
Biblioteka polska w Bmi* 

Z* sprawozdań rooznyoh, które za- 

cs%d w prseoiągu 27 lat ujragnlirniaj 
publioanie ogłaszał, a oo w ksiąiee 
pamiątkowej a r. 1890 obszerniej ikrę 
ilił* wiadomo to biblioteka polska naia- 
ta aiulyó aa ognisko duoha narodowego 
dla rodaków w Komunii oaiadłyoh. 
Do tego oeln dąftyła ona atateoaaie 

oiąg istnienia swego, leoa go w 

rzeczy wiat oioi — jak to bywa a ideała* 
mi —nigdy osiągnąć nie zdołała. Nie- 
aaprseoaoną wszelako jest raeozą, to 
Biblioteka polska w Rumunii przyozy- 
niła się duto do utrzymania duoha na- 

rodowego przez ustanawianie w rót- 

nyoh ozasaoh i miejsoowośoiaob, w 

któryoh przebywało nieraz kilku tylko 
rodaków, czytelń, którym dostarczała 
ksiątek i czasopism polskioh, przez 
tworzenie poszczególnych kółek to wa- 

rzy tkioh. stowarzyszeń, ozaaami ogól- 
niejszych zebrs fi i obchodów narodo- 
wych, przez pośredniczenie we wielu 
sprawaoh, naturalnie skromnej donio- 
•tośoi, tak wśród wychodź o twa z rót- 

nyoh krajów, jak pomiędzy krajem ro- 

dzinnym a emigraoyą, przez osynny, 
acz podrzędny udział w pracy dla tej, 
która .jeszcze nie zginęła”, przyjmując 
zachętę, hasła i wskazówki zarówno z 

ojczyzny, jak i z emigraoyi. Dowiodła 
tet Biblioteka polska rzadkiej u nas 

enoty: wytrwałości i rzędnej gospodar- 
ki; istniała bowiem w Rumunii przez 
lat 27, zebrała księtuioę z przeszło 4000 
tomów się skłsdająoę i fundusz telazny 
na jej utrzymanie wynoszący 7.500fran- 
ków. Jut od lat kilku zwraoaciśmy na 

to w naszych sprawozdaniach uwagę. 
Głównym tego zjawiska powodem jest 
znikanie Polaków w Rumunii w ogóle 
potem utworzenie się stałe kilko stowa- 

rzyszeń czytelnianych miejsoowyoh jak 
np, w Bukareszoie, Paszkanaoh, Botu 
szanach, wreszcie jut to brak dostate- 
cznej kultury, jut obojętność wielu dla 
instytuoyi tego rodzaju, jaką jest bi- 
blioteka. Dopóki były warunki po ta- 
ni u, spełniała ona swe posłannictwo, 
dziś nie mająoej raoyi bytu, trzeba było 
wytknąć nowe pole działania. W 
przewidywaniu takiej ewentualnośoi, 
przetrwał nietknięty mimo lioznyoh 
przeróbek statuów, od początku usta- 

nowiony paragraf zasadniczej watneści, 
ie „Biblioteka, jako instytuoya publi 
ozna, jest własnośoią narodową, niepo 
dzielną, mofte tylko w całości z pod 
opieki niniejszej przejść na rzeoz ja 
kiego zakładu publicznego w kraju lub 
na emigraoyi” (§ 8. statutów). 

Od dwóch l«t ujmowaliśmy się tą 
■prawą, zasięgaliśmy rady i zdania a 

osłonków, a opiekunów i ładzi intere- 
■ających się naszą instytuoyą, zanim 
znaleiliśmy nsjwlaśoiwsze rozwiązanie. 
Jedną z najbiedniejszych i najbardziej 
wynarodowieniem dla braku inteligen- 
cji zagrożoną prowinoyą polską jest 
Szląsk pruski. Tam ratunek jest nie- 
zbędnie potrzebny. Otóż z okazy i 25 
letniej rooznioy istnienia czasopisma 
najpoczytniejszego na Szląsku „Katoli- 
ka”, który ofiarował 10.000 marek na 

pomoo naukową dla młodzieży się a- 

oząeej, zawiązało się górno-szląskie to- 

warzystwo literaokie z siedzibą w By- 
tomiu, na którego czele stanęli: major 
Szmula, poseł i gorliwy obrońca naro- 

dowości polskiej na sejmie w Berlinie, 
jako przewodniczący, A. Nspieralski, 
redaktor „Katolika”, jako bibliotekarz 
J. Szaflik jako skarbnik; osłonkami- 
założycielami: Mańkowski,Koraszewski, 
Bokert redaktorzy, ks. Loas, ks. Riml, 
ks. Engel, ks. Gregor próboszose, dr. 
Smieszehalski, Lewandowski i inni. 
Celem towarzystwa jest wydawań dobre 
książki, zbierać materyały tyoząoe się 
dziejów, literatury, zwyczajów ludu na 

Szląsku, utrzymywać bibliotek* wię- 
kszą i zakładać biblioteki dla ludu_ 
słowem stać się pierwszem i jak na 

teraz jedynem ogniskiem, z którego ma 

się rozchodzić na oałą prowincję ożyw- 
cze ciepłe narodowej oświaty. Temu 
więc towarzystwu oddaliśmy bibliotekę 
wraz z funduszem żelaznym. Oto po- 
kwitowie: 

Bytom O.-azl. 8 grudnia 1802. 
Niżej podpisany zarząd „Górno salą- 

■kiego Towarzystwa Literackiego” z 

Siedzibą w Bytomiu kwituje z odbioru: 
1) Biblioteki, istoiejąoej dawniej w 

Jaasach pod nazwą „Biblioteki polskiej 
w Rumunii”, a składającej się z prze- 
szło 4.000 dzieł; 

2) funduszu żelaznego tejże „Biblio- 
teki” w sumie 7.000 (siedmiu tysięcy) 
(kasków w słocie w f proc. państwowej 
rencie rumuńskiej (rente 5 proe. amor- 

tiseble); 
8) sumy 98 i pół fr. [dziewiędziesiąt 

oŁm i pól frtoków], jako kwoty otrzy- 
manej co ipmdtij „Kaiąiki pamiątko- 
woj Biblioteki poUkioj w Rumunii”. 

Z przejąoiem powytosego majątku 
Biblioteki polakioj w Rumunii 10O0 

wiązujo sią aitej podpisany zarząd: a) 
to ras na rok bądzie zdawał sprawą s 

czynności „Towarzystwa literackiego”, 
przety łając poczytniejszym ozasopi- 
smom polskim sprawozdania do ogło- 
ssania; b) to w rasie rozwiązania to- 

warzystwa biblioteką rumuiaką i złą- 
czony z nią fandusz tolasny odda pod 
takimil samymi warunkami innemu 

towarzystwu równe lob podobne oele 

mająoemu, co „Oórno-ssląakie Towa- 

rzystwo literackie”. 
Zarząd Górno-ssląskiego T o warzy 

warzystwa literackiego. Przewodni- 

czący major „Szmula” poseł na oba 

sejmy berlińskie. Sektretarz i biblio- 
tekarz Adam Napiera la ki, redaktor 
„Katolika”. Kaayer J. Szaflik. 

Po *4mkniąoiu raobunków, rzecz sią 
przedstawia jak nastąpuje: 

Dochód w b. r.: 
Składki ozłonków 
Dochód od fanduazą te- 

lzznego 
Ze sprzedały Ksiąftki pa- 
miątkowej 
Nadzwyozajny [od S. i M. 
z Tomska] 
Fundusz tolasny 

180 fr. — o. 

448 “ — •• 

54 “ — “ 

87 « 20 «* 

7500 •» — “ 

8.178 fr. 20 o. 

Rozchód. 

Kupno książek i czasopism 181 fr. 05 o. 

Oprawa 00 “ 10 “ 

Porto od paozek i listów 05 u 75 ** 

Pomieszkanie 225 “ — “ 

Góraoszląskiemu tow. li- 
terackiemu 7000 “ —- ** 

Tow. „Z^oda” w Jusach 
aa książki i czasopisma 101 “ — “ 

Nadzwyczajne (opakowa- 
nia 1 wysyłka na dworzec 

ksiąlnioy) 50 M — •* 

8.178 fr, 20 o. 

Pozostała jeszcze kasa Żelazna, ku- 

piona przed 7 laty za 200 fr., której 
chwilowo spieniężyć nie moina było. 
Gdy się znajdzie odpowiedni kupieo, 
otrzymane za nią pieniądze ofiarujemy 
na „Skarb narodowy” zostający pod za- 

rządem Z wiązie u polskiego w Szwajoa- 
ryi. 

Przez cały czas istnienia Biblioteka 
polska w Rumunii oieszyła się ogólnem 
zaufaniem tak w kraju, jak na emigra 
oyi. Instytuoye publiczne towarzy- 
stwa naukowe i literackie, księgarnie, 
Ze tylko wymienimy: Zakład Oasoliń- 
skiob, Akademia umiejętności, Biblio- 
teka Kórnicka, Towarzystwo Kasy 
Mianowskiego, Przyjaciół nauk po- 
znańskie, Literacko historyosne w Pa 
rytu, księgarnie 2 a pańskiego, Wilda, 
Gebethnera i Wolffa i inne przyczyniły 
się głównie do wzrostu książnicy. Ja- 
ko opiekunowie otaosali ją powagą 
swego imienia i czynem mąftowie tacy 
jak śp. Karci Libelt, W. Maciejowski, 
W. Sowiński, A. Giller, J. I. Kraszew 
■ki i Żyjący detęd Z. Miłkowski, E. 
Orzeszkowa, Małecki, J. Baudouin de 
Courtenay, L. Jenike, E Callier. Gałę 
niemal dziennikarstwo i setki osób pry- 
watnych z kraju, emigraoyi, różnych 
krajów, a nawet części ziemi, okazywa 
ły nam w najrozmaitszy sposób swą 
Życzliwość, dokumentując tym sposo- 
bem solidarność narodową. — Wie- 
szoie z członków jako najozynniejazyob 
zasługują na szozegółową wzmiankę ze 

zmarłyoh: 
Ks. B.Chwała i pułkownik F. Koper 

uioki, i tyjących J. Ciepielowski i A. 
Tur liński. Zamykąjąo nawą działał 
■ość przesyłamy wszystkim wyrazy 
serdeoznej wdziąozności i staropolskie: 
Bóg zapłać 1 

Z pozostałych członków Biblioteki i 
innych os4b zawiązało slą obecnie w 

Jaasach towarzystwo „Zgoda”, które 
zaeługuje na poparcie ogółu choćby dla 
tego, te ostatni ozłenkewie Biblioteki 
pofwiąeili dla dobra^ publiozaego eie- 

bista zadowolenie i korzyści, jakie im 
dawała ta instytuoya. Z tego tez po 
woda zarząd ech walił dla tego kółka 
kilkunastu ludzi dobrej woli zasiłek 
191 Ir. na sakupno ksiąiek i czasopism. 
Nstomfast musimy wystąpić prseoiw 
pewnej gromadzie ludzi słyoh lub zba 
łamuconysh, na których osele stanął_ 
na sscsąśoie — nie Polak, ale pewien 
Hiszpan prsybłąda, demoralizujący to 
ed dawna fałszywym sooyalizmem a 

raczej komunizmem nassyoh rzemie- 
ślników. Otóft szajka ta bezprawnie 
przywłaszczyła tobie nazwą staraj na- 

usj firmy „Biblioteki polskiej” i „Bra 
taiej Pomocy” w tym pedstąpoym za 

Błłarł#» *ky wywoławszy zamiąazanie, 
zwieść 1 wyzyskać publiczność 
do której jut nią nawet w gazetach 

-LECZY- 

REUMATYZM, 
Przyakrzypnięcia, 
Ból zębów, 
Oparzeliznę, 

NE URALGIĘ, 
Nzdweręteni*, 
W ywichnięcia, 
Odmrożenie, 
Boleści w biodrach. 

Boleści w Krzyżach. 

Pst.^iigtts£l£ftem$fe. 

TRADE 
•Tj 

MARK 
L 

prMdwko w—nikim charo bom 

Pleni, Plac 1 Oardla. 

Tylko w oryginalnych paozkaoh. 
Ceaa 
Cena 
Cena- 

Cent. 
Cent. 
Cent. 

odezwała. Nie do4d aa tem. Stamtąd 
wysila do prokuratoryi tutejszej bez- 
imienna denunoyaoya. której w rzeko 
mą wiarogodnośd pospieszyli utwier 
dsić komitetowoy tej szajki przez ze- 

znania, uozynione w polloyi przeciw 
przewodniczącemu Biblioteki polskiej 
w Rumunii, jakoby nadutył władzy, 
stąd ją wysyłsjąo, a równocześnie mieli 
esoło iądać listownie od niego, aby im 
wydal ksiątki i pieniądze ot szczegól- 
niej pieniądze. 

Prokurator jsdnak, sprawiedliwie oce- 

niwszy podły donos, niedorzeczne ze- 

znała do kosza rzucił, przewodniczący 
zaś Biblioteki odpowiedział im wymo- 
wnem milczeniem. 2soen z tej całej 
gromady nie jest ani nie był w ostatnich 
latach osłonkiem Biblioteki, zaledwie 
kilku i to krótko przed laty do niej na- 

lefteli, reszta nigdy nie troszozyła się 
nawet o nią — wssysoy jednak przy 
rozmaitych sposobnośoiaoh objawiali 
niepohamowany apetyt na pieniądze. 
W imią prawdy i dla przestrogi musie 
liśmy wspomnieć o tem wstrątnem zda- 
rzeniu, 

Końosąo, prosimy wszystkie ozasopi 
sma o przedrukowane ostatniego tego 
sprawozdania Biblioteki polskiej w Ru- 
munii i poparcie wszystkiemi siłami 

Górnoszląskiego Towarzystwa li terać 

kiego w Bytomia. 
Zarząd Biblioteki polskiej w Rumu- 

nii* Prezes Dr. J. Łukaszewski, osłon 
ko wie Dr. K. Lippe, Tytus JłowiAski, 
JE. Beldeyńcz, Wł. Tomaszewski. 

T. Matuszewski, 
1229 8. Western Are. Chicago III. 

MUc* giMtwjM Bodakom nr«J 

Boarding House, 
RESTAURACJĘISALOM 

zaopatrzony uwue 

w doborowe wina, wódki, cygara, iwie* 
te piwo, jako tet 

SMACZNĄ PRZEKĄSKĘ. 

Jan A. Wierzbieniec, 
ARCHITEKT 

wykonnie plany i wazelkie roboty w 
sakrea budowy koioiołów, gmachów i 
domów wohodząoe, po oenaoh umiarko- 
wanych. 
Offloai iw, lST.iaew. aw, 

Ohoaoo, lu- 

TOW. POŁRH 
Gwlasda Zwycięstwa 

Pani R. LAchart, aakr. 
M6 V. Ashland ar. Chicago 111 

<l6ief Azt«rm«r A €♦, 
SSff Noble tfl, Chiemęofni, 

Skład najUpacogo gatunku 
t*wrk i BV«kkVA 

WĘGLI one DRZEWA 
po onaoh aaoHmio najtaAaiyah. 

Książki Kwitowe 
Dl* uśytku Grup Zwiąskowyofc 

* odpowiedniemi rubrykami dc 
kwitowania wnomonyoh opłat, wy- 
•taroaająoe na lat darnino, de 
awMdania w Radakoyi „Zgody” 
Oana egsamplama 10 oantów. 

Przegląd Emigracyjny 
Dwutygodnik 

BkwMiitino Społeczny 
wychodzi wo Lwowie. Redakeya i Ad- 

■“htfzoyi, ni Oaolinska Ne. II. 

Codo roesne i przesyłką 

$2.00 
Preaueieretą i ogłoszenia dla Ameryki 

Półnoenej przyjmuje 
KI. SAWICKI- 

572 Noble Str., Ckioago, Ul 

Pismo to traktuje sprawy wyohodiotwa 
polskiego we wasystkioh krajach; pole- 
o*® setem jako interesojąoe i potyte- 
osoe mająo nadzieją poparcia przez tu- 
tojazy ogół. 

K. SAWICKI. 

Prrmmy caytmć, be to dobra wiadomość 
dla *astyttkich Polaków w Ameryce. 

Goniec I Iskra 
CZASOPISMO ILLUSTROWANE 

wychodzi we Lwowie od lat ezeenastu. 
Posiada niezmiernie obfitą, ciekawą, po- 
ty toczną i patrrotyozną treść, wśród 
której zawsze drukuje zajmująoe po- 

Nikt sic nie znndsi — katdy się pokrzepi, Bądne mu w duszy i na teren lepiej... Zimno nie wieje od „Iskry i Gońca” — 

Do piersi łódzkiej ile promienie słońca] 
Co dobre, piękne, na szpaltach nie zriiaie- 
Dobre pogiaazuse — zie na odlew chlaiole. 

Goniec i Iskra zamieszcza illuatrmoje 
portretowe i dowoipne szkioe humory 
styczne. Wraz z osobnym dodatkiem 
zilustrowanym, wychodzi cztery razy na 
miesiąc. Dla prenumeratorów rocznych1 
i półrooznych, osobne premje bezpłatne. 
Nadaełająoy prenumeraty roczną (4 
dolary), opróoz całorocznej przesyłki „Gońca 1 Iskry’*, otrzymają natychmiast 
trzy zeszyty ilustrowanych Klejnotów 
humoru, satyry i dowcipu polskiego, 
oraz powieść w trzech częściach M. D. 
Chamskiego p. t. Nasse Życie; nadse- 
łający półroczną prenumeratą (2 dolary) 
otrzymają natychmiast tylko trzy ze 

szyty illustrowanyoh Klejnotów humo- 
ru, satyry i dowcipu polskiego. Prenu- 
mera turą przesyłać motna w kat dej chwili; numera z początkiem drukują cyoh aią potieści przesyłają sią bezpła 
tnie. Prenumeraturą z Ameryki najdo- 
godniej przesyłać dolarami papierowymi 
w listach rekomendowanych, lub wre- 
szcie przekazem pocztowym pod adre- 
sem: 

Administracja OoAca i Iskry, 
LWÓW, [Lemberg] ulica Kraszewskiego 1. 28. 

Europa — Anstrja — Galicja. 

Eleonora Muszyńska. 
(DOKTORKA) 

dyplom doktor. wuyMkfch chortłb koM. 

dTcmaym kolegium idil«U Ukcri ikuurdTwunl 

^Ł5gts«a^g^asya.-K“: 
■tjKSs ssssr r»«5iSi.“£s 
MSi£WX3Ł-S^^"* Mt« knyta II w piwek I nuutTn. 

GODZINY OPISOWE 
od 10 oj rsoo do 12-ej od 4 ej do O-ej wieczorem. 

Ofis: 800 EHviiion Str. 
SOUTH BEND, IND. 

W. F. Seyera Balsam 
om chorobę płuo jest najlepszem, naj- 
pewniejasem i najbezpieozniejszem lo- 
karttwem na wszystkie choroby gardła 
i płuc, na kaaael różnego rodzaju, dy- ohawioę, zapalenie gardła, febrę płuo, 
modry kaazel, krop, plucie krwią, wy. 
ailająoe a krótkie oddyohanie, na su- 
choty i dokuczliwy kaazel. Cena 50 o. 
i 25 o. Przyrządził W. F. 8et*ra w 
Cedar Rapida, Iowa. Tego oaUamu 
dostań można we wazyatkioh polskich i 
ozeekieh aptekach. Skutki tego bal- 
MMi 

Ob. W. F. Serera, Cedar Rapida, Iowa. Pański Balsam okazał się praw- 
dziwym środkiem do uratowania tycia moioh pięciorga dzieci. Dwoje umarło 
nam, onooiaż miały najlepezyon lekarzy. Zaniechałam rady tyoh lekarzy a Seyera 
Balsamem uratowałam moje pieoinro 
dzieci przy życia. 

HtUna Konimhoma, 
Yining, Iowa. 

MA iPBZEDAŹ 
Dwa nowo wybudowana Dom y wru t 
Lotami. 

Taki* nowo wybudowany 
# 8ZTOR 

Badrnok 2 piórowy, w o*ad*i* Sobła- 
■ki Park, Wwt Hammond, prcy koloi** 
I* Iw. Andrraja. 

Dobra apoaobnotć dla groearnlka lab 
raadaika, gdy* takiaro attadn tam ni* 
ma, a Polacy samuMckali, do innaj na 
rodowolci po towyy oodaiaoni* 
iM aą laoMMi. 8prs*dam tanio pod 
priyafcjpimmi warunkami; lab tal wy* 
dalarlawif takowy. 

ST. PLISZKA, 
v'14 lawaid Ara. 

Kagalmaad P. O. 

WTELKJ 
SKŁAD POLSKI 

GOTOWYCH UBIORÓW MĘZKIOH 
tiKO 

Bielizny. Koszul wierzchnich i spodnich. 
•Imlermyktw, finwatek, Kapelanów 1 t, |k 

w7^*,jł w*«*lki* obstalanki podług miair i nujnowusaj 
P* >»JFr*T*‘^pmej8ry°h Maaoh. Rdwiial wysyłam gotowa ubiory w 1 

idą ■uua,«yok miast, atósowuiu do listowuago porostLmenia da, PI 
próbki matoryi, a któryek skoaoia mio4 ubiór srobiooy. 

K. DORSZYNSKI 
oyO Milwaukee Ave. Chicago, UL 

Oglowenle. 
c^°®“ JfW* ©g»*«zo«ie w ja- ? ^J-cn 1 czasie, pisz do Geo. P. Row.U * Oo., No. 10 Hpnioe 8C, New 

K^T' ,kto P<>trM»b4je Infonnacyl 
“T u-*1?1* •tfoezeA.najleplej Mbl* 
gdLku? „BookfocAdTe 
zawierająca 808 stronnie. 

w Izie- 

-&aśZ&. 
Ceno jednego do- 

!****. yj^l* d< pocztą h odebraniem nale- 
tytołol. Zawiera apla zebrany akuratnie a 
American Newspaper Directory wszystkich nąjlepesych pism, podaje Uczto, ick abonen- 
Ww I wszelkie dane tyczące u, ceny różnych ogłoszeń biznesowych. Adreas Rowell’s Ad- 
▼wtlsln* Borean, 10 Sprooe Sc, New York. 

S. F. MALICKI. 

Polski Kabawaniarz 
-MA 

•kład trumien 
najtańasej cenie. 

do pogrsebów. Wynajmuje Ukto po- 
wo*j na wewU, bale i praejaldzki. U- 

■kora, a oeoy umiarkowane. O 
łaskawe względy uprasza rodaków. 
fC. w. rrr»i 

*' 
76IW I7IHSTB. CHICASO. II. 

TKT.KFOW 807a 

MAX A. DRZYMAŁA 
(DREZMAL) 

Polśki Adwokat 
Praktykuje w wnystkica wyltó i poleca 'Rodakom swoje nałny 
w wszelkich sprawach prawnych 

oiriaa, •• maorouraii błock. 
IC3 AaaOalph CHICAGO. 

Mieszkanie, 1260 N. FUlrted et, 
nuroa Mo. mii. 

M% *4f. La Buy, 
Sędzia Pokoju. 

18$ WEST MADISON ST* 
rćg Hakted Street. 

Chicago, - Illinois 
Wykonywa wszelkie prawne papiery 

udziela równie* prawnej porady. 
* 

Biuro prywatne znajda je się *81 MD 
wsakee are. 80x8* 

CHOROBY OCZNE 

DOKTOR DEAL, 
OKULISTA. 

Lmsj iknUoinit wszelki* nptltnla 
^ątr*%o* ^ b,"k* o- 

W letiia ikiUesu praktyki « Cfciagt 
Zapytajeie si': 

KATAR KURUJK 81Ę. 
Bióro w gmachu teatralnym Me Vio- 

kera, 84 Madison 8t- Pokrtj 44_ftte 
piftro. Godziny ofisowa ód 10 rano do 2 po południa. 

F abryka ram do okien 
KXW1, KIIII1C, MLMNCI SdtMW 

A. DIETSCH k CO., 
dŁjT" 

2 Loty z Domem 
tank) do sprzedania w polakiem mieśaśe 

..GOSTYNIU” 
Mam takie w najlepszy oh miejsoaek Loty, które postanowiłem sprzedać ni- 
tej oeoy i wartcśoi. Warunków kapną 
moina siedo wiedzieć a Dr. Fr. Kkow- 
•kiego, 108 W. Dirisian aL ChioawoJDL 
albo a właściciela Wład. Pomoraiu Go- 
•tyfi. P. O. Downer Grore, Da nawę 
Go- I1L 

B. STOBIECKA, 
Praktyczna. Lekarka aa im) 

‘489 MILWAUKEE ATK. 
Leczy takie wszelkie inne choroby 

• 
*1 

uu yrrrn* pooaiua »ioaonr»(fo tdr«i< 
<7*1 «wi»eł)( »t. I pmX 

B. Btokleeka, 
489 Mtlwaokee arenne, Chicago, III 

Leon Moszczyński 
budowniczy 

KONTRAKTOR 
wytsbia plan/ 1 podejmuje bodowe domtw 

po aajtabaaej zenie. 
PolMe równlei Rodakom twój 

8ALOON 
^•opatrzony us wyborne napoje i cygmm 

1087 N. Robey HU 
CHICAGO, - ILLINOIS. 

HALA do zaba*o wesół (. p. 

Sz. Publiczności znuna 

-+MHAŁA.K+*- 
SCH0ENH0FEN’A. 

U NO IllWUkM 1 AlUu4 Itml 
■ostała obecnie przebudowana i — 

POWIĘKSZONA, 
tak, h od dnia W Grudnia rb. bqś> byd wy nątetą szanownym towarzystwom do zabaw 
publicznych, tudzlei do przedstawień tnsUal ^bok tej hali jest pokój jadalny bufat (bara), Ukto jsst J ł 

■lMjiu kala U ukv weaeliyek 
towarzyskich 

bardzo przydatna. Nareszcie se do wyaa> 

macy^ udzieli w efiaie tegot budynku m 

Antoni iehnaldt, 
m rogu Milwaukee 1 Ashland Ara* 

CHICAGO, ILLINOIS. 

łtyt-łS*0 ^a*trow*n* utnphao humory- 
,^m«vr 

wy«boda we Lwowie od lat siedmiu natrę- golanuej dwa rasy miesięcznie (1 I l/5) ł 
°dn»ec*a zię prawdziwym humorem i wybór- 

cznyoh. Kto sie choe z&bawić, rosweeelldl 
pouczyć, niech rapr-numeruje ,,$miruan' który Bamieesoaa nowe dowcipy, Trneote wierne, humoreekl 1 satyry. 
_J2**[^* M^śe kolorowane i odbita w stawnym sakiadaie artystycznym A. rzysalaka we Lwowie. 
_ Calapraea polaka a znała „Smlww jako najlepaze pismo humorystyczne polakla 
redagowane w duchu prawdshrie polakim 

h*'m: 

Do „&nifusa" jako beapfatny dodatek do. 

rAoi^ue” wynosi: W t aserycia: rocznie 8 dolary. 
p™..—« 4SSBS5 

__A—»ya — ttaŁeya. 
Dr. Bonker’a 

STRUP PIERSIOWY 
akutaocna lak ant wo na 

iaiiqkl«al«, ka«Mi i waitikla ektrakf I fartfia. 
n»a pomo- gło. Flaasaosk'na prób* da jam 7 darmo. 

ZWyyrf. . liAoW. . wjml^mr 

J.H,Xelou)*ki 
fabrykant. 

706 MILWAUKEE AVKNUE 709 
IIL 


