
NOTATKI METEOROLOGICZNE. 

W cię»u doby wczorajszej najwyż- 
sza temperatura wynosiła SI stopni, 

najn^sza 47 stopni. Normalna tem- 

peratura w tym dniu wynosi 54 sto- 

pni, nadwyżka tempera* uvy w tym 

roku 282 stopni. 

Wschód słońca o godz. 4 min. 30 

rano. 

Zachód słońca o godz. 6 min. 59 

wieczorem. 

xodz. rano *5 stopni wyże i D 

i „ « „ 

9.. ^ 
. 

·· M 

H». 47 ^ . 

Niepewna pogoda dziś wieczorem 

I jutro, lekki deszcz 1 grzmot. Zim- 

niej jutro. Silny zmienny wiatr. 

^ Notatki Reportera ̂  
Nieszczęście automobilowe wyda- 

rzyło się wczoraj wieczorem o go- 

dzinie 8:18 na Milwaukee ave. i 

Paulina ulicy: Stanisław Rybako- 

wicz, 1703 N. Hoyne ave., członek 

firmy realnościowej „Chicago Ave- 

nue Real Estate Agency", jadać w 

swym automobilu (Ford. Nr. 57,011) 

w kierunku południowym na Milwau 

kee ave. najechał fatalnie na Jana 

Coatcha (podobno Polak), 
* 

1533 

Milwaukee ave., zadając mu boles- 

ne obrażenia cielesne. Reporter 

„Dziennika Chicagoskiego", Antoni 

A. Kowalski, szedł właśnie tędy z 

małżonka i córka do „Paulina Opera 

House" i był świadkiem owego nie- 

szczęścia: z pomocą dwu przechod- 
niów i Rybakowicza, który maszynę 

zaraz wstrzymał. Kowalski zaniósł 

rannego do apteki firmy „Buck and 

Rayner", a stamtąd ambulansem po- 

licyjnym przewieziono rannego do 

szpitala św. Elżbiety. Policyant 
Swartout aresztował Rybakowicza. 
któremu wytoczono skargę o napad 
(assault). Po złożeniu kaucyi przez 

Józefa Niemierowicza, 1432 Chicago 
ave. Rybakowicza wypuszczono na 

wolność. 

Wszyscy świadkowie wypadku po- 
wiadają, że Rybakowicz powoli jr 

chał, że wszystkie światła były zapa- 
lone i że Coatch ( ?) sam jest winien. 

Rozprawa sadowa odbyć się ma 

dzisiaj w sadzie municypalnym przy 
West Chicago ave. 

o c O 

Sędzia Uhlir, opuszczając swój po- 
sterunek w sadzie dla spraw familij- 
nych, gdzie teraz będzie zasiadał sę- 

daia Pry, powiedział, że miasto ko- 

niecznie powinno mieć swoją własną 

farmę, na której pracować powinni 

wszyscy ci, którzy swe żony maltre- 

tują. Zarobek tych mężczyzn można- 

by dawać rodzinie. 
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W próżnym wagonie krytym na ko 

lei Pennsylvania, w Hammond zna- 

leziono wczoraj zwłoki przystojnie 

przybranego mężczyzny, który wido- 

cznie został zamordowany i wrzucony 

do wagonu. 

o o O 

Władysław Filipiak, zamieszkały 

pnr. 4827 S. Elizabeth ulica, zgłosił 

się na policy z prośba, by odszuka- 

ła dwóch oszustów, którzy sprzedali 

mu maszynę do robienia pieniędzy. 

Za maszynę tę łatwowierny Polak za- 

płacił $320. 
O O O 

W sobotę samochód, którym wra- 

cali weselnicy, na miejscu zabił 

chłopca polskiego, Antoniego Ker-- 

walisa, zamieszkałego pnr. 4528 

Justine ulica. 

o o 

Rudolf Dykowicz, 4449 Went- 

worth ave., jechał wczoraj motorcy- 

klem i zderzył się z tramwajem. Za- 

brano go do szpitala z pękniętą cza- 

| szką. 
O 0 O 

Michał Celik. jeden z pacyentów w 

stanowym szpitalu dla obłąkanych w 

Dunning, ocalił wczoraj życie nieja- 

kiemu M. Kołowskiemu, który nie 

chciał wyjś<^ z palącej się szopy na 

farmie przy tyra zakładzie. Celik rzu- 

cił się na Kotowskiego i przemocą 

chciał go usunąć. Straż pożarna obu 

wyniosła na miejsce bezpieczne. 
O o 

W ostatnich dniach Klerk Municy- 

palny Franciszek P. Danisch, razem 

z panem . E. Płaczkiem, dla dogody 

swej licznej klienteli otworzyli jesz- 

cze jeden kantor prawniczo-realno- 

ściowy na Annowie, pnr. 2153 W. 

18-tej ul., pomiędzy Hoyne ave. a 

Leavitt ul., w domu pana Jakóba Ty- 

rakowskiego. Do spółki tej, która 

zamierza otworzyć jeszcze kilka in- 

nych filii tym podobnych, wstąpił p. 

Ignacy Frasz. 

Nowe biuro na Annowie, oraz biu- 

ro na Wojciechowie, otwarte będzie 

każdego wieczora. 

O O O 

Tow. Budowniczo-Pożyczkowe św. 

Jana Kantego, na Kantowie otwiera 

nową 10-tą Seryę. Posiedzenia odby- 

wają się w każdą środę w hali ban- 

j kowej pod nową wieżą kościelną. Na 
j akcye 

można płacić od 3-ciej do 5-tej 

popołudniu i od 7-mej do 9-tej wie- 

czorem. Prezesem jest Wojciech Pod· 

SÓrsiki, sekretarzem Marcin J. Po- 

ciask, a kasyerem Franciszek Kon· 

kowski. 
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Regularna Organizacja Demokra- 

tyczna 16 tej Wardy na regularnem 

zebraniu w sali ob. Jana J. Szymko- 

wskiego indorsowała jednogłośnie Ro- 

gera C. Sullivan'a na Senatora Sta- 

nu Illinois, a Wincentego S. Zwief- 

kę na członka Wydziału Sanitarnego. 
1 Przy tej okazyi krótkie przemówienia 
' wygłosili: sędzia Jarecki, asesor Ko- 

! raleski, alderman Szym'kowski i W. 

! S. Zwiefka. 

O O O 

Józef Rusnak pożyczył $50,000 
na dom i lotę na rogu Wood i Mil- 

waukee ave. Rusnak ma skład mebli 

w tym gmachu. 
o o 

Na Maryanowie rozpoczyna się ju- 

tro cztordziestogodzinne nabożeń- 

stwo, które potrwa do czwartku wie- 

czora. 
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Na posiedzeniach grup Zjednocze- 

nia zaczynają wystosowywać protes- 

ty przeciw zarządowi głównemu, któ- 

ry dotychczas nie wydalił z biura pe- 

wnego ofieyalisty, przeciw któremu 

wniesiono zarzuty poważnej natury. 

O O O 

Na Ashland i North avenues, nieja- 

ki Jan Roseen wjechał samochodem 

na chodnik i skaleczył poważnie dwie 

kobiety i mężczyznę. Skaleczeni zosta- 

li dość boleśnie Jan Szwaczkiewicz, 

1108 N. Ashland ave. i jego żona. 

D k« O 

Alexander Górny, liczący lat 19, 

zamieszkały pnr. 8622 Houston ave., 

I koleżanka jego Teresa Sandowska, 

8638 Houston ave., zostali najechani 

przez samochód kiedy jechali na mo- 

torcyklu. Oboje zostali poważnie ska- 

leczeni. 

O O O 

Franciszek Dapkus, liczący lat 8, 

zamieszkały pnr. 1457 Union ave., u- 

tonął wczoraj wrzece przy Halsted 

ulicy. Koledzy starali go się z rzeki 

wyciągnąć, ale ratunek ich okazał się 

daremnym. 

0 0 0 

Samuel Evans, lat 13, zamieszkały 

pnr. 1110 S. Tripp avenue, utonął 

wczoraj w natatoryum przy Milwau- 

kee avenue, nr. 1238. Chłopak sko- 

czył do wody ze znacznej wysokości 
i 

głowa uderzył o cementowe 
dno ba- 

: i 

senu. Ciało chłopca znajduje się w 

trupiarni Mullera. 

q q 

Na rzecz Klasztoru św. Kazimierza 

w dziewięciu parafiach litewskich w 

Chicago odbyło się wczoraj polowanie 
na przechodniów. Zebrano dość zna- 

czny sumę pieniędzy. 
O O Q 

Niejaki Roland Jancowski, 3839 

West Lake ulica, strzelił kilka razy 
do chłopców, którzy w pobliżu jego 
mieszkania grali w piłkę mimo jego 

protestu. Jaucowski został areszto- 

wany. 
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Marya Miller, zamieszkała pnr. 

619 Blackhawk ulica wczoraj przy- 

padkowo zażyła spora dozę trucizny. 

Myślała, że bierze proszek na ból 

głowy. Policya utrzymuje, że kobieta 

ta wyzdrowieje. 
ODO 

W wyszynku Ignacego Puchalskie- 

go, na 89tej i Mackinaw ave. przy- 

szło do strzelaniny. Niejaki Soczyń- 

ski wszedł do tego wyszynku na pi- 
wo. Kiedy wydano mu drobne So- 

czyński powiedział, że brakuje 5 

centów. W czasie kłótni Soczyński 

dobył rewolweru i strzelił cztery ra- 

zy do Puchalskiego, lecz wszystkie 

strzały chybiły celu. Policya rewol- 

werowicza zamknęła do kozy. 
O O O 

Antoniego Chucę, właściciela bi- 

dardowni pnr. 715 S. Morgan ulica 

pożgali rabusie, którzy weszli do je- 

go lokalu w sobotę wieczorem. 
O O O 

Antoni Wieder, 1634 Vine ulica, 

został aresztowany za noszenie szty- 

letu przy sobie. Aresztował go poli- 

cyant Kern ze stacyi przy North 

ralsted ulicy. 

O O O 

Przypadkowo gazem w kuchni za- 

czadziła się Ludwika Paugra, zam. 

pnr. 3923 Calendon ulica. Dziewczy- 

na ta licząca lat 20. pracowała jako 

służąca w domu S. C. Kleina. 

O O O 

Jan Bongo, zamieszkały pnr. 4521 

S. Wood ulica, pożgał nożem swego 

rywala w miłości, niejakiego Józefa 

Lagasza, zamieszkałego pnr. 1821 S. 

Honore ulica. 

5 O O 

Paweł Nitz i jego żona zostali 

przypadkowo zaczadzeni gazem w 

swem mieszkaniu pnr. 2426 West 

46ta ulica. Policya otrzymała także 

wiadomość o tern, że gaz nieomal 

zabił Annę Boś i jej męża w domu 

pnr. 1811 Fisk ulica. 

o o O 

Prokurator stanowy zaczął badać 

sprawę pryczera niezależnego Koło- 

dziejczyka i Dra Józefa Tomaszew- 

skiego, oskarżonych o przepijanie 
! pieniędzy skolektowanych na nieza- 

leżna ochronkę. 

+ 

»/ Avondale kręci się Jakaś kobie- 

ta, ubrana w szaty zakonne, która 

kolektuje od przemysłowców i w do- 

mach prywatnych niby to na jakieś 

.sieroty w Dunning (!?!). W sobotę 

chodziła ona po kolekcie z małym 

chłopcem.Owa kobieta ma jakąś ksią- 

żeczkę z podpisem niezależnego ..bi- 

skupa" i gumową pieczęć Sióstr Na- 

zaretanek. „are-wne skradzioną albo 

podrabianą. 
Polków i Polki w Avondale ostrze- 

gamy przed tą kolektorką: pokażcie 

jej delikatnie — drzwi.... 

OOO 

Trumna ze zwłokami ś. p. X. Jana 

J. Kosińskiego będzie zamurowana 

w mauzoleum na cmentarzu św. Woj- 

ciecha jutro popołudniu o godzinie 

trzeciej. 
Nabożeństwo żałobne za duszę ś. 

p. X. Kosińskiego odprawione zosta- 

nie jutro rano o godz. 8:00 w koś- 

ciele św. Jana Kantego. 

o e «-» 

Na Wacławowie odbywa się bazar, 

z którego dochód cały przeznaczony 
1 jest na parafię. Wczoraj wystąpiła 
bezinteresownie kapela parafialna z 

Trójcowa, pod batutą p. W. Suwal- 

skiego. 

o o 

Poseł Albert Rostenkowski nabył 

realność pnr. 1350 Sloan ul. — trzy- 

piętrowa kamienica i drewniana cha- 

ta — od obyw. Jakóba Drzonka, któ- 

remu niedawno odumarła żona. Cena 

kupna wynosi $7,800. Obie strony re- 

prezentował w tej tranzakcyi p.A. A. 

Kowalski. 
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Wczoraj wieczorem członkowie To- 

warzystwa Dzieciątka Jezus zabawili 

publiczność pięknym występem, któ- 

rego opis podamy w jutrzejszym nu- 

merze. 

NOTATKI 
OSOBISTE I TOWARZYSKIE. 

" " " 

Czternaście automobilów, przepeł- 

nionych parafianami Stanisławowa i 

Kantowa, towarzyszyło wczoraj po- 

południu Najprzew. X. Generałowi 

Janowi Kasprzyckiemu, który pocią- 

giem kolei ,.Lake Shore" odjechał 

wczoraj do Nowego Yorku, a jutro 

wsiada na okręt „Kronprinz Wil- 

helm". 

O P' o 

W sobotę rano o godzinie 9:30, w 

górnym kościele św. Stanisława Kost- 

ki została odprawiona Msza św. na 

intencyę państwa Andrzaja i Kon- 

cyi Patzke, zasłużonych osadników 

parafii św. Stanisława K. zam. pnr. 

1351 Dickson ulica, którzy w dniu 

intencyę pp. Andrzeja i Konstan- 

0 w 5'm obchodzili złotą rocznicę 

pożycia małżeńskiego. Jubilaci pod- 

czas Mszy św. przystąpili do Komu- 

nii. 

Mszę św. odprawił X. Jan Piecho- 

wnki. Podczas Mszy ów. śpiewał Chór 

górny parafii św. Stanisława. 

Państwo Andrzej i Konstancya 

Patzke pochodzą z Prus Zachodnich, 

gdzie też zostali połączeni węzłe.-i 

dozgonnym. Jubilat liczy lat 75, a ju- 

bilatka lat 70. Przybyli do Ameryki 

32 lat temu i od samego początku na- 

leżą do parafii św. Stanisława Kost- 

ki. Pan Patztoe jest członkiem kilku 

Towarzystw na Stanisławowie i jest 

także sekretarzem parafialnym na 

Kantowie przez kilka lat.X. Stanisław 

Rogalski, dawniejszy proboszcz stani- 

sławowski, jest wujem pani Patzke. 

Związek ich -ostał pobłogosławiony 

siedmiorgiem ..zieci (czterech syn';w 
1 3 córki) a mianowicie: Józef. Wła- 

dysław, Maryannr, Jan, Franciszek. 

Anna i Józefa. Wszyscy oprócz Józe- 

fy są żonaci. Jubilaci mają razem 

14 wnuków i 9 wnuczek. 

Wesele złote obchodzili dnia wczo- 

rajszego w skromnem gronie dzie- 

ci, wnuków i wnuczek. 

Bardzo wielu krewnych, przyja- 
ciół i znajomych nadesłało swe ży- 
czenia jubilatom. 
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Browarnia ..Anheuser Busoh" 

wniosła podanie do sądu federalne- 

go, by bankrutem uznano szynkarza 
Józefa Faltę, 1657 Blue Island ave. 

! Na pogrzeb . p. Franciszka Oke- 

nia przyjechał z farmy w okolicy 

Berlina, w Stanie Wisconsin, kuzyn 

nieboszczyka ob. Franciszek Okoń.. 

Przebywał u familii Okoniw pnr. 

1248 Cleaver ul., na Stanisławowi·. 

O O'. 
Jan Kowalski, stary osadnik West 

Hammondu, powoli dogorywŁ. Leka- 

rze wątpią, czy przeżyje Jeszcze bie- 

I żący tydzień. Cierpi on na ciężką 
a 

fatalną chorobę wątroby (Sclerosis 

of the Li ver.) 

j' ZMARLI. — Wykaz Urzędowy. ;; 
Jameszewski, J., lat 61, 1420 W 

Huron ulica; 6-go maja; 

Kiełmiiiski, L., lat 37, 3737 Belmont 

ave.; 8-go maja; 

Majewski,, Stanisław, lat 26, 173 

Luli place; 8-go maja. 

EXTRA 

specyalne taniości ofiarowane są 

na dzień jutrzejszy w składzie 

departamentowym Wieboldt'a. 

Czytajcie uważnie dzisiejsze o- 

głoszenie Wieboldt'a. Mądra go- 

spodyni skorzysta z ofert na ju- 
tro podanych, bo każdy cent o- 

szczędzony — to tak jakby cent 

zarobiony. 

P7FMI sa Bondy Bealnościowe kupiona 

"BEZPIECZNE? 

PONIEWAŻ 

IJestto najprostsza 
ze 

# wszystkich form zabez- 
pieczeń, wykluczająca jakiekol- 
wiek wątpienia o jej legalności, 
pierwszeństwie, własności, legisla- 
cyi, publiczn. potwierdzeniu, itd. 

W sumach od $100 do $500 
przynoszące 51* 1 proc. od sta. 

Dojrzeją w jednym do pięciu latach. 

lawet* ^ Prie e* * 

Cracker 
Jack 

Ruckbeim'sl 
sławne C r a « 

j 
cker Jaeks, re 
gularny 5c ga- 
tunek, (tvlko 
2 paczki kos· 
tumerowi) pa- 
czka tylko 

2k 

Chicagoski najlepszy skład z artykułami domowymi, ósme piętro 

STATE MAPI SON ̂ DEARBORN STS. 

Likiery 
wódka, butel- 
kowana w bondzie 

pełna kw. 
butelka... / VC 
Wódka — Our 

Pride, pełna kwar 
towa bu- 
telka .. . OVC 
Wódka, Ł. W. Tay- 
lor. 7 letnia, kw -rtowa 

butelka, epecy- O 
aluie tylko Oą)C 
Port 1 Sherry wino, 
galonowe bańki, etiecy- 
alnie bańka . 
tylko VOC 
Khens mineralna 
woda. botelk. w Niem- 
czech, tuiin 4 j g 
kw. butelek... »·^ 

Kirks American 

Family Mydło 
———— x 

^ 

5 kawałków za 17c 
Gatunek mydła, które każ- 
dy dobrze zna. 
Tylko 10 kawak. kostum. 

Koronki 
Haft na wstawki, dob- 

ry cambric albo Nainsook. 
wartość do 8c, 
jard po 
Haftów, galony, bardzo 
piękne derenie, 
war. do 5c, jard po^/2 C 
Niemiecki© i Angiels- 
kie Torchon koronki i kan- 

ty, gdzieindziej po-jl/^ 
5c. jutro jard po.. O72 C 

Spodnia Bielizna 
Delikatne lisie koszu- 
le dla dam, wysoka szyja i 

długie rękawy, 60c gatu- 
nek, specyalnie we ^ 
wtorek po &ÓC 
Dobrego {ratunku ba- 
wełniane kosznle, niska szy- 
ja i bez rękawów, ugamiro- 
wane koło szyi — 10c war- 
tości, specjalnie sztu- 
ka za 6c 

Bardzo specyalnie -— 
300 gorsetów — śród u i biust 
i długi skirt, 2 pary pod- 
wiązek — na rozpoczęcie 
sprzedaży są wszystkie wiel- 
kości w tym zn pasie wasz 

wvbór tylko we wjorek spe- 
cyalnie za 

Trzewiki Dla Całej Familii — Sensacyjne Wartości 
Całkowity zapas detaliczny męskich, damskich i dziecięcych trzewików od F. H. Krnegl, 344 W. 
Division ul., t'hirago , po 3le na dolarze. Znakomite zakupno, jaki zrobił nasz departmenttrzewi- 
ków w basemencle, ponieważ tirma F. H. Krurgl, była znaua jako pierwszorzędny interes. Zakup- 
no to ob-imnje pierwszej klasy trzewiki dla inęzczyzn, dam 1 dzieci; dobre wartości, na co jesteśmy 

f JCV\ pewni, że nie tak prędko ich naśladować uikt nie zdobi. « « 
4000 par Dlłklch I wysokich t · rtkówl 

sliprów dla dam, ręcznie przewr. gi.. ^*ear welt 

przyszyte pode«., wezyst. gat. ek6ry cegl. i czar. 
/.apin. i sznur. fason v wielk. S do S, Kruegi źądai 
«a nie 1.75 do S.25, nasza 67C 

S1OO par chłopięcych, 
dziewczęcych i dzie- 

cięcych trzewików i oxfords, znane fabrykaty — 

wszystkie etyl· i ęatun. skórr. c*gla«te. czarne 1 
W białe, zapinane i sznurowane. Wielk. dla cbiop- 
ew 9 do 34, dla dziew c/ąt 6 do 2; Kruegl Q f 
żądał 2.00 do 3.00, tutaj tylko Oi)C 

3000 nar dzlvlfrfcb fnewmow l rzemyKo- 
wych éli'Tw. rc-nie przetvrac «ne, Icol. w.ez- 
chy, z lakierowauej skóry, nieezkl^cej i kid, z ko 
kardkami lub bez, wiel. S 

' 

żądał 75c do t.88, wybór. 
SOOO par «'Hraskich bucików 1 oxfords. 
z guzikami 1 sznurowidłeui, wszystkie fas >- 

njr. jednym do 4 rzemykowych modelach, bru· 
nitne i czarn· w«'.vsuie gatunki skór», 
wielkości 8 do 8; niej*! żądał za nie C 80 do 
8.50; we wt »rek 
za.,.. .... 

BOO par mfflklch trzewików 1 oxfordm włącznie doskonale Uoagia*, ̂  i.eorue, «utcm, 
itd.. lakierowanej skóry. mstowej i Ktd. 7apiuan<» i s-nmowane i blucber fi.t .ny Ct-gmete i czarne 

takt· wygoda» f mony dla etatych mężczym - congres.·» i gładltie modele w palcach — najm· dni-j^ze 
f »ony wielkości do 11 — Kruegel żądał za nie $2.00 do $3.50 — (C 1 4 "7 
tera* epecyalui· po . 4/ 

Przvborv do Stroiu 
Pewue. ma- 
klera zapas oka- 

zowy ugarniro- 
wanych kareluszv 
w bard. wielu pięk- 
nych styla eta i ko- 
lorach, które tera* 
bardo popularne 
są; wartości do 
we wtorek za 

C(»r. kaprliim· 
dl 4 dam i panien: 
eleganc«i wy NSr 
po cenach, jakie 
wam spodobać 
bdij w tym zaoa- 
sie. są wszrstkie 
style, tak duże jak 
i małe pięk. usr»r. 

wstążkami, trdzie- 
mdziej żądają ż* 
nie do 20, w i bór 
tutaj za 

Bara. kiitiiai << 

$1.23 

Koronkowe Firanki 
Fabryczne resztki Reps i Ar- 
mures ua portyery i pokrycia uasofy, 

cali szerokie kawały mogą byd do- 
brane w pary,' warte do 59c, ^^7 
jard po Z/L 
Koron k. firanki, pojedjńcze 
pary, Cable Net i Sęotch Net tkaniny, 
odrzucone fabr. resztki, gdy | rm 

doskonałe warte $4, para za | J 
Muśliuow. sas h firanki z pełną 
ruflą; ugar. u góry; para warta _ 

20c, spec. we wtorek sztuka za..^C 
Koronkowe firanki, 3 jardy 
długie cable net i Madras 
materye, kopiowaue z rę- 
cznie robiouych flrnek, roz- 
niaiti desenie do wyboru, 
wartości do 1 75, 
para z* 

TJul n« firanki. SO do 36 cali azerokl, 
piękne desenie, bardzo trwale zwy- «łJC-- 
Ule 101 12 wortoéci. jard po / *^iC 
SwIm na firanki — n%Jlepsie 
mustra. I2ł gatunek. Jard 

Ubrania dla mężczyzn, 4.97 
Sprzedaż męskich ubrań, które w 
r 'i. pp«v wist ości i' & 

o w inne być 
sprzedawane po 
7.50. Są to 3 gu- 
iikuwe mudele 
dla normalnych 
i otyłych męż- 
czyzn; wielkoś- 
ci 35 do 48 — 1. 
modele dla rało" 

dzieńców, w2ij 
3 guzik, eack i* 
Norfolk faeon. 
wiel. 31 do 37; 
kaszmiry, home- 
epuns 1 Tweeds, 
wiele z nich z ch|. 
k pm we In. mst»-r., 
szure. brun, i kom· 
binacyi. miee/anki, 
eipfcynluit· po 

4.97 

Rękawiczki 
16 guz. dlupie jedwab. 
damskie rękawiczki z dub. 
czubkami palców, czarne 
i białe, tt9c wartościgg^ 
C zarne jedwabne kró- 
tkie damskie rękawiczki, 
ostatki 50c gatun- a 

ku, po Z^łl 
5«c 16 fn«łk· dłuprie 
chamoisette rękawiczki dla 
dam. białe, szare i <jQr 
czarne, po XVC 

Pońciochy 
23c je<lw. obław. bez 
szewku damskie pończochy 
dobre czarne gatunki z du- 
beltowemi piętami i palca- 
mi, szerokie wierzchy na 
podwiązki,drugorz. j <-% 
25c gat.. we wtorek I 
M5c pończochy dla ui«- 
mowląt; przędzony jedwab, 
marki „Black Cat', bez 

szewka, elastycz. i lśniące, 
cokol. niedostate- j 
czne, wybór za..,, J 

Drobiazgi 
Haczyki 1 haftki, | 
2 tuz. na kartce za... 1 C 
Dziecięce podwiązki, 
różne wielkości, ^1/^ 
tylko po Zt/2 C 
liid carier, 1 tu*, -jl 
w paczce, za «j2C 
Hiaia taśma, 3Jardy na 
rolce, epecyalole na 

jutro, 2 rolki za lc 
JBiałe pert. guz. tu- » 
ztu na &art. 7 kartek..OC 

Chusteczki 
Dobry gat. lawti chu- 
steczek z haftowanym wień- 
cem aa Inlcyaty, duży wybór 
inyc. reg. 8c 1 10 w. a 

Mtuka tuziD..^^JC 
Ławn chufltpior. dladzie 
cl, cal. obróbek, etóe, chu 
6teczkl dli dzieci * « 

e-kol. (u7.1 zu I SC 
Hoarts dla dam, białe, 
rót. błękit, czerwone l la- 

veuder, 2 Jardy dłu- - 

gle, 29c war. po.,.. ( VC 

Możecie kupić każdą m tycR jelc również wiele innych wielkich taniości 

ZA JEDNEGO 
Damskie rękawiczki 

Damskie czarne albo bia- 
łe jedwabne rękawiczki, 
dubeltowe czubki u pal- 
ców, dłusrość po łokcie, z 2 
klamerkami, regularnie 
68c, -- p»ra białych l para 
czarnych specyal-| 
nie za « ·/1/ 

Całkiem Jedw. pończochy 
Damskie jedwabne bez 
szew u t pończochy, czarne 
albo białe, dubeltowe po- 
deszwy. pięty i palce, lisie 
wierzch na podwiązki, 50c 
para. 3 pary specynlnie 
tej sprzedaży .1.00 

WE WTOREK U 

Miłmauku Aven u t * Pauuna Strict. 

Jedwabny Poplln 
Francuski jedwabny 
poplin, 44 c*H szeroki, 
lśniące wykończenie, 
najnowsze francuskie 
odcienie, * ma 

jard 1 .UU 

Obrusy 
UbUwatniouv i (1 te- 

go 6 serwetek, bardto 

miękki gr\ t u k — 

epecyalnle Jutro wizy- 
eCko tylku | \ 
za 1 .UU 

Pralne suknie dla dam 
Suknie dla dam ł panien _ do j 
bre perkale, chambray i ginsn- 

mnvvf» tli 9. i 

ny nowyrh 
etjl6w, je- 
den n>ł ryci 
nle.we/y-t- 
kie bnrdr.o 

pięknie 11- 

gdrnirowa. 
ne — setki 
sukien do 
wyboru —i 

wszy et k i e | 
w el kości 
od 34 do 44. 

ale nie 
wezyet kie 
wielk o é c i I 
khżdep ety | 
In warto, 
éci do 2,1)9, 
»<P>-cth1 niej 
na tej wiel-1 
klei wtor- 

kowej wy. 
przed a t y' 
dopÓKi Ht»r | 
czy tylko 
po 

$|00 

Jewell gazowe żelazka 
Jewell *»lazkado praeow nia, 
Iklowane. jak rycina, 6 funtn. 

wej « oj 
' 

toćć, zu 

T7K 

ej «agi, 210 war- 1.00 

Uli Mop 
Oil Mop. Calcu'te, na prąHką 
cprzedaż, uuźe ścierki, włącz- 
nie H nnc. butelka ole-| 
ju, 1.76 wart., za l.U" 

Szraganki 
uu auai>o- 

nia fira- 

nek, roz- 
ciągają sią 
— niklowa, 
ne haczyki 
— trudko- 
wft rozpi^r- 
kN, pobon. 
nie jak ryt i 
na, wartość 
1.66, specj- 
alnie irlko 
po 

1.00 

Damskie koszule 
niska szyja, — 
win g rękawy 
albo bez rękaw, 
i umbr. majtki, 
szt. 25c, £ « 
5 szt. za.. 1 

Spodnia odzież 
Męskie Balbr. 
koszule i pacie, 
wiel. 32 do 50, 

·,. . . 

po 39c, £ 
3 za ^ 1 

Cretona na poszwy 
do kornforter.. 

36 cali szeroki, 
jasne i ciemne 

kolory, 15cj>-at. 
10 jardów 
za 

Damskie bluski 

allover haft voile, piękne sty 
le. niska szyja, rękawy 
ugarnirowane koronką, dos- 
konałe wartości — | 
reir. l.ŁO, po I «"w 

Madras na firanki 
Madras ni firanki 
Importowany — 

żółte i zielone ko- 
lory — piękne ko- 
lorowe wzory — 

extra dobry gatu- 
nek. 36 do 40 cali 
s/eroki, 45ciratu., 

LJardów 1.00 

Kombinacya 
Likierów 

2.25 werlości li- 
kierów TM l.OO. 

1 ptłna kwartowa 
butelKn e o 

sylvnnia żytniej 
wódki, wartn l.OO 
V« gd oaa Kalifor- 
nijskiego y >rt wi- 
na wartość ...7 
1 butelko Black- 
berry. wart ,.50c 
Cał<o wita war- 
tość 2.25 
We wtorek. to cał- 
kowite zn-| AA 
mów. za .. 1 ivl/ 

Męskie spodnie 
15 Opar spodni dla mężczyzn, 
błękitne, crame, szare, pas- 
kowate worsted kasztn i_r y. 
szewioty i diatfonals. 
warte 2.50. para 1.00 

Nakrycia Da 

Łóżka 
Szydełkowate na- 

krycia na łóżka, 
auże białe. r!*> tego 
1 bielono przeście- 
radło spe- | 
cyainie... I.l/lf 

Niebielony 
Muślin 

36 ca II szeroki, 
okrągła u Id, 20 

rl.oo 
Ręciniki 

do kąpali, du- 

że — ble 1 o e, 
22c gatunek, 6 
rqoznikw ppe- 

Z'! 1.00 

Inna wieika sprzedaż dobrych trzewików po $1.00, dr"glp%tro 
Przyjdźcie po jednemu 

— przyjdźcie razem—przyjdźcie wielcy i malt. Damy sobie 

radę, bo nasz cały personal sprzedawaczy jest dosyć wielkim do obsłużenia całych 
zastępów kupujących — Nowe style — najl. gatunki i ceny najniższe. 

Chłopięce 
rosyjskie 
ubrania 

ffranato- / 
we, bru- 
natne i *. 
s za rej 
m ieszan* s 

ki, na 3 
do 8 lat, 
we wto- 

( 
rek spe- 
cy a 1 i e 
za 

$1 

Piece gazowe albo olejowe 
Piece o jednym palniku, 
na gaz lub olej.zrobione 
z poler. stall, przesuw, 

się ruszta, otwier. się 
drzwi, 1.60 war- ^ « 
tość, po 1 

Dywany do kąpielni 
wielk. 24x38, dobry gat.. chenU 
lie, extra 
toić, po 
lir, extra grube. 1.80 war- $1 

Karpaty na schody 
Wiltou ktrrety na schody, fc 
nier., extra gatunek, odpowie, 
dnie do kaldogo uirtku, f 
wartość 1.35 i 1.50, jard... 4) I 

.. Hamckip frTPwil cefr'a-te, bial* new buck, pa- 
ri L/dlTiSKIc irzewiKI, teutroltz blałymi.wit-rzcliami, 
M c?arne aksamitne, brunatne nkiamito", p*tentcolt r cz«r- 
nymi wierzchami, dnll calf, v ci kici i bi.iłe c«inv <a — - 

f we wiosenne etyle, z wysokimi i niskimi korkami. 

nitlfip łinrilti ' rze,nyk"we e^ndułki, 
uamsitie nisKie duciki, cefjlłi?t(ł Kld ,, Xf()rd«t 
B*by Doli patent colt, 8 guzikowe oxforda patent colt, 
2 strap, czarne nkemnitne, 2 rzemykowe duli kid, 5 etrap 

i puteut colt, zire auede pumps. 

i Damskie atłasowe ślipry, 
D7ipwr7prp łtiinlfi p&tent colt z mateiyalnemi 
UZlcWC£Lc UIICMI, czubkami, patent colt ze akó 

I rzanemi czubkami, dnll calf i białe kanwasowe. 

Dziecięce niskie trzewiki '» 
Doli duli kid Baby Doli, i duli kid jedno rzemykowe. 

Męskie nowomodne niskie trzewiki |„k11td 
1 du" 

Męskie trzewiki, 
Chłopięce trzewiki, *™"*'"»' 
Chłopięce oxfordy 

Wielkie zakupno najlepsz. towarów w puszkach 
od jednego z najlepszych kupców w kraju, przygotowanych na przyszły sezon, 
umożliwiło nam afertą zadziwiająco niskich cen na następuj, sześciu pozpcyach: 

I 

76 pudeł Winntng Star słod- 

kiemu gros: 
nie pudzka 
Uiegu groszku tpecyal- 

28") pudeł Park brand pomi- 
dorów, 
pUBzkn. 
d«>rów, specyaloie 

638 pudeł B»r brand eukr. ku- 
te urrdzj 
puiKkd, 
kurrdzj, specjalnie 

400 pudel Arbetue brand 

wczesnego czerwców, m j/ 
groszku, puszka / 72 C 

816 pudeł Pet brand wyparo- 
wanego 
puszka. 
wanego mleka, .7&C 

150 pudeł Odk Glen moreli, 
specjrali 
pu>zka, 
specjalnie | 

Składane Ławki Trawnikowe 

robione z twardego drzewa, bardzo 

mccne, 6 stóp długie, malowa- nn 

ne ziel. i natur, kolor. war. 175 | ,UU 

MiNłki cuki««rler, r. 

zamw. croferjrj- 

W»eliburn Gold Me 
dbl mąka, f l') 
14 berzki.. 1 .OL· 
Savoy brand mleko, 
tu/io 9Bc: > 
fi pue*ek... OUv 
P. & G. «ornian lub 

calraolcm.y l- 
filo. 10 kaw.«jOC 
P^leNapt. I. Auier. 
fam. mydło, /.am. 

K';:":. 39 c 
A B. lub E.Z. ]- 
pur, butelko.O2L· 
Kitcben Rlen. lub 

KeenKleenerf f 
a pmzki 1IC 

Quaker iwieźa corn 
f.akee, 10c pa- 
erka za t 
Wyborny japoeki 
ryt. 8 fun- 
tv ** v- -, - 

Karo lubellverdrip 
evrop, t pu- 
szki aa... .. 

brand mu 

e/.tarria. 2 > 
une. płolk...^ 
Bannei brana świe- 
żo upalona katva, 

workach ... 99c 
Wyborna peaberry 
kawa, funt 22c 
L' wneye lub Run- 
k- 1-a kakao. 
4 ft. pus/.ka 

erdrip 

15c 
and mu 

15c 

16c 

Minnesota kar. 
tofle, *70-, 
buezel / OL 
Kubański* m», 
fttj do mary- 
nowania, dojia. 

Itc tua.*·™·' 
Maaio. M»adow 
Klitl cre«mi>rv. 

29c 
Edalw. tirand 
cr.jety smalec, 

T.. 12 H Rrirk wr, Doa- 
ge county * 

cr»-am. ft. *·'*- 

Jaja. wybrane i 
duie, éwU-4f 
£e, tuiłn..»'C 

I 

Kersey rolls — 

4wie#.o robione 

r"«°::.18c 
Vfyborne chu- 
do wedcon. ka- 

rur.i9ic 
Wiener brand 
wyborne No. I 

wftzone ceyn· 
klfunt 

—" 

ca...., 
Swifta Pre- 
mium słonina, 
krajana na ży- 
czenie /, 
funt. ,.AOC 
Basket brand 
czerw,. Alaska 
10834. | Cr 
puszka.. I«7L 

15C 
Bambusowe Zasłony Werandowe 

kompletnie z sznurkamizielony ko-. 
lor, wielkości 6x8 i 8x8, warte I 
2.00, specyalnie za | aUU 


