
Kronika miejscowa. 
* Pomedttnit delqymt6m tjmmnytm 

mmrodu*cyck t p^hooif aBcAodaar) 
masto, wfi^ita^cycA oi.' '>Wy — 

tftfdwr«h w mftmwi%22 b.WLo godx. 
8-wtcj imBir— w mii tmyMfcA pomt 

F. H. JmbŁcmaki. pm. 
.Orfa* eUa^uki” odbyt mą 9-go K 

m. — i 

800,000 wiÓMÓm. 
Ol nat jal Ituj wielkie dątyły w 

mrooą eyla ay koleją i parratathami 
Śśk nHmm pnj kołowntaek i na 

itieyefc kolajowydl był bardzo wiaUi, 
— gdiia okiea mat, ajrzał ly« falo 
z głów ludzkich. 

Bac niaaTorąh* sio obyto mą, kilka 
ozób zostało obitych —a kilkadriaaiąt 
■ono pokalsaanoynh Na oijn wy- 
stawy mdlały ażaktóra kobity — i aa- 

balanaa odaooiy jp do arpatała. Teamy 
śmiały s% kartowały — praakliaaly^aie- 
raz świat oaty i wystawą — a mam mi 

zapłakało dziaoko, którego mztkz£zgv 
nąła w ttaaia;- bas dat eo pirastisMn- 
no ais wiadoało w którą odąć aiąjrtro- 

W Aswoo wolaośai ołaiy^an mia- 
sta — i sędziwy indjaatn Poaagjo , 
który przód wiała laty spraadał był 
nądowi gra a ta, aa któryok dztaiaj 4*toi 

Chicago (miał utozymaś 3 e. za 

akmr ósmi, co ataaowiło samą $280,000 
a pasoiąAzy tych dotychczas jasirria ais 

otrzymał.) 
Po poranna af jiocwm ną poekód z 

dńari szkolnych, lato pczairowiały 
Stany Uałi amarykańłkiej. 

Wmnw ni odbył saą główny po 
ekód, w którym było wiolo * pyszny ch 
bagatyek rydwanów — o pomiądsy nie- 

mi i dwa rydwany polaki* a wiano wici*: 

rydwan przedstawiający Jana jlll So- 

biaakiago i rydwan związkowy: jjPro- 
klaaaacya Kotmtytueyi Igo maja. _□ 

Zo wszystkich stron aabiyały tymąaa 
lamp sUkirycazyak, — światła badaw- 

cza rsooały smog? światła w t« i ow| 
stroną. O Im wały mą aalwy z armat i 

tysiące rakiot strzeliły w powietrza. 
Ognia sztaczno były wapaniała i bardzo 
konatawna. 

Djekói w dnia tym był tak* wini ki, 
to apłaeoma zostały wszystkiej* togi. Q 

Kol*}*, parostatki i tramwaj* były w 

biega całą noc — i rano jot było za- 

nim aotatni z zwiedzających magii opa- 
Ui mi*j*a* wystawy. 

* Uczniowi* i nczoanio* szkółj po- 
błiszayek mają w tym tygodnia weka- 

yatawą. Wiała 

złoty ło powzisą mimą 
bilatów wajlaia dla 

dzieci adKtnyeł rodziców. Zgłosi- 
ło osą kilł^ miłośników dzieci, którzy 
bądą mą nffmi opiekowali na wystawia. 

* p. Stanisław DowiaŁ, wykłada ją- 
zyk angialaki dla polaków w wieczór- 
nym oddziała w gasacka tzkólnym 
przy 22 aL aa Kazimierzowi*. 

Polarny, mieszkający w taj okolicy 
powinni ze sposobności tej skorzystać. 

* W ubiegłym tygodnia odwiedzi 

redekeyą nawą p. M. Kro arka — s*oa- 

ny redaktor Połakaago” 
w Milwaukee, Wa. 

* Sterani— WiaL ka. 8mwrto, pro- 
bocwric parafii iw. Trójcy zawiązał wą 
oddział kadetów połrkieh. Djtyeh- 
o— ta pi aa In mą 40 aaloaków. Przy 

w niedzielą 22 b. m. o 4-*ej po poła- 
daśa. 

Do broni i do rangi chłopcy od 
iw. Trójcy! 

♦ W niedzielą dnia 22 b. w. o gods. 
2-oj po poladara odbędą cię narady pół- 
wiek ra—icflnibów w hali ob. Kraków- 

■kiago, dg Dłrrao■ nL i Hak ara. 

Zapreaza ćą tylko wykwaH.kowa 

aia będzie wpnaaraoay do nH obrad — 

• oaaaki będą roodawnaa praad porta- 

^ 4 02fr Mir 1*^ 

*y iw. KInryrac przy kościele iw. Trój- 
cy odb^dała dą w niedziałą 22 b. m. o 

godzinie 2-giej po polndain w hali ewy 

• W obiegły tygodnia odwiedził 
redekeyą naazą p. Dr. Rwa ko weki, —. 

związkowy z Oloralrad, O. 
* 12 b. m. w 401 roanucą odkry 

da A—ryki — odbył rtą „Dziad 

* W sobotą dni* 28 k. ■. odbądaa 
«*f w Mli fiwkn— hcfm bil Tow. Pol- 
skich 8—a«6a im. Juh rfłUdiM n 

* W sobotą rieaow odbyłaą mm. 

■ityoję « acbodmioj dastnicy rato 

aasngo — m którym prryjąto rssoln- 
®Tt — dot|ąm rychlsigo akademii* 
gtinaj kołai as Loka uL 

tejri. 
Soułownjefa abocastów, którzy mam 

ragularnia „Zgody" prouy 
rwróeió aaą mim doradakeyi— ala doad- 

iniatracyi paaa naaaagopod adriM: 
J. J. Chnttmowk$i, aae*y „Zgoda". 

674 Nobla Str. Ckieago lik. 

W. BŁOMlftSKA, 

Znakomity Staloryt 
NhWmHio Poety 

J^dama Mickiewicza 

Do nabyci. w Rocfekcri ^Zdodr”, 674 
Nobla aiioa, lab a V. "h hnnAtoai. 

m Bromf^id «L, Bom, Maa. 

Tylko 50 centów 
to dsfeto wtoki, 

J. F. SMULSKI, 
POLSKI 

565 Noble str. 
wmmlkim pwfimj , 

not«rjain«. 
AbMnkly 1 ggIMłBBfr 

P**ykV» V*6w i 

.'SffiisSStó I8ą 
Ool mfaafcT 

Nie ma lepszego miejsca nad 
Hammond. 

NAJLEPSZE CENTRUM 
KOLEJOWE, FABRYCZNE I PRZEMYSŁOWE. 
/ 

łe ładne 
Moie tnajihiwcM w Chicago 

tych wylhich co H^tMOm 
diii powada 14,000 ladooad i n dniem 

S5ASS3ss3r=s* sssftfss swrtt 
7 koW łeb”y* 1 w -* Hlfc *1*- —te. po Chicago 

^•■■•■4 ma komamkacye praes neke Calam^tse miH inmi ; _»_ 

wkrfto dochodź bądą mogły wprat doHmte i bdanktedr— 

Kot PrT^ * “i»«k«r* «u»rk jakie ag majdają « Chicaga lab~b£* *»wnc badają. Porównajcie Hammood s inn—»i mieisoowoóemoiL m ibiaum *• ^ 
o 10 rasy lepaae do kapowania realnoócL 

■ ^ K -eB* 

_£f? w ŁUmosP pUote ptmądae m poteilo* o 4 bloki odtetem W ■owego i w najłepaeem praedmieaaa Chicagookiem. 
ŁATWE WYPŁATY! ŁATWE WYPŁATY! 

LOTY 
£5 00 do $10.00 miesięcznie. 

a/3«loe Niedzielę z dworca na POLK ulicy o godzinie 10:o0 rano. Kupujcie teraz a dostaniecie dobie miejsce. 

O. H. BROOKS & CO., 
803 TACO MA BUILDING CHICAGO, IT.T. 

_ 

AGENCI: 

«S5!nCŚ£tw>fe 
8#o-s2 *■ kozlows^b^^^ ̂  

B'KA-VK,’W5^W PROMYKI, 744 
5K N.U. 

na rogu Milwaukee Ave„ Di«ision Str. i Ashland Ave PonadCT korzystnem otwarciu sezonu jesiennego ofiarujemy fc. Publiczności, Bareains w rfJlrn- nałych ubraniach, paltach z pierwszorzędnych materyi znakomicie wykonanych na^zon iJi 
Ciftkw Lmwj ralto, kotDMrs akaaMitny 

tprtarfa/tmj» po $408 waru $800. 
C*»kin Brabar Palto 

<P****«j«»y po $6 JO waru $10.00 
Extn Mm Kanty Palta wo tinufclA aaodayah i* 

•Frao$m$omy po $975 waru $1500 

kinlttflMnitaraUMt>ai> ^ <*WOBł* gazików, 
rpmdmftmy po $500 waru $8JO. 

C*V* «■**» koMUaaoma a brania w kroją Marynarki lab 

•pm,dm/tmy po $8JO waru $1400 

t 
Wspani^j Ptimtm AltMrtMrdat i 

-po 4948 415A0 

fjSSsTZz.r«u4 
■*“ 

po 42.75 
Ubnafc dk •Uoptów, 

4430 
> tnbm 

po 43.75 wm *;./y> 

'•jUpai 

V • 

knjm mmr 

t«wuy *j»ko to: 

THE NATIONAL. 
Ptaaowta, KAROL MACHJtK i JAN RO/./> 

« U.pkl, Bltllut iHalą wtlaUaą. Bękawlemkl 

DARMO 

na rogu Milwaukee Ave Di- 
▼ision Str. I Ashland aye. 

KAROL MACHJtK UAN RÓŻAŃSKI, do włw* Smmowmm Faśmmj P*« 

DARMO DARMO 

H. D. O. SCHMIDT, 

MAX A. DRZYMAŁA 
(DRBZMAL) 

POLSKI ADWOUT 

Antoni Groenwald, 
CU Itttftf*. • (Akan JU 

8ALOON 
a.Wr»w. Wtat, WMkl I Crcan 

« 


