
Z BIURA 

METEOROLOGICZNEGO. 
W ciągu doby wcxorajeiej najwyż- 

s za temperatura wynosiła 58 stopni, 

najniższa 54 stopni. Normalna tem- 

peratura w tyip dniu wynosi 68 stop- 

ni; nadwyżka temperatury w tym ro- 

ku 454 stopni. 

Wschód słońca o godz. 4 min. 15 

rano. 

Zachód słońca o godz. 7 min. 29 

wieczorem. » 

Dzisiejsza temperatura. 

Godzin.... 7 rano.... 60 stopni «jżejzera 

i« 
. « · · 8 raso · · » · fil « u t 

...·9 raso···«63 ·, w 

,. ..«10 ras··* *.65 ^ m 

Niepewna pogoda dsié wieczorem 

i jutro, prawdopodobni· i deszczem. 

Nie wiele zmiany w temperaturze. 

Łagodne zmienne wiatry. 

Z Jdzafatowa. 
—»· ·< v. ^ 

Uroczyste zakończenie raka 

skalnego na Józafatowie. 
\ 

Parafia nasze była świadkiem 

badającej uroczystości, jaka się 

odbyta dnia »>go czerwca z o- 

kazji zakończenia raku szkolne- 

go. A mianowicie w pięknie 

pixjetco^ooej, nader miłe wraże- 
nie arwjaai powabnymi kształta- 
mi architektonicznymi wywiera- 

jącej hali, zebrała się nasza pu- 
bliczność, aby być naocznym 

świadkiem owoców pracy rocznej 

swej dziatwy, zostającej pod u- 

miejętnem kierownictwem Wiel. 

Siómtr Nazaretanek. 

Na program <k>borowy złożyły 

się: śpteery, muzyka, tańce, we- 
soła nader komedyjka w jednym 
akcie „Edukacya Bronki", obra- 

zy z *ycia Indyan, gimnastyczne' 
Ćwiczenia oraz pożegnanie wy- 
gkszone przez Genowefę Maza- 

li neA y 

Azyatępejąc do oceny posz- 

fczególnych punktów programu, 

trzeba przyznać wielką zręczność, 
a zarazem swobodę i pewność 
siefoie, z jaką dziatwa szkoły św. 

Jozafata swoje zadanie odgrywa- 
ła, co świadczy o wysokim roz- 

woju intelektualnym i uzdolnie- 

niu naszych dzieci, zwłaszcza je- 
żeli się znajdują pod kierownict- 
wem Sióstr nauczycielek, odda- 

nych całą duszą sprawie kształ- 

cenia, urabiania szlachetności ser- 

ca i charakteru naszej młodzie- 

iy' 
Wiele wesołości sprawiła pu- 

bliczności naszej nader wesoła 

komedyjka w jednym akcie pod 

tytułem : „Edrtfkacya Bronki". 

Główną osobą, około której cała 

akcya się toczy, była właśnie o- 
wa „Bronka", jak ją pospolicie 
nazywano, dziewczyna bez wy- 
chowania, niemniejąca czytać, 

pisać, ani mówić poprawnie, aai 
nawet chodzić t... Wstydliwą, 
nieumiejąca odpowiedzieć na 

proste pytanie, wogóle smutny 
obraz człowieka bez opieki, bez 

wychowania, rzuconego na los 

szczęścia... Wogóle wszyscy 

młodziudcy aktorzy świetnie wy- 
wiązali się · ze swego zadania, 

sprawiając niemałą radość ro- 

dzicom, którzy patrzyli na owo- 
ce swej pracy i poświęcenia oko- 
ło wychowania swych malusiń— 

skich; a także z wielkiem zado- 
woleniem przyglądały się Wiel. 

Siostry Nauczycielki, odbierając 
przez gromkie oklaski widzów 

zapłatę za swe trudy i mozoły o- 
koło wychowywania i kształce- 

nia naszej dziatwy. Pożegnanie 
wypowiedziała Genowefa Maza- 
lewska, dziękując w irmeniu opu- 
szczającej już szkołę parafialną 
klasy IVxeioionym za ich trudy 
i mozoły około ich wychowania. 

iNa zakończenie wstąpił na e- 

strad 'Wiel. X. Proboszcz Fr. Cj. 

Ostrowski, witany radosnymi o- 
klaskami. W mowie swej, wygło- 
szonej z wielkiefh przejęciem i 

namaszczeniem, a^ zarazem pro- 

stotą serca wskazał na doniosłość 

i maczenie naszych szkół para- 
fialnych, które nietylko dają 

młodzieży naszej naukę i wiedzę, 
ale nadto kształcą serce przez 

wpajanie i pielęgnowanie zasad 

wiary świętej, katolickiej. Zachę- 
cał rodziców, ażeby posyłali swe 
dzieci dalej do wyższytJi szkół, 

jeśli ich stać na to, a nie zadawal- 
niali się szkołą podstawową, pa- 
rafialną, jaką dziś właśnie skoń- 

czyły ich dzieci. Czcigodny mó- 
wca wskazał na wielkość i do- 

niosłość wiedzy, wykształcenia, 
jakie człowiekowi daje szkoła, 

zwłaszcza w naszych czasach 

wobec tego olbrzymiego ruchu 

oświaty, postępu, cywilizacyi... 
Dziękował (Wiel. Siostrom Nau- 

czycielkom za sumienne spełnia- 
nie swych obowiązków, czego 

najlepszym dowodem to, co 

wszyscy obecni widzieli i słysze- 
li. Następnie odbyło się rozda- 
wanie dyplomów, którymi za- 

szczycono trzynastu chłopców i 

czternaście dziwecząt. Jako na-j 
grodę w dowód uznania pilności 
i postępu w naukach złoty zega- 
rek ofiarowany przez obyw. Leo- 

na Winieckiego, otrzymała Tere- 

sa Miotke, srebrny zegarek, ofia- 

rowany przez Wiel. X. Probosz- 

cza otrzymał Józef Krakowski. 

Bardzo gustowne naszyjniki, o- i 

fiarowane przez „Połączone To- j 

warzys>twa w parafii św. Józafa- ' 

ta", otrzymały j Rozalia Ewald, ! 

Emilia Freza, Zdfia Kowalska i i 

Genowefa Mazalewska. 

Już dość późno w noc rozeszli 

się uczestnicy tej pięknej uroczy- \ 

stości przy odgłosie doborowej : 

muzyki pana «Błowienki, wyno- i 

sząc jak najlejsze wrażenia i opi- «' 

nię o naszej szkole katolickiej, ) 

zostającej pod wezwaniem i o- J 

pieką św. Józafata. 
i! 

Parafianin. 

rj rj* , 
· 

ZTrojcowa 
Nłedzielne posiedzenie Tow. 

Pomocy Naukowej zciągnęło 
nieco więcej swych członków jak 
zwykle i też przypłynęła spora 

sounka pieniędzy z datków, choć 
wielu członków jeszcze w tym 

roku swych -datków nie złożyło.Z 
· 

datków wpłynęło jak następuje: 
— Od nowych członków Grze- , 

gorz Noruk $i.; Leon Toś $i.j , 

Tow. Bolesława Wielkiego $5.; , 

Marya Barańska $1.; Jakófo Wo- 

retka $1.; zaś od dawnych człon- 

ków, Wacław Perłowski $5.; Jan 
Stelnicki $1.5 Pelagia Majewska 
$1.; Ignacy Jeziorski $2.; Apo- 
stolstwo Modlitwy (męskie) $3.; 
Klu-b Obywatelski K..· Pułaski ego 
$10.; W. Tobiński $1.; J, Janu- 
szewski $i.; St. Biegalski $1., 
St. Błaszczyński $1. i Stanisław 

Przybyło z Brtd-geportu $1. Zaś 

z powtórzonego przez Kółko Li- 
terackie przedstawienia „Quo 
Vadis" czysty żysk wynosił $41. 
który wręczono na posiedzeniu 
do kasy towarzystwa, więc cały 
dochód na posiedzeniu był $77. 
Poniewaę w kasie zasobów 

wielkich niema, bo utrzymanie w 

wyższej szkole 20 «uczni pociąga 
za sobą wielki koszt, a ponieważ 
na przyszły rok szkolny spodzie- 
wamy mieć na liście stypendzi- 
stów jeszcze-więcej uczni jak w 
roku ubiegłym, to też prosi się 

wszysbkidh członków4 towarzy- 

stwa, którzy jeszcze nie złożyli 

swych datków w tym roku, by to 
niezwłocznie uczynili. Także pro- 
si się i tych wszystkich w parafii 
Sw. Trójcy, którzy jeszcze do 

nas nie należą, a którym stać na 

dolara lub więcej na rok, by ra- 

czyli bez dalszego nawoływania 
do Tow. Pomocy Naukowej się 
zapisać. W szczególności zaś u- 

dajemy się z prośbą do pracują- 
cej naszej młodzieży, tak panie- 
nek jak i młodzieńców, którzy 

ia różne zabawy wydają wiele 

>ieijiędzy, by raczyli pomyśleć o 
;em wiele dobrego mogliby zro- 
jić dla kształcić się chcą<cej na- 

szej niezamożnej młodzieży przez 
zapisanie się do Tow. (Fomqcy 
Naukowej i złożenie tam swych 
ar groszów, które czasami na 
narne są wyrzucone.. Zapisać się 
nożna na plebanii S w. Trójcy 
ilbo też u niżej podoisanvch^Tu- 
sząc się nadzieją, iż żaden w 

parafii Św. Trójcy, 'któremu hib 
ctórej stać na to, nie omieszka 
ak najprędzej przystąpić do na- 

szego grona i tym sposobem - 
ódz bardzo dobrej sprawie. 

Z szacunkiem, 
T. M. Heliński, prezes, 

1201 'Milwaukee ave. 

Wojciech J. Danisch, sekr pr., 
1025 Milwaukee ave. 

St. Biegalski, sekr. fin., 

846 IN. Hermitage ave. 
* 

Piknik czyH wycieczka letnia 

Klubu Kazimierza Pułaskiego, 
capcrwiada się nie źle. Wszystkie 
izieci szkolne w szlczególności 
szykują się wraz z swemi rodzi- 

:ami na tę wycieczkę, która się 
Obędzie w niedzielę, dnia 27-^0 
czerwca w Parku Kościuszki w 

Cragin. 

DLA POLSKI. 
PROSI OJCIEC ŚW. O PO- 

MOC, A KARDYNAŁ FAR- 

LEY WYDAJE KURENDĘ- 

Pod datą 16. czerwca t>r. roze- 

słał kardynał Farley, arcybiskup 
nowojorski, następującą odezwę 
do swych księży proboszczów : 

Wiele'bny i Drogi Ojcze ! 

W odpowiedzi na rzewne 

nędzy wołania, pochodzące od 

ludów dotkniętych wojną euro- 

pejską, odezwaliśmy się kilka 

miesięcy temu do swych wier- 

nych o łaskawą dla nich pomoc, 
której też ze zwykłą sobie szcze- 
drobliwością chętnie udzielili. 

Znowu nalegają na nas z prośbą 
o niesienie pomocy, tą razą dla 

Polski, tego narodu najbardziej 
nawiedzonego klęską okropnych 
walk wojennych. 
Tak wielką jest nędza tego lu- 

du, że sam jfclec św. zwrócił się 
do całego IWiata (katolickiego, 
prosząc o pomoc w jej złagodze- 
niu. Jego słowa powtarzają 
wzruszające do głębi duszy wo- 
łania milionów ludzi narodu ka- 

tolickiego, ginącego z głodu. 
Zburzono im więcej niż dwieście 
miasteczek, zrównano z ziemią 
siedm tysiący pięćset wsi i wio- 

eek, spalono hib w inny sposób 
zniszczono tysiąc czterysta ko- 
ściołów i kaplic ; całemu narodo- 

wi grozi niebezpieczeństwo za- 

głady z głodu i choroby. 
V o - *7«oł o mi t-ri Ci»lrrpf a ri 

stanu Jego Swiętobliwości, wy- 
dał następującą odezwę do swa- 
ta chrześcijańskiego na temat o 

strasznej biedzie w Polsice : 

„Ojcowskie serce Papieża już 
od dawna napełnionem jest nader 

głębokim smutkiem na widok 

wielkich cierpień narodu pol- 
skiego. Więcej niż inne narody 
znosili oni i jeszcze znoszą okru- 
cieństwa niszczącej wojny, skut- 
kiem czego Ojciec św. pobudzo- 
nym został do okazania im swego 

współczucia przez złożenie osobi- 

stej ofiary i wystosowanie włas- 

noręcznie napisanego listu. O- 

statnie wiadomości, jakie Go do- 

szły, są tak bolesne, że w swej 

szczerej chęci iczuje się zmuszo- 

nym do ponownego spieszenia 
im z pomocą, by choć w części 
ulżyć im w te m przerażliwem 
położeniu. Cierpienia Polaków 

mogą teraz być rm-niejszone jedy 
nie przez wspólną pomoc naro- 

dów, a Ojciec św. ma nadzieję, 
że wszyscy wierni współufolegać 
się będą o pierwszeństwo w wy- 
słuchaniu preśb blskmpów pel- 
«JkiWi ap«« exiF*mł vJarronemi 

modlitwami 1 ofiarami złagodzą 
niesaczęścla tego -szlachetnego 
nanod-u. W tej ufności Ojciec 
Św., zastępca miłosiernego Bo- 

ga, 'któremu się podobało policzyć 
dla Siebie, co "czynimy dla będą- 
cych w wmrtfeti i nędzy, iprosi o 

hojne -Niebios łaski dla Polski— 

prosi, by potrzeby tego v narodu 

zaopatrzenie zastały dobroczyn- 

nością świata chrześcijańskiego, 
tudzież najmiłości wiej udziela 

szczególnego błogosławieństwa 
apostolskiego dla wszystkich, co 

się swemi modlitwami i ofiarami 

przyczynią dić> tego." 
A' zaitenj. rozporządzamy, żeby 

I 

Wiel. Ks. Dobrodziej zachęcił 

swój lud do ponownej gorliwości 
w swych «prośbach o pokój, by 

P. Bóg w miłosierdziu Swojem 
wrócił dobrobyt zniszczonej /Pol- 

sce. Nadto prosimy przeczytać 
niniejszy list · na wszystkich 
Mszach w niedzielę, dnia 20. 

czerwca, oraz zebrać 'kolektę w 

tymże dniu na cierpiących z po- 

wodu wojny 'Polaków. 

Prosząc o wszelką łaskę I bło- 

gosławieństwo dla Ciebie i para- 

fian Twoich, pozostajemy 
Twym wiernym w Chrystusie, 

Jan Kardynał Farley, 

arcybisfkup nowojorski, 
(Przetłómaczył iks. Dr. Dwo- 

rzak), - 

IRVING PARK. 

„Drfenmk Chicagoski", można 

zamawiać u następujących Agen- 
tów» BORLIKOWSKI, 3830 N. 

Troy ui., JONES, 3927 N. Troy u- 
lies, NEJMAN, 4022 N. Ridgeway 
ave., SLOBOB, 4521 N. Monti- 

celi© avt.. ^ 

Najlepszy rezultat przynosi aaons 

zamieszczony w Dzienniku Chlcągo» 

kim, wiec dlatego też najwięcej oglo· 

czeń podaje bUI· Da. Chio, 

ZEZWOLENIA NA ŚLUBY. 

Niżej podajemy zezwolenia na ślu- 

by, numer porządkowy, oraz wiek ślu· 

bujących. Mieszkanie ich znajduje elfl 

w Chicago, chyba że adrea Inny jest 

podany. 
Numer Wiek 

696,846 F. Słumeczko, Anna 

Ceezar 
' 28-22 

848 J. Pocholskl, B. BaJ- 

dek 24-22 

860 W. Bzymanowakl, Zofia 
Ruchwa 25-21 

861 T. Wojtycka, Harvey, 

111., R. Gueara 21-21 

862 W. Gierszewski, F. Kaź- 
mierczak 29-24 

866 E, Wlnlowekl, J. Wi- 
niewBka 25-29 

869 K. Górny, Marya Bo- 

gucka 24-21 

880 W, Steplewekl, Marya 
Kapara 48-28 

881 T, Slekarekl, T, Ram- 

mel 28-20 

884 F, Leśniak, Anna Ra- 
eek · 22-21 
8&6 K. Tepinka, R. Lemer 37-40 
887 J. Lewandowski, Anna ' 

Kolenda 28-23 
892 K. Budny, Stefania Waż- 
nlak 28-19 

896 T. Gullgowski, M. Zyk 
* 

, 
22-20 

800 F. Putka, Marya Sze- 
byt 25-21 

' 04 F. Krupicka, O. Obala 8.3-21 
905 F. Perek, Katarzyna .1 
Kogenoweka 26-21 

08 M. Bruski, Anna Salue 
: 30-24 

«jK* ̂  

917 . Zaleski, . Jana- 

szut 24-22 

931 Jzef Rybak, Anna Cio- 

sek 
30-20 

Do Oddziałów Związku 
Młodzieży Polskiej 0- 

krgu Zachodniego. 

Rozkaz ! 

Następne ćwiczenia wojskowe 

okręgowe odbędą się. w niedzielę, 

dnia 27-go czerwca rb., w wiel- 

kiej sali Pułaskiego, na które po- 

wołuję wszystkie Oddziały męs- 

kie, bez względu na to czy już 

ćwiczyły wojskowy lub nie. 

W razie pogody, nastąpi wy- 

jazd na ćwiczenia polowe. 
Strój dowolny. Koniec ćwiczeń 

o godzinie 12-tej w południe w 

okolicy Elston i Lawrerace a v es. 

J. Geppert, 

pi Komendant Okręgowy. 

Co do egtoszeft — wielkich 1 ma- 

ły ob, każdego rodzaju 1 treści — 

DZIENNIK CHICAOOSKI zajmuje 

bezsprzecznie pierwtae miejsce w ca- 

łej Ameryce. 

. » 
Ji '· 

* 

I Chwytająca za Oko Wystawa w tym Tygodniu tylko 

Słynnych Ta-Bed 
przedstawiona publiczności przez 
nZE»WCOWA OBLBBIENICĘ 
Naturalnie że eea jest żywa. Czyście kiedykolwiek ełyszsll 

0 skłsdaie General, by miał cośkolwiek do ozynlsnls z 
niebo- 

szczykami? — Ona Wam wykaże wszelkie zalety 
stołowego 

łóżka, przedmiotu który służy w dzień Jako stół 
a w nocy jako 

łóżko w każdym wypadku daje jak najlepsze usługi. 
— Stół 

ten wykończony jest ze stałego dębu, rękę wycierany 
i glanco 

wany, zbudowany jest solidnie. 
— Budowa jest tak doskonała 

że nawet najakrupuiatniejaze badanie nigdy nie da podejrzenia 
żs przedmiot ten jest czsm innym Jak pięknym kawałkiem 

mebla. — Nagle — zmiana — Jednym zwykłem ruchem 
macie 

wleMcłe wygodne łoże z najlepszem urządzeniem sprężyn I 

młękktsm pod daję ce m się materacem. , 

Kombi nacya która zapewnia Wam jak największę wygodę 
1 najzupełn lejny wypoczynek 

\ To Jeet właśnie 

\ łóżko dla nieapo- 
· «fetowanego flo- 

écla, zawmxe ma- 

cie epeoyelny po- 
kói do preeepanla 

bez dodatkowe 

go wydatku. 

C<my różnią: 
się co do ga- 

tunku, stylu 
i konstrukcyi 
tego stołu. 

Ody zobaczycie tą wystawę, nie zatrzymujcie się 
li tylko by atneć na okna i min*£ dalej^ 

Wejdźcie i zobaczycie dobre rzeczy, których 
nie zob-ezyeie w Jakiejkolwiek Innej wystawie okiennej. 

Pokasujemy tam setki niezwykłych mebli 1 to wartościowych 
na całym nas zem wielkim piętrze. 

— Kai 

dy y-awał może służyć jako model co do doskonałości wyrobienia 
1 jest tak ładny, że z pewnością upię- 

kszy wygląd każdego mieszkania, kto go nabędzie. 
— Przyjdźcie 1 przeko najdę się. jakie wspaniałe 

rzeczy nasi kostumerzy odbierają, a wówczas zapoznacie się 
z nasezm syst emem kredytu który jest naj- 

lepeey dla Was w Chicago. 

2894-96 Milwaukee Ave. 
ANTONI J. HOJKA, MANAGER 

Otwarła w Poniedziałki, Czwartki i Sokoły wieczorem. 

Wstążki 
<H calowe cał- 
kiem jedw. anti- 
que moire wstążki 
czarne, białe - ko- 
lorowe, | m 
25ogat.,jd.l5C 
Resztki całk. 

jedwabn. Moire- 
Taffeta, Messali- 
ne, Satin, piękn. 

Sasko wat. i Dres- 

en wstążek, sze- 

rokie do 6ł cali, 

}&*"·.·. 10c 

Rękawiczki 
)hifie po tok· 
tle jcarne jedwa- 
rne rękawiczki 
lia d*m, dubelto- 

re czubki na pal- 
bach; regularne 
(Oc wartości, dla 

«go te to ostatki, 

ipecyalnie w pi$- 
,ek, tylko 

Pomyślcie tylko! Pralne suknie, tylko po 85c 

« Jako piątkową- 
przednią znakomitość, 

oferta nasza podaje 1000 pralnych sukien 
dla dam i panien za mniej więcej połowę 
rzeczywistej wartości, sprawiło to 

dobre 

na czasie zakupno od pewnego fabrykan- 

ta w Filadelfii, który swój cały nadwyż- 

kowy zapas koniecznie sprzedać musiał 
i 

dlatego przyjął naszą podaną ofertę. 
Suk 

nie te robione są z dobrego gingamu, płó 

na, perkalów, chambrays, \\ 

bat. itp.\i w krat pas. wgład. 
kolorach i komb. kołnierz i mankiety z 

materyi, pique, organdyi lawn, ugarni 
row. koronką, haftowane kwiecis. dese 

i nie, suknie w pas najnowszego stylu al 
bo zupełnie gładkie, | i pełnej długości 
rękawy, wielk. dla panien od 16 do 18 

' lat, dla dam 34 do 46 ale nie we wszyst 
kich fasonach, reg. 1.50 suknie, po85c 

Zaoszczędzicie dużo na płóciennych towarach 
79c kolorowe obrusy, 58X5S 

calowe, kolory dobre po 

praniu, czerwono-białe, okrągłe 
, 

mm 

desenie, tylko po .. 

i T' / C 

12/gC bielony niemiecki 
adamaenek na ręcsniki, 20 

cali szeroki gatunek, desenie w * 1/ 

kostki, jard po 
,. .,0/2 C 

75c białe heklowane kołdry 
na tó*ka, > 

stosowne do letnich hoteli 
i traktyerni ...... T-VC 

300 tuzinów bielonych, obrabianych 
ręczników, war- 

tości od 6c do 12J/2c 
— po 8'/je, 1/ 

· 

</2, 4</2c, i 
Ó72C 

45c jard bielonego Homeepun 
adamaezku, stosowny 

na obrusy, desenie w kostki, 68 cali szeroki j 

dobrydla reetauracyi, resztki 
dwu Jardowe 4VC 

85c bielone tureckie ręczniki, 
wielkości 24X48 cali, 

z piękna bortą, | 

specyaicie po 
» 

· l/C 

Obrabiane wiązane 
sonat ki do zmywania naczyń, 

— 

dobre wielkości (tylko Jeden 
tuzin | 

kostumerowl) sztuka za 
-, 

I C 

3 specyaln· w $ekcyi modniarstwa 
Jesteśmy w tern położeniu, ze 

możemy dać na piątek oferta 

nadzwyczajnego zapasu białych 

konopnianyoh i Panama .kapelu- 
szy, w najrozmaitsze eleganckie 

fasony podług najnowszel mody, 
kwiatami, wstążkami, malinę, 

— 

skrzydłami 1 nompons, Kapelusze 
* · - * J „ 

trzeba.płacić do $4, j om 

u nas, po 1 .O/ 
Białe chip Icapetnaze czarną ak- 

samitną obsadą, w różnych naj- 

nowszych modach 

$1 wartości, po ....... Ą1C 
,lrn«TA 

KOnOpiJUlC I piyiwic 
^.. ̂  0 

peluezy, wybór czarnych i rozmaitych innych popu- 

larnych kolorów. Bardzo epecyalnfe w plotek 
w naszej 

wielkiej sprzedaży po niezwykle f <% 

niskiej cenie, tylko 
.. m m 1 óQ 

Garnlrcrwanie kapeluszy darmo t 

Jedwabne materye 
Drukowane atłasowe foulards, 

w pią- 

tek po cenie niżej regularnej 
warto- 

ści, piękne efekty i kwieciste dese- 

nie, we wszystkich najnowszych 
ko- 

lorach, jedwabie, które szczególnie 

nadają się do użytku 
na j 

lato, 20 cali ezer. jard po .. J* I C 

Jedwabne Ratinee, piękna lśnią- 

ca miękka i lepka materya, 
— 

bardzo trwała, szczególnie do· 

bry jedwab na gorące 
lato, — 

czarny i kolor., Jasne i ciem- 

ne desenie, 26 cali 
ezerold 

gatunek, 45c wartość, 

jard po 
. 

Resztki jedwabiu, trzy bardzo ponęt- 

ne partye, znaczone cenami, skut- 

kiem których prędka sprzedaż 
bę- 

dzie; tysiące użytecznych długości; 

stosowne na bluzki i fiknie, akurat 

to, czego oddawna 
szukacie jard 

33c 19c 12 )iz 

Pralne materye 
36 calowa bielona i niebielona 

mute· 

rya na pościel (16 jardów 
/ 

tylko koetumerowi) ,Jard po 4/łC 
80 calowy Royal Chambray gingam, 
w piękne kratki i nurse 

sęczki, 9%c Kat., jard .... u/4 C 
Resztki 36 calowych perkalów na 

suknie i repry, w Jasne i cien / 

ne kol. dobry 12^4c gatuneir, 
0/4· C 

36 calowa Ktamine Lat er ya na fi- 

ranki, gładkie centra z piękna borta, 

regularnie kosztuje 10c, 
z 3/^ 

teraz Jard tylko ..... .. .O/łC 

72X90 cali bielone kołdry 
na łóżka 

po 23c; 1 45X36 calowe poszli/ 
ewki napoduszki, sztuka po 

S 72 C 

Resztki pralnej materyi. wszystkie 

gatunki 1 wartości długości 

na suknie i bluzki, jard po 
... vvj 

Resztki materyi na suknie 
I koezule 

także na firanki, batyet, glngamy 
— 

itp, warte do 8c, 

jard po 
^..072 C 

11 

Materye na suknie 
Resztki czysto wełnianych i Wor 

eted Storm Serźów, Whipcords, 

Diagonale etc. wielki wybór gra- 

natowych i innych najnow. kolo- 

rów wszystkie 50 cali szer., dłu- 

gości do 6 Jardów, 6óc i 

76c gat., jard po ....... 

Resztki i niekoraplet. mat. 

na suknie i na ubrania, — 

piękne brokaty, w pa#4d 

itp., dług. do Jard. \(\ 
wart. do 25e, jard po 1 UL 

Resztki materyi n* suknie 1 u- 

brania, wł*cz. całkiem wełniane 

Nune Veilinge, Storm Serie etc., 

Jasne i ciemne kolory, długości 

do 4 Jardy, wartości do « 

6Oc, wtej sprzedaży Jard I VC 

.. ,—w*— 
• 

'· 
.... 

1.75 damskie pumps, 97c 
Jeżeli unikacie sposobności, 

aby przynajmniej 

połowę zaoszczędzić 
na letniem obuwiu, tak 

nie możemy 

polecić wam lepszych 
wartości, niż te, które tu podajemy 

1.75 Pnmps, Baby Doli, 
Colonial, dwu 1 

ttxj rzemykowe 
i te tak bardzo popularne 

modele dla dam 
— wielkim \vy- 

borze Jakości — 
___ i. 1* 1 

robione ze SKory UBWU· 
wi« · p, 

— 

tal calf, podszewka skórzana albo z 

materyi, piękne ornamenta 
na przysz- 

wach, wszystkie wielkości, ale nie 
we 

* · L 

WSZyetKlCn iasuueviu, 

wybór w piątek po 

Ubrania aia cmopuiw 
Bałkan Norfolk ubrania chłopięce, z 

dwoma parami Knickerbocker spod- 

ni, surduty mają patch kieszenie i 

przyszyty pasek, robione z dobrych 
1 

trwałych kaszmirów, szaro-błękitno 

paskowate. Wielkości 7 do 16 lat,— 
' 

Sprzedawane reg. po I Q "2 

$3.00 w piątek tylko 1 · 

Chłop. overalLs, rob. z dobrej 

pralń, mat, w kol. paski, 
trw. 

Jfcol. druków, mat. bardzo 
moc- 

ne 1 dobre są po praniu. WleL 

od 12 do 16 lat, 

60c wartości, no «VC 
Khaki spodnie <*' awtaya 1 młodz. 

u dołu mają wyłogi. Wiel. 29 
do 50. 

Akurat, rob. 1 nadzw. dobrze no- 

szą. Reg. kosztują fl.26, 
. 

epecyalnie jutro po ... 
C 


