
I ZNACZKÓW 
W Poniedziałek Dzień Dywidendy. Przynieście Swoja Książeczki 

Nasza Dwa Razy do Roku 

Sprzedaż Towarów Bawełnianych 
,fcste*m> przygotowani na te wielką okazye z towurom zakupionym 
już rok lenili, a wivkM» c«ś,· tego jest uroniona niżej, anixe'i my 

snmi obecnie moglibyśmy kupić. 
SPRZKIMŻ W IN»\li:i»/|AŁKK. WTORKK, ŚRODĘ 1 CZWAR- 

TEK. 

\V lIKt/.MKI. 
KiTmikn «ΙΙ«τ· mu 

terya uu reesniki. 
trwała czerwona 
borta. lniane wy· 

C 3 
jard i»·» OïC 

<;i \«.H \>l. 
I.inuham na suk- 
nie w nurse proż- 
ki. wszy. szeroko- 
ści prążek. I">c 
wartość. 10 jar- 
dów k«>st.. Q 3 _ 

ja rd l»·.» 5r 41C 

Μ Π'ΚΙΜ \ \ \ 
PIIZKM IHH VDt. \ 

IVpperell lim t.. U' 4 

jardu szeroka bie- 
lon^l, 10 jardów 

Q4r V. 

|>K7.i:S( IKH\UI. \ 
Mielone prafśclff# 
dla. S1X90 — re- 

gularnie warte 
1.00 specjalnie 
tylku 
i>o 89c 

Oftitniir 1I0 kom forterów. :t(! Cli- 

li szerokie, wielki wybór deseni. 
19c wartość. specjalnie 1 O 1 _ 

no IZ2C 

Prrkitlf i ilrukl. najlepsze Ame- 

rykańska indigo drukowana kar- 
tu na. w prgżki i wzory, trwały 
kolor. 1-lzc wartość, Q 3 
specjalnie za 8îc 
lanne perknle na kosmilc, ;!<! cali 
szerokie, dobry standard gatu- 
nek. w skromne prożki i wzory, 
regularna l'le wartość, 
cyalnie ocenione, po 

S\TłA 
I tama satyna Ho- 
skonaly sat.. 2 do 
S jardowe sztuki, 
na tę sprzeda* — 

£,"!... 12łc 

ł'R/.iKKM I\ > V 
ŁO/.K \. 

Dobre |ir*j kr. na 

łóżka. pod. wielk.. 
Marseille» deseive 

C/KSK V M \TF.II.I>odtT«jBlf skl' 

na czeska materya na wsypy. 4 

szeroka, 3!>e gatu-nek. OQ 
po .... 

wart 1.10 

Wata, nirlklr rolki, l»ar- Ç* _ 

dzo specjalnie po 

Wata, dobry catunek, 1 roliłg 
ka wazy 3 funty za... # OC 

Muślin, niehielony muślin, uruhy 
L 1* standard gatunek, 10 jar 
dów kostumerowi, na ty 
sprzedaż. Jard po 91 c 

mu κι. 

Najlepsze a mery— 
kańskie srebrno 
siwe druki na suk 
nie. w prożki i 
wzory. 73r 
jard po I 4t 

Ul Mili \ M. 
<>injïhnui nn farlu 
clij". standard ga- 
tunek. niebieski i 
biały i brunatny i 
biały, 10 jd. kost.. 

IT. IO2C 

S\N ISS. 

Biały kwIin na fi- 
ranki. cali szer. 
wszystkie nowe 
hart. efekta. war- 

ty I5c, 
jard po 12łc 

JtAT. N\ WSt PV 
Czeska, nieb. mat. 
na wsypy. 3? ea- 

li szeroka, "· do !> 

jd. sztuki. 2So 
wart· 1 β r jard po * ms* 

Grand Rapids Sprzedaż 
Okazowych Mebli 

Albo kupicie meble tera/, po niskich eonach, luh później po cenach 

wygórowanych. Dla czego nie teraz kietly możecie oszczędzić, ł.atwe 

h płaty. 

C' M 'KO. 

Ma iluu ralowr jrilnnilninr słupki. 
Kt'iibe I»rçty. lub Vernis Mar- 

t ii wykończenie. C/l Q fi 
regularna $7 wartość. z;\ Φ «·ΐ7θ 

:t szti kowv skoii/.wv gaiim- 
τι κ ρ\Hi.oit»\vv. 

Opraw η χ η vhrji nrj |tr*rrniar(konn 
nej dębiny lub brzozowego mahoniu, 
cało stalowe sprfż> ny. banlzo ρίν 
ktie : trwałe, rey. $ 
wartość, za 

eotónkł·. Γ1Ο0 t}'EodRionu. 
$54.50 

4 Ol.OM \l. (iWOW Μ 
Ν I l. 

Un « i/uflnib'. *·<«·ί<ι(Γ 
« \ koiii'Hi'iiit*. u leikio 
francuski»* sxlifowane 
lustru. I K.Ol) 

wartość. z;ι 9.98 

KHKI»K>9. 
'/. nyhrunrea («nrdr- 
u"»> «Irzowa. wykoii-- 
«•z.»nv na Amerykań- 
ską ilçl»; η·.·. ju z^lJSial 
do |»rxvhi»rû\v Inia-- 

14.98 

STKW MIT PUM »«>- 
IIΗ Κ ΙΛΝΚ 
WIIM.KI i;\H. »;!ΙΛ). 

Kamili in«\i nirlk<i<ici «>«»- 
bry pił*»· z lanesr··» /.fls- 
y.». wielkie piekarnik.--- 
wysoki sa- O Λ Cfj 
(•inet p<> fciTriUv 

CZYTAJCIE 06Ł0SZENIA W „DZIENNIKU CHICA60SKIM." 

ι 
1509 -1319 FULLERTON AVE. 

Taniości na poniedzia'ek, 27 sierpnia, 1917 
Dużo hu<k ręczniki z czerwony 
borta, specy- « a 

alnie po 1 IG 
36 calowy ozdobny batyst, 15c 
wartość, Ina wyprząt- 8c 

lic 
il, 16c 

ll&c 

nięcie) jard po 

Resztki Kinfsamu na fartuchy, — 

1 4«: wartości 
jard po ... 

::β calowy bielony muślin, 16c 
wartość. spoo. i 10 jd. 
kostumerowh jard po 

Kaftany poranne, lawn i perka- 
lowe. S9<: wartość 
specjalnie po O7C 
Bluzki ł lawn w ozdobno paski, 
zwykło t>i*c wartości. ΊΟ/* 
specjalnie po 

DiiccięcG kimona fartucby, z oz- 

dobnego gingamu. 2'*c 

warto.' '·. za Z I C 
Mfskie czar nr satynowe koiuulr. 
wielkość 14lj do 16·, jr g ^ 

spr< yalni<* pj OOC 
Dzifcifr»· ubranka «'o zabawy, — 

zwykła -Sc warto.* 

Hpr.yalnio po *\IC 
!>in ski«> ι 1 pa^ki^m lakierowa- 

no pump* .vu»d·· tyl, fran'-usk.e 
•sy. $4 v» C| λ x 

aprcyalaie i»·· 9 I · w ^ 

INHnrht — *per>ałalr. 
Nr. Jl kotły do prania 1 kopro- 
wym dn· m 91 '·» a« g #| 
warto**-» po φ I «IV 
I)om> tarta do prania. 5ic 
warto»·. *>p^r*alnu· .... 

•t Mupo^o C"abl>> la:·! Juto linki 

dn biriiinv. 
!tc «irto^. i|K. fcwC 
Haaro faailuvane herbatniki — 

• arto* fS*v l()r 
apec po v t 

29c 

Owalne miski do pomywania stat 
ków, biało emaliowane wewnątrz 
ySc wartość·, 
specyalnie U/t 

GrosoryJn© spocyalności. 
Łososie. najlepsze czerwone, 35c 
wartości. Λς 
puszka za jL C 
Pomidory, dobrze zapa- | ^ 
kowane, puszka za 1 
Cleveland pieczony bób w pomi- 
dorowym sosie, — w 

puszka za #72 C 
Amoniak, podwójnej siły, 
I2c wirt0ł.V za OC 
crispo f-ona srchiesy ç- ^ 

paczka za OC 
Sardynki w oliwie, l^c j 
wartość za 1 UL 
Swifta Pride pros/rk do « ^ 
prania. 3 parski /a 1 <lC 
rir«ns»»r. specyalnie fl/W* 
λ punzki za I Vv 

Swifta W h Itr « lassie Ar* 
mydło, ka*ał«k 
Swifta Pride nrndło. a 

ka«atek aa 

MifMi — »pff>«lnk. 
£wi«*za karbonada 
Swlfir irberki 1l!|f 
WfdioB- kawałki -71 
Mooer Marki .«łonica ~ ^ 

« »ilaj*kjirh iZC 
Wołowina na potraw kf T7 
: fnnty za Z* i C 
Pot Koa*t 
Morn* Suprem·* "^•'lil/,, 
gotowane nynkl .... Z »/2 C 
BrauuJ»chwei*er letnia 
kiełbasa ft 
Siekane rai?«o. 2 funty za 29c 

> Z Biura Meteorologicznego. | 
W riygu doby wczorajszej najwyż- 

:za temperatura wynosiła 65 stopni, 
najniższa 55 stopni. Normalna tem- 

peratura w tym dniu wynosi 70 stop- 
ni, niedobór temperatury w tym ro- 

ku 252 stopni. 
Wschód słońca o godz. 5 min. 8 

rano. 

Zachód słońca o godz. G min. 36 

wieczór. 

Godzina 7 rano··.· 49 wyżej zera 
" 8 " 

.... 55 " " 

" 9 " 
.... 58 " " 

" 10 " 
.... 60 " " 

Pięknie i troszkę cieplej dziś wie- 
czorem, w niedzielę pięknie i cie- 

plej. Umiarkowany północno-zachod- 
ni i południowo-zachodni wiatr. 

EXTRA! 
Reprezentanci tworzącej się we 

Francyi Armii Polskiej, których 
przyjazd zapowiadaliśmy przed- 
tem, wylądowali już w Stanach 

Zjednoczonych. 
Prezea Komitetu Obywatelskie 

go Armii Polskiej, pan Michał J. 
Perłowski, otrzymał następujący 
telegram z Pittsburgha: 
.„Doktor (Starzyński) i komisya 
(przybyła z Francyi) w Nowym 
Yorku zawiadomią później, po 
odbytem w Pittsburghu zgroma- 
dzeniu, o dacie przyjazdu do Chi- 

cago. 
Samulski." 

ZE SZCZEPANOWA. 
Kosztem $36.000 wykończana o- 

becnie jest szkoła parafialna ów. 

Szczepana, przy ulicach Ohio i San- 
camon. Budynek nietylko, że arty- 
styczny i okazały, ale wybudowany 
jest według najnowszych praw 1 wy- 
magań. Mieścić się w nim będzie 
sześć bardzo obszernych klas. oraz 

kotły parowe na ogrzewanie nietylko 
szkoły, lecz i kościoła. 

ł 

Nim nowy gmach zupełnie będzie 
wykończony, przez parę tyi?odni wy- 

kłady odbywać się będą w dawnych 
klasach pod kościołem. Szkoła rozpo- 

cznie się dn. 30go sierpnia. Już teraz 

do niej można dzieci zapisywać na 

plebanii i to codziennie od godziny 
9ej do 12ej rano, od 2cj do 6ej po- 

południu i od 7ej do 9ej wieczorem. 
♦> * 

Do pomocy proboszczowi ks. dr. 

A. Górskiemu, przydzielony został 

młody, lecz bardzo energiczny ka- 

płan. ks. Wojciech Janiszewski. O 

becnie więc w każda niedzielę Msze 

Św. odbywają się: lsza o godzinie 
pół do szóstej, 2ga o ósmej. 3ela o 

dziewiątej, 4ta — suma — o pół do 

jedenastej: w tygodniu o pół do szó- 

stej i o ósmej. 
* ·'· 4· 

W sali parafialnej, jutro o godzi- 
nie 4ej popołudniu odbędzie się na- 

rada parafialna. Na naradę tę pro- 
szeni są wszyscy parafianie. Po za- 

kończeniu narady można dzieci zapi- 
sywać do szkoły. 

·:· v 

Hardzo gustownie i za cenę bardzo 

umiarkowaag, pomalował zewnętrze 
kościoła św. Szczepana, malarz z 

Młodziankowa, Władysław Olszew- 

ski, zam. pur. 14:*4 W. Chicago ave. 

Ks. proboszcz zamyśla dać odnowić 
także wnętrze kościoła. 

•i- 'I' 

Ustatnio na Szczepanowie założo- 
no Towarzystwo p. o. Matki Boskiej 
Królowej Korony Polskiej. Do nowo 

zorganizowanego zrzeszenia wstąpiło 
około 45ciu wpływowych parafian, 

ł ł + 

Dzielnie dla parafii pracują człon- 

kinie Klubu Pań Królowej Wandy i 

Klubu Panien p. o. św. Jadwigi. Oba 

towarzystwa nieomal z dniem każ- 

dym wzrastają w liczbę członkiń. — 

Wspólnie kluby te zamierzają urzą- 

dzić bazar na rzecz parafii prawdo- 
podobnie z początkiem października. 

+ ·*> 

MajQ.ce się jutro popołudniu od- 

być posiedzenie Klubu Pan Królowej 
Wandy, dla ważnych przyczyn odło- 
żone zostało do niedzieli, dnia 2go 
września. 

» ♦ · 

Dzięki energii organiety Szczepa- 
nowa. p. Netzel. zorganizowano już 
dwa chór; jeden z dziewcząt do ro- 

ku plętnasteso, drugi od lat 16tu i 

*yżej. 
·;· > ·> 

Nadzwyczaj zadowalniająco ze 

swego zadan'a wywiązał się kontrak- 

tor murarski z Avondale, p. Jan 

Schrambek. Wykonanie robót mu- 

rarskich nowego gmachu szkolnego, 

spotyka β!? z uznaniem nietylko pa- 

rafian, ale także innonarodowców, 
którzy wokolicy zamieszkują. Hoboty 
tynkarskie w nowej szkole wykonu- 
je także kontraktor avondalski, y. 

Koman Swlontek. 
* * * 

Szczere uznanie należy s!ç aider— 

manowl Stanisławowi Walkowiako- 

wlakowi, który zupełnie bezintere— 

bownie, wystarał się o pozwolenia na 

budowę, oraz udziela rad i wskazó- 

wek legalnych, gdy tylko zachodzi 

tego potrzeba. 
+ ·> « 

Piękno organy, które znajdują się 
w kościele św. Szczepana reperują 

eksperci. Początkowo ks. proboszcz 
zamierzał zakupić nowe organy, 

lecz sprowadzeni fachowcy uznali, 
że organy nietylko dadzą się napra- 

wić, alo mają głos znacznie piękniej- 

szy od wielu innych zupełnie no- 

wych, a nawet i o wiele droższych. 

Dalsza Akcya Pani Tur- 
czynowicz na Wschodzie 

Wybitni Amerykanie w 

Newport Przyrzekli 
Pomoc. 

Pani Turczynowicz prze- 
mawiała na wielu 

zebraniach. 

(Z biura Sekretarza Koni. 
1'oni. Ci osp. Polsce) 

W dniu 15-go b. ni. pani Turczyno- 

wiczowa, założycielka i prezeska hono- 

rowa Komitetu Pomory Gospodarczej 
Polsce, udała się do New port, Tl. 1., a- 

l»y tani wśród znanych rodzin amery- 

kańskich wzbudzić większe zaintereso- 

wanie spraw;] polsksj i przygotować 
grunt pod nowy lokalny komitet ra- 

tunkowy gospodarczy. Akcya pani Tur- 

czynowicz udała się w* zupełności, jak 
dowiadujemy się z prasy tamtejszej i 

jak sama założycielka komitetu dono- 

si w swoim liście, datowanym dnia 22 

b. m. 

„Załączam przy niniejszem wycinek 
z gazety lokalnej „Newport Herald' — 

pisze pani Turczynowicz — z którego 
dowie się og«*»ł. że dla Polski praca i>o- 

stępujc naprzód bezustannie. Dodam 

od siebie, że po przybyciu do Newport 
w dniu Ιΰ-go b. m.t następnego dnia 

przemawiałam w Fort Adams do człon- 

ków regularnej armii amerykańskiej, 
zaś w dniu 17 1». ni. do członków kor- 

pusu marynarki w t. zw. „Naval Sta- 

tion". Wszędzie dla sprawy polskiej en 

tuzy a z ni rośnie, wszędzie sprawa pol- 
ska wywołuje coraz to większe zain- 

teresowanie."' 
Poniżej przytoczona jest dosłowna 

treść artykuliku o działalności pani 
Turczynowicz, jaka ukazała się w „New 
port Herald" w dniu 22 b. m. : 

„PU AC IM Ε DLA UDi5l'DO\VY POL 

SKI — pani Laura, Gozdawa Turczy- 
nowicz, która przybyła do Ameryki z 

Polski, będąc autorką dziełka „Wlicn 
The Prussians ca nie to Poland" — prze 
mawiała w dniu 17 b. m. w rezydencji 
pp. Arthur Curtiss James, w Fort A- 

dams i Naval Station. 

„Pani Turczynowiczowa dzisiaj koń- 

czy swoją gościno w rezydencji pani 
C. Lorrilard Spencer, udając się za 

dwa dni do New Yorku, aby pracować 
dalej nad rozwojem założonych przez 

siebie komitetów Gospodarczej Γοιηο- 

cy Polsce. Pobyt pani Turczynowicz 
został uwieńczony Świetnym wynikiem 
finansowym. Wiele pięknych datków 

wpłynęło na fundusz „Gospodarczej Po 

mocy Polsce.'' 

fbiegłej niedzieli pani Frencli Yau- 

derbilt wydała na cześć pani Turczy- 
nowiczowej śniadanie, w poniedziałek 
pani Spencer obiad — wczoraj zaś Bi- 

skup Darlingtou z Harrisbnrga wydał 
śniadanie na cześć działaczki polskiej. 
Na tych wszystkich przyjęciach pani 
Turczynowiczowa przemawiała o cier- 

pieniach Polski i o potrzebie niesienia 

ratunku gospodarczego Ojczyźnie Po- 

laków." 
Nadmienić tutaj wypada, żc w cza- 

sie bytności swojej w Newport, pani 
Turczynowiczowa otrzymała czek na 

$1,000 „od przyjaciela Polaków"'. Oso- 
ba ta nic chce figurować na liście skład 

kowej, zapowiadając jednocześnie na 

przyszłość dalsze datki na rzecz Pol- 

ski. 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Macierz Polska oddział 12ty 

ś v. Kingi wystąpi na bazar w nie- 

dzielę dnia 26go b .m., o godz. 7ej 
wieczorem. — L. Mucha, sekr. prot. 

— Macierz Polska, oddział lszy 
św. Kazimierza Kr. wystąpi in cor- 

pore na bazar śwś. Stanisława K., w 

niedzielę 26 sierpnia, popołudnin. — 

Wszyscy członkowie są proszeni o 

czynny udział i niech się zbiorą o 

godz. 3ej popołudniu. — Marcin Le 

vaudowski, sekr. prot. 
Tow. Po'ek św. Cecylii nr. 21!) 

ZJed. mają się zebrać na podwórzu 
szkolnem Św. Stanisława K.. w nie- 

dzielę 26go sierpnia, o godz. 3:30, a- 

by wystąpić na bazar in corpoic. — 

KONSKRYPCYA. 
— 63 wydziałów poborowych w 

Chicagu ukończyło sun pracę, υ* 

sięgnąwszy wymaganą od uicli 
kwotę rekrutów do nowej armii 

narodowej. Pozostaje im obecnie 

przygotowanie raportów do wy- 
działów apelacyjnych. .'13 wydzia- 
łów jeszcze w dalszym ciągu eg- 

zaminuje poborowych i tak dłu- 

go będą pracowały, dopóki nie od- 

stawią takiej liczby rekrutów, ja- 
ka na nich przypada. 

— Do wczoraj włącznie egza- 
minowano razem w Chicago SS,- 
183 poborowych. Z tych 1Î ,584 od 

rzucono jako fizycznie niezdol- 

nych do służby wojsk. 4'},371 pobo 
j rowych uznano zdolnymi, lecz ci 

żądają zwolnienia. Przyjęto do 
■ôrmii jako zdolnych i nic mają- 
cych żadnych powodów do wyłą- 
czenia 26,531. Kwota miasta Chi- 

cago wynosi 04,982. Nadwyżka 
będzie przeniesiona do drugiego 
powołania. 

— Major Β. M. Chiperfield, 
który energicznie kierował pobo- 
rem w Chicago, według otrzyma- 
nego przed kilku dniami rozkazu, 

wczoraj udał się na nowe stano- 

wisko do Houston, Texas, gdzie 
w obozie Logan sfederalizowanej 
gwardyi narodowej pełnić będzie 
obowiązki dyscyplinarne jako 
,.judge-advocatc". Miejsce jego 
zajął tymczasowo major Ε. Ε. I- 

rons, który spodziewa się, że 

takżb wnet zostanie wysiany do 
obozu mobilizacyjnego. 

— )Vydziały apelcayjne w dal- 

szym ciągu przesłuchują sprawy 

apelacyjne. Wydziały lokalne w 

Aurora i Joliet jeszcze nic przy- 
słały żadnych list rekrutów 

przyjętych do armii. Wydział a-- 

pclacyjny nr. 3ci wysłał do nich 

wczoraj komunikat z naganą. 
— Wydziały apelacyjne kieru- 

ją się wielką surowością. Aplikan- 
tów zwalniają od służby tylko w 

bardzo ważnych wypadkach jako 
zatrudnionych w rolnictwie, albo 
na stanowiskach ważnych we fa- 

brykach, które wyrabiają amuni- 

cye lub konieczne matcryaly do 
I tejże. 

„Dziennik Chicagoski" można 

zamawiać u następujących agen- 
tów: Jones, 3927 N. Troy ulica, 
Slcbód. 4021 N. Monticrllo ave. 

RekUam poastaw* l!ciny<A 
przedsiębiorstw amerykańskich. wlęo 
l przemysłowiec polski dobrze zrobi 

)«źeli stale reklamować b?dzle swój 
Interei w DZIENNIKU CHICAGO- 
«K1II 

Poiiukujn· prery» — Czytaj pilni· ] 
ogłoszenia pofi rubryka .,1'raca" na I 
■ ?nα 1 farh TiZIKNNlKA CHICAGOSKIE- 1 

ZE SZKOŁY O FICERSKIEJ 
W KANADZIE. 

Dokończenie ze stronicy îmcj. 

ska sprzyjająca sprawie polskiej, 
jak te pracy rozpoczętej prze/.] 
Sokolstwo, przysłała tu swoich j 
reporterów dla zbadania sprawy 
na miejscu, ażeby położyć kres 

tym, którzy chcą łowić ryby w 

mętnej kadzi narodowej. Dobrze 

by było również, ażeby przyje- 
chał tu na pewien czas przynaj 
mniej „stary pająk", a przypusz- 
czaniem jest, że świeże powietrze 
obozowe, wpłynęłoby dodatnio 
na jego — jak się zdaje — „roz-- 

rzędzony mózg." W idoczniel 
„stary pająk" za l>ardzo zajmuje 
się „Kiki-Miki" i czasami nic 11- 

waza, co pisze. 
Daleko więcej moglibyśmy 

zdziałać, gdyby mniej było ..pa- 

tentowanych zbawców" Ojczyz- 
ny. 

Czołem ! W. S. 

Nie Wstydź się! 
Ody powracasz do domu ze śród· 

mlcścla, ze składu, ofisu lub fabryki, 

kup sobie DZIENNIK CHICAGOSKI 
1 émlalo czytaj w tramwaju lub wa- 

gonie. 
DZIENNIK CHICAGOSKI można 

stale nabywać na następujących na- 

;rożnikach: 
State i Madison — przed składem 

departamentowym „Boston Store". 
State i Madison — przed aptek) 

firmy Buck and Rayner; 
State i Madison — przed składem 

departamentowym firmy Careon, 
Pirie, Scott and Co.; 

State i Quinoy; 
State i Van Burenj 
State i Uarrison; 
Wabash i Harrlson; 
Van Burcn i La Salle) 
Adams i La Salle; 
Adams 1 La Salle; 

Washington i l.a Salle; 
Randolph i Dearborn; 
Washington i 3-th ar·. 

IN MEMORIl M. 
Zawiadamiamy krewnych i zna 

jomyeh iż dzisiaj przypada pier- 
wsza rocznica śmierci ś. p. (ier- 
trudy rora/.ińskiej. 

W smutku pogrążeni : 

Wiktor. oj«icc: Rozalia, mat- 

ka : Wiktor, braciszek. 
Już rok upłyń:]ł. gdy od Boga 

powołana 
Spisz snem wiecznym córko i sio- 

stra kochana, 
Śmierr cię zabrała, rozłączył nas 

los srogi, 
Lecz tyś niezapomniana córko i 

siostro kochana. 
Zawszcś wspomniana, smutno 

nam bez ciebie, 
liccz mamy nadzieję, da lłóg że 

sic zolmczym w niebie. 

Kto pragnie wyjechać do Rosyi, powi- 
nien zgłosić się do Russian-American Bu- 

reau, 160 Ν. Fifth Ave. o informacye i ce- 

ny. Biuro także wysyła pieniądze do Ro- 

syi, gwarantując doręczenie. Biuro jest 
otwarte codziennie do 8:00 wieczorem i w 

niedzielę do 4:00 po południu. 
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU 

160 Ν. Fifth Avenue. Drugie Piętro 
Pomiędzy Lake i Randoiph UL .... Chicago, III 

ffàïït 

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutna wia- 

domość iż najukochańsza matka i babusia nasza 

Ś. p· 

Agata Raflewska 
Z DOMU DROSZKOWSKA 

członkini Różańca św. Igo Drzewa, 8mej Róży i Towarzystwa św. 

Ireny grupy 61, pożegnała się z tym światem, po długiej i ciężkiej 
chorobie, opatrzona w. Sakramentami, dnia 24go sierpnia, r. 

1917, o godzinie 9tej wieczorem, w podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, dnia 28go sierpnia, o go- 

dzinie lOtej rano, z domu żałoby pnr. 180,1 Corfland ul., do ko- 

ścioła Najśw. Maryl Panny Anielskiej, a stamtąd na cmentarz 

św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krewnych 

i znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni: 
Weronika S. Hartwick, Anna J. Birns, Marya W. Ilorn, An- 

drzej, Elżbieta F. Walaszków ska. Stanisława J. Kwintkowska, i 

Stanisław, dzieci; wnuki i wnuczki, wraz z całą rodzina. 

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutną wiadomość, 
iż najukochańszy mąż mój i ojciec nasz, 

Feliks Mindikowski 
ix» długiej i ciężkiej chorobie, pożegnał się z tym światem, opatrzony 
św. Sakramentami, dnia 23-go sierpnia, 1917 roku, o godzinie 2:05 

popołudniu, przebywszy lat 57. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia L!7-go sierpnia, o go- 

dzinie 10-tej rano. z domu żałoby, p. nr. S47 X. Paulina ul., do kościo- 

ła Św. Trójcy, a stamtąd na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek zapraszamy, wszystkich krewnych i zna- 

jomych, w ciężkim żalu pogrążeni : 

Katarzyna Mindikow ska, żona ; Leon, Teofil, Stanisława, Klara, 
Piotr i Bernard dzieci. 

/ 

Prawie kaZdr P°!ekt atent reaw 

noécjowy oglxsza elç w DZIENNTKTJ 
CHICAGOSKIM bo niejednokrotni·' 
przekonał ele, tf tu najlepiej mx 
Ua o q La cl 

Polaki polityk, czy wîçttsr.y czy mnt*l 
ezy za obowiązek poczytywać sobie 

powinien stale reklamować narodo- 
wość nasza wśród obcvch. zaznalamlad 
Amerykanów z DulsKlemt lasr.ytucyaml 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tę smutna wia- 

domość iż. 
Ś. P. 

IVt.rouela Nf ar/.yU 
7. domu Kruk 

Niewiasta Różańca św. i Naj> 
Oblicza'Trzeciego Zakonu *w. 

Franciszka i .ś\v. Jadwigi Zw. 

Polek umarła nagle w czwartek 
dnia -*5go sierpnia, 1017 r.. po- 
południu. w podeszłym wieku. 

Pogrz'M) odbędzie *dę w po- 

niedziałek, dnia 27go sierpnia, 
0 godzinie i· to i rano, z domu 

żałobv pur. SI8 X. Carpentpr ul. 
do kościoła św. Jana Kantego, a 

stamtyd na cmentarz św. Woj- 
ciecha. 

Na ten smutny obrządek za- 

prasza wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 

pogra/ona : 
RODZINA. 

t 
IN MKMOKII M. 

W poniedziałek dnia "JT-so sier 
pnia IN 17 r. »> .^«nizinie I» ran·» 

w dolnym kościele św. SiatiMn- 
wa Kostki, odprawiona U-dzi·· 
tn>za św. za duszę ś. p. \N ładysła 
\va Winiwliiego na Mór;} zapra- 
szam wszystkich krewnych i zna- 

joniych. w smutku poirryżoiia : 

Kozalia Winiecka, żona, wraz. 

z synem Kdwinkiem. 
I»wa lata przeszło, jakieś powieki 
Mężu mój. Ojcze kochany, zam- 

knij ł na wieki. 
Dwa lata leżysz w zimnej mo- 

gile. 
Odzież są te chwile spędzone tak 

miłe. 
Miejsce twe w sercu moim jest 

opróżnione. 
I przez nikogo nie może być za- 

pełnione. 
Lec/, prędzej czy później. 
Wierzyć nam trzeba. 
Że z tob;j spotkamy się tam u 

bram Nieba. 

Ornhne nałosz-iwa. 
l'MKBLOWAN'Y pokój do wynaję- 
ła. *1.2.") tygodniowo. GS8 Milwau- 

kee ave. 2 Γ. 

SKŁAD do wynajęcia. Dobra okolica 
łanio, na wasze życzenie. GSl N. 

Racine. Telefon Main 2851. 29 

DO wynajęcia 4 pokojowe fleta, ?0 
i $!i.50. 11 GS W. Krio, ul. Agent w 

balwierni. -f) 

ORGANISTA poszukuje, posady 
łaskawe zgłoszenia do adm. Dz. < h i0. 

?,() 

rOTRZIiF5.\ dziewcząt na mieszka- 

nie. dwoje w familii.'22" f l.\ndale 
uve. 27 

ΡΟΤΠΖΚΒΑ panien na mieszkanie. 
101."» Campbell ave., blisko Armita- 
;e i Milwaukee ave. 2·"» 

POTRZEBA panien na mieszkanie. 
*22 N. Paulina ul.. 2gie piętro, 
roni. 2"· 

]I,Kd.\N('KI pokój w ł.o^an S<|iiare 
ι polsko amerykańskiej familii, 
'elefon Belmont 21·-·"» 

Malarz-Kontraktcr. 
naluje. (apeluje, kalsmanuje, prej 
îuje. po niskich, cenach. 1102 Robry 
11. Telefon Humboldt 020·!. 

20-21-2*. 

Tny|I?| 4 %■ Vinstnikcyi kr·mu. ·!· 
JlS/jlCilajliM I «(.nliinaniH i szycia 
latnaklch ubiorów wedlujf najlepszy » 

ratemów. W) uczcie >-ie siycia wlann) « η 
ibłorAw i zao>zczedzc;e pieniędz>. 
i!e ulelkim ko.-zfem. 

kursa 1'Ziknm: i wikczokm; 
J. rrynrjpBl 

M ASTM U I>i:SI«iXIN*c; SCH<m»L 
1'okAj 4HUIIS — II* X. I.a *nll«· *t. 

naprzeciwka ratusza miejskiego. 

SZKOLĄ 
Kroju i e/ycia sukien. Teraz jest 

lobra sposobność wyuczenia się szycia 
lamskieffo. Możecie się wyuczyć w 

:rótkim cza'sie. Lekeye odbywają się 
Iniem i wieczorem. 

M. K. PIASECKA, 
1025 Milwaukee Avenue 

l'onilçd/jr Aupuat* I Noble αϊ. 

Letnia Wieczorna Szkoła! 
'."yuczymy mówić czytać i pisać po an· 

riolaku gruntownie I płynnie w naj- 
rótszyni czasie w klasach przez ko-- 
*.spond«»ncyJne albo prywatne lekc\«\ 
'rzy miesięczna wieczorna nauka $"·. 
Ca Jsta r.*/.a. największa i najlepsza >»- 
nilotrn S(kolR. I lîliî Xllninikrr u»··.. 1*1 i 
ko DltUlon. Otwarta we dnie i wi»- 
zoraini. Zapisy do wieczornej klasy w 

oniedzialcU. środę i piątek od 7-mej 
o 10-tej wieczór. W niedzielę 1 święta, 
d ΙΟ-tej do l--tcj przedpołudniem. 

Î LAW : 
J I)ay and Night Law dusses. 22 years' 'l 
» eu'ce-8. 1800 graduates. Krec Oratory g v 

— 3 Years' Practice Course, Finest 
jr Class Roorrs In the City. <) 
) DAY AMJMtiHTHKiH SCHOOL , 

C01TR8F.H 
•réparés for College. Law. Mediclne. Dentistry 
r Eoglneering. In the shortest possible tiinfl. 
'or Citalog Addreas Chaticellor J. J. TobUs, 
? W. JaoUson Bivd. Tel. Wab. 5593. 

Szkoła Tańców 
WŁAD. MALINOWSKIEGO 
w Liberty Hali 1511 EMMA UL, 
lakcyi trilcow odbywają tlą Hali « pénliizIafM 

czwartki ad 7-naJ da ίθ-la] wlaczaraia. 

Zapisywać s!q można w szkole 


