
Dodatnie skutki. 
Otwarcie banków rezerwowych wywołuje 

powszechny optymizm. 

Rzezalnie otwarte. 
* 

Ceny są normalne; przywóz bydła pod kontrolą 
władz stanowych. 

NOWE BIURO PRACY. 

Klub kobiecy szumnie zapowiada dobrodziejstwa 
dla dziewcząt. 

Uczniowie ze szkół wyższych odnoszą częściowe zwycię- 
stwo. — 17-toletni chłopak oskarżony o znie- 

ważenie sztandaru amerykańskiego. 

PIERWSZE SKUTKI NO- 

WYCH BANKÓW. 

Pierwszy z licznych spo- 

dziewanych dodatnich skutków 

z otwarcia nowych banków już 
dał się wczoraj odczuć. Skoro 

wczoraj otworzono drzwi nowe- 

go banku rezerwowego 
w Chica- 

go, podano do wiadomości publi- 

cznej ogłoszenie, iż rata prowi- 
zyi została zniżona. Wielkie 

banki ogłosiły, że pożyczki han- 
dlowe, oparte na papierach war- 

tościowych, udzielać będą po 6 

procent, zamiast 7, jak dotych- 
czas. 

Zniżenie raty procentowej na 

papierach wartościowych uwa- 

żają wszyscy znawcy jako dowód 

najlepszy, żt czas zastoju mija 
stanowczo. Już przed 10 dniami 
G. M. Reynolds, prezes banku 

Continental i Commercial, naj- 

większego banku w Chicago, 

przepowiedział zniżenie raty pro- 
centowej razem ze zmianą na 

lepsze w świecie „byznesowym". 
Łatwość otrzymania pożyczek i 

to taniej 'wpłynie dobroczynnie 
na handel i przemysł w całym 

kraju. 

Spodziewane jest także obu- 

dzenie się ruchu budowlanego w 

Chicago, który też opanowała le- 

targia do znacznego stopnia w 

skutek wojny. Kilka wielkich 

projektów budowlanych 'ma być 
wkrótce rozpoczętych. 
W dystrykcie chicagoskim 

znajduje się 971 banków, w Sta- 

nach Illinois, Iowa, Wisconsin, 

'Michigan i Indiana, które przez 
v bank rezerwowy z Chicago mogą 

bez trudności dyskontować wszy- 
stkie swe zastawy pierwszorzęd- 
nej wartości· W tem właśnie le- 

ży źródło wszelkich zmian na 

lepsze w stosunkach finansowych 
i ekonomicznych. 
RZEZALNIE OTWAKTE; 
NORMALNE CENY. 

Rzezalnie zostały wczoraj ot- 
warte po kwarantannie, trwają- 

cej 9 dni, a zarządzonej przez 
władze stanowe i federalne prze- 
ciw epidemii choroby pyska i ra- 

cic, która grasuje jeszcze po wie- 

lu Stanach. W czasie kwarantan- 

ny rzezalnie zostały gruntownie 
dezinfektowane, tak, ie wszelka 
obawa zarażenia się bydła w tu- 

tejszych rzezalniach została usu- 

nięta. 
Ceny są normalne. Kwaranta- 

na na nie nie wpłynęła. Przywóz 
jest na początek lekki, lecz właś- 
ciciele są pewni, że za kilka dni 
całkiem normalne warunki na- 

staną. 

Są pewne reguły, które trzeba 

było zaprowadzić z powodu, iż 

zaraza nie została jeszcze wyru- 
gowana. Nie przywozi się tu by- 
dła z okolic, w których są zwie- 

rzęta zarażone, a każda sztuka 

inwentarza żywego musi być za- 

bita w przeciągu 36 godzin po 

przywiezieniu do rzezalń. Każda 
sztuka jest starannie'egzamino- 
wana przy wyładowywaniu z wa- 

• gonów. 
Władze mają niemało kłopotu 

z trzodą bydła wystawowego, li- 

czącego 800 sztuk, które jest w 

części aaraione i trzymane jest 
w szpitalu Dexter Park. Intereso- 
wani starają się o przeprowadzę- 
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nie tej trzody do farm poza mia- 

stem. Trzeba na to pozwolenia 
od władz federalnych. 

PRACA NAD NAJWIĘK- 
SZYM PROJEKTEM MIEJ- 

SKIM. 

Komitet przystani z łona rady 
miejskiej wczoraj na sery o za- 

brał się do pracy, ażeby już raz 
położyć kres nieporozumieniom 
pomiędzy rożnem i interesowany, 
mi ciałami, które są odpowiedział 
ne za odwlekanie największego 
projektu, mającego na celu Upię- 
kszenie południowego wybrzeża 
jeziora i zastosowanie go do po- 
trzeb praktycznych. Głównie 

rozchodzi się o porozumienie ra- 
dy miejskiej z wydziałem parko- 
wym dzielnicy południowej, a 

następnie z komisyą dworców 

kolejowych i komisyą planu chi- 

cagoskiego. Odwlekanie dotych- 
czasowe powstałe przeważnie z 

tegi, iż nie można było przyjść 
do zgody nad sprawami podrzęd- 
nej natury. 
Wyznaczony został przez ald. 

Littlera, przewodniczącego komi- 
tetu, subkomitet z pięciu, który 
się zbierze w czwartek i natych- 
miast przystąpi do pracy. 
W obradach wezmą udział: J. 

F. Wallace, prezes komisyi dwor- 
ców kolejowych, Bion J. Arnold, 
prezes wydziału inżynierów nad- 

zorczych, . H. Bennett, członek 

komisyi planu chicagoskiego, P. 

H. Lazenby, członek tejże komi- 

syi, W. L. Fisher, były członek 
gabinetu b. prez. Tafta, a obec- 
nie członek komisyi dworców 

kolejowych i R. Redfield, rzecz- 

nik wydziału parkowego dzielni- 
cy południowej. 

Prócz ogolnego ulepszenia ca- 

łego wybrzeża od ujścia rzeki 

Chicago do granicy Stanu India- 
na, projekt ten obejmie dwa głó- 
wne szczegóły: kwestyę torów 
kolei Illinois Central i budowę 
nowego dworca dla tej kolei 

przy ul. i^tej ; a następnie kwe- 

styę budowy proponowanej przy- 
stani handlowej pomiędzy ulicą 
i6tą a 3iszą. Zanim roboty będą 
rozpoczęte, potrzebne jest także 
zatwierdzenie całego projektu 
.przez sekretarza wojny Garriso- 
na. 

Wczoraj komitet jeszcze się 
kłócił o to, czy ma być wybrze- 
że kąpielowe blisko ul. Ó3ciej. 
Wydział parkowy jest rzeciw- 

ny, a aldermani 7mej wardy chcą 
wybrzeże· Zdaje sie, że i ta spra- 
wa będzie także załatwiona. 

NOWE WIELKIE BIURO 

PRACY DLA DZIEWCZĄT. 
Klub „Chicago Woman's Club" 
zapowiada z wielkim rozgłosem 
otwarcie olbrzymiego biura pracy 
dla dziewcząt. Biuro to ma być 
otwarte następnego poniedziałku, 
na I2tem piętrze gmachu Stevens 
na rogu ulic Madison i Washing- 
ton. 

Na wczorajszem swem posie- 
dzeniu klub powziął następującą 
akcyę : wyznaczono komitet, któ- 

ry ma się zająć natychmiasto- 
wem zorganizowaniem takiego 
biura dla kobiet i dla, dziewcząt; 
zagodzono socyologa, 'który ma 

tem biurem zarządzać; założono 

specyalny departament, w któ- 

rym dziewczęta będą przygoto- 
wane do spełniania obowiązków 
im nieznanych i zagodził wybit- 
ną działaczkę jako kierowniczkę 
tego departamentu ; obmyślono 
środki, jak nakłonić pracodaw- 
ców do zatrudniania dziewcząt, 

Ostrzeżenie. 
- 

v 

Doniesiono nam, iż pewien 
I człowiek chodzi po domach za- 

pisując ochotników do Stowarzy- 
szenia Czerwonego Krzyża, które 

rzekomo ma wyjechać do Europy 
na wojnę. 

Człowiek ten odwołuje się na 

Zjednoczenie P. R. K. opowiada- 
jąc, iż ma upoważnienie od Za- 

rządu. 

Ostrzegamy niniejszem Szano- 

wną Publiczność i oznajmiamy, 
iż nikogo do podobnej pracy nie 

upoważniliśmy. 
P. Rostenkowski, prezes, 

« J. S. Konopa, sekr. gen· 

aby je uchronić od przymierania 
z głodu; wreszcie zaproszono 

kilka instytucyi do współpraco 
wania w pracy, jak dostarczyć 

pracy dziewczętom, które cierpią 
niedostatek z braku zarobkowa- 

nia. 

ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW. 

Uczniowie ze szkoły wyższej 
Hyde Park, którzy oskarżeni by- 
li o należenie do tajnych organi- 
zacyi studenckich, wczoraj od- 

nieśli częściowe zwycięstwo. 
Przesłuchiwani byli wczoraj 

' 

·* 

przez komitet gospodarczy rady 
szkolnej w biurze superintenden- 
tki, pani Young. Na zadane im 

pytania przyznaj się. iż należn 

do tajnych organizaoyi (vra- 

ternities), poczem zwolniono ich 

od kary pomimo protestu dziekaV 
na Sumnera, który oświadczył, 
że puszczenie takiego przekrocze- 
nia płazem niweczy rezultaty 

siedmioletniej walki rady szkol- 

nej przeciw tajnym organiza- 
cyom studenckim. Pomiędzy ty- 
mi, którzy się przyznali są Reed 
Landis, syn sędziego federalne- 

go Landisa i William Gemmill, 

syn sędziego municypalnego 
Gemmilla. 

Nawet pani Young była za 

tem, aby uczniom pozwolić wró- 
cić do klas bez ukarania i dale; 
należeć do zakazanych organiza- 
cyi. · 1 

Komitet debatował przez 4 go- 

dziny, zanim się zgodził na zwol- 
nienie studentów od kary. Ko- 

mitet przyznał się, że dotychcza- 
sowe zwalczanie organizacyi taj- 
nych nie przyniosło pożądanych 
skutków. 

Pani Young ma opracować no- 
we polecenia, jakie stanowisko 
rada szkolna ma zająć wobec taj- 
nych organizacyi studenckich. 

Sędziowie wyżej wymienieni 
towarzyszyli swym synom i wzię 
li udział w dyskusyi z komitetem. 

Pomiędzy chłopcami był także J. 
Bennett, syn dr. S. E. Bennetta, 

urzędnika federalnego, który za- 

mknął rzezalnie chiuagoskie. 
Wszyscy ojcowie bez wyjątku 
bronili swych synów, twierdząc, 
że im pozwolili należeć do rze- 

czonych organizacyi i że nie wi- 

dzą nic złego w tych organiza- 
cyach. 

Przesłuchiwano także kilka 

dziewcząt z tej szkoły, lecz każ- 
da z nich oświadczyła, że nie na- 

leży do żadnej tajnej organiza- 
cyi· Na podstawie ich własnych 
zeznań, zwolniono je od dalszych 
przesłuchów. 

PROCES O ZNIEWAŻENIE 
SZTANDARU AMERY- 

KAŃSKIEGO. 

17-toletni Karl Berrette, 1448 
N. Kedvale ave.^ J. Koning, 425 

So. Halsted ul. i J. Loughman, 
807 Monroe ul:, są oskarżeni o 

znieważenie sztandaru amerykan 
skiego. Ich proces odbył się 

prze dsędzią municyp. \ew- 

comerem, a dzisiaj ława sędziów 
przysięgłych ma wydać wyrok. 

Berrette stał na pudle od my- 
dła na rogu ulic Madison i Jeffer- 
son przed kilkoma tygodniami i 

wygłaszał ognistą mowę. W po- 
bliżu była stacya rekrutacyjna 
do wojska Stanów Zjednoczo- 
nych, a z okna wisiał sztandar a- 

merykański. Berrette miał wska- 
zać na ten sztandar i krzyknąć: 

„Nigdy nie otrzymamy naszych 
praw jako ludzie i jako jednostki, 
póki żyć będziemy pod tą szma- 

tą." Sędzia Newcomer zadecydo- 
wał, iż taki giest i taka uwaga 

stanowią przekroczenie ustawy 

miejskiej, zakazującej burzliwe- 

go zachowania się. Berrette w 

swych zeznaniach zaprzeczył, ja- 

koby miał w ogóle mówić o fla- 
dze amerykańskiej. Twierdził, że 
mówił o Darwinie i .pochodzeniu 
człowieka i o Wieku Rozumu, 

dziele napisanem przez wolnomy- 
śliciela T. Painea· 

Proces ten zdawał się być ra- 
czej dysputą naukową. Obrońcą 
Berrette'a był znany socyalista, 
kandydat na różne urzędy, W. A, 

• Cunnea, który pierwszy . zaczął 
i się powoływać na różnych wiel- 

kich jak Peaine'a, Garbaldi'ego, 
Haeckla, Lincolna, Sakratesa i 

innych. Przemówienia adwoka- 

tów do sędziów przys'gfycli 

brzmiały» nieomal jak wykłady 
uniwersyteckie. Cunnea bronił 
wolności mowy. Prokuratur 

twierdził, że smarkacz nie ma ża 

dnego prawa wygłaszać na ro- 

gach niewypieczone mowy i znie- 

ważać flagę Stanów Zjednoczo- 
nych. 

mm m 

telegramy Majowe. 
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KRYZYS Z JAPONIĄ. 
Waszyngton, 17 listopada. — 

Japonia podobno zamierza w 

niedalekiej przyszłości zwrócić 

uwagę rządu amerykańskiego na 

prawa gruntowe, jakie przepro- 
wadzono w Kalifornii i żądać sa- 

tysfakcyi. W wyborach ostat- / 

nich w Kalifornii wybrani zosta- 
li ludzie znani ze swego wrogie- 

go usposobienia do Japończyków. 
Faktem jest, że w dwóch Sta- 

nach, w Kalifornii i Waszyngto- 
nie, législature stanowe będą o- 

gromfią większością przeciwne 
wszelkim Azyatom. 

Jeden z dyplomatów amerykan 
skich powiada, że Japonia zasta- 

nawia się właśnie nad tern czy 

teraz zażądać satysfakcyi czy też 

dopiero po ukończeniu obecnej 

wojny europejskiej. 
Japonia podobno ma zamiar 

żądać, by jej poddani mieli te 

same prawa i przywileje jakie 
mają obywatele innych narodo 

- 

wości. To znaczy, że Japończy- 
ków nie możnaby z tego kraju wy 

kluczyć, że mieliby prawa natu- 

ralizowunia się tak jak każdy in- 

ny 

Japonia niezawodnie postawi 
silny front. Po wojnie europej 

skiej nastąpi niebywała emigra- 
cya do Stanów Zjednoczonych z 

powodu stosunków ekonomicz- 

nych sprowadzonych przez obec- 

ną wojnę. Ciężar złożony na bar- 

ki Europejczyków będzie za cię- 
żki do zniesienia i wielu będzie 
szukało tu schronienia. Japonia 
będzie miała silne poparcie sprzy 

mierzonych państw, które ewen- 

tualnie odniosą zwycięstwo nad 

Niemcami. 

Jak wiadomo, Japonia obecnie 

odpoczywa. Nie prowadzi żad- 

nej wojny, bo skończyła rozpra- 

wę z Niemcami j.od Kiau Czau. 

Kolę swoją Japończycy odegrali 
świetnie i czekają teraz na zyski. 

Sprzymierzeni niezawodnie po- 

prą żądania Japończyków w W a- 

szyngtonie. 
. LEPSZE CZASY. 

Waszyngton, 1< listopada. — 

•Sekretarz przemysłu i handlu 

Red field wystąpił wczoraj z mo- 

wą przed zebraniem przemysło- 
wców i powiedział, że w tym kra- 

ju obecnie wschodzi na hory 
zon-, 

gwiazda wszelkiej pomyślności i 

ta długu przyświecać będzie.Zda- 
niem jego ciężkie czasy mijają 

oezpowrotnie, zaufanie wraca, 

praca się wszędzie rusza, fabryki 
przyjmują coraz więcej ludzi do 

pracy i normalne stosunki nasta- 

ją 
Co Europa dzisiaj wojną nisz- 

czy, to Ameryka zaczyna budo- 

wać — powiedział Redfield »v 

swej przemowie. Europa miała 

wielkie zapasy wszystkiego przed 

wojną i zapasy te starczyły do 

dnia dzisiejszego. Teraz jednak 

prawie wszystko się wyczerpało 
i Stanom Zjednoczonym przypa 
da w udziale wszystkiego dostar 

czyć. Fabryki przezto muszą za- 

cząć swoją działalność, przemyci 

Os cędz je.e na wydatkneb » 
doktora 
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Debra dla młodych 1 starych. 

i handel idą znacznie lepiej, wszy 
stko się polepsza. 

Redfield .dowiódł cyframi, że 
wie co gada i powiedział, że to- 
warów w ostatnich czasach, już w 
czasie wojny do pewnych por- 
tów rząd amerykański wysyła 
więcej niż w roku 1913tym i 

znacznie więcej. 

Wyprawa naukowa na 
Sachalin. 

Wyspa Sachalin, na morzu O- 

chockiem, jest do dnia dzisiejsze- 

go bardzo mało znana i niezbada- 

na przez zoologów. Obecnie fiń- 
ski uczony, L. Muensterhelm, na 

propozycyę uniwersytetu w Hel- 

singforsie, organizuje naukową 

wyprawę zoologiczną na Sacha- 
lin. 

Uniwersytety japońskie przyo- 
biecały uczonemu wszelką potrze 
bną pomoc. 

MuensterheJmowi towarzy- 

szyć będzie w wyprawie kilku 

studentów uniwersytetu w Sap- 
poro i jeden myśliwy. 

IRVING PARK. 

„Dziennik Chicagoski", można 

zamawiać u następujących Agen 
tów: BORLIKOWSKI, 3830 N. 

Troy ul., JONES, 3927 N. Troy u- 
li Cc, NEJMAN, 4022 N. Ridgeway 
ave., SLOBOD. 4021 N. Monti- 

cello ave. . 

Ostatnie wiadomości z Ojczyzny, 
urozmaicone oryginalnemt illustra— 

cyaml, zamieszcza stale DZIENNIK 

CHIĆAGOSKI. 
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2 OSTATNIEJ CHWILI. 

Hr. Alexander Skarbek aresztowany. 
PARYŻ, 17.1. - Donoszą ta z Austryi, iż 

hr. Alexander Skarbek, został aresztowany w 

Nowym Targu, w Galicyi — pod zarzutem zdra- 

dy. Skarbek był jednym zprzewódców organiza- 
cyi Legionów Polskich, a mianowicie wschodnie- 
go Legionu, który nie został sformowany osta- 
tecznie, ale go rozpuszczono w czasie inwazja 
rosyjskiej, bo nie było dość czasu do dokończe- 
nia prac przygotowawczych. Naczelnicy organi- 
zacyi Cieński i Skarbek byli z tego powodu o· 
stro potępiani, ciśnięto nawet na nich zarzut 

zdrady. Ostatnio hr. Skarbek miał zostać spro- 
wadzony do Krakowa pod eskortą wojskową, a 
stamtąd przewieziono go do Wiednia, gdzie się 
proces jego odbędzie. (Telegram angielski mo- 
cno bałamutny i niejasny — przyjmować go na- 

leży ostrożnie i z zastrzeżeniami. Przyp.Red.D.C.) 
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niki. mme ic\vi»ci-tet perskie de- O \r·~ 
spni», I5c wart. o » O 2C 

Buwelnii'iH materya na ubrani*. siwe. 
róf.owe i niebisskie iniee/.anki, bard/.» od- 

powiednle ua suknie dobre kolory,^* 
15c gatunek, jonl / 2L 

J 
v 

* 

I i Drawnwork pokrowce 
15c drawnwork pokrow- 

czvki także koronkowe po- 
krowczyki. śliczną koron- 
ką obszyte, wielki w v bór 

l fasonów, sztuka 

ni;*; 
. 

Atłasowe kryaiy na po- 

duszki, jd. długie, zro- 

bione 7. dobrego ubiawat- 
nionego atlasu, we wszyst- 
kich odcieniach, j g 
OR» cłtlllra I . li 

pQ VrW rUUMUAŁI ATLHUL AT yiRMI· ^ " ̂  

wy jesteście proszeni rcgestrować imiona waszych dzieci w naszym departamencie pocztowym przed 

U W aga · niedzielą, inia 22-go listopada, bowtedyotrzymaia osobisty list od gwiazdora. Możecie re- 

gestrować osobiście, pocztą lub priez telefon. Monroe 6543. Zróbcie to żarn. 

Męska galanterya 
Ma<lra« ne°:liżi>M e 

koszule, mankiety 
pr/ypraw., kromiie 
fasony, wiel. l4:ilo 

17, warkié 
83c, za i^VC 

A ! nplri* flnn 

koszule, poje- 
dyńeze i pod w. 
na piersiach, 
wielk. od 14 do 

17, $1 
fjfat., za 74c 

Męauie aomeL no -ne kuszuiu. a 

srrubej iluneli. speoyal- 
nie po 

Męskie grrube wełninne potnl- 
kowe surduty. maroon. oxford i 

granatowe, specyainie 

J 

I Nondarnable Spodnia Odzież i I 
UaniHKie mute runo- 

wano union iiardaty, 
ntosowne do figury, ta- 

nio, rtpecyiWnle ł 'J _ 

po O OL· 

Damska wełniana spodnia « 

dzież, koszule i majtki, cam 
włosy 1.00 (ratunek. COi 
specyalnie po "I 
Damskie wełniane ruLowat 

koszule i majtki. Elliot wyrobi 
średnie i extra wielkości, spec: 
alnie w tej sprzedaży Arki 

tylko po IW 

Dziecięce runowane prążkowi 
ne majtki i koszule, wielko 
20 do 34. specyalnie 19< 
Chłopięce grube płasko rum 

wane koszule i gacie, wielkoś* 
24 do 34. specyalnie w g» 

. tej sprzedaży po /*D\ 

Damskie spódniczki 
Jersey wierz» hy, 

m^ssalinową falba 
ną, czarne tylko, 
repunrnie | A Q 
3 00. po l.*tO 

r 
Dams, potnik. surduty 
wełuiane /. wywra- 

canym i szalowym 
kołnierzem, czer- 

wone i oxford 1.98 po 

!_!- 

Damskie pończochy 
c/arne t c^glaete. 
b«w< łni-me, bez 

8ZWU, podwójni' 
pięty i palce 'j ~ 

^ J 

f 
Męskie skarpetki 

czarne i c«*gla8te, 
tai'^.e ozdobno k<- 

lorow* haweł. b»*·/ 

szwu skerprtUi, 
resztki lite wart. 

Cnonuolni 

r 

Pończochy dla niemów. 
czarne i bl*łe w^ł- 

niau·*, bez szwu, 
rexzUi 12^c gatu- 
nek, spfcyalnie 6c 
^ 

r \ 
f Chusteczki 5 

dln mężczyzn· 
białe obrabio- 
ne. regularnie 
warte 10c. spe- 
cyalnie na tę 
wielka surze* 

f Hafty 
IR cal. sze- 

roki»· S wie·, 
w;irt. < 

. ŻZc.yloC j 

/ 
. 

Noże i widelce 
Stalow. u<>- 

! widelc*-, 
cocobuJo tą- 
c/.t· i ipecy I. 

rr.iic , 

^Dzieciące trzewiki 

patent colt, zapina- 
na, ręcznie prze- 
wracane. nie* ie »l>- 
« matowe wierz 
chy. wl-Jkoici iloS, 
jl wanoéci, epeov- 
«lni'· AQc 
Po . 

rOIUAIMU VI 

Hydrogen 
10c Peroxid· 

ofHNdros^D, » , 

epri«lti,«pe 
c.vafnie 10c bu- 

telkatylkoę 
, M OC 

J 

Ciepłomierz 
35c ciepło- 

mierze powie- 
trza. specjal- 
nie na środę 
tylko | 
po... Iwtj 

Słownik 
H a 1290 

etr nl«;,Web. 
ster'· czytel- 
nie, 100,000 
słów i » 

» ..45c 
^ 

Oliwa , 

Pr» w dziwa 

Norwedrka cud 
liver oliwa, 1 

L g!M....29c, 

f Cabla sialk. guma^ 
w długościach 

na podwiązki, 
\T8/.v. kolory, 
także czar. i bia. 
8c war. _ 

I>o 4C 

Casemenf drapery· 
Fabryczne resztki, 
dofiranek.drokow. 
brz^ei. krem owe 
*lb > arabskie, 8tt 

cali Mer.. 2 do 8 jd. 
dług ·. :»· d'sen. 
wart? 10c, A 

^tera/. Jd.../f^C 

Djwtnj ni Sohodj 
* 

estrn grube, calcut- 
ta, prxewrac«ln·, M 
/.erokle, date] 
/iukl, ładne deee- 
nie, M«*lone, ce.'lft·* 
rte lub brunatne, 
cieniów, ko-^g 

l 1' ry, 36c w. AuC 

apeuyaime 

Damskie i Panieńskie 

Ubrania, po 3.98 
Tę nadzwyczajną ta 

niość na ubrania ofia- 

rujemy w Środę, pod· 
szewkowane gwaranto- 
wanym atłasem, w naj- 
nowszych modelach, 
długie i krótkie efekts 
nowomodne suknie, 
zrobione z pięknych 
francuskich serży, sze- 
wiotu i innych materyi 
wszystkie wielkości w 
tym zapasie od 16 d( 
46, specyalnie Q Qfl 

UJ/U UJ W HI IV 

Damskie i Panieńskie 

Surduty, pu 5.98 
Surduty zrobione w 

najnowszych stylach 
ze szkockiej kratkowej 

• materyi, nowe brilliant 
Zibbelines, odwrotna 
strona w kratki, ozdob. 

męskie mieszanki, no- 

wy paskowy efekt i in- 
ne flarę efekta, wiel- 
kości 16 do 40 do no- 
szenia na ulicę i na po- 
południe, specyalnie w 
tej wielkiej wyprząta- 
jącej sprzedaży jj qq 

NAJLEPSZY MIELONY CUKIER FUNT 8*Ąc 
Dobra Golden Sun- 

t-»8 świeco .· *yy f 
kawa funt. 
Dobrn sturego z bło- 

ru peaberry kawa do 

piclo. spec. \é\r 
funt 1UL. 

Wi< boldta nojl.xxxx 
maku 'a becz. i C "5 
?a · 1 
'Dobry nony (Jaroli- 

na ł e b o wy r y .| 

L"""'. ISc 

1 

Oszczędzajcie 
Swoje Zęby 

une są na,lepszymi waszym przyjaciółmi 

Metody ber Bólu -, 
Złote korony 22 k 3.50 
Porcelanowe korony .. · · .2.00 
Płyty gwarantowane.. · · 5.00 

Plomby tak tanio jak 50c 
Wszystka robota K\v«raut. 

DARMO! Egzaminacya DARMO! 
Oddział dentystyczny « Wieboidt'i. - 

k. j 

Smalec, Jewel — 

Corapoond, apecj- 

10c 
Automatic iub — 

G&lvanic mydło do 
prania, blale, apeey 
•lnie na Jutro, 10 ka 

"'w.':!:39c 
Keen Kle*nerpro 

ezek do noiy, ap*. 
cyalnie » jutro,— 

Sop",k'.''10c 
CIotm leaf, dob- 

ry ez-rwoay łoeoś, 
specjalnie |Z 
puanka IUL 

1 wiu orana 

sardynki w ma- 

„':£ ioc 
Bemooe Nor- 

wedzkie tłnate 
śledzie 1 

puszka. -O^C 
Swleio pleczo 

ne eoda krekie- 

1, fa·" cr 
po OL 
Świeżo pieczone 

oatmeal i graham 
krekitsy, f|_, 
fum yc 

Likiery i wina 
Jiu()aic.vruai lub 

3 «te r Coirnao breo 
du. butelKH 49c 
*1'.?«» i>ren 
d Glooc wMlu, 
war. :.60. 2 ftQ I 
italon I ·0~» I 

Kaliforni juki· 
port wino, A_ 
butl8 . ftetOUC 
Hex bitter » ner 

kiiwątr bą, «xl8:81» 
do 11:30, butlka 

^ 37c 

ffjuurnv, czj. angioi 

?"°":2 
Swtofto robione Ker. 

m/country roli·, * 
cyalnle (ant 

^ 

x^Bjiepa/.v <"· 

•er. specjalnie 
lunt 
Masło, Me«do« 

śmietankowe, «pecral- 
nle na jutro r> 
funt za J/C 

Okulary 2.45 
S.40, kompletnie, za 14 

karatów? G. F. aocsewkl 
na wydok w dal ' blUkl. 

Soczewki w plerw«ym 
roku zmieniamy d«rmot 

opraw» gwirin· 
toWMoa na 16 lat 

Dopasowują Je 

Dre. Hirsch & Crown 
Dlinox aocsewki, 90c pata, do v·, 

rtych rum. 


