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WICE PREZESKA I DYRRK 
TORKA Z. N. P. W PITT8- 

BURGHU 

da.ląe z uroczystości jubileuazo* 
"v.*U jiiUic się odbyły w Kule* 
,'jum K. N. 1*. w Cambridge 
Spnngs, IV wiceprezeska Żarz. 
i < otr. pani M. Milcss>ką i djrok- 
lorkn pani K. S. Oharska wstąpi- 
ły d » Pittsburgha na pracę orga- 
ui/acyjną. 

O pobycie tyeh naszych dwóch 
urzędniczek y. wiązkowy eh w 

dymnym grodzie “Pittehurcza* 
nni" tak pisze: 

Pani Milewska była obecna na 

•di.budzie Powstania Listopadn* 
"ego, nrzadz>uieffo staraniem Ijr. 
ls!*0 imienia hs. Józefa Ponia- 
towskiego. na którym wygłosiła 
dłuższą mowę, pani zaś K. Cbur- 
-Uu yd'’bruła przysięgą od nowych 
• złonkin towarzywtwa grupy N. 
I'. imienia Królowej Jadwigi. — 

I rociysłuni odebrania przysięgi 
odbyła się na liałi S»k<*ła pr/y 
t arsou ul. rug. S. 18tej ut. 

“Polki nusze zaczynają ui*- na 

z«rt.v zabieraó nię d« pracy erga 
nizaeyjnsj. Im grupy T«w. Ja- 
dwigi pr/y stopiło od razu tifł 
r/łoukin 

We w lorek o godz. d-tuej wie- 
.•/oreui as tej samej Hali staraniem 
grup związkowych odbył aią wiel- 
ki wise agitacyjny, na Wtóry oby- 
watelki i obywatele, zamieszkali 
na południowej stronie miasta 
przybyli liwcnię.*’ 

OHAJfD BAPID8. MICH. 

Wiaczorek na caeść pani W. Ljp- 
ctyńikkj. , 

W 76-tę rocznic? urodzin p) Wa- 
lerji Lipe/.y oskiej. dniu t»-go listo- 
fHMln |ronu Polek urządziło nią. 
spodziankę < pedm party) „a rzojf 
zacnej tej obywatelki, życząc jej 
ztlrowia i długiego jea/.eze życia. 
Panic obdarowały szanowną bolo- 
uizaulkę kwiatami i licziu-mi a 
śliezneuii prezentami, których 
wasyfctkieb nie podobna ty wymie- 
nić. Bawiono hię bardzo w’esulu do 
późna wieczór, u wieczór ten dłu- 
go poAoataiTlc w pamięci tthecnych. 
Następujące panie liyly obecne: 
ż towarzystwa niwiarck: M. Ko- 
walska, M. Kłukowska, K. Rzep- 
ko. li. Uauaszak, M. Ik-jnaoka. II. 
BUazczyk. W. Jasiaka, K. Sa 
kowbka, K. Kirlik. T. Markowska. 
M. Lipczyńaka, A. Sikorska, K. 
^ikoreka. II. Matuszak, M. Ccn- 
t>li, M. Ilukcii, 1’. Aleksandro- 
wie/, K. l*iske. Ił. t »<*jfulak.1, T. 
l»zierwa, W. IApczyńska. M. Mi- 
czel. M. nska; z Kółka Po- 
lek Obj watę|«k : I*. Smolińska, J. 
Nowakowska, F. Ratajczak, W. 
flara burda. K. l>y|kiru tez., J. 
Markowska. V. Majchrzak. 

Dodać należy, ic pani Lipczyń- 
aka jest długoletnią i ia»lt|iotU| 
Zw iązknwczywi*. organizatorką 
kilku grup żeńb delegatką kilku 
nastu bejmów związkowych. Pia, 
stowala ona urząd konmarki Z. 
N. P. na ws/.tstkie sta«iy przez 
szereg lat. a obecnie jest KoniMar* 
ką hoąioruwą. 

Yj uat/.ej • trany żyeaymy jej 
jak najdłuższych lat życia. 

WYCHOWUJĄC DZIECI, WY, 
CHOWUJEMY NARÓD 

W jaki fcpoaob naginać dziecko 
do posłuszeństwa 1 

Pamiętając o tem, że dziecko, 
to jest przjacły człowiek, wyma- 
gania względem dzieci powinny 

PIĘKNA TWARZ 
• POWABNA CENA NIE MUYCMIA 

NiBKuunąipimmy 
K <* b © t y w 

kaadaj kat*- 
C»TJi ti«»» do 
M''ho» arU lub 
«*i«|nkrl* Krak- 

nfurj, wci \ 
waJoa* pra^iw 

Hrtmiyin prwt'lw|fA<t- 
* »m. a powodu nłrw- 
Umlwrcn po4tri)my«ii> 
ni* a> wota)eb iłtfcM* 
Joot bronoha. 

Kobiały któro roauudo- 
łt- *• ■*!; I I dobro adro* 
wio mo#* 100 ryk o w rr- 
kf. powinny utyoaó 
Ooodform Rodwcor-Sup- 
Portor kiu< sojo-' aropy- »iko inno. J«ko pomw w 
otraymapłu praojl vhodu 

pioknoóol WoataltAw, 
r«nnov. od w puolawto— 
'* dodatkowo podpory, ktoroj awyeaujao banda- 
io ani porarty nlr cUdłp- 

****"• **U***>1‘ no łoj tutaj tluatraryi praodatp- Modaooj tak Ooodtoom Rod u tor Supportor jrat 
Praypaaowany 1 praylpota- 

4 v piętn* Ugt| ).«kł4 >4** po»uw«- Jflia pi#L« 

R«4uc*r-Sgpp«rt«r jut Mk 

mSk k.n-L* Jk~" gw*w» MlkD. 
h-Ł-u!^ br*u»»oy. n«. Uł1, wyn»l**y DARMO r»*r«kn« 

Kr,,V •wuorail. t 

manufactu«ih« CO. nu Stuart Buildlng »t. I^auls, Ma, 

bye Ink umiarkowane, żeby zmic- 

fwł.' tylko do urabiania cliarak 
teru dziecka, a nic du tegu, aby 
sadaualuiaiy poczucia prawa nh• I 
lUieckiem. Dlicolo nic powinno 
być obciążane licznymi niepotrze- 
bny mi nakazami. które paraliżują 
iiiirjąlj w** dziecku i czy mą *z nic 

llliłliek !|1H podpnrząd koW aUCgO 
tylko rn4ku/oni rodziców, ale tnu- 
»i być reguła, do której dziecko 
mil.si się htoMiwar i uMn>on|ć nic 
wolno. Matka, która ma wielkie 
wpływy tut dziecko, pierwszy mi 
odruchami charakteru powinna 
kierować. Nauka moralności dnieli 
się na dwa działy: na tcorję i pra- 
ktykę. /, dzieckiem trzeba zacząć 
od praktyki, trzeba, ż^by wpierw 
czuło i pełniło dobro, .'amni poj 
mię je rozumem, należy zatem 
działa*; w ty ni kierunku na duszę 
dziecka, aby, w nim rozbudzić po 
pędy szlachetne i wdrożyć je do 
ruch przez prakty kę Naprzykla'l: 
ieje‘i matka żąda, by dziecko pół- 
roczne, czy roczne podało rączkę. 
♦ o juz Od lego zadania nie wolno 
je.j odstąpić. wszelkimi fortelami 
indoauy mi trzeba domagać uię 
pclaieiiia r*>/ka/.i|, a ostatecznie 

<ilł trzełia wziąać rączkę dziecka. 

ii ■■ u ilUi-LŁ JŁ_LLŁJX LS 

■Kv przełamać upór i łrj^pclBii 
rozkaz wydany. ł>4e|au>ai|a zla 
>v#l| wywołuje dóbr* wolt* • me 

ten skutek. « na białym umv»lf 
dziecka, nic zaznacza nałogu ałe- 
««• 

•leżeli dzieci posprzeczają się z 

«*f, a tt.iwet poliijg. matce, n« za 

eskarżrnia pokrzywdzone- 
go. nic wol|io ą punktu ki trać e in- 
uwjn.. Sprawę trzeba rozpatrzyć, 
<ło« jcdaieć się, co to bj ło powo- 
dem niezgody i okaże sic obiedwi* 
stron.\. ta mniej, la więcej zawi- 
niła. Jeżeli pomimo interwencji 
uiatki nic doszło Jo zgody, to 
niech pokrzywd/uuy sam wyda 
wyrok na oskarżonego, ale wów- 
</aa w uajsłalok/a stronę trzeba 
uderzyć: jakiej więc kary zadasz 
dla niego? e/y Może wydalić go 
i dolcu, aby już. nigdy nic wrócił! 
Na tak wielką kurę pokrzywdzę- 
ny nic zechce się zgodzić; miłość, 
przywiązanie naturalne weźmie 
l'óif i bę l.ie Wolał się pogodzić, 
a i wówczas będzie len skutek, że 
na białym umyśle dziecka nic /.». 

znsc/y się milog zaciętości, a każ- 
da /. t>cJ» małych rzeczy, dla cha 
rakiem zawiera doniosłe znaczę 

nic. 
Trzeb* dziecku dać pojęcie od- 

pow icdzialnoóri moralnej za /.ło; 
trzeb* gaili-- brutalne -prawo pię- 
iw* i. przed prawe nj s praw jedli wo- 

ici: trzeba naurzyć poczucia pra- 
wdy i duohouuj wolności, której 
nawet wśród zamętu pieklą naru- 
szyć nie wolno: trzeba nauczyć 
.solu Liniowe i, / której wywiązuj* 
sif t>b«»w iijzki względem rodziny, 
społeczeństwa, narodu, .solidarno- 
śni artueic historycznej, któ- 
ra węzłem tradycji mą/e pt*xe- 
azlośc / terażnicjszo>oi^ i wytwa- 
rza «.bowi*zki dla przyszłości. 

I tak na każdym kroku trzeba 
pamiętać o szlachetnym oddziały- 
waniu, o prakt>cznem uau<*zantu 
moralności. Nic znaczy to, *by 
dziecku od ran.i do nocy prawić 
ręorały; »-erce matki względem 
dzie- ka jes| niewyczerpane w mi- 
łości, a |*ialv umysł dziecka, q§ 
!Uf*>dlacł» iuat'zjnrj pjeśni uuo- 

»ię w yórę i nasiąka atmosferą 
podniesionego serca. l>zieeko do 

! la4 Vd tu nic zna przecież wykrę- 
tów sofistye/nyrh; a jeżeli 
odpowiednio wy-diowane, tnu.si y- 

JEDYNE POLSKIE REKORDY 
„POLONIA" 

Nowe Rekordy “Polonia” na Gwiazdkę! 
KOL f DY. 

Przecudne nasze kolfdy naśpiewane przy akompaniamencie organów, dzwonów ł 
orkiestr przez znanych śpiewaków polskich i chóry polskie w Warszawie. « i 
2001 Dawaj V Batlejam-Sol* s akomp. 

Otkieatrr Pdo«U i 
Mg alf 

3009! oirr*«a wn.-w« • ibp 
| Orkiaatrj Polonii i diwgaów. 
| Haj w Dslau N*xodM*U. »» 

9003 W tł«bla lAtj. " 

Wtefld Kof|») Clasy.—CkAr a akomp. 
Orkiaglrj Pąjaąii. 

D«laUj v Batlajam. Odlp. rh*r f>top- 
p»ay kofteiaU p** fian. w Wara*. 

W1UJ Oila. Ck*r gatfakl. 

2006 

20041 CMrUttd**.—Pml « ekoaip. organów. 
A Wcwn WiMiMt—B*l* ■ tk*«p 

I Orkiwtry Polowi, 

2007 i Witaj Owlaadko Beta. — n<Up. 0>*r 
1 I 'klep. pory kot*. po Frsae. w Warta 

i HtJ, « Dtltrt Na»4utlt 

2010 Brada Patrseia. 
WtwM Mocnej Oła»T Soln a akemp. 
•ffiil* i 4«w., t44t. iA W. B«<ta 

WESOŁE DY/kLOGt GWIAZDKOWE. 
Rs««» duaje »>t »r»*d rhoink* w kraju. T*ra> chodei Owiaador i rozdaje prezenty dzieciom i 
staracjrm. Panuj* agóln* radnie, a uszeifdliwlane dziatki śpiewają kolędy. 

2009! Pr**< Ohataką w Pałac*.■- Dyalog i kolyda. 
j Owlazdka Dla Ommrdi DiinL ” 

SKLEKCYE DO TAACA. 
Wialkl wybór selekcy do tańca odegranych prui polskich muzyków i orkiestry dla PalalHaj 
oubhczności w Am#r*ce. 

W)A1 | Fotka 8U4. Harwnai*. 
| Iimn-Oba rak. Haraioala. 

5QQ21 •*M0tn*. Orkiaatn dyt*. 
MW" 

I N| Łęce—Ab«r«k. Orkifitu dyla. 

50051 
| Polka DwAliMtec* — 

343 j *a«l«aU. WalM. lUrait ł WlateUA* 
|OJ. K»ak«vlary_Er*fco*.*k. *» 

6003 
REMKCTK NA SKRZYPCACH. 
11 DU Malfl W%4«J<U1« Wimb» .R*w- 
i tu iifirr p®* *7T- ® D*ł«*ki»g«. 
| ChrywUHBf 

1» pnf^>i’u,|»r lUfcwte •«#»•■* •• »*r'»"Wfc 
■ki* i4tw<r »m»kU»» prwf p*Mą lirn>« I 

■ot* Art ̂ romitjrr« MiJlll ra«iMt|iieMTwo 
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POLONIA PHONOGRAPH CO. 
MILWAUKEE. WIS. 

Czego Nauczyłem Się | 
w 47 Letniej Praktyce 

OUSKUWOWALfc-M retu l tstjr 
aatwsrdzeaia przez tT lat. od 
t «a»a. gdy zacząłem praktyk* 

medycyny »• r. 1*75. Mam obeoale 
U lat I ckoc ixl rzaau do czasu na- 
uka lekarska czyni ulaktóra cudow- 
ne dos wiadt /cala i próby, to Jed- 
nak zasadnicze pnjrojray 1 ulga 
n lej dolegliwości pozostały nie- 
zmienione. 

Ia'v« obecnie ludzie więcej dba- 
le o **e zdrowie, djetę. ćwiczenia 
l picie wody. Zatwardzenia Jednak 
zdarzy aię od c zasu do rzaau. bez 
względu na to. Jak uellnie kto z ta- 
ra się go uniknąć. Drugą więc wal- 
ną Jezt rzeczą Jak najusilniejsza 
w zadziałanie z aąturą | ptąd mo- 
je lekarstwo na zatwardzenie, zna- 
ne Jako Dr. CaldwelTa Hyrup Pep- 
aln. Jest łagodnym związkiem ro- 
ślinnym. Jest ono oporządzone z 
egipskiej denny i pepsyny w połą- 
czeniu z przyjemnymi aromatami. 
Dzieci niechątnio biorą gorzkie le- 
karstwa. Hyrup Pepaln smakuje 
przyjemnie a dzieci lubią go kar- 
d*o. Nie sprawia kurczy. Tysiąca 
mu’ek pisało ml o tem. 

Przeszło 10 mil Jonów butelek Pr. 
Caldwella Syrop Pcphln sprzedaje 
się kaidego roku i jest teras naj- 
więcej pekupnyui środkiem fami- 
lijnym na przeczyszczenie na swia- 
c>4c. Mówię “środek familijny", po- 
nieważ każdy członek rodziny bo- 
te go używać bezpiecznie. Jest on 
do*»c łagodny' dla niemowlęcia i 
skuteczny w większości wypadków 
ekrouleznego zatwardzenia u star- 
szy cli. Korni u la znajijujs się na kg-< 
zdej |«CZCSC. 

M»imMla MS MM 
faU drutycMych środków aa prse- 
MPMMWk OimiMM uiywaata 
kalomelu. związku rtfel. który 
h prowadza alinotok i rezliftala Sf> 
by; aoło w proszku 1 płjnt*. która 
wyciągają potrzebne składniki » 
krwi: smolą węglowa, okryta w 

cukierkach, która powoduje wy- 
rzuty akórae. W mojej 47-mlo łoi- 

* 

ulej praktyce, algdy ple wiwatem 
powodu, aby Jp trzeba utywaó. gdy 
lekarstwa Jak Kyrup Pepaln wy. 
Prólpialg kiszki rów ale szybko, 
czyściej 1 łagodnie, bez kurczów 1 
bez ujemnego wpływu aa orga- 
nizm. 

Uwolnij się do zatwardzenia! Ob- 
niża ono twe zlly o IS preeeat, po- 
wpdMjg twardnienie arterii i spro- 
wadza przedwczesne starość. Kia 
posnól aby Jadaa dgio* prszzzodl 
bez wypróżnienia kiszek. Nie cze- 
kaj i. spodziewaj sie, lass tdi do ap- 
tek* I kdP butelkę Pr. Caldwella 
Syrup Popsiu. Jazi to butelka du- 
żych rezaiiarów. Wei lydaozks tę- 
po pa noc ą I rasa btdzi*»z e*u6 
aif zdrowym. Kozyt wywozi około 
Jednego cenie es dąwkf. Udy wąj 
Syrpe Pspzin zam i podaj go 
cztopkosz ewpj rodzi«y w wypad- 
kach zatwardzenia. kurosy w io- 
łgdku. goryczy w ustach, hemoroi- 
dów. pieolrawzośei. braku tpatytu 
l«b swu i da prssUaMBła gopithl 1 
przeziębienie Miał s»wzzo bo«e|Vc 
Ugs lekarstwo w domu | trzymaj 
sip tyck trsesk zaaąd zdrów la : U- 
trzymsJ ftow* zimno, nogi ciepl*. 
a kieski otesrta 

W. B. Caldwell A/. D. 

cumusSYRUP PEP5IH 
^ 7ho fcimiht hkx<itivo « 

DR. 
Bi. w 

OatataU frtwflł 
ŁW. 1. CUSWŁLL 
w tkUlHik W*. MM. 

czuć f«r/.y podnoszeniu mu duełta 
hu górze, że nad łom wszyst kiera. 
m ouo r-i^lipia jest Bóg, który wy. 
dał prawo moralne odzywające 
^ię w każdym sumieniu. A jeżeli 
moralność nie ma być tylko ezyst© 
mzterjaliktye-zna, użytecznościo- 
w«, to iu**^nożna oderwać od niej 
Btfit, b« brak Bogra, dla umysłu 
zdolnefo, myżlyergc, zaznaczy aiy 
w życiu oeromną luka. Spencer, 
który jeat zbyt powytywcy, a 

lirwid mówi, żaden rozumny 
człowiek Doga w śu żęcie przeo- 
czyć me uiożc. 

Kobieta jeat kapłanką domowe- 
go ognfeka. Żeby ognisko to pie 
ga>ło. kobteta wuim jo podsycać 
trudem aa ego szlachetnego wpły- 
w ii na otoczenie i do tęgo ogniska, 
z roku ua rok dorzueau enoty wy- 
chowanych przez siebie dzieoi. 

Kobieta aawwze stała na poste- 
runku dziejów Ojezyatyeh, % cho. 
••iaż saima, piersi* o picró nie u- 

derza w obronie Ojeayjpy, bo pi« 

pozwalaj* jej na te aiły i obo- 
wiązki matki i goapodynj, uczazt- 
uiczylu jednak we wszyptkieh bó- 
jach Ojczyzny, nK mniej trudnych 
i bolesnych, jak ca polu w*lki. 
Ona wszak wyprawi ca krwawy 
bój, <>na każe swemu kechanzmu 
dziecku nadstawić piersi pod ku- 
le i bagnety i mówi: pamiętaj, 
wracaj z tarczę, lub na tarczy; o- 

ua przezywa ciężki* bela niepoko- 
ju o żjria ukochanych; w jej aer- 
ce uderza ostry miecz wiadomości 
o strucie męża, c/.y syna na polu 
chwały. 

Dlatego dzieje oddały sprawie- 
dliwość kobiecie, dały jej równe 

Najwięcej Zdumiewająca 
Taniości w Tym 9azoni« 

Znakomity z Czarnego Żbika 

Coney Komplet Futrzany 
I Oszczędźcie ł/2 
PbeącTą 
Niską Cenę 

Kwpfłft 
OAKMO 

Ml runo ł%jctr. j»»i nid»*ii» t •- 
• fi|*r«oh, :j«ieił*T! "I-W 

1*14’t*k !•»«»'' Int. »<* B«t*r (■*>*<!•■ 1*1 
ra.iaia »am »*-l m Hf .ffa 
la*»t. k>ipi'l« i*n «»»|tnl*l» kamfi*' 
f'H«r I jm • •*»» • r»cat>k<i '•»• •»••*<* W 
<o<łik'i ul* po«r*k>kJ*^ł* art*a|rł./ mt r«. 
*• • ••«!»*'• laaJaMi- »»ar*Ujala tyłka iIfm 
**r»l»k*. • ••*♦* »w<w rra»#ia wam >•*• 

•••kalał/ kom»tat r<j«'aan* a nplatantam 
)>*••«*• •i***’*ki /.trtactrla łlatanoaaawt 

I arr* •9ki*fa* »yrh fu«ar '« a4u«nla*aJara 
• tyka aanf l» »*. »•»•!! atwiai a la badała- I «la iaahayaaiil t« ual«»*l* I »U tobacr*- 
•i» M r'i*ra la II »ar«a aaimaial <•« jur 
tył*. »*••#•!• a •••••<aa*. • •••*••!••«• 
■ alaaia/laa ea <la r*r*a >••• «• jm! 
mila Miro rfc L*a> fam*. 
r< Jktia •••*»'• baa luk ab*'aia'a 
•tri w a»viu '‘akakar’. iaivao»* ••< 

f<\l»ą- 
M*«kk 

•la ©kraf|y*»» Jaa* a«ł*t«ar Mijana 
im*ką na^ar rlaałr ••'•>»at't->»v • lurku 

sa,-łSiw{ k*rnn'a«ia. *•» _a&«Ł«fca wUJeła ima 

BKTTY GORDON CO. 
a»rtf*n p1*(., D*pl CHlgifo. 

prąw« w *anewionhi o lotach Qj- 
my*ay i deieje te«* »ią potąfeja 

Członkini Narodowej Organiza- 
cji Kobieli 

M. Wtwąiąwakn. 

RADY PRAKTYCZNE 

Jeżeli okna w eypiatni trzaska* 
14 w nocy, mały kawałek tektury 
nałożony po bokach zapobiegnie 
temu. 

Uo ugotowaniu kartofli odUc 
wodę i wynitid je w garnku na 
dwór. Niech jo wjatr przewieje 
i potym potrząsnąć parę raay. — 

Będą slirtne i mąccyete. 

Niektóre szydełkowe roboty 
nałeiy dobrse ukrochnialić. Jeśli 
nie są dosyć sztywne, wziąć bia- 
łego spetaku, zmieszać z gorącą 
wodą i w białym tym płynie u- 

setywnid dany przedmiot. 

PIEROGI ZE 8ŁODKĄ KA- 
PUSTĄ I GRZYBAMI. 

Dużą główką kapusty pokrajać 
na cztery części i ugotować na 

wrzącej wodzie osojonej, potym 
odccdzić i wycisnąć, wyciąć głą- 
bie i drobno posiedać. Dać dożą 
bulę posiekać 'bardzo drobno j u- 
dif?ić w tym maóle. Osobno ugo- 

Miłośnicy Dobrej Herbaty 
Mr toipujM}* »•«*•*. ««4« te 

SSaKo-T*v’* 
‘•«te»J (MtfteU *£&•««) K*- 
»UuJ* miawitla wjęcaj mi| aetkt *•• 
•Jadała* » «r»r«teu tur- 
•Uiim H wMif4«m Jafeedal. 

04cw'», jte inhMpt »rto*»‘ 
C^PNUW CmJ w mtM pniitwk 
» tnaUteła wemtńw. pojawiło ai» 

mallatewiiate, *'r«trwf»)cu 
•t« ty* i rwaiąjru ma aukł 
nekroaaa pomttaj mpUiara—i f ri- 
produkcję słoUfo madalu, nadsaaga 
bmwJ harbacla CwtataefmyJ CsaJ ma 
wptUwi* w Fwyiu w f. 1»1*. 

tefMdawmaa w* mwnUim do- 
krrwm «r?a»#rol%ek w ealrek Staaack 
BJad a ac aamyok. 

Consolidated Tea Co.. 
Uf Dlrlfton 9t., Naw York 

Gotując konserwy na garowym 
piecyku, należy podłożyć krążek 
aabertowy pod garnek, aby z*po- 
biedź przypaleniu. 

Przy szyciu, frtncuakt magna* 
tja lub puder *‘ta|eum” jeet do- 
bry dla poeąeyeh aię rąk. Należy 
pamiętai, it pot zmienia kolory 
czerwony I różowy. 

Mleko i *<M czyści najlepiej pla- 
my z atramentu. Kwaśne lub »iod- 
kie młako. 

tować grzybków su>zonycb, po- 
łyżkę masła do rondla, i dużą ce- 

siakać bardzo tirohno i dać do te- 

go masła * cebulą, włożyć popę- 
kaną kapustę, przysmażyć do- 
brze, aby wszelka wilgoć wygo- 
towała a»if, opieprzyć do smaku, 
wymiaazaó jasacze raz i wyłożyć 
na połnmek. alby kapusta oziębia, 
/robić ciasto zwykłe jak na klu- 
ski i wycisnąć szklanką lub robić 
kwadraty. Zrobione pierogi ufo 
towar w słonej wodric w dużym 
rondlu. JĆ* stół podać oblane »u* 
to to/topionym masłem. 

"A to co innego" 
ca ludsia atdt swyku a 

DRA. PIOTRA 

ty**y« 
TYUtO 

GOMOZO 
£=i«art J«t to «4owy Ifodełi o UOHMitWtdd. Jmiw 

•to fet i imjułmlo 

fUWttaMiaB 

FAHRNEY * »ONS CO. 
L | t _ aacAoo. tu. 


