
DARMO 
Piękny wazon w kwieciste deko- 
racje dajemy darmo zakup. za $1 
lub więcej. 

CHOWAJCTE POLUMBUSA 
. 

•Skfced ktiSrr o«Kiidn y 
pl«at% »t. 

Extra na Sobotę 
TE.y SAPAS 30c — 17 AR- 

TYKUŁÓW. 
9 kaw, Pele Na,ptha mydła sa Bo 
S kaw, U, . Mail mydła za ,, 3o 

8 wiai, puaa. Sunbright Cłeneer 10 
3 — - 8c kaw. kam. do ca. noży Sc 
li— 19 un. pu«z. pomidorów 7o 
1 — 100 pus·, Ta km m proaz, So 

pasa. Kings Coie sard. w ol. Oc 
I paca. wyktuwaesek, ca . 4c 

Cały lapae warty 90« 
,„50c 

Pert. guziki, war, Rc ttrt. 2 za 8Ć 
Pońr*oohy chłop. 1 dziew. 

iyat, wielk. po 

Ręczniki, wiel. ozd. I9e wart. 9c 

Potniki, chłopj. cru. 1.80 war. 05c 

Spodnie do kolan, granat. jO 

serie, weay. wiel. po ,,.^^rOC 
Spódnice, fłanei. dla nie- 

wiast, wszy. kolory po ... 

Flanela, & wełn. odp. na^*w_ 
suk, waz. kol. 48c Jd. ..«/v 
Blurki damskie czar. i bia- g-Q _ 
łe, wełn. bluz. 1.50 war. « OVC 
Odależ spodnia, mek» pu. 59 

fat., runów, koeeule, a g 
1 gaoie, tylko 4vC 
Chłopięce ciepłe wełn. ka- | /\ 
mizelk! od $3 ubra po .. I "C 

PIERZE. 

Jeżeli zamierzacie kupli pierze, — 

przyjdźcie tu w sobotę. 

PATRZ! PATRZ! 

3®c gat, mieez. pierza, font . 23c 

85c gat. czy. bfał. pierza po <Mc 

1.25 gat. pierza za .,. Mc 

1.69 gat. czy. białego j <a 
pierza mieez. z puch. ft.. 1 · 1 V 
Materya na wsypy czerwone bia- 

łe pasy, reg. 2c, | 
gatunek, jard · ·... 1 

Imp. europejska różowa 
mat. na wsypy.reg. 59c jd.%J^C 
Komfortery, najwięk. rozm., obie 
strony pokr. eiłkolina, * CO 
$2.25, wart. po 

TRZEWIKI. 

Jeszcze jedna wiel. sprzedaż trze- 
wików rozpocznie się w sobotę.-— 
Tysiące par mod. trzew. z ciepły 
podszew., ciepłe dom. pantofle, ju- 
lietki z futr.. właz. trzewiki dla 

nlemowl. i wszystko co chcecie dla 
całej familii, wszy. znacz, tanio. 

COLUMBUS. 

NOTATKI REPORTERA. 

Aid. Jan W. Jaranowski, ad w. Perr 

S. Patterson i August Kamradt, jr., i 

re3ztowani na „warranty"w>*jęte prze 
R. E. Wood'a, wydawcę plsemk 

„Once a Week" w West Hammont 

zostali wczoraj uwolnieni dla brak 

dowodów 1 za zgod$ adwokatów ob 

stron. 

Bułgarya w starciu 
z Serbią. 

TURYN, WŁOCHY, 1. p. 
— Donoszą to, 

iż pomiędzy Bułgaryą a Serbią przyszło już do 
starć na pograniczu. Podobno pod Tryszczu- 
kiem straż pograniczna bułgarska atakowała 
serbską — Serbowie po wymianie strzałów co- 
fnęli się, a Bułgarzy przekroczyli linię granicy. 
Starć takich miało już być parę. Pisma wło- 
skie donoszą, iż Serbia ofiarowała Grecyi dwa 
okręgi pograniczne w zamian za pomoc prze- 
ciw BułgaryL 

NOTATKI 

Połów na przechodniów czyli t. zw. 

„,/G DAY" na rzecz Ochronki 6w. 

Elżbiety odbędzie eię w poniedziałek, 
18-go października. Do komitetu gł<5- 

.wnego powołano pannę Z. Warszew- 

ską. o rai panie L. Dyniewicz, A. Jóź- 

wiakowską, K. Pietrewicz 1 K. Zie- 

lińską. 

Panny polskie, które raczyłyby ło· 

wió na korzyśó Ochronki, niech zgło- 

szą się na wepólną naradę w niedzie- 

lę. 3-go października, o godz. 2:00 po- 

południu, w Ochronce przy X. Hamlln 

ave. i Schubert ave., Avondale. 

» 

Kółko Literackie na Trójcowie roz- 

poczyna czternasty swój sezon w nie- 

dzielę, 3-go października, począwszy o 

godz. 4:00 popołudniu, w sali szkolnej 

na Trójcowie. 
OOO 

Na etacyę policyjną przy W. Chica- 

go ave. zgłosił się wczoraj Franciszek 

Szewczyk, lat 7, 530 Logan boul., z 

prośby o odnalezienie jego.... psa. 

O O » 

Federalny Kolektor Akcyzy J. F. 

Śmietanka wydelegował piętnastu in- 

spektorów z poleceniem, by areszto- 

wano każdego człowieka, który nie za- 

płacił krajowego podatku dochodowe- 

go. 

O O O 

Sędzia Hugh Kearns. urzędujący w 

South Chicago, skazał Józefa Skurczą 

na zapłacenie $200 kary i kosztów są- 

dowych za obicie teściowej Albiny 
Bruszek, £241 Coles ave. 

o O 

We fabryce firmy „Illinois Tool 

Works", 154 E. Erie ul., panuje 
strajk. Spółka ta zatrudniała sporą 

liczbę robotników polskich. 

O O O 
Jutro ma się odbyó ciąg dalszy in- 

rwestu koronera w sprawie zgonu ś. 

Julianny Ławrynowicz, młodej ko- 

biety litewskiej w South Chicago, któ- 

ra zmarła wskutek niedozwolonej o· 

^eracyi dokonanej rzekomo przez a- 

kuszerkę. Oględziny prowadzić ma dr. 

VI. Reinhardt. 
aa» 

Z dnieim dzisiejszym wolno low'ć ry- 

i>y w parkach Jackson'a i Washingto- 

a'a na południowej stronie miasta. 
· 

» S « 

Opuszczona przez męża przed dwo- 

ma tygodniami, Julianna Pogodzińska 

powiesiła się wczoraj w mieszkaniu 

wem pnr. 8.12 N. Sangamon uL 

S S 0 

Alderman czeski Karol Lastovka, 

1401 Cuyler ave., Berwyn, uznany zo- 

stał wczoraj przez sędziego powiato- 

wego Tomasza Scully jako chory na 

umyśle. W przyszłym tygodniu odesła- 

oy będzie do etanowego przytułku dla 

abtykanych w Kankakee. 

O « 

W szpitalu Braci Alexyanw zmarł 

Józef Solinowski, lat'36, 1628 Julian 

ul., wskutek ran oparzelinowych od- 

niesionych zeszłego pi^kku wskutek 

eksplozji w lejarnl spółki „Chicago 

Boiler Worke" przy W. 
Fullerton ave. 

D 

1509- 1519 Fullerton ave. 

Groseryjne specyal- 
ności na sobotę, 2-go 

października, 1915 r. 
Cukier lOft. kostumer. ft. Sc 

Najlep! śmietan, masło, ft. 2ttc 

Jaja extra spec. tuzin .. .. 2tc 

Navy faeola, 5 funtów za .. 33c 

Łososie, nr. 1, wys. pusz. po 10c 

Kukurydza, extra znako- <·* — 

mita, 3 puszki za 

Groch, doek. E. J., 3 puaz. 
2 

Kakao, funt tylko 28c 

Kawa, spec, zwykle 18c 

funt, 2 funty za 

Herbata, znak. micez. ft. 29c 

Mięso-specyalnie 
Tyl. ćwiart. Jagnięciny | fK 
albo cielęciny ft I 

Krucha wołowina na f -, 

pieczeń, zwij. fun-t . 
* / 2C 

Znak. Sirloin eteak, ft. tylko 19c 

Świeże wieprz, szuldry f -y 

małe i chude, ft I 

Świeże łopatki wieprz. | 
na piecz małe dbude ft.. . I 

Crleco, puszka 2 Tc. albo 2 
za 45c 

Świeża okrągła letni f /L 
kiełbasa funt . 

* V/C 
Frankfur. kiełbasy, wieprzowe 

klelbaey aibo naaz smalec ^ g- 
dwa funty za 

.. ...V 

Rada Dystryktu Sanitarnego współ- 

działa z administracyą stowarzyszenia 

„Union Stock Yards" ażeby zaprowa- 

dzić nowe ścieki od Ashland ave. 
do 

Western ave. i nieco oczyścić cuchną- 

cą rzeczkę zwaną pogardliwie ,,Bu»bDly 
Creek". 

$ o e ; ! 5· 
Na „Town o Lako" wkroczył wczo- 

rajszego wieczora uzbrojony bandyta 

do składu kapeluszy „International" 

.pur. 4735 S. Ashland ave., a zwią- 

zawszy nogi klerkowi W. G. Dorl, 
za- 

brał 7. kasy kilkanaście dolarów i 

uciekł. 

3 O O 

Polska spółka bankowa p. n. „A- 

vondale Building & Loan Association" i 

otwiera dzisiaj wieczorem 18-tą seryę. 

Bank ten zbiera się co piątek wieczór 

w lokalu polskiego banku stanowego : 

„Fidelity" pnr. 2975 Milwaukee ave. 

.o o o 

Maryanna Zalud, 1618 Blue Island 

ave., wyjęła „warrant" na sąsiadkę j 
Leokadyę Licowską, oskarżając ją o 

nieprzyzwoite zachowanie się, a Li- j 
cowaka posądza Zaludową o umjzga- 

nie sitf do jej męża. Rozprawa sądowa j 
odbyła się wczoraj przed sędzią Józe- 

1 

fem La Buy. urzędującym w sądzie 

policyjnym przy Maxwell ul. Dla po- 

skromienia sąsiadek nałożył sędzia La 

Buy na obie bond pokojowy w su- 

mie J500. 

o o ^ 

Bank budowniczo-pożyczkowy króla 

Jagiełły otwiera nową seryę 91-szą 

dzisiaj ('w piątek), dnia 1-go paździer- 

nika, w sali Macierzy Polskiej pnr. 

1465 W. Division ul., 2-gie piętro. Za- 

pisywać się można w każdy piątek 
wieczorem. 

Majątek spółki Króla Jagiełły wy- 

nosi przeszło $200,000. 

Skład dyrekcyi następujący: — | 
!ygmunt E. Podczaski, prezes; Jan S. I 

[onopa, wiceprez.; Jan Smorowski, 

ekr.; Jan Wiśniewski, skarbnik; 
trouislaw Pstrong, wice-sekr.; Ferdy- 

nand Augustynowicz, wiacyetaw u-iet- 

dziński, Jan Kozłowski 1 Stanisław 

Wróblewski, dyrektorzy. 

Ciftajcle w DZIENNIKU CHIOA- 
GOSKIM drobne ogłoszenia 1 koriy· 
stajuiu nich. 

ODPOWIEDZI REMI. 

Panu J. K., Blue Itland, Uf. — Bur- 

Izo Pana żałujemy, że Pan oie widzia- 

eś w gazetach amerykańskich arty- 

cułfrw po polsku napisanych; prawie 

v każdą, sobotę „Chicago Examiner" 

jwinem ze swych wydań podawał 

ff ostatnich czasach kilkuszpaltowe 

wtyfcuły drukowane w polskim Języ- 

tu, specyalnie dla polskich czyteini- 

iów, a i w innych pismach od czasu 

lo czasu pojawiają, się także artykuły. 

S'as ze angielskie ogłoszenie, przezna- 

czone było specyalnie dla naszych od· 

iorcw amerykańskich ogłaszających 

»lę w naezem piśmie, a zatem tłóma- 

szenia jego podawać nie potrzebujemy. 

Wiel. ka. I. M. P., Johnetown, Pa. — 

Zastosujemy się do życzenia już w 

przyszłym tygodniu. 

Podwójne 
Star. 

Znaczki 
do 

Południa. PHONE MONROE IWO 

IIH©Milwaukee Ave. 
li5?9lI25©Ń.B^um st. 

Podwójne 
Star 

Znaczki 

do 

Południa. 

Wielka Specyalna Sprzedaż na „Booster" Tydzień. 
Robimy nadzwyczajne otevty aa sesonowe towary, na ten tydzień. Kupujcie w naszym skła- 

dzie, a podniesiecie wartość swego dolara w mocy zakupna. PODWÓJNE ZNACZKI DO 

POŁUDNIA, warte 4% w gotówce w towarach w każdym départ, w naszym składzie. 

Zawiadomienie Jesien- 

nego Otwarcia. 
Departament Płaszczy 

Naez zapas jesiennych etylów jest kom- 
pletny i zadowoli każdego najwybred- 
niejszego kupca co do ceny i towaru. 

Ubrania .9.00 do 15.00 
Jesienne płaszcze 5.00 do 15.00 
Jesienne suknie .2.00 do 5.00 
Jesienne bluzki 75c do 5.00 
Jesienne suknie w pas 1.50 do 6.00 
Dziecięca odzież, do :. 5.00 
Nasz zapas dziecięc. sukien i surdutów jest kom 

pletny do do stylów, a ceny bardzo przystępne. 

Sl.39 trzewiki, $1.39 
Trzewiki te są nadzwycząj· 
ne wartości, fabryczne uszkodze- 
nia, lecz tak małe, te są prawie 
niedostrzegalne, cena bardzo nis- 
ka, a gatunek bardzo dobry. 
Męskie trwałe skórzane czai 
ne. sznurowane robocze trzewiki 

?łnd. pal. i z kapkami, « 

2.00 wartośći, psira . f 
Chłopięce lakier, i matowe 

zapinane trzewiki, Goodyear — 

I Uważajcie na szyldy z rozciętymi | 

baniami a zauważycie zniżone ceny j 

Materye na suknie 
Nmi departament meteryt na «ukni*, 
nijkompletnlejszy na Mllwanke ..— 
byl przeniesiony s Annex do Hilirsnkee 
At·. ulitedD, nie prieociele tej apecyal·· 
ej oferty » to otwarcie. 

Kantor 1 po 39c. 
42 celowe wełniana a«»«alry. 
56 calowa Ladiee clotb. 
36 calowe wełnian- eer£e. 
42 calowe ehepherd krtttcl. 

Kantor 2, po 
56 calowa broadcloth. 
W calowe wbipcorde. 
42 cało*· · fr ucuakie serie. 
61 calowe wełniane noveltee. 

Kantor 3. po 
52 calowe stora 1 francuskie serie. 
42 celowe jedwabne wełniane popllnv. 
461 alowa Jameetown materva uorania, 
56 calowa Di gonal materya na ubrania. 

Najniższe ceny na groserye na Booster tydzień 
yajlopnr mwoay ·*- 

kler. 10®. *oe. pny kan-tyLi/w 
Wsohbarn Gold Medal m&k». 

% beczki. specyslnie | gg '"' 

2V2C 
Vel· K»pti»· mydło. »p*cy»lnl· 
Oks wałków 39 c 
Po—owj chodowU c«bal· «P·· 
ajrtUito to fantów Qr* 

Wyborna »t«r»|o tbeni P*· 
berrytoét, f C^> 

ot I·**» 

fomiaorj, grusze* * «unirf 

du. speoyaloie 'y r-, 
S pus/.nt 

Sif.r*·": 6%c 

CanviwU* fMoUt w aoaie po- 
midorowym. puszka 8c 
Weaj. i()e nt. herbaty f t,39c 
Jeden kaw. German rłoati·: ca*> 
koladr darmo kazdem fantem. 

Xajlepeiy C»rolln· lebkowy 
tfi. epecyalne Hbr 
funt » 

, 1. 

Mięso 
Krótka notka clelvyny 
lub od nerki na |Of /r 
eczed 10/2v 

Wołowina od teber na ple- 

SŁ'.iS...Kwc 
A cara najl. frank- tir· 
furta kie klełbwKl -· 1 lt· 
wiat· «aille «yn-1 

ki na piec/, 1^ 4L- 
Hwieie siekana mięso l«Sc 
Wyb. chnck na piecz. U4e 
Swifta słonina na fl — 
śniadanie «lv 
Swifta Pram. roto- 90r 
wana szynka JkZ7\^ 

"lifiiif » 1* v. Stk~ :!Si ·- 

Likiery 
fl.SO but. Oid Underoof, 
bu . w bondzie lubRoee Valley 
wódka, epecyaluie bu. 
telka kwar. za ...OVC 
Green Brook wódka, w bon 
dzie, 100 proof, 8.75 'łO 
gatunek, galon i*...,.Zi»ZiZ7 
01-10 bnt. Knllfor. Cornac 
brenav, odratowana lnb dubel, 
Gł>trelde ku«ram<*ł, bu- £- A - 
teika /a «54C 
• 1 OO PenusylvHiiia | 
źytniuwku. k->arta OlL 
1.30 J. B. Watben Kentu- 
cky bouroun. buteiua "7"7/~ 
w bondzle. kwart i.... / / C 

I 
«v W Mit 

jÉg» »'*';>»* - * < · 4:W ^ "·" .·*:*·· 
(&.»* ." ' 'Vf"-' 

' 
' '· '" : 

- :v.;^ S' d 
aBq^frsfex · ·. 

-* « ··«« -* 

Ten śliczny nowy deseń, czysta wełna, 9x12 
stóp Axminster dywan. 

Wszystkie składy otwar 
te w sobotę wieczorem. 

Wszystkie składy otwar- 

te w sobotę wieczorem. 

I 

Oferta całego Chicago nie poda lepszej wartości jak ta 
Mniemamy to co mówimy, my nie przesadzamy. 

Te wspaniałe, delikatne kolory, gęsty pulchny wierzch i 

nadzwyczaj dobre gatunki tych dywanów, są rzeczywiście wyjątkowe. 
Desenie są wiernymi reprodukcja- 

mi bardzo drogo cenionych kwiecistych. 
Oriental i Perskich deseni, i kolory są wprost olśniewające. Każda 

uneya materyału zużytego na te dywany jest 
z najlepszej wełny. Niema ani jednego dywana w tym zapasie, 

któryby nie był rzeczywistą ozdobą każdego 
domu. 

JS.VvWi/,/,/ 

Komplet, wyelwipowanic 
Łóżko, Sprężyna i iMatera< 

t |*7·45 prvv* w w ?t m 

ŁÓŻKO, z naszej najlepszej stali 

rurkowe, 2 calowe jednostajne słupki 
i mocne fłllers. SPRĘŻYNA stalowa 
rama, żelazny ogniwkowy wierzch 

MATERAC®, wierzch z dobrej waty, 

robiony na trwałość i wygodę. Wiel- 
ka zdumiewająca taniość. 

1 Dyamenty, Zegarki i Biżuterye 
-6-TE PIĘTRO, GŁÓWNY SKŁAD- 

11 Jewel Illinois rt- 

mienne zegarki. 
Koperta i bransoletka r. 14 

karatowego złota, cw ran- 
towi ne na 20 lat, doeWona- 
łv 11 Jewel Illinois we>k. 

OOo tyłod- «| ^^75 
nlowo. I " 

Biały błyszczący 
prawdz. dyament 
Wspaniały ognia., do- 
brze szlif, klejnot. osi 
dzony wjlamsUim 14K 
zł >tym pierścieniu. 
SOc tygo- #74 
dniowo ii i 

17 Jewel Illinois ze- 

garek dla mężczyzn. 
Gwarant, na 2 < lal M karat, 

pozłacany. W«rlc jjwarant. 
że akuratni- trzyma czas. 
Glhdki albo rytowany. 
SOc tytfocl· · | 
nlowo. 10 

-4- 
POKOJE 
ŚLICZNIE 

UMEBLUJEMY 

Łatwe Spłaty 

J95_[ 
" 

« / | 

Skład na,południowej stronie: 

Ashland Ave. i 48-ma ul. 
Północno-zachodni narożnik. 

Otwarte w soboty wieczorami do 

godziny 9-tej. 

Skład Soułh Chicago: 

9133-35 Commercial Avenue 
blisko 91-szej ulicy. 

Otwarto w soboty wieczorami do 

godziny 9-tej. 

OAiiau W a» uur/ucoi.iu. 

125-27-29 S. Wabash Ave. 
pomiędzy Adams i Monroe. 

Otwarte w soboty wieczorami Uo 
godziny U-tej. 

Skład na póbn.-zach. stronic: 

2023-2031 Milwaukee Ave. 
blUko Powcl. 

Ot warte w soboty wieczorami Uo 
godziny 9-toj. 

SPRZEDAŻ!! 
wychodzę z interesu. 

Ludzie mądrzy, honorowi i bogaci, ta sprzedaż jest zyekiem dla 

każdego, który nosi ubrania, palta, trzewiki, kaplua7-©, koszule po- 

włóczki, skarpetki itd.— Oto w najnowszych towarach, jakie tylko 
dać można. — Mamy w naszym składzie. — Skład nasz bardzo 

wielki, choć okna małe. Nie zastanawiajcie się przy oknie, bo wiele 

w oknie nie zobaczycie, ale w składzie mamy towaru i gatunków 

więcej niż największy skład w Amreyce. Ceny nasze są najniższe.— 
Ale to nie możecie dostać nigdzie tylko u Lipmana, 1131 Milwauke 

ev. Bo gdzieindziej za to płacicie wielkie pieniądze. Dlaczego tylko 
u Lipmana można nabyć rozumu, honoru i pieniędzy. Oto jest odpo- 
wiedź i miliony ludzi wie, że to prawda co tu mówimy. Lipman sam 

wyrabia wszystkie towary i sprzedaje do innych sztorników, a wam 
także po tych samych cenach. To możecie już widzieć tę różnicę. 

Po drugie, że Lipman wychodzi z pojedyńczego interesu, więc 
musimy o tyle taniej sprzedać aby najprędzej wysprzedać 1 wyjść 
z tego miejsca. A ci którzy skorzystają z tej sprzedaży to kupią 
najtaniej te palta itd. po najniższych· cenach i będą mieć dobre ho- 

norowe towary za małe pieniądze. Więc będziecie mieć zarobek na 

każdem zakupnie, więcej niż to co chcecie —|>rawdziwy rozum, ho- 
nor i pieniądze, co igdzieindziej za to samo musicie płacić podwój- 
nie, ciężko zapracowane, krwawo pieniądze. Przyjdźcie i przeko- 

najcie się, jeżeli to nie prawda, zwracamy za drogę. Cen nie poda- 
jemy na papierze, tylko na towarze. 

Zauważyłem, że inne kompaniczne składy, są już 20 lat w inte- 
resie. Zrobili taki wielki majątek, że powiadają, iż teraz mogą sprze- 
dawać taniej. Musicie ludzie mieć rozum, że oni płacą 10 tysięcy 

miesięcznie rentu, a kto za to zapłacił, nie ja, tylko wy coście tam 

kupowali, a oprócz tego zrobili wielki majątek, ta różnica jest tyl- 
ko pomiędzy mną a nimi postawią zarobek tak Jak masło z chlebem 

a ja jak chleb z masłem. To jest że ich zarobek przewyższa 
ich koszt, 

a mój jest tak mały, że go nie widać i z tego powodu wychodzę 
z in- 

teresu. 

L. LIPMAN 
1131 MILWAUKEE AVENUE. 


