
Sejm 33-ci Zjedn. Pol. Rz. Kat. 
(Od naszego specyalnegro korespondenta.) 

(Dokończenie ze stronicy 5tej). 

St. Woźniak, 85, 

Jakób Tyrakowski, 4J, 
W. Menkicki, 63, 

NA STAN INDIANA: 

Jan Wesołowski. 
NA STAN PENNSYLVANIA: 
Sobolewski, 104, 

Jan Jankowski, 48, 

Jćzef Kłosowski, 73, 
D. Opaczewski, 33, 
M. Grzebicki, 64, 

na stan massac 

P. Starzyk, 
NA STAN CONNECTICUT; 

Ignacy Midura, 
NA STAN MISSOURI: 

Stan. Jakóbowski. 
KOMITET PRAWNICZY: 

Walenty Skoczylas, 167, 
A. Pionkowski, 169. 

Wład. Pietras, 143, 

Józef Beliński, 190, 

B. Gałecki, 129. 

P. Darlak. 87. 

Z powodu, iż żaden z kandyda- 
tów na prezesa, sekretarza i ka- 

syera nie otrzymał większości 
wszystkich głosów, jakie padły 
na dany urząd. według konstytu- 
cyi musi się znów odbyć głosowa- 
nie. 

Kandydat, który otrzymał naj- 

mniejszą liczbę głosów odpada. 
Z powodu, iż kandydaci na dy- 

rektorów z miasta Chicago. La- 

chajczyk i Singer otrzymali rów- 

ną liczbę głosów (p oTS), więc ci 

że umieszczeni są na balocie. 

Schrojda ustępuje ze swej kan- 

dydatury i zrzeka się na korzyść 
Rostenkowskiego. lecz zrzeczenie 

to uznane jest jako nielegalne. 

Schrojda nie kandyduje ponow- 
nie. 

Pełka usiłuje zrzec się na ko- 

rzyść Konopy, lecz i tego zrze- 

. nia się izba nic uznaje. 
Pełka coi* rezygnację. 
Wróblewski ustępuje ze swej 

kandydatury na sekretarza. Kan- 

dydaci Ma drugim balocie. 
Na prezesa: 

Feliks Górski. 

Piotr Rostenkowski. 

Z kandydatów na sekretarza 

generalnego na balocie zostali: 
Chamski. 

Dumanowski, 

Konopa, 
Petta. 

Z kandydatów na kasy era na 

balocie zostali: 
Zamorski, 
Sadowski. 

Kowalewski. 

Polecono komitetowi prasy 

zająć się natychmiast wydruko- 
waniem drugiego balotu. 

Del. Kowalski i inni ostro 

krytykują agitacye na korzyść 
różnych kandydatów, zawzięcie 
uprawianą na sali. 
Kowalski stawia wniosek, aby 

niepoprawnych ukarać: jeżeli 
kandydat, odebrać mu kandyda- 
turę, a jeżeli delegat, odebrać mu 
mandat. 

Izba oklaskuje. 
Del. Każmierczak z Buffalo in- 

terpeluje Jana Balbierza, którego 
nazwisko umieszczono na balo- 

cie jako kandydata na członka 

wydziału wsparć w kalectwie, a 

tymczasem nie jest ani delega- 

tem, ani też obecnym na Sejmie, 
a wyrzucono prawnego kandyda- 
ta. Fr. Turskiego. 
Uchwalono sprawę załatwić. . 

Del. Czekała wnosi poprawko 
do konstytucvi, abv na przyszłość j » « 

odbywały się przed ścisłymi wy- 
borami, które będą ostatecznymi 
prawybory (primaries), w celu 

uniknięcia nieporządków i opóź- 
nienia. jakie zachodzą z obecny 
mi wyborami. Izba przyjmuje 
wniosek. 

s.'Michalski znów przemawia 

, rzeciw szalonej agitacyi na sal'. 

Agitatorzy uspakajają się. albo 

się wynoszą do przedsionka. 
Del. Andrzejewski porusz i 

sprawę uczczenia pamięci załozy- 
e?da Zjednoczenia, X. Wincente- 
go Barzynskiego. przez umiesz- 
czenie portretu w Domu Zjedno- 
czenia. 
• Sekretarz Dumanowski zwra- 

ca uwagę na to, że X. J. Rad'ie- 

jewski był także jednym z zało- 

życieli, a więc powinien być także 

uczczony. 

X. Wojtalewicz zaznacza, iż 

X. Geryk był pomocnikiem X. 

I Barzyńskieg·». a V Radziejowski 

później się do nich przyłączył. | 
l chwalono, ażeby pamięć wszy 

stkjch trzech uczczono przez 

nueszczeuie tablicy ^). 

w Domu Zjednoczenia lub w ja- 
kikolwiek inny godny sposób, co 
pozostawiopo do załatwienia przy 
szłemu zarządowi. 

Del. Barć wnosi, aby organ Zje- 
dnoczenia „Xaród Polski" wyda- 
wano w rędzaju angielskiego „ma- 
gazine" o stronicach 10 na lep- 
szym papierze z ilustracyami. O- 
płata dotychczosowa, 5 centów 
miesięcznie od członka, ma na to 

wystarczyć. 
Po krótkiej dyskusyi wniosek 

ten przechodzi 7. popraw-, aby 
nie umieszczano w organie ogło- 
szeń szarlatańsko-medyćznych. 

l"chwalono, aby członkowie ko- 
mitetu liczenia głosów ott^ma- 
li po SIO. 

Marszałek oznajmia pauzę, do- 

póki baloty do ponownego głoso- 
wania nic będą gotowe. 
Wkrótce potem komitet wcho- 

dzi na salę z gotowymi balotami. 
Już jest wszystko gotowe do gło- 
sowania, gdy okazuje się, źe na 

balocie nie umieszczono nazwiska 

lana S. Konopy, jako kandydata 
na sekretarza generalnego. 
Wzburzenie powstaje na sali. Z 

oburzeniem przemawiają dcl. Wró 
blewski i inni. Winią, to sekreta- 

rza, to komitet prasy. Sekretarz 

tłomaczy się, że z drukowaniem 
nie miał nic do czynienia. 
X. Wojtalewicz wnosi, aby na 

balocie umieszczono kandydatów 
według liczby głosów otrzyma- 
nych. tj. najprzód ma być umie- 

szczony ten, który otrzymał naj- 
większa liczbę głosów itd. 

Wniosek przechodzi. Polecono 

balot unieważnić i drugi wydru- 
kować. 

Odroczono się do godz. 1?S»0. 

SESYA POPOŁUDNIOWA. 

Sesyę popołudniową otworzo- 

no o godz. 1:10. 

Baloty już gotowe — tym ra- 

zem bez błędów. Przystąpiono 
natychmiast do głosowania, które 
trwa do godz. 3ciej, poczem ko- 

mitet udaje się do specyalnego 
pokoju w celu zliczenia głosów. 

Sekretarz odczytuje protokóły 
ostatnie. 

Xa wniosek X. Wojtalewicza 
uchwalono, aby wypuszczono 
wzmiankę w protokóle o oiiarzc 
dcl. Walkowiaka w sumie $100 na 

powodzian w Galicyi. Okazuje 

się, że inni delegaci także, jak X. 

Wojtalewicz i inni ofiarowali 

różne sumy na ten sam cel. Spis 
ofiarodawców ma być osobno o- 

głoszony. 
Rozporządzono, aby protokół 

był w organie drukowany. Były 
sekr. Budzbau oznajmia, że nic 

niema do dodania do swego ra- 

portu, wyjaśnia tylko kilka szcze- 

gółów. Xie wiadomo, dla czego 

wogóle wystąpił na estradę i za- 

brał głos. 
('dv już ustąpił, jeden z delega- 

tów pyta się, ile zarząd główny 
kosztuje Zjedli. 
Budzban odpowiada ogólniko- 

wo, że eksperci, którzy badali 

książki Zjednoczenia, oświadczy- 
li. że Zjedn. na zarząd główny 
wydaje mniej stosunkowo, niż 

jakakolwiek inna organizacya w 

Ameryce. 
Delegaci odzywają się, że dele- 

gat może odnośne informacyc 
znaleść w raportach urzędników. 

Del. Barć podnosi sprawę Tów. 
św. Jana Gwalberta z Chicago, 
już trzykrotnie podnaszaną i za- 

łatwioną na sejmie.. To w. to by- 
ło suspendowane za to przez Za- 

rząd. iż zalega z podatkami od G 

sięcy. Mandatu delegata tegoi· 
To w. Sejm nie uznał. 
Barć wnosi, aby uchwałę po- 

przednio przyjętą zniesiono i u- 

chwalono. aby tak urzędnicy jak 
i członkowie tegoż towarzystwa 

byli odsuspendowani, jeżeli to- 

warzystwo uiści się ze swych za- 

ległości. a członkowie i urzędnicy 

poddadzą się cgzaminacyi lekar- 

skiej. Wniosek ten po krótkiej 
dyskusyi przyjęto. 

X. Bona wnosi, a kilku innych 
delegatów popiera, aby wyzna- 
czono zapomogi wyższym zakła- 

dom katolickim. Inni delegaci 
proponują, aby nie pominięto sie- 
rocińce. Izba wnioski odrzuca. 

SPRAWOZDANIE Z DRUGIE- 

GO GŁOSOWANIA. 

Komitet składa sprawozdanie 
z drugiego głosowania. 

Rzcultat brzmi jak następuje : 

Xa prezesa: j 
Górski, 159. 
Kostenkowski, 177. 

Xa sekretarza : ' · 

.· . y *» *· A. jr·. ·/ 

L hamaki 10O. 

Dumnowski 60. 

Konopa 120. 
" 

Pełka 49. 
Xa kasycra: 
Kowalewski 75· 
Sadowski 96. 
Zamorski 164. 

Na dyrektora: 
Singer 109. 

Lachajczak 220. 
Rostenkowski jest wybrany 

prezesem, otrzymał bowiem wię- 
kszość głosów, danych na preze- 
sa. 

" 

Na sekretarza i skarbnika od- 

być sic musi ponowne głosowa- j 
: . 

· 
·. . 

tue. 

Pełka i Sadowski odpadają. 
Lachajczak wybrany dyrekto- 

rem siódmym, co kompletuje li- 

czbę dyrektorów. 
W drugiem głosowaniu padło 

ogółem 340 głosów. 
Następuje pauza na godzinę, 

w ciągu której komitet przygoto- 
wuje trzeci balot. 

Tyjnczasem szalona agitacya 

trwa 11a sali. 

Delegaci niecierpliwią się. Nie- 

którzy odjeżdżają. W iększość je- 
dnakowoż czeka, chociaż pragną, 

aby już było po wszystkiem. 
Szanse Konopy i Zamorskiego 

zdają sic być najlepsze. 
Konopę popierają podobno 

wszyscy byli kandydaci, którzy 

ustąpili albo poodpadali. 
Komitet wreszcie wraca z ba- 

lotami. 

Gdy już wszystko było gotowe 
do głosowania, Chamski, kandy- 
dat na sekretarza oświadcza, ze 

ustępuje. W yjaśnia, że czyni to 

nie dlatego, że się uważa mniej 
kompetentnym niż inni kandyda- 
ci, lecz dlatego, ażeby przyśpie- 
szyć ukończenie głosowania i za- 

pobiedz dalszemu zwlekaniu. 

Powstaje burza na sali. Z jed- 
nej strony zwolennicy jego woła- 

ją, iż nic przyjmują rezygnacyi. 
z drugiej strony inni wołają :„To 

i polityka !" „Ogłasza się !" „Za 
! późno!" ,,Baloty już gotowe!" 

Kiku zwolenników Chamskie- 

go przystępuje do sceny 'i ciągną 
go za ubranie; „Zejdź! Nie rób 

głupstwa !" 
Chamski oświadcza, iż z po- 

wodu. że izba nie chce przyjąć je- 
go rezygnacyi, rezygnacyc swą 

cofa. 

Izba przystępuje do glosowa- 
nia. 

Rezultat tego glosowania był 
następujący: 
Na sekretarza generalnego: 
Jan Konopa 141. 
F. Chamski 55. 

"· 
'J. Dumanowski 29. 

Na skarbnika: 

Leon Zamorski 156. 
Jan Sadowski 67. 
T. Konopa jest wybrany sekre- 

tarzem, a L. Zamorski skarbni- 

kiem. gdyż otrzymali większość 
głosów. 

Delegaci odetchnęli z ulgą. 
Szczęśliwych darzą burzą okla- 

sków. 

Izba uchwala podziękowanie 
komitetowi wyborczemu za jego 
długą i rzetelną pracę. 

Marszałek wzywa nowo obra- 

nych urzędników, dyrektorów i 

' członków różnych komitetów na 

1 estradę. 
Nowoobranv kapelan Zjedn. X. 

Franciszek Wojtalewicz wygła- 
sza przemowę, w której przypo- 
mina nowoobranv m jakie ich o- 

bowiązki czekają i zachęca ich do 

pracy gorliwej, aby praca ta wy- 
szła na korzyść organizacyi, a im 

przyniosła uznanie. 
Wśród uroczystego nastroju, 

podczas gdy wszyscy delegaci i 

publiczność cała stoi, nowoobrani 

składają przysięgę, powtarzając 

I słowa tejże za X. kapelanem. 
Jedna z delegatek wręcza bu- 

kiet kwiatów nowoobranej wice- 

! prezesce dla spraw kobiecych, 
Maryi Osuch. 

Były prezes Adamkiewicz wy 
- ] 

I stępuje na estradę i w mowie w! 

j której przebija ta rzewny, wyra- 
ża nowemu zarządowi swą dobrą 
wole i uznanie. Oświadcza, iż na- 

dal będzie sługą organizacyi. cho- 
! ciaż będzie tylko szeregowcem. 

Dziękuje X. kapelanowi za po- 

moc i rady, jakich mu udzielał 

podczas urzędowania. Składa po- 
dziękowanie Najprzew. X. Bisku- 

powi Rhodemu, honorowemu ka- 

pelanowi Zjednoczenia P. R. K. 
Na końcu ze wzruszeniem i 

łzami w oczach przeprasza tych. 

których obraził, a przebacza tym. 
którzy nic przebierali w środkach 

opozycyjnych i przebacza pismu, 
które pomieściło karykaturę, - 

-liesipj 4^3 go w niegodny spo- 
sób. y 

zba iVszcwdiHrm oklasków 
* 

i na wniosek jednego z delega- 
tów, wyraża przez powstanie sta- 
remu zarządowi podziękowanie i 

uznanie za jego pracę. < 

Nowy prezes Rostenkowski od 

powiada sympatycznie na słowa 
byłego prezesa Adamkiewicza. 

Dziękuje delegatom za rzadki [ 
i wysoki zaszczyt, jaki go spot-i 
kał. Jako kierownik naszej naj- 
większej organizacvi katolickiej, 
będzie stał na straży katolicyzmu, 
będzie pracował dla jej dobra 

szczerze i gorliwie, będzie bronił 

narodowości polskiej i strzegł 
ideałów narodowych. W e wszyst- 
kich ważnych sprawach nie o- 

mieszka zasięgać rad naszego do- 

radcy duchownego, Wici. X. ka- 

pelana. Oddaje cześć naszemu je- 

dynemu Księciowi Kościoła. któ- 

rego uznaje za najwyższą głowę 
duchowną naszej organizacvi. 

Nic należ}' do żadnych frnkcyi. 
ani defraudacyi. nie bodzie sprzy- 

jał. Kto mu zarzucał, że należy 
do stronnictw, fałsz rozgłaszał. 
Starać się będzie usilnie, ażeby 
wszystkim -tuła się sprawiedli- 
wość. To będzie jego główną za- 

sada. aby nikomu ,nic była wy- 

rządzona krzywda, a z drugiej 
strony aby wszystkim była spra- 
wiedliwość wymierzona. 

Jeszcze raz wszystkim dzięku- 

je 

Kończąc, oświadcza, że nic ży- 

wi do nikogo zlej woli i na znak 

zgody i życzliwości podaje byłe- 

miL. prezesowi Adamkiewiczowi 

rękę. 
; Mowa ta wygłoszona z zapa- 

leni. wywarła na Izbie bardzo 

sympatyczne wrażenie. gdy 
nowy prezes podał byłemu rękę 
rozentuzyazmowała się. darząc 

go brawami i okrzykami: „Niech 
żyje nowy prezes !" 

Marszałek Dankowski gratulu- 
je Izbie pomyślnego zakończenia 
obrad i wyraża ufność, iż serde- 

czność i dobra wola zapanują po 
obradach sejmowych. 

' 

Winszuje 
im za okazaną cierpliwość i wy- 

trwałość. iż dotrzymali stanowis- 
ka du samego końca. 

Xowoobrany dyrektor Przyby- 
li ski wnosi, ażeby Sejm XXXIII 

odroczono. 

Tzba wniosek uchwala, poczem 

delegaci powstają i najprzód od- 

śpiewują hymn narodowy ..Boże 
coś Polskę", a następnie X. kape- 
lan odmawia modlitwę, kończąc 
o godz. 8-mcj Sejm XXXIII. 

Delegaci mieszkający, w Chi- 

cago lub dalej na południu i na 

wschodzie, wyjechali specyalnym 
pociągiem kolei „Chicago and 

Northwestern" o godz. 0:4.") 

wieczorem. 

OOO 

Maszynista litewski. .Tózef ftalenis 

.>13 E. lD-ty place, został w sobotę 

zgnieciony pomiędzy dwoma wago- 

nami towarowymi w remizach ko'ei 

„Illinois Central" w miejscowości 

Burnside. Zmarł ou w tulu 

„Merc-y". 

» 

g Notatkijeportera j 
Krwawa tragedya rozegrała się w 

sobotę wieczorem w mieszkaniu pani 

Ludwiki Grzegorz, pnr. 1531 Tell 

place: 40-toletni Stanisla^· Ostrowski, 

z zawodu szewc, wypuszczony zeszłej 

środy z domu poprawy po spędzeniu 
tam sześciu miesięcy, strzelił dwukro- 

tnie do swej rozwiedzionej żony, An- 

toniny Ostrowsklej-Gaj-k, a potem 

przyłożył rewolwer do własnych ust i 

jednym strzałem zadał sobie śmiertel- 

ną ranę. W kilka minut po przewie- 

zieniu gu do szpitale polskiego, O- 

strowski wyzionął ducha. Kobietę za- 

I brano do szpitala powiatowego, gdzie 

I lekarze stwierdzili dwie groźne rany, 

na głowie i w piersią'h ; stan jej u- 

ważają lekarze za beznadziejny. 

Antonina Ostrowska-Gejek liczy lat 

I 29; mieszkała ona pnr. 925 N. Robey 

! ul. z drugim mężem. Józefem Gajek, 

i który stołował się u Ostrowskich gdy 
i cl mieszkali w Milwaukee. Z powodu 

umizgania się „borciarza" do jego żo- 

ny, Ostrowski przeprowadził się do 

Chicago, lecz Gajek przyjechał za ni- i 

mi 1 tak dalece usidlił Ostroweką. że 

ta postarała się *o rozwód i wzięła ze 

stołownikiem ślub na ..korcie". 

| Badania policyjne wykazuję, że Ga- 

jek dawno powinien siedzieć wc wię- 
< 

zieniu. 

O « O 

Wifksza liczba chicagoskich delega- 

tów na Sejm XXXIII Zjeduoczenia po- 

wróciła z Milwaukee w sobotę wieczo- 

rem. Niektórzy przyjechali wczoraj, a 

reszta wróci dzisiaj. 
i Pociąg wczorajszy, mający stanąć 
' w Chicago o godz. sp/'nil się o 

! trzy kwadranse, bo niedaleko Zion 

! City najechał na trzy krowy i po· 

j ciął je na drobne kawałk'. Na tym po- 
i ciągu jechało około 20 delegatów, 

oraz 

p. Antoni A .Kowalski 
- małżonkę. 

Tadeusz Chrzanowski, który przez 7 

lat prowadził aptekę przy Diversey 

ave. i Lawndałe ave., wyprowadził się 

w sobotę w nieznane strojy . 

Na Jackowie są teraz tylko trzy ap 

teki (Bartkowskiego, Ligmana J 

Schwaby) , a na Wacławowie jedna 

(Bartkowskiego), niedaw.:o otworzo- 

na. » 
" 

c o 

Onegdaj spłoszyły się konie ciągną 

cj wóz z odpadkami i byłyby wpadły 

na krzyżówce Blue Island ave. i Pauli 

na ul. na automobil z siedmiu pasaż.e 

rami, ,7dyby nie szybki ratunek trzet b 

strażaków, którzy zdołali skręcić ko 

nie na chodnik. Nikt nie został skale 

czony. 

O O O 

W szynku Harry'ego Nattenbur-g a, 

1200 W. Huron ul., pokłóci się Anto 

ni Kozłowski, 6100 N. May ul., z jar 

kimś nieznajomym człowiekiem, c 

krórego przypadkowo się potknął, 
rezultacie Kozłowski został postrze- 

lony w szyję i ciężko pokaleczony. 

S-. 
Katar Nosa , 

i Zą5>ęb,en,e 
. 1 , · 

r 
25eiw w apłeltarh ' 

\Vfeha3pwto ujycia po polsku1 
napisane w paczce 

J^żcii ni* roożccie ilosfnć u siptekar/.a. 
d'. F· Art. Ri< hter & Co., 4-H» Woshinton St. 

New York City. ,. 

Damska Odzież 
Damska odzież. Jarne ! ciemne 7. 

Kimono rękawami fartuchy dla 

dz'eci, wiol. 4 do 12 lat, 25e *at. 

Tka .12Xc 
Flaneltouo koszule, róż. i 

nieb. paski albo białe, (Wc 

r°'k 47c 
Grube flaneletowe nocne koszule, 
róż i nieb pa*ki, cokol. zbrudzone, 

warte 5Cc, \ 

Suknie domowe, jasne i ciemne 

color., ugar. ślicz. wypustkami, 
— 

dosk. pasujące, ; 
SI Ratunek, za / / C- 

Spodni» 

«-"« 
męskie 

„(tury. cailuM» 

doskonale, «siy. 

*191.. #« «V.· 
jutro 

55C para... · v 

Spodni® °^®^' 

Vowule ^ 
il» dzieci. *** 

viei . p0 

15c, ju- 47 tro © · · ' v 

Pralna materya. 

7 tysiące jardów 

lnej materyi, 
resztki gingamu. 

Shirting, Suiting 

batystu, Lawn, 

itd., lóc c3/ 
gat., jar /4t 

Pralna niaterya. 

Augiel. Suiting, 

śliczne paski i 

kratki, długości 

do 15 jardowe, 
do bluzek, Roin- 

pers. itd., dla 

chłopców, specy- 

alnie 

jard ... 074L 

Flanela. 

Gruba Tourist 

flanela, duży wy 

bór pask. i krat- 

ki wzorów, jas- 
ne i ciemne kol. 

Klaneleta. 

Piękna flaneleta 

do sukien i kinio 

nów, nowe wzo- 

ry, 10c s i/ 
gar 0/2 C 

Mat. ia podsze- 
wki. 

2500 jard. resz- 

tek Percaliue 

mat. na podsze- 
wki, biała, czar- 

na i kolorowa, 
zwykle za 15c, 

rwró&c 

Rękawiczki. 

1 guzik. Lisie 

damskie rękawi- 
czki, jedw. wy- 
kończenia, Mous- 

quetaire fason, 

białe, i czarne. 

« gat.. -J0 
spcc. po ZVL 

>»· /i· *« C'" ,7v"o»t*'v 

Trzewiki za \ 
Zakupiliśmy oaty pozos- 

tałv 
: 

zapas fabrykanta 

4000 Tratle— 
nifirk dame, trzewi 

ków Julia Marlowe 

. P. Reed, Walk- 

Ovtr i Selz Royal 
lłlue. wszy. a*óry, 
wazy. fasony* nie 

każda wlelk. wiel. 

3 do 8, p*ra 87C 

'J01>0 par męs- 
kich trzewików, z 
Box Calf, Gunme- 
tal Calf 1 Elekin< x 

fordy, wszy. wiel- 

kości, najutro8*c 

30U0 par napi- 
nanych trzewików 
dla d z i owcząl 1 

dziei i, 7. ttunmetal 

Calf,'Patent C olt i 

ceglastej s k ó ry, 

wszy. wiel. w każ- 

dym fasouie, spc- 

cvalnie p<> H * c 

Wy sok. .lockey 
Buciki dla dziew- 

ez:it, z G un met al 

Calf i pulchnej Vi- 
ci id skóry, krót- 
kie wi'.v, wielkoś- 
ci 6 do il, i'. 87 c 

OOO par Kirt 
Julietek dla dam, 
frontowe i boczne 

kliny, Princes» i z 

kapkanii, równe po 
des/.wy, z gumuwc- 
mi korkami, wiel. 
3 do 8, po 87c 

4t»00 1>« mS" 
skich pantofli, cc- 
frlaste l czarne Ro- 

meo, OeraiEve- 
rett, wiel. 0 do 11, 
spec. po 8 i c 

iJOOO pur chłop 
trzewików /- C«un- 

uictal Calf i cegl. 
skórw zap. s?nur., 
wieK 1 do spe- 

cjalnie po 87c 

«000 par zapin. 
I fc/.nur. 1rzewllto»v 

dla malców, trwa- 
ły wiel. y do 13^. 
para 87c 

,* i 'J 

$8 męskie ubrania, 5.77 
Bardzo wielki wybór męskich 
ubrań po specyalnie zniżonej ce- 

nie jutro. Włączamy niebieskie 

serżowe, czarne Worsted i kasz- 

mirowe, dobrze zrobione, trwa- 

le podszyte kamlotem lub weł- 

nianym serżem, wielkości 35 do 

48, warte do 8.00, __ 

jutro 

5.77 
Specyalne żaku· 
pno 200 chłopię 
cych ubrań, ni 

dwa rzędy guz 
ków, z siwego 
skow. szewiotu 
do szkolnego no 
szenia, 7 do 15 lat 
zwykle po 1.75, 
spec. jutro za 

1.17 
Materya na suknie 
Materna na suknie. 11/· O O jard. ma- 

teryi na suknie i ubrania, Storni serż 

Whipcord. Shepherd i Check Suitings 

kam lot. Diagonals, Xovelty miesza- 

nych Suitings. itd. 36 do .54 cali S/.er. 

nowe jesienne odcienia, warta 50c 

do 60c, specyahiie ^ 

r... 39c 
Nowy weł. Stonm serż, franc, serż, 

nowe Diagonal Wbipcords, Shepherd 

Checks, Suitings itd., wybór z rów- 

nych i nowych odcieni, 36 do 5 4 cali 

szer.. 60c do 75c 

f.T'k: 4oC 

Jedwabiu 
35 cal. czy. jedw. połyks. atłas Mes- 

sa iup, piękny efekt, czarny, biały i 

kolor., do u licz i strój. g\ 
noszenia., spec. J 
jard 

* ^ 

35 cal. czy. jedw. czarny Peau de 

Soie, śliczne wykończenie, do sukien 

1 surdutów, spc. jam 

*r°.... 79c 
26 cni. piękny Brocaded Tussh Jed- 

wab, do ulicz. i strój noszenia, 

czarny, biały i 58 jasnych i ciem. 

kolorów, 3Dc F" 

gatunek, 
jard 

****** 

Ve'veteen Suiting. m ekki wierzch, 

jedw. wykon, czarny 
i kolor.. 2J 

cali szeroki, 
&peeyaln'e 
jard 

4'>c 
.., , 

v 
.. 

Jesienne kapelusze I 

Got owe dam- 
suie i p<fhi» ń$k. 
kapel,usze, Tur- 
ban i j»ięk. for- 

nir, czarne i — 

wzy. uowe je- 
sionu'* odcienia, 
1.50 ga- q > 
tun. za VOC 
Okaz. zapas 
śiiezn. nieu^ar. 
strojnych form 
i Tanis, kolory 
i fasony na ten 

eozon, I.UO 
tu nok. s doc v 1- 

' 63c Kapelusze stroimyaarmo 
a 

Damskie bluz- 

ki, surduty i suknie 
30 tuz. flara.kra- 
wieckich bluzek, 

jak rycina, z do- 

brego poplin, sa- 

tyny 1 Pongee, 
czarne i modre, 

w polka kraiki i 

Sliepherd kratki, 
wysoka szyja.dłu 
gie rękawy, wfel. 
34 do 44, dobrze 

pasująca i do- 

brze zrobione, 

warte ll.óO, ju- 
tro po 

87c 
Spec. zakupno 
pluszowych sur- 

dutów dla dam, 

jak na rycinie 
duży szalowy kol 
nierz, szer. kia 

py i mankiety, 
podszyte futrem, 
z frontu pętlice 
do guzików, wiel 
kości 14 do 40, 

reg. $12, dopóki 
siarczą po 

897 
Trzyrwierć dłu- 

gości i Sport sur 
duty dla dam i 

dziewcząt, z czys. 
woł. Chinchilla, 
Camels Hair i 

mieszanek, dob. 

zrobione i obcis- 

łe pasujące, cegl. 
brun, i inne.Ko- 
penhagen i mo* 

<lr«: duży wybór, 
$12 gat., za 

$2.00 suknie dla 
dam i dziewcząt, 
jak na rycinie, 
dobrze uszyte, z 

Novelty pa6kow. 
Suitings, brun, i 

czarne, siwe i 

zlel. i czarne, at- 

lasem otfszyte gu 
zlki, dobry wy- 

bór wielkości i 

tlłuęońci, dopóki 
Btarczą, po 

1.37 
: 

Mat. na ręczniki. 

3^00 jard. nieb. 

Homespure Cresi 

na ręczniki,trwa 
ła i absorbująca, 

spec., tylko 10 

jardów kostum., 

... 4%c 

Ręczniki. 

tfOO tur. biel. ob- 

rąb.. adamaszko- 

wych ręczników, 
z piękną czerw, 

bortą, tuzin za 

45c, eztu- a _ 
* 

ka po.. .. 

Skarpetki. 

Męskie czarne ba 
weł. . skarpetki, 

12V£c gat., spec. 

na jutro, 3 pary 

za a5c" 
para za 0/2C 

Pończochy. 

19c uhla w. dani. 

pończochy, czar- 
ne, białe i cegja- 
ste, średniej gru 
bości, wiel. 8'^ 

£"'I23ię 

Koron, firanki. 

Nottingham kor. 

firanki. 3 jardy 
długie, 45 i 50 

cali szer., z trwa 

łej nic", warto 

11.00 . __ 

Za.. .. 57c 

Strias. 

Resztki Swiss na 

firanki, madresu 

Scrim. itd., dłu- 
gości do 12 jar- 

dowe, 10 i 12He 

jaid ...7/4c 

Grubo prążk. si- 

we potnikowe sur 

dut/ dla męż- 

czyzn, z Ruff 

szyją, warte 1.19 

X » 87c 

Kołdry. 

Grube ba w eł. koł 

dry. cegl., siwe l 

białe, z trwałą 
bortą, gruby 

Nap. warte do 

$1.25, wybór ju- 

z»0.... 87c 


