
NOTATKI METEOROLOGICZNE. 
W ci*gu doby wczorajszej najwyż- 

sza temperatura wynosiła 47 stopnł, 

najniższa 38 stopni. Normalna tempe- 

ratura w tym dniu wynosi 47 stopni; 

nadwyżka temperatury w tym roku 

651 »tooni. 

Wschód słońca o godz. 6 min. 19 

rano. 

Zachód słońca o godz. 4 min. 48 po- 

południu. 
Uodt 5 roi o 44 «topai 

' «7>*j0 
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Deszcz zmieniający się w śnieg dziś 

wieczorem lub Jutro. Zimniej. Naj- 

niższa temperatura dziś wieczorem, 

:>koło nunktr marznięcia. Ostre zmie- 

niające się wiatry. 

\ariesłane). 

SPROSTOWANIE, 

Czytając sprawozdanie z posie- 
dzenia II Okręgu Z. S. P. w A- 

meryce, odbytego w niedzielę, d. 

25 października, w sali Walsha, 
zauważyłem, iż podano firmę 
Braci Plucińskich, jakoby Okręg 
II Z. S. P. w Ameryce, zalegał 

tej firmie przeszło $200.00 za to- 

war. Jestto mylnie podane. Bo 

gdy się zapytano ile wogóle by- 

ły sekretarz H. Niewolkiewicz to- 

waru wziął u Braci Plucińskich, 

powiedziano, że około $200.00, 

za które jest j-uż zapłacone. Na- 

leży się jeszcze $24.00 razem 

wszystkiego, z tej to racyi po- 
czuwamy się do obowiązku tę 

pomyłkę sprostować, ażeby ogół 
wiedział, jak rzecz się ma i że 

tylko $24.00 wogóle wynosi zale- 

głość tej firmie. 
Bracia Plucińscy, 

1126 Milwaukee ave. 

Z Trójcowa, 
Tow. Pomocy Naukowej w 

parafii Św. Trójcy, którego dzia- 
łalność polega na tem, że opłaca 
szkolne za dzieci ubogich rodzi- 

ców, dając im przez to sposob- 
ność do wyższego wykształcenia, 
urządza w niedzielę, dnia 14-go 

grudnia br. wielki koncert w pię- 
kiej nowej hali Zjednoczenia, 

róg Milwaukee ave. i Augusta u- 

lic. Że koncert będzie pierwszo- 

rzędnym o tem nie można wąt- 

pić, gdyż dostarczeniem talentu 

zajmie się znana nasza śpiewacz- 
ka pani Jadwiga Smulska. Bilety 
na koncert, które będą kosztować 

50c, 75c i Si, będzie można na- 

być od członków zarządu Towa- 

rzystwa i na plebanii. Zważyw- 
szy, iż koncert urządza się na tak 

szlachetny cel i będzie on ar- 

tystyczną ucztą, spodziewać się 
można napełnionej sali Zjedno- 
czenia. 

Ze St. Louis, Mo. 
(Własna Korespondencya 

„Dziennika Chicagoskiego"). 

Odpust w Parafii św. Jadwigi, 40 
godzinne Nabożeństwo. 

Wniedzielę dnia igo b. m. w 
kościele św. Jadwigi, gdzie probo- 
szczem jest Wiel. X. S. J. Zieliń- 

ski, odbył się odpust z okazyi Pa- 
tronki św. Jadwigi. Pobożni para- 
fianie Jadwigowa przepełnili 
świątynię. Pierwszą mszę św. od- 

prawił X. proboszcz miejscowy 
na intencyę bractwa św. Jadwigi. 
Uroczystą sumę odprawił jeden z 
OO. Franciszkanów; asystowa- 
li mu : X. prób. jako dyakon i je- 
den z Ojców Franciszkanów jako 
subdyakon. Kazanie piękne wy- 
głosi! ks. A. Janiszewski z East 
St. Louis. 

Po południu solenne nieszpory 
odprawił X. proboszcz w asysten- 
cyi dwóch Franciszkanów. 

W poniedziałek dnia 20g0 b. m. 

rozpoczęło się 40-godzinne Na- 
bożeństwo. Sumę uroczystą śpie- 
wał ks. Marceli Armknecht z 

East St. Louis, dyakonem był X. 

J. N'ekula, a subdyakonem X. St. 

Czerniejewski z Poznania, który 
też wyełosił kazanie. 

Nieszpory dnia tego odprawił 
X. Franciszek Pudłowski z An- 

drzejowa w asystencyi X. M. 

Armińskieęo jako dyakona i X. 

J. Zielińskiego jako subdyakona. 
Kazanie miał X. Czerniejewski. 
We wtorek dnia 21-go ob. m. su- 

mę i kazanie miał X. L. Panicki z 

Christopher, III Nieszpory miał 

X. Józef Cerański z Dubois» 111. 

Dyakonem był X. St. Berent, z 

S:heller, 111. a subtyakonem X. 
L. Panicki Kazanie wygłosił X. 
Franciszek Pudłowski. 
W środę, dnia 22go sumę śpie- 

Polak członkiem stanowe· 

go Wydziału Zdrowia. 

^ 

Dr. Adam Sawajkart 

Ze Springiieldu nadeszła wia- 
domość, że pomiędzy nowymi 
członkami stanowego W ydziału 
zdrowia (State Board of Health), 

zamianowanymi przez gubernato- 
ra Dunne, znajduje się także Po- 

lak, znany w Chicago lekarz, dr. 

Adam Szwajkart. 
Po raz to pierwszy polski le- 

karz jest członkiem takiej komi- 

syi w Stanie Illinois. Czytelnicy 
nasi przypomną sobie zapewne 

pomieszczoną przed kilkunastu 

tygodniami w naszem piśmie ry- 
cinę, w której przedstawiliśmy 
gubernatora Dunne, który za sta- 

raniem p. W. L. O'Connella 
z 

przedstawionych mu kandyda- 
tów na urzędy, dozwalał wykreś- 
lać, ignorować nazwiska polskie, 

by mianować głównie Irlandczy- 
ków. Z wielką satysfakcyą kon- 

statujemy, że z wymienionych na 

tej rycinie kandydatów polskich, 

qd owego czasu wszyscy, z wy- 

jątkiem jednego tylko, już jakiś 
urząd sprawują i przez guberna- 
tora Dunne zostali zamianowani, 

a z przyjemnością teraz cofamy 
zarzut tą ryciną uczyniony tak p. 
O'ConneHowi jak i panu guberna- 
torowi. Udowodnili oni istotnie, 

że inaczej, aniżeli republikanie u- 

mieją uwzględniać życzenia pol- 
skich obywateli, pomimo, że w 

swoim czasie Polacy swoimi gło- 
sami wynieśli byli na wysoki u- 

rząd stanowy swojego rodaka, 

który jednak widocznie zbyt ma- 

ło wpływu posiadał, by go mógł 
użyć na korzyść rodaków. 

• Przy tej sposobności nie może- 

my się powstrzymać od zrobienia 

jeszcze jednej znamiennej uwagi. 

Jak niegdyś śp. Piotr Kiołbassa, 
weteran wojny domowej, a zatem 

długoletni republikanin, z bie- 

giem czasu odwrócił się był od 

niewdzięcznej partyi republikań- 

skiej i stał się „demokratą. taic^; i 

dr. Adanj Szwajkart. który nieg- 

dyś był- żwołen-nikiem pąrtyi re- 

publikańskiej. przed laty pięciu, 
stał się gorliwyirt zwoleqijikieqj. 
partyi demokratycznej, co publi- 
cznie ogłosił, a stało się to jalr 
sam przyznaje —'.pod^wpły-wefn 
szeregu artykułów^' ..Dziefcnika 
/-M.» · . , , 

. 

hicagslhegp , Jajpfry w czasie} 
* * > » :·.*'· & >1 
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wał . St. Berent a. kaianie wy-1 

głosił X. Józef Ceiański. 

. 
Wieczorem nieszpory odprawił 

X. proboszcz Zieliński w asysten- 
cyi X. Franciszka. Pudłowskiego 

jako dyakona i X. Marcelego Ar- 

mińskiegO jako subdyakona.. Ka- 
zanie na zakończenie wygłosił X. 

Julian Moczydłowski z Owens— 

ville* Mo. 

Wieczorami kościół był prze- 

pełniony wiernymi, nieomal wszy- 
scy parafianie przystąpili do Sto- 
łu Pańskiego, a podczas procesyi 
dzieci rzucały kwiatki przed Naj- 
świętszym Sakramentem. Ołta- 

rze bardzo pięknie były przystro- 
jone przez Siostry nauczycielki. 
Po kazaniu księża odśpiewali 

Litanię do Wszystkich świętych, 
potem odbyła się procesya a po 

procesyi odśpiewano Święty Bo- 
że i Ciebie Boże chwalimy; Bło- 

gosławieństwo Najśw. Sakramen- 
tem zakończyło nabożeństwo. 

Ołtarz św. Jadwigi szczególnie 

iczytnosci 

kampanii prezydencyalnej pana 

Tafta wykazał tak dobitnie róż- 

nice celów i zasad obu tych wiel- 

kich partyj, że mnóstwo polskich 
obywateli dla party i demokraty- 

cznej już wówczas pozyskał, 2e 

Polacy nie stracili na przeważ- 
nem popieraniu tej partyi w o— 

statnich kilku latach, mnożą się 
z każdym dniem na to dowody. 

Dr. Adam Szwajkart, urodzony 
d. 24 grudnia 1860 r., w Galicyi, 
mieszka w Chicago od lat blisko 

27 i znany jest dostatecznie na- 

szym rodakom nietylko jako le- 

karz, ale także jako patryota, któ- 

ry zawsze żywy brał udział we 

wszystkich pracach narodowych. 

Jest długoletnim członkiem Zje- 
dnoczenia Pol. Rz. Kat. i od kil- 

ku lat członkiem Związku Nar. 

Pol., należał i należy do różnych 

Towarzystw, a jest również 

członkiem Polskiej Rady Naro- 

dowej w Ameryce. Odznaczył się 

między innemi zakładaniem w 

swoim czasie Towarzystwa Ap- 
tekarzy i Towarzystwa Lekarzy 
Polskich : w Zjednoczeniu praęz 
kilka lat był lekarzem général· 

nym. w Związku Nar. Pol. priiez 
rok szefem Biblioteki i Muzeuip. 
W swoim czasie partyi republj~ 
kańskiej tutejszej oddawał zna- 

czne usługi, ale odwdzięczono mu 

się najczęściej misyą wyciągania 
kasztanów z ognia: raz tylko za- 

mianowano go członkiem korni— 

syi parków zachodnich (urząd to 

jak wiadomo bezpłatny), ale zde- 

gustowało go gruntownie trakto- 

wanie członków komisyi jako 
pionków, wobec „wyższej polity- 
ki" ,.bossów" nie mających 
wprost głosu. 

· 

Jako członek stanowego Wydzia 
łu zdrowia, dr. A. Szwajkart z 

pewnością tylko zaszczyt przy- 

niesie rodakom: gwarancyą na to 

jest dotychczasowy jego rekord 

bez skazy, w polskiem społeczeń- 
stwie w Chicago. — Jak wiado- 

mo, dr. Adam Szwajkart w każ- 
w niedzielnym do- 

Ćhicagoskiego" 
;eredQwme cen- 
' 
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również wie 

~~ 
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pięknie się 
' 

przedstawiał, oświe- 

tlony otektsyfczisetn śwśątłem i 

ozdobiony 
' 

ityvjtniwiatami 
przez W W. >iostr>|jfe>tredamki. 
Podczas nabr^rri^^· chór para- 

fialny pod dyrekcją Siostry orga- 
nistki pięknym ̂ Éfewem usposa- 
biał wiernych dó; pobożności. Ró- 
wnie odpust jak nabożeństwo po- 

zostaną na długS w pamięci wier- 

nych i błogie iapewne wydadzą 
owoce. 

Szyfkarty? 
Kto ma zamiar sprowadzić kre- 

wnych lub przyjaciół ze Starego 
Kraju, ten niech idzie po szyfkar- 

ty do Bolesława J. Różańskiego, 

prn. 877 Milwaukee ave., róg Cen- 

tre ave. Podróż trwa 6 dni, na o- 

lcrętach wygodnych i bezpiecz- 

nych. 
Sumienna, rzetelna i szybka u- 

ługi u Różańskiego. 
— Idźcie do 

rodaka i rozmówcie się po polsku. 
(Ogłoszenie^.. 

( Nadesłane). 

„Civic Musie Asso- 
ciation of Chicago." 
Wiadomem jest·, że rozwój 

muzyki i sztuki, acz powolnie, 
zatacza w naszem mieście coraz 

szersze kręgi. Muza budzi swą 

różdżką czarodziejską znieczulo- 

ne magnetyczną. siłą materyaliz- 
mu poczucie piękna u naszych 

współobywateli: tworzą się mię- 
dzynarodowe kała muzyczne, o- 

raz zjawiają się szc.zadrzy pro- 

tektorzy,. którzy nie żałują gro- j 

sza na zapoczątkowanie pracy w | 
wytworzeniu, smaku artystyczne- 

go w publiczności. 
Jedną z najpoważniejszych in- 

stytucyi, jaką w tym celu zało- 

żono* jest „Civrc Musie Associa- 

tion of Chicago." Stowarzyszenie 
to zostało założone w myśl pro- 
pozycyi pań,. .y należących do 

„Chicago .Woman's Club." Po- 

mimo krótkiego żywota, Civic 

Musie Association zdołało już za- 

interesować szersze masy amery- 

kańskiego towarzystwa, a pror 

tektorat nadaniem objęły takie 

zrzeszenia, jak:· Chicago Wo- 

man's Club, The Amateur Musie 

Club, The Junior League, Lakc 

View Musical Society, The Sinai 

Congrégation, South Park Com- 

missioners, West Park Commis~ 

sioners, Lincoln Park Commis— 

sioners, The Playgrounds Asso- 

ciation, The Sunbeain League, 

Hyde Park Orchestral and Cho- 
ral Association. 

rozatem czuwają naa oiuvva- 

rzyszeniem panowie : Carter H. 

Harrison, mayor miasta Chicago, 
Frederick , Stock, dyrektor 
symfonicznej orkiestry, oraz pani 
Ella Flagg Young, superinten- 
dentka szkół publicznych. 
Celem tego stowarzyszenia 

jest: Promocya i zachęcanie do 

zrozumienia, polubienia i studyo- 
wania sztuki muzycznej, oraz 

szerzenie jej wśród ogółu, głów- 
nie przez urządanie muzycz- 

nych wieczorów oraz wykładów 
popularnych, darmo, lub za małą 

opłatą, — w? małych parkach o- 

raz· miejscach publicznych do 

zabaw, j'akotez<'innych miejskich 
zabudowaniach. 

StOwarfcyśfeenie· uzyskało już 
czarter ;iia Stan Illinois; 

W formula rzach swych Sto- 

warzyszenie tłómaczy dokładnie 

powody, dla.których się założy- 

ło, a które są bardzo logiczne. 
Wiadomo, że koncerty śródmiej- 

skie, oraz inne 'muzyczne przed- 
sięwzięcia, są dla szerszego ogó- 
łu wprost nieprzystępne, już to 

dla wysokości cen, już dla nie- 

wygodnego dostania się do śród- 

mieścia z części miasta, oddalo- 

nych o kilka mil. 

Zresztą publiczność naszą 

trzeba przyzwyczajać do rzeczy 
łatwiejszych, zanimby można jej 
dać koncerty symfoniczne, które 

są zrozumiałe tylko dla tych, któ- 

rzy są już nieco muzykalni. Za- 
daniem więc Stowarzyszenia bę- 
dzie dawanie tych łatwiejszych 
koncertów, w dzielnicach rezy- 

<iencyjnych, gdzie sic rozpoście- 
rają publiczne parki. 
Jak dotychczas wiadomo, pięć- 

dziesiąt z górą zawodowych ar- 

tystów oraz najwybitniejszych 
amatorów-rmizyków zgłosiło się 
do współpracy w Stowarzysze- 

niu, -· które· chce .zainteresować 
mieszkańców wszystkich narodo- 
wości, zamieszkujących nasze 

miasto i krzewić wśród nich kul- 

turę sztukę. 

Najgłówniejsze .punkta wyty- 

czne możną streścić w kilku pa- 

ragrafach : 

Stowarzyszenie będzie i) or- 

ganizowało lokalne komitety dla 

kooperatywy w urządzaniu i za- 

rządzaniu. muzycznych wieczo- 

rów w i każdej dzielnicy. 
* 2) Organizowało chóry śpie- 
wacze i orkiestrowe towarzystwa 

i kluby w każdej dzielnicy. 

3) Urządzało odczyty o muzy- 
ce. ,.} 

4) Dawało sposobność mło- 

dym artystom do występów, w 
celu zapoczątkowania im karye- 
ry artystycznej. 

: 5) Wykonywało prace miejsco- 
wych kompozytorów. 
6) Wykonywało utwory mu- 

zyczne ściśle amerykańskie. 
- 7). Uf^ądzało doroczne muzy- 
czne tygodnie, w których wszy- 
stkie dzielnicowe oddziały złączą 

się razem, 
• 

* , 

Poniewąż wydatków wielkich 

Stowarzyszenie mieć nie będzie, 

Na „sajdwokn" przed „baczeraią" Wrzaski, piski, krzyki. 
„Dajta raz pokój karokóm! Won, precz fosaiyki!" — 

Nie słuchają, jei d każdy piór tarwał psiajocka: 
— Masz siostruni oa niedzielę kwost de kapełucka! — 

i 

prócz opłacania głównego kiero* 
wnika muzycznego ł kilku drob- 

niejszych, oraz powodu spo- 

dziewanej ogromnej liczby człon- 

ków, wstępne do stowrzysz&iia 
wynosi tylko $2. Kaśyerem jest 

nasz wybitny rodak, pan Jan F* 

Smulski. 
' 

,·. 
r, - . v . , 

Do Dyrekcyi Stowarzyszenia 

należą następujące osoby': Pnit: 

Carter H. Harrisowi George . 

Carpenter, Edward . Reininger, 
Frederick W. Upharn, Barton 

Hanson, Frank Jerome» Fannie 

Bloomfield Zeisler, George W. 

pixon,,s Dora Allen» Virginia 
Pope. PnotyieVFr, T. SimmonSj 

John Barton Payne, Jan F. 

Smulskt,LÉ. . DeGrostj Charles 
H.'Waclcer, '·' Charles L. Allen, 

John C. Schaiter, Joseph Halli— 

nan, George W/ Dixon, · Harold 

Mctormék.'1 

Biuro Stowarzyszenia mieści 

się w budynku Sztuk Pięknych 

(Fine Arts Building), przy ul. 

Klichigan ave., w śródmieściu. 

-W niedzielę Stowarzyszenie u- 

rządza pierlvszy koncert w par- 
ku No. I (Eckhardt Park) przy 

Chicago i Noble ul. Bliższe szcze- 

góły koncertu podane będą w ju- 

trzejszym numerze. 
S. Kuiniewicz. 

3 specyalnoścl 
dla mężczyzn 
Męskie szare 

flaneletowe ko- 
szule, — dobre 

50c 
Męsk. cardigan 
żakiety, brun, i 
czarne, aksam. 

facing, -j «(- 
jutro o.JO 
Męskie błękit., 
wełniane flane- 
lowe koer.ule, 
inny zapas otrz. 

Ł89c 

4 dobre Wartości Trzewików 
Chłop. trwwlki, 
boxcfclf i me· 

Ul. ma«ywojr*#. 
*)kU pod iw/1 
ftRiurO. I Mpia., 
wfrlk. tfo HJ, re- 
gularnie 2 OJ, po 

M.39 

Dtms. o^płopod 
Mewkowan* tr** 
>iki — b-arer 

wierzchy, pod·. 
/.wy t korki x 
doftfpj ekóry — 
w»rte 1.75. po 

1.15 

PanUńtk. t d*it- 
ci^ee tfjiewiki — 
i»t<>otśkó»,ri· 
Oiet»l 1 vici k d· 
csabki e 

A6ryt wlcrteh/' 
M»kDt.ir. 1.70, 

1.00 

Iftek. ł daqjaki· 
Ciepła prxjrf/.wk. 
filcowe eliprj 1 

podeeawy, 
wltlkoécf, Wjia- 
Uni· S>» — * 
enftftek tylko 

30c 
J 

3 specjalności 

Chłopięce Wor· 
eted r d u j 
potnikowe, sza- 

re i błękitne, 
wfel do 84, war- 

»-w1.50 
Ghtop. fraaonz. 
flanelo. bluzki, 
paekow., wlelk. 
do 16 

50c lal, ea.. 
Chłopięce w»łnl·- 
ne Kniei«rboek«r·, 
wielk. do 18 lit. 
lure, fritut. i bro· 

JA- 
dM«fiie, po OUC 

' 'J 

r 

. 

Suiting 
Basket w^ave 

ouiting. 45c*lł 

ezerojci, c»l— 

ketn wełniany, 
cumy tyrtro, 
89c w»rlrié<5 — 

h c y a I a 

Bprzaiit J»rd 

59c 

/* Suiting 
t Wfioi*ftr j 
•aUhgt M W\Xrt 
U '••«'oM/*.; 
rii>mnrt > W.q-*vl 

-* 

*Ą 59fc;;* 
>Vv 

Venet1»noIoth. 

54 * U azeroiti. 
'ezarttf'— «la- 

; I»gr.f Tminttoy. 
§sft<rfd 11.50. 
AtCfVai 

rte d» t— 

jard 

89c » 

Vii 
*- ' 

sgjgaK 
Cott m i 'l-id I 

HiiN M' I 
dridjo· éfc- 
kirtoki ozkl- U 

·, irpecalna 
tprze ty 
jard 

15c 

Soiting 
Dltffonftl We- 

trę «uiilac 46 
cali szeroki. 

| najdowtze · 
ol# i . fi.75 

wartoW. s pa· 
otiId· eprze- 

' 

dat:. Jard 

1.25 
I—— 

oo^r ̂  
Ctarny chin- 
chilla DKpła· 
zoze, axtra 

fraby fttu- 
. oek, · · c. 
iprr «dat. 
jttrd ·. 

POŃCZOCHY 
· 

· 
· 

-;·» 
JsTiemowl. pół wefc 
nlane , pończochy," 
czarne i białe, wiel. 

^e:...10c 
V \ 

(błop. grube baweł 
poóoz'»chjr, dubelt. 
k o Jana, - — 
trwało czar. | OL 

Męe. dobre kaszmi- 
rowe skarpetki — 
czar., oxford 1 natu. 
e/.ere. drago- |. 
rxQdne Z&ę git, 1 

Damekie ęrarna kier.. 
młh)WH pońcsnchjr — 
jedwabna pi«;t* i )cef 
reg. iiOc g*t..co»f lwifk 
niedokładne, 
para 35c 

I Specyalności w départ, gotowych rzeczy I 

kitofo. 
k$d«łorówai;e be ar- 
aki bonrieti. bru- 

natne, błęk i t e, 
6*are i czerwone, 

ref al. 36c fjs 
tylko ara.. | jj· 

"· V · 

Dunek ie flanet. po- 
re noi kaftaniki, pięk- 
ne de cale. dużr wy- 
bór, warte 00 en. 
880. ta........ WC 

Damakie fl»aet*we 
eukrtrif doroowr fjtoł- 
nlerifttn i <Hu<rinął 
kawitmt. ek irt na 
panel. clmoo-1 nt\ 

1 

błękitne, .. I./y 

Uxiecttce flaoel. 
nocne długie ko· 

iiul· w róiowe i, 
błąkltoe paikl, reg. 
50owarto- «'a 

Wił».... ÓOC 
D*m*kle dtugie 
fl*oelow« klmoajr,. 
•roplre *lbo * puł- 
kiem, piękne per· 
eklé d-j«ettie, ug*r- 
n(r«w«Ae atłMem, 
reg. 8.50 

1.39 W-tli., ZI 
Itaiee. rore flanelowe 
• lewi. ugarairowe- 
n«<ver<*onem . 
n»f doei&t.89oIVC 

słowa mutez 

. Męt, grube wełn. 
koszu le i gaci o _ 
reestki t niekompl. 
1.6011.75 | O C 
*»«.. po 1 iZd 
M*ek. mtar. iurt, 
prąikow. wełniane 
koprale i gaole — 
i red. wag. - ^ ę- 
wsiy.wle. | , 
Nlemowl. pół-weło. 
koszul·, wiel. od i 

- do 2* r.,ox. | 
. dob. get., IJ)C 

. Ihijne. OOc kremo- 
we ruoiete kósiule, 
małewfel., . 
apec. po...^VC 

Czwartkowa Sprzedaz- s i 

Swift's Pride laundry mvdo, w 
tej sprzedaży 10 kawał, 

[nie sprzed, dzieciom] za ZjC 
Extra wyborny nowy miód w 
astrach, specyaląie w « q 

tej sprzedaży plaster,.. . 1 OC 
Extra dobra peab^rry kawa. 30c 

gatunek, specyaloie tej wiel- 
kiej sprzedaży, 

i funt.. 25c 

(SŚit Jt 

Najlepszy mlki cukier z za- 

kupiłem jrroserfi za $1.00 albo 
wyźej> epećyalnle 10 -% 

funtów za 4·*3 
Extra specjalne pepperraint 
waffers cu derki, w tej _ 

sprzedaży fant V C 
A9ortoteane Raspberries cukier- 
ki, w tej sprzedaży 
funt VC 

Extra wyborne duże nowe śliw- 
ki. 30c gatunek, w tej 4 
spriedaży, funt, 1 £72. C 
Montrose Rye wódka, — pehia 
kwarta, wartość 1.25, w _ 

tej sprzedaży butelka i "C 
Bardzo wyborne Fox River ma- 

sło (słodki gatunek), 40c war- 

tość, w tej sprzedały 
funt... UuC . 


