
Dobra Nowa Odzież 
Ubrania dla mężczyzn i młodzieńców; „Soft 
Roli" angielskie modele dla młodzieńców i trzy) 
guzikowe Sack fasony dla tych, którzy konser-| 

j watywnie ubierać się lubią. Wszystkie ubrania 
-« 1- n. 

ritii o&y te. xw 

bione z całkiem 
wełnianych gład- 
kich i kolorowych 
materyi; granato- 
wych serżów, sza-r 
rych worsteds, jed 
wab. mieszanych 
worsteds, Glen Ur 
quhart Plaids i 
krat Tartans etc. 
Wiel. od 32 do 50, 
dla reguł., v%ys. i kor- 

I palentnych mężczyzn. 
iWtrt do $11, jutro. 

„Palm Beach" ubrania dla mężczyzn w jasnych i ciem- 

nych kolorach, gładkich i pięknych materyi. Wielkości od 33 do 
44. Regularne 6.00 do 8.00 ubranie, ale że materye co- 
kolwiek błędnie tkane, dla tego znacz, drugorzędne, po 

^ prąźkowate bawełnicowe union garnitury dla męź- 
ofJUUIIIa Ulcllilla CZyZDł athletic dtyle, długości do kolan, ( 

specjalnie w sobotę, tylko 
Meez koszule dla mężczyzn; dłubie i krótkie rękawy, "% -j 

^ gacie długueci do kolan albo po kostki, specjalnie po 

Męzkie Koszule Bluzki, Suknie 
Na soboty ofiaruje- 
my nadzwyczaj piękny 
zapas z 1000 sztuk $1-50 

męskich strojnych ko- 

szul, krochmalone man- 

kiety, albo miękkie ne- 
guzowe Koszu- 

le; równiei ko- 
szule krajowe 
z jednej sztuki, 
wielkości 14, 
U# i 15. Tak- 
że na składzie 
1.00 i 1.25 ne- 

{fliiowe koszu- 
z francuski- 

mi mankietami, we wszystkich wiel- 
kościach; nadzwyczaj eleganckie de- 
senie, przeważnie paskowa te, na 

białem tle, specyalnie na tę wielką 
sobotnią wyprzedaż, 
wasz wybór, 
PO 

• ltS bluzki dla dm m 
— 

robione s gładkiej białej 
organdy. voile i batystu: 
bardzo piękne style, ugar- 
nirowane haitem. valen- 

ciennes korsak*, wstawka- 
mi i beading kantami; tak- 
ie bluzki przerzucaniem co- 
kolwiek zbrudzone i pomię- 
te; *i i długie rękawy Wiel- 
kości 34 do 44. ale nie w4 
wszystkich mode- A rr 
lach. w sobotę Ui/C· 

Inny upu obejmuje ro- 

knie w pas dla kobiet i dzie- 
wcząt. najnowsze modele, 
stósowne na wakaove. ro- 

bione z dobrych gabardines 
épongés. pique, ratine i płó- 
tna. Tylko białe i w ciem- 
nym kolorze. Boczne kie- 
szenie i osobny pasek. ugar 
nirowaoe perłowymi guzi- 
kami. Miara w pasie 33 do 
30. długości 36 do 43. Sa to 

dobre 1.25 wartości. Wasz 

wybór w tej niezwykłej 
sprzedaży w sobotę, po 

specyalnej oenie. żinn 
tylko O/C 

I Ikra nia Lanialmu ^ Mgkitne, bawełniane ubrania kąpielowe 
dla^ 

lUiallia tvctjjiciuwc chłopców, dwu-eztukowe; u^arnirowaue a 

jasną materyą; wielkości 34 do 34, specjalnie ...-^TT.C 
Ubrania kąpielowe dla dam, robione z czarnego i gra- 
natowego serżu, obsadzone białą plecionką, epecyalnie po 

Wysokie i niskie trzewiki 
WvankiA I niskie trzewiki dla mężczyzn — czarue i ceglaste — 

zapinane i blucher fason v, najnowsze sty- 
le, wierzchy z kid sk&ry albo a koloro- 
wej materyi, patent colt skóra i gunme- 
tal.. Wielkości od do li, ale nie we 

wszystkich stylach; 2.50 warto- 
' 

j / 
ści, w sobotę za 1 .OU 

-Wysokie i niskie trzewiki dla dziew 
A*ząt i dzieci; Mary Juae pumps, pateot ekó- 
I * 1 ęun metal calf 1 vici kid skóra. Zapina- 
cie i łznurowtae. Wielkości od 6 do 2. wtr. tfYT 
— toéci do 1.75, wybór z* 

" 

/ L 

· 

0-G Czyszczenie które 'Czyści* 
Nasza roczne 0- uprzątnięcia po cenach, które podajemy poniżej» 

okazało się prawdziwym huraganem. 

Męskie I Kobiece 0-6 najm. fes. są rozchwytywane 
Po rae pierwszy w OO historyi wszystkie najlepsze O-G najmodniej- 

sze fasony soetaiy dołączone do wyprzedaży po 

$2-85 $3.35 13.85 $4.35 $4.85$ 5.85 
Jeden s najnowszych męskich fasonów (znany ze swej ogólnej wy- 

trwałości), które nadeszły do nas w ciągu ostatnich 30 dni są wysta- 

wione, by dat? świadectwo co do wartości tych zadziwiających bar- 

galna tak dla MĘŻCZYZN JAK I KOBIET. 

Wybierajcie co chcecie, nic nie zatrzymujemy w rezerwie 

Zadowolenie więcej polega aa wygodnym buciku aniżeli na gotów- 
ce w banko. Dlaczego nie brać pod uwagę kwestyę kosztu także. 

Wzywamy Was do wczesnego zakupna. 

O'CONNOR & GOLDBERG 
Taniości dla Mężczyzn 

11** MILWAUKEE AVENUE. 

(Sprtbajoi·) 
306 S. STATE UL. (laze piętro) 
110 W. VAN BUREN ST. (8pec.) 

SOUTH CLARK ULICA. 
(Ha p*ł*fad· od XzdiMa) 

Wszystkie 0-G Składy otwarte do g. lOej wiecz. w Soboty 
„TO DU 10 ZNACZY." 

Taniości dla Kobiet 
125* MILWAUKEE AV. (Buay) 
206 SOUTH CLARK ULICA, 

(Pryw»tay Elewator) 
23 EAST MADISON ULICA 

I .worth Budynek) 

6 SOUTH CLARK ULICA. 
(8pec7*lny Departament)* 

DOKTOR . - 
mm MTLWAUELSB AVENUE EŁSTON AVIHftJE 

Koezt jeet 
bardzo mały. 
H sa lecze- 
nie t medy- 
cyną włącz. 

Leciy ob© roby męścsysa, dam 
! dzieci właenemi medycynami | 
XwfM· ipMTtlBf aw»»f M NMdkl* 

etowBleise ohorobjr. 
Q*4*tny ·11<«: Od » rano do «iacHNB 

kedag· du u. W· csw»tMk pop-5ł-:ekTM WJ. 
>%·* keąjr ekoroty kaMu». 

' 

Teletoa Moarae 5794. 
1 1 1 

Odwiedza pa 
cyentów we 
dnie i w nocy 
Każdego cza- 
su gdy zaźąd· 

wiozą w największej liczbie o- 

kręty Stanów Zjedn. z którymi 
się Anglia liczy i którym się nie 
chce narażać. 

Stanowisko Rumunii. 
Paryż, 16 lipca. Sytuacya 

na Bałkanie w nowe wkracza 

przesilenie : oto rozchodzi się o 

transporty austryackie przez 

Rumunię dla Turcyi — Austrya 
grozi iż zamknie swe granice dla 

wszelkiego handlu rumuńskiego, 
jeśli rząd-rumuński nie pozwoli 
na owe transporty przedmiotów, 
ogłoszonych jako kontrabanda 

wojenna: Rumunia wzbrania się 
na podstawie praw neutralności 
i oświadczyła Austryi, iż jeśli ta 
zamknie swe granice, to tem się 

tylko przyczyni do tem rychlej- 
szego powzięcia decyzyi ze stro- 

ny Rumunii, by wziąć udział w 

wojnie ale przeciw Austryi 
Z Rzymu donoszą, iż stosunki 

pomiędzy Austryą a Rumunią fa- 
talnie się pogorszyły, a konferen- 

eye posłów Rumunii, Grecyi i 

Bułgaryi odbywają się codzien- 
nie i zdaje się różnice istniejące 
pomiędzy temi państwami wyró- 

wnają się, a nowy Związek Buł- 

kański, propagowany przez gre- 

ckiego męża stanu Venizelosa 

stanie się wnet faktem. 

Egzekucye Polityczne. 
Londyn, 16 lipca..— Pisma tu- 

tejsze ogłaszają, iż niejaki Fran- 

ciszek Berka ? — czy nie Polak?) 
został przez sąd wojenny austry- 
acki skazany na śmierć i roz- 

strzelany w Morawskiej Ostra- 
wie na śląsku. Berka był oskar- 

żony o zdradę państwa: miał się 
on o Austryi obrażająco wyrażać 
w pewnej gospodzie ! ! ! Sprawa 
zapewne będzie przedmiotem in- 

terpelacyi Stanów Zjednoczo- 
nych. ... 

Londyn, 16 lipca. — W lon- 

dyńskim Towrze rozstrzelano 

Roberta Rosenthala, szpiega nie- 

mieckiego, przyłapanego na wy- 

syłaniu tajnych informacyi wła- 

dzom wojennym niemieckim 

Jest to już ̂czwarty szpieg nie- 

miecki stracony w Anglii. 

Amerykanie w Niewoli. 
Genewa, 16 lipca. — Ranni żoł- 

nierze francuscjy podają do wia- 

domości ,iż pewna»liczba Ame- 

rykanów, którzy jako ochotnicy 
zaciągnęli się do szeregów fran- 

cuskich, dostała się do niewoli 

niemieckiej i nie wiadomo, co się 
z nimi dzieje. 

Strajk u Kruppa. 
Essen, Niemcy, 16 lipca. — 

W słynnych fabrykach armat 

Kruppa — robotnicy wyszli na 

strajk, żądając lepszej płacy i 

lżejszej pracy, grożą poniszcze- 
niem maszyn służących do odle- 
wania arnjat.... 

Telegramy Krajowe. 
— 

Dokończenie *4 str. 2-gieJ. 

wiając przed „National Counc:! 

of Women Yoters". Bryan o- 

świadczył, że zdaniem jego ogól- 
ne suffragium dopiero zapewni 
stały pokój światu, gdy z>'iś na- 

stępnie zaproszono go, by mówił 
dla kongresyonalnej Unii w 0- 

regon, odpowiedział, że nigdy nie 

będzie przemawiać dla tych ko- 
biet, które zwalczały partyę de- 

mokratyczną. 
Stąd obraza i gniew sufraży- 

stek na Bryana. 

— W Chicago bawi komitet 

rzek i przystań z izby posłówSta 
nów Zjednoczonych. Aprobtje 
plany miasta co do ulepszeń wy- 
brzeża jeziora i budowy przysta- 
ni. Obiecał zreferować «przychyl- 
nie .przed izbą posłów projekt 
wydania $850,000 na budowę no- 

wych grobli rządowych, któreby 
uzupełniły groble miejskie. 

Nowy Kościół 
/ · · 

sw. Kazimierza· 
Kontraktorzy, którzy jeszcze nie 
liczyli a mają zamiar liczyć na 
kościół św. Kazimierza, niech się 
zgłoszą natychmiast do biura ar- 
chitekta Steinbach'a. 

KS. FURMAN. 

POGRZEB 
Ś. P. ARCYBISKUPA QUIGLBY'A. 

(Dokończenie ze str. lej). 

Z hierarchii kościelnej w Stanach 

Zjednoczonych następujący wzięli u- 

dzial w pogrzebie: 
J. John J. Bonzano, Delegat A- 

poatolski. 
J. E. Kardynał Gibbons. 

Arcybiskup John J. Glennon, St. | 

Louis. 

Arcybiskup John 'Ireland, St. Paul. 

Arcybiskup James J. Keane, Du- 

buque. 

Arcybiskup Henry Moeller, Cincin- 

nati. 

Arcybiskup Edward J. Hanna, San 

Francisco. 

Arcybiskup H. J. Alerding, Fort 

Wayne. 
. Arcybiskup Francisco Plancarte y 

Navarete, Linares, Mexico. 

Arcybiskup Leopold Ruiz, Micnoa- 

can, Meacioo. 
' 

* 

Arcybiskup Józef Weber, C. R., 

Berlin, Ontario. 

Biskup Henry Althoff, Belleville, 

m. 

Biskup M. F. Burkę, St. Joseph, 

Mo. 

Biskup John P. Carroll, Helena, J 
Mont. 

Biskup T. F. Cusack, Albany. 

Biskup John P. Farrelly, Cleveland. 

Biskup John E. Fitzmaurice, Erie, 

Pa. 

Biskup Edward D. Kelly, Ann Ar· 

bor, Mich. 

Biskup Richard Scannell, Omaha. 

Biskup Edward Kozłowski, Mil- 

waukee. 

Biskup Peter J. 0'Reilly, Peoria. 

Biskup James Ryan, Alton. 

Biskup Peter J. Muldoon, Rockford. 

Biskup E M. Dunne, Peoria. 

Biskup T. F. Hickey, Rochester. 

Biskup Michael De La Mora, Zaca- 

tecas, Mexico. 

Bishop Paweł P. Rhode, Green Bay. 

Biskup A. J. McGavlck, Chicago. 

Biskup Théophile Meerschaert, 

Oklahama. 
' 

Honorowymi marszałkami byli na- 

stępujący: 
J. Ward Amberg, Wm. A. Amberg, 

S. A. Baldus, Bernard P. Barasa, 
Louis J. Behan, August Benz, Jas. 

E..Bowers, F. X. Brandecker, David 

F. Bremner, MichaeJ Brennan, Edw. 
O. Brown, Wm. N. Brown, Bernard 

Brozoweki, L. C. Brosseau, Wm. 

Burbach, Benedict Butkus, Thos. H. 

Cannon, Edward F. Carry, Warren 

A. Cariter, R. A. Cavanaugh, Dr. 

Frank Chauvet, Louis B. Ciarkę, 

John Coleman, Thos. J. Condon, Dr. 

T. J. Conley, Frank Cuneo, Edw. F. 

Dunne, Joseph D. Dały, Dr. Edw. 

Dolan, George J. Cooke, Jos. W. 

Cremin, Edw. A. Cudahy, Jos. M. 

Cudahy, Antoni Czarnecki, I. F. 

Dankowski, Richmond Dean, Tho- 

mas C. Dennehy, Wm. M. Devine, 

Wm. Dillon, Wm. J. Doherty, Austin 

J. Doyle, Lee J. Doyle, Charles Fitz- 

morris, Thos. P. Flyhn, William ·;. 

Ford, John L. Fortune, Chas. 

French, Richard C. Gannon, Her- 

mann J. Gaul, Thomas J. Geraghty, 

John Gibbons, George Gilman, John 

C. Gorman. Andrew J. Graham, Ste- 

phen J. Griffin, LeRoy Haekett, L. 

F. Happel, Henry F. Hayes, Edward 

Hines, Henry A. Hoban, John P. 

Hopkins, Timothy D. Hurley, C. V. 

Inderrieden, Władysław Janiszewski, 

Adam Jeager, D. F. Kell, Jas. F. Ken 

nedy, Edw. M. Kerwin, Franciszek 

Klajda, Daniel P. Kinsella, Nicho- 

las J. Kleutsch, P. H. Koestner, Dr. 

Matthew A. Lorenz, A. Leclair, E. D. 

Letourneux, Andrew Lynch, John A. 

Lynch, Dr. J. P. Kearney, Dr. Geo. 

W. Mahoney, J. P. Malloy, Daniel 

McGann, John A. McCormick, J. P. 

McGoorty, Thomas J. McMahon, Da- 

niel Moriarty, M. W. Murphy, Dr, 

John B. Murphy, Dr. J. J. Muldoon, 

W. P. Nelson, M. J. O'Brien, Daniel 

J. O'Connor, J. James O'Connor, 

John M. O'Connor, Chas. O'Donnell, 

Jos. . O'Donneil, W. J. Onahan, 

John H. O'Neil, John J. Petrick, 

Paul P. Plotz, Jas. Plamondon, Tho- 

mas J. Prindiville,,John P. Ready, 

Peter Relnberg, W. P. Rend, Ed- 

mund^ A. Roche, Piotr Rostenkowski, 
W. F. 'Ryen, John A. Schmidt, Sa- 

muel C.. Scotten, Józef Sadowski, 

Tos. F. Scully, Owen J. Shelvin, Jan 

F. Smulski, Thomas Smyth, Jesse 

Spalding, John Straka, Charles H. 

Sullivan, Roger C. Sullivan, Robert 

M. Switzer, Nicholas . Wajner, Ja- 

mes Walsh, Thos. J. Webb, Michael 

Walsdorf. 

ZNALEZIONY Z PODERŹ- 

NIĘTEM GARDŁEM. 

Policya znalazła dziś rychło 
rano Roya Watermana, 35 lat, 

1920 W. Superior ul., z poderżnię- 
tem gardłem w jegomieszkaniu. 
Waterman był nieprzytomny. 
Kurek od gazu był otwarty. Mie- 
szkanie było pełne gazu. Żona 

jego znikła wkrótce .przed nadej- 
ściem ambulansu. Policya poszu- 

kuje jej. Twierdzi, że żona ucie- 
kła przez tylne okno. 
Watermana zabrano do szpita- 

la powiatowego, gdzie lekarze o- 

rzekli,, że stan jego jest krytycż- 

ny. 
Ambulans nadszedł na wezwa- 

nie sąsiadów, którzy donieśli, i i 

gaz uchodzi z mieszkania Water 

manów. Policya zmuszona byłć 
wybić okna, zanim się do wnętrz? 
dostała. We frontowym pokojt 

było czworo dąieci, ^Wszystki 

Lekarstwa 
1.00 Duffys Mal- 
ted wódka; specy- 

68c 
25c Kohlers pro- 
szki na ból głowy, 
tylko 
po ... 15c 

Siatki do 
włosów 

Dobre siatki do 
włosów, — sztuka 
tylko po lcf lub 
tuzin za . 

10c 

Okazv fabrykantów i nadwyżkowy zapas po ? reg, ceny I 
- Męskie skarpetki 
Okazy męskioh skarpetek, — 
wszystkie kolory, regularne 
15c wartości, ^ 

para ÓC 

Męskie skarpetki 
Okazowe bardzo ładne męs- 
kie skarpetki, — regularne 
20c wartości, wszystkie od- 

cienia, specyalnie Q 
para VC 

Męskie jedwabne skarpetki 
Męskie jedwabne skarpetki, czarne, białe i ko- 

lorowe, wszystkie niżej niż polowy ceny, rl 

para po VC 

Dziecięce pończochy- 
Dziecięce czarne i białe prążkowe pończo- 
chy, wszystkie wielkości, spec. para / C 

Chłopięce pończochy 
Chłopięce grube pończochy, szerokie i wąskie 
paski, regularnie sprzedawane po 15c, q W _ 
para po 0/2 C 

Damskie pończochy 
Damskie extra wielkości poń- 
czochy, prążkowe wierzchy, 
czarne i białe, zwykłe o 

16o wartości, para OL 

Niemowl. pończochy 
Pończochy dla niemowląt, — 

gładkie i ozdobne wierzchy, 
warte są dwa razy tyle, spe- 
cyalnie para 
po 

Nadzwyczajne wartości na odzieży spodniej. 
Zakupiliśmy tysiące tuz. spodoiej odzieży, bardzo tanio. która sprze- 

dawać będziemy po oenie niższej niż hurtownej. , 

Damskie egipskie bawełniane prążkowe obcisłe koszule, regularne i 
extrt» wielkości, 25c wartości, spec? al nie na tej sprzed»- IOV2C 
Damskie union ubrania, zrobione z ubławatnionej bawełny, długości 
do kolan lub kostek, wielka taniość, specyalnie na tej 
sprzedaży po 41L 

Chłopięca balbriggnn odzież spodnia, koszule i gacie. regularnie 
sprzedawane po 25o. specyalnie na tę sprzedaż, f /r 
tylko po 1 

' 10/2L· 

Dziecięce prążkowe koszulki, długie rękawy lub bez. regu· Al/./» 
larne 10 wartości, po U/2t 

Dziecięce okazowe suknie za mniej I 

niż połowę regular- 
nej ceny. 

Dziecięce okazowe suknią wszy 
stkie wielkości i kolory, zrobio- 

ne z ginghamu, batystu lub kre- 

py, najnowsze etyle i fasony, —< 

warte do 1.48, specy- m» m 
alnie na tej sprzeda- / 
«y, po M cJW 

. 

Wstążki 
100 kaw. roz. ozdob. wstąż- 
ki, od 3H do 5 cali szer. na 
kokar. dla małych dzieci i 

do ugarnirowania kapelu- 
szy, warte do 25c, _ 

jard po VC 

Ręczne torebki 
100 okaz. now. ręcz. skórz. 
torebek, wszy. gat. 
war. 1.50, po 36c iOVC 
Z powodu wielk. zmian, w 

nasz. dept. męsk. odzieży i 
galan. który jest obec. na» 

głów. pięt. wchód z Pauli- 
na ul. ogrom. zniż. ceny na 

całym zapasie natęfeprzed. 

Nadzwyczajne spac. na masiuaj gaiamaryi 
Męska regularna 25c balbriggan odzież; spodnia, — 

wszystkie kolory, specjalnie na tę sprzedaż, « 

wvhAr t.vlkn nn f OC 
Okazy męsk. odzieży ^ j 
spodniej, war. do 50c, ^ 1 C 
Męskie union ubrania, poros- 

knlt, . V. D. i balbriggan, 
krótkie i długie, war- -j 
^te do 75c, po. jjC 
1500 męskich^koszul do wybo- 
ru, miękki gors, miękkie ko- 

szule i negliżowe ko- 
szule, warte 75c, po...«jOC 
500 wierzehnich koszulą 
1.00 war., po OoC 
Męskie extra dobre spodnie, 
regularnie 1.25, spe- 'j 
eyalnie po V*jC 

Dams, parasolki 
Wielka wysprzedaż dams· 
kich ozdobnych parasolek, 
warte do 2.00, specyalnie 
Da tę sprzedaż, do ^ 
wyprzedania, po.... V«5C 

Dams. rękawiczki 
Damskie lisie rękawiczki, 
czarne 1 białe albo białe z 

czar. prążkami, regularnie 
25c wartość, specy- j « 
alnie para za I / C 
Damskie grube jedwabne 
rękawiczki na 16 guzików, 
regularne 1.00 wartości, 
specyalnie para faQ 

Najniższe ceny na 
Belvidere marki pieczona 
fasola w sosie pomid. g· 
puszka za OC' 
Washburn Gold Medal mą- 
ka, \i beczki j 
Najlepszy mielony cukier. M 

funtów speoyalnie Q 
od 8:30 do 9:30 rano i odś-iiejdo 

3-ciej popołudniu. 
Glcger enaps. świeżo pleorone 

— 

speoyalnie funt EJr> 
po 

niedzielny obiad 
Różowy łosoś, puszka Qr 
Swifta Jewel Compound Qf 
sraaleo.funt.. >» V* 
Moellera najlepsze 'JQn 
masło, fant V* 

• Jaja. świeże tuiin | 
Godn Rio iiawa. 
fant....... O 4 
Navy bób Michigan, recznie 
zbierany, funt 5%c 
Fle Ńaptha i Columbia my- 
dło 10 kawałków 37c 

MIĘSO 
Agars najlepsze kiełba- \\ 
Mait'chud* karoonad t nX^r· 

I / 2C 
Maie chude wiepizowe f 
etuldry 1*5 2C 
Prime chuck na piecze, j A9^r> 
§wlei elkan mięso A2Hc 
Wołowina zwijana na f 
pieczeń 1U 4C 
Breakfast słonina 22c 
Oacar F. Mayars, gotowa.'JQ- 
na szynka, krajana 

LIKIERY 
$1.50 butelka Old Underoof albo 

OM Ajt« Kentucky bourbon, butel- 
kowane w bondzie, QA^· 
kw«rtowa butelka OyL 

$1 25 butelka Old Guckenheimer 
ytniwkl, Old McBrayr Kentucky 
bourbon, pełna kwartowa _ 

butelka ...U/C 

$1,39 butelka słodkiej Wood Ken- 
tucky wódki, butelkowana w bon. 
dzle, pełna kwarta 77c 
$100 bntelka Pennirlvanla tyt- 
nlwki, albo Kalllorng· 
ekifj brendy, butelka 

płakały. Na .pytania policyantów 
wskazały na pokój sypialny w 

którym ojciec leżał. Na podłodze 
obok łóżka leżał okrwawiony 
młotek. Lecz według lekarzy, 
nie znaleziono na ciele żadnych 

ran, któreby mogły być młotkiem 

zadane. : · 

— Panna Małgorzata A. Kear- 

ney. zam. pnr. 4634 Cohimet ave., 

podniosła zarzut, iż ogrody i 

farmy municypalne, które są na 

pierwszem miejscu przeznaczone 
dla ubogich, wydzierżawiane są 

bezpłatnie politykierom .i krew- 

nym urzędników publicznych. 
Superintendent zatrudnienia · 

Calley zaprzeczył 'zarzutom. 

Skład otwar- 

ty w sobotę 
wieczorem 
do 9:15. 

Dostawiamy 
towar do 

wszystkich 
części miasta 

Smcago. 

The Store of 4 

12 It! 
Satisfaction < $2.6o go- 

— 

towką lub 

$3.00 

STORE 
HALSTED ST. COR. TWcLrln 

w towarach 
za 

potną 
kslężeczkę 
znaczków. 

Sprzedaż ubrań o której mówi 
całe Chicago jest teraz tutaj. 

» 

Olbrzymi odbyt podczas tej wielkiej sprzedaży męskich 
ubrań, sprawia nam zadowolenie. I nie dziwi nas, gdyż 
bardzo rzadko, jeśli kiedykolwiek możecie napotkać po- 

dobne ubrania sprzedawane za mniej, jak $10.00. 

Ta sprzedaż zjedna nam dużo stałych kostumerów, gdyż 

jestto największa #5.00 sprzedaż ubrań, jaką kiedykolwiek 
mieliśmy, sprzedaż ugruntowana na prawdziwych warto- 
ściach i niezwykłych gatunkach. 

Żadne $5.00 jeszcze nigdy nie kupi- 
ło tak dobrego męskiego ubrania. 
Skorzystajcie natychmiast jeżeli chcecie dostać jedno z 

tych $5.00 ubrań. Może dużo czasu upłynie zanim nastą- 
pi jeszcze jedna sprzedaż, która wam przyniesie takie 

wartości. Ta sprzedaż nie może być porównaną z żadną 

inną sprzedażą w innych składach, aż tu przyjdziecie i 

zobaczycie, te nadzwyczajne wartości sami osobiście. Ka- 
żde ubranie jest· zrobione z czysto-wełnianej materyi, lek- 
kiej, średniej i ciężkiej wagi, ozdobne granatowe serże, 

worsted, kaszmiry i tweeds, i mają najlepszą podszewkę i 

upiększenia. IVJpdele z "jednym rzędem guzików, które 
można dopasować każdemu mężczyźnie. 

· 


