
Extra! Extra I 
ZE SPRAW POLSKICH. 

LONDYN, 29 s. — W Galicyi głód i nę- 
dza doprowadziły do wybuchów iście rewolucyj- 
nych po większych miastach; w Krakowie walki 
uliczne stały się tak groźne, jak o tem donoszą 
via-Szwajcarya, że władze miejskie i wojskowe 

, udały się do rządu o pomoc. Rząd zawiesił nad 
miastem stan wojenny i powprowadzano ogra-, 
niczenia i obostrzenia, jak gdyby miasto było: 
oblężone: wieczorem wychodzić nie wolno, go- i 

dżiny jadła w publicznych jadłodajniach muszą 

być ściśle przestrzegane, a wojsko pilnuje po- 

rządku tego- Na mieście co dnia odbywają się 
demonstracye i pochody burzliwe, zwłaszcza ko- 

biet, głośno wołających chleba i pokoju! 

ι NOTATKI REPORTERA.] 
Roczne posiedzenie Akcyonaryu— 

szy Spółki Wydawnictwa Polskiego 

odbędzie się w czwartek, dnia Sgo lu- 

tego, 191$ roku, o godzinie Sciej 

popołudniu, w budynku Spółki, pnr. 

1455-57 West Division ul. 
α o α 

Komitet z klubu kobiet „Engie- 
wood Women's Club"· zbiera się do 

sali parku Davis Square każdej śro- 

dy i jest tam od godziny 10-tej rano 

do godziny 2-ciej popołudniu, aby do- 

pomódz naszym paniom z tej okolicy 

daj$c im instrukcje w szyciu sukie- 

nek itd. Maszyny do szycia znajdują 
się ua miejscu a przybory potrzebne 
są też dostarczane. Matki przybywa- 

jące z dziećmi, za mała opłaty 10c 

otrzymać mogą przekąski. 
Fanie zamieszkałe w okolicy par- 

ku w^żej wymienionego proszone s:j 

0 przybycie do sali każdej środy w 

czasie oznaczonym. 

o O O 
Wczoraj wieczorem do pp. Jakóba 

1 Lucyi Mucha. 1441 Blackhawk ul. 

przyjechały pnie Leona Mańki i Ka- 

tarzyna Wilkowska z Grand Rapids. 
Mich., na ślub ich córki Bronisławy 
z p. Józefem Kortas, jaki się dziś zra- 

na odbył na Stanisławowie. Pociąg 

którym jechały opóźnił się o cztery 

godziny z powodu zasp śnieżnych. 
O O O 

Odczyt sierżanta Baîdwina, żołnie- 

rza z pola walki we Fran-cyi, jaki 

miał si»? odbyć onegdaj w sali parku 
Davis Square, odłożono do przyszłego 
czwartku wieczorem. Program dla 

dzieci zapowiadają na godzinę 4-tą 

popołudniu. 
O O O 

Ośmnasto-miesięczny Janek Wró- 

\ bel, z pnr. 4353 Honore ul., umarł 

wczorfaj wskutek poparzeń jakich 
doznał wpadając do naczynia z wrzą- 

cąi wodą. 
« O Γ 

We czwartek wieczorem,· dnia 31 

b. m.. odbędzie się roczne posiedze- 
nie dyrektorów Spółki Budowniczo- 

Pożyczkowej św. Józefa na Stanisła- 
wowie. Xa posiedzeniu tem zostanie 

wybrany zarząd na rok 1918. 

Dzisiaj o godzinie 5-tej popołu- 
dniu, w kościele górnym p. w. św. 

Stanisława Kostki odbędzie się ślub 

panny Stanisławy Janowicz, córki 

znanego przemysłowca na Stanisła- 

wowie. z panem Stanisławem Urba- 
nowicz z Waukegan, 111. 

.ślubu udzieli ks. Wojciech Janisze- 

wski; huczne weselisko zaś odbędzie 
się w domu pani młodej pur. 14 25 

Division ul. 
O O O 

Kocioł wrzącej wody przypadkowo 
spadł na dwa i pół lat liczącego Wła- 

dysława Ściburskiego zamieszkałego 
z rodzicami pnr. S4o4 Exchange ave., 

w South Chicago, który zaruz po wy- 

padku zmarł. Wypadek ten wydarzył 

się w domu Wincentego Żułkowskie- 

go pnr. So4D South Shore Drive. 
ODO 

Policjant Jan Wagner przynale- 

żący do stacyi przy trzydziestej pią- 

tej ulicy, postrzelony został dziś ry- 

chło rano przez tzech rabusiów któ- 

rych on starał się aresztować. 
Stojąc przy narożniku Wentworth 

ave. i dwudziestej drugiej ulicy po- 

licyant Wagner zauważył biegnącego 

szybko do niego jakiegoś człowieka; 
był to Grzegorz Morda, właściciel 

apteki pnr. 2279 Lawndale ave., któ- 

ry policjantowi oświadczył, że jacyś 
trzej zbrodniarze okradają mężczyz- 
nę opodal. Wagner, poczuwając się 
do obowiązku, puścił się za tymi zło- 

dziejami, ale ci w ;dz^<· go strzelili do 

niego z rewolwerów, kładąc Wagne- 
ra na miejscu. Bandyci zbiegli. 

0 0 0 
Dwaj nieznani bandyci napadli 

wczoraj o godzinie 9:20 wieczorem 

na Andrzeja Liszko, liczącego lat 27 

wieku, a zamieszkałego pnr. 1501 W. 
Erie ulica. Napastnicy zbili Liszka 

brutalnie przy narożniku Keith i Hu. 

ron ulicy. 
0 0 0 

Wczoraj odbył się pogrzeb jednego 
7. najstarszych parafian śew. Jana , 

Kantego, ś. p. Wawrzyńca Smoczyń- 
skiego, który umarł z powodu pode- 
szłego wieku. Zwłoki zmarłego wy- 

prowadził z domu Wny ks. Proboszcz 

OBWIESZCZENIE 
Roczne zebranie Akcyonaryuszy 

Spółki Wydawnictwa Polskiego 
odbędzie się w piątek, dnia 8-go 
lutego, 1918 roku, o godzinie 3-ej 
po południu, w budynku Spółki, 
1455—1457 West Division ulica, 
Chicago, 111. 

X. FR. GORDON. C. R. 

Sekretarz. 

Stanisław Siatka, t'. R., w obecności 
kilkuset ludzi. W kościele odprawio- 
no trzy Msze iw. Zaznaczyć należy, 
że s. p. W. Smoczyński doczekał się 
dużej familii, a każdy z jego pięciu 
synów znajduje się na dobrem sta- 

nowisku. 

Trumnę nieśli obywatele S% Pitera, 

W. -Michalik, T. Matysik, J. Barano- 

wski, M. Niemiec i W. Niemiec. 

Pogrzebem zajmował się przyja- 
ciel zmarłego p. J. Korzeniewski. 

a Q o 

Jutro wieczorem, w sali Związku 
Polek odbędzie się wieczorek rozmai- 

tości urządzony staraniem Towarzy- 
stwa „Świt Wolności'', grupa 234ta 

Związku Polek w Ameryce. 
Gości powita pani Z. Jankiewicz, 

L'werturç — ,,Prince of India" wy- 

kona orkiestra p. Edwarda Nowako- 

wskiego. Pni Jadwiga Chozarzowska 

wygłosi deklamacyę „Śmierć Zdraj- 
cy Glińskiego". 

Utwór z opery Halka, Moniuszki 

odśpiewa pani Jadwiga Zebrowska 

przy akompaniamencie panny M. Os- 

mańskiej. poczem ,.Z wojennej gro- 

zy" M. Unickiej deklamować będzie 
pani Iza Pobóg. „Kołysanko." Jo- 

cylna i „Bohemian Girl" Boluna wy- 

kona panna M. Kowalska przy akom- 

paniamencie prof. Ε. Λ. Emery. 

Śpiewać będzie także p. Ludwik L. 

Smelkowski i poraź drugi wystąpi pa 

ni Jadwiga Żebrowska, poczem or- 

kiestra p. Edwarda ̂ Nowakowskiego 
wykona „Wiązankę Melodyi Pol- 

skich". Taniec baletowy wykona 

panna Lvdia Frosch, uczenica szko- 

ły Pawiowej. 
Początek wieczorku' tego zapowia- 

dają na godzinę 7:30 punkt. 

Z Niedzielnego Kon- 
certu Jackowian. 
W Auditorium Sw. Stanisława Ko- 

stki odbył się ubiegłej niedzieli wie- 

czorem zai>owiedziany koncert chóru pa 

rafii św. Jacka z Avondale. 
Koncert ten rozpoczął się o czasie 

zapowiedzianym, t. j., o godzinie S:13, 

za co uznanie należy się komitetowi u- 

rządzająeemu ów koncert. 

Orkiestra pod dyrekcyą p. B. .T. Za- 

lewskiego, na rozpoczęcie odegrała 

hymn amerykański „Star Spangled Ban 

uer" — poczem ze śpiewem wystąpił 
chór męski z Jackowa, pani W. Ambro- 

żewska, soprano i chór chłopców, któ- 

rzy przy akompaniamencie org. Kar- 

czyńskiego odśpiewali ..Kantatę Mi- 

ckiewiczowską" Galla. Publiczność pier 
wszy występ tego wieczoru nagrodziła 
licziieuii oklaskami a nawet zmusiła do 

drugiego występu. Pani II. Drufkc, przy 
akompanlameucie p. K. Borowiûskiego 

odśpiewała Chopina „Cisza Nocna". 
Solo na skrzypcach doskonale wy- 

konał p. T. J. Orzada przy akoinp. p. 

V. G. Sasko. Odegrał on Ilomanza — 

Wieniawskiego i Souvenir De Moscou. 

Baryton solo — ,.'Toréador" z opery „11 
Trovadore" Verdiego odśpiewał p. B. 

J. Zalewski, poczem chór żeński z Ja- 

ckowa pod dyrekcyą p. K..Borowiûskie- 

go odśpiewał „Kaliny Wiosna" Κ. T. 

Kowalskiego. I tu nie obyło się bez o- 

klasków no i ma się rozumieć, chór 

ten wystąpić zmuszony był poraź dru- 

gi. 
Śpiew p. Józefa Cwiak bardzo podo- 

bał się publiczności. Orkiestra Zalew- 

skiego rozpoczęła drugą część progra- 

mu zeszło niedzielnego. Chór męski z 

Jackowa pod dyrekcyą p. Karezyńskie- 
go odśpiewał „Modlitwę Ks. Marka" 

Mickiewicza (muzyka A. Czubskiego). 
Bass solo śpiewał p. Aug. J. Kochań- 

ski. duet zaś wykonali pp. Ed. Pjja- 
nowski i Stefan Bolewski. Chór ten pod 
dyrekcyą tak'znakomitego dyrygienta, 
wywiązał się doskonale ze swego zada- 
nia. Panna AV. Dymarkowska odśpie- 
waniem ślicznego kawałka z opery 

„Ilalka"' Moniuszki, przy akompania- 
mencie p. Borowiûskiego, trafiła dc 

serc slucjiaczy. 

„Na Fujarce" Żeleńskiego I „Dum 

kę" K. Kratzeża doskonale wykonał ρ 

Andrzej Kowalski: oklaskami zmuszo 

no go do nadprogramowego występu 
(îra na fortepianie p. G. Sasko oraj 

śpiew chóru mieszanego z parafii św 

Jacka, pod dyrekcyą miejscowego orga 

nlsły p. Borowiûskiego, przy akompa 
niamencle p. Karezyûskiego chór tei 

odśpiewał „Magnificat"' Ε. Marżo. Na 

leży śpiew ten zaliczyć do najdoskona 
lej wykonanych części programu kon 

cert oWego. Był to ostatni nu 

mer programu zeszło niedzielnego. 
Prezes chóru św. Jacka, p. A. J 

MALT MARROW 
Polecone przez Nai lepszych Lekarzy 

OSTRZEGAMY PKZEII 1MITACYĄ 
rpenrnljcle się, ie Jwt Mc Avoye. Je/.el 
nie jeat Mc Avoys, to nie Jest żadnan 
Malt Marrow 
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Aug. G. Urbański 
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Huczne Weselisko 
na Stanisławowie. 

Państwo Jozef i 13ronisłava 

(z domu Macha) Kortas. 

W kościele górnym św. Stani- 
sława Kostki odbył się o godzinie 
10:30 rano śluib panny Bronisła- 

wy Łucyi 'Mucha z panem Józe- 
fem S. Kortas. 

Węzłem dozgonnym połączył 
młodą parę serdeczny przyjaciel 
obydwóch rodzin, W iel. ks. Leon 

Jasiński, który też odprawił 
uroczystą Msze świętą. Chór 

solistów Stanisławowskich pod^ 
ćyrekcyą ιρ· Andrzeja J. Kwa· 

sigrocha, przy akompaniamencie 
na skrzypcach p. Władysława Ki- 

pkowskiego, odśpiewał na sam- 

przód „Veni Creator" Miliarda, 
a następnie Mszę św. Rosc\\4ga. 

Na Qffertorium duet ,,Avc Ma- 

ria' ^{illaęda, odśpiewały panie 
Anna Jóźwiakowska i Marya Ko- 

walska; na Benedictus, pani A- 

gnieszka Ncring odśpiewała „O- 
sacrum Convivium", Pcreza.1 

Trzy wejściu do kościoła orszaku 

ślubnego pp. Kwasigroch i Kip- 
kowski odegrali marsz ślubny 
Wagnera a na zakończenie cere- 

monii marsz koronacyjny Mcn- 

delsohna· 

Oprócz wspomnianych solistek 
na chórze śpiewali: Pani'Aniela 
Górna i pf>. Jan Ncring. Jan 
Kondziorski, W ładysław Barwig, 
A. A. Kowalski, Antoni W. 'Bar- 

wig i Antoni Barwig Sr. 

Pani młoda jest córką popular- 
nych obywateli i długoletnich pa- 

rafian Stanisławowa, pp. Jakóba 
i Łucyi Mucha, zamieszkałych 
pnr. 1441 Blackhawk ulica. Nale- 

ży ona do Oddziału 12-go św. 

Kingi Macierzy Polskiej. 
Pan Józef Kortas jest synem 

pp. Jana i Franciszki Kortas, z 

Plainfield, Wis., z parafii św. 

Pawła, której pan młody jest se- 

kretarzem. Jest on członkiem Od- 

działu 2-go św. Michała Arcli., 
Macierzy Polskiej. 

Drużbowali: panna Cecylia 
Kortas, siostra pana młodego, z 

panem Józefem'G. Muchą, bra- 

tem pani młodej ; panna Elżbieta 

Majewska, serdeczna przyjaciół- 
ka pani młodej z .panem Stanisła- 

wem Pawłowskim. 
Huczne weselisko odbywa się 

przy udziale licznych krewnych i 

znajomych w mniejszej sali na 

■ Stanisławowie· 
Młodej parze .przesyłamy na- 

1 
szc najserdeczniejsze życzenia. 

Schultz wystąpił z krótkim przeruó- 
wleniem, dziękując z serca licznie ze- 

branej publice za przybycie na kon- 

cert która tein samem poparła spra- 

wę dobrą, gdyż, jak wiadomo czysty 
dochód z koncertu przeznaczył chór św. 

Jacka na rozpoczęcie funduszu w celu 

zakupienia nowych organów do nowe- 

| go kościoła na Jackowie. Przy akoinp. 
ρ orkiestry p. B. J. Zalewskiego, zebra- 

ni odśpiewali na zakończenie hymn na- 

rodowy polski „Boże coś Polskę". 
Za tak doskonałe przeprowadzenie 

programu całego, uznanie wielkie na- 

leży się komitetowi urządzającemu, w 

skład którego weszli: Agnieszka Selm- 

fer. Borta C'. Wojtalewicz, Klżbieta 

β Schacfer, J. K. Borowiûski, Andrzej J. 

j Schuitz i Józef Wenikajtis. 

Dziś i Julro Rege- 
stracya Obywa- 

telska. 
Dziś i jutro odbywa się regestracya 

obywatelska w micścio Chicago we- 

dług nowego systemu dla tych oby- 
wateli i obywatelek, którzy się prze- 

prowadzili od ostatniej regest racy i, J 
oraz dla tych, którzy doszli do pełno- 
letności, lub otrzymali drugio pa- 

piery, a więc będą po raz pierwszy 
głosowali. 

Rejestrować się można tylko w go- 
dzinach wieczornych w specyalnjch 
lokalach. 

Każdą wardę podzielono na kilka 

dystryktów, 7, których każdy obejmu- 
je po kilka precynktów. W każdym 
dystrykcie są dwa lokale regestrą- 
cy j ne. 

Obchód Styczniowy na 

Trójcowie. 
Nadzwyczajnie pięknie wypadł Ob- 

chód Styczniowy dzieci elementarnej 
szkoły Św. Trójcy, urządzony stara- 

niem Czcigodnych Sióstr Nazareta- 

nek. Obchód ten odbył się w niedzie- 

lę wieczorem, dnia 27igo stycznia. Au- 

ditorium zapełnione było po same 

brzegi, a często i gromkie oklaski 

świadczyły jak "wielce obecni byli u- 

bawieni i zadowoleni. 

1. Klara Kostkiewlcz z 8-cj klas» 

w wstępnej swej mowie udatnic 

przedstawiła cały przebieg powstania 
i smutne jego skutki, oraz wzmocniła 
9 

w nas nadzieję w rychłe zmartwych- 
powstanle naszej Ojczyzny. Chór dzie 

wcząt, złożony z 7. Λ, 7. B. i 8. kla- 

sy, pięknie zaśpiewał ,,Marsz Związ- 
ku' Młodzieży Polskiej", a R. Pilar- 

ska ładnie oddała wiersz .^Matka 
Polka". Tak mowę jak deklamacyę j- 
śpiew wynadgrodzono licznemi oklas- 

kami. 
2. Następnie mail chłopcy z 1 i 3 

klasy wykonali Marsz Sztandarowy. 

Rozwinięcie polskiego sztandaru z 

białym orłem wywołało wielki zapał 
w obecnych. 

3. Gimnastyka dziewcząt klasy 7. 

A wypadła chwalebnie. Udatnie wy- 

padły także ich gimnastyczne ruchy 
z laskami. 

4. Chłopcy klasy 3. zaśpiewali ,.Ty- 
siąc Walecznych" i „Bracia do Bitwy 
nadszedł Czas". Śpiew udał się do- 

brze, co świadczyły liczne oklaski wi- 

dzów. 
δ. ,,Piłeczki", marsz połączony ze 

śpiewem oddany przez dziewczęta 1. 

i 2. klasy, także się wszystkim podo- 
bał. 

6. Taniec dziewcząt klasy 3. wy- 

padł znakomicie. Sztuczne ich ukła- 

dy wstęg czen*onych 1 białych a 

zwłaszcza akuratne ruchy tańca za- 

interesowały wszystkich. 
7. W tym numerze chłoipcy 4. kla- 

sy przebrani za Żuawów zajęli scenę. 

Aczkolwiek tacy młodzi polska krew 

zdawała kipieć w mówkach i przysię- 
gach wierności Ojczyźnie. 

8. Najpiękniejszy może taniec, ja- 
ki kiedykolwiek dzieci szkoły elemeu 

tarnej oddały, był ,,Batożki". Udział 

w nim brały dziewczęta 7. i 8. klasy. 
Rytmiczne ich ruchy naśladujące ten. 

tent kawaleryi wojskowej udał się 
wyśmienicie. Taniec ten dał dowód 

długiej i wytrwałej pracy ze strony 

dziewcząt i nauczycielki, za co nale- 

ży im się uznanie. 

9. Krotochwila „Adam i Ewa" naj- 

więcej rozweseliła i zaDawiła obec- 

nych. Magdalena Wojdyła grała w 

roli „Adama", Elżbieta Buczyńska 

przedstawiała „Ewę", Wanda Kmie- 

cik hrabinę, a T. LUczak służącą. — 

Najlepiej z nich grała panna Magda- 
lena Wojdyła w roli „Adama", cho- 

ciaż Elżbieta Buczyńska słusznie z 

nią honory dzieliła. Takie spamięta- 
nie ról i taka swobodność ruchów nie 

widzi się często na scenie. 

10. Obrazek sceniczny „Polska" 

przedstawiły dziewczęta 8. klasy. 
Polskę w kajdanach przedstawiała 
Barbara Handke. Jej śliczny głosik i 

znakomita deklamacja były niespo- | 
dzianką dla obecnych. „Aniołem" by- ; 
ła B. Kielian; „Wiarą" W. Kolska; | 
„Nadzieją' S. Guźniczak; M. Stry- | 
charska uosoblała „Miłość"; J. Ha-j 
łasa „Widzenie"; J. Starsiak dekla- 

mowała wiersz „Ofiara Powstania 

Styczniowego". 
Obchód zakończono śpiewem „Boże 

coś Polskę". 
Wielkie uznanie należy się Czci— 

goJnym Siostrom Nauczycielkom 
szkoły Św. Trójcy, które wolne swe 

chwile po za godzinami szkolncmi 

poświęcają rozbudzeniu i rozwijaniu 

w młodocianych duszach dziatwy 

wszystkiego co polskie, piękne 1 do- 

bre. 
Jeden z obccnych. 

S1 
DUBELTOWE ZIELONE ZNACZKI DO POŁUDNIA 

r?uitiko 2 in 1 albo Shinoła 
(SmINOUA ) sziWAKS. 

O.arny reglaity i biały, 10« A W II 

ifiitunek, 2 pudełka koatuuiero " 

Hl pudełko za J 

Milwaukee Ave. 

przy Paulina LI. 

KUPON 

DWA SKŁADY Lincoln Scliool 
i Ashland Aves. 

KUPON 

(jumowę Footholds 
Dobry gatunek gumy, jOc war- 

toici, specjalnie w śrt>dę z tym 
kuponem para tylko 25c 
Zamów. list. albo 'tel cf. nie wyp. 

KUPON 
CHŁOPIĘCE SPOll\ 

Chłopięce corduroy spodnie. 
tra dobrze zrobione, stosowne do £ 
«akoły, wielkości 6 do 16 lat. — > 
$1 wartości, z "kuponem 00ç ι 

Zam. list. lub telef. nic wypeł. I 

DA.HHKIE POŃCZOCHV. 
Damskie czarne, kaszmirowe 

pończochy, szare pięty i palce, 
różne wielkości, specyal- ÓC — 

nie, para po AiOC 

MĘSKIE SZKAHPETV. 
Męskie błękitne i szare, wełna 

mieszane szkarpety, dubeltowe 
pięty i palce, specjalnie Og 
para po mUC 

M EMO W LECĘ PO.YCZOCH V. 
Niem. czarne i białe wełniane 

pończochy, dubeltowe piętj- i pal 
ce, wielkości 4 do G, para 10c za 

KAFTANIKI. 
Damskie poranne kaftaniki, ro 

bione z grubej flanelety, asorto- 
wane desenie, warte 7Gc, CQ« 
specyalnie po Oî/C 

GAKMTIHY DO ŚNIADANIA. 
Damskie garn., do śniadania, z 

chambray i ginghamu, wielkości 
38 do 42, reg. 2.OS warto- ł CQ 
&ci„ specj-alnle w Środę 1 ·Οϊί 

CREPE DE CHINE. 
Crêpe de chine georgette crepe 

i chiffon crepe, 40 cali szeroki, ja 
sne l ciemne kolory, 77/» 
1.50 gatunek, jard po ... · ■ C 

Kalosze 
Dziecięce .pierwszego gatun- 

ku kalosze, nowy zapas, wielko- 
ści od 4 do 10%, 59c wartość, w 

środę z tym kuponem OQr 
para po 

OÎ7C 
Zamów, poczta i teief. nic wyp. 

wwwv> 
— 

KUPON 
FILCOWE έΜΡΙΙY. 

Damskie filcowe Al i pry, — sza- 

re, błękitne i maroon podeszwy z 

najlepszego filcu, dobra taniość 
z tym kuponem, para 49ę 
Za m. list. albo tcief. nie wypcl. 

VEI V ETE EX. 
Chiffon velveteen, lśniące wy- 

ko licz ente, wszystkie kolory, VJc 
gatunek, specyalnic CQ<"» 
jard po 

IIAWKI,. DO HEKI.OWAMA. 
KlS'in Mail ubław^tniona baweł- 
nica do heklowania, kolorowa tyl 
ko, specjalnie 3c 

FLANELA. 
Haftowana shaker flancla, rO- 

żowa, błękitna albo biała, hafto- 
wane desenie, l-',śc gatu- *7.1.— 

• 2 1/ nCk, jard po 

BII.K PO.\GEE. 
36 cali szeroka, także crepe pon 

gee, piękna waistlnjç, 50c gatu- 
d0 19c nok, długości fabr., 

póki zapas starczy, po 

IIÇCZXIKI. 
Turedkie ręczniki do kijjpiell — 

bardizo absorbujące, n^blone z 

kręc. przędzy, dzis. cena 1 Q-1-λ 
20c, C kost., sztuka za 10'2C 

KOMFORTERY. 
Robione z sanvtarnej waty. po- 

włoka z dobrej cretonne, duże ro 

zmiary, specyalnie w 1 QC 
śirodę, po 1·ϊ/0 

KUPON 
SUKNIE. 

Zapas damskich poplinowycli 
sukien, wszystkie wielkości, spe- i 
cyalnie w środę — jedna kostu- < 
merowi z tym kuponem | QQ 
tvlko za * ·0·* 

pocztą, ł telef. nie wypel. 

ΙΧΙΟΧ GARNITURY. 

Męskie ffłądkie runisle i prąż- 
kowane union garnitury, 1.50 i 
1.75 wartości, specjalnie 1 1 (J 
w środę, tylko po χ X O 

UNION GARMTURY. 
Męskie wełniane prążkowane 

worsted union garnitury, $:5 war 
tośei, w środę tylko 
po 1.98 

DAMSKIE KOS/ULE. 
Damskie prążkowane runiste 

koszule, regularne 1.00 wartości, 
specjalnie w środę 69C 

SPODNI A BIELIZNA. 
Dziecięca prążkowana runista 

spodnia bielizna, wartości do 6Sc 
w środę tylko 
po 25c 

KUPON 
MÇSKIE SPODNIE. 

Męskie corcluroy apodnte, cicin- 
ne kolory — dobrze zrobiono, 
wielîcoÊcl od 30 do 4 2 w pasie z 

tym kuponem, zim. poczt i), albo 
telefonem nie wypełnia- i on 

my, tylko po 1·00 

PODWIĄZKI. 
Pin on albo do przyszycia pod 

wlgzkl, r6żne kolory i wielkości, 
10c Ratunek, para 5c 
ρ υ 

OLEJ DO MASZYXV. 
Vessel marki olej do maszyn —> 

nie plamiący, nie tężeje, lOc Ka- 

tunek, specjalnie butelka 5c 

PLO L X CI \G. 

75 sztuk 27 cali szerokiego — 

embr. flouncing, piękne desenie, 
specyalnie jard 

... 
19c 

KOHONKI. 
250 sztuk bawełnianych koro- 

nek i wstawek, piękne desenie — 

specyalnie jard Λ 

po 

MÇSIiIK KOSZ L'LE. 
Mę»kie negliżowe koszula, nic 

kompl^nty zapas, 1.50 koszulo 
Miękkie i sztywne nian- ł Λ C 
kletj·, specjalnie po .... 

1 1 O 

PAD PODWIĄZKI. 
Męskie lifle pal podwiązki — 

wszystkie kolory. SOc gatunek — 

specjalnie 'w środę, 
!>■> 25c 

KUPON 
MATV. 

18X36 cali wielkość, owalny 
kształt, splatane tkanie chińskie 
słomiane inaty, maty pod drzwi. S 
extra grube, z ozdobny, bortą, a- S 
kurat rzecz która jest PoL.fiQ ■ 

w czasie zim. pow., po Oî7C I 
Zam. poczty nie wypełniamy. I 

KUPON, 
KOMPRES V. 

Pokryte sylkolinsj. zakładki z 

boku, żółte centra, zielone, nie-- 
bieskie i różowe, 3.6 wielkość tyl 
ko, reg". 1.50 wartość, dopóki za- 
pas starczy z kuponem 79c 

Zam. przez pocztę nie przyjm. 

[Kartofle Snow bali okraj 
kartofle specjalnie 
wielka sprzedaż »ek 

II i:/, PI ΙΛ7, Ν κ II Ił Z Υ Τ W V. 

Durkin duplex bezpieczne brzy- 

twy w ekOrzanym futeraîeiyQ 
z G ostrzami i rzemień, 

Λ O/K RZEZMCZK. 
Dobre noże rzeźniczo albo 

chleba, S calowe ostrze, specjal- 
nie w środę, tylko 
PO 

KUPON 
ΝΓΗΙΜ ΧΛ I I11A MvI. 

'/, kolorowa borta scrim 
ranki. 36 cali szeroki, pełne sztu- 
ki, białe i kremowe całe w paski 
asortowane kwieciste kolorowe 
borty, warte 13c jard z Q-3-λ 
kuponem, jard po 574"C 

Zam. przez pocztę nie przyjm. 

KUPON. 
IGI,Y DO MA S/Y Ν Y. 

Igrly do maszyn do szycia do 
rozmaitych wyrobów, wyrobu El- 
dredge Sewing Machine Co., po- 
dzielone na 6 rozmaitych wielko· 

I fici w drewnianych tubach -l 
I jedna igła, za ·.. 1C 

Zam. przez pocztę nie przyjm. 

łe białe, doskonałe do gotowania 

£a.35c 
$óita brukiew Pril* 

wdziwa Sweet Or 
Canadians. funt 

Przy kantorze. 

Quakers upalone — 

eorn flakes Q ρ 
paczka za Ul* 

Sucho cebule wy- 
borne żółte plobes — 

,"> funtów I7c. *}A-*% 
funt za .... 

2 

Swiezy rolîed oat- 
nieal, funt 
za 

Burnliam and Mor- 
ril 1 pork and bf&ns, 

rika..... ISc 
Cliff liousc przed- 

nie quecn oliwki — 

słoik 
za 

6ic 

25c 

l'iesers czeskiego 
stylu, żytnia msj.ka — 

1 worek kostumero- 
wi, \i becz- 1 An 
ki za I·4**· 

Świeżo upieczony 
żytni lub biały chleb 
bochenek 
za 8c 

OSZCZĘDZAJCIE 
SWOJE ZĘBY. 

One ·« n»jlfp«*yml *»'■- 

uranii pmyjaclółinł. 
Metody bfi bfllu. 

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

(gwarantowane) η.οιι 

h>jlO płyty, ^pecyaln. λλο 

Plomb, tak tanio jak 50e 
Wneyatka robota ®rra- 

rintonana. 
darmo darmo 

Egiamłnacyn. 
Dent>T»tu u Wleboldt·. 

Callforriia ®— 3 
star brenda butel 

ï 1.39 
Jamaica ruin al 

bu kucmmel l>u- 

»ka...: 1.25 
Murpliy spring 

bourbon, regular- 
nie $2 wartoéoi — 

pe,na 1 kwarta *■ '"w 
Export piwo. Ί 

tuziny ł nC 
butelek za 1 ·£»& 

nn. HinSCH 
■JStjr rok u Wlfboldt· 

Na ulabe ocmr potrzebne t« 
okulary. 

Mc Ich nie znatqpl. 
\AS/.E (EW. 

Za nlumlnow» OBc t |1.48. 
7,tote $1.95, «2.05 do *4.85. 

Soczewki zmieniamy DARMO 
w pirmriijm roku. 

# 

Il SZKOLĄ NA FORTEPIAN 
PROF.MARY ΑΝΑ 

RÓŻYCKIEGO 
w 

BIURZE 

DZIENNIKA CHICAG0SKIE60,1457 ^IDcrA^i!L,CA' 
ι 

Po Roku 1830 
Opowiadanie historyczne 
z „Tułaczów", H. hole· 

sławity (J. I. Kraszew- 

skiego). Oprawiona — 

teraz tylko 
60 centów 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1457 W. Division al., Chicago 

/ 

Darmo Okazy Groseryi 1 
w środą iylko, 30go stycznia I 

16 Okaz. Paczek I 
za 50c lub więcej 

16 Okazów 
DARMO 

Mąka, Cukier my- 
dło i mleko w pu· 
szkach nie włącz. 

X oka*, kaw. Faim Olive myilła 

1 okaaowa panka l'wt Tuaatle* 

X okaiona parska <«rnpr Ν ut* 

1 ukas. para. -»> Mulr kraj. luyilla 

1 okai. par*, l'arlr Jrrry'n mqki 

t oka/«mt.v kan alrk W ool *oap 

I «>k. par*, l'.rniinr pro*«. du praa· 

I nkat. parska Mloutr Tapiora 

I okaûnua palika Hltrbar rlraa. 

I okmonn pac*. Minute Gelatine 

1 CfrMOtn Kltehen File 

1 Prlee* Cook Book 

1 oku», buch. Piper'* iyt. chleba 

1—I funtowy worek woli 

1—Sc ριιχχ. I.rkko pro«z. do nr.ur. 

1 kupon dobry na 1 knnidrk 

Swifta <ila*»in mydlą. 


