
głos wołający: ,.Nunc dimitte”, 
bom znalazł spadkobierców mej 
myśli i godnych wykonawoów 
mej woli, nie będąc jut „propheta 
in patria”, stanę się prorokiem 
po za ojczyzną, na szerokich R )• 
syi przestrzeniach. Jest w tern 

błogosławieństwie i w tym uści 
sku wielkie zbudowanie dla sło- 
wiańskiego świata; bratnie dusze 
rozumieją się z daleka, nawet 

gdy je dzielą odmęty krwi łez i 
krzywdy ludzkiej. W krzyiackiej 
kuźni odbiło się kiedyś poświę- 
cenie mieczów na walkę z Polską; 
teraz wielki spiskowiec z Freid- 
richruh będzie rozsyłał pochwalne 
listy dla gubernatorów rosyjskich. 
Idea więc słowiańska w do 
brych spoczywa rękach i wdzię 
czny edgłos znajduje za granicą. 

Że jednak łatwiej ludzi, jak 
całe narody strącić na gemonie, 
o tern wie jut ks. B smarck, a 

dla nas jego wyroki śmiertelne i 
nieśmiertelne i nienawiść stają 
się świadectwem tycia i Łycii 
podniętą”. 

Ziemie Polskie. 

Z zaboru rosyjskiego. 

W Warszawie powstała między Ro- 
sy anami myśl założenia osobnego To- 
warzystwa dla popierania u nas rosyj- 
skiej własności ziemskiej. Z Peters- 
burga tak o tern donoszą: 

,Myśl ta powstała pod wpływem 
wzrostu przeohodzenia ziemi w ręce 
niemieckie. Zadanie Towarzystwa ma 

polegać na rozszerzaniu własności ro- 

syjskiej drogą dopomagania większym i 
mniejszym nabywcom ziemi,znajdującej 
się w rękach oboyoh (to znaozy: poi 
skich lywiołów. Projekt tego Towa 
rzystwa jett bliskim urzeczywistnienia. 
Jednym z najważniejszych celów jego 
jest wzmoomenie rosyjskiej własiośoi 
włościańskiej. Chcąc zorganizować 
sprzedaż ziemi włośoianom, Towarzystwo 
chwyci się tych środków, których da 
wno jut utywają Niemcy. Będzie ono 

nabywało na swój raohunek majątki, 
podzieli je następnie na parcele po 10 
do 15 dziesięcin i rozprzeda je włością 
nom na warunkach dogodnyoh. Sprze- 
dając włośoianinowi kawał ziemi, Towa- 
rzystwo pobierze znaczny zadatek, a 

następnie włościanin będzie musiał pła- 
cić Towarzystwu rooznie, przez lat 3 do 
5, część dochodów otrzymywanych z 

ziemi. Po upływie zaś tego terminu, 
zależnego od wartcśji ziemi, zaciągnie 
się na ową parcelę dług Banku wło- 

ściańskiego i ów kawałek gruntu przej- 
dzie wraz z długiem na własność wło- 
ścianina. Tak Towarzystwo zamierza 

wytworzyć w kraju własność rosyjską 
gdy i dotyohozas przesiedlanie włośoian 
z wewnętrznych gubernii osiągało nader 
małe rezultaty”. 

— u o oietcawycn wymnow aoonoazą 
nieraz korespondenci „Moskiew. Wie- 
demosti” tego nsj zaftarlszego w polono- 
fobji dziennika rosyjskiego. W ostat- 

niej korespondencji z Mińska litew 

skiego skarży się jeden z koresponden- 
tów, te wprawdzie cieszyłby się 
wypadało te ziemia w gubernii mińskiej 
przechodzi z rąk Polaków, w ręce 
Białorusinów, lecz—dodaje natyohmiast 
— Białorusin, jak i na on jest obecnie, to 
me Rosjanin. Potrzeba go ruszczyć, 
tchnąć weń tego zdrowego daoha ro- 

syjskiego, którego on uttaoił „pod 
dwuwiekowem ciętkiem jarzmem pol- 
akiem’1. 

— Przy ministerstwie oświaty obra- 
duje speeyalna komisja nad nowemi 
ustawami dla prywatnyob zakładów 

naukowych tak pod względem ioh za 

kładaoia, jak utrzymywania. Zamie- 
rzono jak nsj bardziej ułatwić zakłada- 
nie szkół prywatnych fteńskioh 1 mę- 
skich z internatami, ale postawiono jako 
zasadę, fte zostawać będę tak pod 
względem pedagogicznym, jak gospo- 
darczym pod wyłącznym nadzorem 
urzędników ministerstwa oświaty. 

— Ze sprawą oświaty obyba gorzej, 
jak piszą z Wilna u nas nii w Turcji. 
Nawet ludność miejska nie ma się gdzie 
uozyć. „Mińskij Listok”, organ urzę- 
dowy gubernii mińskiej, podaje ohara- 
kterystyozny niezmiernie fakt, fte w 

Mińsku, jednem z najpiękniejszych po 
Wilnie miast litewskich, zgłosiło się do 
sftkoły miejskiej joft teraz, w środku 

wakaoyi, około 100 dzieci z prośbę o 

przyjąoie, a miejao woloych jest w niej 
tylko 20! Nawet tam, gdzie wieśniak 
okazuje z właaaej inioyatywy popęd do 
zdobyoia wiedzy i gotowość ponoszenia 
°fizr w tym celu, braknie mu naleftytej 
zachęty i poparoia ze strony włads 
tzkólayoh. 

— Z Warszawy donoszą, te mini- 
sterstwo sprawiedliwości zatwierdziło 
ref >rmę sądów gminnych w Królestwie 
Polakiem, Reforma polega na zmianie 
ustawy wyborozej do sądów gminnych 
w ten apcaób, iiby obywatele Polacy 
nie mogli być wybierani. Zmieniono 
takie obowiązki ławników i pisarzy 
sądowy oh. 

— R ąd rosyjski dąiy obecnie z 

wielkim naoiskiem do upaństwowienia 
oałej sieci kolei ielaznyoh w Królestwie 
Polskiem. Właśnie zajmuje sią on 

wypraoowaniem nowej organizacyi za- 

rządu tychże kolei, jaka ma być zapro- 
wadzona po upaństwowieniu. 

Z zaboru pruskiego, 

W sprawie memorysłu, nad którym 
praoują w ministerstwie oświeoenia, a 

który ma się odnosić do nauki rei gii w 

języku polskim, donoszą, te nie chodzi 
tutaj o zaprowadzenie obowiązkowej 
nauki jązyka polskiego, ale tylko o 

pcmnc tanie lekoyi rei gii w 8 i 4 roku 
szkolnym. Poniewat nauka religii jut 
tsras udzielaną jest po największej 
części dzieciom polskim w języku poi 
skim, przeto ozynione są usiłowania na 

tej drodze w tym kierunku, by dzieeiom 
dać sposobność zyskania dostateoznej 
biegłości w polskiem czytaniu i pisaniu. 

J ak widzimy, obóz narodowo liberal- 
ny ręk&mi i nogami opiera się wymie- 
rzeniu społeczeństwu naszemu sprawie- 
dliwości i stara się urobić opinią publi- 
ozną w Niemczech w tym kierunku, by 
ten ewentualny wymiar sprawidliwośoi 
zredukować ad minimum. Wszystkie 
te kruozki i spoaobiki, wymyślane przez 
pseudopedagogów, aby zaspokoić lu- 
dność polską, domająoą się san acyl 
obeonyoh niemożliwych stosunków 
szkólnych, nie mogą doprowadzić do 
ładnego pomyślnego rezultatu. — Dzi- 
czenie naszej młodziety w szkole nie 
ustanie, jeleli rząd stanowczo nie zer 

wie z dzisiejszym antipedagogicznym 
systemem i me zaprowadzi obowiązko 
wej nauki języka polskiego w szkole; 
jeśli nie przyzna praw, jakie się nam 

naletą. 
— Kardynał Ledochowski przybę- 

dzie jak donoszą z Berlina do „Poe. 
Tagebl.” — jeszcze w ciągu bietąoego 
lata do Berlina i do Poznania. Plan 
tej podróty miał być omówiony podczas 
pobytu oesarza w Rzymie. Kardynał 
Ledochowski znajduje się obeonie w 

Lucernie, zkąd ma przybyć do Burlina 
l Poznania. 

Tendenoyą tego doniesienia rozumie 
my, ale cieszyliśmy się bardzo, gdyby 
się ono potwierdziło. 

Z zaboru auatrjacklego, 

W Ż irnówou w majętności swojej w 

KrcMkuieńikiaa w Galicji zmarł Stani* 
•ław Biechofiski, uczestnik powstania 
z roku 1863. Po upadku powstania, 
przebywał jakiś ozas w Anglii, Szwaj* 
oarji i Francji, a przez kilka lat bjł 
kustoszem zbiorów w muzeum narodo- 
wem w Ripperswylu. Oteniwszj się z 

panną Jadwigą Czeozelówną, osiadł w 

kraju na roli, a w powiecie swoim zaj- 
mował się chętnie sprawami publiozne- 
mł. Szozególnie czynnym był w towa- 

rzystwie zaliozkowem w zarządzie To- 
warzystwa tkaokłego wyrobu szat litur- 
gicznych. Pogrzeb odbył się w Krak o 

wie. 
— Po długich staraniach udało się 

pełnomoomkowi artystów-malarzy pol- 
skich, p. Juliuszowi Rodys, zdobyć 
miejsce na wystawie w Ckioago dla za* 

reprezentowania sztuki polskiej. Miej- 
sce tc jednak okazało się za szczupłe 
dla pomieszczenia prao naszyob, przed- 
sięwziąłem więc starania u dyrekcji 
wystawy o dodanie nam aneksu. Do- 
datkowe to miejsoe otrzymalibyśmy na 

ty oh miast, gdyby nie przeszkody, jakie 
stawiał nam komisarz austryaoki p. An 
toni ▼. Palitsobek Palm forat. Stanów* 
ozo się on sprzeciwiał, by nam Polakom 

jakiekolwiek miejsoe udzielono, moty- 
wując, fte Polacy wcale nie egzystują i 
nie ma na kontyngeooie takiego narodu 

któryby się zwał polskim. Groził oo dy- 
rekcji wystawy kwestyą polityczną, w 

rasie udzielenia nam pomieszczenia od 

dzielnego na wystawie, intrygował po- 
między wszystkimi rządowymi komisa- 
rzami, byle tyle swego dopięć I udzie 
lone nam miejsce odebrać I przeszko- 

dtić w otrzymaniu dodatkowego. Mi- 
mo tych wszystkich intryg w postępo- 
waniu p. Pslitschka, udało się 
dodatkowe miejsce zdobyć, dsięki syni- 
pa ty i dyrektora sztuk pięknyoh p. H. C. 
Iv*s’a, który naratał się osobiście, by 
tylko nam Polakom wygodzió i nie dać 
nać pokrzywdzić. Dziwnem zaiste wy- 
daje się postępowanie jeneralnego 
komisarza. Jak mole reprezentant 
państwa, w którym Polacy cieszą się 
swobodami konstytucyjnemu zaprze- 
czać narodowi naszemu egzjptencyi ?! 

Biedni my — wiec tedy nas nie ma. 

Mole Koło polskie w Wiedniu upomni 
się za nami biednymi i pouozy tego 
pana konsula, te jeszcze tyjemy, te 

jesteśmy, te tyć będziemy i te naról 
nasz nieśmiertelny, 

— W dnie 9 Sierpnia zakofiozył tu 

tyoie Zygmunt br. Romaszkan, obywa- 
tel znany i powszechnie szanowany. 
Urodził się 1825 r. — i przez oale tyoie 
słutył skuteoznie krajowi. Zmarły 
troskliwie opiekował się włościanami, 
dla któryoh w m ■ jątku swoim załotył 
czytelnię, a dątył do ufundowania szko 

ły gospodarskiej, której jednak nie 
zdątył w tycie wprowadzić, Ztpisał 
na cele dobroczynne majątki Laszki i 
Sroki w powiecie lwowskim położone. 

Brjcla Reszke. 
Jan i E i ward R-ezkuwie kcfiozą w 

połowie sierpnia występy w Londynie, 
poocem przyjeżdżają na dłuższy odpo- 
czynek do Borowna, gdzie zabawią aż 
do pierwszy oh dni września. W tej 
porze artyści wyjadą do Paryża, aby w 

połowie września (10) wsiąść na okrąt 
w Ha wrze. Reszkowie, jak wiadomo, 
udają sią w podróż artystyczną do A 
meryki. Podróż ta ma trwać 5 mieniący. 
O ile wiadomo towarzyszą im w tej wy 
oieczoe z Warszawy: pp. Czesław Hir 
nowski. Adam Bornieoki i August 
Stanisław br. Potocki z Prążki. Retz 
kowie śpiewać bądą przez 3 miesiące w 

Chicago, miesiąo w Nowym Yorku, 
miesiąo czasu przeznaozony jest na ob- 
jazd kilku miast w Stanach Zjednoczo- 
nych. Projektowane jest także miądzy 
innemi, zwiedzenie w liczniejsze a to- 

warzystwie, słynnego t. zw. ,.National 
Parku”, t. j. puszy ogromnej pod San 
Franoisko, bądącej jednym z cudów 
przyrody nowego świata, a mająoej o 

koło 20.000 morgów obszaru. 

Zdrowa krew 

jest skutkiem właściwego starania i roz 

sądku. Crąsto myślemy że krew nasza 

j-»st w porządku, ponieważ stało sią dru 
gą naturą naszą to, że dowody nie 
wskazują konieczne zło, i póf liej nie 
myślemy o tem. 

Czysty obieg krwi jest kamieniem 
węgłowym naszego zdrowia. Od naa 

zależy pożywienie ż/wotnyoh organów. 
Dr. Piotra Gomoro jest d os konałem 

lekarstwem dla wazyatkioh nieczystości 
krwi. O lży wia oały aystsm. 

O lekarstwo to nie pytajcie sią apte- 
karzy. Ziden z ni h nie sprzedaje go. 
Można go doatać tylko od lokalnych 
miejtoowych agentów. Napiszcie wierat 
do Dr. Peter F^hrney, 112-114 S. H >yne 
Ave.. Chicago, IJ. 

Przyślijcie $2 00 za tnzin 85 oento- 

wych butelek dla próby. 

MY Z PUBLICZNOŚCIĄ 
A prBUCZNOSC Z NAMI. 

BEZ GAZU, BBZ BÓLU, 
ZĘBY Z PŁYTKAMI 1 BKZ PfcirTEK 

The Pfople'8 Men tal Parlors 
VhhTATK BTR. RÓG HARRISOM 

jMt)*d)raa lnetytucya w mieście lacorporowąne po- 
praw Bt.nowjrch aaWi aa .celo promocję I 

W!lBXm3#cSrSra* BÓLU po CENACH 

n M \ / Egzaminowy aąbj darmo. 

IVIY azsTKrafi"1*** 
■ Tl I Gwarantujmy zadowolenia 

Mamr S0>letnią praktyką 1 aaeze 
•wtędao powodzenie jest skutkiem dobra) roboty. Na 
•aa fold ci 
miejcie a 

I plombowania ząbAw oą najlepete w 
naaie nzjnlzeie $25 pozłacani "' 

h |i(i: lunojy aotaa ctydn trzymać; lana 
■torankowo tanio: plombowanie I wyrywanie bezpłatnie jeAll ale da Inną robotą. Celem 
)«et rozpowszechnić aaez Interee aa zachodzi 
M\KaIo elab ie«al-« U_—Al A _, 

protoall z dziećmi a obejrzymy lm ząby I powiemy czy Im co brak lob ale. Pani 
nałogi. Robota laaai klaey. Robota gwa_ Imtwe a płaty dla Medale Jętych Otwarte od A-me] wieczorem co dale*. W aledalelą od 10 raao do 4 Mrj 
po poł-dnln. nąby obejrzymy bezpłatnie; czyezcae 
ale aąbAw I ogładzanie $100. 

PBOPLBH IłENTjL PARLORb 
86* STATE BTR. BÓG BARN IKON 

Schowajcie to aa przyszło*. Stare oł,tkl reperujemy 
C-Grabam, prezes; Dy. G. W. Lewrance, zarząd- 

ca. Odwiedźcie aae. 

PR GE Ri-iICJEi. 
(Zwtązk 

West PMlImtnza, III. C*r. l*n nn« 
li ni on ATM. 

polo** 8«. Tuwarzjaiwom w Chicago i 
okolicy twój 

Piękny Ogród 
do Pikników i inoyoh zmr»aw, u molom 
wy nagród toniom ero z Saloon Polski. 

Okolica jeetprzeailcrna 1 zdrowe powietrze Doje- chać motaa Tramwajami lab kołeją a Illinois Central 
Depot. 

UPTU 
D*i“CI LZ<’ZY W CZASIS 10-14 DNI. [„STARSZYCH LICZY w 1-8 MIR81K&Y, 
r JM*y alnwyjauwłU pacyrat nie poooaj 

^daych koasttw.Knracya besplacana, baa 
l^opmęTl I bM bóln, przy ktOraj B^trodalaC ale awojeml lalwreeaml ■ lereeaml Rartr n. 

Mzptuai* urastaj iod 10 rmmo do 6 r« połnd. 
■M-nc- Xj. do Souohot 

Pnkol*:B1S1« XcVlckk®T-» The»tr* B’ld *. Chicago 

iSSTTTCT 
LECZNICZY 

iD-Ra. 
białego indyanina. 

ANDREWS.) 
* *n,lł (WltorfT ni«* mo> 

c&ssalSsua*! 
SSSSSteassy 1“NS IMm^ko Indy,nW,bTle aa cały świat __ 

tym (ara^aUranniw wuyatkla 
«*nina ałyala F Inatytocto 

m**C*y*n 1 dzieci, a 
rlcłe: ftciśuienta wpllep- 

apazny. paraliż. dy- 

Kobtet, 
nilHiK>wlrk>: I 

chawlca, reumatyzm, b6l gło- 
*Tr- paoraljtm, trbr%. kroety. 
*kTOfoły, katar, cierpienia Żo- 
łądka. rtahoici kobtet, krwio 
tok. hlak nuławy lid. łtd. 

nn> i-kn I dokładny idrw, podał •wól wiek I włói w lim trochą wMw.wullMt. 
maricfl pocztową, to uru dofUnint odk«>\» i«*dł 
M Jaką choro h« < iorpira 1 i la badała koeatowafi 
wywcmaia rfopiaal po polaku, alemtacka Jch nngrf*l*ktl AdrP# v*kł: 

l»r. Andrwa Medlrlne Ce., 
P w Box 63. TOLEDO, O 

I, Krakowski, 
154 W. DIyIsIoi il. ng Holt m. 

CHICAGO, — — — ll.t.lKoią 
Polaca tMktwjra wzglądom Ba. Kodaków twój 

W^IOBA C8fcUGA-«S 
rb»ra# Wina. Wódki. Cygara I tawua 8wiato Piwo 

Leon Moszczyński 
budowniczy 

KONTRAKTOR 
^jnkbz piwny 1 podejmuje budowy domó* 

po n^jtabaaej 3enie. 
Poleca równlei Rodakom swój 

8ALOON 
zaopatrzony w wyborne napoje i cygar* 

1037 W. Bobey St. 
CHICAGO, ILLINOIS 

HALA do zabaw weeoł t. p. 

Fabryka ram do okien 
)UWI, Oli ER MIC, lOLIIHGU i 8CI0MW 

A. DIETSCH & CO., 
DAWNIEJ SIS SHEFFIELD STREET, OBECNI* 

przy Hangamow Pllry. 

JAN PIOTROWSKI. 
99 9. ( annl Mr. Chleago.lll • 

naprzeciw Union Depot 
Poleca względom Sz. Rodaków swój 

HOTEL I HALOON. 

Dr HAN 
618 MADISON ET., TOLEDO. OHIO 

Leczy wezyatkłe choroby 
zastarzałe, ■ mianowicie: 
Duszność. apasmy, paraliż, 
dychawicy, niestrawność, 
reomatyzm ; ból głowy, n- 
ezn, ócz łnoea: choroby lo- 
łedka, rardła, piersi, kana 
łów oochodowr-h; febrg, 
wyrzuty nagłowie skórne 

Ichocoliy maciczne, zbór rę- 
bnia regularności, krwlotok. 
białe spławy, niepłodność, 

ix»m< popoiD^wn, parni ma, runy, otwory 
>» ciele, ró*t. choroby kizzek. ból kr/jta i w 
)l«trh, katar. dropart, nenralcl*. brońchitls, 
•odagrą itd Leczy niewiasty dzieci 1 mątczyzn 
CHOROBYtZARAŹLIWE 
>rganów generaryjn ych obojm płci, albo prir- 
cazane a rodziców, Jerzy prędko i tak te alt 
lledr nie pewtór/ej eekref kllle zachowany. 
PORADA DARM0rhOfzynl* p°»lnńi L w Trr^^T.ala ociągać, ale na 

radą do D ra 
** ychmiaat udać alt po rada do D ra llam;—on 

>1* tąda za piaty z góry, tylko at pacyenta wy- 
uczy. Pacyent płaci tylko za. lekaratwo. 
Dr llam wjlwijrł jot tyniące Indzi. 

tórzy długo cierpieli, a prze* Innych lekarzy [tórzy dłngo cierpieli, a prze* Innych lekarzy »le mogli być wyleczeni. I.ndzle cl weządzle 
rozgłaszają imię Doktora Ham i znajomym go 
polecają. Udajcie clą do niego to w a* wyleczy 

Opirzcte awą chorohe. podajcie wiek,' przy- 
>'hą wtneów Srentową mar- llijcle w liście tro: 

k<! [lOcztową, to natychmiast doatanierie od- 
powledś. Motna pisać po polskn, angielsko, 
Dlemleckn lob francoaka. Adres taki: • 

TDr O. B. 
(»1H Madiaon at., 

HAM, 
Toledo, Ohio. 

HOTEL POLSKI 
J6tef a Gfamowkiego. 

Ml W*We it. ChlMft, III 
Ntniejssem mam sassczyt polecić San. 

Rodakom Hotel i Keatauraoy*. Goćcle, i 
*wt *soza przybywcjący ■» * jiUw^ znajdą 
wuelkie wygody przy amlarkow&nyoh oe 
nech. 

Józef Gotembiewski, 
7 TELL PLACE 

przy Milwaukee avenue 
CHICAOO, ILU 

polać* Szanownym Rodakom rwą 

KUŹNIE 
FABRYKĘ WOZÓW. 

Wyrabia powozy, bryozri, i wszel- 
kiego rodzaju wozy; oraz podejmuj* 

Jłeperacye po naftafutej cenią. 
Kuje konie. 

Antoni Listewnik, 
589 Dickeon 8tr. Chicago, IU. 

SALOON POLSKI 
zaopatrzony w wszelkie gatunki wódki, 
iklerów 1 doborowyob cygar. 

m%la 
*%° tylko*** 40 ,b°**oiło* — Wam «i« ta urna sposobność. Pla- 

3 doi. zadatku i po I doi, tygodniowo 
motecie zostać właścicielami własnego ogniska4 

Loty w Alpine Heights 
1**7 koloi „"W abaah’' i 150 it(ip nad jeziorem Michigan, taras kopić 

J®^$100.oo, narożne $15O.oo*0g 
Procentów się nie płaci! 
•- 

HIlelka H olna Ehfthursym 
w każdą NIEDZIELĘ o godzinia 1.45 po połndnin 

s POLE STREET DEPOT. 
Papiery tyczące się własności wydane będą bezpłatnie. Po wolne bl- 

aty i bil ta ze wiadomości zgłosić się do: 

W. W-WATSOIM&CO. 
226 Dearbom Str. CHICAGO, TT.l.- 

C. ANTOSZEWSKI, jen. agent 
Potrzeba polskich agentów 

Każdemu znan^ 
jest z urodzajności i pięknego położenia 

Polska Kolonia 

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

Po mapy, opisy i bliisze szczegóły piszeie do: 

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

CZYTAJCIE z UWAGĄ! 
Tylko 46 minut jaidy na południe od miasta Chicago jest ślictne 

MIASTECZKO HARYEY 
Miasto HARVE Y dopiero dwa lata istnieje i jui posiada 

$38^13 wielkich fabryk“’3£tf 
w których pracuje praeszło 3000 ludzi i coraz więcej fabryk 
buduję. ^ 

Piąó wielkich kolei przeohodzi przez HA R V K Y, 70 pociągów 
“ELEKTRYCZNA KARA fatreetoar) przechodzi przez miasto ł po 

iąoza dwa główne oentra fabryk i elektr joinem światłem 
jest oświecone. 

ŻURY (severs) i WODOCIĄGI są poprzeprowadzane; dostarczają miaatu wody. Ulioe są s z e r o k i e, wysadzone drzewkami wyłoione ohod- 
olkami [sidewalksj- 

I^ecz najgłówniejszą rzaoą jest, te w mieśoie łiarvey Jeat dli* pra- 
cy i ladzie tam zarabiają od $1.50 do 4.00 dziennie. 

W tem mieście można jeszcze kupić 
LOTY po ISO doL 1 wyżej. 

na miesięczną wypłatą. 
Kto się okapi w HARYEY ton może być pewien 

że będzie miał stalą pracę zimą 1 latem. 
Polacy teraz najlepsza okazya, kupujcie loty póki Unie. Kto ohoe nabyd 

tanią lotą w ład nem i zd rowem mieśoie i zabezpieczyć sią na zawsze w 
ztaiąpraeę niech zią okupi w HARVEY. 

Tytuł własności czysty, abstrakt darmo. Jedfcie sobie zobaczyć, jazda tu 
dotąd i napo wrót darmo. Motna tam jeohaó w kaftdą niedzielą po poła dnia, Po tykiety i blitzze wiadomości proazą sią zgłosić do Generalnych 
Agentów: 

Jf. Ł. Piotrowski, 
84 — 88 LA SALLK AVKNUE. 

Ot*- piętro, Namer atanoyi 021. 

Julian Piotrowski, 
1117 LAURKLL STREET, 

na Bridgaporoia, 

i. J. Kowalski, 
617 NOBLE STREET. 

Jot. Krakowski, 
vóg DICKSON i BLACKHAWK Bi, 

a inny, oprooi wynianiooyofi agentów lotów tyOb •prmadaó nia mott, 
Gtomy ofU: 14-11 Ll Sllll $t. BrmteAOfU: SI 17 Uiarill < 117 IlUl II. 

Dr- Bonker'a 
STRUP PIERSIOWY 

•kn toczne lekarstwo na 

zaiitMeale, kaszel I wszelkie 
ckarakf płac I iar4ła. 

Pieniądze zwracamy jefteliby nie pono- 
gio. Flaaseozką na próbą dajemy darmo. 

Załączcie $1.00 w liście, a wyssiemy 
Wam rzeczony Syrop do jakiegobątU 

J,H'Xelownki 
fabrykant. 

700 MILWAUKEE AVENUB 700 

Chleage, 111 

Antoni Rybczyński, 
633 MiUoauktt ave. Chicago, IU 

poia Rodakom zwój 
SAŁOOH POMKI 

uopatnon j w dobra wina, wódki | do 
borowa cygara. 

WINCElfTT WIKA, 
(dawał*) 1. RlMMMwakl.l 

607 Noble Str. Chicago, Ili. 
polaoa iwój 

Mooi Polaki 
zaopatrzony w najlepsza wina, wódki 
nńia 1 zawsze iwlafta piwo. 

HALA do portadaafl. 


