
iP«4ii^bo«Hla, 
W nieszczęściu Związek Narodowy 

Polek: i Grupy do niego naleftąoe są je- 
dyną pomocą, — po śmieroi tony mojej 
i, p. Józefiny Kozłowskiej, znaj do wa- 

lem eią bez ładnego sposobu zaradzenie 

koniecznym wydatkom. Towarzystwo 
Przemysłowe Rzemieślników Polskioh 
w Chi< ago, I1L grupa 8oia Związku N 
P. do której mam honor naleleć udzie* 
lila mi forsus na niezłąioe potrzeby, 
nastąpcie Rząd Centr. Z. N. P. w ter 
minie wypłacił mi pośmiertne doL 250. 
Jestem w obowiązku tak Związkowi Nar. 
Pol. i Towarzystwu Przemysłowemu 
Rzemieślników Polskioh, grupie 8ciej, 
publicznie podziękować i zachęcić wszy- 
stkioh Polaków, ateby łąozyli się pod 
sztandarem Związkowym. 

Ignacy Kotłowki, 
członek gr. Soiej. 

Brooklyn, N, Y 8 Styozoia 1898. 
B<1 Oddziału 0go W. P. K. z Br jo 

klyoa dnia Igo Styoznia 1898 r. udał 
się, pomimo ulewnego deszozu przez 
cały dziefi, wyśmienicie, za oo wtry- 
sk m Towarzystwom in oorpore jako tet 

Szanownej Publioznośoi, którzy raczyli 
nasz bal swoją obecnością saszozyoić, 
składamy serdeozne staropolskie „Bóg 
sapłkć". 

Następujące Towarzystwa brały u- 

drisł w balu: Tow. „Polonia” z No 
wego Torku, Tow. „Sw. Kazimierza 
Królewicza” z Brooklyna, Tow. „Gwia 
zda Młodzieży Polskiej” z Nowego 
Yorku, Isze Tow. Śpiewu w Brookly 
nie, IV Oddział W. P. K. z Neaarku 
i Legion W. P. K, z Jersey City, N. J. 

Przy te m składamy serdeozne dzięki 
Maj >rowi Legionu W, P. K. w Jersey 
City, N. J. panu S. Domalewskiemu za 

jego praoe i starania na sali balowej 
dla utrzymania porządku. Także dzię 
kujemy Pierwszej Bateryi Kanonierów 
Polskich z Newarku za ich dobre ohęci. 

-W imieniu Oddziału Ogo W, P. K. 
w Brooklynie 

Jan hytoickt, kapitan. 

Wybory urzędników. 

Streator, Iłl. 12 Styoznia 1808. 
Dnia 28 Grudnia Tow. narodowe 

Związek Narodowy Polaki gr. 88 w 

Streator, lila, na rzeozonem posiedzę* 
niu obrało komitet z członków jak na- 

stępuje: 
J Katuazozak, prezes; 
T. Harzaryk, vioe prezes; 
J R tter, ar kr. I; 
A. Miesiarz, aekr. II; 
P. Szproeh, chorąiy; 
J. Hnwir, 

,1 

pod 
oborąiy 
opiekunowie 

kasy. 

A. Harbaoz, 
A Szczerba, 
M. Kaczmarek, 
J. Wąsko, 
D. Mrozek 
M. Nowotny, 
J. Sabolik, 
J. Ga żela, 
A. Gulla, 
G. Kaszozak, 
J. Jurek, | 

Wszelkie koreapondencye odnoaząoe 
się do gr. No. 88 adreaowaó należy 

J. liiUer, 210 La Rue atr. 

Streator, Ilia. 

odźwierni. 

opiekunowie 
chorych 

Duluth, Minn, 0 Stycznia 1808. 
Niniejazem upraszam Sz. Redakcyę 

o zamieszczenie w łamach „Zgody” za- 

łączonego sprawozdania z oboru Urzę 
dników Bractwa Św. Józefa gr. 108 Z. 
N. P. 

Na dorocznem posiedzeniu Bractwa 
Śg o Józefa gr. Z w. Nar. Pol. No. 100 
dnia Igo Styoznia 1893 obrano na r. b. 

Administracją którą składają: 
Walentj Krzeszowski, prezes; 
Andrzej Muzolf, aekr. prot; 
Józef Idzi orek, aekr. fin; 
Józef Red lak, kasjer; 
Augustyn Dzietni Aski, ) opiekuno- 
Balcer Kamiński, ) wie kasj. 
F. Kołodziejski, oborątj; 
A. Dziemińtki, ł D 

M. 1-lr.jtn., { Pod •k<*MT- 
Jan Majchrzak, marszałek; 
Ł. Nowicki, pod marszałek; 
W. Horka, oechmistrz; 
F. Nowicki, 1 
J. Teoław, i Komitet oborycb, 
M Grochowski, ) 
Wszelkie listy i korespondencje cd 

noerące aią do Bractwa iw. Józefa gr. 
100 Zw. Nar. Pol. proszą przesyłać pod 
adresem 
J&tsf IdzioreA, No. 1 W. Superior st. 

Duluth, Mina. 

Clkvblawd, O. 8 Stjetnia 1898. 
Na rocznein posiedzeniu Tow. Bra 

toiej pomocy Synowie Ojczyzny grapy 
144 Związku Nar. PoL, wiąkazoioią 
głosów wybrano nową administracją 
na rok bieftący: 

Jan Urbanowicz, prezes; Bolesław Kiniewaki, wice-prezes; 

Fr. J. Makowski, sakr. prot; 
Telesfor Olsztyński, sakr. f n; 
Tomasa Urban, kas jar; 
Frań. Ogrodu wioz, | opiek u- 
Nu Olsztyński, V nowie 
J*n M«ryański, ) kasy. 

\ Karol Patsal, odźwierny i marszałek; 
Wszystkie listy i korespondencje tj 

<*zv»e się grupy 144 proszą adresować 

jak esatąpoje: T. Olsztyński, 
152 Woolsey st. Glereland, O. 
Tow. Synowie Ojozysoj liczy oba 

onie 50 osłonkóe, wsparcia w oboro! i- 

wypłacono przez osły rok 1802 $154 
88 o. w kasie pozostaje do daia 8 Sty- 
oznia 1808 roku $ 02 40 o. 

F. J. Maków Jci, sakr. prot. 

To u* do, O. 14 Stycznia 1808. 
Tow. Jana III Sobieskiego, grupa 

118 w Toledo, O. odbyło posiedzenie 
daia 8 Stycznia w Niedzielę na ktdrem 
zarząd był wybrany na rok 1808: 

Fr. Dakowski, prezes; 
St. Jokel, wioe prezes; 
Anton: Szyperski, sekr. prot; 
Stanisław Poloyn, sekr. fm; 
M. Murawski, kasjer; 
WinoeDty Kamiński, 1 opiekunowie 
Tomasz Płozalski, j kasy. 
Jdzt-f Wiel ński, marszałek; 
M. Mikołajczyk, chorąży; 
F. Tomaszewski, dyrektor chorych; 
Teofil Sadowski, ) opiekunowie 
Wład. Brzeczka, ) chorych. 
M. Pawłowski, odźwierny; 
Wszelkie listy tycząoe się Tow. Jana 

III Sobieskiego grupy 118 należy adre 
sować A. Szyperski, sekr. 

2758 Lagrange st. Toledo, Ohio. 

To w. 6w, Józefa fr. SI. 
St. Paul, Mi.nn., 5 btyczma 1808. 
Tow. Św. J6ł*U #r. 31 Z w. N. P. 

□a rooznetn posiedzeniu, odbytem dnia 
31 Grudnia 1802 obrano na rok 1808 
następujący zar.ąd: 

J. Matz, prezes; 
J. Jankowski, vioe-prezes; 
M. Damelski, aekr; 

'Al. Nowioki, vioe aekr; 

F.Paozkowski do chor. amerykańskiej 
P. Nieapodziany. do ohor. narodowej 

J. Luka, poseł; 
J. Blachowski, odźwierny. 
Wszelkie korespondeneye tyoząoe 

Tow. proszę adresować 

Komitet 
podskarbi. 

oborą# wi 

kośo.elnej. 

do 

Michał Daniels M. 
St. Paul, Mmn. 575 Rioe str. 

Przegląd Emigracyjny 
Dwutygodnik 

Ekonomiczno Społeczny 
wychodzi we Lwowie. Redakoya i Ad- 

ministraoya, ul Osolinaka No. 11. 

Cena roczna z przesyłką 

$2.00 
Prenumerat i ogłoszenia dla Ameryki 

Północnej przyjmuje 
"K. SAWICKI. 

£72 Noble Str., Chioago, 111 

Pismo to traktuje sprawy wyobodfotwa 
polskiego w* wszystkich krajach; pole 
oam zatem jako interesujące i poty te 
ozne mająo nadzieją poparcia przez tu 
tejszy ogół. 

K. SAWICKI. 

W. F. Severa Balsam 
na chorobą |»łuo jest najlepsze u, naj 
Eewniejazem i najhezpieosniejszem le 

arstwem na wszystkie choroby gardła 
i płuc, na kaazel róinego rodzaju, dy- 
chawicą, zapalenie gardła, febrą płuo, 
modry kaszel, krup, plucie krwią, wy. 
silająoe a krótkie oddychanie, na su- 

choty i dokuczliwy kaazel. Cena 50 c. 
i 26 o. Przyrządził W. F. Senera w 

Cedar Raptds, Iowa. Tego balsamu 
dostad motna we wszystkich polskioh i 
czeskich apUkaoh. Skutki tego bal- 
samu: 

Ob. W. F. Saren, Cedar Rapids, 
Iowa. Pafiaki Balsam okasał sią praw 
dziwym środkiem do uratowania ftyeia 
moich piąciorga dzieci. Dwoie umarłe 
nam, ettooiai miały najlepszych lekarzy. 
Zaniechałam rady tyob lekarzy a Severa 
Balsamem uratowałam moje piąomto 
dzieci przy tyciu. 

Helena Koniakowi, 
Vming, Iowa. 

Antoni Listewnik, 
589 Dickeon Sir. Chioago, Ili 

salooJTpolśki 
zaopatrzony w wszelkie gatunki wódki 
likierów i dobuoeyoh cygar. 

♦ » 

TROPFEN 
Dr. Augusta Koeniga 

Hamburskie Krople 
Chorobom Krwi, 

Nlestrow .»ości, 
Boleściom żołądka, 

Cierpieniom na wątrobę, 
Bólowi głowy, 

Mdłościom, Bywpepayl, 
Zawrotowi głowy, 

B •leteUan krsaaiif ■ 

Cierp cniomtołądkHl nerek, 
gwałtownym napadom. 

-)ak równia*- * 

przeciwko cierpieniom kobiecym. 

Nieza przeczenie najlepszy środek. 
Cena, 50 centów lub 5 butelek $2.o<-; 
do nabyoia we wszystkich aptekach. Za 
|5.oo przesyłamy 12 butelek bez lad 
nych dalszyoh opłat. 

Tli flar es i. Vereerfl\ nor*. U* 

“Wolne Polskie Słowo” 

wychodzi pierwszego i piętnastego kat 
dego miesiąca. Podaje wiadomości i 
poglądy s pierwszej ręki, tak z kraju, 
jak et * em.fcT cyi polskiej. — Poglą 
darni swemi wyświadcza wielką przy 
sługę czytelnikom w rozwoju umysło- 
wym. Upowszechnienie tego pisma jest 
bardzo poiądanem w Ameryoe — a ta 
nieść ułatwia nabycie kaidemu. A bona 
ment roczny kosztuje dolar jeden i 
pół, pieniądze posyłać przez Post Office 
Order, adńsująo: M. Adolphe Reiff, 8, 
rue du Four, Paria. 

Józef Gotembiewski, 
7 TELL PŁAC£ 

przy Milwaukee avenue 
^ CHICAGO, 

poleca Szanownym Rodakom swą 

KUŹNIE 

FABRYKĘ WOZÓW. 
Wyrabia powozy, bryczri, i wszel 

ciego rodzaju wozy; oraz podejmuje 
Reperacje po najtańszej cenie. 

Kuje konie. 

Antoni Rybczyński, 
633 Milwaukee ave. C/Uougo, III. 

poleca Rodakom swój 
SALOOIT POI/łKI 

zaopatrzony w dobre wina, wódki i do 
borowe cygara. 

Bogato 11 nitrowana czasopismo humory 
•tyczne 

„ńMieuił” 
wychodzi wa Lwowie od lat Bied min najre- gularniej dwa razy miesięcznie (1 1 15) i 
odznacza się prawdziwym humorem i wybor- 
nymi Uostraelami, wykonanymi przez nąj- 
znakoeatazyoh artystów polskich i zagrani- 
cznych, Kto się cnoe zabawić, rozweselić i 
pouczyć, mych zaprenumeruje „Śmigusa’,, 
który zamieazoza nowa dowcipy, wesoła 
wiersze, humoreski i satyry. 

Ilustracje są takie kolorowana i odbite w 
stawnym sak ladzie artystycznym 

A. rzyszlaka we Lwowie. 
Cała prasa polaka uznała ,,Śmigus 

jako najlepsze pismo humorystyczne polskie 
redagowane w duchu prawdziwie polskim 
demokratycsnym, pod hasłem: Równość 
wolność I niepodległość. 

Do „Śmigusa” jako bezpłatny dodatek do- 
łączane bywają utwory fortepianowe naj 
ulubi edszych kompozytorów. 

Praedpiata na .śmigus’ wynosi: 
W Ameryce: rocznie 8 dolary. 

póirooznle 1)4 dolara. 
Prenumeratę najd* godniej prieayłs<* prze- 

kazem pocztowym lub dolarami papierowy- mi w Iiście rekomendowanyb pod adresem: 
Administracra „Śmigusa”, Lwów Europa 

Austrya — Galicja. 

i,Krakowski, 
154 W. Dhrlslei il. rif Holt di. 

CHICAOO, — — — ILLINOIS. 
Polaea hakswyw wzglądom Sa Bodakfrw ewftj 

irmoR* uitootm 
wyborze W Izz, w Mkl, Cygar* I sswsm f włada Piwo. 

Książki Kwitowe 
Dla uiytku Grup Związkowyc) 

s od po wied niemi rubrykami d< 
kwitowania wnoaonyoh opłat, wy 
•tarotająoe na lat dneaięe, d* 
•pnedania w Redakoyi „Zgody” 
Cena ©gaemplaraa 10 oentów. 

Prosimy czytać, bo to dobra wiadomość 
dla wszystkich lolaków w Ameryce. 

OobImj I Iskra 
CZASOPISMO ILLUSTROWANE 

wychodzi we Lwowie, od lat szesnastu. 
Powiada ais*miernie obfitą, ciekawą, po 1 

tyteczną i patryotyozną treść, wśrói 
której sawase drukuje ujmujące po* 
wiata. 

Nikt aie nie anudsi — katdy sią pokrzepi, 
Bądaie ma w duszy os erca lep ej... 
Łi.i-no nie wieje od „Iskry 1 Gońce” — 

Do pieisi lkćLzkifj kle gromienie słońce! 
Uodobre, ptekne, ne szpsliecti nie zgaśnie — 

Dobre pogtaezose — zle na odlew claaśale. 

Goniec i Iskra zamieszcza illuatraoje 
portretowe i dowepoe szkice humory 
ety osce. Wraz z osobnym dodatkiem 
illuetrowanym, wychodź cztery rasy na 
m esiąc. Dla prenumeratorów rocznych 
i półroczny h, osobne premje bezpłatne 
Nadsełająoy prenuaieratą roczną (4 
dolary), oprócz całorocznej przesyłki 
„Gońca i Iskry", o trzy mi ją natychmiast 
trzy zeszyty illustrowanyoh Klejnotów 
humoru, satyry i dowcipu polskiego, 
orna powieść w trzech częściach M. L>. 
CbamsKit-go p. t. Nasze Życie’, nadse- 
łsjąoy półroczną prenumeratą (2 dolary ) 
otrzymują natycLmiset tylko trzy ze 

szyty illustrowanyoh Klejnotów humo- 
ru. śatyry i dowcipu polskiego. Prenu 
mera turą przesyłać motua w katiej 
chwili; nu mera z początkiem drikują 
cyoh się powieści przesyłają się bezpła 
tnie. Prenu mera turą z Ameryki najdo 
godniej przesyłać dolarami papierowymi 
w listach rekomendowanych, luo wre 
szcie przekazem pocztowym ped adre- 
sem: 

Administracja Gońca i Iskry, LWÓ <V, [LembergJ 
ulica Kraszę»»kiego 1. 23. 

Europa — Auatrja — Galicja. 

Eleonora Muszyńska, 
(DOKTORKA) 

pMUdafec* dyplom doktor* wszystkich chorób kobl» 
cyck ■ dwuletni* praktyką w szpitalu Dzl» latka Ja- 
ko* w Warszawie, oru pr fe-orka skosaeryl w me 
drczaym knlrglum udziela lekcy) akuazeryl I rgsaml 
■nje w poUklm lezyku s wydaniem dyplomu. 

1 wszystkie dziecinne I letnia choroby, oraz wywlch 
alMle r%k 1 nóg naprawi* hpecrsln.ać, lekarstwa a 
dzielą aa choroby maciczne 1 tscay choroby piersiowa, 
ból w krzydu i i w plecach 1 reumatyzm. 

GODZINY OF1SOWE: 
od 10 ej rano do 12-ej 

od 4 ei Ho 6-ej yt tensorem. 
Ofiar 786 N AttUndiye. 

CHICAGO, ILL. 

ngM 
• MO 

NEW-YORK! 
Przeszło 

2,000,000 
soetało na parowcach 

Północne ■lenlecklei* Łej4 
bezpiecznie i dobrze prze wieź ionyc 

Przejazd na 

uybUIeh parowcach! 
-pomiędzy- 

Bremen i N ew-Y ort 
Słynne szybkie psrowoe: 

•wrcc, Harel, Lahn, Traw* 
Snale, Aller, BI4ei Ems, Wem 

Elbę, Hal ser Wilhelm I] 
X BraMi: W soboty wtorek i śród*. 
I Rew Ytrki: w soboty wtorek i środą 

Przystań Bruna jast bardzo wygodna i 
lucdrośuiących. gdyt s Bremeo moSna 
bardzo krótkim czasie dojechać do wm> 
ki oh nrtleieoowodci i miast w Miemoaeoi 
▲tmryi I riawajoanri. Pospieszne parowe 
półnoobo-nlemleoklego Lloyda oą esoeegb nlei dis paaalerow miądzy pokłada i Jn 
glch kujot sbudowane, posiadają Wysoki pokłady, znakomite weotylaoyel *wybom 
wlkL 

OELRICHS And Co 
I*. • BmIIm 

▲Ibo do naat^pująojrch ag Mitów w Ohloagc 
Fłotr —|- lU 
Frwwfc Waaflmkl, 574 R 

__ 

▲atow MmMa W Nobtoa 
««wJH Nobla* 

Juhu Hwlaan. 84 Ptak *. 
Fraak A. BUakt. «M NobU M. 

■UIW»kM,|«ll. 
Z. *■*■*■-*». «• UkMI Mini 

H. ClauBsenius & Co 
No. 80—6th At*., Cbfrui, ] 

NA NPBZEDAŻ 
Dwa nowo wybudowana Domy wraz a 
Lotami. 

Tak*a nowo wybudowany 
©Z TOR 

Bodynak 2 piórowy, w oaadzia Sobla- 
•ki Park, Wsct Hammond, przy kośoia* 
la św. Audrraja. 

Dobra apoaobnośd dla grooarnika lab 
nośnika, gdy* takiago aWadu tam nia 
ma, a Polacy samiaazkali, do ionaj na 
rodowośei po towary oodziannia dalako 
iść tą zmoazani. 6przadam tanio pod 
przyat^pnami warunkami; lab ta* wy. 
dzłar*awłf Ukowy. 

Zgłoaid alf do: 
ST. PLISZKA^ 
G614 Kmarald Ara. 

Chicago, Engalwood P. O. 

I 

WIELKI 
SKŁAD POLSKI 

GOTOWYCH UBIORÓW MĘZK1CH 
-JAJCO ni DLA- 

MŁODZIEŻY I CHŁOPCÓW, 
Bielizny. Koszul wierzchnich i spodnich. 

Kołnierzyków, Krawatek, Kapelnssów I t. y* 
Zarazem wykonuję wszelkie obstalunWi podług miary i najnowszej mody 

jjo najprzystępniejszych oenach. Równie* wysyłam gotowe ubiory w Oountr' 
do mniejssyoh miast, stóeownie do listownego porozumienia się, Flssdo o\ 

próbki materyi, z których ohoeoie mieć ubiór zrobiony. 

K. DORSZYNSKJ 
690 Milwaukee Ave. Chicago, DL 

O^oueaie. 
raśu choesz podać jakie ogłoszenie w Ja- * kiembądi miejecu 1 caaaie, pisa do Geo. 

P. RoweU A (Jo., No. 10 8pn»oe 8t-, New 
York. 

I/iIdt, kto potrzebuje Informacji w Izie 
^ dainie ogłoszeń, najlepiej sobie postąpi, 
gdy kupi egaemplarm „Book for Adyertłsers”, 
tawifrsmca 888 stronnic. Cena jednego do- 
lara. Wysyła się pocztą aa odebraniem nala- 
ły toicl. Zawiera apia sebrany akaratnie a 
American Newspaper Directory wszystkich 
najlepszych pism, podaje liczbą ich abonen 
tOw i wszelkie dane tyczące sią ceny różnych ogłoszeń biznesowych. Adreaa KoweU’s Ad- 
▼ertizing Burca u, 108pruoe 8t., New York. 

S. F. MALICKI. 

Polski Kakawaniajl2 
• KŁAD TRUIHIBN 

po najtańasej cenie. 
K nrnwnny lTowonv 

do pogrzebów. Wynajmuje Uktę po 
wozy na weaela, bale i prze/atdzki. U 
•kupa skora, a oecy umiarkowane. O 
łaskawe względy uprasza rodaków. 

S. F. MALICKI, 
W- I7TN STR. CHICAGO. U. 

TKLKii^Opr t*t)78. 

MAX A. DRZYMAŁA 
(DREZMAL) 

Polski Adwokat 
Praktykuje w wszystkich sądacj 
» poleca Rodakom swoje usług 
w wszelkich sprawach prawnych 

omam, as anBopourm błock, 
163 Rlllllpl Str. CHICAGO. 

Mieszkanie, 1256 N. HaUted st, 
TIŁZrOH Ko. 4HI. 

Jfi, JŁ. JLa Buy, 
Sędzia Pokoju. 

186 WEST MADISON ST. 
róg Halsted Street. 

Chicago, Illinois 
Wykonywa wszelkie prawne papiery udziela równiet prawnej porady. Biuro prywatiw znajduje si<} 581 MU 

waukee ara. 80x85 

CHOROBY OCZNE 

DOKTOR DEAL, 
OKULISTA. 

Leezy tkateosnie wrzelkie zapalenia 
oo*d*, jęczmień, jątrsęoe cię budka o- 
ozne itd. 

28 ktaia ikitozia praktyka w Chicaga 
Zapytajcie cię: 

KmUtow.M.J im W. NortkM. 

p»«wl» i°ut<aVtt a 
■ ■aatf» PaUtfii m ku>a « 

JAmrt» Jaakowaklean Loomt. I V a 

tt5ŚE5s2,U‘' 
KATAR KURUJK SIĘ. 

Bilro w gmtehu teatralnym Mo VJo- 
kera, 84 Madiaon St. Pokój 44 — 6te 
piętro. Oodainy ofisowe ód 10 rano do 
2 po południa. 

Fabryka ram do okien 
HIWI.MIKIIIC, ItLMItid i 8CMMW 

A. DIETSCH & CO., 
»*mruu m iwniui mir, oaacsia 

fnj Naaganon Ulicy, 

JAN KARASEK, 
169 Dickson Street, CHICAGO, 

połM Br~<Akom ww6J 

SALOON POLSKI. 
nopstTMf w BAllapM Importować | kr*om 

WINA, WÓDKI I LIKIERY. 
fhoo 

An iMTlart—ś-lł 

•*» DliKSeN ST. CHICiOO, 

B. STOBIECKA, 
Praktyczna Lekarka na —mj 

489 MILWAUKEE AYK. 
Leczy takie wszelkie inne choroby 

W chorobach nlebesptocaayab 
trudnych werwa pomocy 
■ naJl<>(«>Tc h lekariy w 
* *5"7m f"t w potne—la. 

Biednym rady nasłała ba 
tnie. Proaaa podawać dóbr* 

DO prze> poomnle niedobrego ulrwe a, «7NiiMWl» 
cyar ■ wracają ałą 1 pasją, 

B. SlDbleeba, 
489 Milwaukee tranua, Chicago. Tli 

Leon Moszczyński 
B U DOWNICZY 

KONTRAKTOR 
wyrabia plany 1 podejmuje budowę lirów 

po najtahssej senie. 
Poleca równiel Rodakom awój 

SALOON 
zaopatrzony io trybome napoje i cygarm 

1037 N. Bobej fili. 
CHICAGO, ILLINOIS. 

HALA do zabaw teeeoł i t p. 

Sz. Publiczności znana 

♦►HHALAHś* 
SCHOENHOFEN’A. 

u ro|i Milwaukee 1 Aiklaml Aiei. 
aoatala obecnie przebudowana i znacznie 

POWIĘKSZONA, 
tak, ae od dnia 10 Grudnia rb. mole byd «v 
najętą aaanownym towarzystwom do -w w—a — —y — wa»»vuł UU 

publicznych, tudziet do praedatawieb teatral- 
nych. Obok tej hali jeat pokój jadalny bufet (bara), takie jest 

™ 

liiejia luli do ubaw weaelijch 
TOWARZYSKICH 

bardzo prsydatna. Nareszcie aa do wyr. jęcia dute pokoje do śpiewów ilnnych po 
mniejszy oh sgromadzefc. Bliiszyoh Indor 
macy i udzieli w ofisie tegoi budynku aa- 

Antonl Sfhmldtą 
na rogu Milwaukee I Ashland in. 

CHICAGO, ILLINOIS. 

Ce»«e 4cieła. 
Wśród rozbestwioń ego materyalizmu 
moralnego upadku ludów Europy, Polska jedyna wydala liozny zastęp mę- śów, któryob obywatelskie cnoty i mę- 

czeństwo za wolność, służę i słuZyć me 

przestaną na wzór dla obeonyoh i przy- szłych pokoleń. Aby rodaków ze szcze- 
gółami ich iroia obznajomić, To warzy atwo Stanisława S taszy ca we Lwowie 
przedsięwzięło wydawnictwo życiory- 
sów tych wielkioh Polaków. 

Następne dzieła aą do nabycia u J. 
Andrzej ko wieża, 58 N. Front st. Phila- 
delphia, Pa. delegata Tow. St, Staazyoa 
po oenie z przesyłką: 
Okrucieństwa Moskali...25 
Siedm wieczorów.26 o. 
O sejmie 4 letnim.80 o. 
Żywot Karola Marcikowakiego..25 o. 
Sierakowski Zygmunt.26 o. 
Żywot Tadeusza Kościuszki.... 16 o. 
O miłości ojczyzny, Libelta.... 16 a. 
Żywot Stanisława Staazyoa .... 16 o. 
Józef Pułaski.. o. 
Konrad Wollenrod.16 o. 
wan Henryk Dąbrowski.16 e. 
Moskwa w obeo Unii.16 «. 
Protest Józefa Wybiokiego....l6 o. 
Wielkie Księstwo Warszawskie 16 e. 
Intrygi dworskie.16 o. 
Wygnańcy.16 o. 
Skargi Jeremiego.16 a 
Księgi Narodu Polskiego.16 a. 
Poseł męozennik.. o. 
Pieniądze przesyłać moftna w markach 

pocztowych do: 

No.60 N. Front Btr. • Philadeiphia, Pk. 

•» I-ta la HILWAUIEE. WIŁ 
-roucA- 

lwa I S—sowarw Tm 

*MI Keśeieleyefe, 
Chorągwi, Smmrf, Roma, Pairk i BtrtB 

4Lp. 


