
czyków, jak za Daieprem, ale ci 

się od niego oder* ą. jak się od 
łona polak ego oderwało tyle po* 

jedyóczych osobistości, bez nad 

weręlenia istoty polskiego naro- 

du. 
Szlachta polska, wskazana na 

Rusiach na pohybel, uie wie i nie 

domyśla się. jaką w ręku swoim 

dzierży potęgę. Strach jej zmy- 
sły mąci i oczy błachmanem za 

słania. Chłop się żali, żali przed 
nią: ona słucha i nie to, żeby 
nie rozumiała, ale — jakiem po- 
wyżej powiedział — boi się. M >ie 
nastaue czas taki, że się bać prze- 
stanie. Trzeba się tego spodzie- 
wać, sądząc o przyszłości wedle 

przeszłości, w której złożyła ona 

niemało dowodów odwagi i deter- 

minacyi. Prawo atawizmu wró- 

żyć każe, że odwaga i determina- 

cya powrócą i zużytkowane zosta- 

ną na racyonalniejszej aniżeli da- 

wniej drodze. 

Pomnik Kośelnstki 

Konkurs rzt-źoiarski. 

Lwowska Reprezentacya Zjednocze- 
nia Towarzystwa sztuk pięknych upo- 
ważniona przez pełnomocnika komitetu 

budowy pomnika dla Tadeusza Kośoiu 
szki w Cnioago, prcf. dr. Emila Hab 
dank Dunikowskiego, ogłasza niniej 
azem konkurs na projekta do rzeczone 

go pomnika a to pod następująoemi 
warunkami: 

1. W konkursie biorą udz ał artyści 
rzeźbiarze polscy zamieszkali w kraju 
lub zagranicą. 

2. Projekt ma przedstawiać posiać 
Kościuszki konno w mundurze z cza 

sów walki o niepodległość amerykań- 
ską z orderem Cynoynata na piersiach. 

8. Giupa Kościuszki odlana w bron- 
zie stać będzie wełno na skwerze luo w 

parku w rozmiarach półtora rata natu 

ralnej wielkości, na podstawie granito 
wej. 

4. Projekt ma byó razmiarów jedn. 
dzies. naturalnej wielkości w modelach 

gipsowyoh. 
5. Koszt całego pomnika nie ma 

przenosić sumy 80,000 tir. bez funda- 
mentu. 

6. Na podstawie granitowej z dwóch 
stron bocznych mają bjć dwie płasko 
wtkt iy w bronzie przedstawiające zwy- 
cięstwo Kościuszki ped Racławicami i 

zwyoięztwo pod Ninety 6 z, lub śpi 
tkanie się Kościuszki z Washingtonem 
w Morristown. 

7. Ostateozny termin nadsełanis pro- 
jektów pod adresem Jteprezentaoyi 
Zjednoczonego Towarzystwa sztuk pię- 
knyoh we Lwowie,oznacza się nieodwo 
łalnie na dzień 15 maja 1893 r. 

8 Komitet lwowski zajmie się przysą- 
dzeniem nagród dla trzeoh najlepszych 
jego zdaniem projektów; projekta te 

zaieoi do wykonania. 
Nagrody będą następujące: pierwszy 

projekt otrzyma 1000, drugi 750. trzeci 
500 złr. Oprócz tych nagród, trzy dal- 
sze projekta przez sąd konkursowy 
odznaczone, otrzymają listy poohwslne, 

0. Projekta, które otrzymały nagro 
dę pieniężną, przechodzą na właanuAć 
komitetu w Chicago. Projekta nagro 
dzone listami pochwalnemi, o ile który 
z nich przez tam te jazy komitet nie zo- 

stanie wybrany do budowy, wraoają do 
właieioieli kosztem komitetu. 

10. Projekta nadesłane do reprezen- 
tacyi Tow. sztuk piąknyoh we Lwowie, 
mają być opatrzone godłami, którym 
odpowiadać powinny godła na koper- 
tach zawierających wewnątrz warunki i 

nazwiska autorów. 
11. Koszta przesyłki do Lwowa po- 

nosi komitet, a przysądzenie nagród 
nastąpi w dniu 80 maja 1898 r. 

12. Skład sądu konkursowego, do 

którego wchodzi przedewszystkiem de- 

legat komitetu w Chicago dr. prof. 
K mil Habdank Dunikowski, ogłoszony 
będzie w dniu 1 maja 1898. Lokal, w 

którym wystowione będą projekta na 

pomnik oznaczy póf niej komitet Lwów 
ski. 

Widzimy ztąd te w sprawie pomnika 
postąpiono znowu naprzód. Komitet 

nowy dał dowód, te nie prótnuje, lecz 
w miarę nadesłanych ifiu projekt coraz 

dalej posuwa ku wykonaniu. Najwat 
niejacy krok jest wiąo jut zrobiony. Z 
dniem kaidym przekonywamy się coraz 

wiąoej, te wybudowanie pomnika nape- 
wno dojdzie do akutku. Znając dobrze 

ofiarność i patryc ty rm ludu polskiego w 

Ameryoe i wiedrąo, jak drogą jest dla 

niego pa miąć nieśmiertelnego Tadeusza 
Kościuszki, moouą mamy nadzieją, te 

przy oiągłem zaobącaniu prasy składki 

napływać nie przestaną i te w samem 

Chicago złotą jeszcze Polaoy na ten 
oel kilka tjsiąoy dolarów. Rcdaoy 
nasi na prowinoyi niezawodnie takte 

dorzucą grosza, a resztą zł etą Amery- 
kanie. Niechaj wiąo tylko katdy do- 

bry Polak uwata sprawą pomnika za 

swą osobistą sprawą, niechaj pomiądzy 
swymi zaajoasymi i przyjaciółmi agitu- 
je i zaobąoa do cfiar, a wszystko pój- 
dzie jak najlepiej. 

Konkurs, (zamieszcza „Gaz.Kat.”) bu- 
dzi jak najtywsze zającie śród artystów 
w kraju i zagranioą — iw obeo tego 
motamy mieć pewność, te dzień 80 ma- 

ja da nam V::lka piąknych projektów 
pomnika dla naszego bohatera. Je 
szoce przed ukcńozeniem wystawy 
otrzymamy je tutaj w Chicago — i 
bądziem mieli sposobność je przedsta- 
wić oałej Ameryce. 

Sprawa budowy pomnika poauwa się 
więc szybko naprzód. Komitet czyni 
wszystko co do niego nalety. Pragnie 
on, ażeby Polacy zaświadczyli o bytno 
ści swej na tej ziemi oraz o swej milo 
lei ojczyzny i przeszłości, nietylko sze- 

regiem świątyń, szkól i instytucyi dążą- 
oyoh do utrzymaaia wiary i narodowo 
śoi, ale pomnikiem dla męża, który jest 
od w eku łąozmkiem pomiędzy Polskę 
a Ameryka. 

Ażeby jednak osiągnąć ten cel, nale- 

ży priedewszyatkiem zebrać środki ma- 

teryalne, mające być podwaliną przed- 
sięwzięcia. Zgromadzić te 25 ozy 80 

tysięcy dolarów, które będą potrzebne 
na wzniesienie pomnika, nie powinno 
być zbyt trudno. Centowe ohoćby ofia 

ry, byleby pochodzące od ogółu Pola- 
ków w Ameryce, uczynią zadiść potrze 
bie. 

Dotąd zebrano już prawie 4 tysiące 
dolarów. Sprawa posunięta jest jut tak 

daleko, że honor Polaków w Ameryce 
ccf.ć się nam niepozwala. Doprjwa- 
dtim niewątpliwie rzecz do końca, a 

j Polacy dowiodą, że cfisrność ich nigdy 
me zamilka tam, gdzie idzie o oddanie 
czoi — naszym wielkim !.„ 

Ziemie Polskie. 

X km boru rtmy jakiego. 

Język polski na Litwie ługują Mo- 
skale zewsząd. W Kownie zawiązało 
się świeżo „Towarzystwa nabywania i 

odprzedaży przedmiotów wiejskiego 
gospodarstwa”. Statut musiał być rzą 
dowi do aprobaty przedstawiony i rząd 
takowy zatwierdził pod warunkiem a to 
li wyraźnym w § 28, który brzmi jak 
następuje: ,.Używanie polskiego ję 
zyka podczas walnych zgromadzeń To- 
warzystwo jest bezwarunkowo wzbro- 
nione. 

— Car wydał na podstawia dawnego 
ukasu cara Alakaandra II rozporządze- 
nie, aby w azkołaob lodowych Króle- 
■twa Polakiego duchowni wykładali re- 

ligią i to w języku polakim. Jeuerał- 
gubaroatar wykonał rozporządzania to 

natyokmiast, ala komunikując rozpo- 
rządzania oarzkia, biakupom w dzita ę 
oio guberniach Królestwa, dodał swoje 
przepisy wykonawcza. Polegają ona 

na tem że przede wazy stkiem nauczyciel 
szkoły ludowej ożyli elementarnej na 

każdej lakoyi powinien być obecny. 
Dalej prawo kontroli nad temi lekcja- 
mi przysługuje nastąpująoym urządai 
kom: naotelnikowi powiatowemu, jego 
zastąpoy naozelaikowi straży ziemskiej, 
komisarzowi włościańskiemu i żandar- 
mowi powiatowemu. Każdy z tyoh 
panów ma obowiąssk odbywania raz na 

pótroku z uozniaasi t. z. .,biesiady” t, j. 
pogawędki o tam, ozego ich ksiądz na 

lękeyaoh religii uozy. Wyobrażę e so- 

wie naczelnika straży ziemskiej lub 
żandarma powiatowego, egzaminujące 
go dzieci a raozej wypytującego ich 
ozego ksiądz uozy. 

Ale1 nie doić tego wszystkiego. Ka- 
żdy duoiuowny. podejmujący się na 

mocy skazu carskiego uczenia dzieci 
religii, ca mocy ukazu wielkorządcy 
warszawskiego eo ipeo staje się urzędni- 
kiem państwowym i zależnym od pana 
kuratora, okręgu naukowego. To jest 
najgłówniejszym pncktem osiego rot 

porządzenia; pen Apuehtin ostatecznie 
cel awój osiągnął. 

— Di Warszawy nadeszła windo 
mośł o przerażającym wypadku pożar 
cis przez wilki 19letniego Waoława 

Mierzwińskiego, który prsed tygo- 
dniem wyjechał do krewnych na święte. 

Wypadek zdarzył się we wsi Lubień w 

guberni grodzieńskiej, nieopodal Białe- 

gostoku. Młodzieniec został napadnię- 
ty podozas przejazdki konnej. K«edy 
długo nie wracał, rarządano poazukiwa 
nia i znaleziono tylko szczątki z jeftdtoa 
i konia. & p. Mierzwiński, objawiają 
oy wielkie zdolnośoi do malarstwa, po* 
bierał w Warsa* wie lekoye z zamiarem 

wyjazdu w roku przyszłym za granicę. 
— Dragi dziennik prowinoyonalny 

w Królestwie Pola ziem skazany został 

przez rząd rosyjski na karo, równająca 
aię jego zupełnemu zniesieniu. Nie 
dawno temu „Kaliszanin” zasuspendo 
wany rostał na 8 miesięcy, obeonie po 
dobny los spotkał „Dziennik Łódzki**. 
Co niewinne to pismo, wyohodsąoe pod 
cenzurą, zawiniło, dowiemy się zapew 
ne drogą pośrednią, boć pismom war 

szewskim powodu tego ukazu podawaó 
nie wolno. 

— Biuletyn urzędowy o ruchu oho- 

leryoznych chory oh w szpitalach war- 

szawskich za ozas od 17 do 24 grudnia 
r. z. notuje, fte .ylko w szpitalu Dzie 
ciątka Jezus był jeden obory; przybył 
Uktę jeden, ale obadwaj wyzdrowieli. 
W dniu więo 24 r. z. nie było jut w 

Warszawie ani jednego chorego na oho 

rerę. („War. Dn.”) 

Z zaboru pruskiego. 

K< ścian. Towarzystwo Śpiewaków 
Polaki b „Lutnia” w Kościanie obcho- 
dziło w dn. 8 stycznia r. b. trzecią ro 

oznioą istnienia. Działalność rzeczone- 

go Towarzystwa jest tak miastu jak i 

okolioy nadto dobrze znaną, mianowicie 
wiadomem jest, te pracuje w duchu na 

rodowym i dla tego obchodzi uroozyśoie 
pamiątniejaze dnie narodowe publiczne 
mi występami. W trzecią rocznicą 
istnienia swego sprawiła „Lutnia” po- 
blioznośoi prawdziwą niespodzianką, 
przedstawiając sztuką narodową pod ty- 
tułem: „Zamek Kośoiański”. Sztuka 
ta osnuta jest na faktach historycznych, 
przypomina czasy za panowania króla 
Kaźmierza, Wtedy cała Polaka zająta 
była przez Szwedów, a jedyny wojewo- 
da ruski, Stefan Czarniecki, nie upadł- 
szy na duchu, pierwszy stawił Szwe- 
dom ozoio i tern wzniecił ducha jeezoze 
w innych obrońcach Rzeczypospolitej 
Polaki. Kośoian był wówczas świad- 
kiem tego, kiedy oblęlony został przez 
Szwedów, oswobodzenie od nich za- 

wdzięoza tylko Stef«nowi Czarnieckie- 
mu i Krysztifowi Z^gockiemu. Dziś 
zaledwie kawał pozostało muru z tak 

warownej twierdzy, jaką był Kościan, 
jest pamiątką z ubiegłych lat. W 
miejscu, gdzie stał warowny o dwóch 
wietyoach Zamek kośoizńiki, dziś tylko 
śpichlerze i atajoie; taką znaczną zmia- 
ną sprawił przebieg czasu. — Towarzy 
stwo „Lutnia” jak zawsze, tak i tą rażą 
dawało przedstawienie na cele dobro 
czynne. 

— Pan radzoa medyoynalny dr. Owo 
wioki otrzymał od Ojoa św. krzyi or- 

deru Grzegorza XVI w uznaniu zasług, 
jakie połotył około biednej dziatwy 
poznańskiej, jako kierownik i opiekun 
szpitalika dzieoiąoego. 

Ł taboru auatryaeklefgo. 

Kółks rolnicze w Galicji. Rozwój 
kółek rolniczych jeet f tktem, który bez 
najmniejszego wahanie się zaliczamy do 
pomyślnych, jeet on bowiem jednym z 

kanałów, przeprowadzających ośwutą 
w łono warstwy apołeoznej, z trudno- 

ścią i niedowierzaniem oświatą przyj- 
mującej. Wykazują one w praktyce 
korzyści oświaty, oddziaływająo na atan 

ekonomiczny małej własności, ułatwia 
jąo takowej praoą około roli za pemooą 
pouczania, jak nią z rolą obchodzić, 
atoby wydawała plon obfity i za porno 
oą pośredniczenia w nabywaniu przez 
włośoiaa narządzi poprawnych, nasion i 
nowezu. Zarządy kółek zapobiegają 
w ten apoeób liobwie, tej pladze, dziąki 
której ronefty aią proletariat wiejski tak 

atraazliwie, szkodliwie a bez ładnej 
aaotliwej kompensaty rozwijający sią w 

Galieyi. Przytem, oo jeet rówaiet ko 
rzyśoią nie małą, kółka są środkiem 
sbliftania sią i zapoznawania pumiądzy 
inteligencja a włośoiaćst wem, sblitania 
aią i zapoznawania na drodze apóleyeh 
interesów społecznych i patrjotyoznyoh. 
Dla tego tet powinszować nalety dzia 
łączom na teł drodze, którzy zrozumieli 
te w poło temu, w jakiem aią znajduje- 
my, zadanie nasze główne polega nie 
oa nastrajaniu wnretw społecznych do 
walki klasowej, ale prseoiwnie, aa go- 
dzenia ich, zbliftanin i łąezeniu w za- 

stąp y, zdolne bronić aią prseoiwko na- 

porowi nieprzyjaciela zewnętrznego 
Rozwój kółek, wedle sprawozdania To- 
warzystwa za rok obiegły, przedstawia 
się jak następuje. Kółek nowych 
przybyło 04, z dawniej załotonyob u- 

było 00, obeonie przeto fankoyonoje w 

kraju 701 kółek rolnioiych obejmują 
oyek 1 000 gmin, nie wliozająo w to 

tych, które się zawiązały w r. 1802. 
Niektóre z no woza wiązany oh kółek li 
ozę po 100, po 200 a nawet po 800 
członków. 

— We Lwowie polioya odbywała 
liozne rewizye w mieszkaniach szkolnej 
i rzemieślniczej młodziefty, poszukując 
i konfiskująo egzemplarze odezwy. 
Odezwa ta ty osy się iałoby narodowej, 
protestaoyi przeoiwko rozbiorom kraju. 
Do protestaoyi tej Austrya odnosi się 
tak sarno, jak Prusy i Moskwa. 

Ciekawy daksnsest, 
W muzeum South Kensmgton w 

Londynie znajduje się oprawiony w 

ramki i pcd szkłem zaobowany numer 

Q larterly Review” z r. 1810. To ho 
norowe miejsoe zawdzięoza ów egrsem 
plarz pisma następującemu artykuliko 
wi: Nie jesteśmy orędownikami fan- 

tastycznych projektów, które dotyczą 
lastytueyi poty tocznych. Pomysł ko 
lei ftelasnej jest praktycznie niewyko 
nalny. Myśl, te wóz parowy mete je 
ckaó dwa razy prędzej, nit nasze powo 
zy pocztowe jest równie śmieszna jak 
nieamaczna. Prędzej jut naleiałoby 
aię spodziewać, te w laboratorium arty 
Uryjskim w Woolwich przewozić nas 

będzie rakieta Congreve’a, nit lokomo- 

tywa, której bifeg ma być dwa razy 
azybaty od biegu naszyoh powozów 
poosiowych. 

ST. POPEK 

Saloon Polski 
zaopatrzony w doborowe 

WINA, 
WÓDKI 

iw I ESC PIWO 
I DOBRE CfUABA. 

Obiema Kala do poeiedzeA bezpłatni* 
Hala na 

" 

a, wesela, 

róg Front i May ul. 
CHICAGA, ILU 

Dr. Wład. Statkiewicz, 
Lekarz ze starego kraju 

z długnletoią praktyką przy szpitalach 
jak w Europie, tak i A mery ca, specjał i 
ata chorób kobiecych i dziecinnych, le 
esy z dobrym skutkiem wszelkie choro 
by zastarzałe, jak to: duszność, reuma 

tyzm, choroby gardła, piersi, Żołądka; 
ból głowy, ócz, nosa, uszu, febry, skro- 
fuły, wyrzuty oa głowie i skórze; choro- 
roby maciczne, zboczenia regularności 
białe opławy, krwotoki, niepłodność, 
boleści po połogowe i X. p. dolegliwości 
kobieoe i m ogóle wszelkie choroby mąt 
ozyzn, kobiet i dzieci — leczy prądko i 
sknteoznie. 

Lekarstwa są przyrządzane w mojem 
1 a borm tory u m, pod wyłącznym mym do- 
zorem. 

Do dokładnie (o ile motnośoi czytel 
nie) opisanego twego oierpienia dołącz 
2 cent. snaozek pocztowy, a odwrotną 
pocztą odpowiem ile bądzie trwać kora- 
oya i co bądą kosztować lekarstwa. 

Adres: 
Dr. W. Statkiewiem, 

954 Joliet 8tr. LA HALLE, 1LL. 

Poleca Rodakom swój 

T. Matuszewski, 
1229 8. Western Are. Chicago 111. 

»»'•*» 8iuo*i),m Rodakom awo}ą 

RESTAtRACYĘ I SALOON 
zaopatrzony zawsze 

w doborowe wina, wódki, cygara, świę- 
ta piwo, jako tet 

SMACZNĄ PRZEKĄSKĘ. 

2 Loty z Domem 
tanio do sprzedania w polakiem mieści* 

mGOSTYNIU” 
Mam tak te w najlepszych miejscach Loty, która postanowiłem sprzedać ni 
tej ceny i wartości. Warunków kupna 
•n ot na rlq dowiedzieć a L>r. Fr. Kkow 
•kiego, 10* W. Dirision ul. Chicago,111 
«lbo u właściciela Wład. Pomorski Go 
•tyń. P. O. Down er Grozę, Du news 
Oo. 111. 

Antoni (łroenwaid, 
668 Holt are. • Chicago 11 

PISRWaSOBZĘDNT 

8ALOON 
Doborowe Wina, Wódki I Cygara 

Kawern* Śwista I D kr* Piwo. 
Skora i r*-t«iae usługa. 

Hala do zabaw i Jldliasfi do dysposy 
oyi dla Towarzystw ̂ olakieh. 

Minwegen & Weiss Mfg£. Co., 
Fabrykanci Mebli Salonowych, 

składów kupieckich, kantcrów, półek, skrzyń do grooerni i do loda, tu las ols 
deł itd. Wszelkie zamówienia adresować naleiy: 

JfiniecfreM db If eism Mfę. Ce. 
N. W. Cor. Franklin ł Washington St. Chicago, 111._Telefon 2290. 

Polski Przedsiębiórca Pogrzebowy 
136 Chatarine Street, Philadelphim, Pm 

Poleca Szanownym Rodakom swoje przedsiębiórstwo, zaznaczając, se a 
mnie molna dostać katdego czasustóaowniepodług tyozenianajwygodniejszyok i najpyszniejazyoh karawanów, powozów, ekwipaiów, doróżków jedne i dwm- 
konnych, na pogrzeby, chrzty, przejaidiki eto. w Philadelphii jako tei i okoli- 
oyj Camden, Bndesburg, Manayunk. Zamówienie kalde uskuteoznia sią pna- ktnalnie i po cenie tak umiarkowanej, te Żaden inny przedsiębiórca pogrzebowy w całym Stanie Pensylwania tego uczynić nie jest w sunie. 

Dla biednych Polaków urządzam pogrzeby za darmo. 

F*. JVLt\ JEWSKA. 
•M lIŁWiUKGB AVE. CHICAGO, KU 

MS Mllwaak** At 

POLECA 
Wielebnemu Dorhowieóstwn, Wieleb- 
n«m Si • truta Zn konnym, Saao< >w« jm Ta- 
wyr.yr.tw m ora* cnfvj PnMiessoóci pol- aki") swój s«ład i pracownię 

Maat liotcifliifrh4 
< hnrutfwi, k* .rf ••disak, 

Roset, Pałek i Kereł aarsaał 
k«H«Klrh I t. p. 

1'trzyinujs tikże wielki wybór 
Kai uiifk, 

WeloHow t UnkłetAw 
«lln dtlewrią I chłspcśw, 

przystępujących d • pierwszej spowiadał f 
dl p*nien uw wesela, 

oraz 

KAPELUSZY DAMSKICH 
■ wjnowszej mody. 

Przyjdźcie i przekonaj -ie się, zanim 
pójdziecie gdzieindziej, 

P. MAJE WSKA, 
Ohtcac* mis ti 

Każdemu znaną 
jest z urodzajności i pięknego położenia 

Polska Kolonia 

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

Po mapy, opisy i bliższe szczegóły piszeie do: 

SŁUPECKI &CO., 
THORP, Clark Co. Wisconsin. 

CZYTAJCIE Z UWAGĄ! 
Tylko 46 minut jatdy na południe od miasta Chicago jest śliczne 

MIASTECZKO HARYEY 
Miasto HARYEY dopiero dwa lata istnieje i juś posiada 

(8^13 wielkich fabryk*®^ 
w których pracuje przeszło 3000 ludzi i coraz więcej fabryk 
budują. 7 

Pi wielkich kolei przeohodsi przez HARYEY, 70 pociągów dzienni# 
ELEKTRYCZNA KARA fatreetoar) przeohodsi przez miasto i po 

łącza dwa główne oentra fabryki elektryoznem ś w I a t łe m. miasto 
jest oświecone. 

ŻURY (seyert) i WODOCIĄGI są poprzeprowadzane; dostarczała miasta wody. Uiioe są s z e r o k i e, wysadzone drzewkami wyłotone chód- ni kam i [side walka] 
Lecz najgłówniejszą rzacą jest, to w mięśnie Harvey Jest da do D ra- 

cy i ladzie Um zarabiają od $1.50 do 4.00 dziennie. w 

W tem mieście można jeszcze kupić 
LOTY po 200 doi. i DOMKI po 1250 doi. 

na miesiąozną wypłatą. 
Kto się okupi w HARYEY ton moie byś pewles ie będzie miał stałą praeę zimą 1 latem. 

Polacy tera* najlepsza okazja, kapujcie loty póki tanie. Kto oho# nabyć 
tamą lotą w ładnem i zd rowem mieście i zabespieosyó sie aa za waz* w 

stałą pracą niech aią okupi w HARVEY. 7 * 

Tytuł własności ozjsty, abstrakt darmo. Jedioie sobie zobaczyć, jazda tam 
dotąd i napowrót darmo. Motna tam jechać w kaśdą niedziele pc ooładnł*. Po tykiety i bliższa wiadomości proszą aią zgłoeić do G e n era 1 n y o k 
Agentów: 

IV. Ir Piotrowski, 
84 — 88 LA SAL Uf AVENUK. 

Sto- piętro, Numer stancji 821. 

Jnllsa Piotrowski, 
8117 LAURELL STREET. 

oa Bridgeporcie, 
lab do naasyoh agentów: 
Józmw Nafibual««j,881 W. 17th 8t. 
Mucnn Jłkbceko, 860 Attioa Str. 
Fki.ii A oouamrowioa, 008 Nobla St 

A. J. K owa Inki, 
017 NOBLE STREET. 1 

Jon. Jlrukownkl, 
róft DICKSON i BLACŁHAWK Bk. 

lab do nusyob i^otów: 
Sta.». Piotoowmci, 807 Mil wtakaa »▼. 
Fkawk. JAGLAjfdflf Dłeksoai Hltnob* O. 
Jom Bata iifRKi.rógCtrpmtari Froei. 
I. N. Komooowoki, 8V Oarnalia UL 

I Zadań inny, opróos wyrnianiooyoh amantów lotów tyoh ipmiłit nla nota, 
G6*my <4U: 8A-II Li StlU SI. MramehOfia: 3117 LlWVi|i 117 IfMa fe 


