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PRZESTROGA DLA PODRÓŻUJĄCYCH OKRĘTAMI 
Głos znanego i powszechnie szanowanego przemysłowca, właściciela Wielkiego Składu Mebli i Pieców, i jego opinia: 

Chicago, 16go października, 1913 

Pan . Zaleski, Prezes Banku Polskiego ,,Depositors State & Savings 
Bank" 

4662 Gross Ave., obok Apteki, Chiago, III. 

SZANOWNY PANIE! 

Będąc w Ameryce lat 29—chciałem odwiedzić strony rodzinne czyli stary kraj. 
Dowiadywałem się od ludzi 

doświadczonych, takich co już wiele razy odbywali podróż do kraju 
i wszędzie mi radzono, by wykupić szyfkartę 

do kraju i powrotem w Banka Polskim, którego Pan jest prezesem, 
no i szczęśliwie dla mnie Się stało, że usłucha- 

łem ludzi doświadczonych, bo okręty, któremi podróżowałem tak do kraju jako 
i z kraju za pośrednictwem Pań- 

skiem, są bardzo wielkie, nadzwyczaj wygodne, a co najważniejsze, 
że pośpieszne. Jadąc do kraju największym w 

świecie okrętem „Imperator" byliśmy na wodzie dni 7, a jadąc 
z kraju okrętem „France" dni 6, a lepiej i wygodniej 

trudno znaleźć. Przekonałem się sam osobiście, najpierw wypytując się w innych agenturach bankowych 
o podró- 

ży do kraju, że „Bank Polski" ma największy wydział sprzedaży szyfkart 
i najlepsze daje informacye podróżnym, a 

pieniądze do kraju przesyła najprędzej— Cała moja podróż 
z Chicago aż do Krakowa trwała 11 dni, a z kraju aż do 

Chicago tylko 10 clni. Niniejszy list pozwalam podać do wiadomości publięznej, by Polacy wiedzieli, 
że 

lepiej obsłużeni będą niż u obcych. Z szacunkiem, 

Edmund J. Pawełkiewicz, 

u swoich 

C AałilnnH A v*. niedaleko 47ci ul. >Vłaściciel Wielkiego Składu Mebli i Pieców 

DRUGIE PODZIĘKOWANIE: 

. Zaleski, 4662 Gross Ave., Chicago, III. 

Skęczniew, dni· 12 marce, 1913. 

SZANOWNY PANIE! 

Nieskończenie wdzięcznym Panu jestem za tak dobrą radę, gdyż okręt i porządki jego zgadzają się zupełnie 
z Pańskiemi słowami, jest on wspaniale urządzony, tak ii trzecia kabina nie różni się wcale od drugiej klasy. Ra- 

dziłbym więc wszystkim swoim kolegom, powracającym do kraju, aby udali się do Pana z zapytaniem, którędy naj< j 
lepiej jechać, a zapewne każdy będzie Panu wdzięcznym. Za tak dobrą radę zasyłam Panu serdeczne: Bóg zapłać 

Pozostaję z szacunkiem, < 

F. Szczapiński. 
Proszę o odpis- Adres: — Skęczniew, gub. Kaliska, poczta Dobra. 

Niema drugiej agentury sprzedaży Szyfkart i wysyłki pieniędzy w całej Ameryce, która mogłaby być większą i lepszą od naszej. 
Szczególną zwracamy uwagę, by kobiety i dzieci miały dobrą opiekę 

i wygodną pośpieszną podróż do kraju lub z kraju. Tylko proszę się zgłosić wcześnie. 

Płacimy 3 procent od pieniędzy składanych u nas w Kasie Oszczędności. Książeczka darmo. ®. 

Jest to jedyny wielki Bank Polski na południowej stronie miasta, który jest pod nadzorem i rewizyą rządu Stanu i każdy 
kto w takowym pieniądze swe składa, jest zupełnie bezpieczny. Kapitał 

i nadwyżka banku $375,000.00 

Tymczasowe pomieszczenie BANKU POLSKIEG O w okolicy 
Stock Yardów 

DEPOSITOR 
BOLESŁAW ZALESKI, Prezes Banku. JAN F. SMULSKI, Przewodniczący Dyrekcyi. 

Obok Apteki w Biurze Zaleskiego 
WACŁAW J. PESICKA, Kasyer. 

Z parafii polskiej pod wezwaniem Pięciu Świę- 

tych Braci-Polaków i Męczenników. 
BazaF w parafii tutejszej odbę- 

dzie się dzisiaj, w sobotę, od 

godz. 7:3o wieczorem i jutro, tj. 
w niedzielę, od 4-tej popołudnia. 
Zakończenie bazaru bętizic 

Dzień Dziękczynienia, 27-go li- 

stopada. Rozpocznie się o godz. 
10-tej rano. 

Komitet i kolektorzy fantów 

dokładają wszelkich ^starań. by 
ten bazar wypadł jak najlepiej. 
Najrozmaitsze wartościowe i po- 

żyteczne rzeczy podarowali kup- 
cy i przyjaciele parafii, a wszyst- 
ko to na bazar kolektorzy otrzy- 
mali bezpłatnie. 

Bazar odbywa się w sali para- 
fialnej, przy West 41-szej ulicy, 
blisko South Kedzie ave. 
Do „Brighton Parku" dojechać 

można tramwajem linii Archer 
ave. albo Kedzie ave. Usługa 
tramwajowa jest szybka i stosun 
kowo wygodna. 

+ + + 

Bardzo wiele przyczynił się di") 

Tozwoju parafii polskiej w „Bri- 

ghton Park" obyw. A. Romanow- 

ski, agen real ościowy i kontrak" 

• tor budowlany. On to sprzedawał 

j loty i budował domy zanim ob-- 

conarodowym firmom nawet śni- 

| ło się o rozwinięciu agitacyi 
wśród Polaków, by sprowadzić 
ich do „Brighton Park." ( 

Pan Romanowski ma tyle in- 

teresu, że stawia obecnie nowy 

dom przy South Kedzie ave., po- 

między ulicami 41-szą a 42-gą, w 

ktrym'otworzy elegancki kantor 

realnościowy. 
Ogłoszenia p. A. Romanow- 

skiego pojawiać się będą stale 

w „Dzienniku Chicagoskim.'' 

Żadna parafia polska w Chica- 

go niema lepszych szans rozwo- 

ju jak parafia w „Brighton Park" 

pod wezwaniem Pięciu Świętych 
Braci - Polaków i Męczenników. 

Parafia ta ma następujące gra- 
nice: Western ave. na wschodzie, 

kanał odchodowy na północy, a 

na zachód i na południe aż do 

granic miasta. 

Pierwszy i jetyiy polski le- 

karz w „Brighton Park." 

)\ Francisze k J. Kruszka 

Dr. Franriszek J. Kruszka, jest 

synem pp. Tomasza i Józefiny Kru- 

czków. Urodził gię w Annowie, nieda- 

eko Poznania, w Prusach Zach., a do 

Ameryki przybył z rodzicami, kiedy 

iczył zaledwie dwa lata życia. Rodzi- 

me jego przyjechali do Chicago i o- 

iiedlili się w parafii św. Stanisława 

Kostki, a stamtąd do Hammond, Ind. 

dzie mieszkali przez lat 20. W Ham- 

nond obecny lekarz uczęszczał do 

.zkoły parafialnej św. Andrzeja. Po 

ikończeniu tejże był uczniem Chica- 

go Business College, a później po- 

echał do Polskiego Seminaryum w 

Detroit, Mich. Przez trzy lata był 
buchaczem na uniwersytecie w Val- 

>aratso a studya swe lekarskie ukoń- 

zył 12go stycznia, 1913 roku w Chir 

•ago College of Mediclne and Sur- 

;ery. Egzamin stanowy zdał pomyśl- 
ne dnia Igo sierpnia, 1913 roku. 

3ył internista w szpitalu Sióstr Na- 

;aretanek, asystując dr. Stefanowi 

3ietrowiczowi. 

Dr. J. Kruszka uczęszczał również 
la kurs akuszeryi do „Chicago Ly— 

ng-In Hospital", którą wykładali 
>rofesorowie J. D. De Lee i C. J. Ba- 

on. 

Młody ten lekarz polski otworzył 
cancelaryę pnr. 3813 South Kedzie 

ive. dnia 11-go listopada, a mie- 

izka pnr. 4024 So. Albany ave. 

Założycielem i proboszczem tej 
Parafii jest X. Józef H. Kruszka, 
iawniejszy wikary na Kazimie- 
rzowie, który energicznie pracuje 
lad rozwojem i dla dofora para- 
li. Gdy przed pięciu laty X. Kru" 
>zka zorganizował parafię, było 
:u zaledwie sześćdziesiąt familii. 
Dbecnie do parafii należy, prócz 
samotnych, około 280 rodzin, a 

nianowicie około 80 wokoło ko- 

icioła, a 200 w dalszej odległości. 
+ + 

Szpargał oszczerczy, zwany 

>gólnie „morowym", zamieścił u- 
>iegłego tygodnia napaść na tu- 

ejszego proboszcza, krytykując 
jo niesłusznie za to, że uznać nie 

; 

chciał pewnej kobiety niekatoli- 
czki za matkę chrzestną.ów kłam 

limy dziennik podał, że X. prob. 
Kruszka odmówił dziecku Sakra- 

mentu Chrztu Św., co jest pod— 
łem kłamstwem. Nadto zamieści, 

ło pismo owe ohydną napaść na 

X. Kruszkę, niby to dowodząc, 
że on dziecka nie chciał ochrzcić, 

a ksiądz czeski chętnie to uczy- 
J ił. 

Otóż sprawa ta miała się tak: 
X. proboszcz Kruszka postąpił 

tak jak powinien, bo wiedząc o 

tem, że kobieta pragnąca być ma- 

tką chrzestną, nie spełniła obo- 

wiązku Wielkanocnego i otwar- 

cie z tego się chełpiła, a że Ko- 

ściół rzymsko-katolicki wyraźnie 
wymaga, by rodzice chrzestni by- 
li gorliwymi katolikami i prowa- 
dzili życie nienaganne, przeto X. 

Kruszka inaczej postąpić nie 

mógł. 
Dla dalszego objaśnienia osób 

interesowanych dodamy tu jesz- 
cze, że X. Kruszka chciał natych-' 
miast dziecko ochrzcić i uznać 

obyw. Ignacego Cegielskiego ja- 
ko ojca chrzestnego, bo tylko je- 
den świadek przy chrzcie jest ab- 
solutnie potrzebny; radził też X. 

Kruszka, by ojciec dziecka posta- 
rał się o inną matkę chrzestną, 

lecz ten słuchać wcale nie chciał. 

Udano się więc do księdza cze- 

skiego i ten dziecko ochrzcił bo 

nie wiedział, że matka chrzestna 

nie jest gorliwą katoliczką, za co 

przecież winić go nie można. 

Wstyd i hańba, że Polacy-ka- 

tolicy zanoszą swe skargi do ga- 
zet wojujących z Kościołem ka- 

tolickim. To im honoru i uznania 

żaęlnego z pewnością nie przynie- 
sie. ; 

·!· 

W „Brighton Park" niema do- 

tychczas polskiego aptekarza ani 

mleczarza. A jest tu doskonała 
sposobność zrobienia dobrego in- 

teresu. 

4· + + 

W przyszłym tygodniu zamie- 
ścimy listę wszystkich polskich 
interesów w „Brighton Park'*. 

Jest ich tu spora liczba. 

Do Kraju! 
Specyalny Okręt i Po- 

ciąg na Święta. 
i 

Wszystkich tych, którzy za—< 

kupią u mnie szyfkarty do Stare- 

go Kraju odwiozę sam 4go gru- 
dnia pociągiem specyalnym 

wprost do okrętu specyalnego. O- 

kręt : największy, najlepszy i naj- 

wygodniejszy ; podróż wodą bę- 
dzie trwała tylko sześć dni. 

Zamawiajcie kajuty, dopóki 
wszystkie nie są wybrane. Wszel- 
kie wygody zapewnione. Ceny 

najtańsze. Po wszelkie informa- 

cye zgłaszajcie się zaraz do Ap- 
teki i Biura Sprzedaży Szyfkart 

Bolesława Różańskiego, 
877 Milwaukee ae., róg Centre av. 

Bankiet na cześć 

pani Ag. Nering. 
Z okazyi powrotu pani Agnieszki 

Neringowej, naszej znakomitej arty- 

stki-śpiewaczki z dwuletnich studyów 

w Europie, urządza Towarzystwo 

Śpiewu imienia Agnieszki Neringo- 

wej wspaniały bankiet na jej cześć w 

najbliższy poniedziałek wieczorem, 

dnia 24-go listopada, w hotelu „Au- 

ditorium" przy Michigan ave. i Con- 

gress ulicy, w śródmieściu. 

Urządzeniem bankietu poniedział- 
kowego zajmują się panny Aniela 

Czajkowska i Zofia Marska, obydwie 

ze Stanisławowa. 

Zarząd Tow. Śpiewu im. Agnieszki 

Neringowej stanowią: 

Organizatorka — pni W. Dvorak 

Dyrektorka — pna A. Kondzior— 

ska 

Prezeska — pna A. Czajkowska 

Wiceprezeska — pna T. Czubek 

Sekretarka — pna H. Schultz 

. Kasyerka — pna K. Schultz 

Prócz wyżej wymienionych Polek, 

do Towarzystwa tego należą: 

Panna H. Dybowska, 
Panna M. Czajkowska, 
Panna W. Marska, 

Panna S. Józefowicz, 

Panna H. Cerekwicka, 
Panna M. Zabajkiewicz, 
Panna P. Pinkowska, 

Panna M. Czubek, 
Panna M. Stolz, 

Panna W. Centala, 

Panna L. Dużewska, 
Panna H. Wojtuś,. 
Panna M. Zamorska, 

Panna B. Kulla, 
Panna A. Dorscb, 
Panna A. Dukes, 
Panna S. Kaforska, 

Panna J. Kusz, 
Panna M. Starkey. 

i ZEZWOLENIA NA ŚLUBY. 

Andrzej Grenda, Stanisława Muli 29 

-20 

Józafat Ataras, z Ladd, 111., Joanna 

Brazukaitis 26-20 

Antoni Trebenda, Maryanna Kach- 

nowska 26-18 

Kazimierz Norbert, P. Mockus, z 

Argo, 111. 26-20 

Jan Matejko, Julianna Chupko, z 

Indiana Harbor, Ind. 27-21 

Andrzej Gureczny, Stanisława Bara- 

bak 30-23 

Albert Veverka, Barbara Rolek 24 

-22 

Wincenty Putyra, Joanna Hohala 24 

-20 

Józef F. Newickl, Michalina Buzal- 

ska, z West Hammond, 111. 48-50 

Antoni Jancis, Katarzyna Pankstis 

24-23 
9 

Hieronim F. Róż, Józefina Pech 23 

-21 

Franciszek Sałat, Maryanna Walen- 

ta 23-22 

Władysław Sobański, Jadwiga Ki- 

nauska 21-18 , 

Paweł Bahring, Anna Wojtowicz 22 j 
21 

Juliusz żakowski, Katarzyna Popek 
30-32 

Franciszek Rutkowski, Teodora Ca· 
lińska 22-23 

Jerzy Buzas, Leokadya Nehring 28 

•22 

Charles Hartwell, Nashotah. Wie., 

Bila Kowalkowska, z Menasha. Wis. 

og.oo 

Sylwester Kzblot, Agnieszka Bud- 
nisk 24-24 

Emil Kopiński, Amelia Raimann 23 

18 

i . 

Zgromadzenie w sprawie 
głosowania kobiet 
w Avondale. 

We czwartek, d. 20 - listopada, 
odbyło się zgromadzenie agitacyj- 
ne w hali oby w. Narkiewicza w 

Avondale. Celem zebrania było, 
ażeby przysposobić nasze Polki 

do głosowania. Zgromadzenie o- 

tworzyła pani Klara Plucińska 

przy udziale 50 kobiet i przed- 
stawiła na pierwszego mówcę a- 
dwokata L. Pinderskiego. Ob. 

Pinderski wytłómaczył nam, któ- 
re kobiety mają prawo do głoso- 
wania. Po przedstawieniu kilku 

ważnych spraw tyczących się gło- 
sowania, przybył na posiedzenie 
•komisarz A. Czarnecki, który w 

dalszym ciągu objaśnił, na których 
urzędników wolno kobietom gło- 
sować, zarazem wytłómaczył, ja- 
kie niebezpieczeństwo grozi tym, 
którzy przez lekceważenie nie sta- 

rają się zost'ac obywatelkami.Ob- 
jaśniał, że kobiety i wdowy nie 

będące obywatelkami, w razie po- 
trzeby nie mają prawa do jakie- 
gobądź wsparcia od miasta. A 

zatem powinnością każdej kobie- 

ty jest, aby się starała o ile mo- 

żności zostać obywatelką. 
Ponieważ nadarza się teraz spo 

sobność, aby nasze Polki zazna- 

jomiły się ze wszystkiemi im po- 
trzebnemu wiadomościami z poli- 

tyki, przeto zapraszamy wszyst- 

kie Polki nietylko z 27 wardy, a- , 

le wogóle wszystkie w mieście 

Chicago na wykłady, które się 

odbędą we czwartek dnia 4go 

grudnia w hali obyw. Narkiewi- 

cza, róg Central Pk i Wolfram 

ul. o godz. 8ej wieczorem. 

Po omówieniu kilku potrzeb- 
nych spraw tyczących się głoso- 
wania, przystąpiono zorgani- 
zowania klubu wardowego, po- 

czerń przystąpiono do wyboru u- 

rzędniczek. Prezeską Klubu zo- 

stała obrana jednogłośnie pani K. 
Plucińska, wiceprezeską panha 

Kobylańska, sekretarką piptoko- 
łową pani Anastazya Nowak. 

— 

] 

Spodziewamy się, że na przyszłe 
zebranie zbierze się paręset ko-- ^ 

biet. 
• Z szacunkiem, 

K. Plucińska, prez., 
A. Nowak, sekr. prot. 

Wszelkie potrzebne informa- 

cye, można zasięgnąć od prezeski 
klubu K. Plucińskiej 3032 Davlin 

Ct. przy Milwaukee ave. 

! ZMARLI, — Wykaz Urzędowy, j 
Bobek, Stanisława, lat 17, 2544 S. 

Albany ave.; 19-go listopada; 

Hejza, Michał, lat 62. 1329 Chapln 

ulica; 19-go listopada; 

Jałowski. E., lat 62, 4802 S. Hojne 

ave.; 20-go listopada; 

Kaja. Wilhelmina, lat 56. 1744 Flet- 

cher ulica; 18-go listopada; 

Kozicki. Józef, lat 19. 8246 Macki 

naw ave.; 19-go listopada; 

Pierzchała. Maryann*. lat 18. 5ó7 

Bunker ulica; 19-go listopada. 

Przybylska. Maryanna. lat SI. — 

Hermltage ava.; 20-go listopada, 

I 

Najmłodszy lekarz 
polski w Chicago. 

Dr. M. J. Badzmerowski. 

Dr. Michał J. Badimlerowskl, któ- 

ry zapewne Jeet najmłodszym leka- 

rzem olfllcim w Chicago, a może na- 

wet w Ameryce, urodził się dnia 29go 

płrześnia, 1&91 roku, z ojca Jana 1 

uatkl Józefy Badżmierowskich. — 

Najpierw uczęszczał on do szkoły pa- 

aflalnej Św. Józefa, potem kończy! 

itudya w kollegium Św. Ignacego, 

i następnie zapisał się na studya 

nedyczne w Uniwersytecie Illinois, 

idzie uczęezczał przez cztery lata. W 

oku bieżącym w miesiącu czerwcu 

ihłubnie ukończył kurs medyczny. 

Młody lekarz polski miał wielkie 

rudności w oeiągpięclu obecnego 

;tanowlska. Przed ośmiu laty umarł 

ego ojciec, zostawiając matkę z 

)ięciorg,lem drobnych, dzieci. Nie- 

szczęście to nie przeszkodziło tnło- 

Izleńcowi w nauce. Uczęszczał do 

,zkół we dnie i wieczorami, a w nie- 

Izielę, celem zasilenia swej kasy pra- 
ował w składach galantaryi męs- 

ilej. 

Od stycznia bieżącego roku I>A 
adimlerowski jesi internistą w szpi- 
alu Sióstr Nazaretanek. Przed paru 

' 

ygodniaml stanął do egzaminu eta- 

towego i właśnie w tych dniach o- 

rzymał Ust ze stolicy stanowej, któ- 

y mu donosi, że egzamin zdał bar· 

[zo pomyślnie. 
Dr. Badźmierowskl zamierza -w 

iledalekiej przyszłości otworzyć kan· 
elaryę na Bridgeporcle. Jest on 

złonkiem Zjednoczenia 1 Związku, 

'latka Jego od lat 22 mle«zka na 

,Town of Lakę", pnr. 5016 S. Pau- 

Ina ulica. 

Młody ten lekarz powinien był 
rzorem dla naazej młodzieży, matkę 
aś jego powinny naśladował Inne 

natkl-Polkl. 

EXTRA! 

N'a drii i jutro włoska of*ra w 

estauracyi QUO VA DIS. 
S. J. Rokosz. 

1550 W. Division ul. 

. ł r >i ^ SfA 

mOELLER BROTHERS 
WEJŚCIA·1mii.w vi il va 

™- -_!"· liT-IJ.-.ll N, · ,_\. .1< . *: ! 

PONIEDZIAŁEK, 24go listopada 
Specyalna Dziękczynna Sprzedaż Taniości. 

Męska galanterya 
Męskie robocze ubrania, wielka roz-^ j O 

maltość do wyboru, $10 wirt. po ...U.tO 
Wełną mieezane spudnie koszule, /A 

wszystkie wieUoéci. 1.00 wart. po ....OVL 

Karptty 
Grube konopian· dywany oriental de- 
nie ł frędzlami, wiel. »7. /a 
>ule kołdry 

•pecyaloie 
Dule kołdry oa pojedyncze łóżko, 

Modniarstwo 
Piękne pióra w· wszystkich kolorach, , 

kiść. tylko z* LVC 
Akaaoltn* kształty do kapeluuy, 
czarne, czerw, i brunatne, na wyp. po VOC 

Specytlie taniości, główne piętro 
Dnie turecki· ręczniki. lS*»c gatunek, O 1^ 
tvlkopo O^C 
Kxtra trrabe turecki· ręczniki, ISc J^V 
ratnnek. tyik po Iz· 2C 
46 cjli eaeroka n!ebiel->aa bawełniana 

Piękny Si kolt ne. Jard szeroki, o* r 
koeforterv. ISc ratunek, po / 
Bielo·» muślin, 10e gatunek, specjał- J ̂ q 
£. erett t' laseic szewiot, apecyalnie 

», 4 wielkości 1 bławat ni one ad a m aa z 69c 

ftaaela. ISc e«t Jard po 
łt^kny Siikollne. Jard 
koefortery. ISc fatunek, po 
Bielo·? « 
ni· Jard po 
S««rett 
Jard 
• | 4 wi« 
kow· obruay, 9Bc wartość, za 

Materye u suknie, główne piętro 
M calowy China Silk, 40c wartość ti»c 
42 calowy bllk Eolin*. 96c zatunek. po... 4Sc 

(tylko 3 jardów kcetumerowi). 
19 calowy Liberty atłae we wazy·, ko- iO 
lorach. 58c gatunek. spec. jard *tOC 

Trzewiki, 2 piętro 
Dziewczęce Dongola i Gun Metal zapinane 
trz»wiki. pat«ot czubki, extra dobr· f » 

wartości, wiel do 2, $1 » e*t., za— 1. 
Damskie domowe pantofelki zeakóraanemi 
filcowymi podeszwami, gładkie albo obsv- 
dzon· foterkiem, wielkości 8 do 8, Cii/-· 
7#c wartość, apecyalnie za i)UC 

Lekarstwa 
30c Scott· £tnulalon Sic 

SSc Hill· caecara quinine tablet·. 14c 
SOe Fines albo Omega olej 33c 
Sbc Klectric Poroue Plaster 1 aie 

Meble 
Biał* sanitarne pierze, funt tylko 48o 
Stoły parlorowe, dębowe albo nnm-OA/, 
niowe. wierzch lrtxl. epec. tylko za 0>/C 

Żelastwo, 4 piętro 
Galwanizowane balie do prania, z przy- 
rządem do przvkrcanta wyżyma- *7/~ 
c*n. 7Sc wartość, za / C 
Młynki do kawy ze szklannym lej- *2*7/-, 
kiem. 50o wartość, tylko i'/L 

6roserye, 4 piątro 
Pillsbury albo Ceresota m%ka H h. "1 ~](\ 
: i b. 1.36: ł beczki &· / U 
10 kawałków Galvanic mydła.....*.··· 38o 
3 funty mydła krajanego ioo 
3 funty krochmalu 10c" 
5 funtów sody do prania ftc 
Wyborna Santos kawa 22c; 3 ft. za. 02c 
Paczka rodzynków 10c 
Nowe orzechy, funt 32c 
New Or*ng«· albo Lemon peel 
15c puszka C prósz<u do pieczenia.... I2c 

Likiery, 4 piętro 
1 pełna kwart, butelka Monogram 
1 ootelka California Port wina 

Obie butelki za 69c 
l.R but. Kentucky czystej żytniówki. 100 
proof, lub Old Mc. Brayers Bourbon. /Z a 

pełna kwart, butelka 
Słodki jabłecznik, specyatnie galon ^"7^» 
tylko t — ... ..L· J C 
Berliner Doppel Kuemmel albo Calif. a -j 
3 fctar Brandy, butelka »/C 
Export piwo, puJło z 2 tuiia. butelek, 90c 

' 

Mięso, 4 
Przednia ćwiartka cielęciny lub 4 
na potrawkę . 
Chuda świeża karbonada l « 

Wyborny ciok na pieczeń 14 jc 
Chude cukr. zapr. małe szynki 16 Vc 
Chuda cukrem zaprawiana słonina 1 r 
na śniadanie 2 C 

Przedaia ćwiartka skopowiny 12Ho 
Chude świeże kawałki .. 15c 
Chuda wołowina na rosół 11 Hc 
świeży Hambuger ISc 
Chudy święty Lamb stew lic 

IL Dopiera 
ce tAiijm. Pictorial Refie w modelka na spriedaż, po 10c i 15c 

==J J 


