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fużytku, a nie o oddanie sobie na 
wiasaoéc. 

Budżet. 

XVczoraj radzie miejskiej J. F. 

iTraeger, kontroler miejski, prze- 
dłożył budżet na rok 1914. Zawie- 
ra on obliczenia dochodów i wy- 
datków miejskich na rok następ- 
ny. 

Dochody obliczone są na $25,- 
*26,860. Rozchody obliczone 

na $25.628.532. Ostatnie przewyż- 
szają pierwsze o $500.000. 
Rozchody na rok przyszłą są o 

$1,407,234 wyższe niż w roku u- 

biegłym.Pod wyżki są największe 
w departamencie policyjnym i 

pożarnym. Departament zdrowia 

otrzymuje $229.000 więcej niż w 

1 roku zeszłym, gdyż obecnie ma 

dozór nad niszczeniem odpad- 
ków. * 

Budżet oddano do komitetu fi- 

nansowego. który natychmiast 
przystąpi do pracy nad bilem a- 

propryacyjnym. 
Dla be^roboczych. 

Rada miejska upoważniła wła- 
ize miejskie do wynajęcia pięcio- 

piętrowego inidyn'A'u na rogu W . 

Washington i North Dcsplaines 
ul., jako dodatek do miejskiego 
hotelu. Dzierżawa wynosi $700 
za pierwszy miesiąc, a $800 za 

następne. Hurm. Harrtson 0- 

fiwiadczył. że taniej wynająć bu- 

dynek, aniżeli przerobić dziewią- 
te piętro gmachu powiatowego, 

coby kosztowało $6000 do $8000 
N'a komisyę bezrobocia wyzna- 

czono $1500. 

PROCES O OSZUSTWA WY- 

BORCZE. 

Dzisiaj sędzia Burkę ma roz- 

strzygnąć wniosek o umorzenie 

zarzutów przeciw 4 urzędnikom 

wyborczym, oskarżonym o po- 

pełnienie oszustw wyborczych w 

wyborach zeszłorocznych. Jeżeli 
wniosek będzie rozstrzygnięty na 

niekorzyść oskarżonych, wybór 
sędziów przysięgłych rozpocznie 
się w poniedziałek. 

\Vniosek o umorzenie oskarżeń 

wywołał argumentacye, trwające 

trzy dni. 

Asystent prokuratora stanowe- 

go, F. W*. Walker starał się udo- 

wodnić. że Xorthup był niepraw- 
nie mianowany specyalnym pro- 
kuratorem i że prokurator Iloyne 
nie był w wyborach urzędników 

j interesowany, a więc był kompe- 

tentny do prowadzenia śledztw 

w sprawie oszustw wyborczych. 

URZĘDNICY KOLEI GÓR- 

NEJ UZNANI WINNYMI 

ŚMIERCI STRÓŻA. 

Sędziowie przysięgli koronera 

po oględzinach w sprawie śmier- 
ci stróża rogatkowego, W. II. 

Warnera (262 Crawford avc.), 

zabitego przez pociąg kolei gór- 

nej „Chicago and Oak Park" na 

Kast Chicago ave. w Oak Park, 

dnia 4go grudnia, uz»nali urzęd- 
ników i właścicieli kolei górnej 

odpowiedzialnymi za śmierć jego 
i oddali ich w ręce sędziów wiel- 

koprzysięgłych. 

:* 
. ·»-. 

.o«j go grudnia pociągi tej 
kolei górnej zabiły czterech lu- 

dzi. Mieszkańcy w Oak iPark są 
: oburzeni. 

Śledztwo wykazało, że War- 

ner został zabity przez pociąg, i- 

dący na niewłaściwych torach i 

że Warner był zmuszony na tych 
torach pracować. Załoga pociąga 
została od winy zwolniona, lecz 

urzędnicy zostali uznani odpowie- 
dzielnymi. 
NIELSEN ZREZYGNOWAŁ. 

W. C. Nielsen, superintendent 
parku Lincolna, zrezygnował 
wczoraj ze swego urzędu z po- 

wodu zarzutów przeciw niemu 

podniesionych przed gub. Dun- 

nem i przed wydziałem parko- 
wym przez różne komitety róż- 

nych organizacyi, a mianowicie: 

Stowarzyszenie Reformy Służby 

Cywilnej, Klub Miejski, Klub 

Miejski Kobiet i inne.· 

. Oskarżono Nielsena o to, iż 

jest człowiekiem wątpliwej repu- 
tacyi i pozbawiony doświadcze- 
nia lub przygotowania, kwalifi- 

kującego go do spełniania obo- 

wiązków superintendenta. 
Podobno gub. Dunne miał mu 

obiecać inną posadę. 
Wydział parkoAvy zagroził 

Nielsenowi usunięciem, jeżeli nie 
! zrezygnuje. 
ZARZUTY PRZECIW KOM- 

PANII TELEFONICZNEJ. 

Do sądu okręgowego 78 właś- 

cicieli bondów kompanii ,,Inter- 

state Téléphoné Co.'' wyniosło 0- 

skarżenie przeciw B. G. Sunny, 

prezesowi Chicago Téléphoné 
Co." i II. H. Evans'owi, byłemu 

! prezesowi kompanii ,,Tntcrstate" 
o sprzysiężenie się. w celu zrujno- 
wania kompanii „Interstate" i 

wyrugowania jej ze Stanu Illi- 

nois. 

NOTATKI MIEJSKIE. 
— Sędzia Landis rozstrzygnął 

w procesie pa-n-ny Elsie De Wolf. 

wytoczonym bankowi „Continen- 

tal and Commercial" o zadecydo- 
wanie. czy nowa ustawa" federal- 

na o podatku dochodowym jest 

konstytucyjną, iż zarzuty panny 
DeWolf wchodzą właściwie w ju- 

ry zdykcyę sądów stanowych, i 

nic nie mają do czynienia z u- 

stawą o podatku dochodowym. 

—Jutro rozpoczną sie przesłuchy 
przed sędzią Foell w sądzie wyż- 

szym w sprawie konstytucyjności 
ustaw, nadających kohietom pra- 
wa obywatelskie. Sprawa w przy- 
szłym tygodniu dostanie się do 

j trybunału najwyższego. 

Telegramy Krajowe. 
—«— 
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kolana przed ojcem swoim i 

prosił go o przebaczenie. Ojciec 
jego staruszek przyjechał z Nie- 

miec onegdaj w celu ocalenia g3 
od krzesła elektrycznego. Rano, 

kiedy ojciec pokazał się po raz 

pierwszy w sali sądowej, Schmidt 
wcale nic spojrzał na niego. 
Prokuratorya już przedstawiła 

wszystkich swoich świadków i 

dzisiaj mają nastąpić zeznania 

specyalistów, którzy badali 

Schmidta. Psychiatrzy powiedzą 
czy Schmidt jest waryatcm lub 

nie.. 

PRZYRZECZENIE GÓRNI- 

KOW. 

Calumet, Mich., Ig grudnia. — 

Wczoraj zakończyły się krwawe 

sceny w strajku górników w Ca- 

lumet i okolicy. Strajkierzy przy- 
rzekli uroczyście, że odtąd będą 
się spokojnie zachowywali i że do 

żadnych krwawych zajść z ich 

winy nic przyjdzie. 
Podszeryf został wczoraj nie- 

bezpiecznie postrzelony kiedy 
chciał się dostać przemocą do sa- 
li, w której strajkierzy odbywali 
posiedzenie. 
Od strajkierów szeryf, prokura- 

tor i sędzia okręgowy zażądali 
złożenia broni. Sędzia 0'Brien po 
wiedział, że pod żadnym warun- 
kiem nie pozwoli, by strajkierzy 
molestowali robotników, którzy 
pracują w kopalniach. 
. Strajkierzy przyrzekli uczynić 
wszystko, czego od nich żądano. 

Sąd wiclkoprzysięgłych zbierze 

się w poniedziałek i postawi nie- 

I których awanturników 
w stan o- 

j skarżenia. 

PROHIBICYONIŚCI W KON- 
GRESIE. 

Waszyngton, 12 grudnia. — 

Zwolennicy prohibicyi wypchali 
wczoraj galerye w izbie posłów 
po same br^eęi i wrzeszczeli na 

całe gardło wiwaty, kiedy poseł 
Hobson z Alabamy wniósł rezo- 

lucyę, by sprawę poprawki do 

konstytucyi Stanów Zjednoczo- 

nych w sprawie prohibicyi odda- 
no pod głosowanie różnym Sta- 

nom. Prohibicyoniści urządzili 
demonstracyę, jakiej izba od da- 

wna nie widziała. 
Nad sprawą tą debatowali ze 

sobą Hobson i Underwood. Hob- 

son bawił się w osobistości, a 

Underwood ogólnikowo zbijał 
twierdzenia Underwooda. Hob- 

son jest przeciwnikiem Hobsona 
w wyborach. Obaj ubiegają się o 

urząd senatora ze Stanu Alaba- 

ma. 

Odzież dla Mężczyzn i Chłopców 
Wspaniała partya 11.50 męskich palt 

— obejmująca 

granatowe i szare Chinchilla palta, O 
cali długie, z szalowym kołnierzem — 

gładkie i piękne palta z paskiem w ty- 
le, jakoteź palta z przemiennym kołnie- 
rzem, i | długości palta, robione z czy- 
sto wełnianych Diagauals, szare brunat- 
ne i ciemne mieszanki, i czarne rj 
Friezes; wielkości 34 do 44; za · ··)# 

Męskie palta — resztki i niekom- S 

pletności, wszystkie 50 cali długie — ^ 

przewracalny kołnierz, z paskiem w ty- 
le albo gładkie plecy, dobre zimowe 

kolory: wielkości ;34 do 40, lecz nie 

wszystkie fasony, niektóre war- on 

te do $8, nasza spec. cena *·0| 

Grube szare Chinchilla palta dla 

chłopców, zapiuaue pod szyjt|, gładki 
tył, aksau.·. kołnierz H 

.lub z jednostajnej 
matury i, podszewka i 
plaid albo gładka 
flanelowa; wiel. 3 do 
i* lat: reg. $4,o 
w sobotę po fcuOI 

S4 granat. Melton palta dla chłop- 
ców, Polo fasony z paskiem wokoło, za- 
pinają się pod szyję, podzewka z ezer-- 
wonej flaneli, wielkości do i) lat, 
wasz \vvbór po speevalnych ce- *y Ąn 
ach, tylko.: £ 

CZAPKI. 7,"5c zimowe Golf czapki dla 
mężczyzn, robione z dobrych mate- *7p 
ryi, ciemne kolory, futerko wewnątrz^» / u 

Chusteczki 
Męekie Japonette chasteciki 
dla mężczyzn, z dużymi błock inicy- 
ałamy i jedno calowym obrąbkiem. 
4 w pięknem kwiecistem pu- *jr| _ 
delku. "iOc war. pudełko *.a..oVC 
8 wis* łialtowane damskie chu- 
steczki. '.ąbkowat" kanty i hafto*a- 

de desenie; zwykle "iOc war.. | j-_ 
w pudełk. za8óc. s/.tu*.a.. | 

79c wzorzyste Seco jedwabne 
damsk e scarf, 2 jard. dłu#. |^ 
białe i ko.'or., w hollypud., 

Ciepłe Rękawiczki 
Skórzane rękawice bez podsz. 
dla mężczyzn*"—dobre dla wożnic i 
do podobnego użytku. ciemne kolo- 
rv tytko, dobre 75s wartości ^ g· 
specyalnie za C 
Krótkie skórkowe rękawiczki 
dla dam, fasony z guzikiem do na- 
ciśnięcia jwzy zapinaniu, ściegowa- 
no tyin samym kolorem all>o z czer- 

wonem, szerokie szew ki, białe, ce· 

glaste. brunatne, szare i 

czar,, z biai. szew. war. 1.2), 

Trzewiki dla Mężczym i Dzieci 
i.AO (ioodyear welt tr*ewikl Ula mężczyzn, najmodniejsze mo- 

dele, popularno fasony, robione r. patent colt skóry, box ealf i jrun metal 

ealf: sapiaane, blueher i sznurowane fasony, szer. G. do EE; wiel- j s 

kości do 11; na sobotę; za 1.0/ 
• x 

1.25 pitest «korzioe Jockey beciki dla dzieci, jak klat, cejlaate, czerwone, bru- 

aatoe i czarne ; wiericky i ktd skóry alk· akaaaitae, s pateot «kory alko bez — 

ckoiewki i katas, Edncator kopyto, z korkami albo be? korków, wielko· *7 "7 
•ci 3 do 8 lat, stooowae m prezent gwiazdkowy, wybór za / / C 

J&l.SO .ślipry dla męż- 
czyzn, Everet i Romeo fa- 

sony, ciemno - eeglaste i 
c?arne; wielkości od do 
11, — są bardzo stósowne 
jako podarki na jrwiazdkę, 
na sprzedaż tylko za 

87c 

Koniec Nathana. 

Syn nieślubny żydówki angiel- 
skiej i włoskiego rewolucyonisty, 
należał Nathan, sindacco Rzymu, 
do tej kategoryi ludności, którą 

Grecy określili mianem „ metoj- 

koj", a która jest plagą każdego 

zorganizowanego społeczeństwa. 
Metojkowie byli to, jak wiadomo, 
albo cudzoziemcy, albo mieszań- 

cy, osiedleni w miastach greckich; 
przed których . niebezpiecznemi 
pożądliwościami bronili się Grecy 
usilnie za pomocą wyjątkowych 
ustaw. 

Dziś miejsce ich zajęli żydzi, 
którzy wszędzie, dokąd dotarli^ 
rozsadzą i dezorganizują chrześci- 

jańskie społeczeństwo, zdobywa- 

jąc sobie wpływy i znaczenie za- 

równo przez swój solidarny kapi- 
talizm, jak i przez związki ze 

stronnictwami rcwolucyjnemi! 
Tą drogą doszedł także Nathan 

do godności i zaszczytów ; jest 
on bowiem i kapitalistą i jednym 
z filarów i przywódców włoskie 

go wolnomularstwa. Był nawet 

| mistrzem „wielkiej loży rzym— 
1 skiej i to właśnie stanowisko do- 

prowadziło go aż do krzesła ku- 

rulnego Wiecznego Miasta! Ja- 
ko burmistrz Rzymu, mógł Na- 

than dać upust całej swej niena- 

wiści do Kościoła katolickiego i 

Papieża, a całe jego urzędowanie 

było pasmem manifestacyi i kro- 

ków. wymierzanych przeciwko 
Stolicy Apostolskiej i katolicyz- 
mowi. — Już, obejmując urząd 

| syndyka, wygłosił mowę.w której 

uderzył z prawdziwie wschodnią 
gwałtownością na Ojca św.*i na 

dogmat nieomylności. W piśmie, 
wystosowanym do kardynała Rc- 

spighi, odparł? jPapież z oburze- 

niem tę niecną napaść: ..Niedaw- 
no temu wybrał^;. publiczny u- 

rzędnik. przypomniał z radością 
dzień. w; którym uświęcone pra- 
wa papieskiego zwierzchnictwa 

zostały podeptane, ale podniósł 
' głos, aby zelżyć i wyszydzić nau- 

ki katolickiego Kościoła, zastępcę 

Chrystusa na 'ziemi i sam katoli- 

cki Kościół! ;Mówiąc w imieniu 

Rzymu, który na podstawie uro- 

czystych przyrzeczeń, powinien 
być spokojna siedzibą Papieża, li- 

derzy! bezpośrednio na nasza wła- 

dzę duuchowną i odważył się po- 
dać w pogardę akty naszego apo- 

stolskiego urzędu i zaprzeczać 

misyi. przekazanej nam przez 

Chrystusa Pana za pośrednict- 
wem Apostoła Piotra i Jego za- 

stępców. — a w ten sposób wy- 

stąpił przeciwko boskiej istocie 

Kościoła, przeciwko prawdom je- 

go dogmatów i powadze jego so- 

borów !" 

Ten pełen godności protest zna- 

lazł szeroki oddźwięk w całym ka- 

to'ickim świecie i w wielu mia- 

stach katolickich odbyły się po- 

ważne demonstaracye przeciwko 
Nathanowi.^ - 

# 

Ale Nathan, poparty nietylko 

przez żydów i masonów, ale tak- 

że przez liberałów włoskich, a 

do pewnego stopnia przez rząd. 

lekceważył te protesty i próbował 
nowe ciosy Kościołowi wymie- 
rzyć. 
Jego dziełem jest, między inne- 

Kmi wyparcie nauki religii ze zskół 

rzymskich, a jego mowa, wypo- 
wiedziana przy „Porta Pia , w 

której sławił uwolnienie Rzymu 

od „zabobonów", wywołała w 

swoim czasie ogólne oburzenie. 

A i to przypomnieć trzeba, że 
ten rewolucyonista. radykał, ma- 

son, wróg Kościoła i wiary obja- 

wionej okazał sie podczas podró- 
ży Mikołaja TT. do Włoch, kla- 

sycznym żydem. Nietylko bo- 

wiem na zasadzie paktu z rewolu- 

cyonistami zagwarantował carowi 
osobiste bezpieczeństwo, ale nie 

wahał się ani na chwilę pojechać 
do Mon ty. by tam carowi Wszech 

rosy i i „prześladowcy żydów" zło- 

żyć hołd najpokorniejszy!! Tak 

bowiem postanowiła rada kahalna 
w nadziei, że ta czołobitość uspo- 

sobi cara przychylniej wobec ży- 
dów rosyjskich. 

Socyaliści, także polscy, kto— 

11' 

rzy sławili Kathana, jako szćr- 
' I ' 

i 
' " 

mierzą wolności, byli tak zasko- 

czeni carosławienietn <Xathana, że 

nie zdobyli się nawet na głośny 
protest lub potępienie! 

Inne „zasługi" Nathana są ró- 
wnie świetnie.Obdarzył Rzym do 

ostateczności, oszpecił go budo- 
wlami w stylu neo-żydowsko-nie- 
mieckim, poniszczył stare zabyt- 
ki, aż w końcu sam politycznie 
zbankrutował i został zmuszony 

do wycofania się z życia publicz- 
nego. 

Ostatnie jednak wybory zaćmi- 

ły na zawsze świetność Xathana 
i podkopały jego stanowisko tak, 
że „namiestnik piekła", jak oficy- 
alnie tytułują mistrza ,,Wielkiego 
Wschodu", zniknie niebawem z 

powierzchni politycznej. 
Wynik wyborów jest rezulta- 

tem mądrej i konsekwentnej poli- 

tyki katolickiej. 
Gdy, stosując się do papieskie- 

go ..Non expedit", katolicy usunę- 
li się we Włoszech od biernego i 

czynnego udziału życiu parla- 
nientarnem, żywioły bezwyzna- 
niowe i prze\\rotne osiągnęły ła- 

twą, łudzącą pozorami trwałej si- 

ły, przewagę. Wówczas, nie cofa- 

jąc zakazu. Stolica św. naprzód 
zaczęła tolerować stawiania po- 

jedynczych kandydatur posel- 
skich z obozu katolickiego, a na- 

stępnie pozwoliła wyborcom-ka— 
tolikom brać czynny udział w 

wyborach w okręgach, wskaza- 

nych przer episkopat, Tą drogą 

zaczęli katolicy w pojedynczych 
okręgach skutecznie przeciwdzia- 
łać wyborom socyalistów i wol- 

nomyślicieli. przeprowadzając 
natomiast posłów, — sprzyjają- 
cych programom polityki, pojed- 
nawczej względem Kościoła.twór 

czej. nie destrukcyjnej. Wprowa- 
dzenie reformy wyborczej spowo- 
dowało zawieszenie zastosowa- 

nia „Non expedit" w większej 

części okręgów. 
I uż w zeszłym toku przewnu— 

niczący katolickiego związku 

wyborczego objechał kraj cały i 

udzielał odpowiednich instrukcyi 
przewodniczącym dyecezyalnych 
sekcyi wyborczych. Została roz- 

pisana ankieta co do stanu rze- 

czy ze stanowiska katolickiego 
we wszystkich okręgach. Przy- 

czyniła się ona znacznie do wyja- 
śnienia, których kandydatów na- 

leży popierać, (bo wierny swoje- 
mu zadaniu Związek własnych 

kandydatów na posłów nic sta- 

wia).' AV zamian za obietnice pod- 

trzymywania przez wyborców— 
katolików kandydaci ci składali 

następujące zobowiązania : 

„IJronić będę ustaw, które sto- 

ją na straży sumienia i swobody 

stowarzyszeń, a co zatem idzie, o- 

picrać się będę wszystkim pra-1 
wóm, wymierzonym przeciwko 

zgromadzeniom zakonnym i jną- 

cącym pokój religijny wśród na- 
rodu. 

Przy układaniu praw szkol- 

nych zajmę stanowisko równie 

życzliwe dla szkolnictwa rządo- 
wego. jak i dla prywatnego .które 

również stanowi ważny czynnik 
kultury narodowej. 
Zabiegać będę o pewne zabez- 

pieczenie swobody udzielania na- 
uki religii dzieciom katolickim 

w szkołach rządowych. 

Opierać się będę wszelkim wy- 
siłkom. zmierzającym do osłabie- 

nia węzłów rodzinnych, a więc 

przedewszystkiem rozwodom. 

Stanę na gruncie równości wo- 
bec prawa stowarzyszeń ekono- 

micznych i społecznych, niezale- 
żnie od ich ideowego punktu wyj- 
ścia (obecne organizacye fi'ialne 

katolickiego Związku ekonomi- 

cznego nie mają przedstawicie- 
la w Radzie wyższej pracy, oraz 
w instytucyach pokrewnych.). 
Domacrać się będę stopniowe- 

go reformowania prawodawstwa 
i sadownictwa w duchu sprawie- 
dliwości i popierać politykę 
wzmacniania moralnych i mate— 

ryalnych sił narodu, oraz jego 

wpływu na rozwój cywilizacyi 
wszechświatowej". 

Tak widzimv. żądania katoli- 

ków są umiarkowane i mają na 

celu dobro i rozwój całego społe- 
czeństwa. 
Na podstawie paktu zawartego 

w myśl powyższej deklaracvi z 

żywiołami umiarkowanymi po- 

wiodło sie katolikom prawie 
wszędzie obalić kandydatów an- 

tykatolickich. Zwłaszcza w Rzy- 
mie upadła cała lista wolnomu— 

larska. patronowana przez syndy- 
ka i popierana przez żydów. 
Wobec tego Xathan zrozumiał że 

dni ietro sa policzone i że nieba- 

wem bedzie musiał zrezygnować 

z krzesła burmistrza. Uprzedza- 
V 

/ 

jąc moment, kiedy zostanie wy- 
pędzony z kapitolu, podał się Na- 
than do dymisyi. 

Aha! 

— Tak, młody człowieku! Naśladuj 
w całem swem życiu piękny, przykład 
swego ojca Wstępuj w jego ślady 
chodź temi sameml co i on drogami! 
— To będzie trudno! On nie cho- 

dził wcale, tylko latał bo był awia- 

torem!.... 

% 

Chustka do nosa. 

W« sądzie pokoju w Pacanowie, 8% 

sądzona była ekarga pewnej baby 

wnieciona przeciwko mężowi o pobi- 

cie. I 
— Mąż tak mnie uderzył pięścią 

w twarz, że mi przez godzinę iskry z 

oczu leciały — skarży się baba. 

Sędzia przerywa: 
— Jakto pięścią? Mąż zeznał, że u 

derzył was chustką od nosa? Więc 

skłamał? 
— On nie skłamał panie sędzio, om 

przecież w kułak nos wyciera.... I 

Éj Zabawki najrozmaitszego gatunku 
Cellulojdowe grzechot- 
ki <1 la dzieci, r. luźną 
kulką, epecvalnie na tą 
« rzeda*. na 
jutro, po lOc 

10c 
Żelazny auto- 
mobil zabaw. 

10$ calowe piękne ko- 
lorowe trąbki z meta- 
lowym mun- 

10c sztukiem, po 
Chłopięce express wo- 
zy, mocne z żelaznemi 
kołami 1 żela j /% _ 

znemi ośami £ #^5 

Zabawkowe kuferki z 
dwomn rączkami, klu 

czem i zamkiem, spe· 
oralnie na ju- r 

tro.po ZoC 
Zabawkowe wozi ki do 

pakunków, z pakun- 
kiem, gotowe do użyt- 
ku, specyalnie- 
I"' 25c 

t- » 

(f Skfad otwarty w każdy wieczór, od poniedziałku, l5go grudnia, aż do Gwiazd\\, 

RE 

Kupujcie spodnią odzież po 
tvch nainiższych cenach 

Męak je naturalno wełni me koszule i » < ^7 r* 
gacie, $'.'.75 rr:irt· «· apeoyalni·» zaj) | , / ̂  

M<ka australskiej wełny apodn'a rdzlefc dw:i 

rzdv guzików, naiul ·» kolur, 4 I 
wjirtt.ść, ep»»cy»iluie \ 

Wrighta sprine needle union g.unim- (T^ "7"" 
ry « artości $3.50, apecyalna sprzedaż *£)j£, J D 
Męsk i pz.ara iredniej » «gi welnhu* (jd/.i'*fcQ « 
spoduie $.9 wartość, specyalnie z.a j*5C 
Dameka s?nra piąftkowHta wełniana «pndnia 
odzież, $1.75 wart· ść, apecyalna t>prze-£ j -j/-| 
d..ż za 1 

Chłopięca kreuiowa prrzkowata spodnia 
odzież, Oc wartość, apecy-Mnie po 

r—lrzewiki dobrze znanej wartości— 
Zakupiliśmy w pewnej fabr. na wscho- 
dzie 500 par damskich patent skórzanych 
Z sukiennym wierzchem trzewików sze- 

rokie palce i niskie korki, wielkości 24 
tlo . warte 2..V», w sobotę | /itr 
tylko ... 1.0*5 

Niekompletny zapas trzewików dla «tam. 

panien i dzicci. skóra iakienwanu. 

Mrtal i V.ei Kid. sz iupiwune i z.ioin:in>*. 

warte do 2 (W. specjalnie w | Ofb 
sobotę. 1.V/CF 

Taniości dla mężczyzn 
Męskie trzew iki. cejrlaste, patent i Gtin Metal, nnjn-jtvszc -tvle, sznurowine i z - 
Ditne. wszystkie wielkości, warte 2.51 i I» 01. w s ibot·; specralnl·· i o jr 

tylko po 
' ^ 

; I.o5 
IVa sobotę tylko 

Dum-kie z oiepijj pods ewk^ domn *e 
puntofilki. skórzane i-zubUi i i»>«zne 

przeszczepu i 
— )icdi»*wv / dob.e *kór»· 

Dzieuięcp trzewiki, z lakierowanej sUÓ 
ry. wierzch fzerwonv. brum.tnv i czar- 

ny i Vici Kid, ręcznie przewracane i 
sprinc korki, wielkości do 8. w. 59c $1.10. specjalnie w sobotę 

i kurki—wszvstkie w elk><ci. 
wartość 75c, w sobotę tylko. 49c J 

Piękne gwiazdkowe szelki i krawatki 

Męskie im porto 
wane Grena- 
dine, aksamit- 
ne i jedwabne 
4 in hands w 

pięknych pudeł 

S*... 50c 
Męskie piękne 
kom binacyjne 
garnitury: szel- 
ki, podwiązki i 

paski na ręka- 
wy — od 1.50 

59c 

Męskie szelki w 

pięknych pudeł- 
kach. wszyst 
kie wielkości i 

017:.. 50c 
Męskie najlep- 
szego gatunku 
grube jedwab- 
ne krawatki — 

extra duże faso 

ny, w pięknych 
pudełkach, 1.00 
gatunek, Jgg 

Na podarunki dla dam 

1.48 

Damskie piękne po- 

plin bluzki z wyso- 

kim kołnierzem, jas- 
ne, błękit, i białe, — 

specyalnie 
tylko za. · · 

Piękne fartuszki do 

herbaty, — okrągły 
styl, ugarnirowane 
haftem albo koron- 

ką, specyalna cena w 

tej sprzedaży 
tylko ZiJb 

Damskie płaszcze na 

deszcz, — wszystkie 
szewki cementowa- 

ne, robione z grube- 

go silk poplin, zapi- 
nają się pod szyją, 
granat, szare] 
i ceglaste, za\ i5.98 
Piękne spódnice z fał 
dowatą falbaną, jas. 
i ciem. błękit 
i zielone, za.. 1.25 

Te ceny groseryjne oszcz. wam pieniądze^ 
N«jlepsze chude szyn- j -j | / 

ki, funt za 1 *5 /2 C 
Najlepsze Swift s l're- j ·7/^, 
iniuin szynki, font | / /2 C 
G >od Luck masło w jedna funto- 

wych odkach, w tej 
e przed a/y 19c 
Najlepsze solone pi noce, specval- 

10c nic na tę sprzedaż, funt 
tvlku po 

V. 

ijlepa?* daktyle, maczane w czekoh· 
<*> — funt a ^_ 
po \ Zt 'J C 
Kr.tra wvborna chuda słonina. 22c futii 
Californie Cocoac Brandy, duża rA 
butelka ulIC 
JSprin^dale 100 proof w6dka— pelta kwar- 
ta — iv tej eiir/>daźv. · 

tylko 7VC 
Najlepszy £«tuuek hsorowanyrh crej-ni- 
funt epeoyalriie 
P" '· 19c I 

J 

KSIĄDZ 
laapitał po wło*ka X. KAROL CASTELL1 Areyb. z Termo.: 

Przełożył na język polski dla duchownego pożytku Braci Pola· 
ków Katolików w Ameryce 

X. Jan Kaeprzycki, C. R. Gen. Zgr. Zm. P. 

J0C CENA JE 1 O*EGO EGZEMPLARZA |Qc 
W ADM1NISTRACYI 

Dziennika Chicagoskiego 
1457 West Division ul·, CHICAGO, ILL. 
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