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KRONIKA PARAFJALNA
Msze Św. w Kościołach Pol-

skich Parafyj w Okresie
Letnim

Parafia MatkiBoskiej Różańcowej

Proboszcz: Ks. Prałat Stanisław
A. Wachowiak.

Ul. Chester i Bank. Telefon
W o Ile 4927.

Msze Święte w Nowym Kościele
(Chester i Bank Ulice).

Niedziela:
0:00 A. M. Msza Św.
7:00 A. M. Msza Św.
8:00 A. M. Msza Św.
9:15 Msza Św.
10:30 Suma.
Dnie powszednie: Msze Św. o

6:30 i 7:30 (późniejsze żałobne). !

W Starym Kościele M. B. R.
(Eastern i Bethel Ulice).

Niedziela 8:00 A. M. Msza Św.
9:00 A. M. Msza Św.
Dnie powszednie; Msze Św. o

6:30 i 7:30 (późniejsze żałobne).
• •

Parafja Św. Stanisław Kostki.
Proboszcz: Ojciec Celestyn Ró-

żewicz, O. M. C.
k 700 Błock Ann St. Telefon;
Broadway 2849.

Niedziela:
6:00 A. M. Msza Św.
7:30 Msza Św.
9:00 A. M. Msza Św. w Górnym

Kościele (Kazania i Ewangelja po
angielsku).

9:00 A. M. Msza Św. w Dolnym
\Kościele.

10:00 A. M. Msza Św.
10:30 A. M. Msza Św.
11 ;00 A. M. Suma.
Dnie powszednie: od 6:1 A. M.

począwszy Msze Św. co pół godzi-
ny do 8:00 A. M.

Parafia Św. Kazimierza.
proboszcz: Ojciec Jakub Chole-

wka, O. M. C.
Kenwood i (Tl)onnel Ulice; Te-

lefon Wolfe 8037.
Niedziela:
6.00 A. M. Msza Św.
6:30 A. M. Msza Św.
7:30 A. M. Msza Św.
9:00 A. M. Msza Św.
10:00 A. M. Msza Św.
11:00 A. M. Suma.
Dnie powszednie;
6:00 A. M. Msza Św.
6:30 A. M. Msza Św.
7:00 A. M. Msza Św.
7:30 A. M. Msza Św.
8:00 A. M. Msza Św.
Co poniedziałek: Nowenna do

Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy 7:00 p. m. po polsku,
8:00 p. m. po angielsku.
Parafja Serca Mttrji w Graceland

Parku
Proboszcz: Ks. Stanisław Wi-

karski
Blok 6700 Youngstown Ave.,

Graceland Park. Telefon River-
side 0027.

Niedziela:
6:00 A. M. Msza Św.
8:30 A. M. Msza Św.
10:30 A. M. Suma.
Dnie powszednie:
8:00 A. M. Msza Św.
Święta:
6:00 A. M. Msza Św.
9:00 A. M. Msza Św.

•
*

•

Parafja Św. Wojciecha
Proboszcz: Ks. Karol Kotlarz.
Wagners Point, Telefon Curliss

0045.
Niedziela:
7:00 Msza Św.
10:00 a. m. Suma.
Dnie powszechnie:
7: ;00 Msza św.
Spowiedź: co sobotę wieczorem.

Misje w Parafji
Sw. Stanisława Kostki

Początek 17-go listopada.
Trwać będzie dwa tygodnie.

W parafji św. Stanisława odbę-
dzie się dwutygodniowa misja,
którą prowadzą ojcowie Franci-
szkanie z Ellicot City ks. ks.
Marjan Weron, Rerard Szczęsny,
Serafin Stachowicz oraz Ignacy
Mafernowski.

Misja oficjalnie się rozpocznie
w dniu 17-go listopada i przez
pierwszy tydzień będzie prowa-
dzona dla niewiast i panien, a w

drugim tygodniu dla mężczyzn i
młodzieńców.

Msze Święte w czasie Misji będą
odprawiane w godzinach: 5-la ra-
no, 6-ta rano, 6:30 rano, 7-ma ra-
no, 7:30 rano, 8-ma rano, a o 9-ej
odbędzie się Msza św. z kazaniem.

Misje rozpoczynają się co wie-
czór o godzinie 7:30, a dla dzieci
specjalna nauka będzie prowa-
dzona o godzinie 3-ej każdego po-
południa przez .przeciąg czasu
trwania Misji.

Szczęść Boże! Młodej
Parze!

W übiegłą niedzielę, o godzinie
4-ej po południu odbył się ślub
młodej panny Jadwigi Król, córki

jnieboszczyka Piotra i Katarzyny
Królowej (z <l. Ziemba) mieszka-
jących przy 401 S. Ann st. z pa-
nem Władysławem Kokosińskim,
synem Józefa i Stefanji (z d. Ko-
zik) Kokosińskich.

Ślubu udzielił im O. Prosper
jSkiba.

Wspaniały Pogrzeb
Barbary Ignatowskiej

W dniu 8-go listopada, zosta-
wiając w głębokim smutku swe-
go męża, Stefana, zmarła, zaopa-
trzona Świętymi Sakramentami
Barbara Ignalowska z d. Gutow-
ska. Zmarła cierpiała przez dłuż-
szy okres czasu na ciężką choro-
bę i zmarła w szpitalu Św. Józefa.

Mszą św. żałobną odprawił ks.
Alfons Figlewski, w asyście ks.ks.
Franciszka Wileyki i Romualda
Wolskiego, którzy również eks-
portowali zwłoki.

Na ołtarzach pobocznych Msze
żałobne zostały odprawione przez
proboszcza parafji św. Stanisława
Kostki, O Celestyna Różewicza o-
raz O. Kasyana Zembrzuskiego.

Zwłoki zmarłej przewieziono
przy licznym udziale przyjaciół i
rodziny na cmentarz parafjalny
św. Stanisława Kostki.

Pogrzebem zajął się pan George
i Weber,

Uwaga! Automobiliści, Którzy Nie Dokonali
Obowiązku Inspekcji Samochodu

Komisarz Elgin podaje do pu-!
blicznej wiadomości, że automohi- 1
liści, któYzy nie dokonali obowią-
zku inspekcji swych aut otrzyma- 1
ją wezwanie stawienia się na in-
spekcję. Stacje inspekcyjne pozo-
staną otwarte dla tych, którzy o-
trzymali sądowne wezwanie. Ża- i
den samochód nie będzie poddany \
inspekcji ,który nie otrzyma we-
zwania.

Każde auto, które nie posiada
nalepki inspekcyjnej będzie za-1
trzymywane przez policję, miej-
ską, stanową, lub powiatową po 1
dniu 15 listopada, t. j. po piątku, j

Komisarz przygotowuje spe- !
cjalne wezwania sądowe dla tych, I
którzy nie będą mogli udowodnić,
że ich samochód został przez od-

Jpowiednią stację przejrzany.
Kto będzie chciał otrzymać no-j(

we licencje na rok 1941-szy musi
mieć nalepkę inspekcyjną.

Wskutek tego, że dotąd prze-
szło połowa samochodóww stanie
nie dokonało inspekcji, najpraw-
dopodobniej w przyszłości czyn- i

ności te będą wykonywane przez
stacje stanowe, utrzymywane
przez administrację stanową.

Krewny w Hamtramck
Postrzeleń yPrzez
Bandytów

Pani Anastazja Czygier donio-
sła nam, że syn jej bratanka, 15-
letni Jerold Wiszowaty, został
przez bandytów postrzelony pod-
czas gdy jego ojciec z nimi wal-
czył.

Ojciec postrzelonego młodzień-
ca, Konstanty Wiszowaty, właści-
ciel drogerji wiHamlramck został
napadnięty przez dwóch bandy-
tów, którzy weszli do jego droge-
rii i zabrali mu pieniądze w su-
mie 35 dolarów. Gdy usiłował o-
debrać skradzionepieniądze, ban-
dyci postrzelili go w ramię, a sy-
na w udo.

Bandyci uciekli samochodem
skradzionym panu Władysławowi
Kaźmierezakowi, również z Ham-
tramek. Mich.

(Tliursd.iv, November 14tli), 1940

Dziś Posiedzenie Komitetu
Ratunkowego

Omówienie Spraw “Daru Narodowego’’ Oraz
Akcji Supera

Dziś, l. j. we czwartek o godzi-'
nic 8 wieczór w Domu Polskim,
510 S. Broadway, na drugim pię-
trze, odbędzie się regularne posie-
dzenie Komitetu Ratunkowego.

Jak wiadomo, zbiórka przepro-
wadzona w dniu 3-go listopada
przyniosła tylko $82.25 co nie jest
wystarczającą sumą, jeśli się u-

I względni, że poprzednie imprezy
Komitetu Ratunkowego przynosi-
ły trzy lub cztery razy więcej.

Na tym posiedzeniu będzie się
omawiało sprawy żywszego prze-
prowadzenia akcji ratunkowej,
koniecznej z powodu wzmagającej
się zimy. Zbliża się także w przc-

j rażającym tempie Gwiazdka —a
więc nie wypada Polonji Balli-

| morskiej pozostawać w tyle poza
innymi ośrodkami polskimi w A-

jmcryce w udzielaniu prezentów
naszym żołnierzom i jeńcom w

| Anglji i Niemczech.
Zachęca się każde towarzystwo,

i aby wysłało swojego delegata na
to posiedzenie. Kio tylko ma ja-
kieś pomysły, żeby tylko naszą
jakeję ożywić proszony jest o przy-
bycie, ponieważ nie zawadzi nigdy
jeśli więcej głów będzie nad tak
ważnymi sprawami radziło.

Zatym jeszcze dziś o go-
dzinie 8-ej wieczór w Domu Pol-

eskim —i nictylko delegaci ale
także niezrzeszeni członkowie Po-
lonji naszej winni się stawić, aby
chociaż ofiarą swą złożyć.

Nie wstydźcie się każdy ceni
przyda się —a jeśli ma kto trochę
inicjatywy, to jeszcze teraz może
zebrać z pośród członków rodziny

i po kilkanaście centów lub do-
I larów i na posiedzenie przynieść.
; Kto przyniesie będzie miał po-
kwitowanie w “Czasie.” Także
przypomina się, że zbiórka na
“Dar Narodowy” Rady Polonji A-
merykańskiej jest także w toku.
Każdy Polak w Stanach Zjedno-
czonych składa po jednym dola-
rze, za co otrzymuje guziczek do
przypięcia na übraniu, oraz dyplo-
mik —w postaci kartki, która
zmieści się w każdej torebce lub
portfelu.

Kłopoty z Jedno-
Kierunkowymi Ulicami
w Mieście

W zeszłym tygodniu zaczęła się
żywsza akcja w związku z planem
komisarza policji Stanlona. Inży-
nier miejski, pan Cobb sprzeciwił
się tym planom, nazywając je
śmiesznymi i nieodpowiednimi.

Czynnikiem, który sprawia wie-
le kłopotu z nowymi planami,
jest kompanja tramwajów miej-
skich, posiadająca przywileje
przeprowadzania linji z szynami
przechodzącymi przez ulice pod-
chodzące pod projekt ruchu jed-
no-kienmkowego.

Według twierdzeń osób, popie-
rających projekt ulworzena nowe-
go ruchu, linje tramwajowe nie

| będą musiały płacić podatków za
linje na ulicach objętych projek-
tem. Przez to uzyskują oszczęd-
ność znaczną. Kompanja tramwa-
jów oznajmiła, że będzie mogła
ustąpić wtedy, kiedy finansowo
będzie jej się lepiej powodziło.

Wprowadzenie większej ilości
nowych wozów—“trolleybusów”
wykazało, że kompanja jest w
stanie współpracować, ponieważ
tam, gdzie wprowadziła nowe wo-
zy, tam nie płaci również podat-
ków'.

Mayor miasta, p. Howard W.
Jackson konferował w tej sprawie
z inżynierem miasta, p. George
Cobb i kilku urzędnikami techni-
cznymi. Najprawdopodobniej, pe-
wne ulice zostaną jedno-kierunko-
wymi, choć nie wszystkie wymie-
nione przez komisarza Stanlona.

Tak policja miejska, jak i Ra-
da Miejska popiera tą akcję, bo-
wiem warunki ruchu w śródmie-
ściu są fatalne. W’ godzinach
zwiększonego ruchu, niemożliwo-
ścią jest posuwać się szybciej jak
5 do 7 mil na godzinę. Przez to
praca policji jest zwiększona, a
nerwy publiczności poszarpane.

Miejmy nadzieję, że wreszcie
dojdzie do lego, że wszystkie te
przeszkody zostaną usunięte, i je-
dno-kierunkowy ruch zapanuje
lam gdzie najbardziej jest tego po-
trzeba.

€>

Zabawa Sylwestrowa
w Przygotowaniu

Towarzystwo Św. Antoniego
Z. P. R. K. w Graceland Park
gotuje wspaniałą zabawę
w sali parafjalnej Serca Marji

.1uż przygotowują się członko-
wie Towarzystwa św. Antoniego
Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-
Katolickiego w (iraceland Parku
do urządzenia wspaniałej zabawy
sylwestrowej. Bilety już puszczo- j
no w ruch komitety zbierają
się, orkiestrę się zamawia, nie- 1
spodzianki szykuje się... jednym
słowem, nie mają zamiaru niczego
opuścić, eoby mogło przyczynić
się do uświetnienia zabawy.

Urządzeniem zabawy zajmują
się pp. Stanisław Loncala, Ryszard
Lełonek, Czesław Kwiatkowski i
Józef Boniecki.

Orkiestra, która będzie przygry-
wać do tańca będzie pod dyrek-|
cją pana Józefa Dżbińskiego i na-
zywa się “The Falcons.”

Z Kroniki Żałobnej

i Tak się zdaje, że śmierć kosi pe- j
iwnymi okresami. Zauważyliśmy,
/.e wielcy mężowie sianu umierają

i w pewnych miesiącach czy po-
rach roku. Tak w Polsce Biskup

, Kakowski zmarł w dniu bliskim
śmierci Papieża Piusa XI-go. U-
mierali w tym samym czasie i in- |
ni, i dziwna rzecz ilekroć notu-
je się śmierć tychże —w tym sa- |
mym czasie notujemy wiele wy-i

1 padków śmiertelnych wśród na-
szych własnych rodaków. Przez
długi okres czasu śmiertelność

iw naszej dzielnicy miasta była
| bardzo niska. Teraz, gdy notuje-
my śmierć Chamberlaina, byłego
premjera angielskiego, oraz sław-
nego senatora amerykańskiego,
Key Pillmana —w naszej kroni-
ce—widzimy znowu wzrost śmier-

; telności.
Podajemy dziś spis następują-

cych osób, które w ciągu tygodnia
zmarły.

IGNATOWSKA Barbara, z d.
Gutowska, zmarła w dniu 8-go li-
stopada, b. r. Żona Stefana J. Ig-
nalowskiego. Pogrzel) odbył się w
poniedziałek 11-go listopada z do-
jinu żałoby przy 1(529 Shakespeare
, sl. Msza św. żałobna odbyła się w
jkościele św. Stanisława Kostki,
poczym zwłoki zmarłej pochowa-
no na cmentarzu parałjalnym św.

I Stanisława Kostki.
NOWACKA Dora, z d. Milecka,

zmarła w dniu 8-go listopada b. r.,
żona Adama Nowackiego. Pogrzeb

j odbył się z domu żałoby, 509 S.
Bradford st. we wtorek dnia 12
listopada, Msza św. żałobna odby-

;ła się w kościele św. Stanisława
Kostki. Ciało zmarłej pochowano i
na cmentarzu parafjałnym św.
Stanisława Kostki.

I RAKOWSKI Kazimierz zmarł w
dniu 9-go listopada b. r., ukocha-
ny mąż Katarzyny Rakowskiej.
Pogrzeb odbył się z domu żałoby
przy 424 S. Wolto sl. w dniu 13-go
listopada. Msza św. żałobna odby-
ła się w kościele Matki Boskiej
Różańcowej. Ciało zmarłego po-
chowano na cmentarzu parafial-
nym Matki Boskiej Różańcowej.

ZACIERKA Józef zmarł dnia I
i 9-go listopada, b. r. Ukochany
maż Mamie z d. Barcakowskiei—!
Zacierkowej. Pogrzeb odbył się z

{domu żałoby przy North Point i
Balllegroye Rds. w środę dnia Ul
listopada. Msza św. żałobna odby-
ła się w kościele św. Łukasza w
Sparrows Point. Ciało zmarłego
pochowano na cmentarzu Balii-1
morę National Cemetery.

KAMIŃSKA l'ranciszka, z d.
Tomaszewska, zmarła dnia 10-go
listopada, b. r. żona Franciszka
Kamińskiego. Pogrzeb zmarłej od- j
był się w środę Ul listopada, z do- !
mu żałoby przy 20<S N. Luzerne
ave. Msza św. żałobna odbyła się i
w kościele Matki Boskiej Różań-
cowej. Ciało zmarłej pochowano
na cmentarzu parafjałnym Matki
Boskiej Różańcowej.

( ■'

CZAS BALTIMORSKI
Przyjaciel Chrześcijańskiej

Rodziny

Obcokrajowcy Muszą
Raportować o Zmianie
Swych Adresów

Szybkie zawiadomienie przez zare- •
gistrowanego obcokrajowca o zmianie
swego adresu jest wymagane przez
Ustawę o Registracji Obcokrajowców
z roku 1940. jak zaznaczył ostatnio
Earl G. Harrison, z Departamentu
Sprawiedliwości Stanów Zjednoczo-
nych, dyrektor registracji obcokrajo-
wców.

“Niektórzy obcokrajowcy mają myl-
ne przekonanie, że nie są obowiązani
raportować żadne zmiany adresu ich
zamieszkania dopóki nie otrzymają od
nas kar kwitowych” oświadczył p.
Harrison. “Pragnę podnieść z nacis-
kiem, że zaregistrowany obcokrajo-
wiec, który osiedlił się na stałe w Staj

nach Zjednoczonych, musi zawiadomić
nas o swym nowym adresie domowym
w przeciągu pięciu dni od chwili prze-
prowadzenia się na inne mieszkanie,
bez względu na to, czy otrzymał już
ową kartą kwitową (receipt card)
czy nie. Studenci, turyści, i inne osoby,
które zostały w puszczone do tego kra-
ju na chwilowy pobyt, nie są obowią-
zani raportować o każdej zmianie ich
adresu, ale muszą zawiadamiać o
swym adresie raz na trzy miesiące od
czasu gdy się zaregistrują, bez wzglę-
du na to, czy zmienili swój adres czy
nie. Kto nie wyszle takiego zawiado-
mienia do Departamentu Sprawiedli-
wości, narazi się na kary, przewidzia-
ne w Ustawie o Registracji Obcokra-
jowców odnośnie osób, które nie ra-
portują zmiany swych adresów'. Kary
te przewidują 100 dolarów grzywny,
albo 30 dni więzienia, lub jedno i dru-

' Se.
Drukowane formularze do raporto-

wania o adresach i do informowania
! Wydziału Registracji Obcokrajowców

o zmianach adresów można otrzymać
| na poczcie.

Miljony na Domy dla
Robotników

John Carmody, administrator
: projektów federalnych, wyjawił 1
w Washingtonie, iż $45,7(52,500
przyznanych zostało Administra-
cji Gmachów Publicznych w celu
zrealizowaniaprojektów mieszka-
niowych dla robotników, zatrud-
nionych na projektach związa-
nych z dozbrojeniem kraju. Ogó-
łem 18,000 dornków dla robotni-
ków ma być wybudowanych w
najbliższej przyszłości. Już około
700 projektów budowy domów
zostało ostatecznie zatwierdzo-
nych. Domy dla robotników wy-
budowane będą w 28-miu stanach,
na wyspach Hawajskich oraz w
Porto Rico.

SKRUCHA
Sędzia: Małżonka zgadza się po-

dać panu rękę do zgody. Jak się pani
ustosunkuje do tej propozycji?

—Przyjmuję karę.

USPRAWIEDLIWIENIE
—Jak mogłaś pozwolić się całować

obcemu mężczyźnie! A może go zna-
łaś?

—Nie, lecz on twierdził, że mnie
zna.

if-' “

MADAM CARLYLE
Wróżka i Doradczyni:

Jeżeli jesteficie zmartwieni,
niezadowoleni lub smutni —■
Przyjdźcie! Szczęficie waszego
całego życia może zależeć od
rozwiązania czy otrzymania do-
brej porady. Wszystko jedno
jakie macie kłopoty, w miłości,
małżeństwie czy byznesie —•

Wszystko* tyczące się życia.
WSZYSCY ZAPROSZENI!
GODZINY: 10—9ej codziennie.

“Appointinents” nie są konieczne.
913 N. CHARLES STREET

1

NIM zapiszesz się: donilVl SZKOŁY SPAWANIA
Odwiedź największeji najstarszej.

Dowiedz się dlaczego nasi absol-
wenci otrzymują lepsze płace.
“IVi fisze Zarobki Trzeba Spoić”

Electric Welding
Institute

CHARLES and LOMBARD
Plaża 6298

J

I SONOTONE
i Ulepszysz Słuch

Xim wybierzesz aparat do poprawianiasłuchu—zobacz Sonotone. Przeszło 50' ,
kupujących wybiera Sonotone. bo ono
daje im znacznie lepsze wyniki—i dla-
tego. że Sonotonemetody, zasady i ob-
sługa zdobyły ZAUFANIE. Ten* w ca-łym swiecie znany produkt pomoże wam
przed i—po kipieniu uniknąć poważ-nych pomyłek, wyrzucania pieniędzy i
rozczarowania.

Napisz po Demonstracje w Domu

SONOTONE Baltimore Co.
J. J. CHRISTOPHEL. Mer.
916 Baltimore l.ife Huilding
cor. Charles and Saratoga

Uroczystość Jubileuszowa Z.N.P.
Z okazji sześćdziesięciolecia Związku Nar. Pol., Gminy Związko-

we 21-sza i 1 12-ga obchodzić będą dnia 17-go listopada uroczystość
jubileuszową. Uroczystość rozpocznie Mszą św. w kościele Matki
Boskiej Różańcowej. Ci. którzy pragną wziąć udział w nabożeństwie
proszeni są aby przybyli przed kościół o godzinie 10:30. Nabożeń-
stwo rozpocznie się o godzinie 11-ej. Prezes Związku Nar. Pol., p. I,
K. Rozmarek weźmie udział w uroczystości.
Program Obchodu

1. Otwarcie Obchodu i powołanie przewodniczącego
obchodu.

2. Krótkie przemówienie, przez przewodniczącego.
3. Odegranie Hymnów, wykona orkiestra p. Smoliń-

skiego.
4. Śpiew Chóru z Kościoła M. B. Różańcowej, pod

batutą L. Oskierko.
5. Przemówienia miejscowych mówców.
6. Śpiew solo przez pannę Alfredę Zglinicką, przy

akompanjamencie p. Marji Wilczyńskiej.
7. Przemówienie przez I. K. Rozmarka, prezesa Zw.Nar. Pol.
8. Na zakończenie zebrani odśpiewała hymn Naro-

dowy “Boże Coś Polskę.”
Oprócz Obchodu, odbędzie się i bankiet, o godzinie 8-ej wieczór,

w sałi Domu Polskiego, 510 South Broadway. Przy tych zawiado-niach pragniemy również podkreślić niektóre dzieła, które dokonałanasza Organizacja. Wspaniałe karty historji Z. N. P. rozpoczynają
się od dnia 15-go lutego, 1880. Organizacja nasza od samego począt-ku postanowiła kłaść fundament pod instytucje dla materialnego i
moralnego rozwoju żywiołu polskiego w Stanach Zjednoczonych.Do rzędu takich instytucji należą szkoły i wogóle zakłady dobro-
czynności. Opieka nad Wyehodźtwem Polskim. Uregulowanie poli-
tyczne Wychodźtwa Polskiego, jako obywateli Stanów Zjednoczo-nych, jak również i obchody pamiątkowych rocznic ku czci Polski.
Wszystko to jest wielkim wysiłkiem naszej Organizacji, której ob-
chodzić będziemy 60-letnią rocznicę istnienia w dniu 17-go listopada.

Program całej tej uroczystości przygotowały następujące Ko-
mitety:

Komitet Wykonawczy :

J ranciszek Bartosz, przewodniczący.
Rozalja Zając, sekretarka,
Anna Spora, kasjerka.

Komitet Bankietu:
Jan Pfaifer, przewodniczący.
Marja Wilczyńska, sekretarka,
Anna Spora, kasjerka,
Franciszek Gregorek,
Wincenty Stokowski.

Za Komitet Prasy
Marja Wilczyńska.
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Century Credit Co.
ZAWSZE JEST GOTOWE SŁUŻYĆ
tym, którzy potrzebują po-
mocy FINANSOWEJ DLA JAKICH-'

BĄDŹ CELÓW

Century Credit Co.
1309 N. Charles St. Yernon 3300.

Składajcie ofiary na Polski
Fundusz Ratunkowy.

PANOWIE 1
CZY Się PRZYGOTOWUJECIE 1

NA WIELKIE ZAROBKI?

NOWE POSADY
OTWARTE CODZIEŃ

Przemysł poszukuje wykwalifiko-
wanych robotników!

Ucz Sie Spawania!
(WELDING)

ARCH—ACETYLE NE
Specjalne Ćwiczenia do Lotnictwa
Zapytaj o “Pay Part After Graduation”
Plan. Napisz o bezpłatną książeczkę. Wol-
na obsługa posadowa. Klasy dzienne i wie-
czorne.

WELDING

CALYERT
TEAINING SCHOOL

8 E. Mt. Koyal Ave., Nr. Charles St.
YErnon 1229

;
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Podczas “Shoppingu” na Broadwayu
WSTĄP DO

RESTAURACJI
MARYLAND LUNCH

251 S. BROADWAY “NAPRZECIW LEADER’’
■■

ff W Wyprzedaż Sławnych
Mi ill li IJf BECZEK

I DO ŚMIECI

88C | j JS "" RaiwanizówaneKo' meta-

x 10-Gal. ;| | mocno zamykamy Podwftj-

MAIL AND PHONE ORDERS CALYERT 6600

HECHT BROS.
Baltimore and Pine Sts. Howard and Franklin Sta.
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