
TELEGRAMY KRAJOWE 
Kuüi A DOSTALA $50,000,OOv. 

Waszyngton. 17. paidziernkia. 
— Stany Zjednoczone udziehty 
wczoraj dalszych pozyczck wojen 
nych Aliantom, a inianowicie Ko- 

sya dostala f>0, Wielka Brytania 
35, Francya 20 i Belgia 3 miliony 
dolarów. 

Ogóíem udzielone dotychczas 
Aliantom kredyty doszfy juz do 

sumy $2,711,400.000. 
POZAR RZEZALÑ PODOBNO 

PODLOÉONY. 
Κ an sas City, Mo.„ 17. paídzicr- 

nika. — Wczorajszy pozar, który 
zniszczyl wieksz^ czçsc tutej- 

szych rzezaln, zostal prawdopo- 
dobnie rozmyslnie podíozony, a- 

czkolwiek funkcyonaryuszc rze- 

zaln nie chca tego przvznac. \V 

ogniu zginçlo 11.000 sztuk bydta 
i Γ».·>00 swin. Szkode oceniaj^ o- 

gvíem na $?50.000. ζ czcgo $Λ>0,- 

pczypada na zniszczenie l>u- 

dvnkóvv. reszta zas na spalonc by 
dîo i swinie. 
V/ALKA „MOKRYCH" I „SU- 

CHYCH" W IOWA. 
Des Moines, la., 17. paidzierni- 

ka. — ¿ ogólnej liezby 99 powia- 
tów otrzymano juz rezultaty glo- 
s-owania ζ 96 i dotychczas zdaje 
s;e. ¿e zwyciçstwo odniesli prohi- 
bieyonisci. Za prohibicya padlo 
197,297 giosów, przechvko zas 

196,341. ISrak jcszcze reztiltatów 

glosowa'.ya ζ powiatów P»utler, 

i Adair i Fremont. 

O ZWOLNIENIE ROBOTNI- 
KÓW OKRETOWYCH OD 

WOJSKA. 
VVaszyngton, 17. pazdziernika. 

1 — Wobec piekqcego wsród Alian- 

t"\v zapotrzebowania okrçtôw, 
ι które jest tak uielkie. iz kto wie. 

czy Stanv Zjednoczone nie 

wstrzyniaja sie wkrótce ζ wysyl- 
ka dalszych wojsk swoich do Eu- 

ropy, aby zwolnic uzywane do 

tego cclu transportowee, wydzial 
marynarki handlowej przedstawi 
ρ ra wdopodob η i c pre zy d entowi 
Wilsonowi projekt. aby zwolnic 

od shizby wojskowej wszystkich 
robotników. którzy zajçci sa w 

dokach i warsztatacli przy budo- 
wic okrçtôw. 

Zwyciçstwo Aíiantów moze za- 

Ic/.ec od tcjro, czy bçda iadali 

potrzebna im ilosc oktvtów, a 

znaniienne jest tu pouicdzenie 
vori Tirpit/.a. kt«»ry wyrtzií se w 

ien sposób: ,.Jezeli nury beda w 

'ia!?/y:n topic okrçty prç— 
n¡¿ noue statki b\dq budo- 

wane, zwyciestwo mtisi byc na- 

szem." 
NIEUDALA UCIECZKA NIE- 

MIECKICH OF1CEROW. 
San Francisco, Cal., 17. paz- 

dziernika. — Dv.u internowanych 
\v <>boz;i· na wyspie Angel nie- 
mitckicb oíicerów ze skontisko- 

wanych pr/e? Amcrykç okretów. 

kapitan C. Tírauch i inzynier Lo- 

renzo I.au, zdofalo zbiedz wezo* 

ra; obozu, po parí: godzinach 
pochwycoao ich jednak i odsta- 
wiono ζ powrotem. Lciekli oni 

by!i bezposrednio po wydaniu 
przez Waszyngton rozporzqdze— 
nía, ze ICO internowanvch na wy- 

spie Angel Xiemców nía byc 
T irzenies-ionych do i η negó obozu 

na wschodzie. 
injL· IY1 ¡11 Vüi X VT A * « 

Babylon, N. Y., 17. pazdzierni- 
ka. — 7. amerykanskiej lodzi pa- 

I trolowej ..Seneca*' otrzvmano 

wczoraj depesze iskrowa .,S. O. 

S." (z wezwaniem o natychmia- 
I ¿towa pomoc) i zaraz wyslano jej 

1 
na ratunck rezerwowy statek, któ 

rv powrócif w nocy, wiozqc na 

swym pokhdzie zwíoki maryna— 

rza Sheenana i drugiego majtka ζ 

; ..Seneca" fatalnie poparzonego. 
YYfadze odmawiaj^ jakiejkol— 

wie'.v iuíormacy: ounosnie do tego 

wvpadku. wydaje siç jednak praw 

dopodobnem, ze na lodzi patrolo- 
wej miafa miejsce eksplozya. 

DANIELS PRZECZY KLAM- 

STWOM. 

Waszyngton, 17. paidziernika. 
— Poniewaz progermanie ro¿<:c- 

•vaw róznych stronach kraju 
wiadomosc, jakoby minister ma- 

rynarki Daniels powiedziai pew- 

nerru pytaj^cemu o los syna ojcn 
zo'üiierza >uierykanskiego, kt-jry 
xo^taí wystany do Francyi : ..Pan- 
>ki >;. n ! tysiace innych /oínicrzy 
amerykañskich znajduja siç n. 

dnie oceanti" — oswiadczyf pan 
Daniels: „N*ie mogíem tak siç 
■vvy razie, bo ani jeden zoínierz a- 

¡nerykanski üie poszcdl na dno 

inor/a. 
*' 

Ζ &LEDZTWA PRZECIWKO 

LA FOLLETTEOWI. 
Waszyngton, 17. pazdziemika. 

— Komitet wybrany dla przepro- 
vradzenia sledztwa przeciwko se- 

natorowi La Follette ζ powodu 
wypowiedzianej przezeû mowy λ\· 

St. Paul zébrai sie wczoraj na po- 

siedzenie, na ktôre stawif siç tak- 
ze La Follette, aie nie po to, aby 
zeznawac, tylko celcm dorçczcnia 
iistu, \v którym stavvia rozmaite 

z^dania. \V szczegolnosci domaga 
siç on, aby komitet powiadomil 
go, przez kogpo jest oskr-zonv i 

aby pozwolit mu wezwaé swiad- 

ków, ktôrych chce wziqc w ogieû 
krzyzowych pytan. 

INNE TELEGRAMY. 

CO SI? DZIEJE W ROSYI? | 
Piotrogród, 17. pazdziernika.— | 

Rzqd rosyjski naznaezyl datç 
zwolania i otuarcia parlamentu· 
tymczasowego Republiki Rosyj-| 
skiej na 20go bm. Otworzv gol 
sam premier Kierenskij, który οζ· j 
drowial po ostatniej niedyspozy-j 
cyi i powrócil do stolicy. 

— Pisma oglaszaj? raporty ge-j 
ncrah Hiennoniiisa i pewnego] 
generala angielskiego, który o- 

statriio odbyl inspckcyç zorganizoj 
wanych w Rosyi fabryk broni i 

amunicyi: fabrykî te maj^ znajdo-| 
wac sie w swietnym stanie i w| 
pelni produkcyi: sa tam wiclka 

fabryka aeroplanów — na ukoñ- 
czeniu. kilka fabryk dzial i amu- 

nicyi pracuj^cych juz peina parq, 

dalej fabryki kolei, uprzçzy itp. : 
robotnicy wszçdzie swietme prat- 
ni. 

— Wobec zagrozenia przea I 

Xiemców na Baltyku w stolicy 
stosunkowo spokôj panuje wla 

dze ciesz^ siç zaufaniem i publi— 
cznosc wierzy ich zapewnieniu, 
ze nie ma bezposredniego niebez- 

pieczeiîstxva ; prasa „bolsze\vi- 
ków" i extremistów mimo to na- 

woluje, ¿e Rosya jest bliska zgu- 
by. a teraz pora nailepsza 11a za- 

warcie odrçbncgo pokoju ζ Niem-j 
cami. 

— Donosza ζ Rumunii, i ζ przy-j 
byíy tam ζ Ameryki, ambasador 
Stanów Zjedn., Vopicka, zwicdzil 
front bojowy í przemawiaí do 

zolnierzy rosyjskich i rumtm- 

skich. zacliçcajac ich do walki; w 

jednej ζ takich okazyi przemawial 
p. Vopicka do 70.000 zolnierzy, 
którzy go na rçkach nosiii, taki en| 
tuzyazm wywotat. 
CÓ SIÇ DZIEJE W NIEM- 

CZECH? 
Berlín, 17. pazdziernika. — Jc- 

szcze nicina ¿adnych decyzyiv co 

do oczekiwanych zmian w mini- 

steryum: jak wiadomo ministcr 

marynarki Capelle zrezygnowal, 
lecz jego rezygnacya nie zostala 

dot^d przez ees. Wilhelma przy- 
jeta, a inoze tylko nastçpca jesz- 
cze nie jest upatrzony; uparcie 
tez gadajq i piszq o ustapieniu 
kanclerza Michaelisa, którego u-| 
suniçcia glosno i natarczvwie za- ¡ 
dajq socyalisci. 

— L.nicD w iNiemczecn jesr 

przewaznie pieczonv ζ trocin 

drzewnych, stvvierdzono to, gdy 
po spozyciu chleba tego zachoro- 

wal attache lcgacyi szwajcarskiej 
xv Berlinie — znaleziono vv bo- 
chenku chleba 66 procent zwy— 
kîych trocin drzcwnych. Oto do- 

wód, jak \vielk$ tam ju¿ jcst po- 
trzeba zywnosci. 

— Wladze wyciaiy nowe rozpo- 

rz^dzenia. ograniczaj^ce gardero- 
bç, a to día braku bawelny i weî- 

ny; na kazd$ sztukç trzeba miec 

obecnie pozwolenia i karty, a na 

cieplejsza odzitz jeszcze \v dodat- 

ku swiadectwo lekarskie... 

Ζ KANTOWA. 
KaiJtowianie cieho, leoz skrzetnle 

pracuj4 w parafii i nie »1edzq»z zaío- 

¿oriemi rçkami. | 
tu ik-zne Towarzystwa. Kluby i 

Chóry — Stowarzyázenía i Osady, któ- 

re oehoczo i ζ poiytkiem pracujq día 

: ehwaty Bo¿ej, día parafii i día Pol- 

! ski. 
Ks. proboezcz, Stanisíaw Siatka, na 

czele ζ komitetem parafialnyui, poczy- 
nii znaezne nlepszenia w caíein „obej- 

! áeiu" parafialneiu. 
Front koí<ciola, ju¿ i tak piçkny sani 

(z slebie, prsystrojono jeszczc lopiej, —j 
j przybudowujqc nowe schody karnien- 

ne — ze czterema lampionami Swiatel 
^ 

elektrycznyeh po bokaeh : ploty drew- 

uiane. Jui si? cliyl^ce ku upadkowi. za- 

stqplono tnurowanyuii, dodajgc od-- 

powiedne b ra lu y zelaziie. 

Caíj ..Bozment" koáoiola odrestau- 

rowano, zyskujjjc piçkmj i obszerug b:i- 

lç ζ pomleszczeniew dla 0"»0 os.">b : urzij 

dzono nadto wypodne cztery sale do 

posledzeú dla Towarzystw i wygodmi 

balç baukowq. w klórej dwie Spólki 
zorganlzowaue na Kautowie — s\\\ Ja- 

na Kantego ¡ s\v. Anny — odbywajQ 
tygodnlowo swoje posledzeuia. Obok 

hali mlesol siv wygodna kuchnia do 

uzytku rozuiaitych okazyj towarzy- 

skioh. 

Opróez tego, zaprowadzono ulepsze-- 
nia w systemie ogrzewania i wentyla* 

cyi. W budynku szkolnyiii przerobiono 
starfl halç na klasy i urzfjdzono osobnij 
sale i wylçcznle lylko dla cliórów pa- 

ra fiai ny ch. 
Od diuzfzego czasu dawat slç oilozu- 

waé brak 1 jiotrzeba wielka odpowled- 
nego douiu dla Slóslr Nauczyoielek, 
ktôre dotyc'hczas miesoily slç w çlas- 

nyua, eiemuyui i niehy&lenicsnyiu dom- 

ku. Ks. Proboszcz ζ komltetenj razem, 

uznal za stosowue, azeby pos ta raí sic 
0 odpowiedni I wygodny dom día Sióstr 
które — za mizerne wyuagrodzeuie 
mlesiçczne, poSwiçcajij cale swoje ¿y 
cié cl^zkiej 1 zmudnej pracy na noza nia 
— zashiguj$ zupeluie przynajmuiej na 

odpowiedni i wygodny dóm uiieszkaiuy. 
Γο przedstawieniu wtyc i wyjhSnie- 

niu sprawy w kancelaryi areybiskupiej 
1 po uzyskauiu pozwoleuia, przystjjpio- 
110 niezwlocznle do dziela w ubieglym 
roku 1010. I'lany na dona wykonahi Fir- 

ma Worthman-Steinbacb, po zatwicr--! 
dzeniu których. rozpoezvlo budowc do- 

mu Sióstr, dnia 17-go llpca 1916. Prace 

ukoûczono w kwietuiu i», r.. a w polo· 
wle Maja ju¿ byl doni gotúw do uiytku 
día Sióstr. 

Jest to najpickniejszy i najlepiej u* 

rzqdzony w swoim rodzajn budyuek któ 

ryui parafianie Kantowa moga sic slu- 

sznie poszczycic. 
Roboty murarskie i ciesielskie tak w 

przerohieuiii „Bezuientu" pod ko.scio-- 

U*tu, jak równiez i przy nowym domu 

Sióstr, wykonal polski kontraktor. 

Franciszek Klajda. rzetelny i suinienny 
ezlowiek a przytem obezuany ze swoim 

fachern, ktrtry wielce alç przyczynü do 

uskutcoznicniu tyeh ulepszeú. 
OOO 

Zycie w parafii kantowskiej \v rów- 

nym temple idzie naprzód, bez ¿adnyoli 
wyskoków nadzwyczajnoáci i przesady; 
parafianie ju¿ to jako zrzeszeni \v To- 

warzystwa, juz tez jako pojedyncze fa- 

inllie, zgodnic pracujq, przyozyniaj.jc 
siv wspfHuie do podtrzymania stanowi- 
ska parafii kantowskiej na stopniu ta- 

kiru. na jakiui j:j poprzedniey pozost¡i- 
wili, t. j. „gór4 Kuutowo". 

0 0 0 

KIul»y, chóry pa rafia lue. Stownrzy- 

szenie Aluinnów szkoiy ê\v. Jaiia Kan- 

tego, Bractwa .Mlodzieików i Dziewlc, 
jak równiei i Tow. starszycb, krzqtajq 

s¡v zwawo — íqczijc pozyreczne ζ przy- 

jemneni — azeby przyczynié m^· równo- 
cze.snie «lo zwlvkszenía fuiuluszn, n¡t 

róziio biezqce cele i potrzeby parafial- 
uo. 

O « O 

Stowarzyszonie Alumnów prz.v^oto- 
wujo wspanialy wieczór rozmaitoScI, pe 

íjjczi |iy ζ obchodem listopadowym, na 

dzieú „l>ziçkezynienia" ; ehóry zuów 

zapowladajfl wielkie przedstawieuie na 

ezas Adwentowy. Od czasu do ezasu 

przcdstawiane bywajq na duzej hall 

obrazy ruchóme, tre.sci pouczajqcej, hl- 

storyczncj i wesoíej, tak día dzieol 

szkolnych, ak równlei i día starszych. 
O O O 

W przyszli) sobóte — 2ü-go pazdzler- 
n i lea — przypada r/ iczystoác doroezna. 

patroua parafil — íw. Jana Kantego ; 
przed poludniem, o godzínle lOtej. od* 

bçdzie sic Suma ζ kazaniein; po polu- 
dniu o wprtl do trzeelej, koronka ζ lilo- 

rosîawlcfistwem Najíw. 8akr., a wit>- 
zorera o godzinie wpól do ósmej. Νiesz- 

.»ory, Xauka I l'rocesya. 
oca 

W przyszîym roku przy koftcu listo- 
nada. oillt^lzic si? Misya w parafii sw\ 

'ana Ka^to^o. ζ okazyi 25-lecia istiiie* 
îia parafii. l'roczystoSô srobrnego ju- 
•ileuszu. przypada na dzieû 10-^o gru- 
Inia 1918, (lo ktrtrej juz siç czyniîj 

przedwetçpne przygotowania, a¿eby 
vvszystko wypadio jak najlepiej. — 

— Tow. êw. Jcrzcgo M. gr. 96 S. 
P. w A. odbçdzie trzy iwieré roczne 

poBiedzenie w czwartek, dnia 18go 
pazdziernika, o godzinie 7:30 wieczo 

rem, w hali zwyklych posledzeó. — 

Prezee zapraeza wsssytkich czlonkow 
bo sî wazne sprawy do zalatwlenia. 
— Tom. Suwalski, prez. Adam Kwar 

cinski, sekr. prot., 1659 Elston ave. 
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WEST TOWN SKLAD 

MILWAUKEE AVE. przy PAUUNA UL. DWA SlvfcAI)Y 

NORTH TOWN SKLAD 
V 

LINCOLN, SCHOOL i ASHLAND AVE. 

I 
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Skombinowana sila kupowania tych dwóch ¡skladów, operowanych poza dystrvktem éródmiejskim wysokiej dzierzawy, jest wielkim poárednikiem w shizeniu ludo- 

wi. r.ajnizszym kosztem. W CZWARTEK, FL^TEK i SOBOTE UMIEJgTNIE BI^DZIEMV DEMONSTROWALI, ze Wieholdts jest mieiscem do kupowania mçs- 

kiei i chlopiece.í odziezy. Obydwa sklady sa otwarte w cz wartekj sobotç wieczorem. S & H znaczki ζ kazdem zakupnem. Podwójne znaczki do pohidnia. 

MESKIE UBRANÍA i PALTA 
3 000 msçklch paît po cenach osz^zçdzajgcych pie- 

ni^dze. Mçskîe oxford, eiwo molton palta, ,fIy 
l'ront' serzowa podszewka, sukienny kolnierz, wiel 

?¿eÜep." 10.00 
16.50 nowomodne sukîenne pinch back palta, 

zrobiono ze szkockiej niateryi na I 
palta podszyte wielkosci 33 do 4 0 po .1 /.5U 

$1S mçskie palta ζ futrzanym koînierzem, wato- 

wana podszewka. dlugie rodwójne na picrsiacli ·— 

ivszystkie wielkosci 36 do 4t> t Ο ΓΓ) 
cieple, modne i trwale za I x·,- 

16.50 mçskio i mlodzieñcze ballou wolne palta 
ζ cravanetto nowomodnej niateryi, jasne i cicla- 

ra kolory, wielkosci « ^ Ε fi 
33 do 44, — po 1 /,5U 

515 mçskie palta ζ astrakhan koînierzem, nia- 

j.-.i watowana podszewkç. extra dlugie, ζ gruboj 
czarnej melton, wielkosci * ΛΑ 
36 do 44 specyalnie po 1 i/.UU 

$18 mlodzieiicze palta, podwójne na piersiach, 
aksamitny kolnierz, ksztaltne plecy ζ pasklem, —■ 

zrobione ζ oxford siwej melton | -y r f\ 
wielkosci 32 do 42 specyalnie -- I *5.· U 

$20 raçskie ulster palta, majo szeroki kolnierz, 

pojedyñcze lub podwójne na plersiach ,4 2 cale dlu- 

gie, ζ nowomodnej niateryi wielkoéci r> λλ 

34 do 44, tylko po I <'»UU 
22.50 mçskie ballon wolne palta, siwe i brunat- 

no mieszanki, takze pinchback palta j ». /w\ 

wielk. 33 do 42 po I^ ull 

22.50 raçskie czarne kersey palta, majg. serzowq 

podszewkç, atlasowe rçkawy aksamitny kolnierz, 

wielkoéci 36 do 44 1 & ΠΠ 
specyalnie za I <*·" "* 

22.50 mçskio i mlodzieiicze auto plaszcze, zro- 

bione ζ nowomodnej materyi na palta, | q ΛΛ 

wolne, 34 do 4 2 specyalnie po 1 O A""/ 
22.50 mlodzieiicze palta. Trench stylo, ζ pasklem 

naokolo — oxford siwe, obcisle modele aksnmitny 

kolnierz. wielkosci 34 
do 42 specyalnie ρυ 18.00 

S25 ruçskie palta, ζ granatowej montanac. czarne 

kersoy, rçcznej krawieczyzny. najnowszy ,fly' front 
7. aksamitnym koinierze: ι ""ÏA ftA 
-ielk. 3ti do 4C po i&U.vU 

o2.50 mçskie palta ζ futrzau^ podszcwk:¿ — 

wierzch ζ broadclotb Persian lamb koluierz — 

wielko.<ci 36 do 48 specyalnie ¿ξ\ e»A 
po ?25 — inné po $27."0 do 

12.50 mçskie oxfords siwe worsted ubrania. — 

surdut zapinany na trzy guziki. konserwatywne 
modele wielkosci 35 do '2 "7 Ρ A 
na sprzedaz specyalnie po / ,VU 

13.50 mçskie .sack' ubrania, zrobione ζ siwych 
welnianycb kaszmirów, w mala krateczki, takze 

bruuatnych mieszanek worstods, λ λα 

wielkosci 34 do 44. po I 
13.50 ralodziertcze granatowe serzowe ubrania, 

takze ζ noworaodnych mieszanek, pinch back fiiad- 
kie plecy i ζ paskiem, I λ λλ 

wielk 32 do 40, po lU.UU 
$18 mçskie i mlodziencze jranatowe serzowe 

ubrania. czysto wetniane, trwale kolory, takze nie- 

ktfiro novelty ubrania ζ wyklem I CA 
surdutem iub ζ surdutem ζ paskiem .. I 

?22.50 mçskie i mîodzienczc ubrania ζ dwifma 

parami spodni asorfowanc desenie, zwykle surdu- 

tv '"b 7. paskiem, extra para spodni j ς. ||A 
darmo .specyalnie za I 

*22-50 mçskie granatowe ser/owe ubrania do- 

brej wagi, czysto welniane, trwale kolory, maja 
Skinners atlasow^ podszewkç, I g» αλ 

34 do 4 4 specyalnie po I 
$20 mlodziencze ubrania ζ paskiem ζ nowomod- 

ne] motervi, takze mçskie ubrania ζ surdutem za- 

pinanysi na 3 guziki, równe siwe lub | g AA 
ζ nowomodne materyi 34 do 44 po .... I 

S20 mçskio i mlodziencze ubrania zrobione ζ 

szorstkiej worsted i szewiotu, zwyklego kroju. — 

pinch back i 1. paskiem | ς Γ|Α 
surdut. po I ·}."'! 

s7.50 mçskio I mlodziencze mackinaws, skrom- 

no plaids, cleple i grube 34 C OC 
do 4 2 wielkoáci po tylko 

Chfopiçce Ubrania i Palta 
( hlopiçca cxL/.ic¿ Jc*t Dnsiq «iicct ulnoiiclii — 

pnciiytajcle te plrnlqdxe u»tc<vdieajqct; *|H·· 

cfalaoicl 
Chlopi^ce ubrania ζ dwiema parami spo- 

dni, skromne ciemno siiye w prçzk, welkoíci 
6 do 17 lut, dobrze zrobioue, specy- Q Qfí 
alnoáci, po 

0·«70 
Inné ubrania ζ dwieina parainj -i ty 

fpodnl, po 2.83 do 1/*·OU 

Chlopiçce ubrania ze skrotnnych elwych 
mieszanek. ζ paskiem i przyszytymi kieszc- 

niami, spodnle caikiem pods¿e\vku\vane, wiel 

koácl C do 15 lat, specyain.e 3.69 
Inné ubrania, po $::.UU do 910.00. 

Chloplçco granatowc serzowe ubrania, czy 

sto welniane, trwaiy kolor, dobrze zrooione, 

a$ to doskonale tanioáci, dopóki C fifi 
etarezg, wlelkoici 6 do 17, po .... 

Chlopiçce mackinaw, palta, ζ ozdobnych 

plaids, zrobione ζ paskiem, wiolkosc S do 1δ 

lat, dopúki starez^ na syrzedaz, o 

specyalnie po 
· O 

Inné Mackinaws na sprzedaz po 3.0."î do 0.r»o 

Cnlopiçce rosyjskie palta, czysto wetniane, 
siwe i Kranatowc chinchilla. maja welniana 

podszewkç, pjdwójne na piersiaoh, ζ pas— j 
kiem w tyle lub naokoio, wielkoéel O QCÎ 

2 do 10 lat, specyalnie po 0·ί/0 

Chlopi^ca palta, oxford siwe. majg welnin- 

na podszewkç. obojczyk ζ weneckiej mate- 

ryi, podwójne na piersiach, ζ paskiem nao- 

koio, wielkoáé 9 do 17 lat, 5.00 
Chlopiçce Toramy Tucker ubrania 

zrobione ζ corduroy i sukna, asorto- 

uane desenie i koíory, wiele a nich 
ma osobny kolnierz, i man- o QC 
klety, specyalnle po .... 

λιφΖ/íJ 

Chloplçcc spodnie τ cienmych skro- 

mnych mieszanek, grubej 
g!, wielkoáci ü do 16 lat, po Oî/C 

Chiopiçco flanelowe bluski, siwo 
i khaki. nie obszywane taSmg. wie!- 

koscl 6 do 1(! la,t λλ 

specyalnio po v5rC 

Chlopiçce rah rali kapelusze, asor- 

towane desenie i lisziatty, Cri-, 
wszystkie kolory, po OvC 

Chlopiçco flaneletowe romper®, kul- 
nierz, i>asek i kicszenle, tipiçkszono 
plec!onk$, wlelkoéci 2 do C. £A 
lat. po 

OUC 
Chlopiçee flaneletowe nocne ubra- 

nia χθ stopa:ni. wszystkie desenio — 

wielkoáci 2 do t» lat, oq 
po tylko » 

¿lî/C 

Cliîopifcc Oliver Twist corauroy u 

branla, granatowe, brunatnc, zirlo- 

ue i rnaroon, wielkoáci do S lut. 
nadzwyczajne xvartoáci, ο t Q 
specyalnle pu £· LU 

l 1 
Os^czçdnosci i>a 

Cygarach 
PaUersons seai 
tytoü do pal»-- 
nia, 6c paczUi, 

ίϊ... 35c 
Wtiite Seal 

dlugï tytoü do 
palenia, 50c ρ α 

Τ'.. 36c 
Rçcznie robio 

ne 5c cygara, 
res· 1.00 pusz- 

Ï2. :5,65c 

Pcach ami lio 
I ney dobry ty— 
I toii. 3 0c paezki 

! Ü ... 
30c 

Garoita. cx-- 
I. tra, Uobre ha — 

vana cygury, 
i 10c gat.. bardzo 

spec. pudelko 
i 25, 2 puJolka 
kust.. i OC 

I pudel. 1 ·*««-' 

Z'mowa Spcdnia 
Odziez 

Mç-skie dobre bawelnlane union trar- 
nitury, n:o irytujjj skóry, zroblono ζ 

dobrcj czesanej bawelny, obcisle, srebr- 
no slwe i ekiu, zadzhvlajycc -j A O 

wartoáci. po 
1·τ.Ο 

Mçskie worstcd ¡ jedwabicm. iniesza- 

ne union garnitury. SreJnieJ wa?i, oko- 
íu 60 procent dobrej worstcd welny i 
"0 procent jed.vabiu, bardzo trwala i 

wygodna odziez, wioikoácl ο Λ r> 

31 do 50. tylko po 
O·4*O 

Mçskio grubo welnlane prqzkowane 
union garnltury kolor naturalncj wel- 

ny, w!¡}zane ζ iobrej worstcd welny — 

mleszanej ζ do! rq. baweinq, bardzo d)· 

brc trv/ale i cieple, wszyatkle O PQ 
wielkoáci, po 

Damskle union ffarnitury, wlnzano ζ 

dobrej welny mleszanej ζ nieco bawel- 
ny, aby zapobiedz skurczcniu siç 1 nlo 

lrytuj$ skôry, niska szyja, rçkawy do 
iokcia lub bcz rçkawôw» írédnie i ex- 

tra wielkoSci, doskonale pasujq, i QO 
specyalna wartoíc, po .... 

1·ΐ/0 

Poñczochy 
Mçiskie dobre ΙνΛΞζηιΪΓΟτνθ szkarpetkl 

wzüioutiione piçty i pa'.ce, czarne na- 

turalne i oxford kolory. wsssy- OP 

stkie wielkoáci, para po .. .. wwv 

Alçskie ciemno Fiwe wclnianc merino 
tzkaipetki, podtvôjne piçty : i f : 

j palee, para, po lOC 

Mçskie jedwabne fibre szkarpôtki — j 
stopy, piçty i palee, czarne, biale. si- ! 
bez szwu. wyaoko sp&jane, podwójne ! 
sivve i Palm Beach I 
para po 

4-íOC 

Mçskie dobre bawetniane szkarpetki, 
lisie wykortczone, bez szwu, inaju po- 
dwójne piçty i palee, czarne, i g 
slwe ceglasto j biale, para lOC | 

Mçskie blankiet tzlafroki kq.pieiowy, niaj.j. sza- 

lowy kolnicrz. szewki ubazyío taárii;», λ £\q 
naj.j atJasowy obo.iczyk, piçknc konibi- Tit/O 
iiacyc kolorów, nadvv. wartoáei za 

Mçskie extra Rrtibe « iyzaiic potuikowc surduty, 

_ in;ijij szalouy kotnk-rz. divio kieszunlu ry A Q 

f perlow« guzikî, nadzwyczajne 0«TU 
wartoíci, po 

Mçskie flaneletowe r.ocne koszule, zrobionc ζ 

ffrubej dornet flancli, asortowane ko- Λ Q 
îory, u-ie'.koôci 13 tfj 1S, najlepsze «/OC 
sprzcJanane, po 

Mçskie ce^Iaste f!ine!owe koszule, maja wysoki 
kofnierz. przyszyte dwie kieazenie. guziki < QO 
do pary. dobrze zrobionc vv.«zystkio JL ·ί70 

wlelkoáci. ι o 

Jfçskie notçllzowe koszule. wlclki asortment piç- 
knyrh deseni, zrobione 7. bardzo dobrego 

14 do 17, dolarowa koszule, f OC 
za 

My?kie jedwabne kwiwaty, ulc!kie k.-ztulty, ζ 

grubepo jedwablu, piçknc desenic 1 kolory, /% g 

wszçdzie sprzedawane po $1.00, Uüv 

specyalnie wasz \vyb6r. po 

Mç.skie rçkawtczkl rfiwne siwe lub 
rza. ne haftowane na i,rrzbiecie. 
para po 

98c 
Mfskie Inlanc kolnierzyki, c^yste ζ pude· c\ ¡r* 

lek najnowsze style, wasz wybor ¿^<3 G 
/.a 

MESKIE MIEKIvIE 
KAPELUSZE 

λΐν.-jkie niiekkle knpelueze, gtadkle lub wykoiiczo 
no jedwabiein, dobre style, wasz wybór Of\ 
zé wszystkicli popularnych odclenl, wszv- χ t%j\J 
dzlo sprzedawane po L'.âO, speeyalnie 

Mç3kle grube sukiennc czapki, asortowa 
ne kolory. tnaJ;j opaskç wewnutrz, nadzwy 0*/C 
czajnej wartoéci po 


