
WOLNOŚĆ GALICYJSKA. 

Jeden z rodaków naszych, po- 

chodzący z Galicyi, który jednak 
od lat kilkunastu przebywał pod 
zaborem rosyjskim* wybrał się 
tegb roku z rodziną do Zakopa- 
nego. Jechał z radością, z jaką 
każdy powraca do tych stron, z 

któremi wiążą go wspomnienia 
młodości. Co więcej, przebywszy 
lat kilkanaście w kraju ucisku i 
samowoli czynowniczej, ogrom- 
nie się cieszył» że jedzie do pań- 
stwa konstytucyjnego, gdzie ka- 

żdy obywatel może robić, co mu 

się podoba, gdzie czynownicy nie 

kontrolują go co chwila, gdzie 
niema paszportów — jednem sło- 
wem. gdzie jest zupełna wolność. 

Oczywiście przed wyjazdem i w 

ciągu całej podróży ciągle mówił 
i żonie i synowi, którzy wcale Ga- 

licyi nie znali, jaki to miły kraj, 
jak się w nim rozkosznie żyje i 

jaka tu pod każdym względem 
panuje swoboda. 

A teraz popatrzmy, co tu w 

Galicyi znalazł. Opowiada on to 

w Nowej Reformie: 

Wsiedliśmy wreszcie do wago- 
nów austryackich. a żona uśmie- 

chając się, rzekła: 
— Konstytucya austryacka mo- j 

że jest ładna, ale przyznaj, że wa- 

gony, że wagony austryackie są 

brzydkie» ciasne i brudne. 
Musiałem jej tłómaczyć, że to | 

tylko od Granicy do Krakowa 

kursują wozy osobowe, pochodzą- 
ce z czasów przedkonstytucyj- 
nych, że stare graty przeznacza 
kolej cesarza Ferdynanda wyłącz- 
nie ala naszych rodaków z Kró- 

stwa, nie chcąc, aby odrazu byli 
olśnieni...., Europą. 

Stanęliśmy w Szczakowej. 
Znów nienajlepsze wrażenie. Po 

pięknym, obszernym dworcu Gra- 

nicy, dworzec szczakowski, brzy- 
dki* niechlujny, ciasny, przedsta- 
wia się nadzwyczaj mizernie — 

gdyby po tych dworcach sądzić, 
możnaby myśleć, że z Europy 
dostaliśmy się do Azyi. 

Poszliśmy do sali rewizyjnej, 
prowadzeni przez obdartych 
"traegerów". W małej, brudnej» 
niskiej, źle oświetlonej sali pano- j 
wał t]ok nie do opisania. Szczę- 
ściem natrafiliśmy na grzecznego 
urzędnika, który szybko i bez 

szykan dokonał rewizyi. Idziemy 
wi^c 7 tryumfem ku wyjściu — 

wtem: "halt!" zatrzymuje nas ja- 
kiś Fan z bączkiem i żąda poka- 
zania .... paszportu. Zdziwiłem 

się i zarumieniłem. Dopiero co 

opowiadałem, że "w kraju kon- 

stytucyjnym nikt nas nie będzie 
pytał o paszporty"* a tu masz — 

zaraz na wstępie wołają: pokaż 
paszport! Nigdy tego dawniej nie 

bywało, i nigdzie tego nie ma na 

całym świecie z wyjątkiem Ro- 

syi. Rzecz śmieszna, bo przecie 
żandarmi moskiewscy nikogo nie 

puszczają bez paszportu. A gdy- 
bym go nie m:ał 

Pomijam, że jako poddany au- 

stryacki, mam chyba prawo we 

własnej "ściślejszej ojczyźnie" je- 
ździć bez paszportu, ale gdybym 
nie był poddanym austryackim, 
gdybym był np. dezerterem ze 

zwycięskiej armii Kuropatkina, to 

również, na mocy ustaw, miałbym 
prawo przejść granicę bez pasz- 

portu. Do czego więc służy ta 

"ciekawość" panów z bączkiem?. 
O ile wiem. mają prawo żądać je- 
dynie legitymacyj od osób podej- 
rzanych. A ja nawet, klnę się na 

wszystkich dyrektorów policyi» 
całkiem podejrzanie nie wyglą- 
dam..,. Jeżeli żandarmerya i 

policya rosyjska przez lat dwana- 
ście z okładem nic we mnie po- 

dejrzanego nie dopatrzyła, to 

chyba policyant austryacki jesz- 
cze mniej dopatrzeć się powinien. 
Ale widziałem, że dla. bączka 
szczakowskiego wszyscy byli po- 
dejrzani. bo nikogo nie opuścił, 
każdemu paszportowi się przyglą- 
dał. 

Mówiono mi później, że tu cho- 

dzi o wizę austryacką, ale to nie- 

prawda, ponieważ wizę wprowa- 
dzono na nowo przed kilku mie- 

siącami, a wszyscy jadący stwier- 
dzili. że już od trzech lat przynaj- 
mniej istnieje owa ciekawość 
szczakowska. Pytałem się o wy- 
tłómaczenie jej w Krakowie i tu 

jakiś kompetentny objaśnił mnie, 
że jest to rozporządzenie władzy : 

wojskowej. Konstytucya swoją 
tfręgą, t w&tac wojskowe swoją 

— one są wyższe ponad jakieśi u- 

stawy i wydają, niewiadomo na 

jakiej zasadzie, swoje rozkazy 
władzom administracyjnym. Ale 

czego chce ta ''nadwładza"? Oto 
— (znów mnie objaśniono) idzie 

jej o szpiegów wojskowych. Boże 

•drogi! to niby szpieg wojskowy 
nie będzie miał paszportu w naj- 
większym porządku? Mogliby coś 
0 tem powiedzieć...., Japończy- 
cy. których "służba wywiadow- 
cza" przed wojną miała w Mand- 
żuryi najlegalniejsze paszporty. 

Dość, że byłem skompromito- 
wany nietylko przed żoną i sy- 
nem, ale i przed tymi towarzysza- 
mi podróży, którzy słyszeli moje 
fantazye na temat wolności kon- 

stytucyjnej w Austryi. Jak niepy- 
szny musiałem pokazać paszport 
1 — chciałem wyjść z sali rewi- 

zyjnej. 
Ale to znowu niespodzianka — 

wyjść nie można. Co? dlaczego 
Nie wolno, bo odbywa się rewi- 

zya w wagonach. Kubek w kubek 
tak samo. co po tamtej stronie 

granicy. Widocznie uczymy się 
od sąsiada, ale czy ta nauka wyj- 
dzie na dobre — wątpię, ponie- 
waż jego porządki i mądrości 
grubo zostały skompromitowane. 
Zresztą Moskala szukają bomb, 
odezw socyalistycznych, a co u 

dyabła. chce celnik austryacki 
znaleść w wagonach, do czego po- 
trzeba trzymać podróżnych w 

zamknięciu? Ale tu już nie dałem 
za wygrane, bo przypomniawszy 
sobie, że nie wolno nikogo "ogra- 
niczać w wolności osobistej", czy- 
li zamykać' zacząłem tak gwałto- 
wnie protestować, że aż jakaś 
wyższa figura rozkazała otwo- 

rzyć drzwi i wypuścić mnie wraz 

z innymi anarchistami. 
Ale kompromitacya moja była 

zupełna. Żona zanosiła się od 

śmiechu, patrząc na mnie ''wolne- 

go obywatela", a i mój syn wyra- 
źnie dawał mi do poznania, żem 

się zasypał z moją wolnością 
konstytucyjną. Zły, a tem więcej 
zły. że głodny, rzuciłem się do re- 

stauracyi, chcąc zjeść co "ciepłe- 
go". Ale pokazało się, że restau- 

racya kolejowa w Szczakowej słu- 

ży za salon do gry w karty, a nie 

do nakarmienia głodnych. Kelner 
na zapytanie: co macie ciepłego? 
wytrzeszczył na mnie oczy, jak 
na waryata i po chwili dopiero 
objaśnił, że może być ciepła ka- 

wa. lub herbata. 

) Mamy też szynkę — dodał z 

pewnym odcieniem dumy. 
Kazałem więc dać tej szynki; 

po kwadransie (widocznie wie- 

prza dopiero bito) przyniósł mi 

kilkanaście małych okruchów od 

kości, za co policzył sobie koro- 

nę, to jest nie wiele mniej, niż 

kosztuje funt szynki w Warsza- 
wie. 

Zaspokoiwszy (?) głód, chcia- 
łem się dowiedzieć, co słychać z 

moim kochanym Liniewiczem i 

jak się ma ''Potemkin". Z wiel- 
kim trudem zdołałem wynaleść 
pana sprzedającego gazety i za- 

płaciłem za Nową Reformę 12 

centów (w nagłówku "stoi" cen- 

tów 5). 
Wsiedliśmy nareszcie do spra- 

cowanych* zgrzybiałych, ręką 
czasu dotkniętych wagonów, lec? 
zanim ruszyliśmy zjawił się pan 

konduktor i w języku niemieckim 
poprosił o pokazanie biletów. 

— A dlaczego, proszę tatki — 

spytał mój syn — w Królestwie, 
choć pod Moskalem, konduktorzy 
mówią po polsku? 

Udałem, że nie słyszę zapyta- 
nia. 

Takie były moje pierwsze wra- 

żenia po powrocie do "ściślejszej 
ojczyzny". 

— o 

IDEAŁY A MIĘSO. 

Nieprawdopodobne, a jednak 
prawdziwe! Przypadek zetknął 
mię podczas mojego pobytu w 

Berlinie ze stręc?.vcieiem mał- 
żeństw. Sąsiad przy tablc dć bo- 

te'cie powiedział mx o tem, a są- 

siadka z prawej strony dodała, 
że to jest "bardzo poważny czło- 

wiek" i że jego biuro jest "zupeł- 
nie pewnym interesem." Reko- 

mendacya pierwsza usposobiła 
mię życzliwie, a rekomendacya 
druga — serdecznie do tego pa- 

na; przy czarnej kawie podsze- 
dłem do niego i zapytałem / o 

zdrowie. Powiedział mi, że jest 
sdrów jak rydz, i życzył ml te^p 

samego. Potem zapytałem go, 
jak mu idą interesy. Jak idą? Na- 

turalnie doskonale. Dzisiaj nie 
może być pewniejszego intersu 
nad stręczenie małżeństw. Ludz- 
kość idzie naprzód, postęp nie 

jest mrzonką, idee nowoczesne 

przenikają do wszystkich 
warstw, wszyscy — "zwłaszcza 
u nas w Niemczech" — przycho- 

| dzą do przekonania, że małżeń- 

] stwo jest taką samą transakcyą, 
jak spółka handlowa naprzy- 
kład. 

W tem miejscu zrobiło mi się, 
! jako urodzonemu idealiście, co- 

kolwiek przykro. Zapominając, 
że mam przed sobą ostatecznie 
autorytet' mruknąłem coś o 

"związku dwojga dusz", a nadto 
o "harmonii serc/T. agent wsza- 

kże machnął na to ręką w spo- 
sób taki, w jaki ja odpędzam mu- 

chy na wsi. 
— To wszystko, łaskawy pa- 

nie, są przesądy. Staroświecczy- 
zna. Ideały! — bagatela, kto z 

nas piastował ich w głębi swojej 
duszy, gdy był młodym, bardzo 

młodym? Ale z biegiem czasu 

czmychają one, gdzie pieprz ro- 

śnie, kto je wybiera? Mięso. Tak 

jaskawy panie, wszystkiego mo- 

żemy się wyrzec, ale mięso jeść 
trzeba. A potem., widzi pan, i- 

deały mniejsze muszą ustąpić 
większym. Nie o harmonii dwu 

dusz, lecz o pokoju powszech- 
nym i zgodzie wszystkich sta- 

nów należy nam myśleć. 
— Wobec tego — wtrąciłem 

— biuro szanownego pana idzie 

zapewne dobrze? 
— Ono nie idzie, ono leci. 

Wszyscy udają się pod moją o- 

piekę i każdy jest zadowolony. 
Swatam równie dobrze hrabiego 
jak kapitana, jak buchaltera, jak 
pastora. Rozważam wszystkie 
pro i contra, opieram się na psy- 

chologii, wciągam do swojego 
rachunku także stosunki rodzin- 

ne, a potem raz, dwa, trzy i mał- 

żeństwo gotowe. Nie widzieli się 
przed dniem narzeczeństwa\ ni- 

gdy, a przecież jak pasują do sie- 
bie! Co to za szczęście gości w 

takiem małżeństwie! Wszystko 
opieram na rachunku matematy- 
cznym, więc błędu być nie może. 

Hrabia jest goły, pobłażliwy i to- 

warzyski — potrzeba mu więc 
osoby bogatej, pięknej (repre- 
sentable) i — towarzyskiej. Ka- 

pitan wart jest wdowy, natural- 

nie, zamożnej, choć przekwitłej; 
buchaltera żona ma być niebrzy- 
dka i musi mieć choć 5,000 ma- 

rek; pastorowi daję znów kobie- 
tę oszczędną i gospodarną. I 

wszyscy są zadowoleni, a prze- 
cież tych interesów rebi się ty- 
*:ące.... 

Otarłem pot z czoła, a tym- 
czasem agent mówił dalej: 

— Czy pan zna berlńską Hei- 

raths-Zeitung? Nie? Szkoda. 
Bardzo interesująca lektura.Wy- 
daje ją mój przyjaciel, który ma 

jednocześnie biuro stręczenia 
małżeństw, podobne do mojego. 
Numerek wychodzi co dwa tygo- 
dnie, a zawiera około tysiąca ró- 

żnych ofert małżeńskich. Mam 

jeden egzemplarz przy sobie, 
niech pan słucha: "Bardzo sym- 
patyczna wdowa, lat 31, ewange- 
liczka, odziedziczy niezadługo o- 

koło 20,000 marek,pragnie wyjść 
za mąż, najchętniej za urzędnika 
banku". Dwie siostry, bardzo 

wykształcone 32 i 23 letnia, dzie- 

dzictwo w przyszłości, pragną w 

celach małżeńskich poznać wy- 

kształconych ludzi, z dobrem u- 

trzymaniem, w wieku do 60 lat". 

"Wdowa, 44 letnia, 175 cm. wy- 
sokości, wyznania żydowskiego, 
posiadająca dwóch synów, po- 

szukuje odpowiedniej party i, 
najchętniej właściciela restaura- 

cyi". A tu znó\v panowie, dyre- 
ktorzy, rentyerzy, piekarze, kup- 
cy, hrabowie — poszukujący cze- 

go? przedewszystkiem majątku. 
Właściwie tylko majątku, a że go 
nie można dostać bez dodatku, 
więc niechże już będzie "wdowa" 
My jednak tak staramy się urzą- 

dzać, żeby nietylko majątki, ale i 

osoby pasowały do siebie — tego 
wymaga interes i honor firmy. I 
pasują, i nikt nie narzeka na nas» 

i biuro nasze rozwija się coraz 

lepiej. 
Przyniosłem sobie dwa ręcz- 

niki, aby ścierać pot, spływający 
strumieniem z mej twarzy, a po- 
tem rzuciłem nieśmiało niwe py- 
tanie : 
_,— Czyfry szanowni panowie 

nie raczyli, że tak powiem, świa- 
tło swojej wysoce kulturalniej 
działalności rozszerzyć in a kraje 
polskie? Czyby i u nas nie dało 

się przekonać ludzi, że małżeń- 
stwo jak to szan. pan trafnie i 

.celnie dowiódł, jest tylko inte- 
resem? U nas bowiem, proszę 
pana, spora część ludzi wciąż je- 
szcze szuka "harmonii serc" i 

"jedności duchowej", a gdy jej 
nie znajdzie, to czuje się napra- 
wdę nieszczęśliwą. 

Pan agent znowu machnął rę- 
ką w taki sposób, w jaki bohate- 
rowie powieści wyrażają zwykle 
pogardę. 

— Wyście nie dorośli jeszcze 
do takich instytucyi. Wam jesz- 
cze coś ciągle szmerze po głowie 
nadziemskiego. Więcej panu po- 
wiem, nawet Anglicy choć to na- 

ród tak praktyczny, nie uznają 
tego rodzaju małżeństw. Oni ta- 

kże pragną "zgodnego bicia serc". 
Złudzenia! Pod tym względem 
Niemcy wyprzedzili ludzkość. 
Kroczymy na czele postępu. 

Mówca palnął się z dumą w 

kamizelkę bajecznie kolorową. 
Patrzyłem?! niego z zazdrością. 

— Więc ostatecznie ideały zo- 

stały wyparte? 
— Naturalnie, panie, wypale., 

raz na zawsze.. Mięso dziś, pa- 
nie rostrzyga o wszystkiem. 

o 

Opowiadanie myśliwskie. 
Zapytywano go o przygody ło- 

wieckie. On przesunął ręką po 
czole i po chwili namysłu zaczął 
mówić: 

— Jedną z najtrudniejszych 
chwil przeżyłem raz w pampa- 
sach Ameryki południowej... 

— Napadł pana jaguar! 
— Nie, była to historya z ba- 

żantem....Fatalna historya! 
Całe towarzystwo wytężyło 

słuch. Podróżni opowiadał: 
— Puściłem się w drogę z jed- 

nym tylko murzynem. Zapasy na- 

•sze wprędce wyczerpały się, po- 
lowanie jednak dostarczało sma- 

cznej zwierzyny. Później zmieni- 

ło sic. Droga nasza przecinała w 

dalszym ciągu obszary kamieni- 
ste i nieurodzajne, zrzadka po- 
kryte wątłą roślinnością. W pu- 

styni tej zmarło wszelkie życie. 
Mimo najskrzętniejszych poszu~ 
kiwań» nudzie spotkać nie mo- 

żna było żadnego czworonoga, 

żadnego ptaka. 
Głód nam dokuczał srodze. I 

możecie sobie panowie wyobrazić 
moją radość, gdy nagle z pod nóg 
wyrywa mi się wspaniały ptak. 
Strzeliłem. Spadł, jak czapka. 
Niestety był to bażant! 

— Jakto: niestety? 
Podróżnik obejrzał się z niekła- 

manem oburzeniem. 
— Mówię: niestety! bo przecież 

wia'domo panu zapewne, iż mięso 
bażanta staje się kruchem dopie- 
ro po kilku dniach, że przed zje- 
dzeniem musi dłuższy czas leżeć 

w ziemi. Zjeść bażanta świeżo 

zabitego byłoby barbarzyństwem, 
ja zaś, panie, należę do narodu 

cywilizowanego. 
— Więc cóż pan zrobił? 
— Zakopałem bażanta w zie- 

mię. Minął jeden dzień, minął 
drugi. Murzynowi kiszki tak trze- 

szczały, że spać mi w nocy prze- 
szkadzał. Ja czułem, że zbliża się 

już gorączka głodowa, że lada 

chwila ogarnie mię rozpacz, mo- 

że szaleństwo. Wówczas zdecy- 
dowałem się na krok stanowczy. 

— Odkopał pan bażanta? 
— Nie. Zjadłem murzyna. 

KS. JAN BALSEWICZ 

poleca Tonik KOBOLO jaka jedynie 
najskuteczniejsze lekarstwo na choro, 

by powstało z zaziębienia, jak: katar 

żołądka, choroby płuc, nerek, zatwar- 
dzenie, brak apetytu, niestrawność; 
usuwa stanowczo wszelkie choroby po 

wstałe z nieczystej krwi, ponieważ ta- 

kowa gruntownie odświeża i pomna* 
ża, daje swobodny umysł, chęć 1 siłę 
do pracy. Butelka tego lekarstwa ko- 

eztuje $1.00, .a .nabyć je można we 

wszystkich aptekach, lub u Kobolo 
Tonie Medicine Co. 826 Milwaukee 
ave. Chicago, 111. 
COAL CENTER, PA.-Szan. Panie J. L. 8mlth, 

Pańskie lekarstwo Kobolo znacznie ulżyło rai m 

chorobie, ale Ju2 mi aU kończy. Proszą o przy 
elanie mi jeszcze za $5.00 tego samego lekarstwa 
Kobolo Tonłc, na co posyłam "monejr order", 
Z oazf*Mnaiem, J. BłaUwke, Box 1& 

jest rezultatem właściwego wyrobu. Aby 
być pewnym że kawa najlepsza ożywajcie 

Prawdziwy Franek 
słynny Dodatek do Kawy. Polepsza zapach i smak tego na- 

poju. Neutralizuje szkodliwe części kawy, tak źe niema złych 
efektów po wypiciu kawy. Jest także o wiele tańszy. 

Wielu ludzi nlewle że Prawdziwy Franek 

Dodatek można kupić w tym kraju. Sprzeda- 
wany jest przez wszystkich pierwszorzędnych 
groserników. Patrzcie aby na każdej paczce 
był nasz sławny znaczek: młynek do kawy 1 

ełowo "Franek". 

HEINRICH FRANCE SOHNE & CO. 
Amerjkatfska Filia—Flnskin?, New Tork. 

fRAHCK 
*• 

^SłŚW. JAŃSKIE KROPLE^k^ 
6tnno»vią środek lekarski przymiotów wprost zadziwiających 
1 zaiste godne są tej przezacnej nazwy. 

Te Krople £lw. Jańskie zostały w wiele tysiącznych wypadkach ciężkich cho- 

rób jak cholera, kolki, kurcze żołądka, dysenterya i biegunka, wypróbowane 
i zastosoAnno i wytrzymały próby te z najchwalebniejazymi skutkami. Krople 
te przynoszą najpewniejszą pomoc w napadach ckliwoścl, bólu żołądka, odbija- 
nie eię 1 sp!.eszną ulgę na ból głowy, bicie serca, zawrót, omdlenia lub nerwo- 

wość. Są one cennym środkiem na słabość żołądka i letnią chorobą u dzieci 
1 na kurczo podczas ząbkowania. 

Kroplo te zasługują na to, aby trzymano je w każdym domu, w każdej fami- 

lii, aby każdej chwili w potrzebie były pod ręką, bo są one znakomitem lekar- 

stwem. Pytajcie s1q o nie w aptece, albo też piuzcie wprost do 

Dr. H. C. Lemkfi Medioine Co„ 118ti!'^^I^c^-?cCAGQ- 

OTTO GEORGI, róg 47mej ul. 1 Ashiand Ave. 

Lekcjo 
Dnrmo! 

Niemiecki* koncertyny — 

od 816.00 i wyżej. 
Rozmaite plerwłierx$4n» 
utwory na kuaeertjatt 
Harmoniki z 10 klu> Cl AA 
czarni za flefw 

Ogromny wybór skrzypcbtc i acrun. 

Rtpirujtmy wtttlkt* Intlrumanła. 
JBitrztmy ttare inttrurnenta w tamianf. 

Skład filialny:- 437 MILWAUKEE ATE, 

Kolegium Św. Stanisława K. 
W CHICAGO, ILL. 

Nowy rok szkolny w Kolegium 
Św. Stanisława Kostki rozpoczy* 

Da się dnia 8-go Września, b. r. 

O katalog lub o bliższe informacje zgłosić się nale- 

ży do niżej podpisanego 

KS.J. KOSIŃSKI, C. R., 
W. Diyision & Holt Sts. CHICAGO, ILL. 

ARCZYK J 

1068=1010 N. Wood Ulica, 
Kontraktor Cementowy. 

Telefon Monrop 242*. 

CHICAGO, 1LL. 

Wykonuje wszelki© robo- 
ty ce me lito we i MCln<Jer 
Filllngs". Także doata- 
wia węgle l drzewo. 

M. IDZIKOWSKI, 
784 Milwaukee Ave. 

Pierwszorzędny 
Zakład 

Krawiecki. 
Zaopatrzony znacznym zapasem jak najświeższych, pajmodalejazych wiosennych materji, WJ- 
konuje wszelkie ubrania mązkle najdokładniej. 

Ceny bardzo przystępne.—Wykończenie nadzwyczaj staranne. 

Polski zakład daje 
najlepszą gwaran- 
cyę dobrego 1 
trwałego wykoń- 

czenia prao artystycznie bo ma 27 lat 
praktyki w tym interesie. Najnowszy 
styl we wszelkich wyborach teraz za- 

stosowany. Dwie obszerne galerye to 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 

różniają nasz interes od wszystkich in- 
nych zakładów, prędkiem fotografowa- 
niem w natłoku dni świątecznych i we- 

selnych. Ceny i 
dodatki są te sa- 

me co w innych 
małyoh rakła- 
daoh. 

FOTOGRAFIE! 

NIKLAS & GO., 
589 Milwaukee At. 

^ ZAWIADOMIENIE, p55 
Mam zaszczyt zawiadomić moich 

znajomych i przyjaciół £• przepro- 
wadziłam się z Fay ul. na Milwaukee 
Ave. pod numer 490. 

Jestem gotowa na usługi moich 
rodaczek we dnie i w nocy. 

Mam pokoje do odbycia ałabolcL 

ROZALIA OSSOWSKA 
Als,u«ai«rli.» 

499 Milwaukee Arenne* 


