
12000 OSOB SŁUCHA ROOSE 
VELTA. 

Z entuzyazmem przyjmują jego 
ataki na La Follette'a i pa- 

cyfistów. 

Pawilon „DextCT Park*' był 
wczoraj przepełniony tłumem 

12.000, który się zebrał na drugi 
η iec patrystyczny, urządzony 
przez „National Security Lea- 

gue" celem przeciwdziałania a- 

gitacyi pacyfistów, socyalistów i 

progermanów. Setki nie mogły 
się dostać do wnętrza. Kilkadzie- 

siąt młokosów wlazło nawet na 

stalowe belki, kcz policya zmu- 

isła ich do zejścia. 
Nieopisany entuzyazm wywo- 

łało samo ukazanie się Roosevei- 

ta. lecz jeszcze przed jego przy- 
byciem tłum urządzał nieustają- 
ce dctnonstracyc. Tysiące osób 

przy każdej okazyi powiewało a- 

merykańskiemi «chorągiewkami 
Pawilon udekorowany był w 

sztandary i kolory amerykańskie. 
Przypomniało się wielu uczestni- 

kom przyjęcie, jakie urządzono 
w tym samym pawilonie człon- 

kom komisyi francuskiej. Ta sa- 

ma gorąca atmosfera patryotyz- 
mu gorliwego przejmowała tłum 

bez żadnego zgrzytu, co chwila 

przechodząc przez całe zebranie 

jak fala wzbrana w postaci o- 

krzyków, Owacyi powielania 
chorągwiami. 

Roosevclt w swej mowie wy- 
mienił senatora La Follett'a ia- 

ko najbardziej niebezpiecznego 
agitatora pacyfistycznego w kra- 

in. W rezohłcyach, które po mo- 

wie Roosevelta odczytał biskup 
rpiskopalny Samuel Fallows, ta- 

kże potępiono La Follette'a iako 

głównego sprzymierzeńca pro- 
germa ή ski ego w tym kraju. Kc- 

zo'uo e przyjęto z olbrzymim wy 
buchem entuzyazmu bez żadne- 

go głosu przeciwnego. 
„Hunem w naszych własnych 

Kramach'* — mówił RoOsevelt, 
je*t senator La Follette. Jest on 

najgroźniejszym wrogiem demo- 

kraevi w tej chwili w naszym 
krain. Obecność La Follette'a w 

senacie Statłów Zjednoczonych 
ie-ι j>owodem wstydu i upoko- 
rzenia dla każdego prawdziwego 
Amerykanina.'* 

Malując storpedowanie Lusi- 
tanii pr*e/ nu niemiecki bez o- 

strzeżenia, Kooscvclt podniósł 
swój głos i <ł<niai : „Senator La 
Follette uniewinia czyn ludz- 

ktcb szakali, którzy popełnili 
to morderstwo" 

Biskup SamuH Fallows, który 
odczytał rrzoluc\e długie, potę- 
piające działalność, wszystkich 
pacyfistów, wrogów f>obotu i 

tych wszystkich, którzy w iaki- 
koywiek sposób stawiają przesz- 

kody, czy to ustnie, czy też czy- 
nem. przeciw skutecznemu pro- 
wadzeniu wojny z prusactwem, 
jest weteranem /. wojny domo- 

wej. w której służył w słynnej 
„żelaznej"' brygadzie z Wiscon- 

sin, w której sie dosłużył ratigi 
generała brygady. Biskup Fal- 
lows zna senatora La Follette'a 
z Wisconsin od wielu lat i był je- 
go kolegą szkolnym. 

Rezolucye nazywają La Fol- 
lette'a : „niewiernym i nielojal- 
nym sługą, niegodnym, aby dłu- 

żej reprezentował lojalnych Γ 

przywiązanych obywateli". 
Roosevelt także wspomniał o 

braku przyborów wojskowych w 

obozach armii narodowej. W 
Rockford jest 5.000 karabinów, a 

kilkanaście tysięcy żołnierzy. W 

innych obozach ćwiczą kijami od 

miótł. „To co się obecnie czyni, 
|>o\VMino być uczynione przed 
trzrma miesiącami. (Jbccnic mo- 

żemy je czynić tylko dzięki flo- 

tom brytyjskiej i francuskiej. OJ 
ośmiu miesięcy jesteśmy w woj- 

nie",—mówił dalej Roosevelt,— 
..a mamy tylko jeden aeroplan 
do walki na froncie. Wielkich 

dział nie mamy żadnych". 
Pomimo deszczu tłum kilkoty- 

sięczny na ulicy urządzał dcmon- 

f^racye .potryotyczne, zanim ot- 

worzono drzwi pawilonu. Z wit 1- 

kim cntuzyazniem powitano 
członków rozmaitych organ i ża- 

cy i. gdy wchodzili do pawilonu. 
Byli to: weterani z wojny domo- 

wej. stanowiący „Grand Army of 

, the Republic", grupy członków 
i członkiń Czerwonego Krzyża, 
Skauci, członkinie „Daughters of 
the American Révolution", „Four 
Minute Men", którzy wygłasza- 

I ją krótkie mowy na zebraniach 

publicznych i w teatrach za nową 

pożyczką wolnościową, weterani 

z wojny hiszpańskimi, majtkowie 
ze stacyi Great Lakes, poprze- 

I ózeni kapelą i inni. 
Przewodniczącym zebrania był 

| H M. Byllesby, którego przed- 
stawił H. II. Mcrrick, prezes 

„National Security League". Mo 

dlitwę odmówił ksiądz E. J. 
Vattman, który był kapelanem 
wojskowym na Filipinach i ma 

rangę majora. Przemawiał także 

sędzia municypalny il. Oison, 

który jest pochodzenia norwe- 

skiego. Roosevelta przedstawił 
Otto Butz, którego ojciec przy- 

jechał do Stanów Zjednoczonych 
z Carl Schurzem, sekretarzem 

wojny za I.inrolna. Hyli to emi- 

granci niemieccy, którzy z Niem- 

iec wyjechali po rewohtcyi w r. 

1-S48. 
Roosevelt w swet mowie na- 

piętnował prasę niemiecką, a 

zwłaszcza „Illinois Staats Zei- 

tungM, za to, iż w angielskich ar- 

ty ku łach i wydaniach agituje za 

pacyfizmem, a w swych niemie- 
ckich wydaniach za militaryz- 
mcm niemieckim. 

CHICAGO JEST PODZIELO- 

NE NA STREFY GRAFTO- 
WE, MÓWI HOYNE. 

Rewelacye, iż Chicago jest po- 
dzielone na strefy graftowc przez 

szaj'ki grafterów policyjnych, są 

zapowiedziane przez prok. st;in. 

Hoync'a w procesie 1>. s/.efa poli- 
I cvi (C. Healey'ego. 
Asystenci z biura prok. stanowe- 

go oświadczają, że pewni polit y 

kierzy i urzędnicy policyjni zmu- 

szali w łaśckcieli nor zepsucia i 

s/ulerni, szynkarzy. szoferów do- 

rożek a na\vet handlar/y do pła- 
cenia sobie haraczu. 

Prokura tory a podobno ma do- 

wody, iż taki system graftowy 
panował w piętnastu dystryktach 
policyjnych. Dowody tc podobno 
wykazują: że prawdziwymi ..bos- 
sami" nad policyą byli politykic- 
rzy: że polieya była tylko pośre- 
dnikiem, który kolektOwał pie- 
niądze: żc oficerowie policyjni 
precynktów policyjnych spodzie- 
wali się rozkazów co do zepsucia 
i prostytucyi. szulerki i przekro- 
czeń szynkarskich raczej od przy 
wódców politycznych, aniżeli od 

swych zwierzchników policyj- 
nych : że policyanci, którzy na 

własną rękę usiłowali ściągać 
gratt. bywali wyrugowani albo 

przeniesieni : i że wreszcie poli- 
cyanci. którzy się starali o przy- 

sługi policyjne, musieli mieć naj- 
przód aprobatę polityczną. 

Od kilku dni pierwszy asystent 
prok stan. F. Johnston i K. Buh· 

1er, także asystent prokuratora 
przepytują członków policyi o 

tym systemie graftowvm. Przy- 
gotowując materyał dowodowy 
dla procesu b. s/.efa Ilcaley'cgo, 
wezwali na przesłuchy zwykłych 
policyantów, sierżantów, nawet 

poruczników i kapitanów. 
F. A. Becker, „boss" politycz- 

ny z wardy ilszej 7. fra'kcyt 
Thompsona i Lundina dat wczo- 

raj kaucyę., Przed kiI1<n dniami 

(postawiony został w stan oska- 

rżenia pod zarzutem, iż przyjął 
$500 od szvnkarza L. A. Bergera 
obiecując mu wystaranie się o 

zwrot straconej liccncyi szynkar- 
skiej. 

Były ald. murzyński Oscar De 
Priest 7. wardy 2giej będzie po- 
nownie procesowany. Jćgo przy- 

jaciele przygotowują petvcyç z 

wielką liczbą nazwisk, w której 
proszą prokuratora stan. Hoyne'a 
ażeby procctsu tego zaniechał. 

Petycya będzie podobno zignoro- 
wana. 

KOMPANIA OGŁASZA WYŻ- 

SZA CENĘ MLEKA. 

Kompania Bowman Dairy Co. 

ogłosiła, że w październiku za 

mleko żądać będzie 1·» centów I 
od kwarty. W yjaśnia w dalszym j 

ciągu od siebie, że w miesiącach j 
letnich płaciła farmerom za mle- 

ko $3.12 za sto funtów, a przed 
kilku dniami farmerzy podnieśli! 
cenę d-o $·>.·!*2 za sto funtów. Wo- 

bec toi podwyżki. która równa sio 
;; centom od kwarty, konupatiia u- 

waża sir zmuszoną, cenę dro- 

biazgową prodnkśó o tę samą su- 

mę. Śmietanka będzie kosztowa- 

ła 1-*> centów za pajnt, a maślan- 

ka Γ centów za kwartę. 
Spodzie waneni jest. że inni 

kupcy pójdą śladem tej kompanii j 
i cenę mleka także podniosą o ·» 

centy. 
Dotychczas dorad ze a miejski 

Ettleson niio wydał opinii, czy 

miastu wolno zająć się sprzedażą 
ι dystrybucyą mlt"ka. [>r. Robert 

son. miejski komisarz zdrowia, o- 

świadczył. że jeżeli opinia będzie 
niekorzystna dla miasta, sprze- 

dażą mleka po niższej cenie ubo- 

gim zajmie się organ i żacy a filan-j 
tropi ima. 

POCIĄG ELEKTRYCZNY ZA 

BIJA CZTERECH ŻOŁ- 
NIERZY. 

Pncią^'kolei elektrycznej „t-hi 
cago and Milwaukee' wczoraj 
wicczrirrni zabił λ\* Niglilànd 
Fark czterech żołnierzy / pułku 

regularnej armii amerykań- 
skiej. Ra talion te^<» pułku został! 

sprowadzony / Fort Mruiainin 
Franklin dla pełnienia służby po- 

licyjnej Fort Sheriadn. 

Żołnierze byli na urlopie. L'»v-i 

ło ich siedmiu w grupie z począ- 
tku. l o bvlo powodem wypadku, 1 
τιic wiadomo dokładnie. Odwie- 

dzali znajomych w Mighland 
Park i podobni zamierzali udać 

się do Chicago. Na stacyi kolei 

elektrycznej przechodzili przez 

tory, według: opowiadania świa- 
dków. Zbliżały się do stacyi dwa 

pociąg1!. Jeden z nich się zatrzy- 
mał i żołnierze sądzili, że drugi 
się także zatrzyma. Tymczasem 
drugi pociąg nie zatrzymał się i 

zanim oślepieni światłem ostrem 

na przednim wagonie, zoryen- 
towali się. czterej żołnierze 

znaleźli się pod kołami, które z 

nich życfo wygniotły. Nazywali 
się: C. Gilbert, z Doorway. Ky.. 
19 lat. A. Dehart. 20 lat, z Dew- 

drop, Ky. F. M. French, 24 lata. 

z Richmond, Va. J. Bali, 20 lat. z 

Irwin,. Ky. 
Ich karty identyfikacyjne były 

tak zniszczone, że trzeba było 
dla identylikacyi sprowadzić ich 

kamratów z Fort Shcridan. 

WŁADZE SPRAWDZAJĄ, 
CZY CUDZOZIEMCY MA- 

JĄ LEGITYMACYE. 

Władze federalne sprawdzają 
czy wszyscy cudzoziemcy nie- 

przyjacielscy, t. j. Niemcy hub o- 

soby z Niemiec 'pochodzące, a nie 

mające żadnych papierów oby- 
watelskich, majją karty legityma- 
cyjne, jakie się od wszystkich cu- 

dzoz i-emców η i eprzy jaciełskicli 
wymaga obecnie, zanim wolno 

im zbliżyć się do budynków i za- 

kładów federalnych. 
Okazuje się. że jest znaczna li- 

czba takidi cudzoziemców, <któ- 

γ/λ uzyskali zwolnienie od służ- 

bv wojskowej, a kart legityma- 
cyjnych nie mają Marszałek fe- 

deralny Bradkv wysiał wczoraj 
zawiadomienie do sto takich cu- 

dzoziemców. wzywających ich do 

swego biura. 

Wydziały apelacyjne pracować 
l,odą tak długo, cbip-óki nie skom- 

plctują list, obejmujących l2Uj 
procent popisowych, przypada- 
jących na każdy dystrykt. Wy- 
cział apelacyjny nr. :**i już za- 

twierdził 104 procent poboro- 
wych 7 dystryktów, które leżą w 

jego dywizyi. 
INNE WIADOMOŚCI MIEJ- 

SKIE. 
W poniedziałek przyszłego ty- 

godnia przyjęte będą trzy pułki 

ochotniczego korpusu, zorganizo 
wanego przez Stanową Rady O- 

brony, do milicyi pomocniczej, 
przeznaczonej dla służby w Sta- 

nie Illinois na miejsce sfcderali- 
zowanych pułków gwardyi naro- 

dowej. tBtrygada z .'J.OOU ludzi juz 
jest skompletowana z wyjąt- 
kiem kilku jcszczu oficerów. Do- 

wodzi nią gen. H. C. Young. Ko- 

mendantami pułków są: L. Γ. 

Stewart. J. C. W ilson i A. L. 

liałte. 

Wydział powiatowy proponuje 
wydanie bondów na $l,oOu,tK)iJ 
na budowę dwóch lilii szpitala 
powiatowego. Wydział uchwalił 

wczoraj, ażeby propozycyc "d- 

nośne umieszczono na małym ba- 

locie we wyborach listopadn- 
I 

ii.·--ίν L Ϊ \f_ "t. '..ν,'/ A- ·' 

wych. 
Gub. Lowdcn przysłał tełe- 

gram. w,którym wyraża wielki 

żal, żc nic mógł być obecny na 

w'A'cu patryotycznym w pawilo- 
nie Dcxtcr Park, dodając że ciu- 

chciu jest obecny i ze wszystkie- 
111 i celami wiecu sympatyzuje. 
Szef policyi Schucttlcr był na e- 

s trądzie i przywitał się z Roose- 

velteni. Murniistrza Thompsona 
nie bvłn nigdzie· ani śladu. 

Znaleziono rewolwer, który był 
powodem śmierci I îstoletniego 
S. Ulotka, którego znaleziono 

nieżywym w jego mieszkaniu pn. 

I!>;l| S. May ul., a drzwi były 
zamknięte z wewnątrz. Rewol- 

wer ten należy do stolownika, T. 

Bartole, który wlazł przez okno. | 

i gdy swój rewolwer znalazł na 

podłodze, zabrał ze sobą, a na- 

stępnie rlai do schowania swym 

dwom przyjaciclom. S. Garewi- 
chowi i J. Kollarowi. Polio a a- 

rcsztowala wszystkich trzech. 

Śmierć chJoij»ca pozostaje taje- 

mnicą. 

PROGRESS 
ROOFING (Ό. 

G. S. GROCHOWSKI. 

Pokrywamy wszelkiego rodzaju 
dachy. Zakładamy rynny i wszel- 
ki o roboty blacharskie. Mamy 
wielki zapas papieru na dachy — 

sprzedajemy po niskich cenach. 

TH«*foii Arinitnge 2ί)4Γ». 

1680.1682 W. Division ul., 
blisko Ashland. 

Λ Μ,. λΙ/ΓΪ. \im -ÎLjÎÎ^ ·. ,.Λ./ 

Dnia 23-go t. m. zasnął w Panu w zakładzie 
św. Wincentego w St. Louis, Mo. 

Ks. Stefan Dąbkowski, C. R. 
Bliższe szczegóły o pogrzebie podamy później 

XX. Zgr. Zmart. Pańskiego. 

Butelki do gorącej wody 
Butelki do gorqcej wody-fab- 
ryczne drugorzędne leczgwaran- 

towan e ze nie cieką. 
Zmieszczą 2 lub 3 
kwarty wody. nadzwy 
czajne 75c i 1.00 war- 
tości specyalnie na tą 
piątą roczną sprzedaż 
Po 

Towary Lniane 
Kartki, krochmalonej I nlekroeb- 
malonej rrash niateryi. na pół lnia- 
ne i na prtł wełniane fabryczn'» bor- 
ty. !S rjilowr sztuki na .szmatki do 
umywania etc., wybór 3C 

Hlnlf dlmlty obrgblnne prr.y-- 

kryclą na łrtżkn. cokolwiek 
błędnie urobione, 1 1 Λ 

warloUcl, po 
lilelone ohrqlilnne Rdamaiiłkowe «er 

wetkl. J6X10 oali. desenie klockowe, 
stosowne illa rostauraeyl — tylko 10 
tuzinów kostumerowi, A "T/» 
t uzin za ■ · C 
lilelone ohrqblnne tureckie rffr.nl- 
ki. warto (Jo I5<% po 

29c, 23c, 19c, 15c 

Damska i Dziewczęca Odzież po Specyalnie Zniżonych Cenach 
I Płaszczyki łl'u «I»iii I puιι Ιι·ιι, /. wrłnianych Velours 
> Boucles, Zibelines. Chine hlllae I Matelamb, plaids 

I mieszanki, fasony z pas- 
kiem lub pół pnuk. no· 

velty kieszenin, kołnierz 
aksamitny albo z 1 oj sa- 

moj materyi tak jak: — 

mankiety, wielk. dla dam 
Sfi do 4 4. wielk. dla pa-- 

ί η len 1 i do ] S lat, nie we 

j wszystkich fasonach, — 

j wartości dubeltow.7 renę, 

; dopóki starczą 

Suknie d'à dziewcząt ro- 

bione z giuganiu. Cham-- 
brays i perkalu. w piękne 
kratkowate. paskowało i 
plaid Qfektv. Middy faso- 
ny. ugarnirowanc mało-· 
rya odmirnnepo koloru, 
różowe, błękitne c^glasto 
1 kombinacye. wielk. L' 
do 12 lat. specyalnie po 

$3.99 

Lingerie bluzki, robione ·/. dobrej law η 1 voilo ma- i 

tcryi, ugurnirowane wsta ukanil koronkami kanta- I 
mi λ nuiuuiM. ru U liai- j 
towany. niektóro z allo- 
ver haftu, okazowe i reszt 
ki z naszych zapasów, — 

dłubie rękawy, wielk. Ci» 
do 44. ale η je we wszyst- 
kich fasonach, rog. ? 1.23 
wartości, specyalnie tylko 
po 

73c 
|] 
i 

llluzki (lia rlam, lawns i ; 
voiles materye, ma;a pa- i 
nels z koronki i haftu. — 

duży kołnierz, obsadzone 

pięknemi beadings i ;| 
zmarszczkami, wielk. ϋ»> j 
do 4 4, sprzedawane reg. ► 

po G!K\ spec. w piątek ·— 

znaczone tylko 

39c > 

Zakupiliśmy ogółom 300 sztuk tych su 

kien w pas w iym sezonie, kop. modele 
z droższych «tylów, dobrej U 
iy, rub. z wolu, eerzn, w hi u. mieś 

■ 1'unama*, Slieplmrd (Jlie«'ke i 
I csarnft, »?γ»μ., cet;!., Cadet itd 

w ρη«!β 2H ι1<» ϋ0 rail, dlugofcl tfâ il«t 42 
Icali, U.00 wnrtiiścl, Jutru ud 'J 

do 4 popoł.. wybór ,pn .... 

o p. moueie <« 

raw. robo- 1 ^1 
nitjsaanyeii > u 
mieszanek \ 

w ielkości J 
15 ii·· 4 2 

1.00 
O: -;*·ΐον^νο,.Qty? OT'·*·/o' U O 

Osobne Suknie w Pas Od 2 do 4 Popołudniu 

NADZWYCZAJNE WARTOSGI NA NIATERYACH NA SUKNIE NA DZIEŃ NASZEJ ROCZNEJ SPRZEDAZY 
Kozik i fHhpyc/np całkiem wełnianej mate· | 
ryl na suknie, całkiem welniano franm-- i 
skic Ser/.p. Storni Sorże. Panamas, Suit— 
ings etc.. jasno i ciemne ko'orv. wiele gra- 
nat o\vo-bł?k Un veh i czarnych, długości od 
pół do 1 % jarda, o Jgiej godz. popołudniu ι 
i lak długo dopóki starczy. <%A 

sztuka po <Wc, r»f)c, IKc, :«)C i po. ZVC 

I! nlirx< li rc!S».loU riilirjT/.ntriii ro/.noj imiifri nu μικιιιγ, ,ιιικ 

.Storni Sn··/,, fraii«Mi*ki pora. Melrose i'l<»lti. <»ranilo 'ΊυΙΙικ i 
Niiii.s Vriliiifrs. prladkie i i»i·.*kηr· Moliair ISrillianlino.s i t. p.; ko- 
lory k roniow o. rzurno i wielki wy bór i»«»|>ulaπ»ν«Ίι odcieni, w 

i1hiK<ijSriacli «lu 7 jai'«l«"»\v; dobre "·<■ i S*»c gatunki, ζΠλ 
w u\i s|irzoi|HŻy. jard :> »wv 

:t."(>.» jimlAti rpn/.ipk <»nłklcni «plninnji-h i kntuiiicnrn matoryl 
na suknio i ubrania; —· całkiem \vełnia.no (îubordines. francus- 
kie sorżo. suitine sorżo, piękne kratkow ało i paskowało suit 

inss fi··.: w dtigościacli na bluzki, suknio w pas i πη suknio 
w o WMsystkłoIi kolorach — wszystko znaczon.· na pl*| t r»k po 
/iitii-y.iiir ■/.•lixtiii.vcli ιτιΐίΐιΊι. 

ι,.mm» jaraow rcs/iien inatrrju na !»uhnie, \k 

• «'j partyi sy. piękno scrżo. Nnns Veillncs. 
Mohairs i różno inno gładkie i piękno tka- 
niny, w długościach do 6 jardów, czarne i 
kolorowo, 00 i 6Ue 
gatunki, jard po 

calowe całkiem wełniane czarne Storni 
sorże na kofttyumv, etc. 
jard tylko po 

Nowe Modniarstwo 
•iHlnuhnr nkMnmilni> ιΐηιιι- 
ski·· kftpc'.tisxo. «'zarnp i w 

rirmtiych kolorach: shlrt 
romly kop>a>. 11 sra ruirmva 
no pifkiii; watażka i kuk* r- 
•lł». w l»û# t ok tyl- O >f o 
ko po ^*·ΤτΟ 

Vflvf)(n knprlui/.e «Ilit 
panini i — w jn- 
snjoli i rlrinnycli oil- 
•·Ιοι·ΐ.·ι«·Ιι I mii nioiln lej- 
**y«*ii jrutrnnjTli kolo- 
rów. mifkklr iihwisle 
roniły. iiKHrnintnanr 
\>Mlf|r.kq. clirnilt^· i 
kwintami. Q 1 "Τ 

jlitro po £»· Ł. i 

Mouhrnnc forui.t ilo «iro.i- 
nyoli datuskfcli kapeluszy, 
marynarskie efpkty. Anal- 
nie wfHkońci. tylko \\ i'zav- 

iiymkolorzo, dobro l.'j."· war 
toici. jutro, 
t\ Iko po vOC 

α\n\nu.ιι·:μ* u\ι·ι:μ- 

SAK IM KM». 

Flanelowe Materye 
Rf»itki rabrjc/.no nk*n- 

uiitnegO wykniiojfiiiH Ul 
mono VMuiirs ii aj ii··- 
wszo desenie, w illiiK"··4- 
ciafli (I·.· 10 .iar "| O 1 
ύΛχν. ,hr I V <· 1 ** 2 ^ 

"7 rfllou:·. uriilin miękł*» 
flaiioîa ιη sz:«ty !<4l,ir- 
|o\vr. Iiuliaii i w r^żnyli 
innyoli «losoniaHi i kolo 
racic r^ęiila «·"<» :.<»«· wir 

tośri. sp'Ovalui0 "a i.i:j 
tek. wirtWi \v,\ b4rOQr 
ί.Ί ·1 t > 1U ·*» po 

Ϊ7 colinMi pIvKii'l piiwkn- 
\val;i outiiisc flaiiela. 
«SrrtJnio,! wajri jjatiniok, 
\v»· wszy^tk1<·Ιι jasnyrh 
kolora<*ïi. «icoja!nlo n.t 

8|«r7.etiaK. « 1Λ1- 
niąt^k. jar>l *"2 v 

nbirni Ιιηΐ<η« mm, 
k rPtnowo-bia ła w'll ni an h 

fian^la n» cu- 
kienki. .«lirzn* ιη<·> In" 
dpscn i«*. sztuki l'» i I'j 
janla tllueio. jiHr·· spo- 
i-,\alnio S7.lti1:a Τ Ε*/·* 
v.a so«· I « 

.'MW» inrilA» row.l·»!» finit-Il. nlqttnip >ł»nł\rr, Clin- 

ton. |iasl-">WHl;i O.Jt ins. l*ln utos. \>1ours, ΓIh 

nfla nu » 11\ kgitiAlowc i KMppIhwiis. M··.. srlii«l- 
kif· i |>:V'«"C kolory: w ilhiî;0^''·'"''! d» I" jarJOw, 
na pi«łt*»!; \\ f/.> stko znacxoiv μο 

bardzo zniżonych cenach. 

Jesienne Trzewiki φΐ.97 S 
Tratwlki illn ι!ιιηι· rnlilntio ς 

7. nadzwyczaj dobrej cielęcej 
i miękkiej koźlęcej skóry — I 
czarni? tylko: style zapinano i I 
sznurowane, francuskie i ku- 

bańskie nbi-asy. we wszyst- 
kich wielkościach L' do 7. 
ale niema wszystkich wielko- 
ści w każdym stylu. lÎobione, 

aby jo sprzedawano po $.'!.00 
do ale 7. iiOW«>du, że ma- 

.i^ nieznaczne niedokładności, 
wasz wybór w piętek tylko 

\$1.97 
Wysokie trxewlki «1 lit panien i il/.iecl — fuotform 

stylu kopyto, wierzch /, czarnego sukna. — wszyst- 
kie wielkości oj S ii do regularnie JprzeJawane 
po $2.50. specjalnie w pijjtek, i qj 
para tylko po 

I ·** i 

ÎMI nilowe (■nłklrin jetlivabne kolorowe nłłnej· i 

Taffetas, dobry, gruby gatunek, wykończenie jasno 
lśniące, stosowne materye na suknie, pożądane ko- 

lory alp nie we wszystkich odcieniach, Q£%r» 
regularne 1.39 wartości, .iard po 570C 

euiowe piękne Hengaline Poi'lln*. Ńlie/.nn lńniąen 
cor j materya. t zarne i kolorowe, jasne i ciemne od- 

cienie. nadzwyczaj trwały gatunek, stosowna ma- 

terya do użytku w jesieni, jutro. ζ Q 
jard tylko 

OÎ7C 

Ε Ε α S R Β 1 
ΓΙ KIKRKI. 

Marabmrlloivn λη nu- 

rza nr w .«wiożrj cz<?- 

kolarlz!* 1 w poziom- 
kowych powidłach — 

Wllbwrs wyborne i 

dobre (OZPkoladk i. 

α η a β β Β 

funt tylko 
ta 

13 Θ BI ES il oo λ! 
—» u w d u « 

lllt/0*K W I Μ1» 
Wimhlnelnn l'Ilhrrfn 
brzoskwini·». o cl tïO do 
fli> szluk w pudle — 

« κ i «» dostłt *v iHniy 
jodno pud. kostunn 
rowi·, w piątek .ιΠκ- 
mjoniy pudlo 
tylko 7/Λ ... 

98c 

Zimowe Pończochy 
Około JOOO tuzinów "5ι· w «'Inltin .'Hi mkiip|»p— 
tok diii mężczyzn, — « żaru»:, naturalncKi ko- 

loni I koloru wielbłądziej «iorci jak i h i w o 

et<\, średniej wa c i ̂  
bemewkow**, 1 *T 

driiçorjse'ln·» :! pary /.a 50«\ para 

ί î,nrtn* bitw «·Ιηϊηιιο |»οΓιι·*ο«·Ιι v dlii il/.Iori — 

riężkiP.i waci, nv<ia podwójno kolana, pię- 

ty i ρ:ι|γλ, w i.-|koś«*i 5 do !Mś. 1 C 

.«spocyalnir. para za 

Cieple Kołdry 
l'rlno.i uirlkoŃri lini<rliijiinr k<ililri ηι· ΙΛΑΚη 

rfyWiMo. >iwo j liiaU·. l.rz.-jęi ntirzilranr .«-zmit* 

k i»·:»», 1»;«γ·Ι7,"· włosia ta. p<> ubu KlronaHi 

$."..··■> m ;« rtt.śi i, para 2 

KmiifortriM « ικμιΙ(μ·ρ r, Nilkolinr inn- 

lorj i, rtthioiip )>iτ·lej sanitar- 

nej nnt<. rç«»y.nli» iiUlnilnnn «Ιο- 1.98 
l»rn (imonn uflitn· po 

l'mliKrkl t |»lrr/.n, of«j pn »,r«l»lonn i. dohrrj 

blfkitm· liIalij-paskowHt^j art mnleryi lia 

wsypy, napełniono «'/.ysfrni. sanitarnym mio 

98c ' 69c 

Pralne Materye 
3(1 on11 K*er«ki. Melo 

il y miiiHn i rambrio, 

.«pecyalnie 12àc 
po 

.".(I raloua nifî'lflona 
radia, gruba okrągła 
jard po 

l'ifkny κΐηκίιπηι nn 

suknio, w piękne kra 
tki, plaids i pask! — 

19c gatunek 1 A\ r 
ja rd po .... 

■*· ~ 
~ ^ 

m κι τι pa Kl ITł I 

l*al»r?rrnc rp«*tki 'W 

ralowyrli perk;iK>W 
lut sukiiir u y. y·» ?· "?·· 

ne długości. l Q.l jard po L\r 

nïaterya na prześcio 
przfOzj. J|.lc 

-1.VX.TO rnlowo lilolo- 
iio poszewki, robione 
z Fruit of tho Looin 
materyi, l3,1,<u29c 

1 El Η Π W BI! Γ 
tji 

<;z \ΐ'κι. 
limuatoiv)' «rriowe 
tîolf czapki dla chłop 
ców, modne style, da 
szek i trwała pod- 
szewka. regularne 
•j9o wartości, speeyal 
nie tylko 1 

lipo AOC 
M a m « « « 

m a m m es α 

W ST.}/κι. 
Ilcs/.tkl ou· U le ni .·«*«!- 
wabnych Moi re .itla- 
sowych taffeta i kra 
tkowatyeit wstążek, 
białe, różowe i kolo- 
rowe, li 1 c wartości 

tJarJ 15c po * 

α en na β ΌΛ C3 

■ Β Β BI Β S 

Qamska Odzież etc. 
Π i η Ιο itaiiMklr «iitiilnlrc. nudobift- 
no h « *"1 o:n ; extra v. iclkoffi. rogu 
Sarni»· ppridlawi iif p.j Q >7 

1.2."., tyl k<» ι«ο 
57 «C 

llninmkio (Mugir nor ne ko*r.ii- 
lr roliloiic /. mlrkklren k.nn- 

liryku. rckii«r I nokiil» »/,jI 
οΙι*η<Ι/.οηο «lotir* ni Imitent, 

SI.OU nnrlvAri, l.vlko *7^ _ 

PO 
· ' C | 

Klnnrlrlunp poranne knftnnIM 
dla dam. błękitno, siwo, rzartm l 

biaIr, dobrz*· pasiijąi-e fa- £·*7 
sony. tylko no w# C 

Flnneletiwe «MiirIp no- 

rno koszule. r<*firularne i 
fNti'H w Mknie·. sppcyal 
nip ofiarowany ę\*J 
jut ro, po .... 

l\rAlkiP flnnrlrtfMT* «α- 

kicnki W p«s dla dzieci, 
wielkości »} do 12 lat, — 

specj u 1 ii i o l > I 24c ko po 

Sezonowe Firanki 
koronkom r firanki, nlqrr.nir < nhlr, 1'llrt I Notting- 

ham firanki; t> i «ι io, krtlnru fiP/.bitia i oorij <>Κ·Ι»>ηΙβ. 

î.Mr i jardy «IIUiiii», piękno η·ην<· ilAsrnio, wartości 

«11· para, zwano Niby driŁRorzfdnoini ?. przvray- 

ny malej niodi>kladnoi«*i xv tkanin. sp(1>,y;i|· iZ*7j-> 
ino w pistoli. «ztuKa tylko 

Nottingham koronko»'* firanki, roliion·· i. tninlr) 

«■jnbHinu r.i przędzy. L' '·■ Γ. jard.x « J ? »i 3: > **. 00 

1v. arlpara za 
OOC 

l 'iilir.» r/nr r«*s*.tki. pirknf j importomnnr,i i fnici- 

'γ·Ί >n no maf*>ryi. 111.1 ( «*rv i na firanki. madra- 

;j 11 I·><·., W«irtl»śt«i ·||> zo SZi'Uki, 19ç 
jard p" 

Marquer tle na firanki, tylko binin, rreulorQ 1 

ην I.'.·· jratiiiuk. jard po 

Chłopięce Ubrania $2.23 
Pinrh-Bnok ubmnln dla 

«•liłopoów, przyszyty pasek 
i patch kieszenie. robione z 

trwałego kaszmiru, ćrednie 
I ciemne oJcienie. wielko- 
ści 7 do 16 lat; takie Tom- 

my Tucker ubrania, w wie] 

kościach 3 do 7 lat, warto- 
ści <io $3.00, ppc- O O O 

eyalnie \»> .... 
"«"W 

<>rube Cordoray knl- 

ekfrbflckcr npodnlr dln 

i·hłopców, nuiyntklr ur 

wkl. wzmnrnlnnr tiui- 

mg} wielkości Γ» do lit 

lal, dobre <11 >7^ 
wart wici, po / / C 

Pnitn od dmnsa dln inf*- 

czyzn — s/.ewki cementowa 
ne. wzmocnione; dubelto- 
wa texture ma tery a. wiel- 
kości 31 do ; 14. regularne 
4.50 wartości, speo ΛΟ 

cyalnie tylko po <£·ϊ/0 

Piękne Jedwabne Materye 
.'SU calotvf VdvclMn Suitinga, wnrnc i kolorowe — 

bardzo ściśle tkano, piękny jedwabisty połysk. — 

twill baek — gratunek. który zawsze zadowolili — 

regularna 2.i'ó wartoSĆ, jutro jard J 
tylko po 

* 

I "OU WOJ il fj UKrrvnvûiu ·> —— 

de Chine, dobry trwały gruby gatunek — ma śli- 

czny jaskrawy połysk, odcienie dzienne i wieczor- 

ne. bardzo pożądany jedwab w tym sezonie. 0*7 — 

OOc gatunek, jard po Ot G 

Xovelty brokatowy Tu**ah Jed-wnb, .'W cali κι-.eroki, 

piękne desenie i kwieciste efekty, miękka i lepka 
matefya, bogate lśniące wykończenie. ^Q/- 
59c gatunek, jard po OÎ7C 


