
Nowiny Amerykańskie. 
Skład gabinetu Prezydenta Clere- 

land: Sekretarz Stano, Wal tar O. 
Oraahaa; Minister • karbu, John O. Oar- 
liala; Minister wojny, pułkownik D. S. 
Lamont; Minister spraw wewnętrznych, 
H. Smith; Minister marynarki, H. A. 
Herbert; Jenerałny prokurator, R. Ol- 
nay; Jenaralny poosmistrs W. S. Bis- 
sell; Minister rolnietws, J. S. M ort on. 

— W Stanie Mississippi dnia 8 b. m. 

straszny huragan zniszczył zupełnie 
miasteczka Marion i Toonisuba, okolioa 
przedstawia obraz strasznego spustosze- 
nia. 

— Z Rahway, N. J. donoszę, fte dnia 
10 Marna o godzinie 8mej rano, nastą 
piło trzęsienie ziemi, w mieśoie i oko 
liey szkody s| znaosne; ziemia się trzę- 
sła a łoskot był podobny do wystrzałów 
lioznych armat. 

— Otrzymaliśmy pismo „Jutrzenka”, 
wydawano w Pittsbnrgk, Pa. nakładom 
Akoyjnem, wybrani: prozy don tom A. 
Wiśniowski, kasyorom Dr. L. Sadowski, 
sekretarzom Z. Chrzanowski, redakto- 
rom M. Chrostowski. Prenumerata „Ja- 
trzonki” rocznie wynosi dolarów dwa. 
Pierwszy numer „Jutrzenki” przędą ta 
wia sią bardzo dobrze. 

— Oddział VI Wolnych Polskioh 
Krakusów w Brooklynie urządza Piknik 
dnia 17 Września 1808 w Cypresa Hill 
Park. 

Moja matka cierpiała bardo na kaszel, 
po uiywaniu przez krótki ozas Dr. Au- 
gusta Koeniga ham burskiej herbaty 
piersio woj została wyleczoną. — J. Bo 
gard, Jr„ Richardson’s Landiog, Ky. 

Wiadomości Miejscowe. 
Mistrz Ignacy Paderewski w trzech 

konoertaoh zachwycał słuchaczy, ogro- 
mna sala Auditorynm pomieścić nie no 

gła pragnącyoh słyszeć niezrównanego 
artystę. Ponowny przyjazd do Chicago 
spodziewany jest na 11 Kwietnia r.b. 

* Polska restanraoya na Wystawie 
będzie otwartą z dniem Igo Kwietnia. 
Konoesyę otrzymał p. Henryk Łubień- 
ski. Wybudowanie powilonu i urzą- dzenie reatauraoyi nastąpi przez spółkę 
akcyjną złotoną % samych Polaków. 
Restauracja będzie w środku placu 
Wystawy, obszerna sala na dole będzie 
pięknie udekorowaną godłami narodo 
wami,herbami miast poLskish i portreta- mi Kośoiuszki i Pułaskiego. Na powi- łonie powiewać będzie chorągiew polska obok amerykańskiej. Budynek jest 
piętrowy długi stóp 90 szeroki 60. 
Jednooseśnie przy stołaoh zasiąść moie 
pięćset osób. 

* J. I. Migdalski otworzył dnia 
14 b. m. polską drnkarnię pod No. 776 
8. Ashland ave. róg W. 17 ulioy. 

* Dr. Kossakowski, współwłaściciel Apteki przy Noble ulioy, ogólnie tu 
xn*“T • szanowany w sferze jako prak- 
tyozny katolik, przeniewietył się „A 
menoan Ex press Company** na sumę dwóch tysięoy dolarów, — omychnął do Kanady, wyśledziony tara i ujęty 
przez detektywów odstawiony został do 
Chioago. — Cói na to powie ks. K. D. 
który tak marsy o okradzeniu i orny- ch ni^ci u do Kanady, fte tam nie będzie 
bezpieczny i władze go wydadzą. 

* Czytamy ogłoszenie w „Dziennika 
Kbioagoskim” podpisane przez Rektora 
kościoła św. o taniała wa Kostki przy Noble ulicy, te z powoda natłoku cboą- 
groh się modlić w kościele, wyjednał u 
Władz Dnobownyoh, z zatwierdzeniem 
Władz polioyjnyob, te tylko ci będą do 
kościoła w puszczani którzy będą mieć 
karty dot walające wstąp do kościoła 
Winszujemy dobrego handlu, a nie za. 
■drośoimy ohoiwośoi zamknięcia kościo 
ła św. Trójcy. 

* Odwiedził Redakoyą Zgody p. B. 
Dałkowski, redaktor „Kuryera" z Tole- 
do, który przybył w oclu zakupienia potrzebnych maszyn. 

* **•“ Pk>tr Binkowski, znany poi 
■kiej publiczności jako dobry Bistra 1 złotnik, mieszkał przy 

zegar 
Noble 

domu wła ulicy, — praeprowadził się 
ełejf0 No. 888 przy W. Chicago ara. i 
n« pierwasem piętrze okna od froeta, prowadzi swój interes. 

* Bracia Willaod, Polacy, załotyli 
pod No 002 Milwaukee ara. ■Wad ka 
fwhiasy i bielizny dlamąśosyau i chłop- ców. Rodacy I Popierajcie to przedaie bioratwo, gdyt u Rodaka aa wam rzece 1 
nsj doznacie usługi. 

* Rodak nasz pan Bruno Neuman 
pracuje w składzie garderoby męskiej 
u Charles Ahlawede, róg Milwaukee 

Noble i Km ma ul. Rodacy kupa j%c tam liosyó mogą na skorą i rzetelną osłUM. Szczegóły w ogłoszenia na 
■tronie 8ej nassego pisma. 

* Odwiedził Bióro Rządu Ceutr.. 
Redakcją Zgody i Biblioteką ob. Fr. 
Kozłowski, sekretarz grupy 115 z Ha- 
mletom, Pa. 

* Dnia 19 bm. o godt. 8 wieozorem, 
w Czeskiej hall podlić. 89-84 Emma 
ul. odbędzie sią koncert p J. H. Oapek 
i towarzyszeniem orkiestra cueskiej, na 

odegrany będzie marsz 
tZwięaku Nsr. Frf. 

Jedynie 
rprawd«iwy Importowany' 

E0TWICZJT7 
Pain Expeller 

jeet 1 będzie 

REUMATYZM 
Kłucie, Influenzę, ból 

kolki w boku, ból pleni, hua-’ 
'nie, nenralgię, wywichniecie ltp. 

idiiMi klDOWiŁ Mfltani iłnnJ ęKCTJACIUircIlOETCH5^-] 
MłdolwladcMjck I 

MfenJe^nyltawr a 

kF. Ad. Richter & Co. 
17 Warren nl., 

NlcW YORK. 

|29 
medali 

Zdobyło to lekarstwo na wy- 
stawach. Domy w Europie: 

■agj* 
ŁlMk sfer IVW- hn»»iv. V. miwdatii I 

WISOE5TTT WAZA., 
(dawniej i. Mtomenwikl,) 

607 Noble Str. Chicago, Tli. 
poi MA swój 

Haloon Polski 
taopatraony w najlepsi* wina, wódki, 
cygara i zawsse iwieie piwo. 

HALA do posiedsefi. 

Driewcięta 
•ca a familii layytirtiUcli jako stotooa 
Beoaagólnia ft wiato pray byłym dalawost nom 

Europy mogą dać miejsca sarna, Pani 
L. 8A WICKA, strgcaarka. MM Cottag' 
flww asa.. Chicago. III 

I, Krakowski^ 
154 W, Dtrlslii il. rtg Hilt m. 

CHICAGO, — — — ILLINOIS. 
Potocft łaskawym wsgiądom 8a. Kodaków twój 

KORA USŁUGA 
wyhoras wina.wódki. Cygara I zawsze 8' 

DR. PIOTRA 

GOJMOZO jest uważane aa Rno a najlepszych lekarstw tego nSPWWln rWaaaaa W... ..A.t -_■_a_. 7* peryodu 
wolność. 

Oczyszcza krew. nadaje odnowiona ty 
wykorzenia zarodki choroby a ciała, 

**f K° tego, że wszyrtkK 
znajduj j ale w dobrym aUnie dodźlałaj dycyna jesf przygotowany z pi 
rośnych gatunków lngredyencfT^gTSwni^^^?? 

do działania, ile- 
praeaało trzydziestu inkAw lngredyencyj, głównie a rc rĄtaych pkMa —___ w •'innego królestwa I Dyla znana 1 w uśycłu przez 

przeszło sto lat Używano ja z wielka korzyścią w wszystkich ogólnych teraźniejszych dolegliwi 
es*i ks i?" ■~“3m ■ 

SS. HZ7- £*«=“ Zł"- w.. .T1 jrr.. * "t zsoiegnwosci watro- by, Zółclowośó, Żółtaczka, Reumatyzm, Wodna puchlina. Trudność trawienia. NImiowkaU n„ 
w 

a. a » M*i,*s." ■ ff Ki II8 
puchlina, Trudność trawienia. Niestrawność. Go- 
H*?*®.. Bóia. Pryaaeae, Febra! ograazka, Szkro- 

" .Z,Trrót «*“w3r’ 1 *• d 

wlaaty, którzy używając je, zostali wy' wodowani przez wdzięczność dla doi 
MJ 1 Ich współtowarzysze_ nyść, dzlałajf jako jego agenci w ten sposób mo- 

af Ko dostarczyć ludziom cierpiącym w oddaleniu. 
jlsst nieocen łonem jako lekarstwo domowe a mianowicie w miejscowościach położonych bardzo daleko od lekarzy V aptek. Lekarstwa tegs ntr Biożna dostać od aptekarzy, 

•co.^ych agentów. Jeżeli nie ma agenta w 

sąsiedztwie, piszcie po bliższa szczegół; 
Dr. Peter Fahrney. 

118—114 8. Hojm Ats., CMćśgo, Ula. 

lecz tylko o<f miej- 
uta w was 
tegóły do 

3h Dniach. 
* CHICAGO. 

Jasa*?' 
Bilety dla 
Turystów tak są 
Po przystępnej 
Cenie, jak nigdy 
Przedtem, 
Mogą bjó 
Uzyskane z pełną 
Informsoyą na 

Prolbą do Gity 
Tioket Offioe: 

OŁtBE ULICA, 
CHICAGO. 

wM*»r Ja4al- 

iłlitką. 

Wa®aay ka 
wiola® sypia. 
■«, rkwalet wa- 

M*mj 41a tary* 
•«*w 4o BA IV 
FRANCISCO Sam 
saalaay. 

Pociągi o4efco* 
4ią a Ckleaga 
e®4sleaal® kolo* 
lk* 

North-Western Linę. 
Obioago k North.Waatarn Ry. 

JELarOl Stein, 
tawmdM w 

eiflkirynM »«w*ak|. 
ilanatwe BaMbl a Barki 

4* M»«rl«ala 
WmUI«t> ro«M)a baUrya I di wonkl BipnwU Z%- 

mAwiaalł prarlmo)* UkM lirtownl* 
500 NOBLE Su, CHICAGO, ILL’ 

Bałt Bal! Bal! 
Towarzystwo 

Synów Boskiej Wolności 
pod optaką Iw. Kazi miana Kr. P. 

Grapa 82 Zt. N. P. 
w Buffalo, N. Y. 

na pamiątką dśmiolatniago iztmonia a- 

rządza Bal w Poniadcialak dała 
3 •© KWIETNIA 1808. 

Do Iłotoay) adrialo apraajmio zaprasza 
Koinnr?. 

Charles Ahlswede, 
WIELKI SKŁAD GARDEROBY DLA MĘŻCZYZN, 

MŁODZIEŻY i CHŁOPCÓW. 
719—714 Milwaukee »ve. róg Meble 1 Enma nL 

Odbieramy codziennie najnowsrej mody I kroją 
OBRANIA WIOSENNE jako to: PALTOTY, SPODNIE, KAMIZELKI! 

ela*anokie 
w; i, oruuniU, KAMIZELKI i wszelkie w uba garderoby męzkie^wohodsąoe przedmioty i sprzedajemy ta 

Równie! twraoamy uwag) na naas ikkd zaopatrzony w największy wybór gotowych J * 

UBIORÓW dla CHŁOPCÓW 
przystępujących do pierwszej komunii świętej. 

ciernego, n io b i • ■ ki ago, fioletowego itd. koloru. 
Gładkie i brąftkowate czysto wełniane obrania do zapinania ds jeden lab dws rzędy po • 

5,oo, 6.00, 7.Ó0, 8.00, do 12.oo dolarów. 
Naas departament KAPELUSZY i CZAPEK jest największy jaki się snajdnje na Mil waukee swe. Zadaniem nassem jest sadowolnió się małym łyskiem, a 
sprzedać wiele, zatem kaidy kupujący u nas przekona się to ceny ——ę u 

najnitsse, dobry towar, skera usłngs. 
BRUNO NE UMANN% polski expedyent, 

specjalnie zaangażowany aby Sz.Odbióroy mogli się rozmówić po polsku, osła- 
*7 10 1 “Przejmie kstdemn, a byłoby nam przyjemnie abyśmy doznawszy 
poparcia mogli dać zajęcie Polakom w naszym składzie. 

^" trwania Wystawy światowej w Ohieago. urzą- 
azm miej podpisani wygodny i dobra© saopatrsony 

Hotel pod nazwą 

„Columbus House” 
na rogu DESPLAINES i 12-ej uL, Chicago, 111, 

W tym Hotelu jest restauracja i pomiessarenie na 160 łóżek 
a wygodami jak: golarnia, kąpiele i pralnia W restauracji snai- 
dują się najlepsi© potrawy i napoje, a każdemu gościowi poaosta 
wionem jest dowolnie samiesskad i bez stołowania się. Ceny na mieszkanie i stołowanie są mierne. 7 

„COLUMBUS HOUSE” znajduje się blisko drukarni czeskiej „Svprnosti i ,;Amerikana”, jest w najlepszym miejscu od Wysta- 
wy światowej. J 

Hotel ten przeznaczony jest do przyjmowania czeskich i po- bratymczych narodów — ażeby przybywający nie wpadali w ręce rozlicznych oszustów, a zawsze mieli w hotelu potsebnego doradzcę. 
Ponieważ .spodziewać się można wielkiego napływu gośoi pod- czas wystawy światowej, przeto byłoby pożądaoem, ażeby każdy zgłoaił się przed czasem i zamówił miejsce piśmiauie. 

J 

Berta, właściciel reatauracyi. 
Schwnrti, właściciel hotelu Oolumbua House 

213—215 W. 12th Str., — Chicago, 111 

W 

South 

Ohioago, 
posiadamy 

równio! 
na 

•kładzie 
obrazy 
religijno, 
biatoryozno 

oraz 
ramy. 

JEDYNY 
POLSKI 

R. HELLER, 
dyplomowany w Wiedniu 

608 BUu ItUrnd om. Chicago IU. 
TaUfoa H. Ciul UB. 

Były watarynar* auatryaokiej armii. 
Ordynują od 4 taj do S-tij 

w Aptece y«4 Białym Orim, 
015 Nobla nl. róg Bloaa. 

ISMnWMtMi 

ST. POPEK 

Saloon Polski 
saopatnany w doborowa 

WOIA, 
WÓDKI 

iwiBiiyiwo 
I OOBBB CTOABA. 

Odmmyut hala do pocUdccA 
Hala na Zoromadnmia, 

•obawy, i Lp. 

róg Front i May uL 
OHIOAGC, UJ. 

Antoni Lutownik, 
589 ZHchton Sir. Chieaęo, lU. 

SALOÓrTpOLSKI 

t 

Dr. ▲. Zj. de Souohet 
P*k«)«: ■ I n w Me Ttatar** Th«Mr« BMg OMm« 1 

WIELKA. 

Pracownia Krawiecka, 
.. Wykonujemy obrania nm obetalankl po- dlag nąjnowtMj mody 1 po cenaoh nader u. 

nurkowanych. Modna « na. takśe dartŁ 
!£J£S*T2!*2?*** ' •*>»*“*• krawatek i t p. 

Zaoranamy Szanownych Kodaków, aby prayaau przekonali aiq 7 

^ A Hoeller, 
No. 1616 C**« Are. 81. Louis, Mo. 

.Jedźcie z nami 
NA WIELKĄ BEZPŁATNĄ 

WYCIECZKĘ Z MUZYKA 
możecie obejrzeć naszą krćlowę przedmieść 

BLUE ISLAND PARK ADDITION 
sDO—. 

WEST PULLMAN. 

Łota tylko 325 Dolarów, 
Dziesiąta częóć gotówką, resztę po 5 dolarów miesięcznie. 

Utitz, Heimann £ Co., 
l«b oMtffmjMyoh agentów: ii. 684 No )«wiki Noblo ul. 

*wlt 4M M Wf Ualty BTf. 
70 DEABBORU ftTB. 

I* 668 W. 16* 
Mmi 

po pohML i 
oóakM ■ dwom kold Ohimgo, Roek Taiand r<W Pullo \r%. I v»r Rn* 
o. —Np*** «»*•*: £V t8, 44, 47 aUoy i 

■ «1. O *t 
o S JO po 

N. L. PIOTROWSKI & A. G. OICUS 
ADWOKACI 

Pnktjkafc w watratkioh aądaeh. Egzaminują ABSTRAKTY. Wyrabiają PEŁNOMOCNICTWA (Vall«,aohty) i ściągają piaaiąd.. . atarago kraju i »• 

wjpUyeaają pWądN na właanośoi. 
Ofliee:84 — 86 La Balie Str.CkleagMIL (■«)*• pifooJRoeM 681. 

-- 
tllT LA.UUL 8TR. Talefoa; 4007. 

DAHLMANN & MALINOWSKI, 
NOTARYUSZE PUBLICZNI 

567 MILWAUKEE AVEn CHICAGO, ILL. 
Sprzadają motl, wypoftyosają planiądza,. pośredniczą w dzierżawie. ZabM- 
piaosają od ognia. Sprzedają karty okrętowa po najtaiasyoh oanaoh w luizfria 

Zabezpieczają na tycie. 

świętej w pomy ślnośel 
Wl««uUjąej w rozwijaniu 
NleirówMiy w poloienla |i“< Hammond 

Największe miasto fabryczne kolejowe 
• • • • Jfc^ST • • • • 

HAMMOND. 
Najlepsze miejsce do kupowania posiadłości, bo pewne, że wartość pójdzie w górę. W 3 la- 

tach zarobicie więcej na tjch lotach, nni*ali 
pracą w 4 latach. 

.N* “w““ *> •oWywityi. gdrf. mi, _ 1^1_ 
okrfta nią doohodmą i gdzie mkimr siani tyle 

lob dwie koleje. gizie żadne -^ ko. 
mztaje, ile wy u lożą płacicie i gdzie nie me najmniejszej to loty te 
moi me 20 lat w górą nie pójdą. 

7 

Jeieli wam jaki agent powie, to inne mtojooe jest lepeee niż Hammond, bądi- cie pewni, to jema nie ohodsi o wesee dobro tylko o iwą 
L"-* 

Nie wierzcie nikomu, ale 

przyjdźcie sami na dworzec na Polk ulicy 
w niedzielę rano o godzinie 10:30 m. 

lot7 w Hammond zobaczyć, a bądsieoie zadowoleni, to mówft. 

O. H. BROOKS Sc CO., 
Chicago, 111. 803 Tac oma Building, 

w « Agenci: A MAJEWSKI, 084 Noble Street Mai Barański, 687 Noble Str._Jen Adamówki, 625 Noble Btr. 

Śliczne West Pullman 

Loty ic Wie#/ MhtUman 
Najlepsza apoaobnoM do kupowania realności w Chioawo potno wał ta lot* ■». bko pójdą w górą. Jeieli me wierzjoie, wyjedioiei nami aobaesyó fabryki.” 
SulT!.* '*’ °*“-“tow* 

Loty od $350.oo do lOOO.oo 
dogodD* 

WEST PDLLMANN LAND AS80CIATI0N 
108 DEARBORN ULICA, — CHICAGO, ILL. 

* 
Po blitaze szczegóły i wolna bilety zgłosić aią do: 

C. 4MTOSZEWWKIEOO, Agenta. 


