
OTWARCIE NOWEJ 

KRĘGIELNI. 
Kręgielnia Wrońskiego, 
na North ave. i Mil- 

waukee ave., jest 
największą w tej 
dzielnicy mia- 

sta. 

Uroczyste otwarcie jutro o 

godzinie 1-szej popo- 

łudniu. 

Jutro o godz. l-ej popol. nastąpi uro- 

czyste otwarcie nowej kręgielni i sali 

bilardowej p. Kazimierza Wrońskiego 

„Toe l'niversal Bowling Alleys & 

Billiard Hall". 

Panowie Józef A. Lasecki i Szcze- 

pan Kolanowski, z działu sportowego 

redakcyi „Dziennika Chicagoskiego" 

pierwsi rzucą kręgle v nowej kręgiel· 

ol. Ooecnych będzie mnóstwo gości. 

Nowa kręgielnia p. Wrońskiego 

mieści się na rogu 'Milwaukee ave., 

North ave. i Robey ul., w bundynku 

co dopiero wystawionym. Pan Wroń- 

ski zajmuje prawie całe trzecie piętro 

tego budynku. Zawarł on kontrakt na 

następne lat 10 i będzie płacił $100 

miesięcznie. To znaczy, że w przy- 

szłych dziesięciu latach zapłaci ou 

S48 ,000 komornego. Kręgielnia będzlp 

miała 80 stóp frontu od Milwaukee 

avenue, 80 stóp przy North avenue. 

Kręgielnia obejmować będzie 6320 

stóp kwadratowych, a sala bilardowa 

3720 stóp kwadratów}ch. Urządzenie 

kręgielni i sali bilardowej kosztowa- 
ło $20,000. 

Zaprowadzono tam siedm kręgielni 

pierwszorzędnych. Nie dzielą ich slu- 

py, a ten fakt świadczy o tern. że bę- 

dzie to jedyna tego rodzaju kręgiel- 

nia w mieście Chicago. Galerya dla 

publiczności może wygodnie pomieś- 

cić 300 ludzi'. W kręgielń: zaprowa- i 

dzono najnowsze urządzenia, dla krę- 

glarzy sprowadzono stalowe gardero- 

by. światła i świeżego powietrza pod- ! 

dostatkiem, bo okna zitajdują się po 
obu stronach — a nadto w miejscu 

tem znajdują się dwa specyalne wen- 

tylatory. 

Nowa kręgielnia będzie kwaterą 

Ligi kręglarskiej ,.North-\Yest Bow- 

ling 
" 

eague", ktróa się składa z 10-tu 

piętek. Jest to największa liga w mie- 

ście Chicago. Tu również będzie kwa- 

tera Ligi Macierzy Polskiej, jedynej 

lisi z łona polskiej organizacyl. 

W sali bilardowej będzie stołów bi- 

lardowych' 4. a ośm stołów do gry 

mieszauej. Wszystkie stoły będą wy- j 

robu Jeffersona, które uznano za naj- j 
lepsze. Tam też będą specyalne gar- 

deroby dla gości 1 specyalne szafy, i 

idzie będzie można chować prywatne 

kije bilardowe. Stoły są mahoniowe 

bogato wykładane. Nara/.ie będzie ich j 
12. choć jest w sali miejsca na 19 sto- 

: 

łów.. Całe urządzenie kręgielni i sali, 

bilardowej oddano firmie odpow:e-1 

dz!alnej ..Brunswick-Balke-Collender ! 

t o." 'W urządzeniu kręgielni i bilar- i 

downi nie szczędzono żadnych kosz- j 

tów. Zaprowadzono wszystko dla wv- j 

gody licznych gości. 
Mana/erem kręgielni i bilardowni} 

będzie p. Franciszek Kaforski. czło- 

nek pittsburskiego klubu piłkarzy. 

Jest on szampionem kręglarzy w lidze 

.North-West", oraz ex-szampionem bi- 

lardzistów w północno-zachodniej 
stronie miasta. 

Gmach ,w którym mieści się krę- 

gielnia p. Wrońskiego, jest własno- 

ścią pp. Benson & Hansen i koszto- 

wał $250,000. Projekt wyszedł z pod 

ręki architektów Holabird and 
Roche. 

Jest to gmach nowoczesny pod każ- 

dym względem. Na pierwszem piętrze 

będzie skład cygar, bufet,e skład cu- 

kierków. restauracja, skład jubiler- 

ski i skład ubrań. Drugie piętro zaj- 

mą katicelarye lekarzy, dentystów, 
ad- j 

wokatów i agentów realnościowych. 
Na trzeciem zaś piętrze m eścif się 

będzie kręgielnia i bilardów nia · 

Wrońskiego. 
O O O 

Klub „Littau Rye Bowling Club", 

który obecnie trzyma rekord procen- 

towy jako klub i rekord pojedynczych 
kręglarzy, stoczy specjalną walkę z 

klubem ..Mineralite Bowling Club" 
w 

sobotę wieczorem o godzinie S-mej. 

Klub „Mineralite" należy do najlep- 

szych w Chicago. Kluby te stoczą 

trzy walki. 
O O O 

James Smith, najlepszy kręglarz a- 

merykański ̂ etanie do walki w krę-j 
głerui 7. Kranciszk'em Kaforskim w 

j 
niedalekiej przyszłości. Daty tej wal- 

' 

ki jeszcze nie oznaczono, ale 
ma ona { 

nastąpić w przyszłym niiesigcu. 

o o O 

W kręgielni Krolla, Wejnerowskie· j 
go i Wrońskiego, przy Milwaukee ave. 

i Ashland ave., rozegrano wczoraj ! 

dwa kontesty w lidze ..North-West": J 
klub ..Delson Sweaters" wygrał dwie 

z trzech partvj od klubu „Ćlermans", 
a klub ..Imperial Electrics" wygrał 

dwie trzech partyj od klubu 

„Young's Jewelers". 

Na specjalną wzmiankę zasługują: 

Keidilz z klubu Delson'a, Grzecho- 

wiak i klubu „Hermans" I Walcsj kie- 

wicz z klubu „Imperiais". 
Oto cyrfy: 

„Delson Sweaters": 
Keiditz 109 172 172 

Belhke 140 170 132 

Irish 12? 103 153 

O. Peth 103 128 200 

W. Rautenberg 153 153 1G5 

Razem 740 7S6 824 

„Hermans": 
Nowicki 100 100 1421 
Łapiński 111 172 189 i 

Grzywiński 121 155 110 j 
Frymarek 120 134 1601 

Grzechowiak 150 177 171 i 

Rażeni 074 S04 78 4 

„Imperial Electrice·': 

Wałczykiewicz i 78 141 200 

F. Brevcha 178 133 182 

Wucas 124 141 180 

Pinkowski 143 135 181 

Kosmeju 158 145 177 

Razem ^ 781 G93 920 

„Young'8 Jewrlers": 
O'Flara 104 19(5 124 

Killeen 114 112 123 

Smith 131 147 184 

Kielas 139 145 121 

R. Gleas-ou 111 152 170 

Ra^em 002 752 721 

o o o> 

W Cincinnati m ała się odbyć wczo- 

raj wieczorom 13-iokolejkowa walka 

na pięści pomi^dLy Augustem Kopko- 
wskim (Gus Christie) z Milwaukee a 

Grant'em Clark iem z Columbus. O. 

W drugiej kolejce Clark padł jak dłu- 

gi na aren? i ąiie chciał dalej walczyć, 

twierdząc, że Kopkowski uderzył go 

niżej pasa, co jest repułami pięściar- 

skiemu za'kazane. Spdzią walki był 

stary pięściarz polski-żydowski, Józef 

Choynski, który kazał Clark'owi dalej 

walczyć, gdy/, nie widział on Kopkow- 

skieRo przekraczającego reKułę. 

Clark nie chciał jednak wstać i da- 

lej si? bić. więc Choynski przyznał 

zwycięstwo Kopkowskiemu. 
"Widzowie naoczni tej walki wyrazić 

się pono mieli, że Clark podstępem 

usiłował zdobyć decyzyę nad Kopkow- 

skim. który bgdż co bądź. uważany 

jest za groźucgo pięściarza. 

Z KONTESTU: 
Jak nazwać „Polish 
Lake Front Park"? 

Chicago, dnia 15-go paźdz. 1913. 

Do Redaktora Dsału Sportowego! 
Ja mam lat 12 i jestem uczniem 

szkoły hw. Stanisława Kostki i my- 

ślę ze najstosowniejszą nazwą dla j 
parku „Polish Lake Front" będzie | 
„Victoria Base Bali Park". 

Z szacunkiem. 

Piotr Włodkowski, 
1302 Dickson ul. 

Chicago, dnia 15-go paźdz. 1913. 

Szanowny Pnnir Redaktorze! 

Chcę donieść iż jestem bardzo 

zainteresowana kontestem odpowie- 

dniej nazwy dla boiska Zblewskie- 

go Ja bym radziła dać nazwę po- j 
dług dziewiątki, która zajmuje to 

miejsce przez cały sezon pod nazwi- 

skiem:'..The Romeo Billiards Base 

Bali Park. 

Z szacunkiem. 

. A. Malinowska. 

2928 Allen ave. 

Pittsburg, Pa.. 15 . X. 413. ; 
Swnownv '»^ 

Ja choć z daleka radziłbym aby : 

park Zblewskiego nazwano „Grun-1 
wald Base Bali Park" na pamiątkę | 
zwycięstwa nad Niemcami. Jestem 

uczuicw szkoły św. Stanisława K. 

i życzę graczom polskim aby za- 

wsze ograli Niemców. 

Alojzy Szwarc, 
G13 Penn ave. 

Pittsburg, Pa. 

Chicago, dnia 15-go pażdz. 1913. 

Szanowny Redaktorze Sportu! 

Czytałam w „Dzienniku Chirago- 
skim' jak nazwać the ..Polish Lako 
Front" i proponowałabym nazwę: 

„The Wbite Ragle Base Bali Park". 

Z szanowaniem, 

Julia -fc. Tomaszewska, 

1807 W. 17-ta ul. 

Chicago, dnia 15-go pażdz. 1913. 

Szanowny Redaktorze Sportu! 
Najlepszą nazwą dla parku Zble- 

wskiego jest „Cook County Base) 
Bali Grounds". Proszę mnie przy- 

słać te pięć dolarów do niżej podpi- 
sanego. 

Z szacunkiem, 

Stefan Czarnowski. 

tę. 1857 Hervey ul. . 

Chicago, dnia 15-go paźdz. 1913.' 

Szanowny Redaktorze Sportu! 
Podłi!g me^o myślenia najlepsza ! 

nazwą dla parku ..Polish Lakę, 

Front" .byłaby .Sherman Basp Bali ) 
Park" ponieważ pan Sherman był j 

prawie pierwszym obywatelem w 

tej okolicy. 

Z uszanowaniem, 

Bernard Knich, 
2443 Augusta ul. 

Chicago, dnia 15-go pażdz. 1913. 

I)o Szan. Redaktora działu spor— | 

. to\ve<?o! 
Ja myślę że najlepszą nazwą: dla 

„Polish Lake Front" będzie: Koś- 

ciuszko Bas« Bali Park". Wiadomo 

wszystkim iż Kościuszko jest boha- 

terem dwóch światów. 

Kreil? się z szacunkiem. 

J. Mathis 

1463 Grand ave. 

Hayward Wie. 15-go pażdz. 1913 

Do Redaktora Sportu! 
Dowiedziałem się z ..Dziennika 

Obicagoskiego" że tam w Chicago 

macie kłopot z nazwą dla parku 

Zblswsklego. Według mego zdania 

najlepszą nazwą byłaby następują- 

ca: „The Empire Bali Grounds". 

Z szacunkiem 

Franciszek Kieretein. 

Hayward. Wis. 

Podsłuchane. 

Pędzi samochód i dymi — konie 

chłopskie rzucają, się wstecz przerażo- 
ne. 

Baba stoi na trotoarze i uśmiecha 

się. 
— Jakie też koniska głupie! 

Jegomość starszy słyszy to i pyta: 

— Dlaczego głupie? 
— A 110 bo się boją automobilu, a 

nie boji# się karety. 
— Aba! A powiedzcie mi gosposiu, 

czy wy byście się przestraszyli jakby 

tak przeciwko wam szedł ułan w czer- 

wonych portkach? 
— O jej! a cegójbym się miała bać 

chłopa! 
— Xo to dobrze. Ale jakby tak na* 

przykład same portki bez ułana space- 

rowały po ulicy? 
— O rany boskie! 

— Balibyście się? 
— Okropnie! 
— A 110 widzicie! 

— Pani, serce me płonie miłością ku 

niej. Pomói mi. 
— Proszę bardzo! Zawołam swego 

męża: jest on naczelnikiem straży 
o- 

chotniczej i agentem ubezpieczeń od o- 

gnia. 

Ma racyę. 

— Jakto, powiedziano panu w oczy 

żeś szubrawiec i pan nic wyzwałeś na 

pojedynek!·? 
— Mój panie, już ja wolę być pięć 

minut szubrawcem, niż całe życie tru- 

pem. 

Czuła żona. 

— No. a gdybym ja umarł Julciu, 

będziesz o nmie pamiętać? 
— Ależ naturalnie aniołku!... za- 

wsze cię b«Hle stawiała drugiemu mę- 

żowi za przykład. 

WIELKI PODARUNEK 
NASZYM CZYTELNIKOM 

NIE CZĘSTO W MIEŚCIE 
JAK CHICAGO DAJE SIĘ 

BEZPŁATNIE. 

Rradko w dziejach wlelkiearo miasta jak Chi" 
caiiO s;ę zdarzy. że miżDi otrzymać coś warto- 
ściowego hez «o^tu, iednrkżc ta sp.ieoi>nośi> 
nader"· s intro >v następuj /cych aptekach: 

V. BaidoSskf. 
1-O Noble ul. 

V. L. Blahnik & Son. 
IWH W. Cth ul. 

Burda Pharmacy. 
13 N". AslUand a^e. 

V. (^wlxlirfs«i, 
)4:<5 W. Blackhawk 

Dubshy Bros., róii 
Mej i Lincoln ul." 

Fran'< J Dubsky. 
1800 W. 47rna ul. 

Józef A. Hellmuth. 
2148 N. Rpbey ul. 

HottinuerDruc&Truss Co., róar Chicatro 1 Mil- 
waukee a ves. 

M. P. Ltsrinan. 97fi Milwaukee ave. 
N'orth Avenue Phurm&ct". 153> W. North ave. 

North Western Pharmacy. ros Milwaukee ave. 
! Robey ul 

J. A Piotrowski. 1158 Blackhawk ul. 
H. Slwecki. 19 6 Armitaife ave., rój? Robey ul. 
Win. Swoooir.. 1219 N. Ashland ave. 

Xelowrskleii > Apteka. 1033 Milwaukee ave. 
. Zaleski. Ashland ave. 

jrdztc w sobotę, dnia 18 października, przez całv 
dzi«d. możecie otrzymać na żądanie regularną 
próbny paczkę Campbolin. lekarstwa ułożonego | 
w formie maści, składującej się z Kamforu. 
Menthol. KkstraUtów 1 ej3w. tak zmieszane, 
że robię jedno z Najświetniejszych Lenars w 
N'atury na Bóle Reumatyczne. Ból w Plecach | 
Ułomność. Sztywność w Stawach. Wywichnij, 
ci* i N^uralgię. Zbolałe kości i Zaziębienia wl 
Piersich. 

Treeba tylko natrzeć Oampholin na cjęści b" 
łące. a w '.«rótuim czasie ocieplą się. wzruszy 
cyrkulaerę i usuną koairesev (przyczvna wszel- 
kich biivO prędka ulga jest rezultatem. 

— 

Je>eli czytelnicy Dziennika mogliby trlko w 

części /.cocurn eć wielką wartość Oampholin. 
żnden by nie zaniechał tej snosobnośo". Jeżeli 

nie możecie pr'yjś<5 o.ob śole |>3 paczkę, po- 

proście przyjacielu. kt»rybv uezvnil wam to 

przysłturę, Lrdvż ta spos >bao4d rzad«o aię nada- 
rza. lecz pamiętajcie. bezpłatne próbne paczki 
można otrz imć tylk·» w apte «ich wymień i o 

n.rrh paty/ai. ju,rj. tj. w sjb.»t«. do.a 8·* 
użJziernlka. 

" 

Marabuo 

Trimmings 

Otwieramy miesięczne konta. | Skład otwarty w sobotę do iOtej wieez. 

nrt.tkd.rT. 3 95 
Alaniaiowr ·- 1 C 

kaiary. k«p 1 ·'*·> 

Di··! wcwwki. ) j j ̂  

Dr. Hirsch i Crown 
pecyallsri 

W czarnym, 
białym, różo- 

wym, błękitu., 
natur, brunat. 
i szarym kol., 
(Wie w., 
jard 49c 

Wełna 

Ciepłość 
Krawiecka robota 

\ Trwałość 
| /.a które spodziewaliby- 
? ście >ię dobr^ eenę pla- 
płacić, w OO PA 
tvch ubra- // ̂ li 
niach, po.. 

i,£,lł'V 

Mamy wielki zapas no- 

wych modeli w Matte- 

lasse. s?rżach i Bedford 

f cord; niektóre pięknie 
u garn. aksamitem, nie- 

które jedwabiem inne 

futerkiem, skirts gład- 
kie i udrapowane, nowe 
odcienie, wiel. dla pań i 
panien, najlepsze w Chi- 

£got>,ko. 22.50 
Damskie i panieńskie 
ubrania z dobrych ser- 
ków. Skinner j>odszew- 
ka. jt» calowy surdut — 

panel tył. uparn. jedwa- 
biem. s<łirt lekko udra- 

jKjwany z rozporkiem u 
dołu. speey- + a a o 

a lnie po .... 1 4.VO 

r ; ^ 

Po umiarkowanych cenach 
oferty na kapelusze które zasł. na waszą uwagę. 

Jiamskie śliczne aksamit, i 

pluszowe kapelusze, ugar. 
strusimi piórami, ta· An 

uioś<5 po 7.t»0, po... . ·*·" 

Bobrowe kształty kapeluszy, 
najlepsze, 12 różnych gaiun 
ków, specyalnie na o A c 
soboty .«· 

Dziecięce miękkie pluszowe 
kapelusze, ugarnir. kwiata 
mi, wstążką i pióra- | 
mi, tylko po ' 

v : 

Spódnice 
Kobirce mnasa- 
Une spódnice z 

tal onną— wszy- 
stkie kolory, $4 
wartość po 

2.98 

Dziecięce Sukienki 
Dziecięce całkiem 
wehiiaue serfcuwe 

sukienki, błękitne 
brun«tne 1 c^nrne, 
wiel. 6-14 lat., 3 75, 

Dziew. surJuty 
LMfwcz e e I 

dzlec. jesieune 
sutd., astral:, 
hnn.chinach 1 1 1 a 
albo Caracul, ci· 
skie efek'y. > 

5.98 I Jesienne surduty dla dam i panica, najnowsze sh- 

I łonowe style i uaaterve, pięknie Uirar- * ^ O Q 

| nirowane, po I X.VO 

Piękne Towary 
100 tuzinów Batteoben: szarf i 

Centerpieces, duży wybór de?eui, 
1.25 fcatuuek, specvalne 0-f\ 

na jutro po... / VC 
Czysto lniane stenipl. szarfy z 
ttiutk. KicUardaun jedw. -j — 

du haftowania... OOL 

Stenipl. białe nocne koszule, do- 
bre Sheer lninue wykc., 

Ręczne toiebki 
Damskie paciorkowe torebki, perskie I 

kwieciste desenie, piękne frędzle, uyaruiro- 
wan»*, uieklóre Chamois podbite, łańcusz- 

kowa raczka, 3,50 tfatuuek, spe- ") ) C 
eyalule oa jutro, po 

Aksamitne torebki, piękna z uiemieckieęo 
srebra rama. u?arniruwane paciorkami i 

jedwabnemi frędsUmi, sznurkowa raczka, 
1.00 ifatuoek, w tej wielkiej aprze- 
dąży, specyalnie po 4"VC 

Towary piśmienne 
2.v naji. koperty, paczka 4H" 
23c celulojdowego wykoń. talio 
kart, 3 paczki kostuinero- j 
wi, po I UC 
300 > egzemplarzy powieści, przez 
popularnych autorów, 49c m 

i 1.25 gatuue.<, juOQ> 
1 funt papieru do pisania ua ma- 
szynie, dobry gatunek, spe- 
cyalaie po VC 

Dopieroco otrzymaliśmy drugi zapas tych $3.00 
i $3.50 pięknych Goodyear Welt trzewików 
które spowodowały sensaeyę niedawno temu, w sprzedaży j>o 1.98. — 

7. miękkiej, giętkiej cetflastej Russia < 'alf. Velour Calf, Box C'alf, Vici Kid 

t P;ti»-nt l'oit, sznurowano, zapinane i Bluober. Strojne trze- /T f 
wiki, bardzo wygodne i trwale. Są to fabryczne odrzutki, I 
ni#<*u niedoskonale, sueevalnie. po .* · ^ 

Dam>kie trzewiki, zapinane, nie- 

«zklące ('alf. Patent Colt, średnio- 

grube podeszwy, nieszklące Calf 

wierzchy, nowe fason v. ^ g / 

wszystkie wiel., 2.0 #at . I »OV 

Chłopięce i dziewczęce trzewiki, z 

trwałej skóry, chłopięce Yelottr Calf 
tylko, dziewczęce z nieszklącej skóry 
i* Patept Colt, wszystkie · « < 

wiel.,warte 1.50 i 1.70, l>o | # 1 V 

Lekarstwa, artykuły toaletowe 
Z; mówień listów v ch ulb«> teleiooic/nvch 

nie wypełniamy. 

$ Duffy Malt 65c 

MCl Lemke żohjtlkono krople ?K<· 

ll>c Diamond Mc 

I.OO Mnnhann Vcsret»t)le Corapouod.. «3c 

Sfhfiitł i>r^iiki l«»c 

25c Sh »on>«v. r-earla 13e 

Peroxuie of Hydroifen. i*laa 10c 
35c Menneo!» taic*:m ic 

lOc oiive rovdio 1»*· 

Sweetheart mvdlo. 4 kawałki » 13c 

Lava buttera)llk myuk> 5c 

Wina i Likiery 
Old Kentucky Bourbon. l^tni, 1(H) 

l>ro f. reguUrn e sprzecUwniiy po 
.O. g«)ou 2.65 — i g lona 

j 
Ko*»>ufy *» albo O F. t\ Ofl^ 
Bourbon,zrób. w r. 19 8. po-OVC 
1'aliforuia 3 Star Btantiy, *lbo L>ou- 
ble Kuemmfl butelka 

za 5 C 
Kxport piwo, 2 tuziny · 

butlek Vi>C 

Sprzedaż Cukierków 
Cickolulonel'mui». lóżne smaki, IQr· 
r-g. 25c gitunek. funt IzfL 
H uie initde zwyczajne karmelki. rej. 1 
ic gatui.ek. f ut |VC 
"» j«ki>- karmelki, róftn» miłki. C5c ga'. l»c 
Hii/.pausklf -loue IV tnuts. fułit .... 14c 
Bnłt»r Cream Corn, albo Cr»am Fil- | /-. 
bert», funt 1 OL 
• '»ek'lądowe Pineapple Hearte, reg. 
85c gatunek, funt,..,..... 
Bloodberr*·, Pineapple. Yucatan alb·» _ 
r-'pear:uiiit ruina. - .czki. /.a OL 
C co* nut Flake «lbo Peanut Butter, f ̂  _ 
funt 1 L\~ 
Jell? Be>n», palone Peanut», t lbo | 
Mint pim'jlk, funt 1UL 

Wvborne tfroserye po niskiej cenie 

18k Swift's premium 
szynki, funt..... 
Najlepszy miaiki ]/ _ 
cukier funt ^TeV» 
RunXel's najlepszy gatu- 
nek k*kao. i fun- j s 
to«ra puszka 1 vJv 
Washington <*orn 
flakes. 3 paczki xa 

Extra *yb Thom- 
l>son itxjzvnki, funt 
Now« orzechy, 
funt .. 

Jello 'rvsraienity deser, ró- 
żne smaki, 3 paoz- 
ki 
Pillsbury najl. iim- 
ku. \ liecxki .. 

15c 
21c 

69c 

Ma*! ·. woeuow mu 
revjjc nivrr. funt 

ImportowAnr Roquef , 
-er. faut uOv 
Wyborny kr.» <»wy /.waj- g» 
«VreUi *r. f.i t 

Wyborn* iturynoivaut· nie- -y 
d'ie s/.iuk* 
Yanill* x>t e. rakrnwe wefle lub 
Li lv Plake·. tr/.y 10c |m- 'j , 
exki. /. JbóC 
Ciikrowr wmf.e. 40c uet , funt S&e 

MIĘ2SO 
Chude świeże pie- | 

v|irzov*e szu'dry, ft.. I 4C 
Tylna ćwiartki młodej eko 
powiny,funt 
Młode li 
funt pa 

Wy bort 
fu .t po 
Przedni 
winv. f int 

Młode kary, e;>ecval «le | 
Wyborne cielące wą róbki, 22c 
Przedni» ć.*ierc skopo- 10c 

Kapelusze dla 

Mężczyzn 
91.00 kapelu- 
sze d' mężczyzn i 

na jesień i zimę. I 
piękne fasony i ! 

kolory, robio e z 

filcu i innych ma- 
tcryi, b a r d z o 

trwale wybór za 

69c 

Spodnia odzież 
Naturalne i /. 

sierci wielbłądziej 
gładkie wełniane 

spodnia koszule i 

gacie dla męż- 
czyzn, regularnie 

Ja3."; 69c 
$1.50 doskona- 
le czysto wełnia- 

ne spodnie koszu- 
1» i gacie, dla 

mężczyzn, *? -i _ 
tylko 7ÓC 

I Zauważcie Te Trzy Wielkie Oszczędzenia na Odzieży 
Pewien Nowojorski fabrykant męskiej pierwszego ga- 

tunku odzieży (obiecaliśmy mu, że nie ogłosimy jego 

L nazwiska] sprzedał nam za gotówkę swój cały zapas 

A ̂  małych partyi i okaz. zap. pocenie niżej kosztu. W tem 

zakupnie znajdują się męskie ubrania, robione z grana- 

||g[towych serio w czarnych Thibets, szorstkich worsteds, 

l gładkich i pięknych kaszmirów, dobrej krawiec- 

kiej roboty —podszewka z warp serźu albo kam- 
lotu — najmodniejsze style. Fasony dla mło- 

dzieńców 32 do 38, i dla mężczyzn wielkości 35 

do 50.— te ubrania zostały wyłożo 
ne na sprzedaż po$13.50 — wybór 1 
za 

$4 grube s/are i «ranatowe 

chinchilla palta dla chłopców, 

pasek ..około, zapinane aż pod 

szyję, kołnierz z takiej sam ;j 

materyi. podszewka Shepherd 

plaid worsted, pełna długość; 

wielkość 1/ do 1U 

Obojczyk. Norfolk ubrania «dla 

chłopców, wiele z extra para 

Knickers, robione z wełnianych 

serżów i kaszmirów, brunatne 

i corduroys, wielkość 6 do 18 

lat, jakoteż rosyjskie ubrania 

aksamitne, z ser/u i Xoveliy 
materyi, wielkości 2\'z do 8 lat. 

za ub™B". $3.67 

Dziewczęce Surduty i Suknie Rzeczy do stroju 
Juniors surduty jak rycina, 
robione z dobrych całkiem 
wełnianych szewiotów, zapi- 
nają się aż pod szyję, -Ma- 

tlasse kołnierz i mankiety — 

kieszenie — brunatne, cadet 

i granatowe, wielk. 13 do 1 » 

]9 lat, reguł. $8 surduty, — 

specyalnie w sobotę 

$5.97 
Zimowe surduty dla dzieAv- 

czat, rob. z wełnianych sze- 
wiotów, Z belines i miesza- 

nek, kołnierz z takiej samej 

materyi albo aksamitny jak 
i mankiety, patch kieszenie, 

zapinane pod szyję, granato- 
we, brunatne, czerwone i ca- 

det; wie kości 6 do 14 lat, 

regularna cena $6, w sobotę . 

dopóki 300 starczy po. 

$3.79 
,$2 75 Sukienki dla d/iewcząt 

do ezkoł'vr<il)ioue z pięknych 

Ugarnirowane kapeluHze 
dla dziewcząt i dzieci, z ak- 

samitu. pełna korona, ście- 
gowane 2ma rzędami, ubra- 
ne aksamitną wstążką i ko- 
kardą, dobre 2.00 wartości, 
specyal. natęsprze- I AA 

daż, wybór za | aZO 
CttłMem czar i 

ne jedwabno a- | 
keiioiitnt· kape- 
lusze. mało i ire 
dnie fasony na ! 
Ilurkram for- I 

in.icli robione,— ! 
bardzo piękne ! 

fasony, r.\ które 
inni żądają 1.50 
W Subi)- ęm. 

tę ZR.. /3C 

Cluster du- 
*yob Ti pa, po 3 
w wiązce, czar- 

ne, bi te, różo 
we, i jasno lię. 
kiiue,nie manie 
piękniejazego— 
nad piękne ugar 
njrowranie kape- 
lusza vr tynj sr- 
zonie, 
*» 43c 

Garnir, kapelusze drmo 

Męskie surduty potnikowe 
S/aro prążkowatc surduty potnikowe, z rol- 
kowatym kołnierzem, dla mężczyzn, inni żądajn 
1.25 za nie. specyalnie na te sprzedaż, Q7p w sobotę oferta tvlko za Il i u 
Prażkowate wełniane sur- 
duty potnikowe dla męż- 
czyzn ruff kołnierz, zwy- 
kle $3 warte, wybór ju- 
tro tylko 
po $1.97 

Czysto woł. surduty - 
nlkowe dla dzieci, białe, 
czerw, i bł?k. z kolorowy 
bortą, dobre $1.J0 wart., 
specjalnie 
tylko 97c 

iTH/.uowaie surauty potutkowe dla dani, wyso- 
ka * v ja, zwykle sprzedawała; za 3.30, specyaluio ^ \t sobotę tylko za Z· i' 

k'rolorowyeh eorżów 

jzkockkh plaids i 

Ijaskowatycli mate 

ryi,wysoki kołnierz 

j długie rękawy, 

jiiektiv mają uo- 

wry długi efek w pa 

aie, wielkości 6 do 

14 lat, wyśmienity 

^ y bór pod każdym 

svgidem i świet- 

* a sp eobnoś<5 do 

kupienia. Te 2.75 

-ukuie specyaiuie 

^ m sobotę, po 

1.97 
< · 

Si. * 

Męskie koszule, skarpetki 
50c robocze koszule dla mężczyzn, z przy- 
szytym kołnierzem, extra duże i długie, podwój- 
nie szyte, paskowate desenie, robione z dobrej 
materyi, wszystkie wielkości, specyalnie QQp na sobotę, do * 
25c wełniane skarpetki 
dla mężczyzn, jasne mie- 
szanki, ciepłe i miękkie 
bez szwu, wiele z nich 
czorne i ciemnego koloru, 
wybór 
za . . . 

V 

85c grube cutrnc jedwab- 
ne skarpetki dla męż- 
czyzn, dubeltowe pięty l 
palco średniej wag', dru- 
gorzędny gatunek, 3 pa- 

ry za 50c, 
para 


