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VI.
Jeśli więc dziś jeszcze nie przeby

liśmy całej tej ewolucji moralno-spo- 
I łecznej, która jest fatalną konse

kwencją wypadków z 1863 roku, to 
jasnera będzie dla nas, dlaczego pier
wsze lata przejściowe, które jedno
cześnie były latami kryzysu, były 
tak jałowetni, tak martwerai. Cisza 
grobowa zapanowała nad krajem; ale 
ciszę tę nie należy brać za reakcję, 
po której społeczeństwo ma wrócić 
do dawnych ideałów; ona jest raczej 
perjodem zupełnej metamorfozy. 
Stare dążności zginęły wraz ze śmier
cią szlachty i jej zróżniczkowaniem 
się na wielką, średnią i małą, —  Tar
gowicę, zwierciadło “ poczciwego 
człowieka”  i demokrację swojego 
autoramentu; nowe zaś grupy zale
dwie poczynały wykluwać się ze sko
rup swej własnej niedojrzałości. Ale 
gdy tylko pisklęta zostały, napełni
ły one wrzawą kraj cały. Maczugą 
swego ciągłego wzrostu kruszą one 
wiarę i hasła przeszłości, przeciw 
którym wystawiają nowe dążności.

Przysłuchują się bacznie tym o
statnim, uderzeni jesteśmy ich cechą 
charakterystyczną; z jednej strony 
są one monetą, mającą obieg w Eu
ropie całej, są odbiciem i kopją dąż
ności innych cywilizowanych naro
dów, — z drugiej zdają się one być 
niczem nie związane z przeszłością, 
jej nawet wrogie.

Zkąd ta zmiana? Co złożyło się 
na starcie specjalnej polskości z ha
seł, które głosi społeczeństwo pol
skie? Przyczyna jest prosta.

Do owego czasu szlachta polska, 
mając w swem ręku siłę ekonomicz
ną, musiała dążyć do uzupełnienia 
jej: mając ziemię i to mając ją ubez
pieczoną pracą pańszczyźnianą mo
gła ona dążyć do politycznego zape
wnienia sobie swych praw; ta zaś 
część szlachty, która skąpo była ob
dzieloną we własność, miała tę samą 
drogę wytkniętą — jakkolwiek na 
tle demokratycznem. Po wypadkach 
1863 roku przy nowonarodzonych 
warunkach nowo powstałe grupy 
społeczne musiały przedewszystkiem 
zdobyć własność, musiały obrosnąć 
w piórka; tendencje więc polityczne 
tych grup musiały być odmienne od 
dotychczas panujących*).

Z chwilą, gdy kraj nasz znalazł 
się w warunkach społeczno-ekono
micznych tożsamych z tymi, które 
cywilizowana Europa posiadała, to 
teoretyczne sformułowanie warun
ków materja' ych kraju musiało się 
zmienić, a zatem musiały uledz zmia
nie i tendencje polityczne oraz mo
ralne. Zasymilowano z europejskie- 
mi warunki wymagały odpowiednej 
i korektywnej asymilacji na polu 
moralnych i politycznych stosunków 
z uwzględnieniem tylko bezsilności 
i próżnego narodzenia nowego po
rządku rzeczy w kraju naszym. Kon
statując tę zmianę, nie chcemy jej 
ograniczyć na zaznaczeniu narodzę 
nia i rozwoju przemysłu, oraz jako 
konsekwencji — i tendencji burżua- 
zyjnych. Nawet nasze ziemiaństwo 
uległo temu samemu procesowi trans
formacji wewnętrznej, tak samo,jak 
e u r o p e js k a  klasa właścicieli ziem
skich zamieniła panów feudalnych.

..Wypadki 1863 roku były POZORNI K dooydu- 
iaoymi tylko dla taboru .ronyjikieso. W l.tocie 
wszakże miały one znaczenie i dla innych zabo
rów albowiem grupy ziemiańskie tamże po wy
schnięciu źródła szlaoheckiego w najbogatszej i 
ton nadajacej czgSci ziem polskich zupełnie pod
dały sie warunkom społecznym, które i d  narzu
cono zostały o ćwierć wieka wcześniej. Szlachta 
została tam, Jak i w zaborze rosyjskim “ zicumń- 
stwem” , to Jest klas*. w M ft)§of ziemię, bez da

> wnycb uroszczefi politycznych.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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W IĘ Z IE Ń .
Schwytano mnie i targano wśród 

nocy ciemnej, związano zbrodnicze 
ręce, tłuczono buntowniczą głowę, 
dopiero gdy znużone ciało padło 
ciężko na brudny tapczan więziennej 
celi, oni odeszli żegnając muie prze
kleństwem. : '

1 płynęły godziny, dnie, miesiące 
i lata, ludzie upajali się wonią po
wietrza, blaskami wiecznie płonące
go słońca, ■ upajali się odkryciami 
myśli, potęgą uczucia -  - umierali 
wreszcie zwyciężeni niezłomnemi 
prawami przyrody.

Ja pielęgnowałem buntowniczego 
ducha, którego kajdany, kraty i 
zamki uwięzić nie mogły — jak są
dziłem.

Ludzie wolni weselili się śmie
chem, rozrywali rozmową, wspólnie 
radzili o przyszłości, snuli zamiary,- 
krzątali się koło ich spełnienia, naj
nędzniejszy z nich nawet sądził, że 
wolneni oddycha powietrzem.

Ja słyszałem tylko uderzenia ukry
tego w drzewie tapczauu kołatka i 
skrzyp otwierających się podwoi 
więziennych. ■ Ja sam byłem włas
nym druhem, doradzeą, towarzy
szem. Ja sam z duchem moim.

Bracia moi po szerokich szlakach 
świata dźwigali sztandar wolności, 
przywalony kamieniami, które nań 
ręce ciemności zwaliły. Sztandar ty
lokrotnie upadły a niezwalczouy.

Mój duch myślał o nich bezustan
nie, biernie z nimi złączony niby 
pustelnik, który ukryty w głębi 
puszczy modłami tylko pragnie 
wspomódz sprawiedliwych, szarpa
nych wśród społecznego mrowiska.

I myśl o braciach była mi słoń
cem, powietrznem, nadzieją,, świat
łem, Bogiem — wszystkiem.

Każdy wysiłek, każda krwi ich 
kropla radowała mnie, bo gdzie pad
ła, tam wybuchał płomień, promie
niejący daleko — iskry wybiegały z 
płomienia, rozżarzając inne ognie na 
całym widnokręgu.

Daremnie śliną plugawą zgasić je 
chcieli ślepcy, nieświadomi własne
go dobra, daremnie padały na nie 
cienie więziennych gmachów’ i kop
cące dymy pochodni, oświetlające 
dawne drogi przepaściste.

Ponad przepaściami szybują sępy 
zimnem okiem patrząc w przestwo
rza a pod nimi- kłębią się roje, ślepe 
masy, krwawemi dłońmi wydziera
jące ziemi pożywienie. .

Roje kłębią się szumem, rosną, 
wychylają się z przepaści i znów za
padają w głębie z łoskotem takim, 
ze aż sępy schylają głowy i gniewnie 
trzepoczą skrzydłami."

Ja słyszę tutaj ten sżum i czekam, 
czy wzrośuie on w okrzyk, który zie
mią zatrzęsie. Dech mi w piersiach 
zamiera; wkoło mnie tylko cisza i 
kamienna martwota.

— Jak już dawno, jak dawno —  
wołam — żyję przeszłością, ja, dla 
którego przyszłość była życiem?!

Zamykam oczy, by znów wywołać 
znane mi miejsca — i coraz częściej 
widzę przed sobą tylko szaro zielone 
ściany i okna z żelazną kratą, pyłem 
i deszczem zbrukane, i czerwony 
mur o kilka łokci odległy.

Tylko we śnie spoglądam na wiel
kie miasto, znowu stoję na wzgórzu, 
na którem zdaje mi się, że widzę ka 
mienny posąg bogini wolności, na 
prawo szarzeją dachy miasta —  na 
lewo, po za kępami drzew, płynie 
rzeka błękitnym szlakiem, na stop
niach posągu my stoimy a księżyc 
płynie zwolna srebrząc świat.

*  **
Już poraź piąty z kolei widzę 

pierwsze płatki śniegu, spadające ci
cho na brzeg okna. Odcięty od świa
ta, tracę siły. Jednak uwięzienia 
spodziewałem się już wtedy, kiedy 
po raz pierwszy stanąłem po stronie 
słabych. A kto do nich przystanie, 
temu i śmierć nie straszna.

Alboż nie umarłem już od-chwili, 
w której mnie tu wtrącono? Cóż mi 
zostało z życia? Tylko pragnienie. 
Zduszone siły młodości z początku 
wrzały we mnie, drgały jak ptak u
wikłany w sieci. Teraz drgają coraz 
wolniej — ptak tuli skzrydła. ■

Zmartwychwstania pragnęlGdyby 
choć jedną godzinę spędzić z nimi, 
gdyby choć jeden uścisk ręki, jedno 
spojrzenie rozpędziło dręczące mary, 
orszak samotności!

Duchu mój, czemu słabniesz? 
Wszak ty jesteś jednym liściem, 
oderwanym ze wspaniałego drzewa, 
które tam rośnie i rozgałęzia się da
lej, stawiając burzom szczyt nieugię-

• . . . . . .

ty . . . , Jesteś drobną kropelką krwi, 
utoczonej ze zdrowego ciała,atomem 
świata .wolności!

Dotąd nie znałem zwątpienia, te
raz jakaś ciemność zalega mi duszę, 
widma wyobraźui rządzą umysłem, 
zmożonym jedyną strawą pamiątek.

-Ciało omdlałe każe lękać się wszel
kiego bólu, wyłamuje się z pod wła
dzy zobojętniałego ducha. Gwiazda 
przewodnia mych myśli blednieje, 
(laremnie rozgrzać się pragnę przy 
jej ochłodłycli promieniach. Aż wre
szcie wyłania się z najtajniejszego 
zakątka duszy, potworne, zaledwie 
sformułowane pytanie: czy warto?...

Nie! dokończyć nie mogę. Nie na 
tę samą myśl drętwieję ze zgrozy! 
W głowie mi szumi, widzę tysiące 
rąk wyciągniętych ku mnie groźnie 
i miliony ust syczących: zdrajca!

Nie! to fałsz! Odepchuijcie odeni- 
nie. widziadła! Rozpaloną dłonią 
chwytam za kratę okna, szalonym 
wysiłkiem złamać 'ją, wstrząsnąć 
pragnę. 0!ta złowroga cisza dokoła, 
cisza taka, że niepojętem przeraże
niem obezwładniony; głosu wydobyć 
nie mogę. Chwieję się i omdlewam.

“ * ! *
*

Śnieg zakrył połowę okna. Tyle 
dni już pada. Wczoraj wrona zakra- 
kała usiadłszy na śniegowym puchu,

! zagnana tu głodem może lub zmę
czeniem. Poskoezyłem ku niej: ptak 
odezwał się jeszcze kilka razy i ule
ciał. Czemże był dla mnie ów poje- 
dyńczy ton głosu przyrody? Serce 
zabiło mi gwałtowuiti, wszystkie pul- 
sa zabiły, oddychałem 6zybko, to 
był jedyny gość ze świata od lat 
pięciu.

Prosiłem dozorcy, by część moje
go chleba pokruszył pod oknem; mo
że zgłodniałe ptaki pizylecą — myś
lałem. Wzruszył ran Jonami i chleli 
zostawił.

I znowu płyną dul szare, jedno
stajne, niby krople wody spadające 
w jedno miejsce z rytmicznym plus
kiem. Jakże długo ciało moje opie
rać się będzie śmierci?

Nad ranem obudził mnie jakiś 
szmer niezwykły. Słuch mój wyos
trzył się dziwnie, słyszałbym, zda 
się, 8tąpanie kota. Jakieś kroki roz
legły się po korytarźu, potem dosz
ło mnie skrzypnięcie klucza w 
drzwiach i jakiś stnkot w przyległej 
celi. Ktoś znowu prżybył.

Kto?
Cisza tylko odpowiedziała mi zna

kiem zapytania, niby echo milcze- 
nią. Znużony zasnląłem o świcie. 
Przebudził mnie dozorca, który 
przyniósł mi zwykłe ranne jadło.

Lecz wraz z odgłosem jego kro 
ków doleciał mię dźwięk jakiegoś 
śpiewu. Głos kobieęy. Nie, to sen?

— Dozorco? wołam. —  Pyta cze
go zadam? I ,

Zerwałem się i jak naciągnięta 
struna wyprężony, z rozwartemi ra
mionami — słuchałem.

“ Nie dbam jaka spadnie kara,
Mina- Sybir czy kajdany” !
Zawtórowałem, bezwiednie zbli

żając się do ściany, /. poza której 
śpiew-rozbrzmiał. |

O siło wszechmocna! Wszak to 
pieśń nasza, tylekfotnie śpiewana 
nad brzegiem rodzinnej rzeki. Więc 
jeszcze o niebiosa bije ta pieśń, a z 
pieśnią żyje moje ukochanie, mój 
cel, treść życia mego! O wiem już 
ktoś ty, za co cierpisz, co ukochałaś?

Świetlany, bratni duchu, śpiewaj 
mi pieśń zmartwychwstania! Każde 
jej słowo jest dla mnie odrodzeniem, 
każdy dźwięk rozkuwa z kajdan a- 
patji omdlałą energję. Przebóg, ja 
czuję znów dawDą siłę w sobie! Ta 
pieśń porywa mnie i stawia na wy
żynach, z których staczałem się już, 
obłąkany ciszą.

Kto śmie mówić, żę ja lękałem się 
cierpienia? Daremnie te mury odpo
wiadają mi: ty sam*, upadający du
chu! Niech będzie przeklęta nawet 
pamięć o błysku zwątpienia.Ta pieśń 
kłtun zadaje murom, ognistemi strza
łami rozpala mi duszę; gwiazda 
przewodnia znowu: jaśnieje, widzę 
ją, wyrywam się ku niej; z podnie
sioną głową, nieusztraszonemi oczy
ma patrzę w przyszłość. Bracia moi, 
znowu jestem z wami! Zmartwych
wstałem . • , *

A  gdy rozległ się przeciągły ton 
końcowej zwrotki: niby jęk, który 
zda się wołać: “ wasze cele daleko —  
daleko” , czułem, że głębiej, goręcej 
może je umiłowałem.

Razem z uwięzioną powtórzyłem 
ostatnią zwrotkę, a gdy głosy nasze 
umilkły, oddźwiękło mi w duszy:

. - Ż y j ? !
„ I - • . . .*

| . ' ; ■ . v  f ;

Kartka r. pamiętnika jednego * naszych 
zaradnych.

Było! — było!
Lecz się zmyło,

Był to obraz,
Ale oblazł,

Przecież czasem wspomnieć miło.
•................i...

Bo to widzisz moje złoto,
Ożeniłem się z Dorotą
Kropelkowską— primo voto.

Piękna była to niewiasta,
I z lepszego niż my ciasta.

Bo pro domo trzeba wiedzieć,
Nie wiem jak ci V> powiedzieć,

. Była dama, proszę siedzieć.
Co za tony, jaka mina!
Pisz i maluj, jak hrabina,
Karku wcale nie ngina.

Ożeniłem się kochanie,
Będąc w dosyć biednym stanie, 
Miałem ledwie na ubranie.

Lecz Dorotka wnet w tę dobę, 
Sprawiła mi garderobę,
Akurat na mą osobę. •

Bo i to też, wiedz mój stary.
Że mąż pierwszy January,
Był tej samej co ja miary.

Był ślub panie!— a po ślubie, 
Kolacyjka, jak ja lubię,
Nie chwaląc się. miałem w czubie. 

A więc uśmiech robiąc słodki,
W  koperczaki do Dorotki.
Ma pazurki jak u kotki! 

Poczekajże!—mości panie,
Twój jest taniec,—moje granie, 
Twój słuch—moje rozkazanie.

I co powiesz, druhu luby,
Choć jak widzisz, jestem gruby, 
Odrazu mnie wzięła w kluby.

Od tej pory choćbym płakał 
Na męzkiego rodu zakał,
Ona grała, a jam skakał.

Dziś... ach cienko muszę śpiewać, 
Dolę moję opłakiwać,
Nie ma mi kto rozkazywać.

Bo Dorotka me śliczności, 
Zachworzała raz ze złości 
T odeszła do wieczności.

To też twarz mą łzami mażę,
Od żałości schudłem aże.
Bo i któż mi co rozkaże?

A przywykłem do posłuchu,
To też dzisiaj, miły druhu,
Jestem niby kloc bez ruchu.

Apetytu nie mam panie,
Kością w gardle wszystko stanie, 
Bo któż krzyknie: .

—  J edz k o c h a n i e !

POT R Z E BA.__
CZŁOWIEKA rzetelnego i pracowite

go który ma dobre kwalifikacye by- 
znesowc. Musi. mówić po Polsku i Nie
miecku. Lekka robota i dobra zapłata. 
Musi postawić kaucyf Zgłosić się po 
południu między godz. 2 a 8 do Herman 
Schade and Co. 448 N. Clark st. 3 piętro. 
110. _________  , , '-_______
OŁUŹ^CE.T—dobrej która jest obezna- 
O  na w kuciini: stała praca dobra za
płata: Zgłosić się natychmiast do Ap
teki pad Białem Orłem. 613 Noble St.

AGENTÓW—potrzeba do składu Her
baty i Kawy. Z Rogalskiego. 

Dobry zarobek, 66 S. Desplaines St. 0.9

POŚREDNICZĘ w wyszukaniu odpo
wiedniej pracy. — K. Sawicki 572 

Noble st.

Na sprzedaż.
Grosernia w polskiej okolicy, dobra 

sposobność dla biznesisty. Koń, wóz. to
war i wszelkie przyrządy. Gotówka 
$1000. Zgłosić się do: Jensch & Giles 
557 Milwaukee ave. 102-7

Stanisław Tyllia
------otworzył------

POLSKĄ -m- GOSPODĘ
NA ROGU D IV IS IO N  I N O B LE .

Poleca Rodakom zawsze świeże piwo, dobre wi
na, likiery i cygara. •

FR. FU H U
Poleca swój

zaopatrzony w dobre krajowe wina, li 
kiery i cygara.

OR. n o b l e  i i n g r a h a m  u l i c .

CHICAGO LAW i: COLLECTINS AGENCI
PENSYE, NALEŻNOŚCI Z WEKS- 

LÓW (not), DŁUGI ZA BOARD, ZA 
KOMORNE, NALEŻNOŚCI DLA SA
LONÓW. GROCERNI i w ogóle niepe
wne oługi wszelkiego rodzaju koletuje 
odrazu: w każdej chwily ma gotowych 
konstablów nic się nie płaci, dopóki nie
ma skutku. 76; 78 — óta ave Pokój nr. 8 
Otwarte do 10 rano w niedzielę. Wytnij to.

JAN H. XEL0WSKI,$ A P T E K A R Z .*
Ma największy zbiór lekarstw europej

skich i amerykańskich, chemicznych 
preparacyi, jako też artykułów toaleto
wych. Zpecyalista w przyrządzaniu pas
ków na ruptury dla dorosłych i dzieci.

Recepty przyrządza starannie we dnie 
1 w nocy.
709 Milwaukee Ave. róg Noble uL 

TELEFON M. 4 3 3 3 .

' ' ' {  •' ’ .

' • ■ V  • . .

Tykiety dla każdego, kto chce obejrzeć nasze loty w najpięknie szej okolicy 
miasta Chicago, położone 120 stóp wyżej jeziora Michigan. Każdy ku zwicdjdł u  
okolicę był ucieszony i życzymy każdemu,aby tej sposobności nie omijjał.

Ktoby sobie.życzył nabić własność i urządzić własne ognisko, znajc zie tutaj naj
lepsze do tego miejsce; Potrzeba mieć tylko"$25 na zadatek a resztę spłaca się w 
małych ratach miesięcznych. L O T Y  PO 3 0 0  D O L .

Wielka wolna ekskursya z jmuzykąw Niedzielę, dnia 9go Października,, 92
I-----DO-----{

Grand, Central, Follarton i A r m it e  At«  stacyi
blisko C R M G IN . tylko 0* mili od “ Court House’u.

Pociąg odchodzi z Union Depot przy Canal i Adams ulic, punkt o gc dc. 1:30 po poi.
L5tv te leża wysoko, salsuche; ulice i chodniki gotowe i są położone pomiędzy 

stacyami.—Firma E. & J.TJ. TRANSIT CO. postanowiła stanowcze wybudować 
kolei elektryczną, która też jrkrótce zaczną budować przy Grand Ave -  -Abstrakt do 
staje każdy przy kupnie lotjr, także tytuł posiadłości. Nie zapomnij: ue korzystać 
ze sposobności, która się nieczęsto nadarzą. ' . . .

jSTW oGsie naszym przy Washington ulicy, pokój 57 i 59 albo na L>-pot dostanie 
cie tykiety darmo.—Fabryka ramek i mebli [która się znajduje na ja szych lotach) 
poszukuje robotników i daj: im stałą pracę. -  Firma Chicago, Mlv aukeś *  SL 
Paul R. R. Co. zaczęła budować fabrykę \'agonów (car shops). któn, l ądzie 1* mili 
długa i mniejwiecej '660 stóp szeroka, i-będzie 400 ludzi zatrudniać.

SCHWARTZ & REHFELD, 162 Washington St.
Po tykiety i wszelkie inne informicyo zgłosić do:

M. L. KASM AR, I General Agents.
J. RUSZKIEW ICZ, j 465 Milwaukee AveQ ie.
JÓZEF DOMBROWSKI, 316 Sangarnon st., Chicago, 111,
Lubdo: J U L , STASIEWSI^l. 1(H Clearcrst. TH. OUNCZEWSKI, 7 Dickso11 1.

JO H N  J A K S T U S , 604 Noble st. A N D . LA C K O W S K I, H Fry s
J. JAROSZ. 357 Ni. Camenterst. F R . P O K O R N Y , 751 Pic :son st

Na połudDiowo-źachodniej stronie FLATAU & HEYMAN, 578 W. IBth St.,

Polska Pralnia.
(NOBLE STREET LAU N D R Y.)

Mam honor Szanowną Publiczność zawiadomić, iż moją pralnic pr ;eniósiein,po- 
nicwttż dawniejsze miejsce okazalo.sią ra szczupłe. Obecnie prniniu mloju znaj
duje się pod numerem

615 N^)ble róg Sloan ulic.
(Po<l aptekę p. Kossakowskiego.)

Mając dostateczne miejsce, powiększyłem moją pralnię zuacznii i mogę wszel
kim wymaganiom, w zakreśl wchodzące, całkiem zadosyć uczynić.

Spodziewam sie, iż Szarlywni Rodacy jak dotąd tak i nadal swej życzliwości 
nie odmówią. Bielizna wasza będzie prana polskiemi rękami, będzie Więc zrobiona 
dobrze a uie po cjdńsku. ; j ^

FR. MILEFCZYK, 615 Noble ulica.
'  l_J, ]VI^lVl'CJL_.CDFnFn,Polski Lekarz Kloni.

Dyplomowany na wojskowej akadem i weterynar- 
'•' ■-jpff skiej w Europie. Mieszkanie: 119 W. Divisioi ul.

™  I  ^  I  ■ 2gie piętro.' | Ofis w aptece pod “ Biały m Orłem ' GIS-  i j  .  >  .M .  NobIe |1 TELEFON WEST 654. (WS)
Bądź p o s ie d z ie ć  ^lasjiego

“ Posiadanie nieruchomości jest zasada bogactwa” .

LEPSYE JAK BANK OSZCZĘDNOŚCI.
Lepsze jak Towarzystwo budownicze. Jeżeli chcesz źrebić majątek 

prędko i bezpiecznie kupuj loty w

Sobieski Parku,
■ ' ■. , i , i ' . ’ .

I (HAMMOND ,t .

Nowe fabryki, nowy Polski kościół, nowe koleje uliczne, nowy wo
dociąg, nowe ulice i nowie kloaTci (sewers) się budują.
. Hammond będzie mi|asfem z lOO.jOOO mieszkańców w 5 latach. : Loty 

które teraz kosztują od $Ś!00 do 8400 będą wtenczas warte tysiące. Wolno 
tykiety mogą dostać ci którzy chcą sobie te loty obejrzeć i któriy maj:: za
miar kupić. Po wszelkie informacye, mapy, ryciny, itd. można zgłosić się do

O. H. Brooks & Co., 803 Tacoma Buildipg,
lub do któregokolwiek z następującym,, -gemów: I j .

, T rr «, L J..R. Nicmczewski, 2842 Ar :her aWenue.*A. J. Kowalski, 017 Noble sil.
Adam Stachowicz, 45 Sloan str. JoscPh Mrukowski, £60 DicI son str
A. Majewski, 084 Noble str. I (Peter.Arkuszewski, 1 McHe iry str.
B. Promiński, 831 Wood str. t A. X. Centella, 43 Chapin st l ,
L. Groszkiewicz, 019 Noble ąt. Julian Piotrowski, 3117 Lau-cli str. '
Józef Napieralski, 081 W. 17 str. . i ,T „  ,, .___ Fr. Bieszki & Bock, 002 Not le str.John Rozynek, South Chicap o. ’
Max Barański & Jan AdamoWski, L- Roland & Co., 742 N. Ast land ^ve.
637 Noble str. róg Pradley |______ • C. J. Belinski. 089 W. 17 str. |

E L E O N O R A  M U S Z Y Ń S K A .
(DOKTORKA-AUSZERHA.)

Otworzyła swój oflB pod No. 588 Milwaukee Av. 
na 2 piętrze Doktorka Akuszerka Eleonora Mu
szyńska, posiadajaóa odpowiednie dyplomy z 
dwuletnia przy Szpitalu Dzieciątka Jezusw War
szawie — ofiarowuje swe usługi niewiastom cier
piącym różne dolegliwości maciczne, jak to nie
płodność, krwiotok, białe upławy; h także leczy 
z dobrym skutkiem choroby chroniczne, dziecin
ne i letnie: ból głowy, pardła, piersi, ból w krzy
żu i plecach, reumatyzm, różg, kaszel l astmg; 
rany i krerapy, tasiemca i wyrzuty na twarzy: 
oraz wywichniecie rak i uóp, naprawia i stawia 
bańki. Do położnic chodzi we dnie i w nocy. 
Kobietom ciężarnym udziela pomocy przy dole
gliwościach ztad wynikających, jukto: puchnię
cie nóg, krwiotokach, upławach i Innych niezno
śnych symptomach.; Udziela takie lekcyi aku- 
szeryi i egzaminuje w polskim jgzyku przy 
college udzielającym dyplomy. Specyalność— 
udziela lekarstwa na choroby maciczne. Za
miejscowym udziela poradg z nadesłaniem 2 cen
towego znaczka pocztowego i dokładnego adresu 
odwrotna pocztę. Godziny ofisowe; ód 10 do 12 
rano I oa 4 do 6 wieczorem. Adres i ofis:

5 9 0  M ILW A U K E E  A V E .# C H IC A G O .
na2pigtrze.M. L. KASMAR

(KACZMAREK) '

A D W O K A T
I PRAWNY RADCA'

152 LA SALLE pokój 15.
Prowadzi i załatwia wszelkie sprany sjdowe tak 
w największych jako i najmniejszych s- dach.

wieczorem w mieszkaniu

636 NOBLE t U C A .
Pcrada dla aodaków darmo.'

: • ■ '1 .  .

Louis H. Rudolph,
057 Milwaukee Ave. IlisLso Ptttdina 

s -f o t o g r a : ep.
Wykonuje fotografie weseln > po 00 za 
tuzin. Jeżeli zapłacicie $3(0 za tuzin, 
to dostaniecie w podarunku liękay obraz 
wielkości 14* 17, który jest vart awa ra
zy tyle.

WACHOWSKI,
1505 W. 22 St.

Poleca szanownej publiczniści P. lskiej 
swój dobrze urządzony

SALON I .H A L Ę
do mityngów, wesół, zabaw ilt. p.

Mam także
R e a l  E s t a t e  O t f l c o ,

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

POLSKA SZKOŁAm u z y k i )  ś p i e w u  f  O LO W EO O
JANINY JORDAN,

(uczeni icy  Lam bert i ’egoj.
Lekcye w domu i w mieście, >y przystępoe.

564- N O B L E  ST
■ I ‘ ' ' * . '1 * * 4


