
Z LEMONTU. 
Był zwyczaj u starożytnych Gre- 

ków, ze co 4 lata urządzali Igrzysku 

olimpijskie, a zwycięzca otrzymał 

rószczkę oliwną, — w naszym Le- 

moncie wszystkie miejscowe szkoły, 

urządzają już nie olimpijskie igrzy- 

ska. ale doroczny popis. 

Pop^s ten rok rocznie z wielką re- 

klamą urządza Akademia św. Patry- 

ka, poważnie urządza niemiecka 

szkoła św. Alfonsa i miejscowa szkoła I 

publiczna i Wyższa szkoła (High 

School). 

Polacy w 30 latach swego istnie- 

nia w Lemont, nie mieli odwagi wy- 

stąpić na arenę publiczną 1 debiu- 

tować. To też każdy patrzał na pol- 

ską szkołę z ukosa i z pogardą o niej 

eię wyrażał. 
Nie tylko swoi, ale i obconaro- 

dowcy mówili — „gdyby polska 
szkoła miała z czem się pokazać, to 

przecież Polacy cicho nie siedzieliby, 

a że nic nie robią, to znak, że nie 

mają z czem wystąpić i obawiają się 

publicznej krytyki". 
Te i tym podobne niezbyt pochle- 

bne komplementy wymierzone prze- 

ciw szkole polskiej zmusiły tutejszą 

polską dziatwę do publicznego rocz- 

nego popisu, a ten się miał odbyć już 

nie w szkole parafialnej ale w miej- 

ąfowej „Opera House", w samem 

centrum miasteczka, aby tak Polak 

jak i obconarodowiec, katolik i bez- 

wyznaniowiec, mógł być obecnym. 

Dnia 14-go czerwca, w samą uro- 

czystość Bożego Ciała, proboszcz ir- 

landzkiej parafii publicznie w koście- 

le wręczył dyplomy swoim abitury- 

entom VIII stopnia, a popis publi- 

czny trwał aż dva dni, aby swoimi 

akademikami blaskiem zaćmić i ol- 

śnić wszystkie miejscowe szkoły, to 

aż 2 Joliet sprowadzili nauczycielkę, 

co dzieci uczyła tylko wymowy i 

wszyscy myśleli, że nikt nie zdoła 

zaćmić chwały akademiczków. 

Dnia 16go czerwca szkoła publi- 
czna dzielnie się spisała, a między 
lnnemi Róża Powalisz, Estera Mać- 

kiewicz, Maryan Mańkowski, W. 

Buszkiewicz, Ignacy śniegowski o- 

trzymali dyplomy. 
1 °cr» fTPru ra mipisonwa 

„High School" doskonale się spisała, 
a do uświetnienia całego programu 

przyczyniła się wielce porywająca 
mowa Wincentego Buszkiewicza, 

prezesa miejscowej Rady Szkolnej \ 

kandydata na Kongresmana. 
Elżbieta Śliwińska, uczenica » 

drugiej klasy, otrzymała najwyższą 

nagrodę — spiżowy „dzwon wolno- 

ści". 

D^jeń 20go cze/wca, był dniem po- 

pisu polskiej szkoły, był to decydu- 

jący popis, od tego zależało dobre i- 

mię polskiej szkoły i dzieci same o- 

ceniały ważność chwili. 

Godzina ósma wieczorem na zega- 

rze wydzwania, do fortepianu zasiada 

panna Franciszka Zawecka. a W. 

Buszkiewicz na skrzypcach zachwyca 

publiczność uwertura „The Poet 

and the Peasant" (Fr. Von Suppe) 

1 tu jak złota przędza rozwija się wy- 

konanie całego planu i ślicznego pro- 

gramu. 

Śpiew powitalny wypadł znakomi- 
cie. „Trzy dary"—komedya w trzech 

odsłonach — bawi nawet amerykań- 
ska publiczność, która choć słów nie 

pojmuje, ale zachwyca ją wykonanie. 
Boć nie wiadomo, kogo więcej podzi- 

wiać, czy cygankę Wali Babę (A. Ba- 

ranowską) co nielitościwie znęca się 

nad porwanemi dziećmi, czy dobroć 

Dobruchny (A. Śniegowskiej), czy 

też figlarne usposobienie Wiatracz- 

ka (A. Witkowskiego), który choć 

dzieli los swej siostry w cygańskiej 

niewoli, jednak nie dzieli jej smutku 

i potrafił swoją dręczycielkę Wali 

Babę spęrać i do krzesła przywiązać. 
Z uczuciem grali: J. Wietrzykow- 

ski, J. Śni£gow?ki, J. Dyba, P. Śnie- 
gowski, G. Tadyszak. T. Farkarz i C. 

Czajka. W antraktach panna Zawe- 

cka grała wiązankę krakowiaków. Z 

kolei duet, w którym bierze udział 

Broniś Kromryk i S. Niklewska, w 

zachwyt wprawia publiczność. Zdaje 

się słuchaczowi, że dochodzi do uro- 

czego gaju. w którym cfrwa kanarki, 

co świeżo się wyzwoliły z klateczki, 

mile zawodzą swoją pieśń odzyska- 

nej wolności. 

„Scene at the Ticket Office" nad- 

xwyczajnie bawi amerykańską publi- 

czność. która też nie szczędziła licz- 

nych oklasków. 

Śpiew „Chiming Bells" — gdzie 
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chór szkolnych dzieci bierze udział 

w podziw wprawia same nawet nau 

czycielki muzyki obecne w teatrze 

Po tym śpiewie p. F. Zawecka ni 

fortepianie a W. Buszkiewicz nj 

skrzypcach odegrali „Evening Bells" 
Angielska komedya w jednym ak 

cie „Mrs. Brown and Her Family* 
— jest nagrodzona licznymi oklaska 

mi. 

A. Powalisz poraź pierwszy wystę 

puje na deskach teatru i trochę bo 

jaźliwa, ale właśnie ta jej bojaźń u 

w niczem nie poniża wartości sztuki 
owszem ją podnosi. Odgrywa oni 

-główna rolę ,,Mrs. Brown" i oddaj( 

prawdziwy typ Amerykanki zmęczo 
nej nie praca, ale czytaniem roman- 

sów. a wprost do rozpaczy ja dopro 

wadzaja liczni agenci, co bez przer 

wy w robocie trzymają elektryczn) 

dzwonek. Pięknie odegrały swoja ro 

lę dzieci „Mrs. Brown ": S. Jędrasze 

wski, T. Mackiewicz, M. Lalicki i M 

Mickiel. Również 9* agentów znako 

micie wywiązało się ze swego zada 

nia. 

Chwilkę przerwy zapełniła „Hu· 

moresque" (A. Dworaka) odegrana 

przez p. F. Zawecką na fortepianie 

a W. Buszkiewicza na skrzypcach, 

Z kolei wystąpiły nasze babuleńki 

co w swoich strojach komicznych 

zachwycały cąła publiczność, a icfc 

klasyczny taniec byłby nagrodzonj 

na deskach chicagoskiego Audito- 

ryum. To też gdy kurtyna zasłaniać 

je poczęła przed okiem zabranych 

gości, zerwał się w teatrze istny hu- 

ragan oklasków, prawdziwie^ frene- 
tyczny szał opanował publiczność, 
wszyscy chcieli dłużej napawać się 

widokiem naszych babulenek, po- 

czem ich cudne kostyumy zachować 

jako drogocenna pamiątkę. 
Zmuszone do ponownego występu, 

ukłoniły się wdzięczne i niemiłosier- 

na kurtyna już więcej się nie pod- 

niosła, chociaż oklaskom końca nie 

było. 

Ostatni śpiew był koroną całego 

popisu: była to czarująca melodya, 

gdzie wszystkie tony zlewały się w 

jeden potężny majestateczny akord 

decydujący o polskiem zwycięstwie 
w ostatnich zapasach, w których 5 

szkół miejscowych ubiegało się o pal- 

mę nagroy. 
Amerykanie wprost zdumieni opu 

szczając teatr mówili: „Gee, we ne- 

ver expected such a performance 
— 

it was splendid — it was swell!" 
Owe słowa pochwały słyszane 2 

ust poważnych Amerykanów, na któ 

rvch zdaniu nam wiele zależy, sa naj- 

lepszym dowodem, że polska szkoła 

parafialna stoi na wyżynach właści- 

wych. I cała publiczność, już nie pol- 

ska, ale amerykańska, przyznali 
pierwszeństwo polskiej szkole i nie- 

zwiędłymi laury uwieńczyła główk 

polskiej dziatwie.... 

Polacy w Lemont odtąd nie będą 

patrzeć z pogardą na swoją szkołę 

ale z prawdziwą dumą spoglądać mo 

gą na tę twierdzę polskości w Ame- 

ryce. 

W antraktach, oprócz p. F. Zawe- 

ckiej i W. Baszkiewicza, występowa 

ły panny: Estera Maćkiewicz, Różs 

Powalisz i Regina Górska; ich gra 

na fortepianie hucznie była nagro- 

dzona oklaskami. · 

Za ostatni tryumf polskiej szkol) 

w Lemont, należy się słuszna podzię- 
ka Czcigodnym Siostrom Felicyan 

kom, co w ostatnim roku dokazałj 

cudów poświęcenia i pracy w szkole 

„Niechaj żywi nadziei nie tracą 

„I niosą przed narodem kaganiec 

oświaty". 
Student. 

Ktoś dowiedział się. że całus pc 

mekoykańsku nazywa się: „tetenna 

miquiliztil". Charles W. Domville 

Fife w swej pracy o Guatemali powia 

da. że jest to niczem w porównajiiu 
z tem, co środkowi Amerykanie po 

trafił, gdyż chcąc zawołać chłopca 

sprzedającego gazety potrzebują tyl- 

ko wymówić cicho: „Amatlacuilolit- 

quitcatlaxlahuille", — a wtenczas mo 

że przyjdzie. 

4* 4* 4* 

Obliczono, że 28,000.000 ludzi u· 

częszcza do 4,500 teatrzyków 5-cio 

centowych w Anglii, tygodniowo. 

+ + + 

Ostatnie statystyczne wykazy do- 

wodzą. że w Europie istnieją tylko 

dwie-piąte tyle telefonów, co w A- 

mery ce. 

POPIS DZIECI 
SZKOLNYCH 
NA MARYA 
NOWIE. 

Wczoraj popołudniu w sali na 

j Maryanowie odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego. 

Dzieci, pod kierownictwem Sióstr 

Zmartwychwstanek, urządziły 
przedstawienie, popisywały się 
tern, czego sie w ciągu roku w 

szkole parafialnej nauczyły. 
Sala maryanowska, obszerna, 

t wypełniła się po same brzegi do- 

borową publicznością. Zebrali się 
nietvlko rodzice dzieci, które bra- 

ły udział w programie, ale także 
i ci, którzy jeszcze albo już dziat- 

wy swej w szkole nie mają. 
Program popisu był następu- 

jący: 
1. Marsz. 

2. Podziękowanie — Maryanna 
Śmigaj. 

3. Muzyka. 
4. Śpiew polski — Starsze dzie- 

ci szkolne. 

6. „Jak sobie pościelisz, tak się 
wyśpisz". — Osoby: 

P>abunia — Marta Janolewicz. 
Staś, Helenka, Julia: wnuki p. 

Zelskiej — Jan Bazar, Władysła- 
wa Strzyżyńska, Maryanna Ku- 
rowska. 

Józio, Frania: towarzysze Sta- 
sia i Heli Edmund Kufel, Elż- 

bieta Błaszkiewicz. 

7. Muzyka. 
8. Frolic ot the Bees, Butterflies 

and Fairies, z akompaniamentem 
Weroniki Jastroch. 

9. Muzyka. 
10. On the Way to Mexico,Mi- 

litary Drill, przez p. Fr. Gajew- 
skiego. 

11. Muzyka. 
12. Polonez — małe dzieci. 

13. Muzyka. 
14. Rock on' Ages — Starsze 

dziewczęta. 
15. Muzyka. 

16. „The Lost Child": . 

Mr. llcnry Jones — S. Kurow- 
ski. 

Mrs. Jennic Jones — M. Sa- 

rzyńska. 
Margaret, Jones' daughter — 

E. Krzemińska. 

Teddy, Jones's littlc son — lv. 

Tykała. 
Grandpa — W. Hajok. 
Grandma — P. Kalinowska. 

Mary, servant . Zamorska. 

Hans, butcher — J. Łukaszew- 
ski. 

Mrs. Cooper, — G. Racławska. 

Martha Cooper — H. Szejwa. 
Chinaman — A. Górecki. 

Policeman — J. Gordon. 

Messenger Boy — A. Kierna. 

Gipsy — B. Konwińska. 
Następnie Wiel. ks. Franci- 

szek Gordon, proboszcz parafii 
\"ajśw. Maryi Panny Anielskiej, 
przemówił do dzieci i zebranej 
publiczności. Wręczył potem dy- 
plomy dzieciom, które ukończyły 
klasę ósmą i zachęcał do wyż- 

szych nauk w zakładach polskich. 
Dzieciom z różnych klas, które się 
w ciągu roku odznaczyły w nau- 

kach, wręczył nagrody, zaznacza- 

jąc, że więcej dziatek na nagrody 
zasłużyło, ale kasa parafialna nie 

pozwoliła na zakupno tych na- 

gród. 
Dyplomy otrzymali następują- 

cy uczniowie i uczenice szkoły 

parafialnej : 

Henryk Mrochin, Leon Rybar- 
czyk, W alenty Rybarczyk, Marta 

Janolewicz, Elżbieta Siuda, Mar- 
ta Pufundt, Marya Śmigaj, Bro- 
nisława Kłosowska. 

Program przygotowany przez 
zacne Siostry Zmartwychwstanki 
wypadł znakomicie. Publiczność 

zadowolona z popisu dzieci szkol- 
nych wyszła ze sali z przekona- 
niem, że szkoła parafialna lepsze 
robi postępy niż szkoła bezwyz- 
naniowa. 

Wyrabiaja teraz grzebień, którego 

zęby tak są wstawione, iż je można 

wyjęć, gdy się złamią i wstawić no- 

we. 

4* + 

Podług ostatnich rachub w New- 

castle w Anglii znajduje się węgla 

dosyć, ażeby wystarczył dla całego 

świata na 800 lat. 

* + 

Wydawcy <lzieł w starożytnym Rzy- 

mie mogli v$dawać książki prędiko 
1 tanio. Pewien wydawca z ery Augu- 

sta wydał 1.000 egzemplarzy drugiej 

książki Martiala w 10 godzinach, a 

te sprzedawanie po 12 centów, dały 

mu zysk 100 procent. Dokonał on te- 

go, zatrudniając niewolników, którzy 

pisali prędko i wyraźnie. Pracowało 

równocześnie 100 niewolników, pi- 

sząc za dyktandem dozorcy. Gdy eg- 

zemplarze zostały napisane, korygo- 

wano je, zwijano i oprawiono. Jako 

niewolnicy, otrzymywali ci pracowni- 

cy tylko utrzymanie, a zatem ich 

pracodawca mógł osiągać wysokie 

zyski za ich prącę, 

4· + 

W starego osadnika w Sprlngfield, 
Mo., uderzył piorun i uleczył go z 

paraliżu. 

; 

Srebro czyszczą teraz za pomocą no- 

wej maszyny, która dokonuje tego za- 

nurzeniem w kąpieli z ruchomych 

małych stalowych kulek. 

Pewien Rosyanin wynalazł podo- 
bno maszynę do wyciągania palców i 

do wytwarzania biegłości, która ma 

zastąpić wieloletnie ćwiczenia, gdyż 

uczy ona tego w przeciągu kilku ty- 

godni. Przeznaczona ona jest dla for- 

tepianistów i skrzypków, lecz może 

być użyta także do wyprostowania 
krzywych palców. 

'i' 'l· 

Pierwszą, księgę adresową wydano 
w I^ondynie w r. 167?. Książka ta 

zawierała 120 stron. 

4* *?« 

W Stanach Zjednoczonych jest 
735 kopalń węgla, które wydają 200,- 
000 ton rocznie. 

«J· 

Farmerzy w Wisconsin wybudowali 
za wspólnem porozumieniem 25-milo- 

wą kolej. 

ifT Notatki Reportera 
Demokraci szesnastej wardy na 

ostatniem zebraniu w sali Bente- 

ra indorsowall trzech sędziów demo- 

kratycznych — Edmunda K. Jare- 

ckiego, Józefa B. Ryan'a i Francisz- 

ka Grahama — kandydujących pono- 

wnie o nominacyę demokratyczny na 

sędziego municypalnego. 
o o a 

Dziewczęta onegdaj wieczorem wi- 

działy Jak rabusie chcieli się włamać 

do apteki Jerzego Racine, 635 . Ash- 

land ave. Krzyk dziewcząt spłoszył 

amatorów cudzej własności. 

Ok < 

Chicagoskie dobroczynne stowa- 

rzyszenie prawnicze p. n. ,,Legał Aid 

Society" ma procesować H. Kreutze- 

rową, właścicielkę biura stręczenia 

pracy przy Milwaukee ave., za po- 

pełnienie nadużyć. Skargi Nvniosly 

dwie polskie panny: Zofia Lisak, 

1431 Fry ul. i Rozalia Budlik, 927 

N. Lincoln ave. 

OOO ] 

W South Chicago trzech przedsię- 

biorców pogrzebowych pokłóciło się 

o zwłoki Józefa KoetelaTta, który o- · 

debrał sobie życie w domu pnr. 9002 

Green "ay avenue. Ciało dostało się 

do trupiarni Murphy'ego przy Buffa- ' 

lo avenue, a miejsoowy polski po- 

grzebowy przez policyę zaczął eię o 

trupa sterać. Później niejaki Donnell 

chciał się jeszcze zająć pogrzebem 1 

Kostelaka. 

0 0 0 
1 

Na specyalne zapytanie reprezen- 

tanta „Dzlen. Chic.", rewizor banko- i 

wy Daniel V. Harkin i „receher" i 

William C. Nibłack odpowiedzieli, że 

żaden ksiądz po'lski nie stracił depo- 

zytów w upadłym banku „La Salle j 

Street Trust & Savings". 

0 0 0 

Sierżanci policyjni Gleason i 01- j 

son, z 36-go precynktu, ze stacyi po- 

licyjnej przy Milwaukee ave. i Irving 

Park boul., aresztowali Zygmunta T. 

Osieckiego w mieszkaniu jego pnr. 
' 

• 3412 Tripp ave. i osadzili go w kozie. 

Wstępne przesłuchy odbyły się 

onegdaj przeć sędzią municypalnym · 

Wade. w sądzie przy California i ' 

Shakespeare ave. Osiecki miał odpo- 
1 

wiadeć na zarzut zdefraudowania ' 

pieniędzy mu powierzonych; by dać 

poszkodowanym więcej czasu na 

wniesienie 6karg, sędzia Wade odło- , 

żył proces do 3-go lipca, nakładając 

kaucyę w sumie $4,000. 

Osieckiego odesłano potem do wię- 

zienia powiatowego. 
* C O 

Marcin Klobocik, liczący lat 25, za- 

mieszkały Jollet, pnr. 104 Pnunde 

ulica, udał się onegdaj wieczorem do 

jednego z parków letnich 1 używał 
Jazdy na kolei górskiej. Wstał jednak 
w ostatniem siedzeniu 1 na skręcie 

spadł. Następny pociąg strasznie go « 

pokaleozył i lekarze nie mają na- 
< 

dziel utrzymania go przy życiu. 

O O fi 

Wiktor Sitka, zamieszkały pnr. 1411 

Cornell ulica, został uwolniony oneg- 

raj przez sędziego Sabatha. Areszto- 

wano go przed trzema tygodniami gdy 

najechał młodą, kobietę na Noble 1 

Huron. Sitka powiedział sędziemu, że 

uczynił wszystko co mógł, by Kata- 

rzyny Trzerwy nie najechać, ale wy- 

padek był nieunikniony. 
* 

O « O 

Jeszcze grasuje w mieście naszem 

oszukańcza firma rzekomo polska, 

loeząca nazwę ,,Polish Fortune Co." 

1 podająca adres 1246 Milwaukee 

ave. Podobno kierownikiem tego 

szalbierskiego „interesu" jest nieja- 
ki T. M. Piotrowski. Sprzedaje ten 

facet ..Księgi Salomona" i inne nie- 

dorzeczne broszury o loteryach, sztu· 

tach wróżbiarskich itd. itd. 

Skoro nadejdzie komunikat od te; 

.Fortune Company" radzimy odesłać 

liezwłocznie całą zawartość razem 

copertą do władz pocztowych, a te 

>ołożą koniec dalszemu naciąganiu 

aiwnych ludzi. 

a 

Sąd koronerskl wydał wyrok przy- 

lądkowej śmierci młodzieńoa 19-to- 

letniego, który utonął w rzece w po 

>liżu So. Robey ulicy we czwartek. , 

Świadkowie zajścia powiedzieli, ż« 

lieznany ten młodzieniec łowił ryby 

wpadł do rzeki. 

« » » 

Tow. Ministrantów św Stanisława 

C. przy tejże parafii, z Bratem S. 

[łorżkowskim na ciele, urządza do 

oczną wycieczkę letnią do ogrodu 

CoŚ3iuszkl w Cragin, we wtorek, 

Inia 28-go lipca. 

Ogrftd otwarty od godz. 9-tej rano 

lo godz. 7:30 wieczór. 

O O O 

Pani Maryanna Dorabrowska, 1837 , 

*. Hermitage ave., wyjechała z 

Iwoma synkami na wakacye do Cedar 

3lty, Mich., do krewnych pp. W. Kie- 

lrowiczów. 

O 

Klub młodzieży przeważnie pol- 

ikiej p. n. „Jolly Boys" z dzielnicy 

,Town of Lakę" urządza doroczny 

wycieczkę 4-go Wpca At> 

,,Justice". Jedzie eię tramwajem li- 

nii Archer ave. do końca lłnil, a po- 

tem tramwajem „Joliet" aż do bram 

ogrodu. — Kapela M. Lagockiego. 

OZNAJMIENIE I 
W najbliższą sobotę, dnia 4-go lipca, jako 

w święto krajowe .Ogłoszenia Niepodległości 
Stanów Zjednoczonych, DZIENNiK CHICAGOSKI 
nie wyjdzie. Z tej więc przyczyny następny 
„Dodatek Niedzielny" dołączony będzie do 
wydania piątkowego z dnia 3-go lipca. 

Mając to na względzie, uprasza się niniej- 
szem agentów realnościowych i klientelę na- 

szą wogóle, by raczyli ogłoszenia swe nade- 
słać w czwartek, 2-go lipca, jeżeli życzą so- 
bie, ażeby ich anons ukazał się w piątek. 

Wobec faktu, że Czwartego Lipca przy- 
pada na sobotę, spodziewać się należy, iż na- 

pływ ogłoszeń do działu realnościowego bę- 
dzie w przyszły czwartek nadzwyczaj obfity 

i Grupa dziatwy uczęszczającej do polskiej szkoły parafianej w Lemont j 

««w.żyć! 

Fartuchy 
Z dobrego 
perkalu, ja- 
sne i ciem- 
no kolory, 
pokryją ca- 

łą suknię, 
5Óc gat., po 

29c 

Fartuchy j 
Prinoese far s 

tuohy, — z ,» 
nieb. i bial. <j 
kratk. ginff. S 

jaen. i ciem. ,» 
perkalu, 29c i| 
gatunek, za S 

15c | 
«1T. 1 

Wykładamy na Sprzedaż Jutro, we Wtorek 

Nasze licytacyjne zakupno bankrutowego zapasu ROSENFIELD 
& 

LINDAUER, 1232 N. Paulina ul. Wyrabiający domowe suknie, 
ki- 

mony, poranne kaftany, bluzki, fartuchy. Wszystkie ich 
° 

znane z ich doskonałego kroju i dobrego wyrobu. Zakupiliśmy w e § 

część towarów w sztukach używanych w ich fabryce. 

ZĄPĄg Damskie domowe i uliczne suknie, w 

jednej albo dwu częściach, zrobione z do- 

brego Cambric, Gingamu, płótna i perkalu, ugarniro- 
wane białym haftowanym kołnierzem i mankietami, lub 

z innej pięknej materyi, równe kliniaste i tunikowe 

suknie, wielki wybór fasonów, włącz. 
kilka set 2 sztuk. Middy ubrań z lnian. 
koloru Linene — ugar. czer. wypustka- 
mi, regularnie $1.50, $2 i $3, wybór z 
całesro zapasu 

iaste i tunikowe 

98c 
ZA AS 2 100 tuz· dam 

skich lepszych 
psrkalowych sukien domo- 
wych, jasne i ciemne kolo- 
ry, modre, w paski i wzo- 

ry, regularnie 
1.25, specyal- J 
nie po 

a 

ZAPAS 3 Dąnwkie per kałowe suknie 

domowe, jasne i ciemne 
kolory, wielki wybór faso- 
nów dobrze zrobion. su- 

kien, warte $1, 
specyalnie ju- 
tro po 

59c 
ZAPAS 4 ^aniSRie piKne UIWII 

iyuho.i v pwiau., 

zgrabne kwieciste wzorj, mają A"* 

przekręcone kołnierze, reg. J rękawy, z pae- 
kiem i Peplum, warte do o8c, za pół ceny.... 

^ 

7 4 4 W " Kilka set tuz· 
A/\I *J dams, i dziewczę- 

cych Middy lub Bałkan bluzek, czy. 
białe i ugar. dużym czer. marynar- 
skim kołnierzem i man- g~\ 
kietami wgzy. wiel. xl 1/"* 
75c gatunek jr W' 

7 G Damskie Voile 
* AO " bluzki, białe, ko- 

lor. i kwieciste, ugarnirowane dużym 
Organdie kołnierzem, wszystkie wiel- 
kości, 50c gatunek, na tę 
sprzedaż, epecyalnie Jjff 
po 

74PAQ Dziewozęce ' 
pralne auknie,' z 

piqknego perkalu, równe i zakładko- 
wane suknie, wielkości 6 do 14 lat, 
75c gatunek, specjalnie * _ 

w tej sprzedaż/, /| 
PO It-JW 

Rosenfelda i Lindauer'a bankrutowy zapas 

gingamu, Voile, Crepe, Poplin, perkalu, itd. 
* " * — onirnlAi < a Lr n «7 <1 aI Rnwnv Voile (. I InHiri , - 

UiiUll 1 ł Ulic MU 

nowe zgrabny «zoty 
! kropki, lOc gatunek, 
ji-.rd 
Zd 3)4c 
Ubław. 31 arqu iset- 
te. Zgrabne jedno ko- 
lorowy efekt, Broc·- 
ded wzory, 35c gatu- 
nek. spe- 
cjalnie. .. 15c 

I iękne nowe desenie, 
śliczne paski I kratki, 

}ie:::...53c 
Dimitles Lniane- 

go wykończenia białe 
tła, Hairline deeanle 

i kwieciste wznrr, 18c 

7%c 

miękki i lgnącj, kwie- 
cisto wzory l biały i 

lTtLn.* 6%c 
Piękny ubław. Po- 
pliu, jedwabne paski, 
Ukź« piękny jedwab- 
y 8ur»he, 39c g»tu· 
tiek. >pe- 
:yalnie ,. 

t 

« 

15c 

kny wstążkowy bivee, 
elegao. weł. wjkon., 
kolor. I czar. 4 /«I 
26c gftt,,.... IZr'j 

Nub Voile inate- 
rya na gorącą port, 
wszystkie kolory, 29c 

gatuek, jard apecral- 

n.T*°...l2Hc 
1 · 1 

tapas białego India 
Limon, 30 cali ezero- 

Biały Crepe 32 
cali ezerokl miękki 
Crepe ut eukui, wiel- 
ce pożądany, 25c ga- 

££ l2/4c 

bpecyalna aprzeaaz na uamsKie uduwie 

1.50 Oxfordy i Pumps, 
para 

4 par (iamsKicn oxioraow rumpi ce- 

pleete Huesia Ctlf — Patent Colt — Vil Kld I · M 

Gunmft«l — wvtokle i niskie korki, 2r«emyko. 
« i fznuro\v»n« fneony, wnrte do 1.50 wielkoś- H ™ I 
cl 2%, 3, 3 H', specjalnie w tej sprzeda- mM I 
ty, \%yi6r, WF | 


