
ZAPOWIEDŹ 

przedstawień teatralnych. * 

Minęło lato, wśród którego, ko- 

rzystając z ciepła i pogody ucie- 

kaliśmy po za miasto aby tam 

wzmacniać swe zdrowie, aby 

Korzystać fizycznie. 
Zbliżająca się jednak jesień już 

nam daje znaki, że trzeba całe 

miesiące przesiedzieć w zadymio- 
nych ulicach miasta. Aby nam nu- 

dy nie dokuczały, braki te posta- 

ramy się zastąpić inną rozrywką 
również korzystną, abyśmy i o 

•stronie duchowej nie zapomnieli. 
Popierajmy teatr a będziemy 

mieli zadowolenie zupełne. 
Towarzystwo dramatu i śpie- 

wu Im. Al. Fredro, znane już 

chicagoskiej Polonii, pomyślało o 
tem i przygotowuje cały szereg 

przedstawień na sezon jesienny 
i 

zimowy. Wystawione będą ko- 

medye, dramaty, obrazy history- 

czne i ludowe. Wybór sztuk, o- 

pracowany z gorliwością przez 

powyżej wymienione towarzy- 

stwo z pewnośteią zadowolni 

wszystkich, gdyż należy do naj- 

lepszych, najnowszych i dość ko- 

sztownych. 
Pierwsze przedstawienie dane 

będą na Maryanowie, w najwięk- 
szej hali polskiej i na scenie naj- 

lepiej urządzonej. 
Program jesienny następują- 

Cy: 
... 

Dnia 10 października będzie o- 

degrana wesoła komedya Do- 

brzańskiego "Złoty Cielec'' i 

'"Bartosz z pod Krakowa" ze 

jśpiewami i tańcami, w strojach 
krakowskich. 

W czasie antraktów będą śpie- 
wy chóralne tegoż towarzystwa. 
Dnia 5 listopada daną będzie 

głośna sztuka ludowa Sewera 

•"Dla ziemi świętej". 
Sztuka ta silne czyni wraże- 

fiie na Polaka miłującego swą 

rodzinną ziemię. 
Dnia 26 listopada przedstawio- 

ne będą "Kościuszko w Peters- 

burgu" Staszyca i "Ostatnie 

chwile Kościuszki". 

Towarzystwo sił i zabiegów 
nie szczędzi, aby polską ̂ sztukę 

jak najbardziej rozpowszechnić) 
ma przeto nadzieję, że szanowni 

rodacy zechcą tak wzniosłą myśl 
poprzeć. 
Czysty dochód przeznaczony 

na bibliotekę teatralną i chóry 
śpiewackie. 

Wszelkie korespondencye na- 

leży nadsyłać pod adresem: 
Antoni Sosnowski, 

441 Noble str. 

Chicago, 111. 
o 

Otwarcie kolegium. 

Dzisiaj, dnia 8go września, za- 

czynają się klasy w kolegium św. 
Stanisława Kostki. Wiel. ks. Jan 
Kosiński, nowy rektor kolegium, 
odprawił śpiewaną mszę św. w 

kaplicy kolegialnej o godz. ętej 
rano, w obecności 150 uczniów i 

mnóstwa zebranych gości. Jutrc 
rozpoczynają się lekcye w kla- 
sach. 

o 

Z Providence, R. I. 

(Koresp. "Dzień. Chic.") 

Tutejszy sekretarz grupy 

związkowej im. Jana Sobieskiego 
nadesłał do "Zgody" korespon 
dencyę, w której zarzuca tutej- 
szemu ks. proboszczowi,że tenże 

napadał z ambony na Związkow- 
ców i że pisze na nich w€ 

"Wschodzie". Widać p. Skrzyp- 
czakowi, sekretarzowi owej gru- 

py pokręciło się w głowie, bo je 
szcze nikt nie słyszał u nas, ab> 
ks. proboszcz kiedykolwiek na- 

wet wspomniał na ambonie c 

związkowcach, a cóż dopiero, że- 

by ksiądz miał pisać przeciw Zw 
w "Wschodzie'', bo tą gazetą ani 

się nie interesuje, ani nie ma z ni^ 
żadnej styczności. 
Ale p. Skrzypczak, cierpi na 

manię wielkości i chcąc się popi- 
sać, strzelił kulą w płot. To tei 

takiemu człowiekowi nie warte 

ani odpowiedzitć; lepiej za to ro- 
zebrać przyczyny, dlaczego 

Skrzypczak coś podobnego napi 
ta). 

Trzeba tedy wiedzieć, że istnie- 

ją tu dwie grupy Związkowe: Sy- 
nowie Polski i Litwy i Tow. Ja- 
na Sobieskiego. To drugie towa- 

rzystwo powstało z oderwania si^ 
kołku członków od tow. Synowi* 
Polski i Litwy. Jako oderwani 

grupa ma wciąż niechęć ku pier- 
wszej i okazuje to zwłaszcza przy 
zabawach. Kiedy tow. Synowie 
Polski i Litwy urządzają piknik, 
to i Sobieszczycy też w tym sa- 

mym dniu i to prawie zawsze tuż 

pod bokiem pierwszych podobny 
piknik uręąHzają. Takie postępo- 
wanie Sobieszczyków -zgromił 
"Wschód" w jednym z swych nu- 

merów, jako nieuczciwe i roz- 

dwajające naszą kolonię. Za to 

pan Skrzypczak chwyta się jak 
pijany płota i zamiast udać się do 

wydawcy i redaktora "Wschodu", 

majaczy, że to ksiądz proboszcz 
winien. Bodajto z takimi ludźmi! 

Jest też faktem, że p. Skrzypczak 
jako osoba zarozumiała nienawi- 

dzi kleru katolickiego, czego do- 

wodem, że w dawniejszych roz- 
terkach parafialnych był jednym 
z naczelników, do kościoła nie 

chodzi, a dziecko swoje kazał 

ochrzcić pryćżerowi niezależne- 

mu, i raz pono nawet publicznie 
bluźnił przeciw Panu Jezusowi w 

Najśw. Sakramencie. — To też 

nic dziwnego, że taki człowiek 

będzie pisał kłamstwa do gazety. 
Osobnik ów chciałby znaczyć "w 

powiecie", chciałby być wielkim 
człowiekiem, ale cóż kiedy nie ma 

cze/n, bo głowa nie wielka — 

chce się więc odznaczyć, ubliża- 

jąc księżom. / 

Oj 1 znamy my już takich ludzi, 
którzy nie wiedząc już co powie- 
dzieć i co robić, udają niewinnych 
baranków, że są prześladowani 
jako związkowcy od księży. W o- 

wej korespondencyi do "Zgody'', 
Skrzypczak podnosi ręce kir 5o- 

gu, aby innych oświecił. Niech 

tylko Skrzypczak nie wzywa Pa- 

na Boga nadaremno, niech odda 

wprzód Bogu Co jest boskiego, 
niech wprzód sam z sumieniem 

porachuje, a nie będzie miał po- 
wodu do żalu. Swoją korespon- 
dencyą do "Zgody" sam się tylko 
zblamował jako fałszerz, a "Zgo- 
dzie nie dodał uroku, bo taka ko- 

respondencya bezmyślna i o- 

szczercza godna jest "Straży", 
ale nie organu związkowców. 
Otóż proszę Szan. Redakcyę, 

aby umieściła w celu sprostowa- 
nia fałszu i nieprawdy rozsiewa- 

nej przez nieprzyjaciół kleru ka- 

tolickiego. 
Z poważaniem 

Obywatel. 
o 

'Mińsk. — Jak wiadomo, w ist- 

niejących w kraju północno-za- 
chodnich klasztorach: w Wilnie 

pp. Benedyktynek, w Grodnie 
— 

pp. Brygidek i oo. Franciszkanów, 
w Słonimiu — pp. Bernadynek, w 

Kownie -r pp. Benedyktynek, w 

Kredyndze — oo. Bernardynów p 
r. 1864 zabroniono przyjmować 
nowicyuszów; wskutek czego, po 
śmierci wielu znajdujących się w 
nich zakonników i zakonnic, kia- 

| sztory opustoszały i obecnie prze* 
bywa w nich zaledwie około 40 
mnichów i mniszek. Obecnie — 

ja}c donosi "Siew. zap. słowo" — 

komisya, specyalna w sprawie to- 

lerancyi religijnej zająć się ma 
( 

rozważeniem sprawy zniesienia 

tego zakazu i pozwolenia na 

przyjmowanie nowicyuszów do 

wspomnianych klasztorów. 

—-prawa nauczania religii w 
języku polskim jest obecnie tutaj 
przedmiotem' obrad dyrektorów 
średnich zakładów 

* 

naukowych. 
1 Otrzymali oni polecenie nadesła- 
nia odpowiednich wniosków kura- 
torowi okręgu naukowego. Dy- 
rekcya szkół początkowych nie u- 
znała za właściwe zapytać ucz- 

niów, w jakim języku pragną słu- 
chać wykładów religii, lecz po- 

przestała na odpowiedzi, że ucz- 
niowie Polacy używają tutaj języ- 
ka białoruskiego. Jeżeli jednak 
po wsiach uczniowie istotnie u- 

żywają języka białoruskiego, to 

nie można tego powiedzieć w ża- 
den sposób o miastach. Ze sfer 

miarodajnych zapewniają, że 

sprawa rozstrzygnięta będzie po- 
myślnie i od początku roku szkol- 

nego religia katolicka będzie wy- 
kładana po polsku. 

" 

o 

Złote wesele. 

Bankierowa: Moryc, w przyszłą so- 

botę wypada nasze srebrne wesele.. 

Bankier. Więc cóż z tego? 
Bankierowa: Trzeba zaprosić go- 

ści...., 

J Bankier: Ależ pomyśl duszko, coby 

ludzie na to powiedzieli, że u takich 

bogatych ludzi jak ja, było coś "srebr- 

nego", musimy czeka aż będzie "zIok 

te" wesele. 

Dobry członek. 
— Zakładam ligę przeciwko używa- 

niu słńw obćvch: chcesz can do tego 
należefi? _ 

- 

— Owszem...., 
— Wiec mogę Dana zapisać? 
— Ali right! 

W^l6 $2.90 
Najlepsze Nr. 2 Hard Nut.. .$6.00 

(wielkości laskowego orzecha.) 

Hocking Lump $4.75 
Indiana Lump & Egg $3.50 
Indiana Nut $3.25 
Royal Nut $2.90 

Czyste wągle i pełna waga gwarantowana. 
Zamawiać moi na llRtownle lub przez telefon 

— MAI5J 2668. — 

E. Puttkamer, 506 Ałwood Bldg. 
Północno-Zacbodnl róg Madison i Clark nile. 

Choroby Oka Wyleczone 
•• bi>z noża. Dra Cactftta Le" 
Ł karska Metoda Absorbują* 

ca wyleczyła tysiące. 2a" 
dnycn szkodliwych le- 

5S3 karstw. Bez ciecia. 
Przyjdźcie po bezpłatną 

|g książeczką do 

| DR. F. 0. CARTER, 
&jj Specjalista ócz i Uszu, 
fSfl 182 STATB ULICA, 
^ drugie piętro—1 drzwi na 
Wk północ od akładn "The 
M Fair". 

GODZINYKażdego dohi od 9 rano do 5 po poł* 
We Wtorki i Piątki at do 7 rSuwiecz. 
W Niedziele od 11 rauo do 1 po poł. 

Jutro wieczorem "Flaki War- 

szawskie", w 
' 

WAKSZAWIE, 
847 Milwaukee Ave. 

Eto szuka 
szczerej i prawdziwej pomocy, a 
chce odzyskać swą siłę i zdrowie, 

niech pisze do Frof. J. A. Kules- 

kiego, generalnego sekretarza, a 
on przyśle ksiązeczkę, która Was 
pouczy, jak macie zastosować się 

godług swego zdrowia. Mężczy- 
źni! piszcie zaraz, gdyż to Was 
nic nie kosztuje, a będziecie mie- 
li p&moc. Pamiętajcie adres: 

J. A. KULESKI, 
13W) Box 722, Hartford, Conn. 

GOSPODYNIE! 
Wytnijcie to ogłoszenie i przynieście 
je do naszego składu jutro, w Sobotę, 
R otrzymacie darmo 2 duże kawałki 

mydła do prania, z zakupnem warto- 

tości 25 centów lub więcej. 

NA JUTRO OFIARUJEMY 
takie taniości o jakich 
jeszcze nie słyszano. 

Zakupiliśmy olbrzymi zapas wszelkiego ro- 

dzaju najlepszych towarów za ^ cany. Nasz 
skład jt»Bt teraz przepełniony towarami od po- 
dłogi do sufitu. Aby zrobić miejsce na je- 
sienne to nary, musimy cały ten zapas spiesz- 
nie wyprzedać. 

Te niskie Ceny z pewnością 
nas zadziwią. 

- Za szpulkę dobrych 
I U nici. 
On Za paczką najlepszych igieł, wartych 5c 
Z u — wszystkie numera. 

n Za chłopięce gumowe 
4u kołnierzyki. 
n. Za 10 yardów najlepszego koronkowego 
Z u pupieru na police. 
i A. ZaMamskie najnowszej mody koron- 
I UL kowe kołnierzyki, warte 2Sc. 

I 3^n yard 7c materyi 4%C na materace. 
12c 

Za l yd. okazowe kawałki karpeta, 
wartego 29c. 

tL« Za yard najlepszego muszlinn, 
I 2\i wartego 14c. 

21 n 
Za m>;zkie najmocniejsze I najlepsze 

I U szelki, warte 50c. 
aFa Za chłopięce cało wełniane czarno lub 

U u U paskowate spodnie do kolon,warte COc. 

nr. Za męzkie wełniane mieszane koszule 
O w U i g*cie, warte 59c. 
Qn Zn yard 12^c g-ttunku, pięknej czarnej 
Ou satyny. N 

Wełna. Jutro bądriemy sprzedawali Praw- 
dziwą Fleishera Wełną do wiązania 2 2 C 
Mitcrya na Suknie. Eztra azerokie, piękne 
całe wełniane Alpaca, we wazyatkich O En 
kolorach, warte 50c tylko u Ou 
Damskie czarne, brunatne lob mis- n l^n 
izans pończochy, po Z -u 
Wsypka. Najlepsza 22c gatunku czerwona 

paskowata wsypka do l OX^n 
pierza, jutro po I Z *!u 

Roboers Koszule. Mą/kie czarne 1 blałs pa- 
skowate pojedyńcze, lub dwu rządowe koszu- 
le warte 60c, O On 
tylko po 001) 
Spodnie. *1.00 Jean spodnie, wszystkich wiel- 
kości, najlepszego wyrobu, "7 Ca 
jutro tylko / Ou 
Pierze. Gatunek zawsze 

sprzedawany po 75c 
jutro funt tylko 47c 

Colnmbus Tjkiety DARMO 
z kożdem zaknpnem. 

ml 

Milwaukee Avenuo 

CO=OP STORĘ 
Milwanke Ayenuo 

C0=0P STORĘ 
M lwaukeeAvenue 

CO-OP STORĘ 
Milwaukee Arenu® 

CO-OP STORĘ 

Szybkie 
Odstawianie Ekonomiczne Ceny na Soboto, 9go Września. 

Telefon 
Monroe 466 

-nr 

Depart Groseryi. 
.Czwarte piętro. 

Najlepszy mielony 
|% cukier, fuat 5c 
7 Knwałk6w U. S. 
Mail mydła i pacz- 
"ką sproszkowane- 
go mydła ..25C 
Jersey lub Holsiein 
buteryna, | 
funt *« I 3 u 
Columbia rzeczne 

łosoaie, 1 ft. wyso- 
ka puszka Qn 

Wyborny pełno 
śmietankowy Brick 

12c 
B*ker'a lub Kock- 
wood,» Kakao, % 

£p*"u 15c 
B. F. Japońska her- 
bata, z wykleftn a 
40c, po Z9u 
Najlepsza maczka 
w kawałkach do 

pranir, 3 ft. 8c 
Wyborne Mi laga 
winogrona, n fi n 
8 funty za.. ZUu 

ft. woruk Ce- 
resotavGold Medal 
lub ollsbury naj- 
lepszej Patentowa- 

;r.°r 67c 

Nr. 5 Cało-iedw. Taft 
kido wł'>so#,«szy»t. 
w zapasie, warte 5c d( 

Kambrykowy Mus/.lin, ywrd 
szeroki, resztki fabryczne, 
warte aż do 15c, f3r 
yard 

D*mekie piękne strojące koł- 
nierzyki, n >wych fasonów, o- 
kazy f bryczne, warte C, 
aż do 25c, po 

Damskio lub dziecięce chuste- 
czki, z pięknym kolorowym 
brzegiem, warte 2c 
Bc, po 

*v 

Nono Jesienne Mut. nn Suknie. 
50 Cal. Bryliantynr, bardzo lśniące, czar 
ne, brunatne i modre, znakomitej 69c i0>, 
wartości, specyalniepo *0* 

38 Cal.Cało-wełniane Granit". Pannina i 
Nun's Veilln2mat., w nowych jesień- 3A,, 
nych kolorach, reg. cena 69c yd., spec."'* 

C 
O 

O 
p 

Depiirt. Priyborow Piśmiennych 
Ołówkowe Tablety, 400 kartkowe, po..8%e 
Piórniki, różnych deseni, po 3c 

Książki dla szkół element. 1 średnich. 

Zaszyty do wypracowań le, 2e,3c, 6e i lOe 
Ołówki, najprzedniejszych wybo- 

' 

rów, tuzia....: 

MILWAUKEE AVE. AND CARPENTER STJ 

(Tk-gejTORE 
KA&DY ODBIORCA KOUZYSTA Z ZYSKÓW. 

Telefon Monroe 466. Szybkie Odstawienie. 

Pończochy i Odzież Spodnia. 
... n » . n: i.i. t —j - i i. ( i >( a r Ir a .Tnaln 

Damskie Lisie Bawef- 
nicowe pończochy, cza- 
rne i brunatne, wiel- 
kości 84 do 10, |ęr 
warte 25c, po 

Damskie Jesienne spo- 
dnie Koszule, z długi- 
mi rękawami, regular- 
nie 25c, w Sobotą ic« 

specyalnie po 

Dziecięce Pończoszki 
— trwało crarce, wiel- 
kości 5 do Dyj — warte 
epelna 16c, w Sobotę^ 

M z k a Jesienna O- 
d/.ież Spodnia, koszule 
i gacie, warte D0c,na«za 
najprzedniejsza o- 
farta na Sobotę....47* 

>we wstait- "Dutch Tulip" perfum 
kolor. 41 a> zwykł* &0c, tpecy- IC- 

alnie uneya 7c, yd* 

Cukierki—15c gatunku 
Marahmallow, w IA* 

Sobotę, fi. po 

Patentowane Paski, 
dobrze pasujące, IA/7 
w Sobotę po 

łVV 

18 cali szero! 
staników na 
warte COc, yi 

Depart. Mięsa. 
Czwarte Piętro. 

Prime Pot Boast 
wołowina, C 3^#» 
funt po 0 '4 u 
Tylno ćtriart. epitog 
ugniąciny, q37. 
uot po O 41/ 
Przednio ćwiartki 

ilSTo.°::.5%c 
Tylne ćwiartki cie- 
lęciny, QSU-iv funt po O 4j 
Pr*»dnie ćwImrtki 

Chipp-d suszona 

wołowina, i e. 
ft. puszka.. I Ou 
A wlot o siekane 

6%C 
Swifta Pienie szyn- 

7ic 
Funt najlepseych 
Fraiikfur- nL* 
tek D^C 

Specjałuie 
od 8:80 do 10:80 > 

rana—2,000 fuutów 
najlepseych wlep* 
rzowłchKieł- Qn 
basek, fant po L U 

cie piękne hafty do 

53™W; Mc 

Departament Obuwia. 
Mązkle patentowane źrebiące lab Vel- 

our cielice sznnnrowane trzewiki — 

zrobione na "freak" kt>p?tv:b* rę- 
cznie siyteml podesxwaml,AQ O Q 
regularnej $3.50 wartcici..u)£a& v 

Damskie strojne trzewiki, z wybranej 
ici kozłowej ekóry, najnowsze fae >- 
nv palców i obcasów— ma 7C 

$2.50 wartości, po u) I / 0 

Dziecięce $1.00 sznurowane trzewiki, 
x plękuymi kolorow«ml wierzch-ml, 
ł patent, wiązami, wlel*o4ci 2 o n. 

do8, specyalnie O U U 

Departament Odzieży. 
Chłopięca ! sztukowa Ubrani* — 8 
do 16 lat, na ieaień i zimą, w ciem- 
nych i średuich wzo- fl»Q l)C 
rach, po U iDiiAsI 

Chłoplące 3 aztnkowe Ubrania—8 
do 15 lat, dobry wybór cało wełnia- 
nych kaszmirów, w pozr,danych 
odcieniach-w paski, AQ QC 
i m zory, tylko po u)L t v# U 

Chłopiec® szkolne czapki, wielki 
wybór fasonów i wzorów, regular- 
a-t cena 3jc i 30c— w tą I Q A 
apr/edat I Siu 

Likiery. 
Oar Leader, Mount Diable 
Port wino, butelka 

.... 19c 
Guckenbeimer Żytnlflwka, 10 
letnia, ora/- Cedar T K H 
Brook Wódka, peł. kw. / ub 

Pieczywo. 
Czekoladowe lub Kokosowe 

.... 15C 
Kokosowe kawałki, I 

(ban) fant. I U 2u 

Damska Got. Odzież. 

Specjalne oferty na Nows Jesion- 
neU^rinin i Suknie. — Damskie 
S^ml-Faddock ubranią, w niebie- 

•kiru, brunatnym i czara* m, ape- . 

rtór $12.50 
Jesienne Sukni* — po krawfcckn 
zrobione, w Panama szewiotach 
1 gładkich suknach — efektownie 

;ffijror.r:?:..$5.00 
Damskie Flfnelowe Bluzki, w cle* 
mnycu 1 jasnych. odci«* m Q-v 
nlach, specjalni cena..'.. 

' ' ' " M\ 

na Jutro, .w Sobol;, 9 Września, 

Otrzymaliśmy już niektóre jesienne towary, niektóre z nich 
są trochę uszkodzone przez podróż, jako to: Koszule spodnie i 
wierzchnie, dla Mężczyzn, Niewiast i Dzieci, oraz wiele innych 
artykułów, które wyłożymy jutro na sprzedaż po nadzwyczaj 

nizkich cenach. 

A. Za dziecięce dobre koszul- 
JJC ki, warte 15c. 
A.Za dobre i grube pończo- 

cBy (bicycle nose), wr. 15c. 

Aft Za extra duże czerw, chustę- 
ąjC czki dla mężczyzn, warte 8c 

| a|. Za dobre 
wełniane ko- 

I Jm2C sztd© dla dzieci, wr. 19c. 

I Za ex tra dobre koszule 

I OC dla niewiaBt, runem pod- 
bite, warte 25c. 

AA^ Za extra dobre czapki 
dla 

£00 chłopców, rozmaite ga- 

tunki, warte 39c. 

i Za extra dobre gacie dla 
Ilu chłopców, runem podbi- 
te, warte 29c. 

f* Za set dobrych białych per- 
0G łowych guzików do bluzek, 
warte 15c. 

Q Za dobre koronkowe koł- 

Jj(J nierzyki dla niewiast, war- 
te 19 centów. 

Za extra dobre gorsety 
4b3C dla dam, warte 39c. 
i Q_ Za extra dobre jedwabne 
I uC paski (belts), dla nie- 

wiast, warte 39c. 

QAft Za extra grube runem 
OuC podbite koszule lub gacie 
dla mężczyzn, warte 69c. 

i (% | Za dobre mocne szelki 

| £2b dla mężczyzn, warte 25c. 

T|rft Za dobre wełniane 
koszu- 

| 3C le dla mężczyzn trochę 
zakurzone, warte $1.25. 

AA. Za śliczne wierzchnie ko- 

OuC szule dla mężczyzn, wszy- 
stkie numera, warte 69c. 

Za 3 duże kawałki dobrego 
OC mydła do mycia, warte 10c« 
A Za dobre wełniane skarpe- 
3C tki dla mężczyn, warte 15c. 

/yn Za dobre damskie grzebie- 
JJ(J nie we włosy, warte 15c. 

Za parę niemowlęcych 
| Q(J trzewików z miękkiemi 
poaeszwami we wszystkich ko- 

lorach, niektóre z nich są warte 

aż do 59c. 

A i aa Za parę damskich o- I 

V I iÓu kazowych trzewików, I 
wszystkie numera, niektóre są 
warte aż dó $3.50. 
ł» Q _ Za dziecięce dongola tjpe* 
OyC sznurowane lub z 

guzikami, nr. 8 do 2, warte nie- 
mniej jak 75c. 

AA. Za parę trzewików dla 
OvC dziewcząt, (fancy scroll), 
całe skórzane, numera 8$ do 2—• 
warte $1.25. 

CQ_ Za damskie okazowe, cie- 
OłJC P*° futrowane J u 1 ie ts 
tizewiki, warte 89c. 
AA Za satin calf trzewiki dla 

U O C chłopców, całe skófzone, 
wewnątrz i zewnątrz, skórzane 

obcasy, dobre i trwałe trzewiki, 
warte $1.25. 
aa Za damskie dongola trze- 
5uu w^ki z patentowanemi 
kapkami, sznurowane, nr. 3 do 8, 
warte $1.19. 

$ I OK m?zkie ca*e 6^' 

JJ) I rżane trzewiki, sznu- 
rowanelub z gamami, z kapka- 
mi lub bez kapek, wszystkie 
numera, regularna cena $1-49 

$i yiA 
Za damskie elegan- 

I .40 ckie trzewiki (boz 
calf, dongola lub vici kid), sznu- 
rowane, rozmaite gatunki i mo- 
dy, regularna cena $1.98. 

Za dobre szkolne u- 
—J >-~D 

$i.ą num. od 8 d 
r brania dla chłopców, 
do 15 lat, warte $1.08. 

dt | aa Za dobre czysto 
weł- 

w I uO niftn© ubrania dla 

chłopców, 2 kawałki, rozmaite 

mieszane kolory, dobra óatyno- 
wa podszewka, warte $2.75. 

$Q OQ Za ex*ra dobrego ga- 
CpOauO tunku ubranie dla 

chłopców, 3 kawałki, w kolorze 
czarnym, brunatnym lub szarym, 
czysto wełniane, dobrze zrobio- 
ne, warte $4.98. 
jia Za czysto wełniane krót- 
40C kie spodnie dla chłopców, 
warte 79c 

aa Za męzkie Jean spoduie 
DuC do roboty, wafte 89c. 

H. MISHKOWSKY, 688 Noble ul. 

Co Jest Myślone o Taniosciach. 

wy- 

Jeżeli zapłacicie mniej jak zwykle za artykuł co jest niżej 
właściwej ceny, nic nie skorzystacie, z pewnością zgubicie 

du- 

żo. Ale jeżeli zapłacicie niższą cenę za artykuł co jest — 

znaczony, to jest taniość. I to jest jedyna jedna taniość. 

Oto kilka naszyoh artykułów: 

lf yd. szerokie sukno warte $1.00, 
za yard tylko 
Czysto wełniana flanela, 
yard po 
Bardzo ładne-poduszki, przedtem sprze 
dawane po 60c, na tę wyprzedaż 
Tc wartości flanela, yard 
za. 

Męzkie wierzchnie koszule, warte 50c, 
tylko 

* 

Damska odzież spodnia, 
tylko 

75c 
25c 
43c 
4k 
28c 
I5c 

JAN K.SZUMINSKI, 
*64 NOBLE 
ULICA. 

NOWY 

Brewiarzyk Tercyarshi 
UŁOŻONY PRZEZ 

. O. Xi. 

= 

Cen* $1.50. Na prźwyłkę 10Ć eiiim. 

Do nrtycU w 
ilnUtracyl tdmlt 

Dziennika Chicagosklego, 
141-I4S W. liTli'uSt. CBIOłSO. 


