
(Własna korespondencya Dzień* 
nika Chicagoskiego) 

— Budowa kościoła św Jacka 
w Avondale postąpiła stosunko- 
wo dosyć naprzód; postąpiłaby 
jeszcze więcej gdyby dostarczo- 
no na czas żelazo i wyroby tcr- 

racotte"; murv do tego czasu 

sięgają do wysokości 10 stóp, 
miejscami nawet 20 stóp wyso- 
kości, mianowicie w tych miej- 
scach, w których okna przycho- 
dzą dopiero w tej wysokości. 
Przed zimą jeszcze mają zamiar 
\ ofożyć cementową posadzkę 
C7yli nakryć „basement", w któ- 

rym będą się mieściły „boilery", 
na co kontraktorzy czynią już 
obrachunki, a prawdopodobnie, 
Jeśli pogoda sprzyjać będzie to 

w przyszłym tygodniu rozpocz- 
ną przy te m roboty. P. J. 
Szrambek kontraktor murarski, 
jak dotąd, prowadzi swoje robo- 

ty sukiennie pomimo zazdros- 

nych krytyk ; nie można mu nic 
zarzucić i jeśli tak dalej pójdzie, 
to ukończy budowę szczęśliwie, 
a zdcWędzie sobie dobrą reklamę 
\ wdzięczność obywateli Λνοη- 
dalskich. 

— Klub Obywatelski im Kr. 

Jana Sobieskiego w parafii św. 

Jacka, rozumiejąc ważność za- 

dania. jakiem jest budowa koś- 
cioła i pragnąc choć'w części 
ciopomódz w trudnem tem zada· 
(•tu: ks. proboszczowi mianowi- 
cie w zbieraniu pieniędzy na te- 

ze budowę, nabył „lotę"' wiel- 
kości 32x125 stóp wartości Î50 

dolarów, którą zamierza pu- 
ścić na losowanie, bilety na ten 

ce! sprzedają już od paru mie- 

sięcy po 1.00 ; na losowanie tej 
loty przeznaczono dzień Dziek- 

si; aby uwiadomimić wszystkich 
aby pieniądze za bilety, oraz bi- 

lety nięrozsprzedane zwrócili do 
sali pod kościołem w przyszłą 
niedzielę t. j. 25 list. po połud. 
między godz. 2gą a 5tą, któ- 

rzy zaś chcą jeszcze nabyć bile- 

ty, niech się zgłoszą do człon- 
ków Klubu lub do ks. probosz- 
cza. 

— Patrie Avondalskie zabrały 
fie gorliwie do pracy, mianowi- 
cie do wyrabiania ciepłych ubrań 

wełnianych dla żołnierzy pol- 
skiej armii, zbierają się dwa ra- 

zy w tygodniu w sali pod kościo 
łetn t. j. we wtorki i czwartki o 

Î :30 wieczorem, w celu odda- 

nia zrobionych ubrań i wzięcia 
materyału na robienie nowych ; 
zaznacza się. że które z pań nic 

mogą zająć się tą pracą z powo- 
du swych licznych zajęć, mogą 

się przyczynić w inny sposób 
co tego szlachetnego dzieła, mia- 
nowicie ofiarować jakąś sumę 

pieniędzy na zakupno materya- 
iów potrzebnych na owe ubra- 

nia; żadna prawa Polka nie po- 
winna się od tego uchylać, ale 

każda według możności powin- 
na złożyć jakąś ofiarę na ołta- 

rzu Ojczyźnie, gdy młodzież 
męska ofiaruje na to swoją krew 

i życie. 
— Wszystkie towarzystwa w 

dzielnicy avoudalskiej przygoto- 
wują się do urządzenia wspólnie 
obchodu listopadowego w dniu 

D grudnia, o czcili bliższe szcze- 

góły będą podane później. Ob- 
chód ów ma się odbyć w sali ob. 

Warszyńskiego u zbiegu ulic 

Wolfram i Central Park avc. 

Y. 
o 
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Odezwa do Polonii za- 

mieszkałej w dzielnicy 
Annowa. 

Szanowni Bracia i Siofetrj : 

Komitet połączony wszystkich to- 

warzystw urządza Obchód Listopado- 
wy połączony z Wiecem Agitacyj- 
nym na korzyść Armii Polskiej, w 

niedzielę, 25go listopada, ly., w sali 

Chopin'a, przy lt>tej i Leavitt ul. 

Obchód poprzedzi manifestacya po 
ulicach dzielnicy Annowa. 

Porządek obchodu będzie nastę- 
pujący: 

Zbiór wszystkich towarzystw woj- 
skowych, sokolich, narodowych i ko- 

ścielnych, tak męskich jak i żeń- 

skich, o godzinie lej popołudniu, 
przy 19tej ul. i Hoyne ave., pr%- sa- 

ob. Krupy. 
Po sformowaniu wszystkich towa- 

warzystw przez marszałka ob. A. Bu- 

dzyńskiego, pochód ruszy punktual- 
nie o godzinie 5'giej popołudniu. Po 

przejściu kilku bloków uda się do sa- 

li wyżej wymienionej. 
Program na sali będzie obszerny 

i urozmaicony śpiewami i deklama- 

cyami. 
Sprawa Polski i Narodu polskie- 

go zainteresowała świat cały. O 

sprawie Polski przychylnie wypowie- 
dzieli się najznakomitsi mężowie sta- 

nu oświadczając się za Wolną Polską. 
Bracia i Siostry! Pokażmy, że prag- 

niemy wolnej Polski i że umiemy ko- 

chać bohaterów, którzy nieśli życie 
w obronie wolności. Stańmy jak je- 

den mąż i pokażmy, że są Polacy na 

Aunowie, że jesteśmy częścią narodu, 

którego żadna siła zgnieść nie zdoła. 

Szanowni Rodacy stawmy się licz- 

nie na Obchód i Wiec w niedzielę 25 

listopada, do sali Chopin'a. 
Za komitet Obchodu 

Wojciech Zych, sekr. 

Z Polskiego Sierocińca. 

W ubiegły piątek odbyoł się po- 

siedzenie dyrektorów i dyrektorek 
Polskiego Sierocińca w domu Zjed- 
noczenia. Uczestniczyli dyrektorzy 
Wielebni Księża Franciszek Wojta- 
lewicz, Kazimierz Sztuczko, Jan 0- 

byrtacz i obywatele Wład. Janiszew- 

ski, Paweł Drzymalski, Stanisław 

Behnke, Edmund K. Jarecki, i Fran- 

ciszek P. Danisch, oraz panie Anna 

J. Korzeniewska, Rozalia Tomasze- 

wska 1 Wiktorya Biedka. Dyrektorzy 
i dyrektorki wyżej wymienieni, oraz 

Wiel. ks. Tomasz Bona i panie Ag- 
nieszka Klawitter i Karolina Buc są 

członkami dyrekcyi korporacji dla 

chłopców 1 dla dziewcząt Sierocińca 

Polskiego w Niles. 

Posiedzenie odbyło się pod prze- 

wodnictwem nowego prezesa, sędzie- 

go Edm. K. Jareckiego. Piorweza 

sprawa, którą zajęto- się była kwe- 

stya uregulowania członkostwa dy- 
rekcyi. Stwierdzono, że na rok przy- 
szły według wyboru na ostatniem 

plenarnem posiedzeniu, przedstawi- 
cieli parafii polskich w Chicago, 

wyżej wymieniono osoby pełnić bę- 

dą urzędy dyrektorów i dyrektorek. 
Z pomiędzy zaś tych osób w korpo- 

racyi dla chłopców urzędnikami zo- 

stali -wybrani sędzia Jarecki, jako 
prezes: Wład. Janiszewski, jako 
pierwszy wiceprezes; Wiel. ks. Fr. 

4 11 ■ III ι» » Il J ) WWJ « * ttnvi ł/l e/U»ai" 

ski, jako sekretarz finansowy i ka- 

eyer; saś w korporacyi dla dziew- 
cząt prezeską, wybrano panią Annę 
J. Korzeniowską: wiceprezeską, pa- 
ni Rozalię Tomaszewską; sekr. prot., 
pani Wiktoryę Biedka; a oby w. Drzy 
malslfl pełnić będzie urząd sekr. fi- 

nansowego i kasyera. 
Ze spraw podniesionych na posie- 

dzeniu wymienić należy sprawę ka- 

nalizacyi wo wiosce Niles, ponieważ 
zarząd wioski wymaga, ażeby kwe- 

styę tg jak najprędzej ukończyć I 

wymaga, aby Zarząd Sierocińca nie- 
oraieszkał zaprowadzić pewne ulep- 
szenia sanitarno. Oddano tę sprawę 
komitetowi z trzech dyrektorów, któ- 
rym dano pełnomocnictwo do zała- 
twienia Jej jak najlepiej. Do Komi- 

tetu weszli Wiel. ks. Obyrtacz i ks. 
Sztuczko oraz ob. Drzymalski. Wiel. 

ks. Obyrtacz poruszył sprawę szpita- 
la dla sierót i domu dla niemowląt 
zaznaczając, aby zabrano stę do -bu- 

dowy odpowiednich gmachów. Po 

dysknsyl dłuższej nad tą sprawą po- 
ruczono komitetowi składającemu się 
z Wiel. ks. Sztuczki i ob. Drzymal- 
skiego i Nowickiego, aby upatrzył 
miejsce do budowy iaby porozumiał 
się z architektem. 

Ponloważ Sąd Wyższy Stanu Illi- 

nois wydał decyzyę, na mocy której 
Powiat Cook będzie musiał w przysz. 
łości wyznaczyć, pewne sumy na pol- 
skie sieroty, jakto dawniej bywało, 
przeto Wiel. ks. Sztuczko pyta, czy 
podatek na parafie polskie nałożo- 
ny w bieżącym roku ma być płaco- 
ny nadal. Postanowiono zatrzymać 
się z tą sprawą, do czasu, kiedy dy- 
rekeya otrzyma bliższe informacye 
od władz sądowych. 

Wiel. ks. Wojtalewicz oznajmia, że 
ob. Ig. Brzozowski ze South Chica- 
go ofiaruje na rzecz Sierocińca dwie 

loty w Maywood. Postanowiono zło- 

żyć ofiarodawcy podziękowanie za 

piękny dar. Na posiedzenie zgłosił 
się obyw. Antoni Budnik i ofiarował 

$5.00 w gotówce na sieroty, za et 

mu podziękowano. Wyrażono na- 

dzieję, że z powodu nadchodzących 
świąt ofiarodawcy będą mieli liczny 
zastęp naśladowców. 

Z KENSINGTON. 
Śmierć głodowa czyni straszne 

spustoszenie na ziemi naszej. 
Tysiq.ce bezdomnych z przeraża- 

jącym wzrokiem obłędu słodowego, 
bez dachu, nad głową., obdarci, o- 

głuszeni hukiem armat, tułając się 

po lasach wołają: — Pomocy! Ratuu 

ku! 
Tam nieszczęślt* o matki z rozdar- 

łem sercem klęczą nad umierającą 
dzieciną ginącą straszną, okropną 

śmiercią głodową.... 
Oh, ta najnieszczęśliwsza z matek 

która oddała wszystko co mogła dla 

ratunku tej niewinnej istoty, przy- 

ciska poraź ostatni 'zimne już człon- 

ki niemowlęcia usty spleczonemi, ze 

wzrokiem utkwionym w naszą stro- 

nę 1 ostatnim tchem woła: ,.Bracia 
Siostry! Pomocy, ratunku, chleba!" 

Oh, jak strasznie pomyśleć o tem. 
że tak "wola do nas matka, która gło- 

dową śmiercią utraciła całą rodzinę; 
z wyciągnięterami rękoma błaga ona 

ratunku. Czyż my opływający w do- 

statki pozostawać błdzie głuchymy 
i oziębłymi? 

Otóż my dzieci wielkiego narodu, 

których los przygnał tu za ocean, 

zdała od tych ląk i pól na których 
obecnie krew bratnia przelewa się 
strumieniami uie pozwolimy ginąć 
drogim sercu naszemu istotom. 

Na dochód z głodu ginących dzie- 

ci polskich, komitet połączonych to- 

warzystw kościelnych i narodowych 

urządza przedstawienie, jutro, t. j. w 

niedzielę. 25go listopada. 
Odegrane będą dwio bardzo zaj- 

mujące sztuki p. t.: ,.Pokój zawar- 

ty" i ,,Słowiczek". 
Przedstawienie odbędzie się w sa- 

li ob. J. Stancika, pnr. 205 E. Il5ta 

ul; początek o godzinie 4cj popołu- 
dniu. 

Na przedstawienie zapraszamy 

wszystkich rodaków, tak z miejsco- 

wych jak i tych sąsiednich okolic — 

mianowicie: Z West Pullman, Blue 
Island, Harvey, Poznania. Burnside, 
North Pullman i Pullman. 

Komitet Obchodów. 

Pozbądźcie sie Chorób Nosa 
Utrudnione oddy- 

chanie jest przyczy- 
na wiele dologUwo-- 
*cl i bezsennych no- 
ry. Katar, gruczoły, 
cjęste kichanie, wy- 
dzielanie flegmy. — 

wszystkie t« nieprzy- 
jemne dolegliwości a- 
takować was będą. 
jeśli macie nos wasz 
w zaniedbaniu. Ja le- 

czę wszystkie choroby nosa i uwol- 
nię was od lekkiego przeziębienia 
etę. 'Poradźcie się mnie. 

Ośmoaścte lat aa State ulicy. 
W tym czasie wyleczyłem tysiące 

moją praktyczną metodą: bez bólu, 
bez noza. bez medycyny. Ja gwaran- 
tuję wyleczenie jaklejbądi choroby 
nosa 1 usunięcie przeszkód. 1 posta- 
wienie was w taki stan, że płuca wa 
sse będą oddychać iwletem powie- 
trzem. Ja uwolnię waa na zawsze od 
tych nieprzyjemnych, zdrowiu szko- 
dzących dolegliwości nosa. Łatwe, 
mierne warunki dla wszystkich. Po- 
rada darmo. 
Sądicte wnu stan podług ntnlejsmego 

Jest oddech wasz nieprzyjemny? 
Macie nos zatkany? 
Czy chrapiecie w nocy Τ 
Plujecie flegmę? 
Czy ciecze wasz noe? 
Musicie często kichaC? 
Macie ból· głowy? 
Czy śpicie z otwartą gębą? 
Gdy w razie jesteście obciąienl 

jednym z tych symptomów, idźcie 
czemprę<?zej do specyalisty. 

F. O. CARTf R M. D. 
Spepyalluta 6ca, aiiu, nosa t gardła. 
130 S. State al. aa p6łnoc od składa 

The Fair. 
Gadslayi «d 9 de 5ι w nledslelę 

od 10 do 12. 

Turkot wozów sprawił 

Pewna niewiasta tak cierpiała na 

reumatyzm, iż z bólu płakała. Cier- 
piała tak strasznie, iż nawet turkot 

wozów na ulicy sprawiał jej ból nie- 

słychany. Musiano mię karmić jak 
dziecko i uuosló na prześcieradle, 
kiedy zaczęła używać Natures Or— 

derly Laxative, mówiła p. Blanche 

Smith. Gdyby nie to lekarstwo, by- 
łabym już dziś na cmentarzu. Reu- 

matyzm jest straszny chorobą i cier- 

piałam prawie wszystkie agonie, tak 
że nawet myśl o nich dreszczem mię 
przejmuje. Próbowałam wszystko co 

ml rekomedowano, tak, że już pra- 

wie utraciłam nadzieję, lecz posta- 
nowiłam jeszcze spróbować Natures 

Orderly Laxative. Prawie natych- 
miast ból się uśmierzył ,a choroba 
polepszyła się do tego stopnia, że dziś 

czuję się zupełnie zdrową. 
Wszyscy, którzy cierpią na żołą- 

dek, nerki, wątrobę i których krew 

jest osłabioną, powinni spróbować 
Natures Orderly Lavatives. Na sprze- 

daż w gwarantowanych 25c pudeł- 
kach u Moeller Bros., W. A. Wie- 

boldt 1 wszystkich pierwszorzędnych 
aptekach. (Ogł.) 

tmlm ai··· aie po poraaç βο adwo· 
kata. przejrzyj list· połiklch prawni· 
kflw im szDahach DZIENNIKA CHI- 
CAGOSKIEGC. 

TEN SKŁAD JEST 
I Poza Dystryktem Wysokiej Dzierżawy 

klóry sprzedaje słynne 
w Ameryce $500 Kcrihein 

1 Player-Fortepiany za $395 
i daje piękny gazową lub cletryczn^ 

» lampę na podłogę, 40 rolek muzyki 
ławką i przykrycie w dodatku. 

WARUNKI SĄ $2.50 TYGODNIOWO a 

Nie liczymy procentu. 
™ 

dybyśmy musieli płacić wysoki rent 
VI w droyi#j okolicy, musielibyśmy 

^ także liczyć $50) zamiast $390, za Icu 
Kerzheim, i 6 do 7 procent w dodatku. 

The Kerzheim Player-forte- 
pian ma apecyalną cechę w 

konstrukcyi która stawia go 
ponad inne co do tona, ga- 
tunku i wy/rwa/oscr. 

■^asza ywarancya, na podstawie naszej roputacyi, 37 lat sprawiedliwego 
handlu, zapewnia wam zupełne zadowolenie teraz i na przyszłość. Cze- 

tnużby nie mieć Player-fortepianu w swym domu na Dzień Dziękczynienia. 
Kwatera Kerzheim, Cable-Nelson fortepianów i player fortep. 

L2027-2029 SOUTH HALSTED STREET I 
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ψ 
Nasza Sprzedaż z Powodu Dnia Dziękczynienia 

Rozpocznie Się Dzisiaj 
Nasz skład otwarty będzie we środę, 28-go 

Listopada przed Dniem Dziękczynienia 
do godziny 9-tej wieczorem. 

1509-19 FULLERTON AVE. 

Taniości na Groserye na 

Poniedziałek, 26 Listopada 
Catsup, Rtttera. z tobago o sosem, nie 
ma lepizego, specyalnte 1P 
butelka za. lOC 
Groazek. Sweet Wililaras. wcîcq _ 

sny czerwcowy, puszka 4a vC 
Mince meat w szklanych etoi-ng 
kach. Holland marki, stoik LêOQ 
Orandmas nudle t jaj, i a 

paczka w *wC 
Sunma.id rodiynkt bez pe- * ff 
stek. paczka za lOC 
Grand m as proszek do prania ·| Ą 
duża, paczka sa 1**C 

Najlepsza Feaberry kawa, ΟΑ~ 
3Oc gatunek, funt za, *» *C 

Na «rtorck, 37 llłUpada. 

Mydło. Fairbanks Mascot. i 1 

Z kawałki za 1 *C 
Sied ki. Wrinket groszek. i i 

specyalnle funt za 11 C 
Żórawiny, najlepsze, funt I«r 

Nowe kalifornijskie włoskie orzechy 
z mlękkiemi łupinami specy- OP 

alnie. funt za «9C 
Santa Ciara. duże Śliwki, i /* 

specyainie funt za lOC 
Faeola. Réputation marki. | λ 

tic puszki po ItC 
Smaczne sardynki w oliwie, i ni 
ISc puszki za J 1«2C 
ł/ebkowy ryż. nowy sap** funt .11*· 

Sól stołowa. llN; woreczek, z» ...He 

Extra apeeyalnie — podwójne xna- 

cskl na mlfio I ftroarvye tylko, w 

toniedslałrk. ί'β 1 wtorek ϊ7 listopada 

Żywe 1 świeżo skubane indyki, gę- 
si. kacaki i kury po najniższych ce- 
nach w handlu na wasz obiad na 
Dziert Dziękczynienia. 

Tutejszy Sirioin albo Round 10 
steak, funt za lOC 
Świeża wołowina na po- < O l _ 

trawkę, funt za 1 O 2 C 
Kruchy Pot roast. funt I5c 

Brisket albo Corn beef od 1 Ο.Ι-λ 
krótkich żeber, funt za *«2C 
O. F. Mayera twarda letnia on 
kiełbasa, fu 1»? za £OC 
Kalifornijskie szynki, funt ...l'iiVtc 
Selected marki niegotowaneo *] 1 

szynki, funt za ÎC 
Najl. topiony smalec. 2 funty za 55c 
Wieprzowe kiełbaski. 2 funty 
Kiełbasa z czosnkiem. 2 funty .:uv· 
Małe świeże wieprzowe szu:OOJ ^ 
drv na pieczeń, funt za «02C 
Krankfurtskie kiełbaskł. 2 Og_ 
'funty za OuC 
Polska kiełbasa 2 funty za 

PrajJdirlr wo«f*«lr aby unlkni|<· na 

tłoku. 

„Wyleczcie się 
z ruptury tak jak 

ja się wyleczyłem" 
8tary kapitan okrętowy wyleczył się 

z ruptury potem gdy doktorzy 
powiedzieli: 

„Operacja albo Śmierć". 

Jego lekarntvro I kiiqika puełanc darmo 

Kapitan Collines odbywał podróże 
morskie przez wiele lat; potem doznał 
podwójuej ruptury i przez wiele lat 
nie mósrł opuścić łóżka. Napróżno szu- 
kał rady lekarzy. Ostatecznie powie- 
dziano mu, że musi poddać «iç opera- 
cy>i albo umierać. On nie zrobił tego 
i wykurował się sam. 

XÎÛ» łwrtltiftr 

; w ·■ «ι r 

.-.Mę/czyśnl t kohlrlr* «Ιο dajcie ilf 
rin^ć i nic poindloir torturować »lç 

paiauii". 
Kapitan Collings przestudyował wła 

sne swoje położenie i wreszcie wyna- 
lazł metodę, która postawiła gro na no- 

gi i zrobiła go szczęśliwym człowie-- 
kiem. 

Metoda ta jest prosta, łatwa i każdy 
może ja zastosować. Cierpiący na rup- 
ture powinni mieć książkę kapitana 
Collings i podług jego przepisów wy- 
leczyć się z ruptury w sjjoim własnym 
domu. Hs'.^zka i lekarstwo sa DARMO. 
Posłane będsj. każdemu kto nadeśle teu 
wypełniony kupon. Przyślijcie kupon 
ZAKAZ — nim tę gazetę odłożycie. 

KtPo.\ >a ksiυ ηυρτυ- 
KZK I LEKARSTWO DARMO. 

Capt. W. Λ. Collings (Inc.> 
BoX 117 H. Watertown Ν. Y. 
Proszę przysłać nti DARMO lekar- 

stwo na rupturę i książkę boz żad- 
nej oMigacyi dla innie. 

Nazwisko 

Adres 

Naczynia Kuchenne 
li 

Savoy Brytwaiiny 
Słynne Savoy hryiwanny — samo 

podlewając**· emaliowane, cle— 
luno « jkońcronr, Q /JQ 
KiirryalBie "" «·"»/ po 

Xcsco >I»o emaliowane 
brytwHnnji reK. 1.50 war 

tosć, specjalnie po 

Garnitur do rozdzielania 
»tuko«>7. 7- dobrej stoli, 

τ roku. reg. 2.98 wartoé*. 
specjalnie po 

dlno emaliowane blaszki 

czenla, rce. 45c wartość, 
specjalnie po 

podwrtjnc 

1.29 
lulęsn· ;t 

rękojeść 

2.49 
do ple— 

33c 

Brylianfyna 
cali szeroka, piękna bognta, polys- 
kujitca caarfta. Jedwabae wykoiïcxe- 
iile. gwarantowana że nie przyjmu- 
je kurzu 1 nie plami się od 1 Ą Q 
deszczu. specylnle Jard Χ·Τ·Ϊ7 

Poplin 1.00 j;nt. ciyito wełniane 
popllny, ii cali szerokie, z 

cienkiej przędzy· czarne granatowe 
i w»i)«tkle now e Jesienne 1 Q Q 
kolory, specjalale jard 

Tofnfo '*">0 Kat., czarna jnlwRbna 
IdluiU tafeta, :iii cali szeroka, do- 

bra szyfonowa tnfeta, gwarantowa- 
na, czjsto jedwabna, plęknn boga- 

ta czarna, j[wnruntow»Ba żel ΛΛ 

się dobrze nosi, Jard po I*vv 

Adamaszek na Obrusy 
60c gatunek, fabryczne resztki, Λ0 

cali szeroki, dobry bielony atłaso— 

wy adamaszek, piękne desenie, sztu 

ki 1% — 2 — 2 Vis ι Λ jardy OQ 
długie, specjalnie Jard Oi7C 

Adamaszek na Obrusy 
Fabryczne resztki, dobry bielony a- 

tlaaowy adamaszek 72 cali szeroki 
w piękne centkl. Fleur de Lies i 
kwieciste desenie, 1% — 2 — 2V4 
— mVz i «* Jardy długie, CQ^» 
$1 wartość, Jard pa Oî/C 

G ROSERYE 
Cukier Γα«Τ." ™"'0°7 

Włoskie Orzechy SM" 
funt sa ébOC 

Citron Ι-"""· """ 33c 
Żórawiny c°14c 
Cebule TZZ'-i ™·15ο 
Zioła e:rk'· 7ic 
Pomarańcze ^'iJ£33c 

Wielkie cwmone. 

Winogrona kou^k c.i _ 

aOo, funt na DÎC 

Rodzynki ÎXTZ. 14łc 
Ca]A.. wyborne „Gelden β 1 
oelcra beart·", wlel. pfc*.&2C 
Masło L'IV"*"""· 46c 
Buteryna 32c 
Ciastka SSTSi"'16c 
Groszek ΪΖ'-ΖΓ*! 15c 
Jaja SSir1 35 c 
Kawa Mnra*°*,bo w·*'- 
I\dWd. kle /jarun, funt fcłJC 

Catsup i8c 
Smalec 23c 
Kartofle 5c 
Mąka iïlJT"· % 3.15 
Mydło ^ΓΓΓλ.1'" 53c 

MII£80. 

) !Vn Dzień Dakknynlenla — nanze f 

κ ceny na Indyki, Keai, kuczki i ku ( 

<> ry m<i niższe aniżeli gdzie Indziej. C 

Śwloże Hleknne J Tutejszy — pot 

fiT 14c ?">' 16ic 
.\ajlep«a wie·· ) Oscar Meyer Ge- 
przotva kletbu-- ) orgia słonina — 

Γ. """17ic i T' 32ic 
LEKARSTWA. 

IliiiK l'ong essencya, Oi 

50v butelka za O X C 
Lit tle Liver pigułki, £» 
I5c butelki za OC 
Paekera smolne mydło, 25c ł /» 

paezka za 1 vC 
Hoiiuuns krem, Ï5e słoik, 12c 
\uxatcd Iron, regularna 
bntelkii za 

Przejrzyttit 
dlo, a—10c kawałki za 
Przejrzyste «lycerynowe my- 20c 

Likiery 
c 
o 

W R 
l D 
Ν I 
Λ Λ 

L 
S 

Wino 
Wyborne Kalif. Port — ałodkle 
Cutunba, sherry lab muMzkuto- 
\%e wino (sami butelka- 1 9Ą 
jemy), salon za * · 

Oak Hill Oak lllll Kr· bour- 

bon, pełna 1 Λ*7 
knnrta z a » 

gOgnaC Kn'"' Co8rnac "rend·— 

butelka za 1.21 
Innommai w'rbort,>' Ber,łMr kaem 
rVUQIIIIIIu I uiel, kivartowB 1.33 butelka z· 

0!d Sunny Brook Old Sunny — 

Ilrook, butel— 
koituny w bond/,Ir, 1 *70 
butelkn ca i· I « 

XXXXXXXXXXX50COOOCOOOOOOC 

Ppp7flïkl ł5"'· tureckie rfrr.nl 
IiąU4IIIM kł B Inleyalem, extra 
wielkie, bielone at podwójnej VFrx- 
«lay, riwinlur li il-Y 45 — a lut-ν O fi 
cyałent lub „blue blrd", po wOC 

Na Prześcieradła 
roka Riubii nleblelona inaterya nu 

przi'MCleradlu % okraełej przędzy, od 
powlednlu na prześcieradła 1 Ql 
po«xetvkl, apecyalnle Jard %/ZC 

ChnplQ ISc Kit· bielona aliaker 
I lullulu f|ane|n, extra podwfijnle 
runUta. przewrncalnu nnnltnrna lue 
loua 15 jardów kuatumeroł 1 1 
wl jurd po 1 1 2 C 

°2c jęat. fabrycine renz- 

tkl, Rtsl Seul. York 1 Gingham1 
Toi le du Nord κΐηκίιαιιι?, piękne prą 
ikowane 1 plaid deaenle i Λ ΑΧ. _ 

krnikl. iard no 1^2 C 

Chnph 20° Kat* clcninn "Utlnję 
I ΐαΐΐοΐα flnnela, Amoake·* 1 Ten- 
tlfdown marki, ciemno niwę pri|żkl 
1 kratki, długie fabryczne 1 /».1 
końce, jard ρυ 1 O 2 C 

Odzież Spodnia 
ODZIEŻ SPODNIA. — 1.25 damska spo 

<luiu odzlri. extra gruba, elastyczna. ru 

nista, koszule i nuijtkl, siwe i tkru, — 

nsz^tkle wielkości, 31 do 4<l — dla ma 

łych średnich i wielkich nie» OQ 
niant, àpecyalnie i»o OUC 

DAMSKIE KOSZULE. — *1.00 gatunek 
icutunek średniej wagi, Jersey prijiko- 
wnne runlste union garnitury, wysokie 
u szyjl, dłubie rękawy, fiQf 
specjalnie po 

vvL 

DAMSKI EKOSZULE. — *1.00 gatunek 
wszystkie wielkie numery, niska szy- 

ja 1 bez rękawów, Jersey prążkowane, 
runiste. średniej wagi, obszyte Jedwa- 

bną taśmą u szyjl i ramion, 75c 
4P* 

Chłopięce spodire 
SPODNIK DO KOLAN. — ΙΛΟ κ η 

tunek chłopięce grube corduroy 
epodnle, najlepiej elf n.oitzqcu mu 

terya na chłoplęcij odzież, pel- 

1.00 nego kroju, ο<1 1 
do 17 lut, para 
tylko po 

MÇSKIE UNION GARNITURY 92 
Kat. drobno Jersey prążkowane bie- 
lone, średniej »vagl, obcisłe, wmj- 
Ktkle wielkości il-l do -idt 1 O Q 
NfttUkU po * •w*' 

Ρ ΟΙΝΙΚΟ ΛΥΕ SURDUTY. — *1.50 gn 
tunek, dobre, extra grube worsted 
oxford siwe, potnlkl, zrobione z wlel 
kim marynarskim kołnierz. 1 1 Λ 

I dwiema kieszeniami, po Λ X 2/ 

Pończochy. 
PONCZOCHyT— 50c KnMinrk do- 
Ure damnkle wełniane kasziuiro- 
«Ρ poAczoch^) trwałe czarne, ex- 

tra uzerokle. łydki, wierwh do 
podnlqzek b«ł Htvu, Οβ 
para po OOC 
POXC'ZOCIIV, — S»c ga(un«k pa· 
nleiinkle I dziewczęce dobre Hale 
prążkowane trwałe czarne poń- 
czochy, bez mzwu, podwAJne «to- 

py I palce, wszyatkie wielo t 
kości β do DVi, tylko po i *C 
POŃCZOCHY. — 39c gatunek chlo 
plfce extra grube (Iron Clad mar 

ki) pończochy, podwójne na ko- 
lanach, Ntopv, plçty i 0(J_ 
palce, para po «vC 

Ważne Zawiadomienie 

MAMY 500 PAR 
OKAZOWYCH KOŁDER 

OD 

MARSHALL FIELD & CO. 
Są to piękne okazy podróżujących agen- 

tów, najlepsze wełniane, wełniane i wełną 
wykończone, równe kolory i plaids, wyprzą- 

iniemy je za */3 mniej regularnej ceny. 

Teraz jest wasza sposobność. 

4.25 okazowe kołdry, O QQ 
para Zii/0 

5.25 okazowe kołdry, q λ q 
para 0·4θ 
6.00 okazowe kołdry, Q Q Q 
para OiUO 

i 6.50 okazowe kołdry, 
! para 

[ 7.50 okazowe kołdry 
| para ... ... ... ... ··· ··· *· 

| Drugie piętro Annex—przyjdźcie wcześnie. 

4.48 
4.98 

κ: Λ 
LIBERTY FOR POLAND 

/ , Guziczki, czyli odznaki z powyższym n&> 

ptsem 1 artystycznie wykonanym wizerunkiem 
orła polskiego w pośrodku, sa do nabycia w 

bhirze Sekretaryatu Polskiego Centralnego 
Komitetu Ratunkowego w Ameryce po nastę- 
pujących cenach: 
celuloidowe po 5c sztuka, czyli $5.00 za etof 
emaliowane po 9óc sztuka, czyli $2*Λ)0 za stof 
szczerozłote po $2.00 sztuka· 

Guziczki emaliowane 1 złoto eg- trojakiego rodzaju, a mia- 
nowicie: męskie wkręoane w dziurkę od klapy surduta; męskie 
•w formie szpilki do krawatu; żeńskie t agrafkami do przypina- 
nia. Wielkość guziczków i rysunek widoczne są na zamieszczo- 
nej obok podobiznle. 

Zarobku prywatnego przy sprzedaży niema żadnego, bo te 

ełużba dla Ojczyzny, na rzecz której całkowity dochód s tej 
eprzedaiy jest przeznaczony. 

Na kredyt guziczków w zasadzie nie wydaje się. Kto prag- 

nie przysłużyć się dobrej sprawie, niechaj nie omieszka zakupió 
odpowiednią ilość tych guziczków i rozsprzedać je wśród przy* 
jaciół i znajomych. Guziczki te stanowić będą jedną z naj- 
piękniejszych pamiątek z czasów starań wychodźtwa polskiego 
ψ Ameryce o ratunek i wolność dla Ojczyzny. 

Nie zwlekajcie zatem Rodacy z zamówieniami, które nadsy- 
łać należy na ręce sekretarza Polskiego Komitetu Ratunków·· 

go pod adresem: 

„ Henryk Setmajer, 
YV 1509 X, Ashland are, CHICAGO, TLL· 


