
LATA UPALNE. 
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Według astronoma wiedeńskie- 
go Pilgrama. który zebrał dane o 

latach najbardziej upalnych w cią- 
gu tysiącolecia, od VIII do XVIII 
wieku włącznie, historycy i kroni- 
karze zaznaczają następujące la- 

ta, jako odznaczające się upałem 
nadzwyczajnym: 

Rok 763. Słynny astronom Tho- 
baldo opowiada, że w roku tym 
wszystkie źródła wyschły skut- 

kiem upału i suszy. 
O lecie r. 772 opowiadają kro- 

niki, klasztoru Lorser we Francyi, 
że skutkiem upału i suszy nie mo- 

żna było dostać dobrej wody do 

picia. , 

Według kronik m. Fuldy, w r. 

870 żniwiarze w okolicach m. 

Worms umierali na polach skut- 
kiem gorąca. 

Rok 994. Po nadzwyczaj ostrej 
zimie przyszły takie upały, że ry- 

by powyzdychały w stawach, a 

większość drzew i krzewów u- 

schła. , 

W r. 999 również wszystko po- 

więdło skutkiem upału. 
W r. 1000, skutkiem wyschnię- 

cia stawów i gnicia ryb, wybuchła 
w Niemczech zaraza. 

R. 1014 zaznaczył się w Cze- 
chach strasznymi upałami, trwa- 

jącemi od kwietnia do września. 
W latach 1022 i 1113 upał pano- 

wał tak wielki, że ludzie i zwie- i 

rzęta padali jego ofiarą, rośliny 
więdły, a w lasach wybuchały po- 

żary. 
Rok 1130. Wyschły — płfeze An" 

drzej von Regensburg — źródła i 

rzeki, m. ziemia pękała, i powstał w 

niej ogień, którego przez dwa la- 

ta ugasić nie zdołano. Nawet Ren 

wysechł. 
W latach 1177, 1189 i 1232 pa- 

panowały takie upały, że gotowa- 
no jajka w piasku. 

Rok 1260 zaznaczył się strasz- 

nym upałem na Węgrzech, a lata 

1284, 1294, 1304, 1393; 1426; 1438 
i 1468 — w Niemczech; Austryi i 
Polsce. 

W r. 1473 lasy paliły się na ol- 

brzymich .przestrzeniach skutkiem 

upału. Na Węrgzech Dunaj prze- 
chodzono w bród, a w roku na- 

stępnym, również skutkiem upału 
zbiory zboża przepadły. 

W r. 1666 w Austryi, Czechach 
i na Węgrzech powysychały źró- 
dła i strumienie. 

W r. 1679 i I701 odznaczały się 
— jak pisze Thobaldo — upałami 
nieznośnemi. 

W r. 1718 owoce, prócz wino- 

gron, zupełnie przepadły, w ziemi 

powtórzyły się wielkie szczeliny, 
a źródła wyschły. Zwłaszcza 

Francya ucierpiała skutkiem upa- 

łu, w roku następnym jednak u- 

łpał rozprzestrzenił się na całą Eu- 

ropę. Trawy i zboża uschły zupeł- 
nie. , 

Również w r. 1746 zbiory prze- ! 

padły skutkiem upału, a we wszy- 
stkich kościołach rozlegały się 
modlitwy o deszcz. 

Wreszcie lata 1760, 1774, 1781 
i i782 odznaczały się niezwykły- 
mi upałami w całej Europie. W 

wielu miejscowościach drzewa 

wydały owoc dwukrotnie. 
Jak widać z zestawienia powyż- 

szego, rzadko kiedy lata upalne 
następują jedno po drugiem bez- 

pośrednio. Zwykle następuje 
przerwa dłuższa, po lat kilkana- 

ście; a nawet kilkadziesiąt. 
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Japoński "diukits." 

W tych dniach w cyrku na Po- j 
lach Elizejskich pod Paryżem od- 

była się w obecności dziennika- 
rzy i władz rządowych, jakoteż 
profesorów gimnastyki w szko- 
łach francuskich próba japońskiej 
metody walki, zwanej "dżukitsu". 
Metoda ta — jest to tryumf czło- 
wieka inteligentnego, ale fizycz- 
nie słabego nad głupią sił% bru- 
talną. Polega ta walka na tem, że 

Japończyk wyzyskuje słabe stro- 

ny organizmu ludzkiego. Na mocy 

długich badań doszli Japończycy 
do wykrycia rozmaitych punktów, 
w. organizmie ludzltim, które, na- 

ciskane silniej; oddziaływają o-, 

słabiająco na cały organizm. Ja- 
pończyk, walcząc zapomocą "dżu- 

kitsu", chwyta najprzód pewne 
mięśnie żołądka swojego przeciw- 
nika i ściska je mocno. Ściśnięcie 
to tak dalece osłabia przeciwnika 
ze ten nie stawia oporu i pozwa- 

li chwycić siebie za gardło. 

Chwytając zaś za gardło, Japoń- 
czyk "bynajmniej nie dusi przeciw- 
nika, lecz znowu pociska pewne 
punkty na szyi w taki sposób, że 

przeciwnik traci do reszty energię 
i daje się (powalić na ziemię, jak 
małe dziecko. 

Próba rozpoczęła się od prelek- 
cyi, wypowiedzianej przez jedne- 
go z Francuzów, uproszonych do 

tego z pomiędzy gimnastyków. 
Następnie przystąpiono do czy- 
nów. Wystąpił na arenę najsilniej- 
szy dziś atleta francuski, który 
umyślnie w tym celu przyjechał z 

Grenoble. Był to mężczyzna rosły 
0 kolosalnych mięśniach. Przeciw 
niemu wystąpił szczupły małego 
wzrostu Japończyk. Z audyto- 
ryum zaczęto głośno krzyczeć: 
"Dawid i Goliat"! Olbrzymi 
Francuz z pewną ironią trakto- 

wał całą tę sprawę. dany znak 
rzucili się na siebie przeciwnicy. 
Olbrzym porwał małego Japoń- 
czyka i podniósł go ku górze. 
Wszyscy byli przekonani, że jak 
go ciśnie o ziemię, to w kawałki 
roztrzaska. Tymczasem nietylko 
go nie cisnął, ale sam się zachwiał 
1 Japończyka wypuścił. Po chwili 

zczepili się drugi raz, ale najwy- 
żej w 3 sekundy Francuz padł na 

ziemię, a Japończyk go obrócił i 

plecami przycisnął do podłogi. 
Sala zabrzmiała szalonymi okla- 

skami. Po chwili olbrzym francu- 

ski wstał i powiedział, że muszą 

tu być chyba jakieś czary, bo od 

początku walki, zaledwie go Ja- 
pończyk dotknął stracił on zupeł- 
nie siłę. 

Japończyk ten został zaangażo- 
wany przez rząd francuski do da- 
wania lekcyi "kżukitsu" profeso- 
rom gimnastyki w szkołach fran- 
cuskich. 

o — 

Tajemnice handlowe. 

Londyńska "Daily Mail"-dono- 
si, że rodzina Rotszyldów ofiaro- 1 

wała wygnanym z Francyi Kar- 

tuzom, 20 milionów franków za 

sekret słynnego likieru Chartreu- 

se, którego smak oryginalny po- 
chodzi z mieszaniny 50 roślin i 

ziół. Zysk czysty z wyrobu tego 
likieru określać można średnio 

liczbą trzech milionów franków 
rocznie. Mnisi odrzucili bez namy" 
słu ofertę Rotszyldów. 

Równie cenna jest tajemnicza 
recepta benedyktynki. Recepta ta 

zaginęła podczas rewolucyi fran- 

cuskiej i dopiero po odnalezieniu 
jej w r. 1802 można było przystą- 
pić ponownie do fabrykacyi słyn- 
nego na świecie całym likieru. 

Prawdziwym skarbem jest także 

recepta sekretna dla wyrobu a- 

tramentu, używanego do druku 
banknotów Stanów Zjednoczo- 
nych. Tylko jeden człowiek zna 

tajemnicę tego atramentu. Odzie- 
dziczył on receptę po swoim ojcu, 
wynalazcy cennego preparatu, 
który .przekazał ją synowi na ło- 
żu śmierci pod tym warunkiem, 
ze nie odprzeda jej nikomu, a 

zdradzi ją tylko własnemu syno- 
wilubjednemu z najbliższych kre- 

wnych, gdy i jemu śmierć w oczy 

zajrzy. Rząd Stanów Zjednoczo- 
nychr atramentu tego wyrzec się 
nie może, bo żaden inny nie wy- 

wołuje na papierze, używanym 
j do banknotów, owych oryginal- 

nych efektów kolorystycznych, 
których jeszcze nikomu naślado- 
wać się nie udało. Fabrykant a 

tramentu otrzymuje od rządu 200, 
000 koron rocznie, prócz niezbęd- 
nych do fabrykacyi materyałów 
surowych, i za to pracuje tylko 
dwa tygodnie w roku. Sześciu lu- 
dzi .pracuje 'bez przerwy, aby 
przysposobić poszczególne skład- 
niki atramentu, a gdy już wszyst- 
ko jest przygotowane, wystarcza 
dla właściciela sekretu praca 
dwu tygodniowa, aby w szczelnie 

zamkniętym laboratoryum sprepa 
rować tyle atramentu, ile rząd 
Stanów Zjednoczonych potrzebu- 
je dla fabrykacyi banknotów. 

j W posiadaniu podobnej, niemal 
: czarodziejskiej recepty dla zara- 

biania milionów jest właściciel 
papierni w Laverstoke, dostarcza- 

jącej papieru z którego*Bank an- 

gielski wyrabia wszystkie swoje 
banknoty. I atrament, używany 
do tych banknotów, sporządzony 
jest według przepisu sekretnego. 
Tyle tylko wiadomo, że do fabry- 
kacyi. potrzebne są węgle drzewne 
1 wino reńskie 

^ j 

Są także właściciele winnic i 

kiprzy, którzy posiadają recepty 
tajemnicze dla wyrobu przednich 
gatunków win rozmaitych. I tak 

np. piwniczny tak zwanego "Man- 

sion House", pałacu londyńskiego 
lorda—burmistrza, jest w posia- 
daniu sekretnej, przekazanej mu 

iprzez jego poprzedników recepty, 
według której fabrykuje się spe- 

cyalny gatunek wina dla "puharu 
honorowego", który podczas wiel- 

kich uroczystości w ratuszu krąży 
przy stole pod koniec bankietów. 
Każdy, kto pił ten napój cudny, 

.pozna odrazu, że podstawą mie- 

szaniny jest jakieś ciężkie wino, 

czerwone, ale innych ingredyen- 
cyi, które winu nadają niezrów- 

nany aromat, nikt jeszcze nie od- 

gadł. 
o ■ 

AUTENTYCZNE. 
Ksiądz Z. (telefonem): Jest to apte- 

ka pana X.? 

Odpowiedz: Hello! Wliat is it? 

Ksiądz Z.: Is thls Mr. X'b drug storę? 

Odpowiedź: Yes. 

Ksiądz Z.: Jest pan X. w domu? Pro- 

szę go zawołać do telefonu. 
Odpowiedź: What do you say? 
Ksiądz Z.: Proszę zawołać pana X. 

do telefonu. 
Odpowiedź: Walt a while — hołd 

the wire. Hello? 

Ksiądz Z.: Któż to jest? 
Odpowiedź: Apteka pana X. 

K«iądz Z.: Czy jest pan X.? 

Odpowiedź Nie ma go w domu. 

Ksiądz Z.: A któż to mówił poprze- 
dnia przez telefon? Czy on nie umie 

po polsku? 
Odpowiedź: To był chłopak. 
Ksiądz Z.: A czyż on nie umie po 

polsku? 
Odpowiedź: Nie. 
Ksiądz Z.: Apteka polska, a chłopak 

nie umie po polsku? Dlaczegóż nie 

macie., polskiego chłopaka? 
Odpowiedź: Może pan chce mówić 

po żj'dowsku 
Ksiądz Z.: Proszę nie mówić mi im- 

pertynencyi. Nie jestem żydem, ale 
Polakiem. Chcę mówić po polsku. Je- 
stem księdzem Z. 

Odpo.wiedź: Ale ja jest żyd. Może 
pan chce ~ ( 

Ks. Z.: Jeszcze raz mówię że jestem 
księdzem Z> i proszę mówić z godno- 
ścią. 

Odpowiedź: Ja Panu zrobię i przy- 

ślę. 
Autentyczna rozmowa w dniu dzi- 

siejszym pewnego księdza z farmaceu- 

tą, prawdziwie polskiej apteki. Popie- 
rajcie swoich! 

o 

RUCH W TOWARZYSTWACH. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Macierz Polska. — Administracya 
Oddziału 20go ś.w. Agnieszki zbierze 

się dzisiaj weczorem o godzinie 8mej 
w Klubie Macierzy Polskiej. — "W. J. 

Jóźwiakowski, Sekr. Główny. — Wi- 

ktorya Menkicka, Delegatka Z. G. 
— Dzisiaj wieczorem posiedzenie 

komitetu od wspólnej wycieczki w ha- 

li śpiewaków, zestawienie rachunków. 
— Fr. Golupski, 20 Mc Henry1 str. 

Z MARYANOWA. 
— Dzisiaj wieczorem o godzinie 

8mej próba sztuki "Szkaplerz Matki 

Boskiej". Obecność wszystkich konie- 
czna. — Reżyser. 
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KORESPONDENCYA REDAKCYI. 

Panu Fr. P. w miejscu. — Na to py- 
tanie już bardzo często odpowiadali- 
śmy w "Dzienniku Chicagoskim", i 

wykazywaliśmy, że podczas gdy Sło- 

mianami są, Polacy, Czesi, Rusini, Sło- 

wacy, Chorwaci, Słoweńcy i Ł p., — 

niepodobna za Słowian uważać Moska- 
li, którzy sg. mieszańcami i więcej 
Mongołami, aniżeli Słowianami pod 
względem swego char&kteru narodo- 

wego, usposobień, obyczajów, upodo- 
bań, zapatrywań i t. p. Proszę sobie 

kupić broszurkę p. t. "My a Wojna", 
która kosztuje 10 c., a zawiera dużo 

ciekawych wiadomości pod tym wzglę- 
dem. Można ją dostać u redaktora 
"Dziennika Cbicagoskiego" lub u p. 
Dyniewicza. 

o 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
Glasgow: Columbia z N. Y. 

Liverpool: Lake Manitoba z Mon- 
trealu, Southwark z Montrealu. 

Fiume: Pannonia z N. Y. 
Genua: Koenlgin Louise z N. Y. 

Londyn: Minnehaha z N. Y. 
Dover: Vaderland z N. Y. 
Odeszły: 
Glasgow: Pretoria do Montrealu. 
Neapol: Germania do N. Y. 
Boulogne: Fuerst Bismarck do N. Y. 

o— — 

Meczet w Londynie. 
W stolicy Anglii mahometa- 

nizm rozpowszechnił się bardzo 
w ostatnich latach, tak, że po- 
stanowiono wybudować nowy 
meczet. Szach perski, kedyw e- 

gipski i emir Afganistanu ofiaro- 
wali na tę budowę znaczniejsze 
sumy.. Meczet stanie prawie na- 

przeciwko opactwa Westminster- 

skiego, nad.' Tamizą. 

Basementowe Specyalności 
Prawdziwe Dover Rozbi- 
jaczki do jaj, 
PO..7 
Granitowe żelazne donice 
do mieszania, 5, 4 i 3 kwar- 
towe, po 18c, 15cl 
Duże wiciowe kosze 
do bielizny, po 

Czarny Je- 
dwab do Szy- 
cia, za szpul- 
kę 

Ic 
Czarne 
Sznurki do 
Trzewików, 
tuzin za 

3c 
Otwartej roboty India Linons— extra T 3 n 
pięknego gatunku— apetna warto 16c, JJ^łj 
yard po * 

Trwało-czarne Henrietta satyny "J | n najlepszego w cułym kraju 12ftc ga- I 75-y tunku 
\ 

9 do 11 r. rana. 36 calowe czysto weł- 
niane flanele i homespuns — najl. U)c 
wartości—tylko 5 yd. koetumerowl, yd I9c 

100 kawałków nowyóh materyl na sn- A p 
knie; sBitings 1 kratkowatych—dosko-/ h f* 
nalych na d/.ieclące auklenkl— yard po 

w u 

Damskie pralne suknie, zrobione z 

duck, naszyte paskami, dobre $1.26 hflf, 
wartości, po • www 

Damskie perkalowe repry — z mary* p Q _ 

narskim kołnierzem, z falbaną, do- n A (j 
bre $1.50 wartości, po www 

O 

Czysto-jedwabno na obu stronach rów- 
ne, atłasowe wstążki — Kr. 5 i 7, warte 

lOc—yard po 

275 kawałków haftowanych brzegów— 
wszystkio nowj ch wzorów— warte lOc, 
yara po 

Męzkie czarne bawełnicowe skarpetki 
bez szwu—/ dub -ltową stopą — zwykłe 
l'i%c wartości, po 

O 

Dziecięce czarne prążkowane biwełni- 
cowe pończochy, bez szwu, wielkości 5 
do 9, para po 

4c 

5c 

8c 

8c 

Uwaga! 
Zakład blacharską istniejący 

od lat dziesięciu na "South-Side" 
w Chicago, przeniesiony został 

pod nr. 615 Noble rui., róg Sloan 
ul. W zakładzie tym wyrabiać się 
będą: rynny, (gutters), kominy 
,(smoke stacks), krycie dachów i 

wykonywać się będą wszelkie ro- 

boty w zakres blacharski wcho- 

dzące, a wszystko to pod gwa- 
rancyą i po najtańszej cenie. 

Mamy niepłonną nadzieję, że 

panowie właściciele domów i w 

ogóle Szanowna Publiczność Pol-, 
ska zechce popierać swoich roda- 

ków. 

Ignacy Gizicki i spółka. 

KS. JAN BALSEWICZ 

poleca Tonik KOBOLO jako jedynie 
najskuteczniejsze lekarstwo na choro, 

by powstałe z zaziębienia, jak: katar 

żołądka, choroby płuc, nerek, zatwar- 
dzenie, brak apetytu, niestrawność; 
usuwa stanowczo wszelkie choroby po- 
wstałe z nieczystej krwi, ponieważ ta- 

kowa gruntownie odświeża i pomna- 
ża, daje swobodny umysł, chęć i siłę 
do pracy. Butelka tego lekarstwa ko- 

sztuje $1.00, .a .nabyć je można wa 

wszystkich aptekach, lub u Kobolo 
Tonie Medicine Co. 826 Milwaukee 
ave. Chicago, 111. 
CCUL CENTER, PA .-Stan. Panie J. L. Smith, 

Pańskie lekarstwo Kobolo znacznie uliyło ml n 

chorooie, ale już mi sl<} kończy. Proszą o przy- 
stanie ml jeszcze za $5-00 tego eamopo lekarstwa 
Kobolo Tonie, na co posyłam "money ord«r", 
Z uszanowaniem, J. Błatewicz, Bor 13. 

Przeprowadzili się. 
Polscy blacharze, znani pod 

firmową nazwą Gizicki i Spółka, 
w tych dniach przeprowadzili 
swój interes z Wojciechowa na 

Stanisławowo. Ulokowali się pn. 
615 Noble ulicy, róg Sloan. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokoje 1210—12—14, Schiller Bulldiaj, 
109 Randolph St., Chicago. 

_ j Central NM1. 
Telefony.-j Automatic 5202. 
Mieszkanie: 000 X. AS1ILAND ATI 

połączony z naj- 
lepszeml siłami 
amerykańskieml. 

120 £. Eandolph St. J)te Piętro, 
Telefon Main 3070. 

Wieczorem: £206 Commercial Ave- 
Telatop 8oath Chicago 148 ftlbo 8058. 

J.F. ŚMIETANKA, 
Adwokat, 

Lekarstwa 
"Kill 'Em Quictc" 
proszek na owady 
— 1 dzieMąć-cento- 
wi pudełko z dzle- 
eięć-centową dmu- 
chawką— o- 

PItcher'a | Am 
Chstorla I y Q 

ble rzeczy 
za 

Beef, I r o n & 

Wine, 50c^ Pp wlelk. po Z3u 
Lemke'go Św. 
Jańskie Krople 
btltelka ..I5c za 

8—4 wielkości kolorowe, frądzlo- /IP 
wato obrusy, w 3 różnych fasonach n hP 
w pięknych wzorach\ $1 wartości 

O 
36 calowy niebielony muszlin— 
dobrego gatunku— zwykła 7c war 
tość, yard po 5ic 
10—4 siwe bawełnicowe kołdry, z A P _ 

trwało-kolorową bortą, warto 75c / ?J (j 
para — sztuka po 

Cable Net koronkowe firan- 
ki — z piąknyra Battenherg £ f PQ 
brzegiem, rfadkie w środku, jk I njj 
reg. $2.00 wartości, para po,...**' ■ ■ w w 

Zadowolenie Gwarantowane 
— przez — 

HIRSCHA 
BIEGŁEGO OPTYKA 

ronjififtjfr. rmt 

BADANIE ÓCZ DARMO 

95c SOc 
1 wyicj za złote I wyłej r» paręd<v 

oprany. palowanych szkieł. 
— Wysokie Ceny nigdy tn niebywają — 

Przeszło 2200 Zadowolonych Pacyentów 
od Lutego. 

Jan nanzlik— 744 W. DiTision ul.— miał 
dopaeownhe okulary przez Hirscba ze- 

szłego Lutego 1 jest najzupełniej zado- 
wolony. 
Pani B. Schlopke — 151 Blackhawk 
ni.— miała dopasowane okulary przez 
Ilirscha zeszłego Lutego i jest najzupeł- 
niej zadowoloną. 

Wianek Nabożeństw 
odprawianych w ciągu roku kościelnego 

ZAWIERA: 

L Wezwanie Ducha Św. 
2. Różaniec. 
8. Litania do Najśw. M. P. 
4. Pod Twoją obrony, 
o. Kowefina do Niepokalanego 

Poczęcia Najśw. Maryi Panny. 
6. Cataś piękna jest Marya. 
7. O Ealntarls Hostia. 
8. Tantum ergo Sacramentum. 
0. Koronka do Serca Jezusowego. 

10. Litania do Serca Jezusowego. 
11. Nowenna do Dncha Świętego. 
12. Nabożeństwo do Najśw. Obli- 

pza. 
13. Litania o Najśw. Im. Jezus. 
14. Nabożeństwo do Św. Józefa 

(Triduum). 

15. Nabożeństwo do tfw. Stanisła- 
wa E. (Trlduum). 

16. Nabożeństwo Bractwa Trzeź- 
wości. 

— Uroczystość N. M. P. Gromn. 
— Te Deum. 
— Rocznica za zmarłych Braci 

Trzeźwości. 
17. Ceremoniał III Zakona Św. 

Franciszka. 
—- Modlitwy na Zgrom, miesięczne. 
— Na obłoczyny. 
— Przyjęcie do profesyl. 
— Ciebie Boże Chwalimy. 
— Błogosławieństwo Apostolskie. 
— Abaolucya Generalna. 
— Absolucya na godżlnę śmlorcl. 

Wydanie ozdobne yr drróch kolorach. Drak wyraźny. 
Oprawa z czarnogo płótna z tytułem 1 emblematem złoconym. 

GEM EGZEMPLARZA 75c. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACYI 

Dziennika Chicagoskiego, 
141.143 W. Division St„ CHICAGO, ILL. 

Ogłaszajcie się w Dzienniku CJjięagosIoffl, 

Porcelana, Towary Szklarnie 
Szklanki do konfitur—z blaezanną i n 
pokrywką, (J 
po 

■ w 

ICO sztukowe parnitnry Btolo- 
we.—Ze ślicznie d -korowanej 
karlebadskiej porcelany— re- 
gularnej $16.Ł0 wertości, 
po $12.50 
Pdrcelanowe dzbannatki do śmietanki— P „ 
piąknie dekorowane, wszystkich wiel- nr 
2ości, warte aż do 16o po 

w w 

Białe Perło- 
we Guziki — 

tuzin tylko 
za 

Ic 
Białe hafto- 

wane Pralne 
Paski, warte 
lOc—po 

5c 
Dziecięce Lawn Czepki—warte spełna | P. 

48c— w specyalną sprzedaż wyprząta-131, 
Jącą, tylko po 

1 

Damskie ringhamowe rpódnice,muszą Q ^ 
bvć wyprzątnięte w tę Środę, 
alnie po 

Chłopięce czarne satynowe koszule— ftf 

pójdą w tą Brodę, /nij 
wybór po 

I,ww 

Specyalny zapas chłopięcych dobrych 
szelek— muszą być wyprzątnięte 
w tę Środę, po 

Najlepsze męzkle szelki, Jakie kle- i (*. 
dykolwlek byłv ofiarowane za 15c— | j|j 
w tę środę tylko 

Wielki zapas chłopięcych bluzek, po- i A. 
zoatałoścl przeznaczone na wyprząt- I gf] 
nlenle, w tę frodę, wybór po 

Chłopięce madrasowe koszule.— Po* AP- 
myślcie tylko!— w tę środę specyal- 7 •! 11 
ne wyprzątanle po.... 

w 

Damska piękna prążkowana odrlłi < A. 

spodnia, koszule 1 maltkl— prztbra- I X P 
ny zapas—specyalna oferta po 

1 w 

Męzkle szewiotowe i kaezmiro- 
we Ubrania, pojedyńcze lab dwu- 
rzędowe, dobrze zrobione, wlel- ff n Q Q 
kości 86 do 42 — Od 9 do 11 i ra- 
na na 2 godziny po ^ 

Męzkle piękne worsted 1 kaszmi- 
rowe spodnie, w ładne i pożąda-i Aft 
ne efekta, 32 do 42 w pasie — $2 \ I Jl 
wartości, po *|JI.Uv 

EXTRA! EXTRA! 

Nigdy przedtem nie były towary tak tanio sprzedawane jak będą u nas 

| W Środę, dnia 23-go Sierpnia | 
Będziemy sprzedawali po 2niżonych cenach następujące towary: Rozmaite to- 

wary na suknie nowo-modnego gatunku jako to: Kaszmiry, Henrietty, Flane- 

le, Serge, Granlte, Pernela i Alpaka, llozmaite Batysty, (jinglinmy, Perkale, 
Wsypki, Pierze, Gurdyny, Obrusy na stół, Koszule spodnie i wierzchnie roz- 

maitego gatunku, Wełna, Ubrania i Obuwie dla Mężczyzn, Niewiast i Dzieci, 
i wiele innych rzeczy, których tu dla braku miejsca wymienić nie możemy. 

Przyjdźcie wszyscy jutro I przekonajcie się. —Skład otwarty o godz. 8 z rana. 

XX. MISHrKOWBKTT, 688 Str. 


