
Uprzątająca Wyprzedaż z Końcem Roku 

Wyprzątająca Sprzedaż z Końcem Roku 
Męskiej i Chłopięcej Odzieży 

Męskie palta, trench i ulster fasony, także modele r 

paskiem wokoło albo tylko w tyle. -obione z pięknego 
grubego szewiotu, gładkich mettons, etc.. niektóre są 

całkowicie podszewkowane inno maj? podszewkę tyl- 
ko na ramionach, wielkość 33 do 44; q O-7 
wartości ao $13.50 — specyaluie po /«O/ 

Maekituiws dla m^żczy/n, style 7. szalowym koł- 

nierzom i patch kieszeniami, robione z pięknej 
ciemnej plaid materyi, wielkości, 33 do -10; przed- 
tem sprzedawane po JWJ.OO, / i *7 

t- ,:z specjalnie po : U· » / 

1'askowate i gładkie szare grube kaszmirowe spodnie 
dla mężczyzn, wielkości 32 do Γ0 — spe- -j -j 

cyalnie sprzedawane będą para po 

Palta dla chłopców, po— Junior Norfolk ubrania 

jedyńcze partye j nie- : dla chłopców, wielki wy. 

kompletne zapasy, wielk. j bór materyi i pięknych 
-V* do 8 lat. te same pal 1 deseni, wielkości do 5 do 

ta sprzedawane były da- : !> lat. sprzedawane reeu- 

wniej po $5, spec. w tej larnie po $3 specyalnie 
sprzedaży w 'j 'J teraz 1 / ł 

sobotę tylko tylko po 

Kaliofrnijskio słodkie i bar- _ t 

Pomarańcze - Tuzin 45c 
tuz.-kostumer.) nie dostaw. 

Suknie Dla Szkolnych Dziewcząt 

Pralne Niikirtiki Ola diimci^t, ro- 

bione z çingamu i ohambray, w glad 
kich kolorach i pięknych nierównych 
plaid efektach, także kratkowate i 
pwkowau; faliste skirts. nove'Ity 
kieszenie; wielkości t» do 14 lat. ale 
nie we wszystkich stylach, dobre 
!..*·'> wartości, specjalnie na jutro, 
wybór tj lko 
l)J 97c 

Srrionr ko.<ityiimy «Ha <)łietvi>»|( — 

także dobry wybór serżowych męs- 

kiego stylu i z pięknej francuskiej 
ma tery i. 2 sztukowe kostyumy z prze 
dłużony linia w pasie, obsadzone je- 
dwabiem albo taka sama materya 
jak kostyum: wybór pięknych kolo- 
rów. wielkości 6 .lo 14 lat. nie w każ 
dym stylu. $·> i $7 wartości Ą Q *7 
speoyalnie ix> / 

Dla Mężczyzn 
7JV i S9f kc*/·»»!'* «Ι,Λ 

nu»żf ï y z1». reji i *o w β 

style. miękkie i szty 
wne mankiety. robio 
no z Stan<iaiM Pf"** 

sbirtin* niate- 

ryt. piękne desenie— 
wsvMtkie wielkości. 
cU>»Uvick błędnie 
arobiono. dla tego 
wybór ρ» 

7!Ν· jn*ni» Wckltef ko 
sxule do roboty dla 
nifzci) zn, robione 2 

mocnej a:no»keas 
cbambray materyi — 

przyszyty kołnierz ~— 

w e'.ko.4i i 11 V* 
l«»V·.·, spfrcyalnle po 

Męskie Trzewiki 

Ur»kie trxmlki, «njłinane 
; sznurowane fasony, ro— 
>I.>i;e z«' skóry fcuwnetal i 

•>ak cleîçoej — mocno po- 
jesz wy. wysokie palce· ro- 

nione na freak albo ansie)· 
*kiem kopycie; wszystkie 
wielkości ·> <io 11, — 

wartości, tylko 
oo 1.77 

Krawatki 
I Jedwabne krawatki 

dla mężczyzn — four 

I in lia η J modele — o- 

twarte knrtoc, roMo- 
I ne ji dobrejąro sratun- 
1 ku je î'wabiu. Aliczno ■ 

I desenie, zwyikle sprze 
dawane pr» 25e. spe- 
cyalnie tylko po 

! 12ic 
Jedwabne κ/.gliki un 

szyję dla mężczyzn, 
! frędzlowate końce — 

ί pładkie kolory albo 
paskowa te desenie: 

j także wiele czarnych 
1 Małyc!'. wartości do 

| 1.30. tyfko po 

75c 
1 

ZACHODNI FRONT. 

Paryż, 28. grudnia. — Na pra- 

wym brzegu Mozy — na verduii- 
skim odcinku walki trwają bar- 

dzo intensywne, lecz przeważnie 
artyleryjskie ; onegdajszy atak 

wręcz w tej części'frontu, wyko- 
nr.ny priez Niemców był bardzo 

potężny; pułki niemieckie zosta- 

ły zdziesiątkowane przez batreye 
francuskie, w drugim masowym 
ataku udało się Niemcom opano- 
\^.ać nickótre wysunięte okopy 

francuskie, lec/, natychmiast o- 

wymi kontratakami wyrzucono 
nieprzyjaciela do jego pierwot- 
nych pozycyi, zadając mu strat) 
ogromne: całc,pobojowisko było 
zasłane trupem niemieckim — 

tak wiele ludzi stracili w obu a- 

takach. Wszelkie są poszlaki, iż 

Niemcy przygotowują na verduû- 
skim odcinku nową ofensywę; 
być może te też akcyę miały na 

celu aż dwie mowy ces. Wilhelma 
ostatnio na tym odcinku wygło- 
szone do żołnierzy niemieckich. | 

— Francuzi z aeroplanów bom- 

bardowali przed trzema dniami 
Ket hol i Vizieres, poza liniami 
nicmieckiemi : jeden aeroplan nie- 
miecki w napowietrznej potyczce 
zrzucono. 

6Londyn, 28. grudnia. — Poza 

artyleryjskie ni działaniem zarów- 
no na frandryjskim, jak na fran- 

cuskim froncie niema nic waż- 

niejszego w raportach. 
Berlin, 23. grudnia. — Raport 

niemiecki donosi, iż na fłandryj- 
skim odcinku walki były miej 
scanii ożywione; strzelanina była 
silna pod Lys, Ilouthoulst, Mar- 

coing. Na froncie francuskim pod 
Bezonvaux po silnem bardzo 

przygotowaniu artyleryjskiem, 
wykonano atak potężny z do- 

brym rezultatem; drugiego dnia 

ponowiono atak pełną linią przy 

poparciu awiatyki, która z góry 
bombardowała francuskie £>ozy- 
cye; wreszcie wzięto 90) yd. 
frontowych okopów francuskich, 
a kontrataki Francuzów odparto 
z wielką stratą nieprzyjaciela, 
któremu zabrano zgórą stu jeń- 
ców. W^Alzacyi i Lotaryngii u- 

tarczki patrolowe na porządku 
dziennym. 

Amsterdam, 28. grudnia. — 

Miasto Roulers, w Belgii zostało 

prawie w całości zniszczone skut- 

kiem olbrzymiej explozyi, dokona 

nej przez bomby lotników angiel- 
skich w ogromnych składach a- 

municyi niemieckich: wielka li- 

czba żołnierzy niemieckich oraz 

sporo ludności miejscowej zginę- 
ł ) w katastrofie ; aeroplan angiel- 
ski został zrzucony skutkiem pre- 

syi powietrza, wywołanej przez' 

cxplozyç. 
WŁOSKI FRONT. 

Berlin-Wiedeń. 28. grudnia. — 

\*a całej linii od Asiago do Uren- 

t·- i nad Piave działa artylerya ze 

stron obu ze znaczną%energią ; na 

Monte Tomba odparto atak wło- 

ski. 

Rzym, 28. grudnia. — Na ca- 

łym froncie baterye włoskie o- 

strzeliwują bez przerwy pozycye 

nieprzyjaciela: szczególniej ·sil- 

ny m jest ogień na Asiago; w o- 

kolicy Monte Grappa w sam dzień 

Bożego Narodzenia Włosi urzą- 

dzili wycieczkę w pozycye au- 

stryackic: odziani biało — na J 
śniegu nie zostali dostrzeżeni i 

spadli na gromadę dzicsięćkrot- 
tre liczniejszą, którą przepędzili, j 
straty znaczne badając i jeńca 
biorąc: Austryacy byli najkom- 
pletniej nieprzygotowani. 

— W okolicy Treviscf stoczona 

została wielka bit\»a napowietrz- 
na. która skończyła się komplet- 
nem zwycięstwem W łochów : zra- 

•ia wśród mgły ?ó aeroplanów 
austryackich przybyło pod Tre vi- 

sa i zaczęły l>ombardować aero- 

dromy włoskie; przyjęto tych go- 
ści gęstym ogniem bateryi antya- 
wiatycznych, zaraz też wyleciały 
przeciw nim areoplany włoskie i 

wywiązała się bitwa, po której 
wroga odpędzono, a ośm aeropla- 
nów austryackich zrzucono ; w 

drugim takim rejdzie austryac- 
kich aeroplanów zrzucono 

trzy maszyny — razem jedenaś- 
cie aeroplanów wyniszczono Au- 

stryakom ; Włosi nic strącili ma- 

szyny ani jednej ! Ujęto kilkujot- 
ników austryackich — lecz prze- 
ważna ich liczba zginęła. W bit- 
wie uczestniczyła również i a- 

wiatyka angielska. 
! 

INNE TELEGRAMY. 

WENEZUELA Z KOALICYĄ. 
Londyn, 28 grudnia. — Pedro 

Dominici, poseł W cnezucli, w 

Anglii, odpowiadając oficyalnic 
na kilka alluzyi w prasie angiel- 
skiej, jakoby Wenezuela była 
pro-germańską, oświadczył, iż ca- 

la polityka wenezuelska jest prze- 
de- wszystkiem pro-amerykańska i 

życzliwa Koalicyi ; wielu nawet 

Wenezuelan wal^y we Francyi 
-- jako ochotnicy, wśród nich wy- 
bitny poeta wenezuelski I. I rda- 

neta, oraz kilku oficerów, z któ- 

rych dwu już nawet otrzymało 
l-cgię Honorową; natomiast ani 

jeden Wcnezuclanin nic walczy 
w armii niemieckiej. 

Z BRAZYLII. 
.Rio de Janeiro, 28. grudnia. — 

Donoszą z* Florianopolis, w Sta- 
nie Santa Catharina, że areszto- 

wano tam wielką liczbę Niemców, 
którzy utworzyli spisek celem o- 

balcnia władz miejscowych: wszy 

scy należeli do niemieckich ,,Yc- 
rcinów" i mieli broń.· 

— Pisma omawiają wiadomość, 
iż przed kilku tygodniami prze- 

bywał na wodach brazylijskich 
statek korsarski — niemiecki, 

który wyładował masy skrzyń 
wielkich w Ccrqueria i Armacao 

oraz w Calouco : statek powracał 
kilkakrotnie zawsze ze świeżym 
transportem, który wyładowywał, 
otrzymując go widocznie z inne- 

go okrętu, lub okrętów na morzu. 

Statek zniknął tak tajemniczo, 
jak się pojawił. W związku z tą 
sprawą aresztowano kilka osób. 

Prawdopodobnie był to przemyt- 
nik niemiecki, lub korsarz-rejder, 
albo też statek, zasilający nury 

niemieckie. 
Z JEROZOLIMY. 

Londyn, 28. grudnia. — Praso- 

wo donoszą, iż Turcy, ustępując 
z Jerozolimy, znęcali się nad lu- 

dnością żydowską : około 30 osób 
zostało zabitych, a wielka liczba 

poranionych; młode kobiety u- 

wieźli Turcy ze sobą ; zabrali też 

mienia wiele. 
Z NIEMIEC. 

Londyn, 28. grudnia. — W sa- 

me święta Bożego Narodzenia z 

rozporządzenia władz wojsko- 
wych aresztowano po miastach 
niemieckich około 300 posłów so- 

% 
4 

•· \ 
> : im o s ■·_, 

cvalistycznych do parlamentu : 

lokalnych sejmów, oraz wogóle 
prowodyrów i działaczy socjali- 
stycznych : wszędzie, gdzie miało 

być zebranie i gadanie socyalisty- 
czne — tam aresztowano — mów- 
ców przeważnie... 

TRZĘSIENIE ZIEMI W GUA- 
TEMALI. 

Waszyngton, 28. grudnia. — 

Do departamentu państwa nade- 
szła depesza kablowa z Guatema- 
la City od tamtejszego amerykań- 
skiego charge d'affaires, który 
donosi, że wczoraj w calcj Gna 

temali dało się odczuć trzęsienie 
ziemi. Zdaje się, że kilkadziesiąt 
ludzi straciło życie ; w samej sto- 

licy znaczne szkody zostały zrzą- 
dzone w budynkach. Budynek a- 

merykańskiego poselstwa nic zo- 

stał uszkodzony, ani też nikt z 

Amerykanów nic odniósł szwan- 

ku. 

UTARCZKA Z BANDYTAMI 
MEXYKAN3KIMI. 

Marfa, Tex., 28. grudnia. — W 

pościgu za mexykańskimi "bandy-, 
tami, którzy w dniu Bożego Na- 

rodzenia rano splądrowali „Britc 
ranch'kawalerzyści amerykań- 
scy zabili ośmnastu, ranili kilku- 

nastu a resztę rozproszyli w gó- 
rach. W pościgu zapędzono się 
dziesięć mil na tery tory un] mexy- 
kańskie. Trzej cywilni, — jeden 
Amerykanin, a dwaj mesykańscy 
Amerykanie zostali zabici w cza- 

sie napaści bandytów, którzy ze 

składu Brite'a zabrali lup warto- 

ści $7,300. 
We Yalcntine. Π0 mil n^i zaciiód | 

5tąd. automobile patrolowały dro- 

gi nadrzeczne, kawalerzyści u- 

trzymywali straż,a mieszkańcy w 

oczekiwaniu napaści spędzili noc 

bezsennie. Komendant dystryk- 
towy, pułk. George T. Lenghornc, 
zaprzecza pogloscc. jakoby Niem- 

cy w Mexyku byli odpowiedzial- 
ni za dokonanie tego ataku. 

$2,500,000 DLA SIEROCIŃ- 
CÓW. 

Yonkers, Ν. Y., 28. grudnia. — 

folin E. Andrus, były członek 

kongresu z tego dystryktu oznaj- 
mił o założeniu fundacyi w sumie 

.+2,500,000 na ,.cclc religijne, do- 

broczynne, naukowe i wychowaw 
cze.*' Fundacya ma nosić nazwę 

„Surdna Foundation"; wyraz 
Surdna jest odwrotnie czytanem 
nazwiskiem Andrusa. 

Andrus oznajmił, że z funda- 

cyi tej będą wybudowane zakłady 
dla sierot na 100 akrach gruntu w 

'pobliżu Hastings-on-the-Hudson. 
Pierwszeństwo mieć będą sieroty 
po żołnierzach. Majątek Andrusa 

obliczają na $45,000.000; ma on 

wiele posiadłości w Minneapolis, 
Si. Paul i innych miastach zacho- 
dnich. 

( NADESŁANE.) 

KONCERT WASI 
RYBICKIEJ. 

Koncert maleńkiej forlepianistki 
ze współudziałem polskich i amery- 
kańskich artystów wyrósł w niezwy- 

kłą. na stronie polskiej uroczystość 
muzyczną. Punktem najwyższego za- 

interesowania było odśpiewanie prze- 

pięknej eleigii francuskiego kompozy- 
tora Saint Saens'a przez panią Różę 
Kwasigroch z towarzyszeniem skrzy- 
piec (p. Órzada) i fortepianu (p. 
Mrosińskiej). Jest to jedna χ tych 
kompozycji, która wymaga dużo sty- 

lu i nastrojowej interpretacji zarów- 

no w części sopranowej, jak i skrzyp- 
cowej. W zespole naszych artystów 
całość wypadła przepiękni*4. Takiem 

również było wykonanie pieśni Czaj- 
kowskiego (p. R. K.) i Souvenir de 

Moscou Wieniawskiego przez p. O- 

rzadę. Dał on nam się poznać wczoraj 
nietylko jako artysta o wytwornom 

wyszkoleniu, ale i tej szczerej poezyi, 
która zapewni mu pierwszorzędne 
stanowisko w sztuce. Pan Najdow- 
ski odśpiewał bardzo pięknie Prolog 
z op. Pagliacci i kilka pieśni pol- 
ikich. W zastępstwie panny Miriam 

Larkin odegrał z werwą i sentymen- 

tem kilka kompozycyi na harfie jej 

uzdolniony kolega. 
Mała Wacia zbierała kilkakrotnie 

zasłużone oklaski i kwiaty zwłaszcza, 
za Bolero Rawiny i Motylka Leval- 

le'go. W polonezie Ogińskiego dała 

zadatek dziś już pięknej interpretacyi 

poważnych motywów polskich, życzy- 

my jej i sobie, aby ten tak ślicznie 

zapowiadający się talencik rósł zdro- 

wo i prawidłowo. 
Pani Clevenger-Kuczkowska u- 

rzadzeniem tego koncertu zachowa 

się na długo w pamięci niezbyt 

wprawdzie licznej, ale najinteligent- 
niejszej igromadki polskiej publicz- 
ności, która wysłuchała koncertu z 

wldocznem zadowoleniem i powagą. 

Dziękujemy przy tej sposobności sza- 

nownym artystom za uprzejmy współ 

udział, któremu zawdzięczamy moż- 

ność przesiania znacznej sumki na 

Biedne Dzieci w Polsce. Składka na 

sali wyniosła $95. Zarządowi hali 
św. Stanisława Kostki uprzejme dzię- 
ki za bezpłatną salę. 

o 

/ DOMU STARCÓW ŚW. JÓZEFA. 

< Na Gwiazdkę dla Starców nadesła- 

li hojne i szczodre ofiary: J. Wroń- 
ski $2; J. S. Dankowski $3; pni A. 

P. A. Szulc $S ; Ksawery Cząstka 

$5; II. Hołysz $3; Tow. Polek św. 

Jadwigi z par. św. Jadwigi $3; Dwór 

M. 13. D. Rady no. 01 Z. K. L. $5; 
Knights of Columbus La Fayetto 
Council no. Π61 $23; Knigths and 

Ladies of Security Madison Council 
$15; W. Λ. Wieboldt and Co. $200; 
dr. J. B. Zieliński $35; P. Drzymal- 
ski Ç25; Fr. Klajda $2·5; p. Świąt- 
kowski, pudlo jabłek. 

OCiarv nadesłali także: Wiel. ks. 

Fr. Gordon $25 i p. G. W. Steinbaoh 
$5.00. 

Wszystkim szlachetnym Dobrodzie 

jom w imieniu Starców składają ser- 

deczne Hóg zaplaf· życząc zarazem 

szczęśliwego i pomyślnego Nowego 
Roku 

Siostry Franciszkanki. 

Listy Polskich 
Żołnierzy. 

Z pomiędzy listów od różnych pol- 
skich żołnierzy już to wprost nadsy- 
łanych do naszej Redakcyi, już też 

pijanych do osób prywatnych, które 

nam je przynoszą dla ogłoszenia w 

naszem piśmie, albo podania o nich 

wzmianki, w ostatnich czasâcli mało 

nadawało się- do przedrukowania. 
Wspomnimy tu1' o listach następują- 
cych : 

Pan Maryan Wieczorek otrzyma! 
parę listów od swego bratanka, Ada- 

ma Matyaszka, który znajduje się we 

Fiodorówce, w gubernii Samarskiej, 
w Rosyi, jako jeniec. Dostał on się do 
niewoli jeszcze w d. 22 marca 1915 r. 

w Przemyślu w Galicyi, kiedy Rosy- 
anie tak daleko się podsunęli; mu?i 

pracować w arsztacie stolarskim, za 

co mu płacą 75 kopiejek· dziennie, a 

w niedzielę 15 kopiejek. Zmuszony 
placij dziennie 60 kopiejek za sam 

wikt, nie posiada środków do zaopa- 

trzenia innych swych potrzeb, zwła- 

szcza bardzo niszczącej się odzieży i 

prosi o przysłanie zapomogi: wątpli- 
wą jest rzeczą jednak, by przesyłka 
taka do niego mogła się dostać. W 

jednym ze swych listów opisuje 
szturmowanie Przemyśla przez Ro- 

syan: był on w bitwach cztery razy 
raniony i w końcu dostał się do nie- 

woli. W liścia jogo mnóstwo wyra- 

zów i ustępów jest powycinanych 
przez cenzurę. 

Proboszcz parafii św. Stanisława 

K. w Chicago, Wiel. ks. Dembiński 

otrzymał list bd niejakiego Józefa 
Λ\eszkl, który jako jeniec wojenny 
znajduje zię na wyspach Barbados 
w Zachodnich Indyach. List pisań 
po niemiecku: Weszka przeprasza za 

to, ale ze względu na cenzurę jeńcom 
wolno pisać listy tylko po niemiec- 

ku albo po angielsku. W jaki sposób 
i kiedy dostał się do niewoli, Weszka 

nie pisze; donosi tylko, że nie ma 

żadnego zatrudnienia i że bardzo mu 

tam nudno. Prosi o przysyłanie Ja- 
ki „ii książek powieściowych lub nau- 

kowych, albo wogóle czegoś do czyta- 
nia. Adres jego jest: Joseph Weszka, 
Prisoner of War, Barbados, B. W. 

Incrta. 
Do naszej redakcyi nadszedł iist, 

po polsku pisany, od Stanisława Żoł- 

nowskiepo z Francji. Pochodzi on z 

Królestwa Polskiego, z gubernii Ra- 

domskiej, jest synem Walentego żoł- 
nowskiego, a chciałby dostać adres 

swojego brata, który podobno miesz- 

ka w Stanach Zjednoczonych i otrzy- 

mać list od niego. Adres jego jest: 
Stanisław Żołnowski, Revue Polo- 

nia, 36 — 15 Rue la Bruyère. Paris, 
France (jest to adres pisma polskie- 
go wychodzącego w Paryżu p. t. ,,Po- 

lonia"). 
Niejaki Józef Franciszek Wąsik 

| pisze do nas z Rotterdamu w Holan- 

dyi z prośbą, byśmy o miejscu Jego 

J pobytu zawiadomili brata jego .lana 

Samaraja, syna Wojciecha, podobno 
mieszkającego w Chicago. Wąsikowi 
udało się ucier z niewoli niemieckiej 
i przekraść przez granicę Holandyi: 

pragnąłby dostać się do Ameryki i 

sądzi, że mógłby mu do tego dopo- 
módz jego brat cioteczny. Znajduje 

się prawie bez środków do życia w 

obcem mieście, a adres je?o jest: Jó- 

zef Franciszek Wąsik, Rotterdam — 

Schidam, Hotel het wapen, lange ha- 

ven, 115, Holland. 

A FILADELFII. l'A. 

W ubiegłą sobotę 15go grudnia, 

odbył się koncert, a właściwie wiec 

agitacyjny polskiej Orkiestry ] puł- 

ku armii tworzącej się w Kanadzie 

pod kierunkiem p. Wrońskiego, ba- 

ry tonisty w Metropolitan Upora Hou- 

se pod egidą tut. ob. Komitetu rekr. 

Xn wiec przyszło ludzi mało stosun- 

kowo do wielkości teatru, który po- 

mieści około 5000 osób. bo tylko na 

parterze dwa nie całe rzędy były za- 

jęte. 
Pomijajgc to, żo publiczność nie 

dopisała, zauważyć się dało, że wy- 

stęp p. Wrońskiego, żołnierzy mu 

towarzyszących (6) i orkiestry jed- 

nym, którzy się kochają, w wystę- 

pach wesołych, się bardzo podobał, 
drugim mniej, a trzecim, zapatrują- 

cym się poważnie na tworzenie armii 

polskiej, jeszcze trochę mniej. KON- 

iowcy jedynie mogą się cieszyć, że 

p. Wroński dobrą im zrobił rekla- 

mę, a że tam wymyślał trochę za 

dużo i chłopcom dodawał otucHT- do 

łamania kości, toż to tylko jako żart 

należy przyjąć. O to się KON-îowcy 

nie mogą przecież gniewać, bo jeżeli, 

by coś było obrażającego, to ntsze 

duchowieństwo polskie, znane z pa- 

tryotyzmu i miłości bratniej, na o- 

brazę uczuć strony przeciwnej poli- 

tycznie nie zezwoliłoby, jak to mia- 

ło miejsce w Readlngu we wtorek, 

gdzie ksigdz wikary zaprotestował 
przeciw obrażaniu parafian i wszyst- 

ko potem było wporządku. Obrazy 

tu u nas nic było, owszem pan Wroń- 

ski nawet zamierzał wezwać wobec 

ważności wypadków Polonię do zgo- 

dniej. bratniej pracy'dla Polski, 

i Agitacya powiodła Fię panu W. 

! doskonale, bo zobral sporo grosza i 

coś 14 ochotników zapisało się do 

armii polskiej. 
— Do armii polskiej tworzącej sl? 

w Kanadzie, we środę wyjechało kil- 

kudziesięciu i pono 20) ochotników 

polskich, z okolicznych miejscowo- 
ści. Odjeżdżających w klubie ob. 

Polskich na pożegnanie pani sędzina 
Moshzisker obdarzyła podarunkami. 

I W STARANIU O ZDROWIE. ] 
i\ Diuletyny Towarzystwa Dentystów Polskich. < 

ρ 

υ ΤΑΚ /AVAMvM „ZATRUCIU 
ΖΙ£ΒΑ". 

W dziedzinie leczenia się domowy- 

mi środkami na podstawie przepisów 
i z ust do ust podawanych recept, 

pod łjaslem unikania fachowej po- 

mocy lekarza, ogromnie powszech- 
nym jest zwyczaj leczenie bolącego 

zęba, za pomocą tak zw. ,,zatruwa- 
nia". 

Z pokolenia na pokolenie, zdaje 

się przekazywana była ta legenda, że 

bolący ząb choćby nawet komuś kil- 

ka nocy z rzędu spać nie dawał, moż- 

na wyleczyć, t, zn. uspokoić za po- 

mocą cudownych kropli, napuszczo- 

nych do jego wnętrza, bezpośrednio 
lub przy pomocy kawałka waty. 

,,Cudowne' to krople to tak jak ów 

legendarny kwiat paproci, istnieją, 

tylko w opowieści, — w praktyce 

j (rudno je znaleść, to też poczciwi na- 

I si ludzie, pielgrzymują w poszuki— 
! waniu za temi cudownemi kroplami 

od apteki do apteki, skupując roz- 

maito różnokolorowe płyny, i dopie- 

ro po wyczerpaniu wszystkich domo- 

wych środków i zużyciu legendarnych 
recept przychodzą skrzywieni we 

czworo do dentysty. Nie opuszcza ich 

jednak wiara w one cudowne kro- 

ple, które jeżeli nie kto inny, to den- 

I tysta w swojem posiadaniu mieć po- 

j winien. I często pacyent taki, zanim 

jeszcze zdołał zająć miejsce na krze- 

śle operacyjnym, prosi o zatrucie 

,,tego bolącego zęba". 
Korzystając z możności komuni- 

kowania się z dużą liczbą byłych czy 

przysz'ych pacyontów naszych, poru- 

szyłem tę sprawę, aby wytłómaczyC 

j wszystkim razem i każdemu z osob- 

I na. że podobna rzecz, jak zatrucie 

j zęba" jest niemożliwa, niedopuszczal 

na, i stosowaną być mogła jedyiilo 
przez ludzi nic mających pojęcia o 

składnikach zęba — o jego budowle, 
; właściwościach poszczególnych tka- 

nek ludzkiego ciała i procesie gnicia. 
Gdy do dentysty zsłasza się pacy- 

ent z bolącym zębem, musi się zde- 

cydować albo na metodę radykalną 
wyjęcia tego zęba. .albo poddać się 

musi meto.lzie dłuższego leczenia, 

I składającego się z Kilku zabiegów do- 

konywanych w szeregu wizyt. 
Zatrucie zęba w zrozumieniu sze- 

rokiej publiki — znaczy uspokojenie 
bólu. Zy.b oczyszcza się z nadmiaru 

zgniłych tkanek i zakleja się w jego 

wnętrze kraple kwasu karbolowego, 

chloroformu, olejku gwoździkowego, 
lub innych kombinacji środków lecz- 

niczych, przyczem o wiele ważniejszą 
aniżeli samo lekarstwo odgrywa ro- 

lę gutaperka, chroniąca miazgę zbo- 

lałego zęba od wpływów zmiennej 

temperatury, t. zw. ciepła i zimna. 

Takie zatrucie zęba udać się może 

jedynie dentyście, ale poprzestanie 
na tom spowoduje za micsiqc czy za 

dwa powtórzenie bólu, u co gorsze, 

w razie nie powtórzenia się ostrego 

ataku bólu, proces gnilny raz zapo- 

czątkowany przejdzie w stan chroni- 

czny, zniszczy miazgę i utworzy u ko 

rżenia tegoż zęba ślepy ropień. 
Dlatego też dentyści nigdy nic re- 

komendują ,,zatruwania zęba", bo tη 

j jest głupstwo i głupstwo szkodliwe. 

Jeżeli pacyent nie chce czy nie mo- 

że zdecydować się na racyonalnc wy- 

leczenie zbolałego z?ba. to niech ra- 

czej pozwoli go sobie usunąć, zamiast 

oszukiwać samego siebie wiarą w 

cudowne zatruwanie, za które w przy 

szlości. jak dwa a dwa cztery, ciężko 

będzie musiał odpokutować. 
Dr. 1·'. (■· Urbanowicz. 

ZATWARDZENIU ξ 

POMOC! 
przy konstypacyl i niepra- 
widłowemu działaniu żołą 
dka .przynoszą Nowaka Pi- 
gułki. które oczyszczą żołą 
dek i kiszki ze szkodliwych 
wydzielin- Spróbujcie Je i 

N» »prtêda* wsxqîxI·. 
Cen* 25 centów. 

JOB* JIOWAK COMPACT 
|«lt S. AłbUod A»· 

ch.c*r>, ul 

DOKTOR A. LITVirV 
83Λ MILWAUKEE AVENUE p6c EL8TOV AVEXUK 

"~l * nhftrnh* ιιΐΗ*<>χτ*η <1ηΠ1 | 
Nowe uną- 

dtenia do le- 
esenia za po- 

mocą β lek 

} tryki. 

Leczy choroby unjżczTin, dam 
i dzieci własne mi medycynami 
Ι*ηκ· epMyslaą wmmgf miwim)*1* 

rkroDino* «horoDf. 
C<xt>lar »n»owm> Od 9 rmnodo t wlecW··** 
>ùdt«atel*. We czwartek MMt-jtBi* »r 

l*az&le leczy chorotj kobtoo*. 
Teleiou Alouru· 57S4. 

Odwiedza pa 
cyentów we 
dnie i w nocy 
Każdego cza· 

iu gdy zaiąd. 

; okazał kwąeile, dlategro 
f prtezomy Doktór — Sowa poleca gOj 
Wkc sprubójcie i Wy, a nie zawiedxio· 

ciesią! Skutkował dotąd na, 

Ból głowy, ból w brzucht, nie* 
strawność lub mdłości i wogóle 

na wszelkie cic*pienia po 
wstale przez zaziębienie. 

Płókanie gardła "SO- 
KOŁEM" nawpół z wo- 

dą uprzedzić może za- 

ziębienie gardianych 
muskułów. 

I W składach medycyn 00 3óo p 
!ub wprost od 

! F. AD. RICHTER 9. £0. 
74-80 Washington St., 

New York, Ν. Y, 

Jfoy?-JfàfcwSne 
użyte na tinc. działa zadziwia- 
jąco u· porastaniu brwi i rzę- 

srtw. czyni j" dłupie. iręste i 

.fedwa bis te. przez co d<""ia.ie 
wdzięk i urok oczom. które 

upiększają. osobę. Ta gwaran- 
towana czysta i nieszkodliwa 
preparaoya. była używana z 

powodzeniem prz*,7. tysigee o- 

ρΛΙι. LASH — BRO\V-l.\E re- 

komendowana i sprzedawana 
przez pierwszorzędne apteki 
i składy departamentowe po 

'.Oc lub przyślemy wain pocz- 
ty po nadesłaniu sumy do 

MAYBELL LABORATORIES 
•lOOll—"0 Indlnua Av. Chl^nEo. 

KUPCIE SWÛJ FONOGRAF 
od fabryk» ntów 

i zaoszczędźcie 50 procent 
Warunki Odpowiedzialnym Osobom 

RICH ΤΟΝΕ PH0N03RAPH A8EN-3Y 
Pokój 3 VICTORIA THEATRE RI DO 

3133 LUUAN IłOliL. 

McSłune Bell Foundrv Co 
ΠΑΙ.ΤΙΜΟηΐΓ, MP. 

Dzwony kościelna, dzwonki 
Weraoryety diwlçrrne I 

cW-hr 

DR. W. ci. fcCMRAYER 
POLSKI LEKARZ 1 CH1RUKO 

Bpecytlnie we wszystkich chorobach iiicciyt* 
kobiet i dzieci. 

027 Noble ul. Tel. Monroe 1S04 
Uodz. od Oiei ruo do Biel witjox. 

KANTYCZKA 
Czyli Pastorałki i Kolendy 

obejmuje przeszło 100 stronic. Jest 
to cała Kantyczka, jeszcze raz pra- 
wie tik grui.a jak Kar/^czka, któ- 
rą epr/edawaliś.ny poprzednio, a 

koaztuje tak samo 

Kantyczka u czyli Pastorałki 1 
Kolendy, zawiera piosnki wesołe 
v» czasie świąt Bożego Narodzenia 

po domach 4piewane, a przez księ- 
ży misiunarzy zebrane. Zawiera 
nadto pieśol do użytku kościelne- 
go, oraz szopek dla małych dzia- 
tek, Jiko to: 

Nabożeństwo dziewięciodniowa 
do Najśw. Maryi Panny przed Na- 
rodzeniem Zbawiciel» świata Je- 
zusa Chrystusa; 

Msza na Hoże Narodzenie; 
104 PieŚL*. na. Boże Ntrodieale; 
2 Paitor^łki; 
1 Szopka dla dzieci; 
193 Kolend; 
11 Pieśni Adwentowych 
4 Pieśni na Wielki Post; 
5 Pieśni Wielkanocnych; 
2 Pieśni na Zielone 8w lątktf 
6 Pieśni na Boże Ciało; 
7 Pieśni o Najśw. Maryl Pannie; 
8 Pieśni o Świętych Pańakich; 
4 Pieśni Przygodne; 
1 Pieśń za Umarłych; 

i w dodatku kilkanaście Kolend 
Kościelnych. 

Wierny przedruk z fcantyczki, 
«vydanej przez kaięży mieyonarzy 
w Krakowie. W téj karçtyczce 
znajdują się £zopki_ ! Pastorałki 
do przedstawiania oASEŁEK. 

I>o otil<rcl· w Administracji 

Dziennika Chicagoskiego, 
1455-57 W. Division al., Chicago. 

Ofle otwarty ka2ri»go dnia od godzin? 7:80 
tran» do 7:80 wieczorem, τ. wyjątkiem 

niedziel i éwI%t uroczystych. 

LIRNIK POLSKI 
otwierający 

Ç &4 g p) 
DUMEK, ARY!, KRAKOWIAftW 
I PIOSNEK LUOOWYCH 

Stronic 672. Bez nut. 

Włączone są Pionki Rzemieślnicze i zawodowe 

Bednarska, (Kołeczkiem. Kółeczkiem). — 

liltchftTska, (Jam rzemieślnik). — Ciesiel- 

ska. (Nie pogardzam Żadnym lunem). — 

Uarnrnrska, (Kółeczko warczy u mojej tar 

czy). — Kołodziejska, (Słynie Gopło 1 Kru- 
szwica). — Kowalska. (Niema w świecie. 

)ak la męrka). — Młynarska. (ŚmJgl moje. 
śmigi).— Malarska, (Chociaż clęikl chleb 

muiarza). — Myśliwska, (Pojedziemy na 

łów). — Oracza, (Phigu mój drogi, pługu 
poczciwy). — Organisty, (Jestem sobie or- 

ganista). — Piekarska. (Kaida praca w po- 
cie o:'.ola). — Powroinloka. (Pajęklem się 
mianują). — Rybacka, (Wesół? ml iynje 
sehod/.l>. — Stolarska, (Ledwo na świat 
przyjdzie dziecię). — Szewska, (Fraszka 
ludzie uprzedzenie). — Szewska, druga. (Je. 
«tem szewczyk na dorobku). — Wotnlcy· 
.(Wszystkich to ciekawość budzi). 

Cena 21 Oc Pocztą βΟο 

Do nabycia w biur/· 

Dziennika Chicagoskiego, 
1457 W. Division ulica, 

CHICAGO, ILL 

». 


