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LIST GENERAŁA OJCÓW 
ZMARTWYCHWSTAŃCÓW. 

Rzym9 d. i5go sierpnia 1905. 
Szanowni i drodzy parafianie! 

Zdaje mi się, że się nie omylę, 
jeżeli powiem, że wielu parafian i 

wiele parafianek, tak z parafii św. 

Stanisława K. jak i św. Jana Kan- 

tego, a może i innych w Chicago, 
chcieliby choć słówko usłyszeć od 

swego dawnego ks. Proboszcza 

będącego obecnie w Rzymie. Od- 

zywam się więc dq Was, Najmilsi 
Moi, z poza Oceanu, z miasta 

wiecznego, stolicy całego chrze- 

ścijaństwa. 
Dobiegają już dwa miesiące jak 

w niedzielę na ostatniem nabożeń" 
stwie w kościele Górnym św. Sta- 
nisława K. dnia 25go czerwca że- 

gnałem się z Wami na krótki czas, 

aby być obecnym w Rzymie na 

kapitule 00. Zmartwychwstań- 
ców. Wyjechałem w towarzystwie 
D. Stanisława Rogalskiego, pro- 
boszcza; dawnej mojej parafii św. 

Jana K. i O. Jana Obyrtacza, pro- 
boszcza św. Stanisława B. i M. w 

'Cragin, żegnany od wszystkich ja- 
ko najbardziej kochających swego 

Ojca dzieci. Łzy cisnęły mi się 
do oczu na widok żegnających 
mię, komitetu parafialnego i chó- 
rów obydwóch kościołów, we wi- 

gilię mojego odjazdu i bawiących 
się razem ze mną na skromnym 
bankiecie na korytarzu szkoły pa- 

rafialnej, śpiewających z całej 
piersi wiersze ułożone przez 
p. Szczęsnego Zahajkiewicza: 
"Proboszczu czy Ci nie żal 
[Na laskę zdawać się fal? 
*Wróć prędko a stworzym rym, 

Chicago milsze niż Rzym". 
"Więc choćby chciał cały świat 
[Wróć do nas, boś ojciec — brat". 

"O, opuść Wiochy co tchu, 
Stolicę swą załóż tu'\ 

Jeszcze większą pociechą i na- 

grodą nigdy nie zasłużoną były 
dla mnie towarzyszenie mi prawie 
całego komitetu parafialnego i 

wielu innych zacnych obywateli i 

Ojców duchownych wolnych od 

zajęć, w powozach na stacyę ko 

lejową i wzruszający śpiew w ta- 

kiej okoliczności: "Niech żyje 
nam, niech żyje nam!' 

Bądźcie pewni, Moi Najmilsi, 
ze tych chwil wesołych razem z 

Wami spędzonych nie zapomnę 
przez całe moje życie, czy ono bę- 
dzie krótkie, czy długie. ^, 

Na 

wspomnienie o Was,, Najmilsi 
Moi, będę błagał zawsze Pana 

Boga, aby Wam i rodzinom Wa- 
szym obficie błogosławił. Wiem, 
ze po moim wyjeździe modliliście 
się razem z dziećmi Waszemi o 

pomyślną moją podróż do Rzymu 
i o rychły mój powrot do Chica- 

go; Modłów Waszych Pan Bóg 
po części wysłuchał , bo podróż 
mieliśmy tak pomyślną i przyjem- 
ną, jakiej człowiek tylko sobie 
feyczyć może: morze było spokoj- 
ne jak zwierciadło, a na kolei że- 

laznej nie mieliśmy najmniejsze- 
go wypadku. 

Po przybyciu do Rzymu na 

trzeci dzień rozpoczęliśmy trzy- 
dniowe rekolekcye, aby wobec 
Boga i sumienia przygotować się 
na obrady w czasie kapituły. Dru- 
gi dzień kapituły przeznaczono 
na wybory nowego Generała OO. 

Zmartwychwstańców. Rozdano 
kartki OO. kapitula.rnym i, o dzi- 
wo, na moje nieszczęście czy 
szczęście zaraz przy pierwszem 
głosowaniu prawie wszystkie gło- 
sy padły na mnie. Zagrała we 

mnie krew, a serce biło jak mło- 
tem. Wahałem się chwilę, czy 
przyjąć ów ciężar na moje barki 

ł przyjąłem myśląc sobie: "Nie 
zważajmy, co się dzieje!*. Jeżeli 
Pan Bóg włoży ciężki krzyż na 

człowieka, to równocześnie da mu 

tyle łask, że go z łatwością udźwi- 

gnie, a oprócz tego liczyłem na 

dobrą wolę i modlitwy moich 

współbraci i Was Najmilsi para- 
fianie. Z woli więc OO. kapitular- 
nyćh i za sprawą Ducha św. mu- 

szę pozostać Rzymie przez 72 
miesięcy i rządzić całem Zgroma- 
dzeniem. Czy myślicie, że można 

'dobrze rządzić bez pomocy Bo- 

eej? Gorąco Was proszę o modli-* 

twę i za mną i za całe nasze Zgro- 
madzenie, a my o Was w naszych 
codziennych modlitwach, także paT 

będziemy iA ^ * 'f 

Dzień 26 lipca głęboko się za- 

pisał i w pamięci i w sercu mo- 

jem. Był to dzień poufnej rozmo- 

wy mojej z Ojcem Świętym Piu- 

sem Xtym. Gdy mię wprowadzo- 
no do Sali Ojca Świętego, czy ze 

strachu, czy z radości, nie wiem, 
padłem na kolana chcąc ucałować 
stopę Ojca Świętego, lecz Papież 
uśmiechając się zawołał łago-« 
dnym głosem po łacinie: "Noli ti- 
rnere, fili mi!'' "nie bój się mój 
synu" podając mi pierścień ryba- 
ka, który ma na palcu prawej rę- 

ki, do ucałowania. Następnie sto- 

jąc odezwał się do mnie w te sło- 

wa: "Contentus sum ex Tua elec- 

tione in Generałem Congregatio- 
nis yestrae", "raduję się z Twoje- 
go wyboru na Generała waszego 

Zgromadzenia'', a gdy Mu przer- 
wałem, że i po włosku rozumiem: 
"tanto uieglio'' powiedział i kazał 
mi usiąść na krzesełku po swojej 
lewicy, rozpytując się o pracę 
Zgromadzenia i o naszych mi- 

syach; naturalnie że najwięcej 
mówiłem Mu o Kolegium święte- 
go Stanisława K. i o naszych pa- 
rafiach w Chicago. Gdy Mu opi- 
sałem wielkość paszej parafii za- 

wołał: "Ma ąuesta non i una par- 
rocchia, ma una diocesi!'' "To 

nie jest parafia, ale dyecezya! 
"Na zapytanie Papieża ilu Ojców 
pracuje w parafii, jak Mu powie- 
działem, że tylko 10, a czasem i 

mniej, powiedział, że Ojcowie 
bardzo są obciążeni pracą i potem 
w przemówieniu do wszystkich 
OO. kapitularnych dodał: Gratias 
Vobis ago pro universis labori- 

bus quos in procuranda salute 
animarum in Missionibus exan- 

tlantis et ex corde Vobis fausta 

quaeque et prospera adprec<5r'\ 
Na pytanie Ojca Świętego, czy 

lud Wasz w Chicago jest pobożny 
i czy przystępuje często do Sa- 
kramentów świętych, odpowie- 
działem, że nie tylko jest poboż- 
ny, ale i ofiarny i w tej chwili 

wręczyłem Mu w jednym worecz- 

ku zrobionym przez Siostry 
Zmartwychwstanki, dobrowolną 
Waszą ofiarę, którąście w na- 

szych parafiach przed naszym 
odjazdem do Rzymu dla Ojca św. 
złożyli, za którą Wam w imieniu 
Jego serdecznie dziękuje. Kiedy 
wspomniałem Ojcu Św., że mi jest 
żal, iż nie jnogę w,róci€ do Chica- 
go, powiedział mi te słowa: "Ja- 
ko Generał Zgromadzenia masz 

święty obowiązek odwiedzać swo- 

ich Braci na Misyach, a więc nie 
opuściłeś Chicago na zawsze. 

Tak się skończyło nasze posłu- 
chanie u Piusa X Papieża. Tysiąc 
takich dni w życiu. Do widzenia 
się w Chicago. 

Wasz były Proboszcz 
Ks. Jan Kasprzycki C. R. 

o 

JAKICH KOBIET NIE LU- 
BIĄ MĘŻCZYŹNI., 

Przedwcześnie zmarły wybor- 
ny publicysta francusko angiel- 
ski, Max 0'jR.eil, temi słowy od- 

powiada w dowcipnych gawę- 
dach o małżeństwie na pytanie 
powyższe: 

My Mężczyzni, nie jesteśmy 
takimi głupcami, za jakich mają 
ni> niektóre kobiety. Żenimy Się 
metylko dlatego, że dana kobie- 
ta jest ładna, dobrze zbudowana, 
że umie się ubrać, śpiewa, tańczy 
lub dobrze jeździ konno. 

Nie żenimy się z kobietami; 
których podziwiamy dowcip, 
styl l>ub piękność. Przeciwnie. ! 

Unikamy ich często. Przedew- | 

szystkiem zaśl nie żenimy się z 

kobietami, które nas bawią, albo 

których talenty nas przerażają. 
Kobiety takie podobają się 

nam, bywamy u nich, robimy wie- 
le głupstw dla nich i —z niemi 
ale nie chcemy ich za żony. 

Gdyby dziewczęta, pragnące 
wyjść za mąż, wiedziały jakich 
zalet i talentów poszukują męż- 
czyźni u kobiet, które pragną 

posiąść za żony, to używałyby 
stokrkoć mniej pudru i postępo- 
wałyby zupełnie inaczej, jak po- 

postępują. 
Przedewszystkiem mężczyźni 

— mówię o mężczyznach praw- 

dziwych — nie cierpią kobiet, 
które same się im narzucają. Na*- 

wet pozór narzucania się jest dla 
kobiet szkodliwy. Świetne stroje, 
klejnoty, pudry ; perfumy bawią 
mężczyzn; nie decyduje' jednak 

q> drodze wiodące}-do ołtarza. Na 
takie wabiki złapać, dają się tylko 
mężczyźni bardzo głupi. 

Wesołość i naturalność są zale- i 

tami u kobiety, które zniewalają 
mężczyznę z charakterem do jej 
zaślubienia. 

Mężczyzna odczuwa najdrob- 
niejsze nawet, ustępstwa, czynio- 
ne mu przęz kobiety umyślnie, u- 

stępstwa te jednak nie wpływa- 
ją na spotęgowanie jego miło- 
ści. 

Mężczyzna jest szczęśliwy,gdy 
wie, że kobieta go kocha; nie 
trzeba jednak, aby kobieta mó- 

wiła mu o tem, chyba raz, kiedyś 
szeptem ledwie dosłyszalnym. 

Mężczyzna pragnie zwyciężać. 
I tu właśnie takt oraz dyploma- 
cya kobiety w grę wchodzą. Ko- 
bieta powinna zawsze tak postę- 
pować, aby mężczyzna sądził, że 

to on zwyciężył; że ukochana u- 

stąpiła mu dopiero wówczas,gdy 
uczuła się zwyciężoną. 

Obowiązkiem kobiety jest o- 

pierać się, wciąż opierać. W 
chwili największej nawet pokusy 
do powiedzenia: Taki — niech 

powtarza to długo, bardzo długo. 
A tyle jest sposobów wymówie- 
nia tego: Nie! Od mężczyzny za- 

leży zrozumienie intonacyi. Męż- 
czyzna, który pyta kobiety, jak 
ma słowa jej pojmować; jest po 
prostu idyotą. 

Że kobiety tak często mylą się 
w ocenianiu typu .kobiety uwiel- 

bianej i pożądanej przez męż- 
czyzn, pochodzi stąd, iż mężczy- 
źni rzadko bywają wobec kobiet 

szczerzy. 
Czasem przez grzecznosc, czę- 

ściej. z pobudek mniej szlache- 

tnych, mężczyzna udaje, że za- 

chwyca się postępowaniem ko- 

biety takiem, jakiem uznałby o- 

twarcie za niganne, gdyby doty- 
czało siostry jego lub żony. 

Gdyby to kobiety, wierzące w 

szczerość takich zachwytów, 
mogły słyszeć, jak mężczyzni 
■wyrażają się o nich, gdy są sa 

mit 
To też zawsze kończy się n 

tern, że kobieta, bawiąca męż- 
czyzn, wychodzi za mąż albo. za 

idyotycznego, niedoświadczonego 
młodzieniaszka, albo też za sta- 

rego niedołęgę. 
^ 

Istnieje jeszcze inny typ ko- 

biet z którymi mężczyźni unika- 

ją związku małżeńskiego, a mia- 

nowicie kobiet o charakterze.; o- 

pryskliwym, o języczku ostrym i 

dowcipie ciętym. Kobiety takie, 
obawia się mężczyzna nadewszy- 
stko. • 

Zaprasza się na obiad kobietę 
dowcipną i wymowną, aby bawi- 
}a panów, między którymi miej 

sce jej przeznaczono. Widzi się 

ją chętnie na przyjęciach i zaba- 
wach. Mężczyźni inteligentni ltt» 

bią spotykać się z nią i wieść po- 
gawędkę — nikt jednak nie pra- 

gnie jej za małżonkę, nie chce 
( 

bowiem zostać "mężem swojej 
żony". 

Wszyscy znamy nazwisko pa- 
ni de Stael — któż jednak słyszał 
kiedykolwiek o panu de Stael 

Kobiety takie zaćmiewają, j 
mężczyzn, to też mężczyźni um- | 
kają ich starannie. Co do mnie j 
osobiście, wolałbym mieć za zo- 

nę skromną, wesołą wieśniaczkę, 
o sercu poczciwem, nad taką 

panią de Stael. 
Postępowanie proste, natural- 

nie nie jest oznaką braku godno- 
ści. Nic nie czaruje bardziej męż- 
czyzny, nie nakazuje mu bardziej 
szacunku, jak godność nie narzu- 

cająca się nigdy, stanowi bowiem 

cechę charakteru pięknie zrówno- 

ważonego. 
j Mężczyzna, posiadający wszy- 

stkie cechy męskości, żeni się z 

kobietą miłą, wesołą, inteligen- 
tną, prostą, naturalną i niesamo- 

lubną. 
Kobiecie takiej gotów jest zy- 

cie oddać. 
— -o 

NI TO, NI OWO. 

Na przyszły rok zapowiedzia- 
no nie mniej, nie więcej, jak 6 

konkursów szachistów. Ponieważ 
rozeszła się wieść, że zawodowi 
szachiśici cierpią zwykle na halu- 

cynacye, niewątpliwie urządzają 
konkursy lekarze, ażeby spraw- 
dzić, ile w tej wieści jest praw- 
dy. 

* * * 

Podobno Witte 'i Komura pę- 
dzili w ostatnich dwóch tygod- 
niach życie bezczynne, takie so- 

bie, jak podczas wakacyj. Przed 
konferencyą przeczytał każdy z 

nich kilkanaście gazet amerykań- 
skich, a kiedy zeszli się, obydwaj 
wiedzieli, co jeden miał powie- 
dzieć drugiemu. Jeżeli który Na- 

pomniał, co czytał suflerował mu 

Roosevelt. 
* 

~ 

* * 

Kiedy Komura zażądał od 
Wittego 600 milionów dolarów 
za odstąpienie połowy Sachalina, 
ten mu odpowiedział: — Ależ z 

największą przyjemnością, byle- 
byś tylko za odstąpienie przeze- 
mnie drugiej połowy wyspy dał 

mi także 600 milionów. Wobec 
takiego ,,dictum" Komura zrzekł 
się kontrybucyi. Co miał robić?, 

* * * 

Kiedy Johann Hoch w Chica- 

go wyczytał z gazet, że jakiś den- 

tysta z New Yorku ożenił się 50 
razy i żadnej żony nie otruł, opu- 
śicił głowę na piersi i westchną- 
wszy, wyszeptał: — Byłem fu- 

szerem. 

* * * * 

O podróżniku Peary nie doj- 
dzie nas długo żadna wiadomość. 
Co najwyżej rozniesie się głucha 
wieść, że Peary nie dostał się do 

bieguna. ^ 
* * m 

(Rockefeller nie posłuchał ra- 

dy paryskiego dziennikarza i nie 

pospieszył z wyręczeniem Rosyi, 
płacąc za nią Japonii kontrybu- 
cyę. Obecnie ma widoki wsławie- 
nia się nie Rockefeller, lecz Car- 

negie. Niech postara się o mo- 

nopol zakładania dla Moskali 
bibliotek na Sachalinie. 

* * ♦ 

Jedna z naszych mężatek zapy- ; 

tuje się, co ma -uczynić, ażeby 
odzyskać miłość męża. Radzimy 
jej wyjechać na czas dłuższy na 

letnie mieszkanie. Niech przez 
ten czas pan małżonek stołuje się 
w naszych restauracyach. 

* * ♦ 

Czemu właściwie skarżą się 
w^zyscyj na alkohol? PrzeciezJ 
spirytus jest substancyą bardzo 

niewinną, dopóki jej się nie uży- 
wa do picia. 

* * * 

Prezydent Baer zapowiada, ie 

niema obawy, ażeby miał wybu- 
chnąć strajk w dystrykcie twar- 

dego węgla. Prawdopodobnie wy- 

myślił pan Baer inny sposób na 

podniesienie cen węgla. 
* 

Prorok Dowie udaje, że się 
gniewa na angielskie gazety. 
Przecież one robią mu jak naj- 
większą reklamę. Kozłowską 
Kamiński i Hodur schodzą obec- 

nie na psy, ponieważ poważniej- 
sze polskie gazety przestały o 

nich piisać. 
* 

Dotychczas Milwaukee szczy- 

ciło się tylko swojem piwem. O- 

becnie robią miastu reklamę pa- 

nowie Bigelow i Allis. O łapow- 
nictwie aldermanów i superwizo- 
rów nikt nie wspomina, ponieważ 
w innych miastach dzieje się to 

samo. 
o 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
Yokohama: Empress of Japan z 

Yancouver. 

Kopenhaga: United States z New 

Yorku. 
Oueenstown: Noorland z Filadelfii. 

Odeszły: 
New York: Teutonlc z Queenstown, 

Sicllla z Neapolu. 
Bremen: Kalser Wilhelm II do 

New Yorku. 
o 

OGŁOSZENIE. 

Niniej:-zem zawiadamiam sza- 

nowną publiczność Polską iż dzi- 

siaj t. j. dnia 31 bm. otwieram 
na Trójcowie pn. 574 Noble ul. 

blizko Division ul. pierwszej kla- 

sy grosernię. Towar będę utrzy- 
mywał jak najlepszy a ceny przy- 
stępne. 

O łaskawe poparcie szanow- 

nych Pań upraszam. 
Z szacunkiem 

Józef Floeter. 
o 

Nasze sługi, 
— Czy Jesteś zadowolona ze swojej 

dzisiejszej pani? 
— Gdzież tam! To osoba bez wy- 

chorawania. Wchodzi do- kuchni b*s 

zapukania we drzwi! 

WRZESIEŃ 
Z biura * meteorologicznego. 
Nadesłano nam z powyższego 

)iura szczegółowe sprawozdauie 
jz ostatnich 34 lat dotyczące po- 
gody w miesiącu wrześniu. 

Temperatura. 
Przeciętna temperatura wyno- 

sić będzie 64 stopni. W roku 1881 

wrzesień miał najcieplejsze czasy 
przeciętnie 70 stopni; a w roku 
1890 ten sam miesiąc spadł bar- 

dzo nizko, bo przeciętna tempe- j 
ratura wynosiła 60 stopni. W ro- i 

ku 1899, dzień 5go września za- 

notował się pamięciach miesz- 
kańców miasta gorączką wyno- 

szącą 98 stopni, a najzimniejszy 
był dzień 30 września w tym sa- 

mym roku. Najprędszy przymro- 
zek nastał 18go września, 1877 

roku. Przymrozek przychodzi 
przeciętnie 15go paźdiernika, a 

ostatni 18go kwietnia. Jednak w 

roku 1884 nadszedł jeszcze 29go 
maja. 

Deszcz. 

Przeciętny deszcz wynosił w 

tym miesiącu 2.94 cala. 

Pogoda. 
Przeciętna liczba dni pogodnych' 

— 12; cęęściowo pochmurnych— 
11; chmurnych — 7. 

Wiatr. 
Wiatr we wreśniu wiał prze- 

ważnie ze strony południowo-za- 
chodniej. 

og i 

^^Pr^ećjętna chyżość wiatru —* 

15 mil na godzinę. 
Największa chyżość wiatru 

wynosiła 60 mil na godzinę ze 

strony w^chodnio-południowej, 
dnia 29 września 1903 roku. 

E. B. Garriot, 
V.- Weather Bureau. 

Chicago, 111., 30 września, 1905. 
—o 

.N|a> jednym z teatrów w Euro- 

pie potrzebowano do jakiejś sztu- 

ki niedźwiedzia. Młody chłopak 
pizyjął tę rolę na siebie i zaraz 

go też obszyto w skórę niedźwie- 

dzią. Gdy wyszedł na scenę, w kil- 
ka minut d/ały się widzieć błyska- 
wice, a następnie grzmoty i pioru- 
ny. Chłopak nie przygotowany do 

takiej kanonady, do tego stopnia 
stracił przytomność że wspiąwszy 
się na tylne łapy, przednią się 
przeżegnał i drapnął za kulisy. 

DR. F. H. BOOTH, 
281 W. KORTH ATEN CE, 

T«l«fon Monroe 005. 
Oodrinr otaowt: rano do godilny 0:80, po 

południu od 12—115—7. 

JL 

J. F. ŚMIETANKA, 
Adwokat, 

połączony z nnj- 
lepszemi siłami 
amarykańaklemi. 

120 E. Randolph St. !łte Piętro, 
Talefon Main 8870. 

Wieczorem: 9206 Commercial Ave 
Talefon Sonth Chicago 148 albo S088. J 

MłUiflUim ami* PilHiut &tbu£. •—— 

PIĄTEK 
TANIOŚCI NIE BYŁY NIGDY LICZNIEJSZE. 

TANIOŚCI NIE BYŁY NIGDY LEPSZE. 

I2k 
lOc 
Ic 
Be 
35c 
I9c 
38c 
98c 

39c 

Za yard Materyl na Bą- 
knie w Retztkach, kolo- 
rowej I czarnej, 50c war- 

tości, 1000 yd. w zapasie. 

Za yard pięknej Tartan 
materyl w kratki, na dzie- 
cięce szkolne sukienki — 

wartości 19c. 

Za yard Koronek I Wsta- 
wek — wartych ipełoa 
Sc yard. 

Za parą dziecięcych czarnych 
koronkowych Pończoch bez 
B7.wu, z Hale wykończeniem, 
wartych lfic. 

Za męzkle piękne Dal- 
brlgęan Koszule i ga- 
ci* — regularnej 60c war- 
tości. 

Za damskie bluzki 
lekko, zbrudzone w 

różnolitym zapasie. 

Za damskie batystowe 
kaftaniki poranne — w 

Jasnych i ciemnych 
kolorach. 

Za parę dziewczęcych lob 
dziecięcych dongola sznu- 

rowanych Trzewików— na 

wskroś mocnych — wszy- 
stkich wielkości. 

Za narę męzkich i dom o- 

wych śllpr6w.c*«rnvch lub 
brunatnych, wielkości 0 do 
11 — wartych 50c. 

$1^ 
Za wybór z dziew- 
częcych spacero- 
wych Suklon—war- 
tych ai do $5.00. 

lOc 
Sc 

Za 25c Spluwaczki, w 

oszklonych ubarwie- 
niach,póki zap.starczy 

Za parę pięknie udeko- 
rowanych Filiżanek l 
podstawek. 

Za 8-4 Obrusy — z frę- 
dzlami na około, w 8 
różnych wzorach — 76c 
gatunku. 

9 do 11 rano—88 cal. czysto 
w-łfi. mUniąca Mą mat. oa 
ubrania, warta 60c, tylko 5 
yd. jednej kostumerce, yd... I5c 
8:80 do 10 rano—Dobra #| 
graba nleblelona Sha- 
ker flanela, yard po... 

200 Kawałków Raohlnff'u, 
białego 1 kol., wartotfcf 
ppełna lOc, tylko po.^..„^. 

3ic 

Damski* piękne czarna 
lisia Pończochy bez 
szwu, regularnej 23o 
wartości, para po 

Dumski* prafckowane ko- 
szule 1 majtki specyalna 
oferta na ton Piątek, 
PO 

Papier na police — wszystkich 
odcieni — snecyalnie w ten 

Piątek — 20 yardów 
za 

Damskie staniki na gorsety 
— róźnollty zapa« przezna- 
czony na wyprzątnieoi* w 
Piątek po 

Chłopięce szkolne Trze- 
wiki, satin cielęce, sznu- 

rowane, z extra grubeml 
podeszwami, na wakrol 
skórzane, po 

Damskie pralne Suknie — 

covert lub w Polka kropki 
— w Piątek tylko 
po 

Sc 
I2ŹC 
I8c 
5c 

lOc 

W8zelki<>20 rodzaju o» 

dzlei damska, w zbloro- A g A(| 
wym zapasie,wartości ni V I 

S7.50, wybór w Dsp't. I —— 

ikryć Damskich, po W I 

kne azklanne Naczynie * a 

pf6d k~ ,pecy,lal* na I 11 O 

5łc 
5k 

Pięknie puskowitT Swlif 
flrankowy — 40 cali szeroki 
— lOc wartości — 

yard po 

86 calowy pruby niebielonr 
mnezlln— dobrej 7o wartości 
— tylko 10 yardów jednej ko- 
Btumerce— yard po.... 

IO 

Szkolne potrzeby u nas najlepiej można kupić 
Tr/onki do piór — 

z piórami — asor- 
towana w ko- I 
loracb — po... | U 

Sanford'a najlep- 
azy atramant — 

5e butelka f) p 
ca Zu 

Piąkon Piórniki — 

z Kamskc/iani 1 
kluczykiem — 

po O u 
100 kartowe poli- 
niowali# tablety o- 

łfiwkowe— 8x8 cali 
—Co gatunku Am 
po O u 

6x9 calowe tablicz- 
ki _ oprawiane w 
fllc — 10 war- Up 
toścl po O U 
Zeszyty do wypra- 
cować — dobry pa- 
pier — 6c Riitun- 

liz 2%c 

Dziewczęce karne- 
towa torby szkolne 
— i t.odwójm kie- 
szenią, 2 rzemien- 
nymi piskHrol — 

Ef?.250 
Dlxon's Ołów- a a 

ki, wart* 6c po Z u 

RZETELNE OROSERYE — LIKIERY. 

■ A Za 8 Pacz- Rodzynek bez pestek. 
IIP ^ *l" wybor> Japońak. rylu. 

I VU Za 4 ft. Jącr.mlenneJ Kaszy. 

19c .z'"Vor«?JpS,.J1'd!;b"<OWIth lu6 

I3c fliwe'knty w,boraycl1 Boby 

62c Za^lS fantów mielonego 

8 Kw. Fairbanks Scourfog mydła 
8 ft. najl. łojowe. kraj. mydła ta. 

2(4 ft. świętych imbier. ciastek.. 
2 Paczki Farlor zapałek 
za..) 

Specyalna Jara Kawa, 
fant u 
Jara 1 Mocha kawa — 

faut za 

Prawdz. Guck*n- 
heimer czysta 2J- 
tuiówkR,m| OK 
4 let. giLdliOw 

160 tn*!n6w KaliforniJaklŁfco Portwl- 
na—bardzo wybornego gatunku — re- 
ralarna cena jeat 86c t ape- t Qn 
cyalnie butelka U...<..N I Oli 

Tonie BittOM — 

(Dra. Hawt&orne, s 

b,dci...64c 


