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Ładny kostyum dla młodych pań, 
•kombinowany z jednostajnej i szko- 

ckiej materyi. Odpowiednimi mate- 

fyałami są: sukno, kaszmir, welwet. 

! welwetyna, jedwab i Inne wełniane 

Modelko w czterech wielkościach: 14 

16, i 17 i 18 lat. Materyału potrzeba 

jarda na brednią wielkość. 
— 

Modełko Kc. 

POGADANKA. 

(Gniew). 

Gniew — złość pochodzi c żół- 
ci, powiada lud, ulatego wiecz- 

nie niezadowolonych nazywamy 
„żcłciowemi naturami". 2e ustrój 
fizyczny ma wpływ na tempera- 
ment, jest rzeczą niezaprzeczoną. 
Z drugiej strony ludzie silnej wo- 
li dają nam przykład, iż do pew- 
nych granic możemy wybuchy 
temperamentu opanować, co i le- 

karze specyttliści nerwowych 
chorób udowadniają. 

Inne zapatrywanie powiada: 
gniew jest wynikiem rozdrażnio- 

nych nerwów. Nasze służące, je- 
śli są bardzo — względne, wy- 

rażają się o rozgniewanej pani, 
„że jest bardzo nerwowa". 

Są natury, których ..bakcyl zło- 

t 
ici" nigdy nie nawiedza. Lu- 

dzie, którzy przypuszczalnie z 

zasady — ciągle się guiewają, i- 

rytują się najbardziej na tych, 

którzy ich złemu usposobieiru 

przeciwstawiają dobry i wesoły 
humor. Utrzymują, że wieczny 

spokój i wesołość, to tylko fałsz 

i maska wzburzeń, nie wierzą w 

to absolutnie, iż niektórzy ludzie 

niezdolni są do objaw gniewu. 
Co to jest gniew? To niezado- 

wolenie. Gniew pochodzi zawsze 
z jakiejś wewnętrznej podniety. 
Gniewam się, bo jestem niezado- 

woloną. Wtedy krew krąży szyb- 

ciej i burzy nerwy. Niektórzy u- 

trzymują, że takie podniety do 

zdrowia są potrzebne. A jednak 
marny przykłady, że ludzie, któ- 

rzy nigdy opanować gniewu nic 

mogą. trawieni bywają gorączką 
lub dziczeją. Widzę już jak te— 

gniewliwe istoty oburzone są mp- 

jemi słowami, powiadają, że be? 

przyczyny nikt *ię nie gniewa, 
jednak! Tak. o co się właściwi* 

gniewamy, złościmy? Nie wsku- 

tek śmierci lub niewierności ko 

chanego człowieka, nie, po utra 

ceniu naszego szczęścia lub ma 

jątku, nawet nie z powodu utra- 

ty kanarka lub ulubionego kwia- 

tu. Po utracie miłość», wierności 

szczęścia, uczuwarny ból lub snr 

tek, po utracie pieniędzy mamj 
kłopoty, to wszystko nie wywo 

łuje gniewu. Pożegnanie z iudż 

mi, opuszczanie kraju rodzinne 

go, wzbudza w nas żal i tęskno- 

tę. Wszystko to są czyste uczu 
cia uszlachetniające duszę. Na 

tomiast gniew siedzi jak niepo- 
trzebny mikrob we krwi, zanie- 

czyszcza ją. Jest to wybryk tein 

peramentu, który rzuca cień 111 

| duszę 
i wypacza ją, aie nie wcho 

dzi w jej komórki. Dla tego te. 

tylko przeważnie błahe przyczy- 
ny wywołują gniew, nie mając; 

I nic wspólnego ze zmartwieniem 

Gniewamy się np. jeśli zapowie- 

j dziany gość sprawi nam zawód 

•jeżeli ktoś splami obrus, kied; 

| prasując spalimy bieliznę, ni 

zburzony porządek lub zakłócc 
' 
ny spokój, burzymy sobie kre\ 

niepotrzebnie, gdyż złość, gniew 
' nie naprawi rzeczy zepsutych, i 
1 
ludźmi, którzy nas tylko „gnie- 

wają", nie łączy nas żaden czul 

s^y stosunek, gdyż 
— ci którycl 

kochamy, mogą nas tylko za 

smucać. A więc, bardzo łatwo za 

pobiedz niepotrzebnym wzburzę 
niom krwi, perswadując sobie, 

gniew niczego nie naprawi. Lu 

dzi umiejących zwalczać gniew 

pokrywających humorem mał' 

swoje kłopoty, tłómaczących sc 

I bie raczej wszystko lepiej, jal 

•jest, nie trzeba porównywać z m 
1 drością owych filozofów, kto 

j rych już nic ani ziębi ani grzej* 
1 obojętnych na wszystko i wyż- 

szych nad uczucia ludzkie. - 

tych nawet żałować nam wol 

no, bo — mieszanina troch 

niedorzeczności, dowcipu, fantai 

tyki, z których obraz świata si 

składa, robi go barwnym, cic|: 

lejszym, sympatyczniejszym, ni 

zimna, wygórowana powaga 
świadomość. 

Kto jednak w inniej zimnycn 

regionach przebywa i cliętnie sle- 

bieg wartkiego strumienia 

życia, ula takiego jest inny spo-( 
sob wstrzymania siy od gniewu. 
Oto jak powiedziano wyżej, przy- 
woływania na pomoc dobrego hu 

moru, tj. zapatrywanie się n.i 

sprawy błahe tego świata — 

inniej tragicznie, bo doprawdy, 
takie błahe przypadki nie warte 

naszego gniewu i — z powodu 
niego wykrzywiania koniecznego 
twarzy, podniesienia ochrypłego 
ze złości głosu. Szanuj my har- 

monię ogólny naszej istoty, nic 

podawajmy jej na pastwę pierw- 
szemu lepszemu przypadkowi. 
Przyczyn jakich prawdziwe smu- 

tki, straty, żałoby, realne kłopo- 

ty dostarczają, dość jest na świe- 

cie; kto ma ciepłe serce, nie uj- 

dzie ich odczuwania. Tem bar- 

dziej „artysta życiowy" potrafi 
nabyć tyle siły woli, ażeby 
zwalczać niezadowolenie i wy- 

rzucić zupełnie „gniew'' ze szla 

chetnej dtlszy. W tem właśnie 

leży siła wielkich uczuć i do- 

brych czynów. 

Gdzie twoja dusza? ···· 

(Zwierzenie Amerykanki). 

I przyszedł dzień, kiedy się 
stałam najszczęśliwszą ze śmier-j 
telniczek — dzień mojego ślubu. 

Kochałam „szalenie" mego mę- 
ża, był młody, elegancki i mia* 

bardzo dobre dochody. In o.) 

mnie kochał bardzo, byłam ład- 

ną, wychowaną byłam na pierw- 
szej pensyi w Nowym Yorku i 

starałam się zawsze bardzo ele- 

gancko ubierać. 
Zanim wątek opowiadania me- 

go poprowadzę dalej — muszę 
wspomnieć, że na pensyi cfzieli 
łam sypialnię z dwiema koleżan- 

kami, z których jedna była bar- 
dzo wesoła, druga poważna i 

trochę nieraz smutna. W ostat- 
nich czasach mego pobytu na 

pensyi, co prawda, mniej przy- 

kładałyśmy się do nauk, jak do- 

studyowania świata, naturalnie 

w teoryi i z przykładów książek 
czytywanych potajemnie, zresz- 

tą Ella, moja wesoła towarzysz- 
ka, miała już narzeczonego i du- 

żo nam o nim opowiadała, o! jak- 
że marzyłam, żebym i ja wkrótce 

mogła znaleść takie szczęście! 
Davsy, druga koleżanka, słucha 
ła tylko i nic nie mówiła, gdyś- 
my obie z zajęciem i rozgrzane- 

mi policzkami rozprawiały o mi- 

łości, strojach, aeroplanach, ślub- 

nych podróżach itp., uroczycii 

przedmiotach. Raz zbudzona r 

zamyślenia odpowiedziała na na- 
sze pytania : „Ja nigdy za mąż 
nie pójdę, bo ja nie mam ma - 

my". Spytałam ją dla czego nie 

, 
można pójść'za mąż, jak się nie 

1 
jma mamy? Odpowiedziała: „Dla- 
tego, bo tylko matka nauczyć mo- 

że co czynić wypada, ażeby za- 

pewnić sobie i mężowi szczęście" 
Ach jak myśmy sie z niej śmiały' 

My się wcale mamy nie pytałyś- 
my, a jednak bardzo dobrze wie- 

działyśmy, co potrzeba do szczę- 
ścia małżeńskiego. 

Ja, że to nie było u nas w do- 
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Praktyczny fartuszek okrywający 

całą suknię. Modełko w trzech wiel- 

kościach: węższe, średnie i najszersze 

(smali, medium, and large). Matery- 

aiu potrzeba 4% jarda na średnią 

] wielkość. Modełko 10c. 

l\f i If—— i w· · 

Na ten kostyum potrzeba dwa mo- 

delka, jedno na bluzkę, które do 

każdej innej zastosować można, dru- 

gie na spódnicę, kt(Jrę również do in- 

nego koloru bluzki nosić można. Ten 

kostyum jest z niebieskiej „serge" 

przybrany jedwabiem. Modelko na 

bluzkę mierząc na cale w biuście w 

sześciu wielkościach: 34, 36, 38, 40, 

42 i 44. Spódnica w sześciu wielko- 

ściach, mierząc w pasie: 22, 24, 26, 

28, 30 i 32. Materyalu na cały ko- 

styum potrzeba 5 jardów o 44 ca- 

lach szerokości. Modelko po 10c. 

mu nadzwyczajnych dochodów, 
kształciłam się na nauczycielką, 
szczególniej przepowiadany nu 

wielką przyszłość w uprawianiu 
muzyki, miałam talent, nadzwy- 

czajną biegłość i pokonywałam 
z łatwością wszystkie trudności 
na polu muzyki i fortepianu. Mia- 
łam niemłodego już nauczycieli 
muzyki, którego, ponieważ nie 

mogłam się w nim zakochać bo 

był za stary, a kołnierzyk nosi! 

za wąski — dosyć słuchałam, nic. 

mogłam tylko zrozumieć dla cze- 

go zawsze kładł mi w uszy: „Du- 

szy, duszy trochę włóż w grę 

twoją" Grałam jak mi kazał, ci- 

cho, głośniej, najgłośn'"'. f»™-' 

mo tego zawsze jeszcze nie był 

| zadowolony. Wreszcie raz, kiedy 
wykonałam na koncercie jeden 
brawurowych .utworów, zam'ast 

cieszyć się mojem powodzeniem, 
powiedział: „Tak, dla Amerykan- 
ki to wystarczy ; tu o duszę nie py 

tają". Skończyły się wreszcie mo- 

je katusze mózgowe i palcowe, 
wróciłam do domu i zaczęłam 

przypatrywać się światu. Ach jak 
mie wszystko bawiło i cieszyło 
Na jednym z balów poznałam 
mego męża, podobaliśmy się so- 
bie i pobraliśmy się w krótkim 

czasie. Zdawało mi się, że niemi 

nademnie szczęśliwszej istoty.U- 
żywałam też szczęścia tego w ca- 

łej pełni, przez całe cztery mie- 

siące żyłam jak w gorączce, nie 

myślałam o niczem jak tylko o 

moim mężu, tęskniłam za nim. ,i 

kiedy wyszedł z domu. marzyłam 
o powitalnym pocałunku... Ra- 

zu pewnego, zdarzyło się po czte- 
rech miesiącach ! że pocałunek 
ten był chłodniejszy, i że mój 

mąż, wbrew zwyczajowi nie mó- 

wiąc do mnie ani sowa, zwrócił 

się do swego pokoju. Postąpiłam 
za nim z pytaniem : Czemuś ty 

taki dziwny? czy mię już nie ko- 

chasz ?*' I — rozpłynęłam się we 
łzach. Spojrzał na mnie jak ml 

się wydało obojętnie i poszedł do 
siebie. Ja z chusteczką przy o- 

'czach wpadłam do sypialni, rzu- 
ciłam się na łóżko i powtarza- 
łam łkając: „Nie kocha mię, już 
nie kocha!" Już i przypuszczania 
rozwodu poczęły mię nadchodzić, 

o, bo jeżeli mię przestał kochać, 

jeżeli już nie chce pieścić i cało- 

wać — pójdę sobie — myślałam. 
^Zaczęłam przewracać w moich 
szufladach i kryjówkach, wpadł 
mi w ręce list, jedyny jaki od mę- 
ża otrzymałam, zawierał te sło- 

wa : „Kocham cię, boś dobra i mi- 

ła i niezawistna : kocham Cię, 
boś przytem taka skromna i ład- 

—- · · i 

na, dusza w Twych oczacn .się uu- 

bija"... Znowu zaczęłam płakać, 
co jego i mię zmieniło? dla cze- 

go on dzisiaj inny dla mnie.jak 
wczoraj ? 
Tak zastał mię mój stary pro- 

fesor fortepianu, który czasami 

mię od wiedział i grywał ze mną 
na cztery ręce. „Co ci jest dzie- 

cko?" — zapytał — ,,czemuś ta'< 

nieszczęśliwa?" — A ja, nie mo- 

gąc pohamować mego bólu: „Je- 
stem najnieszczęśliwszą z kobiet, 

I mąż mój już mię nie kocha". 
— 

„Tak?" — pyta — „skądże to 
wnosisz?" — ,Skąd? nie pocało- 
wał mię prawie na powitanie a 

choć widział, że to mię bolało, 

dotychczas ani przyszedł ni zapy- 
tał mnie, och profesorze! jeśli 
to prawda, że mię już nie kocha, 
ja — umrę". 
Zadumał się profesor. A ja łka- 

łam i płakałam. A wtedy on o- 

zwał się swoim miłym, łagodnym, 
dźwięczącym jak muzyka gło- 
sem: „Uspokójże się dziecko: 

' 

z 

tego, że cię mniej gorąco ucało- 
wał wnosisz, że cię mniej kocha? 
A czy zamknął on drzwi swoje 

przed tobą, na klucz?" — „Nie'. 
— „A więc. O! biedne wy amery- 
kańskie kobiety które miłość mę- 
ża mierzycie ilością pocałunków 
i klejnotów! A gdzie dusza two- 

ja? Czyś ty aby poszła do męża, 
czyś się go zapytała, co mu dole- 

ga, czy nie ma zmartwienia jakie- 
go? Czyliż nie nauczycie się tego 

wy laleczki postrojone, że mąż o- 
prócz pocałunków pragnie .ser- 

ca, współczucia, zainteresowania 

się jego sprawami, słowem nietyl 
ko ciała lecz i duszy kobiety ?" 
A ja wtedy płakać przestałam 

i słuchałam tego spokojnego gło- 
su, który mi moją duszę budzić 

zaczynał. 
Poszłam umyć z łez twarz mo- 

ją, a potem zapukałam i otwo · 

rzyłam drzwi do pokoju męża: 
siedział ze wspartą na ręku gło- 
wą. Z bijącem sercem przystąpi 
łam do niego: „Co ci jest drogi?" 
— zapytałam. Spojrzał na mnie 

niedowierzająco, a potem mówił: 

„Co mi jest? czyż ciebie to może 

I interesować? O tyle chyba, że 

~ 

y 
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Modny i ładny kostyum dla mło- 

; dych pań z niebieskiej „serge·' i jed- 

wabiu, w romańskim stylu. 

Tiunika może być wszyta do epód- 

niiy lub osobno, spódnica, pasek, koł- 

nierz i szmizetka z jedwabiu, dłubie 

ręikawy nowym krojem z jednym 

szwem, lub krótkie do łokcia zakoń- 

czone materyjj koloru spodniej. 
Modelko w czterech wielkościach: 

dla panienek: 14, 16, 17 i 18 lat; 

dla pań w sześciu: 34, 36, 38, 40, 42 

i 4 4. mierząc na cale w biuście. Mate- 

ryału potrzeba sześć jardów na śred- 

nią wielkość o 3'6 calach szerokości 

ua dolnsj. część spódnicy półtora jar-, 
da jedwabiu. Modełko lUc. 

muszę ci oznajmić, iż poniosłem 
stratę majątkową, w następstwie 
czego nie jestem w stanie kupie 
ci tych pereł, które tak pragnę- 
łaś". Wtedy ujęłam jego głowę 
w moje ręce i -powiedziałam : 

„Tylko tyle? i to cię tak gnębi, 
że aż zapomniałeś trochę two- 

jej żonie?". 
Nie wiem co mi podszeptało 

słowa, które potem poważnie mó- 
wiłam: „Drugi mój, o ile mi się 

zdaje, to ty trochę zapoznajesz 
mię? Czy nie przypuszczasz, że 
nad perły milszy mi twój spokój 
i że nigdy — nigdy nie chcę byś 
myślał, że jestem tylko bezmyśl- 
ną, pragnącą strojów lalką. Czy 
nie przypuszczasz, że ja mam 

nietylko szyję do klejnotów aie 

serce, które z tobą współczuje3 
Pozwól mi tylko być ci nietylko 
żoną, ale dobrym twoim towa- 

rzyszem i "przyjacielem". A on 

znowu dziwnie popatrzył na mnie 

ujął za obie ręce, okrywał je po- 
całunkami: „A więc nie zawio- 

1UJLJ 
. 

Męska bielizna z drelichu, muezli- 

nu. płótna, flaneli, trykotu itp. Mo- 

delko w trzech wielkościach: 12, 14 

i 16 lat dla chłopców i w siedmiu wiel 

kościach dla mężczyzn: 36, 38, 40, 

42, 44, 46 i 48 mierząc na cale w sta- 

nie. Materyalu potrzeba 3Vz jarda o 

27 calach szerokości na wielkość 36. 

Modełko 10 c. 

dłem się na tobie, myślałem"'.... 
— „Nie kuńcz" powiedzia- 
łam — „wiem co chcesz powie- 
dzieć; pamiętaj jednak, że odtąd 
nigdy cię liiczem nie udręczę". 
U drugie amerykańskie sio- 

stry moje! gdybyście wy zro— 

zunfieć mogły, co daje szczęście 
prawdziwe! Nie mam pereł, po- 
całunki męża mego są może rza- 

dziej udzielane, ale są niewy- 
mownie słodkie, za tu jednak -- 

mówi mi wszystko, radzi się we 

wszystkiem i uczynił mię swoim 

„sekretarzem", a ja mam taką 
jasność w duszy! nie oddałabym 
jej za żadne skarby świata!.... 

Rękawiczki św. Jadwigi 
W sali posiedzeń kapituły ka- 

tedry sandomierskiej znajdujn 
kilka cennych pamiątek na- 

szej przeszłości, a między niemi 

według podania, rękawiczki wiel- 

kiej małżonki Władysława Ja- 
giełły, królowej Jadwigi. 

Podanie ustne od niepamięt- 
nych czasów głosi o następują- 
cem pod Sandomierzem zdarze- 

niu: Razu pewnego królowa Jad- 
wiga wracała z Sandomierza do 

Krakowa. Zaspy śnieżne czyniły 
podróż niezmiernie trudną, wol- 

no więc, noga za nogą posuwał 
się korowód królowej. Wreszcie 

woźnice stracili zupełnie z oczu 

wątek gościńca, zjechali na pola 
i wkrótce zneleźli się pod wsią 

zwaną Świątnikami. Poczciwi 

mieszkańcy wybiegli z ochoczą 

pomocą zbłąkanym podróżnym, a 

dowiedziawszy się że to królowa 

jedzie, teiri chętniej i gromadniej 
otoczyli karocę i nie pierwej o- 

puścili podróżnych, aż ich wy i 

i prowadzili na szeroki, widoczny 
na dal gościniec. 
rrzy pożegnaniu wszystkim 

seruccziKc kroiowa podziękowała 
i ouiecaia ze im ugo cnrzesci- 

jansioego uczynku lngdy nie za* 

pomni; jeuuemu zas z tych 

cnłopków, (może najbardziej e- 

nergicznemuj, dała królowa na 

pamiątkę zdjęte z rąk śliczne dłu- 

gie rękawiczki. 
lak opowiadają Świątniczanie 

i na dowód że królowa dotrzy- 
mała obietnicy, pokazują doku- 
ment z r. 1 liii i, w którym Jadwi- 
kga ogłasza komu należy, że wieś 

Świątniki (Świeże Piekary) bie- 

rze w swoją szczególną opiekę.... 
mieszkańców uwalnia od wszejr 

kiej juryzdykcyi wojewodów, 
kasztelanów i sędziów, a nazna- 

cza im osobnego opiekuna, czyli 

prokuratora, który wszelkie ich 

sprawy będzie rozstrzygał i za- 

łatwiał. Dokument ten, który z 

największą czcią dotąd przecho- 
wują, nadaje ich opowiadaniu ce- 

chę prawdopodobieństwa. Musie- 
li przecież czemś zasłużyć sobie 

na taki ważny i szczególny przy- 
wilej ; skoro więc nie mamy in- 

nych pozytywnych dowodów, 

wierzmy ustnej, wiekowej trady- 

cyi. Rękawiczki złożone zostały 
(lecz niewiadomo kiedy) do ka- 

pitularza kolegiaty sandomirskiej 
obecnie katedry, i tu dotychczas 
pozostają. Rękawiczki te były 

uszyte z białej delikatnej skór- 

ki, sprawiającej dziś po pięciu-! 
set latach, wrażpnie bibułki. Ze-1 
szywane były przy palcach i 

wzdkiż od małego palca przez ca- 

^ swą długość; nitek dziś już 
nie ma, zniszczały. Długość rę- 
kawiczek wynosi 43 centymetry, 
więc sięgały do łokcia. Guzi- 

ków nie było. 
Niestety! ta pamiątka wiel- 

kiej królowej leży dziś w zapom- 
nieniu. Przed kilkudziesięciu li- 

ty, kiedy to przy zwiedzaniu pa- 
miątkowych miejsc w powszech- 
nym było zwyczaju obrywane 
kawałków cegły marmuru, desek 

ucinanie kawałków jedwabiu z 

szat umarłych — wówczas t;j 

jakieś barbarzyńskie ręce, ob·: - 

ły dwa palce u tych królewski .*11 

rękawiczek. Ostatnio, pragnąc za 
bezpieczyć na długą przyszłość 
cenną naszą pamiątkę od podob- 
nych barbarzyńców, postanowił 
ks. Józef Rakoszny własnym 
kosztem sprawić odpowiednią 
szkatułę oszkloną, dobrze zam 

kniętą i w niej umieścić dar kró- 
lewski. 

Naparstki. 
Królowa syamska otrzymała 

d swego męża naparstek złoty 
iv kształcie kielicha lotosu ; na 

nim brylantami wypisane jest 
jej imię i data ślubu. 

Księżna Walii, wychodząc za 

mąż, dostała rodzinny klejnot, 
starożytny naparstek złoty, ema- 

liowany błękitno i ozdobiony , 

drogimi kamieniami. 

Najkosztowniejszy naparstek 
posiada żona milionowego kupca 
w Argentynie; jest szczerozłoty, 
wysadzany rubinami i brylanta- 
mi wartość jego: $12,000. 
Dwie Amerykanki mają bry- 

lantowe naparstki, każdy 
$5,000. 
Wielką wartością artystyczną 

odznacza się naparstek złoty, 
kunsztownie cyzelowany w Pa- 

ryżu, podarunek ślubny prezy- 

denta Transvaalu Kruegera dla 

królowej holenderskiej Wilhel- 

miny. 

Bezpłatna szkoła gospodarstwa 

^ 
domowego dla dziewcząt pol- 

skich w Ameryce. 
\ 

——— 

Wykłady gotowania, piecze- 
nia, robót cukierniczych, ręcz- 

nych, szydełkowych robótek i 

ogólnego gospodarstwa domowe- 

go. 
Dla dziewcząt przybyłych z 

Europy kursą języka angielskie- 
go; dla dziewcząt rodzonych w 
Stanach Zjednoczonych grama- 

tyka języka polskiego — litera-» 
tura i hygiena. 

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; 

Avondale. 

Wiel. X. P. H. Pyterek, pro 
boszcz parafii św. Heleny. 
Pan Stanisław Szwajkart, na- 

czelny redaktor „Dziennika Chi- 

cagoskiego". 
Pan Filip Ksycki, zarządca „E- 

cha Niedzielnego". 
Pani A. Neuman, prez. Związ- 

ku Polek w Am. 

Pan S. S. Walkowiak, aldermar 

I7ej wardy. 
Generalny zarząd szkoły jest 

prowadzony pod dyrekcyą Wiel. 

X. W. Rapacza i Jana F» Rożne- 

ra. Do zapisu zgłosić się, listow- 

nie lub osobiście, jak również 

można telefonować; . 

Jan F. Rozner, 
2527 Harding Ave. 

Tel Ałbany 2736. 

1 a U pblet 

Dr. Sieminowicz 
założył 

Ofie 

1516 W. 

Dlviuion, róg 
Milwaukee ave. 

od 8 — 8 wlecz. W 

nledz. od 10—11 
Telefon Monroe *731. 

Mlea*k.: 4105 N. Ann At·. 

·1. Irvlng *537- ^ 

yrcrl»«)tHM« lwicy HtoiwUliwtijrwiMTl 

JAN JANKOWSKI 
ADWOKAT 

OfU w'Donn ZJednorienUk, r*g WTTLWAU- 
. I AUGUSTA Ol. 

— Pokój S. 

CODZIENNIE «<1 1-wJ do 5-teJ popołudnia. 
Wieczorami od 7-nieJ do 8:30. Wtorki, Cc wart· 
kl i S"bot?. Telefon Monroe tU| 

MlM/kftnl· aosa IOWA 8TKKKT 

Tji» ton Humboldt 771·. j 

Wszelkie w „Dziale dla Kobiet" podane mo 
deka rozsyłamy na żądanie za nadesłaniem 1( 
centów w srebrze lub znaczkach pocztowych 
wypełnieniem poniższego kuponu: 


