
Roman Rudkowski, lat li, 4116 Mag 

noia ave., syn pp. Stanisława i Anny 

Rudkowskich wyszedł z domu wczoraj 
rano po sprawunki i jeszcze nie wró- 

cił. Ktoby wiedział gdzie się znajduje, 

niech doniesie zaraz stroskanym rodzi- 

com. 

O O O 

Pod egid* „Northwest Side Com- 

mercial Association", urządzony będzie 
tydzień reklamowy czyli t. zw. „BOOS- 
TER WEEK" na północno-zaciiodniej 
stronie miasta, począwszy od soboty, 

2-go października, aż do soboty, 9-go 

października, włącznie. 
Jeden procent z dochodów (brutto) 

owego tygodnia uchwalono rozdzielić 

pomiędzy następujące zakłady dobro- 

czynne różnych narodowości 1 wy- 

znań: 

1) SIEROCINIEC POLSKI ŚW. 

JADWIGI. Niles Center, UL 

2) POLSKI DOM STARCÓW p. w. 

SW. JOZEFA, 2649 N. Hamlin ave. 

Bohemian Old Peoples Home and 

Orphan Asylum, 5061 N. Crawford av. 

4) Cook County Kinderhelm, 1356 

N. Rockwell ul. 

5) Danish Oki Peoples Home, 6809 

Hurlburt uL, Norwood Park, III 

6) D&nish Orphan Home, 3320 Ever- 

green ave. 

7) German Bapdst Old Peoples 

Home, 1S51 N. Spaulding ave. 

8) German Old Peoples Home, 

Deutsches Altenheim, Forest Park, 111. 

9) Norwegian Old Peoples Home, 

6016 Nina ave., Norwood Park, DL 

10) Norwegian Lutheran Children's 

Home, Edteon Park, 111. 

11) Marks Nathan Jewish Orphan 

Home, 1550 S. Ałbany ave. 

12) Orthodox Jewish Home for the 

Aged, 1648 S. Albany ave. 

13) Uhlich Orphan Asylum, Burling 

l Center ul. 

14) CL.cago Nursery and Half Or- 

phan Asylum. 19&i Burling uL 

15) Foundlings Home, 15 S. Wood 

ulica. 

16) Home for Destitute Crippled 

ChQdren, 1653 Park ave. 

17) Ephpheta School for the Deaf 

SI00 N. Crawford ave. 

18) Swedlsii Old Peoples Home, 

Evanston, 111. 

« 8 

Polonia z północno-zachodniej stro- 

ny miasta wybiera się gremialnie na 

koncert Chopinlstów w niedzielę, dnia 

10go października, do sali Zjednocze- 

nia, ażeby przyczynić się tem samem 

do powiększenia funduszu dla bied- 

nych w Ojczyźnie. Program koncertu 

krótki lecz bogaty, ze współudziałem 
tfcwu polekkh artystek: pani R. Kwa- 

•igroch 1 panny A. L. Żebrowskiej. 

Bant Budowniczo*Pożyczkowy hn. 

X. Fr. Gordona, na Maryanowie, otwie 

ła 21-szą seryę w poniedziałek, 4-go 

października. Prezesem Jest Teofil 

Cordon, sekretarzem Józef S. Małłek, 

a skarbnikiem JOzef Smiśniewicz. Ma- 

jątek spółki maryanowskiej, rozpoczy- 

nającej szósty rok istnienia swego, wy 

nosi już około $200,000. 
8 & 

W balwierni pnr. 165 W. Washing- 

ton ul. aresztowano wczoraj o godz. 

2:00 w nocy dwu młokoeów. Na stacyi 

policrjnej podali nazwiska: — John 

Green (?), lat 15, 1541 Elston ave. i 

C bar les London, lat 12, 4410 S. Ash- 

land ave. 

Dowiedziano się później, że młoko- 

si nazywają się Antoni Górski 1 Jan 

Bogus ch. 

« » O 

Pod opieką policyi ożenił się wczo- 

raj Andrzej Guzowski z wdową Ma· 

ryanną Majewską. Syn wdowy, 20-let- 

ni Jan Majewski, chciał przeszkodzić 
małżeństwu i odgrażał się, że Gumo- 

wskiego obije, więc dlatego musiano 

otoczyć młodą (?) parę opieką poli- 
cyjną. Rozgniewany syn nie wykonał 
groźby. 

o o 

Z Chicago Heights donoszą, że osła- 

wiony „dr. Iko" zjawił się do tej mie- 

ściny z okazyi dziesięciolecia parafii 
św. Józefa i wyłudaił spore sumki na 

ogłoszenia w swej „Gazecie" pod po- 
zorem. że X- proboszcz Franciszek 

Grześ dał mu upoważnienie i że poło- 
wa sumy z ogłoszeń oddana będzie na 

rzecz parafii. Niektóre firmy zatele- 

fonowały do X. Grzesia i w ten spo- 

sób dowiedziały się o sprawkach cbi- 

cagoskiego spryciarza 
Niektóre firmy amerykańskie w Chi 

cago Heights zamierzają „dra Iko" za- 

pakować do ula. 

Z BIURA 

M£TEOROT O T^ZNEGO 

W ciągu doby wczorajszej najwyż- 

sza temperatura wynosiła 58 stopni 

najniższa 52 ctopni. Normalna tempe- 

ratura w tym dniu wynosi 61 stopni; 

nadwyżka temperatury w tym roku 

321 sfopnL 
Wschód słońca o godz. 5 min. 45 

rano. 

Zachód słońca o godz. 5 min. 36 

wieczorem. 

Dzisiejsza temoeratora. 

Gozlfli-··.7 rano....53 slopotyżej zerai 

„ 
····$ rano -. · .54 m m ^ 

„ 
...·9 raiw....54 » * » 

„ 
...10 riM .. 54 „ „ 

Wzamagająca się pochmurność — 

dziś wieczorem — prawdopodobnie 
deszcz jutro. Nie wiele zmiany w 

temperaturze. Wschodni później pół- 
nocno-wschodni zmieniający się na 

»wl4*y, I 

$10,000 odszkodowania żąda pani 
Elżbieta Malinowska, matka trojga 

drobnych dzieci, ad czterech szynka- 
rzy south-chicagoekich: Marcina Her- 

mańskiego, Wincentego Konstańskie- 

go, G. 9chott'a i Andrzeja Tomczaka, 

u których mąż stale się upija. 

$ & O 
Detektywi Egan i Swanson areszto- 

wali wczoraj Jana Kowalczyka, 2025 

Augusta uL, oskarżonego o wymienia- 

nie fałszywych czeków. „Warrant" 

wyjął Litwin Alexander Makaveckis, 

1700 Wajbansia ave. 

O S « 

Rodzina Bartłomieja śmiesznego. 

2945 S. Loomis ul., o mało co nie za- 

czadziła się przypadkowo gazem mi- 

nionej nocy. Wyratowali ich sąsiedzi. 
S « O 

Konduktor litewski Jan Norbit, 2310 

Auburn ave., dostał się wczoraj po- 

między dwa tramwaje na Weetern av. 

i Archer ave., które go zdusiły i fa- 

talnie pokaleczyły. 
a a « 

Około miesiąc temu wydarzyło się | 
nieszczęście w domu poprawy, które- ! 
go ofiarą padł więzień polski Michał ( 
Kuśnierz, 2870 Archer ave. Zasypała 

go .przypadkowo gliniana górka. Oneg 
-daj wyzionął ducha. 

O O $ 
Pięciu uzbrojonych bandytów wkro- 

czyło wczorajszego wieczora do skła- 

du mięsa Jana Wysicza, 1012 S. Canal 

ul., a zamknąwszy rzeźnika w lodow- 
ni, zabrali z kasy kilkanaście dolarów 
i bezpiecznie umknęli. 

O « O 

Na Haddon ave. i Paulina ul. auto- 

mobil weselny najechał wczoraj na 20- 

toletniego Józefa Staśkiewicza, 1122 

N. Marshfield av., który jechał bi- 

cyklem. w automobilu, którym kie- 

rował Kazimierz Renkosiak, 1342 Clea 

ver ul., znajdował gię Bernard Muza- 

lewski, 2900 N. Central Park ave., 

młodszy brat jego Edward oraz sio- 

stry Łucya i Antonina. Folicyant 

chciał zabrać wszyetklch na stacyę, 

ale na usilne prośby Bernarda Muza- 

lewskiego, który wczoraj właśnrte żenił 

się z panną Franciszką Deką, 648 N. 

Ashland ave., zezwolono im udać się 

na wesele po zapisaniu ich nazwisk i 

adresów. Rannego młodzieńca zawie- 

ziono do szpitala Sióstr Nazaretanek, 

gdzie opiekuje się nim dr. Daniel 

Orth. życiu Staśkiewicza nie grozi na- 

razie żadne poważne niebezpieczeń- 
stwo. Ma on skaleczone nogi i biodro. 

» s s 
$500 kary i rok pobytu w domu po- 

prawy odsiadywał Stefan Herbaszew- 

ski za postrzelenie panny Kazimiery 

Mosakowskiej na Milwaukee ave. i 

Ashland ave. w czerwcu, b. r. Dziew- 

czyna udała się po wyzdrowieniu do 

sędziego Burkę, który na jej prośbę 
parolował Herbaszewskiego na 1 rok, 

poczem wyszła za niego zamąż w ko-1 

ściele św. Jadwigi. 

L 
NOTATKI 

OSOBISTE I TOWARZYSKIE, fl 
Na ślubnym kobiercu wczoraj rano 

0 godz. 10:00 w kościele św. Trójcy 

stanęli: pan Konrad F. Wyciślak 1 

panna Blżibieta Sztolc. Węzłem mał- 

żeńskim młodą parę połączył X. S. 

Gruza. 

Rodzice pana 'młodego, państyro 
Franciszek i Elżbieta Wyciślak, od 

długich lat należą do parafii św. Sta- 

nisława Kostki, obecnie zam. nr. 

1012 N. Paulina uL 

Matka pani młodej, pani Józefina 

Sztolc, od 25-ciu lat należy do parafii 

6w. Trójcy; mieszka pnr. 1016 Nortb 

Marehfieki avenue. 

Pani młoda jest członkinią Oddziału 

30-go, Macierzy Polskiej p. w. śrw. 

Trójcy, Chóru Pań „Wanda" oraz 

Dziewic Różańcowych. 

W kościele podczas ślubu „Ave Ma- 

ria" odśpiewała p. Anna Małłek, a 

Chór Pań „Wanda*4 śpiewał podczas 
całej Mszy św. 

Damą honorową była panna Klara 

Behrendt, kuzynka pani młodej. Draż 

ba mi 1 druhnami byli następujący: P· 

Franciszek Wyciślak, brat pana mło- 

dego, z panną Katarzyną Sztolc, sio- 

strą pani młodej 1 p. Jan Sztolc, brat 

pani młodej, z panną Heleną Zbierską. 
Xa godach weselnych, które się od- 

były w domu pani młodej obecni byli 

następujący: X. s. Gruza, X Bolesław 
eituczko, p. A. Małłek, organista trój- 
coweki. pp. A. Zbierscy, pp. J. i F. 

Behrendt, pp. J. Nowotny, p. M. Woź- 

nlewscy, pp. A. Szpak, pp. M. Demb- 

scy i inni. 

Smaczne potrawy przygotował p. 

Jan Mika z pomocą pani A. Sztuczko. 
Automobilów na gody weselne do- 

starczył p. Michał Gaweł. 

» 8 

Adw. Antoni B. Mazurk, zięć To- 

masza Królika z Avon dale, przeprowa- 
dził swe mieszkanie i kancelaryę na 

„Town of Lake", pnr. 1€4€ W. 47. ul 

» » » 

Dr. Franciszek Froot-Dobija założy) 
na Stanisławowie Towarzystwo Stefa- 

na Czarnieckiego, pod opieką św. 

Franciszka, do którego zapisano 31 

członków, a w tej liczbie czterech 
" 

księży i trzech lekarzy. 

» 8 » 
Do Chicago przyjechał za interesem 

L. Dangel, właściciel składu towarów 

łokciowych z Reedsburg, Wis. Stanął 

w hotelu „Briggs" przy Randolph ul. 

1 5-tej avenue. < 

Tow. éw. Jana Boego, Nr. 309 
Z. 

\ R. K., urządza zabawę taneczną, 
i 

osowanie złotego zegarka w niedzie- 

31-go października, począwszy 
o 

,-odz. 7:00 wieczorem, w sali Pułaskie 

;o pnr. 4831-3 Tliroop ul., na „Town 

Lakę". 

Stanisław A. Kaczorowski z Kazi- 

mierzowa otworzył biuro realnościowe 

w śródmieściu pnr. 118 N. La Salle ul.» 

które prowadzi do spółki z Antonim 

Pinger. 
» » » 

Kapitalist żydowski, H. R. Misc 

(dawniej Miehkowsky), wydzierżawił 

teatr „Marshfield" przy N. Marshfietd 

ave. i Lincoln ave. Zarazem zaciągnął 

pożyczkę w sumie $22,000 na trzy lata 

po 6 procent, zastrzegając sobie pra- 

wo kupienia owego teatru w przeciągu 

dwu lat za $37,000. 

Józef And rej ka, robotnik, mieszka- 

jący w Chicago Heights, został przez 
sąd federalny ogłoszony bankrutem. 

Majątek jego wynosi $1,250 a długi 

$2,269. 

o e 

Szynkarz polski Tomasz Kijanowski 

zosta! wczoraj ogłoszony bankrutem 

przez sąd federalny. Długi jego wyno- 

szą $3,616, a majątek $779. 

« » O 

Michał Biernacki otworzył wyszynk 

trunków przy N. Hermitage ave. i 

Augusta ul., na Trójcowie. 

Trzecia DOROCZNA SPRZEDAŻ. 
Płócienne towary 
85c bielone okrn^ło ząbków, adama- 
szkowe obrusy, 58 calowe, w jfk- 
kwieć, desenie, po . T"VC 
7|/2 bielona twilled mater, na ręczni- 
ki, 17 cali szer., dobra ^ / _ 
pralna borta, jard 
Około 20,000 skrawek od kołder na 
łóżka, niektóre heklow. inne zaś z* 

najlep. atłasu, na podbródki dla dzie- 
ci, albo na obłożenie rączki przy | 
że-łazku tuzin 5c, 2 za 1 C 
Kolorowe kołdry na łóżka, fręzdlowa- 
te albo obrabiane, wezy. kolory, — 
wart. od $1.25 do $3, za 
$1.98, $1.59, $1.29, 89c i .. / VC 

IsOc bluslci, po 25c 
Bluzki, rob. z batys. 

płótna 1 voilée, pięk. 
haft. kwieć. desenie, 

pięk. pfct zanar. 
94 i <U. rękawy, 
niektóre cokol. 

błędnie zrob. 

lobrze się piorą, — 

nłekompl. wlel., 34 
do 44, wart.do 66c, 

25c 

Cały detaliczny zapas trzewików od Smyth Crooks (1209 N. Clark Street) za 50c na Dolarze 
Pan Smytb Crooks, 1203 V Clark strM w Chicago, wycofał się z interesu i sprzedał nam cały svrj zapas 
pierwszej klasy obuwia dla męzczyzn, dam i dzieci za 60c na Dolarze. Pau Crooks miał na składzie tvlko najlepsze tizewiki, 
a mianowicie jest to obuwie od najlepiej znanrch fabrykantów [z których niektóre fu na obrazku]; takie najlepsze style obejmu 
je len zapas. Wartości eą rzeczywiście niezwykłe, i mądry kupujący bdzie wiedział jak z tej ofert* korzystać. Włączone są: 

Wygodne i strojne buciki dla 
dam z fabryki Wichert and Gar 
diner, Brooklyn, N. Y. i J. J. 

Gloversand Sons, Lynn, Mass.; 
zapin. i sznur., -wierzchy z ma- 
ter. i skórz., wszyst. gat. ekóry 
wye. i nis. korki, wieL 3 do 8, 
Crooks cena $2.50 do 

Julie*- i jedno i 
dwu rzemyk, do- 
mowe ślipry dla 

dam, z vlci kid 

skóry, wiel. 3 do 
8, Crooks żądał 
za nie $1.50 do 

; $2.50. u 
1 nas za .. O # C 

Pumps i oxfords 
dla dam glad. al- 
bo pięk. kombin., 
wiel. 3 do 8, — 
Crooks żądał za 

nie po $2 do $4, 
u nae specyalnle 
wybór 
za ... 

tsnciRi nia panien zioci 

wł^cz. tak. fabr. jak Mrs. 
A. R. King. J. Edwards i 
Co., i Ziegler Bros., zapŁn. 
i sznur, buciki, wszy. gat. 
skóry, wielk. 8% do 2; — 
Crooks żądał za nie $1.75 
do $3.50, 
wybór po 

uumneiai eau i j*m< 

:olt trzew. dla pan. 
I dzieci, wierz, ze 

skóry albo z mat. — 

wielk. 8% do 2, — 

Crooks cena $1.60 
1o $2.50, u nas wy- 
bór 
za 

Kolorowe i zwykłe wierzch, trzewiki 
lia dzieci, ręcz. wywracane z korka-* 

mi albo bez, wielk. 3 do 8; Crooks 

żądał za nie $1, 37c u nas za 

Trzewiki dla inzczyzn, wiącz. 

zap. z fabryki Thompson Broe. 

Strong i Garfield, Rice 1 Hutch- 
ins itd., Goodyear welt trzew 

wszy. gat. skóry kol. ł czar. i 

| z cushion podesz. 6 do f / g 
11. reg. cen.$2 do $6. 1 ·) 

RADE MARK 

Za pin. i sznur trzewiki 

dla chłopców, Goodyear 
welt z patent chrome colt 1 dob. gun- 
metal calf skóry, wiel. 9 do 5%, — 

C'rooks cena $1.95 do I 'I C 
$3.50, u nas wybór za 1 
Specyalnie: Filc. julietkl 1 śll- 

pry dla dam, panien i dzieci, 
róż. kol, wszy. wielk. ale nie 

z każdej mody, Crooks żądał za 
nie do S2, u nas 
Wybór za ,57c 

Październikowa sprzedażjedw. materyi 
36 cal. jedwabne pop'ios, lśniące gatunki, miękkie i 

użyteczne po obydwu stronach, czarne i we wszystkich 
nowych jesienne kolor., jasne i ciemne odcienie, doek. 
59c wartości, soecyalnie w 

piątek, jard tylko «50C 
35 cal. czarne Salin Messaline calk. jedwabne mater.v a 

pięk. lśniący gatunek, spec. stosowna na suknie, re- 

gular. sprzedaw. po 79c, spec. w naszej Afin 
sprzedaży w piątek jard tylko 4VC 
36 cal. nowe „Two Tonę" jedwabne Huitiiur, w błęk. 
brunat., zielonym, szarym, Wlsteria, koloru wina etc. 

Stoso. materya na bluaki t kostyumy, 60c 

gat., w tej sprzedaży jard tylko ^VC 
Resztki jedwabiu: Dwie spec. partye bardzo pożad. jed 
wabnych mater, gładkie i pięk. białe, czarne i kolor, 

na suknie, bluzki, na podszewkę etc., za połowę rze- 
czywistej ceny, specyalnie « j 
jard po 22c i I uC 
Resztki aksamit. Tysiące różnych skrawek i długości 
stosow. na obsady do sukien i do robótek, czarne i ko- 

lorowe ,spec. w piątek, sztuka 49c, j j\ 
39c, 29c, 19c i I "C 

Materye 
na suknie 

I Fabrycz. reszt, niekomplet. i ostatki 
mater, na kostyumy i ubrania, w 

kratki, paski i novelty brokaty, wiel. 
wybór róż. kolor., kawały długie lo 
6 jard., 19c do 25c 

wartości, jard 
10 skrzyń reszt, fabrycz. mater. Mo- 
hair, Brilliantlne, kaszmir., Plaids, 
hecks i Suitings, w niemal wszystk. 
popular, odcieniach w dług. « 

6 jard. reg. 40c war. jd I "C 
Reszt, fabrycz. Storm serżów, Diago- 
nale, crepe sukna, Satln cloth itd. w 
wielk. wyb. kolor., w dług. do 5 jd. 
40c do 50c wartości, 
jard po 

Jesienne Kapelusze 
Ugarnir. kapelusze, pik. no- 

womod. jesień, style, wazy. po- 
pular. kolory i czarne, ugarn. 

strusiemi piórami wstążka-- 
kami, nadzwyczaj 
dobry wybór, po 
Nie znajdzie sic kapelusz, któ· WiM 
ry miałby taki popyt jak ten ^u/ 
popularny Puritan, i my mamy y 

' 

ich sto tuzinów pod ręką; u-- (i 
parnirowane Grck, Grain wsfcąż · 
kaiui i sprzączki» iak ^7 j? 
rycina, ,$1.50 wart. .. / i)C 
Jedwabno aksamit, kapelusze, trzy 
bardzo ponętne fasony, czarne i w 

innych popular, kolor., byłyby tamie 
po $1.25, wybór 
u naa po 

iva|>eluxze gamirujemy darmo. 

Rękawiczki 
Krót. rękawiczki na 
ulicę dla dam, style 
z jedną klamra, bru 
natne i cegl. zo- 
epec. po .. .-vfOk* 

Spod. Odzież 
Grube prążk. baweł. 
runów. spod. koszu- 
le dla mężczyzn, ec- 

ru, runat. i czarne, 

wszy. wlel. 

Męskie natura 1. ko- 

loru gałd. wełn. ko- 
szule i gacie, 

q 

Praż. baweł. Union 

garnit, dla dam. — 

wys. szyja, długie i 
krót. rękawy, dług. 

do kostek, werystkl 
wielk. 

po .. 

Hafty 
18 cal. flouncing i 

haftki na przykryć, 
na gorsety, dob. gat. 
pięk. des., wart. do 

poc'Jd'..,.9^c 
! 

35c 

Wartości Na Sukniach Jakich Gdzieindziej Znaleść Nie Można' 
Te cztery specyalne wartości jakie tu przytaczamy, zostały na chybił 

- trafi! 

z wielkiego zapasu również dobrych wartości wybrane. Porównanie wyka- 
że, że nasze ceny są znacznie mniejsze niż w innych składach. 

Boucles dla dani i 

panien, z Diagonale 

etyle, z szer. roli koł 

nierzem, żolnier. e— 

fekt, wiel. 14 do 44, 

dobre $10 wartości 

6.97 

Surduty dla panien 

i dziewcząt z Bouc- 

les mater., szew.. — 

1 miesz. duży czar. 

ake. roli kołn., pa- 

sek i flared efekt; 

patch kiesz., czarne 

granat, i brunatne; 

, wszy. wielk. reg. 

$7.50 wart. spec. w 

?* .5.00 

Skirts rob. Z czar. i 

białej błękit, i bia- 

ło-brunat. i biało ' 

pask. hairline mat., 

kraw. roboty pasek, 

ugar. guzikami, mia 

ra w pasie 23 do 28 

i dług. 35 do 42, ko- 

sztują zwykle $1,— 

rapi,:ek... 69c 
Trane suknie dla 

dziewcząt, z czarnej 

i białej Shepherd 
Check mater., cham 

brays i perk., efekt 

w pasie długi albo 

krót. peł. zakład, 

spódnica wie!.:. 6 do 

14 lat, 
50c wart. .. .ZVC 

Kołdry 
Weilu* wykon. pięk. 
Plaid kołdry, 66x80 
cali, kanty obrzuć., 
doek. $4 wartości, 

Lara 2.79 
Po jodyn, frube ba- 
wełn. kołdry na łóż- 

ka, 64x76 cali, sza- 
re i białe kanty ob- 
rzucane, dobre 75c 

T: 39c 
Pral. Materye 
Resztki fabr. dobr. 

perkal. na koetyumy 
i repry, 36 cali szer. 

Jpaord ,6/4c 
:< cal. bielony mu- 
ślin na przy kr. na 

łóżka 1 poezw. 7%c 

™*· 43c 
Bilkoline, nowe ko- 

lory na oortyery do 
komfort., 36 rall 
szer. gat., 12%c ga- 
tunek, Q / 
Jard O/Z C 
30 cali szer. cham- 

bra v gingam, dobry 
wybór kolor. 1 róż- 

nych deseni, 10c 

rr--.. ó^c 

Kupcie Teraz Sweater Surdut 
Grube prłłżkowate surdu- 

ty potnikowe dla mężcz., 
z szalowym albo Byron 
kołnierzem, dobre $1.50 

wartości, spec. 

Wełniane wiązane Shakcr 

surduty pomnikowe dla 

mężczyzn, z szalowym koł 

nierzem, tylko w szarym 
kolorze; zwykle kosztują 
$3.00 w piątek 

Grube prążkotrate surdu- 
ty potnikowe dla chłop- 
ców; Byron albo szalowy 

kołnierz; kolory cardinal 
maroon i granat. Wielk. 
od 6 do 12 lat; zwykle 
kosztują 89c, 

po 

po 

Ciężkie prąikowate sur- 
duty potnikowe dla chłop 
ców—style z Byron koł- 
nierzem; kol. cardinal 1 

oxford; epec. 

Wstążki 
3 cal. całkiem 

jedw. Taffe t a 

wstążki; białe, 
róż., błęk., czer. 

i ziel.; dla dzieci 
na ezarfy i kok. 
do włosów, itd. ; 
reg. lOc wart., 

epec. w jr 
- / 

Piftt. jd. 072C 

Likiery 
Kuemel, Berłlner 
Getreid,e albo 3 
Star Calif. Bran- 

dy, wyb. / 
but. za . OVC 
Stołowe Claret 
wino. Lachmams 
3 pajnŁ butelki 
za 39c, | 
but za . 1 dC 

Kapelusze 
39c filcowe ka- 

pelusze dla chło- 
pców i dzieci w 

wielk. wyb. róż- 
nych popul. fas. 

i kol., jak czar., 
błęk., brun., sza- 
re i inne; spec. 

y.*':.. I5c 
Likiery 

Wódka —- butel. 

w bondzie, pełn. 
kwart. «a 

butelka ../"C 
Wino — Califor. 

Port albo Sherry 

$1.89, | | 
galon .,.1.1 / 
Gin, A. O. A.No- 

let, impor., jed- 
na trzecia galon. 

r1·.. i.05 

Męskie i Chłopięce Ubrania 
Ubrania dla miczyzn i mło- 

dzieńców — rob. z czarnego 

Thibet sukna, z gładkich, 

paskowatych i mieszanych 

kaszmirów, — szare, brun, i 

granat. Wszystkie wielkości 

od 32 do 36, dla regular. i 

korpul. mężczyzn. Zwykle 

sprzed, po $7.; 
spec. w piątek po . 

Norfolk ubrania dla chłop- 
ców z d\voma parami knick- 
erbocker spodni z przyszy- 

tym paskiem, patch kiesze- 

niami; gładkie albo plaited 
fronty. Rob. z dob. szarych 

• i brun, paskowatych i mie- 

szanych kaszmirów. Wielk. 
od 7 do 16 lat. Sprzed, reg. 
wszędzie po $3.; O '"ł'I 
spec. jutro, po 

Flanela 
Różowa, błękitna 1 biała Baby flane- 

la w zapasie Jest wielki wyb aj/ 
róż. kolorów, jutro jard .. V/2C 

Resztki pasków*, outing flaneli, różo· 

wa, błękitna, szara 1 pask. w dług. 
do 15 jardów, jutro, & 
jard PO , « ·-. ·«· · · « « « » mm · r· C 

Flaneleta na suknie i kimony, w 

wielk. wyborze jasnych i ciemnych 

kolorów, najnowsze desenie, o 

jutro jard .. 
.. ...... OC 

• 

i 

Gruba miękka flanela na odzienia ką- 

pielowe, hidyańskie i inne plęk. des. j 
jasne i oiemne kolory, reg. ^\ 
35c gatunek jard ....... 

I 

Extra gruba pasków, outing flanela, 

w wielk. wyborze jasnych i ciemnych 
' 

kolorów, mgoilar. 11 ̂ c ni/ 

wartości, jard O/SC 

75c firanki, 39c 
500Panel ko 
run k owych fira- 
nek, 2% jarda 
iługie, tylku je- 
dna potrzebna 
a okn<>; dobry 
*ybór pięknych 
deseni, ecru ko- 
loru tylko, do- 
skonałe 75cwar- 
o ści, <«/\ 

-/tuka. ą5VC 
iOOO pojęci, 
firanek i partye 
pu 2, 8 i 4 pary 
"firauek; desku- 

n«łe szkockie i ctble net koronkowe 

firanki, stosowne do każdego — 

pokują, w. 2.60 part, eztuka O / C 
Resztki gładkiej scrim materyt na firan- 
ki 36 cali szerona. w długościach doA^r 
10 jardów, lSo wartość, jard yaC 
3 calowa Hllkolinn stosowne na drape- 
rye powłoki do komlorterów, j»ene 
i ciemne kolor.v, 12Hc gatuneit, po... / ̂ aL 

Oddział 
Pończoch 

10c bawełn. pończochy dla chłopców, 
i dziewcząt, bezazewk. trw. ł elastycz. 
duże gatuuki, wielk. wyb. f A J 
jutro wybór po 1 "C i 

25c kaszmir, pończochy dla niemo- 

wląt, jedwabne pięty i palce, mięk. 
i ciepłe, czarno albo białe, f g» 
wszyst. wielk, spec. ..... ... | dC 
15c czarne * bezszewk. baweł. 

skarpetki dla mężcz. :n, dubelt. pięty 
i palce, bardzo trwałe, o 

wybór po OC 

19c czarne albo białe bawełn. i jedw. 
ubławat. lisie pończochy dla dam, 
dubelt. stopy, wybór | 

/> 

w piątek po .. 
1 "C 

Materya na płaszcze 
5750 jard. reszt. róż. rodzaju mate» 
ryl na surduty, włącz. Seal plusz, 

— 

płęk. wzorz. Pluaze l Caraculs, Broad 
tails, Baby Lamb, Fur Tip CloakLngs, 
jak i wełn. reszt. cloakings, w miesz. 

pięk. kratkow. 1 plaids, we wszyst. 
nowe jesień. kol., i desenie, długości 
na płaszczyk dla dam i dziewcząt i 

dzieci, ze sztuki kosztowałyby jard 
$4 spec. w naszej wielk. sprzedaży w 
piątek jard 

po znacznie zniżonych cenach 
52 cal. szer. Chinchilla Cloakings — 

gruby gat., pięk. kdzierowatv gat, 
bardzo popular, mater, na % długie 

Sportowe surduty. Dob. $2.50 wart. 

spec. w naszej sprzed, w piątek jard 
za śmiesznie niska j / 
cenę tylko I «OV 

Zamówień Matowych I telefonicznych 
na t«m ogłoszeniu nie wypełniamy. 

OSTON 
HsTORfi 
STATE MADISON ANO OEARBORN SlJ 

Prawdziwy Fruit 
of łhe Loom 

Muślin 
Bielony, 36 cali szeroki, 10 

jardów kostumerowi, epecy* 
alnie w piątek, /, / 
jard po 0/4C 

Dziecięca Spodnia 
Odzież 

Dziecięce prążków, bawełnicowo 

runowane z długimi rękaw, kosza 

le i matjki, wielk. 19 do 34, war- 

tości jakie się regular. sprzedaje 

po 19c, specyal. w 1 "Il/y» 
piątek, tylko .... _ 1^/2 C 

Kirk's American 

Family Soap 

5c kawałki (10 kaw. kostum.) 

5 kawałków za 18c 

Flaneletowe 

Spódnice 
Damskie grabę flanelot. krótkie 

spódnice, ząbk. lub obrąb. rufla, 

różowa, niebieskie prążki i ciem- 

ne kolory, warte 35c, | « 

jutro po ..l/C 

Nowe Malaga zie- 
lone winogrona 
Nowe Malaga zielone winogrona, 
wielki wyborny owoc, koszyk peł- 

nej wagi, 'j -y 
spec. po .. 

Boston paprocie 
ł 

mocne trwale ziele, bardzo odpo- 

wiednie na dekoracye domowe, 4 

calowe wazony 7c. I 
5 calowe wazony «. 1 / C 

Bielona Shaker 
Flanela jard 5c 

Bielona Shaker flanela, przewTa- 

oalny gatunek, średnia 
waga, warte 7%c, jd. .... uC 

$1 bielone obrusy 
po 57c 

$1 bielone, obrąb, ubławat. obru- 

sy, 58X64 cali, pięć pięk. kwieć, 

desenie, 2 kostu- C7/-» 
merowi, po . /C 

Resztki 15c pod- 
szewki, specyal- 

nie jard 7!c 
7000 jardów resztek, 3 cali szer. 

ubławat., czarna satyna, wszy. do- 

bre długości, świeże i czyste, 16c 

gat., w piątek za poło- *\/ 
wę reg. ceny, jard . / /2 C 

Swiss na 
firanki 

36 cal. swiss na firanki w piękne 

kropki, wzory i kwadrac., zawsze 

eprzedaw. po i 10c ^3/ , 

(25 jd. kostura.) jard ...u/4C 


