
Ust z Podziękowaniem j 
ii z Downers Grove, III. ii 
<[ Downer's Grove, 111. J> 

dnia o go listopada. 1915. 'J, 
<[ M. A. Pokorny Chemical Co. 

]»· OhicaK», Ul. 

j! Szanowni Panowie! Jl· 
<| Po co się chwalić jui to zmusu ]! 
Ji lub z obawy! Pytałem się o wa- 

i| szym Mapcco Tonie poradę dr. <! 
Ji Timke lekarza i weterana z woj- !' 
([ ny. przebywającego w Downers 

J> Grove. a on tylko powiedział: „Je j» 
J[ żeli chorujesz na katar żołądka 1 \ 
<! na niestrawność to tylko kup ]> 
J' flaszkę Mapcco Tonie a sam się i| 
j przekonasz." J> 
% Uwierzyłem doktorowi Timke- i[ 
) mu. kupiłem Mapcco Tonie i teraz Ji 
s zdrów jestem jak ryba. Wszystko ([ 
) ^ar.owni Panowie co mam do \ 

'! zawdzięczenia jest wam że mogli- > 

I1 ście stworzyć takie lekarstwo jak < 

<[ Mapcco Tonie. Żyłem jak umarły, > 

J1 jeść nie mogłem, zawsze uczuwa- c 

<\ lem ból na żołądku, t-k mnie to S 
Ji krępowało że rady dać sobie nie ij 
([ mogłem. Teraz znowu zabrałem S 

J» się do pracy i każdemu przyjacie- 

<[ łowi lub nieprzyjacielowi tylko 'J 
J> polecać będę Mapcco Tonie. Bo co J' 
inni pisali jest szczerą prawdą i <[j 

S mnie uwierzyć musicie. J> 

Ji Z szacunkiem, i1 

Józef Dłu^oliński, <[: 
Intms Plumbiarski, Ji 

Ji Downers Grove. 111. A 

P. S. Mapcco Tonie wyrabia M. Ji 
J' A. Pokorny Chemical Co., 2042 <[ 
<[ Hamburg ul. J» 

Nabyć można w aptekach lub 

Ji Poionia Phurmacy, 700 N. Ash- (> 

< land aveM lub 1935 N. Oakley av. 

Klucz do Zdrowia 

PIGUŁKI 
NOWAKA 

& 

11 Podstawą siły i zdrowia, jest 

prawidłowe trawienie, zdrowy 
żołądek i regularny stolec ; 

Jeżeli tego wam brak, to uży- 

wajcie znane i wypróbowane 
Pigułki Nowaka, polecane 
przez tysiące tych, którym 
powróciły zdrowie. Cena 25c. 

Kupić je można wszędzie 
albo przysłać nam 27. 
JOHN NOWAK CO. 

1724 So. Ashland Avenue 
CHICAGO. ILLIN019 . 

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

Mieszkanie : 
1401 W. Huroa ulic*. 

TiMn ·«·« saes. 
do 10-tej rano, od lttej 
do 3-ciej popołudniu, 
od 5-teJ do Hej wiec*. 

ofi·: 
700 . Ashland Are. 
TiMn Hajmarkat 5282 
Godi od 10-tej do lttej 
od 3-ciej do 5-tej popot 
od 8-mej do 9-te i wiec* 

y l ei. Monroe 981 

Dr. A. J. Marcinkiewicz 
DENTYSTA 

Pokoj -05 Home Bauk Bidę. 

Milwaukee i Ashland Ave. 

W. J. LaBUY 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach 
WImmmid! 915 Milwaake· Atwm 

Telefon Moaroe 3580 

Ofls w śródmieściu 117 N. D«»rborn 81 
Pokój 1638 Unity Bldg. TeL Contrai 1S5 

>8)> 

iSPECYALNIE! | 
Ceny obcięte do połowy na po- 5 

trze bach plumbiarskich, Wykony· 
• tajcie to teraz. · 

LerintkaJ Plum bing Sopply Co. 
107 W. Dirai·· Str. aar. BUnkfaM At·. g 

Wm. Timmerhoff 
Fabrykaat pi«rw«iorzę<ł*yck 
CYGAR 

Mrtid hoftowny 1 4«tallc*nj oajrozaaltezefo 
tytaoiu. Telefos Balont KM 

2057 N. Kedzie are. Chicago, IL 

Dr. Chas. Sproc 
Polsko-słoweński lekarz 

852 Milwaukee Are. CHICAGO 
Godz nr: Od 10—11 przedpołudniem, od *—4 po- 

południu 1 7—8:30 wieczorem. W niedziei· o4 
10—1S w południe. 

Telcton Monroe 8132. 

W. Słomińska 
1«>25 Milwaukee ave. Oictg·, UL 

NAJSTARSZA FABRYKA POLSKA 
Ceny uunarŁ>wan· 

VVyrabia chorągwie, sztandary, odzo* 
ki, szarfy, berła, pieczecie, łtd. 

ftobota pierwszorzędna. Odznaki Zjedaocsaail 
% po 24 ccat iak voorMdaia 

FRANK KLAJDA 
KONTR AKTOR BUDOWNJCZ 

9MuJe dom v. szkoły, kościoły i hale. Robi r·» 

maite ; rzeróbki oraz reparaoye. 

Ceny bardzo umiarkowane. < 

1361 Noble al., róg Blackhawk olicf 
Telefon Haym*rket 2273 

Aug. G. Urbański 
ADWOKAT 

414 i 415 Home Bank Budynek 
XUwaok·· I AihUod At·. 

Mtenkiai·! >11» TUUHAl ULICA. 

Weion w ofi.-tle: Telefon w doma 
MON RUE 9B87. HUMBOLDT 81TŁ 

PraktjkaJ· we wnjttkioh («dach 
Ciitii w»m waormvftcb kuoM i sułmt r*alno4cł 

CONRAD SEPP 
BROWAR 

I PIWO BUTELKOWE 

27bu alica i frttafe Grort ara. 
taUim Łak—« 730 i 869. CHICAGOl 

iN. L Piotrowski 
ADWOKAT 

famktyknje we wszystkich aądacfe 
Ofis: 155 N. Clark ul. narożnik 
Randolph (Ashland Błock) 

»7, Jdtfifm. Tai. Cotral 7971 

PRZEWODNIK SOKOLI 
OKRĘGU II-GO Z. S. P. 

W AMERYCE. 

DZIAŁ INFORMACYJNY. 
» 

Prezes, Jan S. Rybicki, 1701 

W. 20-th str. tel. Canal 403. 

Sekretarz, M ary an Lewandow- 
ski, 1152 Noble str. 

Naczelnik, Fr. Gnutkiewicz, — 

1535 Emma, ul. tel. Haymarket 
6611. 

Podnaczelnik, S. A. Piotrowski, 
1833 Franklin str., Racine, Wis. 

Naczelniczka, Wanda Krzy- 
czewska, 1329 Rawson Str. tel. 

Haymarket 2570. 
+ + * 

Wszelkie korespondencye ty- 

cząoe się Okręgu II, należy nad- 

syłać na ręce sekretarza, zaś w 

sprawach technicznych na adres 
naczelnika pod wyżej wskazane 

adresy. 
> + 

Godziny urzędowania sekreta- 
rza Okręgu w biurze okręgowem, 
we wtorki i czwartki od 7:30 do 

10 wieczorem; w następne wie- 

czory od 6tej do 8mej, w miesz- 
kaniu pod Nr. 1152 Noble ul. Na- 
czelnik urzęduje w środy i soboty 
w biurze okręgowem, oraz we 

wszystkie inne dnie w mieszka- 
niu pod Nr. 1535 Emma ul., Biu- 
ro Okręgowe mieści się w sali 

Pułaskiego przy S. Ashland i 18 

ul. (sala Nr. 2^gi). 
* 4» 

Obchód Okręgu II. Z. S. P. w 

Am., odbędzie się w dzień Dzięk- 
czynienia 25 b. m. w domu Zwią- 
zku Polek o godz. 2giej popołu- 
dniu. Program tegoż obchodu 

podaję na innem miejscu. 
* ·* 4» 

W ubiegłą niedzielę Kółko 

Dram. II. Z. S. P. w Am., wysta- 
wiło melodramat pod tyt. Cuba 
Libre. Sala była wypełniona po 

brzegi Polonią, a przeważnie so- 

kolstwo okręgu wzięło najlicz- 
niejszy udział, w powyższem, 
wspomagając temsamem oddział 

sanitarny Okręgu II, a po drugie 
dając pomoc Druhom najbardziej 
potrzebującym, a jak jesteśmy 
poinformowani dotychczasowy 
dochód wynosi około $40.00. Nad- 
to 28 Gniazd nie nadesłało ani bi- 

letów, lub też pieniędzy za tako- 

we, z uregulowaniem tychże. Gnia 
zda interesowane winne, jak naj- 
rychlej nadesłać bilety, względ- 
nie kwoty ze sprzedaży tychże, 
na ręce sekretarza Okręgu II. 

* + 4» 

Obchód Listopadowy Gniazda 
Ogniwo Nr. 44, octbędzie się w 

przyszłą niedzielę, t. j. 28 b. m., 

w sokolni pod Nr. 515-17 De Ko- 
ven ul. Ze względu iż powyż- 
szy jedyny obchód odbędzie się 
w danej dzielnicy, zatem cała Po- 
lonia winna nań pośpieszyć, by 
złożyć hołd i czeiść Braciom po- 

ległym w powstaniu listopado- 
wy m. Bliższe szczegóły będą po- 
dane w pismach przychylnych 
sokolstwu. . .. 

4» 4» 4» 

Gniazdo Im. W. Świątikiewicza 
wystawi dramat narodowy pod 
tyt. „Kościuszko pod Racławica- 
mi". Gniazdo powyższe nie szczę- 
dząc pracy ani kosztów nad wy- 
stawieniem danej sztuki, pragnie 
wpoić w serca młodzieży, by po- 
stępowała w ślady bohatera 

dwóch światów i patrona Sokol- 

stwa, T. Kościuszki, oraz ofiaru- 

jąc całkowity dochód na głodnych 
Braci w Ojczyźnie, a zatem każ- 

dy, czy to Sokół, lub stojący po 
za naszymi szeregami, winien 

poprzeć usiłowania Gniazda 1S9, 
Z. S. P. w Am. 

* < * 

W przyszłą niedzielę, t. j. 28 

b. m. odbędzie się posiedzenie pie 
narne pełnego wydziału Okręgu 
II, Z. S. P. w Am. w sali Puła- 

skiego przy S. Ashland i 18tej u. 

będzie to posiedzenie nadzwy- 
czajne zwołane rozkazem Wy- 
działu Z. S. P., celem udzielenia 
wszelkich poleceq i poprawek do 

regulaminu Z. S. P. prezesowi 

Okręgu Druhowi Rybickiemu, 
który wyjeżdża na doroczny 
zjazd prezesów okręgowych do 

Pittsburgha w dniu 5 grudnia, b. 
r. ; przeto wszystkie Gniazda 

względnie ich reprezentanci win- 
ni przygotować odpowiednie 
wnioski dla dobra Sokolstwa, i 

Okręgu II. 
+ + + 

Znane ze swych występów sce- 

nicznych vGniazdo Ordona -Nr. 

' 
* V 

t* :;·! , 
'· ^ -; ': J' · ·'· IM 

18, Z. S. P. przygotowuje si* 

znów do wystawienia piękne; 
sztuki ludowej pod tyt „Dziew- 
czę z Chaty za wsią" (dalsz) 

ciąg dramatu „Chata za Wsią") 
Zaznaczyć wypada, że Gniazdc 
Ordona wystawiało zawsze c 

własnych siłach —wszystkie sw< 

je sztuki—i tak też i tę, chociaż 

bardzo trudną, gdyż oprócz staty- 
stów bierze w niej udział 36 o- 

sób — Gniazdo wystawi także c 

własnych silach. 

* 4» 

Wiceprezeska Okręgu II, Dru- 
hna K. Plucińska, ofiarowała kil- 

kaset bardzo udatnych zdjęć fo- 

tograficznych na pocztówkach i 

pogrzebu ś. p. druha Ignacegc 
Nowaka. Dochód z nich przezna- 
czyła na rzecz Okręgu II, zatem 

wszyscy, którzyby pragnęli na- 

być je raczą się zgłosić do sekre- 

tarza Okręgu dh. Lewandowskie- 
go, by w powyżej podanych go- 
dzinach, po ceni 5 cent. sztuka, 

Znane ze swej działalności na 

niwie narodowej sokolej Gniaz- 

do 'Nr. Il-gi, dzielnicy Trójcowo. 
przygotowuje się do wystawie- 
nia poważnego dramatu z roku 

1863 pod tyt. „Cienie" z układu 

•Maryi Kaczyńskiej, nagrodzone 
na konkursie jubileuszowym 1863 
— 1913 we Lwowie, równocze- 

śnie angażując, fachowego reży- 
sera P. Piotrowskiego, oraz od- 

dając główne role wręce fachow- 
ców i członków Gniazda. Po- 

wyższa sztuka odbędzie się w 

Nowy Rok, t. j. 1 stycznia 1916. 
Czołem ! — Maryan Lewandow- 

ski, sekr. Okręgu II. Z. S. P. w 

Ameryce. 

O O 

Gniazdo Sokólic „Przyszłość 
Polski" urządza wieczorek orga- 
nizacyjny na rzecz biednych w 

Europie, w niedzielę 21. listopada 
w parku No. i. przy Noble ul. i 

Chicago ave. o godz. 3-ciej ipopo- 
słudniu. Wstęp wolny. Atrakcyą 
będzie serwetka ręcznej roboty o- 
fiarowana .przez druhnę A. Las- 

kowską. 

Rozkaz! 

Do druhen naczelniczek Okręgu 
II. Z. S. P. w Am. 

Wszystkie Druhny naczelni- 
czki i ppdnaczelniczki Gniazd w 
Okręgu II. stawią się na egzamin 
w niedzielę 21 b. m., do sali Pu- 

łaskiego S. Ashland i 18ta ul., o 

godz. 9-tej z rana. 

Obowiązkowy strój*ćwiczebny. 
Czołem ! 

Wanda Krzyczewska. 
Nacz. Okręgu II. Z. S. P. w Am. 

Baczność Gniazdo 
Ordona! 

Próby sztuki „Dziewczę z Cha- 

ty za wsią" odbywać się będą sta- 
le następująco: poniedziałki, — 

Akt III-ci w domu druha Cieśli- 

ka, we wtorki akt I, i II. w Do- 

mu Z. Polek, w środy akt IV i 

V. w Parku Pułaskiego, w czwar- 
tki śpiewy w domu Zw. Polek, 
w niedziele — śpiewy o godz. 2- 

giej po połud., w sali Walsha. Na 
śpiewy obowiązani są uczęszczać 

wszyscy członkowie Gniazda. 

Czołem ! 

Wład. Kancyan, 
sekr. kom. 

Podział Okręgu II Z.S.P. 
na podokręgi tech- 

niczne. 

Podokrg I. Chicago, 111. two- 

rzą następujące gniazda: 
Gniazdo No.: 2 — 18 — 27 — 

63 — 18? — 19 2 — m — 266 — 

362 — '469. 

NaczeljiiJk podokręgu Druh 

Michał Lewandowski. 

Podokrg II. Chicago, 111. 

Gniazdo 1 — 9 — 44 — 49 

60 — 13? — 173 — 213. 

Naczelnik .podokręgu : Druh 

Walenty Walaszczyk. 
Podokrg III. Chicago, 111. 

Gniazdo No. 3 — 11 — 34 — 35 
— 37 — 75 — 105 — 340 — 507 

— 549. 

Naczelnik podokręgu Druh 

Karol Chlebicki. 

Podokrg IV. So. Chicago, 111. 

Gniazdo No. 5 —r. 42 — 71 — 

221 — 378 — 433." 

Naczelnik podokręgu Druh 

Piotr Olech. 

Podokrg V. tworzę gniazda z 

Wisconsin. 

Gniazdo No. 83 — 155 — 206 

_ 240 — 283 — 408 — 435 — 

'464 _ 490. — 506 — 567 — 002 

— 614 — 641. 

Naczelnik podokręgu, podna- 
czelnik okręgowy Druh S. A. 

Piotrowslki. 

Podokrg VI. St. Louis, Mo. 

Gniazdo No. 45 — 48 — 151 — 

IW — 273 — 429 — 481 — 603 

— 609. 

Naczelnik podokręgu Druh 

S. Kołodziejczyk. 
Podokrg VII. San Francisco, C. 
Gniazdo No. 241 — 341 — 535 

— 585 — 623 — 637. 

Naczelnikiem podokręgu mia- 

nuje tymczasowo Antoniego AIu- 
rocko/ 

Podokrg VIII. Kanada. 
Gniazdo iNo. 242 — 37? — 392. 

Naczelnik podokręgu Druh 

B. Sielski. 

Podokrg IX. Peru, 111. 

Gniazdo No. 179 — 406 — 565. 
Naczelnik podokręgu Druh 

Franciszek Rybarczyk. 
Gniazda żeńslkie w Chicago i o- 

kolicy tworzą 2 podokręgi. 
Podokrg I. Chicago, 111. 

Gniazdo No. 2 — 18 — 26 — 63 
— 18& —885 — 469. 

Naczelnika Druhna Józefa 
Mrożek. 

Podokrg II. Chicago, 111. 

Gniazdo No. 12 —19 — 04 — 

£3 — 73 — 100 — 133. — 168 — 

202 — 378 — 495 — 517. 

Naczelniczka Druhna Rozalia 

Glinka. 

Czołem ! 

Fr. Gnutkiewicz, 
NTacz. Okręgu 2go Zw. Sok. Pol. 

SPRAWOZDANIE. 
Komitetu urządzającego Wieczór Po- 
żegnalny na cześć J. E. KS. BISKU- 
PA P. P. RHODKGO, z okazy i Jego 
uuiiianowania Biskupem dyecezyi 
jrreen Bay, Wis., 26 września, w 

luditorium. 

DOCHÓD. 
2a bilety od członków komi- 

tetu i reprezentantów pa- 

rafii 
·' 

726.75 

5a bilety sprzedane w Audi- 
torium ·. 39.00 

5a loże 670.00 

Dobrowolne ofiary (Marya- 

nowo) 15.90 

5e sprzedaży książeczki „Kan- 
tata" 7.20 

Razem $1*358.85 
ROZCHÓD. 

Dzierżawa hali 500.00 

LJsługa w bali 25.25 

Znaczki pocztode ltd. 7.80 

Dlszowy i Spa., album 13.80 

W. Krawiec, rysunek 20.00 

K. Winiecki druk biletów 28.25 

MarócJ Polski Publ. Co. druk 

programów 35.00 

Dekoracya hali 4.50 

Dziennik Chicagoski klisza 2.00 

Razem $636.50 

Dochód $1,358.85 
Rozchód 

' 636.60 

Czysty dochód $722.25 

Komitet zwraca usilna uwagę, aby 

członkowie komitetu i reprezentanci 

parafii, którzy jeszcze nie nadesłali 

pieniędzy za sprzedane bilety, aby w 

jaknajkrótszym czasie raczyli to u-- 

czynić. 
Komitet wysłał już na ręce J. E. 

Ks. Biskupa Rhodego, czek na $700, 
el resztę wyśle w tych dniach. 

Przy tej okazyi w imieniu korni- 

I 

tetu, składamy nasze najszczersz 

podziękowanie wszystkim, którzy ch 

ciaż w tak krótkim czasie, przyczyn 

li się do uświetnienia tego pamiętnt 

igo wieczoru i powiększenia fundusz 

dla biednych w Polsce. 

Specyalne podziękowanie składa- 

my naszej prasie polskiej. 
Za komitet urządzający 

BdzJa Ed. . Jarecfci, prezes 

Jun S. Konopa, sekr. 

F. X. Rydzewski, kasyer. 
\ 

Ofiara na glodnycl 
w Polsce. 

Onegdaj na zgromadzeniu z powc 
du 25cio letniej rocznicy ślubu paii 
stwa Franciszka i Anny Kula. 124 

Chicago ave., starych parafian-zalc 
życieli par. św. Jana Kantego,/ ni 

zapomniano także przy suto zasta- 

wionych stolach o nieszczęśliwycl 

braciach w Ojczyźnie. Po ceremoni 

» w kościele, w której blogoslawieńst 
wa udzielił X. Dr. Kmiecik, odbył; 

się uczta w domu przy współudział 

naszych wiarusów kantowskich. 

Mistrzem toastów był p. Felil: 

Górski, wice-prezes P. R. N., któr; 

w dosadnich. słowach życzył szczęści: 

i pomyślności państwu, a w końci 

przypomniał obowiązek prawego Po 

laka patryoty. 

Wobec tego p. Maryan Strużyński 

wniósł, aby obecni goście zarządził 

składkę na ten szlachetny cel. 

Kolektą zajęły się: pani Anna Pe 

yor, Dyrektorka M. P. i Waleryi 

Górska, które zebrały sumę $16.00 

Lista ofiarodawców przedstawi! 

się jak następuje: 

Franciszek Kula 1.01 

Félix Górski 1.0< 

Józef Wysocki 1.01 

Marya Strużyński 1.21 

Piotr Peyor 1.01 

Fr. Kula 1.0< 

Michał Mostek 1.0( 

Michał Targasz 1.0" 

J. J. Serwatkiewic* l'.0( 

Łg. Sajdak .5( 

K. Mullen .2i 

C. Targasz ..5( 

Anna Kozioł .2i 

Julia Kozioł .21 

N. L. Piasecki 1.0( 

W. Małecki 1.0< 

J. Światowiec 1.9( 

Jan Duda 1.0 ( 

Tom. Kula 1.0( 

Razem $16.0( 

Ofiarę powyższą p. Félix Górsk 

złożył do biura Polskiej Rady Nar. 

Reumatyzm 
można nazwać w leczeniu choro 

bą upartą. Zważajcie jednak, c( 

pisze nam pan Rud. Kaspar, ; 

Ravenna> Nebr.: „Severy Lekar 
stwo na Reumatyzm postawił< 
mnie znów na nogi, ponieważ te 
raz niogę już chodzić. Wszelki* 

skuteczność Severy Lekarstw; 
na Reumatyzm (Severa's Rheu- 
matie Reniedy) w leczeniu reu 

matyzniu ostrego, chronicznego 

mięśniowego, także podagry 

sztywności członków, lumbago 
reumatycznej neuralgii. Zapyta 
się aptekarza o Severy Lekarstwc 
na Reumatyzm w cenie $1.00 z; 

butelkę. Nie możesz kupić ii; 

miejscu, pisz i dołącz gotówkę 
do: W. F. Severa Co., Cedar Ra 

pids, Iowa. fOgł.] 

MIDDLETOWN, CONN. 

Kto chce czytać „Dziennik Chi 

cagoski" w Middletown i okoli 

cy, może go sobie zaabonować 

naszego agenta Tomasza Konop- 

ki, 38 Summer str. 

Ostatnie wiadonaoéel t OJctytny, 
urozmaicone oryginalnemi lllustra- 

cyami, zamieszcza stale DZIENNIK 

CHICAjGOSKL 

1 

Departament groeeryi. 
Kawa najlep. 30c kawa funt 25c 

Borówki, wielkie, czerwo- 

ne, funt VC 
Najlepsze nowe figi funt .. Oc| 
Jabłka najlepsze do jedze- 
nia i gotowania, pek .. «JVC 
Mydło, Armour's Light- 
house, 8 kaw. za JL J , 
Lighthouse cleanser, 2 puszki 5c 

Dziocięcc chinchilla surduty, wiel. 
C do 14, extra dobre gat. surduty 
te sa zrobione do sprzedawania 
po 5.00, nasza cena (jo 
tylko A./O 

Dziecięce płaskie runowane koszu 
le i gacie, reg. 25c war 
w poniedziałek . . 

Alęskie czysto wełniane koszulo i 

gacie, ciemne kolory, war. 
1.75, w poniedziałek .. .*VOC 
Dziecięce extra grube, wełniane i 

runowane pończochy, niektóre w 

tyra zapasie warte do 
25c, w poniedziałek VC 
Białe wełniane potnikowe surdu- 
ty, reg. 1.00 wartości, wszystkie 
wiel 34 do 42, w 
poniedziałek *jVC 
Damskie flaneletowe spódnice, 
jasne i ciemne desenie, regularna j 
cena 25c, w 

'\2YzC\ 

I9c poniedziałek ... 

Damskie flaneletowe nocne ko- 

szule, extra gruby gat.,, białe, w 

różowe i niebieskie prę.żki, extra 
pełne wielkości ree:. 

75c, w poniedziałek .... 39c 

Chłopięce gun metal zapinane 
trzewiki, wielk do j 
5%, reg. 1.50 wartości, \»jLJ 
Damskie julietki, z klinem z przo 

du, lub na bokach, 1.2 O Cr» 
war., specyalnie 

Damskie filcowe ślipry, skórzane 

podeszwy, upiększone 
wstążką., spec O' 
Przykrycia na łóżka, białe heklo- 

wane, marseilles desenie, wielk. 

72x81, warte 1.00, w *70 - 

poniedziałek />^C 

Cotton Crash materya na ręczni- 

ki, 17 cali szeroka, czerwona lub 
niebieska prożków, borta, warta 

9c, specyalnie w g» ty» r» 
poniedziałek jard ...» ,.OT*C 
2000 jardów ozdobnej satyny 1 

silkoliny, 2 do 10 jardowe długo- 
ści, warte 15c, spec. w /i 

poniedziałek jard ..... 

Fianela 5 do 1 jardowe sztuki, 
siwa, niebieska, rożowa, brunatsa 
i biała, warta 12V£c, w 

poniedziałek jard 

Jasne perkale, fabryczne resztki, 

pożądane długości, wszystkie naj- 
nowsze wzory i prążki, 3/ r 
reg. I5c wartość, jard .../ /* C 

Bielone tureckie ręcrniki, wielk. 

25x45, gładkie białe ub z kolor, 

borta, reg. :5c, w po- j 
niedziałek tylko 1 U/4L 
Wełniane resztki, d bre długości, 
warte do 1.00 jard, spec. f q 
w poniedziałek, jard .... IVC 

OBOJE CIERPIELI. 

Pan Józef Stripec z James Ci- 

ty, Pa., chorował a w tym samyrr 

czasie jego żona słabowała. 
Pisze o tern jak następuje 

Cierpiałem wielce na zatwardze- 
nie i moja żona także. Także 

cierpieliśmy na ból głowy, bóle w 

żołądkach i krzyżach. Zamówi- 

liśmy i otrzymaliśmy Amerykan 
ski Elixir Gorzkiego Wina. Bóle 

ustąpiły i także zatwardzenie 

Dzidki Bogu czujemy się obecnie 
zdro\vi. — Z szacunkiem Józel 
Stripec, Box 46, James City, Pa 

Zatwardzenie może być przy- 
czyną albo skutkiem wielu cho- 

rób i nigdy nie należy się go lek- 

ceważyć. Powinniście używać 
Trinera Amerykański, Elixir 

Gorzkiego Wina. Zapewni ulgę 
we wszyskich zaburzeniach żo- 

łądka 1 kiszek przy niedokrwi- 

stości i ogólnem osłabieniu, w 

wypadkach zbytniego zdenerwo- 
wania i bezsenności. Cena $1.00 

w aptekach. Jos. Triner, 1333— 

1339 So. Ashland ave., Chicago, 
111. 

Do nacierania ciała w wypad- 
kach reumatycznych lub nerwo- 

wych bólów, opuchnięciach i nad- 

werężeniach polecamy Trinera 

Liniment. Cena 25c i 50c, z opła- 
coną pocztą 35c i 6oc. 

1 

Security Bank 
mmOF CHICAGO 

Milwaukee Avenue, róg Carpenter St. 

Wykaz Stanu 

przy rozpoczęciu byznesu ligo listopada, 1915 r. 

ZASOBY 

Bondy 
Standard Safe Dep. Co. akcye ) 

(Budynek i Skarbce) V 

Nadebrane 

Pożyczki czasowe 
Pożyczki na żądanie $582,002.80 
Gotówka i zob. od banków 544,642.35 

$ 782,923.36 

70,000.00 

35.08 

1,939,588.74 

1,126,645.15 
$3,919,192.33 

ZOBOWIĄZANIA 

Kapitał zakładowy $ 400,000.0® 
' J-'-1 9->finn7Q° 228,007.9 

3,273,399.45 
110.00 

Nadwyżka i zysk niepodzielony 
Depozyta czasowe $1,839,963.41 

Depozyta na żądanie 
· · · · » » 1,433,436.04 

Dywidenda niewypłacona 
nu.uu 

Rezerwa na podatki i procent j 17,6^4.98 
$3,919,192.33 

URZDNICY 

JAMES B. FOKGAN, Przewo<lnlezący 

J. C. HANS EN, Prezes JAMES B.FOHGAN, Jr.WIcep. 

K. L. KKDHEFPER, Kasyer A. E. SUTEK, Asyst. Kas. 

„Pokrywamy dachy papież 
r· 

J J rem, żwirem * 

łupkiem. Oblewamy smolą płas· 
' 

kie dachy, zawieszamy rynny i 

_upiększamy domy wieżyczkami i 
^gzymsami różnepo stylu. Wszel- 

akie roboty wchodzące w zakres 

Jdekoratorsko-blacharski wykonu- 
jemy szybko, dobrze i tanio. 

^PROGRESS ROOF1NG CO,, TelJWonroe 4575 WÓZ W. UlVlSlOIl Ul.JJ 

30 S, DARMO " ZŁOTY S 

lisze 14 . „6ołd Fllled" Zegarki są najlepsze I najpiąkniejsze, 
UJriv,.J, _ 

aski albo damski zegarek, o potrójnych kopertach, bosrato arrawiroweny 
iwarantowańyn^ l?t Smn?«S^ni?ii^»vmai2.hPfeseln 

do obejrzenia nasz najnowszy prawdziwy „Gold FiUed* 

^odatku do tero zegarka damy 
so pV^We^nt 

Pi4yłU£mŁ,J±Z2enI °en · ·»·»*· 
1 w 

rzytw. Pasek. Kubek. Pedzelek. Miniatura Budzik. Nożyk, 
NowoM Zegarek-Branzoletke^jke P?óro F&tanowe 3?. £ Kl£rżyK' Ve ,eA »™n™iet>f«. Balbierak* 


