
PAMIĘTNIK GŁUCHONIE- 
MEJ NIEWIDOMEJ. 

Helen Keller "Dzieje mego 
. żyda." 

(Dokończenie.) 
Jak wyglądać może życie psy- 

chiczne Heleny? 
Helen, która nie odbiera wra- 

żeń słuchowych i wzrokowych, 
posiada normalne jakościowo, 
bezpośrednie wrażenia woni, 
smaku, wrażenia dotykowe, tem- 

peraturowe itd. Te jakościowo 
normalne, bezpośrednie wrażenia 

są u niej nawet w wysokim sto- 

pniu spotęgowane. Zapachem 
wiedziona, z łatwością znacho- 

dzi na wiosnę pierwsze fiołki i li- 

lie w ogrodzie; przed burzą czuje 
"jak dziwny zapach wznosi się 
od ziemi"; rozpoznaje zapach ko- 

niczyny z pyska swego małego 
pony. Powonieniem też często 
się oryentuje tak w przestrzeni, 
jak w sytuacyi; "rozchodził się 
zapach drukowanego papieru i 

skóry, i on mi mówił, że pokój 
napełniony jest książkami".... 
Frzez dotkniecie warg rozpozna- 

je słowa wymawiane, wyczuwa 
materyał każdej rzeczy. Mimo to, 
w swem życiu psychicznem roz- 

porządza nietylko wyobrażenia- 
mi woni, smaków, ciepła, zimna, 
szorstkości, gładkości etc., ale 
ma zupełnie normalne (zdaje się) 
przedstawienia wzrokowe, wyo- 
brażenia w najściślejszem tego 
słowa znaczeniu. Tylko słucho- 

wych, zdaje się, nieposiada zu- 

pełnie, jakkolwiek i o nich raz 

wspomina, pisząc, że się jej raz 

śniły dźwięki trąb. Lecz jasno 
wyobraża sobie "małą białą rękę 
lady Macbeth," a "straszliwa 

plama krwi tak cieleśnie stała 

przed mem okiem duszy, jak sta- 

ła przed swem sumieniem tortu- 

rowana przez nie królowa"; wy- 
obraża sobie we śnie bitwę: od- 

działy wojska na równinie świa- 
tłem słonecznem oblanej, ich ru- 

chy, ich starcia, zielone pola, 
wśród których walczą. Wyobraża 
sobie i porównuje barwę czerwo- 

nego goździka z barwą warg; 

wyobraża sobie chmury wraz z 

ich ruchami po niebie, odbicia 

gór w stawach itd. Niejedno z te- 

go można zrozumieć. Wszakżeż 
i my potrafimy sobie wyobrazić 
kształt przedmiotu, który doty- 
kamy w ciemności. Takie "trans- 

ponowanie" jest możliwem. Ale 

czy i jak rozmieszcza! Helen 

przedmioty w wyobrażonej prze- 
strzeni perspektywicznie, jak so- 

bie może wyobrazić wzrokowo 
coś, czego nawet dotknąć nie 

może, jak zdolną jest do porów- 
nań takich, jak: Wirgiliusz jest 
wesół i powabny, jak marmurowy 

Apollo w świetle księżyca? jak 
jest w stanie wyobrazić sobie o- 

błoki, iskrzenie się śniegu, zacho- 

dy słońca? jak nauczyć się opty- 
ki? To pytania, na które ^trudna, 
a może niemożliwa odpowiedz. 
Psychologowie z zawodu, ekspe- 
rymentów z nią niestety nie ro- 

bili. 

Wrażenie światła nie jest jej 
zupełnie obce: oto wspomina, że 

kiedy raz słońce iskrzyło się na 

jśniegu, ona odczuwała jego blask 
od śniegu odbity jako bladą ja- 
sność w swych oczach! 

Te podniety, które u nas wy- 

wołują wrażenia dźwięków, na 

nią działają przez zmysł dotyku. 
Kładzie rękę na fortepian i wy- 
czuwa jego drgania lub na przy- 
kład całem ciałem odbiera fale 

powietrza, wywołane grą na or- 

ganach w kościele. A przy tern 

wszystkiem używa wyrażeń: wi-< 

(działem, słyszałem — nigdy zaś 
niemal coby w jej ustach najwła- 
ściwiej brzmiało: czułam; w tem 

zaznacza się mianowicie jej przy- 
stosowanie się do mowy potocz- 
nej otoczenia, mowy widzących i 

słyszących — lecz z pewnością 
nieraz, mówiąc "widziałam" lo- 

kalizuje swe przedstawienie od- 
nośnej rzeczy na końcach swycii 
palców — nieraz mówiąc "sły- 
szałam" lokalizuje je na skórze 

całego ciała. 

Wrażliwość temperaturowa 
rozwinięta jest u niej w wysokim 
stopniu. Gdy przepływa łódką, 
popod drzewa, zdaje się jej, jak- 
by "pluskały o nią fale świecące- 
go ciepła. Czy ono pochodzi od 

m od wpwiem; 

wyśledziłam je podczas zimnych,' 
burzliwych dni — i w nocy." 

Prowadzona przez ulicę za rę- 
kę zauważa subtelne- nawet 

drgnienia ręki prowadzącej oso- 

by i natychmiast pyta o przyczy- 
nę; czuje zbliżanie się ludzi; przy 
powitaniu po kształcie ręki i spo- 
sobie, w jaki została podaną po- 
znaje natychmiast osobę znaną 
lub oryentuje się, że jest jej ob- 1 

cą. Kiedy idzie ulicą, całe jej cia- 

ło reaguje na to, co się dzieje w 

otoczeniu. "Huk i wrzawa miasta 

smaga nerwy mojej twarzy; czu- 

ję niezmordowane falowanie nie- 

widzialnego dla mnie tłumu lu- 

dzi, a wszelki ruicji, połączony z 

łoskotem, robi na mnie dotkliwe 

wrażenie; toczenie się ciężkich 
wozów po twardym bruku i mo- 

notonne kłapanie maszyn na tem 

większe katusze narażają nerwy 
— jeżeli czyjaś uwaga nie może 

się zwrócić na pstre, zmienne o- 

brazy, jakie ludziom widzącym 
nasuwają się po wrzaskliwych u- 

licach na każdym kroku." W Mu- 

zeum rzeźb wiedzie ręką po dzie- 
łach sztuki i w ten sposób wyczu- 
wa ich piękność. "Waham się 
nawet, czy ręka nie jest wrażliw- 

szą na piękno plastyki, niż oko. 

Powinnam bowiem twierdzić, że 

cudna, rytmiczna fala linii raczej 
da się odczuć dotykiem, niż wi- 

dzieć." W jakiś sposób transpo- 

nuje ona swe wrażenia dotykowe 
na wzrokowe wyobrażenia. Pew- 

nie, że niedokładnie! Mówi jed- 
nak sama: każde indywidyum po- 

siada ukryte pod progiem świa- 

domości wspomnienie zielenieją- 
cej się ziemi i szemrzących wód, 
i ani ślepota, ani głuchota nie 

może go pozbawić tego daru, o- 

dziedziczonego po dawnych po- 
koleniach. Ta zdolność odziedzi- 
czona jest jakby rodzajem szóste- 

go zmysłu — zmysł duszy, co 

widzi, słyszy, czuje." Jakkolwiek 
wydaje się tego rodzaju geneza 
wyobrażeń problematyczną — 

Helen "odgaduje intuic.yą," co 

się naokoło niej dzieje, odgaduje 
naprzykład zasadniczy ton, cha- 

rakter uczuciowy rozmowy przy 

niej prowadzonej, z łatwością do- 

myśla się końca zdania, którego 
początek usłyszała. Ale wszyst- 
kiemu towarzyszy uczucie zacie- 

śnienia jakiegoś i skarży się, że 

dla niej nikną tysiące wyrazów 
twarzy, które w rozmowie lepiej 
objaśniają rzecz niż dziesiątki 
długich okresów. 

Uczuwa źedy te braki, tę ułom- 
ność swej organizac.yi pomimo 
wszystko, mimo całego swego op- 

tymizmu dotkliwie. One też to 

wciąż jej przywodzą na myśl ró- 

żnicę jej od otoczenia. Powstała 
u niej stąd rezygnacya. Bo żywy 
temperament i świeżość i mło- 

dość nie pozwoliły jej upaść pod 
ciężarem świadomości tej różni- 

cy. Z tej rezygnacyi, z tej ciągłej 
walki ze swem upośledzeniem 
wynikła właśnie praca pod tytu- 
łem "Optymizm." Żywość jej 
temperamentu widzą wszyscy, co 

z nią obcują — objawia się ona 

również w uprawianiu wszystkich 
możliwych sportów i gier: śliz- 

gawki, pływania, wiosłowania, ja- 
zdy konnej, jazdy na kole, wycie- 
czek pieszych — szachów etc. 

Ubóstwia ciepło słoneczne. 

Książki stanowią u niej inte- 

gralny czynnik rozwoju. Czyta 
wszystko, co tylko wpadnie pod 
jej "wygłodniałe końce palców'". 
Dziwny to musi przedstawiać wi- 

dok ujrzeć ją siedzącą w ciemno- 

ści i szybko przebiegającą palca- 
mi po kartkach książki. 

Jasnem jest, że jej uczucia spo- 
łeczne scharakteryzować można 

nazwą uczuć towarzyskich. Nie 

sięgają one daleko. Nie myśli o 

walkach społecznych dla polep- 
szenia bytu. Nienawidzi walk. 
Lubi spokój. Nierozumie ich po- 

prostu ona, co całe życie walczy 
i goni za zupełnością swej duszy 
i tęskni za nią. W jej pamiętni- 
ku czytać można taką enuncya- 

cyę: "w uroczem ustroniu Wren- 
tham doszło nas echo tego, co się 
działo na świecie — wojna, so- 

cyalna walka. Słyszałyśmy o 

krwawych, niepotrzebnych bit- 
wach morskich na odległym O- 

ceanie Spokojnym i dowiedziały- 
śmy się o walkach między kapi-r 
tałem a pracą. Wiedziałyśmy, że 

poza granicami naszego Edenu 

ludzie tworzyli w pocie czoła 
I dzieje, podczas tfdy lepiej by 

1 bili, uczyniwszy sobie dzień świę- 
j ta. Lecz, my mało troszczyłyśmy 

się o to. To przeminie; tu zaś roz- 

pościerały się jeziora i lasy, da- 
lekie pola usiane kwiatami i sło- 
dko pachnące kwiaty, a to będzie 
istniało po wieki." A gdzieindziej 
mówi: "Literatura jest moją uto- 

pią. Tu nie jestem wykluczoną 
z pod żadnego przywileju. Żadna 

granica zmysłów :nie zabrania mi 

j obcowania z dobroczynnemi, u- 

j życie niosącemi książkami." 
Helen taka, jaka jest, jest dzie- 

łem genialnej miss Sullivan. Jak 
ona prowadziła jej wychowanie, 
to do pewnego stopnia wyobrazić 
sobie można na podstawie załą- 
czonych do pamiętnika listów 
miss Sullivan. 

Dziwnego uczucia doznaje nie- 

raz Helen. Podobne uczucie zna- 

my wszyscy — my zupełni. Ale 

przedmiot tego uczucia daje mu 

u Heleny inną, nienapotykaną u 

nas barwę. Znamy wszyscy uczu- 

cie tęsknoty. Roimy w duszy czę- 

sto. Ale Helen doznaje nieraz sil- 

nej tęsknoty za czemś, co nie- 

możliwe, co niepodobne; tęskno- 
ty beznadziejnej; "A gdyby tak 
w mojej godzinie jawy rozległ 
się dźwięk po milczących halach 
słuchu? A gdyby promień świa- 
tła błysnął poprzez 'ciemne kom- 

naty mej duszy? Coby się wów- 

czas stało? pytam się siebie za- 

wsze i wciąż. Pękłaby zbyt na- 

ciągnięta struna życia? Czy nie 

przestałoby może pod nadmiarem 

szczęścia bić serce zmożone ra- 

dosnym przestrachem? 
Może do tej tęsknoty przyłą- 

cza się czasem i nadzieja? Może 

jednak przypuszcza, może się 
spodz:ewa, może oczekuje? Dzi- 

wne stany! — w chwilach, gdy 
te* rojenia stają się zbyt silnem 

pragnieniem. Lecz, gdy powraca 

przekonanie, że inną stać się nie 

może, powstaje rezygnacya. "Py- 
tam się siebie zawsze i wciąż:" 
jej psyche waha się między ma- 

rzeniem a rezygnacya. 
Ludzie, którzy się wahają mię- 

dzy marzeniem a rezygnacya, ci 

nie żyją życiem człowieka dnia 

potocznego. Żyją jakby w klasz- 

tornej celi — choćby nawet mó- 

wili i obcowali z innymi. To mo- 

gą być niezwykłe kwiaty cieplar- 
niane, niecodzienne, kunsztownie 

wypielęgnowane, takie, o których 
długo się w przyszłości wspomi- 
na — to mogą być zjawiska. Oni 

są samotni i mimo wszystko nie- 

zrozumiani, przez brak, przez u- 

bóstwo. 
Helen Keller jest zjawiskiem 

osobliwem. Helen Keller jest sa- 

motną i mimo wszystko — obcą, 
nie do zrozumienia. My się dzi- 

wimy jej. 
Gdyby nawet zdołano całe za- 

stępy głuchoniemoślepych do tej, 
co Helen, doprowadzić wyżyny 
—to tylko tembardziej dziwiliby- 
śmy się — a oni sami: prawdopo- 
dobnie samodzielnie, bezpośred- 
nio nieby do naszej kultury nie 

dodali (chyba, że kiedyś z rozwo- 

jem fizyki i fizyologii nadejdzie 
czas, kiedy będzie można powie- 
dzieć: oto głusi słyszą, ślepi wi- 

dzą). Mybyśmy się im dziwili, o- 

niby za nami wiecznie tęsknili. 
Ale jeżeli samodzielnie nieby 

do naszej kultury dorzucić nie 

mogli — to jednak my na nich 
niezmiernie wiele nauczyć się 

możemy. 
Pominąwszy już czysto psy- 

chologiczne zdobycze — możemy, 
pomni jej, podnieść wyżej nasze 

żądania, stawiane człowiekowi, 
zażądać od siebie więcej. Zysku- 
jemy oryentacyę, tylekrotnie już 
zresztą stwierdzoną, że jeżeli 
wielu idzie na marne, to dzieje 
się to tylko dzięki warunkom. A 

jeżeli dla podrażnienia ambicyi 
potrzebnym jest dla wielu wzór 
herosów woli, to jednym z nich 

jest Helen Keller z pewnością. 
Maryan Olszewski. 

—o 

KRACKER I KOSIŃSKI, 
Nasze pierwszorzędne obrączki 

ślubne, wszystkich gatunków i 

karatów, przyniosą wam szczę- 
ście. Sprzedajemy zegarki i ze- 

gary, oraz biżuteryę i naczynia 
srebrne po stanowczo najniższych 
cenach. Spróbujcie nas i bądźcie 
przekonani. 

675 Milwaukee ave. 
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DZIENNIK CHICAGOSKI 
•tal* wychodzi o 6-mlu stronicach. 

Kraków. — Brak zarobku w 

kraju naszym zmusza setki wło- 
ścian do szukania, go na obczyź- 
nie, w Niemczech i Danii. Niepo- 
radni,bez znajomości stosunków i 
ludzi, bez zapewnionej dostate- 

cznej opieki państwowej, stają się 
wychodźcy nasi łupem wszelkie- 

go rodzaju oszustów, którzy z tej 
emigracyi zarobkowej ciągną zna- 

czne, na krzywdzie oparte, zyski. 
Pomysłowość i niesumienność 
tych agentów jest wielką, a brak 

odpowiedniej kontroli nad ich 
działalnością utrudnia demasko- 
wanie ich roboty i podawanie ich 
nazwisk do wiadomości szerszego 
ogółu. 

Jednym ze znanych takich spo- 
sobów jest kontraktowanie zna- 

cznej partyi robotników i spisa- 
nie z nimi układu, na mocy które- 

go mają przyjechać do Krakowa, 
skąd ich "przedsiębiorca", zwró- 

ciwszy im poniesione koszta, wy- 
śle dalej. Jak dotąd wszystko jest 
normalne. Z chwilą jednak, kiedy 
partya zamówionych włościan 

przyjechawszy na miejsce zebra- 
nia do Krakowa, upomni się o 

wysłanie do umówionej miejsco- 
wości, rozpoczyna się krętactwo. 
Pod pierwszym lepszym pozorem 
wyłudza się spisaną umowę od 

włościan, a później się ich zawia- 

damia, że w danej miejscowości 
panuje choroba, która uniemożli- 
wia tam wyjazd, lub, że właściciel 

wymaga przysłania robotników o 

15 dni lub o miesiąc później, lub 

też, że umowa z powodu pewnoj 
nieformalności w kontrakcie jest 
nieważna. Agent proponuje wte- 

dy włościanom wyjazd do innej 
miejscowości, tylko tym razem 

na znacznie gorszych warunkach. 
W wielu wypadkach włościanie 

groźbą udania się na policyę skła- 

niają agentów do oddania im 

książeczek służbowych i wysłania 
ich na miejsce, skąd przyjechali. 
Taki powrót do domu w każdym 
razie równa się stracie zmarno- 

wanych kilku dni i straconych 
pieniędzy na kolej do Krakowa, 
gdyż. agent strat i wydatków nie 
zwraca. Jednym ze znanych ta- 

kich krzywdzicieli ludu, na które- 

go powinno zwrócić baczniejszą 
uwagę starostwo, jest niejaki Se- 

bastyan Szosa z Leszczyn, który 
grasuje w okolicach Przeworska. 

Św. Wincenty nakarmiający sierotki. 

TYGODNIK: 
Wychodzi co Piątek p. t. "SIEHOTA" na korzyść 
pierotek polskich poaopiekaSW.WINCENTEGO. 
To pisemko powinno znajdować sią w każdym 
polskim domu. Zaprenumerować można każdego 
czasu od początku bieżącego roku. Piszcie pj 
numer okazowy, który cnt;tnie wysyłamy za dar, 
mo. Adres: "SIEROTA" 

31 JNGRAHAM ST., CHICAGO, ILL. 

ftlCKEł-gAIt 
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Trzy Ekuprees — Pociągi na Wechód, w każdy 
dzień roku Pu limanowskie Wagouy Sypialne 
przy wszystkich pociągach. Walony dla Tranu- 

Kontyuentalnych Turystów opuszczają Chicago 
trsy tttr.y w tygodniu: we wtorki 1 soboty o 2:30 
po południu; w środy o 10:35 z rana. Z Chi- 
cago do Bostonu bez przesiadania. Nowocze- 
•ue Wagony Jadalne w których daje eiq obiady 
podług i łanu osobowo—klubowego, z ceuaml od 
a^cdo 31.00; jakottz ohtłuce a la carte. Bezpo- 
średnia komunikacja do Fort Wayne, Findlay, 
Cloreland, Erie, Buffalo, Rochester, Syracnse. 
Blnghamton, Scranton, New York, Boston i 
wszelkich miejscowości wschodnich. Ratjr zaw- 
pze Błjnitsze. Murzyni—portyerzy w un formach 
ku obsłudze wszystkich pullman — raeazerów. 
Jeżeli zamierzacie udać elą na Wichóa, zgłościa 
ei i no najbliższego Agenta Biletowego, lub pisz- 
cie do J011N J. CALAHAN, Qenll Agent. 

113 Adams gt., Ohloago 111. 

Używajcie 

METAL 
POLISH 

do czyszczenia niklowych części 
waszego pieca 1 uchronienia go od 
rdzyk Butelka kosztuje tylko 5c. 
Na Bprzedaż we wszystkich gro- 
serniach 1 składach 2elaztwa. 

AYLIN6 BROS. chicago;, V 
DZIENNIK CHICAGOSKI 

jest Jedynym dziennikiem polskim v» 

Ameryce który podaje Codziennie swo« 

la ayrkulaoya. sHB&i -J 

największym i najszacowniejszym dla kobiety, 
jest darem niebios. 

Kobieta każda pragnie być piękną. Pragnie- 
nie to wypływające z instynktu naturalnego, naj- 
zupełniej jest usprawiedliwione, gdyż błogosła- 
wioną zaprawdę jest niewiasta uważająca urodę 
swą za depozyt święty. Ale chociaż nie wszystkie 
niewiasty posiadać mogą nadzwyczajną urodę 
sławnych i powszechnie znanych piękności, każ- 
da kobieta może być i powinna być piękną w ta- 
kim stopniu, na jakie indywidualne przymioty 
ciała jej na to pozwalają. 

Doskonałe i pełne zdrowie znamionuje urodę i 
krasę najprzedniejszego rodzaju. Wszystkie ko- 

biety mogą się chlubić pięknością i urodą, jaką 
daje czysta płeć, skóra aksamitna i oczy błyszczą, 
ce, te przymioty zaś pochodzą z czystej krwi i 
zdrowia doskonałego. b 

Nagłe Ostudzenie 
stopniu niebezpieczne. Zapalenie płuc zawsze 
prawie od tego Bię zaczyna. Zaziębienie ztąd 
powstałe, gdy trwa długo i jest zaniedbane, do 
suchot prowadzi. 

Seyery Balsam na Płuca 
powstrzymuje rozwój dalszy zaziębienia i usuwa 

je, zanim takowe stad się może niebezpiecznem. 
Cena 25 i 50 centów. 

TJgryzienia i Ukąszenia. 
Skutki ukąszenia owadów i ugryzień zwierząt 
szybko się usuwa i leczy za pomocą użycia tego 
potężnie działającego balsamu antyseptycznego, 
jakim jest 

Seyery Olej 8 w. Gotharda. 
Leczy on zwichnięcia, stłuczenia, sztywność 
członków, wszelkie skaleczenia i bóle. CenaCOc. 

jest największym i najpewniejszym dawcą zdrowia I twór- 

cą krasy kobiet i piękności. Nic na świecie nie powraca 
tak rychło zdrowia utraconego, nic nie dodaje w tak wy- 
sokim stopniu siły, żywotności i bogactwa krwi i nic nie 

jest w stanie w róuay iposób powrócić zdrowip, wzmo- 

cni ć siły i dać piękność, jak Sevcrj Krwi Czyściciel. 

Po jcdcnnstn miesiącach słabości i niemocy. 
Szanowny Panie: Żona moja chorowała mi przez 

miesięcy jedenaście, a żaden lekarz nie był w stanie 

przynieść jej skutecznej ulgi w cierpieniu. Przy- 
padkiem zdarzyło się, żem w gazetach napotkał na 

anons o pańskich lekarstwach; sprowadziłem bu- 

telkę Severy Krwi Czyściciela i prawda wyszła na 

jaw. Skutkiem zażywania pańskiego lekarstwa, 
żona moja wróciła do dawnego pełnego zdrowia. 

Dzięki Szanownemu Panu 6kładam za doskonałe 

[lekarstwa 
jakio Pan wyrabia i pozostają 

Z szacunkiem 
Maciej Biss, Crenshaw, Pa. 

Jeżeli jesteście wyczerpani i na siłach podupadli, uży- 
wajcie 

Seyery Krwi Czyściciela 
jako środka nerwy wzmacniającego i siły wracającego, 
Cena $1.00. 

Żeńska Słabość. pe™ 
słabości, której niewiast}' podlegają, a która nie 
należy do zwykłych kobiecych przypadłości. 
Słabością tą jest ubytek sił. Na wszystkie złe 
skutki zmartwień, przepracowania, osłabień, 
itd., uciekaj się o pomoc do 

Seyery Balsamu Życia, 
potężnego, uerwy wzmacniającego 1 odmładza- 
jącego środka lekarskiego. Cena 75 centów. 

Niemoc Brighfa 
dnej puchł izny. Czy wam może nogi i ręce o- 

brzmiewają pod wieczór? Czy nie macie uczu- 

cia, jakoby was powoli opuszczała siła 1 żywo- 
tności? Czy jest może osad w moczu waszym? 
Jeźli te symptomata Bię pojawiają, bez straty 
jednej chwili czasu zażyjcie 

L 
Seyery Leku na Nerki 1 

i Wątrobę. Cena 75c. 1 $1.26, 

Severy lekarstwa s§ do nabycia ws wszystkich aptekach. Lekarska porada darmo. 

Nietylko oszczędność, 
lecz zadowolenie i wiel- 

kie polepszenie w gatunku 
kawy spowodowane jest gdy 

się używa 

Prawdziwy Franek 
Dodatek do Kawy 

Czyni smak i zapach kawy lepszy, oraz neutralizu- 

je wszelkie szkodliwe efekta, czyniąc kawę prawdziwym 
zdrowotnym napojem. Prawdziwy Franek był długo 

używany przez najlepszych kucharzy starego świata. Można 

go teraz kupić u pierwszorzędnych groserników 
w Ameryce, a obecnie szybko wzrasta w popu- 
larności w Ameryce. 

Zapytajcie się waszego grosernika o Prnvrdziwjr 
Franek Dodatek, i bądźcie pewni żo znaczok z 

młynkiem do kawy znajduje się na każdej paczce. 

HEINRICH FRANCE SOHNE & CO., 
Amerykańska filia—Fluskio^, >'err York. 

| n?ANCK| 

Specyalne ceny do Europy i z powrotem. 
Biuro otwarte każdego wieczora. TELEFON MONEOE 6C3. 

GEORGE R. LENKE & CO. 
Asekuracja od ognia. _ _ NotaryaM Publiczny. 

Na mitftctt daw- 
niej eajftem prze* 
śp.S- Wałdmana. 

Kantor 
bprzedaźt 

Realności* 

608 Milwaukee Avenue, róg Cornella Ulicy. 

SPRZEDA JEMY" KARTY OKRĘTOWE, 
Wysełamy pieniądze do Europy, Zabezpieczamy od ognia, 

Wyrabiamy dokumenta legalne. 

OTTO GEORGI, róg 47mej ul. i Ashland Ave. 

Lekcye 
Dnrmo! 

Niemieckie koncertyny — 

od (16.00 i wyżej. 
Rozmaite plerwizorz^dne 
ntnorj da k^neertjn*. 
Harmoniki z 10 kia- Cl (lft 
czarni u »,'uu 

Ogromny wybfo ikrtypcóto i strun. 
Ittperujemy tnulkiś inttrununta. 

BUrzśthy Kart imtrununta v> tamianę. 

Skład fillaloj;— 487 MILWAUKEE ATE. 

Milwaukee Avei 
Stałe Bank, 

Milwaukee Atc. i Carpenter al. 

Płact procent kwartal- 
nie ua oszczędnościach 
1 dostarcza bezpie- 
czne ulokowania dla 
ludzi rozporządzają- 
cych małymi kapita- 
łami. 

Pożyczki na własność realną na ni2kl 

procent i bez kominowego. 
Na3z powiększony Ikarbieo ochronny 
(Safety Depoait Vaults) stanowi doda- 
tkową wygodę dla naszej klienteli. 

Bank otwarty od 
9tej rano do bmej 
wieczorem w Po- 
niedziałki. 
Da nk otwarty od 

fltej rano do 12tej 
w Soboty. 
Bank otwartr od 

Pt ej rano do liclej 
po południu w la- 
ne ani. 

Skarbiec otwar- 
ty od Btel rano do 
8mej wieczorem 
w Poniedziałki. 
Wtorki, Czwartki 
i Soboty. 
Skarbiec otwar- 

ty od 9tej rano do 
fltej wieczorem w 

flrody 1 Piątki. 

INDUSTRIAL 
SAVINGS BANK, 

652 BIUE BUND AYENOE. 

| ZnlożonyTwTn j| 
Płaci 8 procent od pienię- 
dzy w banku złożonych^ 

| Majątek wy- 

I" 
nosiprzeszło 

$500,000 

Otwarte w Sobotę wieczorem 
aż do godziny 8mej. 

Składajcie swe oszczędności 
n nas. 

KOSGIUSZKO PHOTO ART GO. 
730 MILWAUKEE 1TE. 
pomłędty Nobla 1 CImtot oL 

^Pn»^^ UbnyVWl,"t0<Cl !««>• 

wlMiuutk yl 5?^kftw * SodMłkl O łutł- 
w« popu su, krtliimjr tl^ 

/ inmikkn 
H. Moneta, I. lofutyiowlci 

v l Mt Prulitkl. 
nuli lir. "W 
£ 


