
ExtralExtra! 
Polskie Legiony w Królestwie, 

PETROGRAD, 31. p. — Po miastach pol 
skich Królestwa rozlepiono proklamacye, wzy- 
wające ludność . d> wstępowania do legionów 
polskich, uznanych i wspieranych przez władze 
rosyjskie: legioniści mają dostarczyć tylko mon 

dury, broń daje rząd rosyjski. Ochotników nu 

być liczba bardzo wielka.....? 

Niemcy anektują Belgię. 
BERLIN, 31. p. — W tych doiach ma l>y< 

ogłoszona w sto icy i całym kraju aneksya Be!· 
g i do pańs.wa n em ec iego. 

(Dokończenie ze str. lej;. 

mierzonej, odniesionymi równie 

na ziemi belgijskiej jak francui- 

skiej. Przede wszy stkiem w Bel- 

gii, we Flandryi, gdzie nad rzek} 
Y ser toczą się od dni kilkunastu 

bohaterskie zapasy, Belgowie po- 
łożyli na szaii walk nowe poświę- 
cenie dla ojczyzny, by wroga wy- 
przeć i wytępić: oto otworzyli o- 
ni tamy nadmorside rzeki ser i 

zatopili cale wybrzeże, zmusza- 

jąc Wiemców do nader pospiesz- 
nego odwrotu z wybrzeży. Jedno 
cześnie z dział angielskich i fran-1 
cuskich rażono Niemców w iście 

przerażający sposob, a na Dix- 
muide, gdzie się znajdował sztab 
niemieckie sześć francuskich ae- 

roplanów wykonało atak z powo- 
dzeniem : rzucono na kwatery nie- 

mieckie kilka pociskow, zmusza- 

jąc oficerów niemieckich do u— \ 
cieczki na oślep Oficerowie 

schronili się do lasku, czy parku 

pobliskiego, który francuscy lot- 

nicy również obrzucili pociska- 
mi, poczem cało powrócili do 

Niemcy opuścili już i 

Ostendę. Straty niemieckie w 

walkach tych są potworne 

wprost; największa miało spowo- 
dować owo zatopienie wybrzeży: 
fale wody nagle, nocą, zalały wy- 
kopy nieprzyjacielskie, topiąc 
Xiemcw jak szczury — nim się 
z dołów wydostać mogli. Z walk 
tam stoczonych są dziesiątki ty- 
sięcy ofiar — poległych i ran- 

nych : ciał od dni szeregu nikt nie 

grzebie ; ranionych odwożą na dal 

puntky spokojniejsze czem się 
da: pośpiesznie rannych tych za- 

bierają Niemcy, rozmieszczając 
ich po wioskach nie poniszczo- 
nych. ocalałych domach, słab- 

szych odwozi się wszystlgmi mo- 
żliwymi wehikułami, lżej ranni 

pieszo podążać muszą na miejsca 
zaopatrzenia i wytchnienia. 
— N» flandryjskiem pobojowi- 

sku Anglicy i Belgowie, którzy 
największy ciężar walk tych po- 
noszą, znaczne poczynili postępy 
Niemcy są wyparci już poza Yp- 
res rzekę i sprzymierzeni dążą na 

półr^c: powtarzają się doniesie- 

sienia o ewakuacyi już i Ostendy 
przez Niemców. Angielskie statki 
stale bombardują pozycye niemie 
ckie na wybrzeżach: nigdzie 
Xiemcom nie udało się dowieść 
<lo wybrzeży ciężkich dział, kto- 
remi mogliby odegnać od lądu 
>tatki angielskie. 

siaia. Raporty francuskie stwier 

dzają sukcesy i postępy francus 

kich i angielskich wojsk w okoli- 

cy La Basse i kanału tejże naz- 

wy, za który nareszcie Niemców 

wyrzucono. Kanał ten, będący v 
budowie i przedstawiający się ja 
ko ogromne rozkopy — stał si$ 
dla Niemców znakomitą pozycy, 
do brony i długo nie mogli "gc 
Francuzi sforsować, nareszcie g< 

przekroczyli.... 
—Również na linii od Arras dc 

Albert walki wczoraj wrzały za 

cięte i tam także Francuzi postą- 

pili na północ. O temże samem dc 

noszą z prawego skrzydła w oko- 

licach Verdunu, oraz w centrum 

nad rzeką Meuse. Szczegółów 2 

walk tych nie ogłoszono żadnych 

Doniesienia Nie- 
mieckie. 

Berlin, «>1 października. — Ra- 

porty niemieckie brzmią optymi 
stycznie: Niemcy głoszą o zwy- 
cięstwach odniesionych w okoli- 

cy Argonnc, ora/-; o jbom bardowa- 
niu. z aeroplanu miast Dunkirku 

i Beihoune. (W pierwszem za- 
bito jedną kobietę i jedno dzie- 
cko, a w drugiem 19 kobiet zabi- 
to i 40 raniono: Niemcy umyśl- 
nie rzucili bomby na targowisko 
gdzie same były kobiety — krzy- 
żackie zwycięstwo... Przyp. Red 
D. C.). 

W liun irk panika 
Paryż, 31 października. — Z 

Dunkirku donoszą, że panuje tam 

panika z powodu „raidów" awia- 

tycznych — niemieckich ; na wy- 
padek zbliżenia się Niemców pod 
Dunkirk — władze przygotowują 
ze swej strony otwarcie tam mor- 
skich i zatopienia wybrzeży, po- 
dobnie ̂ ik to u siebie zrobili Bel- 

gowie. 

Nowy Admirał 
Angielski. 

Londyn, 31 października. — W 
miejsce ks. Ludwika Batteirber- 

ga, który z przyczyny swego po- 
chodzenia niemieckiego zrezyg- 

nował ze stanowiska admirała fl: 

ty angielskiej — zamianowanj 
został baron lord Fisher-Kilvers 

tone. 

Niemcy grożą. 
Berlin, 31 października. — Nie- 

mcy powiadomiły rząd W. Bryta 
nii, że jeżeli do dnia go listopa- 
da rząd angielski nie wypuści 
więzień poddanych niemieckich 

przebywających w Anglii i powię 
zionych tam z przyczyn niedosta 
tecznie pewnych to — Niemcy pc 
stąpią podobnie i uwiężą wszyst 
kich niepożądanych poddanych ai 

gielskich, przebywających w ici 

posiadłościach. 

Z,Walk Napowie- 
trznych. 

Paryż, 31 października. — W 
minioną środę balon niemiecki z 
puścił się nad Paryż i rzucił tm 

pociski, zabijając 8 osób. Aero 

planów francuskich flotylla ode 

gnała napastnika. 

Xa posła trzeba wybrać człowieka 

zdolnego, sumiennego, rzetelnego. ;— 

Giełdzińekł zasługuje na poparcie. 
(Otf.) 

KfBg&it ' 

Z Dalekiego 
' 

Wschodu. 
Tokio, 31 października. — Dziś 

miał się rozpocząć generalny a- 

tak na Tsing-Tao : donoszą o tem 
pisma japońskie. Pod Tsing-Tao 
w wojskach angielskich znajduje 
się również spory oddział żoł- 

nierzy indyjskich. 

Bont Burów zgnie- 
ciony. 

Londyn, 31 października. — Do 
noszą urzędowo, iż pod Brand— 
vlei poddało się sto żołnierzy 

i zbuntowanych — wojskom rządo- 
wym kolonialnym — i to bez wal- 

ki. Oddziały buntowników, któ- 

re wkroczyły do Kolonii Przyląd- 
ka zostały już stamtąd przepę- 
dzone. Opinia uważa rewoluQy, 

\ jako zlokalizowaną, nieledwie — 

już złamaną. 

Telegramy Krajowe. 
KOPALNIE W COLORADO 

MAJĄ BYĆ ZAMKNIĘTE. 
Denver, Colorado, 31 paździer- 

nika. — Zdaje się, że z nakazu 

prezydenta Wilsona kopalnie wę- 
' 

gia w Colorado zostaną zam- 

knięte. Prezydent chce zamknąć 

kopalnie, by doprowadzić do zgo- 
dy pomiędzy pracodawcami a 

górnikami. 
W Waszyngtonie podobno mó- 

wiono też i o tem, czyby rząd 
nie mógł kopać węgla w Colora- 

• do. 

Pracodawcy nie godzą się na 

> 
to, by prezydent zamknął kopal- 
nie. Gubernator Stanu podobno 

' 
w tych dniach zażąda, by rząd fe- 

deralny cofnął swoje wojsko z te- 
renu strajku owego. Chce on 

wojsko stałe zastąpić milicyą 
stanową. 
Obecnie kopalnie w Colorado 

zatrudniają 11,000 górników. 
Strajk trwa w dalszym ciągu i 

należy się obawiać dalszych 
krwawych rozruchów. Z różnych 
części kraju sprowadzono łami- 

strajków. Ci zajmują miejsca ro- 
botników unijnych. Kompanie 
nie przyjmują teraz żadnych ro- 

botników, bo mają ich dosyć. 
POMOC ANGIELSKA. 

Waszyngton, 31 października. 
— Rząd angielski przyrzekł swo- 

ją pomoc w zdobyciu przemysłu 
i handlu w Ameryce Południo- 

wej dla Stanów Zjednoczonych. 
Poprzednio Xiemcy prawie wyłą- 
cznie zasilali Amerykę południo- 
wą swymi towarami. 
Anglia nie prowadzi handlu z 

południiwą Ameryką z powodu 
wojny. Anglia gotowa jest po- 

módz Stanom Zjednoczonym. 
Handel ten ogromnie się przyda, 
bo Ameryka będzie przynajmniej 
teraz miała miejsce, gdzie się 
może swych towarów pozbyć. 
Anglia sama zostawia kolosal- 

ne zamówienia w Stanach Zje- 

dnoczonych. W tych dniach za- 

mówiono bawełny za $50-000,000 
a wczoraj przedstawiciele rządu 
angielskiego powiedział, że kraj 
jego zamówi znacznie więcej. , 

EDISON I „MADE IN - 

RICA." 

Cleveland, 0., 31 października. 
— Thomas A. Edison bawił wczo 

raj w Cleveland i tam rozprawiał 
na temat hasła „Made in Ame- 

, rica." 

— W krótkim czasie Stany 
Zjednoczone będą miały najpo- 
tężniejszą marynarkę ze wszyst- 
kich państw. Nowa łódź podwod- 
na stawi marynarkę amerykańską 

. na pierwszem miejscu. Ameryka- 

. nte teraz powinni pracować nad 
rozpowszechnieniem hasła „Made 
in America." 

— Obecnie już w moich labo- 
• ratoryach wyrabiam kwas karbo- 
• Iowy, który zawsze z Niemiec 
» sprowadzano. Tu powinniśmy 
wyrabiać wszystkie farby do ko- 

i lorowania materyi. Nasza w tem 
1 wina, że tak fnało rzeczy'potrze- 
bnych wyrabia się w Niemczech. 
Nam było trochę za dobrze. Mie- 

liśmy za wiele pieniędzy i spusz- 

czaliśmy się zawsze na ciężka 
pracę innych. Teraz dopiero przy 

- chodzimy do przekonania, że 

L wypada nam materyały surowe 

w Ameryce obrabiać. 
' ANGLIA MA NADAL REWI- 
• DOWAĆ OKRĘTY AMB- 

RYKAtfSKIE. 

Waszyngton, 31 października. 
—* Anglia w dalszym ciągu będzie 
rewidowała wszystkie okręty a- 

merykańskie w poszukiwaniu za 
kontrabandą wojenną. 
Wczoraj departament 

" 

stanu 

przez zastępcę sekretarza Lan- 

singa powiedział, że nie zamierza 
protestować przeciw rewizyi o· 

krętów amerykańskich. 
Powiedziano, że Anglia -ma 

prawo wiedzieć, czy towary nie 

są przypadkiem przesyłane pań- 
stwom. z którymi Anglia wojuje. 
Wrogowie obecnego rządu po- 

wiadają, że Wilson stanowczo 

powinien się takiej rewizyi sprze- 
ciwiać. Powiadają, że w roku 

1812 takie właśnie rewizye spro- 
wadziły wojnę Stanów Zjedno- 
czonych z Anglią. 

FRANCYA MA OTRZYMAĆ 
10 MILIONÓW DOLARÓW 

POŻYCZKI. 

New York, 31 października.— 
Rząd francuski stara się właśnie 
teraz o 10 milionów dolarów po- 

życzki w Stanach Zjednoczo- 
nych i tę prawdopodobnie , bez 

rjajmniejszych trudności otrzy- 

ma. Gotówki dostarczą banki 

nowojorskie. Powiedziano też 

wczoraj, że Niemcy w krótkim 

czasie starać się będą o pożycz- 
kę w tym kraju. 

ARMIA ĆARRANZY STOI 
W POGOTOWIU. 

Waszyngton, 30 października. 
Jeśli konferencya w Aguas Ca- 

lientes wypadnie niepomyślnie 
dla Carranzy, natenczas w prze- 

ciągu paru dni przyjdzie do wal- 

nej bitwy armii Carranzy z żoł- 
nierzami "Villi. Wojsko Carran- 

zy, liczące 10,000 żołnierza znaj- 
duje się już w Leon, 25 mil od 

Aguas Calientes. Żołnierze Car. 

ranzy gotowi są każdej chwili 

wstrzymać pochód armii Villi, 

który z pewnością będzie się sta- 
rał posunąć swe wojska na stoli- 

cę mexykańską. 

Wszyscy mog$ głosowaC za Gieł- 
dzińskim na posła do legislatury sta- 
nowej. We wtorek niech demokraci, 

republikanie i progresywni za nim 

jłoeują. 
(Ogł.) 

CenyT argowe 
Zboża. 
PSZENICA. 

:h!c*fo — od ....... l.llflol. 
fCansaa City — od ... 1.03 ,, 1.07 
IŁ Loul· — od ...... 1.07 ,, 1.1 IJ 
Uloneapolla — o<j .. 1 -09^ .. 1.214 

iTlnnlpef — od M3|„ 1.16] 
KUKURYDZA 

Chicago — od ,69|do . 77^ 
- City — od ... .68 

,, .74 
It. Looti "· od .. ... <731 tl ją 

v 

OWTK· 
I 

'blnifo — od 46 do .4'· 

Keneae City — od...41 „ .47£ 

>malia — od .·«.· «44; „ .40^j 
ŻYTO 

Chicago — od 

JĘCZMIEŃ. 
Uhlcago — otf .·"··· 

Mllwau'i·· — od .... 

tlinnaapoll· — od .. 

bydło. 

Chicag·. 

Noly — od . 

£ro~y — oi 

Malęta — od 

>wlnie — od 

Dwe· — od · « 

.«3 
.64 
.52 

.05 

. t i 

721 
.07 

9.80 lo 11.00 
5.40 ·, 9-50 

7.00 „10 50 
4.75 „ 725 

7.25 „ 8.20; 

NAWAŁ. 

Miteux·. 

Hasło śmietankowe 

Uaeło .fłrete" '^2 »» 

Hasło 
' §eeo-de » 

kleeło „parking stock" 
«» 

Ser ear.ajcarski . .··. »l^ł »» 

Ser Llmburger 
..... 

·11 „ 

Ser cejlełkowy ...... 
.12 , 

la]· — extra 
30 „ 

Jaja ,^lraU'» —- .25 „ 

lane catonki JaJ ·>· · .· " , 

WAKZTW. 
f 

· ·**3** 
Chirac·. 

Kalafior pudło ... .90 do 1.25 
Kaodkiewki. 100 pęk 2.0J M 2.25 
Kaputta. pudło — ...75 „ *90 
Szpinak padło 2 „ ,40 

Ogórki, pudło— .... 160 M 2.25 
Marchew, 100pęk.... 1.25 M I.30 

Pomldon 6 Ko«· 
— 1.0D M 1.25 

Cebula, worek .·· ... .50 „ .90 

Sałata, pudlo— 15 tl ,2 
Fasola, hom .3(1 „ #eo 
Kartofle, busz. .35 „ .46 

owoce. 

Gruszki kosz .... .65 do 1.7»'» 
i'omaracie. pudło — 3.00 ,, 4.00 

'ytrjny. pudło — .. 2.50 „ .j 
• Mka. b«cxaa — . 200 „ 4.50 

lJROB ŻYWY. 

Chicag"· j 1 

indyki od Jo do .luj 
: 

1* „ .13 I 
Kaczką i3J „ .14 ,1 

Kary .11 „ ,12J| 
kurczęta ., .12 N .13J 

Okazy Towarów 
Wiązanych 

Doży zapas wełniane wiązane 
szarfy i chustki, czapki, auto - 

czapki, wartości do 3.00, po 

69c, inne po « g 
48c, 25c i ...... m. I D C 

m s co. 
I33B-1350 MILWAUKEE AVE. 

;gjr Poniedziałkowe Taniości!! *%B\ 

BLUZKI. Zapas damskich oka- 

zowych bluzek, białe i koloro- 

we, 76c wartości, w poniedzia- 
łek, tylko 
po ........ .·%.. ... 29c 

BLUZKI. Damski« 1.25 i 1.50 

bluzki, piękne modele, białe 

voile i organdie> specyalnie w 

poniedziałek, s 
_ 

po 5ÓC 

SUKNIE. Damskie czy. wełnia- 

ne serżowe suknie w pas, z 

długą rosyjska tuniką, spec. 

w poniedziałek, 4 m 'Q 
po ... .... .... 

J · * & 

SURDUTY damskie czarne zro- 
bione z czarnych ,,weaves of 

the sea" wszystkie wielkości, 

warte 7.50, w ponie- Q- 
dzialek 

DZIECIĘCE surduty zrobione 

z pięknej białej kędziarzawej, 
Bearskin, całk. podszew., wiel. 

2 do 6 lat, 2.00 war. f 
w poniedziałek, po .. 

DROBIAZGI. J. J. Ciarkę, 200 

jardowe szpulki nici do maszyn 
6 szpulek za Oc. Haczyki i 

haftki, 2 tuz. na kartce f 
»» « I c 

DROBIAZGI. 10c «atunek, — 

dziecięce podwiązki, gję 
para 
10c 

oprawą, y pon. 
10c grzebienie z metal. 

·^ 

BIELONY MUŚLIN, pełen jard 
szeroki, extra dobry gatunek, 

ze sztuki, warty 8c, — spec. w 

poniedziałek a 1/ „ 

Jard . 

4 72 C 

SHAKER FLANELA, extra trru 

ba nlebllona, 30 cali szeroka, 
duże fabryczne resztki, 12 %c 

gatunek, — ^ 1/ 

Jard Z 72C 

ADAMASZEK na obrusy, ture- 
cko czerwony 1 w białe kratki, 

gatunek (który się bardzo do- 

brze pierze warty 35c « Q-, 
Jard · · · ·· · ·.. 

™ 

I 
SKARPETKI, męskie czarne 
baweł. skarpetki bez szwu, po- 
dwójne pięty i palce, wszy. 

wiel. wartości do 

12%c, para — "C 

POŃCZOCHY. Chłopięce ! dziew 

częce czarne baweł. -ończochy, 

wszystkie wielkości, najlepszy 
25c gatunek, | · 
para 

POŃCZOCHY, zapas damskich 
czarnych baweł. pończoch. — 

gładkie l prążkowe, reg. 12%c 

gatanek, w ponie- 
działek, para ...... .U/Z 

KARPETY na schody. Ingrain 
karpet na schody, czerwony 1 

zielony, z ozdobną, kolorową 
bortą, warty 25c, I I » 

jard i.. IlC 

SPÓDNICE, damskie wią- 
ne spódnice jasne i ciemne kolo- 

ry wsrto&i do 50c, specyalnie w 

poniedziałek j q 

WEŁNA. Najlepszy »at. niemin 

ckiej wełny do wiązania, wszy. 
kolory, w poniedziałek, specyal 

?ie·mo"* 22)4 c 

RĘKAWICZKI. Zapas okazo- 

wych kaszmirowych i Golf rę- 

kawiczek dla dam 1 dzieci, — 

35c wartości, f 
para 

* 

, . dziecięce okazowe 

wełniane potnikowe. surduty, 

siwe, czerwone, białe i grana- 

towe, 59c wartości, 
Z8< ---»»·« · · mto * w 

D · J ' LT 

Walki we Francyi. 
Paryż, 31 października. — Li- 

nia walk flandryjskich łączy się 
Iłczpośrednio z linią bojową w 

północno-zachodniej Francyi; tu 

znowu Francuzi porazili Niem- 
ców w okolicy Lille, gdzie Niem- 
cy wczoraj wykonali kontratak 

potężny; Francuzi odebrali · im 

miasto wraz z otoczeniem, wypie- 
rając Niemców daleko poza nie. 
Na północ od Lille również mia- 
sto Thourcoing zdobyli Francu- 
zi: dowód to, że linia niemiecka 
znowu wstecz dalej odrzucona zo- 

Tertz jak nigdy przedtem mają 
Polacy demokraci i repub ika- 
oie — sposobność do wybrania 
dwóch Polaków na sędziów: — 

s d s i e I O Edmunda K. Ja- 

reckiego i ald. Stan. S. Walko- 

wiaka. to«u 

I 

Niebiesko dekorowane ka 

mienne spluwaczki, reg. 
I 

10c gat., w 
pon. V 

Potrzeby Plnmbiarskie 
po cenach hartownych. 

tyrzedi|eny kitfeai p# kiitom) u* 

LEY1NTBAL SUPPLT CO^ 
IW W >»>.«.>«« ).. w %m 

Piwo - Saloniarze-Fiwo 
Ir w*n toUroiBT Iłeennyę. My nie n»ie*r· 
D7 do tedMfO Trusta Pluta. Spned·*··» 

Mkjiepwe piw* o rxetel»rob aefttefc. 

Zełeśełe «if ł«b ptea(« 

Geo. J. Cooke Brewery 

Poniedziałek — Specyalnosci w oasemencie 
— i «lucu*.»»*» 

Grandma's proszek do 

prania, reg. 5c wielkość, 

w poniedziałek, 
2 paczki za ... 

Zawieszano, zrobione 
warte 3c, specyalnie w poniedziałek 
R 

5c 

Rub-no-more mydło d< 

prania, duże kaw., w po 
nledziałeftc, 

j kaw. za i. 

okrągłego drzewa 

5c 

Krochmal, Argo glos» 
krochmal, reg. 5c paczki, 
w poniedziałek, 4 | ^ 
paczki za 

' 1 *jC 
Linki do bielizny 30 
linki do bielizny, warte 2óc, * 

po : 

25 funtów grube blasza- j 
ne naczynia do mą.ki, — t 

biało emaliowane, z zło- 

tą prażką, 75c "lOr 
wartdść v / v 

Kitehen Rienzer, najlep- 

szy proszek do szorowania 
5c wielkość, w O 

pon. 3 puszki za ...OW 

itopowe linen keystone 
r poniedziałekj 

.... 15c 
Szczotki do szorowania— 
dobra oprawa, Palmette 

szczotka, warte 10c w 

poniedziałek 
za i. «7C 

Balie (In prania, duże 

galwanizowanego żelazi 

warte 76c, w AX\r 
pon. ..... ... 

DOKTOR WISSIG»sS.tS 
kobiet bez względu juk zastarzałe i zaniedbane one są 

Wy lec rył }u i tyeiace chorych. Lecry waielkie chorobyi^ądkji.ptec.nertkiMcherM 
te «trucie krwi. choroby skórne, rany. reumatynn^ 

Leczy wszystkie ohoroby mężczyzn 
ace chorych. 

takie iatrucie krwi. chorooy sitoroe, rany. . £;~." ' l ~'~ WM 
ból gardła oraz wsaystkie tajne choroby inęicryra 

lub J5*e'1 Bl* * 

wyleczyć, prryjdicie tu a przekonacie się samt co on może 
dla was ucaynié. 

Daje swoje własne lekarstwo, oraz 

leczy najnowszymi elektrycznymi 
przyrządami. 

Griznj kierowe od 10 do 12 j od 3 do 
4 popołun.; od 6 do 8 wieczorem; 
w niedzielę od 10 do 2 popołud. 

Powrócił * Europy. Przyjmuje pacyeutów w nowym ofisie pnr, 
· «I 1* T»1» 

1 · / i J m ' 

1900 Bine Wand are. róg 19tej ul, po nad bankiem. 
.Telefon 
Canal 3263 

w przyszły wioren nie zapomnij- 
cie o krzyżyku przed nazwiskiem 
Giełdzińskiego. Jeden krzyżyk zna- 

czy trzy głosy dla niego. 
(Ogł.) 

Wojna czy 
nie Wojna 

Nasze hipoteki i 

bondy realnościowe są 
zawsze warte 100 cen- 

tów na dolarze. 

Nie możemy tyle po- 
wiedzieć o akcya^ h, czy 
zapisane lub nie. Obn ż- 
ka w wartości akcyi do- 

chodzi do milionów do- 

larów. 

, Lep*ej być pewnymi jak 
żału ącymi. Kapcie jedną z 

naszych bondów realności o- 

wych i hipotek. 
Mamy je od $100 i wyżej, któ- 

re przynoszą * procent. Ha- 

sze sprzedaże w zeszłym miesiąc· 
były 35 procent większe aniżeli w 

Sierpniu roku zeszłego. 

PrryŁUjctt po najnowawą 

WOME BANK»THU8T (3 
XX i A ST* Vf MttS BANK) 

SPMTALICI VA HIPOTKKAO· > 

Milwaukee i Ashltnd Ayeaees 
Otwarte we wtorki I soboty 

fbOKTOR A.LITVIN 
Oflet 

835 Milwaukee ave., róg Elston ave. 

Koezt jest 
bardzo mały. 
$1 za lecze- 
ni· s medy- 
cyną włąes. 

Leczy choroby męicsysn, dam 
1 diled właannni medycynami 
Zwraca specjalną «waft «a winlkl· 

chroni ex n« choroby 
Mitart(lioMi Od t rwo u 9 wtoc— 
m kaidclo dni·. W· ciwarttf popoiadała 

Odwiedza pa 
cyentdw we 

dnie i w nocy 

Każdego cza- 
su gdy zaiąd. 

Makarego 730 Obladdv 
wielkich, średnich ! tn-łych, mlf» 
nrch I postnych, t opi»etn śnl«d«łś 
I witesercv, tudsift · pita rai, eklt- 
» I kuchni dla chorych, pios·» 
•U cisM, robieni» konfitur, I %, <L 

^ Cena ·1 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1457 W. Dmioa «L, CUetf* 

v. 
·- 


