
SKAUCI w POLU. 
I 

Ćwiczenia polowe „Skautów — 

kandydatów/' wychowanków Salezyańskie- 
go Zakładu X. Bosko, w Hawthorne, NX 

(Własna korespondencja „Dzieuuika Chicagoekiego.") 

III. , 

Zawarczał bęben, dano znak 

trąbką i trzy nasze patrole opu- 
szczały mury zakładowe ochoczo 

i z niewymowną radością rwały 
się w szerokie pole, rączo zdąża- 

jąc do lasu na całodzienne ćwi- 
czenia skautowskie. — Za nami 

posuwał się „tabor" z żywnością:! 
ręczny wózek z dwoma skrzynia- 
mi, w których znajdowały się da- 

ry Boże... 

Dzień był prześliczny! Wiosna 

całą swoją krasą i pełnią swego 
powabu ciągnęła każdego do no- 

woodżyłej przyrody. 
Pierwsze nasze ćwiczenia | 

skautowskie, o których było już 
słówko w „Dz. Chic.", miały 

miejsce w lesie jeszcze nieumajo- 

nym zielenią liści drzew, a i tra- 

wa ledwo że zaczynała zielone 

r swe pędy z ziemi nieśmiało wy- 

puszczać. 
Dzisiaj inaczej! Nad naszą gło- 

wą szumią wysokie drzewa, du- 
mne ze swej zielonej szaty; w 

ich potężnych konarach słychać 
świergot ptaków, u stóp zaś ich 

bujne paprocie i wiotka trawa, 

upstrzona różnymi leśnymi kwia- 

tami, oraz zielone mchy zaściela- 

ją gęstym kobiercem nagą do 

niedawna ziemię. 
A jednak... jednak ten piękny 

zresztą amerykański las wiosen- 

ny nastroił mię jakoś melancho- 
lijnie... .Moja myśl poszybowała 
poprzez oceany, przeleciała góry 
i rozległe krainy i zatrzymała się 
rozrzewniona w naszym polskim 
lesie: porównała go z tutejszym 
i w sercu odezwało się echo smę- 
tnych słów poety: „U nas ina- 

czej... inaczej"!... Brak tu na- 

szych sosen, świerków i jodeł, 
naszych dębów, buków i grabów. 
Brak tutaj tej żywicznej woni, 

która swvm aromatem piersi roz- 

piera. .. brak tego smętnego szu- 
mu drzew nad głową... brak 

prześlicznego śpiewu naszych le- 

śnych mieszkańców u nas i- 

naczej... inaczej !.. 

Lecz przepraszam za tę dygre- 
syę, która niekoniecznie może 

jest tu na miejscu, temwięcej, że 
nasi wychowankowie wcale nie 

byli melancholijnie nastrojeni, 
lecz nie dziwota: oni już tutej- 
si... nie znają piękności polskiej 
ojczyzny, a nawet opowiadaniom 
nie zawsze dają wiarę... Oby 

prześliczna ostatnia odezwa prze- 
zacnej pani Laudyn znalazła od- 

dźwięk w naszem społeczeń- 
stwie!... Utinam! 

Jak rzekłem nasi skauci nie by- 
li smutni : gdzież tam Zresztą 
dobrze i tak, bo skaut niema się 

smucić ani rozmarzać, takie rze- 

czy dozwolone tylko nam 
— nie 

skautom! Słusznie tedy druho- 

wie byli weseli, a byli tak rozo- 

choceni, że prawie swawolna pu- 
stota ich się chwytała ; lecz ujęto 

ich niebawem w karby. 
Obiad miał być polowy, stąd i 

kucharzy trzeba było wyznaczyć ; 
wydelegowano na głównego ku- 

charza druha Ostrowskiego, do- 

dając mu za kuchcików czterech 

druhów z III patrolu. Postarano 

się najpierw o dogodny obóz. 
— 

Wybrano miejsce cieniste, nieda- 

leko płynął górski potoczek, któ- 

ry nam dostarczał zimnej i czy- 

stej jak kryształ wody. Na pręd- 
ce zniesiono kilkanaście więk- 

szych kamieni, ułożono je odpo- 
wiednio, rozpalono między nimi 
wielkie ognisko i kuchnia polowa 
była gotowa. Kucharz i kuchci- 

ki krzątali się teraz około obiadu 

tymczasem inni druhowie wyko- 

nywali różne ćwiczenia skautow- 
skie. 

O dwunastej nastąpiła zbiórka 
niedaleko od głównego obozu: 

druhowie musieli sobie przygo- 

tować widelce. Były teraz scy- 

zoryki w robocie. Każdy druh 
upatrywał sobie widełkowatą ga- 
łązkę na jakimś krzaczku, odci- 

nał ją i zaczynał obrabiać scyzo- 
rykiem, póki nie wystrugał sobie 

prymitywnych wprawdzie, ale za- 
to iście skautowskich widelców, 
w które uzbrojeni wszyscy dru- 

howie, ściągali się *eraz ku „kuch- 
ni". Zmówiono krótką modlitwę 
potem kolejno zbliżali się i na 

blaszanych talerzykach otrzymy- 
wali najpierw dobrą porcyę zna- 
komicie przyrządzonego bigosu 
hultajskiego, a następnie spory 

kawał pieczonej baraniny, chleba 

każdy miał pod dostatkiem, a 

napojem była źródlana woda, 

przyprawiona trochą cukru i kil- 

ki cytrynami. Obiad był znako- 

mity i wątpię, czy Rockefeller 

z większym apetytem zjada swe 

obiady, niż nasi druhowie swoje 
pofeye skautowsko - polowe! 
W czasie obiadu mieliśmy kil- 

ka wizyt; pomiędzy innymi zjawił 
się farmer, który bezinteresownie 
oddał do naszych skautowskich 

ćwiczeń swe rozległe posiadłości. 
Poczciwego Ajrysza powitano 
gromkiem „hurra"! i polskiem 
„niech żyje"! Pierwszy raz w 

życiu z pewnością jadł bigos hul- 
tajski, a widocznie smakował mu, 
gdyż uczciwą nałożono mu por- 
cyę, a taler? oddał czysty.... 
Zmówiono poobiedną modlitwę 

i druhowie odczuwali teraz po- 

trzebę wyśpiewania się, to też 

przeróżne polskie piosenki dono- 
śnem a równocześnie wesołem e- 

chem rozlegały się po amerykań- 
skim lesie. Gdy minął nieco ten 

/apał do śpiewu, zebrano druhów 
i dano im następujące ćwiczenie: 

Od zajętego przezemnie sta- 

nowiska poprowadził p. pro. Waj- 
dziak połowę druhów, drugą po- 
łowę poprowadził p. prof. Pływar- 
czyk. Musieli iść prostą linią 
przed siebie, nie zważając na 

żadne przeszkody terenu. Co 10(J 

kroków pozostawiali jednego dru 
ha, aż wreszcie poszczególni obaj 

profesorowie na odległości 100C 

kroków od mojego stanowiska 

pozostali z jednym skautem. Wte- 

dy dałem znak głośnym świsteir 
i dwaj pierwsi druhowie z obu 

przeciwnych stron zbliżyli się dc 

mnie po rozkaz piśmienny, którj 
miał być wykonany na ostatnierr 

stanowisku, a kartka przezemnit 
pisana miała znów do mnie wró- 
cić z podpisem poszczególnych 
p. profesorów. Rozkaz ten miel 

sobie z rąk do rąk podawać ci cc 

100 kroków pozostawiani druho 

wie. Ta strona, która prędzej roz- 
kaz wykonała i z powrotem m 

kartkę wręczyła, miała wygrać 
Rozkaz sam zaś tak opiewał 
„Przynieść do mnie trąbkę p. prof 

Pływarczyka — a z przeciwne 

strony, czapkę ostatniego druha 

przy p. prof. Wajdziaku." Wró- 
cił najpierw z trąbką i kartką 
druh Romanowski, lecz brakło 

podpisu, w pół minutki przypę- 
dził druh Nowotarski z przeciw- 
nej strony: brakło również ko- 

niecznego podpisu, rozkaz więc 
nie został dosłownie wykonany 
ani z jednej ani z drugiej strony, 
dlatego też i zwycięstwa żadnej 
stronie nie można było przyznać, 
boć co rozkaz, to rozkaz! Powtó- 

rzono natomiast ćwiczenie, lecz 

zmieniając stanowiska: p. prof. 
Wajdziak, który był na lewej, po- 
szedł teraz z oddziałem w pra- 
wą, a p. prof. Pływarczyk, który 
przedtem zajmował prawą, mu- 
siał się teraz pofatygować z swy- 
mi druhami na lewą. 
Rozkaz nowy opiewał: „Przy- 

nieść do mnie marynarkę p. prof. 
Pływarczyka, a kamizelkę 
prof. Wajdziaka — kieszenie 

wszystkie powinny być próżne! 
Podpis... 
Tym razem najpierw wrócił 

druh Nowotarski, oddając mi ka- 

mizelkę i zmiętą kartkę z rozka- 

zem ; podpis widniał teraz na kart- 
ce, ale niestety, w kamizelce by- 
ły dwie zapałki!.... Za jaką mi- 
n ii fL-o nn rlhi<»crł ni li Rntrutiow.. 

ski : kartka była podpisana, ale 

w kieszeniach marynarki p. prof. 
Pływarczyka były różne zmięte 
kawałki papierków.... Znowu 

połowiczne wykonanie rozkazu ! 
Zabawne sceny zaszły przy 

powtórnem ćwiczeniu. Rozchodzi- 
ło się bowiem szczególnie o pręd- 
kość w wykonaniu rozkazu. Stąd 
też p. prof. Wajdziak, przeczy- 
tawszy rozkaz, ściąga czemprę- 
dzej kamizelkę,.podpisuje kartkę 
a potem biegnąc już z druhem, 

opróżnia kieszenie, lecz nieszczę- 
sny zegarek wcale jakoś nie chce 

się odczepić.... Druh Romanow- 
ski pędzi jak wiatr, atoli drut 

zagradza mu drogę, bez namysłu 

tedy przesadza go,ale kawał spo- 
dni zostaje na drucie i powiewa 
„na wieczną rzeczy pamiątkę". Z 
drugiej strony druh Banach pę- 
dzi z marynarką i kartką, druh 

Miłoś, myśląc że marynarka mu 

tylko zawadza, powodowany 
świętą miłością braterską, woła 

za nim: „Daj tu marynarkę, po- 
trzymam ją, będzie ci lżej!...." 
Druh Klekotka przybiegł do dru- 
ha Dulczewskiego, daje mu kart- 

kę i marynarkę; Dulczewski bie- 
rze atoli kartkę tylko, marynar- 
kę zaś rzuca na ziemię, jako nie- 

potrzebny i niepożądany nawet 

balast w biegu, dopiero Klekotka 
znów za nim pędzi, wołając: — 

„Bierzże i marynarkę, bo taki 

rozkaz!" Druh Wiśniewski znów 

woła do Olstowskiego: „Wycią- 
gaj obie ręce!" Chciał przez to 

dać do zrozumienia, że ma mieć 

obie ręce gotowe do odebrania 

rzeczy, które mu poda, lecz 01- 

stowski myśli, że taki był rozkaz 

więc wyciąga ramiona, rzekomy 
rozkaz podaje następnej czacie, 

ta znowu następnej itd.,i wszyscy 
stali z rękoma wyciągniątemi 
Słowem zainteresowanie druhów 

w tem ćwiczeniu było ogromne i 

rozkaz, który był podawany sobie 
na przestrzeni 2000 kroków, zo- 

stał wykonany coś w niespełna 
4 minutach!.... Trzeba więc 

przyznać, że sprawnie brali się 
druhowie do roboty, a krótki czas 

w którym został wykonany 
wprost musi zadziwić, bo teren 

sam w sobie też był trudny i 

wcale nie sprzyjał szybkiemu 
bieganiu druhów. 
Po tem powtórnem ćwiczeniu 

zjedliśmy jeszcze podwieczorek: 
jajecznicę z szynką. Podczas pod- 
wieczorku zjawił się do nas lu— 
LI ̂ «t. aU Irc 
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1 Pilz. Nie mógł z nami wyruszyć 
' 

w pole z powodu różnych waż- 
1 nych spraw. To też teraz druho- 
1 wie powitali go hałaśliwie trochę 
1 i po junacku, ale wesoło i serJe- 
' cznie. 

Pozbierano teraz wszystkie ma- 
1 ratki i ruszyliśmy ku Zakładowi. 
• Ponieważ zaś nasi skauci to l.ik- 

c sl idenci, więc nie omieszkali 
· też i o nauce pamiętać. Zebrali 

! sporo różnych okazów b$ U ro— 
- ślin bądź też motyli, ohrząszczy 

i innych owadów. 

Kiedyśmy wrócili do domu, 

chłopcy zamiast okazywać jakieś 
zmęczenie, zabrali się jeszcze do 
baseballu i kilkanaście kolejek 

rozegrali. 
Dzień ten długo pozostanie w 

pamięci wszystkim naszym wy- 
chowankom, bo był on rzeczywi- 
ście ̂ śliczny pod każdym wzglę- 
dem. 

>1 Dr. X. Jan Sikora. 

I Rockford, III. 

Już od rana rychło onegdaj 

gromadziła się czeladka Boża 

rzy plebanii, aby pochodem u- 
:cić prymicye drugiego polskie- 
o kapłana w dyecezyi Rockfor- 

zkiej. 
Dzieci w bieli z koszykami 
wiatów, ministranci z krzyżem^ 
o w. Rycerzy św. Michała Ar~ 

lanioła uniformowane, gr. Ta— 

eusza Kościuszki Z. N. P., Ma- 

ierz Polska, Oddział św. Stani- 

tawa Kostki, Tow. Sokołów, ja- 
też i chór parafialny pod dyre- 
cyą p. Pawelskiego uświetniali 

ochód przy odgłosie dzwonów i 

rzy pieniach towarzyszącego lu- 
u. „U drzwi Twoich stoję Pa- 

ie" z plebanii do kościoła. Po 

dśpiewaniu „Veni creator" ks. 

rymicyant rozpoczął solenną 

Iszę św. przy asyście Wiel. ks. 
uliana Burzyńskiego, jako ar— 

hiprezbitra, dyakona kleryka 
Kazimierza Pijanowskiego z Chi- 

ago, subdyakona kleryka Stani— 
tawa Okoń ze Stanisławowa z 

hicago i ceremoniarza Wiel ks. 

rob. Władysława Paszkunasa. 

Kazanie wygłosił miejscowy pro- 
oszcz Wiel. ks. Julian Burzyń— 
lei. 

Po solennej Mszy św. i udzie- 

;niu błogosławieństwa Przenaj 

więtszym Sakramentem jako w 

roczystość Bożego Ciała Prymi- 
yant staropolskim zwyczajem u- 
zielił wszystkim błogosławień- 
twa. 

Kapłani udali się na plebanię, 
dzie podczas obiadu wynurzo- 

o życzenia szczęścia i powo- 

żenia Prymicyantowi w pracy i 

ziałalności duchownej w dyece- 

yi Rockfordzkiej. 

Warto też nadmienić, że ks. 

Kruś zastępować będzie tamtej- 
zego prob. Wiel. ks. Jul. Bu- 

syńskiego w czasie jego wizyty 
o rodziców w Europie, którą po- 

ejmie w towarzystwie mecenasa 

ana N. L. Piotrowskiego, syn- 

yka miasta Chicago, dokąd za- 

lierza wyjechać w pierwszych 
niach lipca. 

Cronika Miejscowa. ! 
Z RADY MIEJSKIEJ. 

>wojakie teatrzyki migawkowe. 
Po naradzeniu się z majorem 
unkhouserem, szefem biura cen- 

orów miejskich, ald. Geiger na 

rczorajszem posiedzeniu rady 
liejskiej przedłożył ordynans, 
tóry proponuje dwojakie teatrzy- 
i migawkowe: jedne wyłącznie 
la dorosłych, drugie dla doro- 

tych i małoletnich. Podział ten 

kazuje się konieczny, gdyż czę- 
to biuro cenzorów zniewolone 

:st wydać specyalne zezwolenie 
brązom pewnego typu, które 

logą moralnie pouczyć dorosłych 
;cz zaszkodzić mogą małolet-- 

im. 

Do rzędu takich obrazków na- 

iżą wszelkie przedstawienia t. 

w. białego niewolnictwa. Do-- 

pchczas major Funkhouser uży- 
wał swej dyskrecyi a z teatrzyka 
la zawierał tylko umowę hono-- 

ową, gdy zachodziła kwestya 

wykluczenia małoletnich. Propo-- 
owany ordynans, który oddano 

o komisyi sądowniczej, uczniłby 
ozporządzenia prawomocne i 

oprowadzi z pewnością do tego, 
e teatrzyki migawkowe podziej 

:ę na dwie odrębne kategorye. 
— Na żądanie ald. Mermma 

ivtoczone będzie śledztwo w 

prawie, dlaczego urzędnicy miej- 
• · 1 · *1 . łVł 

ry zi uzyn ja . ^··»».« j 

ieniędzy miejskich w bankach 

orimera. Merriam twierdzi, że 

j było nieostrożnem, te..:bar- 

jriej, że banki te nie prowadziły 
uteresu przez chicagoski „dea- 

ing-l-cnse". Okazuje się, żc jcl- 
ia ;jrma, która poręczyła depo-- 

yta miejskie, z najduje się w ta- 

apataoh. 
— Burm. Harrison wczoraj po- 

lał radzie miejskiej do zatwier— 
lżenia skład komitetu, który ma 

pracować projekt obcodzenial 

iowego święta miejskiego „dnia 

ealnościowego". 
—Przyjęto raport komitetu 

ledczego, który zganił kongres-j 
nana Sabatha za reprezentowa- 
ne ludzi, którzy miasto naciągnę- 
i na kilka tysięcy w łączności z 

ranzakcyami realnościowemi. 
— Zamianowano komisyę, która 

na powziąć kroki celem wype- 
ienia starego kanału Illinois- 

tfichigan w granicach miasta. 
ILEDZTWO ZAKŁADU PO- 

WIATOWEGO. 
Zamianowana została komisya, 

która ma wytoczyć dochodzenia 

gruntowe w sprawie stosunków 

panujących w infirmcryi powia- 
towej w Oak Forest, gdzie setki 

pacyentów zachorowało podobno 
d zatrutej żywności, a pewni 
funkcyonaryusze mieli się brutal- 
nie obchodzić z pacyentami. Za- 

rzuty będą zbadane przez komi- 

tet, w skład którego wchodzą na- 

stępujący: Panna Jane Addams, 

Father P. J. O'Callaghan, Father 
Edward A. Kelley, Pani Minnie 
F. Low, Dr. Albert J. Oschner, T. 

Siemiradzki, Pani George Bass, 

Pani Agnes Netor, Dr. A. L. 

Granczunas, Dr. Rosina Wistein, 

Pani Bronisława Napieralska, Ja- 
rosław Zmrhal, Allen B. Bond,| 
Dr. Henry E. Favill, Pani Mary 
McDowell. 

PROJEKT NOWEGO WY- 

BRZEŻA KĘPIELOWEGO. 
Na specyalnem posiedzeniu ko- 

misyi parkowej dzielnicy połud- 

niowej udoskonalono plany nowe- 

go wielkiego wybrzeża kąpielowe- 

go parku Jacksona. Wybrzeże to, 

które ma powstać z nasypów, bę- 
dzie miało pomieszczenie dla 10 

tys. osób dziennie. Plany wczoraj 
zatwierdziła rada miejska, która 

postanowiła wysłać prośbę do se- 
kretarza wojny o formalne ze- 

zwolenie. 
KURSA KOLEGIALNE. 

Przy otwarciu nowej szkoły 

wyższej „Nicholas Senn'' superin- 
tendentka pani Young oświadczy- 

ła, że w tej szkole także zapro- 
wadzone będą dwa lata studyów 

kolegialnych. P:źniej takie kursą 

też będą otwarte w szkołach dziel- 

nic południowej i zachodniej. 
— Czterech ralnych szkolnych : : 

Eckhart, Metz, Holpuch i Strom, 

którzy byli usunięci wskutek de- 

cyzyi sędziego Foell'a, będą pono- 

wnie zamianowani dnia Igo lip- 

ca, na miejsce tych radnych, któ- 

rych termin upływa. 
ODŁOŻONO 150 KLERKÓW. 

Wydział asesorów wczoraj od- 

łożył 150 klerków dla braku fun- 
duszów. Wydział powiatowy, od- 
mawia wyznaczenia dalszych 
sum. Jest za to głównie prezes 

wydz. pow. McCormick odpowie- 
dzialny. Sekretarz asesorów Ko— 
raleski o odłożeniu klerków u- 

wiadomił wydział szkontrujący. 
Asesorowie trzymali dotychczas 

w tym roku $40,000, na co w la- 

tach poprzednik wyznaczano 

$70,000. 

Wydział szkontrujący ostrzega 
przed wielką szkodą, jaka bę- 
dzie wyrządzona, jeżeli praca a- 

sesorów nie bedzie na czas ukoń- 

czona. 

Telegramy Krajowe. 
WOJSKOWY STRZELA DO* 

SIEBIE. 

Atlanta, Ga., 16' czerwca. — 

Kapitan Ernest West, wydalony 
ze służby za skandaliczne zacho- 
wanie się w czasie służby, wczo- 

raj strzelił do siebie w hotelu w 

Chattanooga, Tenn., i zranił się 
bardzo poważnie. Lekarze powia- 
dają, że człowick ten prawdopo- 
dobnie wyzdrowieje, ale grozi mu 
utrata wzroku, ponieważ kula u~ 
szkodziła nerw optyczny. 
West służył w czasie wojny hi- 

szpańskiej i miał świetny rekord 

jako żołnierz. Przed trzema laty 
rozwiódł się z żoną i od tego cza- 

su datują jego upadek. 
THAW MUSI SIĘ ZNAJDO- 
WAĆ POD STRAŻĄ. 

Waszyngton, 16 czerwca. 
— 

Thawowi nie wolno złożyć porę- 

C/CIllci, ZUdlłlClIl naj 
v» j 

bunału, i nadal ma się znajdować 

pod opieką marszałka rządowego. 
Nie wolno mu też wyjechać do 

Pennsylvanie gdzie miał świad- 

czyć w sprawie spadku po ojcu. 
Najwyższy trybunał Stanów-^ 

Zjednoczonych będzie przeglądał 
jego sprawę w jesieni. Od wyro- 
ku tegoż zależy czy Thaw będzie 

wolny czy też zostanie oddany 

władzom więziennym w Nowym 
Yorku. 

PATMONTA ZNÓW NIEMA. 

Detroit, Mich., 16 czerwca. 
— 

Pastor Louis Patmont, którego 
wrzekomo za pracę prohibicyoni- 
sayczną uprowadzono w Westvil- 

le, 111. i trzymano go w ukryciu 

przez dłuższy czas, wczoraj 
nie- 

spodzianie znikł w Detroit i przy- 

jaciele jego obawiają się o jego 

bezpieczeństwo.· Policya poszu- 

kuje Patmonta. 
Patmont bawił w Detroit dla 

zdrowia. Wczoraj wieczorem i- 

dąc do zboru oddalonego 
dwie 

mile od jego mieszkania został 

podobno znów uprowadzony. 

SZYFKARTY 
po cenach kompanicz- 
nych, kupić można 
KUlANdMŁUU, 8/'/ 

.. Milwaukee ave., który 
prowadzi największą 
aptekę polską na Mil- 
waukee ave., róg Ra· 
ne avenue (dawniej 
Center ave.). 
AKUSZERKA 
Józefa Raiman, 
Zawiadamia interesowanych, że 

zmieniła swoje mieszkanie z Chi· 
r cago Av., pnr. 1401 W. Huron ul. 

róg Noble. Telefon Haymarket 282 

JAK CI NA IMIĘ? 
»·»»· ™·< Mm·k z· ttoim Dt'roDta:.—w, J4i 

iw. Antoni, iw. H-lena, éw. Jadwiga i jakie ty no imią istnieje. l* 

garek ten Jest bani/o dobrym. amerykaAakim werkisro, bardt< 

grubo złotem nakładany s gwarancyą na 20 lit. Wykonanie artyaty< 
cza·. Ceaa: sa aa<aki albo damaki *M.oo ; krvty #. 

Przyślij jednego dolara, a ree/tą przy od'bt nlu A-garka. 

Alm: «Jtnszmti i Jinsmu, 17# Trawił »t. . t iwfee, Mus 
Ze wyev tamy towar dobry, świadczą podziękowania, jakie co- 

dziennie odbieramy, z których tu kitka podajemy: 
— 

Szanował Panowie: Niniejszym donoszę. te zevftrek odebrałem 

z którego jestem bardzo zadowolony. Będę się starał Pańska firm< 

polecać moim przyjaciołom i znajomym. Z szacunkiem, w. Macie 

Jewftkl, 156 Dexter atr. Toledo, Oblo. 
Szanowni Panowie: Otrzymałem zegarek, dwie dewizki i szpil 

kę do krawatu, za wszystko składam serdeczne dzięki, bo mi się to 
war bardzo odoba. K. Mroczkowski, 355 Alfred At·., Winna 

HI· Manitoba, Caaada. 
Na inna zegarki, łańcuszki, pierścionki 11. d. żądajcie katalog 

który wyayłaey darmo. 

«MMkamM*'* Mfuk^w 
wykonujemy aa mi dobrw 

Najlepszy lekarz nic nie pomoże, 

jeżeli lekarstwa nie dobre. Po 

dobre lekarstwa udawajcie się do ap- 

teki Sassaf 1725 W. 18 ul. 

Foerpbry ia strzywloną M pacierzową 
da łatwe tygodniowi apłatj. pa 

cenach fabrycznych. T* niefore* 
mnoić Br U wjl»eaoną w trelącacfc 
Wypadltow, i W pomdx m» 

tamy. 
W»rablamy środki róineąo ra« 

tanko, orae «tuczne członki, 
eta. i sprzedajemy Je aa łatwa tf 
godniowe »,łaty. 
Naaa oddział paadw Jeet aajla· 

piej a-iany w mleicie. Jeżeli 
potrzebujecie paaa, opaakl brzoa« 
Doj lab elaetycznej pończochy, 
wwczaa przrjtficle do aa. Waty· 
atko sprzedaje aię pod gwaranny^ 
i dopaaowane jeet prze< paoa J. 

Loroh, aaaaego ek a perta dla pa· 
r *t)W. 

Damska obsłusra. Otwarte codziennie od 

fatio. do 7 wieczorem. W niedziele od 9 rano <U 
iSnr południa 

Hottingera Fabryka 
801 Milwaukee Avenue, 

Kałotolk Chlcftuo .— Maplfto* 
! ! W«iOM «i·*! 

'gnc^ 
Okulary 2.45 
towe. G. F. soczewki na 
widok w dni i bliski. So- 
czewki w pierws/.ym roku 
zmieniamy darmo, opr.i· 

wa gwarant. na 15 lat. Do- 
pasowują je 

Drs. Hirsch & Crown 
Diraox soczewki. 90c para, 

do waszych rata 

^ 

Z ODDZIAŁU POŃCZOCH, lsze piętro , 

Dam-kle czarno, ce- 

glaste lub piękne kolo- 
rowe ba v»*łnicowe 
c/.ochv be:: wu, du· 

boltowp piąty i palce, 
nartę 12^c, epe- ^ 
cyalnie para J L· 

Męskie czarne, ce- 

Klaste Inb piękne ko- 

lorowe bawełniane 
fknrpetki bez ezwu, 
dubeltowe pięty i pal- 
ce. epecynlnie w ^ 
tej sprzelażjr za..Uw 

Dzieciące c z » r 

prążlcowate bawełnie, 
n»* pończochy bez 
ezwn. dubeltowe piąty 
I palce, wielkości 6 do 
i)<4, — epecyaloie (L 
para UL 

Złote ko- 

rony, — 22 
karat. 3 50 

Porcelanowe korony 
$2, Płyty $5. Plomby 
50ciwyżej. Wyrywa- 
nie zębów bez bólu. 
Wszelka robota gwa- 
rantowana. Egzami- 
nacya darmo. Te ce- 

ny na 30 dni tylko. 
l)r. JBloomenthal 
Dentysta u Wieboldt'a 

Letnia Spodnia odzież 
1-sł.e piiro 
Lisie prąż. I 

garnit, wiel. 4 do 12, 5Uc gat., 
Chłopięce prążk. Union gar j 

nitury, wiol. 4 do 14, ic gat., I OC 

Chłopięce Lisie prąż. Union% 

15c 
4c 

Damskie z niską szyją kosz. 
i majt., z kor. spodem, -5c g. 
Niemów, prążk. z niską szjr 

ją koszule. lOcgat. po 
Męskie . V. IX Union gar- >|"| _ 

nitury, warte 1.00, po 0>/C 
Pozost. zapasy nięsk. epod- ~ 

niej odzieży, wezyst. 50c gat. 

Strojne suknie i sur- 

duty dla dam i panien 
2-eie piętro 

lOO damskich I ^«"ieńsk. 

pńtiiian. siirdn ów i 

gatunek,specyatnie 
tylko po »5*VO 
Damskie 1 panien wełninne eukn ie 

war. do 4.98, specyaluy wy· ^ O Q 
bór tjlkopo | ," 

Tanie drobiazgi, 1 pięt. 
Jedwab do szycia, 100 jardowe szpul- 
ki, czarny i różne kolory, ^ j/ 
8e gatunek, po ó/2 C 
Dress faeteaera, wazy. wlel., j 
czarne albo białe, 6c gatunek... 1 C 
Domowe szpilki, z igłowym * 

końcem, 2c gatunek, 6 za J5C 
Perłowe guziki, wielkoicł 14 do | 
24, regularnie 2c, tuzin | 
Kolorowe hafty do u^ara. eukien. 
trwały kolor, 12c wartość, za / 2L 
Dr»se shlelds. Directoire, jedwab, f 
3 wielkości, ISc wartość 1 UL 

Jedwabie, niaterye na suknie i rdżne płótno, 1 piętro j 
Nieblelony Sheetini* 30 cali 

szeroki, gruba nić, 2U jardów 
kostumerowi, 8}2c gatunek, 
jHrd mm 

po Sc 
Bielone tureckie ręczniki, 

czerwone borty, sztuka spe- 

cvalaio o ~ 

po.·. OC 
Poszewki na poduszki, dobry 

casing, wartości do 18c, jutro 
tylko 
Po 

Poduszki, robione dobrej 
wsypy — dobre sanitarno pie- 
rze, 50c wartość, 2 ko6- ^r\^ 
tutnerowi, po £yC 

10c 

Silk poplin, dobre długości i kolory, '"Jf! ~ 
lśniące wykończenie, warte Giic, jard 

... 

Gładki silk Tussah, lekka .materya 
n lato, pralna, wszy. odcienie, jard ....^VC 

Gładki Foulards, jasne i ciemno tło w pię- 
ne drukc 

nek, jard. 
kne drukowane desenie, l)5c ^atu- ,.29c 

Szmatki do 

zmywania, duże, 
niektóre z różo- 

wym kantem, 
regularny 4c ga- 
tunek tylko 
po 4v 

Książkowo skła- 

dany perkal, jasne 
tło w czarne wzory, 

specyalnie na ju- 
trzejszej sprzedaży 
jard tylko 
po 5C 

JUUU jaraow uruiiowttiycu 
batiste i orjrandies, jasne i 

ciemne tto w piękne wzory, 
regularny 15c ffatu- 
nek, jard / /2 C 
Drukowany Crepe na su- 

knie, dużv wybór pięknych 
deseni, 15c war- Ag\/ 
tość, jard V/4C 

Biały Chiffon lawti, 4U cali 

szer., mięk. wykończ., 3 do 5 

jard. dłair.. wart. do s ft/ _ 
15c, jard. O^C 
Pasków. Chiffon voiles, piąk. 

pask. desenie, wszy. długości, 
wart. do 18c, / 

jard 9%C 

Spec. na sezonowych meblach, 3 piętro, 
Portyery 
Tapestrj por- 

:yery, frendzlo- 
wate końce - 

kne desenie, zielone, czerwone albo 

czerwone I zielone, p«*ra /L{\ 
wartn 2.00, sztuka OVC 

IF^rendLzie Chenille bail frendzle do draperyl, 
extra patunelc, dobrze wykończone 

-V .' „ „IK„ 

nlowant· kolory, 
7c wartość, · 

jard 4C 
Koronk. narożniki 
12UO okazo- 

wych koron ko- 

wjch narożników 
do firanek, różne 
des.. bl»łe. kremo. 
i arabian. 1 

^ 
świe. towar 

Stoły do jadalni 
Masywne dębowe etoły do pokoju 

jadalnego, jak rycina — złotawe wy- 
kończenie, piękna politura, rozciąga* 
ją się do 6 stóp, grube ma- « af 
eywne nogi, wartości 8.50, 

Płyty gazowe 
Jewel płyty gizowe z dwoma palnikami, 

jeden pojedynczy i jeden dubeltowy palnik, 
extra dobrH etal, wartości 3.76, e;>e- ^ g" 

cyalnie tylko za , 

Lodownie 
(4.05 za $7.50 lodo- 

nię, twarde drze-aro, 
»nel front i boki, zto- 
iwe wykończenie, luź 

półki, wyłożoue 
olar filcem, epecyal- 

tylko w tej sprzedaży O ET I 
rlko pu *t.yo I 

Krzesła do jadalni 
wysoki tył, złotawe 

wykończenie, spin- 
dles, mocne poręcze, 
trzcinowe siedzenie, 
dobrze zrobione, re- 

gularnie 1.25. specyal- 
uie tylko w tej sprze- 
daży 
po 79c 

§ Potrzeby domowe, 4 piet. 

121 
cal. nikl. 

zawieszadła do 

ręcznikówg^ 
Z a wieszadła 

o .1 drążkach, 
nikło- | 
wane, lUt 

Czarno malo- 
wane stal. za- 

wiasy do siatk. 
drzwi, para z 

śrubka- Q 
mi, za ... VC 

4, 5, 6 stop. 
miary skła 
dan., stop :4c 

Na wasza wycieczka, 4te piętro 
24 calowe iiore 

(wallzki-mocna et» 
;lowa rama, mocne 
^naroftuikl i rqko. 
(jeść, paekl wew- 

nątrz, dobry sta- 

i\ale. - 

specyalnie » środę, po iJL» 
Takie same walizki z mocnym paskiem | 'y g? 
naokoło, po 

4 piątro — departament kufrjw 

Likiery, 4 pięt. I 
/ . M 4 « I. « I Priva r fil ni» Ir I 
Ak V? U t U V/ rt J 

Belle wódka, 
gal. 1.85, albo 

Ieal:.95c 
Sullivan wód- 

ka, reg. $1 kw. 
butel- 
ka za.. 65c 

wódka pel. kw, but. I 
62c, albo 2 

$1 
Hex Kidnejr i 

LivrBittere od 
8:30 do 11:;*) r* 
no, 2 but. £„ 
ko«t., po « 

Środowe Specyalności na Groserye, 
Naji. Elffin ·' 

masło, św. ro- 
bione, funt \ 
Najl WiHConsiu ,iaj 

ka,wyb.lduże22^C tnain ,1* , 

W ie b o 1 d t a Co!d 

Spring butery- r 
na, funt .» 

Wyb, i chude wqdz, 
Pionie"98v. 4 iL·-, 
4-6 ft. funt.. lO 2 

Najl. okrągła letnia 

kiełbasa, 15c funt — 

Wyb, zimne potow 
mar'vn. kopyt- 'nK'f, 
ka, funt / 'Tit 
Mapie Leaf wyb. rbt. 

łososi*. Jfuntoy'L·- 
w, puezisa LI 2C 
Crimson Plunie *yb 

czerw, łososi*, 
duża puszka.... lóc 

W\ D. wazone łib- 

LT':,... 12'ic 
Wyb, Santa Clara 

r»T.: 6J4c 
Chicago Blend słód 

do picia kawa, | 
funt. 19c 
Dorra do picia Goi 
>n Kio k 

\va, funt. 
den Klokaj2j£c 

meal lub Corn 10c Aleal, 4 funty 
Webbe i 

eztard i, słoik 10c 
Wyb. tłucz. t<*blc, 

?.'· 10c 
Najlep. mielony eu-1 

kier, 10 fan- mir- 
tów, za Tut 

Pieczywo 
Świeże pieczone precle, spe- 

cynlnie funt OC 
świeżo pieczone Soda Cra- a \/ 

ckers, funt tylko 4/2L 
Swojski biały chleb, specy- j 

r\ 

alnie 0— 5c bochenki 1 UC 

4-te piętro 
New Cent, lub Wie- 

boldt Family /C 
m$Ua, i becz... U OL 
German Family my- 

dło do prania. C/-» 
12 kawałków...aOL 

Dotigl. Snow White 
krochmal do pra- 
nia, 3 paczki "L· 
Pearline proszek do 

prania, 3 pacz- i A r> 
lii 7 I-łC 
Priscilln Pork & 

Beans. Nr. 3. Q,, 
puszka "L 
Wyborny wczesny 

czerwc. irroszcu oi. 
puszxa ....OjL 
Western cukr. kuku· 

rydzn, młola i /L, 
smaczna. pusz.U 2L 
Wyborne krajane · 

nanasy, pus/.· | ̂  I n 
ha za ŁjkriL 

Tylko 
. 95 

Trzecie 
Piętro 

Fuiioa uó/.iki dla dz.eci, składano, wys. 
po'.er. drewn. ściany, całkiem stnł. ..trear'' 
okr^łe i>opvchadłn, spuszczany tył. duży 
wierzch, łrrube Kumowe koła biirdzo obszer- 
ne i wyjrodne, jaw rycina, wyjijtko· j j 
we taniości, 8.00 gatunek 


