
i w imienia wszystkich tow. wszystkim 
biorącym udział w uiwietoieaiu obobo 
da t. j. kapeli, panu Kosińskiemu jako 
dyrygientowi Choru, i wszystkim pa 
nom, zaznaczająo ii gdy tak nadal pra 
oować bądziemy wspólnie, okaiemy le 

jeszcze tyjemy jako naród, a prace na 

sze odniosą poiądane skutki ku przy 
wróoeniu niepodległości Ojczyzny. 

A. Grabarkiewicz, sekr. ob. 

X Clerelasl. 
Obohód urządzony staraniem Grup 

Zw. N. P. i Tow. Narodowyoh w mie- 

ście Clezeland, na osadzie „Poznań” 
wypadł nadspodziewanie dobrze. W 

Niedzielą dnia 7 Maja o godz. 0 rano, 
zebrali sią członkowie towarzystw Lio 

rąoych udział w obchodzie ,a takie dzie- 
ci szkólne parafii św. Kazimierza, pod 
przewodnictwem swego nauozycielą, p. 
Idzikowskiego, na rogu Wooisey i Hcff- 
ma u ul., zkąd uformowawszy sią, wyru- 
szono do koioiola na nabośeństwo. 

U godzinie zas o tej wieczorem, ze- 

brały się Towarzystwa i dzieci sakólne 
w tam samem miejscu, ateby znowu w 

pochodzie wyruszyć na halę, która gu- 
stownie udekorowana w barwy nar odo 
we i amerekańskie, zrobiła nader miłe 
wrażenie na widzach. 

Oj. Olsztyński, delegat obohodu o- 

tworzył obchód, prosząc publiczność o 

wybranie prezesa. 
Przedstawiono i jednogłośnie wybra 

do ob. Lewandowskiego. Na sekreta- 
rza obchodu powołanym został nilej 
podpisany. Poczom poprosił ob. Le 
wandowszi weteranów i prezesów wszy- 
stkich towarzystw biorącyoh udział w 

obchodzie, aieby zajął i miejsca na eetra 

dzie, oraz wyjaśnił publioznośoi cel ze 

brania. 
Dzieci szkólne odśpiewały „Witaj 

Jutrzenko”.— Nastąpiła deklamaoya 
panny F, Maryańskiej. 

Następnie prezes poprosił na pierw- 
szego mówcę Wiel. ks. Czerwonego, 
proboszcza parafii św. Kaźmierza. Czci- 

godny mówoa dowiódł, ił zna historyę 
naszego narodu i te sympatyzuje z Po 
lakami.— Jestem Czechem mówił ks. 

Czerwony, naletę więc do tego samego 
asczepu oo i Polacy — jesteśmy wszy- 
soy Słowianami. Naród Czeski i Polski 
dążą do wspólnegoo celu, — do odzy- 
skania swej „Ojczyzny” do wolności. 

Cieszę się, lt pomiędzy Polakami ty 
ję, te jestem duszpasterzem narodu, 
który, aczkolwiek tyle klęsk poniósł na 

duchu nie upadł; narodu, który daje 
tyle dowodów przywiązania <Jo Ojczyzny 
i wiary ojoów swoioh. Publiczność wy- 
nagrodziła szanownego mówoę grzmo- 
tem oklasków. 

Dalej miały miejsoe: śpiew dzieci 

szkólnyoh „Cześć polskiej ziemi cześć”, 
mowa chłopca W, Maryańskiego; śli- 
czna deklamacja panny G, Turajskiej; 
śpiew ohóru męskiego „Bote ooś Pol- 
ską”; deklamacja dziewczynki N. Me- 

sjańskiej; mowa ob. Matyjasika; de 
kłamać ja pani Karwaokiej; śpiew chóru 

męskiego pod przewodnictwem nau 

czyoiela pana Idzikowskiego „Co to za 

gwar”; wzniosła mowa ob. Maryańikie 
go; deklamacja panny Brzecskowakiej; 
śpiew ohóru męskiego „Bole daj, Bote 

daj by nam wróc.ł 8 Maj”, i mowa ob. 

Sadkowskiego. 
Po wyozerpaniu programu Prezea 

dziękuje w imieniu wszyttkiob tow. 

Wiel. ka. proboszczowi za udział w ob- 
chodzie; dziękuje nauosyoielowi p. 
Idzikowskiemu za jego trudy i zacbedy 
— tak samo paniom, które nie szczędzi- 
ły czasu, aieby swą obeonośoią i dekla- 
macjami upiększyć obchód „na Pozna- 
niu”, Na zakońozenie publiczność od- 
śpiewała „Jeszcze Polska nie zginęła”. 

Polacy, zamieszkali na „Poznaniu”, z 

pewnośoią długo w pamięci zatrzymają 
tę uroczystość, bo to był pierwszy ob- 
chód narodowy w tej osadzie. 

Z szaounkiem 
W. Burczykoiatki, 

sekretarz oboboda. 

U Chicaga. 
Chicago dnia 12 Kwietnia 1808. 

Pierwszy obehód Konstytucji 8-go 
Maja na zachodniej stronie miasta Chi- 
cago [Kaźmierzowi*] nrządzony stara- 
niem Tow. Patryotyosnego im. Stefana 
Bo szosy Ask i ego. 

W niedzielę d. 7 Maja jui o godz. 
4ej po południu zebrali się członkowie 
Tow. wraz z zaproszoną Publicznością 
do sali Tow. udekorowanej w oho 

polskie i amerykańska, obrazy 
Kośoiuszki, Pułaskiego i innyoh boba 
terów uwieńozonych w korony i girelan 
dy, w kolorach narodowych polskich, 
jako teft obraz przedstawiający Rozbiór 
Polski. O godz. 6tej Maksymilian Mar- 
cinkowski, prezes Tow. przywitał gości 
w pięknych i wzniosłych słowach, Vó 

maosąo znaczenie tej uroozystośoi, na* 

•tupnie powołał na przewodnioząoego 
obchodu, ob, J. Rosińskiego, poważę- 
ohnie szanowanego. Ten te wyjaśnił 
powód zgromadzenia, mówił obszernie 
o dziejach Polski i znaczeniu Konstytu* 
oyi 8go Maja dla naszego narodu, za- 

chęcał do zgody, jedności i wytrwania, 
poozem zaprosił na sekretarza obchodu 
ni tej podpiaanega. Następnie zaśpię 
waoo kwartet akładająoy się z członków 
Tow. 8oi Maj, na cztery męskie głosy. 

Ob. J. Chmieliński zadeklamował z 

głębokiem uezuoiem obraz z ostatniego 
stulecia, obdarzono go grzmotem okla- 
sków. 

Tow. Stefana Buszozyńskiego zaśpię 
wało hymn „Do pracy”. Panna I. Ku 
oka, deklamowała „Hej w górę młoty”. 

Na następnego mówcę przewodniczą- 
cy poprosił ob. J. Chmielińskiego, któ- 
ry do seroa wzruszająoymi słowy skre- 
ślił ponury obraz upadku naszej Ojczy- 
zny, wskazał drogę jak z npadku tego 
meiemy się podnieść, Mówca ubolewał, 
te i tu na wolnej ziemi amerykańskiej, 
mamy zdrajców udająoych patryotów, 
a dla śwyoh osobistych widoków, goto- 
wi wszystko zaprzedać, poosem zade- 
klamował, Śmierć zdrajoy Ojozyzny”. 

Następnie Tow. Stefana Baszczyń- 
skiego, zaśpiewało „Dzisiejszą pieść”, 
obie te pieśni są atworem śp. Stifana 
Buszozyńskiege, darowane Tow. przez 
panią z Baezczyfiskich, Czerwińską, z 

Krakowa. 
Na sakońozenie ob. M. Marcinków 

aki, zapoznał ałaobaezy z hiatoryą i zna- i 

ozeniem Konstytucji ligo Maja, w koć 
on nawoływał do łąosenia się pod aztan- 
dar narodowy i gorąoo zachęcał do zgo- 
dy i jedncśoi. 

Przewodniczący podziękował zebra- 
nym za nozozenie obchodu Konatytucyi 
8go Maja, poczem zaśpiewano hymn 
„Boie coś Polskę”. Na pomnik Ko- 
ści uazki zebrano $4.86. Dodać naleiy, 
ii z powoda azozupłej hali nie wieln 
było proszony oh, lecz Tow. Stefana Bu- 
szozyńskiego niezawodnie postara aię o 

to, by przyszłe obchody narodowe mo 

gło urządzać w wielkiej hali czeskiej, 
oo dopiero ukofiozonej. 

Fr, Statoicki, sekr. obchodu. 

Śp. Józef Rlizlankl. 
Kbaków, 80 Kwietnia 1808. 

Zgasło to iycie, które przyniosło li- 
teraturze i narodowi polskiemu sławę, 
które w ciągu lat kilkunastu drgało za- 

wsze gorącą miłością Ojozyzay. Prze- 
stało bić to serce, które kochało sztukę 
tak azozerzs. z taktem oddaniem — bez 
zawiśoi. Zaiknął teu talent rodzimy, 
który jak słońoe, przyśw:eoał i jako ono 
— ogrzewał. 

Był to człowiek powołania: w duszy 
swojej miał On zaszczepione przywią- 
zanie bezgraniczne do umiłowanego za 

wod u i nigdy mu się nie przeniewisrzył 
Społeczeństwo polskie znał na wskroś 

Szlaohoic z pcchodzenis, wychowany w 

pośród inteligencji warszawskiej, po- 
tem ziemianin biorąoy gorliwy niział w 

tyciu towar zyskiem obywatelstwa na- 

przód w Kongresówce, na Knjawaob, 
potem w Sanookiem, w Galicji — mis' 
Józef Blizińaki sposobność dokładnie 
poznać charakter Polaka, zbadać jego 
wartość, odczuć jego przymioty i a po 
strredz błędy. Bystry umysł Basiń- 
skiego patrzył w tyoie narodu z miło 
śoią .nieograniczoną, ale ta miłcść nie 

zaślepiała Go: umiał od odróinić dobre 
od zła, nie pooblebiał ani ładnej, war- 

et wie, ani żadnej jednostce — w każ- 
dym ozłowieku p< trafił ooenić za4ugę, 
gdzie U ii' znajduje, i potępić wadę, 
gdzie ta aię zpoątrzeds daje. 

Ogromny obazar ziemi naazej, którą 
znał od Prosny, po Wisłą, San, Doiealr, 
mnóetwo ludzi, z którymi miał stosunki 
i któryek azozegołowo obeerwował — 

cała ta au mień na aoalira • połeć zenatwa 

pozwoliła cnakourtemu pi aa nowi two- 

rzyć typy tyjąoe, pełne głębokiego wy 
razu i prawdy. Payohologię Polaka 
Blisifiski objął i potrafił wcielić w po- 
ataoie, które tyć bęią w literaturze, ja- 
ko kreeoje nieśmiertelne i wielkie. „Pan 
Damary” pozostanie aaware tywym o- 

brazem, malującym charakter i obycza 
je naaze — będzie to dzieło zawaze w 

pewoem pokrewieóatwie zostawało z 

nPanem Tadeuazem”, którego przypo- 
mina nie tylko tytułem, choć rą rótoi 
formą. „Rósbitki”, „Kawaler Maroo 
wy”, „Cbwaat” — aą to utwory, które 
świadożyć bądą chlubnie o literaturze 
polekiej pod koniee XIX w. 

Poezedł On. zaałośony sztuce mąt, 
wielki pisarz — pomiędzy tych, oo tam 
w górze, uprzedziwszy Go, nieśmiertel- 
ni aą zarówno tam, jak to. 

Spoozęli jut rasem wielcy, dwaj po 
krewni sobie talentem i twórosośołą pi 

•arze: Fredro i Blizifiski. Dwa ta imio- 
na w literaturze dramatycznej w Pol- 
sce zajęły obok siebie pierwsze miejsca: 
ojoieo komedji polskiej ijego następca. 
Obydwaj jednakowo kochali Ojczyznę, 
obydwaj dzielaie Narodowi słuiyli! 
obydwom tat hocd nalelny Polska oaia 
składa. 

Wielki pisarz miał takie seroe wiel 
kie i szlachetne. Kto blliej poznał 
Blizińskiego, nie ftapomni ujmującego 
obejśoia i poczciwego uczucia, jakiem 
wzglądem wszystkich przepełniona by- 
ła pierś Jego. 

Na trwałą i wieczną pamiątką sławy na- 

rodowej! 
WlierublWodiśw Pilskich. 

Wydawnictwo zeszytowe. 
Obejmuje portrety wszystkioh wo 

dzów polskich, od najdawniejszych oza- 
aśw al do 1868 roku. Portrety wyko 
nywany na piąknym, grubym papierze 
— mogą stanowić wielki albom, lub 

być oprawione w ramy na ścianie. Pod 
kaftdym portretem u mieszczą się do- 
kładna i treściwa notatka historyozna o 

kaidym wodzu. Całe wydawniotwo 
podzielone jest na zarys, Pierwsza se- 

rya obejmuje 12 zeszytów, a kaidy ze 

szyt 8 portretów. Zeszyty, poczynająe 
od K wietnia b. r. wychodzić będą oo 

miesiąc. Po ukcńozeniu pierwszej se- 

ryi natycnmiast okazie wyonoazio dru- 

ga, sery a i tak dalej, at do zupełnego 
ukończenia. Na pierwszą seryę ogł* 
aza się prenumeratę, która wyooai wraz 
z przesyłką: aa 12 zeszytów 8 dolary, 
na 0 zeszytów 2 dolary, na 8 zeszyty 1 
dolar. Wszyscy preo a mentorowie 
czasopisma i Ilustrowanego ,.Goniec i 
I*kra” wyohodząoego trzy razy miesię- 
cznie od lat szesnasta we Lwowie, po 
siadającego tiv£ć obfitą i wieloe uroz- 

maiconą, otrzymują MWizerunki Wo- 
dzów Polskich” za połowę ceny preou- 
meraoyjnej wylej oznaczonej. Prenu- 
merata , Gońca i Iskry** z przesyłką 
wynosi roozcie 4 dolary, półrooznie 2 
dolary, kwartalnie 1 dolar. Za piękne 
dokładne i z największą starannością 
wykonanie portretów — Reaakcya po- 
ręoza i przyjmuje na siebie odpowie- 
dzialnoćć, a ze względu na niezwykły 
charakter, duniostolć wydawniotwa i 
znaczne kcezta, spodziewa się szerokie- 
go poparcia całego ogółu polskiego. 
Wizerunki Wodzów Polskich będą 
ozdobą katdego domu polskiego i 

trwałą a tywą pamiątką naszych ryoer- 
skich dziejów, poświęoeń, chwał naro 

dowej i zasług cywilizacyjnych. Pre- 
numerować molos w katdej chwili, u- 

prassa się jednak o woieśne nadsełanie 
prenuaersty. Zeszytów na okaz nie 
poseła się nikomu. Prenumeratę tak 
na samo wydawniotwo .,Wizerunków 
Wodzów Polskich** jak i z prenumeratą 
„Gońca i Iskry**, podług wylej ozna- 

czonych cen, nadesłać należy najdogo 
dniej dolarami papierowymi w listach 
lekomendowanych, lub przekazami 
puoztowymi pod adresem: 

Administracya Gońca, i Iskry 
LWÓW, (Lemberg) 

uiioa Kraszewskiego ). 28. 
Europa — Austrya — Galicya. 
U WAG Al Dotychczasowi prenume- 

ratorowie „Gcńoa i Iskry** prsgnąoy 
odbierać „Wizerunki Wodzow Pol 
skich** obowiązani są uiioić odpowie- 
dnią dopłatę. 

MY Z PUBLICZNOŚCIĄ 
A PUBLICZNOŚĆ Z NAMI. 

BBZ OAZO, BZZ BÓLU, 
ZĘBY Z PŁYTKAMI I BBZ PfclrTBK 

The Ppople’s leniał Farlors 
MB8TATB8TR. RÓG HARRIBON. 

Jeet Jedyna lnaty*"cya w mtaAcle 1 
dtiiff pnw IH-anowych miWa Dt 

ł'r*.kt,M,wU7w“l1* *cbów BK Z B 
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BÓLU po OBRACH 
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Caalmj oaaaa Im ta 
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kwietne powodtenle Jaet akut kłem dobrej roboty. Ma 
aza gold crowna I plombowania zębów a* najlepaze w 

naJnUaaa. $25 r>oałeeaae płytki ■a $lft-|et.o> aołat ezyato trzymać; lana robota 
atoaaakowo tanio: plombowania 
— w— i-i* aolsa ezyato trzymać; in.. 

Pta^howanla I wyrywania ząbów bea płatała da lam* robotą. dałem naatem 
J**1 ro*P<’■••naabalć naaz lataraa aa zarbodzieflobrą robotą 1 alit ami ranami “---*- 
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JE. KRUPKA, 
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Przegląd Emigracyjny 
Dwutygodnik 

Ekonomiczno Społeczny 
wychodzi we Lwowie. Redakoya i Ad- 

ministracya, ul Osolinska No. 11. 

Cena roczna z przesyłką 

$2.00 
Prenumeratą i ogłoszenia dla Ameryki 

Półnoonej przyjmuje 
"K. SAWICKI. 

672 Noble Str., Ohioago, 111 

Pismo to traktuje sprawy wyohodfctwa 
polskiego we wssystkioh krajach; pole- 
oam zatem jako interesujące i poiyte- 
ozne mająo nadzieją poparcia przez tu- 
lajszy ogół. 

K. SAWICKI. 

Suchoty wylecsoue. 
Sury lekarz doktor, przestawszy 

Eraktykowaó, a mając doręczony przez 
liajonarzy Waohodoioh Indii, forma- 

lar* prostego leczenia warzywami, w 
krótkim ozaaie zupełnie leczy suoboty, 
zapalenie krtani, katary, dyohawioe i 
inne gardłowe i płoone choroby, oraz 

zupełne i prędkie wyleczenie nerwo- 

wych ałabośoi i nerwowych chorób, po 
wypróbowania tych leczniczych irod 
ków w tyaiącsnyeh wypad z ach wziął 
•obie za obowiązek ogłosić to twym 
oierpiąoym ziomkom. Będąc przejęty 
obęoią ulżenia oierpiąoej ludzkości, Ja 
przeazlę za darmo katdemu kto iąda 
reoept w Niemieckim, Francuzkim lab 
Angielskim języka z wakazówkami jak 
niywać. 

Adresować z dołąozeniem marki 
imienia gazety. W. A. Noyet, 
B20 Powera Black. Rochester, N. Y 

WIELKA 

Pracownia Krawiecka. 
Wykonujemy ubrania na obatalmnki po- dług nai nowszej mody 1 po cenach nader u- 

miarkowanych. Moftna n nas takie dostać 
bieliaay, koszul wierzchnich i spodnich, kał. 
nieny ków, krawatek Itp. 

Zapraszamy Szanownych Kodaków, aby 
przy sali przekonali się. 

A. Jaiemiki 9Ioeller, 
No. 1516 Cm8 Aye. St. Louis, Mo. 

w a Sprzedaż 
Dwa nowo wybudowane Domy wraz z 
Lotami. 

Takie nowo wybudowany 
8ZTOR 

Budynek 2 piętrowy, w oeedzie Sobie- 
ski Park, West Hammond, przy koście- 
le św. Andrzeja. 

Dobra sposobność dla grooernika lub 
rzefoika, gdyś takiego aAładu tam nie 
ma, a Polacy zamieszkali, do innej na- 
rodowości po towary codziennie daleko 
'ść są zmuszeni. Sprzedam tanio pod 
przystępnemi warunkami; lub tei wy- 
dzierżawię takowy. 

Zgłosić się do: 
ST. PLISZKA, 
6614 Kmerald Ats. 

Cbioago. Engelwood P. O. 

W. F. Seyera Balsam 
n* oboro bq płuo j«st najlepszem, naj- 
Mwaiejiiem i najbezpieozniejzzem lę- 
kam wem na wszystkie choroby gardła i płuo, ua kaszel różnego rodzaju, dy- chawioą, zapalenie gardła, febrą płuo, 
modry kaazeL, krup, pluoie krwią, wy. 
ailająoe a krótkie oddychacie, ua su- 
choty i dokuczliwy kaszel. Cena 50 o. 
i 26 o. Przyrządził W. F. 8evera w 
Cedar Rapida, Iowa. Tego oaiaamu 
doetaó motna we wszystkioh polskioh i 
ozeskioh aptekach. Skutki tego bal- 
samu: 

Ob. W. F. Seyera, Cedar Rapida, Iowa. Pa&ski Balsam okazał sią praw- 
dziwym środkiem do urstowsnia tycia moion pięciorga dzieci. Dwoje umarło 
oam, oboeiat miały oajl«ps/ych lekarzy. 
Zaaieobałamrsdy ty oh 1h * arzy a Serera 
Balsamem uratowałam pięcioro 
dzieci przy tyciu. 

Helena Kbniczkowa, 
Vming, Iowa. 

Antoni Rybczyński, 
633 Milwaukee cne. Chicago, III. 

poleca Rodakom swój 
MAŁOOM POMK1 

zaopatrzony w dobre wina, wódki 1 do 
borowe cygara. 

Dr- Bonker a 

STRUP PIERSIOWY 
•kuteozne lekarstwo na 

zasitMesle, kaaael I wszelkie 
•karski płac I gartła. 

Pieniądze swraoamy jeteliby nie porno gło. Flaaseczką na próbą dajemy darmo 
Załączcie 11.00 w liście, e wyssiemy Wam raectony Syrop do jakiegobąd* 

miejsce. 

J. //, Xelowaki 
fabrykant. 

709 MILWAUKEE AVENUE 709 
Clileftg*, UL 

JOHH GRDQ^THlNtiC? 
844 Hilwnakee ave. róg IMvlaIon. 

STAŁA cena dla wszystkich 
Wiosna nastała. Z nią, nadeszło żądanie ubrań 
wiosennych. Ciężkie ubrania odrzuca się na stro- 
nę, aby zrobić miejsce na towary wiosenne. 

Roztropni Indzie powinni przyjść na naszą 

WIELKĄ SPRZEDAŻ 
PALETOTÓW WIOSENNYCH. 
Najpiękniejszy wybór Pa- 

letotów Wiosennych spro- 
wadzonych do miast* Wystawy 
Powszechnej. Kaftda materya 
znana tkaczowi znajduje sit 
na tej sprzedaty. Kolory nsj 
nowsze, a oeny które zachęcą 

Zapamiętajcie sobie ceny 
■9L. 

5 5 00 
$ 6 00 
* 7 50 

• 5 75 | 
«iooo: 
512 50 

51500 

-ea 
Przyjdźcie najprędzej. — 

Przejrzenie towarów nic nie ko* 
eztuje. — Z pewnością będzie* 
oie kontenoi (jeśli będziecie po* 
rsebowali paleto wioeenne.) — 

Towary aą dobrej roboty kra- 
wie^k «*j, robione w Union fa- 
brykach aprzedajemy je o 20 
procent taniej mt gdzieindziej. 

Korzystajcie s tej sposobności. — Najnowsze faaooy. a ceny zawsze 

aajilhii. 

Przyjdźci dzisiaj! Przyjdźcie zaraz! 
Jutro może będzie zapóźno. 

844 Milwaukee avenue, róg Division ulicy 
~g=aggaaa 

Każdemu znaną 
jest z urodzajności i pięknego położenia 

Polska Kolonia 

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

Po mapy, opisy i bliisze szczegóły piszeie do: 

słupecki & co., 
THORP, - Clark Co. Wisconsin. 

CZYTAJCIE Z UWAGĄ! 
Tylko 46 miout jazdy na południe od miasta Chicago jest Alictne 

MIASTECZKO HARYEY 
Miasto H A R V E Y dopiero dwa lata istnieje i jui posiada 

ŁG&-13 wielkich fabryk*Stf 
w których pracuje praesało 3000 ludzi i coraz więcej fabryk budują. 

Pią^ wielkiob kolei przechodzi prze* H A R V E Y, 70 pociągów dziennie 
ELEKTRYCZNA KARA fatreetoar) przechodzi przez miasto i do łącza dwa główne centra fabryki elektryoznem światłem miune 

jest oświeoone. 
ŻURY (MTan) i WODOCIĄGI są poprzeprowadzane; dostarczała 

m,i“ta 7^7; Ulice aąazerokie, wysadzone drzewkami wyłoione obod nikami [sidewalka] 
Leoz najgłówniejszą rzaoą jest, fte w mieście Harrey Jest 4kmńm sra. 

ey i ladzie tam zarabiają od $1.50 do 4.00 dziennie' ** 

W tem mieście można jeszcze kupić 
3.00 doL 1 wyżej. 

na miesięczną wypłatą. 
Kto al^ okupi w HARYEY ton może hj6 pewleu że b^dile miał stałą pracę zimą 1 latem. 

Polaoy teras najlepsza okazja, kapujcie loty póki tanie. Kto ehoe nabri 
tanią lotą w ładnem 1 zd rowem mieście 1 zsbezpieocyć sie aa zawaae w 

stałą pracą niecb aią okupi w HARYEY. * ^ 

Tytuł własności czysty, abstrakt darmo. Jedlcie sobie zobaczyć, jazda tam 
dotąd 1 napo wrót darmo. Motoa tam jechać w kaftdą niedzielą po nołudnin. 

Po tyaiety i blitaae wiadomości proszą aią zgłoaić do GeJEnnyek Agentów: ’ 

M. Ł. Piotrowski, 
84 — M LA SALUf AVENUE. 

8t*- piętro, Na mer atanoyi 821. 

Jallai Piotrowski, 
8117 LAURKLL STREET, 

na Bridgeporcoe, ! 

A. J. Kowalski, 
017 NOBLE STREET. 

Jo*. Mrnkowikl, 
róg DIOKSON i BLAGKHAWK Bl 

Zmóma Inn y, opróon wymienionych ngwitów lotów ty oh opnodnó nio mnO> 
Gbrn*, ofU: |4>«l Li Saili St. <*•: II17 LifrUI* Cl 7 «•* ». 

Polecam Ssano wnej PabiiosooAoi polskiej moje nałogi. Spod siewam |U 
te Stanowo i Rodacy swej tycsliwośoi mi nie odmówią — a ja s mojej stroni 
“P*^**® *• bielisna Waasa wypraną bądsie^sawaze jak najataranma 

* J 

FR. MILBWCZYR, 
•II Rskle rif tlsaa ii. CRICAOO, łł. 


