
BIURA METEOROLOGICZNEGO. 
IW cięgu doby wczorajszej najwyż- 
ll temperatura wynosiła 57 stopni, 

bgBiisza 44 stopni. Normalna tern- 

ratura w tym dn u wynosi 33 sto- 

1; nadwyżka temperatury w tym 

[oku 722 stopni. 
Wschód słońca o godz. 6 min. 6 ra- 

K 

Zachód słońca o godz. 5 min. 4 po- 

inta. 

M łtopol wytej 0 
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Ogólnie pięknie dziś wieczorem i 

jutro. N e wiele zmiany w tempera- 
kirze. Przymrózek prawdopodobnie 
piś wieczorem. Łagodne zmienne 

rtatry. 

^Notatki Reporterami 
! Dzisiaj wieczorem 1 Jutro w sali 

parafialnej na Jadwigowie będzie się 
idbywał bazar parafialny. 
Ostatni raz bazar ten będzie się od- 

lewał 25-go 1 2t>-go października, 
fi O O 

OdCzyu iiników naszych otrzymu- 

emy dociestiefcia, że na tramwajach 
lali A hlant^nve., od ulicy Lake do 

l-tej ul., tudzież na tramwajach linii 

lalsted ul., od Archer ave., do Mil- 

raukee ave., operują złodzieje kie- 

izonkowi z wielkim sukcesem. Wcho- 

\Z4 oni do przepełnionego tramwaju 

. w natłoku opierają się o pasażerów 

llby przypadkowo, a w tym czasie 

jydagaja upatrzonej ofierze zegarek, 

Xtfilares lab też odcinają wartościo- 

szpilkę od krawatki. Złodzieje ci 

tak rozzuchwaleni, iż nawet przed 

>c*yma konduktora odważają się ope- 

rować. 

O O fi 
Tow. Muzyczne ł Literacsue „rro 

Bień" odegra trzyaktową komedyę pt. 

^Ciotka, Karola" w niedzielę wieczo- 

rem, 9-go listopada, w sali Związku 

Polek. Początek o godzinie siódmej, 

po przedstawieniu bal. 
O Q O 

I Polic yl kazano szukać L. Rejew- 

iklej, liczącej Jat 30, która mieszka 

par. 2815 Warsaw ave. 

$ S Q 

Franciszek Lusik, liczący lat 54, 

tam pnr. 2617 Thomas ulica, zastrze- 

M się w swem mieszkaniu. 
O » » 

Fatalnie pokaleczony został 14-tole- 

nl Stanisław Wipiński, zam. pnr. 

£447 Superior avenue. Chłopiec pod 

ragonami chciał przejść przez tor 

colejowy; koła wagonu odcięły mu 

>bie nogi. 

o o a 
Policja wczoraj do domów rodzi- 

;ów odprowadziła dwóch chłopców: 

Tomasza Talużek i Henryka Radke. 

)baj liczący lat 5, wyszli z domu, by 

cwiedz sąsiedztwo. Zabłądzili 1 przez 

Sługi czas błąkali się po ulicach. 
0 O O · 

Do składu mebli Hartmana przy 

ilwaukee ave. i Paulina ul. zakra- 

11 się dynamiciarze 1 w nocy rozsar 

li szafę stalową. Zabrali oni $2000 

kasy. Policy a obok rozbitej szafy 

Snalazła scyzoryk należący do jedne- 

go z robotników pracujących w skła- 

fcsie. 

O 
Adw. Max. Kaczmarek otworzył 

Inntor realnośćiowy do spółki z p. 

Hanczewskim pnr. 1133 W. Chicago 

*. Sprzedawać oni będą farmy i 

realność miejską, wypożyczać pienią- 

dze na pierwsze hipoteki itd. 

Ogłoszenia tej nowej firmy polskiej 
pojawiać się będą stale w „Dzienniku 

OłucAgoskim", w dziale realnościo- 

irym. 
O O 

Balwierz czeski, M. J. Kvidera, za- 

>łacić musiał $250 odszkodowania 

MUinie Antoninie Sławik za niedo- 

łiymanie obietnicy małżeństwa. 
Panna Sławik mieszka pnr. 536 

ffimwood ave., w Oak Park. 

» o 
Franciszek Sapron. robotnik zam. 

?nr. 1826 West 18-tej ul., na Wojcie- 

jhowie, wniósł podanie do sądu o u- 

rzędowe ogłoszenie go bankrutem. 

Długi swe podał na sumę $2,965, a 

majątek na $55.60. Adwokatem w tej 
wie jest H. J. Gibbs. 

. 
P. Stanisław Lauferski, zam. pnr. 

So. Whipple ul., na Kazimierzo- 

t, zaprzecza stanowczo jakoby mial 
ekolwiek zatargi sądowe z synem. 

Lauferski ch jest kilka w Chicago, 

ęc notatka wczoraj zamieszczona 

>03i się do innej osoby. 

Pięciocentowe teatrzyki demorali- 

działają często na naszą pol· 
*ką młodzież 1 paczą umysły naszych 

#ynów 1 córek. Powinniśmy zadać so 

Me obowiązek 1 popierać .usilnie poV 
ikie przedstawienia, które urządzane 

VODKI. Likiery i Wina tutejsze i importo- 
wane. poleca dystylarnia i 

lurtowny skład, pod firmą 
l C. BERGMAN & CO.. 
7 W. Illinois ul., dawniej 
iermun E. Ehrman. 

! Ktoby z rodaków chciał kupić 
ib założyć uowy SALON", uiech 
e zgłoei do niżoj podpisanego, 
udzielę wszelkich informacji i 

OBSŁUŻĘ RZETELNIE. 

Z. L PODCZASKI 
Mieszkanie : 

1978 Milwaukee Ave. 

Telefon Irriag 15523. 

iziowieK mieszkajmy podo- 
bno w Chicago, którego 

poszukuje siostra. 

i 

Ignacy* Rusiłowicz 
juk wyglądał przed laty. 

Od lat szesnastu przebywać ma w 

Chicago Ignacy Rusiłowicz, liczący 

obecnie około lat 40. Nie dał on o so- 

bie żadnej wieści krewnym w Euro- 

pie przeszło dziesięć lat. 

Przed 7-miu tygodniami przybyła 

z Litwy do Ameryki siostra zaginio- 

nego, pani Marya Rusiłowicz. W 

poszukiwaniu brata przyjechała do 

Chicago i zamieszkała na „Town of 

Lake", otrzymując zatrudnienie w 

rzezalniach. Chociaż skrzętnie brata 

swego poszukuje, panna Rusiłowicz 

dotąd nie mogła znaleść po nim naj- 

mniejszego śladu. 

Ktoby miał o zaginionym jakąkol- 
wiekbądź wiadomość, niech łaskawie 

doniesie osobiście lub listownie pan- 

; nie Maryi Rusiłowicz, zam. pnr. 1116 

I West 51. street. 

są w naszych parafialnych haiaca a 

przeciwdziałać będziemy tym teatrzy- 

kom bezwartościowym i zgubnym. Na 

scenie wielkiej hali maryanowskiej, 

w niedzielę, dnia 26-go b. m , olbę- 

dzie się Wielki Wieczór Wodewilowy, 

urządzony staraniem miejscowego To- 

warzystwa Dramatu i śpiewu. MK»· 

dzież ta. zrzeszona przy parafii, za- 

brała się do pracy i usiłuje utrzymać 

polskość i przechować ideały narodo- 

we wszelkimi sposobami, a częściowo 

przez branie udziału i wystawianie 

polskich sztuk dramatycznych, czyli 

dramatów patryotycznych, tudzież we- 

sołych komedyek, gwoli zabawy a w 

rezultacie dla rozweselenia publiczno- 

ści zbierającej się na te występy 

członków i członkiń rzeczonego To- 

warzystwa. Młodzież ta jest godna po- 

parcia w swych usiłowaniach, zwłasz- 

cza, że to są nasi synowie i nasze 

córki i powinniśmy ich zachęcać do 

dalszej pracy i wytrwałości, okazując 
im naszą sympatyę przez liczną 1 

gromadną obecność na tym Wieczorze 

Wodewilowym. 
W przyszłym tygodniu podamy bliż- 

sze szczegóły programu i interesują- 

ce numery składające całość tegoż. 
» O 8 

W poniedziałek, 20go października 
na Kantowie, przypada odpust na 

uczczenie św. Jana Kantego, patro- 

na tejże parafii. 
Nabożeństwa w ten dzie odprawio 

ne zostaną w następującym porząd- 

ku: o godz. 5:30 — 6:00 — 6:30— 

7:00; wotywa o godz. ósmej; uro- 

czysta Suma z kazaniem o godz. 10- 

tej popołudniu zaś o godzinie 2:30 

wystawienie Przenajświętszego Sa- 

kramentu, Różaniec i całowanie re- 

likwi św. Jana Kantego. 
Wieczorem zaś, o godz. wpół do 

ósmej, odprawione zostaną Uroczys- 

te Nieszpory z kazaniem, procesyą i 

błogosławieństwem. 

3 0 8 
Kółko Literackie im. Adama Mi- 

ckiewicza, z parafii św. Kazimierza, 

urządza przedstawienie na korzyść 
biblioteki na Kazimierzowie, we 

czwartek wieczorem, dnia 27-go li- 

stopada, w „Douglas Park Audito- 

rium". 

a . » a 

Kółko Dramatyczne w parafii św. 

Jacka odegra bardzo wesołą kome- 

dyę p. t. „Wicek i Wacek" w niedzie- 

lę wieczorem, dnia 9-gc listopada, w 

sali Narkiewicza. 
Q xl <3 

Bazar na korzyść parafii Dobrego 

Pasterza odbywać się będzie w dal- 

szym ciągu jutro od godz. 6ej wieczo- 

rem w hali obyw. Stanisława Biesia- 

dy, na „Krakowie". Przyjaciele pa-1 

raT.i zaproszeni sa do w^ęcia udzia- 

łu. 
D O O 

W Plue Island — w sali obyw. Ja- 

na Haliina przy Burr Oak ave. 
— od- 

będzie się <piękny Wieczorek Rozmai- 

tości w niedzielę, dnia 26-go paź- 

dziernika, począwszy o godz. 5:00 

wieczorem. Urządzeniem tegoż zaj- 

muje się młodzież polska z „Bridge- 

portu'', pod egidą Tow. św. Stanisła- 

wa K. 

O O O 

Bazar na korzyść parafii św. He- 

leny odbywa się w każda środę wie- 

czorem od godz. 7:30 i w każda nie- 

| dzielę od godz. 4:00 popołudniu, w 

mniejszej sali Walsha przy ulicach 

j Noble 1 Emma. 
SOS 

Wielkie przedstawienie Kółka Li- 

terackiego odbędzie się w środę wie- 

czorem, dnia 29-go października, w 

hali Walsha. Odegrana będzie nad- 

zwyczaj zajmująca komedyjka zaty- 

j iułowana: ,,Oj, ten teatr!" 
8 O O 

Bazar na rzecz Tow. Pobroczyn- 
' 

ności pod wezwaniem św. Wincente- 

I go a Paulo na Trójcowie, odbędzie 

i się dzisiaj wieczorem oraz Jutro po 

Nieszporach I wieczorem, w sali pa- 

rafialnej na Trójcwie. 
$ 8 » 

Na Wojciechowie, w sali parafial- 

nej przy ulicach 16-tej i Paulina, od- 

będzie się jutro wieczorem występ 

Kółka Literackiego imienia Juliu- 

sza Słowackiego. Występy takie u- 

rzadzone będa regularnie co miesiąc. 
» 

Jutro popołudniu i wieczorem, w 

sali na Stanisławowie, rzucane będa 

na ekran ruchome obrazy. Popołu- 

dniowe przedstawienie rozpocznie się 

o godz. 3:30, a wieczorne o godz. 

8:00, Obraz p. t. „For High Trea- 

son" składa się z czterech części, czy- 

li ze 4,000 stó<p. Oprócz tego obrau 

Jest jeszcze jeden obraz komiczny. 

Czysty dochód na korzyść parafii. 

NOTATKI 

I OSOBISTE 1 TOWARZYSKIE. 

Z Nowego Yorku nadeszła wiado- 

mość, że pani Agnieszka Neringowa 

przybyła do portu nowojorskiego na 

okręcie „Graf Waldersee" wczoraj 

przed południem. Na spotkanie swej 

małżonki wyjechał p. Jan Nering do 

Nowego Yorku przed czterema dnia- 

mL 

+ + 
, 

Na ostatnlem posiedzeniu uyrekcyi 

polskich cmentarzy adwokatem dla 

załatwiania spraw dotyczących cmen- 

tarzy polskich obrano p. Ludwika Pin- 

derskiego, dawniejszego asystenta 

Prokuratora Stanowego. 

. + + 
Towarzystwo „Chicago" urządza do- 

roczną zabawę taneczną, dnia 14-go li- 

stopada w sali „Logan Square Audi- 

torium". — Orkiestra p. Sylwestra 

Kłosowskiego. 

Tow. Sokół Polski ..Zgoda", gniaz- 
dj nr. 192-gi, urządza jutro zabawę ta- 

neczną w hali „Webster", na rogu 

Webster ave. i Robey ul. na Jadwigo- 

wie. 

+ + 
Klub przeważnie polski, p. n. „Good 

Times Social Club", z Hawthorne, o- 

trzymał wczoraj ze Springfieldu pa- 

piery inkorporacyjne. Na aktach fi- 

gurują jako inkorporatorzy: Franci- 
szek Strzelecki, Stanisław Gąsiorow- 
ski i William Wollney. 

·£· ·|· 
Oddział św. Józefa, nr. 49 Macie- 

rzy Polskiej, ze Stanisławowa, urzą- 
dza bal w niedzielę, dnia 9-go listo- 

pada, we wielkiej sali Schoenhofena. 
Początek o godzinie 6:00 wieczorem. 

·|· ·|· 
Oddział Błogosławionego Jana z 

Dukli. nr. 58-my Macierzy Polskiej, 
z Jadwisęowa, urządza trzecia doro- 

czną zabawę taneczną we wtorek 

wieczorem,-dnia 18-go listopada, we 

wielkiej sali ,,Wicker Park". — 

Orkiestra Syl. Kłosowskiego i St. B. 

Mrozińskiego, członków oddziału. 
+ + 

Tow. Pań Pomocy Naukowej przy 
Akademii Najśw. Rodziny urządza 

czwarty roczny bal na rzecz tejże A- 
kademii w najbliższą środę wieczo- 

rem, 22-go października, we wie'kiej 
sali Schoehofena przy Milwaukee av. 

i Ashland ave. 

4. 4· 4. 

Tow. Najśw. Imienia Maryi, nr. 2- 

gi Zjednoczenia P. R. K., urządza 
bal jutro wieczorem, w nowej sali 

Zjednoczenia, na narożniku Milwau- 
kee avenue i Augusta ulicy. Bę- 
dzie to pierwszy bal urządzony w 

tejże sali. 

4. 4. 4. 

Tow. Polek św. Apolon!i, z parafii 
św. Stanisława Kostki, (nr. 482 Zje- 
dnoczenia, urządza bal w niedzielę 
dnia 26-go października, w nowej sa- 
li Zjednoczenia. — Muzyka pana 

Antoniego Barwig. 

4· 4* 4* 
Tow. św. Wojciecha B. i M. gr. 104 

Stowarzyszenia Polaków w Ameryce, 
urządza zabawę taneczną jutro wie- < 

czorem, w polskiej sali „Atlas" przy 1 

ulicy Emma. — Orkiestra S. Szo- 

plńskiego. 
OOO 

Towarzystwo Śpiewu Wyższej 

Szkoły św. Trójcy port dyrekcyą pa- 
na A. Malika, urządza koncert na ha- 

li św. Trójcy, dnia 23-go listopada. 

O O O 

. św. Agnieszki, grupa 500-tna 

Zjedaoczen/a Pol. Rz. Kat., z Kazimle- 

rzowa. urządza zabawę taneczną jutro 
wieczorem w sali J. Blake'a (dawniej 

Novotnego) przy ul. 22-giej i Troy. 

0 0 0 

Oddział św. Filomenty, nr. 62-gi 

Macierzy Polskiej, z Jadwigowa, u- 

rząd"a drugą doroczną zabawę ta- 

neczną w edzielę wieczorem. 16-go 

listopada, w mniejszej sali MWicker 

Park" przy W. Norch ave. — Orkie- 

stra p. J. Krefta. 

0 0 0 

Tow. Rycerzy św. Franciszka, gru- 

pa Związku Wojsk Polskich, istnie- 

jąca na Franciszkowie, prosi nas o 

podan e do wiadomości, że z powo- 

du nieporozumień bal nie odbędzie 

się jutro, lecz dopiero od jutra za 

tydzień, w sali Kulika, przy Thomas 

ul. i N. 44-tej ave.* 
o o o 

Chór Panien „Halka" nr. 29-ty 

Związkti Śpiewaków Polskich, urzą- 

dza piąty koncert i bal dnia 23go 

listopada w sali Zjednoczenia, Mil- 

waukee ave., róg Augusta ulicy. C 

Jutro na bazar odbywający się 
w hali Walsłia, na rogu Emma i 

Noble, stawią się obywatele zej 
Stanisławowa i Maryanowa.1 
Klub'Misiewicza przyrzekł się 
stawić w komplecie. 

Jak wiadomo, bazar ten odby- 
wa się na korzyść nowej polskiej 
parafii św. Heleny, założonej w 

pobliżu szpitala Polskiego. Hele- 
nowo przystąpiło już do budowy 
nowego kościoła, szkoły i miesz- 

kania dla Sióstr Nauczycielek. 
Na jutrzejszym bazarze przy-j 

rzekł się stawić taikże nowy za-* ; 

rząd Zjednoczenia. 

Hakatyzm w Austryi. ! 
i 

Ze Śląska austryackiego wciąż I 

dochodzą bolesne skargi na brak 

szkół i na ucisk szkolnictwa pol-' 
skiego przez administracyę pań- 
stwową i przez władze gminnej 
niemieckie i czeskie. Polsko-śląs- ) 

ka młodzież, aby się uczyć musi ; 

przechodzić przez biedę i prze-i 
różne utrapienia. Oto jetien z! 

licznych szczegółów. W roku u-j 
biegłym wypłacono na Śląsku i 

Cieszyńskim ogółem stypendyów 
17 w ilości 22,933 koron z czego 

na polskie gimnazyum wypada 
10 stypendyów 7. kwotą 1,760 ko- 

ron, szkołom czeskim dano t'43 

korony. Reszta dostała się niem- 

com, którzy stanowią znaczną 

mniejszość mieszkańców i nale- 

do zamożniejszej części ludno- 

ści. 

Korespondet „Dziennika Po- 

znańskiego", pisze : 

Wrogie stanowisko niemców 

wobec polskiej ludności na Ślą- 
sku Cieszyńskim nie słabnie wca- 
le, przeciwnie wzmaga się usta- 

wicznie. Przykładem tego są róż- 

ne objawy, jakie podczas miesię- 

cy wakacyjnych zauważyliśmy. 
Tak wystarczy tylko wspomnieć 
niebywały akt uwięzienia i wy- 

wiezienia do Prus na żądanie po- 
licyi pruskiej p. Ciecińskiego za 

jakieś przekroczenie w Kroto- 

szynie, za przestępstwo, praso- 

we. Fakty podobne nieraz zacho- 

dziły, nigdy jednak sąd cieszyń- 
ski nie okazał się tak filopruski, 
jak obecnie. Jest to objaw zna- 

mienny i od dawna już przez pol- 

ską prasę na Śląsku notowany, że 

wszechniemiecka szerzy się ogro- 

mnie wśród niemców austryac- 

kiclrna Śląsku. Rozmaite roczni- 

ce i uroczystości dworskie pru- 

skie są, jeśli nie z jednakową 
pompą, to w każdym razie znacz- 

nie okazalej obchodzone w mias- 
tach śląskich, niż uroczystości do- 
mu habsburskiego, podczas któ- 

rych nawet nie obędzie się bez 

kolorów pruskich i wszechnie- 

mieckich. Wszystkie inne uro- 
czystości narodowe znajdują da- 
leko sympatyczniejsze echo, o ile 

mają tło pruskie, niż gdy austrya- 
ckiej ojczyzny przypominać ma- 

ją chwałę. Środkowym punktem 
dla wszystkich wszechniemieckich 

uroczystości i zebrań jest Bogu- 
min, który ze względu na. swe 

RÓŻNI LUDZIE. 

Jest ogromna różnica pomię-- 
dzy ludźmi. Każdy posiada coś, 
co go odróżnia od drugich. Nie- 

którzy mogą wytrzymać wszelkie 

zmiany powietrza i nie chorują, a 

inni natomiast odczuwają to bar- 

dzo. Zwykle w podobnych wypa- 
dkach odczuwa się.najpierw brak 

apetytu i utratę sił i dlatego 

chcemy polecić wszystkim cier- 

p.ącym na podobne choroby Tri- 
nera Amerykański Eliksir Gorz- 

kiego Wina, który ich przeczyści 
i w zmocni. Przez dłuższe uży- 
wanie tego lekarstwa organy tra- 

wienia odzysikają siłę i będą w 

stanic odeprzeć ataki choroby. Ił- 

ży wajcic tego środka, kiedy tylko 
spostrzeżecie osłabienie, utratę a- 

petytu, zatwardzenie, ból gło-- 

wy lub bóle w stawach, nerwo- 

wość, a właściwie wtedy, kiedy 
czujecie się słabymi. AV aptekach: 
Jos. Triner, Fabrykant i Sprzeda- 
wca, 13.33—133!) S. Ashland ave., 

Chicago, 111. W wypadkach reu- 

matyzmu, stężenia, wywichnięcia. 
Trinera Liniment przyniesie szyb- 
ka ulgę. (Ogł.) 

Prawie każdy przemyełowlec w 

gielskich. — Polacy byzneslścl po- 

Chicago ogłasza ele w gazetach an- 

winni ich naśladować, ogłaszając się 
w DZIENNIKU CHICAGOSKIM. 

i 

D oszkoszcie 
się prawdziwą 

wygodą domową 
tej zimy— dajcie w domu 

druty teraz zaprowadzić na 

Światło 
Elektryczne 
Dowiedzcie się o szczegółach dzisiaj. Dwa la- 
ta do odpłaty w równych mics:ęcznych spła- 
tach. Przyrządy dajemy na tych samych wa- 
r inkach. 

Piszcie dzisiaj, (ab telefonujcie 
Randolph 1280— Conlract Dept. 

C ommonwealth 
Edison Company 

120 West Adams SI. 

Va* O' Mc Juntiiu . ; ency. Chicago 22 
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Nowy wojskowy balon niemiecki „Zeppelin L-ll," który wczoraj 
eksplodować powietrzu niedaleko JofiannistSialu. 

U dola* po lew^j stronie, widzimy podobiznę Ilrtbiegro Zeppelina, sławnego wynala/cy niemieckie- 
go, który od lat kilku odbywa niefortunne experymenty z balonami swego >myshi. 

Klisza gazety ,,Chicago Journal." 
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£ ̂ . D11L1GILE ATTŁ^HUp 

Na dobry Apetyt! 
' 

Tros:eczka REX BITTERS przed jedze- 
niem wzbudzi koński apetyt. 

Będzie\thiii smakował kążily kęs. 
Dowki nał ap-tyt jaki duje REX BITTERS 

j<?6t .najlepszym dowożeni, ja* ńwietnie i prędko 
on d/iah na cały system i podnieca całe ciało do 
wzmocnieni* wycieńczonych nerwów. Przyczynia 

jea/cze do tego, $«» i'Hło przo* K^d upomina 
b1q o iwiey mat-ryał odżywczy do zaspokojenia 
npetvtu. którego zapoczątkowaniem ptai eie KEX 
BITTE US. 

"Yum, Yom! Jak wszystko dobrze smakuje po 
napicia się „REX BITTERS." 

Jeśli czujecie zni<>c/'onvmi, gdy 'ie macie 
apet tu i nio możecie s ać, KEX BITTERS jest 
tu c^ego potr »bu eci«<!o W7.budy.eaiu źvwolno£ci 
w was/em ciee i dw podniecenia apetytu, wpro. 

' 

n.i.izi wil*'· evetent w et horm»lny i będziecie 
m,ić spokoju* . .Jeśli cer» w»^7ii zżółkła, ̂ dy 
cierpicie na /itw.trci/.cnie i niesrriwuość, tu j«'?t 
Grudek /arad··.'... Nu chore nerki al. o wątrobą, 
wzcląd-.ie 3 ból cloiw i siany kr».vż, niema nic 

lep?'<*go nad RRX HlTTEłC*. 
Nie jest to żaden nowy wynalazek ani coś nie- 

wyprhowui-^o— KEX BFTTEUS doświ. dc/.ano 
ju/ rzo? lais i lata. Tyeią e i tysiące jeszcze tego 
doświadczy. Spróbujcie! Edajcio się do wtpzeijo 
Krtel»ar/ai kupćie butelką za U)c albo za $1.00— 
a jutro dowiecie »ię. 

We wszystkich lepezvch «ptektch, lecz szcze- 
gólnie sprzedawany i polofcany w Chicago przez 

: 

Public Iirup Co.. Buck & Kayner 3 

składy. Koston Store, C' Ii. Walgreen 
Ł ( o., S9th £ Cottaee Q:ov« Ave.. 

Consumera Druff Co., Rotsclilld & ( o. 

The Fair, Kconomical Drnj; Co. 

j.ri.1 ;Aii·i'\ł. ««.?.· ; .· 

c. -V^ir<T'ital -hftiyiifeiL:: "ÉL .· 

najnowszego 
wydania 

Nowości Nowosc! 
Dla Naszych Odbiorców. 

Niniejszem zawiadamiamy naszych odbiorców, iż otrzy- 
maliśmy najnowszy zbiór rekordów Polskich, Ruskich i Li- 

tewskich. Kto sobie życzy mieć wysłany nasz katalog rekor- 
dów, niech nadeśle swój adres i znaczek 2c na przesyłkę. 

Na3z skład jest otwarty do godziny lOtej w każdy wieczór; 
w niedzielę do godziny 12tej w południe. 

Mamy Wielki WySór Gramofonów Wszelkiego Rodzaju. 
naszym składzie możecie wybrać sobie taki Gramofon, 

jaki wam jest rzeczywiście potrzebny, gdyż mamy wielki wy- 
bór i ceny nasze są najniższe. 

Gramofony i rekordy wysyłamy pocztą lub expresom i 
wszelkie koszta przesyłki, my opłacamy. 

Starajcie się, ażeby mieć w domu rekordy z polskiego 
składu. Jeżeli nic macie naszego katalogu, piszcie po tako- 
wy. Adresować należy: 

W. H. Sajewski 
1011 Milwaukee Ave., CHICAGO, ILL. 
" ' 1 1 — 
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