
Pruea EDMUNDA JEZIERSKIEGO- 

CZĘŚĆ PIERWSZA. 

/ (Ciąg dalszy). 
Nic chcąc też ludzi aa próżną szkodę narażać· 

rozkazał pan hetman zaprzestać harcu 1 szturmo- 

wania, mając zamiar prawidłowe rozpocząć oblę- 
żenie. 

Zaraz też w nocy rozpoczęto k^pać szańce i 

zaciągać na nie działa. 

Czujność też w obozie była wielka, konie 

wciąż osiodłane i broń naszykowana, ażeby nie- 

przyjaciel nie mógł znienacka na nieprzygotowa- 

nych uderzyć· 
powodem tego była wiadomość, wydobyta 

z jeńców, że zbliża się z odsieczą 20,000 Moskwici- 
»ów. 

Na drugi dzień w południe wysłał pan hetman 

do oblężonych Wieliżan list, z żądaniem poddania 

się dobrowolnie, przyczem warunki dawał 
im nad 

rwyczaj dogodne. 
Poszedł z tym listem kozak Witebski, Ślachta 

i doręczył go wojewodzie, dowodzącemu załogą. 
Wziął gro tenże· przeczytał i w odpowiedzi 

fzekł: « 

— My raby carskie... Poślemy te gramotę 
ca- 

rowi naszemu, a co on uczynić każe, uczynimy. 

Odpowiedź ta srodze rozgniewała pana hetma- 

na. nakazał też czemprędzej ukończyć sypanie szań- 

ców, by można było przystąpić do szturmu. 

Jeszcze raz objechał pan hetman wszystkie 

pozycye, jakby upatrując miejsca, do którego najle 

piej byłoby atak przypuścić. Aże właśnie nadeszł) 

Dżwiną na strugach działa, zaciągać je kazał nj 

przygotowane zawczasu szańce. 

Zaraz rozpoczęto z nich strzelaninę do zamku 

zasypując go kulami. 

Wydał również pan hetman rozkaz, ze 
o lit 

który z Węgrów zdoła zamek zapalić, otfzymi 

czterysta talarów nagrody, a jak który z piechot) 

polskiej, to nadanie dwunastu włók 
ziemi. 

Szturm do następnego dnia odłożono. 

Jasny zabłysnął dzień 6 sierpnia, gdy z szań- 

ców polskich głuchym porykiem ozwały si^ 

działa. 

Ciasnem koliskiem otaczając zamek, rzucał) 

nań gęsto mordercze pociski, zrządzając szkóc 

niemało. 

Odpowiadały coprawda i działa zamkowe, lec2 

słabsze znacznie, żadnej nie wyrządzały Polakonr 

szkody. 
O dziesiątej godzinie dali znać Moskwicini, ż< 

chcą rokować o poddanie się, proszą więc by het- 

man wstrzymał strzelanie i dał im dwie godzin) 
czasu na układy. \ 

Przystał na to pan hetman, chcąc zamek 
zda 

być bez strat wielkich i wysłał do nich owego ko 

zaka Ślachtę. 
Upłynęły dwie godziny i Ślachta powrócił 

przynosząc wieść, że Moskwicini, 
nie mogąc si^ 

zgodzić na warunki poddania się, proszą pana 
het 

mana o rozejm do jutra. 
Rozgniewało to srodze pana Zamojskiego 

wnet ze wszystkich dział strzelać rozkazał. 

Ryknęły działa raz i drugi, gdy naraz przy 

biegł pachołek od Burnemissy z wieścią, że Mosk 

wicini proszą raz jeszcze pana hetmana, by przy 

słał kogoś do rokowania o poddanie się. 
Jeszcze raz spróbować tej drogi postanowi 

pan hetman i wysłał do zamku starostę przemy 

skiego, Jana Drohojewskiego i p. Zawichojskiego. 

Długi czas traktowali oni z Moskwicinami 

lecz nic innego od nich nie otrzymali nad źądani< 

rozejmu do jutra. 
Z tą wieścią powrócili. 
Rozgniewał się wielce pan hetman, który łac 

no zrozumiał, że idzie im tylko o zwłokę, ażeby si^ 

tych obiecywanych posiłków doczekać. 
* 

Trzecia godzina była na półzegarzu, gdy : 

szańców polskich rzucono na zamek pierwsze kul< 

ogniste. + 

Padły one od strony węgrzynów i zapalił] 
drewniane dylowanie, lecz Moskwicini, czujnie ba 

cząc na to, ugasić ogień zdołali. 
Wtedy miotać je zaczął i pan Urowiecki. 

Jedna z kul, przezeń rzucona, zapaliła basztę 
tak, że już jej ugasić Moskwicini nie zdołali. 

A gdy słońce już zaszło, stanął w płomieniacl 
most, jasno oświetlając zamek i okolicę. 

Widząc to, z głośnym okrzykiem radości, rzu 

ciły się piesze zastępy polskie do szturmu, niosą* 

drabiny i płonące łuczywa, oraz smołę. 
Zobaczyli to oblężeni i wnet na wałach ukazał? 

się biała chorągiew. 
Zaprzestano więc szturmu i gdy jeden z ofice 

t rów przybliżył się do wału, stojący na nim Mosk 
wicipi na Boga zaidinać poczęli, ażeby zamku nit 

palić, że* się chcą poddać. 
Zawiadomiono zaraz o tem pana hetmana 

który rozkazał zaprzestać strzelania i szturmu,! po 

siał do zamku p. Zawichojskiego, celem ułożeni; 

f warunków poddania się. 
Zgodzili się Moskwicini na poddanie, proszą* 

tylko, ażeby im wraz z żonami i dziećmi życie da 

rowano. > 

Przyrzekł im to w imieniu hetmana p· Zawi 

chojski, poczem połecił, by wojewoda z częścią bo 

jarów przedniejszych wyszedł z zamku i do pan; 

hetmana przv«»zedł. 

[ Trzecia godzina w nocy była. gdy rozwarła si< 

i| bfMU zamkowa i ukazał się w niej zwyciężonj 

g wftjewoda, otoczony liczną asystą bojarzynów 
sAuifty, frzyfnfbiony, opuszczoną na piersi głę 
wą, skierował się w stronę Obozu polskiego, do na 

gjbta pan* hetmana. ^ 

ALFONS BROT. 

— Powieść z czasów wojny — 

francus ko-pruskiej. 

(Ciąg dalszy). 
' 

— Pojechał! — rzekła. — Jestem więc zgubio- 

ną ! Podwójnie zgubioną, bo zabrał ją z sobą... 
« 

— Kogo za/brał? — zapytał baron. 
— Reginę,... która jest jego krewną... 

Powie- 

dział mi to właśnie. Ale pozstawmy tę dziewczynę 

w spokoju, później zobaczymy, co z nią zrobić! 
Te- 

raz najbardziej-mnie przestrasza ta szkatułka, ta 
fa- 

talna szkatułka! 
— Przeklęty pojedynek! Gdyby nie on, już da- 

wnobym się z nią załatwił 
— mruknął baron. — Te- 

raz doprawdy nie wiem, co czynić... 
— Jedźmy jutro pierwszym pociągiem, ażebyś- 

my przybyli do Paryża zaraz w ślad za księciem— 
doradziła Sara. — Chmura, co zawisła nad 

Fran- 

cyą i Prusami, zajmuje go teraz wyłącznie; przy- 

rzekł mi, że szkatułkę otworzy w mojej obecności, 

nie przyjdzie więc mu na myśl zaraz w pierwszych 
dniach iść po nią do notaryusza. A ja muszę ją 

mieć 

zanim on sobie o niej przypomni. 
. 

· — Dobrze obmyślane — rzekł Konrad. 
— O! 

droga Saro, gdybyś nosiła ubranie męskie, byłby 
z 

ciebie doskonały dyplomata. 
' 

W innych okolicznościach te słowa wywołały- 

by uśmiech na ustach pani de Lesparet. 
W stanie 

zdenerwowania,· w jakim się znajdowała ybecnie, 
obraziły ją dotkliwie. 

I 
— Dziwię, się, że pan możesz żartować, 

— od- 

powiedziała gdy chodzi tu o mój honor i życie? 
— Kochana Saro — odezwał się baron — zapa- 

miętaj dobrze i staraj się przyjąć to za zasadę na 

prcyszłość: życie jest grą'przypadku... raz się jest 
w górze, drugi raz na dole.... Takie już przezna- 
czenie ludzkie. Do dyabła ! trzeba się godzić z okoli- 
cznociami. Ale jak na wszelką truciznę, tak i na 

wszelką katastrofę jest lekarstwo. Tylko trzeba się 
, jej dotknąć i właśnie to pani uczyniłaś. Kiedy wiatr 

.zapowiada burzę, jedni się trwożą — to ludzie sła- 

bi; inni, jak ja przed chwilą, ze śmiechem stawiają 
czoło wichurze — to ludzie silni. Czyń pani, jak ja, 
nie myśl o niebezpieczeństwie, którego jeszcze nie- 

ma, a które, gdy nadejdzie, uda się przecież odwró- 
cić lu-b zażegnać. 
— Masz pan sposób zdobycia tej szkatułki? — 

zapytała Sara. 
— Dotąd żadnego — odparł Konrad. — Lecz 

bądź pani spokojną; gdy chwila nadejdzie, nie bra- 
knie mi natchnienia; zawsze mam zwyczaj liczyć 
ua nie naprzód i nigdy się nie zawodzę. W chwili 
krytycznej, zaglądam nieprzyjacielowi w uczy i jak 
wielcy wodzowie, obmyślam plan na miejscu. 

Na tem skończyła się rozmowa. 
Nazajutrz z rana jenerał szpiegów i hrabina de 

Lesparet udali gię do Paryża. 
XI. 

Książę Gedeon, Regina i sir Jerzy Harrison 
, przyjechali do Paryża, o godzinie Gej wieczorem. 
1 Zaledwie wyszli z wagonu, zauważyli szczegół- 

• 

ny ruch i ożywienie na stacyi. Na ulicach słychać 
było krzyki i śpiewy. 

1 — Czyby rewolucya wybuchła w stolicy? — 
zapytał sir Jerzy Harrison jednego z urzędników. 
— Niech Bóg zachowa! — odparł urzędnik. — 

• 

Inaczejbyśmy przecież wyglądali. 
— W każdym razie dzieje się coś niezwykłego i 

— zagadnął z kolei pułkownik. 
I — Wojna wypowiedziana 1 — brzmiała odpo-- 
• wiedź. , 

Książę cofnął się w tył, w oczach mu się za- 
• ćmiło. 

— Tego się obawiałem — szepnął do Jerzego 
Harrisona, który ani się zmarszczył. — Czy jednak 
to rzecz pewna? — zauważył po chwili. 
— Te okrzyki eutuzyastyczne, ten tłum ożywio- 

ny, rozgorączkowany, wszystko to przemawia za 

wiarogodnoscją tej wiadomości — rzekł Gedeon. 
: Biegnę do cesarza, muszę się z nim zobaczyć, mu- 
! 
szę z nim mówić. 

Wyszedłszy z dworca, książę przywołał dwie 
r 

dorożki. 
— Odwieziesz Reginę do mojej matki — pole- 

cił Jerzemu, usadowiwszy kuzynkę w powozie. 
-— L lica św. Dominika, 24! — zawołał Harrison 

? do dorożkarza, siadając obok Reginy. 
— Do pałacu Tuilleries! — rozkazał książę 

swemu dorożkarzowi. 
— Kiedy się zobaczymy, kuzynku ? — zapytała 

Regina. 
— Jutro, kuzyneczko — odpowiedział ściskając 

ją za rękę. 
Tłum przepełniał bulwary Bastylli i Magdale- 

ny. Powozy musiały posuwać się bardzo wolno, ta- 
kie mnóstwo snuło się wszędzie przechodniów. 

Zdaleka dolatywała melodya Marsylianki. 0 

: podał bramy św. Dyonizego, dorożkarz musiał za- 

trzymać konie. Robotnicy urządzili manifestacyę 
, i z chorągwiami, z bębnami zagradzali przejazd.Po- 
• chód kroczył z okrzykami: 

— Do Berlina ! Do Berlina !· 

— Do Berlina ! pomyślał książę ;— może się 
: stać przeciwnie; może wrogowie nasi staną przeu 
- murami Paryża, zanim my zdołamy przejść Ren. 

Przyjechawszy do Tuilleries, książę Gedeon 

- wysiadł z powodu, zapłacił dorożkarzowi, wszedł dc 

zamku i kazał się oznajmić. 
Niebawem wprowadzono go dp cesarza. 
Napoleon III siedział w swym gabinecie. Przed 

; nim leżała rozłożona mapa Niemiec, ponakłuwana 

szpilkami z różnokolorowemi główkami. 
— Jesteś więc, pułkowniku? — odezwał się ce- 

sarz, wskazując mu krzesło. 
— Nie tracisz czasu.... 

Jednocześnie z wypowiedzeniem wojny, stajesz na 

posterunku. Brawo! To się nazywa służbistość. 

(Cii2 dalszy nastąpi). 
* 

Z Osad Polskich 
W Cambridge, M*ss., w niedzielę, 

dala 18 października, r. b., uroczy- 

ście obchodzono święto patronki ko- 

ścioła polskiego, św. Jadwigi. O go- 
dzinie 8-ej wieczorem zostały odpra- 
wione uroczyste nieszpory przez ke. 

probostcza Takuśkiego z Lynn, Mass. 

kazanie wygłosił O. Cypryan Adam- 

s&i, proboszcz z Chelsea, Mass., u 

syetowali XX. Bolesław Bojanowski, 
z Worcester, Mass., Aleksander Bro- 
szkiewicz z Haverhill, Mass., Jan 

Chmieliński z Boston, Mass., J. Czu- 

bek z Salem, Mass., Dutkiewicz z 

Lowell, Mass., Jabłoński z Maynard, 
Mass. Miciński z South Bend, Mass., 

Nowicki z Fali River. Mass. Rydz z 

Ipswich, Mass. i Fr. Wojtanowski z 

Lawrence, Mass. Kościół był nabity 

wiernymi; w procesyi wzięły udział 

in corpore Tow. św. Kazimierza gr. 

753 Zjed. P. R. K., Tow. Bratniej 

Pomocy św. Jadwigi, Tow. Sióstr 

pom. św. Józefa, Tow. Niepokalane- 
go Serca Najśw. Maryi Panny i Tow. 

Panien Róż. Najśł. Serca. 

Wszystkie te Towarzystwa z pięk- 
nem! własnemi chorągwiami; ostat- 

nio wymienionego tow. chorągiew 

przed suma poświęcił tegoż dnia ks. 

proboszcz H. Żmijewski.· 

W Lawrence, Mass., jak miejsco- 

wa gazeta ,,Eagle" donosi, dnia 14 

października, Związek Młodzieży pol- 

skiej postanowił pomagać tym, co 

urządzają rewolucyę w Polsce i a 

więc prawdopodobnie bojowcom Pił- 

sudzkiego przyp. Red.) i na ten cel 

zbierać pieniądze. 

W Woonśockeł, R. I., trzy polskie 

dziewczatka: Ida Romela, lat 9, Ma- 

rya Kuciareka lat 11 1 Julia Poznań- 

ska lat 9, zostały skazane na zapła- 

cenie po 3 dolar·»' kary za kra- 

dzież węgla z wagonów kolei New 

Haven. Okazuje się, że rodzice wy- 

syłali je po ten węgiel., Jeśli to 

prawda, co gazeta ..Call" mówi, tc 

wstyd i hańba dla rodziców, ce dzie- 

ci kraść ucza. 

W New liondon, Conn., 11 letnia 

Mary Tataro (?) jest przedmiotem 
rozmów w całem mieście. Zginęła 

ona wponiedziałek wieczór i dopiero 

powróciła we wtorek w nocy. 

Jakoby ja zabrać miała jakaś nie- 

znajoma kobieta i zaprowadzić do 

domu w lesie koło Montville. Marya 

wygląda, jak gdyby miała więcej 

jak 11 lat i mówi źle po angielsku. 

Policya stanowa wzięła cała jej 

sprawę w swoje ręce. 

W East Haveu, Conn., jakiś pol- 

ski chłopak spadł z kasztanowego 

drzewa i skaleczył się w biodra. — 

Doktor został wezwany do opatrze- 

nia rany; inni ćhłopcy wskazali 

gdzie mieszka tak, że go zabrano da 

domu. 

W szeregach młodzieży polskiej z 

ręki do ręki kursuje artykuł kapra- 

la w wojsku amerykańskiem Mie- 

czysława Gloda, wypowiadający się 

za organizowaniem w Kanadzie le- 

gionów „na Prusaka". Wici przy- 

szły! Na Niemców! na Niemców! 

W Kanadzie nasze miejsce, dalej 

do pracy ofiarować Anglii legiony 

przeciw Niemcom. Neutralność w 

Ameryce niema stryczka, nie powie- 

si nikogo. 
/ 

W Brockton, Mass., pozwolił J, 

Em. Kardynał O'Connel na budowę 

kościoła polskiego. 

W Brockton, Mass, proboszczem 

jest ks. Dr. T. Mlsicki. Nowy kościół 

ma być zbudowany na pięknem ka- 

wałku ziemi na ten cel kupionej przy 
ulicy North Main. Jest to dowód za- 

pobiegliwości probosz., jakoteż i o- 

fiarnoścl parafian polskich w BrocK- 

ton i okolicy. 
Z Amheiht, Mass. korespondent 

bostońskiego ,,Globe' wychwala pil 

ność i pracowitość dzieci polskich 

Pisze on, że wzrost polskiej kolonii 

spowodował przepełnienie szkół. 
llr *>"··· -1, V no nnlnlriprr 

weselu, North 1-st i Kent ave., przy- 

szło do bijatyki. — Połowę gośei 

wyrzucono za drzwi a wtedy bijatyka 

pokojowa zamieniła się w uliczną 

Władysław żernsk^ wyszedł z niej s 

rozbitą głowa i prawdopodobnie przy 

płaci tę burdę sweni życiem. Tomasj 

Keszki odniósł także rany, ale niec< 

lżejsze. Połicya zaaresztowała cze 

ladnika rzeżniczego Józefa Kaiisa 

za tę bójkę. 
Podobno wielu innych odniosło ra 

ny, ale ukryli się, zanim nadjechał 

policyjny ambulans. 

W Waree, Maw>, policya areszto- 

wała niejakiego Jaworskiego, jakobj 
doktora z Chicago, 111. Aresztowany 

,,doktor' policya twierdzi nie jest ża- 

dnym doktorem i niema prawa do u 

żywania tego tytułu. 

W Peaboy, Mass. Jana Kaczyń- 

skiego, 71etn. chłopaka przejechał 
automobilem G. C. Farrington i za- 

raz po wypadku odwiózł chłopaka dc 

szpitala. Stan jegm jest groźny. 

W Hartftml, Conn. Michał Sulli- 

van, ajrybz, brat stójkowego policy· 

anta wyszedł z wyszynku i zaczął 

kląć w straszny sposób. Stefan Pio- 

trowski z ulicy Spruce nr. 2, zwrócił 

jego uwagę, że wobec tego, że dzie- 

ci pełno naulicy, kląć nie należy. W 

odpowiedzi j na to gwizdnął Sullivan 

1 w mgnieniu oka zebrała #ię banda 

„bomsów', którzy rzucili się na Pio- 

trowskiego, ale 1 temu mieszkańcy 

w pobliżu przybiegli z pomocą. Ody 

bitwa trwała w najlepsze, nadszedł 

stójkowy policyjny i wszystkich roz- 

pędził, nikogo jednak nie aresztując. 

Po chwili upadł Sullivan i okazało 

się, ze został w bójce raniony w pra- 

wą nogę, tak, że musiano odesłać go 

do szpitala. 

W So. Baston, Mass, jak ,,Record" 

donosi, chłopcy zauważyli Polaka w 

słomianym kapeluszu koło Andrew 

Square i z żartów chcieli mu kape- 

lusz zerwać. Jest to bowiem taki 

zwyczaj, że po 1 października, kape- 

luszy słomianych się nie nosi i zry- 

wają na żart. Polak Jednak nie wie- 

dzał o co rzecz chodzi i uciekał jak 

zając, ścigany przez psy, a za nim 

kilkudziesięciu chłopaków. Parę razy 

stawał, chcąc 'ich odpędzić, ale nada- 

remnie, chłopcy kapelusz mu z głowy 

zerwali, a on przerażony wskoczył 

do podwórza jakiegoś domu polskie- 

go i skrył się. Stójkowy policyant 

który się nawinął na to zbiegowisko, 

nic nie miał do roboty, bo Polaka już 

nie było, a tylko chłopcy którzy roz- 

rywali w kawałki zdobyty kapelusz. 

W Bangor, Me. dwa tygodhle te- 

mu, zniknął z domu 131etnl Jan 

Gumański ( ) syn Andrzeja. Poka- 

zało, się że Janek zawędrował fto Bo- 

stonu do -krewnych i tu mieszkał u 

brata ,a który się Gormanem uazy- 

wa. Ojciec pragnie, ażeby starszy 

swego brata odegłał z^powrotem do 

Bańgor. 
' ' * 

\ 

Na Wacławowie 

„DZIENNIK CHICAGOSKI" 
można nabyć w następujących 
miejscach: Fiałkowski, 3400 N. 

Lawndale ave.t Slapirski. 3642 

Belmont ave. 

Prócz Dzień. C. c. niema na ca- 

łym ówiecie żadeej innej gazety pol- 

skiej, co zamieszcza w każdem wy 

daniu 3pecyalny rysunek na wzór 

angielskich „cartoone". Do tego za 

angażował D. C. własnego polskiego 

artystę. 

Co do wiadomości w zakresie 

SPORTU, pierwsze miejsce wśród ga- 

zet polskich . zajmuje DZIENNIK 

CHICAGO&KL 

żadnych szalbierzy 1 naciągaciy 

czyhających na kieszenie łatwowier- 

nych, nie ma Dziennik CHicagoski 

na swych szpaltach, bo zawsze pra- 

cuje dla dobra ludu. Oszukańcze „firs 

sales" stanowczo w Dzienniku Chi· 

cagoskim ogłaszane być nie mogą. 

Prawie każdy polski agent real- 

nościowy ogł»«r,a się w DZIENNIK'* 

CHICAGOSKIM bo niejednokrotnie 

przekonał się, że tu najlepiej mu 

sle oołaci. 

Jesteśmy zmuszeni do wyprowadzenia si; z budynku 
Chicago's łT ] f || Chicago'» 

£z. i ondorf Bros. to. 
Na rogu North Ave. i Larrabee Ulicy 

Po 42 lat — Jesteśmy zmuszeni do wypro- 
wadzenia się z końcem naszej dzierzawy. 

Ten Budynek Zniszczą By Na tern Miejsca Wybudować Nowoczesny Gmach 

NASZ CAŁY ZAPAS BĘDZIE SPRZEDANY 
NIŻEJ KOSZTU HURTOWNEGO 

II Sprzedaż zaczyna si; w środę 11 lisopada o 8ej rano. 
Zapas męskich i chłopięcych u· 
brań, włączając Hart Schaffner & 
Marks—Śociety brand i inne pier- 
wszorzędne wyroby, na sprzedaż 
za niskie ceny. 

Nigdy przedtem nie słyszeliście ant nie widzieliście iaKiej sprzeuazy 
i njuttj UltJ X l fcjr UJ 

dnie temu myśmy nawet nie myśleli takiej zmuszonej" sprzedaży. Myśmy planowali odnowili naszę dzierżą 

wę i zacząć jak najwięks/.y sklep, jfd/ niespodzianie właściciel domu zawiadomił nas, 
że dzierżawy nie odnowi _ 

w naszym budynku, narożnik Nortłi ave. i Larrabee ul. —dlategj że nowy gmach buduje na tera miejscu. 

jest ni*za historya — to właśnie wvjasaia dlaczego robiin/ tiką sprzedaż za 
tak zniżone ceny, skorzystajcie z tej 

sprzedaży i kupcie swojo zimowe ubrania. 
Patrzcie na to C3nv. Przyjdźcie i oglądajcie ubania. sprzedalibyśmy za tak niskie ceny ale co zrobić nie 

możemy sable poradzić, Zamówiliśmy zapasv na city ten sason. Ubrania Kapalusze i męska galanterya już jest 
najnowsze modele na jesień i zim·^, Palta i Bilmauaam. Duże zapasy zrobiliśmy będąc pewni że tam zostajemy. 

Z muszeni jesteśmy sprzedać nasz cały zapas 
tracąc na nim zaraz zpoczątku sezonu. 

| 

42 lat Yondorf Bros. Co. byli znani za rzetelne prowadzenie swojegoluteresu, —odpowiadamy 
za każdy spis, 

relacve które my wydajemy. 

Męskie i Chłopięce ubrania, 
Mielcie 12 50 ubrani·, regularne wielkości, 
czarne i granatowe, ii >hr/.e zrobione, |»o.... 

Męskie $15 jesienne i zimowe obrania, 
Dóbr»· So-»tch materyaiy, ozdobne worstede. 

gładkie i mi-aiaue Kaa/.<niry, po 

4.95 

6,95 
Męskie $20 jesień, i zimow. obrania, J A Q F 

Ucua kiawiec/.yzrm. raie haweiuiaue, I I 

ptąźk, kott. Tertane i Scotch mat. po 

13.50 
5.95 

Jeienne i zimowe 22.50 ubrania, 
Wielki wybór ut< deli. » kcrj uiż BO in- 

nych faeonów, po » 

Mę:kie $12.50 palta 
Dobre iz»rue i granatowe palta, gładkie ma 
ter ały, po 

Męskie $18.50 i $20 palta 
i KalimicaaDP, wezv-tkie wielkość , nowe nu- 

terjr ły, genuine Scotch chev.ote, vicunas 
i 

kerey palta, epecy.lnie po 

Męskie 20.00 palta 
Keninare Hom»e un Irish Frlezee i C'het- 

lana, $23 wario'ci, najnowaze odcienie w 

szoratkich cbeviote po. 

8.95 

9.85 
Męskie $40.00 Chinchilla^ Palta 

l(XJ Silintblee, Niemieckie Chinchilla, grube niemieckie gra. 

••ato\<e M'iton materyaly i Croin ^ 
~ 

Scotch chinchilla*, grube paten»· b*a- 4^ U 
ver··, podazyto grubą eerżą, niektóre 

je w D em, po 

Męskie $27.50 Palta 
Śliczne patent beaver i kersey palta, * . __ 

chinchillus, vicunas meltjns i inne la 1 M u C 

tkaniny, specjalnie w tej I \J 
hńrzedaży po * a · ^ 

Męskie $7.50 płaszcze na deszcz i Mackentoshes 

CejTlaste Lbronzowe kolory, gładkie i oz- 
r 

^ 
dobne plecy, wszystkie szwy szyte. f 
*pec.\atnic nu tę sprzedaż ... 

^ 

Męskie spodnie 
Męskie $2.00 wełniane spodnie 

O >brze p»enją i dobrze zr bl'»ne. 100 par w tym 

zapaeie. wart- , sprcyitlufo u» lej wiel.ir'j 
fpr edaży, para 95c 

Męskie $3.00 spodnie 
$3.00 wątłości, doi re, wytrw«le, różno kolory, (f\ 
ążownue i gladk.e mat ryały, specjalnie I 

' paia A Z' 

Męskie $4.00 spodnie 4 

^rflzkowua^ 1 tuieuiue iiiateryah·, wszystkie I \J 
wielkości, · JL · ̂  %J 

Męskie $5.00 Worsted spodnie ^ a· 

175 par, wa/yetkie najnowsze nu de>, dobre 
i uowe materyały, po ^ 

Męskie Garnitury 
Męska ruoowana odzież spodnia, 

regularnie . 
spccyalnie 

Męskie granatowe Chambray koszule 
Pełne regularne fasony, regularnie 50c. 
l»o 

Męskie Union Snits, 
brednie i grube wełniane. regularnie 1.50 

teraz < 

Męskie wierzchnie koszule 
regularnie $1, 
teraz 

Męskie grube skarpetki 

Męskie runowane jedwabne i Lisie skar- 
petki warte 3U:. 
teraz 

Męskie Chusteczki 
CVerwone i granatowe regularnie 10c. 
uraz 

Męskie wełniane potnikowe Surduty 
Wielki kołnierz 3.50 wartości. 
teraz po 

Męskie potnikowe surduty 
Warte 1.50 specyalnie 
teraz po. 

29c 
29c 
79c 
39c 
5c 
19c 

- 3c 
1.45 1 
79c 

Dla Chłopców 
Chłopięce $15 surduty i palta, i 

Śliczne fasony. ręcznie pjdkłtidan i ręcznej 1 LjL· ̂  
krawieczyzny · I 

Chłopięce Bloomer spodnie do kolas, 
Dobre, wytrwale. 0 tuzinów, regularnie 50c. 

specyalnie . 

Chłopięce $3.50 ubrania. 
Najnowsze modele, ciem.mieszanki, wirc wo- 
ven worsted nigdy nie zniszczajucy się tfu t.. 

Chłopięce Norfolk ubrania 
Grube ciemne materyały i modne fasony 
za 

Chłopięce $5.00 ubrania 
w najnowszych nmteryałach. knicUerbocker 
spudt.ie, wi wszystkich wielkościach 

Chłopięce $7.50 ręcznej kra w. ubrania O (\ ST 
Najnowsze Norfolk fa<ony. swutrjier m* dcie, _ 
wetoiape miter. w tweeus. pas*i i tartans.. 

Chłopięce $12.00 ubrania PT ( TT 
Eleganckie cienne materyały. dobrze podszy··^* ęf 
te i dobrej rcznf j krawieczyzny 

19c 
1.19 
1.95 
2.45 

YONDORF BROS. CO. 
42 lat byliśmy na 

Północno-wschodnim rogu North avenue i Łarrabee ulicy. 
Ta sprzedaż zaczyna się w środę 11-go listopada 

Zapewniamy 
że się równa każdej 
:*5c do 44k* kawie 

1 
w Chicago. 

Aż do wyprzeaania ogłaszamy następujące eeuy. 
VJv 

Wyborna Peaberry kawa, iuot 
Dobra Santos kawa, funt .! ! ! '.!!.! Me 
Dobra o całych ziarnkach Rio kawa; funt /. ! !.. .V.1 "><· I 

Najlepszy łebkowaty ryż, funt. :... 
* V.."..V.'.'.V.'.'.V. . . . · 7h*·' 

Najlepszy Japońskiryż, funt ;..'.... Ue 

Baokes' najlepsze kakao, % funta .V.V.V.V......... 1~<· 

MA^ł O Bankes najlepsze śmietankowe masło, lepsze niż możecie 
· gdziekolwiek indziej kupić, ma smak nowej trawy. Funt 

teraz 33c; Czyste Dairy masło, funt 28c 

BANKÉS'A SKŁADY 

Północ. Z»cb. Stron» 
1644 W. Chicago A v·. 
10*5 Milwtik»» ·. 
UTH MilwnukM A»«. 
?05ł Milv aukee » 
27iu W. North A?e. 

Zach idni» str >nt 
1510 W. NarfUoo ul. 
iSV> W. Mailttm uli 
1383 Btua Ave. 
1217 fy. Hat«t«-d ulica 
is3i CH. Uftiatnd ulica 

1813 W. l«ft ulic 
310! W. ttgsilUci 
Poluduionm etrja » 

*>« W· itw >rtS ». 
.141/ 8. Htlst« I ulic t , 

47 M. A«blu4 . 

P'Vnocn» ̂ tr »\. 

40 W. DivUlon u lie» H 
7» W Nurita Ave. 
Mit l,inci>tn A**. 
Mit Lincoln A v· 
ani K. ctark ·!!·«* 


