
“ 188, Edmund Pawełkiewiez. 
«• 188, Józef Blaszka. 
“ 189, Antosi Grabarkiewioz. 
M 198, Frano. Palioki. 

194, Józef Poczekaj. 
«• 195, Alex. Hertei. x. 

“ 196, Teodor Wikaryaax. 
“ 198. Walenty Kuflewski. 
“ 199, Leon M. Wild. 
“ 200, Jan Koetrzaski. 

202, K. B. Czarnooki. 
•* 205, Ludwik Jakifiski. 

Sejm Związki Śpiewaków 
Polskich w Ameryce. 

Uroczystość otwaroia sejmu Związku 
Śpiewaków Polskich odbyło się dnia 
5 września 1898 w hali ob. Nalepiń- 
skiego, róg Noble i Chapin ul. 

Prezes Z. S. P. ob. Ł Małek, zagaił 
sejm przemówieniem w krótkich, tre 

śoiwyoh a z serca płynąoych słowa* h, 
następnie powiadomił zebranyob, jakie 
są osie Z. S. P, Ogół z oałym entu- 

zyazmem nagrodził mówoą huoznemi 
oklaskami. N as tąpnie odśpiewano hymn 
narodowy „Boie ooś Polską” pod dy- 
rekoyą głównego dyrygenta ob. A. 
Msłłek. Prezes zaprosił osły zarząd 
Z. Ś. P. do zająoia miejsc im naletnycb. 
Na sekretarza sejmu powołano ob. G. 
Wojniokiego. Następnie prezesowi 
sejmu przedstawiono delegatów i otłon- 
ków chórów mieisoowyoh i zamiejsco- 
wych. Chór I. „Chopina” ob. Pliszka, 
Romanowski, Wojnicki. Chór II. ob. 
Shubert, a za nieobecnych delegatów: 
Bielińskiego i Struiyk, prezes miano- 
wał ob. J. Mróz i W. Rulewskiego. 
Chór III. Tow. śpiewu ,.Harmonia” 
w La Salle, Dr. W. Statkiewiez. 
Chór IV. Tow. Śpiewu „Harmonia” 
w Do lut h, Mina. Heleński, Grabarkie- 
wioz. Chór V Tow. Sp ewu „Lutnia” 
w Grand Rapida, obywatel Lipozyński 
Chór VI Tow. Śpiewu „H»rmoma” 
w Detroit, Mioh., ob- B. Pasternaoki, 
W. Helińaki, Chór VII Tow. Śpiewu 
„Wanda”, panna M. Bieńkowska i W. 
Kołakowska. 

Sprawozdanie roczne głównego dy- 
rygenta ob. A. Małłek przyjęto jedno 
głośnie i podziękowano przez powsta- 
nie. 

Sprawozdanie sekreter ta finansowego 
ob. Knoera również jednogłośnie przy- 
jęte m zostało. 

Przystąpiono do wyborów na urzę- 
dników. Wybrani zostali; 

Prezydent K. Małek. 
Vioe prezydent M. 2y borto waki. 
Jen. sekr. M. Knoera. 
Sekr. fin. J, Sirutyk. 
Kasyer R. Czerwiński. 
Dyrygent A. Małłek. 

Prezes Z. S. P. K. Małek zrobił wnio- 
sek, aieby zamianowano członkiem bo* 
noro wy m Z. S. P. ob. Gumifiskiego 
s Grand Rapids, wyliczająo jego za- 

sługi w sprawie pieśni narodowej pol- 
skiej. 

Ogół po wysłuchaniu szczegółów 
podanyoh przez szan. prezesa, z oałą 
przyi hylnośoią zadecydował nominacyę. 

Nastąpiła debata, gdzie ma się odbyć 
przyszły zjazd Z. S. P. sprawa ta go- 
rąco zajęta delegatów, ponieważ wszyst- 
kie miasta ubiegały o ten zaszczyt. 

Szanowny Dr. Statkiewioz z La Salle 
bardzo serdecznie zapraszał, oświadcza- 
jąc, Ze bardzo miło mu będzie otworzyć 
gościnne progi dla braoi po Lutni w 

La Salle. Delegat Pastercaoki z Detroit 
również serdecznie prosił, aZeby przy- 
szły zjazd Z. S. P. mógł nastąpić 
w Detroit. Po dość długich debatach 
ogół większością głosów zadecydował, 
ażeby przyszły zjazd Z. 8. F. odbył się 
w Detroit, Mich. dnia 8 września 1804. 

Uchwalono, aZeby główny zarząd 
Z. S. P. nadal pozostawał w Milwaukee. 

Zakofiozono sejm śpiewem „Jessoze 
Polska nie zginęła". 

G, WOJNICKI, 
sekretarz sejmu 

Uwagi, 
Sun. Redaktorze Organa Z. N. P. 

Bądź tukuw umieścić iłów kilka i 
a wag my oh podozis Ot tego Sejmu Xgo. 

Jako osłonek Związku N. P. grupy 
127 nlemsjąoy Ładnego udziału, tylko 
z oiekawoioi oały ozas, od rozpoczęcia 
at do zamknięcia Sajna byłam na ga- 
lary i Izby Sejmowej, byłam intereeo- 

wany o tyła, oo mnie obchodzić powin- 
no jako prawego Polaka. 

Każdego dnia od otworzenia do zam- 

knięcia posiedzenia, uwagę na wszystko 
zwracałem pilnie, Z góry mętna 

było widzieć ł opeerwowad najlepiej 
wszystkioh delegatów i reprezentantów 
oałej Izby. Nieomal prawie kaidego 
delegata myśli odgadnąć było modna 

do jakieto stronnictwa naloty. Krew w 

tyłach burzyła się patrzeć na tę nie- 

sprawiedliwość, jak niejeden dla pozoru 
jest tylko w Związku, ateby więcej 
zaszkodził Związkowi nit pomógł swym 
głosem. Jednakie nic nie pomogło 
pomimo wszelkich intryg stronnictw 1 
sgitaoyj ludzi złej woli, którzy całymi 
siłami pragnęli dokonać swego w zu- 

pełności im się nie nie ndafe zrobić, 
oprócz małego sera. 

Stało się zadość wymierzonej spra- 
wiedliwości — ozy i potrzebę na to wię- 
cej dowodów? A teras niech wam bę- 

dsie ozerć i oh wała Paoowie Rsprezec- 
tanoi Zw, Nar. Pol. Wy ni Panowie, 
którzrśoie Rsąd Centralny piastowali i 
bronili oprawy Z. N. P. jetzose lepiej 
jak oaobiotej własnej materyalnej. bo 
praoowaliśoie nie dla zysku, rozgłosu i 
aławy, leos dla honoru imienia swego1 
ora* dla dobra całego Zwiąsku. 

Pracujcie nadal jak dotyobozas prz- 
oowaliioie, a my s Wami wraz wspólnie, 
którym na sercu lety dobro Związku, 
a wtenczas ładna ziła, a nawet bramy 
piakielkne nie bądą wstanie nas obalić. 
Czego Wam z osiego seroa tyczą w 
imieniu owej grapy Towarzystwa 
Gwiazda. Leopold Breuert. 

Oiłsezsais 
Fhi la Delphi a, Pa. 81 Sierpnia 1898. 
Ja nitej podpisani poszukuje brata 

mojego Wojciecha Rutkowskiego, ro- 

dem z Galieyi który przed rokiem był 
umnie i oddalił sią potajemnie 
nie dająo o sobie wiadomości do tego 
czara ani mnie ani swojej tonie, j 

Ktoby z rodaków go znał proszą mi 
donieść pod adresem: 

Jakób RtUkototki, 
No. 1 Cottage Ave., Nioetown, Phi 

ladelphia, Pa. 

I aw łaśsmleale. 

Buffalo, N. Y. 6 Września 1898. 
Ja nitej podpisany mam honor sawia 

domić szanownych członków Towarzy- 
stwa Obroficy Orąta Polskiego, grapy 
No. 158 Z. N. P. it posiedzenie mie- 
siąoznie odbądzie sią dnia 17 Września 
r. b. w lokalu obywatela A. Partyky, 
pod No. 08 Sobieski ulica. 

Obecność kaidego osłonka jest konie- 
czna, ponłewai jest pierwsze posiedzenie 
po Sejmie X, tak bądą walne sprawy 
do załatwienia. 

Tak poraź drugi upraszam szanownych 
zł oaków ateby sią na posiedzenie wy- 
lej wyu-ienione stawili które sią odbą- 
dzie dnia 17go Września o godzinie 8ej 
po południu. 

Kreślą sią z szacunkiem w imieniu 
Zarządu i całego Towarzystwa 

WładjtłuiO Arendt, sekr. 
820 Wilson Str., Biff*lo, N. Y 

Klęska powodzi. 
Turka, Galicy a, 14 Sierpnia. 

Tarka koło Chyrowa, drogi to dziś 

»,Szegedyn” w mniejazyob rozmiarach. 
Przed czterema tygodniami mieliśmy 
powódź, która tyle askody nie zrządziła, 
oo obeonie w dnia ligo b. m. o 7ej 
wieczorem. W południe bowiem tego 
dnia zaświeciło ałcńoe po kilkodniowej 
niepogodzie a około 8oiej po połndnin 
jak zaozął deazoz padać ooraz więcej, 
tak dalece, te jat o 7ej 20 minut wie 
ozór całe miasteczko Turka było wodą 
zalane i wyglądało jakby morze. Dwie 
rzeki bowiem małe i wąakie, lecz strome 
Jabłoń Ir a i Lit miecz gwałtownie tak 

wezbrały, te jak tylko mogły koryto 
swoje rozszerzyć — rozszerzyły i wsku- 
tek tego jedna z tych to jest Litmiecz 
do wszystkich ohałup zaglądnęła i w 

ohałupach wszystko poprzewracała po- 
zostawia jąo po sobie tylko namnł aa pół 
łokcia graby, z tych jednak do 82 cha 

łap jako swą pastwą za sobą zabrała nie 
wyłąozająo ani ludni ani bydła uniosła 
ze sobą do rzeki Stryja. Widok stra- 

szny i nie do opisania — wielkie szkody 
który oh na rade obliozyć nie motna — 

doraźna atoli pomoc niezbędna, bo ina- 

czej okropna choroba a te o bolera, tyfus 
etc. eto. Oprócz nieszoząśliwyeb, któ- 

rych nazwisk* na razie podać niepodo- 
bna najwJąoej szkody poniósł no tar jazz 
Pądrzcki, którego oale kosztowne mie- 
nie jol to wodą popłynąło jol to z na- 

ttału dzisiaj wydobywa i ssotąiciem te 

tycie wraz z rodziną mógł ooalió, bo je- 
go gospodarz tylne oząłci zajmujący, 
08-letni starzec miessesanin Michał 
Szteinbach ratując swe mienie przywa- 
lony kominem, w gruzach zabity, a aa 

drugi dzień dopiero nietywy odszukany 
został. Dalej Rosalja Seweryn biedna 
wdowa, która li tylko z ozynszu swego 
domu tyła, cały dom jej woda uniaata i 

dzisiaj jest bez dachu i utrzymania, da- 

lej kontroler podatkowy Hryniewicz 
wraz z toną i sługą, którzy ma poddaszu 
swego swego sąsiada Jaworskiego tycie 
ratowali, skoro atoli spostrzegli opada- 
nie wody seasli i brnąc po pas w wodzi* 

ucieczką sią ratowali. Pedobniet tona 

wodnego podatkowego s trzema drobny, 
mi dziećmi, stojąc na stole po szyją w 

wodzie ratowali sią przed utoniąeiem. 
Nastąpcie e. k. Starostwo, o. k. sąd po- 
wiatowy i o, k. starostwo na piątrze w 

asątei, a dwa ostatnie ursąda mieszczące 
sią w ubikacjach parterowych najwiącej 
■skody poniosły, albowiem woda dostała 

sią do wnątrza ty oh te poprzewracała 
wszystkie biórka 1 akta jedne popłyń ą- 
fy, a drugie w nam ula grubym na stopą 

porozrzucane; do Wertbeimowzkiej na- 

wet kasy urzędu podatkowego woda zm- 

ględnęła I zalała ją do wysokości 
trzech ozęści, wobec osego nie ognio- 
trwałej lecz o wodo trwalej pomyśleć by 
naleiało. Lament ogólny nie tylko ła- 
dzi, ale nawet bydła był nadzwyozaf 
przenikliwy praez noc całą, lecz daleko 
większy był jeszcze skoro w tern morzu 

jak się wyralać moina pokazał się pło 
mień z wnętrza domu p. Zach arowej, w 

którym mieszkał tutejszy ohi- 
rnrg Kellhofer; w tej obwili bowiem a 

było to około godziny 9-ej wieosorem, 
lament i wrzask nie do opisania. W 

największej atoli był trwodze tutejszy 
starosta, którego mieszkanie stojąoe w 

wodzie ze wszystkich stron jakby arka 
Noego; a z drugiej stronie nieszosęśoie 
zagrała ogniem. Lecz na ssozęśoie po 
wietrze było spokojne; a dachy były 
deszczem zalane, przeto dom ten spo- 
kojnie sam jeden spalił się do szezętu a 

iskry odlatujące na sąsiednie dachy, bez 

przeszkody ginęły. Najwięcej uoier- 
piały powodzią aąsienie gminy: Przy* 
słup, Szumiaos, Wołose, Berezek, Zu* 
kotyn, Jabłonka nilaa, wyiua, Szsn 
drowieo, Bo berka, Bory ni a, Unik, Łosi- 
nieć, w* niektórych bowiem z wymie- 
nionych nawet nieboszczyków z grobów 
woda wydoatawsła. W krótkośoi na 

razie nieszczęście Turzi opisałem. 
Nieszczęśliwym pozostałym bez dsohu 

i mienia należałoby dorslnej pomocy u- 

dzielić, bo inaosej róine choroby, chole- 

ra, tyfus etc. eto. są przewidziane. 

O powodzi w powiacie przemyskim 
pisze „Gazet* przemyska**: 

Wskutek wezbrania Sana i jego do- 
pływów oały powiat prsemyaki został 
nawiedziony powodzą, której rozmiary 
są straszne,bo dzisiaj jol na podstawie 
dostarczony oh nam wiadomości donieść 
motamy, te szkody, zdziałane wodą w 

tym roku, o wieie przewytszają pamię- 
tny wylew w r. 1867. 

W roku 1867 wylał San z kofioem 
eserwea przed tniwami, obecnie po dla 
gotrwałej niepogodzie, w sierpniu, za- 

tem w same i tak spóźnione jat tniws. 
Woda zabrała tedy wszystek jęczmień, 
tyto i znaozną część pszenicy. Sprzęt 
siana wypadł takie ujemnie, gdyt o 40 
proc. gorzej jak w roku ubiegłym, zaś 
buraki i ziemniaki gniją, a na potraw 
znowu nikt nie liozy. * 

Głód zagląda w oczy, a to tern bar- 
dziej, te na zasiew nic niema ziarna, a 

wilgotne, mułem przywalone łany pod 
zimę obrócić się nie dadzą. 

Oprócz szkody w plonach, powiat 
przemyski poniósł wielkie straty.. przez 
znlszozenie dróg i mostów. Wedle do- 
tyohozaaowyoh relaoyj, porwała woda 
45 moetów, a droga z Przemyśla do Sa- 
noka, którą administruje przemyski wy- 
dział powiatowy, potrzebować będzie na 

rekonstrukcję około 6000 złr. 
Dodać musimy, te we wszystkich 

wsiaoh, dotkniętych powodzią, domostwa 
były zalane, a pozostała po ustąpieniu 
wód wilgoć nader szkodliwie wpływa na 

zdrowie mieszkańoów. 

Najkry tycznie jazy mi dniami był pią- 
tek i sobota. W nocy z piątku na sobo- 
tę woda na Sanie podniosła się o 5 m. 70 
otm. wy tej sers, a niebezpieczeństwo 
dla ty da i mienia ludności na Błoniu, 
Wilczy i Garbarsaoh było tak groźcem, 
it oddziały pionierów przez 16 godzin 
pracowały z wysiłkiem nadludskiem, re- 

tu jąo ludzi osadzonyoh na dachach do- 
mostw i w gałęzi aoh drzew, uprowadza- 
jąc se stajen bydło, wy wotąc sprzęty i 
inne roebomości. 

W Przemyśla zdano sobie uru w 

niedzielę sprawę o rosmisrsoh klęski i 
ukonsty to wał vię komitet ratunkowy, ns 

którego ozele stanął wicemarszałek p. 
dr. Czaykawski. 

Komitet odął się w pierwszej lfnji do 
JK. p. Galgoezego, komenderującego 10 

korpusem; mianowicie proszono o wy- 
pieczenie w piekarniach wojskowych 
oh laba, aby nim obdzielić najbiedniej- 
szych. — Z uznania godną uprzejmcioią 
i praw dziwem ciepłem snrdeoznem przy 
chylił się JE.p. Galgoozy do prodby pp, 
dra Osaykewskiego i Góreckiego, przy 
zwał w krótkiej drodze starszego inten- 
denta i polecił wypieczecie 8000 poroyj 
ohleba. 

Następnie odniesiono się telegraficznie 
do Wydziału krajowego i Nami setni- 
otwa. Z wydziału krajowego nadeesło 
600 ałr., z Namiestnictwa 100 rir. 

Taką jest pierwsza pomoc; u wata my 
ją jednak za zupełnie niedostateczną; 
gdyt nietylko włościanin, lecą i sala 
ehoio jest zniszczony, a oprócz tege po- 
wiat będzie musiał łoiyć na drogi, oo 

niestety zwykle koostem opodatkowa 
nyoh się dzieje. Nie chcąc się powta- 

rząd, uiDtoumj w krótkich słowach: 
doszczętne zniszozenie tegorocznych plo 
nów, brak paszy, brak ziarna na zasta- 

wy, brak ziemniaków i brak wasalkiob 
ogrodowizn. 

Dotyohozasową działalność komitatu 

ratunkowego uwaismy więc za zarodek 
szarokiaj akcji, w któraj pierwsza miej- 
soa państwo zająć powinno. Tą akcją 
niaohaj zainauguruj* odwołania mane- 

wrów, aą ona zraaztą wobec przerw w 

komunikacjach wproat niamotliwa, i 
rozpuszczania do domów kołnierza, 
którzy są potrzebni w spustoszonych 
siołach. 

Oto rys dorywczy kląski powodziowej 
w powiacie przemyskim. Do tego przed- 
miotu powrócimy w nastąpującyoh nu- 

merach, donosząc o postępach akcji ra- 

tunkowej i podaj ąo dokładna daty wy- 
rządzonych szkód. 

Głód jest nieunikniony, a w ślad za 

głodem szereg róinyoh chorób. Powiat 
i kraj niassosąśoiu nie zaradzi. Tylko 
państwo alty nądsy i to jedynie krocio- 
wą zapomogą. 

(Gazeta i*rtemytka). 
Paaledzcale. 

Posiedzenia parafianek Ś-taj Trójcy 
odbędzie sią dnia 17 Września r. b. po 
nieszporach za wzglądu naradź* ń sią w 

sprawia „Dnia polskiego" — na które 
sią uprzejmie zaprasza. Komitet. 

Nuu a kochana córeczka Antonina 
Gaworska licząca 3 lata 8 mieniący 
zmarła 2 Września o godz. 7 wieczorem. 
Naszych krewnych 1 przyjaciół zawia- 
damiamy. 

Fr. Gaworski. 
Rozalia Gaworska, ( rodzice. 

Frandiiek Łechert, 
poleca Rodakom swój 

8AŁOOIT POLAKI 
1107 Camar LaamU and Łubach 8 tr. 

CHICAGO, ILL. 
Doborowe piwo, wiza, wódki i cygara. 

Zawsze świerka przekąska. 

Józef Kociszewski, 
798-800 8. Amhlattd A«e. 

pomiądsy 17 -tą i 18tą ulloą. 

Twardyoh i Miąkkioh 

Węgli i Drzewa 
po cenach nader umiarkowanych. 

Zamówienia przyjmuje takie listownie 
wykonywa w jak nąflaótssym passie 

B. ŚWIERŻY, 
Ml WestDlTiiloH strzel 

(Bóg Nobla Street), 
polscs sw6] poiakl 

Beer - Baloon. 
Dobre napoje, Win* i Likiery najroe 
maitaae. Piwo cewsie święte i wyborna 
oygary. Mam takte odpowiednie miej 
•oe do zebrań i mityngów. 

fiotr Binkowui 
ZEGARMISTRZ I ZtOTRIK 

383 W. Chicago ar®, prcy Noble ul. 

SKŁAD JTJBILERSK] 
i sztucznych kwiatów 

wykonywa 
ZioU Swpilki ZwupJkottH dla Polak 

sa nok walą Rządu Centralnego Związku 
Nar, Pol. Zamówienia na szpilki dla 
Polek nalety przesyłać wprost do mnie 

Zabespieoie od ognia i sprzedał 
Kart Okrętowych. 

P. BINKOWSKI. 

JAN DBAŹBA 
120 IV. Division ul. 

róg C1mvw a). 

8AŁOON 
Dóbr* Wina, WOd ki i Crgm —— sa- 
wbm świata i dobra Piwo. 

Hala do aa baw i posiedzeń 
do dyapoayoyi dla Towarsysitw poi* 
•kioh 

taŁ^Vi5cCiVw* “ imfflbt, nl*w^lar««nlA [>V7*nt nla pnnnn 

I I fcashAio, nriF 

> «o * y phi 

OUmm 

AUGUST DO LIŃSKI 
J^albierz i pryzy er 

wyciąga^. 
i 

Czyści Zęby, 
Przystawia 

BAŃKI, 
* praktyką zestarago 

krają. 

7044 § tony J^Jand Aye. Chicago^]]]. 
Bliska wy«t*wy wszechświatowej. 

Dr HAN 
Ul KADMOM ST.. TOLEDO. OHO. * 

L*ciy wszystkie choroby 
zastarzałe, • mianowicie: 
Duszność. spazmy, parali*, 
dychawicy. niestrawność 
reumatyzm; ból Kłowy, a 
sza, ócz ł-roaa; choroby to- 
ładka, raniła. piersi, kaaa 
łow ode hodowyrh; febr*, 
wyrzuty naftowi* skórne. 
K'noro by maciczo*. zbocze 
Inla regularności, krwłotok, 
białe □ pławy, niepłodność. 

ooieeci poporognwe, pacnnnq, rui, oiwott 
■» ciele, róte. choroby kiszek, ból krzyta I w 
plecach, katar, dropay* neoralde. broochltla, 
podagrę ltd. Leczy niewiasty dzieci i metcr.yzn 
CHOROBYlZiKAŹLIWE 
irganów generacyjn ych obojga pK-i, albo pi 
kaaana a rodziców, leczy prędko i tak ta_ 
nigdy ni* powtórzą; sekref ściśle zachowany ł,,,A,Chorit ni« powinni 

oclągsd. ala na 

nigdy oto powtórzą; sekret 
POfiA La DAMO!™ 

»l« 

.as.1 Jo D ra Him on 
Jko al pacy ant a wy 

—---r«. ,,,.uza lekarstwo. 
Dr Han wyleczył Jo* ty tlące Indii, 

którzy dłago cierpło)i, a przez Innych lekarzy nie mogllbyć wyleczeni. Lodzie cl wszędzie 
rozgłaszają Imię Doktora Bam I znajomym go 
polecaj %. Udajcie ale do niego to was wyleczy w aai^ oaz ea^ w UiVKVM/ waa w J 

Opiszcie awą choroba, podajcie wtok, przy- tlijcie w liście trochę'rlosósri Icentową mar- —e ■ e «.e w sawuą w auwuw aa.ruw e 
ke pocztowa, to natychmiast dostaalecia od- 
powiedz. słotna plaać po polaka, angielska, 
niemiecka lab francaskn. Adres taki: 

Dr O. B. 
618 Madison it, 

HAM, 
Toledo, Ohio. 

Józef Gołembiewski, 
7 TELL PLACE 

przy Milwaukee avenue 
CHICAGO, LLL. 

poleca Szanownym Rodakom zwą 

KUŹNIĘ 
FABRYKĘ WOZÓW. 

Wyrabia powozy, bryozci, i wasal, 
kiego rodzajn wozy; oraz podejmuje 

Reptracye po naftaAstef cenie. 
Kuje konie. 

FE GERJLIC-EŁ 
(Zwiąxk*wl«c) 

Wesz Pallaaa, III. Cer. 198 mm* 
U ulen Art. 

poleoa Sz. Towarzystwom w Chicago 
okolicy swój 

Piękny (kgrid 
do Pikników i inoyeh zabaw, za malem 
wynagrodzeniem oraz Saloon Polski. 

fOW. POLEK 
CłwianUi Zwycięstwa 

Pani R. Lcchert, sakr. 
86 M. Ashland ar. Chieago 111 

JAN PIOTROWSKI. 
W §• caaal Str. ChlSB(a,lU 

naprzeoiw Union Depot 
Poleoa względom Sz. Rodaków swój 

HOTEL 1 lAŁOOlff. 
SKŁAD 

Maszyn do Szycha 
ROZMAITEGO GATUNKU 

pa ■slslśaiyeh eaaaak 
HT Olej, igły i ozęloi maszyn są 

zawsze u mnie na składzie, 
Reperaoye wykonywam prędko, do 

brze f tanio. 

J, MARSON. 
«»5 NOBLE ULICA m 

pomiedsr Sloan 1 Bradley aL 

BIAŁEGO INOYANiNA. 
ANDREWS.) 

nbmftolak*. Aórm taki: 
Or. iaimwi MMm C«., 

TOLEDO, O » o. Boz M. 

/ 

MY Z PUBLICZNOŚCIĄ 
A PUBUCZNOSC Z NAMI. 

BBZ UAZU, BBZ BÓLU. 
ZĘB1 Z PŁYTKAMI 1 BBZ PŁYTBK. 

The Peovle*8 Dental Pariom 
MS STA1B BTR. BÓG HA MU SON. 

Jcat Jedyna In* tyto cym w rnlcdde lncorporowąna po- dłue praw Stanowych majaca on cala promocję I 
b6lv 90 CK**^ 

|M Mg M Bkzamlnnjsmy zęby dmrmo. 
IM #1 Wyrywamy z*by bez bólu. 
■ mf ■ W < enlmy nasze lml«. 
■ V ■ ■ GwarutnlemT zadowolenia. 

_ vPrVtt7^11 a dobrej roboty. •wista, powodzenie jest akutkiemt____ *** crown* i plombowanie zębów a* najlepsze w 

.‘“"r1-" nąjnllaa*. *» pozłacane płytki •a $16: tatwoje moina czysto trzymać; lana robota stosunkowo tanio; plombowanie 1 wyry eaa' 
bezpłatnie jedli alg da lnn« robotą. Celem ■ — r—u* iuu* n<uuią. tram uaszcm 
}ast rozpowszechnić naas Interes na zachodzie dóbr*, robota«»l«b'eml cenami. SzcaraAłnle starannie rt|» loJemy sgby dziecinne. Kodzlcow zapraszamy asr 
przy szU z dziećmi a obejrzymy im z*by bezpłatni*' 1 CXJ lm “ br“ lob nie. Pani 1 doktor do 
Łat* .płaty dla bUntejezycT o^arte 
wieczorem có dziel? W MedTlelą od "(Trano°doł44aJ po połndnla. Ł*by obejrzymy berpiaUiie; cz7« nie zębów 1 ogładzanie fi.00. 

PBOPLB’8 DKNTJL PARŁO Rb 
BÓG r 3«S ST AT Z 8TK. » HARR1SON. 

*° “ Przywzłodć. Stare płytki repernjemw c, Qrmhnp» prem; Dr. O. W. Lawrence, itnąd- Odwiedźcie nu. 

Poszukiwanie. 
PALLA KEPKEE lab tony jyz 

Zofii s Królikowskich, poszukają Ja- 
dwijfa Królikowska. Adres, Jadwiga 
Królikowska 589 Milwaukee iya Chi- 
osgo. 111. 

Baczność! Baczność! 

TOWARZYSTWO 

Budownicze 16 Wardy 
otworsy dniom * 

1-go Września 1893 r. 

23 Sery# 
Setki robotników mapisalo się do te*o 

Towarzystwa 1 dali maju swojo własno domy nie Dłuar __" 

.—*■—- ~r interes swój na podstawie legalnej, a kaiąikl są kaiJeao 
O—n^dp prą^rsenU. Kto matem chce sZ? SSttKtf&KrSJ. p"tjm.o. Wk.,nl^h«;p| “ 

dJ* * w<M»lo tego nie potełnje. Poeiedmenia 
odbywają mię w ka*4y Piątek 

■ kall M. Hajmtian, 779 HUihIn Aa. 
^^fcaplaać mołna aią kaidjgo 

JoUnn Marelnkiewloz, Prosydent. 
Mickal^ląjewakl, Sol—*— 

łuy 

B. STOBIECKA, 
Prnktreiaa Lekarka aa#7 

489 MILWAUKEE A TE. 
Lecsy takie wnelkie inne choroby 

bo PTM podMto BlWMTCcól^r CTBT fwrir^U al« amU s mm&t 

!• Itakleeka, 
*89 M llwak— m»pd>, ChiMkgo, ID 

IJl I-Szt Afl MILWAUKEE. Wg. 
fOUOA- 

łi 

IuU K«4etelay«fe, 
Chorątr^ Snarf, Romt^PmM i Bwm 

trT»«lfca-irfu*<Ł p. 

Fabryka ram do okien 
KIWI.ttIKIlIC, ItLMNU i KUM* 

A* DIET8CH1& CO., 

HOTEL POLSKI 


