
— Sokoli Orła Białego wystąpią 

m corpore we czwartek wieczorem t. 

j. dnia 18-go b. m. na bazar stanisła- 

wowski. Wszyscy całunkowie mają się 

stawić; nieobecność podlega karze 

podług konstytucji. Na wieczór ten 

specjalnie Sokoli zaangażowali orkie 

strę która puriu pierwszy w wieczór 

ten wystąpi w naszem mieście. 

O O 
— Piątka Sokołów Orła Białego 

średniej wagi wzywa do gry w piłkę 

koszykowy inne piątki tej samej wa- 

gi. Po gry pisać lub zgłosić się do J. 

JANOWSKIEGO, zamieszkałego pnr. 
1215 Holt ul., lub telefonować. — 

Numer telefonu: Haymarket 1732; 

pytać się o Leona Gorlewicza. 

O O 
— We wtorek, dnia 30-go b. m., w 

Sokolni na Stanisławowie odbędzie 

się gra w piłkę na wewnątrz pomię- 

dzy dziewiątką Sokołów a klubem 

p. n. „Mercury". Gra ta miała się od- 

być dnia 14-go b. m. lecz z powodu 

nie stawienia się klubu przeciwnego 

odłożoną został do dnia powyżej wy- 

mienionego. Początek o godz. 7T15 

wieczorem. 

Bateryę dla Sokołów stanowić bę- 

dą: B. Wilczewski i J. Janowski. — 

Sędziami gry będą: J. Talaska alias 

Kane 1 S. Małecki, malućkim zwany. 

O O 

Zapaśnik polski lekko-średniej 

wagi. Jan Meyer i szampion swej kla- 

sy — wyjechał ze swym manażerem, 

znanym w kolach t-portowo-zapaśni- 
czych, Texem Dowd na objazd z wy- 

stępami zapaśniczymi po Michiganie, 

Indiana. Ohio I innych Stanach. Naj- 

bliższy jego występ ma być w Toledo 

lub Detroit. Meyer zamierza walczyć 

z niejakim Bill Schoberem z India- 

napolis, który głosi się szampionem: 

Meyer gotów z nim walczyć na wszel- 

kich warunkach.· i na każdem miejscu. 

Meyer ostatnio objeżdżał przez kilka 

miesięcy rozmaite Stany, wszędzie 

walcząc z powodzeniem — nie prze- 

grał ani jednej walki w tym czasie, 
1 
a położył kilku bardzo poważnych 

zapaśników, jak Pat Browna w Bo- 

stonie, Tommy Stutza w Brownstone, 

Mich. i kilku innych. 

O + O 

— Dzisiaj wieczorem, (dnia 17-go 

b. m.) w sokolni stanisławowskiej od 

Téléphone Weet 4340. 

John Konwinski 
Samochód do wynajęcia na 

chrzty, wesela, pogrzeby i różne 

zabawy. 
2028 ERIE ST. CHICAGO. 

będzie się gra w piłkę koszykową po- 
między Sokołami Orła Białego (cięż- 
kiej wagi) a piątką p. n. „Seward 

Park Meteors", szampionami lig at- 

letycznych AA. A. U/ i „A. A. F." 

Układ piątki Sokolej na kontest 

ten poniżej podajemy: 
W. Smorowski, 1. f. 

L. Łapiński, r. f. 

R. Grochowina, c. 

S. Grzywiński, 1. g. 

S. Szczuka, r. g. 

Na kontest ten zapraszamy wszyst- 
kich ruterów i ruterki do 'okolni sta- 

nisławowskiej. 
<0*0 

— Oncgdaj wieczorem piątka So- 
kołów Orła Białego średniej wagi po- 

wędrowała do sali gimnastycznej klu 

bu „West Division Church" przy Di- 

vision i Alacedonia ul., gdzie też od- 

była się gra w piłkę koszykowa. So- 

koli pokonali przeciwników punktami 
20 do 17. Piątka przeciwników prze- 
wyższała Sokołów , wadze. W pier- 

wszej części kontestu przeciwnicy 
górowali punktami 7 do 4, ale zato w 

drugiej Sokoli wzięli się do dzieła i 

zdobyli 16 punktów a przeciwnicy 10. 

W grze tej odznaczyli się Edward 

Ruhnke, który sam zdobył 8 koszy- 

ków. Układ piątek i rezultat gry w 

cyfrach taki: 

SOKOLI ORŁA BIAŁEGO 20 

E. Zalewski L f. 

E. Rubnke, r. f. 

A. Balcer i L. Gorlewicz c. 

B. Urban, 1. g. 

J. Hintz, r. g. 

WEST DIVISION 17 

Chas. Friend, 1. f. 

Otto Berg, r. f. 

John Akers, c. 

St. Germain, 1. g. 

Fred. Burg, r. g. 

Koszyki zdobyli: E. Zalewski 2; 

Ruhnke 3; Balcer 1; Urban 3; 

I Urban 3; Friend 1; Berg 2. 
Wolne rzuty: Ruhnke 2; Berg 1. 

Czas gry: 30 minut. 

O * O 

—Z Fon du Lac, Wis., donoszą iż 

pięściarz polski, Augusta Kopkowski 

alias „Gus Christie" z Milwaukee po- 

konał Tomasza Gavigan'a w walce na 

pięści ograniczonej do dziesięciu 

starć. Kopkowski górował od począt- 
ku walki a w szóstem starciu poko- 

nał go całkowicie. 

O O 

— W sali gininastyt-Anej O'Connel- 

1'a odbyły się wczoraj walki na pięści 

w której udział brał także Franciszek 

Sikora. Sikora w walce ograniczonej 

do trzech starć pokonał S. Gergens'a; 

waga 125 funtów. 

O * O 

Co do wiadomości w zakresie 

SPORTU, pierwsze miejsce wśród ga- 

let polskich zajmuje DZIENNIK 

nHTCAC.OSKL 

Z Kręgielni „Uni- 
versal". 

Rezultaty kontystów ligi 
„Wholesale Grocers Bowling League' 

W kręgielni Wejnerowskilego 1 

Wrońskiego przy Milwaukee, Robej 
1 Jiorth ave., p. . „Universal" odby- 
ły się zeszłego poniedziałku wieczo- 
rem kontesty kręglarzy ligi imrtow- 

nych dostawców groseryi, których re- 

zultaty podajemy poniżej. 
Klub ,,Savoy" pokonał przeciwni- 

ków p. n. „Topmost" trzykrotnie, a 

cyfry takie: 

„SAVOY" ; 

Hogg 169 170 138 

Miller 157 117 163 

Scott 184 158 172 

Mennie · 126 192 169 

Essig 190 144 174 

826 781 816 

„TOPMOST": 
Goetz 

' 

167 170 17C 

Kerz 178 141 167 

Printz 162 151 144 

Lewis 111 161 146 

Meyer 144 130 132 

762 756 759 

O * O 

Kręglarze z klubu „Club House" 

wygrali dwie partye a przegrali jed- 

ną. Za przeciwników mieli piątkę 

n. „Durcasco". 

„OLUB HOI SE": 

Krischel 182 190 170 

Gold 192 135 139 

Hulls 133 129 136 

Hart 171 193 163 

Grogan 138 148 173 

816 795 781 

„DURCASOO": 
Bulger 183 186 181 

Peters 140 167 170 

Slaughter 194 143 140 

Carter 108 149 150 

Gazner 135 142 151 

760 787 792 

O * O 

Gracze z klubu „Pilsener 
" 

prze- 

grali trzy partye z graczami z klubu 

„Monarch". 
„MONAROH": 

N. Jacobson 15" 186 191 

W. Kulin 
* 

177 159 131 

J. Tremmel 176 143 159 

Ed. Kosmeja 176 149 159 

Hy. Senter 176 179 24S 

860 816 888 

„PILSENER": 
Janda 150 132 183 

Kadlec 162 189 173 

Kleisner *123 178 147 

Lal la 168 151 138 

Sedlacek 180 165 179 

783 815 820 
' O * O 

Kręęlarze z klubu „Richelieu" po- 

śli w ślady klubu „Monarch" i po- 

konali przeciwników p. n. „Luxury" 

trzykrotnie. 
« 

„MONARCH": 
Scotey 147 170 149 

Boeliwe 153 125 162 

Steinhauser 183 205 v152 
Sonkup , 158 268 178 

Laner 208 153 164 

849 921 805 

„LUXURY" : 

Buenturg 132 177 149 

Blind R. . 
125 125 125 

Rice 127 162 121 

Blind B. 125 125 125 

Harkieburg 143 181 222 

652 770 742 

O * O 

Klub . M. P. A. prze- 

grał kontest tego 
sezonu. 

Manażer dziewiątki . . . ., 

która stale występowała w sezonie 

dopiero ukończonym gry w piłkę me- 

to wą (baseball) donosi, iż klub ten 

przegrał kontest oneigdajszy, pierw- 

szy przegrany tego sezonu. Za prze- 

ciwników mieli silnych graczy p. n. 

,,Dixie A. A." a przegrali punktami 

5 do 4. 

Dziewiątka . M. P. A. pokonała 
20 z rzędu przeciw, klubów w wieku 

13 do 15 lat a przegrała grę z klubem 
w wieku 19 do 21 lat.Jestto klub ekła 

dający się z polskich graczy a mana- 

żerem jest niejakiś J. B. R. 

Notatki Real- 

nościowe. 

Jan zakupił od Anny Do- 
mek realność przy Central Park ave. 

25 i pół stóp na południe od Barry 
ul. za $10. Obciążenie hipoteczne wy- 

nosi $1800. 
Jan Ztlgusius zakupił od A. J. Mie- 

rzyńskiego realność przy Union ul. 

249 stóp na północ od 33ej ul. za 

$925. 
Józef Wiisielews^i zakupił od J. F. 

Merry realność przy Washtenaw ave. 

10S stóp ma północ od tV. 45tej ul. za 

$10. Obciążenie hipoteczne wynosi 

$900. 
W. Miskiewicz zakupił od Józefa 

kapki realność przy Kolin ave.. 174 

stóp na południe od W. S6tej ul. za 

$10. 
Jan Mertal zakupił od Józefa MJs- 

kiewicz realność przy Tripp ave. 124 

stóp na południe od W. 56tej ul. za 

$10. 
AV. Tatcrek zakupił od Pawła Jan- 

kowskiego realność przy 45ty pl. 80 

stóp na zachód od Normal ave. za 

$1000. 
Antonina Krysińska zakupiła od 

Józefa Krysińskiego realność przy 

Honore ul. 142 stóp na południe od 

4 4 tej ul. za $1. 

Franciszek Sertflę zakupił ml An- 

drzeja Serek realność przy Hermita- 

ge ave. 240 stóp na południe od W. 

45tej ul. za $1. 

I. (lutzuk zakupił od J. J. Gar- 

veva realność przy California ave. 24 

stóp na południe od W. 12ty pl. za 

$10. Obciążenie hipoteczne wynosi 

$2300. 
A. Lubejko zakupił od V.*. Lubejki 

realność przy 18tej ul. 72 stóp na za- 

chód od Paulina ul. za $1. 

Z. Stika zakupił od Emila Burdy 

realność przy 18th pl. 100 stóp na 

wschód od Morgan ul. za $2. 

A. Pakulski zakupił od C. A. Carl- 

sona realność przy Kenneth ave. 162 

stóp na północ od W. 30tej ul. za 

$2400. Obciążenie hipoteczne wyno- 

si $1800. 

Franciszek Szczepański zakupił od 

Anny S. Mazurkiewicz realność przy 

Marshfield ave. 269 stóp na północ 

od Wabansia ave. za $10. Obciążenie 

hipoteczne wynosi $600. 

Franciszek opta zakupił od Józe- 

fa Kopty realność przy 19 tej ul. 24 

stóp na zachód od Paulina ul. za 

$30-00. 

Jan Knek zakupił od Maryanny 
Rabian realność przy Rose ul. 217 

stóp na północ od Chicago ave. za 

$2825. 

A. Hrabec zakupił od Józefa Zamby 
realność przy Spaulding ave. połud- 
niowo-wschodni róg W. 28mej ul. za 

$10. Obciążenie hipoteczne wynosi 

$3500. 
Marta Gotnik zakupiła od Antonie- 

go Bednarza realność przy Superior 
ul. 23 stóp na północ od Lincoln ul. 

za $1. 

Feliks Bednarz zakupił od Marty 

Gólnik realność przy Superior ul. 23 

stóp na zachód od Lincoln ul. za $1. 

E. Kilanowski zakupił od E. A. 

Kirsteina realność przy Talman ave. 

225 stóp na północ od Wabansia ave. 

za $10. 
Helena Jazdziek zakupiła od Stani- 

sława Luchaji realność przy Taylor 

ul. 333 etóp na zachód od California 

ave. za $10. 
Antoni Prochalski zakupił od T. 

Svobody realność przy Trumbull ave. 

200 stóp na południe od W. 21szej 

ul. za $2100. Obciążenie hipoteczne 

wynosi $1600. 
Jan Pawlik zakupił od Franciszka 

Ćwiklińskiego realność przy Balti- 

more ave. 299 stóp na północ od Com 

mercial ave. za $2000. 

Jan Pawlik zakupił od Józefa 

Majcherskiego realność przy Bran- 

don ave. 123 8tóp na północ od 85ej 

ul. za $2000. Obciążenie hipoteczne 

wynosi $1000. 

Mieczysław Rosiński zafcupił od G. 

A. Mc Intosha realność przy Talman 

ave. 75 stóp na południe od W. 46 

ul. za $2600. 
Karol Koski zakupił od Ludwika 

Szczypuły realność przy Washtenaw 

ave. 178 stóp na północ od W. 46ej 

ul. za $10. 

Józef Krupa zakupił od Antoniego 

Bilek realność przy Avers ave. 150 

stóp na północ od 30tej ul. za $3500. 

Jan Janos zakupił od Józefa Maf- 

łek realność przy Clifton Park ave. 

300 stół. na północ od W. 31ej ul. za 

$1720. 
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F. J. Kraśnickiego realność przy 

Central Park ave. 89 stóp na połud- 

nie od W. 27mej ul. za $3500. 

Karol Herma nek zakupił od II. 

Schlessera realność przy Harclin av. 

176 stóp na północ od W. 27mej ul. 

za $3500. Obciążenie hipoteczne wy- 

nosi $1300. 
L. Odryska zakupił od M. Klocuk 

realność przy Horaan ave. 175 stóp 

na północ od W. 30tej ul. za $10. 

Obciążenie hipoteczne wynosi $650. 

Jan C. Krasa zakupił od Tomasza 

Drabek realność przy Springfield av. 

250 stóp na południe od W. 13tej ul. 

za $10. Obciążenie hipoteczne wy- 

nosi $15000. 
P. Stanek zakupił od Józefa Ja- 

rolinek realność przy St. Louis ave. 

50 stóp na północ od 30tej ul. za 

$2500. 
Bank poźyczkowo-budowniczy F. Ju 

riga zakupił od Stanisława Bajzika 

realność przy 18tej ul. 44 stóp na 

wschód od Morgan ul. za $4 4 00. 

J. Kamoszka zakupił od Kazimie- 

rza Globisa realność przy Morgan ul. 

80 stóp na północ od 34tej ul. za 

$2500. 
Franciszek J. Kromenaker zakuHł 

od Józefa Publec reamość przy Kil- 

patrick ave. 495 stóp na południowy- 
zachód od Elston ave. _a $1. 

Albert Czerwiński zakupił od F. 

M. Caser'a realność przy Giddings av 

249 stóp na wschód od Menard ave. 

za $1. 
Józefina Jal>łoń?ka zakupiła od Jó 

zefiny Wojciechowskiej realność 

przy Keysto-ne ave. 227 stóp na pół- 

noc od Miller ave. za $10. 

Wojciech Brongiel zuupit od Woj- 

ciecha Kuźniarza realność przy 45 

ul. 73 stóp na wschód od Honore ul. 

za $2500. 
Jonas Reczkański zakupił «! Sta- 

nisława Rodziewicza realność przy 

Francisco ave., północno-zachodni j 
róg W. 45tej ul. za $2000. 

Franciszka Primoschic zakupiła 

od . M. Kimball realność przy Oak- 

ley ave. 181 stóp na północ od Irving 

Park boul., za $1800. Obciążenie hi- 

poteczne wynosi $800. 

C. Jarcliów zakupił od Almy Wue- 

stenbery realność przy Osgood ul. 306 

stóp na południe od Belmont ave. za 

$1. 

TARNÓW, NEBR. 

Kto chce zaprenumerować so- 

bie Dziennik Chicagoski na rok 

pół roku, na kwartał, niech się 
uda do naszego agenta, 

A. F. Paprockiego, 
Adm. Dziennika Chicagoskiego. 

CzjtaJcle w DZTENNTKU CHICA- 

OOSKIM drobne ogłoszenia 1 koriy- 
•tajcie nich. 

John G. Capers 
Znakomity adwokat w Washingtonie, daw 
niejszy komisarz krajowych intrat, mówi: 

„Gdy byłem komisarzem krajowych dochodów 
za administracyi prezydentów Roosevelt'a i Taft'a, 
miałem dożo do czynienia z tytoniem. Kołektojąc 
miliony dolarów podatka, rozpoznałem bliżej ten 
cały interes. Utrzymuję stanowczo, że najlepszym 
tytoniem jest Tozedo. Ja sam go palę i uznaję że 
jest łagodny, uśmierzający, ma wonny zapach i nie 

irytuje gardła". 

„Stanowczo najlepszy 
tytoń" 

Panie palaczu, otóż to jest świadectwo 
takiej powagi że Tuxedo jest najlepszym 
tytoniem. Jest to tytoń który pali taki 
popularny kolektor podatków krajowych, ponieważ uznał że jest najlep- 
szym gatunkiem tytoniu. 

Pamiętajcie i to, mężczyźni: — jest to wvbrany z wielkiego pola Tu- 
xedo; bo i faktem jest, że rząd kolektuje $100,000,000 rocznie podatku za 
tytoń. 

Najlepszy tytoń do fajki i papierosa. 

C'AiiYPRePA 
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Fajka będzie wam smakować słodko i ję- 
zyk wasz zostanie zdrowym gdy będziecie 
palić Tuxedo. Tuxedo nie gryzie i nie daje 
bąbli. Te wszystkie niewłaściwości są usu- 
nięte z niego przez tak zwany „Tuxedo pro- 
ces" — oryginalne przyrządzenie, którem in- 
ne firmy się posługują i chcą Tuxedo naśla- 
dować. 

I przyznacie sami, że komisarz krajowych do- 
chodów ma zupełną racyę co do Tuxedo gatunku. 

Próbujcie Tuxedo przez cały tydzień, a prze- 
konacie się, że jest najlepszym tytoniem, jak 
pan Capers i tysiące innych mówi. 

TUXEDO MOŻECIE GDZIEKOLWIEK KUPIĆ 
Dobre w glauiae jawiaięty r* 
v aieprzemaltaJoej p««xc· S/* 

W zielonej blatiaaee 1 U'1 
piłem xUtemi literami d· I II/* 
włożenia w kieszeń .... 

* 

W szkl. humidors SOc i 90c W blasz. humidors 40c i 80c 

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY. 

BAMKES'f- 
rCOFFEE 

Dlaczego płaolć więcej jeśli Bankee kawę jedną z 

I najlepszych dostać moins po 26c fnnt. Każdr o. 

I ̂zczqdia 9c do 14 na otrzymaniu dobrej kawj. Zao- 

patrzcie ele w nią jeszoz· dzisiaj. 

Bankę· najlepsza Santos kawa wsią- 
dzie sprzedawana po 28o, 
u nas po 

Najlepsze śmietankowe masło on 
w mieści· po 

19c 
Bankes farmer, osełkowe masło r/c I 

Wyborna herbata w dobrem opakowi I 

nin funt wart. $1 sprzedajemy po 60< I i 

Herbata wartości 60c tylko po.. 40c| 
R $500 nagrody tema kto dowledcle te u nae kupi sztuczne mesło "Butterlne | 

«tron· półn. iaok. 

1144 W. Chicago ar. 
1373 Milwaukee ar· 
104C Milwaukee ar· 
I0B4 Milwaukee ave 
3710 W. North »Tf 

troaa pttaoona. 
4· W. Division it. | 
720 W. North a*·. 

|2I4· Lincoln av·. 
8244 Lincoln ave. 
1*412 N. Clark Bt. 

Stroaa «acnoama. 

1610 W. Madison st. 

2830 W. Madison et 

1836 Blue Islard av , 

1217 S. Halsted st. 
1182 fl Ww1w**rt nt. 

TT. M. eu 

3102 W. 32 IL 

Strona potwéu. 
1032 Wentworth a* | 
3427 S. Haiated et 

. 

172* S. Awhlaid *»*| 

*HONt MONROE 50 115?° 11259 J^ułiha. st. 

Sprzedaż Potrzeb Zimowych 
rozpocznie się jutro rano. 

Zapraszamy was abyście wzięli udział w tej wielkiej sprzedaży, w której o- 

fiarnjeray olbrzymie zniżenie cen na potrzebach do ubioru, dla każdego człon, 
ka familii, także i na potrzebach domowych i prowizyach. Podajemy niektó- 

re ceny z różnych departamentów, które w przybliżeniu tylko dają wam wyo. 
brażeuie taniości ofiarowanych podczas tej wielkiej 3 dniowej sprzedaży. 
Przyjdźcie wcześnie. 

Męskie frmbe ra- 
ni s te koszule i tra- 
cie, siwe, regular- 
nie 50c wartości — 

sr:.8.".u'.29c 
V * 

11-4 pełnej wiel- 
kości — podwńjne 
kołdrj, siwe i bia- 
ło. regularna cena 
1.00, drugo- 
rzędne, za OVt 

Dnmftklc» białe rn 
nowrane koszule i 
majtki. 50c warto- 
ści, sztuka specyal 
nie tylko 29c 

Dziecięce rnno- 

wane koszule i Ka- 

cie, — wielkości 20 
do 26, specyalnie 
tj*lko 
po.... A2hc 

Męskie i damskie filcowe śli- 

pry, trwałe filcowe podeszws·, wezyet- 
kle wielkości do 11, czarne 1 siwe, 
regularne 75c wartości, spec. j 
para JL 1 C 

Jeclwabny aksamit, wszystkie 
odcieni», doekou 
tości, sp"C. jard 
odcienin, doskonała 1.U0 war- 

Damskie filcowe julietki, upie- 
kerone futrem i wstążką ręcznie wy. 
wracane podeszwy, siwe, czarne, bru- 

natne, granatowe i winne, yCftr» 
wszystkie wielkości para.... OVC 

Dziecięce grube runowane 

pończochy, wezjstkie wiel- 1/ 
kości, 12j^c wartości, para.. J /2 C 

r 
Stołowe pi- 
wo, — 2 tuziny 

butelek, —epe- 
cyaloie tylko vr 

trj wielk. eprze- 
datv mm 

^ 
o5c 

Washb urn's 

Cro6by Gold me 

dal mąka, — ^ 
beczkowy wo- 

rek, epecyalnie 

i*.1.55 

Kury do pie- 
ca, 6 cali śred- 

nicy, sztuka Hpe 
cyalnie lvi ko w 
tj sprzedaży — 
tylko s 

l 6c 
v. J 

MISO 
Świeże sie- f /-» 
ku. mi>;so it 1UL· 
Wybornychuclcna 
picczcri | 'li-, 
funt I ^ 
Mięs > ort te- 
ber na rosół 
Cielęcina \ A}r 
a «.. itlT"2w 

10c 

V. 

Jedno do 
Zwykłego 
Pokoju 
Mieszkalne- 

go. 

Dwa do 

Wielkiego 
Pokoju 
Mieszkalne- 

go. 

Amber GIow światła, są wzrok 

oszczędzające światła 
Każdemu się podobają. 

Ojciec je lubi, bo dają tak dużo światła za tak mało pie- 
niędzy. Matka je lubi, bo są tak równe, miłe i przyjemne. 

Córka je lubi, gdyż upiększają jej cerę i pięknie harmo- 

nizują kolor jej sukni z kolorem dekoracyi w pokoju. 

Postarajcie się o Amber Glow światło, do swego poko- 
ju mieszkalnego teraz, i niech cała familia przekona się o 

jego doskonałości. Bez żadnego kłopotu dla was, zawołaj- 
cie Wabash 6000, lub przyślijcie pocztówkę, a przyśliiny 
wam kogoś, który światło zaprowadzi. 

Kosztuje was tylko $2.25, które możecie zapłacić rata- 
mi, razem z rachunkiem za gaz. 

Jedno Amber Glow światło daje przeciętnie tyle świa- 
tła ile da 160 świec, i zużyje gazu za tylko £ centa na godzi- 
nę. 300,000 w użyciu w Chicago. 

Czemu przebywać w źle oświetlonych pokojach, które szkodzi 

waszym oczom. Przepędźcie swe wieczory w domu szczęśli- 
wie, wygodnie i z zadowoleniem. 

The Peoples Gas LigRt & Coke Co. 
Peoples Gas Building 

Telefon Wabash OOOrt 

Nigdy wam 
żal nie będzie, gdy uloku- 
kujecie waezo pieniądze 

w uaszych 

Pierwszych hipotecznych 
złotych hondach 

ekoro raz «próbujecie. Mo- 
żna je dostad w tumach 
od $100 1 wyżej, przyno- 
szących 6 procent — je«z- 
cze raz tyle ile dostajecie 

w waszym banku. 

Kafcdy niemal lokuje swe 

pieniądze w ten sposób 
ekoro go zbada. 

Poetarajolo się o naszą listę. 

Romb Bunk^-trust 
il (A SmMAVINeS BANK) V 

I Milwaukee i Ashland Aves. I 

OUraStew· wl*r»k I Mtaf wiiomii 

Wm. Timmerhoff 
Fabrykant pierwnorzędnyci 
CYGAR 

Skład hartowny i detallcąoy najrozmaitszego 
tytnnlu. TeUfon Belmont 

2057 . Kedzie are. Chicago, IH 

Dr. Chas. Sproc 
Polsko-słoweński lekarz 

852 Milwaukee Ave. CHICAGO 
Godziny: Od 10—11 przedpołudniem, 

od 2—4 po- 

południu 1 7—8:30 wieczorem. 
W niedziele od 

10—12 w południe. 

Tala(on Monroe C122i 

W. Słomińska ^ 
1025 Milwaukee ave. Cfcieafe, IB. 

NAJSTARSZA FABRYKA POLSKA' 
Ceny umiarfcpwan· 

Wyrabia chorag-wie, sztandary, odzn»· 
ki, szarfy, berła, pieczęcie, itd. 

Robota pierwszorzędna. Odznaki Zjednoczeni! 
po 34 cant iak ticDraedaio. 

FRANK KLAJDA 
K0NTRAKT0R BUDOWNICZY 

taiuje domy, szkoły, kodcloły 1 haie. Robi re* 

maite przeróbki oraz reparaoye. 
Geny bardzo umiarkowane. 

(361 Noble nL, róg Blackhawk ulicy 
— Telefon Haymarket 2273 _ 

JEFFERSON COLLEGE 
1233 . Clark ul. blisko Division ul. 

Teł. Superior 7584. Chicaga, I1L 

Bezpłatna dentystyczna i 
lekarska klinika 

nod kierownictwem doświadczonych 
lekarzy i doktorów zębów, (niema stu* 
dentów.) 

Otwarta dniem i wieczór. 

Dajcie sobie nogi bezpłatnie leczyć v» 
naszej chiropodycznej klinice. 

Telefon Tarda 3711 

Dr. L. D. BRICKLER 
Lekarz, Chirurg I Spicyalista Liczenia Elektryką. 

Biuro 1 mieszkanie: 

3315 So. Halated uU blls. 33-rd Place, Chicago 

GODZINY od 9 do 12 rano. 4 do 8 wie- 

czorem; w niedzieli od 9 do 11 rano. 

CONRAD SEIPP 
BROWAR 

I PIWO BUTELKOWE 

27ma ulica i Cottage Grore ave. 
fale*·· Caiaaet 730 i 869. CHICAGO. 

Dr. L. S. Szumkowski 
Lekarz, Chirurg i Akuszer 

Mieer.kanie: 
1401 W. Huron ulica. 
TcUfon Monroe 5805. 

flo 10-tej rano. od 12teJ 
do 3-ciej popołudniu, 
od 5-tej do 9-teJ wiecŁ 

OfU: 
700 . Ashland Are. 
Ttlefos Hiymirktt 5282 
Oodz. od -tej do ltc| 
od 3-cieJ do 5-veJ popol 
od 8-mej do »-tej wiec* 

Tel. Monroe 081 

Dr. A. J. Marcinkiewicz 
DENTYSTA 

Pokój 205 Home Bank Bldg. 

Milwaukee i Ashland Ave. 

W. J. LaBUY 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach 
Wlłcwrom: 918 MUwankM «· 

Telefon Monroe 8*80 

Ofls w śródmieściu 127 N. Demrhorn St 
Pokój 16» TJntty Bldr TeL Central IM 

Kompletne płyty zębów $5.00 
Dr. H villa — Polski Dentysto 
12 lat na rogu Milwaukee I Ashland 

At·, nad Horn· Bankiem, 


