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ZE STOWARZYSZENIA ORGANL 
STÓW. 

Szanowna Redakcyo! 
Przez łamy Szan. pisma, podajemy 

do publicznej wiadomości, iż na po- 
siedzeniu Stowarzyszenia Polskich i 

Litewskich Organistów w Ameryce, 

pod opieką, św. Cecylii, dnia 5 czerwca 

1905, działo się jak następuje: 
Przyjęto deklarację i wpisano na 

listę członków stowarzyszenia p. orga- 

nistę przy litewskim kościele, Waban- 

sia ave. Chicago. 
Komitet wycieczki piknikowej i 

koncertu mającego się odbyć dnia 16 

Licpa rb. w ogrodzie Kościuszko w 

Cragin, Ill„ przedłożył wykończone 
druki, zaproszenia i bilety na piknik 
i koncert. 

Uchwalono zwołać pierwszy zjazd 
1 walne zebranie Stowarzyszenia Pol- 

skich i Litewskich Organistów w A- 

meryce, na dzień 18go Lipca 1905 do 

Chicago. Urządzeniem tegoż zjazdu i 

opracowaniem programu walnego ze- 

brania ma się zająć zarząd stowarzy- 
szenia. 

Prelekcya, mająca być wygłoszona 
przez Kasyera p. Andrzeja Kwasi- 

groch, została wstrzymaną na wniosek 

samego autora z racyi, iż obecnie są 
nam potrzebniejsze rady 1 u.wagi co 

do urządzenia zjazdu ! podniesienia 
naszej instytucyl wprost od naszego 
ks. kapelana K. Sztuczko, którego po- 
winniśmy o to poprosić. 

Wniosek Kasyera p. Andrzeja Kwa- 

sigroch, przyjęto jednogłośnie i po- 
stanowiono wysłać delegacyę do ks. 

kapelana w tej sprawie. Delegacyę za- 

mianował prezes z następujących pp. 

organistów: Andrzeja Kwasigroch, 
Władysława Daukszo, Ludwika Jan- 

kowskiego. 
Ks. kapelan K. Sztuczko przyjął za. 

proszenie delegacyi 1 niezwłocznie po- 
spieszył na posiedzenie. Pretzcs stowa- 

rzyszenia powitał dostojnego gościa 
w imieniu wszystkich obecnych i wy- 
nurzył życzenia pp. organistów co do 

rad i uwag w sprawie zwołania zjaz- 
du. a któro pragnęlibyśmy zasięgnąć 
od naszego ks. kapelana. 

W odpowielzf ks. kapelan K. Sztu- 

czko, udzielił najprzód rady, co do 

Sjazdu Stowarzyszenia Polskich 1 Li- 

tewskich Organistów w Ameryce, aże- 

by takowy urządzić wspaniale i za- 

prosić wszystkich pp. Organistów, 
Polskich 1 Litewskich w Ameryce, 
również I duchowieństwo. Walne ze- 

branie (sojm) powinno rozpocząć się 
nabożeństwem w kościele na intencj ę 
Instytucji Stowarzy~z?nia Organi- 
stów; udział w nabożeństwie powin- 
ny wziąsć najlepsze siły z naszych 
chórów parafialnych. 

Co do instytucy! Stowarzyszenia 
Polskich i Litewskich Organistów w 

Ameryce, pod opieką św. Cecylii, dzię- 
kował ks. kapelsn pp. orgmistom że 

podjęli tak wielką 1 szlachetną myśl 
zorganizowania się i wykazał, iż ta 

Instytucja może bardzl dodatnio wpły- 
nąć na nasz ogół, na nasze parafie w 

Ameryce. Stanowisko organisty jest 
bardzo zaszczytne w parafii, jest on 

tym działaczem, który przez swą nie- 

zmordowaną pracę nad uprawą śpię. 
wu kościelnego, pleśni religijnych 1 

narodowych, kształci umysły i serca 

ludzkie; podtrzymuje wiarę i obycza- 
je prao;ców naszych w młodzieży na- 

szej; przyczynia się do podniesienia 
tem większej chwały Bożej przez do- 

bry śpiew w kościele. Praca wspólna 
o tak wzniosłych 1 szlachetnych ce- 

lach pp.-organistów, wpłynie więc do- 

datnio 1 na nasz oęół, a Jednolity u- 

strój pracy w opszczególnych chó- 
rach parafialnych pod opieką miej- 
scowego ks. proboszcza, pobudzi rów- 
nież 1 lud do jedności i zgody, do uko- 
chania tego wszystkiego co nasze, co 

dobre i szlachetne. Dlatego też każdy 
z pp. organistów, powinien starać się 
wszelkieml siłami o dobry chór para- 
fialny, o dobry śpiew kościelny 1 o 

pielęgnowanie naszych ukochanych 
pleśni religijnych 1 narodowych. 

Ponieważ ks. kapelan opiekował się 
Instytucję naszą, przez cały rok, prze- 
to przystąpiono do omawiania spraw 
na dobro stowarzyszenia. Dla infor- 

macji ks. kapelana, prezes powołał 
sekr. do odczytania listy członków sto- 

warzyszenia, które liczy 35 członków. 

Zdziwiło bardzo ks. kapelana, iż naz. 

wiska pięciu organistów z Chicago i 
to polskich parafii, nie figurują, do- 

tąd na liście Stowarzyszenia Polskich 

1 Litewskich Organistów w Ameryce, 
esyżby ci pp. lekceważyli hasło "w łą- 
czności siła?" A Jak to było miło 

nam usłyszeć z ust Jego Excellencyi 
ks. Arcybiskupa J. Quigley, słowa 

pochwały, po nabożeństwie pogrzebo- 
wem w litewskim kościele św. Jerze- 

go, gdzie stowarzyszenie incorporo 
brało udział: "Mając w swej dyecezyi 
Stowarzyszenie Polskich i Litewskich 

organistów, tak dzielnych wykonaw- 
ców muzyki kościelnej i śpiewu gre- 

goryańskiego, mam nadzieję iż życze- 
nie Ojca świętego nie znajdzie tu ża- 

dnych trudności". Takie uznanie dla 

stowarzyszenia, tylko wspólnej pracy 
pp. organistów przypisać należy. 

Ks. kapelan wniósł, ażeby Stowa- 
rzyszenie Polskich i Litawskich Or- 
ganistów w Ameryce, przedsięwzięło 
środki wydawnictwa kancjonału, za- 

stosowanego do potrzeb przy ceremo- 

niach kościelnych w parafiach pol- 
skich 1 litewskich w Ameryce; obec- 
nie używane są odrębnych wydań. 
(Stowarzyszenie Polskich 1 Litew, 
•kle* Organistów w Ameryce uchwa- 

[ lilo trzymać się kancyonału Grabskie- 
go). Dalej, stowarzyszenie powinna 
postarać się o msz9 naszych kompo- 
zytorów, również powinno posiadać 
bibliotekę muzyki kościelnej i naro- 

dowej, a chóry parafialne, które na 

podstawie praw konstytucył stowarzy- 
szenia są członkami wspierającymi, 
potrzeba zasilać od czasu do czasu no- 

wymi utworami chórowymi. Wszyst- 
kie te sprawy należy przedłożyć na 

walnem zebraniu. 
Na zakończenie ks. kapelan K. Sztu- 

czko, zachęcił pp. organizatorów do 

wspólnej a wytrwałej i zgodnej pracy 
— prawda że pp. organiści ani nasze 

chóry naralialne, nie odbieraja okla- 
sków za śpiew kościelny, ale niech 
wiedzą o tem, że głoszenie chwały 
Bożej przez śpiew w kościele jest 
bardzo ważnym czynnikiem i stokroć 
Więcej znaczy niż śpiew przy innych 
okolicznościach; przez śpiew na chwa- 

łę Bożą, zaskarbiamy sobie bowiem 
łaskę niebios a błogosławieństwo Bo- 
że spływa na każdego z nas i na do- 
my nasze. Organiści i chóry parafial- 
ne, które w ten sposób pracuję, cieszą, 
się zwykle dobrą opinią, ąwych para- 
fian i mają szacunek u wszystkich. 
Niech więc pp. organiści i chóry na. 
sze pracują na chwałę Bożą 1 na 

chwałę narodu naszego! 
Słowa czcigodnego ks. kapelana 

przyjęto eorąco. a za życzenie i rady, 
podziękowano przez powstanie. 

Na zakończenie, ks. kapelan, jako 
proboszcz parafii ś.w. Trójcy, zaprosił 
Stowarzyszenie Polskich 1 Litewskich 
Organistów w Ameryce, na poświęce- 
nie kamienia węgielnego pod nowy 
kościół św. Trójcy dnia 25 czerwca 
1905. Zaproszenie jednogłośnie przy- 
jęta. 

Posiedzenie odroczono do pierwsze- 
go poniedziałku w miesiącu lipcu. 

Z bratniem pozdrowieniem 
Antoni Małłek, prez., 
Ludwik Jankowski, sekr., 

251 Wabansia ave., Chicago, Illinois. 

Pojutrze, w Poniedziałek świątecz- 
ny, jeżeli sprzyja pogoda, odbędzie się 
wielka zabawa w ogrodaie Kościuszki, 
w Cragin, urządzona przez Polki z 

Tcw. Dobroczynności pod opieką św. 
Elżbiety, na uczczenie najstarszych o- 

sadników polskich w Chicago, a na 

dochód funduszu wsparć dla biednych. 
Kto kupi bilet na ową wycieczkę, ko- 
sztujący tylko 15 centów, ten przykła- 
da rękę do dobrego dzieła, do dzieła 
miłosierdzia. 

PRZYBYŁ DO CHICAGO. 

Główny zarządca znanej polskiej 
kopalni "Savage Gold and Copper Co." 
w Arizonie, pan J. A. Lewandowski, 
przybył do CLTcago i zabawi w tera 
rcieócie 8 dni. Przywiózł znowu cie- 
kawe i pomyślne .wiadomości z ko. 
palni. 

o 

NIECH ŻYJE CESARZ! 

Z opowiadań pułkownika T. Z. 

Noc była ciemna. Czarne chmu- 

ry toczyły się po niebie, tak ni- 

sko, że zdawało się, iż dotykają 
ziemi. Raz po raz błyskało się o i 
zachodu; błyski krótkie powta- 
rzały się często. To nie burza, to 
daleki błysk strzałów armatnich. 

Wysłany z głównej kwatery, z 

depeszami do króla Saskiego i 
marszałka Saint-Cyr pędziłem 
do Drezna. Ważna to była chwi- 

la, bo ostatnie raporty donosiły, 
że 240 tysięcy Austryaków i Mo- 
skali, ciągnęło na Drezno lewym 
brzegiem Elby, że już przeszli 
góry i pod Pirną odepchnęli prze- 
dnie straże marszałka Saint-Cyr. 

Raport marszałka był dość spo- 
kojny. Widać było, że przygoto- 
wany na ten wypadek, nie tracił 

głowy, ale jako wytrawny żoł- 
nierz, zimny i spokojny, patrzył 
w oczy niebezpieczeństwu. Zre- 

sztą Napoleon był niedaleko, w 

przeciągu trzech dni, mógł mu 

przyjść na pomoc,a wtenczas bia- 
da koronowanym głowom, które 
łączyły się ze zjednoczoną armią. 

Natomiast/król Saski z rozpa- 
czą wołał o pomoc, ponieważ wi- 

dział, że lada chwila kochana je- 
go stolica Drezno, padnie ofiarą 
tych tytańskich zapasów. 

Po świetnych zwycięztwach, 
pod Luetzen i Bauzen, które no- 

wą okryły chwałą oręż francuski 
i pokazały światu, że orzeł Napo- 
leoński, choć ucierpiał wśród śnie- 

życ północy, rozpostarł znowu 

skrzydła, i jest równie niebezpie- 
cznym jak pod Jeną, Austerlitz i 

Fridlandem! 
Pod Leutzen nie odnieśliśmy 

wprawdzie z wygranej batalii 

tych korzyści, które bylibyśmy 
mogli, a to dlatego, źe kawalerya 
nasza jeszcze nie nadeszła, ponie- 
waż nie była gotową. Łatwiej 
to stworzyć piechotę, niźli kawa- 

leryą, w kawaleryi bowiem nic- 

tylko człowiek, ale i koń musi 
rozumieć komendę zanim stanie 

w szeregu. Tymczasem Moskale 
i Prusacy, po klęsce zakryli swój 
odwrót liczną kawakryą i dlate- 

go o zabieraniu jeńców do nie- 
woli nie mogło być mowy. W 

każdym razie Luetzen pokazało 
dowodnie, że młody żołnierz, któ- 

ry przepełniał kohorty, mógł sta- 

wić czoło najlepszym żołnierzom 
na świecie. 

I pod Luetzen nie odnieśliśmy 
tych korzyści, które bylibyśmy 
mogli odnieść, gdyby marszałek 

iNey 
był wykonał rozkazy Napo- 

leona i dokończył obejście prawe- 
go skrzydła nieprzyjacielskiego, 

j Poczciwy Ney doskonały do wy- 
konania choćby najniebezpiecz- 
niejszych ataków, pod okiem Na- 

poleona, gdy go nie czuł blisko, 
głowę tracił,- wahał się i dlatego, 
nie zajął armii skoalizowanych. 
Wprawdzie tak zagroził Blue- 

cherowi, że tenże musiał opuścić 
ipozycyą, którą w proklamacyi 
do. swego wojska nazywał Ter- 
mopilami pruskiemi. 

Skutkiem wahania się Neya nie 

wzięliśmy też połowy armii nie- 

przyjacielskiej w niewolę, co nk 

pewno byłoby się stało, gdyby 
Ney był wykonał rozkaz, jednak- 
że kieska była znaczna, a armia 

nieprzyjacielska prawie rozbita; 
zawieszenie broni uratowało ją 
od ostatecznego pogromu. Sko- 

rzystał Napoleon z zawieszenia 
broni, znaczne posiłki podwoiły 
naszą armią, lecz i nieprzyjaciel 
zebrał ogromne masy ludzi, a 

szczególniej wzmocnił się przez 
przystąpienie Austryi do koalicyi, 
która od razu dostarczyła 200 ty- 
sięcy ludzi dobrego wojska. Siły 
były nierówne, lecz Napoleon tak 
dobrze rozporządził naszą armią, 
że w każdym punkcie mogliśmy 
mieć przewagę. 

Przed dwoma dniami zadali- 

śmy Bluecherowi pod Jauer zna- 

czną klęskę. — Marszałkowi Mac 
Donald polecił Napoleon dalsze 

ściganie wroga, sam zaś 
z g w ard y ą i rezerwą 
k a w a 1 e r yi nawrócił w stro- 

nę Drezna i dążył ku Stolpen, a- 

by się zabezpieczyć przed nową 

napaścią. Nakazany mi był jak- 
największy pośpiech, pędziłem 
więc co sił starczyło rozmokłym 
i popsutym gościńcem. Nie raz 

myślałem, że z błota się nie wy- 

dostanę; Wreszcie brzask dzien- 

ny począł mi rozjaśniać drogę,tak 
że ze wschodem słońca dojecha- 
łem do Drezna. 

Dziwnie przedstwiało się No- 

we-miasto,-ulice i place przepeł- 
nione były ludnością, która wy- 
woziła swoją chudobę ze Starego- 
miasta, obawiając się, aby skoa- 

lizowana armia w razie £ 

lizowana armia w razie zdo- 

bycia Starego — mia- 
sta nie wznieciła pożaru. Le- 

dwo przedostałem się przez most 

na Elbie, dotarłem do zamku i za- 

raz powołano mnie do króla. Król 

po przeczytaniu depeszy, którą 
mu wręczyłem, z prawdziwą roz- 

paczą zawołał: "Mój Boże! każe 
mi dwa dni czekać, a tu jutro pe- 
wnie skoalizowani na miasto u- 

derzą". Rozdzierający był widok 

patrzeć na całe otoczenie królew- 
skie i króla; nieopisana rozpacz 
malowała się na twarzach wszy- 
stkich. Król mnie odprawił, a 

sam zasiadł do stołu, aby napisać 
własnoręczną .prośbę do Napoleo- 
na o natychmiastową pomoc. 

Udałem się zaraz do marszałka 
Saint Cyr, którego znalazłem 

pół mili za Gross-Gartenem w 

| kierunku Pirny; nie robił wraże- 

| nia wystraszonego, a po przeczy- 
taniu depesz powiedział mi z naj- 
większym spokojem. — "Powiedz 

pan cesarzowi,że co mogę, to zro- 

bię, jednakże odpowiedzialności 
nie biorę na siebie". 

i Z tą odpowiedzią wracałem 

j czem prędzej, w Dreźnie zmie- 

| niłem konia i popędziłem doStol- 
! pen — gdzie stanąłem przed głó- 
! wną kwaterą; zaraz mnie powo- 

łano do cesarza, który spojrzał na 

mnie z boku i zapytał: "Cóż w 

Dreźnie? "Panika, rozpacz" od- 

powiedziałem. "Cóż król?" „Bh*- 
ga o ratunek" (cesarz machnął 
tylko ręką) "A marszałek Saint- 
Cyr?" "Powiada, że zrobi co mo- 

że". "Co mówisz Berthier?" za- 

pytał cesarz marszałka » "Dotrzy- 
ma co przyrzekł, nie więcej." — 

Zmarszczył się cesarz: "On mó- 

wi, że zrobi co może, jemu ufać 

można". „A nuż się zawaha, gdy 
przyjdzie miasto spalić i przepra- 
wić się na drugi brzeg Elby". — 

Zmarszczony chodził niespokoj- 
nie, a po chwili zawołał. — „Nie, 
nie! tego ryzykować nie mogę. 
Cóżby Europa powiedziała! A 

jednak szkoda, trzymałem ich jak 
w żelaznj^ch kleszczach, kto wie, 

; czy drugi raz sposobność się na- 

1 darzy". — Słuchaj Berthier: 
"Wszystko trzeba przewrócić. 
Vandome zajmie Pirne i wzgórza 
naokoło; niech dalszych rozkazów 
czeka. — Zresztą niech dąży for- 

sownym marszem do Drezna. — 

Gwardye naprzód, ja tam wnet 

będę. — Pułkowniku przy mnie 
zostaniesz" — rzekł do mnie ce- 

sarz. 

Kilka godzin potem zbliżali- 
śmy się do Drezna, stara gwardya 
przeszła najpierw przez most, .1 

gdy zbliżyliśmy się z cesarzem 

do miasta, szalona radość zapa- 
nowała. Kobiety, mężczyźni rzu- 

cali nam się z radości pod konie, 
koniecznie chcieli choć kraj sza- 

ty Napoleona ucałować. Z lazare- 

tu, tuż przy moście, wysypali się 
I ranni żołnierze i ze łzami w o- 

czach wołali: "Vive Tempereur '. 
Cesarz zajechał przed zamek kró- 

lewski,przez chwilę uspakajał kró- 

la, nie zsiadając z konia, a potem 
wyjechał za bramy miasta. 

; Groźna była pozycya. Całe 

wzgórza naokoło Drezna, pokryte 
były 200,000 armią skoalizowaną. 
Ośmset armat rodzierało swe pa- 
szcze na mury miasta. Marsza- 

łek St. Cyr jak na placu mustry 
cofał się w porządku na przygo- 
towane reduty. Podziwienia go- 

dną była zimna krew tej garstki 
liczącej zaledwie 20 tysięcy ludzi. 

Wnet ruszyły od strony Elby, 
długie kolumny rosyjskie do ata- 

ku. Prusacy maszerowali na 

Grossgarten i choć powoli ciągle 
się naprzód posuwali. W centrum 

Austryacy z niezwykłą zapalczy- 
wością rzycili się naprzód i po 

chwili dwie nasze reduty zabrali. 

Już tylko mury miasta były dla 

nas osłoną. Wreszcie Austryacy 
do bramy miasta zaczęli się do- 

bywać, wtedy generał Fraint, 
komendant starej gwardyi, bez 

wahania kazał bramę otworzyć, 
wypadły z niej dwa bataliony sta- 

rej gwardyi tych niezrównanycn 
szermierzy, którzy w jednej chwi- 

li skarcili Austryaków za zuchwa- 
łość. Straszną rzeź sprawiły te 

dwa bataliony między Austryaka- 
mi. I nie dziw, starzy ci weterani, 
osiwiali w 20-to letnich walkach, 

potrafili z małą stratą zdać ogro- 

mną klęskę wrogom. Na chwilę 
walka prawie ustała, cisza zapa- 

nowała przerywana głuchym 
turkotem i brzękiem. To artyle- 
rya gwardyi do Drezna wjeżdża- 

Walka zawrzała na nowo. ^ 

wściekłością runęły na nas kolum- 

ny nieprzyjacielskie. Już dwie re- 

duty wpadły w ręce wroga, już 
do bram wściekle szturmują.... 
W tern ziemia zadrżała, całe Dre- 

zno zachwiało się w swych posa- 

dach, trąba morska, huragan naj- 
straszniejszy niczem w obec ry- 

ku nadludzkiego, który się roz- 

legł — Vive fempereur!!! — 

Niech żyje cesarz!!! — To 40-ci 

tysięcy młodej gwardyi, przyby- 
wa cesarzowi na pomoc, wita go 

tym okrzykiem, gotowi każdej 
chwili życie dla niego poświę- 
cić.... — Trzy bramy miasta 

wnet się otworzyły, jak trzy po- 

toki górskie, wypada młoda 

gwardya z miasta, gniotąc, prze- 

wracając wszystko.... — Nie- 

przyjaciel na wszystkie strony u- i 

cieką w rozsypce.... a Napoleon 
w aureoli gasnącego słońca swej 
wielkości, jedzie do króla na 0- 

biad. Za nim grzmi jeszcze stra- 

szliwe dla wroga: "Vive 1'empe- 
reur!" 

Tak zakończył się pierwszy 
dzień pamiętnej batalii pod Dre- 

znem w roku 1813. 
Wacław Zakrzewski. 

o- 

Wolność słowa, 

Sędzia: — Co za pobudki skłoniły 

pana do zelżenia w taki bezwzględny 

sposób pana Fikalsklego? 
Oskarżony: — Wolność słowa, pa- 

nie sędzio, 
— -—o 

DZIENNIK CHICAGOSKI 

Jest jedynym dziennikiem polskim v» 

Ameryce który podaje codziennie swo» 

Ii cyrkulacyę. / 

Zadziwiający Wybór—Ekonomiczne Ceny 
NA PONIEDZIAŁEK, 12go CZERWCA. 

Skład Departamentowy 
Dla Ludu. 

Milwaukee Avenue 
i Carpenter Ulica. 

Przeczytajcie tę listę sprzedaży uważnie. Powiedzcie waszym przyjacielem o niej. 

Departament Mięsa. 
Z kości obrana zwijana pieczeń wo- 1 AU 
łowa, tylko liro*-' 
Gurnicowa pieczeń uohwa 62c 
Tylna ćwierć cielęciny fi l a 

po I fit; 
Przednia ćwierć cielęciny 
po ti2v 
Tylna ćwierć jagnięciny ry 1 
po 
Przednia ćwierć jagnięciny Cl a 

po U31J 
Świeże siekane mięso ?5c 

/oC 

RnmpCorned 5^C 
l»o. 
Km 
Beef 
Armoura chude paski lin 
słoniny 11 ti 
No. 1 regularne lip 
sr/ynkl * A*-' 
No. 1 kalifornijskie fi a 

szynki ....... * 

Nhsze najlepsze Aln 
FranU'forts "5 *-» 

Armoura wieprrowa Kn 
kieibasa-. 
Snsr.ona krujana wołowina,1 ft. puszka, 15c 

Departament Groseryi 
Bjell.ind'a Anchiovis, regularnego 13c 1 Aa 
gatunku, puszka tylko z a * VCi 
Wyborny krajowy szwajcarski ser, 1^0 
warty 19c, po * 

Stavanger rybia ikra, duża puszku 19c, 1 /| a 

mała pus-ka IV) <0 

Staffordt nsortowane ogórki, % gulono-1 ()/> 
wa szklanka 1 ffKj 

"Light Hou8<łM Brand kukurydza, Aln 
pus/.ka 
Wyborny wczesny c2erwcowy groch, fil/» 
puszka Ugl/ 
Nasza 25c Jawa i Mocha kawa, na tę 1 (jn 
epr/ednż funt po 1 l'*-' 

M Beczki (49 funtów) Ceresota, Gold Meda' 
albo Pillsbury najlepszej patento- 0| *>Q 
wanej liinki tylko za ... *3' * 

Najlepszy Compound smalec, funt ,6c 
Najlepszy mielony cukiei, funt g tt 

Dept. Odzieży Spodniej. 
f> Skrzyń Derbv prażkowanej i gładkipj Bal- 
brlgjań męzkiej ouziPżv spodniej, zrobionej 
przez jednego z naszych uajprzedniejszycli 
fabrykantów. Koszule mają stóscrwane ramio- 
na i urubo obszycie morowym jedwabiem z 

l.rzodu. obojczyk z jedwabiu ubławatnionego 
1 piękne perłowe guziki; gacie o dubeltowym 
siedzeniu z francuzką przepaską w tyle i per- 
łowymi guzikami, w kolorach eeru, bru-»> 1 
natńyin i łososiowym, 39c wartości po...*1 * ^ 

Najlepszą 7. sanitarnej wełny odzież spodnią 
na lato, damy wam podczas tej sprzeda-OKp 
ży, regularną $2 odzież, za vO\j 

Chłopięca Balbriggan odzież spodnia, gładka 
1 prążkowana, eeru i siwa, »1 
wielkości 21 do 81, t. lko uOir 

Damskie spodnie koszule, bez rękawSw i z 
krótkiemi rękawami. z pięknego prątkowane- 
po Jersey, ugarnirowane na szyi ramio- Op 
nach. 12c wartości, po Ol> 

Damskie Jeraey prążkowane maitkl, pa- f C.» 
ras klikowego fasonu, 3Sc gatunku, po.. • O U 

Ozdobne W/Stążki. 
Nr. 5 calki-in iodwabne taffetowe pralne 
wntą*ki. cz.irne, białe lub każdego in- OI/» 
nego koloru, dobry 6c gatunek po 

Nr. 22 i 43 cMkiem jedwabno taffetowu wstąż- 
ki, czarne, białe lub każdego innego (lin 
koloru, 19c wartości, tylko t/jlL' 
Nr. 4^, 60 i 60 ozd brie wst^Zki, jedwabne al- 
bo atłasowe, dobry 25e gatunek, na Q/» 
t>* sprzeda vU 

Nowomodne wstążki do podu«z*k, ła- 1 ftp 
dne odcienia kolorów, warte 35c, j'ard.. • ** v 

Koronki i Hafty. 
Hafty, śliczne desenio i rozmaite szero- fitp 
k<»ści, warte lOc i wyżej, yard po 
Hafty na przykrycia do gorsetów, 18 cali 
szerokie, duży wybór wzorów, 43c gatu-| ft,« 
nelc, 1 albo a rządy pn€i >rkow«tych.... i fw 

Koronki—anzielskle, torcboi, valencisnnes, 
oryentalne albo cluny gatunki, warte Q 
aż do 18c. yard po Ojv 

Mamy wielki wybór Koronek robionych 
we fabryce koronek Doktora Dowie w Zion 
City. Ceny i wzory z pewnością was za- 

dowolą. 

Dzień Dzieci vr Naszym 
Basemencie. 

Wózki, wi-lki wybór, z kołami tlrowr ianomi 
lub żelaznem), wszystkich roz- Ap i wy- 
miarów, po ' żej. 
Oo-C*rts, rrocn-* wiciowe kosze, drewniane 
lub że azne kola; nasz zupna j-st obecnie 
kompletny a kto plerwszv ten Ql|p ' WJ" 
otrzimM najlepszy wybór, po O •'V' a-j. 
Wóz ki, znakomitej wartości, ceny zniżane 
na każdym z powodu atióźnione- i wy- 
go »ezonu, muszą pójić po 6 w v źej. 
Książki z obrazkami, kompletny zapas, w. 

sum raz odpowiednie dla d/.iecl na ez«e wal»a- 
cyjny, wszelkiego głtunku, X*. i wy- 
p » żej. 
My stanowimy GHŁwną Kwaterą na Albumy. 
Teraz jest najlepsza pora do kupienia wa- 

s/yeh podarunków na wesela Czerwcowe, a 

cóżby mogło być odpowiedniej- t lii ki wy- 
sz.em; mamy takowe po *7" ■ żej 
Różowe i niebieskie stołeczki dla lalek, 1 lip 
specyalnie po ll/v 

Albumy do autografów, w wielkim wyborze, 
zióbcie wm0< zbiór imienników przed zakoń- 
czeniem szkoły, spe- O e ,, 1 wy- 
cynlnie po tej. 
Snecyalna eprzedaż gry w żołnieray f-l(kp 
(Uame of iSkirmisbea), t)lko po W v\j 

Utr/vmnj-my przez cały rok komnlełny za- 

pas Pr/.yoorów toaletowych i do Ool#nia, Pu- 
dełeu do robótek, oraz schowadełek do chu- 
steczek i rękawiczek, tworzących bardzo uży- 
teczne podarunki. y 

D'.ieclące stołeczki, czerwone, mocno p I p 
zrobione, specyalnie po ^ 

Dzieclącn stołeczki, z dobowego drz»- CQp 
w«, reg. ?5e wartości, tylko .""l 

Damska Gotowa do Koszenia 
Odzie a. 

Damskie Ubrania po fł.98 — Damskie ubn- 
nla, ezew:o'owe 1 sertow*^ robiona pwłłu<r 
n;ijnowz«-J Imodr, wszyst i» wielkofai 1 ko- 
lory, $10 do J12 wartości, tylko $4^8 
Damskie Suknie no $3.98 — Damski* suknie, 
robione z czyato-w»lni»ne] Panama m .teryi, 
w kolorze niebieskim, czarnym, bruoutnyin 
1 ceglaetym (tan), warte $0.00, tyłko^rj 
Damckie Bluzki po $1.08 — Damskis białe 
batystowe bluzki. rnbtooe podług najnowszej 
mody, regularne $2.50 Wartości, (|| 
Damskie repry po 05c—Damski* domowe re- 

{ry, wszystkich kolor? i wielkości, regularne 
1.00 wartości, epecyalnle na fl.it 

tą (przyda* D'Jv 

Domestics. 
Piękny kambryk epełna bielony, K}« 
yard szeroki, wart lOc, po Uf\J 
94 Niebielona materra na przykrycia do łó- 
żek, 2 do fl yardowe długości, f A ±w» 
warte 20c, po 1 * 2^ 
Ciemno niebieskie i różnwe kaliko, OŁ* 
wyrobu firmy Amerlean Prlntlng Co... 
Red Seal zefirowy zingbam, regularny QL.« 
12>4c gatunek, po **2" 
Biała Or^andy i Persian Ławn (nate- fin 
rya, 40 cali azeroka, warta lOc, po <3" 

Bawełnicowy kaszmir, czarny i wsfystkle in- 
ne kolory, 36 cali szeroki, O 8 
wart 15c, po » "^4 u 

Chusteczki* 
Damskie chusteczki, z ładnymi koronkowywi 
albo haftowanymi brzegami, 
warte7c, po 
Damskie ozdobne haftowane chustę- <>£/* 
czkl, warte 35e, po * ®v 
Mązkio chusteczki, z jedwabnem! C/» 
literami Ov 

Dzleciące jedwabne chusteczki, *1 
ładnie wyszywane jedwabiem • 

C0-01* Pońezoehy i Skarpetki 
są tak dobre jak ich nazwa. 

CO-OP pończochy 14 robione r. nsjleptzego 
gatunku, bez a<wu, r.uuełnia pasające, wazy* 
rttle ważniejsze części wzuiocnion*. 
Damskie pończochy, trwałego 
czarnego koloru, lOc gitnnek.... 
D'.ieciiice pończochy, trwał"g» 
czarnego koloru, loc (ratunek.... 
Mtjzkie skarpetki, tr*ałeso 
czarnego koloru, lOc gatunek ... 

Damskie otwartej robotr pończochy, w ko- 
lorze czarnym, białym lab brunatnym | OU 
(tan), po 

■ 

Niemowlęce kolorowe koronkowe pończoszki 
— numer* 4 — 0, uwaZme za tanie po fi /» 

124c, nasza główna oferta 
Dzleciące piękne prątkowani 
pończochy, dwa razy tkane.... 
Damskie pończochy, jedwa- 
bnego wykończenia *. 

Mq/.kl ozdobne skarpetki, 
warte 19c 

OU 

m 

T aniośei 
Odwiedźcie tę sprzedaż. To znaczy dla was, że każ- 

dy wiersz ogłoszony tu ofiarowany wam za mniej, 
niż moglibyście kupie gdzieindziej. Nie bierzcie 
nasze słowo za to. Przyjdźcie i przekonajcie się 
sami, a my wam pokażemy, że sprzedajemy taniej, 
niż jakikowiek inny skład w mieście w pr2yśzły 

ia 12-go Czerwca, 
Damskie kapelusze. 

Do zamknięcia zapasu wystawiamy na sprzedaż dobrz« u- 

gamirowane kapelusze, sprzedawane poprzednio po $2.50. 
Kapelusze modne, w kilkunastu modach, <dLQn 
wielki wybór, po 

^X«7U 

Linoleum. 
Korkowy linoleum,ciężkiego gatunkn, 2yardy szeroki,sprze- 
dawany wszędzie po $1.50 za yard. Mamy kilka 
pięknych wzorów, w tej sprzedaży za stopę kwadrat. ,OUL 

Meble i Karpety. Trzecie piętro. 
Dębowe kolebacze zszewiecklem siedzeniem, (PI £»Q 
bardzo wygodne, po <J>A.Ut7 
Składano wóziki (go-carts), gumowe obrączki QQ 
na kołach, ciężkie sprężyny tpA««7o 

Piękne komody, z francuzkiem lustrem, QC OK 
dębowe wykończenie, c^na sprzedaży 
Dębowe rozciągające stoły, 6 stóp, ciężkie (TM pA 
toczone nogi, w tej sprzedaży tgrr.Łil/ 
Ręcznej roboty hamaki, bardzo (g| QQ 
dobrego gatunku, po ipi. 
Z watowanem wierzchem materace, pokry- (J> I OQ 
te płótnem w paski, tylko po V 

Dziecięee żakieciki. 
Dziecięce czysto wełniane strojne żakieciki, pięknie agar- 
nirowane, uiektóre z marynarskimi kołnierzami, ^Q/-< 
ustrojono guzikami i tasiemką, warte $1.50 do $2, po,.*'*'*-' 
D^ieclęce płócieDne boneclkl, coś eleganckiego, pięknie 
ugarnirowane, wszystkie numera, warte aż do 76c, 
w tę sprzedaż, po 

Damskie suknie. 
Ażeby wam pokazać jakie taniości ofiarujemy, będziemy 
sprzedawać! damskie całkiem wełniane suknie, robione z 

bryłantyny i broadcloth, modnie odrobione, (jj*"! KQ 
dużo fasonów, warte $3.50, specyalnie po 

Jedwabne bluzki. 
Wystawimy na sprzedaż w Poniedziałek zapas dcbrych je- 
dwabnych bluzek i kaftaników, sprzedawane były po $4.00 
$0.0*> i $6.00, pozostałości do zamknięcia zapasu <j>1 
wyprzedamy je po 

Potniki, 
Chłopięco w piekne paski Jersey potniki, takie za które 

zapłaciliście po 5Sc, wo wszystkich kolorach, 
nasza cena pydc/as tej sprzedaży, tylko 

Kali ko, towary białe 1 batyst. 
Yard szeroki dobry lonsdale cambrlc, lOo gatunek, 
yrad po W<|L< 
Ozdobny lawn na suknie, piękne nowe desenie, KŁfp 
apecyalnio w tę sprzedaż, yard po 
Dobrega gatunku lawns, sprzedawane po 15c, 
yard po i 
Glnghamy na suknie, piękne nowe wzory, 
123^c gatunek, teraz yard 
Dobrego gatunku kropkowany swlfs, 19)f gatunek, (łlsn 
specyalnle za yard ...."'Je'-' 

.4%c Nleblelonv muślin, yard szeroki, 
7c gatunek, yard 
Gotowe poszewki na poduszki, lOiyn 
warte 20o, tylko po 

Piękny nowy pralny ledwab na blazkl 1 Qfin 
suknie, wszystkie kolory, yard 

Męzkie trzewiki, 
Męzklo całkowicie skórzane tzourowene trzewiki, które 
sprzedawaliśmy ciągle po $2.00 1 $2.25; dobrze odrobione 1 

gwarantowane do chodzeniu, wszystkie nu« ©1 OK 

mera, speoyalnle w tej sprzedaży para V* 

Kftliko na poszewki. 
W czerwone i białe paski lub kratki, kallko na poszewki 
regularny lOc gatunek, naiza specyalna oena K8//> 
podczae tej sprzedaży tylko yard 

Damskie okrycia, 
Chcemy nprzątnąd mniej lub wjęcej 26e daipikioh pkryć, 
które są warte $5.00 I $6.00, robione si dobrego brofdclóth 
sukna, pięknie ugarnlrownne, bardzo aa 

szerokie, specyalnle po 

Męzka odzież sprzedawana po óOc, teraz tylko 39c. 
Chłopięca odzież, wszystkie wielkości, po 20C, 


