
Z ANNOWA. 
*_ ; v 

..»·.· 

Otwarcie wielkiej polskiej sali. --- Nowy bank. 
. 

— Inne drobne wiadomości. 
O Interesie polskim na Annowie 

da się powiedzieć to. że przemysłow- 

cy miejscowi muszą koniecznie ęod 

tazdym względem składy 
swe wzo- 

rowo prowadzić. W okolicy jest mnó- 

stwo składów czeskie)», które Pola- 

cy więcej popieraj?, aniżeli polskie, 

upominając o tem, że obowiązkiem 

h h jest przedewszystkiem swoich1 

popierać, jeśli swoi mają tak dobre 

towary, lub nawet lepsze od obcona- 

rodowców. Konkurencya czeska zmu- 

sza naszych ludzi do wielkich wy- 

siłków. Zwrot na lepsze w interesie 

tnacznie podniesie polskie przedsię- 

biorstwa. Jest jeszcze bardzo duzo 

miejsca na składy i Polacy mogliby 

takie składy założyć, g.dyby tylko 

mogli liczyć na poparcie swoich. 

Spółki pożyczkowo-budowlane czes- 

kie doznają od Polaków większego 

poparcia, niż na to zasługują. Anno- 

wo ma kilka znakomitych spółek te- 

go rodzaju i Polacy wyszliby na tem 

sto razy lepiej, gdyby zapisywali się 

do polskich spółek, lepiej prowadzo- 

nych i płacących większe dywiden- 
dy. 

. S. Mickiewicz, który 
rozpoczyna bank prywa- 
tny w parafii św. Anny. 

retu Li. O· iUlvaiCTTiv4»| 6aaitC06nai; 

pod nr. 234 2 S. Leavitt ul. jest trze- 

cim przemysłowcem na Annowie, któ- 

ry stawia wspaniały budynek, w któ- 

rym się będzie mieścił bank prywa- 

tny. Będzie to budynejc 3 piętrowy; 
zajmie bank i biuro p. Mickiewicz. 

A drugie i trzecie piętra są prze- 
znaczone na mieszkania. Gmach bę- 

dzie pobudowany podług najnowszej 
mody z najlepszego materyału. Bu- 

dynek ten wraz z wszelkiemi urzą- 

dzeniami ma kosztować przeszło 

$11,00. 

Pan L. S. Mickiewicz jest młodym 

przemysłowcem 1 już zdobył sobie o- 

gólne poparcie, tak że dzisiaj zalicza- 

ją go do majętniejszych Annowin. 

Przyjechał do Ameryki 28-go li- 

stopada w roku 1905 i osiedlił się w 

Chicago. Tu pracował jako klerk w 

różnych bankach, swoją uczciwością 

1 należytem obchodzeniem się z ludź- 

mi dopjął swego celu, i w roku 1908 

rozpoczął interes na własną rękę, 

prowadząc biuro wysyłki pieniędzy do 

kraju, sprzedaż szyfkat, i wyrabia- 

jąc różne dokumenta. Biuro to pro- 
wadził pnr. 12 So. Clark ul. 

w mieście, w budynku znanym, Chi- 
cago Opera House. i tam został aż do 

roku 1911. Przeprowadził się potem 
na Annowo, gdzie dziś znakomity 
prowadzi interes. Nowy bank p. L. S. 

Mickiewicza, będzie się mieścił pod 

numerem, 2305 S. Leavitt ul. 

W parafii Św. Ano/~znajduje się 

tylko jeden; polski aptekarz i ten po. : 

winien doznać poparcia od wszyst-, 
kich Polaków, tam zamieszkałych, i ; 

Apteka p. Promińsklego mieści się ( 

na rogu ulic 21-szej i Leavitt. Pan 

Promiński jest synem znanego kon- j 
traktora polskiego z Kazimierzowa. I 

! Apteka jego jest urządzona bardzo · 
( 

gustownie. Pan Promiński prowadzi. ] 

swój interes w dzielnicy, gdzie ma1 ; 

nietylko odbiorców polskich, ale < 

gdzie ma także bardzo dużo do czy- 
· 

I nienia z obconarodowcami. I tutaj 

nadarza się dobra\ sposobność dla 

polskich aptekarzy, gdyż w tej dziel- 

nicy powinien być*nie jeden apte- 

karz polski, lecz kilku, którzyby mo- 
! ; 

gli liczyć na pewne powodzenie. 
1 - 

+ + 

Kiedy budowano kościół św. An- j 

ny, to nieomal każdy przypuszczał, że !, 
ten kościół będzie^ za wielki, że nig- ] 

dy go się nie wypełni. Dzisiaj świa- j 

; tynia jest za mała na pomieszczenie j ] 

wszystkich, dzisiaj trzeba zrobić !. 

miejsce na szkołę, bo w gmachu jest ( 

za mało klas na pomieszczenie wszy- j 

stkich dziatek polskich. To jest naj 

lepszy znak, że parafia się rozwija, 
r + 

* I 

„Urzędowym" drukarzem Annowa 

jest p. B. F. Waszkiewicz, energicz- i\ 

ny i zapobiegliwy .byznesista. Drukar , 

nia p. Waszkiewicza jest zaopatrzo- ! 

na we wszelkie najnowsze ulepsze- 

nia i mieści się pod nr. 2146 W. 19 

alka. 
' 

j 
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Na Annowie Jest jeszcze bardzo 

wielka liczba Polaków, którzy nie są 

obywatelami tego kraju i papierów, j 
nawet pierwszych, nie mają. Polacy 

ci powinni przynajmniej na pewien ! 

czas zbudzić się z letargu i jeśli tyl- j 
ko w tym kraju zamierzają pozo— · 

stać, to stanowczo powinni się o pa-; 

piery obywatelskie postarać. Prze- 

cież lepiej być obywatelem Stanów 

Zjednoczonych, kraju wolności, ani- j 
żełl poddanym austryackim. .pruskim 
albo moskiewskim. 

1 
+ | 
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Obyw. Jan Waszko, który ma 

pierwszorzędny skład obuwia na An- ' 

nowie, pod nr. 2101 W. 19ta uL\ jest j, 
w tym interesie przez ostatnie pięć ., 

lat i nieźle mu> się pow«dzi. Skład , 

p. Waszko jest zaopatrzony w zapas, 

; przedstawiający wielką wartość. Kte- 

dy skład ten powstał, to stał się kon- 
kurentem obconarodowych składów. 

Zmusił on do przeprowadzki trzy 

składy obconarodowe. Jest to dowo- 

dem, że p. Waszko doznaje poparcia 

nietylko od Polaków, lecz i od obco- 

narodowców. 

Na Annowie jeet jeszcze stanowczo 

za wiele sal tańca poza szynkami. 

Szynkarze dbający o dobre imię pol- 

skie, powinni raz z tymi salami skon 

czyć. „Szyn,dyki" wstyd tylko Pola- 

kom przynoszą, inne narodowości 

kpią z nas z tego powodu. W takich 
salach młodzież jeet narażona na ze- 

psucie, a bijatyki są prawie na po 
rządku dziennym. 

+ v + 

Towarzystwo Dobroczynności św 

Jadwigi w parafii św. Anny, bardzo 

pięknie się rozwija. Parafianie wi- 

dzą potrzeby takiego Towarzystwa i 

bardzo chętnie składają ofiary. 
A 

Głosem, wołającym do sumień 

wszystkich Annowian, jest obowiązek 

spieezyć z poparciem Józefowi Piw- 
nickiemu na rogu ulic 21-ej i Le- 

vitt. · 

Rodak ten z trudnością niemałą 

stworzył interes towarów bławat- 

nych i odzieży. A teraz, czy Anno- 

wianie pozwolą, ażeby żydzi i Czesi 

;io wyśmiewali z naszego rodaka? 

Nieprzychylne nam narodowości nie 

>ragną wcale naszego powodzenia, 
haszem hasłem powinno być: „Swój 

io ewego !(> 

'l· 'c * 

Na Annowie zgromadziły s;ę ja- 

kieś indywidua, które wśród mło- 

Izieży zakładają grupę, która ma 

lależeć do stowarzyszenia obcona- 

*odowego ,,Modern Woodmen". O— 

Jtrzegamy młodzież pols>ą na Anno- 

vie przed tymi naganiaczami i ra- 

Izimy im, by wstępowali od organiza 

:yi polskich, a obconarodowvm dali 

:upełny spokój. Niech panowie cl 

werbują kandydatów do swej organi- 

iacyi wśród moldzieży swej narodo- 

wości. * 

Na Annowie bhrdzo pięknie rz- 

wija się Klub. Obywatelski. „ Celem 

(łubu tego jest, ażeby Polacy stara- 

1 się o swoje papiery obywatelskie, 

przypominać obywatęlom » ich obo- 

wiązkach względem tego kraju, u—, 

ayć ich jak mają glosować, wspoma- 

gać .polskich kandydatów na "urzędy, 
•ozszerzać miłość braterską i wspo- 

nagać polskie interesa. 

4· ·> 

Jan B. Zieliński, przedsiębiorca 

pogrzebowy· l balsamator w parafii 

iw. Anny, ma swój interes przy 18- 

;ym pl., tuż przy kościele. Młody ten 

przemysłowiec mieszka na Annowie 

3d lat 25ciu. Jego zmarły ojciec Jan 

matka Weronika zaliczani są do 

sałożycieli parafii. Młody Zieliński 

•ozpoczął niedawno temu -swój inte- 

res i już zyskał sobie poparcie nietyl- 

10 polskie, lecz i obconarodowe. 
v v 

W parafii św. Anny znajduje się 

:ylko jedna polska wypożyczalnia 

lutouiobilów. O tem Polacy tam za- 

mieszkali powinni pamiętać, ażeby 

sarnia wiali automobile na 
' 

wesela, 

:hrzciny, pogrzeby itp. u pana Felik- 

sa Lipskiego, którego garaż mieści 

>ię pnr. 2342 W. 20-ta ulica. Hau 

lipski jest synem państwa Wojcie- 

;ha i Julianny Lipskich, a bratem 

snanego chemika polskiego p. Flo- 

•yana Lipskiego, który wyrabia pro- 

szek na gól głowy, pod marką Czer- 

wonego Krzyża (Red Cross headache 

powders). Usługa p. Lipskiego jest 

jrzeczna i rzetelna, i można na niego 

iczyć we dnie 1 w nocy. 

j· 4* 

Byłoby dobrze gdyby Wojciecho- 
wo i Annowo mogły się pozbyć wa- 

jienek, które ogromnie szpecą całą 

jolską dzielnicę, a które niewielu 

Polakom dają zajęcia. 

Część tych wapienek już usunięto, 

srobiono tam park, ale nie zaszkodzi 

oby wcale, gdyby resztę przeniesio- 
ao gdzieindziej. 

4* ·;· .j. 

Wspaniały budynek mieści się na 

rogu ulió 18-tej i Leavltt. tuż »przy 

iościele św. Anny. Mieści się tam 

>ank pana Jana Słomskiego. Jestto 

pierwsza instytucja finansowa na 

\nnowie. Dawno odczuwał się na 

\.nnowie brak pierwszorzędnego(ban- 
iu polskiego więc dlatego p. Słomski 

powziął myśl, ze zamiarem założenia 

:akiej instytucyi. Budynek, w któ- 

rym się mieści, został wykończony 

podług najnowszych wymagań i pod 

tażdym względem dorówna podob— 

ym instytucyom .polskim i obcona- 

•odowym, w innych dzielnicach pol- 
ikich. P. Słomski sprzedaje karty 

)krętowe, wysyła pieniądze do kra- 

iu, wyrabia testamenta, przyjmuje 

iepozyta na książki itd. 

Wielkie losowanie na $2.50 w zlo- 

;ie urządzają studentki szkoły epi- 

turejskiej w parafii św. Anny w nie- 

i Ogólny widok kolosalnych fabryk McCormick'a w Chicago, gdzie się wyrabia maszyny rolnicz< 

Miasto Chicago Jest eentrem fa- 

br y kacy i maszyn rolnicsych. W Chi- 

cago mieszczą się największe fabry- 

ki tego rodzaju. Tu się wyrabia ma- 

szyny rolnicze nieomal dla całeg< 

świata. „ 

Powyższa fotografia przedstawił 

władnie fabryki McCormicka, „In- 

ternational Harvester Company*4 

największe ze wszystkich. 

Pierwsza żniwiarkę, czyli maszyny 
«i o koszeni» zboża zbudował Cyrui 

Ala 11 McCormick przeszło 60 lat te 

mu. Dzisiaj jeszcze na wystawie jest 

kowadło, którem ten człowiek się 

posługiwał przy wyrabianiu pierw- 

szej maszyny. Zamiast kowadła uży- 

wał płaskiego kamienia twardego 1 
' 

na nim kuł rozpalone żelazo. 

Pierwszą maszynę sprzedał za $50. 

W roku 1848 zrobił już 500 tych 

maszyn. Był to dopiero początek. W 

Chicago zaczynała powstawać wiel- 

ka fabryka McCormick'a, która rok 

rocznie wyrabia teraz 400,000 naj- 

rozmaitszych maszyn rolniczych i któ 

ra obecnie zatrudnia blisko 9000 ro- 

l botników i robotnic, z tego bardzo 

poważny procent narodowości pol- 

skiej. , 

Fabryka na Blue Island ave., na 

zachodniej stronie miasta obejmuje 
229 akrów gruntu. Tam się mieści 

[ nieomal wszystko. Tam się wyrabia 
i dziennie 1,350 maszyn najrozmait- 

szego gatunku. W roku 1912-tym z 

fabryki tej wysiano 17.000 wago- 

nów najrozmaitszych wyrobów. 

Kobiety pracują w tej fabryce 

przy wyrobie sznurka do wiązania 

snopków zboża. Sznurek ten wyra- 

bia się z xrlkien drz.ew podobnych 
! 
do drzew bananowych. Włókna te 

sprowadza Się t Filipin, bo tam je 

I dynie ten gatunek można dostać. Fa 
' 
bryka ta wyrabia 50.000 sztuk teg< 

Bznurka rocznie. 

We fabryce McCormieka, z wyjąt 

kiem zwyczajnych pługów wyrabii 

się prawie wszystkie maszyny roi 

nicze. Trzecią część wyrobów tabry 
ka ta wysyła za granicę. 

Fabryka ta stara się o wygody dli 

swych robotników. Przy fabryce za 
'ożrno be7płntnr, ' !a lobot 

ników, istnieję tam także wielk 

klub dla wyłącznego użytku tych 

i którzy we fabryce pracuj^. 

Sala polska na Annowie, której otwarcie nastąpi jutro. 

Właściciel jedynej polskiej 
sali na Annowie* 

Stanisław Czerwiec. 
! i 

Annowo przez długi czas odczuwa 

• io wielki brak polskiej saii. Brako 

wi temu postarał się zapobiedz pai 

Stanisław Czerwiec, młody, locz e 

• nergiczny przemysłowiec, który cie 

• szy się zaufaniem na Annowie. 

Pan Czerwiec pochodzi z Galicyi 

gdzio się urodził w roku 18S7. \ 

parafii św. Anny mieszka on prze: 

ostatnie lat 8. Od lat pięciu prowa 

dzi interes taiu szynkarski. Sala 

J Czerwca kosztuje okrągłe $75,000 

, a suma ta dowodzi, że jest . wiel 

! ki gmach. Na rogu wznosi się gmacł 

| trzypiętrowy, przeznaczony na in- 

teresa p. Czerwca, na górnych pię 

trach są mieszkania, a obok wyszyn 

ku jest sala. 78 stóp długa i 66 sze 

roka. Formalne otwarcie sali pani 

Czerwca, nastąpi jutro, 25-go i v 

poniedziałek 26-go bankietem i zaba 

wg taneczną. 

i'zielę dnia 27go listopada, 1914 r 

Początek o godzinie 8mej wietzoren 

w sali parafialnej św. Anny. 

1 Na Annowie pierwszorzędny skłac 

maszynek do pieania pod nazwis 

kiem ,,Pi!sen Typewriter Co." pro 

wadzi p. Wiewiora pod *nr. 2102 W 

:i8ta ul. Sprzedaje wszelkiego wyro 

bu maszyny do pisania, nowe i uży 
: wane. Wysyła piękne ilustrowane "ki 

j talogi na żądanie, dlatego też kt< 

i sobie życzy nabyć maszynę do pisa 

nia, niet'h popiera polski interes. 

*ł* ·· v 

Wielki obchód i bal wachlarzów] 

urządza z okazyi dziesięcioletnie. 
' 
rocznicy, Tow. Matki Boskiej Czę- 

j stochowskiej, grupa 4 5-ta Związki 

I Polek 
w Ameryce, w niedzielę, dni: 

i 22-go listopada, 1914 r., w nowe 

bali Stan. Czerwca, na rogu W. li 

i Oakley ave. — Początek o godzini< 

4t-ej popołudniu. 
»%· ·% 

Zakład krawiecki czyszczenia, far 

bowania, prasowania i regeracyi o-; 1 

tworzył Jan Górny pod uinerem j s 
! l'01 S. Leavitt ul., Blisko 21-szej. s 

( Kobi również ubrania na zamówienia 

pó bardzo niskiej cenie. ? 

z 

Pierwszy roczny wielki bal urzą- j ł 
dza Tow. Gwardya Króla Jana III 

Sobieskiego pod opieka św. Stanisła- 

wa B. i M. w niedzielę 8-go' listopa- 

da, 1914 r. w nowej hali Stan. Czer- 

wca, na rogu W. 19-tej ulicy i Oak- 

ley ave. — Muzyka S. Kośla. 

·!· ł 

Pan Józef Cieśla onegdaj kupił 

dom pnr. W. 18ta ul., róg Hoyn, 

należący do Czecha nazwiskiem F. 

Swecy za sumę $6,500. Na dolnem 

piętrze p. Cieśla prowadzi skład ga- j 
lanteryi i odzieży i towarów bła-1 

watnycb. I tutaj Polacy powinni pa- [ 
mięta»' o swoim i popierać go wszel- i 

kiemi silami. 

^ 
j 

Pierwszy roczny bal, urządza To- 

warzystwo „Polska Ludowa'· grupa 

1730 Z. . P. w niedzielę dnia 15-so 

listopada, b. r. w nowej hali Stan. 

Czerwca ,róg 19-tej i Oakley ave. — 

Początek o godzinie*3-ej popołudniu. 
Muzyka p. Fila. 

Śliczna grosernię i skład delikate- 

sów nabył w tych dniach, p. Józef 

Chmura od Czecha, nazwiskiem Ko-; 
tas, zam. pnr. 2302 W. 19-ta ul. 

Tow. Artyleryi Polskiej, gr. 76'1 

7. N*. P., urządza wieczorek w nie- j 
dzielę, dnia 22-go listopada, w hali j j 

Pawła Węgrzyna, 2301 W: 19-ta róg | 
j 

Oakley ave. 
' I 

, 

, -:· * j 

Za sumę $16,000 wykupił proper-; 

ta od Czecha Barty na rogu ulic 19 

!i Leavitt pan Franciszek Grabiński, 

znany fabrykant cygar na Annowie. 

P. Grabiński otworzy z dniem 1-go 

listopada wyszynk trunków na pier- 

wszem piętrze, gdzie również będzie 

prowadził swoją fabrykę cygar, do- 

tychczas p. Grabiński prowadził s\?ój 

j interes pnr. 2046 W. l8ta ul. 

'i Kancelary notaryaln? i realno-- 

ściow^ prowadzi p. Wacław Adaez- 

kiewicz pnr. 2040 W. 18ta ul. i zała- 

I twie wszelkie sprawy spadkowe, 

gruntowe, sadowe, wojskowe i inne. 

• 

| Wyrabia wszelkie legalne dokumen- 

. ; ta do wszystkich krajów. Sprzedaje 

szyfkarty na najlepsze linie pi naj- 

•|tańszej cenie. Kolektuje wszelkie 

! zaległe długi, sprzedaje domy, loty i 

! farmy itd. , 

*4* 4* 

Na Arnowie dłje się odczuwać 

brak jakiegoś Kółka Literackiego 

Bezpłatna szkoła gospodarstwa 
domowego dla dziewcząt pol- 

skich w Ameryce. 

Wykłady gotowania, piecze- 
nia, robót cukierniczych, ręcz- 

| nych, szydełkowych robótek i 

ogólnego gospodarstwa domowe- 

igo. 
Dla dziewcząt przybyłych z 

Europy kursą języka angielskie- 
^ > : dla dziewcząt rodzonych w 

tanach Zjednoczonych grama~ 

jtyka jeżyka polskiego — litera- 
tura i hygiena. 

Honorowe Obywatelstwo- 
•Szkoły: 

Wiel. X. W. kapacz, C. R., pro- 
boszcz parafii św. Jana Kantego. 

Wiel. X. F. C. Scieszka, pro- 
boszcz paratii św. W acława w 

I Avondale. 
Wiel. X. P. H. Pyterek, pro- 

boszcz parafii św. Htleny. 
. Pan Stanisław Szwajkart, na— 
i czelny redaktor „Dziennika Chi- 

cagoskiego". 
Pan Filip Ksycki, zarządca „E- 

cha Niedzielnego". 
Pani A. Neuman, prez. Związ- 

ku Polek w Am. 

Pan S. S. Walkowiak, alderman 

'l Tej wardy. 
Generalny zarząd szkoły jest 

'prowadzony pod dyrekcyą Wiei. 
,X. \V. Rapacza i Jana F. Rozne- 

Ira. Do. zapisu zgłosić się, listow- 
nie liii) osobiście, jak również 

można telefonować: 

Jan F. Rozner, 
2527 Harding Ave. 

Tel. Albany 2736. 

lb dramatycznego, arakowi temu 

tara się zapobiedz ks. Fran. Kullń- 

ki, który zwołał posiedzenie pewne- 
o dnia, lecz okazało się to darem- 

em, gdyż nie wiele się stawiło 

właszcza młodzieńców, których by- 

3 bardzo mało. Annowianie, bierz- 

ie się do dzieła i zapisujcie waszych 

ynów i córki do tegoż Kółka 1 chrof 

ie ich od wynarodowienia. Tuta, 

noga oni się zapoznać bliżej z pol 

kim językiem, i historyą ojczystą 

rogóle ze sceną polską. 

•fr 4· + 

Na .tanowie są dwie spółki, któri 
'oiacyi powinni popierać. Pierwszj 

nich jest spółka budownicza Kró 

a Jagiełły, która już istnieje jede 

lasty rok. Bieżącego miesiąca otwo 

zono 37-mą seryę, zapisało się v 

yiu miesiącu 324 członków, a ra 

eni członków od lipca do paździer 
lika było 2,228. Dochodu czysteg< 

przeszłpgo kwartału było $234, 

62.72. Urzędnikami tejże spółki są 

an Świątek, prez.; Jakób Tyndow 

:ki, wiceprez.; S. M. Bystrzyńskl 

ekretarz; Jan Słomski, kasyer; 
tuszkowski, W. Dubiel, S. Tyrakow 

ki, J. Brzeziński, P. Wałcza, J. O 

hocki i J. Osowski, dyrektorzy; F 

\ Danisch, adwokat. Drugą spółki 
liedawno tylko założoną, jest spół 

i 

;a ,,Zgoda", która się świetnie roz 

rija, biorąc pod uwagę krótki tyłki 
ej czas istnienia. Spółka ta zdobył 
uż sobie kilka tysięcy nowych człon 
:ów, praca v? tej spółce idzie zgod 
tie raźno, niema żadnych sporv 
>omiędzy urzędnikami, co przynoś 
lobre imię spółce. Prezesem tej spć 
:i jest również p. Jan Świątek. 

Jak Polacy popierają, swego w - 

i teresie jest dowodem wielki szyld, 

| wywieszony nad driwiaml Polaka. 

Napis na szyldzie tak brzmi: „Teu 

j 
sklep będzie otwarty pierezy klasy, 

rzeznicki i Grosernia, około pierszc- 

go". Widać z tégoz, że nie Polalc 

malował ten szyld, lecz jakiś inno- 

! narodowiee, który nie mógł się do- 

l j syć dobrze wyrazić. 

— Stróż domu, J. E. Wood, przy- 

znał1 się wczoraj przed detektywami 

i· prokuratorem, że podłożył ogień w 

domu pnr. 6549 Minerva ave. Był 

, wtedy stróżem domu pnr. 6557 Mi- 

• nerva ave. Prokurator Murray sądzi 

że wie obecyle, jakim 4sposobooi po- 

wstały liczne pożary w dzielnicy 
' Woodlawn w ostatnich dniach. Wood 
* twierdził, że walka unijnych stró- 

żów z nieunijnemi nic nie miała do 

czynienia z podpalaniem. 

. Trzy Pożyteczne Książki Dla Każ- 

dego Polaka. 
' 

l) rraktT'CDr Xiarrrcl·· mowy nnfficl- 

l i *kt«J. W c?terech miesiącu wymowa pr.\* 
lift. 

d ni fłuwi·-. Cena $1.50. w tym d? J in 
- 

; mleftlftru 
... .·.· J/1 ·«?" 

2) Ka tyczka Kraknwtk» XX. Mi· 
" 

syouar/.t. cen· $1 00, zn'iin» OUL 

, 3> Kalendarz Maryańikl 191& jedjny 
Poi^ki K.lendec/. 

j Kupując* Mzcm trzy keiążki pici 82.28. 
Wykorzystuj epoaobaość, pr-jyezlij pieniądze do 

ł 
W. KOCWAt 1458 Augusta ul., 

Chicago, 1U. 

Taniości na Poniedziałek. 26 Paźdz. 

mmmz, 
MirWAUlYLL avenues 

Nasze poniedziałkowe tanio.4ci są przedmiotem rozmo- 
wy w cułem Chicago. Nigdy jeszcze przedtem nie były 
ofiarowane tak dobre towary po tak niskich cenach. 

Specyalnie! Specyalnie! Specyalnie! 
lOO par białych bawełnianych kołrier, wielkości 72 x 80, 
ważą 5 funtów para, z różową lub uieoieską bortą, absolu- 
tnie doskonało pod Każdym względem, warte 2.9H * sf\ 
para, specyalnie na pouiedz. jemia koet. para ....·. 

Męskie niebieskie Chambray 
robocze koszule, Wiel. 14 do 17 

dopóki zapas starczy 
w poniedziałek 4Qu 
Męskie grube runowane ko- 

szule i gacie, wszystkie wiel- 

kości, 50c wartość . 
*. 

po %J1 C 
Wełniana broadcloth 54 cali 

szeroka, czarna i kolorowa, 

spec. na poniedziałek 
jard...... 49C 
Dziecięca gruba runowana o- 
dzież spodnia, biała i siwa spe- 
cyalnie w poniedzia- 
łek 9C 
Męskie wełniane skarpetki, me 

bieskie, siwe, ceglaste i czarne, 
dobre 19c wartości, na 

tę sprzedaż para | | U 
Damskie długie flaneletowe ki- 

mony, z grubej flanelet^r, jas- 
ne i,ciemne kolory, reg. » 

1.25 wart., po 00 C 
Warkocze zrobione z prawdzi- 
wych ludzkich włosów, wszy- 
stkie odcienia, war. 

' 

/> 
tośd do $3, spec. po 

Dziecięce białe kędzierzawe 
bear skin surduty, quilted pod.· 
szewka, wiel. 1 do 5, reg. 2.48 

surduty na poniedzia- 
1.59 łek tylko 

Dziecięce wysokie trzewiki, 

czerwone, czarne i brunatne 

wierzchy, wielk. 3 do , reguł. 
1.35 wartość, specyal- QOn 
nie na poniedz. po tfoC 
Koronkowe firanki, pozostały 
zapas Nottingham firanek, 54 
i 60 cali szerokie, 3 jardy dłu- 
gie, wartości do 2.50, para na 

poniedziałek, dopóki 
starczą po 39c 

Damskie i męskie karpetowe 
pantofle, do noszenia w domu, 
wielk. 3 do 11, reg. 

I2fa 39c, spec tylko po 
Damskie oxfordy, lakierowane 
gun metal i russia calf, wyso 
kie i niskie obcasy, zapinane 
;nurowane, $3 i 2.50 

98c war. para tylko po 
Cerata na stół, gładka biała i 

• i ciemne kolory, 5-4 sze- 

rokości reg. 22c wartość w po 
niedziałek spccy- 

I2«c jd. tylko (5 jd. kost. 

Niebielony muślin, 36 cali sze- 

roki, miękkie wykończenie, od- 

powiedni na prześcieradła i po· 
szewki, w poniedziałek 

1.69 

jard tylko po f/4U 

Ciemna i jasna outing flanela, 
27 cali szeroka, w prążki, krat- 
ki i plaids, reg. 10c gat.fi 3l/p 
w poniedz. jard tylko U/4 u 
Komfortcry na łóżka, duże, po- 
te satynę, wypełnione czy- 

stą watą, reg. 2.48 wartości, w 

poniedziałek tylko 
PO 
Fabryczne resztki jasnych i cie- 
mnych perkali, 36 cali szerokie, 
2 do lOąjardów długie, reguł. 
12^c wartości, w po- Tl/p 
niedziałek jard tylko .. / /2 w 

Groserye 
Możecie ohpiiyć wysokie koszta do- 
mowe · 33 proceat pnex kapo- 

wano « CarroDa. 

Kawa, świeżo palona Q Ca 
2 ft.(4 ft. kostum.) '. *. ZO" 
Soda do prania, ft 5c 

Podwójny roaster, głęboka 
czarna stalowa blaszka, j 7- 
1 kostumerowi I ( u 
Mąka 5 ft worek 
XXX patentowa |Dv 

Amber mydło 7—Sc kaw. . 25c 

Zapałki, spec. 3—5c pud. . 10c 

TRZECI NUMER ' 

FREE POLANO 
PÓŁMIESIĘCZNIKA w JĘ- 
ZYKU ANGIELSKIM, PO- 

ŚWIĘCONEGO SPRA- 
WIE POLSKIEJ, 

WYSZEDŁ Z , 

POD PRA- 

SY. 

DO NABYCIA W BIURZE : 

DZIENNIKA CHIGAG0SKIE60 
1455-7 W. DiVISiONUL, CHICAGO, ILL 

CENA Sc. 


