
Kurs kształcenia dla 
matek-polek. 

URZĄDZA GO MIEJSKI WY- 
DZIAŁ OŚWIATY. 

Kierowniczką kursu mianowa- 

na została panna Helena Bara- 

nowska. Matki Polki uczyc sic 

będą wedle woli gospodarstwa 
domowego, ekonomii gospodar- 
czej lub języka*angielskiego. Pier- 

wsza lekcya odbędzie się we wto- 

rek, 24go lipca, o godz. 1:30 Pl>~ 

południu w szkole W ells, 936 N. 

Ashland ave. 

Włoszki. Litwinki i inne kobie- 

|v — matki narodowości obcyc.' 
korzystają iuż z kursów kształ- 

cenia. jakie wprowadził w życk 
miejski wydział oświaty. Czyż 
Polki miałyby być w tyle i nie ko 

rzvstac. z tego dobrodziejstwa i 

rozszerzenia swej wiedzy w da- 

nych kierunkach, jeśli uzyskać tr 
mogą zupełnie bezpłatnie. lo- 

kalach szkół publicznych, korzy- 
stając ze wszystkich w tych szko- 
łach urządzeń i z produktów, 
przez radę szkolną na ten cc 

przeznaczanych ? Cóż to za kurs 

spyta niejedna. Otóż odpowie- 
my, że każda Matka-Polka, ko-· 

rzystając z niego, nauczy się nie- 

jednej oszczędności w gospodar- 
stwie domowem, nauczy się jakj 
,smaczniej i taniej gotować, dowie 

się jakienii pożywnemi potrawa-j 
mi zastąpić drogie dzisiaj mięso, 
albo też nauczy się języka angiel- j 
skiego. Wybór, czego dana kobic- 5 
ta ma się nauczyć, jest dowolny, j 
Może się uczyć jednej rzeczy lub 

'drugiej. 
Nauka popołudniowa. 

Kierowniczką tych kursów dla 
matek-Polek została mianowaną 
panna Helena Baranowska. Jej to 

chicagoski wydział oświaty pole- 
cił skompletowanie polskich kur- 

sów dla matek. 
Szkół takich, względnie klas. 

spodziewa się panna Baranowska 

zorganizować kilka. Jednakowoż 
klasa nic może się składać z mniej 
aniżeli 20 do 24 kobiet. Dla ułat- 
wienia matkom korzystania ? 

tych kursów, w każdej szkółce 

będzie spccvalna nauczycielka i- 

Kindergarten, która się zajmie 
dzk jmi, które matki ze sobą do 

szkoły przyprowadzą. 
Matki więc na kurs przychodzić 

!«ę"'ą mogły z dziećmi. 
Pierwsze zebranie chętnych do 

kształcenia »ię matek-Polck odb\ 
fa się w zeszły wtorek w Domu 

Związku Polek, gdzie zapisało się 
kilkanaście pań. Pierwsza lekcya 
zaś odbędzie się w przyszły wto- 

rek 24go lipca w szkole publicznej 
Wells School pnr. 9-56 X. Ash- 

land ave., blisko W alton ul. 
Panie, które chciałyby się zapi- j 

sać na wvżej wspomniane kursą, 

niechaj przyjdą wprost do szkoły 
Wells w przyszły wtorek 24go lip- 
ca o godz. 1:30 popołudniu. Przy- 
chodźcie więc Matki-Po.ki jak 
najliczniej. 

DO CZŁONKIŃ TOW. OPIKKI NAD 

OCHRONKĄ ZMARTWYCH- 
WSTANIA PAŃSKIEGO. 

Członkinie Towarzystwa Opieki 
nad Ochronką Zmartwychwstania P. 

maj? bardzo ważne zebranie jutro, 
w czwartek. 19go b-rn.» o godz. 2ej 

popludniu, w domu Sićetr Zmart- 

wychwstanek na Maryanowie nar. 

Cortland i Armitage ave. 

— L. Kadow, prezeska; S. Urbańska 

gekr. prot. 

.jnffmłnem'! — Starał il« 
nakłonić właściciela fabryki do prz·- 
t> łania ogłoszeń i»!iIKKNlKO\VI CHl· 
ΓΑΟ'^ΚΙ^ΜΓ 

Pogrzeb śp. Jana Siym- 
kowskiego. 

Wczorajszy pogrzeb śp. Jana 

Ssymkowsklego. b. aldermana ltfej 
wardy. był Jednym z najokazalszych 
urządzanych Polakom w Chicago. Po 

raz pierwszy w historyi naszego mia- 
sta w pogrzebie Polaka tak liczny u- 

t dział brali pollcyancl. strażacy pożar 
ni. woźni (balllffs). różni urzędnicy 
miejscy nie pomijając samego bur- 

mistrza Thompsona. To też tysiące 
l ludzi wypełniało ulice, któremi or- 

szak żałobny postępował. 
I x Już o godzinie pół do dziewiątej 
rano ulica Division przed domem 

rodziny Zmarłego zaczęła powolnie 
zapełniać się mężczyznami, kobieta- 

| m: i dziećmi. O godzinie dziesiątej, 
na 4ctóra zapowiedziane było wypro- 
wadzenie zwłok, ulica Division od 

Milwaukee ave. do Noble ulicy, przed 
stawiała formalne morze ludu. Przed 

mieszkaniem stało pięć automobilów 
wypełnionych kwiatami i wieńcami. 

Kwiaty te i wieńce przedstawiać mo- 

Rly wartość około SI.000; nadesłane 

były prz z różnt towarzystwa i klu- 

by. przez przyjaciół i krewnych Zmar 

lego. a nawet był tam wieniec od 

Thompsona. 
Dwadzieścia minut po dziesiątej, 

z przyjazdem na miejsce majora 
Thompsona, z mieszkania, przy uli- 

cach Division i Holt. trumnę do ka- 

rawanu ponieśli aldormani: Stani- 

sław Adamkiewicz, Maksymilian A- 

damowski. Smith. Dorn. Haderlein, 

HVckey. McNichols i EUison. Eł^por- 
tacyi doko ali: ks. Kazimierz Sztu-_ 

czko, C. S. C.. proboszcz parafii Św. 

Trójcy, ks. Władysław Zapala, C. R·· 

rektor Kollegium »w. Stanisława 
K.. ks. Ρ Pyterek. proboszcz parafii 
św. Heleny, ks. Rosiński, C. S. C.. ks. 

Pieczyński, i organiści A. J. Kwasi- 

groch, Bronisław Rybowlak i Fran- 

ciszek Pawłowski. 

Pochód do kościoła. 

Na rozkaz aldermana Stanisława 
Kunza, który całym konduktem po- 

grzebowym kierował, utworzył się 
orszak żałobny, poprzedzony przez 

kilkudziesięciu pollcyantów na ko- 

ni ich i pieszych. Za policyantami po- 

stępowała kapela składająca się ze 

czterdziestu muzykantów, za ni<j o- 

koło stu pięćdziesięciu strażaków po- 

żarnych. aldermani miasta Chicago 

z burmistrzem Thompsonem na cze- 

le, różni urzędnicy miejscy, woźni 

(bailiffs). reprezentanci Klubu De- 

mokratycznego 16ej wardy oraz in- 

nych towarzystw i klubów, do któ- 

rych Zmarły za życia należał, straż 

honorowa, dalej powoli sunęły się 
automobile wypełnione kwiatami, 
karawan poprzedzony przez księży i 

organistów, za karawanem automobi- 

le Orszak ten ulicami Division i No- 

ble udał s'Ç do kościoła Sw. Trójcy. 

Nabożeństwo żałobne w kościele. 

Kościół Św. Trójcy z przybyciem 
konduktu publiczność· wypełniła po 

same brzegi. Nabożeństwo żałobne 

odprawił ks. Władysław Zapała, C. 

R., w asystencyi ks. Antoniego Koze- 

wicza C. S. C., jako dyakona i klery- 

ka Bolesława Nawrockiego, z Or~ 

chard Lake. jako sub-dyakona. Mi- 

strzem ceremonii był ks. Sylwester 
Hosinski. C S. C. Pienia żałobne od- 

dało Stowarzyszenie Organistów, tak 

ż: śpiewała pani Agnieszka Neringo- 

wa. 

Po skończonym nabożeństwie mo- 

wę w j: yku angielskim wygłosił ks. 
McGary, C. S. C. 

Zwłoki złożone na cmentarzu Św. 

Wojciecha. 
Po wyniesieniu zwłok z kościoła 

ponownie utworzył się orszak i w 

tym sam)m porządku jak poprzednio 
sunął się ulicami: Noble, Division, 

Holt, BI ickhawk, Paulina, Wabansia 

i Wood do Cortland, gdzie się roz- 

wiązał, a rodzina, krewni i przyja- 
ciele około 150 automobilach po- 

dążyli na cmentarz św. Wojciecha. 
Na cmentarzu nad zwłokami mowę 

wygłosił ks. Władysław Zapała, C. 

R., poczem złożono je w grobie na 

locie familijnej. 
W pogrzebie oprócz rńżnyćh wybit 

n/ch polskich polityków, udział tak- 

że wzięli niektórzy z najwybitniej- 

szych polityków innych narodowo- 

ści. jak: Roger C. Sullivan, ntonl 

Cermak, skarbnik miejski Clayten F. 

Smith, klerk miejski Igos, sędzia 
Barrot. eçdzia Uhlir. sçdz'.a Sulli- 
van. szef polieyi Schuttler, asystent 
Jego Westbrook i i. Reprezentowane 
były nloomal wszystkie departamcnta 
mlejsklo. 

Radni miejscy. 
Udział w pogrzebie kolegi brali 

aldermani: 

2g!ej wardy: Louis, B. Anderson. 
4tej wardy: David R. Hickey. Srnej 
wardy: Rosa A. Woodhull. 9tej war- 

dy: 'Chas. V. Johnson lOtej wardy: 
Jomes McNichols. litej wardy: Her- 
man Krumdick. 12tej wardy: Jo- 

seph I. Xovak; Otto Kerner. 1 ii tej 
wardy: Joun G. Horne: Thos J. 
Ahern. 14tej wardy: Jos. H. Smith; 

Geo. M. Maypole. lótej wardy: Ed- 

ward J- Kaindl. 1 etej wardy: Stani- 

sław H. Kunz. 17tej wardy: S. S. 

Walkowiak; Stanisław Adamkiewicz. 
J S tej wardy: William J. Healey; 
John J. Touhy. 19tej wardy: John 

Powers. 21szej wardy: Karl J. 

Walker. -2cj wardy: John H. Rau- 

ler; Wm. P. Ellison 23cj wardy: 
Walter P. Steffen: Thos. O. Wallace. 

24tej wardy: John Haderiein. 2Smej 
wardy: Max. Adamowskl; Harry E. 

Littler. 29tej wardy: Thomas F. Byr 
ne: John Hrubec 30tej wardy: Wm. 

Π. O'Toolc; Wm. J. Lynch. 32ej war 

dy: James Rea. 33ej wardy: Irwin 

R. Hazen. 34t?j wardy: John To- 

man; Jos. O. Kostner. 3'3tej wardy: 
Thos. J. Lynch i William F. Harrah, 
,,sergeant-at-arms". 

Podziękowanie. 
Xiniejszem przesyłam nasze 

najserdeczniejsze pod zi ok o wanie 

wszystkim najłaskawszym rodzi- 

ny naszej Przyjaciołom, którzy 
raczyli zaszczycić pogrzeb nieod- 

żałowanego małżonka mojego śp. 
Jana Szymkowskiego ; w szcze- 

gólności dziękuję z całego serca 

i w imieniu rodziny całej Prze- 
wielebnemu Duchowieństwu, bur- 

mistrzowi miasta p. AV. Ii. 

Thompsonowi, wszystkim człon- 

kom Rady Miejskiej, reprezentan- 
tom policyi i straży pożarnej, sza- 

nownym Towarzystwom, Klu- 

bom politycznym i parafialnym, 
Polskiej kawaleryi i całemu oby- 
watelstwu, wszystkim krewnym, 
przyjaciołom i znajomym, którzy 
raczyli przesłać wieńce i kwiaty 
na trumnę zmarłego — składam 
również dzięki p. adermanowi S. 

Kunzowi za wszelką pomoc i ko- 

leżeńską usługę oddaną zmarłe- 

mu. p. A. Xeringowej za uświet- 
nienie Nabożeństwa swym prze- 

pięknym śpiewem oraz wszyst- 
kim uczestnikom pogrzebu. 

W* żalu nieutulona, 

Marya Szymkowska, 
z synem i córką. 

PODZIĘKOWANIE. 
C 

Ja niżej podpisana składam ser- 

deczne podziękowanie tym wszy- 
stkim, którzy brali udział w po- 

grzebie męża mego śp. Francisz- 
ka Sciiultza, mianowicie Wiele- 

bnemu ks. Kazimierzowi (wron- 

kowskiemu, proboszczowi parafii 
św. Wojciecha, księżom wikarym. 
Γ. Helcie i Stanisławowi Czapel- 
skienni za eksportacyę zwłok z do 

mu żałoby do kościoła, panu lir. 

Kujawskiemu, organiście i pannie 
B. Burry za śpiew podczas żałob- 

nych ceremonii i Klubowi Repu- 
blikańskiemu XlUj wardy, któ- 

ry swym licznym udziałem uczcił 

pamięć mego męża a zwłaszcza, 
G. F. Barrettowi, sędziemu Są- 
dów Wyższych, który przyczyni! 
się do tego, iż Klub ten wystąpi! 
i 11 gremio. 

Tak samo składam podzięko- 
wanie wszystkim towarzystwom, 
mianowicie, Τυνν. św. Anny, Bra- 
ctwu Pomocy „Imienia Jezus". 
Rycerzom św. Kazimierza, Ka- 

waleryi Polskiej, Marynarzom 
Kolumba, Związkowi Polskich 
Salonistów Lokal 15 i Klubowi 

Obywatelskiemu na Wojciecho- 
wie, które raczyły wystąpić i po- 
chodem swem upiększyć pogrzeb 
mego męża. 

Zarazem dziękujemy pogrzebo- 
wemu L. Gardzielewskiemu za 

wywiązanie ze swej pracy, po- 
chodzie pogrzebowym zadawal- 

niając wszystkich obecnych. 
Wogólc składam serdeczne 

dzięki wszystkim krewnym, przy- 

jaciołom i znajomym i wszystkim 
tym, którzy najmniejszem czynem 
okazali mi swe współczucie, na- 

desłali kwiaty, lub też przyczynili 
się do oddania ostatniej usługi 
mężowi memu, za co ślę im z głę- 
bi serca staro-pol^kie ,»£óg za- 

płać." 
Anna Schultz. 

wraz z dziećmi. 

Z AUSTRYI. 

Haga, 18. lipca. — Narodu w-i 

rada czeska w Pradze uchwaliła 

rezolucyę, wyrażającą brak zau-· 

1 iania rządowi z powodu jego za- 

chowania się względem Czechów; 
rada domaga się uznania swobód 
czeskich w granicach państwa au- 

striackiego: jednocześnie Xiem— 
cv czescy również sa z rządu nie- I 

* 

zadowoleni i domagają się utwo- 

rzenia osobnej prowincyi czesko- 

niemieckiej z własnym, t odręb- 
nym sejmem: Czechy stają się w 

Austryi coraz niewygodniej>zą 
jedno?tka i powodem coraz no- 

wych kłopotów, Premier, dr. Sey- j 
fil ex przemawiał wczoraj o poko- 
ju w Komisyi parlamentarnej dla I 

>praw konstytucyi : pow iedzia! ! 
wśród frazesów, że Austrya pra- 

gnie pokoju i — szczęścia swoich 

ludów, ale nic może wystąpić z 

przymierza z Niemcami. 

Z ANGLII. 

Londyn, 18. lipca. — Król je- 
rzy oświadczył na radzie parów 
królewskich, iż zmienia nazwę d 

mu i rodziny królewskiej z „Sa·· 
xen-Coburg & Gotha", która to 

nazwa jest niemucką — na naz- 

wę „Demu Windsor", zrzekając 
się zarazem wszelkich praw d<· 

tytułów i godności niemieckich 
Rada jednogłośnie aprobowała 
postanowienie królewskie. 

— Edward Carson, ministe" 

marynarki — zrezygnował z tego 
stanowiska, a przyjął stanowisko 
w radzie wojennej — bez teki, 
które dotąd piastował Monar 

Law; ministrem marynarki zosta' 

Kryk Campbell-Geddes, dotych- 
czasowy szef wydziału zbrojeń i 

zapasów wojennych: dalej K. S. 

Montagne został zamianowany 
ministrem dla spraw Indyi: zmia 

ny te powstały wskutek rezygna 
cvi ministra Indyi, Chamberlaina 
i kanclerza skarbu lîonar-Law'a. 

który jako też członek Izby (Jmin 
pragnął być uwolniony od obo- 

wiązków w radzie wojny. 

Cenv targowe w 

Chî^iTO. I 
ZBOŻA. 

P?zenica. zim $2.3F> 
Pszenica wios.... — $2.10 : 

Kukurydza 1.91 do 2.02 
Owies 74 do 75} 

BYDŁO. 

Woły $12.25 do $14.00 
krowy '.8.00 do 12.25 
Cielęta 13.50 do 14.25 
świnie 14.60 do 15.25 
Owce 13.00 do 15.ί"0 

NABIAŁ. 
Jaja, extra tuzin 36$ 
Jaja firsts, tuzin 31 è do 331 
inne gatunki, tuzin 26 do 32 
Masło, extra funt 3S 
Masło, extra first 37è 
Masło first 36 do 37 
Inne gatunki 34 do 35è 
Ser śmietankowy funt 23* 
Ser amerykański ... 24Ą 
Ser Limburger 23h do 24 
Ser szwajcarski, funt 25 do 26 

DRÓB. 
Kt:rv, funt 18^ 
Kurczaki, lunt .... 22 do 26 
Kaczki 18 

Koguty 15 

indyki 20 

Gęsi 
WARZYWA. 

Buraki, 100 wiązek 1.F0 

Cebula pudlo 1.00 do 1.25 

Kartofle busz. ...$1.85 do $1.90 

Pomidory 4 koszyki *1.03 do 1.40 

Kapusta 100 funt. $1.50 do 1.75 

Rzodkiew 1C0 wiązek 1.00 
Marchew 100 wiązek $1.50 
Szpinak buszel 25 

Szparagi 2 tu/.iny $1.25 do 2.00 

OWOCE. 
Pomarańcze, pudłt $3.25 do 3.50 1 

ψ, Kalifornia pud. 3.50 do 3.7r 

Jabłka, beczka .... 6.00 do 7.0') 

Cytryny pudło 3.25 do 4.23 

Truskawki kwarta 10 do 15 

Spęd na targowicę 
bydlęcą w Chicago. 

Wieprzów, s~tuk 37,900 
Owiec i jagniąt, sztuk- 19,3*7 
Bydła, szfuk 22,903 
Na tnrgi w Chicago wczo- 

raj dostawiono 
13,753 skrzyń jaj. 
15,846 wiader masła, 

70 wagonów kartofli. 
401,000 buszli pszenicy 

5,000 buszli kukurydzy 
50,υ00 busoli owsa 

z GRECYI. 
Rzym, 18. lipca. — Donoszą z 

Aten, iż król Aleksander ustąpił 
żądaniom stanowczym premiera 
V'enizelosa i podpisał manifest, 

zwołujący parlament z r. 1916go, 
rozwiązany nielegalnie przez 

Konstantyna. 
Z RUMUNII. 

Jassy, 18. lipca. — W gabinecie 
ministeryalnym przesilenie: czte- 

rej ministrowie konserwatyści o- 

świadczyli, iż wystąpią z gabinetu 
Dratiano, jeśli doń nie » zostaną 

dopuszczeni jeszcze dwaj przy- 

najmniej konserwatyści ; możliwie 
Dratiano, liberał ustąpi zupełnie. 
W Rumunii bawi} ostatnio gen. 
Uo;t, z amerykańskie i mi s vi, u 

Rosyi bawiącej ; parlament ru- 

muński powitał go owacyjnie — 

Scott oświadczył, iż Ameryka pra- 
gnie doponiódz Rumunii, w cięż 
kiem jej nawiedzeniu wita ją ja- 
ko sprzymierzeńca. 
MISYA AMERYKAŃSKA WE 

WŁOSZECH. 

Rzym, 18. lipca. — Przybyła tu 

misya specyalna Amerykanów dla 

studyowania spraw a w i a tyk i wo- 

jennej, szkół jej, aerodromów itp. 
Włochy od czasu wojny świetnie 

rozwinęli swą awiatykę i fabryka 
cyę aeroplanów, tak że nietylkt. 
dla swej armii mieli ich dostatek, 
ale i dostarczyli aeroplanów Ro- 

sy: 
; Rttnunii. 

Z PORTU LrALdl. 

Lisbona, 18. lipca. — Strajki 
rozmaitych 'branż robotniczych 
panują w całym kraju: w stolicy 
tramwaje nie kurusją, a jakkol- 
wiek narazie spokój wszędzie, 
lecz władze zawiesiły konstytucyę 
i stan wojenny ogłosiły. 

Z CHIN. 

Peking, 18. lipca. — Generał 
Tuan-Czi-Ju, wódz republikań- 
skich wojsk zwycięskich został 
ministrem wojny i premierem no- 

wego rządu Chin, lecz na połud- 
nie nie są mu życzliwi i chętni, a 

dążą do osłabienia jego władzy. 

Pomrukuje»» pracy* — Czytał pitni· 
ogłoszenia pod rubryka .^Mraca* pa 
szpaltach DZIENNIKA CH1CAOOSKIŁ- 

*0. 

^ 
LIBERTY FOR POLAND ]| 

Guziczki, czyli odznaki z powyższym na- 

pisem i artystycznie wykonanym wizerunkiem 

orła polskiego w pośrodku, są do nabycia w 

biurze Sekretaryatu Polskiego Centralnego 
Komitetu Ratunkowego w Ameryce po nastę- 
pujących cenach: 
celuloidowe po Sc sztuka, czyli $.">.00 za sto; 
emaliowane po 2">c sztuka, czjli §&00 za sto; 
szczerozłote po $2.00 sztuka. 

* -ł~* ~ — ł-^i-jlriocrr» rnrl 7Λ111 ft mia- 
GUZICZKI emdiiunauc 1 «.u.v ^ β_ 

nowicie: męskie wkręcane w dziurkę od klapy surduta; męskie 

w formie szpilki do krawatu; żeńskie, z agrafkami do przypina- 

nia. Wielkość guziczków i rysunek widoczne są na zamieszczo- 

nej obok podobiznie. 
Zarobku prywatnego przy sprzedaży niema żadnego, bo to 

służba dla Ojczyzny, na rzecz której całkowity dochód z tej 

cprzedazy jest przeznaczony. 
Na kredyt guziczków w zasadzie nie wydaje się. Kto prag- 

nie przysłużyć się dobrej eprawie, niechaj nie omieszka zakupić 

odpowiednią iloéô tych guziczków i rozsprzedać je wśród przy- 

jaciół i znajomych. Guziczki te stanowić będą jedną z naj- 

piękniejszych pamiątek z czasów starań wychodźtwa polskiego 

■w Ameryce o ratunek i wolność dla Ojczyzny. 

Nie zwlekajcie zatem Rodacy z zamówieniami, które nadsy- 

łać należy na ręce sekretarza Polskiego Komitetu Ratunkowe- 

go pod adresem: 

Henryk Setmaier, 
JS09 V, Ashland *▼&, CHICAGO, ELI. 

PJIUI JFłt^MIłW ł« UIJ "·» » 

tins, ·"{!· cali szeroki, cegla- 
ste tło, w piękne sport de- 
senie. 2ńc gatu- I Q.I.— 
nek, janl ρ» .... 1«*C 

Prawdziwy red seal κίη-- 
ghain na suknie, gładki al- 
bo pas ko waty i kratkowały 
długości fabryczne. -Ocl 
gatunek, jarl lOl 
po IZ2C 

lûala pique na suknie w 

pas. duży \vyi»ór deseni w 

wąskie i szerokie paski, — 

wai toćci do ·_'0(ΐ. speł C 
cyalnie jard po iOC 

Madras shirting·. UG cali 
szeroki, wielki wybór pas- 
kowatycli deseni. długości 
ïa l<vi zne. -5c gatunek, — 

14c 

36 rai i szeroka, bardzo do- 

bry gatunek, najnowgg 
sze odcienie, Jard 

Biała chiffon voile, 40 

cali szeroka, szeroka tnś-- 

moAva borta, pełne sztuki, 
3."c gatune-k, 1 Qr 
jard 

Jedwabna poncée. se 
cali szeroka, jasne albo cie 
inne kolory, lśniące wy- 
kończenie fabryczne dłu- 
gości, jard 
po 19c 

Biatv la w η I batyst, 36 
do to ealt szerokie, dobre 
wykończenie, jard 10c 

Cotton batting na kom— 

fortery. czysty biały gatu- 

nek. wielkości 72X90, ręcz- 

nie zwijane. 3 funtowej wa 

pi. specyalnle ûCp 
rolka za V 

Kołdry, siwe. cefflaste al 

bo białe, różowe albo błę- 
kitna borta, para 1.38 
po 

Duże ząbkowate kołdry 
na łóaka. wielki wybór ró- 
żnych deseni. dobrze się 
pionj, sztuka 
po 

1.39 

Plaid kołdry, wielki wy- 
bór scotch deseni, bardzo 
włosiatc, pełna wielo Qff 
koić. para po.... £*·****, 

lîieiony musun, 00 tau 

szeroki, miękkie wykończę 
nie. peine sztuki | "I 1_ 
jard po i l<v 

Komfortery, resztki i nie 
kompletności. cokolwiek 
zbrudzone, robione z sani- 
tarnej waty, dopóki O QO 
starczą, po .... 

*iaOO 

Poszewki do poduszek.— 
drugorzędne, robione z 

grubego muślinu, 15c 
1 zapas tureckich ręczni- 

ków do kipieli, w paski, — 

kratki albo z jacquard bor- 
tą, niektóre cokolwiek zbru 
dzone, wartości do 69c. — 

Fancy art materya na 

wsypy. λ\· modre paski tyl- 
ko, nie przepuszcza 1 Q 
pierza, jard 

specyalnie 
Po 

Tubeitowe 

&Η· 
Zielona Znaczki 

Co Południa MILWAUKEE AVE. nu/i C|/f AΓΙΥ L*NCOLN SCHOOL 

prr.y PAULINA UL. U" OftŁHUl t ASHLAND 
~~~~ ""—·=^---= = ~^ii 

Papier Do 
Dachów 

? ply papier do da- 
chów. kompletni'1 z 

cementem i gwoździa 
mi, 10* kwiuiratow. 
stóp na rolce, speoy- 
ainir· w Milwaukee 
avenue skła- 1 CQ 
dzio. rolka Α·057 

Pończochy Spodnia 
Bielizna etc. 

W Ohfilnu Skl;iila<*h 
Damskie jedwabne 

fiber bezsze\vk«»we 
pończochy. wysok·» 
spajane dubeltowe li 
s*a podeszwy. pięty i 
palce, czarne. uiale i 
prażkowatt·, i różne 
inne* kolory, wprost 
z fabryki, •sPf,'5Ci-, 
cyalnie para «OC 

.Męskie lia wełnią ne 
bezszewkowe skatptt 
tki, dubeltowe pięty 
i palce, czarne, siwe 
i cesla.-te, regulf l.'.c 
wartości, 2 1 ς 
pa ry za ... 

i w C 
27 cali szeroki swiss 
embroiilery flounchię 
hardzo piękne d'.'se-- 
nie na Uzit-rięce su- 

kienki, reglll. 
Ratunek. >10- 
jard po ... 

*łOC 
Damskie cbustecz- 

ki. haftowane w je- 
dnym końcu, spe^ ^ 

cyaînie po... "C 

Lekarstwa 
W obydwu Mkłatlaoli. 

.lal sól. 7.*>o /{Q- 
u-artoić, za Tf^C 

Hrotno Seltzer, "<uc 

",art0^· 29 c 
CaMwell syrop of 

pepsin. Γ.ηο 9Qp 
wartość, za 

SiîliotMifPlJf herba- 
ta. -"κ· war- 1 A** 
tość. za.... X 

ill 

TWrsdcy openin^ efour* 
STOCK REDUCTION SALE 
of- Womens M isses' A ppafd 

Εν ery <jatfmmt muit <jo 

PRKES SMASHED 
The Terrifie "Réductions 
prevent us jVotn using α 

large amounf of" space 
in announciHg fhis sale 

0PEN1NG HOlIRLY SPECIALS 
— "· — ^ 

FRon9^oiOA.n. ι 

YOURCHOICŁ OF 

500 6KIRT50R 

250 DRE55E5 
AT CNLY 

25Ś 

•ROrillTOl/NOCN 
YOURCHOlCE or 

1000 5KIRT5 OR 

2000 WASH- 

DRESSE5 
AT ON LV 

MK 

frcm |tcO r'™· 
YOUR CHOlCf OF 

200VVA5H COATj 
3000WASW DRE55ŁS 
IOOOWASH 5KIRT5 

AT ONLV 

89* 

FROMOTOOKI i. 

YGUR CHOICE o F 

50 5UIT5 
100 COATS 
200 51LK0RWASH 
DREbbEi AT ON LV 

ImAriliK 1 L· 
W Obydwu Okładach 

Cable net tjuiowe 
firanki, Jarda 
dłUKle. białe 1 lvory 
kolory, nowa desenie 
specyalnlo t OQ 
para po *.·£*%* 

Drn?M\ do firanek, 
wykończone na ino-- 

sią,dz, posrebrzana 
końce, rozciągają »lę 
40 do 72 cali, Kum- 
piętnie z podpórkami 
1 śrubkami, t A. 
speeyalnie po lvrt 

I 

DYWANY 
W MII. ave. ikładilf, 

$40.00 Wflton vel- 
vet i axminster dy-- 
wany, wielkości 9X12 

T° 28.85 
Be&szewikowe 6X9 

tapestry hrussel dy- 
wany, stosowne do 
sypialń, allover i 
kwieciste desenie, 
wartości 13.500 

Artykuły Toaletowe 
W obydwa nkładacl. 

12 kawałków rose 
albo violet mydlą to 
aletowego, 5c war- 
tość. i 1 dobra ezcto 
tka do paznokQQ- 
cl za OOC 

Szczotki do ką.pie- 
11 z luźną, rączką, bar 
dzo dobra szczecina, 
50c wartości, 29c 

Nowe Letnie Trzewiki 
łł WUJ !M1 II amaunv··· 

J>amskie niskie trzewiki, nowe letnie style, ręcznie prze 
wracane, goodyear welted, specyalnie i Qfi 
para po 

A ei/O 
Damskie białe kenwesowe niskie trzewiki, wszystkie 

style, wysokie ! niskie krrki, l.So wartości, 98c 
Męskie oxfords, soodyear welted najnowsze 

style, wszystkie fasony palców, 3.50 ł q Q 
do $ ι wartości, para po * ·ΐ70 

Dziewczęce pumps z rzemykami wkoło ko- 
— 1 -Λ λλ! olr Arv m q 

ja spring· korki, mocne skórzane po- 
deszwy, wszystkie wielkości do 2, 
regularne $2.00 wartości, i QQ 
pn 

x ««3 «7 
Panieńskie i dziewczęce białe ken 

wesowe Mary Janes, upiększone ko- 
kardą, majî} podeszwy z łosiowej skó 
ry. wszystkie wielkości 5 do 8, 9 do 
11 i 12 do 2, para 45c 

Rrcnwl 
Fluor 

Spodnia Bielizna 
λ\ obydwu układach. 
Damskie lisie union 

garnitury, różne style, 
envelope styl albo koron 

Damskie koszule z o 

bo jeżykiem, niska szy- 
ja, bez rękawów 1 Kr 

Chłopięce prążkowane 
union garnitury, krót-- 
kie rękawy, długości do 
kolan, wszystkie Ofi^, 
wielkości, po.. 

Cjopers męskie luźno 
pasujące union garnitu- 

po ... 

ry, wartości do 
1.50, po 88c 

Pralne Ubrania 
W Obydwu Składach. 

uniopięce jeawa- 
hne albo sukienne 
rah rah kapelusze i 
grolf czapki, cały za 
pas fabryczny, naj- 
lepszy gatunek, $1 
wartość, do OQ 
póki starcza 02/C 

Chłopięce pralne 
ubrania nowy zapas 
najlepsze i nowe 

style 1 desenie, wiel 
kości 2 do 8, 75c i 
SI.00 wartości, w tej 
sprzedaży 49c 

Chłopięce khaki 
albo wełniane spod 
nie wielkościfi/i 
6 do 16 lat, OvfC 

PRO WIZYE Zamówienia list. i telet'. 
W Milwaukee Avenue 

Zamówienia list. i telet*. 
wypel. w obydwu składach 

\Y'ashburn Gold 
medal tnąka, 1λ 
i,,czki 3 29 

Wobbs (świeżo 
upalona kawa, 
" funtowa bla-- 
szanwa ma do- 

\'n. S11,alt 1 .05 
Wieboldts ban 

rpr vanilla albo 
lem on extract, 
butelka Q/> 
za.... ** 

Priye of lin 
nois wędaone 
szynki 07r»i 
funt *"· 

Wybrane wę- 
dzone kawałki 
bez kości QQf» i 
funt za OUI* 

^ 
Dalrey brand 

sandwich tuna, 

2iapuSil" 25c 
Wl.ite kinę zu 

pa, pusz- 1 
ka za 

I will wyuor- 
ne czerwone lo 
sosie, najlepszy 
g-atunek, OQ_ 
puszka £t*J C 

Cukier najlep- 
szy mielony, 10 

Lun.tó."' 85 c 
Parowax do 

pieczęt. słoików 
z owocem ka-- 
wałek i Λ 
za Sc I 1UC 

Wyborne im- 
portowane suszo 
ne grrzy- QO 
by, funt ΌΟΚ* 

Johnson8 anti 
septic proszek 
do prania, 15 

packi 25c 
Runkels pre-- 

mium czekolada 
do pieczenia Μ 
funtowy ΙΟ. 
kawałek lOC 

Jaja wybrane 
i du^e, świeże 

żazln. 37c 

jnaetu ** 10- 

boldts Meadow 
ΗΠ1 Creamery, 
funŁ 43c za .... 

* 

Pompeian o- 
llve sos albo 
salad dresaing1, 
butelka 33c 

Świeże albo so 

lone wolowe ozo 

£.,unt23łc 
Wyborny kru- ή 

chy pot roast— 

Τ 19ic 
Lui kiery 
Kentucky Bour- 
bon 100 proof, 
fjalon |3 albo 
Vi galo-'J ee 
na za l·"" 

l'rivate stock 
w6dka, pełaa 
kwarta 72c, al- 
bo i 
za.. 1.40 

Var· 
nl.*h, 
per 
Κ«1·. 

$1.25 

Pokost 
W Milwaukee 

Ave. Mktndzir· 

Pokost na podło 
Ki. dobry gatunek 
nie przepuszcza 
wody, jasny kolor 
1 galon kostume- 
rowi, spec. t Ofi 
galon za A ·£λ*1 

Za Gotówkę Lub 
Na Łatwe Spłaty 
W Milwaukee 

Ave. Składnie. 
}"7.60 Leonard 

Grand Rapids lo- 
downie biało ema-1 
liowane na 701 

;X'iw 20.65 
Domowa kombi 

nacya, piec do 

2£'142.50 

} Gotowalnl» 1 

Jszyfonierkl do pa 

ry z amerykań- 
skiego walnut, dç 
bowe i wykończo 
ne na mahoń, >35 
wartości po 

22.95 
Zéphyr nus- 

tawkl na 4 o- 
soby, 8 stóp 
wysokie, rama 
robiona z twar 
degO drzewa, 
P° _ 

i 
4.85 / 

Progress 
maszyny de 

fwycia, spu- 
szczany — 

wierzch, o- 

prawa, zro- 
biona z ma- 
sywnej dębi 
ny, komplet 
ny garnitur 
przyrządów 
po 

12.95 
Filcowe materai*, po- 

włoka z dobrej art ma· 

teryi. pełna wielkość tyl 
ko, 10.50 wartości, spe- 
cjalnie po 

7.65 
|14 fikłada- 

>ηβ wôrikl— 
jak rycina, 
w czwartek 
plotek ł bo- 

rę9.95 
Nasze trjwi- 
nowe wôzi- 
kł idą w ce- 
nie wyiej 

Jol4.95 


