
NOTATKI 

Bank Polaki..,Nortwestern Trust and 

Savings" przy narożniku Milwaukee 

sve. i Division ulicy otrzymał 530 no- 

wych kont oszczędnościowych do dnia 

l$-go b. m. Dzień 10-go b. m. zbił zaś 

•wszelkie ich rekordy, gdyż w tym jed- 

nym dniu otrzymano 109 nowych kont. 

Obecnie ma Bank „Nortwestarn'* 
16,000 depozytaryjuszów oszczędności© 

wych, z których 13,«00 jest polskich. 
To wymownie świadczy, że czasy stop- 

niowo się polepszają i niezadługo na- 

si byzneeiści cieszyć się będą lepszym 

interesem, bo dsotąd rzeczywiście na- 

rzekania były·ogólne na liche czasy. 

o o 

W niedzielę, dnia 2S-go lipca, o go- 

dzinie 2:30 popołudniu, odhędiie sięl 

w kościele św. Franciszka z Assyżu li- 

ro c* y ste poświęcenie statuy Serca Pa- 

na Jezusa 1 dwu Aniołów Stróżów, na 

której to uroczystości spodziewa się 
X. proboszcz J. S. Pajkowski goéci s 

sąsiednych życzliwych im parafii. 

c o 
Federalne Biu>ro dla Imigrantów, 

920 S. Michigan ave., II piętro, po- 

szukuje Podaka nazwiskiem Józef 

Wardek w bardao ważnej sprawie. 

Mieszkał on·do niedawna pnr. 2347 

Frankiort ul.,»na.Jadwi£owie. 
O O O 

Jan Iwanowicz, 3117 S. Lawndale 

ave., robotnik na kolei ,.Santa Fe", 
utonął wczoraj', w kanale niedaleko 

Surnmlt. 

Pani Stanisławowa*Wilkowa, 1900 

W. 19-ta ul., Morgan. Park, wpuściła 
wczoraj popołudniu do kuchni ped- 

larza, od którego «chciała kupić wa- 

rzywa. Widząc ja sama w domu. 

pedJarz rzucił się na Wilkowa i 

chciał ją zaaiakcwać, ale zdołała mu 

kię wyrwać i wołaniem o pomoc 

:musiła napastnika do ucieczki. 

O O O 

Korporacya „Western Electric 

Do." w Hawthorne urządza pojutrze 

wckursyę dla swych pracowników i 

praoowniczek parowcami linii „Gra- 

łam and Morton" do .Michigan City, 

ind. Wynajęto cztery parowce dla 

10,000 osób. Na programie są roz- 

naite zabawy, popisy atletyczne z 

agrodami, gra w piłkę itd. 

O O Q 

Na budowę nowego składu depar- 

;amentowego przy South Ashland 

»ve. i West 47-mej ul., na „Town of 

Lakę", Juliusz Oppenheimer zaciąg- 

ali pożyczkę w sumie $140,000 od 

ustytucyi żydowskiej „Gceenebaum 

5ons Bank-and Trust Cd." na termin 

3-cioletni, przynoszącą ó}j procent. 

Sowy gmach· kosztować ma $150,000 
ł grunt przedsia.wia wartość $198,- 

)00. Plany przygotował architekt 

żydowski Alfred Alschuler. 

0 O O 

Adolf Baadur z Avoudale wyjął 

„warranty" rta Michała Dom ino w- 

ikiego, Alexandra Podolskiego i Pa- 

wła Tamiłłę, oskarżając ich o napad 

i* jego osobę. 
O O O 

Józefa KuśJewieza z Jadwigowa 

kazała aresztować żona za nałogowe 

pijaństwo. G<iy żona odgrażała się, 

te go da zamkinąć do ula, bezwstyd- 

ny pijak od-pcrtwiadał wyzywająco: 

„Ja nie dbam; jeżeli dasz mnie are- 

sztować, to będę miał wakacye". Sę- 

dzia Martin wysłuchał opowiadania 

maltretowanej żoay i nałożył na pi- 

jaka $100 kary i koszta, dając mu 

213 dni na „waka«y=e" w domu po- 

prawy. Usłyszawszy wyrok, Kuśle- 

wricz rzekł do sędziego po polsku: 

„Dziękuję!".... 

Malarz avondalski Józef Drzymai- 

ski nabył za pośrednictwem polskie- 

go agenta Andrzeja J. Schultza dwie 

loty przy Milwaukee ave., pomiędzy | 

Crawford ave. a Belmont ave., po- 

między Crawiord ave. a Belmont 

ave., za |10,000. Pan Drzymalski 

zamierza na tym gruncie pobudować 

niezwłocznie elegancka kamienicę o 

dwu składach i dwu mieszkaniach 

kosztem $16,000. 

«0· 

Niejaki S. Glomeki (alias S. Mil- 

ler), młokos 19-toletnl, aresztowany 

7-go marca 2a rabunek, skazany 
zo- 

stał przez sędziego 0'Connor na po- 

byt w etanowem więzieniu karneon 

w Joliet przez czas nieograniczony. 
O O o 

Sędzia George Kereten, urzędu- 

jący w Sądzie Wyższym, parolował 
na 1 rok Józefa Madaja, aresztowa- 

nego 4-go kwietnia za dokonanie 

morderczego napadu. 

« a a 

Sędzia Harry Dolan parolował na 

6 miesięcy Władysława Jeleńca, a- 

resztowanogo za kradzież. 

O O o 

Sędzia Arnold Heap parolował na 

6 miesięcy Józefa Raboch, areszto- 

wanego za niemoralne zachowanie 

się. 
U u w 

Detektywi poszukują Franciszka 

Mitery, lat 3ć, oskarżonego o kra- 

dzież $800. Uciekł on podobno do 

Jolie*. Wzrost jego 5 stóp 8 cali; 

tęgiej budowy; ma Jasne włosy, 
nie- 

co łysy; nosił ubranie niebieskie i 

skórzany czapkę. 

Q O O 

O rabunek i spisek posadzony Jest 

Bolesław Michalski (alias Ben. 

Linde), lat 88, oraz towarzysz jego, 

liczący lat 31, pozujący na doktora. 

Poez-ukują ich detektywi po calem 

mieście. 

S O » 

O napad w celu morderczym po- 

sadzony jest młodzieniec polski Mi- 

chał Chininowski, kt6ry postrzelił 

człowieka i wyskoczył oknem. Zdaje 

się, że Jest skaleczony. Liczy 19—20 

lat; waga 135 funtów; włosy ciemne 

a cera jasna; nosił słomiany kape- 

lusz. 

o 

Dwaj młokosi, Józef Siwicki 

(alias Miller) i Józef Pasek, dokona- 

li kradzieży i dali drapaka. Policya 

ich poszukuje od czterech dni, lecz 

dotąd bez żadnego skutku. 

Siwicki liczy 19 lat; wzrost 5 stóp 

6 cali; waga 110 funtów; ma czarne 

włosy, ciemną cerę i ciemne oczy; 

blizna na lewym policzku. 
Patek liczy lat 18; wzrost 5 et6p 

6 cali; waga 130 funtów; czarne 

włosy i oczy; nos kończasty; nosi! 

czarny miękki kapelusz i niebieskie 

serżowe ubranie. 
o o 

Walenty Kallic, aresztowany 19-go 

czerwca za kradzież, został parolo- 

wany na 6 miesięcy przez sędziego 

Arnolda Heap. 
Cr O U 

Sędzia municypalny Arnold Heai 

skazał Jana Gruckiego, aresztowa- 

nego za handel dziewczętami, na 6 

miesięcy pobytu w domu poprawj 

(bridewell) i na $300 kary pienięż 

nej. 

o s 

Hieronim Jarzembowski, 23-clo- 

letnl syn ś. p. Józefa Jarzembowekie 

go, objął hipotekę w sumie $1,60' 

na towar, konie i powozy, więc in- 

Z BIURA 

METEOROLOGICZNEGO. 
W clą^u doby wczorajszej najwyż- 

sza temperatura wynosiła 71 etopni, 

najniższa 59 etopni. Normalna tem- 

peratura w tym dniu wynosi 73 stop- 

ni; nadwyżka temperatury w tym 

roku 410 stopni. 

Wschód słońca o godz. 4 min. 34 

rano. 

Zachód słońca o godz. 7 min. 19 

wieczorem. 

Dzisiejsza temperatura. 

Godzina — 7 rano — 65 stopni wjfżejzera 

u 
· · · · 8 rano · · · · 66 n u 

· · · · 9 rino · · · · 67 * » 

• »··10 rano · · · · 68 ·, H «r 

Ogólnie pięknie dziś wieczorem 
i 

jutro. Powoli wzmagająca się tem- 

peratura. Łagodny zmienny 
wiatr. 

tereeem kierować nadal będzie 

wdowa, pani Helena Jarzembowska. 

O O O 

W dzielnicy „Mayfair", w remi- 

zach kolei „Chicago and Northwest- 

ern44, dwaj uzbrojeni bandyci przy- 

trzymali dziś rychło nad ranem 
Jana 

Śruba, 4746 N. Crawford ave., któ- 

remu zabrali $65 w gotówce i złoty 

zegarek. Bandyci wgramolili się 
na 

przejeżdżający pociąg towarowy i 

uciekli. 
« » 

Patent na nowomodne wieszadło 
o- 

trzymał z Waszyngtonu Jan Klim- 

czyk, 1423 W. l<5-ta ul. Na wieszadle 

wygodnie zawiesić można surdut i 

czapkę lub kapelusz, zamykając 
wie- 

szad-ło na klucz. Nowy wynalazek o- 

trzymał nazwę patentową „Locked 
Gar 

ment Rack". Wieszadła tego gatun- 

ku nadają się do restauracyj, hotelów, 

sal, teatrów, traktyerni, bilardownl 

itd. Wynalazca zamierza te wieszadła 

wyrabiać na wielką skalę, lecz po- 

trzebuje wspólnika z kapitałem. 

w C 
Farmer polski Teodor Matelski, 

prezyident wioski River Grove, przy 

I ujeżdżaniu dzikiego konia boJeśnie się 
skaleczył. Ma on kilka ran na głowie 

i piersiach. Pomocy lekarskiej udzie- 

lił mu dr. C. M. Dodge. życiu Matei- 

skiego nie grozi żadne niebezpieczeń 

stwo. 

W Sądzie Okręgowym wytoczyła 

proces pani Joanna Hamrock, 3406 
W. 

North ave., przeciwko polskiemu foto- 

grafowi Ignacemu Kilińskiemu, 1609 

W. Chicago ave., żądając $15,000 od- 

szkodowania za rany odniesione we 

wypadku automobilowym. Pan Kili- 

ski powiada, że maszyną kierowała 

małżonka jego Anna i że nieszczęście 

było nieuniknione gdyż owa kobieta 

sama wbiegła niespodzianie pod koła 

samochodu. 
8 8 8 

Sędzia municypalny Harry Dolan 

parolował na 1 rok Szczepana Smogór, 

aresztowanego na „Bridgeporcie" za 

kradzież. 
8 8^ 

Chicagoska policya poszukuje 24-ro- 

letniego Litwina, Franciszka Matukas, 

zatrudnionego jako „porter" dla kor- 

poracyi „Commonwealth - Edison Co." 

którego kazała aresłtówać pewna pol- 

ska dziewczyna Wzrost zbiega 5 stóp 

6 cali; waga 17 funtów; ma: brunat- 

ne włosy, jasną cerę, małą bliznę po- 

nad prawą brwią; nosił zielony mięk- 

ki kapelusz 1 jasne ubranie. 

O O O 

Józef Janiszewski (alias Winters), 

aresztowany za fałszerstwo, został 

przez sędziego Sądu Wyższego Teodo- 

ra Brentano odesłany na pobyt nieogra 

niczony do więzienia karnego w Joliet. 

Najlepszy rezultat przynosi anons 

zamieszczony w DZIENNIKU CHI* 

CAGOSKIM więc dlatego też naj- 

więcej ogłoszeń· podaje stale DZIEŃ. 
NIK CHICAGOSKI. 

Zjednoczenie Parafian pod opieką, 

św. Józefa, w parafii pod ternie wez- 

waniem na „Town of Lake", ma waż 

ne zebranie w niedzielę, 25-go lipca, 

począwszy o godz. 1:30 popołudniu. 
Preze-em Jest obyw. Józef Leracz, a 

sekretarzem obywT Jakób Kiepura. 

q 
* 

o >a 

Tow. Tadeusza Rejtana, nr. 670 

Z. P. R. K., na Stanisławowie, obra- 

ło p. Franciszka S. Barcia, redakto- 

ra ,.Narodu Polskiego", delegatem 

na Sejm pittsburski. 
O « O 

Tow. „Jedność Polskich Piekarzy 

i Cukierników" urządza pojutrze 

wycieczkę letnią, do czeskiego ogrodu 

„Atł-as" przy N. Crawford ave. i El— 

ston ave. 

d a 'o 

©tow. Polskich Właścicieli Zakła- 

dów Czyszczenia i Prasowania 0- 

dzieży ma ważną konferencyę 
dzisiaj 

o godz. 8:00 wieczorem w 
eali W. 

Klóski przy ulicach Noble 
i Division. 

o o o 

Pani Anastazy* Chileeka i panna 

Bronisława Kutza z iMaryanowa wy- 

jechały na wakacye do Północnej 

Dakoty. 

8 » 

Gniazdo nr. XXXVIII Związku 
Soko- 

łów Polskich z „Town of Lake" urzą- 

dza ekskursyę koleją .Grand Trunk' 
w 

niedzielę, 25-go lipca, do Evergreen 

Park. Część dochodu na ofiary 
wojny 

w Polsce. 

ijB 0 

Kluby Tadeiussa Kościuszki 1 Kró- 

lowej Kingi z Wpcławowa urządzają 

wycieczkę letni-j w n edzielę, 22-go 

sierpnia, do parku Exceleior przy 

Irvlng Park ave., w dzielnicy „Irving 

Park". 

ja » 
• 

Klub młodzieży.polskiej z „Town of 

Lake" pod nazwą „Jolly Boys" urzą- 

dza wycieczkę letnią w niedzielę, 25-go 

lipca, do Justice Park. Kapela 
W. Ła- 

gockiego. 

LIS NA POCZCIE. 
Niżej podajemy alfabetyczny *PU 

listów, które--dla braku adresu, albo 

c powodu niewyraźnego lub też błęo- 

dl· napisanego adresu, nie mogły byfl 

doręczone właściwym osobom. Pa 

listy te sgłoeić zię trzeba w siedmiu 

dniach po "lob ogłoszeniu w naszym 

,fDarłennikuM. Odebrać je można 'tyl· 

ko na głównej poczcie w ArdmleA 

elu, narożnik ulic dame, Clark 

pearborn i Jackson; trzeba też P®· 

ftad klerkowi numer listu, aby ualkł 

bg6 niepotrsebąj zwiokl 1 ąląporoaa 

1802 Andrekunas Józ; 1803 Andresz 

klewiczW.n; 1804 Antosz Wo;. 
180' 

Blus, Antoni; 1808 Bobtan Ant; 18l· 

Bosowlo. żofia; 1811 Bradzionir P. 

1812 BrJfusk J.; 1815 Burghardt W 

1818 Cymbał Her.; 1819 Laugeta J 

1821 Dodo ja Mat; 1822 Donek Mai 

1823 Dulian Mar..; 1824 Erenberg 

1827 Fruhwald Jlak. 18(28 Gabia 

1835 Oorelnik H; 1836 Gorog Berta 

1)837 Grosz Ig; 138 Grzegorek Wlad 

1840 Hamrlik Stef.; 1841Heep agd. 

1842 Heilinger Józ.; 1843 Heldecke 

Bd.; 1846 Jamrozik Kon.; 1847 Jai 

gosz Jan; 1848 Jaworski L.; 184 

Jonas Józ.; 1850 Komiński Kat.; 
185 

Kolar Tom.; 1856 Kanig J.; 1856Kr 

1857 rajaclc I.; 1858 Krawczuk Jlan 

1859 Kristin J.; 1860 Kruk M.; 186 

Krzak Tom.: 1863 Kupeski Steifan 

1876 Makiś A; 1&79 Mazeik Wer. 

1780 Medala żyg.; 1858 Morawicz 'W 

1886 Murgas Mat; 1889 Ntapskl M. 

1890 Olyza Araas. ; 1891 Opielowsh 

Woj.; 1"92 Osyflak Mar.; 1893 Osysk 

Mar.; 1896 Pawłowski Józ.; 1898 
Pe 

echnik J.; 1901 Pllosta Fel.; 
1902 Piu 

nska Józ.; 1903 Pluta Szcz.; 1910 R< 

zewicz Józ.; 1913 Robek Hel.; 1914 
R 

ca Mar.; 1919Samko T.; 1931 
Siwa I. 

1932 Smith Alb.; 1933 Solecki Jó: 

1934 Sobota Jan; 1936 Stasiński Stai 

1037 Stabis Ant; 1941 Szeliest T. 

1946 Tomaszewski Józ.; 1947 Warchs 

Lud.; 19448 Was Lud.; 1949 Wasytei 

ok Mar.; 1951 Wicyk Fel.; 1952 Wi< 

czorek Józ.; 195-4 Witkowski Józ. 

1055 żagóreki M. S.; 1056 żLnker L 

DARMO! 
Każdemu kupującemu cokolwiekbądź w towarze 

za 25 centów lub więcej, w piątek, sobotę i niedzielę, 

dnia 23, 24 i 25 lipca br., damy aluminową solniczkę, 

lub posrebrzaną łyżeczkę lub lusterko zupełnie darrmo. 

W największej Aptece Polskiej 

BOLESŁAWA ZALESKIEGO 
4645 S. ASHLAND AVE., blisko 47-mej ulicy. 
W powyżej wymienionych dniach każdemu kto 

I 
1 

przyjdzie do apteki na lody (Ice Cream Soda) damy 

kwiat darmo. Lody i woda sodowa są tylko w najle- 

pszych gatunkach, smaczne i podawane czysto, a po 

cenach tych samych co i u obconarodowców. Sprze- 

dajemy aparaty fotograficzne „Kodaks" po $1.00 i 

droższe. Perfumy sławnej fabryki „Palmera". 

Spieszmy na Ratunek Ojczyznie ; 

RODACY! 
Wspierajcie Fundusz Narodowy dla ofiar 

wojny w Polsce 

W Kadzie Narodowej, w Związku Narodowym 
Polekim, w Zjed- 

noczeniu P. R. K., w Związku Sokołów, w Związku 
Polek i w 

Unii Polskiej w Wilk es Barre, a kto dla jakichkolwiek powodów 
tam składać nie chce, niech ofiary — wypisując przekaz 

na: 

POLSKI CENTRALNY KOMITET RATUNKOWY" przeszłe 
na 

adres "Northwestern Trust & Savings Bank" 
— J. F. Smuleki— 

1201 Milwaukee ąve., Chicago, 111. t 

Potrzeba wiele milionów, bo Polskę niszczy wojna, 
bo tam 

nędza i głód. Rodncy w Kraju dają wszystko, co posiadają 
i ży- 

cie. Obojętność z naszej strony byłaby zbrodnią. 

-Za pewność zbieranych przez powyższe 
centra skarbowe 

funduszów, ręczy cały Polski Centralny Komitet Ratunkowy, 

« lrtArriro Wfhodza: 

CZŁONKOWIE KOMITETU 

i. . X. BISKUP P. RHODE, 

Preiei honorowy. 

i. . X. ARC. J. WEBER. 

Ciłonek honorowy. 

J. . X. BISKUP E. KOZŁOWSKI 

Osłonek honorowy. 

DR. FRANC. . FRONCZAK, 
Preae·. 

PIOTR ROSTENKOWSKI, 
WIce-prese·. 

ANNA NEUMAN. 
Wlc«-pr«iMka. 

WYKONAWCZEGO! 
JAN F. SMULSKŁ 

Skarbnik. 

STANISŁAW OSADA, 
SekreUr*. 

FRANCISZEK S. BARĆ, 

F. PORZUCZEK, 
J. S. RYBICKI. 

H. STBMAJER, 
DR. T. STARZYŃSKI, 
KS. W. ZAPAŁA, 

K. ŻYCBLIŃBKI 

CZ Ł 

KS. T. BONA. 

ANT. CZARNECKI, 
IG. CZERWIŃSKI. 
A. DEM BIEC, 

DR. DROBIŃSKI. 
ALFONS DZIADUL, 

KAZIMIERZ GOŃSKI. 
Z. PRAŁ. J. GÓRZYŃSKI, 
F. GRUTZA, 
DR. HELLER. 

T. M. HELIŃSKI. 
DR. KALUSOWSKI, 
8. KOLANOWSKI. 

/. 8. KONOPA, 
KS. W. KRAKOWSKI, 

TEKLA KRENZ, 

PAWEŁ LIPIŃSKI, 
J. MAGDZIARZ, 
KS. JUL. MANTEUFFEL. 

FR. 

ONKOWIE: J 

RALF MODRZEJEWSKI, 
EMILIA NAPIERALSKA. 
STEF. NAPIE RA LS KI, 

KAŹMIERA OBARSKA, 
MARYA OSUCH, 

N. L. PIOTROWSKI, 
A. RAKOCZY, 
M. SAKOWSKA, 
i. S. SKIBIŃSKI, 
J. 8TRYJAK, 
STAN. SZWAJKART, 
DR. K. TENEROWICZ. 
ANT. TOMKIEWICZ, 
DR. K. WAGNER. 

8. WALK OWI AK. 

M. WEYNA, 
I. WERWIŃSKI, 
Z. WOŁOWSKA. 
KS. F. W OJ ALEWICZ, 

ZAWADZKI, 

Dla wsparcia starań niepodległość narodu, tworzy się 

przy P. C. Ł R. nowy Fundusz 
Narodowy, powstający z ofiar 

specyalnie na to przeznaczonych, ze sprzedaży nalepek Bia- 

łego Orła, (dolara za 80 sztuk) i portretów Mistrza Paderew- 

skiego (50c za sztukę). Zamówienia należy przesyłać na adres 

sekretarza P. C. K. R.; 

STANISŁAW OSADA 

1505 Haddon ave., Chicago, 111. 

w II. kie 

Masowe Zebranie i Piknik 
dla wszystkicl?, którzy kochają 

wolność osobistą i samorząd 

Zjednoczone Towarzystwa 
w Florest Parku 

w niedzielę, dnia 25 lipca, 1915 r. 
Naitępujący sławni 

CLARENCE S. DARR< 
waukee, DAVID^ 
Bilet wartości $1.00, 

|>o)echać można gói 
części *a 5 centów 

lówcy będą przemawiać : 

('W, były mayor miasta Mil- 
OSE, Prokurator Stanowy 
HOYNE I INNI. 

rlko 25c "£?££« 
koleją Metropolitan z każdą) 
aż do ogrodu. 

t- 
m 

Windawa Spalona. 
L1BAWA, 22. I. — Donoszą to z Winda- 

wy, iż przed ewakuacyą tego miasta pod napo- 
rem wojsk niemieckich, Rosyanie podpalili port 
i składy; większa część miasta legła w perzynie 
wskutek tego pożaru. 

1.50 Tub Suknie po 75c 
" 

Na ciepłe powietrze, do domowe 
go użytku albo do wyjścia są te suk- 

' 

nie właśnie stosowne. Macie wy- ^ 

bór z rozmaitych bogatych modeli 
dwa możecie widzieć tu na obrazku. J 

Te suknie su zrobione z g 

Gingamów, perkali, I^iwns i 

Chambrays w kratkach, ł>a8 

kach i pięknych kombinac. ) 

z koronkowymi Pique kołnierzami i 

mankietami. Gładkie albo ugarnir. 

spódnice, niektóre w tunikowych fa 
sonach. Wiel. dla dziewcząt 14 do 

18lat; wiel. dla dam 34 do 44. Wasz 
• wybór z tych 1.50 sukien, 7C 
J tylko po I pU 

Jedwabie 
Atłasy, Foulards,— 

czyste jedwabie, w ja- 
snych i ciemnych kolo- 

rach, ładnie drukowane 
wzory i w kwiecist. efe 

ktach, warte 45c, 
jutro jard 

Jedwabie 
Resztki jedwabiu, - 
3 bardzo powabne zapa- 
sy na piątek. Gładkie i 

ozdobne jedwabie w ja- 
snych i ciemnych efe- 
ktach, jard 22c, j q 

Drobiazgi 
Białe perłowe guziki 
tuzin na kartce, 7 kar- 
tek za 5c; Pin-On po- 

dwiązki dla dzieci, spe- 

cyalnie po 2^c; nici do 
haftowania, | r 
motek lv 

Płótno· ®'e,ony homespun 
l luiuu. adamaszek na obrusy, 
58 bali szeroki, gruby Twill, tylko 
kostkowe wzory, zwykle 45c jard, 
specyalnie 2 jardy szeroki, j(\ 
t.vlko za 4"C 

Materye na ręczniki·' nf 
led materye na ręczniki wałkowe, 
miękkie wykończ., trwałego 

koloru 

z czerwoną bortą, 7}£c i/ 

pat., na piątek jard za 4/2C 

Przykrycia na łóżka 
Białe Houeycomb 
przykrycia na łóżka, — 

pięknie obrębiane, zna- 
' koinite do letnich hote- 
» lów i domów utrzymują- 

cych ludzi na Stancy i, 

zwykle 9c, specyalnie 
na tej sprzedaży j ~ 

jutro po *T i v> 

Odzież spodnia 
59c Atletycznego fa- 
sonu prąik. baw. Union 
ubrania, męskie, krót- 
kie rękawy, długości do ko- 
lan i we wszystKich wielko- 
ściach; specjalnie ..29c 
10c pr%*. baweł. damskie 
spodnie koszule, z nlzką szy- 
ja 1 bez rękawów, 

— we . 

wszy et. wielk.. spec. po Ut 

Hafty 
Szwajcarskie hafty 
do sukien, 27 cali szero- 

kie, warte 75c, 

Kotłowane hafty do 

sukien 27 calowe, zwy- 

^.45c:..8pe?-..24c 
1 , 5000 Jardów 

rralne materye. wweikt* 

po eatunkn materyl pralujch, giti£amów, per 
knli 11. d., wart. do 10c pa 3Ke: biel 

nemat. na prześcieradła, mocne nici jd.*T —^ 

Pralne nisitcrye Bztki eini«m6» 
na aiiknle, w kratkach i ^.«h, lOcpJ Jard 
5Hc: bielone prześcieradła <ix JO 

<"*'» %: 
543c; i 45x36 celowe poszewki / -W 

Pralne Materye 
36 cal. perkale na suknie 
i repr\; jasne i ciemne tlo. 

.""10'": 6V1C 
Bielony muślin, 

Odzież Kąpielowa 
Bawełnlcow» odzież kąpie- 
lowa mąeka w jednej /.tac· 

lub w dwóch, wezyetme wiel- 

kości; wszędzie sprzedawane 
po 1.00, w piątek 69c 

Obuwie Kąpielowe 
Kąpielowe ślipry» 
czarne i białe, wiel. 8 do 

7, w bogatym wy- j 
— 

borze, para 1 OC 

: Te Staniki Tylko c 
Mamy tylko 730 tych pięk- 
nych letnich staników, które po 

tak niskiej cenie ofiarować mole- 

my'. Najpiękniejsze fasony tego ee 

zonu, tylko dwa podajemy na o- 

brazku tutaj. Są zrobione z 

Voile* ^ Lawiifl w pas- 
koAvat.vch i kwiecistych 
vr /orach,* > b.szyte haft a- 

tni 1 z kakłitcl kowanym 

riishiuy, "v. 

rękawy trzy czwarte długości 1 t 

pięknymi kołnierzami. Te staniki 
są doskonałe w praniu; wszystkie 
wielkości od 34 do 44. Pod zwy- 

kłymi warunkami płacilibyście za 
nie 65c, w piątek, -y 
specvalnie óóC 

: 
; 

; Dla niemowląt 
,t Białe flaneletowe re- 

j. pry dla niemowląt, shell 
stetched brzegi, warte 

5* 
29c, po 21c; piękne 

; miękkie śliniaczki 
dla niemowląt, po 

Dla niemowląt 
Dnże tureckie śli- 

niaczki dla niemowląt, 
różowe lub niebieskie 

brzepi, 9c; Seersucker 
i CharabrayCree-^ 
pei*s dja niem., / V 

Dla niemowląt 
Bearon kołderki dla nie- 

mowląt, różowe albo niebie- 
skie. piękne zwierzęta\~1 r 
lub inne wzory, epec.. / v* 
Różowe albo nlehlenkle 

kratkowate Strend epodedki 
dla dzieci na t do lat .'J r 
specyalnie w piątek 

Materye na suknie 15?°Jd· 
™sz' 

tek baw. Cre- 

pes ł Ratine materyi na kostyumy, 
jasne i ciemne kolory, do 6 o , 

jd. di.., warte raz tyle, jd., 0/2 C 

Materye na «uknie 
umy. włącznie kaszmiry. Veilings. Mohair». 
Serge. Panamas. Shepherd kratki. Whip- 
cord itd..w gładkich i ozdobnych tkaninach, 
długości do jd.. warte do 39c, epecy- | Qr 
alnie w piątek, jard po 1 y w 

Ghłopięce spodnie 
Knlckerbocker spo- 

dnie dla chłopców, z cie- 
mnej Khaki materyi, na 
do 17 lat. pełny i ob- 

szerny krói, spe- '>/^r 
cyalnie tylko... 

Chłopięce bluzki 
białego madrasu, 

paskowatego perkalu, 
:zarnej satyny i ozdob- 

nych gingamów, przy- 

;zep. kołnierz, j / 
i do 15 lat, po 1 VC- 

Męskie spodnie 
1 młodzieńcze, z ce- 
glastej i brunat. Khaki 
materyi, z Tunnel pętli- 
cami, wiel. 27 do w w 

pasie, warte 1." 
po 

Skarpetki z f wu« «a™« m,«?- 
r kie skarpetki, białe lub 

czarne stopy, lub zwykłe czarne i ce 

flaste, drugorzędne 
10c gatun- — 

i, specyalnle, po JJC 

Męskie koszule z pask. i gładkich 
- materyi, zwykłe 

albo z przyszytym kołnierzem,dobry 
wybór wielkości, warte 50c, g 
w piątek, po 

Damskie 2.00 atłasów, niskie trzewiki po 75c 
(700 par damskich atłasowych niskich trzewików, 
uieprzyjęte lokato we wzory, we wszystkich odcieniach, 

także 

-czarne i blaie, z pompona, krawieckimi kokardami 
1 ślicznymi 

" 1 * — —nn/^nał 
ozaooami prxjtszwauii, hjlłuił 

.. j 

yji wysokie 1 niskie podeszwy, wszystkie 
wielkości 

od 8 do , Jednakże nie we wszystkich faso-Mg» 
nach, warte do 2.00, w piątek, po ./ £)C 
Zapinane 1 Blacber trzewiki dla dziewcząt 

it 
dzieci, z Gunmetai cielęcej i Plurap Vicl kozłowej 

kóry, we WHzyétklcb wielkościach od do am 

: wartości różne ot do 1.75, Jutro po V / C 

\ 


