
Złote Gody p.p. Neringów. 

Julian Nering — Katarzyna Nering. 

Przy wczorajszcm święcie Dziękczy- 
1 

nieuia obchodzili pięćdziesiątą roczui- 

cę swego ślubu małżeńskiego, państwo 
Julian i Katarzyna Nerlng. należący do 

najstarszych i przykładnych parafian 
św. Stanisława Kostki, których ro- 

dzina znaezuie w tejże parafii poło- 
żyła zasługi. | 

Nabożeństwo odprawione w koście- 

le Św. Stanisława Kostki na intencyç I 

jubilatów, odbyło sio z niezwykłą oka- 

załością przy licznym współudziale ich 

spółpa rafia u. Błogosławieństwa sędzi- 
wej parze udzielił i uroczystą roszę 

świętą celebrował proboszcz X. Fran- 

ciszek Dembiński, z asystą X. Jana 

Piechowskiego, jako archidyakona, X. 

Franciszka Kępińskiego, jako dyako- 
na i X. l)ra. Leona Jasińskiego, mistrza 

ceremonii. W prezbyteryum zasiadał 

Najprzew. ks. Kiskup Józef Weber w 

asystencyi X. Jana Drzewieckiego, l'an 

Andrzej J. Kwasigroch. organista i 

chór stanisławowski przyozdobił uro- 

czystość ρ rzepie k nem wykonaniem 
wzniosłego ..Voni Creator" podczas bło 

gosławieństwa a późnie v ,.Ave Maria 

Stella", na głosy męskie i ..Mszy" Con- 

conea przez cały chór. Solenizanci i 

najbliżsi z ich rodziny zajmowali iuiej- 
eca w sanktuaryum. przed ołtarzem l 

wszyscy wspólnie do Stołu Pańskiego 
przystąpili we Mszy świętej. 

Reszty duia spędzili jubilaci w rezy- 

dencyi familijnej pod nr. 2201 przy uli- 

cy Cortez, w kółku rodzinnem i z przy- 

jaciółmi. którzy raczyli ich odwiedzić 

v w dniu tak dla nich radosnym i uro- 

czystym. Zaszczycili ich odwiedzinami: 
Z d/cbovrieûstwa, X. Franciszek Dem- 

biński, X. Franciszek Gordon, X. Sta- 

nisław Siatka, X. Jan Piechowski, X. 

Franciszek Kepiûski, X. Leon Jasiński, 

X. Jan Drzewiecki i X. Paweł Tudyka. 
Z obywatelstwa, państwo Andrzej i 

Józefina Kwasigrochowie, państwo 
Piotr F. i Helena Siudowie z synem 
Feliksem, pani Kleonora Wojtalewicz z 

córką Bertą i synem Franciszkiem, pań 
stwo Jan i Zuzanna Jilkai z córką Ka- 

tarzyną i synem Henrykiem, państwo 
Harry W. i Teresa Bonnett, państwo 
Szymon i Antonina Sikorscy, państwo 
Jan i Anna Sikorscy, p. Jan Reid z cór- 

ką Anną. państwo Franciszek i Agnie- 
szka Bereudt. pani Stanisława Roak z 

córką Melanią, pani Antonina Schultz, 

panna Marta W^ska. panna Stanisława 

Wińska, państwo Jan I Weronika Chra 

pkowsey z córką Kazimierą, panna Ró- 
• ża Schroeder. panna Zofia Kotowska, 

p. Józef (J. Mucha i p. Jau J. Eich- 
•tamlt. 

Powinszowania nadesłali: Pr. i pani 
S. R. Piotrowicz, Iîrat Stanisław Uorz- 

kowski, l'. R.. państwo l-eon i Fin i lia 

Jabłońscy, pani Franciszka Zahajkle- 
wicz. (>aiii Teresa Czapa lska. i»ani Ma- 

rya Pajkowska, państwo Aîb. A. Bock 

l p. Stanisław Pliszka. 
Jubilaci pochodzą z Prus Zachodnich, 

a okolic Grudziądza. Pan Julian Xe- 

ring urodził si? w Słupie, w roku 1S4G, 
β żona jego. pani Katarzyna, z domu 

Wińska, urodziła się w Kozłowie w ro- 

ku 1S40. 
Ślubowali w Łaszyuie, dnia SOgo li- 

stopada. 1S07 roku. Do Ameryki przy- 

byli w grudniu 1872 roku. a więc 43 lat 

temu l zaraz osiedlili się w Chicago, 
przyłączając się od razu do parafii św. 

Stanisława Kostki, do której dotąd sta- 

le przynależą. 
Pobłogosławił Ich Pan Bóg ośmjor- 

giem dzieci, z których sześć w dzieciń- 
stwie śmierć zabrała. Pozostaje na po- 

ciechę jubilatów dwoje dzieci, syn Jau 

i córka Anna, oboje chiubuie ogółowi 
znani. 

Syn, p. Jan Ncring. .szerokim wpły- 
wem i zasłużonym mirem u współroda- 
ków cieszący si v obywatel i działacz 

publiczny jest zarządcą generalnym na 

miasto Chicago, kouipanii telegraficz- 

nej i kablowej Postal. On i małżonka 

jego, pani Agnieszka z Wojtalewiczów 
Neringowa, jedna z najpierwszych śpie 
waczek- artystek Polonii amerykań- 
skie. przyczyniają się niemało działal- 

ności;] swoją do rozszerzenia dobrej 
sławy imienia polskiego w tutejsze m 

społeczeństwie. 
Córka Anna, pani Wincentowa Jóż- 

wiakowska i spotykana w przednich sze 

regach najpracowitszych obywatelek w 

naszych organizacyach, w kółkach do- 

broczynnych i oświatowych, na scenie 

naszej narodowej i w drużynach śpie- 
waczych, jest przykładem Polki i Ka- 

toliczki. dobrej żon.», matki i obywa- 
telki, pojmującej wdzięczne posłanni- 
ctwo światłej niewiasty. 

Zięć, p, Wincenty Jóźwiakowski, u- 

rzędnik banku polskiego, North West- 

ern Trust and Savings, dawniej radca 

miejski i członek komisyi ulepszeń i 

troje wnucząt, dorosłych już dzieci pań 
stwa Jóżwiakowskich, p. Henryk, ofi- 

cyalista w służbie stanowej, panna Ja- 

dwiga, kaucelistka zatrudniona przez 

kompauię telegraficzną swego wuja- 
szka i p. Albin, studeut techniki, zamy- 

kają sympatyczne kółko rodzinne jubi- 
latów. 

Z włościańskiego pochodzący stanu, 

nie przy wież U państwo Neringowie z 

kraju ojczystego ni srebra ni złota, 
ale zato przynieśli stamtąd w sercach 

cnoty polskie i niewzruszoue przywią- 
zanie do wiary ojców swoich. Te były 
im ostoją przez wszystkie lata boryka- 
nia się z twardą dolą robotnika pol- 
skiego, rzuconego na łaskę i niełaskę 
obcego i niezawsże życzliwego społe- 
czeństwa. Z krwawicy zarobkowej po- 

trafili jubilaci przykładać się do utrzy- 

mania kościoła polskiego i szkoły pol- 
skiej. potrafili wychować dzieci swe na 

pożytecznych ludzi. Uciułało się jesz- 
cze na własny dach nad głowy i grosz 
na czarną godzinę. Cześć zatem ich ży- 
ciu pracowitemu i pobożnemu ! Błogo- 
sław Boże w najpóźniejsze lata ! 

SKANDYNAWIA NEUTRAL- 
NA. 

Christiania, 30. listopada. — 

Onegdaj odbyła się tu konteren- 

cya królów i ministrów trzech 

państw skandynawskich Norwe- 

gii, Szwecyi i Danii : zagaił ją nor 

weski król Haakon, poczetn prze- 
mawiał szwedzki król Gustaw, a 

następnie ministrowie i monar- 

chowie konferowali przez dzień 

cały — wieczorem odbył się ban- 

kiet, w czasie którego królowie 
toastowali na cześć skandynaw- 
skiej zgody i harmonii, panującej 
wśród trzech królestw, które i 

nadal postanowiły się wspierać, a 

unikając wojny, .bronić swej neu- 

tralności. 
GLOS POKOJU Z ANGLII. 

Londyn, 30. listopada. — Mar- 
kiz Latidsdowne ogłosił w prasie 
list otwarty, w, którym wzywa 
do rewizyi gruntownej celów 

wojny — ze strony Koalicvi i o- 

świadcza. że w Niefczech popar- 

toby partyę pokoju bardzo wyda- 
tnie. gdyby ze strony Koalicyi o- 

głoszono. że : nie pragnie się zni- 

szczenia Niemiec jako mocarstwa, 

że się nie chce Niemcom narzucić 
rządu wbrew woli ludu niemiec- 

kiego, że nie przeczy się Niem- 
com po wojnie miejsca wśród in- 

nych ludów na punkcie zabiegów 
ekonomicznych, że po wojnie An-, 
glia gotowa jest z innymi ludy 
poddać rewizyi sprawę mórz ot- 

wartych, oraz że Koalicya goto- 
wa jest po wojnie wejść w układ 

międzynarodowy dla załatwienia 

nieporozumień wszelkich bez 

wojny — drogą sądów polubow- 
nych. Lansdowne jest pacyfistą 

■Ł 

znanym w Anglii, lccz zarazem to 

polityk wielkiej miary, członek 
kilku poprzednich gabinetów, da- 

wniejszy wicekról Indyi i guber- 
nator generalny Kanady; list je- 
go niezwykłe wywołał wrażenie 
w całym kraju. 

Z TEATRÓW WOJNY. 

Z BLOKADY NURÓW. 
Londyn, 30. listopada. — W 

ciągu ostatniego tygodnia nury 
niemieckie zatopiły angielskich 
okrętów większych nad miarę 
1600 ton — 14, mniejszych 7 — 

razem 21 staktów. Znów wzrasta 

liczba ofiar rozboju niemieckiego 
— o cztcry statki zatopiono wię- 
cej niż tygodnia poprzedniego. 

Paryż, 30. listopada. — Straty 
francuskie w podmorskiej bloka- 
dzie nurów niemieckich w tygo- 
dniu minionym—wynoszą cztery 
statki średniej wielkości. 

Londyn, 30. listopada. — Nie- 
miecki kontrtorpedowicc ze stacyi 
operacyjnej w Zcebrucggc naje- 
chał na minę podwodną koło 

brzegów holenderskich i zatonął ; 
tylko dwu z załogi jego zdołało 
sic uratować. 

ZACHODNI FRONT. 

Londyn, 30. listopada. — Xa 
froncie Cambrai walki trwają w 

pehii — bez ważniejszych zmian 

sytuacyjnych ; pod Lens i Yprcs 
były walki z rekonesansami nie- 
mieckimi ; kanonada na całci linii. 

Awiatyka utrudniona z powodu 
niepogody : z rejdów zeszłej no- 

cy — jedna maszyna angielska 
nie wróciła. 

Paryż, 30 listopada. — Pod &t. 

Quentin odparto dwa silne ataki 
niemieckie: na verduiiskim od- 
cinku wzięto w kilku podchodach 
garść jeńców; niemiecki rejd w 

lasku Chaume odparto. Uzupeł- 
niające raporty z ostatniego 
szturmu francuskiego na Jtivin- 
court podają, iż straty w akcyi 
tej poniesione przez wroga są 
bardzo ciężkie: wzięto tam jeń- 
ców 476, zdobyto 13 mitralicz, 
trzy działa i 400 karabinów. 

Berlin, 30. listopada. — Xa bo- 
bojowisku ('ambrai walki trwają 
zaciekłe ; działa nie spoczywają 
ni dniem ni nocą ; Anglicy atako- 
wali pod Fontaine, Bourlon i w 

okolicy i nietylko, ,że zostali od- 

parci, lecz w do-datku obie te miej 
scowości odebrano potężnymi 
kontratakami i wyparto z nich 
Anglików zupełnie, zadając im 

ogromne straty: przeszło 200 jeń- 
ców zabrano angielskich wraz z 

kilkunastu mitraliezami. Sukces 

był zupełny. Na dalszych liniach 
— we Flandrvi lokalne acz zacię- 
te walki pod Zandvoorde, Pass- 
chendaele, Ilouthoulst i nad 

Scarpe rzeczką; pod Tahurc Fran 
cuzi wykonali fatalny dla się atak. 
skutkiem którego straty ponieśli 
ciężkie, a nadto jeńców im sporo 

wzięto; n*ad Mozą kanonada. 
WŁOSKI FRONT. 

BerlinWiedeń, 30. listopada. — 

Xa włoskim froncie niema zmian 
żadnych. 

Rzym, 30. listopada. — Xa Λ- 
siago wyżynach, w dolinie Primo 

lano, nad średnią Piave walki 

pozycyjne — działowe przeważ- 
nie, a potężne, acz o lokalnym 
charakterze. Awiatyka włoska 
bardzo czynna; onegdaj cztery 
niemieckie maszyny zrucono. 

— Komunikaty włoskie stwier- 
dzają, iż straty nieprzyjaciela w 

walkach ostatnich miedzy Brentą 
a Piave są wprost olbrzymie ; 
siedm dywizyi austro-nietniec- 
kich zostało dosłownie zdziesiąt- 
kowanych, niektóre wprost znie- 

sione; liczą, że w rannych i pole- 
głych stracili Centralni zgórą 
100,000 ludzi. 

Z INNYCH FRONTÓW. 
Paryż, 30. listopada. — Xad 

Doiran i pod Monastyrem strze- 

lanina działowa zwyczajna, poza- 
tem niema żadnych na froncie 
macedońskim działań ważniej- 
szych. 

Berlin, 30 listopada. — Xa ca- 

łym wschodnim teatrze wojny 
niema nowin ważniejszych. 

WALKI W AFRYCE. 

Londyn, 30. listopada. — W o· 

kolicy Xevala, niedaleko Mahen- 
ga poddał się Anglikom większy 
oddział niemiecki,, złożony ze 

stu Niemców i 3400 murzynów. 

INNE TELEGRAMY. 

Z POLITYKI WATYKAŃ- 
SKIEJ. 

Rzym, 30. listopada. — Kardy- 
nał sekretarz stanu papieski, X. 

Gaspari, odpowiadając na liczne 
nieprzychylne krytyki obecnej1 

Podziękowanie. 
Xiniejszem poczuwamy się do 

obowiązku złożyć seYdeczne po- 

dziękowanie wszystkim tym, któ- 

rzy w jakikolwiek sposób przy- 

czynili się do u.piększeyia pogrze- 
bu najukochańszego synka nasze- 

go śp. Edwarda Cieszykowskiego, 
a szczególnie Czcigodnemu pro- 
boszczowi ks. A. Nawrockiemu, 
Wiel. ks. S. Derengowskiemu za 

odprawienie nabożeństwa i ex- 

portacyę zwłok, wiel. ks. S. Dom- 

browiakowi. organistom p. A. 

Korczyńskiemu i p. T. Zamiarze, 
oraz pogrzebowemu p. S. J. ^ru- 
chniewskiemu za umiejętne urzą- 
dzenie pogrzebu. Chórom para- 
fialnym św. Barbary starszemu i 

młodszemu, familii Pruchniew- 
skich, familii Drabek, za kwiaty i 

dziewczętom za niesienie trumny, 
wszystkim znajomym, za dowód 

współczucia składamy serdeczne 

„ttóg zapłać." 
Leon i Maryanna Cieszykowscy, 

rodzice, ι 

M··· 
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OSTATNIE TELEGRAMY. 

LENIN-TROCKIJ RZĄD W 

ROSYI UPADŁ. 

Berlin, 30. listopada. — Dono- 

szą z Piotrogrodu, iż tam gabinet 
ministeryalny „bolszewicki" u- 

padł, a nastąpił po nim nowy ga- 
binet socyalistycznych partyi,koa- 
licyjny, w którym i „bolszewicy" 
są reprezentowani. Szczegółów 
niema. 

UKŁADY. 

Londyn, 30. listopada. — Ukła- 

dy niemiecko rosyjskie prowa- 
dzone być mają w Brześciu Li- 
tewskim : plenipotencyaryusze ro- 

syjscy spotkają niemiecką delega- 
cyę na krzyżówce kolejowej — na 

zachód od Kucharów, na Litwie, 
skąd wspólnie pojadą do Brześcia. 

polityki watykańskiej, udzielił in- 

terwiewu prasie stowarzyszonej, 
w którym — w streszczeniu — 

wyraził się, jak następuje : Pa- 
pież nowej noty pokojowej nie 

przygotowuje; jego pragnienia 
pokoju są znane dobrze światu ; 
absurdem jest przypuszczenie, iż 

Papież pragnąłby pokoju niezgod 
negO ze słusznością; Kościół Ka- 

tolicki uważał zawsze patryotyzm 
za powinność swojej dziatwy — 

wszystkich narodów ; protestuje 
się przeciwko zarzutom, iż kler 

włoski, lub polityka Watykanu 
ponoszą część jakąś winy ostatnio 

wytworzonej sytuacyi niekorzyst- 
nej dla Włoch — katolicy ni 

świeccy, ni duchowni nie ponoszą 

odpowiedzialności za te klęski, 
jakie poniosła armia włoska, lecz 

ponoszą je czynniki — znane w 

kraju dobrze, nic z Kościołem do 

czynienia nie mające. Agitacya 
niepatryotyczna i szkodnicza o- 

wych czynników nurtowała w ar- 

mii włoskiej, o czem kapelani 
przestrzegali komendę. Nota pa- 
pieska była niewłaściwie zrefero- 
wana ; Papież stosował ją do rzą- 
dów, do ich gabinetów, a te mia- 
sto porozumienia się między sobą 
— oddały notę prasie, co wywoła- 
ło nieporozumienia i zwichnęło 
kierunek całej akcyi. 

OKRADLI KAJZERKA... 
Kopenhaga, 30 listopada. — 

Donoszą z Niemiec, iż pałac ccsar 

ski w Wilhelmshoelie, pod Cassel 
został w zeszły poniedziałek o- 

brabovvanv przez niewyśledzo- 
nych dotąd sprawców, którzy za- 

brali znaczną ilość wartościo- 

wych przedmiotów. 

Z MILWAUKEE, WIS. 
— Na Jadwigowie, gdzie probosz- 

czem jest ks. M. Wenta, odbył się 
tego samego wiec rekrutacyjny, na 

który zgromadziło się wiele publicz- 
ności. Wiec zwołany został przez p. 

W. Pacholskiego, członka Komitetu 

rekrutacyjnego na północno-wscho- 
dniej stronie. Rozpoczął się o godzi- 
nie 4. popołudniu. Xa przewodniczą- 
cego wiecu powołał p. Pacholski ks. 

proboszcza Wentę. 
Ks. prof. Szopiński z St. Francis 

miał mowę, w której dokładnie i ze 

znajomością rzeczy przedstawił słu- 

chaczom dzieje porozbiorowe Pol- 

ski aż do dzisiejszych czasów. 7. tego 

przedstawienia rzeczy wyciągnął 
wnioski, że trzeba budować armię 
polska, aby przyczyniła się do zmia- 

ny takiego stanu rzeczy. 

Ks. proboszcz Wenta w mowie 

swojej zaznaczył, że trudno budować 

dom, który bez Pana stawiają. I na 

ten temat rozwijał, że 7 R.>ęiem trze 

ba zacząć i zbudować Polskę katolic- 

ką. 
Widać było zainteresoyanie się 

młodych ludzi w parafii św. Jadwigi, 
1 należy się spodziewać, że, jeżeli pa- 

rafia św. Jadwigi dała dla obrony 

sztandaru gwiaździstego stu żołnie- 

rzy, ostatnio, albowiem przedtem 
więcej służyło, to niech stu żoł* kc- 

nierzv dla obrony Orła Polskiego. 
Xa Jadwigowianach można polegać, 
sądząc po tem, czegó dotychczas do- 

konali. \ 

Cierpiąca Niewiasta 

miałaby natychmiast rozpocząć 
zażywanie Severy Regulatora, le- 

karstwa, które wykazało swą war 

tość w licznych wypadkach i słu- 

sznie jest zwane „przyjacielem" 
kobiet, cierpiących na nieregular- 
ności im przyległe. Severy Regu- 
lator jest to środek leczniczo· 

wzmacniający, wyłącznie dla nie- 

wiast. Do nabycia w każdej apte- 
ce, w cenie $1.25 za butelkę. Prze- 

czytajcie również cyrkularz owi- 

nięty wokoło każdej butelki. Jeże- 
li w aptece nabyć nie moż«a, za- 

mówcie wprost od : W. F. Severa 

Co., Cedar Rapids, Iowa. (Ogł.) 
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Czapki 
Zimowe c».apki «11» 

mężczyzn — trwa- 

ła całkiem wełnią 
na materya, różne 

piękne style, plu- 
szowe albo futrem 

podbite klapy na 

Chłopięce czapki, 
robione z miesza- 
nej ma tery i, fu- 
trem podbite kla- 
py na uszy, resul. 
Γ f·./» iifO l' Λ Λ 

uszy, $1 
war., po 

75c war- 
tości, po 48c 

Mtomà 
STATE MADI&ON «as DHARBORN ST S. 

Spodnia 
Bielizna 

Wełniane union 

garn. dla wężcz., 
cokolwiek niedok. 

zrobione, wszyst. 
wielkości, 'l Q *J 
tylko po · 

Grube «Imlkle ru 
niste spodnie ko- 
szule i ffacie dla 

mężczyzn, wszyst- 
kie wielkości, — 

zwykłe $1.00 war 

tości, 
tylko 

Największy Skład Gwiazdkowych Zabawek Gwiazdkowa 
Nie tylko największy i najbardziej urozmaicony wybór zabawek w Chicago na eałem naszem 10 piętrze, lecz tak- 

że najlepsza gwiazdkowa zabawa dla dzieci: wielki .*! arenowy cyrk i Dziki Zachód z tresowanymi końmi, słouia-i 

mi, kucykami, psami, małpami etc. Zobaczcie komicznych pajaców i menaźeryę, wszystko darmo dziennie 

o 10 i 11 rano i o 2, i ł godzinie po uołudniu. 

Zimowe Ubrania i Palta dla Mężczyzn po $10.83 
Meskie palta, robione z erubeffo noveltv sukna, czarnei Mcltons i szare- 

go diagonal sukna; trench, konserwatywne i modele z paskiem w tyle, 

pojedyncze i dubeltowe na piersiach fasony, całkiem podbite podszew- 

ką albo tylko plecy podszcwkowanc, — wielkości 34 do Φ I Π QQ 
42, wartości do $15.00, w sobotę po φ I UaOO 

Męskie ubrania, trench modele, pojedyncze albo dubeltowe na piersiach, 
z paskiem w tyle albo konserwatywne fasony, robione z kaszmiru, sze- 

wiotu, gładkie kolory, paskowatc i mieszanki, wielkości 32 do 48 dla re- 

gularnych, korpulentnych i dużych mężczyzn, — regularne φ ι Λ ftQ 
£15.00 wartości, po φ I UiGU 
Wełniane męskie spodnie, 
nadzwyczaj dobre upatun- 
kowanie gładkich szarych 
i szarych mieszanek ; wiel- 
kości :?'J do Γ.(», specyalnie. 
tylko 
po .. 

Chinchilla i C'heviot pal".! 
ta dla chłopców, całkowicie 
podszewkowa ne, worsteil al 
ho flanelowi) podszewki) — 

wielkości o do S lat. $.».00 | 
wartości, 
P«> 3.97 

l'incli back ubrania «Ha 

chłopców, trzy sztukowy 
pasek wokoło, spodnie cał- 
kowicie podszewkowa ne — 

wielkości 7 (lo lat, spe- 

cjalnie w sobo- O Q1? 
tę tylko po... 

Kcstyumy i Płaszczyki dla Dziewcząt 
Serżowe sukienki dla szkol- 

nych dziewcząt, eleganckie jc- 
<1 no sztukowe efekty, pięknie 
ugarnirowane haftem, różne- 

go koloru, kołnierz i mankie- 

ly z białej pique albo jedwa- 
biu. szeroka przepaska nada- 

jąca wdzięku, nowe kieszenie, 
„skirts" albo ma jaj wpuszcza- 
no albo box fałdy; granatowe, 
koloru wina, brunatne, cadet 
i t. d. : wielkości <» do 14 lat, 
bardzo trwałe sukienki, które 
zwykle sprzedawane były po 
$S.(K) — tylko po 

$5.97 
\ 

Zimowe płaszczyki dla dziew· 
cz;jt, robione z pięknego sze- 

wiotu, zibelines, kerseys i no- 

veltv mieszanek, duży szalo- 

wy kołnierz robiony z futra, 
iksa mitu albo z takiej samej 
iuateryi. zapinany wysoko pod 
szyj;), flared modele i fasony 
z paskiem ..slashed" i przyszy 
te kieszenie, upiększone aksa- 
mitem i guzikami ; niektóre 

s;j całkowicie podszewkowa- 
iio ; granatowe, brunatne, sza 

re i w nierówne plaids, wiel- 
kości <» do 14 Int, niezwykle 
wartości, w sobotę, po 

$6.97 

75c Męskie Koszule po 45c 
Męskie koszule, negliżowe fasony, — 

m ii'k kio albo prasowane mankiety, 
robione / dobrej, trwałej Penang 
materyi, piękne paskowate desenie; 
drugorzędne 73c gatunki, At^g% 
wybór, tylko ]><> "OC 

Wiązane szale na szyję dla męż 
ezyzn, różne piękne czarne i bia- 
łe kombinacye, frędzlowate koń- 
ce, regularne 49e wartości — 

drugorzędne, specyalnieQ C -, 
tylko |H> £a%jC 

Elastyczne szelki dla mężczyzn — 

szeroka lisio tkanina, końce obsa- 
dzone skónj : stosowne na podarki 
gwiazdkowe, reguł. 50c wartości — 

no 

Trzewiki dla Mężczyzn i Chłopców 
Meskie trzewiki do zapinania i 

sznurowania, robione z gun mc 

tal i box cielęce i skóry, masyw- , 

ne podeszwy, wysokie palce t 

„freak" i angielski styl kopyta, 
wszystkie wielkości od 6 do 11 

warte $2.50, — Φ I 7T 
para ψ I a I I 

Wysokie trzewiki dla chłop- 
ców, grube zimowe wagi, dwie ^ 
-•sprzączki u góry, robione z y 
gun metal ciclecci skóry, moc- u 

nc podeszwy,, wielkości 9 do 12/A 
dobre $2.00 wartości, w sobo-k\\fl 
te ofiarowane para $ 1.451 

Poniżej jKxlniie m» stocye rekruta- 

cyjne w Chicago, w których ochotni- 

cy mogą się zaci.f-giii}/· do wojska re- 

gularnego, marynarki lub milicji eta 

nowej j 
ARMIA. 

520 South State ul. 
14 South Canal ul. 
001 West Madison ul. 

73 West Van Buren ul. 

40 North Fifth ave. 

084 Milwaukee ave. (Polhka Stacya 

w Domu Zjcd. Ρ. R. K.) 
3004 East Ninety-second ul. 

MARYNARKA. 
021 South State ul. 

130 North Fifth ave. 

530 South Dearborn ul. 

0302 South Halsted ul. 
KORPUS MARYNARSKI. 

028 South State ni. 
3 Fast TTarrîson ul. 
Milwaukee ave. i Cicero ul. 
010 West Madison ul. 

10 South Canal ul. 

1C3 West Van Burem ul. 

434 Sr>uth State ul. 

REZERWY MARYNARKI. 
'i. S. Commodore, Statf» ul. most. 

GWARO Y À NAROBOWA. 

Is-^y pułk piechoty — Michigan av·. 

1 Szesnasta ul. 

2gi pułk piechoty — 2053 Weefc Ma* 
ciif-on ul. « 

7my pułk piechoty — 3401 Went- 

worth ave. 

Smy pułk piechoty — 3517 Forest 

ave. 

lszy pułk kawaleryl — 1330 North 

Clark ul. 

Korpus inżynierów — 2356 Lincoln 

ave., lub 302 South Clark ul. 

2gi batalion, lszy pułk artyleryl sta- 

nowej, LaSalle i Monroe ul. 

Batorya O, 110 South Michigan ave. 

Baterya B, 2350 Lincoln ave. 

Raterye D 1 E, Stockyards Parilllon. 

Kompania A, korpus sygnałowy, 2053 

W. Madison ul. 

Szpital polny, kompanie 112,— 
1017 South MichUran ave. 

Polaki polityk, czy wiçKsiy czy mnie) 
ery za obowiązek poczytywać eobte 
r>»tvłtiien stale reklamować narodo- 
wość nasza wSrôd oheven vjixnaia.iiii*c 
Allltfł ..U^ÛW * 'JulkKI«IUi loi· vtucy?uii 

ZIMOWE TRZEWIKI 
Utrzymają Nogi Wa- 
sze suchemi i ciepłe- 
mi w słotne, deszczo= 

% Λ 

Nie do- 
puszczą 
wilgoci 
zatrzy- 
mują 
ciepło 

we dm. 
Copyright 3 

1917 
by The 
h'nvark 

Shoe Stores 
Co. 

AME RICA'S 
GREATEST 
SHOE VALUE POMYŚLCIE tylko — 

S3.50 za parę do- 
brze zrobionych mo- 

dnego stylu trzewików, w 

których no^i wasze będą mieć sucho i ciepło w zimie; trze- 

wiki, których wierzchy robione są z dobrej masywnej skóry 
których podeszwy i obcasy są nie do zdarcia. To Newark 
zimowe trzewiki — absolutnie największa wartość za tę ce- 

nę dziś w Ameryce. Przypasować parę — nie zawadzi! 

Przyjdźcie jutro, obaczcie jo i zaoszczędzicie Dolara i więcej. 

LOOP SKŁADYI 
107 W. Mnrilaon ni.. 

pom. Clark 1 La Sali·. 
82S S. State ul.. 

pom. Jackson l Van Buren. 
72 W. Vnn Buren ul., 

pom. Clark 1 Dearborn. 
ΙΟβ S. Clark ul.. 

blisko Monroe ul. 
11331 Michigan ave. 

(Roseland). 
2738 W. North ave„ 

blisko Callfornla av·. 
1314 S. Tlalated u U 

pom. 13tą 1 14tą ul., 
4731 S. Ashland «Te. 

blisko 47meJ ul. 
12 N. Dearborn ni.. 

pom. Washington 1 Madi- 
son. 

POLNOCNA STRO.XAl 
8241 Ν. Clark ul.. 

pom. Belmont 1 Aldlne. 
8175 Lincoln ave., 

blisko Belmunt ave. 
POŁ.\. ZACHÓD. STROXAl 

1221 Milwaukee nve, 
blisko Ashland. 

Ιβοη W. 63rla ul, 
blisko Ashland ave. 

320.% W. 12ta ul., 
rôg· Kedzle ave. 

8536 W. 2eta ul., 
pom. Ashland av. 1 Paulin*. 

0130 Commercial ave.· 
pom. 91szą i 92g» ul. 

83β E. C3ela ul., 
blok od Cottage Grove, 

•37 W. North ave* 
blisko Larrabee. 

2879 Milwaukee ave, 
(Avondale.) 

1647 YV. Chlcagro ave, 
blisko Clifton Park ave. 
blisko Kobey ul. 

POŁUD. ZACHÓD, gTRONAl 
0317 S. Halated ul., 

pom. 63clą i stać. kol. gór. 
POŁUDNIOWA TRONAI 

38UC Cottage Gro»«» ave, 
blisko 39tej ul. 

ZACHODNIA STRONAl 


