
Misya na 
Trójcowie, 

Wczorajszego wieczora rozpoczęła 

się w kościele św. Trójcy dwutygo- 

dniowa misya pod przewodnictwem 

Księży: Karola Janowskiego, Józefa 

Biedy i Wiktora Bieleckiego z Towa- 

ffeystwa Jezusowego. Czas misy i jest 

nader sposobnym do gruntownego za- 

jęcia się sprawami duchownemi, a na- 

darza się zwykle nie często, bo co pięć 

lub sześć lat; jest więc nadzieja, że 

paralianie i parafianki z tej rzadkiej 

sposobności skorzystać nie omieszka- 

ją 
PROGRAM MISYI. 

Foczijtek Misyi. dla niewiast i męż- 

czyzn wspólnie, w sobotę, dnia 3-go 

października, o 7:30 wieczorem. 

Program niedzielny Misyi: w nie- 

dzielę 4. 11 i 1S października: 
Pierwsza msza i krótkie kazanie o 

godzinie 6-tej rano. 

Druga msza i krótkie kazanie o 

godzinie 7:30 rano. 

Trzecia msza i kazanie o godzinie 

Mej rano. 

Suma i kazanie o 10:30 do połu- 

dnia. 

Msza dla dzieci szkolnych o godzi- 

nie 8-mej i S-tej rano. 

Nieszpory, kazanie, święcenie arty- 

kułów religijnych, wkładanie szka- 

plerzy, o godzinie 2:30 popołudniu. 

Wieczorne nabożeństwo i kazanie o 

godzinie 7:30 wieczorem. 

W dniu zakończenia misyi,' 18-go 

października, zamiast kazania odby- 

wać się będzie w dalszym ciągu ado* 

racya Krzyża Misyjnego. 

Program codzienny Misyi: 
O godzinie S-tej króciutkie kazanie j 

i msza. 

U gOGZlBie 3-1.ej suiuit t «m·»·— 

O godzinie 2:30 popołudniu nabo-' 

żeństwo popołudniowe, kazanie, świę- j 
cenie artykułów religijnych, wkłada- 

nie szkaplerzy itd. ; nadto, spowiedź 

we środy, czwartki, piątki i soboty. 

O godzinie 7:30 nabożeństwo wie- 

czorne i kazanie: nadto spowiedź we 

środy, czwartki, piątki i soboty. 

Spowiedź będzie słuchana, nie tylko 

popołudniu i wieczorem we środy, 

piątki i soboty, ale także we wszy- 

stkie dni powszednie do południa, 

rozpoczynając od godziny 7:30 rano. 

Pierwszy tydzień Misyi przeznaczo- 

ny jest dla mężatek, wdów i panien, 

czyli wogóle dla kobiet; zaś drugi ty- 

dzień dla mężczyzn. 

W piątek, sobotę i niedzielę pier- 

wszego tygodnia Misyi odbędzie się 

zzterdziesto-godzinne nabożeństwo. 

Misy a zakończy się uroczyście ce- 

remonią i poświęceniem Krzyża Mi- 

syjnego w niedzielę, dnia 18-go paź- 

dziernika. popołudniu. 
Kolekty koszykowe, jakie zbierane 

b?dą podczas nabożeństw misyjnych, 

oraz czysty dochód ze sprzedaży pa- 

miątek misyjnych, urządzonej w by- 

łej plebanii tudzież w dolnej sali bu- 

dyniu szkolnego, obrócone zostaną 

na pokrycie kosztów Misyi i na deko- 

racyę kościoła św. Trójcy. Kolekty 

dziesięciocentowej w dni powszednie 

podczas Misyi ani podczas popołu- 

dniowych i wieczornych nabożeństw 

niedzielnych nie będzie. Zbierana bę- 

dzie tylko w niedzielę podczas nabo- 

żeństw rannych, jak zwykle w nie- 

dziele. W zajmowaniu ławek podczas 

misyi pierwszeństwo mieć będą stali 

dzierżawcy tychże. 

Franciszek Rezmerowski urządza 

bankiet w środę wieczorem. 7-go paź- 

dziernika, z okazyi powiększenia bu- 

fetu i otwarcia sali w domu przy 

Milwaukee ave. i Haddon ave. 

Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutną 
wia- 

domość iż najukochańsza córka 

i siostra nasza 
& P. 

Stanisława Szara fińska 

po krtókiej i ciężkiej chorobie, 

nożegnała się z tym światem, o- 

natrzona św. Sakramentami, d. 

3go października, 1914 roku. o 

godzinie 7mej rano, przeżywszy 
lat 1S. 

Pogrzeb odbędzie się we wto- 

rek. dnia ego października o go- 
dzinie 8mej rano. z domu żało- 

by w Waukegan, 111,. do kościo- 

ła Matki Boskiej Różańcowej w 

INorth 
Chicago, 111., stamtąd na 

cmentarz św. Wojciecha w Nor- li 
wood Park. 

Xa ten smutny obrządek za- 3 

praszamy wszystkich krewnych lj 
' znajomych, w ciężkim żalu I 

M pogrążeni: S 
Andrzej i Zofia Szara fińscy,— I 

| rodzice: Krano-zek i Jan. bra- I 

I 
Krewnym i znajomym donosi- ! 

wiadomość iż naj- I 
ukochańsza córka 1 siostra nasza l 

' 

Eleonora Hozmarynowska I, 

po długiej i ciężkiej chorobie. I; 
pożegnała się z tym światem, o- 

I 

patrzona św. Sakramentami, 
d. I 

3go październiku bieżącego ro- I 
ku.-O godzinie 11:30 w pół no- I 
cy. przeżywszy lat 22. 

Dom żałoby pnr. 1344 Holt I 
are. 

Bliższe szczegóły o pogrzebie l' 
jutro. Ij 
W smutku pogrążona : 

Hocziaa. 

Notatki Reportera^ 
Były sekretarz generalny Związku 

Narodowego Polskiego, Szymon Cze- 

chowicz, zaczadził się gazem wczo- 

raj wieczorem w mieszkaniu swem 

pnr. 5144 Bertaau ave., w dzielnicy 

zwanej West Irving Park. 

Dotychczas nie zdołano stwierdzić 

czy popełnił Czechowicz samobój- 

stwo czy też zaszedł nieszczęśliwy 

wypadek. 
Małżonka nieboszczyka bawiła 

wczoraj wieczorem na wizycie u pań- 

stwa Teodora i Maryi Sakowskich, 

pnr. 2921 N. Kedzie ave# Wróciwszy 

do domu około godziny 11:00, za- 

stała pani Czechowiczowa drzwi za- 

mknięte i ciemno we wszystkich po- 

kojach. Rażona przeczuciem nie- 

szczęścia, Czechowfczowa otworzyła 

wreszcie drzwi do pokoju kąpielo- 

wego: nastąpiła eksplozja gazu, 

wskutek której pani Czechowicz bo- 

leśnie poparzyła sobie ręce i opaliła 

włosy, lecz miała na tyle przytom- 

ności umysłu, iż natychmiast zatele- 

fonowała do państwa Sakowskich i 

powiadomiła ich o tern, że znalazła 

męża w kąpieli zaczadzonego gazem. 

Zawezwano drów Balcerzaka, Ku- 

flewskiego i Statkiewicza. Ostatni 

skonstatował śmierć. Przywieziono 

pulmotor, lecz było zapóźno na ratu- 

nek. 

Inkwest koronera ma się odbyć 

dzisiaj w mieszkaniu Czechowiczów 

Pani Czechowiczowa zamieszkała 

tymczasowo u sąsiada T. Hincza, 

SI32 Berteau ave. 

Czechowicza obrano sekretarzem 

generalnym Z. . P. około 5 lat 
temu. 

Przed 14-tu miesiącami, krótko przed 

sejmem w Detroit, wykryto w Związ- 

ku defraudacyę na sumę $7,700 rzeko- 

mo popełnioną przez Czechowicza, 

więc go Zarząd Centralny suspendo- 

wał, a nieco później Rada Nadzorcza, 

więc . . P. wydaliła go. Chicagoska 

„grand jury" postawiła Czechowicza 

w stan oskarżenia, lecz dotychczas 

procee jego się nie odbył. 

o o » 

Przypominamy wpisy na Kursa Han- 

dlowe w Kollegium św. Stanisława 

Kostki. Kursa te rozpoczynają, się 

dzisiaj tj. w poniedziałek o godz. 7-ej 

wieczorem. Zapisywać się można, zgła- 

szając się do biura zarządu kollegial- 

nego — warunki bardzo przystępne. 

Usilnie polecamy kursą te młodzieży 

naszej; dla przybywających z Kraju 

Starego specyalnie wykłada się prak- 

tyczną naukę języka angielskiego 
w 

mowie i piśmie. Wyborna to okazya 

dla młodzieży, nie mogącej się 

kształcić klasycznie do nabycia wyk- 

ształcenia handlowego, tak cenionego 

w społeczeństwie amerykańskiem. 

o o 

Stowarzyszenie Bndownicze i Po- 

życzkowe w parafii Najświętszej 
Ma- 

ryi Panny Anielskiej, noszące nazwę 

urzędową „Father Gordon Building 
& 

Loan Association", otwiera dzisiaj 

wieczorem siedmnastą seryę. 

Bank maryanowski istnieje·-tylko 

cztery lata, a już wypożyczył na 
real- 

ność $145,800.00 Akcyonaryuszom pła- 

ci niesłychanie wysoki procent. 
Osta- 

tni raport roczny aprobowali: 
archi- 

tekt Klemens L. Piontek, dr. Karol 
P. 

Janicki i Franciszek J. ścibior. 

Prezesem spółki jest Teofil Gordon, 

sekretarzem Józef P. Małłek, a skar- 

bnikiem Józef P. śmiśniewicz. Bank 

ten zbiera się co poniedziałek wie- 

czór w sali śpiewu na Maryanowie. 

c O O - 

W tramwaju linii 22-giej ulicy ze 

mdlał wczoraj wieczorem Charles 

Laird. 6542 Honore ul. Zaniesiono go 

do kancelaryi dra Rudolfa Tenerowi- 

cza przy 22-giej uL i Sacramento ave. 

gdzie wykazało się, że Laird 
ma czasz- 

kę pękniętą w dwu miejeoach 
i bo- 

lesne obrażenia na ramionach. Prze- 

wieziono rannego do pobliskiego szpi- 

tala św. Antoniego, gdzie opiekuje 

się nim dr. Tenerowicz. 

Laird skaleczył się na 48-mej 
ave. 

i 16-tej ulicy: jechał on w swym 
au- 

tomobilu, gdy mu wiatr nagle 
zwiał 

kapelusz z głowy, wyskoczył więc 

Laird za kapeluszem nim maszyna 

stanęła i potknąwszy się, uderzył gło- 

Donosimy tę smutną wiado- 

mość iż najukochańszy maż mój 
i ojciec nasz 

Ś. P. 
Franciszek Kaniowski 

pożegnał się z tym światem, po 

długiej i ciężkiej chorobie, dnia 

5go padźziernika. o godzinie 

2:30 rano, opatrzony św. Sakra- 

mentami. 
Bliższe szczegóły o pogrzebie 

jutro. 
Dom żałoby pnr. 2833 N*. 

Avers ave. 
W smutku pogrążona: 
Ro<1 si a. 

Wszystkim krewnym ł znajo- 
mym donosimy iż zwłoki 4. p. 

Tomasza Knzyusz będą przenie- 
sione na własną lotę we wtorek 
0 godzinie litej rano. 

Na ten smutny obrządek za· 

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 

Ks. Władysław Kuzyuaz, syn, 
wraz z rodziną. 

wą o przejeżdżający tramwaj. Wypa- 

dek ten zdenerwował Laird'a do tego 

( stopnia, że kazał przyjacielowi zaje- 

j cliać z maszyną do domu, a sam 

nie wiedząc n-irazie iż był ciężko tan- 

ny _ wsiadł na trramwaj i w drodze 

do mieszkania swego zemdlał. 

ODO 

Kasyer banku State Bank of 

West Pullman powiedział wczoraj, 

że depozytaryuszc tego banku do- 

stana wszystkie swoje oszczędności. 

Nikt centa nie straci. Kasyer Harry 

Paul dowiedział się. że prezes tego 

banku aabrał na różne noty $20,000 

z pieniędzy bankowych. Noty te nie 

przejawiały żadnej wartości i ka- 

syer przez dyrekcję zmusił prez\- 

denta do zwrotu $20,000. Interesa 

banku, jak sprawdził egzaminator 

stanowy, sa teraz we wzorowym po- 

rządku i bank znów rozpocznie in- 

teres. 

Prezes banku na pokrycie deficytu 

w kasie musiał zahipotekować s^ó.i, 

dom i przelać swój udział w innych j 
przedsiębiorstwach. Rounds potem 

zaczadził się gazem, 
o * 

Policya poszukuje teraz automobi- 

Usty, który ośmioletniego Hermana 

Rudnickiego, 1735 West Division uli- 

ca, przywiózł do szpitala Norwegian 

Deaconess, we czwartek wieczorem. 

Automobiliste zostawił chłopczyka na 

stole w ofisie i wyszedł. Chłopak u- 

marł. 
+ + + 

Janina Ga łowicz, liczącą lat 4, 

3328 West 38ma ulica, umarła w . 

szpitalu z poparzeń przy ogniu roz-, 

nieconym w zaułku. Matka poparzy- \ 
ła sobie ręce bardzo boleśnie przy 

gaszeniu żywej pochodni. 
• 

» o o o 

Praca na nowo rusza się w fabry- 

ce International Harvester Company, 

gdzie prtee dłuższy czas robotnicy 

przymusoVo świętowali. Praca po- 

dobno pójdzie także dobrze u Dee- 

ringa. 

O O o 

Wśród tajemniczych okoliczności 

umarł Michał Bulisz, zamieszkały 

pnr. 530 Sherman ulica. W stanie 

nieprzytomnym .znalazła go jego 

siostra Zofia. Koroner po śmierci 

Balisza w szpitalu Lakeside powie- 
dział, że Balisz zażywał morfinę i 

kokainę i to jego serce osłabiło, 
o o O 

O godzinie 12:30 po północy został 

zabity przez dwóch rabusiów sier- 

żant-detektyw Franciszek Deily na 

rogu ulic North Halsted i West Graud 

avenue. 

Siedzieli oni na chodniku, jak gdyby 
czekali na tramwaj. Dealy do nich się 

zbliżył, ażeby ich zapytać co tam ro- 

bią, gdyż podejrzy wał ich o rozbójni- 

cze zamiary. Gdy był tuż obok nich, 
ci wstali., wyciągnęli rewolwery i dali 

kilka wystrzałów, zanim Dealy mógł 

się ruszyć. Cztery kule go trafiły. U- 

marł kilka godzin później w szpitalu 

św Elżbiety. Zbójcy uciekli: aresz- 

towano później czterech podejrzą 
nych. 

NOTATKI 

| OSOBISTE » TOWARZYSKIE, j 
X. Franciszek Siara, C. R. (wikan 

7.e Stanisławowa) i X. Bolesław Kas- 

przycki (wikary z Młodzlankowa) po-^ 
wróc ili w sobotę z Europy. 

.0 O o 
Jedno z najenergiczniejszych To 

warzystw na Stanisławowie, rowaizj- 
stwo Muzyc/.uo-Literac' ie im. Leona 

1, urządza bal w środę, dnia 14 go 

października, w Auditorium św. Sta- 

nisława Kostki, róg ulic Noble i 

Bradłey. Komitet zapowiada nie:-po 

dzianki jakie jeszcze na żadnym baln 

nie widziano. — Początek balu o Si- 

dzinie 7-mcj wieczorem. 
r» «I» O 

Benjamin Zieliński (alias Zellen) 

powrócił do Chicago z północnego 
Wisconsinu, gdzie spędził parę l>n0 

dni na rybołóstwie w towarzystwie 
Patryka 0'Malley. 

O 0 « 

Dzisiaj rano o godzinie 10:30 z koś- 

cioła św. Trójcy odbył się pogrzeb *· 

p. Z. Franciszko Z';lenickiego.któr> u 

marl w miniony piątek po bardzo 

krótkiej chorobie. Mszę Św. żałobną 

odprawił X. Bonifacy Iwaszewski wi- 

kary przy parafii św. Trójcy. Na or- 

ganach podczas Mszy św. przjgrjuat 

miejscowy organista p. Antoni Mał- 

łek. 

Zwłoki ś. p. Z. F. Zglenickiego zosta- 

ły pochowane na cmentarzu sw. oj 

ciecha. 

Trumnę nieśli następujący obywate- 

le: W. Przybylski. Jan Schweda. S. 

Cholewczyński. J. Gapiński, S. Kle 

dzio, dr. C. Schmidt, T. Ornas i B. 

Stankiewicz. Nieboszczyk był człon- 

kiem następujących organizacyi i 

Klubów: Macierzy Polskiej, Oddzn u 

54-go Karola Chodkiewicza, Rycerzy 

Kolumba Nr. S1 ..Lafayette CouncU". 
Związku Narodowego Nr. 119. '.C*11· 

tral Tum Verein" Klubu Pułaskiego 
w parafii św. Trójcy, „Logan Sports- 

mens Club" i Unii Cygarników lokalu 

14. 
„ 

Kwiaty nadesłali: G. Sorenson, E. 

Sander, M. Theil z familią. Paweł 

Drzymalski z familią, Kledzińskl * 

familia. Klub Pułaskiego, Kaczorow- 

ski z familią. Logan Sportsmen Club, 

dr. Schmidt. T. Ornas. J. Gapiński, B. 

Stankiewicz, L. Małłek, W. H. Przy- 

bylski. Fr. Nowak z familią. M. Diers* 

haker, L. Ecker, Watson, O. P. ^olf. 

S. Górecki z żoną. Central Tum Ve- 

rein, C. Blaurock, Home Bank. Juliusz 

śmietanka. Związek Polsko Narodo- 

wy. M. Tauber, pani E. R. Dressel- 

house i krewni. i 

S. p. Z. F. Zglenicki pozostawia po 

sobie w nieutulonym smutku zonę 

Franciszkę i dwoje dzieci: Bronisłi- 

wę i Jadwigę. Zamieszkiwał pnr. 1049 

'N. Leavijtt ul., na Helenowie. 

Pogrzeb zajmował się p. A. Grabar- 

ski i składał się tylko z samych samo- 

chodów. 

JLiJLiLiULiJLi^lJLjŁ^ 

SPORT 
łTł-ł-łTł-rTTTTTłTł 

Grejczyk miał ciężki 
dział) z Knyksami. 

Wczoraj popołudniu odbyła się bar 

dzo zacięta gra w piłkę pomiędzy klu 

bami ,,Ideał Biliards" a „Knicks A. 

C." Gra odbyła się na boisku przy 

Western, Diversey i Elston aves. i 

bardzo zainteresowała 800 widzów 

obecnych. 
' 

Bardzo źle wyglądało dla. klubu 

Grejczyka aż do dziewiątej kolejki: 

wtedy Carr dla „BMardzistów 
' 

po- 

spacerował i wszedł do domowej me- 

ty na bezpieczne uderzenie chwy- 

tacza Bartell'a. 
1 Oba kluby grały wczoraj bez omył- 

ki. 

Kapitan Grejczyk zachowywał się 

w konteście wczorajszym jak praw- 

dziwy dżentelman. 

Grę wstrzymano w dziewiątej ko- 

lejce, bo było już ciemno. 

Ideał Billiards: 

OOOOOOOOl — 1 

Knicks A. C\: 

000100000 — 1 

IDEAŁ MILLIARDS: 

R P A 

Naparstek, rf. 0 2 2 2 0 

Shriner, 3b. 0 0 12 0 

Grejczyk, lb. 0 1 13 1 0 

Varney, If. 0 0 10 0 

Carr, rf. 10 10 0 

Sehalk, 2b. 0 110 0 

Bartell, c. 0 1 8 1* 0 

Quan, p. 0 0 0 6 0 

S. O. 

Quan — y — ti 

Sayden — 8 — 5 

Uderzenia na 2 mety: Schalk i Gris 

wold. 

KNICKS: 
R H A 

Thor, 2b. 0 13 2-0 

Lane, ss. 0 0 0 1 0 

Suwalski, rf. 0 0 3 0 0 

Wayne, 3b. 10 3 10 

Griswold, rf. 0 110 0 

Koghs, lf. 0 0 2 0 0 

[Layden, p. 0 0 0 3 0 

OsMalley, c. 0 0 8 3 0 

Spitz, lb. 0 0 8 0 0 

1 2 27 10 0 

Bartell w 9tej kolejce zrówna! 

uratował eytuacyę przez zdobycie 1 

punktu dla Ideał Billiarde. 

Zażalenie 

sportowe. 
Otrzymaliśmy następujący .komuni- 

kat sportowy z prośbę o umieszczenie: 

September 30-th, 1914. 

j The Polish Daily News, 

Chicago, III. 

Sporting Editor» 
Please insert the following arti- j 

cle in one of jour daily éditions 

for which we will be very tiiankful. 

We would like to h.3ve this ar- 

ticle draw tbe attention of all fol- 

lowers of athleties in regard to the 

o mile run lield at Eckhart Park 

September 27-th, 1914. 

All the peoplc who sa w the race 

praised the work of a young boy 

whose namr is Francis Stamm, and 

finished third for what he was to 

be awarded with a cup. instead he 

was awardetl with a bronze medal 

or the sixth prize. 

The cup that belonged to the boy 

was given to Martin Sheber a mcm· 

ber of the Polish American A. C. 

who was beaten by about 250 feet 

for third prize. 

We would like to sec some of the 

P. A. A. C. athleties win some prize 

and tiicu not get theni, how would 

they feel about it. so we, the follow- 

ers of Francis Stamm, would like 

to know why the boy was not a 

warded 3-rd prize. 
We would like to have the heads 

of the club reason over the point 

and if they can not be convinced 

that- the prize belongs to tlie disap- 

pointed boy. 

Yours Truły, # 

The Friends of 

Francis Stamm. 

o o -> 

Stanisław Michalski (alias „Pork 
' 

Chop Sam" Michaels) walczyć ma 

• dzisiaj wieczorem w Kcnosha z tę- 

gim pięściarzem żydowskim Filipem 

: Harrlson'cm. 

Liczne grono sportowców z Haw- 

1 thorne (gdzie Michalski mieszka) i 

'z przedmieścia River Forest (gdzie 

j pracuje jako „buczer") wybiera się 

, dssisiaj wieczorem w specjalnym po- 

c.ggu do Kenosha, by Stasiowi dodać 

' otuchy. 

Wstążki 
Całkiem je<l- 
wuUui* mnire Mes 
saline i Ti'ft'eta 
wRią^ki, 4 dt> 4% 
Ciila esTokii*, bin* 
to —cz rue i Kolor. 

i::'/;· u Yzc 
No 40 całkiem 
jł»d*aliu«· Trtlf-ta 

wielki wy 
bór kolorów, rej:"!. 
1 (V £MHiu«'k, spe· 

Trlt...7Hc 

Spod. bielizna 
Maturalnego ko 
loru wełniane ko- 
szule i <jaeie dl» 
mężczyzn, wszy- 
stkie wielkości. jx> j 

PrążkowatP ba 
wełniane runiste 
Union garnitury 
dla dzieci, wielk. 
8 do 14 lat, spec. 

j Całkowity zapas domowych sukien, fartuchów, kimonów, spódnic, itd.- 
fabrycznej ł rmy Nathan & Usrk U U W. 

Schiller ul ] na rozkaz wierzycieli będzie 
sprzedany fca niemal połowę zwykłej cenj 

Wierzyciele zażądali pieniędzy—i 1;> powód dlaczego tan 
śmiesznie niskie ceny, które na tej licytacyjnej sprzedaży 
zost ły naznaczone. Fabryka Nathan «V Clark zutną l»yla 
z dobrze pasującej odzieży, jako z t«*go. że dobrze wykoń- 
czona odzież tani robiono. Więcej niż 40 w.elkieb zapasów 
mamy gotowych na jutrzejszą sprzedaż. 

Porań, kaftaniki dla dam z dob. gal. velour: w pięk. 
mał« kwie. wzory, jak rycina, 50c wart., we wtureK 

Damskie poranne kaftaniki 
robi out? z dobre/,'" błękitu. tbjui 

bray, niebiesko błękitne, szare i 

ezurne i białe, także z grubej ve. 

lour flaueli i per kałów, ug.ir. tua- 
łrini pi pi u?. wielki wybór kulu. 

ró.v, jrd 'n jak ryeiua wska 

Domowe suknie dla dani; 
ro.. v bikir.,ciaru., bi łrch i mz.i- 

rych porka'w — dtjsknn. pHHijq; 
k< łii'erz <il)8H(1zonv w main czuin·· 
i pipif g — jak rycina; jes*, 
i · rz-czywiHtH taniość, epecy;«lire 
w t· j .«pr/edaży — suknie 
za 

Domowe Kliknie dla dam zgład. błękit, chambrnys i błękit. 
iiiało paslf. gingamów; 
datuionv na rycinie, za. 
iiiało |>a=>u! gingamów; obsadź, pięk. wstyżKarai; 1 model wy- 

Flaneletowe spódnice dla dam — błękitne i różowe, 
i; spodu talbana z daisy flaneli, ;57c warto- a 

śC', specyalme po -jLĄC 

Damskie tariueny rcaawy — jasne nem*^M 

ne materye, dobre oOc wartości po £ J Q 
Diunie kiniony dla dam, rob one z vclour i'iane, ICmp.re 
fasony, atłasowy kołnierze — atlasom pokryte guziki i inało pipings 
gdzieindziej l:osztu)ą reguarnie l'.<*), specyalnm I . m 

po , 1 · I / 

Materve na jesienne suknie po bardzo zniżonych cenach 
86 calowy całk. wełniany Storni 

serż amoskeag, dosk. materya w 
paseczki, granatowo-blękitca i 

czarna, 50c gat., , 

jard po C 
42 calowy kremowo biały Storm 

serż, wczarne ołówkowe pasecziti, 
reg. 35c gatunek ua 

wtorek, jard po .. 22C 

i Nowe jesienne plaids materye w 
pasećzki i nowe komoin. kolorów 

kosztują regularnie 60c. 
jard w tej sprzedaż*/ .... 

calowy <aik'. wełniany Ladies 
cloth, równe odcienie czerwonego 
stosowna materya do każdej po- 

trzeby, dobre 50c war. 
1 100 zwojów, jard po . .. . 

Jedwabieni wykon, kaszmir, błę- 

kitny, Royal, Alice itd. także 

kremowy i czarny; reg. 'Q 
39c gat., jard po .. . . . 

:|<J calowa oovert Hoth mat ery h 

na ubrań.a, ceglasta tylko, wart. 
t'ubelt. ceny, wszędzie 
sprzed, jard no .... . 19c 

Październikowa Sprzedaż deiwsMw 
Jedwabne Pnplius; dobra nie rzucij^ca 
t.diiVch fał ! pMWtn'*: pió*Ry fou^cy g&ttnr'k, 
ale bardzo mięli Ił i i If p'ki 40 cnli szenka, cz.truu 

biwh i we -«/y. tiajnowtusrch jesiennrch odcle- 

ni··cli, na mknie spacerowe i wiecorne, f*«0 
inni żądajn luOwe wtorek, j.rd VOC 
:i« calowe atlasy na'surduty i pod- 
szewki, >fwar. gatunek 111 dwa m zo- 
ny: czarny, bia y i kolorowy; regular- 
nie kosztuje $1 .OO, s r\ 

lard OVC 

US cal. Corduroy aksamitne mat?rye, 
dobra i trwały ujalen a stjiso" ua na suknie i sur- 

riu'y; piękny jedwabMv poTysk, miękkie chiffon 
wyk· ńczenie, w czaruem. bninatnem, błękltnem, 
wisteria i kolorze wina, re-j. TWc gaL, CC/-» 
jard po dC 

Flaneia 
Ittts/tki l'abry- 
c/'M* biby finuHls 

d b y mięvki ga- 
tunek różowy i 

j srio błękitny bru- 
naftiy, kremowy i 

biłih·, dłiiLr« ści <1<> 

Resz( 'ii labry· 
c/!Ji* dob-pj. pnHKU- 
w.ttej outiuł.' flane- 
li — diugośri do 10 
jardów, opec 

l"r.du"':7^c 

Flanela 

jard 

Modniarstwo Jesienne 
('turni· jedwabne nk 
Sitnitne formy, dobry 
wybór ió/.nvch nr d»*ii 
sióboł» nyoh n;i|>t»r^ te- 

slrnmj. wurKiśoi ci·» $2. 
spwvHjnie 0/> 
U wjHpr/e- O y 
diiifi tylka po 

Piękne Ht lek u i>s 

1 Pompon*. we 

wniyslklch iiaj- 
miWAzyrh kolo 

··,|)«- A ̂  
eminie i i 
. 

KuneluNze gnriilrii· 
jemy bezpłatnie 

Spprj-ftlny ok nzowy za a* kap«'ln*/j- ilani-n fi 

sk ch i d'iewiz^cjvn ubra >e w skrzydła, i>ię-X 4*1 
kne pióru wstążki; wnrt do 4.00, we ntorek 

· v 

Gingam 
Resztki fa- 

bryczne dobre- 
go gingarau na 
suknie, dese- 

nie krat. i l>a- 

skowace, 
gatunek, jard 

6%c 
Mat. na pościel 

calowa 

gruba niebielo- 
na sheeting ma 
terya, mocna 

ok rągła przę- 
dza, na prze- 
ścieradła, w e 

wtorek. jł»rd 

Ręczniki 
1 %>%c niebie- 
lone, obrqbio· 
ne, tureckie 

ręczniki, wiel- 

kości 19x32 ca- 

li, gruby trwa- 
ły g-at. spec. 
sztuka tylko 

Ręczniki 
15c obrąbia- 
ne Honey comb 
ręczn. do kuch- 
ni. wielkość 
x .8 cali, bar- 
dzo dobry j*at. 
'do potrzeby w 
kuchni, po 

Surduty, Suknie, Płaszcze Na Deszcz 

$5 i #0 wełniane surduty <11» dam i panien' — 
ciitruv y i ppicpj dlmrości ni' dele, robione 

z szewiotów,chinchillas, mie- I 

/.int'k. itd : niektóra zaniriene wysok 
» pod /yją; patch kieszeni·; I 

Kiaiutu^e, i /.arne, i?zaivt brunatne, etc.; niekompletne 
wielkoci. 

Całkiem wełniane $4 serżowe skirt* dla dani i 

panien: <"nic modele, '.'ludka albo > atcordion fałdy falbana; 

riiek 6r* ob* ·'/»· i.tlasową wstążką; czurne aluo granatowe; 
miara < 

w pasie do 21·, długość ·"} no 44. 

5.00 i 0.00 oknzowe płaszcze na deszcz dla 
dam , 

i pani ·. robione z nieprzemakalnej, gumą «puszczonej poplio mate- i 

rri Homba/.ines, Canton materyi i t. d. ; eieshed ki ezenle przewracany [ 
kołnierz, modne fasony koło szyi i modne mankiety; ciemny kolor, 

zle. \ 

Jo«y, błękitny i czarny, wielkości-14 do 41. 
* 

Wybór 

I © 

*3 

Gorsety 
Pewuego ta- 
brykaniu całko 
wity zapas i.Or 

Sforsetów. niski 
biust, — dłujfi 
skirt. 2 par.» 
pasków do oń- 

czoch, — « v 

świeży towar, 

specyalnie po 

Drobiazgi 
Okazowe |><>- 
tniki do sikien 
różne faso- -j 
v. po .. *5C 
Jedwab <lo 

szycia; wszyst- 
kie najmodninj 
s ze kolory. 0 
jardów na ^ 

szpulce za 
Książki łlo 
igieł,'różne de- 
senie, wylłór — 
sztuka 

Czapki 
i&v rliloplre 
(TOlf czepki rob- 'l'JII |'. 1 v# U lU- 

nt 7. wełnianej · 
i*ry·: ua · jp- 
eona; iingielekl 

daezek, we | ^ 
wtorek po IjbL 

Spodnia Bielizna 
Prążków* te 
wełniane Lnion 
jrarnlturjr dla d»m: i 

wysoka ez.»j» i nie- · 

kie rękaw., kol. \ 
nierz w du cli stylu \ 
njkawv po łokcie, 
majtki do ko»tek, 

3.00 Portyery po 1.77 

Bonne Femme 
eem firanki. t.< Iko 
jedna firanka na 
ki^dx otno: — 
tiflc xvait· t. cc.v- 
iilnie natq »prze- 
fiai»., t lico "ł 
xtuka 

Hwlss na fi* 
rs.łki, de 

s· u if. 10c gat li- 

ne·;, epecrnlnie 
na t»* wiolką 
wyprzoflaż, we 

wtor-k./C X.,r 
j r«1....0 2C 

1 .OOO sznur- 

kowych purtye- 
rów, gruba cięż- 
ka velour tkani-, 

tin, calowa, t*- 

pestry borta jak 
rycina, wiel. do 6 

siop, kolory eto- 

iowne «jo każde- 

go pokoju, re^'. 

•fii war. 
po I # / / 

18k?c obrabiany 
Scrira na firanki; 
kolurowi borta, 

drugcrgędor g* li- 
ne*. specjalnie nn 

tę sprzedaż. jard 

T.: 7%c 

Koszule 
50c błękitne 
chambray kos/ule 

dla mężcz*zn do 

roboty, miękki koł- 
nierz, faced ręka- 
wy, "ielho-^ 
ści 14 do 17, Z"C 

Pończochy 
15c l>67Szewko- 

we pończochy dla 

dam, dubeltowe eto 

py — dobry gatu- 
nek, ceglaete tyl- 
ko, specyelnie tyl- 
ko w tej eprzedafcv, 
wvbr r> > 

po OC 

Męskie Ubrania 
Ubrania dla mężczyzn — robione * sza- 
rych, czarnych 1 HZHryrh, paekowHtjch i krar- 

kowatych grubych kaszmirów; doskonała pod- 
rv icinuov, uu 

48; dla normilnle zbudo- 
wanych l korpulentnych 
mężczyzn; dobre 4.97 $7.50 war. po 

Spodnie dla męż- 
czyzn, eiaro paskow.te 
K*muigarn raaterye, hair- 
line kaszmiry, kratkowa- 
te i gładko kolorowe ma- 
terye, jesiennej wagi g a- 
tunek: wielkości 30 do 48, [ 
wartości do 2.00, we wto- i 

ł 

Wartości na trzewikach, których nie powinniście pominąć. 
1.75 trzewiki dla 

małych mężczyzn — 

box cali i gunmetal 
calf, zapinane i blu- 

cher modele, masyw- 
ne wystające podesz- 
wy, szerokie wysokie 
palce, trwałe podesz- 
wy; wielkości od 9 do 

$1 g u metal 

calf zapinane trze 
wiki dla dzieci; — 

spring korki, — 

goodyear wel t 

przyszyte podesz- 
wy, Kid wierzchy 
— wielkości 6 do 

8, specyalnie na 

tej sprze- 
dazy po./ / C 

$1 zapinane i 
sznurowane trzewi 

ki dla dzieci i nie- 

mowląt; wygolcie i 

regularne fasony; 
cholewki z lakiero- 
wanej skóry, wie- 
rzchy kolorowe a- 

ksamitne, z naplet- 
kami albo bez — 

wielkości 2 do 8, 

57c 

Wysokie i niskie 

damsk. trzewiki, ma- 

łe miary tylko,, włą- 
cznie trzew., pumps 
oxfords, z jed- 
nym rzemykiem, za- 

{>inane 
i sznurowane 

asony, wysokie i nis- 
kie korki, warte do 

; 2.00, wiel. 2% do 4 
tylko, wasz r 

| wybór po.... / L- 


