
Rosjanin # sprawie 
polskiej. 

Wyszło jut szóste wydanie dzieła 

napisanego w Zuryohu przez hr. Pawła 

Waaili, a obejmujące pod tytułem: 
„Towarzystwo miasta Petersburga** 
szczegółowe działy, o cesarzu rosyjskim, 
0 rodzinie cesarskiej, o dworze oesar 

skim1 o ministrach, o osoba oh wybitnych 
Rosji, dalej o stronniotwaoh nurtują* 
oych w Rosy i, o polioyi, polityoe we- 

wnętrznej i zagranicznej, a nakonieo 
1 o kwestyi polskiej. 

W rozdziale tym hr. Wasy1 i tak pi* 
aze o naszem połoieniu pod zaborem 

rosyjskim: 
„Przysłowie angielskie głosi, te kai- 

dy osłowiek ma jakieś sawaze ukryte 
cierpienie, jakiś koleo tkwiący w jego 
iyoiu, jakąś truolzną zatruwającą jego 
dni. Narody równie jak i ludzie podle- 
gają temu samemu, z tą jedynie rótni* 

cą, te cierpienie, ten koleo, nie jest 
ukrytym, ale widooznym. Mimo to ko 
ee jednako boli i chyba tylko ogrom 

truoizuy prze terającej powietrze, nie 

ujawnia aią na powierzchni w oałej swej 
grozie”. 

Irlandya i Polska to dwa bolące kol 
oe w Anglii i w Rosji. O ile znam 

charakter Polaków, wierzą, te sią nigdy 
nie pogodzą z rządami rosyjskimi. Lud 

który nie tylko był niezależnym, ale i 
powalany jako państwo najpotątniej 
sże w Europie, nie podda si^ swemu 

zdobjwoy tak łatwo i zamsze odgrywać 
będzie pewną rolą w świście. Jeteli do- 

damy do tego charakter gwąłtowęy, 
dumą miodową, cechującą ^\vaze ¥c- 

laków, nie zdziwią nas usiłowania zrzu* 

oenia nienawistnego jarzms, ani niena- 
wiść ku temu. który im to jarzmo 
narzuca. 

Mimo to nie zawadzi rzuoić myśl, le 

gdybyśmy ohoielł, moglibyśmy umniej- 
szyć tą nienawUć i bądź co bądź poro- 
zumieć sią do pewnego stopnia z Pola 
kami. 

Kto zamierza prowadzić politykę na 

szeroką skalę, ten powinien pozbyć się 
wszelkiego wstrętu i uprzedzęń a ńąwet 
poświęcić własne przesądy. At do obe- 
cnej chwili prześladowanie i gwałty 
szkodziły tym, którzy się nimi posługi- 
wali; zamiaąf bowiem osłabiać opinię 
wzgardy o tym, który ścigał ofiary 
swego despotyzmu z okrucieństwem, 
opinię tę zamieniono w przekonanie 
niozem niezwalczone. 

Któż ośmieli się zaprzeczyć, te San- 

Barthelemy (?) pizyozynił się prze wa- 

to i e do wprowadzenia protestantyzmu 
w katoliokiej Franoyi? 

Od Katarzyny W. wszysoy Monar- 
chowie rosyjscy praoowali nad zruszoze- 

niem Polski, jeden tylko Aleksander I 
a głównie Mikołaj skłonnym był zrobić 
dla niej znaczne ustępstwa, a nawet po 
ozęśoi 7 gad tał się na pozorną jej nieza- 

letncść, gdy rewoluoya w roku 1880 

powstrzymała jego dobre chęoi i zro- 

dziła nową erę uoisku i surowości. Ce- 
sarz Mikołaj rozszalały, jak twierdził 
sam, niewdzięoznośoią polskiego naro- 

du, zaniepokojony prądem rewolucyj- 
nym objawiająoym się w całej Europie, 
postanowił srogo ukarać uozestników 

powstania. Okazał się twardym, nieu- 

błaganym, sądzę wszakte, te nie miał 
słuszności. 

W dalszym ciągu syn jego Aleksan- 
der II. wprowadził system niesprawie- 
dliwości w tym nieszczęśliwym kraju, 
pragnącym uwolnić się od jego rzędów. 
Zaczęły się p naśladowania jeszcze za- 

oieklejsse, ogłoszono prawa arbitralne, 
które nietylko doprowadziły do ruiny 
rody polskie, ale nadto osłabiły podsta- 
wy pomyślności wszysikioh części 
Ii osy i. 

Nigdy jeszoze nieudolność i głupota 
naszych urzędników nie ukazały się 
w bardziej jaskrawem świetle, jak w 

w ozaaie administraoyi prowinoyami 
polskiemi. Nie zwracali oni uwagi, jaką 
pogardą i hafibą okrywa ich to bez 

względne wykonywanie środków pny 
musowych, ani na to, jak falalne usługi 
oddają samej Koeyi. Zamiast zdobywać 
sympacyą utrsooną, zamiast traktować 
Polaków jako pnwdopodobnych w 

przyszłości sojuszników, zrobili z nieb 

parjasów i dodali im jeszcze odwagi do 
ścieśnienia szeregów. Wyjęto ioh z pod 
pnwa, odebrano przywilej kupna i 

sprzsdaty, usiłując dręosyć ioh sumie 

me, jak dręczyli ich osoby, a rezulta 
tern tego było wzmotenie się polskiego 
patryotyzmu. konspiracyi, nienawiści i 

wstrętu do wszystkiego oo rosyjskie. 
Jestem rosyaninem i nie mam wiel- 

kiej afekoyi dla Polaków. 
Jest to jednak lud dzielny, odwaśny, 

a nawet bohaterski. Jakkolwiek posła- 

dk wady, które mnie gniewają, nie mo- 

fR przemilczeć niesprawiedliwości, wy 
rsądsanej im prześladowaniem religU, 
ściganiem przekonań, wyszydzanym 
patryotyzmu, obrazą godności indywi- 
dualnej i narzucaniem praw zgoła nie 
obywątalakioh. 

Powtarzam, te ładna potęga ziemska 
nie jest zdolna przerobić Polaka na 

Rosjanina, a cj, kjórzy o ozemś podo 
bnem marzą, śą tasłoletniemi dziećmi. 
Jednś jest tylko droga, do której całą 
siłą zmierzać powinniśmy, tp jest do 
pozyskania ioh jako tarczą odporną 
przeoiąko Niemoom, Gdyby umiano 
rządzić, gdyfcy zdołano pozytkać choć- 
by tylko ioh pozorną sympatyą na wy- 
pwdek wspólnego niebezpieczeństwa, 
mołnaby było spokojnie przypatrywać 
>ią ewentualnościom walki z Prusami. 
Jeszoze dziś nie jea$ ąjtpćłąp zabrać sią 
do tego dzieła, jako jedynej politycznej 
idei. Roeya, gdyby zdołała pokonać pc- 
tątne oesarstwo niemieckie, siąjaby sią 
niewątpliwie pierwszą potęgą w świe- 
oie. Leoz osy zdoła? Nie wacham *ię 
odpowiedzieć: Niel Otói dlatego to 
właśnie chciałbym zawrzeć aliansy, po 
zysk ad przy jaoiół. Wy obrałam jut ao 

bie, ooby się stało, gdybyśmy rozpoczęli 
wojnę wspólnie z Franoyą, oparci na 

rewoluoyi, wywołanej w prowinoyaoh 
polskich w Pruaach. 

Mniemam, te rezultat byłby mniej 
wątpliwy nił wówozar, gdy wystąpimy 
sami, raohująo na nienawiść Anglii i 
•kryte niezadowolenie Austryi. 

Choiaibym dojść do porozumienia się, 
a oo najmniej do układów, choćby cza 

•owych między Rosyą a Polską. W po, 
lityoe trzymam się zdania Maohiawela: 
„kiedy zachocTzi potrzeba pokgnania 
wroga. nie naleły wachać się z zapro- 
szeniem drogiego do pomocy, zwłaszcza 
gdy konieczność jest hrgła”. 

Hr. Tołstoj dokonał ras próby w 

kwettfi polskiej, ale jak uwue, wystą- 
pił s punktu niewłaściwego widzenia 
rseozy. Zamiast starać się uspokoić u* 

mysły, zamiast skorzystać ze zmiany 
rządu i zaprowadzić postąpienie łago- 
dniejsze, uważał za stosowae wprowa- 
dzić bez słusznej przyczyny system 
uoisku po r. 1863, tym zaś sposobem 
odżywił wszelkie tajone nienawiśoi, 
wszystkie dawne spory w części zanied- 
bane, w części zapomniane. Ukaz z 10 
grudnia, zatwierdzony przez cesarza, 

odmawiający prawa własncśoi Polakom, 
był bezprawiem, jakiego dotąd nie do- 
puśoił sią jeszcze rząd, był obraz.iem 
* praw i przywilejów człowieczych 
Tego rodzaju postępowanie, oparte na 

uprzedzeniach, jest wiąoej niż zbrodnią, 
zwłaszcza, gdy dopuszcza sią jej istotny 
rosyjski patryota. Powinien on był zro- 

zumieć, te albo trzeba Polaków trak to 
wać jak patryotów, albo skoro sią lob 
pozbawia opieki rosyjskiego prawa, 
jako nienależąoyoh do poddanych rosyj- 
skiej monarchii. Zaraz tego dowiodą. 
Polacy, których przyj*mogliśmy 
pozyskać stali sią dla cas, pomijając 
już brutalne wypędzenie ich z Prus 
przez Bismarka, tekiem samem nie bez 
pieoze&st wem, jakiem zagrażała nam 

Bałgarya, skutkiem konstytuoyi zamie- 
niona na księstwo samodzielne. Nie ma 

co ukrywać, że jesteśmy otoczeni do 
koła wrogami, któryih takimi zrobiliś 
my sami. Polacy mogą nam szk.dzić 
wiąoej, nil lrlandya Anglii, ponieważ 
w danej i h wili mogą it h zrewoltować 
Prusy albo Austrya. Co prawda, ks. 
Bismark o wiele przewyższył nas swoją 
surowością, życzyłby m sobie przeto, 
sby rząd nasz powrócił do idei wiąoej 
słusznyoh i sprawiedliwych. Chciałbym, 
sby zaprzestał robić t nich mąozenni 
ków. Zabijać łatwo, ale znaltfć takich, 
którzyby s ą dla nas zabić dali — daleko 
trudniej. 

Kttrjer Po Ukt s Krakowa 

Majątek Kościuszki. 

Po uwolnieniu z więzienia przez cara 

Pawła Igo (18 listopada 1706 r.), pó 
całomiesięcznym odpoczynku, opuścił 
Kościuszko Petersburg (10 grudnia). 

Nie posiadająo ładnych do rozporzą- 
dzenia ani ładnych nawet na drogę 
funduszów, i nie samą grzecznością dla 
cara,ale i potrzebą konieczną zmuszony 
był przyjąć ofiarowaną mu przezeń po- 
moc pieniężną. 

W Ameryce, dokąd przybył w poło- 
wie 1797 roku, odebrał zaległy za lata 
swej służby wojskowej żołd przyznany 
mu na kongresie 27go stycznia 1798 w 

kwocie 16.0U0 dolarów. „Cenę tame- 

cznych prac Kościuszki” — były te 

pieniądze. Połowa z tych 16.000, to 

jest 8,000 d. w akcyaeh bankowych, 
które Kościuszko powierzył w opiekę i 

zarząd Jeffersonowi w marcu tegoż ro- 

ku, urosła z£*asem do 13,000, a zczasem 

i wyżej. Jeffersonowi bowiem dał Ko- 
ściuszko wraz z tą sumą ogólne pełno 
mocnictwo do jej umieszczepia. a w pa- 
rą miesięcy później przed samym po- 
wrotem do Europy zostawił mu pisemne 
rozporządzenie z 5 maja 1708 r. prze- 
znaczając ten kapitał na wykupno i 
wykształcenie kilku murzynów — „na 

wypadek, gdyby już nie miał inaczej 
rozporządzać tym majątkiem;" drugą 
połową odebranej zaległości zostawił 
Kościuszko dla siebie, a dopiero wró- 

ciwszy do Europy przesłał z końcem 
września TtDS na ręce Panina, ambasa- 
dora w Berlinie uzupełniony i tych 
pieniędzy dług carowi; gdy zaś Panin 
odmówił przyjęcia przesyłki^ wysłał ją 
Kościuszko znoWu do Wiednia na ręce 
Rozumowskiego tamtejszego ambasa- 
dora, który ją przesłał cąrowi dę Pe- 
tersburga; car nie przyjął długu od 

Kościuszki, zwrócił Kozumowskiemu 
przesyłkę,a Kościuszko nie troszczył się 
o dalsze jej losy, sądząc, że się już po- 
zbył niemiłego ciężaru. 

Nie wiele zostało Kościuszce po uzu- 

pełnieniu kwoty od cara powziętej i po 
strąceniu kosztów całorocznego pobytu 
w Ameryce i powrotu do Europy — ale 
od legowanych u Jeffersona 8,000 d. 
pobierał on procent 8 od sta, i to miało 
wystarczyć na skrompe jego utrzyma- 
nie — i rzeczywiście wystarczało, tero 

bardziej, że w troskliwych rękach Jeffer- 
sona kapitał ten wzrastał. 

Rozporządzenie Kościuszki uczynio- 
ne do powyższego legatu w Ameryce, 
brzmi jak następuje: 

„Ja Tadeusz Kościuszko będąc wła- 
śnie na wyjezdnem z Ameryki, oświad- 
czam niniejszem i stanowię, iż na wy- 
padek, gdybym nie miał inaczej rozpo- 
rządzić w testamencie moją własnością 
w Stanach Zjednoczonych, upoważniam 
mego przyjaciela Tomasza Jefferson, 
aby całkowicie ją użył na wyTcup Mu- 
rzynów, czy z pomiędzy swoich wła- 
snych, czy też innych i na obdarzenie 
ich wolnością w mojem imieniu; na u- 

dzielanie im nauki rzemiosł, lub innej; 
na szczepienie w nich obowiązku mo- 

ralności, co może uczynić ich dobrymi 
sąsiadami, dobrymi mężami i ojcami 
lub dobretni żonami i matkami; obowią- 
zków obywatelskich uczyć ich, aby byli 
obrońcami swojej Ojczyzny, wolności i 
dobrego porządku społecznego, i na ich 
wychowanie w* tern wszystkiem, co ich 
może uszczęśliwić i uczynić pożyte- 
cznymi. Mianuję też wspomnianego 
Tomasza Jeffersona executorem niniej- 
szego testam entu. 5 maja 1798 roku. 

T. Kościuszko.” 

Z tego to legatu powstała staraniem 
Jeffersona w Westpoint szkoła* zwana 

„Szkołą Kościuszki". Według myśli, 
zamiarów i woli swego założyciela 
kształciły się w niej dzieci Murzynów, 
niewolników i wogóle dzieci ubogich 
rodziców; ale światło z niej spływające 
na młode umysły, budząc w nich miłość 
wolności, raziło uprzywilejowaną kastę 
wielmożnych kupców, ludźmi i ich wol- 
nością handlujących, przerażało ich o- 

bawą bankructwa, gdy ten towar żywy 
a oświecony kupczyć sobą nie pozwoli; 
ztąd też szkołę Kościuszki uważali za 

niebezpieczną i wszystkich użyli środ- 
ków, aby zwichnąć jej niebezpieczny 
dla nich kierunek, starając się zmienić 
z gruntu zasady i cel szkoły. Wiado- 
mość o śmierci Kościuszki uwolniła ich 
od wszelkich pod tym względem skru- 
pułów, nie krępująo się bowiem wolą 
założyciela, rozciągali na szkołę coraz 

więcej swoją opiekę, wywierali co raz 

większy na nią wpływ, zmieniając cha- 
rakter tej szkoły tak, że Jefferson po- 
stanowił uchylić się całkiem od obowią- 
zku wykonawcy woli Kościuszki. Uczy- 
nił on to składając roz|>orządzenie osta- 

tniej woli Kościuszki w sądzie hrabstwa 
Albermade. 

Co do samej fundacyi tej zachodzi 
wątpliwość, czy Jefferson, pełno- 
mocnik Kościuszki, nie cofnął legatu 
przeznaczonego na szkołę, czy go nie 
odebrał wówczas, gdy szkoła uległa 
zmianom przeciwnym głównemu celo- 
wi i życzeniom Kościuszki; możnaby to 
bowiem przypuścić, zważywszy, że w 

roku 1862 sąd najwyższy w Washingto- 
nie przyznał spadek po Kościuszce po- 
zostały w kwocie około 48,000 dolarów 

prawnym spad kobiercom, którymi wy 
kazali się siostrzeńcy Kościuszki — a 

do tej wysokości mógł rzeozywiście 
uróść przez lat kilkadziesiąt kapitał, 
który w przeciągu kilku lat, jak wiado- 
mo z listów Jeffersona, wzrósł z ośmiu 
na trzynaście tysięcy, a wzrastał i wy- 
żej do czasu śmierci Jeffersona (182Ó) 
później zaś pod opieką Benjamina 

Leart, wreszcie u pułkownika Bomford. 
Mógł to być właśnie zwrot wyłożonych 
na szkołę kosztów, czyli spłata uiszczo- 
na przez tych, którzy na inne wprowa- 
dzają Jł droflń, inny nadaiąc jej kieru- 
nek, niezgĆKlny z myślę fundatora, 
chcieli przez to uwolnić się od wszel- 
kich względem niego obowiązków. 

Elvlro Micha Andriolli. 

Bztuka nasza poniosła stratę niepowe- 
towaną. Elwiro Michał Andriolli. słyn- 
ny rysownik i malarz, sakcńosył tycie 
dnia 28 Sierpnia w Nałęczowie. (Króle- 
stwo Polskie). 

Andriolli urodził się w r. 1887 w 

Wilnie z ojoa Włocha a matki Polki. 
Ukończywszy gimnazjum w mieście ro- 

dzin nem wstąpił do aksdemji medycznej 
w Moskwie niebawem jednak przyniósł 
się do szkoły sztuk pięknych, po której 
ukcńozeniu w r. 1857, zdał ostateczny 
egzamin w akademji sztuk piąknyoh w 

Petersburgu. 
Potem od by wal jeszoze stad ja w Rzy 

mieTParyto. 
Powróciwszy do krają przyjął odział 

w powstaniu lg03 r, a następnie długie 
Ute spędził ne wędrówoe po całej pra- 
wie Europie. 

Dopiero wr. 1871 zajrzał do Waraza 
wy i niebawem ioiągnął na ciebie uwa 

gę w spaniałem i illuatracjami pomie- 
szozonemi w ..Kłosach”, „Tygodniku 
llluatrowanym”, „Tygodniku Powaze- 
cbaym”, ̂ Biesiadzie Literaokiej” i In- 
oych cBtopUmaob. 

Czy podobna zapomnieć o powieloiaob 
i poematach przez niego illuatrowanyoh? 

„Marja” Malczewskiego, „Pamiętniki 
kwestorze” Chodtk', „Pan Tadeusz” 
Miokiewioza, „Stara Biia" i „Kunigss” 
Kraszewskiego, „Meir Ezofowięz” i 
„Dziurdziowie” Orzeszkowej, „Branki 
w Jasyrze” Deotymy — oto krótki ich 
wykaz. 

Ta praca jednak nie była wystarcza- 
jący dla artysty pełnego zapała i chęci 
do pracy zawarł więo stosunki z wy- 
dawcami zagranicznymi, jak Didot w 

Pary tu i Gal pin w Londynie i dostarczał 
im ślioznyoh illuctraoyi do dzieł rozma- 

itych. 
Będąc ozłowiekiem praktycznym i 

niewymagająoym, tył bardzo oszczędnie. 
Przed kilku Uty zakupił w Królestwie 
nie wielką posiadłość ziemską, marząc o 

wytchnieniu w niej po Utach trudów. 
Niestety, Opatrzność zrządziła inaczej; 
niech te dusza jego ma spokój wieczny. 

Humor amerykański. 

Jeieli jut o samobójcach mows, to 
muszę powiedzieć, te i jt miałem raz 
do ozynienia z takim narwafioem — 

mówił wspówłaściciel jednego z tutej 
szych hoteli. 

— Jak to było? — spytało chórem 
kilka shuhsozy. 

— A no, przyszedł ten stary, brudny 
niegodziwiec w sobotę wieczora er, trzy- mając skórzaną walizką w ręku, i za tą 
dat pokoi u do poniedziałku rano. Poka- 
załem mu pokoik na jeden as tem piętrze 
od tyłu. Przyjął go i, mówiąc, Łe mu 
nio więcej nie potrzeba, zamknął się na 
klnoz. 

Wyt Lrtioie sobie, to u poozwara 
przyszła tauj, aby się sabić! Poza my 
k.ł więc starannie okna, zatkał dziurkę 
od klnoza i, odkręciwszy oba karki od 
świeosnika gazowego, połotył się os 
Utka. Nie zauwatył jednak, to w sufi- 
cie znajdował się wentylator. 

W poniedziałek rano przychodzi do 
mnie pcsłngaoz i powiada, to na jede- 
naatem piętrze ozuó bardzo gaz i to 
drzwi od pokojn naszego brudasa aą na 
kłuos zamknięte. Biegc.ę więc na górę. 
wywalam drzwi i oo widzę? Laty ten 
stary orangntang na łótku i wzdyoba. 
Na podłodze i na łóżka pełno skórek od 
sera, kawałków cbleba i skorap od orze- 
chów! Bodajby mi wszystkie guziki 
pocdpadały, jetoii ten potępieniec nie 
poty wiał się, oczekująo śmierci. Gdy 
mnie sobecsył, skrzywił wstrętnie swoją 
gębę i rzecze najspokojniej: 

— Panie gospodarza, pod psem gaz maoie! Trzydzieści ssełć godzin jut 
umieram, a jeszcze mnie nawet głowa 
nie boli! 

Wściekłość mną ogarnęła! Jakem go 
więc ruszył butem, to z łóika wysko- 
czył, a mnie jeezoze dotychczas noga 
boli. Następnie pokazałem mu drogę na 

schody tak szybko, to cpamiętał się 
dopiero na dole. 

No i powiedzcie! Na osłem tern zda- 
rzeniu on wyszedł najlepiej. Ja bowiem 
nietylko te zapłaciłem w tym miesiącu 
ca gaz o 15 dolarów więcej jek zwykle, 
jeszcze pokraka ten wyłudził odemnie 
sądownie -- niech mi szelki pękcą— 
5C0 dolarów za nadwerężenie mu od- 
wrotnej strony medalu! 

Kxthang«. 
BLarOl Stein, 

Zaprowadza « pokojach 
Blcktryezsc Dzwsakl, 

ślarsiewc Baśslkl I Barki 
će mewlsala. 

W-U1^ bay^l Aawonkl naprawia, fe. 

559 NOBLE Su, CHICAGO, ILL 

um lEiiif w mum 
to ń' sbogooiio. — Wam nadana się ta aama spoaobnoM. Pta* 

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

Loty w Alpine Neights 
P"7 bolat MWabaab’' i 160 itóp nad jtiiortn Miohigan, tom kupió 

S®e*$100.oo, narożne $15O.oo*0f 
Procentów się nie płacił 

ffHetśea ff olna Ehnhursya 
w kaidą NIEDZIELĄ o godńnw 1.46 po południa 

s POLK STREET DETOT, 
^ b*,pUu,i*- 1,0 -*• »• 

W. w. WATSOIM & co. 
226 Dearbom Str. CHICAGO, TT.1.- 

C. ANTOSZEWSKI, jen. agent Potrzeba polskich igeotów, 

Każdemu znaną 
jest z urodzajności i pięknego położenia 

Polska Kolonia 

„POZNAŃ” w Clark Co., Wis. 
gdzie jut setki Polaków sobie grunt kupiło, gdzie kościół pilski 
i sąsiedztwo polskie; miasto, targ, tartaki i stacye kolejowe blisko, Grunt na fermy jest tam jeszcze Unio do nabycia, pod bardzo 
korzy stuemi warunkami, na długi czas do wypłaty. 

Po mapy, opisy i bliisze szczegóły piszcie do: 

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

CZYTAJCIE z UWAGĄ! 
Tylko 46 minut jazdy na południe od miasta Chicago jest śliczne 

MIASTECZKO HARYEY 
Miasto HARYEY dopiero dwa lata istnieje i jut posiada 

■13 wielkich fabryk*@tf 
w których pracuje przeszło 3000 ludzi i coraz więcej fabryk 
buduj%. •» 

9 

Pi^5 wMlkioh kolei przeohodzi przez HA R V E Y, 70 pociągów dzienni* 
"ELEKTRYCZNA KARA (streetoar) przechodzi przez nisz to i po fabryki elektryoznem światłem miast* łącza dwa główne centra 

jest oświeoone. 
ŻURY (zerem) i WODOCIĄGI są poprzeprowadzane; dostarczają miastu wodr. Uiioe są z z e r o k i e, wysadzone drzewkami wyłoione chod- nikami [sidewalksj 
I^oz najgłówniejszą rzaoą jest, te w mielcie Harrey jest ara- i indzie tam zarzbiają od 11.50 do 4.00 dziennie' F 

W tem mieście można jeszcze kupić 
130 doL 1 

na mieaiąozną wypłatą. 
Kto zlę okupi w HARYEY ton molo bjó powl *« będzie mlałitalą pracę zimą 1 lotem. 

Polacy teras najlepsza okazja, kapujcie loty póki tanie. Kto choe nabył 
tanią lotą w ładnem i sdrowem mieście i ubezpieczyć ne aa zawsze w 
stałą praeą niech zią okupi w HARYEY. 

Tytuł własności ozysty, abstrakt darmo. Jedioie sobie zobaczyć, jssds tem 
dotąd i napo wrót darmo. Moina tam jechać w kaidą niedzielą popołudni*, Po tykiety i blitase wiadomości proszą zią zgłosić do G e n • r al n rek 
Ag e n t ó w: 

Jf. Ł. Piotrowski, 
84 — 86 LA SALLK AVKNUE 

8 te- piętro, Numer atmnoyi 821. 

•Idlian Piotrowski, 
8117 LAURKLL STREET. 

d* Bridgeporoie, 

A. J. H«wal»kl, 
617 .NOBLE STREET. 

Jo*. Hrokowakli 
rOg DlCKSON i BLACKHAWK 8w 

lnn7» op«x» wjnniMiooych kantów lotów tych •pn*da4 ni* moi*. 
04*»v Otu: 14-11 u Słlll ». Brm*H OtU: )| 17 UltUI 1117 MM R. 

Dr- Bonker’a 
8YRUP PIERSIOWY 

•kutaosna lak ant wo na 

■aaleMaalc, knsscl I waaelkla 
eharakT płac I ganiła. 

Pianiądaa iwnoamj ja lali hj ni# pomo- 
gło. Flaacaot kq na prob^ da jony darmo. 

Zołącwjia 11.00 w liścia, a wymiotny 
Wam raaczouy Sjrap do jakiogob%<U 
■łaja aa. 

J,H,Xelow*ki 
fabrykant. 

700 MILWAUKEE AVENUB 700 
CUeoft, Ili 

Antoni Rybczyński. 
633 Milmukee cne. CMeaęo, Ili 

polaca Rodakom swój 
SAŁOOM POMKI 

laopatraony w dobro wina, wódki 1 do 
borowa cygara. 

WIJICBJITY WIZA, 
(«»w»m 1. WIwuwilM,) 

007 Noble Str. Chicago, 111. 
polaoa swój 

Mmb Paliki 
uopatnony w aa j) opasa wina, wódki 
oygara I mwn i wiato piwo. 

HALA do potłedaad. 


