(Dokończenie z l-szejstr.)
Scottdale. P a., 4. maja.
W skutek zabicia Mahana
panuje wielkie wzburzenie i
•baw iają się dalszych rozru
chów. Coroner zwołał jury i
dziś odbędą się oględziny są
dowe. Gray i kilku innych
aresztowani.
Około 30 rodzin dziś usu
nięto z mieszkań i usuwam»by
icŁ więcej, gdyby się nie byli
wzbraniali pomocnicy szeryfa.
Dziś w nocy 3500 robotni
ków pracuje. Dziś przybyło 5
wagonów zapełnionych Wło
cŁarni.
__

Z Rady Miejskiej.
PIOTR KIOŁBASSA
rozpoczyna urzędowanie.
Na wczorajszem posiedzeniu
Rady Miejskiej z powodu niedyspozycyi mera W ashburne’a
prezydował alderman O Neil.
Piotr Kiołbassa przedłożył
wczoraj swe poręczenie ( bond)
ma 15 milionów dolarów. Spra
' wa jego jednak zajęła w Ra
dzie dwie godziny czasu.
W piśmie swein do Rady
Miejskiej zwróconem Kiołbassa
ponowił zapewnienie, iż wedle
j ^ o zdania procenta od miej
skich pieniędzy przysługują
ludności.
Zarazem jednak
•stro wystąpił przeciw postą
pieniu banków, które odmówi
ły mu podpisania poręczenia.
Ja k wiadomo, na pewnem
swem posiedzeniu przed kilku
■iesiącami Rada
Miejska
uchwaliła, ażeby w sześciu ozmaczonych bankach składano
pieniądze miejskie. Otóż owe
banki budując na tej uchwale
i nie potrzebując się troszczyć
już o względy skarbnika odmó
wiły p. Kiołbassie poręczenia,
a inne banki (z wyjątkiem p.
Stenslanda, przyjaciela pana
Kiołbassy) oczywiście nie rę
czyły, bo żadnego w tern nie
miały interesu. Stąd pocho
dziły ogromne trudności, jakie
miał p. Kiołbassa, ażeby zyskać
•d prywatnych osób tak wyso
kie poręczenie, co tern gorsze
było, że nie miał mieć prawa
rozrządzania temi pieniędzmi.
Nigdy przedtem żaden skar
bnik miasta Chicago takich nie
miał trudności (i zapewne na
przyszłość mieć nie będzie), a
postąpienie
banków
było
wprost niegodziwe.
W skutek tego wywiązały
się debaty i wniosek Cullertona, bv owym sześciu bankom
odebrać depozyta, i ażeby
Kiołbassie dać prawo wyszu
kania sobie innych sześciu b an -.
ków do złożenia w nich pie
niędzy.
Nie nodobało się to republi
kanom i chcieli czem prędzej
przeprowadzić przyjęcie bondu
złożonego przez owe banki, ale
Cullerton okazał, że wedle
ustawy tego uczynić nie można,
dopóki nowy skarbnik nie
obejmie urzędu.
Kiołbassy poręczenie przeto
zaraz przyjęto jednogłośnie
i pośród oklasków przystąpił
Kiołbassa do sekretarza Van
Cleave i złożył przysięgę
urzędową. Wrażenie wielkie
wywołało, gdy przy czytaniu
nazwisk ręczycieli okazało się
iż jednym z główaych ręczy
cieli był Carter H. Harrison
(n a 3 miliony dolarów), któ
ry w walce wyborczej był
przeciwnikiem Kiołbassy! M.
McDonald złożył poręczenie

w sumie 2$ milionów; sami Po
lacy złożyli poręczenie na pół
tora miliona.
Aid. Keut (przywódzca re
publikanów) chciał następnie,
ażeby odczytano i przyjęto
bondy banków.
Nie pozwolił Cullerton. Żą
dał, by banki owe pieniądze,
jeśli już u nich złożone (a są 4
takie) zwróciły Roesiugowi
(byłemu skarbnikowi), a ten
aby je wręczył Kiołbassie. Po
tem dopiero pieniądze zostaną
w bankach złożone.
Wreszcie całą sprawę odło
żono do dziś popołudniu. Zda
je się jednak, że pan Kiołbassa
teraz będzie miał sposobność
odwdzięczyć się owym bankom
za ich uprzejmość, a szczegól
nie Johnowi R. Walsh, wła
ścicielowi „H erald”, gazety
demokratycznej, która tylko
niejako z musu popierała
Kiołbassę i jako demokraty
czna gazeta wcale nie rozwiiała w interesie Kiołbassy nale
żytej działałności. Ten Wałsh
jest prezydentem „Chicago N a
tional Bank”, i był głową
owego szkaradnego sprzysiężenia. W art, aby go ukarać,
1 życzymy panu Kiołbassie, by
mu się to udało.
Konstatujemy tu fakt dla
Polaków smutny i oburzający
zarazem, że pomiędzy przeci
wnikami pana Kiołbassy w R a
dzie miejskiej był alderman
2 16 wardy John J . P a lii■
m ann , który mieni się Pola
kiem.

WĘGLI I DRZEWA
38#

■a rogu Noble i Uaekhawk ul.
poleca jako specyalaość:
K RO PLI MARIACKLL8KIE, które powinny eta
znajdować w każdym d e s a . Jestto ZNANE i
NAJSKUTECZNIEJSZE lekaratwo przeciw
wszelkim bólom żołądka, łclskamiu, chorobom
macicy i niestrawności. Przeczyszczają krew.
BALSAM CZĘSTOCHOWSKI na kaszel. Nie
ma lepszege środka we wizyitkdch charo bach
płuc i gardła i w modrym kaazln n dziad.

Recepty przyrządza się zawsze ze szcze
gólną troskliwością.
Doktor polski mieszka nad apteką.
Innych doktorów powołuje się na żą
danie telefonem z miasta.

n u r a T«N.
Wszelkiej porady udziela się e całą
gotowością.
Agencja “ Mekel Sari ago Baak” .
dyplomowany aptekarz ze starego kraj*.

F rank G roenw aldt
IM W. NORTH ATB.

NOTAKTUSZ rUBLICZNT.
SpraedoH 1 knpnjo aiermshamoM, wydalarżawla domy, kalakłaje pioaiądaa, wyiobio karty
okrętowa i jest doradcą wa waoalUah laUraaach.
.
żc.ai.i

SKŁAD TRUMIEN
F ra n ciszek Hayduk
8 8 5 6 Ł ie n a u sr e A r e .,

S * . C h ica g o , 111.

Austin Aye.. blisko Noble ul.

Odstawiamy miękkie węgle w
kawałach po $2.85, miękkie węgle
słuczone po $2.75 za tonę.
Gwarantajemy za dobroć odsta
wionych węgli. Przyślijcie zamówienie
przez pocztę albo przyjdźcie zamówić
do naszego ofisu który jest otwarty
aż do 8mej godziny wieczorem.
,

16 s. x CU cd.

FR. KACZMAREK
CHS Noble u l.

SKŁAD KSIĄŻEK
do nabożeństwa, szkaplerzy,
rózańcy i wszystkich lcościel
.
nych artykułów.
Również obrazy wielkie i małe,
Statuy świętych i wszystkie artykuły
III Zakonu ś. Franc. dla Braci i Sióstr.

DOBRE CYGARA i PA PIER O S!
zawsze w zapasie.
Rzetelna i skora obsługa.
Agencya:
DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO
„W IARY I OJCZYZNY”,
„KOSYNIERZY”.

SKŁAD

Niewiasty mające swoje maszyny
do szycia, mogą się zgłosić do niżej
podpisanego a dostaną do domu do
szycia niebieskich spodni i koszul ty
le ile zeahcą; stała praca i dobra za
płata.
13. Levy & Son 491 Milwaukee Ave.

Dobra sposobność.
Ponieważ prowadzenie byznesu we dwóch miejscach jest
mi za trudne, przestaję więc
prowadzić salon i wysprzedaję
wszystek zapas trunków i całe
urządzenie wr salonie. — Ktoby
zaś chciał salon dalej prowa
dzić, niech się zgłosi do mnie a
sprzedam mu całe urządzenie
w salonie za umiarkowaną cenę.
Jozef Paszkiewicz
596 H olt Ave. róg Bradley

Mam na składzie wszelkiego ro
dzaju mięsa świeże, solone i wędzone.
Szynki, kiełbasy, kiszki, świeże kieł
baski w ogóle wszystko co w pierw
szorzędnym składzie rzeźnickim bjć
powinno, a wszystko bardzo lamo.

Profesor Szkoły Aknszeryi „Esculapian College of Midwifery” w Chicago.

(i 12 Noble ul.

FBANZ

.

Rano od 8 dc 9 dla biednych
bezpłatnie.
K atda Sobota przed poł. dla kobiet.
ts-xc«-B.pn.

13-1-icii-cd .

P A U L O .S T E N S L A N D & C O .
B A N K IER ZY .

GENERALNY INTERES BANKOWY.
Odbierają handlowe i zaoszc7ędzone pieniądze i przechowują
takowe. Płacą zwyczajny procent od pieniędzy do prze
chowania złożonych. Sprzedawają asygnacye i weksle
na wszystkie punkta Europy. Wypożyczają pie
niądze na majątki i inne rzetelne poręczenia.
W styczności z naszym bankiem jest

MILWAUKEE AVE. SAFE DEP0SIT VAULTS
które 6ą zbudowane i urządzone tak doskonale, że ani OGIEŃ, ani ZŁO
DZIEJE dostać się do nich nie mogą. Użytkować można z nich za bardzo
umiarkowaną cenę.
Ofis otwarty od godziny 9 rano do 9 wieczorem.

PAUL 0. STEHSLAND 4 CO.
CHICAGO. ILL.

_2Q4g;x c i j :t r _

G rlobe S a v in g :s B a n k
225 Dearbom ulica.
Pod nadzorem Suną.
Blerca pieniądze w depozyt od 5 centów 1 wylej.

fTmjd-e4

Płaci 4 procent 1 wypłaca takowy 4 rary do rokn.
Nasz "Mitkel Baring* lu m p Byłtew" jeet w jak najpomyfilniejaaym biegu. Kaiążkl 1 amacak
IsUmpal można nabyć w główniejszych aptekach.
URZĘDNICY:
C. W. SPALSiaa, prezydant, Kdwa* d Ha t i *. wiceprezydent, J ob* P. Ałtgild, drogi wlcepruzydea
H. S. Dbbbt, kasyer.
f i li a n :

Adam Srwajkart. róg Noble A Blackhawk Ste.;
Ph ar macy, 115 Clybonro

C JT B lM t,

MARUNO,

Dirisien S treet and Cherry Arenue.

— Hurtowny i częściowy skład —
ZBOŻA, S U N Ą i PASZY.
Ceny jak poniżej:

M ieszka i ordynuje pod Nr.

699 Noble ul. róg Blaekliawk ul.

Michał Pstrong,

2im .ui.cd.

Dr. Edward Czeraiewski

P O L S K i^ S Ę D Z I A ^ O K O J U .
i

E. Corn 65c. za 70 funtów.
Najlepsze Iowa siano BOc. za 100 funtów.
Najlepszy biały owies 55c. za bnazel.
Najlepszy mląszany owlea 53c. za baszel.
wszystko po najtańszych cenach.
Przy większych albo cało-wagonowrch taknpnach, specyalne ceny.
TBLBFON 8444.
27s—ictt—cd.

Załatwia skargi, warranty 1 wszeleie sprawy sądowe 1 prawne w

l^ S a .^ ? nBt3r’

186 MADISON « T . CORNER HAL8TED * T .
Wieczorom w swoi rezydencyi pod Nr. 581 Milwnnkee Ave.

Wi. Nowaczewski
8 3 8

1 4 E ilw a u ls.ee A v e ,

polski skład mebli i pieców.

Rodacy! kto chce widzieć wielki wybór w meblach i piecach niech
przyjdzie pod No. 838 Milwaukee Ave. i przekona się łatwo, że w moim składzie może dostać wszystko po fabrycznych cenach. Meble
wyściełane, GARNITURY o wiele taniej jak na wielkiem mieście. Kto nie chce wierzyć niech przyjdzie i się przekona, to g o nic
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J.Kowalska

anj.ci.cd.

6 7 6 N o b l e UL.

CarcMs. tmd Tradc-M ark? obtałned. and all Tal
ent bu-;n. -s eoiidnctcd for K!odtrute rces.
Our 0 lice tj ę-łpesite U. S. Patent Ctfiee.
and we ran scnire patent in less time than theae
remote from Washington.
Send model, drawing or photo.. with deseription. We ndvise, if patentable or not, free of
charge. Our fce not rinc till n&tcnt is eecnred.
l\ P mr.hlot. “Ilow i/> Obtnin Patents," with
nar-,e- ofaetnal Client* inyourStatc, connty.or
town, eer.t free. Addrcss.

C.A.SNÓW&CO.

■

Onpoc e Patent Otfice. Washinoton. O. C.

JOHN W AGNER
.

ADWOKAT

Ofis: 55. l\r. Clark sPr., pokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard et. blisko Uartield Ave.
C H IC A G O , IL L .

8ie.xcli.cd

Dr. H. L. OSTROWSKI,
POLSKI DENTYSTA

wyrabia sztuczne ząby i szcząki, zalewa złotem,
srebrem, platyną i t. a. oraz leczy skutecznie i wy
rywa ząby beż bólu uuieczulając gasem i t. p.
Ceny bardzo przystępne.
15mj.cd.

O F I S T
Noble Str. 608
—
od 7—10 rano
od 5 —8 wieczorem

;

I

Centre Avenue
and 19-th Street
----I od 11 rano do 4 po poł,

John Barzyński & Co.
147 W. North żre.
Skład najlepszego gatunku
twardych i miękkich

J®** W Ę G L I
NAJTAŃSZYCH CENACH,
_

1 m. xcii cd. _

W redakcyi „Wiary i Oj
czyzny" jest do nabycia Ży

ulo. Opracował Ign. Machnikowski.

SMOLIŃ SKI i N A W ROT
- 711 Milwaukee Ave., Chicag#, 111.
Nowy Polski Skład

SUKIA i PRACOWNIA KRAWIECKA.
Polecają Szanownej Polskiej Pu
bliczności swą pracownię krawiecką
i skład wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakoteż i zagraniczne
go.
Robią ubiory podług miary
i według najnowszej mody, po ce
nach przystępnych dla wszystkich.
Wszelkie obstalunki wykona
ją jak najprędzej i jak najstaranniej.
Za dobrą robotę zaręczamy.

Sm oliński i Nawrot,
6m.-xcii-cd.

716 Milwaukee Ave.

WOLFF & NOLLAU,
---- fabrykanci-----

•kien, drzwi, żaluzyi u okien,
ram, ozdób przy gzymsach itd.
Roboty na schodach, tokarskie i wyrsynane.

----- po------

Salon na rogu Fleetwood i wot św. Wincentego a Pa

Blanche jest do wydzierżawie
nia z całem urządzeniem.

T e l e f o n 1127.

Kapitał i dodatnia odpowiedzialność ^keyonaryuszy $ 4 0 0 . 0 0 0 .

szkaplerze

Potrzeba chłopca 14 albo 15
lat liczącego do rozwożenia
mleka. Zgłosić się do redakcyi
"Dziennika”
7mj.

Wszystkim polskim grosernikom polecamy nasz towar groseryjny w najwięk
szym wyborze. Towar zawsze świeży i zdrowy. — Również mamy na sprzedaż naj
lepszą mąkę wszelkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.

MIĘSA.

Potrzeba prasownika do iz«- i inne artykuły kościelne po
wków przy coatach.
bardzo niskich cenach. Mia
Zgłosić się 718Branch ave.8mi. nowicie zabawki dla dzieci
mniejszych i większych będę
Potrzeba chłopca do zakładu
sprzedawać na pół darmo.
fotograficznego. Zgłosić się
Każdemu kupującemu
Niklas i Piotrowski. dam podarunek.
589 Milwaukee ave.

Potrzeba dziewczyny do szy
cia surdutów [coats].
101 Wadę str.
8mj.

l i Market Str., near Lakę Str.,
Chicago, III.
HURT0WNA GROCERNIA i WIELKI SKŁAD MĄKI.

Fruciszok Kaczmarek 668 lobie Str Milwaukee A yenue i Carpenter Str.

WYBOROWY

Niniejszem podaję do wia
Potrzeba natychmiast dziew domości, iż do 5 go Maja przed
czyn do szycia spodni (pants) sięwzięłam wszystek mój towar
Stała praca i dobra zapłata. wysprzedać, jak: książki
do nabożeństwa, obra
73 Ellen ulica pomiędzy Wood
zy, krucyfiksy,
i Linkoln ul.
nml. Xdcd.

Potrzeba prasownika do
prasowania surdutów na dobre.
70E m m astr.
6mj

11

l«l-ieii-<-d-

POLAKI KARAWAKIA
Podejmnje sią urządzania pogrzebów, dostarcza
trumien i karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela 1 do wszelkich przejażdżek po
jak najtańszych cenach.
4 k . - x d-s

V. HTJBBA

§; PETER SO N & C O r

SKŁAD

Z dziedziny pracy.

Potrzeba dziewczyny do usłu
gi domowej.
414 Elston Ave. 10mj.«i.

JOri. KORZłliriHWSKl,

WALSTR0M BIOS.,

Cena 5 c.

MICHAŁ BU D ZY Ń SK I,
i
1823 Mcphls S t r ., Philadelphia, Pa. I
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca. |
Skład obrazów Św. 1 narodowych, różańców,]
koronek, ezkajilerzv, książek szkolnych oraz
wszelkich uiaieryałów plemiennych.
s

fAgentura „Dziennika Cliicagoskiego” E
Każdy dzień można kupić pojedyńczy egzemplarzj
Dziennika za 1 cftot.
_______________

PETER MUELLER
59G Milwaukee Ave.,

-

Chicago, 111.

[Lirery 4 Bonrding Stable]

Podejmuje BleHJ?źą3£anJ^>og3eb8w^l(>Suir
cza trumien i karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela i przejażdżki we wszystkie stronyjmiasta. Przyjmuje takte konie na wlkt [board]
ąąffelefo n 4534._______________ 271.xcll.cd

K. P. LASKOWSKI

Malarz i Dekorator.

o ju g g O j^ iL ^ ^ —
_££Ldtę£

Tapetuj© pokoje

H. C. KERSTINGA

tapetami złoconemi, najmodniejszych deseni po
$3.091 wyżej za pokój. — Kto ma do wykonania
roboty malarskie albo tapicerekle niech przyjdzie
Śo mele, albo zgłosi eią do redakcyi „Dziennika".
Z uszanowaniem

Wykonuje wszelkiego rodzaju fotografie, także
stare obrazy przerabia na nowe naturalnej wiel
kości chińskim tuszem, farbą wodnistą 1 pastelem
Crayon, po b«rH«o niskiej cenie.
281.dl.cd

Zaprowadza wszelkiego rodzaju rury
izowe, pumpy do piwa, które samfabryuje, oraz załatwia wsze.kie prace w za
kres ten wchodzące po umiarkowanej
cenie.
13-l-xcii-cd

f

Rezydencya: 681 Washtenaw Aoe.

Pabst Brewiug Co.
P iw a B utelkow ego.

Wykonuje wszelkie prace wchodzące w zakres
malarski tanio i gustownie.

730 Milwaukee Ave., blisko Noble.

?PLUMBER &GAS FITTER

Browarni a i Skład

Fabryka: 35,87, 89,41 i 48 Fnllerton Ave.
O FI8:35 Fnllerton Av., przyległy do C.4N.W.R.R

Nowy Zakład Fotograficzny

S. K L E IN ,
666 Milwaukee Ave., Chicągo, III.

K
. P. Laskowski

•e-eLcd.

6 C U R B IE B S T B .

Piw o S t o ło w e w butelkach
kwarto wy ch i pajntowych do
użytku familijnego.
OPIS:

przy Indiana i Desplaios nilcach.
TELEFON 43 8 3 .

HERMAN PABST,
20e.—xcli—cd

M ENAGER.

JAN MALINOWSKI,
768 N. Ashland Are.,
BUDOWNICZY-KONTRAKTOR.v
Podejmuje się i wykonuje wszelkie
. prace w zakres budownictwa wchodzące
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
my murowane i drewniane
7c.-xel-c

