
Winogrona 
l'rawdziwę kali- 

fornijskie Tokay 
winogrona, prze 

cłętnie funta 

w koezyku, nie 

dostawiamy — 

specjalnie ko- 

szyk sprzedaje- 
my za 

Rękawiczki 
Runistn r?ka\vi~ 
czkl z dużymi ko 
zuchowymi man- j 
kietami dla dzie- j 
ci, w ciemnym 
kolorze, drugo- 

Tae\. 48c 
(Mi'i>ło wełniane 
rękawiczki dla 

dzieci, wiązane 1 
mankiety przy 
pięści, ciemne 
kolory 'y-, po £ś*J\* I 

I 

400 Płaszczyków dla Dziewcząt 
Zimowe płaszczyki «lia dziow— 

ciepłe trwałe, piękno mo- 

dele, robione z wlenianych Bou 
ileś, szewiotu, corduroys i mie- 
szanek 

Popularne modelo z pas- 
kicm, niektóre- maja pa· 
sek wokoło, duże piękno 
kieszenie, kołnierz z lakiej 
samej ma tery i, albo ubra- 
ny materyr. innego koloru 

wiele jiest całkowicie podszew- 
kowanych, quilted podszewka, 
norelty guziki, wielk. 6 do 14 
,nł $$ najmn. chcielibyście pła 

za nie, specyalnie w sobotę 

Damskie i Panieńskie Płaszczyki 
Płaszczyki dla dam, panien 1 

Juniors, robione podług wyma- 
gań najnowszej mody, wysoka 
linia w pasie i szerokie poły u 

dołu, style w parkowym efekcie 

duży kołnierz z coney futra, 1 

ubrany pluszem, duże novelty 
kieszenie i piękne guzki, ro- 

bione z wełnianego szewio- 

tu, Thibet-s Velours, miesza- 
nek etc. 

kompletny wybór wszystkich 
wielkości wybór w jutrzejszej 

spi 
J,_J — 

Dzień Zmarłych. 
Dzisiaj Dzień Zaduszny — 

dzień modlitwy za zmarłych. 
Ani o znaczeniu tego dnia roz- 

pisywać się, ani o obowiązkach 
członków Kościoła katolickiego w 

dniu tym żałobnym rozpisywać 
>:ę nie zamierzamy i nie potrze- 

bujemy; członkami Kościoła ka- 

tolickiego są nasi Czytelnicy z 

bardzo małymi wyjątkami; nie 

naszą rzeczą jest też głosić kaza- 

nia. 

Chcemy tylko zwrócić na to u- 

wagę, że żyjemy w czasach, kiedy 
.śmierć zbiera żniwo obfitsze, niż 

kiedykolwiek w dziejach świata; 
liczba dusz potrzebujących na- 

szego wstawienncitwa, niepo- 
miernie się zwiększyła. Zapewne 
też dlatego panujący nam obecnie 

Papież Benedykt XV udzielił 

wszystkim kapłanom świata kato- 

lickiego przywilej odprawiania w 

tym dniu trzech mszy świętych za 

zmarłych, podczas gdy jego po- 

przednik, Pius X, w ostatnich 
dniach swego pontyfikatu, wier- 

nym dał sposobność do zyskania 
w dniu Zadusznym odpustu zupeł 
nego, przzcnaczonego do ofiaro- 
wania za dusze zmarłe — toties 

quoties — tylekrotnie, ile razy w 

tym dniu odwiedza kościół, przy- 

stąpiwszy do Sakramentów Po- 

kuty i Ołtarza, ażeby pomodlić 
się za dusze zmarłe. Nie wątpimy, 
że kto może, z przywileju tego 
dziś korzystał, lub jeszcze skorzy- 
sta. 

Chcielibyśmy również powie- 
dzieć przy tej sposobności, że le- 

ży przed nami książka, niedawno 

nam nadesłana, pod tytułem : 

„Głos Belgii", w której zebrane 

są różne listy pasterskie wielkie- 

go syna Belgii,, niezrównanego 
patryoty, kardynała Mrcier, napi- 
sane w czasie tej wojny i z jej o- 

kazyi. Jest między nimi także list 

pasterski o Dniu Zadusznym wi 

roku 1913, a w nim znajdujemy 
dwa drogie i dla nas ustępy. 

W jednym z nich tak sie wyra- 
ża ten Książę Kościoła: 

„Każdy naród europejski dziś 

okryty jest wielką żałobą; ale 

czyż nie wydaje się, jakoby Opa- 
trzność wybrała narody najwię- 
cej chrześcijańskie, by najwięk- 
sze ponosiły ofiary? 

„Polska, której sama nazwa na 

myśl nam przywodzi pojęcia o 

męczeństwie ; Polska wytrwale 
wierna swej wierze i wolności, 
JC51 pUMUMUUcl, JUclU U V\ Uiict w t 

krwi zanurzoną. Episkopat jej 
wydał odezwę o pomoc do naro- 

dów chrześcijańskich. Musimy 
starać się odpowiedzieć na te o- 

dezwę naszemi modlitwami i mi- 

łosiernymi datkami, chociaż sami 

ciężkie przechodzimy próby. 
„A czy mam wam znowu przy- 

pominać nasze własne cierpienia? 
,,Całe życie naszego narodu w 

zawieszeniu ; nasze warsztaty, na- 

sze fabryki i nasze uniwersytety 
pozamykane; nasz król nie znaj- 
duje się pomiędzy nami; setki 

młodzieży i głów rodziny jęczą w 

więzieniach lub narażają swe ży- 
cie we dnie i w nocy na polach 
bitwy. Żony i matki we łzach, a 

wedle słów naszego Ojca Świę- 
tego Papieża Benedykta XV, go- 
dzina przesycona jest nienawiści: 

i rozlewem krwi. 
„Tak, zaiste, Bracia moi, naro- 

dy chrześcijańskie cierpią. Są ont 

bohaterami niszczącej tragedy 
lat 1914—15, tragedyi dowodzące 
ponownie, że Opatrzność nie za 

mierzą odstąpić od prawa Swegc 
ogólnego, wedle którego ci, kto 

rych kocha najwięcej, muszą zaj 
mować najzaszczytniejsze miej- 
sca w uroczystej procesyi żało 

by"... 
Ku końcowi zaś Listu tegc 

swojego datowanego 15 listopad: 
1915, powiada Kardynał Mercier 

„A dalej upraszam, by w każ 

dej miejscowości i w każdym ko 

ściele miast, jeden dzień miesiąc; 
listopada, — np. 17 listopada, śro 

de, — przeznaczono na na iuro 

czystsze nabożeństwo za odpo- 
czynek dusz żołnierzy, którzy swe 

życie ofiarowali w obronie naszej 
niepodległości. Xa tcm nabożeń- 
stwie zarządzoną będzie kollekta 
na korzyść braci jiaszych w Pol- 
sce." 

MRONIKA 
II MIEJSCOWA M 
SPRAWA KABARETÓW 
PRZED KOMITETEM AL- 

DERMAŃSKIM. 
Komitet ligencyi z łona rady 

miejskiej wczoraj przez cały dzień 

prowadził przesłuchy w sprawie 
kabaretów. Jest bardzo prawdo- 
podobne, że komitet przyjmie rc- 

komendacyę, ażeby uśmiercic ka- 

barety i tańce w kawiarni o h i 

rcstauracyacli, w których się 
sprzedaje trunki alkoholiczne. 

»Szef policvi Schuettler prze- 
dłożył raport długi i szczegóło- 
wy komitetowi, w którym mię- 
dzy innymi donosi, że polieya 
zbadała 227 kabaretów w Chica- 

go, a w 2l)8 z tych znalazł przekro 
czenia us^aw miejskich i regftl 
policyjnych. Oto niektóre ze skar. 

dalicznych rzeczy, jakie się dzie- 

pą w kabaretach : kobiety niemo- 

ralne nagabywują mężczyzn, u- 

prawiając swój wstrętny interes; 
trunki sprzedaje się pijanym już 
osobom; tak goście jak i śpiewa- 
cv tańczą w nieprzyzwoity spo- 
sób ; kabarety zatrudniają spe- 

eyalne osoby w charakterze „go- 

spodarza" lub „gospodyiif, któ- 

rzy zapoznawają nieznanych so- 

bie-mężczyzn i kobiety; \vc wie- 

lu kabaretach bywają kobiecy 
męskiego towarzystwa; hotele 

urządzają t. zw. „różowe herba- 

ty", na których „cock tails" za- 

miast herbata jest na porządku 
dziennym ; niektóre kabar H y 

sprzedają trunki upajające żoł- 

nierzom i majtkom w unifor- 
mach. 

Sędzia Uhlir ze sądu moralno- 

ści przedstawił swe wnioski, wy- 

ciągnięte z licznych spraw w jego 
sądzie, w których figurowały o- 

fiary kabaretów. Sęd/ia Uhlir 

scharakteryzował kabarety jako 
pułapki, które doprowadzają 
młodzież do upadku moralnego. 
Kombinacya trunków potrzebu- 
jących z tańcami nieprzyzwoity- 
mi, jakie są dziś w modzie. łoru- 

je drogę szeroką i łatwą do upad- 
ku. * 

Komitet zastanawia s;«ę nad 

kwestyą, co uczynić z kabareta- 

mi. 
Szef policyi Schuettler jest za 

tem, ażeby odłączyć sprzedaż 
( 

trunków od kabaretów. Twierdzi, 

t 
że kabaret w obecnej formie nie 

można skontrolować. Taką opi- 
nię wyrazili S. P. Trasher, super· 

intendent Komitetu z Piętnastu, 
L panna Kate Adams, znana dzia- 

łaczka i pastor J. P. Brushing- 
ham, który jest sekretarzem ko- 

(1 misji eoralnośri. 

J Γ. Ganey, adwokat właścicieli 
kabaretów, przemawiał z.i » rc!/- 
nansem, który on pracował, a kić 

ry ustanawia licencye dla kabare 

tów, które w samem śródmieś- 

ciu, jak twierdzi, przyniosłyby 
dochód w sumie .$400,000. Ten 

dochód zastąpi straty, poniesio- 
ne jako rezultat, iż kilka set wy- 

szynków zwija interes. Adw. Ga- 

r.cy twierdził, że w sadach nie u- 

trzyma się ordynans, całkiem 

znoszący kabarety. 
25 KABARECIARZY ZNÓW 
PRZED SZEFEM POLICYI. 

Frze.d szefem policyi Schuettle 

rein znów dziś stawało 25 właści- 
! cieli kabaretów. Wszyscy z wyją 
! tkiem trzech z dzielnicy pohidnio 
i wej. Trzej kabareciarze, pocho- 
i dzący z innych dzielnic, by- 
li następujący: kabaret Warsza- 

wa, 1203 Milwaukee ave., kawiar-1 

iii^ Lafayette, 4S36 Broadway, i 

I Relie Mouse 2037 N. Clark ul. 

— F. Johnston, kandydat na sę- 

dziego okręgowego, a obecnie 

pierwszy asystent prokuratora 
stanowego, wczoraj w mowie w 

trzeciej wardzie oskarżył socyali- 
stów, iż oczerniają i prześladują 
ojalnych obywateli amerykań- 

skich niemkekiego pochodzenia. 

—W stan oskarżenia za sprzy-1 
siężenie się celem przekroczenia' 
ustawy szynkarskiej niedzielnej' 
postawieni zostali prezes i trzej 
radni wioski Morton Grove, orr.z! 
dwaj szynkarze. 

o 

PODZIĘKOWANIE. 
Zasyłamy serdeczne podzięki i 

za udział w pogrzebie męża ino* j 
jego śp. Jana Draźby, wszystkim 
krewnym i znajomym w szcze- 

gólności ks. W. Kukulskiemu, X. j 
A. Janiszeskicmu, proboszczo-1 
w i X. S. Świerczek, panom orga- 

nistom, Dr. Rybowiakowi, J. 
•>etzel i organiście z parafii św. 

Jakóba w Hanson Park, chóru 

rilaretów, panom za niesienio 

zwiok p. Fr. Brown, A. Okonie- 
wski. S. Chilicki, J. Kokoszcwski, 
A. Dombrovvski, P. Balkiewicz i 

członkom Tow. Orła i Pogoni, 
gr. 110 /. N. P., Tow. Modern 

YVoodmen, Sokoli z Cragin, oraz 

podzięki serdeczne wszystkim 
tym którzy raczyli przyszlać 
prześliczne kwiaty, oraz podzię- 
ki pogrzebowemu za umiejętne 
prowadzenie pogrzebu p. Ringa, 
jeszcze raz zasyłamy serdeczne 

Bóg Zapiać. 
Anna Draźba, żnoa wraz z ro- 

dziną. 

PIERZE 
Największa Sprzedaż 

Pierza Jaką 
Kiedykolwiek Ofiarowaliśmy 
Rozpocznie się Jutro, 

w Sobotę. 
Tysiące funtów wybor- 

nego białego 
GĘSIEGO PIERZA 

i inne gatunki które 
zadowolą każdego 

Na Sprzedaż po cenach 
tak niskich źe opłaci 

się wam przyjść wiele 
mil aby uczęstniczyć 

w tej sprzedaży 

Pięć Różnych Gatunków 
Po 20c do 35c mniej, od fun- 

ta aniżeli regularne ceny 

Wybierzcie sobie po 

24c. 43c. 59c. 78c» 
98c i 1.19 

Sprzedamy wam tyie ile chcecie 

Tysiące kostumeroW re- 

komendują nas, że 

sprzedajemy dobre pierze 

My Zadowoliliśmy ich 
Zadowolimy i was 

Przyjdźcie Jutro 

I ktÀrr Mtnf lM 
plMląm. 

Najwięksi hurtowni hand 
larze Pierza 

Obuwia 

pa za 

Śródmieścism 

Sk!zd otwarły we 

Czwartki 
Sototy 

wieczorami, 
W Niedzielę 

przed południem 

Róg Milwaukee i Ashland Avenue, 

Tu jest nowina o paltotach, która zainteresuje każdego rozsądnego człowieka oraz chłopca w mie- 

ście Chicago. Nasze kontrakty z największymi fabrykantami ubrań na wschodzie umożliwiły nam zabez* 

pieczenie olbrzymiego zapasu w najpiękniejszych paltach które kiedykolwiek ofiarowaliśmy publiczności. 
I dlatego pomimo tego że wszyscy kupcy ubrań w całym kraju byli zmuszeni do podniesienia cen w wie- 

lu wypadkach od $5 do $10 Continental nie podniósł ceny ani o jednego centa. Wy poprostu nie powinni- 
ście zaniedbać tej sposobności. Jeżelibyśmy mieli miejsce moglibyśmy napisać całą książkę o tych wspa- 

niałych paltach. Ale przyjdźcie do składu. One mówią same za siebie. Amerykańskie materye, Angielskie 
wyroby, Meltons Vicuna, trykotowe wyroby oraz Irlandzkie sukna podwójnie tkane. Wszystkie najsła- 

wniejsze amerykańskie materye oraz wiele importowanych tkanin mamy w naszych paltach na składzie. 
Pięknie odszyte i wykończone. Każdy 

fason znajduje się tutaj od najmoaniej 
szych do najkonserwatywniejszych. 

Patrzcie Myśicia o 

Na S Jr Κ Β Dollr),n, 
Cgn? Gatunku 

Transzowe i wojskowe fasony roz- 

maitej formy; szalowe kołnierze, naszy" 
wane kieszenie, dwurzędowe i jednorzę- 
dowe i z paskami, wszystkie w najlep- 
szym gatunku. 

Continsnlsl Oarniîiiry Ą 
Możemy powiedzieć bez przesadv że 

nasze ubrania po $15, $18 i $20 mówią 
same za siebie. Ponieważ nasz oszczę- 
dnościowy system w prowadzeniu inte- 
resu i nasze stosunki handlowe ze 

wschodem są dobrze znanym faktem, 
przeto my możemy ofiarować najwięk" 
sze wartości w ubraniach w Chicago. 
Wszysltkie najnowsze fasony, granato- 
we, zielone, brenzowe, zielone, i piękne 
mieszanki. 

Mamy kompletny zapas Ilart 
Schaffner & Marx, Kuppenheimer, 
Society Brand i innych dobrze zna- 

nych fabrykantów od $25 do S40. 
Sa to w sezonie najlepsze modele 
ze wszystkicmi cechami ręcznie od- 

robionych ubrań. 
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Kupując piece wagonami dla 

naszych 5 wielkich składów 
kupujemy takowe po cenach 

wielce zniżonych dla t(go jesteśmy w możności sprzedać Wam piec z oszczędnością dla Was. 

Sprzedajemy tyiko najlepsze i pierwszorzędne oraz gwarantujemy, że dadzą zupełne zadowole- 

nie oraz oszczędzą na opale. CHCECIE KUPIĆ DOBRY PIEC TANIO? PRZYJDŹCIE DO BRACI PLRŁOWSKICH. 
—·> 4 

w ^ 

Jîasz specyalny ^Liberty" P»«c 

Kuchenny. 
Kompletnie z szafą — ma najno- 

wsze ulepszenia. Zbudowany z 

"Ingot" żelaza. Dobrze piecze i pa- 

ll. Gwarantowany. Specyalnie po 

$35.00 

r 
"Oak" OgTzewacz — do- 

skonale zbudowany, pali 
wszelki opał i daje dużo 

ciepła. Speeyalnie po 

$8.95 

/ ^ 

<<3ioore,sw Kombinacyjne Ple- 
cc do Gazn i Wfgliu Dwa piece 
w jednym. Najlepszy wybór 
Piecy w świecie. Mają najnow- 
sze 1 najlepsze ulepszenia. U- 

brane śliczną szafą. Zaoszczę- 
dza na opale. Ognisko gwaran- 

towane na 5 lat. Przyjdźcie do 

jednego z naszych pięcia skła- 

dów i obaczde demonstrację. 

Jiasz Specjalny Osrraewaci — 

łatwo ogrzeje 4 lub 5 pokoi. Mo- 
cno zbudowany i upiększony 
trwały niklem. Gwarantujemy 
*e oszczędzi wara na węglu 1 

dobrze ogrzewać bę- CA 
dzle. 8pecyalnie po .ψτ&.ϋν 

"Wolność od 

Wysokich Cen 
Meblowych". 

WASZ STARY 
PIEC 

ODBIERZEMY 
JAKO WFU- 
TĘ NA NOWY. 

5 WIELKICH SKŁADÓW MEBLI 

1327-33 Milwaukee Ave., 
Blisko PauMna ulicy. 

1565-67 Milwaukee Ave., 
Bliiko Robey I North are. 

1014 Milwaukee Ave.', 
Blisko Nobl· ulicy. 

BRACIA PERŁOWSCY 5 WIELKICH SKŁADÓW MEBLI 

4705-09 So. Ashland Ave., 
Blisko 47-ej ulicy. 

3463-65 Archer Ave., 
Blisko 3£-«j ulicy. 

KATALOGI TTYSTŁIKT DA&XO. 

.k»» » 


