
Współredaktor Dzien. Chic. Superintendentem 
cmentarza Zmartwychwstania Pańskiego. 

P. Franciszek A. Brodnicki 

Xa urząd superintendenta 
cmentarza Zmartwychwstania 
Pańskiego przez Zarząd Korpo- 
racyi cmentarzy polsko-czeskich 
wczoraj popołudniu zamianowany 
został współredaktor „Dzienika 
Chicagoskiego", p. Franciszek A. 
Brodnicki. 

P. Brodnicki, syn pp. Michała i 

Pelagii z Korzeniewskich Brodni- 

ckich, zam. pnr. 2234 So. Albany 
ave., urodził się 24go stycznia, 
1894 r., w Chicago, w parafii św. 
Kazimierza. Początkowe nauki 

pobierał w szkole parafialnej św. 
Kazimierza i w szkole publicznej 
„John Spry'\ W roku 1907, wstą- 
pił do Kollegium św. Stanisława 
Kostki, które ukończył w czerwcu 

r. 1911 ; do czerwca roku 1912, 
dalej studyował w Kanadzie i w 

St. Paul. We wrześniu r. 1912, p. 
B. rozpoczął pracować dla banku 

„Northwestern Trust and Sa- 

vings": w październiku roku 

1913 zrezygnował z posady ban- 

kowej, obejmując urząd asysten- 
ta sekretarza generalnego Zjedno- 
czenia P. R. K. — obowiązki a- 

systenta sekretarza sprawował do 

Igo września roku 1916, w któ- 

rym to czasie objął posadę współ- 
redaktora „Dzień. Chic.": dziś 

znowuż rezygnuje, aby objąć no- 

we stanowisko superintendenta 
cmentarza Zmartwychwstania 
Pańskiego. 

P. Brodnicki należy do Stowa- 

rzyszenia Alumnów Kollegium 
św. Stanjsława K. ; jest członkiem 

Zjednoczenia, Macierzy, Rycerzy 
Kolumba, Klubu Młodzieńców 
św. Kazimierza i Klubu Polskich 

Pracowników Społecznych. W 

sierpniu r. 1915 poślubił pannę 
Gertrudę Schikorę, córkę pp. Jó- 
zefa i Berty Schikorów: ohecnie 

z żoną i córką Jadwigą mieszka 

pnr. 301*? W. 22ga ul. 

Na Armię Polską. 
Zuany w kołach młodzieży pan Ed- 

ward Szymański po zdaniu egzaminu 
w Fort Sheridan, Ul., został przyjęty 
do szkoły wojskowej Northwestern U- 

niversity w Evanston. Grono przyja- 
ciół urządziło wieczorek pożegnalny w 

domu rodziców jego, Jana i Franci- 

szki Szymańskich, zamieszkałych pur. 

931 Ν. Mozart str. Pau Edward Szy- 

mański ukończył wyższą szkołę Św. 
Trójcy w roku 1914; ostatnio pobierał 
nauki w Chicago Law School ; jest on 

jedynym Polakiem przyjętym na ten 

kurs wojskowy w Evanston. 

Przy tej okazy i nie zapomniano o 

Armii Polskiej, a za inicjatywą Jana 

Szymańskiego złożono na Armię Pol-- 

8ką następująco ofiary: państwo J. F. 

Szymańscy $1.00 ; p. Wł. M. Strulyń- 
•cy $1.00; p. A. J. Ziętak. $1.00; E. 

Szymański ?1.00 : p. B. J. Werbachow- 

scy $1.00: pani M. Kujawska, 50c; pan 

na K. Kujawska. 25e : panna I.. Szy- 

mańska -ôc : pau J. Orłowski 25c; p. 

J. Karwat 2ôc: panna F. Karwat 10*·: 

pan S. Karwat z Fort Benjamiu llarri- 

son. Indiana --V; i>au Λ. Karwat z 

L'assweel No. Caroiina 35c; razem — 

$7.10. Pau Edward Szymański jest 

członkiem Alumnów Sw. Trójcy, Ryce- 

rzy Kolumba, gr. ,"»Gl Laffayetłe Coun- 

cil, a także należy do Dzwonu Wolno- 

ści gr. 392 Związku Narodowego Pol- 

skiego. 
Pieniądze złożone na Armię Polską 

złożouo w naszej Admiuistraeyi. a my- 

śmy je wysłali do Komisyi Wojskowej 
Wydz. Nar. P. C. K. R. 

WAŻNE DLA APTEKARZY. 

Apteki w dzielnicy objętych u- 

licami 12, Western ave. i rzeką 
na wschód i południe będą zamy- 
kane we wszystkie niedziele o 

godz. 6ej wiecz'orem, w dni po- 
wszednie o godzinie lOtej wie- 

czorem ; otwierane będą o godzi- 
nie Sej rano codziennie. Apte- 
karze mają nadzieję, że mieszkań 

Cy tej dzielnciy chętnie się za- 

stosują do tej reguły, przez co 

będą w możności dać cokolwiek 

więcej wypoczynku swoim po- 
mocnikom· 

ODEZWA 

departamentu robót publicznycn 
do obywateli. 

Nadesłano nam z departamen- 
tu robót puiblicznych miasta Chi- 

cago odezwę do obywateli, któr^ 
poniżej zamieszczamy: 

Uprasza się obywateli, ażeby 
zechcieli w zaułkach utorować 

drogę, 12 stóp szeroką, dla przy- 

jazdu wozów zbierających śmie- 
cie i popiół. Jeżeli to gdzie nie- 

da się uczynić, to prosilibyśmy, a- 

żeby popiół i śmiecie wynoszono 
na chodniki na froncie, i ażeby 
o tem zawiadomić .natychmiast 
departament telefonicznem oznaj 
mieniem* Monroe 2155, a będzie 
to uwzględnione bezzwłocznie. 

fnalm niaaa Me po poraa* ao tdw«. 
kata. przejrzyj liste polskich prawni. 
ków na szoaltmcb DZIENNIKA CHI* 

z Biura Meteorologicznego. 

W ciągu doby wr ;"'Vi najwyirza 
temperatura wynosiła 13 stopni, naj- 

niższa 0 stopni. Normalna temperatura 

w tym tygodniu wynosi 23 stopni ; nie- 

dobór temperatury w tym roku 173 

Stopni. 
\· vhrtd słońca o godzinie 7 minut 

14 rano. 

Zachód słońca o godzinie 4 minut 

47 wieczorem. 

Ccdzina 7 rano···. 13 wyżej zan 
" 8 15 

" " 

»> η » ·· > 
3 «... Ja 

" 10 16 '■ " 

Pięknie i zimniej dziś wieczorem, 
najniższa temperatura O dc· o wyżej 
sera. w środę piękuio i cieplej. L- 
ci>arkowany puławuo zachodni watr. 

NOTATKI REPORTERA. 
! Prymicje w kościele św. Jana Kan- 

! tego, w niedzielę 27go stycznia, br., 
odprawi k». Jan M. żegleń. Κs. że- 

gleń święcenia kapłańskie 25go bm., 
otrzyma z rąk Najprzew. ks. Biskupa 
J. P. Farrelly, D. D., w kaplicy Se- 
minaryum Duchownego w Cleveland, 
Ohio. 

SOS 
Wczoraj popołudniu na plebanii 

św. Jana Bożego odbyło się pierwsze 
posiedzenie nowo-obranego na rok 

1918 Zarządu Korporacyi cmentarzy 

polsko-czeskich. Na posiedzeniu tern 

między ianemi załatwiono sprawę za- 

mianowania nowego superintenden- 
ta cmentarza Zmartwychwstania 
Pańskiego. Aplikantów na posadę 
było czternastu. Po przeszło godzin- 
nem rozważaniu kwaliflkacyi kandy- 
datów — na superintendenta wybra- 
no współredaktora „Dziennika Chi— 

chagoskiego, pana Franciszka Brod- 
nickiego. 

Cmentarz Zmartwychwstania Tań- 
skiego, którego zarządca jest ks. To- 

masz Bona, proboszcz par. św. Józe- 

fa w Summit, znajduje się pomiędzy 
Argo i Willow Springs. Na cmenta- 

rzu tyra grzebią zmarłych ze czterna- 

| stu parafii polskich 1 ośm czeskich, 

mianowicie: par. św. Wojciecha, któ- 

rej proboszczem jest ks. Kazimierz 

Gronkoweki; par. św. Anny, prob. 
ks. C. F. Siemiński; par. św. Kazi- 
mierza. prob. ks. Wojciech Furman; 

par. Ν. M. P. Nieustającej Pomocy, 

prob. ks. Prałat Stanisław Nawroc- 

ki; par. św. Barbary, prob. ks. A. 

Nawrocki; par. śś. Piotra j Pawła, 

prob. ks. M. Kotecki; par. św. Jana 

Bożeno, prob. konsultor dyecezyalnv, 
ks. Ludwik Grudziński; par. Najsłod. 
Serca Jezus. prob. ks. Franciszek Ka-~ 

rabasz; par. Św. Józefa, prob. ks. 

Stanisław Cholewiński; par. św. Wa- 

lentego, prob. ks. Teodor Langfort; 

par. Dobrego Pasterza, prob. ks. A. 

L. Jung; par. Pięciu Braci Męczen- 
ników, prob. ks. Józef Kruszka; par. 
Matki Boskiej Częstochowskiej, prob. 
ks. B. Czajkowski; par. św. Józefa, 

w Summit, prob. ks. Tomasz Bona; 

par. św. Cyryla i Metodego, Lemont, 

prob. ks. *St. Jagodziński; par. św. 

Jana Nepomucena i czeska); par. 

św. Prokopa (czeska); par. św. Ag- 

nieszki (czeska); par. św. Ludmiły; 
(czeska); par. ś-w. Wita (czeska); 
par. św. Wacława (czeska) i par. M. 

Β. z Lourdes (czeska). 
Zarząd również uchwalił zapro- 

wadzenie na północnej stronie mia- 

sta. centralnego biura kwiaciarń przy 
cmentarzach polsko-czeskich. Biuro 

to zaprowadzone będzie celem ułat- 

wiania odbiorcom zamieszkałym w 

mieście w zamawianiu kwiatów, bo- 

wiem kwiaciarnie przy cmentarzach 
dostarczają kwiaty na wszelkie oka- 

zye do wszystkich dzielnic miasta. 

W sKłaa zarz^au i\u αν; a 

cmentarzy polsko-czeskich wchodzą: 

ks. Franciszek M. Wojtalewicz, pre- 

zes; ks. Prałat Franciszek Bobal, wl- 

cerrezes; ks. Jan B. Obyrtacz, C. R., 

sekretarz protokółowy; ks. Franci- 

szek Wojciechowski, sekretarz finan- 

sowy; ks. Franciszek G. Ostrowski, 

kasyer; konsultor dyecezyatny, ks. 

Ludwik Grudziński, zarządca cmen- 

tarza św. Wojciecha; ks. Tomasz Bo- 

na. zarządca cmentarza Zmartwych- 
wstania Pańskiego i ks. Demetryusz 

Zinc, zarządca cmentarza św. Krzyża. 
0 0 0 

W tutejszym „Art Institute" na Mi 

chigan ave. znajduje się obecnie wy- 

stawa prac uczniów dawniejszych tej 

wybitnej Szkoły Sztuk Pięknych: na 

wystawie owej znajduje się między 
innemi kilka cennych prac naszego 

art.,-rysownika p. Władysława Kraw- 

ca, o których piszemy także na in- 

nem miejscu dzisiejszego numeru — 

mianowicie na stronicy redakcyjnej 
w artykule pt. Ze Szkoły Sztuk Pięk- 

nych. Interesujący się sz>tuką i pol- 
skimi artystami — niechaj artykuł 

przeczytają a wystawę omawianą so- 

bie obejrzą. 
000 

W sali parku Davis Square, 4óta 

i Paulina ul., w czwartek wieczór od- 

będzie się bezpłatny koncert kapeli 

[ i przedstawienie dane przez Skautów. 

Początek o godzinie 7:30. 
0 0 0 

Władzom federalnym wczoraj do- 

niesiono o kilku wypadkach łamania 
nakazu administratora opalu. Na liś- 

cie łamiących nakaz między innemi 

znajdują się nazwiska: Bernard Dom 

browski, właściciel bufetu „Wawel", 
1070 Milwaukee ave.; Stanisław Szy- 

mański, właściciel szynku pod nr. 

1425 Emma ul.; S. Bożek, 1700 W. 

Ohio ul. i Jan Stacek, 1648 W. Hu- 

ron ul. 
0 0 0 

Władysław Ragauski, Litwin, zam. 

pnr. 2424 Cortland ul., został wczo- 

raj przez sędziów przysięgłych w są- 

dzie sędziego Landisa uznany win- 

nym odgrażania się, że odbierze ży- 
cie prezydentowi Wilsonowi. Ragau- 
eki, który zatrudniony był jako klerk 

w pewnym składaie na północno-za- 
chodniej stronie mias>ta, miał mówić; 

„Gdybym mógł aeroplanem przele- 
cieć przez Washington rzuciłbym 
bomby na Biały Dom, Kongres 1 in- 

nych krętaczy." 
Oskarżonego bronił adwokat Sey- 

mour, który starał się udowodnić, że 

Ragauskl tak się wyraził tylko w 

żarcie. Sędzia Landis dając sędziom 

przysięgłym instrukcye oświadczył, 
że żart czy nie żart, jeżeli oskarżony 

wyraził się jak zaznaczono, jest win- 

ny. 

Policya poszukuje Bolesławy Hu- 
powlcz, lat 21, której rodzice miesz- 
kają pod nr. 910 No. Hermltage ave. 

Bolesława zaginęła lOgo stycznia br. 

o o o 
W szpitalu Sióstr Nazaretanek 

wskutek poparzeń doznanych oneg- 

daj, gdy wpadła do balii gorącej wo- 

dy, umarła dwu-letnla Genowefa Ku- 
ra, 1455 Walton ul. 

0 0 0 

Przez lokomotywę kolei Rock Is- 
land, przy 94teJ ul., najechany wczo- 

raj został Ludwig Welek, 9225 
Blackstone ave. Śmierć była natych- 
miastowa. 

O O O 

Ciężko pokaleczony wczoraj wie- 

czorem został Jakób Zacut, 1912 All- 

port ave., a prawdopodobnie śmier- 
telne uszkodzenia odniósł dotychczas 
nieidentyfikowany mężczyzna, gdy 
przy Loomis ul., najechał na nich 

tramwaj 2lej ul. Mężczyzna nieiden- 

tyfikowany liczy lat około 50, jest 5 

stóp 8 cali wysoki, waży 150 funtów 
1 miał na sobie ciemne ubranie: dzo- 

nał on pęknięcia czaszki. Rannych 
przewieziono do szpitala powiato- 
wego. 

NOTATKI 
OSOBISTE 1 TOWARZYSKIE. J 
Prawdziwą, niespodziankę w nie- 

dzielę popołudniu w sali maryanow- 

ekiej urządziły dzieci klasy 5ej szko- 

ły Maryanowa: z własnej inicjatywy 
urządziły one przedstawienie wode- 

wilowe na dochód 'budowy nowego 

kościoła Najéw. Maryi Panny Aniel- 

skiej. Program składał się z odegra- 
nia dramaciku ,,Trzy Sierotki", ko- 

medyjski, śpiewu, tańców, etc., a na 

zakończenie odśpiewano „The Star 

Spangled Banner" i ,,Boże coś Pol- 

skę". Aranżerkami tej miłej niespo- 
dzianki były panny: Helena Gordon, 
iBłżbieta Błaszkiewicz, Jadwiga Iwl- 

cka i Anna Balcer. 

W przedstawieniu udział brały: 
Marya Frysztak, Klara Kwiatkow- 

ska, Helena Wrzos, F. Błaszkiewicz, 

Irena Maras, Irena Jaworska, Marya 
Miklasz, Elżbieta Błaszkiewicz, Sta- 

nisława Zaibokrzecka, Stanisława Sta- 

chura, Natalia Balcer, Leokadya 

Balcer, Anna Balcer, Helena Jawor- 

ska, Klara Jaworska, Emilia Mi- 

klasz, Władysława Sroka, Marya Jaż- 

dżewska, Jadwiga Iwicka, Pelaigia 
Iwicka, Pelagia Krowicka, Anna Maj- 

chrzak i Edward Błaszkiewicz. 
Przedstawienie, jak na dzieci, wy- 

padło nadzwyczaj udatnie: dziatwie 

należy się nie małe uznanie, tern 

więcej, że gorliwa jej praca przynio- 
sła plon obfity, bowiem czystego do- 

chodu na nowo-wznoszoną świątynię 

wpłynęło $241.11. 
$ o α 

Członkinie Klubu Śpiewackiego i- 

mienia Agnieszki Nering urządziły 
wczoraj wieczorem owacyę na cześć 

protektorki swego klubu. W liczbie 

kilkudziesięciu zabrały panią Nering 

do jednego z teatrów śródmiejskich 
i wieczór radośnie z nią spędziły. 0- 

kazyę nastręczyły wczorajsze imieni- 

ny naszej artystki. 
£00 

Do Birmington, Alabama, gdzie ob- 

jął posadę zarządcy lokalnej filii 

kompanii Elaborate Roofing Co., wy 

jechał p. Sylwester Bubacz, brat ks. 

Szczepana Bubacza, wikarego w pa- 

rafii św. Jana Bożego. P. Sylwester 

Bubacz obecnie już rok trzeci study- 

uje prawo. 
O W ν 

Dziś rano w obozie Corpus Christi, 

Texas, w odwiedziny do rodziców 

przyjechali Idzi Brzozowski, 1368 

Sloan ul. i Edward. Niewierowski. 
1438 Noble ul. Brzozowski i Niewie- 
rowskl do wojska Stanów Zjednoczo- 

nych jako ochotnicy wstąpili ośm 

miesięcy temu. 

BARDZO WAŻNE. 

Plenarne posiedzenie Komite- 
tu Obywatelskiego, które się mia 

ło odbyć wczoraj z bardzo waż- 

nych przyczyn odłożone zostało 

do czwartku, 24 stycznia, o godzi 
nie 7:30 wieczorem, w dom.i 

Związku Narodowego Polskiego, 
1406 W. Division ul. 

K. Źychliński, 
Prezes Komitetu Obywatelskie- 
go· 

z UMOX CITY, PA. 

— Dnia 9go grudnia odbył się wiec 

staraniem Komitetu Obywatelskiego, 
o godzinie Sciej popołudniu. Prezes 

Komitetu Aleksander Krzyżański za- 

gaił go powołując na przewodniczą- 
cego wiecu miejscowego proboszcza 
ks. W. J. Piechockiego z parafii św. 

Jadwigi. Następnie przewodniczący 
powołał na estradę prezesów miej- j 
ecowych towarzystw 1 sekretarza po- 

czem przystąpiono do wykonania ; 

programu jak następuje: 
1. Przewodniczący polecił Czesła- 

wowi Sierakowskiemu odczytać spra- 

wozdanie Amerykańskiej Komisyi z 

objazdu Europy polskich miast i o- 

kolic. Sprawozdanie brzmiało w ję- 

zyku angielskim. które przewodniczą 
cy przetłómaczył na język polski. 

2. Mowa obyw. Jasienia, oficera 

rekrutacyjnego z Briditeport, Conn. 

Mówca w mowie swej, trwającej prze 

szło godzino wytłómaczyl dobitnie 

cele tworzenia Armii Polskiej, zachę- 
cając młodzież do w^ępowania w 

szeregi tejże. Po skończonej mowie 

zapisało się tylko dwóch i trzeci sam 

proboszcz na kapelana do Armii, o 

ile Biskup go zwolni. — Nie można 

się temu dziwić, że na tym wiecu 

tak mało się zapisało, ponieważ prze- 

szło temu miesiąc był wiec, po któ- 

rym wyjechało do Armii Polskiej 40 

ochotników. Dalej Komitet Obywa- 
telski oznajmił publiczności, iż chce 

założyć tak zwane Kółko Obywatel- 
skie, to jecl, ażeby każdy Polak i 

Polka, kto tylko czuje po polsku l 

ma na myśli niedolę naszych roda- 

ków i dzieci polskie, które w obec- 

nym czasie giną z braîcu pożywienia, 
więc żeby się na ten cel dobrowolnie 

każdy opodatkował według swej moż 

ności. Zatem zaraz zapisaTo się δ U 

osób, którzy jednocześnie swój po- 

datek zapłacili. 
Dalej ob. Jesień jeszcze przemó- 

wił parę słów do kobiet i dziewcząt,' 

ażeby na wzór innych kolonii zało- 

żyły 1 w Union City Kółko Kobiet i 

pomagały o ile zdolności i czas po- 

zwoli, co też zapoczątkowano. Następ 

nie urządzono kolektę na głodnych, 
z której zebrano podczas wiecu 

$70.98, od osób tych, którzy się za- 

pisali do Kółka Obywatelskiego 
$15.90. — Razem $86.S8. 

Z BELIiOWS FAIjTjS, Λ T. 

— Władysław Muszyński, 16letni 

syn Franciszka Muszyńskiego jeżdżąc 

sankami po śniegu r.paał pod koła 

lokomotywy kolei B. and M., która 

obcięła mu obie nogi po niżej kolan. 

Zabrano go do szpitala, gdzie w pa- 

rę godzin po operacyi zakończył ży- 

cie. 
-τΐ 

Nowy adept Eskulapa w Chicago. 

Dr. Leonard Β. (iapiiîski. 
Grono lekarzy polskich w Chicago 

powiększa nowy adept Eskulapa w 

osobie dr. Leonarda B. Gapińskiego, 
który chociaż się urodził i wychował 
w Milwaukee, studya swe ukończył 
w Chicago i tu postanowił się osie- 
dlić w zamiarze rozwinięcia swej 
praktyki lekarskiej wśród Polonii w 

dzielnicy północno zachodniej. 
Dr. Gapiński pobierał studya przy- 

gotowawcze w „grodzie śmietanko- 

wym" w szkole parafialnej św. Win- 

centego i w szkołach publicznych, a 

kolegialne na Uniwersytecie Mar- 

quette i W Kollegium Najsłod. Serca 

Jezusa w Prairie du Chien, "Wis. 

Studya swe medyczne rozpoczął na 

uniwersytecie Marquette, a ukończył 
przed dwoma laty w ..Chicago Col- 

lège of Medicine" w Chicago. Złoży- 
wszy pomyślnie egzamin stanowy, dr. 

Gapiński służył rok jeden jako intern 

w szpitalu św. Józefa w Milwaukee, 

a rok jeden i trzy miesiące w szpita- 
lu Najśw. Panny z Nazaretu (Szpita- 
lu Polskim) w Chicago. 

Dr. Gapiński zamierza otworzyć 
swą kancelaryę wspólnie z dr. J. Lis- 

sem, którego gabinet dentystyczny 
mieści się przy rogu ulic N. Ashland 

ave. i Blaekhawk. 

Obecnie dr. Gapiński mieszka u 

wujostwa, państwa Hibnerów, pn. 
2231 Cortez ul. P. Hibner jest właś- 

cicielem ,,Polonia Clothing Co.", przy 

rogu ulic Milwaukee ave. i Haddon. 

Matka dr. Gapińskiego jest jedną 
z właścicieli interesu odzieży mę- 

skiej pod firiaą ,,Celichowski and Ga- 

piński", przy rogu ulic Mitchell i 

3rd ave., Milwaukee, Wis. 

Duże Kolorowe ! 

OBRAZY" 
Tadeusza Kościuszki ; 

Kazimierza Pułaskiego 
wielkość 24x30 cali. 

Bitwy pod Racławicami 
wielkość 14x22 ealL 

Papieża Piusa X, 
wielkość 24x36 calL 

Wybór z któ- mi 

rychkolwiek za J 
( Poe*tą 8βα) 

io kupieni» w biurz· 

Dziennika Chfcagoskiego 
I 1|57 W. Division ■!., Ckiufi, IL 
1 -·4 J 

I DUBELTOWE ZIELONE ZNACZKI 00 POŁUDNIA 

EBO 
MILWAUKEE AVE. przy PAULINA UL LINCOLN, SCHOOL1 ASHLAND AVES. 

^KUPO^ 
Filcowe iii pry, damskie, całe 

filc. ślipry, czarne i siwe i ma- 

roon, mają dobro filcowe podesz., 
$1.25 wartość, z 

kuponem, Λ 1 

para za ■" 
Nie wypełn. zam. poczta. 

JKUPO^ 
Filcowo élipry, męskie cało 

filcowe, siwe, granatowe — 

te élipry mają najlepsze fil- 
cowe podeszwy i 

są, pradziwą tanio- 
ścią z kup. para ... CJ 

Nie wypełn. zam. poczlą. 

ι— Taniości Na Drobiazgach — 

J. P. Coatis lub Clarks U. Ν. T. najlepsza 6 cord nić 
do szycia, maszyną, czarna i biała, wszy- 
stkie pożądane numera otl S do 100 — 

0c gatunek, spe«\vainle 3 szpulki za 
3 szpulki kostumerowi. 

10c 
Vesscl marki olej 

do maszyn, nie pla- 
mi. ani tężeje, naj- 
lepsza 19c wartość, 
butelka 10c 

Jedwabne podwieź 
ki do przypinania — 

wszystkie kolory i 
wielkości, niektóre 
warte 2óc, specyalnie 

ioc 

Jedwab do szycia. 
BO Jardów na szpulce 
wszystkie kolory — 

! najlepsze Oo wartości 
| szpulka Q _ 

I za wt 
R. ani J. podwiąz- 

ki w formie sznurów 
ki, dla civiopcôw l 
dziewcząt o<1 do 14, 
najlepszy 50c gatu- 
nek, specyal- oo 
nic para i>o OOC 

Lłsle suma do pod- 
wiązek, rótnc kolory, 
5c gatunek, specjal- 
nie sztuka 2łc 

Niklowane zapina- 
ne Spilki, wszystkie 
wielkości, najlepszy 
f>c Ratunek, tuzin 
kartce, 
za 

η na | 
3c I 

KUPON 
CHŁOPIĘCE SPODNIE 
Chłopięce corduroy, spodnie, 

extra dobrze zrobione, do szko- 
ły, wszystkie wielkości 6 do 
16 lat, — $1 gat. s λ 

ί. tym kuponem 
para za \β 

Nic wypełn. zaiu. pocztą. 

kupo^ 
Gumowe Foothoids 

Z dobrej gumy, 50c wartości 
z tym kuponem 
para epecyal- 
nia za 

Nie wypełniamy zam. po<'ztq. 
25c 

11—Spodnia Bielizna i Pończochy—i 
Damskie jrrvibo czarne r;>nisto 

pończochy bez szwu. podwójne 
pięty i palce, prążkowany wierzch 
regularna 33»: wartoii\ 
cyalnie para po «OC, 
Męskie czarne kaszmirowe szkar 
petki bez szwu. podwójne siwe 
pięty i palce, specjalnie OO^ 
para υυ £*L· C 

Niemowlęce czarne i białe, weł 
ną mieszane pończoszki bez szwu 
wielkości 4 do 6, spe- 1 Λ _ 

cyalnie para po 1UC 

Męskie pl&skio i pr^zuowane 
union garnitury, warte 1 oq 
$2, specyalnie po .... 1 ·*35/ 

Damskie białe runisto koszu- 
le i majtki, warte λλ 

|1.00, za UÎ7C 
Męskie extra ciepłe ootnikowe 

eurduty, warte $.*>, O fiC 
po m*DD 

Męskie szlafroki kąpielowe — 

3.60 i 4.00 wartości, spe- o oq 
cyalnie tylko po .... dL»0%J 

KUPON 
MKSKIK SPODNIE 

Męskie corduroy spodnie, ciem- 
ne kolory, extra dobrze zrobione, 
pełnego kroju, wszystkie wielko- 
ści 30 do 42 w pasie, na sprzedaż 
z tym kuponem, nie 
wypełniamy 
pocztą, po 

zamówień 1.88 

KUPON 
DAMSKIE SUKNIE, 

Dam«kie i panieńskie jedwab- 
ne poplinowe suknie, pięjcne sus- 

quehana kolory, wszystkie wiel- 
kości, epecyalnie w środo z tym 
kuponem, nie wypeł- j QC 
niamy zamówień ^ »c/0 
poczta po 

I POŚCIEL TOWARY JARDOWE itd. 
Ozdobna wełniana 

materya na suknie w 

pas, 54 cali szeroka— 
skromna i ozdobna 
materya w prążki — 

pełne sztuki, nie mo 
żna jej dorównać za 

mniej jak fl. AQ~ 
specyalnle 4xî7C 

Chiffon broadcloth, 
Γι cale szeroka, gra- 
natowa. czarna i bru 
natna, dobre chamois 
wykończenie, fabry-- 
czne resztki, — $2.00 
wartość, spe- 1 

cyalnie jard 1 ·00 
3000 jardów geor-- 

gette krepy, crepe de 
chene, ozdobnej kre- 
yy, wszystkie 40 cali 
ί-zerokie. dużo jas- 
nych 1 ciemnych ko- 
lorów, fabryczne dłu 
gofci, żadne warte 
mniej jak 
SI. jard po M C 

Ozdobny jedwabny 
muli, gładkie 1 ozdo- 
bne desenie, jasne 1 
ciemne kolory, bar- 
dzo połyskuje wykort 
czenie, fabryczne dłu· 
łfości, warte IgJ 
I!5c, jard po luC 

Bielona shaker fia 
nela. 27 cali azeroka, 
grube wykończenie 
na obu stronach, peł- 
no sztuki, dzisiejsza 
cejia 23c. spè 1gr 
cyalnie jard lOC 

Nurse prążkowany 
ginghain, 27 cali sze- 

roki. szerokie nurse 

prążki, pełne satuklt 
lniane wykorti g» 
czenie, jard lOC 

Poszewki, zrobione 
z miękkiego muśli- 
nu, rozmiar 45X36 — 

fabryczne drugorzęd- 
ne, warte 25c, |S 
specyalnie po 15JC 

500 komrorterow po 
kryte ozdobny saty- 
rą, gładkie lub ozdo 
bne centra, pełna 
wielkość, wypełnia- 
ne eorded bawełną — 

7adne warte mniej 
Jak $5, specy o 

alnie po ... υ·νΟ 

Bielona materya na 

prześcieradła, 2'i Jar 
da szeroka, bardzo 
gruby gatunek, fa- 
bryczne długości. — 

warta 50c, OO. 
jard po .... OuC 

Prawdziwa bear — 

marki, vicuna wełna 
do wiązania, wszy^t- 
kie pożądane sport 
kolory, bardzo popu- 
larne na potnikowe 
eurduty, kołnierze — 

mankiety i t. p. spe- 

cyalnie OO- 
po wU v 

KUPON 
CO \ G OLEUM DVWA.W. 

Rozmiar 36X72 extra gatunku 
congoleum dywany, piękne dese- 
nie. mieszane ceglaste. brunat- 
ne i zielone kolory, apecyalnle w 

środę z tym kuponem 79c 
Nie wypełniamy zam. pocztą. 

JOJPO^ 
M AT V POD DRZWI. 

Japońskie cocoa maty pod drzwi 
robione jak sznur rozmiar 14Χ 
25 cali, gruby g-atunëk, reg·. 75c 
wartość, specyalnie w iSrodp z 

tym kuironem, tylko 49 Ç 
^ 

Sie wypełniamy zam. pocztą. 

Ir- GROSERYE -, 
Uncle Jerry przygotowana mą- 

ka na naleśniki albo buckwheat 
specjalnie paczka 12c 

świeży rolled oatmeal, 
funt za v4C 

Duniee mar- 

ki zgęszczone 
mleko. j Λ 

puszka * 

Wleboldts nr. 

19 świeżo upa- 
lona kawa — 

font J9 
za .. 

Hakera pre- 
rnlum czekola- 
da do pieczenia 

funtowy ka- 
wałck 20c 
za ... 

Najlepsza ba- 

sket fired ja- 
pońska herbata 

ir... 48c 

Masło najlep 
sze 7. magazy- 
nu słodkie i 
zdrowe go 
funt za OL·iC 

Holly marki, 
topiony smalec 

r.\.. 3ic 
Star marki — 

morskie raki— 
% funtowa pu- 
szka 
za ... 

Świeżo kra--, 
jana wołowina 
na potrawkę— 

:r i6łc 
Iiibbys najlep 

sza kwaszona 
kapusta nie do 
stawia- *Jl 
my funt · 2t 

29c 

Wyborne wielkie mięsisto o- 

regon śliwki, funt 12łc 
Turitan marki, czyste owoco- 

we konfitury, słoik 23c 
Ilolly marki, 

wybór, słonina 
na ńnladanle— 
",nt 4Sc 
za .... 

Wyborne wę- 
dzono no. 1 — 

ezynkl, ważące 
10 do 12 fun- 

;6w; 33c funt ΊΛ v 

Kirka flake 
białe mydło do 
•prania, .5 ka- 
W..RÎW 23c 

Kltchen klen 
zer proszek do 
czyszczenia. 3 

£"*k! 13c 

świeżo upie- 
czony biały al- 
bo żytni chleb, 
bochenek Q Λ 

za .... 
OC 

Swleio u pie- 
czone tfinger 
snapa albo so- 
da cracker* — 

'T. 124c 
Burnham and 

Morrlll pork l 
bean*. ł β 
puszka 

New Century 
wyborny wcze- 
sny czerwcowy 
groszek 1 P. 
puszka lOC 

Squire* mar- 
ki przy rząd zo- 
na musztarda, 

»lk.. 12c 
I 

GARNIT, ν O* y. 

Składa fiç * 1 

noża (lo chleba, 
toporka. 1 karnie- 
nia do ostrzenia 
1 kombinacyjnego 
noża do strugania 
cały komplet za 

23c 

KUPON 
S/AinoWE VA I< AN CE. 

Kxira gruby chenille i ozdo- 
bnie związani» sznurowe Valante 
na pojedyńoze drzwi, równe lub 
mieszane kolory z bogu, z gre- 
toS«*. z tym ku- TO 
ponem, tylko /H(* 
po (nie wypł. zani. pocz.) 

SIKKIKIt Κ T. 
Gwarantowane 

siekiery stalowe 
ostrze 7. pierwszo- 
rzędny hickory rę 
kojeśeia. specjal- 
nie na tę sprze- 
daż za 

1.19 

DR. HIRSCH 
15ty rok α Wleboldta 

Xa ilabe wiy potrxebne ai) 
oknlary. 

Nic Ich nie iHtfpl· 
NASZE CENY. 

Za alomlnowe 05c I $1.45. 
Złote fl.03, H2.05 do *4.85. 

Sacserrkt emlenlamy DARMO 
vr p!er»ve*}Tn roku. 

LIKIERY 
O. F. C. Bour- 

bon butelkowany 
w bondzle, 7 lat 
stary —■ pełna 
kwarta 1.69 

Pomarańczowe— 
wino, retf. 98c 
butelka 59c 

Californla bren- 
da, 3 star butel- 

ÏÎ.... 1.39 

OSZCKBDZAJCIB 
swojk ze β v. 

One nnjlep**yml w«- 
■xyiitl pniyjaplółml. 
Metody be* bólu. 

Złote korony. 22kar. 3.50 
Złote korony 22 kar. 

(gwarantowanel S.OO 

$10 płyty, specyaln. ΒΛ0 
Plomb, tak tanio jak 50o 
Wasyatka robota r*ra- 

matowana. 
DARMO DARMO 

KREamtaacya. 
Deatyata u Wleboldta. 

KATALOG NUT 
NA rozmaite: instrumenta 

lOc 
NAJNOWSZE WYDANIE NUT 

DO NABYCIA W KBIÇQARNI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
14 β β W. DIVISION ST. CHICAGO. 


