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C*ęic:owo pochmurno daiś wie— 

w&rcm — Jutro lak Ul desscs i ch lo- 

in!;^ około wiocsora. Swleiy polad- 
coxry wiatr, dzii wieczorem zmienia 

i^cj się jutro. 

EXTRA! 
11 amerykań- 
skich żołnie 

rzy w nie- I 

woii,. 
Brownsville, Tes. 25 września. 

— (Telegram International News 

Serrice). Zołn'trre amerykańscy 
prxcAruVuj? nas radF~śnieżny za 
11 żołnierzami, których od wczo- 

rajszej potyczki ood Proąreso 

brakuje. Nic wiadomo czy dostali 

« oni do nievrcl' m er y karskiej, 
rry leżę zabici w nadbrzeżnych 

^5%3c3ach- P*'crwsze przypusz-' 
czcnie zda je się mieć za sobą wię- 
cei prawdopodobieństwa. 
Prócz kap: taxa . V. P. An- 

dersona ranny został we wczoraj- 
sze7 potyczce k?—'aJerzysta Ceci! 

W. Kennedy. Otrzymaj on· po- 

strzał w brzuch i stan jego jest 
krytyczny. 
Władze wojskowe obawiają się, 
że skoncentrowane w Metamoras 

wojslm Carranzy planują atak na 

Erowfcsville. 

>"» Jcfrzejszn leirrcnrtrscję naj- 

więce; biletów (za ^Ot) sprzedała 
parafie XaJ^odBMfo Serra Jezusa 

na of Lakę**; dragi je* pa— 
rai i a iw. Józefa na ,. of Lakę", 
ktéxa sprzedała za STO; trzecią jest 

"Wojciechowi), Rtłzie sprzedano za 

$. 
Ri'ety na jutrzejszy włe«-aorek, 

który odbędzie się Im <*~1 Naj- 

p ;ze«. X. 'lis kr pa Ilaodofo, będzie 
można nubyé trprmwdsłe także wej- 
ścia w Audltoriom, dla uniknięcia 

jednak >ci»»ku i natłoku, dobcifb) 

b>ło. ^d^br wnjfQ zawczaim nie 

»!*· i*»·.: srali. Kto ule mose ich do> 

StMĆ « parafii, ni?c!i się sgłosi do 

adraiai·»» b> ;i ..Dziennika Clilcago· 
skleję;}" w której ^ do nabycia. 

iai^T\?p;3uc-9tn im 

-•jTpsizs* *1930* | |9|^[ i n«ca 
—•Ie P*o afnagS IMSOSVOIHO MIN 
•KSIZa 'U^i-uowod· ai.«o« op ,»q 

Jutro, o goda. S:00 popołudniu, oi 

bodaie *i0 w diielnicy „West Irvin0 

Park" poświecenie nowego kościoła 

w, WladyaJawa aa Roacoe ave. i 

M. ave,, którego dokona X. J&u B. O· 

byrtaci, probossci parafii św. Jadwigi 

Po poświęceniu roepocanie sio o godz 
4:00 b&aar na korsyśc para/ii, w aa.l 

obyw. Schulua pray Hułcoe ave. i 50. 

avenue. 

a o 

Skrsypacaka pola** z Avondaie, pan 

na Antonina L. Żebrowska, wystąpi z 

koncertem Jutro wieczorem w dout- 

Drad, Ind. 

fi O O 

Jutro odbędzie się dalszy ciąg o~ 

zaru w sali parafialnej na Józafatow.e 

«y Southport aTe. ł Belden ave. 

Jutro przedstawienia „ślubów Pa· 

ateńskich" — nie bęćz.el Odłożone do 

j przyszłej środy, 29go września, wie 

czór, w sali św. Stanisława Kostki 
— 

powodu wieczoru pożegnalnego dla 

X. Biskupa Rhodes o, urządzanego ju- 

tro (w niedzielę) w „Auditorium*: bi- 

lety nabyte na „ślui>7 PinieSkie" 
— 

tsdą ważne na śroię. Przedstawienie 

to jsst Da dochód Akademii Najśw 

Rodziny. 

o o o 
Tow. śpiewu CaopLaa, Chór nr. 1, 

Z. S. P., którego prezesem jeet p. R. 

J. Goszczyński, uradza lOgo paidzier 

nika o 8meJ wieczór doroczny kon- 

cert w sali Zjednoczenia P. R. K. 

Prócz Chórów miejscowych wezmą w 

ci m udział pani Róea Kwasigroch, śpie 

wscska sopranowa i panna A. L. Że- 

browska, skrzypaczka. 

Koncert zapowiada się pięknie, a 

że w dodatku polowa dochodu prze- 

znaczona jest na ofiary wojny w Oj- 

czyźnie, powinien ściągnąć Jak naj- 

liczniejszy publiczność. 
Po koncercie odbędzie się zabawa 

towarzyska. 

OOO 

Na „Towu of Lakę", przy 45tej ul. 

i Gross are., trzech łobuzów napadło 

wczoraj na wracającego od pracy Jana 

Kruszkę, lat 30, 4808 c. Hermitage av., 

bolaénie go poturbowali i rozcięli mu 

prawe ucho. Powód napadu nieznany. 

Lobusi uciekli. Obitemu udzielił pomo- 

cy lekarskiej dr. S. A. Brenza. 

OOO 

Duży kocioł gazollnowy eksplodo- 

wał wczoraj we fabryce spółki Chica- 

go Boiler Co. pnr. 1662 Fullerton ave.f 

której prezesem jest ez-alderman C. 

Krumholz. Bolesne rany oparzelinowe 
odniosło trzech roobtników: Jan Smo- 

rowski, 1628 Julian ul. ; Wincenty 

Ingh, 1941 Mobile ave. i Jan Kobier- 

nlcki. Szkodę obliczają na $10,000. 

q o 

Naczelny Sędzia Municypalny H. 

Olson zadecydował wczoraj, by w sa- 

dzie w South Chicago urzędował sę- 

dzia stale do południa i po południu. 

O O O 
Szkoła wieczorna języka «ngielskle- 

go na Trójcowie już rozpoczęta. Zapi- 

sać się mogą do mej panie i panowie 
w poniedziałki, środy l piętki wieczo- 

rem o godz. 7:30. Wiek nie etanowi 

różnicy. 
O O O 

Wydział Oświaty Związku Polek o· 

inajmia. ze obcnód. który mial się od- 

być jutro, odłożony jest do niedzieli. 

*iąo października. 
OOO 

Oddział XVIII Związku Mlodziezy 

Polskiej wystawi dramat 4-roaktowy 

pt. ..Izabella d'Ayamonte" w niedzielę 
wieczorem. 3go października w sali 

Słowackiego na „Town of Lake". 

ł* 

fi. 

< i 

ELZqAMCKIE KAMIENICE, WLADYL/WGaTE. 5TAWTA 

. J. W01TALEW1CZ, kontpaktor. avomc&le 

PLANY WYKONUJŁ ABCH1TEKTPOLJKI A. ATOCttA 
MJMttJKEE A/E. I A5HLAND AVE. OSOBOM IMTEEE3· 
Cimwt\ UDZIELI INF02MACYI AQEMT POLSKI 

•5T/SILAW OZOOW1CZ, . 52<saavenue 
IE05C0E AVE .. WŁADYSŁAWOWIE. JECH^C'MItWAUKEE 
,&. DO OCEEO AVE.,TRANSFEROWAĆ /iACICEDO 
AVE DO EO5C0E AVE .4 BLOHf PIESZO^NAZACHO D 

. J. . Wroński, właściciel kręgiel- 

ni przy Milwaukee ave. i Ashland av., 

wytoczył proces o $10,000 odszkodowa 

nia przeciwko korporacyi restauracyj- 

nej „John R. Thompson Co." Pan 

Wroński poniósł znaczną, szkodę z po- 

wodu wody przeciekającej z restau- 

racji do kręgielni. 
O O O 

Tow. BudowniczcnPożyczkowe i Ka 

sa Oszczędności im. sw. Heleny, na 

Helenowie, otwiera w poniedziałek, d. 

27go września, nową, 7mą seryę. £>o 

seryi zapisać się można w każdy ponie 
działek o godzinie 7; 30 wieczorem w 

hali parafialnej przy Augusta ul., bli- 

sko N. Western ave. i u sekretarza 

Jana F. Ruszkiewicza, 2216 W. Chi· 

iago ave. 

Tow. Bud.-Pożyczkowe św. Heleny 

istnieje rok i pół. Jest inkorporowane 
i pod nadzorem stanu Ilinoie. Adminl- 

stracya tegoe Tow. jest następująca: 

Fr. Knich, prezesj Jan Kempczynski, 

wiceprezes; Jan F. Ruszkiewicz, se- 

kretarz; Michał Wojczyński, kasyer; 

Józef Kowalski, asystent sekretarza; 

M. J. St. George, adwokat. Dyrekto- 

rzy: Jan Januszewski, Józef Garyan- 

teslewicz i Szymon Wróblewski. 

0 0 0 
„Niemiec i Półka" — czyli „Syn 

Burmistrza" — tragedyę w czterech 

aktach, odegra Tow. „Boże Zbaw Pol- 

skę" w niedzielę wieczorem, 3go paź- 

dziernika, w sali Pułaskiego, ł£31 — 

33 Throop ul., w parafii św. Jana B. 

O O O 
Litwin 4-Metni, Franciszek Szima- 

szlus, ważący około 200 funtów, spadł 

z drabiny z wysokoeci 35-ciu stóp gdy 

zajęty był malowaniem domu pnr. 

4G25 S. Paulina ul. na „Town of Lake". 

Przewieziono rannego czemprędzej do 

najbliższego szpitala „German Evan- 

geiicał Deaconees" przy W. 54. place i 

S. Morgan ul., gdzie dr. Sylwester 

Brenza skonstatował pęknięcie czasz- 

ki, naruszenie mózgu i złamanie obu 

ramion. Po dokonaniu operacyl na 

czaszce, dr. Brenza wyraża słabą na- 

dzieję, że Litwin zdoła kryzys prze- 

być szczęśliwie. 

Tow. śpiewu I Dramatu „Wisła" u- 

rządzą przedstawienie teatralne w sali 

Słowackiego na „Town of Lake" w 

niedzielę wieczorem, 31go październi- 

ka. Odegrana będzie komedya w 3-ch 

aktach pt. „Na obcy bilet". 

NOTATKI 
OSOBISTE I TOWARZYSKIE. | 

* 

Ze Springiieldu powrócił wczoraj 

Leon J. YViniecki, prezes Stanowej 

Komisyi Arbitracyjnej, po dwudniowej 

konfereacyl z komisarzami i guberna- 

torem. 

8 8 8 

Z kościoła św. Stanisława K. odbył 

się wczoraj z wielką okazałością po- 

grzeb ś. p. Wojciecha Rzekieckiego, 

fabrykanta cygar, który z tmałżonką 
Antoniną mieszkał przez 3 lata pur. 

3040 N. Central Park ave. Zwłoki ex· 

portowa! z domu X. Stefan Kowalczyk 

i organista Józef Golubski. Wigilie 

odśpiewali X. Walenty świentek, X. 

. Kowalczyk, X.Arieteo Simoni, or- 

ganiści A. J. Kwasigroch i J. Golub- 

ski. Solenne nabożeństwo żałobne od- 

prawił X. W. Swientek, w asystencyi 

X 3. Kowalczyka jako dyakona i X. 

A. Simoni'ego jako subdyakona. 

Po nabożeństwie orszak żałobny wy- 

ruszy! od kościoła ulicą Noble do 

Blackhawk, do Dickson, do Wabansia 

i do Paulina. Na czele kroczyli przed- 

siębiorca pogrzebowy P. p. Wiśnie- 

wski oraz marszałkowie A. A. A. Ko- 

walski i W. F. Linowiecki, po nich 

pluton policyi, kapela pod batutą Sta- 

nisława Oetzia, honorowi marszalko- 

wie, a potem delcgacye z Tow. éw. 

Kazimierza Kr., Tow. Muzyczno-Lite- 

rackiego im. Leona Xlii, Unii Fabry- 

kantów Cygar i „National Union , 

James G. Blaine Councll No. 1077". 

Kwiaty nadesłali: — W. Linowiecki, 

Jan Nowak, familia Dachterów, pra- 

cownicy z fabryki Rzekieckiego, or- 

ganizacje „National Union·' i 

„Knights of Pythias", klub „E-Z-Ola", 

sprzedawaczki ze składu „Boston 

Store" firma Taussig and Co., fami- 

lie Majewskich, Wejnów, Kokotków, 

Klajdów i Bartnickich. 

Trumnę nieśli; — Max. Prusiński, 

Jan Nowak, Franciszek Kroll, Jan 

żurkowski, Hugon Owczarzak i Stani- 

sław Brodziński. 

Nieboszczyk pozostawia wdowę, 

matkę, siostrę i brata, Przez szesó o- 

fltatnich miesięcy interesem Jego za- 

rządzała żona. 
8 O 

Panni. Klara C. Tomasik, 1725 Mc 

Reynolds ul., wstępuje 19go paździer- 
nika w związek małżeński z panem 

Mieczysławem Sadowskim, 2119 Le 

Moyng ul., który należy do parafii św. 

Trójcy, lub ma się odbyć w kościele 

górnym ów. Stanisława K. 

8 8 8 
Oeada Zjeanoczenitj P. R. . z Mło- 

dzlankowa urządza jutro pierwszy bal 

w sali Zjednoczenia przy Milwaukee 

ave. 1 Augusta ul. Początek o gudz. 
4:00 popołudniu. 

O .. O Q 
Tow. Młodzieńców św. Kazimierza 

Królewicza, na Stanisławowie, urzą- 

dza losowanie w połączeniu z biesia- 

dą („Smoker") dzisiaj wieczorem w 

sali Klubu Kościuszki. 

o 
1 o 

Młody Franciszek Arendt, 1434 Holt 

ul., wyjechał na dalsze studya do 

Kollegium Najśw. Maryi Panny w 

St. Mary'e, Ky. 
OOO 

Miłą niespodziankę zrobił swym 

rodzicom na Wojciechowie miody 
Jan Maetelarz. Otóż po przeszło trzy^ 
letnim pobyciu we Florydzie przybył 
w odwiedziny do Chicago wraz ze swą 

godną małionką Florencyą (z domu 

Sausen). Młody Jan Maetelarz osiedlił 

eię przed trzema laty na farmie w 

pobliu Campville, Florlda, gdzie przy 

gospodarnej pracy dorobił się ładnej 

farmy j majątku. Jest on synem Lu- 

kasza i Rozalii Maetelarz, mieszkają- 

cych pnr. 1608 W. 17tej ul. Przez na- 

stępne trzy tygodnie gościć się będą 

młodzi ludzie w domu rodziców, po- 

czem udadzą się w odwiedziny do 

Peru, 111., gdzie zamieszkuje matka 

pani Florencyi Mastelarz. Z wyglądu 

Jana Mastelarza można powiedzieć, że 

powie\rze we Florydzie mu służy, 

gdyż cerę ma zdrową, i opaloną, od 

słońca a w tuszy zmienił się do nle- 

1 poznania. 

o o 

Tow. „Łączność" pod opiekę św. Bd 

munda, nr. 887 Z. P. R. K.. którego 

prezesem jest sędzia . K. Jarecki, o· 

brało Jana Smorowskiego delegatem 

na Sejm pitiaburskl na miejsce Fr. 
» ' 

Arendta. 

0 0 0 

Jerzy Gawrych, lat 28, 2342 Walton 

ul., zatrudniony jako kolektor przez 

kompanię asekuracyjną „Prudential", 

operowany był wczoraj w szpitalu św. 

Elżbiety na zapalenie ślepej klaski. 

ono 
Tow. polek M. B. Kalwaryjaklej u- 

rządzą bal jutro wieczorem w sali Pu- 

łaskiego. 4831-3 S. Tbroop ul., na 

..Town ot Lak·". — Orkiestra J. Koź- 

mińskiego. 

Polacy w Ameryce, i 
Z BUFFALO. 

Przed sędzią Hager stawał mejakl 
Jakób Lyelak z pnr. 416 Bristol ul. 

pod zarzutem napadu. Okazało się, że 

Łysiak czasami jest raczej zv.ierzę- 

clcm aniżeli człowiekiem. Niedawno 

bowiem temu uderzył swą małżonkę 

— krzesłem w głowę i przeciął jej 

czoło. Sędzia najpierw skazał pod· 

sądnego na rok więzienia, mając jed- 

nak wzgląd na troje małych dzieci, na 

któro nie byłoby komu pracować wy· 

konaiie wyroku zawiesił. 

Józef Skibiński | Józef Stefański 

przekazani zostali przez sędziego 

Maul łuwie sędziów przysięgłych. W 

dniu 29go sierpnia w salunle Stefan· 

skiq^o toczyła się bójka, w toku której 
Skibiński miał żgnąć nożem swego 

przyjaciela w piersi. Rzekomy napast- 

nik będzie odpowiadać za napad w 

pierwnzym stopniu, salunista zaś od- 

powie za rzekome przekroczenie usta- 
wy sianowej, dotyczącej sprzedaży 
trunków. 

Z MILWAUKEE. 

AnaMazya Kacprzak owa posie- 
działa w środę sędziemu Williamsowi 
w sądzie okręgowym, że jej mąż 
ciągnął ją za włosy i raz rzucił ją 
o podłogę i ukląkł na ni9j. Zażąda- 
ła ona, aby sędzia rozkuł kajdany 
małżeńskie i przyznał jej alimenta. 

Sędzia przychylił się do jej pro- 

śby i przyznał jej połowę własności, 

którą Kasprzakowie posiadają, o- 

raz rozkazał Kasprzakov i, aby za- 

płacił zaległe alimenta w sumie 

$170.00. Oddał jej również w opie- 

kę dwoje dzieci. 

Kae^rzykowa jest matką 17-ga 
dzieci. Ślub Kasprzyków odbył się 

33. lat temu w Polsce. 

Z BEAVER DAIu, WIS. 

Podczas gdy jego brat spal w 

tym samym pokoju, popełnił Fran- 

ciszek Kowalik, lat 30, samobójstwo 

przerzynając sobie gardło nożem. 

Zwłoki zauważono dopiero rano; 

głowa samobójcy zwierzała się z 

okna. Franciszek Kowalik był wła- 

ścicielem wyszynku i nie żonaty. — 

Mieszkał on u swej matki. 

Z KINGSTON, PA. 

Michał Janusz, pracujący w kopalni 

Woodward, został zabity skutkiem o- 

berwauia się znacznjch bryl kamie- 

nia. Zmarły pozostawił żonę 1 troje 

dzieci. 

Lekarstwa 
75e Cod Ltv*r Oil 41c 
3Uc W hit.» Piue 
». 2vc 
50c t uticura 
• >!nrmm m C 
25» S»T«rj pigułki na | A 

1UL 

H22· 112S Muwaukze Ave. 
«k*u» 3251· 11259 NJ&wum sir. 

Materye na suknie 
4 calowy Storm eeri, skroplo- 

ny i zst^piony. speoyal- /-» 
oie ' 
64 calowe Sicillan materye 

— 

wszystkie odcienia. 1.85 OQ-, 
wartości, po 
Jard szeroka iHanow» Do· 
cbess iraterya. czarna Qfi^ 
tylno. 1.50 wartość. po„../C 

Tygodniowa Sprzedaż Trzewików 
To są wyjątkowe wartości. Opłaci wam się odwie- 
dzić nasz oddział trzewików. Te trzewiki są drugo- 
rzędne i odrzucone we fabryce, jednakże wady są tak 
małe, że nie warto o nich mówić. 

Damskie 
trzewiki 

Patent 
olt $1 

Matowe z 

cielęcej 
skóry $1 

' 

Cegl. z cielę- 
cej skóry ...$1 

Damskie uiekie 
trzewiki 

Atlasowe Tango 
pantofelki. p«ra ·1 

Oxfordjr, par· 81 
Pum ( para 91 
Coloniale, para ai 
1 i a rzemyk· we, p. SI 
Jullet domowe - 

pantofelki, para. 91 

Dziewczęce 
trzewiki 

Vici koałowe ... 

Matowe z lelę- 
cej ekórr 

Z sukiennymi 
wierzchami ... 

Z skórzanymi 
wlertchaml ... 

Zapinane i Blu- 
cner f&eooj... 

Taniości 
Najlepszego gitanku Sten- 
«lard na fartuchy, -, 
8t· wartości, jard 

Oatlof fUntl»' iwykU 4 r 
9o wartość, jard 
t-ruDr nłebielon.T nioiiDn.Tl^· 
piękne nici. zwykle ł>c. po iJit» 
VfitkH od'tez «podoi·, gruba, 
Jersey prążki. jesienne ia- ? O^, 
sony. sjatunek. po.... OOC 
Mę»ł>l· grube welnlan· potni· 
kowe surduty, w winnvm| Q 
i «.zarym kolorz \. 3.75. pol. " 
Chłopięce p«rkalowe bln*kl. 

dobrejfo gatunku. wszystkie 
wielkości. 29c wartości. 

... 19c 
czarno latmuwe ko- 

szule. wszystkie wielkości. rek- 

lamie sprzedawane po 

na głównerr 
Damskie curne b· wełni- 

cow*> pończochy, po Ut 

Damiklf rnnovan· pupcio 
chy. praż ko watę wierzchy, regu- 

larny I5c gatunek. fil/-· 
po OsL 
Chłopięce i dziewczęce grubej 
prążkowane pończochy. rejru-1 
lama 20c wartość. O1/- 
.,. V-»L 

Chłopięce Albo dflewcifce 
grube i pięknie prążkowane poń- 
czochy. runowane i bawełni- 
cowe. regularna 18e war- ff ~ 
totić. po... .... 11C 
Shatlow koronki śmietankowe 
i białe, najnowsze wzory. 
zwykle lOc. jard «JC 
U rab· tureckie ścierki, równe ] 
i ozdobne wzory 1 borty. A 1-, 
po 

i piętrze. 
Damska graba ranowana o- 

dzież spodnia, koszule ! majtki, 
regularna cena 39c. 19c 
DiiMlfca prruba ranowana 
odzież spodnia, śmietankowa ł 
biała, wielkości .'2 do 28. | 
25c wartości, po i OC 
Coata * Clarka O. nici 

na 9*pulkach. czarne 1 bia- -łl r 
łe. szpulka O2L 

3 szpulki kostumerowi. 
Bawflna do cerowania, c«ar- 
na i biała, szpulka. f - 
tylko Iv 

mory kańskie szpilki. J ~ 
paczka It 
Damskie najlepsza rękawicz- 
ki. gwarantowane. 39c 

Taniości na trzeciem piętrze 
Gotowa mieszana far- 

elon 79C 
ba w 28 kolorach, 
pelon 
Har-Ker czyściciel do 
mebli, butelka 
za. 9%c 
Saiety First C 3/ 
biały ołów &/C 
Nr. 110 Domestlo wy*y macz- 
ka. gwarantowana na 3 lata. re- 

STU lar a 3.65 wartość. .2.15 
Deikl pod i · , pokryte 
blacha, trwałe. 86x86 oall A„ 
wielkości, po U"L 
Nr- 8 galwanizowane naczy- 
nia do popiołu, wzmocnione. — 

regularna 1.75 wartości, 1.39 

GROSERYE 
Coma»Dia*aiuuy -ymm 
mydło, 10 wałków,} / 
i lOr puszka Lek Wo darmo 
NajL mielony cu- — 
kier, 10 fuatów *7*jC 
Krajane mydło | | 
Bof«t.. 5 funtów. ..11C 
Sulder c»yety pomidorowy *o«, 
3puszki. specjalni· 25c 
Watbbum Gold Medal f 7 

m^ka. Vi fc«ez*i 
Gra u dm «4 pro*»«k do 

praaia. paczlta wit 

rompeia» vu, — 

1 pajotowa puszko, 

krochmal w ka- * a_ 

watkach, 3 fuoljr | UC 
Bo|ato kawa, świeżo palona 

Słodki· ogórki, 1 pajnt 9o 

Wufłtkl* Kttnokł, 50c 
herbaty, funt.... 
Kartofla, b ale 1 m%cxn« w *o- 
towalu. pek specyaloie { 
tylko lOC 

3 catunek. 
fuot 2Sc 

Mięso 
Sadło 9^c| 
Round steak, | o 
tutejszy 1 OC 
Sirloia steak iSUcj 
Świeże siekane t «%1 

mięso I Z*C 
Cielęcina na | 71/- 
potrawkę ... I 0/2t 
Jagnięcina na « ^1/ 
potrawkę I X/2 L 
Kib corn wolow. 10^c | 
Breakfast słonina. 21c 

Likiery 
1.25butel. Cream żyt- 
nlówki, albo Old Grand f)ad 
Kfntucky bourbon, jrg\ 
peł. kw. butelka....OVC 
Berliński dubeltowy A _ 

kimtnel. kw. butelka .. 

Kalifornijskie Konlao i z , 

brenda. 3 Star. buteUit.. .HUC 
1.10 botelka Old Settler· Keu· 
tuokv bourboo. pełca 
kwarta ..OVC 
Ex port albo Colmbacber Ex- 
pert piwo, 9tuziny w QA- 
skrsynt, ca .„."l/t 

I I 
1336 "1350 MILWAUKEE AVE. | 

Sprzedaż okazowej odzieży spodniej pończoch 
dla mężczyzn, niewiast i dzieci 

Nadzwyczalne zakupno od fabrykanta spodniej 
o- 

' dzieży i pończoch, umożliwia ta sprzedaż. 
— Jewteś- 

iuy kocowi poz.rolló wam korzv«taó z tejfo zauupna 
które zrobiliśmy pod pewny ml warunkami* 

Nie zwlekajcie! Sprzedaż rozpocznie się w poniedziałek 
Okazowa spodnia odzież — męskie 
koszule i gacie, damskie koszule 1 

majtki, chłopięce i dziewczęce ko- 

szule i majtki, union garnitury, 
wszystkie runowane, gładkie i — 

prożków. BOi wart. 
w poniedziałek, 
PO 

Okazowa spodnia odzież dla męż- 

czyzn, niewiast 1 dzieci, wartości 

do 75c, wasz wybór, specy· 
alnie tylko 
po 

39c 
2 Chłop:ęse t a«e 

wczęce cienko i 

grubo prątkowa- 
ne pończochy ba- 

wełniane, wielkoi 
ci 5 do 10, re?ular 
ne 19c wartości, 
epscyalnie 

. 9c 

we bureniene 
s<arp3t cl, czar 
ne. o3?la9te i 

białe, wszyst- 
kie vrielkoŚ3i, 
wartośoi do — 

l-ifce, 
po.... 

Męskie okazowe bawełniane 
— 

skarpetki, siwe,cegła-te, czarne 

i białe, wszyskie wiel- 

kości, specyalnie 
para po .... 

lic 

Okazowa spodnia odzież, m«ka I 
damska dobra wełniana odzież, — 

damskie dobre runowai.e union — 

garnitury, wartoćcl do 1.25, epecy- 
alnle na tę wielką sprzedaż w po- 
niedziałek, wasz 

69c wybór, tylko 
po .. 

Zapas dziecięcych prążkowych ru* 
nowanych koszul i majtek wszyst- 
kie wielkości, w ponle- « 

działek, tylko |Jj(J 
Po 

uz etiięce — | 
drobno prążko- 
wane błwefnia 
ne pończochy, 
cs3rne i biate, 
wszystkie wiel- 
kości 12^c war 
tości, pa- 
ra po. 6c 

Duńskie · 

we pończochy, do- 
bry gatunek, ba- 

wełniane, czarne i 

cs^laata, wszyst- 
kie wielkości, — 

\2%c wartość, spe 
cvalaie tylko 
po 

Damskie ubławatnione lisie — 

pończochy, ozarne, białe i inne 

kolory, 25c wartość, 
specyalnie para 
po. 

15c 

35c materya na wsypy jd 15c 
33 cale szeroka w czerwone l nie- 

bieskie pasy, gwarantowane, że 

nie przepuszcza pierza. 

15c Shaker flanela jard 10c 
Jard szeroka, grubo wykończona, 

bielony gat. 

20c tureckie ręczniki 12%c 
Wielkie niebielone ręczniki kąpie- 

lowe, nieco zbrudzone. 

12%c jard szer. muślin jd 7^c 
Extra miękko wykończony A. A. 

gatunek, równe wartości jak 
,,frult of the loom." 

lOc lniana mat. na ręczniki 6c 
18 calowa gruba niebielona u ate- 

rya na ręczniki kuchenne. 

12}£c outinf flanela jard 6\c 
jasne i ciem. kolory, w pr*iki 1 

< kratki. 

20c francuska flanela jard 12 V 
Novelty prazki na jasnem tle, na 

bluzki i suknie. 

25c plaids na suknie jard 12*|C 
Jard szeroki·. osdobne tartan de- 

senie. czerwone, niebieskie 1 bru- 

natne kombinacje. 

60c broadcloth 54 cale ner. 38c 
gruba materya na ubrania gład- 
kie kolory, wybór ciemnych i śre- 

nich kolorów. 

2.00 aksamit na obrania jd 1.25 
27 cali szeroki, trwały kolor czar- 
ny. twilled odwrotna strona, mięk 

kie wykończenie. 

3.00 chłopięce ubrania po 1.77 
Norfolk, rosyjskie i Oliver Twist 

style, wielk. 2do 17 lat. 

35c dziecięce kapelusze 18c 
Ozdobne wełniane mieszanki, no- 

we Ra-ra style, jasne i ciemne ko- 

lory. 

2.09 okaz. potoik. surduty 98c 
dla mężczyzn i chłopców szalowy 

* 

kołnierz i kieszenie oxford bruna- 
tne i czerwone, wszystkie wielk. 

Chłopięce knickerbockers 39c 
Granatowe eerże, si*ve i brunatne 

mieszanki, wielk. 6 do 1C lat. 

SOc poduszki do łóżek, po 29c 
wielkie, pokryte dóbr* matery* 
na wsypy, wypełniane dobrem pie- 

rzem. 

SOc rag karpety. jard 27c 
dobrze tkane w jasnych t ciem- 

nych kolorach. 

8Sc bawełniane kołdry, po 49c 
wielki· ceglaste | siwe ozdobna 

borta. . 

25c je<łw. marqmsette, jd. 12 V 
26 cmii iwroki. bliłi kr»mo»» t 

•kra. 

$3 da·, i pa·, saknie w pas, 1.5$ 
s kfpy. aenta. diagonaia. pophn. 
baiket *mv« Itd , gładkie i oido- 

bne styi«. granatów· | czarne, 

wszyatki· wielkości. 

7Sc białe batystowe blotki, 29c 
upiększone haftem i koronka, 

hcilgane i z zakładkami, nowy 

kołnierz, długie rękawy. 

1.00 szkolne suknie, po 45c 
zrobione z plaid ginghamu, gala- 
tea i ratine, gładki i zrkłaakowa- 

ny spodnik, wiel. 6 do 14 lat. 

75c poranne kaftany, po 29c 
zrobione z flanelety i velour wol- 

ne lub ^ciągany pasek, wys. lub 

wykładany kołnierz. 

Drobiazgi — 
Druciane szpil- 
ki do włosow, 
asort. wielko- 

ści, 40 w pacz- 
ce, proste lub 

kręcone, pacz- 
ka tylko 

lc 

Jedwabne ni 
ci, 50 jardowe 
szpulki jedwa- 
biu, białe i 
czarne oraz po- 
żądane kolory, 
spec., szpulka, 
tylko za 

25 c 

/ Gupiki, wiel- 
c ki wybór, wszy s J' 
S tkie wielkości i <j 
; gatunki, warte 
( do 25c, specy- , 

> alnie kartka w 
? tej w i e 1 k i e j S 

\ sprzedaży za ) 

Podwiązki, 
dziecięce . pod- 
wiązki. wszyst- 
kie wielkości, 
czarne i koloro 
we, réjoui. 15c 

wartości, specy 
alni% para za 

I Specyalności w Basemencie ^raoia^^kaw^iiiiw za° 16c | | 
Briths proszkowa-· 
na Ammonia, reg. 

5c paczki specyal- 
nie 2 « 

za 7C 

Kotły do prania, 
wielkie, z grubej 
blachy, warte 75c, 

za *!°°' 29c 

29c niebiesko ema- 
liowane blachy do 

pieczeni, 7 kwart, 

niespajane, 
w pon. ... 10c 

Fels Naptha mydle do prania 
specyalnie na tę « q 
sprzedaż w poniedz. I X/· 
5 kawałków za 

* 

Kosze do bielizny, wielkie, 
cienkie pręty, podw i 

spód, 50c wartość, /Uf· 
spec y al ie tj lko _ _ 

' 

Ar go glose kroch- 

mal reg. 5c paczki, 
epecyalnie 3 pacz- 

.. 
.. 10c 

50c Keystone linki 

.do bielizny, najlep. 
25c wartości, w 

.. ... 15c 

75c — 7 Kwarto-· 

we niespajane nieb. 
i biało emaliowane 

herbatniki, 
po 39c 

- 

KROTKA HISTORYA NATURALNA 
Z RYCINAMI 

a Napisał Profesor Ignacy Machnlkowskl. 1 
SPIS RZECZY! 

ZOOLOGIA. Wstęp. Ptaki. Pia- 
ły i skrzeki. Ryby. - Owady. 

BOTANIKA. Rośliny bezliśolenne. 
Rośliny Jednoliśclenne. Rośliny dwu- 
liścienne. Rośliny jedno płatkowe. 
Rośliny wielowątkowe. Dodatek do 
Botanlłci. 

MINERALOGIA. Metaloidy. Me- 
tale lekkie. Krzemiany. Metale cięi· 
kie. Związki organiczne. 

Stresie 213. Oprawa boom. Drak wyrafny. 

CENA 3Go 

Do nabyci» w biurze 

Dziennika Chicagoakiego, 
• 1457 W. Division ulica, CHICAfiO, ILLINOIS. 


