
'Wniosek Kris polskiego 
prted forum Iiby deputowanych. 

Po zdaniu sprawy z czynności 
komisyi kolonizaoyjnej przez re- 

ferenta komisyi budietowej, br. 
Minnegerode, zabrał głoa prezes 
Koła polskiego, p. Leon Czarliń- 
ski, by uzasadnić wniosek Koła 
polskiego. 

Szanowny mówca zaznaczył, Ae 
ustawa o kolonizacji jest koroną 
wszystkich rozporządzeń, skiero- 
wanych przeciw Polakom i oprócz 
popierania niemczyzny ma zara- 
zem na celu popieranie prote- 
stantyzmu, jakkolwiek rząd temu 
zaprzecza. Komisy a kolonisacyj- 
ma, którą otworzono ua podsta- 
wie tej ustawy, jest instytucją 
wspomagającą zbankrutowanych 
Niemców. (Ohol na prawicy; 
przy ty kiwanie na ławach pol- 
skich.) Z przeprowadzenia usta- 
wy kolonizaoyjnej właściwie nikt 
nie jest zadowolony: ani Polacy, 
ani Niemcy, ani koloniści. Niem- 
cy nie są zadowoleni, poniewai 
nie kupuje się dość duio włości 
a koloniści dla tego, poniewai 
zakupione dobra nie zawsze od- 
powiadają ich iyczeniom. Zado- 
woleni są tylko członkowie wy- 
brani do komisyi kolonizaoyjnej. 
(Wesołość). Koło polskie sądzi 
przeto, ii me najgorarą Izbie 
wyświadcza przysługę, jeżeli wnosi 
o zniesienie chybionej tej usta- 

wy, Szanowny mówca oświadcza, 
iż nie chce wnikać w szczegóły 
memoryału. Tenże wykazuje, że 
cała ustawa kolonizacyjna wy- 
chodzi z fałszywego, ekonomi* 
cznego założenia i że aparat 
administracyjny jest ciężki. Tak- 
że pod względem agrarnym i 

socyalno-politycznym jest ustawa 
chybioną. Już polityczna jej 
tendencya sprawia, ie o racyo- 
nalnej wewnętrznej kolouizacyi 
mowy być nie może. Osiedlania 
się stałego robotników nie ma 
ani śladu. Przeciwnie wskutek 
wykluczania polskiego robotnika 
pozostaje ciągły brak sił robo- 
czych, a polscy robotnicy coraz 

bardziej ciscą się do miast. Że 
się Polaków wyklucza od naby- 
wania wedle możności parcel, 
j?st wielkim błędem. Rosyaoie 
okazują s'.ę bardza pojętnymi 
uczniami. Nie ustanowili oni 
wprawdzie 100 milionowego fun- 
duszu, lecz teraz w ten sam spo- 
sób występują w obec Niemców, 
jak ci ostatni w obec Polaków. 
W obec polityki antypolskiej, za- 

inaugurowanej przez ks, Bismar- 
cka, nie powinni Niemcy skarżyć 
się na to traktowanie ze strony 
rosyjskiej. W końcu szanowny 
mówca ras jeszcze polecił przy 
jęcie wniosku Koła polskiego. 

•»r«wa4seal« iwUk Laaarl*. 
wlesa. 

Krakowska „Nowa Reforma” donosi: 
W sprawia sprowadzenia zwłok Teo- 

fila Lenartowiozą odojło sią poaiadze 
nia krakowskiego komitatu obywatel 

n* którem postanowiono: 1) 
Zawiadomm5 reprezentacja m. Lwowa, 
U skntkiam otrzymanego zezwolenia od 
JE. namiestnika, na złoSenie zwłok 
Teofila Lenarto wiozą w grobie zasłuio- 
nyoh oa Bkałoe, komitet łąoznie z ro- 

dziną poety dątyć hądzie do a rzeczy 
wista lenia tej myśli. 2) Porozumieć 
sią z rodziną oo do terminu przewiezie- 
nia zwłok, oo według przypuszczał! na 

stąpićby powinno w drugiej • połowie 
maja b. r. 8) Porozumieć nią z kon- 
wentem OO. Paulinów, jako właloioieli 
krypty zaałuionyoh. 4) Odnieść aią do 
Wydziału krajowego z zapytaniem ozy nie uzna za stosowne, aby ozynność 
przewiezienia i słośenia zwłok Leoarto 
wieża w grobie zaałutooyoh miała ee- 
obą akoyi krajowej i imieniem kraju do 
konaną została. PrzyohyIna odpowiedź 
Wydziału krajowego nie powinnaby 
powstrzymać od akładek na ten cel, 
koszt bowiem ostatniego hołdu dla pa 
miąe* pieśniarza powinienby być pokry 

tym ofiarnością publiesną. 6) Ze 

względu, ii dotychezasowe zezwolenie 
JE. MnlMtnikł na przewiezienie zwłok 

poety ndzielonem zostało ustnie, posta- 
nowiono odnieść się s prośbą o urzędo- 
we zezwolenie. 0) Poruszoną równie! 

została kwesty a powiększenia liozby 
członków komitetu, sprawę tę wszak- 
to odroczono ai do utrzymania odpo- 
wiedzi od Wydziału krajowego. 

Spadek pa Leurlewleia. 
Lenartowicz ma kilka tomów poezyi 

oiewydanyoh 1 wiała drobnych płasko- 
rzeźb, jeszcze nieodlanym w brońcie. 
Te rzeczy, jak i 7000 lirów, słoiooe w 

kecie oszczędności zapisał siostraefioowi 

swojemu adw. Stanisławowi Leszczy fi 
skiemu w Warszawie, ksiątki bibliotaoa 

polskiej w Rzymie, garderobę i 100 li- 
rów biednemu emigrantowi w Paryża, 
Teleszewiozowi; umeblowanie pokoju i 
100 lirów atuiąoej Joannie. Opiekunem 
pozostałości poety jest rówieśnik jego 
tyjęoy we Fiorenoyi, Kajetan Ostoja- 
C body lak'. 

N««f uwM, 
według wzoru angielskiego, utworzył 
sią w Pary tu dla kobiet. Wymagania 
tego zawodu akrom na. dystyngowana 
powierzchowność i gustowna tualeta —« 

a obowiązki jago nader łatwa do wy* 
konania. Polegają oua po proatu na 

spądsaniu kilku godzin dziennie w 

omnibusie, lub .w wagonie kolejowym, 
albo tai na ławoe w parku licznie zwie* 

dzacya, wreszcie w salaoh poczekał* 
nyoh na dworeaoh, w kawiarnyoh itp., 
czy taj ąo pozornie Z wielkiem zająoiem 
gazetą. Jest to nowy rodzaj reklamy. 
Niechybnie bowiem w tekiem razie są- 
siad osy sąsiadka rzuoi okiem na pismo, 
które osytelniozka tak trzyma, aby ty* 
tul był jak najwidoczniejszy — a spot 

I kawssy w krótkim przeciągu ozasu ze 

l sześć dystyngowanych dam satopionyob 
w czytaniu danego pisma, zaciekawiony 
osy zaciekawiona postanawia je zaabo- 
nować. Kilka pism, nie oofsjąoych sią 
przed iadnemi kosztami dla zareklamo- 
wania sią, zamierza nawet z nastaniem 

pory odpowiedniej wysłać takie „osy* 
telmozki” do modnych kąpieli mor- 

skich. 

Wistraakl maJpląkaUeJsmjreh 
k«M«t 

znajdować się będą w szeregu okazów 

zamieszczonych na wystawie powsze- 
chnej w Chicago. Na pcmysi tan wpadł 
jeden a mieszkafioów tegot miaata i ro- 

zesłał do wszystkich wybitniejszych fo- 

tografów koli ziemskiej okólnik z prośbą 
o nadesłanie, w zamian za wysokie wy 
nagrodzenie kopij najpiękniejszych fj- 
tografij damskich jakie zdejmowali. 
Projektoiawoa zamierza następnie zro- 

bić z nich wizerunki naturalnej wielko- 
ści i utworzyć w ten sposób galeryą 
wszechświatowy oh piękności. 

W|**ka cena. węgli. 
Rozsądne gospodynie po osłym krają 

i powiększającym «ię przestrachem pa- 
trzą na ozynnośoi trustu węglowego. 
Dwadzieloia i piąć lub piąćdsieeiąt cen- 
tów wiąoej na toną wągli oznaczą bar 
dso znaczny dodatek do roosnyoh wy- 
datków gospodarskich. Obawiamy sią 
*tcM, te te damy za nadto uwagi zwra- 

cają na zły rodzaj opala. Utrzymanie 
krwi oiala w ozyetym i bogatym stanie 
jest najlepszym sposobem obywania sią 
przez tyle wągli, gdyt krew jest ty- 
ciem oiala, jego oieptem i odnowicie 
lem. Mniejsza o to, jak drogie bądą 
wągle, zawsze jest mUem wiedzieć, to 
weiąt motacie dostać Dr. Piotra Go 
moao, która jest w utywaniu przeszło 
100 lat, aby oozyloić i odnowić waszą 
krew i to za małym kosztem, jetoli 
zwrócimy uwagą na jego przymioty. Nie jest to lekarstwo apteosne, lecz 
motoa go nabyć tylko od miejscowych 
*zoz*gółowyoh agentów. Napissołe 
słowo do Dr. Peter Fahrney, 112 8. 
Hoyne ar. który wam mole wszystko o 
tern opowiedzieć. 

Ba>l! Ba>l! Bal! 
Towarzystwo 

Synów Boskiej Wolności 
pod opiską Iw. Kazimierza Kr. P. 

Grapa 82 Zw. N. P. 
w Buffalo, S, v. 

na pamiątką óśmioletniego istnienia u 
rządza Bal w Poniedziałek dnia 

8 oo KWIETNIA 1898. 
Do licznego udziału uprzejmie zaprasza 

KoMrrsT. 

TC ®OBIE 2YCZY swoieh kre 
wnych lab przyjaoiół z Eu 

fupy do Amerrki Iprowadzić linią okrą 
tową przez Hamburg, Breaaen, Ant- 
werptą, Rotterdam, Amsterdam, 
Sacsecin, do New Yorku, Philadelphii, 
Baltimore, Montreal i L d., niech sią zgłosi do głównego agenta na wszyst- kie linie okrątowa: 

H. G. C. SCHMIDT, 
Winona, Minn—ota. 

-LECZY- 

REUMATYZM, 
Przyekrzypnięcia, 
Ból zębów, 
Oparzeliznę, 

NEURALGIĘ, 
Nadwerężenie, 
Wywichnięcia, 
Odmrożenie, 
Boleści w biodrach. 

Boleści w Krzyżach. 

BfcUarTHEL 
prmdwko wm»IHm chorobom 

Piersi, Ploe I C4 ar cl ta. 

Tjlko w oryginalnych paczkach. 
Ceaa 
Ceaa 
Ceu 

Ccal. 
Cent. 
Caat. 

T. Matuszewski, 
1229 S. Western Are. Chicago III. 

polrca Biuowija Rodakom rwo] 

Boarding* House, 
RESTAURACJE I SALOM 

zaopatrzony zawsze 

w doborowe wina, wódki, cygara, świa- 
ta piwo, jako tat 

SMACZNĄ PRZEKĄSKĘ. 

Dr- Bonker’a 
STRUP PIERSIOWY 

skuteczne lekarstwo o a 

tasltklsaie, kauel I weselkle 
eksrskt płac I fsr4ls. 

Pieniądze swraoamy jefteiiby nie pomo- gło. Flaszeoiką aa próbą dajemy darmo. 
Załączcie $1.00 w liioie, a wyssiemy 

Wam rmeczoay Syrup do jskiegobądi 
miejsca. 

J,H.Xeiou)8ki 
fabrykant. 

708 MILWAUKEE AYENUE 708 
Chicago, UL 

NASTĘPUJĄCE GRUNTA *ą do 
-Li sprseuania: 
LOTA i DOM na Hilt aro $8700. 
LOTA i DOM na Wabaah ara $2000. 
LOTA i DOM na North ara $2800. 
LOTA i DOM na CornaJia ni. $8800. 
NA SPRZEDAŻ LOTY w Hammond, 
Waat Pullman i Cra^in. Codziaonia 
wolna Kkakuraya na loty. • 

GROCERNIA I BUTCHER SHOP 
jaat na aprsadat. 
SPRZEDAJE Karty Okrętowa. 

Adam Hąjeaaki, 
084 Nobla olioa, Cbioaflo, Ilia, 

Antoni Rybczyński, 
633 Mihoouk* ave. Chicago, UL 

poUca Rodakom swój 
iAŁOOir POLAKI 

zaopatrzony w dobra wina, wódki 1 do 
borowa cygara. 

CHOROBY OCZNE 

DOKTOR DEAL, 
OKULISTA. 

Lmotj akatooznia wizolkio zapalania 
jątroąoo mą btalka o- 

28 ktiia ikiUdn praktyka w Ckio^» 
Zapyta joto zl*: 

KATAR RURUJE SIĘ.9 
Bi4vo w ffaaoho taatralnyn Mo Vio- 

kara, 84 Madiaon St. Pokój 44 — ita 
f"9tro- Oodałny oftaowa ód 10 rano do 
I po południa, 

Przegląd Emigracyjny 
Dwutygodnik 

Ekonomiozno Społeczny 
wychodzi we Lwowie. Redakoyz i Ad- 

ministraoya, ul Oaolinska No. 11. 

Oeoe rooznz z przesyłką 

$2.00 
Prenumeratą i ogłoszenia dla Ameryki 

Północnej przyjmuje 
"K. SAWIOKL. 

672 Noble Str., Chicago, 111 

Pirnao to traktuje sprawy wyohodiotwa 
polskiego we wszystkich krajaoh; pole- 
cam zatem jako interesujące i potyte- 
czne mająo nadzieją poparcia przez tu- 
tejszy ogół. 

K. SAWICKI. 

Proeimy cm/tai, bo to dobra wiadomość 
dla aimuttkich Polaków w Ameryce. 

Gonl«c 1 Iskra 
CZASOPISMO ILLUSTKOWANE 

wychodzi we Liwowie od lat szeenestu. 
Posiada niezmiernie obfitą, ciekawą, po 
tytaosną i patriotyczną troić, o śród 
której gawsas drukuje zajmująoe po- 
wieśoi. 

Nikt dt nie snndai — kaftdy się pokrzepi, 
Badzie ma w duszy na teren lepie]... 
Zimno nie wiele od „Iskry 1 Gońca” — 

Do pieni łódzkiej śle promienie ałońcal 
Co dobre, piękne, na szpaltach nie zgaśnie— 
Dobre pogiaazose — zte na odlew chiaśnle. 

Goniec i Iskra ziniMiou illustraoje 
portretowe i dowcipne szkice humory- 
styczne. Wraz z osobnym dodatkiem 
{Ilustrowanym, wychodzi cztery razy na 

miesiąc. Dla prenumeratorów rooznyoh 
i półrocznych, osobne premje bezpłatne. 
Nadsełający prenumeratą roczną (4 
dolary), oprócz całorocznej przesyłki 
„Gońca i Iskry”, otrzymają natyohmiast 
trzy sessyty illustrowanyoh Klejnotów 
humoru, satyry i dowcipu polskiego, 
oraz powieść w trzech częściach M. D. 
Chamskiego p. t. Kasze Życie’, nadae- 
łająoy półroczną prenumeratą (58 dolary) 
otrzymują natychmiast tylko trzy ze 

zzjtj illustrowanyeh Klejnotów humo- 
ru, satyry i dowcipu polskiego. Prenu. 
meraturą przesyłać mokną w kaidej 
chwili; nu mera z początkiem drukują 
oych sią powiećał przesyłają aią bezpła 
tnie. Prenu meraturą z Ameryki najdo- 
godniej przesyłać dolarami papierowymi 
w listach rekomendowanymi, lub wre- 
azoie przekazem pocztowym pod adre- 
sem: 

Administracja Gońca i Iskry, 
LWÓW, [ Lem berg] 

ulioa Kraszewskiego L 28. 
Ku ropa — Austrja — Galicja. 

Eleonora Muszyńska, 
(DOKTORKA) 

notUdiitCi dyplom 

«T^y»*k3iLiMpo^touśri5ŁCTftkirw«^n‘^^5 
Jttjkł wydaniem dyplomu. 

■ doktora waayatkfch chorób koM* 

pr^^^wjgt^n^DaiacUthą J* 

Leesy waayatkle 
■toptodaoM' krwi 
ból 

U> 
krwlotok, choroby midcu*, ból rtuwy 

sklei* r*k l BÓ»m*prmwU. Hjucjitao^ Ukamwau 
jUfal* a* choroby madcan* 1 l*c*y choroby pMo«« ból w knyto 11 w płacach 1 ranmalysm. 

GODZINY OPISOWE 
od 10 «j nno do 12-oj 

od 4 •] do 0-*j wieczorem. 
Ofiz: 809 EHrizioa Str. 

SOUTH BEND, IND. 

W. F. Seyera Balsam 
°* choroby phi o jaat najlepazam, nzj- 
pewDiejium i nzjbazpiaozniajszem le- 
ktiitwem na wszystkie oboroby gudłi 
i płuo, na kaszel rótnago rodzaju, dy- 
chawicą, zapalania gardła, febrą płuc, 
modry kaaaal, krup, plucia krwią, wy. 
silająoa a krótkie oddychania, na au- 

oboty i dokuczliwy kaaaal. Gana 50 o. 
1 25 O. Przyrządził W. F. Smaru w 
Oadar Baptds, Iowa. Tago oalaamu 
doatad motna wa waaysikioh i 
ezaakich aptakaoh. Skutki tago bal- 
mm u: 

Ob. W*. F. Baran, Oadar Rapida, 
Iowa. Pafiaki Bclmm okazał zią praw dziwrm Arodkiam do uratowania tycia moioh piącicrga dziani. Dwoją umarło 
nam, oboma! miały najlepszych lakarzy. Zaniechałam rady ty oh lakarzy a Baran 
Balsa mam uratowałam moja piaoioco 
dziad przy tyciu. 

Htlma KonicmkcHocL, 
Yining, Iowa. 

JfA HPRZEDAŻ . 

Dwa nowo wybudowana Dony w rai i 
Lotami. 

Takt* nowo wybudowany 
SZ TOR 

Budynak 2 parowy, w oaadsia Sobia- 
•kl Pkfkj Wat Hammond, prsy kością* 
la iw. Andnaja. 

Dobra apoaobnośś dla grooaroika lub 
rsadnika, gdy« takiaro aAtadu tam ni. 
ma, a Polacy aamiaatkali, do ionaj na* 
rodowości po towary oodciaonia dąląko 
iAć aą imaaiani. Spraadam tanio pod 
prayatfpnaai warunkami; lub tat wy- 
dziartawtf takowy, 

Zgłoaiś alf do: 
ST. PLISZKA, 
0614 Kmarald Ara. 

Chiaago, Engalwood P. O. 

WJ_ŁC LKJ 
SKŁAD POLSKI 

GOTOWYCH UBIORÓW MĘZKIOH 
MŁODZIEŻY I* CHŁOPCÓW, 

Bielizny. Koszul wierzchnich i spodnich, 
Kołmienjk4w, Krawatek, Kapelnasów 1 t, fb 

Zaraastn wykonaj, wualkis obstalunki podług miary i najnowssaj mody 
po n»jpr»^»t^>niej8ryoh oanaoh. Równia* wyryłam gotowa ubiory w Ooantsr 
i do mnisjmyoh miast, rtósownia do listo waago aoroaamłamła ik pykała po 
próbki matsryi, g których ohoacia miaó ubiór srobiony. 

_K. P0R$ZYH$KI 
690 Milwaukee Ave. Chicago, DL 

Pr*®* cały czas trwania Wystawy kwiatowej w Chicago, urs^* dliii niiej podpisani wygodny i dobru saopatnony 
Hotel pod nazwą 

„Columbus House 
Da rogu DE8PLAINES i 12-ej uL, Chicago, 111, 

W tym Hotelu jest restauracja i pomieszczenie na 160 łóżek 
s wygodami jak: golaroia, kąpiele i pralnia W reetauracyi znaj- dują się najlepsze potrawy i napoje, a każdemu gościowi pozosta 
wionem jest dowolnie zamieszkać i bez stołowania się. Ceny na 
mieszkanie i stołowanie są mierne. 

„COLUMBUS HOUSE" znajduje się blisko drukarni czeskiej .,Svornosti" i ,;Amerikana", jest w najlepszym miejscu od Wysta* 
wy światowej. 

Hotel ten przeznaczony jest do przyjmowania czeskich i po- bratymczych narodów — ażeby przybywający nie wpadali w ręoe rozlicznych oszustów, a zawsze mieli w hotelu potrzebnego doradzoę. 
Ponieważ spodziewać się można wielkiego napływu gożci pod- 

czas wystawy światowej, przeto byłoby połądanem, ażeby każdy zgłosił się przed czasem i zamówił miejsoe piśmiennie. 
II©rfcw, właściciel reetauracyi. 

A, O. Schwartz, właściciel hotelu Columbus House 
213 215 W. 12th Str,h — Chicago, 111. 

Ogioueale. 
Ppdod j«kł« ogtooaenie w je- 

o “Mte* 1 P» do Geo. 
V* Kawa Mr V 1A ki___n* P. Kowali 
York. 

* Oo., No. 10 8prace 8t, New 

TTaIdt X*. dni 
kto potrzebuj* Informacji w_ 0^.0— 

gdy kipi egsemplarz 
888 stronnie. Cena j ml nogo do- 

^ pocztą aa odebraniem rude 
Ziwiert ipli ubrtnj ikontnie iytołoL-,--__ 

Arnwicin Newspaper Directory wszystkich najlepszych plam, podaje llosbą ich wfrirnzn 
tów 1 wszelkie dana tyczące uąceny rośnych -“-1 *J“— 

"l’a Ad ogłoszeń biznesowych. Adraas Rowell’- « 

▼ertiaing Bureao, 10 gpraea 8L, New York- 

S. F. MALICKI. 

Polski Eabawakiaju 

do poflTaabów. Wynajmuje taki* po- 
woay oa wwaU, bal* i praejaldaki. IJ- 
Wu^a skora, a oaoy umiarkowana. O 
łaskawa wxgl*dy uprana rodaków. 

8. F. MALICKI, 
761 w. mu STU • CHICA60. u, 

TTPT.TOW D07S. 

MAX A. DRZYMAŁA 
(DREZMAL) 

Praktykuje w wnystkicn fyłaol 
i poleca Rodakom swoje usług 
w welkich sprawach prawnych 
IU Malilpl Str. CHICAGO. 

N^Halfd rt, 
Bogato il 

•tyCZOO 
P*nM» haaancy- 

99 .JIIIIIOCH 
wychodzi wo Lwowlo od lat strdmia 

■7®*. Kto alf choo hmwU!, —nfonllfi 
PfP®*!*, ninoh zapr^numoraio ..Amiguatf,. który nowa dowcip, wooota wianu, h amoniaki I aatyry. I 

Ilutracyo oą takfto kolorowano I odbito » 
•łownym układało artystycanym 

A. rzyaolak* wo Lwowlo. 
Cała praoa polaka aanała „8mi«o Mo najlopou pimno humorysty ot nr polaki* 

rodagowano w ducha prawdziwi# polak im 

Do „daJfau” jako buplatay dodatek do. 

^odpłata u ̂ m%oo" wynod: W Aauryoo: roouło « dolary. 
pótmouio 1* dolara. ■ 

,u° <łoW»ml l»pl«ń«T ■ti w ltaelo rokomoodowanym pod arlrooom 
AdninioZraora „Smlfua”. Lwów Europa 

Aaotrya — Oalioya. 

2 Loty z Domem 
wnio do sprzedani* w polakiem ililnia 

..GOSTYNIU” 
Mam takie w najlepszy oh miejaeeek 
Loty, które postanowiłem sprzedać ni- 
lej oeny i wartodoi. Warunków kapnę 
moina «iq dowiedzieć a Dr. Fr. Ekow- 
* kiego, 108 W. Diriziou uL 
ilbo a właściciel* Włzd. Pomorski Qo- 
kyŁ P» O. Down er OroTB, Du pm 
ru n> 

*ćŁ. JLa Bwyt 
Sędzia Pokoju. 

186 WEST MADISON ST„ 
róg Hakted Street. 

Chicago, - Illinois 
Wykonywa wszelki* prawna papiary odziała równi** prawnej porady. Biuro prywata* znajdaj* gię £81 Iftl. 

waak** ar*. MWy 

Leon Moszczyński 
Btl DOWIICIT 

KONTRAKTOR 
wyrabia plany 1 podejmuje bodowa dombm 

po najtataMj senie. 
Fblaea równie* Rodakom swój 

8ALOON 
•aopatnony «o wyborne napoje i \$mm 

1087 H. lUWy ftt 
CHICAGO, • ILLINOIS. 

HALA do edbam temoi u y. 

Sz. Publiczności znaną 

*>HHALAH4* 
SCH0ENH0FEN’A. 

»* rtgi 10vukM I i«>H km. 
■ostała obeonie pmbodomnt i 

POWIĘKSZONA, 
tak, m od dala SO OrndnJa rb 

■■itjrn kłte U uWw mniajtk 
TOWARZY8KICH 

tartao prsydatna. Hi 

fcydw. 

«* *• pokojo do fok 
*ro® affroaadM. 
odzioli w oflato i nukori 

■•Ml 
A d toni__ 

M ro*»» Milwaukee I Ashland Am 
CHICAGO, ILLINOIS. 

Fabryka ram do okien 
•UWI, NIKIIC, MŁMHO i KMMR 

A. DIETSCH & CO., 
DAWnuu m namiu) rrurr, ommamtm 

Pnj Ntaguoi Ulley, 


