
Odjazd Ochotników! 
w poniedziałek. 

i 
KS. Z WIERZCHOWSKI PO- 

% ŻEGNA ICH OBIADEM. 

Jak nas informuje Centrum Re- 

krutacyjne Xr. 2 Armii Polskiej 
we Francyi, tymrazowy odjazd o- 

cMotników z Chicago i okolicy do 
Abozu Kościuszki w Niagara on j 
the Lako, nastąpi z Młotl/ianko- 

wa ,o godzinie 12tej λν południe j 

w poniedziałek 17go grudnia. 
Serdecznie i prawdziwie po pol 

sku zajął się odjazdem żołnierzy 
polskich proboszcz parafii śś. Mło 

dzianków, ks. Z Wierzchowski. Już 
przy ostatnim obchodzie listopa- 
dowym na Młodziankowie, ks. 

proboszcz Zwierzchowski wielkie 

wykazał zainteresowanie sprawą 
Armii Polskiej, a uroczystość ża- 

łobna, jaką urządził ku pamięci 
poległych w wojnie Polski z Ro- 

sy ą w latach 1S30—1831 była rze- 

czywiście imponująca. Z tem sa- 

mem oddaniem się sprawie urzą- 

dzi ks. proboszcz Zwierzchowski 

pożegnanie poniedziałkowe ocho- 
tników. , Rano, o godzinie lOtcj 
odbędzie się nabożeństwo w koś- 
ciele śś. Młodzianków, a następ- 
nie na hali parafialnej obiad tak 
dla ochotników, jak ich krewnych 
lub znajomych. Obiad ten urzą- 
dza ks. proboszcz Zwicrzchowski 
własnym kosztem, aby jako pra- 
wdziwy kapłan-patryota przyczy- 
nić się zc swej strony do wielkie- 

go dzielą, a ochotnikom uprzyje- 
mnić ostatnie chwile pobytu w 

Chicago. 
Po obiedzie wymarsz i wyjazd 

tramwajami do śródmieścia, gdzie 
.dotychczasowym zwyczajem od- 

będzie się przemarsz ochotników 

przez ważniejsze ulice aż do sta- 

cvi Dearborn, z której o godzinie 
4:40 pociąg ruszy do Niagara on 

the Lake. Publiczność polska jest 
proszona, aby w tein pożegnaniu 
ochotników wzięła liczny udział, 
aby jak poprzedni ochotnicy, tak 

i poniedziałkowi pokrzepieni zo- 

stali tą wiarą i przekonaniem, że 

całe społeczeństwo polskie sercem 

i duszą jest z nimi. 

Z MŁ0DZIANK0WA. 
DLA ARMII POLSKIEJ. 

Kółko „Wolna Polska" w 

dzielnicy Młodziankowa odegra 
tragedyę w dwu aktach pod tytu- 
łem „Niemiec i Polka" pióra A. 
Jaksa, w niedzielę wieczorem, d. 

lGgo grudnia br., w hali ob. Jana 
Krechniąka, róg Noble i Iiuroη 
ul. Czysty dochód jest przezna- 

czony na rzecz Armii Polskiej. 
Ponieważ wyżej wymienione 

Kółko ma siedmiu członków w 

służbie wojskowej, to jest pięciu 
w Armii PosTkicj a dwóch w ar- 

mii Wuja Sama, przeto postano- 
wiło dać przedstawienie, aby do- 

chodem ztegoż dopomódz swym 
członkom, którzy poszli wal vyć 
za Wolność i Dcmokracyę. 

Szanowni Rodacy, i Rodaczki ! 
Komitet, który się składa z oby- 

wateli dzielnicy Młodziankowa, 

zaprasza najserdeczniej o liczny 
współudział. Kółko jak i komitet 

dokładają wszystkich sił, aby 
Szanownej Publiczności sprawie 
prawdziwą przyjemność. Pod- 
czas przedstawienia będzie przy- 

grywać doborowa muzyka prof. 
A. Hollanda. 

Z bratniem pozdrowieniem, 
J. Smoleń, 
W. Idzikowski. 
M. Zimnicki. 
P. Sotała, 
Fr. Wódka, 
Fr. Głowa, 

Komitet. 

Z KANTOWA. 
Dorocznym zwyczajom. odbyło sio w 

parafii św. Jana Kantonu 40-godziune 
Nal>ożeńst wo w lym tygodniu: we 

wtorek, Środę 1 czwartek. Miła to, rze- 

wna i droga dla serca każdego kato- 
lika uroczystość kościelna: to też świą- 
tynia przepełniona była wiernymi od 

rana do wieczora. — Nabożeństwa od- 

bywały sie w następującym porządku: 
Pierwsza Msza św. przy otwarciu te- 

koż Nabożeństwa, jak również i przez 

następne dni, rozpoczynała się o godzi- 
nie 3tej rano. Suma zaś o godzinie 10 

Koronka i Litania do Najśw. Maryl 
Panny o wpół do .'i-cicj popołudniu, a 

Nieszpory o wpół do 8mej wieczorem. 

Sumę w pierwszy dzień, t. j. we 

wtorek, celebrował Wbny ks. Kr. Cor- 

don, C. II., proboszcz z parafii Najśw. 
Maryi Γ. Anielskiej, w asystencyi ks». 

P. Sobczaka, t'. H.. jako Dyakona i 

ks. W. światka. C. II.. jako Subdya- 
kona : Nieszpory w tymże dniu odpra- 
wił ks. Kr. Dembiński, C. R., a asysto- 
wali mu ks. Kr. Tyrcha z Józafatowa 

jako Dyakou i ks. Kr. Repiûski. C. 11. 

zc Stanisławowa jako Subdyakon. 
W drugim dniu. t. j. we środę, sumę 

celebrował Wbny ks. Jan Zwicrzchow- 

ski — proboszcz z Młodziankowa — a 

asystowali nm ks. Wł. Kilipski, C. R. 

jako subdyakon i ks. Jan Sobieszczyk 

z Maryanowa, jako dyakou ; Nieszpory 
w tym dniu odprawił Przewielebny ks. 

Prałat St. Nawrocki w asystencyi ks, 

S. Szczepańskiego jako dyakona i ks, 

T. Jilgmana jako subdyakona. 
Sumę w trzecim duiu t. j. we czwar- 

tek. celebrował Wbny- ks. Stefan Ko- 

walczyk, C. R., a asystowali mu ks. R 

Kasprzycki jako dyakou i ks. S. Ru- 

baez jako subdyakou ; Nieszpory na za 

kończenie odprawił ks. Jan Obyrtacz 
C. R. proboszcz z Jadwigowa — a a 

systowali mu ks. L. Jasiński, C. R.. ja 
ko dyakou i ks. P. Sobota, jako subdy 
akon. 

Nauki zastosowane do okoliczność 

w czasie tegoż Nabożeństwa, wygłosi 
ks. Kranciszek Siara, C'. R. 

W teuiże Nabożeństwie, oprócz po 

■ wyżej wymienionych, wzięli także u 

g | dział następujący Kapłani : ks. T. Szyi 
kowski. Ks. K. Ładoń. ks. R. Cieślak 

ks. J. Tarasiuk, ks. E. Steafnowicz, ki 

S. Świerczek. ks. K. Pieczyński, ks I 

Wyrzykowski, ks. J. Zwierzyckl, ks. .1 

Piechowski, ks. J. Drzewiecki, ks. I 

Grudziński, ks. W. Zapała, ks. F. Xc 

wak. ks. Stoiûski. ks. P. Pyterek, k; 

Grembowicz. ks. Ł. Świątkowski. k< 

Fr. Ostrowski, ks. Sies i ks. Aaselucc 

Pobór do Armii 
Amerykańskiej. 
DZIŚ ROZPOCZYWYA SIĘ 

WYSYŁANIE KWESTY. 
ONARYUSZY DO WSZY- 
STKICH POBOROWYCH. 

Wydziały poborowe w każdym 
dystrykcie dziś rozpoczynają wy- 
syłanie kwestyonaryuszy do 

wszystkich poborowych z wyjąt- 
kiem tych, którzy do dziś w po- 
fudnic już zostali wysłani do o- 

bozów armii narodowej. 
Kwestyonaryuszc te otrzymu- 

ją także ci poborowi, którzy zo- 

stali egzaminowani i albo przyje. 
ci lub odrzuceni, lub zwolnieni 
('la jakiegokolwiek powodu. Zna- 

czy to, że każdy mężczyzna we j 
wieku poborowym, jeśli się jesz- 
cze w domu znajduje, taki kwe- 

styonaryusz otrzyma i w przecią- j 
gu siedmiu <iui musi go wypeł-. 
nić i z powrotem do swego wy- J 
działu przesłać. 

Wypełnienie tego kwestyona-1 
ryusza jest absolutnie konieczne, 
gdyż na podstawie intormacyi w 

tymże wpisanych przez poboro- 
wego. wydział poborowy umie- 

! ści go w odpowiednią klasę. 
Klas tych jest pięć. Klasy- 

fikacja jest według tego czy po- 

borowy ma zawisłe osoby do u- 

trzymania i do jakiego stopnia 
jest konieczny dla eknomiczcne- 

go ustroju narodu. Ci, którzy 
nic mają osób zawisłych do 11- ! 

trzymania i którzy są najmniej 
pożyteczni dla względów ekono- 

! micznych. będą umieszczeni w 

I ierwszej klasie. Ci będą naj- 
przód powołani do służby. Lecz ! 

egzaminacya lekarska tychże na- 

stąpi dopiero dnia "1-go marca. 

Wypełnienie kwestyonaryusza 
nic oznacza, że poborowy będzie 
natychmiast powołany do służby 
wojskowej. 

Kto nia jakiekolwiek trudności 
we wypełnianiu kwestyonaryusza 
ma się zgłosić do komisyi praw- 

niczej. która znajduje się. przy 

'/ażdym wydziale poborowym i i 

która udzieli informacyi bezpłat- 
nie. 

Nie wypełnienie kwestyonary- 
usza w oznaczonym czasie po- 

ciągnie za sobą bardzo przykre 
następstwa. Ustawa na tym 

punkcie jest bardzo surowa.. Wo- 

bec tego każdy poborowy, któ- 

rv się przeprowadził od dnia re- 

gestracyi wojskowej, ma natych- 
miast uwiadomić wydział dy- 
stryktu. w którym się regestro- 
wał. o zmianie adresu, jeśli tę- 

po jeszcze nie uczynił, gdyż wy- 

dział poborowy nic przyjmuje ża- 

dnei odpowiedzialności za nic do- 

ręczone kwestyonaryuszc. 
Ustawa poborowa nakłada wy- 

raźnie obowiązek na każdego po- 
borowego, ażeby sam dopilnował, 
rby wszystko co na niego przy- 

pada, w oznaczonym czasie wy- 

konał. 
Poborowi, w drugiej klasie bę- 

cą do egzaminacyi, a ewentual- 
nie i służby, powołani dopiero po 

wyczerpaniu się pierwszej klasy. 
Każdy poborowy będzie uwia- 

domiony przez wydział swój, w 

której klasie był umieszczony. 
Jeśli taka klasyfikacya wydawać 
mu się będzie nicsprawiewli- 
wą, wolno mu będzie decyzyę wy 

działu apelować według przepi- 
sów najprzód do agenta apela- 
cv i u ego, a następnie do wydzia- 
łu apelacyjnego. 

— Ob. F. Węgierski członek 

wydziału poborowego dywizyi 
37-mei, donosi, iż dywizya ta o- 

trzymała rozkaz wysłania 133 re- 

krutów do Fort Winficldscott, 
San Francisco, Kalifornia, dnia 

ΙΓ-go grudnia, 1017. 

ZE STANISŁAWOWA. 
W auditorium św. Stanisława, przy 

Bradley i Noble ul., jutro, w nie- 

dzielę. 16go grudnia odbędzie się 

przedstawienie obrazów migawko- 

wych (z polskimi napisami) zdjętych 
na terenie obecnej światowej wojny. 

Przedstawiają one wzruszające wi- 

j 
doki z bitew stoczonych w Belgii. 

I Francyi, Turcyi. Greeyi, Serbii, Ko- 

sy! i Włoszech. Pokazywani będą 

wszyscy monarchowie europejscy, ja 
koteż Światowej sławy generałowie 1 

j 
członkowie Legionów Polskich, wal- 

czących w szeregach Armii Rosyj- 
skiej — Metody walczenia w artyle- 

ryi, spuszczanie bomb z aeropla- 

.. nów. bitwy na morzu etc. 

,. Pierwsze przedstawienie odbędzif 
się popołudniu, początek o godzinie 

l 3ej: drugie wieczorem, początek o 

1. godzinie ósmej. 
• » 
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Jeden z naszych reporterów otrzy- I 

inał wczoraj list od porucznika. Anto- 

niego J. Linowieckiego, chirurga 

przy wojsku Stanów Zjednoczonych, j 

który obecnie jest rządowym chirur- 

giom w szpitalu Bellevue, w Nowym 

Yorku. 

Dr. A. J. Linowiecki był stacyono-1 

wany przez o miesiące w obozie lien. ! 
jainin liarrison, w Indiuuu, gdzie po- j 
bierał ćwiczenia wojskowo i chirur- 

gii militarnej. Przy końcu zeszłego 

miesiąca, po otrzymaniu rozkazu u- ' 

j dania się do Nowego Yorku, do szpl- ι 

tala i prawdopodobnem pozostaniu 
w tym kraju w szpitalach na usłu- 

gach rządowych postanowił konior 

położyć kawalerskiemu stanowi i po 

cichuteńku ożenił się z panną Alieyą 

B. Griffith z Frederickton, Mo., 

która jest dozorczynią chorych 1 

członkinią Czerwonego Krzyża w 

szpitalu św. Jana, w St. Louis, Mo. 

Po ślubie, pani młoda udała się z 

powrotom do swej pracy w Sf. Louis, 

Mo., gdzie będzie oczekiwać rozka- 

zów rządowych, a doktór odjechał do 

Nowego Yorku. 

l)r. Linowecki jako chirurg rzą- 

dowy będzie pracował w szpitalu 

Bellevue do końca b. r. Szpital ten 

jest położony nad rzeką Kast i jest 

jednym z największych w kraju. — 

Obejmuje on 4 kwadratowe ..bioki" 
i ma 3000 łóżek. Dziennie w szpita- 

lu tym dokonywanych jest od P,0 do 

4 0 operaevi. 
Z początkiem przyszłego roku dr. 

L udaje się do Waszyngtonu, stam- 

tąd do Baltimore, a następnie do 

Camp Meade, Annapolis Junction, 

Maryland, jako chirurg i zarządca 

szpitala ,.Base Hospital" 69ej dywi- 

zji, dokąd również podąży żona. 

Po szczęśliwym przebyciu wojny 

oboje wrócą do Chicago. Dr. Lino- 

wiecki, syn pp. Michalostwa Lino— 

wieckich. zam. pnr. 2339 Powell av., 

na Jadwigowie, kilka miesięcy temu 

jako ochotnik zapisał się do ,,Medi- 

I cal Reserve Corps." Znany on jest w 

ι kołach towarzyskich i klubowych i 

parafii św. Stanisława K. i św. Jad- 

wigi. W liście swym nadmienia tak- 

że. że widział przeszło 10Ό niemiec- 

kich okrętów w przystani Nowego 
Yorku strzeżonych przez okręty wo- 

jenne Stanów Zjed. Xa Kllis Island 

jest zamkniętych przeszło 00 nie- 

mieckich poddanych. 
C O O 

Grono rodzinne znanych w Ανοη- 

dale pp. Antoniego i Franciszki 

Tworków, żarn. pr. 3 717 W. Diver- 

se;· ave., powiększone zostało tęgim 

i zdrowym synkiem. Pni Tworek jest 

wice-prezeska Oddziału 17go św. 

Elżbiety, Macierzy Polskiej, a p. 

Tworek jest sekretarzem prot. Klu- 

bu O'o. Króla Jana Sobieskiego, se- 

kretarzom prot. Tow, św. Jana 

Chrzciciela, nr. 294 Zjednoczenia P. 

R. K., Kekr. fin.* Komitetu Lokalnego 

P. R. X. i kapitanem 1 kasyerem 

Tow. Marynarzy św. Jacka. 

O O O 

Od pewnego czasu w obozie Camp 

Grant, Rockford. jako żołnierz Wuja 

Sama, bawi adw. Stanisław Klarko- 

wskl, syn dr. D. Klarkowskiego. 
Adw. Klarkowski zapisał się do- 

browolnie do wojska, porzucając po- 

sadę miejskiego asystenta prokurato 
ra. Należy on do korpusu „Sanitary 

infirmary". 
κ* ►> 

Do Chicago na pogrzeb teścia śp. 

W. Nowaczewskiego, przyjechał ka- 

pitan Józef Barzyński, z dywizji 
kwatermistrza; kap. B. zabawi w na- 

szym mieście do wieczora. Wieczorem u 

daje się do Manitowoc, Wis., gdzie 

będzie ojcem chrzestnym. 

Wczoraj opatrzona św. Sakramen- 

tami. wskutek uszkodzeń odniesio- 

nych w nieszczęśliwym wypadku, któ 

remu ulcijła w środę wieczorem, u- 

marła śp. Anastazja Bobrzycka, żo- 

na znanego i poważanego Józafato- 
; wianina, p. Józefa Bobrzyckiego, 

zam. pnr. 2615 Bosworth ave. śp. 
Bobrzycka w* środo wieczorem, przy 
Lincoln, Wellington i South port 

aves.. najechany została przez tram- 

waj Lincoln ul. Oprócz licznych kon- 

tuzyi na ciele i uszkodzeń wewnętrz- 

nych doznała ona również pęknięcia 
czaszki: Liczyła hit GO. 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek o 

godzinie 9ej rano z domu żałoby do 

kościoła św. Józafafa. a stamtąd na 

cmentarz św. Wojciecha. Zmarła jesr 

I matka p. Franciszka Bobrzyrkieąo. 
I właściciela znanej firmy ,,The Na— 

I tionał Dairy CÔ.". 2507-09-11 Soutlu 

I port ave. Oprócz męża Józefa i syna 

Franciszka, Zmarła w smutku po- 

grążonych pozostawia synów: Jana. 

Józefa i Benjamina, oraz córki za- 

mężne: Martę Fzdrowską. Cecylię 
Kraus. Helenę Gawka i Klarę Carl- 

son. 

OOO 
W biurze sekretarza Stanu Illinois. 

Emmersona, złożona wczoraj została 

aplikacya na inkorporowanie klubu 

atletycznego pod nazwjj ,,Coleman 
Athletic Club of Chicago". Jako in- 

korporatorzv na aplikacji podani s?: 

Adam Kasperski. Władysław Pawło- 

wski i Ε. P. Idziszek. 

Kupcie Swój Fortepian 
wprost z fabry- 

ki po cenie fa- 

brycznej. 
Począwszy Λν poniedziałek 

(lilia 17-go grudnia, 
Ofiarujemy ograniczona ilość pierwszorzędnych forte- 

pianów — nailep3zvch szafkowych, skrzydeł i samogra· 

iacych — po SDecvalnvch cenach fabrycznych. 

Każdy fortepian iest naszego własnego wyrobu, gwa- 

rantowany nowy i w doskonałym stanie. 

Ci. którzy sie zgłoszą wcześnie beda mieli do wyboru 

piekne mahoniowe, debowe albo orzechowe — gładkie 

albo ozdobnie recznie rzeźbione desenie. 

• 

Liczba fortepianów iest ograniczona. Ci. którzy sie 

pospiesza, kupią ściśle pierwszorzędny fortepian za bar- 

dzo niska cene fabryczna. 

s 

Srpzedaiemv za gotówkę, ale na życzenie mozemv tak- 

że fortepian sprzedać na łatwe spłaty. 

Zgłoście się do naszej fa- 

bryki natychmiast. Zgo- 

dzicie się z nami, że jest 
to jedyna sposobność w 

waszem życiu, albo telefo 
nujcie do p. Tow., — te- 

lefon Monroe 5198 — a 

poślemy automobil po 

was. 

OTWARTE WIECZORAMI. 

GEO. Ρ COflWNY 

Fabrykanci Fortepianów Firma założona w roku 1870 

Ofis w Fabryce pn. 932 W. Washington Blvd. 3 

Podwójne znaczki codzień, począwszy w sobotę, 15 
grudnia aż do gwiazdki we wszystkich dcpartam. 

1509—19 FLLLKRTON AVŁ 

Skład otwarty grudnia do godz. (> wieczorem. 

Skład otwarty eo wieczór aż do Gwiazdki do godz' 
9, a w soboty do godziny lOtcj. 

Telefony: Lincoln 18.*H i Diverscy 1928 

19c 
55c 
43c 
29 c 

39c 
21c 

Specyalności w naszym od- 
dziale groseryjnym 

Wszystko Co chcecie na wasz obiad 
gwiazdkowy. 

Orzechy, nr. I. miękkie łuski. 

Orzechy, włoskie, funt -5c 

Orzechy laskowe, fant ........23c 

Migdały, funt 

Duże płukane brazylijskie o 

riechy, funt za 

Łuskane migdały albo wło- 
skie orzechy, funt za 

Doskonałe mieszane orzechy 
2 funty za 

Pomarańcze średnio wielkie 
z Florydy, tuzin za 

Pomarańcze duże z Flory- 

dy. tuzin za 

Blue Kosę łebkowy ryż. 
2 funty za 

Santa Clara śliwki, duże. funt 

Sułtana, extra znakomite -I *j 
rodzynki, funt za 1 · C 

Victor marki rodzynki 
bei ziarnek, paczka za 

Sunmald marki rodzynki, bez-ł ą 
ziarnek, pełna paczka funt. lHC 

Sułtana marki Layer figi, Λ C 
paczka za * OC 

Royal Excelslor daktyle. | β 
paczka «a IOC 

Du*e kłębki, rodzynek. o -i 

1 funtowe paczki za — i C 

Cape żurawiny, kwarta 15e 

Oliwki. Top Mast marki. * t A 
i'j uncyowe butelki za 1UC 

Oliwki. Ileinza queen. duże but. -ic 

Oliwki, pełne kwartowe Ma- OQ 
son słoiki. 4>ς wartości, słoikOÏ7C 
Mince Meat, Holland marki, 0*T_ 
dute Majona słoiki za L· i C 

19c 
18c 

15c 

10c 

Monarcli marki żółte Frce qq 
sto:ie brzoskwinie, puszka ^ï/C 
Fedora marki marynowane o o 
poziomki, puszka za L·OC 
Słodki Williams wczesny czewcowy 
«rozsek, nr. 1 i nr. 2, puszka 
za 

Réputation marki fasole, 
nr. 2 puszki po 

Wyparowane jabłka w krąż- no 
kacli, funt za ZOC 
Gruszki, smaczne połówki, funt îSïc 

Morele, funt 27c 

Dromedary kokosowy orzech q l 
U funtowe paczki za .... OC 
New Century szparag. 1 fun- o 
towa kwadratowa blaszka £* · C 
Kalifornijskie Śliwki, średniej | Q 
wielkości, funty za 1 Î7 C 

Wielkie oszczędności w 

naszym oddziale mięsa 
United State Food Administration, 

License No. G. 18179. 

Tutejszy Sirloin steak, funt 10c 

Kruchy pot roast, funt 15Vfcc 
Małe chude wieprzowe szul-no 
dry na pieczeń, funt za «02C 
świeżo krajane wieprzowe ηζ 
kotlety, funt za 

Twarda letnia kiełbasa, funt .3Se 

Małe kalifornijskie szynki. 
funt za C 
Najlepszy smalec, 2 funty za ...53e 

Wędzone kawałki bez kości, funt :i2c 

Świeżo krajana cielęcina 1 fv*-r» 
na potrawkę, funt za ... 1 v2v 
Brisket Corned wołowina Λ OJL-, 
funt za 

Beef Tenderloin, funt 

aa wtorek. 18 grudnia. 
Sadło, 10 funtów kostume- Og.l. 
rowi. funt za 

i' 

Jedyna Polaka S».koln Mniowa 

nin obrnzAiT i Portretów. 

reżymy w niezwykle szybki 
i bardzo praktyczny sposób.. 
W krótkim czasie możemy 

Was wyuczyć sztuki malowa- 

nia olejnych obrazów i portretów. Po 
3 miesięcznej nauce, możecie zarabiać 
od $2Γ>.00 do $00.00 tygodniowo. I.ek- 

eye w dxleû i wieczorem. Przyjdźcie 
i przekonajcie się. Zobaczycie pracę 
naszych uczni. 

ARTYSTA A. BARANOWSKI. 
School of Fine Art·. 

1077 i>», CKicaso. 

_A 

Otwarte każdy wie- 

czór aź do Gwiazdki. 

Otwarte rano o 9tej, 
zamknięte wieczorem 

o 9:15. 

HALSTED. 20™ ST'S AND 

CAHALPORT AVE T 

PODWÓJNE ZNACZ· 

KI każdy dzień i wie- 

czorem aż do Gwiazd· 

, Î 4* 
ki. 

Sprzedaże na poniedziałek, wtorek, środę i czwartek 

C~ Λ 

IZa dużo Płaszczył 
dla Dam i Panien 

Nasze zapasy muszą 
być /.nmiejs/.one na- 

tychmiast — dla tejço 
podajemy tak niskie 
eony. 

Modno płaszcze dla 
dam i panien, ciepłe i 
trwałe, wełniane ve- 

lour. thibet i kersey, 
wielki kołnierz, style z 

paskiem /h f « 

AYełniane veloui· płasz- 
cze dla dam i panirn, 
także płaszcze z dosko- 
nałej Kersey, wielki 

kołnierz, z kid coney 

futra, lub upiększony 
kerami ą Q£ 
spec. φΗ,ΟΟ 
Wełniane velour płasz 
cze dla dam i panien, 
także kersey z prążko- 
wanego pluszu, z wiel- 
kim futrzanym kołnie- 
rzem. inne przybrane 
jedwab, kerami $30 
płaszcze Λ q 
spec. φΖΖ·4ο 

i«cl.vl>y5my włożyli 
«."> <lo kieszeni kni- 
<lego 7. tych ul»rnń, 
lui» pult 1 Npr/.łMln· 
Λν»1| Je po roRiilnr·· 
ne.| eenle, znaczyło· 
hy to samo ro obec- 
na zni/ka w renie. 

MI>SI\IK ΡΑΙ.ΤΛ. 
< /nrni' kornej·, ni— 
fort] siwe, Vi en η a 
palta, brunatno, siwe 
zielone i granatowe, 
ozdobne tweed pa 1 ta.. 
Trorioii i konserwa-- 
tywne modele, zwy- 

ÏÎÎL' <C1 C 
wielkości u/ JL %β 
uu. 

MI^SKIK Ρ Λ Ι/ΓΑ. 
Kçeznej kra nieczyn- 
ny palta. z importo- 
wanej i tutejszej ma* 

teryi. gładkie i ozdo- 
bne kolory, najnow- 
sze i konserwatyw- 
ne in<jdo!f\ włgezajtjc 
Trench ino· 
dtle dia VL III 
miodzie·!- ψ4<ν 
cûw. po " 

huskie ηι,τ\. 
l'Iem *7.nr«çdne ko— 
bt uniersk iej krnwie- 
czvzny palta, priad-- 
kie, czarne, siwe. zie 
ione i brunatno, kon 
serwatywne palta dla 
mężczyzn, wielkości 

ÎftS"1'- C9C 
tylko ti/Mt/ 
)»ϋ φ 

j 

Dużo Zabawek dla Dzieci | 

Piękne wjrkońezo- 
ne kr?£l<\ kom- 
pletnie w oe _ 

pudełku 

Pięknie dekorowane por- 
celanowe serwisy Afïrr 
do herbaty μο 

1\ i «lilio on r*. za- 
bawka do bawię 
nia sic w domu, 
Ina zew-1 OC 
nątrz, 
Aatiirnlno wy- 
kończone zabaw 
kowe składane 
stoliki. 59c 
s KlnwUMwr — 

fortepiany, wy- 
kończone na 

r°.ń· 5o Cj 

S' Dajcie Biżuterye 
Camoo pierścionki, Cameo La Yal- 

lieres, Cameo ipilki do kołnierzyka 

i spinania koronek, £ g ΑΓΙ 
po $1.00 do 

I>ran/.oIctki 7, zegar 
kiom, szczerozłote, | Elfp'n zegar 

mała wielkość, moż ; ki. 14 K. złote, ot- 

na go odejmować, warty d* « q 

pope::.$io.oolcy,er· ®,8·5υ 

Rznięte Szkło 
Npppynlne r.akupno, driiKorzęilny 

/.a pa s fabryczny, Iro* niedokładno 

«•i wn tak nie/naraiir, >.«· rkupert 

tylku mógłby je doxtr/rd/.. 

liuMcyki t. pułifkiem, nii*rczki ■ 

uchami, naczynia ilo selery, ser- 

wisy do wody, wazy Jo punczu — 

compotes, miseczki ilo cukier- 

ków. 12 calowe wazony, cukier- 

niczki i dzbanuszki do śmietany 

kasetki do włosów, specjalnie po 

59c 79c 1.29 
v.. J 

Wszystkim krewnym 1 znajomym donosimy tę smutna wia- 

domość iż najukochańsza żona i matka nasza 

Ś. P. 

Anastazya Bobrytzka 
przez nieszczęśliwy wypadek pożegnała się z tym światem, opa- 

trzona św. Sakramentami, dnia 14go grudnia, 1917 roku, o go- 

dzinie 11:40 rano, przeżywszy lat 60 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, dnia lSgo grudnia, o go- 

dzinie 9tej rano, z domu żałoby pnr. L'615 Bosworth ave., do ko- 

ścioła św. Jozafata, a stamtąd na cmentarz św. Wojciecha. 

Na ten smutny obrz4dek zapraszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni: : 

Józef, m^ż; Jan, Józef, Franciszek, Benjamin, synowie; — 

Marta Usdrowska, Cecylia Krause, Helena Gaflka, Klara Carl- 

son, córki. 17 


