
Londyn, 7. września. — W U w u 

? lub trzech dniach najdalej — nia 

» być przesłana Papieżowi Benc- 
». tîvktowi odpowiedź Ccntralnvcii 

ι 
► na jego pokojowe propozycje. 

Paryż, 7. września. — Premier 
Ribot na uroczystości z okazyi 

Γ' trzeciej rocznicy bitwy nad Mar- 
1 na przemawiał i oświadczył, że 
► l rancva niv;dv sic nic zgodzi na 
ρ ν ° 

» żaden rodzaj kompromisu w spra- 
i wie Lotaryngii i Alzacyi : musi je 
i otrzymać z powrotem, inaczej o 

^ pokoju mowy niema! 
Berlin, 7. września. — W* Ber—ι 

linie bawi, czy też bawił lir. Ccr- 
* nin, austryacki minister spraw 
* zagranicznych, którv zapewne 
* przybył omówić z kanclerzem 
* Michaclisem kwestye cwentual-- 
1 nych celów wojny i warunków 
► pokojowych austro-niemicckich, a 

■ zapewne i Sprawa Polska bpdzie. 
[ lub zostaia omówiona. Donoszą z ι 
~ Austro-WWęgier, iż tam odpo- 

wiedź prezydenta Wił son a na no- 

tę pokojową Papieża jest cyrku- 
lowana swobodnie i wychwalana 
przez cala pracę i opinię publicz- 

* 
na, co ogromnie ma gniewne 
Xiemcv, a gazety niemieckie o- 

* stro krytykują węgierskie pisma 
* za owe entuzyazmy z powodu o- 

» rędzia Wilsona, które zowią cięż- 
ką obrazą dla Niemiec. 

CARSKI SPISEK W ROSYI. 

Piotrogród, 7. września. — Śle- 
dztwo w sprawie wykrytego przez 
premiera Kierenskiego spiska 
kontrrewolucyjnego, celem przy- 
wrócenia na tron Roma nowych— 
toczy się energicznie prowadzone 
i obfitujące w rewelacye. Wykry- 
to, iż pomiędzy wielkimi książę- 
tami i osobami z otoczenia ex-ca- 

ra, oraz niektórymi politykami 
party i mon/ircliicznej istnieją ści-» 
s!e porozumienia, a spisek rozpo- 
rządzał Vielkimi funduszami i 
działa w miastach głównych, Pio- 

trogrodzie, Moskwie, Kijowie, O- 
dessie; aresztowano szereg wy- 
bitnych osobistości, w tein wiele 
kobiet. 

PROCES SUCHOMLINOWA 

Piotrogróck 7. września. — \*ie- 
zwykłą scnsacyą jest proces gen. 
Suchomlinowa. ex-mini»4ra wojny 

» z czasów carskiego rządu : świad- 
-, ko wie zeznali, iż na S uch om li no- 

wa, oskarżoiu^o o prostą zdradę 
r i wysługiwanie się Niemcom, oraz 

β 'j defraudację funduszów narodu- 
ψ » 

-, wych, na obronę ojczyzny przc- 
.* znaczonych, — wywierała oibrzy- ~ V 

* mi wpływ jego młoda żona. daw- 
4 

niej żona niejakiego Butowicza, 
który na jej żądanie musiał się 
z nią rozwieść, by mogła iść za 

60-cioletniego podówczas Suchom 
linowa — dla politycznych wzglę- 
dów... Suchomlinow mówił jej 
o wszystkich swoich sprawach u- 

rzędowych, o sprawach armii, pla 
nach jej i rządu itp., a sekrety te 

ważne — następnie kursowały w 

sferach takich, iż tylko na szko- 

dę Rosy i wychodziły, ale zato 

Suchomlinow miał dochody takie, 
iż żona jego wydawała rocznie po 
sto tysięcy rubli...\Y Sprawki Su- 
chonitinowa wmieszany jest też 

gen. Januszkiewicz. dawniejszy 
szef sztabu z czasów carskich, o-1 
raz w. ks. Sergiusz. 

Z NIEMIEC. 
Berlin, 7. września. — Tak 

wielkim jest już brak bronzu w 

Niemczech, potrzebnego du wy- 
robu dział. iż rozporządzono 
zdejmowanie bronzowych pomni- 
ków, które będą przekuwane na 

armaty. Dzwony kościelne już 
dawno zostały rekwirowanc. W 

Bawaryi, w Monachium zdejmo 
wanie pomników, których w 

Niemczech jest pclno w każdej 
dziurze, już rozpoczęto. 

Z BELGII. 
Loftdyn, 7. września. — Taraso- 

wo donoszą iż w czasie ostatniej 
bytności ces. Wilhelma w Belgii, 
po miastach belgijskich nigdzir 
nic wid/iano żadnych dekoracyi. 
t:i flag z domów prywatnych : 

ces. Wilhelm w zeszłym tygodniu 
był np. w Bruxelli, w drodze na 

front flandryjski i nigdzie nie 

wywieszono ani jednej chorąg- 
wi. owszem na szczelnie zam- 

kniętych oknach domów prywat- 
nych pojawiły się wszędzie napi- 
sy. że okna te pozamykano na 

znak żałoby narodowej. 

ί DZIAŁ REALNOSCIOWY. j 
(Komunikaty Stowarzyszeni·JPwredników Realnościowych. ) j 

Dział ten jest prowadzony 
przez komitet prasy z łona Sto- 

warzyszenia Polskich Pośredni- 

ków Realnościowych. 
Osoby interesowane mogą za- 

sięgać bezpłatnie rad i wskazówek 
w kwestyach dotyczących intere- 

su realnościowego i pokrewnych 
gałęzi tegoż interesu. — Prosimy 
adresować: Dziennik Chicagoski, 
Dział Realnościowy, 1455—57 W. 
Division str., Chicago. 

W kwestyach ogół obchodzą- 
cych będziemy dawać odpowiedzi 
w Dziale Realnościowym. W 

sprawach obchodzących tylko 
stronę interesowaną, odpowiemy 
listownie. 

PRZEGLĄD TYGODNIOWY. 

Pośrednicy realnościowi byli 
bardzo zajęci w ubiegłym tygod- 
niu i rezultaty ich pracy są wido- 

czne, bu w ostatnim tygodniu Po- 

lacy w Chicago nabyli 7S.realno- 
ści, których wyka/, podajemy po- 

niżej. — Nadspodziewanie wielka 
ilość transakcyi była pr/.oprowa- 
dzona w dzielnicach Avondale i 

Irving Park, jakote"ż na połud- 
niowo-zachoduicj części miasta, 
natomiast gęściej zaludnione j>ol- 

1 skic okolice wykazują pewien za- 

stój. który można tłumaczyć tein, 
że w tych okolicach jest już wię- 
kszość realności w polskich rę- 
kach, a młodsza generacya kupu- 
jących woli okupywać się w oko- 
licach bardziej oddalonych. 

Następujący Polacy nabyli re- 

alności : — 

Jan Stanek, kupił 
1G44 Alport ul. 

Józef Przybylski kupi! 
181.3 S. Ashland ave. 

Józef Lorenc kupił 
2135 Armitage ave. 

J. Placzkiewicz kupił 
VI25 Binehani ul. 

Anna Czechowicz kupiła 
2104—li Berlin ul. 

Barbara Poch kupiła 
2301 Clifton Park ave. 

Jan Folcyn kupił 
:04ϋ Walton ul. 

Dr. Wlad. E. (iogoliński kupił 
1533 Cornell ul. 

Marva Dabińska kupiła 
10-J6 W*. Ε rte ul. 

Jan Gładko w ski kupi] 
26'.^ — loty Place. 

Tomasz Myśliński kupił 
274.3 Francisco avc. 

Andrzej Oplaski kupił 
4409 Haddon avc. 

S. Ustapa kupił 
1940 N". lloync ave. 

Jan I rocki kupił 
1^4.3—47 X. Iloyne ave. 

Franciszek Rapata kupił 
2-41 S. Kenneth avc. 

Λ. Szanowskï kupił 
'ï"l 1—l:j S. Kctlvale avc. 

W (irzegorzek kupił 
ÎSIÎU. X. Leavitt ul. 

Stanisław Uarauowski kupił 
îXKj X. Lincoln ul. 

Franciszek Dobias kupi! 
'J347—49 S. Spauldinjj uve. 

J. Rajczyk kupił 
Superior ul. 

Edmund Oćwicja kupił 
]Su.J Supcripr ul. 

Jan Kazirut kupi! 

715 Temple ul. 
Marciu Laszkicwicz kupił 
* 2627 W. 21 sza uf. 

Jan Kolenda kupił 
703 W. 21szy place. 

M. Bencnowicz kupił 
Ut)i) W lJtii ul. 

K. Kramarz krupił 
1743 W. 21 sza ul. 

Jan Szubiński kupił 
1737 Wabausia ave. 

Antoni 'Matuszak kupił 
]648 X. Wood ul. 

Wincenty 'Majewski kupił 
5538—48 Ardmore avc. 

Jan Pasowicz kupił 
323$ K. Central Park ave. 

Katarzyna i Józef Tyliccy kupili 
3654 W. Diversev avc. 

Max M. Spychała kupił 
2838—40 Drakę avc. 

Jan Anderski kupił 
2916 Dawson avc. 

Stan. i Rozalia Szymańscy kupili 
3064 N. Haussen Ct. 

Certa Przywda kupiła 
24'23 X. Lawndale ave. 

Jan Śliwiński kupił 
324S X. Lawndale ave. 

Antoni J. Konieczka kupił 
2628 Mason ave. 

J. Klonowski kupił 50χΓί4 stóp 
na Mango ave. blisko Fuller- 
ton ave. 

i'. raszKiewicz uupii 
3246 Milwaukee avc. 

Józef G. Łuczak kupił 
4249 X. Ridgewav avc. 

Klara Kopera kupiła 
3651 S. Hermitage avr. 

Franc. L. Stach kupił 
1834—36 W. 35ta ul. 

Katarzyna Lubiszewska kupiła 
"· 3 < 45 S. Wood ul. 

J. Krzyżanowski kupił 
7308—10 W. Carence avc. 

W. W. Kulczak kupił 
2936 X. Ilarding ave. 

A. Knapczyk kupił 
22v9 X. Lewis ul. 

rranciszek Ronczka kupił 
301 E. 120ta ul. 

Karul Ciogała kupił 
4350 S. Richmond ul. 

Jan Kluczewski kupił 
1116 X. Robcy ul. 

Michał Rozęński kupił 
4148 S. Albaiiy ave. 

Amelia Gajewska kupiła 
45 łS S. Avers avc. 

Franc. J. Lodcski kupił 
6822 S. Ashland avc. 

Józef J. Koranda kii]>il 
58;'7 S. Campbell avc. 

Józef Szymck kupił 
7238—-46 S. Clarcmont ave. 

Jan i Marya Petrowscy kupili 
4436 S. Çalifornia avc. 

Antoni Jusz-kicwicz kupił 
312U W. 40ty place. 

Władysław Krawczewski kupił 
3041 W. 41 szy placc. 

Murya Lipska kupiła 
24?4 W. 45 ga ul. 

J. Kolacia kupił 
4.31 5—17 W. 55ga ul. 

Jozef i Józefa Matuszak kupili 
3*256 S. Hermitage ave. 

Λ. Rybacki kupił 
4833 S. Justine ul. 

A. Antoniak kupił 
5532 S. Kenneth ave. 

Franciszka Piiulak kupiła 
5137 S. Kilbourn ave. 

Polska Kompania Mleczarska 
White Eagle Dairy Co. kupi- 
ła 4914—18 S. Loomis ul. 

W. Jakubowski kupił 
3151 S. Lincoln ul. 

Józef P»ozik kupił 
5427 S. Miliard ave. 

Rusiński Grecko-Katolicki kościół 
kupił 4948—58 S. Paulina ul. 

Tomasz Motyka kupił 
4554—58 5. Richmond ul. 

Michalina Koplewska kupiła 
4541—43 S. Rockwell ul. 
W. Jeźwciki kupił 

*3014 W. 69ta ul. 
Jan i Józefa Podwjka kupili 

6411 So. Sacramcnto ave. 

F. Lipiński kupił 
4540 S. Sawyer ave. 

W. Wojtanowlcz kupił 
401Ç S. SprlngflelU ttv<?( 

F. Koszyk kupił 
4328 S. Wood ul. 

Amelia Kowalska kupiła 
4338—4*2 Cottage Grove nve, 

Michalina Frankowska kupiła 
8354 S. Colfax ave, 

Wanda Brokop kupiła 
8250—52 M&cjclnaw ave, 

j W. Kwiatkowski kupłf 
W27 Prałrle Rve, 

DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU 

PRZYJMOWANIA CZŁON- 
KÓW, 

Stowarzyszenie Polskich Po— 
średników Realnoiciowych orga* 

nîzujqc się, przyjęło sobie '/.» za* 

ilu ule zjednoczyć w κ woleli &ze· 

rcguch wszynkich łych polskich 
* / 

_» % 

pośredników realnościowycb, któ- 
rzy prowadzą interes swój uczci- 
wie i którzy wykazali kompeten- 
cyę w prowadzeniu tegoż: 

Stowarzyszenie nasze nie 

przyjmuje każdego, który złoży 
swoją aplikacyę, ale aplikacya 
kandydata na członka jest odda- 
wana komitetowi do przyjmuwa 
nia członków, który bada opinię 
i kwalifikacye danego kandydata 
i poleca j;| przyjąć lub też odrzu- 
cić. 

W skład tego komitetu wcho- 

dzi^: ob. — Józef Nowotarski, 
Teofil Stan, 'Jan Nowicki, Zyg- 
munt Majewski i Jan Kuszkic- 
wicz. — Członkowie tegóż komi- 
tetu, z których każdy ma długo- 
letnie doświadczenie w interesie 
realnościowym, baczą pilnie, aby 
w poczet naszych członków nic 

dostali się ludzie o zaszarganej 
reputacyi, nie chodzi nam bowiem 
o ilość ale o jakość członków. — 

Lepiej bowiem, gdy nas będzie 
trzydziestu porządnych pośredni- 
ków, aniżeli trzy stu zbieraniny. 
— Większość członków naszego 
stowarzyszenia nic chce się wca- 

le stykać z agentami których re- 

putacya jest kwestyonowaną i 

gdybyśmy przyjmowali każdego,J 
któryby do nas chciał wstąpić! 
bez względu na jego opinie i spo-1 
sób prowadzenia interesu, to sta- 

nowczo utracilibyśmy naszych 
najlepszych członków. — Z tycli 
to powodów wielu naganiaczy i 

lapichłopów rozsiewa fałszywe 
wieści o naszem stowarzyszeniu. 
Głoszą, że założyliśmy „trujt'' a- 

gentów realnościowych, aby li- 

czyć większe komisowe. Jest to 

twierdzenie z gruntu taszy we, cze 

go dowodem jest skala komisowe- 

go. przyjęta przez nasze stowa- 

rzyszenie, a ogłoszona pierwotni i 
w Dzienniku Chicagoskim. — 

Skala ta jest taka sama, jaką ma- 

ją stowarzyszenie Chicago Kcaii 

l^state Board i Cook County Kcal 
Kstatc Coard i jest ogólnie przy- 

jętą. — Członkowie nasi nic 

sprzedają wprawdzie realności za 

piętnaście lub dwadzieścia dola- 

rów komisowego, ale też i nic ob- 

dzierają ludzi na tysiące, jak te 

często się zdarza u tych, którzy 
nam ..trust"' zarzucaj;]. Uczciwa 

praca wymaga uczciwej zapłaty, 
ten który clice robić za pół dar- 

mo, zawsze ma jakiś ukryty cci 

i od takiego lepiej trzymać sir z 

daleka. 

Członkiem naszego stowarzy- 
szenia może być każdy uczciwy 
pośrednik realnościowy. czy on 

bicdnv czy bogaty, czy prowadzi 
interes na wielką ksale, czy na 

małą. czy ma uniwersyteckie wy- 
kształcenie. czy też jest tylko sa- 

moukiem. W ymagana jest kompc- 
teneya byznesowa, wymagana n- 

czciwość, wymagana etyka byzne 
sowa, no i wymagana umiejęt- 
ność czytania' i pisania, gdyż czło- 

wiek. którv pisać i czytać nie u- 

mic. nie powinien garnąć się do 

naszego zawodu, bo często może 

przez to, pomimo dobrych chęci, 
klientów swoich na straty nara- 

zić. 
\Vszystkich kolegów po lachu, 

którzy posiadają wyżej wymie- 
nione kwalifikacye, zapraszamy 
do naszego grona; aplikacyę moż- 

na dostać w lokalu stowarzysze- 
nia (Pokój 411 Home lik. lîldg.), 
lub u niżej podpisanego. 

Józef Nowotarski, 
Prze w. komitetu przyjmowania 

członków. 

TELEGRAMY KRAJOWE 
$11,638,945.460 KREDYTÓW 

WOJENNYCH. 
Waszyngton, 7. września. — 

Izba posłów przyjęła wczoraj 
wieczór jednogłośnie przedłoże- 
nie w sprawie olbrzymieli kredy- 
tów wojennych, przyzwalając na 

wydanie bondów i certyfikatów 
rządowych na sumę $11,538,943,. 
400, Jak się tego spodziewano, do 

bilu nie dodano żadnych waż- 

niejszych poprawek, tak, że prze- 
szedł on w pierwotnem swem 

brzmieniu bez żadnych prawie 
zmian, 

Te zmiany, jakich dokonano, 

są tak drobne, że przewódcy par- 

tyi rządowej nic stawiali żadnej 
prawic przeciwko nim opozycyi. 
Ta grupa posłów republikań- 
skich, która pod przewodnictwem 
kongresmana Moore z Pcnnsylva- 
nli starała się wymusić kreowanie 

specyalnego wydziału dla kontro- 

li wydatków wojennych, musiała 
u2 w parnym początku uznać się 
aa pokonana, nie miała bowiem 

Godnych ozaus pozyskania dli 
siebie większości, N 

Jti 

J'odobnie spełzły na niczctu 

wszelkie próby niektórych pos- 

lów republikań>kich, aby ograni- 

czyć szeroką władzę, juką przed- 
łożenie nadaje ministrowi skar- 

bu AJcAdoo w sprawie wydawa- 
nia bolidów i certyfikatów rządo- 
wycli. W niosek kongresinana 
Johnsona z W ashinytonu, aby 
zobowiązać ministra skarbu d > 

wydania przynajmniej ])óltrzccia 
miliona dolarów nu reklamę w 

gazetach dla bolidów wojennych, 
przepadł bardzo znaczną większo 
ścia «dosów. Zamiast te:jo otrzv- 

c O 
O » 

mał pan AIcAdoo upoważnienij 
wydania na reklamę bolidów 
&Ί 7,000,000, bez żadnych jednak 
klauzul wiążących go, ile z po- 

wyższej sumy zechce faktycznie 
na ten cel przeznaczyć. 

Kongresinan Camion z JHinuis 

zdołał przeprowadzić kompromi- 
sową poprawkę, na podstawie kto 

rej wyjęte zostały z pod opodat-i 
kowania procenty <»d bolidów, nie, 

przekraczających sum ν ψΓ»,0η<>. 

Początkowo żądał on takiego ti- 

przywilejowania dla bondów na 

sunie do $10,000, musiał jediivnv 
swój wniosek zmodyfikować wo- 

bec stanowczej opozycyt przewód 
cv demokratów Kitchina. 

35,000 WOJSKA CHIŃSKIEGO! 
DO ROSYI. * 

San Francisco, 7. września. — 

Tutejszy ..The Chinese Daily 
World1' otrzyma! w iadomość z 

Szanghaju, że Chiuv mobilizują 
swój dwudziesty e/warty korpus 
armii, składający się z 15,Ono woj 
ska, samych najlepszych żołnierzy 
z prowiiicyi, północnych, celem 

wysiania go przez Syberyę na 

wschodni front do walki z Niem- 

cami. 
ZMNIEJSZONY EKSPORT. 

Waszyngton, 7. września. — 

Ministeryuin handlu ogłasza, że 

wartość eksportu amerykańskiego 
w lipcu br. spadła do najniższej 
cyfry, jaką wykazywał którykol- 
wiek z miesięcy od lutego roku 

1916. W porównaniu do przedsla.. 
wiającego $575.000,000 wartości 

eksportu za miesiąc czerwiec spa- 

dla wartość wywozów za lipiec υ 

$201.000.000. Import lipcowy 
spadł av porównaniu do czerwco- 

wego o wartość 81 milionów dola- 

rów. 
ZARZUTY NIELOJALNOŚCI 
UZNANO ZA NIESŁUSZNE. 
Waszyngton, 7. września. — 

Subkomitet senatoryalnej komi- 

sy i dla spraw wojskowych, który 
prowadził dochodzenia przeciwko 
generałowi Carlowi Reielnnanno- 

wi, awansowanemu ostatnio 

przez prezydenta Wilsona do wyż 
szrj rangi, postanowił senatowi 

zarckoniendować dwoma plusami 
I przeciwko jednemu potwierdzenie 
j tej nominacyi. Dochodzenie i za- 

kw cstyoiiowaiiic awan>u /.ot-talo 

wywołane oskarżeniem pani Jam: 
Anderson. żony kapitana tr^o 
nazwiska w armii kanadyjskiej, iż 

z utrzymywanej z Keiclinianncm 
znajomości doszła do przekona- 
nia, że ma on piO^crm;ui>kie za- 

patrywania i dlatego nie. powinien 
otrzNinaó stopnia gcu<Tal>kici;<t. 

i'o przeprow adzoncin śledztw i" 

senatorzy Weeks i Metcher orze- 

kli, że pani Anderson nie potra- 
fiła $>v\cli zarzutów udowodnić, 
i że lojalności Reiclnnanna nic na- 

leży k westyonować. 
$07.50 ZA TONĘ STALI. 

Nowy York, 7. września. — 

Rozporządzający za wy czaj najle- 
p-zemi informacjami finansiści 
oświadczają, iż wedle otrzyma- 
nych przez nich wiadomości z 

Waszyngtonu rząd postanowi! 
oznaczyć cenę stali uh $07.00 /:t 

tonę. miedzi zaś na 2.") centów za 

funt. 

ZORGANIZOWANA PRACA 

FRZECIW PROGERMANOM 
Minneapolis, Minn., 7. wrześ- 

nia. — Zebrani tli przedstawiciele 
zurbanizowanej pracy, — socyali- 
śei, radykali, mężczyźni i kobiety 
— skupieni w I lie American Al- 
liance for Labor and Dcumcracy. 
uchwalili wczoraj jednogłośnie 
stać wiernie przy kraju i prezy- 
dencie we wszystkich poczyna- 
niach, przedsięwziętych dla skła- 

teczne^o przeprowadzenia wojny 
z tcutoństweni. Postanowiono za- 

kładać w całym kraju wszędzie 
filie tej organizac} i, celem walki 
z żywiołami piOgermańskinii i 

wykazania, iż kłamią ci ws/-ysrv 
agitatorzy i pseudo-obrońcy kla- 

sy robotniczej, którzy twierdzą, że 
lud pracujący stanowczo przeciw- 
ny jest wojnie i domaga się poko- 
ju. 
ROOT GOŚCIEM HONORO- 

WYM. 
Saratoga Springs, Ν. Y., 7-go 

września. — Wczoraj zakończyła 
się tu roczna konweneya stowa- 

rzyszenia adwokatów The Ameri- 
can Bar Association, po której 
nastąpił bankiet przy licznym u- 

dziale wybitnych osobistości. 
Głównym gościem honorowym 
był pan'Elilm Root, prócz tego 
zaś przybyli attache wojskowi 
przy poselstwach Anglii, Francyi, 
Wioch. Rosyi i Belgii w Waszyng 
tonie. 

PZTENNTK CHICAG (WK! c»a1»« 

txcza więcej droborob ofłoueń, ul< 

Uli wszystkie inne dzienniki poUkl« 
v Chicago rasem wzloty 

I 

-β 
1 liii |'| aiéÉ II I 

Większe wartości za mniej pieniędzy 
w zakresie Jesiennych Ubrań i Palt. 
VONDORFS trzy składy poza 

dystryktem wysokiej dzierżawy mają 
obecnie na wystawie największy zbiór jesień- 
nych ubrań i palt w całej swej historyi i to z wielką 
oszczędnością dla was. Wartości są wyjątkowo do- 

brc, gdyż na każdera ubraniu lub palcie możecie 

sobie rzeczywiście oszczędzać $5. Macie wybór z 

najnowszych, uajgustowniejszych modeli, wyjątko- 
wych jakoteż biznesowych fasonów w najpiękniej- 
szych kolorach tego sezonu nowych zielonych, 
niebieskich, oliwkowych, ęeglastych i mieszanych· 
Są tam szewioty, worsteds kaszmiry i serże. Dla 

mężczyzn i młodzieńców, po 

s 15-'20-'25 
Chłopięce Ubrania. 

2 ADZIWIAJ^CE wartoéei w ubraniach 
knlcker — Norfolk dla chłopców szkol- 

nych. Maja extra parę epodnl. Wyjąt kowo 
dobrze zrobiore na trwałe noszenie, spodnie 
sa nawet międzypodszewkowaue. W faso- 
nach z paskiem dokoła 
Λ\Γθ wszystkich 
wielkościach po ...... 

vduc, >> ia au· 

$4.95 

CLOTHING CO. 
"Poza dystryktem wysokiej dzierżawy'' 

YanBurcni » o ςνι i rvv J Milwaukee i 
llalsted LI. \ ^ OtkLuKiJ I (Chicago Avee 

North Ave. i Larrabee Llica. 
Otwarte w sobotę wicc*. do 10, a v niedzielę do polad. 

Najlepszym Przyjacie- 
lem Gospodyni * I 

jest jej sa,)in('Ł kuchenny — oszczędza jej tysiące kroków, daje jej 
odpowiednie niiejece do wnzy«tkiego· co j»*j je*t potrzebne, przy goto- 
waniu. 

Za Gotówkę Lub Na Łatwe Spiaty i 
< 

I METAL BREAD 
ORA WER 

ISAMTARV 1 LEG BAi" 

OBCINA JEJ PRACĘ DO POŁOWY \ 
Dobry gabinet kuchenny, czyni was zy pracę domowy, przyjemno- £ 
ścią. Wszystko co wam jest potrzebne macie, pud ręką. 1'suwa ucisjżli- < 

wy pracę w gotowaniu i pieczeniu. Zobaczcie nasz ulep- ^ 'Λ ς/Λ ( 

szony zręczny gabinet, ôceniony po 

4 Pokoje Umeblowane — Kompletnie— 7:50 Miesięcznie 

7 
Wielkich 
Składów 

< 

Wielkich 
Składów 

I 
i8i)4-!)(> MILWAUKEE AVK.MJh 

Otwarte we Wtorek, Czwartek i Sobotę Wieczorem 

Kasze Inne >ześć Wielkich Składów 

IŁótT i Hiłl>to«l ul. 

Κόιχ tfîîi'j i Hou.ston, So. Chinino. 
1012-18 WcntwortI» ave. 

il1121 < omnirmal ave. i 

Κόϋ IJluo Maml av«\ j 1Ki<\j ul. < 

1 I I ."iô-ô" .Michigan av. ΙϊομΊ.ιικΙ. ) 


