
Wiadomości z zagranicy 
— „Ycirrłw Zeltung” odebrała a 

Kowna pryaatny telegram, który dono 

gi, te władae moskiewskie kazały zam- 

knąć kośoiół katolcki w Kroeza w gu 
ber n ii kowiefiskiej. Rząd roeyjiki na 

kazał, aby kośoiół xamk**iąto lecz para 
ganię, nie ehcąo na to zezwolić, dzie& i 

noo przebywali w ktśoiele. Pewnej 
nocy przybył oddział kozaków z guber 
na torem kowieńskim na eaele, wdarł aią 
do kośoioła i zaczął wierny oh wyganiać. 
Parafianie stawili opór,lecz dzicz kosao- 
ka ut.ła broni i zmusiła ich do opnsi- 
ozenia kośoioła, W kościele kozacy 
zamordowali 20 osób, a przeszło 100 

ranili. Nie sado wolni wszy aią tern 

puścili aią za a-bekającymi w pogoń, 
zabijająo kaftdego, którego dostali. Z 
noiekająryoh skoczyło wielu do rzeki 

gdzie śmierć irh a potkała;— a w liozbie 

tej znajdowały aią kobiety i dzieci. 
— Berlińska policja wspólnie t fran- 

cuską dokłsda wszelkich starań sby 
prsycbwyoió zbrodniarzy, którzy prze- 
słali cesarzowi i Gapriwiemn piekielne 
maszyny. 

— Dowódca rewolucjonistów brm 

zylijakich Mello opuioił prtyittfi i wy- 
jechał na monę i najlepasemi iwami 
siatkami — aby nia wpuścić do portu 
okręty, które niedawno rząd raku pił. 

Douosrą, te presydent bratyłijski 
Peiioto tram na sympatyi oodsieonia — 

a armia rawoluoyonistów powiększa się 
znaoznie. 

— W Konstantynopola bywa prze- 
ciętnie 60 wypadków cholery i 15 
imieroi dziennie. 

— W Paryiu pawian anarchista za- 

strzelił inspektora polioyjnego p. Cal- 
sou — w obwili gdy ten chciał go 
aresztować. 

— Hr. Hom pasch, osłonek oentrum 

wzniósł w niemieckiej radzie paAstwa 
o odwołanie dekretu, na mocy którego 
wydalono z Niemczech Jezuitów. 
Wniosek Hom pascha przeszedł 87 gło- 
sami. W debatach me brała udziału 

partya rządowa. Nie jest jeszcze rze- 

czą pewną ozy Jezuioi powrócą do 
Niemozeeh. Przeszkody mogą stawiać 
rada związkowa i rządy pojedjfiozych 
państw niemieokiob. 
— Ludność w Marocoo jest bardzo wzbu- 
rzona z powodu zajść w Melilla. Mota 

przyjść do t. z. „świętej wojny” pod 
ohorągwią Mahometa. 

W iadomosci związkowe. 
— Niniejazem zawiadamiam człon- 

ków Tow. Jana III Sobieskiogo, grupy 
77 w Chicago, Iii. to na posiedzeniu 
kwarta lnem dnia 29go października r.b. 

zapadła uohwała, ii kaidy członek jest 
obowiązany płaoić miesiąoznie 25 oent. 
na umorzenie długu oiątąoego na hali 

Pułaskiego. W imienia adminiatraoyi, 
T. Kosmowski, aekr. 

— W niedzielą dnia 10 b. m. odbyło 
nią w hali p, Ruazozyka pod No, 804 
Tod uL w City dian d, O. posiedzenie 
mieaiąozne Tow. „Bynowie Polaki'* gr. 
143 Z. N. P. 

Na posiedzeniu tern miądzy innemi 
załatwiono takie a prawą nominacyi kan- 
dydatów na przyazłyoh arządników to- 

warzyatwa. Zebraui członkowie grupy 
148 pragnąli bardzo, aby dotychezaao 
wy zarząd pozostał na r. 1804, lecz pre- 
zes Tow. Synowie Polaki a wioe cenzor 

Z. N. P. ob. 8. Lewandowski oświad- 
czył kategorycznie, ii nominacyi nie 

przyjmie, poniewai jego zdaniem: 
„dobro kaidej instytucyi wymaga, 
aby jej zarząd eo rok aią zmieniał. Je- 
toli na czele jakiejś instytucyi stój* 
oiągle oi sami urząduioy, to z pewnością 
w takiej inatanoyi tworzy aią klika, któ- 
rej zdawać aią bądzie, to ona jeat osłem 
towarzystwem”. Oto ałowa ob. 8. Le- 
wandowskiego. Pogląd ten podzielali 
w zopełnośoi i wszyscy inni urządnioy 
naszej grupy, wiąo nieokoieli aią o 

ni zgodzić na prryjąoie nominacyi. Mu- 
siano zatem wybrać nowych kandyda 
tów. Kandydatami tymi są: ns pros.— 
pp. Józef Główozewaki i Teodor Zol 
nowaki; ns wice pros.—pp. Ignacy 
Główozewaki 1 Sylwester Muazjftski; 
ns aekr. fio.—pp. Maroin Małecki i Mi 
ohał A daszki* wic«; na aekr. prot.—pp. 
Kazimierz WolaAaki 1 Stan. Białkow- 
■ki; na kasyera—pp. Szymoa Rospło- 
ohowaki i Jóaef Małecki; ns aaarssałks 
—pp. Maryna Pawłowski 1 Franciszek 
Laskowski; ns opiekunów kasy—pp. 
Jósef Gołąbiewski, Jan Ogrodowi oz, 
Józef Siedź, Jan Wiśniewski, Jakób 
Grzeobowiak, Bronisław Cywiftski; na 

odźwiernego—pp. Teofil Rsdmcr 1 An- 
toni Marskie wici; ns ekorątogo—pp. 
Jóasf Bożyk i Jósef Piątkowski. 

Przyszłe posiedzenie gr. 148 odbądze 
■if w oMtitl^ dnia 17 grudnia, punkt 
° godzinie 2giej po południu. Na po 
siedzeniu kem s powyżej wy mieniony oh 
kandydatów zostaną wybrani urządnioy 
na rok 1894. Oosoncść przeto wasyst 
kioh osłonkd w towarzystwa nieodzownie 
konieozną. Z szacunkiem, W. Hal ter, 
sekr. prot. 

— Na rrcznem posiedzeniu Tow. 
Kośoiuazki grupy 28 Z. N. P. w Sand 
Beeeh, Mich. dnia 12go Urtopsda, na* 

stąpujące admiaistracya została wybra- 
na na rok przyszły: 

Koman Jaroszewski, prezydent; An- 
toni Lzmaiski, wioe-prezydent; E A. 
Lsszozyfiski, aekr. prot. i fin.; JOzef J. 
Lsszozj fiifci. kasy er; Karol Goniwicha, 
Jan M. Leszcz j 6 iki, Teofil Stan, rada 
goepodsroza; Jan M. Lsszozyfiski, opie 
kun chjrycb. 

Ohooiat Tow. „Kośoiusski” nie jest 
zbyt moone w liczbie członków, jedna 
kowoi stoi na stałym fundamencie fi 
nansowo a podosas istnienia swego, 
niejednemu rodakowi i jego rodzinie w 

nądcy dopomogło z funduszu dobroczyn- 
nego postanowionego na ten oeU Za 
daniem członków tow. jest praoować na 

niwie narodowej oioho i skromnie bez 
wrzasku i rozgłosu, ieby i inne towa 

rzystwa kierowały slą tym utposobie 
niem, wiele wiąoej zdziałałyby dla spraw 
narodowych. 

Łączmy sią v.ąc w jedną wielką ro- 

dziną a po lioznyoh osadach polskich na 

tej ziemi gościnnej przytułku, dojdzie 
my do wiąkazego znaczenia na eaeść i 
chwałą oj ozy sny. W imienia towarzy- 
stwa, Edward A. Lsszozyfiski, sekre- 
tarz. 

— Mam zaszczyt donieść niniejszem 
stan. Redakoyi o zawiązania sią ns dnia 
19 t. m. towarzystwa patryotyoznego 
Polskich Rycerzy w Clereland, O. 

Celem towarzystwa jest bratnia po- 
moc. Niniejsze Towarzystwo nosi sią z 

zamiarem w jak najkrótszym ozasie po 
wiąkazyć szeregi Związku Narodowego 
Polskiego. Zatem ktoby miał zamiar 
przystąpić do Tow. Polskich Rycerzy 
powinien korzystać z taniego wpisu, po 
niewai postanowiliśmy przyjmować za 

wpłatą jednego dolara; z czasem wpis 
podwyższony zostanie. Ktoby miał za- 

miar wstąpić do Towarzystwa proszą 
sią zgłosić do niiej pod p san ego. Józef 
Haberski, No. 10 Mo Kinstry str. Clere 
land, O. 

— W. Kamiński, sekr. grupy 51 do- 
nosi, te członkowie tego tow. mogą sią 
uiśoić z zaległości oo drugą niedzielą 
katdego miesiąca w domu sekr. grupy 
pod No. 182 Dupoot str. — lub tez w 

trzeci poniedziałek katdego miesiące 
wieczorem na sali Tow. B. P. Jana III 
Sobieskiego w Greenpoint. Kto sią nie 
niści z naletnośoi bądzie snspendowany. 

Posiedzenia grup Zwią 
zkowych. 

— J. Adamik, aekr. gr. 62 w Brook- 

lyn, N.Y. zawiadamia wasjatkioh człon- 
ków tego Tow., te poaiedeenie odbę- 
dzie się dnia 12 grudnia r. b. Na tern 

pc siedzeniu będzie wybór komitetu na 

rok 1804. Kto rę nie stawi zapłaci 60 
oent. kary. 

— A. Włochalski, aekr. fiu. Tow. J. 
I Kraszewskiego, grupy 108, zawiada- 
mia asanowujch człouków tego Tow., 
te posiedzenie półroczne odbędzie się w 

niedzielę w hali Pułaskiego, na które 

uprzejmie zaprasza. Nieobecność 

podpada karze według konstytuoyi. 
— M. Wróblewski, aekr. Tow. Gmi- 

na Polska w Chioago, zawiadamia, te 

posiedzenie tegot tow. odbędzie się 
dnia lOgo grudnia b. r. o godzinie 2ej 
po południu, w hali Pułaskiego przy 
Ashland are., na które zaprasza wazyst 
kiob braci naletęcyeh do Tow* gdyt 
watne sprawy aą do załatwienia. Wpia do 
Tow. o połowę zuitony, a posiedzenia 
odbywają aię w hali polskiej Poleskie- 

go- 
— Władysław Janisaewsk i, sekr. Tow, 

Tadeusza Kołoiuszko gr. 74 w Lt Balie, 
zawiadamia osłonków tegot Tow, it 
w dniu lOgo grudnia przypada przed- 
roczne posiedzenie, na którem będzie 
wybrana nowa administraoya na rok 
1884. Katdy osłonek winien się stawić 

pod obawą kary 60 e. 

— Niniejszem zawiadamiam wszy- 
stkich osłonków Tow. W. V. Przyby 
szewski gr. 192 Z, N. P. w Philadei 

phia, Pa. aby katdy stawił się na po- 
siedzenie miesięisne które się odbędzie 
dnia 10 grodnia o gods. 2} po południu 
w Keystone hali róg Girard i German 
towu ar. dla załatwienia watnej spra- 
wy. B. Wilk, sakr. 

— Zawiadamia się as. oałonków Tow. 

Chorągiew Polskę gr. 62 w Brooklyn, 
•by wsiyaoy stewili sią oe posiedzenie 
dola 12 grudnia br., albowiem bądsie 
wybierany komitet na rok 1894, dla te 

go tet to poeiedaenie pod karą 50 o. 

•by sią wszysoy jak jeden mąt stawili i 
wybrali komitet dobry, bo od tegb sa- 

l®ky wsrost Towarzystwa osiego. O.az 
i oz>onkdw nowy oh przyjmuwaó sią 
bądzie — wiąo kto ma zamiar watąp ó 

nieohaj prsybądsie na to posiedzenia, 
pod No. 089 — 8rd st. a tam zoitanie 
przyjąty i wszelkie iof jrmaoye u dzieło 
ne mu bądą. — Z bratnism pozdrowię- 
niem — Jan Adamozyk, sakr. gr. 52. 

Polacy w Ameryce, 
W soboty 25 listopada odbyły się 

■taraoiem Towarzystw pclskieh Soko- 
łów w Buffalo, popisy gimnastyczna 
połąosona f teatrem i balem. 

O godzinie 8»j minut 85 zagrzmiał 
sygnał, wydany na trąbce przez nasze- 

go szanownego prcfeeora muzyki, pana 
ftacsejć, której odgłos nożyn:ł z Sokołów 
pcsągi! którym podług karności prze- 
pisu gimnastycznego po komendzie: 
Baczni ś41 ani palcem ruszyć wzbronio- 
no. Z aaystenoyą muzyki zaśpiewano 
marsz Sokołów. Po ukończeniu, wy- 
prowadził pan nauosyoiel gimnastyki, 
E Jmund Dziuk, Soki łów, panów Ar- 
ozykowski I., Kośoiułek, Arozykowski 
II, Żydowica i Mrugowski nasoeną tur- 

nieju. Ć włożenia wykonane świadczy- 
ły, ie członkowie okazali siłą nadzwy- 
czajną, zwiancść i zręczność, która 
z niob prawie akrobatów przedstawiała, 
a nie skromnyob Sokołów. Publiczni ść 
uznając zdołać śoi, wynadgradzała nie 
przerwań emi oklaakami. D akia macy a 

„O polsko mowo!** wrussyła niejednego 
do łez — pani Wiśniewska deklamowa- 
ła z takiem uczuciem i tak piąkną wy- 
mową, to tylko polka jest w stanie to 

wykonać. Teatr, „Córka Swatką**, ode 
grano przez panie L. Olbratowaka, H. 
Kryszti f ciewioz, panów St. Krugowski, 
Wojciechowski, Sydorewioz i Kmicie 
wski. Amatorki i amatorzy pojęli swe 

role bardzo dobrze, gra była znakomita, 
kostjumy bardzo dobrane, i tu pabli- 
ozu ość nie skąpiła oklasków — w kcńcu 
monolog „Don Juan** uliczny, mówiony 
przez pana Mrugowskiego, wywołał tak 
ogromne oklaski, to cała sala drżał*. 
Utwory mutyozre pana prcfsaora Ri- 
sie.ć były doborowe i piąknie wykona- 
ne. Bal następujący był tak familijny, 
skromny, jak motna się spodziewać 
od ludzi statecznyob i honorowych. 
Pięknych twarzyczek na balu było li- 
cznie, to tel Sokoli i iob gości*, tańczy 
li do samego rana. — Cześć Sokołom 
polCkim w Buffalo! 

Jeden z gości. — J6*io. 

SaiiiadtHlcBle. 
NiniajiMB MwadłBiia tjch wuj- 

atkioh którzy kopili tjkktj na Lotą 8 
w Bloeku 28 w Sobieski Park U z po- 
woda iteimy bardzo mało tj kietów 

sprzedali, wygrywania taj ta zamiast 20 
Pałdzłarnika nastąpi dopiero w roku 

przyszłym w miaaiąou Czarwoa. 

Błoga Kt. F, Wojtaletoicz, 
Bobiazki Park, 111. 

P. O. Hammond, Ind. 

Jako cyklista i graoz w piłką jestem 
oząsto narabony na skaleczenie aią 1 za 

waza przekonałam aią, de olej iw. Jakó 
bh jest najlepszy aa środkiem na tego 
rod za ja a szkodzenia. — Arabie L. Jed- 
nasz, Rey, N. H. 

Śpiewanie • gltlae mśwlenle 
•łatą mdrewla. 

Pewien lekarz w Kolonii zwraca o- 

beenie awi^ publioznoioi na śpiew i 

głośną (mową, przypisując im wieloe 
dodatnie działanie na ustrój o sio wieka 
i jego usposobienie dachowe. Zdanie 

■woje popiera licznymi przykładami, 
z który oh wyjmą jemy nsstąpująoe. Sła- 

wny przyrodnik Corier miał w młodości 

swojej zaród saobot. Su wszy słą pro- 
fesorem, zapełnię ozdrawiał, gdyś za 

wód, któremu aią oddał, pociągnął za 

sobą netą# śnie głocn. Znany angielski 
filozof Brown powstrzymał w sobie pa- 
biiczaymi odczytami przez wiele lat 

rozwijanie suchot. Głośne mówienie 

przyczynia eią prawdopodobnie najber- 
dziej do oeiągniąoia podeszłego wieka 

przez kziąty. Śpiewanie powoduje 
tak samo znaczne natąśeoie i stanowi 
równie# niezawodny środek ochronienie 

młodych lodzi od oierpiefi piersiowych, 
poniewai zniewala do głąbokiego oddy 
chanie i przyspieszania obieg krwi 
w płncaeh. Wielka liczba celnie jazy sh 

śpiewaków i śpiewaczek, nie nadwyrą- 
śająeych zdrowia rozwiosłym trybem 

tycia, oiessjła aif dłagiea tyciem. 
Oprdci głośnej mowy i śpiewa jest 
znakomitym środki* m wsmsoniania 
piani śmiech wesoły. 

wujitkia neezym krewnym i sne 

joaym otaej mierny niniejeiem sm utną 
nowinę, te ukochany ojoiee oees ip. 
Antoni Ekowaki, umarł w Koźminie, w 

Wielkiem Księstwie Posnafiakiem — 

prsetywasy let 76 i 10 miesięcy. 
Pogrąteni w smutku Dy mity i Frań- 

ciszek Ekotcscy, synowie. 
Chicago, dnie 4go grudnie 1808. 

IMimustIbnufls 

TROPFEN 
De. Augusta Koeniga 

Hamburskie Krople 
CkEitbom Krwi, 

niestrawności, 
Boleśeiam Mąika, 

Cierpieniom na wątroby, 
Balowi głowy, 

MdloAelom, Dyipepsyi, 
Zawrotowi głowy, 

B •lciei*a kriniifH 
Clerpleaf«mi*«ą4kai aerek, 

(wałUwBfH umOb. 

przeciwko cierpieniom kobiecym. Nieza przeczenie najlepszy środek. 
Cena, 50 centów lub 5 butelek $2.oo; 
do nabycia we wszystkich aptekach. Za 
$6.00 przesyłamy 12 butelek bez tad 
nyoh dalszych opłat. 

Tli Ckirlts A. Ytfilir Ca. iltlmri, Ml 

Ciy mtu jaki wynalazek? Poradź 
sią nai a zrobisz majątek. 

Polska kompania wyrabiania pa tan* 
tów i modeli 

E. X. Schultz, 
200 Jackson Bonleward, Ctroago, 111. 

O P? Term* jest czaa, w którym 
• bilety tanio nabyć moina s 

Europy i do Europy 
Tak te załatwiamy wysyłki prezentów 
na gwiazdką i Noworocznych i przeka- 
zy pocztówe. Sporządzamy pełnomoc- 
nictwa s potwierdzeniem konania w 
z prawach spadkowych itd. 
Anton Boeuertok.tJwnkj 

84 La Balie Btr., Chicago, 111. 

Bteln, 
Elektry enee Daeeakl, 

ilarmewe BaOzlkl I Barki 
Oe azewleala. 

WnaUOafo rodaaja Łatwy I tnonU zaprawia. Za 
a6«łałi pnrtwaja taka# tWiowaia. 

689 NOBLE Su, CHICAGO, ILL 

ekcyi muzyki 
polskiego i francuskiego języka 

a dzieła według najlepszej metody. 
KORNELIA NOWAK 

28 Holt *▼*., Chicago, 111. 

Za 35c. 
imMniy kaide- 
■a Jeraatke s 
iakllrii l na- 
a w Uktom »wo- 

Jj*. *»l| Jak 
ofcraaok |>rs»d- 
atawia ■ o4ow- 
Wam I «W w 
do tego nauka 
atramentu do 

p1«-r|tw. rw 
ol«(U« m»*tia 
jinM w t 
rontowyrh mar- 
M MN*- 

Kfiiąiki Kwitowe 
Dla uśytku Grup Zwiątkowjob 

s od po Wiedniami rubrykami dc 
kwitowania wnomonydh opłat, wj 
staroaająoe na lat 'dnen^e, dc 

•pnedania w Redakcji „Zgody”, 
Oena egnamplana 10 oentów. 

844 Milwaukee ar«. róg Dlrliloa. 
STAŁA cena dla wszystkich 

CENY NA LICHE OZASYI 
DŁ4 CHŁOPCÓW I DZIECI. 

Wełniane ubrania dla dzieai od 4- 18 lat, bardzo moooa.88.50 
Cijito wtlalue Jemy ubrania, nieoieikie, bard to piękne dla ohłoo 

ców od 4 — 8 lat.|g Qg 
Bsitener ubrania dla obłopeów od 4—14 lat bardzo moooa, podwójna 

materya na kolanach. 
Kempletwy wjMr EKeefers dla eklepeew •« t—« lat. 

Ubrania dla ehłopców od 10—15 lat krótkie spodnia, Cutaway, czarny 
ekoTtot.$4 5D 
Takie same, ale lepszy gatunek $5.00 do $12 00 

Ubrania dla chłopców od 12-;—10 lat dług e spodnie małe kropki......85.00 
Ubrania dla ehłopców od 12 — 10 lat, Oaaaimerea grube — jendo i dwu- 

rajdowe guziki, dli g e apodnie.$7 5+ 
Ubrania dla chłopoów — niebieski Diagonal Wbrated osarne ObcTinta 

jedno i dwurzędowa guziki — bardzo eleganekie.810.50 
Paleieif dla Clłepclw I Dzieci. 

Paletoty dla dsieoi od 2^ — 8 lat najnowsze kolory bardzo ładne 85 00 85-00 
Grube Ulsera dle chłopców — niebieskie i czarne mieszane — wielki 

kołnierz — wełniana podszewka..,.85 00 
Wałniane Paletoty dla chłopoów. dwurzędowe guziki w kolorze ozzruym 

wszędzie $10. Nzssa oena.87-50 
Kereey i Melton paletoty dla chłopoów, oayato wełniane, jedno i dwu 

rzędowe guziki w kolorach Tan, bruoatuyc h i czarnych.810 00 

JOHN GROSSE CLOTHING COMPANY. 
Skład odpowiedzialny! Zawsze nąjtadszy. 

844 Milwaukee avenue, róg Division ulicy 

CZYTAJCIE z UWAGĄ! 
Tylko 46 minut jaidy na południe od miasta Chicago jest Aliotne 

MIASTECZKO HARYEY 
Miasto HARYEY dopiero dwa lata istnieje i jui posiada 

wielkich fabryk^gdtf 
w których pracuje przeszło 8000 ludai i coraz więcej fabryk 
buduję. 

Pięć wielkich kolei przechodzi przez HABYKY, 70 pociągów dzienni* 
ELEKTRYCZNA KARA (atreetoar) przeohodzi przez miasto 1 po 

łącza dwa główne oentra fabryki elektryce nam światłem 
jeet oświecone. 

ŻURY (severa) 1 WODOCIĄGI są poprzeprowadzane; dostarczają 
miastu wody. Ulicasą s z a r o k i a, wysadzone drzewkami wyłoiona ohod- 
alkami [stdewalkaj- 

Laes najgłówniejszą rsaoą jest, ta w miaście Harrey Jest 4ais pPS* 
Cy i ludzie tam zarabiają od 11.50 do 4.00 dsiennie. 

W tern mieńcie można jeszcze kupić 
LOTY po IDO doL 1 wyżej. 

na miesiąc sną wypłatą. 
JKte się okapi w HABYEY ten mote by4 pewien 

*e będzie misi stalą procę simą 1 latem. 
Polacy taras najlepsza okazja, kupujcie loty piki tanie. Kto ohoe nabyć 

tanią lotą w ład nem i zdrowem mieście 1 zabezpieczyć sią na mws 
stałą pracą niech sią okupi w HARVBY. * 

Tytuł własności czysty, abstrakt darmo. Jedfoie sobie zobaezyć, jssda tan 
dotąd i napo wrót darmo. Moina tam jeobać w katdą niedzielą po południa. 

Po tykiety 1 bliśaae wiadomości proeaą sią zgłosić do GanaraLnyak 
Agentów: 

9. Ł. Piotrowski, 
84 — 86 LA SALLK AVKNUK. 

Ute- piętro, Nnmer ttaneyi 821. 

Jnllaa Piotrowski, 
1117 LAURELL STREET, 

na Bridgnporoin, 

A. J. Kowalski, 
017 NOBLE STBB1T. 

Jm. Krokowski, 
róg DICKSON i BLAOKHAWK flL 

Ztdm Inny, opróos wymienionych Agentów lotów tyeh spnedeó nie noM, 
€Mmm, oti»: |4-IS Ll UM SI. BrmncA Of<»: 3117 LairHI <117 lilii ST. 

Prawdziwy 

ELGIN 
Zegarek 

EX KRESEM Z A DARMO DLA KA2DEGO, 
! 

kto nadeśle nam to ogłoszenie s naz wiekiem i adre 
■M. 

zegarels. ten 
wygląda zupełnie na 14 karet ZŁOTY ZEGAREK 

imeu więcej trwały, poatada prawdziwy 
Bigi* wtwk, jest bardzo ładni* gra wizo- 
wany. O warantnjony go na lat 20. 

Posyłany do sprawdzania ekspresem za 
darmo. Jefteli zegarek podoba kI.« prraimy 
o aeplao- nie Ekapre* Koap. $11.50 ł saga 
rek to waasa właaoeść. jetełi zegarek tią nie 
pod ba Komp. Kks odeśle go nam a asy 
zapłacimy koszta. 

Pnr.vślfjoi* równ e* 50 cent na damłzką 
wartości $3 00 odpowiednią do zegarka, 
Przy *» łaje.# pieniądze w reglstrowmarm 

•ci* iat> mucmej nrd*r. 
umko ^ty. 

•l Qq1dcj Bi. 

Piąci*, omy tąd»*T J«*t B«zki o*j dasaaki iwutk, otwarty 
Th* Kł D «TAH WATCl CO. [Inkorp.[ 

Chicago 1)1*. (Prxy aamówianla wywiad „Zgodę”. 

JPiotr Binkowski, 
ZEG/ąMlSTąZ I ZŁOTNIK 

859 W. Cbleogo pny Noble ul. 

skład" jubilerski 
i sztucznych kwiatów 

wykonywa 
Z4oU Swpilki Zwiąpkcm dl« PoUk 

za aehwsią Rządu Osatralosgo Związki 
Nu, Pol. ZuoówWnii on szpilki dl* 
Polok naloty prsosyłaó wprost do sani* 

Zabsspiaois od ognia 1 sprssdsl 
TT /\I_a -_A 
Mn \MVnOWyoBo 

P. BINKOWSKI. 

mwm 
St. Piotrowski, Fotograf 

547 MILWAUKEE AVE. 

Wystawa Lwowska! 
l*lM iwi« ooobwi lnu 
rnciM] prttnl iWbMMirl w v| «p- 

jSrfcsrsuiK ^ 

0*1 lot 14 w wodlotlmflutja w kr 
[ rftw» 1 **^jW yLTfjltoJł- ‘r'I H~UI*''!*■ •* 

*7, *rop 
MMUlird 

fnarhAw hoNIhl 
eh cWyrh 

t|odpn*Mnl«i(i7 lo*el pod Ho M7 MIM 
• *>JM« mloOrl li^utM fotogTotlcm; |K 
un pod oteoao flnuą I t>lko««£ 

.Ut« INmMm^M 
r» wnHlw liy;, MMMM 

A. PiokrowtH, >lw»uk«« 

CbtOMgO, Ilb. 


