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Dziś wieczorem Teatr na Stanisła- 

wowie! Polecamy publiczności na- 

siej przedstawienie teatru tego, urzą 

dzonego i prowadzonego samodziel- 

nie przez młodzież polską, zorgani- 

zowaną w Stow. Alumnów Szkoły 

iw. Stanisława. Teatr ten daje do- 

skonałe przedstawienia, lepsze o wie- 

le od tych, które w budach rozmai- 

tych i nickel-shows" psują naszą 

pu-Mikę. a gust jej wypaczają. Dziś 

na, programie wesoła 
komedya p. t. 

„Xa bezrybiu i rak ryba", oraz pierw- 

szy występ najmłodszych sił Towa- 

rzystwa młodzieży, która ukończyła 

w roku bieżącym szkołę Stanisławów- j 
eką. Popierajcie pracę poczciwą wa-i 

szej własnej dziatwy! 
O O O 

W niedzielę, 2-go listopada, odbę- 

dzie się Obchód Poniatowskiego w 

sali Domu Zjednoczenia: program 

podniosły, a doborowy pod względem 

artystycznym: wybitne siły nasze 

\ przyjęły udział w jego wykonaniu. 

Przemówienia spopularyzują w tutej- 

szem środowisku uroczą poetyczną 

a bohaterską postać księcia Józefa, 

ostatniego obrońcy królewskiego 

Polaki upadającej i jej czci. Wstęp 

na obchód, urządzany przez Polską 

Radę Narodową — bezpłatny. 

O O O 
Od strasznej śmierci w płomie- 

niach sierżant policyi, Joseph King 

uratował wczoimj Juliusza Kuchma- 

a i jego brata Emila. Mieszkanie 

Kuehmanów pnr. 955 Racine ave. 

stało w płomieniach, kiedy policyant 

przechodził. King przystawił drabi- 

oę do okna i chłopców, liczących lat 

10 i 8 wyniósł na ulicę. 
o o 

Chór panien „Halka" urządza pią- 

ty doroczny koncert i bal w niedzielę 

wieczorem, 23-go listopada, w nowej 

sali Zjednoczenia przy Milwaukee 

ave. i Augusta ul. Na balu tym będą 

urządzone rozmaite niespodzianki dla 

śpiewaczek z innych Chórów. 

0 0 8 
W stalowniach southchicagoskich 

rozwieszono wszędzie zawiadomienie, 

be w przyszłości robotnicy pracujący 
w stalowniach będą pracowali tylko 

po sześć dni w tygodniu. Dotychczas 

armia robotników w stalowniach 

nieraz pracowała po siedm i ośm dni 

w tygodniu. Począwszy od 1-go listo- 

pada każdy robotnik będzie miał je- 

den dzień wolny w tygodniu. Stalo- 

wnia zapowiada, że zmiana ta da za- 

jęcie około 700 nowym robotnikom. 

O O O I 

Stanisław Manzyński i jego brat 

Edward, zamieszkali pnr. 1620 So. 

Ashland ave. mieli wczoraj ciekawa 

przygodę. Po mieście łaził za nimi 

jakiś nieznany człowiek, chcący ich 

widocznie obrabować. Kiedy byli w 

I pobliża jeziora zwrócili się do tego 

\izłowieka i dali mu porządne smary. 

Podniósł on krzyk i policyand stawi- 

li si na miejscu. Policyanci dali kil- 

ka strzałów i jedna kula trafiła Sta- 
nisława Marzyńskiego w rękę. 

O Q 

O rozwód stara się niejaki Ed-1 
mund Lechowicz. 2229 >f. Leavitt ul., 
który powiada, że ożenił się, gdy nie 
miał jeszcze lat 21. Lechowicz powia- 
da. że teściowa poszła £ nim po licen- 

cyę i tam przedstawiła się jako jego 
matka, żona Lechowicza podobno 

chciała go gazem zaczadzić. 

o 
W pobliżu Gonera znaleziono 

martwe zwłoki Karola Rosowskiego, 

pochodzącego z Wheaton. Znaki na 

ciele wskazują, że człowiek ten padł 
ofiarą bandytów automobilowych, że 

ci go obrabowali i następnie naumy- 

ślnie najechali samochodem. Obok 

trupa znaleziono jego portmonetkę 
—- próżną, a znajomi powiadają, że 

Roeowski miał przy sobie $25. Poli- 

cja powiada także, że Rosowaki obi- 
ty 1 pokaleczony śmiertelnie leżał w 

miejecu, gdzie go znaleziono, naj- 
mniej dwa dni i jęczał okropnie. 

Odo 

żona Michała Enrich'a, zam. pnr. 
2963 Throop ulica, który został are- 

sztowany za upijanie się, nie chciała 

[ wczoraj przyjąć czeku na $60 od sę- 
dziego Wade na stacyi policyjnej 

prsy 35tej ulicy.. Sędzia chciał dać 
kobiecie $60 na utrzymanie, a męża 
chciał na miesiąc posłać do domu 

poprawy. 
* 

— „Ile zarabiasz na miesiąc?" 
pytał się sędzia Enricha. 
—— »»$60 *. — brzmiała odpowiedź. 
— „Dam ci $60 na utrzymanie" 

odezwał się sędzia do Enrichowej, 
„a męża poślę do domu poprawy na 
jeden miesiąc". 

! 
— „Proszę tego nie robić". bła- 

! sała kobieta. 

Sędzia uwolnił Enricha kiedy ten 

r przyrzekł, że już więcej pić nie bę- 
! izie. żona jego jeet niewidoma 

o O o 

l We wtorek, 28-^o b. m.. do domu 

i drztwa Janostwa Bambenek, na Mło- 

; dziankowie, zawitał bociek, zostawia- 

jąc im 12 H funtową córkę. Rodzice 

są bardzo zadowoleni z tego upomin- 
ku. 

Doktorowa przed zamąż pójściem 

;>yła panną Bolesławą Wawrzyńską. 
o o o 

1 W kościele św. Jacka w Avondal· 

pobłogosławił X. Walenty Swientek 

wczoraj rano o godz. 10:00 związek 

małżeński panny Agnieszki Kurków· ! 

Kikft»J z panem Stanisławem Kwieciń- 

skim. Podczas Mszy św. odśpiewali I 

Isola 
: panna Helena Trafińska ze Sta· 

bfctawowa i organista avondalski, p. 

J, . Borowiński.. 

Drużbowali: panna Elżbieta Kurko· 

taka. siostra pani młodej, z panem] 
fltoiesławem Madurą i panna Francisz-l 

ka Stawicka z panem Edwardem Mi- 

chalskim. Druhną honorowa była pan- 

na Leokadya Literska, kuzynka pani 

młodej. 

Gody weselne odbyły eię w domu 

rodziców pani młodej, pnr. 272 . 

Lawndale ave., prsy licznym udziale 

krewnych i znajomych. 

o o o 

Polscy demokraci w Avondale urzą- 

dzają zebranie obywatelskie dzisiaj 

wieczorem w sali Narkiewicza, przy 

Central Park ave. 1 Woliram ul. 

Mityng dzisiejszy urządzony jest 

przez zwolenników Andrzeja J. Płoclń- 

skiego. 

o « 

Na Maryanowie rozpocznie się ba- 

zar w najbliższą niedzielę, dnia 2-go li- 

stopada. Urządzają go oba kluby 

miejscowe: Adama Mickiewicza (mę- 

ski) 1 Królowej Jadwigi (żeński). Do- 

chód przeznaczony na powiększenie 
funduszu budowy nowego kościoła. 

ont 

Kurs języka międzynarodowego E- 

speranto na południowej stronie mia- 

sta (dzielnica Wojciechowo) rozpocz- 

nie się w przyszłą niedzielę, dnia 1-go 

listopada, o godz. 1:00 p&południu, w 

parku Nr. III (Dvorak Park.) Wpiso- 

we wynosi $1.25 (płatne z góry) 

wraz z podręcznikiem do nauki języ- 
ka. ' 

O Cf O 

W parku „Holstein", przy N. Oak- 

ley ave. i Ems ul., odbędzie się dzi- 

siaj wieczorem przedstawienie roz- 

maitości, w połączeniu z rozdawaniem 

nagród «zwycięscom w kontestach a- 

tletycznych. 

O 

Na granicy Stanów Illinois 1 India- 

na spłonęła wczoraj popołudniu wiel- 

ka stajnia, będąca własnością korpo- 

racyi „Consumera' Company", przy 

119-tej ulicy i Wolf Lake. Policya 

south-chicagoska aresztowała Edwar- 

da Shannon'a, łobuza z Daraboo, 

Wis., który przyznał się, że usnął w 

stajni z cygarem w ustach. 

o o 

Piekarz nazwiskiem Oskar Lewan- 

dowski, 2926 N. Sawyer ave., wniósł 

do sądu podanie o ogłoszenie go ban- 

krutem. Długi jego wynosić mają 

$1,290, a majątek tylko $517. 

o rs » 

Komisarz Elekcyjny Antoni Czarne- 

cki wygłosił wczoraj przemowę do ko- 

biet-obywatelek w szkole publicznej 

Goethe'go, przy N. Rockwell ul. 1 Ful- 

lerton ave. Komisarz Czarnecki wytło· 

maczył obywatelkom Ich prawa wy- 

borcze 1 odpowiadał na wszelkie py- 

tania mu zadawane. 

O O 

Do kancelaryi dentystycznej dra E. 

H. Holmann'a pnr. 1574 Milwaukee 

ave„ zakradli się złodzieje aż trzy 

razy w ostatnich kilku dniach, lecz 

lecz nie zdołali się dobrze obłowić, 

bo on złoto schował tak dobrze, że ra- 

busie nie moglii je odszukać, 

o o 

Trzech wyroetków, z których naj- 

starszy liczy lat 19, obrabowało wczo- 

raj wdowę na rogu ulic Wood i Divi- 

sion. Napadli ją kiedy zeszła z tram- 

waju i zabrali portmonetkę, w któ- 

rej miała $25. Pieniądze te kobieta 

zrobiła w zakładzie krawieckim. 

Ofiarą tych młodych bandytów był 

Cecylia Rosenfeld, zam. pnr. 1218 N. 

Wood ulica, która utrzymuje dwoje 

drobnych dzieci. O napad ten oskarżo- 

no Henryka Gastkiewicza, 2848 West 

Division ulica, Karola Ciontek 3742 

Oakdale ave. i Stanisława Wiśniew- 

skiego, 2928 N. Ridgeway ave. 

Detektywi znajdowali się w pobliżu 

kiedy wdowę bandyci napadli. Policya 

zaczęła strzelać do bandytów i Cion- 

tek wraz z Wiśniewskim zatrzymali 

się na odgłos strzałów. Chłopacy po- 
wiedzieli detektywom, że mieli zorga- 

nizowany klub bandycki i zbierają się 

przy West Madison ulicy. Tam też 

zaetali trzeciego członka bandy. 

» O O 

Dwie butelki piwa ulotniły się nie- 

spodzianie z przed sędziego Sullivana, 

który sądził sprawę Antoniego Lebny, 

oskarżonego o sprzedawanie trunków 

bez licencyi. Kto je zabrał, tego nikt 

nie może powiedzieć. Sędzia, dla bra- 

ku dowodów winy, musiał sprawę wy- 
rzucić ze sądu. Później dopiero na 

korytarzu woźny znalazł dwie butelki, 

ale próżne. 

| ZMARLI. — Wykaz Urzędowy. :| 
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Gmauf, Jan, lat 45, 1706 N. Halsted 

ulica; 27-go października; 

Gizińeki, Antoni, lat 42, 1331 Holt 

ulica; 26-go października; 
Hatek,, Antoni lat 44, 2758 S. 

Spaulding ave.; 25-go października; 

Kiełdyk, Bronisława, lat 24, 4614 

Wood ulica; 27-go października; 
Orlikowska, Apolonia, lat 72, 1533 

Noble ulica; 26-go października; 

Piotrowski, B., lat 58, 2142 Clare- 

mont ave.; 26-o października; 

Rakowski, Feliks, lat 48, 1408 Su- 

perior ulica; 26-go października; 
Sutor, Henryk, lat 27, 4537 S. Ju- 

stine ulica; 27-go października. 

Liga Kręglarska M. P. 

rozpoczyna sezon. 

Prezes Generalny, Nejman, 
przemawia do publiki. 

Dużo Macierzystów i Macierzystek obecnych 
na inauguracyi Ligi. 

Uroczyście rozpoczęto wczoraj wie- 

czorem sezon kręglarski w nowo-zało· 

żonej Lidze Macierzy Polskiej. Nad- 

zwyczaj wielka liczba Macierzystów 

i (Macierzystek — a jakże...) zebra- 

ła się w kręgielni polskiej „Univer- 

sal", przy Milwaukee ave., North ave. 

i Robey ul. by przypatrzeć się krę- 

glarstwu Macierzystów z różnych pa- 

rafij na północno-zachodniej stronie 

miasta. 

Na samym wstępie przemówił do 

zebranych sportowców (i sportow- 

czyń) /prezes genem ny Macierzy 

Polskiej, p. Julian Nejman, który wy- 

raził swe zadowolenie z powodu wstą- 

pienia braci na arenę kręglarską, od- 

dał uznanie dyrektorowi J. A. Ziem- 

bie za jego pracę przy zakładaniu Li- 

gi Kręglarskiej, a w końcu zachęcał 

do zgody i życzył Lidze jak najwięk- 

szego powodzenia. 
Aktualnym początkiem sezonu ikrę- 

glarskiego dla Macierzystów było rzu- 

cenie pierwszej bili przez czterech 

członków Zarządu Głównego M. P., a 

mianowicie prezesa Nejmana, skarbni- 

ka Janickiego, dyrdktora Ziembę i 

dyrektora Gracza. 

Przystąpiono następnie do rozegra- 

nia trzech pierwszych kontestów, któ- 

re wypadły następująco: Oddział Il-gi 

ze Stanisławowa zagarnął wszystkie 

3 partye Oddziałowi X-mu z Cragin, 

Oddział 33-ci z Młodziankowa wygrał 

dwie z trzech partyj od Oddziału XI 

z Jackowa, a Oddział 58-my z Jadwigo- 

wa po zaciętej grze zdobył dwie z 

trzech partyj od Oddzilu III-go ze 

Stanisławowa. 

Na wyszczególnienie zasługują na- 

stępujący Macierzyści: Murkowski 

Roman, Wichłacz, Deka F., Dolatow- 

ski, Wejnerowski, Augustynowicz, Ka- 

forski, Ziemba i Smorowski. Najwięk- 

szą liczbę punktów zdobył Kaforski, 

a mianowicie 209. 

Oto cyfry: 

H. Szczodrowski 119 133 134 

[ Teofil Smorowski 12G 141 95 

ODDZIAŁ II: 

St. Koenig 127 112 101 

W. Janicki 

Stan. Urban 

153 · 136 146 

107 151 176 

Razem 632 673 652 

ODDZIAŁ X: 

Żurawski 

Murkowski 

Czosek 

Bieszka 

Wagner 

94 101 132 

134 204 189 

73 124 88 

87 132 88 

114 101 130 

Razem 

F. Deka 

Kosmeja 
J. Deka 

; J. Kuberski 
' 

J. Zagórski 

130 134 116 

118 176 86 

Razem 611 

ODDZIAŁ XI: 

Schultz P. 

Wichłaez 

Wiśniewski 

Maciejewski J. 

Scbutz J. 

135 

116 

103 

132 

100 

693 

175 

178 

110 

117 

99 

Razem 

Smorowski 

Nowicki 

Wroński 

Ziemba 

Kaforski 

586 679 

ODDZIAŁ 58: 

178 191 

137 102 

145 1*7 

157 156 

170 151 

Razem 
* 

787 747 

ODDZIAŁ III: 

Augustynowicz 157 188 

Schroeder 151 112 

Jankowski 10C 188 

E. Dolatowski 158 182 

Wejnerowski 162 173 

Razem 734 843 

0> · <v 

Liga Kręglarska Macierzy Polskiej 

przyjęła wczoraj do swego grona Od- 

dział 14-ty ze Stanisławowa. Do Ligi 

należą obecnie następujące Oddziały: 

2-gi, 3-ci, 10-ty. 11-ty, 14-ty, 33-ci, 58-my 

i 63-ci. 

Jutro wieczorem rozegrany będzie 
kontest kręglarski pomiędzy Oddzia- 

łem 63-cim z Avondale (Wacławowo) 
a OdJziałem 14-tym ze Stanisławowa 
— w kręgielni „Universel" przy Mil- 

waukee ave., North ave 1 Robey ul. 

Wszystkie baloty w konteficle 

„Dziennika Chicagoskiego", w spra- 
wie nadania stosownej nazwy boisku 

Józefa Zblewskiego przy Elston ave. 

i Hlackhawk ul., muszą być oddane 

najpóźniej w piątek (t. J. jutro) do 

południa. 
Kontest zamknięty będzie - jutro 

punktualnie o godzinie 12:00 w po· 
ludnie. 

Rezultat lialotowania — ile gło- 
sów padło za każdą nazwą, oraz imię 

! i nazwisko osoby mającej otrzymać 

nagrodę — podamy we wydaniu 

„Dziennika Chicagoskiego" z dnia 

1-go listopada. 

o o o 
Klub plikowy „Romeo Bllliards" 

wybiera się w niedzielę popołudniu 

do Avondale, gdzie zmierzyć się ma 

z klubem Michała Jankowiaka p. n. 

i „Pennocks", na boisku tegoż klubu 

przy Diversey ave. i 40-tej ave. 

j Wobec zorganizowania na Stani- 

sławowie klubu do gry w piłkę noż- 

ną. niewiadomo jaki będzie układ i 
klubu „Romeo Billiards" w grze 

niedzielnej. 

c> O O 

Na otwarcie sezonu zapaśniczego 
klub „Globe A. C." przygotował 
extra fajn atrakcye: główną z nich 

będzie walka „Stnangler'' Lewisa, 
któremu okrutną zrobiono już i robi! 

się jeszcze reklamę — forsując go 
do ewentualnego szanvp onatu. Lewis 

jak już pisaliśmy — pochodzi z 

Kentucky 1 ma być doskonale zwin- 

nym, a silnym jak Ursus! Wal- 

czyć będzie z Pawłem Martinsonem, 
porządnym siłaczom chicagogkim. 
Na dalszym programie jest Cutler, ! 

| 
który w ciągu lata podróżował, wal- ! 

cząc się po całych Stanach, ma on się 
czuć doskonale i czeka na sezcn. spo- i 

dziewając się licznych sukcesów, o- 

by lepszych niż w zeszłym roku, k ę- 

dy to Cutlera kładli jeden za drugim 

| prawie wszyscy. . Klub G. A. C. za- 

angażował też owych dwa Turków, 
co przywieźli wieść o zgonie Mah- 

muta: są. to Kara Mehmet i Ali Mu- 

stafa. obaj ogromnie ciężkie drybla- 

sy, ale zreezta dobney podobno za- 

paśnicy. Wieczór 3-go litsopada w 

,,Globe" teatrze zapowiada się tedy 

zajmująco. 

DZIENNIK CHICAGOŚKI Jest Je- 
dy:iem pismem polskiem w Stanach 
zachodnich, które wydaje (llustro- 

wnny DODATEK NIEDZłELNY 

S- 
— 

Ze Świata. 
Obrazki i humoreski przez 

Autora ,, Kłopotów Starego 
Komendanta". W oprawie. 
Teraz tylko 

60 centów. 

DZIENNIK CH1CAG0SKI 
1457 W. Oiviiioa uL Chicago 

>> 

LIRNIK POLSKI 
uwłfnjfcj 

C O 4T 1) 
DUMEK, ARYI, KRAKOWIAKÓW 
11 PIOSNEK LUDOWrCIN· 

Stronic 672. Bez nut. 

WlączMe tą Pioiaki Riemietlnicu i zawodowe 

Itednarska, (Kółeczkiem. Kółeczkiem). — 

Blacharska, (Jam rzemieślnik). —Ciesiel- 

ska. (Nie pogardzam żadnym etanem). 
— 

Garncarska, (Kółeczko warozy u moje] tar 

czy). — Kołodziejska. (Słynie Gopło i Kru- 

szwica). — Kowalska. (Niema w świecie, 

jak ta męzka). — Młynarska, (śmi^l moje. 
śruiirl).— Mularska, (Chociaż ciężki chleb 

mularza). — Myśliwska, (Pojediiemy na 

łów). — Oracza, (PIuru mój drozi. pługu 

poczciwy). — Organisty, (Jestem sobie or- 

ganista). — Piekarska. (Każda praca w po- 

cie czoła). — Powroźnlcka. (Pająkiem 6l<j 
miunują). — Kybarka, (Wesoło ml tycie 
schodzi). — Stolarska, (Ledwo na świat 
przyjdzie dziecię). - Szewska, (Fraezka 

ludzie uprzedzenie). — Szewska, druga. (Je 
stem szewczyk na dorobku). — Woźnicy. 
(Wszystkich to ciekawo^ budzi). 

Cena SOc Pocztą 60c 

Do nabycia w biurze 

Dziennika Chicagoskiego, 
1457 W. Division ulica, 

CHICAGO, ILL. 

Październikowa sprzedaż jedwabiów 
2o cal. piękny 
brokatowy jedwa- 
biem mieszany Cre 
pe de Chine, mięk- 
ki i lepki, wspauia 
ły i leniący, wyglą- 
da jak prawdziwy 
jedwab, jeet trwal- 
szy i mniej kosz- 
tuje, czarny, biały i ko. 
lorow.r, spec. O 
jard po ^rOL 

Vel veteen na 

ubrania, więcej te- 
raz pożądany w 

tym sezonie jak 
kiedykolwiek, na 

suknie i surduty 
etc.. trzy extra war 

tości, czarny i ko- 

lor., dobry miesza- 
ny Chiffon, jard po 

89c69c49c 

zwykłe i pięk. 
Messaliucs, *6 cali 
szerokie, piękne 
czarne i białe Plaid 

Taffetas, 26 cali 

szeroki, szorstki, 
Pongees etc., war- 
tości do 60c, w tej 
wielkiej jutrzej- 
sprzedaż) dopóki za- 

pas^etarcry, ...29c 

Resztki jedwabiu 
piKn»cn jwiwaonrcn materyi aazaego ga 
tunku, włącznie Satin Meśsalines, Penu 
de Cygne·, Crepe de l'hinee, Foulards. 

Habutai, Tuseah, Pongees, Poplins i t. d.. we wszystkich długościach i 
na każdą potrzebą. Kes»tki je Iwublu któreśmy w ostatnich czterech 

tygodniach sprzedali, wszystko śwież·' i now-·. najnowsze deseni*» i ko- 

lory, wszystko bez wzglądu na wartość w 3 dużych zapasach, M 
po cenie na piątek, jard 26e, 17c » 12&c 

Piękne Rrzeczy do stroju 
300 tuzinów Velvetta kapeluszy dla 
dam i dziewcząt, we wszystkich naj- 
nowszych stylach, czarne i wszy. po- 

żądane kolory, wart. do $1, AH^ 

wybón tylko TT / C 
Wstęgi z piór, :JO cali diunie, 
czarne, białe i kolorowe, reg. 

1.50 Rat., specjalnie q» 
na piqtek, po / 

Okazowy zapas ugarnir. kapeluszy, 
aksamitne i pluszowe, ugarnir. pió- 
rami, tips i plumes i .Moire wstążką, 
kapelusze sprzedawane po $5. w pią- 
tek w naszej specyalnej ^ AT 
sprzedaży, tylko J 

(arnirujemy kapelusze (lamio. 

Potnikowe surduty 
Całkiem weł- 

niane potnikowe 
surduty dla dam, 
na 2 rzędy guzi- 
ków i Norfolk — 

szare, Maroon, 
białe i brun. war. 
2.50. po | 
1.97 i 1 .0/ 
Fotnlkowłi Hunluty 
cłla dziewcząt, czyeto 
wełniane, z Byron 
koluier/.em, \ f\<n 
war. 2.50, po I.Vy 
(ruhe prążkowate 
surduty potnikowe 
dla chłopców, Maroon 
albo ezare, ruftow»ty 
kołnierz, regularna 
wertoéc $2, 1.47 

Całkiem wełniane białe surauty 

potnikowe d.a dzieci, dobry gatu- 
nek Zéphyr wełny, zwykle sprze- 
dawane po 1.50, OTr· 
teraz po V / C 
Grube prążków, surduty potniko- 
we dla mężczyzn, szare i Maroon, 

Byron i Ruff kołnierz, | Q"7 
2.50 wartość, za I •sJ 

Towary lniane 
300 tuzin, bielonych huck ręczni- 
ków, obręb., 14X24 cale, cokolw. 
zbrudzone, dopóki zapas starczy, 
tuzin 35c, sztuka <2 
po «jC 
500 tureckich mat do kąpieli 
błękitne i białe, albo różowe 
i białe, w środku słowo 

„Bath" tkane, 3óc Kat., 
wybór za lóc 

Materye na podszewki 
Resztki fabryczne i aiekompletn., 
64 przez 64, cambrlc podszew 
wszy. dobre dług., świeże i czy- 
ste, czarne i kolonowe, (od 8 do 

10:30 rano), jard ^ 
po . 

Czarne ubławut.. resztki Satyny, 
36 cali szer., na spódnice, fartu- 

chy, bloomers itd., reg. 15c gat., 
2500 jardów na Q\Vr 
piątek, jard po 

Boston Farren 
Duży gatu- 
nek Boston 

paproci, świe- 
ży transport, 
mocne, długie 

^•.łodygi, 8 mie- 
, sięczne; inni 

żądają 3óc, 

r.l9c 
Extra duży gatunek Boston papro- 
ci, całk. świeża, zupeł. zdrowe oka- 
zy, pełne świeże rośliny, jeden 
nok stare, także duży zapas mło- 
dych palm, reg. $.1 wartość, w 

piątek, dop. 300 okazów 
starczy, wybór po 

Towary flanelowe 
5000 jardów resztek fabrycz. biel. 
i niebielonej Shaker, Domet i Can- 
ton flaneli, w kawałach do 8 jard. 
długich, niemal wszystko dla pręd- 
kiego wyprząt. marków, po nie- 
zwykle niskich cenach. 

Resztki jedwabiem haftowa- 
nej wełnianej flaneli wielki 

wybór różnych pięknych deseni 
dla niemowląt I dzieci, w ka- 

wałach 1V2 i 2/2 jardowych, 
spec. cena na piątek 
deseń za 98t·, 7ttc i . . . vVC 

Koronkowe firanki 
Bonne Femme koronk.. firanki, 30 
i 60 cali szer., tylko jedna sztuka 
do okna. Zrobione z mocnej, z du- 

belt. nici sieci, piękne wzory, — 

warte $1, sztuka 
za 47c 
Bardzo piękne koronkowe fi- 

ranki, szkockie Net i Cable 

Net. Wszystkie dobre wzory 
dużo do pary. Warte *1*1 n 
$3 para, sztuka . . . . / / C 

Resztki fabr. madrasu, ser im, itd. 

na firanki, cokol. zbrudzone, — 

warte 10c; (od 8 do 10 1/_ 
rano), jard 

Irish Point Corded arabskie Ca- 

ble Net i Szkockie Net koronkowe 

firanki, 3 i 3^ jarda długie, bia- 

łe i Ecru, do jednego pokoju, — 

warte $3, « 

para 1 · V / 

50 cal. przykrycia na szezloKi, — 

wschodnie pasków. Tapestry dese- 

nie, obrąb., warte 
85c, za O / C 

Kołdry i komfortery 
Komfort ery pełnej wielkości, po- 

kryte piękną Silkoline i wypełn. 
czysto białą puszystą watą, ręcz- 
nie spinane, warte 2."" 

Ozy. weł. kołdry, pełn. riuhel. 
wielk., cegl., białe i siwe, z 

piękną pralną bortą, cokol. 

/brudzone, 

Piękne lmweł. kołdry na łóżka, — 

\ i pełnej wielkości, ceglast" bia- 
łe i siwe, z piękną pralną bortą. 
Długi ciepły \vieracb, para 
za $1.16, 89c i .. 

Dziecięco kołdry, duży wybór pięk. 
i jasnych kolorów, z sieciową bor- 

tą. Fabryczne wzory, 
spec. 59c, 39c i ^VC 

po 

para 

Męskie palta, po 4.97 
M>akie zimowe palta — z ozar- 
nogo Melton, z aksamitnym kołnie- 
rzem, 4f> cali długie, z przewracał- 
m Kołnie- 

rze m, 50 cali 

długie, zo ślicz 
nogo Oxford 

Mellon, piękne 
i Herringbone 
paski, nowe od 
cienia, wiel. 3) 
do 44 — warte 

7.50, za 

$4.97 
#2 obojczy- 
kowe Norfolk 
ubrania d 1 a 

chłopców, z do- 
brej m u tery i, 
niebieskie, si- 
wo i. brunatne 
mjeszunki ze 

ślicznego 
Twill, po 

$1.47 
Chłopięce bluzki, z lkunet flaneli, 
ciemnego madrasu, czarnej satyny, 
itd. z franc, kołnierzem. j Q 
warto 29c, za 1 

Te surduty są nadzwyczaj, taniościami 

Wielka sprzedaż zimowych surdutów dla dani i 

dziewcząt: śliczne modele z czysto wełnianego Thibet, 
szewiotu, Chinchilla i mieszanek; dobrze pasujące, ła- 

dnie uszyte fasony, ślicznie ugarnirowane efekta, wy- 
soko zapinane — 

Niektóre ngrariiirowane jedwabną ple- 

cionką i aksamitem, okrąglaste kołnie- 
rze i Patch kieszenie; cali długie i 

trzy ćwierć długości; piękne spadające 
modele — 

Zapas nadto włącza „Sport" surduty, z czysto wełnianej 
i Plaid materyi, modre, siwe, brunatne i mieszane, 
wielkości 14 do 44. Surduty warte do $3, w piątek za... 

$1 Damskie Bluzki, 45c 
Spećyaine zakupno 75 tuzinów bluzek 
dla dam; wszystkie nowe i piękne modole — 4 z 

tych mnogich fasonów jak ryciny wysoki koł- 
nierz albo niska szyja — 

Otwarty front ugaruirowauy bia- 
łymi perłowymi guzikami, obuj- f 
czykowy iront, % i j>e'uoi długo- ^ 
ści rękawy — 

robione z wzorzystego madrasu, białpgo. lawu, 
czarnego i paskowateęo in>drasu, najnowsze iu<>- % 
dele: wieh 34 do 44, dobre $L wartości, epecyalnie 
w piątek tylko 

Fabryczne reszt. całk. wełnian. 
Storni serż., Panamas, Clie- 

viots, Suirings itd., czarne i ko- 

lorowe, dług. do 1 jarda, ze szt. 
warte trzy albo cztery | Kr» 
razy więcej, jard po . .. . 

& v? C 

Kesztki i pozcst. materyi na suknie i 

ubrania, wełniane Panamas, Melrose 
Cloths, szkockie Tweeds i Diagonal 
Suitinjs, lśniące i piękne tkaniny, w 

długościach do 6 jardów, war. | ^^ 
do 3óc, jard 1 / L 

t 

Resztki kamlotii, Brilliantine, równe 
i p ęknę tkaniny, duży wybór jasn. 
i ciemnych kolorów, śruiet. i czarne, 

6 jard, 50c gatunek, 
jard . 

Tysiące jard. resztek fabr. wełn. 

Storni serżów, calk. weln. Whipcords, 
wełnian. Taffetas, całk. weln. Broad- 

cloths, całk. web. franc. Serżów, 

Sultings itd, kawały stosow. na bluz- 
ki, skirts i suknie w piątków?, sprze- 
daż po burd/» niskich cenach. . 

lieszt.. fabr. kaszmirów i Pop- 
lins, wielki wybór ciemnych i 

jasnych kolorów, czarne i kre- 

mowe, kawały do 7 jard. dłuic. 

warto ze sztuki 2óc do 

3f>c, jard po 15c 

Resztki lśniących mat er y i ua suk- 

nie, niektóre lekko pomięte i zbrt:-- 

dzone, długości do 4 jard., warte po- 
dwójny ce«i« ze sztuki, 1 1/s-, 
jard po 1 Z/2C 


