
Cena jest ważnym przedmiotem 
LECZ po 

zatem wszystkiem, towar wchodzi 
w rachubę. W naszych modnych jesień- 

nych ubraniach po $15 nietylko. że znaj- 
dziecie bardzo niską cenę, lecz dostajecie 
towar doskonałych przymiotów — ubra- 
niaM które gwarantujemy pod każdym 
względem. < 

VAJEDŹCIE tramwajem 
do Yondorfa, jeżeli chcecie osz- 

czędzić $3 do $5 i powiedźcie klerkowi 

że chcecie zobaczyć nasze $15 wartości 

Mąmy je w najnowszych jesiennych ko- 
lorach—wszystkie tkanki—najnowsze i 

konserwatywne style—dla mężczyzn i 

młodzieńców po 

XLOXHLNGCO; 

Van Buren 
i Halsted Ul. 

Milwaukee i 2 

Chicago Aves. SKUOY 

„Poza Dystryktem Wysokiej Dzierżawy" 
Otwarte we wtorek i czwartek do 9 wieczór; 
w sobotę do 10 i w niedzielę do południa. 

apel u s** — 

Zapytajcie 
«if · Yondorff 
Spécial. 
Jestto bar- 
dio dobry 
faso 

mmmm 

Stow. Polskiego Sie- 
rocińca pod wezwa- 
niem św. Jadwigi 

w Nilu, III. 
Doroczne posiedzenie Stowa- 

rzyszenia odbyło się we wtorek, 
21-go września, o godz. 2-giej po- 
południu w sali Zjedn. P. R. K. 
Czterdzieści i sześć polskich pa- 
rafii w archidyecezyi chicagos— 

kiej reprezentowało 58 delega- 
tów, jak następuje: 

Par św. Stanisława K.—Wiel. 

X. F. Dembiński, p. Franq. Klaj- 

da, pani Tekla Train. 
Par św. Jana Kantego — Wiel. 

X. Stanisław Siatka, pani Anna 

Peyor. 
Par. św. Wojciecha — pani 

Marva Ślaska. 

Par. Sw. Trójcy — Wiel. X. 

Kazimierz Sztuczko, p. Wład. Ja-j 
ni szew ski, pani Józefina Lisew- 

ska. 

Par. św. Jadwigi — Wiel. X. 

Jan Obyrtacz, p. Albert Xowak, 

pani Bronisława Hellmuth. 

Par. św. Józefa — Wil. X. 

Stan. Cholewiński, p. Antoni 

Rusch, pani Józefa Gałężewska. 
Par. Niep. Pocz. Xajśw. Maryi 

Panny — Wiel. X. Franc. Wojta- 
lewicz, p. Józef Sadowski, pani 
Wład. Manikowska. 

Par. św. Michała Arch. — JE. 
X. Biskup P. Rhode, pani Mary- 
anna Szajkowska. 

Par. M. B. Częstochowskiej — 

pani Jadwiga Miller. 
Par. św. Stanisława B. i M. w 

Cragin — p. Ignacy Masiak, pani 
Marya Rogaczewska. 

Par. św. Salomei — pani Ma- 

ryanna Joppek. 
Par. św. Izydora — Wiel. X. 

S. Doberstein, pani Katarzyna 
Michalak. 

Par. św. Maryi Magdaleny — 

Wiel. X. Edw. Kowalewski, p. 

Julian Świderski, panna Pelagia 
Brzóska. 

Par. św. Barbary — p. Stan. 

2yduch, pani Aniela Tomaszew- 
ska. 

Par. św. Pięciu Braci Polaków 

Męczenników — Wiel. X. Józef 
Kruszka. 

Par. św. Józefa w Summit — 

Wiel. X. Tomasz Bona, pani Zo- 
fia Jaworska. 

Par. Najsł. Serca Jezusowego 
— Wie!. X. Franc. Karabasz, p. 

Franc. Banaszewski, pani Karo- 
lina Budź. 

Par. Dobrego Paaterza — pani 
Weronika Jacek. 

Par. św. Heleny: 
Wiel. X. Piotr Pyterek, p. Au- 

gust Urbański, 
Par. św, Jana Chrzciciela! — 

Wiel. . . Zinc. 

Par. św. Walentego : — pani 
M ary a Thiella, pani Marya Kru- 

pa. 

Par. św. Kazimierza: — p, W. 

Pijanowski i pani Bron. Napie- 
ralska. 

Par. św, Jozafata: — Wiel. X. 

Fr. Ostrowski i pani Zuzanna 

Samp. 
Par. św. Jacka; — Wiel. X. 

J Zdechlik, p. Teodor Jaszkowski 
i pani Anna Korzeniewska, 

Par, św, Młodziankowi — p. 

Bernard Brzozowski i pani Kla- 

ra Drabańska. 

Par. M. B, Anielskiej : — p. 
Teofil Gordon i pani Elżbieta 

Zamorska. 

Par, św. Anny: — pani Rozalia 

Jaś. 
Par. św. Jana Bożego: — Wiel. 

X. Ludwik Grudziński i pani Te- 
resa Lencka. 

Par. M. B. w Gostyniu'· — pa- 
ni E, Grabowska. 

Po zagajeniu posiedzenia mo- 

dlitwą, odczytaniu listy członków 

odczytaniu i przyjęciu protokółu, 
J. E. ks. Biskup Rhode jako pre- 
zes Stowarzyszenia dał sprawoz- 
danie z pracy Zarządu i dobroby- 
tu Sierocińca. Ze sprawozdania 
wynika, że nowy gmach siero— 

cińcowy i nowa ogrzewalnia, t. j. 

„boiler house", są na wykończe- 
niui Dla chłopców zapoczątkowa- 
no już warsztaty rękodzielnicze, 
a dziewczęta pobierają lekcyę 

szycia, gotowania itd. Strona fi- 

nansowa Sierocińca przedstawia 
się* znakomicie, duch wzorowy, 

dzięki Wiel. XX. Zarządccom i 

Czcig. Siostrom. Zarząd zaś pra- 
cował szczerze i bezinteresownie 

•jakoteż Stow. Opieki nad Siero- 

tami i polscy Foresterzy, którzy 
do proponowanego funduszu Sie- 

rocińcowego zebrali już $4,800. 
Po sprawozdaniu Najprzew. X. 

Bisknpa wszyscy podziękowali 
Jemu przez powstanie za Jego 

starania i mozoły około dobra 

sierot, bo obecni aż nadto zrozu- 

mieli fakt, że wśród pracujących 
i poświęcających się J. . X. Bi- 

skup był najpracowitszy i naj- 

gorliwszy. 
Ze sprawozdania X. Zarządcy 

wynika, że sierot w Sierocińcu 

jest obecnie 510, któremi opieku- 

je się Sióstr 33. Około i w Sie- 

rocińcu pracuje pięciu robotni- 

ków i pięciu starszych chłopców. 
Na zdrowotność zakładu zwra- 

cają baczną uwagę, za skromnem 

wynagrodzeniem Dr. S. Piętro— 

wicz i jeg· asystent Dr. Mc Do- 

nald. W razie choroby poważ- 
niejszej /sierotki (korzystają zu- 

pełnie darmo z usług i opieki 
szpitala Najśw, Maryi Panny, 
pozostającego pod zarządem 
Sióstr Nazaretanek, a Dr, Zieliń- 

ski, dentysta, ofiarowuje swe u- 

sługi sierotkom i często zwiedza 

Sierociniec, tak samo zupełnie 
bezinteresownie, 

Ks. sekr, fin. donosi, że sy- 

stem finansowy w Sierocińcu 

jest beznaganny. Na nowe gma- 
chy, które stanęły kosztem $153,- 
500 zaciągnięto pożyczkę w su- 

mie $89,000. 
Resztę pokryto drogą składek 

i zapomogi powiatowej. Na za- 
kończenie ks. Sekr. zaznaczył, że 
niektóre parafie zalegają z tego- 

rocznym podatkiem ; są też i ta- 

kie, które przeszłorocznego po- 
datku nie wniosły. 
: Z nowych spraw, powiększe- 
nie szpitalika i funduszu żelaz- 

nego zapoczątkowanie podłożono 
do załatwienia na następne ro- 

czne posiedzenie, natomiast ze- 
brani wyznaczyli dzień 17 paź- 
dziernika na poświęcenie no- 

wych gmachów. J. E. ks. Biskup 
Rliode dokona aktu poświęcenia 
przy udziale Polonii chicagoskiej 
i Wiel. kleru polskiego. 

Detaliczne uregulowanie dnia 

złożono w ręce Zarządu i Stow. 

Opieki nad Sierotami. 

Najprzew. ks. Biskup Rhode 

następnie składa rezygnacyę z 

dyrekcyi Sierocińca. Czcig. Prze- 
wodniczący zaznacza, że z bólem 
serca przychodzi mu porzucić 
pracę, którą duszą umiłował, lecz 

innej drogi wyjścia nie ma. 
Ks. Biskup życzy pomyślno- 

ści wszystkim i dzieło tak wiel- 

kie — opiekę nad sierotami — 

oddaje z pełnem zaufaniem Za- 

rządowi i Rodakom w Chicago. 
Dyrektorami na trzy lata wy- 

brani zostali : 
\ 

Wiel. ks. Kazimierz Sztuczko, 
Wiel. ks. Stan. Cholewiński, 
Wiel. ks. Tomasz Bona. 

W miejsce J. E. ks. iskupa 
dyrektorem obrany Wiel. ks. Fr. 

Woj tale wicz. 
Dyrektorką dla korporacyi 

dziewcząt na trzy lata wybrana: 
pani Aniela Tomaszewska. 

Posiedzenie odroczono modli- 

twą. . 

* 

Posiedzenie Zarządu. 
Zaraz po odroczeniu się Sto- 

warzyszenia odbyło się posiedze- 
nie dyrektorów Sierocińca. Po 

odczytaniu protokółu z ostatnie- 

go posedzenia i przyjęciu tegoż 
obecni dyrektorzy ukonstytuo- 
wali się, jak następuje: 
W korporacyi „The Polish Ma- 

nuał Training School for Boys'\ 

K§. Fr, Wojtalewicz, prezes; 
p. Bernard Brzozowski, 1 wice- 

prezes; ks. Jtn Obyrtacz, II. wir 

ęe-prezes; Ks. Tomasz Bona, se- 

kretarz prot. ; ks. Kazimierz Sztu- 

czko, sekr. fin.; ks. Stan. Chole' 

wiński, skarbnik; panowie Fr. 

Klajda, W}. Janiszewski i Józęf 
Sadowski. 

W korporacyi „St. Hedwig's 
Industrial School for girls", 

Ks. Fr. Wojtalewicz, prezes; 

pani Aniela Tomaszewska, I wi- 

ce-prezeska ; Siostra Felicyta, II. 

wice-prezeska ; ks. Kaz. Sztuczko, 
sekr. fin.; ks. Stan. Cholewiński, 
skarbnik; pani Bronisława Napie- 

ralska, sekr, prot.; panie Karoli- 
na Budź, Brpnisława HeUmuth i 

Wiel. ks. Jan Obyrtacz. 
Reprezentantami do Stow. Op. 

nad Sierotami wybrani zostali1 

Wiel. XX. Fr. Wojtalewicz, Ka- 
zimierz Sztuczko, panie Br, HeU- 
muth \ A. Tomaszewska. 

Ks. Kapelan donosi, że zapo- 

czątkowano w (Sierocińcu dru- 

karnię kosztem $400 zaaseku— 

rowano budynki, zakupiono przy- 
rządy elektryczne u firmy pol- 

skiej. Ąvondale Chandeleer Co., 

zaprowadzono gromochrony kos? 
tem $600, zakupiono Józka i ław- 

ki do nowego gmachu, za które 

płaci Stow, Op, nad Sierotami. 
Wyłania się potrzeba załatwie- 

nia kilku mniejszych spraw sądo- 
wych i wewnętrznego ustroju 
Sierocińca, które załatwić mają 
Wiel. XX. Fr, Wojtalewicz, St. 

Cholewiński i Tomasz Bona. 

Poczem odroczono się modli- 

twą. , 

Kilka słów do Rodaków w 

Chicago. Sierociniec św, Jadwigi 
jest własnością polskich parafii w 

dyecezyi Chicagoskiej, Głównemi 
źródłami utrzymania tego zakła- 
du są; taksy parafialne, dobro- 

wolne ofiary, nieliczne opłaty za 

sieroty, wreszcie w głównej mie- 
rze —» zapomoga powiatowa. Od 

tej ostatniej byt Sierocińca zale- 

ży obecnie, Jeżeli kiedykolwiek 
Zakład zapomogę powiatową u- 

traci, a to może stać się ewentu- 
alnie, ciężar utrzymania go spa- 
dnie na Rodaków w Chicago. Za- 

chodzi teraz pytanie, czy Rodacy 
wówczas będą mogli podołać za- 

daniu, jeżeli teraz ofiarność ich 

na nieszczęśliwe dzieci nasze jest 
niezbyt liczna i niezbyt wygóro- 
wana. 

Ażeby się na ową ewentual- 
ność niewesołą przygotować. Za- 
rząd i członkowie Stowarzysze- 
nia zastanawiali się nad potrze- 
bą zapoczątkowania funduszu że- 

laznego, z którego odsetki w 

przyszłości zagwarantowałyby 
byt Sierocińcowi ; lecz obecnie do 

zapQczątkowania funduszu takie- 
go przystąpić nie można z po- 

wodu długu w sumie około $90,- 
000 na Sierocińcu. Celem zatem 

Rodaków przez następnych lat 

kilka będzie umorzyć ów dług, a 

potem fundusz* żelazny w życie 
wprowadzić. Nie skąpmy więc o- 
fiar na cel tak święty. Otrzyjmy 
łzę sierotkom naszym, dajmy im 

schronisko i kawałek chleba. Od- 

wiedzajmy Sierociniec jaknaj- 
częściej, przywitajmy się ze Sie- 
rotami i poznajmy — jak wiel- 

kiem błogosławieństwem obda- 

rzył nas Bóg, iż wychowaliśmy 
się» w domu rodzinnym, przy oj- 
cu i matce. Sieroty nas proszą i 

wołają do nas, lgną do nas, wy- 

ciągają do nas ręce! 
* Ks. Tomasz Bona, 

sekr. prot. 

DETROIT, MICH. 

Stefan Rogulski, 187 Waldo ul. 

posądzony był przez swoją sąsiadkę 
o wytrucie jej kur. Sprawa oparła się 
o sąd i onegdaj odbyła się rozprawa 

przed przysięgłymi sądu policyjne- 
go. Sędzia Gainey uwolnił Rogulskie- 

go od winy i kary. Dobrze że się tak 

skończyło, gdyż w przeciwnym razie 

musiałby Rogulski odsiedzieć 12 lat 

w więzieniu, Jako resztę kary wymie- 

rzonej mu przed czterema laty. Ro- 

gulski był wówczas dozorcą farmy 

Henry'ego Forda w Dearborn. Pew- 

nego dnia garstka chłopaków wybra- 

ła się na tę farmę, by polować na 

ptactwo. Rogulski odebrał strzelbę 

jednemu z chłopaków. W trakcie te- 

go strzelba ta wypaliła i chłopak ra- 

niony w pierś — zginął na miejscu. 

Towarzysze zabitego chłopca zaprzy- 

sięgli, że Rogulski umyślnie strzelił 

o chłopaka 1 sędziowie przysięgli 

znali go winnym zbrodni zabójstwa, 

togulski skazany został od 
trzeob do 

iętnastu lat. Przed paru miesiącami 

iogulski został parolowany po 
odsie- 

zeniu 3ch lat. 

— Antoni Bardona wraz z żoną 
i 

ięciorgiem dzieci zawdzięcza swe 
o- 

alenie czujności psa, gdyż ten obu- 

ził go na czas, aby ucifec 
z płomieni, 

:tóre zniszczyły grosemię i dom mie- 

szkalny na rogu Davis i Fłfth ul. w 

wiosce Ford. 

Pies ten odniósł liczne pokalecze- 

nia w jakiejś bójce z osobnikiem 

swego rodu i Baniona pozwolit mu 

spać w mieszkaniu w nocy z niedzieli 

na poniedziałek, zamiast, jak zwy- 

kle, na dworze. 

Ogień powstał na pierwszem pię- 

trze, z niewiadomej przyczyny. Gęsty 

dym obudził psa, który poznał niebez 

pieczeóetwo i pobiegłszy do pokoju 
swego pana,zaczął w przeraźliwy spc 
sób szczekać 1 szarpać za kołdrę. Pani 

Bardona obudziła się i .ądziła, że 

złodzieje wtargnęli do groserni. Gęsty 

dym i płomienie wskazały Jej nieba- 

wem skąd grozi niebezpieczeństwo i 

małżonkowie uciekli z trudem na 

dwór, niosąc w ramionach swe drob- 

ne dzieci. 

Chowajcie swe pieniądze w pewnym polskim 
Danku, a otrzymacie najlepsza obsług 

Ftoeiity State Ram 
7 Milwaukee Avenue 

EDMUND SZAJKOWSKI. prexylent. 
Otwarte w poniedziałek, piątek ł sobot* wieczo- 

rem do grodź lny 9-teł. 

Osę*tnie wiadomości « OJesysny, I 

urozmaicone oryginalnemi Illustra— 

eyamj, samlesscza «tale DZIENNIK 
CHICAOOSKL . 

' 

Męskie Jed- 
wabne four - 

band krawaty, 
etyle · sproki» 
ml końcami, no- 
W« <Jeeep|e, jg»- 
ne i ciemne ko- 

tory» 60c wirtp- 
ścl, epecyalniti 

29c 

E.IVERSONOCD. 
( 1336 - I35Q MILWAUKEE AVE. 

———I 

D*i ecice 
kapelusze, z plu 
azu t ozdobnych 
wełplmych m le 
8?ftP9k, o o w 

jeelenue atyle, 
2 zapasy po 

69c i 48c 

Spec. sprzedaż damskich nowych jesiennych ubrań S15 
Nowe i dobre Mylę, kopie importowao. modeli, pierwsi, 
krawieczyzna i dobru pasujące modele, nowe broadcloths 
i popliny. Mamy Miliłary, box coat i pół pasujące efekta, 

granatowe, czarne, brunatne, niektóre upiększone futrem, 
inne przedstawiają dobry krawiecki deseń. Kostyumy te 

są ocenione w innych składach po $19.50 i $22.50, wasz 

wybór w sobotnią wyprzedaż po 

1S.OO 
$3 jedwab, bluz 

ki po 1.98 
Crepe de chcne białe, ró- 
żowe, granat, i czarne — 

pikne kwieciste i eyelet 
gałązki, bluzkowe efek— 

ta, |3 wart. po 

1.9 

$5 suknie w pas 
po 3.48 

Eleganck. krawieczyr " 

suknie w pas, z czy. v eł. 

panama, nowe jesienne 
style, szer. flarę efekta; 
zwykłe $6 war. po 

3.48 

Oszczędzajcie na Waszem Nowem Jesiennem Obuwiu! 
Panieńskie, dziecię- 
ce i chłopięce szkol- 

ne trzewiki 

Panieńskie dziecięc3 i 

chłopięce szkolne trzewi- 
ki, lakierów, koźlęce, — 

gun meta) i satic calf, 
szerokie footform l pug 
palce, wielk. 8 % do 2 1 9 

do 13V6. warte $1.50, w 
tę wyprz. QQ 
para "VC 

Panieńskie i dziecię- 
ce wysokie 

trzewiki 
Panieńskie i dziecięce v* 

sokie trzewiki. 1 kierów, 
colt, gun metal cielęce 
świecące koźlęce ikói,, 
szerokie footform palce, I 
trw. ekórz. podesz., i ob- I 
caey, wielk. 8V£ do 2, — I 
wszędzie sprzed. f I 
po $2 para . 1 .uV I 

Damskie trzewiki 
Damskie trzewiki, lakier, colt, ma 
towe koźl. i gun metal cielęce sk 
ry, sukien, i skórz. wierz, gładkie 
palce i z kapk, goodycar welt po- 
deszwy, szpulk., kubań. i niskie 

obcasy, białe i czar. szn. f Afi 
i zap. st. wiel. 2% do 8, . l»Oy 

Chłopięce trzewiki 
I Chłopięce tr^viki, box i satin 

calf, trwale skórz. wystaj. po- 

> deszwy, Bulldog i pug palce, 
> sznur, i zapinane style, wielk. 

[; 1 do 5t. reg. 
2.50 wart. po ...... 

Męskie trzewiki 
Mfckie trzewiki gun metal i ve- 
lour cielęce skóry, trw. skórz., po 
jedyń. lub podwój, wystaj. pode- 
szwy, Freak London lub w. pal- 
ce, pznurow. i zapln. etyle, wiel. 
6 do 11, najlep. $3 j 
wartości, para 

Novelty ślipry 
Nowelty slipry dla dam 
panien i dzieci, z dobrego 
importowanego filcu, o- 

zdobione pięknymi pacior- 
kami, mają komfort przy- 
szwy 

wielko- 
ści 

4 do 5 

27c 

wielko- 
ści 
do 8 

33c 

wielko- 
ści 

9 do U 

39c 

wielko- 
ści 

12 do 2 

49c 

wielko· 
ści 

8 do 

64c 

Damskie v\ 

pantofelki 
Damskie pantofelki 
i pumps na wesela i 

zabawy, z dóbr. at- 

lasu, czarne różowe 
i niebies., ozd. u- 

piększ. i klamry, z 

jedn, pask., lub bez 
ręcz. wywrac. gięt. 
podeszwy, francue. 

i kubańskie obcas> 
wiel. 2*6 do 7, — 

$2 wart. para 

1.39 

Damskie 
strojne 
trzewiki 
Damtskie do- 
bre elrojue trze- 
wiki, najuoweze 
jesienne etyle, 
lukieruw. colt 
I koźlęcej skó- 

ry, upiększone 
białą wypustku, 
krótkie i długie pr*yszwy, sukieu. 
ue i skórzane wl«srzc*hy, francus- 
kie szpulkowe i kub.ińskie obca- 

sy, białe ezuurowaoe i zapiuane 
style, wlelk. 1% do 
7 najlepsze 8.5u w., 
· 2-48 

Nadzwyczajne Oferty na Chłopięce Piękne Nowe Jesienne Ubrania 
Chłopięce Norfolk ubrania, z dwo· O ne 
ma parami knickerbockers spodni 
Absolutnie najlepsze wartości kiedykolwiek ofiarowa- 

ne po cenie $2.95. Piękne Norfolk style, przyszyte kie- 

szenie, wiel. dla chłopców od 6 do 17 lat, wielki a- 

sortment popularnych nowych leseni, 
siwe i brunatne mieszanki, spec. 
w sobotę po ... ...... 2.95 
$3 chłopięce jesien- 
ne ubrania i.95 

$3 chłopięce jesienne u- 

brania $1.95, zrob. z dob. 
szewiotu i kaszmiru, wiel 
ki wybór siwych i brunat. 

miesz., także gład. gran. 

Norfolk, Oliver twist i 

Tommle tucker style, — 
wielk. 2% do j 
17 lat, po .... 1 

Nowe jesienne ubra- 

nia dla malców 
Nowe jesienne ubrania 

dla malców, z dobr. gat. 

siwych i brunat. wełnłan. 

miesz., sbepherd kratki, 
także gład. granat, i '.zer 
wone, rosyjskie, oliver 

twist, i Tommie tucker 

style, do lw 'j j q 
lat, war. 2.98 i ,^· 

Męskie wełn. "potnik. 
' surduty, oxford i ma· 

roon, szal. kołn. ł kie- 

szenie, wielk. 36 do 

44. spec. na 

sobotę, po 1.98 

Chłop, tapeless bluzki, K. 
i S. wyr. z trw kol. ma- 

drasu, perk. i pongee, -ł. 
białe i ozdob. des , franc, 

kołnierz, wielk. 6 do 17 

lat, 50c wart. iP- 

3 za $1, jedna .. ODC 

Chłopięce knickerbocker, | 
z dobr. szewiotu i kaszmi 

ru, siwe i brunatne mie- 

szanki, extra dobrze zro- 

bione, całkiem podszewk. 
wiel. 6 do 17 la*. 
w sobotę po .... /Vt· 

Chłop. wełn. potnik. 
surduty, szal. kołnierz 
i kiesz., oxford 1 ma-· 

roon, wielk. 26 do 

reg. 1.50 war. qO 
spec. po .... VOL 

Wartości Nade wszystko! 
To będzie wasz wyrok, gdy kupicie swe jesienne ubranie, 

lub balmacaan 11 Lainm'8. . 
· 

Wszystko w odzieży od $25 do $10, jest doskonale zrobione i gwarantowa- 

ne przez u as co do gatunku. Na jutro, Balmacaans aksamitne i a < ^ 
z tej samej matoryi kołnierze, $15 wartości, tylko po ·..... j) |*^ 
Ubrania angielskiego kroju, brunatne, granatowe, zielone, naj- d? | j- 

większe wartości, epecyalnie po 1 *5 
Wartości tonie mogą być dorównane w składach gdzie płacą zysk faby- 
kantom, za mniej jak $20. . ·.? 

Modne kapelusze ...$1.50, $2 1 
Dobre trzewiki, do $4: 

Galanterya po umiarkowanych cenach. 

C1P1H1NG 
1133 MILWAUKEE AVENUE 

S 

Fabrykanci Dobrej Odaieay. 

Nie należymy do żadnego trastn. „Skład o jednej ctnie". 


