
1) Porozumieć sią s Centralnym Ko 
mitetem w C bios go i współ nemi siłam 
działać. 

2) Ogłaszać sprawozdania uoiegóio 
we wszystkich w tej okolioy wychodzą 
cych czasopismach pclskich. 

3) Wystosować okólnik do publioz 
ności polskiej w rodzaju afiszy i rozda- 
wać przed kośoiołami, jako tai w pu- 
blicznych lokalaoh. 

4) Wysłać korespondenoye do wszy- 
stkich tutejszych Towarzystw polskich 
wraz z listą do kolektowania składek na 

ten cel przeznaczooyoh, z prośbą o go- 
rące poparcie tej sprawy. 

5) Odbywanie posiedzeń oo niedzielą 
w lokalu ob. Niemojewskiego, pod No. 
77 E. 4ta ul. 

Dotyohozasowo znajduje sią w kasie 
komitetu $45.50 oent. 

We wszelkioh sprawaoh dotyosąoyoh 
wystawy Kościuszkowskiej proszą sią 
udawać do sekr. prot. o inf jrmaoye pod 
No. 77 E. 4 ul. zaś w kwestyi pieniąt- 
nej, do kasyera komitetu ob. Sc. Pruasa, 
428 E. 15 ul, New York, N. Y. 

Z szacunkiem 
Adam Bautro, sekr. prot. 

Moj* ton* od kilka lat utywała i do- 

brym •kątkiem na zaziębienie Dr. Aa- 
sta Koeniga himburskiej herbaty pier- 
piersiowej. — Lorenc Blankę, Sao Gity, 
pa. 

Protokół 
z Sejmu X Zw. Nar. Pol. 

SE5YA POFOŁUDNIOWA. 
{ukr. F. II. JaMcŁaki.) 

(Ciąg dalssy). 

Chicago, Hala Palaskiego, dnia 5 
Września r. 1898. 

Prsyatąpiono do oboru Komitetu dla 
zrewidowania ksiąftek sakr. jen. Podano 
12 kandydatów a mianowicie: ob. W. 
Poszwiński, JakiAski, Wio. Kupfer- 
sohmidt, Ig. Dowiat, Bobowski, Gdy- 
nia, Fr. Kozłowski, Leon Wili, Ra- 
obalski, Słowikowski, Gryoa, Dr. Stat- 
kiewioz. 

Uchwalono aby kaidy z delegatów 
głosował na pięoiu z wylej podany oh 
kandydatów. 

W skład komisyi dla liozenia głosów 
zamianował prezes Sejmu następują- 
cych de!.: T war owak i, Sakowski, Bar- 
doński, Czarnecki, Jan Nowioki. 

Obrani zostali: Leon Wild 90 gło- 
sów, Wio. Kapfarsohmidt 68, L. Jskió- 
ski 54, Ig. Dowiat 54, Wł. Poazw.Aski 
50. Następnie prezes sejmu oświadozył, 
aby wybrano komitet dla zrewidowania 
kaiąiek „Zgody'*. Del. Bardo&ski sta 
wia wniosek, aby prezes w celu tym 
nominował komitet z trzeoh. Wniosek 
został poparty i przyjęty, a prezes sej- 
mu mianował następująoyoh delegatów: 
Olszewski, Twarowski, Lauferski. Dalej 
prezes sejma mianował komitet dla 

przejrzenia korespondencji. W skład 
tego Komitetu wchodzą del. Sohreiber 
z New Yorku, Heurteux z Oreg., Czer- 
wiński z Cinoinnati. 

Nastąpcie marszałek sejmu odczytał 
następujące telegramy: 

Od W. Bunkowskiego, grupa 172. 
Od Teofila Wąsowiozą z Philadelphii. 
Dwie powytsze depesze były przęsła 

ne na rąoe ob. Listewmaa. 
Dalej: Z Dunkirk, N. Y. od Kaz. J. 

Supkowskiego. 
Od grupy 144 Z. N. P. podpisane 

Telesfor Olsztyński sekr. 
Z Plymouth, Pa., podp. Józef Z wo- 

dniak. 
Z Paterson, N. J. Gr. 157. 
Z Nantiooke, Pa., pod. Hejdukiewioz 

i Malikowski. 
Z Hszleton, Pa., pod. Wisber. 
Z Detroit, Mioh. pod. Józefiak. 
Z Detroit, Mich. pod. Tekla Wiel- 

MM. 
Z CltTtltoJ, O., pod. J. Urbanowicz. 
Z Nantiooke, Pa , od Tow. Tadeusza 

Kościuszki. Tow. to oświadcza, fta wstą- 
pi do Z. N. P. 

Z Buffalo, N. Y. od gr. 118 Raemieśl- 
ników PoUkioh. 

Z Beattls, Wuh., pod. Mańkowski 
Bro’#. 

Z Grand Rapids, Mioh., pod, Macho- 
wiak. 

Z Hazlatoo, Pt., pod. W. P. Raaz- 
osynska, 

Z Milwankaa, Wis., pod. W. J. Ka- 
rasiński. 

Z Passaio, N. J., pod. W. J. Sedzieb 
kowski. 

Od Zjad. Pcl. Ra. Kat. pod opieką 
Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Następnie na wniosek dal. Maohak 
posiedzenie sostalo odroosooem do dnia 
następnego do godziny 0 s rana. 

8. LttoandowM, Prezes Bej ma X. 

8KSYA PRZEDPOŁUDNIOWA, 

[pekr. A. J. W. Kotak.) 

Dnia 6go Września 1898. 

Prezes ob. I Lewandowski otworzył po* 
siedzenie sejmu o godzinie 9ej. 

Najprzód odczytano Tatę delegatów, 
Potem nastąpiło odczytanie protokołów 
z posiedzeń rannego i popołudniowego 
dnia poprzedniego. Po odosytanin 
protokułów, deL Birdoński na* 

•^pująoych zmian w protokóle: by wy- 
raz „malkontenci” opnśoić i innym za* 

•tąpić; by wzmianką o kwiatach opn* 
ioió. Poprawkę przyjęto. 

Dal. Zychłifiaki, ozłonek komitetu dla 
aprawdaenia mandatów, oświadczył, to 
opnazczono imię del. M x tao kiego w 

wykazie zakweatyonowanych mandatów. 
Sekretarz A. J. W. Koaak zrobił po- 
prawką w protokóle. 

Poetawiono wnioaek by protokół z o 

atatniego aejmu był odozytany. Wnic- 
aek ten upadł. Głcsowało „za” 80 a 
108 „przeciw”. 

Zrobiono wnioaek, by wybrać komitet 
do sprawdzenia, ozy protokół w kaiąioe 
napisany zgadza się z protokółem ogło 
•*onym w „Zgodzie”. Wnioaek ten zo 
•tal poparty i przyjęty. Prezes Sejmu 
°b. Lewandowski mianował następujący 
komitet z delegatów: Rydlswioz, Oaar 
nik i Tadeusz Wild. 

D*leg*t Bardofiski zrobił wniosek, bj 
sprawozdanie cenzora Przybyszewskie* 
go było umieszczone w ksiątoe pro 
tskółowej. Wniosek był poparty. Z 
tego wywiązała sią dłutsza dyskusja. 
Zabierali głos delegaoi Terozewski, Pa- 
toki* Bardofiaki, Goreoki, Bło Ciszewski, 
Mróz, Śmietanka, Wleklińald. Del. 
Terczewaki robi poprawką do wniosku 
del, Bardc&akiego nastąpnjącej treści: 
sprawozdania urzędników Rząd a Cen 
trslnego mają być takie umieazozone. 
Wniosek poparty. W dysknsyi nad po 
prawką zabierali głos delsgaoi: Laufer- 
•ki, Florek, Tadeusz Wild i ▼ioe-pre- 
zyAent Rs. Centr. StomiAski, delegaci 
Smolaki, Czarnecki, Bardofiaki. Mróz, 
prezydent Rządu Centr. Sataleoki i 
inni. 

Nareazoie zgodzono aią na następują- 
oy wniosek: Sprawozdanie Cenzora 

Przybyszewskiego i sprawozdania spo- 
rządzone na piśmie od ursądników Rzą- 
du Centralnego mają byó dołączone do 
aktów protokółu sejmowego. Wniosek 
został poparty i przyjąty. Delegat Na- 
dolski i inni robią wniosek, aby protokół 
był do ksiąftki wpisany przed ukofi- 
ozeniem sejmu. Wniosek został poparty 
i przyjąty. 

(Przyp. Red. O ile sobie przypomi 
namy wniosek ten brzmiał tak: Prezes 
sejmu ma podpisać protokół z katdej 
seayt w brulionie. (Co teft uczynił.) 

Marszałek sejmu ob. Gryglaszewski 
odczytał nastąpująoe telegramy nade- 
szła do sejmu: 

Od Tow. Bartosz Głowacki. 
Od grupy No. 44 Trzeoi Maj z No- 

wego Yorku. 

Komisja dla sprawozdania sak westy- 
onowanyoh mandatów zdała swa sprawo- 
sdania. Przyznano prawo zasiadania 
jako delegaci ob. Blaszka, Miztaoki i 
Stan. Zaś ob. Polkowskiemu prawa te- 

go odmówiono. Sprawozdania to wy- 
wołało bursę w pośród delagatów. Del. 
Terosawaki tądał by sprawozdania ko- 
mitetu przyjąć z pominięoiem ob. Stan. 
Jedni twierdzili te Rząd Centralny nie 
ma pra^a wykluczać członka, inni ta 
ob. Stan zawinił tak oiętko, te powinien 
być wykluczony za Związku. Delegat 
Listewnik opowiadał o zwołaniu dele- 

gatów chio. na naradę i o wyrażeniach 
się ob. Stana, a ostatecznie robi wnio- 
sek o wykluosenie ob. Stana ze sprawo 
zdania komisji. 

Delegat Magdziarz w dłutszaj prze 
mowie wyjaśnia zajścia spowodowana 
prze* postępowania ob. Stana, i zazna 

cza, te ozuje się obowiązanym protesto 
wać prseoiw daniu mandatu ob. Stanowi. 

Wica prezydent Słomićski mówi tak- 
ie przeciw ob. Stan. 

Dal. Śmietanka przemawia w obronie 
ob. Stana. 

Znieoierpliwiooy tą sprzeczką dal. 

Lipiński prezes komitetu dla sprawdze- 
nia mandatów domaga się usilnie o głos, 
któtego mu udzielono. Oświadczył 
izbie i delegatom ta czuje się obrażo- 

nym i pyta na oo wybierano komisyę, 
gdy się jej sprawozdanie ignoruje? Żą- 
da przyjęcia sprawozdania komisji. 

DeL Florek robi wniosek by sprawo- 
zdać!* komisji przyjąć, a do ścisłego 
zbadania sprawy ob. Stana wybrać oso- 

bną komisję. Znowu powstała burza. 
Dal. Roland przemawia by delegaci 

wzięli się do taj sprawy z zimną krwią i 

rozwagą. Sprawa ob. Stana jest bardzo 
watną. 

Delegat Poszwiflski oświadczył, te 

bądąo przyjacielem ob. Stana, ozuje się 
obowiązanym wypowiedzieć słowa praw- 
dy. Gani postępowanie jego te udał 
się do pism wrogich aa żwawi kore- 

spondencjami, ozem ubliżył Związkowi, 

l»c* zdaje mu się, te ob,' Stan ma pra- 
wo zasiadać a te Rząd Centralny niema 
prawa wy kr* ślad nikogo. Zaobąoa byś- 
my praoowali ze zgodą, i ftąda wybrania 
aądu dla badania tej' sprawy. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Psćsi^ksws ml a. 

Cimdin, N. J. 18 Ptiiziernika 1893 
Niniejszem jak najuprzejmiej dzięku- 

j 9 grupie 160 „Sztandar Wolnośoi”, 
oraz osiemu Związkowi Nar odo 
wemu Polskiemu w Stanaoh Zjednoczo- 
nych Pół. Am. za otrzymane 250 doi. 
pośmiertnego po śp. tonie mojej Teresie 
Urbafiakiej z domu Kwiatkowskiej. 

W smutku pogrątony mąt 
Władysław Urbański. 

1017 Cheetnut St. Camden, N. Y. 
P. S. Niech tyje Związek Nar. PoL! 

Nieoh się stara katdy prawy polak na- 
leteć do niego! 

Niniejszem składam podziękowanie 
państwu J. Wróblewskim, Myślifiskim, 
Franszozak, D. Ekowskim za sardę- 
osne przyjęcie jakiego doznałem w do- 
mu ioh, przez mój półtoratygodniowy 
pobyt w Chi o* go. 
F. Matiakowski, osłonek gr. 14 ZNP. 

Za łaskaw ą bezinteresowną gościn 
nośó, w czasie gdyśmy tej tet najbar 
dziej potrzebowali składamy niniejszem 
państwa Dąbrowskim. 549 Halt Ara 
w Chicago nasze serdeezne Bóg zapłać. 

Alex.an.dcr i Józefa Ueurteuz 
z Portland, Oregon. 

Psuaklnaale. 
Poszuka je sią Jana D>ry, który zgi- 

n%ł gdzieś przed 4 laty. Ktoby wiedział 
o miejsca jego pobyto — lab on sam 

nieohaj sią zgłosi do Wiel.ks. Sztaozkj, 
proboszcza par. św. Trójcy w Chicago, 
540 Noble str. 

Poszukają przybyłego przed dwoma 
laty do Ameryki Józefa Brzozowskiego, 
ziomka mego. niegdyś z Satoina. 

Stanisław Łąozyński, 
220 Williams et., Detroit. Mich. 

Twanjeil obrazem 
charakteru, a takie i zdrowia. Nie 
czysta krew okazuje się aama za pomocą 
złej kompleksyi, pryszczów i wyrzutów 
n* twarzy. Środek nie leiy w zew uę 
tranem otyciu — maściach i,.krem ach”, 
leoz w środku krew czyszczącym. Są 
lekarstwa; „bitters” i aaraaparillas bez 
kofioa — apteki są niemi przepełnione,* 
Dcświadozenie lat jest jedynem kryte 
ryum przy sądzeniu lekarstw. Dra. 
Piotra Gomozo u ty wał sławy niezaprze- 
czonej przez przeszło stulecie, Oozysz- 
osa i przyspiesza powolną cyrkulacją, 
odświefta osły system i rozjaśnia mózg 
przy wraoająo organy ciała do pierwo 
toego zdrowia. Nie sprzedają go w 

aptekach. Motna go dcstać tylzo n 

agentów miejsoowych drobiazgowych. 
Po szczegóły piszcie do Dra Peter 
Fahrney, Chioago, 111. 

Poszukuję Agentów 
w kaidej polskiej kolonii do rozpow- 
szechnienia artykułu, który w kaldysa 
domu doiyoia jest niezbędnie i zawsze 

potrzebny. Za staraniem moie sobie 
kaidy z latwośoią w krótkim czasie pe 
wne stanowisko wyrobić. Zgłaszający 
powinien mieć przynajmniej 12 doi. do 
dyspozycji, które pieniądze na towar 
potrzebować będzie. Artykuł do sprze- 
dania łatwy, a zarobek dobry. 

Kto ohoe z tej oferty korzystać nieah 
sią zgłosi pod adresem: A. Waszkie- 
wicz, Bloom field, N. J. Willo w Street 
118 i marką pocztową na odpowiedi do- 
łączy. 

TEATR AMATORSKI! 
TOWABZI8TW1 

HARMON II 
odb%dxI* alq w 

Soboty, 25 Listopada/93 
tr Aurora Tum Hall 

na rogu Milwiokat it«m i Haroa al 

OikgnM bądą po ras pierwszy w Chi* 
eago dwie wesołe i ubawae utaeski: 

I. 

DYAMENT NIE08ZLI KOWANY, 
Krotoohwila w jednym tknie przez 

ZjgmuaU Przybylskiego. 
II. < 

NA PRZEKÓR. 
F iks w jednym akoie prses A. Hoff 

minową. 
■ 

Po przedstawienia 
ZABAWA! ZABAWA! 

Do lietssgo współudsisła zsprssss 
Kosmrr. 

Te w. Welseayilsyeh Jlta” 
odbywa swa posiedzenia w kaidy piątek 
o godzinie gej wieczorem, w hall pod 

708 Milwaukee Arenae gdzie te* 

kaidago mieaiąoa odbywa aią jeden od* 
ozyt, Sekretarzem jest <Stania£aw Bom- 
Maski 

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 
SOKÓŁ POLSKI No.I 

W CHICAGO, ILLINOIS, 
obchodzić będzie piątą roczoioą mtgo 

istnienia 

ĆWICZENIAMI 
G1MNA8TY cznemi 

....w połąozeniu z.... 

^BALEMl 
w K iedzielę, 

dnia 19 Listopada r. b. 
w Hall Pułaskiego 

No. 800—804 S. Ashland Ayenue. 

Nadmieniamy prżytem, ii na poprzed- 
nie obchody rooznio zwykle zapraszano 
do współudziału Sokołów Czeakiob, lecz 

2m razem li tylko przez aatuyoh poi- 
ioh Sokołów i Sokółki ówiozenia gim- 

nastyczne sią odbędą. Dla tego zamiast 
pobratymców Czechów zaproszono Tow. 
Gimnastyczne Sokół Polski No. II. w 

Chicago, 111. do współudziału w wystą- pi* gimnastycznym, przez oo nadarzy 
nam się apoaobność, okazać Sz. Pol. Pu- 
blioznośoi, Se Sokół Polski na ziemi A- 
merykańskiej, o boć młody jeszcze, do- 
równywa w gimnastyoe innym narodo 
woioiom, i Se nie wsteoz, ale naprzód 
szybkim postępuje krokiem. 

Wypada nam równieS nadmienić, Se 
w występie gimnastycznym biorą udział 
w podeszłym jut wieka Sokoły, pomię- 
dzy którymi znajdują się ludzie otyli, 
z których szan. publiczność będzie mia- 
ła sposobność uśmiać się i ubawić. 
*•«**««* • |e«s, 8-waeJ wlecz. 

Bilet od osoby 35 oent, 
Do lioznego współudziału zapraza 

KOMITET. 

Teatr! Teatr! Teatr! 
Staraniem Towarzystwa Budowy 

HALI PUŁASKIEGO 
odbędzie się 

Przedstawienie Teatralne 

dnia 12 Listodada 1893 
w Siali Pułaskiego 

800 — 804XS, Ashland sto. na korsyłó 
te, fi. 

, ODEGRANE BĘDĄ: 
O JÓZIĘ 

franka soeniozna w jednaj odsłonie 
przez Michała Bałuokiego. 

TATUŚ POZWOLIŁ 
komedya w jednym akoie przez Gusti- 
wa Mozera, przełc ż/ł Adolf Walewski. 

Obie te sztoki po pierwszy ras grane 
będą w Chicago. Poskcftozonem przed- 
stawieniu 

BIŁ! BIŁ! 
Początek o godz. 8 wieczorem. 

Cena biletu 25e. od osoby 
Do licznego współudziału zapraaza 

Komitet. 

Piotr Binkowski, 
ZEGjąMISTąZ I ZŁOTNIK 

359 W. Chieago are. przy Noble ul. 

SKŁAD JUWLERSKJ 
i sztucznych kwiatów 

wykonywa 
Złote Sepilki Związków dla Polek 

sa uchwałą Rządu Centralnego Związku 
Nar, Pol. Zamówienia na szpilki dis 
Polek naloty przesyłać wprost do mnie 

Zabezpidfaie od ognia i sprzeda! 
Kart Okrętowych. 

P. BINKOWSKI. 

Dr- Bonker a 

BYRUP PIERSIOWY 
•kateecne lekarstwo na 

aailtklealc, kaszel I wszelkie 
ekerefc? płac I |ar4»a. 

Pieniądze swraoamy je tali by nie pomo- 
gło. Flaazeoską na próbą dajemy darmo. 

Załączcie $1.00 w liście, a wyssiemy Wam raeezooy Syrop do jakiegobątU 

J.H,Xelou>*ki 
fabrykant. 

700 MILWAUKEE AVENUB 700 
Chlenge, Ili 

Antoni Rybczyński, 
633 MiiwouAt cne. CMcaęo, Ili 

poleca Rodakom swój 
HALOOM POMKI 

zaopatrzony w dobre wina, wódki 1 dc 
borowe cygara. 

844 Milwaukee ave. róg Dlrisioi 

stała cena dla wszystkich 
S^Forównaj cie nasze ceny 

Faletotów męzkich z innymi 
Najnowsze fasony. 

Zali upiliśmy kompletny wybór Paletotów Sęskich 
w ozasie g<1y takowe były bardzo tanie z powoda braka pieniędzy we wiel- kioh fabrykach, dlatego tet Unio sprzedawać je moiemy. 

M^kie dobrze zrobione U litera, wielkie kołnierze, w kolorach nie- (t*C flH bieskich, szarych i innych.po (J 
Męskie eleganckie czyeto wełniane Cbinohilla Paletoty — atłasowe (bp pa 

podszewki, w kolorach niebieekiob... po JJ)Q 
Piękne Aoborn Blelton, ozy sto wełniane Paletoty jesienne i zimo (bn Cfl we, warte $1500..po ibU.OU 
Męzkie jesienne i zimowe Paletoty, ozysto wełnienie Keraeys i Meltons. w ko- loraoh niebieski oh, brunatnych, ozarnyoh i inny oh fh I A CH | (blC AA jedno i dwnrzęiowe guziki, piękne podszewki po J|) | fca3U I O) I 3 UU 
Piękne Pdetoty [Frieze U U ter.] szczególnie długie w kolorach szarych i Wlelkl*ko,m#r*** moon# ł trwałe warte $20 00 <£ | fi f|fl 

Piękny wybór Paietotów dla'ćhłt^w* i*dzieci* od Ą i wyżej. 

JOHN GROSSE CLOTHING COMPANY. 
Skład odpowiedzialny! Zawsze najtańszy. 

844 Milwaukee avenue, róg Division ulicy 

CZYTAJCIE z UWAGĄ! 
Tylko 46 minut jazdy na południe od miasta Chicago jest Alictne 

MIASTECZKO HARYEY 
Miasto HARYEY dopiero dwa lata istnieje i jut posiada 

6®^13 wielkich fabryk^Stf 
w których pracuje przeszło 3000 ludzi i coraz więcej fabrrk *"J * 

pwiełkloh kolei przechodzi przez H A R V E Y, 70 pociągów dzienni* 
ELEKTRYCZNA KARA iitiMtotr) przechodzi przez miasto 1 po łąoza iwa główne oeatra fabryki elektrycznem światłem miasto 

jest oświeoone. 
Z »J R Y (serera) i WODOCIĄGI są poprzepro wadzane: 

^7* Ulicosąssorok i o, wyudioae drzewkami 
ni kam i [aidewalksj- 
miastu wod wyłotone eho 

Leoz najgłówniejszą rzaoą jest, te w mieście Harrey Jest dlis i Indzie Um zarabiają od 11.50 do 4.00 dziennie* J 

W tem mieście można jeszcze kupić 
«7 

ISO doL± wyżej. 
na miesięczną wypłatą. ^ 

Kto ■!* okapi w HABYEY ton może by4 pewien 
że bidzie miał stalą pracę dmą I latem! 

Polacy Uraz najlepsza okazy*, kupujcie ioty póki tanie. Kto choe nabyć tanią lotą w ładnem i zdrowem mieście i zabezpieczyć ne na zawisa « 
stałą praeą niech ńą okupi w HARYEY. 7 ^ w^w 

Tyto! własności ozysty, abstrakt darmo. Jeddcie tobie zobaczyć, jazda tam dotąd i napo wrót darmo. Motna tam jechać w kaldą niedziele pi południT Po tykany i bUtaze wiadomości proszą aią zgłosić do Gej ̂  fuj?* 
W. Ł. Piotrowski, 

84 — 80 LA SALLK AVENUK. 
Oto- piętro, Numer *t*noyi 021. 

Jnliam Piotrowski, 
1117 LAURKLL STREET, 

o* Bridgeporcie, 

A. J. Kowalski, 
617 NOBLE STREET. 

Jo*. Krakowski, 
róg DICKSON i BLACKHAWK Si, 

Z*dM inny, opróoz wymienionych agentów lotów tyoh sprzeda nie moto 
Gtomy ofU: 14-16 Li Slill St. BrancA OfU: ) 117 LllfliM 117 Nihil Sl 

Bank Koppsifa^ Co. 
181 Washington ulica Chicago Tli 

d..,0b^2^’ir3ŁSSS!b““,> "*** 
®,r* •fcr^twwyeli itą< 4o Ewrepy l atawtą4 twtaj. 

Wymiany I wysyłką pieniędzy 
do starego krają do wssystkioh miast i wsi. 

Mamy stale stosunki s najwiąkssymi domami bankowemi, w Warszawie. ko wie. Pncnanin. Wilnie (nn..k k_n__u_' 'lach 
* 

Obrsoa’ c stal 
* 

W 
■ tanio 

BBO* tomy daó TANIEJ jsk ktokolwiek bądź 
j.afrtwid załatwiania oaobista piAmienne wtzelkich interesów, dsiał tan powtenyliimy ob. K, SuwlcJiUmu. 

eto Oo 

lab 

KOLEGIUM POLSKIE 
—nią— 

AKU8ZE RYI • Noble illea, CHICAGO, IŁL Jeet to inatytueya zatwierdzona przez wy dsiał zdrowia (State’ TW»h a 
Health), z której jut wyszło kilkadziesiąt uzdolnionych Akuszerek, meszącroh sią dzisiaj dobrem powodzeniem. 

Nastąpny ketu rozpocznie sią dnia Igo Września 1898. 

-a Sfr. “‘•““‘•••kełToh w Chioego dogodne, blisko wszystkich di^or- oów kolei tolsznyoh, utrzymanie i mieszkanie motna s łatwością dostać w doI- ■kioh domach, stosunkowo bardso tanio, /.głosić sią do ^ 

Ol*. M. I*. Komakowihl, Pre*.; 816 Noble 

w poi. 

* i 


