
Z POLITYKI. 
Pułkownik Daniel Moriarty ubiegi 

się w tych wyborach o ursąd pre- 

zesa rady powiatowej po Stronię 

mokratycznej. Obecnie p. Moriartj 

jest komisarzem powiatowym. 
s 

• Wojna jaką sędzia Owens 1 korni 

*arze wyborczy prowadzą w pierw 

szej wardzie skończy się prawdopo 

dobnie fatalnie dla Hinky Dinka 

Bathhouse Janka z tej wardy. Ko 

misarze wyborczy powiadają, że z H 

sty wyborców w tej wardzie skreśl* 

około 2,500 nazwisk wyborców wca 

le niepożądanych. 

Przemysłowcy w okolicy Logaj 

Square jednogłośnie indorsowali kai 

dydaturę Franciszka Lackowskiego 

na komisarza powiatowego. Ubiegi 

*ię o nominacyę po stronie republi 

kańskiej. 

Po rezygnacyi niektórych kandy 

iatów na sędziów municypalnych ni 

balocie w przyszłych prawyboracł 

lostaną: » 

Party» Progresywna. 

Egbert Robertson. 

. K. Anderson. 

Thomas W. Brown. 

Paul M. O'Donnell. 

Alberto . Gaulano. 

William J. Lacey. 

Harry Hamlll. 

Charles F. Vogel. 
John A. Watson. 

Fred W. Kraft. 
Samuel G. Hamblen. 

Thomas £. Swanson. 

Party a Progresywna. Wakans. 

John H. Cummlngs Jr. 

Partya Demokratyczna. 
Ambrose A. Worsley. 
Thomas J. O'Hare. 

Kdmund K. Jarecki. 

Stanley 8. Walkowiak. 

Rocco DeStafno. 

Bernard J. Brown. 

Dennis W. Sullivan. 

James M. Slattery. 

Adolph J. Borgmeier. 

Joseph E. Ryan. 

Frank H. Graham 
Afirheał TC M&her 

John Stelk. 

William D. Munhall. 

George F. Mullig&n. 
.Arthur Donoghue. 
M. Emmet Clare. 

John E. M 
' 

an. 

John J. McManaman. 

Edmund J. Hice. 
Frank H. Bowen. 

Joseph J. Thompson. 
Thomas W. Reillj. 

Adolph H. Easter. 

Frank N. \loore. 

John E. Waters. 

John E. Waters. 

Miss Florence King. 

George W. Baker. 

John P. Reed. 

John A. Ulrich. 
John A. Gearon. 

Benjamin W. Anierson. 

Robert D. Mellck. 

Mark E. Guerin. 

Gilbert G. Ogden 

George B. O'Reilly. 
D. C. Butler. 
William J. Burns. 

John H. Lally. 
Edward J. Carey. 
William J. Moore. 

James J. St. Lawrence. 

Arnold M. Erlich. 

Mise Nellle Carlin. 
James Donahoe. 
J. M. Laventhal. 
W. J. Vavra. 

Phili* P. Bregstone. 
E. A. Lacgtry. 
John Prystalski. 
Dillard B. Baker. 

William J. Lindsay. 

Partya Demokratyczna. Wakans. 
J. B. Flanagan. 

John Héron. 

Harry A. Fleck. 

J. Edward Clancy. 
Micheal L. Carmody. 
Vincent C. Mooney. 

Partya Republikańska. 
Charles S. Warthon. 

Charles N. Goodnow. 

Joseph Z. Uhlir. 

Sheridan D. Fry. „ „ 

Hugh R. Stewart. 
Hosea W. Wells. 

. B. Morris. 

i1, Samuel H. trud®, 

Arnold Heap. 
Frédéric Burnham. 

r G. E. Q. Johnson. 

John R. McCabe. 

Thomas P. Octigan. 

William Schulze. 

Robert W. Miller. 

Samuel Myers. 
David M. Breihers. 

James D. Woley. 

Charles T. Fąrson. 
^ Elmer W. Adkinson. 

Frank F. Tollkuehu. 

T. H. WunderUch. 

Dennis S. Donahue. 

George A. Sohmitt. · 

art y a Republikańska. Wakans. 

, Charles L. Billings, 
^ 

t William R. Fetzer. 

Z powyższej listy kandydattw na 

sędziów widać, ie polskich kandyda- 
tów jest tylko trzech i' Polacy na 

. tych trzech powinni głosować. Sulli- 

, 
van usilnie popiera sędziego Jarec- 

i kiego i adw. Walkowiaka. Pan Przy- 

stalski należy do stronnictwa Hear- 

sta Harrisona. , 

+ * + 

Kobietom w prawyborach- dnia 9 

września wolno będzie głosować tyl· 

ko na niektórych urzędników. Pol- 

ki powinny w dniu tym wystąpić 
wszystkie, bo mogą głosować na 

członków sądu municypalnego, a 

więc na Jareckiego, Walkowiaka i 

Prystalskiego pote mwolno im głoso- 
wać na członków rady kanału drena- 

cyjnego, a więc na Zwiefkę i na kler 

ka sadu apelacyjnego. 
+ + 

Republikańscy kandydaci na ko- 

misarzy powiatowych z poza miasta 

podpisali wczoraj swoją platformę, 
w której utrzymują, że pracować bę- 

dą za ulepszeniem dróg powiatowych 
za budowę filialnych szpitali powia- 
towych poza miastem Chicago, za hu- 

manitarnem 1 naukowem prowadze- 
niem zakładów powiatowych, za na- 

leżytem wprowadzeniem w życie 

praw służby cywilnej, przeciw pod- 

wyższeniu pensyi, za skasowaniem 
1 pewnych urzędników powiatowych, 
za oszczędną gospodarką powiatową 
i za spokojną pracą w radzie powia- 

towej. 
+ + + 

Były Gubernator Deneen przema- 
wiał wczoraj wieczorem w sali Wi- 

: c!:er Park i w sali Irving Park Au- 
i ditorium, forsując swych kandydatów 

na urzędy. ^ 
? 

, 

+ · + 

Kobiety, należące do klubu kobie- 

'cego, wysłały wczoraj petycyę do sę- 
dziego Owensa, w której proszą go 

o zniesienie ustawy na mocy której 

kobietom wolno ubiegać się o urząd 
komisarki powiatowej ale nie wolno 

im na komisarzy powiatowych gło- 

sować. 

4· 4· 4· ] 

Paskudnej polityki chwycili się de ( 

mokraci w 33-ciej wardzie. Na cze- 

le szajki brudnych politykierów w 

tej wardzie stoi Timothy Crowe, któ- 

ry się ubiega o urząd komitetowego 

wardowego. Żaden Polak nie powi- 

nien mu dać głosu. Crowe, w swo- 

im czasie przyrzekł wszelkie popar- 
cie adw. Lisakowi na kongresmana ( 

j z 7go dystryktu 1 organizacya demo- , 

kratyczna z tej wardy indorsowała ( 

Lisaka. Irlandczyk jednak będzie 

zawsze trzymał z Irlandczykiem 1 

Polakowi przy każdej sposobności 

gardło w polityce poderżnie. 

Dowody na to: ( 
Choć organizacya, na której czele 

w 33-ciej wardzie stoi Crowe indor- 

sowała adw. Lisaka, to przecie for· 

suje teraz Irlandczyka Dolana na ten 

urząd. 

Ob. Liszaka Crowe ze swoją orga- 

nizacyą nie powiadamia wcale o po- 
siedzeniach politycznych. Dolana na 

nie sprowadzają i dawają mu szan- 

se przemawiać do zebranych. To 

szczyt bezczelności, bo p. Lieak jest 
przecież kasyerem wardowej orga- 

nizacyi w tej wardzie i sam zbierał 

pieniądze na potrzeby klubu. 
Polacy w tej wardzie i dystrykcie 

7-mym powinni o tem nożowni- 

ctwie Crowe'a pamiętać w dniu pra- 

wyborów. Niech wszyscy za Lisakiem 

głosują, a głosu nożownikowi poli- 

tycznemu nie dać. 
O 0 

Roger Sullivan w przemowach 

t 

swych powiada, że stan Illinois w 

Waszyngtonie potrzebaje senatora, 

który będzie pracował wspólnie * 

Prezydentem Wilsonem. Tłumy, do 

których przemawia oklaskują go 

burzliwie kiedy wspomina o tem, że 

dobry przemysłowiec w Waszyngto- 
nie może się przydać. Sullivan, bez 

kwestyi, zaliczyć się może do dob- 

rych pod tym względem, jeśli przed 

dwudziestu paru laty był zwyczaj- 

nym robotnikiem a dzisiaj jest czło- 

wiekiem majętnym i z wszystkiego 

czego się schwycił sukces zrobił. 

Ą. 
' 

Alderman Snow, który teraz stoi 

po stronie Deneenowi przeciwnej, 
nazywa byłego gubernatora drugim 

bossem Tammanistów. Zarzuca mu 

:hęć stworzenia organizacji podo- 

bnej do Tammany. 
+ +, ·!* 

Przeciw niektórym .demokratycz- 

nym kandydatom używa się zarzutu, 

że są kandydatami partyi, która oa 

Bwych robotników politycznych wyłu- 

dza pieniądze na kampanię polity- 

czna. Zarzuca się to tym, którzy za- 

mianowani zostali przez gubernatora 

Dunne. Widocznie 0'Connell powy— 

lyłał listy do niektórych pracowni- 
ków politycznych i chce od nich o- 

fiary na cele polityczne, by następ- 

nie tymi pieniędzmi zwalczać Sulli- 

vana. Tak przynajmniej brzmią li- 

sty do politykierów wysłane, 

Niektórzy kandydaci na posłów 
io legistlatury podpisują przyrzecze- 
)ie, że jeśli zostaną wybrani, to będą 

glosowali za stanowa konwencya kon 

stytucyjną. 
+ + + 

Józef Ruezkiewicz, demokratyczny 

kandydat o nominacyę na komiteto- 

wego 17-tej wardy nie ustaje w swej 

kampanii i zamierza sromotną po- 

rażkę zadać swemu przeciwnikowi. | 
Poza Ruszkiewiczem stoją wszyscy 

ci którym się wystarał o papiery o- 

bywatelskie, w tych jest przeszło 

500. Żony tychże będą również na 
wardowego komitetoweg· głosowały. 

4* 4* 

Przemysłowcy 1 kupcy Wojciecho-1 

wa i wielu wybitnych przedstawicieli ( 

kupiectwa polskiego na Kazimierzo· J 
wie i Annowie, Jako obywatele 5-go | 

dystryktu kongresowego zebrali się 

na naradę w hali Pułaskiego, w ubie- 

gła środę, aby obmyślić pomoc i po- 

parcie dla kandydatury I. K, Danko- 

wskiego, na Kongresmana, Wiktora 

F. Schillera na Komisarza powiato- 

wego i innych polskich kandydatów. 

Przybyło około 100 obywateli. Zebra- 

nie zagaił alderman Pettkoske, zazna- 

czając doniosłość wyboru polskiego, 

Kongresmana w tym dystrykcie. 

Przewodniczący, adw. Józef J. Beliń- 

ski, słynny z dobrego przy akcyi wy- 

borczej regimentarstwa, powoływał 
z "kolei wybitnych naszych obywateli 

na mówców. Przemawiali więc oby- 

watele Antoni Górecki, Walenty Szy-„ 

mański, Fr. Kamiński, W. J. Lasko- 

wski, kontraktor Promiński z Kazl- 

mlerzowa, St. Hejna i dr. Nowakow- 

ski z Annowa, Wincenty Spychała, 

Christ Bonder, tudzież kandydat na 

Kongresmana I. F. Dankowskl. kan- 

dydat na Komisaria powiatowegp, 
Wiktor H. Schiller 1 kandydat na 

Klęrka S&du^Krymlnalnego, Fr. Szar- 
ko wekL Wszyscy mówcy zalecali go- 

rącą solidarny pracę za Dankowsklm 

i potrzebę zbierania na rzecz jego 

kaippanil odpowiednich funduszów. 

Indorsowano następnie Jednogłośnie 

poniżej wymienionych kandydatów, a 

następnie powołani zostali do głów- 

nego komitetu obywatele: Józef J. 

Bellńskl, Jan Dubiel, W. Jaworski, 

Ant. Górecki, Leonard Rutkowski, 

Ant. Promiński, J. Oichoń, Ant, Pacz- 

kowski, Wal. Kledzlńskl. dr. Jan J. 

Nowakowski, B. J. Maciejewski, P. 

3V. . «.. V·»— 

Fa Igo weki, W. Spychała, Tomasz 

Kruk, M. Sobczak, Paweł Krupa, Kr. 

Osysko, Szczepan Muchowski, L. Cie- 

sielczyk, J. Kawczyński, A. Wittort, 

Ch. Bronder, Bd. Jaworski, W. Kom- 

perda, M. Jankowski, Józef Słomski, 

Józ. Jakubowski, Jon Jagłowski, P. 

Hanczuk, St. Klein, Jan Dryś i St. 

Jerogal. 

Prezesowi polskiego browaru Leo- 

nardowi Rutkowskiemu uchwalono 

speeyalne podziękowanie. Komitet w 

najbliższych dniach ódbędzie posie- 

dzenie i odbierze raporta subkoraite- 

tów. W czasie rozpraw nad kandyda- 

tami bardzo życzliwie i z wiełkiem 

luwriniem wyrazili się mówcy o kan- 

dydacie na Komisarza powiatowego, 
ob. Wiktorze R. Schillerze i o kandy- 

dacie na posła do legislatury stano- 

wej W. J. Laskowskim i odznaczono 

ich piękne mowy długotrwałymi o- 

klaskami. Kandydat na Kongresmana 
I. F. Dankowski był oczywiście przed- 
miotem bardzo serdecznej owacyl, 

wszystkich zgromadzonych obywateli. 
Przez akiamacyę indorsowano na 

Senatora do Waszyngtonu Rogera 

Suiivana, na szerfrfa Józefa A. Men- 

dla, na senatora stanowego Edwarda 
J. Forst.^ na komitetowego 11-tej 

wardy Leon Roedera, na asesora 

Dennisu J. Egan'a, na sędriego mu- 

nicypalnego W. J. Vavra. 

Z Polaków indorsowano: na Kon- 

gresmana 5-go dystryktu kongreso- 

wego I. F. Dankowskiego, na Kon- 

gresmana at large Alberta J. Dani- 

scha, na skarbnika powiatowego Fr. 

W. Koraleskiego, na trustysa sanitar- 

nego Wincentego S. Zwiefkę, na 

członka kontroli podatków sądu kry- 

minalnego Fr. Szarkowskiego, na po- 
sła do legislatury stanowej Walen- 

tego S. Laskowskiego, na sędziów 

municypalnych Edmunda Jareckiego, 
Stanisława Walkowiaka i Jana Przy- 

talskiego. na Komisarza powiatowego 
Wiktor R. Schillera, na dalszych Ko- 

misarzy powiatowych Tomasza Kas- 

perskiego, Stanisława Kuflewskiego, 

Alberta Nowaka i Michała Kolassą. 

Oby w. Jan P. Remus, pionier cra- 

giński, który się ubiega o nominacyę 

na posła do legislatury z 25-go dy- 

stryktu, został wczoraj wieczorem in- 

dorsowany przez Wholesale Grocers' 

Salesmen's Association, na posiedze- 

niu miesięcznem odbytem w hotelu 

Sherman. Obyw. Remus jeet jedynym 

polskim kandydatem na posła do le- 

gislatury w tym dystrykcie na tykie- 

cie republikańskim i jesj; pewny zwy- 

cięstwa w prawyborach.^ Jest on 

członkiem Zjednoczenia. Foresterów, 

Macierzy i Rycerzy Kolumba. W sze- 

regach polskich Foresterskicł^ perni 
urząd czionka komitetu wykouawcze- 

go. / 

Obyw. Remus w rozmowie z naszym 

reprezentatem przyobiecał w razie 

wyboru pozbawienia jego dystryktu z 

gry w kostki, którą młokosi tak sze- 

roko w polskich dzielnicach tego -dy- 

stryktu uprawiają. 
+ 

Roger Sullivan przemawiał wczoraj 
na posiedzeniach politycznych w So. 

Chicago, gdzie zaznaczył, że jest kan- 

dydatem demokratycznym na sena- 

tora Stanów Zjednoczonych i jett 

zwolennikiem pracy konstruktywnej. 
Chce on pracować nad tem, by kraj 
był lepszym dla robotnika niż jest 

obecnie. Chce budować, a nie burzyć."^ 
+ + + 

• 

W dystrykcie kongresowym, gdzie 

McDermott jył kongreemanem, mają 

odbyć się specyalne wybory. Spe 

cyalne prawybory odbędą eię dnia 

dnia 12-go października, a Kongres 

mana z pozostałych kandydatów wy- 

bierze się dn. 3-go listopada, w cza 

aie ogólnej elekcyi. Gubernator Dunne 

kazał te wybory rozpisać. 
+ + + 

Aleksander A. McCormick, obecny 

prezes Rady Powiatowej, który 

wniósł aż dwie petycye iż jest kandy: 
datem progresywnym i republikań- 
skim na tem sani urz^d otrzyma* 

wczoraj wiadomość, że musi wybrać 

jedna z powyższych yartyl, bo kan 

dydatem obu partyl być nie może 

Pozostawiono mu czas do godziny 

5-i J dzisiaj. Adwokat McCormicka 

powiedział wczoraj, że McCormick 

może da dwóch balotach kandydować. 

Ogłoszenie 

Sędzia Edmund . Jarecki 
Nazwisko EDMUND K. JARECKI jest trzecim 

na liście kandydatów demokratycznych na Sędziów 
Muuicypalnych, więc daleko szukać nie trzeba. 

Prawybory odbędą się dnia 9-go września. Na 

Sędziów Municypalnych głosują zarówno mężczyźni 
jak i kobiety. 

t 

iV.F.Armknecht, kandydat I 
republikański na klerka 1 
Sądu Kryminalnego, i 
W. F. Armknecht urodził się dnia 

Lą-go lipca, 1876 roku. 

Jest on członkiem Oddziału i^r. 65 I 

Macierzy Polskiej .Towarzystwa Wla Kj 
lysława, nr. 300 Zjednoczenia Pol- S 

;ko Rzymsko Katolickiego, Dworu S 

Piasta nr. 1394 Zakonu Katolickich H 

l.eśn., Grupy ,nr. 188 Związku Na- I 

'odowego Polskiego, Rycerzy Kolum I 

)a i wielu innych Towarzystw i Or- I 

fanizacyi( Wykształcenie swoje ode-i· 

irał w szkołach parafilanych, wy- Q 

Iziałowych, a następnie w szkołach I 

cupieckich i handlowych. 

Poświęcając wolny czas wieczo- H 

'ami studyom w czasie gdy pracował H 

are fabryce ob. Armknecht wykształ- R 

:ił się dobrze teoretycznie i przed 

:zterema laty został wspólnikiem I 

irmy John M. Nowicki and Co., któ- y 
a prowadzi interes hipoteczno-baj)- I 

towy, realnościowy i ubezpieczenio- I 

vy na północny zachodniej stronie § 

niasta p. n. 2004 Webster Ave. Na D 

iowem tem polu pracy ob. Arm- 

cnecht nietylko odniósł materyalne 

torzyści lecz nadto zyskał sobie do- 

ikonała reputacyę co do uczciwości, R 

lieskazitelnego charakteru, energii i I 

aktownego postępowania. 
W obe:hej swej kandydaturze ma 

>b. Armknecht poparcie nietylko li- 

:znych stowarzyszeń handlowych, 

cupieckich, klubów ulepszeń, itp., 

ctórych był ruchliwym członkiem, 

!o więcej: między zwolennikami ob. 

Vrmknechta znajdują się obywatele 
s republikańskiej partyi ,mający od- 

nlenne zapatrywania polityczne, i 

:akże popierają go wyborcy z poza 

>artyi republikańskiej, w ogóle mó- 

wiąc wśród przyjaciół ob. Armknech- 

a pracujących dlań w obecnej kam- 

)anil znajduj? się wybitni republl- 

lanie z różnych frakcyi. Jak również I 
>rogresywnl J demokraci. I 

(Ogłoszenie), 
^ 

^\Lr 

Wojna w 17 wardzie 
W 17-tej wardzie toczy się teraz wojna polityczna. 

Porządni obvwatele tei war- 

dy chcą wybrać komitetowe· 
go wardowego który będzie mógł 
postawić się odważnie o obronę 
Polaków, którzy naleia do par- 
ty! demokratyoznej. wiemy le 
ob. Józef Ruzzkicwlcz Jest takim czło- 
wiekiem. te zawsze i wszędzie chętnie 
ełużfł obywatelom w tel wardzierbei na] 
miejexego wynagrodzeni». Wiemy tel. 
te ob. Rn Kkiewtex pomógł przeszło 600 

Polakom.'przy wyol^gaalu papierów oby· 
watelakieh. Do niego, do jego biura mo- 
ina sie udad kaldej ohwlU (1538 w. Cbi- 
oago a>e.) i tam katdego sawese mile 

Srzyjmuje, Wszyaoy 
Polaoy w 17-eJ war- 

ile powinni za aim głoeowad dnia 9-go 
wrzeénla » dnia prawyborów. 

For Ward Committeeman 
of the 17-th Ward 

Vote Ibr one 

0 Joseph Rushklewicz 
Zróbcie krzri przed Jego 
nazwiskiem. Wefcyetkle Pol- 
ki mogą głoeowae na komi- 
tetowego wardy. 

Komitet Obywatelski 
17-łej Ward. Józef Ruszkiewłcz 

Rezerwujemy dla 
siebie prawo ogra- 
niczenia zakupień 
na tych towa- 

rach. flllWAUKII Ayłnuł at Pauuma Stmit, 

Nie przyjmujemy zamó- 
wień poczt., telefonicz- 
ne ani C. 0. D. na ja- 
kiekolwiek i tych cen z 
wyjątkiem prowizyi. 

Sprzedaż Bawelnicow. Towarów \* 
» w 

Mętkie chusłeaki ̂ Ł"K":.rT!"°''":.27c 

Męskie Police sielki 

Męskie outing koszule gffitŁVtS;.Voi.S'59c 

Męskie miękkie koszule Łf-ffagftŁ! pr"29c 

Męskie kołnierze 

MęskaspodKaodzież ̂ ^^!·. I5c 

Męska spodnia odzież 

Męskie skarpetki ! 

u.,1,· tU^iłL·: ··1 ''e*- k"lr,r h'w-i. h" »7 I 
ITlf SKIc SKarpClKl ej5W|i, dub. piąty i pnlce. l'Jc **t. o / C 

M„,l · brnre'ne I nłebl*"He mieeza". b*«· 

ITiSKlc SnarpeiKl a*wu. (lub. piąt.T i calce, rec. 10c. / C 

Kartnna do sukien &;,..%"':'0.'.2% 

fiing»· na farttfcŁy"!^',r/^ 7^'"'jl;rf4%C · 

Tennis flanela 6%C 
0 · J. -.. dr,,t do d*W»crrh eiiMen. w paaki >C3^_ 
Serz 00 SUKICD piajd* i krsiki. 12'-f<· j;h?. jird O 4C 

J_ .-l,!»» uM w. w«zr. rdr>ni». dnhr- dne. n3 „ 
roplm do SDKien j^wab. wykończenie 23cjrnt. po....V^C 

Bawlnicowy Cballie £*&,&^ 
R.'Jnn., moulin ."6 cal p»#roVM C«nibric re*ztM. mietk. j- 
Dieiony musiin k(e wykońcrrenie, 10r gatunek, j»H dC 

I 

nr J. _· ___ _ nie pr»epu«7cra rierra. trwał*- 4 | _ 
Wsyp® UO '73 kolor. e!<ec. na tel aprzedaź*. j»rd IVC 

I .», orawd. AnrtraMar r»t do wrpeł 4 (- 
Lamo W001 wata komfor.pel.wfel., 250eat.. po... l.dU 

b,el°· p· rełnet wielk., z erubej materyi. -j j- 
rrzescieradfa 4 krptumerowi, po a5dC 

Ko^irfee^'^^^.'SgwSIiSr'1.19 
Przykrycia £Z\': !" 69c 
M«ł lniane wykończenie, . czar. borta. 20 
ITlat. na ręCZniKl jardów koetu merowi, SHc pkt. jard....dC 

Szpilki domowe .k?4"·..*. eT'k:.,5c 
Stalowe nożyczki ,.''. dod?""·. !* «';8c 

Ochrony do sukien" gS?.11 ̂ 'T.'.':.8.".'"t.°>".-.!'l'6c 
1 _»:L: ex'ra dobre aportowane wielkości, 5cca _ 

rerłowe guziki tunekt tUzin oC 
^ -I 

* ^ 

Przykrycia gorsetowe 29c 

Damskie mąjtŁi f EatefBCTgiii!» 39c 

Dziecitce majtki 
Muślinowe koszule ?g'p'. 48c 
Muślinowe kostnie ^o,,l""lbs.!,'p":;;ul:^.,l'a^69c 
Princes» Slip» 
Damskie konnie %KtgVgr,r!^...llc 
Panieńskie koszule 'V.''/. .^r,'.,w6.w:.,0c": 5c 
Damskie Union garnitury «!SVi!*i5^„.llc 
Damskie pońaochy 8c 

Damskie pończochy £,5c 

Dziecince pończocky g!g?y"·fflsjffiic.5c 

Dziecitce pończochy jgJgrraS£.£.4c 
Niemów, pończocky 
Nieb falbana LV»'*' VP^.l.p!;%d!."Klłł,',:,.59c 
r II S« lee haft >w»n*. 27 cali «zer., nowe » piękj.e de f f| 
ralDana ^enie. 33c*fatunek,' jard 1VC 

r |L.„. Swtee haftowana, 18 c»H szeroka, piąknj wyb6r f j_ 
ralDana dereni. ftc gntanek. jnrd 10C 

U«ii„ brzegi 1 wstawki, — resztki 4 do 6 jardowe, f 
narty * ,t» et. i»id I Ut- 

il /*„ br/eji 1 wstawki. — warte 8c, specjalnie jard c.r» 
narty tyuo £>C 

Wschdnikrnki tftS%Z:.??..25c 
Venice koronki 25c gatunek] jard 

Angielsk. Torchon cyalni· jard ! . ,i...2C 

Koronkowe firanki "S^f^t.^.nP;.m:. 49c 
fc-.-L blale Nottingham. 8 jsrdy długie, Mca-ajj- 

Koron, uran KI li eier.. 8 deeenl do wyboru, 1.2i g. par» / Ć5C 

· 
· 3 jardr dlogie. aeort. zap<s, piękne Bruseel Net f | 

riranKl Cable Net. warte do 2 50, w poniedz. para 1,17 

C · 
« ... i' n|,: resztki. Jardazer., 2 do 10 j.rd.dicg, /L. 

OWISS na IiranKl równy i krat. 15c gatunek, jard za.... 2C 

Materye na firanki CoL l'tathedr. da. 21 

Końce kor. firanek białe l'Écru, 2 o gatunek. po**"'10c 

śfr3 Inne Bardzo Dobre taniości 
Damskie pralne suknie uo-VSo^T,'po 7"ic 157c 

OYfnrJt P»'ent colt. zapinano i blueher. (\ UamSKie oxioras wjclł{ 2S d0 
- *.irte3.oa psrd po J VC 

' łr7PK»ilri »tent colt albo dongola kid 
— f\~ 

uztecięce irzeWIKl wi„u06ci5do8, warte l.OO. para 4vC 

Snlnf 7W1 1 ""caynia do pieprzu, rznięte szkło, sterling J Or 
uuiuiltAi srębro. i>erłi$ wy Ułud. wierzch, reg. 95c, po....tOL 

Damskie rękawiczki I5c 

Buli Durbam 

San Bartolo Havane cygara, 1.8» pudełko z 60, | ^5 

Składane wóziki iSuc\kS^gum.°w.e.k0!a: 0°. .warT. 1.48 

ł«4La jednostajne słupki. Vernis Martin 7 7c 
LOZKa ZCia< Dc j błęk.. biułe i zielone, war. .50, po ..» / O 

S^By'doldek ara^^^-.'.^l.OO 
PlnfinnLa do łfarnirowapia sukien. Van Dike's. wszy. | 'y „ 
lcCiUlmd ijoiory. jardów na zwoju. 25o wart., po 1ZL 

Nić do maszyny 5c 

Szklane półki 5r^ff^ini^'!?,'j'g!l0W'.'':v,,°',,lPc 
Podstawki na izzlanki 

Trzymadla do papiTru .n^SIl,„1i;',",r°'ro""L-...,l9c 
Kombinacyjny trcymacz :.mv.(1,0:'!'t"49c 
.. owalne, wykończone na mahod. mosiężna ręko- 

lA- 

laCc je<ć. fjlcowy spodek, po u"L· 

Męskie spodnie 7ii?°n".°'.5prztd"łp°.':i0·. 59c 

Chlop. pralne ubrania .«'."· 29c 

Zwykłe Barrette» 

Męskie sztywne kapelusze wJSTr Iw0.1.?!00,' 85c 

Męskie jedwabne krawatki le 2 ', epecyałnłepo ]0c 
Parno Memline "'755c 

or^l · 
_A _-_L- 36 cali szerokie. éred'ti» waga wazyat. ^| _ 

Vf einiane serze h» odcieni*, wc wartość» po ZVC 

Velyeteen na suknie iL'tSJvS'u°r.S%.b,d25c 
do szydełkowania. prawdziwie jedwabna 11/ - 

Daweinica wszystkie edcieole, białe ł czarne, rzpulka. ji/^C 
W 

w. »* I-· wielkość familijna, zweszane ucha, 
Dalie Ho prania oiecieką.za... . ..oóC 

c;|i_„ J_ L.™ miedziane niklowane, 
aa 7 fili«an*k, f » 

niiry uO Kawy wierzch alum n., wył. szkłem, w. 2.B0.1-V 

pstelniany, alumln . 
8 na jede- garnitnr, wiel· Q - 

uarnilur kości 2, Vi l 3 kw.rtowe, eatin wykoń.. farni...OdC 

Zavfi«i»dl» Jo »nrJrtów 5c 

01 mua, 
średnia wielko-, do czyszczenia 1 polerowania iA _ 

il mop twar, drzewa, kompletnie s S stop. trzonkiem za^VC 

sinydia 9c 
Smyrna dywany ty, reguł. 1.15, w poniedziałek. to'°:.79c 

Gotowa miewana farba ^:.69c 

Łrłlllc^ 8*cł,i wj^*okle< trzewiki, pończochy I brwi, Qg 

Teddy Bears plueru, reguł. 1. 

Chłopięce Orerail* ||:« 
Chłopięce czapki ^,zWo.I.D€f.°.n°!??D.la' 

ulko I3c 

^}ecya'ne taniości na wyborowych po-e— 

MP (rzebach stołowych i delikatesach ^ 
Wyborne Likiery 
PeoneylVHiii* Kye 

wódka, kwar- Af\ 
towa butelka. 'tVC 

Priv te Stuck wód- 

ka, pół ga- 
loua ·*» 
OldMcBrayer Ken- 

tucky B»ur. /g 
bon, KwartH..U7C 

C^lif»rnia pure wi- 

no, pól g a- 
loti H . 39 c 

10c 
Home madę hla. 

chleb 3-5o 
bochenki... 
Roval bnnd św. 

upitlona 
wa. funt.. ,juOL> 
Wyb. atar. blo- 

ru peaoer- 'l Ar 
ry kawy, ft.ATt 
Wieboldtó br -ak 

fa-t k:iUao, 
H ft. i>usi.. 
Richelieu for»ód 

oork anu 
beans pusz. 
Czy. bia. dest. o- 

cet do mnr.. | Cr 
galon UC 

lóc 
for «ód 

lOc 

I Will brand sar- 
dvnki, nall. 
gat., pusz.. 
Basnet bra. ozer. 

ioło<, dnia 

puszka 

10c 

10c 
a. ozer. 

lóc 
Silverdrip avrop 

stołowy, 
pusr.k*.. 

żej burt. ceny 
NajL miałki cane 

ou kier. n\jLr 
funt / /2v 
Cukier będzie je- 
s'.oze droż.zy 
W ishburn Qnlrf 

Medal ma-1 
ka. 14 bec. I.O^ 

Johnson Gal wen. 

aydło.lOO-ł XA 
kaw. w p. i/iv/v 

Pudło r. 10 
kaw·), z*..«?# w 
Wybór. No. 1 cu- 

erem zapr. plcnio 
izmkl, 1 -l%r 
idoflft.f. laJ 4L 
Smalec czv. zbie- 

rany z not- 
lów. funt 
KartotH w v nor. 

ir^.23c 
Białe cebule do 

n;»ryn>w.. \r 
Ft.ea. pek.'.^raJC 

» . M lv 

:12ic 

Wyborny lapon- 
ski ryż. iCtr 
funt O^C 
Świeżo pieczone 

eoro flakes. Sr 
paczka........ «7 V 
Mas 10.1 Me idow 

HiUCream- 'l Ar 
ery. funt...v*łC 
Na)lep»zv New 

York brlolc 'J f r 
ser. funt.... v 
KieheUeu brłiJ 

m vłe ueme f 
coro. puez..., 
Swleż > ple.-z me 

raniIta cia»t~ fi- 
ka. 14a rat. ft.7t 

Wyborne Mięso 
Porter liuuae s eak. 

Żaberk*, zaprawi»· 
ne, wyborne, ipecyal- 

e na jutru * ^ 
funt 1 ZC 
J»golęrl im Dt po 

tra*Kę, chu l«, *p»»cy· 
«lnie n« ju- ^ 
tro funt 1 4C 

Sadło, fuot 12 


