
W sprawie 
„Dnia Polskiego”, 

Sprawa „Dnia polskiego” oodzień 
więoej sjakaje grantu.... Dowodem 
tego mara mit jog, odbjtj w oetatnią 
niedzielą d. 8 września w Hali szkolnej 
przy ul. Bradley. Jakkolwiek tego dnie 
wskutek wystąpienia na poświąotfpe 
kamienie węgielnego, wssysoy pajfeie 
parafianie św. Stanisława K. byli bardzo 
strudzeni, niemniej w Hali zebrało zią 
spore grono osób. 

Posiedzenie otworzył WieL ks. W. 
Sarzyński, który w paru słowach zazna- 

czył potrzebą i poiytek „Dnia polskie- 
go”. Ns prsewodoioząoego powołany 
soatał p. Fr. Zigrzebski, na sekretarza 

p. B. Alarkowski. 
Jako pierwszy mówoa wystąpił sądzia 

La Bny. Zaznaczył on, te „Dzień pol- 
ski” byś musi i będzie. Cofnąć się n e 

wolno i nie podobna. Sto kilkadziesiąt 
towarzystw odświadosyło aię jat za 

„Dniem”; przybędą zapewne towarzy- 
stwa s jótnyoh miejscowości s posa 
Chicago, jak s Milwaukee, La Salle, 
Oda, Mich<gun City, Lemont, Joliet itd. 
Słowem obchód bidzie świetny. Człon 
ko wis towarzystw mają niewiele do 

nozynienia; powinny słotyć na koszta 

ogólne do kaay Kom. Centr. po 15 ezn 

tów od osoby, oprócz tego miją opłacić 
muzykę pochodową co nie wyniesie 
więcej, cii 10 oentów. Na „Dzień pol- 
aki” zaproszonym zostanie — i niewąt- 
pliwie przybędzie Kątaki, znany całej 
Ameryce. Ateby oel osiągnąć, trzeba 

tylko zgody i braterstwa, oraz nieco 
ofiarnośoi. 

W tem miejscu obecny na aali p. Ga- 
brylewicz z Nanticoke, delegat nt Sejm 
Z. N. P., wzruszony przemówieniem, 
składa na ręoe przewodniczącego $20 na 

koszu urządzenia „Dnia polskiego”. 
Fakt ton przyjęto gorąoemi oklaskami. 

Teraz przemówił p. Piotr Kiołbassa. 
Sz. mówca wyjaśnił, te Dzień polski” 
na yrystowie — gdy przedstowioiele 
wszystkich narodowości mieli swoje dni 
oroozyste — jest niezbędny.... Wszy- 
stkie dzienniki Amer)ki, ba! gazety w 

starym krsju mówić będą o.tem wystą 
pieniu. W tutejszych stosunkach będzie 
to maniłeś taoys, która wy kale, ii je- 
steśmy obywatelami spokojnymi i po- 
ważnymi, a nie mamy nio wspólnego z 

wyjątkami, biorącym u iział w anarohi 

styoznyoh awanturach. Inne narodowo* 
śoi, urządzające swoje dni, otrzymywały 
zapomogi od swych rządów, my tylko 
liozyć motemy na własne siły, tem wię- 
ksza zasługa, gdy pokatemy się, jak 
naleiy. Popis nasz będzie piękny i u- 

roozysty. Nieprzyjaciele i przyjaoiele 
przekonają się, Ze tyjemy. Przemowę 
swą p. Kiołbassa zakończył złoieniem na 

rzecz „Dnia polskiego” sumy $20. 
Następny mówca H. Nagiel objaśniał 

sposób urządzenia „Dnia polskiego” i 

odczytał wykaz składek, jut zebranych 
na Stanisławowie przez kolektorów z 

grona byznesistów. Oprócz tedy kwoty 
$176, zioionej na zebraniu w piątek, i 

sumy $40, skoiektowanej przez p. Fą, 
Fuhla, pp- Sl Piasecki i Teo. Gordon 
zebrali następujące ofiary: 

Józef Domek..... 
Stan. Nalepifieki.. 
M. Pstrąg. 
Fr. S korski.. 
Jan Siss.. 
Fr. Ormifiski...^ 
Hr. R. Wassko... 
Fr. Jagła. 
Izydor Wrzeazoz.. 
Jan Wengierski.. 
Leon Gołombieski 
I. Rudnik. 
St. Z llifiakP.. 
Ig. Szozepafiski... 
K. Rękoeiak. 
Teofil Kuf *1. 
Wł. Nowaozewski, 
W. Czarnecki. 
J. Kiedrowski.... 
Paweł Ogórek.... 
Jos. Psszkiewioz.. 

$1.00 
1.00 

10.00 
60 

1.00 
60 

800 
2.00 

60 
25 
26 

1.00 
200 
1.00 
8.00 
1.00 
600 

10 
50 
50 

5.00 
L. M.Gojka.. 2 00 
Antoni Groenwald..2.00 
Józef Pranga.. 1.00 
Antoni W. Rudnioki. 6 00 
J. B Palacz. 2 00 
J. Kucharski. 8.00 
St. Sniegooki......2 00 
Ig. Durski. 2 00 
Frań. Passkiewios.8.00 
Fr. Augustynowicz.1.00 
Aleksander Myk. 50 
P. Pawełkiewios.2.00 
Fr. Kaosmarek. 1.00 
G. Wawrzyn kie wics. 100 
Ad. Czajkowski.2.00 
G. Jarzębowski i Korzeniewski. 1.00 
Feliz Kozakiewicz. 60 
P. Feliszak. 26 
P. Ratkowski. 6 00 

Razom $76 86 

W piekarni p. Fr. Wleklifiskiego zło- 
Aooo nadto, oo następuje: 

Jan Ołowaoki.. 6.00 
Adolf Napiórkowski.6 00 
A. Crpce#.2 00 
Karol Potopowioz.2 00 
Maks Kotarski...200 
Fr. Philipp. 2.00 
Antoni Mazurkiewicz.2 00 
K. Janowski.. 2.00 
Albart Haiasil. 2.00 
Wt. Grzegorzewski. 8.00 
Maks Katz.«... 2.00 
W. Gutowski.100 
Jan Lasarowioz. 100 

Raszkowski. 
Antoni Zgorzelski.... 
Wind. Prsyborsewski. 

1.00 
8.00 
1.00 

R sza ot $80 00 
Ogółem ot taraj tylko kolektorzy w 

dwóch dni zsbrali $151.85. 
■tupnie przemawiał znów Wiel.ka. 

Barty ńaki, wnosząo, żleby na przyszłą 
niedzielą zwołać nowy mityng, z tym. 
ozaaem zbierać w towarzystwach 15 oen- 
towe opłaty, tak alaby za tydzień mogły 
jnl być złotona pieniądze. Ad ministra 
oye towarzystw apecyalnia powinny zią 
tą sprawą zająć. 

Pan A. W. Rudnioki, mówoa nas tą. 
pny, zaznaozył, te niema nikogo przeoiw 
urządzenia „Dnia”. Honor towarzystw 
nie da im pozostać w tyle. Katde to 
warzystwo da po 15 oentó a od osłonka. 
Czas jest krótsi, ale pracujmy w zgo- 
dzie i jednoćoi, a dokonamy cudów. 
Polatamy tyranom, te nas nie zniszozy- 
li. Sposobność do podobnej manif*sts- 
oyi zdarza sią nam raz na wiele lat; ko- 
rzystać z mej powinniśmy. 

R. Stan. 8zwajkart zaznaczył nastą- 

guie, te od lat 9jio pozostaje w par. iw. 
taniaiawa K. i widział, te w dobrych 

sprawaoh zawsze przodowała ona innym 
— i tym razem wyprzedzić sią nikomu 
nie da i sprawy me zaśpi. 

Przemawiał dalej dr. K. Midowioz. 
„Dzień polski” oądzie — wołał mó 

woa — to pewne tak, jak to, te słońce 
jutro z rankiem zaświeci. Ile tn dzieci 
biednej Polski! Te dzieci muszą wy- 
stąpić, ateby ok»z ić, te są spokojnymi 
obywatelami Stanów Zjednoczonych, te 
są wdzięozni tej ziemi wolności za go- 
ścinność, ale równi * i cla tego, aby do 
wieść, te jesteśmy, tyjemy i uwalamy 
sią za Polaków. „Nie masz Polaków” 
— mówią zaborcy w starym kraju. Otól 
me! są — i tam w Polsce i tu w Ame 
ryoe. Dowiedzie tego „Dzień polski”. 

Następny mówca p. A. Lisztewnik 
objaśnił, te takiego wielkiego „Dnia” 
dotąd me było. N te chodzi tyle o pie 
niądze, ile o obąć fzlaohetną. Złóżmy 
po cencie, pomóżmy jedni drugim, złó 
zmy oogiełsą do cegiełki, a dzieło nasze 
zostanie u rzeczy wutniont!.... 

Przed zakończeniem rebiania Wiel. 
ks. W.Bsrzyfiski wniósł, ateby następny 
maaa mityng odbył aię w niedzielą d. 10 
wrześaia o godz 4jj po południa w tej- 
te Hali. Wniosę* jednogłośnie przy 
jęto. Nadto ks. B. podniósł bardzo wa 

tną myśl. Mianowicie zwrócił uwagę 
Kom. CentralLego, it byłoby właśoiwem 
uchwalenie podczas obih xła w Featiral 
Hall głośnego protestu Polaków prze 
oiwko mieszaniu do awantur ulioznyoh 
imienia polskiego przez niewielo pół 
główków,p) za Którymi stoją anarchiśoi 
l wrogowie nasi, a bodaj emisaryusze 
rządów zaborczych. Myśl tę przyjęto 
z zapałem. 

Na tern mityng zamknięto. Przed 
zakofiozeniem mityngu dr. Kossakowski 
złoftył jeszcze $15, u* śe bilans ofiarna 
„Dzień polski” w niedzielę wieczorem 
zamknięty został sumą $d81 85. 

W ogóle po tym mass-mityngu niema 
wątpliwości, it towarzystwa ze Stanisła- 
wowa złotą w ozasie jak najpręlszym 
■kładki 15 oeatowe, potrzebne do uzz% 

t.Djis poił Kiego”. 

P. Julian Stasiowski musiał dla braku 
ozasu zrzec się obowiązków kolektora na 

„Dzień polski”. Natomiast złożył od 
siebie na ręoe p. Wleklifiskiego ofiarę 
dodatkową w kwcoie $25. W ten spo- 
sób suma ofiar, zebranych na Stanisła- 
wowie, dosięgła jot $406 85. 

W dalaqp> oiągu p. Su Piasecki ako 
lektował na „Dzień polski” następujące 
ofiary: 

M. Kusz fiski. 500 
Józef Polewaoz.2 00 
John Wejna.. 2.00 
B. V. Barzjńska.2 00 
John Maca. 500 
Staniałsw Kusifiski.2 00 
Mioh. Mazur. 1.00 

$1900 
Razem akolektowano $425 35. 

ZŁOTEM SS 
notowany moina lnu nabyć 
Ml 10.80. 

KTO chce tanio nabył dobry I okazały regarek 
B lab Hampden wrrklem 1 Biotem wypet- 
■lonf koperta, (Oold Fllled Caae) I gwarantowany, taki Jak pomiary obrazek praedatawla ■ I pomiary obrazek praedauwlr go, len 
niechaj przyile BOe. Jako gwamncya, a wtenczae 
połkmy ma praer Kzpreee C O U. Z prawem 

obejrzenia, * gej ale spo- 
doba to po dopłacaniu 10 
dolarów lipraw agentowi 
odbiorco zegarek. Dalej 
nie potraeba opisywać ae- 
gnrka gdy* katdy bardzo 
dobnie cna albo ał"«*ało 
Klgln lab llaropden ze 
garkach Inaze firmy ngta 

tak to tama zegarki de nie a Klgln lab Hamp- 
den werkiem tylko c Uh 
scym werkiem po fi 190 
Ten aam erga rek a aam 
knl«ta koperta modna do- 
ztać u fil.00 Drodaae 1 

1 moina tak » zegarki m 
teodna* doaUĆ Prayłlll- 
de Sc marka ponaaa Pol- 
aki Katalog zegarków, 
harmonik ItdT KaUlog ma 
«0 wielkich atronnlr 

A drenować nalały 
liumm nn co., 

Ć41 Kabla Htr_ 
Chicago, Illlaola. 

Winoentogo Naroiny, poebodti b Pło 
okioj Guhernij Gminy Brcdziafi m wsi 
Wielka Tata; w B u dziewie był wdj. 
tom wyjoebał 1801 r. z eałą familią do 
Brazylii, przebywał w Rio do Janeiro. 
Ktoby wiedział o jogo pcbyoie łab on 

tam raoty dać znać. — Posiadam dla 
poezakiwaoogo walną witdomoM. 

Ft. Makiewict, 
Paoaaie, N. J. 

944 Milwaukee a?e. róg; DlrlaUa. 
STAŁA cena dla wszystkich 
Sprzedaż Ubrań dla Dzieci Szkolnych 

8iko<« siq rozpoorrca. Kaidy cbłopieo tą da nowsabranie. My umyślnie pHjgotowsliimy sprzedał tychże abr.fi tak, te kaidy chłop eo w pieńmy dsi*D .zkoły pokiu^ i q mnie w nowym ubraniu. 
•87 Ubrań chłopięcych (dwa kawałki) 

•podmę krótsi#, najnowsze f«aony, wielkość od 
l»t regularna oen. $8 50 do 4 50 pO §2.45 

440 Ubrań chłopięcych [8 kawałki] 
długie spodnie o.4e uorauie mocne i dobrze zrobione, _ 

win itr ość od 18 — 18 lat warte $7.oo PO §5.00 
Lapizej g*tiaek stosunkowo tanio. 

I 

••• Worsted ubrań-chłopięcych (8 kawałki) 
w kolorach niebieskion i czarny oh, dług.** spodnie, dobrej _ 

roboty, wielkość od 12 14 lat, sawaae $10 00 PO §8.00 
315 Plęhnych Clay Worsted ubrań chłopięcych a najlepszej materyi czyste wełnianej 1 śliozuie wytoficso- Jf _ 

nrcb, wielkośd od 10 — 14 lat PO 10.00 
Wielki wybór paletotów csieomnyob po $4 50 i $7 00. 

Krótkie spodnie dla chłopców 
Prseazło 1000 par spodni krćtsiob. z gru wj materyi i dobrej roboty do 50o. większe dla chłopoów od 14 — 18 po $1.00 — $1 60. 

* 

JOHN GROSSE CLOTHING COMPANY. 
•kład odpowiedzialny! Zawsze najtańszy! 

844 Milwaukee avenueł róg Division ulicy 

Osyito-ftrebmy segarok s •rebr- 

nym ł&ńcnszkiem tylko $15.00. 

S AI.EPINSKI ■KBCHiSDME CO., 
441 Hoble Mim(, CWe»|», 1U». 

Kto dud prayśle 8 centowy marką terno 

poślemy naaa km la log polaki o 40 stronach. 

Naita 
właściwa 

ZEGAREK I 
Koszt* przesyłki dla czytelników lego pisma opłacone 

Takie) ofert JiMut nie b>ło * hlstoryl zegarmistrz, .nikle). Prze- s«łamj rierivwltde do egam.nowzntz opłaca; ae koszta, Tan! reaU nie* ki attnił* W*AA ahc on VaKb^#«/ flsmiWła Msesłs — —as n. nie kv lituje Was ab? fo rob.crjć Damski' l maikie zerarki HnaT lnu C*ae. bt*m Wind i Su*a 8tl 
* 

To nie Jest tanie koperta pl.iynowa a werkiem szwajcarskim bet wartodd, a s tttcsnle gr świrowana koperta, równając sin zapełni* ll-ltni kopercie złotej, 
1 daleko od niej trwalsza. 

Uwarsncra na lat » za katdą kopert*. Standard American werk 
prześliczni* aulobiua*. z mocną sprezj ną. Cale urządzenie w tym wet kn Jest z naftepeaagr zdUnkn- przeto tet zegarek wakaznj* czas 

ażur stale. Uważani ujemy za ten zegarek 1 m teaz a na-a Bweśsie Jskeil nie okaże sta podług naszego opisu* Wy- tnij to Ogłuszenie, dodaj całe nazwisko 1 adreprześlij to 
■® • “7 wyślemy ci z gsrez przez ezpreea bezp)z*n|* *o egzaminowani* Jeśli go za Jaz lesz lakm. Jakim przedstawiamy, te dorównywa zegarkom pogtB.iO zapłać agentowi espreaaowemu *)1.J6 a zegarea Jeel twoim ; w 
przeciwnym razie nie płać manie. Jaś-ll wraz z obstał an- k.em prreśleei 60 e. w markach pocztowych, odbierzesz 
elegancko grawlrowan? łańcuszek do zegarka Ten łaścn 

\ -ze* koeztuje tk00 w każdym składzie Jubllenklm w A I neryce Al wije eU prześleez wraz z obetalnekles.fi t afr I przez to oezczgdzlez nam kosz U w zwrotu przeayłkL o- lirzrmaez powylszy łańcuszek w podarunku 
I Odzywamy sig do W a* przez „Zgodc*' z —ir t~ntznlam !u>W aa traktowi idziemy moMlniel rzetelni* 

^ 
Trseerłzlcte pieniądze w liście regleirewaaym, przez Money order, Postał Not* albo kzpress Order. 

V 

6UARANTEE WATCH COMPANY. 
INCOHPOBATED. 

lOO Washington Htr., Chleago. U 

JAN MALINOWSKI. 
Constabel Powiatowy, 

Koiektuje naletytoioi prawne, udziela rady w aprawaob sądowych i wogóle za- 
łatwia wszelkie w zakres jego nrządn wchodzą, e sprawy. 

JAN MAL1NOW8KI, 1115 W. Nortb sre Chioago, 111. 
Mieszkanie 104 Szmael S r, 

KOLEGIUM POLSKIE 
—DLA— 

AKU8ZEEYI 
619 Noble ulica, CHICAGO, IL L 

Jest to iostytnoya zatwierdzona prrez wydział zdnwta (Sute Boerd ol 
Health), z której jut wyszło kilkadziesiąt uzóolniocjch Akuszerek. oieesąorch 
sią dzisiaj dobrem powodzeniem. 

Naatąpny kara rotpooznie sią dnia Igo Września 1898. 
-1-• «- b--t- nL:_> a Miejsce dla niezamieszkałych w Chicago dogodne, blisko wszystkich dwór- 

•ów kolei tolasnyob, utrzymanie i mieszkanie mctna z łatwością dosUĆ w poi •kich domach, stosunkowo bardzo Unio. Zgłosić są do 
Dr. 31. P. KoMakowskl, Pręt.; 016 Noble ul 

T. Matuszewski, 
1329 8. Western Are. Chicago Ul. 

Boarding House, 
RESTAURACYEISALOM 

zaopatrzony uwm 

w doborowa wina, wódki, ygara. świa- 
ta piwo, jako tmt 

SMACZNĄ PRZEKĄ8KĘ. 

Dziewczęta 
tom m familii zmory kaAaklck jako ttatąo* 
Hocaagótnie IwiaSo przybyłym datawozroom 

dać mftpom zaraz Pan' 
MM Doctor L*SI».<3a? 

Or-f 11 aa*., Oklcago, 
Wraaaarka. 
Co, Ili 

» KUJiWNKI, 
44 OORNICLL ul., CHICAGO, ILL 

Polski Malarz 
u*ii(ilcii 8*. PoblieioiM polską, to 
ro/pociąłem na swoją rąką roboty w 
ukros mslsrski wohodząoe t. j, salowa 
nie dekoracyjne i tapetowanie pokoi. 

Własoą pracą starać są bądą sjednać 
•obie ca a fanie szanownych Rodaków. 

ST. POPeF 
Poleca Kodakom swój 

8ALOON POLSKI. 
aaopawsoer w aap^aaa IwposMeaee ! krajów* 

WINA, WÓDKI I LIKIERY. 
nwe aawaaa MM i «okr* eyaara OMaasaa kiu «o pnataSnS, «mM I aaSaw prywaWito. 
r*| Frewt I May »«r. CHiCAOa 

WIEJUC3 
SKŁAD POLSKI 

GOTOWYCH UBIORÓW MĘZKIOH 
— __JAMX> TWt DLA- 

MŁOMIEIT i chłopców, 
Bielizny. Koszul wierzchnich i spodnich. KoUlenjkiw * JKrmwatek, Kmpeluiiów li! ►, 
Zarazem wykonuje wszelki* ohetalnnWł _i s > Zarszem wykonują wszelkie obstslunki podług misry i najnowszej JLjt 

po najprzystępniejszych oenach. Równie* wysyłam gotowe ubiocy w Ooesta- Srfg 55»fcj®jgE“ * 

KQI7 w 
K. D0R$ZYN$KI 

587 Milwaukee Ave., Chicago, UJ 

, pfje* cały ctaa trwania Wystawy światowej w Chicago, urzą. dzili niżej podpisani wygodny i dobrze zaopatrzony 
Hotel pod nazwą 

„Columbus House” 
na rogu DE8PLAINES i 12-ej ul, Chicago, 111, 

W tym Hotelu jeet restauracja i pomieszczenie ua 160 lóiek 
z wygodami jak: golaroia, kąpiele i pralnia W restauracyi znaj- dują stę najlepsze potrawy i napoje, a każdemu gościowi pososta- 
wio nem jest dowolnie zamieszkać i bez stołowania się. Ceny na 
mieszkanie i stołowanie są mierne. 

„COLUMBUS HOUSE” znajduje się blisko drukarni czeskiej „Svornosti i ,^A.merikana”, jest w najlepszym miejscu od Wysta- 
wy światowej. 

Hotel ten przeznaczony jest do przyjmowania czeskich i po- bratymczych narodów — ażeby przybywający nie wpadali w ręoe 
rozlicznych oszustów, a zawsze mieli w hotelu potrzebnego doradzcę. 

Ponieważ spodziewać się można wielkiego napływu gości pod- czas wystawy światowej, przeto byłoby pożądaoem, ażeby każdy zgłosił się przed czasem i zamówił miejsce piśmiennie. 
Berka, właściciel restauracyi. 

A., O. Nchwartz, właściciel hotelu Columbus House 
213—216 W. 12th Str., — Chicago, LI. 

I 

w Washburn Springs 
w© W au.kegran» 

Kdxi® poeta wiany został Poltko-Katolicki Koiciói Matki Boskiej Cz^stochcw- saiej. Loty pod ten kościół i dom zostały podarowaue przez kompanją. 
Obok Kościoła powstaje Polska Kolonia. 

WIELKIE FABRYKI 
wi6l6 roboty. Okolica wysoko położona, ulico wyrównane, 

piękne drzewa i doskonała woda. 

LOTY 50 stóp szerokie i 150 stóp długie, od 
$350.oo i wyżej. Dziesiąta czędć gotówką, re- 

sztę na drobne spłaty miesięczne. Pieniędzy 
pożycza się na budowę domów. 

Pociągi odchodzą z Chicago, z dworca kolei North-Western 
z rogu Ki ozie i Wells ul., o godz. 8 ej i 11-ej rano w tygodniu, a 
tylko o 8 ej rano w Niedzielę. 

0H8 na GRUNTACH. Bilety Wolnej Jazdy n Agentów 
8. Mielcarek, 

720 W. 18ta ULICA.. 

P. Konieczka, 
4846 COOK STR. 

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

Praktykują w waryetkieh sądach. Egzaminują ABSTRAKTY. Wrrablała 
PEŁNOMOCNICTWA (Vollmachty) i ściągają pieniądz i ettrego krajiT * 
razem wy poty o ia ją pieniądz® na właaoośoi. * 

ortii.ee: 84 — 86 La Halle Htr.Chicago,III.(azdate piętro)Koom 681* 
Mieeakanie: 8117 LAURKL STR. Telefon; 4067. 

"W szech Praw Lekarskich. 
_ DOKTOR 

Ma P. KOSSAKOWSKI, 
gŁatt''M Łlr.'Sfittr.M 
Sloan, do 9 ij rano; odldo4iod7do8 wieos. Teleph. Wnet 664. 

* K 

Minwegen <fe Weiss Mig. Co., 
Fabrykanci Mebli Salonowych, *kddw kMDtorów> P**. do grooerni i do lodu. iwiereU- dał itd. Wuelkie lamdwienia edreoowaś naloty: 

^ 

IfiłMfCfen dr Weisa M/g. Cm. 
N, W. Oor. Franklin A Washington St. Chioago, 111._Telefon 

•ta w ar Olejek Reanatyemay. 
PROCHOWICZA. 

Lekarstwo na reuraatyim, pa tan to 
waoe 17 Kwietnia 1888 r. Jest to po 
boo na wasystkie boleloi reumatyesne 
w ramionaoh, łokoiaeb, kolanach, i w 

ogóle we wasystkioh ggtąoiaoh rąk i 
V. leoaj takie ból głowy rwany nea- 

relgią. 
Bntelka « dołąosonym preepieem u- 

tycia koestnje dolar jeden. 
Nabyd motna u 

Leonarda TuckockUgo% 
28 Oiearer Str. Chioego, Ilia. 

Eleonora Muszyńska. 
(DOKTORKA) 

ooDzurr 
od 10 ej rano do 18-oj * *ł do wtoosoroa. 

O"*? 806 8. AthUod ir«. hlfako 18 ol. 
CHICAGO. ILL. 


