
Kronika miejscowa, 

Komitet Nar. Dobroczynności. 
Zebranie zwykłe odbyło się w piątek 

ubiegłego tygodnia. Następujące oso- 

by złotyły datki na biednych: 
Liatewnik rl.oo, Wrzesząo 50o. Mo 

«ler l.oo, Szweda l.oo, Gsnedaki 25o. 
Krakowski 50o., pclak z Fresno, Kali 
fornia 10 oo, Oddział II Wolnyoh Kra- 
kusów 5 oo, S, Słomiński 10 oo, Tow. 
Agatona Gillera 5.oo, Ignatowaki l.oo, 
Pewna osoba 50, Tow. Polakioh Szew 
oów lO.oo, pani Rossę 25o , pani Ma- 
dejska 8.00, pani Wild 50o., pani Ms- 
ohek 25c., M. Męclewski l.oo, J. Abo- 
lak 50o., 8. Waligórski 50o. Zebrano 
w kościele św. Trójcy $24 58, Razem 
$67 83. Robotnicy a piekarni ob. Pa 
wełkiewicza ofiarowali pieozywa za 

$ll.oo. Western Union Slipper Co. 
164 W. Diriaion str. 8 par trzewików. 

Udzielono wsparcia 83 rodzinom i 
37 roi i :.uom udzielono wsparoie z urzę 
du dla biednych z polecenia Kom. Nar. 
Kilkunastu nielonatym rozdano po kil 
ka biletów na obiady. 

Dr. Lande przyłąozył się do grona 
komitetu i zobowiązał się bezpłatnie 
otoczyć opieką lekarską chory oh po 
leoonyoh mu przez Komitet. 

Komitet balowy sprawozdał, it pro 
gram wieczorku muzykalno-wokalnego 
składać się będzie z 3ch oząśoi i przed- 
stawił plan programu bardzo zajmują- 
cy* Szczegóły podamy w przyszłym 
tygodniu. Zwracamy jednakie u wagę na 

to, te bilety na wieozorek i bal są jut 
do nabyeia u członków komitetu iwre- 
daaoyi „Zgody”. 

Prezes wzywa kontrolerów do spraw- 
dzenia kwitów na dziś wieczór o 8ej do 
redakoyi „Zgody”. 

* Na zakończenie starego roku od- 
będzie się ubaw* towarzyska oa sali 
Shoeoh ffena w niedzielą wieosorem. 

* Grooo lekarzy polskich w Chicago 
podało jut przed dwoma laty projekt 
załoienia szpitala polskiego. 

Projekt ten bliskim jest urzeozywist- 
niania. Szpital ma się mieścić w domu 
Sióstr Nazaretanek. Mamy moorą na 

dzieję, te wszystkie przeszkody zostanę 
usunięte i te wszyscy polaey w Chicago 
— jak tylko czasy się polepszę — jak 
najchętniej poprę to dzieło prawdziwego 
miłosierdzia. 

* Merem miasta Chicago obrano p. 
Bopkins'a. Zaznaczyć tu wypada 
emutoy faks, te do brudnej miejscowej 
polityki wciągnięto tym razem religię 
— to najświętsae uczucie człowieka. 

Miejmy nadzieję, te się to więcej nie 
powtórzy — bo ei którzy dali ten zły i 
■debeapieoaoy wykład, sami dsii togo 
•Muję — widząc, te przee tek nietak 
towne, nierozsądne i nieobywstelskie 
postępowanie — szaodzió na okna tylko 
kandydatom swym. 

* W ubiegłą niedzielę odbyło się 
poświęcenie nowego polskiego kościoła 
pod wezwaniem św. Jena Kantego. 

Aktu poświęcenia dokonał Najprzew. 
ka. arcybiskup Feeban. 

* Izraelici rh eagoaey urządzili bal 
w Auditorium, który prsyniósł $16.000 
•czystego dochodu. 

Sarnę tę prsetaaozono na rzecz bied 
nyeh. • 

* 
p. 8tenslsnd znany powszechnie 

bankier który przed 0 tygodniami wy. 
do Centralnej i Południowej 

Ameryki dla poratowania nadwątlonego 
sdrowia — wrócił do Chioago w obie 
głym tygodnia — * u pełnie zdrów. 

* W mieście ntszem akaie się nie- 
bawem nowe czasopismo polskie p. t.: 

..Sztandar**, urzędowy organ Zjedno- 
ożenią Pol, Rzymsko Kst. pod opieką 
M. B. Częstochowskiej, Król. Korony 
PoL 

Wydawcą będzie p. J. I. Migdalski. 
Zr ozy my powodzenia! 
* Tow. „Budowy Hali Pułaskiego**, 

urządza bal w rocznicę otwsroia Hali 
Pułaskiego, w Niedzielę d. bigo gru- 
dnia 1893 r. (8ylwestrs)o godz. 8ej 
wieczorem. 

* Wszystkich delegatów Towarzystw 
na Wojciechowie urządzających obcbo 
dy narodowe prosimy stawić się na po- 
siedzenie, które odbędzie się 28 go 
grudnia wieczorem w hali Pułaskiego. 

Z szacunkiem 
J. Napierałski, prezes. 
W. Urba haki, sekr. 

P*n W. A. Baoon, Howell, Nebr., 
oierpisł prawie przez jeden rok na 

neuralgie w głowie, przez uiyoie oleju 
św. Jsbóba został zapełnia wyleczony. 

WlEUtl 

Bal Maskowy 
urządzony staraniem 

Towarzystwa „Polonia” 
w Chioago, Illinois., odbędzie się 

w Sobotę, 13 tśtycz. *04. 
w hali Czeskiej 

pod No, 82 — 84 Emmma ol. 

Maski, które będę miały najgustow- 
niej «ze ubrania, otrzymają nagrody. 
Maska najgorzej obrana otrzyma rów- 
nie* nagrodę. Pajac najdowcipniejszy 
otrzyma ładny upominek. 

Początek o gcdz. 8 wieczorem. 
Cena biletu 85 cent. Do lioznego współ- 
udziału zaprasza KOMITET. 

TOW. POLEK 
Gwiazd* Zwycięstwa 

Pani R. LtcnerL, sakr. 
88 N. Ashland st. Ohioago IU 

Sz. Publiczności znany 

-•+MHALAM4* 
SCHOENHOFEN’A. 

U rtgi Mruku I Aillud im. 
sostała obaonie przabudowans i mmbiIi 

POWIĘKSZONA, 
lak, aa od dala M Orudnia rb. Moda brd Wf a^kto aaaaowajM towa«»frt«uia do 
pabUcaarok, tudslot 4o praedatawiad 
aych. Obok taj hali Jast pokój ja bafat (kara), takie jaat 

Iiiijiu hala 4i ubaw nasiiul 
TOWARZY8KIOH 

A*toni ftekmidt, 
■k roKO MIlwaakM I Ashland Ara 

OHTOAOO TUJNOFR. 

i.KrakotnHki, 
154 V. DItIsIii il. ri| H«9t m. 

SIICAOO, — — _ iij.i mm| 
Potaea łaskawym wttfiąĄrm Ba. BoaakAw iw6) 

KOBA UBA&«A>Wa 
rftoraa Wtaa,W64kl, Onaraaaoka» UW 

na rogu Milwaukee Ave., Di v i sio n str. i Ashland Ave 

mTA!#ŁASKZE!tfUTRA!fe 
.y.$4.50 »8W 

.$4.88 
Ciąiki Uoioo Płaszcz (Ulster) 

za tylko 
Doskonały Ksrsoy Palto 

za tylko. 
warta 

10 00 
Iriah Freeze Płaszcz z wełnianą 

za tylko. 

El.gw.okwM.ltoo Palto o. jadeo lob dwa rttdjgoiikó* ^g gg 
SliMo. Ban. Palto «. waajatkich modo,-,h kolorach 

za tylko.f. 

$ 10.00 'moo 
Prosimy Szanown Wszystko to są rzeczy z pierwszorzędnej 

głoszeniem do nas przyjść i przekonać się się o 

warte 
*12.00 

$9.75 warte 
*15.00 

Pubiczność z tem głoszeniem do nas przyjść i przekonać się się o pławdzie. Płaszcze i palta t| nie saakcTO ko^0- złota które się kupuje niewidząc nic jak papier — tu każdy może się pizekooać naocznie a lih 
czy, że kupując u nas zaoszczędzi sobie blisko połowę zwykłej ceny. 

’ d ZO)a~ 

•Bajecznie nizkie ceny utrzymujemy na ubraniach i wszelkich artykułach toaletowvch t ; 

RĘKAWICZEK, SPODNIEJ BIELIZNY, KRAWATY IT D 
J J’ 

DOSKONAŁY WYBÓR OBUWIA 1 I CZAPEK 
* 

ZIMOWYCH! 

THE NATIONAL, na rogu Milwaukee Ave Di- 
vision Str. I Ashland aVe. 

Panowie, KAROL MACIIKK i JAN R02AN.SKI, do usług Szanownej Polskiej Pubi zooici. 

Jedynie 
prawdziwy importowany 

KOTWICZNY 
Pain Eipeller 

Jest I będzie 

REUMATYZM 
Kłucie, Influenzę, ból krzyża^ 

'kolki w boku, ból pleni, łama- 

fnie, neuralglę, ■wywichnięcie Itp. 
Zanim będzlM* kapował, portaral 
kilątkę “PRZYJACIEL CuOKYCH”— 

I wydane pnuMwUdcłonycli lekarzy, a 
które na «%<tanla pujthay aa darń.a. 

F. Ad. Richter & Co., 
17 TTarren ul., 

NEW YORK. 

29 
medali 

r*dotyło to lekarstwo na wy- 
suwach. Domy w Europie : 

RndoUtadt.Londyn, WImM, Piaf*,Bot-| 
Inrtlam, AHrrna, Nur»n.i*r<, Kot.»u-m 
f | « • reppAd«| Q 

B. Schroeder, MB miwaskce ar; 
R. aeiDUDg STB Milwaukee ara 

aptrkacn 

K. Butkl.wicr, Ml Milwaukee Ara 

J. F. SMULSKI, 
POLSKI 

Adwokat 1 Kotary nuż 

665 Noble str. 
Wyrabia wszelkie papiery sądowe 1 

notaryalne.* 
Prse^ląds Abstrakty i egzaminuj* 

papiery przy kapnie lotów i własności 
grantowej. 

Szosególnie sajmoie się sprawami 8ą 
du OpiekaAosego w Cook Co. Illinois, 

Mawwr Olejek Bennsnty esny. 
PROCHOWICZA. 

Lekarstwo na reumatyzm, patento- 
wana 17 Kwietnia 1888 r. Ja*t to po- 
■oo na wszystkie boleści reumatyozne 
w ramionach, łokciach, kolanach, i w 

ogóle w* wszystkich zgięciach rąk 1 
DÓg, leczy takie ból głowy swany nea- 

Batelka z połączonym przepisem n- 

ftyoia kosztuje dolar jeden, 
Naby. wcina a 

Leonarda 7\tcAocJkUęo, 
28 Olearer Str. Chicago, Ilia. 

Dr. <*• Moitob^t 
kKrRin* licmwi ThMlN BT4 Ch !<-.•«* 

Antoni Rybczyński, 
633 MilwmJm am. Ckioaęo, Ii* 

polm Rodakom twój 
•1LOOM POLAKI 

imopatrsonj w dobra wina, wódki 1 do 
barowa cygara. H 

Dr. Wład. Statkiewicz, 
Lokarz ze starego kraj a 

s długoletnią praktyką przy azpitalach 
jak w Europie, tak i A mery os, specjali- 
ata chorób kobiecych i dziecmnyoh, le- 
czy s dobrym akutkiem wszelkie choro- 
by zastarzałe, jak to: duszność, reuma- 

tyzm, choroby gardła, pieni, tołądka; 
ból głowy, ócz, nosa, uszu, febry, skro- 
fuły, wyrzuty na głowie i akórze; ohoro- 
roby maciczne, zboczenia regularności 
białe opławy, krwotoki, niepłodność 
boleści po połogowe i t. p. dolegliwości 
kobieoe I w ogóle wszelkie choroby męi- 
ozyzn, kobiet i dzieci — leczy prędko i 
skutecznie. 

Lekarstwa są przyrządzane w mojem 
laboratoryum, pod wyłącznym mym do- 
zorem. 

Do dokładnie (o ile molności ozytel- 
nie) opisanego twego cierpienia z wy- 
mienieniem „Zgody” dołąoz2 oent. zna 
ozek pocztowy, a odwrotną pocztą od- 
powiem ile będzie trwać kuraoya i co 
będą kosztować lekarstwa. 

Adres: 
l>r. W. Btatkiwic*, 

954 Joliot Str. LA HALLE, 1LL. 

Antoni Groenwald, 
668 Holt tre. • Chicago 1U 

PUKBWaZOBZJ(DNT 

8ALOON 
Doborowe Win*, Wódki i Cjgirt 

Zawsze IwlHc I Debre Piwo 
Skore I rzetelna ułift. 

HeU do zabaw i posiedzeń do dyipoay 
oyi dlf Towarzystw Polakiek 

JAN DBAŻBA 
120 W. Diyision ul. 

róg CImrer ul. 

SALOON 
Dobra Wina, Wódki i Cygara — za- 
wisa Iwiata i dobra Piwo. 

Halo do ubaw i poeiedsed 
do djBpozyoji dla Towarzjsstw pal- skioh. 

Kichot/ wjrl 
Btmrr lMin doktor, ,_, 

praktykować, * mając dcrąozony prwi 
misjonarzy Woohodoioh la dli, forma 
l*»s proctago loesonio warzywami, w 
krótkim ozaoia zapałnia Uesy zaoboty, 
upalenia krtani, katary, dyobawioa i 
Inna gardłowa * płucna oboroby. oraz 

■npałna i prąd kia wytaczania narwo- 

wyoh słabości i narwowyoh chorób, po 
rrpróbo wania tyoh laozniozyob irod 
ków w tysiącznych wypad i ach wziął 
icbia ta obowiąaak ogtnaió to swym 
cierpiącym słomkom. Bądąo prwjąty 
obąeią ultania ebrpiąoaj ludzkości, Ja 
prtasslą sa darmo katdamn kto ftąd* 
raeapt w Ntamiaoaim, Franonskim lab 
Angielskim jąsyka s wskazówkami jak 
oiywaś. 

Adraaowaó l dołączaniem marki 
Imiąnia gazety. W. A. Kovm, 
20 Powart Black. Roobester, N. Y 

Polska szkoła 
V CHICAGO. 

Kacnlaplaa Collag* of Mldwifery. 
ZafcWoaa w roku IMS. 

Z« szkoły tej wyało jut kilkadz™ 
flnycb akuszerek, które obeooiej 

dobrem powodzeniem. 
Izicoła nasza potwierdzona prte'] 

lekarski Stale Board of Htal 
lassać się listownie do: 

B> y. Orglert —K aczorowek y, [ t 

Hawtksns, 
P. O. HVR(i 

COOK Co.1 
Widzieć się motna oeobUcie 

«»» W. 18ta wilca, 
pomiędi* gods 8 mą a 10 rano; lab 

i w li-dzielę w resydenoyi HaS 
dwa bl 'U od Depot w aptece, dokąd tamę 
o*ny agett wskaże drogę Tylko afminu 
drogi sCdcago Union Depot na 

Moszoztkbk 
DOWSICZ 

TRAKTÓR 

! M!lwawe|.Avej(ue State Bank 
i n. TrT 

■» byh*o buki 
PAUL O. STENSLAND A CO. 

Bank Stanowy 
Kapitał $ 250.000.00 

GKNKKALNY INTERES BANKOWY. 
Odbierają handlowe i zaoszczędzone •nentądze, przechowują takotoe. JPłaem 

yriacye. \ weksle na wszystkie punJctu 
Jrypotyczają pieniądze na 

w 
****** ******* poręczenia. W aty oaotd ■ uasyia >—irim 

m > bodowa .1 onadaone tuj*™., Tmko&eć. aal ŁhXi r& 
® w* moiS>*2: £ES tLSrtiSSŁ 

H!!1*111?kmu st>t> nu - iwaa*. 
I DKZĄDNICT: “** 

DTBUTOKZT: 

1 podejmuj** 
|po nąjuióaej a 

równie! Rodakom 

dom di 

SALO 
•aopatrzofy «o wyborne napofli cyęm* 

IW W. Bobey St 
CHICAGb, . ILLINOIS 

HAIĄi do nabaw teeeoi 

Przegląd Emigracyjny 
Dwutygodnik 

Kicoromiczno — Społeczny 
wychodzi w< Lwowie. Redakcje i Ad- 

a, ol Oaolinaka No. 11. 
roosna 1 prseryłką 

2.00 
PreDumArmt^kogloaseaia dla Ameryki 

minii 

8. 
■ej przyjmuję 
WICKI. 

Chicago, II 
■prawy wyekodiotwi 
■itkich krajach; pole 

:— i-r ■■Jtereeująee 1 poftyte 
“W poparcia pnes ta 

ogół. 
Ł SAWICKI. 

Ki. L 
572 Noble St 
Pi*mo to trak 
polakiego we 
oam latem 

MACIEJ GETHA 
PoUOM twój 

SKŁAD MEBLI 
kaekeu/th 

I pmrlorowy*hf 
'*** "•‘•Wob dmij A knAhtnnyth, 
Pulo. FW» od -a doU«5, 

H*riR|- 

* FYTHALNR T0W 
I*°l«k w AnrrjM 

P**4 W", UtnąAska, wmki. 
H*1 8. Wood si. Ohioago III, 

sOBIE ZYCćY swoich 
lab przjjaoidł z Ea 
Oprowadzić linią okre- 

Hsmhuiy, Bremen, Ant- 
”'’tŁerd*ni> Amsterdam, Naw Yorka, PhiladelphiL Montreal i L dn niech sią 

•#f®nta na wszjat. 

Q. C. SCHMIDT; 
^•weo, Minnesota* 

Malarz. 
ogłaszam Szan. Polskiej 
j* 00 Ojlko rozpocząłem 
l**o malarz ze starego 

•odejmuje sią malowania 
tapetowania pokoi 

ihodzi w zakres malar- 
*i*ją, ii Szanowni Ro- 
poprzeć swą braterską 

JOZEF WINKIEL, 
StrM Chicago, UL 

onsowi 
nno do 18-«j 

wiootorom. 
Milwanbo* Ariont, 

fM ILL. 

J®»« CMł, w którym 
'••ty Unio nabytf notot ■ 

I d* Eartpj 
‘*”7 w7»7**> pr*Motów 

Noworoosayoh i prsoko- 
Spcriądraay połnom^ 

*wtdiMit« koniak w 
b td. 

Sb^Ohłoigo, I1L 

I 

1 


