
Koleje Podwyższą 
... Tory. 
Dwie chicagos<kie koleje. Chi- 

cago and Northwestern i Chica- 

go, Milwaukee and St. Paul, 

przystąpią do podwyższenia 
swych torów w dzielnicy północ- 
no zachodniej miasta Chicago, 

począwszy ud Irving Park Bou- 

levard aż do granic miasta, jeśli 
na to rada miejska pozwoli. Pla- 

ny tego kolosalnego projektu od- 

pracowano i przedstawiono spe- 
cjalnemu komitetowi z łona ra- 

dy miejskiej. 
W bieżącym tygodniu koleje 

zaprosi radnych miasta Chica- 

go. należących do tego komitetu, 

by przejrzeli wszystkie tory, 

gdzie nasyp ma być podwyższo- 
ny. Specyalny pociąg zawierają- 
cy reprezentantów kolei, radnych 
i reprezentantów Dziennika Chi- 

cagoskiego ruszył z dworca ko- 

lei Xorthwestern o godzinie II. 

Zwiedzono wszystkie projekto- 
wane podwyższenia. Zatrzymy- 
wano się w miejscach gdzie ma 

ją być pobudowane wiadukty. 
Projekt ten żywotnie obchodzi 

Polaków, bo pomiędzy innemi 

Hpdwyższone zostaną tory, które 

prowadzą do polskiego cmenta- 

rza, a raczej do Xorwood Parku. 

Krzyżówka w Jefferson jest bar- 
Izo niebezpieczna i tam w przy- 

szłości będzie pomost betpnowy. 

Koleje chcą, by rada miejska 
na to podwyższenie pozwo.'ła. 
Jeśli rada miejska nie pozwoli na 
to przed i-ym stycznia, wtenczas 

koleje muszą się udać do nowej 
komisyi stanowej złożonej z pię- 
ciu ludzi zamianowanych przez 

gubernatora i ci jedynie mogą na 
to pozwolić. Miastu po tej dacie 

nie wolno się będzie do takich 

spraw mieszać. 

W inspekcyi tej brali udział: 

C. S. Hall, i J. S. Pole. *z repre— 
zentacyi kolei Xorthwestern, R. 

J. Middleton i John R. Dicken— 

-en, reprezentanci kolei Chicago 
Milwaukee and St. Paul, Wm. G. 

Griffin, Charles J. Cardwell, ró- 

wnież przedstawiciele kolei, Fran 
cis T. Ownes, komisarz zajmują- 
cy się podwyższeniem torów, G. 
F. Samuels, inżynier miejski, ald. 
Tan Czekała, ald. Frank T. Wil- 

son, ald. Félix . Janovsky, pre- 
zes komisyi zajmującej się pod- 
wyższeniem torów, oraz repre- 

zentanci Dziennika Chicagoskie- 

^o. 

Xaj większy pomost ma się 
znajdować na Sunnyside # 

ave., 

Sfdzie się koleje krzyżują. Zdaje 
^ię, że komitet będzie przema- 

wiał za podwyższeniem tych to- 
rów. 

Szybka i Grzeczna 
Usługa 

zawsze czeka na was u Bolesła- 

wa Różańskiego (w aptece), 877 
Milwaukee ave., róg Centre ave. 

Różański sprzedaje szyfkarty ta- 

nio na najlepsze okręty, wysyła 
pieniądze do Kraju jak najprę- 

dzej i zabezpiecza domowiznę od 

ognia. Pamiętajcie adres: 877 

Milwaukee ave., w aptece. Porada 

we wszelkich sprawach udzielana 

bezpłatnie. 
(Ogłoszenie). 

Wysmagajcie Ból 
Wysmagajcie i wypędźcie ból z 

waszych stawów i muskułów. Wy- 

pędźcie go O'ejem Nowaka. Olej No- 
waka jest błogosławieństwem dla 

bólami obarczonych mężczyzn i ko- 

biet. Wypędza wszystk e bóle. Gdy 
l macie jakie bóle. użyjcie Oleju No- 

waka i ból znika, zostawiając ulgę 
po sobie. 

Olej Nowaka 
(Bicz na Bóle) 

sztywne stawy czyni gibkimi. Uwal- 
nia muskuły od kurczów. Wypędzi 
ból z każdego członka. Użyjcie teraz 
tego Oleju na ten ból. Poczujecie 
jak Olej pracuje — popatrzcie s'ę 
jak wsiąka. Uważajcie jak ból bę- 
dzie zmykał, wysmagany tym prze- 
cudnym biczem, który nie zawiedzie 
nikogo. Czy może być lepsza obietni- 
ca? Nie ma bólu. Kupcie 25c butel- 
kę dzisiaj. 
Powielicie cierpiącemu przyjacielowi o Oleju 
y owaka. 

Na sprzedaż wszędzie — wyrabia- 
ny tylko przez firmę John Nowak 

Co., 18th St. i Ashland Ave., Chica- 
go. 111. 

Makarego 730 Obiadów 
wielkich, średnich 1 małych, - 
nrch i postnych, z opisem śniadań 
i wiecserzv, tudzież «plierai, skle- 
pu 1 kuchni dla chorych, piecze- 
ni» ciast, robient· konfitur, 11, d. 
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Alderman Jan Czekała, z 16-tej wardy i ald. Félix Jan^vsky, 
Czech, z 29-tej wardy. 

Aldermani i przedstawiciele kolei Northwestern i St. Paul 

w specyalnym puciagu objeżdżają tory, które 

mają być podwyższone, 

Grupa aidermanów oglądających tory przy Sunnyside ave., gdzie będzie 
wielki wiadukt. 

I Kazimierzowa 
W* pierwszą niedzielę grudnia 

wyjdzie drugi numer „Głosu U— 

bogich" redagowany przez miej- 
scowego asystenta, Wiel. ks. Fr. 

Mazura. 

Numer drugi, z powodu wiol- 

kiej ilości doborowego materyału, 

powiększony będzie do szesnastu 
stronic. 

Miesięcznik ten jest jedynem 
polskiem pisemkiem na wychodź- 
twie. szczrze zajmującem 

' 

się 

spraw4 ubogich : przystępnem 
zaś jest dla wszystkich, gdyż e- 

gzemplarz kosztuje tylko dwa 

centy. 

W spaniały piecio- i dziesięcio- 
centowy teatr, na dwudziestej dru 

giej ul., blisko Sacramento ave., 

buduje p. L. Manikowski. 

Pan Manikowski zamierza o- 

tworzyć swój „Show"' na Gwiazd- 

kę. , 

Do obszernego i pięknego loka- 

lu pnr. 3108 W. 22giej ul. prze- 

niósł swój zakład krawiecki pan 

J. Ikaniewicz, pnr. 2208 So. Alba- 

nv ave. 

Dotychczasowe pomieszczenie 
okazało się za małe dla szybko 

rozwijającego się interesu pana I- 

kaniewicza. 
Pan J. Ikaniewicz swoje po- 

myślne powodzenie zawdzięcza 
zasadzie: ,.Tanio a dobrze", oraz 

hasłu szczerze przez Kazimierzo- 

wian przestrzeganego, a mianowi 

cie : „Swój do Swego". 

W kościele św. Kazimierza od 

będzie się jutro ślub panny Teo 
fili Augustynowicz z p. Wł. Tu- 

szyńskim. Gody weselne odby< 

się mają w sali W. Lewandow- 

skiego, pnr. 1858· W. 1" tej ul. 

» 

Jedenastoletni Karol Patula 

Luther ulica, zamiast iś< 

pieszo do szkoły, uwiesił się 
wozu ciężarowego korporacyi M< 

Cormick'a i jechał sobie na 25e 

ulicy od Washtenaw ave. aż d( 

Sacramento ave. Gdy chciał z W( 
za zeskoczyć, Karol pośliznął si< 

i nogę swą dostał w koło miedz} 
szprychy. Xa głośny krzyk chło 

pca woźnica wstrzymał wóz 

wydostał biedakowi nogę z koła 

Zaniesiono rannego do aptek 
Rudolfa Moravy, przy W. ?5e 

ul i S. Francisco ave., gdzie opa 
trzył go dr. S. W. Parowski i o 

desfał go do domu. Chłopak n< 

j szczęście nie ma żadnych kość 

złamanych, ale obrażenia są na 

der bolesne. 

Ostatnie życzenie. 

Golarza Nogę skazano za zamordo 

wanie żony na śmierć, świadków ni< 

było. sędziowie przysięgli wahali sfy 

z wyrokiem, obrońca dzielnie r^bał 

ale prokurator uparł się i przekona 

swoją, wymowy trybunał przysięgłych 
że golarza skazano na śmierć prze; 

powieszenie. Przed samem wykona 

niem wyroku spytano go jeszcze, jal 

zwykle: 
— Masz jakie ostatnie życzenie? 
— Mam. 
— Jakie? 
— Chciałbym pana prokuratora o 

golić.... 

• dhowski, ks. J. Kuliński, ks. Gór 

ka, C. S. C., ks. L. Żuchoła, ks 
- Zajkowski. Obecni byli także ks 
: . Broachman, kapelan mary tiar 

ki w North Chicago i ks. Kirk- 

flect, kapelan Akademii Serca Pa- 
na Jezusa w Lake, Mich. 

o o 

W* Xorth Chicago buduje się 
• 

coraz więcej fabryk. Niezadługc 
1 otworzą swą fabrykę „Xorth Chi 
: 
cago Foundry'', a „Cyclone Fence 

i i Co." buduje nową fabrykę. 
L. Scheidler Co., stawia cztero 

> piętrowy warsztat krawiecki. 
! $ » 0 

Z naszych polskich przemysło 
wców, pan Stankiewicz, który 
ma aptekę w śródmieściu w 

. Xorth Chicago, otwiera nową, a· 

i ptekę na 10 ulicy, a pan Szyper- 

j ski, prowadzący w Xorth Chica 
. go skład rzeżniczy, buduje dużą 
. piękną kamienico. 

O O Kr 

• Zauważyć wypada, że Sióstr) 
Felicyanki ślicznie upiększyły 
kościół i ołtarz podczas 40-go- 

dzinnego nabożeństwa. 
o 

Ks. Fr. Ostrowski, proboszcz 
tutejszej parafii, buduje nową ple 

• banię. Pracę nad budową otrzy- 
! mał polski kontraktor z North 
! 

Chicago, p. Józef Bajorek. 

| Parafia wciąż wzrasta. Tegc 
roku musiano otworzyć nową kia 

; sę, a niezadługo parafianie bedq 
budowali nowy kościół. 

Obchód listopadowy odbędzie 
się tu 30 listopada, a zajmie się 
jego urządzeniem komitet obcho- 
dów narodowych, który składa 

sie z reprezentanta każdego to- 

warzystwa. 

IZ North Chicag( 
Z parafii Matki Boskie 

Rożańcowej. 
Dnia 11 listopada rozpoczęł 

się 4(Kgodzinne nabożeństwo \ 

parafii Matki Boskiej Różańcc 

wej. 
O godz. S rano ks. Feliks Pran 

ge odprawił Mszę św. z wystawie 
niem Przenajśw. Sakramentu 

Sumę odprawił ks. Wład. Rzóska 
kazanie wygłosił ks. Feliks Pran 

ge. Wieczorem o godzinie ? :u( 

nieszpory odprawił ks. J. Pajkow 
ski w asystencyi ks. Grzezińskie 
go jako dyakona, a ks. Strzyckić 
go, jako sub.-dyakona. Kazani< 

wygłosił ks. Feliks Helta. 
We środę Mszę św. o godz. i 

rano odprawił ks. Feliks Prange 
a o godz. 6:30 ks. Franc. Ostro 
wski. Mszę św. z wystawienierr 
Przenajśw. Sakramentu o godz. i 

odprawił ks. Feliks Ilelta, a Sumę 
o godz. 9:30 ks. J. Strzycki ; kaza 

| nie wygłosił ks. St. Cliylła. Wie- 
czorem Nieszpory odprawił ks, 

J. Lange Ph. D. w asystencyi ks 
W. Nowickiego jako dyakona, a 

ks. J. Kulczyka jako subdyako- 
na. Kazanie wygłosił ks. Feliks 

Kachnowski. 
We czwartek odprawił Mszę 

św. o godz. 5 ks. Franc. Tyszka 
o godz. ti ks. Franc. Ostrowski, 

a o godz. :30 ks. W. Nowicki. 

Msze św. z wystawieniem Prze- 

najśw. Sakramentu odprawił ks 

St.'Koralewski, a o £odz. 9:30 Su 

mę odprawił ks. J. Szprenga, ka- 
zanie wygłosił ks. St. Koralewski 
Wieczorem Nieszpory odprawi! 
ks. K. Słomiński w asystencyi ks 
Teodora Cząstki jako dyakona. o 
ks. Zajkowskiego jako subdya- 
kona. Kazanie wygłosił ks. Fr 

Tyszka. 
Spowiedzi pomagali słuchać: 
Ks. J. Mielcarek, ks. Siudzińskj 

ks. Alex. Knitter. ks. H. Jago- 
dziński. ks. W. Warakomski, Cli 

D., ks. J. Robakowski, ks. L. Cy- 

TEATR WIELKI. 
Ukazanie się przed kilku dnia- 

rrti artykułu o artyzmie scenicz- 

nym i o przyszłym przybytku je- 
go „Teatrze Wielkim" nadspo- 
dziewanie zwróciło szczególna 

uwagę inteligentnych jednostek 
naszych, które chcąc bliżej poznać j 
cel wytknięty ze strony tak ma- 

teryalnej jak i moralnej, prosiły 
o obszerne informacye. W tym 
celu więc, aby udzielić wszy- 

stkich danyćh, być może przy- 
szłym współwłaścicielom Teatru 

Wielkiejęo, odbędzie się w nie- 

dzielę, dnia 16 bm., w małej hali 

Walsha o godz. 2 popołudniu ze- 
branie, na które zapraszamy Pa- 

nie i Panów zainteresowanych 
przyszłym teatrem polskim. 

Z MŁOOZIANKOWA. 
Odezwa do panien chcących 

W sali pod starym kościołem śś. 

Młodzianków, przy ulicach Superior 

i Bickerdike, odbędzie się jutro po 

Nieszporach pierwsze zebranie orga- 

nizacyjne nowego Oddziału żeńskiego 

Macierzy Polskiej, który składać się 

ma wyłączcie z młodych panienek. 

Organizowaniem tego nowego 

Oddziału Macierzy Polskiej, zajmuje 

się pani Marya Dorsch, długoletnia 

Macierzystka. w porozumieniu z dy- 

rektorką Anną Peyor. 

Dotychczas zapisało s!ę siedmna— 

ście panienek. Wszystkie mają 

zgłosić się na jutrzejsze zebranie. 

Obecny też będzie lekarz naczelny Ma 

cierzy Polskiej dr. Aleksander Pie- 

trzykowski. 

Panny na Młodziankowie mające 

zamiar wstąpić do Macierzy Polskiej, 

mogą zasięgnąć bliższych objaśnień, 

jeśli się zgłoszą o którymkolwiek 

czasie do organizatorki Maryi Dorsch, 

pnr. 14 06 \. Superior ul., albo do dy 

rektorki Anny Peyor, pnr. 1367>W. 

Erie ul. 

Zarząd Główny 
.Macierzy Polskiej. 

Bernard Jelenek, Apolonia Kamiń- 

ska 33-23 

Stanisław Gut, Anna Laskę 28-20 

Konstanty Wróblewski, Anna Gór- 

ska 2G-19 

Stanisław Franckowiak, Maryanna 

Pawłowska, z Cicero 2G-19 

William H. Kalbelage, Maryanna 

Loehner, z Chicago Heights, Ul. 25-22 

D. Hadzich, P. Malisich 28-20 

Józef Foyan, Maryanna Poch 29-19 

Andrzej Cedzidło, Maryanna Kulig 

25-18 

Jan Podczaszy, Rozalia Kowercka 

21-20 

Józef Zaborski, Helena Kaczka 27· 

28 

Stanisław Momestrzak, Julia Kar- 

czyńska 22-20 

Tomasz Łagodny, Joanna Zielińska 

33-32 

Stefan Tłusty, Marya Visted 25-22 

Bronisław Sadzewicz, Feliksa Wasi- 

lewska 23-20 

Jan Jasinkiewicz, Franciszka Tilai- 

tis 28-23 · 

Jan Janiczak, Agnieszka Wrzeczak 

21-24 

Konstanty Rosoł, Klarentyna Ginta 

30-19 

Tomasz Wesołowski, Feliksa żurań- 

ska 20-19 

Antoni Duły, Maryanna Pater 22-20 

Micliał Micbaliszyn, Katarzyna 

Kraj 27-20 

Stanisław Mortis. Józefina Ruj)- 
szlauk 25-10 

Jan Trogas, Maryanna Simcak 22-23 

Jan Rudak, Anna Jareczyńska 31- 

24 

Władysław Kacvyski, Kamila Za- 

lewska, z Burnham, 111. 28-25 

Jan Bohl, Anna Krowczuk 40-40 

Franciszek Srobalis, Helena Gei- 

ster, z Chicago Heights, II!. 23-21 

Juliusz Wieczorek, z La Salle, 111., 

Marya Hervedl 35-18 

DONIESIENIE! 

Polscy grosernicy wiedzą, że) 
gdy chcę, świeże słodkie lub so-j 
lone masła, dobre jajka i sery, lub 
też kartofle i inne spożywcze to- 

wary, jak wędzone ryby, groch 

rozmaity, śledzie w sadkach i tak- 

że jabłka i gdy chcą towar świe- 

ży, to idą wprost do: 

JANA ANIOŁA I SPÓŁKI. 

Największy polski Dom Hurtow- 

wny w Chicago. 
845 West Randolph ul. Telefon: 
Monroe 4514. 

Proszę nas odwiedzić. 

Rajskie stosunki. 

.: Jak się powodzi właściwie 

Kwaśniewskiemu? 

B.: O! ci żyją, jak w raju. 

.: Doprawdy? Skądże to przyezlo 
tak odrazu? 

B.: To rzeoz bardzo prosta. Już nie 

mają się czem odziać. 

i Kupujcie u Kr uni m'a i 
1 oszczędzicie pieniędzy 

1.19 

10 skrzyń niebiel. muślinu, extra 

gruby, reg. 7c, 5/^C I jard 
3 skrzyn'e Loin Crpe flanelcty, 

regularnie 15c, « j 
jard 11C 

Damskie bobrowe szale, extra gru- 

be, reg. 1.75, 
specyalnle . . 

Damskie bobrowe szale, extra gru- ! 
be, reg. $2.50, f 
specjalnie -·. .. . 1· 

Dziecięce boneciki, reg. 

50c, spec. po 

Męska gruba runista Wooltex 

spodnia odzież, reg. 

75c, za .. . OOL· 

Męskie Rockford skarpetki, ^ 
reg. 10c, spec 

Extra grube baweł. kolilry, 
reg. 1.39, spec 

Damskie Pat. skórzane 1 aksam. 

trzewiki, reg. 2.50, | 
para .. 

Galwan. wiadra 1 szczotki | ^ ~ 
do szorowania, spec. po .. 

1 

4 kw. kamienne kruki ?~, 
do mleka, spec 

Specjalności fęroseryjne na ponie- 
działek, 17 listopada, 3 r. 

Swift'a Pride mydło, 10 kaw. 26c 

^Trisley'8 White Linen my- , 

dlo, 8 kaw. za 

Galvanic mydłp, S kaw. za .. 30c 

Swift'a Naptha mydło, r> 
10 kaw. 7a O / 

Rub-no-more proszek, J Q . 

reg. 6c paczek .. 

Wool mydło. spec. kaw 4c 

Krajane mydło. 3 funty za . . 0c 

Keen Kleiner, 3 reg. -.je pusz. 10c 

Krochmal, duże grupki. 
'?lć. funta >^V» 2 y2 funta 

Dr. Prices 
15c paczki 
Dr. prices Algra n, 2 reg. 

White Bear Corn Flakes, ̂ 1/ 
10c paczka / 

Puffed Wheat, 3 reg. 'r' 
10e paczki . 

Puffed Rico, 2 reg. 15c 

paczki 
Przesiewki herbaty, reg. | ^ _ 
15c funt, puszka 

Herbata, ang. Breakfast "lOr* 
reg. 50c funt 

Kawa, wyborna Santos, 

eg. 28c funt.' 

Kakao Runkel'a pół ft. pusz. l."5c 

Kakao nie opakowane, | -, 

imaczne, funt & I C 

Specjalności na mięsie. 
Sadło, funt ll'/^c 
Birloin Steak, funt 18c 

Rum Corn wołowina f 
jez kości, funt lv72C 
W eprzowina na pieczeń funt 15c 
Wyb. Stripe słonina, 5 do « 

6 funtowe, funt 

Uważajcie na nasze okna na czwartkową sprzedaż! | 

PONIEDZIALKt17go Listopada 
Środ-listopadowa wyprzątajaca sprzedaż. 

cO cali szer. jedwabny Mescaline wezyet. naj· 
nowaze odcienia, 1.50 gatunek, jard Ofir» 
tylko po "OL 
Stemplowana noene koszule. wszyet. /Cr»/-» 
wie)., reguł. OSc. za .. UVC 
Damskie flanelet. kaftan v poranne, zgrabne 
ciemne desenie, niski kołnierz, 58c ga- "7^^. 
tunele. t*lko po *J VL 
Daraekie flanel. euknie domowe, leżący kol- 
nienr, wielkości 36 do 44, regularnie | ( 
150, za I.UU 
7 stopowe płótniane zasłony do okien, "% *\ 
tylkopo £ L\* 

Hem dywany, 27x60, epecyalnie COr* 
tylko po O VL 

Stoiące i wyezt.ee gazowe mantle, epecy- z- 
aluie po .... .. UL 

Lłndsay Tungsten ówiatła, kompletne 
z łańcuszkiem, po JOL 

Trzewiki, 2 piąlro—Specyalności 
Oamskie Jnlietki, front, kliny, ekArzaa*» po- 

deszwy i korki, Patent kapki, winlk, J 
« 

4 do 3, warte 1.115, para pu 1 . 1/ 

Dziecięce Yici Kid zapinano trzewiki. Patent 

kapki, niskie korki, wielk. 3 do S, 7."»c rA_ 

gatunek, po u/L 

Paeki * piór. wszystkie kolory, epecy. no 
ulnie p > 

· VOL 

1'garnirowane kapelusze, epecyalnie f)Q 
tylko po VOL 
Męskie siwe Merino skarpetki, IS'c ga- 4 f\r 
tunek,po 1 

" L 

.Męskie flanelowe koszule, wezyet. ko-f> g· 
lory i wielkości, 1.50 gatunek, za VOL 

Męekierobocze apodnie, 1.98 gatunek.·* a g 
tvlke za 1 tylke za 
Sb nit a rn 

wart., funt za 

4 kw irt. rond 
maliow. reg. 30c i 4jc, po 

Lekarstwa, główna piętro 
50c czysty Norwedzki Cod Liver Oil, 'łffc- 
butelka za ^VC 
•J5c Mentht 
kaszel, butelka za 
50c Doan 

t»lko za.. 
2:>c Tiz 1 
tylko za 

Sanitarne W. C. białe pierze, extra 

4 kw irt. rondelki, niebieskio i biało e- 21c 

•.'Be Mentłiolated Wuite Pine balsam na 

50c Doan s Kidney Pille lub Cascarets ·? x 

tylko za *)t"L 
2.'ic Tiz lub Bingo do nCg, epecyalnie 

Groserye, 4 piętro 
PiUsbury lub Ceresota tn;jka, i b. 'J ·7 
OSc : \ą b. 1.35; i beczki A,J\J 
6 kaw. U. S. Mail mydta 23c: i 5c paczka 
Grandma proszku danno. 

funty krochmalu w kawałkach i , 

tylko i UL 

.'{funty krajanego mydła 10c 

5 funtów sody do prania 5c 

Dobra Santos kawa, funt 2Ic; r 
3 fuaty za U^L· 

t funtowa puszka Lowney kakao. i ~1 n 
tylko J/t 
3 paczki Quaker lub Motbers Oate 33c 

Likiery, 4 piętro 
1.2*1 hut. Cream Itye lub Stinnr Afl-~ 
Brook, bu tel k. w bundzie, butelka U 

I I."·butelka Jauiaica Kum. 1 butel. 7/)- 
kostunier, po ... /VL 

£l Apricot lub Peach winu. specy- C Ąr 
u lnie za 
1.2> but KentucKy czystej żnniówkl. ICO 

proof. lubOld Mc. Brayers Bourbon. 

pełna kwart, butelka Wi)C 

Extra dobre białe Tokay wino. rew. 90c 
1 10 butelka Ualtf ipore wódki, pełna S4c 
Richters (Jetreide Kimmcl, pełna 54c 

pełna I 

Extra 
.l. galon 1.74; . palona... 
I 10 butelka Baltięoc 
kwar. butelka 

Richter' 
kwarta 

Mięso, 4 piętro 
Przednia ćwiartka cielęciny lub | A\-^r· 
na potrawkę '. 

Przednia ćwiartka skopowlny 12H0 

Chuda świeża skopowina na potraw- f - _ 

kępo ·..., 
IZL 

Wyborny ciok na pieczeń 14}e 
Chude żeberka do rosołu 1 l*c 

Świeżo siekana wołowina 12c 

Chude małe świeże wieprzowe ło- 1 A 

patki I4^C 
Chuda świeża karbonada 17o 

Chude cukr. zapr. małe szynki 173»c 

Cbudacukrem zaprawiana słonina 'J \ 1 -, 

na śniadanie 

j Dopiero co otrzym. Pictorial Review modelka na sprzedaż, po 10c i 15c 

Sprzedaż! Sprzedaż! ! M· WIHII |— I — 

Cygara, Tytoń i Papierosy 

Wyprzątnięcie $00,000 zapasu cygar, tytoniu 
i papierosów teraz w pełnym biegu po cenach, 

które oszczędzą Wam dużo dolarów. 

Wszystkie 5c paczki popular- 
nych gatunków tytoniu do 

palenia i żucia teraz tylko 
po 3c paczka. 

Wszystkie 10c paczki po Gc 
Papierosy, tabaka do żucia i cygara za pół 

ceny. Przyjdźcie rychło po najlepszy wybór i 

dopóki starczą. Kupujcie teraz na gwiazdkę i 

święta. Taka sposobność nie nadarzy się znów 

tak prędko. , 

SKŁAD OTWARTY W NIEDZIELĘ. 

The Consumers Tobacco & Cigar Co. 
(NOT INC.) 

1398 MILWAUKEE AVENUE 
narożnik Lincoln ulicy. j 


