
BOZHT^LA]VIE 
przez Alfonsa de Lamartine’* 

Wolne tłómzczenie 
przez Józefa Kropiwniokiego, nadesłane dla „Zgody”. 

1 pomyślałem sobie, w dasay: Jakit oel iyoia mojego? 
Czyi oa oślep zdążać mam aa tymi, którzy mnie wyprzedzili, Jako jagnią, które idzie kądy mateczka pcszia jego, 1 tyć jak ci, którzy w szale nieśmiertelnym iyoie przepądzili? 
Jeden aż nad mórz brzegami spieszy szukać skarbów Memnona, A ono pochłania i jego okrąt, i jego pragnienia* 
Unigi. nt łonie sławy, do której rwie sią dusza spragniona, Rad umiera, próżnego upój ony rozgłosem imienia. 

lany znowu spiskująo, koniecznie tron posiąść sobie iyozy, Leoz że sią nań dostał nieprawnie, z stopni jego wkrótce spida; lany, oo woli iyoie pądzić w sidłach miłosnymi słodyczy, W oczach kobiety wyroku życia lub śmieroi dla sią bada. 

Zgłodniały leniwiec, z próżnym żołądkiem do snu sią w kłąb zwija; Rolnik pracowity, z modlitwą na ustaoh, swój zagon orze; 
Mędrzeo myśli i ozyta; śmiały wojak bije i zabija; Zjbrak, przy drodre4ziadłszy, rąką wyciąga o każdej porze. 
Dokądże to oni wszyscy idą? — Tam, gdzie zeschły liść leci, Co go powiew mroźnego wiatru z miejsca na miej*oe unosi# 
Podobnież zwiądną w swych różnych prscacb wszystkich pokoleń dzieci, Które na tej ziemi, w „swym szybkim biegu, cza* veje i koci. 
Przeoiw niemu oni walczyli; lecz jego ciosy przemogły. Jak bystra rzeka awyoh brzegów piaaek pochłania oo chwili, Tak samo przelotne ich oienie oprzeć aią jemu nie mogły: Rodzili sią, i... umarli; lecz pytam, ol Panie, oayż żyli?.. 
Co do mnie, chwałą Pana, którego kocham, opiewać bądą, 
Nietylko w głośnym miast gwarze, leci takie w pujtoz ciemnych głąbinie Niesiony na falaoh morsa, lub gdy nad jego brzegiem siądą, 
Przy brzasku jutrzenki, lub gdy ml już słonko z przed oozu zginie. 

„Krót tojjest, ten tw ój Pan?” ziemia pyta, oo podemną ozernieje, 
— Ten, którego duch wielki, niezmierzony wsządaie sią nZyoza, Ten, dis którego wszech mocnośoi czas ani przestrzeń nie istnieje, Ten, od którego ałońoe swą siłą i swe światłe pożycza. 
Ten, który śwoją potągą z niczego świat stworzył wspaniały, W próżni go zawiesił i ruch mu na wieki nadał swobodny; 
Który nakazał by na niebios sklepieniu gwiazdy jaśniały, Który w bezbrzeżne objął granice cały obszar mórz wodny. 
Ten, którv nie zna ni dzisiaj, ni jntra, ni Żadnej przeszłośoi, 
Ten, który po wszystkie czasy li z siebie samego sią rodzi, 
Który tyje tak w obecnej chwili, jako tei i w przyszłości, 
Którego wszechmocy, wszystko oo w świeoie istnieje dowodzi. 
Oto mój Fon!... Na Jego to oześó niech mój jązyk powtarza 
Tysiączne, z serca płynąoe pochwały, każdej w świecie duszy; Jak złota lampa, zawieszona n stopni Jego ołtarza, 
Dl» Niego śpiewać bądą, dopóki swą mocą mnie nie skruszy. 

Lwów dn;a I go Sierpnia 1893. 

Udział 
Polonii amerykańskiej 

w wjstawie lwowskiej 1804 r. 

Do Rodaków w Stanach Zjednoczo 
njob Ameryki Północnej. 

Szanowni Rodaoy! 
W roku 1894 odbędzie się we Lwo 

wie wystawa t. z w. Kościuszkowska, w 

której biorą udział nietylko Galicyanie 
ale takie Polaoy zamieszkali i w innych 
częściach Polaki jakotel i rodacy — 

wychodźcy, rozproszeni wyrokiem Opa- 
trzności po za granice ojozystystej zie- 
mi. 

Wystawa ta zbliiy nas wszystkioh do 
siebie, będziemy mieli sposobność uści- 
skać tych, których losy w oboe zagnały 
kraje — przedstawimy scbie wzajemnie 
owoce naszej praoy i wykażemy przed 
światem, te naród polski nie pozostaje za 

innymi w tyle, lecz kroozy naprzód na 

drodze postępu i oywilizaoyi. Nie oho- 
dzi tu jedynie o nagromadzenie dzieł 
naszej sztuki, nauki i naszego przemy- 
słu, ale także o przedstawienie w ogóle 
naszego życia, naszej działalnośoi i na- 

szych dążeń, ażeby w taki sposób zesta- 
wić zupełny obraz naszego obecnego 
istnienia. 

uyrezoya wysuwy lwowskiej, me 

wątpiąo woale, te w tym polak im tur- 

nieju weźmie takżs udział potężna i pa- 
tryotyozna Polonia zamieszkała w Sta- 
nach Zjednoczonych odniosła aią jut do 
Was Szanowni Rodaoy w piśmiennej 
odezwie, która w Waszych gazetach 
sympatycznego doznała przyjęcia, a 

obecnie zamianowała mnie delegatem 
do Was, zapraszając Was jak najserde- 
czniej i najgoręoej do wzięcia najlicz- 
niejszego udziału w wystawie. 

Miałem jut to sicząśois poznać Was, 
Szanowni Rodacy, jako dobryoh Pola- 
ków, którzy nie zapominają o swej sta- 

rej ojczyźnie i którzy podaną przeże- 
ranie myil zawiązania stosunków z 

braćmi w starym kraju powitali z sapa* 
Jem. Nie jest to obecnie na osasie, 
atebym Wam zdawał sprawą z tej żmu- 

dnej pracy, którą saoząlilmy celem u- 

rzeczywistoienia tej myśli, chcą tylke 
zwrócić Waszą uwagą, te wsiąoie udzia- 
łu w wystawie lwowskiej jest takie 
ważnym krokiem w tej mierze, gdyt 
dacie tam sposobność wrsystkim Pola- 
kom, a oo najważniejsza braciom z 

Królestwa i zabranych prowinoyi, do 
bliższego zaznsjomienia sią z Wami. 

Nieob nikt nie sądzi, że mała ilość 

polskioh fabryk i polskich przemysłów 
oów w Ameryce jest doetateoznym po- 
wodem do uraniąoła sią od obesłania 

wystawy lwowskiej, dyrekoya bowiem 

wiedząc dobrnę, te Wy, Szanowni Ro- 

daoy, zaczynacie wywalczać sobie ciot- 
ką i uozoiwą pracą samodzielny byt i 
wytaze stanowisko w społeczeństwie 
tutejazem, oczekuje od Was tylko tego 
00 dać motecie. Przyszlijoie nam foto- 
grafie i obrazy Waszych kośoio*ów i 
szkół, wasze wydawniotwa, ksiaiki i 
dzienniki, konstytuoye i odznaki towa- 

rzystw, daty statystyczne tyczące się 
Waszych organizacyj narodowy oh, wa- 

szego szkolnictwa i ruchu ludności poi 
skiej, — a jeśli kto mole, to Uktę i 
dzieła przemysłu polskiego, wynalazki 
polskie itp. — a w taki sposób ntwo 
rzyo e obraz Waszej działalności i Wa- 
szych dążeń tu na drugiej półkali. 

Nie wątpią Szanowni Rjidaoy, it kat 
dy z zs palem przyłoży rąką do urzeczy- 
wistnienia tego zamiaru — zwracam się 
do wazystkioh — zarówno wiąo do Was 

I Czcigcdni kapłani polscy, jakotei i do 
Was, prezesowie towarzystw, nauozy- 

j ciele, wydawcy i redaktorzy polscy — 

który wazjsoy stoicie na ozele tutejszej Polonii jako jej kierownicy, doradoy i 
światłodawoy — zwracam aią do każde- 
go z osobna,^zy on praonje rą tą czy też 

duchowo, niechaj przyczyni aią, o ile to 
w jego sile, do patriotycznego dzieła a 
z pewnośoią wzniesie sią na uroozych 
wzgórzach parku Kilińskiego we Lwo- 
wie pawilon „lilaków w Ameryce”, na 

którym bądzie dumnie powiewał obok 
fligi narodowej polskiej także sztandar 
gwiafizisty Stanów Zjedaoozonyoh_ 
1 w taki sposób urzeczywistni sią nasze 
gorące pragnienie: oddział ameryforfi- 
skopolski, którego mam zaszczyt być 
dyrektorem przyjdzie na uyatatoie 
lwowskiej do skutku. 

Oelem zorganizowania pracy w tej mierze oprosiłem i mianowałem na mo- 

cy danego mi przez dyrekoyą Wystawy 
lwowskiej pcłnoraoomctwa 11 komisa- 
rxy, którzy stanowić będą Komitet oen- 

tralny na osie Stany Zjednoczone. 
Naatępojący panowie raozyli poświę- 

caj *ię dla s«--wy, przyjąć nomina 
oye: 

1. Wiał. ka. W. Sarzyński 
2. Piotr Kiołbaaaa 
8. W. Smolaki 
4. St. Słomiński 
C. Sędzia La Boy 
6. Dr. K. Midowioz 
7. W. Bardoński 
8. Adam 8zwajkart 
9 Adw. M. Drzemała 

10. L. Szopiński 
11. H Nagiel. 

Zadaniem teon Komiteto będzie 
przede wszystkie^ powzięcie n obwał oo 
się tyczy apoaobo obesłania wystawy, a 
próez tego mianowanie komitetów lo- 
kalnyeb do wasystkiob tęiejsoowośoiaeb Stanów Zjed”~nonyob, gdzie tylko ro- 

dacy dobrej woli secboą przyczynić się do tego dzieła. W Nowym Yorko zaraz 
pa mem wstąpieniu na ziemię Ameryki, 
otworzył się tego rodzajn Komitet, który 
ozyakał moj| aprobotę, wraz t pełno- 
mocnictwem do przybrania nowyob ozłooków. 

Upraszam wszystkie pisma polskie o 
łaskawe powtórzenie tej odezwy. 

Prof. dr. Emil Habdank 
l)unikov»\i. 

Chicago, 18 Sierpnia 1898. 

-LECZY- 

REUMATYZM, 
Przyskrzypnięoia, 
Ból zębów, 
Oparze liznę, 

NE URALGIĘ, 
Nadwerężenie, 
W y wichnięcia, 
Odmrożenie, 
Bolećci w biodrach. 

Boleści w Krzyżach. 

v***,iBiiRc** 
T3ADĘ MARH 

prsedwko w.rei kim chorobom 

Piersi, Płuc 1 Gardła. 

Tylko w oryginalnych paczkach. 
Ceaa 
Cena 
Cena- 

Cent. 
Cent. 
Cent. 

Tanie Loty! 
Jeszcze można nabyó Unie loty w naj- 
piękniejszej okolicy 

„GOSTYŃ”. 
Zawiadamiam Szanowną Publiozność, 

przytem wszystkich tyoh oo kopili ode 
mnie loty w Gostyniu, ie otworzyłem 
ofis przy W. CarąĘsier ąl. Wo. 271 
w bliskoioi Miiwiukm ars. Uboący 
wpłacać raty za kupione loty lob wi- 
dzieć się ze mną, zechoą przyjić do me 

go o fi tu. 

Sprzedaję również 
Karty skrętowe, 

odsyłam pieniądze i załatwiam interesa 
w zakres Real E «tate wchodzące. 

Potrzebuję dobrych Agentów do 
sprzedawania Jot. 

JAN K0STRZE8K1. 
271 N. Carpenter Str. przy Milwaukee 

are., Chicago. Ili, 

Jł.Ł,aIłuy, 
Sędzia Pokoju. 

186 WEST MADISON ST. 
róg Haljted Street. 

Chicago, Illinois 
Wykonywa wszelkie prawne papiery udziela również prawnej porady. 
Biuro prywatne znajduj# się 581 Mii 

wankee ara 80xS» 

L. WRÓBLEWSKI, 
572 Noble Street, 

FABRYKANT SZOKÓW i CHOMĄT. 
Ma na składzie 

baty, szczotki, 
zgrzebła, kołdry 
wełniane, ciecie 

d much i okry- 
cia do nóg. 
Takte smarowi- 

dło do azorów 1 
_ WOZÓW. 111* 
Ropermcr* wykonaj* Mybkn, dobra* I 

POLSKA PA4LNIA! 
CHICAOO 

■ I. 
ILL 

Polecam Szanownej Pnblioznośei pol- 
skiej moje uhgi i spodziewam aią, te 
Szanowni Rodacy swej iyczliwoiei mi 
nie odmówią — a ja z mojej strony za- 

pewniam, te bielizna Wasza wypraną 
bfdzie zawsze jak najstaranniej. 

FR. MILBWCZYK, 

Albin Jenczyk, 
Pierwszorzędny 

NAŁOOH POLAKI 
Wyborne teina, te Ad ki, cygara i zamsze 

iufieta przekąska. 
eeo w ao ntroot ohiaoo, ii.i. 

TOW. POLEK 
OwiaidK ZwTel^stwK 

Pand R. LecKert, sekr. 
80 N. Ashland ar, Cbioa^ov Ili 

„Norddeutscher Lloyd” 
ragalarna linia parowców poosiowych 

pomiędsy 

BREMEN 
Parowcami pierwnej klasy: 

„DARMSTADT"' 
„DRESDEN" 
„GERA" 
„KARLSRUHE" 

„MUENCHEN” 
„OLDENBURG** 

„STUTTGAT** 
„WEIMAR**. 

Pierw sra kajuta *60 da #90 
stółownie do miejsc. 

Bilety tam i napotorót po zniżonej cenie. 
Z BALTIMORE od oh odrą oo Środa. 

Z BREMEN oo Czwartek. 

Wszystkie te stalowe parowce są no- 
4 • znakomitej bodowy i we wszyst- kich oddziałach dogodnie urządzone. 

Mają długości, 
415-486 stóp. Szerokości, 48 stóp. 

Kajuty,salony,pokoje do palenia itd. 
na górnym pokładzie i promenadzie. Oświetlone światłem elektrycznem, 

Blilsyoh informaoyi udzielą jeneralni 
agenci: 

A. Sehnmaeher Sl C©„ 
6 South Oay 8t., Baltimore, l/d. 

Wm, £nchenbnrg( 
104 Fifth Arenue, Cbioago, Ilia. 

albo ioh agenci w kraju. 

DR. PIOTRA 

S0M0Z0 >«t uważane za jedno a najlepszych lekarstw u e> 
ni>pvnifn W__l_ i_j_■_. 

totaoM, 
Ofiruett krew, nadaje odnowiona ty 

--. wykorzenia zarodki choroby a ciała. •tfr* PJ»yr*yi»U •«* do tego, te wszystkie organy znaJJuja'sl» w dobrym etanie do działania. Me I 
-75r“\ przygotowana a praeaało traydaieata rodnych gatunków IngTcdrencel. ekSwnU 

Adach,* a awłanru 
krwi 1 chorego doładka ji_ 

Z^i^zrdzenle. Ból głowy. Dolegliwości watro- 
Uan*nał»M O■ J_ 

tych, które pochodzą 
łka Jako to: * 

by. żółciowo**,’ Żółtaczka, KhS«7 w!S£ 
puchlina. Trudność traWenia, Niestrawność, Oo 
nczka. Róża. Pryszcze, FebraI ogra.rka, Hrkro 
łnły. Strupy, Świerzbiączka, OUaty, Liszaj, Wrzo- dy. Wyrzuty, Rakowe wyrośnięcia, Bóle i rany. **ółe w systemie kości. Wychadnlente. Dolegli- wości niewiaat. Słabość, Broncbltis, Źarnlce Ból 
w krrjiach. Zawrót głowy, I l. d. 

S0M0Z0 nie jest medycyna patentowa, tek nia sprzede wa)| jej apteka.ze; lecz mężczyźni i nie 
wiaety. którzy ndyw-fc je, zoatali wyleczeni, a po wodowani przez wdzięczność dla doktora, 11 

rzyść, dz'l 
df gn dostarczyć ludziom cierpiącym w oddalenia 

Jeat nleocenlonem jako lekarstwo domowe Jeet nleocenlonem j..u rumwo domowe a 
Mianowicie w miejscowościach położonych bardzo daleko od lekarzy aptek. Lekarstwa tego nk modna dostać od aptekarzy, lecz tylko otTmlej scowych agentów. Jeżeli nie ma agenta w waszeo. 
sąsiedztwie, piszcie po bliższe szczegóły 

Dr. Peter Fahrne)’, • 

112—114 8. Hojne Ate^ Cłilćatro, Ula. 

Milwaukee Avenue State Bani 
Ma miejsce byłego banka 

PAUL O. STENSLAND A CO 

Bank Stanowy 
Kapitał $ 250.000.00 

GENERALNY INTERES BANKOWY. 

Odbierają handlowe i zaoszczędzone 
pieniądze, przechowują takowe. Płacą 
zwyczajny procent od pieniędzy do prze- 
chowania złożonych. Sprzedawają ary 
gnaerye t weksle na wszystkie punktu 
Europy. Wypożyczają pieniądze no 
majątki i inne rzetelne poręczenia. 

W styczności a naszym bankiem jeet 
Milwaukee A senne gafę Depoelt Temid, 

które ag z bod owa e I urządzone doskonale, de eal O 811S uszkodzić, ani złodziele dostać ale do meh.Ł. 
mogg. Użyłkować modna je sabardao. tnlarkrseii 

^Um: Mllwiiku Anin State Buk 
corner Milwaukee Ase. A Carpeater HC Cnozeo lu 

URZĘDNICY: 
Pstra. O. rtm*BLz*o. prezydent, A ud rew O. Unra 

Li.ss K Ba- 
HAŁD L. HoiziLŁ, rzecznik 

UkŁtrad, kasy er Do 

DTRRKTORZY: 
**• A- La Boy, John F ftmulakl, Hsol (X 

Rteneland, John Sehermaa, Charles B. ncbly- 
lem, Horran D Thorson A-C Lausten P.H Herbośd loka P. Hansom. William Johnson, Jona McLaren, 

CFWTRALNE TOW 

Polek w Ameryce 
Pani W. Uznańska, Mkr. 

881 B. Wood it. Chiotffo 111. 

Dr. Wład. Statkiewicz, 
Lekarz ze starego kraju 

i długoletnią praktyką przy szpitalach 
jak w Europie, tak i Ameryoe, specjał i 
rt* ohorób kobieoych i dziaoinnyoh, le- 
esy s dobrym skutkiem wszelkie choro- 
by Eaatarzała, jak to: duszność, reuma- 

tyzm, choroby gardła, piersi, Żołądka; ból głowy, des, nosa, uszu, febry, skro- 
fuły, wyrzuty na głowie 1 skórze; oboro- 
roby maoiozne, sbooseoia regularności 
białe optawy, krwotoki, niepłodność 
boleści popołogowe i fc. p. dolegliwości 
kobieoe i w ogóle wszelkie ohoroby mąt 
ozysn, kobiet i dzieci — leczy prądko i 
skutecznie. 

Lekarstwa są przyrządzane w mojem 
labomtoryum, pod wyłącznym mym do- 
zorem. 

Do dokładnie (o ile motnośoi orytei- 
nie) opisanego twego cierpienia s wy- 
mienieniem „Zgody” dołącz 2 oent. zna 
ozek pocztowy, a odwrotną poostą od- 

Kwiem ile bądzie trwać kuracya i co 

dą kosztować lekarstwa. 
Adres: 

J>r, W. Hłatki+zcŁcm, 
954 Joliot Sir. LA HALLE, 1LL. 

WIE LK] 
SKŁAD POLSKI 

GOTOWYCH UBIORÓW MĘZKICH 
-<IA*0 TBt DU- 

MŁODZIEŻ Y I CHŁOPCÓW, 
Bielizny Koszul wierzchnich i spodnich. Kołnierzyków, Krawatek, Kapelanów 1 t. p Ztruern wy konnie wimlkie _u s T Z^m wjkooaj, mwlki. ob.talunki podh* mUry 1 ozWnll 

Flnato pc 

po najprzystępniejszych oenech. B 

«7 m , . Ki WMwnwa 
J587 Milwaukee Ave._ Chicago, Dl. 

... PrT^ ^ czaa trwania Wystawy kwiatowej w Chicago, uną- dzili miej podpisani wygodny i dobrze zaopatrzony 
* 

Hotel pod nazwą 

„Columbus House” 
na rogu DESPLAINES i 12-ej uL, Chicago, Ul, 

W tym Hotelu jest restauracya i pomieszczenie ua 150 lółek * wygodami jak: golaroia, kąpiele i pralnia W restauracyi zna}- 
potrawy i napoje, a katdemu gościowi pozorta- wionem jest dowolnie zamieszkać i bez stołowania sią. Ceayna mieszkanie i stołowanie są mierne. * 

8 Hw0USF. ZDaiduje bl«ko drukami czeskiej 
wy światów®* 

,;Amenkaaa » Je8t w najlepszym miejsca od WysU- 

h*°~Lun ^*n#OBOnyJ?st do przyjmowania czeskich i po- bratymczych narodów — aieby przybywający nie wpadali w ręoe rozhcznych oszustów, a zawsze mieli w hotelu potrzebnego doradzcę. Pomewai spodziewać się mołna wielkiego napływu gości pod- ezas wystawy światowej, przeto byłoby poiądanem, aieby kaidy zgłosił się przed czasem i zamówił miejsce piimienaie. 
®*rba, właściciel restauracyi. 

A., O. Sehwartz, właściciel hotelu Columbus Houae 
213—215 W. 12th Str., — Chicago, Dl. 

! 

w Washburn Springs 
w© W aukegan* 

gdrie postawiany zoauł PoUko-Katolicki Kościół Matki Boakioi -W.,. Loty pod ten koloid, i dom to.t.(y pod.,ow.T. pr„t k2^,“CW -———j Kompmnją. 
Obok Kościoła powstaje Polska Kolonia. 

WIELKIE FABRYKI 
i wiele roboty. Okolica wysoko połoiona, ulice 
piękne drzewa i doskonała woda. wyrównane, 

LOTY 50 Stóp szerokie i 150 stóp długie, od 
$do0.oo i wyżej. Dziesiąta część gotówką, re- 
sztę na drobne spłaty miesięczne. Pieniędzy 
pożycza się na budowę domów. J 

PocTąg! odchodzą z Chicago, * dworca kolei North Western z rogu Wie ! Wells ul o godz. 8 ej i 11-ej rano w tygodniu, a tylko o 8 ej rano w Niedzielę. 
0FI8 .a GRUNTACH. Bilety Wolnej J.tdy » 

S. Mielcarek, 
720 W. 18« ULICA. 

Konieczka, 
4840 COOK STR. 

N. L. PIOTROWSKI & A. G. DICUS 
ADWOKACI 

42S5fSL_ s-n* 
r»xem wypożyczają pieniądze na własności. tar*K° Ja 

Oflllce:84 86 Ł. Bali. Btr.ChlMgo.III.(.z6.u>pi„ro)Rooni 621.- Mieaskanie: 8117 LAURZL 8TR. Telefon; 4087. 

"W^szech. Praw Lekarskich 
^ _ 

DOKTOR 

M. P. KOSSAKOWSKI. 
JSSS zllw jstwr. r- Sloen, do 9«j rano; od 1 do 4 i od 7 do 8 wiecz Telepb. West 654. 

róg 

Minwegen <fc Weiss Mfgg. Co., 
Fabrykanci Mebli Salonowych, 

£*?*’ »2?±e£ł SŁsrusr—•140 «■. 

Mittwęm Sb WeUm M/ę, Cm, 
N. W. Oor. Franklin * Washington 8t. Uhioago, UL — Telefon «!90. 

Reamaljfeiaj 
PHOCHOWICZA. 

Lekarstwo na reumatyam, paten to 
waee 17 Kwietnia 1888 r. Jeat to po- 
moc na wasystkie boleioi reumatyczne 
w ramionach, łokciach, kolaaaoh, i w 

ogóle we wssyatkioh zgiąoiaoh rąk i 
nóg, leosy takie ból głowy twany neo- 

Batelka a dołąotonyaa prtepiaem a* 

tycia kosa ta je dolar jeden. 
Nabyć moina a 

Leonard* Tuchockitęo, 
24 (Jiearer Str. Chicago, lila. 

Eleonora Muszyńska. 
(DOKTORKA) 

[3»S5iQS5g5£S jSsREMS^=ss 
GODZINY OFISOWK 

od 10aj ruto do 12-aj od 4 aj do S-tj wiacsoram. 
0®-: 806 a AthUnd ar*, blisko 18 oi. 

CHICAGO, ILL. 


