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KALENDARZYK. 

Jutro, 13 czerwca: św. Antoniego 

s Padwy. 

RUCH PAROWCÓW, 
PRZYBYŁY: Nowy York; S*nf 

Anna, Campanello. Neapol: S ta 01 pa- 

lia. Havre: La Lorraine, La Tou- 

raine. Londyn: Aiaunia. Liverpool: 
ALsatian. gueenetown: Cymric. Fiah- 

fluard: Carmania. Boston: Arabie. 

Moitke. Montreal: Sicilian. 

ODESZŁY: Nowy York: Saxonta, 

Adrlatk, Hellig Olav, Pretoria, Athi- 

rtai. Libawa: Car. Genua: Caserta. 

Almeira: Venezia. Southampton: A- 

merlca, Ascanla. Yokohama: Virgi- 
nia. Hongkong: Empress of Asia. 

Queenstewn: Merion, Olympic. Li- 

verpool: CeKłc. 

UWAGI. 
Szaleńcy, czy chorzy? 

t ł. > 

Mówią, że najszczęśliwszym 
pomiędzy szaleńcami jest ten, 

którego waryactwo objawia się 
śmiechem. Wszystko bowiem 

przedstawia mu się w wesołem, 
do śmiechu pobudzającem o- 

, świetleniu ; nie doznaje zmar- 

twień, nie ma kłopotów; nie zna 
trwogi lub niepokoju, nie odczu- 
wa nawet i fizyc|Qego bolu: 

wszystko to, co boleśnie nań od- 

działywać powinno, tylko do 

śmiechu go pobudza i w tym o- 

błędzie swoim szczęśliwym się 
czuje... 
Znamy jednak ludzi nie-sza- 

leńców, którzy pod tym wzglę- 
dem jak szaleńcy się zachowują. 
Jedni z nich, — jak „Bajazzo",— 
muszą śmiać się dla chleba, kiedy 
im serce się krwawi; inni ze źle 

zrozumianej dumy usiłują wobec 
świata układać do uśmiechu 

twarz mimowoli bólem wykrzy- 
wioną ; jeszcze inni cierpią na ro- 

dzaj nerwowej coroby, która nie- 
tylko w wybuchach -spazmatycz- 
nego śmiechu się objawia, ale 

nawet stale i ustawicznie zmusza 

ich wesołością i śmiechem obja- 
wiać uczucia choćby najboleśniej- 
sze. 

Tacy jednak podwójnie zasłu- 
gują na nasze współczucie ; zdwo- 

joną litość wzbudzają... 
+ 

Choroby, dolegliwości, niedo- 

magania jednostek niekiedy ob- 

jawiają się u gromad ludzi, u 

mas, u narodów lub przynaj- 
mniej pewnych ich części. 

Zdaje się, że epidemia śmiechu 
i wesołości dotknęła nasze tutej- 
sze społeczeństwo... 

+ 

Waryatami... może nie jeste- 
śmy jeszcze, a zatem choroba to. 
Choroba podwójnie litość wzbu- 
dzająca. Czy uleczalna? Prót>uj- 
m y odkryć jej zarazek : jeżeli go 

się uda usunąć, zniszczyć, uczy- 

nić nieszkodliwym, to może z 

niej się wreszcie uleczymy. 
Zastanówmy się nad tem, a 

znajdziemy go. Pomyślmy tro- 

chę, a odkryjemy jego nazwę. Bo 

nazwę tę, wywołującą skurcz cho- 

robliwego śmiechu u nas od nie- 

jakiego czasu, znamy wszyscy. 

Jest nią — „oryentacya"... 
+ 

Od roku przeszło, zajęci najpo- 
ważnwjszemi zagadnieniami cały 

nasz naród najżywiej obchodzą- 

cemu, staliśmy się nerwowymi, 
popadliśmy w nerwową chorobę, 
która w ostatnich zwłaszcza cza- 

sach doszła do kulminacyjnego 
punktu. Zatrważające są jej ob- 

jawy w dniach ostatnich. Ktokol- 
wiek z zarazkiem „oryentacyi" 
miał do czynienia, a szczególnie 
dziennikarze, zmuszeni ekspery- 
mentować tak niebezpiecznymi 
tworami, przestał myśleć trzeźwo, 
zimno i rozumnie, odpowiednio 
do zagadnień o które chodzi, 

śmieje się, drwi, kpi nawet z nie- 
jednego, co mu bardzo drogie i 

bardzo święte, chociaż śmiech ten 

podwójny mvi ból sprawia. 
Weźmy do ręki wczorajsze 

dzienniki tutejsze, chciwie roz- 

chwytywane z powodu że ważne 

przyniosły nowości, a o ile jesz- 
cze nie staliśmy się nieuleczalny- 
mi, przerazi nas wyzierający z 

różnych ich szpalt jakiś dziki 

śmiech niezrozumiały, chorobli- 

wy. Dziś, jak się zdaje, powtórzy 
się tosamo._.. 

+ 

Panowie cenzor i wicecenzor 

Z. X. P. powróciwszy z Europy, 
dokąd jechali po nowy okaz „o- 
ryentacyi", przywieźli ją i przed- 
stawili zarządowi Związku. Nie- 

spodzianek tam wiele niema: 

Chyba tylko dla naiwnych nie- 

spodzianką jest, że to, co przy- 
wieźli ci panowie, to zamiast o- 

ryentacyi, dezoryentacya kom- 

pletna, to — nierozwiązalna kwa- 
dratura koła. Chyba tylko naiw- 
ni nie spostrzegą, uparci spo- 
strzedz nie zechcą, że chcąc wyjść 
z błędnego koła, w którem pewne 
sfery tutejsze w ciągu ostatnich 

12 miesięcy się obracały, należa- 

łoby poprostu dosłownie takie za- 

jąć stanowisko, jakie od czerwca 

zeszłego roku zajęła P. R. N. 
Ale nie pozwala na to upór, nie 

pozwala duma fałszywie zrozu- 

miana, nie pozwalają osobiste 

rozmaite słabostki. A zatem 

śmiechem się to pokrywa. Śmie- 
chem idyotycznym. Śmiechem,, 
kpinami, drwinami, szyderstwem. 

Szydzą więc w socyalistycznem 
piśmie uparte resztki zwolenni- 

ków krakowskiej K. S. S. X. i 

zbankrutowanego tutejszego K. 

O. X. Szydzą w idyotyczny spo- 
sób na 7 szpaltach z całego spra- 
wozdania wysłanników do Euro- 

py. Szydzą jednak także organ i 

pół-organ skonfundowanych po- 

szukiwaczy oryentacyi — a szy- 
dzą i kpią dalej nietylko z daw- 

nych sojuszników, ale także z 

Polskiej Rady Xarodowej, pomi- 
mo, że dzisiaj jej program dalsze- 

go gromadzenia skarbu narodo- 

wego, ale zatrzymywania go w 

tym kraju pod własnym nadzo- 

rem, anektują i jako swój „zupeł- 
nie nowy" ogłaszają. Wierszem i 

prozą,ohydną zabawkę przekręca- 
nia wyrazu „Rady" na „Zdradę" 

dalej prowadzą; konfuzyę swą 

pokrywają idyotyczny m śmie- 

chem i wykpiwaniem „moskalo- 
•filstwa" lub „ugodowej polityki" 
tych, którzy uroczyście na pierw- 
szem miejscu swych politycznych 
przekonań i przysiąg swoich u- 

rzędników postawili dążenie do 

niepodległości Polski i wyrzecze- 
nie się wszelkich sojuszów z 

wrogami Ojczyzny. Śmieją się, 
kpią i szydzą wzajemnie ze siebie 
i z innych, pląsając wokoło swo- 

jej kwadratury koła każdemu nie- 

zrozumiałej. 
4* 

Myśmy śmiać-się przestali. O- 

garnięci chwilowo ogólną epide- 
mią, podaliśmy kilka rycin „we- 
sołych" odnoszących się do po- 

szukiwaczy oryeniacyi; od czasu 
do czasu na szyderstwa i kpiny 
odpowiadaliśmy w sposób pra- 

wie podobny. 
Aie także i gorzki ten śmiech 

zastyga nam dzisiaj na ustach. 

Chodzi o rzeczy zbyt poważne. 
Być może, że u kogoś nowy to 

wybuch śmiechu wywoła, ale o- 

gół zdrowo myślący przecież 
przyjdzie do przekonania, że ten 
ktoś, to albo choiy, — albo zły. 

* 

Zapowiedziane szczegółowe 
sprawozdanie pp.Karabasza i Ra- 

koczego z zajęciem odczytywać 
będziemy i może od czasu do cza- 

su będziemy uważali za stosowne 

podawać o tem wzmianki. Dzi- 

siaj przytaczamy za innemi pis- 
mami następujące ustępy z tym 
czasowego sprawozdania tych pa- 
nów : 

„Wysłani przez Was do Ojczy- 
zny, aby na miejscu zbadać dzia- 
łalność Komisyi Tymczasowej, 

staraliśmy się spełniać nasz obo- 

wiązek jak najsumienniej, infor- 

mując się u ludzi wszelkich od- 
cieni politycznych, ludzi zajmują- 
cych w życiu publicznem najroz- 
maitsze stanowiska, jak : profeso- 
rów uniwersytetów, ministrów, 

byłych ministrów Polaków, bis- 

kupów, księży, posłów do Rady 
państwa, posłów do Sejmów kra- 

jowych z najrozmaitszych stron- 
nictw, obywateli ziemskich, mie- 

szczan, chłopów, publicystów 
najrozmaitszych przekonań, woj- 
skowych Polaków itd. 

„Przyznajemy otwarcie, że Ko- 

misya Tymczasowa w pierw- 
szych początkach i w pierwotnym 
składzie zdziałała wiele dobrego. 
'Powstała ona w chwili ogólnego 
naprężenia politycznego i ogól- 
nego zapału narodowego. Umiała 

się oryentować w sytuacyi dość 

bystro i śmiało postawiła najważ- 
niejszą sprawę: pogotowia mili- 

tarnego, jako postulat narodowy, 
uznany dziś przez szerszy ogół 
polski. 
„W tem tkwi największa, lecz 

bodaj czy nie jedyna zasługa Ko- 

misyi Tymczasowej. Niestety, 
tak pięknie rozpoczętego dzieła 

nie prowadzi . T. w obecnym 
swym składzie dalej ku pożytko- 
wi kraju i narodu, lecz je paczy 
i wykoszlawia. Dziś nawet ludzie, 

którzy do niedawna jeszcze byli 
zwolennikami tejże Komisyi, u- 

ważają ją za ekspozyturę rządu 

austryackiego, a tem samem pru- 
skiego. 

,yXa podstawie tego, cośmy o- 
sobiście w kraju widzieli i na 

podstawie zebranego materyału 
przyszliśmy do przekonania, iż 

nam obecnej Komisyi Tymczaso- 

wej stanowczo popierać nie nale- 

ży, a to z następujących przy- 

v. i* V AA · 

„K. T. nie posiada obecnie w 

swym składzie dostatecznej licz- 

by ludzi budzących ogólne zaufa- 
nie ogółu, a natomiast do składu 

tejże należą ludzie albo nieznani 

ogółowi, albo ludzie, którzy nie 

zyskali zaufania z pracy w poli- 
tyce narodowej, z którego to po- 
wodu . T. nie może mieć preten- 

syi do reprezentowania znacznej 
części społeczeństwa i patryoty- 

cznych partyi politycznych. 
,yK. T. utrudniała i utrudnia 

przystęp do składu swego innym 
organizacyom, tak wojskowym, 
jakoteż politycznym. 

„K. T. była i jest faworyzowa- 

ną bez zastrzeżeń przez rząd au- 

stryacki (zaborczy), nie mając 
żadnej gwarancyi dla Polski za 

ofiarę krwi i mienia, jaką dla Au- 

stryi ponieść byśmy musieli. 

„K. T. wydała mylne sprawoz- 
danie z wydatków, powiększając 
sumę na niektóre zakupna. 

„K. T. wydaje większe sumy 

pieniędzy na dość wysokie pen- 
sye i wyjazdy, niż na karabiny i 

amunicyę. 

„Fundusze . T. spoczywają w 

rękach tylko dwóch ludzi i są one 

na ich wyłączne imię ulokowane 
w bankach, a ludzie ci nie stoją a- 

ni pod żadną gwarancyą majątko- 
wą, ani jakichkolwiek instytucyi 
finansowo poważnych." 

Helenowo. 

„Dziennik Chicagoski" można 

nabyć w następujących miej- 
scach : ·. 

KŁODZIŃSKI 2142 Walton str. 

Kramer, Chicago ave i Robey, 
Kusek, 2442 Augusta ul 

Levinson, 2114 Augusta ul. 

Oison, 2U3 W. Chicago ave. 

i na narożnikach Chicago i 

Western aves., i Division i Robey 
ul 

Następujący agenci utrzymują 
„DZIENNIK CHICAGOSKI": 

Janecek, 2738 Bosworth ul., 
Kistner, 1453 Fullerton ave., 

na narożniku Fulerton and South- 

port aves., Clybourn i Fullerton 

SZYFKARTY 
po cenach kompanicz· 
nych, kupić można u 

ROZANSKIEGO, 877 
Milwaukee ave., który 
prowadzi największą 
aptekę polską na Mil- 
waukee ave., róg Ra- 
cine avenue (dawniej 
Center ave.). 

Z YONKERS, . Y. 
9 

' 

( Korespondencja). 
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r., pozostanie w miłej pamięci u swo- 
ich i obcych z powodu wymarszu i 

obchodu urządzonego na cześć pole- 

głych w wojnie domowej tudzież 

na uczczenie pamięci bohatera dwóch 

światów Tadeusza Kościuszki. Z ra- 

na zdawało się, że dla rzęsistego de- 

szczu i zachmurzonego całkiem nie- 

ba, że z tego obchodu nic nie będzie; 

lecz krótko po ósmej, zaczęło się roz- 

jaśniać. W niedługim potem czasie 

już nasza drużyna stała przed koś- 

ciołem gotowa do rozpoczęcia pro- 

gramu uroczystości. 
Do pomnika miejskiego przy War- 

burton ave., wymaszerowały stad 

następujące Towarzystwa: Tow. Pol- 
skich Strzelców ze swoja muzyka na 

czele: za nimi szedł oddział chłop- 

ców i dziewcząt ze szkoły św. Kazi- 

mierza; nastąpiło Tow. św. Kazimie- 

rza, orkiestra im. Paderewskiego, 

Towarzystwa: Czwartej Bateryi Pol- 

skiej Artyleryi, Polskich Ułanów i 

Husarów. Oddzielnie pośpieszali za 

nimi członkowie Towarzystwa Gwia- 

zdy Wolności. 

Po uczczeniu pamięci poległych w 

wojnie domowej, przy pomniku miej- 

skim, gdzie dziewczynki szkolne w 

imieniu złączonych towarzystw pol- 

skich złożyły wcale okazały wieniec, 

zaczął się pochód prawie wszystkich 
towarzystw tam zebranych, do pol- 

skiego pomnika przed szkoła św. 

Kazimierza przy Nepperhan ave.; du 

marszu towarzyszyły im cztery ka- 

pele. Pochód prowadziła policya kon- 
na. Na czele postępował pan Tomp- 

kins, generalny marszałek, za nim 

byli żołnierze stanowej milicyi, po- 

tem oddział skautów. Weterani z 

fojny romowej w liczbie około 2t>, 

mimo podeszłego wieku, dotrzymali 

im kroku w dość żwawym szeregu. 

Po niektórych innych stowarzysze- 

niach amerykańskich, maszerowali 

nasi dzielni Litwini. Koniec tworzy- 

ły towarzystwa polskie wedle po- 

rządku wyżej podanego. 
- 

Każde towarzystwo wystąpiło w 

swych odznakach lub uniformach; 

niektóre z nich miały po 2 chorąg- 

wie: amerykańska 1 towarzyska· 

Wszyscy zrozumieli ważność chwili 

i dlatego maszerowali z godnością», 

zasługującą na pochwalę. Marszał- 

kiem polskiej dywizyi był p. F. Tu- 

rek, który chlubnie wywiązał się ze 

swego zadania. Adjutantem general- 

nego marszałka był p. H. Jaworski. 

Na przybycie pochodu czekały przy 
naszym pomniku dzieci szkolne i 

Towarzystwo Młodzieży. Dziatwa 

szkolna pod dyrekcya swego ks. pro- 

ooszcza skrócala sobie czas czekania 
ii 

śpiewaniem angielskich i polskich 
pieśni narodowych, co niezmiernie 

podobało się licznie zgromadzonej 
tam publiczności. Strój dzieci z cho- 

rągiewkami w ręku zwrócił na nie 

baczną uwagę wszystkich obecnych. 

Byli tam Krakowiacy 1 Krakowianki 

jakby ze etron ojczystych: reszta by- 
ła w odświętnych letnich ubraniach. 

Przybyłym towarzystwom wskazy- 
wał miejsce wokoło pomnika p. K. 

Zygarłowski, co wymagało sporo tak- 

tu i przytomności umysłu. Wreszcie 

nadeszła chwila rozpoczęcia progra- 
mu obchodu przy polskim pomniku. 
Zaczęły go dzieci odśpiewaniem an- 

gielskiej pleśni: „O Beautiful" po- 

czem z werwą zadeklamował wiersz 

okolicznościowy uczeń piątej klasy. 

A. Macior. Znów nastąpił śpiew: „My 

Country". Po złożeniu wieńców u 

etóp pomnika przez weteranów, 

przez Tow. Młodzieży i przez dzieci 

szkolne w imieniu złączonych towa- 

rzystw polskich zagrzmiała potrójna 
salwa karabinowa Strzelców. Pan 

Mitchell, sekretarz weteranów, w 

krótkich, ale serdecznych słowach, 

przemówił do wszyetkich: pochwalili 
on Polaków za ich udział wzorowy 

w tej uroczystości. Teraz zagrała or- 

kiestra weteranów, hymn amerykań- 

ski: ,,Star Spangled Banner", śpie- 

wany #przez dziatwę szkolną. Pod- 

czas tego znowu trzykrotnie wystrze- 

lili Strzelcy. Ks. Dr. J. Dworzak w 

swej przemowie angielskiej i polskiej 
dziękował wszystkie? obecnym za ich 

patryotyczne uczucia, stwierdzone 

przeważnie czynem. Uczmy się jedni 
od drugich łączności w dobrej spra- 
wie, bo w tej łączności jest siła. Tak 

i dla nas nastąpi kiedyś chwila o- 

trzymania samorządu dla naszego 

nieszczęśliwego kraju, jaka tymi 
dniami Z&błysła dla Irlandyi. Nare- 

szcie orkiestra polska odegrała dro- 

gą każdemu sercu polskiemu pieśń: 

„Etaże coś Polskę"! w czem jej śpie- 
wem dopomagali wszyscy rodacy tak 

młodzi, jak starzy. 

Szczere uznanie i podziękowanie 

należy się naszym Wiel. Siostrom C. 

R., ktćre tak znakomicie przygoto- 

wały naszą dziatwę szkolną do tego 

obchodu. 

Jeden z obecnych. 

Ta apteka sprzedaje zadziwia- 

jące "VAL DONA" lekarstwa 
i artykuły toaletowe 

Słynne "VAL DONA" znane 
lekarstwa 1 artr· 

kuły toaleto ve h% nn/leps/.e jakie 
kiedykolwiek 

zdołano wyrobić. Otr/vmnjecifl 
wartość Swych 

pienidzv. Jest przeszło300 
rzeczy. "Val Donn" 

tunik do włosów, lekarstwo na niestrawność, 

rcumatrzm. f»yrop na kaszel. 
tonlk na nerwy, 

Uniment. lelarstwo na katar.chorobę nerek, 
na 

rozwolnienie. Pjroxide ICrem. 
Talcum proszek, 

v*\śmionite perfumy. itd. VVs »>,stko gwaranto- 
wane albo zwrócimy pleni^die z uśmiechem 

"VAL DONA" Apteka 
Apteka Xelowekiego 

1053 Milwaukee Ave,, Chicago. 

wt W 

$4 
I 

Czarne 
• 

i 

ceglaste DU miczyzn I 

0-G „Colonial" 
(Krótkie więzy) 

k ®3 
'' 0-G składy obuwia 

cieszą sinajwikszym 
interesem w Chicago. 

Nasz skład na Milwaukee 

Dam xSfc* Avenue jest najnowoczesniej 
szym składem poza State 

u- 

licą, ma najkompletniejszy 
zapas trzewików i najlepszy 

wybór wielkości dla mężczyzn i dam tylko, po 

$3, S3.50, $<4 i SS 

Fr. Jarnowiki i Jan Swierod, polać 7 iprzedawacze w składzie na Milwankee Avenue. 

O'CONNOR & GOLDBERG 
( O—G Składów) 

205 SOUTH STATE ULICA 116 SOUTH CLARK ULICA 

23 EAST MADISON ULICA || 125.** MILWAUKEE AV. 
120 W. Van Buren ul., przy La Salle (nowy skład dla mężczyzn) 

DOKTOR A.LITVIN 
O fia i mienkanl« 

835 Milwaukee aye., róg Elston ave. 

Koszt jest 
bardzo mały. 
$1 za lecze- 
nie z medy- 
cyna włącz. 

Leczy choroby mężczyzn, dam 
i dzieci właenemi medycynami 
Zwraca specyalną uwagę na wszelkie 

chroniczne choroby 
Godziny ofleowel Od 9 rano do 9 wieczo- 

rem każdego dnia. We czwartki popołudniu 
wyłącznie leczy ckoroby kobiece. 

Telefon Mouroe 5734 

Odwiedza pa 
cyentów we 

dnie i w nocy 

Każdego cza- 
su gdy zażąd. 

Trtlefoa IKA 
' 

1 

I M. F. DERENGOWSKI 
f PRZEDS1ĘB10ICA rOCRZEBOWT 

Uriądz* okazale pogrubr tanim koaitem. Tan1f0 
alt kompanie Trustowe. Zarazea w/aajnaje po·» 

k ty na wesela, chrzcin/ itd. 

622 NortH Carpentar «kilo·, 
l BUeko Front ulicy. 
w Hapraeciwko plebanii kociota iw. 1—ą Cutąn 

BL1 

I 
Oszczędzicie §10 na Waszem Ubraniu u SuffrinaS 

HART SCHAFFNER & MARX 
$25 Ubrania u Suffrina za 815 I 

Wielka większość mężczyzn i młodzieńców, płacą dzisiaj 
$15 za ich ubrania. Czuliśmy ciągle, że ci mężczyżni ma- 

ją prawo do lepszych ubrań, za ich $15, jakie inne składy dają 
im. Po- 

stanowiliśmy polepszyć te wartości. Wolno i pewno, krok za krokiem, 
" " · - t > 1 /T\Ą 1. 1_ 

uczyniliśmy to, aż dopięliśmy KlimaKsu w wariosciacii 

ubraniowych; mianowicie Hart Schaffner & Marx zwy- 
kłe $25 ubrania, u Suffrina możecie kupić za $15. Bez- 

wątpienia znajdziecie inne składy, które chcą uwieść was, zazdraszczając 
nam 

naszego sukcesu, dziwnemi cenami i dziwną mową. Spróbujcie, tfi ^ 
lec z czy jest jeszcze jaki inny skład dzisiaj w Chicago który chce, 9 

albo może sprzedać wam Hart Schaffner & Marx ubranie za ... . 

Suffrina $20 Ubrania 
Te śliczne importowane wełny, które sprze- 

dajemy po $20, robią wielki rozruch między 
mężczyznami, którzy oceniają dobre ubrania. 
Zadziwiające odcienie w siwym, brunatnym 
i modrym wyrobie belgijskim, niemieckim, 
szkockim i angielskim. Wszystkie się od- 

znaczają i chcemy aby wszyscy mężczyzny 
zobaczyli je u Suffrina 
po 

Suffrina Ubrania po $25 
Mamy długoletnią reputacyę sprzedawa- 

nia najlepszych ubrań na Milwaukee Ave. 

Męzczyżni którzy wymagają najlepszych ma- 

teryi i krawieczyzny w ich ubraniach, znaj- 

dą to u Suffrina. Przekona :ie się w tych 
dniach, że ubrania jakie my sprzedajemy po 

$25 inni dobrzy krawcy po $50 i ET 

wyżej. U Suffrina 

Chłopięce piękne ubrania do pierwszej Komunii 
Takich modrych serżów nie znajdziecie w żadnych innych składach 

w Chicago, jak te piękne 

tkaniny u Suffrina, od $5 do $10. Jeżeli chcecie aby wasz chłopiec wyginał elegancko w dniu 

pierwszej jego Komunii, to pochwalicie ubrania cośmy 
z wielkim trudem dla niego zebrali właś- 

nie na taką uroczystość. 

DARMO Gwarantowany zegarek z każdem ubraniem l/nl\luv do pierwszej Komunii 

Suffrina 
słomianki 

najlepsze 
w mieście 

hica$o*s flreąłesj^ Sothin$ [louse 

za CLOTH//VQ TRUST 

$2 Milwaukee Ave & Division St 

Suffrina 
słomianki 

najlepsze 
w mieście 

za 

$2 
- '· "· " 


