
Kupujcie Farmy w Polskiej Kolonii 
w Powiecie Ripley 

▼ ▼ "*,7 w Stanie Missouri. 

Nie składajcie do banków 
Waszego ciężko zapracowanego grosza, które bankrutują lub osz- 

czędności wasze roztrwonione zostaną przez niesumienuych urzę- 
dników bankowych. 

Rola jest najlepszym bankiem 
Na ulokowanie waszych pieniędzy, którą złodziej nie ukradnie, 
ogień nie spali, ani woda nie zabierze, a która Wam z czasem 
przyniesie setny procent. 
Chcecie uniknąć strajków i bezrobocia, 

Które w tym roku coraz większe przybierają rozmiary, osiedlajcie się na roli, 
która zawsze was wyżywi i daje zapewnienie na przyszłość. 

Mamy tysiące akrów dobrej i żyznej ziemi 
Dla dobrych i pilnych polskich rolników, robotników i rzemieślników, pragną- 
cych rozpocząć farmerkę, gdzie klimat jest zdrowy i przyjemny; gdzie ziina 

jest krótka i łagodna, a lato długie i umiarkowane; gdzie na czarno-brunatnej 
margluwej glebie, dobrze zaopatrzonej w wodę, dojrzewają wszelkie zboża i 

trawy; gdzie chów bydła i drobiu jest tani, a przynosi wielkie zyski; gdzie o- 

woce i jarzyny rychło dojrzewają i przynoszą wielkie ceny; gd/.io woda jest 
czy-ta, zdrowa i pod dostatkiem, gdzie drzewo na budowę i opał jest tanie i w 

wielkiej ilości, gdzie koleje przerzynają grunta, a odbyt i rynek jest bardzo do- 
bry i blizki, gdzie farmer z powodu lekkiej zimy pracować może cały rok na roli 

Osiedlajcie się w Polskiej Kolonii "WOŁIŃ" 
Ponieważ nte ma okolicy na Północy lub Wschodzie, któraby tyle dobrych i ko- 
rzystnych warunków ofiarować mogła farmerowi jak nasza. Porzućcie niebez- 
pieczne fabryki i zdradliwe kopalnie a załóżcie dla siebie i swoich własną 
strzechę i gospodarstwo. 

Nie czekajcie długo, lecz kupujcie teraz 
Dopóki ziemia jest tania i wybrać można najlepsze kawałki. Grunta nasze tyl- 
ko odległe są o 6 godzin jazdy od wielkiego miasta St. Louis a 4 mile od mia- 
steczka Doniphan i 8 mil od Poplar Bluff. 

Sprzedajemy doborową ziemię od $8.00 do $12.00 za akier, 
2*ia bardzo dogodnych warunkach. Papiery czyste na grunta dostarczamy każ- 
demu kupującemu za darmo, również zwracamy koszta kolejowe temu, który 
od nas ziemię zakupi. 

Ekskursye na grunta urządzamy w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesią- 
ca; bilet kolt jowy tam dotąd i napowrót. Przekonajcie się naocznie tak samo 

jak ci, którzy już tam zakupili i są z zakupna zadowoleni i rekomendują nasze 

grunta. 
Po wszelkie bliższe szczegóły, mapy i illustrowany opis piszcie zaraz do 

POLISH G0LSNI2ATI0N COMPANY, 
CHARLES PETERS, Gen. Agent 
K. ŻYCHLIŃSKI, Zarządca 

217-220 Manhattan Hdg., 227 DEARBORN ST., CHICAGO, ILL. 

Wyoisczlę do Milwaukee, Wis. 
5 

na odsłonięcie 

Pomnika Tadeusza Kościuszki 
w Niedzielę, dnia 18go Czerwca, 1905 r. 

— urządza — 

Okręg Zachodni Związku 
Sokołów Polskich w Ameryce, 

KOŁEJA CHICAGO & NORTHWESTERN. 

Pociągi wyruszą ze stacyi przy Ulicach Wells i 
Klnzie o godz 8-mej i 9-tej rano, a z powrotem odjeżdżają 
z Milwaukee o godzinie ■jSmej i 9tej wieczorem- Specyalny 
pociąg opuszcza stacyę w Milwaukee o godzinie 12:15 po 
północy. Każdy pociąg zatrzyma się na stacyi Clybourn 
Junction. 

Cena biletu $2.55 na podróż łam i z powrotem. 

MiCKEL & PITZELE 
WIOSENNE I LETNIE UBRANIA. 

WASZ 

KREDYT 

JEST 

DOBRY. 

ŁATWY W 

KUPOWANIU, 
ŁATWY 

W PŁACENIU. 

MICKEL. d5 PITZELE, 
SIED3I T7IELKICH SKŁADÓW: 

T17-721 Milwaukee Ave., róz Noble ul. 
1ĆC3-13C0 ililwautae Avor.ue., blizko 

ArmitaRtł Ave. 

4SZI Athland Ave., blizko 4Smej ulicy., 
co tylio przeprowadzony z dii. 4T25-4?J7 

Ashland A»e., bllzlco 47m ej ul. 

293 E. Divialcn ul., blizko Clybourn Are. 

278-*73 E. ^orth Are., blizko Larrabt® ul. 
767-769 S. Hslsted nl., blizko 19:eJ nl. 
£143-2445 Wentworth Avenne, 

blfzko 23tej ulicy 

OTTO GEORGI, róg 47mej ul. i Ashland Ave. 

Lekcje 
Darmo! 

Niemiecki® koncertynj — 

od Sló.uO i wyżej. 
Harmoniki z 21 kia- $5.00 

Rozmaite pierwszorzędne 
otwory ua Uoneertjnę. 
Harmoniki z 10 klu- ci ftft 
czarni za *,*vu 

Ogromny icybór skrzypcóic i strun. 
Reperujemy wszelkie instrumenta. 

Bierzemy stare instrumenta w zamianę. 

Skład filialny:— 437 MILWAUKEE AYE. 

M. IDZIKOWSKI, 
784 Milwaukee Ave. 

Pierwszorzędny 
Zakład 

Krawiecki. 
Zaopatrzony znacznym zapasem jak najświeższych, najmodniejszych wlecennych materyi, wy- 
ko naje wszelkie ubrania męskie aajdokiadoiej. 

Ceny bardzo przystępne.—Wykończenie nadzwyczaj rtftanne. 

Wieści z Ojczyzny. 

TERRORYZM W WAR- 
SZAWIE. 

Socyaliści tak silny terroryzm 

rozwinęli w Warszawie, że są zu- 

pełnie panami sytuacyi. Urządza 
ją więc strajki w fabrykach, ile- 

kroć im się do tego zechce, naka- 

zują zamykać sklepy, lub je o- 

twierać, stosownie do swej woli, 
wywołują bojkotowanie tych re- 

stauracyj, kawiarń, cukierń lub 

szynków, które im się nie podo- 
bają, doprowadzają właścicieli 
domów do rozpaczy, słowem rzą 

dzą Warszawą, jak się im żywnie 
podoba. Ułatwia im tę terrorysty- 
czną działalnośę niemoc i głupota 
rządu rosyjskiego, który nie umie 

się zdobyć na żadne systematycz- 
ne rozwiniecie energii, a tylko od 

czasu do czasu wybucha dziką, 
barbarzyńską represyą. W je- 
nym. z listów z Waszawy czy- 

tamy-: 
i\/a jednej z unc rutejszycn 

przed kilku dniami dwudziestu 
•stróżów nagle porzuciło swoje 
obowiązki. Otrzymali oni wszy- 

scy wyroki śmierci za to, że pod- 
czas ostatnich zaburzeń posłuszni 
nakazowi policyi trzymali zam- 

knięte bramy domów. Egzeku- 
cya zaśi wykonana przed nieda- 

wnym czasem na dwóch stróżach 

przy ulicy Widok i w kilku in- 

nych jeszcze doitiach przekonała 
ich, że wyroki te bywają spełnia- 
ne. Woleli więc porzucić służbę, 
niż narażać się socyalistom. Ró- 
wnież terroryzm, wywierany na 

robotników tutejszych, chociaż 

spotyka się coraz częściej, zwła- 
szcza w wielkich fabrykach, z 

energicznym oporem ze strony 
robotników, nie ustał jednak by- 
najmniej i ujawnia się w wybu- 
chających co chwila, zwykle bez 

najmniejszego racyonalnego po- 

wodu, strajkach, uniemożliwiają- 
cych jako tako regulowaną pro- 

dukcyę i rujnujących w końcu 

przedsiębiorców i robotników. 
W naszych warunkach nieła- 

two położyć skuteczną tamę te- 

mu terroryzmowi. Jako tako za- 

radzićby mogło złemu energiczne 
współdziałanie społeczeństwa z 

organami władzy. Ale o tem u 

nas naturalnie nie może być mo- 

wy. W naszych warunkach każ- 

dy zniesie raczej terroryzm, po- 
sunięty do granic ostatecznych, 
niżby się uciec miał do pomocy 
lub pod opiekę policyi. Dziwić się 
temu trudno! Jak dotąd, policya 
tutejsza upatrywała główne swe 

zadanie w niepokojeniu i prześla- 
dowaniu spokojnych obywateli 
kraju, a okazywaniu rozczulają- 
cej względności złodziejom i no- 

żownikom. Zasad tych nie wyrze- 
czono się dotychczas. Oto przy- 
kład Drzekonvwuiacv: 

Ulice naszego miasta zaludnia- 

ją od dłuższego już czasu tłumy 
włóczęgów, domagających się w 

teczelnyi zawsze, niekiedy groźny 
sposób datków. Co chwila też 

zdarzają się wypadki ograbiania 
spokojnych przechodniów. Wo- 

bec rozmyślnej, czy udanej bez- 
silności policyi niezbędną jest tu- 

taj samoobrona. Tymczasem po- 
licya tuejsza odmawia systematy- 
cznie spokojnym i* poważnym o- 

bywatelom miasta pozwolenia na 

noszenie rewolwerów, a nie umie 
rozbroić opryszków, uzbrojonych 
w długie noże i rewolwery najno- 
wszych systemów. Zresztą wobec 
łapownictwa, jakie przenika tu- 

tejszą policyę od góry dó dołu, 
dziwię się nie można, że '"powa- 
ga" jej zawodzi na każdem polu, 
nie umie przeciwdziałać terroryz- 
mowi, nie umie tłumić skutecznie 
panoszącego się coraz groźniej 
rozbójnictwa, umie jedynie szy- 
kanować spokojnych obywateli i 

wymuszać na nich pod najrozma- 
itszymi pozorami mniej lub wię- 
cej znaczne łapówki. 

Źródło złego tkwi w samym 
systemie. Więc też spodziewać 
się nie można po proijektowanem 
powiększeniu policyi żadnych ko- 

rzyści. Ustępujący obecnie ober- 
policmajster warszawski Nolken 

wystąpi z wniosikiem, aiby na po- 
większenie to użyto funduszu, 
przeznaczonego na budowę nowe- 

go polskiego teatru1 ludowego. 
Ponieważ jednak od pewnego 
czasu żyjemy w czasach sprawie- 
dliwszych, więc głęboki ten fi- 

nansowo kulturalny projekt spo- 
tkał się podobno w kołach rosyj- 
skich z ironiczną kontrpropozy- 
cyą, aby na wzmocnienie policyi 
zużyto również 400,000 rb., wy- 

znaczonych na—teatr rosyjski 
w Warszawie. 

Zresztą stosunki w policyi tu- 

tejszej wywoływać zaczynają 
słuszne oburzenie i wśród Ro- 

syan. Znamienną ; z wielu wzglę- 
dów ciekawą jest świeża i oczy- 
wiście inspirowana z zamku pole- 
mika "Dniewnika Warsz." prze- 
ciwko policmajstrowi Nolkenowi, 
popieranemu tak energicznie 
przez "Grażdanina" ks.Mieszczer- 
skiego. Główny naczelnik kraju, 
uciekający się do prasy przeciw- 
ko policmajstrowi. Tego jeszcze 
nie było f 

SPRAWY UNICKIE. 

Korespondent "Gońca" z Mię- 
dzyrzecza donosi: 

Do proboszcza parafii Huszlew 
w powiecie radzyńskim od wczes- 

nego rana zaczęły nadchodzić li- 

czne grupy b. unitów, zarówno 

mężczyzn i kobiet, te ostatnie z 

niemowlętami przy piersi. Każda 
z grup stanowiła wieś oddzielną; 
dążyły z obrazami, śpiewając pie- 
śni pobożne. Po przyjściu przed 
plebanię, wieśniacy oznajmili, iż 
w myśl manifestu najwyższego' 
przyszli z prośbą o chrzest Św. 
dla dziatwy, oraz ".przypisanie" 
do kościoła rzymsko katolickie- 
go. Proboszczowie katoliccy w 

tej dzielnicy kraju jui wcześniej 
otrzymali decyzye odnośne od 

swojej zwierzchności dyecezyal- 
nej. Z tego powodu ksiądz pro- 
boszcz Zaremba wprowadził 
wszystkich zebranych do kościoła 
i tu wygłosił naukę w duchu uro- 

czystości, ,przyczem ludność wy- 
słuchała mowy; kapłana, leżąc 
krzyżem. 

Następnie w wykonaniu pole- 
ceń władzy duchownej, byłych u- 

nitów podzielono na kategorye: 
i) zupełnie nieochrzczonych, 2) 
tych, którzy opierali się przyjęciu 
wiary prawosławnej, "opornych" 
i 3) którzy po skasowaniu Unii 

uczęszczali do kościoła prawosła- 
wnego. Nastąpił chrzest dzia- 

twy, która dotychczas nie przy- 
stępowała do tego sakramentu, a 

znajdowała sie pomiędzy nią 
i młodzież w wieku do lat 18. W 
końcu z uwagi na znaczny napływ 
ludności, ksiądz proboszcz wez- 

wał do pomocy ludzi tpiśmien- 
nych i rzpoczął zapisywanie neo- 

katolików. Praca, rozpoczęta w 
1 

południe, ,trwała bez przerwy do 

późnego wieczora. Ogółem zapi- 
sano przeszło 600 osób. 

Wyższe duchowieństwo pra- 
wosławne postawione w obec no- 

wych warunków z powodu uka- j 
zu tolerancyjnego, postanowiło 
odbyć tymi dniami zjazd w Cheł- 
mie celem ratowania "prawosła- 
wia. W zjeździe mają wziąć u- 

dział najwięksi dygnitarze epar- 
chii chełmskiej. 

Entuzyazm, z jakim wszędzie 
witają ks. biskupa Jaczewskiego, 
objeżdżającego dawne: parafie u- 

nickie w dyecezyi lubelskiej, za- 

czyna już niepokoić sfery urzę- 
dnicze rosyjskie. Między innymi 
gubernator lubelski Mienkin pi- 
sał do ks. Jaczewskiego, radząc 
mu, aby zaniechał dalszych ob- 

jazdów, ale ks. Jaczewski nie dał 
się stropić tym listem. 

v Teraz znowu donoszą z Zamo- 

ścia, że kiedy tam bawił ks. bi- 
skup nadszedł znowu list od gu- 
bernatora Mienkina, w którym 
wzywał ks. Jaczewskiego, by sto- 

sownie do rozkazu generał gu- 
bernatora Maksymowicza — na- 

tychmiast zjawił się w Warsza- 
wie na posłuchaniu. I tym razem 

ks. biskup pozostał na stanowi- 
sku. Tylko ordynat Zamoyski u- 

dał się niezwłocznie samochodem 

do Warszawy, przedstawił na- 

czelnikowi kraju właściwy stan 

rzeczy i otrzymał od Maksymo^ 
wicza pozwolenie na dalszą wę- 

drówkę ks. biskupa Jaczewskie- 
go po dyecezyi. 

* 

Polscy włościanie w Dołhoby- 
czowie, w nadgranicznej wiosce 

pow. hrubieszowskiego w gub. 

g lubelskiej, postawili w nocy w 

pierwszych dniach maja, zaraz po 
ogłoszeniu ukazu tolerancyjnego 
przy gościńcu, wielki drewniany 
krzyż z wizerunkiem Pana Jezu- 
sa i napisem: "Od niewoli wybaw 
nas Panie!". — Nazajutrz krzyż 
został przez niewiadomych spraw- 
ców ścięty, a wizerunek Chrystu- 
sa zabrany do cerkwi prawosław- 
nej'. Takie same dwa krzyże po- 
stawili i w sąsiedniej wiosce Ka- 

dłubiskach, a i te zostały ścięte. 
Polacy wnieśli skargę do naczel- 
nika powiatu i do gubernatora. 
Zjechał naczelnik powiatu z Hru- 

bieszowa na śledztwo, kazał ścię- 
te krzyże napowrót postawić i 
sam poradził nowych nie stawiać, 
lecz tamte okuć żelazem na .pa- 

miątkę zaszłego barbarzyństwo. 
W kilka dni później przybył z 

Lublina komisarz śledczy. Win- 
ni, prawosławni chłopi, między 
którymi znajduje się jako herszt, 
znany łotr, wójt dołhobyczowski 
Myśko, zostali wyśledzeni i mają 
być srogo ukarani, a ponoś pop 
dołhobyczowski jest w tej spra- 
wie mocno skompromitowany. 

W. poniedziałek 22 bm. odbyło 
się uroczyste poświęcenie krzy- 
żów w Kadłubiskach przez pro- 
boszcza rzym. kat. parafii w O- 

szczowie przy współudziale ty- 
sięcy ludu polskiego i polskiej in- 

teligencyi. 
* 

Popi w całej dyecezyi chełm- 

skiej ogłosili, iż wszystkie usługi 
duchowne będą spełniali bez ża- 

dnych opłat, za darmo. Sądzą, że 

tym nposobem zatrzymają wraca- 

nie dawnych Unitów na łono Ko- 

ścioła katolickiego. 
Władze rządowe zakazały w 

dyecezyi chełmskiej kahałom ży- 
dowskim wychodzić z torą na po- 
witanie ks. biskupa Jaczewskie- 
go. Tymczasem1 w kilku miejsco- 
wościach żydzi nie usłuchali tego 
zakazu i powitali z torą naszego 

księcia Kościoła. 
Prawosławny archirej chełm- 

ski Euligiusz, żeby osłabić zna- 

czenie podróży ks. biskupa Ja- 
czewskiego, wyjechał sam także 
na wizytacyę swej dyecezyi. 
Wszędzie go wita z ogromną pa- 
radą wojsko i urzędnicy, ale lu- 
du w żaden sposób zabrać nie 

mogą. Więc kiedy ks. biskupa Ja- 
czewskiego witały tłumy wyno- 
szące po kilkadziesiąt tysięcy o- 

sób, to archijereja Euligiusza 
powitało 400 chłopów, zebranych 
z trudem i mozołem. 

Żeby podziałać na włościan, u- 

rządzono w Chełmnie taką de- 

monstracyę: Trzy jakieś baby pi- 
jaczki zaczęły nagle w cerkwi 

podczas nabożeństwa zawodzić 
żałośnie. Wrzeszczały tak głośno, 
że w końcu popi udali się do nich 
z zapytaniem, co się stało i dla 

czego tak krzyczą? One zaś po- 
wiedziały, że tpłaczą tak za 

grzech, który popełniły przez to, 
że przeszły na katolicyzm. Wte- 
dy popi zaczęli je rozgrzeszać z 

tego grzechu,dali im kilka rubli i 

odprawili do domu. Baby poszły 
do karczmy i upiwszy się, tam 

się wygadały, że je pop do tej de- 

monstracyi nakłonił, obiecując, 
że dostaną daleko więcej pienię- 
dzy. 

Siedlce. — Na ziemi przesią- 
kniętej krwią biednych unitów, 
których przez lat 40 prześladowa- 
ło czynownictwo moskiewskie, 
dzieją się teraz wzruszające sce- 

ny. Ziemię tę objeżdża obecnie 
ks. Jaczewski, biskup lubelski. 
Dawni unici, zapisani na prawo- 
sławie, tłumnie przechodzą na 

katolicyzm i witają wszędzie ar- 

cypasterza z tym zapałem, jaki 
się rodzi po długim ucisku i prze- 
śladowaniu. Więc naprzykład w 

Krasnymstawie postanowili wy- 

przęgnąć konie z Karety Biskupa 
i wieźć ją wfasnemi rękami. Kie- 

dy perswazye nie doprowadził^ 
do niczego, lćs. biskup nie chcąc 
dopuścić do tego, aby go wiezio- 
no, wysiadł z karety i szedł pie- 
szo między chłopami, al oni rzu- 

cali się całować jego ręce, nogi 1 

ślzaty. 
o 

DZIENNIK ChMCAGOSKI 
Bt*!o wychodzi o 8*mlu ttronlcaeh. 

mMmU i 

BLADE KOBIETY SŁABOWITE MATEI 
CHOROWITE DZIEWCZYNY 

znajdą zdrowie i silę w, 
,DRA PIOTRA 

HHozo 
To proflte staro domowe lekarstwo wniosło l pogodę zdro- 

wia do wielu nieszczęśliwych domów. Przez swoją łagodność 
odżywia ono specyalnie składowe części delikatnego kobiecego 
organizmu. Leczy ono bolo głowy, zwraca zgabloną energię, 
wzmacnia i odbudowywajo cały system. Gomozo dostarczają 
agenci lub sam właściciel. Adresuj: 

DR. PETER FAHRNEY, 
112-114 So. Hoyne Avenue, Chicago, III. 

Sprzedajemy Story & Clark fortepiany na łatwe wypłaty. Przyj- 
dźcie i zobaczcie nasze §250.00 fortepiany, które równają się jakii 
kolwiok $350.00 tego rodzaju instrumentom w handlu. 

FlllRWlplil^ffl©IISE i 
,0.3®- ©4©>.MI.LWAVJ^E£ 

WŁADYSŁAW NOWACZEWSKI, właściciel. 

TrtŁ OLD WAY 

Żądajcie od swego grosernlka funt cj 

THE NŁW WAY 
#»• i. i.l. 

*ie powidła zrooione są z cojrzaiycn oregonsmca euwen, w» 

) dobrych jak importowane, cukrzoiie i gotowe do nżytkn. 

Lamon-Gohl Śybup Co. 
k 23 W.Ran^oMłSt' 47HMGAGO, 

Nie szczędzimy starań jahy .pczyflKjft^irp » % j. 

Kapelusze Damskie - 

111 ■ w ■ wm<■ —o—cmao—pca———W——— 

najpiękniejszemi ze wszystkich. 
Zobaczcie nasze epecyalne kapelusze, ..7 5c 
Najpożądariszo i najmodniejsze 
kapelusze, po 

Prosimy wszystkich do przejrzenia naszego składa. 

PAULINA KLEIN, 
404 Milwaukee irenae. 

FRANCISZEK JAGŁA 
PIERWSZORZĘDNY SALOŃ. ]r 

Smaczna przekąska, oraz tak zwany "lunch" biznesowy 
od godziny litej przed południem do lszej po południa. 

191 EAST FULLEBIOiY AYENUE, 
TELEFON WHITE 13S3. róg Southport Avenne. 

THE KEilER 
LUMIER GO. 
Południowo zachodni 

róg Division i 
Halsted ulic. 

Lacki, Dachówki, itp. 
Sprzedajemy wszelkleg& ga- 
tunku drzewo do budulca, 
itp., po najniższych cenach. 

Prosimy zgłosić się osobiście lab zawołać 
nas telefonem North 807. 

LOUIS J. MEYER, 
J] tartądca. 

Św. Wincenty nakarmlający sierotki. 

T1G0DNIK: 
Wychodzi co Piątek p. t. "SI,EROTA" na korsrść 
sierotek polskich podoplekaSW.WINCENTEćO. 
To pisemko powinno znajdować elą w każdym 
polskim domu. Zaprenumerować można każdego 
czasu od początku bieżecpRo roku. Piszcie po 
numer okazowy, którv chętnio wysyłamy u dar! 
no. Adres: ''SIEROTA" 

31 INGRAHAM ST., CHICAGO, ILL. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
Jest Jedynym dziennikiem polskim w 

Ameryce który podaje codziennie ewo* 

M eyrkuleoyf. j 

Sfi&m 

Źadaysta 
wygftrowt* 
■rek mi 
■» pMlf 
(Uk 

Trzy Ekepress — Pocili da Wecliód, w każdy 
dzień roku Pullmanowskie Wagony Sypialna 
przy wszystkich poeląjnch. Wujjony dla Tran** 
Kontynentalnych Toryetów opufzczają Cfclcago 
trzy razy w tygodniu: w* wtorki 1 soboty o 2:81 
po południu; w środy o 10:86 z rana. Z CM* 
•ago do Boitonn baz preealadanla. Nowocto- 
•oe Wagony Jadalń* w których daj* alą obladr 
podług planu oaobowo—klubowego, z ceuaml o4 
S5c do $1-0°; jakote* obatajra a la oart*. Bespo* 
średni* komunikacja do Fort Wayn*, FlodUy, 
Cleveland, Brie, Buffalo, Rochetter, Syracuae. 
Bingh«mton, Seranton, New York, Boston I 
wazelklch miejscowości wach od niob. Baty saw» 
rt* Dijalidz*. Murzyni—portrarzy w uniformach 
ku obsłudze waayatklcb pulltnan — pasażerów. 
Jeżeli zamierzacie udać al« n* Wsob6d, tfłoścle 
al; "o aejblUenteo A gonta Biletowego, lob pies* 
al* do JOHN J, OALAHAN. G*n'l Agent. 

111 Adama 4t., Chicago 111. 

Wypożyczam pieniądze u meble, fbrtspi* 
any, konie woay 11. p. apr** 
wledliwjm robotnikom. 

Jeżeli chcecie pieniędzy 1 przyjaciel*, przyjd/de 
do mnie, wypożyczam własne swoje pieniądze na 
meble, fortepian, konie 1 wozy, bez zabrania ta* 
kowych z waszych rąk. Dam gwarancyą, Jeżeli 
chcecie, że wasze meble nie b^aą zabrane z domu, 
gdyż ja wypożyczam plefiiądze, aby odbierać pro- 
cent, a nie ażeb ~— 

37 zabierać sprzęty. Dlate* 
sbawiać s1q o wasze meble 11 t. 

Dlatego ni* 

czanle od $K) <Pó 
,200 i mogą je wam dać tego samego dnia. i 
ym je z&z*dacl«. Możecie wypłacać na Uf" 

piaty albo te* tylko procent a euma mota 

ahigo jak wam eią bedzie podobało. Jeżeli 
potrzebujecie pieniędzy, to ja w*m j* p<J 
albo jeżellbys 
przyjdźcie do 
przekonacie aią 
aałatwieai*. i 

A coście win 


