
Najlepszy sposób do prania weł- 
nianych potnikowych surdutów. 
Włożyć surdut do letniej wody z rozpuszczonem Fels- 

Naptha mydłem, i płukać unosząc do góry i nadół. 
Potem dobrze wypłukać w czystej letniej wodzie. 

Wyżymać lekko — powiesić na linie natychmiast. 
Jak uschnie, będzie tak lekki i piękny jakim był gdy 
był nowy. 

Potnikowe surduty, flanele i wełniane rzeczy nie muszą być 
gotowane, dla tego też Fels Naptha mydło bardzo się na 

daje do prania ich, i zapobiega szorstkości i skurczeniu się. 

l' waszego grosernl 
ka w czerwonej i 

zielonej owijce. 

Zatrzymuje bialu o* 

ilzież biała — pierz- 
cie ja z Fels-Naptha 

WSPANIAŁY OBCHÓD KOŚ 
CIUSZKOWSKI W LOS 

ANGELES. CAL. 

Urządzony staraniem Komitetu 

Zjednoczonych Polskich Towa 

rzystw, który jest równozna- 

cznym z Komitetem Odbudo- 

wy Polski, czyli „Pomocy Go- 

spodarczej Polsce". 

Obchód ten miał większe zna- 

czenie. gdyż był powszechnem 
«wiktem wielkiego miasta Los 

Angeles i brali w nim udział 

przedstawiciele władz przez pro- 
klamowanie dnia Kościuszki zc 

strony mayora F. T. Woodman'a. 
przez nadesłanie telegramu od 

gubernatora λ\*. M. Stephens'a, 
przez obecność reprezentantów 
Armii Stanów Zjednoczonych, 
sprzymierzonych narodów oraz 

przez wywieszenie czerwfino-bia- 

<ej flagi polskiej na ratuszu miej- 
skim „City Hall". 

Pierwsza część programu odbi- 
ła się rano w katedrze, gdzie ża- 

łobne nabożeństwo odprawił k«. 

prałat, T. Harett. zastępca ks. bi- 

skupa w Los Angeles i admini- 
strator dyecezyi. W kościele śpie 
wano polskie hymny. 

Wieczorem program wykona- 
no jak następuje : 

Zaraz po godzinie Smej w sali 

,,Columbus Auditorium" w obec- 

ności wszystkich Polaków jacy 
mogli się stawić, oraz przyjaciół 
Amerykanów obchód otworzył 
prof. Jarosław Zieliński, zapra- 

szając na estradę reprezentantów 
mayora miasta, Armii i sprzy- 
mierzonych narodów. Mayora 
miasta. F. T. Woodman'a repre- 
zentował Dr. (i. Mc Williams, 

miasto Dr. Ε. P. Teasdale, Ar- 

mię pułkownik Arthur Williams, 

r. sprzymierzone narody konsul 

belgijski, p. Karol Winsel. 

Pirwszą mowę wygłosił po 

polsku p. Jarosław Zieliński i od- 

czytał telegram gubernatora W*. 

M. Stephens'a. Po angielsku prze 
mówił Dr. G. Williams, który 
podnosił szlachetność, heroizm i 

zasługi Kościuszki. 
Pułkownik Arthur Williams 

nówił o zasługach narodu pol- ! 

•kiego dla ludzkości i cywiliza- ι 

vi przez jego największych ho- 

laterów, uczonych i prze/, ostat- 

nie męczeństwa, jakie ciągle jesz- 
cze ponosi, wyrażając nadzieję, 
ze naród polski znów będzie 
wolny między wolnymi i równy 
między równymi. 

P. konsul Winsel wspomniał o 

cierpieniach Belgów i porówny- 
wał je z polskiemi. potępiając 
i urzące cywilizacyę barbarzyń- 
stwa niemieckie, pcfpełniane na 

obu narodach, jak i na innych, o- 

becnie podbitych. < 

Następnie pani T. Wiśniewska 

odśpiewała „Z dymem pożarów*. 
Marsz żałobny Chopina odegrał 

p. Wesley Kuhnlc. 
Pan Karol Bravo śpiewał p<> 

włosku „L'na furtiva lagrima" i 

,.K luncevan la Stella". 
Pani Franciszka Gutowska wy- 

głosiła wiersz p. t. „Pogrzeb Ko- 

ściuszki". 
Fatazyę Impromtu. ()p. 6f>. o- 

degrała panna Margareta Bitter. 

Dedykacye Davida Poppera 
grał na wiolonczeli p. Ludwik 

Opid. 
Pani Wiśniewska odśpiewała 

następnie ..The Red. White and 

Bluę" i „Patrz Kościuszko na nas 

z nieba". 
Panna Małgorzata Ciesielska 

śpiewała ..Siałam proso na zago- 

nie" i „Róże" Józefa Gauby. 
Pan Wesley Kuhnle grał po 

raz wtóry „Staccato Etude" \ 

..Seguidilla". Na zakończenie pa- 
ni Wiśniewska zaintonowała a- 

merykański hymn „Star Span- 
gled Banner". Podczas tego. dzie- 

ci w strojach polskich złożyły 
hołd Kościuszce z kwiatów i wleń 

ców, dekorując nimi znajdujące | 
się na estradzie obrazy Kościu- 

szki i Waszyngtona, przystrojo- 
ne chorągwiami polskiemi i ame 

rykańskiemi. Nad nimi unosił się 
przepiękny orzeł polski na tle 

i czerwonetn. imponująco wyhafto 
j wany. 

J Dodać należy, iż wszystkich 
j występujących obdarzono nie- 

I skończonymi oklaskami po każ- 

dym ich występie. 

Komitet, który urządził ob- 

:hód. składa najserdeczniejsze 
Izięki wszystkim razem i każde- 
mu z osobna /.a łaskawy udział 
tv wieczorku. Szczególne publiez 
ie dzięki za pomoc przy urządze- 
niu obchodu i w wykonaniu pro- 

gramu należą się: 
Pani Ύ. Wiśniewskiej, panu M. 

Bełkowskiemu. pani M. Romano- 

wiczowej. panu I. Zielińskiemu i 

pannie Λ. Skowrońskiej, całemu 

ogółowi, który nigdy nic zawo- 

dzi i gdy idzie o do'brą sprawę lub 

o honor narodu. 
Jan Pasek, prezes. 

TELEGRAMY KRAJOWE 
RACYE JAPOŃCZYKÓW. [ 
Nowy York, 16. listopada. — 

Dr. T. lyenega, dyrektor japoń- 
skiego biura „Kast and West 

\ews". przemawiając wczoraj w 

„Rotary Club'' tłómaczył, dlacze- 

go niesłuszne są «pojawiające się 
w gazetach zarzuty, jakoby Ja- 
pończycy chłodnymi *ię okazy- 
wali wobec Aliantów, gdyż armie 

ich nie walczą na polach bitew 

europejskich. 
„Ani Japonia ani sprzymierzone 

z nią państwa nie życzyły sobie— 

powiedział — „byśmy czynny u- 

dział wzięli w bitwach w euro- 

pie \v stadyum obecneni i nigdzie 
nie pojawiło się formalne zawez- 

wanie, ażeby Japonia wysłała 
ekspedycyę wojskową do Κ η ro- 

py. O ile to dotyczy, operacyi 
wojskowych, to zdaje się. że sto- 

sowną jest rzeczą, by wojnę na 

Zachodzie rozstrzygały tylko eu- 

ropejskie i amerykańskie wojska. 
Czynnym swoim udziałem Japo- 
nia stanęłaby wobec dylematu al- 

bo utraty swego ciężko zdobytego 
prestige wojskowego. albo też 

wskrzeszenia krzyku o „żółtem 
niebezpieczeństwie." który na 

szczęście milkYiie i przechodzi w 

zapomnienie." 
Z OBOZU GRANTA. 

Camp Grant, 16. listopada. — 

W przeciągu czasu niespełna*dwu 
tygodni, żołnierze w Camp tirant 

zakupili ubezpieczenia na życie 
na łączną sumę przeszło $110,000,- 
000. W edle tabeli federalnego u- 

bezpieczenia na życie, żołnierz li- 

czący lat 21 może otrzymać za 65 

centów polisę asekuracyjną nu 

$1.000. Wielu tak szeregowców 
jak i oficerów zakupiło police na 

najwyższą sumę ubezpieczenia, t. 

j. na $10,000. Z szeregowców, 
13,922 zakupiło police na $93,403.- 
500, a 1,402 oficerów police na 

$13,973,000. 
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stąpi chlorek rtęci bez żadnego zastrzeżeniu ο» «lo dyety juk uiu być uży- 
wa u λ Nie zaszkodzi w atu. nie jest. wstręt neui bynajmniej wcale jak pi- 

gułki. chlorek i prawie wszystkie gatunki płynnych medycyn na wątrobę. 
Jest dobrym środkiem na zaostrzenie apetytu, klaruje oczy i cerę i w ogóle 

naprawiał uczucie. Pomaga na zaziębienie albo grypę w jednym dniu. U- 

suwa kłopot z pęcherzem i nerkami. Jest także dobrem lekarstwem na do- 

legliwości kobiece. 1'lży reumatyzm, przepędzając wnet l»óle. Pięć albo 

sześ·· dawek naprawi wasze zdrowie, że wasza robota was nie znuży. Prze- 

czyszcza na trzy do czterech galonów żółci z systemu czarnej jak atra- 

meut. co jest dla systemu trucizną. 
TO OGŁOSZENIE WARTE JEST 21r OLA WAS, przy kupieniu ęi.<>0 

butelki «regularna wielkość) tego przedziwnego lekarstwa, jeśli okażecie 

je waszemu aptekarzowi przed 1-szyra maja. 1918. 
WYTNIJCIE TO. 

lH>taliczni aptekarze mogą być zaopatrzeni przez PETER VAN 

SCHACK ANO S0N8, 114 W. LAKĘ STK.. albo telefonujcie OLO IN- 

OIAN MEDICIKE (ΌΗ FABRYKANCI, SI NNYSIDE 8943. 

Każda butelka gwarantowana. że wywoła skutki η!1κ> z przyjemno- 

ścią pieniądze będą zwrócone. , 

SUFFRINA NADZWYCZAJNE 
WARTOŚCI NA PIĘKNE PALTA 

$2 certyfikat ważny na towar 
DARMO 

z każdem męskiem ubraniom lub paltem 

sprzcdanem przed Dniem Dziękczynienia. 
Można go zamienić w departamencie kapeluszy lub 

męskiej galanteryi. W myśl ogólnego planu konser- 

wowania żywności, zaprzestaliśmy zwyczaj dawania 

indyków na Dzień Dziękczynienia, i dajemy te cer- 

tyfikaty, które można zamienić na towar, DARMO. 

s Ą niezrównane w całym świecie 
—tutaj znajdziecie niezrównaną 

wystawę najmodniejszych palt 
kiedykolwiek deseniowanych, włą- 
czając pomyślne zakupno modnych palt z futrza- 

nym kołnierzem,—brunatne, siwe, zielone, czarne 

i granatowe, mają Nutria, Persian Lamb, i Hudson 

Seal, Notched lub Szalowy Kołnierz, wszystkie 
najnowsze Trench i z Paskiem φΟΛ · d*OC 
modele. Specyalnie na sobotę 1 ψ fait) 

Suffrina Specyalne $15 
Ubrania i Palta 

Zauważcie szczyt wartości. Tu są 

najlepsze gatunki Ubrań i Palt 
bez zadtiej podwyżki w cenie. Męskie i młodzień- 
cze ubrania z dobrych worsteds, 
miękkiego kaszmiru, trwałego 
szewiotu, i modnego serżu. Palta 
z wszystkich najnowszych i sta- 

łych tkanek—pięknej krawieczyzny 
tego sezonu najpopularniejsze mo- 

dele po cenie która wyklucza jaką- 
kolwiek konkurencyę, po 

Hart, Schaff ner & Marx 
Piękne Ubrania i Palta 

$18 $20 $25 $30 $35 $40 
Te światowej sławy ubrania i palta, wiele z nich 

podszyte jedwabiem, posiadają elegancyę i gust 
którego nie posiadają inne wyroby nawet w przybliże- 
niu do cen Suffrina. Zobaczcie nowe Trench modele 

palta, słynne Carr Meltons.St. George Kerseys, Vicunas 

i Crombie Chinchillas, najpiękniejsza odzież na świecie, 

po tych samych cenach co dawniej. 

Chłopięcie Palta 
Wy matki, które macie synów, będziecie zachwycone 
tymi pieniądze oszczędzającymi ofertami w tym nowym 

Departamencie dla chłopców. Specyalnie na jutro ofiaru- 

jemy Chłopięcie Trench modele palt i Mackinaws sur- 

dutów, z najnowszych materyi, tf»Ą ΛΓ · 

najnowsze style i kolory po.... ψΤ·νϋ 1 ▼rj^vJ 

Pamiętajcie, że Suffrin daje dobrą piłkę, parę wtorek, lub komplet ołówków darmo z każ· 

dem chłopięcem ubraniem lub paltem. 

The Home of Hart Schaffner & Marx Good Clothes 

y Only One Store At the Corner of 

MilwauKee Ave. δτ Division St. 

ZDROWOTNOŚĆ W CAMP | 
LOGAN. 

Camp Logan, Houston, Tex., 

16. listopada. — Pułkownik W 1\ 

Lewis, naczelny inspektor medy- 
czny i sanitarny armii, odbywszy 
tu przegląd, wyraził się z Wyso- 

kiem uznaniem o stanie zdrowia 

żołnierzy i o zarządzeniach po- 

czynionych przez władze lekar- 

skie. Odwiedził on był przedtem 
pięć obozów w Texas i w depar-, 
tamencie południowym w przecią 
gu dwu tygodni. Dokładnej doko- 

nał inspekcyi we wszystkich ro- 

dzajach wojska, w armii krajo- 
wej. gwardyi krajowej i regular- 
nych pocztach armii. Wczoraj 
zaś, po dokonaniu inspekcyi po- 

wiedział: ..Procent chorób zakaź- 

nych w tym obozie jest niniejszy, 
aniżeli w jakimkolwiek innym o- 

bozie, który odwiedziłam Zarzą- 
dzenia przeciw szerzeniu się cho- 

rób są tu szczególnie dobre i sztab 

medyczny obozu zasługuje na 

gratulacyę." 
REKRUTACYA BRYTYJSKA. 

Nowy York, 16. listopada. — 

Misy a rekrutacyjna brytyjsko-ka- 
nadyjska oznajmiła wczoraj, że w 

Stanach Zjednoczonych skomple- 
towano z rekrutacyj ló pułków. 
GUBERNATOR LOWDEN OD 

MAWIA UŁASKAWIENIA. 
Springfield, 111., 16. listopada.— 

Gubernator Lowden. stosując się 
do polecenia stanowej komisy i u- 

łaskawień, nie ułaskawił Haldana 

Oeminsona. skazanego w Cook 

county za zamordowanie żony. Se 

nator stanowy Barbour przed nie- 

jakim czasem jawił się przed ko- 

misyą ułaskawień z dziećmi Cle- 
minsona, by prosić o ułaskawie- 
nii·, ale nadaremnie. 

Ponadto nie zostali ułaskawieni 

następujący skazańcy z Cook 

county: George Rabineau, skaza- 

ny za morderstwo; Albert 

Skwertz za morderstwo; Frank 

Kamiński za morderstwo; Frank 

Żurek za łapichłopstwo ; A. Poole 

za kryminalną napaść; Arthur 

Cooper za morderstwo: Olar.ence 
Sćhollman za morderstwo; Giu- 

seppe Adamo za morderstwo; 
Walter Loefler za kradzież; 
l loyd W ilson za napaść z bronią 
zabójczą: (iiacomo Ricelli za na- 

paść z bronią zabójczą ; Rocco Pe- 

trucci za kradzież automobilu ; 
F.dward Walsh za kradzież ; Ben 

Hoffman za ukrywanie kradzio- 

nych rzeczy ; Frank Sheridan za 

kradzież i Fred Zimmerman za 

łapichłopstwo. 
STRAŻE DLA tfABRYK PRY- 

WATNYCH. 

Waszyngton, 16. listopada. <— 

Stosując się do rady gen. majora 
W illiama H. Cartera, komendan- 

ta departamentu centralnego, któ 

ry właśnie bawi we Waszyngto- 
nie. departament wojny roztrząsał 
kwestyę wyznaczania specyal- 
nych oddziałów żołnierzy do 

'.··■ l'·. V ^ 
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strzeżenia magazynowi prywat- 
nych fabryk posiadających kon-! 

trakta na dostawy amunicyi i ! 

podobnych zakładów i do chro-l 
nienia ich przed zamachami agen-j 
tów nieprzyjacielskich. 

Cienerał Carter doniósł urzędni- 
kom sztabu generalnego i biura 

wojskowego, że otrzymał od gu- 

bernatorów różnych Stanów cen- 

tralnego departamentu prośby, 
by postarano się o straże dla ma- 

gazynów zboża i prowizyj, linij 

kolejowych, dworców i mostów, 

jakoteż fabryk wykonujących za- 

mówienia rządu. 
Gubernatorzy wyrażali obawę, 

że miejscowe organizacve straż- 

nicze okażą się zupełnie niedosta- 

tecznemi do wykonywania teęo 

zadania, gdyż są one teraz zatru- 

MATHEY-CÂVLUS 
CAPSULES 

Przez przeszło pAł wieku, EuropeJ 
ery lekarze przepisywali 1· s zado- 

walnlaj^cem resultatem. Świeże lub 
zestarzałe, ref. 1 nieregularne pho- 
roby sekrecyjne. We wszystkich ap- 
tekach. Clin and Co. Parle. 
A. FOUGERA4 CO. lic. Ffew T»rk. 

ilnione więcej niz KieuyKuiwic*. 

załatwieniem potrzeb lokalnych. 
ΓΤ\_ 

>11EJ BITELKE PO» KEK.}· 

Sloan'3 Llniment winien się znaj- 
dować jako wierny przyjaciel w 

wielu tysiącach szafek z lekarst- 
wau i. Zaufanie w niego'polega na je 
gc nioswyklej skuteczności w usuwa- 

niu bólów reumatycznych, nerwo- 

wych, sztywności mięśin, w podagrze, 
potłuczeniu i zwichnięciu. Czyetsśr 
1 łatwiejszy w użyciu niż kleiste pla- 
stry i tłuste maście. On sam wsiąka 
W każdej aptece, flaszki po 25c, 5%c 
1 usuwa cierpienia Dez nacierania.— 
1 $1.00. 

Sloarïs 
Uniment 

H/L L S PA!fi 

DOKTOR A. LIT VIN 
835 MILWAUKEE AVENUE róg EL8TON AVENUE 

(Nowe 
u ną- 

drenia do le- 
czenia za po- 

mocą elek 
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Lecsy cboroby m^ucr», tum 
i dslool właaoeml medycynami 

•fM7»la> »w*n mm 
ckrosien· ehoroby. 

Owdtlły tltaow·! Od » raoodo · wtuuiut— 
kiśd«to dal». W· ««nok popołudnie wf» 

twa le 1*017 ohorobr kooleo·. 
Telefon Monroo 0784» 
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Odwiedza ρ» 
cyentôw w· 
dniei w nocy 
Każdego cm- 
>u gdy taiądL 


