
'Wieści z Ojczyzny. 

Biskup Karol 
Skórowski. 
W Krakowie rozpoczęto stara- 

nia, by otrzymać zezwolenie rzą- 
du na sprowadzenie na W awel 

zwłok X. Biskupa Skórkowskie— 

go. Zezwolenie z Wiednia już na- 
deszło i niebawem Kraków powi- 
ta w swych murach szczątki swe- 

30 Pasterza, zmarłego na wygna- 
niu przed 62 laty. 
X. Biskup Karol Skórkowski u- 

rodził sie dnia 2go listopada 1768 
roku w Jankowie ach, w pobliżu 
Radomia, w majątku zamożnych 
swoich rodziców." Ojciec jego, 
Jan Skórkowski, chorąży opoczyń 
ski i matka Magdalena z Siemień- 
skich, usilnie się starali, by ser- 

ce swego syna, od samego zara- 

nia jego życia, natchnąć miłością 

Boga i skołatanego nieszczęścia- 
mi narodu. Doszedłszy do łat mło- 

dzieńczych, młody Karol posta- 
nowił poświęcić się stanowi du- 
chownemu. Wstąpił do semina- 

rium XX. Misyonarzy w Krako- 

wie. — skąd po trzech latach 

przeniósł się do seminaryum św. 

Krzyża w Warszawie. 
W stolicy kraju zapoznał się ze 

św. Klemensem Hofbauerem, 

który wielki wpływ wywarł na 

ukształtowanie sie duszy mło- 

dzieńca. Po ukończonych stu- 

dyach w r. 1792 przyszły Biskup 
krakowski otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk X. Górzyńskiego 

biskupa smoleńskiego. 
fako proboszcz w Błotnicy, w 

Radomskiem, młody kapłan z ca- 

łą gorliwością oddał się pracy 

nad duszami powierzonych sobie 

owieczek. 

Wezwany niebawem do Krako- 

wa, wnet pozyskał sobie serca je- 
go mieszkańcców i nie dziw. W i- 

dziano, jak w roku 1805 kiedy to 

w samym tylko Krakowie 12,000 
łudzi na zarazę umarło, z całko- 

witem zapomnieniem o sobie cho- 
.jził po szpitalach, wyszukiwał 

r chorych po opustoszałych do- 

mach i zaopatrywał ich na drogę 
wieczności, przyczem sam się za- 

raził. — Powróciwszy do zdrowia 

pracował dalej z tąż samą gorli- 

wością. 
Pracując nad duszami, nie za- 

niedbał też pracować i na innych 
: polach. Za Księstwa W arszaw— 

skiego był sędzią pokoju, a za 

Rzeczypospolitej Krakowskiej 
t prezesem komisyi włościańskiej. 

I \Yładza duchowna wnet się po- 
\ znała na gorliwości i zdolnościach 

młodego kapłana, to też szybko 

postępował po drabinie dosto- 
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jeństw duchownych. Jeszcze w 

roku 1795 wszedł do kapituły kra- 

kowskiej. jako kanonik, a w roku 

1815 został tejże dziekanem, Kie- 

dy w roku 1822 sławny Woronicz 
został arcybiskupem warszaw- 

skim. kapituła wybrała X. Skór- 

kowskiego na administratoroa o- 

sieroconej dyecezyi·, przedstawio- 
no go też na biskupstwo. Preko- 

nisowany, dnia 25-go stycznia ro- 
ku 1830 otrzymał sakrę biskupią. 
Smutne to były podówczas cza- 

sy dla Kościoła w Królestwie 

Kongresowem. Masonerya prawie 
otwarcie dążyła do zgniecenia 
wszelkich życia jego przejawów. 
— Xa Sejmie w r. 1825 wydarto 
biskupom sprawy małżeńskie i 

oddano je sądom cywilnym, któ- 
re nietylko, że były czysto świe- 

ckie, lecz nawet z ludzi wszelkich 

wyznań składać się mogły. Bi- 

skupom tylko przysługiwało pra- 
wo wyznaczan;-a kapłanów do o- 

brony Sakramentu Małżeństwa 

przed tymi sądami. 

Sejm w r. 1830 z rozkazu cesa- 
rza Mikołaja znów sprawy mał- 

I żeńskie miał wziąć pod obrady. 
Miano oddać władzy świeckiej 
prawo urządzania sądów ducho- 

wnych, niemniej wprowadzić do 

małżeństwa ustawy, z prawami 
Kościoła niezgodne. Biskup Skór- 
kowski, który, jako Pasterz dye- 
cezyi krakowskiej, która podów- 
czas obejmowała też obecną dye- 
cezyą kielecką, był także senato- 
rem Królestwa Kongresowego, 
rozumiał doskonale eaJe niebez- 

pieczeństwo, na jakie nowe te 

prawa, gdyby je ukuto. Kościół 

narażały, to też, nie zważając na 

gniew cesarski, zaprotestował. Za 
to musiał opuścić Warszawę. 

Gdy naród w r. 1830 zerwał, 

się do boju o wolność, Biskup za- 

chęcał do walki, poświęcał sztan- 

dary narodowe. Przypominał je- 
dnak walczącym, iż wtedy tylko 
coś dla Ojczyzny mogą uczynić, 
gdy będą pamiętać na Boga i swo- 

je nieśmiertelne dusze. „Kto na 

Boga i na zbawienie swoje jest 

niepamiętny — pisał w liście pa- 
sterskim z dnia rgo lutego 1831 
r. — ten skutecznej pomocy Oj- 
czyźnie nie przyniesie". Słowa, 
które w sercu każdego Polaka 

głęboko wyryć się powinny. 
Największe troski dla gorliwe- 

go Biskupa rozpoczęły się ze 

zgnieceniem listopadowego pow- 
stania. Trudności w zarządzie kie- 

leckiej części dyecezyi z każdym 
dniem stawały się coraz większe. 
Wreszcie wzbroniono Biskupowi 
wstępu poza kordon. Stan Rze- 

czypospolitej Krakowskiej także 
nie wróżył nic dobrego na przy- 
szłość, bezprawia rezydentów 
trzech opiekuńczych rządów 
wciąż się zwiększały. Biskup wi- 
dział to wszystko i cierpiał. 
Najwięcej go martwił stan kie- 

leckiej części jego dyecezyi. W i- 

dząc, iż Mikołajowi idzie głównie 
o jego osobę, aby zaradzić ducho- 

wym potrzebom tylu dziesiątków 

tysięcy dusz w Kieleckiem, a poz- 

bawionych Pasterza, któryby 

mógł odwiedzić i umocnić Sakra- 

mentem Bierzmowania postano- 
wił zrezygnować ze zajmowane- 
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go przez się stanowiska i resztę 

dni życia przepędzić w jakim kla- 
sztorze. Grzegorz XVI nie przy- 
jął jednak jego rezygnacyi. 
Tymczasem Mikołaj I. rozzu- 

chwalony zwycięstwem nad bied- 

nym narodem, nie zważając na 

prawa Kościoła, na władzę Papie- 
ża dn. 15 lipca, 1833 r. samowol- 

nie zamianował na administrato- 

ra kieleckiej części dyecezyi kra- 

kowskiej administratora arcfiidye- 

cezyi warszawskiej, ks. Adama 

Paszkowicza. Ten przyjął nomi- 

nacyę i przybył do Kielc. X. 'bi- 

skup Skórkowski rzucił nań esk- 

komunikę. Oczywiście nie przy- 

czyniło się to do polepszenia sto- 
sunków z rządem rosyjskim, któ- 

ry coraz bardziej nastawał na 

Grzegorza XVI., by Skórkowskie 

go z Krakowa usunął. Grożono, 

jeśli Papież nie uczyni zadość żą- 
daniom, jeszcze większem prze- 
śladowaniem Kościoła w Króle- 

stwie, Ojciec Św., widząc na co 

się zanosi, dnia 30go maja 1835 r. 

wystosował list do krakowskiego 
Biskupa, w którym pochwalił spo- 
sób jego postępowania, lecz pro- 
sił, by dla uniknięcia większych 
nieszczęść, z Krakowa do czasu 

ustąpił. 
Posłuszny głosowi Głowy Ko- 

ścioła, Skórkowski, zamianował 

X. Francicszka Zglenickiego, bi- 

skupa - sufragana, administrato- 
rem dyecezyi i dnia igo lipca r. 

1835 opuścił Kraków na zawsze. 
Zamieszkał w Opawie, na Śląsku 
austryackim, w klasztorze OO. 

Franciszkanów. 

Chociaż ciałem był poza dyece- 
zyą, duchem wciąż wśród swoich 
owieczek przebywał i starał się 

pracować dla ich dobra. Przez sy- 
nowca swego, X. Alfonsa Skór- 

kowskiego, wprowadził do dyece- 
zyi bractwo wstrzemięźliwości, 
które niezmiernie wielkie wydało 
owoce. Jego staraniom głównie 

przypisać należy, Kościół św. 

zaliczył w poczet Błogosławio- 

nych Bronisławę Xorbertank, 
która tak wielką cześć od poboż- 
nych 

' Krakowian na Zwierzyńcu 
odbiera. On pierwszy z naszych 

biskupów, gdy Pius IX., 
· pytał 

wszystkich biskupów całego ka- 

tolickiego świata o ich wiarę i o 

wiarę ich owieczek co do Taje- 

mnicy Xiepok. Poczęcia Xajśw. 

Panny dał świadectwo o wierze 

naszego narodu w ten wielki 

przywilej Maryi. 
Tymczasem coraz to nowe Klę- 

ski spadały na kraj, a każda z 

nich bolesnem echem odbijała się 
w sercu krakowskiego Biskupa. 

Upadek Rzeczypospolitej Krako- 

wskiej, tega ostatniego kawałka 

niepodległej Polski, pożar Krako- 
wa w r. .1850. kiedy to i pałac bi- 

skupi zgorzał, wszystko to głę- 
boką napełniało go troską. W idząc 
też, jak nasz naród coraz bardziej 
miłosierdzia Bożego potrzebuje, z 

każdej sposobności korzystał, a- 

by . spełniać dzieła miłosierdzia. 

Przez cały czas pobytu swego w 

Opawie, t. j. przez lat 16, co so- 

botę dwustu ubogich jałmużną 
obdzielał. 

Zdrowy i czerstwy prawie nie 

wiedział, co to choroba. To też, 

co często się zdarza, * pierwsza 
choroba go złamała. Zasłabłszy po 

ważnie, przyjął z największą po- 
bożnością Skramenta św. Do o 

statniej chwili (błogosławił wyda- 
wał rozkazy,, modlił sic, a ostat- 

nią jego modlitwą, jaką zaniósł 

do Boga, była prośba o pokój 
zwierzonej sobie dyecezyi. V— 

marł dnia 21 go stycznia. 1851 r. 

po czterodniowej zaledwie choro- 

bie. 

Wielki smutek napełnił serca 

pobożnego śląskiego ludu, kt ; 
* 

przywiązany do wiary, cieszył 
iż miał w pośród siebie biskupa, 
to też zewsząd spieszono do tru- 

mny zmarłego, by choć raż jesz- 
cze ua jego twarz popatrzeć, na 
te ręce, które tyle czyniły dobre- 

go. 

Zwłoki miały być złożone na 

Wawelu, na co rząd dał już swe 
zezwolenie. Już orszak żałobny 

wyruszył z Opawy, w tem po- 

zwolenie odwołano i zwłoki zło- 

żono dnia 30go stycznia w koście- 
le w Katarzynkach, w pobliżu O- 

pawy i tam one w grobie pod za- 

krystyą aż dotąd spoczywają. 
Przed dwoma miesiącami otwo- 

rzono grób i pozostałe szczątki dc 

nowej trumny przełożono. 
Tak więc teraz, gdy ju 62 lat 

.nas dzieli od śmierci tego wielkie- 

go Biskupa, gdy już całe pokole- 
nie, które patrzyło na jego czyny 
i cnoty, wymarło, nam jest danem 

dopełnić tego, czego przodkowie 

nasi dopełnić nie mogli. To też 
nie dziw, że społeczeństwo nasze 
wiadomość o mającem nastąpić 
sprowadzeniu zwłok X. biskupa 
Skórkowskiego na Wawel, przy- 
jęło z radością. Spodziewać się 
należy, iż obchód żałobny wypa- 
dnie jaknajwspanialej. Niewątpli- 
wie, iż wszystkie nasze katolickie 

korporacye in gremio zechcą 

wziąć w nim udział. 

Krótkie Nowiny z Polski. ; 
J 

— WARSZAWA. Fałszywa denun- 

cyacya, W dnieniu swem do bojko- 

towania wszystkiego, co polskie, 

Hnjnt w żydowskim numerze 215 

dał wzmiankę, że „ukazała się spe- 
cya nie bojkotystyc;iia książka tele- 

foniczna1'. „Bojkostyczna — pisze 

po raz drugi — książka telefonicz- 

na*' wydana została priez Oazet 
Warszawską. Dalej ma nawet Hajnt 

jakby pretensyę, że książkę „rekla- 

mują pisma polskie". 

Jak wiadomo, spis został wydany 

na cel dobroczynny. Hajnt zatem 

uprawia nietylko deuuncyacyę, pi- 

sząc, że to „bojkot", ale jeszcze de- 

nuncyuje fałszywie. W spisie bo- 

wiem zamieszczono wszystkich abo- 

nentów telefonicznych według nu- 

merów ich aparatów, od najniższego 

do najwyższego po kolei, bez żad- 

nych opuszczeń. 
— Szkół;·, średnia w Ostrowcu. Z 

Ostrowca (gub. radomska) donoszą, 

iż otwarta tam w ostatnim kwarta- 

le roku zeszłego polska szkoła mę- 

ska rozwija się pomyś nie. Czynne 

są obecnie klasy: wstępna z pod- 

wstępną i normalne: pierwsza druga 

i trzecia. Egzaminy wstępne wyka- 

zały, iż zgłaszający się do szkoły 

kandydaci są słabo lub nieumiejęt- 

nie przygotowani: z jednych przed- 

miotów są posunięci po nad potrze- 

by, za to innych niezbędnych wiado- 

mości zupełnie nie posiadają. Wyni- 

j ka to z małej znajomości wymagań 
i i nieobeznan'a się z typem szkoły 

średniej. 

>lłody dyrektor szkoły p. Stefan 

Czaplicki, kandydat nauk przyrodni- 

czych uniwersytetu odeskiego, pra- 

cuje gorliwie nad postawieniem szko- 

ły na właściwym poziomie. Wykła- 

dowym językiem jest polski, szkoła 

jednak od początku zwnaca uwagę 

na przygotowanie należyte swych 

wychowawców do· egzaminów rządo- 

wych. Nadto dla wygody osób, pra- 

gnących zdawać, egzamina rządowe 

z kursu klas gimnazjalnych i na 

świadectwa: najjczycie'skie, w celu 
pozyskania ul§iJ|'ojHkowej. do semi- 
naryów duchovyn>Vh. urzędnicze i t. 

d., mają .być at>t\eanizowane *przy 

v. .ł i. .-t.,a : · 
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szkole kursy wieczorne. Starania o 

to już zostały rozwinięte. Wcelu 
przyjścia z pomocą niezamożnym u- 

czniom, tworzy się przy ^zkole to- 

warzystwo pomocy szkolnej, którego 
założycielem są miejscowi l okolicz- 

ni obywatele. 

Wyjaśnienie gubernatora. Z 

powodu zamieszczonych w prasie 
wiadomości o grasującej w Łodzi e- 

pidemii dyzenteryi, gubernator piotr- 
kowski komunikuje w drodze urzę- 
dowej, iż wiadomości rzeczone są 

mocno przesadzone. Według zbra- 

nych od d. 25 z. ni. danych, dyzen- 
terya w Łodzi nie przewyższa zwy- 
kłej normy, w porównaniu zaś z ze- 

szłym rokiem jest słabsza. W ciągu 

całego lata w mieście z półmiliono- 
wą ludnością zaregestrowano 89 cho- 

rych tej kategoryi. z nich zmarło 9.1 
W szpitalach w d. 25 b. m. przeby- 
wało 18 osób. 

Wójt rygórzysta. W jednej z 

gmin w pow. łęczyckkim wójt gminy 

I wystosował odezwę, w której pole- 
ca zawiadomienie popisowego . K., ; 

o potrzebie stawienia się na dzień 1- 

go października do komisyi poboro-1 
wej w Łęczycy. W odezwie wójt za- 

strzega. iż powołany stawić się wi- 

nien kon:ecznie z'fotografią własną, 
poświadczoną, a także stwierdzają-1 

| cą tożsamość jego osoby. Dalej za- ! 
znaczono, że o ileby K. stawił się 

bez fotografii, to w takim razie nie 

tylko nie będzie przyjęty, ale wysia- 

ny będzie etapem z powrotem do 

m ejsca zamieszkania z tein, ażeby1 
władze stwierdziły, ,.czy popisowy 

zamieszkuje istotnie tam, gdzie za- 

mieszkuje". 

Ciężkie niestety, bywają niek e- 

dy wymagania wójtów - rygorzy- 

stów! 
— Zamach na naczelnika polir.vii 

śledczej. Z Łomży donoszą, że tam 

raniony został śmiertelnie przez nie- 

znanego napastnika naczelnik łom- 

żyńskiego wydziału śledczego, Bied- 

ryckij. Powracał on z teatru i na ul. 

Długiej spotkał jakiegoś nieznajo- 

mego, który strzel.? do niego kilka 

razy z browninga. Biedryckij padł, 

nieznajomy rzucił się do ucieczki, 

lecz idący o parę kroków z tyłu za 

Biedryckim pomocnik jego, zdołał 

dać kilku st.izałów za uc ekającym, 

raniąc go w nogę. Raniony padł na 

podwórze jednego z domów i tam 

wystrzałem w głowę zabił się. Na- 

czelnika policyi śledczej przewiezio- 

no do szpitala gcfzie wkrótce zmarł. 

Osob'stość napastnika nie została 

wyjaśniona. Biedryckij służył przed- 

tem w policyi warszawskiej, miał lat 

27. 

I — Oryginalna metoda określania 
narodowości. Z Dyneburga piszą do 

Kur. Litewskiego, że nauczyc ele 

szkół ludowych na przedmieściu 

„Grzywce" (należącem do Kurlan- 

dvi) przy określaniu narodowości] 
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swych uczniów, jeżeli cl ostatni po- 

dają się zą Polaków, postępują z ni- 

mi według następującej metody. 

Oto każę uczniom tłómaczyć jakieś 

urywki z rosyjskiego na polski i 

pospolicie przekład uznaję za niedo- 

kładny. Wpływa to, ma się rozumeć, 

rozstrzygnięcie na decyzyę, która 0- 

becnie faktycznie należy nie do ro- 

dziców. lecz do nauczycieli, w jakim 

języku dziatwa ma się uczyć religii. 
— Cholera w Kub. podolskiej. Gu- 

bernator podolski, donoszęc naczel- 

nikowi kolei Poł. - Zachodnich, że 

gub. podolska uznana została za za- 

grożoną przez cholerę, prosi go o 

delegowanie do gubernialnej i po- 

wiatowych komisyi sanitarnych 

przedstawicieli ko'ei dla wzięcia u- 

działu w opracowaniu środków za- 

pobiegawczych przeciwko cholerze. 

Jednocześnie zurzad kolei Poł. - Za- 

chodnich, wobec skonBtatowania wy- 

padku śmierci na cholerę na stacyl 

Wołkonieszty i innych wypadkach 
zasłabnięcia, postanowił wywiesić 

na wszsytkich stacyach kolejowych 

postanow'enia obowiązujące o środ- 

kach walki z epidemię. 
— Z uniwersytetów ualicyjslclch. 

Ogłoszono nominacyę profesora uni- 

wersytetu lwowskiego, dra Tadeusza 

Ęlnki, na zwyczajnego profesora fi- 

lologii klasycznej < w .. uniwersytecie 

Jagiellońskim, dra Konstantego Za- 

krzewskiego na zwyczajnego profe-- 
eora fizyki w uniwersytecie lwow- 

skim. Nadto minister oświaty za- 

twierdził uchwalę kolegium profeso- 

rów, dopuszczającego dra Adama 

Skałkowskiego jako docenta prywat- 

nego nowszej historyi", z szczegól- 

nem uzwgłędnieniem historyi pol- 

skiej, na wydziale filozoficznym uni- 

wersytetu we Lwowie. 

— Nowa pla<*ówku germanizacji. 
Wkrótce zostanie otwarta w Cieszy- 

nie dyrekcja kolei Koszycko-Bogu- 

mińskiej, mająca ogarnąć pod swą 

władzę i kompetencyę austryacką li- 

nię tej kolei węgierskiej, przecho- 

dzącą przez S'ąsk Cieszyński. Jejt 

to z jednej strony wielkiem ustęp- 

stwem dla Węgrów, zrobionemu bez 

zgody parlamentu, z drugiej utrwa- 

lenie najgorszej placówki germani— 

zacyjnej na Śląsku Cieszyńskim, na 

czele jej bowiem stanął Niemiec nie- 

jaki Tschickfrei z Czernowiec. 
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Ważne ogłoszenie. 
Zawiadamiamy mniejszem Sza* 

oawnych Braci Tow. Rycerzy św. 
Fran- 

ciszka, Z. W. P., przy parafii św. Fran- 
szka, że nasz BAL. zostaje odłożony z 

dnia 19go października, na niedzielę, 
dnu 26go października, z powodu iż za- 
szła pewna ważna pomyłka w sprawie 
hali ob. Jana Kulika. Zatem usilnie pro- 

simy Szanownych kolegow, ażeby się 

zgłosili i dali nam wiadomość, czy będą 
obecni lub nie. Albo możecie telefono- 

wać do ob. Kulika, Belmont 2417. 

i szacunkiem 

Józef Kapecki i W. Rogala, 
Komitet. 17 

— 

203-42 Milwaukee avenue 
z powrotem na starem miejscu 

Dajemy nasze własne znaczki warte 5 procent » towarach. 

Specyalna Sprzedaż w Sobole i Poniedziałek! 

KUPON 

Męskie chusteczki, 5c gatunek, j- 
specyaluie 3 za jC 

Dobry w sobotę tylko, nie sprzedajemy dzieciom 
n 

i mony 
Robione z materyi Velour, pię- 
kne style,wszystkie wiel., 
wart· 80c, specjalnie za ^VC 

Damskie Skirts 
Granatowe serżowe całkiem weł- 

niane, niemal wszystkiej 
wielk., warte $3.43, po 

Męska spodnia odzież 
Gruba wełniana prążkowała, — 

wszystkie wielkości, war- 
toci 1.50, tylko OVC 

Domowe suknie 
Robione z perkalów, piękne sty- 
le, wszystkie wielk. 1.00 
wart., dopóki zapas star., OVC 

Ręczne torebki 
Stalowa rama, skóra wewnątrz, 
11.00 wartość, 
po 5vc 

Chłopięce potniki 
Kolor szarv, wielkości 28 do 34 

regularna. 75c wartość, 

Oszczędźcie Pieniędzy" 
Każda rodzina może oszczędzić 50c ty- 

godniowo, czyli $25.00 rocznie. I co więcej 
otrzymać co jest najlepsze jeżeli kupicie z 

Bankes składu. 

Najlepsza kawa (niema lepszej nigdzie), funt. .26c 

Najlepsza Santos kawa (3Uc gatunek), funt — 22c 
Dobra Peaberry kawa, funt 22c 

Wyborna Santos (wszędzie 25c), u nas 19c 

Dobra kawa (nietlucz. ziarna, silna i dobra) ft.. .17c 
Najlepsze śmietankowe masło 
Czyste masło, dobre do użytku stołowego .... ftOe 
Herbata, różne gatunki, wszędzie (>Oc, po .... 40e 

Najlepszy japoński ryż, 8c gatunek 5%c 
Najlepsze kakao na śniadanie, niema lep. \ ft. 12c 

WEST SIDE 
STORES 

1644 W. Chicajro · ave 

1367 Milwaukee - ave. 

2054 Milwaukee · ave. 

1024 Milwaukee· ave. 

2710 W. North ave. 

1217 S. Halsted · st. 

833 S. Hasted · st. 

lt*36 Blue Island · ave. 

1818 W. 12th - st. 

3102 W. 2d · st. 

•i830 W. Madison · et. 

151 Madison st. 

NORTH SIDE 

406 W. Division - st 

j 720 W. North · ave 

2642 Lincoln - ave 

3244 I,incoin · av·. 

3413 N. Clark· su 

SOUTH SIDE 

3002 Wentworth av· 

•3427 S. Halsted · st. 

4729 S. Ashland -ave. 

Milwau-i 
kee ,{; 

» 
- i - 

, 
· 

Ashland 
Avenues 

i 

Czemu 

wiek: 

Nie Zrobicie 

Ze · South 

T'en Czło- 

Zrobil? 

ESZŁEGO tygodnia pe 

Chicago, 15 mil od nas, 

wszedł do naszego składu i kupił so- 
bie jedno z tych $15 ubrań. Koszt 

przejazdu był 58 centów, zużył pół 
dnia i oszcz^dił $5.00 Nie źle, co? 

. Naturalnie że chcecie najlepszą odzież 

j możebną za nasze pieniądze prawda? Zo- 
baczcie te wtedy — największa $15 ofer- 
ta na ubrania znana w Chicago. Jest 

poddostatkiem mężczyzn, którzy nie cho- 
dziliby po swą odzież nigdzie indziej. 
Kupowali tutaj wiele lat 

— gdyś raz Con- 
tinental kostumerem, zostaniesz Conti- 

i 
nental kostumerem. 

wien mężczyzna ze South 

GDY 
zobaczycie te ślicznie 

uszyte ubrania i palta o- 

fiarowane wam po $15, 
nie zrozumiecie jak możemy 
coś podobnego robić. Pokazujemy 
wszystkie przedwczesne fasony te- 

go sezonowe. Ze serżu, Worsted, 

Tweed i kaszmiru — w kratki, pas- 
ki, jedno i mieszane kolory, wszystko tu- 

taj oczekuje waszej inspekcyi. 

Zobaczcie nasz zapas pięknej i I 

trwałej odzieży dla chłopców. 
* 

Skład otwarty we wtorki, czwartki i soboty 
wieczorami i w niedzielę przed południem. 

Największy poza śródmieściem 
skład ubrań i trzewików. 

Narożnik Milwaukee i 

Ashland Avenues 


