
Czy w Marynarce 
Stanów Zjednoczo- 

nych nie ma 

Polaków? 
—— 

Mylne pojęcia o udziale Po- 
laków w obecnej wojnie 

należy sprostować. 
Jak sio uiożna było spodziewać, list 

otrzymany przez ks. K. Kulińskiego z 

Waszyngtonu w sprawie jc?o apHka- 
ryi na kapelana w marynarce, którego 
I^Jobizue wr/.oraj ogło&zouo, wyirołał 
zdumienie w społeczeństw ie polakiem, 
/tłumienie to wywołał powód. podany w 

liście. «lia którego naezeluy kapelan we 

Waszyngtonie odradza ks. Kulińskiemu 
starania się o kapela listwo. Powodem 

t* m ma być rzekomy fakt, iż ..w mary- 

nar<v Stanów Zjednoczonych nie ma 

nikogo z polskiej narodowości". 
Zrozumieć jest rzeszę wprost nietno 

iiiwjj. jakim sposobom ui<»gą we Hu· 

*zyngtonic tak błędne iuforma«*ye pa- 
nować o udziale Polaków w obecnej 
wojnie. 

Polacy w Chicago t, durną wskazy- 
wali ua swą staeyn rekrutacyjną w 

ltom u Zjednoczeuia P. R. K.. w której 
przeszło l.mo polskich ochotników za- 

ciągnęło Nię do armii regularnej, nie 

pomijając tych, którzy zgłosili 
się na innych stacyach rekruta- 

cyjnych tak armii regularnej, jak 1 

gwardyi narodowej. 
l*ola«\v wi»vJzioli także, że wielu pol- 

skich ochotników. również wstąpiło do 

marynarki. Nie prowadzono żadnej od 

rębnej statystyki, nie otworzono żad 

'•ej staeyi polskiej dla marynarki, lecz 

wiedziano, że w marynarce jest wic- 

iu Polaków i że codziennie coraz wię- 
ee ich wstępuje. 

Nura/, jak piorun z po;>>dnego nieba 

spada na Polaków wiadomość, że w 

marynarce Polaków nie ma? Jeżeliby to 

prawdą było, Polacy w tym kraju by- 
liby tylko darmozjada nil i pasożytami. 

Jeżeliby to prawdą było, Polacy nie 

mieliby w sobie żadnego prjyw ią/,ania 
do swej przybranej ojczyzny, nie mie- 

;"by okruszyny patriotyzmu amerykań- 
skiego, ni·' poczuwaliby .i; do żadnej 
w iiz ięo znos ci do kraju, który im dał 

przytułek gościnny, swobody, pr/,ywile- 
je obywatelskie, możność zarobkowania 
i pracowania dla swej ojczyzny. 

L>y to było prawdą, Polacy na- 

leżeli^ do kategoryl tych. którzy wszy- 

stko biorą. a uic nic dają i powrotem. 
Β·· ^z»nsj tem wdzięczności 1 przewiąza- 
niu dla kraju ojczystego jest oddanie 

siebie samego na jej obronę. 
<H1 i*d roku JStany Zjednoczone pr<v 

nad:îî» w«»juę z najgroźniejszym i naj- 
silniejszym wrogiem w historyi świa- 
ta. Wróg ten godzi «o wszystko, co nic 
Ijlko Stanjk Zjednoczouc. ale i Polacy 
uważają za święte, chwalebne, pożąda- 
ne, tiodzi w zasadnicze ideały wolno- 
ści i demokraeyi. które >ą ideałami tak 
Polski jak i Ameryki. 

Gdyby w takiej chwili Polacy nie 
spieszyli j»od kolory tuk armii jak ma- 

rynarki. gdy mają okazyę niezrówna- 
ną walczenia dla swych obu krajów oj- 
czystych. pokrewnych duchem i idea- 
łami. niegodni byliby imieuia Polaków, 
ide zasługiwaliby na dalszy pobyt w 

tym kraju, gdyż zadaliby kłam wszyst 
kim swym dotychczasowym wyzna- 
niom miłości swej ojczyzny i gotowo- 
ści walczeuia za jej wolność. 

Czy są dane statystyczne, wykazu- 
jące. iż Polacy służą w marynarce? Ο- 
ίο kilka takich faktów, pośpieszenie ze- 

branych : 

Γ>ο stacji marynarskiej w Chicago 
zgłosiło się w ostatnich sześciu miesią- 
cach od -00 do oOO ochotnikûw pol- 
skich. 

W marynarce znajduje sic kilku ofi- 

cerów polskich, którzy ukończyli aka- 

demię w An na polis, a mianowicie: po- 

rucznik B. L. Dombrowski, porucznik 
B. Mcnclewski i „ensigu", Hahryiewicz, 

Obecnie znajduje się w Anuapolis kil 

ku studentów polskich. 
W marynarce służą także: 

..yeoman" W. Wleklińskl, S lat; niższy 
oficer J. W. Janeczko, 10 lat; dr. II. U. 

Sloiniński, korpus szpitalny w mary- 

narce l inni oficerowie. 
Na okrętach od wielu lat służy : Leon 

Szarmański. Leon Czajka, J. Glom, 
1'itlock i J. Myszkowski. 

Na stacyi (ireat Lakes są między in- 

nymi: M. Culigowski, P. Kloska i brat, 
Knasiliski z Detroit i inni. 

Dnia ΐΌ-go czerwca, b. r. wyjechało 
s Pittsburgha, według informacyi p. 
Jakicica. redaktora sportowego ,.Dzien- 
nika Chicagoskiego", t>0 Polaków do 

marynarki, a między .nimi był jego brat 
Tomasz Jakicic. 

Polacy z l'a ris Island, S. C., gdzie 
się także znajduje stacja marynarska 
dla ćwiczeń, donoszę, że tam się znaj- 
duję setkf Polaków. 

iSą to, jak zaznaczono, informacje, 
zebrane pośpiesznie. Staranne badauia. 
wykazałyby niewątpliwie, że w mary- 
narce znajdują się obecnie uietylko set 

ki, ale tysiące Polaków. 
Komitet, wybrany na wforkowem 

zebraniu reprezentantów organiza 

cyl w sali sędziego Jareckiego, wczo- 

raj doręczył rezolucje i podobiznę 
oryginalnego listu, otrzymanego 

przes ks. R Kulińskiego, p. J. F. 

Smulskic^u jako prezesowi Wydzia- 
łu Narodowego, orsz Przew. ks. W. 

Zapale, jako sekretarzowi 2jed. Ka- 

płanów Polskich. 
P. Smulski oświadczył, że się tsko- 

munikujo z p. Whlte'm. szefem Pol- 

skiego Biura Prasowego wc Wa- | 
sijngtonie. 

Przew. ks. W. Zapała przyrzekł 

posłać rezolucję i podobiznę do Naj- ! 
przew ks. P. Rhode'go w Green Bay, 
Wis. jako prezesa ZJedn. Kapłanów 
Polskich. 

CENTRALNY KOMITET 
Obywatelski dla spraw Armii 

Polskiej. 

Dziś. w piątek, w domu Zw. 

Polek pnr. 1309 N. Ashland ave., 

o godz. 8-mej wieczorem, odbę- 
dzie się ogólne zebranie człon- 

ków C. K. O. Wszyscy proszeni o 

przybycie. 
M. J. Perłowski, prez.. 
Dr. W. Statkiewicz, srkr. 

KURS JEŻYKA 
ANGIELSKIEGO 

zorgauizowany przez Polskie Towa- 
rzystwo Oświatowe, rozpocznie się 
dnia 14 września o godz. 7mej wie- 

czorem vi Domu Ρ. τ. O., 1223 Cor- 

nell ul. Prosimy zatem wszystkich 
tych. którzy Już zapisali się na 

VAl KK JEŻYKA ANGIKLSKIKGO 
jakoteż i tych. którzy mają. zamiar 

zapisać sif. ażeby przybyli o Tmej 
wieczorem dnia 14 września do Do- 

mu P. T. O.. 1223 Cornell ul., róg 
Milwaukee ave., Chicago. Jeżeli 

chcecie, ażeby was obcy szanowali i 

abyście dostali lepsze warunki pra- 

cy. to uczcie się jjzyka angielskiego, 
a chcąc się uczyć nie szukajcie ..Bo- 

gów obcych", lecz przyjdźcie do 

swoich braci, to jest do Polski«\2o 
Towarzystwa Oświatowego, które 

otwierając KURS JĘZYKA ANGIEL- 
SKIEGO nie ma na celu zysku, ale 

uświadomienie ludu. 

Polskie Towarzystwo 
Oświatowe. 

1223 Cornell ul., ró·; Milwaukee ave. 

Chicago, 111. 

W SPRAWIE SEJMU 
ZJEDNOCZENIA. 

Otrzymaliśmy list następujący: 
Do Szanownej Kcdakcyi L)zicn. 

Chciagoskiego. 
'W' wczorajszych notatkach re- 

porterskich umieszczono wiado- 

mość w sprawie zakazu sadowe- 
go wydanego przez sędziego l\a- 

vanaugh przeciw pewnym urzęd- 
nikom Zjednoczenia w sprawie o- 

dłożenia Sejmu, która u czytelni- 
ków może wywołać zupełnie 
mylne mniemanie o całej sprawie. 

I 'ważam przeto za mój obowią- 
zek zrobić niniej^zem następując·; 
sprostowanie : 

Zakaz wydany przez sędziego 
Kavanagh dnia 7go bm.. zabra- 

niający Piotrowi Kostenkowskic 
mu, Janowi Konopie, Józefowi 
Ruszkiewiczowi i innym ogłaszać 
rezultat głosowania w sprawie o- 

dłożenia Sejmu Zjednoczenia i 

zabraniający wydania i ogłosze- 
nia proklamacyi odkładającej 
Sejm. który się ma odbyć w 

Schenectady, Ν. Y. w paździer- 
niku 1917 r. i czynienia czegokol- 
wiek coby niogłe# przeszkodzić 
odbyciu się Sejmu w czasie i miej- 
scu oznaczonym, — zakaz ten nie 

został zniesiony lecz jest prawo- 
mocny. Sędzia Foell wczoraj i 

dziś tak oświadczył: — „The in- 

junction has not been dissolved. 

but is in fuli force ; the case 

stands in Status Quo;'' są to wy- 

razy sędziego Foell. 

\\ obec tego, jeżeli ktoś z łych, 
przeciw którym ten zakaz był 
wystosowany, odważył sio lub od- 

waży zakaz ten zgwałcić, będzie 
zmuszony odpowiadać za obrazo 
sud u (Contempt of Court.) 

Nic jest prawdą, jak w notatce 

reportera zaznaczono, że sędzia 
1'ocll uznał wywody nasze za nie- 

dostateczne: nakazał 011 bowifcm 

oskarżonym podać ich obronę dô 

dnia 2-1 go września. Gdyby nasze 

wywody nic były dostateczne, to- 

by podsądni nie potrzebowali po- 
dać obrony. Dccyzyę sędzia wy 
da po przedstawieniu ich obrony. 

To sa faktu, a kto nie wierzy 
lub wątpi, niech się spyta sędzie- 
go. 

Chcę jeszcze dodać i zazna- 

czam to / naci&kicm, że gdyby 
nawet sędzia miał unieważnić ten 

zakaz poprzednio wydany, to 

wcale nie dowodzi, że przez to sę- 

dzia uznał, że Zarząd ma prawo 

Sejm odłożyć. Faktem jest, żc 

sędzia zaznaczył, żc na mocy fak- 

tów mu przedstawionych i kon-- 

stytucyi Zjedn. (rekordu) Za- 

rząd nie posiada władzy do odło- 

żenia Sejmu, ani z referendum a- 

ni bez referendum i adwokaci o- 

skarżonych musieli to przyznać; 
starają się oni pobić ten injunc- 
tion jedynie na technicznych 
punktach. Sejm ma prawo odbyć 
się bez względu na to, czy sędzia 
podtrzyma zakaz lub nie, gdyż 
tak konstytucya Zjednoczenia na- 

kazuje. 
Wobec tego niech się delegaci 

szykują 11a Sejm i nic zważając 

na żadne proklamacyc że Sejm 
jest odłożony. Władzy do odkła- 
dania Sejmu nikt nic posiada jak 
tylko sani Sejm. 

N. L. Piotrowski. 

Z „Polskiego Towarzy- 
stwa Oświatowego". 
Otrzymaliśmy list następujący: 
„Ponieważ z Głównego Zarzą- 

du P. T. (J. usunęli sir zupełnie: 
prezes, profesor Moryan Znanie- 

eki; sekretarz, pani Iza Pobóg; p. 
Zaleski, oraz p. lablecki, przeto i 

ja nie chcąc figfirować na blan- 

kietach, rezygnuję raz na zawsze 

/e wszelkich zaszczytów a miano- 

wicie z urzędu wicc-prczcski Igo 
Okręgu Polsk. Iow. Oświatowe- 

go w Ameryce. 
Jadwiga Zebrowska. 

8όΙ X. Ashland ave. 

Chicago, d. 12 wrześn. 1917.'' 

Otrzymaliśmy także list od ks. 

Fr. Mazura, mający widocznie 

tworzyć jakąś odpowiedź na ar- 

tykuł pomieszczony w ,,Polonii" 
pt.: „Dlaczego uciekają." Tekstu 

tego listu umieścić nic możemy z 

powodu rozdrażnionego tonu, w 

jakim jest napisany i wyrazów 
barilzo nieparlamentarnych" w 

nim użytych, a nadto, że list ten 

piętnuje jako „kłamstwa" pewne 

fakta, które zaprzeczyć sie nie 

dadzą, np., że dr. l'. Znaniecki 
nic przyjął urzędu prezesa, lub że 

w P. T. (J. „istnieje stan jakiegoś 
1 uciekinierstwa." 

TELEGRAMY KRAJOWE 
UBEZPIECZENIE ŻOŁNIE- 

RZY I OFICERÓW. 
Waszyngton, 14. września. — 

Izba poselska przyjęła wczoraj po 

przeprowadzeniu kilku poprawek 
przedłożenie w sprawie asekura- 

eyi żołnierzy i marynarzy, na 

podstawie którego każdy czionck 

armii i marynarki Stanów Zjed- 
noczonych — bez względu na 

swój stopień — ma prawo do u- 

bczpicczcnia się na sumę $10,000, 
przyczem opłaca rocznic $8 od 

$1.000. 
I "chwalenie tego bilu jest no- 

wcm zwycięstwem administracyi : 
prezydenta W ilsona, która do- 

magała się. aby pod względem 
kwoty dozwolonej rządowej a^>e- 

k u racy i nic czyniono żadnej róż- 

nicy między oficerami a zwykły- 
mi żołnierzami, przeciwko czemu 

podnosiła się opozycva, usiłująca 
ograniczyć ubezpieczenie zofnie- 

rzy do sumy $3,000. tj. dwa razy 

mniejszej niż oficerów. 

GĘNERAŁOWI CASTRO PO- 
ZWOLONO WYLĄDOWAĆ. 
Nowy York, 14. września. — 

Przybył tu z Mexyku generał Ci- 

priano Castro, były prezydent re- 

publiki Ycnczucli, który kilkakro. 

tnie przedtem został wstrzymany 
przy lądowaniu na Ellis Island, 
gdzie musiał się poddać przesłu- 
chom przed komisarzem imniigra- 
cyjnym. Tym razem nic czyniono 
mu żadnych trudności przy wy— 

siadaniu na ziemie Stanów Zje- 
dnoczonych, co pozwala wniosko- 

wać, że przybył tu nic jako czło- 
wiek prywatny, ale w politycznej 
misyi od swego rządu. 
I 

Ruch w Towarzystwach. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Tow. im. X. Wino. Bażyńskiego 
odbędzie swoje regularne mreslęcznc 

posiedzenie dzisiaj wieczorem, o go- 

dzinie 8mej, w hali zwykłyh posie- 
dzeń. Każdy członek jest proszouy się 
stawić ,bo sa ważne sprawy do zała- 

twienia. — Fran. Czonstka, prezes; 
Fran. S. Żywicki, sekr. prot., 10-7 

Newton ul. 
— Tow. Sw. Stanisława K. tir. 0Ô9 

Zjed. odbędzie miesięczne posiedzenie 
dziś o godzinie Smrj wieczorem. * 

hali zwykłych posiedzeń. — Ważn^ 

sprawy do załatwienia. — J. Wilcze- 

wski, bckr.; Jan Liss, prezes. 
Z JADWIGOWA*. 

— Tow. św. Władysława nr. «00 

Zjed. odbdęzie trzy ćwierć roczne po- 

siedzenie w niedzielę, 16go wrześ- 

nia, o godzinio 2ej popołudniu, w 

hali zwykłych posiedzeń. — Konstan 

ty Sokołwski, prez.; Woj. Zasowski, 

sekr., 2143 Ν. Oakley ave. 

— Spowiedź Dworu Piasta nr. 

1C94 Z. K. L. odbędzie się w sobotę 
dnia lTigo września, a do Komunii 

św. przystąpimy w niedzielę, o Ro- 

dzinie titej rano. Proszę się zeb.'aé w 

hali zwykłych posiedzeń o godzinio 

pół do szóstej. Marcin Markowski, 

Nadleś.; Stan. Grzegorek, sekr. 

prot., 2332 Rhine ul. 

Reklama fwt podstaw* iictnrtfh 

przedsiębiorstw amerykińsklcb. wite 

I przemysłowiec polski dobrz· zrobi 
>«tell stal· reklamować będzie swój 
Inter·· w DZIENNIKU CHICAGO-* 

Specyalne taniości w naszym 

departamencie groseryi 
Taniości na sobotę 

Kartofle, dobre do gratowania Ofi 
pek, za 

05ÏC 

Country stviu buterj na w 

osełkach, yjnt za 4#VV 

Swift·» Premiuni buteryna, ΟΛρ 
funtowa osełka. a» *J"C 

Nowe kiszońe ogórki, t 

po 
A C 

Tanlo^rl nn ponlrdtialrlk· 

Argo krochmal, paczka 5r 

1'needa biszkopty, paczka ·?«· 

K;rk3 liit« Klakę mydło. 
specjalnie 10 kawałków λλ Hî/C 

Oliwki. f.V- słoik, specjalnie OQ _ 

na dzisiaj. za S*%/C 

la o łow<*l na ntorrk. 

Mielony cukier. specjalnie naĄ ł 
tę sprzedaż, ó funtów za *ł£C 
Kawa. nasz 20o gatunek, 0^4 
funt za «rłC 
CampbHIs zupa poniidoro- 1 1 1 
v. a, specj alnie puszka za *42v 

Kicheliew słodka kukurydza. 
puszka sa 

M*k i. 1'eresota lub Uold Me-o oq 
dal. beczki worek za 0·£ΐ7 
Uood L.uvk mleko, specjalnie ł o 

na tę sprzedaà, puszka v.a IOC 
Kunkei's kakao. M funtowa 
puszka za 

Nowe konserwy, aportowane 
o CK.· słoik, na tę sprzedaż., pu 

•Red Cross makaron, l'.'c 
paczka za 

f Najlepsze nudle. clenkio lub 
i«vrokle. funt *a 

Annouró pieczona fasola. 
puszka za 
Najlepsze korzonki do piklo- 
wania. funt za 
Heinz ocet do piklowania 
galon za w5rC 

14c 

19c 
25c 

9c 
12c 
15c 
23c 

Specjalności w moi^m dcpartaincu- 
clc mięsa. 

*>l»cejale«»ścl na loboit tylko. 

Świeżo skubane kury na og V 
pieczeń, funt za Λϋ2ν 

Małe nieprzowc szuldry nao^ 1 
pieczeń, funt za » *2 C 

ft wieżo i dobre szynki, Οβ.1 >-» 

funt aa *v2 C 
Zadnia ćwiartka młodej on J 
Jagnięciny, funt za £t%J Z C 
Zadnia ćwiartka młodej c!e-0 t .1.-, 
lęciny, funt za m$Ł2C 
^wljana wołowina na pi»·- λ 1 
czeń. samo mięso, funt za 1 î/ 2 C 
Compound smalec, specyal- OQ 
nie. funty za OÎ7C 
Okrągła letnia lub TliurinęerOO 
kiełbasa, funt za <łOC 
Świeże wieprzowe polędwice OQ 
funt za 05JC 
Frankfurckie kiełbaski) " funty za 
Polska kiełbasa. 
Kiełbasa z rzosnkiem, 
Wieprzowe kiełbaski, 

; 35c 
Specjalnie na nobot?, ponirdłialrk. 

I TTforek 

I Krajowy sirloin stcak, O*)** 
j funt za. 'C 

I Kruchy pot roast. funt 1 fi 1 Λ 

[ za Γ 1 O 2 c 
Rriskct cornet! bref, 
funt za 

Najlepszy topiony smalec, 
funt ia 

Sn ifts -Premium letnia klei- 38c 

13ic 
25c 

basa. funt za 

Wfdion 
funt ta 

Wybrar 
szynki, funt za 

Sn ieże s 

funty za 

Wędzone kawałki bez kości, 32 c 

Wj branej marki, surowe 26łc 
Świeże siekane mięso. » 33c 

UWAŻAJCIE NA OGŁOSZENIE W SOBOTĘ 
NAJWIĘKSZA SPRZEDAŻ KIEDYKOL 

WIEK OFIAROWANA NA PÓŁ- 
NOCNO ZACHODNIEJ STRONIE. 

MOELLER BROTHERS 
MIIWAUKU AVt.an<J PAUtlNA Sf: 

\ Λ 

ZOBACZCIE OKNA PO NAJWltKSZt ia- i 

NIOŚCI KIEDYKOLWIEK OFIAROWANE I 
TERAZ JEST WASZA SPOSOBNOŚĆ— l' 

OSZCZĘDZAJCIE. 

I Męska Spodnia Odzież po Cenach Hurtownych! 
2000 okazów od MAK8HALL FIELD CO'S egentów, męskiej i damskiej spodniej odzieży, włączając union 

garnitur}-, koszulo i Racie, czysto wełniane i półwełniane, runisto i jjladkie i Jersey prążkowane, za mniej 
jak MAILSHALL FIELD CO'S cena hurtowua. 

75c pat. męskie extra grul>e runisfo koszule i 
gacie, ceglastjr kolor, obszyte jedwabiem, rQ _ 

pełnego kroju, specjalnie po C 

1.25 srat. męskie Jersey p-ążkouane, wełni.i mie- 
szane koszulo i gacie, miękkio 1 ciepłe, obcisło 
gacie, maj» satynowa opasko, TO 
pełnego kroju, po * Ç. 

50c τ ul.damskie run Me koszule i 

majtki, w^czano sa e.vtra λ\iel -jQ 
kośei do 41, speeyalnłc i»o ós 

EXTRA SPECYALNIE 
."Oc ilanmMr cr.nrnc jpdwnhnt 

pońcrorhj, rr.jefc flbre J«v·- 

ilnnhnr tjtlkl, 18 cali njaoklr 
Itodłłójnc lisic Rtup.T, plçly I 

pnlrr, nlffo nlrijoktiidnr, |fr« 
pra«l(> nirOo*frr.p|salnr, para 

1* 

30c damskie runiste koszule i majtki, maja dlu· | 
crie rękawy, majikl do kostek, obhc- 
klowane z przodu, ικ) Zvt 

<inil»c runisle Jersey koszule i gacie, t»i\ve, biale 
i naturalny kolor, wielk. Itf do ii-l, 
grube i rieple no 

22c 
3r poihvjzki otl każdej λλ łclk«»^ci. 

Γ»(ΐη κ·'·Iunrlł, damnklp Jnlflabnf pońc/.o-- 
«•lijr, or.iliilinp linnl Nljlr, w prostopRillc 
prij/.ki, i plaids, nonomoilnr, OQ 
piirri po fci*/C 
-."m· (l/.lfi-lfrr pońcrorh j, Imnlc czarne rhii 
rHnlonnnr, nlf dobrzr non/.jj, poilwrtjnc 
«top.i, plfly I piller. « ilroline I grulip prąi 
ikt. rfln r hi o prftw I riHcm'zql. 'l Ć 
pnra po lwi' 

W DALSZYM CIĄGU, (S) SPRZEDAŻ DROGERYI I LEKARSTW 00 UDZIELENIA 
DLZO ARTYKUŁÓW W TE.» MMtZEIMfcY KTÓKE MESA Otił.A.SZANK. 

MYDŁO TOALETOWE 
l.V Palm Olive mj-O 1 
dło 3 r.a U5o. kaw. O 2 G 
10<* Ollłllo mydło, tu- "7 
r.ln f>Or, kiiniilek · C 
;tV Air Float nhniti-1 *J 
pmi. r.a Χ I L· 
IOf l>l(t Huoy ul*- C l 
dło, m w 2 C 
'.Tw Napo — Coli 11_ 
mydło, r.a Χ X C 
lOc Jap H(«f mydło·"* 1 
tuzin S.V, Uawałfk · 2 C 
Uh- Juvénile mydło. Q _ 

S r,a 1.V, kawałek OC 
2Λ«· t'utleura mydło 19c 
lOo Oiiddork^ nl>- gl 
Iilenkle mydło, na w 2 C 
10c najlep*/,e smolne C- 
mydło. r.a 

Γκ· Hutłrrnillk mj- 1 Λ 
dło, Λ m Xl/C 
10ο Klrkw Ollłc myd., *T _ 

toal., 3 lîOe, kał*alek » C 

LEKARSTWA PATENTOWE 
fi l.n mbcrta llatr 

τ· 67c 
7Γ»«· Manollnri nil- 

! "«τι» In y ΊΛη 
olej r.n 

ί «I t*. X. S. lui» Sa- 

voy orjir. ΛΟ 
kmli *a νϋν 
lkV Pluto lub \ł»l- 
llna «oda. 07- ! ,« Δ / C 

I ."«Οι· <'nllfornla Π- 
ι po\> j »< rop. 31c 
| ΪΓμ· «jiUiibam «Ιο 
! oilvUkAn, 16c 

91 Slmnnrks fsort 

, 49c 
U."m* ritclicr* cnulo 

r i7c 

ft| I nollni· Kusslmi 
n»lnrrnlo.v Λ Q 
olrj τη * ï/ C 

llIciM rli" palii 

ί"1"· 16 c 
91 rinkhnin» vcrc 
«ablc gy roinp. *0 ν · v 

35* Kle f cher* rn- 

23 c 
((I 1'lnnt «lulce, 
tylko 
/.n 
Γ»Ογ Scvcrn· hnl- 
*am nn plu-' 
on /n 

#1 \innlfi) Iron, 

63 c 
:t.V ttromo «ΛΙ nn 

Ι»ΛΙ głowy 
m 

67c 
« hnl — 

31c 
I Iron, 

63c 
«AI nn 

19c 

'«Tm ICfbcri. l'Iioa- 
pbnlc 1 *7 
Kodn. τ,π XIV* 
ΓιΟο t'nlilnrll» »j· 

rop of OQ 
pep«tlti ru 

(Il Snl hopnllcH — 

73c 
^lllk of mn- 

'Γ'°· 15c 
*1 Srhailrg i«prrl- 

:r 59c 
50c \iiRl»tlnor cor 

r· 29 c 
$1 thińnklr r.lolo- 
iif krople, 59c 
ïôi* M. Joluinnl* 

15c 

ARTYK. TOALETOWE 
IOc Ι,αηιι OH I llnKfr-/* 
milk. zn 
(tr >nrPlbror( my- 4 i c dło, (! λti i! ."»«·. Uhh. 
0*' \rmoiir* eold 
łr<l>··. iiimI)», ih 

5c Prlae glyeer; 
Wf mydło, ·Ί 

00 \rninnrn cold orcoDi 5c 
Prlze KljrwrjBO- 10c 

I0f IVroildf mydło do>7^ 
kęp., .'I /.a Ï<V, knw. ■ C 
1 ,lap Houe talcuiu 11 

puder, m X A C 
ROe Miidmit·! lob "°*9Qp 
nn I.l*n, rΛΑ. τη 

7r SnfflhfBrt tnl- {? 
rum puder «il OC 
I ft. pu«*. Theat. eoldO Λ _ 

rrram, 50»· tvlrlk. O^C 
50c Jap Homo puder O Q 
do (M arły. 7,a £t%J C 

i Wp l'rmxlùe krem, 1 Q 
be* tfumrzu· r.a Iw v 

Ï.V I.. L. I.otlon do 1 Q 
Kolenia, mi X î/C 

MADAME PIERYNSKI 
słynna doradczyni zdrowia, mówi, 

bądźcie dobrymi dla waszego żołądka Używaj 
cie Natures Orderly's i przy- 

wróćcie sobie zdrowie i szcze- 

ście. Jeden lablecik dziennie, 
usuwa potrzebę wezwania le- 
karza. — Szybkie, zadziwia ją- [ 
co rezultaty, gwarantowane.! 
C ena 25c. Cena sprzedaży l!)c i 

I SAVOY Recepta dla Kobiet 
WfpłKl n<nnlnr,rk rrkomrndonoNT pr/pj, pirr 
flwirłftJnjrl· leknrii}'. na nMyNtklr «Inlto- 

(4ol kohfrrr. JmI ilohrr, Kil.** pomnsn nnlu- 

r*e » iiMUMnnlii pr».j«.vn, iirtrr. pr/.j wraon- 

nI«* nrsiinoin Irli fswykłyrh fiinkc» I. i miliac· 

uln cal) KTfłlrm. bulflkn uh 

59c 
Mamy konipifini) I.lnlę Snłoj Irkaritna. 

I l'hrnilcal < v'« łlol»r».c /.nnnr iiroilnUt«. 

Queen Bess Preparacye 
(lurrn llrs» preparnrye pnntiinr liji· ulubio- 

ne pr/py. mit, <l<> podilrnBfrh preybord» ili» 

(«afolj, Queon Hot* ptminicu l»jf· w a»*, ulu- 
l>iun> nuilcr tio twnrzj. 

t(iiccn IfCMł woda UO 

tonlcij, Olko 75c 
Unrrn lira*. Ot- 
culd rrcniu. «*'*' 

Uurrn Hm*. O C ^ 

nrroi. «τμιιιι 

Hurm urn™ 

■lo paznokci, OC 
lylko |»o «wt 
Qurm lir·**. OC. 
Iiilrum |ir«M·. 
(tiieeu li»·**. OCp 
rrt*. ρηκίη, zn 

(tiici'U He*» i»orfumj. uncyn y w « 

tylko 7.a 
i OC 

(WSZłSTKO ΛννΚΛΠΙΛΜ·: >V AMHUYCK). 

Nowaka Pigułki 
Niema 

Lepszych 
Wielkość 
14c 

Ono Działają 

Gzv wierzycie w Szczęście?—SPRÓBUJCIE 
Wymawia się O- 
1,-i-Y-l-li-O — 

„Nie mogłoby 
byr Icps/.o cłło— 
«•iażhy kosztowa- 
ło dolara kawa- 
łek". Oceniono 
na ff sprzedaż 
kawi:· η 
łok za ^ 

Tuzin 80o. 

rit ; 
Kit pierze i farbuje razem, żadnego 

«rotowania, żadnej (rudnej pracy, żadj 
iieRo brudu, nio splami njk ani (υ- 

uarón, po 

Modne Obuwie 
Damskie nowe jesienne style obuwia, białe skórkowe, wysokie 
lub niskie obcasy, havana brunatne, siwe, champa- Ą A Q 
Kne, brunatne i białe, wszystkie $7.00 i $8.00 war- *£ îfO 
tości, spęcyalnie 

Dziewczęce velour calf sznurowane buciki, 8'Λ 
cali wysokie, niskie obcasy, wszyst- λ λλ 

kie wielkości, $5.00 wartości, / Mq 
po 

* 

Damskie Dongola kici domowe ślipry z jednym 
paskiem, niskie obcasy, wszystkie 
wielkości, do 8, — $2.00 wartości 
po 

1.29 
! Chłopięce velour calf trzewiki, zapinane i sznu- 

> rowane, trwałe skórzane podeszwy, λ Γ?Λ 
wielk. 4—il/2—5—">'/£ — $3.00 war- I SM 

i lości, za 

) 

[ Damskie trzewiki, z lakierowanej i jęun metal 
f skóry, sznurowane i zapinane, ku- 4 λλ 

> bańskie lub niskie obcasy, wszystkie I JIX 
j wielkości, $3.50 i $3.00 wart., po .... 

* 

Nowa Jesienna 
Odzież do Ubioru 

JEDWABNE BLUZKI. 
> Robione z grubej crepe de chine, duży 
; kołnierz, gładki front ale bardzo gu- 

| stowny, regularna wartość 1.50, spe- 
( ?yalnie na czwartek, po 2.98 
I SUKIENNE PŁASZCZE 
; zrobione z błękitnej thibet materyi—modele z pas- 

6.98 
kiem, wysoki kołnierz, *1 duże kiesze- 

nie, regularnie sprzeda- 
wane zwykłe po 12.50, 
u nas jutro 
Dziecięce płaszczyki zrobione z białej 
corduroy niateryi, modele P* 
z paskiem wysoki koł- i lS\ 
nierz, reg. 3.98 wart. po 

^·· Λ 

KAPELUSZE 
Dziecięco i panieńskie kapelusze 
kompletny wybór stylów i kolorów 
w eenaeli jak następują 

98c 1.48 1.98 
► 

i wyżej 
Kompletny wybór tanis, wszystkie 

^kolory, zrobione z dobrego jedwab- 
nego aksamitu speeyalnie na tę 
sprzedaż 
l»o 1.25 
Damskie gotowe do noszenia kapelu 
sze, specyalnie na tę wielką sprzc- 

t' 3.49 i 4.98 

Czy Wam Oczy Dolegają? 
JA TO NAPRAWIÇ. 

Przvjd'cie rto mnie 
dzisiaj: 

DR. UKUWIN 

PT- /BADANIE OCZ DARMO. He* 

Porłacnnr · Alumlnovre okulary Mc 
Grubo pomfacane okulary .... fl.8.1 
10 K. cey*to «łotr okulary .., 2.8X 
14 I\. cxyato i?ote okulary ... 4.SS 
Crlitfł «ocłfwkl do itru. rnm..S0c 
Soczewki zmieniamy w pierwszym 
roku darmo. 

MIĘSO 
[ Κ rajo η η cnljana ni 

na na |»le«**eń, funt ta « 1 C 

nn poc*eii, πη 1 
funt /.a "<"2C 

\ajlrp*zr frnnkfurckic 1 *7 \ _ 

kiełbaski, fnnt *n 1 I 2v 

Krucliy |»wt roail. 1 "Tl 
funt m 1 I 2 C 

Ńwlr/.C inalr wlepriouf s^ulQ/J 1 
ilry, funt /.α ώΟ 2 C 

ijkilry 
Kverfflode Kj. bourbon, 
pełnn ktvnrtn 

Dopprl (icr(rriilp kucniinel· 
liuiirlouii butelka zu 

Old Ky. czynta Rytniówkn, 
I0v) proof, pełna kwarta r.u 

Kalif. luKnar brenda, odru- 
tounuu butelka /.a 

Old Grand liad* l\J'. bour- 
bon, tiełuti knnrln, npeeyalaJe 

1.18 
89c 

1.05 
83c 
1.29 

Specyalności na (Jroserye 
Mîjkit. — .New Ontury. npe- O OQ 
ejalnle Va beeakl *n 

t'ntaup. miprrlor inarki. wlfl 

kn iMitelkn, xn 

(•ingcr nnnp««, liwieif. 
funt «a O 2 C 
Jnblkn. ivy)K>rnr ilo jed/.cnin i go- O 

lunnnln, funt m 

(•runxkl. .Michigan Hnrtlrtt.i. 
m 

if ρ (lin drobiu. Hrd Crown. 
IDA fiinlAn' rn 

12ic 
8X 
»- « 

10c 
3.65 

Hu in ford* proa/.ek. do plrcee- 'l 

nln, funtowa puwr.ka AOC 

Selera, Guldra Hurtu, O _ 

pffirk łia 'J C 

(.'jtrjrDj·. nitlkir, τ flcnkij O l 

ftiplnq, po 
Manto, najlepsze Kisi η vrcamerf ΑΛ 

runt f.p 
*łtC 

Kawa, wyboriu» bogota, Οί 

funt wι 
^OC 


