red I Red Teraz Now Nau Żółty J Yellow Jelo 
Nigdy Never Newer Szary Grey Grej 
w przes:i:lym I Last month I Lest mont 

miesiqcu - x-
W przyszłym Next year Nekst j ir Dobry Good j Gu<l 

roku Zły Bad Bed 
Wcze.§nie Early Orli Młody Young j Jong 
Późno Late Lejt Stary Old Old 
Święto Holiday Hałydej Nowy New Nju 
Nowy Rok New Yea1· Nju Jir 1\1ały Little Łyteł 
Wielkanoc East.er I ster Wielki Big Byg 
Dzień pracy Labor Day Lejbor dej Wysoki Tall Toł 
Dzień wieńcze- Decoration Dekorejs.,,yn Niski Low Lou 

nia grobów Day dej Szeroki Wide Uajd 
Boże N r.rodzc- Christmas Krystmes Głęboki Deep Dijp 

nie Słodki Sweet Suijt 
Kwaśny Sour Saur 
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Wyrazy często używane. 

Piękny 
Brzydki 
Bogaty 
Biedny 
Mądry 
Głnpi 
Ostry 
Ti;-py 
Ciepły 
Gorący 
Chłodny 
Zimny 
Zdrów 
Chory 
Rozgniewany 
Jasny 
Ciemny 
Chudy 
Tłusty 
Cienki 
Grnby 
Ślepy 
Ciuchy 
Niemy 
Smutny 
Wesoły 
Szczi;-śliwy 

Mówić 
Wołać 
Patrzeć 
Widzieć 

Nice 

I 
Ugly 
Rich 
Poor 
Wise 
Foolish 
Sharp 
Blunt 
Warm 
Hot 
Cool 
Cold 
Healthy 
Siek 
An gry 
Light 

I 
Dark 
Lean 
Fat 
Thin 
Th i ck 
Blind 
Deaf 
Dumb 
Sad 
Gay 
Happy 

-x
To speak 
To call 
To look 
To see 

Wymawia się 

Najs 
Osrli 
Rycz 
Pur 
Uajz 
[•'uliS1. 
Szia1·p 
Biont 
Unrm 

I Hat 
Kut 
Kolei 
R illti 
Svk 
E

0

ngri 
Łajt 
Da1·k 
Lijn 
Ff't 
Tyn 
Tyk 
Błajnd 
Def 
nom 
S<>d 
Gej 
II cpi 

Tu spijk 
'T'u kol 
Tu łuk 
Tu sij 
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Wyrazy często używane. Wymawia się 
~~~~~~~~~~~ 

Przysłuchiwać To listen Tu lyscn 
się 

Słyszeć 
Stać 
Chodzić 
Iść 
Biegać 
Skakać 
Jeść 
Pić 
Kupować 
Sprzedawać 
Płacić 
Posyłać 
Zamówić 
Otworzyć 
Przymknąć 
Zamknąć na 

klucz 
Rozumieć 
Odpowiadać 
Pracować 
Odpoczywać 
Czytać 
Pisać 
Rachować 

Bank 
Na rogu 
Bank stanowy 
Wielki bank 
Silny bank 

To hear 
To stand 
To walk 
'ro go 
To run 
To jump 
To eat 
To drink 
To buy 
To sell 
To pay 
To send 
To order 
To open 
To close 
To lock 

Tu hijr 
Tu stf'nd 
Tu uok 
Tu go 
Tu ron 
Tu dżjomp 
Tu ijt 

I 
Tu drynk 
Tu baj 
Tu seł 
Tu pej 
Tu send 
Tu order 
Tu OpPn 
Tu klouz 
Tu łak 

To understand 
To answer 

Tu onderstend 
Tu enser 

To work 
To rest 
To read 
To write 
To count 

Bank. 
Bank 
On the corne1· 
State Bank 
Big bank 
Strong bank 

Tu uork 
Tu rest 

I 
Tu rijcl 
Tu rajt 

' Tu kaunt 

Benk 
An dy korner 
Stejt bcnk 
Byg hcnk 
Strong bcnk 
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Wyrazy często używane. Wymawia się Wyrazy często używane. Wymawia się 

Prezes President Prezydent Sześć Six Syks 

Kasy<>r Cash i er Keszir Siedm Seven <>ewe n 

Ocłcłział osz- Savings De- Sejwings Dy- Ośm Bight Ejt 

czędności pa1'tment partment Dziewięć Nine Najn 

Książeczka Savings Book Sejwings buk Dziesięć Ten Ten 

oszczędności 
Jedenaście Eleven JlewC'n 

Włożyć To put in 'l'u put yn Dwanafoie Twelve Twelw 

alhó 'J;o deposit Tn cłypt1;1,yt Trzynaście Thirteen 'fortin 

Wyjąć To take out Tu tejk aut Cztcr1111śrie Fourteen I•'o11rtin 

albo To withdraw Tu uidro Piętnaści" Fiftecn Fyftin 

Czek Check Czek Szesnaście Sixtecn <:;ykc;tin 

Zmienić czek To change a Tu czeńdż Siedmnaście Scventeen Sewcntin 
chcck e czek Ośmnaście Eighteen Ejtin 

Procent Iuterest Interest Dziewiętnaście Nir..eteen I Xajntin 
Trzy od sta Three per cent Tri per sent Dwad:-.icścia Twenty Tu.mi 

Oddział wysył· Foreign Ex- Foryn Eks- Dwad~iPścin 'f,venty Oil~ Tuoni uon 

ki pieniędzy change De- czeńdż Dy- j<'dl'n 

partment partn.ent. Trzydzieści Thirty Tori 

Oddział spr ze- Real Estate Ri-el l~tcjt Czterdzieści Forty Forti .. ,. 
duży domów D<:'partmenl Dypartmcnt Piędziesiąt Ji'ifty F'yiti 

Oddział ase- Insurance De- YnflZUl'CloS Dy- Sześćdziesiąt Sixty Syksti 

ku1·:icyiny partment partment Sie<imdziesiąt Sevcnty Sewenti 

Oddział skrzy- Vault Depart- Wolt Dypart- Ośmd;:iesiąt EighW Ejti 

nek og-niotr- mcnt mer.t Dziewięćdzie- Ninety Najnti 

walych 
siąt 

Sto Hundred Hondrc<l 

Liczby. Tysiąc Thousand Tnuzl'nd 

Jeden One Uon - ---
Dwa Two Tu .. Pie_nii1dz. trzymany w kieszeni, wypala w 
Trzy ThrP.e Tri ~ue1 dziurę 1 wypada, pieniądz w banku zło-

Cztery Fom Four zony, wzrasta procentowo z każdym dniem, z 
Pięć Five Pajw każdym rokiem. 
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Wyrazy często używane. Wymawia się 

Kilka słów gramatyki. 

Ja 
Ty, Wy 
On 
Ona 
My 
Oni 

Mój 
Twój, ·wasz 
Jego 
Jej 
Nasz 
Ich 

.Ja mam 
Ja miałem 
Ja będę miał 

.Ja jestem 
Ja byłem 
.Ja h~dę 
Ja płacę 
Ja płaciłem 
Ja będę płacił 

Ja spię 
Ja .spałem 
Ja bedę spał 

I Aj 
You ...., Ju 
He Hi 
She Szi 
We Ui 
'fhey Dey 

- X-

My 
Your 
His 
Her 
Our 
Their 

- X

I have 

I 
I had 
I will have 

-x-
I am 
I was 
I will be 
I pay 
I paid 
I will pay 

' - X.
I sleep 

I I1 
slept 
will sleep 

-x-

Maj 
Jur 
Hiz 
JJ01· 
Aur 
Der 

Aj hew 

I Aj hcd 
. AJ uyl hew 

Aj em 
Aj uaz 
Aj uyl bi 
Aj pcj 
Aj pejd 
Aj uyl pej 

I 
Aj slip 
Aj slept 
Aj uył slip 

J a piszę I II write 
J ~\ pisałem wrote 
Ja będę pisał . I will writc I 

Aj rajt 
Aj rout 
Aj uyl i·ajt 
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Wyrazy często używane. 

Ja mówię I speak 
Ja mówiłem I I spoke 
Ja będę mówił I will speak 

Ja. bio1·ę 
Ja brałem 
Ja bęrlę brał 

-x-
1 I take 

I I took 
I will take 

-x-
Ja idę I I go 
Ja poszedłem J II went 
Ja pójdę \\ill go 

Idź 
~ie idź 
Ja pracuje 
Ja pracowałem 
Ja będę praco-

wał 
Ja nic pracuję 
.Ja nic praC'o

walPm 

-x-

1 

Go 
Don't go 
I work 
I worked 
I will work 

I don't work 
I didnt work 

I won't work 

Wymawia się 

I 
Aj spijk 
Aj spouk 
Aj uył spijk 

I 
Aj tcjk 
Aj tuk 
Aj uyl tejk 

I 
Aj go 
Aj uent 
Aj uył go 

Co 
Dont go 
Aj uork 
Aj uorkd 
Aj uyt work 

Aj dont uork 
Aj clydent 

u ork 
Aj uont uork Ja nie będę 

pracował 
Czy ty pracu

jesz? 
Do you work ? Du ju uork? 

Czy ty praco
wałeś? 

Czy ty bę
dziesz 
pracował? 

Did you work? I Dyd ju u ork? 

Will you 

1 

Uyl ju uork? 
work? 
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Na tramwaju. 
W;i,:razy często używane. 

Konduktor 
l\Iotorowy 
Trmnw:ij 
Bilet• tramwa-

jowy 

Conductor 
l\totorman 
Car 
Transfer 

Wymawia się 

Kon<lc.kter 
l\lotormcn 
Kar 
'l'rcnsfcr 

Ja che<: wysiąść na Ashla.nd Ave. 
I want to get off on Ashl:md A vc. 

Aj uont tu get of an Eszland Ewniu 

Na drugim rogu 
On the next corner 

An de nekst korner 

Czy to jest ulica 47-ma? 
Is this Forty Seventh sn·eet? 

Yz dys fori sewent strijt? 

Ja chcQ tu wysiąść 
I want to get off herc 

Aj uont tu get of l\ijr 
I 

Gdzie jest Peoples Bank? 
Wherc · is Peoples Bank ? 

Huer yz Pipełs Benk? 

N a samym rogu 
Hight on the corner 

Rajt an de korner 

W banku. 
Czy tu mówią po polsku? 

Do they speak Polish herc? 
Du dej spijk polisz hi jr? 

.\ 
I 
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Wyrazy często używane. Wymawia~ 

Ja chcę włożyć trochę pieniędzy do banku 
I want to deposit some money in the bank 

Aj uont tu clypazyt som monej in de benk 

Ja chci,> wyciągnąć trochę pieniędzy 
I want to draw some money 

Aj uont tu dro som moncj 

Ile? 
How much? 

Hau mocz? 

Dziesii;-ć clol.irów 
Ten dollars 

Ten dalers 

Ja chcę nowa książeczkę 
I want a new book 

Aj uont e nju buk 

Jaki procent tu płacicie? 
What intcresl do you pay herc? 

Hunt· intercst du ju pcj hijr? 

Trzy procent 
Thrce per cent 

Tri per sent 

Proszę mi dopisać procent 
Please enter the interest 

Pliz enter dy interest 

Czy mogę wyciągnąć pieniądze kiedykolwiek? 
Can I draw the money any time? 

Ken aj dro de monej eni tajm? 
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Wyrazy często używane. Wymawia się ·-

Tak, Peoples Bank wvpłaca na żądanie 
Jes syr, Pipels Benk pejs aut an dymend 
Jcs syr, Piplcs Benk pejs aut an dymencl 

Taki bank jest najlepszy 
Such bank is the best 

Socz benk yz cle best 

Ja chcę skrzynkę ogniotrwałą 
I want a safety box 

Aj uont e sejfty baks 

Czy mo~ę dostać pożyczkę na mój dom? 
Can I get a loan on my house? 

Ken aj get e łon an maj haus? 

Ja chcę zaasekurować meble 
I want to take out insurance on my furniture 

Aj uont tu tejk aut inszurens an maj 
forniczur 

Ja chcę wysłać pieniądze do starego kraju 
I want to sond money to the old country 

Aj uont tu send monej tu dy ołd kontri 

Do Polski 
Do Austryi 
Do Niemiec 

Sto koron 

I 
To Poland I Tu polen 
To Austria Tu Ostrje 
To Gerrr.any Tu Dżermeny 

One hundred crowns 
lion hóndred krauns 

Dwieście rubli 
Two hundred rubles 

Tu hondred rubles 
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Wyrazy często używane. 

Piędziesiąt marek 
l"ifty marks 

Fyfti marks 

Wymawia się 

Czy pit'niądze zostały doręczone? 
Was the money delivered? 

Uoz de monej deliwered? 

Czy mogę <!ostać szyfkartę? 
Can I get a steamship ticket? 

Ken aj get e stimszyp tykict? 

Trzeciej klasy ! Third class I Tord kies 
DrugiPj klasy I Second class Sekond kles 

Przy pracy. 
Ja szukam pracy 

I am looking for work 
Aj em łukyn for uork 

Ciężka praca J Hard work 
Lekki.o. pr:icn Light work 

O której godzinie zaczynacie? 

I Hard uork 
I Lajt uork 

At what time do you start? 
Et huat tajm du ju start? 

Kiedy kończycie pracę? 
When do you ąuit? 

Huen du ju kwyt? 

O piątc-j godzinie 
At Cive o'clock 

Et fajw okłak 
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Wyrazy często używane. 

Ja chcę swoją zapłatę 
I want my pay 

Aj uont maj pej 

Ja jestem chory 
I am sick 

Aj em syk 

Ja nic mogę pracował 
I cannot work 

Aj kennat uork 

Czy chcesz pracować? 
Do you want to work? 

Du ju uont tu uork? 

Jak się nazywasz? 
What's your name? 

Huac jur nejm? 

Gdzie mieszkasz? 
Where do you live? 

liuer du ju ływ? 

Ile maAz lat? 
How old are you? 

Hau ołd ar ju? 

Gdzie pracowałeś przedtem? 

Wymawia się 

Where did you work before? 
Huer dyd ju u ork bifor? 

Dla czego tam switowałes? (przestałeś?) 
Why did you quit there? 

Huaj dyd ju kuyt der? 

• 
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Wyrazy często używane. Wymawia sic; 
~~~~---'-~~~--''----

Bo robota była za ciężka 
Because the work was too hard 

Bikoz dy uork uoz tu hard 

W aptece. 
Ja mam i·ccepiQ 

I have a prescription 
Aj hew e preskrypszen 

Czy ma pan lekarstwo na ból głowy? 
Have you a medicine for a headache? 

Hew ju c medysyn for e hedcjk? 

N'a ból zc;bów? 
For a toothacke? 

Fof c tutcjk? 

Mój żolącłck nie jest w porz:idku 
:\1y stomach is out of order 

Maj siomek yz aut ow order 

Jedna 11igułka co dwie godziny 
One pill every two hours 

Uon pył cwry tu aurs 

P1·zed jecl~eniem 
Bcfore mcals 

Bifo1· mils 

Przed spaniem 
Before going to bed 

Bifor goyn tu bed 

Ile kosz luje worek gumowy? 
How much is a waterbag? 

Hau mocz yz e uoder beg? 



• 
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Wyrazy często używane. 

'3alve 
Plaster 
Pills 

\Vymawia się 

Scw 
Plestl'r 
Pyłs 

Maść 
Plaster 
Pi gu liki 
Marka 
Papier listowy 
Koper la 
Pocztówka 

Stamp 
Writing paper 
Envelopc 
Postał Can! 

Slcmp 
Hajting pejper 
Enwclop 
Postel kai-d 

Ja się zaziębiłem 
I got a cold 

Aj gat e kołd 

Daj mi pan co na kaszel 
Givc me something for a cough 

Gyw mi somtyn for e kof 

To lekarstwo nic mi nie pomogło 
This mcdicine didn't help me any 

J)ys medysyn dydent help mi cny 

Daj mi pan co innego 
Givc me somethjng else 

Gyw mi somtyn ełs 

Kupno. 
J a chcę kupić kapelusz? 

I want to buy a hat? 
Aj uont tu baj e het? 

Kapelusz Straw hat Stro het 
słomkowy 

Kapelusz fil- Felt hat Felt het 
co wy 

Ubranie Suit Sjut 
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Wyrazy cz~sto używ_an_e_. _ __ W_:..ym_a_w_i_~_s_i..:.ę_ 

Trzewik 
Bielizna 
Kołnierzyk 
K1·awatka 
Koszula 
Pasek 
Szka1·pctka 
Podwi:tzl,a 
Chuste~zka clo 

nosa 

Shoe 
Underwear 
Collar 
Necktie 
Shirt 
Belt 
Sock 
Gartcr 
Handkerchief 

Ten kapelusz jest za maly 
This hat is too small 

Drs het yz tu smoł 

To ubranie jest za drogie 
This suit is too dear 

Dys sjut yz tu dir 

Spod n ie są za długie 
The pants arc too long 

Dy pcnts ar t.u long 

Surdut jest za wielki 
The coat is too big 

Dy kout yz tu byg 

Trzewik jest za ciasny 
The shoe is too natTOW 

Dy sziu yz tu nero 

I Szju 

I 
Onder ucr 
Kał er 
N~·ktaj 
Szjort 
Bełt 
Sak 
Gartcr 
l lcndkcrczif 

Ta krawatka nie podoba mi się 
I don't likc this necktie 

Aj <lont lajk dys nektaj 
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Wyrazy często używ~e. 
Czy macie letnie czapki ? 

Have you sommer caps? 
Hew ju somer keps? 

Czy sprzedajecie kalosze? 
Do you scil rubbers? 

Du ju seł robers? 

Parasol 
Kamasze 
Pasta do tr~e-

Umbrella 
Slippers 
Shoe polish 

Kolej 
Stacya 

Pociąg 
Bilet 

wik6w 

Na kolei. 
Railroad 
De pot 

albo Station 
Train 
Ticket 

Bilet do Nowego jorku 
A ticket to N ew York 

E tykict tu Nu jork 

Ile kosztuje bilet ? 
How much is the ticket? 

Hau mocz yz de tykiet? 

Kiedy poci:u~ odjeżdża? 
Whcn does the train leave? 

Huen doz de trejn lijw? 

O siódmej godzinie rano 

Wymawia się 

I Ombreła 
Słypers 

I Szju pałysz 

Rej I rod 
Dipo 
Stejszyn 
Trejn 
Tykiet 

At seven o'clock in the mm;ning 
Et sewen okłak in de mornyng 

Wyra!'y cz~sto używane. 

Która godzina jest teraz? 

Wymawia się 

What time is it now? 
Huat tajm yz yt nau? 

Bagaż 
Kufer 

·\ Baggage 
Trunk 

Spotkanie się. 

I Bcgycz 
Tronk 

Dzień dobry \ Good morning \ Gud morning 
Jak si~ macic? How are you '? Hau nr ju? 

Gdzie się obracacie? 
Where do you keep yourself? 

Huer du ju kijp jusełi? 

Dobrze wyglądacie 
You arc looking good 

Jur łuken gud 

Zapalcie sobie cygaro! 
Rave ii smoke ! 

Rew c smok ! 

Gdzie teraz pracujecie? 
Wherc are you working now? 

Hucr ar ju uorkyn nau? 

Czy '.nacie dobrą robotę? 
Have you got a good job? 

Hcw ju gat e gud dżjab? 

Bardzo mię to cieszy 
Very glad to hear that 

W ery gled tu hir det 
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Wyrazy często używane. 

Nie zapomnij o tern 
Don't forget about it 

Dont forget ebaut yt 

Dobranoc 
Do widzenia 
Cłfodźcie ze 

mną 

Kiedy indziej 

Good night 
Good-bye 
Come along 

Some other 
time 

Pozostal1cie na chwilę 
Stay a little while 

Stej e łydeł huajl 

Nic spieszcie się 
Don't hurry 

Dont horry 

Gdzie idziecie? 
Wherc arc you going? 

Huer ar ju goyn? 

Do domu 
Do pracy I Home 

1 To work 

Jak się ma twoja żona? 
How is your wife? 

Hau yz jur uajf? 

Wymawia się 

Gud najt 
Gu<! 'baj 
Kom elong 

Som oder 
tajm 

IHom 
Tu uork 

Kiedy przyjdziecie nas odwiedzić? 
Whcn will you come to see us? 

Hucn uył ju korne tu sij os? 
W przyszłą niedzielę 

Ncxt Sunday 
Nekst sondej I 
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Wyrazy czesto używane. 

Wyglądacie chory 
You loo'k sick 

Ju łuk syk 

Co wam jest? 

Wymawia się 

What is the matter with you? 
Huat yz de meder uyt ju? 

Dlaczego nie idziecie do doktora? 
Why don't you go to see a doctor? 

Huaj dont ju go tu sij e dakter? 

Czy czujecie się lepiej dzisiaj ? 
Are you better today? 

Aa ju heder tydej ? 

Przyjdę odwiedzić was jutro 
I will come to see you tomorrow 

Aj uył kom tu sij ju tumoro 

Nie zapomnijcie 
Don't forget 

Dont forget 
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Jak Pieniądz Rośnie. 
Przypuszczając, że rozpoczniecie skła

dać rc~ułarnie do Banku i przez pięć 

lat się tego trzymać będziecie, kładąc 

d o Banku 

$1.00 tygodniowo pierwszy rok 
$1.50 tygodniowo drugi rok 
$2.00 tygodniowo trzeci rok 
$2.50 ty1todniowo czwarty rok 
$3.00 tygodniowo piąty rok 

j 
z procentem po trzy od sta doliczo~ym I 

dł- sthlly co p-01 rnku 

UCIUł..A.CIE SOBIE SUMir 

l Nie zw![~a~ ~r:z:n~ dzisiaj 
Nasze zasoby przeszło 9 mlllonów dolarów 


