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Z RADY MIEJSKIEJ. 

^ Wrogowie burmistrz znów 

zwyciężyli. 
(Kandydaci na członków rady 

szkolnej, proponowani tydzień 
temu przez burmistrza Thomp- 
sona, znów nie zostali wczoraj 
zatwierdzeni. Wrogowie burmi- 
strza przeprowadzili wniosek, a- 

żeby sprawę załatwić na nad- 

zwyczajnem posiedzeniu rady 

miejskiej, które się odbędzie w 

rastpnv piątek. Aid. Budk o- 

świadczył, że zwłoka jest konie- 

czna, ażeby dać czas sfrbkomite- 

towi szkolnemu zbadać pewne 

informacye dość sprzeczne, ze- 

brał o kandydatach na radnych 
szkolnych. Dotyczy to specyalnie 
jednego kandydata, którego od- 

powiedzi piśmienne na pytania 
mu zadane przez subkomitet, nie 

7 gad za ją się z informacyami, ze- 
branem i w inny sposób. 

Aid. iKennedy przedłożył pyta- 
nia i odpowiedzi piśmienne kandy 
datów. Uchwalono je wydruko- 
wać. 

Znaczenie tej akcyi. 
Odłożenie zatwierdzenia kan- 

dydatów do piątkowego posiedze- 
nia będzie miało następują-ce sku- 
tki: 

We środę odbędzie się posie- 
dzenie rady szkolnej, na którem 

mają być wybrani dwaj najwyżsi 
urzędnicy szkolni : superinten— 
dent szkół publicznych na miej- 
sce ustępującej pani Young i 

przewodniczący rady szkolnej. 
Proponowani kandydaci na ra- 

dnych szkolnych, E. J. 'Piggott, 
C. French i C, R. Young, nie bę- 
dą więc w tem posiedzeniu udzia- 
łu brali, a obradować będą nato- 
miast dotychczasowi członkowie, 
tj. dr. S. R. Pietrowicz, T. T. Son- 

steby i R. J. Roulston. Ci ostatni 
więc będą urzędowali jeszcze 
dwa tygodnie. 

Przy obecnym składzie rady 
szkolnej najlepsze szanse wyboru 
sirperintendentem ma obecny 
pierwszy asystent superiatenden- 
ta, J. D. Shoop. A najlepsze szan- 
se wyboru przewodniczącym rady 
szikohiej ma J. M, Loeb, zawzięty 
wróg Federacyi Nauczycielek. 
Na miejsce Shoopa nie ma kan- 

dydata. Shoop pobiera pensyi 
$7,500 rocznie. Są radni, którzy są 
ra tem, aże<by ten urząd znieść z 

tą zbyt wygórowaną pensyą, gdyż 
obowiązki, jakie ztem urzędem i-_ 

dą, mogłyby być wykonywane 
przez zwykłego klerka z pensyą 
$1.800 rocznie. Jeżeli superinten- 
dent jest kompetentny—a gdyby 
nim nie był, toby go rada szkolna 

natychmiast usunęła,—obowiązki 
pierwszego asystenta superinten- 
denta są bardzo małostkowe. 

Sprawa Nye'a odłożona 
do piątku. 

Do posiedzenia piątkowego tak- 
że została odłożona sprawa in- 

spektora kotłów G. E. Nye, któ- 

rego wydalenie i procesowanie 
przez prokuratora stanowego za 

nieprawne angażowanie większej 
liczby funkcyonaryuszy niż mu 

było dozwolone, żądane było tak 

przez komitet finansowy jak i 

sądowniczy rady miejskiej. Wro- 

gowie burmistrza żądali natych- 
miastowej akcyi. 

Sprawa specyalnej komisy i 
kolei podziemnych. 

Omawiana też była sprawa u- 

tworzenia specyalnej komtsyi ko- 
lei podziemnych, składającej się z 
trzech inżynierów, którzy w 

swym raporcie mieliby objąć całą 
kwestyę transportacyi w Chicago. 
Po licznych wnioskach i popraw- 

kach sprawę te odłożono. 

Sprawa elektryfikacyi. 
Rada miejska jednogłośnie 

wczoraj zignorowała raport w 

sprawie elektryfikacyi kolei żela- 

znych i zmniejszenia dymu w 

Chicago, który pod egidą „Chica- 

go Association of Commerce" zo- 

stał przygotowany kosztem 

$500,000. Zignorowanie to nastą- 
piło.g dy na wniosek ald. an ce'a 

który raport ten zaatakował, po- 
lecono komitetowi dworców przy 

gotować ordynanse, nakazujące 
kolejom elektryfikacyę. 

Raport Stowarzyszenia, który 
został przedłożony przez ald. 

Hea»ley w imieniu burm. Thomp- 
sona, zosta! bez komentarzy o- 

desłany do komitetu dworców. 

Raport ten jest przeciwny elek- 
tryffkacyi, uważając ją za rzecz 

zbyt kosztowną. Ak. Nance w 

dłuższej przemowie nazwał ra- 

port zawodem. Nikt nie przema- 
wiał przeciw niemu. Wniosek ald. 
Nancje'a przyjęto bez imiennego 
głosowania. 
— Burm. Thompson wczoraj 

zamianował dr, M. Myerowitz'a, 
3136 Douglas bouJ. członkiem ko- 

misya planu chicagoskiego. 
NOWE ŚLEDZTWO GRAFTU 

ROBOTNICZEGO. 
Prokurator stanowy Hoyne 

wczoraj wytoczył nowe śledztwo 
w sprawie korupcyi i wandaliz- 

mu, uprawianego w kołach robot- 
niczych. Grudniowa ława sę- 
dziów wiełkoprzysięgłych, przed 
którą 'śledztwo będzie prowadzo- 
ne, złożyła już przysięgę przed 
prezesem sędziów kryminalnych 
Burkę. Dawid R. Forgan, prezes 
banku National CtyB iank zo- 

stał wVbraaiy przełożonym ławy. 
Nowe oskarżenia będą oparte 

na czekach starych, które zostały 
wypłacone szantażystom przez 

ich ofiary. Wielka liczba tych cze 
ków została zebrana przez asy- 
stenta prokuratora Case'a. Zezna- 
nia złożą także osoby, których 
nazwiska są podpisane na odwro- 

tnej stronie czeków. 
— Jeszcze sześciu oskarżonych 

z 54, którzy zostali w zeszłym 
tygodniu postaayieni w stan o- 

skarżenia pod zarzutem szantażu 
! niszczenia wfasnosci, nie oaaało 

się w recc władz. Są to następu- 
jący: Axel Alex, agent byzneso- 
wy u-nii „lackarzy", C. Fussy, 
rzekomy zabijaka. T. Flanigan, 
rzekomy zabijaka, Jack Miller, 
członek unii elektryków nr. 134, 

Fred «M'Quade, „bartender" we 

wyszynku J. B. Johnsona, pnr. 

333 AV. Madison ul., i J. Ryan, fa- 
brykant zapasów elektrycznych. 
Kilku z nich prawdopodobnie 11- 

ciekło z miasta. 

RABUSIE I WŁAMYWACZE 

ZNÓW GRASUJĄ. 
Sezon dla rabusiów, włamywa- 

czy, rozbijaczy kas. rzezimiesz- 
ków i zwykłych złodziei już jest 

1 w pełni. W ostatnich 24 godzi- 
i nach 16, o ile wiadomo, rabusiów 

rozmaitego kalibru ograbiło 13 

ofiar. Wartość przedmiotów skra- 

dzionych wynosi $1.994. Folicya 
nie aresztowała ani jednego spra- 
wcy. 

Czterech młodych bandytów 
automobilowych, podczas gdy 
piąty strzegł automobilu, obrabo- 
wało skład „delikatessen"' pani R. 
L. Belmont, pnr. 5463 W. Madi- 
son ul., zabierając jej $28. 
(Włamywacze włamali się do 

rezydencyi C. A. Plamonda, pnr. 
174 E. Pearson ul. Ojciec i matka 

Plamondona zginęli na Lusita- 

r.ii. Rabusie spodziewali się gru- 
bo Obłowić. Jui do dwóch wor- 
ków nagromadzili srebra i przed- 
miotów szklanych na $3,000. 

Spłoszyła ich służąca. Zdołali za- 
brać ze sobą kosztowności tylko 
za $300. 

• Tvrl tpirm w łam vwar? vc\- 

stał schwytany na gorącym u- 

czynku w Oak Park. Przypłacił 
swą nieostrożność życiem, gdyż 
zastrzelono go, gdy uciekał. Mi- 
mo to rabunki, u'dałe i nieudałe, 
nie ustają. niedziele wieczo- 

rem ragusia wynieśli z mieszka- 

nia dr. J. F. McDonalda, pnr. 8ir 
Fair Oaks ave. przedmiotów ko- 

sztowny cli wartości $500. Tej no- 

cy usiłowano ukraść trzy auto- 

mobile blisko rezvdencyi dr. Mc 

Donalda. Z mieszkania : I. Tho- 

masa, pnr. 831 Elmwood ave., ra- 
busie zabrali ij^oo. 

Pani E. Danziger, wróciwszy 
do swego mieszkania pur. 4612 X. 
Racine ave., znalazła w niem ra- 

busia, który się dosta-ł do wnę- 

trza przez okno nad drzwiami. 

Był to niepoważny zeschnięty 
człowieczy na. Rabusiów takich 

nabywają ,.monkey man." 

BURMISTRZ ZAMYKA 

OŚM WYSZYNKÓW. 

Burmistrz Thompson wczoraj 
unieważnił ośm licencyi wyszyn- 
ków za to, iż właściciele według 
raportów policyjnych sprzedawa- 
li trunki w niedziele. Są to pier- 
wsze zniesienia licencyi szynkar- 
skich od czasu, jak burmistrz po- 
stanowił w życie wprowadzić pra- 
wo niedzielne w Chicago. Ty- 
dzień ternu burmistrz oświad- 

czył, że nie będzie olta^ywał wię- 

<cj litoici dla przekraczających 

szynkarzy. W czoraj więc na po- 
lecenie szefa policyi następujący 
szyn'karze stracili licencye: 

William A. Keefer i Benjamin 
Hoffman, 929 So. State ul. 

Edward J. Shaughnessy i Tho- 
mas Mułligan, 38 So. Peoria ul. 
' 

J. Arikiii i Harris Cohen, 811 

Maxwell ul. 

J. O'Boyle, 901 Orléans ul. 

/.Matthew M<urtangh, 518 West 
43-cia ul. 

J. J. Quinn, 500 So. Kedzie ave. 
A. ZaHński, 3232 Drakę ave. > 
Richard Dieck, 13400 Brandon 

avenue. 

— Adw. W. G. Anderson wczo- 

raj wniósł podanie do są/du okrę- 
gowego o zakaz sądowy przeciw 
prawu niedzielnemu. Jest to już 
czwarte usiłowanie. 

NOTATKI MIEJSKIE. 
— J. J. Halpin, były kapitan 

i szef biura detektywów, oskarżo- 
ny o sprzedawanie protekcyi po- 
licyjnej wróżbiarzom i oszustom, 

wczoraj popołudniu został powo- 
łany na świadka we własnej o- 

bronie. Onegdaj zaprzeczył wszy- 
stkim zarzutom, mu stawianym, ' 
a popartym zeznaniami herszta 

trustu wTÓżibiarzy, Barney Bert- 

sche'a. 
— Nowa sensacya: ald. Buck 

wdrożył akcyę. która ma na celu 

wstrzymanie wypłacania pensyi 
72 funkcyonaryuszom w biurze 

doradzcy miejskiego, włączając 
syndyka miejskiego C. R. Fran- 
cisa i prokuratora miejskiego Ił. 

B. Millera.· Na wniosek ald. Bu- 

cka, komitet sądowniczy zasięg- 
nie opinii doradzcy i przedłoży 
prawo stanowe skarbnikowi 

miejskiemu. Prawo to wymaga, 

ażeby rzeczeni funkeyonaryusze 
byli zatwierdzeni przez rade miej- 
ską. Tymczasem nie byli zatwier- 
dzeni. Rada miejska wniosek w 

tej samej sprawie odesłała do ko- 
mitetu finansowego. Nowa ta 

chryja jest echem walki ,,'su- 

tchych" z „mokrymi.'' Jest ona 
następstwem śledztwa w sprawie 
zarzutów, iż Francis sporządził 
dla administracji czarną listy" 
'iuukcyonaryuszów miejskich, bio 

rących udział w paradzie „mo- 

krych.'' 
— Ława przysięgłych w sądzie 

kryminalnym wczoraj uznała 

winną zabójstwa akuszerkę Mał- 

gorzatę Wideman, 1229 Altgeld 
ul. .Miała ona spowodować śmierć 
kryminalną operacją niejakiej 
Zofii Wager, pnr. 1253 Webster 

ave.Skazana będzie na rok do do- 
ży wot ni ego \ ięzien i a. 
— Samuel Gompers, który obe- 

cnie bawi w Chicago, wczoraj bez 
zastrzeżeń nazwał organizacye 
„Labor's National Peace Coun- 

cil" nieneutralną. Na pozór była 
zorganizowana dla agitacyi po- 
kojowej, lecz w rstocie rzeczy na 
to, aby gwałcić neutralność Sta- 
nów Zjednoczonych. Urzędnicy, 
działalność oraz źródła fundu- 

szów, rzekomo niemieckie, tej or- 

ganizacyi, są obecnie przedmio- 
tem śledztwa „grand jury" w 

Nowym Yorku. W skandal ten 

takż-e są wplatani kongresman 
Buchanan z Chicago i b. kongr. 
Fowler z Harrisburg, 111. 
— Chicagoski Instytut Tuber- 

ku liczny utrzymuje stacye tuber- 
kuliczne, gdzie każdy ubogi może 
bvć bezpłatnie egzaminowany na 

tutbcrkuilozę (gruźlicę) w nastę- 

pujących miejscach: 
221 West 'Chicago avenue, 

2950 Calumet avenue. 

942 Kast 75-ta ulica. 

734 'West 47-ma ulica. 

Róg Maxwell i filier ulic. 

1744 West Harrison ulica. 

Róg Blackhaw.k i iXort'h Ash- 

land avenue. 

2406 West 22-ga ulica 

Ażeby nakłonić jaik największą 
liczbę osób do poddania się eg- « 

zaminacyi, jutro burmistrz ( 

Thompson będzie proszony, aby 1 

się dał ze sietbie przykład i dał się 
egzaminować dr. Robertsonowi, 
miejskiemu komisarzowi zdrowia. , 

— Komisarz zdrowia dr. Ro- 

bertson wczoraj suspendował Er- . 

nesta Reutera, głównego inspek- 
tora biura żywności pod zarzu- 
tem, iż aprobuje niewłaściwe 

przyrządy pasteuryzacyjne. Ma 

istnieć porozumienie pomiędzy 
inspektorami a firmami mleczne- 
mi. Śledztwo W toku. 

—W największej tajemnicy, 
posługując się rozmaitymi pośre- 
dnikami i malowanemi figurami, 
(Niemcy zakupują w olbrzymich i- ( 

lościach w tym kraju miedź, ba- 

wełnę, wełnę, szmalec, pszenicę, 
maszynerye rolnicze i inne wyro- 

by i produkta, które tymczasowo 
gromadzą w portach atlantyckich 

magazynach lub nawet i na o- 

krętach, z wyjątkiem pszenicy, a- 

by natychmiast po zakończeniu 

wojny pchnąć te wszystkie za- 

mówienia do Niemiec dla odbudo- 

wania kraju. Pszenicę gromadzą 
po spichrzach w całym kraju. Na 
te rozmaite zakupna już wydano 
$ico,ooo.ooo. Cyfry te pochodzą z 

pierwszorzędnych źródeł. Po- 

twierdzają je dwaj bankierzy nie- 

mieccy w Chicago, którzy pośre- 
dniczą w płaceniu za te olbrzy- 
mie zamówienia. Jest prawdopo- 
d'obienstwo, że zarekwirowanie 

zboża w spichrzach kanadyjskich /j 
przez rząd kanadyjski zostało za. j 
rządzone na wiadomość o zakup- j 
nach niemieckich. \ 

i 
i 

BOLEŚCI W PLECACH. ! 
H 
i 

Czytajcie, co nam donosi pani J 
Maćkowa z Woodstock, Minn.: 1 

Dość często miewałam boleści w j 
plecach. Sprowadziłam wiec sobie j 
Severy Lekarstwo na Nerki i Wą- J 
;robę. Po jednotygodniowem za- J 
żywaniu tego lekarstwa, boleści ! 

sie znacznie zmniejszy, a po zu- 
' 

życiu całej , butelki ustąpiły zu- ! 

pełnie i więcej się nie wróciły. U- ! 

śywałam już dużo Sevcry Leków 
i zawsze jestem z nich kontenta." « 

— Zapalenie nerek lub pęcherza, « 

zatrzymanie moczu, opuchniecie « 

stóp, boleści w plecach lub kwa- « 

śność w żołądku usuwa szybko 
Sevcry lekarstwo na Nerki i Wą- ] 
trobę (Severa's Kidney and Li- ] 
ver Remedy). — W cenie 50c lub * 

£1.00 za butelkę do nabycia w ap- \ 
tekach lub wprost od nas. — Ma- ) 
*ic już z apteki Severy Polski ] 

Kalendarz na rok 1M6? Jeżeli nic 1 
można już dostać od aptekarza, ! 

piszcie o bezpłatne nadesłanie, a- ! 

dresując: W. F. Severa Co., Ce- 
Jar Rapids, Iowa. (Ogł.). 1 

CENY TARGOWEI 
W CHICAGO. 

ZB02A. 

Pszenica. zimowa$ .98 do $1.20$ ! 
Pszenica wiosenna 1 06 do 1.19! 

Kukurydza 35 do .72 ; 

Owies ·34 do .44f | 
BYDŁO. 

Woły $ 4.85 do $10.501 
Krowy 4.50 do 10.501 
Cielęta 8-50 do 10.00' 

Świnie 5.90 do .75 j 
Owce 5 00 do 7.50j 

NABIAŁ 

Jaja, extra, tuzin .30 

Jaja firsts. tuzin 28 

inne gatunki, tuzin .. 28* do ló 

Masło, extra funt 33 

Masło, extra first 33 

Masło first 26 do 3u 

Inne gatunki 25 do 19 

Ser szwajcarski, funt . 18 do 201 
>er amerykański 17 

Ser Limhurger 15£ 
DRÓB. 

Żywy : 
Kury, funt 12* 

Kurczęta 13 

Kaczki 15 

jęsi 12! 

Indyki, 15 
Mrożony : 

Kurv 14 
Kaczki 131 
Gęsi 11 

indyki 22 
WARZYWA. 

Buraki, lOOkos 1.00 
Marchew lOOkos. 1.25 

Fasola $3.70 do 4.00 
Fasola striez, pud 3.00 

Pomidory, G kos;.. 1.65 

Dgórki, 1 tuzin 1.25 

Sałata kosz 50 do 1.00 

Kapusta, 100 gło. 2.25 

Kartofle nowe busz. .. 65 do .75 

OWOCE. 

Cytryny, pudło ...$3.75 do $4.25 
Pomarańcze, pudło 5.00 do 5.75 

fabłka, beczka ... 2.00 do 4.00 

kruszki, busz 5.0 do 1.00 

SPĘD NA TARGOWICĘ,1 
BYDLĘCA W CHICAGO. 

Wieprzów, sztuk ........ 79,000 

3wiec i jagniąt, sztuk··-27,500j 
Bydła, eztuk 35,0001 

Va tart w Chicago wczo- 

raj dostawiona* 

1,922 skrzyń jaj, 
· 

5,895 wiader masła, 
17 wagonów i 

205 kojców drobiu, 
80 wagonów kartofli 

127,000 buszli pszenicy, 
374,000 buszli kukurydzy. 

" 

8PECYALNIE! 
* 

Ceny obcięte do połowy na po- 
trzebach plumbiareklcb, Wykorzy- 
stajcie to teraz. 

Leriotbal Phuabkf Supply Co. 
107 W. MiWn Str. nr. MuittiM Art. 

KURAKOLD 
wyleciy wał z zaziębienia 1 erypy 

w Je.lny m dniu 
>"» sprzedaż v» iródmMcln 

GALE & BLOCKI 
Eaat Monroe Ulica 

ECONOMICAL I)HU(i CO. 
122 North State Ulica 

OJCZYZNA WOŁA; "RATUNKU!' 

I' ! ^oibh ̂ Wims 
: 

' 

·. *"xrf 

Pod obu * Nalepki 
"Białearo Orła" 

W Każdym Domu 
Polskim Powinien 

Być Portret Mistrza 

Paderewskiego! 

Wszyscy Polacy 
Winni Używać Na- 

lepek Białego Orła 
Podobizna Portret* 

Miitru P«d*r«wikleco 

fT P. C. . . zbiera runausz im. navrcwsuvgu u* n«|wv>v 

starań o Niepodległość Polski. Dochód s portretów I na- 
^ lepek w eatoéol na Hn cel przeznaczony. Portret Mi- 

strza rozmiaru lOVjxM cali, artystycznie wykonany, 50c. Nale- 

pki Białego Orła w czterech kolorach, któremi Polacy maja do- 

kumentować swój patryotyzm, nalepiająjac je na wszystkie wy- 
syłane liety, 8§ sztuk u dolara. "^Wytnij to zamówienie i razem 

z pieniędzmi wyślij pod wskazanym adresem: 

ZAMÓWIENIE: 

STANISŁAW OSADA, s«kr. p. c. . r. 
1399 N. Ashland Avenue, Chicago, lit. 

Przy niniejazem załączam $ _ e na nale- 

pki Białego Orła, sprzedawane 4# ertuk za Mc; M za $1.··; 
4W 

za $5. W; a $ c. na portrety mistrza Paderewskiego 

sprzedawane po 5#c. Proszę je odesłać na adres: 

***************** *********************** J 
lOc miotły do zabawy po Sc * 

tw«ru> g» **- 

w», w> bór, z 

Dit. dębowego 
drzewa Jub dij. 
bo* · j q __ 
wykoń. 40C 

tfoUy 
lOc mlotjy ;r 

do zabawy ...OC 
Kre«»etkM 

83c wiel. dzi«*ciąc* 
kr/escUa c 

n* zlottwo dqbowe 
I o 

25c 
stoły 

C.'ic ekł* 
I a y 

' toi * 

Kapujcie oreaeenty n« 
choinki Ul gdyż Da- 
my wielki «sortant po 
niskich cenicb. 

HeUlo- 
plioiiee 

wezyetkt* n»j· 
nown/,e gutun- 
ki la«trum«*n· 
t6w inuxyc· · 
oyoli, ł>pecv«l- 
nle na tu wfH- 
ką spreedai tyl 
ko od 

LALKI 
które można myć 
zc stawami, metale· 
w» trłoMii. porua^a·. 
jące si<j oczy. CAr' 
7. włosuinl.poc/wL 

Klamerki 

Drewnia -) 
ne klamer 
ki do bieli- 
zny do zaba- 

wy, w l»e- 

czulce, 1 be- 
czułka ko?.. 

;T:...2c 

KWCIEI ZJEDZCIE PRZEKĄSKĘ 
W 

? 

Milwauklł Ayłhul at Pauuma Strict. 

20c PRZEKĄSKA 
Gotowana wołowina z sosem chrzanowym, duszone lub 

cale kartofle, chleb, masło, paj brzoskwiniowy i kawa. i 
, 

4 

DUBELTOWE ZrK ZNACZKI PRZE!) POLU . | 
4 

22c 

10c 

CHUSTECZKI. 
Damskie chusteczki haftowa 

no ua 1 koniuszku 

3 w pudełku, za .. 

CHUSTECZKI. 
Damskie białe obrabiane chu 

steczki, z atlasowy 
bortą, po .. uC 
JEDWABNA WSTAWKA. 
Ozdobna jedwabna wstążka, 

nowo i piękne desenie, 
15c wartość, jard .... 

DAMSKIE POŃCZOCHY. 
Damskie czarne runowane 

bez szwu pończochy, podwójne 
pięty i palce, 10c para, 
3 pary za . jZoC 

MĘSKIE SKARPETKI. 
Męskie czarne i ceglaste gru 

be bawełniane skarpetki, podw. 
pięty i palce. 15c « _ 

wartości, spec. para ... I ww 

DZIECIĘCE POŃCZOCHY. 
Dziecięce czarne grube ba- 

wełniane pończochy bez szwu, 
podw. pięty 1 palce. « _ 

wielk,/6 do 9^, para . . I UC 

DZIECIĘCE RĘKAWICE. 
Dziecięce czarne i kolorowe 

wełniane podwójne rękawice, a 
sortowane wielkości, f fi,*, 
1 óc wart., para I MC 

FILCOWE &LIPRY. 
Damskie filcowe ślipry, si- 

we, czerwone i brunatne, do- 

brze zrobione, filcowe 
podeszwy. 59r wartości «JVC 

DZIECIĘCE TRZEWIKI. 
Dziecięce trzewiki, lakiero- 

wane colt, brunatne i czarne 

skórkowe wierzchy, takżo su- 

kienne wierzchy, ręcznie wy- 

wracano. spring obcasy, wszy. 

wielkości do 8, AOr» 
$1-00 wartość OVC 
FLANELOWE KOSZULE. 
Męskie grube siwe flaticlo- 

we koszi ie. wlelk. 1 41 ie do 17, 
spec. 1.00 wartość, * 

POTXIKOWE SURDUTY. 
Męskie wełniane potnikowe 

surduty 2.00 wartości, 
spec. po 1.29 

.^\- i\un/>c ii··» 

£ Męskie naturalne wełniane 

j· koszulo, warte 73c, 
spccyalnie C 

Męskie grube, płasko runo- 

s wane, union garniturv, 

£ l.oo wartość za Ot/C 
l'MO\ GARNITURY, 

Damskie białe prążkowane 
l· union garnitury, niska szyja, 

J pięknie wykończono, AOf* 
1.00 wart., spee. za ... OVC 

ri SPODNIA ODZIEŻ· 
» Damskie naturalne wełniane 

£ koszule i majtki, warte 1.00 i 

l« 1.23, wasz wybór 6QC za 

F RROADCLOTH. 
J* American brodcloth ?.(J cali *zero.. na 

suknie w pa* i *urduty, włel, iQ. 
£ wybór kol,, jard 

f WELWETYNA NA SUK NIK. 

£ f fon welwetyn* ni auknle a Q-, 

mic»k. jedw. wykon., jard tOL 

l MATERYE NA SUKNIE. 
» Hesztkt wełni», nut. na suknie. 42 cal· 

h ezer.. najnow, odcieni* i kol., A Cif 
! wart. dt 1.00, jard 

l SHAKER PLANELA. 
J. Twilleii biała ebakerflanel wloch.^ \ 
j. na obydwu stronach. reszt. fabr. jd.UaC 

*· STANDARD GINGAM 
na fartuchy, trwały kol., duży wy b. ii 

kratkow. des*ni. pełne eztukl, jard 

PONGEE. 
Ubław. poniree. 32 enle szer.. na chłop, 

bluzki 1 dziee. sukienki, ubław. 

wykon., resztki fabr., 19 i?.. jard" '2C 

F ADAMASZEK NA OBRAZY. 
t* Ubław. adamaszek, lśniące wyk., duży 
y wybór kwiecistych deseni. reszt- 

ki fabryczni·, jard 

l ATŁASOWE KOŁDRY 
Na łóżka.. z pięk. pokryciem nu kom· 

f* pres, trwały gHt.. nowe Marsei- ̂  
f* laise desenie. 3 9H wart., u&rnit.£»0\J 
t CRASH TOWELING. 
I» Lniany creeh z kolorową lorią. bardzo 

5» absorbujący ratunek. 12'jc war. ^ 1, _ 

[» toW, Jard po / sC 

l JEDWAB IM) SZYCIA, 
j, Najepszej zna. marki, werystki·» kolo- 

j. ry, U) jarlów na szpule·, 5c w irtoić, ^ 
f. Szpulka za 

^ SAFETY SZPILKI. 
Niklów, be/p. szpilki, w«zv. wiel. 

I» 1 tuz. na kartce, 8c wart. 4 kartki /a OC 

t DYWANY. 
i, wiel. 7--. bezszew. tajstry Brussel 

L dywiiny, al lover. kwieciste 1 7 nr 

t 
medallion desenie, róż. des., po / . VJ 

» LINOLEUM. 
* 8 ! 4 szer. korkowe linoleum. 2 jd. szer. 
• jasne albo średnie kol., klocko· COr* 
' we desenie, 8."'>c war., k wad. j<t. OVL 

KSIĄŻKI DO NABOŻEŃSTWA. 4 
Polskie książki do uabo- < 

żeństwa, spec. na środę, i 
od ?1.75 niżej do .. loC 3 

LEMKE'S DROPS. } 
50c Lemkc's krop.» 

żołądkowe, po OC 
1 kostumerowi — zamówię i 

listowych i telef. nie wypeł. 
SHAVING STANDS. 

69c stands do gole- 
nia, specyalnie ZoQ 

FARTUCHY. 
Dziecięce fartuchy, z perka- 

16w, wielk. 2 do 8 j- 
lat, epec. po 

SUK . 

Dziecięce sukienki, białe al- 

bo kratkowate. wiel. 6 Jf~ 
do 14 lat, spec 4VC 
GARNITURY FUTERKOWE. ^ 
Dziecięce białe garnitury fu- 

terkowe, dobre upominki £ 
gwiazdkowe, warte | * 

4 98, epec. garn. po ... I 
DZIEWCZĘCE SURDUTY". 
Wszyst. duże wielk. 1 pod- 

szyte, zrobione z grub. Chinchil 
la i innych ciepłych materyl, 
wielk. dla dziewcząt do 14 lat, 
niebieskie albo siwe. Qq 
specyalnie po 

CHŁOPIĘCE UBRANIA. 
Chłopięce corduroy ubrania 4 

w Tommy Tucker stvlu, nieb., 
brunatne albo eeglaste, wielk. 4 

2 do 8 lat, warte | 
* 

$2.30, spec. po .... 
1 · + 

chłopięce ci:·ki. 1 
Chłopięce czapki. Hockey + 

albo Golf etyle, podszyte fu- i 

trem, wszyst. kol. i _ + 

wielkości. spec. po ... 

SPODNIE. * 

.Męskie spodnie, wszy. kol., X 
1 wielk. do 42 w pa- " 

* 

sie, spec. na środę . .. 
/ & 

DRĄŻKI DO FIRANEK. $ 
Mosiudzpm politurow. d»*aż <· 

ki do firanek, wyciągające się. j 
2 calowe okrągło końce, wyc'.jj- 

gajiłcc się do 54 cal. | 
* 

warto 20<\ spec. po ... 
I Vrw 

KORONKOWE FIRANKI. % 
Ac rt'w*ny zapu* Ar*bhn i hltl· ·1 — £ 

Nnttlnirlitm koronkowych flnnek. ł1 
· i 3 <| 

j*nlv <11 «··>. r >/·» lif» l*§e « . U «J 
1.60 \var*oś I, par za "OL 

OŚWIETLENIE GAZOWE. j 
Przewróć. oświetlanie /azowe. Kom· j 

plftne. dobry pilnik |. I ruantle"^ . 

• tnber. krysz nlbo ziel. od'\ $1 w. / . 

FLOOR FINISH. i 
Jeden zapfis uato. puszek, dob. zna· 

nvch cat. jak n. p. Tread Weil /' 
kost na podłosri. póki zapas. pusz. O\JV* 

CAST RANGE. 
25.00. atlas eset rnnga zrobione » grub·- 

go c.<M Aelara. gładkie, łatwe do czyszczę, 
nia niklowane ugar.. 18 calowy piekarnik 
ślazem podbite érodknw* kra-| o Q 
ty, * pułką is got. lub na eplatlO.Vt/ 

OSZCZĘDZCIE 10% 
1|\o/ mniej każda środę na ramach do 11/ /0 obrazów. 
ino/· mniej knżdą środę na zasłonach 
1U/o (j0 oiiicri i t. p. 

ino/ mniej każdą środę na elektrycz- 
11//0 nycb i gazowych światłach l 

|no/ mniej każdą środę na wszystkich Jvf/o standard narzędziach ciesiel- 

skich. 
10 0/ mniej każda środę na przyrz*· 
IU/0 (jach <j0 kąpieli. 

PROWIZYE .1 
~ . .. I i i «*«. «I 

IC6« rvi ejuiia 

Uarbonada chuda. 

za 
Najlepszy kraja- 

ny round steak. — 

kruchy i ioczysty, 

i8c za 

Słodko zaprawia 
y coru JA'r 

beef. fuut. i\/2C 
Automatic białe 

mvdło do prania, 
10 kawał· r· 

k6«r, za·.· l' / 
' Wieboldt's Dou- 
ble Dip parlorowe 

apalki. 
5 'l Sm- 

aczki zn. 
Extra duże uru- 

be śledzie sprzeda 
«une przy kanto- 

rze tylko *Jr 
zn **** 

Najlepsze Elirin 
(imietankowe ma- 

sło. -i -ic 
funt IUIU 

Plllebury Dajlep 
sze New Century 

Quakers świeże 
coro flakes. 
paczka... ... ww 

funt 

triijka 'i bc 
czkl po.... / <C 

nek dwieto palona 
kaw·. 32e 'J C/-. 
gat.. iunt-.^iOL. 
Najlepszv mielo- 

ny cukier, 10 fun- 

i': S5c 
Jaja wyborne i 

duże, tuzin 28c 
Star Naptba albo 

Oold Du«t proazek 
do prania dii | O 
2a paczka... 1 OL 
Najlepszy Wie- 

coneln limburger— J 
per. specjał. | Q 
nie funt lOC j; 
Htnover eatunek J 

nowa kwaśna La· * 

pusta. 3 j u- i _ * 

H/ki za.... j&ijC f 
Swift'a beef ex- 

tract. 2 une. 
• loiU za ...ZVC i 
Najlepsze Aro*- i 

rican w'lzone sar· 

dynki.łipu-^c 
' 

szek za 1 
U lue Hock jjatu. ? 

nek. wyb. czerwone 
łososie wre. | 
puszka za... 15L 
bnrleże ryby po 

najniższych cenach 7 

LIKIERY t 
«tntnivn llWO — I Kerituckv Heil» — 

ikrzftii* z 2 tn/.ida. 
mi butelek, jl p- 
Jut f i ze Uł/C 

O. K. U. łurbon 
8 lut eter»', w bon. 
dz'e. pełn* O 
kwarta aa..O*L< 

w6ak·. pttnc kuar· J 
towe butel. 4 * 

««f.z. I.UU * 
Holland l»in < 

»! h ni :iic 4 Euni. *i 

sir. ose ? 

iffiggfr Oszczędzajcie 
<5» Swoje Zęby 
Om są najłep. waszymi przyjaciółmi 

Metody bei buła 
Złote korony 22-t 7.80 

Porcelnnowe korony «.00 

Płyty irwnrtntowanę ft.oo 

Plomby tau tanio jak COo 

Wicritki robot* gwarantowana 
DAUMO! K»«amłna<ya DAKMO! 

Dentysta Wleboldt'· 

Okulary 2.45 $11,Su 
karat. G F. soczewki nawidok w 
dii i bliski, boczew. w lym roku zmian, dir. 

Oprawa j/war. 
na 15 lat. — 

Dopas o w ują 
je 

Dr. HIR8CH&CROWN 
Die«x Mcxtwki, 90c pars, <U wanfck rtm. 

* 
i.i. a a A>i AAJiAAliAiliitiAAIi .·* .. -ł .. a j. a a a 

j» TtTTTtTVTtttTtTTTTTTTtTt TTTTTTTtVTTTTtttttTtTTVTTT 
<N 

Stefan R. Garynski i Franciszek J. Mazurkiewicz 
A H wnlc a ri 1034 Milwaukee Ave., R6g Noble al. 
n.QWOiidCl piętro, Prtiji i, 11· 

Praktykujemy we wszystkich sądach I egzaminujemy abstrakty 

Td. MtarM S23C G*4*łay Www·: C«4rina^ «4 H ru· 4· Hj witcatim 

imUCIE OCUSZOU I „tZIEIIIUI 


