
^ Notatkileportera^ 
Jutro, tj. w czwartek nastąpi uro— 

czysta otwarcie nowej tucji teiefo- 

nkznej w lning Parku p. ur. 3312 

Belle Plaine ave. Przez trzy dni wol- 

no będzie publiczności zwiedzać tę 

stacyę telefoniczną jxl godziny 2 do 

6 — a potem od Tmej do lOtej wie- 

czorem. Kompania telefoniczna bę- 

dzie miała specjalny służbę do poka- 

zywania wszystkich najnowszych u- 

rządzeń zaprowadzonych w tej stacyi. 

O O O 

„Sankiloci" — dramat pięcioaktowy 

tegoż tytułu przez B. Bonawenturę 
— 

będzie z całą starannością wystawio- 

ny orzez Towarzystwo Dramatu 1 

śpiewu z Maryanowa, w maryanow- 

skiej hali. w ostatnią niedzielę sty- 

cznia. 1915 r. Rolę spoczywają już w 

rękach dobranych amatorów. Komitet 

zabrał się energicznie do pracy, a re- 

żyserya w tych dniach rozpocznie 

próby. Wszystko zapowiada dosko- 

nałe oddanie sttrki. 

Młodzież maryr.nowska przez swo- 

je występy w polskich przedstawie- 

niach ćwiczy się w języku polskim, 

co jest pochwały godne. 

N 

Otton Kastrowski, 5142 Justine ul.· 

okazał się bohaterem gdy na ulicy 

napadli go dwaj uzbrojeni bandyci. 

Kastrowski wracał do domu, kiedy z 

zaułka bandyci skierowali rewolwery 

na niego. Kastrowski poczęstował je- 

dnego z nich potężnem uderzeniem 

pięści. Obaj uciekli, a Polak powędro- 

wał sobie do domu nietrącony kula re- 

wolwerową, bo w strachu bandyci na- 

wet o strzelaniu zapomnieli, 
c O o 

Sfdzia Gemmlll niewinnym sprze- 

niewierzenia $800 uznał Tomasza Nel- 

sona. który, jak poprzednio doniesio- 

no, miał naciągnąć Franciazka Brey- 

< hę z Noble ulicy na $1000 w akcy- 

arh. Nelson miał powiedzieć skarżące* 

mu. że do kompanii należy tylko pię- 

ciu akcyouary uszów, tymoza^fm Jcet 

Ich* razpm 23. 

O O 

dom z lotą przy Milwaukee ave- 

nue. blisko Mautene Court zapłacono 

wczoraj $70,100, czyli blisko $30 za 

kwadratową stopę. Znajduje się tam 

trzypiętrowy budynek z suterenami. 

Lota jest ty li o 24 stóp szeroka i lOu 

stóp dług». Dom ten kupił Benjamin 

Ginsberg. 
% 

i 

o o 

Niejaki Fred Wittenberg kupił don», 

pny Milwaukee avenue 1 Evergreeu 

za $35,000. 

& O O 

W stan oskarżeuia s$d wielkoprzy- 

lęgłych w sadzie federalnym postu- 

wił Józefa Gwaclsko, który obił li- 

stonosza, Freda D. Wells. Sędzia Lan- 

dis będzie przesłuchiwał tę sprawę. 
O Q O 

Sześcioletniego Andrzeja Poczęła, 

5049 S. Elizabeth ulica, najechał 1 nie- 

bezpiecznie pokaleczył samochód na 

rogu Garfield boul., w pobliżu Honore 

ulicy. 
o o O 

Przez telefon John E. Thompson o- 

trzymał wiadomość, że jakiś złodziej 

zakradł się do jego kurnika. Thompson 

udał się o północy do kurnika i zastał 

tam Michała Czewoka, 601 East 88-my 

Place. Sędzia Graham zostawił jego 

s praw gadowi wielkoprayslęgłych. 

o o 

We czwartek wieczorem, dnia 29go 

października w sali Colonial, 20 W. 

Randolph ulica nastąpi wręczenie 

puharu Llttzlngera klubowi Romeo 

Billiarde. Podana tam będzie smacz- 

na przekąska. 

ona 

We czwartek w południe do człon- 

ków Stowarzyszenia „North West 

Side Commercial Association", w re- 

stauracji Gersten'a będzie przema- 

wiał Jan R. Palandech, redaktor serb- 

skiego pisma. Tematem jego prze- 

mówienia będzie wojna europejska z 

serbskiego punktu widzenia. Zarząd 

stowarzyszenia powiedział w zapro- 

szeniach, że mówcy nie wolno inter- 

pelować i pytań również, cboćby nie- 

winnych nie wolno zadawać. 

O O O 

Szkoła muzyczna Br. S. Rybowiaka 
! urządza koncert na Fundusz Niepo- 

dległościowy w piątek wieczorem, 30 

października, w sali Zjednoczenia. 
O Q O 

Dramat ludowy pt. „Za Wisłę.... 

Za Wisłę!" wystawi Tow. „Młoda Pol. 

j ska" w sobotę wieczorem, 31-go paź- 

dziernika, w sali Związku Polek. — 

! Dochód na Fundusz Niepodległościo- 

I wy. 
o 

Huczne weselisko w Avondale. 
I*rtństwo Francis/.ek i Stanisława (z Pytlewlczow) Tuszyńscy. 

rotoffiaiowuł T. AdamUłewicz w Avondale. 

Wczoraj rano, o godzinie 10-tej 

w kościele ów. Jacka w Avondale, X. 

Łukasz Świątkowski związał węzłem 
małżeńskim p. Franciszka Tuszyń- 

skiego z panną Stanisława Pytle- 

wicz. 

Drużbowali: p. Antoni Tuszyński, 

brat pana młodego, z panna Stani- 

sławą Czekaj, oraz p. Jakób Safian 

ze siostra pana młodego, panną Ma- 

ryanną Tuszyńską. 

Gody weselne odbyły się w domu 

państwa Tuszyńskich, pnr. 2907 N. 

Harding ave. 

Prócz bliskich krewnych, obecni 

byli na wczorajszem weselu: X. Wa- 

lenty Świątek, Brat Wojciech, orga- 
nista J. K. Borowińskl, państwo 

Bal (z niespodziankami) Chóru Bra- 

ci De Reszke, odbędzie się w niedzie- 

lę, 1-go listopada, począwszy o godz. 

7:00 wieczorem, w sali Zwięzku Po- 

lek. Pewn-a część dochodu przeznaczo- 
na jest na Niepodległość Polski. 

O O » 

Oby w. Tomasz Andrazik, zarządca 

„Ashland Electric Co.", buduje wiel- 

ką kamienicę przy Haddon ave., bli- 

sko Milwaukee ave. Budynek ten bę- 

dzie trzy piętrowy na pierwszem 

piętrze mieścić się będzie skład „Ash- 

land Electric Co.", a na drugiem i 

trzeciem mieszkania. Kontrakt na bu- 

dowę otrzymał Franciszek Klajdo, bu- 

downiczy ze Stanisławowa. Plany na 

budynek wyrobił architekt J. S. Flizi- 

kowski. Koszta budowy wynosić ma- 

ją $9,100.00. 

Marchlewicz, państwo Hezrner, pań- 
stwo Safian, państwo Drzymalscy, 

państwo Brandt, państwo Godlew- 

scy, pani Jadwiga Turalska, pań- 

stwo Piaseccy, państwo Czekaj, pań- 
stwo Kobuch, państwo Kossobuccy, 

panna Rozalia Balousek, pan Kon- 

rad Borus i wielu innych. 

Państwo młodzi zamieszkają pnr. 

3650 W. George ul. 

Pan Franciszek Tuszyński jest 

synem Andrzeja i Antoniny Tuszyń- 

skich, starych wiarusów avondalskich. 

Ojciec jego jest generalnym agen- 

tem „Dziennika Chicagoskiego" na 

Avondale i okolicę. Pan młody pra- 

cuje jako przykrawacz w śródmieś- 

ciu. 

Z Trójcowa. 
W ubiegłą niedzielę odbyło się 

bardzo ważne posiedzenie wielce 

pożytecznego Towarzystwa Po— 

I mocy Naukowej. Na tem posie— 
I czeniu przyjęto polecenie Spe- 

cyalnej Komisyi, która poleca 
! płacić szkolne w wyższej szkole 

I ś\v. Trójcy za 17 uczni pełną su—j 
m a za jednego pół sumy. 

Z tego 

przypada 11 uczni na kurs! 

klasyczny, a siedni uczni na 

kurs handlowy. — Oprócz te- 

go przyjęto polecenie komisyi by 

zakupić książki dla niektórych z 

tych uczni, których rodziców nic 

stać nawet na nie. Ponieważ szkol 

ne i książki pochłoną ładną sum- 

kę pieniędzy, więc byłoby iu 

czasie gdyby wszystkie Towa 
- 

rzystwa, jakoteż i pojedyncze oso- 

by, które jeszcze wtyrn roku nie 

złożyły datku do -Towarzystwa, 

były łaskawe w krótkim czasie na 

plebanii lub na ręce sekretarza go 
złożyć. Na niedzielnem posie- 
dzeniu złożyli swe datki: Tow. 

Polek św. Heleny nr. .58 Z. P. R. 

K. Tow. Dziewic Różańco- 

wych $1, Ignacy Pulkowski $1, 
\Ył. Goślinowski $1 i Paweł Mar- 

ciniak $1. 
Drugą ważną sprawą posiedze- 

nia było sprawozdanie admini- 

stracyi co do koncertu Tow. Po- 

mocy Naukowej, który ma się od- 

być w niedzielę dnia 13go grud- 
nia 1914, w pięknej sali Zjedno- 

czenia, róg Augusta i .Milwaukee 

ave. 

Ze sprawozdania widać, iż ad- 

ministracya usilnie się stara o to, 

by koncert się udał pod każdym 
względem, to jest nietylko finan- 

sowo, ale przytem i artystycznie 
tak, żeby nikt kto przybędzie n i 

koncert nie pożałował tego. A po- 
nieważ cel jest bardzo chwaleb- 

ny, to też spodziewać się należy, 
i bilety będą rozprzedane w iak 

najkrótszym czasie. Bilety moż- 
na kupić na plebanii oraz od 
członków. 

1 

, 

Przyszłe posiedzenie Tow. Po- 

mocy Naukowej odbędzie się w 

niedzielę dnia 6go grudnia tj. 

tydzień przed koncertem, na któ- 
rem spodziewamy się wszystkich 
członków i reprezentantów towa- 

rzystw. 
Ł-i'·.·. 

Podwójne udowodnienie, 

Chicagoecy czytelnicy jui dłużej nie 

mógł wątpić tym dowodom. 

Ta Chicagowianka poświadczyła 
długo temu. 

Powiedziała o prędkiej uldze — 

o prawdziwych korzyściach. 
Te fakta są znów potwierdzone. 
Takie oświadczeń e jest komplet- 

ne — dowód przekonywujący. 
I to tworzy zaisty dowód dobroci 

lekarstwa. 
Pani Róża Tarnowska, 1120 N. 

Marehfield ave., Chicago, 111., po- 
wiada: „Cierpiałam wielce na ból w 
krzyżach i w okolicy nerek. Z trud- 
nością mogłam się pochylić. Słysząc 
o Doan's Kidney P.Ile zadecydowa- 
łam spróbować je. 

' 

Wyleczyły mię. 
Serdecznie polecam Doan's Kidney 
Pills, każdemu cierpiącemu ból w 

krzyżach lub chorobę nerek". 

Późniejsze oświadczenie. 
Dnia 10 września, 1913 roku pa- 

ni Tarnowska powiada: ..Wyleczenie 
spowodowane przez Doan's Kidney 
Pilla przeszło rok temu, jest zupeł- 
n e stajem. Z przyjemnością znów po 
lecam to lekarstwo i potwierdzam 
moje dawniejsze oświadczenie". 

Cena 50c u wszystkich kupców. —. 
Nie dość pytać się o pigułki na nerki 
— żądajcie wyraźnie Doan's Kidney 
Pills — te same co Pani Tarnowska 

używała. Foster — Milburn Co., — 

właśc.. Buffalo, . Y. 4 

(Ogłoszenie). 

GO SIĘ DZIEJE 
W POLITYCE ? 
Roger C. Sullivan, kandydat de- 

mokratyczny na Senatora Stanów 

Zjednoczonych, wczoraj powiedział 
na czterech zebraniach politycznych, 

^ 

iż wybór jednego z jego przeciwni- j 
ków, Sherman'a lub Robinsa byłby 

gorszym, aniżeli aprobata dla zaco- 

faństwa. Jeżeliby zostali wybrani, 

toby na każdym punkcie uprawiali 
taktyki obstrukcyjne w senacie. 

Wspomniał o notorycznym ,,Uncle 

Joe" Cannon, byłym ,,speakerze \-1 
by reprezentantów, który obecnie 

znów jest kandydatem na kongres- 

mana, i bezczelnie wszędzie głosi z 

platform, iż „zawiąże ręce prezyden- 
ta". Sherman i Cannon, mówił Sulli- 

van, należą do tej samej partyi. Ro- 

binsa ł Shermana nazwał Sullivan 

zwykłymi politykierami, Mórzy po- 

lują. na urzędy, gdyż żaden z nich 

nie wystąpił dotychczas ze żadną 

platformą ani żadnem wyraźnem o- 

kreśleniem swego stanowiska. 

Odpowiadając na groźbę ciężkich 

czasów, jaką Sherman swych słucha- 

czy straszy, Sullian przjtoczjl oś 

wiadczenie C. G. Dwesa, wybitnego 
bankiera chicagoskiego, który po- 

wiedział, że Ameryka stoi na progu 

wielkiej ery dobrobytu. Dawes jest 

prezesem „Central Trust Co." i by- 

łym kontrolerem waluty. 

* 
v 

+ * 

R. Robins siarczyście praży Sher- 

mana,kandydata republikańskiego na 

senatora. Wykazuje, że na 251 dni 

pracy w senacie Sherman był nieo- 

becny 96 dni. Zarzucił także Sherma- 

uowi, iż w Illinois głośno wygaduje 

przeciw t. z w. „pork barrel', a gdy 

przyszło do głosowania w senacie 

przeciw temu nadużyciu, nic było go 

tam. Nazwiska wywoływano w sena- 

cie 802 razy, a Sherman był nieobec- 

ny 408 razy. Robins proponuje, aże- 

by Sherman zwrócił swą pensyę za 

te dni, w których był nieobecny. 
* - * 

Wydział wyborczy wysłał mniej 

niż 200 zawiadomień do wyborców w 

1-szej wardzie, których regestracya 

wydaje się podejrzana. Jest to naj- 

mniejsza liczba wysłana od wielu 

lat. 
v 

Wydział wyborczy ma za mało pie- 

niędzy na koszta wyborów wtorko- 

wych. Brakuje *50,000. Wybory kosz 

tować będą $136,000. Specjalne po- 

siedzenie komieyi powiatowej odbę- 
dzie się w piątek wieczorem, ażeby 

wyszperać potrzebną kwotę. 
\ »j. v ·** 

Dziś wieczorem odbędą się nastę- 

pujące zebrania demokratyczne: 
15-ta warda — Old Style Inn, Cali 

fornia ave. i Division ul. 

18-ta warda —. West Chicago 

Club. 119 S. Throp ul. 

28-ma warda — w szkole św. Syl- 

westra, Richmond ul. i Palmer ave. 

3-cia warda — Oakland Musie 

Hall, 4 0-ta ul. i Cottage Grove ave. 

29-ta warda — w kwaterze, przy 

1507 West 47-mej ul. 

12-ta warda — w kwaterze pnr· 

2324 S. Kedzie ave. 

18-ta warda — w kwaterze pur. 

1745 W. Madison ul. 

13-ta warda — Parkinan's szkoła, 

51-sza ul. i Princeton ave. 

•h t· + 

DO POLEK OBYWATELEK 
NA KAZIMIERZOWIE. 

Kwartalne posiedzenie Klubu Pol- 

skich Obywatelek 12ej wardy odbę- 

dzie się dzisiaj o godzinie 7:30 wie- 
czorem w sali pnr. 3059 W. 22-giej 

ul., róg Albany ave., na które zapra- 

szamy wszystkie dobrze myślące 

Polki-obywatelki naszej wardy do 

wspólnej pracy. 

Posiedzenia Klubu odbywają się 
w każdą 4tą środę miesiąca we wyż 

wymienionej sali,. Dobrzy mówcy z 

polityką obeznani przemawiają na 

tych zebraniach tłómacząc w Jaki 
sposób możemy dopomóuz naszym ro 
dakom w przyszłych wyborach. — 

Pamiętajmy, ż« w łączności siła i 

lepsza przyszłość w porozumieniu 
przez łączenie się w Kluby, więc Je- 
szcze raz prosimy o przybycie. — 

Z szacunkiem 

31. I'. Kuflewska, prez.; 
A. Skarpińska, sekr. 

4. 

Dzisiaj, o godzinie 8-mej wieczór, 
odbędzie się walne polityczne zebra- 
nie partyi republikańskiej w „Pil— 
sen" hali, przy Ashland ave., blisko 
18-tej ul. Przemawiać będą: były 
gubernator Deneen, kandydat na 

skarbnika powiatowego lid. Lltzin- 

ger, sędzia Józ. X. Ulilir, ubiegają-1 
cy się ponownie o tem urząd, Jan 8. 

Rybicki, kandydat na senatora 15go 
dystryktu, A. J. Harris, kandydat 
na kongresmana 5go dystryktu, F. 

E. Lackowski, kandydat na komisa- 
rza i wielu iunych mówców. 
O tym samym czasie odbędzie się 

drugie posiedzenie w hali szkolnej 
na Jadwigowie, przy W. Webster 

ave. i N. Hamilton ul. Przemawiać 

będą: Wm. F. Armknecht, Jan 

Kempczyński, lion. C. J. Doyle, 
Leon Nowak, Fran. E. Lackowski, 1 

kandydat na komisarza i wielu in- 

nych mówców. 

W Norwood Park także odbędzie 
się posiedzenie, na którem będzie 
przemawiać kandydat na komisarza 

l·1. E. Lackowski. 

COO 

Że rodacy interesują się kandyda- 
turą adwokata «lana S. Rybickiego 
na senatora 15go dystryktu, udowo- 
dniło wczorajsze zebranie, któro by- 
ło zwołane do hali obyw. Balcera. 
Sala była po brzogi wypełniona, aj 
mowy kandydata przyjęto hucznymi 
oklaskami. Przemawiali także: adw. 
Pinderski w imieniu F. E. Lackow- 

skiego, który nie mógł się oeobiścle 

stawić, sędzia Uhlir, A. J. Harri·, 

dalej obyw. Polenc I obyw. F. Ka- 

miński. · 

Jeżeli Rodacy wezmą się na seryc 

do pracy, to przeforsują Rybickiego 
na ten urząd, mimo tego, że dystrykt 
15ty jest demokratyczny. 

. * 

({••{•I*· 

Dziś odbędą się następujące ze- 

brania republikańskie: 
Oak Park — w Municipal budynku 

róg Lake i Euclid ave. 

31 warda — w hali Boulevard, róg 

56tej i Halsted ul. 

35ta warda — w szkole May, róg 
Harrison i LaVergne ul. 

28ma warda — w szkole Brentanu 

róg Fairfield ave. i Schubert ul. 

28ma warda — w hali św. Jadwi- 

gi, róg Webster i Hamilton ul. 

5ta warda — w szkole McClellan, 

róg 35tej i Wallace ul. 

lOta i lita warda — w hali Pil- 

sen, 1814 South Ashland ave. 

27ma warda — w szkolnej hall 

Our Lady of Victory, róg Laramie 

i Sunnyside ave. 

27ma warda — w hali Masonie w 

Norwood Park. 

•l· 4* *1* 

Dziś wieczorem odbędą się nastę- 

pujące zebrania progresywne: 
W Columbia teatrze — w połud- 

nie. 

W śródmieściu — 208 West Wa- 

shington ul., w południe. 
W śródmieściu — 223— West 

Madison ul., w południe. 
5ta warda — 38ma ul. i Archer 

ave. 
t 

14ta warda — Lake ul. i Francis- 

co ave. 

19ta warda — Racine ave. i Tay- 

lor ul., w West Side Auditorium. 

31sza warda — G3cia ul. i Stewart 

ave., w teatrze Marlow. 

W Des Plaines — w hftli \'illage. 

Towarzystwo Młodzieńców św. Kio- 

ryana, przy parafii św. Trójcy, na o* 

statniem posiedzeniu jednogłośnie u· 

chwaliło indorsować kandydaturę 

Alberta Roetenkowskieg^ na posła de 
legislatury stanowej z 27-go dystryktu 

senatoryalnego. 

Towarzystwo Młodz. św. Fłoryana 

zaliczone jest do największych Towa- 

rzystw na Trójcowic, liczy bowiem 

przeszło 200 członków. 

Układ administracyi przedstawia się 

następująco: Ed. Dutkiewicz, prezes; 

Jan Knietz, wiceprez.; S. J. Urban, 

sekr. prot.; Fr. Marchlewicz, sekr. fi· 

nan.; Wiktor A. Poraziński, kasyer. 
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Lekarstwa i Potrzeby Toaletowe 
Nie sprzedamy handlarzom. Zamówień listowych i tełeib- 

niczuKii ani C'. O. 1>. uie wypełniamy. 

> 1 III» ICHI U |>| uy/·· v— „ 

wyr h artykułów od Star Rubber Co., [ która to tirma dostała 
s o 

w rn-e zarządcy masy upadłości J. Dlatego możemy ofiarować 
wam te rzeczy po niższej cenie jak różni handlarze. Wszystkie 
te ^uiuime artykuły sa gwarautowane. 

Wdodat ku wy braliśmy sporo artykułów toaletowych jak i 

lekarstw, które będą na sprzedaż po cenie niżej kosztu hurtów· 
u6go. Wiele innycli rzeczy tutaj nie podanych są po podobnie 
nisk eh canach. Dlatego ku ui jcie wasze potrzeoy. 

$1.55 triple enultow aued u 

chc c»o. specyaloie ..79c 
#1 Importo- 
\X H lie «1 O U C t 

szpryc ki tlła ko- 

biet 
za... 1.25 

,tKhow'69c 

5"ic Cuticura my dło— 16c· 

25c Eiectrio Liniment.. 18c 

ioc cumpbor iee tubes albo 

pudełka specjalnie 6c 

*1 Czę- 
t K*hoi 

skie... 

.Tc Flctchers Cisto- 20c 
lOc Menthol Inhalers ....Uc 

iS.iJO Thermos bu- f 
teiki. 1 pujot *·»?" 

5tV stmrts Dyopcp- . 

si i tablet? 

kc S. & D. Lapuctic "} Cn 
pittułki 

*1.0· HurWck's mal- Afir· 
ted UVL 

ft.00 Caldwella syrop COr* 
l«;psin. \JzfS* 

100 Antiphlogistinc. ^Or 
M**· 

23c Mcntbolatum 15c 

$1.25 oliwkowy olej. franca· 
ski. kwurtowa kaaa 89c 

óOc Z;tbels 
biały piue i lar 

syrop uh 
kaszel.. :25c 

?.«e Seidlitz pros/ki 12c 
*jc ciepłomierze domowe, 

inwertowane 
>l>ec. 

psa m sOI. czjsta a~ 

tyuo 

15c 

15c 2óc Daoderine 
spccyaloie tylko za .... i 

tc Exwlsior tbroat ato- 

mizer apteyU» "7q r 
tyilco. 
Me De Vilbiss jednostajna 

aprsjr atomizer 39c 
le najlepszy sratunek 

1.75 iDTtlid cuabioo 1.45 
HyOreee» « *«0* ,.28c 

1 · i « · 1_ 

?1 2> emaliowane aouene 

c*09. kompletnie 7. rur*·» naj· 
lepszego iratuoUu ~jQr 
speovalnie za 
$1 Peruna ft 9c 

:0c Aimour's grape *JQr 
juice. kwarta ii 71, 

75c Ealiaj's Bib Food, 53c 

30c syrop z fij; ?4c 

:i5e Lemkes herbata....15c 

10c Laubescarbolic jelly^ _ 
slve jar / C 

10c palmolive rurdlo, 19c 
10c Handwitcb ec 

Najlepszy tri- 
ple extraet per 
tum, regul. 50c 

une., pół t _ 

uiicy 1.... I OC 
25c Kalynoe klajeter f ̂  _ 

na/.ąb.r 1/C 

50c Pompeian mee- 
sage krem ju s L 

Hudaut toilet water 

19c do golenia, | - 
spec. Iv/L 

19c szczotki do z<&- | ·? - 
b*. po 1 Jt 

Szczotki do rąk. war. ) 
t· 19c, po "C 

Williams quick easy r·^, 
tnydło. 2 za. »/t 

23e Gravée proszek f 'Jr 
do zębów l«l 

23c Dr. ilanns mydło 14c 

2-"c Pacers tar mydło, 15«· 

10c puffe / francuskiej f.- 
wełny do pudru Ow 

lOe C radoeks 

błękitne mydło, 
:? kawałki kos- 

t timeró- 

wi, kaw ".4tfc 
» 

7c 
1 funt talcum violet 

pud u .. 

50c Diioa puder do 
twarzy Zul 

50c La Blachę puder -j -7 _ 
di) twardy 

1 00 KmpreM hair i.A_ 
dje. po WYĆ 
f2 !*tarke butel. do gorącej wo 

r1>. kwartowe uży w me w 

| szpitalach dobry ga- | 
[tuui'k. p»» 1 

50c im-ortowane rurki do 

a/prycek, 5 «tp 29c 
35n f mtaniczne rur- M Q ki <ł ezpryczek, po .... i 
1.25 Gr»y f >ntaniczae ezpry- 

ezkl, 3 kwartowe, 

1.50 *1· butel- ^fQ- ki do wody, po J 7w 

1.25 Goodyear nr. 25 Hyu'ia 
o*tro tryskające ezpry-»wrf"| 
czki, po / VC 

1.85 Veno fou 
tauiczne szpry- 
c/ki, najlepszy 

gata- 
nek, po 1.39 

2.25 Hygia ostro tryskając· 
kombinacyjne butei- | g/\ 
ki i szpryc/ki, po 

7c praktyczne domowe rąka 
wiczki, epocjalnie 'l 

pars ZOL 

1.75 Aquari- 
ous fontaniczue 
spryczki. kw. 

tylko 
po ... 1.25 

1.25 

Evereafe jelly nipple, epe- 

'S'":!' 7c 
15c kombinacyjne jet te^rs i 

nipple· dla dzieci 
|po OC 

1.00 Iris fontaniczne sierry· 

59c 
1.73 Aquariou* 2 kwart bu 

talki do wody, tylko 
P~> 

Szczotki do — 

włosów, impor- 
towane, warte 

iE.1:.25.· 43c 
1.50 doskonale Goodyear bu- 

i talki do wody. 8 kwartowe - 

|specyalnia tylko 98c 
4Sc wił tan cbaraois, 'y ( 

extra duie, ZOL 
- — in. 

jaKie&Oiwicn. v£ jaic uumunc bcnainnu, /» 
lUBC-·™ »te--'0 oleju ryejuueo*i?fo 
4 uncy etyft-i *§?«* fi"· 
txncri B»y Kutn.. — 

5 uncye wbite pin<» A tar evropn » ktezel 
I uoc'ecoinnound lieorlc· pr ezkn.... 

ch kroHi .. 

4 uocjr· jf» »lk »h'»lti IW proof 
3 une i tj e ·** wuch h»zel 
4 uncye carbolc na»->oi 
3 uncy- »1·"*«* perfumowego ol» j*u na włosv 
8 nocy. parrof oil.. 
4 uncye (i.ycerme A Roe^ 

«· 

I Wasz 
' 

wybór 
> tylko 

IlOc 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekarz 1 Chirurg 

Specjalnie we wszystkich chorobach 

mętcrj ta, kobiet i dzieci 

927 Noble uL TeL Monroe 1554 
Ooditny otlsowe do 9 nao, od do · wleoxr 

ProMf dobm s»aw*iyd numer doai· I on j lit 
wpro.il » o tu*. 

WMjMkle cboroo)' męsicie, koMeoe 1 

4ne«iQce leczymy ebsjlutnie darmo w 

N0RTI1 WESTERN 
BE/PŁATNEJ KLINICE 

ftwyrowidMoąJ pod or. 

1325 Milwaukee Ave. 
•odsiar IUoo od 0 do lt: od t do 5 popołnd. t od 
Me 9 wleesdr W niedziele od 10 de 1 perołuda 

\ Powodują choroby nerwowe. 
Lud -.ie cierpią Bk 

b61 g owj i nerwo- 

wość uźyw» jn 
lekaritwa — 

lec* czują tymcza- 
sową uil' tylko. — 
Wylecr.yć mot· tjl- 
«o Dobry 

Okixliat·. 
rnyilmf. 

I mure .; s., y: .. ...» 

?nliją 
8>» nerwowy jednakże nie 

cie wiedzieć czyli oczy *ą ełabe. W oetatnich 

1 7 latacb w Chicago 
wyleczyłem tye:ące uznanych jako nleuleczal- 
ne i moff to udowodnić 

fiatami w moim o- 

fisie. Proazę j.rzeczuac kilka—zobaczcie jak 
usuwam katarakty, naroślą. spadu ne po- 

wiek), plamy na wzroku, ryiotfat· oczy, 

ttd. 
Choroby no»a aą odpowiedzialne nie trlko 

zachoroby oaz i inne ; » odpowiedzialne takie 
za duto chorób i>c/.u. 1'latepr., nim dacie 

sobie 

okulaiy przyuaaować, we: to wiedzieć czyli 

pewna chor n· nosa 
me dokucz< wam. Jeteli 

ta<. powinno eią zanzDŁprawić. a polem mieć 
baczność na oczy We wielu wypadkach, ifiiy 

choroba nosi jeat ulecz n* okulaiy okaZą aiq 
al· potrzebne. 

DR. F\ O. CARTER 

Specyelltłs eezu. m. seta I f«rdti. Net) narcar 120 

S. Sili* ul.. 2 piftro. Chicago. 1-tzi d«»l ni północ 

ii Th* Fair Ocdz. ad IdaS; a aladzialf ad 10 da 12 

Piwo - Saloniarze-Piwo 
My wam dostarczrniy licen<yę. Mv nie należy· 

ny do żadnego Trustu z Piwem. Sprzedajemy 
oajlepsie p^wa o rzet-. inych cen, ch. 

Zcłoście się lub piszcie: 

Geo. .1. Cooke Rrewery 
30 N. Grecu St. 

5i»k« HaJstsd i Madiiao «L T«L tero 444' 

Ten „Daylight" Łuk Gazowy 
Jest całkiem nowe oświetlenie odróżniające się 

kolorem od zwykłego światła. 

Jest to jedyna naukowa kombinacya specyalnie skon 

struowanych, do białości rozpalonych mantli z przepu- 
szczającym światło globem, rzucającym promienie świa- 

tła, które kolorem swym wytwarzają efekt naturalnego 
światła dziennego. 

Promienie tego światła podają nam abażur zaopa- 
trzony w lustro, które zapobiega uszczerbkowi światła 

przez w chłaniane światła przez sufit i ściany. 

Pod takimi promieniami światła można najdelika- 
tniejszych odcienie jedwab, sukno, papier, atrament, etc., 
odróżniać i w pary dobierać. 

Ten „Daylight" łuk gazowy jest absolutnie jedynem 

oświetleniem, które daje le szczególne przysługi. 

Spotrzebuje za jednego tylko centa gazu na godzinę. 
Kilka set tego światła zaprowadzono już, a zadowalniające 

adoptowanie tegoż przez pierwszorzędne firmy, jest tego naj- 

lepszem dowodem. 

Jeżeli wasz interes wymaga stałego przyjemnego światła, 
które by nie dałoby wam poczuć jednej minuty różnicy w kolo- 

rze i materyi, piszcie do nas albo telefonujcie Randolph 4567. 

Poślemy wam natychmiast naszego świetlanego eksperta na 

wasze usługi, który da wam sposobność być obecnym przy za- 

prowodzeniu światła, zrobić kompletny plan i ocenić oświetle- 

nie bez najmniejszego kosztu dla was. 

Te światła są wprowadzone na niskiej skale dzierżawy i 

utrzymania, tylko. 

The Peopłes Gas Light & Cook Company 
F copies Gas Budyuek 

Telelon Handolpli 4567. 

Zdrowe, Wesołe Dzieci 
i Dorosłe Kodzeóstwo znajdują się w tych Domach, gdzie 

DRA PIOTRA 

GOMOZO 
Jeefc lekarstwem domowem. Wydala ono nieczystości ze systemu i 

czyni nową, bogatą, czerwoną krew i buduje zdrowe koćri ł mu- 

skuły. Jest przyrządzonem z czystych zdrowio-dajnych korzeni i 

ziół, j"st przedewszystkiem zastosowane dla dzieci i osób o deli- 

katnej budowie ciała. 

Wuiyciu przeszło Sto lat, jest czasem ret/próbowane i doświadczone. 
Kie jest ono, jak inne lekarstwa sprzedawane w aptekach, ale do- 

starczają je wprost ludziom eaml właściciele i fabrykanci. Adres: 

Dr. Peter Fahrney & Son» G), ·. ̂ ··. Chicago, UL 

DOKTOR A.LITVIN 
Otta I mlaMkuilM 

835 Milwaukee ave., róg Elston ave. 

I 
Koszt jest 

bardzo mały. 
$1 za lecze- 

I nie z medy- 
I cyną włącz. 

Leczy choroby mzczvzn, unia 
1 tiziecl włae*i^mi medycynami 

Zwraca specyalną wagę na wualkia 
chroniczne choroby 

Ooditny ofleowoi Od 9r»ao d*9 wtoc··» 
rein katdclo dni*. We ccwsrtkJ popotodata 
wyłącznie leczy choroby kobieco. 

Telefon Motiroe 5734 

dr\ m- 

Odwiedza pa 
cyentów wt 

dnie i w nocy 

Każdego cza- 
ta gdy zO|A 


