
Zitnie Polski* 

* matom rMj|«kl«^ 

„Z k< śmb r. z. pn*4«fo4«baw bą 
dziś pwioZoay kret g>»f>4trowMiu 
N emoów w fabrykach ■i«jmow) cb, p#> 
nie^it w niMiąci fradnit, zgodnie s 

rozporządzeniem rządowe*, upływa 
termin ałazby w fabrykach tyok cudzo- 

tiemców, którzy do Nowego Roku ~ie 

bądą obazaaai a jąsykieaz rosy jak m 

lub polakim. Jednocześnie kadzią po- 
łotooy krez przyjmowaniu do fabryk 
osób, nie odpowiadający ab w epom a la- 

nemu warunkowi. Rozporządzania to, 

wy Wt lana przaz aianormaluy atan rza 

ozy, w akutak którego w ciągu jakich 
mniej wiąrej 20 lat wasystkie a aa za fa 

br>ki nadgraniczne znalazły alf w rą 
kaob Niemców, wywołała w awyn a za 

aia wielką aenaacyą wśród anejazowego 
apo<a< ztftetwa i zilnie peruazyło opmią 
pubhozoą. 

„Prasa polaka, porzaci wazy aa chwilą 
zwykłą taktyką, z gorącem aanzaicm 

witała wzpomniane rozporcądraaie, przy 
«zam nie omieszkała njawn.ó kilka 
faktów z tej ciemnej dziedziny władztwa 

niemieckiego, nakreśliwazy j aa kra wy i 

jednocześnie prawdziwy pod tym wzglą- 
dem obraz. Rzeczy wiśoie trzeba aaaze- 

mu widzieć, jak aią prowadzą w wią- 
kszości wypadków nieokrzesani „krze- 
wiciele kultury**, aśeby wyrobić sobie 

należyty p< giąd aa lob działalność i w 

szczególni śu na ioh ztosanki z pod 
władnymi robotnikami, majstrami i t. d. 

Będąc prestymi abłopami w ejakimi, 
umiejącymi zaledwie czytać i pisać, po 
-długim pobycie w fabrykach aiemiec 
kich w charakterze zwykłyoh majstrów, 
przybyli ta oni jako osoby zwierzchni 
0 ze i przytem nie tylko do fabryk nie 

mieokich, ale i polaki*, k. Pogardzając 
wszystkiem, oo -jest polskie lub roayj- 
skie, zagaruąli zwolna w swa rąoe cały 
zarząd fabryczny i natura’nie postarali 
sią o zagrodzenie wstąpu katdemu in 

nemu, opróoz niemieckiego, Żywiołowi 
do swego silnie zwartego kółka. Na 

.gruncie tym w ten spoaób Niemieo sta 

je aią w krają wrogiem wspólnym za- 

równo rosyjskiej, jak i polskiej ludności 
1 zmiana warunków takiego położenia 
rzeczy jest jednakowo Żywotna dla obu 
narodowości. 

— W W arszawie, grono obywateli 
postanowiło aozoió pamięć i. p. dra. 

-Chałubińskiego tablicą Barman wą W 

jednym z kiśJołów. Poniewat jednak 
byłaby to zbyt słaba odznaka, przeto p. 
Bkcb projektował założenie fundusze 
ztypendjaloego, a p. Szczygielski u 

tworzenie pralni i łaiui dla ubogich 
miestkkńjów im. Chałubińskiego. 
Zdaje sie, Ze ten ostatni projekt po- 
zyska urzeczywistnienie. 

— W\Gazecie rolniczej” z korespoo 
denoyi tamte zamieszczonej dowiaduje* 
my się o nowym szkódniku niszczącym 
zasiewy, W Radomskiem zniszczały 
w ten sposób całe łany pszenicy a jak 
kolwielk po ras wtóry pola zasiano, ro- 

bak powtórnie poozymł olbrzymie szko- 

dy, Dotąd nie wykryto, do jakiego 
rodzaju robaotwa naloty ta plaga. 

— Jak oenzur* oporządza, co jej do 

rąk wpadnie, za dowód meob poałuty 
zawiadomienie koreepondenta z Kra ko 

wa, przesłane do jednego z pism war- 

szawskich, tyczące zią darów, jakiemi 
niejaki Oaiawski z Pary ta zbogso.ł 
Muzeum krakowąkie. -,Katalog — pi- 
sze korespondent — obejmuje 00 nu 

merów tyob oennych darów, składają 
cych się przeważne z obrazów olejoyob. 
Po szeregu bardzo starych portretów 
rótnyoh wodzów, następnie kilka wizę* 

ranków przez nieznanyoh mistrzów 

franonzkioh malowany oh, wyobrażają 
cych teścia Ludwika XV”. Zamiast 

wyrazów; „różnych wodzów” były nas 

wiska modelów portretowych i mią 
dzy innemi nazwisko generała Hen- 

ryka Dębińskiego. Wyrazy: 
„teścia Ludwika XV” służą do sama 

skowaoia Stanisława Leszczyńskiego. 
Imię tego ostatniego przypomina przy 
jasne pomiędzy Francyą a Polską sto- 

sunki. Cenzura przestrzega, aiuby 
tego rodzaju zdrożnośó nie pojawiła 
się w druku polskim. Nazwisko zaś 

Dębińtkiego sdolnem jest zbudzić ban- 

towniose w osytelniksch popędy. 
— K /respondent „Now. Wfsmieni” 

z Wilna gorzko się lali na uoiak, jakie 
go doznają właściciele kamienie i do- 
mów narodowości roesyjakiego w Wil- 
nie od magistrata tamecznego, w któ- 

rym rządz ó stają jakoby „Polacy i 2/ 
dai”. Wszystko co się tylko podoba 
— mogą, według słów korespondenta 
robić tam Polacy i 2ydsi, a biedni Ro- 

sjanie doznają na każdym kroka 

krzywd i ucisku. Z tej skargi możne 

«f spodziewać ukan wybierania 4* 

■agiitnta Polaków i Z/44 w. 
— 04 pawaap aun w WannwW 

praktykuj* sią Mary sposób usuwania 

śnagu z alic, aa równi* ssprawadaa- 
na na aostało i w 04aaaia i w Petaribar 
gw, zapamoeą stepiai. i • go w wtalkiok 
kotłach i spuszczania wody z tąi po w 

stałej do kanałów. 
— Nawa ref ara a paszportowa ma 

bytf jut wprowadzona w Królestwie z 

początkiem 1891 raka. O ila dotąd 
wiadomo, opłata ad passpotów z wła 
szota sagraaiosnyoh saiuzii* podwyt 
•zoną zo*tania. 

Z zaboru pruskiego. 

W obozia niemieckim o i* mogą prs* 
boi ad to w Proaaob Zaekodaiok w a 

urąga zztamako-kwidz) fiskim pnapadł 
przy wyborach aa posła tyła zaałatoay 
w doprowadzania do spodka projakta 
szkolnego p. Waaaal z Gdeóska a wy 

brany został p. EL Doniaziraki z Zaja 
ziarza. Niemcy atrsymają to pawadam 
upadku kandydata niemieekiege było 
roadwojania pamiądzy Niaaaaai, 
..Dzianaik Poznański” z rsdośo<ą zazna- 

cza, to powodsm zwyoiąztwa jast rozba 
dzania nezud narodowych pomiądzy 
tamtajszą ludocśoią. 

— Zamieszkałem a w Ck^jaia pod 
Rawicz im mistrzowi piekarskiemu i 

oberżj ima Stzohowskiema arodz ł zią 
oś my syn, Ojaiao zdał aią wiąo do oa 

earza z prośbą, aby przyjął a nowonaro 

d zoo ©go syna misjaoa ojca chrzestnego. 
Cesarz uwzględnił prośbą l pozwolił 
wpisać imią swoja jako chrza 
stnago w kaiądza kościelnej a na spra- 
wiania podarku dla zwegO chr/eatniaka 

przeznaczył 80 mr. 

— Na świetny powijał wpadł „Ka- 
tolik” bytomski, przeznaczając 1000 
ksiątek na gwiazdką dla tych dzieai 

polaaiob, które nadeslą redakcji wł«- 
saoręoznie napisanie listy na jakibą ił 
temat. „Katolik" obfite zebrał toiwn, 
bo otrzymał ukich listów przeszło 2000 
a w lizuch tyoh, z których „Katolik” 
drak uje całą seryą, nap >ty kamy na 

wiele trafnyoh zdań dziąoiąoj oh, odpo 
wiadająoych na pytania: czem są i dla 

czego mową polską koohsją? Opowia- 
dają teś dzieci polskie z całego Szlątka 
„Katolikowi" swe utrapienia w szkole, 
a niektóre z nich do łez poruszają czy 
Celnika. 

__ ,.Kztolik” drukuje tet wszy- 
stkie nazwiska dzieoi, które do niego 
właanorąozi.i* napisały. 

— Z Liiznarka. W pierwsze świąto 
Bitego Narodzenia urządziło tutejsze 
Towarzystwo „Jutrzenka” gwiazdką 
połączoną i egzaminem dzieoi szkol- 

nych w polskim jązyku. Dzieoi czyta- 
ły i deklamowały nieile, za oo iob tet 

obdarzyło Towarzystwo ksiąikami do 
naooteństws i elementarzami, piernika 
mi itd. Do dzieci przemawiał na«z 

czcigodny ks. proboszos Borzyszkowski, 
piękne drzewko lśniło od blasku świec, 
a szczególnie uoieszyła naszą dziatwą 
„szopka” ślicznie wykonana przez p. 
Wamelewskiego. Bądsią to dzień pa- 
miętny dla Towarzystwa i dzieoi na 

długie lata; a to'wszystko zawdzięcza 
my naszemu p. Władysławowi Olszew- 
skiemu który myśl tą Towarzystwu po 
dał, świetnie wykonał, napominająo w 

końcu jeszoze rodziców do wytrwałej 
praoy w nożem u dziatwy na 

szej. śpiew „Bte ooś Polską” w to 

rzystwie orkiestry sakońosył uroczy 
stośó. 

Ł iab*rn aaitrysekleg*, 

Kraków. „Sokół” krakowski jest 
instytucją, którą sią miasto nasza złu 
zznie chlubić mota, jako światnym do 
wodom, co mota zdziałać myśl zdrowa 
i ftywotna, gdy jaj ursaosywistniaoiam 
zajmą aią lodzie dobraj woli, silni ma 

ozom innam, tylko tam, fta pąsy brali 
sobą za godło Tiribns onitis.... 

„Sokół” nasz powstał z niczego, zro- 

dził sią wśród najnieprzjobyloiejssyoh 
dla słabia warunków i słyoh przapowia 
doi, w samym poo*ątk,n walczyć musiał 
s n przed saniami i łamać trudności, sta- 
wiana przez tych, którzy a nas pot^ą 
stanowią i władzą niepodzielnie dner 

tą... Szedł jednak przebojem do ras 

wytkniątego calu i doszedł dc fi, mośoa 

powiedzieć, s tryumfem, bo dziś poty 
tak taj instytucji uznaje cała miasto i 
cała epośecsefistwo, a sesją nawet ei, 
którzy jaj pierwsza kroki utrudniali 

gorliwie... 
Oo zaś do rozwoju „Sokoła”, to dość 

jest powiedzieć, fta posiada on w spania 
ły gmach własny, w którym obecnie 
ćwiczy aią tygodniowo przeszło iSOO 
osób i (• ton gmanh, jakkolwiek oh 

wwy i posiadający największą w oa 

łesa aiakit salą, ni* wyaUreu ja* i 
akazaje aią koniteraoM dobudowania 
skrzydła s dwiema do wami salami.. 

Oprósz dz sła giauityeiD«|o i aur 

■iarskiago, idolyi „Sokół” w tapraa 
••tym rok a działy wioalaraki i pływacki, 
wkrótce otworzy dział strzelecki, święto 
aaś doesedł do działa jazdy konnej, 
który został otwarty w oddanej „Soko 
łowi” p Z4Z miasto w dsterZawą ujet 
i tal ni miejskiej p >d Kapucynami. 

Otwarcie sokolskiej szkoły jazdy kon 
aej odbyło zią niedawno uroczy śoie, 
przy udafle prezydenta miasta i ezłoa 
ków rady miejak ej i w obecności bar 
dze lioznego grona przychylnych „So- 
kołowi” osób, nie liosąo ogonków 
zarząd a iostytaoyi i tłumów korzystają 
oej s niej miodzieiy. 

— (.Gazeta Przemyska,, w ostatnim 
□awerze podaje f kt następujący, któ 
ry sią wydarzył w Przemyślu: Przed 
kilkaaasta laty przybyła do Przemyśla 
z Dębna tydówka, imieniem B«tera 
Mark, eórka Jenkla i Lai Marków, 18 
letnia dziewczyna, w oela przyjęcia re 

ligii chrześcijańskiej. Umieazozono ją 
a zakonnic, zawiadającyoh „domem 
przytałku”, gdzie kapłan miejscowy 
adzielał nauki religił. 2ydzi dowie- 
dziawszy aią e tern. zatądali wydania 
Estery, a nie mogąc uzyskać tego w 

polioyi adali aią do adwokata dr. Ro 
seabacha. który na posiedzenia magi 
strat u wystąpił z tądaniem zwrotu cór 
ki rodzicom. Burmistrz, p. Dworaki 
wraz z innymi członkami, opróoz dra. 

Smutnego, przystali na to a burmistrz 
dał odpuwiedne poleoenie p, Wojtasie- 
wiczowi, impektorowi policyi. Esterą 
sprowadzono do Magistratu, i po spisa- 
nia protokołu wydano rodtioom. Wy 
padek ten wywarł w Przemyśly bardzo 

przykre wraZenie wpływa Żydowskie- 

— Jako jeden s bardzo dobrze rok a 

jąc/ch objawów oo do współudziału 
powiatów zachodniej GsliOyi w przy 
•ziej wystawie lwowskiej, została 

udzieloną komitetowi Towarzystwa 
wiadomość, ii Towarzystwo rolnicze 
okręgowe w Wielioros zamierza udzie- 
1 ó duM znacznej subwencji dla tyob 
swego powiatu włościan, którzy okazy 
własnej swej produzoyi zechcą na wy* 
stawą wysiać, — i te za przy kładem 
wiel.ok ego poszło jut i parą innych 
Towarzystw rolniesyob sąsiednich. 

Nie motna wątpić te naśladować ten 

przykład bądą wszystkie Towarzystwa 
rolnicze w zachodniej kraju osąści, 
dziąki czemu wystawa bądź e liozme z 

•trony gospodarstw włościańskich re- 

prezentowaną, co jest bodaj jednym z 

nagłówniejszyoh tej te wystawy oelów. 
— Wyrok. Sąd przysiągłyoh w 

Krakowie wydał wyrok na szpiega mo- 

skiewskiego Jóiefa Tyburoego Hendi- 
gera false H»ndigery’ego, skazująo g > 

za zbrodnią oszustwa i oszczerstwa na 

1Ó lat oiątkiego więzienia, obostrzone 
go jednym postem na miesiąc, na zwrot 
kosztów prooesu, na wydalenie s granic 
państwa po odsiedzeniu kary. Tłu- 
mnie igrom ad zon a publiczność przjją 
ła po wy ta zy wyrok objawami tywego 
zadowolenia. 

— Ws Lwowie we w łamem mie 
sikaniu pod ). 24 przy ulicy Zielonej 
odebrał tobie tycie trzema wy strzałami 
a rewolweru Władysław Ma-yan Mar- 
kiewios, ałuobacz otwartego roku praw 
uniwersytetu lwowskiego, lioząoy lat 
26. Powodem samobójstwa było kry- 
tyczne połctsuie materyalne. 

— W Turee pod Kołomyją zawiąza- 
ła sią z inicjatywy P. M. Korzenie wł- 

osa Czytelnia im. v Proś wity” pod prxe 
wodniotwem ks. Pawła Herasimowiozs, 
miejscowego proboszcza. Poniewaft 
we wsi tej soajdoje sią bardzo wielo 
Polaków, postarano są, aby w Czytelni 
znajdowały oprócz pism ruskiob, Uktę 
kaiątki i gazety polskie. 

■y be rym 

jako miejsee zsyłki, jsko kolonia Karna 
przestała istnieć; zamknięto bowiem 
Uk zwaną katorgą ożyli roboty w ko- 

palniach i wiąoej jut Urn przestąpoów 
pomieszczać me bądą. Skutkiem tego 
nowego postanowienia, projektowano 
przeniesienie dotychczasowych robót 
oiątkioh do Roeyi europejskiej, ale pro- 
jekt okazał aią niepodobnym do urze- 

czywistnienia. Ostatecznie setem ska- 

zanych prsewotą na wyspą Beobalin, 
zanim pomysłowy rząd nie wynajdzie 
odpowiedniejszego nrajsoa. 

Tak włąe i w tym aa kątku pozbawio- 
nym wszelkiej cywilizacji, w tej post- 
ne zasypanej osły rok śniegiem, okazał 
sią pobyt Polaków szkodliwym — tek 

przynajmniej twierdzą nieprzy jasne 
dla Polaków afery. Jest to twierdaeoie 

nacechowane jdyoit sbai*i(« ą, bo 
dsuiojasy rozwój 6yberyi mianowicie 
zaprowadzenie kolei Aelazoej, uaiwer 

■jt«ta i administracji aa wzór naosel 
ayeh Kłamstw, jak w Rjsji esrope jakiej 
przekonywa, Aa Syberia a właś< iaia jaj 
mieeskafioy, odozuli potrzebą tbliiama 
•■ą do cywilizacji. 

Wiamy nadto bardzo dobrze, tak sa 

•prawordafi statystycznych jak i gase- 
ciarakich o nadzwyczaj pomyślny n 

wpływie skasaśców naszych oa ludność 

miajaoową. Ja kol wiek etosmek iob do 
m;aazkaAaów był ograniczonym, to 

przeoiel ludzie o, których rząd oanał 
ca meberpieoanyeb, sai ą swą obaono 
śotą obuJzali oiekawotś i wreszcie oka 
a*li aią znacznie wytej wykszułoonemi. 
Oui to aybirakicb mięsaka A ów wyu- 
ozyli gospodarstwa, oni rzucili piarwaza 
myśli o przemyśla, handlu, stosunkach 

wsajamnyob i koniecznej pracy dla 
krajk, Z początku słowa podały jak 
ziarno na skałą; gdy jednak mieyso^wa 
ludność przekonała aią o morał nem ty- 
ciu, rzetelności. prawości peeieieAcós, 
gdy okssało aią, la w powierzonych im 

obowiąskaoh odznaczają sią sumienno 
łJ,%t gdy i osąstks grunta, jaką ieh 
obdarza ao t urząd u, przybrała inną pa 
atać, ustały podejrzenia a natomiast 

zbiegano sią do osiadleśaów tądająo od 
niob rady, ałuchsjąo uh wskazówek. 
Stało aią, oo motna było prze widzieć. 
Polacy okasali aią lodlmy zasługujący- 
mi na szaeunek a iob czyny nie były 
bantem, ale pragnieniem odzyskania 
wolności i praw ozłowiaosyob. Wyją 
śniła sią tajemnica ich zasłania, iob 
mąk niezaałuionyoh, prześladowania 
upadlającego ludzkość. I Sybiraoy 
przejrzeli! Rząd znosząc katorgą, za 

póśao wziął sią do tej sprawy; posiew 
polski we h Kisi, rozwija sią a przed 
światłem cywilizacji nie ostały aią ani 

śniegi, ani lody Syberyi! 

Dr. Wład. Sta t kie w ii z, 
Lekarz ze Rtarego kraju 

* dlRgnletotą praktyką przy szpitalach 
jak w Europie, tak i Ameryce, specjali- 
sta chorób kobiecych i dsieoiunyob, le- 
csy z dobrym akatkiem wszelkie choro 
by zastarzałe, jak to: duszucśd, reuma 

tyam, choroby gardła, pierai, tołądaa; 
ból głowy, ócz, dom, u bzu, febry, skro- 
fuly, wyrzuty ca głowie i skórze; ch iro 
roby maoiozue, zboosenia regularności 
białe o pławy, krwotoki, niepłodność, 
boleści popołogowe it p. dolegliwości 
kobiece i m ogóle wazelkie ehori by męt 
ozyzn, kobiet i dueoi — leczy prąd ko i 
skutecznie. 

Lekaretwa aą przyrządzane w roojem 
labormtoryum, pod wyłącznym mym do- 
zorem. 

Do dokładnie (o ile molnośoi orytel 
nie) opijanego twego oierpienia dełącz 
2 cent- znaczek pocztowy, a odwrotną 
pocztą odpowiem ile bądzie trwać kura 
oya i co bąo% kosztować lekarstwa. 

Adres: 
Iłr. W. Statki etc i cm, 

954 Joliet Ntr. LA8ALLF..1LL 

T. Matuszewski, 
1229 8. IłesternAre. Chicago III. 

polec. Saaaownym Rodakom (wolą 

RESTAURKTĘ1SALOON 
zaopatrzony zawsze 

w doborowe wina, wódki, cygara, świę- 
te piwo, jako tez 

SMACZNĄ PRZEKĄSKĘ. 

2 Loty z Domem 
tanio do iprMdtoit w polikmg miolotr 

.♦GOSTYNIU” 
Mam takt* w najlapasjoh miajaoaoł 
Loty, która postanowiłam »pn*d*ó ni 
taj oaoy i wartciot. Warunków kapo* 
TJOtoa aia dowładriad a Dr. Fr. Kkow 
diago, 108 W. Diriaion al. Cbioago,Ili 
tlbo a właśoioiala Wlad. Pomorski Oo 
rtyA. P. O. Downar Grom, Du pam 
Oo. I1L 

Antoni Groenwud, 
668 Holt aro. Chleago ll 

PI KR WBKORZĘDNY 

8ALOON 
Doborowe Wina, Wódki i Cygar. 
Saar asa Iwleic I Dabrc Piwa 

Skora 1 raalalai aii|a 
Hala do sabaw i poaiadsed do dyapua- 
oyi dla Towartratw Polakioh. 

Boarding & Lcdging! 
Małtonkoańa Booiae, Awiaio nrsądsili 

w domu pod No. 701 Nobla ni. na 2 
piętna a fruota, mieukania w oalu 
priyjmowania na atół i rtanoyą (Board) 
MWftookowia Boniao aa waaaoh miar 
aaałagafe na poparcia pabliomnotei, po- 
aia wat jwt to jodyny trodak aarobiaoia 
aa atnyauk 

Mlnwegen &WeissMfg. Co., 
Fabrykanci Mebli Salonowych, 

■kładów kupieckich, kantorów, półek, skrzyć do grooerni i do lodu. Bwteeie. 
dełitd. Wszelkie zamówienia adresować nalefty:^^ oa u, z wiewu- 

Jfintrepm So Weisa M/g, Ce. 
N. W. Cor. Franklin ł Washington 8fc. Chicago, 111. — Telefon 2290. 

w- LltoerKowslsJ^ 
Polski Przedsi ębióica Pogrzebowy 

13* Chatarine Street, Philadetphin, Pe 
Poleca Szanownym Rodakom twoje przedsiębiórstwo, zaznaczając, aa u mnie można dostać k»żdego czasu stóaownie podług tyozetra naj wygodniejszych i naj pysznie jazy ch karawanów, powozów, ekwipatów, di.rótków jedne idww- 

konnrch, na pogrzeby. ohrzty, przejażdżki eto. w Philadelphii jsko tet i okoli- 
oy; Camden, Bndeehnrg, Msoayunk. Zamówienie każde uskutecznia ale pun- ktualnie i po cenie tak umiarkowanej, Ce żaden inny przedsiębiórca pogrzebowy w całym Stanie Pensylwania tego uczynić nie jest w sunie. 

# 

Ola biednych Polaków urządzam pogrzeby za darmo. 

P JVLv\JEW 
*** WIŁWAUIŁEIS AVE. CHICAM, 

HllwiakM iruu 

POLECA 
WIMfhncma Dacbn*ieńitw«, Wieleb- 
ii*m Mi tr»iaZ*koQny«, Hun-oajmT** 

m °r»i o»Nj Ptrlicsaodci pol- skiej swój tułtd i p'«o>wuię 
Want ItBtcIHiiyrll, 

Orąjw.. «x.if *>«im«k, R#**ł. •*»•«*•» Rrrel nuniBl 
U»* v* n li Ii i t. p. 

1’trzTmuje t.kti wielki wybór 
ka oufh, 

Mrimiow • Knkleiów 
rtlii d«i«-wr/i| i rbto|>fow, 

pr/yntępojti. jch d i ierwas-j zpowiedri 1 
dla p nien uh eeieU. 

orH7. 

KAMLi SZY DAMSKICH 
• ajnoHmej mody. 

i rr/ek >nej. ie »|ęf tanim 
pójdziecie gdzieindziej, 

P. MAJE W8KA, 
OhlDagc llllitl 

Każdemu znaną 
jest z urodzajności i pięknego położenia 

Polska Kolonia, 

„POZNAŃ” w Clark Co., Wis. 
gdzie już setki Polaków sobie grunt kupiło, gdzie kościół polaki i sąsiedztwo polskie; miasto, targ, tartaki i stacye kolejowe blisko. 
Grunt na farmy jest tam jaszcze tanio do nabycia, pod bardao 
korzystnemi warunkami, na długi czas do wypłaty. 

Po mapy, opisy i bliższe szczegóły piszeie do; 

SLUPECK! & CO., 
THORP, ■ Clark Co. Wisconsin. 

CZYTAJCIE Z UWAGĄ! 
Tylko *6 miout jazdy na południe od miasta Chicago jest ffliotn* 

MIASTECZKO HARYEY 
Miasto H A RVEY dopiero dwa lata istnieje i juś posiada 

936*13 wielkich fabryk*3^f 
w których pracuje przeszło 8000 ludsi i coraz więcej fabrvk 
budują. * 1 

Pi^ wielkiob kolei przechodzi przez HARYKY, 70 pociągów dzieonie 
ELEKTRYCZNA KARA (mtreetoar) przechodzi przez miasto i do 

łąozs dwa główne oentrz fabryki elektryosnem światłem miasto 
jest oświecone. 

ZUR_Y 1 WODO0IĄGI e poptMpreirtctaM! dounuk OM»e»»»»ofcł«bwe«iQ» lr»k„i -jtoeTifcił: 
Leo* najgłówniejszą rzaoą jest, te w mieście Harver 

ey i ladzie Um zarabiają od $ 1.50 do 4.00 dzienni#; 
J P1** 

W tem mieście można jeszcze kupić 
LOTY po 200 doi. i DOMKI po 1259 doi. 

na mieaiączoą wypłatą. 
Kto się okapi w HARYEY tri może byt pewlea 

będ*I® mlssl stalą pracę simą 1 latem. 
Polacy teraz najlepsza okazya, kapujcie loty póki tanie. Kto obce nabet tanią lotą w ładnem i zdrowem mieście i zahezpieozyó aie na zawiaćw 

stałą praeą niech sią okapi w HARYEY. ~w 7 ^ weee w 

Tytuł własności czysty, abstrakt darmo. Jedśoie sobie sobaczrA jazda tam dotąd i ospo wrót darmo. Motam Um jeehaó w katdą niedzieledooołndnlT 
a ««*S-?1'hl'*“**> •**<-**> <łt!r,r!n7?l; 

M.L- Piotrowski, 
84 — 80 LA 8ALLK AYENUK. 

6te- piętro, Namw atanoyi 821. 

Julian Piotrowski, 
*117 LAURBLL 8TREKT. 

na Bridjftporcia, 
lab do naasyeh amantów: 
JAur NarrauLaKi, 681 W. 17th 8t. 
Majchkb Ja wiosko, 850 AtSoa 8tr. 
Fmus Auoosttwowics, 608 Nobla Si 

A. J. Kownlnbl, 
017 NOBLE STREET. 

Jo«. ffrakowakl, 
*<& DICK80N i BLACŁŁAWE St 

lab do □■Mjob agaatdw: 
Staw. Pionomu, 697 Milwuko* «▼. 
Fkaitk. jAOT^rdf Diekaooi BUnoba*. 
Jobh B^dWłU^Ohylwj fiiMt 
1. N. Komorowski, 89 Górali* «C 

12m4m Inny, opr<V» wymian lonyah senatów lotów tyoh ipmlil niw — 

Odwrotu: I4*|| Li Sald SL Br—cKOfu-. Si 17 UanlM II7 Ittfi ft. 


