Z dziedziny pracy.
Potrzeba dobrego (Fnmer) czło
wieka do garnirowania małych szapowych surdutów.
154 W. Divisionstr. rógHolt av. Im.
Potrzeba doświadczonej dziewczy
ny do sprzedawania towarów łokcio
wych (Drygoods) i jednej, któraby
się chciała wyuczyć tego byznesu.
J. M. Carrol tfc Co.
409 Milwauke ave.
Potrzeba pierwszej klasy prasownika na kamizelki (vests); także
dziewczyny do ręcznego szycia.
145 W . Division Str
Potrzeba dwóch prasowników do
prasowania chłopięcych surdutów.
273 Rumsey Str.
Potrzeba dziewczyn do szycia spo
dni (pants) na maszynie i finiszerów.
Stała praca, dobra zapłata. 741. N.
Halsted Str. near Korth Ave.
Potrzeba dobrych dziewczyn do
usługi w hotelach, traktyerniach
(Boardinghouses), restauracyach i u
prywatnych familii.
Zgłosić się do:
ttmj.-xcii-c<i.

G. Duske,
Intelipence Office, 448 Milwaukee Aw.
Potrzeba dziewczyn do drugiej ma
szyny do podszywania podszewek
‘ przy surdutach, zgłosić się natych
miast.
29 l.
698 Dickson St.
Niewiasty(finishers), które chcę
brrć okrycia, (cloaks) do wykończa
nia, niech się zgłoszą natychmiast
pod No 693 N. Paulina Str.
29 1.

NOW A SERY A .
Towarzystwo Pułaskiego B u
downiczo-Pożyczkowe
otw iera dnia 5 Marca 1892 r.

JE D EN A STĄ SERYE.
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Zapisywać się można każdego czasu
w biurze sekretarza ob. ‘A. J. Kwasigroch, 163 W. Blackhawk ul. lub
też na posiedzeniu co Sobotę wieczo
rem w lokalu ob. A. Schulz na rogu
Noble i Blackhawk ulic. Nasze To
warzystwo iest dobrze i oszczędnie
administrowane^ książki są w należytera porządku i umiejętnie prowa
dzone. Akcye po £100.oo opłacane
będą tygodniowo po 12£ c. od akcyi.
"Warunki dla pożyczającego są bardzo dogodne, gdyż opłaty tygodniowej np. od 10 akcyi czyni tylko $1.25
a procent $6 od sta. Nawet najuboż
szy robotnik może kilka akcyi opłacić
i z czasem takim sposobem uciuła
sobie porządny kapitał.
Zapisujcie się jak najliczniej.
Z szacunkiem
Dyrektorzy:
August J. Kowai-ki. Prezes — 617 Noble Słr.
Ja n Czekała Wice-prez. — T61 Holt Are.
Wojciech Jendrzejek. Kasjer — 657 Holt Ave.
And. J. Kwasigroch, Sekretarz—163 W. Blackkawk
Franciszek WbdtlUaU, 746 X. Ashland Are.
Andrzej Schuttz — 687 Noble Str.
Anton tiroenwald— 668 Holt Ave.
Józef Witkowski —668 Holi Ave.
Andr. Stachowicz —63S Holt Ave.

CENY ZNIŻONE.

B

Polecam Szanownym Rodaczkom mój
sklep zaopatrzony w"kawę zawsze świeżo
paloną, najlepszą herbatę i masło naj
świeższe wprost z farmów z Grand Rapids i Wisconsin, i mam także sery tutejsze i zagraniczne i różne inne artykuły
w skład ten wchodzące.
Zaręczam że towar mój jest lepszy
aniżeli gdzieindziej i kupując u .mnie
możecie sobie wiele pieniędzy oszczędzić,
Dam dobrą wagę i do każdego funta cze
go bądź w moim składzie załączam tykiet
wartości lj^c. na porcelany.

V
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DZIECIĘ MARYI.
(Ciąg dalszy).
Baronowa rozczulona pocałowała Józefinę
w czoło, baron podał jej serdecznie rękę i rzekł
w te słowa:
Że serce pani tyle złego narobiło, i że nas
opuszcza, którzyśmy tak panią bardzo poko
chali, to nie ładnie, lecz tak jest zawsze, szczę
ście jednego jest nieszczęściem dla drugiego i
tylko dla tego, że panią tak bardzo szanuję,
przebaczam szczęście pani. Lecz bez żartu, że
pani odchodzi, tego mi serdecznie żal, bo pani
była dla mych dzieci dobrym aniołem.
Przecież ja jestem, aby być dla was wszyst
kich dobrym aniołem stróżem, odezwała się
ciotka.
Baron prędko się odwrócił, aby się w twarz
nie rozśmiał starej zarozumiałej kobiecie.
Tymczasem nadeszły i dzieci i patrzały
zdziwione na uroczyste twarze obecnych.
Dzieci, zła nowina dla was, rzekła matka,
pani, którą tak kochacie, wnet was opuści i
pójdzie daleko, daleko w obcy kraj.
Elżbieta otworzyła oczy na Józefinę, jako
by czekała potwierdzenia tej wiadomości; kie
dy Józefina kiwnęła głową z uśmiechem, śliczne
oczy dziecka napełniły się łzami, rzuciła się ku
Józefinie, skryła twarz w jej szatach i gorzko
płakała.
Hugo był mocniejszy.
Nie puszczę u>ej pani, rzekł, a jeżeli je 
dnak odejdzie, to idę z nią.
Chcesz nas opuścić? zapytała baronowa.
Tak mamo, rzekł chłopiec stanowczo, lecz
kiedy pani zrobi ze mnie cnotliwego, dzielne
go człowieka, takiego jakim jest Henryk, to
powrócę.
Czemu chcesz być właśnie tak dobrym jak
pan Henryk? zapytała Józefina.
Ponieważ po tacie jest najlepszym, najmil
szym i najgrzeczniejszym człowiekiem, jakiego
znam, rzekł chłopiec.
Na to się nie zgadzam, mruczała ciotka.
Józefina starała się wszelką miłością uspo
koić płaczącą Elźbietkę.
Widzisz, rzekła wreszcie, przyjdzie po
mnie pan i ja muszę z nim iść, bo Bóg tak chce.
Czy o tern już pani wie z pewnością? za
pytała Elżbietka, przytulając swoję główkę
do Józefiny.
Wiem to z pewnością moje dziecko, o ile
człowiek wiedzieć może.
A więc mój sen był jednak prawdziwy,
skarżyło się dziecko na nowo, że przyjdzie ob
cy pan i wez'mie panią panią w białej sukni,
zaprowadzi do ołtarza, a potem odwiezie. Kto
jest tym brzydkim człowiekiem ?
Pan Henryk, odpowiedziała Józefina.
Przecież on już wielki, nie potrzebuje na
uczycielki, teraz pani wcale nie puszczę, rzekł
Hugon.
Panna jest zaręczona z panem Henrykiem
i bedzie jego żoną, pouczała baronowa dzieci.
A więc będą tatką i mamą, szczebiotała
Elżbietka.
T ak mała szczebiotko, rzekł baron, lecz
chodźmy na wieczerzę, bo takie sprawy poru
szają mi żołądek. Czy mogę przyszłej barono
wej podać ramię?
Henryk i Józefina prawie co dziefi do sie
bie pisywali, bo było potrzeba wiele radzić, po
rozumieć się, jeżeli życzenia ich miały się
wnet spełnić. Jakkolwiek listy Henryka by
ły serdeczne i miłe, to jednak nie chciał Józefi
nie powiedzieć, gdzie się ma odbyć ich ślub.
Pisał tylko, iż się spodziewa, że i pod tym

L
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a i Ciąg dalszy nastąpi.

SPÓŁKA NAKŁADOWA

WYDAWNICTWA POLSKIEGO w AMERYCE,
będąc w posiadaniu najlepiej i podług najnowszego
systemu urządzonej

Jó z e f F la s s ,

591 NOBLE ULICA (w basemencie).

DRUKARNI,
zatrudniając przytem tylko fachowo wykwalifikowanych pracown._ów, jest w możności wykonywać wszelkie roboty w zakres
drukarstwa wchodzące po możliwie nizkich cenach, w jak
najkrótszym czasie.
Szczególniej Towarzystwom Polskim zwraca uwagę na po
niżej wyszczególnione roboty, któremi się zajmuje specyalnie,
drukując w językach polskim, angielskim, niemieckim i innych:
KONSTYTUCYE,

CYBKULARZE,
KWITY KASOWE,

WIELKI SKŁAD POLSKI
gotowjcb

i'

U B I0R 0W M ĘZKICH

h

dia mlodaiekj jaltoteż i chłopców, bielizny, ko.
szal wierzchnich i spodnich, kołnierzyków, kra
Watek, kapeluszy i t. a.
Zasazem wykonują wszelkie obstalunkł podług

W
t
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miary I najnowszej mody po najprzystępniejszych

“ Ś m ie m wysełam GOTOWI UBIOBT w Coun
ti r i do mniejszych miast stósownia do listownego
porozumienia dą. Piszcie po próbki materyl, •
których chcecie mleć obiór zreokmy.

6 00 Milwauke* *> -

----------------------A F I S Z E , -- -------------------Rachunki (Bill-heads, Statements), Nagłówki do listów (Letfcer
heads), K arty adresowe, (Business cards), K arły wizytowe.
Bilety i Programy na bale i obchody, Katalogi,
Cenniki (Price-list), Koperty i w ogóle
wszystko, co tylko w zakres
drukarstwa wchodzi.
Wszelkie zamówienia na roboty należy przesyłać pod adresem:

“ WIARA I OJCZYZNA”
1 4 1 -1 4 3 W . D iv is io n S t

•
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względem będzie z niego kontenta. Mniej dzi
wiła się, że ciągle zmieniał miejsce pobytu, tłóniacząc się interesami, to pisał z Monachium,
to ze Salzburga.
Generał z Matyldą objechawszy Niemcy
bawili nad jeziorem Teyern w Bawaryi.
Sierpień miał się ku końcowi, rodzina ba
rona siedziała przy herbacie rozmawiając o
przyszłości Józefiny, przyczem baron wiele żar
tował, chociaż ciotka gniewnie na niego spo
glądała. Naraz usłyszano trąbkę pocztarską
wygrywającą znaną piosnkę ludową. Okna
były otwarte, powietrze wilgotne, po którym
cudownie unosiły się dźwięki trąbki. Wszyscy
słuchali w zachwyceniu, jak dzieci, kiedy im
się opowiada piękną powiastkę.
To brzmi ślicznie, rzekł baron, lecz nie
wiem skąd tu trąba pocztarska.
Ach, odezwała się ciotka, podnosząc nos
do góry, jak można mieć upodobanie w śpiew
ce ludowej.
To niech nam ciotka zaśpiewa piosnkę
szlachecką, rzekł baron, jestem bardzo tego
ciekawy.
Ciotka chciała odpowiedzieć, kiedy nowa
melodya zamknęła jej usta.
.
Melodya smutna, mówiąca o odjechaniu.
Był w tym głosie i smutek i miłość wabiąca, a
Józefina nagle coś przeczuwając, zaczęła pła
kać, powstała szybko i pobiegła do izby woła
jąc, że pojazd podróżny wjeżdża do ogrodu.
Baron spojrzał zdziwiony i rzekł:
Nie wiem, ktoby to mógł być, ciotka już
jest dość dawno u nas.
To jest obcy pan, zawołała Elżbietka ze
strachem, który przyjeżdża po pannę Józefinę.
Józefinie mówiło serce to samo. Czuła po
szybszym obiegu krwi, po pukaniu serdu
szka, że jest niedaleko teu, którego tak kochało.
Dziecko zgadło, rzekła baronowa, pan
Henryk przyjeżdża po swoję narzeczoną.
Wszyscy wybiegli na ganek, przed który
wóz właśnie zajeżdżał.
Józefina ledwo się mogła na nogach utrzy
mać i gdyby nie miała na podporę dzieci po
obu strouach, byłaby upadła.
Pojazd stanął.
a
Baron sam przyskoczył, otworzył i pomógł
wysiąść pani Matyldzie.
Nikogo więcej nie ma? zawołał patrząc
w pojazd, i pomógł wysiąść Henrykowi, który
nieco drżał, lecz oko jego od razu znalazło tę,
którą szukał, lecz najpierw pozdrowił, jak wy
padło, barona i żonę jego ukłonił się ciotce,
poteD' przystąpił do Józefiny, podał jej obie
ręce, spoglądając na nią' z niewypowiedzianą
miłością, i rzekł:
Dziękuję Bogu z całego serca, że moje
najmilsze życzenie zaczyna s»ę spełniać, i że
wnet nazwę tę moją małżonką, którą pozdra
wiam jako narzeczoną. Bóg z tobą Józefino!
Potem podał Józefinie ramię i poszli do
sali jadalnej, gdzie się drudzy już byli zgro
madzili. Teraz nie było końca witaniu i cało
waniu się, winszowaniom i żartom, radości i
wesołości, naturalnie z wyjątkiem ciotki, na
którą nikt uie zważał.
Henryk chciał dać ciotce nauczkę, kiedy
Hugon i Elżbietka,śmnaradziwszy się między
sobą w kąciku, pociągnęli go -za surdut i za
prowadzili na bok. Henryk wziął je za ręce i
pozwolił się odprowadzić: Kiedy się dosyć
oddalili, rzekł Hugon poważnie.
Czy doprawdy jest prawdą, że pan chce
nam odebrać pannę Jóżefinę?
Z pewnością, rzekł z uśmiechem Henryk,
czy ci się to niepodoba ? »•*»•
ukau
AJwrimi

C h i c a g o , lila .

Ha miejsca byłego banka PADŁ 0. STEHSLAHD i CO.

W eTokiC’ E h
Lekarze nie mogli pomóc.

n

ODDZIAŁ KASY OSZCZĘDNOŚCI
polecamy rzemieślnikom, robotnikom fabrycznym i wszystkim pracującym za w yna
grodzenie, jako miejsce dogodne do składania oszczędności. Przyjmuje Hf
wkładki od jednego dolara i wyżej i płaci się zwykłe procenta.

F anroiT , I u ., 26-go paid. 1890.
ZnZylltmy 19 butelek Pastora Koenig’a „N em
Toclc" na choroby nerwów 1 w kaidym wypadku
■
ikntklem.

WEKSLE. DO EU R O PY.

Bank ten sprzedaje weksle i przekazy pieniężne płatne za granicą wedle najtań
szych kursów dziennych. Wystawiamy Weksle płatne za okazem, w Berlinie, Bre
mle, Frankfurcie, Wiedniu, Monachium, Kolonii, i t. p.

Bioszht Załowu Św. Domihita.
rv * w. i . a Na Zadanie czytelników posyła
li
I f U l i my piękną keląZke o chorobach
I r i n Tl W . nerwów darmo. Biednym nawet
A/ * a a r n a v a t0 i0^łrBtwo posyłamy bezpłatnie
Lekarstwo to wynalazł Pastor Koenig, zamie
szkały w Fort Wayne, Ind., w roku 1876, 1 od tego
czasu pod jego dyrekcyą przygotowuje jo

A

Hj

Zagraniczne monety i pieniądze papierowe kupujem y 1 sDrzedajemy.
8 A FE D E P 0 8 IT V A U L T 8 .

W połączeniu z tym banku utrzymujemy Milwaukee Are. Safe Deposit Yanlt
gdzie odnajmujemy prywatne skrzynki do przechowywania dokumentów i papierń'
wartościowych po |5 rocznie. Wejście przez Bank.

KOENIC MED. CO., Chicago, Ule

A c łr e a i

Cena: butelka $1.00:6 za $5.00; butelki większe
po $1.75; 6 za $9.00. Do nabycia w aptekach.

Milwaukee Avenue*8tate Bank

Y. Bardoński

cor. Milwaukee Ayenue and Carpenter S tr.,
•
•
•
*
CHICAGO.
URZĘDNICY:
PAUL O. 8TENSLAND, P rezydent ., AJNDREW C. LAUBTKN, Wicefbeztdknt
CHARLE8 E. SCHLYTERN, K abyer, DONALD, L. MORRILL, R zecznik ,
DYREKTORZY:
John P. Hanson, Wil. Johnson, John McLąren F. H. Herhold, M. A. La Buy, m G .
Morris, A.'J. Johnson, A. C. Lausten, J. F. Smulskl. P. O. Stensland, 8. D. Thomm,

638 Noble str. w Chicago, III.

I

T . S la .o o x i
8753 Commerclal are., blisko 88thul. w S. Chicago.

JAN MALINOWSKI,
104 Samuel S tr. blisko Augusta s tr.

BUDOWNICZY-KONTRAKTOR.
Podejmuje się i wykonuje wszelkie
prace w zakres budownictwa wchodzące
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
my murowane i drewniane
7c.-xcl-c.

maszyna do szycia za którą

poleca Jako specyalnośó:
KROPLE MARIACEL8KIE, które powinny sls
znajdować w kaZdvtn domu. Jeetto znane l
najskuteczniejsze lekarstwo przeciw wszelkim
hólurm żołądka, Ściskaniu, chorobom macicy i
nlestrawnoici. Przeczyszczają krew.
BALSAM CZĘ9TOCHOWSKI na kaszel. N iem a
lepszego środka we wszystkich chorobach płne
1 gardła 1 w modrym kaszlu u dzieci.

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

otrzymali największą premię na wiel
WOLFF & NOLLAU, kiej wystawie światowej w Paryżu 1888
pomimo współubiegania się wszystkich
--- (sDrykend---6 4 6 Noble róg Bradley ulia
okien, drzwi, żaluzyi n okien,
SKŁAD RYB
ram zodób przy gzymsach itd.

M. M arsk i,

TELEFON 7496.

Wszelkiej porady udziela się z całą go
towością.
Agencya “ Xickel Sarlngs Bank” .
A d a m

W heeler & Wilson

S

... A P T E K A.....

na rogu Noble i Blackhftwk>l.

Boboty na ichodach; tokarakie i wyraynana.

S z -w a jłE c u r t ,

Jest więc najlepsza?

Fabryka: 36 37, 89,41 i 43 Fullerton Ave
OF19:S5 Fullerton At. ,przyległy doC.AN.W-R.K
Chicago. Ul.,_____ Tatarów 34Ś0
18I.cU.c6.

dyplomowany aptekarz ze starego kraju.

A. J. STANGE,
742 Milwaukee Ave.

M. L. KASMAR,

HANDLARZ i FABRYKANT.

(KACZMAREK)

Wielki wybór obrazów religijnych i in
nych każdego gatunku zawsze w zapasie.
Rysunki z fotografii od 4 do 6 doi.

ADWOKAT

SAWICKI.
i PR A W N Y RADCA
127 La Salle, pokój 10 i 11.

Pierwsza
Apteka
Polska
v.
N
,

Przyjdź i przekonaj się zania

E l e r l Wilson Mnfg. Co*
najrozmaitszego
gatunku świeże
185 & 187 Wabash
Aye.1
dzone.
19ep.-xdl-ei.

MICHAŁ
BUDZYŃSKI,
315 W.
Division
uL______

1828 Mephis S tr., P hiladelphla,P *
przy kościele polskim św. Wawrzyńca

Prowadzi i załatwia wszelkie
sprawy sądowe tak w największych
jako i mniejszych sądach.
Wieczorem w mieszkaniu
636 Noble ulica.
Porada dla rodaków darmo.

ba rdo sk ie g o
G3S Noble róg Bradley ulicy zaopatrzo-'
na w wszelkiego rodzaju lekarstwa kra
jowe i zagraniczne. Sławne Dr. Bonkera
preparacye Piersiowy Syrup na kaszel
etc.

Skład obrazów św. I narodowych, rótańców
koronek, ezkaplerzy, kslatek szkolnych ox»
wszelkich materyałów piśmiennych.
Oprania obrazy wielkie i małe bardzo U nio

Agentura „Dziennika Chicagosklego^
Każdy dzień można knplć pojedynczy egzemplarz'.
Dziennika za 1 cent.

Kalendarz Katolicki na rok-1892 po 25c~

POLSKI FAIR
Mebli, Obrazów, Lamp, Blachy, Pieców Kuchennych
Pokojowych i Oprawa Ślubnych Wieńców.
g jL
M
jff

Garnitury wyściełane ( Par lor Suits) najtańsze u nas.

Przyjdźcie Rodacy najprzód do nas, aniżeli macie przepłacać gdzie indziej.
Wszelkie naczynia na WESELA wypożyczam od dziś za pół ceny. —
rtS g jg A ; Kto nie ma pieniędzy, temu czekamy. — Skora .usługa.
f,
Nasz skład jest drowi skład mebli od Noble ulicy do Augusta ulic.

147 W. N orth A re.

Skład najlepszego gatunku
twardych i miękkich

w ę g l i
najtańszych

^

[cenach ,
1 m • i d l ed.

W

i

a ie
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zapomnijcie najtańszego składu w Chicago.

I. P. MIKITYŃSKI,
6 8 9

M ilw a u k e e

A venue,

AGENCYA

'

.

.

.
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C h ic a g o ,

IIL

KART OKRĘTOWYCH

TTATłTY óW T ł-fiyrnw w T V T . O <539 no 7 B F R L T N A D O OHTCAGO
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746 N. Ashland Are.
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PETER MUELLER

. i

596 Milwaukee Aven

Chicago, 111.

-

Chicago, UL

[LiTery A Boarding SUble.

PIEKARNIA POLSKA

Kto prądzej po rianny bochenek chlebat

'

—

—

ls.xcli-pii.lJ

Podejmuje tlą urządzania pogrzebów, doetarcza trumien 1 karawanu. Wynajmuje powocyTna
cmentarz, weeela Lprzejtldżld we wezyitkle a ti»
ny miasta. Przyjmuje także konie na wiktlboarii
Telefon 4684.
971.icil.cd

____ Zamówiony tow ar odstawia do domu bezpłatnie.

s . k l e i n "
666 Mylwaukee, Ave., Chicago, IU,

PŁDMBER

J

John Barzyński & Co.

^ § § 3 ^

I . *

TELEFON 7888

P o rtret naturalnej wielkości "Wiko
$1.99 w krótkim czasie wykonany. Gru>y weselne, najlepsza robota, 1tak tanio
ak gdzieindziej. Tysiące dało Bię ode
brać w moim zakładzie fotograficznym,
czemu i nie Wy?
21 p. x cii cd.
Z uszanowaniem
HENRY LEVIN
547 Milwauke

W

Ód dziś CENY ZNIŻONE w naszym składzie (storze) o 25 procent.

*

. LEKARZ r - CZl

12—2 po południu
“ 6 - 8 wieczorem.
Dla ubogich w niedzielą od 2—
południu
bezpłatnie.
TELEFON 7842
iS4m.cil.cd
W Aptece Draet A Delfoese Corn. Armltage A
Kobey
od 11—12 przedpołudniem
“ 4—5 po południu.

Deposit Aceonnts. — Depozyta przemysłowców i innych osób przyjmujemy w*
wielkich i małych sumach i są one płatne za przekazami.
Certlilcates of Deposit, płatne za okazem, a nadto wypłacają się procenta, Jeba
li pieniądze leżą przez pewien czas.
Pożyczki interesantom wydają się na dobrą hipotekę.
Kolektowaule odbywa się we wszystkich częściach kraju i zagranicą.
Weksle płatne w kraju i zagranicą, kupujemy i sprzedajemy.
Pożyczek udzielamy na realności pod warunkami najkorzystniejszymi..

DU pewnej 96-letnlaJ p»nl ożywałem Paator*
Koenig’* „N em Tonie", co dw» lob tr*y tygodnie
mlewiłe pedacxkQ u ru em ból głowy 1 eewrtt; n e
ją posłano do domu obłąkanych. Lekene nie
mogli Ją wyleczyć; d&tem jaj setem butelką w4
uego lekarstw*; trsy cawarte wypiła, gdy do
w,ni* pisała. „Lekarstwo to ml pomaga, aądaąZe
dnga butelka do zdrowia mnie pnyprowtdzL”
WISL. KS. ARMAND HAMSUN.

uczeń uniwersytetu warszawskiego,
z 9 letnią praktyką w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letnią praktyką w
szpitalach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi- ,
cznośoi oierpiącej jako
j__ ..
wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akuszerem i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W .B laekhaw k róg C learer ul.
GODZINY: , 8 - 9 przed południem

.KAT1TAŁ g2B0.(]l!0.C0= ---------- 1

~

T oossiurr, Ohio, 96-go peźd. 1819.

•

D r . J a n A. T r a in

[Zorganizowany na podstawie ustaw bankowych Stanu Illinois Jako-

PIOTR K10ŁBASSA.

E. Z. BRODOWSKI.

P. KIOŁBASSA i SP.
N o ta rv u s z e P u b lic z n i
113 W. JH rision ul.
-

Chicago, U l.

Zajmują się wszelkiemi sprawami hipoteoznemi; wyrabiają dokument*.
Sprzedają także KARTY OKRĘTOWE, wyrabiają PEŁNOMOCNICTWA
do Europy i mają AGENTURY ASEKURACYI OD OGNIA.
_
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&GAS FITTER

Zaprowadza wszelkiego rodzaju rury
gazowe, pumpy do piwa, które sam fabry
kuje, oraz załatwia wsze.kie prace w za
kres ten wchodzące po umiarkowana)
cenie.
18-1-zcll-cd
Resydencya: 681 Woahtenate A t*.

Dr. L. i OSTROWSKI,
•

Doktór medycyny 1 dentritykl ■ 14-W letnią
praktyką lekarakąw starym kraju, odaieia pora
dy we waaeikich chorobach wewnątmyeh a»wnątrmych 1 akuaaeryl aaybko i •kutecZnle.
Leeay wyrywa ^brbea b ólu l aa UranUjąć «eaam i Ł p. wyrabia talncsns aąby I leceąki, aal*u d e r priyłtąpntj ceni*. — **“ *“ am jjteileiT
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