
Polacy wjiicago. 
t-SZY zjazd stow. organisto w 

POLSKICH I LITEWSKICH 
W AfoERYCE. 

Zjazd -i .-walna zebranie Stow. Pol- 

ski cli I Litewskich Organistów w A- 

meryce. pod opieką św. Cecylii, odbył 
się w dniach 17go i 18ga b. m. w Chi- 

caga 
Poniedziałek poświęconym był roz- 

myślaniu duchownemu pp. organi- 
stów, które rozpoczęło się po połu- 
dniu w kościele św. Trójcy, pod kie- 

rownictwem ks. K. Sztuczko, kapela- 
Ba stowarzyszenfa. 

"We wtorek, o godzinie lOej rano, 

Odbyło się solenne "nabożeństwo, na 

intencyę Stowarzyszenia w kościele 
#w. Jadwigi, w parafii ks. proboszcza 
J. Piechowskiego, jjdzie pp. organiści 
przystąpili do Komunii św. 

Na organach grał p. Antoni Małłek. 
i śpiewały panie:'R. Kwasigroch, J. 

Smulska, A. Nerjng, A. Jóź.w i akow- 

ska, panna Małłek i inne, z chórami 

Ce Stanisławowa i Trójcowa, któremi 

dyrygował p. Emil Wiedeman. 
Po skończonem nabożeństwie ks. J. 

Piechowski zapfósił na śniadanie pa- 
nów organistów do hali szkolnej. 

Następnie rozpoczęła się sesya Igo 

Zjazdu Stowarzyszenia Polskich i Li- 

tewskich Organistów w Ameryce. 
Po zdaniu sprawozdań zarządu, dy- 

sputowano nad poprawkami w kon- 

stytucji, które zostały przyjęte. 
Jednym z głównych celów Stowa- 

rzyszenia jest wzajemna pomoc w u- 

prawianiu i podniesieniu śpiewu i 

muzyki kościelnej w poszczególnych 
chórach parafialnych i pielęgnowanie 
i ćwiczenie pieśni religijnych i naro- 

dowych. Stow- zaprosić ma do wspól- 
nej pracy wszystkich pp. organistów 
w Ameryce. 

Stowarzyszenie Poisiticn i litew- 

skich Organistów w Ameryce liczy 
około 40 członków, a delegatów było 
około 30. 

Z Pittsburga przybył na Zjazd or- 

ganista p. Fr. Nowicki. 
Mianowano członkami honorowymi 

Stowarzyszenia pp. Szczęsnego Za- 

hajkiewicza i Leona Szopińskiego. 
W uznaniu zaś zasług i pracy dla 

Stowarzyszenia — wręczono piękny 
złoty medal z odpowiednim napisem 
p. Emilowi Wiedemanowi, dyrektoro- 
wi muzyki. 

Podczas obiadu przemawiali Wiel. 

księża, goście i pp. organiści, a p. A. 

Lemont, po wygłoszeniu mowy pol: 
8kiej, powiedział słów kilka po litew- 

sku do braci Litwinów, których było 
sześciu, a następnie odśpiewali w 

swym ojczystym języku na cześó Sto- 

warzyszenia "Niech żyje nam". 
Obrano zarząd na rok przyszły I w 

skład jego wchodzą: Antoni Małłek, 
prezes; ks. K. Sztuczko, prezes hono- 
rowy; Aleksander Lemont, wice-pre- 
zes; Emil Wiedeman, dyrektor mu- 

zyki; Teodor Zamiara, sekr. fin.; Lu- 
dwik Jankowski, sekr. prot; Andrzej 
Kwasigroch, kasyer; Bronisław Ry- 
bowiak, bibliotekarz i Wlel. ks. Jan 
Piechowski, kapelan. 

Poczem modlitwą zakończono I-szy 
Zjazd Stowarzyszenia Polskich i Li- 
tewskich Organistów w Ameryce. 

Eka. 
f!" 
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NOTATKA REDAKCYI. 
T 

Z powodu braku miejsca w o- 

statnich trzech dniach bieżącego 
tygodnia w "Dzienniku Chicago- 
skim", jesteśmy zmuszeni odło- 

żyć pomieszczenie dalszego ciągu 
i dokończenia artykułu p. t. 

"Przyszłość Polski" do przyszłe- 
go tygodnia. 

Jeżeli początek tego artykułu 
niewątpliwie już wielce był zaj- 
mujący, to zapewniamy Naszych 
Czytelników, iż druga jego 
połowa jeszcze jest intere- 

sowniej szą pod wielu wzglę- 
dami. Autor o p i s u j j e w 

niej spostrzeżenia swoje o poło- 
żeniu polskich włościan, polskie- 
go duchowieństwa katolickiego, 
o żydach różnych klas społecz- 
nych, o nadaremnych zapędach 
ratyfikacyjnych, o żądaniach o- 

becnych polskich partyi narodo- 

wych* i t. p. i w opisach tych trze- 

ba podziwiać zarówno bystry 

M1LWAUKEB AVB. 1 PAULINA UL. 

Olbrzymie 
Wyprzątnieeie 
TapeMw. 
— ■ — 

Tapety do kuchni 1 Jadalni po 2%c rolka. 
Niekompletne rapaay tapetów, warte 1c 
»ż do 15c, rolka po ** 

Taroty do przed- 
sionka i jadalni, 
wartości $1.20, 75c 
10 rolków tapetów ; 
□a ściany, war. 
5c rolka, aa....50c 
6 rolków tap©» 
tów Ok suflt, 
warto Be. SOc 
20 yardów bor- 
ty, warte 2c 40e 

Ogólna wart. $1.90 

&iss~75c 
UpM ...... 

1 

Pozłacane tapety 
do partom. wrto- 

SW8 
10 rolków tap»tów 
na śolaoy, war. 

18tfc, u .Jl.25 
6 rolków t»pe- 
tów na sufit, 
warte 12Hc....76e 
20 yardów borty, 
warte 4c 80e 

Ogólna wart. S2.SO 

f 

zmysł obserwacyjny Amerykani- 
na, i wielką zdolność jasnego opi- 
sywania wrażeń doznanych, jak i 

wielką jego widoczną sympatyą 
ku narodowi polskiemu. 

-o 

PODZIĘKOWANIE. 
Składam niniejsze podzięko- 

wanie Szanownemu Związkowi 
Polek w Ameryce za szybkie i a- 

kuratne wypłacenie pośmiertne- 
go w suiriie $500.00 po śmierci 
mej żony Anny Archackiej. Za 
co serdecznie dziękują:.życzę a- 

żeby Związek Polek r«'.sł w liczbę 
członkiń i znaczenie społeczne. 

Zarazem składam serdeczne 
podziękowanie Tow. Jakuba We- 

jera p. o. Św. Franciszka Ksawe- 

rego, Nr.'1 za alęuratne wypłace- 
nie pośmiertnego w sumie $200.00. 
Za co Towarzystwu zasyłam 
staropolske "Bóg zapłać". 

Józef Archacki, mąż. 

CHŁOPCY SZKOLNI 
z parafii św. Stanisława Kostki, 
od Pierwszej Komunii Św., któ- 

rzy już się zapisali do Macierzy 
Polskiej i także ci, którzy mają 
zamiar się zapisać, mają przybyć 
w przyszły czwartek wieczorem, 
o godzinie 7mej na posiedzenie 
Oddziału i4go Najśw. Imienia 

Maryi, które się odbędzie w hali 
Nr. II, w szkole Św. Stanisława 
Kostki. 
20 L i Zarząd. 

——o 

BACZNOŚĆ. RODACY! 

Otworzyłem pierwszy w Chi- 

cago polski skład zakupna szmat, 
metali, butelek i papieru, licząc 
na łaskawe poparcie Szanownych 
Rodaków. Zaręczam że będziecie 
zadowoleni,ponieważ płacę najle- 
piej ze wsfcystkich handlarzy. VA- 

dresujcie do mnie kartę poczto- 
wą jeżeli chcecie abym się zgło- 
sił do was natychmiast. 

Józef. Kopacz, właściciel. 

423 Southport Ave„ 
21I róg Wrightwood Ave. 

o 

Wyrok sędziego Grosscup. 

Sędzia związkowy Grosscup 
wydał wyrok, zabraniający wła- 
dzom miejskim psuć interes kom- 

panii "American De Forest 
Wireless Telegraph". Inspektor 
policyi Schuettler zabronił tej 
kompanii telegrafować do załogi 
okrętu "City of Traverse", które 

konie wygrywają na wyścigach. 
Na pokładzie tego okrętu prze- 

bywają szulerzy, a ci z ogromną 
radością powitali wyrok Gross- 

cupa, pozwalający im bezkarnie 

uprawiać szulerkę na wodach 

jeziora. Michigan. 
Nieostrożność ukarana. 

Jubiler z pn. 732 W. Madison 
str., 40 letni Bernard Redepen- 
ning, poszedł wraz z przyjacie- 
lem do zakładu kąpielowego 
"Chicago Athletic Association". 
Zaledwie się tam rozebrał, nie 

czekał, aż się ochłodzi, lecz spo- 
cony wskoczył do zimnej woily, 
na głębię. Był dobrym pływa- 
kiem, lecz schwycił go kurrz i 

Redepennlng dostał sle pod wo- 

dę. Rzucono się na pomoc i wy- 

dobyto go na brzeg, lecz wkrę- 
cę potem nieostrożny jubiler wy- 

zionął ducha. 

—: -— 

Warszawa. — W: tych dniach 
niewiadomi sprawcy, jak przypu- 
szczają, z partyi strajkującyćh w 

Sosnowcu i Dąbrowie, spełnili 
zamach na most kolejowy na linii 
kolei wiedeńskiej, na 272 wiorście, 
pomiędzy stacyarai Łazy a Ząb- 
kowice. 

Mianowicie dróżnik .posterun- 
kowy o godzinie i]Ą w nocy usły- 
szał silny huk w stronie stacyi 
^^bkowice. Pobiegł więc czem- 

prędzej w tym kierunku i na mo- 

ście znalazł deski i pale opalone 
i nadwerężone. 

Za pół godziny, miał przebiedz 
tamtędy; pociąg kuryerski No. 2 Z 

Granicy -do Warszawy. 
Ażeby więc zapobied'z możli- 

wemu wypadkowi ną moście, 
dróżnik pośpieszył do odległej o 

il/2 wiorsty, stacyi, zkad- po za- 

wiadomieniu wyruszył zawiadow- 

ca z majstrem drogowym i żan- 

darmem na rewizyę mostu. 

Tymczasem pociąg kuryerski, 
zagrożony, zatrzymano na sŁ. 

Ząbkowice. 
Po dokładnych oględzinach 

mostu przekonano się, że był na 

nim spełniony zamach dynamito- 
wy. Wybuch jednakże uszkodził 
tylko i to nieznacznie fermę na 

słupie pod torem Nr. i. 
Po przekonaniu się, że przy 

przejściu pociągu przez most nie 

zagraża mu niebezpieczeństwo, i 

po odpowiedniem zabezpieczeniu 
mostu pociąg kuryerski wypusz- 
czono o gdzinie 3ciej m. 18 r. w 

dalszą drogę, z opóźnieniem i go- 

dziny. 43 m. 

Ruch pociągów nie uległ przer- 
wie). 

Co do sprawców zamachu 
wdrożono najsurowsze śledztwo. 

Piotrków. — Z Dąbrowy dono- 

szą, że kiedy tymi dniami czterej 
z bawiących tam agitatorów so- 

cyalistycznych, zjechali do wnę- 

trza kopalni "Czeladź" i poczęli 
tam namawiać pracujących do 

strajku, górnicy z wściekłością 
rzucili się na nich i pozabijali ich. 

Toruń. — ''Goniec mazurski", 
pismo, poświęcone sprawom poli- 
tycznym i społecznym ludu ma- 

zurskiego w Prusiech Zacho- 

dnich, zaczęło wychodzić w O- 

strudziu od dnia Igo b. m., i to 

trzy razy na tydzień. Do pisma 
tego dodawany jest dodatek bez- 

płatny "Poselstwo pra.wdy". Wy- 
dawcą jest p. Szczepan Karaś. 
Przez lat kilka nie było pisma 
polskiego dla mazurów protestan- 
ckich. 

■ o 
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21© zrozumiał. 

— Może za,wołafi lekarza, kochany 

mężulku, jeżeli czujesz się tak źle? 
— A którego? 
— Oczywiście tego, który leczył nie- 

boszczyka mego pierwszego męża. 
Mam do niego zaufanie. 

— Nie... nie..... już mi cokolwiek 
lepiej. Niepotrzeba. 

0 

Susza. 

Z rozmaitych okolic kraju otrzymu- 

jemy smutne wieści o suszy tegorocz- 
nej. Niektórym przemysłowcom wy- 

schły źródła kredytu, poetom mózgi, 
mężom kieszenie. Tylko w dzienni- 
kach woda, jak się trzymała, tak się 
dalej trzyma. 

Dr. Welntraub, 
Wiedeński SpeęyalisU. 

CMUKZ Y — 

BĄDŹCIE WYLECZENI 
Czy jesteście zniechęceni dlatego te nie motecie odzy- 

skać ewe stracone zdrowie? Czy wydaliście wiele dolarów na 

medycyny 1 doktorów? Czy cierpicie s dnia na dzień bez 
doznania nlgl? Jeżeli tek, to przjjdide do mnie a ja wam 

pokażą juk mogą 

tw Leczyć wns abyście zostali wyleczeni. 
W nbleęłych 15 latach wyleczyłem więcej mężczyzn 1 

kobiet uznanych za nieuleczalnych przez innych doktorów, 
aniżeli jakikolwiek inny apecyalista w Chicago. W moim o- 

flsie umieszczone są najnowsze i najlepsze aparaty elektry- 
czne 1 chemiczne. Wszystko co pieniądz kupić może, i co 

zostało uznanem jako korzystne tutaj i w Europie dla lecze- 
nia chorych ludzi, można widzieć w moim ofisie, a ja z mej 

* — -w.. k.M. 

■trony nie szczędzą czasu, starania ani kosztu aoy was zupoiuio n;ww.,u. —v 

soba cierciąca na jakąkolwiek chorobą przybyła do mojepo oflsu na prywatną i poufną naradę; 
nic was kosztowne nie bądzie, a ja przekonam waa te jestem w stanie wyleczyć was abyście 
pozostali wyleczeni w krótkim czasie. 

Jeżeli cierpicie na Chorobę Żołądka, Wątroby lob Nerek, nie czekajcie, bo motecie dostać 

raka 1 wtedy Już niema żadnej pomocy. Wyleczą was bezpiecznie, niezawodnie i szybko. 
Suchoty— tą przestraszającą chorobą, która zabiła wiącej ludzi w jednym roku aniżeli 

wszystkie inne choroby razem wziąte, leczą przez wdychanie najnowszego wynalazku, gazu 

Oxjr-Utolluowcgo. Jedna proba pokaże wam jak tego dokonać można. System jest pokrze- 
piony, czujecie slą rozweselonymi, oddychacie lepiej, kaszel aatąpuje, 1 po czasie jesteście 
zupełnie wyleczeni. 

Jest to największy wynalazek bieżącego stulecia, I tylko 
ja sam w Chicago mam maszynę do wyrabiania tego gnzu. 

Nie pozwólcie aby wam ktol powiedział te dla was niema pomocy. Wyleczyłem Wielu 

którym przeznaczono śmierć. 
Choroby Niewiast— ból w plecachv opadanie macicy, białe npławy, nieregularność i bole- 

ści w bokach leczą bez operacyi na zawsze. 

8pee.Talne 1 Prynatne Cborobj HąŁczyzo leczą szybko 1 sekretnie. Nienaturalne wymioty, 
bolesne i cząsta puszczenie uryny, utrata mązkt>4ci, są dolegliwości które prądko nstąpują 

mojem leczeniem. 
Wsx?stkte Chroniczne Choroby, bez wzglądu na to czy są zastarzałe lub uporczywe, wy- 

leczą bezpiecznie 1 na zawsze. 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
GODZINY OPISOWE; Codziennie od 9 rano do 8 wieczorem; w Poniedziałki, Śro- 
dy i Piątki od 9 rano do ft6-tej wieczorem. W Niedzielą od 10 rano do 12 w południe. 

DR. WEINTRAUB, 
Jedyny Polski Specyalista w Chicago, 

195 WARASH AVENUE, RÓG ADAMS UL. 
Wchód na Wabaah Ave. Weieie elewator na 5te piętro. 

m 
= 25c, 39c i 48c PRALNE MATERYE = 

Jedwabne ginghamy, jedwabne mou9seliny, Arnolda „Fil de Soie" foulardyna — sta- 
uowczo największe wyprzątnięcie pralnych materyl. 

m 

Milwaukee Aye. Paulina 01. 

PiątekTaniości i Sprzedaże Wyprzątające 
Kombinacya, która uczyni ten Piątek większej niż zwykłej wagi. 
Zamierzamy zrobić ten Piątek pamiętniejszym nawet od ostatniego. 
Wszystkie ceny na tem ucierpiały, dlatego znajdziecie mnóstwo ta- 

niości, którym się oprzeć nie można. 

Materye. 
8:30 doli rano—50c czarne Itam- 
lotowe brylliantyny, tylko 5 yar- 
dów koBtumerowl, O Rn 
yard po Z U u 

1 do 6 po poł.—Ulały knnzmtr nlbo 
henrietta, regularnej 39c wartości 
5 yardów każdemu, yard | 0 Q 

Muśliny, i t. p. 
36 cali szeroki bielony muślin— 
miąkkiego wykończenia, war-r « 

ty regularnie 9c—yard po U u 

Resztki ceraty na stół—1 do 3 yar- 
dowe długoś -1—stanowczo najlep- 
eepgo gatunku—warta 
18c—yard po 

Drobiazgi 
Biała bawelnicona tasiemka i n 
— 2 rolki za I b 
I.aklerołTiine piski, dla' chłopców 
i dz 
PO. 

Pobreęo gstonku szpilki — 

i dziewcząt— gp 
•obreęo ffttnnka szpilki — I. 
! papierki za | b 

Brooks najlepsze nici do maszyn 
— 4 s/.pulkl Kp 
za vii 

Gorsety itp. 
Damskie przykrycia do gorsetów— 
niekompletna zapasy, warte hź do 
85c— specyalnle I0C 
Niekompletne rapasy porsetów — 

małe uumora, na epecyalną sprze- 
daż wyprzątającą I fin 
tylko po. I U u 

Obuwie 

Dzloclęco brnnatn* (tan) trzewiki 
—numera 5 do 8—warte KAfl 
epeina 79c—para po U U U 

Ciemno branatne (tan) sznnrona- 
ne trzewiki "dla dziewcząt, dzieci 
i małych chłopców, wy-ti.ja/j n « 

podasz, wezyst. nr. D ilu 

Pończochy. 
Damskie czarno nanełntrowe poń- 
czochy—bez czwu, warte regular- 
nie 10Ć, doi 6ki 230 tuzinów 5C starczy, para po. 

Męzkie czarne bawełntcowe skar- 
petki — bez szwu, warte regular- 
nie 12J4c— para 

Ubrania, Suknie 

Pralne Ruknle—duck lub covert 
—ślicznie obazyte— CQr» 
warte $1.60—po O Ou 
Bluzkowe obrania — z ciemnych 
materyałów—sukola z zalcładka- 
mi—sprzedawane za ffli n n 
S2.95—teraz u) I aU U 

Nizkie ceny " 

zawsze 
Złote ramy 95c i wyżej. | Szkła dopaś- 50o para i wyżej. 
J. Schmidt, 316 W. 
Uuron ul., mńwi ż* 
jejo okulary dają od- 
poczynek wezyetkim 
nerwom płowy i eą 
zupełnie zadowalnia- 
jace. 

Pani F. Pbłuter, 78 
DlriRlon al.,nigdy nie 
posiadała dobry 
wzrok aż nareszcie 
udała eią o porody 
do Hirsctia u Wie- 
boldta. 

ranna Clara Wablor, 
0 0 8 N. Campbell 
ave., m i a ła b w 6 J 
wzrok udoskonalony 
1 b 61« głowy za- 
trzymane przez 
Hirscha. 

Przeszło 2000 zadowolonychpacyeniow od Lutego. HIRBCH—BJE, 
OŁY OPTYK, 12 lat doiwiadczzadowolenie to katdym wypadku. 

Odzież Spodnia. 
Nlekorapl. zapuny inęr.kiej dobre] 
letniej odziefcy spodniej—koszule 1 
Ricie, warte az do $1.80, po | On 
G8c, 48e, 39c, SOc 1 I Ou 
Niobompletne zapasy damskiej la- 
towrj odzieży spodnie!, warte a i 
do70c—po 60e, 29c, lde, Qn 
16o i.... Oo 

Basement 
1 Kwarto we Arctie przyrządy do 
robieni* lodów (ie# Al je 
crearo), po u) I I U 

Nr. 8 herbatniki i^ranito- Nr. 8 herbatniki a^raoito- O On 
nego telaza, po QJU 
Drewniano wiemdla do r* 
sard o Łów—8 ta, ..... UU 

Q Lekarstwa 
Blat* kolki b» mole — Q« 
1 ft. p&czka OG 
Lemkeg:otfwlętojańikle I En 
krople po I OU 
Mnniela tabliczki dla wiiyatklch 
nlewlaBt — 50c wielkość ...250 
Łazapllla, pigułki na żołądek 1 
rozwolnienie, 85c wielkość ...9c 

Oszczędności na Groseryi i Prowizyi zawsze gospodynię zainteresują. 
Owocowe powidła— jabłko- 
we albo śliwkowe— 
5 funtowy pejl | 9C 

Pearl jącxmioń— 2%c 
Kas/a jęfzmleona albo daty 
1'earl 
funt. 

Oriolo biały owies—2 ft. paczki — 

tuzin 85c albo "jrX^r\ 
puszka I 2\j 

Wyśmienity syrop stołowy — 

uLion" ma 
—Kgalona. 
"Lion" marki — galon 29e | gq 
Pożywienie dla kur — "Bannor" 
marki — najlepsza mieszanina — 

10J funtów za $1.80— Q Kp 
60 funtów za %} s) U 

Sajlepszr mielony eakier — Ar- 
buckie—35 funtowy Qi n C 
worek za u) | ■00 

Jląlca—Waphburna Gold Mfdal al- 
bo Wieboldra nsjl paza patento- 
wana—'4 beczkowy wo-gj| (? A 
rek $2.08, >4 beczkowy.®!.U U 
Carnation niernkrzona śmietana— 
tuzin pus/.e 
albo jedna.. 

Mydło do prania, Armonra Fami- 
ly albo TJ. S 
wałków za. 

tuzin puszek Oóc, 9c 
ly albo U. S. Mail, 0 ka- 2 Q Q 

Proszek do prania — MGold Dnat" 
albo "Snów Wbita" dola pacz- 
ka apeoyalal* I3c 
Wyborna Santos Ka- 
wa, funt po..i | LG 
Jawa i Mocha kawa, wgnlarnago 
l»c gatunku— fant I7C 

A LBUM 

ZBIÓR PORTRETÓW 
WYKONANYCH SPEOYALNIH 

DLA 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEdO; 

Zawiera 42 portrety (format 12Wxl5>£) wykonanych w dwóch 
kolorach na papierze welinowym, oraz 14 stron 

teketu życiorysów Królów Polskich. 

Oprawny w płótno anglelakle ze złotym tytułem Da okładce. 

Album ten powinien znajdować się w każdym domu Polskim. 

CENA $3.60. 

NABYĆ MOŻNA W ADMINISTRACYI 

DZIENNIKA CflICAGOSKIEGO, 
IM W. Drnsioa St, CMCAOO, ILL 

Dr. M. P. KOSSAMWSKI, 
Mieszka 1 ordynuje w swoim ofisle pod numerem 

7O0 3XTObie TUI. w domu p. J. Szymczak*. 

GODźIHY: Do 9tej rano, 
od 2<riej do 4tei po 

Soludniu 1 od 7meJ 
o Staj wieczorem. 

TELEFON HOKROB 618 

Pierwszorzędny 
Zakład 

Krawiecki. 

M. IDZIKOWSKI, 
784 Milwaukee Ave. 

Zaopatrzony znacznym zapasem jak najświeższych, najmodniejszych wiosennych materyl. wy- 

konuje wszelkie ubrania mązkie najdokładniej. 
Ceny bardzo przystępne.—Wykończenie nadzwyczaj ataranne. 

Dr.Chas. P. Gieraltowski, 
LEKARZ I CHIRURG. 

3156 S. Morgan ul^ róg 82gięj uU 
Telefon 886 Itr da. CHICAGO. 

noTiTTW* i Od 12 do 1:80 po południu. GODZINY. J Od 6:80 do 7:80 wieczorem. 

Johw A. Obb, Prezydent, 
Thbodoeb Ourjrz, Wlce-prez. 1 kisrer, 

JoLTDł B. 8oxiu.TR, Sekretarz. 

CONRAD SEIPP, 
BROWAR 

27 Ulica I Cottsffe GroTt Ar*, 
nuroi south 86Ql CHICACKfc 


