
Wielka Uroczystość 
na Wacławowie. 

7-* 

Komunia Dzieci, Poświecenie Kościoła, 
Boże Ciało i Bierzmowanie w 1 dniu. 

Domy wspaniale udekorowane. - X. Biskup Pa- 

weł Rhode święci kościół. 
Od dnia onegdajszego datuje 

się prawdziwe życie parafii św. 

Wacława, w Avondale. Wczoraj 

życie to zaczęło bić innem tęt- 

nem. W czoraj bowiem dokonano 
tam uroczystego poświęcenia ko- 
ścioła nowego. 

Uroczystość odbyła się wspa- 
niale. Źe chwili tej wszyscy Pola- 

cy w tej parafii zamieszkali ocze- 
kiwali niecierpliwie i że przyjęli ją 
bardzo radośnie, świadczyły o tem 

prześliczne dekoracye wszystkich 
domów polskich. Xa dekoracye to 
lud nasz nie szczędził grosza, je- 

dynie, by radość swoją, narodo- 

wość swoją, dumę swoją z parafii 
okazać. 

Ruch nadzwyczajny rozpoczął 
się w parafii bardzo wcześnie. 

Wczoraj bowiem Wacławowo ob- 
chodziło cztery uroczystości w 

jednym dniu. O godzinie 8ej po- 
raź pierwszy w nowym kościele, 

i w tej parafii dzieci przystąpiły 
do pierwszej uroczystej Komu- 

nii św. . 

Dziatek tych było około 50. 

Dziećmi zajęły się pracowite Sio- 

stry Felicyanki, którym tak wie- 

le parafia ta ma do zawdzięcze- 

nia. Dzieci do świątyni nowej 

wprowadziły mniejsze dziatki 

szkolne. Ks. Proboszcz ścieszka 

serdecznie do dziatek i rodziców 

przemówił. 
Zaraz po pierwsze) Komunii 

św. zaczęto się przygotowywać 
do innej uroczystości. 

Przed kościołem zebrały się 

wszystkie towarzystwa należące 
do tej parafii. Stawiła się kapela z 

parafii św. Stanisława Kostki. Na 

ulicach ukazały się liczne sztan- 

dary polskie i amerykańskie. Ru 

szono w stronę Central Park i 

Milwaukee ave. Tam bowiem to- 

warzystwa miały spotkać i przy- 

wieść Najprzew. X. Biskupa Pa- 

wła Rhodego, który przyjechał, 

aby nowy kościół w tej parafii u- 

roczyście poświęcić. 
Samochody z X. Biskupem sta- 

wiły się około godziny lOej. 

Rozpoczął się uroczysty pochód w 

stronę Wacławowa. Pochód cią- 

gnął się ulicg Central Park do 

Belmont. Na Belmont skręcono w 

stronę Milwaukee ave. Tą o- 

statnią ulicą pochód ciągnął się 

do 40, potem do Eddy i do Lawn- 
dale. Ulicą Lawndale ave. udano 

się do Roscoe, do kościoła. 
Po drodze parafianie zbudowa- 

li wspaniałe bramy tryumfalne z 

napisami Witamy. Wszystkie do- 

my w pobliżu kościoła były wspa-| 
nia'e udekorowane. Szczególnie 
plebania, nad którą widniał napis : 

Salve. 

Dzieci szkolne w bieli, dziatki 

przystępujące do pierwszej Ko- 

munii Św., Towarzystwa para- 

fialne, utworzyły szpaler z pleba- 
nii do kościoła. Z plebanii Najp. 
X. Biskup Rhode w towarzystwie 
Duchowieństwa udał się do bra- 

my kościelnej. Lud tymczasem 

wypełnił świątynię po same brze- 

gi. 
Po poświęceniu świątyni rozpo- 

częła się solenna Msza Św., któ- 

rą odprawił Wiel. ks. Antoni 

Chrząszcz, z Techny,· 111., w asy- 

stencyi Wiel. ks. S. A. Helsińskie- 

go i kleryka Jana Konwińskiego. 

Mistrzem ceremonii był Przew. 

ks. Stanisław Nawrocki. Najprze- 

wiel. ks. Biskupowi asystował 
Wiel. X. Wojciech Furman. 
Po Mszy św. Najprzew. X. Bi- 

skup Paweł Rhode udzielił wszy- 

stkim błogosławieństwa i do ze- 

branych przemówił, winszując im 

tak pięknej parafii. Wspomniał 

X. Biskup, że Wacławowo pow- 
stało w tak pięknej okolicy, że się 
tak ładnie rozwija, że praca idzie 

zgodnie i spokojnie, że pracowi—| 
tego swego proboszcza parafianie 
szanują. Powiedział też, że nie u-J 
lega najmniejszej wątpliwości o 

tem, że Wacławowo ma przed so-' 

bą wielką przyszłość, że będzie w 
krótkim czasie wielka osada pol- 

ską. 
Potem rozpoczęła się trzecia u- 

roczystość: Procesya Bożego 
( 

Ciała. Procesya odbyła się w ko-^ 
ściele. Przenajśw. Sakrament 

niósł. ks. Biskup. W procesyi u- 

dział brały dzieci szkolne, dziewi- 

ce różańcowe i inne towarzystwa. 

Ładnie wczoraj spisał się chór 

parafialny pod dyrekcyą p. Paw- 

łowskiego. Szczególnie pięknie 

wypadł utwór „Jubilate", śpiewa- 

ny na Podniesienie. 

Po błogosławieństwie Przenajś. 
Sakramentem Najprzew. X. Bi- 

skup udał się w towarzystwie in- 

nych księży na plebanię. Przed 

kościołem tymczasem ustawiono 

aparat do zdejmowania obrazków 

ruchomych i zrobiono zdjęcia z 

procesyjnego pochodu i licznych 
tłumów wychodzących ze świąty- 
ni. 

O godzinie 2ej popołudniu Naj- 
przew. X. Biskup Paweł Rhode 

Sakramentu Bierzmowania udzie- 

lił przeszło 120 dzieciom. 
Dzień wczorajszy był wielkicm 

świętem dla tej nowej avondal- 

skiej parafii. Pogoda sprzyjała i 

wszystko udało się świetnie. 

Pierwszy bal urządza Tow. imie-nla 

X. Stojalowekiego, Nr. 752 Z. P. R. 

K., na Annowie, w przyszłą, niedzielę 

21-go czerwca, w sali W. Taborg, 

przy W. 19-tej ul. i S. Hoyne ave. 

o 

Tow. św. Jerzego, Nr. 167 Z. P. R. 

K.. urządza drugi doroczny piknik w 

niedzielę, 2-go sierpnia,w parku Po- 

lonia przy Archer ave. 1 St. Louis 

ave. Do ogrodu można dojechać 

tramwajem „Archor Limits". 

ffNotatki Reportera J] 
W najbliższą, środę, 17-go b. m. od- 

będzie się w parttu „Excelsior", u 

zbiegu Elston ave. i Irving boul. 

— wspaniały piknik kollegilany, u- 

rządzony przez obywatelski komitet 

pań polskich, na dochód Kollegium 

św. Stanisława Kostki; piknik zapo- 

wiada eię tego roku niezwykle świe- 

tnie. Przy sposobności wspomnieć 

należy z uznaniem, że ob. M. Knut- 

kowski postarał się na zabawę tę o 

piwo z browaru firmy Schoenhofena; 

browar ofiarował „piwoni?" bezinte- 

resownie 

b o 

W South Chicago wydarzyły się 

wczoraj dwa nieszczęścia z automo- 

bilami i motorcyklami, obydwa na 

tej samej krzyżówce, przy Commer- 

cial ave. i 88-mej ulicy: 

A. Koenig, 3203 E. 92ga ul., ja- 

dać na motorcyklu, zderzył się z au- 

tomobilem Fr. Semrau, 7818 Bond 

ave. Rannego Koeniga zawieziono w 

ambulansie policyjnym do domu. 

Nieco później Piotr Rozynek, 
8416· Baltimore ave., najechał swym 

automobilem na Greka Ludwika Vla- 

kosa, 6668 S. Michigan ave. Grecki 

motorcyklista odniósł lekkie rany. 

O O O 

Towarzystwo Pułaskiego Budowni- 

czo Pożyczkowe i Kasa Oszczędności, 

otworzyło zeszłej soboty swą, setną, i 

52-gą, seryę i (przyjmuje nowych ak- 

cyonaryuezy w każdą sobotę popołu- 

dniu i wieczorem w ofisie bankowym 

w gmachu parafialnym ś\v. Stanisła- 

wa K. na rogu ulic Bradley i Noble. 

Prezesem tej Spółki jest p. Jan Cze- 

kała, sekretarką, p. Matylda Zwiardo- 

wstoai, a kasyerem p. Aug. A. Szcze- 

pański. Za trzy miesiące Towarzy- 

stwo to obchodzić będzie srebrny ju- 

bileusz. 

8 0 « 

W sali „Auditorium Recital Hall" 

przy Wabash ave. i Congress ul., 

odbędzie s i dzisiaj wieczo- 

rem, 15go czerwca, uroczyste-zakoń- 

czenie roku szkolnego i popis ucze- 

nie zakładu muzycznego p. n. ,,Be- 

tha M. Stevens Piano Studio." 

Poszczególne numery wykonają, 

panny: Florence J Stallwood, Zofia 

A. Karlińska, Cecylia R. Małłek, 

Louise A. Trietz i Gertruda M. Fre- 

| ter. 

Pojutrze odbędzie eię wycieczka 

letnia z Maryanowa do parku Bran- 
i 

d' przy Elston ave., Belmont ave. 

i OaJifcrnia ave., urządzona stara- 

niem Klubu Obywatelskiego imienia i 

Adama Mickiewicza i Klubu Pań i- 

mienla Królowej Jadwigi. 

Rano wybierce się na ów piknik 

dziatwa szkolna, a popołudniu i wie- l 

czorem pojadą tam starsi. 

Dochód cały przeznaczony jest n 

powiększenie funduszu budowy no- ' 

wego kocioła. 
* 

W razie niepogody piknik zostanie 

odłożony. 

8 3 » 

Samochód niajechafl wczoraj przy 
' 

134-taj ulicy i Houston ave. na Fran- 

ciszka Gielińskiego, 13433 Houston 

ave. i ciężko go pokaleczył. Automo- 
biliste uciekł . 

o 

Na Kazimierzowie, pod wiaduktem 

kolei „Chicago, Burlington & Quincy" 

przy Albany ave. i 19-tej ulicy, trzech 

młodych łobuzów — niestety pol- 

skich — napadło wczoraj przed po- 

łudniem na Włocha Giovanni Aminet- 

ti, 1023 Polik ul., odebrali mu owe 

balony i wszystkie zniszczyli, a w 

dodatku biedaka okropnie poturbowa- 
li. — Wstyd i hańba!... 

•l· 

Parkowy sierżant policyjny, WiKtor 

Pijanowski, aresztował na wczoraj- 

szym konteście plikowym w parku 

Douglas'a pewnego młodzieńca Pol- 

skiego z Kazimierzowa, który robii 

zakłady — 1 na saatnse Klubu św. 

Kazimierza. Reguły parkowe surowo 

zakazują wszelkiego rodzaju szuler- 

kę czyli „gamblerstwo", 

Na Kazimierzowie, przy ulicy 23-ej 

i Albany ave., motorcyklista Edward 

Bellumini, 203S N. Halsted ul., prze- 

jechał wczoraj wieczorem o godz. 

7:30 pięcioletnią dziewczynkę czeską 

Cecylię Hobzek, 2303 S. Albany ave. 

Boleśnie pokaleczone dziecko zanie- 

siono do apteki czeskiej Józefa S. 

Mattasa,, przy Albany ave. i 22-giej 

ulicy, gdzie zaopiekował się małą 

Cecylią dr. Stanisław Parowski, po- 

czem odesłano ją do domu. 

Motorcykl był marki „Indian", Nr. 

2419 Illinois. 

Włocha nie aresztowano, bo świad- 

kowie zeznaJi, że dziewczynka wbie- 

gła pod maszynę, a ojciec nie 
chciał 

motorcyklisity procesować. 

Jutro wieczorem, w sali parafial- 

lej na Helenowie, odbędzie się in- 

stalacya nowego oddziau (mieszane- 

go) Macierzy Polskiej, który zorga- 

lizowały panie Strobot i Szmatloch. 

o d 

Panny Regina i Agnieszka Laseckie 
— córki obyw. Franciszka Laaeckie- 

?o, majętnego przemysłowca w Ste- 

rens Point, Wis. — przyjechały na 

tvakacye do Chicago. Podejmowane 

u państwa Tomasza i Józefy Ła- 

jeckich, pnr. 2935 Gresbam ave., w 

ivoudale. 

8 8 8 
W starym kanale „Illinois-Michi* 

?an" wydobył wczoraj Wiktor Saboń- 

Jki, 2219 W. 47-ma ul., zwłoki John'a 

Elallaron'a, 3232 S. La Salle ul. 

8 8 8 

W wapienkaeh pomiętdzy Annowem 

i Wojciechowem wydarzyło się oneg- 

iaj fatalne nieszczęście: elewator za- 

bił robotnika Andrzeja Pellegrinę, 

2434 W. Grand ave. 

0 8 8 

Do mieszkania państwa Piotra S. 

I Agnieszki ( z domu Steinke) Ja- 

włowskich, pnr. 2300 South Whipple 
ul., na Kazimierzowie, zawitał bo- 

ciek i w prezencie przyniósł im tę- 
giego synalka. — Matka i dzieckiem 

>piekuje się dr. S. W. Parowski. 

Pan P. S. Jagloweki Jest wicepre- 

zesem Klubu św. Kazimierza. 

Korzystajcie z oszczędności. 
Znane bogactwa wielce zamożnych lu· 

Jzl po całym świecie zebrane były li tyl- 
ko przez ścisłą oszczędność. 
Za pomocą systematycznego oszczędzę· 

ala, część tego bogactwa moie i Wam 

przypaść w udziale. Ten bank ofiaruje 

sposobności niezwykłe, dla tych, którzy 
ihcą oszczędzać. 

Płacimy 3% na wszelkich oszczędnościach, 
Jeden dolar rozpocznie konto. 

Stanowy Bank Oszczędności. 
Zasoby około $2,001),OOO. 

Poniedziałek, 15 czerwca, Otwarcie Nowego 
PoUkiofo Składa Farb aa Młodziankowie 

North-western Paint Store 
1434 W. Chicago Ave. 

A. Ziółkowski i J. .Mipiec Co. 
Takie przjjaijeaj roboty malarskie. 

y \ 
Przeszło 25 Lat 

# 

w interesie. 

GERINGER 
% 

STORKAN 
BANKIERZY 

KAPITAŁ S200.000. 
^ — 

Płacimy 

3% 
na oszczęd- 
nościach. 

1518 W. 12-ta ulica 
Wsio liflii illcj. 

BANK nasz nie 
ma nic wspólne 
go z bankiem 

przy Ashland i 

12-tej ul, (Lori- 
mer bankiem.) 

Piękne hafty 
Haftowe wstęsfi i galoous, stosow 
do obsady na letnie suknie, różne 

piękne desenie, 15c gat., jard po VC 

27 cal. haft skirtingr, piękne eye- 
let efekty, w tym sezonie bar- j 
dzo modne, 29c*gat., jard po... 1 VC 

23 cal. allover hait, piękne eyelet 
i kwieciste desenie, 25c wart., j 
we wtorek, jard l/C 

17 calowy haft na folbany, swiss 

albo batyst, piękne kolory, jutro, do- 

póki, 2000 jardów starczy, j 
specyalnie w tej sprzedaży jd. 1 

Letnie pralne materye 
Standard gatunku gingam na far- 
tuchy, w błękitae kratki, 7cga- m\/ 
tuuek, jard po d/2 C 
Resztki fabryczne 36 calowego 
perli al o na Huknie 1 repry, róż- *\/ 
ne kolory i desenie, jard po .... / /2 C 

dołiry gatunek, j*rd 
liesztki pralnej materyi, włącznie 
batyet lawn i różne druki etc. .. -y j/ 
wartości do 10n, jard po · :ó/2 C 
Piękny batyst na suk., duży ą\\ 
sortyment, l\c wart śd, jard po..T-4 
3 calowy Swift· na firanki, Jacquard ofek 

.. .. / 

:*C> calowy bielony muślin 

ty specyaloie tylko 
jard 8!4c 

Wodą uszkodzone płócienne materye z Nowojorskiej łicytacyi za połowę 
Zamówień listownych i telefonicznych nie wypełniamy 

" · - " *·>-»« «««1 milrrcrnlil na 

85e nlebleloiiy adtmuuk na o- 11 
brusy, 70 cali szeroki — czysto lnia-11 
ny gatunek kwieciste i polka cęt- t 
kowate desenie, tylko lekko "2*7/-. I ( 
pomięty, jard po «7 / L i j 

© kolorowe obrosy, ra- 

il; czerwuno-b>ale albo zielono-czer. 
wone, trwały kolor, piąkne érodfco. 
we centra, specjalnie w tej "r· 
sprzedały, po O /t 

* 8e bielony niemiecki a d a m a- 
* *ek d· obrusy — dobry gatunek, pią- 
* ne deeenie — dobrze eią pierze i j#et 
b a rdzo trwały, specjalnie oa tej sprze 

27c 

5c bielony nleml®cki adamaszek I 

a obrusy jrwarantowone płótno— 
lkne d senie 

— tylko cokolwiek 

omięty, eyecyalnie. 47r 

Blisko 300 biel. nblawatnlonych 
adamaszkowych obrusów, przeważ- 
nie 66 culi szerokie, wszystkie po- 
mięte i trochę zbrudiione, 'r> 
dopóki zapas ttarczy, po.... 

3Se Irlandzkim lnem wykończo- 
ny bielont ad.mne/ek na oi.rusy, 5a 
cali szeroki kwieciste desenie — dó- 

br* gatunek — specjalnie, jutro 
jard 
po.. 

65r bielony gruby padtling na 

stót, 60 cali szeroki, dobry gaiunek. 
chroniący stół przed uszkodzeniem, 
specyaloie na jutro 
jard . O /l 

BI.95 obrębione niemieckie 
adamaszkowe obrusy, 56x74 cali. 

import., różowe i białe i niebieskie i 
białe, specyaloie w tej sprze- 
daźy, po O J L 

(2.00 pokrycia aa łóika. Mar· 
enillee desenie, na dubeltowe ł62tca, 
/ąt)kowate wokoło, najlt«pe<cy tłea 

łsland bawełniany gatunek, nowe 
desenie, spec.vainie na tą wy- | "\"7 
przedaź 1 J 

ifieiono our^ui»nv uwuno*.aio 
» 

damaszkowe serwety, 18x18 cali 
— u-1 

btuwatniony dobry iratuaek, kwie- 
ciste i paskowate efekty 

— 

\m] 
1.23 wartoSć. ii tuzina OJ C 

lłielone 1 obrobione buck ręcz- 
uiki doory gatunek, * c/erw. b,.rtą 
oraz białe, wielkość 186 cali: nie- 
kompletne wielkości, warte jL_ 
do 12'4c, sztufca tJ 2w 

SO.OO biało Satln ublawatnlono 
Mur eillr g o ikr.vcia na łó£ka 90x100 

cali na łóżka z box materacem, ząb- 
kom ate i piąkne desenie, ( 1 kostume. 

2.07 

Wti ca, dosnonaty iratuoe c. m dubel- 
towo łóż a — deienie -spi- 
eynlnie w jutrzejszej A"7r 
sprzedaży za O/L 

Itlelonc niemieckie nrlaniaftzko - 

we ręczniki, ·4> cali. dobru cz r- 

wonaalbo niebieska borta, lekko 

pomięte. w»rte 25c, spec. f ^1^_ 
W tej sprzedaży, po 1-A· 2C 

I 3000 jardów bielonej kiprowa 
I nej raateryi na roli recznikt czer 

I woni borta tylko 20 jardów kos 

11Umerowi «.pecyalnie w jutrzejszej 
I wielkiej sprzedazy. Ol/ r> 
! jard po ^/2t 

Materye na Suknie 
36 cal. Mohair Brillt- 

antine, gładki i paskowa- 
ty gatunek—stosow. ma- 
terye na garnitury kąpie- 
lowe, suknie i t. d., bar- 

dzo duży wybór pięknych 
kolorów, także kremowe 

i czarne — reg. 39c war- 

tość, 1000 jardów 
na wtorek jard po ^VC 

Spodnia Bielizna 
Doskonałe bawełnia- 

ne garnit, dla dam, niska 

ssyja, bezrękawne, urn- 

brella fasony, obsadzone 

koronką. 39c gatu-^ -y 
tunek, za JLóC 

Eleganckie bawenia- 

ne union garnitury dla 

mężczyzn, krótkie ręka- 
wy» gacie do kolan — 

wszystkie wielkości, spe- 
cyalnie w tej 
sprzedaży po JC 

Pończochy 
5Oc czysto |edw. skar- 

petki, ściegi doskonałe — 

piękne paskowate efekty— 
bez szewka — spe- 
cyalnie za 

Bezszewkowe skarpet- 
ki dla mężczyzn — czarne 
i inne kolory, bardzo dobre 

wartości, 25c gat-, « 

wybór — para I X-C 

leguaikowedlug. pral- 
ne Chamoisette rękawiczki 
dla dam, reg. 50j gatunki, 

Nowe wstążki 
, Kesztki jedw. Tafetta 

atłasowej, Moire i Drezden 
wstążek, do 4* cali szeroki 

jasne i ciemne kolory, 
na kokardy do włos. szar- 

Rękawiczki 

na wtorek, 
za 

fy i t- d. war. do Ot/_ 
13Hc, jard po 0/2 C 

Pralne suknie dl» dam — 
robione 9. piękne) wioriy 
stej krepy, perkalu, cham- 
hrays, paskowatego Voiles 
etc.. Bałkan, Tnnłc, '*tie- 
red* 1 gładkie style, gład 
kle kolory, jak błękitne, 
shepherd checks 1 pMsko 
wate; slantkl obsadzone 
haftem 1 pięknym pTping 
x frontu na staniku lsuknl, 
wlelk, dla dclewrtąt 16 do 
18 lat. wlelk. dla dam 34 
do 46, extra wielkości 48 
do 56. Jednakowoi nie 

wszystkie wielkościkażde- 
go stylu, 1.50 wartości, 
specyalule s* 

PUMPS 
4000 par Satin pumps 

dla dara - wszystkie kolory 
z piękną kokardą 1 Chiffon; 

pompons na przyszvrach, 
wysokie 1 niskie korki, dob- 

ry gatunek atłasu, wszystkie 
wielkości od 8 do 8; wszyst. 

etyle, 1.50 gatunek za 

87c 

Julietki dla clam, ro- 

bione z miękkiej Vici Kid 
skóry Łips i gładkie f-.isuuy 
w palcach-- gumowe korki, 
giętkie podeszwy; wiel. 2% 
do 8 - gdzieindziej 
żądają $1, wybór za O / C 

UBRANIA 
Męskie ubrania — ostatki « 

różnych partyi —niektóre z naszej 
licytacyjnej epr/edaźy — włócznie 
dwu i "trzy eztukowe ubrania, ro- 
bione /. ezcrego kasimiru, piąkne. 
go ezew.otu — i t. d. ; najnowsze 
mody, wiel. 
SI 40 — 

dla regular- 
nych. wyeo- 
kich i hor- 

p ulentnych 
mąźcz^zn 
jednakowoż 
nie wszy et. 
wiel. k źde- 
go et.rlu — 
wartości do 
7.50 »pe- 

cyalnie /a 

3.87 
Okazo w j 
zapns peg, 
Knicker- 
bockerspo- 
dni d 1 a 
cbłopc 6 w. 
kaszmiry i 
iwiils: sza- 
re. grana- 
towe i bru- 
natne ma- 

terye. wiol. 
5 do 16 lat. 
S$ to 58o 
wartości, 
spec. za 

31C ; 

S?ec. znkupno 350 damn. 
i dziewczęcych^ surdutów 

fason luk nu rycinie. — 

bardzo śliczne Cape Coat 
efektu, Flure 1 Cutaway 
modele, z czystego wełnia- 
nego serżu, Eponge 1 mie- 
szanek — kolnicng ugarnl- 
rowany rzymskim jedwa- 
biem, Brocaded lub z tej 
samej materyl kołnierz 1 

mankiety niekompletne 
zapasy wielkoćcl i kolorów, 
surduty zwykle po 
specyalnle na wtorkowy 
wysprzedask tylko 

49c jedwab 29c 
29c za jedwabia zwy- 
kle sprzedawane po 89e i 

49c. Tysiące i tysiące jardów 
jedwabi, wszystkie 20 cali 

szer., śliczne kolory, Novel- 
ty druk. i bogaty Brocaded 

Crepe de Chine i Tussah je- 
dwab, wszy. nowe 
kolory, spec. jard... 

Dla dam 
Czarne i białe kratk. 

repry dla dam, ślicznie u- 
szyte fasony, warte 
$1, we wtorek. J JC 
Długie damskie ki 
mony, z Cłmllis, śli- 
czne otwart. robo- 

t y, t r wało kolor, 

brzegi, warte 
85c, po O/C 

Damskie muślin. majt- 
ki, ładuie zakład, i « 

obrąb., 2"ic gat., .... 1 / C 

Pralne blaski 
Dninekie prftl 
ne bluzki, pół , 

krawiecki fasm | 
z czarnego i hi» £ 
łego Lswn pK>- * * 
tna, Voile, itd., , 

kieszeń, koł··,"1 
uierz i ugarni- 1 

rowany front, j 
sieciowe mode. ( 
le, wielkości / 
niekomplet e, / 
waite każdegołj 
cCMU aż ao U 
5 , epec. po ^ 

33c < 

Drobiazgi 
Spring haczyki i | 
oczka, karta z 2 tuz. | 
Podstawy <lo kot- 

| 
nierzy, różne, karta 1 C 
Bezpieczne szpilki, li 
wielkości na kartce, | 
tuzin, za 1 C 

Firanki 
Voile i Scrini na firan- 
ki, piękne Opeuwork i o- 

brąb. borty, białe, i emiot. 

Ecru, reg. 15c, jutro 4 
jard 1 UC 

Specyalności na wtorek tylko 
^ Pralne materye z wielkiem oszczędzeniem. ^ 

a 
Porkalc Podwójnie składane per- 
nQlCi kale na suknie. Ciemne 
tła i koszulowe fasony, wartości 10c, 
we wtorek jard g 
po 

Lawns na suknie, 'TJ 
nie, także niektóre lniane efekty — 

dług. aż do 5 id., warto- -» Q/ _ 
ści 10c, jard 3%C 

Lniane mater ye na ubrania, 
jard szerokie, ceglaste — dobro 

miękkie wykończenie, regularny 
25c gatunok, jard | < 

po IiC 

VilP Z dobrej okrągłej nici ró- 
TUIIO· wno koioj·. Voile na su- 

knie, piękny wstążkowy brzeg, 
pełen zapas odcieni, regularny 
15c gatunek, jard 
po 7/2C 

Turecko czerwony gingam — 
do przykryć na łóżka, wszystkie 
wielkości i fasony Kratek, warty 

12}>£c, we wtorek, jard 
, 

R7jki ' tLuc'K rczniKi 
— 

nbilimii trwaf0 kolorowa turec- 

ko czerwona borta, rog-ularna 12$c 
wartość, specyalnie w tej wielkiej 
wtorkowej sprzedaży, tyl- \/ 
ko po / /Z C 

Dziewcz. szkolne suknie, 
robione z gładkiego i wzorzy- 

stego perkalu, trwały kolor, — 

pięknie ugarnirowane jak ryci- 
na, wielkości do 14 lat, 
reg. 75c wartość, po J7C 

Dams. Lawn białe bluski, 
piękny front z haftu, kwadrato- 

wy obojczyk, 75c warto- 
éci, po óyC 

Damskie perkalowe J: 
knie, trwały kolor, piękne pas- 
kowate i wzorzyste desenie, i w 

nurse paski, wszystkie wielko- 

ści, reg. 1.00 wartość — 

Dam», spódnice, 
czarnej satyny, accordian fałdo- 

wana rufla, 1.00 war- 

tość, za ÓyC 

Sprzedaż 
na 

2-giem pię- 
trze. 

Wartości do 
1.00 

We Wtorek 

tylko po 

39c 
^1.50 damskie Pumps i oxfordy, specjalnie po 79c^ 
Duży zapas damskich Pmnps i oxlordow, 

dużo okaz. fasonów» 

i niekompletnych zapasów, Pateut skorz., uieszklące "J f\ 

i ceglaste, warte do 1.50, jutro specyalnie / VC 

Trzewiki dla malców bo! 1-25 dziecięce Pumps,69c zd*S£ 
Calf, grube trwałe skórzane podeszwy ciącyeh 

2 rzemyków. (Jolonials i Baby 
sznurowane i zapinane, wielkości 9 Doli Pumpa, Patent skórzane i Gun- 

do 13}£, specyalnie na jutro, ^ meta'» w'elk. 2 do 8, warte /rf\ 

para za 1 ,UU i·25» Para OVC 

1.25 chłopięce pral- 
ne ubrania, 69c 

Chłopięce pralne ubra- 
nia, z dobrego perkalu 
i madrasu, równe białe 
paski i kratki, mary- 

narskie i rosyjskie fa- 
sony, 2h do 10 lat, spe- 
cyalnie we wto- Qp< 
rek po Oylu 

uniopięce peritaiowe 

pralne ubrania 
z dobrego perkalu, białe, nie- 

bieskie i ceglaste i piękne pas- 
ki, 2\ do 8 lat, we wto- 
rek po OVC 
Chłopięce pralne ubrania 
z dobrego Galate* i madrasu, 
białe i kolorowe, ładnie ug*r- 
nirowane, Scslloped brzegi, 
wszystkie wielkości, 2$ do 10 

lat, 1.75 gatunek, 

Papier toaletowy. 
ru do toalety, 10c gatunek, specy- 
alnie podczas tej wielkiej wtorko- 
wej sprzedaży, rolka a 

po i. ĄC 

Miotły do karpetów. 
d° 

brej kukurydzowej słomy, szyte 
5 razy, regularny 29c gatunek, spe- U iadj f ŁCgułwiuj *mu\j gwwuuw 

cyalnie na tę wielką wtorko- 
wą wyprzedaż, po 15c 

Filiżanki i podstawki. F^k.lkl! 
złocone, wysokie, całkiem doskona- 

łe, specyalnie na tę wielką wtor- 
kową wyprzedaż, 
para / C 

Chłopięce Overalis cz;o%T?rft 
grubego niebieskiego Denim, unjlep- 
ezy 50c gatunek, specyalnie na wtor- 
kową wyprzedaż 
PO 25c 

Mydło Toaletowe # 
Tar i Glyceriue, epecyaloie na jutrzej- 
szą wielką wyprzątającą wyprzedaż, 
kawałek 

P° 2c 

Pończochy Damskie czarne 
J i ceglaste baweł- 

nicowe pończochy, regularne 
10c gatunek, 
tylko. 6c 

Koronkowa firanki. 
nek, białe i Ecru, z szer. lub wązką 
bortą, warte do 1.50, specyalnie we 
wtorek para 77C 

Pnriiiwki Duże z art· wsw* p°" 
rUUUOŁlMi duszki na łóżka, dobrze 
wypełniane, regularnie 50, specy- 
alnie podczas tej wielkiej wtorko- 
wej sprzedaży, 
tylko Z/C 

Męskie czarne i koloro, 
we bawełniane skarpet- 

ki, regularnie 10c, 4 pary 25c; epecy- 
alnie na jutrzejazej sprzedaży 
p»ra 
2 6Hc 

Spodnia odzież 
Ilamsltie z niai<!t 
szyją bet rękawów 

plęcna bawełniane koszule,«ładnie u· 
gitrtilrurowane, 15c gatunek, jutro 
specyalnie 
P') 8c 

Spodnia Odzież 
długie lub krótkie rękawy, wszys- 
tkie wielkości 18 do 34, specyalnie 

tej wielkiej wtorkowej 
| sprzedaży, tylko za 

nrahinki ® Stopowe drabinki, z 
LVI OUllini Norway sosny, dobrze 

wzmocnione, 75c gatunek, specyal- 
nie w tej wielkiej wtorkowej sprze- 
daży, tylko 39C 


