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ODEZWA KSIĘŻY PITTSBUR- 
SKIGH Z POWODU SPRA- 
WY SOKOŁA POLSKIEGO. 

Na posiedzeniu „Stowarzysze- 
nia Księży Polskich na Pitts- 

bnrg i okolicę ', odbytem dnia 

oO września br., powstała dysku- 
>va z powodu oświadczenia gru- 

py Księży Polskich w Nowej An- 
glii, w -prawie Sokoła Polskiego 
w Ameryce i odezw tegoż Sokoła 

w organie jego urzędowym. 
Wśród tej dyskusyi wielu księ- 

ży z naszej grupy zajęło wręcz 
odmienne stanowisko od księży w 

Nowej Anglii, dowodząc, że ma- 

ją w swoich parafiach gniazda 
Sokoła, z których naogół są za- 

dowoleni, że są jednak małe wy- 
jątki i pewne niedomagania, któ- 
re dałyby się naprawić przy do- 

brej woli Zarządu i współdziała- 
niu żywiołów inteligentnych z 

wpływem moralnym duchowień- 
stwa ; — że raczej wpływ pew- 
nych członków Zarządu, a szcze- 

gólnie urzędowego organu Soko- 

ła wprowadza pewien separa- 

tyzm w koloniach naszych i pozo- 

!*taw ia wogóle więcej do życzenia 
niż ogół podkomendny. Dlatego 
też wyznaczono komisyę. aby się 
w sprawie dobrze rozejrzała i 

sprawę tę opracowała w refera- 
cie. któryby oświadczył stanowi- 
sko grupy Księży Polskich w 

stosunku do Sokoła i w sposób 
przyjazny, patrvotyczny i gentle- 
tnański wezwał Zarząd Sokola, a 

także cały ogół jego do współpra- 
co wnictwa na niwie narodowej 
bez kwasów i rozgoryczeń, lecz 

w duchu, w jakim pracują Soko- 
1: w naszej Ojczyźnie tj. w duchu 

spadkobierstwa po rycerstw ie daw- 

nej Polski — „Poloniae semper 
fidelis — Polski zawsze wiernej"; 
w celu zaś tym, aby przez zdrowy 
duch w zdrowem ciele jednostek, 
dojść do życia. zdrowia i siły, 

zgnębionej tak przez wewnętrz- 

ny rozkład Narodu, jak i przez ze- 

wnętrznych wrogów Ojczyzny 
naszej, tej „Poloniae Semper fi- 

delis". jak ją zwał zawsze Ko- 

ściół. 

Reterat ów, potwierdzony na 

ostatniem posiedzeniu plenarnem 
Stowarzyszenia w dniu £ brii., po- 
daje się obecnie do wiadomości 

publicznej z prośbą, aby cała na- 
sza prasa poważna raczyła go 

przedrukować. Zatem, my Kapła- 
ni, należący do „Stowarzyszenia 
Księży Polskich na Pittsburgh i 

okolicę", oświadczamy przede- 
wszystkiem publicznie współbra- 
ciom naszym, należącym do in- 

nych grup „Zjednoczenia Kapła- 
nów Polskich w Ameryce Półno- 

cnej", że ich uchwał grupowych 
nie krytykujemy, bo w rozmai— 
tvch częściach tego kraju może 

panować rozmaity duch, inne 

wpłvwy moralne, stąd bywa in- 
ne działanie i przeciwdziałanie. 

Mimo to jednak prosimy Ich w i- 

mię jednego naszego powołania, 
aby miejscowych bolączek racz)- 
li nie uogólniać, własnego animu- 
szu wojowniczego nie narzucać o- 

gółowi Kapłanów polskich, wie- 

my bowiem z historyi naszej w 

Ameryce, ile rozłamów nastąpi- 

ło wśród tutejszej Polonii skut- 

kiem osobistych nieraz nieporo- 
zumień i jak wielkie straty dla 

Kościoła i Narodu ciągną się w 

pokolenia, a z drugiej strony ma- 

my przykład tak w kraju naszym 
Polsce, jak i w innych krajach, że 

prasa prawdziwie'katolicka zaw- 
sze zwalcza błędy, ale czyni to o- 

bjektywnie o ile się da, zawsze 

parlamentarnie, z godnością, jaka 
winna cechować organy wielkiej 

instytucyi — Kościoła katolickie- 
go. Występy zaś osobiste, rozo- 

gniają sprawę, zamiast ją le- 

czyć i dają okazye tak zwanej 
„żółtej prasie" do inwektyw i 

rozlewania brudu nawet w stronę 
tych, którzy nie chcą z nią mieć 
nic wspólnego. 
Następnie oświadczamy tak 

Sokołom Polskim, jak przy tej o- 

kazyi i innym Stowarzyszeniom 
Narodowym, ekonomicznym, 
sportowym lub o mieszanym w 

tym kierunku celu, że ani zamia- 

rem. ani zadaniem naszem nie 

jest kierowanie niemi lub prze- 
wodniczenie w nich stałe. Z na- 

tury rzeczy bowiem powołanie 
nasze jest duchownem nie mate- 

ryalnem. Stąd też kierunek dusz 
ludzi, należących do wszelkich or- 

ganizacvj i zawodów, należy do 
nas, nie zaś zajmowanie się ich 

sprawami materyalnemi lub spo- 
lecznemi tam, gdzie oni sami mo- 

gą dać sobie rade. 

Każdy jednak rozumny czło- 
wiek doskonale wie, że jak duch 

łączy sie z ciałem, tak interesa 

duchowe społeczeństwa z mate- 

ryalnemi. Stąd też nietylko do- 

bry katolik czyny swoje mate- 

ryalne oddaje pod sąd duchowy 
kapłana, ale i niedowiarek szuka 

nieraz rady u niego w rzeczach 

materyalnych i niemateryalnych 
nawet. 

Dla tego też żaden rozsądny 
człowiek nie potępia tych kapła- 
nów, którzy czy to w swoich pa- 
rafiach, czy w kraju całym orga- 
nizują obok towarzystw kościel- 

nych stowarzyszenia narodowe, 
ekonomiczne itd. 

Kapłan jest człowiekiem, a jako 
taki obywatelem swego kraju 
i narodu i tego mu nie zabrania 

ani prawo kościelne ani rządy 
krajów, tylko brak logiki u ludzi 

zaciekłych czyli po prostu głu- 

pota. 
Kościół katolicki i jego prawa 

nakazują nawet kapłanom tro- 

szczyć się o dobrobyt materyalny 
i urządzenia społeczeństw, byle 
bez ujmy obowiązków swoich i 

praw cudzych. Zatem próżne są 
debaty nad tem, czy ktoś jest 
wprzód katolikiem czy Polakiem 
lub człowiekiem, bo nie o to cho- 

dzi, kiedy czem zostałem, ale jak 
pełnię obowiązki swego stanowi- 
ska. 

Zaprzeczanie przeto bezpodsta 
wne komuś praw obywatelskich 
jest karygodną niewolą, a zalicza- 

nie kogoś gwałtem do jakiejś par- 
ty i jest krępowaniem swobód o- 

bywatelskich. Stąd wysyłanie ksie 

ży przez ludzi tych, którym są 
oni niedogodni, do Rzymu jest 

! pokrzykiem nierozumnej samo- 

woli, a zaliczanie ich li tylko do 

nieistniejącej u nas partyi klery- 
kalnej, ultramontańskiej przypo- 
mina mocno Bismarka. 

Oświadczamy tedy, nie chcą- 

cym rozumieć tego, naszym Ro- 

dakom, że jako kapłani potworzy- 
liśmy w tym kraju stowarzysze- 
nia zawodowe, jak je mają tutaj 
inne zawody, które pod wzglę 
dem narodowym nikogo nie krę- 

pują, dla tego też nikt rozumny 
nie mówi o partyach politycznych 
lekarskich, adwokackich, inżynier 
skich itp. Jesteśmy zatem wol- 

nymi sługami Kościoła katolickie- 

go i synami Ojczyzny naszej Pol- 

ski, w części zaś obywatelami 
Zjednoczonych Stanów Ameryki, 
dla których prawa Kościoła i Oj- 

czyzny są drogowskazem, nie zaś 

anarchistyczna prasa lub niesłu- 
szne wymagania jednostek czy 

stowarzyszeń. 
Stojąc na tem stanowisku chce- 

my pracować z ludem naszym do 

współki nad bytem jego ducho- 

wym, a z konieczności nieraz i 

nad materyalnym, jak to czynili 
poprzednicy nasi kapłani polscy 
od początku naszej emigracyi. 
Cośmy dokonali, wie o tem spra- 
wiedliwa część naszego społe- 
czeństwa. Przechwalać się nie 

mamy potrzeby, ani racyi. Braki 
nasze widzimy i dla tego zrzesza- 

my sie w Stowarzyszenia, aby nad 
nimi radzić i dopełniać, gdzie s>i 

luki. 

Większość naszego społeczeń- 
stwa chętnie współpracuje z na- 

mi. stąd też owoce wspólnej pra-j 
cy >ą widoczne. Xie potrzebuje- 
my ich wyliczać, chwalić się gło- j 
śno, bo nawet obcy widzą je we 

wszystkich naszych koloniach, j 
Wrogi wewnętrzne domowe też 

widzą, że liczne kościoły, szkoły 
parafialne, a nawet już i kolegia, 
tak będące solą w ich oku, są o- 

stojami nietylko wiary ale i naro- 

dowości naszej. | 
Część mniejszżf"— wypowiada 

nam brutalną, plugawą walkę, u- 
trudnia pracę, sieje waśń i dla te- 

go wspólnie zbieramy burzę, 
wśród której niespokojne duchy j 
chcą się obłowić, jak to zwykle 
bywa wśród żywiołowych klę**c. 
Zrozumiałemi są sensacyjne po- 
pisy samozwańczych literatów, bo 
w tem leży ich interes własny — 

chleb, którego inaczej nie umieją 

zarobić, gdyż dla braku nauki i 

uczciwości społecznej nie mogą 

m zdobyć na rozumne, pożytecz- 
ne pisanie, dlatego też obficie wy- 
lewają brud skandalicznych plo- 
tek przed niewybrednych zwłasz- 
cza czytelników. 

Ale dla czego nie mogą się w 
tem zcryentować nasze instytu- 
cye. społeczne — większe organi- 
zacye, które coraz więcej mają lu- 
dzi inteligentnych, uczciwych, 
krytycznie na rzecz patrzących? 
Czemu się raz nie otrząsną z pod 
wpływu ludzi zacietrzewionych, 
rozbitków społecznych, brudnych 
egoistów? Czemuż ta walka mię- 
dzy polskiemi organizacyami cią- 
gnie się całe lata? Potępiamy nie- 

zgodę w przeszłości, a sami jeste- 
śmy materyałem do potępienia w 

przyszłości. 
Niezgoda ta nie da się uspra- 

wiedliwić konkurencyą, bo milio- 

ny nie już tysiące ludzi nie na- 

leżą do żadnej większej orgatiiza- 
cyi. Zatem dosyć siebie przedsta 
wić, nic zaś drugiego haniebnie 

zohydzać. 
Czy do nieskończoności będzie- 

my zaściankowo starać się na z> 

bagnione podwórko sąsiedzkie 

wyrzucać własne śmieci? Czas za- 
stosować się do pierwotnych wy- 
magań kultury i starać się o czy- 
stość ogólną, pracując solidarnie 
wobec cywilizowanych obcych 
narodowości. Niektóre z naszych 
organizacyj bawią się w wielką 
politykę, żądają dla siebie wyłą 
czności, chcą być rządem narodo- 

wym całej tutejszej Polonii. Dzi- 

wne to jak na synów republikań- 
skiej Polski i obywateli Amery- 

kańskiej republiki. Wszak w re- 

publice rząd się nie narzuca, tyl- 
ko go wybierają. 
Niektórym — brak tolerancyi, 

a Polska-mimo wszystkich osz- 

czerstw i ej wrogów była najbar- 
dziej tolerancyjną ze wszystkich 
krajów Europy. Brak tolerancyi 
w ostatnich czasach Polski roz- 

dmuchali wrogowie nasi. Lubimy 
operować szumnemi hasłami, stąd 

więcej krzyku niż czynu, a dla lu- 
dzi operujących hasłami pole do 

popisu i wyzysku. Poza tem wszy· 
stkiem słychać tylko hałas ..potę- 
pieńczych swarów", jak mówił 

Mickiewicz. Widzimy też ludzi, 

którzy dla chleba potrafią w cią- 
gu lat kilku przejść z hałasem 

wszystkie obozy i wszystkie 
zdradzić i to im znakomicie ucho- 

dzi. a nawet opłaca się. To też 
mv księża polscy z grupy »Pitts- 

burskiej oświadczamy, że zdając 
sobie sprawę z tego wszystkiego, 
chcemv stać niezłomnie na zasa- 

dach Kościoła i wielkiej tradveyi 
naszej Ojczyzny i dla tego. sto- 

sując się do ścisłych zasad kato- 
licko - duszpasterskich i tradycyj- 
no - narodowych, nie chcemy ni- 
komu się narzucać i nikogo niewo- 

lić, tolerować zaś chcemy i sza- 

nować uczciwe zasady i przekona- 
nia swego społeczeństwa, choćby 
nie zgadzały się w kierunku poh- 
tycznvm z naszemi, ale jednocze- 
śnie prosimy, a nawet usilnie do- 

magamy się od społeczeństwa a- 

b.y 0110 nie mieszało się ,na sposół) 
protestancki lub schyzmatycki dc 
rządów w kościele, nie zohydza- 
ło w obec ludzi nieuświadomio- 

nych, prawego katolickiego Epis- 
kopatu i jego zarządzeń, dlatego, 
że jest on obconarodowym : do- 

magamy się od szanującej się pra- 
sy, aby przestała grać na dudce 
pseudo - patryotycznej, niby tro- 
szcząc się o Episkopat polski, 
gdyż, wierni zawsze Stolicy Apo- 
stolskiej, mamy całą ufność w 

niej i wierzymy, że w miarę roz- 

szerzających się naszych kościel- 
nych potrzeb, Ona je Narodowi 
naszemu zaspokoi, nie zaś ta pra- 
sa, która ohydnie potrafi się ci- 

skać na nowomianowanych ksią- 
żąt Kościoła — Rodaków i wal- 

czyć z prawowitemi rozporządze- 
niami dzisiejszego Episkopatu, 
nawet potwierdzonemi przez sa- 
mą Stolicę Apostolską. 
Jednocześnie domagamy się, a- 

by toż nasze społeczeństwo po- 
zwoliło nam spełniać nasze obo- 
wiązki kapłańskie i Narodowe, 
nie odsądzając nas od Kościoła 

przez wskazywanie nam schyzmy 
•narodowej lub od Narodu, wska- 
zując tylko Rzym. Szczególnie 
zaś w stosunku do ludu polsko - 

katolickiego, mieszkającego w 

Pittsburghu i okolicy, według za- 
lecenia Apostola Narodów „prosi- 
my i nalegamy" na to, aby lud 
ten stał łącznie z nami przy Wie- 
rze św. naszych Ojców i szedł 

łącznie z nami, choćby drogą in- 

nych środków politycznych ku 

dobru naszemu narodowemu tu- 

taj i w Ojczyźnie. Dla tego też, że 

główny Zarząd Sokoła po szczę- 
śliwem jego połączeniu ma sie- 

dzibę w Pittsburghu, zwracamy 
się do tegoż Zarządu i jego Or- 

ganu z prośbą,"aby Sokołom, któ- 

rych gniazda mamy niemal w 

każdej naszej parafii, przewodni- 
czył, jak przystoi na synów „Po- 
loniae Semper fidelis" — Polski 
zawsze wiernej i tolerancyjnej 
dodamy; aby nie występował 
przeciw Kościołowi katolickiemu 
i kapłanom katolickim, jako ta- 
kim, aby nie prowadził Apostol- 
stwa na rzecz schyzmy czyli Ko- 
ścioła Narodowego lub socvaliz- 
mu, ucząc czy to w Organie u- 

rzędowym, czy też przez człon- 

ków, komenderowanych do 

gniazd, że ,.te wszystkie przeko- 
nania religijne lub społeczne po- 
winny być dla Sokoła jednakowo 
dobre", bo sprawy religii to są 

dla Sokoła mniejszej wagi lub. że 
Sokół powinien je pomijać albo 

nawet, gdy mu się nie podobają, 
występować przeciw nim. 
Sprawy religii dla nikogo nie 

powinny być obojętnemi, a tem- 

^ardziej dla Zakonu rycerskiego, 

jakim ma być Sokół, to też skoro 
la indyferentyzmie religijnym i 

społecznym będziecie go budo- 

wać, będzie to gmach zbudowa- 

ny na piasku i zarysuje się 

wprzód niż powstanie. Religij- 
ność, jako system -ychowania 
sokolej młodzieży powinna być 

wprowadzoną i przestrzeganą ści- 

śle, obok tolcrancyi czyli posza- 
nowania przekonań religijnych 
rzadkich w Narodzie naszym In- 

nowierców. 

Także prosimy i domagamy się 
tego. jako rzeczy słusznie się nam 

należącej, aby Organ Sokoła nie 

wskazywał nam jakie mamy za- 

jąć stanowisko kapłańsko - naro- 
dowe. czy bliżej Rzymu czy Na- 
rodu. a to nie dla tego, aby to nas 
miało zachwiać, lecz, że przez to 

gorszą się dusze pieczy naszej po- 
wierzone i, że nasz Zarząd utru- 

dnia współpracownictwo z naszy- 
mi parafianami w rzeczach reli- 

gijnych i narodowych. 

Pragnęlibyśmy instytucyę So- 

koła widzieć jako instytucyę od- 

radzającą nasze społeczeństwo, 
.zatem chcielibyśmy widzieć So- 

kołów zdrowych pod względem 
moralnym i narodowym, trzeź- 

wych, kształcących się fizycznie 
i umysłowo, i kształcących dzia- 

twę na zakon rycerski dla przy- 
szłych potrzeb Narodu, a czyż 

moglibyśmy zaufać razem z na- 

szemi katolickiemi rodzinami 

dziatwę i młodzież obojga płci 
tam, gdzieby mogło się zdarzyć 
zgorszenie? .Musielibyśmy odra- 
dzać w takich razach, wstępowa- 
nie do Sokoła, walczyć z nim. a 

my chcemy współdziałać z Wa- 

mi w tej pięknej sprawie narodo- 
wej. 
Zatem prosimy jeszcze raz ca- 

łą instytucy Sokoła kolskiego w 

Ameryce, aby stanęła ona na ta- 
kim gruncie, jak stoi Sokół w 

kraju t. j. narodowo - religi j-nym, 
tak, że honorowym kapelanem je- 
go jest wielki patryota biskup 
sufragan lwowski, ks. Bandurski, 
nie zaś na gruncie uchylającym 
się z pod wpływu Kościoła, a je- 
dnoczącym się duchowo raczej z 

żywiołami antynarodowemi. Za- 

pewniamy nakoniec Sokołów, tale 

jak i inne Stowarzyszenia Naro- 
dowe, że nie wdzieramy się do 

nich z rządami naszemi,szczegól- 
nie w sprawach materyalnych, a- 
ni też narzucamy im swych po- 
glądów politycznych, ale pragnie- 
my. aby szli oni łącznie z nami 5 

ludem naszym katolickim w spra- 

wach religii. Szczególnie zaś pro- 
simy Zarząd, aby wziął życzliwie 

tę sprawę pod uwagę i aby posta- 
nowił nam nie przeszkadzać ale 

pomagać w umoralnieniu i pod- 

niesieniu krzepkości ducha Soko- 

lej młodzieży a my Mu nie tyl ko 
w niczem nie będziemy stawiać 

przeszkód, ale z obowiązku na- 

szego poprzemy go. 

Za „Stowarzyszenie Księży 
Polskich na Pittsburgh i okolicę". 

Komitet. 

Ks. Jan Górzyński, prezes. 
Ks. Władysław Lipski, 

Ks. Władysław Odziemczewski, 

Ks. Jan Supiński, sekr. ad hoc. 

Poniedziałek, dnia 22-go grudnia 
Specjalności w departamencie zabawek ua dzH. Składane wó- 
z:ki <Ua lalek, regularnie 2.7ii, za 1.95. Slioo-fly'8 wyściełane, 
regularnie 1.75, za 1.35—i zabawkowe krzesła, za hi niżej. 

Towary wlosiana, główne piętro 
32 calowe fahlzieto warkocze, regu- r|Łj 
larnie r-.UO, /a 
2ł calowe warkocze, warte 2.43, f f-fi 
cjslnie I.tJy 

Skórkowe rękawiczki i kołnierze 
Damskie skórkowe rękawiczki, wielki wybói 
wielkości 1 kolorów, począwszy wy. \ /) 
ejod I.UU 
Damskie garnitury z weneckiej ko- jjO 
ronkl. od &Oc i w-yżej do ·"0 

Biżuterya, główne pięiro 
Ręcznie malowane plates w elegun- f ^ C 
ckicb deseniach, reg. 1 5W, za 1 %AO 
Plateaux, regularnie l.PS, za 1.50 

Rzeczy piękne, główne piętro 
Płótniane rysunkowej roboty écurie i 
pokrowce na stoliki, reg. -49c, za Zi7t 

Groserye, 4 piętro 
CeresoU lub I illsbury mąka, % — zp 

67c; M - 1.33] M 
- ·\) 

Nowe orzechy, funt 24c 

Migdałowo orzechy, funt 34c 

Wjb-rna Santos kawa. funt 22c 

3 lunty za 62c 

Paczka bez pępkowych rodzyokw 12c 
8 paczki Armour'a Mince meat *8c 

Funt Ruroford proszku 10c 
New Cl. ron. funt lOc 
Doughnut mąk i, I3c > S3c 

§wieżo pi»»cz ne giuger snups 4l/4c 

Wszystkie gatunki pomurańcz 
po aariieonych cenach. 

Lekarstwa, główne pi^iro 
15c TaatelesB Castor Uil lOc 
30c Severa balsam Z9c 

25c Laxative Brnmo Quinine tabliczki.... 14c 
l.tO Hostettern Bitters żołądkowy 05c 
8ztuczne choinki, wyżej o$ ; łOc 
Podstnwy do choinek, specvalnie 7Hc 
81icz >e ornamenty na cnoinki, najlepszy 
wybór na 2-giem plątrze, po 

Porcel2na, 3-cie piętro 
Piękn* talarze do ciastek, niemiecka . 
norcelana, T-'g. 75c. po 
7-m io sztukowe porcelanowe serwisy ^ , 

do jagód albo ciaetek, '«««rte 1,25. za.. / OC 

'5c 

SPECYALNIE! SPECYALNIE1 
...5c 
22c 

68c 
43c 
59c 

Hlack Beauty pue do trzewików, 
10c pudełko, x» 
Kalif ToIJekie Port wino, 
50c butelka. 

likiery, 4 piętro 
1.26 but. Kentucky czystej zyioiówkl, 
HOJŁ czysta, pełna kwarta 
Berliner Doppel Kimuiel, kwartowa 
butelka * 

1.10 butelka Our Union albo Oldisett. 
1re Kentucky Bourbon, butelka...... 
Wyborne Tokaye wino, regułami· 
1.50, pół galon*.... 7Ut 
Monog am w6dk« albo Californi* 1 O S 
Cognac Brandy, rej. 3.00, galon 1.7J 
Export piwo i tu'iny butelek 900 

Męska galanterya, 2gle piętro 
Mąskie szelki w pląknych pudełkach, ^ _ 

3flc wartość, za...., 
K mbinarylnegarnitury: szelki, paski a o _ 
i podwiązki, 75c wartość, za tOL 
Mąskie jedwabne krawatki.w piąknych fl/* 
pudełkach, 75c 11.00 wartość, za Out 

Spsc. na święta! — Meble, 3 piętro 
Ba bueowe Tabourets, dąbowy ftO/"· 
wierzch, ecyalnie za 
8t>ecy»in* rzedft£ obrazów — iłflrt obrazy w 

piąknych grubo |,ozłacanycu ramach, 

Trzewiki, 2-gie piętro 
Damskie filcowe pintufelkl, sznurowane 

tylko, gumowe korki, filcowe pode6Z. ^ Q 
wy, wiei. do 8, warte 89 , para v 
Damski* szare filcowe pantofe kl, skr/ane 
poceezwy i korki, wielkości do 8, AOi"· 
OSc wartość, za t- 

Mięso, 4 piętro 
Świeże indyki,kaczki, Kf*l I kury wprost 

z farm, po najolżezycb cenach. 
Przeonia ćwiartka cielącin 14»o 
Przednia ćwiartka ekopowiuy 12ic 
Cnudv św eży larnb stew 11 jc 
Tylna < iaitka skopuwiny l«c 
Świe2y H imburger lljc 
Chuda wołowina na rosół 1 lje 
Chuda karbon ula 15c 
Chude świeif kawałki Ujr 
Pri · e Chuck r aet 14c 
Chuda zaprawiana słoniaa 'Vic 

I Nasz skład będzie otwarty każdego 
wieczora a£ do Gwiazdki. 

Objęliśmy agencyę sławnych Pictorial Rełlew Modelek, na sprzedaż po 10 i 15; sztuka. 

II·· Will 1···—· III Willi FA 

JSr * 
. 

nam 

19 3—42 przy W. CHicago Av., 
w pobliżu ulicy Robe v· 

Wszystkie sprawy polskie przeprowadzają odpowiedni urzędnicy POLACY. 
— Załatwia wszelkie interesa w zakres bankowości wchodzące. Przyjmuje wkładki oszczędnościowe i płaci od nich 3 procent. Udziela po- 

życzki. Nabywa i sprzedaje wierzytelności hipoteczne [mortgagej. Wynajmuje skrytki depozytowe 
w swym stalowym skarbcu ogniotrwałym. Pozostaje w stosunkach z bankami europejskimi, skutkiem czego najtaniej i naj- 

szybciej wysyła pieniądze do wszystkich miejscowości w Ziemiach Polskich. Sporządza i legalizuje notaryalnie 
oraz konsularnie wszelkie dokumanta starokrajskie. Przeprowadza też wszystkie spadkowe i procesowe sprawy sta- 

rokrajskie. Sprzedaje, kupuje i mienia domy, loty i farmy. 

Firnia. kontrolująca Rank, egzystuje już ćwierć wieku i w tym czasokresie zdobyła ogólne 
zaufanie i poważanie, przez uczciwe prowadzenie interesów. Zgłaszajcie się zatem do nas, a obsłużeni 

będziecie jak najuczciwiej. 
— Wszystkie Departamenta Banku są otwarte codziennie od godz. 8 rano do 8 wiecz., w poniedziałki i soboty do 10-ejiwiecz., a w niedzielę od 9 rano do 12 w południe. 


