
wstępuję do łsdniutkiej s dobrze zao- 

patrzonej i tak schludnej, te lepiej nie 
moi na, groeerni p. Ignacego Czerwiń- 

skiego, s której wy groeernioy Chioa- 

gosoy motecie śmiało brać przykład, 
taki tam dobry towar, taka grseozua 
usługa i ład i porsądek. O drzwi dalej 
apteka jego brata p. A. Czerwińskiego; 
ozłowiek to młody, rzutki, pilnuje inte- 
resu i dobrse się ma. 

/ Wreszcie przyniosły mię nogi przed 
1 dom p. Michała Kruszki, Senatora stanu 

Wisoonain, wydawoy „Kurjera”. Ser- 
ce mi bije gwałtownie, odmawiam w 

duchu krótką modlitwę i.,.. 
Ale o tem potem. 

Tadeusz Wild. 

Ziem ie Polskie 

Z taboru rowy Jakiego. 

W Lublinie rząd rosyjski zaprowa- 
dził przy gimnazjum internat dla u 

czniów, urządzony na sposób koszar 

wojskowyob. Wprawdzie pentyonat 
posiad i wszelkie warunki higieniczne, 
a uozniowie zaopatrzeni bądą w naleiytą 
pomoc naukową, to jednakie obok tego 
zaprowadzono bardzo ścisłą kontrolą, a 

uozniowie, których rodzioe mieszkają 
poza obrąbem m. Lublina, nie mogą wy- 
bierać sobie dobrowolnie stanoyi, Ucz 
musi mieszkać albo w samym internacie, 
albo w lokalu wskazanym mu przez in 

spaktora gimnazjum. Dlatego tet ka 

idy uczeń pragnący noząszozać do gi- 
mnazyum, winien meldować sią inspe- 
ktorowi, który, gdyby miejsoa w ittter 
nacie nie było, umieści go na prywatnej 
stancji. — W tym oelu wszyscy otrzy- 
mują odpowiednie bilety kwaterun- 
kowe. 

— Serock w Królestwie Polskiem stał 

sią pastwą płomieni. Ogień wybuchnął 
w Ryn*u, a poniewai miasto próoz kil 
ku domów składało sią z samyoh do- 
mostw drewnianych, przeto w ciągu 
trzech godzin poszło całe z dymem, t 

wyjątkiem prześlicznego starego ko- 

ścioła i oząśoi polo tonę i za szoszą oraz 

jednej strony Rynku, która tylko dziąki 
energicznemu ratunkowi jednego z oko- 

noznyon zieman ocaiaia. u )most w 

•paliło się około 180 i oała ludność obo- 

zuje oa polach w opłakanym stenie. 
Dom mieszczący urząd gminny zgorzał; 
spaliła się również plebania połotona z 

tyłu za kościołem. Dom, gdzie mieści 
się urząd pocztowy, ocalał. Ludność 
Serocka jest w połowie katolioka, w po 
łowię żydowska. Katolioy zajmują się 
przeważnie rolnictwem i furmaństwem. 

— Przy końou bielącego roku szkol 

nego uczniowie gimoazyum warsza- 

wskiego na Pradze, leby uprosić sobie 

błogosławieństwo Bole przed egzami- 
nami, uradzili postarać się o odprawienie 
mszy iw. na swoją intencyą. W tym 
oelu zebrali między sobą pewną kwotę 
i ofiarowali ją ks. Wyszyńskiemu, nau- 

czycielowi religii w ternie gimnazyum, 
czyli jak nazywają ks. prtfektowi. Ks. 
W. poradził im, leby z prośbą swoją 
udali się do księdza parafialnego na 

Pradze, ponieważ on sam odprawia mszą 
św. bardzo rano w incya kościele w 

mieście. Dowiedział się o tern dyrektor 
grimnasyum Aleksander Konstantino 
wicz Gołowaozewskij; zaczyna więc 
prowadzić poiioyjne Śledztwo, pytając 
uczniów klas wytszych ozy ksiądz kazał 
zbierać składką? Ody sią to oie udało 

według jego myśli, wpada z faryą do 

klasy I (aajniftazej) i gromkim głosem 
zapytuje pierwszego dsieoiaka o to sa- 

mo. Dzieciak prsestraasony odpowiada: 
tak. Aleksandr Konatantinowioz za- 

czyna badać ksiądza. Ksiądz W. opo- 
wiada jak było. A. Konatantinowioz 
udaje wieloe przestraszonego i oświa- 
dcza, is musi o tem zdać raport kurato- 
rowi, leby nie śoiągnąć na siebie odpo- 
wiedzialności. „Przedstawią to jednak 
— dodaje — tak, ftąbyś ksiądz nie misł 

nieprzyjemności; oo najwytej mośe 

przyjść od kuratora nagana*’. 
Je tell tak — odpowiada ki. W., to 

ja podam sią do dymisji, bo nie mogą 
pozwolić ns to, Zęby dzieciakowi wiąk- 
sza wiara była dawana nit mnie. 

Aleksandr Konstantinowios zdał ra- 

port jak obieoał i kurator poleoił, teby 
ksiądz podał sią do dymisji od l sier- 
pnia r, b. 

Z za bora pr niskiego. 

Poznań. Sprawa ogrobleoia Warty 
po długiob korowodach nareszcie zna- 

osny krok postąpiła naprzód. Na po- 
siedzeniu komisji bezpośredniej odrzu 
oono projekt Krausego dla ogromnyob 
kosztów, jakieby spowodował, a przy 

jęto projekt Wultchs, którego krwista 
obliosono na 2 i pól miliona marek. Dla 

ostatecznego zbadania kosztorysu pro- 
jektu i odnośnych statystycso) oh obli- 
czeń wybrano subkomisyą, składającą 
się z 5 członków. Na kouta projektu 
daje prowinoya 850,000 marek, a pań 
stwo ma dań sub weno ją w wy sokośoi 4 
części kosztów projektu. — Miejmy na- 

dzieję, te teras jut w asy basem tempo 
postępował będą praoe odoostąoe się do 
uratowania miasta Poznania od klęak 
powodziowych. 

— Sprawa uniwersytetu dla W. K*. 

Poznańskiego i Prus Zachodnioh. Tu- 

tejsze niemieckie towarzystwo history 
ozue bawiło dn;a 0 z. m. w Toruniu 
oelem zwiedzenia tego starotytnego 
miast*. Po zwiedzeniu miasta odbył się 
bankiet, na którym radzoa sądu zie- 
miańskiego w Toruniu, pan Martell, w 

toaście przezeń wzaieaionjm poruszył 
sprawę założenia uniwersytetu dla Księ 
stwa i Prus Zachodnioh, które to dziel 
nioe dotąd *ą pozbawione takiej insty 
tuoyi. Oczywiście w pojęciu p. Martella 
ma żądany uniwersytet być rozsądni 
kiem kultury niemieckiej. 

Posłowie polsoj już od r. 1850 starali 
się u ministerstwa pruskiego o załotenie 
uniwersytetu w Poznaniu, a ostatni w 

tej sprawie przemawiał jeszoze śp. poseł 
Każmirz Kantak. Wszystkie usiłowa- 
nia posłów naszyoh rozbłj się o opór 
ministerstwa. * 

Z zaboru austriackiego. 

Kruków, Rozbiórka b. pałaou Wo- 
diiokioh. W przelłuteniu ul, ś*. An- 

ny, rozebrano jut b. pałac Wodziokioh, 
w którym Tadeusz Kościuszko w 1704 
r. stał kwaterą i skąd udał zią na Rynek 
krakowski celem złoienia przysiąg na- 

rodowi. Towarzystwo Imienia Tad tusza 

Kościuszki, ule mogąc dla braku fun- 
duszów pamiątki tej od zagłady ooalió, 
poprzestać mus ało na zdjąciu fotografi- 
czne m domu tego i dzisiejszej demo 
lówki. 

— Towarzystwo ..Oświaty ludowej” 
odbyło w Krakowie walne rgromaize- 
nie w amfiteatrze gimnazyum św. Anny. 
Pierwszy głos zabrał ks. Pelozar, pre 
zes. W pięknem i gorąoem swem prze- 
mówieniu skreślił dowoź stan obeony 
Towarzystwa, z boleśoią konstatująo, te 
członków Towarzystwo liozy szczupłą 
liczbą, nie wystarozająoą do przeprowa 
dzenia wszystkiob wsniosłyoh dątefi in- 
stytaoyi. Kofiozył ks. Pelozar tycze 
niem, aby społeozefiitwo zajęło się go- 
rąoo braćmi własnymi, aby tchnęło w 

nich dnoba katoliokiego i polskiego, aby 
przysposobiło ioh (lud) do tycia auto 

nomioznego i obywatelskiego. 
Nadmienił równiet w swej mowie ks. 

Pelozar, te w oiągu dziesięciu lat, jakie 
właśnie upłynęło od chwili załotenia 
Towarzystwa „Oświaty ludowej”. To- 
warzystwo załotyło 529 osytelfi, umie 
śoiło w nich 75.816 ksiątek, rozdało 
6803 ksiątek, a na te oele wydało do 
80 000 złr. 

— Ajdzi w C *11071 o wiele szybciej 
prowadzą do wywłaszczeniami! przeszło 
wiekowe proake kolonizacja, poparte 
całą potęgą wodzonej Niemoom za- 

wziątośoi ekaterminaoyjaej 1 pruskiej 
edwioiatreoyi. W okrasie 25 letaim 
odkąd konatytooye grudniowe usunęła 
przeszkody prswoe do nabywanie przes 
fydów własności tabularnej, nabyli oni 
bowiem około 600,000 morgów wielkiej 
posiadłości ziemskiej w Osiioyi, i w 

klasie właśoioieli dóbr tabularnyon a te 

nowią jat teraz przeszło 18 proc., nie 
licząc obszarów, pewnie wynoszących 
dragi raz tyle oonajmniej, które tylko 
nominalnie naleią do dawnyoh właśoi 
oieli, leoz w rzeozywiatośoi znajdują sią 
w zupełności w ręku iydów. 

Popatrzmy srenttą, gdzie się podziała 
dawniej tak silna a nas, zwłaszcza we 

wsohodnej oząśoi krają klasa swojskich 
dzieriawoów dóbr ziemskiohf Popa- 
trzmy, 00 sią dzieje z miastami nasze 

mil... W czyich rękaeh znajduje sią 
handel, i jak jedna gatąf przemysłu po 
drugiej wpada w moc tydów! 

Lesz z cyeb postępów bynajmniej nie 

czynimy wyrzutu iydom. Wyrzut trafia 
to raczej tych, co przez własną lekko- 

myślność i niedołęstwo dają się wy- 
właszcza6 i wypierać obcemu iywiołowi 
z zajmowanych od wieków stanowisk 

społeozoyob. Nigdzie w tym stopoiu 
jak tu nie motna zastóeować zdania, it: 

czyja szkoda tego grseoh. 

JS-arOl Bteln, 
Zaprowadza w pokojach 

Elektryczne Dzwonki, 
Alarmowe Rudziki I Rwrkl 

de sar wlrnls 
W— alhlzfn rodaaja batarpa I dzwonki aanraaia. la- 

■ 6wl«nl« pnrrkanja taksa Hakowata 

56tt NOBLE 8u, CHICAGO, ILL 

M Rltdc Janelr*. 

Rio de Janeiro dnia 29 Czerwca 1898. 
Do Rządu Centralnego Zw. Nar. Pil. 

to Chicagot 
Szanowni Braota! 

Liat s doia 26 Kwietnia otrzy maliimy 
xa który eerdeozne składamy dzięki. 

Otywił on nas prawdsiwem uoruoiem 

polakiem dodał otoohy do wjtrwaoia 
pod ojozystym makiem i praey około 
dobra wapółnago. 

Praoujemy bowiem w ditta ozysto 
narodowo-postępowym, dla tego tyje- 
my Waasem tohaieoiem, połykamy te 
tak powiem * kaide ałowo s organa 
związkowego, choemy zapomnieć wuy- 
stko, oo nam rela oprawiana prsez 
długie lata bortuazyą i fanatyzmem 
wydała. H tałem naazsm jest praoa i 
ot wiata. 

Liotymy na twoje ziły, bo dotąi te 

kaaty nie nazwały naa awemi braćmi. 
Czarne nasce dłonie pogardzane tak 

długo; nie dopnazozane do oświaty, 
uauwanie od wazalkich prao obywatel- 
akioh, dziś niaatety, zaosynają pozna- 
wać awoje aiły i krzywdę a^z wyciętą 
jak B5g w niebie. 

Towarzystwo nasze się powoli leoz 

pewnym krokiem rozwija. Dziefi 8 
Maja obchodzi liśmy ohoó akrom nie 
leoz serdecznie. Palacy w Brazylii 
ast tlili się obeonie i każdy praoa je na 

awoje otrzymanie. 
Lato tegoroczne przeszło bez epide- 

mi, zapewnie wyjątkowo. Rewolooya 
w Pio Grandę d) Sal rozwinęła się w 

całej pełni. 
Po chorągiew narodową udaliimyfsię 

do zakłada pani W. Słomifiakiej 679 
Milwaukee Ara. Chicago, 111. 

Nie mając aią ozem wiąoej podzielić, 
dziękujemy za serdeczne tyczenia i 

współczucie, dodajemy te nie oistąpim 
od sztandaru naszej ukochanej Ojczy- 
zny i od zakrrślonyob przez nas prao, 

W imieniu Towarzystwa 
Pr. /Schmidt, sakr. 

Albin Jenczyk, 
P>erwisorzyd ny 

8AŁOON POLSKI 
Wyborne teina, teódki, cygara i zaresze 

inńeta przekątna 
6BOW «Q gtrwt CHIAOO, 1ŁŁ. 

TO W. POLEM 
Owiania Zwycięstwa 

Pani R. LecKeri, sekr. 
89 W. Athland Chicago 111 

L. WRÓBLEWSKI, 
572 Noble Htreet, 

FABRYKANT SZORÓW 1 CHOMĄT. 

baty, azczotf i, 
zgrzebła, kołdry 
fwełniane, alecie 
I d much i okry- 
ci* do nóg. 
Takie smarowi- 
dło do azorów i 
wozów. ul* 

nvperacj« wjłubujc ujdko, ooirw iauux 

„Wolne Polskie Słowo** 
wychodzi pierwszego i piętnastego kat 
dago miesiąca. Podaje wiadomości i 

poglądy a pierwszej reki, tak i krain, 
jak > te* r em vr«cyi polskiej. — Poglą- 
dami awemi wyświadcza wielką przy- 
sługą czytelnikom w rozwoju umysło- 
wym. Upowszechnienie tego pisma j«at 
bardzo połądanem w Ameryce — a u 

nieść ułatwia nabycie kaidemu. Abon» 
ment roczny kosztuje dolar jeden 
pół, pieniądze posyłać przez Poit Ofio 

M. Adolphe Reiff, ł 

w. błomliKbka, 
C79 lilnakM In., • OBIOAOi 

Poleoam Wielebnena Dvoho«i«< 
■twa jak i Sunownym Towanyatwo 
Polana mój iktad pracownia róti • 

go gatanka CHORĄGWI. SZA BI 
ODZNAKI, ROZKTY.BKKŁA i PA# 
KI MARSZAŁKOWSKIE, itp 
po Jak aaJtAARMj rrnle 

i wykonają tokowe o beto 1 on kr i Jak aa 

punktualniej i najaami eonie], bo prw» 
oAmnaóoie lat pak tyki, ałoAyłaa d< 
wody msjarfoanoAoi. 

W. SŁOMIN8KA, 
•79 lllwaakee 4re.,Chleafe, II 

iDZIBCI LB^ZT W CZASI* JO-14 DNI, 
STARSZYCH LBCZY W 1. S M1BSIBCY. 

1W nuda nlewylacsenla pacjent ila ponoal 
Aadnjah koaatów. Kuracja t __ bMpItem, bis 

pporacyl 1 betbóiu, pn które) noiu ta- 
tnidniś^ ile twofoml Intnmssml Bsdr 

lltlili baapiatsla UiAltjr lodJO ramo do b po połud 
Dr. AK- Xj. ci«* SouołŁ«t 

Pokot*: B 1 tl w McVłckkar’a Tbeatra BUdg. Chicago 

BIAŁEGO INDYANINA. 
lX>-RA ANDREWS.) 

<1*1*11 Inni doktorzy nl* no- 
cli e* wyłączyć, to od»J ► «. do 
uwtytuln ‘*Blał*fm Indyanlna’* 

tna| 
warno będ z •**<* «ri«noa7 

JTM%»* lud :1 tam wyWrono. 
n*5 Bla**l» Indjmnina Arala 

cały świat U Inidyturłe 
tjn< toczą atarann i* wK-yatkl* 

mąftczyzn 1 dzieci, a 
rlcte: Ściśnięcia epiiep- 

Kobtot. 
mianowicie: 
tyczna, apazmy. paraliż, dy- 
chawicą, reumatyzm, ból ąło- 
wy. nauralłfMł, febrą, krcwty, 
akrofoły, kaUr. ctorptonto to- 

L Mabośd kobiet, krwto- _^_J 
fnk kłałw nttkiw ItH 

PrrrłUJ awe nar wieko i dokładny idrM, podaj 
•wół wiek | włft* w Hat trochą wlewów, oraz aaoŁ. 
marką pocztową, U> zaraz dunUnlmr txi,.«>« i.ili 
'■a Jaką chorobo clerpiez I ila bodzie koaztować 
wr MWDir Motna piaad po polaka, niemiecka W 
l«b angielrkn Adree tak i: 

lir. Andre ws IrdlrineC*., 
P O. Boa II TOLEDO, O 

I, Krakotcttki, 
154 W. DItUIoi il. rtf Hilt m. 

CHICAGO, — — — ILLINOIS. 
Poleca lartawy■ ztglądom Ba. Kodaków nrój 

IfttlOBA UBŁCGAW 
rkora • W Ina, *6dkL Cygara I aawaae Swlada Piwo 

Leon Moszcztns&j 
budowniczy 

KONTRAKTOR 
wyrabia plony i podejmuje budową domó< 

po nąjtoAaaej seoie. 
Poleoo równie! Rodakom twój 

SALOON 
wpatrzony v> wyborno napój* i cygar* 

1087 N. Bobej HU 
CHICAGO, 

* 

ILLINOIS 
HALA do zabaw wesół t. p. 

Fabryka ram do okien 
»lZWI,0KIKHRIC,l4LlllV6Ui 8CI0MW 

A- DIETSCH & CO., 
0AWN1BJ CU BHHFPIBLD HTRUT, OBBCKU 

prsy Raneinon Ulicy. 

JAN PIOTROWSKI. 
M Cual Sir. Chlca|«,lll 

naprzeciw Union Depot 
Poleca względom Sł Rodaków swój 

HOTEL ISALOOK. 

DrHAM 
•U MADI80H 8T., TOLEDO, PKIO 

Uftaruh-, ■ niianowicH* 
* 

DurzmUć. apasmjr, paraliż.i 
aythawirą, RlrKraato^ ! 
reumatyzm; t>4»l płowy, n i 
azo.tea t-noaa; rborohjr *o-T 
Udka, sardla. pirrai. kana i 
Iow odrhodoa y-h; fabrą,' 
wyrzuty na gionrU I akfirur i 

khoroli.Y m ar trans. rborra" 
’nia rasularnokri, krwtotok.i 
biała u Oławy. nirołodnoZt. z 

}Moieeci popofogowe, puchliną, rany, otwory 
n* ciele, rłlt choroby kiszek. t/>l ki 

(plecach, katar, dropeyą. nenralrlą bronchitia 
podagrą Itd. Leczy nic wTasty dz łecil mątczyzn 
CHOROBYiZiRAZLIWE 

ref 
u.i 
“i E # 

torganAw peoersc»Jn ych obojem płci, albo prze kacane a rodziców, leczy prądko I tak *« ai* 

rada d 
(nie Żąda aapłaty a"góry, tylko a* pacyenta wy- 
leczy Pacy rat płaci tylkoza lekarstwo. 

Dr Hat 
którzy dtnito cierpieli, a przeć Innych lekarzy fnle mogli być wyleczeni Lndzie cl wsządsle, 
m/irłla/aU IrnU rkcWl/.ee U.m tnJnmcn. 

wylffijrł Jat tysiące ludzi, 
> cierpieli, a przez Innych lekarzy 

rozgłaszają Imię Doktora Ham I znajomym 
(polecają. (Tdejrle alą do niego to w aa wylec; 

fb0r0K- Wtok’ Pr*7'\ (ślijcie w liście tro-hą wtoeAw I 9cen*ową mar-, 
ką pocztowa, (o natycbmłaet doataabicle od-' 

Ipowiedś. lotna pisać po polskn, angielsko,i 
niemiecko li.h franenakn Adres taki’ 

KO* 
*y 

przy. 

powiedz. Można pisać po polskn, ang 
.niemiecka lab francoska Adres taki: 

1 Dr O. B. HaM, i 
16Mad Non ni,, Toledo, Ohlo.j 

HOTEL POLSKI 
Jótefa Gu*ov*ki*go. 

ftSl R«Me at. • Ckieags, III 
Nlniejazem mam raaaczyt polecić Hun. 

Kodakom Hotel i Keatauraoye Goćcle, • 
zwLsaoza przybywający na * yetawą znajdą 
weselkie wygody przy umiarkowanych ce 
nech. 

Józef Gołembiewski, 
7 TELL PŁACE 

0 

przy Milwaukee avenue 
CBlCAOO, ILL. 

połąee Szanownym Rodakom rwą 

KUŹNIE 

FABRYKĘ WOZÓW. 
Wyrąbią powozy, bryozai, i wszel- 

kiego rodzaju wory; oraz podejmą je 
Raperacye ro naftaństef ceni*. 

Raje konie. 

Antoni Listewnik, 
689 Dickton titr. Chicago, III 

salooJTpolski 
zaopatrzony w waselkte gatunki wódki 
ikierów i doborowy oh cygar. 

ITOIIAUOSD N CHICAGO! 
Wala 
«%o tyl! 

preez to cię zbogsoiło. — Wam nadana aiq ta sama sposobność. Pla- 
to 

3 doi. zadatku i po I doi. tygodniowo 
motecie zostać właścicielami własnego ogniska. 

Loty w Alpine Heights 
•Hm przy kolo) „Wabaah’* i 150 strip nad jeziorem Michigan, teraz kupi* 1 

po 

lOO.oo, narożne $150.oo< 
Procentów mą nie płaci! 

ff%elka Jf otnu EkHkumya 
w ksftdą NIEDZIELĘ o godzinie 1.45 po południa 

z POLK STREET DEPOT. 

Papiery tyczące sią własności wydane bądą bezpłatnie. Po wolne bi 
ety i b lila ze wiadomości zgłoeid się do: 

W. W WATSON&CO. 
225 Dearbom 8tr. CHICAGO, TT.l., 

C. ANTOSZEWSKI, jen. agent 
Potrzeba polskich 

Każdemu znaną 
jest z urodzajności i pięknego położenia 

Polska Kolonia 

„POZNAŃ” wCIark Co., Wis. 
£d*ie już setki Polaków sobie grunt kupiło, gdzie kościół polaki 
i sąsiedztwo polskie; miasto, targ, tartaki i stacye kolejowe blisko, Grunt na farmy jest tam jesz<se 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 45 minut jazdy na południe od miasta Chicago jest iliotne 

MIASTECZKO HARVEY 
Miasto HARYE Y dopiero dwa lata istnieje i jui posiada 

•13 wielkich fabryk~g£tf 
w których pracuje przeszło 3000 ludzi i coraz irięoei fabryk 
budują. 

Pię<5 wielkich kolei przechodzi przez HABYEY, 70 pociągów 
ELEKTRYCZNA KARA litnetoar) przechodzi przez miasto i po 

fabryk i elektr joznem światłem miasto łącza dwa główce centra 

jest oświecone. 
Z JRY (aeven) i W ODOCIĄGI są poprzeprowadzaoe; dostarczają miastu wody. Ulice aąazerokie, wysadzone drzewkami wyłoftone chod- 

nikami [sidewalkaj 
Leoz najgłówniejszą rzaoą jest, £e w mieśoie Hftrrey Jest dato pra- 

sy i Indzie tam zarabiają od $1.50 do 4.00 dziennie. 

W tem mieście można jesźcze kupić 
po X 30 doL 1 wyiej. 

na miesięczną wypłatą. 
Kto się okapi w HABYEY ton może być powiem 

to będzie ml a! stalą pracę simą 1 latom. 
Polacy teraz najlepsza okazja, kupujcie loty póki Unie. Kto choe nabyd 

tan lą lotą w ładnem 1 zd rowem mieśoie i zabezpieozyó sic na zawsze w 
stałą praoą niech sią okapi w HARVEY. 

Tytuł własności czysty, abstrakt darmo. Jedloie sobie zobaczyć, jasda tam 
dotąd i napo wrót darmo. Modna Urn jechać w katdą niedzielą po południa. 

Pp tykiety i blitaae wiadomości proszą sią zgłosić do Generalnych 
Agentów: 
Jf. Ł. Piotrowski, 

84 — 80 LA 8ALLK A VENUE. 
Sto* piętro, Numer staneyi 621. 

Jo IIam, Piotrowski, 
8117 LAURELL STREET, 

na Bridf^poroi*, 

A. J. Kowalski, 
617 NOBLE STREET. 

Jos. Krukowski, 
tóą DIOKSON 1 BLAOKHAWK 8c 

Zmdmn Inny, opróes wynttnionyeh męrentów lotów tyeh epnedaó nie 
0ówny ofU: 14-11 Ll Sllłl St. Brm*eA OfU\ 3117 LlITlil * II7 HlMl &• 

Dr* Bonker a 

8Y11UP PIERSIOWY 
akutAOin* Ukaratwo na 

■ail^klaala, kaatcl I wuelkla 
ekarak? płac ł lardła. 

Pieniądze z wracam j iatolłby nie porno- 
gto. Flaazeozkąna próbą da jamy darmo. 

Zalączoio $1.00 w liścia, a wysilamy 
Wam rsaczony Syrop do jakiagobą<U 
miejooa. 

J.H'XelowHki 
fabrykant. 

708 MII-WAUKKK AVKNUB 708 

Chicag*, III 

Antoni Rybczyński, 
633 Miiwntktt am. Chicago* JU 

poleca Rodakom zwój 
SALOOH POMKI 

zaopatrzony w dobra wina, wódki i do 
borowa cygara. 

WIMiEMTT WIZA, 
(dawni*] J. HIwuwmM,! 

607 Noble Htr. Chicago, Dl. 
poleca twój , 

ftoloon Polski 
saopatrzony w najlepam wina, wódki 
cygara 1 lawaaa świata piwo. 

HALA do poaiedsefi. 


