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DESENIOWANE 
DU WAS JESIENNE KAPELUSZE 

* 1\ * 
i 

Co tu zobaczycie w jesiennych kapeluszach dalece 

przewyższa ..codzienne wystawy kapeluszy. Style są 
] czuę i gustowne. Kolory są bogate i oryginalne. 

W innych skła 

dach zapłacicie 
. 

więcej. Nasza cea 

Mamy doświadczonych 
polskick klerków, któ- 

rzy wts obsłużą. 

BROTHERS HAT CO. 
1224 iMilwaukee ave»> 

' 

rófr Ashland ave. · 

* 

Otwarte każdego wieczora i w niedzielę do południa. 
' 

34 \S\ Washington ul. 
lin wschód oi D^arborn ul. 

! 

Z Obrazków 
Warszaw- 
skich. 

1 i.V 

Z Kielc do Warszawy 
na bosaka. 

W· 

2 Ouzoty Porannej wyjmujemy ua- 
et? yt»j\ cy otrasfik:. ! 

V r>odc.r;yth purti^^cii i Uoeo, w 

blu c«, która kiedyś, zdaje się. była 
l iai?, z kapeluszem w ręku Q ior-, 
ua-o. c g3cm€tryi całkiem uowych 
«10. piiodt:aaą 14lttjiJ Julek Adam- 

czyk. 

Z u .aui! relue mi łez. a buzią peł- 
· je_z»;:e grochu, zaczyna swe oyo- 
.«dante-odyaeę polsMesa «lle^'ka v 

ta:uiętnym roku wojny. 

Ojca (był szewcem) wzręlf s Kielc 
z J Łam? wojna do wojska. Ma'ka 

r>.k Urna umarła. Dwie maje si> 

t rs:ezki ż»wią dobriy ludzie i 

iv icjrb. Ju»ka wyprawili do War-i 

iawy do ciotki. Ta gdzieś się pize- 

pro wadziła. więc przyszedł do JedueJ 

uebrej pani. k*0ra im. gdy mieszkali 

Warszawie, pomagała. 0<1 niej - 

!; vr pokoju dostał rynkę jrochu. 
Z Kielc wyszedł w sobotę rano o 4. 

W Warszawie stanął w poniedziałek 
na wieczór. Julek ma tylko czarne 

ale dobre uoffi. Przestępujęc z jed- 

uej na drujg. rycytuje jak lekcyę: 

„W Kieicacu cukier austryackl po 

15 kop. funt. aie nie słodki. Na nasz 

jeden kawałek, aastfyackiego trseba 
dwa. Mięso tci 15 kop. funl „krzyżo- 

wa" 30 kop., zapałki austryackie po 

kopiejce. 
Od początku wojny stojfc w Kiel- 

cach „strzelcy". Zarząd 
* 

miasta 

scrzeleekr*. W Radomiu Już austry- 

ackl. .Tu już wi<tziai Xlemcw. W 

Radomin to wielu takich z kogu cierni 

piórami. 
— A kapelusze, czarne, twarde? 

— Tak. tak — potaJcujo Julek — 

to są żandarmi. Austryaccy żaowlar- 

mi. 
1 1 

— A cóżeś jad!? 
— Ludzie mi dawali. Przed Rado- 

miem dostałem w chacie mleka kwas 

! ucso z kartoflami. 

W tem miejscu zaczynam patrzeć 
ua Julka z pewnym szacunkiem. 
— C6z dalej? 
— Za Radomiem spotkałem śle- 

pego driada. Poszl&m; do znajome- 

go kowa.a, tam doetliamy kartofli ze 

słoniną. 
Szacunek mój dli. Julka wciąż ro- 

śnie. 

— Najgorzej to od Grójca do 

Warsza\ y. Nikt nic nie dał. taki by- 
łem głodny 
— A w Warszawie dostałeś gro- 

chu z solą — dodaję w myśli. 
— Oj ..słony" będzie i ten groch, 

byle 'ylko był. 
— Przed Radomiem przysiadałem 

się na fury z towarami, alo za Rado- 

miem to już tylko piechotą. 
— Dlaczego? 
—- Bo fu nie było. 
W tem miejscu opowiada ml 

s;>rytny bardzo Julek wiele rzeczy ; 

ciekawych 

Nio notuję ich. Z jakich powodów 
— to zrozumiesz Sz. Redaktorce. 

— Nic ci się w drodze nie zdarzy- 
ło? — pytam dalej. 
— A to, że ai? mało co nie utopi- 

łem. 
— Gdzie? 

— w riece. 

— Jak się nazywa.' 
— Nie wiem. bo to było w nocy. 

Tam był? dwa mosty. Stall aa nich 

żołnierze i nie puszczali. 
— To pewno Pilica — pytam. 
— Nie wiem, zaraz za Radomiem. 
— To ja — ciągnie dalej Julek — 

poszedłem w bok, przywitałem 

bluzkę oą glorie i buch do wódy. 

Bluzka usunęła mi się na oczy 1 nos. 

Ledwo dopłynąłem do brzegu. 
Strasznie się bałem. 
— Brawo Julku! a okopy widzia- 

łeś? 
— A jakże! Djiś rano to nawet 

spałem „wrosyjekich". 
Julek od 3 lat „kielczamin" nie 

mówi już ,,w naszych". 
— Jabym tam — recytuje dalej — 

cały rok miesżkał — tylko że nie 

wolno. Ale ile tam w dołach, pod 

słomą nabojów! 
— Pewno puste gilzy — przery- 

wam mu — & nie naboje. 
1 

EXTRAI 
Bacenoeć Gospodynie! 

Wielka wyprzedaż raif sapo bardzo u is kie to eonach począwszy 
w piątek 3-ifO i w sobotę 6-go. 

Wyborny ciok roast .... 10 &c 
Mi-ęeo na zupę 8c 

Siekane mięeo 9%e 

Karbonada 14l/s« 
Kawałki w... f«%c 
świeże młode azynkt ..... i*·/«« 
Ćwieże eadło « U%c 
świeże żeberka -··_· 10 lic 
Świeże gnatki .. 9%o 
Ówieży mjcs V/& 
Wieprzowe stynki 3*4 c 

Wieprzowe języki ....... 19·^ 
Szynki wędzone ........ \&/& 
ary, karski, knreaęta I orai 4ywe 1 bita po kar* niskich cenach 

Htm —yiwlfnl· >) <rfl>rni<»f w*t4r^|a|otous 
de*» taoiififiztć dobrze! tanio 

rt 111 j 1749 W. Chicago Avenue· 

tlodoipo market z·*»., «wm 

Roast Beef I8c 

Sirloin Steak 13c 

Pnednia ćwiartka cielęciny W/zC 
Tylna ćwiartka cielęciny . 18 % c 
Cielęcina na potrawkę .... 10e 

Jagnięcina- młoda ISk 

Słonina wędzona · · 13%c 

Spodnia bielizna 
30u gł»4. rtinein podb. mę 
skie koszule i gacie, uiek. 
partye, tak długo 
jak zap. star. po Z/C 

Grube wełn. union 

garnit. dln mi. cok. 
Węd. aroU «ciosed 
crotch' 8.50 « ^ o 

wart. po .. · I · 

Dziec. koszule i uiajtece. 
z mieez. wełny, w niekom. 
wielkościach, 
za 

Koszule 
79c do $1 meskle koszulo 

gwarant. jaarkg. Fergus-on 

MoKinney, krocbm. wiol. 

wyb. eleg. des., rob. z dob 

rej pennang mat. trw. ko- 

lory. We wswyt. wiel. od 

od 14 <lo 17 Wielki wy- 
bór macie w tej sprzeda- 
ży nłeiwykłej na piątek 

S .i 48c 

Czapki 
50c Polo czapki dla chłop, 
rob. t dobrej l całk. weł· 

ulanej chinchilla mater., 
zewnętrz. (Islide" band z 

jedwab, podazew. Spec. 
w nasz€j niezwykłej sprze 
dąży w sobotę za bardzo 

niftkt cenę, 
tylko ..... 
50c całk. w«ł*. Golf czap- 
ki dla męiczyzn 1 całopc. 
gład. kol. loxford ilwe,— 
wewn. pasek futerk. w 

tej sprzedaży w 
sobotę tylko po .. 

Rękawiczki 
Krót. kaannłr. dame. pp. 
kawlcz. jedw. albo mat. 

,oe' podszew. 
czar. i kolor, po . X«jG 

Skórkowe rękawico 
dla dzieci, niorli&t* 

poditz. obsadź, futer, 

cegl. i brun, 

30c wart. ze 

Wełn. dziecięco rękawic» 
ki, ugrup. w róż. kolor, 

epec. para I 
tylko .... ... 1 yC 

Dobrze znanej firmy Gus. Lurie & Co. Zimowa Odzież dla Dziewcząt za 40c na Dolarze 
I znów występuje „Nasz Biseineut" 11a przedni utopień z uielkiem podziwu £odnem wdmpnem 

'ISOOO 

zimowych ubrań dla dziewcząt 
, ZA 40 CENTÓW NA DOLARZE 

od firmy Gus. Lurie & Co., 1200 Broadway, w Nowym Yorku, która to firma wycofała się z interesu. Słynna od wielu 

lat z nadzwyczaj dobrych towarów, jakie miała ua składzie, towarów, które największy szczyt wartości osiągnąć musia- 
ły, nim przez tę firmę zostały akceptowane. I tak szczęśliwym zbiegiem okoliczności zdołaliśmy zakupie cały zapas 

dziewczęcej odzieży, w pięknyc'1 najnowszych stylach, z najlepszej i trwałej materyl, a co najlepsze, to to, że kupi· 

liśuiy ten cały zapas za cenę, jakiej drugiej w tym sezonie się nie przytrafi. 
' 

Podzieliliśmy to całe zakupno na dwie 

następujące partye: i' 

Party* 1. Suknie w tej partyi e$ rob. z calk. wetaian. se- 

rżu i piękn. obsadź, jedwab., kwieć, cretone, w czarne i 

białe kratki, kołnierz, mankiety i pasek z flaneli i piec. 
imltacyjne kieszenie, pasek z lakier, skóry,, niektóre za- 

pinają się po boku, inne zaś obsadź, plecion. novelty koł- 
nierz i novelty guziki, jak „broken plaids", pique kołn., 
i mankiety, niektóre obsadź, aksamitem. Granatowe, bru- 
natne, cadet, wine etc., wielkości od 6 do 14 lat, warto- 
ści idą aż do $4, tak długo 
jak zapas starczy, 
6pecyalnie, po 2.25 

Part y a 2. Kostyumy w tej partyl sa rob. z dob. franeue. 

challie, w gładk. kolor., kwieć, i róż. pasków, z corduroy 
welwetu, w gladk, i koibbtaac. efekt., z franc, serźu, w 

czarne i białe kratki, obsadź, haftem, albo plecionka etc. 
kołnierz z plaid jedwabiu pique albo repp, takie-same man 

kiety, pasek i krawatka, niektóre z lakierowanym paa- 
kiem, novelty guzikami, ,, Plaited" i fałdowate skirte. 

Czarne, brunatne, granatowe, białe, zielone, copenhagen- 
błękitne. Wielkości od 6 do 14 iat. 

Wartości do $8, —Specyalnie w tę 
wyprzedaż tylko po 3.95 

mm%^S 
Si*łflH 

iVALUES^ 

ffftivefll*1 
! 

Trzewiki 

I rzchy, ,,foot form" style, szerokie 
Educator modele. Wartości do 2.50. 
Wielkości od \\% do 2, za 1.67: 
Wielkości 8^ do 11, spe· « * 
cyalnie za 1 .^r / 

Zapina.no blucher i sznur, trzewi- 

ki dla mężczyzn. Style z małymi i 

szer. palcami. Z gunmetal calC i 

Vici kid skóry, w wielkościach od 

6 do 11. — Zwykle sprzedawane 
po $2.50, epecyalnie w tę naszą 
wielką sobotnią wyprzedaż — 

.High eut* 
buciki dla 

dziewcząt i 

dzieci, jak 
ilstrac y a, 
robione z 

patent colt 

skóry, z bia 

łymi szew- 

kami i gu- 
zikami, su- 

kienne wie- 

para 
za . 1.63 

— Ale! — Tu menem pełnym sa- 

mowiedzy wyciąga Julek z portek 

garść ostrych nabojów i podsuwa mi 

je pod nos. 
— No, no do widzenia Julku.'Jak 

będziesz głodmy, to przychodź do naa 
na słony groob. 

Napiszę o tobie. Może ktoś się 

i:głosi, że ma dla ciebie jaki kubra- 
czek ciepły? Może kio da uczciwy 
zarobek? Jeżeli nie, to sprzedawać 

będziesz ,,2 grosze", a wychowywać 

cię będzie ulica. 

Cóż robić. 
·{· 

Pochód Jeńców. 

W Gazecie Codziennej znajdujemy 

następujący obrazek: 

Ulicami Warszawy ciyigną tłumy 

jeńców. 
Tłumy publiczności przyglądają się 

temu epizodowi walk — toczących się 
na poLskioj ziemi, zaś jeńcy idą i idą 
— tysiącami.... 

Nagie, jeden nich, postawa tęga, 

mina do stu dyabłów, utkwił wzrok 
> V ·» 

w tłumie obserwatorów i zawołał: 

Męska i Chłopięca Odzież: Zadziwiające Ceny. 
Ubrania dla mężczyzn 1 młodzieńców, robione z weiman. 

eerżu, całkiem, wełnlan. kaszmir, i Tweeds, w kratki, pa- 

ski i plaids, form fitting modele, z mięk. roli wyłogami, 
dla młodzieńców wielk. 32 do 38 1 konserwat. m odek 

dla mężczyzn, w wielk. 35 do 44. Inne składy żądają za 

nie do $11.50; specyalnie w raezej mj 
sprzedaży ,w sobotę, po # 

/ .4/ 

Palta dla mężczyzn i młodzieńców. Kołnierz w stylu sza- 

lowym, przewracalnym albo wcinanym, są także Balma- 

caans, grube i średnie materye; nowe odcienie, plum i 

piękne materye; podszewka double warp serżowa; w rę- 
kawach atłasowa podszewka. Wielkości od 32 do 44; 

— 

wartości do $11.50, specyalnie w naszej , m * 

sprzedaży w sobotę po .. . ,/·^/ 
Okaz. zaaps. chł^"1"··- 

cycfc palt, szalowy a~ 
strakhan kołnierz, sty 
le zapin. pod szyję, - 

także Balmacaans, z 

paskiem i gładkie; — 
wielkości 2 ii do 10 
lat, lecz nie w każdym 

stylu, 
po .. 

Norfolk ubrania dla chłopców, 
z przyszyt. pasfc. i patch albo 

regular. kieszeń. 2 pary peg 

spodni do kolan z,:ętlic. do 

paska i kieszon. na zegarek, z 

mater. Tartan Ghęcks, Grlen Ur 
guhart Plaids, pask. i gladk. 
kaszmirów, wielk. G do 17 lat; 
rzecz. wart. wynosi ^ 7 
$4.50, spec. za .... ./. 2.47 

Dziecięce Kapelusze 
Na sobotę ofiar. oKaz. 

zap. dzlec. kapeluszy 
w iel. wyb. najuow. ety 
16w i kolor., z welwe- 

tu i pluszu, ugarnir. 
kwiatamai, piórami, 
patent pask. wstężka-- 
mi i koron. Bardzo 

piętor.e fasony w war- 
tości do $1.25, i dlatego że to jeat 
okazowy zapas, ofiarujemy ~y»m „ 

epecyalnie tylko 'po O / C 

Garnirowanie kapeluszy darino. 

Surduty potnikowe 
Grube prcjUtowate wełniane Sha- 
ker wiązane surdut- potuik. dla 

mężczyzn, szal. kołn. « , mm 

i kiesz., wart. 2.50 po .. I #0 / 
Grube pnjik. gurduty potuik. dla 
mężczyzn, kołn. szal. albo w stylu 
Byron, wart. 1.50 fw· 
w tej sprzedaży po .... V# C 
Wełniane surd. pot ni k. dla chłop· 
oów 1 dziewcząt ,szare, czerwone 

granat, maroon i białe, . 

$1.67 wartość, po 97c 

A w tłumie zaraz: 

— Tatusiu! 

I za chwilę córka ojcu na szyi za- 

wisła. ... 

Rezerwista warszawiak — idzie 

teraz jako jeniec po bruku miasta ro- 

dzin iieso.... 

A dalej, kilka kobiet, z pośpie- 
chem, w biegu, jednocześnie opowia- 

dają. — co trza swojakowi.... 
— Staśka.... niczegot ,. . trzyma 

się. .. . Ojciec trochę niedomaga. .. . 

Oh to nic. ... powiada, że on jeszcze 

Dnia Polekiago doczeka.... Józko- 

wie wyprowadzili się z Czerniakow- 

skiej, bo tam wszyslko moskale roz- 

strzelali.... Mieszkają teraz na 

Górnej ,.. A Staéka tylko o tobie 

myśJi i gada No ·— już! 

Owdzie wołanie z szeregu: 

— Parnie Michał!! 

— O,! pan mnie spostrzegł, a ja pa- 

na nie! dziwi się pan Michał i idzie 

obok jeńca.... 
— Bo moje oczy patrzą przez ser- 

ce.... powiadaj pan, co tam moja? 
— Żle! gospodarz wyrzucił, wspo- 

magamy ją czem możemy, ale u nas 

bieda też! 

W piersi tamtego zagrało łkanie. . 

Rozerwał ezybko ubranie i sięignal 

za pazuchę..# 
— Oto trzy ruble.. więcej rie 

mam. ... Dajcie jej. .. . powiedzcie, 
że.... nic mnie brak. tylko tego 

miasta.... ijej.... wrócę.. Może 
nie? 

I zaklął.... Bo tak wypaca. 

Idą przybysze z nad Wołgi Ka- 

my, idą tysiącami.... 
Ale pośród nicii muszą iść rodacy 

nasi, tej ziemi krew i kość, na goraki 

chleb niewoli.... 

Bo tak ohciał los! 

Na Wacławowie 

„DZIENNIK CHICAGOSKI" ! 
można nabyć w następujących 
miejscach : Fiałkowski, 3400 N. 

1 

Lawndale ave., Slapiński, 3642 

Belmont ave. 

adnych szalbierzy i naciągaczy, 

czyhających na kieszenie łatwowier- 

nych, nie ma DZIENNIK CHICAGO- 
SKI na swych szpaltach, bo zawsze 

pracuje dla dobra ludu. Oszukańcze 

,,flre sales" stanowczo w DZIENNI- 

KU CHICAG OSKI M ogłaszane b/4 

nie mog%. 
- 

t Nowenna na oieść 

ŚWIĘTEJ ANNY 

Sc 'r':';.. 
do nabycia 

w Administracyi Dziennika Chcagoskiego 
1455 57 W. DIVISION ULICA 

ZAJCIE OGŁOSZENIA « „DZIENNIKU CHICAGBSKIM^ 
• . . 

· 

13» Budd Skład Obuwia 3» 
Najlepsze Wartości. Najmodniejsze Fa- 

sony. Najgrzeczniejsi Sprzedawacze. 
Każda para bucików gwaranto- 

wana. Zwracamy pieniądze w ra- 
sie niezadowolenia. Wszystkie te 

zalety czynią nasz skład jednem z 

najpopularniejszych w mieście. — 

Przypatrzcie się naszym oknom 

wystawowym. Wszystkie rozmia- 
ry we wszystkich 
gatunkach. 

$3 

Otrzymajcie swego Indyka Darmo! I 
i z każdem ubraniem lub paltem za 

SIO lub więcej w naszym departa- 
mencie odzieży. 

Lamrn's jest wartościowa kwatera mło· 
datiftfczych ubrań. Fizy.cz} na ? Dobra o- 
dzież za raniej pieniędzy aniżeli musieli- 

byście zapłacić w innych składach gdzie płacą zysk fabrakantom. 
My wyrabiamy odzież którą sprzedajemy od $6.00 do $10.00 
taniej jak inni. 
Zobaczcie nasze Angielskie wolne i obcisłe modele palt, z jedwabna 
podszewką, pojedyncze lub pedwójne na piersiach, także doskonale 

style męskich i m lodzieńczych ubrań, z dwoma lub trze- c nn 

ma guzikami surduty, specyalnie tylko po Oally 
Bardzo dobry wybór ubrań i palt, specyalnie po $10, $12, $15, 
$16.50, $18, $20 i $25. · 

' * 

$7.00 potnikowe surduty, specyalnie po $5.00 
Modne kapelusze, tylko po $2.00 
Gwarantowane trzewiki, specyalnie para $2.00 do $4.00 

OPTHIN 
1133-1139 MILWAUKEE AVE. 

F»krjk«nci Dobre; Odzieży. Nie Dtleijaj.d· tmtn fłbrykwtów odifeży 
Jedyny a kład o jednej >|· 
Otwarty każdy wlectór, 1 


