
Kronika miejscowa, 
* U p. Piotra Binkowskiego odbyło 

alf w „ds cń dziękczynny” poiwi^omit 
domu. Akta poświęcania dokonał Wiol. 
ka. Sztuozko w towarzystw!* ka. Żabo 
wioss z South Be ad, lad. 

Nasz stary i powszechni* szanowany 
związkowy p. Piotr B. zaprosił w dnia 

tym redaktora „Zgody”, a*kr. jen. p. 
Malika i innyeh goto i. 

Spędziliśmy kilka bardzo miłych eh arii 
w gościnnym domu państwa Binkow- 
skich. 

* W zeszły poniedziałek odbyło sią 
w kościele św. Trójcy nsbośeAstaro ao 

lenna za spokój dazzy wielkiego srty 
sty-malarza naszego śp. Jana Matejką. 

Na nabożeństwie obeouą była stawna 
artystka nasra pani Heleoa Modrzą je w 

aka w towarzystwie mąka swego i syno- 
wej awej. 

* W przyszłą niedzielą o 8ej wieczo- 
rem odbędzie się posiedzenie delegatów 
towarzystw narodowych a półnoono za- 

chodniej esąśoi naszego miasta na aali 

p. Grnenwalda. 
Kemaltet Dekraeiyaaełd. 

W przyszłą sobotę o 8ej wieczorom 

odbędzie s ą w redakcyi „Zgody” posie- 
dzenia w oeln zorganizowania komitatu 
dobrcosynnośoL 

Zwołaliśmy posiedzenia w cela tym 
jat trzy rsyy — i os kstde stawiło ai« 
tylko trzcoh delegatów. Spod z ewam) 
sią, te na przyszła posiedzenie atawt sit, 
więcej reprezentantów grap. 

w każdym jednak rasie kcmittt sor 

ganizowany być musi — obooiat s trzsob 
— jeśli snów u tylko trzech delegatów 
się stawi. 

Sprawy tej odkładać dla tej nie mo- 

kną w ebeo tak ostrej i wczesnej simy 
Niektóre rodsiny tyją odpadkami z 

pudeł stojący oh na chodnikach. 
Trzeba im pomóds. 
Komitet więc masł być sorgaaisows- 

ny w przyszłą sobotę. 
* W zeszłą sobotę odbyły rię koc 

wenoye demokratyczna i republikańska 
— na których mianowano kandydatów 
na mera. 

Kandydatem demasratów jest p. 
Hopkins — a kandydatem republika* 
ziów obecny prowizoryczny merp. Swift. 

Wybory odbędą aię 10 grudnia. 
* Wozorsj rozpoczęło się 40 godzinne 

naboieóstwo w kościele św. Trójcy. 
Kośeiół jest przepełniony wiernymi, 
którzy ałuohają mszy św. i kazań, wy- 
głoszonych przez zdolnych kaznodziei 
Wieczór a e naboieóstwo i kazanie dziś 
i jutro o 7.80 wieczorem. 

Z pomocą miejscowemu probossozowi 
przybyli W.eL księża: Czyżewski, Wró- 
bel, Wojtaiewios, Nawrocki, Rajskie 
wieź i inni. 

* W zeszłą środę odbył aię obchSd li- 
stopadowy w bali Pułaskiego. Prze- 
mawiali WieU Km. Pawłowski, pp. 2y- 
ckliński i K. Baliński. 

Nadesłane nam sprawozdanie musie- 
liśmy dla braku miejsoa odłożyć do 
przyszłego numeru. 

* We środę odbył się obchód listopa- 
dowy w hali szkólnej w parafii św. Ja- 

dwigi — a w czwartek w hali św. Sta- 
nisława'Kostki przy Braaley uL 

* Firma fotografiosna Niklas i Pio- 
trowski dokonywa adjęć fotograficznych 
na wystawę lwowską. 

* W tych dniach otwarto nową lin<ą 
telefoniczną z Indianapolis do Cbiosgo 
i do New Yorku. 

* Potor wyriąiził bardzo znsozne 

azkody w teatrze „Haymarket” przy 
Eandolph ul. OgieA wybuchł w piątek 
o godzinie Oej rano na czwartym pię- 
trze — a szkodą jaką wyrządrł obli- 
czają na $75,000. 

* Okazało aią, to jeden z sędziów 
przysięgłych mająoyoh sądzić Ooagkli 
na, oskarżonego o zabójstwo dr. Croeii 
na — niejaki Fred Rabin, popełnił 
krsywoprsyeiąstwo — aby tylko zostać 
sądzią — skutkiem ozego go wydalona 
Powiadają, to klika jaka! tajna usiłuje 
przekupić sądziów przyaiągłyoh — a 
nawet i prokuratora. 

* W zeszły poniedziałek rorpoeząto 
proces przeciw Preodergastowi, mor- 

dercy Harrisooa. Jak to przewidywano 
obrona stara sią udowodnić, to podsą- 
dny tterpi na sboozenie umysłowe. 
* W zeszłą środą odbyło się w kościele 

św. Trójoy solenne nabotoftstwo tali 
bne za poległych braci w powstaniu 
listopadowym. Piąkną, patryotyczną 
■nową po nabotodetwie wypowiedzią* 
Wisi. Kt Zubowicz z South Bend, Ind. 

• Setki iodzi ciemającyoh zatrudnię 
nł śpią ne kory teraso h gnseobów wśród 
■teściu i ne etncyai k policyjnych. 

Pannę Matys Anna Funka, Roiła, 
Ifo, jest praekooaną, to najtepezem 
lepaaem lekarstwem aa kasaal jato. Dr. 
Augusta Koeniga hau. burska herbata 
pteraiowa. U ty wał a jej eząsto a do- 
brym skutkiem. 

Chicago, Iii. 1-go Grudnia 1198. 
Ciotom l 

S^nowni Bodami 
Korzystając z mpniikj ofiary ob. 

A.. F. Sattleekiego, fmm Jhlfii 
Centralnego” Zw. N. P. w Ameryce, 
danej nam na ostatnich nastyoh ćwi- 
czeniach gimnastycznych w hali Pulas- 
H*fr; ofiary akładająoaj iif a dobro 
wolnego podatku w sarnia piąciu dola- 
ni * miesi ąosnia. 

Odrywamy sią do W aa szanowni ro- 

dacy i upraasamy o łaskawa przysyłanie 
synów Waszych na nauką gimnastyki 
któia aią odbywa w kardy Wtmek i 
Piątek od godz. 7 maj do 8^ wieosorem 
w hali Pułaskiego 800 6. Ashland Ara. 
gdsia odpowiedni nauczyciele s chfoią 
podejmują aią kształcenia dziatwy na 

asaj w sztuce gimnaatyosaaj i rozpow- 
szechnieniu idei sokolej. 

Poniewai zaś czasy aą birdzo kry 
tyozne, tak it niejeden rtdtic nie jaat 
w stania opłaoać składki miesięcznej 
Korzystamy a szlachetnej ofiary oby w. 

A. F. Setaleokiego i otwieramy od I-go 
Grudnia r. b. szkolą dla nożni bez płat 
aą, z tą nadzieją. Za ssan. rodacy za- 

chcą z niej korzystać i jak najliczniej 
•yndw swoich do nas przysyłać. 

Zarazem w imieniu Tow. S kół Pol 
ski No. I. jako teZ dziatwy ćwiczącej 
aią u naa dziękujemy oby w, A. F. S* 
taieckiemu za łaskawa poparcie nas a 
tern samem rozszerzan a sokolniotwa 
polskiego w Ameryce 

Czołem! 
Kat. ŻychliAak, prezes. 
Alf ona Dziadul, sakr. 

Chicag28 1 stopada 1808. 
Na dnia 28 liafeopada r. b. w hali ob. 

Laona Czeeławskiego przy ulicy Laura) 
tóg 82ej na Bridgeporeie, odbyło sią 
piór wato zabranie w sprawia załoienia 
Towarzystwa gimnastycznego Sokół 
Polaki No. VIII. Na to Babrania było 
saproszona nastąppjąoe towarzystwo: 
Sokół Polski No. I. Przemawiali ob 
K. Zych liński i ob. Mieozy fiski zachąca 
jąe mło Jziet polską do wspólnej praoy 
aby sią wzięła do działa i wstąpiła w 

szeregi Sokołów Pol. i pomnoiyła licz- 
bą Sok.t którzy dzisiaj zajmują pierwsze 
miejeoe w starym krają Uk samo i tutaj 
w Ameryce. Po drugie nasza pcltka 
młodziet w gcdzinaoh wieozoroyoh sa 

ma nic wie oo ma robić, a bąiąo w 

towarzystwie Sokołów kaldy zabawi 
sią i nabierze sił. 

Zarazem zawiadamiam ie na ternie ze 

braniu był obrany zarząd jak nastąpuje: 
Leon Czeaławski prezes. Ob. Bem- 

ke wice prezes. Jan Bauer sekr. psot 
Karol Gierałtowski sekr. fi a. Kazi- 
mierz Marczewski kasy er. 

Wszelkie koreepoodeneye tyczące sią 
towarzystwa Sokół Polski No. VIII 
proszą nadesłać pod adresem: 

Jan Bauer, sekr. prot. 
8280 Laorel st. Chicago, Ilia. 
(C.eazy nas bardzo, ie mamy ooras 

wiącej gniazd Sokołów polskioh w A- 
meryoe. Młodziet polska tak płci 
mązkiej jak i żeńskiej powinna jak naj 
liczniej w etą powal do gniazd sokolich 
— aby hartować ciało swe — pomnąc 
na to, ie w zdrowem ciele mieszka sdro 
wy duoh. Przyp. Red.:) 

Peszmklmamle. 
Agnieszka G.zewska poszukuje mą- 

ia swego Jana Gyiewskiego, z prtfssyi 
szewca, pochodząoego z Warszawy a od 
8 lat gdzieś zaginionego. Ktoby wie- 
dział oo o nim lab oo asm niech sią 
zgłosi pod No. 72 1-sza ulica New 
York, N. Y. — Agnieszka Gyiewska. 

Jedynie 
'prawdziwy Importowany1 

KOTWICZMY 
Pain Expeller 

}«t I będzla 

REUMATYZM 
tJlunu^ ból kncytal 

kolki w bok a, ból piani,! 
fnk, amnlgl^ wywichnięcia Itp. 

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

mew YORK. 
29 

madall 
r«dobyłi> to lakaartwo na wy 

^ 

atawarh. Domy w loroplat 

■ tehroaów, 4M Mi!*nk«* ®. 
H BMbui *'6 Mi lir tak*. na 

hkf 

Z. BnŁkkrwlrr. Ml Mllwaak*. ArśT 

na. rogu Milwaukee Ave., Dii ision Str. i Ashland Aye. 

Ciotki Union P/astcz (Ulztoc) 
za tylko.. 

Doskonały Komy Palto 
za tylko... 

$4.50 -a» 
.$4.88 w’»oo 

Elegeookie Mellon Pelto om jeden lab dwe r^djpnikó«^g gQ 
$9.75 

Sliosne Be- rer Pelto we wezyetkich modnych kolorecb 
*» tylko 

werte 
• 12.00 

werte 
• 15.00 

lmo rreeze riiuo* i wełnianą podszewką 
sa tylko... $10.00 TOtf 

118.00 

Wszystko to są rzeczy z pierwszorzędnej fabryki. Prosimy Szanowną Pub iczność z tem o- głoszemem do nas przyjść i przekonać się się o prawdzie. Płaszcze i pa ta te nie są akcye kopalni złota które się kupuje mewidząc mc jak papier — tu każdy może się pizekocać naocznt, a zoba- 
czy, że kupując u nas ząoszczędzi sobie blisko połowę zwykłej cen). 

Bajecznie nizkie ceny utrzymujemy na ubraniach i wsze kich artykułach toaletowych t i 
RĘKAWICZEK, SPODNIEJ BIELIZNY, KRAWATY I T. D. 

DOSKONAŁY WYBÓR OBUWIA I CZAPEK ZIMOWYCH! 
na. rogu Milwaukee Ave. Di- 

vision Str. i Ashland aye. THE NATIONAL, 
Pmowto, KAROL MACHBK i JAN R02ANSKI, do uWu* Synowo.,’ Potakuj Pabliomośd. 

J. F. SMULSKI, 
POLSKI 

Adwokat 1 Hotaryuu 
565 Noble str. 

Wyrabia wszelkie papiery sądowe I 
notaryalne. 

Przegląda Abstrakty i tgnmlmiw 
oapiecy przy kupnie lotów i własność) 
grantowej. 

Ssosególnie zajmuje sią sprawami Są 
da Opiekuńczego w Cook So. Illinois. 

I, JKrakovo8kit 
154 V. Ilrisln ii. n| icn m. 

omicaoo. — — _ ilajnois. 

SALOON 
połączony z restauracyą 

STANISŁAWA ROKOSZ 
zaajdaje sią w oentralnym puakoie mia- 
sta. 

!•* W. Kanta pk Street. 
w poblita D<s jlain ulioy. 

Główna kwatera dla polakioh bizne- 
aiatów. Umeblowane poknjn z wiktem 
i ł«e* takowego do wynająoia. 

Najlepaae trunki i aa wazę święta ja- 

Dr- Bonk*»r’a 
8YRUP PIERSIOWY 

•kateozne lekarstwo na 

uiKkleaie, kaaiel I wnelkla 
«k«rak| płac I |ar4ła. 

Pieniądze zwracamy je tell by nie pomo- gło* Flaazeockąna próbą dajemy darmo 
Zaiącioie 11.00 w liście, a wyaalemj Wam raecsony Syrop do jikitA^obądl 

miejsca. 

J.H.Xelowski 
fabrykant. 

700 MILWAUKEE AVENUE 
CUeaft, III 

700 

Maway •lajak Baaaatmay. 
PBOCHOWICZA. 

Lekarstwo na ren a a tysm, paten to 
wana 17 Kwietnia 1888 r. Jaat to po- 
®oo na wasyatkie boleści reumatyczne 
w ramionach, łokciach, kolanach, i w 
owrtle we weeyetkiek agtjefech rąk | 
“*g. 1*«*7 tak4* b4l głowy cwany nen- 

Bntelka c dołącaonya nc Beninem «. 

tycia kaectn je dolar jodan. 
Na byś mokną n 

A wCrlOdaa^O• 
28 OUarer Str. OMcago, Ula. 

Antoni RjbcsyńskL 
633 Mihomtk* m Chionęo, iJj 

pohm Rodakom twój 
liŁMI PO Ul KI 

uofwtraooj w dobra wina, wódki i dc 
borowa eygmra. 

Dr. W ład. Statkiewicz, 
Lekarz ze starego kraj o 

i długoletnią praktyką przy szpitalach 
jak w Europie, tak i Ameryoe, specjali- 
sta chorób kobiecych i dzianin nyoh, le* 
esy t dobrym skotłdem wszelkie choro- 
by zastarzałe, jak to: duszaoSó, reuma 
tyzs^ choroby gardła, piersi, tołądka; ból głowy, ócz, nosa, uszu, febry, skro- 
fnły, wyrzuty na głowie i skórze; choro- 

Smsoiozne, zboeseoia regularności 
opławy, krwotoki, niepłodność 

bolełd popołogowe i t. p. dolegliwości kobieoe I w ogóle wszelkie choroby męt- 
esysn, kobiet i dzieci — leczy prądko i 
skutecznie. 

L*karstwa aą przyrządzane w mojem 
**koratoryum, pod wyłącznym mym do- 
zorem. 

Do dokładnie (o ile motnoćd ozytel 
nie) opisanego twego cierpienie z wy- 
miecieniem „Zgody** dołącz2 oent-zaa 
osek poosiowy, a odwrotną pocztą od- 
powiem ile będzie trwać knraoya i co 
będą kosztować lekarstwa. 

▲drea: 
nr. W. stmiktomtom, 

964 Joliet 8tr. LA 8 ALLE, l M- 

Antoni Groenwald, 
668 Holt st®. Ckiugi u 

PI*HW8XOttZJ(DNY 

8ALOON 
Doborawe Wlms, W 64ki 1 Cygar* 

Bawase iwlet« « D«kr« Piwa 
afam i -Tttti— Hhn. 

Hala do sabaw i podadzać do dyapor 
«ri dla Towarsratw PolaWiea. r 

JAN DBAŻBA 
120 W. Division ul. i 

róft Olaarar ul. 

SAŁOON 
Dobra Wina, Wddki i Cyjrara — ta* 
waaa i wiato i dobra Piwo. 

Hala do sabaw i posiedsetf 
do djapoajeji dla Towarsysatw poi* 

praaoUwar? 
'7 P™*« 

cdii, forma 

fł«ch*tjr 
SUfT lokan doktor, pru 

praktykować, a mając dorąoton 
Miayoaarsy Waehodnich Indii, 
lara prcotago laoaania waraywami, w 
krdUdm aaaala tapałom leoey eaohoty, 
upalania krtani, katary, dychawica i 
tana gardłowo i płucna choroby, orai 
aupałoo i prądkio wyłamania narwo- 
wyoh ataboioi i nerwowych chorób, po ---«- — ■-* 

irod wypróbowania tych lommioayoh ków w tyaiącsnyoh wypadaaoh 
aobia aa obówiąaak opłacić to twym 
cierpiącym słomkom. B*iąo praajnty 
ohąeią nUania oiarptąoaj ladaboUi, Ta 
praosslą u darmo k a Adama kto Uda 
fooopt w Ntoaiaoaim, francuskim lab 
Angielskim jąsyka ■ wakssówkami jak 
alywad. 

Adresować s doiąeasaiau marki 
i wiania gasaty. W. A. Noytt, 
830 Powera Black. BoohcaUr, N. Y 

Farmy! Farmy! Farmy! 
w najpiękniejszej kolonii polakiej 

„POZNAŃ” w WISCONSIN, 
Gin* kolej blisko, połaci kotoiół na mi ej sen, fabryki, tartaki i miaata w około, 
a rola nrodsajna. Blisko 

300 RODZIN POLSKICH 
jn* tam grunt kupiło, a wiała i niob ma jo* piękna farmy. Nia osaksjeia aa 
lepsze cni osaaami w mieście, bo grant tani od IB.oo i wylej sa skier, na dławi 
oxas do wypłaty. 

Po illastrowany opia taj kolonii i naoy piscoia do: 

SŁUPECKI Ł AND COMPANY 
412-414 MITCHELL ST. 

Polska szkoła 
V CHICAGO. 

ymUmęm mt Mldwlfary. 

Ze szkoły tej wyafa jat kilkadziesiąt 
•dolnych akuszerek, które obecnie oie- 
zą sią dobrem powodzeniem. 

Szkoła nasza potwierdzona ptzes za- 
rząd lekarski StaU Board of fieaUA. 

Zgłaszać sią listownie do: 
D M. Orglert -ifaeioPoiNłii,[i«mtt7 

COOK O*. U. 
Widzfeó slą motna oaobMcie w ofiair 

# •••_ W 18ta ailca. 

Józef Błociszewski, 
799-900 9. Amhlmnd dve 

POMWiaj ł7-tą I 19tą elleą. 

Weglii Drzewa 

Hawtkarne, 
P. O.HYHAR, 

Twardyok i Miąkkiob 

Lbon MoSIOBIHBI] 
BUDOWinCIY 

KOIMTRAKTOR 
triaasy-s-* 

8ALOON 
* "ybonm nmpofę i tyęmn 

iw H. Aob«j ii 
CHICAGO, • ILLINOIB 

HALA do 

Mmwwee Aram State Boi 
PAUL 0.*OTEN8LANI) 4 CO. 

Bank Stanowy 
Kapitał $ 250.000.00 

oznualny iimutsg bjlnkowt. 

Okroją handlów i zaomceędmme 
•imiąths, przechowują tako** Plącą 
zwyczajny procent od pieniędzy do prze- chowania UoZonych. Sprzedawają asy 
gnący* • weka U na wezystkie pustki* Bu'W' Wypoty**fą pienią ize no 
*nają/M i inne rzetelne poręczenia. 

która aą 
Sina_ 
■»o»*. Utytkowaeraoaaa Jarał 

UlltHla intn stito bil •OfaraMlhraakaa A«a.*0M»«MarM. ■"-, u 
OUĘDNICT: 

MAX A. DRZYMAŁA 
(DRBZMAL) 

POLSKI ADWOKAT 
Praktykuje _^ i poleoi Rod* kom 
w wnelkioh 

llIMpinr, ciicieo. 
J*6 N-Eu^ «t 

__ 
tbłifph bo. mm. 

Polaki Malara. 
NtniojraMi Sun. Polski** 
n» swobTlSk 1^®° ky!k° f0*P00*%*«« °* ■wol% i*ko aslsn u stsrsffo 

n «i«S. kościołów i domów, tap«Um*ai* pokoi i wssyatkoeo wobodsi w ssktos --^r 
£r “<*■*•)% i* Sisaowni R<^ 

JOZEF WIN KIEŁ, 
U Slota 8*., Obktfo.IlL 


