
Niemcy milczą jak zaklęci. 
/ > 

Ambasador ich w Waszyngtonie sfinksem. 

Rozbiór Chin w przyszłości 

Czerwony Krzyż jedzie do Europy 

Miasto Gary wyschło wczo- 

raj kompletnie. 

Nowy Satelita Jowisza. 

AMBASADOR NIEMIECKI 

MILCZY. 

Waszyngton, 14 września. — 

Gdy oręż pruski odnosił zwycię- 
stwa we Francy i, ambasador nie- 

miecki był strasznie gadatliwy, 
Bcrnstorff ch-walił kaisera, wale- 

czność żołnierzy pruskich i zapeł- 
niał tern wszystkiem gazety an- 

gielskie i niemieckie blotty. Tera.3 

gdy sprzymierzeni . wypierają 
\iemcow z granic rzeczypospoli- 
tej francuskiej i odnoszą nad ni- 

mi kolosalne zwycięstwa, amba- 
sador niemiecki milczy jak sfinks, 

język stanął mu kołkiem w gę 
- 

bie. 

Ambasady sprzymierzonych na 
tomiast teraz zaczynają okazywać 
swoją radość. Francuzi utrzymu- 

ją, że niebezpieczeństwo jakie 
groziło ich stolicy j-uż minęło i 

Niemcy już się do Paryża me do- 

staną. iMają oni nadzieję, że w 

krótkim czasie Niemcy zostmi 

całkiem z granic francuskich wy- 
parci. Rosyanie tymczasem bęcl^ 
w drodze do Berlina. Zdaniem 

Francuzów i Anglików Niemcy 

cofają się dlatego, że Francuzi do- 

ścigli Niemców w mobil izacyi. W 

początku wojny Niemcy wyprze- 
dzili ich o pięć dni, a to duzą rów- 

nicę zrobiło. Stowarzyszeni mają 
teraz wystarczającą liczbę żołnie- 
rza na froncie, by Niemców we 

u ;zystkiem powstrzymać. 
Niemcy w Waszyngtonie wie - 

dza tem bardzo dobrze, że woj- 
w 
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skom kaizera idzie we Francyi 

bardzo niepomyślnie. Pierwsze 

wieści o tem otrzymali oni kiedy 
przyszła wiadomość, że plan o 
toczenia wojsk francuskich wcale 

się nie udał. -Ambasador powie- 
dział tylko, że Francuzi szybko 
się cofali w porządku i małe 

straty ponieśli. Nastąpił potem a- 

tak ze strony sprzymierzonych i 

Niemcy zaczęli się cofać na całej 
linii. Ambasada niemiecka po- 
wiada jednak, że cofanie się wojsk 
niemieckich nie jest jeszcze po- 
rażką. Powiadają oni, że kaizei 

dopiero zaczął wojnę. 

WOJNA KOSZTUJE $40,000,000 
DZIENNIE. 

Nowy York, 14 września. — E. 
H. Gary, prezes wielkiego trustu 

stalowego United States Steel 

Corporation, który codopiero 
wrócił z Europy z żoną na ckię- 
cie France, przepowiedział wczo- 
raj, że wojna nie potrwa długo z 

powodu kosztów jakie za sobą po- 
ciąga i strat w ludziach i mie- 

niu. 

Od czasu rozpoczęcia wojny 
Gary podróżował po Europie i 

widział wszystko z wyjątkiem 
krwawycti rzezi na roncie. iviowii 

on, że wojna obecna kosztuje $40, 
000,000 dziennie, a to przedstawił 
tylko pośrednie straty we wojnie. 
Tyle wydaje się na amunicyę, 

prowianty etc. Xie liczy się strat 

w ludziach i dobytku. 
Zdaniem (Jaryego wojna obec- 

na nie może potrwać długo, jest 
bowiem za kosztowna, i pociąga 
za sobą kolosalne straty w lu- 

dziach. Ktoś zostanie w krótkim 

czacie wyczerpany kompletnie i 

musi się poddać, (jary nie wspo- 
mina wcale o tem, kto wojnę 

przegra, ale inni powiedzieli juz, 
ze Niemcom grozi bankructwo fi 

nansowe, podczas gdy Anglia 
1'rancya dopiero zaczęły czerpać 

pieniądze ze swych skarbców. 

MOŻE PRZYJŚĆ DO PODZIA- 
ŁU CHIN. 

Waszyngton, 14 września. 
— 

W Pekinie obawiają się o przysz- 
łość Chin. Powiadają tam, że prę- 

dzej czy później Niemcy przed- 
stawią swoje żądania. Jeśli Japo- 
nia zabierze Kiau-Czau, a to jest 

prawie peanem, wtenczas Niem- 

cy będą żądali w dalekiej przysz- 

łości nowych koncesyi i prawdo- 

podobnie urwą spory kawał Chin. 
Władze chińskie obawiają się po- 
działu icfh państwa. 
RZĄD NIE BĘDZIE PRZESY- 

ŁAŁ PIENIĘDZY ZA 

GRANICĘ. 

Waszyngton, 14 września. 
— 

Ponieważ można teraz przesyłać, 
podobno nawet bezpiecznie,pienią 
dze do starego kraju przez kom- 

panie expresowe i przez banki, 

sekretarz skarbu McAdoo powie* 
dział wczotaj, że rząd już pienię- 
rzy na swoją odpowiedzialność 
nie będzie przesyłał. McAdoo po- 
wiedział jednak, że pieniądze mo- 
żna tylko wysyłać do portów eu- 

ropejskich, gdzie różni Ameryka- 
nie czekają na okręty i nie mają 

pieniędzy na karty okrętowe. Do 

głębi krajów europejskich pienię- 

dzy wysyłać nie można, po pod- 

legają konfiskacie rządów. 
Dotychczas urzędnicy Stanów 

Zjednoczonych w portach euro 
- 

pejskich rodzieiili fundusze na- 

desłane przez rząd, urzędnicy ci 

jednak zostaną wkrótce cofnięci. 

DZIEWIĄTY SATELITA 

JOWISZA. 

San Jose, Cal., 14 września. — 

W otbsenvatoryum astronomicz- 

nem Licka odkryto w tych dniacih 

dziewiątego satelitę Jowisza. Sa- 

telitę odkryto przy pomocy foto- 

grafii. Jowisza fotografowano 
przy pomocy silnych reflektorów 

i dnia 21go lipca na płycie wy- 
szła plama dotychczas światu 

gwiaździarzy całkiem nieznana. 

Dalsze fotografowanie wykazało, 
że to jest dziewiąty satelita Jo- 
wisza. 

W obserwatoryum Licka od- 

kryto w ten sposób cztery sateli- 

ty Jowisza. Jednego okr>4o przy 
pomocy teleskopu, którego socze- 

wka ma 3 stopy średnicy, a ostat- 
ni dostał się na księgi przy pomo- 

cy fotografii. 
OKRĘT CZERWONEGO 

KRZYŻA WKOŃCU WYJEŻ- 
DŻA DO EUROPY. 

Nowy York, 14 września. — O- 

kręt Czerwonego krzyża, który 
ma na swym pokładzie mnóstwo 

amerykańskich chirurgów i pielę- 
gniarek, wyjechał nareszcie z por- 
tu nowojorskiego i jedzie do Eu- 

ropy. Wyjazd tego okrętu wielce 

opóźniono, z powodu załogi i 

składu sztabu lekarskiego. Na o- 

kręcie nie pozwolono jechać le- 

karzom niemieckim. 

Okrętem jedzie 125 pielęgniarek 

amerykańskich i 25 lekarzy-chi— 

rurgów. Okręt zaopatrzony jest 
we wszelkie aparaty chirurgicz 
ne i lekarstwa. Zabrano na po- 

kład kilkadziesiąt tysięcy fun- 

tów bandaży. 
Czerwony krzyż zatrzyma sic 

najpierw w Aiigiu, a >iaiwi<ju - 

merykańskie pielęgniarki przenio- 
są się na pole bitwy. 

GARY SUCHE JAK SZCZYPA. 

Gary, Ind., 14 września. 
— Ga- 

ry wczoraj było suche jak szczy 
pa, bo wszystkie wyszynki były 
z rozkazu burmistrza zamknięte. 
Burmistrz Johnson w tym mie- 

ście powiedział szefowi, by aresz- 
tował każdego z 200 szynkarzy te 

go miasta, kury odważy sie pro- 
wadzić interes w niedzielę. 
Szynkarze są do najwyższego 

stopnia oburzeni, bo publiczność 
z tego powodu opuszcza miasto i 

jedzie do miejscowości, gdzie mo- 

żna dostać trunki. Szynkarze po- 
wiedzieli wczoraj, że jeżeli w przy 

szłą niedzielę burmistrz nie po- 
zwoli im na prowadzenie interesu 
to wprowadzą oni wszystkie pra- 
wa odtyczące niedzieli w życie : 

zamknie się wtenczas apteki, skła 

dy owoców, balwiernie i wogóle 
wszystkie przedsiębiorstwa.Prze-J 

pięciu laty zaszła podobna rzecz i 

^ Notatki Reportera^] 
Na Kazimierzowie szkołę języka an- 

gielskiego rozpoczyna p. F. Brodni- 

cki. Pierwsze zebranie odbędzie się 

dzisiaj o godzinie 7:30 wieczorem, 
w 

jednej z sal starego gmachu szkolne- 

go. 

Lekcye odbywać się będą trzy 
ra- 

zy w tygodniu: w poniedziałki, środy 

i piątki od godziny 7:30 do 9-tej wie- 

czorem. 

Ci, którzy maję zamiar nauczyć się 

języka angielskiego, niech stawią 
się 

stanowczo dzisiaj wieczorem, gdyż te- 

ren postępowania będzie wielce 
za!e-, 

żał od poniedziałkowego wpisu. 

fU O O 

Tow. św. Jacka, nr. 19-ty Zjedno- 

czenia, z niezwykłą okazałością obcho- 

dziło wczoraj dwudziestoletni jubile- 

usz założenia swego w sali Narkiewi- 

cza w Avondale. Do suto zastawionych 

stołów zasiadło około 300 członków, 

członkiń i gości. Mistrzem toastów byi 

Józef Kowiaczek. Mowy wygłosili: 
dr. 

Adam Szwajkart, sekretarz general- 

ny Jan S. Konopa, redaktor „Narodu 

Polskiego" Franciszek S. Brc, ad w. 

Piotr . Schwaba i inni. lirząuzonu 

również składkę na Polską Radę 
Na- 

rodową i zebrano przeszło $26.00. 

O O o 

Na bazarie w lue island — w pa- 

rafii po Lak tej św. Izydora 
— rozegnv- 

no następujące przedmioty: 
Kolebacz — Nr. 81, Książeczka A 

— Fekx, South Chi-cago; 

Poduszkę — Nr. 50, Książeczka A 

— R. Albamowiez; 

Krzyż — Nr. 31, Książeczka 
— 

Jan Billa; 

Obrus — Nr. 58, Książeczka A 
— 

A. Parowski, 2216 Marshall boul. 

Maszynkę do czyszczenia dywanów 
— Nr. 52, Książeczka A — R. Kwa- 

sigroch·, Division ul.; 
Kolebacz — Nr. 70, Książeczka A 

— Marya Hudzińaka, Blue Island; 

Laiu-pę stołowa — Nr. 36, Książe- 

czka A — P. Muhalska. Blue Island; 

Prześcieradło — Nr. 13, Książecz- 

ka A — Adam BTychel; 

Dywan — Nf. 44, Książeczka A 
— 

Leon Billa, 1344 Holt ul., Chicago; 

Obrus — Nr. 95, Książeczka — 

A. Adzgoweki, Blue Island; 

Złoty zegarek — Nr. 82, Książecz- 

ka — P. Michalak, Blue Island; 

Parasol damski — Nr. 36, Książe- 

czka B. — P. Lam, 2117 Superior 

ul.; 
Skrzynkę do biżuteTyi — Nr. 66, 

Książeczka A — Józef łagut, Blue 

Island; 
Prześcieradło — Nr. 60, Książecz- 

I— » \r \\7 9Sł„ „Itp,. 

Parasol damski — Nr. 99, Ksi^że- 

rzka A — P. Zamajtuk, Biue 

Island ; 

Zeger muzyczny — Nr. 99, Ksią- 

żeczka A — J. Jonson, Chicago. 

o a-c 

W przyszłą środę wieczorem, dnia 

16-go września, chór św. Wojciecha z 

parafii św. Jacka urządza prywatny 

wieczorek, dla swych członkiń i człon j 
ków. 

. » O 

Jan Prosken, liczący lat 47, zamiesz- 

kały pnr. 1223 West Chicago avenue, 

nie mógł znaleść zajęcia i dlatego po- 

stanowił się zaczadzić gazem. Wczas 

ten zamach na własne życie spostrze- 

żono i Proskena uratowano. 

O c O 

Aleksander Gricuś, który prowadził 
biuro pracy bez licencyi, został oddany 

pod sąd wielkoprzysięgłych. 

S O ft 

Dwóch drabów weszło wczoraj wie- 

czorem do wyszynku Józefa Majew- 

skiego, 1238 West 49ta ulica. Zamknę- 

li oni szynkarza w lodowni, zabrali 

wszystką gotówkę, oraz sporo wód- 

ki i cygar. 
O O O 

Wczoraj aresztowano niejakiego J· 

F. Perłowskiego, który miał się przy- 

czynić do śmierci niejakiego Jamesa 

Doherty, chłopca dziesięcioletniego, 
428 N. Kimball avenue. Chłopiec po- 

dobno bawił się przy samochodzie 

Perłowskiego. Perłowski wybiegł ze 

składu, by chłopca złapać. Chłopak je- 

dnak przestraszony wybiegł w środek 

ulicy i wpadł pod koła szybko jadą 

cego samochdu ciężarowego, który go 

zabił prawie na miejscu. 

* <· 

Ogromnie ucierpieli wczoraj straża- 

cy przy pożarze jaki nawiedził ole- 

jarnię Keystone Oil Manufacturons 

Company, 1030 West Division ulica. 

Pożar podobno powstał od lokomo- 

tywy, która sypała iskry we wszystkie 

strony. , 

O 

Dwóch bandytów weszło w sobotę 

do kancelaryi dra H. J. Dwyera na 

rogu Robey i Milwaukee avenue, na- 

pisali oni notatkę lekarzowi i kazali 

mu zachowywać się spokojnie. Zwią- 

zali go potem i zabrali mu $50. Wyszli 

następnie z kancelaryi i ulotnili się 

jak kamfora. 
o o o 

Siedmiu łobuzów napadło wczoraj- 

szej nocy na G. Opokę, 2332 W. 18bh. 

plac© i zabrali mu dwa dolary. 

O O *> 

W suterenach domu pnr. 746 N. 

Franklin ul. znaleziono wczoraj zwło- 

ki Józefa Sohustena, który podob- 

no umarł z głodu. 
<3 O O 

Józef Rynek, 1143 S. Kedzie ave., 

przyszło do takicfh zaburzeń, żc I 

gubernator chciał tam posłać mi- 

licv stanowa. 
Burmistrzowi w Gary zarzu - 

cają korrupcyjne pTaktyki. 

Z biura meteorologicznego. 
W ciągu doby wczorajszej najwyż- j 

® 

sza temperatura wynosiła 72 stopni, 

najniższa 58 stopni. Normalna tempe- j 
ratura w tym dniu wynosi G6 stopni; | 

nadwyżka temperatury w tym roku | 

i>84 stopni. 

Wschód słońca o godzinie 5 minut 

29 rano. 

Zachód słońca o godzinie 6 minut j 
2 wieczorem. 

Uoda. 'rana 50 stopni wyżel 0 

f « 65 .. 

9.. 6'i 
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Lekki deszcz dziś wieczorem 1 

prawdopodobnie jutro. C-'lodniej ju- 

tro. Świeży, silny połuaniowy \siatr, 

zmieniający się na zachodni jutro. 

waiósł do sądu federalnego podanie 

0 urzędowe ogłoszenie go bankrutem. 

Długi wynoszą $1,218, a majątek 

$10·). 
a o o 

Detektywi aresztowali wczoraj Ja- 

na Cichockiego, 1925 W. 17ta ul., 

pod zarzutem skradzenia czeków z 

biura firmy Kral Coal Co., sfałszowa- 

nia podpisów i spieniężenia trzech 

przekazów bankowych. 
C D O 

Na Michigan ave. i 100-tej ulicy 

wjechał Jan Miller (3405 South U- 

nion ave.) swym automobilem na ka 

mienne obramowanie ulicy, ale na 

szczęście żaden z pięciu pasażerów 
poważnie się nie skaleczył. Przednia 

część maezynv została pogruchotana. 
o o · 

W South Chicago, na 83-ciej ulicy 

1 Houston ave., Emil Autonieon 

(9158 Cabokia ave.) najechał swym 

automobilem na Helenę Marcinków 

ską, lat 6, 8240 Exchange ave. 

Na „Free Polami." 
Do sekretarza Polskiej Rady 

Narodowej, p. Stan. Osady, nad- 
szedł następujący list krótki, ale 

nader wymowny z Passaic, XJ. 

Załączam tu od siebie przekaz 
na $250 na wydawnictwo „Free 
Poland". 

Wczoraj odbył tu się wspania- 
ły wiec narodowy i zostały przy- 
jęte rezolucye jednogłośnie. Set- 

ki ludzi się podpisało pod rezo- 

lucye i jutro jeszcze podpisywać 
się będą w gmachu szkolnym. Lo- 

kalny Komitet Polskiej Rady Na- 

rodowej ma nadzieję, iż zbierze 

kilka tysięcy podpisów. 
Ks. Juliusz Manteuffel. 

Wspaniałomyślna ta ofiara do- 
zwala Polskiej Radzie Narodowej 
zająć się natychmiast wydaniem 

drugiego numeru „Free Poland'' 

SIEROCINIEC ŚW. 
JADWIGI. 

Roczne posiedzenie Stowarzy- 
szenia Polskiego Sierocińca ·1 
wezwaniem św. Jadwigi w Kile.s, 
111., odbędzie się we wtorek, dnia .j 

5go września, o godzinie 'Jej 

popołudniu, w sali Zjednoczenia, 
P.R.K., róg Milwaukee ave. i Au- j 

gusta ulicy. 
Na tern posiedzeniu obecni bvc 

powinni Wiel. ks. Proboszczo- 

wie i przez nich wydelegowani re- 

prezentanci i reprezentantki pa- 

rafii. 
Ks. Tomasz Bona, 

sekr. uror. 

2 Domu św. Józefa, ! 
Niniejszem zawiadamiamy, iż o- 

trzymałyśmy od Tow. św. Szczepana 

Męcz. z par. Matki Boskiej N. Pomo- 

cy sto dolarów ($100.00) jako ofiarę 

n& Dom Starców w Avondale, za co 

Szanownym członkom Tow. św. Szcze- 

pana składamy naszym polskim zwy- 

czajem najserdeczniejsze podziękowa- 
nie: „Bóg zapłać!" 

Zawsze wdzięczne i życzliwe, 

Siostry Franciszkanki. J 
Mała Zosia: — Znam człowieka, 

który nie modli się o chleb powszed- 
ni, a ma go zawsze. 
— A kio to taki? 
— Nasz. . . . piekarz. 

Wszyscy sędziowie i klercy wybor- 

zy, oraz ci, którzy byli świadkami o- 

sustw wyborczych zostaną wezwani 

rzez komisarzy elekcyjnych do ich 

iura i przesłuchiwani w obecności 

rokuratora stanowego. Mnóstwo za· 

aleń otrzymało biuro komisarzy wy- 

orczvch. Komisarz Czarnecki zajmu· 

i się tą sprawą i należy się spodzie- 

ać skandalicznych procesów. Policy- 

nt z czwartej wardy doniósł komisa- 

zom o tem, że o godzinie 3-ciej rano 

r tej wardzie widział jak jeden sędzia 

•yborów znaczył baloty. Sprowadził 

natychmiast komisarza wyborów 

zarneckiegc i ten spisał wszystkie 

owody. 

* * 

Od dnia prawyborów, kiedy ogłoszo- 

o, że nominacyę demokratyczną na 

pdziego powiatowego otrzymał sędzia 

cully pojawiały się pogłoski, że sę- 

ziemu Owensowi progresywni ofia- 

owali swoje poparcie i chętnie umie- 

ciliby go na balocie w miejscu swe- 

go kandydata Williama Prentissa. 

Prentiss sam powiedział, że miej- 

sca sędziego Owensowi ustąpi. 

Sędzia Owens, zapytany o to, co o ; 

tern wszystkiem sądzi, powiedział, że 

uszu jego doszły te pogłoski. Mówił 

jednak, że jest demokratą przede- 

wszystkiem i pozycyi na innym balo- 

cie nie przyjmie. Podziękował on je- 

dnatk progresywnym za dowód zaufa- 

nia. 

4· + 

Dzisiaj w powiecie Cook odbędą się 

konwencye wszystkich partyi polity- 
cznych. Konwencya demokratyczna 

odbędzie się w sali North Side Tur- 

ner Hall. 

Republikanie zbiorą się w hotelu 

La Salle. Progresywni w kwaterze 

purzy West Jackson boul. Socyaliści w 

kwaterze przy Madison ulicy. Na 

konwencjach tych przyjmie się plat- 

formy polityczne wszystkich partyi i 

opracuje plan kampanii, 

+ + 

landczyk Donlan zwyciężył Petlaka 

większością 200 głosów. Potwierdzenia 

tej wiadomości brak. 

HAMMOND. INO. 

"* "" 

W następujących agenturach 
można zamawiać „Dziennik Chi- 

cagoski": Stefanowski, 127 — 

156-ta ul., F. B. Hall, 141 Sibley 

ul., J. Krysiński, 558 Ames ave. 

IRVING PARK. 

„Dziennik Chicagoski", można 

zamawiać u następujących Agen- 
tów: BORLIKOWSKI, 3830 N. 

Troy ul., JONES, 3927 N. Troy u- 
lica, NEJMAN, 4022 N. Ridgeway 
ave., SLOBOD; 4021 N. Monti- 

cello ave. · 

LEMONT, ILL. 

Kto chce codziennie otrzymy· 

wać „Dziennik Chicagoski" niech 

się zgłosi lub zawiadomi, An- 

drzeja Białka. 

Wyuła 4rvJn kriąźeczka pod tytałaa 

MANUALIK 
do aftk« 

MINISTRANTÓW 

«aw1er*l|CT takie porządek 
tycia. Kiąteczka ta Jest o- 

prawoa w nzanif płóoienn· 
Bardzo trwałe okładki. Ona 

egzemplarza tylko 15 mntdw. 
Zamawiającym w wikszyob 
Ilościach. odstępuje się odpo- 
wiedni do oioli rabat 

D· aabycia w atoaittracyi 

Dziennika Chicagosklego 
1455-57 W. DIVISION UL 

OHICAOO. 

Ofta otwarty katdego dnia od rodtł- 
ny 710 «rana do godziny 7:30 wieero* 
rem — z wyjątkiem oledaial 1 éwift 
uroeiyityck. 

Dla Dam 
Flaueletowe kl- j 
mona dla dam —| 
:iemne desenie 

Empire styl, war-| 

i».,uu:....77c 
Damskie doino· 
wre suknie robione 
7. kratkowa tego 
?incanui i paskowa 
(yen erkeló <^6!łc war- 

Ł*;. 47c 
fzarne I kolorowe 
łHtytiuwc «pcd .ire ula 
tUB, fnłdowata rnfla. 
iobre S6c wart. 

Pralne 

materye 
.'W calowa nie- 
hielona m a ter.v a 
na pościel, okrą- 
gła mocna nić, Mo 
sowna na poszwy 
i prześcieradła, 
j a »·(! 
po. . 

ItPK/.tki fabry- 
czne kimonoerepe 
piękne kolory, 
IHc tfatu-- | l 
nek. jatd 1 S -C 

6!4c 

Jesienne surauty po nisKicn cenacn 

Zakupiliśmy .'}<)(> surdu- 

tów dla dam i panien za <3 e 

na Dolarze <xl pewnego znane- 

go fabrykanta na wschodzie; 
najnowsze mody, i kolory, 
eapo eoal style, Basque, .trzy- 
ćwierciowe i długie style 

robione z wełnianych chinchillas, 
boucles, mieszanek, zibelines, z 
angielskich materyi i t. d. 

Ugarnirowane taUą, sama 
m .tervii, atłasem albo pluszo- 
wym kołnierzem i innu ki eta m i, 
niektóre zapiunją się po boku, 

, inne zaś całkiem |odf z. podbite; 
surduty do k«żd. użyt., gdziein. 
żtd-jć za nie 12 00 i 14.OU; do- 

póki zapas starczy, jutro za 

Materye na Suknie 
16 calowy wełniany ntorm ner* „AraoJ- 
teiiif" wielki wybńr kolorów regularnie SOj 

futune'f. specyainie w tej sprze- 'J c,, 
laży. jard &0L 

Dubeltowo składana inatery» rzarna 

biała brunatna i biała i. t. d.. specyainie 
v tej sprzedaży f (\~ 
ard po 1 VC 
$0 calowy Xun » Vellincs. dobry wvbiir 
asnych i ciemnych k'jloroiv. 50c «a- "1Q- 
unek. jard w tej sprzedaży· po iŁ7L 

iO calowe wełniane ntorm werźe, w p<>- 

>ularnych irranatowych. błękitnych i czur- 

ivch liolc>rnch, dobre ttOc KatunUi, siecyal- 
lic w tej jutrzejszej wieik ej 
sprzedaży jard tylko 
JO calowa Whlpcord mnterya 

— etoe-iw 

la na u braniu. si<irts i suknie i. t. d.. .'ific 

ratun-k. sp»cyalnie w tej ^ _ 

.pr/edeży jard 4OL· 
SO calowy wełniany broadrlotb, dobry 
> ybór kolorów 

— byłoby tanio po I OU. si<e- 

-yalote na tej wielkiej wyprz:jtiij%cej sprze· 
iażv za niezwykle niską cenę T(Jr 
yiko J 

Jesienne kapelusze 
Ubrane kapelusze 
wielki wybór najnow 
szych fasonów, są to 

dobre wartości które 

idą <lo w tej 
sprzedaży w v b ó r 

' 

v 

$2.73 '"' 
Nicubrane pluszowe kapelasze — różne 
na iow. style do wyb , citr· j | j"k 
ne i róine inne kolory, spec. 1 « 1 \J 

Czarne velvetta kapelusze malinę koro· 
nu. bar<i'o stosowne n* rychłą j^e>u, ^ n 
1.25 Ratunek, we wtorek zu / OL 

Garnirujemy kapelusze bezpłatnie. 

Jesienne jedwabie 
Jedwabne poplins, najiuodiiiej « 

a/a uiiterya w t.ym tym sezonie, tik 

że b.trd/u trwał* jak i piękna; mięk- 
ka materya druping efekt, lśniąc* ;.m- 
tunek; czarne i ja«ne i ciemne kol»- 

ry, 40 ca i szeroki; 1.0 gatu- 
nek, jard VOC 

calowy czarny Tai'feta jed- 
wab, grub»' ale miętiki i lepki, b.u- 

Ax > trwała materva, stosowna na mj. 

knie; zwykły 1.00 gatunek 

Velvet siiitiiitr. ściele tkana ma- 
terya piękny jed^ai/isty pi.łysk. na 

surduty i ubrania, czarny i inn·· kol i- 

rv jesieoue; 22 cale s^emki, specva'- 
nie ii 'i t f j v\ Mkiej wiork twej sprze- 
daży wtorkowej jard tylko 

Pończochy etc, 
5c Jedwabne Hele 

poÉczocby (lia daiu 

:zarne tylko. dubel- 

towe stopy, be* e».«-w· 

kowe i <v fabryce ud .. 
gkonalone; w lejeprze- 

',Lp:r· lOc 
!5r grube albo lek- 

iie derby prążkowute 
jończi c iv dli szkol 

sjcli dzieci— be/s<7e\v- 

kowe i trwały kolor — 

?ą to drug rzędne ga- 
tunki, w tej 
ipr/edaży po I 

Ubrudzone koszule 

lia mężczyzn — doory 
pneek u sz.\i, wyłożo- 
ne francuskie mankie- 

:y, r g. 1.00 gat inki; 
.vielkdéfl 16 l''i i 17, 
vybór 
po 

Jesienne ubrania dla męż- 
czyzn i chłopców 

Męskie ubrania, nowe jesienne mody, wielkości 
35 du 48 dla regularnych 1 korpulentnych, robione ' ciem- 

no szarych i brunatnych mioszanych, pasknwatvch kaszmi- 
rów, czarnrch thibet*, twjlls i czarnych i białych piuchecks 
— wartości do b.UO, specyalnie na jutrzejszej fl*7 
sprzedaż·, za T"»V/ 

Płaszcze na deszcr, du- 

beltowe plaid _ dl niem- 

czyzn: ceny bird'u zniÉo- 

>one; siewki są ·**'·· 

wane: w.elkości 3łdo44: 

d 'ire 3.50g tunki: epecv- 
alnie n* tej wielkiej i nad 
/ wyczajnej wt o r k o w e j 
sprzedaży,tylko 2.47 

Itiilknn Norfolk ulira- 
dla chl i|uów ur/j szy- 

ty panek; pa'rh alb · zwy- 
kle kieszeni»-; robione /. 

gładkich, cemtiyrh i iire- 

• M/.a>ncli niaterya; wielk. rt 

do 16 lat i ro*j j. ubrania zl 

ntarynar. koln erzein albo' 
wynokim kotnier/.en. ; wiel- 
kości 3 do 8 lat; wartości 
2.75; epecyalnie J 

5)c Knłckerbocker spodnie dla chłop- 
ców; robioue z gładkich i paskowatych kagzml 
rów, corduroys ł twills; wiel. J do 

IG lat; jutro za ó J Q·* 

Płótna 
1 « :i jar łów 
diunie kawały ko- 
lorowego adama- 
szku, ">8 cali szero 
ki, czerwono biały 
kwiecisty albo w 
kratki, Tartości 

^n„19c 
Bielone nientie 
ckie adamaszkowe 
serwetki, lii calo- 

we, ubiaw. kwie- 
ciste desenie. 7'.tc 

wartości, niedo- 

kładne, 
tuzin VC 
Hiale kołdrr nn 16/.· 
ka, wszystkie ?«Mink i 
wielkości. n.e»t6re o- 
brąbian»* inne ząbltawi 
te. ezydełkowitne ulho 
atłasowe $1.0udo$4 00 
war., coko'wirk iiezto. 
dzone dlatego za 2.4·, 
1.9», 1.59. Q^ 
1.«9,89o,59oT-OC 

Flanelowe materye 
Kesztki Shaker flaneli, fjruby 
j-atunek, rurcista po obu stronach; 
różowa, błękitna, sza ca, brunatna, 

granatowa i biała, długości do 10 

iardów, specyalnie q 1/_ 
lard po 0/2 C 
Paskowała touriste» fla- 

nelH, specyalnie tyl- »- 

ko jard OC 
Sowa tlaiiela na szaty kąoie- 
iowe. gruby gatunek, najnowsze 
lesenie, kos/tuje wszę- ~ 

Izie Mc, jard ZZ/2L 
Bielona Shaker fia- a i / 
nela, jard...·. ^/zC 

27 calowa touristen tianela — 

im paski i kratki, nadzwyczaj wiel- 

ii wybór deseni regularna lOJ^c 
wartość. specyalnie jard qi/ 
r.vlko no .O/2C 

39c firanki, 
para za 17c 

Xottinghstm koronkowe firanki, 2' Jarda 
dłubie trwałe i piękne warte 3Vc, f m 
BDecvaluie oara 1 / C epecyaltiie para. 

Remlkl fabr. Scrlm 
na firanki, Swiss. itd., 
długości do jardowe, 
w«rte do 12}*·, z ka- 
wałka; wybór »7l/ -, 

jard Z/2C 

S/.nnrk. Valancee do 
dr/.w . 4 («topy ezer 

, 

zrobiono z t r wałego 
CheraHle ezntiru, we^y 
btkie kolory,79c 
Kat,, /.tuka.... %j / v 

TapMtry k^adralf, 18 I 24 calowe, do po- 
uuezek i ci'd/ — wnrte do lUc, specy- 
albie wybór po. OC 

Reaztkl fabr. Tapestry. 80 i 60 

cali szeroki··, do portyerów I przy \ 

kryć na sr.czUjgi 
— warte 

76e. Jard u / L 

Okazów, koronkowe firanki Nottingham, 
białe i Kcru, jardy diugie, 45 i 50 c«ii szerokie, 
du*o par równych — warte do 1.25 za parę, epe- 
cyalnie eztuka 37C 

79c bluzki, po 47c 
ił ft ni s 

kJ 
Lawn bluzki na 

porę jesienną; 
śliczne leżące 
kołnierze: rę- 
kawy % długo- 
ści; frontotwar ( 
ty; piękne kwie 
ciste wzory — 

śliczne pękowe 
zakładki; białe { 
tylko; wielko- 
ści 34 do 44, do 
brze pasujące, 
wybór po 

I 

1000 par 2.00 trzewików dla dam po 97c 
r.i«/.loi.a i 7\ I Wal I i r7flwi. 

Dill ^ 

kupn >dużegozapaeudam 
ekich trzewików Goodye- 
ar i Mack*y Welt pode- 
szwy;. ceglnste i czarne; 

v vtszyHiki»' gatunki skór, 
wieUosci 3 dci 8, enlevai* 

J^.lulrr. 97c 

ki, wysokie \ rpgul*rnp, 
kolorowe wierzchy, zapi- 
nane i •ziiun»w«u· ; ręcz- 
nie wykręcone podeszwy; 
ustyatki'* wielkości 3 do 

8: «pecyalnie tylko w tej 
jutrzejszej spr^e- -jfl 
daty OV C 

; jił.. 

ki dU ebłopcow; z*pi<iuue 1 

dobre cznurow^ne; ce- 

gUste i c/aroe; w ozyétkie wy- 
sokie i modne fneony; Gun 
m^til Calf, Patent Colt i ce 

gla-ite rosyjskie, warte do 

2.50; wielkości 1 do 

5^, jutro po .. 1.37 


