
wyrzekł pan jenerał — ja zaświadczę w 

9 Petersburgu, te zyn wasz jest dobrym 
patryotą polskim, ale nie eooyalistą”. 
A gdy matka okazała przestrach, wy 
wołany ostatniemi słowy, dodał: „Nie 
bójcie się — patryotysm polski nie jest 
ile widziany w Petersburga”. 

Jak pogodzić po wy tej przytoczone 
ełowa z prześladowaniami polskości na 

katdym kroku? 
— Nacięło i k straty ziemskiej, po- 

wiata Łęczyckiego, przy aresztował w 

Częstochowie, iłyooago rozbójnika 
Mielczarka, który przez kilka lat był 
postrachem okolicy i dopoazozał się oią- 
głych napadów na dwory i plebanie. 
Na ozele bandy, uzbrojonej w rewolwe- 

ry i sztylety, obrabował samotny pałac 
p. Wętyka, następnie dwór pafistwa 
Pędzi okioh w Domaradzy nie. Odzna- 
czał się przytem kwioierozośoią i zabił 
klika osób. 

Pod silną eskortą odstawiono go do 

Warszawy i osadzono w więzienia śled- 
cze m. 

— Z Petersburga donoszą te stara 

nia podjęte o uzyskanie pozwolenia na 

urządzenie w Warszawie wielkiej wy- 
stawy przemysłowej, nie odniosą potą- 
danego skutku, deoyzya wypadnie od- 
mownie. 

— Warszawa. Pan Mendełeohn, po- 
siadający bardzo oenną galeryę obra- 
zów, postanowił wystać swe zbiory na 

wystawę do Chioago. 
— W skutek raportu psliomajatra 

Kleigelsa, jenerał Horko kazał zam- 

knąć szkołę froeblowską przy ulioy 
Marszałkowskiej, zostającą pod kierun- 
kiem pani Wilskiej. 

W szkółoe tej, jak twierdzi generał 
Hurko, odbywała się niedozwolona nau- 

ka czytania i pisania na tej zasadzie 
szkółkę zamknięto. 

Z zaboru pruzkiego. 

Ksiądz dziekan Woliński, proboszcz 
iw. Wojciecha w Poznaniu odebrał na 

swój wniosek o zaprowadzenie polskie- 
go języka wykładowego w nauce religii 
w szkole we Winiaraoh, następuj ąoą 
odpowiedź od królewskiej Rejenoyi, 
którą niiej podajemy: 

Rejenoya. 
Oddział dla spraw koioielnyeh 

i szkólnyoh w Poznaniu. 
Na przedłotenie z dnia 27 czerwca 

1892 roku, donosimy Przewielebnemu 
księdzu Dziekanowi najuniżeniej, Ze 
wedle wyniku odbytej na dniu 21 lute 

go r. b. we Winiaraoh rewizyi, doszli- 

śmy do przekonania, Ze osęśó dzieci 

ohodząoyoh do najniższego i środkowe- 

go oddziału, nie zupełnie jeszcze nabyły 
biegłośoi w uZywaniu niemieokiego ję 
syka, ateby mogły z dobrem zrozumie- 
niem brać udział w nauoe religii, wy kła 

danej w tym języku. 
Zarządziliśmy przeto, te z początkiem 

nęwego roku szkólnego uczniowie naj 
niższego, jako teZ pierwszy rocznik 

środkowego udziału naukę religii we 

Winiaraoh pobierać mają w języku pol- 
skim. Po rozszerzeniu zakładu do ozte- 

Toklasowego systemu, pobierać będą 
uozniowie obydwóob najn^asyoh (iy i 

III) klas naukę religii w polskim języ- 
ku. Reszta uczniów we Winiaraoh 
umie tyle po niemieoku, Ze u niob oo do 
nauki religii nie potrzebuje nastąpić 
zmiana obeonego stanu rseosy. 

Rozporządzeniem tern a wy tamy un 

Mm wniosek W go księdza Dziekana a 

dnia 20 paidziernika 1802 r. o aapro 
wad sani* polskiego śpiewa kośoielnsgo 
u załatwiony. 

— Pewnego ohłopoa szkolnego ma 

•Jetyoaoh obciął dnie 1 Maron a rena w 

pomieszaaniu aresztować polisy ant i 

odprowadzić do szkoły. Chłopinę, któ- 
ry jeszcze latał w łótku, wystnsaooy 
widokiem policjanta, raaoił alg a tóftke 
ku okna, któcem bez nsmysła wyżko 
ożył i III pietra. Motoa sobie wysta 
wić zadziwienie wystraszonej tym wi- 
dokiem rodziny i policjanta, gdy wyj- 
rzawszy oknem spostraeiooo ehłopaka 
ze zdrowami osłonkami uciekającego 
ulicą. Dnia następnego jednakie nie 

minął go los odprowadzenia do szkoły 
przez policjanta. 

— Koło polskie podało do leski mar 

szalka sejmu praskiego izby deputowa- 
nych wniosek następujący: 

„Do ustnego ipnwoidtait ■ obrad 

komisji kulon i**oyjn*j Pni* Zscho 
daioh i W. Ki. Poznańskiego i do m* 

moryała na rok 1802, prs*dłoion*go 
itbie w myśl prawo » doi* 28 kwietnia 
1886 r. Nr. 84 Drakdw, II. 

Isb* po*»l*k* zechce aoh walić przy- 
jęci* następojęoej razolaoyi: 

Królewski rząd upruu się o przędło 
teoie m j mówi jak n*jry*hl*j — o i U 
moftnoiei jeezoz* w bieśęeej seayi — 

projektu do prawa w oalu s niesienia 

oatawj o kolooizaoyi niemieckiej dla 
Prua Zaohodaiob, W. K>. Poznańskiego 
s dnia 20 kwietaia 1880 r. 

Leon Ciarlińaki. 
Wład. Brodoioki. Stefan Cegielski. 
Dr. Jnl. Cbełmioki. Ka. Zda. Caarto- 
ryaki. Ka. prałat dr. Jatdaewaki.. Jó 
*ef Grabski. Stan. Motty. Ka. kac. 
Neubauer. Ka. lio. Radiiejewaki. 
St. Rotańaki. Karol Sosanieoki. 
Snoeder. Dr. Henryk Sznman. Dr. 

Jan Żółto weki". 

B ubtro 

Komitet ipremdMiiii zwłok i. p. 
Teofila Lenartowicza odbył dnia Igo 
Marca rb. o godzin!* 5t*j posiedzenie 
na którym przewodniczący dr. Aanyk 
zdał aprawą z podróZy depntacyi do 
Lwowa: Namiestnik oświadczył, te 

przeciw złotemu zwłok poety w kryp- 
cie na Skało* nie zachodzi Żadna prze 
•skoda. Wobec tego Komitet posta- 
nowił zrobić podani* do o. k. Namie- 
stnictwa o udzielenie pozwolenia utną 
dowego, uwiadomić Radą m. Lwowa 
pismem na rąee prezydenta Moohna 
ckiego o uohwale złotenia zwłok w gro- 
bie saałutonych, zawiadomić rodziną o 

uchwale Komitetu z prośbą by zwłoki 
do maja mogły we Florencji pozostać, 
poniewat woześniej trudno bądzie po- 
grzeb doprowadzić do skutku, porozu- 
mieć sią s Przeorem OO. Paulinów co 

do pozwolenia utycia krypty, wreszcie 
zapytać Wydział Krajowy, czy zamie- 
rza pogrzeb urządzić kosztem kraju. 

— „Narodna Czasopyś:' donosi, to 

roiądsy włoioianami Rusinami w okoli- 
cy Przemyśla objawił sią nadzwyozajny 
ruch nmyatowy, i starzy i młodsi garną 
aią do Towarzystwa oświaty. Wa wsi 
Małkowioe zamierzają wystawić dcm 
na czytelnią, oraz na pomieszczenie 
sklepu. W tej tak walnej sprawie 
równie i ks. • Adam Sapieha bierze u- 

dział, ofiarując materyalną pomoc. 
Taką samą czytelnią i sklep zakładają 
sami włościanie we wai Pozdeczi, za 

inicjatywą K. Szwedzińakiego patryoty 
rusiAskiego. 

— W Borstcsowie za inicjatywą p. 
Norberta Okotowieża zawiązał sią od- 

ział Towarzystwa Rodzina, mający aa 

oelu ubezpieczanie ofioyalistów pry- 
watny oh w tamtejszej okolicy. Wnet 
tal przystąpili do Rodziny cfioyaliśoi 
ordynaokioh dóbr Czarkowakioh Gole* 
jowskioh. 

— Przed 15 Uty uoiekł z Krakowa 
Sani Moamf — sprzeniewierzywszy 
a wojem u pry a oy palowi 500 marek, któ- 
ra poałuiyły ma na opędzenie kosztów 
podróty do Ameryki. Zbiegły Moeraer 
ohcąc is pomnieć zupaloia o Europie, 
przyjął obywataiatwo amerykańskie — i 
pod opieką obywatelstwa Stanów przy- 
był do Krakowa. 

Ta jednak nie zapomniano o niedo- 
szłym syna Marsa (gdyi Moeraer aoiekł 
przed powinnością wojskową) i pomimo 
wykazania sią swojego obywatelstwa z 

drogiej półkuli Mr. Charles Marny zo- 
stał wsadzony do aresztu pod telegraf, 
zkąd oddany będzie władzom sądowym. 

— Poseł do rady państwa Stanisław 
Szozepanowski nabywszy kopalnie wą- 
gla na Pokaoiu uzyskał od rsąda poz- 
wolenie na poszukiwanie węgla na ob- 
■arze 80 kilometrów. O baonie dwie 
kopalnie są w ruchu, które dają co- 

dziennie od 8—10 wagonów węgła 
wybornego gatunku. Kopalnią mu- 

szyńską połączono jut koleją telasoą 
ze staeyą Sopów, na ukończeniu zaś 
jest koiej mająca połąosyó drugą ko- 
palnią w Nowosielioy se staeyą Wydy- 
nów. Górników liczą obie kopalnie 
około 200. P. Szozepanowski zbudo- 
wał 80 domów dla robotników, a dzięki 
staraniom msłtooki p. Szesepanowskie 
go powstała i szkółka ludowa dla dzieci 
tych te. Pokłady węgla nadzwyczaj 
obfite, przedstawiają motnośó eksploa- 
towania tegot co najmniej lat piąćdsie- 
siąt. 

— Galicyjski Mjm swołaoy zostania 
na kwiaoiafi. Sasya U rozpooznie sią 
miedzy 12 a 18 kwialnia. 

— W sprawia amigracyi włościan do 
Roayi zamieszcza „Ga*. Lwowska” na- 

stąpująoy komunikat: 
nW sprawia taj, tyła douioałaj dla 

naszego kraju, która osły naas ogół tak 
ftywo intaresuja, otrzymujamy ditś 
śoiśla autantyosna a niazmiarnia watne 

wiadomości, która my apiaazymy po- 
dzielić sit * naszymi ozytalnikami. 

W skutak kroków przaz rząd przed* 
siąwsiątyab, rząd rosyjski złotył stano- 
wcza oświadczania, ta ais ma w ca la na- 

miaru odziałaś grantów amigrającym 
włościanom, śa przeciwnie wydał pole- 
cania swoim orsądom granicznym, aby 

wzbraniały wstępu w grioiea pańatwa 
rosyjskiego tło mnie zgłaszającym aią 
wyohodloom i to przejście granicy tym 
tylko na zarobek idącym włościanom 
dozwolone byś moto, którzy zaopatrzę 
ni bądą w legalne paszporty. 

Kosyjskie urzędy granicząc oraz 

konsulaty rosyjski* w Brodaoh i Czer 
niowosch otrzymały równie! polecenie 
uwiadamiać o poczynionych w tym da- 
chu zarządzeniaoh tyoh wazyatkioh, 
którzy by tif do tyoh konsulatów w za- 

miarze emigrowania zgłaszali. 
Dowodem ii rząd rosyjski oświadcze- 

nie powyiau istotnie urzsetywistnić 
postanowił, jest to, ii wedle autenty- 
cznych doniesiefi s Bukowiny, a miano- 
wicie s Koomania, graniu rosyjska zo- 

stała jui tam zamknifta, a władze gra 
niozne zgłaszających sią wychodźców 
odsyłają napo wrót. Nadto faktem jest, 
ii kapitan straty nadgranicznej rosyj- 
skiej zawezwał w poozątkaok bieiąoego 
mUsiąu naczelnika gminy Onnth i w 

obecności dwóch strainików skarbo 
wyek oświadczył ma, ił Miiymł z ko- 
■Madj ewej to legraftnino poUoonio, 
aby pooząwozy od 0 lutego rb. nikogo 
nio pmpauoui przez granicą bor le- 
galnego paszportu, przy esom zawiado 
mil, to wazyscy wjohodźoy, znajdujący 
^ oboonio w Roayi, o nio mający paas 
portów, mają by6 u granicą austrya 
oką , atupaaom” odeałani. Rzeozywi- 
śoia toł jut 9 lutego czterech wyohodi 
ców s Ouut^ atrmt graniczna roayjaka, 
zawróciła, groftąo im strzelaniem. 

Prezydyum namiestnictwa otrzymaw- 
■«j powytaze autentyczne informacje, 
natychmiast poczyniło odpowiednia za- 

rządzenia, a to w drodze starostw, władz 
doohownyoh i naozelnikdw gmin, aby 
oałą ludność kraju naszego o tym stanie 
raeozy zawiadomić, a przedewszystkiem 
to przedstawić włościanom, te rząd ro- 

syjski tednyoh gruntów emigrującym 
nadawać nie bądzie i te nawet oi, któ- 
rzy w paazporta wychodioze są zaopa 
trzcni, nie mogą liczyć na otrzymanie 
gruntów w Rosyi. 

W obeo tak stanowczego rozwiania 
r ludnych nadział, .sprawą emigracji 
włościan, od rokn tak bardzo zajmująoa 
umjełj, mottu uwalać sa ukończoną w 

sposób atanowozy i dla kraju aaszego 
potądany.” 

— W Kołomyi podezaa obecnej ka- 
denoyi sądów przysięgłych sądzono 
sprawą łyda z Zabłotowa za zabicia 
chłopa luaznią. Sądziowia po przepro- 
wadzonej rozprawia skazali łyda tylko 
za obrazą chłopa na dobą arasztu. Po 
odaiedzeniu kary, lyd pozostał jednak 
w wiązieniu. sąd zal sędziom prsysią- 
głym wytoczył prooes karny, gdyi za- 

chodzi podajrsanie, la ich przekupiono. 
— Lwów. Doia 18 b. m. jako w 

420 rocznicy urodzin Mikołaja Koperni- 
ka, odbył aią w auli politechniki wie- 
czorek muzykalno wokalny, urządzony 
staraniem wydziału To w. bratniej po- 
mocy iłaohaozdw politechniki. Arty 
atyozne kierownictwo objął p. Wład. 
Wazelaosy flaki. 

— Gmina miasta Lwowa otrzymała 
konoeayą na zakład do wytwarzania 
światła elektryoznego i siły. 

— Znany fundator, dobroosyfloa 
oierpiąoyoh, p. Antoki Bilifiaki złoiył 
w dniu 26 z. m. na rąoe prezydenta 
miasta p. Mochnackiego na dalsze upo- 
aalenie zw>j wielkiej fandaoyi (zakładu 
dla nienleokaloyob) kwotą 40.000 rubli, 
oraz 1000 rubli aa otrzymanie grobow- 
ca rodziny Antoniego Bili flak i^o. Za 
kład nienleczalnyek wy zdrowieć oów 

jeat jut prawie w zupełności wykończo- 
ny i po wewnątrzem urządzeniu, które 
niebawem nastąpi bądsie otwarty. 

— Jdnf Zifttnid, loioian 2 patka 
•tnelodw pisssyoh wojsk polski oh s 

1821 rn urodzony w roku 1806, smsrt w 

Krakowi* doi* 27 lutego. Pookowsni* 
■wtok do wspOłoogo grobu wouranów 
* toku 1881 odbyło doi* Igo marom 

w* irodq o godzinie 8 popołudnia s do- 
ma pod L 27 przy alioy Lubios. 

— Zbmraiosysam, jeden t nmjwi*k- 
ocyoh w naszym krają prywmtayob kia- 
osów siemskioh, dotychczas własnott 
ksifftnoj d* Ligne, ma ntobawom w dro- 
da* kopna praojM w ryoe konsorcjum 
obywatelskiego.' 

— Zamiast wMn na trumuy śp. ka. 
Karola Tobi saska ałotyły nanosy oia) ki 
(V klasowej szkoły tefiskiaj prsy ni 
Wydziału krajowsgo kwotą 14 słr. i 
ofiarowały ją na rzecz katol .oklej o- 

ohrooki w Caarniowoaeb. 
— W ostatnich dniach aa koarorą 

auatryaeką w Nowoaialy, włada* rosyj 
akia odstawiły przymusowo flO włośoian 
bnkowiiakieh a pomiąday tych, oo wy* 
amigrowali atąd do Roayi w linia a 

roku* Aoatryaoki koaaiaoryat 
graoiosny odabrał wycboJfeów 1 oda- 

atał do gnio prsynaletnofei. Tak koó- 
•*J «ą obiaeanj raj moskiewski 

— „N. Raf.” donosi, te w sputcitaie 
po Kraszewskim który tył w serdecznej 
prsyjaioi s Looartowiosoa, pozostało 
par^ rzeib oryginalnych jago dłuta. 
Dzieła te wras s ionomi tbiorami i bi 
blioteką ip. Krassowskiego, dotąd nis 
sprzedaną, przechowywane bjły u p, 
Adama Miłassewskiego. Byłoby wisior 
potądanem, aby drogie w oosaoh ogółu 
w^tktfw pamiątki po maaowieokim 
liraiku mogły snaletć umiesseseoie w 

Muasum narodowem. Paci Bronisława 
Leoartowiesowa posiada również wiele 
listów prywatnyeh ip. Le narto wiozą, sa 

wierająoyoh okolicsnośeiowe utwory 
pootyokie. Listy owe — nie teras ja- 
“«*• — *• wzglądów rodzinny oh, leot 
pólaiej prsekazaie soataną do sbioców 
pabliosnyoh. 

Jóiefiitenner €•, 
5S€ Noble wl. ChiemgoylU. 

8kkd ujltpotgo gatunku 

WĘGLI orać DBIKWi 
po oenaeh moiliwie najUAaayah. 

DZIECI LE ZT W CZASIE 10 14 DNI, 
BTAK3ZTCH LECZY W 1-1 MIESIĘCY, 

PMJNI ola poooai 
tetejch kasztów. Knracjrs bezplaczns, bas KBffliWS&r&SrS&T 

UMa toapiatal* Uv4zlay iod 10 ruto do 6 ro połśd. 
Dr. JL. Zj. do flouołi*t 

PUlwMcyickfc«r*iTlwiWB*ld’g. Chicago. 

Anton? Listewnik, 
589 DicŁton 8tr. Chicago, TU 

poląra ■■ńl 

ALOON POLSKI 
it w waielkia gatunki wódki 
doborowych cygar. 

Dnewcięta 
n a familii ■■■nhadAliih jako 

Snopy mogy dać 
L. SAWICKA, 

Chicaco. III 

Józef Kociszewski, 
798-800 8. Amhlmnd iw. 

pomiędzy 17-tą i 18tą alloą. 

Twardych i Mi^kkioh 

WęgliiDrzewa 
po cenach nader nmiarko waaych. 

Zamówieni* przyjmuje Ukto listownie 
wykonywa w jak nąfkrótosyai warte 

JAN PIOTROWSKI, 
•f I. CumI Itr. Chl«ac*,lll 

naprzeciw Union Depot 
Poleoe względom 8z. Rodaków zwój 

HOTEL I m 1ŁOOIT. 

W. BŁ0MIU8KA, 
171 lihnłtM In., CHIOAGC 

itn lak i fl—nmijw 
Polakom mój okład f m 

go ptaki CHORĄGWI, fil 
ODZNAKI.BOOnr.BZRŁAi PAK 
KI 

i wjkooajo taknn obotelanki Jak m) 
ponktamlnioj i najawniwuiiej,bopn* 
oAmnaioi* lot praktyki, sfotytam do 
wody m«j crfonoioi. 

W. 8ŁOMINBKA, 
oo AT«.,Cfel«a(», II VT»WI«i 

UKŁAD 
Maszyn do Szycia 

ROZMAITEGO GATUNKU 

pe uilaliujeh Misek 
ty OWj, igły i etfAoi ouiyn m 

uww u mnio di ikładain, 
Rmmoy* wykony wam prędko, <k> 

bran i Unio. 

J, MARSON. 
mr 611 190BŁB ULICA 

pnmiwłw* mówi I HcmdUruL 

TOW. POLEK 
GwIamU Ewjflęstwi 

Pami R Ijaehartt dkr. 
686 N. Ashland ObiMfo, Ul 

Mlnwegen Sc Weiss Hfg. C©., 
Fabrykanci Mebli Salonowych, ■Widdw P«*»k, tkrayfi do grooorni fdo loda, doł itd. idwionia a dr—owid naloty: 

iT<N«Mfen « Weiss Mfę. Co. 
N. W. Oor. Franklin A Washington St. Chicago, 111_Telefon 2290. 

— IJ.W 
rowotm Szanownej Publiczności polskiej moje osławi. Spod siewem sie. •e Szanowni Rodaoy swei iyczliwośoi minie odmówią . 

zapewniam te bielizna Wuu wypraną bądsie zawsze jak najstaranniej. 
7 

-WŁ MILBWCZTR, 
1 CHICAGO. IŁŁ. •II Heble r4| s< 

Polski Przedsiębiórca Pogrzebowy 
lae Chutarine Street, PHUadelpHi«, J*o 

Poleca Ssanownym Rodakom swoje pnedsiąbiórstwo, ł»«na*eajtry ae innie moina dostać k.tdego czasu atóeownłe podług tyczenia naj wy godnie jssyek i najpyssniejssych karawanów, powozów, ekwipatów, dorólków jednTfdwT 
J Msnayonk. Zamówienie katde uskutecznia dą pun- ktualnie i po oenie tak umiarkowanej, te tadeo inny przedsiębiórca pogrzebowy w oałym Stanie Pensylwania tego uczynić nie jest wystanie. 

Dla biednych Polaków nwądzam pogrzeby za darmo. 

MAJEWSKA, 
CHICAM, III 

__ POLECA 
Wielebnemu Duchowieństwu, Wieleb- 
“®m Siostrom Zakonnym, Szanownym To- 
warzj>tw> m oru całej Publiczaóir nol- •kioj swój skład i pracownię 
_Katdelaych, Chorągwi, Misrf »diaak, **•■•*» P*łek • Beret earsiał 

kowialrh I t. p. 

Utrzymuje takie wielki wybór 
__ Ksieaek, 
Weissów I Bukietów 

d|* <»ie*eią*. I ehłepeów, 
przystępujących do pierwsaej spowiad i 

dla panien na wesel*, 
oraz 

KAPELUSZY DAMSKICH 
tajno w siej mody. 

Przyjdxci« i przekonajcie się, 
ijdsiecie gdzieindziej, 

P. MAJE W8KA, 
pó. 

Oh 

Każdemu znaną 
jest z urodzajności i pięknego położenia 

Polska Kolonia 

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

Po mapy, opisy i bliisze szczegóły piszeie do: 

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

CZYTAJCIE Z UWAGA! 
Tylko 46 minut jasdy na południe od miasta Chicago jest iliotn* 

MIASTECZKO HARYEY 
Miasto HARYEY dopiero dwa lata istnieje i juś posiada 

10^13 wielkich fabryk^^f 
w których pracuje pnesało 8000 ludai i coraz więcej fabryk 
buduję. 9 

Pięó wielkich kolei przechodzi ptwi HARYEY, 70 pociągów dzienni* 
ELEKTRYCZNA KARA (streetoar) przechodzi przez miasto i do 

łącza dwa główno oentra fabryki oloktryosnem światło w mimie 
jest oświeoon*. 

ŻURY (aorora) i WODOCIĄGI aąpnrfwwn■ dootaioosfe 

■ijrt® ^jj^Ulioa *ą • * * r o k i a, wysadzono drzewkami wyfosooe ehoS 
Looz najgłówniejszą rzaoą ioot, to w mieści* Harrer Jest ŚaŚO ara. 

ey i ludne tom sarabłoją od il.ftO do 4.00 dziennie. 

W tem mieście można jeszcze kupić 
lOO doi. 1 

no miesiąosną wypłatą. 
Kto ślę okapi w HARYEY ton może byó pewien 

*o będile nalał stałą pracę simą I latom! 
Polacy teraz najlepsza okazy a, knpnjoio loty póki tanio. Kto ohoo -W 

tanią lotą w lodnoas i ad rowom mieście i zabezpieczyć m* oa- 

ztałą pracą nieoh sią oknpi w HARVEY. 

Ty tał własności ozyzty, abstrakt darmo. Jedźcie sobie zobaczyć, jazda tom 
dotąd i nspowrót darmo. Motns tom jechać w katdą niedzielą po południa. 

Po tyzioty i blitzzo wiadomośoi proszą ną zgłosić do Gonoralnyoh 
Agontó w: 

9. Ł. Piotrowski, 
84 — 86 LA 8ALLK AYENUK 

6«*- piftro, Num« »uneri 621. 

JiIUh Piotrowski, 
8117 LAURELL STREET. 

A. A. Kowalski, 
017 NOBLE STREET, 

Aon. Krakowski, 
i** DICKSON I BLAOKHAWK 8k 

Zmdm Inny, opróes wymionion jeb igwtAw lotów tyeb ipnndnó niw mu, 

G6mt* ofU: 14*16 li tlili SI. Brm*ehOfi$-. SI 17 iMHI 917 MM*, 


