
W SPRAWIE POŻYCZKI 
WOLNOŚCIOWEJ. 

W przeciągu 11 dni powszeU-j 
nich od dnia dzisiejszego do 2?go ; 

października, w siódmym dystry- 
kcie federalnym, którego miastem ; 
rezerwowem jest Chicago, trzeba- 

by sprzedać bondy wolnościowe j 
na sumę $700,000,000. by wyzna-! 
czoną w t\ m dystrykcie kwotę o- 

siągnąć. Znaczy to przeciętnie o- 

koło $60.000.000. W osta- 

tnich tych dniach przeto agita- 
cya musi być bardzo ożywioną » 

kierownicy kampanii rozwinąć 
muszą całą s woj φ energię, ażeby 
doprowadzić do tego rezultatu. 

Pomiędzy znaczni ej szem i su- 

mami. jakie wczoraj osiągnięto ι 

ze sprzedaży bondów wolnościo- 

wych figuruje pozycya S U).000. 
za którą to suni£ bondy zakupiło 
Zjednoczenie Pol. Rz. Kat. 

Od jednego z naszych Czytel- 
ników stałych, znanego agenta 
sprzedaży realności, otrzymaliś- > 

my obszerny apel. który może i 

przyczynić się do większej jeszcze f 
i iż dotychczas rozsprzedaży tych : 

bondów między Polakami. 

Podajemy tu tekst jego: 
Setki tysięcy ludzi popełnia w J 

dzisiejszych czasach grzech cięż- 
ki. grzech przeciwko samym so- 

bie. grzech przeciwko krajowi te- 

nu, grzech przeciwko Ojczyź- 
nie naszej, przeciwko wolności 
narodów. Wielu z nich może 

bezwiednie grzech ten popełnia, 
może przez swoją ograniczoność, 
?rzez swoją poprostu powiedzieć 
głupotę. — ,.ί cóż to za grzeszni- 
cy 

" 
— spytajcie: — ,.co grzeszą 

ni? wiedząc o tern"? — Wy wszy 

scy. którzy trzymacie martwy 

pieniądz na uwięzi, którzy trzy- 
macie gotówkę w bak sac h ban- 

kowych, którzy trzymacie wasz 

grosz ciężko zapracowany po 
materacach lub innych niebezpic j 
cznych skrytkach, którzy trzy- 
macie Wasz pieniądz bez pożyt- 
1 u dla siebie, bez pożytku dla 

drugich, bez pożytku dla kraju, 
jeżeli ty czytelniku jesteS jednym 
τ tych wielkich grzeszników, to 

powiedz sobie: zgrzeszyłem cięż 
ko przeciwko samemu sobie, — 

przeciwko bliźnim swoim.przeciw 
krajowi mojemu. Ojczyźnie mo- 

jej .bo trzymam mój pieniądz w 

..buksie'* bankowej, bo jestem 
człowiekiem trwożliwego serca, 

bo się boje aby krwawica moja 
nic poszła na marne, jestem jako 
ren skąpiec, który leży na złocie 

iwojern, i ni ja ni drudzy z gro- 
sza mego pożytku nie tuają. Λ 

[>otcm, abv grzech ten naprawić 
dż do baksy bankowej lub też 

lo skrytki w której trzymasz i 

;wój pieniądz, niebaczny ani na j 
•icbię. ani na dobro rodziny swo j 
jtj ni kraju twego; idź wyjmij 
:en pieniądz jak najprędzej, czyj 
mai/ thm pięćdziesiąt, czy sto 

iolarów. czy setki lub tysiące, 
wyjmij ten pieniądz, idź do ban- 

<u i zakup Bondy Wolnościowe; 
nie obawiaj się że pieniądz twój 
przepaść może, że nie będziesz 
miał gotówki w razie potrzeby. 

Dzisiaj niema pewniejszego 
zabezpieczenia na świecie jak 
Bond ..Second Liberty Loan": 
bond ten jest zabezpieczony ca- 

lem bogactwem Stanów Zjedno- 
czonych najbogatszego dzisiaj 
kraju na świecie, bond ten jest 
zabe/j leczony całym mająt- 
kiem wszystkich obywateli tego 
kraju, bond ten jest zabezpie- 
czony twoim własnym mająt- 
kiem, ruchomym i nieruchomym 
majątkiem twych rodziców, 

twych dzieci, twych krewnych 
i sąsiadów, w ogóle wszystkiem 
co się znajduje w Stanach Zje- 
dnoczonych. 

Może twój umysł pojąć tego 
nie może; jeżeli tak, to idź do 
człowieka światłego, idź do swe- 

go proboszcza, do swego ban- 

kiera, do swego adwokata, a każ- 

dv z nich przyzna że tak jest. 
Kupując 'bond wolnościowy 

pomagasz samemu sobie i rodzi- 

nie swojej, Stany Zjednoczone 
płacą ci cztery procent, czyli od 

każdego bondu za $50 dosta- 

niesz ?? rocznie procenitu od 
bondu za $100 dostaniesz 

rocznie, procent ten wypłaci ci 
bank w którym kupisz bond. 

Gdy kupisz bond wolnościowy, 
włóż ten bond do „baksy" w 

banku, bo bond ten to twój pie- 
niądz. to więcej jak twój pie- 
niądz, bo bond.ten pracuje na 

ciebie, przynosi ci procent, choć 

leży w „baksie" tam, gdzie pie- 
niądz twój leżał martwy, bez u- 

żytku dla ciebie i dla drugich. 
Gdv zaś wyjdziesz z banku, 

trzymaj głowę do góry, przypnij 
sobie guziczek, który przy za- 

ku-pnie bondu dostaniesz, jest to 

znak honorowy, znak że nic je- 
steś więcej człowiekiem ciem- 

nym i zacofanym, znak. że po- 
znałeś obowiązek swój dla siebie 
dla twoich, dla kraju. — Idź po- 

tein do swoich sąsiadów, idź od 

domu do domu do swoich krew- 

nych i przyjaciół i j>owiedz iin 

z dumą; ..Kupiłem Hond Wol- 

nościowy", bądź apostołem wol- 

ności na chwałę tobie i krajowi 
twemu. 

Każdy, którv kupuje bond 

wolnościowy jest bojownikiem ι 

za wolność narodów ; każdy któ- 

ιν trzyma swój pieniądz w scho- 

waniu, jest wrogiem tego kraju, 
wrogiem Ojczyzny naszej, wro- 

giem samego siebie, a przyjacie- 
lem niemieckiego kajzera. który- 
by rad był żeby w Ameryce 
wszyscy pieniądz swój trzymali 
bezproduktywnie, i przez to kraj 
ten zniszczyli. 

Człowiek ubogi, który kupi 
bond za $50 lub $l§0, chociaż go 

kupi na wypłatę, więcej robi dla 

tego kraju jak milioner lub wiel- 
ka korporacya. które kupują 
tychsatiiych bondów za miliony 
dolarów. AVielu z was pomyśli, 
że to nie logiczne, lecz tak jest w 

istocie. Rząd Stanów Zjednoczo- 
nych chce wy kazak Ν iemcom, żc 

nie tylko milionerzy, nie tylko 
ludzie zamożni ale cały naród 

wspiera rząd, że całv naród u- 

/$iaje słuszność ^cj Avojny, tej 
wojny świętej, bo wojny prowa- 

dzonej za wolność narodów za 

demokracye świata całego, woj- 
ny prowadzonej przeciwko temu 

antychrystowi wolności, prze- 
ciwko cesarzowi Niemiec, któ- 

iy przez pół wieku blisko przy- 

gotowywał się aby świat cały 
zagrabić, dla którego nie ma nic 

świętego, który pogwałcił wszy- 
stkie prawa Boskie i ludzkie i 

tę straszliwą wojnę na świat 

sprowadził. I 
Im (prędzej zgnieciemy tę ga- 

dzinę, tem prędzej zakończymy 
tę wojnę, tem prędzej zgniecie-1 
my ten ustrój militarny, który 
przez lat setki wysysał najży- 
wotniejsze soki narodów. Gdy 
każdy z nas zrobi to co jest jego 
świętym obowiązkiem, to za rok 

a może za miesięcy kilka zdła- 

wiony będzie ten smok piekiel- 
ny i odżyje świat ca-ły. 

Jeszcze słówko o hondach wol- 

nościowych. Wielu sądzi że ku- 

pując bond wolnościowy, uwią- 
zują swój pieniądz na długie la- 

ta, że w razie potrzeby nie będą 
mogli go wycofać. Test to poję- 
cie fałszywe. — Za bondy wol- 

nościowe możecie wszystko ku- 

pić jak za gotówkę. Bond ten 

przyjmie skład mebli, przyjmie i 

go każdy inteligćnjtny kupiec, | 

gdy robicie większe zakupno, j 
możecie na niego każdego czasu ι 

pożyczyć pieniędzy w każdym 
banku, za hondy takie możecie 

kupić realność o ile pośrednik 
realnościowy (lub też właści- 
ciel) jest uświadomiony, wogó· 
le pieniądz umieszczony w hon- 

dzie wolnościowym ma tę sama 

siłę zakupna co gotówka, a na- 

wet często i większą, ho są fir- 

my. które dają wam towar o kil 

ka procent taniej, jeżeli płaci- 
cie za towar hondami wolno- 

ściowemi. Λ zatem nie ociągaj- 
cie się, kupujcie hondy wolno- 
ściowe dzisiaj, kupujcie hondy, 
a pirzedewszystkiem nie okra- 

dajcie siebie samych, nie okra- 

dajcie kraju trzymając wasz pie- 
niądz nau więzi, nic zmniejszaj- 
cie cvrkulacyi pieniędzy; nie 
chcecie ktiipić hondów, to włóż- 
cie pieniądze do 'banku na pro- 
cent. banki są dzisiaj pewniej- 
sze jak kiedykolwiek przedtem, 
to jest banki stanowe i krajowe ; 

bank wam da trzy procent od 

waszego kapitału, i za wasz pie- 
niądz kupi hondy wolnościowe, 
które bankowi przyniosą cztery 
procent. Jeżeli nic wierzycie ban- 

kom, to pożyczcie piefiiądze na 

hipotekę, albo kupcie property, 
a pieniądz wasz będzie pod wa- 

szą własną, wyłączną kontrolą. 
Jeżeli nie wierzycie nikomu na 

świecie, wierzcie samym sobie, 
ale przedewszystkiem nie trzy- 
majcie waszej gotówki w „bak- 
sach" lub skrytkach, bo to w 

dzisiejszych czasach grzech 
wielki śmiertelny, grzech o pom- 
stę do nieba wołający. 

M. J. Bereczkowski. 
NIEMCY A POŻYCZKA 

WOLNOŚCIOWA. 
Na wczorajszem zebraniu ob- 

cojęzycznej dywizyi komitetu 

wykonawczego dystryktu fcd. 7 

(poiżyc^ki wolnościowej, oznaj- 
miono. że utworzyła się: organ i- 

zacya złożona z Niemców w Sta- 

nic Illinois celem zajęcia się pro- 

paganda sprzedaży bondów wol- 
• Viowych pomiędzy obywate- 

lami niemieckimi lub niemie- 

ckiego pochodzenia. Zgłosili się 
do pracy w tej organizacyi, po- 

między innymi wybitnymi Xiem 
cami, redaktor „Illinois Staats 

Zeitung", lloracc L. Brand; re- 

daktor ,.Abcndpost\, Paul I'. 
Mucllcr i inni wpływowi dzien- 
nikarze i literaci niemieccy; wy- 
znaczono też 18 subkomitetów 
w tyluż miastach i miastecz- 
kach tego Stanu. Urządzać się 
będą liczne zebrania Niemców, 
na których propagować się bę- 
dzie sprzedaż bondów i agitacya 
pomiędzy Niemcami zapowiada 
się bardzo ożywiona. 

Z RADY MIEJSKIEJ. 
Na wczorajszej sesyi Rady 

Miejskiej przyjęto 4* głosami 
przeciw H rezolucyę składająca 
uznanie gubernatorowi Lowden 
za wysłanie do Chicago milicyi 
celem niedopuszczenia do kon- 

wencyi t. z. „People's Council of 
America for Democracy and 
Terms of Peace", kiedy bur- 

mistrz polecił policyi w to się 
nie mieszać. Rezolucyę tę już -1 

września wniesiono na specyal- 
nej sesyi Rady Miejskiej i wó- 

wczas większość aldermanów ją 
przyjęła. W rezolucyi niema 

wzmianki wprost o burmistrzu, 
ale brzmienie jej jest takie, że 

łatwo domyśleć się, kego się ma 

na myśli. 
Wczorajsza sesya trwała od 

godz. 2 do 7 wieczorem. Zała- 
twiono po debatach różne spra- 

wy, zatwierdzono także miano- 

wania przedłożone przez burmi- 

strza na członków rady biblio- 

tecznej i członków jego gabine- 
tu. ale najżywsze i najdłuższe 
debaty wywołała owa rezolucya. 
Na czele oponentów rczolucyi 
stanął ald. Michaelson. poparty 
przez trzech socyalistycznych 
członków rady miejskiej i posy- 

pały się mowy o wojnie, przeciw 
wojnie, o wolności zgromadzeń i 

mowy, o patryotyźmie, o zdra- 

dzie narodowej i innych pię- 
knych i niepieknych rzeczach. 
Chwilami panowało znaczne 

iozdraźnienie, ale ostatecznie re- 

zolucya przeszła z powyżej po- 

danym rezultartem. 
Mianowania członków rady 

bibliotecznej zatwierdzono, rów- 
nież po pewnej zaostrzonej dv- 

! skusyi, 40 głosami przeciw 25. 

Zamianowanymi są: Edgar A. 

Jones. Frank Tolkuehn. Samuel 

Cessler, Carl O. Beroth, Law- 

rence Kuneo, CharLes S. Schick, 

Richard G. Shutter i James J. 
I leal y. 

Zamianowanie l^eonarda \\'i- 

thalla członkiem jkomisyi ulep- 
szeń lokalnych na miejsce Jos. 
J. Eliasa zatwierdzono 56 głosa- 
mi przeciw S. Jednogłośnie za-· 

twierdzono* zamianowanie dra 

Clarence W. Leigîi'a na miejsce 
cira Mich. J. Purcella lekarzem 

miejskim. 
Pomiędzy innemi sprawami, 

l.tóre załatwiono, było przyjęcie 
ordynansu upoważniającego u- 

clzielić .pewnemu komitetowi o- 

bywatelskiemu pożyczki w sumie 

ί^Ο-Ο,ΟΟΟ na zakupno kartofli dla 

rozsprzedaży ich w ciągu zimy 
po cenach kosztu pod dyrekcyą 
administratora żywności Harry 
Λ. Wheelera. 

NOWY PLAN 

RZĄDU MIEJSKIEGO. 
Organizacya utworzona celem 

starania się o ulepszenia w za- 

rzadzie miei&kini, a znaju. tjod 

razwą ,,'Cureau of Public Efli- 
cicncy", ułożyła plan komple- 
tnej reformy zarządu miasta, 
który zamierza przedłożyć przy- 

szłej lcgislaturzc. 
Wedle tego plajiu .przede- 

* 

wszystkiem, burmistrz miasta 

Chicago, chociaż zatrzyma tytfił 
i nazwę burmistrza, ma być ra- 

czej niejako generalnym zarząd- 
cą miasta; obierać go ma rada 

miejska, a nie obywatelstwo, 
które tylko radnych ma obierać 
i niema go też ta Yada obierać 
na 4 lata, tylko na termin nie- 

określony, tak, by każdej chwili, 
kiedy okaże się to dla dobra mia- 

sta pożytecznem, tasama rada 

miejska mogła go złożyć z urzędu 
i obrać innego na jego miejsce. 
Swoją drogą ma on mieć obowią- 
zek przedkładać swe propozycye. 
preliminarze i projekta. ma mieć 

również prawo vctowania uchwał, 
ale z tem ograniczeniem, iż rada 

miejska ponad jego veto może po- 
nownie swe uchwały przeprowa- 
dzać i nn mieć prawo mianowa- 

tiia szefów departamentów pocią- 
głych aprobacie rady miejskiej, t 
wyjątkiem miejskiego pisarza i 
kontrolera, których rada miejska 
obiera. 

Rada miejska ma się składać z 

35 członków, po jednym z każdej 
wardy obieranych razem przez 
powszechne glosowanie na 4 lata. 

Pensya tych aldermanów nie mo- 

że przenosić po $4.000 rocznie. 

(Obecnie 70 aldermanów pubiera 
po rocznie). W radzie miej- 
skiej niema przewodniczyć bur- 

mistrz, tylko obrany przez nią pre- 
zes. Uurmistrz może zasiadać w 

radzie miejskiej, ale tylko z gło- 
sem doradczym, a bez prawa gło- 
sowania. Po roku urzędowania, 
każdy alderman może być złożo- 

ny z urzędu i zastąpiony innym, 
przez glosowanie w jego wardzie 

zarządzone na życzenie 23 pro- 
cent wyborców. 

Plan ten. skoro, pozyska aproba 
tę legislatury, ma być przedłożo- 
ny wyborcom w mieście do przy- 

jęcia lub odrzucenia. 

Wielkie 
Pranie 

Ukończone 
w Dziesięciu 

M i nuta c hBez Ta rei a 

Oszczę- 
dzajcie 

Połowę 
Mydła 

Usuńcie 

"Tarcie" 
w Dzień 

Prania 

LAUNDRYTABLETS 
Nie Uszkodzą Rąk 

Ani Bielizny 
W 5c i 15c 

Paczkach 

U wszystkich 
Groserników. 

Dubeltowe &M" Zielone Znaczki Do Południa ~|l 
iozDieczne 
Brzytwy 

Zawsze gotowe 
bezpieczne brzy- 
twy. kompletnie z 

otsrzaml, po 
Ν 

L 79c DWA SKŁADY 
MILWAUKEE AVE. przy PAULIN* UL. LINCOLN, SCHOOLI ASHLAND AVE. 

Kamienie Do 
Ostrzenia 

9 calowe al «m l- 
nowe kamienie, do 
ostrzenia, różnych 
noży po 

5c 

ŚRODA JEST DZIEŃ DROBIAZGOW I 
Nożyce i nożyczki, nikło 

wane albo japonowane rą- 
czki. asortowane wielkości 
niektóre warte do 1 Λ 
i9c, specjalnie po ÂVrC 

Olej do maszyn, nie pla- 
mi. nie tężeje. 10ο C 
wartość, butelka wv 

eTwill taśma, różne sze- 

rokości i długości. 15cq 
gatunek, rolka, za Î7C 

J. O. Kings nici do ma- 

szyn, czarne albo. białe, — 

wszystkie numery, 3c Ra- 
tunek. specyalnie o 

szpulka za "C 

Szpilki do włosów, pro- 

sta, wyginane ! η le w id z la! 

ne, w pięknych pudełkach, 
najlepszy 10c ga- C*· 
tunek. pudełko za 

Dress beltinjr, czarny a'.- 

blaly, różne szerokości. — 

wartości du 12c, specy-fi 
alnie, jard po 

^ «Jv 

Pin ou poJwisjzki, rftine 

kolory i wielkości. g· 
para po W··1 

Dianu pad podwiązki we 

wszystkich kolorach, 
•.•Pc wartoâtf. para 
po 

19ć 

PALTA. 
Dziecięce palta i inackinaws. pal- 

ta robione z granatowego si w., brun, 
albo novelty sukna, w wielk. L' do 
10 lat, z paskiem, wartości o *7C 
do $">.00, tylko po «5· # 9 

ç 
chłopięce bluzki. 

Chłopięce flaneletowe bluski, pio- 
ilne style, całkiem szare albo pas- 
kowate, wielkości 6 du 16 lat, spe- 
cyalnie tylko, og 
po OwV 

UBRANIA. 
Młodzieńcze ubrania. tnał® zapa- 

sy 7. naszych reguł. 7.50 i 10.00 u- 
brań, na ty wielką sprzedaż. w 

środę, wielkości 11 do 1S, C ΑΠ 
lat, po 

Κ Olu >ΧΚ<)ΛΥΤ: FIRA Ν lv I. 
ΐοοο okazowych koronkowych fi- 

ranek «-.i fabrycznych agent A w, asor 
towanc szerokości, białe, ivory i 
ccru, wszystkie nowe dese- i o l 

nie, po Im2 C 

DRAPKRY JEDWAB. 
Aportowany zapas jedwabnych dra 

peryi frędzle gładkie i mifsza- 
ne kolory, specyalnle na tę wielka 
wyprzedaż, jard j 
])o X c 

uęczmki. 
Ręczniki dla balwierzy, '>'.>r;jbia- 

ne, z czerwoni), bortą, specyalnie na 

wielką wyprzątająco wyprzedaż, w 

środę. tuzin 
za 

KO.MKORTKRY. 
Komfortery wypełniane sanitarna 

Avataj. pokryte ozdobny cretonne. 
specjalnie na tę wielka wyprzgtają- 
ca wyprzedaż, 
po 

FEATHKK TH"KIX(i. 
2t! calowa materya na wsjpy. na- 

turalny kolor tyl ko. nie przepusz· 
cza pierza, regularny Me yai linek 
specjalnie jar.J 
po 

55c 

1.98 

25c 

WEŁNA IM) WIĄZANIA. 
titan lar.1 wcina il » wiązani ι. czar- 

na tylko. bardzo dobry sratunck — 

specyalnie na tę wielką wyprz^taj:}- 
wyprze Jaż, 

motek za OOC 

ΓΚΗΚΛΙι NA SC Κ ME. 
Perkale na suknie, jusie tło w 

skromne drukowane desenie, pełne 
sztuki, speeyulnie na tę wielka wy- 
przedaż. jard i Q 1 
no 1Z 2 C 

BROADCLOTH. 
Wełniany broadoloUi, resztki. 52 

cale szeroki, zwilżony i zatopiony, 
wartości do 2..>0, specyalnie na tę 

1.0Q 

RF SZTKI JF'InVAIÎir. 
.1000 jarJów resztek, 10 cali szero- 

kie, włócznie crepe de bines, mele-* 
ors. K:eor«ette eto., ciemne i jasne 
kolory. Jard 1.00 

ΙΊ,ΑΧΚΙ,Λ. 
•Haftowana fianeia, różowa, i>ł?-'H 

kitna albo biała. haftów an„· desenie 
spei-yainie na ty wielką wyprzedaż 
ï.rl ,:lk° 10c 

<ΌΤΤΟ\ ΓΗ ALM MS. 
•■.ition r·: ■ ii i | je.·*. |i'vkiie kwifi,!»t'1 

• le-enii*. fabry»;«ne < i. s->cvy- 
al:ii<* n;i to *vi·"■ Ikjj y, v;>: κ ιiaj.fo «y 

14c 

SIITIMi. 
kiatkowatfi xuitinPT inft- 

torya. .'>i cali s-/«»roka, wielki wybór 
k'.ileH. warto 7*>o, s}»-;cyu!:iie na tę 
wielka wyprzedaż. 
jard po Oî/C 

KUPON 
KALOSZE 

Panieńskie i dziecięca pierwszepro 
{ratunku gumowe kalosze, nowy za- 

pas, wszystkie wielkości, wartości 
69c, λ\· ćrodę z tym kuponem .para 

iTiL 39c 

KUPON 
Damskie, panieńskie i dziewo* Πί 

cowe pantofelki. s;;ire albo błękit- 
ne filcowe wierzchy, dobre filruw·* 
podeszwy, dobrze zrobione. hafto- 
wane desenie, Juk rycina, wszystkie 

*· ■· '«ιΐίιι.ΐ'ί ·ι·> S. 7Γ>ι< warto.'t 
w f5rodv 7. ty mkuponcm 

S&k. <am 

49c 

KUPON- 

Overals 
Mçsk : λ overal's all>o 

i.ikioty. union mark!, ro 

ionc z paskowali·) lil-r 
■kory ma tery!. « iflkoS- 
:i SI .11 M. n .-'pr/·-· hiy. 
\ .śr^dę. 7. r.v m kuj·»- 
liîlll, po 

spodnia ozit:ż. 
Męska szara wełniana ppodnia l>io 

Uzna, robione z wybranej austra!-- 
skiej wolny z dom. baw., co zap. kur 
rżeniu się i dodaje trwałości 1 QQ 
wszystkie wielkości, po .. 1·ΐ70 

ι ΜΟΧ (ίΛΙΙΧΙΊΎΚΥ. 
SprÎwçtex męskie bawełniane u-- I 

nion parnitnry, wiązane z wybrane.! 
czesanej bawełny. eeru i szare, 

wszystkie wielkości, 
po 1.51 

UNION GARNIT UH V. 
Damskie białe prążkowane union 

orarnitiiry. niska szyja, rękawy po 
łokcie all«o bezrękawne, dobrze pa- 

KPODMA ΒΙΚΜΖΧΛ. 
Damskie l>iałe kształtne koszule 

! majtki, runem podbite wewnątrz, 
bardzo wygodna odzież, extra <luże. 
wielkoSi'l po 85o, ?re<in:e 

s u ja. tylko 
po 

wielkości, po 

CHUSTECZKI. 
j(»o tuzinów damskich białych o- 

brqihianj'ch chusteczek, rejrul. 
wartości, specjalnie na te \vi*ik4 
wyprzedaż, tylko o 1 
.·„ ώ'2'C 

Η AKT. 
:L·:. sztuk dobri'ffo haftu na kan- 

ty i w.-· ta w ki. specjalnie na tę 
wielka wyprz^taj.-jc^ wyprzedaż śro, 
do wy. jaru Ąc 

Świeżo mielony żółty szczepany 
groch, specjalnie funt 1 Rr 

DAMSKIE ΡΟ$ΓΖ<ΜΉν. 
Damski»· «zarru: kaszinimwp l>e7.- 

«zewlt'Mve |i(*fiiazo«,hyt dubeltowo pi·; 
ty i palce, spccyalnie na tv w'Hkîj 
wyprzątaja·-.'! wyprzr.laż. qq 
pnra ri<> a**7C 

M l£SK11 ; SZ Κ Λ ΗΓΚ'Γ li I. 
Mçs.ttc szaro v.e'nian«· iiierino l>rz 
Ί-wknwo sûkarpetk i. «Juboltowe pi? 

i palce, ppeuyalnlê na to wiftiioi 
vprze laż. para 15c 

I>ZI K< IK( 'K l'< >.\'< Ζ(Η ΗV. 
Niemowlęce <h'ubn<> pr«*zk'»\\ »πρ 

wełniane bez.*ze\vk'.»we ροΐ'κ/.oehy — 

czarne i białe, wielkości 4 ilu β "lat, 
specyalnie w toj psrze luży, g 
w irortę. para po lOC 

i>zii«:ciF;cl·; płaszczyki. 
ύΟΟ dziecięcych płaszczyków, robio 

ne z welniąneffo pluszu. bearskiti, ζ·> 
bellncs 1 novelty mieszanki, wiel- 
kości dj tî lat, 1.95 

I >A M s li II-: Ρ Ł A S/( Z Y κ I 
ΙυΟιι dainskicli 1 paaieriskicli płasz- 

czyków. z czarnego melton' sukna, i 
novoily mieszanek. plaid albo bia- 
łej CbincIiiUu, wartogei <11 *1 QC 
do $!.*». wiel. Ûi do 10, po / ·*70 j 

SUIiXIK. 
1000 da:r.akicli i panieńskich suk., 

robione z serżu. jeJw. poplinu, taf- 
feta albo crêpe de chine, wszystkie 
kolory, w ielkości i! ł do 41', g Qg 

Farmiiouse marki, czysto pomido- 
rowa zupa. 2 puszki 
za 22c 

Κ Λ ł TA Μ ΚΙ. 
Maniskir* prrkx lowt· poran ->p kaf- 

t a. liki. .iasup h 11)0 c!f<»»iŁ· ii·' s o si ii> — 

.«|)0<·> alnie na f? udka wyprre !:ιλ. 
τν śr>.)(|r>. 1 y 1 kυ 43c 

Sl'ODNK Tl. 
IJnmsktian.-irtowp s;m«lnii·.». 

.·</.«>r'·ka faîbana, ;<askov,-a:··. 
i!nlr> oh to wid *4 wyprzedt/. «v 

Ar«nlę. tvlku SSc 

KIMON V. 
Damski*» cover nil ltinwny. rn'-i,)- 

nc juen."#» i>«:rkahi tyik«i sjje- 
cyalMiti na t? wielką wyprzedaż 

i.ir":" 50c 

KA(i l)VWAW. 
Mxtra sru(.e weJn·· mir-zane raf? 

dywany. wie!koici cali. piękne 
mieszana kolory, regularne :ΐμ<· war 
tości. tylko 
po 29c 

RKCZXU TOREBKI. 
I'amsk> ręczne torebki i portmo 

!i«?iki z rzemykiem, specya'.nie tia tę 
.ii z jtaj^c·^ wyprzt· laż, w 

Sr*..™' 25c 

Nie zn 11 mm!bajcie prze- 
czy tac naszych dwóch 

ogłoszeń julro. 

Huteryna — Premium albo J)t»w- 

neys — wyborna świeżo ojj 
robiona, funt za OOC 

Wasliburn Go! 1 Medal 
■naka. W beczkowy worek 
tylko 
za 

1 wort-k kostumerowi, 
3.45 

Swifts cla&slc białe my- 
dło do prania, va tę wiel- 
ką. wyprzeda* środową. lu 
kawałków 
za 39c 

Jaja. wylipne i <luże — 

specjalnie rni t? wielką wy 
przeiaż, 2 tuziny kustuinc- 
rowi, tuzin 
za 39c 

Cukier, najlepszy mielo- 
ny z zakupnern jjrosery i. 
5 funtów na t<? wielką wy- 

jrr1": 43c; 
Oszczędzajcie Swoje Zęby 

One są najlepszymi waszymi 
przyjaciolmy. 

-iietouy nez lmuu. 

Złote korony, 22 karat :!,Λ0 ! 
$10 złote korony, gwarantowane, specyalnie po .. .".«o 

$10 płyty specjalnie .".«o 

.i « -i 50»· 

W.MzyHikii robota K'varaiitotv OrntyMi» >► \* lebolui ·. 

LKtlt.MO EGZA>II\ACV.% DAIOIO. j 

Konsuitacye 
■Darmo 

I)r. Hlrneli 1Π rok ιι Wieuoiuni. i... ·><> »«·· 

Aluminum okulary ρυ 
14 Κ. pozłacane okulary 
10 Κ. złote okulary ...·· 

Soczewki w wasze oprawy 
14 K. złote okulary 

Okulary (luirulant durni» w plfrwnijm roku. 


