
Z Dalatk, lUlan. 
Jeden z najpiękniejszych obchodów 

jęki polonie tatę jeże obchodziła, był 
bez wątpienie obchód 68ej roczoioy 
powalenie Listopadowego, który o bo bo 

dzililmy w niedzielą wieczorem dnie 8 

grudnie. Ponieważ polonie nasze tek* 
te nie zueteje w tyle za inaemi w udzia- 
le Wysiewy Lwowskiej, przeto komitet 
obchodu zarządził, afteby przy tej spo* 
eobnośoi towarzystwa zostały odfotogra- 
loweoe. To tei o drugiej gods. po 
południu zebrały sią wszystkie w szkole 

polskiej, gdzie katde z osobna zostało 

fotografowane. Poozem udały sią 
wszystkie Tow. na nieszpory, zkąd po- 
wróciły napowrót na hale, gdzie po 
zajęciu miejsc, obohód sią rospoczął, 
zagajeniem przez pana Helińskiego, 
cenzora Zw. Nar. Pol. jako prezesa 
Kom. obchodowego, który w krótkich 
słowach przemówił do publioznoioi 
okrellająó ważność i doniosłość oboho 
du, powołując na przewodniczącego W. 
ks. Sroką, który tet zzjąwszy miejsce, 
przystąpił do wykonania programu: 1. 

Muzyka kapeli Pułaskiego. 2. Śpiew 
miątzanego chóru, „Bole ooś Polską**, 
pod dyrekoyą p. Kosińskiego. 3. Oe 

klamacys panny Kempińskiej „Nie Zgi 
nąła’*. Następnie wystąpił z piękną 
mową az. Cenzor. 5. Deklamacja pa- 
ni Grabarkiewioz, Stuletni Obraz. 0. 

Śpiew Chótu, „Z dymem polarów**. 7. 

Deklamsoya panny Szozepańzkiej, 
Wspomnienie za poległych braoi. 8 

Deklamaoya ponny Polskie, Ma Wawel. 
9. Śpiew, Kółka Śpiewa Harmonii 

(kwartet) Skarga. Poczem przewodni- 
czący przedstawia publioznośoi pana 
Wiaioaiego prezesa Tow. św. Józtf*, 
a West Superior, Wia. który krótko 
leoz treściwie przemówił, o poświęceniu 
się naszyoh braoi w powstania,stawiając 
ich za przykład, i twierdząo te świętym 
obowiązkiem kaidego prawego polaka 
jest walczyć za Ojozynę, i tycie kłaść 
za Nią. jeteli tego wymaga. Przema- 
wiali tak te pp. Gołcz, Walko wiak i 
Koeifieki. Następnie panna Zieminska 

deklamuje wiersz pod tyt. Tułaoz. Po- 
tem Orkiestr* Polska wykonała piękną 
komposyoyą p. t. Wygnaniec. Nastę- 
pnie Chór śpiewa Masnr Chłopiokiego. 
Poczem mała panienka Walkowiak de- 
klamuje wiersz „Do polskiego dziecka”, 
* panna Michnikowska, „Kochaj dziew 
czyno Polzkie ideały. Chór śpiewa 
Wezwanie do boju. Pan Kempifiaki, 
dekla maje, Pogrzeb ks. Józefa Ponia- 

towskiego. Chór śpiewa pieifi: Jak 
wspaniała naaza postać, i Jeszcze Pol- 
aka nie zginęła. Następnie zabrał głos 
powtórnie as. Cenzor, i w azerszyoh sło- 
wach wzywa do pracy kn podniesienia 
dachs narodowego w jedności, zgodzie i 
braterskiej miłjśoi. Mówiąc o wysta- 
wie Lwowskiej, zaprasza wszystkich 
polaków do wzięcia udziału w tej te, 
gdy t ma to być wystawa ludowa gdzie 
właśnie ind polski ma być najwięoej 
zeprezentowany, a te poniewat emigra 
cya tutejsza składa aię przeważnie z la- 
do dla tego tet jest koniecs nem dla nas 

atobyśmy pokazali światu, co lud Pol 
ski zdziałać mote, gdy tylko ma a po 
aobność okazania jego zdołacści i pra- 
cowitości, jak to ma pod rządem Stanów 
Zjednoozonyob. 

Na koniec przemówił Wiel. ks. Sro- 
ka, o obowiązku jaki ciąiy na każdym 
Polaku, od czego pod tadnem wzglę 
dem uwolnić aoi wymówić się nie mole. 
Poozem dziękuje oałej pubiioznoAct za 

okazałą chęć popierania <prawy narodo- 
wej przez łiozne nozęszocaaie na obi body 
powstań narodowych, jakotei dziękuje 
wszystkim biorącym udział w uświet 
nieoiu obohodów, a mianowicie azan. 

towarzystwom, jakotei śpiewakom, ka 
peli psiak ej, i panu Kosińskiemu, ii 
nie szczędzili trudów i zabiegów w udo 
skonaleuiu śpiewów te tak pięknie wy- 
stąpić zdołają z śpiewem. Dziękuje 
takie wszystkim pannom i paniom wy* 
stępującym z deklamacjami jako tei 
osłem u komitetowi obchodowemu fte tak 
energicznie pracuje w urządzenia ob- 
chodów. Kapela Polska zagrała na za- 

kończenie Marsz Strzeioów. 
Antoni Orąb Borkiewicz, sakr. ob. 

Buffalo, N. Y 80 listopada 1808. 
Szanowna Rtdahcyo! 

Proszę o a mieszczenie sprawozdania 
z obchodu listopadowego odbytego dnia 
20 1 st >pada w hal* Kościuszko. 

Z rana o godz. 7.80 udały się grupy 
Z. N. P, in oorpore do kościoła św. Woj- 
ciecha, gdzie Wny ksiądz proboszcz 
W, Zaręomy w asysteneyi księdza Za- 
leskiego odprawił Żałobne nabożeństwo i 
ca poległych braci i wygłosił piękną i 

przemowę która na wskrcś przejęła słu < 

cbaczy, Dzięki Wam! dzięki stokrotne i 

•ganowoi kapłani,,którzy nie potępiacie t 

tego który kocha Polskę. Cześć Wam! 
oby Bdg najłaskawszy udzielił Wam 
szanowni słudzy Boty długiego tycia. 

Wieczorem zaś pięknie udekorowana 
hala pomimo niepogody zapełniła się 
po brzegi. Po zagajeniu obchodu przez 
prez. pana Teodora Urbanowicza został 
powołany nitej podpisany na sekreta 
rza. Prezes powołał wszystkich preze- 
sów Tow. ns estradę i weteranów z po 
wstania. Publiozność odśpiewała hymn 
do Boga „Bote Ojoze Twoje dzkoi”. 

Pierwszy mówca p. Zarębski wywią- 
zał się znakomioie, w przeciągu mowy 
wysławił kilku ssałutonyoh mętów o 

których tylko z czcią wspomnieć wy- 
pada i naszym dzielnym pułku ozwar- 

tym, który dzielnie występował podczas 
powstania a zakończył wezwaniem pa- 
olioznośoi do trzykrotnego „Nieoh tyje 
Polska”, za co szanowny mówca nagro- 
dzony został grzmotem oklasków. 

'Deklamaoya p. B. Gutkowskiego (o 
klaski). 

Mowa p. Oiady. Dzielny mó»oa w 

swojej dość dłngiej mowie często prze- 
rywanej hukiem oklasków, zaznaczył, 
te obchody narodowe tylko mogą u 

trzy mywać narodowość. 

Następnie deklamowały panny Zarębska 
i Tomczyk. Mowa p. B.elińtkiego. 

Na pomnik dla Kcśńuszki zebrano 
$10.oo. 

Na zakończenie publiczność odśpie 
wała „Bote coś Polskę.” 

Dziękujemy wszystkim mówcom, de- 
klamatorkom i deklamatorom w imieniu 
całego komitetu obchodowego, staro- 

pclskiem „Bóg zapłać”. 
Antoni Radecki, sekr. obchodu. 

Bloomfield, N. J. 11 grudnia 1898. 
Pomimo małej garstki zamieszkałych 

tu Polaków, bo kolonia tutejsza liczy 
około 75 familii; — zebraliśmy się w 

dniu 29 listopada aby uosoić pamięć te* 

go kwiatu młodziely polskiej, która na 

hasło wolnośoi niosła tyoie na ołtarz oj 
ozyzny. Przy dcśś licznym udziale 
gcśai obojga płoi obrano jednogłośnie 
przewodniczącym zebrania p. A. Wasz 
kiewioza krótkich słowaoh objaśnił cel 
naszego zebrania, powołując do pióra 
p. S pi te ws siego, na prelegenta zaś p. 
Sypniewtkiego.Ten w krótkiej lecz t-aś- 
ciwej swej mowie przedstawił zgroma- 
dzonym przebieg pamiętnego w dziejach 
narodu polskiego powstania listopado- 
wego, wzywając zgromadzony oh aieby 
pomimo Ze są daleko oddaleni od swo- 

jej oj osy sny nie zapominali te są pola 
kami i aby zawsze trzymali się w jed- 
nośoi i zgodzie, bo w obeo głównej 
walki o niepodległość naszej oj ozyzny, 
pierwszą potrzebą jest zgoda. Po tej 
przemowie odśpiewano pieśń „Na gro- 
by, bracia na groby”. Później nastąpi 
ła deklamaoya — Cieniom poległych i 

zmarłych braoi w r. 1880-31, przez p. 
Spitewskiego. Następnie p. M. Wasz- 
kiewicz zadeklamowała śliczny poemat 
(M.ckiewicza) „Śmierć pułkownika”. 

Dalej bracia Zolizowscy odśpiewali 
piełń narodową stósowną do uroosysto- 
śoi. Następnie sekretarz p. Zbikowski 
miał odozyt: „O powstaniu”. Dalej 
deklamował p. Kaszuba , Keduta Ordo 
na”, p. Gunderman Śmierć jenerała So- 
wińskiego; pani Z dkowska, Cześć 
powstańcom; Dalej odśpiewano pieśń 
przez p. S, G. i L., Wilia nassyoh stru 

mieni rodzica; W końcu ss śpiewano 
wspólnie pieśń „Boie ooś Polskę”. 

Na tern zakończono tę tak wielką u- 

roozystcść, Każdy z zebranych posilony 
na dui ha wracał zadowolony do strych 
obowiązków. 

L*on Fpitewski, sekr. obchodu. 

Przy tej sposobncśai zebrano na 

pomnik Kościuszki $1.04 o. 

Z dziejów 
Narodu Polskiego. 

(Oią* dalszy). 

Poniewai Krryiaoy Pomoru nie od- 
dawali, owa mb jeazo/e i na inno poi. 
■kio siomio chętkę mieli, przeto u a kał 
Ł>kietek przymierza s Litwą. Uun- 
teoanił to w ton sposób, ii proaił Gie- 
dymina, księcia LJtwy, o rękę oórki 
jego Aldony dla królewioza Kazimierza. 
Małtedttwo to przyazło do akntka, a 

|*“o wiano dla Aldony wypuieił Gio- 
dymin zniewól 20.000 polaków i polek. 
Zarazem zawarli Łokietek I Giedymin 
przymierze przeciw krzytakom. 

U ner pieczy wazy zię od Litwy i ay- 
•kawazy o*ziem jej pomoc, uderzył 
Łokietek na Brandenbarozyków, aby 
eh aa wielokrotne napady i zdrady aka> 
ad. Cala Brandenburgia zoatała mie 
tzem i ogniem zpaatoazooa, a 0000 lada 
tnbrnli Polacy w niewolą. Uderzył po * 

•*» Łokietek 'aa Krzytoków, których J 

w Możnych bitwaoh pokonał, a miano* 
*łoi* r. 1801 pod Płowcami (witi w 

Kujawach niedaleko jeiiora Gopła). 
Padło tam około 5000, a jak niektórej 
kronikarce piftzą 20.000 Krzyżaków. 
Mimo to atoli Krzyżacy niezupełnie byli 
pokonani. 

Rokn 1881 zwołał Łokietek tjasd 
osyli aejm do Chęcin, aby się naradzić 
nai potrzebami naród a i aby n oh walić 
podatki. Ten sjasd jeat pierwazym za* 

wą-kiem przyszłych sejmów polskich. 
Odtąd nietylko moftni panowie, ale i 
szlachta przez sejmy zaoząła brać udział 
w prawodawstwie i w rządach Polstr 

Roku 1838 zakońosył Łokietek pełen 
•ławy ftywot. Pochowany w katedrze 
krakowskiej. Grób jego zdobi piąkny 
nagrobek, przedstawiający w kamień* 
nym posągu jego rysy. 

Łokietek jest jedaym z największych 
Polski dobroozyfioów, tak ii imię jego 
kaiiy Polak z wdzięcznością wspominać 
pownien. Trzy razy był tułaozem, trzy 
razy ioz loezynał walką o tron ojozysty, 
at w końcu zwyciężył. Wytrwałość 
Ł Mietkowa 1 silny, n^ezsm niezłamany 
umysł w nieszczęściach, za wzór nam 

wszystkim Polakom siu tyć może, gdyż 
niestety! nie dostaje nam tej pięknej 
onoty wytrwałości. Nie omylimy się 
podobne, jeżeli między dotychczasowe 
mi rządzcami Polski po Bolesławie 
Wielkim Władysława Ł ikietka na p er 

wszem postawimy miejsou. 
Nie była polska wielką, gdy Kazi- 

miera nią rządzić zaczął, a przy tem aro 

dze apuitoazona wojnami, za Łokietka 
toozooemi. Poznał mąiry monarcha, 
te przedewazyatkiem trzeba Polaoe po- 
koju, i dlatego wolał Pomorze i Slązk 
utracić, nii nowe rozpoczynać boje. Za- 
warł wiąo pokój z Krzytokami, na mocy 
którego odstąpił im Pomorza, zapewnia 
jąo sobie zwierzchnictwo, a Krzytacy 
oddali mu żyzne Kujawy, które zbrojną 
rąką dzieriyli. Ponieważ król oseski 
Jan rościł sobie prawo do tronu poi- 
skiego (jako nastąpoa Wacława), przeto 
zgods ł sią z nim Kazimierz w ten spo- 
sób, te Jan zrzekł sią praw do korony 
polskiej, a Kazimierz zrzekł sią praw do 
Śląska. Odtąd śląska kraina. Staro poi 
ską zwana, odgadła od pnia spólnego, a 

dopiero chyba przyszłe wieki połąosenie 
ślązka z spólną Matką zobaozą. 

Zabezpieczywszy sobie Kazimierz 
Wielki tak drogiemi ofiarami pokój, za 
czął kraj polski do kwitnącego podnosić 
stanu. Wiedząc dobrze o tern, te ról 
nietwo, przemyśl i handel stanowią rse 
ozy wiatą potągą i bogactwo narodu, 
■tara! sią o udoskonalenie tych trzech 
dźwigni dobrobytu. Wziął król Kazi- 
mierz włościan w szczególną swą opie- 
ką, broniąo ich przeciw nadużyciom pa- nów. Ztąd zjednał sobie Kazimierz 
Wielki zaszczytną nazwą „Króla kmie- 
ci**. 

Dawniej oząśoiej panowały głody, niż 
w naszych ozasaoh, gdyż ohoó gdzie sią 
wiącej obrodziło zboża, trudno było na 
inne miejsoe dla braku dróg dobryoh i 
odległości wielkiej przewieźć pożywie- 
nia. Otóż Kazimierz, aby temu zara- 
dzić, starał sią o dobre drogi, a zarazem 
budował śpiohlerse, w których podczas lat obfity oh składał zboże, a podczas 
głodu rozdawał je mią Izy lud biedny. 

Do ohlsba i sól potrzebna, dla tego i 
o sól starał sią król Kazimierz, ulepsza 
jąo kopalnie soli w Boohni i Wieliozoe. 
Wydał nowe prawo żnpniose i rozsze- 
rzył znaoznie te na oały świat sławne 
kopalnie, tak iż polska sól szła daleko 
za Polski fpranioe. 

[Ciąg dalszy nastąpi]. 

■LECZY- 

REUMATYZM, 
Oparzeliznę, 

NE URALGIĘ, 
Nadwerężenie, 
Wywichnięcia, 
Odmrożenie, 
Boleści w biodrach. 

Boleści w Krzyżach. 

yą^MlBURCr 

Pleni, Płne I Uardłu. 

Tylko w oryginalnych paozkaoh. 
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„Bezpłatnie 
a jednak wiele!!!! 

W s z y s o y półroczni prenumeratoro- 
wi* Gońca i Itkry otrzymają zupełnie 

bezpłatnie drogie pismo 
humorystyczne p. t. 

„Wesoły Kuryerek’7. 
„Goniec i Iskra" czasopismo il.ustro 

wino, od lat 16tu wychodzące w e 
Lwowie, posiada treść niezmierni# 
obf tą, u rozmai ooną, potyteczną i pa 
tryotyczną, przy ozem zamieszcza wię- 
ksze i mniejsze dobre powieści — wy- 
chodzi trzy razy ns miesiąc. „ Wesoły 
Kurjerek” jest zupełnio oddzielne® 
b umorystyoznem illustrowanem pismem 
i wychodzi dwa rasy na miesiąo — ra- 
sem tedy kaidy prenumerator otrzymu- 
je miesięcznie piąć numerów dwóch 
pism. Za zdrowy i przyjemny pokarm 
w ogóle, a za dobry humor i oiąty dow- 
cip w szczególe — redakoya poręcza, 
przyozem dodaje te redakoya obydwóch 
pism prowadzona jest w tw sposób, it 
pisma te nie są by oaj mniej lokalne leos 
interesują oały ogół polski. Polacy tamieszkali w Ameryoe, znajdą w niob 
wszystko, co tylko dla pokrzepienia ducha polskiego potrzeba, a obok pou- 
czającej interesującej i pożytecznej 
treści ,,GoA.a i Iskry”, humor i dowcip 
„Wesołego Kurjerka”, rozpędzą im 
niejedną tęskną i ciężką ohwilą tycia na 

obotjliis. Prenumerata półrocz- 
na z przesyłką do Ameryki wynosi 
tylko dwa dolary. Nadsyłająoy 
prenumeratą roosoą cztery dolary 
otrsyjnają natychmiast oprócz pism po 
wyższych, jeszcze franoo bezpłatną 
premią: trzy obszerne zeszyty t7lu- 
strowanych KlejnotSto humoru, satyry, 
* dowcipu polskiego. Prenumerować 
można w każdej ohwili, zaległe nume 
ra, lub początki powieśoi na żądanie 
kddy nowy prenumerator otrzymuje 
darmo. Prenumeratą z Ameryki naj 
dogodniej przesyłać dolarami papiero 
wymi w listach rekomendowa- 
u y o h lob też przekazem pocztowym 
pod adresem: 

Adm inistracya , Gońca i Iskry”, 
LWÓ\V, (L*mberg) 

ulica Kraszewskiego 28, 
K iropa —- A ustria — Galicy a. 

Z CHICAGO. 

Ju4a 

Bilety dla 
Turystów tak są 
Po przystąpoej 
Cenie, jak nigdy 
Przedtem, 
Mogą byó 
Uzyikzne s palną 
Informaoyą na 

Prośbą do City 
Tioket Office: 

SOS 
CLARK ULICA. 

CHICAGO. 

Jadal- 
ne apatrsaa* 
Matką. 
Warany ba- 

wialne sypiał. 
■«, rkwalet wn- 

raay dla tary* 
stdw da SAN 
FRANCISCO bas 

Padąf I adcba 
dsą s Chicaga 
eadsleaala kala 
Jn« 

North-Western Linę. 
rhioftgo & North-Western Ry. 

DR. PIOTRA 

GOMOZO 
/*st uważane za jedno * najlepszych le- 
karstw tego rodzaju. Oczyszcza krew, 
nadaje odnowiona żywotność, wykorze- 
nienia zarodki choroby z ciała, gdyż 
przyczynia się do tego, że wszystkie or- 

gany znajduję się w dobry m Manie do 
działania. Medy cyna jest przygotowaną 
z przeszło trzydziestu różnych gatunków 
ingredyencyj, głównie z roślinnego kró- 
lestwa i była znaną w użyciu przez prze- 
szło sto lat. Używano go z wielką ko- 
rzyścią we wszystkich ogólnych tera- 
źniejszych dolegliwościach, a zwłaszcza 
w tych. które pochodzą z krwi i chore- 
go żołądka jako to: 

Zatwardzenie, Ból głowy, Dolegliwości 
wątroby. Żółrlowość, Żółtaczka. Reuma- 
tyzm, Wodna puchlina. Trudność tra- 
wienia, Niestrawność, Gorączka, Róża 
Pryszcze, Febra i ograszks, Bzkrofuły, 
Strupy, Świerzbiączka. Glisty. Liszaj, 
Wrzody, Rakowe wyrośnięcia. Bóle i ra- 

ny, Bole w systemie kości. Wychodnie- 
nie, rffllegllwoścl niewiast, Słabość. 
Hronchitis, Zarnice, Ból w krzyżach. 
Zawrót głowy, i t. d. 

GOKOZO nie jest medycyną patentowa- 
ną, też nie aprzedawają Jej aptekarze: lecz mężczyzn! i niewiasty, którzy uży- 
wając Je, zostali wyleczeni, spowodowa- 
ni przez wdzięczność dla doktora, i przez 
życzenie, aby i ich współtowarzysze od- 
nieśli korzyść, działają jako jego agenci 
I w ten sposób mogą go dostarczyć lu- 
dziom cierpiącym w oddaleniu. 

Jest nieocenionem Jako lekarstwo do- 
mowe a mianowicie w miejscowościach 
położonych bardzo daleko od lekarzy 
aptek. Lekarstwa tego nte można dostsć 
od aptekarzy, lecz tylko od miejscowych 
agentów. Jeżeli nie ma agenta w wa- 
tzem sąsiedztwie, przyślijcie §2.00 a do- 
staniecie dwanaście Rftc. butelek na pró- 
bą wprost od właściciela. Taki obstało 
Dek może każdy dostać tylko raz. 

BR. PFTP.K FAHRYF.Y, 
112-1141 Royie Aft CUojo. III 

JAN PIOTROWSKI. 
•• I. CśmI Ser. < lsle*ig*. III 

naprzooiw Union Dwpot 
Polaoa wzglądom 8*. Rodaków swój 

HOTEL I KILOOM. 

W1 
01„ i SKŁAD POLSKI 

GOTOWYCH UBIORÓW MĘZKICH 
J*ŁO ni m 

HŁODKlSZy I CHŁOPCÓW, 
Bielizny. Koszul wierzchnich i spodnich, Kołnierzyków, Krawatek, Kapelusów II, m. 
ZirtfAin wvirnr n i o warniki* _i • ■« ... Zar“*m "ykonu* wwelki# ob.ulunki podług miary i najnowmaj 

-miaat, .Ujawnię do lirtowumi LroaSaioni. .Ua 
próbki materyi, s których ohoeoie mi* abiórnoWo^rT ^ Plaseł* p«~ 

K, D0R$ZYN$KI 
587 Milwaukee Ave. Chicago, DL 

CZYTAJCIE z UWAGĄ! 
Tylko 45 minut jasdy na południe od miasta Chicago jest 

MIASTECZKO HARYEY 
Miasto H A RVE Y dopierJ dwa lata istnieje i jui posiada 

ł13 wielkjich fabryk-i5&j 
więoej fabryk ludzi i coraz w których pracuje przeszło 3 

budują. 
Pięć wielkich kolei przechodzi ::®z HARYEY, 70 pociągów dziennie 
ELEKTRYCZNA KAR.4 fstreetoar) przechodzi przez miasto i po ląoza dwa główne oeatra fabryk i je 1 e k t r y os n e m i w i a tle a 

jest ołwieoone 
Z U R \ (severs) i WODOCIĄGI aą po przeprowadzane: dostarczała miastu wody. Ulioe są s z e r o k i a, bysadzone drzewkami wyłotone chód ni kam i [aidewalkaJ 1 

I^eoz najgłówniejszą rsaoą jest, t<Jw mieście Hanrey Jest tBŚe 
CJ i Indzie Urn zarabiają od $1.50) do 4.00 dziennie. 

W tem mieście itiożna jeszcze kupić 
dOlal 

na miesięczną wypłatą. 
Kto się okapi w HART KY ton moie by4 pewiw ie będzie miał stulą pracę zlms| i latem. 

Polacy teraz najlepsza okazya, kupujcie loty póki tanie. Kto ohoe naby* 
tanią lotą w ładnem i zdrowe® mieście i zabespieosyó sie na zawaze w 
stałą praoą niech sią okapi w HApYEY. 

1Vtuł własności czysty, abstrakt darmo. Jedfoie sobie zobaczyć, jazda tam 
dotąd i napo wrót darmo, tfotns tam jechać w każdą niedziela po południ*. Po tykiety i bliższe wiad mości proszą sią zgłosić do Geosr a ln y eh 
Agentów: • 

# 

1 ENUK. 
121. 

IV. Ł. Piotrowski, 
84 — 88 LA SALLK A 

Oto- piętro, Numer st&noyi 
Jnllaa Piotrowski, 

8117 LAURELL STfEKT. 
nm Bridgeporcie, 

A. J. Kowalski, 
017 fcOBLE STREET. 

Jo*. Krakowski, 
tóą DIOKSON i BLACKHAWK flfc 

fladen inny, oprócz 
|4-|S U S|it| 

W yrn lei on 

lim sj 
JAN' 

iyoh lontów lotów tych ipmdt^ ni* 
BrmncAOKs.un Laariłl«117 

jan Malinowski, 
Oonstatool Powiatowy 

Kolektuje naleiytoloi prawne, inei* rady w ■prawach sądowych i wogóle łatwia wszelkie w zakres jego « żąda wobodzące sprawy. 
JAN MALll}fljBKVH15 W. North ive. Chicago, 111, 

Mieszkanie 104 Samuel Str. 

BIBLJOTEKA POWIEŚCI 
wjborowyoh % zajmującyoh 

wydawana w Krakowie przez Józefa RoiraaM, rozpoczęta d. 1 października 
r. 1888 DRUGI ROK twego iatiieaia. 

^ p aa 

BIBLJOTEKA wyoholzi co doi 10, mianowioie 1-go, 10-go i 20-go 
dego miesiąca, w zeszytach 5 cio arkaszowych, format daty, drak ozyteiny l 
razem z premją bezpłajtos daje czytelnikowi rocznie 800 ARKU8ZY. 
podzielonyob na 22 TOBaOlT. W roozniku bietąorm, próo* kilka inoe«h wyj- 
dą dwie sławne powieści mianowicie: Wiktora Hugo , NĘDZNIC F” yolO 
tomach, jako premjam be*płatne tlizie* , WOJNA i POKÓJ” kr. Zwę 
TvU*taftL, powieść osnuta u tle wojen napoleoćakioh. 

Czytanie BIBLIOTEKI sprawi kztdemn najwyftszą przyjemność. 
Preaasieraia w całej Ameryce S dolarów 

wraz z po#yłzą pocztowy. Eatdy anoseut otrzyma n a t y o b m ias t z góry „Nędzników w 10 tomach, a Bi bij tekę będzie odbiera! zeszytami oo 
dni 10. Pieniądze motca wysyłać w zwykłym 1 śoie poleconym (rekomendo- 
wanym) 

Adresować: REDAKCJA BIBLJOTEKI POWIEŚCI, 
Józef* Rngneca, Kraków o lica S w. Anny L. 8. 

N. L. PIOTROWSKI & A. G. DllUS 
ADWOKACI 

Praktykują w wszystkich sądach. Egzaminują 
PEŁNOMOCNICTWA (VoUmaobty) 
razem wypotyosają pieniądze na własn 

Ofliee: 84 — 86 La Balie Btr.C 
t!17 LA 

AB8TRAKTY. Wyrabiają 
śoiągają pieniądze z starego kraje 

iści 

McagO,111.(azóste piętro)Room 621. 
8TR. Telefon; 4057. UH KL 

Wszech Praw Lekarskich. 
__ 

DOKTOR 

M. P. KOSSAKOWSKI, 
Ooinnbai Mamoritl Butldio?, róg 
god*. 10 Mi do 12. Tełeph. M%u) 3886. W mi 
Sloan. do 9*j rano; od 1 do 4 1 od 7 do R wieoz. 

8t»W i Wubinj{too ulic, od 
wfcaoto 616 N o b 1 o al_ rte 
Telep h. Weat 664. 

Ulnwegen AWeissMfg.Co., 
Fabrykanci Mebli Salonowych, 

■kładów kupieckich, kantorów, półek, sfcrayfi do grooecni i do loda. iwIoaMo 
dał itd. Wszelkie zamówienia adreaowaó naloty: 

4> W*imm Mfę% Cm. 
N. W. Oor. Franklin k Waztiagton Ht. Chicago, III. — Telefon 2290, 

Tow. Walaaaiyilffyeb „OI»a” 
odbywa rwo poatedaon>a w katdy piątek 
o godzinie Bej wieczorem, W hali pod 
No. 708 Milwaukee A ranne gdzie tet 
catdego mieaiąoa odbywa aią jeden od 
eryt, Sekretarzem jest Ataniataw Bona* 
biftakL 

I Dziewczęta5£Sl^'uEr43J 
«oe a familii aomrykataklok jako khMąea. 
wczefdinla twiato przybyłym liaizwaereaea 

z ropy mof* daA mlajaca aarae, PheC 
U SAWICKA, ztreeaarka. MM Oottage 
Jrore ara., CMmęi, Dl 


