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POSTĘP ZA KULISAMI.
Wszechstronnie' objawiające się 

dziś na polu sztuki dążenie do możli
wie ścisłego, zgodnie z prawdą i ży
ciem przedstawiania. ;rzeczy, objęło 
ostatniemi czasy /i najoporniejszy te
mu teren — teatr.

Powtarzają jedni, ci dawni, star
si: teatr osobno;domaga się punktu 
widzenia, życie,’ jakiem bywa w ży
ciu, nie dla sceny stworzone — i być 
może; utrzymują inni, ci nowi, młod
si, iż zdanie pierwszych, to przesąd 
tylko, któremu pozorów prawdy u
dziela spaczony, w jednym kierun
ku od lat wielu kształcony smak wi
dza, co jednak zmieni się z chwilą 
pojawienia się reformatora z odpo
wiednią siłą talentu — i to możliwe.

Na scenie spór trwa nierozstrzyg
nięty, górą nawet do tej pory: ci 
dawni, starsi; za kulisami wszakże 
pierwszeństwo stanowfczę przechyli
ło  się na stronę przeciwników: tych 
nowych, młodszych. .

Mamy tu na myśli olbrzymi po
stęp, uczyniony na drodze wywoły
wania złudzenia prawdy dekoracya- 
rai teatralnemi. Pod tym względem 
jakże daleko odbiegliśmy od czasów 
Szekspira. Suknie, jakiemi przyo- 
dziewamy spiżową do tej pory treść 
dzieł olbrzyma z nad Avonu, jakże 
odbiegły od pierwotnego ich typu.

Nie tu sądzić o tem, czy owa zmia
na stroju nie oddziaływa zwolna na 
reformą treści, nie odętej ostatniej 
bowiem często rozpoczynali dzieło 
swe reformatorzy, a na fałszywem 
tle i prawda treści wydaje się fał
szem, dość, że strona dekoracyjna 
wysuwy sztuk rozwija się pełnemi 
żaglami.

WysUwa “ Kleopatry” Sardou ze 
względu na ulepszenia techniki za
kulisowej czarowała, wprowadzała 
w podziw. Świeżo wystawiony w 
Paryżu “ Mag” MassejieU z poprze
dniczką idzie o lepsze..

Wrażenie wywołał tu nowy spo
sób oddawania pożaru na scenie. Da
wniej posługiwano się w tym celu o
gniami bengalskiemi lub spaleniem 
likopoduim. Już dość dawno Opera 
paryzka używała w tym celu pary 
wodnej, odpowiednio kołorowem 
światłem elektrycznem zabarwianej. 
Wielkich rozmiarów kocie! dostar
czał pary, rurami na scenę doprowa
dzanej. Za otwarciem kranów czer
wono oświetlona para zapełniała sce
nę, złudny dając obraz pożaru.

System ten jednak miał jedną bar
dzo niedogodną stronę. Oto para, 
dobywając się z rur z wielką siłą, 
sprawi-ła; szum, podobny do syku lo
komotywy; pokrywał go wprawdzie^ 
w części głos- orkiestry i śpiewaków, 
zawsze jednak bałaś przedostawał się 
do ucha widzów.

Niedogodność tę przy wystawie
niu “ Maga” usunął inżynier teatru 
brukselskiego “ de La; Monnaie” , 
David, prostym wielce sposobem. 
Pary, dobywającej się z rur, nie wy
puszcza wprost na scenę, ale ją u
przednio gromadzi w rezerwoarze

metalowym, kszUłtu równoboczne
go trójkąta, którego wierzchołki 
sUnowią ujścia. W każdem z nieb 
pomieszczono warstwę filcu, neutra
lizującą siłę prądu pary, tak, iż do
bywa się na zewnątrz bez najmniej
szego szmeru. Cenna to poprawka, 
podnosi bowiem złudzenie, usuwa 
niemiły szum i chroni maszynistę od 
działania zbyt gorącej pary.

Sprytną nowość wprowadzono ró
wnież w teatrze “ Rozmaitości” pa- 
ryzkirn w wystawie sztuki “ Paris 
Port de Mer” . Przywędrowała ona 
z za oceanu, z Nowego Yorku. Po 
podniesieniu kurtyny przed okiem 
widza roztacza się plac wyścigowy, 
po którym w pełnym biegu trzy ko
nie zdążają do mety. Gonitwa trwa 
niemal trzy minuty, a konie przeby
wają około 2,000 metrów, podczas 
gdy scena teatru “ Rozmaitości” sze
roka jest tylko na 10 metrów. Cie
kawe urządzenie mechaniczne i elek
tryczne wywołuje tu zupełne złudze
nie.

Każdy z koni biegnie po kobiercu, 
z silnych rzemieni splecionym, spo
czywającym na wałkach. Kobierzec 
to bez końca obracający się na cy
lindrach, po dwóch stronach sceny 
pomieszczonych, a poruszanych za 
pomocą dynamo-maszyny z dowolną 
szybkością.

Kóbierzac pod nogami konia prze
suwa się w stronę przeciw ruchowi 
tego ostatniego, z szybkością biegu
nów wyścigowych w pełnym pędzie, 
co sprawia, iż koń, mimo szybkiego 
ruchu, wciąż na jednem miejscu po
zostaje. Złudzenie podnosi się je
szcze tam, iż tylna dekoracja za po
mocą maszyny, poruszanej ścieśnio- 
nem powietrzem, również w przeci- 
nym biegnącego konia kierunku, 
przesuwa się na wałkach. Podczas 
gdy pejzaż dekoracji sunie się na 
prawo, koń zdaje się pędzić na lewo. 
W rogu sceny znajdują się trzy od
dzielnie działające regulatory, odpo
wiednią szybkość nadające cylin
drom.

Na zakończenie zwracamy się w 
stronę ulepszenia, zaprowadzonego 
w Operze frankfurckiej już n|ie w 
interesie samej sceny i sztuki, ale 
wygody widzów.

W sali Opery tej temperatura w 
wyjątkowych tylko wypadkach pod
nosi się do 16 stopni. Chłód panują
cy tu, zawdzięczają widzowie nastę
pującemu urządzeniu.

Pod sceną Opery obracają się 
dwa olbrzymie koła, które Wielką 
ilość wody sprowadzanej na nie ru
rami, wciąż przerzucają do obszer- 

jiego rezerwoaru. Ponad rezerwoa- 
rem tym powietrze ochładza się do 
zlodowacenia prawie i uchodzi rura
mi na'widownię.

Środek to, jak widzimy, nieskom
plikowany a skuteczny.

-------- - • ---------

- Z POLjSKII
Plaga wilcza.

Z Czerniewic donoszą, iż istna 
plaga wilcza trapi Bukowinę, a ob
ławy dotychczas czynione, bardzo 
nieznaczny odniosły skutek. W os
tatnich dniach znowu cała gromada 
wilków ukazała się na pastwisku w 
Tereszanaeh, pow.czerniowieckicgo, 
i opadła pasące się konie i świnie. 
W jednej chwili kilka sztuk zagryzły 
bestye na miejscu, wiele zaś pokale
czyły śmiertelnie. Wiadomość o na
padzie wilków rozniosła się po wsi i 
prawie całe sioło z drągami i rozma
itą brbnią wyruszyło na pastwisko. 
Wilki, spostrzegły odsiecz, umknęły 
do lasów tranenthalskicb.1! z Haczy
ki donoszą o pojawieniu się wilków 
w tamtejszym rewirze leśnym 
Zamka.

Nieszczęście w fabryce.

We Freidenhucie, po Antonienhu- 
tą, na Górnym Szlązku, przy' wiel
kich piecach, gdzie się przetapia 
kruszec żelazny było zajętych 3 ro
botników sypaniem kruszcu z góry, 
bo taki piec ma kilka metrów wyso
kości. Na dole jest wielki ogień i żar 
największy tam, gdzie się żelazo topi. 

(i Zdarzyło się, że surowy materyał, 
do topienia przeznaczony, zatrzymał 
się o kilka metrów wyżej, a potem 
razem upadł w topniejący żar. Jeden 
z tycb 3.robotników wpadł do! pieca 
i zaraz śmierć znalazł, a dwóch tak 
się poparzyło, że wkrótce umarli. 
Pogrzeb sprawiono im w fabryce 
wspaniały. O nieszczęśliwe przypad
ki nie trudno, nieszczęść dużo się 
wydarza.

Zakopane skarby.

Z Jasła w Galicyi piszę: D. 5 bra. 
wieczorem, przy kopaniu fundamen
tów za miastem Jasłem, nad drogą do 
cegielni blisko rzeki Jasiołki, dwie 
dziewczyny znalazły 14 kwarty du
katów starych belgijskich i holender
skich z 1600 i 1650 roku. Są to prze
ważnie dukaty duże, prawie cztery 
razy większe jak austryackie. Staro
stwo zarządziło energiczne poszuki
wania i poleciło odebrać niesumien
nym kupców te stare pieniędze. Źan- 
darmerya znalazła już u żydów 300
sztuk tych złotych monet.

*

Jan Dybowski
Głośny podróżnik.

Głośny podróżnik po Afryce Jan 
Dybowski, Polak, którego śmiała 
wyprawa do nieznanych pustyń i 
dziewiczych lasów, między Ouban- 
ghi a jeziorem Tchad (Czad) w Za
chodniej Afryce, zarządzona z pole
cenia rządu fraucuzkiego, takie w 
swoim czasie wywołała wrażenie — 
po 16 miesiącach podróży wrócił 
przed kilkoma tygodniami do Pa
ryża.

Już w Bordeaus, gdzie stanął 5 
lipca, stowarzyszenie geograficzno- 
handlowe ofiarowało mu poncz zbio
rowo, chcąc uczcić tym sposobem 
uczonego badacza. Zebranie było 
świetne, cała miejscowa inteligen- 
cya wzięła udział w tym obchodzie, 
a Dybowski, choć jeszcze niezdrów 
zupełnie, streścił przed obecnymi 
niektóre fazy i przygody wyprawy, 
którą mu po wierzono. Najciekaw
szą częścią sprawozdania było Od
szukanie i ukaranie morderców wy
prawy kap. Crampeł’a, którą pod
stępnie wystrzelano. Jednakże co 
do szczątków podróżnika, to wedle 
zdania Dybowskiego, nigdy odna
leźć ich nie będzie można,i bowiem 
zostały spalone wraz z Szałasami; 
wszystkie jednak dowody moralne 
zbrodni zebrano i rozpatrzono naj
ściślej, zanim podstępnych tuziem
ców poddano prawu zemsty.

Nareszcie ućzony podróżnik wyra- 
żił żal, iż zdrowie nadwątlone nie 
dozwoliło mu pozostać dłużej i okrą
żyć olbrzymie jezioro, — pozostawił 
jednak dowództwo wyprawy w do
brych rękach, gdyż p. M- Maistre’o 
wi, którego wiedza i odwaga oso
bista, są zupełnie na wysokości za
dania.

Gdy Jan Dybowski przybył do 
Paryża, niezmierny tłum zapełniał 
przedsienia dworca orleańskiego i 
plac przed nim, gdy zaś ukazał się 
w towarzystwie delegatów, witano 
go okrzykami i oklaskami. Towa
rzystwo geograficzne francuzkie, ko
mitet dla francuzkiej Afryki, kilku
nastu członków Instytutu, liczni de
putowani Izby i senatorowie z pała
cu Lusemburskiego, radcy municy
palni i t. p. stawili się w komple
cie, aby powitać młodego uczonego, 
prezes zaś Towarzystwa geograficz
nego, książę d’Arenberg, niemogąc 
sam przybyć na dworzec, polecił 
wręczyć list uniewinniający.

Dybowski przywiózł z sobą negra, 
imieniem Tokaba, przepyszny okaz 
olbrzyma z nad jeziora Tchad, któ
ry niecbciał go opuścić żadną miarą.

Niebawem będziemy mieli staran
nie opracowaną i wydaną nakładem 
Towarzystwa geograficznego podróż 
do tych nieznanych krain i wszyst
kie szczegóły zebrane co do wypra
wy cap. CrarapePa.

Biorąc pod uwagę wysokie wy
kształcenie .1. D., nie ulega wątpli
wości, że wiele kwestyi, dotyczącybb 
tamecznej Hory, zoologii i badań 
etnograficznych, dotąd niedokładnie 
wyjaśnionych, zostanie rozwiąza
nych—uczony bowiem przywiózł ze 
sobą mnóstwo okazów i ściśle pro
wadzonych notatek. Dybowski przy
nosi zaszczyt — imieniu polskiendu.

" ’ '
P r z e c h w aIk i .

Rzecz w starym kraju-. Rozma
wiają dwaj malcy:

— Acha!. . . .  u mojego tatki, to 
wsistkie meble są asiekulowane!

_ Aaa — u mojego tatki ,są
wszystkie meble opieciętowańe, 
acha!!! . I

Przestroga.
—

Nie zrywaj dziewczę z jabłoni 
Kwiatu, choć wonią cię nęci,
Pierś twa gorąca, on zwiędnie 
I rychło zginie w pamięci.
Niech on się w blaskach słonecznych 
Biały, swym rąbkiem rumieni,
Pragniena większe owocem 
On zaspokoi w jesieni. . . .  j
’ ■■ .• . .  '  . i . ■ • ■ ■ ■ , <  • : .

Raj  i P i e k ł o .
(Faiitusmasorya historyczna. 1629—1749.)

I.
Dwa domy.

W roku 1629 w Wilnie, na ulicy 
niemieckiej, idąc od ratusza ku Wi
leńskiej^ Bramie, z prawej strony 
stały ob,ok siebie dwie na widok pię
kne, wielkie kamienice. Jedna wyż
sza i świeższa z wierzchu bliżej ra
tusza, druga za nią czarniejsza i bru
dniejsza, ale równej prawie z pier
wszą wielkości.

Piferwszą z nich lud prosty nazy
wał Rajem, drugą obok Piekłem. 
Te nazwiska nie były nadane bez 
przyczyny, bo zaraz, w bramę tyl
ko wszedłszy, znać było różnicę Pie
kła od Raju.

TFszedłsźy do Raju, widać było 
dziedziniec piaskiem wysypany, na 
dwip strony wschody czyste, okna 
szyli całe i wymyte, drzwi niepo- 
gruihotane, bruk wymieciony. Ci
cho było. Czasem który z mieszkań
ców przechodził spokojnie, modląc 
się,, lub kobieta, śpiesząc do roboty. 
Pięknych kilkoro dzieci bawiło się 
w pogodną porę piaskiem na dzie
dzińcu, w klatkach, zawieszonych 
u galeryi, świergotały ptaszki, da
lej za domem był sadek z zieloną 
muraWą, z drzewami i altaną. Pa
nem Raju był Karaim.

W piekle inaczej było. Wcho
dząc, dawał się spostrzegać dziedzi
niec szeroki, brudny, śmiecisty;ryn- 
ny, sączące wiecznie pomyje; ryn
sztoki, zapchane wyrzucanymi ob
rzynkami jarzyn i kości. Kilkoro 
psów wyło, siedząc nad rynszto
kiem, drugie tyle skomlało u drzwi 
mieszkań. Gwar, krzyk, stukanie 
drzwiami dzień i noc nie ustawały. 
Miauczały koty, warczały psy, krzy
czały koguty, ryczały dwie krowy 
chude w obdartej z dachu przybu
dówce, ale więcej nad to krzyczeli i 
wrzeszczeli mieszkańcy.

Najgłośniejszym nad wszystkie 
głosy był głos właścicielki, pani Do
roty Janówny, córki kupca, żony 
próżniaka, która cały dom i męża, 
i dzieci, i psy, i koty, i wszystko, 
co w obręb jej państwa wchodziło, 
niemiłosiernie za nos wodziła. Od 
rana, jak się obudziła, widać ją by
ło w jednym trzewiku przydepta
nym, drugą nogą boso, w roztwar- 
tej jupce, z roztrząśnionemi włosa
mi, biegającą po galeryach, kłócącą 
się z mieszkańcami, bijącą zwierzę
ta i dzieci, swoje i cudze.

Tak upływał czas do południa, a 
kiedy wszyscy do stołu lub garnka 
zasiedli, na kilka chwil milczenie 
panowało. Potem znowu i pani Do
rota, i jej mąż; i dzieci pół tuzina,
.i szewc z dołu, i woźny trybunalski, 
i psy, i koty, i krowy, i koguty 
krzyczeć, wrzeszczeć, ryczeć, wyć, 
piszczeć, warczeć, jęczeć zaczynały 
do wieczora.

Wieczorem znowu na chwilę u
spokajało się, zapalano światła, ma- 
kto przebiegał po domu i dziedziń
cu prócz latających nietoperzów, 
szczurów snujących się, kotów i 
przemykających się kun.

W mieszkaniu pani Doroty sły
chać było krzątanie się i hałas głu
chy, były to przygotowania do u
czty i zabaw, które u niej w świą
tki i piątki, w posty i popielce bez 
różnicy, niemal ccr dzień się odby
wały. Zaczynały się ze zmrokiem 
schodzić postrojone czerwone mie
szczki, mieszczanie wąsacze, panowie 
rajcy, panowie burmistrze i ławnicy 
z trzech juryzdyk, wójtowie i kun
sztów szlachetniejszych cechmistrze, 
panny wileńskie z fosforycznemi o
czyma i młodzież gwiżdżąca, tłum- 
mno, gwarno, szumnie i wesoło. 
Jak się tylko wszyscy zeszli, zaczy
nała się żydowska muzyka, tańce, 1 
skoki, hałas wrzaski.

Znów obudzone psy i koty krzy- ' 
czały, pijani kłócili się, taczali po 
schodach, leżeli w rynsztokach, cze- 1 
piali się ścian i drzwi, krzyczeli,bili 
się. Było to Piekło. ;

O tym czasie w Raju mieszkańcy 
modlili się i pracowali przed ogniem, 
kobiety przędły, mężczyźni rozma
wiali, jedząc lub kończyli dzień mo- ' 
dlitwą, dzieci kolo matek stały, roz
mawiając z sobą pocichu, lub bie
gły chować się) szukać i zdajdować 
po kątach.

Właściciel domu Benjamin z dłu
gą, siwą brodą zwykle przy wrza
sku, dolatującym z Piekła, kończył 
skromną wieczerzę, opowiadając sy- :
nowi i młodej synowej swojej Ra- i
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cheli własnego życia jednostajne 
dzieje tym powagi pełnym biblijnym 
stylem wschodu, który pierwsze 
wieki świata i prostotę icb wspania
łą przypomina.

Kiedy wybiła siódma na półzega- 
rzu godzina i na ratuszu gaszenie 
ognia przedzwoniono, sługi zalewa
ły w kominach żar, światła gasły, 
dzieci kończyły pobożne modlitwy 
za rodziców, rodzice za dzieci, żona 
za męża, mąż za żonę, i po pracy 
spokojnie zasypiali.

Taka była różnica Raju i Piekła; 
ale nie ta jeszcze przyczyna ich na
zwania.

II.
Ślepy i jego córka.

Dawniej, sto lat przed rokiem 
1629, dwóch ludzi mieszkało w tych 
dwóch domach, a te domy były dre
wniane,- małe i stykały się oba tak, 
jak się potem dwie murowane ka
mienice zetknęły. W Raju mie
szkał starzec ośmdzięsięcioletni, w 
Piekle chłopiec, który miał lat dwa
dzieścia kilka.

Starzec był ślepy, stary, chory i 
z łóżka już nie wychodził, miał cór
kę jedną, która go doglądała w jego 
boleściach, pocieszała go, czytała 
mu księgi, przez które Bóg obiecał 
ludziom niebo, miała serce dobre, 
duszę ognistą, łzę w oku na każdy 
jęk starca, pomoc na każdą jego bo
leść, pociechę na żal każdy.

Ostatek dni ojca, zgryzionego pa
miątkami, które mu życie truły, i 
niemocą, odbierającą mu wszystkie 
życia przyjemności, jeszcze się cza
sem złocił pociechą dobrej córki. W 
rannej godzinie, kiedy go ból obu
dził, pierwszy dźwięk, spotykający 
jego ucho, był głos Maryi, i cały 
dzień ten tylko jeden aż do późnej 
snu godziny dźwięczał w jego uszach, 
jak głos anioła w grobie.

(C. d. n.)

Rozmaitości.

— Cudowny doktor. W Prusiech 
wschodnich pojawił się temi czasy 
rodzaj cudownego doktora, zaklina
cza djabłów. Operował po wioskach, 
szczególniej między kobietami, któ
re tłumnie zgłaszały się do niego po 
poradę. Doktor biegłym był wielce 
w wypędzaniu djabłów. Nawiedzo
ne nim wrzekomo osoby stawiał w 
kole, zakreślonem kredą, i z krzy
żem czarnym w ręku rozpoczynał 
walkę ze złym, niezrozumiałemi ob
sypując go zaklęcami. Przyparty 
do mnru przez policję, cudowny do
ktor przyznał się, iż jest zbiegłym z 
więzienia przestępcą.

— J ubileusz cygar. W raz z ob
chodem jubileuszu odkryciaAmeryki 
powinienby byó także obchodzony 
jubileusz cygara. — Na Kubie bo
wiem ujrzał) je Kolumb po raz pierw
szy i tak o nich pisze w swym dzien
niku: ,,Dwcb moich przyjaciół spo
tkało licznych Indyan, mężczyzn i 
kobiety, z małym zapalonem korze
niem w ustach, pochodzącym od pe
wnego ziela, nazwanego przez In
dyan tytuniem; stosownie do swych 
zwyczajów Indyanie wdychają za
pach tego korzenia. Do Europy 
pierwsze rośliny tytoniowe wprowa
dzone zostały, co prawda, w roku 
1550 — i to przez Nicota, który 
przechadzał się z importowanemitlą- 
cemi się korzonkami przez ulice Liz
bony i wywoływał wielkie wrażenie. 
Niemniej wszakże odkrywcy Ame
ryki zasługą jest odkrycie również 
„zapalonych korzonków”.

ŻARTY.
Dobra rada.

Młoda wdówka zapytuje starego 
doktora:

— Kochany doktorze! ratuj! zwie
dziłam już wszystkie miejsca kąpie
lowe, a żadnego polepszenia nie wi
d z ę ....

— Ależ, łaskawa pani!—pali niez
nośny tetryk —to niech się pani uda 
chyba do. . . .  kantoru małżeństw!...

Silna imaginacya.

' — Panie doktorze, jestem chory, 
bardzo chory!....

— Co się panu stało?
_Śniło mi się, iż jadłem wieprzo

winę z kapustą i zjadłem tego cały 
półmisek.

— W ięc?.. . .
— Więc widocznie ta wieprzowi

na, com ją jadł we śnie, była... nie
świeża!! .

) : ~ ‘ ■. -0 ;^ . > : ■\ •

: W%t!pliwość----- GRAMATYCZNA.

Mafy Bolo zdaje przed m aną egza
min z gram atyki.

— Co to jest jajko?—pyti mama.
— Rzeczownik.
— A jakiego rodzaju?
Bolo myśli, aż odpowiada:
— Nie wiem. Może męzkiego, 

może żeńskiego.
— Jak to?
— No tak: albo kogut, all:o kura.

To się tokaże. . .

Gapski jest muzykalny. Razu pe
wnego gra na na cztery ręce z rów
nie muzykalną panną Idalja.

W  czasie gry Iks szepce m u do u- 
cba:

— Człowieku, bój się Boga, wy
przedzasz o dwa takty!

— To się dopiero okaże, jak doj
dziemy do końca strony — odpowia
da spokojnie Gapski i gra dalej.

K obieta a zegar.

Uczony francuzki Fouteneille, za
pytany pewnego razu, jaka jest ró
żnica pomiędzy kobietą a zt garem, 
odpowiedział natychmiast':

__Patrząc na zegar, przypomina
my sotnie godzinę, patrząc na kobie
tę, zapominamy o godzin ie .. . .

Ł adne iMię.

— Jak  ci na imię kochanku?
— Nie w iem .. . .

• • l— N ie wiesz, a jak na ciebie tatuś
woła?

— „ T y  łobuzie przeklęty”

R óżnica.
Pomiędzy aptekarzem a adwoka

tem jest ta  różnica, że aptekarz ma 
ciągle do czynienia ze skrupułami, 
podczas gdy prawnik nie zna ich 
wcale.........

W  BlURZe KOMISARZA W01IY'.
Pewien obywatel srodze ro sgnie- 

wany wchodzi do biura:—P a ue ko
misarzu, znowu znalazłem marą ryb
kę w wodzie do picia!!

Komisarz: Tak, czy chc ałbyś, 
abym ci za kilka dolarów zar iz w ie
loryby dostarczał?

I ś i i H r
Główny ofis T elegrafu znajduje 

się, jak wiadomo, p. n. 32—34 Mar
ket.

Ofis filjalny — 619 Noble t l .  
Oprócz tego agenturę T elegrafu 

łaskawie objąć raczyli:
Ob. J. Napieralski, 681 W, 17 ta 

ulica.
Ob. T. J. Wikaryasz, 2852 A r

cher ave.
Ob. Stan. Klarkowski, 332 5 Fisk 

ulica.
Ob. Wachowski, 1505 W . 22 ul. 
Ob. Frank Zalewski 1818 4iStb St.

W  SOUTH CHICAGO:
L. Follmer (Skład matę *yałów 

piśmiennych) p. n. 8818Comiaercial 
ave.

W  Milwaukee, W is.
Mateusz W ręcza, 880 Fratney St.

W  South Bend, I nd.
L.M.Mucha, cor. ScottiD iv ision  St.

W  P hiladelphia, P a.
P . Lech, 751 S. F ront St.

. W  Lemont I I I .
Ob. K. Szafrański, box 36<.

W  Cleyeland O.
Ob. F. Makowski 72 Hoffman st.

J E R Z Y  G U S T A IT IS ,
Pierwszorzędny

P o l s k o - L i t e w s k i  S a lo n .
świeże piwo, importowane i krajowe wi la, likie* 
jy  i cygara.

3 3 1 6  3 L ,A X J R .E I _ i S T
Zarazem zawiadamiam Sza o. Rodaków, iż tłó- 

macze w sadach w jeżyku polskim, litewskim, 
niemieckim, angielskim, czeskim, węgierskim i 
rosyjskim. W S)

Leon Czesławski,
867—32 nl. róę Lanrel. 

P i e r w s z o r z ę d n y P o l s k i  S a l o n

Dobre piwo, importowane i krajowe wina, cygara 
i likiery, oraz hala do zebrań, zabaw i \ ••sel jesi 
zawsze do użytku bezpłatnie (b) I

—

Józef Błociszewski,
7 9 8 - 8 0 0  SO UTH  ASHLANO AVE.

pomiędzy 17tą i 18tą ulic:.

składnajlepszegogatłinkii
TWARDYCH I MięKKIC 3

W ę g li i Drzewa
po cenach nader umiarkował ych.

Zamówienia przyjmuje także listownie, wyko
nywa w jak  najkrótszym czasie. (FM W (


