
Jaffa=Jerozolima. 
ι / 

Z Listów z Podróży X. Franciszka Gordona G. R. 
OD KEDAKCYI: Wobec zdobyci» przez Anglików Jerozolimy, 

pisma aiitfieNkie podają opisy Świętego Gro<lu; i my przeto poda· 
jemy — nasz własny, zaczerpnięty z drukowanych przed laty 7-miii 

w piśmie naszem Listów z Podroży do Ziemi Świętej, X. Fran- 
ciszka Gordona C. K. 

Tafta obecna po hebrajsku λ a-1 

fe. po grecku Joppa znaczy „ta 

piękna." Podług Pliniusza to lud 
tutcjszv odnosi założenie tego 
miasta ai do czasów przedpoto- 
powych. Różnie też starożytni hi- 

storycy opisują początki założe- 
nia i nazwy tego miasta. Najwię- 
cej jednak polegać można na zda- 

niu Józefa Flawiusza, który 
przvpisuje założenie Ja-pu Fcni- 

cyanom. W spisie zdobytych 
miast, pŁ?ez Faraona Thutmesa 
ΐΐΐ. około roku 1600 przed Chry- 
stusem, a zachowanych w świąty- 
ni Karnaku.znajduje się zapisane 
także Ja-pu. W listach pisanych 
przez gubernatora tegoż miasta 
do Faraon al Egiptu, Amenhotepa, 
około r. 1-Λρ przed ar., guber- 
nator nazyw^ je ^ a-pu. Niektó- 

rzy starsi rabini żydowscy przy- 

pisują założenie go Jafetowi, s>- 
nowi Noego. 

AV podziale ziemi obiecanej pod 
Tozuą przypadła Joppa pokoleniu 
Dan, pozostawała jednak w reku 

Filistynów aż do zwycięstwa Da- 
wida nad Filistynami. 

Za czasów Salomona wszelki 

materyał potrzebny do ł>udow> 
świątyni Jerozolimskiej, sprowa- 
dzali Fcnicyanie z gór Libanu 

przez Jo«ppę do Jerozolimy. 
Prorok Jonasz posłany od Boga i 

do Niniwitów uciekł do Joppy ι1 
tu wsiadł na okręt idący do Thar- 
sis. a kie<ly powstała burza wrzu- 

cony został do morza i połknięty 
przez morską rybę a po trzech 
dniach nieuszkodzony wyrzucony 
został. 

Różne koleje przechodziło to 

miasto w ciągu długich wieków 

wpadało w ręce jednego to dru- 

giego zdobywcy, to znów wracało 
w ręce Izraela. 

W Toppie zamieszkał apostoł 
Piotr św. u Szymona, garbarza; 
tam też wskrzesił zmarłą Tabite 

nazywaną Dorkas, przez co wielu 

uwierzyło w Chrystusa. 
Chociaż Joppe wiele jeszcze 

przechodzłio ciężkich chwil i kil- 

kakrotnie'zniszczone zostało, za- 

siany tam duch chrystyanizmu j 
przez księcia apostołów, odradzał j 
się cią-gle i już przy końcu 4-go 
wieku Joppe miało swego bisku- 

pa. 
_ I 

Aż siódmego wieku piel- 
grzymi zdążający do Jerozolimy- 
lądowali w Cezarei, lecz niejedno- 
krotnie wspomniawszy na wzmian 
ki biblijne o Joppie zbaczali z 

drogi od Cezarei do Jerozolimy 
przybywali do Joppy odwiedzie 

grób Tabity czyli Dorkas i dom 

Szymona garbarza. 
_ # $w. Hieronim, św. Paulia i cór- 

ka jej św. Fustachia i wiele in- 

nydh świętych mężów i niewiast 
zwiedziło JoppÇ· 

Od czasu zajęcia kraju przez 
Arabów (r. 637) Joppa zamieniło 

się na Jaffa i odżyło jak główny 
port dla Palestyny. 

#Za czasów wojny krzyżowej 
.Jaffa znów wiele ucierpiała i 

przechodziła to w posiadanie 

1 chrześcijan to muzułmanów. 

Kiedy w r. 1197 Melek el Adel 

zajął miasto, wymordował tam 

?0,000 chrześcian, Gauthier de 

Brienne w kilku potyczkach po- 

; konał znów Saracenów i stał się 
! panem Jaffy w r. 1304. 

Św. Ludwik, król Francyi, lą- 
dował w Jaffie w r. 1251, otoczył 
miasto nowymi murami i obwa- 

rował je dwudziesto czterema 

wieżami. iDr.t tr.lrże wybudować 

wspaniały kościół z dziesięcioma 
ołtarzami i oddał go OO. franci- 
szkanom. 

W* r. 12ł)7, Iłibar el Bendukdar, 
sułtaai Egipski.napadł miasto, wy- 

mordował mieszkańców i znisz- 

czył wszystko do szczętu. Na 

cztery wieki ginie istnienie Jaffy, 
a ruiny jakie tam pozostały, słu- 

żyły jako schronisko dla rybaków 
i wioślarzy. Pielgrzymów, jeżeli 
tam jacy byli, zabierali OO. Fran- 

ciszkanie do ich hospicyum w 

Kandeli. 
W siódmym wieku Tafta po- 

czyna się znów podnosić, a w r. 

|l650 OO. Franciszkanie otrzyma- 
li pozwolenie na wybudowanie 
tam klasztoru i założenie hospi- 
cyum dla pielgrzymów. 

Dnia 12 maja 1775 r. napadł 
znów miasto Mahonia Bey, pow- 
szechnie nazywany Abu Daksas 
albo Dahab, zajął je i kazał wy- 
mordować wszystkich chrześci- 
jan i dwóch OOr Franciszkanów. 

Dnia 3-go marca 1799 Bonapar- 
te wracając z Egiptu obiegł Jaftę 
i zdobył ją. W r. 1831 przybył w 

grudniu pod mury Jaffy Ibrahim 
Pasza, syn Mahometa Ali. i bez 

wielkiego wysiłku wziął ją w po- 
siadanie. 

Ostatecznie w r. 1S3S gwałto- 
wne trzęsienie ziemi częściowo 
zniszczyło miasto i w gruzy za- 

mieniło otaczające miasto mury. 

Oto w krótkości historya Jaffy, 
a teraz jeszcze kitka słów o dzi- 

siejszej Jaffie. Stare miasto oto- 

czone ruinami murów, jest zbudo 
wane w sposób amfiteatralny na 

pochyłościach góry sterczącej po- 
nad morze jakie 150 stóp, i spusz- 

czającej się ku wschodowi w do- 

lino. Naokoło starego miasta po- 

wstały już nowe dzielnice różnią- 
ce się od starych formą budowy, I 
szerszemi ulicami i większą czy- 

stością i porządkiem. 
Ludność miasta dochodzi obec- 

nie do 50.000 dusz; muzułmanów 

Jfst około 20.000, żydów około 

.">,000, a reszta chrześcijan "róż- 

nych odcieni rytualnych. Piel- 

grzymów udających się do Jero- 
zolimy przechodzi przez Jaffę o-(. 

koło 50,000 rocznie: największy 
procent pielgrzymów tworzą Ro- 

syanie. 
Aby zwiedzić stare miasto ko- 

niecznie potrzebny jest przewod- 
nik, gdyż we wąskich a krętych 
uliczkach łatwo zbłądzić. 

Najważniejsze zabytki do zwie- 
dzenia: dom Szymona garbarza, 
gdzie przebywał przez pewien 

czas ś\v. Piotr, apostoł i cmentarz 

Tabity. 

JEROZOLIMA. 

Godzina piąta po południu. 
Od stacyi do bramy miejskiej 

Jaffa, Bab cl Khalil, jest dwadzie- 
ścia minut drogi. Tą bramą od 

strony dworca wdr.odzi się do Je- 
ruzalem. 

Na dworcu czekał na mnie „Ha- 
pag. 

" Tragarze zebrali mój bagaż 
i udaliśmy się do dorożki. Tym 
samym pociągiem przybyła także 

belgijska pielgrzymka, składająca 
się coś z 80 osób i ci zabrali wszy- 
stkie doróżki, ja nie potrzebowa- 
łem troszczyć się o dostanie się 
do miasta, bo mną zajął się ,„IIa- 
pag", ale inni pojedynczy podróż- 
ni mieli trudności, więc i my do 

naszej doróżki zabraliśmy ze so- 

bą jednego, był to żyd amerykań- 
ski. handlarz wełny z Bostonu, 

który podróżując po Wschodzie, 
przybył także zwiedzić Jeruza- 
lem. 

Ruszyliśmy ku miastu razem z 

innymiSa chmury kurzu białego 
jak mąka. otoczyły nas jak dym 
z kadzielnicy. Zmrok już zapadł, 
minęliśmy bramę Jaffy i skręcając 
ra lewo stanęliśmy przed hotelem 
Fast. 

Zamiarem moim było stanąć w 

Casa Xova u OO. Franciszkanów, 
lecz kiedy otrzymałem w Kairo 

bilety zamienione na przekazy na 

odbycie podróży po Ziemi Św., 
przekonałem się, że na cały czas* 

pobytu i podtV>ży w Ziemi Św., 

hotele, dragomani i wszelkie in- 

ne wydatki są iuż objęte biletami J 
podług prospektu nr. 2 określo- 

nego przez linię Hamburg-Ameri- j 
can. 

Stanąłem tedy w hotelu. Uda- 

łem się do wskazanego mi poko- ( 

ju, aby się oczyścić z kurzu po- 

dróży. bo wyglądałem cały biały 
jak młynarz, i zapowiedziałem 
dragomanowi, że natychmiast u- 

dam się do Casa Xova. 

O godzinie G-ej byłem już w 

Casa Xova, odebrałem tam dla 

mnie nadeszła pocztę i zapytałem 
się o pozwolenie na odprawienia 
Mszy św. na grobie Chrystusa. 

Tum ni i powiedziano, że mani się 

udać do zakrystyi bazyliki Grobu 

Chrystusa, a zakrystyan mię o 

tern poinformuje. 
Wyszedłszy^ Casa Nova zwró- 

ciłem się w drogę ku bazylice roz- 

mawiając z moim dragomanem; 
przed nami parę kroków szedł ja- 
kiś OL Franciszkanin, który sły- 
sząc naszą rozmowę, przystąpił 
do nas i powiedział nam, że naj- 
przód powinniśmy udać się do wi- 

karyatu Ziemi św. i tam pozyskać 
pozwolenie na piśmie na odpra- 
wienie Mszy św. na Grobie Chry- 
stusa, i ofiarował się zaprowadzić 
mię do wikaryatu. 

Podczas rozmowy w drodze do 

wikaryatu dowiedziałem się. że 

ów O. Franciszkanin, młody je- 
szcze ksiądz, pochodzi z Ameryki, 
jest rodem z Buffalo, nazywa się 

Wagner i od •dwóch lat jest tu λν 

Jeruzalem. Cieszył się bardzo, że 

spotkał księdza z Ameryki. 
W biurze wikaryatu spotkałem 

0. Wikaryusza Ziemi św. i kilku 

jeszcze innych 00. Franciszka- 

nów. Natychmiast wystawiono mi 

pozwolenie, poczem ten sam O. 

Wagner poszedł ze mną aż do za- 

krystyi bazyliki. 
Na drugi dzień, we wtorek, dn. 

1.Tgo października, wstałem przed 
czwartą, zeszedłszy na dół przy 

bramie hotelu zastałem już mego 

dragomana, z którym udałem się 
ku bazylice. 

Na ulicach ciemno i pusto, o- 

świetlenia tu nie ma, gdzie nie- 

gdzie napotyka się leżących pod 
murami domów, ominiętych 
swe płaszcze wschodnie, śpiących 
beduinów lub felachów. 

Kiedyśmy doszli do bazyliki o- 

twierano właśnie bramę, było pół 
do piątej. O kwadrans przed pią- 
tą wszedłem do kaplicy Grobu 

Chrystusa Pana ze Mszą Św.. 

Do hotelu wróciłem o pół do ós- 

mej. 
Po południu udałem się na Gó- 

rę Oliwną, jedzie się tam wozem 

blisko godzinę, trzeba bowiem 
bardzo kołować. Drogę tę zrobio- 

no dopiero na przybycie cesarza 

niemieckiego do Jerozolimy, λ\ il- 

helma II. Dla niego także zro- 

biono obok bramy Jaffy, wyłom 
w murze i bramę na przejazd dla 

jego powozu do konsulatu niemie- 

ckiego. Przez bramę starą można 

tylko przejść pieszo, przejechać 
na ośle lub koniu, wozy przecho- 
dzić nie mogą. 

W samo miasto nie można tak- 

że wjechać wozem, ulice bowiem 

są za wą-zkie iw spadzistościach 
przez schody obniżane. 

Na górze Oliwnej zabawiłem 

przeszło trzy godziny. 
W środę, dnia Hgo październi- 

ka, wybrałem się o godzinie 7-ej 

do Betleem; jedzie się godzinę 
wozem bitym gościńcem. Tam o 

godzinie pół do dziewiątej mia- 

łem Mszę ś\v. w Grobie Narodze- 
nia Pana Jezusa. Po śniadaniu w 

Casa Nova zwiedziłem jeszcze 
różne miejsca, poczem powróci- 
łem do JerozoliYny. 

Po południu zwiedzałem miej- 
sca historyczne i święte w Jero- 
zolimie, a nad wieczorem odwie- 

dziłem żydowskie bazary. 
Wszystkie miejsca historyczne 

i święte opiszę w dalszym ciągu 
w ścisłym porządku ^wiedzania, 
tu tyiiko kilka słów powiem o ba- 

zarach żydowskich. 
Uliczki wąziutkie, brudne, za- 

rzucone odpadkami, śmieciami, 
gnojem i kałem. Po obydwóch 
stronach budy, czyli przegrody, 
lub otwory w ścianach, z przeróż- 
nymi materyałami, tak spożyw- 
czemi jak też i różnego innego 
kalibru dla potrzeb ludzkich. Te 

uliczki zapełnione ludem brud- 

nym, bosym, owiniętym w szmaty 
kolorowe, handlującym i szwar— 

gocącym z gestykulacyą.Miejsca- 
mi trudno się przedostać. jedni 
bowiem idą w jednym, drudzy w 

d'ruigim kierunku, inni rozkładają 
jeszcze na tydh wąskich uliczkach 

swoje materyały, szczególnie ja- 
rzyny i owoce i ofiarują je prze- 
chodniom ; pomiędzy masą tego 
ludu, postępują inni prowadząc 
zâ sobą obarczone osły Iu>b wiel- 

błądy. Wszystkie te uliczki baza- 

rowe zapełnione są ludem jak 
,| m 1 

otwory w ulach przy roju pszczół. 
A jaki tani zaduch, fetor, swąd, 
wyziewy — to rzeczywiście trze- 

ba się dziwić, że tam wobec tego 
wszystkiego i gorąca razem, nic 

wybuchnie jaka zaraza. Ale pew- 
nie cebula i czosnek, któremi jest 
powietrze przesycone, zabija 
wszelką zarazę... 

W sobotę, ^iko szabat, uliczki 

świecą pustkami. 

Z XE W BR1TAIX, CONNV 

— Xa podstawie listów, nadesła- 

nych na ręce les. prob. L. Bójnow- 
skiego z New Brilain, Conn., od żoł- 

nierzy pochodzenia polskiego, a słu- 

żących w armii amerykańskiej, w 

którychto listach żołnierze żalij. się 
na swych kolegów — żołnierzy, na- 

zywających ich szyderczo ,,1'oiacK -, 

ks. L. Bójnowski poczynił wszelkie 

starania, by sprawę tę przedstawić 
władzom wyższym w Waszyngtonie 
u prezydenta Wilsona, w nadziei, że 

wyzwiska ,,Polack" będ;j w przysz- 

łości zaniechane. 
— W New Britain, Conn., powsta- 

ło Kółko Polaków p. w. św. Jadwi- 

gi, zorganizowano d. 2'J listopada b. 

r. przez ks. proboszcza Ł. Bójnow* 

skiego przy pomocy prezesów wszyst- 
kich towarzystw i bractw koście!· 

nvch, oraz tow. związkowego i so- 

kołów.' 
Celem Kółka jest zebrać JaTc naj·» 

większy kapitał, choćby $100,000 t 

tym funduszem wspierać żołnierzy 

polskich z New Britain w Armii Pol- 

skiej, oraz ich żony, dzieci, ojce i 

matki. 

Klisza „CHICAGO HERALD". 

Co jest Łatwiej. 
Spędzać godziny w dzień pra- 
nia, przy gotowaniu i wycie- 
raniu brudu z bielizny zwy- 
kłem mydłem? 
Czy też dać, aby Fels-Naptha my- 
dło wyprało w wodzie wygodnej 
temperatury, kiedy wy robicie coś 
innego? Nie potrzeba gotowania 
ani ciężkiego tarcia· 
Pierzcie Fels-Naptha tf£osobem. 
rozsądnie. f 

Jestto 

U waszego croeernlka w czer. 

won ej 1 zielonej 
o wij ce. 

1'ele >'»ptha zatrzy- 
m uje białą odzlei 

blahj· 

Pozbądźcie sie Chorób Nosa 
Utrudnione oddy- 

îhanle Jeet przyczy- 
ny wiele do'.opHwo-- 
Aci 1 bezsennych no- 

ry. Katar, gruczoły, 
częste kichanie, wy- 
dzielanie floffinv, — 

w»zy«tkie te nieprzy- 
jemne dolegliwości a- 

j takować was będ$, 
^ JeSll macie nos was* 
> w «aniedbaniu. Ja le- 

czę wszystkie choroby nosa t uwol- 

nić was od lekkiego przeziębienia 
się. Poradźcie się mnie. 

Oimcnśele lat na State nllcy. 
W tym czasie wyleczyłem tysiące 

moją praktyczną metodą; bez bólu, 
bez nola, bez medycyny. Ja gwaran- 
tuj# wyleczenie jaklejbądź choroby 
nosa 1 usunięcie przeszkód, 1 posta- 
wienie was w taki stan, te płuca wa 
sze będą oddychafi Swieżem powie- 
trzem. Ja uwolnię was na zawsze od 
tyon nieprzyjemnych, zdrowiu szko- 
dzących dolegliwości nosa. Łatwe, 
mierne warunki dla wszystkich. Po- 
rada darmo. 
Sądścle πι» sta· podług alalejszego 

Jest oddech wasz nieprzyjemny? 
Maclę nos zatkany? 
C«y chrapiecie w nocy? 
Plujecie flegmę? 
Czy ciecze wasz no·? 
Musicie często klchaó? 
Macie bOl głowy? 
Czy Spicie a otwartą gębą? 
Ody w razie jesteście obciągani 

Jednym i tych symptomów, idścle 
csemprędzej do «pacyallstjr. 

F. O. CARTER M. D. 
Specyaliata des, α··α, noaa I gardła. 
1X0 S. State ml. aa pgłaoe ad aktado 

Tt» Fair. 
Qadalayi *d I d« l| ir aietfatełą 

•4 10 «a IŁ 

!L,e:k:ar:ze2 
Dr. Adam Szwajkart 

Choroby nerwowe, wewnętrzne j dziecinne 
Mleezknnle: 8S3G Went DlTcrsey Afenai 

Rodziny: 4-5 popołudnia 
Telefon: 6808 Helinont ! 

O tle: 1363 Nortli ΛηΙιΙηικΙ Arena· 
Godziny: 0-0 wieczorem 

Telefon: 1081». 1630 lub 3122 Monro* 

TtUta Κ torse 1311 

DR. A. PIETRZYKOWSKI 
LECZY CHOROBY MĘŻCZYZN KOBIET I DZIECI 
•«liliy Ofliefi: td 9 do 11 ran· 

I od 5 de 9 fliciorim 866 MllwiOk·· Al0. 
IIEZIELÇ od 10 reno do I po po). Kininik lielni Ατι. 

TELEFONY: MONT1CELLO 186-218 

Doktor Joseph J. Zak 
Lekarz 1 Chirurg 

31 i>2 Milwaukee Ave. 
Kllnko lUlmont At·. 

Godziny Ofleowe: Do cod lny Η:30 rano. Od 
goda. 3, do godz. 4 po południu I wieczorem 

po god».· 7.m»t. 

Ofis Tel. Monroe 3309. Rez. Tel. Armitage 3134 

Dr. J. P. WOJTALEWiCZ {S?™,1 
1521 N. Paalie* «1. Oii* 1M1 Norti Arr. rie AihUnJ 
VDDZI.N Y: Od 12:30 do 2:30 popoiudnlu. 1 od 7-eJ 

do 9-tej wieczurem. 

Telefon Monroe 484 

DR. J. A. TRAIN 
LEKARZ 1 CHIRURG 

Leczy choroby mężczyzn, kobiet i dzieci 
Biuro i Mibszkanik: 

144Θ W. Blackti.iwk ul., pom. < leaver i Holt uL 
Godziny Opisowe: 

I do 10 ran»; 12 do 3 popoiud. i 6 «Jo 9 wieczorem 

DR. C, P. GIERAŁTOWSKI 
LEKARZ i CHIRURG 

fip PTY A Γ I 6T A 

Cborób Kobiecych i Chirurgii 
— Równi»* L»c*y — 

Ooev. Un «y Ne·, (Katar) Gordlo 
OU MILWAUKEE AVE. 

przy Cblcaio Ατβ. 
(M 1 do t po południu 1 ο<Γβ;8θ do 8 wleczore^. 

Or. L. S. Szumkowski 
Lekarz. Chirurg i Akuszer 

Mleazkani·· 

lo 10-ieJ rano. od lttej 
do 8-ole) popołudniu, 

dottej vUo& 

OfUl 
700 N. Ashland Ατβ. 
TtltfM HayaMrkat S Uf 

God» od ΙΟ-tej do Ift4 
od 3-cleJ do &>tej popof 
od 8-meJ doklej wieo· 

WVret Kun aie-aoiieiem· 
DZIENNIK CHI CA GOŚKI prsod«j· 
M wifiOÓMi doboru i ltim 
tf&ła. 

i 

DR. L. P. KOZAKIEWICZ 
Specjalista cliorob kobiecycb» 

Lekarz, Chirurg: i Akusser 
Mieszkanie: I Oflai 

1353 Noble Ul. 11601 W. Cblcigo Α«ί 
Tel. Monroe SIS 

Godz: od 10 do 11 rao4 
od ł do 5 popołudnią 
od 7 do 8 wieczorem 

T«L Hłynirket 4588 
Godz: od 8 do 9 rai#», 
od 1 do 3 pepołuduiu 
od8do9 wieczorem. 

OFIS TC! pcnilY REZYDENCYA'' 
Monroe 2812 IŁUŁiWHI Armitflffe 65tt 

Dr. F. F. WISNIEWSKI 
LEKARZ, CHIRURG I AKU87ER 

3fis: 1227 Milwaukee Ave„ ΡΓ"ΐνίή5ϊα4 
Oodz. 10-12 rano: 2—4 po południu 7—9 wiees. 

iezydeneya: 1909 Armitage Avi.f BiSŁ, 
Godz. Do m rano i od S do 8 wieczorem. 

DOBIERAM OKULARY. 

Z74 
AŁ1R4 

CHIBURO 
IOS3 Milwaukee A^re. Chicag· 
Sodziny: od U do 12 rano i od 7 do 0 wieczorem 

prócz irody l niedzieli, 
tfietzktaie 721 WłTtiuJ Ar·. T«|Wm: Lak· Wew SM 

NUwy Mmtm Ml i 1577 I Htymfkat Π 

DR. XKLOWSKI 8P^?« 

i?el. Motaroe 600 1 S4.»7 
Lect· Choroby Ocz, Nom I Garâa 

Dr. Dulak 
1053 Milwtakc· Are. réf NokU Utcy 

fefc. S-12 · ptlal 2-41 ·:«-·»!·«. V liifr. Ml» 

DR. S. R. PIETROWICE 
SPECYAUSTA 

ehorrth wewnetrr.nych I nerwowyeh 
Dflat Prospect budynek, 1183 No. Ashland 

Αν·., rójl Division Ul. 
TeL Edsrewater 40& God. 12 do 21 od β do ί wie& 

Mieszkanie: 8554 Sherldan Road. 
Ofla: The Marshall Field Co. Annez Bady. 
aek. F. Z. nar. Washington I Wabaah Atm. 
lîodziny: 8:3udo 4-teJ po południa. Pokój ItOJ 

Telefon Handoli h «41 * 

Kompletno «Icktrrcia· X-Rtr Lłbontoryom 
DR. C. 6). KRYSIŃSKI 

Lekarz t Chlrnjr 
Mieerkiinie: HO 10 No. Ilohey Ul. 

GODZINY: Do 10 runo—7 do 8 wieczorem 
W niedziele do lej popot. Tei. Humboil 3111 

DR. F*. KALAC1NSKI 
MlMSkunlet 1«>34 N. Kobry aile» 

efon: Humboldt t'V 
O Het 1956 Noble al. Telefon fcjonro· M 

Godziny ofiaowe: O 10 rano, t — 1 i«połudol% 
I —® wiectoreia W Bledslele * — · eopobideś· 

Tele/oo HAÏMAUK.KT tIM 

Dr. L. GROTOWSKI 
LEKARZ. CHIRURG l AKUSZER 

HIS i. CHICAGO AVENUE. CttiCAfiO, U, 
GODZINY 

M de 1· s rmoa. I do 3 1 7 do MD po ponidBtm. 
W uledzlele β:30 do l* 

àê do oftofreft — wielkie* t ■» 

łych, kaideto rodiaju l treśei — 

DZIENNIK CHICAG08KI i»Jmuj« 
bezspriocznie plarwue mityjao* w «* 

ł«j AmerjM. 


