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0 muzyce i teatrze polskim.
Dwa szkice, wydane w Wiedniu.

Komitet polski wystawy teatral
nej w Wiedniu ogłosił niemiecką 
broszurę: “ O muzyce i o teatrze pol
skim” /

W ̂ broszurze tej mieszczą się dwa 
szkice. Jeden o muzyce napisał p. 
Fr. Bylicki, drugi o teatrze p. Al
fred Szczepanowski.

Podaliśmy już pokrótce o tem wia
domość.

Obecnie uzupełniamy ją szczegó- 
łowem streszczeniem obu broszur.

Otóż autor broszury o muzyce p. 
Bylicki zestawia ślady muzyki naj
dawniejszej, podnosi znaczenie pieś
ni i tańców ludowych. Krótkie 
streszczenie jego wywodów przedsta
wia sie jak następuje:

Dla muzyki kościelnej polskiej 
powstaje w XVIym w. kolegium ro- 
ratystów i trwa do XVlIIgo w. 
Ksiądz Felsztyński uczy pierwszy 
muzyki w Krakowie (w. XVIty). 
Jego uczniowie: Szamotulski, Leo- 
polita, dyrygent ks. Szadek, Miko
łaj Zieliński, Gomółka — to pierwsi
1 bardzo cenni kompozytorowie 
mszy, mototów, kautat, psalmów.

Z w. XVITgo są tylko msze Go- 
rzyekiego. Muzyka dramatyczna 
powstaje wraz z teatrem l7(>5go r. 
Odrazu dwa wielkie sukcesy, opery: 
“ Nędza uszczęśliwiona” i “ Krako
wiacy i górale”.

Elsner i Kurpiński położyli wiele 
zasług, aż do wystąpienia Chopina, 
o którym ocena Rubinsteina przyto
czona. Następuję określenie znacze
nia kompozytorów i artystów, jak: 
Moniuszko, oraz doba ostatnia: Że
leński, Noskowski, Muenchheimer, 
Zarzycki, Jarecki, Paderewski, Sto- 
jowski, Maszyński, Kleczyński,Nie
wiadomski, Hertz, Michałowski,Śli
wiński, Janotówna, Rosenthal, Wie
niawski, Lipiński, Kątski, Baree- 
wicz, Górski, Adamowski, Brodzki, 
Drucker, Sembrich-Kochańska, Resz
kowie, Mierzwiński, Bandrowski, 
Floriański, Abendrotliówna, Bee- 
tbówna, Kamilowa, Arklowa, łlel- 
lerówna, Pawlikówna, Klararzyuska, 
Dowiakowska, Szlezygierówua ltd. 
O każdym umie autor właściwą oce
nę sformułować.

Następują wiadomości o teatrach 
Operowych, instytucjach muzycz
nych, o fabrykach fortepianów, or- 
gauów, o , operetkach (Doniecki, 
Grossman', o tańcach (Ogiński, Ty- 
molski, Lewandowski, Wroński), o 
dzieciach (jndownych.

Szkic o 25iu stronicach, jest sta
ranny, dokładny, wybornie obcych 
poucza i objaśnia.

Drinki szkic o teatrze opracował 
Alfred Szczepański. Przechodzi on 
treściwie początki teatru, znaczenie 
djalogów, wyłuszcza powody, dla
czego teatry stałe nie powstają, mi
mo, że są po temu warunki w uspo
sobieniu narodu; arcydzieło Kocha- 
chanowskiego „Odprawa posłów“ 
porównywa z „Ifigenią“ Goethego, 
określa wartość teatrów prywatnych |

w XVIIym w.; podnosi reformator
skie zasługi Konarskiego Bohomol- 
ca, a następnie po założei lin starego 
teatru,określa zasługi mes ów takich, 
jak: Czartoryjski, Bogufławski, 0- 
siński, Kamieński, Kraszewski i 
inni.

Rozkwit komedji i teatru wywo
dzi od Fredry i powiadali nowoczes
nym teatrze: „Liczni autirowie do
starczają dzieł wszelkiego rodzaju; 
sceny przedstawiają dzieła oryginal
ne i arcydzieła wszystkich literatur; 
produkcja Teatralna kroczy własne- 
mi drogami, ale stoi na wysokości 
powszechnego ukształcen ia.”

Dalej przytoczeni są w szysey zna
komitsi autorowie i icli Izieła, a do 
przekładów na obce scei y poleceni 
są szczególnie Fredrowie, Korze
niowski, Bliziński, Balicki, Gawa- 
lewicz. Lubowski, Karz emski, Sar
necki, Koziebrodzki, Zalewski.

Sztukę sceniczną kraj iwą określa 
następnie: talenty dorastają do naj
wyższych wymagań; oryginalność 
pojęcia, harmonja giw, ensemblu, 
mistrzowstwo djalogu, werwa i ele
gancja, indywidualność charaktery
zacji — to są zalety aktorów i akto
rek, którzy są wymienieni. Broszu
ra jest w treść oblita — i poucza
jąca.

Prace takie, jak dwie streszczone 
powyżej, są bardzo właściwe i poży
teczne. Dowodzą one obcym, na jak 
wysokim stopniu znajduje się nasza 
cywilizacja — i jak nas cenić na
leży.

Rozmaitości.
„W  rniTEK, IlOliRY l*OCŻąTEK“ , 

powiadali nasi ojcowie, i dziś nieje
den tak mówi i na piątek najważ
niejsze rzeczy odkłada. Są jednak 
i tacy, u których piątek jest dniem 
nieszczęśliwym. Dla tjfch ku wia
domości, że dla Kolumba był piątek 
dniem szczęśliwym. W piątek, 
?.-go sierpnia 1042 r. odpłynął okręt 
„Stanta Maria” z portu Palos do 
Nowego świata. W piątek, f2 paź
dziernika tegoż roku ujrzał Kolumb 
te upragnioną ziemię. Dnia 4-go 
stycznia 1494 r. w piątek przybił 
Kolumb ponownie do brzegów Au- 
daluzyi i w piątek 14 czerwca 1494 
r. odkrył Amerykę.

—  Ma1żomva wice-króla Li-Hung- 
Czanga, hrabina Li zmarła niedaw
no w pałacu swoim w Tientsinie. 
Była ona jedną z najwybitniejszych 
kobiet państwa chińskiego, niezwy
kle światła i wolnomyślna, przyczy
niła się bardzo do przeprowadzenia 
w Chinach różnych reform nledj’cz- 
nycli. Zbudowała ona i utrzymywa
ła własnym kosztem wielki szpital 
dla cudzoziemców w Tientsinie. Gdy 
sarna zachorowała leczyli ją dwaj 
doktorzy, Amerykanin i Anglik. 
Hrabina Li miała wielki wpływ na 
sprawy państwowe, ńie tylko u mał
żonka swego, wice-króla, lecż także 
i u całej rodziny cesarskiej. Posia
dała też zmarła nieograniczone zau
fanie eesarzowej-wdowy, która, jak 
wiadomo, sama należała do najinte
ligentniejszych i najświatlejszych 
kobiet państwa niebieskiego. Wice
król głęboko odczuł stratę małżonki, 
otrzymał on ze wszystkich stron pis- j 
ma kondolencj'jne.

—  B u t y  z  w e n t y l a t o r a m i . Wie
lokrotnie zastanawiano się nad tem, 
jakim sposobem ulepszyć krój bu
tów, aby były odpowiedniemi do no
gi ludzkiej i aby nadzwyczajną wil
goć i gorąco usunąć z obuwia. Butj' 
wynaleziono w Londynie przez sze
wca Johna Greenu spełniły to zada
nie, gdjż but jego wynalazku ma w 
podeszwie urządzonj’ wentylator któ
ry za pomocą kręconej rurki, koń
czącej się w samym obcasie, ułatwia 
przeprowadzenia powietrza, chłodzi 
nogę i chroni od zbytiuego gorąca 
co zawsze było przyczyną wytwarza
nie się nagniotków. Buty te mają 
mieć podobno wielu kupców.

Pytanie.

Co mis złączyło? Dlaczego złączyło?
Oto jest jedna z tych dziwnych zagadek. 
Które w mym mózgu nurtują? Tą siłą, 
łiyłaż konieczność czy był-to przypadek?
Czyli się loseip ta potęga zowie,
Czy przeznaczeniem ? Czy te thva motory, 
Są jedną myślą w rozdwojonem słowie, 
Czy dwiema siły treści różnowzory?
Nieraz, gdy stajesz jak bóstwo prze-

demna —*
I gdy mię olśni duszy twej słoneczność,— 
Czcząc mimowolnie twoją moc tajemną, 
Klękam przed tobą i mówię: Konieczność!

* Chcesz być rzetelnym? Płać ae 
T elegraf. •

B a j i P i e k ł o .
(Knutasmn^orya historyczna. 1629—1749.)

(Dokończenie).
Po tych strasznych słowach, któ- 

rerni się uspokoić starając, zabiła 
siebie i wydała sama wyrok swojej 
zgnbj'. Marya nie unikała już od 
niego, spotykali się znowu coraz 
częściej, byli razem, a Marya pow
tarzała w duszy, uśmierzenia wew
nętrznych zgryzot:

— Cóż więcej będzie nad to, co 
jest?

W trzecim tygodniu po zakładzie, 
często biedny starzec, dręczony bo
leścią, tarzał się po łóżku, późno 
wołając córki. Pół dnia nie było 
jej w domu. W mieszkaniu Bruna, 
w jego uścisku przepędzała dni i 
noce.

Zakład był wygrany, ale Bruno 
nic jeszcze towarzyszom nie mówił.

Stary ojciec poznał swoje nieszczę
ście, konał coraz prędzej, przjT-i/ 
śniony wiekiem, chorobą i żaleiu^io 
córce, i przypomnieniem swego prze
kleństwa, które wisiało nad jej 
głową. •

Rano jeszcze czasem obudzona 
zgryzotami, z objęcia szatana wytr
wała się dziewczyna biedź do ojca 
ze łzami. Służyła mu chwil kilka, 
płakała i żałowała swego występku. 
Ale zaledwie głos zwodziciela dał się 
słyszeć, szelest jego sukni, chód je
go; jiorzueała ojca i leciała ku nie
mu, do niego, za nim! A wówczas, 
kiedy z nim była, jęk konającego 
ojca, który przebijał ścianę i dźwię
czy! w jej uszach, nie mógł jej oder
wać od niego. Słyszała, jak się tam 
ojciec męezył sam jeden, przewracał 
po łożu, wołał jej, plącząc, prosił o 
kroplę wody na ugaszenie pragnie
nia, zaklinał, jęczał, słyszała i nie 
szła. Przeklęta od ojca mimowoli, 
w objęciu zwodziciela, nie miała ser
ca tylko na jego pieszczoty; uszu, 
tylko na jego słowa. Kiedy go nie 
było, płakała rzewnie i gryzła się 
swoją zbrodnią; kiedy przychodził, 
jak niewolnica za panem szła za 
nim. Głos ojca, jęk, boleści, nic, 
nic ją nie zwróciło nazad. Oczj' jej 
paliły się; drżały ręce, serce biło, li
sta gorzałj-. Przy dźwięku religij
nym, i grobowym, modłów i west
chnień przenikających ojca, ona ca
łowała i ściskała zwodziciela, i mó
wiła sobie:

— Czegóż mam się obawiać wię
cej? wszj'stko się już spełniło na 
mnie, ojciec mnie jirzekłął!

Kończył sie czwarty tydzień po 
zakładzie. Czortubaćko śmiał sią w 
duchu, a Bruno czekał ostatniego 
dnia.

Przyszedł ten dzień.
Tego dnia wieczorem biesiada 

szumna huczała w jednym domu, a 
przj* Brunie, wśród biesiadników, 
siedziała Marya z uśmiechem na li
stach, z kubkiem w ręku, z bezwsty
dem na czole. Obok przez ścianę 
konał jej ojciec sam jeden, wołając
0 kroplę wodj' przy skonaniu, o cór
kę, jęczał, wyciągał suche ręce, 
chwytał powietrze zimne i mroźne 
niepaloncj iżby, — nikt nie przycho
dził.

Nie było iskry ognia w domu na 
przenikające zimno, kropli wody na 
pragnienie, jednego słówka pociechy 
na serce. Zrzucał z siebie nakrycia, 
tarzał się, jęczał, gryzł ręce sobie i 
spragniony, krew z ran wysysał. 
Tłukł siwą głową o ścianę, aby ją 
prędzej rozbić i umrzeć przynaj
mniej—umrzeć nie mógł.. Rozpacz 
rozdzierała go, nagle powstał z łóż
ka, na którern od lat dziesięciu le
żał; włosy mu się najeżyły; wytęży- 
łv nogi i ręce, jakbj' były z kamie
nia; ślepe oczy przewrócił strasznie
1 szedł omackiem do sąsiedniego do
mu, szedł bliżej, coraz bliżej, słyszał 
głos córki, pieśni, hałas, — pot lał 
mu się po ciele, serce biło, wrzało, 
krew przewracała sią po żyłach, 
głowa pękać sic zdawała, a reszta zę
bów zgrzytała w otwartych ustach. 
Stanął przede drzwiami, psy Bruna 
obskoczyły go, padł u progu bezsil
ny, skoczyły mu na piersi, szarpały 
twarz, rwały włosy. On konał sły
sząc głos Maryi, który szarpał du
szę, jak psy wyschłe ciało starca. 
Otworzyły się drzwi iżby na hałas 
psów, porwał się jeszcze, powstał i 
wbiegł. Choć ślepy, , uczuł jednak 
kolące go w oczy światło, usłyszał 
także śmiechy, pieśni, brzęki, potem 
krzyk długi, i wszystko ustało, głos 
Maryi nawet. On stał przed bie
siadnikami blady jak trup, poszar
pany od psów, w rozdartej koszuli,

z ślepemi oczYma, z całą powagą 
skonania i śmierci, z przekleństwem 
na ustach.

— Przekląłem cię, Maryo! — za
wołał — i ciebie przeklinam, czło
wieku, coś mi ją odebrał! Oddaję 
cię piekłu z nią razem. I ten dach, 
pod którym zbrodnia twoja mieszka
ła z tobą, niech będzie przeklęty! 
Niech wnuki twoje, niech każdy, co 
tu wejdzie i żj‘ć będzie, zginie! 
Niech ten dom będzie piekłem! Za 
moje piekło, Bóg wam nim odpłaci, 
przeklinam!

Upadł i skonał.
— Cóż mam do stracenh? — wo

łała Marya, wieszając się na szyi 
kochanka.

Już nic, nawet cnoty nie miała do 
stracenia.

Trupa wynieśli i biesiada szła 
dalej.

Nazajutrz, kiedy trumnę starca 
wynosili z domu, Marya siedziała w 
oknie zwieszona na szyi Bruna, 
śpiewając.

W rok wypędził ją Bruno z domn 
i umarła wkrótce, od wściekłego psa 
pokąsana. Bruna konie, gdy szedł 
pijany, zazbiły na ulicy przed wła
snym domem.

III.
' Skutki i koniec.

Odtąd wisiało konającego prze
kleństwo nad tym domem, a niebo, 
jakby na sprzeczność stawiało zaw
sze obok — cnotę, pokój i szczęście. 
Zabójstwo, kłótnie, rozpusta, mie
szkały w Piekle. Próżno zamieniali 
się mieszkańcy i dom stanął nowy— 
przekleństwo wisiało.

W roku 1629 mieszkała tam, ja- 
keśmj' powiedzieli, pani Dorota Ja- 
nówua, a obok karaim Benjamiu. 
Tegoż roku córka szewca na dole u
dusiła dziecię swoje, żona struła mę
ża na pierwszeiu piętrze; ojciec ze
pchnął syna z okna na poddaszu. I 
kiedy który pogrzeb wychodził z ję
kami i płaczem z Piekła; kiedy ztam- 
tąd prowadzili winowajców na ścię
cie, umarłych dó grobu: do Raju 
zawsze wówczas widać było idące 
wesele, lub słychać było śpiew mat
ki nad kolebką dziecka, modlitwę 
starca do Boga, błogosławieństwo 
dziada nad wnukami.

Lud omijał piekło, lecz byli zaw
sze ludzie, co się tam mieszkać nie 
lękali, a żaden szczęśliwie nie uszedł. 
Zbrodnia za zbrodnią, za nieszczę
ściem nieszczęście w ten dom biegło.

W roku 174S dnia 11 czerwca o 
godzinie 9 rano pożar, który całe 
miasto, ratusz, kilkauaście zniszczył 
kościołów i kilkadziesiąt pałaców, 
spalił Raj i Piekło, ludzie z nich je
dnak uciekli. W przeciągu roku 
potrafili go nakryć i mieszkalnym 
uczynić znowu. Panią podówczas 
była Joachimowa wdowa *). Złjr 
los mieszkańców zdawał sie mniej 
prześladować, kłótnie tylko i swary 
bezustannie mieszkały jeszcze w 
Piekle.

Lecz w następnym roku 1749 dnia 
8 czerwca drugi okropny pożar, gdy 
niszczył miasto, a z Raju wszyscy 
Uciekli i mienie swoje wynieśli, tak 
że szkody nie mieli: w piekle śpiący 
ludzie pogorzeli razem z majątkami, 
inni na ulicę wyrwawszy się, strza- 
skanj'ck murów kawałkami pobici, 
inni uratowawszy się ze strachu po
umierali, kilku przez resztę żj cia że
brało w kalectwie, i wdowa sama, 
pani domu, w budce pod Dominika
nami umarła, prosząc jałmużny.

Równo z tym pożarem znikły śla
dy przekleństwa starca i nazwisko 
Raju i Piekła. Odtąd żyją tam jak 
gdzieindziej spokojnie, i ani Raj 
lepszy od innych domów sąsiednich, 
ani Piekło jest gorsze.

1834.
*) Historyczne.______

__ P O T R Z E BA.
DWÓCH dobrych krawców do szycia 

kostumersklch surdutów, jednego 
do kamizelek i jednego do szycia spodni. 
Zgłosić sie jnknajpredzej pod numer 533 
Noble u l /  * 94-95
POŚREDNICZĘ w wyszukaniu odpo- 
X wiedniej pracy. — K. Sawicki 572 
Noble st.

Na sprzedaż.
SALON—Dobrze urządzony i opłacają

cy sie SALON z towarem, można 
tanio kupić. Przy salonie znajduje sig 
piękna HALA. Bardzo dobre miejsce 
dla żonatego. Zgłosić sig do właściciela 
No. 972 31 ulica. * • 95—97

KUŹNIA i fabryka wozów z wszclkie- 
mi potrzebnemi narzgdziami jest 

tanio na sprzedaż. Zgłosić sig do St.Da- 
nielski, 1851 W. 47th st., Town of Lakę.

DOM I LOT,—bardzo tanio na sprze
daż; potrzebujg pienigdzy; $900 

gotówką; property znajdują sig w polskiej 
dzielnicy. Zgłosić sig poa No. 5607 S. 
Ashland ave. 88--03
■ v

• , . ’ . . • . . .

Józef Błociszewski,
(dawniej Żychliński.) 

7 9 8 - 8 0 0  SO U T H  ASHLAND AVE.

pomigdzy 17tą i 18tą ulicą.

składnajlepszegogatimkn
TWARDYCH I MIĘKKICH

W ę g li i Drzewa
po cenach nader umiarkowanych.

Zamówienia przyjmuje także listownie, wyko
nywa w jak najkrótszym czasie. i* M W)

FR. FUHL,
Poleca swój

S - A T - i O i s r ,
zaopatrzony w dobre krajowe wina, li 

kiery i cygara.
COR. NOBLE I INGRAHAM ULIC.

PEL. MAJEWSKA~
685 MILWAUKEE AVE.,

Poleca Wielebnemu Duchowieństwu, Wiele
bnym Siostrom Zakonnym, Szanownym Towa
rzystwom oraz całej P. T. Publiczności swój skład 
i pracownie szat kościelnych, chorągwi, szarf, 
odznak, rozet, pałek i bereł marszałkowskich ftp. 
U trzy mej także wielki1 wybór koronek, welonów 
i bukietów dla dziewcząt \ chłopców pr/.ystgpuj|- 
ovcb do pierwszej spowiedzi i dla panien na we
sela, oraz kapeluszy damskich najświeższej mo
dy. Przyjdźcie przekonajcie sig zanim pójdziecie 
gdzieindziej.

J . J a r z e m b o w s k i ,
6 7 2  N O B L E  S T R .

KARAWAN IA RZ.

Podejmuje urządzania pogrzebów, dos
tarcza karawanów i trumien. Wynajmu
je także powozy na cmentarz, przejażdż
ki i wesela. Cenv umiarkowane.

Dom murowany 3-pigtrowy i basement 
W domu znajduje sig obecnie gocer 

nia i skład mięsa; przytem i koń i wóz 
jest tanio do sprzedania z. powodu wyja
zdu do Europy. F. X. Marcinkowski, 
31 Kościuszko str. I 82—93

S. P. POPEK, 
POLSKI SALON

Róg Front i May ulic. Chicago, 111. 
Zawsze świeże piwo, dobre wina likiery i cy

gara.
ty D o g o d u a  HA LA do posiedzeń, wesd! i za U »

A N T O N  S T E L L M A C H ,
Polski Krawiec

Wykonuje wszystkie obstalunki sta
rannie i elegancko po juk najtańszych 
cenach.

3 8 4  W. C H IC A G O  A V E .

T. NALEPIŃSKI,
5 4 3  NOBLE ST.

FO U SH il SALON.
Zawsze świeże piwo; dobf wina, likie

ry i cygara.
Na piętrze dogodna HALA do 

mityngów.

tJozef Schulz,
120 W. Division róg f!leaver ul.

POLSKI SALON.
Ma zawsze świeże piwo, dobre wino li 

kiery i cygara i smaczną przekąskę. Ró 
wnież dogodną HALĘ do mityngów, we 
sel i innych zubaw.

CHICAGO LAW &COLLECTIG AGENCI
p e n s y e , Na l e ż n o śc i z w e k s -

LÓW (not), DŁUOI ZA BOARD, ZA 
KOMORNE, NALEŻNOŚCI DLA |SA- 
LONÓW. GROCERN1 i w ogóle niepe
wne długi wszelkiego rodzaju koleiuje 
odrazu: w każdej cli wiły ma gotowych 
konstablów nic sie nie płaci, dopóki nie
ma skutku. 76; 78‘— Sta ave Pokój nr. 8 
Otwarte do 10 rano w niedzielę. Wytnij to.

WACHOWSKI,
1505 W. 22 St.

Poleca szanownej publiczności Polskiej 
swój dobrze urządzony _

SALON I HALĘ
do mityngów, wesół, zabaw i t. p.

Mam także
Roni Entato Office,

sprzedaję, Loty, wyrabiam karty okrę
towe itd., po najtańszych cenach. Ons 
i r< zvdencja. 1505 West 22 Ulica.

M. L. KASMAR
(KACZMAREK)

A D W O K A T
I PRAWNY RADCA 

152 LA SALLE pokój 15.
Prowadzi i.załatwia wszelkie sprawy sadowe tak 
w największych jako i najmniejszych s* dach, 

wieczorem w mieś łkaniu

636 NOBLE ULICA.
Prrada dla rodaków dam o.1

Stanisław Tyilia
— otworzYl——

POLSKA GOSPODĘ
N A  R O G U  D lV IS IO N  I N O B L E .

Poleca Rodakom zawsze śwież* piwo, dobre wi
na, likiery i cygara.

Bądź posiedzicielem własnego

DOMU!
“ Posiadanie nieruchomości jest zasada bogactwa” .

LEPSZE JAK BANK OSZCZĘDNOŚCI.
Lepsze jak Towarzystwo budownicze. Jeżeli chcesz zrobić majątek 

prędko i bezpiecznie kupuj loty w

Sobieski Parku,
( H A M M O N D

Nowe fabryki, nowy Polski kościół, nove koleje uliczne, nowj- wo
dociąg, nowe ulice i nowe kloaki (sewers) się budują.

Hammond będzie miastem z 100.000 mieszkańców w 5 latach. Loty 
które teraz kosztują od $200 do $400 będą wtenczas warte tysiące. Wolne 
tykiety mogą dostać ci którzy chcą sobie te loty obejrzeć i któijzy mają za
miar kupić. Po wszelkie informacye, mapy, ryciny, itd. można zgłosić się do

O. H. Brooks & Co., 803 Tacoma Building,
lub do któregokolwiek z następujących agentów:

. t t - , , . „ , J , T . , J. R. Niemczewski, 31 str. blizko Main.A. J. Kowalski, 617 Noble str. •
Adam Stachowicz, 45 Sloan str. JosePh Krukowski, 060 Dickson str.
A. Majewski, 084 Noble str. Peter Arkuszewski, 1 McHenry str.
B. Promiński, 831 Wood str. A. X. Centella, 43 Chapin sitr.
L. Groszkiewicz, 019 Noble st. Julian Piotrowski, 3117 Laureli str.
Józef Napieralski, 681 W. 17 str. D. , . w . . .  . .  Li .. , _  Fr. Bieszki & Bock, 602 Noble str.John Rozynek, South Chicago.
Max Barański & Jan Adamowski, L. Roland & Co., i42 N. Ashland Av:.
637 Noble str. rósr Bradley C. J. Belinski. 689 W. 17 str.

x g g | |  L T ,

Polski Lekarz Koni.
' Dyplomowany na wojskowej akademii wetery tar-

rT w «  ’ V OT skiej w Europie. Mieszkanie: 119 W. Dirision ul.
™ I v  I  f  2gie piętro. Ofis w aptece pod “Białym Orłem 615
- }  - - Noble st. TELEFON WEST 654. (* 's )

Dr. Kazimierz Midowicz,
• i ■ I • .!■..«.*! . * — ’ •. ", \ |

20Ę West Chicago avenue, obok Milwaukee aveńuc.\
G O D Z IN Y  O F ISO W E :

od 8 do 10 rano, od 2 do 4 po południu, od 6 J-o 8 wieczorem.

■ •: ' ' ' .
. ■ ? ■ . . . - h. , ■


