
Ź'e be* pieśni ladiiom, światu, 
Tak Big w sądach twych ułoiył, 
Jak ile <%kom be* ziół, kwiatu, 
I pieśniarza ludiiom ■ tworzył. 

Wład. Bełza. 

Kochani Rodacy/ 
Uwaiam sa atdaowne, priy dzisiej- 

szym 5tyn> Zje i Izie śpiewaków Pol 
skioh w Ameryce, powiadomić tu nam 

miły oh zgromadzonych gości o rozwoju 
i oelu Związku Śpiewaków Pol* 
skioh. 

Z wzrostem emigraoyi naszej tu do 
Ameryki, począwszy od 20iu lat prze* 
szło, wzrastały równocześnie wymaga- 
nia i potrzeby duoha tsk religijnego 
jako tet i narodowego. Potrzeby du- 
cha religijnego zaspokojono dostate- 
oznie, atoli duoh narodowy oierpiał, nie- 
tyle przez brak sił tywotnyoh, ile 
przez rozmaite przeszkody, jakie mu 

stawiano. Pomimo to powstały po nie- 
których osadaok polskich towarzystwa 
śpiewu narodowego, a mianowioie tu w 

Chioago Tow. Śpiewu „Harmonia”, za- 

łotone przeze mnie, i w Northeim, 
Wis, gdzie brat mój Antoni Maltek, 
dzisiejszy dyrygient Związku Śpiewa- 
ków Polskich w Ameryoe i Sekretarz 
Jeneralny Związku N. P. załotył po 
miądzy rolnikami towarzystwo śpiewu 
narodowego polskiego, skutkiem czego 
eząsto na polu przy praoy słyszano, jak 
nigdy przedtem, pieśń polską. 

Lecz z ozazem pokazało sią, to poje- 
dyńose takie wysilenia nie zadowalniały 
wzrastających wymagań dooha narodo- 
dowego. Dla tego w roku 1880, sa 

porozumieniem sią dwóch Towarzystw 
śpiewu, „Chopin” w Chioago, IU. i 

„Hirmon a” w Milwaukee, Wis. zało- 
żono Związek Śpiewaków Polskiob w 

Ameryoe, którego oelem jest krzewie- 
nie i cwioienie sią w śpiewie narodo- 
wym polskim.' 

Wiadomo, to nic tak nie ujm u jo ser- 

ca ludzkiego, jak śpiew. Bj np. ma- 

tka, chcąca uspokoić dziecię swe — 

śpiewa, dzieoi przy zabawach swyoh 
nie obejdą się bez śpiewu, ozłowiek 
wtedy najpokorniej się modli i najle- 
piej i najweselej się bawi, gdy śpiews. 
Śpiew jest te balsam na zranione u ozu 

oia seroe, jest to rosa oiywiająoa chwile 
nasze wesołe. A cóż dopiero śpiew 
nasz narodowy polski? za pomooą któ 
rego rozbijano wściekłe hordy Krzyża- 
ków pod Grunwaldem, szarańozę 
szwedzką pod Częstochową, a w pćtniej- 
ezyoh czasach pod wiekopomnym na 

azym Kośiiaszką zgraje mtskiewskie i 
inne. 

Spodziewać by się naleiato, te Zwią 
sek Śpiewaków .Polskich załony w tak 

szlachetnym celu, z radośoię i otwarte- 
mi rękami przez wszystkioh braci na- 

szych przyjętym zostanie. — Niestety 
inaczej się działo i dzieje, 

Wiadomo, te człowiek zły, nietjlko 
nie lubi śpiewu, ale w złośliwości swej, 
jak tmijs, jak najemnik wroga wszyst- 
kiego oo polskość przypomina, starać 

się będzie oziębiać i niweczyć podobne 
chęo przysłużenia się sprawie polskiej. 
Gorzka to prawda i nieraz ponosiliśmy 
a joręki tych nasłafioów szatana przy- 
kre przymówki i straty materyalne. I za 

co? Ot za to, te chcemy Wam Bracia 
mili przypomnieć, a manifestować świa 
tu, te pieść polska egzystuje jeszcze. 
Lecz dla czego dzieją się podobne rze- 

czy dziś jeszcze? Czyż tanie nam prze 
snaozenie Boże? Czyż jak Wł. Bełża 
mówi: „W tyciu osłem boleść samą 
będziem znać jedynie, ohlebem od łez 
pogorzkniałem tyć — i łzą oo piosnką 
płynie”?! 

O wy, którzyście zazdrością t/lko 
powodowani, którzy sami nie dobrego 
zdziałać nie amieois, wiedzcie, te ohod 
nam pierś w kawały podrą, oheć za- 
krwawicie ją do kości, — My wam 

cdpłaoimy azozodrą pioanką przeba 
cienia i miłości. 

Celem naszym jest rozpowszechniać 
miłość bratnią My jako kowale, pra 
gniemy rozpalić i złączyć ogniwami 
miłości braci tak z Polaki, z Rusi jak 1 
z Litwy, bo wtenozas tylko piąkcą bą- 
dzie Polska osła, gdy tą miłością ogar 
niemy zrazystkich braci nassyoh pcoho 
drących z jej dawnych, a siągająoyoh od morsa do morza gracie. 

Darujcie Bracia mili, śe przy dzi 
siejszej wielkiej nroesystod, serca na 
iw odzywają sią w ten sposób i do ma 

ŚT*ją «ią sprawiedliwej ooeny uczciwej 
pracy naszej. Jako dziecko matce, 
tak my dzisiaj wynurzamy Wam czego 
pragniemy, oo nas boli. 

Na powitanie Waa Drodzy Ziomko 
wie ł aaoni delegaci Z N. P. cdi lepsze 
go Wam dać motamy nad pieśń polską? 
— Oby pieśń ta wzbudzić umiała w 

Was zamiłowanie do pielągno wania 
wszystkiego oo polskie, a prsedewszy- 
stkiem, aby pomnośyła szeregi Zwłą- 
skowoów 1 sokołów naszych. Oby pleśń 
te wymazać umiała z serc naszych ten 

najwiąkszy grzech nasz narodowy, ja- 
kim jest zazdrość. Pamiętajmy bracia 

mili, to tylko miłością, jednością, i^odą 
i uparciem się samego siebie prawdzi- 
wie prsysłu*yć się motamy nłeezoręśli 
wej Oj osy śnie naszej. Prryrzeozmy 
o ej stem sercem, to odtąd tylko naiłość 
bratnia miądsy nami mieszkać będzie. 
Pamiątajmy, to wrogowie nasi, którzy 
nu# wssystko wydarli, a snająey dobru 
otomności nssu, ohoą u pomocą tyohto 
wydrzeć nam najdrotszy skarb nasz tj. 
pieM polską. Nte pozwólmy na to; 
przeciwnie, zakładajmy i wspierajmy 
wsulkiemi silami towarzystwa Ipiewn, 
zachęcajmy młodzie* naszą, aby U o- 
oboozo garnął a aią do szeregów naszych, 
aby tym spoaobem, ta na tej przybranej 
ojczyźnie, od ooeann do ooeanu tyaię- 
oznemi głosy zabrzmiała pieto polaka, a 

wtedy powiedzieć bądziem mogli: 
Prawdziwie, jeszcze Polska nie zginęła. 

Do osiągnienia tego potrzeba ale wy 
trwałej praoy. Pracą tą Związek Spie 
waków Polskich w Ameryce wzróał 
jol do Ukiej siły, to dzisiaj upewnił 
sobie byt, a dobrym przykładem idąo 
naprzód, przygarnął do siebie towarzy- 
stwa śpiewa polskiego z Dalath, Mina., 
Grand Rapids i Dstroit, Mioh., La 
Salle, lila. i ta w Chicago, po raz pier 
wuJi tow. śpiewa Wanda, przez co 
wzrósł w siłą tok po walną, to ma lada 
pogróftki paloem w bócie, wywołane 
pnez zazdrość, nie zaszkodzą. Za sta 
raniem tego* Związku, a szozerem na- 

ssyoh braci poparciem nas, zbogaoiliśmy 
skarbnicą śpiewa polskiego kilkunasto 
nowemi otworami, rozpisająo konkurs, 
u co niech bądzie cześć i obwała nie 
nam, ale im.eniowi polskiemu. 

Zapewniamy Was, drodzy rodacy, te 

pracujemy nie w cela oaobiztyoh ko* 
rzyśoi, gdyt katdy, znający bliiej sto- 
■unki nasze wie, te nie szczędzimy ani 
kosztów, ani czas a. ani zdrowia, ale Bo 
giesa i prawdą idziemy naprzód. Dzięk 
tym ta ie tak powiem pionieiom 
polskiej pieśni w Ameryce, tym naszym 
oto gwiazdom honorowym i czynnym, a 

mianowicie zaonej pani Wiktoryi z Mi 
kityfiikioh Banaazyńskiej, pannie Kon 
stancyi Dombrowskiej, pp. prcfaaorom 
Tytusowi Etnesti'emu i Antoniemu 
Kątskiemn, ks. Wałłajtis i p. Fr. Gry- 
glaszewskiemu jesteśmy w moincści 
pieścić dziś uszy Wasze piąkszemi u 

tworami polskiemi. 
O oj praca nasza, jako ziarno zdrowe, 

padła na rolę urodzajną i wydała plon 
Obfity tj. szereg chórów, a te połączona 
z nami, tam dobitniej wiogom naszym 
dowieść mogli, Ze tyjemy i nie zginę!.* 
śmy. 

Dopełniając cela przemowy mej, wi- 
tam w imieniu tego Z wiąiku śpiewaków 
Polskich Waa wszystkich tu zgroma 
dzonych dostojnych i zaonyoh gośoi w 

tym tu domu polskim, seroem otwarłem 
szozerem, a polakiem, ssroem śpiewa 
kóa polskiob, którzy szczerze praguą, 
pieśnią polską uprzyjemniać Wam wie 
ozór dzisiejszy. Takiem seroem dzię- 
kuję tak te i komitetowi urrądzająoemu, 
dopełnił obowiązku swego. Cześć 
Wami Seroem takiem pragniemy 
przelać w Was wazystkioh to uczucie 
wielkiej radości naszej, widząc Was tak 
licznie tu zgromadzonych, seroem tern 

tyczymy Wam, byśoie, wróciwszy do 
domów Waszych powiedzieć mogli, ie 
„Nie zginęła jeszcze pieśń polska, póki 
tyją Związek śpiewaków Polskiob w 

A mery o a. 

Kolonje rolnicze. 
* 

Panujące obecnie przesilenie 
finansowe i przemysłowe pozba 
wiło roboty tysiące ludu, przyby- 
wa jąoego tutaj z Europy. Wymo 
wnym tego dowodem aą robotni- 
cze mityngi, a także kilka zabu- 
rzeń ulicznych. O ile pierwsze są 
objawem potytecznym, ułatwiają 
bowiem wymianą myłli i bądź co 

bądź protestują godnie przeciwko 
złemu podziałowi pracy, o tyle 
drugie godne są surowej nagany, 
okrywają wstydem i pozbawiają 
sympatyi ogółu — tych. którzy 
w nich udział przyjęli. Prawda, 
ie głód jest złym doradcą, praw- 
da jednak i to, ie człowiek nie 
szanujący pracy drugich nie jest 
godzien być członkiem społecaeń 
siwa. 

Ze smutkiem wyznać trzeba, śe 
w zaburzeniach tych przyjęli u- 

dział nasi rodacy. 
Ozy sądzili oni, ie tym sposo 

bem wywalczą sobie stanowiska, 
ie przestraszą kapitalistów, Ae po- 

ciągną M sobą ogól? Jefteli tak 
to mylą się oni bardao. Lu* 
dzie oi wydostawszy się a kraju, 
w którym kuut jest prawem, po- 
czuwszy się wolnymi, nie zastano 
wili się nad tern, że i wolność ma 

swoje granioe, że nie będąo oby 
watelemi tego państwa, mogą być 
wydaleni po aa jego granioe, ja 
ko żywioł burzliwy, wreszcie, że 
zamiast dopomódz sobie zaszko- 
dzą całemu polskiemu ogółowi w 

Stanach Zjednoczonych. 
( Nie, bracia. Nie tu droga. Spo* 
kojne lecz ciągłe manifestacje wię 
cej stokroć dopomogą, niż wybu- 
chy szalonego gniewu. 

Przytem istnieje jeszcze inny 
sposób zaradzania złemu przynąj 
mniej częściowo. 

Już od kilkunastu lat zau- 

ważyli statystycy dziwny objaw 
ooraz większego skupiania się w 

miastach żywiołu wiejskiego. 
Ze objaw ten ma racją bytu w 

przeludnionej Europie, gdzie zie- 
mia podzielona na drobne działy 
często nie wydaje dosyć pożywie- 
nia dla całej rodziny — trudno 
zaprzeczyć. Tutaj jednak, gdzie 
tak wielkie jeszcze obszary leżą 
odłogiem i to obszary dziewicze 
pełne żywotności — objaw ten 
jest rzeczywiście dziwnym i może 
być wytłumaczony jedynie nadzie- 
ją otrzymania w mieście natych- 
miastowego, szybkiego zarobku. 
Nadzieja ta często nie zawodzi 
częściej jednak zdarzają się chwilo 
takie jak obecna, w których wsty 
stkie oszczędności idą na zaspo- 
kojenie potrzeb życiowych i kilku- 
letnia praca staje się zmarnowa- 

ną. 

Czy więc nie lepiej byłoby gdy* 
by te tysiące naszych wyrobników 
znających się na dobrej roli, zaję- 
ło się jej uprawą i tym sposobem 
zapewniło sobie byt niezależny 
od Żydowskich spekulacji? 

Bjzwątpienia, ie byłoby lepiej, 
odpowie każdy, doda jednak za- 
raz: ludzie ci nie posiadają pienię- 
dzy. 

Na to jest rada Obecnie już w 

gronie ludzi’dobrej woli kiełkuje 
myśl zakładania wspólnemi siłami 
kolonji rolniczych na zasadzie rów- 
nego podziałupracy i zarobkowania 

W takich właśnie koloniach 
mogliby znaleść zajęcie i stworzyć 
sobie ognisko domowe ludzie na- 
wet bez kapitału, znający jednak 
pracę rolną, a co najgłówniejsza 
szczerze życzący pracować. Rezul- 
taty tej pracy nie byłyby natych- 
miastowe, ale z&to pewne i stałe. 

Wobec nader rozległego kredy- 
tu, jakim cieszą się rolnicy tutejsi 
cie sądzę, aby potrzeba było wiel- 
kiego kapitału dla urządzenia na 

początek jednej takiej kolonji. Co 
się zaś tyczy planu jej działania, 
to istnieje tyle sposobów, ie wy- 
liczać je niepodoboa w krótkim 
a*tkyule dziennikarskim, nadmie 
nió.. jednak nąleśy, Ze wszystkie 
one.jeieli tylko nie mają na celuwy- 
zysku stowarzyszonych przez zało- 
życieli. prowadzą bezwarunkowo 
do dobrobytu. 

W naszych więc rękach spoczy- 
wa częściowe przynajmniej zara 
dzenie złemu, wynikającemu z 
nadmiaru naszego rolniczego lu- 
du w miastach fabrycznych. Myśl 
już jest,dla zamienienia jej w czyn 
potrzeba tylko energji. 

Przegląd Emigracyjny 
Dwutygodnik 

Kkoeomlcsno Społeczny 
wychodzi wo Lwowie. Rodak rys 1 Ad 

ministracya, o] Osollnaka No. 11. 

Ośna roczna g przesyłką 

$2.00 
Prenumeratą i ogłoszenia dla Ameryki 

Północnej przyjmuje 
k;. baw icki. 

FI2 Nobla Sto., Chicago, 111 
Plamo to traktaja sprawy wyahodiotwa 
polskiego wa wszystkioh krajach; pole 
oam satem jako interesująca 1 potyte 
asna mając nadsiają poparcia pracz tu 
tejaay ogół. 

K. SAWICKI. 

♦ » 

TROPFEN 
Dr. Augusta Koeniga 

Hamburskie Krople 
Chsrobom Krwi, 

Niestmrnośei, 
Boleściom ioiądka, 

Cierpieniom na wątroby, 
Bólowi fflowy, 

Mdłościom, Dytpepsyi, 
Zawrotowi głowy, 

■ •Iclełta kriauif ■; 
Cierpienia ttłą4kn I nerek, 

fwmłlnwnya napa4na. 
-*k rftnM- 

pneciwko cierpieniom kobiecym. Nieza przeczenie najlepszy środek. 
Cena, 60 oentów lob 6 butelek $2.oo; 
do nabycie we wasyntkich aptekach. Za 
$5.oo przesyłamy 12 butelek bez ftad- 
nyoh dalszych opłat. 

Tli Clirlts A. Vl(l'ir Cc. Blltlntn, Ml 

Tanie Loty! 
Jeszoze motna nabyó tania loty w naj* 
piękniejszej okolioy 

, GOSTYŃ”. 
Zawiadamiam Szanowną Publiczność, 

przy tam wszyatkioh tyoh oo kopili oda 
mnia loty w Gostyniu, ta otworzyłam 
ofiz pnyJLCarjfwęatłr ml. Wę, 171 
w b lisku to Murnutw mwm. tJboąoy 
wpłaoad raty ca kupiona loty lob wi- 
dziać się sa mną, zeohoą przyjść do ma 

go ofi«u. 
Sprzedaje równie* 

karty alcrętawe, 

odsyłam pianiądza i załatwiam intarasa 
w za kr aa Raal Kitata wobodząoa. 

Potrzebuję dobrych Agentów do 
sprzedawania lot. 

JAN K OSTRZ ES Kil 
271 N. Carp*nter Str. przy Milwaukee 

»va., Chicago, III. 

M% %d.. L>aHuyt 
Sędzia Pokoju. 

186 WEST MADISON ST. 
róg Haleted Street. 

Chicago, • Illinois 
Wykonywa wszelkie prawna papiery odziała równia* prawnej porady. 
Biuro prywatna znajduje się S81 Bili 

waokaa sra. 99zM 

L. WRÓBLEWSKI, 
672 Noble Street, 

FABRYKANT SZOKÓW I CHOMĄT. 
Ma na składzie 

baty, asccotkL 
k rgrtebła, kołdry 
gwełniane, gięcia 
1 d much i okry- 
l cU do nóg. 
f Takie smarowi- 

dło do gzorów | 
WUłUW, 

Reperarye wykonaj szybko, dobra* I tanio. 

POŁNK1 PRALNIA! 
SIS Nokle róg ftieai 

CHICAGO ILL 

Polecam Szanownej Pnbliosnodei poi- 
•Maj moja nałogi i >pod siewam aią, g% 
Szanowni Rodacy swej ftycsliwośei mi 
nto odmówią — a ja a mojej atrony za- 

pewniam, ta bielizna Waasa wypraną 
aa waza jak najstaranniej. 

KoHak 
FR. MILBWCZYR, 

Albin Jenczyk, 
Pierwssorsedny 

MAŁOOII POUKI 
1YybornĄ wina, wódki, cygara i *awn$ 

iwiHa przekątna. 
M«w IO HtmI CHIAOO, ytJ. i 

„Norddeutscher Lloyd" 
regolmrna linia parowoów poąstowyoh 

pomiędzy 

BiŁTINMl 
BREMEN 

Parowom ni pierwszej klasy: 
„DARMSTADT” „MUENCHEN” 
„DRE8DEN” „OLDENBURG” 
„GERA” „STUTTGAT” 
„KARLSRUHE” „WEIMAR”. 
Pierww ltąjato $60 do $90 

MMaownie do miojao. 
Bilety tam i napotorót po mniśontf cenie. 
Z BALTIMORE odchodzą oo Środą. 

Z BREMEN oo Cswaitok. 

Wszystkie te stalowe perowoe są no 

4 • znakomitej bodowy i we wszyst- kiob oddziałach dogodnie urządzone. 
Mają długości, 

416 -485 stóp. Szerokości, 48 stóp. 
Kajuty, salony, pokoje do palenia itd. 

na górnym pokładzie i promenadzie. Oświetlone światłem elektryoznem, 
Blitsyoh informacyi udzielą jeneralui 

agenci: 
A. SehoniMher A Co, 

6 South Gay St., Baltimore, Mw 

J. Wmv E«ehenbnrg( 
104 Fifth Arenne, Cbioago, Ilia 

albo iob agend w kraju. 

DR. PIOTRA 

GOMOZO 
cm Jedno c naj lepem ych lekarnw tc-g, p*ryodu. Oczrzzcza kwr, nada Ir odnowiona r.j 

wotnożć, wykorzenia zarodki 'choroby a Hala. 
.•dr* przyczynia alf do tego, że wrzyatkie organy tnajjnja ale w dobrym atanla do działania Me 
It!™..**" przrfotowana a przezało trsrdztoata 
rożnych gatank&w ingredyency), głównie a ro 
ł.innego króleetwa I była znana 1 w użycia przez przea£o zto lat. Używano ja a wielka korzyżda 

gólnych terainiej.rych dolegliwo- 
icaa w tych, która pochodzą « 
żołądka jako to: ł 
Ból rłowr. Doiegllwożcł watro- 

Renmatyzm, Wodna 

zyatklch ogólnych 
żelach, a cwłaaacaa 
krwif 

Zatwardzenie, Ból głowy 
r, Źółcłowożd, Żółtaczka, w W — ze •» w ■! aacuiukiTtiu, vt UUIll 

puchlina, Trndnożć trafienia. Nleetrawnożć. Cło 
raczka. Róża. Pry.zcae. Febra I ograazka. Sakro foły. Strupy, Świerzbiączka, Oltaty, Llacaj. Wrzo 
dy. Wyrzuty, Bakowe wyminięcia, Bóle 1 rany. 

w ayatemle kożcl. Wrchodnlente, Doleźli wożd nlewlaat, Słabożd, BruncblUa, iamlce Bó: 
* żjT/żzch, Zawrót głowy, 1 u d. 

COMIII leet medycy-, a patentowa, też nta 
praedawajf jej apteka, ze; lecz mężczyźni 1 nie 
rrnaty, którzy używ*;>c Je, acetali wy leczeń L »no 

r»ł ać, działa Jf jako lego agenci w ten (porób mo- 
zg go doeta-r/yć łodziom cierpiącym w oddalenia 

Jeat nłe^cen tonem jako lekarrtwo domowe a 
mianowicie w miejacowośdach położonych bardzo 

2^ lekarzy i aptek. Le kareto a ter* u Ir 
■wżna doecać od aptekarzy, lecz tylko od miel 
acowyeh agentów. Jeżeli nie ma agenta w waaaea 
aąaledztwft, piazde po bUżase ssesegóły do 

Dr. Peter Fahrney. • 

8. Hżjrne Chicago, Ulg. 

Młwawee Avewpe State B<ub 
■a klgwi hyżage banka 

PAUL O. STENSLAND k CO 

Bank Stanowy 
Kapitał $ 250.000.00 

GBNKKALNY INTERES BANKOWY. 

Odbierają handlowe i taoncządoon* 
tńeniądze, przechowują takowe. Płacą 
mwyetajny procent od pieniyhy do prm* 
chowania ełoionych. Spnedawają aey 
gnacye * weksle na wseystkie punku 
Europy. Wypożyczają pieniądze no 
majątki i inne rzetelne poręczenia. 

P»a *ala Depoett Tanlt, 
która ^ ■ budowa a ł urządzone doakonata, że ani O 
MĄ^ahdiM. aal ażodalaże doeUł do alchnie 
■aogg. Użytkować można je 

miwiikH Arnu Stiti Buk 
cornar Milwaukee Ar*. O Carpenter BL i„ 

URZĘDNICY: 
Pnui. O. żmaun. prezydent, Andraw 0. Uoam 

“• k ScnŁTTzaa, kaayar De 

młaki. Fani Ok 
Cbarie# Z. schły 

Uerboki 

CFWTBALNB TOW. 
Polek w Ameryce 

Pani W. UznaAska, sakr. 
8J1 8. Wood it Obingo III. 

Dr. Wład. Statkiewicz, 
Lekwi se starego kraju 

> długoletnią praktyką prsy szpitalach 
jak w Europie, uk 1 Ameryoe, speejali- 
O chorób kobieoych i dzieoinnyoh, le- 
esy ■ dobrym skutkiem wszelkie choro- 
by uitwulz, jak to: duszność, teama- 
tysm, choroby gardła, piersi, tołądka; bdl głowy, des, dom, uszu, febry, skro- 
fuły, wyrzuty na głowie i skórze; ohoro- 
roby maciczne, sboosenia raga lar ności 
białe opławy, krwotoki, niepłodność boleśoi popoło*owe i t p. do legli wośoi 
kobieoe l w ogóle wszelkie ohoroby mąft- 
o*J*o. kobiet i dzieci — leosy prąd ko i 

Lekarstwa ą przyrządzane w mojem 
laboratoryum, pod wyłącznym mym do- 
zorem. 

Do dokładnie (o ile motaośoi czytel- 
nie) opisanego twego cierpienia s wy- mienieniem „Zgody” dołącz2 cent. sna 
osek poosiowy, a odwrotną pocztą od- 
powiem Ue bądsie trwać kuracja i co 
bądą kosztować lekarstwa. 

Adres: 
nr. vr. BtmtkUmrUm, 

964 Jollet Htr. LA BILLE, 1LL. 

Potrseta lOO góriikiw 
do kopalni węgla _ plaoa w leoie od 
tony 70o, siną Ttyo. Robotników s fa- 
miliami ebątaiej uą wrsjjmaje — wol- 
no mi—kanio, aula praca, tania jazda. Takto potrzeba jem j robotników na far- 
blj i do kolei ielazaej. Robota gwaran- 
tować F. ASPINK, 

250 Fast Lakę 8 U, Basem ent. 

Inlennn 
Juda 

Bilety dla 
Turystów tak są 
Po przystępnej 
Cenie, jak nigdy 
Przedtem, 
Mogą byś 
Uzyskane z pełną 
Informaoyą na 

Prośbę do City 
Tioket Offioe: 

*08 
CLARK ULICA, 

CHICAGO. 

Wazony jadał. 
■® opatrzone 
iłatbą. 

Wagony ka 
wlalne sypia. 
■«. rownlei wa- 

4la tary* 
•••w da 8 A IV 
FRANCISCO Sas 
z ni lany. 

Pociągi odcho* 
z Chicaga 

cadzleaale hala- 
JN« 

North-Western Linę. 
Chioago & North-Western Rj, 

S. F. MALICKI. 

Polski Kakawajoabs 
■KŁAD TBDHIBR 

po nąjtadaaej cenie. 

do pogrzebów. Wynajmuje takie po- 
wozy na waaala, bale i przejaldzki U- 
■hiM skora, a oeoy umiarkowane. O 
łaskawe względy uprasza rodaków. 

S. F. MALICKI, 
761 W- I7TH STB. • CHICAGA U. 

TELEFON 607S. 

Polska szkoła 
W CHICAGO. 

Kaenlapiaii] Coliog;* af Mld vU*ry. 
ZatoSona w raka 1888. 

Ze szkoły tej wyało jni kilkadziesiąt 
• dolnyoh akuszerek, które obecnie cię- 
żą sią dobrem powodzeniem. 

Szkoła nasza potwierdzona przez za- 
rząd lekarski Stale Board of Health, 

Zgłaszać sią listownie do: 
D M. Orglert—Kacaorov*ka,[f*cT*UTj 

Hswtherae, 
P. O. HY1HAN, 

COOK Ca. U. 
Widzieć de moina osobiście w ofisit 

■■■ W. lRia mitem, 
pomiąday g<*ls, 8mą a 10 raao; lub wieeso* 
em I w Niadaislą w rssydsooyi Hawtorne, dwa bloki od Depot w aptece, dokąd tanae- 

mmy agent wskate drogo Tylko 80 minut 
drogi s Chicago Union Depot na Burllagtee 

Sz. Publiczności znana 

SCHOENHOFEN’*. 
u rtgi lUwukH I Alk lud im. 

zoetała obecnie przebudowana i mannie 

POWIĘKSZONA, 
tak. se od dała tO Grudnia rb. mota być wy. aąietą manownjni towarzystwom do sabew 
P a wcaayct toddeS do pre~l«tawldl fatisl 
■Tek. Obok tej hali jem pokój jadalny bufet (bora), takie j«et 
• liiijcu kall 4s ukaw wm«livcfc 


