
Ze Sądu dla Ma- 
łoletnich. 

Cyfry dotyczące 
Polaków. 

W tych dniach opublikowano 
raport Sądu dla Małoletnich po- 
wiatu Cook. który zawiera spra- 
wozdania sędziego Pinckney'a, 
jego asystentki, panny M. M. 

F.artelme o pracy tego sądu, jako- 
też instytucyi z nimi ściśle zwią- 
zanych. jako to: Psychopatycz- 
nego Instytutu dla małoletnich i 

Departamentu Probacyjnego. 
Sąd ten z jego gałęziami jest 

instytucyą niezwykłą w tym sen- 
sie. iż przedstawia nowoczesne 

dążenie w sądownictwie airery- 

kańskiem do większego nacisku 

na jednostkę i iego pobudki ani- 
żeli na jego przestępstwo. W 

myśl tej zasady powstały w Chi- 

cago sądy dla specyalnych spraw 
bo prócz Sądu dla Małoletnich, 

są także: Sąd dla Spraw Małżeń- 

skich, Sąd dla Chłopców i Sąd 
dla Przekraczających Ustawy o 

szybkości. 
Dla nas Polaków specyalnie 

zajmujące są wszelkie fakta, do- 

tyczące naszei narodowości. 

Tabela, obok podana, a wyjęta 
z tego raportu, zawiera dwa ta- 

kie fakta: 

1. Chłopców i dziewcząt mało- 
letnich. stawających przed Są- 
dem dla Małoletnich, najwięcej 
jest narodowości polskiej. Chłop- 
ców i dziewcząt, należących do 

„klasy przestępczej", tj. dopusz- 

czających się przekroczeń prze- 
ciw prawu było w roku. kończą- 
cym się dnia Igo grudnia, 402: 

zaś t. zw. ..dependent", tj. utrzy- 
mywanych kosztem publicznym 
z winy rodziców lirb opiekunów 
było obojga płci 303. Razem 

chłopców i dziewcząt przestęp- 

czych i zawisłych narodowości 

polskiej było w roku zeszłym 
705. 

Drugą narodowością pod wzglę 
dem liczbowym są Xiemcy. Mieli 
oni w roku zeszłym 626 dzieci w 
sądzie dla małoletnich :278 ..prze- 

stępczych" dzieci a 348 „zawis- 

łych." 
Trzecią narodowością są Ame- 

rykanie: „przestępczych" obojga 
płci 271. „zawisłych" 308: razem 
583. 

Czwartą są Irlandczycy: ..prze- 
stępczych" obojga płaci 106; „za- 
wisłych" 268; razem 464. 

2. W klasie „pensyonowanych" 
Polacy zajmują trzecie miejsce 
pomimo, że liczbowo powinni zaj- 
mować miejsce lepsze. Lecz jak 
jeden z polskich urzędników pro- 
hacyjnych się wyraził, winni są 
temu sami Polacy, bo chociaż za- 

sługują na wsparcie od władz 

miejskich i powiatowych. lecz 

nie otrzymują tegoż głównie dla 
dwóch powodów: najprzód wy- 
magane jest obywatelstwo od a- 

plikantów lub aplikantek : a na- 

stępnie opiekun lub opiekunka 
! dzieci musi wykazać sie schluj- 
nem gospodarstwem; staranną o- 

( nem gospodarstwem i staranną o- 

pieką nad dziećmi, dla których 
pragną pensvi. 
Wymaganie obywatelstwa od 

aplikantów o ..pensye" zostało 

niedawno temu uchwalone przez 

législature stanową. Jest to więc 

jedno z nasrpsiw opic^aiuan \ 

naturalizowaniu sie, które ubo- 

gim rodzinom niekiedy bardzo 

dotkliwie daje się odczuć. 

LEKARSTWO ZIOŁOWE. 

Dobrze znanym jest fakt, że 

we wszystkich częściach świata 
zawsze zbierano zioła i robiono z 

nich wywary dla leczenia róż- 

nych chorób. Przedewszystkiem 
mieszkańcy wiosek poznali te zio 

la i umiejętność stosowania ich 

jako lekarstwo. 

Nauka medycyny badała wszy- 
stkie te zioła i robiła próby w po- 

łączeniach ziół w celu otrzyma- 

nia skuteczniejszych rezultatów. 

Takim lekarstwem jest Trinera 

Amerykański Elixir Gorzkiego 
Wina. Te zioła okazały się bar- 

dzo skuteczne na konstypacyę.o- 
słabienie żołądka ) kiszek i utra- 

tę sił żywotnych. Czerwone Wi- 

no jest naturalnym wzmocnię- 

niem. Wszystkie apteki. Jos. Tri 
ner, Manufacturer, 1333-1339 S 

Ashland ave., Chicago, 111. Bóle w 

piersiach lub krzyżu będą lat\v< 
usunięte przez wcieranie Trinen 
Linimentu w zaatakowane części 

(Ogłoszenie) 

Mówi, że będzie świadczył, — 

„Będę świadczył", pisze pan Józef 
Mrówka z Farrelton, Quebec, w 

Kanadzie, „za lekarstwem Gomo- 
. zo. Doktorzy zdają się wiedzieć 
r mało lub nic, gdy przyjdzie do 

> leczenia chorego. Miałem to do· 

świadczenie. Byłem tak chory, że 

sądziłem, iż nie jestem już dłużej 
dla tego świata, lecz od czasu gdy 
zażyłem Gomozo, jestem znowu 

zdrowym człowiekiem." 

Taką jest historya, która bywa 
zawsze opowiadana na nowo : 

I „byłem chory, lecz jestem tera/, 

zdrów." Lekarstwo, które daje o- 

gólnie dobre rezultaty w leczeniu 

chorych, musi być więcej niż zwy- 
czajne. Nie pytaj o Dr. Piotra 

Gomozo w aptece. Nie znajdziesz 
go tam. Specyalni agenci dostar- 

czają je ludowi wprost z labora— 

toryum. Jeżeli nie wiesz o żad- 

nym agencie w twem sąsiedztwie, 
pisz do Dr. Peter Fahrney and j 

Sons Co., 19—23 So. Hoyne ave., 

Chicago, III. 

(Ogłoszenie). 

UWAGA! 

„DZIENNIK CHICAGOSKI" 
można otrzymać codziennie u ob. 

Wojciecha Lipskiego, 2342—20ty 
Pl., blisko Westem ave. 

TABELA STRESZCZAJĄCA 
według narodowości ogólny spis osób, które sta- 

wały przed Sądem dla Małoletnich w roku 
kończącym się dnia 1-go grudnia, 1913 r. 

PRZESTĘPCY 
Chłopcy Dziow, 

ZAWIŚLI 
Chłop. Dziew. Razem 

PENS YON CWANI 
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/KUPON- 
Kentucky Welcome 
«ódka, regularna $1 
butelka, 
/. Kuponem 

(Sprzedajemy z tjm 
kuponem tylko) 

v J 

rKUPON^ 
Wiązane obrąbio- 
ne przykrycia na 
łóżka, Marseilles 
desenie, specya[. 
z kupo- 7Qn 

t nem f gb 

Klein Bros. Największa Sprzedaż Mebli 
trwać będzie w poniedziałek i przez cały tydzień. Ci. którzy nie skorzystają z tej wielkiej 
sprzedaży pominą największe taniości na meble kiedykolwiek w Chicago ofiarowane. 

Za gotówkę lub na spłaty 

Łatwe 

spłaty 

To kompletnie urządzone łóżko, $8.95 materac i sprężyna, specyalnie, 
Wykońcione Vernis Martin i nieszklące bro 
kończenie: sprężyna z grubego tkanego drut 
ma gruby bawełniany wierzch, pokryty Nr.l 
wsypą, $15 gatunek, na łatwe spiaty, komplet 

$18 Colo- 

nial komo- 

dy, $12.50 
.Z twardego 
drzewa, raa 

4 duże szuf- 

lad* i gruby 
Plank mar- 

ki wierzch, 
z American 

przewiarto- 

wanego dę- 
bu, duże wy- 

pukłe lustro 
bardzo do- 

bra $18 ko- 
moda, spe- 
cjalnie, za 

12.50 
Łatwe spłaty. 

Klein Bros. znaczki darmo 

z każdem zakupnem. 

nm Łatwe apiaty Ęp M 
Ten garnitur parlorowy, najnowszy deseń, masywny trwało dębowy lub brzozowo maho 
ni o w y, wycierany i polerowany, wyściełany tył i siedzenie z prawdziwej Q S 
skóry na stalowych sprężynach, 13-3 gatunek, za J #Ot 

ŁATWE SPŁATY 

Okrągłe rozciąga- 
ne stoły, $8.97 

z trw/iłego dębu, 
gruby piedestał, 
4 duże pazurowe 
stopy, rozciągane 
do tt stóp, warte 

$15, tyl- Q7 
ko i o tPOiWf 
ŁATWE SPŁATY 

Krochmal 

Ar sto krochmal 
w kawałkach, óc 
patv.ki, 
'i za.., 5c 

Mydło 
i rk'a American 

Family mydło, 
· 

17c 

Catsop 
Sniders Tomat 

Catsup. reg. 20 
butelka, 
tvlko... 15< 

Cornflakes 
. 

Quaker C'orn- 
u· flakes, duża lUc 

» paczka, /, 
»· z<* v72 C 

Mąka 
e w Cen tu 

mąka, ve becz 

ix5:.,w59c 

Rodzynki 
Wyborne Seeded 
rodzynki, 12c 

pac/ki. 
7 .6/4c 

Lekarstwa i artykuły to- 
aletowe, 1-sze piętro 

rk 10r* Hmidwi^h .* 

tylko za OC 
10 Palm Olive s\ 

mydło. kaw... Q^C 
75c Jlckey 

perfum, tia^^VC 
50c Hlnds honey lub 

almond cream, 
butelka 29c 

1.25 Chamois, wiolk. 24x28,q/\ 
tylko po OVC 
75c Fountain syrlngl, epecy- a 

g aluie po 
1.00 Savoy lekarstwo na nerki 59c 
1.0 Trinera gorzkie wino 45c 
50c Hays 1 luir tonic, butelka. .—9c 
1.00 Peruua. butelka 6tfc 
$1 8.S.S. lekarstwo, butelka.. .59c 

Specyalności na mod- 
niarstwie, 2-gie piętro 

Kapelusze dla starszych dam, 
modne lecz nie za strojne, z Ma- 
linę. ślicz. kwiat, i 

^ AA 
wstążka, w pon «5«UU 

Dziecięce nieugar. 
kształty, po »8c, 48c 1 ... C 

BUDZIKI 
1-sze piętro 
Niklowane bu- 

dziki, długi alarm 
z odkręć, lewarem 
gwarantowan. do- 
bry czasomierz,— 
specyalnie 49c 

Taniości na pończochy 
laont zamów. pocz. ani . 

Damskie czarne lob piQ- 
koe kolorowe bawełniane 
pończochy," bez ezwu, du- 
beitowe piąty i paie*, a 
lScgat. po OL 
Mąekie czarne lub ceglas 

te bawełniane skarpetki, 
bez szwu, dubeltowe piąty 
i palce, 10c gatunek, 
para po 
Dziecięce czar. prąź. poć 

czochy. bez ezwu, wielk. 6 
do 9*4, lOc gatunek, 

Damskie czar. lub ceg. 
bawełniane pończochy bez 
/-.nu, uuuni, «5 ' E/t 
palce, 10c gat. para... OC 
iląekie czarne, cejrlaete lub iąkne kolor· 

ekar. bez ezwu. dubeltowe piąty i palce, ^ _ duży wybór kolor. 12(4c gat. po / C 
Dzlec. czarne nrąźk. bawtłn. pończochy bez 
8/*vu. pozoetafe zapady, wtelk. 5 do j 

reg. 10c, dopóki etarcziy, po 

r 

PONIEDZIAŁKOWE TANIOŚCI! 
Damskie ubrania. 

Damskie ubrania, tak- 
że dla panien, $15 
wiosenne ubrania, cał- 

kiem wełniane mate-- 

rye, w pon. 

za 7.98 

Damskie surduty. 
Damskie surduty, tak- 
że dla dziewcząt, weł- 
niane materye, warte 

$10,08. w tej wielkiej 
sprzedaży q 
za i5.VO 

Damskie skirts. 
Damskie skirts, także 

dla panien, wełniane 

serże, czarne - grana- 
towe i brunatne w tej 
sprzedaży 
za ..... .1.98 

Stemplowane sukienki 
dla dzieci, robione z 

holenderskiego płótna, 
duży wybór deseni, 
25c wartość, w tej 

sprzedaży I _ 

po 1 5C1 

Rawelnica. 
Bawełniea do szydeł- 
kowania, dobrze D. 

M. C. gatunek — czy- 
sto biała. No. 15, 20 i 

30, szpulka 
za 9c 

.Męskie koszule, 
styl negliżowy, front 

gładki albo fałdowaty 
śred. i ciem. des., idęt 
w cenie do $2.00, wy- 
bór, spec. 

po 79, 69, 39 i «29c 

Męskie koszule. 
Męskie koszule do ro- 
boty, czarno satyno- 
we, wielkości 13 do 17 

warte 75c, specyalniej 
w tej sprzed., 
Po 32c 

Męska spodnia odzież, 
Balbriggan koszule i 

gacie, extra dob. gat., 
krótkie albo długie rę 
kawy, wszystkie wiel- 

kości, 
po 

Męskie imion garni- 
tury. 

Męskie union garnitu- 
ry, krótkie rękawy, 
długość po kostki, 
warte $1.00, *-tf\ 
za 7VC 

Damskie kosz.ule. 
Damskie koszule, nis-| 
ka szyja, wing ręka- 
wy albo bez rękawów, 
25 i ^9c wartości, w 
poniedziałek 

j ̂  

• Dziecięce 
koszule. 

Dziecięce koszule, wy- 
soka szyja, warte do 

19c. w tej specjalnej 
sprzedaży 
za 10c 

Niemowlęce 
koszule. 

Niemowlęce koszule, 

prażkowate, zwykłe] 
10c wartości, w tej 
sprzedaży, 
po 4c 

Dziecięce Rah Rah 
kapelusze, 

Dziecięce Rah Rah k 
pelusze, warte do 50 
w tej wielkiej sprz* 
dąży, spec. 
po Zui 

Czapki dla chłopcóy 
różne kolory, dobr 

warte 25c, wybór sp 

cyalnie w tej wielki 

sprzedaży 
po 5 

Haft na falbany. 
Haft na falbany, - 

cali szeroki Swiss. 
we desenie do sukie 

wartość $1.50, spec 
alnie w 

pon. jard 98. 

Net falbana. 
Net falbana. 4 5 ca 

czeroka. białe all 

kremowe. 9Sc warto: 

w tej niezwykłej spr; 
rady, 
jard , 75. 

Cambric haft. 

Cambric haft na ka: 

ty i wstawki, nov 

desenie. 8c gatune 

speoyalnie w tej wic 

kiej sprze- 
daży, jard 5s 

Shaflow 'Koronki. 
Shadow koronki, al- 
over, 3 6 cali szeroki, 
białe i kremowe, no w 

desenie, 85c wartość 
w pon. /. 

jard 

Kol. Carbon obrazy, 
różne scen. i przedm., 
duży wyb., 2 cal. pozł. 
albo z drzewa orzech., 
lub met. ramy, 11x14, 
stos. do każ. 

pok. $1 war. . 

Damskie Kimono 
fartuchy. 

Damskie kimono fartu 
cliy, z perkalów i gin- 
gamów w białe i czar- 
ne kratki, mm s\ 

po 50c 

Kom pers dla dzieci. 
Rom pers dla dzieci — 

robione z dobrego 
Chambray, ugarniro- 
wane, wszystkie wiel- 

kości, 
Po 25c 

Dziecięce bloomers. 
Dziecięce bloomers, z 

czarnej satyny, wszy- 
stkie wielkości, w tej 
nadzwyczajnej sprzeda 
ty, spcc. 

PO 3 8c 

Damskie brassleres. 
Damskie brassieres, 
front i tył ugarniro- 
wanę wstążka i koron- 

ką, w tej wielkiej 
sprzedaży, 
po 25c 

Cernta na podłogę. 
16-4 szerokość, wyrób 
angielski, 4 jardy szer. 
nasmar, pokostem, ró- 

żne kwieć, desenie, pię 
kne kol., war. 

$2.50, jard 1.48 
• · i 1 · 

Cocoa maty. 
Cocoa maty, extra gru- 

be, wielkość 14X1:3 
59c wartość, w tej spe 
cyalnej sprzedaży wy- 
bór _ _ 

PO 37c 

Abażury do .świat. gaz. 
różne des., do stojąc, 
kandelab., pięk. kry- 
ształowe, allover i 
wień. des., kol. ziel. i 

burszt. war. 

15c spec. za . . 1 UC 

Fibre siedzenia do 

krzeseł, 
różne kolory, wielko- 
ści 11 do 16 cali, okr. 
i inne kształty, warte 

do 15c w _ 

non J5C 

Madras na firanki, 
biały i kremowy, 36 
cali szeroki, pełne bele 
dobry wybór colonial i 

innych kolorów, 25c 

wr.rtość, 
jard ISc 

Kuflowane firanki, 

doskonały zapas, muś. 
Swiss, 214 jarda dłu- 
gie—szerokie falbana, 
niok. mają pięk. borty 
inne zaś pom. * q 
war. $1, para 4-OC 

Żer dla drobiu. 
żer dla drobiu, miesza 
Ina najlepszego zbo- 
ża z nasieniem słonecz- 

nika. 100 funtów w 

poniedziałek 
za 1.69 

1 

. Węże ogrodowe. 
Węże ogrodowe, 3 ply, 
niklowane mosiężne 
spojenia, 50 stopowe, 
specyalnie w ponie- 

rek 2.49 

Mosiężny ryjek do 
węża. 

Mosiężny ryjek do wę 
ża, można regulować 
strumień, w ponie- 
działek, 
i>o 2"c 

Motowidia. 
Motówidła z twardego 
drzewa, do 100 stopo- 
wego węża, specyalnie 
w tej wielkiej sprze- 

T\ -49c i 
Męskie spodnie. 

Męskie spodnie, wszy- 
stkie l:olory i wielko- 
cśi, $2 i STJ.oO gatu- 
nek. specjalnie w po- 
niedziałek 

PO ! .39 j 
Chłopięce ubrania. 

Chłopięce ubrania, do- 
bre Knickerbocker fa- 

sony, zgrab. ciem. kol. 

średniej wagi, reg. $2 
gatunek 
za 1.59 

Chłopięce spodnie. 
Chłopięce spodnie, po- 
sostałości Knickerboc- 
kers,, regularnie 50c, 
ivielkosci 6 do IG lat, 
v tej sprze- 
Jaży po .. 3 9c 

Poniedziałkowe taniości na materyi na suknie i Dawemicowycn materyi — l-sze piętro 
Plisse Crepe, 31 cali szer. 

równe paski i Rosebud dese- 

nie, nie trzeba ja pr j ^1/ 
sować, 19c gat., jarcl^/zC 

Ratine, 40 cali szer., także E- 

ponges, równe i piękne, dobre 

długości, warty do 25c, 
jard : 9Mc 

Biała Twilled Shaker fla- 

nela, pełne sztuki, zru- 
by Nap, 10c gat., jd. ó/Ą 

1 zapas baweł, kołder, gruby 
„Nap", z róż. i nieb. borta, extra 

duże, warte $1.39, 
za 98c 

1 zapas czysto weimunej muieryi nu , serzu, 

Suiting, angielskiego kamlotu, Twills, Shepherd kra- 

tek, Crepe, 36 do 54 cali szerokie, wszystkie odcienia, 
warte do 65c, specyalnie jard 
po 39c 

Weł. Challie, jasne i ciemne tła, ; 

zgrabne druk. kwieciste desenie, : 

włącz. Roscbuds, duży 
wybór deseni, jard JijQ 

Biały Lawn, dobre Sheer 'wy- 
' 

kończenie, 40 cali szer., 3 do 10 

jarlowe długości, 
12Vźc gat.. jard 

Ubław. jedw. Pongee, 32 cali ! 
szer., resztki, połysk, wykończe- 
nie, trwało kolory, 
19c gat., jard 

75c jedw. Poplin, do ulicz. i 

wiecz. noszenia, wszystkie najnw- 
sze francuskie odcienia, . 

q 
ścisły i piękny, jard .... 4-OC 

Wata, duże rolki, czys. «/ 
biała, 12 Vi»c gat 0% C 

Lniany Crash na ręczniki, gru- 
by, trwało kolor. czer. lub nieb. 

borta, 10c gat., 
iard 6%c 

Biel. prześcieradła na łóżka, 
bez szwu, pełnej wielk., ł>ee 
„dressing", cok. nie- 
dokładne. 75c pat., . 39c 
Biel. muślin, 06 cali szer., peł- 

ne szt lki, gruby, 9e pat., g 3/ 
20 jard. kost., jard .... O /4- C' 

Pillow Tnbing, 45 cali sze 
roki, bez „dressing", z grubej 

g0\r?s,clnld..23c.. 15/2C 
Prawdz. (alatea płótno do chło 

[iięcycb ubr-ań i dziec. sukien, ja- 
sne i ciemne desenie, trwałe ko- 

19c.sat:: I2^c g 

Oszczędności na drobiazgach I 
l-ftze plftro 

Sc tapiemk. miernice 
60 cali dłucie ino- 'y ~ 
pit;?.ne końce po.^L 
8c Skirt Beltin»r, czar- 
ny lub biały. Hi g·^, 
do 2 cali ezer.. jd .OC 
10c i 5c j*dwab doezy- 
cia 1(0 i 5Ui«rd. e<q>"I. 
ki, we*.vit. kulo- j 

ry. ezpulka 
5<: Mirnhill lniane ni- 
ci. czarne lub bt.*ł<* 
wezyet. nunie- -jr 
ra, «pUlku.... 0"'2C 
Sc rączki do żelazek 
Double Kaced Aebefti-e 
podbite, Specjał· *» _ 
nie po «JL. 
lc Chiński wosk do pra 
eowauia. z rirenian. rą. 
c/ku, epecyalnie 

2c Adamantine e/pilki 
domowe, t«:łowy koniec 

Żadne zamów, pocztą ani tel 

2 za 

se· zapinacze un MiKien i 

wszyetkie wielkoéci, 
epecyalnie kartka f 
r.H iC 
1< c rrtle funda ent.», | 
czarne lub biale, wszy- 
stkie wielkości, ^ 
za / L 
!>c Bine Fold Lawn t. 
eiemka, wszyst. H>er 

fi ard.eztukl. I 

po Ó^2Cj 
:c haczyki i oc/Ka. — 

tuz. h «»lt. i 2 tuziny I 

oczek. takze 2 tuz. nie. | 
widzialnych oczek 
kartce, carne lub bia- 
łe, apecyaluie tyl- ^r 
ko no C 
5· Merrick'a, Coatee 
lub l lark·» O. N. T. 

najlepsze ti C rd nici, 
w z ret kie nurnera, are· 
cvalnie w poniedzlałko 
wej wyprzedaży jA_ 
3 Nzpulki IUC 

tfon. ilość ograniczona. 

Zadziwiające Taniości na Trzewiki 
Te sa niektóre z naiwickszvch taniości na 

rrzcwiK wiecie, 

Drugie j 
piętro 

jakie kiedykolwiek ofiarowaliśmy, i 

te zawsze przodujemy we wielk. wart. 
DAMSlilF, TRZEWIKI 

Damskie trzewiki, pozostałe zapasy i wiel- 

PatentColt, nieszk. calf i kid. Ręczn. wy- 
kręć. i Goodyear Weltcd, wielk. 
2|, 3. 3| i 4, warte -.00, po . 4VC 

V ZIWCZ : Tl{ZEWI Iv I 
Dziewczęce trzewiki, sznur. ty.ko, z trwa- 
łej skóry, VelourCalf, wielk. ^'2, 
warte 1.50, specyalnie OVC 

DZIECI f;ce' san dały 
Dziecięce sandały na buee iiojji, dobrr, ce· 

piastę 1 blute Nu Huck, wszystkie Jfi* 
wielkości do 2, warte 1.00, za T"VC 
BIAŁE KENWESOWE TRZEWI I 
Binłe kenweaowe niskie trzewiki dU dam, 
cokolwiek rbrudzone, wielkości | 
% 3, % 1 4, 1.00 tr-tuneic 1 VC 

Potrzeby do Dekoracyi, 4 piętro 
Gwtowo zmieszina farbt, natjz House- 
hold frutuuek, w 27 kolorach, 
Nikie czarna i biała, galon OVC 
Uzvsto gotowany Lin-eed 0!ej galonowe 
Liiały ułów, WieboMt'a Ve*9el Brand, w 
Vi%, 25, 50 i 10U funtowych e· 1 / 
jad u ach, fum 5/2C 
Szczotki Jo firbr, $1 gat. wsadź, « 
!v gumę, 4 c. błock l'his. ezczec. / VC 

2 Czyściciel do tap^t 

Formy do Sukien | 
Hnlkon na luzem plętr/.e 

ł sekcyjne adjuetable formv do 
jukien juk rycin , ruchome w 

jzyl, biuście, p^sie i biodrach, 
triel. 32 do 48 w biuś ^ r 

;ie 7.50 gatunek 

Tersey pokryte formy Must, 
sadue zarao»v. poczt. s f\ 
lui teef., po OVC l 

Olbrzymie zakupno towaru w puszkach 
nąilepgty gatunek, od największej firmy w tym kraju, która miała zasób 
przygotowany nu przyszły sezon, umoiliteia nam podanie zadziwiające ni- 
nkicli cen przy vastfftnych sześciu pozycyach. 
*-r .-.«/łoi winninif Ctnrl '· i>ni1r>» Rpnr hMiid ku-l SlJiniiripł Ppf, hrnnfi wvna- 

slotkiepo groszku, fa-, 
pus'Un..... 

2f5 pudeł Port brand po- 
m doriv, L. ̂  
puszka 

kurvdzy, specynmie /.X -, 
puszka U 2L 

400 pudeł Arbatas wcze- 

snego czerwcowego 

groszku. puszka / 2t 

Dwunejro mleki, 
puszka.i.. . .... / 2C 

150 pudeł Oak Glen moreli 
specynlnłe puszka 

17c 

Świeżo upal. Qua- 
ker corn flakes. 10c 
paczka · 

5c 
Wyborny japoński 

ryż. specjalnie w po- 
niedziałek. 
3 funty 

Karo albo silver 
drip syrop, specyal- 
nie w poniedziałek 2 

?r.k! 15c 
Monsoon bri»nd mu- 

sztarda. 36 une. słoik, 
specjalnie w ponie- 
działek 

15c za 

Banner brand świe- 
żo upalona kawa, w 4 
luntowych wr.rkuch, 
w poniedzia- 
łdk za WC 
Wyborna starnco 

zbioru peaberry kawa 
— specjalnie w ponie- 
działek funt 22c 

Lownry udo 
Runkel'e breakfaet 
kakao, % funtowa 
puszka specyalnie 
a tę wielbi» T°- 

ni> dz.hłkową sprze 

'l':. lóc 
Minnesota Sm w 

Fluke kar ofle, w 
poniedziałek epe- 

78c 
Ku^nńfkie do za- 

prawienia ananasy, 
dojrzało, sztuka 
12'io. tuzin na tą 
w elką poniedział- 
kową sprzeda * 

k" 1.45 
.Maiło. M m »d«w 

H i I i Créa m ery, 
najlepszy gatunek, 
i pe·.valiie na tą 
wieKą poniedział- 
kową sprzeda*funt 

».'°...28/4c 

12%c 

19%c 

Łueiweies nrann 

czysty » malec, >pe- 
cjalniew ponieuz. 
funt tyl- 
ko 

Wyborne i chu- 
de wędzone kawał- 
ki, funt 

" 

po 

Wlnner b r and 
wyborne nr. 1 wę- 
dzone szynki 
fi nt | 
po O 
Brick eer. Dcdge 

Cnuntv, sniirtaii- 
Icow v. w poni· dzia 

[:k .'r.... i5c 
Basket brand 

czerw. Alaska lo- 

£.rr..I5c 
. G. niemiec- 

kie mottlcd albo 

Balvunic mydło — 

10 kawał- lQr 
łńw OOŁ. 

isajiep. miutki cu- 
kier, epecralnie ju- 
tru 10fuut. » iłtoc 
z zakupnem uroseryi. 
Washburn Gold M>- 
dal mana, \ 
beczki 1.ÓZ 
Jaia dnie wybrane 

— świeże, łpecralnie 
na tej poniedziałkowej 

ar*.·?.'":.. 2ic 
Fels Naphta albo 

[ American faraily my· 
! dlo z >«kupnem irro- 

{ servi. 10ka· 1- 
waUów za . OVC 
A. B. albo E. Z. puc 

i do pieca, specjalnie 
I na te wielką wyprze- 
1 daż butelka 
za 5 2C 
Kttcben Klenzer nlbo 

! cen Kleener, specy- 
: alnie na te wyprzedaż 
; 3 puszki lic 

Sprzęty domowe, 4 piętro 
« : rti.i _. , 

Oil Mop. z wełoy, 
bez bawełny, do 

czyszczenia i pole- 
rowani i XAr 
dr/cwa UVC 
Wyżymaczki. II 

ca), rolki, rutnn z 

twar. drze| Afi 
wa. 3.45 łi. 1.VO 

K'iiuuunc |5 
w^nizownne ku 

bły do odpad- 
ków, flpecy«lr»ie i 
na tą sprzeda/ I 
tylko ^/„ 
po 29c 

t. ..WłH * n«HUln « I 
śnili. ummiiiM, /. su· 

soowRtfOfirzewo. O/-» 
dobrze zrob.. po..»5VL 
"Rozciąga. drjbinki dU 

malarzy. extra trrube Ash 
szczphl»·. kużdadłu. f 
20 do .' stńp. stoi>,il?C· 

odpad, korug Rru. oń 
bn ·. 1.50 gaf. P»...OVC 

Bali·* do pnnty. jr:»!wari. 
familijnej wielkości Drop 
rącki, specyalnl« -j -y 

tytko po ł)t)L 
iriti>acJ!o Karp ·*·.> . m!e 

nek 
V ̂ rut' n'erdzewieje. 3- jutu- J 

pr*« mocowau* rączki, e/.tuk 
wa, 3.25 gatunek, po '""!:.2.29 

towe, niklowane, Kwarantowa- 
ne, dobre, 1.98 uatunck, spe- 
cyalnie na tą sprzedaż 1.00 
Deski do prasowaniu ręka- 

wów. wyłożone wierzchy, 32 ca- 
li dłtiirie. może być przyczepio- 
ne do każdej deski do prasowa- 
nia. 3,c wartość, specjalnie 
tylko w tej sprzedaży 
PO 19c 

(UBieiuw;, uuxv kmm, 

i/.iurkowane arkueze, epecyalnle 
Datą wielką opr'Hat.. w poniedzla 
lek, 6 folłk tylko 21C 
Tarła do prani*, wielkość fanii- 

lijn», ru m /, twardego dntewa, &ta- 

low> front, ep cyalnle tia tą w iel- 
ką sprzeda* poniedziałko. | Q 
wą. tylko po I "C 

spec. LiKiery 
Kf tuck.r Gtvenbrfer, but»lk. w bon-O _ 

d/.ie. reg. 1.S5 butelka, kwarta OJt 
Pr vate Stock wódka. reg. cen·» 3.00. 
jalon 1,05; H calona 
Majowe wino. regularni* 50c uutelka 
a 2ftc; *lro 4 butelki /.a 

1.00 
1.00 

1T11HO, «4 pinu 
Beef stew, chudy i kruchy, 
funt 
Lamb stew, chudy, funt lii'2c 
Wieprz, pieczeń albo karb. ft. 18l<c 
Sadło, funt 10c 

13c 


