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ZTown ofLake. 
OBCHÓD LISTOPADOWY NA 

SERCOW1E. 

W niedzielę 25go listopada, zwy- 

czajem dorocznym odbyły się Obcho- 

dy Listopadowe we wszystkich pa- 
rafiach dzielnicy Town of Lake. W 

parafii Najśw. Serca P. Jezusa, 

gdzie proboszczem jest Wiel. ks. F. 

J. Karabasz, odbył się także, a wy- 

padł odmienniej. aniżeli kiedykol- 
wiek dawniej. Złożyły się na to chwi- 

la obecna, w której dach polski co- 

raz więcej rozwija rię i potężnieje, 
praca naszego czcigodnego ks. Pro- 

boszcza i program starannie opraco- 

wany. Po nabożeństwie w kościele 

w przepełnionej po brzegi publiczno- 
ścią hali obchód rozpoczął się ,.Bia- 
łym Mazurem", odegranym na for- 

tepianie przez pannę Stanisławę Mar- 

cinkiewicz. uczenicę Akademii Najś. 
Rodziny. Zagaił obchód ks. Antoni 
A. Kłowo w imieniu ks. Proboszcza. 

W kilku słowach zaznaczył, czem 

jest każdy obchód; Jakie znaczenie 

szczególnie w chwili obecnej ma dla 

nas; prosił o stosowne skorzystanie 
z tego. Na stradę. gdzie już byli 

Wiel. ks. A. Gawrych i Wiel. ks. K. 

Pijanowski. powołane zostały Zarzą- 

dy Towarzystw miejscowych, a mię- 

dzy nimi przewodniczący Związku 

tych towarzystw, uformowanego nie- 

dawno w naszej parafii, ob. J. Kró- 

lewczyk. sekretarz tegoż ob. Fr. Cho- 

waniec i skarbnik ob. K. Czapek. Na 

przewodniczącego obchodu powołany 
został ks. A. Gawrych. a'na sekreta- 

rza tegoż ob. Franciszek Chowaniec. 
I^o kolei wykonane zostały nume- 

ra programu, których było 12, a 

mianowicie: x. 

1. ipiew ,.Marsz Młodzieży Pol— 

ekiej". wykonany przez klasę Smą. 

2. Ucklamacya ,.Wspomnienie Oj- 

czyzny", oddana przez Karolinę Sta- 

ehacz. uczenicę miejscowej szkoły. 

3. Ćwiczenia ..Poiskiej Kawale- 

ry:". w skład której wchodziło I2tu 

chłopców najmniejszych w naszej 

szkole. Jeżeli jaki numer był okla- 

skiwany bez końca tak że musiał być 

powtórzony a i wtedy jeszcze oklas- 

kami nagradzano go, to ten przede- 

wszystkiem. W czasie ćwiczeń na 

swych „konikach" po kolei występo- 
wał każdy z 12tu malców i wyśpie- 

wywał jedną zwrotkę z następują- 

cych : 
Hura! tę?i konik! 
Hura! szabla powa! 
Hura* nasza dzielna 
Kawalerya ze Se-cowa' 

Wszyscy za Ojczyznę 
Mężnie stawim czoło; 

Wszyscy w pole walki 

Ruszymy wesoło. 

Wyruszymy a śmiało 
Koniki już skaczą. 
Gdy szablą machniemy 
Wróg z strachu zapłacze. 

żołnierze odważni. 

Weseli, szczęśliwi, 
Nic nas tak nie cieszy, 
Jak koniki siwe. 

Chyżo na swych siwkach 
W świat het popędzimy; 
Najpierw w Waszyngtonie 
Biały dom zwiedzimy. 

Tam w szyku staniemy 
I pięknie powiemy: 
Panie prezydencie, to w ogień 

gotowa 
Polska kawalerya ze Sercowa. 

Mamy nasze mówią, 
Źe jesteśmy mali; 
Ale z nas rycerze 

Śmiali, doskonali. 

Kiedy dostaniemy 
Z masłem kromkę chleba, 
Wiem>* bardzo dobrze 
Że całą zjeść trzeba. 

Więc wszyscy widzicie, 
Że się nie chełpimy, 
Lecz wroga na zawsze 

Odrazu zgnieciemy. 
Gdy nasi malcy po raz pierwszy 

zniknęli za kulisami na scenie, na sa- 

li zerwała się taka burza oklasków i 

tak długo, dopóki ta ,,kawalerya pol- 
ska ze Sercowa" nie pokazała się po 

raz drugi na swych konikach z bata- 

mi w swych rączkach i nie pokazała 
powtórnie publiczności, jak to ona 

pojedzie na wroga. 

4. Śpiew polskich ochotników, wy- 

konany przez chłopców klas 8ej i Tej. 
δ. Dekiamacya „Co to Ojczyzna", 

oddana przez Wacława Klockowskie- 
zo. ucznia Sej klasy. 

6. Śpiew ,,Ζ nad Wisły". Do due- 

tu stały H. Pacer i Fr. Geaibala, 
przy akompaniamencie p. Stanisławy 
Marcinkiewiczowej na fortepianie. 

7. Deklamacya „Tęsknota za kra- 

jem", wygłoszona przez pannę Ka- 

zimierze Czapek. 
S. Śpiew ,,Pieśń Polki", wykona- 

ny przez chłopców i dziewczęta kla- 

sy Sej. 
9. .Mowa P. Szczepana Kolanow- 

skiego. Mówca, odstępując od zwy- 

kłego na obchodach opowiadania o 

powstaniu, które jest znane każde- 

mu, skreślił chwilę obecną i obo- 

wiązki Polaków w trasach dzisiej- 
szych. Przedstawiając zebranym, jak 
straszne jest dziś spustoszenie Pol- 

ski, nawoływał młodzież do pomszczę 
ni*, tegoż, a to przez wstępowanie 
ochotne do Armii czy to amerykań- 
skiej, czy to polskiej, która już 
wspólnie z Aliantami walczyć będzie 
za sprawę pciską. Armii potrzebna 
jest finansowa pomoc. To też ci, 

którzy nie będą w Armii, powinni w 

ten sposób'dopomódz tamtym jeżeli 
oszczędności swe Tokować będą w 

bondach wolnościowych Ameryki t. 

z „Liberty Bonds", zamiast przecho- 
wywać je w miejscach niebezpiecz- 
nych i w sposób niewłaściwy. Pie- 

niądze te dopomogą wojsku w walce 
i w wysraniu sprawy. Na polską ar- 

mię wszędzie czynione są składki do- 
browolne. I tu powinien każdy brać 
udział. Polska będzie, a nawet jest 
według orzeczenia Stanów Zjedno- 
czonych. το też pokazujmy, że jej 
chcemy, poświęćmy coś do otrzyma- 
nia jej. W końcu szam. mówca nawo- 

ływał do tego, by każdy starał się 
wykorzeniać błąd, dotychczas popeł- 
niany, a to przez zgniecenie, zniszcze- 

nie podziału, wyrobionego u nas 

przez wrogów, podziału Polaków na 

rusków, prusków i galicyaków, a ty 
zaś na wychodźtwie na Zjednoczeń- 
ców, Macierzystów, Związkowców i 

Sokołów. Polakami tylko jesteśmy i 

niczem więcej, Polakami też bądźmy 
sami. — Długotrwałe oklaski były 
dowodem, że mowa trafiła do prze- 
konania i że podobała się obecnym, 
że zrobi swoje i wyrobi pojęcie czy- 

sto polskie w nich, tego też spodzie- 
wa* się można. Cześć więc i d2ięki 
szanownemu mówcy. 

W tem miejscu przerwano dalszą, 
część programu, a przewodniczący, 
ks. A. Gawrych przemówił do zebra- 

nych, proponując składkę na Armię 
Polską. Apel ten priyjęto gromkimi 
oklaskami, a nasze panny z chóru 
św. Stanisława K. poszły po kolek- 

cie. Następujące panny kolektowały: 
Stanisława Broda, Katarzyna Sta- 

chacz. Bronisława Skrocka, Kata- 

rzyna Bobowska, Maryanna Kaczy- 
cak, Franciszka Walencik, Walerya 
Ba.ndurska, Marta Schulc, Hplena 
Poznalska, Helena Kaząniecka i Ewa 

Skwiercz. 

Tu trteba dodać kilka słów o Ser- 

cowianach. Już zwykle ofiarni, tym 
razem też chętnie składali swą o— 

fiarę na cel zbożny i piękny, t. j. na 

polskich żołnierzy, którzy w niedale- 

kiej przyszłości, jak wiemy, z armią 
amerykańską, francuską, angielską i 

wł6ską wkrótce mają zadać cios o- 

stateczny pruskiemu militaryzmowi. 
A w swej ofiarności, jak dotychczas 
tak i przy tej sposobności nie ustę- 

pują innym parafiom. Panny zebra- 

ły $76.23. Ob. Karol Lofernik dekla- 

rował $5.00. Razem więc zebrano na 

Armię Polską $S1.25. Cześć i uzna- 

nie za to Sercowianom. 
Po tej przerwie nastąpiła dalsza 

część pogramu. mianowicie: 
10. Śpiew „Przebudzenie lwa", wy 

konany przez chór sw. Stanisław» K. 

pod kierownictwem p. Lud. Niespo- 
dzianego. organisty miejscowego. 

11. Śpiew „Śmierć żołnierza". Do 

duetu stały panny Józefa i Ewa 

Skwiercz, siostry. 
12. Śpiew ,,Sam jeden", wykona- 

ny przez chór św. Cecylii pod kiero- 

wnictwem p. L. Niespodzianego. 
Przed zakończeniem przewodni- 

czący ks. A. Gawrych podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do 

uświetnienia obcliodu, a więc wyko- 
nawcom, przedèwszystkicm zaś p. 6. 

Kolanowskiemu. za jego wspaniałą 

mowę; następnie deklamatorom i 

śpiewakom, a szczególnie Wiel. Sio- 

strom Felicyankom. Zasługa to jest 

I tych cichych, a niezmordowanych pra 

cowniczek, że dziatwa nasza jest je- 

szcze polską i tak? dziarską, jak to 

się pokazało na „kawalcryi ze Ser- 

cowa", która pojedzie, a pojedzie na- 

pewno jeżeli nie na Niemca, to przez 

Niemca do Polski. Podziękował też 

publiczności, która liczny obecnoici? 
I i należytem zachowaniem się popie- 

ra nasze pamiątki narodowe. 

Hymnem ,.Bożc coś Polskę" wspOl 

n:e odśpiewanym zakończono miły 

i przepiękny ten obchód. 
Franciszek Chowaniec, 

sekretarz obchodu. 

Trinera Kalendarz 
Zdrowia. 

Piękniejszy niż kiedykolwiek 
przedtem jest nowy Trinera Ka- 

lendarz ścienny na rok 191S. 

Wspaniała postać bogini Zdro- 

wia, niosąca przed sobą roślinne 

składniki Trinera lekarstw, two- 

rzy środek, piec interesujących 
historycznych obrazków ilustrują 

ι rozwój lekarstw, a dwa widoki 

przedstawiają nowoczesne urzą- 

dzenie Trinera Chemicznego La- 

boratoryum. Przyślijcie 10 cen- 

tów na koszta przesyłki. Jos. Tri- 

ner, wyróbca Trinera Amerykań- 
skiego Elixiru Gorzkiego Wina i 

innych lekarstw. 1333—134.'] So. 

Ashland avc., Chicago, 111. (Ogł.) 
4—11—18 

/ TOLEDO, OHIO. 
— Pan Jan Kociński. nr. 2315 

! Elm ul., wyjechał do Washingtonu, 

gdzie zostanie przydzielony do szta- 

bu jenerainego kwatermistrza. Pan 

Kociński posiada doświadczenie za- 

rządzania zapasami towarów, a na- 

był je w biurach Toledo Machine 

and Tool Co.. Willys-Overland Co. i 

kolei New York Central. 

β MOU QREAM Jhęalrę 
114 SOUTH STATE ST. 

Naprzeciw Palmer Houae 

EX CZAR of RUSSIA'S 
Własna STOCK KOMPANIA 

Będzie grac tutaj przez cały ty- 
dzień włącznie z Prima Donną 

TANYA FETTNER 
z 

IVANEM MOZUKIN. 
w słynnej Sensacyi 

t<The Painted 
Woman" 

— Wszystkie Miejsca ISc — 

Dzieci Nic Mają Wstępu 
Otwarte od 9 rano tlo północy 

•iv 
Ostrzeźeoie. 

PRAWDZIWE nocne i dzienne zegar- 
ki Radiolite s% wyrabiane jedynie przez 
Bobt H. Ingersoll i Braci. 
Patrz na nazwę Ingersoll na cyferbla- 
cie. 
Prawdziwy Ingerpoll Radiolite pokara je czas 

napewno w ciemności bes wystawieni» na 

iwlatto — ocxywiâde sawlera prawdziwe Ba· 
dtam. twlatto jest trwałem przez przeciąg 
Ingersolls chodzą zawsze regnlarnie pod gwa- 
dwunasta lat 1 dlnlej. 
rancyą. To e% najsłynniejsze zegarki w śwl· 
ds. 

Kadiolite zegarki po $2.25 do 5.00 

Inne gatunki od $1.35 do $6.00. 

Jładiolites 

Z WALK MORSKICH. 

Paryż, 4. grudnia. — SW jed- 
nym z portów francuskich znaj- 
duje się nietknięty jeden z naj- 
nowszych nurów niemieckich, 
którego załoga wymordowała o- 

ficerów, zbuntowawszy się, po- 
czerń poddała statek Francuzom, 

a raczej amerykańskiemu patro- 
lowcowi, który odstawił nur όλν 

do portu francuskiego, gdzie za- 

łogę internowano. Niemcy nie 

chcą służyć na nurach i władze 

niemieckie porywają ich do tej 
służby przemocą. Nur omawiany 
był w służbie ciągłej przez 3 mie- 

siące a żywności miał tylko na 2 

miesiące... 

"PERTRAKTACYE POKO- 
JOWE. 

Z CHAOSU ROSYJSKIEGO. 
Londyn, 4. grudnia. — A za- 

tem Niemcy i Austrya prowadzą 
układy z „bolszewickim" rządem 
Rosyi o zawieszenie broni i po- 

kój... Możliwem jest, iż do po- 
koju tego przyłączy się i ITulga— 
rya, n ze strony Koalicyi — po- 
dobno i Rumunia, najstraszniej 
zagrożona przez Centralnych, 
gdyby Rosy a pokój zawarła, ró- 

wnież skłania się do pokoju.... 
Chwilowe zawieszenie broni już 
zawarto, lecz podobno ma.wmali- 
ści żądają trzcch-miesięcznego 
zawieszenia broni, przed formal- 
nem zawarciem pokoju i są przy- 

puszczenia, że i na to Centralni 

się zgodzą ewentualnie. 
··— Z Sofii donoszą, iż Bułgarva 
postanowiła wszcząć z Rosyą 
pertraktacye pokojowe; oznajmił 
już o tern w sejmie bułgarskim 
premier Radosławow. Co do Ru- 
munii są prasowe doniesienia z 

Niemiec, iż tam podobno otrzy- 
mano już też propozycyę zawie- 
szenia broni ze strony Ru- 

munii i omawiano ją nawet w 

głównym komitecie parlamentar- 
nym... Bliższych narazić niema 

o tem informacyr. 
— Również prasowo donoszą o 

przypuszczalnych warunkach po- 

koju ze strony Bułgaryi: żąda o- 

na sporą część Rumunii, Dobrud- 

ży całą, wschodnią część Serbii z 

Niszem i Monastyrem, dalej zna- 

czną część -Macedonii z Salonika- 

mi, Seres i Drania. 
Piotrogród, 4. grudnia. — 

Chaos, w Rosyi trwa w dalszym 
ciągu : niektóre armie protestują 
przeciw rządom Lenina i Trockie 

go, oraz przeciw ich intrygom 
pokojowym : nic nic wiadomo o 

Kaledinesie i jego kozakach, z 

którymi ostatnio zdobył Rostow 
nad Donem. W ielką sensacyę wy- 

wołuje fakt, iż Krapoikin słynny 
anarchista — ideolog i Maxym 
Corkij, wydawca pism wpływo- 
wych i literat głośny oświadczyli 
się stanowczo przeciw „bolszewi- 
kom" to napewne w całej Rosyi 
wielkie wywrze wrażenie. Dono- 

szą dalej, iż kwaterę ..bolszewi- 
ków" w Smolnym Instytucie, w 

Piotrogrodzic — odwiedził puf- 
kownik W. V. Tudson, szef misvi 

wojskowej amerykańskiej w Ro- 

syi : omawiał on z Trockim pro- 

test ambasady amerykańskiej 
przeciw pertraktacyom pokojo- 
wym. Wizyta zresztą była zupeł- 
nie nieformalną i nie oznaczała 

uznania ze strony ambasady czy 

rządu Stanów Zjedn. dla rządu 
„.bolszewików". 
Z RADY WOJENNEJ ALIAN- 

TÓW. 
Paryż, 4. grudnia. — Rada Wo- 

jenna Aliantów została odroczo- 
na : o rezultatach jej wyraził sie 

pułkownki House, szef specyalnej 
misy i amerykańskiej, iż jest prze- 

konanym, że Rada cele zamierzo- 
ne osiągnie, że doprowadziła do 

tipragnionej jednolitości akcyi. 
Dficyalny komunikat o przebiegu 
wynikach Rady ma zostać ogło- 

szony. Reprezentanci poszczegól- 
nych krajów już się rozjeżdżają. 
Arczoraj wieczór prezydent 
;rancyi Poincare wydał obiad 

lia uczestników Rady. 
o 

INNE TELEGRAMY. 

Z BRAZYLII. 
Rio de Janeiro, 4. grudnia. — 

'razylia ma zamiar wysłać silny 
:ontyngens awiatyczny na wspar- 
ie działań Koalicyi na europej— 
kim terenie wojny; nadto mają 
»yć wysłane okręty wojenne — co 

iajlepsze na wody Europy — w 

iczbie sześciu. 

spEc^Tif^pr ι 
SZANOWNEJ POLSKIEJ KLIENTELI! 

Jeżeli chcesz sprawić sobie i swojej rodzinie rzeczywistą przy- 

jemność i osłodzić wolne chwile słuchając w swoim domu dźwię- 
ków ojczystej muzyki to powinieneś nabyć poniżej wymienione 
rekordy COLUMBIA odśpiewane i odegrane przez najulubień- 
szych i najznakomitszych artystów Polskich. 

Pamiętajcie o zbliżających się świętach Bożego 
Narodzenia!!! 

Prześlicznych kolęd, pięknych śpiewów i doskonalej muzyki do 

tańca na świę — dostarczą Wam tylko 

REKORDY COLUMBIA. 
10 inch 75c. 

MICHAŁ ZAZULAK, Baryton i KAZIMIRA KAŃKOWSKA, Altc 

Z AKOMPANIAMENTEM ORKIESTRY, 

E3477 
wes°ł° umie # 

* 

( Na wodzie, " Już szemrze nurt wody*'. 

MARYA ZAJĄCZKOWSKA, Sopran, z akomp. orkiestry 

E3478. (Szumią liście na jabłoni. 
1 Płynie woda z góry. 

HARMONIKA SOLO, wykonał J. KRESELSKE. 

E3479 /Diabełek. Polka. FQian (Dziadunio. Polka. 

l\a falach Dunaju. Walc. \ Wieczory Zimowe. .Walc. 

SKRZYPCE SOLO. 

r Naprzód Wesele. Mazur-polka, (Zbiór Melodyi Polskich. Część I 

(Wróbelek. Mazur. 
w (Zbiór Melodyi Polskich. Część II. 

E3475 E8476 f-^agio. Cello solo. 

^Cygańskie melodye. 1 Pieśń Wieczorna· Cello solo, 

WYKONAŁA ORKIESTRA KOLUMBIA. 

F<M73 pięknych falach Dunaju. Walc. FU7d fHedwiga. Polka! 

(Wiedeński walc. ^ (Piękna rumunka. Walc. 

Te rekordy można nabyć u każdego kupca wyrobów Columbia, którzy ^ 

są w każdem mieście. 

Żądajcie pełny ilustrowany katalog polskich rekordów 
Columbia 

Jeżeli nie możecie dostać katalogu u jednego z naszych 
kupców, piszcie do nas. 

Rekordy Columbia można grać aa 

każdej maszynie. 

Columbia 
Graphophone Co. International Record Department 

102 W. 88th Si, New York. 

Z CHIN. 

Peking, 4. grudnia. — Donoszą 
z prowincyi Yang-Tse-Kiang, iż 

tam szerzy się powstanie przeciw- 
ko pekińskiemu rządowi: w pro- 

wincyi IIu-Xan podobnież rewo- 

lucya się szerzy. Premierem tym- 
czasowym został zamianowany 
gen. Wang-Szi-Czen, lecz gabine- 
towi jego tpwalości nie wróżą. 

ZWACŁAWOWA. 
Że na Wacławowie panuje duch 

prawdziwie patryotyczny, dowodem 

tego jest wspaniały Obchód STmej 
Rocznicy Powstania Listopadowego, 
urządzony staraniem Komitetu Lo- 

kalnego Nr. 73 Polskiej Rady Naro- 

dowej przy tejże parafii. Sala para- 

fialna zapełnioną, była po same brze-1 

gi. Obchód zagaił miejscowy pro- J 
boszcz Wiel. ks. F. C. Ścieszka, po- 

wołując na przewodniczącego p. W. 

Danisch, a na sekretarkę niżej podpi- 
saną. Pierwszy numer programu 
— „Modlitwa" — wykonał Chór św. 

Cecylii. Piękną na temat Powstania 

Listopadowego mowę wygłosił adwo- 

kat Andrzej C. Bisek. Następnym 
numerem był występ Chóru Damskie- 

go przy parafii św. Wacława, który 
bardzo dobrze odśpiewał hymn „Bła- 
ganie". Deklamacya przez p. Zofię 

Ringę pobudziła wielu z obecnych 
do łez. Chór dzieci szkoły parafialnej 
który odśpiewał ,.Płyną Lata" zyskał 
burzę oklasków. Solo na skrzypcach 
panny Wandy Simbor, tak się podo- 
bało, iż zmuszona była do powtórne- 
go występu. Następnym numerem był 
dyalog — „Z pruskiej szkoły" roz- 

mówka chłopca z dziewczynką, L. 

Szulc i E. Wojczyńskl. Marsz 12 

chłopców, dzieci szkoły św. Wacława. 
Solo sopran, p. Maryi Wierdak — 

„Śmierć na polu chwały" nagrodzono 
burzą oklałków i zmuszono do po- 

wtórnego występu. ,, Krakowiak", 
deklamacyę, wygłosił mały Witold 

Maślanka. Następny numer było solo 

tenor, przez P· E. J· Kanabaj, zna- 

nego śpiewaka na Wacławowie, z 
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akompaniamentem p. Kanabaj na for 

tepianie. Potem nastąpiła mowa p. 

E. Milewskiej, dyrektorki Z. N. P., 
która w rzewnych słowacn opisała o- 

braz wojny obecnej, nakłaniając oso- 

bliwie matki-Polki by strzegły tej 

mowy ojczystej jako skarbu najdroż- 
szego, i o ile możności dopomagały w 

pracy przy wyrabianiu odzieży tak 

dla Armii Polskiej Jak i dla Armii 

Amerykańskiej. Marsz Bojowy, od- 

śpiewał Chór parafialny św. Cecylii. 

Urządzono kolektę na głodnych w 

Polsce, która przyniosła $29.00. Na 

zakończenie odśpiewano hymn naro- 

dowy „Boże coś Polskę". 
Dodać należy, iż Wiel. Siostry Na-1 

uczycielki w znacznej mierze przyczy- 

niły się do uświetnienia Obchodu, 

przez występy dziatwy szkolnej, któ- 

re zawsze trafiają do serc publicz- 
ności. 

Zofia Ringa, 
Sekretarka Obchodu. 

Z NAD GRANICY MEKSY- 

KAŃSKIEJ. 

Indio, Tex., drogą telefoniczną 
armii do Marfy, Tex., 4. grudnia. 
— Mexykanskic zbójeckie bandy 
strzelały do jednego z patroli a- 

merykańskiej kawaleryi wczoraj 
wieczorem pięć mil stąd. Szerego- 
wiec Keist został raniony w bio- 

dro i nogę. 

Amerykańskie tutejsze oddzia-^ 
ły armii natychmiast przekroczyć 
ly rzekę do Mexyku, zaczęły 
strzelać do małej osady złożonej 
z chat, w których zbóje szukali 

schronienia, i zabito dwunastu 

bandytów, a'miedzy nimi Filipa 
Romero i Rafaela Venakado. Po- 

napędzawszy innych, spalono cha- 

ty. 
Nadeszły tu posiłki złożone z 

batalionu ruchomej piechoty i od- 
działu na motorcyklaclr, zaopa-. 

trzonych w działa maszynowe. 
Zrobiono przygotowania na wy-; 
padek nowego zebrania się band Γ 

zbójeckich i możliwego ich pono- 

wnego napadu. v 
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ZAWIADOMIENIE. \ 
Uprzejmie proszę Szan. Chóry oraj 

pojedynczo osoby, którzy posiadają, 
bilety z koncertu Okręgu I. Zw. Sok. 

Poi., aby raczyły zwrócić je w jak 

najkrótszym czasie, ażeby komitet 

mógł jak najprędzej dać swo spra- 

wozdanie w pismach lokalnych. 
Fr. Gicrzyński, sekretarz 

037 N. Hoyne ave. 

Aug. G. Urbański 
ADWOKAT 

Ofis: 414 i 415 Home Bank Budynek 
Milwaukee I Auhland Ave. 

Mieszkanie: 2356 N. Κ Κ I>ZIK RI.VD. 
Telefon w ofiste Telefon w dotnQ 
MON ROK ,W7 ΗΕΤ.ΜΟΝΤΪΙΛ 

Praktykuje we wazyntklch nadarh. w ^ 

Pstuxv whiii w sprawach kuptin \ solu ΓΡΛ'ηο·ζοί 

1 fDR. REICHARDT 183®H£a^£ St 

LEKARZ I CHIRURG 
Qodainy prayjęć· od: — 

9tej raao d· 8ie«j wiecuren w aiedii·!· ad ftaj ran· dl 12łtej w potadoi·. 

DOKTOR A. LITVIN 1 I 
ΛΛΛ MILWAUKEE AVENUE róg EL8TON AVENUE I 

Nowe uraą- 
deenia do le- 
cienia za po- 

mocą elek 
liryki. 

Leczy choroby mężczyzn, aura 

I dzieci własneral medycynami 
Ewraoa epeeynlną «wigf na wiMlkt· 

chronione «horobf· 
Gotfatar «fliowti Od 9 rano do 9 wieoiote· 
kaidtsfo dnia. Vie ozwartek popołudniu w7* 

łftoute leczy choroby kobiece. 
Telefon Monrof 5784. 

Odwiedza pi 
lyentów w· 
anie i w nocy 
Każdego cz*· 
bu gdyiaUd. 


