
Kronika miejscowa, 
* Nie zapominajmy o konoeroie na 

rseos parafii iw. Trójoy, który odbędzie 
aią w niedzielę 20 bm. na zali Sohoen- 
hofena. Na konoeroie tym wystąpi 
obór ,,Szopena’ ’— i nadobne „Wandy” 
nasię. Przyjdioie wszyscy I 

* W niedzielą 8go grudnia rozpocznie 
aią oz terdziestc-godzinne naboiefi 
■two w kościele św. Trójoy. 

* W przyszłą niedzielą odbędzie aią 
przedstawienie teatralne Kółka Dram. 
Org, Patr. Pol. w bali szkólnej przy 
Bradley ul. Odegrane bądą: Akade- 
mia Smorgońska i Noc Czarodziejska. 

* W niedzielą, 5 bm. umarł sześcio- 
letni synek znanego tu powszeobnie p. 
Kazimierza 2yehlifiskiego i Heleny z 

S zaników 2yobllńskiej, — Bolesław 

Zygmunt. „Zgoda” wyra ta swe współ* 
ozuoie dla rodziców. 

* p. Grochowski, mieszkający pod 
ISo. 689 Milwaukee ave. ms do wynaję- 
oia piękne i gustownie umeblowane po- 
koje po oenaoh umiarkowanych. 

*p. E. M. S:hultz, młody technik, 
polak, sałotył tu biuro patentowe do 
spółki z kilku amerykanami. Biuro 
to znajduje się pod No. 260 przy bul 
warze Jack son’a. Panowie oi wyrabia- 
ją patenty, wykonywają modele wyna- 
lazków i spieniąiają takowe. 

* W Willmette, w poblitu miasta 
naszego, włamali sią [rabusie do domu 
niejakiego Wheeler’a — i zabiwszy 
starą świekr j jego, zabrali jej kufe- 
reozek, myśląc, te w niem znajdują sią 
pieniądze i klejnoty. Właśnie opuszcza- 
li dom, gdy Wheeler obudził sią — 

wyskoczył do sieni z rewolwerem w rę- 
ku i począł strzelać do rabusiów. Je- 
dnego powalił trupem, a drugi upuśoiw- 
szy kuferek — uciekł. Wheeler puścił 
sią za nim, ale rabuś zniknął w ciem- 
nościaeh nocy. Jakie jednak było prze- 
raienie Wheelera. kiedy powróciwszy 
spostrzegł, te dom jego stoi osły w pło 
mieniach, Rabusie chcą o zatrzeć swą 
zbrodnią, podłotyli ogień pod dom — 

zanim popełnili zabójstwo. Wheeler 
rano dopiero znalazł w zgliszczach zwę- 
glało zwłoki swej świekry. 

W ubiegłą sobotą odbyło się posie- 
dzenie rady miejskiej, os którem miano 
obrać tymczasowego zastępoę zmarłego 
mera. Panowie rajcy nie mogli się ja- 
koś zgodzić — byli w wojowniozem 
usposobienia. Przyszło nawet do tego, 
ie wzięli się za czupryny — chwytali 
za dzbanki, spluwaozki i tym podobną 
„brcfi”. Nareszoie przystąpili do głoso- 
wania. Kandydat republikaóski otrzy- 
mał 84 głosy — rai kandydat demo- 
kratyczny głosów 38. Póf niej doradź- 
oa korporaoyjny zadecydował, te wybo- 
ry były nie watne. W poniedziałek 
odbyło się drugie posiedzenie — ca 

którem zatwierdzono wybór Swift’a na 

tymczasowego zastępoę mera. 

Wybory odbędą się lOgo grudnia. 
* W ubiegłą niedzielę odbyło się 

przedstawienie Kółka Dram. imienia 
Aleksandra Fredry, w hali Pułaskie- 
go, na korzyść tej hali. Odegrano „Bo- 
haterką”. Grano dobrze — a po przed- 
stawieniu bawiono się oohoozo. 

* Wczoraj odbyły się wybory jesień 
ne. 

* Pan Piątkiewioz i major Miobalski 
zwołują wszystkich ataryoh członków 
Tow. Naukowego na przyszłe posłedre. 
nie, które odbędzie się w piątek o 8»j 
wieczorem, w lokalu p. Draiby, róg 
Clearer i Dmsion ul. Na posiedzeniu 
tern będą przyjmowani nowi ozłonkowie. 

* p. Józef Błoci szewski donosi, te 

przedmioty przeznaczone na loteryą 
fantową na korzyść Tow. Budowy Hali 
Pułaskiego będą rozgrywane w sobotę 
dnia 11 listopada, o godzinie 7ej wie- 
czorem w Hali Pułaskiego. 

— W ubiegłą niedzielę wieczorem 
odbyło się w restauracyi przy Milwau- 
kee ar. posiedzenie w oelu załotenia 
polskiej osady rolnej na planie ko-ope- 
raoyjnym. 

Przewód n i oząo/m był p, H. Lubień 
•ki, Mkr. p. Ign. Michnikowski. 

P• J. Wrmińiki odczytał sprawo 
•danie s odbytej podrófty, p Łubieńskie- 
go po stanach na dalekim saobodsie. p. 
J, Wrzesiński mówił o korsyteiaeh jakie 
polaoy nogą osiągnąć osiedlając sią 
w Nebrasoe — gdzie lstoieją jat dwie 
fabryki eokra g baraków — I gdzie 
rolnik oprawiając baraki — notę w 

krótkim czasie zapewnić sobie dobrobyt 
Frsemawiali jeszcze p. Ig. Msofcntkow- 
•ki i p. A dalia Sataleoki, który w górą 
eyoh słowach popierał projekt skiero- 
wania emigracyi polskiej na farmy — 

wykazując, te w taki sposób pono niej- 
“7 ltosba paaprów w wielkich, 
przeludnionych miastach. Przemawiał 

takie p Józef Rudziński — jako o zie- 
wie k faohowy — znający dokładnie 
prsencyet enkrowniesy. Przyszłe po- 
siedzenie odbądzie zią 11 b. m. w przy- 
szłą sobotą. 

Pen H. Cartmell, Washington, Tez. 
powiada: Przez piętnaście lat cierpia- 
łem od ozasn do ozasu na ból w krzy- 
lach, olej iw. Jakoba wyleczył mnie. 

Bolesław Zygmunt Zjohliftcki, cynek 
Kazimierza i Heleny z Szeficków Zj- 
ohlińckich, zmarł w niedzielą, 5 listope 
da w 7 roku iyoia. 

Pogrzeb odbył sią 7 listopada na 

polsko-oreskitn cmentarzu, o ozem stro- 
skani rodzioe zawiadamiają krewnych i 
przyjaoiół. 

Kazimierz i Helena Zychlifisoy. 

Jedynie 
^prawdziwy importowany' 

KOTWICZNY 
Pain Expeller 

Jest 1 bidzie 

REUMATYZM 
Kłucie, Influenzę, ból krzyia^ 

r kolki w boku, ból piersi, fauna-' 
^nle, neuralgię, wywichnięcie ltp. 

Zanim będzieez kupował, postaraj iląo i 
kalątka “PRZYJ ACIKL CHORYCH”—, 

i wydane przez dodw ladrronyrh lekarzy, a 
które na Zadanie przyślemy aa damo. 

Adrea: 

kF. Ad. Richter & Co., 
17 Warren nl., 

NEW YORK. 
29 

medali 
^zdobyło to lekarstwo na wy- " 

stawach. Domy w Europie: 
Bodolatadt. Londyn, WladaA, Pragi 
terdam. A Rona, Noremberg, Konatetn 
Llnak mciSOc butelka. Na apraedatnt 

B. Schroeder, MS Milwaukee ar; V 
U..<4/vA.lri itefi V„kl„ _a Bardohakl 686 Noble at. 

lub w Innych 
aptekach 

Otto Coltzau, Archer A 2Snd St.; V. L. Blahnik. 
sra W. 18th St. K. Butklewicv. Ml Milwaukee Ave. 

WIELKI KONCERT! 
Na korzyść parafii 

S-tej. Trójcy, 
W CHICAGO ILL. 

........ urządza ........ 
Chór I Chopina I Chór IX Wanda 

w Niedzielę, 
dnia 26 Listopada ’93. 

w Hali Schoenhofena 
róg Milwaukee i Ashland ave. 

Początek o godzinie 7 wieczorem 

Bilet 35 cent 
Do lioznego współudziału zaprasza 

Komitet. 

BLarol Stein, 
Zaprowadsa w pokojach 

Elektryczne Dzwonki, 
Alarm#twe Bndzlkl I Barki 

do mówienia. 
W—>1 Złego rodiajo hetery. 1 dzwonki naprawia. Ze 

mówieni* prryjmaj. Łekr.e llatownin. 
BO® NOBLE 8t^ CHICAGO, ILL 

Kto 80818 Życzy•woiohkre- 
wnyoh lub przyjaciół z Eu* 

ropy do Ameryki śprowadzić linią okrę- 
tową przez Hamburg, Bremen, Ant- 
werpią, Rotterdam, Amsterdam, 
Szczecin, do New Yorku, Philadelphii, 
Baltimore, Montreal fi. dn niech aią 
zgłosi do głównego agenta na wszyst- 
kie linie okrętowe: 

H. O. O. SCHMIDT, 
Wlnc**, Minnesota, 

BlCte ZŁOTEM 5Wa5L.-ra.-i.. 
ren Iow en y raotna teru nabyć 

t dobry I okasaty regarek 
1 slotem wypeł- 

KTO ckea tanio naby 
a Zlg*n lab Hampdrn 
ałona koperta, (Oold Fllled Caaa)l fwerantoweny, taki Jak ponftasr obrazek prredatawla go, tan 
niechaj prryćl. lAr Jako gwar*ner. a irtmoM 

Kipre.e 0. O. If Z prawem 
a pj Ki #p»- 

dobin to po dnpnenlo 10 
dolarów Kxprana agentowi 
•WMM nftrrk. Dala) 
nie potrą*b.. opł*ywa< ae- 
■arka gdy* kaidy bardan 
dobra# cna albo ołyaaało 
Klgln lab Hampden er- 
ga rkarh Inac* firmy ogia 
aaajp taił* ram* cegarkl 
a I* Dla a Blgtn Inb Iłami) 
d*n warkłam tylko * Uh 
a rym workiem po $11 BO 
T*n Mm cegarek a aam- 
k nląta koperta mokną do- 
(rta<* aa $11(10 Pro *w I 
lepace eegmrkl mokną tak 
keodna* doataf Prtyłllł- 
rł* 0c marka ponaas Pni- 
aki Katalog aegarkńw, 
harmonik luf Katalog ma 
00 włelktrh atmanie. 

Adr*-~wad natety: 
K*i.rmrmn kim* co., 

<01 Kabla Htr- 
Cklcngo, • IlliaaU. 

na rogu Milwaukee Ave„ Dif ision Str. i Ashland Ave. 
Niesłychanie Tania Wyprzedaż 

ELEGANCKICH PALT I PŁASZCZY, 
££*&£££!! Sto^S.b K“e“ & Ster°w Roche,ter'K-T- p"cenie 40 procMt ■“*«* 

Sposobność rzadka się obecnie nadarza, aby każdy skorzysta! i kupił sobie Dalto za niSł POirir 

Moina nabyć iliozny Kemy Palto z akaamitnem kołnie- 
rzem warte tlO.OO... $4.88 
Moina nabyć doakonałe Melton Palto na jeden lab dwa rredy au. 

* łk“mitc7“ kołnierzem lab bez tego wartością" •15! 00.i a $6.50 

Moioa nabyć elrgaookie Ker**? Palto 
modnych Koloraoh wartośji $16.60. 

wo wszyitkich 
.r* $9.75 

MotD> otbjó S>jl«pu7 ugtelski !prow.,Uonv Kener i i.Hn.m l..k 

«5ob*Ku'ik<5w iróln^ kolo,*ch 
$15.00 

Mof;*sx nabyć Płaszcz (Lister) z całkiem wełnianej ma tery i Irah 

*2000 
"łln,e łr°bl0ny’ wełnian* wartości 

qq 
. ^:"w^^Ą\X’kS^2,*dlOt‘3,,,*,WTk0łW"y •1,**DOk°’ ,ilDi*' ‘ d°k',d““ H-iW, efi.raj.„T ,lktJCt,i. „ mi,jlH o®o$, j*k wielo 

THE NATIONAL. na rogu Milwaukee Ave. Di- 
Tision Str. i Ashland aVe. 

Panowie, K AUOL MACHKK i JAN RÓŻALSKI, do nałóg Szanownej Polskiej Publiczności. 

J. F. SMULSKI, 
POLSKI 

Adwokat 1 Ifotaryuai 
665 Noble str. 

Wyrabia wszelkie papiery s%dowe i 
notaryalne. 

Przegląda Abstrakty ł egzaminuje 
papiery przy kopnie lotów i własności 
grantowej. 

Szozególnie zajmuje aiq sprawami Są 
da Opiekańcsego w Cook Co. Illinois. 

i,Krakowski, 
154 W. DMsIii il. rig Hilt m. 

CHICAGO, — — — ILLINOIS. 
Potoca tHluwym wzglądom Ba. Rodaków awó] 

KOSA U8ŁUOAW 
w/bor aa Wina, Wódzi. Cntnum BwłaSa Piw 

DR. PIOTRA 

6PM0Z0 
nerrodn rkawaaaaa _I___a_xl 
*- 1 Jr9 iPsarstw 
r^ryodo. Orzrazrzt kr*w, nadaje odnowiona ty •wKoo4«, wjkomnlł aarodkl choroby a dala, rfdy* pra/caynia ale do togo, te wszy.tkle organ/ 4oJa ale w dobrym atonie do działania. Me 

«*.P* jwi/gotowan* a przetaki trzrdzlealo 
ggftl* fMwnt. a ro 

l'T’ kr6i?*tw.* .* °r*» ««**>* I w otyciu praea ■Mo ato l.t. Uiywano ją a wlef*-- 

drryna 
rodny cl 
ślinom 

--.V .— -—»° Ją a wielką korzyścią 
w^^WT^tklcb ogólnych toraintoj.zyrli dolegliwe? łrłac 
krwi 

yZ*ŹArci©w~‘*’ £2L*!577, JPole»,,.wo4cl .Wjtoe 2£Mfe«kA Reomatyam, Wodna r~ » » —■—-* ^w^aao, iwuuiłijf.m, n otini 

jMChlln^Tnidnote trawienia. Wleetrmwnośó. Oo 
zwaa. Pryeaeza, Pebral ograazka, rtrkro 

taty.Htnpj, 8 tria rz Mączka, OHety, Uaaaj, Wrao 
dr. WyrrotT, Rakowe wyrotel^, BóleT rany. Soj* w •/•tomie kości. Wychadalanto, Dolegfl wodel nlewlaet, Błabold, Bronchltl*, Zarnlre Bó{ 
w krzykach, Zawrót głowy, I t. A kraytech. Zawrót głowy, 1 t. A 

tfra 
Syczenia, aby 1 Ich wepóftowanyaae odnle*li ko 

Jf •S*ncl 1 w ton apoeób mc 

t^‘1SSS3i^^^!SSX: SSS!'"’, 

•cowych agerilńw 
aąałałatwŁ, ptoą w “• pła?Ś‘* •»•**•■• aacaegóły 

Dr. Peter Fahrney, lit—114 g. Heyie Ąta, Cfclesge, HU 

Bogato ilustrowana estenpiamo humory 
•tycano 

.jksieiiR” 
wychodzi wa Lwowie od lat siedmiu najre 
ffolaraiej dwa rasy miesiacsnle a I l*i i 
odsnacse aią prawdziwym humorem I wybór uyml ilustracjami, wykonanymi prasa mi- 

kits7.yoa artystów polskich i zagrani' 
csayoh, /to si* cŁoa zabawić, roiwaaalkfi 
pouozyd, nieoh zaprenumeruje „Am,* 
który zamieeceae nowa dowcipy, wesois 
wiersze, humoreski i satyry. 

I lustr ary e są takie kolorowana I odbita w 
•tawuyai sak ladzie artystycznym 

A. rrayaaiaka wa Lwowie. 
Cała prasa polaka usnala „Bmlgae Jako najlepsze pismo humorystyaune pisklę 

redagowana w dachu prawdziwie polakia 
*—■ 

Do „Śmigusa" jako baepiatny dodatek do- 
łączane bywają utwory fortepianowa oaj 
uluhieóasyr.h kompozytorów. 

Praedphtta aa „Śmigus" wynosi: 
W Ameryce: rocznie 8 dolary. 

półrocznie dolara. 
Prenumerata najdogodniej przesyt*/ prze- 

kazem pocztowym lub dolarami papierowy- mi w lidcie rekomendowanym pod adresem 
Administraoya „Śmigusa” Lwów Europa 

Aaatrya — OaUeya 

Dr. Wład. Statkiewicz, 
Lekarz ze starego krają 

* długoletnią praktyką przy szpitalach 
jak w Europie, tak i Ameryoe, apecjali- 
•ta chorób kobiecych i dziecinnych, le- 
cay s dobrym skutkiem wszelkie choro- 
by zastarzałe, jak to: duszność, reuma- 
tysm, choroby gardła, piersi, tołądka; ból głowy, ócz, nosa, uszu, febry, skro- 
fuły, wyrzuty na głowie i skórze; ehoro- 
roby maoiczne, zboczenia regularności białe opławy, krwotoki, niepłodność boleści po połogowe i t. p. dolegliwości 
kobleoe i w ogóle wszelkie choroby mąt- 
osjzn, kobiet i dzieci — leczy prędko i 
skutecznie. 

Lekarstwa są przyrządzane w mojem la bora tory um, pod wyłącznym mym do- 
zorem. 

I Do dokładnie (o ile motności ozytel- 
n*f) opisanego twego oierpienia z wy- 
mienieniem „Zgody” dołącz2 oent-sna- 
osek pocztowy, a odwrotną pocztą od- 
powiem ile bądsie trwać kuraoya i co 
bądą kosztować lekarstwa. 

Adrea: 
I>r. W. Statkiewie*, 

954 JolietStr. LA SALLE, 1LL. 

Antoni Groenwald, 
668 Holt are. • Chicago lii 

PI KR W8ZOHZĘD NT 

8ALOON 
Doborowe Wina, Wódki i Cygan 
*«wue iwlełf « Dotrę Piwa 

Skon I toMolm ufoga. 
Hala do ubłw i pociodnfi do dyapoc' 
orf dl* Tnw»rmtw PnlikUk. 

JAN DBAŹBA 
120 IV. Diyision ul. 

Dobre Winą, Wódki i Cygara — za- 
wątą święto i dobre Piwo. 

Hąlft do ubtw i posiedzeń 
do dyspozycji dlm Towarzysztw pol- 
•ki oh. ^ 

Maehetj wjleeteie. 
Starz lekarz doktor, pnwUww? 

praktykować, ą mająe dcrączony prtet 
Misjonarzy Waohodoioh Indii, formu- 
larz pmetegn leczenia warzywami, w 
krótkim ozatie zapełnia leezy suchoty, 
zapalenie krtani, katary, dyohawioe 1 
inne gardłowe i płaone ohoroby, oraz 

zupełne i prędkie wylenienie nerwo- 

wych słabości d nerwowych chorób, po 
•▼próbowania ty oh leozniozyoh śród 
ków w tyziąoznyoh wypad a ach wziął 
tobie za obowiązek orosić to twym 
cierpiącym ziomkom. Bądąc przejąty 
ohąoią ultonia cierpiącej ludzkości, Ja 
przeszłą ca darmo kaftdema kto Żąda 
recept w Niemieckim, Francnzkim lub 
Angielskim jązykn z wskazówkami jak 
atywaó. 

ki 

1 
_ 

T 

róg Clearer ni. 

HAŁOON 

Farmy! Farmy! Farmy! 
w najpiękniejszej kolonii polskiej 

„POZNAŃ” w WISCONSIN, 
Gdsie kolej hlitko, połaci kościół na miejscu, fabryki, tartaki i miast* w około, 
a rola urodzajna. Blisko ^ 

300 RODZIN POLSKICH 
jut Urn grunt kupiło, a wiele a niob ma jut piękne farmy. Nie o sęka jole za 
lepatemi ezaaarai w mieście, bo grunt tam od *5.oo i wylej za akier, na dłuiri 
ozas do wypłaty. 

» 

Po illustrowany opia tej kolonii i mapy piszoie do: 

SŁUPECKI Ł 4ND COMPANY 
412-414 MITCHELL 8T. 

BtawauHeei • W1 

Polska szkoła 
V CHICAGO. 

K*ealnpl*n< Oollłg* of Mldwlfory. 

Ze szkoły tej wyało jat kilkadziesiąt 
•dolnych akuszerek, które obecnie cie- 
aą się dobrem powodzeniem. 

Szkoła nasza potwierdzona przez za- 
rząd lekarski State Board of Health. 

Zgłaszać się listownie do: 
D M. Orglert —Kaczorowka, [Secreury 

Hawthsrae, 
p. o. Hrniir, 

COOK Ce. IB. 
Widzieć ale motna oaobUcłe w ofiai* 

«»» WC 18ta sili 
pomiądsy gods 8 mą a 10 reno s lob wieoso 
em iw N ledzielą w rezydencji Hz wtórne, dwa bloki od Depot w aptece, dokąd tame- 

ezny agent wsk^be droga 1>lko *0 minut 

dra^ a Chicago Union Depot na Burlington 

Józef Błociszewski, 
7 HH-HOO 8, AahluttH Attm, 

9<x*hdsj i7-*ą i lftą mlloą. 

Twardjeh 1 Miękkich 

Węgli. Drzewa 
pocaaach amńm njnWkowaajch. 

Łson Moszczyński 
bcoowuiczt 

KONTRAKTOR 
•Ttrtto plany I podatna* bodowa don* 

po DajUteM] Mail. 
PolMft równloi Rodakoa swój 

8ALOON 
—opalnony w wyborną napoją { cyęmm 

1087 9. BoW7 Mi. 
CHKJAOO, . ILLINOIS 

HALA do nabaw wątoł L p. 

Milwaukee Avehue Suit B 
PAUL O. STEN8LAND A CO. 

Bank Stanowy 
Kapitał $ 250.000.00 

GINUULNT INTERIM BANKOWY. 

Odbierają handlowe i zaoszczędzone 
•imiądze, przechowują takowe. Piaoą 
zwyczajny procent od pieniędzy do prze- chowania ziotonych. Sprtedawają ary 
ynacyc t weksle na wszystkie punkt* 
Europy. Wypożyczają pieniądze na 
majątki i inne rzetelne poręczenia. 

ktgraa* stadowa • 1 
ftlW mmkoóWt. ta 

■Dljtkowit 

Dwpoolt 

CaotaJ.Mtato.ultrtrwta 
Um: Mlwukn Amu stiti Bi«k 

eomraUwMkM AndCaptawR. 
OUĘDWlCTt 

f*BŁ O WtataŁura. pnntat, 
wleapfsardont, Uuaui k Son 
■AŁI> L U osjui-u 

O. Ut 

OTUITOUT f 
JŁ.4,.U.*W.. W. tattakl, Pssl Ok — 

Otarłoś M. Bc*ły- lO.Tkonoa. LCuMa Z.B BsrtKW T. ] 

MAX A. DRZYMAŁA 
(DREZHAŁ) 

POLSKI ADWOKAT 
Praktykuje w wnystkioo sądaot. 
i poleca Rodakom twoje usługi 
w wnelkich sprawach prawnych. 

owwHm, ss nraorouTAi m«m 

IIS Klllllpl StT. CHICAGO. 
Mieeskanie. 1266 N. Halsted it. 

rsŁsroa no. «ra 

Polaki Halars. 
Niniejscem o^uum Sun. Polskiej Publiomośoi, it oo tylko rozpocząłem 
os swoją rąką jako mslars se starego 
srsjn, ratom podejmuje sią malowania 
koloiotów 1 domów, tapetowania pokoi 

wssystko oo wcbodli w ukres malar- 
ski. Mam a ad sieją, i* Ssanowni Ro- 
dacy rac są mnie poprseć swą braterską 
tyosliwoCeią. 

JOZEF W1NKIEL, 
ii Sloan 8trn Chicago, I1L 


