
Do Braci Sokołów to Ameryce/ 
Outem! 

Nieomal cala Polania Amerykańska 
gcrąoo sią zajmuje, mającą sią odbyć 
we Lwowie wystawą Kościuszkowską 
1894 r. Katda organizacja ł towaray 
etwo polskie, energicznie sią krsąta o 

koto obesłania wystawy, cay to swoich 

fotografii, dokumentów tyoaącyoh To 

weraystwa, lob tet referatów. Wielu a 

Polaków aamieaakałych w Ameryce 
•tara się postać na ową wystaw*, swoje 
wyroby i wynalazki, ateby godnie sią 
Módl reprezentować w obeo braci aa* 

aayeh w Ojoajlaie. Oay* My Sakoli 

polscy w Ameryoe mamy na to patrseć 
beaoaynnieT Oayft nie jest obowiązkiem 
naszym, okoć w oząstce mniejsaej, oka* 

aać drneham naszych w Galicji, Kra* 

kowskiem i Poanafiakleaa, te i nas tak 

walna pamiątka narodowa i obwiła po- 
kąsania innym narodom pracy i prse* 

mysia polskiego ebobodsi? — Tak 

PitfU Sokotyl Pomimo te gniazda* 
nasse niedawno rą załotene, pomimo te 

pisklęta sokole nie porosty jesseso w 

pióra i nie mogą sią równać druohom 

naaaym w Ojczyfole, pomimo tego, 
obowiązani jesteśmy dać dowód Polsce, 
braciom naszym po sa oceanem i dra* 

ehom sokolim w kraju, te tyjemy, te 

kochamy kraj nasz Dieszoząśliwy i te 

ideałem naszym jest, wywalczenie przez 
sokolstwo wolnośoi Matce Polsce! 

Dla tego Bracia Sokoły, rozproszeni 
po Ameryce do czynu! Łączmy sią w 

jeden wąiel sokoli. „Jedność — ty 
oie”. „Śmierć — rozbicie”, niechaj 

o asie m wspólnem hasłem. 

Wspólnie i zgodnie wyślijmy na wysta- 
wą Kościuszkowską tyle, ile nam obe 

onie starozy. Prawda, jesteśmy jeszcze 
młodzi a mots i niedoświadozeni, nie 

motamy jeszcie, szozególńie w obe 

cnych krytycznych czasach, tadnyoh 
wielkich pamiątek, okazów i bogactw 
wysełać, lecz sądzimy te ohooiat mały i 

skromny okaz naszej egzystencyi, bą 
dzie mile widzianym i prsyjątym od 

braoi i druchów naszych w Ojozyiaie. 
W niedzielę, dnia 17-go grudnia r. 

b. nz walnem posiedzeniu „Sokole Pol- 

skiego No. I” jednogłośnie postano 
wiono wypraoować referat, opisujący 
działalność i przebieg sokolstwo pol- 
skiego w Ameryce, ta kaem o zebrać 

ustawy, regulaminy, odznaki i umundo- 

roweeie róinyoh gniazd sokolich; 
wszystko razem wysiać na wystawą 
lwowską do będącego tamte pawilonu 
polsko-a mery kańskiego. Zarazem u 

chwalono poruszyć dawno istniejąoą 
myśl zawiązania związku sokolego 
z gniazd polskioh rozproszonych w A- 

meryce. 
Upraszamy zatem wszystkich preze 

sów lob sekretarzy gniazd sokolioh o 

łaskawe zajęcie się obesłaniem wystawy 
lwowskiej wszystkiem tern, oo dotyczy 
sokolstwa i nadesłanie nam na rąoe ni- 

ftej podpisanego tego, co pragnęlibyś- 
my mieć umiesz o zonę w referacie. 

1. Nazwa i siedziba gniazda. 
2. Imię i nazwisko kaidego z człon 

ków zarządu, naczelników, nauczy cieli, 
załotyoieli gniazda, ozłonków honoro- 

wych, ćwioząoych i zwyozajnyoh zara- 

zem zawód tych te. 

8. Liczbę członków mająoych strój 
Sokoli. 

4. Przebieg zalotom* i ozynnoeoi 
gniazda. 

5. Ile razy i ile godzin tygodniowo 
•okoli ć wiozą. 

6. Ile nożni gniazdo posiada i ile go 
dżin ćwiczą. 

7. Ile gniazdo odbyło ćwiczeń publi- 
esnyoh, .wyaieosek, obchodów nar odo 

wych i t. d. 

Czy gniazdo zajmuje zią szermierką 
strzelaniem do tarasy lab wioślarstwem. 

9. Opia sztandaru. 
10. W jakiej sali gniazdo ćwiczy i 

rozmiar tej to. 
11. Jakie przyrządy gniazdo poeiada 

1 wartość tych to, 
12. Ogólny majątek gniazda. 
18. Ozy gniazdo posiada oddział So- 

kółek i opia ty oh to. 

Powytozy opia gniazda upraszamy 
nadesłać tam najdalej do dnia 20go 

Sini* 1894 r. atoby módz odpowie- 
w referaoie umieścić 1 na osaa 

odesłać do kraju. 
Tak sam o {prosimy Braci Sokołów o 

łaskawe porozumienie zią w celu *ało 
tania związku sokolego i o przysłanie 
nam a»och zapatrywań i a wag doty 
•ząoych a'ą tegot. 

Bliiazych informaoyi na iądanie u- 

udzieli katdego ozaau nitej podpisany. 
Zasyłając S umownym Druhom So- 

kolskie: Czołem! Kreślimy sią w imię 
Blu „Sokoła Polskiego No. I” 

Drach, Kmaimitrz ŻychliAski, 
648 W. 17ta ul., Chicago, 1U. 

Władysława Jakiblak 
* don.u Rycie*, pochoiiąw z Wielkie- 
go Księstwa Poznańskiego B miasta 

Wysoka, opetraona Iw. Sakramentami 
oddala Bnfp ducha duła 15go grudnia 
188& r. w 8t. Louis, Mo. o godzinie tray 
kwadranse do jedenastej w nocy, pras 
tywsay lat dwadzieścia piąć. Zwłoki 

Ip. Władysławy Jakubiak sostały wpro- 
wadaone do koloioła Iw. Stanisława 
Kostki, obrządku pogrsebowego dopeł- 
nił miejsoowy proboesos WieL km. Ur- 
ban Stanowaki dnia 17go grudnia r. b. 
o* drugiej godsinie po południu. Zwłoki 

Ip. Władysławy Jakubiak sostały po- 
chowane na cmentarzu Kalwaryi w 8t 

Louis, Mo. O ozem donosi krewnym 
i znajomym w smutku pogrątony mąt i 

dwoją maleńkich synów. 
Marcin Jakubiak, 

Skrzynka 4s listów. 

p. Z. Z. to Chicago. Par. 4 w Art. 
XII konatytuoyi Z w. N. P. brzmi jak 
następuje: Zarząd Zwiątku osuwać bą 
dsie nad tein, aby organ nie azerzył 
plotek, kalająoych społeczeństwo pol- 
skie — oraz aby nie mieszał ssą do poli 
tyki amerykańskiej. 

W obeo tego ,,Zgoda” mole tylko 
nbjekty wnie pisać o randach amer. par- 
ty i politjoznyoh. 

Wiel, ka. Maryan Kopytkiewioz od- 

prawił z raq» iałobną mię Iw. 
Obohód (iwoczył ob. Sun. Wiśniow- 

ski — i na przewodniczącego poprosił 
Wiel. ka. proboszcza — s na sekr. p. J. 

Wiśniewskiego. Pierwszym mówcą był 
ka. KopyUiewioz, który przedstawił 
naciśnie tego dnia. Piąkną mową ks. 
t. pnbliozncśó obdarzyła hucsnemi o- 

iiMkuni. Dsklamowała panna Bognoka 
i ob. Kołoiziejswaki. Drogą mową 
▼ y^łos.l p. W. Domański. Były i śpię 
ty patryotyome. 

— Obchód listopadowy urządzono 
Ukta w Little Rook w stania Arkansas 
S domu ob. Zsluikiego. Obchód o 

♦▼onył ob. Krngar. Mową piąkną wy 
I owiedzisł ob. Zaremba. Ob. Woltera 
l małftonką swą odśpiewali marzy banką, 
i ;*ech Kasjczyk przemawiał w jązyku 
saskim. Na zakońozenie wypowiedział 
nową patryotyczną ob. Lewandowski. 
W. Jaflik, sekr. oba kodo. 

— W Toledo, w stanie Ohio, odbył 
ią Ukta obchód listopadowy staraniem 

irupy gw. Jana III Sobieskiego. Prze 

rodniozył ob. T. Da koski. Piąkną, 
etryotyomą mową wygłosił Wiel. ks. 
¥ieeaorek — ssobąoa jąo do miłości oj- 

czyzny i podtrzymnjąo wiarą w smar 

twych watanie Polski. 

Dragą mowę wygłosił ob. W. Ka- 
nicśaki. Mówił on bardzo dobrze. Pa- 
tlłcrność wynagrodziła obie mowy 
yrzmiąeemi oklaskami. Sekr. obehodn 
Fył Piotr 8teląskiewios, 

Resztą sprawozdań umisśoiliśmy na 
itrooie 6 ej — dwa tylko a mian owi 
cies E«st Sagi naw i z Seattle musieliśmy 
cis braku miejsca odłotyć do nsstąpoe 
go numeru. 

Cierpią eząsio os zatwardzenie, e dr. 
Anguzte' Koeniga ksmborgskie krople 
okatują flią przeciw tema jako na jaka 
tsesciejssema. Hsary 0, Hellmering 
Oleyton, Mo, Oeoe 50 o. ze butelką. 

Teatr Amatorski, 
Towarz. Orła i Pogoni, 

gr. 110 Zw. Nar. Pol. odb^dsia sią w 

Niedzielę, 7 Stycznia’94 
w hall Walak’a 

aa rogu Nobla i Emma ulicy. 
O dograny będzie Dramat w 4 aktach. 

‘Izabella Dayamonte” 
Pocsątak o godz. 7$ wiacaoram 

Oana biletu miojaoe swyosajoo 35 cant. 

M ajoaa rezerwowe 50 o. 

Do liosnago współ udziału u pras ta 

KOMITET. 

DOKTOR WODNY. 

rtwiąpoaot 1 
■a rłapUifa płac. wspoły, ant i brnckTOw. 
es? ■asra-TifeS’ Jattift-n; ŁrirMciCbokMaą lab aMiChaną racalaraade, cmą/M 
°dW»y. *«k. rmlada ł ;»l—1«, rMalwIi a* dół 
wMmktoehrcaleaaa, prjaaiaat tamllttaactwptonla oba płci lac» praca ohyda awolck 

bieda ulubionych Lekarstw 
ejfrc^ «**»»«*. |^| «t»TCh^aęoyoaK których 

m" Tptąem rod»U —S>f podsłętowaalal daja •ąilopM* •wladactwo, Jak cadowaą «U« maje lekar- 
zy* wlamnrarialł prana ibfo prqrrudiu^ t 

?ffisa*^sarsrs!ffi'<»SsS! a—I 
..W0*1* "04*7 prnrraadaa własna Ukaidtwo 

j^^hfo mim łaat w itdaya swtąaka a apaaką na- 

... tm. Tą alaoloaa lakaratwa lacaa tytko choro*. 
którym pojadyhcao aą praaaaacauaal aabyć }a tylko 

"“Sfisie: S63 8. STATE ULICY 
tar PIIBW8U PLĘTBO 

CHICAGO. ILLINOIS. 
ttooałay oflaowa: raao od U —Z. w 

asm kalota, konsol tacy* cd 11- ł. tytko. 

„Poznań", Wiscosin. 
Kipiłeo wielką firmę blisko s 1000 

*W» od StarliDg Kompanii 1 rozdzie- 
liłem ją na części po 40 i 80 akrów, kat 
da adatna na mała gospodarstwo. Zia 
mia ta jest taras obok miasteczka Po*- 
oafi, Wk i na katdaj farmie jest dobrj 
dom mieszkalny, a na niektóryoh aą tak- 
ta stajnie a. i. c. Pamiętając, la prxe- 
aiło 200 polakieb familii taknpiło cie- 
rnią w taj okolicy w przeciągu ostatnich 
8 lat i mają swdj ładuj kośoidł itp. 

Jeteli pragniesz mieć ładną farmą t 
domem itp., to chwytaj tą sposobność. 
Mota jut nigdy nie trafi sią znowu taką 
sposobność zakupienia siemi po tak 
niskiej oenie. Oprócz trok farm mam 
do sprzedania blisko 80.000 akrów dsi 
kiej siemi saroaiej ładnem twardem 
drzewem, którą sprzedaje od 8 do 8 doL 
sa skier. Piasoie po ksiątki, mapy itd. 
opisujące tą siemię. 

K. ROSHOLT, 
Eau, Glaire, Wioonain. 

Czy mass jaki wynalazek? Porad 1 

sią nas a zrobisz majątek. 
Polaka kompania wyrabiania paten- 

tów i modeli 
E. L. ScJiultz, 

280 Jaokson Bouleward, Chicago, III 

Lekcyi muzyki 
oraz polskiego i franouskiego języka 
udziela według najlepasej metody. 

KORNELIA NOWAK 
826 Holt are., Chioago, Ul- 

ZŁOTEM ssaw: 
_ ramowany m< 

eegan-k a Kigta 
-D werkiem I gwn- 
monu teram nabyć 

KTO chtm tanio oabyf'dobry i okazały s*ft*r*k T "ułc uwrJ lOHBMyarpffi 
■ Klg*n lab Hampdrn werkiem 1 młotem wypet- 
akmf koperty, (Goić Fil leć Caee) I gwarantowany, Ukl lak poaiiaay obraaek prmećatawta go. Ud 
alwekaj priytle lOe. Jako gwaraneya, a wtenczas 
poćlaay mapraea Kiprcaa C. O. if l prawem 

oomrzania, * gay m apo 
doM to po doptaewftla 10 
dolarów Kipra«*agantowt ■ttlHII ragarak. Maj ■W potn*bi oplaywal aa- 
■arka ffdyś kaidy bardzo 
'i o bata cna albo a^/aaal a 
Kgia lab Hampdan **- 
garkacb Inaza firmy ogła- 
aaajp tak la aama ianrU 
aia mi Klfiii lab Hamp- 
dan workłam tylko a tan- 
aaym warklem po $11.84 
Tan aam z ara rak a 
balata koparta mokną do 
•ta( za $11 50 Droiaza I 
la para aaaarkl modna tak 
Ba od naa dootal Prryłltl- 
cła te. marka po aaaa Pol- 
aki Katalog tagarków, 
harmonik luf Katalog ma 
40 w laik Ich atronnlr 

Adnaowti nala*y: 
iiutmni imi co, mg?* 

&aroi RtAin, 
t^wwiin V pokojach 

■UhlryeiM Diwtakl, 
ilmruawc Barfilki l Barki 

*• ■■•wlenla 
kotary* I dawonkJ upnato. I» 

560 NOBLE Su, CHICAGO, ILL 

00 HaI 1)0 LUB z europy. 
LL UUli Karty Obr#owe. 

N* stprsadat karty okrętowe jako tM 

wysyłka pianisty prsei Monay O/dar. 

Kapują i wymieotan 
Kuble, Marki i Guldeny, 

Najtańsra ! najUpsita 
POSIADŁOŚCI I FARMY 

mciia o omia nabyć. 
Adam Majev»lci, jaoaralna agantara, 

685 NOBLE oL • Chioago, I1L 

„Norddeutscher Lloyd" 
ra^alarnA linia parowoów poostowjeh 

ł»«M»y 

BREMEN 
Parowoami pinwm] klnij: 

„DARMSTADT” „MUENCHEN” 
„DRB8DEN” „OLDENBURG” 
„GERA” „8TUTTGAT" 
„KARLSRUHE” „WEIMAR” 
Plerwsw kąjito $60 4« $60 

stósownie do nkjao. 
BiUtytaminafKMró* po miśontf emd*. 
Z BALTIMORE odehodsą oo drada. 

Z BREMEN oo Oswartak. 

Wszystkie te stalowo parowoo są no* 
no znakomitej bodowy i wo wszyst- kioh oddziałach dogodnie urządzone. 

Moją długości, 115 -486 stóp. Szerokości, 48 teóp. 
Kajaty, salonj, pokoje do palenia itd. 

M górny® pokładzie i promenadzie. Oświetlone światłem elektryoznem, 
Blitsyob informacji udzielą jeneraln 

agonoi: 
A. iekiBuekerAOin 

i South Gaj St., BaltŁnóns 
Wm, Eoehenbnrg, 

104 Fifth Arpnue, Chicago, Tll#- 
albo ich agenci w kraju. 

PUŁASKI 
Mutual Plre Insurance 

Companj. 
Kompania Asekuracyjna Puławskie- 

go zabezpiecza domy, składy, towary, domowe sprzęty itp. przeciwko uszko- 
dzeniu przez o^ień, po oenaok tańszych 
aniSsli]akakolw.»k inna kompania.— 
Wacyachy Polacy powinni asekurować 
swoje własno! o i w polskiej kompanii, 
gusta rzetelną odbiorą wypłatą w rasie 
niessosąścia. 

Kanoe lary a 

168 W. Blaekhawk 8tr. 
CHICAGO, LLL. 

Umil Bessa, prezydent, Paoifio Juootion 
Alb. Jendrzejek, wioe-pres. 667 Holt 
aren A. J. Kowalski, kasjer, 617 Noble 
St, A. J. Kwasigrooh, sekretarz 168 
W. Blaekhawk 8t. J. F. Smulski, ad' 
wokat 665 Noble St. Andrzej Sohults 
607 Noble St. Jozef Sohroeder. 486 
£lston ars. Jan Czekała, 761 Holt ara. 
Jan Suwalaki, 414 Elston a to. Jac. 
Jakubowski, 0 MoHenry St. Jao. Mu- 
oba, 152 W. Blaekhawk St. Frank 
Mata, 46 Ingrabam Str. Joa. Passkie 
wica, 698 Holt ara. 

Orłowy** n le. 
fatu chwm po lad jaki* ogłoanl* w ja- •f kl—bądi miajacu I csaato, pisa do Om. 

P. Rowoll * Oo 
York- 

No. 10 Spraoo 8t, Naw 

iźm, kto potraabaja informacji w dato- 
daiaia opiaiii, najUplaj aobia postąpi, 

kopi agaamplars Jiook for AdTertiaan”, 
K*tl 
gdy kopi eg 
aawiarmlaoa MS stronnie. Cona jednego do-' 
Iw- wyryta aią pocstąaa odebraniem oato- 
dytodoł- Za wiara apia aabrany akoratnia a 
Amartoaa Newspaper Duectory wszystkich 
najlapaaych plaaa, podoją llcst* lek akaaaa 
tćm i woaaOda dana tyoaąoa siącaoy rótarcb 

drfraaa RoweiTs Ad 
0 Spraoo SC, Naw York. 

W. F. Seyera Balsam 
na dhorobą płac jaat najlapazam, naj- 
pawniajazam I najbazpiaozntojzzam le- 
karstwom na wazyatkia choroby gardła 
i płuo, na kaaaal rótaago rodzaju, dy- 
ohawioą, zapalania gardła, febr* płuo, 
modry kaaaal, krup, pluaia krwią, wy- 
ffltjąoa a krdtkio oddychania, na au- 

tkjty i dokuoaliwy kaaaal. Gana 60 e. 
ł Wfa. Przrraąiził W. F. 8000ro w 
Oadar FU pi do, Iowa. Tago Daiaann 
dcatad modna wa wasyatkioh polskich i 
oaaakieh aptakaoh. Skutki t»po bal- 

Ob. W. F..Bawara, Oadar Rapida, 
Iowa. Paftakł Balaam okazał zią praw- 
dziwym irodkiam do uratowania tycia 
■oicn piąci erga dziaei. Dwoją umarło 
nam, oboćiai miały najlepszych tokarzy. 
Zaolaokałam rady tyoh łazarzy a Sar ara 
Balaaaaam uratowałam bmoja pięcioro 
dtlaoi przy tyciu. 

Helena Kcmimktmm, 
Yining, lawa. 

Fraaflauk Leehert, 
polan* Rodakom zwój 

KILOOM POLSKI 
1107 Ctmtr LtcmrtU and Lubych Sir 

CHICAGO, ILL. 
Doborowa piwa, wiaa, wódki 1 cygara 

Zaw» 

844 Milwaukee ar«. r4f DItIiIm. 

STAŁA CENA DLA WSZYSTKICH 

Nie ma piękniejszego podarunku na Gwiazdkę 
dla mężczyzn jak eleganckie palto. 

Męskie grube U Utarł — długie wielkie kołnierze w kolorach niebie- 
skich, szarych i lanych, mocnej roboty.po $5.09 

M«skie Frieze UUtera, azozegdlnie długie i wielkie kołnierze --| 
czarne: — wełniane podszewki bardzo mocne, dla wcfaioów. U 
“* ... 

Stawne , Hawthorne” Frieze U la tera — azczeedlnie długie i wielkie 
kołnierze, grube podszewki — wszędzie $20 00. U naa po.$18.50 

Męikie wełniane Cb nchlla Paletoty —czysto wełniane — z atłaao- 
«w% podszewką.f.f.po $*59 

Męskie „Auburn” Meltons i Angielskie Keneya Paletoty jesienne i 
zimowe — ozysto wełniane...pQ $959 

Męskie lepsze Kerseys i Meltons Paletoty — jesienne i zimowe_w 
brunatnych, niebieskich, czarny oh i wszystkich nsjnowssyoh kolo- 
^s«h — Worated pcdssewai — w rękawaoh jedwabne podszewki jedno i dwurzędowe guziki — przyjdźne je zobaozyć.... po $121 $18. 

Męskie Ulsters i Paletoty najlepszego gatunku, sama materya kosz- 
ta je $8 00. Carr*s Tripple Milled Meltons kosztuje na zamówię 
me $4000.po |20 | $22. 
JOHN GROSSE CLOTHING COMPANY. 

Skład odpowiedzialny! Zawsze najtańszy. 
844 Milwaukee avenue, róg Division ulicy 

Pimwdmiwy 

ELGIN1 
Zegarek 

EXPRESEM ZA DARMO DLA KA2DEGO kto nade ile nam to ogłoazeme z nazwiakiem i adre^ 
zegarels. ten 

wygląda zupełma na 14 karat ZLOTY ZEGAREK 
leo* więooj trwały, posiada prawdziwy Ei^m werk, jeat bardao ładnie grawiro* 
wany. Gwaranta jamy go na lat 20. 

Posyłamy do sprawdzenia ekspresem za 
_P°<ioba al«j prosimy o sap tao-ni# Ekspres Komp *11 50i aejre rek to «wa własność. jeżeli zegarek sie nie 

P°d‘ba. Komp. Eks odeśle go nam a my 
zapłacimy koszta. r 

Przy ślij ole równ'eżS0 cent na da miskę wartości *3 00 odpowiednią do zegarka. Prsys>Ujcs pieniądze w rejestrowanym 
•cie iqd money order, 
—to ęty. 

SI Qaiocy 8t. 

łlfflce. °«y tądaoyjert męzki osy damski zegasek, otwartr Tfce BI D sTAK WATCH CO. [Inkorp!( 7 

Chicago lila. [Przy samówienlo *ymień „Zgodę". 

Praw dziwy Elgin Zegarek darmo I koszta przesyłki 
OPŁACONE. 

rnmmj wreląć powy**re 
■uwtoko i karett wyr* tnie 1 
■frank dc ibtduli. 
*» Wm 

. 

■ elq podobk, 
itrnt #ll i.O Idb 

ŁaUnjch koeztów ■egerek nmm z powrotem, liepanMi^ 
Koperta na zegarku jest nasza „Słynna Koperta** pięknie rzeźbiona i dajem ^in gwaranoye, to nie zniszozy si? przez Ut 2d. Nikt nie jest w etanie 

odróżnić jej od 14 Karatowej Złotej 
koperty. * * 

Werk jest „Oryginalny Elgin”. Kai- 
d7 *®g»rek ten obejrzy <5 może bezpła- toie unim go kopi i przekonać się noto, »e prawdą jest, oo my ogłaszamy. Na- 
ieży przy obstalankn wspomnieć, ozy tąda sto: męskiego, ozy tet damskiego zegarka, otwartego, ozy tet o podwój- 
nej kopercie. 

Przyślijoie również 50 oentów marka- 
mi pocztowe mi za nasze eleganokie de- 
wiski wartości $8.00 lab przyślijoie s 
zamówienieniem na zegarek $11.00 a 

wy dumiwj w»in d-*«n«k« za darmo. 

BUARANTEE WATCH COMPANY, inoorporatod. 100 Washligtsa St. Cblcigi, iu. 

Piotr Binkowski, 
ZEGjąnisąz i złotnik 

169 W. Chicago aro. prsy Noble ni. 
POMKi rnmmrnmtmm 

SKŁAD JUBILERSKI 
i sztucznych kwiatów 

wykonywa 
Złote StpilAri Zwiq/Aov* dla Polek 

m nok walą Riądn Centralnego Związki 
Nur, Pol. Zamówienia no szpilki dl* 
Polok naloty przesyłać wprost do unio 

Zabet pienie od ognia I oprsodaft 
Kart Okrętowych. 

P. BINKOWSKI. 

Józef Błocizzewski, 
798-800 8. Amhimttd 1«« 

pomlod*y i7 tą 1 19tą nile*. 

Twardyok i Mi^kktah 

Węgli < Drzewa 
po<MMek B*d«r n»tvkowMiyek. 

Ud6w1«dU prrrJ«iBj« Ukta llłtemi* 
wyfcw>jwł w jak mflo&mjm mmU. 

St. Piotrowski, Fotograf 
547 MILWAUKEE AVE. 

Wystawa Lwowska! 
—£o4 neM«*la4 «w*«* ooobo® tok *• po roecaaj pri«aak> tlnoteaMld w 
priybyte® no nowo. Młbr mcy- ** 

eo® prwiMcanarn m WnU*< 
Krtrajoe od Ut U w uwodite 

—— ■>—,rftwnte* Iw uktod»cb”?i]ropajoiriet^ k 
■dJwybrod.i^Mo wTmM»*u ^ 

-MtaMd, 
Si. Piotromki, *647 m^wm^hTat*. 

ObtMgo. Illf. 

Dr- Bonker’a 
SYRUP PIBR8I0WT 

akntamna lak ant wo aa 

iaal«M«ale, kaamcl I wosalkl* 
•karafcf N«e I |ar4ła. 

Pianjdia twraoamy jaftaliby nia nnn 
g*o. Flaaxaoikq na probf da jamy darmo. 

Zaląeseia 11.00 w liścia, a wynkay Wam raaosoDj Sfrup do jak^^bądi 

J, H. \*Unrnki 
_ fabrykant. 
700 MILWAUKEE AVKNU* 700 
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