
Naczelny Woźn» Sąilu Monicupalnego, httrego 
«ozcila Polska Liga Demokratyczna. 

Biesiada na cześć A,J.Cermaka 
Serdeczne mowy o stosunkach polsko- 

czeskich w polityce. 
W zeszłą sobotę popołudniu 

zebrało się w hotelu „Morrison" 
grono wybitnych w życiu polity- 
cznem Polaków, należących do 

Ligi Polsko - Demokratycznej 
w powiecie Cook, aby „bailiffowi'' 
sądów municypalnych, A. J. 
CER MAKOWI urządzić miłą 
niespodziankę. Komitet urządza- 
jący tę skromną ucztę, składał 

się z następujących asystentów 
„bailiffa": St. Adamkiewicza, J. 
Kotowskiego, W. Nowaka, S. 

Balińskiego, J. Marmola i T. 

Kiełmińskiego. 
Biesiadę zagaił prezes gomite- 

tu p. S. Adamkiewicz, obecny pre- 
zes Rady Narodowej w Amery- 
ce i po krótkiem a treściwem wy*· 

jaśnieniu powodu tego zebrania, 

powołał na mistrza toastów p. 

Tana S. Derpę, głównego zastęp- 
cę klerka *ądów municypalnych 
w Chicago. 
Pierwszym mówcą 'był klerk 

sądów municypalnych w Chica- 
go. p. F. P. Danisch, który w i- 

mieniu Ligi Polsko - Demokraty- 
cznej podziękował solenizantowi 
za przyjazne względem Polaków 
stanowisko w swojej karyerze 
politycznej. Mówca zapewnił so- 

lenizanta, że Pola-cy umieją po- 

pierać tych, którzy Polaków res- 

pektują i na Polaków zawsze li- 

czyć może, gdy zajdzie tego po- 
trzeba w przyszłości. 

,.Liga Polsko - Demokratyczna 
w powiecie Cook pragnie dobra 
Polaków — powiedział mówca — 
i kto nas popiera, ten na nas za- 
wsze liczyć ma prawo. Mam prze- 
konanie, że Polacy z Czechami i 

Czesi z Polakami będą zawsze 

przyjaciółmi w polityce. 
Przemawiali krótko i treściwie 

następujący goście: sędzia Ed. 

. Jarecki, sędzia I. Dankowski, 

sędzia J. S. LaBuy, sędzia J. 
Stelk, komisarz powiatowy A. 

Nowak, adw. J. Belińsk'. i soleni, 

zant A. J. Cermak „bailiff" są- 

dów municypalnych, który w ser- 

decznych słowach podziękował 
zebranym za tę niespodziankę i 

przyrzekł, ęe będzie, jak był do- 

tąd przyjacielem Polaków. 
Przemówienie swoje zakończył 

tern, że Polacy mogą i mają pra- 
wo od niego żądać, co tylko jest 
możliwem do wykonania. „Nie- 

chaj się Polacy tak na przyszłość 
szanują i popierają w życiu eko- 

nomicznem i politycznem, jak 
dotąd, a pomimo przeszkód napo- 

tykanych w walce o swoje prawa, 
w walce o swoją przyszłość, mo- 

gą śmiało głosić : „Jeszcze Polska 
nie zginęła i nigdyf nie zginie !" 

Zaznaczyć należy, że adwokal 

T. Beliński. oświadczył, iż odtąd 

będzie przyjacielem serdecznyir 

Ligi Polsko - Demokratyczne; 

dlatego, że w jej gronie pozna 

prawdziwych pracowników mają 
cych na celu dobro Polaków. 

Sędzia J. Stelk, podziękować 
Lidze za poparcie go w wybo- 
rach i oświadczył, że będzie przy- 

jacielem Polaków dlatego, że nie 

łamią swoich obietnic względem 
kandydatów ł>ez względu na na- 

rodowość. 
£ 

Xa biesiadzie byli obecnymi 
następujący obywatele: F. P. 

Danisch, klerk sądów municypal- 
nych; sędziowie municypalni: J. 
S. LaBuy, Ed. . Jarecki, J. 
Stelk i I. Dankowski; komisarze 

powiatowi; A. Nowak, T. Kas- 

perski, J. S. Der.pa, zastępca kler- 
ka sądów municypalnych, ku- 

storz jpowiatowy Jan Czekała, J. 
Helminiak. John Downey, sekre- 
tarz ligi demokratycznej powiatu 
Cook ; X. S» Budzban, F. H. Land 

messer, S. Adamkiewicz, adw. J. 
J. Beliński, P. F. Danisch, W. 

Przybyliński, T. Kondziorski, S. 

'Kiełczyński, A. Rostenkowski, 
K. Susralski, K. Andrzejewski, 
B. S. Mindak, F. Jendrzejek, W. 
Linowiecki, T. Weyna, A. J. Pło- 

ciński, P. P. Jezierny, B. Gałecki, 
S.J. Smoczyński, F. Truschke, F. 

J. Przytocki, adw. J. F. Tadelski, 
Ed. Binkowski, Jas. Conwell, P. 

Peyor, W. Głomski, P. Skorupa, 
J. Paprocki, A. A. Behnke, W. 

Kuflewski^ F. Conway, L. A. Ma- 
nahan, . E. Płaczek, I. Frasz, 

J. A. Dumanowski, J. Kamiński, 

J. Kujawską T. P. Kiełmiń9ki, 
W. Nowak, Félix Górski, J. M. 

Schwartz, Jan Kotowski, S. Be- 

liński, J. M. Marmol, J. Pionke, 

Jr., J. Kamiński, S. J. Kujawski, 
J. Kwidziński, T. Kurdziński, J. 
Angel, J. Majewski, Geo. Cook, 

J. M. Hap, F. Klima, J. F. Sebek, 
S. F. Ciesielski, J. I. Nowak, K. 

Sonnenschein, J. Garski, H. Tru- 

szczyński, P. J. Wiśniewski, M. 

Kluczyński, K. Kłos, S. S. Tyra- 
kowski, P. Zblewski, F. Witkow- 

ski, F. Wichlaczyński, S. L. Gro- 

bliński, F. Sadowski, F. Grzego- 
rek, J. Smorowski, S. Szmergal- 
ski, L. Leśnicki i K. Motykowski. 

) NOTATKI 
REPORTERA 
Młoda mężatka, Maryanna 

Wydrowska, lat 18, 1815 Iowa 

ul., otruła się wczoraj z rozpa·: 
czy. Do czynu tego popchnęły ją 
gadatliwe sąsiadki. Denatka wy- 
szła zamąż około miesiąc temu 

i żyła z mężem w przykładnej 
zgodzie. 

» » 

'Alojzy Rutkowski, liczący lat 

12, 1544 Ashland ave., uwiesił 

sie u tramwaju wczoraj o godzi- 
nie 11:3 przed południem i sko- 

czył tak niezręcznie, że padł na 

bruk odnosząc przytem lekkie po- 
ranienia na obu rękach i nogach. 
Chłopak obecnie znajduje się w 

domu pod opieką lekarza. 
O » » 

Na Wojciechowie, iprzy ulicach 

18-tej i Paulina, trzech łobuzów 

przytrzymało cmegdajszej nocj 

Stanisława Wrzeszcza, 1616 W 

i8^ty pl., zabierając mu przemoq 
*5. ... ..— SU,, 

- 

NOTATKI 

Naczelny klerk komisyi elek- 

cyjnej, Dennis J. Egan, podał dzi- 

siaj do wiadomości publicznej, że 

miejsce komisarza Antoniego 
I Czarneckiego obejmie jutro byz- 
! nesista żydowski Bernard Hor- 

! wich, 1240 Independence boul., 
! prezes małego prywatnego ban- 
ku „Blue Island Savings" i han- 

dlarz butelek» Jest on-republika- 
ninem i przyjacielem kongresma- 
na Adolfa Sabath'a. 

O co 

W przyszłą sobotę, dnia 13-go 
listopada, jako uroczystość pa- 

trona parafii św. Stanisława Ko- 

stki, odbędzie się Odpust. 'W dniu 

tym będą dwie .Sumy: o godzinie 
9-tej w kościele dolnym, a o go- 

dzinie 10-tej w kościele górnym, 
którą odprawi Najprzew. X. Ar- 

cybiskup Józef Weber. Popołud- 

j niu o godzinie 2:30 odprawione 
będą Xieszpory, a wieczorem o 

godzinie 7:30 będzie kompleta i 

procesva. 
rt 

Na stacyi policyjnej przy W. 
Xorth ave., odbył się w sobotę 
inkwest koronera w sprawie 
śmierci Bolesława Horomańskie- 

go, który przed dwoma tygodnia- 
mi utopił się w rzece przy Black- 
hawk ulicy. Zeznawał mały Max 

Kozierowicz; 1417 Noble ul., że 

idąc do szkoły spotkał jakiegoś 
chłopca, który mu powiedział, że 
widział jak Alojzy Wojnowiak 
popchnął Bolesława do rzeki. Na 

zapytania koronera, jak się nazy- 
wa ten chłopiec lub gdzie on 

mieszka, odpowiedział, że go nie 
zna i nie wie gdzie mieszka. Wi- 
docznem tutaj jest, iż Max „coś" 
słyszał lub czytał. Pani Horo- 

mańska po tem zeznaniu zaczęła 
płakać, narzekać i domagać się 
gruntowniejszego śledztwa. Na 

prośbę adwokata J. Gaughan i 

pani Horomańskiej, koroner od- 

łożył wyrok do przyszłej soboty, 
13"8'0 hm. Alojzego Wojnowiaka 
broni adw. G. Crane. Po inkweś- 

cie „jury", adwokaci, poseł do le- 
gislatury Józef Trandel i repor- 

ter „Dzień, Chic." poszli na miej- 
sce wypadku i jednogłośnie uzna- 
no, *że na tem miejscu powinien 
być postawiony wysoki płot. Po- 
seł Trandel oświadczył,' że skoro 

gubernator zwoła specyalną sesyę 
legislatury, to on przedłoży sto- 
sowny wniosek, ażeby miasto po- 
stawiło płot na tem miejscu. 
Państwo Horomańscy mogą 

wytoczyć proces o odszkodowa- 
nie przeciw miastu. 

o o o 

W minioną sobotę wieczorem 
u zbiegu ulic Belmont i Milwau- 

kee aves. wielki automobil, no- 

szący Nr. H. 2043, pędząc z nad- 

zwyczajną szybkością, w.padł na 
chodnik i wjechał w okna wysta- 
wowe jednego ze składów w bu- 

dynku Chas. Seegarsa. Obserwo- 
wał zajście całe Ed. Chapliy 2832 
'N. Harding ave. z apteki dr. Ża- 
ka w tym właśnie punkcie się 

znajdującej. Z tej też apteki dr. 

Zak zawiadomił o zajściu kogo 
należy, jadąicy zaś automobilem, 
nie czekając dalszych konsekwen 

cy, co prędzej odjechali — jakby 
chcąc uniknąć odpowiedzialności 
za wyrządzoną szkodę. Dwa okna 
i ich ramy w składzie wzmianko- 

wanym zostały zniszczone kom- 

pletnie i szkoda wynosi kilka- 

dziesiąt dolarów. Winowajcy za- 

pewne zostali już odnalezieni, 
wobec tego, iż numer ich automo- 

bilu jest znany. t 

'Kościół Błogosławionej Salo- 
mei w Kensington otrzymał ślicz- 

ną pamiątkę od X. Kazimierza 

Słomińskiego, proboszcza Anno— 

wa, a mianowicie drogocenny 
Krzyż iMissyjny, 11 stóp wysoki. 
Zarówno X. proboszcz Józef 

Pajkowski jak asystent X. Fran- 
ciszek Kuliński byli dawniej wi- 
karymi na Ann owi e. 

a a a 

Adw. Władysław A. Grześk, 
jako administrator majątku po 

śp. Franciszku Gadacz, wniósł 

skargę w wyższym sądzie okrę- 
gowym przeciw Tow. św. Jana 
Kantego w celu skolektowania 

$314 pośmiertnego należącego się 
spadkobiercom po śp. Franciszku 
Gadacz. 

8 S S 

Bazar na rzecz Ochronki św. 

Rocteiny odłożony został aż do 

stycznia, gdyż obecnie urządza 
się bal na ten cel, 2 więc Wójcie- 

chowianie i tak przyczynią się 
dla dobra sprawy. Bal odbędzie 
się 21-go listopada. 

D O '*ł 

W szpitalu powiatowym przy 
ulicach Harrison i Lincoln, w sa- 
li 'klinicznej na drukiem piętrze, 
•Chór parafiąlny z Wojciechowa 
urządza bezpłatny koncert dzi- 

siaj wieczorem dla polskich pa- 
cyentów. 

« » 

Na Młodziankowie, u zbiegu 
'N. Ashland ave. i W. Erie ul., 

tramwaj najechał wczoraj wie- 

czorem na nieznajomego człowie- 
ka, liczącego około 40 lat. Prze- 

wieziono go w stanie bezprzyto- 
mnym do szpitala powiatowego. 

a a a 

Po wczorajszej paradzie „mo- 
krych" dziewięcioletnia Włady- 
sława Kaczmarek, 1421 W. 17-ta 
ul., wsiadła przez omyłkę na train 
waj linii Indiana ave. i zajechała 
aż do 53-ciej ul. Tam znalazł ją 
policyant, który zaprowadził ją 
na stacyę rzezalnianą. Stroskany 
ojciec zgłosił się wieczorem po 

swą córeczkę i zabrał do domu. 
d 

Na Armitage ave. i . Robey ! 

ul. postrzelił ktoś wczorajszej 
nocy 17-toletniego Henryka 
Karp (?)f 1458 Emma ul. Odesła- 
no go do szpitala powiatowego, 
gdzie lekarze skonstatowali, że 

kula utkwiła w brzuchu. Mło- 

dzieniec nie chce wyjawić kto go 
postrzelił. Detektywi sądzą, że 

powodem strzelaniny była dziew- 

czyna. 
0 0 0 

iPożar zrządził minionej nocy 

około $500 szkody w kamienicy 
trzypiętrowej pnr. 1509 Milwau- 
kee ave. 

0 0 0 

Przy ulicach Randolph i Jeffer- 
son złodzieje kieszonkowi obra- 
bowali podczas wczorajszej para- 

dy młodego Jana Grodzieckiego, 
1723 W. North ave. Powiada, że 

zabrano mu $50. 
D « 

Na Młodziankowie, na krzy- 
żówce ulic W. Ohio i N. Wood, 

zderzył się wczoraj automobil z 

garażu „Claremont" pnr. 2300 W. 
Division ul. z motorcyklem Do- 
minika Szukalskiego, 1818 Augu- 
sta ul. Kolizya była tak silna, że 

Szukalski został zabity prawie 

natychmiastowo. Policya aresz- 

towała szofera L. Lompert'a 
1408 . Winchester ave., oskar- 

żając go o zabójstwo. 

Jedenastka Uniwersy- 
tecka pokonała Indyan 
punktami 35 do 0. 

Bondziński spisał się doskonale 

Familia Kowalskich licznie repre- 
zentowana, 

Zeszłej soboty, t. j. dnia 6go b. m., 

popołudniu na boisku zwanem „Stagg 

FieLd" przy 57mej ulicy na południo- 

wej stronie miasta Chicago jedenast- 
ka składająca się ze studentów Uni- 

wersytetu Chicagoskiego pokonała je 

denastkę p. n. „Haskell Indians" w 

grze w piłkę nożną punktami 35 do 0. 

Bondziński, Poflak pochodzący z 

dzielnicy „Town of Lake" wystąpił w 

konteście poraź pierwszy z jedenast- 

ka Uniwersytecką i spisał się dosko- 

nale. 

Jest on jedynym Polakiem w jede- 
nastce Uniwersyteckiej i wystąpił on 
w pozycyi zwanej „right guard". Po- 

słano go do gry w drugiej połowie 

kontestu i wytrwał do końca. Występ 

Bondzińskiego stał się za przyczyną 

kasyera banku „North-JWestern" p. 

A. J. Kowalskiego, Jr., który wypi- 

sawszy kartkę z prośbą do p. Stagg'a 

posłał naszego Antka, reportera 

DZIENNIKA CHIGAG OSKIEGO na 

boisko. 

Pan Stagg natychmiast po przeczy- 

taniu prośby p. Kowalskiego, wysłał 
Bondzińskiego do brania udziału w 

grze tej a znano go pod numerem 27. 

(Ruterzy Uniwersyteccy z przewodni- 
kiem swym na czele wydali dziewięć 

okrzyków — „rah!" — na cześć Bon- 

dzińskiego, którego „Bond" zwali na 

boisku. 

Ruterzy i pipyjaciele Polacy życzą 
mu stałej posady z jedenastką regu- 

larną, a przedewszystkiem brania 

działu w grze przyszło sobtniej w 
któ 

rej to studenci Uniwersytetu zmierzą, 

się z klubem „Illinois". 
Na kontesty studentów stale uczę- 

szczają członkowie familii Kowalskich 

do której i nasz Antek należy 
— „a 

jużci 
" Kontest z jedenastką z 

jedenastką, z Wisconsinu widziało 

dziewięciu Kowalskich a kontest 
so- 

botni miał ich pięciu. Nie dziw 
że 

Stagg Bondzińskiego na pole „walki" 

wysłał, nie chcąc tej „wielgiej" fa- 

milii Kowalskich „włazić" w paradę. 

Górą. Bondzinski a Kowalscy z nim 

także a jakże.... 

O O O 

„Wiederrechts" 
Pokonali klub „Ideals" pun- 

ktami 5 do 4. 

(Napisał W. J. Kapelański.) 

Wczoraj popołudniu, na boisku przy 

Iowa i Western aves., klub „Wieder- 

rechts" z Jendrzejkiem na czele po- 

nał swych zaciętych rywali z klubu 

,vPinkey" Grejczyka, punktamf 5 do 

4. 

W podbijaniu odznaczyli się: 
Jen- 

drzejek, Szustakowski, Kaforski i 

Schiblie. Stelilars wymachał 14 prze- 

ciwników, zezwolił na 5 uderzeń a 

darował tylko 2 spacery. Maager 
zaś 

rzucacz klubu „Ideals" darował 13 
u- 

derzeń i wymachał 6. 

W dziewiątej kcriejce Stellers, nie 

wiem czy też dla parady czy też mi- 

mowoli darował graczom „Pinkey" 

•Grejczyka aż 4 punkta. 

Tyle o konteście popołudniowym. 

Resztę w rezultacie podług cyfr po- 

danych poniżej. 

„IDEAŁ BI LLIARDS": 

Egan, ss. 

Heckert, rf. 

Grządkowski, c. 

Cussack, lf. 

Carr, cf. 

Schutte, 3b. 

Grejczyk, lb. 

(MoDonough, b. 

Maager, p. 

Razem 

'.),·'4.'; 

R. . P. A. 

0 0 3 3 

0 3 3 0 

0 0 7 1 

10 0 0 

112 0 

0 0 0 1 

118 1 

12 15 

0 10 3 

4 8 24 14 

„WIEDERRECHT5". 
R. H. P. . 

W. Kurcli, 2b. O 1 1 1 

T. Kilroy, 2b. 
" 

O O 1 O 

J. Ryan, lf. 1 1 O O 

R. Schiblie, 3b. 
" 

' 

" * 

1 2 1 1 

G. Jendrzejek, rf. 13 3 1 

R. Kulp, ss. 0 0 0 2 

W. Szustakowski, lb. 12 2 0 

J. Kurch, cf. 0 13 0 

F. aforski, c. 1 2 16 1 

G. Stellars, p. 0 10 0 

Razem 5 13 27 6 

„Ideał Bllliards": 

00000000 4—4 

„Wiederrechts": 
23000000 x—5 

Omyłki: Egan, McDonough, J. 

Kurch, Kulp. Uderzenia na dwie me- 

ty: Schiblie, Kaforski. Wymachanych 

przez Stellersa 14; przez Maagera 6. 

Wolny stan na piłki: od Stellersa 4; 

od Maagera 3. Uderzony p'łką: przez 

Stellers'a Carr. Sędziowie gry: Broad 

i Dane. Widzów: 3,000. 

Gracze klubu „Holt Ave." po- 
konali przeciwników pun- 

ktami 4 do 3. 

Wczoraj zrana klub z Holt ave., 

pokonał swych rywali, klub „Dickson 

Stars" punktami 4 do 3. Miejsca gry 

nie podają., ale za to macie dowód w 

cyfrach, które podajemy poniżej. 

„DICKSON STARS": 

R. . . . . 

„HOLT AVES." 

P. Palicki, lb. 

P. Kopicki, p. 

A. Reściński, c. 

P. Skerka, ss. . 

J. Ossowski, 2b. 

L. WVlters, 3b. 

M. Reściński, cf. 

L. Mix "f. 

F. Zilla, rf. 

R. H. P. A. E. 

0 1 10 2 0 

0 2 3 4 0 

2 2 6 1 0 

113 6 0 

0 2 2 2 0 

0 2 5 5 0 

0 2 0 0 0 

1 2 0 0 0 

0 1 2 0 0' 

Razem 4 16 01 20 0 

iMax, c. 

Bddy, p. 

Leo, 2b. 

Adam, lb, 

(Paul, es. 

0 15 2 0 

1113 0 

1 2 3 2 0 

0 0 10 0 0 

1115 0 

i ,·.· 
* 

h ™· J 0 -V *. 

Ben, 1. 

Walter, cf. 

Walter, rf. 

0 12 0 0 

0 0 0 U 0 

0 U 2 0 O 

Razem 3 7 20 18 0 

„Holt Aves."; 
00101020 0—4 

„Dickson Stars": 

110 0 0 10 0 0—3 

O O 

W przyszłą, niedzidę, t. j. pnia 14 

b. m. klub p. n. „Holt Ave.", staje do 

gry w piłkę metowq, z klubem „Holt 
Stars". Początek gry o godzinie lOteJ 
zrana. 

Na boisku przy 79tej ul. i Wood- 

lawn ave., klub p. u. „Dellwoods" po 
konał graczy klubu ..Roseland Eclip- 
se" punktami 5 do . Atrakcyą gry 

tej było sprawne rzucanie Kernigha- 

na, który wymachal 15tu przeciwni- 
ków a za którego przyczyną. Rose- 

landczycy nie zdobyli ani jednego 

punktu. 
Rezultat owej gry w cyfrach poda- 

jemy poniżej: 

O * O 

„DELL WOODS" : 
R A 

Sheehan, 3b. 0 110 

Wright, ss. 0 110 

Bermele, lf. 2 3 4 0 

Wolf, lb. 10 6 0 

9h«rrit, rf. 10 0 0 

Whitehead, c. 1 2 14 2 

Sugee, cf. 0 110 

Bngle, 2b. . 0 10 0 

Kernagan, p. 0 10 1 

Razem 5 10 27 3 

,,R. ECLIPSE": 
R H A 

G-rimee, lf. 0 0 0 0 

Bradshaw, cf. 0 12 0 

Schick, 2b. 0 113 

Ganzer, c. 0 0 4 0 

Pamven>, lb. 0 19 1 

Sullivan, 3b. 0 13 1 

Maullln, ss. 0 0 3 2 

Tornquist, rf. 0 1 1 0 

Cries, p. 0 0 0 4 

Jaedtke, lf. 0 110 

Razem 
* 0· 6 24 13 

„Dell woods" : 
1 0 0 0 0 1 0 4 x — 5 

„Roeelnnd": 
000000000 — 0 

Wymacbanych: przez Kernaghan» 

15; przez Crissa 3. 

i 

] 

Coś innego i nowego w tygodniu kończącym się w sobotę, dnia 13go listopada, r. b. 1 
Demonstracyjny tydzień fabrykantów jest największem zdarzeniem, jaki kiedykolwiek urządziliśmy. 

Po tygo- 

dniach starannego przygotowania, urządziliśmy razem z wtelu wybitnymi fabrykantami wystawę fabryczną 
i 

demonstracyę w składzie i w naszych oknach wystawowych. Niechaj wszyscy przyjdą, ponieważ demonstra- 

cye te będą interesujące i pouczające i warte, aby przyjść i je zobaczyć. 
Prócz tych, co tu wymieniamy, będzie 

~'mm ·· —imtm mfVoi Ifinim 

R.bitaie Ru dywtrtw 
Diiacifce „uk V«tt" dmoaitracr· 
HtlUwult iaicy«łów elektryką 
H obie aie ftrłocków 
Demoaurtcye i „Ktbo" (orMt·· 
Rebienie izelek 
,,Tkor electric wuher 
Robienie mJitiw potaikowyek 
Robienie sukni w pu 
Robienie portyerów 
Wiaizuie orumentów w grzebiesie 

Robieni* rękawiczek 
Robienie rxaiftego iikla 
Robieni* neiląfów 
Robienie aieeowlfijreh bneików 
„Slide Scarf" demoiutracye 
Robienie inkien 
Robienie perfnmów 
Szlifowanie aoczewek do okilarów 
Deaoaatracya * towarami x wlotów 
Grawirewanie pierścieni 
Modniaritwo 

Otwarte 
We wtorek i 

sobotę 
wieczorami 
do 9:15 

W inne wiecz. zamienią 
te o 6-tej wieczorem. 

Koncert 
We wtorek po- 
południu 2 do 5 
w czwart. wie- 
czór od 7 do 9. 

Główne piętro 
Balkon 

Lekcye darmo w wiązaniu, hekiowa- 
niu i haftowaniu przez cały tydzień 
Doświadczeni instruktorzy będą tu u. 

dzielić lekcji. Przyjdźcie i zabawcie tu 

tak długo jak wam eiq podoba. 3-cie piątr. 

Nie zapominajcie 
pytać się o nae/.e war- 
tościowe b a d 1 o we 
znaczki. hełna ksiq- 
ierzlca zawsze watta 

2.50 gotówki) albo 3.00 
towarach. 

Pucowanie trze- 

wików darmo 
Bpec. demonet. z Pe- 

ter'e owy m ezuvrake., 
departament yroeeryj- 
ny, 5 piętro 

To całe ogłoszenie na wtorek, środę i czwartek 
^ 

Odzież spodnia 
Męska odiici h po- 

ru no w u II a, kolor kre- 
mowy. prążkowata, 
50o wartość. 39c 
Damskie U ł o 

garnitury. BodyGuard 
Brand, bielone.wysoki 
kołnierz, długie rgka- 
wy. długie do kostok, 
wartość $1, ...75c 
Dziewczęca spod- 

nia bielizna, bielona 
bawełnicowa. koszule 
i majtki, wszystkie 
wielkości od 2 do 12, 
prążkowata, średniej 
wagi, runowaoa, extra 
dobry gatunek, 21c 
Męskie prątkowa- 

te Union garnitury, 
Springtex marki ecru 
i białe, specy- <£ | 
alnie, po v· 

Dywany i 

Kołdry 
9* I 2 biMiewkowe 

Velvet dywany. dobry 
wybóroriental,małych 
albo allover deseni, 
$20 wartość, za aotów- 
kQ iilho na | C A 
spłaty, po.. I *7.-/ 
Wełniane kołdry 

na łóżka, w rńżnn 
plaids, wielkości 680 
około 44 ft. wagi, reg. 
15 wartość, 1 CC 
para 

Komfortery na łó* 
ka, powłoka z dob. sa- 
tyny, 9 cal. borta, wy#, 
mięk. wata. 'J "2*7 
warte3.50. po&*d J 
lianneele dywany, 

8.3x10.6 wielkoéci, re- 

gularnie 10.00 wart"<ci 
epccyalnie 7.95 

Wiązane czapki 
Dla kobiet z dobrej wełny, 

UKarnirowane wstużką i staple 
odcienie. 50c i 75o 
wartości 

DaniKkie jlng»mow· cover 
ail fartuchy semi elastic pasek 
rick rack tfamirunek, 69c war- 

Fartuchy 
e rinr*moT 
y semi elas 

liarnirunek, 
tość, specjalnie 

, 39c 

Spódnice 
Flaneletowe apodnlce dla 

kobiet, szeroka haftowa- PQ- 
na falbana, po... - £5VL< 

Sleepers 
FlaneTetowe Rleeper* dla 

dzieci, wielkości na 2 do lat, runo 
wane, drop siedzenie, u- . 
(amirowone, epcc. po ....OUL 

naneia 

Płótno 
Bielona shaker fiu ) 

nela, barzo grubo ru- 
nem podbita. 10c ga- 
tunek, specjalni» jard j 

?,lt0. Ó 4C ! 
Bielo ny adiima- 

•zek na obruey M cale 
azerokl, wybór piękti, 
dreeni, 49c gutuoek, ' 

epecyal. jard 

Nowa out Ing lia· j 
nela, jame albo ciem. 
ne kolory. 10c jriłtu· ! 
nck. specyalnie na ju- 
tro. jard 
po / 

Obrabiane płócien- 
ne obrusy. 2H jarda ; 

dłucie. 1.89 wartość, 
specyalnie na jutro. 

£'ub· 1.29 ; 

KKUW1CZK1 
MnUle luml) wool 

gauutlet rękawiczki do 
bra poiie^ewka, cordu- 
rojr mankiet,., 1,6() f J-i 
wartoéci' 
para VOC 

Chłopięce cnnut- 
!e' rękawiczki, jeraer 
m»tery:i, ekńrzitue pal- 
c··, dobre 3 c wartoéci, 

K".„ 33c 
Chłopięce ilobre 

wiqx>ine wełniane 

gulf rękawiczki. /.are. 
wielkości S (lu 18 lat. 
warte 26c. | 
« IVC 
Męskie aemidresa 

ekór«uwe rękawiczki, 
pode/ewka runiata, — 

wezyalkie wielkości — 
czarne i cegiae. 

M ukfł Cereeota M 
beczkowy worek, epe- 
cyalnie na tą f C*7 
eprzedai l»iJj Wystawa czystej żywności 

Crantai Domino 
miflony cukier, 6 fun- 

towa paczka, 
tylko za 29c 

Jcsłto największa i najlepsza wystawa czystych 
towarów spożywczych, jaką kiedykolwiek mieliśmy. 

Chcemy aby każdy zwiedził nasz departament groseryi podczas tej wystawy. Przy licznych budkach 

eksperci demonstrują różne towary 
i chętnie wytłómaczą gatunki towarów i jak je przyrządzać Oka™ 

darmo wszystkim. Postarajcie się aby tu być. Przyprowadźcie swych krewnych i przyjaciół. Będzie to 

wielki tydzień, który was przekona, że sprzedajemy czyste artykuły spożywcze 
po najniższych cenach 2 pięt 

Nowe kalif, włoskie 

orzi-cby, z miękką ~ « 

skorupą, funt Z 1 C 
Wyborne Sultaua ro- 

dzynki bez pestek, | 
niebielone, funt.... 1 
Pożeczki wyb. \ Ąn 

czyszczone, funt.... f ̂ rC, 
Certice Bros. Blue La- 

bel czyste owocowe ^ -j 
konserwy, ft. słoik.. 

Heinz nowe jabłkowe 
powidła, — wielki -% >» 

słoik 35 C 
Wyborny nowy łebko- 

wy ryż, doskonały gat.s q 
3 funty 22c, funt 
Aant JeminiHR mąkn TC.-» 

Da placki, 8 paczki za ^Ol< 
(rusxek, I.akeslde marki, 

— 

w*bomy wczesny lub .«sweet 

Wrinkled, tuzin 1.38. \*Jr 
puszka I 

Pomidory, Renroh marki, 
— 

extra Ratunek, nr. 3 Alkr 

Wielkie Pudło Groseryi i 

Darmo «I tyiko 

Pnrfło zawierajęce około 30 okazowpch paczek 
(niektóre 

ref. fie I 10c paczki włączone) ogłaszanych czystych artyku- 
łów spożywczych I towarów domowych, damy zupełnie dar- 

mo każdemu kost u merowi, z zamówieniem groseryi za l.SO 

lub więcej, nie włączając mąki. Okazy te będą przysłane z 
waitem zamówieniem groseryl. Chcemy al>y kaZtly ntrzymat 

Jedno z tych pudeł. Warte sn najmniej i.00. Wierzymy 
Iż to 

Jest najlepszy i największy wybór okazów kiedykolwiek ze- 
brane w Jaklmbądź składzie. 

mrK's American ra- 

niły mydło 7. zamó. -j , 
[roeeryi, 10 kawał. *jOC 
Kawa, liogota plan- 

atiou blend, extra >j 
rat., 3 ft. l.OO, ft ..*5^C 
.Manhattan marki czy 

ty miód, kwartowy "%/- 
iioik zyc 
Wbite bear marki — 

joziomki i maliny, 
(2 uncyi słoik 
Herbata wyborna nte 

colorowaoa, Luxury marki, 
50c wart. 

48c unt 

Hakera słodka «-/okolą.lu, 
funtowy kawałek ej - 
, ylko OC 
.Spécial blend kawa 'l;,, 

losUonału 4't (Ł. SI, « 
I.ogCahin nyrop kw, 'l 1-, 

IOr; pajnt «OL 
Kukurydza l-ogan marki wy 

jorua Bioillcu, ttu. piie/.ek Q U 
1.05 jedna VL W 

Ij 
rumc. uu, v- u ... „ 

Oszczd. pien. na mięsie tutaj 
Wyborna chnda 

— 

kttrDonada, epeoyalnie 
» tą sprzedaż. | O 
funt za 1 OL· 
Su-ieżA jRtnlyt-łna 

na poiriiwkłj, specyal- 
nie ua jutro, i r> 
funt za 11 

Kruchy rouml — 

Rteafc, funt tyl- | *7n 
koza l/L 
Świeże cielęce kot· 

letj, epecyal· | 
nie funt IU 4L 
Świeże wieprzowe 

ogonki lub kolanu». — 
epecyalnie 10r* 
funt ta 1V/L 

14eic 
Chodu solona_»lo- 

nioa. epecy* 
ulnie funt... 
Corn beef od żeber 

lub navel, erednio za. 

prawiaue, f 
funt sa I 
Chuda ałonlna na 

Śniadanie, 3 do 5 fun- 
towe kawałki. r· 
funt AifL 

t hude cukrem za- 

prawiane Kalifornij- 
skie szynki. I "VV — 
funt 
Świeży chuck na 

:"4:.°.d,o%c 

8 calowa casserole 

niklowana» brun atna 
miseczka wewnątrz, /q _ 
komplet O C- 

Basemenł 

Czyste wino i likiery \ 
Old Underonf iy- 

tniówka, pełna kwar- 

town butelka 89c 
Virginia Dare wi- 

no. 3 but. za "2/-· 
butelUa...O VL· 

Ger «tyle klmmel, 
•2,'i Kaiona l.IO — 

."..59c kwurtowa bu 
teika za. 

lialtimor· lub ni» 
noRram wód na. kwur- 
towa butelka 59c 

inyperi praw- M 
Ueocva ja ·»· 

» Kuyp«TH 
dziw* 
cówka 'a ·al. f | A 
butelka 1. IU 

Clarku czy «ta Malt i 
Ui 

ku 7 i 
wódUu. butel- SJ 

ri col hrmiila 
| bulctua 69c za 

M111%;rh export pl 

S,'.s'.but*:!k1.0 , 
Old Taylor h Ik»ii- ti 

dzie. kwiin. i)r- U 
butelka VDL 


