
B«bil ft P«U«j. 

Pod tytułem po wy kasyn, „Wiener 
AUgem. Ztg.” u misie tła ebeserniejazy 
artykuł, który Ala awaj przedmiotowo 
śoi zasługuje aa baczniejszą uwagę. 
Stwierdzi wacy na wstępie, te aa rsądow 
polskich Ruaiui pod wzglądem polity 
oxnym nie byli nigdy uciskani i wcale 
się na to skartyli; zwróciwszy prsytem 
n w*gę n* tę okolioznoAć, fte diii w Ga 
lioyi katdy Rusin moke tnyl się po 
make, a na polania tak do sądów, jak 
do władz politycznych w ojorystej awo 

jej mowie wniesione, w ty aa samym ję- 
zyka odpowiedź otrzymuję — przeiho 
dzi nareszcie do teraźniejszej emigracji 
ludu ruskiego i tak dalej p<aze: ,,Cu 
jednak ruohowi chłopów ruskich nadaje 
zzozególaiejtzy charakter, to okoli 
ozmtć, te go wyzyskują w oelaoh po- 
lityoz y*.h Podeias gdy ruch ekono 
mioz ij a śród proletarjatu galicyjskie 
gn, usuwa w głąb teodenoye narodowe, 
widzimy tu to szczególne zjzwiako, te 

sprawa czystu agrarna w pierwszym 
rządz e słoty oelum narodowym, która 
w elkim masom są oałkiem oboe i przy- 
noszą korzyió tylko widokcm samolu- 
bnym pojedyfiozych jednostek, tym 
razem duchowieństwu*'. Wspomniana 
wy tej gazeta opowiada w dalszym 
ciągu, te namiestnik Galicji hr. Badeni 
wydał niedawno okólnik do raskiego 
duchowieństwa i w nim zarzuoił mu 

wprost postępowanie podiegająoe. 
Ogólnik tan sprawił wśród duoho 

wiefistwa ogromne wrażenie, leci mimo 
to gdy przełożony klubu ruskiego zapy 
tał metropolity i obu biskupów ruskich, 
czy życzą tobie wniesienia w tej spra* 
wie interpelaoyi, odpowiedzieli odmo- 
wnie. Interpelaoyę podpisało skutkiem 
tego tylko 8 rusinów, a zresztą sami 

młodoczesi. Rożna mięt nienie doszło do 
tego stopnia, te stronnictwo oarodow 
ców ruskich oboe się nawet połąozyó 
se stronnictwem starych, ti. moskale fi 
lów, których przedtem zdrajoami nazy- 
wało. I dla czego wszystko? Bo du 
cbowieństwo czuło się dotknięte pismem 
namiestnika. ,,W ten sposób robi się 
Galioyi politykę od dziesiątków lat. 
Biednych chłopów włóczą księża po 
rozmaityoh miejscowościach i urządzają 
zgromadzenia, aby im kazać wnósić re- 

zolucje i protesty, które ich interesom 
bąlź nie odpowiadają, bądź nawet 

w, rost są szkodliwe. A to dzienniki 
ru-kie nazywają ruchem narodowym a 

zaś dzienniki niemieckie, które sprawy 
I l.zej nie poznały,powtarzają ten frazes 
z -v/.ruszająca naiwnością! Tymczasem, 
koś.ozy „W;ea. Allg. Ztg.” socjalny 
antagonizm zaostrza się coraz bardziej, 
a ponieważ organizaoya celu swego 
świadoma, w granicach go nie trzyma, 
grozi on w danyoh okolicznościach przy- 
braniem takich form, jakie wtradyoyath 
chłopa ruskiego dotąd żyją, a w hiato- 
ryi są ostrzegająoo zapisane, jako po w. 

stanie hajdapaków”. 

List Unity. 

Orenburtka gubernia 80 Sierpnia 1892. 
W naszych stronach panuje nieuro- 

dzaj jut drugi rok. W roku zeszym 
motne było jeazcze jako tako wyfyó — 

choć z trudnością — ale w bielącym 
roku — to mech rąka B aka broni, oo 

za głód panował. Szarańcza pozjadała 
wsrystko na polach — tak zboto, jak i 

trawą na łąkach. Bydło jadło z głodu 
piasek, bo asm na własne oczy widzia- 
łem, jak r.arznąli krową, która jut mia 
ła paść 1 poćwiartowali ją — to było w 

niej dwa pudy pisaku. Sprzedano tel 

krowy które były warte po 20 rubli, za 

8 ruble, a konie, oo koaztowały 60 rubli 
to oddawali po 10 i 7 rubli. A i tak 
nie było jeszcze kupców. Konie i by- 
dło chodziło aamopas — to jut nikt nie 

pilnował swojej granicy, a ryczało z 

głodu. 
Takie i ludzie omierzli z głodu. 

Jedli mech z boru, zbierali białą gliną 
po polach 2 miąazali z m^ką i to jed*li. 
W niektórych stronach urodziła sią 
trawa podobna do tatarki, to ludzie 
młócili ziarno z tej trawy i piekli z niej 
ehleb czarny jak smoła i bez ładnego 
smaku. Ludziska poobdzierali sią, bo 
nie było za oo kopić odziely i obuwia, 
wąo grzeszne ciało świeciło nagością. 
Nareszcie rząd zaczął dawać pomoc po 
80 fontów pazenioy i tyta, ale nam nie 
dawali tutaj ładnej pomocy. Jednak 
wszechmocna rąka nas opatruje i choć 
tyjemy w biedzie i w nądty, zanosimy 
modły do Boga i Najświątssej Panien- 
ki, Opiekunki naszej, le o nas parnią ta 

przez pobołoyeh aług awoioh i dobro- 
osjft ów naszych, którym meoh Bóg 
miłosierny stokrotnie sa to sąpłaei. 

Taras opieka rządowa wyszła na zła 

ludziom, bo tok sią pnjiwjwili Wt4 
damo. to ia sią robi4 zupełnie ede- 
obsiała. W tym foka jest dziąki Boga 
u rod taj aiaoo lepszy, bo ekoś awiaa, 
jąezoaieA i pszenica przepadły, to je- 
doak tyto jaat bardso ładna. Aa kie- 

ij przyszło zbisnć cboto, to ladziom 
aią nia oboa iść do roboty, ba mówią: 
„□aa car pokarmi”. I tok aią naród 

rozbałamuoił, to rebić nia ch a, a oo 

zarobi, to zaraz z tam idzia do karczmy 
i przepija. Sami rcayjaoy gospodarze 
narzekają na tyab, oo rozdo ali ta 

waparoia bo przytem niejeden a ą zbo- 

gacił. Urządnicy wszystko kupowali 
od bogatszych, a nia na targach, bo 
sami mieli z tego zarobek i znowu im 
dawali do rozdawania. Jsśli sal ubo- 

dzy obcięli sią akarzyć na nieepraeie 
dliwośó, to urządnicy tądali poświad- 
czenia od ...., a ten właśnie pierwszy 
wróg biednyoh. więc nigdzie sprawie- 
dliwości znaleśó nia mogli. 

My takie podawaliśmy wiele próśb 
od siebie, ale nia otrzymaliśmy ładnej 
rezoluoyi. Sobie jednak sią nie dziwu- 
jemy. bo nam jut rosyjski rząd jest 
znany, jako nam jest ojozymem. Kie- 
dy nam było z Petersburga przyznane 
karmowe, to i z tego nam nie dawali, 
jak sią naleiało, tylko naa oszukiwali. 
Jek dali za miesiąc, to cboó sz dzień 
musiał osznkaó. 

Proszą przebaosyś, co nie dobrze na 

pisano, bo byłam długo cbory i przez 
parą tygodni nie chodziłem na nogach 
a choć Bóg miłośierny doprowadził 
mnie do pierwszego zdrowia, to jednak 
wzrok mi znacznie osłabł i jut tak do 
brze nie widzą. Oddają najmiszy ukłon 
z moją oałą rodziną. 

Przegląd Emigracyjny 
Dwutygodnik 

Ekonomiczno Społeczny 
wychodzi w© Lwowie. Redakcya i Ad- 

ministracya, ul Osolinska No. 11. 

Cena roczna z przesyłką 

$2.00 
Prenumeratą i ogłoszenia dla Ameryki 

Północnej przyjmuje 

T£. SAWICKI. 
572 Noble Str., Chicago, 111 

Pismo to traktuje sprawy wycbo Ifotwa 
polskiego we wszystkich krajach; pole- 
cam zatem jako interesująoe i polyte- 
ozne mająo nadzieją poparcia przez tu 

tejazy ogół. 
K. SAWICKI. 

ST. POPIĆ JK 
Poleca Rodakom swój 

Saloon Polski 
zaopatrzony w doborowa 

WIN a, 
WÓDKI 

IWIEIE PIWO 
I DABKE CTOARA. 

Obetema hala do potiedzeh bezpłatni- Hala na Zgromadzenia, toesela, 
zabawy, it.p. 

róg Front i May ul. 
CHICAGA, iu* 

W. F. Seyera Balsam 
na chorobę płuc jest najlepsza a, naj- pewniejrzem i Daj bezpiecznie jazem le 
karatwem na wszystkie choroby gardła i płuc, na kaszel różnego rodzaju, dy- cha w 109, zapalenie gardła, febrę płac, 
modry kaszel, krup, pluoie krwią, wy. silająoe a krótkie oddychanie, na sn- 
riioty i Jokuosliwy kaszel. Cena 50 o. 
i26 o. Przyrządził W. F. Serwa w 
Cedar Hspids, Iowa. Tego balsamu 
dostać motna we wszystkioh polskich i 
czeskich aptekaoh. Skutki tego bal 
samu: 

Ob. W. F. Se zera, Cedsr Rapids, Iowa. Pański Balsam okazał sią praw dziwem środkiem do uratowania tyeia moioh pięciorga dzieoi. Dwoje umarło 
nam, onociaft miały najlepszyon lekarzy. Zaniechałam rady tych lekarzy • Serem 
Balsamem uratowałam moje pięcioro dzieoi prsy ty< iu. 

Helena Koniakowa, 
Vimug, Iowa. 

Antoni Listewnik, 

SALOON POLSKI 
zaopatrzony w wszelkie gatunki wódki 
likierów I doborowych oycrar. 

Książki Kwitowe 
Dla ułytku Grup Zwiąakowyo) 

1 odpowiedniemi rubrykami ć< 
kwitowania wnoazonych opłat, wy 
starczające na lat daiemąo, dt 
•praedania w Redakoyi „Zgody” Oena egaemplaria 10 oentów. 

589 Dicheon Str. Chicago, IU 

MVIK 

-LECZY- 

REUMATYZM, 
Przyakrzypnięoia, 
Ból zębów, 
Oparzaliznę, 

NEURALGIĘ, 
N ad wrrężenie, 
Wj wichnięcia, 
Odmroienie, 
Bolaśoi w biodrach. 

Boleści w Krzyżach. 

MARK 

BKUst^HEL 
prmtwko wsaalkla tkorotoB 

Pieni, Plue 1 Gardła. 

Tylko w oryginalnych paockach. 
Ccaa 
Craa 
Ceaa 

Ccal. 
Ce. t. 
Ceat. 

“Wolne Polwkie Słowo” 

wyohodzi pierwszego i piętnastego ku 
dego miesiąca. Podaje wiadomości i 

poglądy z pierwszej ręki, tak z kraju, 
jak e* • etn r oyi polskiej. — Poglą 
darni swemi wyświadoza wielką przy 
sługą czytelnikom w rozwoju umysło- 
wym. Upowszechnienie tego pisma jeai 
bardzo potądanem w Ameryoe — a ta 
niośó ułatwia nabycie kaldemo. A bona 
ment roczny kosztuje dolar jeden ł 
P^, pieniądze posyłać przez Post Office 
Order, adresując: M. Adolphe Reiff, 8, 
rue du Four, Parts. 

Józef Gotembiewski, 
7 TELL PŁACJC 

przy Milwaukee avenue 
CHICAGO, H-I. 

poleca Szanownym Rodakom swą 

KUŹNIĘ 
FABRYKĘ WOZÓW. 

Wyrabia powozy, bryozai, i wszel 
tiego rodzaju wozy; oraz podejmuje 

Rcperacye po najtaAezej cenie. 

Kuje konie. 

Antoni Rybczyński, 
633 Milwaukee ave. Chtogo, Ul. 

poleca Rodakom swój 
NAIiOON POIJIKI 

zaopatrzony w dobre wina, wódki i dc 
borowe cygara. 

Bogato ilustrowane czasopismo humory 
styczne 

„ńMiaun” 
wychodzi we Lwowie od lat siedmiu najre- gularniej dwa rasy miesiecsale (1 1 18) | 
odsnacsa sią prawdziwym humorem i wybor- 
nymi 11 uatracji.nli, wykonanym, prsea naj- ztiakoeutazyoh artystów polskich i zagrani- 
czny oh, Kto się cnoe zabawić, rozweselić i 
pouczyć, mech zaprenumeruje „Śmigusa’,, który zamieeecsa nowe dowcipy, wesołe 
wiersze, humoreski i satyry. 

llustrarye są takie kolorowane i odbite w 
stawnym zakładzie artystycznym 

A. rzyaslaka we Lwowie. 
Ceta prasa polaka uznała „Śmigus jako najlepsze pismo humorystyczne polskie 

redagowane w duchu prawdziwie polskim I mokratycsnym. p<A hasłem: Rńwn.dć 
wolność I niepodległość. 

Do „Śmigusa” jako besplatny dodatek do- 
łączane bywają utwory fortepianowe naj- 
alnbiedesych ssmposytorów. 

Przedpłata na „Śmigus” wynosi: 
W Ameryce: rocznie 8 dolary. 

pótroosnle \% dolara. 
Prenumeratą najd< godniej przesyła'* prze- kazem pocztowym tub dolarami papierowy- mi w liście rekomendowany w pod adresem 
Administracja „Śmigusa”, Lwów Europa 

A astry a — Oalioya. 

I, Krakowttki, 
154 W. DlWsioi il. rtc Hol! m 

CHiCAW), — — — ILLINOIS. 
Polm lutiwf »i«Kdo«n Sm. Sodmkftw »«Aj 

Saloon*PolalLl 
iniOlA CS LU O A-M 

wyboram Wtea,»6«ld, Cygara I Hwto*. piwo 

R. HELLER, 
W oterynarz: 

dyplomowany w WMili 
606 BIuą Itland am. Chicago IU. 

TWSN I OmmI MS 

Były wntnrynan auatryaokiaj armii. 
Ordynuj# od 4 toj do 6-tsj 

w A po er p«4 Białpai Ortam, 
61S Nobls ni. róg Błono. 

Krommy smytaó, bo to dobru wiadomoU 
dla wooyotkich ł*olak.Sw w Amorycs. 

0«bIm I laurm 
CZASO 16MO ILLU6TROWANB 

wychodzi w* Lwowis od lat mnute. 
Posiada Biezmerme obfitą, ciekawą, po I 

tytecsaą i patrrotyosoą tn>M, wśió 
któraj uwim drukuje zajmujące po- 
wieści. 

Nikt ais ais mdii — kitdy s*ą pokrzspi, 
Bądais nu w dmszy u srcs lep sj... Zi ao dis »isje od „Iskry i Gońca” — 

Do pisisi Itdikicj lis roasisuis słońca] 
Codobrs. ptąkns, us updiscli ais tfdoii— Dobra pogiaazcss — ais aa odlsw cii.aiois. 

Goniec i Iskra uminioa 111 astmo je 
portretowo i doao pn»* ukiM bumery 
•tyczce. Wraz a osobnym dodatkiem 
illustrowanym, wychouz uttsrj raty os 
® aaiąc. Dla prań u mara torów rocmycb 
i półroozuyth, osobne premjc bezpłatne 
Nadsełająoy prenumeratą roczną (4 
dolary), oprócz oałoiooznej prieajlu 
„Gońca i Iskry ”, < trzym iją natychmiast 
tray zeszyty illoatrowsoych Klejnotów 
humoru, satyry i dowcipu polskiego, 
ora* powiesi te truch czółnach M. D. 
Chamssitgo p. t. Kusze £yciej nadse- 
Isjąoy półroczną prenumeratą (Z dolary) 
otrzymają natycL miast tylko trzy ze 

szyty illuatrowanyob Klejnotów humo- 
ru. satyry i dowcipu polskiego Pronu 
ueraturą przesyłać moZua w kat lej 
chw li j u u mara z początkiem drukują 
cyoh sią powieści przesyt*sią bezpła 
tnie. Prenumeraturą z Ameryki najdo 
ffodniej przesyłać dolarami papierowymi 
w listaob rekomendowanych, lub wre 
azcie przekazem pocztowym pod adre- 
sem: 

Administracja Gońca i Iskry, 
L\* ó A, [Lemberp] 

ulica Kraszę■'•k.ego 1. 23. 
Europa — Austrja — Galicja. 

Eleonora Muszyńska. 
(DOKTORKA) 

poalMUląc dyplom doktora w.iTotklcfe cborib koble 
eych dwuletnią praktyką vi _w_w MMtahi Dtl* 
n» n H arajta.lv, oraa pr le-nrka ak' 
drcaaym kolegium odziała lekcy) akuaaaryi aoje w polskim )ązyku a wydaniem dyplomu. 

Dala Łyka J< 

LdCay wzzyztkle latarułf choroby kobiece jako to; niepłodno*i krwtotok, ckoroby maciczne, W głowy, Ml gardła, zastarzałe rany, puchliny, r6«a. b<J ocao 
Iwasyztkie dziecinne I letnie choroby, orak wywlch- aiecl* r%k 1.6* naprawia bpscyzlnodd, lekaretwa a 
daiela na choroby maciczne I leczy choroby plantowe, Min krzyku ii w plecach i reumatyzm. 

GODZINY OF1SOWE: 
od 10 ej reno do 12-ej 

od 4 ej do O-ej wieceorem. 
Ofis: 500 MiNtukaa *v« 1. piętro 

CHICAGO. ILL. 

NEW-YORK 
Przeszło 

2,000,000 
*oetało na parowcach 

P+łaeeae alealeekieta Leyd 
bwpieoinM i dobrze przewiezionyc 

Prsejasd u 

ujbkleh paroweaeh! 
-pomiędzy- 

Bremen i New-Yor) 
Słynne szybkie parowo#: 

®»ree, Hayel, Łada, Traw* 
Aller, Iii4c> Ema, Werra 
®!k«t Kalaer Wllhrla 11 

I Breaei: W sobotę, wtorek i środę. 
I lew firka: w sobotę, wtorek i środa 

Przyatah Brem aa ieet bardzo wygoda* 4 
podroftuj^cych, gdyt a Bremeo notes 
barda© krótkim caasie dojechać do —— 

kich mlejaoowoici I — Bisoowodci I miast w Miemoamu 
Aintrjri f rtswsjoaryl. Poepieame parowr — ■ ■ ■ ■ mm u mm w•• iuV|'m«aiiP 

północno-nlemleokiego Lloyda aą 
“W dla pą^terow "miedzypokiada"^^. 
glch kajut abadowana, powiadają wyaok pokhady. znakomito wectylaoya V *wybon 

OELRICHS and Co 
*» ■ towllsi Brin, HBW TOB 

Albo do nastapnjąoych agentów w Uhlcagt 
Ftotr Btoinaasa, 1U W. DtrMna M. 
rrmmh BM « AAktmm* rt 
A***? y,rll,-l‘1>’ *— l«W*a Am*—w Kut.W Nom* •* 

k A. BteU, sa« Mk m. 
■JinakM^WU. 

enaa. 

H. Claussenius & Co 
Ni». 86—Itk A Ta., rhłrm. | 

MA NFRZEIUŹ 
Dwa nowo wybudowana Domy wraz z 
Lotami. 

Takie nowo wybudowany 
BZ TOR 

Budynek 2 piftrowy, w oeadzie Sobie- 
•ki Park, Weet Hammond, przy kośoie- 
la św. Andrzeja. 

Dobra rpoeobność dla grooernika lob 
rzeimka, gdy* takiego aAładn tam nie 
ma, a Polacy zamiaazkali, do innej na- 
rodowości po towary codzieonie daleko 

*8 •■ocaenL. Sprzedam tanio pod 
przyetępoemi wara o kami; lab tai wy. 
dziartawi^ tokowy. 

ZgłoaM aif do: 
ST. PLISZKA, 
6A14 Bmerald Ara. 

Chicago, Engalwood P. O. 

WIKI, KM 
SKŁAD POLSKI 

GOTOWYCH UBIORÓW MĘZK10H 
-JAM.O nt BU— ■ 

HŁOBZ1E1X l CHŁOFCOW, 
Bielizny. Koszul wierzchnich i spodnich, ełalenjrk«w, Krawatek, Kapelnu«w I t. w ww m 

Aara**m wykonają wszelkie obstalunki podług miary i najnowszej mody 
po najprzyst^pniejszYch eenaoh. Równie! wysyłam gotowe ubiory w Oounur do mniejszych miast, stósownie do listownego porozumienia sie, F*iasHa » 
próbki materyi, s których ohoeoie mieć ubiór zrobiony. 

_ 
K. DORSZYNSKI 

690 Milwaukee Ave. Chicago, 111. 

Tatu chcesz podać jaki* ogłoszenie w ja kiembadl miejscu 1 cseaie, pisa do Geo 

YorkOW*U * <J° N°- 10 t,Pn,°® 8t- 

Ogioueale. 

Kf k*o potrzebuj* Informacji w Izie 
Zr °«>««^ najlepiej •obi* postąpi, gdr kopi egaemplars „Book for Adyertissn”, a«if>r»moi stronnic. Cena jednego do- 

•*< pocztą aa odebraniem nale- 
łytołcl. Zawiera apla zebrany akuratnia a 
American Newspap»*r Dirac tory wszystkich 
nąjlepamych pUm, podaje Uczt*, ich aboneo 
tow i wtMlkie (Um tTCinct tie^eoy różnych 
ogłoszeń biznesowy eh. AdreasRowelTs Ad- 
▼•rtiałng Boreao, 10 Spraos Sc, New York. 

S. F. MALICKI. 

Polski Karawakiarz 
•KŁAD TRUMIEN 

po oaJUAaaej eonie. 

d° pogrzebów. Wynajmuje Uktę po 
woay na wesela, bale i przejażdżki. U 

skora, a oeny umiarkowane. O 
łaskawe względy uprasza rodaków. 

8. F. MALICKI, 
761 % I7TH STR. CHICA60. II. 

TKL.KV'ON W)7S, 

MAX A. PRZYMAh* 
(DREZMAL) 

Polski Adwokat 
Praktykuje w wszystkich s^dac 
i poleca Rodakom swoje usłup 
w wszelkich sprawach prawnych 

omom, M UTBOPOUTAN BŁOCK, 
163 Riadolpk Str. Chicago 

Mieszkanie, 1250 N. Helat^d n, 
TELErOH W*. «HI, 

JH. %1. La Huyt 
Sędzia Pokoju. 

186 WEST MADISON ST. 
róg Halsted Street. 

Chicago, Illinois 
Wykonywa wszelkie prawno papiery udziela równie* prawnej porady. Biuro prywatne znajduje się 581 MU 

waukee are. 20x81 

CHOROBY OCZNE 

DOKTOR DEAL, 
OKULISTA 

ikatMini* *tMlki« upilaoU 
O0*®*« jaeamłeń, j%tr«%oe ii* builka o- 
ozne itd. 

28 letaia ikiteena praktyki w Chicaga 
Zapytajcie aiq: 

-^loultMl Himt rubra SM Nu*«fl a 
Marfa looa>|»ą 
Aatoołofi. Chabowaldago IM 

KATAR KURUJB SIĘ. 
Bi4ro w gmachu teatralnym Me Vlc- 

kera, 84 Madiaon 8t- Pokój 44 — Ste 
piftro. Godziny ofiaowe ód 10 rano do 
2 po południa. 

Fabryka ram do okien 
HIWI.MIIIIIC, HLMND i MMNW 

A. DIETSCH & CO., 

JAN KARASEK, 
'H Dirknon 8trr»t, CUICiSO, 

8ALOON POLSKL 
■nmiiauar w uiupw l»porN»— | ti^oia 

WINA, WÓDKI I LIKIERY. 
t«» Iiw llti | Mr* emn. n Mt dopoitodaM. mil I sagaw prrwmtayc*. 
w* OM KWK ST. CUICAOO. 

B. STOBIECKA, 
PnktyciDB Lekarka aa m 

489 MILWAUKEE ATM. 
Lecry takie wszelkie inne choroby 

W chorobach 
toadnych w«m pomocy 
■ n.^iopoawL Muny w d 
* którym ftm w 

BUdnya rady adstoU ba 
fl^ProM* podawać do brr 

uuprzaa aieoobreiro Umo. »-Mtua-■- 
cymy rwncaj* *t« 1 paoj* 

^ 

B. subiecka, 
__4f9_Milwnkw» »rwn», Chicago, TU 

Leon Moszczyński 
B c DOWNICZT 

KONTRAKTOR 
wyrabU plany 1 podejmuje budowy domów 

po najtakaae] senie. 
Poleoa ró wnieś Rodakom twój 

8ALOON 
zaopatrzony to wyborne napoje i cygara 

1037 NT. Bobej Nt. 
CHICAGO, ILLINOIS. 

HALA do zabavs«oeeoł i t p. 

Sz. Publiczności znana 

SCH0ENH0FEN’A. 
u rogi lilwukM I Aiklud Am. 

obecnie przebudowana i znacznie 

POWIĘKSZONA, 
tak, ae od dnia *0 Grudnia rb. mole byd wy> 
nnetą eaanownym towarzystwom do zabaw pubttc7.arch, tudzlet do przedstawieft 
®y$h- N bali jeet pokój jadalny bufet (bera)-, takie jeet 

J ™ 

liiejua lula do ubaw weiolijek 
TOWARZYSKICH 

bardzo przydatna. Nareszcie u do wyaa- jcola dale pokoje do śpiewów 1 innych no- nuuejazyoh z^r.-madzek. Bliiezycb lnfoe, 
maoy^ udzieli w ofiaie tego! budynku za 

Antoni Schmidt, 
na rogu Milwaukee 1 Ashland Ara. 

CHICAGO, ILLINOIS. 

Cenne dzieła. 
Wśród rozbestwioń ego materyalizmu 
moralnego upadku ludów Europy, Polaka jedjna wydala liozny zaztęp mą- iów, których obywatelskie cnoty i mę- czeństwo ca wolność, służą i służyć nie 

przestaną na wzór dla obeonyoh i przy- 
szłych pokoleń. Aby rodaków ze szcze- 
gółami ich lyoia obcnajomió, Towarzy- stwo Stanisława Staszyoa we Lwowie 
przedsięwzięło wydawnictwo życiory- 
sów tych wielkich Polaków. * 

Nzstępne dzieła są do uabyeia u J. 
Andrzej ko wiozą, 68 N. Front st. Phila- 
delpbia, Pa, delegata Tow. St. Staazyoa 
po oeoie z przesyłką: 

J 

Okrucieństwa Moskali....,,,,,26 
Siedm wieczorów.26 o 
O sejmie 4 letnim.*20 o” 
Żywot Karola Manikowskiego..26 o. Sierakowski Zygmunt. ,,,,.,, ,26 o. 
Żywot Tadeusza Kościuszki.... 16 a. O miłości ojczyzny, Libelta.... 16 o. 

Józef Pułaski.16 o. 
Konrad Wollenrod.J!!l6 o. 
^an Henryk Dąbrowski ....... 16 .. Moskwa w obec Unii. 16 o. Protest Józefa Wybiokiego.... 16 o. Wielki. Księstwo Warszawskie l6 £ 
Intrygi dworskie.16 e. 
Wygnańcy...16 c. 
Skargi Jeremiego.]fl 0. 
Kt ę^i Narodu Polskiego.16 o 
Poseł męczennik.. 0’ 
Pieniądze przesyłać można w markach 

poczto wy oh do: 
J> Andrutjkowicma 

No.60 N. Front 8tg. PhiladelpMa. PW. 

121 Im Am. MILWAUKEE. 
—rousoa- 

WIS. 

Wyr*»ew Hat hsteistnrsh, 
Chorągwi, Smarf, Roacs, PaUk i 
.. 


