
Suknia jasna, peleryna w ciemnejszym kolorze 

przytrzymana wstążkami. 

POGADANKA. 

(OGÓLNA HARMONIA.) 

Prawa ^harmonii" nie odnoszą 

się tylko do muzykalnych tonów, 
obejmują one tak wszystkie ro- 

dzaje sztuki jak i życie. W* cud- 

nej przez Boga stworzonej natu- 

rze. podziwiamy harmonię tak w 

najinniejSzem jak największem 
dziele Stwórcy! Kryje się ona tak 

w każdym atomie obserwowa- 

nym przez szkła i mikroskopy, 
jak i w regionach niezmierzo- 

nych obszarów światowych. Każ- 

('y liść na drzewie, najmniejszy 
kwiatek, piękność krajobrazu, 
wieczorne niebo zasiane gwiaz- 
dami, wszystko przedstawia się 
nam w dziwnej harmonii barw, 

form i wielkiej zgodności, któ- 

rych prawa Stwórca świata tem 

samem określił. Harmonijne to- 

ny słyszymy w szumie wiatru a 
nawet w szalejącej burzy, sły- 

szymy je w szmerze strumyka i 

w kotłowaniu morskich fal, sły- 
ezymy je rano z przebudzaniem 
się natury w śpiewie ptaków i wie 
czorem z nadchodzącym spoko- 

jem, nasze uszy muszą tylko u 
mieć słyszeć i rozumieć tę cud- 

ną nie milknącą nigdy muzykę. 
Harmonijnie leż ukształtowa- 

ni i utworzeni jesteśmy my lu- 

dzie. pozwolonem nam jest żyć 
w ciągłej harmonii z sobą i z 

J—-mm iwiiłem ratvm \ 1 r- 

stetay jednak wogólną przez Bo- 

ga ułożoną harmonię, wpadają 

iysharmonijne akordy, ręką ludz- 

ką — wybijane! 
Tak, ludzie! istoty na wzór i 

podobieństwo najwyższej Isto- 

ty stworzone, którym dano wszy 

stko, bo rozum i wolę podtrzymy 
wania i upiększania harmonij- 

nych śpiewów natury, oni są 

dysonansem tego pięknego świa- 

ta, psują prześliczną orkiestrę 

natury, brzydkimi tonami zawiści 

zazdrości, kłótni, a jak obecnie, 

samo jasne słońce, stworzone dla 

rozjaśniania dusz i cieszenia o- 

czu, zaciemniają dymem dział, 

których strzały rozlewają krew 

broczącą po polach! 
Od czasu do czasu spotykamy 

w świecie jednostki — człowie- 

ka któremu wielka sztuka jest 

właściwą, urobienia ze siebie har- 

monijnej osobistości, które) 

wpływ z radością odczuwamy, a 

nawet zapragniemy być jej po- 

dobnymi. 
Najszczytniejszym przykładem 

harmonijnego zupełnego czło- 

wieka jest nam Chrystus, który 

tak bardzo pragnął usunąć wszel- 

kie dysonanse, tak wiele dał lu- 

dziom mocy i sposobności, na- 

śladowania Co! Naturalnie z 

Bogiem — Człowiekiem my 
sie 

pównać nie możemy, ale jednak, 
od nas samych zależy uzyskanie. 

wyrobienie sobie spokoju w duszy 
i udzielanie go innym, i od nas 

zależy, by być z Bogiem i ludź- 

mi w zgodzie. Prawdziwie har- 

monijnemi osobistościami nie sa 

nigdy istoty o naturach spokoj- 
nych a zimnych, pozornie tylko 
nienagannych, raczej ci, którzy 
dużo przeszli, przecierpieli, któ- 

rzy silnem, gorącem uczuciem ob- 

darzeni, silną wolą wywalczyli 
sobie spokój, ofiarując go lu- 

dziom nawet tym, przez których 
ciężko dotknięci zostali.... 

Róża o sobie. 

Czyście widzieli i cieszyli się 

kiedy widokiem różanego ogro- 

du w całej pełni jego rozkwitu i 

świetności? Znacie tę słodką woń 
tak łagodną a jednak odurzają- 
cą? Czy podziwiacie ien piękny 
królewski kwiat który ją rozta- 
cza? Jestem jednym z nich — 

jestem różą. Tam w ogrodzie 
ciepłe śliczne słońce powołało 
mie do życia. Łagodne promienie 
swoje posłało pomiędzy listki i 

— naraz usłyszałam śpiew pta- 
sząt dziękujących Bogu za to 

powietrze i słońce w których im 

bujać wolno. Byłam jeszcze pącz- 
kiem i wielką czułam ochotę 
wyjścia z mego gniazdka na 

świat, sprawdzenia tego wszyst- 
kiego o czera ptaszki śpiewały. 
Tymczasem patrzyłam z mej kry- 
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już siostry, były bardzo dumne i 

nie widziały mnie ukrytej między 
listkami. Bałam się bardzo, że- 

by mnie nie zerwano, tak jak wi- 
działam że to się dzieje z mojenii 
siostrami, które chociaż tak dum- 

, natychmiast po zerwaniu 

smutniały i główki opuszczały, 
szczególniej dzieci bałam się bar- 

dzo, odrywały listki z różyczek, 
rzucał)' je na ziemię, a ludzie 

deptali po nich: ach jak to boleć 
musiało! Nagle, zatrzepotało w 

powietrzu i śliczne stworzenie 

kołysząc się i wiewając skrzydeł- 
kami usiadło obok mnie na list- 

ku, pochyliłam się przestraszona. 
Ale śliczne stworzenie kołysze | 
się wesoło i mówi: „Nie bój się 

pączku różany, nic złego ci nie | 

uczynię. Jestem motylem, nazy- 
wam się „pawie oczko"; daj mii 

odrobinę twego pyłka i woni, 

gtiyż głodny jestem bardzo. Za- 

błądziłem lecąc z łączki, pozwól 
mi wypocząć przy sobie". 
Ze ślicznem słówkiem podzię- 

kowania odleciał motylek i wi- 

działam jak usiadł przy mojej 

dumnej zupełnie rozkwitłej sio- 

strze, szeptał jej tam coś, a ona 
z radości coraz czerwieńsza była, 
wreszcie zerwał się musnął mię 

jeszcze skrzydełkiem i powie- 
dział: „bądź zdrowa różyczko; 
lecę w las, tam chłodniej i przy- 

jemniej." — „I ja chciałabym 
" 

pójść z tobą do lasu'' — mówi- 

łam, ale on zaśmiał się niecnota, 
a ja posłałam tylko westchnie- 

nie za tym lekkoduchem. Nie 

słyszy on tego jednak, bo już fru- 

nął i usiadł na drugim końcu o* 

grodu przy białej lilijce; widzia- 
łam to dobrze z pomiędzy moich 

zielonych listków. Spuściłam 
smutno głowę. Kiedy ją podnio- 
słam, nie świeciło już słońce, 

czarne chmury pokryły niebo, 

wiatr szumi, grzmoty i pioruny 

biją a ja słyszę głos wołający: 
„chylcie głowy wy dumne stwo- 

rzenia, dziełem mojem jesteście, 1 

zmiażdżyć was mogę gdy mi się 
podoba!" Schyliłam się w poko- 
rze. Wreszcie ciepły deszcz o- 

rzeźwił mię i znowu słońce za- 

jaśniało. Cicho było wokoło, a 

kiedy spojrzałam, najpiękniejsze 
z moioh sióstr leżały więdniące w 

trawie. I to koniec piękności? 
czy i ze mną tak będzie? — my- 
ślałam. Wreszcie nadeszła noc, 

a z nią spokój. Tysiące gwiazd 

błyszczały na niebie. Mnie bar- 

dzo smutno było. W tem usły- 
szałam luby głosik: „Różyczko 
rozchyl twoje listki. Jestem „el- 

tik", duch nocny, udzielę ci sło- 

dyczy i zostanę z tobą do końca 

twego życia". Jakże miło słyszeć 
; takie słowa ! Będę miała towa- 

rzysza, z którym będę mogła cie- 

szyć się wszystkiemi pięknościa- 
mi świata. 

W tej letniej nocy stałam si? 

taką piękną rozkwitłą różą jak 
moje siostry które powiędły. 

Nagle usłyszałam głosik mego 

„elfa'r. „Różyczko — schyl się, 
królowa pszczół przychodzi 
by cię powitać, musisz jej dać co 

masz najlepszego, oto darowuję 
ci puharek pełen słodyczy, po- 

dziel się z nią z królową która 

z niej zrobi miód dla ludzi." Po- 

słusznie zrobiłam co mi rozkazał, 

a pszczółka brzęczała : „bądź 

zdrową różyczko, dziękuję ci, 

spieszno mi^ nie mam czasu". 

I znowu „elfik" mój mówił: 

„A teraz piękna różo, bo jestes 

nią, muszę cię przygotować na 

to, że się twój koniec zbliża, nie 

zwiędniesz tu jednak na krzacz- 

ku, musisz jeszcze jedną spełnić 

ofiarę. Boisz się ludzi? Masz ko- 

lec, broń się przed niemi, ale kie- 

dy zbliży się do ciebie blada 

smiitna, idzieweczka, poddaj się 

jej, nie pożałujesz tego. 
Ciężko dotknęły mię jego słę>- 

wa, zapach mój, słodycz, wszyst- 
ko oddałam światu, miałam sie- 

bie jeszcze ofiarować, cóż za to 

dostanę? Czyż nigdy mi już nie 

będzie wolno patrzeć na słońce? 

„Patrz różo'' — cichutko mówi 

elfik, — „oto zbliża się ta, która 

cię zabierze, bledziutką jest i 

smutną, ale w oczacH jej jasne 
światełka drgają — ona. cię nie 

zerwie dla pustoty, bądź pewną". 
Bardzo mię zabolało, bo oto by- 
łam oderwaną od tego co mi ży- 

cie dało, ostatniem spojrzeniem 
pożegnałam słońce i ptaszki i 

zielone krzaczki, schyliłam gło- 

wę i nic już nie czułam. W tern 

ciepły oddech mię przebudził, o- 

tworzyłam oczy; cicho i pusto 
— 

wydawało mi się ; gdzież mię mój 
los zaprowadził? „Nie smuć -się 

różyczko" — odezwał się głosik 
Tiego dobrego ducha, który mnie 

nie opuścił, zrobię zatem wszy- 
stko, czego odemnie zażąda. 1 

tak mówił dalej : „Patrz, oto spo- 

żywasz na piersiach ranionego 
:horego bohatera, który oddał 

krew swą za ojczyznę, jesteś mu 

powitaniem ; zapach twój orzeź- 
wia go, ciepły promień który jak 
słońce cie grzeje, pada z jego 

szczęśliwych oczu patrzących z 

wdzięcznością na wtoją piękność. 
Ciesz się z twego losu, który cię 

wybrał byś była koicielką bolu 

jego i zwiastowała mu — lepszą 

przyszłość". I z tem przeświad- 
czeniem oddaję chętnie, z ostat- 

niem tchnieniem woni, życie mo- 

je.... 

List z Paryża. 

I w czasie kiedy w kąpielach, 
i na brzcgach morza, prowadzi- 

my na spacer wszystkie te pięk- 
ne rzeczy, którcmi nas moda 

ob- 

darzyła w lecie, w wielkich war- 

sztatach mody przygotowują się 

mody jesienne. Już nawet w słyn 

nych międzynarodowych miej- 
scach kuracyjnych i drogich let- 

niskach leży część nowych tych 

arcydzieł za oknami wystawowe- 
mi, których oglądanie i studyo- 

wanie. jest dla żeńskiego rodza- 

ju gości kąpielowych, najważ- 

szą czynnością w dniu. A już je- 
żeli się nowe mody raz zobaczy, 

pragnie się je posiadać, natural- 

nie i nosić. I «tak dzieje się, że 

nie zważając ani na pory roku, 

ani na tropikalne gorąco, nosi się 

toalety zimowe. Zimowy kape- 
lusz w lecie, jest we wszystkich 
eleganckich miejscach kuracyj- 

nych nie rządkiem zjawiskiem, 
który tak jak i długowłose, fu- 
tru już dla samego kontrastu, na 

białych sukniach „uroczo" wy- 
gląda. I tak widzimy nad prze- 
zroczystym tiulem lub lekką kre- 

pą czarne aksamitne kapelusze na 

ciemnych i jasnych głowach. 
— 

Kupcy handlujący wszelkiego ro- 

dzaju garniturami z piór radują 
się i śmieją; gdyż większe w tym 
roku kapelusze będą wymagały 
większych przybrań, i pomimo 
wydanego zakazu zabijania rzad- 
kich okazów ptaków, nie braknie 
ich nigdy na modnem targowi- 
sku. I — niestety, „czułych serc" 

damy, przenoszą również „zaka- 

zany" owoc ponad dozwolony. 
Zimowe kapelusze wprost prze- 

ładowane są piórami, dla odmia- 

ny jednak, zupełnie odmiennie 

jak dotychczas — upiętemi. Przy 

wygórowanych cenach najmniej- 
szy nawet okaz pióra ma swoje 
znaczenie i wartość. Widzimy też 

kapelusze, na których jakieś dłu- 

gie przedmioty, sterczą jak roz- 

strzępione kolce jeża. Upodoba- 
nie w białych kapeluszach, które 

były modne w lecie, nie ustało, 

to też widzimy obok czarnych, 
wiele i białych jedwabnych i 

aksamitnych. Oba te kolory są 

nietylko do twarzy, ale i prakty- 
M·—| 

czne, dlatego prawdopodobnie ni- 

gdy z mody nie wyjdą. 

Wogóle poczucie praktyczno- 
ści nieco odczuwać się daje, jak 
np. w zarzutkach i płaszczach 
noszonych w chłodne wieczory, 
które później futrami się tylko 
ogamiruje. Na jazie, najwięk- 
szym popytem cieszy się futra 

w brunatnym kolorze, również i 

kostyumy jesienne wychodzą już 
na światło dzienne, możemy za- 
tem stanowczo zauważyć że 

będą potem o wiele obszerniej- 
sze. A przytem, dla lubujących 
się czarnem o atłasowym po- 

łysku suknie, miła wiadomość, 

że elegancki ten materyał z nad- 

chodzącym jesiennym sezonem, 

stanie się najmodniejszym. Pięk- 
na i ozdobna moda upinania bu- 
kietów na przodzie przy pasku, 
nie egzystuje więcej ! Przeniosła 

się w inne miejsce, kwiatami spi- 
na sie szarfę u paska, ale w ty- 
le, lub też umieszcza się bukie- 
ciki u dołu zwisających się od 

pasa szarf. Ale natomiast prawie 

przy każdym wysoko ułożonym 
kołnierzu widzimy mały bukie- 

cik i z drobnych kwiatków, jak 

niezapominajki, stokrotki, lub 

jedną różę, kamelię, albo goź- 
dzik. Pewna piękna dama, na 

wieczorowem przyjęciu, nosiła 

czarną z białein toaletę, u dołu 

sukni, na każdym czarnym kwa- 

dracie, przypiętą była ponsowa 
róża. 

Po owym „krynolinowym" ba- 
lu który się odbył u hrabiostwa 
dc Grammont w Paryżu, o któ- 

rym poprzednio wspomniałam, 
wszystkie dzienniki były prze- 

pełnione recenzyami pochwalne- 
mi, jak dziwnie estetycznie i 

ładnie Paryżanki umieją się na- 

wet w krynolinie poruszać. Prze- 

powiadali zatem krynolinie modę 

powrotną. Wielkie wyścigi jed- 
nak przyniosły na tcm polu roz- 
czarowanie. Gdyby były rzeczy- 
wiście damy „sympatyzujące z 

krynoliną", byłyby z tej sposob- 
ności korzystały. T<i i owdzie 

zauważono wprawdzie odstające 

długie tiuniki, uchodziły jednak 
zupełnie uwagi przy innych, no- 

wym krojem zrobionych toale- 

tach. Najprawdopodobniej nigdy 
już krynolina nie dozna zdecydo- 

wanego przyjęcia. 
Wogóle, jak nam donoszą, naj- 

pierwsze domy mody, wyrzekają 
się odpowiedzialności wprowa- 

dzenia rjowych ekstrawagancyi, 
czując w tem niebezpieczeństwo 

postradania, od lat ugruntowanej 
dobrej sławy. I utrzymują że to 

duch niemiecki wpłynął na zep- 

sucie francuskiej elegancyi i do- 

brego gustu. Dodają, że bardzo 

często pa początku sezonu każde- 

go przygotowują modele, wie- 

dząc dobrze, że żadna elegancka 

Paryżanka ani spojrzy na to. Mo- 

dele te wysyła się przeważnie do 

Niemiec i do Ameryki. Amery- 

kańscy zaś kupcy, kupują mode- 

le które powodowani swoim do- 

brym gustem sami wyśmiewają 
— utrzymują, że dla swoich a- 

merykańskich klientek muszą 

zawsze mieć coś oryginalnego, 
chociaż mniej — gustownego, a- 

żeby ich ciekawość i chęc pod- 

niecić i ażeby — interes szedł... 

Strzeżmy się zatem, by prag- 
nienie nowości, oryginalności i 

ekstrawagancyi, nie zabijało w 

nas poczucia dobrego smaku. Pa- , 

miętajmy, że pomimo wszystkie- 

go co piszą i mówią o Francuz- 

kach, każda dystyngowana Fran- , 

cuzka ceni tylko szyk i skrom- 

ność. Jej ad całych już generacyi 

prowadzony i wyćwiczony , 

„zmysł piękności" i ubierania się, 

pozwala napewne ekstrawagan- , 

cye, które jednak znaczenia tego 

nie mają, gdyż u dystyngowanych , 

dam granic nie przekraczają. — 

Francuzka jest dla siebie samej 

zawsze elegancką i dlatego czu- 

je się w każdem ubraniu swobod- 

ną i niczem nieskrępowaną. Jej 

smukłość, elastyczne ruchy, prze- 

dewszystkiem zgrabny chód, nie- 

jako upiększają nawet brzydką 

modę ; w dobraniu zgodnie wszy- 

stkich artykułów toalety, nikt nie 

dorówna Paryżance. 
Obecnie zastój ogromny w go- 

nieniu za nowościami mody na- 1 

wet „te lekkomyślne" FrancuzJ 

ki więcej myślą o — ojczyźnie 
jak o modzie. 

Fanchon. 

Moda na „wycieczce." 
Zwykle się tak dzieje, że gdy 

się wybieramy na wycieczkę, o- 

puszczamy dom najczęścięj z 

opóźnieniem, spiesząc się, na pół 

gotowe szukamy zawsze czegoś, 

wpadamy w zły humor i wolały- 

byśmy „już zostać w domu". 

Dla czego tak jest? Oto dla- 

tego, iż nie pt»ni3'śli się o tem że 
i słońce — pogoda, miewa swoje 

kaprysy. Gdybyśmy o tem pamię- 

tały, byłybyśmy przygotowane 
na każdy wypadek, niczcgobyśmy 
nie zapominały i nic były w 

złym humorze. Bo któraż kobieta 

nie będzie w złym humorze, je- 
żeli w pochmurny dzień wyciecz- 

kowy nie może ubrać leciutkie- 

go titilowege kapelusza w któ- 

rym jej tak ładnie? I kiedy z 

tego samego powodu nie może 

użyć białych pończoch, trzewi- 

ków i białej sukni, gniewa się 

więc, bo —przy innej, w niepew- 

ną pogodę stosowniejszej wełnia- 

nej spódniczce, braknie haftek 

lub paska, kapelusik ciemny 

skromniejszy nieświeżo wyglą- 

da, gdzieś w kącie spoczywający 
i dlatego nie dobrze wygląda na 

— w pośpiechu nieszczególnie u- 

piętych swoich lub fałszywych 
włosach ; następnie — kołnierzyk 

koronkowy przeznaczony do ża- 

kiecika nie czysty lub nie upra- 

sowany, przy rękawiczce guzika 

brakuje, i — jak tu się nie gnie- 

wać, kiedy sobie rady dać nie 

można i na czas być gotową? Kie- 

dy już wreszcie bardzo 
niewiele 
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w pośpiechu jakieś suknie 
i ztfa- 

je nam się że wszystko jakby za- 

parowane, drżącemi rękoma, ani 

haftek pozapinać nie możemy, ni 

odpowiedniej znaleźć torebki. 
— 

Wreszcie wychodzimy i na uli- 

:y spostrzegamy żeśmy zapom- 

liały płaszczyka od deszczu, skó- 

reczki z pudrem, chusteczki do 

losa, a w dodatku podwiązka 

pękła, słowem czujemy, żeśmy 

ubrane, co nam do reszty hu- 

-nor psuje. 
Ażeby wszystkich tych nie- 

przyjemności uniknąć, należy pa- 

iiiętać, że tak jak w lecie bywa 

jpalnie i chłodno a pochmurno, 
:ak trzeba i dwa ubrania na każ- 

iy wypadek mieć w porządku. 
Trzeba wstać trochę raniej, przy- 

patrzeć się pogodzie i odpowied- 
iio do niej ubrać się spokojnie 
starannie. Mieć dwa „garnitu- 

y" gotowe, jeden lżejszy biały 

lub barwny muszlinowy, drugi 

wełniany, taki, by ubierając go 
lie cierpiała na tem kobieca 

— 

próżność. Z wycieczek koleją, au- 

omobilem lub okrętem, zupełnie 

,vyłączonemi powinny być, natu-1 

•alnie dla tych pań które mają 

poczucie „szyku", wszelkie atła- 

iy i jedwabie. Na wycieczki szcze 

jólniej polecić można lekkie 
ba- 

yełniane materyały, które się niej 
tiną i zawsze świeżo wyglądają. 
Do jasnej bawełnianej sukni z 

pluzką lub jednostajnie skrom— 
lie i ładnie zrobionej, w dowol- 

nym kolorze, modnym jest i 

stosownym żakiecik do białej 
>ukni czarny lub w innym ko- 

orze x aksamitu, naturalnie pral- 
aksamitu 

i 

I \va „Golfina", wygląda jak aksa- 
mit i nie jest plamistym tak jak 
ten ostatni, przytem 

— wyczy- 

ścić go bardzo łatwo. Jest t<* 

modna nowość, obliczona już na 

jesień. . 

Bezpłatna Szkoia gospo- 
darstwa domowego dla 
dziewcząt polskich. 
Z dniem 2*)go września rozpo- 

I czyna się zimowy kurs szkoły epi· 
^ 

kurejskiej. 
Wykłady sztuki gotowania 

pieczenia, wyrobów cukierniczych 
i ogólnego gospodarstwa domo- 

wego, głosić będzie prof. sztuk; 

kulinarnej, Jan F. Rozner. 

Potrawy zgotowane przez uczc 
nice oddaje się do sierocińca. 

Wykłady literatury, historyi, pi 
sowni i hygieny, głosić będzie dy- 
rektor Roman Hanasz. 

Po ukończonych kursach odbie- 

rają panienki dyplomy i Towa- 

rzystwo się stara o odpowiednie 
posady dla nich. 

Zapisywać się należy zaraz, 

edvż bedzie orzeOełnienie. 

W parafii św. Jana Kantego, 

zapisywać się można w każdy 
dzień prócz święta i niedzieli. 

Ofis dla panienek otwarły na 

plebanii. 
W Avondale zapisy dc 

szkoły w każdą pierwszą niedzie 

lę miesiąca w sali Narkiewicza 

pom. godz. 2—-i popołudniu. 
Z pobliskich parafii panny ra- 

czą zgłosić się do zapisu w domu 

Związku Polek, w poniedziałki i 

czwartki przed południem, do 

biura p. Neuman, prezeski Związ- 
ku Polek. ^ 

Każdego czasu można się zapi- 

sywać w naszym ofisie, 2527 N. 

Harding ave. Tel. Albany 2736 

Epicure, 1-sze piętro u p. K. Roz* 

ner. 

Honorowe Obywatelstwo 
Szkoły : 

Wiel. X. W. Rapacz, C. R., pro- 
boszcz parafii św. Jana Kantego. 

Wiel. X. F. C. Scieszka, pro- 
boszcz parafii św. Wacława w A- 
vndale. 

Wiel. X. P. H. Pyterck, pro- 

boszcz parafii św. Heleny. 
Pan Stanisław Szwajkart, na- 

czelny redaktor „Dziennika Chi· 

cagoskiego". 
Pan Filip Ksycki, zarządca „E· 

cha Niedzielnego". 
Pani A. Neuman, pre'z. Związ- 

ku Polek w Am. 
. Pan S. S. Walkowiak, alderman 

17ej wardy. 

Modny kapelusz jesieany z jedwabiu czar 
nego z białem. 

Dwa modele kapeluszy na przejściowy sezon, 
z jedwabiu. 

ABY być pew- nym, że zegar- 
ki,biżuterya i ślub- 
ne obrączki są z do· 

.s < 
złota i ta· 

i o ku 

i o e, 

trzeba je 
kupić u 

znanej fir. 

my jubiler 
skiej,która 

juz, uu M Ml pvn«ub. 

teiny interes na Milwaukee Ave.f 
i cieszy się ogólnem zaufaniem. 

Pamiętajcie adres w razie potrzeby. 

Kracker i Kosiński 
1019 Milwaukee Ave. 

blisko Augusta al. 


