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RUcił PAROWCÓW. 
# PRZYBYŁY: Neapol: America. B> 

iton: Arabie. Queenstown: Cymric. 

Liverpool : Dominion. BaJtimor·: 

Frankfort. Nowy York: Graf W'aldér- 

see, Kroonland, Mauretania. Moitke. 

Havre: La Lorraine. Oover: Lapland. 

FilaJelfia: Mongoliaj Seydiitz. Gi- 

braltar: Pprugia. Montreal: Victo- 

rltn. ..I 

ODESZŁY: Liverpool: Baltic. 
' 

Sueenatown: Haverford. Nowy York: 

Celtic, Italia. Prin» Friedrich Wil- 

helm. Tietgen. 

UWAGI. 
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leszcze o nocy al izmie w 

Wielkopolsce. 

Onegdaj pisaliśmy na tem 

miejscu o przebiegu i wyniku na- 

rad w kwesty! pobkiei na odby- 
tym ostatnio zjeździe socjali- 
stów niemieckich w Jenie. 
W le iże kwesty i znajdujemy w{ 

pismach warszawskich parę rze- 

czowych artykułów „Piasta" z 

Poznania.który streszczone tu ty! 
ko—tfvwody swe opiera statysty- 
cznie na broszurze Rzepeckiego 
„Naprzód czy wstecz??', wydanej 
w Poznaniu 1912. - 

Jak już 'pisaliśmy, uchwałą 

ijazdu w Jenie przestała istnieć 
Dolska partya socyalistyczna, ja- 
.<o względnie samodzielna część 
składowa stronnictwa, socjali- 
stycznego niemieckiego; wniosek 

Ddpow'iedni uzasadnił poseł do 

parlamentu Brausch, wykazując, 
że oddział polski,' jiczący jo ty- 
sięcy członków, kosztuje kasę 
centralną zbyt dużo, bo aż 200,- 
doo mk. Telegramy podały co 

prawda, jakoby Brausch wymie- 
nił cyfrę dziesięćkrotnie -niższą, 
»atem tylko 2.000 zorganizowa- 

nych socyalistów pochodzenia 
polskiego. „Byłaby to liczba· z 

punktu widzenia narodowego 
bardzo pocieszająca — pisze 

' 

„Piast" jeżeli -jednakże chce- 

my brać za podstawę rzeczywi- 
sty stan rzeczy, a przedewszyst- 
kiem zastosować najlepszy pro- 
bierz w tym wypadku, tj. ostat- 

niewybory do parlamentu, to po-, 
dana przezvnas cyfra taktyczna 
20 tys. głów wydaje się jeszcze 
dość niską.*' 

Chcąc jasno zobrazować skutki i 
uchwały ieneńskiej. należy sięg- 

nąć nieco głębiej do zawiązków 
i istoty socyalizmu na ziemiach 

wielkopolskich, w czem nam 

znów pomogą wywody p. „Pia- 

I sta.'' 
W dzielnicach piastowskich 

niema i nie będzie tak szybko 

gruntu dla ideowego socyalizmu. 
Głębokie i szczere przywiązanie 
do Kościoła katolickiego, sięgają- 
ce nawet poza szranki narodowe- 

ści. sprawia, że Szlązak czy Po- 

znańczyk nie daje przystępu no- 

winkom radykalizmu, które prze- 

dewszystkiem godzą w wiarę je- 

go ojców. Z drugiej strony kon- 

serwatyzm chłopa, a w zasadzie 

i robotnika przemysłowego, ka- 

zalnica i konfesyonał, pisma lu- 

dowe i broszurki podtrzymują w 
' »>in narodowość raczej bierną, 

··>._·, I Ml MIII ! 

ale zawsze odporną. 
Więc o ile zdołała się przyjąć 

roślina radykalizmu w zaborze 

pruskim, to podtrzymywało jej 

byt niezadowolenie z warunków 

społecznych i ekonomicznych, 
przeciwieństwa stanowe i obja- 

wy zewnętrzne, jak głosowanie 
Koła polskiego za podatkami po- 
średnimi, drożyzna i agitacya 

towarzyszów niemieckich. Zaw- 

zięta walka narodowościowa, boj- 
kot. ekonomiczny i towarzyski 
nie zostawiają miejsca na .pielę- 
gnowanie łącznie z towarzyszami 
niemieckimi idei przewrotowych. 

Nie można jednakże twierdzić, 

jakoby tak nazwany socyalizm 

praktyczny, a raczej negatywny 
nie twórczy, zupełnie nie znajdo- 
wał przystępu do mas mało o- 

świeconych. Socyaliści niemiec- 

cy umieją — przyznać trzeba 
— 

świetnie agitować i organizować; 
nie szczędzą kosztów na druki i 

broszurki polskie, nie żałują pie- 

niędzy na nauczycieli wędrow- 
nych i drobne \vsparcia, a pod- 
czas wyborów i na mniej idealne 

środki celem zjednania sobie nie- 

zadowolonych robotników wiej- 
skich >· przemysłowych. 
Jednocześnie należy stwierdzić 

z ubolewaniem, że coraz silniej- 
sza walka stronnictw politycz- 

nych w społeczeństwie wielkopol· 
skiem rzuca zarzewie niezgody i 

gmatwa pojęcia prostego ludu. 

NajlepsĄ-in dowodem zgubnych 
skutków wojny bratniej jest 

Śląsk, gdzie podczas ostatnich 

wyborów obrzucanie się nawza- 

jem obelgami i zarzutami partyi 
narodowych i religijnych, tysiące 

górników wpędziło w ramiona 

tertius gaudentis, czyli socvaliz- 

fnu niemieckiego. 
W ogóle socyalizm polski, jak 

wynika z powyższego, nie wyrósł 
sam z siebie na ziemiach piastow- 
skich. lecz jest naroślą obcą, któ- 

ra powoli tylko zapuszcza korze- 
nie i szerzy się w miarę dopływu 
kapitałów centrali towarzyszów 
berlińskich. 

* · 

Nie wynika z tego, jakoby i 

ten socyalizm „polaki" należało 

tekceważyć. Wykazały to dobit- 
nie i boleśnie ostatnie wybory do 

pąrfomentiu sta~ 

ął do wyborów ściślejszych w 

okręgu górnoszląskim socjalista 

polski z kandydatem narodo- 

wym; w Poznaniu socyalista Ma- 

tuszewski uzyskał 2,200 głosów 
polskich, a wogóle wzrost towa- 

rzyszów polskich od czasu wybo- 
rów w roku 1907-ym oblicza K. 

Rzepecki na okrągłą sumę 20 ty- 

sięcy. 
W liczbie straconych, na rzecz 

stronnictw obcych/ wyborców 
śląskich w sumie 30400 . 

mieści 

sie, zdaniem Rzepeckiego, 14,200 

nowych socyalistów polskich; w 
Poznańskiem przybyło 3·180 to- 

warzyszów, w Prusach król., na 

Warmii, Pomorzu i Mazurach 

2,450, czyli ściśle 19,830 nowych 
polskich wyznawców Bebla. X 
wywodów Rzepeckiego wypły- 
wa. że socyalistów polskiego po- 
chodzenia, którzy już w r. 19°7 

głosowali na kandydata obcego, 
nie należy wogóle zaliczać do na- 

rodowości polskiej ; uważa 011 

ich za Niemców lub socyalistów 
polskich z przekonania. Trudno 

wieść spór na ten temat. Zdaje 
się jednakże, że dla- utworzenia 
sobie całokształtu 

, socyalizmu 
polskiego nie należy tak zasadni- 

czo rozgraniczać towarzyszów 

przed i po r. 19^» przecież i ci 

dawniejsi zachowali· jeszcze ję- 

zyk polski i raczej na nich, niż 

na nowych zwolennikach opierał 
się np. Biniszkiewicz, współzawo- 
dnik pos.Sowińskiego w katowic- 
kiem, kiedy krótko po wyborach 
przystąpił w roku zeszłym do u- 

rzędowego utworzenia polskiej 
partyi socyalistycznej na zjezdzit 
pod Poznaniem. 

=» · 

Jaką przyjąć mamy ogólną li- 

czbę socyalistów polskiego po- 

chodzenia w chwili obecnej, 
wskazać nam może w przybliże- 
niu ogólny wynik wyborów. Po- 

dług Rzepeckiego otrzymali kan- 

dydaci towarzyszów w W . Ks. 

Poznańskiem ogółem 12.968 (na 

191,728 głosów polskich), na 

Śląsku 42.492 (na 111,526 wybor- 
ców narodowych), w Prusach 

wreszcie 28,215 (na 100.607), ra- 

zem 83,675 głosów. Jeżeli cho- 

ciażby 50 procent tych ludzi, co 

jest ułamek bardzo mały, mówi 

po polsku, a przynajmniej pol- 

skiego jest pochodzenia, to miec 

' ' 
, IL , 

będziemy obraz siły, jaką rozpo- 
rządza socyalizm polski w dziel- 
nicach piastowskich. 
Że nie są to ideowcy, mamy na 

to dwa dowody: prośby zarządu 
polskiego, skierowane do centra- 

li o zapomogę na pismo Gazetę- 

Robotniczą i agitacyę, oraz obec- 

ną uchwałę jeneńską. Polscy so- 

cyaliści są niezadowoleni z dzi- 

siejszego swego położenia, utys- 
kują n rząd i odsuwają się od 

stronnictw narodowych, ale . 
nie 

chcą płacić składek na rzecz par- 
tyi własnej i stronnictwa niemie- 

ckiego. Socyaliści zaś niemieccy 
nie dowierzają swym zwolenni- 

kom polskim i radzą im zjedno- 
czyć się z robotnikami niemiec- 

kimi, a zaniechać własnej orga-- 

nizacyi i gazety. 
^ 

' 
* "· I 

* 

Co zrobią teraz w Poznańskiem 

towarzysze, jest na razie niejas- 
ne. Zlać się z morzem niemiec- 

j kiem bezwsrglgęónie i bez cienia 

samodzielności będzie trudno i 

I przykro ; oderwać się od pnia 
niemieckiego .dla braku podstaw, 
ideowych i finansowych prawie 
niemożliwie. 

Prawdopodobnie pozostanie so 

cyalizm polski tylko środkiem a- 

gitacyjnym podczas wyborów, 
gdy chodzić będzie o zwalczanie 

Kola polskiego i jego kandyda- 
tów. jednocześnie zaś nieustająca 
cicha agitacya przy zachowaniu 

ostrożności w sprawach religij- 

nych pracować będzie nad prze- 
ciągnięciem jak największej licz- 

by polskich socyalistów do obo- 
zu socyalizmu niemieckiego. 

* 

Rzepecki tak przedstawia po- 

wody wzrastania socyalizmu pol- 

skiego : 

„W pierwszej linii powodem 
odstępstwa było zobojętnienie 
ludu polskiego dla sprawy naro- 

dowej. Przed laty przyrzekano 
za dużo ; kandydaci nie mogli do- 

trzymać przesadzonych zapowie- 
dzi. Lud się od nich odwrócił i 

taka jest dusza ludu — poszedł 
do tych, którzy jeszcze więcej o- 

biecywali, tj. do socyalistów." 

Następnie streszcza warunki 

zewnętrzne, płynące z położenia 
państwowego, ceł, podatków i 

drożyzny. Dalej upatruje powody 

przeniewirstwa w niezadowole- 

niu z polityki Kota polskiego, 
główną wszakże winę przypisuje 
waśniom wewnętrznym i bez- 

czynności komitetów oraz prasy. 

Wynika z tego, że liczba so- 

cyalistów polskich ulega stałym 
wahaniom, zależnym od atmosfe- 

ry politycznej i ekonomicznej, od 

przygodnych wpływów i prądów 

pracy narodowej w obozie pol- 
skim. Zasadniczych, świadomych 
i zdecydowanych socyalistów pol 
skich, mimo dość znacznej ich 

liczby, mamy niewielu. Postęp 

kultury i oświaty, który mnoży 

szeregi towarzyszów niemiec- 

kich, w dzielnicach wielkopol- 
skich zmniejszy liczbę stronni- 

ków Bebla, ale na to potrzeba 
wytężonej, ofiarnej pracy pism 

i inteligencyi oraz jasnego kie- 

runku akcvi narodowej. 
Pośrednio przyczyni się także 

do zmniejszenia szeregów pol- 
skich socyalistów uchwała jenen- 
ska. Odrębność podstaw życio- 

wych i religijnych wstrzyma ich 

od sojuszu z robotnikami nie-' 

mieckimi ; z drugiej strony za- 

rząd polski, pozbawiony subwen- 
cvi berlińskich, nie będzie mógł 

szerzyć swego wpływu pomiędzy 

górnikami i robotnikami miej- 

skimi, centrala zaś, jak wyraźnie 

powiada uchwała, nie myśli 
ro- 

bić więcej kosztownych koncesyi 
na rzecz języka swych polskich 
towarzyszów. 
Chwilę tę powinny nasze komi- 

tety narodowe wyzyskać w odpo- 
wiedni sposób. 

Jeżeli będziesz czekał cierpliwie, to 

doczekasz się tego, że cena artykułów 

spożywczych i węgli jeszcze bardziej 

... pójdzie w górę. 

Bułgarya i Turcya dały sobie buzi 

l zawarły przymierze. (W razie woj- 

ny z Serbią, Grecyą i Czarnogórą, ma- 

ją sobie nawzajem pomagać.) 

Nie lękaj się tego, że padniesz jak 

wielu 
*" ' 

... 

· 

Walczących z przesądem, bez chwa- 

ły; 

Mąż wielki umysłem wciąż stoi 
na ce- 

lu* 

A jłupcy rzucają naii strzały. 

I nie drżyj, gdy z nocnych na ciebie 

gdzieś cieni, 

Zawistna dłoń pocisk wymierzy: 

Bo ludzkość tych samych 
' 

buduje 

kamieni, 

Pomniki dla prawdy szermierzy. 
r.V J f > 

ZAPISKI LITERACKIE. 
. — „Kalendarz św. Michała" na 

rok Pański 1914. wyszedł w kil- 
ku językach, między innymi i w 

polskim. — Kalendarz przedsta- 
wia się okazale,· treść jego bar- 

dzo dobrze dobrana i urozmaico- 

na: znajdujemy tam rzeczy po- 

ważne, które ducha podnoszą, ar- 

tykuły pouczające, które kształcą, 
powieści zajmujące, jest tam tak- 
że -humor i poczciwa zaba>vna sa- 

tyra, a wreszcie pożyteczne wia- 
domości o życiu'i warunkac-h wy- 
chodztwa polskiego w Ameryce, 

kalendaryum i informacye boga- 
te; illustracyi i> obrazków mnó- 

stwo. Wśród artykułów znajduje- 
my nazwisko X. Dra Kwiatkow- 

skiego, X.· 1. Ostaszewskiego, X. 
B. Hagspielą (kierownika wyda- 
wnictwa), S. Zahajkiewicza, K. 

Wachtla i w. i. Przyznać trzeba, 
że kalendarz ten nadaje się równic 
dobrze dla prostaczka, jak dla iil- 

teligencyi: treść doborowa — 

pod względem tym notujemy zna- 

czny postęp od minionego roku ; 

aewnętrzna szata wydawnictwa 
nader staranna. Zaznaczyć należy, 
że dochód z rozsprzedaży prze- 
znaczono na utrzymanie szkół i 

zakładów misyjnych. Nabywać 
można najlepiej wprost od wyda- 
wnictwa pod adresem : Society of 

the Divine World Techny, Uli-- 

nóis. ( 

— śtpiewnik Kościelny, zawiera- 

jący Msze i Pieśni na Czas W iel- 

kanocny — pod takim tytułem 
wyszedł spory zeszyt pieśni ko- 

ścielnych na dwa, trzy i cztery 

głosy i organ — zebranych przez 
Br. J. A Góralskiego, C. R., przej- 
rzanych przez.prof. Falka z Chi- 

cagoskiego Kollegium Muz\ czne- 

go. Śpiewnik ten wydany przez 
Spółkę Nakładową Wydawni- 
ctwa Polskiego — jest dalszym 
ciągiem poprzednio wydanych 
przez Br. Góralskiego zeszytów, 
w których z czasem ma być za- 

warty w pieśni cały rok kościelny 
ze wszystkiemi świętami i uroczy- 
stościami. Wydawnictwo odzna- 
cza się łatwością i poprawnością 
układu, zewnętrzna zaś jego for- 

ma czysta i staranna zaszczyt 

przynosi firmie nakładowej. Spo-. 
dziewać się należy, że piękne to i 

pożyteczne wydawnictwo, czynią- 
ce zadość .ssawna odczuwanemu 
brakowi, życzliwie zostanie przy- 
jęte w naszych towarzystwach 
śpiewaczych, zwłaszcza kościel- 

nych, oraz przez naszych organi- 
stów, dla których będzie ułatwie- 
niem w pracy około prowadzenia 
chórów i doboru pieśni, śpiewnik 
sprowadzić 

* można wprost od. 

Spółki Nakładowej Wydawni- 
'ctwa Polskiego, 1455—5? W. Di- 
vision str., Chicago, 111. 

jednodniówka Zjednoczenia, 
Sejmti OCXXI-go» wyszła dru- 
kiem „Nowin" milwauckich pod 

redakcyą p. Fr. Barcia, redaktora 

„Narodu Polskiego" w Chicago i 
forma obszernego zeszytu o kil- 

kudziesięciu stronach druku, 
treść zajmująca i dobrana sta- 

rannie: znajdujemy tam parę ser- 
decznych słów, skreślonych przez 
JE. X. Biskupa Rhodego, infor- 

macye i wskazania, dotyczące 
Zjednoczenia P. R· K., na które- 

go Sejm rzecz wydano, dalej ma- 

my utwory, pisarzy naszych i 

dziennikarzy: S. Szwajkarta, K. 

Wachtla, Fr. Barcia, S. Osady, F. 
Kurasia i kilku innych.. Sukienka 

zewnętrzna mniej szczęśliwie wy- 
padła, szczególniej razi rozrzuce- 

nie ogłoszeń po całej broszurze, 

co sprawia wrażenie wydawni- 
ctwa typowo reklamowego, choć 

w istocie tak nie jest, a Jedno- 
dniówka ta treścią literacką na 

korzvstne zasługuje znaczenie. 
_ Pamiętnik XVIII. Zjazdu 
Związku śpiewaków Polskich w 

Ameryce, odbytego w połowie 
m. września, w Chicago, wy dany 
okolicznościowo w formie okaza- 

łej Jednodniówki, zawiera utwo- 

ry kilku naszych pisarzy i publi- 
cystów, szczegóły dotyczące 

Związku Śpiewaków, program ich 

chicagoskiego zjazdu, portrety i 

podobizny aktualne itp., a tak/e 

wkładkę nutową — Chopina ,,Ży- 
czenie"; stroną redakcyjną pisma 

zajął się p. S. Kuźniewiecz, se 

kretarz Komitetu prasy wzmian- 

kowanego zjazdu. 
— Pamiętnik Jubileuszowy 

Tow. Gimn. Sokół Polski No. I., 

wydany w 26tą rocznicę założenia 

gniazda wymienionego — -przed- 
stawia się w formie okazałej Je- 

dnodniówki, zawierającej zarys 

dziejów gniazda, portrety jego 
pracowników i członków, oraz 

parę artykułów okolicznościo- 

wych. < · 

» 
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Kto pisał wczorajszy redakcyjny ar- 

tykuł w iiD. Z."; socyalista, anarchl- 

eta, czy patryota żołądkowy? Zga- 

dniesz?) , 

' 

'. 
· 

Każdy, czy chce, czy nie chce, przy- 
gnać musi, że Huerta umie... „bluf- 

fować".. 
« 

Gubernator Dunne został wczoraj 

... ; dziadkiem. Gdy otrzymał tele·1 

gram o tem, powiedział: „This is my 

first experionce at being a fcrand- 

father". (No, no, chłopie, przyzwy- 

czaisz się, a zresztą, r^usisz wiedzieć, 
że dziadkiem może być nawet... naj- 

głupszy i to... bez egzaminu!) 
-fr . 

· > 
' 

'i * : 

• Biedny, kto,żyje tylko po to, aby... 

jeść.: spać., . 
. r 

' 

6 O . 

Ojczyzna moja — to praojców sława, 

Szczerbiec Chrobrego, Cecorska buia- 

! wa, 

To duch rycerski, szlachetny a męski, 
To nasze wieikW zwycięstwa i klęski. 

o + 

Ojczyzna moja — to ten duch narodu, 
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu, 

To ta nadzieja, co się w sercach kwie- 

ci - 
' ·* 

Pracą u ojców a piosnką u dzieci! 

Marya Konopnicka. 
* 

' 

. 

Michał: Pan Antoni jest bardzo 

wielki człowiek! 
— Z czego to wnosisz? · · 

— Człowieku! On nawet „free 
lunch" je... za darmo!, 

Niejeden ,.pan", który rzuca kelne- 

rowi „dajma" napiwnego, ma w ban- 

ku mniej oszczędności niż ten kelner. 

(Ale za to.,.« to... po polsku!) 

·' 

Niektórzy ludsie' są, tak brzydcy, że 

le mają żadnych pokus. 
^ 

Mulisz ze świec# szukać człowieka, 

dla którego obowiązek jest... rozko- 

),·>·(·! · J 

szą. . 
» · 

·» ; 

—' Najlepszy sposób prowadzeni In- 

teresu — naśladować wędrowca, któ- 

ry diwigając ciężar na barkach 
ani 

przyśpiesza kroku, ani przystaje, 
lecz 

postępuje wciąż zwolna, a równomier- 

nie. . 
· 

4 

Bądź arcydziełem nieugiętej woli! 

Bądź cierpliwością, tą panią niedoli. 

Co gmach'swój stawia z niczego, po- 
wolf 

Bądź spokojnością śród burz niepoko- 

ju,· ... 

' 
; 

W zamęcie miarą \ strojem w rozstro- 

Bądź riecznem pięknem w wiecznym 

życia boju! 
' ' 

' 

· 

Zygmunt Krasiński. 

» ^ 

Zjednoczenie na cele Polskiej Rady 

Narodowej ofiarowało $3,000. (A ty., 

ile?) 
' 

* 

« 

. ^ 

Paryż Jest bardzo wesołem mia- 

steczkiem, ale w Chicago jest więcej 

... bandytów. 
<> 

Najnowsza moda każe także męż- 

czyznom nosić.... rozcięte spodnie. 

(Poddasz się?) 

, 
-o < 

Wyobrażaj sobie już teraz, że 

..gwiazdka" przyniesie .ci wszystko to, j 
czego pragniesz, to będziesz sźczęśli- j 
wy aż.u.,^ do „gwiazdki". — (A to 

także coś warto!) 
<> O 

* 

Najlepszą nauczycielką oszczędności 

jest.,. bieda. *'···' 
' 

> -fr ·> 

Lepiej wydać pieniądze na naukę 

dzieci, aniżeli.... głupim dzieciom zo- 

stawić... pieniądze. 
; _ 

· 
f »jt ; 

' 

Piotr RóstenkowBki wygląda teraz 

zupełnie tak, jak... prezes Zjedno- 
czenia. 

; 

Kto nie pożywał we łzach ewego 

chleba, 

Kto aie przepłakał zbolały na ciele 

W łożu niespanycji długich nocy wie* 

le, 
Ten jeszcze nie wie o pociesze z nie 

ba, 
Bohdan Zaleski. 

Nawet w najlepszero lustrze ludzie 

nie widza e' takimi, jakimi są... w 

oczach sąsiadów. 
o 

Dyplomata Li Hung Chang napisai 

w swoim pamiętniku, że ranne wsta- 

wanie jest... głupie. (Z tego wyni· 

ka, że pan Li nigdy nie był... reda- 

ktorem „ D. C."). 
o 

· 

Ch .da, czarna owca ma więce; 

szans do długiego życia, niż... tłuste 

cielę. (Jaki morał z tego wyprowa- 

dzisz? — Chcesz być owcą, czy., cie· 

lęclem?) 
o 

Panna Helena Rowland pisze w 

..Journal", że w dzisiejszych czasach 

do serca mężczyzny są tylko dwie 

drogi: przez kieszeń papy, albo przez 

deski sceniczne. (Biedna! Widocznie 

nie uczyła się 10 Przykaz Boskich!) 
O· 

Z braćmi w szeregu stań na wspólnej 

roli, 

Do pracy wspólnej, nie do do skarg 
I 

waśni; 
Pomóż im dźwigać brzemię ciężkiej 

doli. 

A bratni uśmiech czoło ci rozjaśni. 

W okolicy Kansas City zakwitły na 

nowo jabłonie. 

> <> 

Gdy Kajzer Wiluś wstąpi do swoje) 

restauracyi, to mu się nawet... głów- 

ny kelner ukłoni. (A... czemu?) 

^———————————— 

g Czytajcie-jak tanio ofiarujemy wam towary 
— as dwóch — 

WIELKICH ŁADUNKÓW MEBLI 
i uwolnicie się od wygórowanych cen za meble. 

Specyalnie ułożone ceny z podarunkami 
podczas Sprzedaży jesiennej. 

Ten elfguDckl o trzech «ztu- 
kach prawdziwy skórzany 
gHiuitur dawniej/* aa a *» 

$95, obecnie J)44.4t) 

Całkowite z paetRlu ii>żko z zupełną 
ścielą, potrzebną wartości ^ j Q C' 
$80.00 obecnie z pościelą J 1 «5.05| 

Wasz stary piec 
weźmiemy; lako 
wpłatą za nowy 

piec. 

Nieprzeocrujcie tego. Wielka 
kucLnirt z »jlep»i<»go żelaza 

zrobiona, pierwszorzędna do 

pieczenia i oizczędza węgla, 
gwarantujemy ««dowolunie — 

pod kaidym . C 
względem j) 1 0·0^ 

Ottk piec do o- 
grzewaniii; \ »H 
kwżdu paliwu — 

węjfle i drzewo: 

dobry i zaoszczd, 
j5it*e —' epecyaJ. 

$5.95 
To «g wa vaut. gaz. żelazko do 

pruBuwitniH; i; nit).ta j* 4 O Q 
rurka etop, za *3 I · VO 

Masywny dęb. stół, 

::nr*16.. $7.95 
; — ... «. , 

r PRZYNIEŚCIE TEN KUPON c 

wart on jest 
Kupując kuchenny piec lub ogrze- 
wacz, wręczycie ten kupon, a otrzy- 
macie 15 kawałków kuchennych 
sprzętów—$5 wartości. 

UNION LIBERTY FURN1TURE CO. 

J327—1333 Milwaukee ave. 

4705-07-09 S. Ashlaud ave. 

Standard Colonial komoda ręcznie polituro- 

wąna, pierwszej klasy roboty — z dużem! 

francuaklem luetrem — teniośc za $20.00 _j 
specyalna cena w czesie na- 
szego jeiiennego otwarcia $10.75 

Wytrzymałe piece kuchenne ofiaru- 

jemy za zniżkę nadzwyczajną; pierw- 

szy klasy piece do pieczenfa, gwarau- 
towany n* pięt? lat,' 
specyalnio za . $24.85' 

w 
·, 1 

To gwarantowane piece do ogrze- 
wania. Oszczędzajcie pieniądze 
£& węgiel, gwarantowane na 10 

lat, speejaluie obe- Cfi 
cnie za tylko /.OU 

Darmo wysyłamy ilustrowany Katalog pozamiejscowym na żądanie. 

1327-29-31-33 
Milwaukee Ave. 

Misko Wood al. 

4705-07-09 
S. Ashland Ave. 

blisko 47mej ul. 

bracia perło w SC v 
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4705-07-09 
S. Ashland Ave. 

blisko 47mej al. 

1327-29-31-33 
Milwaukee Ave. 

blisko Wood ul. 
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