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Roczne zebranie P. C. K. R. —· 

Ważne narady. — Przeszło sto 

Lokalnych Komitetów Ratun- 

kowych w Ameryce. — Więk- 
sze sumy złożone w ostatnich 

dwóch tygodniach. — „Dzień 

pracy dla Polski" w Związku 
Narodowym. 

(Z biura sekretarza P. C. K. R.). 

Dnia 13 września rano, o go- 

dzinie 10, w Domu Związku Po- 

lek w Chicago rozpocznie obrady 
sesya plenarna P. C. K. R. Bę- 
dzie to pierwsze roczne zebranie 
i niejako przegląd prac dokona- 

nych w przeciągu roku. 
Polski Centralny Komitet Ra- 

tunkowy, połączywszy przed ro- 

kiem wszystkie nasze większe or- 

gan izacye, w celu regulowania 
wspólnej akcyi niesienia pomocy 
wojną pustoszonej Ojczyźnie, nie 

uczynił może tyle, ileby wobec 

osobliwości diwili od niego wy- 

magać można, dużo jednak przy- 

czynił się do tego, że Polonia w 

lA mery ce złożyła blisko 400,000 

dolarów dla ofiar wojny i że w 

ogromnej większości stoimy tu w 

jednym zwartym obozie polskim 
narodowym, gotowi do dalszej 

pracy i wysiłków. 

Wszystkie większe organiza- 

cye nasze i wszystkie parafie, o- 

żywione jedną myślą, jednako 
boleją nad niedolą ojczyzny i z 

jednakową ochotą wedle możno- 

ści pragną spieszyć z ratunkiem. 
Na zbliżającej się sesyi plenar- 

nej, rozpatrzone zostaną niewąt- 
pliwie rozmaite projekty zmie- 

rzające do wzmożenia ofiarności 
i uregulowania poborów. 

f. L,. . . aotycnczas, ze się 

tak wyrazimy, był tylko regulato- 
rem ofiarności publicznej w sze- 

ściu centrach skarbowych, a w 

skład jego wchodzili prawie wy- 

łącznie tych centrów reprezen - 

tanci. W przeciągu roku pjd 

naporem siły wypadków i zupei- 
nie bez żadnej agitacyi ze strony 
Wvdz. Wyk., stworzyło się w 

rozmaitych stronach Stanów Zj., 

przeszło 100 lokalnych komite- 

tów Ratunkowych, które stale v 

fiary swe do skarbnika P. C. 
R. odsyłają, domagając się 
wskazówek, druków, ułatwień. 

Komitety te w większości swej 

powstały przez połączenie wszy- 
stkich towarzystw danych kolo- 

nii. 

Uregulowanie tej sprawy, usta- 
lenie stosunku P. C. K. R. dc 

tych Komitetów Lokalnych i 

obmyślenie jakiegoś jednolitego 

systemu dla poboru podatku na- 

rodowego będzie jednem z naj- 

ważniejszych zadań zbliżającej 

się sesyi plenarnej. 
Pozatem trzeba będzie zasta- 

nowić sfę i wyszukać nowych 
sposobów gromadzenia fundu— c 

szu im. Paderewskiego, na nie- 

zbędne wydawnictwa francuskie 
i angielskie, za pośrednictwem 
których Polska ma przemawiać $ 
0 sobie i we własnem imieniu. 

Wiemy o tem dziś wszyscy, że 1 

Niemcy amerykańscy na cel po- t 

dobny składają miliony!... Na- 

sza sprawiedliwa sprawa tak 

wielkich sum nie potrzebuje, ate r 

fundusz kilkudziesięciu tysięcy 
musi się zebrać, podczas gdy do- 

tychczas nie mamy jeszcze na- 
wet tysiąca.... 
W dalszym ciągu fundusz ten 

wsparli większymi sumami, za- 

kupując nalepki lub portrety: < 

Ks. J. Śmiech $5.50 ; ks. v. L. 
- 

Biczysko $25.00; J. Płoskiewicz 1 

$5.50; Kom. Rat. w Batavia, . < 

Y. $5.00; Grupa^Z. . P. No. 

877 w Chicago, $5.00; ks. S. P. 

Kubiak $7.00; Grupa 1670 Z. . 1 

P. $5.00; J. Węgrzyn $5.00; Gr. 
' 

1265 Z. . P. $10.00; J. War- 1 

dziński $5.50. 
Na fundusz ratunkowy złożyły 

się w ostatnich dwóch tygod-- ' 

niach następujące większe ofia- 
' 

ry: 
U skarbnika P. C. K. R. p. J. 

F. Smulskiego: Komitet Grun- 

waldzki, South Bend, Ind. $772.- 

114; z Dnia Polskiego w Mt. Car- 
1 mel, Pa.·, $194.00; Połączone To- 

j warzystwa w Torringtoh, Conn., 

j $200.00 ; Komitet Ratunkowy w 
Perry, . Y., $231.00; par. św. 

Kazimierza, Buffalo, . Y. $400 ; 

parafia św. Trójcy w Chicago 
$611.11; parafia św. Jozafata, w 

Bay Side, L. I. . Y. $536.01 ; 

Kom. Ratunkowy w Mt. Carmel 
Pa. $471.65; parafia św. Trójcy 
w Aiagara raus, in. x. 

parafia św. Jacka w Lacka wanna 

. Y. $-106.00. 
W Polskiej Radzie Narodo- 

wej: 
Parafia św. Stanisława w 

Swan River $326.00; par. Niep. 
Serca Maryi w Pittsburgu $1,- 

620.64 ;v parafia M. B. Częstocho- 
wskiej ; w McKeesport, Pa., 

$206.02 ; parafia polska w Bellów 

Falls, Vt. $831.96; parafia św. 

Jana Kantego w Chicago $346.- 

94; K. L. No. 23 w Brooklynie 
$200.00; parafia św. Michała w · 

Beaver Dam, Wis. $326.37; K. 

L. No. 58 w Schenectady, . Y. 

$101.00; parafia św. Jadwigi w 

Chicago $110.58. 
Wydział Niepodległościowy Z. 
. P. jak wiadomo, zapocząt- 
kował w myśl inicyatywy Mi- 

strza Paderewskiego t. zwany 

„Dzień Pracy dla Polski". Nie 

wiadomo jeszcze jakim będzie o- 

stateczny rezultat, bo ofiary 

wciąż płyną. Oto spis grup, któ- 

re zebrały na ten cel po sto i wię- 

cej dolarów: 
348 $265.69; 1184 $103.40; 1549 

$174.45; 1453 $124.01; 630 

$342.90; 168 $158.33; 329 — 

$150.35; 436 $132.40; 779 — 

$426.00; 362 $144.60; 121 — 

$121.50; 6£4 $420.88; $96 $104.50 
865 $333.00. 

Qd firm wpłynęło $1,415.30. 

1 

Od pojedynczych osób w Chl- 

ago $273.75. 
Od pojedynczych osób w in- 

ych miastach $333.55. 
Razem do 1 września zebrano 

9,212.70; Do tej daty nadszedł 

odatek z Dnia Pracy od ogółem 
76 (z ogólnej liczby 1563) grup 
ej organizacyi. 

S. \ 

! LAKEW00D, MICH 

Wiadomości z letniska poliko- 
amerykańskiego. 

W niedzielę, 5-go września, 

:ostała odprawiona pierwsza 
vlsza św. w nowo-wybudowanej 
:atolickiej kaplicy z łaskawych 
>fiar zainicyowanych przez pana 
Tomasza Gallaghera i Wici. X. 

Drew. Nie brak też było i rąk do 

)racy: kto żył to szedł pomagać, 
>ez różnicy jakiego wyznania, to 
:eż owa kaplica została pobudo-~ 
va na w 4-rech dniach. 

Urządzeniem kaplicy zajęła się 
>ani Gallagher i pan Jan Mora- 

rzewski, młody Zjednoczeniec z 

Trójcowa, który ofiarował ze 

»wego składu „Lakewood Supply 
Uouse" sporo mebli. 

Kaplica była udekorowana zie- 

lenią, której nie brak w Lake- 

wood. Najwspanialej wyglądało 
,Te Deuni Laudamus" nad ołta- 

rzem, gdzie X. Drew Mszę św. 

odprawiał. Publiczność aż się za- 

chwycała. Nie szczędziła też swe- 

go głosu panna Cecylia Korze- 

niewska z parafii św. Jana K. w 

Chicago. 
Po skończeniu nabożeństwa, 

W iel. X. Drew wypowiedział 
wzruszające kazanie, a w imieniu 

Biskupa podziękował publiczno- 
ści za ich ofiarności, i poświęce- 
nia. 

Prócz dwu rodzin polskich — 

Moraczewskich z Trójcowa i Ko- 

rzeniewskich z Kantowa — do 

nowej parafii w Lakewood, Mi- 

chigan należą następujące fami- 

lie amerykańskie, francuskie, ir- 

landzkie i niemieckie: — Sangei, 

Humphrey, Benjamin, Forb, 

Martin, Thme, Bowhin, Whole- 

brook, Holdt, Clark, Richard, 

Harries, Rolfe, Lipps, Courhoust, 
Carrie, Fish, Parks, Ilixon, As- 

dahl, Rttchie, Holf, Ritt, Gunn, 
Tobin, Thobus, Warner, Tune- 

liusus, Taylor, Pringle, Laubncr 

i Baum. 

Z BRIDGEPORTU 

Bezpłatna szkoła kroju 
i szycia. 

Wydział Oświaty Z w. Polek 

w Ameryce otwiera szkołę kroju 
i szycia w dzielnicy Bridgeport. 

Wszystkie panienki, które ma- 

ją chęć wyuczenia się kroju i 

szycia bezinteresownie, proszo- 
ne są stawić się w każdą sobotę 
do parku „Mark White Square" 
przy 29-tej i Halsted ulicy o go- 
dzinie 7:3 wieczorem. 

Matki polskie powinny nakło- 
nić swe córki do uczenia się kro- 

ju i szycia gdy nadarza im 
* 

się 
ta'ka doskonała sposobność. 

G. Tschierse, dyrektorka 
Wydziału Oświaty Z. P., 

5629 S. Ashland ave. 

PODZIĘKOWANIE. 

Od pewnego czasu cierpiałem 
na żołądek, tak iż straciłem na- 

dzieję wyzdrowienia. Lekarze 

radzili mi pojechać do ciepłej 
kąpieli ; zaniechałem z tej przy- 
czyny, że przez poradę mego ko- 

legi, użyłem lekarstwa, „Mapeęo 
Tonie." Sam sobie niedowierza- 

łem co się ze mną stało; dzisiaj 
zdrów jestem i przybrałem z ja- 
kie 20 funtów. Mam doskonały a- 

petyt. Mojemu wyzdrowieniu za- 

wdzięczam lekarstwu Mapcco 
Tonie i z wdzięczności polecam 
i polecać b<l Mapcco Tonie. 

Z szacunkiem, 
Franciszek Walczyk, 

Summit, So. Dakota. 

lUmitracj· najpięlralejew 1 w naj- 
rltkuym doborze podaj· DZIEW· 
^rrv rąnr ACOPtKI 

Konsekracya 
Arcybiskupa gnieźnieńsko- 

poznańskiego. 

Konsekracya nowomianowane- 

go Arcybiskupa gnieźnieńsko- 

poznańskiego, JE. ks. Edmunda 

Dalbora, odbędzie się dnia 21 

września. 
Przew. ks. Andrzej Spetz, 

przełożony Domu OO. Zmar- 

twychwstańców w Saint Mary, 
Ky., otrzymał od ks. Arcybisku- 
pa-elekta Dalbora, którego zna 

od lat wielu, list, z uwiadomie- 

niem o dacie konsekracyi i 

prośbą o modlitwy wszystkich 
ziomków, by mógł spełniać wa- 
żne swe obowiązki na chwałę 
Boga i dla pożytku wiernych. 
Donosząc o tem ks. Andrzej 
Spetz, prosi również przez łamj 
pisma naszego wszystkich Pola- 
ków w Chicago o wypełnienie 
prośby Ks. Arcybiskupa gnieź- 
nieńsko - poznańskiego. 

Ks. Edmund Dalbor był przea 
laty studentem Polskiego Kolle- 

gium w Rzymie i tamże otrzy- 

mał święcenia kapłańskie, a wła- 
śnie ks. Andrzej Spetz, bawiąc 
podówczas również w Rzymie 
asystował przy tych święceniach, 
jak również przy odprawianiu 
pierwszej Mszy świętej przez ks.'| 
Dalbora. Zawsze też ks. Dalbor 

we wdzięcznej pamięci przecho- 
wywał tak Zgromadzenie OO. 

Zmartwychwstańców jak i ich 

Kollegium Polskie w Rzymie, a 

kiedy w roku 1909 ks. Spetz ba- 
wił w Poznaniu, podejmował go 
z najserdeczniejszą polską goś-| 
cinnością. 

Klęska głodu u wy- 
brzeży Ameryki. 
W Chicago bawi od niejakiego 

czasu Ks. Biskup M. G. Yuyl- 
steke, z Curazao w'Indyach Za- 
chodnich. Jest to mała grupa 

wysp u wschodniego wybrzeża 
Wenezueli, własności holender- 

skiej, której ludność dotknięta 

jest klęską głodu i w nieopisanie 
smutneni znajduje się'położeniu. 
Od grudnia 1913 deszcz tam pra- 
wie wcale nie padał i wskutek 

tego prawie wcale nie było zbio- 
rów. Przed trzema laty już lud- 

ność tych wysp nawiedziła klęs- 
ka głodu, ale wówczas nadcho- 

dziła pomoc od Dolandyi, kraju 
macierzystego. W tym roku po- 
łożenie stało się tem rozpaczliw- 
sze, że wskutek wojny z Holan- 

dyi pomocy otrzymać niepodob- 
na. Konie musiano dawno poza- 

bijać dla braku paszy; z tegoż 

powodu innych zwierząt domo- 

wych utrzymywać nie można 

prócz kóz, a i te ledwie utrzymać 
się mogą przy życiu skubiąc liś- 
cie i bardzo mało mleka dają. Lu- 
dzie w dosłownem tego słowa 

znaczeniu, matki i dzieci, umie- 

rają z głodu. Jest też na tych 
wyspach osada trędowatych pod 
opieką czterech Sióstr, które tak- 
że już zapadły na tę chorobę. Je- 
den z dawnych Biskupów umarł 
na tę chorobę. — Ks. Biskup 
Vuylsteke stara się w Chicago 
zebrać kollektowaniem . 

* datków 

jakiś fundusz na iilżenie okrop- 
nej nędzy ewych dyecezyan ; 
mieszka u ks. T. A. O'Briena, 

proboszcza parafii N. M. P. A- 

nielskiej pnr. 4532 N. Western 

ave. 

? 

i 

5 

JEDEN 

Z NAJLEPSZYCH DARÓW PRZY- 
RODY DLA CZŁOWIEKA 

CI 
którzy rzeczywiście trzyma· 
ją się zasad wstrzemięźliwo- 
ści dobrze wiedzą, że lekko 
i rzetelnie wyrabiany Bud- 

weiser, z jęczmienia Amerykańskiego 
i Chmielu Czeskiego Saazera, przy- 

czynia się do wstrzemięźliwości aro- - 

dów. Budweiser podnieca smak i po- 
maga strawności. Zdrowie, siła i życie 
tryska w każdej szklance. Jest to «na- 
rodowy domowy napój Amerykanów. 
Sprzedaż tego piwa przewyższa mi- 
lionami butelek wszystkie inne piwa. 

Goszczących w SŁ Louis mil· 
upraszamy odwiedzić nasz za- 
kład - który obejma je 142 akry. 

ANHEUSER-BUSCH · ST LOUIS. USLA. 

DLA I\QpIŁT 

Dr. J. SHANKS 
LECZNICĘ 

aiai > ̂dzit lecjry specy 
tfn». ^^^abtie choroby i Western i?e. 

Godziny: od 10 do 18 rano·^^^^ J 

Od 2 do 8 wieoaór. 

Dobre ulokowanie 

pieniędzy 
bezpieczne, pewne, odpowie- 
dzialne, które zamienić mo- 
żna na gotówkę każdegt) cza- 
su. Przynosi 6 procent W 
sumach od $100 i wyżej. Ta- 

kie są zalety 

Naszych pierwszych 
hipotecznych złotych 

bondów. 

Postarajcie się o spis. 

TRUE BSNK^TKDST (5 
UL (AfTATMAVWatUNlO V* 

I Milwaukee i Ashland Aves. I 
Otwarte we vtwe i wfctl wiacrnw 

Potrzeby Plumbiarskie 

po cenach hartownych. 
tattm f kutwili Mik 

Ł£VWTHAL PLWBM8SUPPLYC0. 
. 
IW W. MIn Ą. M». Ihnwm <w. 

DUBELTOWE ZNACZKI PRZED POŁUDNIEM ii i « I 

Boston v paprocie 
Boston paprocie z pię- 

knem miodem liściem, 
•popóki starczą, | 
w poniedz. po... 1,V/C 

Męskie zegarki 
Mqekl· zegarki, aten» garni· 

tar, Btemdo naciąganie, gwa- 
rantowany wąrk, potbeaoe ko 
perty. epecyalnie w ten ponl·· 
działek,dopóki eUrctą 
tylko po ^f-yt 

STOŁY TANIOŚCIOWE1 
W Poniedziałek, 13-go września, 115. i 

' 

Spodnie 
Męskie spodnie, 

granatowe, czarne 
i w Innych kolo- 
raęta. wiel. 34 do 4< 
miara w pasie, re- 

guła r< sprzedawa- 
ne po 1.00, 79c 

Tytuń do palenia 
Pionier VĄ 

une. paczki do- 
brego tytoniu 1· 
paczek kostnm. 

*».pacŁ.25c 

.. Cygara 
Jim Turner, long 

filier 5o cjtfłra, 

speoyalnie w po- 
niedziałek. 10 za 

5c. albo pudełko 

Ł?.w.'.k°..50c 

Szpilki do włosów 
Nlcłumiącc sięszpil- 

kl do włosów z muszli 
dobry kolor, pudełko 
z pół tuzinem, regular 
Die 10c wartości, spe- 
cyaluie w poniedzia- 
łek tyl 5c 

Wódka 
' 

Old Kentucky 
Bourbon, 100 proof 
i egularna ceua 98c 
pełna kwartowa 
butelka / 

za 65c 

Chusteczki 
300 tuz. damek. · 

białych obrąb, chu- 
steczek, regularnie 
sprzed, po 4c, spec. 
w pooieriział. 
sztuka 

Welon ki 
Dams, jedwabne 

albo wełniane we· 

louki, 1^ jarda dłu 
git>, yt jarda ezerofcie 
obiąbiane, 50c wartoecl 
w poniedzia- ^ zr 
lek po 

Szkolne ubrania 
Chłopięce szkolne 

ubrania extra dobrze 
zrobione z dobrel je- 
siennej ma'eryi. wiel- 
kości 6 do 16 lat. — re- 
mi!. 2.95 wartości, w 

poniedziałek 1.95 

Dla Chłopców 
Chłopięce szkolne 

czapki nlbo bluzki — 

wszystkie kolory; chło 

plqce szkolne spodnie 
we wszy. wiel. w ciem- 

nych kol. łub chłopięce 
-iverall», was/.' 
wybór po 19c 

Nizkie trzewiki 
Dziewczęce i dzie- 

cięce, zapas pozo 
stałości, zrobioue z 
praw. skóry, »trwa- 
łe 1.00 i /rr%„ 
1.50 wnrt., OVC 

Drobiazgi ·· 

24 jard. Twilled 
tasiemka, 9c war- 
tość, — specjalnie 
a poniedziałkową 
sprzedaż, a 1/ 
motek. ..t72C 
Dziecięce i 

on podwiązki naj- 
lepszy lOc 
tfat., para. ..^tC 
Zapinane szpil- 

ki, wszy. wielko- 

ści, 5c wartości — 
kartka 4 1/ — 
za 1 72 C 

Niskie irzewiki 
Ostatnia wyprząta- 

j$ca sprzedaj dum»· 
liicn białych, kaawe- 
sowycb purnps, ręcz- 
nie wywracane, wyso- 
kie lub nisUie obcasy. 
1.50 do 2 00 nQr 
wart., po / / t 

: 

Hafty 
125 Uwaikvr 18 

cslowAfro ewitebaft 
na fal ba nr, takzo , 

haft na eUoicxki. | 
bardzo ładne <Jea«· 
nie warte 48c «*- 

Sm0'·.... 29c 

Hafty 
250 kawałków - 

8 w i m haftowane 
brzegi 1 uatawki — 
nowo i akrotnnede. 
aeole warte 8c ape- 
yalnie na tą aprze- 

h 5c 

Spódnice 
Pralne «podnice 

w pas dl* kobiet 
robione z garban- 
dlue, radne. honer 
comb 

' lub palm 
beacb, reg. 1.50 do- 

5C 

Fleishers wełna 
prawdziwa, do ce- 

rowania, — biała i 

czirna, epecyalnie 
na ten poniedzia- 
łek motek 
za 2/C 

Jedw&bnesuknie 
dla kobiet i dziew, 

cząt zrobione z jed 
wabnej pongee ma 
Łeryi.Hewazratklcb to 
loracb i «vielkoéciach ; 
reir. .98 i 9M ̂  
wirt., JL** O 

Spodnia Odzież 
Męskie prążko- 

we union ubrania, 

ir.g",un:ó9c 
Męs. Merino ko- 

szule i ga- in 

cie, po....4oC 
Dains. nisko wy- 

cięte koszu — 

le i gacie 
Dziecięce prąt- 

kowe uuion ubra- 

nia, runowane we 

wszystkich 
wielkoś. po 3 9c 

Materye ro Suknie - Pralne Materye 
Muśliny i płócienne rzeczy. 

u 'l; Bielonjr muślin 30 celowi, 
ITlUSllIl iniqkkieg wykończeń, pei- 
ne sztuki, 20 jd. koetuinerowł · 
j*rd .....OC 

D..L.L nu aukoie jaane i ciemne, 
rCrKalC w ekro'tioie wydruków», 
nemi deseniami, epecyalnie 
jard OL 

Wezyst. welnian-s etorm 
serie stapiane wewe/.»st. 
wielkoéciacb, 5ł celowe — 

średniej wagi, »7Q „ 
l.lWwartoéci, ec. / Zf C· 
Shepberd cbeck!·. iWcal 

szerokie na spódnice w 
pas i suknie do prx-f p. 
ula. specjalnie jd luL 
PUid kołdry wełną pod. 
szyte, cegiaste siwe i bia- 
łe — ozdobne bor- j AC 
ty para I»Ui> 
Bielone prześcieradła 

lika robione t. grubej ui - 
teryi b z szwu. wloikoicj 
72x90 Bpecyalhie 29c 

litowane poszewKi na 

poduszki. zrobione z mi k 
kiej tnateryi. wielki wy· 

bór. haftowanych |Ar 
dcHetil. po 1UL< 
Koaifortery wypełoione 

5 mitami b iwclun pokry- 
to z crcttonne matery*. 
pałac wielkości. I A 5J 
spes. po I S 
Jedwabny popita % cali 

szcroUl. wielki wybór no- 
wy ch odcieni. COr* 
jard w7L 

\V31yatKte weł. pozosta- 
łości so«tna. 54 cali szer. 

stipiaoc. rei;. 1.50 XOr 
wtyt. Jard vIDC 

UUi^wavuiuujF » u 

na suknie, fabryczne dłu· 

gośći. wezyst. 
Kolory, jard 
C'hailies na komfortery 

36 cuU s»er. kwieciste i 

l»crskic desenie; 

Prawdziwa amoskeaere 
shaker flancla. śrubo ru- 
octn podbita r. obu stron, 

li'/4c gatunek, 
Jard / 2L 
Biały madras na blueki 

dla chłopców, ubław. ga- 
tunek. fabryczne dłuuośoi 

ISSf?.^.... 12%c 
Velveteep, reszt i w wiciu wuuyuu uuuiouhwu 

i odpowiednich, długościach ttpecyalnte > 

jard : 25C 

Sprzedaż wyźymaczy z powodzi w Erie, Pa. 
984 Anchor marki wyiyaiaczy, zakupione po liedawatj powodu w Erie, Pa. 

Te wyżyaacze są wuyitkie gwarantowane m 3 i 5 lat, zwykle 
i bail bcariofs, 

rama i twarde;o drzewa, lą tylko cokolwiek xbradzooe wodą, bfdą teraz 

ty? tprzedawane po bardzo zniżonych cenack 
lat ir*rar. 10cal. rolki. ren. cena in 

3.65. s/.tuka 
.'I lat Kwar. 11 cal. rolki, re#. ccna 'l fi 

4.10. sztuka-.... 
5 lat ii war. 10 cal. rolld. rcz. cena 'l A C 

4 S5. sztuka ,·') 
5 lat arw.ir. 11 cal. rolki resr. ccna ^ *7C 

4.75, sztuka L·» i O 

Stationary tub wyżymacze 
10 colotrc rolni, rcuularna cena 4..0. 2.59 
11 calowe rolki, regularna cena 5 i. 2.79 

Pończochy 
Damskie czarne 

i ce?laste baweł- 
nicowe pończochy 
dubeltowe pięty i » 

palce, tylko x 

po .....OC 
Męskie czarne i 

ccjjlaste kolorowo 
skarp, duży wyb. 
kol. dub. pięty i 

palce, tylko 

Dziecięco ezar- 

prążkowate bezsz. 
pończochy, dubel. 
pięty i pal. wiel.6 
do 0^, reg. mm 

12^, po yc 
Męskie czarne i 

kolorowe bawełni- 
cowe skarpet., róż 
ne kolory, po 4c, 

r^3.pa:i0c 

Domowe 
Suknie 

Damskie domowe su 
knie perkalu. chara- 
bruy i gingamu Itfir· 

. nlrowaoe plecionka, 
różne mody, wszyst- 
kie wiel.. i-c- Or 
gul. 98.·, po ... Uyt 

Spódnice 
Damskie flauelo- 

« e ep idnice, brzeg 
z dziurkami do gu· 
zików, różu* pask. 
des., reg. 
6Uc, T-O w 

Dziecięce rompers 
do zabawy; dzie- 

cięce rompera i su- 

kienki, robione z 

perkalu, regular- 
nie 25c, 
po 

Potrzeby do zaprawiania 
* Mason słoiki <lo kontitur, kompletnie z cyn- 

I kmveuil purceiaAią wyłożonemi pokryw- Q^n I ·:· 

jj\ ktti»i, l pajnttnvo 3v sztuka, l,kw. mzIii k>» J2 j * 

v ) tuziuy kostumeruwi 

Binł t gum du słoików, 1 tuzin 
w paczce, tuzin śpeeyaluie ^ 
W v ÓC ( 

Tw.iwe Matufił żółte miski, garnitur 
z 8, (sprzed4\vmu»' w garniturach tylko — \ 
wielkości 7—9 —U garnitur specyal 
nie tylko 
Stołowe szklanki, lioMeshoo desenie _ 

U une. wielkości, pasowane azkło, 3 ra jC 

Formy do Sukien 
okładane, biust· tylko, 
nojvy ni del doskona- 

łej konstrukcji, stoło- 
wa pod-tawa, regular. 

poMwart::.. 1.59 
Suilow v spód i?- 

do formy uwL 

Koronko, firanki 
fabryczne pozosta- 
łości. zapas Wool- 
cu Sharu koronk. 
(irunek jedna para 
od każdego dese- 
niu. biało i «rab — 

do wyboru AQr 
para -··. 

Gum drop 
W rożnjrct tmslcacb, 

sprzedawane regularn. 
po 12c funt specjalnie 
w poniedziałek O _ 
funt OC 

Sauer kraut 
C u k i erki — Sauer 

kraut cucierki regular- 
nie eprzedatvsne taniej 
nit ISc, epecyalnle-w 
poniedziałek 
fum yc 

Zabawki 
55c ezcz^kające pies- 

ki. jeden kortumero- 
wi. sztuka I4c albo 
— lfic Kolorowe gu- 
mowe pliki pięknie de- 
korowane, jedna kos- 

tumerowi, aztu- 8c 

Walizki 
na ubrani», 24 calowe 

flore maty walizki 
w · w n^trz' podłożone 
materyn, wewnętrzne 
paeki, także ezer. rze. 
mienie w około walliz- 
ki mocny /.«mek i za- 
euwki. Te 2.60 walizki 

1-50 
. ^ ^ a > > .ł..lAAA 

Il GROSERYE 
Grandma's Borax pro- 

szek do prania, f | / - 
1 ft. paczki, ) I J* /2v- 
Ilub-no-more albo Gal- 

vaDic mydło, 10 ka 2/=»/- 
wałków, za O UL 

• Britts Best sproszkowa- 
ne ammonia. 4 pa- | Cr. 
czki, za 'I 
Banner Brand świeżo 

upalona kawa, > 4 funty 
w workach, reii. QOr· 
1.35, w poniedz. po / "t 

Knff. Breukfast Oolonir 
i basket Fired jap. iQr 
herbata, funt .«JVC 
Monarcb czysty pomido 

rowy catsup. pajn- f 
towa butelka .· lOt 
Pompeian Brand czysty 

olej z Virgin oliwek, rc?. 

50c puszki, specy- 2f|/~· 
alnie. po 0"t 
2 puszki kostumerowi. 
Quaker świeżo upalone 

paczka.... 
' ól/2C 

Washburn Gold Medal 
mąka, tarfszu niż hartow- 
na eona. ̂  beczki 1.59 
Carnation albo Pet wy- 

parowane mleko. Qr 
tuzin puszok 0"L 
Najlepszy mielony ou· 

kier z $i zkup· C^v* 
nem groseryi, ft. · O 2L 
Świeża wołowina albo 

skopowina na po- f 
trrfłrke, funt ... . IOC 
Słodko zaprawiany corn 

beef. spccyal· i 
nie. funt........ 

».» 1 ' l'I-ł-H* 

Centereut okrągły steak 
kruchy i soczy- 
sty. funt v/t/L· 

<«rl<aSe.M"°.. 00c 
Swifts Premium wędzo- 

ne szynki, małe i Aflr· 
chude, funt v"v 
Empire brisket słonina, 
funtowe kawałki, | eP 

funt UL· 
Hanorer marki kwuszo* 

na kapusta, dobrzej -, 
Uakowuna, 3 pusz. L 
Masło Moadow Hi U 

creamery. świeżo zrobio- 
ne, z ctyetej śmie-'} Q — 
tuny. funt <£VL· 
JelkeGood Luek J Q_ 

buterynia. funt.... Ixt 
Najlepszy Wisconsia 

Limburiier ser. 2 f (T-, 
ft. bricks, funt ItJL 
Deep Se a raki alboOrab 

Meat. ' 
i puszka, £\\ 

tylko ....Ul/C 
Equity Brand wyborny 

czerwony łosoś. | fi,- 
puszka IOL 
Nfcjlepsze sardyn-f A n 

ki. :i puszki, za 1 Ht 
* Graham. Oatmeal albo 
soda crackers. 3 'łC^· 
pa.czki, za XfL 
Świeżo upieczone Vanil- 

le ciastka. | 
funt IUL· 
Paris corn albo Herki- 

nu E. J. groszek f *}r 
puszka 
Nerome brand hawaj- 

skie krajoncaoana-f Or 
sy. puszka IOL· 

Scrim 
a firanki. 36 ca).. 
7. s/ewki) ozdobną, 
borta obrabiane — 
firanui r.e Stawka- 
mi lub łt calowym 
błock desenie. J3c 
wartość. C)l- 
po lit 

Dywany 
6x9 wiel kości 

w kwadraciki, Me- 
dalliou centers — 

asortowane kolo- 
ry. odpowie dnie 
do sypialni, w o- 
nledzltiłckf 7 Q 
tylko 

Aksamit, karpelj 
nVétiuit. dywaa. aa 
schód », albo do — 

przedeion. aaor.ma 
fe deeenl·, delikat- 
ne bortjr odpowjfd. 
peł. sztuki, T«gul. 
ceoa 100n»/:n- 
ponledz. puUyt 

Żer dli drobiv 
u*t dla drobiu — 

mietzanj z naj[ep. 
zboZa I ziarnek aio 
ueCiCik, 200 funt. 
koetumerowi, epe- 
cjaluie na ten po- 
ni*dxiał«k « On 
tfiOfunt.za J ,OV 

Oia Mężczyzn 
Męskie Police 

szelki 19c 
| | 

wart., po.. I 1 C 
Męskie jedwab- 

ne four in band 

krawatki, regular- 
ua 20o wartufe, spe 
cralnlc 

OC 
Męskie Pad pod- 

wiązki, regularne 

~12Kc 
Mąskie grube 

Donnet koszule do 
roboty drugi gatu- 
nek, 7e wartości 
specyalnie 
po «7VC 
Pozostałości męż 

kich miękkich ko· 
szul, wartości do 
1.50, specyalnie po 
69c, 49c 
i 29c 

Farby 
Mieszane far- t 

by, House Hołd 
brand, 27 kolo- 
rów, także bia- 
ła i czarna, — · 

specyalnie te- 

raz tylko, 
za· - 

Politur oa podło· 

S.'T.'.I.OO 

69c 

TT» 

DOKTOR A. L.ITVIN 
835 MILWAUKEE AVENUE róg EL8TON 

AVENUE 
rf.m , 

Koszt jest 
bardzo mały. 
$1 sa lecze- 
nie z medy- 
cyną włącz. 

JJCZJ CIIUUUJ 
i dzieci wlaenemi medycynami 
Zimw specjalną nvtif u we^lHI· 

ohiwntoM»· ohorobf. . 

Oodslnr olUowe: Od rmno do I wle«ior«m 

k.® d™dnU. We -«w.ruk popołudniu w,, 
łącznie lec«7 choroby kobteee. 
Telefon Mojiroo 5734. 

uawieaza pa 

cyentów we 
dnie i w nocy 
Każdego cza· 
eugdyzażąd. 

«tefo· ICoaroe North American Roofing Co. : 

Władysław Majewski, w łaś. 

1363 Dickson ul., róg Blackhawk uL 
Jeden blok u pótaoc od poUklogo banko* 

KOMTRAKTOR DEKARSKO-BLACH A R3K1 

i wykonuje wezelkie roboty na nowych 
budynkach 1 repéra. 

oye dachów, ryn deszczowych, gzymzów. stalowe tu fity 

J nakrywa dachy asfeltum papierem 1 frarel. 

Wazelka robot* Jeet rwarantcwana. 

Ofla otwarty od fodriny ? rano do ft 

m-mi 

itjucie mm J· 
i 

J 

Mie» piKOclj, bedjrti, 
nvhn wprost MqU 4o ni 

Pifoioołij p· kotu·, tar. Uf 

Pokryoia 11 kolus, |«4w. 1.71 

hkrjoimkiłiiii.tart. 1.21 
Povtekl u kojłkt, Jedv. 1.71 

Pnttl u btłki, ku·. 1 

« Inwfc, Jrtwfc. Uf 

iPuj irziNh, tante. 1JI 

- 

Hottingera Fabryka . 

Ml—M MILWAUKEE AVENUE 

imvbo· mi 

ANDRZEJ C BISEK 
adwokat 

MO BULWAKM AVKBTIJ* 


