
NOTATKI 

REPORTERA 
Na zarzuty podniesione priez dele 

gata Zjednoczenia s Józafatowa, oby w 

Leon» J. Winieckiego, że drukarnia 

Zjednoczenia się nie opłaca i że licz; 

sobie wygórowane ceny za własne dri 

ki, odpowiada „Naród Poi ski" jak na 

stępuje: 

,.Z chwilą zakwenia własnej dru 

karni, pewni panowie poczęli szukał 

dziury w calem — a poszukiwania t* 

przeo raziły się teraz przed Sejmen; 
w ta vie przeraźliwe krzyki, że aż ns 
tem miejscu trzeba szukać pomocy 1 

x łam „Narodu" wołać: ludzie upamię 

tajcie się, ludzie przestańcie, bo si»i 

żle bawicie. 

.jSłowa te przesyłamy tpecyalnlc 
pod adresem p. L. Winieckiego, którj 

o naszej drukarni próbuje zajmować 
glos aa łamach „DZIENNIKA OHI 

OAGOSKIEGO", tam woła, że dru 

karnia nasza się nie opłaca i różne wj 

prawią brewerye. Nie mamy my ni< 

przeciw temu. by p. W. miał inne oc 

naszego zdanie, s chwilą jodnak. gdj 
już do tego dochodzi, że w gazecie in 

ii ej opowiada ludziom nieprawdę * 

celach jemu tylko wiadomych — mu 

simy powiedzieć: 9TOP!!! 

.,P. Winiecki wykonywał * Zjed 
noczenia wiele druków — tysiące pła 
ciło mu Zjednoczenia za nie.... dc 

chwili utworzenia drukarni własnej 
Obecnie p. W. żadnych nie dostaje 

druków, i ma raeyę gniewać się, ale 

znów nie tak bardzo, aby az własne 

kalać gniazdo, aby, aż szukać pomoc; 
w tej niecnej robocie u innych i nie 

prawdę głosić. 
„Nie chcemy się tu rozpisywać du 

zo i długo na ten temat, bobyśmj 

może za daleko zaszli — zwracam? 

tylko interesowanym uwagę, a spe 

cyalnie p. W., że od początku istnie 

nia drukarni nadwyżka jej wynosi i 

tysięcy dolarów przeszło, co świadczy 
o dobrej gospodarce chyba najwy 

mowniej. 

„Prosimy więc grzecznie nie za 

bard krzyczeć, bo na krzyczących 

jest rada. na fałszywie świadczących 

sąd polubowny. Zresztą sprawa nie 
skończona, poezła tam, gdzie umiej? 

nią pokierować". 

Do wdrożenia śledztwa wybrano na 

Józafatowie specyalną komisyę z 

trzech Zjednoczeńców (nie-delegatów) 

którzy zbadali rachunki w drukarni 

Zjednoczenia oraz dowody w posiada- 
niu p. Winieckiego, poczem dobrowol- 

nie podpisali następujące oświadcze- 

nie: 

D. 14go września, 1915 r. 

My, poniżej podpisany Komitet 

złożony z członków To w. św. Ja- 

na «Chrzciciela, No. 1SS, Z. P. R. 

K. i wybranych przez prezesa te- 

.yoż Towarzystwa, pana Frau. Les- 
ner, do zbadania pogłoski, którą 
miał zrobić jeden z naszych człon- 
ków. Ij Z. P. R. K. traci pieniądze 
ną swej drukarni, po śctsłem zba- 
daniu rachunków z& druki w roku 

1912 i 1913 i po porównaniu ra- 

chunków z roku 1914 i 4915, Ko- 

mitet ten doszedł do przekonania, 
iż Z. P. R. płaci o wiele więcej 
za swe druki obecnie i że pogło- 
ska. która była zrobiona, okazała 

się prawdziwą podług rachunków 
i książek w ofisie Z. P. R. K. 

Podpisani:· 

Franciszek Trandel, -3·- 

August Siewert, 
Jan Tobiaaki. 

c « 

, Rabin żydowski Benjamin Kramer, 
2041 Le Moyne uL, stawał wczoraj w 

sądzie municypalnym przy Shakes- 

peare ave. 1 California ave. Areszto- 

. wano go sześć razy w trzech miesią- 

cacha, ostatnio przy W. Division ul. 1 

N. Hoyne ave. Sędzia Dennis Sulli- 

van nałożył na rabina $50 kary 1 kosz- 

ta sądowe, polecając zarazem, by pod- 
• | dano go w domu poprawy kuracja 

przeciw pijaństwu. 
' o 

" 

r << 

Pani Mary a Arendt ze Stanisławowa 

z córkłj Klarą, oraz pani Julia Arendt 

z Avondale z córkami Heleną i Jadwi- 

gą, zwiedziły zakład powiatowy w 

Ouk Forest i znalazły wszystko we 

wzorowym sanitarnym porządku. Ja- 
dło dobre i obfite. Nikt nie narzeka na 

dozorców: wszyscy są zadowoleni. 

Wyjątek stanowią ci co użalają się, 

że krewni o nich zapomnieli i nie 

. przychodzą wcale ich odwiedzać, przy 
• stacyl kolejowej w Oak Forest niektó 

rzy młodzieńcy cierpiący 'na choroby 

nieuleczalne płakali ze smutku, że na- 
' wet rodzice nie chcą do nich zajechać. 

Do Oak Forest wolno jechać z od- 

wiedzinami każdego dnia, oraz w nie- 

• dzielę popołudniu i wieczorem, panie 

Arendt jechały tramwajem linii Mil- 

• waukee ave. do Halsted ul., ulicą Hal- 

8ted do 63ciej, ulicą 63cią do Blue 

> Island, a z Blue Island koleją „Rock 

Island" do Oak Forest. Przejazd w 

jedną stronę kosztuje 18 centów. 

o O c 

Na „Town of Lakę", przy nowobu- 

dowanym domu na narożniku S. 

Marshiield ave. i W. 4*>tej ul., ośmio- 

letni Leon Milwicz spadł z huśtawki i 

złamał sobie prawe ramię niżej łok- 

cia. Zawieziono go do mieszkania ro- 

dziców pnr. 4729 Laflin ul. Leczy go 

dr. S. A. Brenza. 

rt 

Stanisław Kaboj, 13304 Avenue „K" 

Hegewżsch, oskarżony o włamanie się 

do wagonu pełnego kukurydzy na to- 

rach kolei „Chicago and Northwest- 

ern", został wczoraj uznany niewin- 

nym w south-chicagoskim sadzie mu- 

nicypalnym, gdzie urzęduje sędzia 

llugh Kearns. W obronie Kaboja sta- 

nął adw. Andrzej C. Bisek z Kantowa. 

o o c 

azescioieim iAiwai« ouuoi, ». 

Keeler ave., odniósł wczoraj popołu- 
dniu fatalne pokaleczenia gdy pociąg 

osobowy kolei „Chicago, Milwaukee 

and St. Paul" najechał na niego przy 

Dickens ave. Wyzionął ducha w czte- 

ry godziny później w szpitalu św. 

Anny. 

o o o 

Przed sędzią municypalnym Fiana- 

gan miał się wczoraj odbyć proces 

Greka Tomasza Valos, oskarżonego 

o zatrudnienie Maryl Tokarczyk, 2030 

Laramie ave. ł Katarzyny Robak; 1443 

W. Walton ul., przeszło 11 godzin 
dziennie w swej restauracyi pnr. 202 

W. Madison ul. Dziewczęta z niewia- 

domej przyczyny nie stawiły się do 

sądu, więc ua prośbę inspektora J. J. 

Lissa sędzia odłożył przesłuchy do 

poniedziałku. 
— „Mam bardzo wiele kłopotu z 

polskiemi dziewczętami" — powiada 
inspektor Liss. — „Chcę stosunki na- 

prawić i byt Im polepszyć, lecz one, 

nych, stawiają mi przsszkody. Ten 

zamiast pomagać w ukaraniu win- 

Grek Valos jest starym grzesznikiem, 
bo częeto był karany, a wciąż swoje 

robi. Gdy otrzymuje wezwanie do są- 

du, podwyższa dziewczętom płacę i 

godziny skraca, żeby one przeciwko 

niemu nie świadczyły a skoro termin 

procesu upłynie, znowu wykorzystuje 

naiwność 1 łatwowierność polskich 

dziewcząt". 

z BIURA 

METEOROLOGICZNEGO 
W c1»gu doby wczorajszej najwyż 

a za temperatura wynosiła 65 stopni,' 

najniższa 46 stopni. Normalna tempe- 

ratura w tym dniu wynosi 63 stopni; 

nadwyżka temperatury w tym 
roku 

327 stopni. 

Wschód słońca o godz. 5 min. 37 

rano. I 
Zachód słońca o godz. 5 min. 

' 48 

wieczorem. 

Dzisiejsza temperatura. 

Godzina*...7 rano.--.53 stopnwjżo] zeral 

•i · · ·. 8 rano · · · · 56 *t 

••••9 nno — 60 „ „ „ 

...10 rano — 63 * „ 

Pięknie dziś wieczorem i prawdo- 

podobnie jutro. Wzmagająca się tem- 

peratura. Łagodny świeży wiatp po- 

łudniowy. 

Panny Robak i Tokarczyk mają 

stawić się do eędu w poniedziałek, 

27%o września, o godz. 9:30 rano, 
d<o 

ratusza przy ulicach Randolph, La 

«Salle i Washington, numer aali sądo- 

wej sw. 

« 0 0 

Policja ze South Chicago 1 Grand 

Crossing poszukuje Antoniego Blocha, 

podejrzanego o współudział w zamor- 

dowaniu szynkarza Stefana Zborela, 

9301 Vaughan ave. y' 
o o 

Handlarz żydowski Benjamin Kap- 

łan, 1120 N. Ashland ave., skazany zo- 

stał przez sfdziego Flanagana na za- 

płacenie $5 kary 1 kosztów sadowych 

ponieważ zatrudniał polskiego chło- 

paka Stanisława Dechmana, lat 14, 

1611 Haddon ave., od godz. 11:00 w 

nocy od godz. 8:00 zrana, a prawo sta- 

nowe opiewa, że chłopców niżej lat 

16 wolno zatrudniać nie więcej jak 8 

godzin dziennie 1 tylko pomiędzy 7mą 
zrana a 7tną. wieczorem. Kaplan'a dał 

aresztować inspektor polski Józef J· 

I Liss. 

•Na „Town of Lakę" — na polu przy 

W. 43ciej uL, pomiędzy Marebfield 

ave. a Paulina ulicą — koń kopnął w 

prawy bok ośmioletniego Adama Wil- 

czaka, 4321 S. Paulina ul. Malec ma 

dwa żebra złamane, prawe ramię po- 

kaleczone i prawe płuco nltruszone. 

Zawezwano dra Sylwestra Brenzę, 

który kazał odesłać chłopczyka do 

szpitala „German Evangelical Deaco- 

ness" przy W. 54. place i S. Morgan ul. 

a a o 

Parafia św. Michała Arch. w South 

Chicago zaciągnęła pożyczkę w sumie 

$110,000 od korporacyi asekuracyjnej 

„Northwestern Mutual Life Insurance 

Co." na realność przy Brandon ave., 

83ciej ul. i Bond ave., rozmiaru 223x 

stóp, na dziesięć lat, po procent. 

NOTATKI 
OSOBISTE I TOWARZYSKIE 

=sJi 

"Osada Zjednoczenia Pol. Rz. Kat z 

Młodziankowa urządza pierwszy bal w 

niedzielę, 26go września, w sali Zjed- 
noczenia przy Milwaukee ave. i Au- 

gusta ul. Początek o godz. 4:00 popo- 
łudniu. 

# 

Dzisiaj, o godzinie 4:00 popołudniu, 
v.· Kościele Niep. Serca Maryi w Irving 

Park, odbędzie się ślub p. Maryl Pa 

telskiej. córki państwa Walentego i 

Maryi Patelekich, z p. Gwidonem J. 

Jahns z Trójcowa. 
Ślubu udzieli O. H. Moeller, S. J., z 

parafii Najśw. Rodziny. 

Drużbować będą: — p. Agnieezka 

Patelska. siostra pani młodej, z pa- 

nem M. Jahns, bratem pana młodego. 

Damą honorową będzie panna Helena 

A. Warszewska z Trójcowa. 

Gody weselne mają odbyć się w do- 

mu rodziców pani młodej, pnr. 3747 

N. Albany ave., w ścisłem kółku fa 

milijnem. 
Pani Franciszka Okoń. żona urzęd- 

Ł^elcarstwa 

•J}5c Durand» 
herbata 
S5c Wbite piue « 

A tar I nC 
1.00 Ser er as bitter 012 c 
50c Auchor pain 
expeller 

1ÓC 

3tc 
^ g'lSMjWAWKiEC Avis. 
4M OC IS40 225?° U£59 NJBjuuna. st. 

Specyalnie 
Szeroka o/.(lotnia I gład 
ka watążka do włosów, war- 
tości do 20c, epecyal- q 
uie ua sprzedaż po.... VC 
Dziecięce skórzane 

portmonetki z łańcusz-** 
kiem specyalnie po...."C 

f 

J S 

d 

( 

v 

7 

l 

Odzież Spodnia 
Męska grubo ruuowana odzież 
spodni·, koszule i gacie, wszy " 
elkie wielkości, specjalnie po ̂ VC 
Męska wełuiaua prażkowaua 
odiież spodnia, siwa i ceglasta, wszy- 
stkie wielkości, 1.25 wartości, | 
epecyaloie po . H| 
Chłopięce union garnitury — 

ronowane, dobrze irobione, 
specjalnie Da sprzedaż, po..^fVC 

Materye na Suknie 
42 calowe jedwabne i wełnią· 
ue popliny, wszystkie odcle· / 
nie. 1.25 wartości, po OVC 
54 cało. czysto wełniane serże 
zstąpiane i skrapiane, wszyst·—^ 
kie odcienie, 1.00 wart., po—/ VC 
22 cal. welwetyna, wszy.«r| 
odcienie, najlepszy gatunek, / VC 
Jedwab, crepe de ehenenn 
wszyst. odcienie, 1.29 wart. poVCfrC 

Specyalne Taniości 
Podwójnej szer. perkale, g»l 
jasne i ciem. kolory, 10c war.^lC 
Męskie 25c szelki, do- j j 
bra guma 1 1 C 
Outing tlanela, jasne j/ 
kolory, dobry gatunek 4/2C 
Męskie potnlkowe surduty, era- f 4 Q 
Iowy kołnierz. m»rooa i siwe. po... l.T'V 

3 calowa Elderdown flmnela 4 AU- 
aa suknie. 18c wartoé<S. Jard łU zL 

KOŁDRY 

11-14 wełnę wykon, kołdry 
siwe tylko, 2.00 war- qq 
tości, tylko | iv 

Masona słoje do owoców 
Spe^yalnie pąjntowe 1/ 
3c, kwanowe ó/2 C 
Pokrywki do wszystkich j r 
wielkości, tuzin 1 

SZALE 

Damskie angora wełniane 

szale, ozdobne i gładkie QQn 
kolory, 50c wart po — Ovu 

Trzewiki 
Damskie nowe jesienne trzewiki — 

lakierowane, matowe i czarne aksamitne, 
suki»one i skórzane wierzchy, zapinane i 

.szuuruwaoe style, wielkości do 8, j Af\ 
specyalnie ua sprzedaż, po | ,4"V 

Damskie czarne skórzane jn- 
lletki. lakierownny kiiu, trwałe po- 

deszwy, wszystkie wielkości 
doi, 1.50 wurtosci, po ... 0>^C 
Dziecięce lakierowane zapi- 
nane trzewiki, ręcznie wywracane, 
wszystkie wielkości, 1.50 - 

jwariości, epecyalnie po../VC 

Taniości na damską gotową odzież 
Damskie ubrania i surduty, gładkie ma· 
terye i mieszanki, wszystkie wie!- QQ 
kości, wartości do 15.00 po — ·4·0 
Czysto wełniane serżowe. granatowe i 

czarne suknie w pas, wszystkie wielkości u· 

piększone wielkimi guzikami, 2.50 ICC 
wartość, specyalnie, | .00 
Wyprzątnięcie bluzek, crepe de chi ne, z 

chińskiego jedwabiu, voile i flanelowe, naj- 
nowsze style, haftowane i gładkie, 7Kp 
specyalnie po I O w 

Kaci· domMtl« ** rdj 
kl. nowy towar. pu***·. 
Sol. · funtowy worek 

ManbalU Naptha m y - 

kawałw ta...... 

XaJL mielony cukier 
10 /UIHÓW IKWC fUDt ..···· 

Jaj». «ybnuM. tualu 
Ctra* o' wheel. « 

~ 

Mul protMk do 
:)·«, aaws/.f Sc. Winzliu — 

rfct. niifłiRl·· feoi 

orauumas -. uu 

scoro wania, wielka | /i 
pactka specjalnie za | UC 
Kartofle WUconsin 

wczesne Ohios, pk | -j 
specyaluie za | %/ 
Kio kav*. *wle*o up· f At-r 
looa. funt — - .*·! v 2 v 
Sn Ulem cUsup włwifci· 1 Ar 
Ittr. make Ivv 

Mięso 
Sadło fant lOc 

Cł«Ifcia» na potrawkę 

jSr^HEj2%c, 
>wl·*· elekane ni^'0J2^ 
Wyborny chuck na 1 Ałi*r 
pieczeń * **' 

Cor b*«f oó wl*r KO*ic 

Likiery 
1.S but. Old gucken- f*Ar 
heimer żytniówk».i<wart 
Kalif- port wino. gralon ...R4c 
•I but. P«nt»ylvanl» C|r 
ż' iniówki pełna kw<>ria. .t?lw 
Wyborny Oopp^1 Gertrolde 
kimmel. kwartowa butel" 

1-10 bat. Our l'nlon Kentucky 
wódki, pełurt kwarta 59c 
Molowe piwo, 4 tuziny 65c 

Flouncings i hafty 
18 calowe oriental ilouncing, 

białe i kremowego koloru, nowo 
i piękne desenie, regularny 50c 
gatunek, jard 
po Lo C 
Swiss haft na kanty i wstaw- 

ki, piękne nowe desenie, regu- 
larny 10c gatunek, jard 
po 7c 

Podwójne znaczki przed południem. Przybory do ubioru 
Damskie skórzane torebki, c 

2 wyekwipowaniaml, regularne 
85o wartości, speoyalnie w tej 
wielkiej sprzedaiy 

^Damskie jedwabne szarfy, — 
wszystkie kolory, regularne 1.50 
wartości, spocyalnie satu-^ 
ka yyC 

Komfortery albo Pościel do Pierza Robiona na Zamó- 

wienie Darmo Jeżeli Podczas Naszej Sprzedaży Poście- 

li Kupicie Tutaj Potrzebną do tego Materyę. 
Komfjrtery neeaolt&r. 
114 watą, pełne f AC 
wlelk. e/tuku [.UJ 

Komfarlery 
cretone mate· f 
ryi, eztoka....l.OV 

Komfortem K2£: 
lorowej eilko. ") -JQ 
lin·, sztuka .A«ł)V 

Poduszki afs 
ezewka, pełne " 
wielkości, po., .i 

Kołdr» „ĄB| 
dci 2,50, pars.. I, 

Kołdry SS».; 
te, iniąk. wy. | 
kończenie paraf, 

Kołdry »%"; 
te do 6.50, pa- ^ 
KołdryCiTi 
pełne wielko- 
ici, para.. 
Muślin 
malonr, lĄ4c ^ 
patunek, jard / 

Sheeting jjyj 
ezer., 80c gat. jd. 1 

Prześcieradła £ 
be/ezewkowe, f 
05c Hart., «złu. I 

Prześcieradła KJ; 
bione z grub. - 

muślinu. po,,^OL> 
Poszewki do' 
ezek wiel. 45x| f1 
86,30c W. Bztn.i I'*C 

Kołdry 
głe narożniki f 1 i 
sztuka l.Ou 

Kołdry gft?TŁ£ 
wne do nich ̂  AA 
kompresy ,,· 
Diana "Dit· dn P°* 
rierze ścieli A./ir 
y5c wart. funtUUL 

Malerya ni Wsypy 

Col. miting "'· 
xflO, 2 ft. rolki4"C 
o.ł z auetral. wełny 
Dd> do wyściełania 
komforterw 
wlel. 290 1.75 

Sprzedaż szaro emaliowanych naczyń 
4 kwart, kryte brytfanny. 

pokrywa szczelnie zamykana 
waite 4óc. epecyal· icr 
nie 

12 calowe niemieckie cedzidła z rączka. 

/? S-.^.lSc 
/ / RrrtfAnnf I;· 

wiglKOŚoi, war.e 25c. po 15c, 5 Vw. | f)/* 
wielkości 30o wartości. i>o 1 "C 
NlelutowHoe miski, pierwszego gatun- 

ku towar. 14 kw&r. 
wielk.. 4 w a rt n· tt j* 
ści. po *3c, 10 kw. !1 ' JfT 
wie!.. warte 40c. po \ 
19c, 8 kw. | -j V. J 
w., war. 33c. IOC 
\ w., u _;a itn\ 

No 1 lub No 3bla»zankido I 
oh łeba ( 

i kwart, herbatniki v 

4 do 6 kwart. brytwaDoy/ 
do budyngu \ 

10 cel. em. rondelki z pok I 
10calowe patelple 

' 

zupy, wtel... 
14 calowe łyż-^ 

ki 

10 calowe blioby 
1 

do ciast 

0· 

«ytMru 

5c 

USTA 1 NIA WiariUŁlMi, 

Wyżymaczy do bielizny 
7. Krl> Pa ml«wg. Hoir tych wy- 

zymmciy Jęgt oyranlotona dopóki 

»tarc«ą 

10 calowe wyżymacie, drewniane 
oprawy epeoyaloie i Hfi 
tylko... : I.yO 

11 calowe wyżymacze dre- ̂  IQ 
wołane oprawy v i·^/ 

3-litila gwara·, z każdym wyżyauczata. 

Aksamitne lub Axminster dywany 
0x11 aksamitne dywany z szew- Grube Aim'nster dywany, 

kami, kwieoiste 1 médaillon de- wiel. . różne kwieciste, 
senie, różne kolory, bardzo dobre médaillon i allover desenie, 
wartości, speovaloa 1 A Q wielki wybór najroz- | nO 
cena na czwarte li maitszych modeli.... [."O 

DRAPERYE 
Mosiężne rozciągające «ię drążki do firanek 

posrebrzane końce, rozciągają się oct 27~do54 

cali, z hakami i śrubami, apecyalnie r· 

ua czwartek Q 
Ubławat. madras na draperye i 

firanki. 32 do 36 cali szeroki, kan- 
ty z pieurnt bor.$ i wzorzyste ceo 
tro. złotawo brunatne, zielone, 

czerwone i błękitne | 0*.>r 
specyalnie jard 

Papugi 
' Mexyk ańskie 

z iółtemi głowa 
mi papugi, cał- 
kiem oswojone, 
ręcznie hodowa- 
ne, ostami trans 

port w tym roku 

dopóki starczą, 
specyalnie na 

ST4.98 

Asort. zapas cablenet l Not 
tinnhim koronkowych fira- 
nek. 2\i do 3 jardy dłubie: bia 
le, ivory i naturalnego koloru 
dobrze śoiesowane f 'Q 
kanty, 3.00 war. para. 1 

Drogorye 
25c Rai Hepateca 15c 
25c Sloans linim^-nt 14c 

1.00 Duffy's malt />Oi~ 
wódka OyC 

•J.V: najlepszego Kttunku 
wełniane K^bki, 12c 
15e gumowe ir%bki fle 

18o FrancusKie wełn. puffs 
do pudru. w sanitar- | _ 

nych kopertach I "L· 
26c importowane szczotki 

do zębów, dobre | |-, 
wartości, po 
Craddocks błękitne A 

mydło 4'SC 

SPECYALNOŚCI 
Kuchenni szala 
wykończona in* dwa ezklmne panele 
dwie małe *zuf lady i dubeltowe drzwiczki 
u dołu z dwoma polkami, 8 et. tt cali ezer, 
et. i 8 cali wysokości, 

po 

Parlorowy garnitur ^ffiSASS 
L/\n/ł « no tnoknfi 

9.45 

NA MEBLACH 
Krasli do Jadalni S.'XT'J 
rr. z maarwnej dębiny wykończenie 
złotawe albo dvuine, czarna albo bru- 
natna hiszpańska sk^ra jak rycina 
i inne etyle, wartość2.45. | QC 
specyalnie ·VJi7 

stoli do jadalni 
albo złotawo, piąkne otvle, 
drewniane panel* albo polatro· 
wane tyły prawdziwą sk6rr al. 
bo tapeetry, tylko jeden garni, 
tur jednego stylu, waroeci do 

iKSZ 26.75 
za gotówką lub na epłaty 

Mas7wnv kredens ° *5' 

\ 
lia podstar 
wij, robio- 
ne z masy- 
wnej dębi- 
ny, złota- 
we wykończenie. 9 calowy 
niedestał. 45calowy wierzch, 
piękni»» wykończona krawędź 
rozciwa się do «tóp. — epe- 
cyalme 10.95 

ny kr&DS dobrze wykończony z bardzo 
dobrej masywnej dębiny ma francuskie 
lustro, drewniane antaby. piękne ozdoby, 
specyalnie na tą uiąlką czwartkowa rze 

g 17.95 

Masywne szafy na garderobą deso drzewa, — I I 
złotawe wykończenie. — pięknie odrobiony 
wierzch, piękna ruma. drewniane płyciny, 3dol- 
ne szuflady, 3 siopy l 2 cale szerokie, f CA 
7st6pińcalł wyeokle. wart· 15.75, po 

dewel fold piece 
linę, duże pojedyńcze, robione z do- 

brej stali centra wyłożone asbestos 

masą zwieszające drzwiczki, — dob- 
rze pieką, regularnie sprzedawane po 
2.50, specjalnie na tę wielką sprze- 

£: 1.45 

stalowe płyty ^ 
g/izu o 3 palnikach, gru- 
by g*lwanizow. wierzch, 
szuflada u dołn wykoń- 
czeniu złotawe, 1.6i war- 
tość, — epecyaluie teraz 
tylko 
za 1.15 

SPRZEDAŻ DOBRYCH GROSERYI Z LICYTACYI 

Świeży i czysty zapas po śmiesznie niskich cenach- 

Kawa funt I5c 
2T)00 funtów Santos 

peaberry k»wy,| 
funt ltFW 

Mydło kaw. l?c 
14000 kaw. czystego 

toaletowego J ^ 

mydła. kaw. zal 4W 

6roszek puszka 6^c 
5300 puszek wczesne 

go czerwców. 

groszku, pusz.U 4L* 

Cukier ft. 5^c 
400,000 funtów najle- 

pszego cukru. JTl/ .. 

funt.... £5/2C 

Catsup. — 5000 butelek 
SutłaysiUe nujleinf / u tf o 

pomidorowego V^ 
catsupu, buteihn C7 *<w 

150·) puszek Sea Lioc 
sardynek, pusz- 2-2'c 

M becz. Go!d Medal 
maki. specyatnie | Ctt 
^beczki I.iJO 

5000 puszek wyparowa- 
nego młeKa. {? 
puszka 

" 
***' 

4550 paczek. Uirck' Jerry 
orat. paczka 

twou paczeK ·ukuiu 

mjjki na ciasta. A^eiC 
puc/.ka 

" 

4500 p. Red Cross/V 
spaghetti, paczua U 21 

1300 paczpu Grandma's 
prosznu do prania, 10-Wr 
paczka 

1 2C 
1500 acz. Briets. prosz- 

kowhuPj amraonii. 
paczka 
36X)kaw. Palmolivc toa- 

leto weiro mydła 
Uiwnłek "t· 

1500 ft niekol. ia-^Q,, 
pod. heibaty, funt ju s 

) / l'ua^un, ł»iugt tu» 

«uiati anaaas w. specval- 
lie puszka 2'Ac 
($250 funt. słodkich kali- 
ornijskich śli- C l/L ~ 
. funt v/2t 
2300 funtów smacztjvch 

°urell:.Ium. 10c 
25 X) paczek Red Cross 

S^.^.Hc 
;i000 puszek 5 o'clock 

dynck 

ST* 6%c 
S800 funtów świeżo pie- 

czonych prtait. jL·- 
funt 

.*1300 — !ś becz. New Cen 
tury mąki. !i be- 75c 
. puszek proszuu do 

noży. puszka 2c 
4700 puszka czerwonych 

dojrzałych potni- /L i^r 
dorów. pm/.ka U 2L 

Świeże sadło, specyaluie ai/. 
1'unt V/2 C 

i irtli— I Smaczni brtakfuet 
JiaOłUittWB\*W»ł *-» ·· m 

Creamery, fuut JLzr 
Edelweiss brand j > \ 

smalec, fant 1 UC 
Świeża ikopowina i woło- 

wina, na potraw- 4 « «/ 
kę. funt 13/łC 
Hully brand wędzone ezyn 

^r.cyi,n'·.. 14 Xc 
Kapusta, twarde ^1/ 

główki po. :„^^ JL72 C 

jeraskwi^^ 
( owoo ( zaprawiania H{\r ) 
s i konserw, buszol \ 

słonina spccyalnle f f\I/n 
funt 
Słodko zaprawiane QK-* 

żeberka, funt 
Jabłka. Romo Piffłns. doe- 

konałedo gotowania 
l do jedrenla, pk *"v 

Kartofle 
Minnesot» Reds. 1 huszel 

kostumerowi. bu. f ~ 
53«. pk ITW 

Likiery 
Old Taylor wódka, butel. w 

bondr.te, butelka | C 

79c, albo 2 za .. 

Erlanger ciemne pl ko, 2 tu- 
ilny butelek :.75c 

ika „Koyal Life Ins. Co." wyjechała 

a 2-tygodniowe wakacye do St. 

ouis, Mo., w towarzystwie teściowej, 

ani Moniki Okoń. 
O O 

Od dzisiaj za tydzień, dnia 29go 

rześnia. klub pod uazw$ „Cornell S. 

A." do którego należy sama polska 

iłodzież, urządza zabawę taneczna 
w 

owej sali Zjednoczenia, narożnik Mil- 

waukee ave. i Augusta ulicy. 

Początek o godzinie 7:30 wieczo- 

em. Muzyki dostarczy orkiestra p. 

layera. 
« 

Tow. Młodzieńców św. Kazimierza 

królewicza, istniejące przeszło 28 lat 

amodzieinie na Stanisławowie, urzą- 

za losowanie w połączeniu z biesiadą 
„Smoker") w sobotę wieczorem, 25. 

trześnia, w sali Klubu Kościuszki. 

O Q O 

Tow. Polek św. Barbary, Nr. 33ci 

!. P. R. K., na Wojciec_owie, urządza 
al w niedzielę, 14go listopada, w sali 

Jiałego Orła, 1618-20 W. 17ta ul. 

Do domu pp. Tadeusza i Felixy (z 

>suchów) Nowaków, pnr. 1643 W. 

20tej ul., zawitał bociek i przyniósł im 

w podarunku piękną córę. Matką i 

dzieckiem opiekuje się dr. Fr. Pokor- 

ny. Uradowany ojciec należy do Chó- 

ru .męskiego na Trójcowie. 
o a 

Po przebudowaniu frontu kamieni- 

cy przy ulicach Blackhawk i Cleaver, 

odrestaurowaniu całego lokalu i spro- 

wadzeniu nowych urządzeń i mebli, 

obyw. Wincenty Ćwikliński ma teraz 

najładniejszą aptekę na Stanisławo- 

wie. Po Wiktorze Bardońskim jest on 

najstarszym aptekarzem w tej okoli- 

cy. 

O Q » 

Y> ai/DV/itlC I» . uviku »» 

odbył się dzisiaj przedpołudniem ślub 

panny Jadwigi Czyżewskiej, córki pP. 
Franciszka i Walery! Czyżewskich, 

2936 N. Lawndale ave., z panem Ka- 

rolem Koschnikiem, synem pp. Ale· 

xandra i Katarzyna Koschników, 2922 

N. Hamlin ave. 

Drużbowali: — panna Marya Czaj- 

ka, kuzynka pani młodej, z panem 

Henrykiem Czyżewskim; panna Te- 

resa Janko weka, kuzynka p. młodego, 

z panem Edwardem Kłodzińskim 
1 

panna Marya Knitter, kuzynka p. mło- 

dej, z panem Eleugluszem Oswaldo- 

wskim; druhny honorowy była panna 

Anna Czyżewska, siostra p. młodej. 

Gody weselne odbywają się w sali 

Narklewlcza w Avondale. Potrawy 

przyrządził kuchmistrz polski W. Fle· 
ron. 

O C O 

W dzielnicy „Brighton Park", w pa- 
rafii V śś. Braci - Polaków Męczennl- 

kw, powstała nowa grupa Zjednoczę 

nia, a mianowicie Towarzystwo Wazy 

etkicb świętych, Nr. 902. Przysięgę o- 

debral X. proboszcz J6zef H. Kruszka. 

Zarzęd Towarzystwa Jest następu- 

jący: — Józef Jankowski, prezes; 

Jan Bercińskl, wiceprezes; Jan Rolla, 

sekr. fin.; Fran. Skowroński, sekr. 

prot.; Stau. Kloczkowski, kasyer; Do- 

minik Fetter, Józef Mikołajczak i Jan 

Klockowski — opiekunowie kaey; K. 

Hojnacki, marsz. I.; Adam Czeszewakj 

marsz. II.; Andrzej Guzik, odźwierny. 

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutną wiado- 

mość, iż najukochańszy mąż mój 
ś. p. 

Wojciech Rzekiecki 
członek Towarzystwa św. Kazimierza Król., Towarzystwa Muzyczno- 

Literaekiego imienia Leona XIII, James G. Blaine Council, No. 
1077 

N. U., i innych, po długiej i ciężkiej chorobie, pożegnał się z tym 
światem, opatrzony św. Sakramentami, dnia 21-go września, 

1915 r., 

o godzinie 9:15 rano. przeżywszy 31 lat i 6 miesięcy. 

Pogrzeb odbędzie się w piątek, dnia 24-sro września, o godzinie 
10-tej rano, z domu żałoby, pod nr. 3040 N. Central 

Park Avenue, do 

kościoła św. Stanisławą Kostki, a stamtąd na cmentarz świętego 
Wojciecha. » 

Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krewnych i zna- 

jomych, w ciężkim żalu pogrążeni: 
Aotouiua z Rudnickich,żona: Marvanna Rzekieeka, matka: 

Jadwiga Majewska, siostra: Roeh, brat; Jó/efa Rudnicka, 
teściowa: AVoiciech Majewski. Władysław l>olatowsiii, Wła- 

dysław Linowi»cki, szwagrowie: Marla Dolatuwsk-i, Anna 
Iiliiowierka, Maryanna i Wanda Rudnickie, szwagierki. 

Pogrzebem zajmuje się P. Wiśniewski. 
· 

.:k i.' Pogrzeb automobilami. 

W chłodny 
jesienny 
dzień 

Niektórzy ludzie przyszykują wielki ogrzewacz (Furnace) 
— wtenczas trzęsą 

jię i muszą czekać godzinę i więcej, gdy tymczasem ten wspomniany „furnaoe" . 

zje za dwa dolary węgli 1 strawi dziesięć razy więcej czasu na wydanie go- 

rączki jaka jest potrzebna. 

Znów inni ludzie — mądrzy i oszczędni — każą temu wielkiemu ogrzewa- 
jzowi spać dalej i obejdą się z Małym Gazowym Ogrzewaczem dopóki 
rzeczywista zima nie nastąpi. Proste pociągnięcie sznureczka zrobi w gazo* 

«rym ogrzewaczu ogień albo zgasi go — i potrwa tylko kilka minut a najwil* 
jotniejezy pokój jest dostatecznie ogrzanym z kosztem kilku centów zamiast 

lolarów. 

Małe gazowe ogrzewacze są ide- 

alnymi dla ogrzewania w jesieni. 
•\ f é 

ł 

Najnowsze modele, od $4.50 do $15.00 — na miesięczne spłaty jeśli potrzeba — 

ve wszystkich naszych składach filialnych albo w naszym wielkim składzie 

r śródmieściu 

The Peoples Gas Liglit & Coke Co. 
Peoples (mh Building Telefon Wabaeb 6000 

iv : SB · JsM , 

... , \ * r 


