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ZARZĄD tiŁÓWSYi 
Ks. Franciszek Ooraon. Moderator. 
Julian Nejman. Prezes. 
Antonina Baranowska, Wiceprezeska 
Wojciech Meokicki. Wiceprezes. 
Max Brochoeki. Sekretarz. 
FraneUzek Re*merowski, Skarbnik, 
'W. r. Soska. Dyrektor 
Stao. Licztnuds·!. Driektor. 
Stanisław T*orek. Dyrektor. 
Fraacisxka Marcinkowska. Dyrektorka. 
Ani»· Pe*or. Dyrektorka. 
Saiomea Uroadska. Dyrektorka. 
Dr. Aleksan. Ptetrxrkowski. Learz Naczelny. 
Adw. Piotr P. Mlnd.tk. Dorad;-· Prawny. 

Julius* Szatkowski. Buchalter lKachnrstra. 

B. C. WoJ:a:ew!cz. Asystentka Sekr. Generała. 

GODZINY KIVROWC: 
Biuro Zarządu CUówne*o otwnrte 

w dni po 

srszednie od eodz. Hej rano do 6-tej wieczorem 

(w sobotę do i-ej popołudniu). Wieczorami, w 

dni powszednie (zwyjatkiem soboty) od godziny 
7-mej do — W niedziele i święta uroczyste 
biuro jest zamknięte. 
PRRZESA; w środy wieczorem od *odx. 7-eJ 

do Hej 
SEK.KKT.YRZA: w poniedziałki. <rody i pią- 

tki popołudniu od 3-k'iej do Hej. Wtec/.orami. 

w poniedziałki, wtorki, «wartki i piątki od go· 
damy 7-mej do»tej. 

SKARRN1KA: w poniedziałki, środy i piat· 

ki od Bodzlny 7-oiej do *>te) wieczorem. S&fa· 
dania opłat. Wszelkie opłaty do Kasy Głów· 

n*> przyjmuje Kasjer Główny pod 
o* as rodzin 

©isowych Sehretarz Generalpv ani Asvs'.entka 
me będą przyjmowali opłat do Kasy 

Główne). 

BITHALTKRA: dla interesantów *i>ra- 

w.itni Otidziałowemi: w piątki wieczorami od 

(uczmy 7-mej dod-tej. 

KORKSrONDENCYC. 
Wszelkie karespo.-iaenav* dotyczące Maoieray 

Poiaklej naleiy adresować 
MAX R ROC HOCKI· 

VfrtUry Połłah Ałma Mater. 
1454 W. Division Street, Chicago, 11). 

rtXAXSR. 
Przekazy bankowe i pocztowe (cheks* moaey 

crders eteJ naleiy wystawiać na organizację 
POL1SH ALMA MATSR 

iprzeajrłaó pod adresem: 
KR. REZ.MKROW$KI. 

1445 W. DivUiou Street. Chicago. 111· 

Męskie Ubrania, $5 
» Jutro oferta uasza podaje ostatnio tych 

$8, $9 i $10 męskich ubrań, po tej niskiej cenie. 

Ubrania te robione z dobrego wełnianego serżu, 

szarych i jedwabiem mieszanych worsteds i kasz- 

mirów, Tartan i Glen Crquhart Plaida, maskowa- 

tych i mieszanych Tweeds; angielskie modele; 

Patch kieszenie i rękawy z wyłogami; wielkości 

dla młodzieńców 32 do 38 — i konserwatywne mo- 

dele w wielkościach 35 do 48, dla regularnych i 

korpulentnych; surduty podszewkowane materyą 
mohair; przeważnie ręcz- 

~ 

nie szyte; niekompletne 
wielkości, specjalnie na 

tę wielką sobotnią wy- 

przedaż, tylko 

Palm Beach ubrania, specyaluy zapas od 

dwóch szeroko znanych fabrykantów, którzy sprze- 
dali nam 1e za bardzo niska cenę, z powodu, że 
znaczone były jako drugorzędne z przyczyny nie- 

znacznych niedokładności w wykończeniu ma tery i. 
Jaene i ciemne odcienie, wielkości 33 do 44; dobre 
$7.00 wartości; zupełnie specy- 

a lnie sprzedawane będą na tę X II y 
wyprzedaż, po jf 

^ 

Suknie dla dziewcząt 
Piękne Tub 
suknie, robio- 
ne s śrin£»niu 
i- chambray; 
broken pl ud*, 
w paski, kratki 
i kombinacyjne 
efekta; suknia 
w pas gładkie 
albo w faWr, 

piękne modele 
ula dziewcsąt 
od do 14 lat: 

sprzedawane re 

ularnie 
o 

1.25, spacyal- 
ni· w sobotą, 
tylko po 

77c 

Bluzki po 97c 
Bluzki dla 

dam, robione 
* dobrego ga- 
tunku batystu, 
voile i organ· 

dy, ugarniro- 
wane w piekne 
..pin tuclca", 
koronką i haf- 
tem, albo gład- 
ko zrobione 
modele; & dłu- 
gie rękawy; 
wielkości o d 
34 do 44. Zwy- 
kłe $1.50 ga- 
tunki, specyal- 
nie jutro, po 

97c 
I'- 
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KALENDARZYK. 
Jutro, 31 lipc»: Św. Ignacego i L. 

— 3w. Gernmna. 

RUCH PAROWCÓW. 

PRZYBYŁY: Nowy York: Noor- 

dam. — Seattle: lowan. — Liverpool: 

BoUedlian. — Antofagasta: Columbia. 
— Mej·Ilon·: Florence Luckenbach. 
— Arica; George W. Fen wiek. 

— Ta- 

coma: Kageshin* Maru. — Crittobai: 

Calnlu. 

ODESZŁY: Nowy York: Adriatic, 

Oecar II, Obioan. — Bałboa: Harry 

Luckonbacb, Tricolor. » Neapol: 

San Giorgio. — Mejillons: St. Helen·. 

— Hongkong: Sado Mar u, Tatar rax. 

UWAGL 
Pod adresem guberna- 

tora Stanu Illinois. 

Mocą uchwały przeprowadzo- 
nej na ostatniej sesyi Legislaturv 
Stanu Illinois, zreorganizowane 
stanowe biura bezpłatnego strz- 

eżenia pracy. Jest w nich do ob- 

sadzenia 18 posad, z których ani 

jedna dotychczas nie dostała się 
Polakom, należy się polskiemu 
obywatelstwu z pół tuzina po 

nieważ połowa aplikantów jest 

pochodzenia polskiego, 
W kwesty i tej, bardzo dla Po 

laków ważnej, zabrał już głoi 
ald. Stanisław S. Walkowiak 

który surowo skrytykował postę 
powanie gubernatora i niespra 
wiedliwe traktowanie polskicl 
wyborców. ,.Pan gubernator ra 

czył się wyrazić" — mówi ald 

Walkowiak — „że Polacy maj, 

dosyć!!! Jabym chciał wiedzieć 

czego dosyć?'Niczego? Mamy oc 

pana gubernatora parę marnycł 
„dziabików" i nic więcej. Przy re 

onanizowaniu Stanowych Biui 

Stręczenia Pracy ani jednego u 

kwalifikowanego Polaka ni< 

mógł znaleźć pan gubernator dl; 

tego wydziału służby stauowej 
Niech się pan gubernator racz] 
zwrócić do polskich demokratów 

to mu w kilku minutach dostar 

czymy listę stu odpowiednicl 
kandydatów polskich. A weźmi 

pod uwagę stosunki panujące v 

biurze Stanowego Superwizor; 

Stręczycieli Pracy: tylko jedei 

inspektor polski, a pół tuzin. 

Irlandczyków, którzy tylko p< 

angielsku mówią, wiec z osobam 

innych narodowości wcale roz 

mówić się nie mogą. Z jakiej ra 

cyi zamianował pan gubernato 

tylu Irlandczyków? Są też inn 

liczne a intratne posady stanowi 
które pan gubernator nie dał Po 

j lakom nawet powąchać, ale nad 

chodzą znowu wybory I wtedy 

odpłacimy pięjcnem za nadobne." 
' Skargi na teraźniejszego guber- 
natora mnożą się z .każdym 
dniem wśród demokratów pol- 
skich, którzy gorliwie pracowali 

v 

na korzyść jego w kampanii pra- 
S 

wyborczej i elekcyjnej a dostali 

w zamian czcze obietnice. Powin- '! 
2 

ni wreszcie Irlandczycy zrozu- 

mieć, że obywatelstwo polskie f 

ignorować bezkarnie już dłużej 

nie można. 

i 
s 

Strach wielki ogarnął magna- i 

tów fabrykujących maszyny roi· £ 

nicze, bo oto Henryk Ford, de- £ 

troicki milioner i filantrop, zaku- c 

pił niedaleko Detroit około tysiąc j 

akrów gruntu i stawia olbrzymi s 

gmach dla wyrabiania nowo-mo- 
s 

dnej maszyny rolniczej pod naz- 

wą „Ford Farm Tractor". W no- j, 

wej fabryce otrzyma zatrudnienie t 

20,000 ludzi, a każdy robotnik o- ; 

trzyma przynajmniej $5 dziennie ( 

i będzie mógł kupić własny dom 

mieszkalny za cenę równającą ,( 

się co do centa aktualnym kosz- 3 

tom budowy. Nowa maszyna roi- , 

nicza ma kosztować $200 i będzie 
miała taki sam motor jaki obec- 

nie znajduje się w automobilach 
I 'rvrH'a 

Tylko farmer albo człowiek 

. mający sporo doświadczenia far- , 

i merskiego może wyobrazić sobie j 
. jakiem nadzwyczajneni błogosła- < 

. wieństwem będzie nowa maszyna , 

l Ford'a: koszt równa sie wartości 
1 v * 

, jednego dobrego konia, a wykona . 

[ pracę za pięciu i sześciu koni; da j 
się przymocować do dubeltowe- , 

• g° pł«ga ułatwiając i przyspiesza- ] 

• ją orkę ; operować nią można 

. wszelkie narzędzia do koszenia i 

; związywania zboża w snopki; , 

pompować może Wodę ze studni 
. albo rżnąć drzewo — słowem, bę- 
• dzie najpracowitszym sługą far- 

, merskim a zarazem i najtańszym, 
• bo zużyje gazoliny jedynie wtedy 

gdy jest w ruchu. 

Skoro pan Ford zdoła fabryko- - 

wać tę cudowną maszynę na ol- ] 
1 brzymią skalę, wtenczas farmę— 

. 

1 
rzy sprzedadzą prawie wszystkie 

1 swe konie, bo rolę z której czerpa- 
• no paszę dla koni obrócić mogą 
1 
na coś zyskowniejszego. Zbiory 

" 

będą też znacznie większe, ponie- 
" waż p. Ford zapewnia, że jego 
r 
nową maszyną głębiej da się zie- 

·* mię zorać bez żadnego względu 
» na klimat ani na porę roku. 

Nie dosyć na tem. Po paru la- 

tach zamierza p. Ford znacznie 

I 
powiększyć fabrykę, aby przystą- 
pić do fabrykowania każdego ro- 

dzaju maszyn i narzędzi rolni- 

czych. Umiarkowanemi tcenami i 

grzeczną obsługą, oraz postępo- 

wą przedsiębiorczością nie znają- 
cą granic, zdoła p. Ford stawić 

taką potężną konkurencV, że fe- 

deralnej procedury sądowej prze- 
ciwko wszechwładnemu dotąd 

„trustowi" będzie można zanie- 

chać zupełnie. A nazwisko Hen- 

ryka Ford'a zapisane będzie zło- 

temi głoskami w pamięci każde- 

go farmera, nie mówiąc o setkach 

tysięcy robotników w jego war- 

sztatach automobilowych. 

• 

A teraz — „Dzień 
Zaułków". 

W sąsiedniem miasteczku E- 

anston, zamieszkanem po więk- 
zej częśoi przez ludzi majętniej-j 
zych, obchodzono niedawno 

Dzień Zaułków". Nie było to 

adne święto, ale dzień ciężkiej 
racy dla Evanstończyków, albo- 

/iem wszyscy byznesiści, gospo- 
ynie i młodzieńcy zakasali ręka- 
/y i wyczyścili każdy zaułek w 

ivanston. Władze miejskie do- 

taiiczyły wozów extra by przy- 
pieszyć wywiezienie odpadków, 
apieru i brudu, a gospodynie z 

;óry przyrzekłby, że pomiędzy 
odziną pierwszą a drugą popołu- 
[niu nie pójdą do żadnego składu 
>o zakupna, ażeby każdy byzne- 
ista mógł oczyścić zaułek poza 
w y m składem. 

Polska dzielnica na zachodnim 

:rańcu Evanston zastosowała się 
akże do manifestu Wydziału 
'drowia i zaułki wyczyściła. Po- 

lobny „Dzień Zaułków" przydał- 
>y się wielce w naszem kochanem 

Chicago; nawet dwa lub trzy ra- 

:y do roku z pewnością nie za- 

izkodiiłoby (?) zdrowiu miesz- 

ańców, a zwłaszcza dzieci. 

Lepsze czasy. 

Korporacya stalowa „United 
States Steel Corporation" opu- 

>likowała niedawno raport, że na 

Iniu 30-go czerwca miała zamó- 

vienia na 4,678,196 ton, czyli 

1.13,588 ton więcej aniżeli na dniu 

51-go maja. W stalowniach south 

:hicagoskich pracuje obecnie 

vicej ludzi niż kiedykolwiek w 

ibiegłem dwuleciu. Jest więc na- 

Izieja, że w innych gałęziach 
przemysłu amerykańskiego sto- 
sunki się polepszą. 

^liasto Chicago ucierpiało zna- 
:znie wskutek długich strajków, 
ile teraz kapitał i praca żyją w 

:godzie. Co prawda, nie wszyscy 

•obotnicy zatrudnieni są przez 

•cgulariią liczbę godzin, jednako- 
woż stosunkowo mało jest takich 

udzi w Chicago co straciło pracę 

zupełnie i mimo usilnych starań 

maleźć jej nigdzie nie może. 

Wobec takiego pomyślnego 
itanu rzeczy, dziwić się bardzo 

iależy dlaczego lud kupuje mało 

:owaru, nie nabywa realności i 

iie bierze się do prawie żadnych 
iranzakcyj finansowych. Paniki 

pieniężnej niema wcale bo każdy 
3ank ma gotówki poddostatkiem 
i pożyczek nie odmawia, a jednak 
wszyscy kupcy narzekają na li- 

:hy byznes. Ogół zapewne się 

spodziewa jakichś nieprzewidzia- 
nych wydarzeń mogących spro- 
wadzić krach finansowy, więc 
trzyma grosze w materacu, poń- 
czosze lub skrzynce ogniotrwa- 
łej, kupując natomiast tylko pro- 

ivizye i przedmioty im absolutnie 

potrzebne. Im prędzej pozbędzie 

się lud tego strachu i dziwnej bo- 

jaźni, tem lepiej będzie dla nas 

wszystkich i dla całego kraju. 
! 

Rolnicy tutejsi a wojna. 

W przeciągu jedenastu miesię-l 

cy kończących się z dniem 31-go 

maja, 1915 r., Stany Zjednoczone 

wysłały do krajów europejskich 

olbrzymią ilość zboża, przedsta- 
wiającą wartość $539»838,753· W 

tym samym przeciągu czasu, 

przez trzy lata z rzędu, tj. 1912, 

1913 i 1914 r., zboże exportowane 

do Europy warte było razem 

$438,608,547. A więc wojna obec- 

nie szalejąca w Europie ogromnie 
zwiększyła popyt na zboże ame- 

rykańskie i rolnikom tutejszym 

przynosi niezwykłe zyski. 

•Skoro państwa sprzymierzone 
zdobędą Dardanelle, wtenczas 

Rosya przez ową tieśninę będzie 
wysyłać zboże aliantom. Trudno 

atoli przepowiedzieć kiedy Dar- 
danelle przejdą w posiadanie mo- 
carstw sprzymierzonych, Rosya 
zaś niema zanadto wiele zboża z 

powodu braku wieśniaków, któ- 

rych zabrano z roli do służby 

wojskowej. 
Nie zanosi się jeszcze na ry- 

chły koniec wojny, więc farmerzy 
w Stanach Zjednoczonych postą- 
pią mądrze i humanitarnie jeżeli 

zasieją możliwie jak najwięcej 
zboża. 

Od 1-go Sierpnia 
Obejmujemy Polską restauracyą 

A. Zamirowskiego, 
1082 Milwaukee Avt. 

Jan Kendzior i Ant Cision. 
ProtljDjr 8z*auwoą FubUcsauść u 4*1· 

ze poparcie. 

PRAWDA 

Prawdy nic wolno dziś mówić. 

Gdyby ktoś zawsze prawdę mó- 

wił, to go ludzie waryatem zro- 

bią. 
I prawdzie -dziś nikt nie wie- 

rzy. 

Gdyby dziś wszystko szło po 

prawdzie, to byśmy nie mieli ta- 

kiej strasznej katastrofy, że tyle 

ludu poszło na dno jeziora. 
A teraz — dlaczego polskie 

składy nie robią tak dobrych in- 

teresów, jak obce składy? 
Odpowiem Wam bmiało: 
— Dlatego tylko, że prawdę 

mówią. Gdyby jaki humbug u— 

prawiały jak obce, to z pewnoś- 
cią byśmy to samo robili. 

A więc, Szanowni 'Panowie, 
nie chodźcie do tych, co dziś o- 

biecują, ale przyjdźcie tu, gdzie 
Wam prawdę mówią, a ręczę za 

to, że u mnie kupując, oszczędzi- 
cie dla siebie na każdym ubraniu 

od $3.00 do $8.00 i przytym ja 

jeszcze zarobię. 
I to jest prawda. 
MICHAŁ IDZIKOWSKI 

Polski skład Ubrań, ^Bielizny, 

Kapeluszy i wszelkiej galanteryi. 
1009 MILWAUKEE AVE. 

Naprzeciw Domu Zjed. P. R. K. 

PODZIĘKOWANIE. 

W największem smutku po- 

grążeni składamy podziękowanie 
Wiel. Księżom i panu organi- 
ście E. Wiedemanowi, krewnym 

i przyjaciołom za wzięcie udzia- 

łu w pogrzebie najukochańsze- 
go syna i brata naszego ś. p. Zy- 

gmunta Urbanowicza i tak samo 

wielkie dzięki wszystkim zasy- 

łamy staro polskie Bóg zapłać. 
W smutku pogrążeni: 
Jan i Ogenia Urbanowicz wraz 

z całą rodziną. 

PODZIĘKOWANIE. 

Najserdeczniej dziękujemy |, 
*Wiel. ks. Franciszkowi Siarze, 

organistom And. Kwasigrochowi 
i J. Netzel za wyprowadzenie 
zwłok z domu do kościoła. Także 

Wiel. księżom Jasińskiemu, Kru- 

szyńskiemu, Zechlikowi, Repiń- 
skiemu i Świentkowi za żałobne 

ceremonie oddane w kościele, 

Wiel. ks. Siarze za piękną prze- 
mowę w kościele; panom organi- 
stom Golubskiemu i Nowickie- 

mu, chórowi męskiemu kościoła 

górnego za żałobny śpiew w do- 

mu, Dziewicom Różańcowym i 

wszystkim Dziewicom, którzy 
nieśli trumnę i kwiaty. Tow. So- 
kolic i Sokołom i tym, którzy na- 

desłali kwiaty, panu M'arcinowi 
Wolińskiemu za pomaganie i wy- 

ręczenie nas stroskanych rodzi· 

ców, pogrzebowemu panu Wiś- 

niewskiemu i wszystkim krew- 

nym i przyjaciołom za wzięcie u- 

działu w pogrzebie najukochań- 
szych córek naszych śp. Ewy i 

Benedykty, jeszcze raz zasyłamy 

staro-polskie Bóg zapłać. 
W ciężkim żalu pogrążeni, 

Jan i Karolina Świtała, 
rodzice. 

W ŚRÓDMIEŚCIU. 

..Dziennik ChicagoskP moźn* 

nabye- w następujących miej. 

scach : 

Przed składem Boston Store. 

Przed apteką Buck and Rayncr. 
Na narożnikach Washington i 

La Salle ul., Madison i Franklin, 

Dearborn i Randolph, Harrison 

i Wabash, State i Wabash, La 

Salle i Adams, Clark i Madison i 

pnr. 164 N. La Salle 
ul. i pnr. 113 

N. La Salle ul. Halsted i Adams, 

Halsted i Madison, Madison i 

Desplaines, Madison i Clinton. 

NORTH CHICAGO. 

„Dziennik Chicagoski" można 

n?być u J. Zuber, 1315 Jackson 

uL 

Darmo Kupon 

U 

F> 

O 

Wytnijcie to 

Przy|dźcie do 

naszego skła- 
du w sobotę i 

kupcie 5 kaw. 
Naptha mydła 
do prania » 

13c 

my damy 
wam darmo 

puszką kitchen 

klenzer. 

SkUa który uuuifdi) was pieniące 

Setki Taniości na Sobotd 

I 

KARTY Z NAPISEM 

P«k«i*40 wyaąitcb 
>«łfwW tteiyn m hhLmw 

M!«uiuai« i· wyiąjfcU 

Nie 

Exit 

palić, itd. 

fckto w ku angielekim· 

WMłŃt 1W4 Ml. WjWf 5c W 

Admit. DZIENNIKA CH1CA60SK1E80 
t4tl «. DIVISION UL. Ckk.f, U. 

H HKS 

Lekarstwa 
1.00 Duffys' Malt 

wódka, — specyal- 

ST. !!?*.... 69c 
2 Koehlere pro- 
szki na ból głowy, 

».k0 14c M 

1272 ff© Miilwaukos . 
iW)a flis® ̂  . 

Lekarstwa 
25c Allens foot- 

ease, ipecyalnle 

i"!° 15c 
35c szpitalna ab- 
sorbująca wata — 

$k0· 19c 
. 

Męska i chłopięca galaoterya 
Męskie 1.00 koszule zrobio- 
ne' z dobrego perkalu, a- 

sortowane style i gQ 
desenie, mlek. gorsOVC 

Męskie sportowe koszule 

zrób. z dob. białej lonsdale 

mat., białe i ozdob. f|q 
desenie 5l)c l VOC 

Meskl· union garnitury balbrłgrgan i porosknit r 
60o wartość m/i ̂  

Męskie 1.50 ł 2.00 spodnie, 
dobrej woreted materyl, 

asortowane desę· f 
nie 1 .Óy 

Specyalnie chłopięce let- 

ni· czapki, jasne i ciemne 

kolory, 25c wartość 

Wielkie zniżenie na eotowei odzieży 
[Damskie voile suknie, z 

lięko. kwieoiitej voile, w 
sienkie atłas. prążki, biała 
jluska szelkowe sfk 

fi.93 wart.. »j.U7 

Damskie voile, batysto- 
we i jedwab, muli blus- 
ki, najnowsze letnie sty- 
le, 1.2 wartość aq 
po VoC j 

Dziecięce suknie, zrobione z bardzo dobrego 7 g 
finffhamu. nain, style i desenie, war. do 1.50, /JW 

Damskie jedwabne spodni- 
je, aaortow. kolory, zrobio· 
ie z dobrej messaliny 2.00 

98c 

Domowe suknie z dobr. 

perkalu, jasne i ciemne^ 
iesenie, dobrze pasują 
ivielk. do 50, reguł. | ^ C 
L 93 wart,, 1·40 

Trzewiki na niedzielę 
Dziecięce sandały, dobrze zrobione, 
cegl. willow cali, mocne podes/.wy, 
wielkości do 8J4, regu- a 

lama 7 wartość, po 4VC 
Damskie i panieńskie 1.50 aksamit· 
ne pumps z dwoma paseczkami, ko- 
karda ze wstążki, wysokie no 
lub niskie obcasy, po VOC 
Dziewczęce 1.98 i 5.25 zapinane trzewiki, z 

matowej cielęcej lub vlci kozłowej akóry. 
euloenne lub matowe wierzchy. trwałe skó- 

rzane podeszwy, wielkości do 2, spe-f 1C 
cyalnie po I »JuO 

Damskie 1.75 viol kozłowe trzewiki, mato· 
wy wierzch, zapinane i sznurowane, wyso- 

kie 1 oiakie obcasy, wielkości 3 do8, QQr, 
specyalnie po "Ol 

Odzież Spodnia i Pończochy 
DamsUfe czarne bawełniane pończochy 

— 

wszystkie wielkości, regularna 
10 A.r 

wartość, po 
UL 

1.50 czarne jedwabne pończochy, | 
najlepsze wyrabiane; po.... 

. 

Meskie jedwabne skarpetki, podwójne pięir 
palce i atopy, -wysoko spajane. 

39 f 
wartość, po 29c. 4 pary za 

i «Vf U 

Niemowlęce skarpetki, gładkie 
1 ozdo- rj_, 

bne, 15c wartość, po 
"L 

Odzież Spodnia 
Damskie Jersey prążkowane koszule. 

O 

obszyte taśmą. reg. 12, spec 
OL 

Damskie ozdobne Union garnitury. 
4 r 

25c wartość, po 
1 / L 

Damskie majtki, extra wielkości, ") 1 , 

ugar. koronka. 33c wartości, po 
JbOL 

Potrzeby dla Dam 
Damskie przykrycia na gorsety, z 

nainsook materyi, ugar. ko- j 
ronką i haftem, 35c war., po 1 VC 
Damskie Quaker kołnierzyki i oz· 

dobne haftowane kołnierzy- 
ki, najnowsze desenie, po...^^C 
Windsor krawaty dla dam, z najle- 
pszego raessaline jedwabiu, j 
wszystkie odcienie, po I VC 
Damzkie rękawiczki, czysto jedwa- 
bne, czarne, białe i koloro- 

we, 50c wart., po %jVC 
Damskie haftowane chusteczki, re- 

gularna 15c wartość, spe- *71/~ 
cyalnie po / /2 C 

A 

Najniższe ceny na 
Jej», wielkie « éwieie, \<- 
epecralme tuzin ...1/ 2v 
Hliwki, wielki· i miąaUte. ilL·,, 
funt/.» O^L 
Waeliburn Gold MwIkI mąk», epe. 
cyalDle beczki tylko .1.79 
N»jlepezr mielony cukier, (*Ar 
10luutów za.... .....t/VS* 
od 9-tej do 10-tej rano i od2*glejdo 

8 ciej pop' łudniu, 
Ka pu»ta chodowana w domu, wiel- 
kie gł ówki, specyalnie na | 
jutro, główka 1 2i* 

prowizye na sobotę. 
' Suche cebule, wiel. yellow 4 

clobe. funt za .........1 -w 
Swift'» Neptha mydło. 5c -ł 1- 

wartoéC, 10 kawałkOw 
Moellera najlepsze masło,'lQr 
funt ··· 

Pomidory, groszek i kukurydza. 

jŁpu"kl 25c 
Hrik ser." kremowy 1 Gf. 
funt » ł 
Imperial blend Uawa, regularnie 
32c. speoyalnie 2 funty §5C 

MIĘSO 
Atrars najlepsze frankfurt- f i r 
skie kiełbaski, funt. 
Krótka nóżka cielęciny 1 (1^ 
od nerki, funt · 

M:iłe chude wieprzowe | 1V/t 
szuldry, funt ił , t 
Prime chuck na pieczeni Al<c 
funt..* · 

, 52, 
Swiete siekane mięso, \ 
funt llL 
Gotowana szynka. ^(1/-. 
funt :··.·""*£» 
Swifta brisket słonina. 

LIKIERY 
.M but. 01(1 Underoof lub old · 
ientucUy bourbon, but. QQ/" 
v bondzie. kwarta U7W 

iVyborny doppel Gertridc Kuem· 
nel lub Californie bren- CE/-» 
la, specyalnte butelka ... C'tsV* 

.25 butel. Old Kentucky /{Ar 
izyetej żytniówki, kwar. .UUV« 
tfonouram wódka retf. 30'Q 
)0 1.89 iralon lub *1·.3%* 
00 but. Kentucky Club jQr 
vdka. kwarta >^v 
Sxportplwo. lub Culm- .· 
>acher 8 tuz. butelek "v^ 

Wasze Oczy 
mmmammmmmernem 

WieoeJ ślepoty spowodo· 
aneJ Jest przez chore oczy 
Ibo przez niedopasowane 
kulary. nit może x Jakiej 
mej przyczyny. Odymi- 
ło chorobę żołądka. nerek 
ltoo jakie Inne doletrllwoś- 
I, idzltcle do doktora. Din 
zero nie ldzleole do dokto· 
a gdy cierpicie na chore o 

'rży oko nie Jest równie! 
ik ważnym dla *n Jak 
rszyatkle lnoe organa »»· 
zego ciała* 

• KVMVNT jrsu mauo jkiuc uuicih* 

woścl ócz. albo gdy potrzebujecie okulary, ni· ł 
Dowierzajcie się ładnemu jubilerowi alby opty. 
kowl, tylko ldicie do doktora speoyalisty. który 
ipecyalnle tylko oczy kuruje. 

Ja jestem epecyalista od ócz i od 18 lat » 

Sute ulicy, cdtie najtrudniejsze wypadki już 
wyleczyłem. 
W cza u le jednej wizyty naprawlf oczy bea 

bolo. chloroforma olbo azpltal·· 

Gdy macie najmnlejate przeczucie, te oczy 

wasze niedomagają, albo gdy jesteście nerwowy 
ml. i>rzyjdzcie natychmiast do mnie. Podczaa 

mojej 18»to letniej praktyki, wyleczyłem set- 
ki wypadków, w których wyleczenie inni oadzle 

|ę stracili. Może będę mógł i was wyleozyć. 
Po 

rudźcie się mole. Zbadam wasze oczy darmo i 

powiem wam sumiennie czy kuracya jcat po 

trzebna. 

Moja reputacya w Chicago l setki listów od 

wdzlęcioych wyleczonych pacyentów dowiodą 
wnm. że moje leczenie bólu głowy, naroatów, 
obwlsl·oh powiek, jęoimienia na oku. ztzow»- 
tych ócz było zawsze skutecznem. Ja sam 
osobiście zbadam każdego pueyenta 1 oie ominę 
nic ezegobym nie 
zbadał, aby oslęg- 
ną<5 skuteczne wy- 
leczenie. Mogę po- 
woła się n.i setki 
tadowoiooych pa- 
cyentów tu w Chicago, gdy przyjdziecie do mo· 
jego ofiMi, chcąc się dać ściśle egzaminować. 
Przyjdźcie dzisiaj. Jeżeli możecie, bo każdy 
dzień zwłoki powiększa niebezpieczeństwo. 

F\ O. CARTER, M. D. 
Epecyalista ort ócz, uszu. nosa t gardła. 

120 So. Siatę ulica, przy akładsle Th· Fair, 

Oodziny: od 9 do 5; w niedzielę od lOtej do litej 
w południe. 

ZNAKOMITA OFERTA 
Wierrcby paczek nebo w&rtoici ł/jC 
Cały Kupon Wartości V%c 

Kupon i wltrteh pudelka ba t« ·*«» wtrtoéé 

Mgina wymionió u cotwk lub podarki 

(Te oferta kociy ele 30 grudnia 1913). 

P. Lorlllnrd Co., lue., Sew York Za». 1760 

DU W. S. SCHRAYER 
PoKkl Lekars 1 Chirurg 

Iptcyaloie we wuystkich chorobad» 

mężczyzn, kobiet i dzieci 

927 Noble al. TeL Monroc 1354 
Godziny ofliowe do 0 reno. ot I do · wł*o»4f 

Prwu dobru zauwatri numer dome 1 unrtM 
* Aa Afi*· 

CONRAD SEIPP 
BROWAR 

I PIWO BUTELKOWE 
27ma alica i Cottage Grove «?«, 

feiefm Calamct 730 i 869. CHICAGO. 

SPEGYALNIE: 0-G MILWAUKEE AVENUE TYLKO 

TANIOŚCI NA MĘSKIE NISKIE TRZEWIKI 

$5 I $4 WARTOŚCI, $2.85 I $3.85 
CAŁY ZAPAS ZNIŻONY NA WYPRZĄTNIECIE. 

TEN 
i setki 
Innych 

pr/etitem 
$4.00 

POWYŻEJ macie rycinę jednego trzewika z tyuąca par 
najmodniejszych. 

Są to te same gatunki, które są rozchwytywane 
na dole miasta 

z powodu swej taniości." 

O'CONNOR & GOLDBERG 
J253 MILWAUKEE AVE., blisko Ashland 

Ave. 

Skład otwarty we wtorki, 
czwartki, piątki ł soboty wieczorami do 

godziny lo-tej. Także w niedzielę 
rano. 

MTO DUŻO ZNACZY." 


