
NOTATKI METEOROUXICZNE. 

W ci»gu doby wczorajszej najwyż- 

sza temperatura wynosiła 42 aropn1. 

najniz&za 18 stopni. Normalna tempe- 

ratura w tym dniu wynosi 32 stopni; 

Bad wyżka temperatury w tym roku 

$55 3topni. 
Wschód słońca o godz. 7 min. 6 ra- 

no. 
* 

Zachód słońca o godz. 4 min. 19 po- 

południu. 
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Częściowo pochmurnie dziś wieczo 
rem ł Jutro. Nie wiele zmiany w tern 

peraturze. Łagodne później ostre pół 
nocne wiatry zmieniające się. 

W sprawie gruntów 
rządowych w 0- 

klahoma słówko 
do Rodaków. 

Szanowni Rodacy! 
W przyszłym miesiącu począ- 

wszy od dnia 5-go stycznia. 1914 
Rząd Stanów Zjednoczonych wy- 
stawi na sprzedaż przez licyta- 
cyą około 1.279.000 akrów ziemi, 
w południowo - wschodniej czę- 
ści Stanu Oklahoma. Ziemia ta 

należała do szczepu Indyan 
Choctaw Nation. Są tam trzy kla- 

sy ziemi, a mianowicie: grunta z 

lasem (timber land) pastwiska 
(grazing land) i grunta na farmy. 
Grunta z lasem i na pastwiska bo- 

dą sprzedawane w obszarach 

nie przenoszących Ó40 akrów dla 

jednej osoby, a grunta na farmy 
w obszarach wynoszących tylko 
160 akrów. Każda sekcva tej zie- 

mi jt:>Ł usiatutt<m«i icąu 

:o do wartości i nie będzie sprze- 
dana taniej niż za cene jaka jest 
naznaczona, ,'eżeli licytatorzy nic 

będą jeden drugiego podbijali, to 
ten, który poda cenę przez rząd 

naznaczoną, na pewien obszar, 

zostanie jego właścicielem. Cena 

tej ziemi nie jest jednakowa; za- 

leży bowiem od ilości i jakości 
drzewa, jakie jest na danym ob- 

szarze. a także od jakości ziemi 
i od odległości od kolei. Rząd nie 

jvymaga, by kupujący się tam c- 

. 
siedlił. 

Trzeba tu zaznaczyć, że Stan 
Oklahoma jest jednym z nowych 

j , 
lecz najbardziej kwitnących Sta- 
nów na południowym zachodzie. 
Klimat jest wyśmienity i ziemia 

f jest urodzajna. 2e cena tej ziemi 

pójdzie w górę wkrótce po wy- 

przedaniu jej, o tem niema naj- 
mniejszej wątpliwości i niejeden 
zrobi na tem fortunę. Jest to spo- 
sobność do nabycia tanio ziemi 

na farmy i lasy, jakich mało. J 

Prawdopodobnie będzie to może 
ostatnia już sposobność tego ro- 

dzaju w tym kraju, gdyż dobrej 
ziemi rząd już bardzo mało po- 

siada. Dlaczegóż my Polacy nie 

mielibyśmy z tej okazyi skorzy- 
stać? Moglibyśmy łatwo nabyć 
jakie 100,000 akrów i założyć je- 
dną z -najlepszych kolonii pol- 
skich, a niejeden mógłby dorobjć 
się ładnej fortuny. 
Niżej podpisany niema w tern 

żadnego interesu osobistego. Nie- 
ma tu w tern dla niego żadnego 
zarobku, gdyż Rząd komisowego 
nikomu nie płaci. 
Mam tylko chęć i zamiar ku- 

pienia dla siebie kawał tej ziemi 
i pragnąłbym widzieć aby jak- 
najwięcej moich rodaków korzy- 
stało z tej okazyi. W tym celu 

prosiłbym wszystkich tych, kto- 

rzyby mieli chęć kupienia kawał 

tej ziemi, aby przybyli na konfe- 

rencyę do domu Zjednoczenia w 

prżyszłą środę, to jest io-go b. 

m. o godzinie 3-ciej popołudniu, 
gdzie udzielę interesowanym bliż 

szych informacyi. 
Z szacunkiem, 

N. L. Piotrowski. 

„Dziennik Chicagoski" nabyć 
można w śródmieściu codziennie, 

Dd godziny 1:00 popołudniu, w 

lastępujących miejscach: 
..1) Na północno-zachodnim na- 
rożniku ulic La Salle i Washing- 
ton; 

2) Na południowo-wschodnim 
narożniku ulic La Salle i Wa- 

shington ; 
. .3) W bufecie Stanisława Głom- 

skiego, 118 N. La Salle ul., na- 

przeciwko ratusza; 
. .4) W bufecie Józefa Hełminia- 

ka, 164 N. La Salle ul 

Na balu. 

Tancerka: Nieprawda, panie, taniec 

Jest bock* rozrywką 
~ 

Tajioerz Umcsony): Naturalnie, 

dlatego te* powinniśmy iosUwIĆ tę 

przyjemność bogom. 

Potępia Komisyę Tymczasową. 
Oświadcza, że założenie drużyn bojowych inspi- 

rował szpieg Redl. 

ODDAJE WYSOKIE UZNANIE KLEROWI POLSKIEMU. 
. 

(Z „Nowin Polskich.") 

Milwaukee, Wis., > grudnia.— 

Paderewski, wielki muzyk i pa- 

tryota polski, przyjechał do 

Milwaukee. 

Wczoraj już od rana pytaliś- 
my sie pani l>owen-Shcppardo— 
iwej, lokalnej aranżerki koncertu 

Paderewskiego, czy sławny pia- 
nista przyjechał, lecz pani Shep- 
pard odpowiedziała, że nie wie. 

kiedy Paderewski przyjedzie.,Ja- 
koż o godzinie 2ej popołudniu do- 
niosła nam. że przyjeżdża o 3 go- 
dzinie i że specyalny jego wagon 
stanie na stacyi Union. 

Punkt o 3 godzinie byliśmy na 

stacyi Union. Tam poinformo- 
wano nas, że pociąg z Chicago na 

dejdzie dopiero o 3.53. 
W tem nadszedł O. Mateusz Xo 

wak, który powiedział, iż mana- 
1 

żer Paderewskiego" Ellis, powie-- i 

dział mu, iż wielki artysta jest już 
1 

w Milwaukee. O. Mateusz zapy- I 

tał się naczelnika stacyi, czy nie 

wie, gdzie znajduje się specyalny 
wagon Paderewskiego. Naczelnik | 

odpowiedział, że Paderewski 1 

przyjechał lecz na dworzec kolei 
North-Western. 

A więc udaliśmy sie na dwo— 
( 

rzec kolei North-Western, lecz < 

tam powiedziano nam, że Padere- 
' 

wski udał sie do hotelu Pfistra. 

Poszliśmy tam, lecz na próżno. ^ 
Później znów wróciliśmy na 

j 
stacye do specyalnego wagonu i 

tu imprésario powiedział nam, że 
Paderewski chętnie nas przyjmie, 
lecz dopiero po koncercie. 

Imprésario słowa dotrzymał i 

po koncercie udaliśmy się za sce- 
1 

1 1 
Byli tam obecni: ks. B. F. Gó- 

ral, ks. M. Wenta, ks. prof. Szo- 
* 

piński, O. Mateusz, ks. R. Kiel- 2 

piński, p. J. Watra Przewłocki i 1 

p. J. Rąpała. 
c 

Imprésario prosił nas, abyśmy j 
* 

chwileczkę poczekali, gdyż wła- 
śnie u p. Paderewskiego bawi le- 

karz z Chicago. 
Po chwilce otwarły się drzwi * 

garderoby i w niej ukazał się 
c 

mistrz tonów Ignacy Jan Pade- 
rewski. On pierwszy wyciągnął { 
rękę na powitanie. 
„Cieszę się bardzo, żeście przy-j F 

byli; rad jestem, że Was mogę 
powitać — mówił. — „Cieszę się, 
ze księża proboszczowie przysz- 
li'\ 

Rozpoczęła się rozmowa o roż- 

nych sprawach. Mistrza zasypa- 
no pytaniami, na które odpowia- 
dał i zaznaczył, że na sercu leży 
mu sprawa Polski: z miłą chęcią! 
rad był, że go interpelowano. 
„Trzymajcie sztandar spraw- 

narodowych i religijnych wyso- 
ko!" — Słowa te wypowiedział 
Paderewski w czasie audyencyi, F 

której udzielił kilku Polakom, k 

zaraz po swym koncercie: 
— Co mistrz sądzi o tak zwa 

nej komisyi tymczasowej, o skar 
bie wojennym, który zbiera pie 
niądze rzekomo na walkę o wol- c 

ność Ojczyzny? k 

— Co? Komisva tymczasowa? 
— Takim ludziom nie trzeba 

wierzyć. | i 
— O ile mi się zdaje — rzekły 

reporter „Nowin" — obecni przy- 
wódcy komisyi tymczasowej w 

Krakowie,'to pozostałości z par— v 

tyi bojowej, która w czasie re- ^ 

wolucyi w Królestwie Polskiem, 
w 1905 roku była czynną. 
— Nie. Nie są to ci sami ludzie. 

To nowi ludzie, którzy mieli bli- 

ską łączność ze słynnym Redlem, 0 

oficerem austryackim, który był 
szpiegiem rosyjskiego sztabu 4 

wojennego. Jestem przekonany, 
jak wszyscy ludzie trzeźwo my- 

ślący, że Redl był inspiratorem j 
założenia drużyn bojowych w c 

Galicy i. t 

— Jednak — rzekł reporter — 

w komisy i tymczasowej spotyka 
się ludzi z dobrą wiarą w spra- 
wę Ojczyzny. 
— Rzeczywiście. Są to ludzie, 

których zbałamucono, którzy nie 

wiedzą, co się kryło poza Kulisa- 
mi tej machinacyi bojowej. 
— Społeczeństwo nasze w A- 

meryce niestety podzielone jest 
na dwie części. Część stoi przy 

leomisyi tymczasowej. . Nawet 

Związek Narodowy Polski dał się 
podejść szumnym hasłom. 
— Dziś Z. . P. chciałby się 

wycofać — rzekł jeden z księ— 

ły. 
— Na dobre nigdy za późno— 

Ddparł mistrz. — Gdyby Zwią- 
cek Narodowy Pol. przyznał o- 

;warcie, że zbłądził, to powaga je 
*o wzmocniłaby się, a wszyscy 

Jobrzy pochwaliliby taki postę- 
>ek. 

Tyle wielki patryota polski po- 
siedział o tymczasowcach. 
Zdanie jego zasługuje na głę- 

>okie zastanowienie się nad nim. 
AYobec tego Z. N. P., jedna /. 

vielkich organizacyi, postąpiłby] 
lobrze, gdyby cofnął się z tej dro- 
;i, która nic dobrego nie wróży. 

REFLEKSYE. 

(Mógłby ktoś' powiedzieć, że 

3aderewski jest genialnym muzy 
ciem. lecz na polityce mało znać 

ię może. 

Trudno, aby takie zaanie -nie 

vyglądało na absurd. 
Paderewski, wielki syn ojczyz- 

iv naszej Polski, który w roku 
"irunwaldzkim złożył Ojczyźnie 
lonorowy dar w postaci pomni- 
;a w Krakowie, który zawsze 

ujmuje mc »pid.wcuui uuivui^c- 

ni Polski, bezprzecznie ma wię- 
ej sposobności znać jej sprawy, 
^dyż styka się często z ludźmi 

tojącymi u steru spraw pol- 
kich. śmiałość z jaką Paderew- 

ki wypowiedział swoje zdanie o 

ymczasowcach. dowodzi, że mo- 
no on wierzy w to, co mówił. 

Jak gorąco Paderewski miłuje 

)jczyznę, niech posłuży wyjątek 
: fnterviewu, który udzielił re- 

torterowi gazety „The New 

fork Times": 

„Pokój światowy nie może zo- 
tać rzeczywistością aż zostanie 

ałatwiony los Polski. 
' 

Gdy mu reporter wspomniał 
krzywdach Polski, to powstał 

e. swego krzesła i mówił z ogni- 
tą namiętnością. Bo on jest pa- 
ryotą, tak oddany swemu krajo- 
ri jak swej sztuce. 

' 

flówi O POLSKIM KLERZE. 

— Cieszy mnie, że wy tu tak 

racujecie i widzę, że gdyby nie 
1er polski, z emigracyi polskiej 
icby nie pozostało. Trzymajcie 
ztandar Polski wysoko ! 

Jak Paderewski głęboko wie- 
ży, dowodem to, że prosił księży 
..memento" we Mszy, co też 

sięża mu przyrzekli. 
Wielki muzyk, wielki Polak, 

y miłujący Ojczyznę, okazał 
e nie tylko jest dobrym Pola- 

iem, ale człowiekiem głęboko 
eligijnym. 
Może to być przykładem dla 

fielu, którzy w sposób uliczni- 

owski zwykli się wyrażać o 

rierze naszych ojców. 
Po tem co Paderewski powic- 

ział, wyrósł w oczach obecnych 
a olbrzyma, który pojmuje życie 
łębokie, duchowe, religijne. 
„ŻE JESTEM PATRYOTĄ, 
TO NIE MOJA ZASŁUGA." 

Nam tułaczom sercę żywiej bi- 
2 w piersiach i krzepimy się otu- 
hą na widok tak wielkiego bra- 
ł rodaka, który miłuje Ojczyznę 

tak gorąco — rzekł ks. . E. Gó- 

ral. * 

— Nie moja w tym zasługi. 
Ojczyznę kochać należy. 
PAŃSTWO PADEREWSCY. 

Pani Paderewska. która przez 

cały czas rozmowy była'obecną, 
wyraziła, że mąż jej i ona chcie- 

liby bliżej poznać Polaków mil- 

wauckich. 
— Być może, że w przejeździe 
zatrzymamy się w Milwaukee — 

mówiła pani Paderewska 
— i wó- 

wczas chwil parę spędzimy z Po- 
lakami". 

Tak mistrz jak i jego żona 

przyjęli księży i obywateli z wy- 
laną serdecznością, iście polską, 
która na długo pozostanie w pa- 
mięci. 

Paderewski, pomimo, że liczy 

53 lata, wygląda czerstwo i 

zdrowo i da Bóg, że długo jesz- 
cze żyć będzie na chwałę imienia 

polskiego. 

Loti wyzwany na pojedynek. 

Scnsacyą dnia w Paryżu jcs; 

afera honorowa między po- 

wieściopisarzem i podróżnikiem 
Piotrem Lotim a porucznikiem 
bułgarskim Torkowem, który 

przyjechał specyalnie do Paryża, 
aby wyzwać Lotiego za jego nie- 

prawdziwe opisy okrucieństw 

bułgarskich \· wojnie z Turcyą. 
Niektóre dzienniki donoszą, że 

Torkow został wydalony z gra- 

nic Francyi, inne· podają, że 

sprawę rozsądzi rada honorowa 

pisarzy francuskich, wśród któ- 

rych panuje zresztą przekonanie, 
że Loti w swych uwielbianiach 

Turków nieco przesadził. 

Księżna Luiza Koburska. 

Z Brukseli dunoszą, że ks. Lui- 

za'Koburska ugodziła się już z 

dworem belgijsKim, który ma 

jej wypłacić mil.ioiiow iranków, 

pod warunkiem, że milionów z 

tej kwoty użyte będą na spłatę 
wierzycieli. Reszta, tj. ^ miliony, 
ma stanowić fundusz księżnej. 
Ponieważ zobowiązania księżnej 
wynoszą 20 milionów, dojście do 
skutku ugody zależy od tego, 

Czy wierzyciele zgodzą się ria 20 

proc. ogójnej sumy' długu; 

Wspaniała Uroczystość 
w Parafii św, Jadwigi. 

Ks. Arcybiskup Quigiey i Ks. Biskup Rhode obe- 
cni na Srebrnym-dubileuszu Parafii.. 

Wszystkie Towarzystwa Parafialne .Biorą Udział. — Preszto 1000 0- 

sób Przystępuje do Sakramentu Bierzmowania. 

W czoraj rozpoczęła się uroczy- 
stość 25-letniej rocznicy założenia 
parafii św. Jadwigi, jednej z 

największych polskich parafii w 
mieście Chicago. Święto to roz- 

poczęło sie wspaniale. 
Jadwigowo do tej chwili przy- 

gotowywało się bardzo starannie 
i pierwszy dzień roczystości wy- 
padł doskonale. Druga część 
programu odbędzie się w przysz- 
łą niedzielę. 
O godzinie lOej na Hoyne i 

Armitage zebrały się wszystkie 
towarzystwa należące do parafii 
św. Jadwigi, na spotkanie Naj— 
przew. ks. Arcybiskupa Quigleya, 
po którego pojechał Wiel. ks. I;r. 

! Saborosz, jeden z asystentów na 

Jadwigowie. W* wymarszu tym 
udział wzięły towarzystwa woj- 
skowe z kawaleryą na czele.Wy- 
stąpili również i sokoli. Udział 

: wzięły inne towarzystwa wojsko- 
we. 

Kościół św. Jadwigi był ślicz- 
nie na zewnątrz i wewnątrz ude- 

korowany. Kolumnadę przed ko- 
ściołem wspaniale upiększono cho 

rągwiami i herbami. Nad wej- 
ściem do kościoła zawieszone 

Orła Polskiego, Herb Amerykań- 
ski i Tiarę Papieską. Środkowe 

kolumny ozdobiono kolorami pa- 
pieskimi, a boczne polskimi i 

amerykańskimi. Plebanię rów- 

nież wspaniale udekorowane. 

O dekoracyach nie zapomnieli 
również i parafianie, bo domy 

swe pięknie ozdobili. 
Z plebanii, gdzie Najprzew. 

ks. Arcybiskup Quigley przebrał 
się' w szaty biskupie ruszył or- 
szak do kościoła. Towarzystwa 
utworzyły wielki szpaler. Potem 

I szły dzieci szkolne w bieli, nio- 

sące bukiety kwiatów, było po- 

tem procesyi około 100 mini- 

| strantów pod .kierownictwem 

[ Brata. Rajmunda, szli potem li- 

czni księża, następnie ks. Biskup 
Paweł Rliode, za nim zaś., ks. 

Arcybiskup Quigley. 
Z chóru odezwała się potężna 

pieśń : Ecce Sacerdos Magnus. 
Chór śpiewał przy akompania- 
mencie orkiesty Thomasa. Chó— 

» 'c". 

rami i orkiestrą dyrygował, p. 

Wiedeman, który wczoraj spisał 
się doskonale. Chór jego święcił 
prawdziwy tryumf. Do tegó w 

wielkiej mierze przyczyniła się 
pani Xering, która ślicznie wyko- 
nała numer solowy „Tota Puchra 
es Maria". 

Pontyfikował Xajprzew. ks. bi- 

skup Paweł Rhode, w asyście 
Xajprzew. ks. Generała Jana Ka- 

sprzyckiego, Wiel. ks. Francisz- 

ka Gordona i Przew. ks. Jana 
Kosińskiego, jako subdyakona. 
Mistrzem ceremonii był Wiel. ks. 
Antoni Bocian. Z tronu asysto- 
wał Xajprzew. ks. Arcybiskup 
Jakób Quigley, któremu znów a- 

systowali : Przew. ks. Franciszek 

Lange i Przew. ks. Stanisław Xa- 

wrocki. 

Przepiękne kazanie, zastosowa- 
ne do okoliczności wygłosił jeden 
z OO. Misyonarzv, którzy obec- 
nie Misyę na Jadwigowie pro- 

wadzą. Kaznodzieją tym był O. 

Kłodziej. 
. Kościół nabity był publiczno- 
ścią. 

Oprócz wyżej wymienionych na 

uroczystości wczoraj stawili się : 

ks. W. Furman, ks. Hoban, ks. 

dr. Mueller, ks. W. Zapała, ks. 

Jan Zwierzchowski, ks. Jan So- 
bieszczyk, ks. Aristeo Simoni, 
ks. Bolesław Kasprzycki, ks. Jan 
Szczypta i ks. Franciszek Dem- 

biński.. 

Dostojników Kościoła i Wiel. : 

konfratrów na plebanii obiadem 

przyjął Wiel. ks. Jan Obyrtacz, 
proboszcz jadwigowski i jego a- 

systenci. 
Popołudniu odbyło się bierzmo 

wanie. Sakramentu tego wiernym 
udzielił Najprzew. ks. Arcybi- 
skup Quigley. 
Żadna chyba parafia w mieście 

nie może się pochwalić taką ar- 

mią ludzi, którzy w jednym dniu 
do tego Sakramentu przystąpili. 
Sakrament ten otrzymało 1025 

osób. Ks. Arcybikupowi asysto- 
wali ks. Wojciech Furman, ks. 

Jan Szczypta, ceremoniarzem był 
ks. dr. Mueller. a czoła ścierał 

Wiel. ks. Jan Sobieszczyk. 
Przed Bierzmowaniem do ze- 

branych naukę mial jeden z księ- 
ży Misyonarzy. 

• Dzisiaj popołudniu o godzinie 
3ej odbyło się poświęcenie nowej 
chorągwi Dziewic Różańcowych. 

Wyspa Robinsona. 

W jednym z numerów ,,Time- 
sa'1 zamieszczono ogłoszenie u— 

rzędu administracyjnego kolonii 

angielskich o wydzierżawieniu 
grupy wysp archipelagów N'igh- 
tingale, Inaccesible i Youth na o- 

ceanie Atlantyckim. Przy tej o- 

kazyi redakeya podaje notatkę, 
że jedna z tych wysp, nosząca na- 
zwę Tristan da Alinda, należą- 
ca do archipeiagu wysp 
Inassesible, związana jest tra- 

dycyą mieszkańców z postacią 
Robinsona Cruzoe. 
' 

Liczy ona tylko około stu 

mieszkańców, prowadzących pa-- 
tryarchalny tryb życia i podlega- 

jących władzy najstarszego z 

pośród siebie. Od szeregu lat 

nie zdarzyło się na wyspie żadne 

przestępstwo; ludność zaspakaja 
wszystkie swe potrzeby na wy- 

spie i żyje w dobrobycie. 

Nasze dzieci. 

— Dlaczego mi nic nie mówiłeś Ja- 

siu, żeś był w szkole karany? 
— Bo proszę mamusi, ojczulek oz<y 

sto powtarza: — Kobiety nie powin- 
ny o wszystkim wiedzieć. 

I 

Uwaga dla kupujących na 

kredyt 
Na żądanie wszelkie zakupna przed 

15 grudnia będą zaliczane na stycznio* 
wy rachunek, płatny 1 lutego — za- 
chęta dla wszystkich do kupienia ry- 
chło przed Gwiazdką. 

Bondy towarowe i certyfika- 
ty na rękawiczki 

Rozwiązują zagadkę podarku 
Możecie je kupić w każdej sumie i 

niech odbiorca sam sobie wybiera własny 
podarunek. 

I Dubeltowe Siegeł Znaczki przez cały Wtóre! 

Odwiedźcie Gwiazdora i Zwierzęta w Krainie Zabawek na czwartem piętrze 

Spojony Ted- 
d.v Bear. pluszo- 
wy. silny etos. 
speoyalnte tyl- 
ko po 98c. 

Wspinaj i} c a 

się małpa, wspi- 
na się i spuszcza 
po trrubym sznu- 
rze. 25c gatunek, 
tyj ko po 19c. 

' 

Czarne futrza- 
ne pieski, na kół- 
kach. 59<· kratunek. 
jard po 39c 

Chłopięce es- 

presowe wozy. z 

twardeiio drzewa, 
z siedzeniem, re- 

gularny 1.50 gatu- 
nek, specviilnie w 
tej sprzedaży tyl- 
ko po 1.19 

Mechaniczne ae- 

roplany, zwieszone 

fruwają w powietrzu 
po nakręceniu, c 
gat., po lUc 
Gronem ia, komp. 

z produktami, 8l)c 

gatunek, za Gi)c 
Angiels. karety 

dla lalek, ziel. malo- 

wane, 15 gat., «.95 

Mechau. pociąsri 
lokomotywa. Tender. Pa- 
tent. sygnał i sekcye 
szyn. 5Jo gat.. za39c 

1.4* Doli. VSc 

Pik. «pojone lalki, mrugają, oczka. piekne 
kostymy. uear. kapHusz do nary. 2.25 gat.. i .za 
Dnie upojone lalki. Naturalnie brwie oczne, 

szvta peruka z natural. kruzlami. piek. trze. 

wiki i poiSez«>cbv·. 1.45 (ratunek, ea 08c 

Puże tiid lalki, śliczna bisque główka. mru- 

gające oczy. spojono biodra długa kruzl. peru- 
ka, piękne trzewiki i pończochy, tylko za 89c 

Kombinacyjne gry, 

kompletne, kijami i pod- 
stawą, do 65 gier, 2.00 

gatunek, po 1.69 

Chłopięce stal. Racer 
wagony, 3.45 gat., 2.4-9 

r>zieo. serwisy do her 

batj\ wybór, T9c gatunek, 
za 49c 

Chłopięce skrzynie do 
narzędzi, z narzędziami, 
specyalnie za 49c 

Gra zwana ,»I'ar- 
chesi", bardzo intere- 

sująca. 65c gatunek — 
specyalnie po 4i>c 

Dziecince piękne 
lalkowe kufry, mosię- 
dzem uparnirowane i 
extra przedział, specy- 
alnie po !>8e 

I Złota Biżuterya, Zegarki, Dyamenty i Bardzo Piękne Srebrne Naczynia 

^/,/.mu. c.' '»·*'" 

lusiro l'oczw. plat., w ooi· 
tein iiudpłKu.jak 1 Qs 
rycina, f gat.. i/i/w 

Wm A. Roger» 24 «zt. 
serw is, na rynnie. 1 sro 

btz ·\ w obli. 3.98 pud.. $> gatunek 
Sirieri) złc»t€ 

dziec. breloki, po 
Szczero /.lote 1.75 

I '£IWIlY£/& 

Damskie prawda, dyanion. 
pieścionki, Tiffanv ząbki, piękne 
hinle ci<jie kamienic, złote. | "2 rA 

$20 Krttuueu. z ( 
lO(Ov 

Dziecięce grube itrzern itote ny- 

trnetowe v>iericio :lti, 1.53 grutu- Q _ 

nek, specjalnie za /ut 

" 

Z nlem. erebrm Rlnr 
Mesh Łircbki. sr";tkic i 
przewrac.. z 1 QS 
zamkiem, za 

>m· wlel- 
złocone ite.. 50. 

let. gwar., z Eli. 
lub Wiltham 
werklem. 8.9 

Z nłem. erehrm tolnl*r 
suie btcoitki i grifbip 
ni#. w obitym pudelku, 
Mcznr dwfń, 
b.50 gtuoek.po i«,/ 

Dzleclere lub pa- 
nienek.e branżo a ,, 
letki. rcuciącane 'łut 

7. nient. ir*br* 

pug lares do luone 

tjr, do 5o i 10c, na 

pierścionku i Un 
cne/.ku 

po 

Nowe Cameo 
broexki. Na rtci- 
nie. 7»c ga rA- 
tuuek DUC 

r P«rlow«| maciom wykładane 
i. idelce. do ogórków, w | AA 
vobitfm pudełku ·"1/ 

Dyamentowe szpilki do kra- 

watek. Ładni·· cięte drainent v i 

prawdziwe perły, »rtv6ty -7 QQ 
czne desenie, $5 gat., za 

.Szczerozłote Tif- 
fany pierścionki, 
rubiiihini, 
/.sf r. it<l 3.50 

Szczerozłote sy- 

jpetowe pierścion- 
ki, owal. wierzch 

jak ijcioa,' 
1.50 gatun. 1.00 

Sicreroilote 

dziecięce pier- 
ścionki, wyfad. 

&SU.25 

Sic*ero7.l. · 

nety, war-*) gA 
te 3.6-1, 

Pudelka do azpi 
lek do «loavr. (i* 

w·· lub złotej c 
w ier*. 50c, 25c 

G robe złote «y- 

gnetowf |>ieré< i 

fi™1·'"· 3.75 

Grnjnjowa sprzedaż pierwszorzędnych groseryi, świeżego mięsa 
i win w dużym markiecie. 

Mąka. Hazel Premium l'»teot mą- 
kt. rpetjralnl* ua tą wvprze.ia*. 'i 

becskow.r worek, 3.35 becz. Q/-» 
worek. 1.35: H bec-i. w rek €7VV_ 

iMy do prania, Swift'» Pricle. Fuirbank'e 

Santa Clan? i Beet; specjalnie na >ą wyprzedaż, 
pudełko ze 1U0 ku walkami, 2.95; 10 ka- -jA 
wuIków, zh Ol/C 

Cukier, 2 funtów, dnnrj mifionj, 
* 

gr»eer>l za (2 lab więc»j, [nie wiecując mięsa owoców, 
w*rz>wa, ogłaszanej mąki, mydła i buter/ny], «70 — 
gpfPT>lqie. za /OC 

iwirto robioo·, epecytlnle u» tę wypizwiaź. 
j funiowj «»d«. (To; j8c 

Wielki targ mięsa 
Hnzel Brand Monlna, 

' 

fbud*. wądnona. -ł clo ·> funtowe ł.a- 

wnłki, epecyaluie na tą w.· - 'J ~y ̂  
przedaż, funt 

Hazel Brand szynki, prawdziwe 
beicukru, 1U do 18 funtowe, *p«>c.Y*l- 
nle na tą wielką wyprzeda. \AX-r 
funt i" 

lorne 
oliwki, duży M&son 

25C 
Chuda kHt* 

fconada, funt 17c 

Bardzo dobry ». 
tivp 1'ot Kunst, Fpecy- 
alnip na tą wielką 
wtorkową wyprzedaż, 
iunt tylko 
*'ici 10c 

JaJ», iwieie. duże i wy·' 
brune. vatuueU zwykły, tutaj) 
specjalnie tuzin 
tvlKo 

C ere^ota, New Century i 

Gold Medal m^ka, i beczki 
worek 2,69; — ł becz- | 1 
ki worek tylko za l.Oi? 1 

Dr Fric® a. roywy 

if Tartar proszek dopisze· 
>la. specyalntfc fnnto- 1Q/. 
»a puszka trlko za u7W 

Wyborna (tolrien 
Sauloe knwa.4^ r 
funtv,98c·; 
Sów* aibiór Old 

Ft»-bit>n Japońskiej, 
herbaty, ema· ip- 
czua, funt Uuv 
Salada herbata, 

czarna, zielona luu 
nileHrana. r«*guUrnjr 
6>c gatunek, hi ecyai 
nie u fi tą wielką wtor 
kową wjpr*e- 1 -. 
1 reecia/. funt T'c/L' 

8. C. A Co. Ger- 
man F» mi Ir nifdlo 
do pran a. kawał· 
ki, regularnie r.*· 

daw f po 3.25: t». 
raz apecy- 

N»Jlep«z« nowe 

luier/ane orzechy, 
4't funth. , pc aln.e 
na tę wielką wtorko. 
uąuyprzediz, l.oo:- 
fuot tylko 

Hazel rrjrs. owoco- 
we powidła, w 16une. 
Phoenix szklanecz- 
kach, tuzin 2.RS. soe- 
oyaluie słoik ^ C-, 
tylko za JuOs, 
Import, sardynki 

( BU ou), w czystym 
oliwkowym oleju, S.V; 
«ratunek, puszek 
1.35; epecyalDie w tej 
jutrzejszej wielkiej 
sprzedażv. pu- 
szk* tylko za L·ut 

H a z e 1 Hawaen 
krajane ananaajr. 

— 

bardzo smaczne. tuz. 

Nr. S paszek, 175. — 

spwyalme pa- \r 
szke tylko za JiéOC 

llaeel Golden dy- 
ni» szczelnie pako- 
wana. tuzin Np. 3 pu' 
a*ek 13: — za TOc. 
spicr-Alnle puszku w 
tej wł"'kl»Jjutr7 J«*e) 
sprzedamy, tyl* 12c 

wina i Korayaiy 
I Imperial Club wódka lub 
Uourbou |6 gaion za 

! 4 i5: ?el. i.25. | 
kwarta specjalnie za ·00 

Kentucky Mourbon wód· 
k·, bote l. w bord '«btii- 
Baltimore Hye.ww.but Ot"C 

Virginia D»re,bat«l. 39r. 
Import. M*doc('l*1 

ret- S ?al. ft.9\ '. r^u 
Hlarkber. ł Kln>. kw ?0r· 
Sunny Urook wód· OQr 

I ka, pełna kwarta juti-oO^C 


