
Wiadomości z Zagranicy 
Sprawa Siano u nadspodziewanie prę- 

dko załatwioną została. Blokada por- 
tów Siamskioh przez fl «tą (ranonzką 
ostała. Depesze telegraficzne donoszą 
•e król 8ia<nu przyjął warunki podane 
przez Francją. 

— Londyn, 18 lipoa. Dziś ranną go 
dzianą spłonął bardzo snaozny kompleks 
domów, połotony miądzy Su Mary-A z*, 
Beris Market i Bory Street. Od wielu 
lat Londyn nie pamiąta tak strasznej 
katastrofy. 25 wielkich kupieokioh 
firm tutejszych obróconych zostało w pe 
rzyną. 

Ogień wybuobł w drukarni Brown i 
Spółka. Daoh drukarni tej zapadł sią 
w 10 minut po przybyoiu sikawek, oko 
ło 4tej srana jul 80 sikawek parowych 
gas ło ogień. Nie zdołano przeoiei o 

graniozjó polaru na spalony kompleks 
zabudowań — takie i przeciwna strona 
St. Mary Aze stanąła w płomieniach. 
Szkody obliczają dotyohozas oonsjmni j 
na 2,000 000 fst. 

— 14 lipca umarł w Paryiu historyk 
Pranoissek Duohifiski, mąt zaanej poe- 
tki Seweryny Ddohińskiej. Znane, ohoó 
dziś jut zapomniane, są teorye jego o 

mongolskiem pochodzeniu narodu ro 

syjskiego. Zmarły publikował praoe 
swoje w języku polskim, włoskim i 
franouzkim. 

— Podług donies;eń dzienników 
francnskicb, susza tegoroczna, panują 
ea we Francyi, będzie klęską większą, 
aniżeli wojna 1870 r. Średnia i drobne 
gospodarstwa Francyi środkowej i 

wschodniej, Normandji i Bretanji są 
zrujnowane. Zbiory ziana w wielu 
miejscowościach mniejsze są nii zazwy- 
czaj potraw; maty centnar, za który 
płaoono dawniej po 2—8 fr., obecnie 
kosztuje jut do 18. Bydło speda w 

oenie z dniem katdym, a często właści- 
ciele porzucają na drogach i polaoh wo- 

ły, konie i krowy, nie mająo ioh ozem 

karmić. Ludności grozi inna jeszoze 
kląska — brak wody do pioia. Mnóstwo 
znaczniejszych rzek motna przejść su 

ehą nogą, przeskakując z kamienia na 

kamień. W Cnquetot wiadro wody 
kosztuje 15 oentimów. 

P«uaklwanie. 
Town Gniezno, 4 Sierpnia 1898. 

Polskę osada Gniemo od wielu lat mia 
łs nauczy oieli innej narodowości, — 

teras ohoemy nauozyoiela Polaka któ- 

ryby znał dobrze jązyk angielski, bo to 

jest szkoła publiczna. Pensya miesię- 
czna od 00 doi. i wylej. 

Da łase objaśnienie udzieli 
Marcin Kumitrtk, 
School Direotor. 

610 E, 6th Str. Dulntb, Minn. 

Od Bedakeyi. 
Korespondencją, aleby urządzić sta- 

cyę ozytolni pnblioznej przy Biblioteoe 
Polskiej w Chicago, za wlaioise n ws- 

taliśmy oddać Zarządowi Biblioteki, 
atoby poczynił odpowiednie starania. 

Korespondencją z Milwaukee, Wis. 
podpisaną tylko Związkowiec, z zasady 
nie ogłaszamy, Szanowny Korespondent 
domaga się, aleby Delegaoi Sejmu X 
Z w. N. P., starali sią przeprowadzić 
prawo: jeieli który osłonek Związku 
Nar. Pol. zmuszony jest zmienić za- 

mieszkanie do innego m aata, aleby był 
pmyjąty do jednej z miejsoowycb g.up, 
bez płacenia wstępnego do Towarzy- 
stwa. 

Siak. 
Mazchb, Ark. 12go Lipo* 1808. 

Na jasnej gór*e w kośolele Niepoka 
lanego Serca Maryi Panny 4go Lipom 
wielebny km. Romuald Magott po błogo 
sławił związek małieński Wiktora Ga 
bańskiego wdowo* s panną Anielą 
Gawrońską s Bnin* s Km. Poznańskiego 
niedawno przybyłą. Wiktor Gabański 
naloty do Towarzystwa Niepok. Najlw. 
Panny Maryi, grapy 201, i jest preze- 
sem taj grapy. Wesele odbyło sią w 

domu ob. W. Gabsńskiego, — goicie 
llosnie zebrani bawili aią w bratniej mi* 
loici do nastąpnego dnia. 

Nowoieńcom tyczymy staro polskie 
szesąiń Bo te. 

Jeden » obecnych. 

Wykery srz^istkiw. 
Manons, Ark. 12 Lipoa 1898. 

Na pdłroosoem posiedaeniu Towarzy- 
stwa Niepokalanego Pooząoia Najlwią 
tsaej Maryi Panny, grapy 201, został 
obrany nastąpnjąoy zarząd na przyszły 
rok: 

Wiktor Gabański, prezes; I. Szymań- 
ski, sakr. prot.: W. Wilkiewios, kasy er. 

Zyozemy wszystkim związkowym naj- 
lepszego zdrowia. 

Ignacy 8ey ma Am ki, askr. prot. 

CHARLES AHLSWEDE, 
712 — 714 Milwaukee Ayb., Róo Noble i Emma Uuo. 

Pol*o« Szanownej Publiczności Swój 
WIELKI SKŁAD 

UBIORÓW LETNICH 
DLA MĘŻCZYZN, CHŁOPCÓW I DZIECI. 

Oraz zasługuje oe szczególną uwagę nast największy na Milwaokaa 
ara. i po Dadar nitkich cenach 

WYBÓR KAPELUSZY 
□mjnow.iej mody, j.k r«»n>» BIELIZNY i wmlkich prMdmiotdw 
w sakraa garderoby męskiej wohodsąoyoh. 

Jedna stała cena dla wszystkich! 
Poleoająo mój interes łaskawym względom, nadmieoiam, «a dla 

wygrody S* Polakiei Publiczności apaoyalaia utrzymywany Polaki klerk pao Brano Nonatann, osłuiy uprzejmie katdemu. 

olealu lslKle 

AlKTJBZE ryi 
690 Noble ulica, CHICAGO, ILL. 

inatytuoya zatwierdzona prraz wydział zdrowia (Sute Board of 
Health), z której jui wyszło kilkadziesiąt uzdolnionyct Aku.z-rek. oiaszaoroh 
aię dzisiaj dobrem powodzeniem. 

Następny kora rozpocznie aię dnia Igo Września 1808 
Miejsce dla niezamieszkałych w Chioago dogodne, bltzko wszystkich dwor- oów kolei tolasnyoh, utrzymanie i mieszkanie molna z łatwością dostać w nol akioh domach, stosunkowo bardzo tanio. Zgłosić s*ę do 

Ibr. M. P Koanakowah 1, Pre*.; 616 Noble ul. 

FARMA. 
Farma około 200 akrów, w dobrem 

połoien u, jeit do sprzedacie u gotów 
są, lob mota być zamienioną aa mera 
ohomoAć w Chioago, Iii. Wiadomość 
w Redakcyi Zarody 574 Noble al. 

Ogioezeale. 
ra*u choeam polać jaki. ogłoszenia w ja 
v kiembądi mlejaca I csaaie, pizz do Geo. 
P. Rowall d 
York. 

Oo., No. 10 Spraoe St,, New 

'17'Aiinr, kto potrzebuj# Informacji w izie- 
dainie ogloszed, najlepiej sobie postąpi, 

gdy kupi egsemplarm ..Book for Adrertizecz”, 
zawierająca 868 stronnic. Cena jednego do- 
lara. Wyżyta sią pocztą aa odebraniem nale- 
łytodoL Zawiera epla zebrany akoratnie a 
American Newapaper Duectory wszystkich 
najlepazych piżm, podaje liczbą tek abooen- 
tńw i wszelkie dane tyczące zią ceny różnych 
ogioezed biznesowych. Adreez RowslTz Ad- 
▼ertizlng Burasa, 10 Spraoe 8t» New York. 

W. F. Seyera Balsam 
aa ohorobą płuc jest najlepsze u, nzj- 
pewmejzzem i najbezpieozniejszem le- 
karstwem na wszystkie choroby gardła 
i płuc, aa kaszel róinego rodzaju, dy- 
ohawioą, zapalenie gardła, febrą płuc, 
modry kaasel, krup, pioeie krwią, wy. 
•tlsjąąe a krótkie oddychanie, na su- 

choty T dokuoiliwy kaszel. Cena 50 o. 
i 25O. Przyrządził W. F. 8eoera w 
Cedzr Ra pi cl z, Iowa. Tego oalsama 
dostać motua we wszystkich polskich i 
ozeakioh aptekach. Skutki tego bal- 
samu: 

Ob. W. F. Severa, Cedzr Rapida, 
Iowa. Paftski Balsam okasał sią praw- 
dziwym środkiem do uratowania tycia 
moich piąci erga dzieci. Dwoie umarło‘ 
nam, obociak miały najlepszych lekarzy, 
Zanieohałam rady tyoh lekarzy a Serem 
Balsamem uratowałam moje piącioro 
dzieci przy ftyoiu. 

Helena Koniakowa, 
Vining, Iowa. 

T. Matuszewski, 
12298. Western Are. Chicago 111. 

poUca Seksownym Kodakom awoj 

Boarding House, 
RESTAURACYE I SALOM 

nopatnoDj u wiza 

w doborowe wina, wódki, rgara, i wic- 
ia piwo, jako te* 

SMACZNĄ PRZEKĄSKĘ. 

J. F. SMULSKI, 
POLSKI 

Adwokat i Notaryusz 
665 Noble str. 

Wyrabia wmzalkia papiery sądowa I 
notaryalna. 

Prsegląda Abstrakty 1 egzaminuje 
papiery przy kopnie lotów i własności 
grantowej. 

Szczególnie rd— -jinie iKrs-fi fte 
da Opiekafiesego w daęjt 5T Illinois. 

Książki Kwitowe 
Dla uśytku Grup Zwiąakowyol 

a odpowiednimi m brykami dc 
kwitowania wnoeaotych opłat, wy- 
starczające na lat dnesięo, dc 
•praedania w Redakoyi „Zgody” 
Ona egaempłaraa 10 oentów. 

Saehotjr wylecmome. 
Starr lekarz doktor, przestawsrw 

praktykować, a mając d< rąozony przeć 
Misjonarzy Wsohodaich Indii, forma 
larz pnztego leczenie warzywami, w 
krótkim ozaaie zupełnie leczy aaoboty, 
zapalenie krtani, katary, dyohawioe 1 
inne gardłowe i płaone choroby, oraz 

zupełne i prędkie wyleczenie nerwo- 

wych słabości i nerwowych chorób, po 
ry próbowani u ty oh leczniczych śród 
ków w tysiącznych wypadsaoh wziął 
sobie za obowiązek ogłosić to swym 
oierp ącym ziomkom, Będąo przejęty 
chęcią ulienia cierpiącej ludzkości, Ja 
przeszłą za darmo kaftdeasu kto śąds 
reoept w Niemieckim, Fraaouzkim lub 
Angielskim języku z wskazówkami jak 
uiywać. 

Adresować z dołączeniem marki 
imienia gazet?. W. A. Noyes, 
820 Powera Blaok. Rochester, N. T 

Nie ma lepszego miejsca nad 
Hammond. 

NAJLEPSZE CENTRUM 
KOLEJOWE, FABRYCZNE I PRZEMYSŁOWE. 

Moie znajdziecie w Chicago przedmieście mające jakieś nie ma tych wszystkich co HAMMOND. 
zalety, lecz jesteśmy pewni, śe ładne 

Hammond dziś posiada 14,000 ludności i dzień za dniem liczba się powiększa. 
Hammond jest miastem w każdem znaczeniu słowa, bo ma sury, wodę z Lakę Michigan, 

!^T^1robo^^iL7^^ek,^, kolei ^ docbodłw d° ^ - °*- 

ocdo^rx^hm* 7 k0l“ łel“ny0b 1 W ~8ie **+ »•— po Chicago 

w 
“ komunikacye pncs neke Calami w WMyrtkiemi jeaorwni, i najwiąkaae okręty wkrótce dochodnó będą mogły wprost do Hammond a ładunkami dryewa, ielata iwągli. 

' 1 

lmn*°"d P?“fdf ni»htóre s najwiąkazynh fabryk jakie sią anajdują w Chicago lub oko- 
1(rT’ 1 * '«°fi budują. Porównajcie Hammond a innemi miejaoowo&aami, a sobaczyde te ieet o 10 razy lepsze do kupowania realności.. J J 

Giy kupicie loty w HAMMOND, płacicie pieniądze za posiadłość o 4 bloki od oentrum bizne- 
sowego i w nailepszem przedmieścia Ch cagoekiem. 

ŁATWE WTPŁATY! ŁATWE WYPŁATY! 
LOTT po 250 do 400 dolarów. 

$5 00 do $10.00 miesięcznie. 
Wolne Ekskursye co Niedzielę z dworca na POLK ulicy o godzinie 10:30 rano. Kupujcie teraz a dostaniecie dobie miejsce. 

O. H. BROOKS & CO. 
803 TACOMA BUILDING CHICAGO, TT.TS 

AGENCI: 
A. X 0ENTELLA, 43 Oh.pin 3tr. AUGUST KOWALSKI. 617 Noble Str JOSEPH MRUKO *SKI In^mh.m A Noble Str. JOS. NAPIERALSKI 681 W. 17 Str JOHN BARANDOW8KI 1261 N. A.hlnnd avenve. WALENTY JARECKI 22od Str 

FLA£i? u,8 aL and 890 ~ 32 St KOŹLOW8KI BROS, W. 18 Cor. Paulina. MAX BaRANSKI, 637 Noble 8tr. J. ADAMOWSKI 625 Noble Str 
_BOLESŁAW PROMINSKL 744 W. 19th 8fcr. 

na, rogu Milwaukee Ave„ Division Str. i Ashland Ave. 
Aieby uzyskoć miejsce dla towaru zimowego, ofiarujemy 8*. Publiczności jako bargain 

800 Ubrań rudzkich w kroju marynarek i surdutów (frocks) w kolorach jasnych i ciemnych 
wartujących od 10 do 15 dolarów po tylko 

$6,98 $6,98 $6.98 
500 Ubrań dla dzieci z jednein lub dwoma rzędami guzików warte od 3 do 5 doi 

900 par spodni, doskonale zrobionych z najlepszych krajowych i zagranicznych materyi w 

różnych kolora, h po tylko 
$2.98 $2 98 $2.98 $2.98 

t3T Jest to ostatnia nasza wyprzedaż w tym sezonie — a tem samem największy bargain jaki 
kiedykolwiek w Chicago był ofiarowany. 

1 taowie, KAROL MACI IKK. i JAM RÓŻAŃSKI, do usług Sunowntj Polskiej Pnbliosoośoi. 

TT SOBIE 2YCZY awoleh kr* 

wo7®h l»b P«7i««W* » Bo 
ru^jr ou A marrki śprowodsld linią okrą 
tową prMi Hinrarg, Bromoo, Ant 
wtrpią, RotMfdin, Amctardam, 
Szoaocin, do Now Yorku, Philodolpkii, 
Baltinnro, Mootrool ł Ł d., nioob ałą 

sgłooi do główno^o agonta do waiyat 
kio linio okrątowo: 

A 9. O. SCHMIDT, 
Fkwwa, Minnmota 

Dziewczęta 
n ■ familii uoerykaćaklrb jako atut** 
W MąilHUS IWMlO Pc mj OTijm CISI*WOtyHOlI 

• Kuro Df BOM dać mfąfim Mru, Pani 
U AAWIOŁL flTMurk*. MM Uotta*. 
Btww> w»„ nMfMw, Tli 

Taw. Walaaaiilayrh „Kiła" 
odbywa awe poaiadaaca w kaftdy piątek 
o godsłnła Baj wiaosoram, w bali pod 
No. 708 Milwaakaa Araona wdała tai 

kaidago mtaaiąoa odbywa ał'jadan od- 
oayt, Bakrataraam jaat /ftamaław Bona 
biftakL 

Antoni Groenwald, 
••8 Holt ftTft. ChlMg* J | 

PI ZRWBCOKU|DlfY 
8ALOON 

Doborowe Wina, Wódki I Cygar 
6wl«*« I D*kr« P|«( 

Bak do aabaw I pooUdaod do dy«po« 
»ył dU Towarayatw PoUkiok. 

JULIAN 
abtynta 
Akadmgii Mtnk ptęknyob w Krakowi*, 

um im tkały pod 
*68 am , Upiera, 

w Cbtoago, III., wykonywa portrety o- 
**J°* wedłufr natury lab fotografii. U- 
dtiata na ftądanio lak071 ryranków po- 
ra domom. Kolorado fotografio aqoa- 
rallą i olejno, po bardao prsysłgpoyob 

P»yj««h «od«knnio od gods. 11 do L 


