
dreńskiei prowinoyi i 1 i Barii na. Mt 

jąo przed sobą takie ltozby, pomyślałby 
kaftdy rozsądny, te się za mało zdatnyob 
preperandów a naazyoh atron zgłosiło i 

dla tego musiano cudzoziemoów przy 
jąć. Leoz tak sie rzecz niema. Z pre- 
peranddw, którzy się do egzaminu 
zgłosili, złoiyło egzamin z pomyślnym 
akutkiem 44, a pomimo to JO a nasiej 
prowinoyi musiało ustąpić miejsos. Przy- 
by sie lepszem wykształceniem wcale 

sią nie odznaczają. 
— Wielkie nieszczęście spotkało p. 

Jasińskiego, sędziwego nauosyoiela 
miasta Bydgosaoay, a przewodnioząoe- 
go prowmoyonalnego Stowarzyszenia 
katolickich nauozyoieli Księstwa. Dnia 
10 z. m. wyszedł w towarzystwie kole 

gów panów Palińskiego, Sohoenborna z 

Rnpienioy i Dasnera a Murowańca do 

miasU, aby tu załatwić sprawy, odno 

sząoe się tak do prowinoyonalnego jako 
i lokalnego Stowarzyszenia. iJąo tro 

to arem ulicą W ilhelmowską p. Jasiński 
z p. Palińskim, tut za nimi p. Sobcen- 
bora x panem Lakcerem, słyszą nagle w 

pobliżu urzędu oelnego za sobą okrzyk 
„konie”! Jeden rznt oka po za siebie, 
m zgroza przejęła wszystkioh: konie ar- 

tyleryjskie, z któremi pojechano do ma 

gazynu, położonego przy ulicy Wilhel- 

mewskiej i rogu ulicy HempePa gdzie 
je odłożono od wora, spłoaryły się i w 

szalonym biegu pędziły trotoarem proit 
na idących. Na powyższy okrzyk zdo 

łali się ledwo panowie nauczyciel) na 

prawo i lewo rozsunąo, gdy już konie 

były pomiędzy nimi. Jeden z barozy 
ków zaś, które za sobą konie wlokły, a 

które je po nogaoh bijąó. do coraz szyb 
szego pędu pobudzały, zajął p. Jasiń- 

skiego i jednym zamaohem powalił na 

trotoar, tak że dostał się wprost pod ko 

pyta koni, które tern nie powstrzymane 
pogalopowały dalej Wilhelmowską, 
gdzie je podobno zatrzymano. Wszy 
stko to było zajśoiem jednej chwili. 

Pierwszy zaraz do lężącego bezwładnie 
na ziemi przyszkoozył p. Palióski, który 
eudem tylko nieezozęśoia uszedł, i po 
dźwignął go przy pomocy nadbiegłyoh 
obu innyoh kolegów. Straszliwie po- 
kaleczonego zaprowadzili do pobliskie- 
go miejskiego lazaretu, gdzie zranione 

go opatrzono 1 obandażowano. Lekarz 

zapewnił, że wewnętrznych uszkodzeń 

niema, l**cz że jednak p. J. bęisie mu- 

siał dłuższy ozas w łóżku pozostań. 
Dobrze opatrzonego odwieźli następnie 
p. Jasińskiego koledzy do domu. 

— Pomocniczy listonosz z Kościelca, 
Franc. Botn, został wczoraj pnez byd- 
goski sąd przysięgłych na dwa lata wię- 
zienia skazanym. Frzeniewierzył on 

powierzone mu urzędownie pieniądze i 
fałszował doknmenta. Król. prokura 
tory a wniotłi o przyznanie podsądnemu 
łagodzących ok .liczncłoi, na co się też 

sędziowie przysięgli zgodzili. 
— W kościele po bernardyńskim od- 

było się w zeszłym mies<ąou w Poznania 
nabożeństwo dla nozniów gimnazyum 
św. Maryi Magdaleny pierwszy raz, jak 
nam się zdaje, po 18 latach z kazaniem. 

Przed mszą św., która w zimowem 

półrocza o godzinie 0 się rozpoczyna, 
odozytano ewangelią i wygłoszono ka 
sanie po niemieoku, a po mszy św. po 
polsku. Na kazaniu niemieokiem byli 
tylko niemieooy uozniowie obecni, a na 

polskiem tylko polany. 
łazi za ataramea: in aj przewielebnie)- 

azego ksiądza A rcy pasterza i za zgodą 
władzy szkólnej stanął potządek. Katdą 
niedzielą mają bywać dwa kazania, nie- 
mieokie i polskie dla uozuiów tego ją 
syka. W iwiąto bądzie tylko ewangelia 
esy tana, a odprawi sią msza św. śpie- 
wana. 

Bogn diiąki, te nareszoie młodzie* 
azkólna usłyszy Słowo Bote w ojczy- 
stym jąsyku. 

Korzystając s tej okazji zaznaczamy 
jeszcze, te kościół Bernardyński bardzo 
mile sią pnedstewis. Tego lata został 
od góry do dołu starannie z kurzu ob- 
mieoiony. Poniewat dolne orąśoi ścian 
i filarów były miejsoami wytarte, ptzet» 
potna 1 dwsno je na dwa metry wysoko 
olejną farbą w odpowiednich deseniach. 

Z ląd dolne osąśoi wnątrsa kościoła 

wyglądają osysto i gustownie, a pu 
bliczność nie jest naratona na nieprzy 
jemiość splamienia sobie ubioru. W 
latach poprzednich sakrystya zestala 

zaopatrzona w nowe aparaty kościelne; 
stare odnowiono. Presbyteryum od naw 

kościele oddziela teraz balustrada z 

drzewa, w stylu kościoła wykonane; da 

wniej komunikowano przy krótkich 
przenośoyoh ławkaob. Balustradą spo- 
rządził pao Zeyland- Przy bramie 
głównej umieezosono klatką w chodową, 
której drzwi sią same zamykają. PU 

tego nie pennje tek silny przewiew jak 
przedtem. Kapliczka loretańska, jadyna 
na całą arehidyesyą, została staraniem 

obecnego rządzey kościoła, ka. pccf. 
Kloakę i przy pomocy ludzi poboioycb 
oozyazozona i w yrett torowana. Na 
ganku otaozająoym domek, umieazozono 
skromne atacye drogi krzyiowej. Ka 
pliozką pobotni pilnie odwiedzają. Od* 
prawi a się tu regularnie oo aobotą maza 

iw. W ogóle od ozaau, jak koiołół 
bernardyński służy takie i na nabożeń- 
stwo dla wojaka katoliokiego, wapaniały 
ten dom Boiy cieszy się znaozną frek- 
wenoyą pobożnych. 

Z pod Aastryaka. 

Do aporej jut liozby zakładów do* 
broczynnych we Lwowie przybywa no- 

wy a mianowicie „zakład dla nieuleczal- 
nych”, fundaoyi Antoniego i Walerył z 

Rotary ufrzów Bilińskich, który w tyoh 
dniach wazedł w tycie na poiytek bied- 
ny oh. Zakład pcłoiony jeat prawie za 

mhiatem w uatronnem zaoiazu, jak tego 
wymaga jego przeznaczenie. W grtr 
nej części traktu grodeokiego po za 

dawnym dworoem kolei ezerniowieokiej 
jeat zaoiazna, pośród cgrodów położona, 
uliczka, oohrzozona niedawno od nas- 

w.aka fundatora „ulioą Bilińskiego”. 
Jut z daleka oozom przybysza przed- 

stawia aią okazały budynek piętrowy, 
zbudowany w stylu romańskim, z oegfy 

czerwonej, wzniesiony na pod* 
stawie planów archi tok ty p. Weissa. 
Gmaoh pokryty jest czarnym łupkiem. 
Na tle otaczającej go zieleni wygląda 
powalcie, me ma jelcak w tej powa- 
dze mo ponurego. Wewnątrz urządzo- 
ny jest z prostotą ale wygodnie. Na 
rasie pomieści sią w zakładzie 20 oho 
ryoh, wszakże osły budynek obliozony 
na 60 osói. Pćźuiej urządzony bądzie 
zakład tak, aby właśnie tyła ohoryoh 
mogło w nim snaleić przytułek. D> 
zdr i opieką nad chorymi spełniać bądą 
oatery Siostry Miłos erdzia, dla których 
są osobne pomieszkania, równie! jak 
dla kapelana i lekarza ordynająoego. 

F unkoye lekarskie tą Izie pełnió z wo- 

li fundatora dr. Gostyński. Jaat takie 
obszerna kapliczka, w której chorzy po- 
b eraó bądą pocieohy religijne. O x>k 

głównego budynku wznosi sią drugi, 
parterowy, prseznaozony na administra 
cyą. 

Dnia 7 psźlsiernika przed południem 
o godzinie 11 odbyło aią poświąoenie 
tego zakładu w obecności kiikudziesią- 
oiu osób. Ki. arcybiskup Morawski 
dokonał aktu poświąoenia i udzielił bło- 
gosławieństwa aroypasterskiego p. A 
B. lińskiemu, fundatorowi. Szczap ły, 
niski staraszek, lat jul blisko siedem- 
dziesiąoiu, o bardzo sympatyoznej po- 
wieohrznoioi, był podczas oałej uroczy 
stości do głąbi wzruszony i dziąkował 
zo objawy hołdu jakiemi go otaozano. 

Najpierw w imieniu miasta wyraził 
mu uznanie burmistrz Moohnaoki i pod- 
niósł, to wedle woli fundatora układ 
przeznaczony jeat w pierwszej linii dla 
rodaków z Rseji i Pras, którzy złamani 
prześladowaniem u wiarę i narodowość, 
szukają w krają naszym przytołka w 

swoich cierpieniaoh. Marszalek ks. 
Sacguszko, dziękował uooemu funda- 
torowi imieniem oałego krają. 

W uroczystości poświęcenia uozsstni 

ożył takie ormiański Arcybiskup, ks. 
Iasakowios. 

'— Zmarła w Okolicach Wiednia u 

moina wdowa zapisała pewną sumę 

„nieszozęśliwym, leez dobrze się prowa- 
dtąoym kobietom, opuszczonym przez 
lekkomyślnych i niesumiennych męt 
ozyzn”. lnteneya dobra, leoz kapiuł 
u azoznpły: 2000 fl. — to u mało dla 
c_-^azenia łez tylu ohar. Nadto prooen 
ta od tego kapitało mają być rozdawane 

wtedy dopiero, gdy dzięki prooen tom 

składanym, sama dosięgnie 82.000 fl., 
to jeet mniej więoej u lat 00 — 05. 
Wówoaas, z pomiędzy opuszczonych ko- 
biet mauicypalność Wiednia ma wybrać 
trzy najuoniejsze, które otrzymają po 
400 fl., rocznie. Testament uwiera ta* 

ką klauzulę: „Jeśli kiedykolwiek przyj- 
dą ozasy w których kobiet opuszczo- 
nych ja* nie będzie, gdy* męiozyzni 
poznają i będą pełnić awe obowiązki, 
legat przechodzi na manicypalność, 
która prseznaozy go na jaki oei dobro 

osynny.” 
— Dnia 21 Wruśnia po południu, 

ironaia w Kamionce Pomły nowie pod 
Rawą jedna ohsta. We wiosoe tej od 
kilka tygodni ja* wybuohały po tary, a 

nikt nie mógł zbadać »oh przyczyny. 
Wieśniacy podejrzy wali o podpalenie 
gospodaru Mikołaja Buozmę i aąd na- 

wet go uwięiuił, ale wkrótce musiał go 
wypuścić, gdy* nie miał tadoyeh dowo- 

dów, świadczących o jego winie. Wło 
ścianie jednak ciągle nwaisli go u 

sprawcę pożarów, a podejrzy wali go o 

to na tej podstawie, i* tona bndnika ko- 

lejowego w Kamionce Mosaczanie pow- 
■zechnie uważana aa „snach orką” ros 

mawiająo o owych ciągłych pożarach 
rzekła, ii ów Buosna jeat cało wiekiem 

„niesamowitym” i te pożary zapewne s 

jego przyczyny powstają. Chłcpim 
kamioneokim nie trzeba było wiąoej. Po 

owym ostatnim ognin dnia 21 Września 
zebrało s'ą ich kilkunastu, napadli w 

nocy na dom, w którym Buczaa nooo 

wał i wywlókłszy go na dwór, zabili. 

Zandarmerya uwiadomiona o całym wy- 
padku, aresztowała pizywódoów tego 
lynchu i oddała ich w ręce sprawiedli- 
wości. Wróżka owa równie! pooią 
gniątą została do odpowiedzialności są 
dowej. 

TROPFEN 
Dr. Augusta Koeniga 

Hamburskie Krople 
Chorobom Krwi* 

W ientra w nośei, 
JBoleAeiom żołądka, 

Cierpieniom na wątrobę, 
Bólowi Kłowy, 

Bdłożelom, Bywpepsyl, 
Zawrotowi głowy, 

B •leicUa briamifn 
Clerpten*«a tcłądka i nerek, 

rwnłlownrm napadons. 
-)sk r6wnl«t- 

przeciwko cierpieniom kobiecym. 
Niezaprzeczeaie najlepszy środek. 

Cena, 50 oentOw lub 5 butelek $2.oo; 
do nabyoia we wszystkioh aptekach. Za 
$5.oo przesyłamy 12 butelek bez ftad 
nyoh dalszych opłat. 

Tli€lar!is A. YapirCj. Biltlnore. Ili. 

MY Z PUBLICZNOŚCIĄ 
A PUBLICZNOŚĆ Z VAM>. 

BK/ OAZ U. BEZ BÓL. U, 
ZĘBk Z PŁYTKAMI 1 BEZ PLOTEK. 

Th» Ppople’8 l^ntal P&rlors 
»» STATE 8TR KÓO HA KRI SON. 

Je(t]e4jnł lutytncjt w mlcScle lncorporowąna po- 
uwpraw Stanowych mająca na, celu promocyą I 
łV~k,\‘.Vr*7wanl* **>**» BEZ BÓLU po CEMACH UM ARKÓWA M YCR 

gm M Egzaminujemy sąby darmo. 

IVIY &:“irsrb'- 
Gwarantujemy zadowolenia. 
Mantr *óletnią praktyką 1 aaaaa 

•wtotae powodami* J«*t ikatkiem dobrej n.b<Hy. Mn 
“• żołd crown* 1 pin rabowanie nUw aą najlopeie w 
mtoArle a ceny nawę nąJnUaae. Jas pozłacane płytki 
aa f li: tai • o je motoa ca jato trzymać; Inna robota 
■tononkowo tanio; plombowanie i wyrywanie ząbów 
bas płatnie je*lł ale da inną robotą. Celem nas 
Jast rozpo saeobnU naez lnteree aa snrbodai* di I ubrą 
robotą I nlzk emt cenami. _8sc*egAini* staranni* ran. 

'nc6w zapraasamy aby łajemy aąbr dziecinne. Rodziców zapraasamy ■ 

rrzzssH z dziećmi a obejrzymy Im aąby bespiati powiemr czy Im co brak lab ni*. P*nl i doktor 
>gl. Robota latał klasy »-■-1-- Roboit|wwaaluw_» Imtw* spłaty dla biedni*Jazych. Otwarte od S-maj 

wieczorem co dzled W niedzielą od U) rano do «*ą] 
po poł dniu. aąby obejrzymy bezpłatnie; czyaaca*- 
ni* ząbów I ogładzani* JLOU. 

PBOPLES DEMTjl PA BI.O Rb 
J6* STATE HTK. RÓG HARRISOM. 

Schowajcie to na prsmzłoM. Star* płj tkl reperujemy Dr- C. Graham, parte*; Dr. O. W. Ławrence, zarrąd 
ca. Odwledkci* na*. 

Znakomity Staloryt 
N laśmiertalnego Poety 

A^ama Mickiewicza 
wykonany w r.akładach w Paryfu prici 

A. OUtzrzyhtkityo. 
Do nabyeis w Rsdakert „Zdcdy”, 574 
Nobla ulioa, lub 0. V. Stokowskiego, 

80 Bromf eld ul., Boston, Masa. 

Tylko 50 centów 
to dtlslo aitu ki, kuks w kaidym poi* 
akim domu snajdowaó ii^ powinno. 

Prsorlks lama. 

Przegląd Emigracyjny 
Dwutygodnik 

Ekonomiczno Spotsemy 
wychodzi we Lwowie. Redakoya 1 Ad 

ministrtey*, ul Osolinsks No. 11. 

Cena roocna i przesyłką 

$2.00 
Prenumeraty i ogłoszenia dla Ameryki 

Północnej przyjmuje 
T£. SAWICKI. 

572 NobU Su., (JblM^o, III 
Pismo to traktuje sprawy wy oh odlot wa 

polskiego we wszystkich krajaob; pole- 
oam setem jako interesująoe i połyte- 
oans mając nad sieją poparcia prses tu 
tejssy ogdl. 

K. SAWICKI. 

8z. Publiczności znana 

-‘tHHALAH** 
SCH0ENH0FEN’A. 

■t ragi I0vukat I iiklud Itm. 
tostała obecni© przebudowana i znaczni* 

POWIĘKSZONA, 
tak, ze od dnia *0 O rudnia rb. noto byd «f 
najętą szanownym towarzystwom do żaba” 
publicznych, tudsie* do praedztawie* teatr*i 
ayeh. Obok tej hali jest pokój jadalny bufet (bera), takie jest 

liitjta hala U tabaw weselne! 
TO W ABZTSKICH 

bardzo przydatna. Nareszcie aa do 
jwola duie pokoje do śpiewów i innych pc 
mniejszyoh uminadnA. Blitozyoh infot 
maoyi udzieli w ofiaie tego* budynku z- 
raądca 

Antoni Schmidt, 
na rogu Milwaukee 1 Ashland Ati 

CHICAGO, ILLINOIS. 

MACIEJ GETRA 
T Cirnil It. Clieift. |t 

Poleca twój 
SKŁAD MEBLI 
Plee4w kaehesMjoh 

i ]Mrlorowjehf 
ara wmłkieh nusjfi kuohennyck. 
P»lor Seta od 25 dolarów pooiąwuj 

H4CICJ OITKi 

Zmienna 
Jai4n 

Bilety dla 
Turystów tak są 
Po prsystąpnej 
Canie, jak nigdy 
Przedtem, 
Mogą być 
Utyslcane a pełną 
loformaoyą na 

Prośbą do City 
Tioket Office: 

208 
CLARK ULICA, 

CHICAGO. 

Jadał 
■« opairsoR* 
•tatką. 

Waiaay ka 
wialae sypia, 
ae, rowalet wa> 

(•aj dla tary 
•lów da SAN 
FRANCISCO ket 
mailaay. 

Paciąsl adcha 
tią s Chicas# 
eadmteaale kala 
JN» 

North-Wesiern Linę. 
Ohioftgo & North-Western Ry. 

Leczniczy BIAŁEGO INDYANINA. 
0>RA ANDREWS.) 

< to- Bi.fc.Bc, Ind,,.;.. ,£3; 
!P“ “*>' *W1*L " InMjtact* tjn* toczą staranni* wazyttkla 

KoN-ł, mn*yy»n daiaci, » 
mUiK.wicłe: Belkoleo la epiir p- 
tTc*a», «Prnsmy. p+rmltt, dy- 
chawicą, rmm»lTzm, b6l jrto- 
"7- pąwlgn. febrą. krosty, 
'krotni*, katar. rlrrpkania *o- 
łądka. ałabofei kobmt, krw*>- 
iok. biała n pławy ltd. ltd. 

rymyMitJ iw# nur w luko fl dokładny idrw. podaj •Wół wkA I w!6t w liet trochę włoiw. or« EZZt. 
I<oc«t«»wą, to ntu doaUnleea od^wiMl 

na JiM rhoroha rterpiez I tle bodzie koaztować 
vtwmiiI» Moda piaa< po polek u. nl«mi«cks 
łab enfielaka. Adrea taki: 

!>r. Andrews MMm Co., 
V O Boi et. TOLEDO, O 

w. błomiKska, 
<79 liłwukM Ifi, • CHIOAG4 

Poleoam Wielebnemu Doofcowie* 
*twu Uk i BMni wnni 
Polatam m61 aktad I m 

KI MAB8ZAAKOWHKIK, itp. 
pająk b^JUAimJ 

i wykonaj* takowe obeUlanki Jak aa, 
pnnkt i*lni«] | najeamienniej, ho pne 
oimnoinie lat praktyki, ełoftytoa* di 
wody moj BTfoaaoioi. 

W. SŁOM IŃSKA, 
W* Bllwaakee Ar«.fChifla«e, II 

• ropon*- 

Tt*m*: • 111 w KeVtekter*a Tbaato* n4'g.0IUM«* 

1 
Czyito-irebrny zegarek s Srebr- 

nym łańcuszkiem tylko $15.00. 
Km cól kupować tylko pozłacany rega- 

tfk s wfrkira ni* wartym nic, który sprze- 
<U«a'| od Id do M dolarów beg ta lic a arka, 
kiedy można dostać S ameyawy rzysto-are- 
bray rema rek a Klata werkiem i do tego 
rzrslo-srebray ładeaaiek, wazyatko tak 
Jak przedstawia Dbrazek aa Sl&.OO, który 
► i*; nigdy nie wytrze I koloru nie etraef. 
(gwarantujemy teu zegarek I łańcuszek na 
cale życie. W i«jc nie obawie icie sig, tylko 
przyślijcie 9bc. w znaczkach pocztowych 
a pożb-my wam ten zegarek I łańcuszek 
na Kxpreaa ofl* gdzie wam ordzie wolno 
go obejrzeć, a jak eiq spodoba (o n-szuj 
dopłacicie I zegarek odbierzecie. Z-garek 1 z ty ni łańcttazkiem nie kupicie nigdzie pod 
dd uolary. Adresować należy: 

>' 4L.KPI3SKI nNUDB CO., 
441 Knhla Street. Chicago, lUa. 

Kto nam przyśle 2 rento w | markę temu 
poślemy uaaz katalog polski o 40 stronach. 

dl 

Dr H AM 
618 HADIBOH BT., TOLEDO. OHIO < 

L»cty wazyatkie cnoroby, 
UMirul*, a mianowicie: 
Dnaaność.apazmy, parali*,, 
dychawicą. nicatrawność- 
reomatyam; ból (rtowy, u-( 
azn, 6ca iroaa: choroby to- 
i*dka, rardła, ple rai. kaua 
łów odchodowych; febrą, 

Łwyrzuty nagłowie i tkórne., 
boetil maciczne, r.bocze- 
ia regularności, krwi otok, 

białe o pławy, niepłodność. 
Boleócl popofognwa. puchliną, rany.H 
na ciele, rotą, choroby kiszek. b61 fcrzyta I w 
plecach. katar, dropsrą. neuralcle brońchltłatl 
podagrę lid. Leczy niewiasty dzieci! mąjtczyzn. 
CHOROBY ̂ ZARAŹLIWE 

organów generacyjnych obojga płci.albo prze- 

1« 
ynlai 
iągać. ale na 

kazano z rodziców, laccy prę 
nigdy nie powtórzę; sekret śc 
POSADA T)Q^,hor*y *“* p°w|pnl 

o I tak Za rią 
lśle zachowany 

tycbmfaat ndid alf po rade li D ra Ham on 
nie i%da zapłaty z góry. tj 
leczy ._Pacyent płaci tylko za lekarstwo. 

ko akpacyentawy- 

I>r Ham wylerryt Jat typiące lodzi. 
którzy dłngo cierpieli, a przes Innych lekarzy 
nie mogli być wyleczeni. I.ndzle ci waządzle 
rozgłaszają Imię Doktora Barn i znajomym go 
pojecają.1; dajcie tlą do niego to was wylec; «y 

Opiszcie swą choroba, podajcie wiek, przy* 
lihjcie w liócle trofhę włosów i Brentową mar- 
ka pocztową. to natychmlaat doi tani ecie od- 
powledk Motna pisać po polakn, angieUkn, 
niemiecka lob francusko Adres tal 

1 Dr O. B. 
1618 Madison Pt., 

itakł: 

HAM, 
* 

Toledo, Obło. 

Józef Gotembiewski, 
7 TELL PLACE 

przy.Milwaukee avenue 
CH1CAOO, ILL. 

poleca Szanownym Rodakom zwą 

. KUŹNIĘ 
f«brykTwoz6w. 

Wyrabia powozy, bryozzi, i wszel- 
kiego rodzaju wozy; oraz podejmaj* 

Reperacje po najtaAetef cenie. 
Kuje konie. 

FR GERLICH, 
(Zwt«sk*wi«e) 

West Palla**, III. Cer. 198 aal 
Union Ar*. 

pole a* Sz. Towarzystwom w Chicago 
okolicy swój 

Piękny Ogród 
do Pikników i innych zaoaw, za małem 
wy nagród centem oraz Saloon Polski. 

Okolic* jMUrNtUciu I idrm powMn*. Dol«- 
chać molu Tramwajami lob koteja UUnola Central 

TO W. POLEK 
Cfwinidn Zwyelęztwi 

Parni R. Lecnerty sekr. 
8ł N. Ashland ar. Chicago 111 

JAN PIOTROWSKI * 
•• Casal Str. Chlemge, III 

naprzeciw Union Depot 
Poleca względom Sz. Rodaków swój 

HOTEL 1 HAŁOON. 

SKŁAD 

Maszyn do Szycia 
ROZMAITEGO GATUNKU 

po nnliliuyeh mhmS 
IV* Olej, igły i części maszyn a* 

zawsze n mnie na składzie, 
Reperacye wykonywam prędko, do 1 

brze i tanio. 

J, MARSON. 
6SS NOBLE ULICA 
pomiedrr Slaae I Rradłer oL 

Albin Jenczyk, 
Pierwszorzędny 

SALOON POLSKI 
Wyborne teina, teódki, rygom i mw*w 

iurieia przekąt+a. 
etw. eo Straw* OH IA on, I UL. 

B. ŚWIERŻY, 
M W«rt DItIiIm streel 

(Róg Nobla Straot). 
potoM wwtl potefcl 

Bear - Baloon 
Dobra napój*, Wina I Likiery ujm 
naahara. Piwo aa wara Iwiaia i wy Horn* 
oygary. Mam takfta odpowiednia tnie} 
ara 4o wbnń i Mityngów. 

Antoni Listę wnik, 
589 Dick*>» Str. Chicago IU. 

SALOON POLSKI 
ruipa trzony w wszelkie gatunki wódki 
likierów i doborowych oygar. 

Ł KRUPKA, 2 Augusta, Cor Currier tit. Chicago, IU, 
polno* »w6J 

SALOON 
“S^SŁgrałjr* HALA dn Mirt*. w***! I mityngów. 

•I 6#efNit«rm«r A Co* 
&<tH Noble ni. Chicago,IU. 

Skład gatunku 
t^erdych I *lqkklrh 

WĘGLI ora* DBZEWA 
po oenaoh możliwie najtańszych. 

POLSKA PRALUTIA! 
Kobie rOg Sitsn ul. 

CHICAUO IŁŁ 

Polecam Szanownej Publioznośoi poi* 
■klej moje nałogi i spodziewam «ią, te 
Szanowni Rodacy swej życzliwości mi 
nie odmówią — a ja z mojej strony za- 
pewniam, te bielizna Wasza wypraną 
bądzie zawsze jak najstaranniej. 

FR. MILBWCZTK, 

Jfl. JŚ.JLa Mtuy, 
Sędzia Pokoju. 

186 WEST MADISON ST„ 
róg Halsted Street. 

Chicago, - Illinois 
Wykonywa wszelkie prawne papiery udziela równie! prawnej porady. 
Biuro prywatne znajduje sią HI MO- 

wankee ara. gfzfS 

B. STOBIECKA, 
Praktrezaa Lekarka aa eeaj 

489 MILWAUKEE ATE. 

Leczy takie wszelkie inne choroby 

CT»7 «WT*e»)* dnK 
B. lt«ki«eka, 

489 Milwaukee areoue, Ohieego, Ul 

121 I-ta Ab. 

WyreMu Mat Hetatelajefei 
Chorągwi* Smarf, Romoa, Pmhk i 

Mmmmikommkich li p. 

Fabryka ram do okien 
lUWI.HIIHK, IłLMND I UMK* 

A. DIETSCH & CO., 
aewrau na aiamiui mor, oaaomsa 

gnj HanramAn IJIley, 

HOTEL POLSKI 
Jfatfa Guoowokitgo. 

Ml Makie it • Cklaaga, IM 
Nlni*}as«ai mmm aaaecayt poleci* Bmmm. 

Bodeknm Hotel I ReeUureoye. Ooicłe, a 
■"* “ V"*** »4H wwelkie wygody prsy nnalarkowaayoh o*. 


