
WEST SI DE SKŁAD 
Z Proponowali ν m l'owiçkszcniom 

MII.WAIKŁE AVE. przy PAULINA IL 

DOSTAWIAMY DO WSZYSTKICH CZĘŚCI MIASTA 
I NA PRZEDMIEŚCIU. 

iNORTII TOWN SKŁAD 
Z l'r/yszlvm dobudowaniem 

LINCOLN, SCliOOL i ASIILAM) Λ VU 

Wieboldt's zakupili za przeszło milion dolarów towarów dawno przedtem nim obecne eeny 

poszły w górę i ofiarują je teraz publiczności po stosunkowo niskich cenach Na Otwar- 

cie Ν ort h Town Składu Na poniedziałek, 1 Października. 
Przytaczamy Następujące Extra Nadzwyczajne Wartości W Obydwu Składach. 

MĘSKA GALANTERYA 
nreliionp kimnlf. nirlki w j ΗΛγ %τΙΗΚ«κ»«·ΐ i Kolorów 

pm«oM m no iiixnkiri>, «tonottnr Κοη*«ιΙ«· du ιικιΐΚο 65c 
pr<r« oiiljr ruK. I.Cfl warlOM*!· po 

I > Męskie pleine clust.c web atlasowe pad podwiązki. czarne. > 
błękitno, brunatno irw;in«Jowe o.a- 

le, i'ôc wurtosri, specjał aie 1 1 _ lic 
Mfskle jedwab- 

ne fovir i π hatids 
krawatki. sz^ro-- 
kie. otwarte kurt- 
ce. bartizo piękne 
efekty, stosowne 
'na r'">żn^ okazye. 
."rte i Gio warto- 
ści, 
po 

Vfskio ΚΓΙ|Ιμ> ν 
Mftuimii' mwliit.y 
pulniko»r. i/.ilii- 
» y ki><wlrr», tlwit' 
kle«/rnif*, ihi/.c 
*'M. ηIrlktxiri -'U 
i!o 1K, 

ipf··. po 2.25 

^ Emerson Kekordy *! 
W.elki 7. a s C γη i o w v nit Kitior- 

si>'n rf»i\<'f>i«'nv. :i.i iiif>\v^/.e iitw"- 

ry. sprjsptlawani» μο l"f. 

sp<v.\aln!c w tej Mirzejuży, ϋ ko- j) 
stu;nrro\vi, ι>«> i) 

Waliiżki etc. 
Całkiem ję-Jwabn·* \s*t:» 

ż!»i. tio'v·'1 piękne (Ipspiiie. i ·! 

ra'i fzorxki·». $prs5«*<la\vaiie n'o'i-- 
larnie p> J'···, specjalnie w tej 
sprzedaży. j.irJ -jgc 

I- «·»!«· K*rrnl»[i «το|»«· «Ιο snir- 

KTltf. «·*:ιπ»:ι. Itiułn i knlommi, r<· 

iculwroly siiinfilawin.i ih> i — 

*!»«'<·> ul ni»· w tri sitrr.r- 1 "JO 
4ai), jard μο 

· X ·/ 

< > 

ODZIEŻ OLA DAM 
Płaszczyki 

ΚοΙ·;··ιιο y. ilnlM oj u olniinicj 
ki. wielki wybór dcs«nf i ΚμΙογΛά, 
liikz·· HtinrMIIus. równo ł>i;«ł<> :iII»o 
J» !:i.-lir. 111 : ν. \ kołnierz /. poślubnej in;i-- 

Iery i h:i,o ■/. siUsuiiiitκ i plusku, pirk-- 
ii'·· iis:ini:r'.i\v:sno. no we lv i esł:·*: ! «*. tri- 

ki.'.r.· 7. pankiem, i : 111 (.* pp»sty<"li linii 
ιμ'ίΙ Ιο. niożoeN' zin»szrzoJ:'.;c· ii.i.imni··i 

was/, wybór w tej Q QO 
.«prr.flaży. j»■> i/»c/0 

Ubrania 
lîjirtl/.'j i!ol»rzi> zrobiono z 'opszi-po κ:ι 

lunkti iii;iicry|. j-ik volours bi\»i«<l>'Iot!is 
scrż:i, uxfor«| siiiiiujrs. liarrcllu in;it<·- 

r> i !>·>)>] i li u ;ιΙΙ·ο K<ibt'r*l : o. wysoko za 

liiiiiino jrj styl żołnierski iii**ki. ozdoltu 
ii· filtr. ;ilit.i plr«-ionk>.i. spi i q r* 

w li·,i sjo/.cJaży, tylko ι·ο ΙΟ·# O 

SuKme 
i'jii'd/.o wielki |>om ι jest na sorz»>- 

wi· i :ιIlas«n\r snkn!t\ Mj mamy w i<·I- 

ki ssuji.ms | Î ».· 1% ii ν*· 11 :11 ·>« 11* I i. Κ1 «'·:«· by lii 
wam --iv ii •■luliru·. Ν cUtyre kra wι·τΙ\i oj 
r<»bmy ssiir«l»ti«vvo sly!o. z |»iyknym a- 

11 a > w \ m aHn> ιτι-ογ^οι»· Uoln!fr/cni. 
i ii *λ ma.it p:is.-k i lijeszcsiio; j inki·· 
k « r mali) fablowatg spódnicy ujia val· y 

wam· plecionki} i: h.ifltin, ł Q QQ 
specyalnie po .... 

λ.£»**/\3 

Λ 

Drogerye Ι 
i»ur<iriu'; fiiuun-- 

wc inlofco "> 
funtowa ł=/,ni !;t 1 
lii \νί«Ί1<ο£Γ· ί','Γι, 
i.''«J Λν:·l'Iuśi; Z) 

«.ν. ;-·>,· *3ς_ 
W il .. 7..Ι 

I m*, t 'a Mwolls s\ 

liip <>f pcpsS'i. :.0i 
wartość 29c 

Lviliu Π η U Ιι ;ι m.s vosjctal»'·? <·υιιι 

pouiiJ, 1.00 wartući1, 69c 1M 

-i i 1 : ιι ο η η cliorc g'urdi'^ 29c •l'c· w»nose. za 

Xiijjl na zulwat'Jt-znic, ^Q- 
wartuKi*. za * ̂  *-· 

.1 m ρ llos<» :ilh(> uli\ilo mydło ι·>- 

ik'towe, 10c gatunek. 25c ! ζ a 

la\ ;i ι·Ιι·ο |ΐιι«|θ|· dp twarzy. 
zystUi·! kolory, Λο 25c «•arlisc, za 

WiUimns my Ilu tlo g;o- 
■Josila. I kawałki. za ... 

iteil tulcum | 
I funtowe puszki. za 

15c 
Iiora icil tuleiim proszek J g 

J 

ÇtoïK ftahed 
Milk 

Pończochy i Spodnia Odzież jj 
l>;im*Ui<- ilrwknu |tri)/.kwMtnie >t rlniruii· utiiwii 

garnitur.*. r«1»i©in* /. «!«>·»r<·j « iininpj \><»ι-*ι«·«1 

l»r/v«l'·>· «1·ιΙ«·Ιι r^'kan; jm Inkclr 'l /jq 
μγ<ίΙμΙ<> i c\trii nirlkoŃrii |»o 

1. »;ι îH;~K .f Ιιΐ;ΐι«· ρ ni x 

Uuwai u· runięto u η i< » n 

garnitury. ilutcii so- 
ja albo l»«/. kolnior/.a. 

79c 
Uzic\vcz>'rc /. natu- 

ralnej wolny praàko-- 
wane union garnitury 
wIilknÂM «κ! U ilu IG 

!»1.00 

Writflit.s ιιν.^'κ;·· »·«·.· 
kno «iwc·. pryżkuwa nu 
ii u: ii i; ar:iriiit ur>\ i>'" 
··( n; woSnianc i !" t>ro- 
«·. κ ι dobrej Itn wolny, 
\ >>svstki«! wici 
kum·!, po .... 

Coilin.s męskie z ";i 

totalnej wełny koszu- 
lo i sracie nie irituja, 
«]\Λι·ν. wszy- λ C/"| 
si kir- W ici. Χ ·0\/ 
ι '.ι msK ir ν»ι«·κ n«> ι·;ι \\ > i 

π :uit· lis!»· »vj !\<·ΓΐΓ/.ι·;ιί;ι 
Ih-ss» /.(■ wi\n\vi· ροΓκ ϊοιϋΐ/ 
inttj\vójn«* ι»i«*i y i j> » !« ··. 
r/.;.-no i I » i n ! r·. -«••jtu 1;i r 
iii· 1 .">»· wartości 
laia ρ 

Mi'skie i]<>br·' ■.·.<> ifa'u 
'κ bawehifam·· iłsli· ··« /. 

>/··\ν U u w o skar|>»»i k i po- 
• ίο •'•ino plfly i ;μ1«··ϊ 

! o, białe· fiwc i ···»· 

GROSERYE 
'/ιιιιΛη. lUlow. luit tcie- 
Junina^rh nie nyprtn. 

Cukier, najlepszy mie 
louy, i ÎuntOw, 43 c 

Sntders czysty pomi- 
dorowy catsup, -i /» 

pajncowa butelka A OC 
Kirks American Fa-- 

tp:Iy niydtu. j 
kawałków, za «3C 

Washburn Cvl.i Medal 
mifka. U O O O 
Leczki. za .... OeOO 

CampbelU wyborna 
pmniduruua λ 

zupa. puszka lvC 
Boftota blrn<) swiexu 

upalona kawa res 1 Q 
ÏUc łfatunek. ft. *5rV 

Swifta Sunbrite pro- 
szek <ίυ szorowania o 

pu>zk;t. za .... WV 
Najlepeza Mic'i g;t ha 

)> Uawl*· \Ą\c * » * » 

Swicio up.eczo »tc cris- 
po kreki«ey. 1 O 

pai-łkV m 1 OC 
Jaja z'jpeln.· 

<łw ez<\ tus'η «wÇ 
Mi«'u Μ«·* Jn* f «lit 

PrwłUłfr1*. rob:onr *aj 
Λ. 7 η 

ην. ftin: ·μ ... · w V 
Kartofle. *tkvf*r 

■nom flak··, btria· ku 

;.·* -· 33 c 
'i e rr K*t # Η»ιΙ·-ρ 

«»> Μι* c1·***·»· 
rirłl* t ted* 
3 t tut» S«t 

.IgMIta. «tk-irn 
·»··»»»« ι)«φί» na 

4* |ι.Ι·« f fiMI 
*»- ·♦ fi 
t+W Ml 

10c 
!**-»- 

»t<w ! 
A * 4* 

39c 

Modniarstwo 
Iiard/.o wielki popyt jest te- 

raz !ia miękkie ugarnirowane ka- 
pelusze. robione z jedwabnego 
welwetii, s^ecyalnle w tej wiel- 
kiej sprzedaży po <U5.!»s. Qo 
i niżej do A ·*/0 

I Koronkowe Firanki 
i 

no\e!t> 
k i x koronko*I 
« > mi bn*g*tiu 
iKjknju j*4«lnt 
K"> b<> do l) * 

p.ulni. 1 jtr 
•Ια ,II,.git U.a· 

i ·■ί· QCr 
pur* |Hj WV 

btira <]<»br> 
ί,πύινη 

(to flranfk. Im- 
Włtiatrh <*- 

uk*m>. 
toi(ri<< »«ri' 
é·· ■·· J*r»l 

1 Q η 

hjjι ,ιι—ι win m· Il ratgatat^ 
ZEGARY ETC. 1 

Niklowe zesary 
budziki. dzwonią 
uîuk". jfwarantu- 
wa:ic tui 1 
rok, |><> 

Stołowe noie i 
widelce. nikł »we 

oosrehizaiw kwie 
ciste desenie, irar- 
nitur ζ β noży i 
·; widelców w pu- 
dełku. reerularna 
1.łS wartość tyl-- 

75c 

î.oo 
Chicago au- 
tom. Inaszyn 
ki -lu ostrz, 
ołówków 51 

iST 69 c 

Męskie 
Spadnie 

Alf i»k <* *\> » I:» ·· 

glâil»> oxfurJ >i- 

« nrïif'l i i»i<rW:to 
mit«ijnk: w i··!!.·· 
#ν. tio 11 miar* 
v* pa··»»;. *arl< ρ·» 

J«6jnï* cviç. pi 

1.00 

( Λ 
Sîand i Stołek 

Stand do te- 

lefonu i stołek 
Uj pary, wiel-- 
kość stoliku 14 
X ! ł, stołka 10 
Χ10, stołek ino 

żna wsunąć 
pod stand gdy 
nie używany— 
półka na ksi«łż 
kę telefoniczna 

^ dopóki zapas 
starczy QC 
tylko 

i 3 Sztukowy Garnitur 

Γ. sztukowy piękny garnitur, — 

l>runalny mahoniowy i /. amery- 

kaii>\:t"KO drzewa orzcoliowego, 
naiiivv» w> Uońoz-nie. iitusjwne 
Jr<\\ nia ne s;cdzeiri\ I3..*i0 war·· 

doprtki zapas 
siarczj. sztuka po 

V J 

Γ 
Gorsety 

Λ 

Amer 

sety, śreJni i ni- 
ski biust, robio- 
ne z dobrego cou 
til. ugrarnirowu- 
no koronką, 4 
|)0'l\vis}z!il wszy- 
stkie wielkości, 
reguł. J.Ou war- 
tości. 

Damskie cztr 
no i kolorowe sa 
tynowe spódnice 
szeroka rufla, u 
parnirow ane re- 

Kul. 1.-5 war- 
tości. 

y gror 

po.. 

I tumskie flancletnwc ·] I υ i o no 
cne koszule ! spódnico, w pasko- 
w a te desenie, rcgnl. G9e Cfj p 
w.irlośoi. spci'.valnio ρυ vwC 

I »Γ·.ί<,ι·ί»·<.·ο κί ii va ni o w v praln»' su 

k ic-ιικ i. różno piękne style, wicl- 
kuś« do 11 lat. T5c CQ 
wartosH. po « 

-Tiu tuzinów >lamski<-ii τ·ł«*·*·ic·η 
Η.ν.'Ιι «·1ιnsteoz^k. haftowane i ko- 
ron k om brzcirr. OC 
yïluka po ewC 

CY<;.\K\ 
l'rin.·;ρο Ρλ nritor club 

iîlto ι|!\idem) liavnna <\£ara. 4.75 
|tu·!··) j<.) z .'i», za $:t. 

Tum Kr-frn·». «Υοιιιο :i!bo lius- 
kln l'VKiira |»i:-i' (ko z »i z:t #1.75· 

Tampailita I lu\ a na spcHa!» ?'2 
|MI<lcïk<» ι .">0 za 91.·»». 

Kutiiliiiiucya — W'\el alit·* Tti- 
\cl". Kurt ^ 1 o ! ii i ιΐ.'κ· fajka,* 
\vat l"S'ł. /a S7v. 

Wszystkie 1er pncKki tytoniu 
«Ιο palenia. I za ·Μο. 

s 

I Gazowy Ogrzewacz 
U tube stalowy gazowy radia- 

tor ogrzewacz, *ż.elaziia podstawa 
i wierzch, prędko grzeje, łatwo 

przenośny, 6.Γ.0 
wartość, dopó- 
ki zapas star-- 

2.89 
ltury do pie- 

ca. rej?ul. 2uc 
warto 14I Soi po 

** 

Dvwany 
60.00 ro>al Wilton dywany, srła 

<lk;e i frędzlowate, wielkość 9X t'J 
i .s. ϋΧ'ΐΜ.ΰ stosowne ·1ο pokoju 
ba wiaînegro i jadalni, piękno no- 

wi Kolory, specjalnie wybór za 

frotOwkę all»o na spla- 42.50 

Przykrycia Na 
Podłogę 

S-t szeroko^* *>\tra gatunku 
«.-onarolt'nm i piolinu przykryciu 
na po·li·»^ro. z jar«i\ szerokie. a- 

sortowane tiofenie I kolu-OQ 
r>, kwadratowy jarJ po ώΐ/C 

\ 

Gazowe Światła I 
2.25 łukowe era- 

zowe lampy. łań- 
cuszek ilo zapala- 
nia, metalowy cy- 
linder. Πιύ.ν biały 
klosz i dobry man 
te], 2.2ó wartość. 
•pw-.lnl. 98c 

Torebki 
Czarni ker.itol 

torby 1S calowe. 

gru^c skórzane rosi. 
mocno raczki. mosię- 
żny zamek i zasuwki 
wewnętrzna 1 QQ 
kieszeń po 1 

Towary Bla- 
watne Etc. 

Prawdziwy daisy 'bie- 
lony muślin cali sze- 
roki. niekroelinialony — 

stosowna materya-do r<> 
bótek iifłekowyclł — 

Jardów kołtunie- t Ç 
rowi. jard po łOC 

Stan lard wcina do wia 
zanla, czarna tylko — 

bardzo dobry 
tunek. niotek /.a OOC 

Prawdiiwy red seal 
pinjfham. gładki piko- 
waty albo palids. fabry- 
czne dhisro^ci, wielki 
wybór deseni. < 

•JO,· x:it.. J ird 1θ2 C 
Prawdziwa amoskeaR: 

out i ne: flanela, paskowa 
ta. "·) cali szeroka, wlo- 
slata yo obu stronach, fa 
lir/czne illusro^cl. 2*>e 
malunek. Jard 1§Ç 

l'orkaî na s>iknie. ja- 
sne tło. u piękne dru- 
kowane w zory pełne 
sztuki, jarJ 1 o 1 
„o IZ 2 C 

Całkiem wełniane do- 
bre stonn sersie, Średniej 
wagi. stosowne na snlł- 
nie albo skirts. wszyst- 
kie odcienie. $1 /2Q-. 
grat linek, jard po 

Czarny atła*» na suk- 
nie. cali szeroki, tak 
że ehiffon taffeta. dobre 
eli!fton wykońreenfe —. 

wartości do 1 10 

jard po X · X O 
l.rki'X' wigtaiiiii ■" 

klononiii dnrm» l»r acr. 

knmpftrntnj"·!) InwfruU- 

(urAn « m ..fwncy 
iroortw ilfpnrtwnifnHf— 

Potrzeby Domowe 
!<f. % kntlr α·* i»i»· 

■ !«. f\lr« n-'Jh· hU 
•t inc. ml·· 1*1»'»· tlnu 
»ι»ιι··»»*γ> u« i'». I 
kjiukow» |*»kr> » ». 

1 û fi 1 «î/O 
T»r(a «i«» pranl». x 

f η .łΓ'^·'łί,, drr* » "Π 

ło*> front. Οζο 
w cl. ι»-. 

Kiektryexn· *·- 

laska «Ιο prasowa 
n:a w :ι*:ι < fun- 
tów. niklowane. » 

κ stopowym sznu- 
rem. na t? wiel- 
ki» u-\i>rzvdaś 

T' 2.25 

2 kwarlowe ruunii- 
nowe rondle i!o K"to 
wanki ry*«. polero- 
wane xewiii/trz sa- 
tin w\ końeaenie wtw 

«rn«lrx. jrtâlo** ra- 
czka. specjalni·» tyl- 

U..: 98c 
4 k\vartowe białe 

berlin rondle do sosu 

euiaiiowana pokrywa 
regularne Ł>$o warto- 
tc\. tylko CQ- 

No. S aiunainowc κορς 
ι-iolki il o herôatî ex t 

tra eiffckl®. nictaîo-- 
via fxyjka. japonowa 
n» drewniana rączka 
regularne 5:00 w·'*"'" 
«cl. na te wyp»-ao.la·/. 

2.25 

^ 
Trzewiki 
l»:itnski«· ł·». vo Irï^A'ki, 

suń metal. S ml. wler*Hi 
krótkie prjyizwj. speeya- 
nie oceniono nu QQ 
8|»r'<etła*. |iurj i"> *' 

Ι'ΐί>·«ι7.ΐΌΐ· trw.:ite sk<·-- 
rxa'je trzewiki, iiiuiom*» oie 
l^ce i lakierowano 
$-'.30 wartoftcl, 1 4Q 
para i»<> · 

Papa Na 
Dachy 

l' ply master gumo 
}\·λ papa na dachy,— 
I»1N k w a lrat«»\vyrli 
stóp w rolce, komplet 
nic z KwoźJziam γ 
toiiipiitPin. i CQ 
spocyaîiiic i»Oî7 

Quality safpty o- 

strza >1·-» brzytwy, pa 
s u ja du ,.Kver rca-- 
uy" ..tïcMii Junior" ; 
dużo innych brzytew 

lOc 

Gotowa 
Mieszana Farba, 
houseliol'l nmrki 

27 kolorów. rak/.·* 

specyalnic nu tç 
sprzedaż. îîhId» 

lVikost nu potllo 
tyi i nliicÎH. .lasuy 
kolor. 1 g.il. ko.st., 
specyalnio t'.· wy- 
przedaż. galon 

f/.ariia i bittla. 

WAlNTS ι 

DWA SKŁADY 
Milwaukee ave. przy paulina ul. lincoln, school i ashlano ave. 

Chłopięce Ubrania 
Chłopięce Norfolk ubra— 

nia. z trwałej inaterjl, «·Ιο- 
iii ii i* iiiieM/.mtki. (akir rft«- 
»ił* KrniuUofvr, pim-li liack II 
«xtnkony paurk i i»r»..vM/,y- 
l«* ki<*Mxenie, Miirdul i «pog- 
nie i»o<l*jeewkowanc. wiel- 
kości li do 17 lut· "I ΛΛ 
na M|ir/,rilu/., po Χ·Όί/ 

Cliło p. fi po 
«1 tiic /. skro- 
mnych ciem 
nych miesza 
łiek mocne 
każda para 
ma p«>tlir*ei 
do paska —3 
kieszełiic d:iS 
biodrach, 2„ 
kieszenie 7. 
przodu wszy 
wtkie kni-- 
cker stylo, 
'/ad η y c li 
hloomers 
na to wiol- 
k«J wyprze- 
daż ponic-- 
dziaVkowa— 
t yIko po 

45c 
V 

i Potrzeby do Konserw, i Porcelana 
Γοΐ. s»k la li- 
ki etolowe, 

;?„«'"50c 
Col. serwis 
Jo wody, 2 
k\v. dzban, i 
(> szklane za 

1.Z5 
Nowe Idoal ze 

lazne kociołki do 
konserw., jasno 
i biało wykł. dru 'l 
ffo rzędne 2<J kw. I 
wielkość po 1.10» 1 
21 kwarto we — 

wiel. 1 OC I 
koić A iti J 

Mas. słoiki ilo 
kons., pokr. .s?> por 
cel. we w., 7. prutu, 
pajnt. wici. po ."»«· 

T'- 5łc 
Formy «ίο 

roty, maJ.jL blasz. 
pokrywy rowkow. 
«ino, V-3 pajnto- 
wa w irtlk.. ϊΗι· 

pajnt. 03r 
wie!k.. r.n 4^ 

Cukierń. I dzba 
ηuszek do śinlct. 
lekko 'rżnięte de*., 
jak rycina, wiel- 
kie Col. ucho. dno 
rżnięte ser* ΛΛ 

wis zH Ł*\J\J 
Gumy do slol-- 

ków-, ciyety now y 
zapa*. z jrrul». eser 
wotioj sumy, S lu 
zin k<>8t.. Qr» 
tuzin za 

100 kaw. scml 

porcel. garnitur 
ubia i., udek. z 
grubo zlotenii 
lub z cienko *ło 
temi lin., sprzed, 
w kawałk. osób 

KS 13.48 


