
ostatnie wiadomości z wojny. 

BERLIN, 8. paź di. — Agencya Oversea News ogłasza mani- 

fest bułgarski w sprawie wzięcia udziału we wojnie: „Centralne 

mocarstwa przyrzekły nam części Serbii, przez co utworzyłaby się 

granica austro-bułgarska, która absolutnie jest potrzebną dla nieza- 

leżności Bułgaryi od Serbii. 
„Nie wierzymy w obietnice czwórporozumienia. Włochy, je- 

dno z tych państw, zdradziecko złamały swój traktat obowiązujący 
od 33 lat. Wierzymy w Niemcy, które wojnę prowadzą z całym 

światem, by dotrzymać swego traktatu z Austryą. 

.,Bułgarya musi walczyć po stronie zwycięzcy. Niemcy i Au- 

stro-Węgrzy zwyciężają na wszystkich frontach. Rosya wkrótce 

zupełnie będzie zgnębiona. Potem przyjdzie kolej na Francyę, Wło- 

chy i Serbię. Bułgarya popełniłaby samobójstwo gdyby nie walczy- 
ła po stronie mocarstw centralnych, które jedynie ofiarują jej 

moż- 

liwość zrealizowania jej życzeń złączenia wszystkich Bułgarów." 
NISZ, SERBIA, 8 paźdi. — Dyplomatyczne zerwanie stosun- 

ków pomiędzy Serbią a Bułgaryą dokonało się kompletnie. Depar- 
tament spraw zagranicznych wręczył paszporty posłowi bułgar- 
skiemu. 

LONDYN, 8. paźdi. — Depesza do „Times" donosi, że rząd 

grecki zdecydował się wydać deklaracyę o „życzliwej neutralności" 

wobec państw sprzymierzonych. 
NISZ, SERBIA, 8. paźdi. — Aeroplan pojawiwszy się z Buł- 

garyi rzucał bomby na Nisz. 5 osób zostało zabitych a 2 pokaleczo- 

ne, poczem aeroplan powrócił bezpiecznie. 

z BIURA 

METEOROLOGICZNEGO 
Wschód słońca o godzinie 5 min. 

34 rano. 

Zachód słońca o godzinie 5 min. 

22 popołudnia. 

Dzisiejsi® temperatura. 

Godzina·'·.7 rano·...37 stopnwyżej zerai 

i, ••••8 rano-..*38 m » » 

» ·..·9 rano....42 „ . „ 

„ 
... 10 rano ·> 43 „ „ „ 

Pięknie i w dalszym ciągu zimno 

dziś wieczorem jutro. Z przymróz- 
kiem i temperaturą około punkta 

marznięcia. Świeży północno-zacho- 

dni wiatr, znikający w sobotę rano. 

SOUTH CHICAGO 
BACZNOŚĆ! 

Obecnie agencyą Dz'ennika 

Chicagoskego zajmuje się 
STANISŁAW C. MAZAN- 

KO W SKI, i będzie kolekto- 
wal wszelkie rachunki bie- 

żące i zaległe. 
Z Uszanowaniem 

Administracja. 

nitirtracje najplęKn!ej!*Te l w naj· 

większym doborze podaje DZIEN- 

NIK 3HSKI 

[ 
lecz 

niema takiego prawa któ- 
re by Wam zabroniło 
mieć pudełko Edelweiss 
w Domu w Niedzielę 

I "A Case ofGood Judgment" j 
Nasz pierwszorzędny system 

dowozowy, z głównej stacyi i 

dwadzieścia jedna, miejskich 
i podmiejskich stacyi zapewnią 
YVam natychmiastowy dowóz 

waszego zamówienia. 

TeLfonuj przed jedenastą — otrzymacie przed ' 
·>· 

V 

zamówienie przyjmu- 
je każdy salunista 

* i 

Telefon Canal 9 
The Edelweiss Line. 

in NOTATKI i 

IKeportebAI 
Do redakcyi DZIENNIKA CHIOA- 

G09KIBG0 zgłosił się Franciszek 

Parzysz, lat 38, 903 Racine ave., z 

następującem wytłomaczeniem awan- 

tury w jego szynku na Kantowie: j 

„Do mojego salonu przyszedł 
w nie- 

dzielę około godz. 10-tej wieczorem 

4S-cioletni Hieronim Dobiński, prowa- 

dzący skład rzeźniczy pnr. 
1050 W. 

Erie ul. Miał ze sobą przyjaciela, 
któ- 

remu fundował. Dobiński wyrażał 
si 

w języku angielskim bardzo 
nieprzy- 

zwoicie, nie zważając wcale 
na per- 

swazye przyjaciela, a gdy uderzył 

pewnego gościa, wtedy ja wyskoczy- 

łem z poza bary i przemocą wypro- 

wadziłem Dobińskiego z mego salonu. 

Na ulicy wywiązała się bójka między 

gośćmi a Dobińskira i przechodniami 
w czasie której uderzył 

ktoś Dobiń- 

skiego w głowę albo też upadł on 

przypadkowo i uderzył głową o bruk, 

tracąc przytomność. Ja pospieszyłem 
wtenczas Dobińskiemu na pomoc 

i za- 

telefonowałem po ambulans, 
którym 

Dobińskiego przewieziono do szpitala. 

„Stan Dobińskiego nie jest 
groźny 

albowiem przewieziono go już do 

mieszkania jego pnr. 2745 
Mozart ul. 

„Zabrano mnie na stacyę policyjną 

przy W. Chicago ave. 
i N. May ul. 

Detektywi przysłali do mnie jakiegoś 

żydowskiego czy irlandzkiego adwo- 

kata, który wydostał mnie na wol- 

ność pod kaucyą w sumie 
$500. 

„Sędzia Sullivan odłożył rozprawę 

do piątku, 22-go października". 
Policyantów ze stacyi przy W. 

Chi- 

cago ave. ostrzega niniejszem 
DZIEN- 

NIK CHICAGOSKI, by nie bawili 
się 

I w naganiaczy adwokackich bo ta 

chciwość może im narobić dużo 
am- 

barasu. 
« 

W sądzie kryminalnym postawiono 

wczoraj w stan oskarżenia Karola 

Hatherington'a. który za pośredni- 
ctwem ogłoszenia w gazecie porannej 

„CHICAGO TRIBUNE" dopuścił 
się 

oszustwa. 

Dn;a 11-go października, 1914 r., 

Hetherington zamieścił anons w 

dzienniku „Tribune" jakoby potrzebo- 

wał dziewczyny d® występowania 
w 

produkcyach obrazków migawko- 

wych. ogłoszenie przeczytała panna 

Marya Górecka, córka obyw. Stefana 

Góreckiego, 1121 Noble ul., która na- 

kłoniła ojca do ulokowania eumy $500 
w przedsiębiorstwie Hetherlngton. 

Na |100 dat się również naciągnąć 
W. F. Gillmeister. Gdy nie otrzymy- 

wano żadnej dywidendy, Gillmeister 

i Górecki wdrożyli śledztwo i z pomo- 

cy po'.icyi dowiedzieli się, że Hether- 

ington jest naciągaczem. / 

Zarząd gazety „Tribune" zabrał 

się niezwłocznie do skóry oszusta i 

wczoraj „grand jury" wytoczyła prze- 
ciwko Hetherington'owi oskarżenie o 
wyłudzanie pieniędzy pod fałszywymi 

pozorami. 
' 

Sędzia Brentano naznaczył na He- 

therington'a kaucyę w sumie $10,000. 

O » O 
ZarzQd Kollegium Medycznego Jen- 

ner'a podaje do wiadomości publicz- 

ności, że w gmachu kollegialnym pnr. 

701—3—5 South Wood ul. prowadzi 

co sobotę popołudniu od godz. 4:30 do 

5:30 bezpłatną klinikę dla niewiast 

Wszelkie choroby kobiet leczone są 

zupełnie darmo. Klinika przeznaczo- 

na jest tylko dla ubogich ludzi. 

Prezydentem Kollegium Jenuer'a 

jest dr. Frank C. Linden, registraryu- 

szem dr. Edwin H. Sheppley, a sekre- 

r?em i skarbnikiem dr. John D. Mac 

Kellar. 

Klinika znajduje się pod opieką 

prof. Ludwika J. Pritzker'a i jego a- 

systrntów. 
o o » . 

Domowe Ognisko dla panienek pra- 

cujących (Working Girls Home) i O* 

chronka (Day Nursery) dla dzieci 
od 

lat trzech — zostały otwarte przez 

Siostry Zmartwychwstanki przy N. 

Hermitage ave. i Cortland uL, zaś w 

Norwood Parku otwarto pensyonat i 

Wyższą Szkołę (Hifch School) dla pa- 

nienek, pragnących wyższego wy- 

kształcenia. 

Z radością podajemy do wiadomo- 

ści ogółu naszego fakta takie, jako 

krok naprzód w dziedzinie pracy dla 

kobiet i opieki, roztaczanej nad pol- 

ską młodzieżą. 
Akademia w Norvrood poświęcona 

będzie uroczyście dnia 17-go paź- 

dziernika przez J. 13. X· Biskupa P. 

Rhod2, który na dzień ten zjedzie 
do 

Chicago. 
Wierzymy, iż ogół kobiecy nie od- 

mówi poparcia szlachetnej pracy na 

rzecz światła, jako też ochrony pra- 

cującej młodzieży żeńskiej i zechce 

dołożyć starań, by zakłady takie kwi- 

tły i lOzwijały się dobro społe- 

czeństwa naszego. 

O 
- O O 

Dr. Kazimierz A. Żurawski, 6131 

Ellis ave., były lekarz naczelny Z. X. 

P., otrzymał wczoraj rozwód, którego 

udzielił niu sędzia Sullivan. 

Na rozprawie wczorajszej dr. Żu- 

rawski zeznał pod przysięgą, że jego 

żona uciekła do Europy z młodym le- 

karzem, za którego wykształcenie on 

(dr. ż.) zapłacił Wyjechała ona do 

Buffalo, rzekomo z wizytą do przyja- 

ciółki. Kilka miesięcy upłynęło, nim 

dr. ż. o prawdzie się dowiedział. 
O O O 

W parku Lincoln'a, niedaleko Dl- 

versey parkway, nieznajomy męż- 

czyzna odebraj sobie wczoraj życie 

wystrzałem z rewolweru. Zwłoki ode- 

słano do kostnicy A. L. Bentley'a pnr. 

2701 N. Clark ulica. 
a 

Na Kantowie, u zbiegu ulic Huron i 

May, automobil ciężarowy przejechał 
wczoraj i ciężko skaleczył Władysła- 

wa Czernobika, 1147 W. Huron ul. 

Policyant aresztował szofera Pawła 

Giardana, 5245 W. Chicago ave. 

0 0 0 

Koncert sobotni „Siczu" klubu u- 

kraińskiego budzi uzasadnione zainte- 

resowanie: na koncercie tym wzno- 

wione będą prześliczne „Wieczorni- 
ce" Niszczyńskiego, a nadto śpiewa- 

ne będą rzeczy u nas nowe, jak 

„Marsz Pogrzebowy", ułożony na po- 

grzeb Szewezunki, najznakomitszego 

poety ukraińskiego przez Steceńkę, 

oraz znakomity sekstet „Hurra do 

boju!" Worobkiewicza. Koncert odbę- 

dzie jię w sali Walsh'a. 

o o o 
Wobec faktu, iż znaczna ilosc bez- 

robotnych znajduje się w Unii Pieka- 

rzy Nr. II, członkowie tejże namyśla- 

li się. w jaki sposób najlepiej można- 

by pomódz towarzyszom niemogącym 

znaleźć środków ua utrzymanie ro- 

dzin. Rezultatem dyskuśyi były dwi 

wnioski, poddane pod głosowani* 
członków. 

Pierwszym był wniosek domagają 

cy się od członków Unii, którzy pra 

cują, aby przerwali pracę na dwa ty 

godnie i miejsca swoje na ten cza; 

obsadzili tymi, którzy pracy nie ma 

ją, drugim zaś, aby każdy członel 

pracujący zapłacił dobrowolnie poda 

tek w sumie $10, na rzecz pomoc: 

bezrobotnym. 

Wniosek drugi uzyska większo- 

głosów 1 staje się w Unii Piekarzy o 

bo wiązuję cym. 

O O O 
Do restauracyi Fr. Charowskieg< 

pnr. 1560. W. Lake ul. zawitał wczo 

rajszego wieczora Jan Wróblewski 

2228 \Vashington boul., zamówił po 

trawy ̂ a gdy żona 
restauratora udałs 

się do kuchni, Wróblewski skradł $; 

z kasy i uciekł. Kucharka dobyła re 

wolwen. i strzeliła za Wróblewskim: 

kula minęła złodzieja, ale przebite 

szybę w domu pnr. 14-57 Ogden ave. 

trafiła w piersi panią K. Cbudnich 

[ ktcra szyła przy oknie. Na 
szczęści* 

kula uderzyła o drut gorsetowy. wię< 

pani Chudnie!", nie oduiosła żadne, 

rany. 

.0 0 0 / 

Detektywi prz/dybali masażysTj 
Klemensa Lawećkiefro, Sf>0 Mllwifu 
kee ave., oskarżonego pHtez*"Konstan 

cyę Rozynkiewiez, 1154 Fry ul., o 

becnie przebywająca w szpitali 

Sióstr Nazaretanek. Lawecki nietyl 

ko utrzymywał z nin niedozwolou< 

stosunki lecz w dodatku wyłudził o( 

niej $400. 
Akuszerki która dokonała opora 

cyi krymiualnej na Konstancyi 
R. 

dotychczas nie zdołano aresztować. 

O O O 

Niejaki T. M. Piotrowski — samo 

zwań czy artysta, reżyser, śpiewak 

komik i reporter „Dziennika Ludowo 

go" — nie płacił dzierżawy za 
miesz 

kanie pnr. 1325 M.lwaukee avc., wię< 

gdy zadłużony był na dwadzieścia 
kil 

ka dolarów, sędzia Wade wydał na 

kaz sądowy by się z mieszkania wy 

nosił. Woźny polski Jan Marmol prze; 

dwa tygodnie szukał kryjącego sh 

„artysty" aż go wreszcie praydyba 

przed bankiem Hatterman'a 1 tan 

mu wręczył nakaz. 

* * 

Szynkarz polski Jan Wiśniewski 

1515 De Koven ul., dostał się do uli 

za sprzeniewierzenie $550 z kasy 
To 

warzystwa „Potęga"', gr. 1370 Z. 

P., oraz wystawienie bezwartościo 

wego wekslu na sumę $300. W 
czte 

ry dni po jego aresztowaniu Wiśniew 

ski przepisał cały swój majątek m 

Annę,Styczyńską, a potem na Józef) 

Kaczyńskiego. Zeszłej niedzieli uciek 

z Chicago. Wczoraj miał się odby 

proces Wiśniewskiego w sądzie poli 

cyjnym przy ulicy Maxwell, a że 
o 

skarżonego w sądzie nie było,' wię 

przepadła kaucya w sumie $1,-500 zło 

żoua przez H. Gerber'a, ale sędzia 
J<5 

zef La Buy dal żydowskiemu ręczy 

"G&M+Sk·. -L· TY\ 

1509 - 1519 Fullerton are. 

Tydzień karnawałowy, od 9 —- 10 

paździeruika. 
SpcryalnotUi groseryjne na sobo- 

tę, 9go października 1915. 
Cukier, 10 funtów za 47c 

z zamówieniem groseryi za $1.00. 
Worchester Style sos, 2 f g^ 
duże butelki .1 iJC 
Uncle Jerry mąka ua plac- 
ki, 3 paczki, za 
Zapałki, nie trzaskają, 
duże paczki, tylko J 72 C 
Hiszpańskie Pimientos, zw. ^ 
10c puszka tylko 
Pomidor. Puree, 3 zw. Sc pusz. 10c 

Kitchen Klenzer, 3 zw. 5c 

puszki, za 
Grandma prósz, do prania, 
duże paczki ... 

· · 

Sniders Catsup, duże but. 16c 

Ocet jabłecz. gal. raze 

z bańką, tylko 
Celluloid krochmal, duże^L//, 
paczki tylko 
Easy Hand Wash, 3 zw. | Q-, 
10c puszki za 'l "C 
Ryż, znak. łebkowy, 3 ft. za 'Sic 

Syrop, trzcinowy i klonowy, j- 
zwykłe 10c butelki po .... OC 

Mięso specyalnie. 
Świeże wieprz, łopatki j ^\/r 
na pieczeń ,funt \ 72.\* 
Świeże ekubane kurczęta ft. 18c 

Krucha zawij. wołowina na pie- 

czeń, czyste 1 O „ 
mięso, funt * O 

Tylna ćwiart. jagnięciny ft. 16c 

Tylna ćwiart. cielęciny, ft. 10c 

Świeża okrągła letnia kiełbasa al- 

10c 
10c 

bo Thueringer, 
funt ...... * 17c 

Rękawiczki 
dobrze znane 

..Adler" skór- 
kowe rękawicz 
Ul d!a mężczvzo, 
czarne, o^glaste i 
s we. najl e s z o 
1.50 war ości, spe- 
cjalnie para 

79c 

Krawaty 
Zaoas okazo- 

wych four-m- 
hand krawa- 
tów. piękny «sor- 
tm ot jai>rijcb i 
c iemnych kolorów 
nnitep vs 50c war- 
tości. po 

29c 

1 Chłopcom i dzieciom będą się 
bardzo podobały style— f 

Matkom również będą się podobały umiarkowane ceny ] 
Chłopięce Norfolk ubrania, 
z dwoma parami knicker- 

bockers, tylko 
Chłop ęce Norfolk ubrania, specyalnie, 2.8 

z dwoma parami knlckerbockers, są to najlepsze warto- 

ści jakie kiedykolwiek ofiarowaliśmy po 
cenie 2.58. . 

Piękne Norfolk style, maj^ przyszyte kieszenie, 
wielko- 

ści dla ctłopców od 6 do 17 lat wielki asortment popu- 

larnych nowych deseni, siwe i brunatne miesz. ^ - 
snec. na ten tydzień ·) 

$2.58 

$3 chloD.ubnnia, 1.98 
zrob. z dobr. s«> 

wiotu i kaszmiru 

wiel. wyb. si- 

wych i brunat. 

miesz., także gł.· 
granat., Norfolk 
Oliver Twist i 

Tommie Tucker 

style, wiel. 2% 
do 17 lat, po 

i;9S 

Chłopięce palta 

rtIHvc rosyj. etyle 
2% do 10 lat, — 

zrob. z dobr. sze- 

wiotu, siwe, bru- 
nau, i granat., 
gład. plecy lub z 

pask., najiep. $3 
wart. w sobotę 

1.98 

Chłopięce szkolne 

palta 

Chłop, nowo szk. 

palta, i rosyjskie 
palta, z dob.chin 
chilla i gr. s. ew. 

g anat. siwe 1 

brunat. z pask.w 
tyle lub z iask. 

naok., wys. Auto 
kołn. wiel. 2 Vis 
do 7 lat. w sob. 

2.98 

iMncL·;* i no'niko e surdutv za oolowe regularnej cenyi 
•'•rw— r i 

- 

r , 

Zakupiliśmy cały nadwyżkowy zapas i o!<azy agentów, wielkiego 
składu hurtownego, za 50c na dolar/t*. Zapas włącza po"ed\ńcze i 

podwójne na ersiach potniki i cardigan żakiety, w drobne i gru- 

be prą'ki, ozdobnie i gładko tkane, wys >ki lub szalowy kołnierz, 

czarne, siwe, granatowe, brunatne i m irrow, w wielk.zap jsach: ( 

War. di 2.50 

1.48 
i W:r. do 3.50 

! 1.98 
War. d) 4.03 

2.48 
War. do 5.00 

2.98 
War. do 6.00 * 

3.98 
RrJzo sDecvalna sprzedaż nweeo trwrłego jesiennpgo obuwia | 

Zakupiliśmy ten zapas szczęśliwym trafem, to trzewiki są oceniono 
bardzo nisko, wszystkie bardzo dobre i po tych cenach są nadzwyczaj 
no wartości. 

$2.00 i $3.00 damskie trzewiki, specyalnie za 1.49 
Lakierowane colt lakierowano koźlęce i matowe cielęce, wszystkie 

najnowsze jesienne s yie, gładkie palce i kapki sukienne wierzchy 

lub całe skórzane, Louis szpulkowe, kubańskie lub niskie pół obca- 

sy, goodyear welt, giętkie podeszwy, zapinane i sznurowane style, 

każda para jest doskonała, ws:.y. wielkości ^ 
a 
g 

2^ do 8, *2 i $3 wartości specyalnie J 4^ 5 

LAD1ES SHOES 

Damskie jesion, trze 
wiki, najnow. gypay 
zap. 1 sznur., lakier, 
mat. i świec, skóry, 

uplęk. białą, wypust. 
Louis, szpulk. i ku- 

bańskie obcasy, — 

wszy. wielk., 3 do 

8, $3 wart. po 

1.95 

Damskie pantof. na 
zabawy i wesela, z 

dobr. atłasu, czarne 
niebieskie i różowe, 
lfccz. wywrąe. gięt- 
kie podesz., franc, i 

kubań. obcasy, ?2 
i $2.50 wartości — 

para 

1.39 

Damskie ciepło pod- 
szewk. trzew., z mię 
kkiej świec. koźl. 

skóry, beaver wierz, 

czerw. run. podsz., 
lakier, kapki, nia. 

obc. sżer. komf. prz. 
sznur, i zap. style, 
wiel. 4 do 9, para 

1.00 

Chłop, trzewiki i dla ! 

malciw gun metal i 

satin calf, trw. wyst , 

pojedyń. lub podw. 
podeszwy, pug lub 

buli dog palce,wiel. 
9 do 13H i 1 d0 

5^, reg. $1.50 i $2 
wart. tylko 

1.19 

Panień. i dziecięco 
trzewiki, mat. cielę- 
ce i lakier, colt skin 
trw. bkórz. pojedyń. 
lub podw. paloe, za- 

pin. style, wszy.wiel 
do 2 każda pa- 

ra warta 1.50 spe- 

cyalnie po 

, 
. 

% 
KLUB UKRAIŃSKI „SICZ" 

URZĄDZĄ 

WIELKI KONCERT 
W SALI WALSHA, 

rog ulic Emma i Milwaukee avenue, 

w sobotę, dnia 9-go października, 1915 r. 
Początek o godz. 7:3O 

^^Ceny 
miejsc po:$l, 75c, 50c, 35c i 25^^ 

1 
cielowi 10 dni czasu na odszukanie 

' Wiśniewskiego. 
1 

Proces w imieniu Towarzystwa 

prowadzi adw. Andrzej F. Kucharski 
1 

z Helenowa. 
» 9 

Stanisław W. Bogdzio, z pnr. C21 

N. Racine ave„ agent sprzedazy do- 

mów i farm, i.rzeprowadzil swdj kan- 

tor realnościowy do własnej kamieni- 

nicy na Heleuowie, pnr. 834 No. Ro- 

1 
bey ulicy, blisko Chicago ave. 

W niedzielę, dnia 10-·? b. ni., :ia 

Holenowio rozpocznie się bazar na 

korzyść parafii w 
" 
ali parafialnej 

pomiędzy Oakley boni. i Western ave. 

' Bazar odbywać się będzie w niedzie- 

lę 1 środy wieczorem. Początek w 

niedzielę o godz. 4-tej popołudniu. 
« ». « 

' Dziewice i Dzieci Maryi w parafii 
Najsłodszego Serca Pana Jezus na 

„Town of Lake" odegrają w niodzielę 

dnia 10-go października ..Obrazy z 

życia św. Zyty" i drugą sztukę „Ma· 

rya na służbie". Spodziewać się 
nale- 

ży, że parafianie poprą usiłowania 

młodzieży i jak najliczniej zgromadzą 

się w niedzielę wieczorem do sali pa- 

rafialnej. 

NORTH CHICAGO. 

„Dziennik Chicagoski" możn.i 

n?być u J. Zuber, 1315 Jackson 
uL 

Agentem dla „Dziennika Chi· 

agoskiego w Brooklyn, . Y., 

jest p. W. Serafin. 147 Wythe av. 

FSANCISZKOWO 

„DZIENNIK CHICAGOSKI 
' 

można nabyć pnr. 4310 Augusta 
ulica. 

DZIENNIK CHICAGO,SKI tamie- « 
szcza więcej drobnych ogłoszeń, ani- 

żeli wszystkie inne dzienniki polekio 

w Chicago razem wzięte. 

M. IDZIKOWSKI 

MAM 
na składzie wielki wybór jesiennych i zimo- 

wych najrozmaitszego fasonu i koloru Palt, U- 

brań i Spodni, Bielizny wierzchniej i spodniej, kapelu- 

szy, czapek i wszelk ej galanteryi męskiej. 
Towar daję 

wam dobry i dobrze zrobiony tak samo tysiące kostu- 

merów moich przekonało s że ceny moje są niższe jak 
w każdym innym składzie. 

Proszę przyjść do mnb 

M. IDZIKOWSKI 

1009 MILWAUKEE AVENUE 

Skład Ubran» Palt, Bielizny, kapeluszy, czapek i wszelkiej galao- 

teryi. — Proszę zważać na ncmer domu. 


