
Z Trójcowa. ! 
Kółko Literackie rozpoczyna swój 

czternasty sezon występów literackich 

w niedzielę, d. 3-go października, w 

sali szkolnej, począwszy o godz. 4tej 

popołudniu. 
Program na pierwszy występ jest 

następujący: 
1. Orkiestra — Kółko Filaretów. 

2. Śpiew — a. „W górach" (Ziar- 
no). 

b. „Pieśń pożegnalna" — A. Mał- 
łek — wykona Chór Panien Królo- 

wej Jadwigi. 

3. Przemowa — prezes p. Edmund 

S. Meller. 

4. Duet — fortepian — pna E. Pi- 

litowska i pna S. Sokołowska. 

5. Deklamacya — pna W. Kwiat- 

kowska. 

6. Śpiew (solo sopran) — „Kwia- 

ty" — pna Cecylia Glon. 

7. Mowa — X. K. Sztuczko. 

8. Muzyczne Trio — pna E. Mora- 

czewska. pna K. Polcyn, pna H. Ru- 

pińska. 
9. Komedya „Nasze Bziki". 

— OSOBY — 

P. Mirski p. St. Uchacz. 

Nadzia, jego córka pna A. Nowa- 

kowska. 

P. Dziubkiewiez p. M. Kwiatkowski. 

P. Tęczokoloski p. St. Pluciński. 

Idzi Pazur Idealski. p. B. Czuwara. 

Atanazy Koszonko p. Józef Ziółko- 

wski. 

Gertruda (ochmietrzyni), pna A. 

Jakow..nis. 

Szeliński. doktór p. Stan. Mołski. 

+ 

Drugi występ w niedzielę, d. 17-go 

października 1915 r. 

ODEZWA. I 
Do -wszystkich chórów parafi- 

alnych i narodowych o wysłanie 
swego reprezentanta i dyrygen- 

ta dnia 3-go października, o go- 
dzinie 4-tej popołudniu do sali 

Związku Polek, dla omówienia 

dalszych spraw wzięcia udziału 

ze wspólnym numerem w kon- 

cercie mistrza I. Paderewskiego 
w Chicago. 
W porozumieniu z komitetem 

centralnym ratunkowym : 

A· J. Kwasigroch, 
Br. Szczepankowski. 

I Kazimierzowa 
Obywatele, chcący otrzymać 

informacve do wyciągnięcia dru- 

gich obywatelskich papierów, 

mogą się zgłosić w sobotę wie- 
czór o godzinie 7:30 do sali J. 
Łuczaka, 3028 W. 22-ga ulica, 

gdyż Klub Polsko - republikań- 
ski 12-tej Wardy otwiera w dniu 

dzisiejszym wykłady, którymi 
zajmą się Józef Górecki, Włady- 
sław Susmarski i Jan Tenero— 

wicz. 

Regularne posiedzenia od- 

bywają się w trzeci wtorek każ- 

dego miesiąca. 
Uprasza się o liczne zebranie. 

Jan Drzewickit sekr. fin., 

2227 S. Albany ave. 

Adwokat Kazimierz H. Kordo- 

wski zawiadamia wszsytkim 
przyjaciołom i klientom, iż 

przeprowadził swoją kancelaryę 
z pod numeru 3001 X. Central 

Park ave. Avondale — do po- 

koju 1518 Ashland Błock, 155 N. 

Clark st. Numer Telefonu Cen- 

tral 245. Praktykuje we wszyst- 
kich sądach — dokumenta pra- 

wne starannie przygotowuje i 

przegląda abstrakty. , 

ADAM DIDUR. 

Wystąpi w operze L'Amore dei Trere. 

MILI GOŚCIE. 
„Pan . — córka moja Ewa" — i ceremonia przedstawin krót- 

ko skończona. 

„Niech pan tylko nie mówi do mnie po angielsku, ale po pol- 

sku, ho choć niestety urodziłam się we Włoszech i chociaż matka 

moja jest pochodzenia mexykanskiego, ale uważam się za Polkę, 

polskie otrzymałam wykształcenie i wychowanie i z Polakami in- 

nym językiem nigdybym nie chciała mówić." 
— „Brawo i racya najzupełniejsza — będziemy rozmawiać 

tylko po polsku." 
W ten sposób po przywitaniu się z panem Adamem Didurem, 

rozpoczęła się wczoraj nasza miła pogawędka. 
Znany ten polski artysta śpiewak przybył do Chicago, by we 

środę w następnym tygodniu wraz z panną Ewą wystąpić w tea- 

trze ..Auditorium" w operze L'Amore dei Trere. 

Zapoznaliśmy z nim naszych Czytelników już przed trzema 

laty, gdy bawił tu również na występach gościnnych. Zamieszcza- 

my w dzisiejszym numerze jego fotografię, w poniedziałkowym 
zaś podamy podobiznę młodziuchnej i miluchnej panny Ewy. któ- 

ra — choć po całej Europie, a obecnie i Ameryce podróżuje, obra- 

cając się ustawicznie wśród cudzoziemców i choć z Mexykanki 
zrodzona, tak ślicznie po polsku czuje. 

Pana Didura zaskoczyła wojna w Londynie, gdzie bawił na 

gościnnych występach. Po wielu bardzo trudach, gdyż jest podda- 
nym austryackini, udało mu się z rodziną przedostać do Ameryki. 
Żona jego z resztą dzieci bawi obecnie w San Francisco. Artysta 
nasz parę miesięcy przebywał w Stanie Maine, gdzie mieszkał ra- 

zem z W ładkiem Cyganiewiczem. Zbyszko starszy podróżował w 
chwili wybuchu wojny po Rosyi, a że i on ma wątpliwe szczęście 
zaliczać się do pocztu obywateli austryackich, więc go internowa- 

no. Niezbyt wprawdzie ta niewola jest ciężka, gdyż jeździ sobie po 
Rosyi i nawet występuje, dala mu się jednak we znaki i pragnąłby 
z niej się wydostać i przyjechać do Ameryki. Stara mu się w tem 

przez swoje stosunki dopomódz i p. Didur, wraz z p. Anną Pawio- 

wą, ale trudności są tak wielkie, że trudno je będzie prawdopodo- 
bnie przezwyciężyć. 

Gawędziliśmy o tem i o owem. nic więc dziwnego, że rozmo- 

wa nasza zeszła na temat Polski i tych kataklizmów, oraz nie- 

szczęść. przez jakie obecnie przechodzi. Artysta nasz z wielkiem 

uznaniem wyrażał się o akcyi ratunkowej Paderewskiego, a że Oj- 
czyzna i jej sieroty również jego sercu są drogie, więc chętnie 
ofiarował się wraz z córką dać koncert na rzecz ofiar wojny. Myśl 
znakomita! — Sprawę wzięła natychmiast w swe ręce P. R. X. i 

prawdopodobnie z końcem października będziemy mieć na Polo- 

Zapamiętaj To Sobie. 
Przez OSZCZĘDNOSC i przez ROZTROPNOŚĆ dojdziemy 
do majątku, a przez to samo do szczęścia, bo zabezpieczymy 

się przed nędzą. 

OSZCZĘDNOŚĆ — to znaczy nie wydawać i nie trwonić pie- 
niędzy niepotrzebnie i lekkomyślnie. » 

ROZTROPNOŚĆ — to znaczy nie ukrywać pieniędzy w do- 
mu, gdzie może je zniszczyć ogień lub ukraść złodziej, lecz zło- 

żyć je w miejscu bezpiecznem. 

OSZCZĘDZAJ STALE chociażby tylko małą część swego 
zarobku. Zaoszczędzone pieniądze składaj w miejscu gdzie 
ich nie dosięgnie ogień i gdzie dostępu nie ma złodziej-składaj 
je w miejscu gdzie będą zupełnie bezpiecznie i gdzie PRZY- 

NOSZĄ wam procent, a takiem miejscem jest 

NORTH - WESTERN TRUST & SAVINGS BANK 

JAN F. SMULSKI, prezes. T. M. HELIŃSKI,kasyer 

1201 Milwaukee Ave. Róg Division ul. 
„Biały Narożnik" 

f » » ·· ·· ·· ·· ·· ·· » ·|· » ·|· 4· » lf f ··1»4···*·· » f *"' » » "' 

Kupujcie na północno-zachodniej stronie „Booster tydzień^ ! 
f 1% wszystkich sprzedaży dany będzie na zakład dobroczynny. 

i 

Podwójne Znaczki przed południem 

Milwaukłł Ayłnuł , AT PAULINA StRŁWLi 

! WIELKA NOWOŚĆ NA BOOSTER KANTORACH TANIOŚCI 
I PONIEDZIAŁEK, 4-go PAŹDZIERNIKA, 191S 

Pończochy 
Damskie czarne 

i ceglaste bawełnia 
ne bez szwu pończochy 

fiodwójne pi$ty 
1 palce. 

Oc i I2',c warto, /i- 
éci, po OC 

Me skjeSK arpetk I 
Męskie czarne l 

ceglaste bawełn. 
bez szwg, skarpet, 
podwójne piątj 1 palce, 
lOc wart. pL. 

po 3 2C 

Pończochy 

Dziecięce czarn. 
prąik. baweł. bez 
szwu pończochy 
podw. piątv i pale. po· 

10c 
" 

wart., spec. 
zoet. lóc i I2l4c 6c 

Męskie! Skarpetki 
Męskie wenian. 

bez szwu skarpet, 
«iwe i ciemne ox- 
ford. podwójne białe 
piąty i palce ,...8c 

Pończochy 
Niemów, kasz- 

mir. i wełn. bez 
szwu pończochy, 
kolorowe piąty 1 palce, 

lOc 

Atlas 

Czarny Duchess 
atłas, 36 calowy, 
dobry czarny ko- 
lor, 89c wartoécl epeey. 
alnie jard 59c 

Ser że 

Weł. storrn ser- 

że, 52 cali szerok. 

stąpiaD. we wszys. 
odcieniach, średniej 

j£· 75c 

Velveteen 

Velveteen a 

suknie, mięk. wy- 
kon., wszys. naja. 
odcienia trwałe kolorv, 

sn 48c 

Crepe 
Wełniana crepe ma- 

tery», fabryczne »zas 
taioeci, ładne kolory i 

pożądane długości. 42 
cale szerok., warte do 

S.r1': 23c 

Karpety 
Jard szer. extra 

grube rag· karpet. 
wei. miesz., asort. 
deseni» i kolory, war. 
te 39c, "7r 
j*rd «ut 

Cerata 

4 | 4 szer. ,gruba 
cerata na podłogi, 
asort. deseń, kloc- 
kowe, pełne rolki, 3Uc 

g*·.... 19%c 

Flanele 
Bielona shaker 

flanela, grubo ru- 

nem podbita, 27 ca 
lowa> 

^ 

jard 5C 

Challic8 

Challies do kom- 

forterów, Perskie 
ł kwieciste dese- 

nie, trwałe kolo- 
ry, specyalnie 
jard O' 4C 

Flanela 
Tennis flanela, 

gruby gatunek, w 
skromne prążki i 
kratki, fabryczne 
Tst.',0<c,:.6%c 

Kratkowana materya 
' 

Shepherd krat- 
ki, 36 cali szeroki, 
wielki wybór, od- 
powiednia mat. na 
suknie dziec..| "Jl r 
25owurt.. jd. 1 aL 

Muślin 

Biały Lon^cloth 
muślin ikambryk, 
fabryczne resztki, 
wartość 9c, spec. 

r 5hc 

Nocne koszult 
Damskie flane- 

lowe nocne koszu- 
le, podwójnie asor 
towane prążki, — 

r"cwl,'k-..58c 

Nocne koszule 

Dziecięce flane- 
lowa nocne koszu- 

le, wielkości 4 do 
14 lac, specjalnie 

S":° 58c 

Ubrania nocne 

Niemowlęce no- 
cne ubranka zgru 
bej flanelety, z 

nogawkami, wiel. 

48c 

Pręty do fira- 

nek,rozciągają się 
od 22 do 40 cali, 
mosiężne końce, 
specyulnie ...2hc po 

Madras 
Madras drape- 

rye, 06 cali szer., 
białe ecru, ozdob. 

pięk.kol. wzorami 

Firanki 
Ładne NottiDg- 

ham koronkowe firan- 
ki. -1! do 3 jd. dłubie 
biułe i arabian. asort. 

plenne desenie. cokoJ. 
uszkodzone do Hf\r 
wyboru para.. / "W 

Union Garnitury 
Męsk. grube weł- 

niane prążkowe u- 
uion garnitury, we 

p"f:.T:':.99c 

Spodnia Odzież 

Męekie z naturel 

nej wełny Merino 
koszule i gacie bar- 
galn, spec. 

Odzież Spodnia 
Dziecięce e c r u 

prążkowe koszule 

i majtki, wielkości 
20 do JJ4 /"» 
po jdv 

Odzież Spodnia 
Damskie białe runo- 

wune koszule, wycięte 
przy szyi, majtki od- 
powiednie. ŁOo eratu- 
nek, specytlnie na po- 
niedziałek ...39c 

Spodnia Odzież 

Dziecięce wełnią 
ne prątkowe koszu 
le i majtki, wartoś- 
ci. specyalnie wszyst- 
kie wielkości 50c 

Kalbany 

45 calowe Orien- 

tal koronkowe fal- 

bany, białe i ecru, 
nowe desenie, wartoś- 
ci 1 25 spec. *7Cr 
jard / 

Haft 

Lady Swiss haf- 

towany brzeg i 

wstawka, nowe de- 
senie 1.50 | f\s, 
wart. jard. 1 UC 

Haft 

18 calowe Swiss haf- 
towane falbrtny i haf- 
ty. do etaoikńw nowe 
i iadne desenie. war- 

tości s;c, specyaluie 
mi ponledzia- « Cr 
łek jard ltJC 

Koronki 

Oriental kurunki 

białe i kremowe, 

nowy wybór deee- 

ui, 35c war. _ 

jard JéZt C 

Bawełna 

Richardson O. . T. 
ubławathiooej baweł- 
ny do beklowania bia- 
ła i ecru. wszystkie 
grubości. specywlnio 
na poniedziałek ^ ~ 
po / ̂  

Zer dla Drobiu 

Mieszany żer dla 
drubiu, Nasienia 
słonec-zuika i zbo- 
ża. 200 funtów kostu- 
merowi, 1.00 | 
funtów za I Zr 

Mat. na Pościel 
Prawdziwa per- 

perell materja na 

poéclel, 86 calowa, zna- 
nego wyrobu, 10c war- 

toci. 20jaidów 4L 
r 

koetum., jard UL 

Komfortery 
Komfortery. wypeł- 

nione sanitarna watą, 
poUryte dobru sateeną 
ozdobny center l Kład- 
ka borta, specyalnie 

£lk°. 1.85 

Wata 

Wata w rolkach, 
do komforterów — 

czysta wata, 4 funt, 

± 59c 

R czniki 
Tureckie kąpiel, 

ręczniki, z ozd. ró- 

żową bortą, bardzo 
abiorb. j 
22c w*rt., I 3C 

Polnikowe surduty 
Męz. i chłop. · 

ford potn. surduty, 

wszyst. wleł., szal. 

kołnierze, r»r\ „ 

po...» 50c 

Koszule 

Męz. perk. kutszu- 

le, 80 krat. perkali, 
skromne i ładne de- 

senie, wlel. 
14 do 17,.. S9c 

Męek. skarpetki 
Łęskie four in 

bund krawatki, — 

warie do 26c, 8pec. 
t-Tlk0 

. Cr 
po OL 

Męskie szelki 
Męskie grube Po 

lice szelki, '2Sc war- 

tości, — epecyalnie 
tylku i x 
po loc 

Biały ofów 
Central St. Louis 

gatunek, białj o- 

łóvr, 100 fuutuwe 

£>M" 6.00 
*·~· ***+*+**! 

Pantofle 
Damskie filcowe 

pantofle, zrobione 

z dobrego filcu, bo 
browe wierzchy. S9c 
wartość, S e— 
para jLO\* 

U b ra n ja 
CbłOpiące' Oliver — 

Twiat ubrania duźv wy 
bór kolorftw l etylów, 
wielkości 2 do 8 lat, 
warte 50c, epecyainle 
na poniedzia- 
łek po 

Czapki 
Chłopiące golf czap- 

ki, wszystkie kolorv i 
wielkości, nowe jesień- 
ne deeenie, ~5c wartoś- 
ci, epecyalnie na ponie 
działek, tylko |Qę 

Suknie 

Damekle domowe eu- 

knie. zrobione z ginga- 
mu 1 perkale, japne i— 
ciemne desenie. elcrom- 
ni© zrobione, 125 war- 

tnlito'.P"",,!'.89C 

Spódnice 
Damskie satyno 

we spódnice czar- 

ne albo inne kolo- 

ry 58c war a -j 
tość, po.-.T-OC' 

Trzewiki 
Damskie piąkne trze 

wiki nowe jesienne ety 
le. wysokie albo niekie 
obcasy, cienkie lub gru 
b·· poJ. neryst. etyle ze 
ekóry 2.00 war.4 
para za I,^7 

Trzewiki 

Dziecięce wys. kroju 
trzewiki / lakierowan. 
co:t al on matow ej calf, 
z trwałej skóry podesz- 
wy. wielkości do 2, 2.00 
wartości, epe- f 
cyalnie po 1.U7 

Suknie 

UatiiBkie albo panien 
skie kombioacyjne enk 
nie, zrobione z dobre- 

go eerźu i aksamitu, w 
wielu et vi. z kit-H/.. i a- 
ksetu, obrąb. { flfi 
uap. 9.98 war.O.VO 

Suknie 

Juniors i panien, euk 
nie, zrób. z całych w-ł. 
nianycb Challiee. wiel. 
kości 13. 15 i 17, regol. 
sprzedawane po 2.83, 1 
koetuiiierowi. 4 ^ 
w pon, jard 

Farba 

Gotowa miesza- 

na farba, domowe- 
go gat. w 27 kolor, 
czarna i 

biała, gal. / "C 

Lniany olej 
Czysty got. lnia 

ny oloj, 1 gal. ko- 
stumerowi, specy- 
alnie w po- g -, 
niedz. gal. £5 VC 

DROBIAZGI i 
J. O. Kings3corti 

nici do szycia, I tu 

zin kosiu. f - 
szpulek.. lUL 
6c kartki mosię- 

haftek i haczyków 
S tuz. na kart- ̂  — 
ce, nierdzew.L·^, 

Twiiled taeleto- 
ka. 24 jardy, gruby 
gat.. 9c wart. C-, 
rolka tJw 
5000 kartek pokr. 

guzików. 10c i 20o 
war., kart. 10z- 
ie, 3 kartki I"L 

20% 
rebntu na obramowa- I * 

niu obrazków podczas | V 

,Booster" Tygodnia. 

JPROWIZYE 
nilKIFR Najlepszy mielony cukier z $1 
uuruLii Złim5W j-roseryl. mięso, mąka 
i żer dla drobiu nie włączone. Afir· 
10 fumów za 

Washburn Qold 
Medal mąka. 1 w. 

kostntn.. 1 CC 
?i beczki 
Galvanfo białe 

mydło ułatwiające 
pranie, 100 kaw. w 

.,5de.3.59 
Mniej jukcnahur 
towna. posrebrz, 
łyżeczek z każda 

kastą. 
Wyb. Kalif, fiffl 

do gotowa· | f\r 
nia. funt... I"L 
Czysty cedzony 

Kalif, miód | ,, 
funt lOL 
Banner marki 

świeżo palona ka- 
wn· 4,t· I 
worek za I · 
Liptons perfec- 

tion blend kawa 

1 funtowa 'J 
puszka auL 
Świeżo pieczony 

żytni lub biały 
chleb. 3 |. 
bochenki... IUL· 
(łrahatn oatmeal 

i poda Icrek.'·}g_ 
3paczki.... X jC 

Nnill. mieez. ko. 
rzonki do za| ̂  
pra\*. funt.. I / L 
Wyb. róż. Alaska 

łoeoś. wyeo. ja 
puszki IUC 
Bennona pier. ry. 

bie ikra, pu 'y j 
ezka za ZZL 

16c 

Holly marki wę- 
dzone szynki. 10do 
12 funtów. 1 3- 
funt I*TlC 
Najl. Gotenberg 

l«taia kieł- i O-, 
basa. funt.. lOL 
Libbys nowo pa- 

kowa. kwaśna ka- 
pusta. 'l I,* 
3puszki... 
Słodko zapraw, 

wołowe ozo-1 
rj, funt· 
Swieia jagnięci- 

na i wołowina na 

ST""?. 13<c 
Wyb.chuck. kru- 

chy ieoczy-l 'li- 
sty. funt.. I^2C 
Masło. Meadow 

Hill Creatnerr. nie 
ma lepsze- Tl- 
go. funt.... OIL- 

Jaja, wybraoe 1 

wielkie, 
tuzin ut 
Edelweiss topio- 

ny smalec. 
font 
Kartofle, wybór. 

Minnesota reds. — 
kruch.. pek C ~ 

l*e. buszelćJ^tL 
Such<* cebule, do. 

mowej hodowli yel. 
Iow globes. | 
funt IC 
Jabłka, extra dob 

reJonatuaD·. ema. 
cane do jedzeoja, 
rtOc wartoé. 

pek za. 

}9 wyivr 

I2k 

49c 

LIKIERY 
Private Stock wódka albo Kuem- 

mel, kwartowa butelko 
ld Rwrvebour 

boa w bondzie, peł. 
na kwarta po 70e 

T' 1.50 

:49c 
81 o ł owe piwo, 

skrzynia z 2 tuzina- 
bnteiek, epecy*l· 

% 65c 

P^rzeb^^r>omowe 
Nr. 8 Savage miedziane kotły do prania 

grube dno, etationery rączki, i . \ 

8.49 wart., po ^5»^V 
Kubły do popiołu 18 galonowe, QO ~ 

wzmóc, brzegi i epód, z pokrywą VOC 
Oetatecz. 

or >^· 
ni vie wy. 
źymacry do 
bielizny — 
dre wuiana 
oprawa t 

powodzi w 
Erie. P·.. 
nieco zbru· 
dzone.dopó 
ki etarcza, 
1U cal. wał- 
ki 108, 11 

"Jjki2.29 
Gwaranto. 

12cal. spajane siwe cedzidło. \ 
pierwszorzędny gatunek 1«)L 
Rozciągane drabiny dla malarzy, sos- 

nowe boni, jesionowe szczeble. f C/-· 
wszy. wiel., od20do36. stop- stop. 1 OL 
Garnki do trotovrania koDscrw. z lano· 

go żelaza, ograniczona liczba. 30 kwar· 
towa wielkości. 1.36 wart. SUc, - 

2 kwartowe wielk. . wart. "OC 

Słoje do konserw 
Mason ulepszone 

słoje do konserw, 
szklany wierzch — 

zinkowy pierścień, 
jak rycina, kom- 

pletnie z gumami, 
pajutowa wielkość 

po 3c, kw. wiel- 

3%c 

nii tutejszej pierwszy w jej życiu koncert, na którym wystąpi 
ro- 

dak o światowej sławie nie w tym okresie swej artystycznej ka- 

ryery, gdy powinien sobie śpiewać: „Chłopcze, Chłopcze, już nie 

czas, — Masz sześćdziesiąt lat" — ale gdy stoi u szczytu powo- 

dzenia. Że sukces należy z góry uważać za zapewniony, to chyba 

nie ulega żadnej wątpliwości. 
Opowiadając o swych sprawach prywatnych, wspomniał p. Di- 

dur, że rodzice jego zostali w okolicy Halicza, gdzie posiada majątek 
ziemski. Że w stronach tamtych kamień prawie na kamieniu nie 

pozostał, o tem wie, ale co się stało z drogiemi sercu jego osoba- 

mi, stanowi dla niego tajemnicę, gdyż żadnej o nich lub od 'nich 

wiadomości nie udało mu się dostać. 

Wyjeżdżając ze Lwowa, gdzie ma swą rezydencyę, pozosta- 
wił w garaży automobil. Natychmiast po wybuchu wojny zabrały 

go władze austryaekie dla użytku wojskowego. Przez dwa mie- 

siące płaciły po 20 koron dziennie za używanie maszyny 
— następ- 

nie zawiadomiły zarządcę garażu, że samochód zakupują. 
Bardzo 

piękne oświadczenie — ale fatalnie zaszpecone faktem, że z ceny 

kupna ani centa nie zapłacono. 
Wszystkich znajomych artysty ze Lwowa, którzy byli nieg- 

dyś oficerami austryackimi, ale z powodu starszego wieku nie 
zo- 

stali powołani do szeregów, mieli pono Moskale po okupacyi mia- 

sta wysłać na Syberyę. 
Ano — wojna — westchnęliśmy. 
Zbliżał się czas próby teatralnej, trzeba się było zatem poże- 

gnać. 
A więc uścisk dłoni i — „do widzenia" — a za myśl koncertu 

na rzecz ofiar wojny łzy wdzięczności polskich matek i dziatek 

najmilszą będą nagrodą. 
W. P. 

Stefan R. Caryoski i Franciszek J. Mazurkiewicz 
A ̂  r\ 1034 Milwaukee Ave·, Róg Noble ul. 
AQWOKdU Driile 6 ,f 

Praktykujemy we wszystkichsądach i eg-zamit>uj«my abstrakty 

i MHamttM GWey Wvm; (*Wri—»i«ęi9ęj nmoio HJ wiccxorm. 
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Antoni A. Tocha 
Architekt I Inżynier 

Przygotowuje plany Da kościoły, 
szkoły, domy mieszkalne, bale, efcła. 
dy i t. d. podług wymagań, po umiar- 
kowanych cenach. 

Pokój 207 Home Bank Bldg. 
Półn. wschód, nar. Milwaukee IAshlandAves. 

Telefon Monroe 5622 

Mieszkanie: 1432 Holt Ave. 
Telefon Haymarket 1027 

[nttro» North American Roofing Co. 
Władysław Majewski, wła£. 

1363 Dickson ul., róg Blackhawk uL 
Jeden blok na północ od polskiego banko· 

KONTRAKTOR DEK ARSKO-BLACH * RSK1 

wykonuje wszelkie roboty na nowych budynkach 1 reper* 
cyt dachów. ryn deszczowych, grymzów. stalowe sufity 
nakrywa dachy aefeltum papierem 1 grarel. 

Wszelka robota jest gwarantowana. 

Ofia otwarty od godziny? rano do wieoaoiem. 

DOKTOR .. L.ITVIN 
835 MILWAUKEE AVENUE ró* EL8TON AVENUE 

« - 

Koszt jest 
bardzo mały. 
$1 za lecze- 

• nie z medy- 
; cyną *rłącz. 

é»Ét 

liecz; cuuruuy uhjłc/jtu, ueiu 

i dzieci wtaenemi medycynami 
Zwraca «prcyalną nwtcf a· waaelki· 

chronlcm· choroby, 
G od mlay ofUowet Od ft raso do 0 wieoeorem 

kłld^go dni». We ccwartek popoJtidoie wj· 
łącznie lecejr choroby koh'ee* 

Teieion Mojaroe 5734. 

>·'*·«"- ii- i·-!! łil. . ; 

Odwiedza pa 
cyentów we 
dnie i w nocy 
Każdego cza- 
su gdy zaiąd. 

.«.-i iannn, .· 


