
Cenzus szkolny. 
skreślił 

Fr. T. Wołowski» Superwizor Cenzusu w 16-tej wardzie. 

/ 

VY dniu 4-tym maja rozpocznie 

się spis osób obojga płci, począw- 

szy od niemowląt, które urodziły 

się przed dniem 4-tym maja rb. 

Cenzus taki urządzany jest co 

dwa lata pod nadzorem Rady 

Szkolnej, a kierownikiem całej 

rzeszy enumeratorów i inspekto- 
rów jest od lat 6-ciu p. W. L. Bo- 

dinc. który zatrudnia przy spisie 

tym zwykle kilku inspektorów 
wardowych (supervisors) Pola- 

ków i kilkudziesięciu polskich e- 

numeratorów. P. Bodine jest sze- 

fem P.iura Obowiązkowego Xau-| 
czania. Ostatni cenzus z roku 

35)12 wykazuje liczbę 97.977 nie- 

pełnoletnich polskiego pochodze- 
nia w Chicago. W roku 1910, 

94.432, czyli, że w dwóch latach 

liczba niepełnoletnich wzrosła o 

3.545. 

Tak wypadałoby, że jest to 

wzrost abnormalny; wzrost ten 

napewno o kilkakroć był więk- 

szym. Co do liczby niepełnolet-1 
nich Polacy zajmują drugie miej-, 

sce w Chicago. Pierwsze Niemcy. 
3-cie żydzi. j 

Szan. Rodaków obowiązkiem 

narodowym jest : Gdy enumera— 

tor zapyta się o narodowość, po- 
dawać się za Polaków. Miejsce 
urodzenia nie podawać Austria, 

Pru-sia lub Russia leczzawszePo- 

land, gdyż ci. którzy podadzą Au- 

stryę lub 'Prusy zaliczeni zostaną 

do narodowości pruskiej^lub au- 

stryackiej ze stratą dla naszej 
na- 

rodowości. Xiemcom rozchodzi 

się o to. aby swoją liczebność wy- 

kazać na każdym kroku : nie po- 

magajcie zatem obcym lecz sta- 

rajcie się o zwiększenie naszych 
szeregów. 

Enumerator tak wam musi za- 

pisać, jak podacie: jeżeli tego nie | 
chciałby uczynić, podajcie na- 

tychmiast zażalenie do wardowe- 

go biura cenzusowego 
a utraci on 

zajęcie. Każdy enumerator ma 

gwiazdę. Obowiązkowo trzeba 

mu udzielić wszelkich iniorma- 

cyt. toby tego nie chciał uczy- 

nić naraża się na aresztowanie ii 

j zezwolenia na Śluby, i 

Rajmond Jabłoński, Maryanna śil-} 
wińska 28-21 

Jan Babic, Joanna Mora 30-24 

Władysław Kaznowski, Helena 

Słomka 24-19 

Józef Szpajer. Zofia Lucerz 21-21 j 
Józef Czarnecki, Helena Musieńska 

27-19 

Jan Oskroba. Helena Dolińska 28-10 

Jan Pieczonka, Agnieszka Kolec 24 

-21 

Franciszek Sitkiewicz, Mary a Plo- 

ciemik 22-19 

Józef Świątkowski, Małgorzata Wój- 

cik 23-20 

Stanisław Gierlowski. Helena. Dą- 

browski 26-17 

William England, Anna Matejka 23 

-25 

Piotr Griner, Helena Tarnowska 23 

-li 

Tomasz Leperski. Stanisława Nowa- 

czyk 21-19 
Józef Kościeliski. Teresa Dulian, 22 

-20 

Władysław Jeleń, Marya Siekier- 

ska 21-19 

Franciszek Lewandowski, Anna Ku- 

raś 21-19 

Jan I^atzik, Katarzyna Czopek 26-22 

Franciszek Muszyński, Cecylia Wa- 

silewska 26-21 

Franciszek Cygan. Anna Laczak 24 

-19 

Jan Plewan, Maryanna Makowska 

24 21 

Franciszek Budnik, Monika Kam- 

siunis, Chicago Heigbts,, Ul. 26-22 

S. Matuszak, Marya Sirotuk 27-20 

Jan Tataryn, Anastazya Czaban 28 

•22 

An'oni Dobrogowski, Marya .Wal- 

czykówna 25-20 

Jan Porucznik, Anna Porucznik 22 

rl9 

Juiiusz Bucha, Rozalia Raczka 26- 

21 

Jan Kwiatkowski, Walentyna Czar- 

ncka 21-19 

Jakób Rolek, Antonina Czeluśniak 

25-21 

Stefan Latiak, Anna Czapiak 24-18 

Stanisław Migut, Katarryna Siczy- 

ga 25-19 

.Michał Kaczorowski. Wiktorya 

Szymańska 29-34 

Józef Pszonka. Katarzyna Sygiet 

24-20 

Stefan Krokowski, Wiktorya Woj- 

ciechowska 28-27 

Michał KanarskI, Marya Kaczma- 

rek 32-19 

Piotr Gazda. Józefa Gunea 23-21 

Franciszek Kamiński. Franciszka 

Gdoroska 24-22 

Aodzej Piasecki, Antonina Małe- 

cka 211» 

zapłacenie kary. 

Doświadczenie z poprzednich 
cenzusów wykazuje, że wielu Po- 
laków podało miejsce urodzenia 

Prusy lub Austrye, a co zapisane, 
zmienić nie można już. 
Z dzieci, które ukończyły 7my 

rok życia, a nie uczęszczają do 

szkoły, zdawane są specyalne ra- 

porty wydziałowi obowiązkowe- 

go nauczania. Prawo przewiduje 
w takich wypadkach karę od 

$0.00 do $20.00 i koszta sądowe. 

Aby nie narażać się na to, najle- 

piej zapisać zaraz dziecko do 

szkoły, bez względu na to, czy do 

wakacyi są tylko 2 miesiące czy 

byłyby tylko 2 tygodnie. 
Z obowiązku poczucia narodo- 

wego enumeratorzy polscy sta- 

rać się będą chyba aby Polaków 

jako takich zapisywać. Rozchodzi 

się o wardy, w których kierowni- 

kami cenzusu będą nie Polacy, 

gdyż polscy Superwizorzy zrobią 

napewno swoje. 
Nadmienić tu jeszcze wypada, 

iż jest to pierwszy cenzus szkol- 

ny, w którym spisywać będzie | 

się całą ludność miasta Chicago; 

poprzednie bowiem cenzusy obej- 

mowały tylko niepełnoletnich 
— 

począwszy od niemowląt a koń- 

cząc na młodzieży, która nie prze- 

kroczyła 21 roku życia. 
W iadomości podawane w pis- 

mach. jakoby Polacy nie zgłasza- 
li się o pozycyę enumeratorów, są 

mylne. Jak w poprzednich la- 

tach, tak i obecnie, jest ich spora 

liczba na liście. — W każdej war- 

dzie, w której znajdują się >Po- 

lasy, są enumeratorzy polsy. W 

16tej np. wardzie — prawic sami 

Polacy. 
. Wardowe biuro cenzusowe w 

wardzie 16tej. znajduje sic w 

szkole publicznej Rurr. przy X. j 
Ashland ave. i Wabansia ave. I 

Wchód od Wabansia, 2gie piętro. 
' 

Tam można udać się z zażale- 

niem. gdyby enumerator nie 

chciał was jako Polaków zapisy- 
wać. 

Jan Kopała, Maryanna Góra 21-19 

Samuel Grzyk, Klara Bożyk 2119 

Franciszek Budnik, Aniela Olepra 

20-21 

Szymon Gawlik. Zofia Piniążek 29- 

26 

L^on Izewski. Stanisława Izewska 

27-21 

S. DrutkowFki, Bronisława Suśnie 

wicz 29-24 

Franciszek Żebrowski, Anna Jarosa 

25-19 

Kazimierz Proscewicz, Elżbieta 

Butrea 24-20 

F. Kremenek. Anna Ciżek, Clutier, 

Jowa 27-19 

Jan Matejkowski. Mar/anna Ro- 

gusz 23-19 

Piotr Muraszko, Anna Madzelew- 

ska 35-JL 

ZMARLI. — Wykaz Urzędowy 

Kalina, Anna, lat 53, 1931 Loeffler 

court; 28-go kwietnia; 

Kaźmierski, F., lat 26, 11136 Lang- 

ley ave.; 29-go kwietnia; 

Rzepa. Józef, lat 61, 1238 Grand av.; 

27-go kwietnia; 

Zrukiewski, J., lat 24. 14Ó9 Dickson 

ulica; 22-go kwie«n;a. 

Kecupa. T., lat 48, Dennison, Iowa; 

30-go kwietnia; 

Polasek, Joanna, lat 26, 1733 W. 

19-ta ulica; 28-go kwietnia; 

Skorkowski, F., lat 72, 2524 Soutta- 

port a'.e.; 29-go kwietnia; 

--Szkaptak. .. lat 27. 2831 S. Lawn- 

dale ave.; 28-go kwietnia. 

— Bractwo Mlodz. św. Józefa Od- 

dział I-szy ma miesięczne zebranie 

jutro popołudniu o godzinie 1-ej w 

sali zwykłych posiedzeń. — Zarząd 

Główny. 
———————————— 

f Uczyńcie 
wasz skład L 

Jasnem Miejscem 
z Tungsten 

Elektrycznem Urządzeniem 
Uczyńcie wasz skład najaśniej 
szem centrum waszej okolicy. 
Tungsten urządzenia, dadzą 
wam więcej światła za mniej 
kosztu. 

Telefonujcie Randolph 1280, 
Contract Department, teraz 

i przekonajcie się jak łatwo i 

jak tanio możecie wyekwipo- 
wać wasz skład. 

The Cominonwealth I 
j| Edison Company L 

1 -O West Adams uL 

Un. I. lufoikil Murtniil |·7· Clicift, 221* 

i 

Po 23 dniach wielkich sprzedaży, największych w dziejach naszego składu, znaleźliśmy na 

sze zapasy wielce zniżone. Mamy jednakże dużo pozostałych taniości, oprócz nadchodzą- 
cych nowych towarów, które kupiliśmy od fabrykanta wiele miesięcy temu i które konie- 

cznie musimy przyjąć. Ażeby mieć gotówkę zamierzamy wszystko ofiarować bez litości 

we wielkiej sprzedaży, która potrwa aż do soboty, dnia 9-go maja włącznie. 
, I 

Nie czekajcie. 
Przyjdźcie rych 
ło. Nie pomiń- 
cie tej sprzedaży 

Każdy oddział 
jest reprezento- 
wany w tej 
sprzedaży. 

Damska, panieńska i dziecięca goto- 
wa odzież po tych cenach. 

15.00 

fciegancki zapas dam- 

skich i panien, pięknych 

ubrań, wszystkie najnow 

sze odcienia i fasony, war 

te do $27.00, 
teraz .... 

Piękny wybór damskich 

nocnych koszul, z dobr. 

Nainsook, upar. haftem i 

koronką, COr 
reg. 98c, za .. .. 

Dziecięce suknie, wiel. 2 

do 6 ze ślioz. perkalu, 

uingam·73c. ,.45c 
Damskie Coverall fartu- 

chy. z jasnego i ciemne- 

go perkalu. 50c ..27c 
Dams. czy. wcł. potniki, 

: pięk. tkane. Carinal i ox- 

f ford .reg. i 

2.48. po i 

Wyprzfjt. dams. Lingerie 
Uluzek, cokol, zb.rudz., 

pięk. modele, 
1.48 gat. po OVC 

Dziecięce białe suknie, 

io 14. ze zgrab. Sheer 

,awn. ugar. kor., lub haf. 

war. 1.48 i 1.98 

cok. zbrudz. po . . 

Wyprwftnięcie dainpkich 
.sukien, z serżu. Panama 

i checks, | 
i^spec · J 

» * *x r 

1AINJL· FUlNUZAJ^n 

Męskie 15c skarpetki, specyalna cena, 2 pary za 25r 
Damskie lisie pończochy, reguł. 25c gat., Ql/o 
wartość, spccyalnie', para *. 0/2^ 
Damskie lisie pończochy, reguł. 235c gat. R 

w tej sprzedaży tylko | 0U 
Damskie bawełniane pończochy, 15c 

wartość, specyalnie 2 pary .... .. .... . .· . 

Letnia spodn. bielizna staniała 
Męskie koszule i gacie, błękitne i kremowe, reguł, 
wartość 3óc, specyalnie na rv 
sprzedaż za Sj t w 

Męskie mesh koszule i gacie, wszystkie wiel- 
kości, 3Sc wartość ttraz 4 | u 

Męskie gauze koszule, niska szyi a i bez rękawów, 
rcguiarne i extra wielkości, reguł. lOl/fi 
S5c wartość, teraz /2\* 
Damskie gauze koszule, reguł, wielkości, Q\/-i 
l.c wartość, teraz . C/2 w 

Dziecięce bluzki, ws.ystkie wielkości, lrtl/ 
rcgul. 25c, teraz 14/2u 
Chłopięce balbriggan koszule i gacie we wszystkich 
wielkościach, reguł. 29c wartości, teraz I 7n 
specyalnie po I I li 

Męskie koszule, reguł. ,29c wartości, teraz po..l9c 
Dziecięce majteczki,, obsadzone koronką, I 

wszystkie wielkości, 19c wartość, teraz |Zv 

Materye na suknie i jedwabie 
Silk pongee, 36 cali szeroki, piękne nowe odcie- 

nia i pralne materye, regui. 50c gat. 
w .tej sprzedaży jard 00w 
Silk Bengalines, jard szerokie, jasne i copenhagen, 
błękitne różowe, iron i jasno brunatne, 65c 

gatunek, jard tylko OvU 

Biały jedwabny Messaline, 36 cali szeroki, gruby 

gatunek, dobrze się nosi. stosowna materya 
na su- 

knie weselne i towarzyskie, w tej sprze- y iii» 
dąży rpecyalnie jard ę$Qu 

Czarny, biały Shepherd check. 54 cali szeroki, reg. 

oOc gatunek, nasza specyalna cena 
za jard VfaV 

Biała brilliantine, w piękne cętki, 36 cali sze- 

ka, 50c gatunek, po 4vb 

Jedwabna Ratine materya, różowa I cegła- 
sta tylko 2? cali szeroka, 79c gat. jaid Tri w 

Koronki i Hafty 
Angielskie Torchon koronki i wstawki do pary, 

wartości do 5c, specyalnie niska cena 
w tej sprzedaży jard | /2 w 
Cambric haft na kanty, duży wybór deseni Ql/n 
na sprzedaż po 0/2 w 

Haft na pokrycia na gorsetv, sprzedawany po Qp 
19c i 25c, specyalnie po ?u 
27 calowy haft na kaftany, nowe desenie, 

A 

39c i 4Sc wartość po I v C 

Kufry i walizki na ubrania 
TRZECIE PIĘTRO. 

Jeżeli jest wam potrzebny kufer, wykończony 
albo 

z .netalu, albo convas albo fibrfc, najlepszy gatunek 
— przeważnie średnie i duże kufry, za bardzo niską 

cenę. Także walizki 
na ubrania i szkolne, od naj- 

lepszych do najtańszych. Specyalne QP 
59c szkolne waliski, teraz Ogu 

Męskie i chłopięce ubrania, spodnie, 
kapelusze i czapki 

y ̂  

Męskie ubrania, najnowsze kolory i tkaniny na 

wiosnę, najmodniejsze modele, śliczne odcienia, z 

nieb. serżu, także czarne, po oszczędzeniu $:{ do 
na każdcm ubraniu. Ceny teraz $18.50 Q "71- 

i "iżej do 8.1 0 
Młodzieńcze ubrania, dużo nowoczesnych fasonów, 
niskie ceny. w piękne paski. także równe nieb. 

serżowe, 2 guzikowe, miękki Roli kołnierz, "Jr 
l atcli kieszenie, spec. od 14.90 do Oa/D 
Chłopięce ubrania Knickerbrocker spodniami, na 
dwa rzędu guzików i Xorfolk fasony, duży 
wybór od $·'».!)."> i niżej do | ii/Q 
Specyalnie! Całkiem czyste weł. $5 nieb. serż. 

Xorfolk ubrania, spodnie na wskroś pod- O lOC 
szyte,' spec v v70 
Chłopięce Norfolk komb, ubrania, z 2 parami spo- 
dni, ciemne k lory, wszystkie wielkości (% jjr 
do 10, specyalnie <Ł§S%J 

Męskie spodnie, wielki wybór wiosennych wzorów, 

po nadzwyczaj niskich cenach, z piękne- ^ 
go Worsted, także równe nieb. serżowe... £·0 

Specyalnie! Wielka spriedaż spodni, 
I 

warte $*.ł i spet_. teraz ! , /U 
$1.50 i $1.75 spodnie, extra dobra wartość, po $1.19 

Męska i chłopięca galanterya 
Męskie niebieskie Chambra y robocze 

koszu- 

Je, wisi. 14 do 17, tylko Ou0 

Męskie szelki, bardzo dore, skórz. końce, 
50c gat. 19c 

Męskie negliż, koszule, przyszyty kołnierz, 
równe 

białe i piękne paski, wiel. 14 do 17, QQp 
warte ">0c i i»c. spec. .. ·..... Ovv 

Jedwabne „4-in-hand" krawatki, 
35c gat 19c 

Męskie Boston i Paris podwiązki, wszy- 
stkie kolory, po ; Ilu 

Męskie kamizelski, równe białe i w piękne ftQn 
paski, $">.00 gatunek, po ...'. tfQu 

Męskie wyprane koszule, z perkalu i madrasu, rów- 

ne, białe i zakład, gorsy, ta' że w paski i 

piękne wzory, $1.00 gat. 
Ovb 

Chłopięce l!)c szelki, dobre, skórzane końce, po 9c 

Męskie wyprane koszule, równe 
białe i A O 

piękne paski, Mc gat. 

Tanie trzewiki 
Wyprzedajemy zapas damskich aksamitnych 

i pa- 

tent colt 'i rzemykowych śliprów, średnie korki, 

każda para warta $100, wasz wybór 
w tej QOp 

sprzedaży tylko .>0 ··vO* 

Okazowy zapas damskich 
Vici Kid i patent colt 

trzewików, niekompletne partve, niskie i wysokie 

korki, wartości jakie sprzedajemy po QQP 
.50 i 0, teraz — para U Ow 

Damskie gun metal i patent colt, 2 rzemykowe slip- 

rv, grube szerokie skórzane podeszwy, 
wielkości 

o do 8, warte £.00, specyalnie w I 

w tej sprzedaży, para » H >1ŁO 

Zapas męskich gun metal 
Vici Kid i patent colt 

trzewików, sznurowane i zapinane — wszystkie 

wielkości, sprzedawane dawniej po 
3.00 I yQ 

— dopóki zapas starczy, 
wasz wybór po . niw 

Damskie z frontowymi klinami julietki, skórzane 

podeszwy, gumowe korki, praktyczne 
buciki w do- 

mu i na ulicy, wielkości 4 do 8, warte 

specyalna cena para /Su 

Dziecięce lakierowane buciki z brunatnymi wierz- 

chami, skórzane podeszwy, zapinane fasony, wiel- 

kości 5 do S, — warte 1.00, ' Qn 
wasz wybór . 

.. .. UuC 

Zapas okazowych niemowlęcych 
bucików z mięk- 

kiemi podeszwami, zapinane, błękitne, brunatne, 

różowe i brunatne wierzchy, wici. 1 d 1, 

sprzedawane dawnej po 50, teraz 
— para 25c 

Damskie patent colt i gun metal trzewiki, szerokie 
palce, niskie i wysokie korki, grube szerokie po- 
deszwy, wszystkie wielkości, dawniej 1.49 sprzedawane po spec. w tej sprzedaży 
Satin calf trzewiki dla maków, grube podeszwy, 
zapinane style, wielkości i) do V/>, wartość 1.25, 
dopóki starczą 94c 
Patent colt 2 rzemykowe ślipry dla dzieci i dziew- 

cząt, skórzane podeszwy, wielkości QK« 
8'/j do 2, za specyalną cenę «JUL 
Chłopięce Box clf trzewiki, doskonałe skóizane 

podeszwy, wielkość: "l/z do 'j, dawniej koszto- 

wały $2.00, ale że tc są blucher style I rtC 

który to zapas wyprzątamy, para I 

Płótno — materye pralne 
„Aurora" niebielony Sheeting, 72 cali szeroki, reg. 
detalicznie po 2i'c, ze względu » / 

przeprowadzki jard po lO/ŚC 
„North Shore" prześcieradła na łóżka, wielkości 

81x90 cali, bez szewka, najlepszy gatunek, 1.00 

wartość, ze względu przeprowadzki C7 
w tej sprzedaży po Qf (J 
„Pride of Dixie L. L." niebielony Sheeting, 36 cali 

szeroki, sprzedawany zwykle po !)c, Cl/ 
specyalnie jard po 0/2 C 
„Lonsdale" bielony t'villed muślin, jard szeroki, 

regularna detaliczna cena 15c, 3 do 15 73/ 
jardowe długości, jard tylko I/4rC 
Obrusy, czysto bielo ic obrabiane a)bo zębkowate, 

wielkości 8 — 4 i 10 — 4. Taniość pu i)8c, i 1.25 

na wyprzątnięcie tego zapa u, w tej )| 

sprzedaży pójdą po 
4tfu 

Huck ręczniki, wielkości 19x38 cali, czysto Małe, 

piękne borty, najl. 10c wartość, 
cena Cl/n 

w przeprowadzce tylko 0/2 U 
„Roman adamaszek na ręczniki", 17 cali szeroki, 

całkiem albo z kolorową bortą, detalicznie po 8^c, 

specyalnie ze względu przepro- V|ft/n 
wadzki. jard "T/4C 

„Crepes" w piękne drukowane wzory, 
trwałe pral- 

ne kolory, piękne desenia, reg. 15c, 7^0 
sprzedaż na przeprowadzkę, jard 

1/4-0 

Biały Waistine, piękny lawn, Dimity 
w kratki i 

paseczki, piękne desenie, 
tkane w dobrej ubławat- 

nionej przędzy, wartość 15 lo 20c, Q3/p 
wybór — jard 

0/4 u 

Ręczniki domowe albo 
balwierskie, wielkości 

14x28, — dobre tkane kanty 
obrabiane, z paskową 

bortą,'wartości 65c za tuzin, w prze- Q3/p 
prowadzkowej sprzedaży, 

tuzin 45c, sztukaO/*W 

Piękne Towary 

Stempl. suknie, białe, nieb. 
i ceglaste, I Q 

l/> do 2 lat, po 
vi 

Haft. poszewki do poduszek, para 
Wc 

Piękne fartuchy do herbaty, spec. 
tylko 8c 

Wierzchy na poduszki, sztuka 
21c 

Pokrowce na poduszki, para 
· ·. ... 19c 

Specyalności r»a culcierlci 

Świeży Cocoanut i Peanut Taffy, funt 
12c 

Jelly Beans,; funt 
8c 

Chocolaté Drops, funt 
12c 

Borden's mleczne czekol. Bars, 
3 za 10c 

Asort, czekoladki, funt 
22c 

Czekol. karmelki, funt 
15c 

'-* —— ewrlnrh 
Specyamosu. 
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King'a nici do maszyn, 
4 szpulki za 5c 

Kartka dobrych perłowych guzików 
lc 

Druciane szpilki do włosów, 2 paczki 
za lc 

Richardsona 100 jard. szpulki jedw. 
do masz. po 7c 

Baweł. tasiemka, 8 jard. rolki ;... , 5c 

Papierek dobrych szpilek, po 
2c 

Butelka najl. oleju do maszyny 
4c 

Papierek igieł do szycia 
4c 

Gorsetowe sprzączki, 13—14 calowe 
7c 

Windsor krawatki, wszy. kolory, po 
19c 

Garnitury koronk. kołnierzy i 
mankietów, spec. 48c 

Damskie 16 guzik. jedw. haft. rękawiczki, para 
1.25 

Dziecięce długie jedw. rękawiczki, para 
48c 

Specyalne taniości na groserye 

Teraz jest sposobność do zaopatrzenia swych potrzeb po 
niskich cenach. 

Rttera lub Richeliu pomid. catsup, reg. 
15c, .. 8Ąc 
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Snider'aChili Sauce, duża but. 20c, 
mała butelka lic 

Pomidory, Nr. 2 puszka, za 
5'/2C 

Kukurydza, dobra, 3 puszki 
25c 

Groszek, wczesny czerwcowy, 
4 puszki 25c 

Rumford'a proszek do pieczenia, 25c puszka 
. 17c 

Snider's Pork and Beans, w sosie pomido- 
I A 

rowym, Xr. 3 puszka 14c; Xr. 
2 puszka I Uu 

Ananasy, dobry Hawaian zapas, Nr. 
2 puszka . 14c 

Najl. Mapie syrop, 2—10c 
butelki 5c 

New Century mąka, l/\ becz. worek $1.19 

Moore's najl. XXXX Patent mąka, I O 
% becz. worek 

U I (j 
Mielony cukier, 10 funtów ze zamów. Q7a 
groseryi, spec. za 

Ul U 

Rozciągacze do firanek, spec 
59c 

Pcerless Oil Mop, dopóki starczą, po 69c 

Mąka do placków. 10c paczka 
7c 

Zaoałki, najlepsze i najtańsze, paczka 13c 

Swift'a Pride proszek do prania, paczka 14c 

Wool mydło, 4—5c kaw. za ., 15c 

Specyalnoéci na gtównem piętrze 
15c Mennen's Talcum proszek, puszka 12c 

12l/2c Taffeta wstążki^ jard 9c 

15c E/> L. Grave's proszek do zębów, po 9c 

• 25c Cuticura mydło, spec ISc 

25c Taffeta wstążki, jard 15c 

39c skórzane torebki, spec 23c 
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