
po nie wat odia 6 wił, unieważniła po pro 
«ta akt ślubny, grotąo zarazem wypę 
dzeniem z ałutby. Nieszczęśliwy urzę- 
dnik mazi zł wszystko porzucić i pra- 
wdopodobnie emigrował z tonę za 

«*anioę. 
Drogi wypadek jeszcze stzaszniej- 

• ty. Po śmieroi tony obywatela 
wiejakiego z Wołynia, p. H. owdowiały 
małtonej chciał odwieść ciało niebo*- 
ezki na omentarz katolicki, oddalony o 

kilkanaście wiorzt od jego majątku, bo 
tam katolik mazi jeobać kilka i kilca 
naście mil do kościoła. Kondukt zię 
zaczął, ale zoetał zatrzymany przez 
Żandarm ery ę, która kazała pochować 
ciało na prawoeławnem kładbiazozu dla 

tego niby, te w jakiem! tam pokoleniu 
przodkowie pani H. byli Unitami, ożyli 
— jak zię teraz wyratają — prawo 
sławnymi — bo ukaz oaraki eiąga 
w przeszłość ad infinitum. Mo- 
dna aobie wyobrazić oburzenie p. H., 
który zię ooiywiśoie do zatrzpskiego 
rozkazu nie zaatosował i pojechał z 

skargą do jenerał-gubernatora. Ale 

czy jego atarania doprowadzę do ja- 
kiegoś akutku, o tern wętpić nalety.” 

— Ostatni na Wołyniu przedstawi- 
ciel rodu Tarnowskich, któryoh majątki 
zajmuję ogromne obszary na Wołyniu 
umarł tamte niedawno. Spadkobier- 
czynie w prostej linii, oórki niebotozy- 
ka powychodziły za męt za anstryaokioh 
poddanych do Galioyi, skutkiem czego 
utraciły prawo właśnośoi do tyoh dóbr i 
muszę je za przykładem księtnej Ho 
benlohe obecnie sprzedać. Kupić 
dobra te mote naturalnie tylko Rosja- 
min, a — jak obeonie chodzę pogłoski 
— w roli nabywoy występuje równiet 
rząd w oelsoh paroelaoyi ziemi pomię 
dzy włościan roeyjskioh. 

2 zaboru pruskiego. 
Na cmentarzu katoliokim w Kwieci- 

sz* wie, znajduje aią statua Najświętszej 
■Maryi Panny, dzieło dłuta nie zapo- 
mnianej pamięci Teofila Lenar to wiozą 
'wykonane na iądanie śp. Maryanny z 

Paruazewskich Bieliokiej. Sutna po 
stawiona na grobie jej synów. Ponie- 
waż statua odkuta w marmurze kara 
rjjakim, moie łatwo w naszym klimacie 
zniszozyó, naletałoby przeto statuy po 
mieśoió w kościele parafialnym, oboóby 
tylko kierując sią troskliwością o piąk- 
ne dzieło nieśmiertelnego pieśniarza. 

— Litwini w wschodnich Prutach 
zamierzają w razie, gdyby rozwiązany 
został parlament niemieoki rozwinąć 
agitaoyą narodową. Na odbytem nie 
-dawno zebraniu litewskiego Towarzy- 
stwa wyborczego postanowiono posta- 
wić wszędzie kandydatów litewskioh 
nawet w okolicach zgermanizowanyoh 
dla obudzenia tam agitaeyi narodowej. 

— P. Erazm J. Jerzmanowski, znany 
patryota i obywatel, mieszkający w 

Ameryoe, nadesłał w tyoh dniach nową 
ofiarą pieniątną w kwocie 2000 marek, 
na instytuoye zajmujące sią organizo- 
waniem w Poznafiskiem ozytelni ludo- 
wych. 

— Wolsztyn. Majętność Wroniawy 
dotyohozasowa własność br. Stanisława 
Plater*, kupił na subbaście p. Frits 
Wagner z Iławy nad Preglem w Pru- 
sach Waehodniob, za ceną 950,000 ma- 

rek. Majętność ta cbejmnje 2068 
hektarów obszaru. 

— W czasie, gdy panuje niepokój o 

przyszłość młodego pokoleńis, pozba- 
wionego nauki w ojczystym języku, 
miło sercu dowiedzieć się ras po ras, fte 
w rozmaitych stronaoh Księstwa nie 
abywa na szlaobetnyeb osobach, niela- 
dujących trudów i kosztów, aby zapew- 
nić dzieciom prywatne lekeye polskiego 
język*. 

W dniu 18 z. no. odbył zią w szkole 
elementarnej w Siemianioach, egzamin 
* polskiego języka, na który przybyli: 
dziedste Biemianio hr. Szembek z toną 
i dziećmi, ks. proboezoz Laskowski, 
gospodarce okoliczni 1 wiele ionyoh 
oaób. Przytomni goicie podziwiali po* 
•tępy dzieci, które ozytały po polska 
xapełnie płynnie, deklamowały z nera 

ciem wiersze, śpiewały nsbotne pieśni 
i pisały ortograficznie. Nalefy aią tet 

zupełne uznanie panom naoosyoielom 
w Siemianioaoh za gorliwość w spełnia 
min podjętych obowiązków, gdyś dzieci 
wiele skorzystały z dwóch w tygodnia 
pobieranych lekcy i. 

Naatąpnie hr. 8 rem bek zabrał głos 1 
Zachęcał dzieci do pilności, do robienia 
postępów, bo smutnehy nastały osasy, 
gdyby dorósłszy nie umiały osytsó po 
polaka. 

Mówił dalej, te tyczeniem jego jest, 
eby gospodarze na prsysały ras swoje 
tony na egzamin przyprowadzili, teby 
mogły ocenić postępy swoich dzieci. 

Ksiądz proboszcz Łukowski zachąoal 
równie* dzieci do gorliwośoi w nauce. 

Potem psni hr. S ze m bek owa rozdawała 
pilniejszym dzieciom stósowne nagro- 
di- 

* wbtni aostryaeklego, 
— Lwów. 21 Kwietnia odbyto aiq 

wspólna narada sejmowego klubo lewi- 
cy a naleiąoemi do tagot samego stron- 
nictwa postami do Rady państwa. Pc 
obsaeraej dysknsyi nad polityką Kota 
polskiego i postąpowaniem postów 
stronniotwa lewicy eejmowej uohwalo- 
no jednogłośnie, te stronniotwo solida- 
rysnje sią eatkowioie s poetąpowaniem 
swoich raptowna tentów w Kole poi 
skiero. Następnie uchwalono resolu- 
oyą tej treści: Stronnictwo sejmowej 
lewicy oświadcza, te przy dzisiejszem 
ustroją innyoh stronnictw zarówno w 

sejmie jsk w Kole polakiem we Wie- 
dnia zachowa jak dotąd wobec tyofa 
•tronniotw, tak urno jak wobec rządu, 
polityką wolnej rąki i zupełnej swobo- 
dy działania. 

Stronnictwo Sejmowej lewicy nic 
wiąse się w stały sojusz z Za dnem in- 
nem stronniotwem w kraju, zachowuje 
sobie zupełną swobody iuiojatywy po 
selskiej w obu representecyach krajo- 
wyob, celem wykonania swego progra- 
mu, przy ozem oosy wiście wspeoyalnych 
stąi wynikający oh sprawach bądzia 
nam w danym wypadku poiądanym 
sojusznikiem, kalda grupa poeelaks, 
która wnioskom naszym do zwycięstwa 
dopomódz seohoe. Poozem zgromadzenie 
uch wal do szereg wniosków, kttóre w 

tegorocznej sesyi sejmowej mają b}< 
przez lewioą poczynione. 

— Lwów. 24 Kwietnia z rana o 

twarty został Sejm krajowy, przy bar 
dzo licznym udziale poełów, którzy 
przybyli ze wszystkich stron krają. W 
chwili otwarcia Sejmu przed gmaohem 
sejmowym zgromadziła się nader liozca 
publiczność. „Harmonia” odegrała 
kilka melodyi narodowych. 

Marszałek kraju ks. Sanguzsko, w 

zagajeniu zaznaczył, ift obecna sesya 
jest ciągiem dalszym aeayi jesiennej 
która została tylko przerwaną, nie zaś 

zamkniętą. 
w aaiazym ciągu potwiąoK marsza- 

łek iłowa wspomnienia zmarłym p>- 
■łom: Czajkowskiemu, br. Koziebrodz- 
kieiru i Bobo zy fi akiom u. 

— Korni lit pogrzebu Lenartowicza 
uchwalił przełożyć pognęb na pierwszą 
połową czerwca, a to głównie z powo- 
du, it bądzie znaozniejazy napływ gośji 
w przejaździe do kąpiel, jako tet, ii 
uzyaka aią wiąoej ozaiu na zebranie 
znaozniejazych składek. 

Uproszono posła dr. Asnyka, aby 
zechciał pojechać po odbiór drogich 
zwłok do Florenoyi; p. Tadeusza B(o 
tniokiego zaś zaproszono do wykonania 
medalionu, który pomieszczony zostanie 
w Muzeum narodowem, gdzie zostanie 
takie urządzoną wystawa prac rzeźbią r 
skioh i pamiątek po Lenartowiczu. 
Oyr. Muzeum, p. Łustozkiewicz, przy-' 
pomniał, ii Lenartowioz mieszkał przez 
przeciąg kilku mieaiąoy w r. 1848 w 

Krakowie, na Wesołej, w domu ś. p. 
Sattlera, gdzie spądził wówczas pomią 
dzy kolegami, którym był duchowym 
przewodnikiem i serdeoznym przyjacie- 
lem, nsjpiąkniejaze moie w iyoiu swem 

chwile, wniósł zatem, aieby na tym 
domie tablioą pamiątkową umieścić. 

Młodsierz czernichowska jako tei 
■to war z. rękodzieło. „Praca” w Podgó 
ran, zgłosiły sią z prośbą o pozwolenie 
niesienia okoohanyoh zwłok poety, so 

przyjąto z uznaniem. Chór bierzaoow- 
aki ka. Kufla przyjął wezwanie komite 
tu do wziąoia udziału w pogrzebie i 
wykona zastosowane do obrządu pro 
dukoye około teblioy pamiątkowej 
Kościuszki. 

Do komitetu redakcyjnego do wyda- 
nie broszury pamiątkowej o Lenartowi- 
czu wybrano pp. Bałuckiego, Sarnę 

okiego i Koesaka. Dodać należy, it 
broszura ta ma mieć wyłąornie chara- 
kter ludowego wydawnictwa, poezje 
Len ar to wiozą pomiądzy ludem popala 
ryzującego. 

Termin na poobowanie zwłok wyzna- 
ot^ł komitat ua 12 Czerwca r. b. i na 

ten dziefi saproezema rozayła. 

ProAba. 
Niiej podpisany od dsiewiąoia mi* 

■iąoy dotknięty chorobą, jestem w nia- 
motnośoi podjąeia jakiejkolwiek pracy, 
ioaUj« w nader prij krem połoieniu 
utrcynaoia rodu oj, udaje aią latem g 

prośbą do Braci Zwiąckowyoh o aaaiłek 
i pomoo. Wraiie łaskawej ofiary pro 
aaą adresować: 

M. Kantoytici, 
Hammond, Ilia. 

Polak 
i mai tony emigrować s Wart ta wy, x 

powodów politycznych, władający jązy- 
kiem, polskim, ruskim i nieoe frsnou- 
sklm — biegle znający prawa i hypo- 
teki pafistw Europejskioh — obenie bet 
fuoduasu prosi swoioh Rodaków o wy- 
jednanie mu miejsoa pomocnika Nota 
ryuasa, lub dozorcy, a wreszcie robotni 
ka w jakiej fabryce lab zakładzie. 

Adres do: Redakjyi „Zgody” 574 
Noble ul. 

Po sumki w omie. 
Michał Niokel (albo Nykel) mieszka- 

ją dawniej w Olorsorille, Pa~ poszu- 
kuje swej tony Katarzyny, która ode 
•sła cdemnie z Józefem Zatną, dnia Igo 
Wrseśoia 1801 r„ zabierając se sobą 
dwie córki w wieku lat 6 i 2. Jedno 
dsieoko pozoitało przytonie. O aa aa 
ma lub kto wiedzący o niej, raozy ze 

wzglądu walnego interes a mnie powia- 
domić adresując: 

Michał Niokel, 
Bremood, Tez- 

DOKTOR WODNY 
(Ol 

łąayt. Jak wiadomo od oautnlch Ulali oajlapacyin •MUam nmuit tnda^ ban aadstal wylacannln 
•aa tar sala 1 dłngolatnla choroby 1 darp tania oba 
p> el^jcwwi^aaną w Hlawraaeb 1 tatą] matodą bada- 

11 “•ł WM UJ1I1WJ, DMplUdBOIC. Dul W 
kmfląek, botaaaą lab aaaLdbaaa ragalamode, npti 
odpływy wody, rśniada I palenia, rUnlwila aa dół 
oąsyatkia chroniczna, prywatna 1 familijna darpieala oba płci laczy praaa otycia rwolch 

Siedm ulubionych Lekarstw 
» cboroback. dojrtftcyiA^jri^aiaK ktdryefc 

W Tyal%ca rodala nwnmf podziękowaniami dala 
aąllapaąa łwiwtactwa, Jak cadowną altą maję lakar- 

dW Doktor wodny prayraądaa dla taco nia Jam w nadaym m 

.Tąałabtoea lakaratwa laoaa tylko choroby 
aona i *- Wftrym poJady*cao aą praaanacaonal nabyć Ja tylko 

“°0nsie: S6S 8a STATE ULICY 
PIKBW8Ł* piąneo-^| 

■ ILLINOIS, 
•uo od II —s. 

CHICAGO, 

Prosimy czytać, bo to dobra wiadomość 
dla wszystkich Polaków w Amorye*. 

Gonlee 1 Iskra 
CZASOPISMO ILLUSTROWANK 

wychodzi tee Lwowie od lat mmutu. 
Pokiada niezmiernie obfitą, ciekawą, po- 
tyteczną i patriotyczną treśó, wśród 
której aa wazę drukuje zajmując*) po- 
wieści. 

Nikt lit nia anoda i — katd y nią pokrzepi, 
Bulnie mu w duszy i aa aercu lepiej... Zimno nia wieje oa „lakry i Gońca"_ 
Do pierai ludzkiej Ale promienie atońeal 
Go dobre, piąkne. na szpaltach ale zgadnie Dobre pogiaazuse — Zie na odlew r^s^tr 

Goniec i Iskra zamieszcza illuatraoje 
portretowe i dowcipne azkioe humory- 
styczne. Wraz a osobnym dodatkiem 
illuttrowanym, wychodzi cztery razy na 

miesiąc. u la prenumera torów rooznyoh 
ł półrooznyoh, osobne premje bezpłatne. 
Nadsełająoy prenumeratą roczną (4 
dolary), oprócz całorocznej przesyłki „Gofica i Iskry”, otrzymają naty oh miast 
***j zeszyty illostrowanyoh Klejnotów 
humorus satyry i dowcipu politologa, 
nru powieść to trnech cipciach M. O. 
Chamskiego p. U JWzase Życie; nadse- 
łająoy półroczną prenumeratą (2 dolary) 
otrzymują natychmiast tylko trzy ze 

szyty ill ostro wanyoh Klejnotów humo- 
ru, satyry i dowcipu polskiego. Prano, 
mera turę przesyłać modna w kaldej 
chwili; numera z początkiem drukują 
eych się powieści przesyłają sią bezpła tnie. Prenumerat u rą z Ameryki najdo- 
godniej prasy ład dolarami papierowymi 
w listach rekom on do wanyoh, lob wre- 
ssoie przekazem pooztowym pod adre- 
sem: 

Administracja Gońca i Iskry, 
L W O vV, [Lembergl 

nlioa Kraszewskiego 1. 28. 
tfu ropa — Austrja — Galicja. 

Mumią Avemie State Bam 
PAUL O. STENSLAND A CO 

Bank Stanowy 
Kapitał $ 250.000.00 

OKNZKALNY INTKKK8 BANKOWY 

Odbierają handlowe i naoawctędaon* 
uieniądzc, przechowują takowe. Płaoą 
tuycaajny procent odpienięday do pną- 
chowania Uoionych. 8prnadam»ją mty 
ęnacye % wJcalą na uuayttkie punku 
Europy. Wypożyczają pieniądz* na 

majątki i inna rzetelne poręczenia. 

DnMMTNH, 

s&^garj,' sasr.sasyaa 
•jy- uiratwteMiujtHtariw.ntarti^wi 

idrn: UlhrtikM AvitH Stiti liii 
«0MWIwMk« in a CiipwMt n. iTnimi Ib 

U”-ZąDKU.T 
Tam. O Irnnun. prardoii, Aidm C Umb 

UUU fc Urnirnu, kMT«r Dr 
■u»L. Mn—II, mann 

tmBKTOMSTl 
n "»r. -(-»■». taatikl, Pula 
px—i—Mmibm, b«rU>« ( jsthljr- 

P. I 

JE. KRUPKA, 
2 AuyuaCo, Cor CurrierSt. Chkogo, El 

HALA do bólów, mul 1 nityajfów. 

Przegląd Emigracyjny 
Dwutygodnik 

Ekonomiczno Społeczny 
wychodzi we Lwowie. Redakcja i Ad 

ministracya, ni Oaolinaka No. 11. 

Owi roczna i przesyłką 

$2.00 
Pranumeratą i ogłoszenia dla Ameryki 

Północnej przyjmuje 
E. SAWICKI. 

£72 Noble StrM Chicago, 111 
Piw) to traktuje spnwy wyohodlotwa 
polskiego we w ss^ siki oh krajach; pole* 
eam zatem jako lntereanjąoe i poiyte- 
osne mając nadzieją poparcia przez tn- 
tejazy ogół. 

K. SAWICKI. 

Saekety wyleezoM. 
Sury lekarz doktor, przestaw*?* 

praktykować, a mając doręczony przez 
Misjonarzy W ach od nich Indii, formu- 
larz prostego leczenia warzywami, w 
krótkim czasie zupełnie leozy suchoty, zapalenie krtani, katary, dyohawioe i 
inne gardłowe i płuooe choroby, oraz 
zupełne i prąd kie wyleczenie nerwo- 
wyoh słabości i nerwowych chorób, po wypróbowaniu tyoh leczniczych śród 
ków w tysiąoznyoh wypadaach wziął aobie za obowiązek ogłosić to twym 
oierpiącym ziomkom. Bądąo przejąty obąoią ulienia cierpiącej ludzkości, Ja 
przeszłą za darmo katdemu kto śąda 
reoept w Niemieckim, Franouzkim lub 
Angielskim jązyku z wskazówkami jak 
olywać. 

Adresować z dołączeniem marki 
!“*•“** gazety. W. A. Noyea, 820 Powera Black. Boohaater, N. Y 

WIELKA 

Pracownia Krawiecka. 
Wykoonjemy obrania na obstalanki po- dtac najnowBMj mody i po cenach nader u- 

miarkowanych. Motna a naa takie 
bielimy, koszul wierzchnich i spodnich, kał. 
nienyków, krawatek i t p. 

Zapraszamy Szanownych Kodaków, aby prayasU przekonali sią. 
7 

A.* J siemski dfc Sloeller, 
No. 1516 Cass A to. 8t. Louis, Ho. 

NA 8PBZEDAŻ 
Dwa nowo wybudowana Domy wraz z 
Lotami. 

Takie nowo wybudowany 
SZ TOR 

Budynek 2 piątrowy, w osadzie Sobie- 
ski Park, West Hammond, przy kołata- 
ło Iw. Andrzeja. 

Dobra spoaobnoló dla grooarnika lob 
rzeimka, gdyi takiego sMadn tam nie 
ma, a Polacy zamieszkali, do innej na- 
rodowości po towary oodziezwie di inko 
iló są zmuszenL Sprzedam tanio pod 
przystąpnemi warunkami; lnb tai wy- 
dziariawią takowy. 

Zgłosi! aią do: 
ST. PLISZKA, 
6614 Emerald Are. 

Chioago. Engel wnod P. O. 

Polska szkoła 

Boeelaplea OeJlofo of Mldwlfery. 
Zotoiona w roka UCZ. 

Ze szkoły tej wtsło jut kilkadziesiąt 
zdoloyob akuszerek, które obeouie cie- 
szą zią dobrem powodzeniem. 

Szkoła Da zza potwierdzona przez za- 
rząd lekarski State Board tf Health 

Zgłaszać aią listownie do: 
Dr. M. Orglert—JfmczorotMka iBwuej 

Hawtfcerae, 
P. O. HYRIAR, 

COOK Co. 10. 
Widzieć sią m ol na osobMcie w o fisie 61 

Loomls St, rojt Blue Iilsnd swe, i IB-tej ulic 
pomiędzy gida S mą e 10 rano; leb wieoz< 
rem i w --*-* *»— 

• ̂  v ISUU, iw U WlłHJÓł 

...irdsleląw rosydencyl Hawtorm 
dwa bloki od Depot w aptece, dokąd 
f r-*’-*—ł--*- -*- — 

di 

--* w uoaaa tem< 

1\ droi'5 Tylko 20 mim 
liegl s Union Deppot ne Barlingt m kolei. 

W, F. Seyera Balsam 
o« oborobą płuo jest nijlepmm, naj- 
MwaujiMB i najbazpieosniajszem 1* 
kintweo oa wnjitkia choroby gudli i płuo, n a kaszel rótnago rodzaj a, dy- ebawio^ upalani* gardła, febr* płuc, 
“Odry kuni, krup, plucia krwią, wy. 
nhj%M a krótki* oddyohania, na su- 
choty i dok u oz li wy kucał. Gana 50 o. 
ł 2S o. Przy rządz U W. F. 8*osra w 
Oadar Rapid*, Iowa. Tago Mkama 
dostać on ot na wa wasyatkieh polskich I 
ozaskich aptakach. Skutki tago bal- 
sa mu: 

Ob. W. V. Sersra, Cadar Rapida, Iowa. Pa As ki Balsam okazał sią praw- 
dziwym środkiam do uratowania tycia moiab ptąciarga dzieci. Dwoją umarło 
oam, ohooiai miały najlepszych lekarzy. Zaniaobałam rady tyoh lekarzy a Baran 
Baiaamam uratowałam moja pięcioro 
dzieci przy tyciu. 

H*kna KorUmkrma, 
Viaiag, lawa. 

__ 
t«W. POLEK 

ttwlaada Zwirrl^stwa 
Pmni R. l*ch*n, sakr. 

N. Ashland ar, Chicago 111. 

844 Milwaukee ave. róg DWislon. 
STaŁA cena dla wszystkich 

Wiosna nastała. Z ni$ nadeszło żądanie ubrań 
wiosennych. Ciężkie ubrania odrzuca się na stro- 
fy aby zrobić miejsce na towary wiosenne. 

Roztropni Judzie powinni prsyjió na naszą 
WIELKĄ SPRZEDAŻ 

PALETOTÓW WIOSENNYCH. 
N»jpiękniejt*y wybór Pa- 

lctotów Wiosennych spro- 
wadzonych do miasta Wystawy 
Powsseohnej. Kalda matsrya 
scana tkaczowi znajduje się 
n» tej sprzedaty. Kolory naj 
nowsze, a oeay które zachęcą 
każdego. 

Zapamiętajcie sobie ceny 
«a. 

♦ 5 00 
* BOO 
• 750 
# 8.75 
#10.00 
#1850 
#15.00 

“«DI 

Przyjdźcie najprędzej. — 

Przejrzenie towarów oio ule ko- 
•staje-Z pewnością będzie* 
oie kootenoi (jeśli będsieeiepo- 
rrzebowali paleto wiosenne.) — 

Towary są dobrej roboty kre- 
wie. k ej, robione w Uaion fa- 
brykach a. rzędu jemy je o 20 
procent tan.ej mi gdzieindziej. 

Korzystajcie s tej spoeobnośoi. — Najnowsze f.souy. a ceny zawsze 
najniZsze. 

Przyjdźci dzisiaj! Przyjdźcie zaraz! 
Jutro ruoźe bidzie za późno. 

JOi mm niminii iii. 
844 Milwaukee avenue, róg Division ulicy 

Każdemu znaną 
jest z urodzajności i pięknego położenia 

Polska Kolonia 

„POZNAŃ” wCIark Go., Wis. 
gdzie jui setki Polaków sobie grunt kupiło, gdzie kodciół polaki i sąsiedztwo polskie; miasto, targ, tartaki i stacye kolejowe blisko, Grunt na farmy jest tam jeszcze tanio do nabycia, pod bardzo korzystnemi warunkami, na długi czas do wypłaty. 

Po mapy, opisy i bliisze szczegóły piszcie do: 

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

CZYTAJCIE Z UWAGĄ! 
Tylko 46 minut jasdy na południe od miasta Chicago jest fliomt 

MIASTECZKO HARYEY 
Miasto HARYEY dopiero dwa lata istnieje i jut prwjądt 

6®^13 wielkich fabryk*0f 
w których pracuje praesało 8000 ludsi i ooras srieoej fabryk 
budują. * # 

Pi^<5 wielkioh kolei przechodzi przez HARYEY, 70 podiów dziennie 
KLE KTR \ C ZNA KARA fstreetoar) przeobodzi przez miasto i po ł%o»a dwa główne centra fabryki elektryoanem światłem miasta jest oświecone. — 

ŻURY (aerers) i WODOCIĄGI są poprseprowadzane: dostarczała 
»i“» *» * * * 0 k 1 *• wJr“d*OM -yW.okod 

er nU&StSLjTS łtkS ItJS 5T.ZjMt «— 

W tem mieście można jeszcze kupić 
130 dok 1 wyżej. 

na miesięczną wypłatą. 
Kto nią okupi w HARYEY ton może by« pewien że b^due mini ntalą prmeę zimą | lotem. 

Polacy teras najlepsza okazy a, kapujcie loty póki tanie. Kto ohoe nabrś 
tanią lotą w ład nem i ad rowem mieście i zabezpieczyć ■>« aa zawaae w 
stelą praeą niech sią okapi w HARYEY. 

Trtal własności czysty, abstrakt darmo. Jedloie sobie zobaczyć, jazda tam 
dotąd i napo wrót darmo. Mołoa tam jechać w każdą niedzielą no nołndnłm Po tykiety i bliższe wiadomości proszą sią zgłosić do Gen er sTnyeh Agentów: 

W. Ł. Piotrowski, 
84 — 86 LA 8ALLK AVKNUE. 

#»• piętro, Numer itueri 821. 

JbIIm Piotrowski, 
8117 LAURELL STREET. 

im Bridfleporcie, 

A. «I. Kowalski, 
617 NOBLE STREET. 

JTm. Krakowski, 
tóff DICKSON i BLACfcLHAWK a. 

2*4*0 Inny, opró&B wymienionych n*r«ntAw lotów ty«h spn«d*4 oto noto. 
0ó«0*v <**•: 14-16 Li Silit SI. Brm*kOf4»: 3117 lirUM 117 llMl » 

I „, o 
—-Pralnia. 

PolMtn Sudowj Hubiiosootoi polakiaj bom uWuwi. Spodatawam aia. *• S*»nowni Rodacy ftjesliwofei mi ofe odmówią — a ja s motaj stron r 
upewniam U btahsna Wirn wypraną bądcta u«im jak naja taran om/. * 

FR. MILBWCZTR, 
•li Mmii* r«| I •mm mi. CHICIO*. fŁŁ. 


