
Wiadomości z Zagranicy 
W Sofj*, w Bułgtryl, uwiązane ao-' 

stelo stowarzyszenie polskie s raozej 
Instytuoya skarba narodowego polskie- 
go. Sprawozdanie z rok a 1802 wyka- 
żą je stan skarbo jak nastąpaje: przy- 
chód pozostałości z r. 1801 fr. 648,50, 
w roku 1802 wpłynąło do kasy u skla 
dek obowiązkowyoh fr. 525.05, z do- 
chodów nad wyczaj nych 215.40 fr. 
Rozchód: wysłano dnia 81 lipce r. b. do 

oentralnej kasy skarba narodowego fr. 
040.; w dniu 15 grainia fr. 300 Po- 
zostałość w kasie wjgotówoe 80.85 fr. 

Oprócz tego {zaległe śol w składkach 
regnlarnych wynoszą 850.20 fr. 
□ Do zarządu tej instytuoyi wybrano: 
przewodnios|oym B. Aur, zastąpoą ts- 

goi A. Tomica, raduymJjL. Korwin, 
skarbnikiem J. D^rowski, sekretarzem 
M, Woronowicr. 

— Metropolita Klemensów Tirnowie 
miał na urodziny księcia kazanie w ka- 
tedrze, w którem luiuaść prieoiw księ- 
cia i rządowi podburzał. Po nabofteA- 
atwie pociągnął wielki tłum przed pa 
łao arcybiskupi i wjałał deputaoyę, 
która arcybiskupowi oświadozyła, ^te 
lad żąda aby na przyszłość tego rodza- 
ju kazać zaniechał i tylko na naboteA- 
stwie aią ograniczał. 

— Berlin. Jenerał Loe powrócił z 

Rzymu i był zaraz u Cesarza na audy 
enoyi. Jenerał Loe był w Rzymie 
przedmiotem a z oz ogólnego wyróftniania 
we a azyatkich kołaoh watykańskich. 
Papież, który mu udzielił dłuższej au 

dyenoyi prywatnej, wyraził mu wielkie 
swe zadowolenie i gorące podziękowa- 
nie za żyozenia i dary oesarskie i wrą- 
ożył mu własnoręczny list prywatoy 
dla oesarza. Kardynał sekretarz stanu 
Ram poiła odwiedził jenerała osobiście 
w jego mieszkaniu, aby mu wrąozyć 
dekoraoyą do orderu Ckrystuss, który 
Br u Papież raezył udzielić. 

— Wiedeń. Trybunał kasacyjny po- 
twierdził i co do wymiaru kary wyrok 
krakowskiego Sądu przysięgłych, któ 
rym Hendiger, znany ze skandalicznej 
swej sprawy całej Polsce, skazany zo- 

stał na 10 Lat ciężkiego więzienia. 
— Anglia buduje w r. b. znaczną 

liczbę statków wojennyoh wskutek tego, 
te Stany Zjednoczone wyasygnowały 
snaosne sumy na polepszenie swej flo 
tylli. W r. b. angielskie ministerstwo 
wojny przystąpi do wybudowania 4 
ariel kich panoerdików, 4 krej serów, 12 
szybkopływająch krej serów i 28 torpe- 
dowoów. 

— Nowa fabryka prcohu bezdymne 
go powstaje we Włoszech. Nowa fa- 
bryka stanie w Fon tana Lis. Proch, 
który tam wyrabiać będą, nazywa się 
„ballistid”. 

— W Madryoie wybrano wszystkich 
republiksfiskich kandydatów; Madryt 
wyseła tedy do Izby deputowanych 6 
republikanów i 2 monarchistów; pomię- 
dzy wybranymi republikanami znajduje 
się Zorilla. Castelar został w Sewilli 

wybrany. 
Przy wyborach przyszło w rozmaitych 

miejsoowoioiach do zakłócenia spokoju. 
W Almeria polioya rozpędziła grupę 
ludzi, którzy nieśli na przedzie ohorą- 
giew republikańską; w Nara de Rey 
został ciężko poraniony pewien kar lista, 
który zawołał: „Nieoh tyje Don Car- 
los!” W Walenoii rozbito urny wy ■ 

bor o ze. W Saragossie przyaresztbwano 
kilku wyboroów z powodu handlowania 

głosami. 

PMiiklwule. 
Stanisław Szozawifiaki rodem i Prze- 

myśla w Galicy i, a profesyi azewc, przed 
aześoiu laty wyjeobał z Newark, N,J.— 
Potrzebuje o nim wiedzieć s powoda 
spodka mejątka w Europie. Ktoby 
wiedział o pobjoie, lab oo aiq stało s 

Słaniaławem Szozawifiskiem nieohaj ra- 

czy pisać adresując 
Stanisław Zdziebłowski, 

24 Bedford Str. Newark, N. J. 

DZIESIĄTY ROCZNY 

BAL! BA L! 
Towarzystwa 

P. K. JAN III SOBIESKI, 
Grapy 18 Zw. N. P. 

w Paterson. N. J. 
odbili# się w 

Rehnetsen Hall 
przy rogu Ellison I Prospeet ulicy. 

ar Pmtfl4iiałak, 17 Ewl«tcU'M 
W stąp od osoby 26 0. 

Początek o godzinie 8 ej wieczorem. 
Muzykę prof. Suszyfiskiego. 

Do licznego współudziału zaprasza 
Polonią z Patersoo, Peaaeie i okolicy, 
jakaajuprzejmiej. KoMiTrr. 

W' jeaynie » ^ 
prawd*! wy importowauj' 

KOTWICZNY 

meaB; 1 

Y zdobyło to lekarstwo ntwr- 
suwach. Domy w Europie: 

Bodolatadt, Łoodjn, WtadU, Tn 
tordam. Ahona, Narom bers, K< 
IJnalr Sr I hntalW. Na •nnn 

Do sprzedania! 
W polskiej osadzie odległej o 0 mil 

od dwóoh linii kolejowych przy głów 
nej drodze jest do sprzedania. 

Salooni3Akry 
cierni z budynkami. Dwupiętrowy dom 
(20x80) z przybudowaną k uch uią( 15x20) 
halę do tańoa i zebrań (80x04), Stajnia 
zajezdna (22x80) lodownia, studnia z 

dobrą wodą. Własnośó jest połotona 
o 200 kroków od kościoła polskiego, 
>(dzie stale mieszka ksiądz. 

Po blitsze inf jrmaoye i warunki zgło 
•ić się do: 

If. Kaszyńskiego, 
PONIATOWSKI, Wis. Marathon, Co. 

PRZEDSTAWIENIE 

GIMNASTYCZNE 
.Towtnyitwa 

Sokół Polski No. II. 
odbędzie się w 

Niedzielę 9go Kwietnia 
1808 roku 

^Hali Czeskiej 
32-34 Emma Ulica, Chicago, Tli*. 

PROGRAM. 
1 Oddział Towariyrtwa, przedstawienia Da konia 
X Towarzystwo sokół Czeski, na drąsku. 
>. Towarzystwo sokół Pola Ho I na bary ero* 
4. Sokół pojedynczy a oddziała, salinie drócianej. 
I. Oddział Towarzystwa Uczni, przez kozą." 
• Oddział Towarzystwa, aa bary erze. 
7. Oddział Sokółek Polak.cb od Tow, proste przed- 

stawiania 
X Towarzystwo tokół Czeski na baryrrze. 
9. Towarzystwo sokół Polaki No. 1. na konin. 

10. Oddział Towarzystwa Uczni, na bary er/e. 
II. Oddział Towarzystwa, na drążku 
IZ Oddział Towarzystwa, skok w dłut 

kata otwarta u f?odz. 7ej wieci tom. 

Początek o % »<1*. 8e i wieczorem. 
Cena Biletu nd oeoby 25 centów. 

BAŁ! PO PRZEDSTAWIENIU AU 
Dj licznego współudziału zaprasza 

KOMITET. 

Dr. Wład. Statkiewicz, 
Lekarz ze starego kraju 

z długoletnią praktyką przy szpitalach 
jak w Europie, tak i Ameryce, specjali- 
sta chorób kobiecych i dziecinnych, le- 
czy z dobrym skutkiem wszelkie choro 
by zastarzałe, jak to: duszoość, reuma 

tyziĄ choroby gardła, pieni, Żołądka; 
ból głowy, óoz, noaa, uszu, febry, skro- 
fuły, wyrzuty na głowie i skórze; choro- 
roby maoiozne, zboczenia regularności 
białe opłswy, krwotoki, niepłodność' 
boleśoi po połogowe i t. p. dolegliwości 
kobieoe i w ogól- wszelkie ohoroby mąt 
ozyzo, kobiet i dzieci — leczy prędko i 
skutecznie. 

Lekarstwa są przyrządzane w ino jem 
laboratoryum, pod wyłąoznym mym do- 
zorem. 

Do dokładnie (o ile moinośei ozy tei- 
nie) opisanego twego cierpienia dołącz 
2 cent- znaozek poosiowy, a odwrotną 
pocztą odpowiem ile będzie trwać kura- 
oya i co będą kosztować lekarstwa. 

Adres: 
I>r. W. Słałkiewicm, 

954 Joliot Btr. LA SALLE, 1LL. 

Antoni Groenwald, 
668 Molt we. • Chicago III 

J PIEBWaZOBZgDNT 

8ALOON 
Doborowe Wiia, Wódki I Cygara 

Kawerno Ówlofto I Debre Piwo 
Skore I raeWlae ealef* 

Hele do ntbew i poeiodsoO do dyepoe 
oji dle Towersyetw Polek lob. 

ST. POPEK 
Poleee Rodakom awAj 

8ALOON POLSKI. 
WINA, WÓDKI*/ LIKUBr”” 
rsssr 'jss*, asr^sss,- *- 

AS Fr# ■! I Nar Al'* CNICAM 

Charles Ahlswede, 
WIELKI SKŁAD GARDEROBY DLA MĘŻCZ H, 

MŁODZIEŻY i CHŁOPCÓW. 
71S-714 Milwaukee ave. róg Noble i Emma ul. 

Odbieramy oodzieonie najnowszej mody i k r r, i u eleganckie 
UBRANIA WIOSENNE jako to: PALTOTY, 8PODNIK. KAtf IZELŁ 
wszelkie w sakra* garderoby męzkiej wobodsąoe przeimioty i spr** 
kowe po najtafiasej oenie. 

ROwaiet zwracamy uwagą na nasz skład zaopatrzony w największy wybór gotowych / * 

UBIORÓW dla CHŁOPCÓW 
przjstępiąjąeyeh do pierwszej Komunii świętej. 

czarnego, n i* b i * s k i ago, fio atowego itd. koloru. 
Gładkie i brątkowate osysto wełniana ubrania do zapinania na jrdeo lub dwa rzędy po 

J • 

5,oo, 6.00, 7.oo, 8.oo, do 12.oo dolarów. 
No. d.p.rt.m.nt KAPELUSZY i CZAPEK j~t oai»i,kur i»k, 10,jdoi, na Milwaukee ar*. Zadaniem naszem jaat zadowolnić się małym zyskiem, a 
sprzedać wiele, zatem kaidy kupujący u nas przekona sia te oeny nasze sa 

najniisse, dobry towar, skora usługa. 
BRUNO NE U MANN, polski eipedyent, 

specyalnie saangatowany aby Sz.Odbióroy mogli się rozmówić po polsku, usłu- 
ty rzetelnie i uprzejmie katdemu, a byłoby nam przyjemnie abyśmy doznawszy 
poparcia mogli dać zajęcie Polakom w- naszym składzie. 7 

PIERWSZY 

TEATR 
HALI PUŁASKIEGO 

arządzony staraniem Tow. Śpiewa 
MONIUSZKO 

odbędzie się w Niedzielą 
doia 16 Kwietnia r. b, 

o godzicie 7| wieczorem. 
Odebrane bidzie 

„OKRĘŻNE” 
Komedja w dwóch aktach ze śpiewami 

J. Korzeniewak ego 
Przed teatrem będzie Koncert a potem 

Wielki Bal. 
Do lioznego współ u działa zapraaza 

Komitet. 

Slaway Olejek Reamatyesay 
PROCHOWICZA. 

Lekarstwo na reumatyzm, patento- 
wane 17 Kwietnia 1888 r. Jeat to po- 
moo na waayatkie boleści reumatyczne 
w ramionach, łokciach, kolanach, i w 

ogóle we wazyatkich zgięciach rąk i 
°óg, leozy takie ból głowy zwany neu* 
ralgią. 

Butelka z dołączonym przepiaem u- 

tyoia koaztuje dolar jeden. 
Nabjó uiotna u 

Leonarda Tuchockiego, 
25 Clearer Str. Chicago, lila. 

T. WILD & CO. 
Ofl* 688 N* kle ur , Cklei|#t II 

w epteoe p. B<rdo6ski»g». 
Sprzedajemy loty w Columbia 

Heights; uliczne pokłonie; cena 
$200; łatwe wypłaty 

KARTY OKRĘTOWE 
ze starego kraju na najlepszyc 
lin j ach. 

Wyrabiamy wszelkie dokumen 4 
ty notaryalne. 

J. F. SMULSKI, 
POLSKI 

Adwokat i Notaryusz 
665 Noble str. 

Wyrabia wsielkie papiery sądowa j 

notaryaloa. 
Prśaf^ląda Abstrakty i egsaminnje 

papiery pray kapnie lotów i właanofcri 
grantowej. 

Szozególnie sajmoie się sprawami 8e 
dn Opiekuńczego w Cook 3a. Illinois. 

B. STOBIECKA, 
PrakireiM Lekarka aa aaaf 

milŁWAUKEB ATŁ 

Leosy takie wszelkie inne chorob 

CT*T 1 pa*)* 
I, Bt*ki««ka, 

469 IfilwmakM itmn, Chioago, I 

#, Krakowski, 
154 W. DMiIii il. m Hiłt an 

CW1CAGO, — — TLU Mota. 

intion DiiDoi' 
rn^WMM. Crw— | mm— SwMto rtw. 

Młwawee Aybue State Baw 
■» UMI *T*V buka 

PAUL O. 8TENSLAND & CO 

Bank Stanowy 
Kapitał $ 250.000.00 

GENERALNY INTERES BANKOWY. 

Odbierają handlom i zaoszczędzam 
pieniądze, przechowują labom. Płaca 
zwyczajny procent od pieniędzy do prze 
chowania złośonych. Sprzedawają ary 
gnący* % wekele na wezytlki* punku 
Europy. Wypożyczają pieniądz* na 
majątki i inne rzetelne poręczenia. 

miwukM Atmu ZmU Dopoolt Taołl, 
która aą stadowa • I sass.aggŁjais 
wota. n*T***—-* | Yirian «It>i—m 
" 

lim: miv«ikM Attui Stita Buk 
cormm Mlhraaka* Ara. M Carpoatar St. cikum, lu 

URZĘDNICY* 
Fan. O. tnmun. pnarileat, Aidiwr O. Uw 
wlcapresjdent, Uatui I. Sen 
■iu>L. Mnawil, raecaalk. 

DTH1KTORZT: 

DO 

JoZm r. Hmiw, wmiam Johnson, Jona McŁtm, » 
B Harhotd, K. A. Ła Baj, Thomas O. Monia. A. J B Hsrhołd, 1Ą.U Baj, Ttoaaaa O. KonkA. J 

JS^arol Stein, 
Zaprowadza w pokojach 

Elckirjcsuc D*«voalO, 
llaraaoe Ba4«lki I Barki 

«• aowleaU 
* aaaUiego rodzaj* ba tar ja 1 dzwonki naprawia. Za- 

B A wlani przyjmą)* taka* UatoanU 
569 NOBLE Su, CHICAGO, ILL 

WIELKa 

Pracownia Krawiecka, Wykonujemy obrania na obataJunki po dtog aa nowszej mody i po cenach nader u- 
mmrkowanych Motna o naa takie dostać 
bieliany koaznl wierzch niob 1 spodnich, kał. 
oeray ków, krawatek i t p. 

A. J ażemnki & NKoel ler, 
No :1516Cmb At». 8t. Lou»a No. 

Jedźcie z nami 
NA WIELKĄ BEZPŁATNĄ 

WYCIECZKĘ Z MUZYKA 
^r,?1J?<?ziel<* dnia 2*g° Kwietnia br. o godzinie 1:20 po południu z dworca CHICAGO ROCK 1SLAND KOLEI.6 Zabawicie się z nami a przS możecie t bejrzeó naszą królową przedmieść 

J 

BLUE ISLAND PARK ADDITION 

WEST PULLMAN. 

Lota tylko 325 Dolarów. 
Dziesiąta czijść gotówką, reszty po 5 dolarów miesięcznie. 

Utitz, Heimann & Go., «» *« *T Unity BT*. 
T9 DEABBOBB NTB. 

lab nuttpajaejoh Bgantów: " 

Jew»kl. 084 Nobl«*al. I, Oowlatt, 608 W. 16U al. 
Nmb włuny pnoiqg odebodri ■ dwora* kota! OMoago, Rock TaUnd r<V Pawio At*. I V*B Boran *1 o 1 1 °*“Ł 1 -4 ». ł*/Sl, *». 44. 47 .U»7 i Po-^ToIW ,5^5 popofad. 

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

Praktykują w wszystkich sądach. Egzaminują ABSTRAKTY. Wyrabiają 
PEŁNOMOCNICTWA (Vollmaohty) i kiągiją pieniądza z starano kraju i za* 
razem wy poty czają pieniądze na własności. 

Offllce: 84 —86 La Balie Str.Chieago,IU.(szóstepiątro)Room 681* 
Mieaskanie: 8117 LADRKL STA Telefon: 4087. 

DAHLMANN & MALINOWSKI, 
NOTARYUSZE PUBLICZNI 

587 MILWAUKEE AVE^ CHICAGO, ILL. 
Sprzedają grunta, wypoiyozają pieniądze, pośredniczą w dzierżawie. Zabez- 
pieczają od ognia. Sprzedają karty okrętowe po najtańszy oh cenach w mieście. 

Zabezpieczają na iyoie. 
a. 

kwietny w pomj ślnoAel 
Mlenstający w rozwijania 
niezrównany w położenia Hammond 

Największe miasto fabryczne ‘kolejowe 
....JEST.... 

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

tach zarobicie więcej na tjch lotach, aniżeli 
pracą w 4 latach. 

Ni« dajcie się zawietd do jakiej subdywizyi, gdzie nie ma więoej jak jedna lnb dwie koleje, gizie ładne ekręta nie dochodzę i gdzie skier ziemi tyle ko- 
sztuje, ile wy za lotę płacicie i gdzie nie ma najmniejszej nadziei, te loty to 
ani za 20 lat w górę nie pójdą. 

Jeteli wam jaki agent powie, te inne miejsoe jeet lepese nil Hammond, bądl- 
oie pewni, te jemu nie chodzi o wasze dobro tylko o swą kieszeń. 

Nie wierzoie nikomu, ale 

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

i jedfoie z nami loty w Hammond zobaczyć, a będziecie zadowoleni, te mówi- 
my prawdę. 

O. H. BROOKS <fc CO., 
803 Taeoma Building, Chicago, Ul. 

Agenci: A MAJEWSKI, 084 Noble Street 
Mai Barański, 687 Noble 8tr. Jan Adamowski, 525 Noble Str. 

Śliczne West P ullman 

Loty w Wie*/ JPuttman 
Najlepsza sposobnoió do kupowani* realnołai w Chicago pouiowat te loty aay- bko pójdą w górą. Jefteli aie wierzycie, wyjedioie i nami zobaczyć fabryki, domy, zrównane o lioe, cementowe ohodniki, wodociągi, aury, wysoką ziemi* I 
oieniate drzewa. 7 w 

Loty od $350.oo do lOOO.oo 
Jedna dziesiąta gotówki, resztą na spłaty dogodne kupująoemu. Łotr te w krótoe bądą warte jeszoze rai tyle. 7 

WEST PULLMANN LAND ASSOCLATION 
108 DBARBORN ULICA, — CHICAGO, ILU 

* 

Po blitsze szczegóły i wolne bilety zgłosić sią do: 

C. AST1WZEW*KI E«0, Agent.. 


