
Piątkowe Kuponowe Sprzedaże 
Wytnijcie każdy kupon osobno na każdy aytykuł jaki chcecie 

kupić i przedstawcie przy zakupuacłi. 1 

Κ l Γ<Ι> ■> 
M(«klr wrlełanr 

szkarpetkl. oxforxl — 

Κ rana to we. siwe l 
czarn»\ p<>JwôJne piç 
ty t palce, z kupo-- 

ocr 
C para po ... 

— KI ΓΟΝ' -v 

O «mak Ir poi»e«o— 
ci»>. mrne kas*miro 
we i bawełniane ru- 
nlste. wszystkie wiel- 
kości z kuponem — 

Γ". 26c 
- KIPON > 

piarne I 
prążkowane kaszmi- 
rnwe pończochy, po- 
dwójne pięty i palce. 

kuponem, specyal- 
n" "ara 25c « c i»o 

prfty «Ιο 
firanek, skromnie u- 
piekszone srebrnymi 
gatkami, regularnie 
warte Sc. specyalnie 

kuponem C 
P nr» 3C 

Mflnt uykońmo 
ηί· kołdry. wielkie, 
piekne plaids. nićmy 
ohszyte. 4.00 warto- 
śc\ speoalnie tylko 

2.45 
Kt*I*OX Ν 

Nottlnirhnm koron 
ko w e fira:ikl, -*4 i 3 
iar lv »lłuvrie. białe, 
kremowe 1 ekru. re- 

Kularna 1-30 wartość 

rPa„ 90c 
ΚΙΊΌΝ 

Okmy firanek — 

przeciętna dlusęość 1 

iard. filet i nottinR- 
ham tkanki. fesuîar 
nie warte Jo Sfte. — 

7łc 

11 Waar <i<> owortw 
z rzniętego szklą 
wielkie, reg. cena 9^r 
specvalnie w piątek 
τ. tym kuponem — 

tylko 
po 

49c 

J» Β 

Kl TON V 
f Damskie porf im«>- 

netki. z prawdziwej 
skóry, regularna ce- 

na 4Śc. specyalnie na 

wyprzedaż. z ku 
pont-aï. 
C po ... 

37c 
/- kll'ON V 

TalfM>·· 
pierwszorzędna l<»c 
wartoW. fiolk iwc, ci 

rylopsis i arbuti» (2 
kost uni#row i >. sp»scy- 
a In le pudełko C λ 

(.* za 

lvlni;.4 nlrl ilo <»«a 

szyn I u ?» szycia r^kij. 
c'artvg i biile, wszy- 
tki* ·ι umera. »pf-- 

ι·\ alnie jutro ;*> szp'il- 

,W 5c 

Mf^kle f 1 Tleitt 
robocze k 1 0 *·*· jcru- 
l»e ^'|ir'>vvu *, siwe. 
ce-·! a s t e i nil w k » w e. 
regularna 1.50 war-- 

95c 

>lç*kle ■n'ittew 
koszule, z trwałego 
kolorowego perkalu. 
sztywne lub miękkie 
mankiety, nieco spla 
m 10ne wiel. AAr> 
C Π4 85c war. ' ■ 

f KUPON > 
Ktknwicłkl, n»*·- 

ki» wiązane rękawi- 
czki. siwe, brunatne 
i czarne, regularna 
50c wartość, z tym 
kuponem. 
C po 25c 

Λ KUPON 
>lv*kie t fhlopk 

ce potn. surduty, cie- 
mne oxforj szalowi 
kołnierz i kieszenie, 
wszystkie wielkości, 
w piątek, z 

C kuponem łtl 

χ— KUPON > 
f Mfukk ułnukle ni 

niste koszule i prącie, 
extra siwe i cegrlaste 
7Se wartoSci. specy— 
al nie z tym kun^nem 

53c 

r 
— κγγο> -ν 
Damskie koM'.ule 

i majtki. prążkowa- 
ne. runiste ekr« ko- 
lor. najlepsze 50c 

wartości, apecyalnie 

8"£ 29c 

Damskie wełniane 
koszule, siwe i ca— 
niels hair. 1-25 war- 
tości specjalnie z 

tym kupnoem. w 

7Qr 
C po t 

Ilu h no naore my- 
dło do prania, specj- 
alnie z tym kuponem 
w piątkową wypraą- 
tając^ wyprzedaż.· S 

kawałków 2f)C 8 

Hub n«» m«»re pro- 
szek do prania. Q_ 
? paczki za 
P:i|»l«»r toaletowy — 

wielka runista crepe 
tissue. 7 rolek ££ę 

(in/.o«o mnntle· — 

podwójnie tkane, wy 
wracane gaiowe inan 
tle. 10c wartość, w 

piątkową wyprzedaż. 
1 ty lko 1 Q λ 

C za 

ΚΓΡΟΝ —^ 
Olejne iiiofiN, -I- on 

Iowy trzonek. pod- 
kładka na bokach — 

włączona jest S uncy 
owa l>ute. oleju. ",0c 
wartość, 
C za ... 

29c 

Iilenl wykhiw««- 
kl. zrobione z wybra- 
nego trwałego drze- 
wa. regularna .>c 

wartość. 7. tym ku- 
ponem. 2 paczki 
* za 

"V Dilrw. limvwr hii 

knie. zrob. z ozdobn. 
plaids, serżu. uuarn.. 
wielkości S do 14 lat, 
regularna 3.50 war- 

:-"ΐ; .... 
1.97 

r1·1 κι πη λ 

weln. serżowe suknie 
w pas, układ, e'.eg. 
style. wszy. wielko- 
ści. rzarne i granati 
we 13 war- 9 77 
C tość za ■*· * 1 

Κ l ΓΟΝ —> 
Γ Dtirw. minione i»ł" 

szcze. z śrub. pri*żk. 
aksamitu, brun., Kra 
natowe i zielone — 

wielkości 6 do 10. 
T.;»0 wartość 3.98 O za 

^ Κ l' ΓΟΝ —·> 
f Spfcynlo)' map®»· 

dzieo. ciepłych płasz- 
czyków. wlelk. 2 do 
3 lat. regularna »a 

wartość, z tym ku- 

r.:,rt· 2.88 C za 

ΚΓΡΟΧ 
ι «la»»· do- 

mowo fil pry. czar. i 
siwe. filc. podeszwy, 
wlelk. ł do 11· ^ł,; 

wartości z kuponem 
(2 pary kost.) OOp 
C para po 

f ΚΓΙΌΧ > 
M nu. tr*fW« uro- 

bione z mlçk. vici ko 
źlęc. skóry, wielko- 
ści do 4. 35c wartości 
(2 parv kostumer.) 
* kuponem Λ *7 _ 

C para po ... 
A · *» 

■■■■ 

✓ KfPOX ■> 
Dater. wy», trze- 

wiki. lak. colt przy- 
szwy. cesrl. i mat. skó 
rżane wierzchy, wy w. 

po (i., wielk. 3 ilo S. 
1.75 war., z ku 'j o *7 

C ponem para * ·& · 

Sfrwelkl, wici. «Ιο 
»bi;tdu. obrąb., gę- 
sto tkane, dice dese- 
nie. warte 8c. z kupo 
nem 16 kostumerowi) 
tylko 
C za .... 2ic 
f KI" PO Ν > 

C.Ini;. na fart. — 

trwale, Indisęo nieb. 
kratki, stale i ozd. 
dî-'enie, warty 12Hc, 
z kuponem, (10 jard. 
kosU. 9C O jard po 

✓·— κ γροχ— 
Γ >Iat. η« w*yi»y — » 

jd. szer. ozd<>b.. błek. 
I białe pasy, czesk. 
stv'.u. nie pr^ep. pie- 
rza. warta 43c. z ku- 
ponem. 
O jard po 29c 
r ΚΓΡοχ \ 

Muślin. nieb.. jaril " 

szer.. trwała mat. na 
prześcieradła. warta 
îSc. z kuponem (1" 
jardów kostunierowi) 
)arJ 13łc C i)"» 

/ lv ΓΡ< >N ^ 
Dmieolççe sukien- 

ki. z różowej i błę- 
kitnej prążkowanej 
flanelety. wielkości 1 
do 2, z kup >noni tyl- 
ko 

po 21c 
ΚΓΡΟΧ 

Dnminir iiimmii· k«»^^ 
szule. zrobione z srru 
bej flanelety. wiel- 
kości 1Γ» do J7 specj- 
alnie r. tym kupo- 
nem tylko 63c 

WOJNY!; 
WIEŚCI Z WŁOCH. 

Turyn, 18. października. — Do- 

noszą z Rzymu,'iż tani wznowił 

obrady parlament — dość burzli- 
wie. tak że może nawet przesilenie 
ministeryalne i rcorganizacya ga- 
binetu nastąpią : posłowie ostro 

krytykują rząd i wydziały apro— 

wizacyjne z ttrgo powodu, iż w 

kraju we wielu miejscach daje się 
odczuwać brak żywności: w Tu- 

rynie w sierpniu był brak zupeł- 
ny chleba i mąki ; kwestya żyw- 
nościowa w debatach przybrała 
tak ostry charakter,'iż kontroler 

żywnościowy, Canopa zrezygno- 
wał. a następcą jego został gen. 
Alfieri. Owe braki żvwności w 

1 

Turynie doprowadziły tam w 

sierpniu do rozruchów krwawych, 
które spowodować miały śmierć i 

poranienie kilkuset ludzi. Inter- 

pelacje na ten tfcmat w parlamen- 
cie przyjęły nader groźny tor*. 

Wiadomo dalej, iż brak jest 
wszelkich zapasów, a szczegól- 
niej węgla, bawełny, iboża, któ-- 

r^go na zimę potrzeba co najmniej 
■i miliony ton, jak obliczają. 
CO SIĘ DZIEJE W NIEM- 

CZECH? 

Amsterdam, 18. października.— 
Socyalistyczna prasa donosi, iż 

niemieccy socyaliści postanowili 
głosować przeciwko wszystkim, 
przedłożeniom rządu, a przede- 
wszystkiem przeciwko budżetowi 

wojennemu w sumie 10 miliardów 

marek, dopóki nie zrezygnuje kan 

clerz Michaelis. Przypuszczają o- 

gólnie, iż kanclerzem rychło zo- 

stanie Kuehlmann obecny mini- 

ster spraw zagranicznych. Po 

stronie Michaelisa jest cała armia 

i junkrzy z Hindenburgiem na cze 

le. Poza tem niewiele jest z Nie- 
miec wiadomości, prócz tego co 

prasa zagraniczna zachwyci z sil- 

nie cenzurowanych pism, a to są 
tylko pogłoski partyjnie zabar- 

wiane. 
— W gazecie ,,Weser Ztg." o- 

glasza gen. major I Ioefte, członek 
sztabu generalnego niemieckiego 
artykuł o wojskach amerykań- 
skich. które dość bagatelnie trak- 

tuje. przyrównując ich sprawność 
i wartość bojową do ledwie ru- 

muńskiej armii. Tylko a wiaty ka a 

merykańska jest dobra, .nic wię- 
cej ; \V dodatku transport wojsk a- 

merykańskich musi być tylko o- 

graniczony, z powodu nadzwy- 
czajnych trudności tran>portu te- 

go przez Ocean: gdyby v.-ujsk a 

merykańskich zbyt wiele przęsła 
no do Europy, toby stąd wynikł) 
wielkie trudności i braki dla Fran- 

cyi i Anglii: wszystko razem — 

niewielki efekt na Niemców wy- 
wiera udział wojsk, amerykań- 
skich na teatrze europejskim. 

— Cesarz Wilhelm bawił w 

Turcyi w dniach ostatnich w goś- 
cinie u sułtana Mahometa: obaj 
sobie wymienili brylantowe 
gwiazdy i ordery, nadtó sułtan 
cesarskich a cesarz sułtańskich 

dygnitarzy poodznaczali, podeko- 
rowali Ważniejsze przy tem 

były konferencye obu monarchów 
i ich ministrów, bo cesarzowi to- 

warzyszył minister spraw zagra- 

nicznych Kuehlmann; jaki jednak 
tych narad rezultat, narazie oczy- 
wista niewiadomo. 

Z DETROIT, MICH. 

Dwu bandytów napadło w celach 

rabunkowych na dom Pietroskich, p. 

nr. 540 E. Hancock. Przestraszona 

napadem 16 letnia Paulina Piętro— 

ska skoczyła z dachu kuchni, ła- 

miąc sobie obie stopy w podbiciu. 
Matka zaś Jej, Kornelia Pietroska, 
lat 57, o mało co »ie została zada- 

szona, nim wreszcie swymi krzykami 

odstraszyła napastników. Policya are 

sztowała Jana Cuchko, w którym sta 
ra Pietroska rozpoznała swego napa- 
stnika. 

Podług zeznań Kornelii Petroskiej 
dwóch mężczyzn weszło frontem do 
domu i jeden z nich, właśnie ów Cu- 

chko — zażądał od niej pieniędzy, 
poczem zaczął ją dusić i bić po twa- 

rzy. Paulina na widok tego uciekła 

na górę i skoczyła z dachu kuchni. 

Krzyki obu kobiet spłoszyły hulta- 

jów i sprowadziły sąsiadów — któ- 

rzy wezwali ambulans. Paulinę zabra 

no do szpitala Receiving, matka jej 
natomiast nie odniosła poważniej- 
szych obrażeń. 

SPRAWY ZJEDNOCZE- 
NIA P. R. Κ. 

Nieszczęśliwe, nawet burzliwe 
chwile przeżywa teraz Zjednocze- 
nie Pol. Rz. Kat. wskutek licz- 

nych ostatnich wydarzeń i akcvi 
obu partyj, które w nietn się wy- 

tworzyły. Odbywają się nietvlko 

zebrania, układają się rezolucye i 

kontrrezolucye, ale ponadto przy- 
chodzi do osobistych spotkań i 

starć pewnego rodzaju pomiędzy 
świeżo obranym na Sejmie w 

Schenectady Zarządem, który we- 

dle swego przekonania ma obo- 

wiązek starać sie o objęcie powie- 
rzonych mu urzędów,a Zarządem 
dawnym, który — także wedle 

swego przekonania — ustąpić ze 

swych urzędów nie ma obowiąz- 
ku. Dziś rano już przyszło nieste- 

ty do takiego pierwszego starcia. 

Mieliśmy sprawozdania z róż- 

nych stron, jakoteż rezolucye i 

komentarze nam przysłane, juz 
cddane do druku i częściowo zło- 

żone. Nadeszły nowe wiadomości. 

Moglibyśmy niemi zapełnić 
szpalt kilkanaście. 

Ostatecznie jednak przyszliś- 
my do przekonania, że byłoby to 

tylko dolewaniem oliwy do o- 

gnia". Postanowiliśmy powstrzy- 
mać ogłoszenie wiadomości już 
/.łożonych i przez czas niejaki 
dalszych sprzecznych wiadomości 
nie podawać, w nadziei, że na- 

reszcie przecież u wszystkich 
wzgląd na dobro Zjednoczenia 
przeważy i do porozumienia do- 

prowadzi. 
Niechaj więc nasi Czytelnicy 

od nas przynajmniej przez dtn 

parę nie oczekują dalszego rozpi- 
sywania się o sprawach Zjedno- 
czenia. a skoro znajdą gdziein- 
dziej jakieś ogłaszane sensacye, 

niechaj będą pewni, że są one 

stronnicze i zapewne mocno prze- 
sadzone. 

Baczność Młośnicy 
Muzyki ! 

Kapelmistrz 1-go pułku Armii 

Polskiej niniejszem zaprasza 

wszystkich młodych ludzi, noszą- 

cych się z zamiarem wstąpienia 
do orkiestr Armii Polskiej, by 
zwrócili się po informacye i wa- 

runki przystąpienia do tychże do 

głównego biura rekrutacyjnego. 
(1303 N. Ashland ave.) 

Koncerty orkiestry 1-go pułku 
w celach związanych z rekruta- 

cyą armii wkrótce się rozpoczną. 
Tadeusz Wroński, 
Główny Kapelmistrz Or- 

kiestr Armii, Polskiej. 

Wszyscy skauci drużyn skau- 

towych ;»0. 47 i 4S i poszczegól- 
nych Gniazd Okręgu Ii Z w. Sok. 
Pol. mają stawić sic w mundu- 

rach z laskami, w poniedziałek d. 

-2-go października b. r. do sali 

"Związku Polek. 130Γ Ν. Ashlan.i 
ave., punktualnie o godzinie 2-ej 
popołudniu, skąd wezmą udział 

w wymarszu wyjeżdżających o- 

chotników Armii Polskiej, na sta- 

cyę kolejową. Równocześnie za- 

praszamy Skautów Polskiej Ra- 

dy Narodowej i wszystkich pol- 
skich Skautów, mających chęć 
wzięcia udziału w tem wymarszu. 

Czuwaj Î 
St. W. Sielski, 

Naczelnik Okręgu II. 
D. Świerczyński. 

Skautmistrz. 
BACZNOŚĆ! 

Wszyscy Skauci Drużyny 47 i 

48 Zw. Sok. Pol. w Am. mają sta- 

wić się na salę zwykłych zebrań 
u niedzielę rano o godzinie 8:Γ>0 

Są bardzo ważne sprawy do za- 

łatwienia. przeto obecność wszy- 
stkich jest musowa. 

Czuwaj ! 
» 

D. Świerczyński. 
Skautmistrz. 

PIERWSZA KAPELA 
ARMII POLSKIEJ. 

Pan Tadeusz Wroński, który 
przyjechał do Chicago, by na żą- 
danie mistrza Paderewskiego dy- 
rygować jego hymnem bojowym, 
zabawi jeszcze kilka dni w Chi- 

cago i za naszem pośrednictwem 
zwraca się z prośbą do wszy- 
stkich kandydatów do armii pol- 
skiej chcących grać w kapelach 
wojskowych, które będą utwo- 

rzone przy każdym pułku — by 
zechcieli porozumieć się z ofice- 
rem rekrutacyjnym głównej sta- 

cyi rekrutacyjnej pnr. 1309 N. 

Ashland avenue (Dom Związku 
Polek), który chętnie informacyi 
co do warunków przystąpienia u 

dzieli. 

.. Pierwsza utworzona kapela, 
wyjedzie za kilka dni na objazd 
po Ameryce w celach pomocy w 

agitacyi lokalnym komitetom *o- 

bywatelskim. 
W koncertach tych, które moż- 

naby nazwać agitacyjno-rekruta- 
cyjnymi, wystąpi również i p. 
Wroński i szeregiem pieśni ludo- 

wych z naszej ukochanej polskiej 
ziemicy — będzie serca poisirte do 

zbrojnego czynu dla wywalczenia 
niepodległości Ojczyźnie, zagrze- 
wał. 

η NOTATKI A KeporterAI 
Dzielnie o równo-uprawnienie ję- 

zyka polskiego w szkołach publicz- 
nych walczyi wczoraj członek Rady 
Szkolnej p. Antoni Czarnecki. Dąże- 
i.ia Czarneckiego jednakowoż para- 
liżowane były przez większość człon- 
ków 1 członkiń Rady, którzy upor- 

czywie głosowali przeciw wszelkim 

rezolucyom, które p. C. w sprawie 
tej rekomendował. 

Po przeszło pół-godzinnej walce 
izba ostatecznie przyjęła rekomen- 
dację superintendenta szkół publicz- 
nych. p. Shoopa, która opiewa, że w 

szkołach publicznych oprócz języka 
angielskiego udzielane będg. instruk- 

cye języka niemieckiego i francuskie 
go, tylko. Rodak nasz domasał się 
aby w imię sprawiedliwości w szko- 

łach publicznych udzielane były lek- 
cy także języka polskiego, rosyjskie- 
go. włoskiego i innych żyjących języ 
ków, jeżeli na pobieranie lekcyi tych 
zgłosi się dostateczna liczba kandy- 
datów i kandydatek. 

Przeciw planowi nauczania w szko- 

łach publicznych tylko języków nie- 

mieckiego i francuskiego głosowali 
jedynie p. Czarnecki i p. Gannon. In- 

ni albo odmówili w sprawie tej gło- 
sować lub też głosowali za rekomen- 

dacją superintendenta Shoopa. 
P. Czarnecki również interpelował 

superitendenta Shoopa w sprawie wy- 

pełniania różnych wakansów zacho- 

dzących tak w biurach Rady Szkol- 

nej jakoteż w składzie nauczycieli. 7. 

interpelacyi tych okazało się, że wa- 

kanse te nie sa wypełniane z przygo- 
towanych list osób kwalifikowanych. 
P. C. zatem podał wniosek, aby supe- 

rintendent przygotował odpowiednie 
listy. Rozchodzi się tu głównie o to, 

aby mianowanie nauczycieli i nauczy 

cielek w szkołach publicznych wyję- 

to z pod wpływów politycznych. Wnio 

sek ten również większości? głosów 
położor/y został na stół. 

» S ó 

Aldorman Stanisław Walkowiak 

w towarzystwie aldermanów Healey4- 

ego i Lipps'a oraz urzdęnika miej- 

skiej kompanii transportacyjnej, p. 

Burgee'ego. zwiedz? dzisiaj popołu- 
dniu ulicę Erie, od Kaclne do Ash- 

land, i ulicę Noble od Milwaukee av. 

do Blackhawk ul., aby przekonać się 
naocsznie.o lichym stanie w jakim 
znajduje się zwłaszcza ta część 

ulicy, pomiędzy szynami. 
Wycieczkę tę aldermani Healey 

; Lipps, oraz p. Burgee odby- 

wają na prośbę aldermana Walko— 

wiaka. który nalega na kompanię 
tramwajowy, aby ta część pomiędzy 
szynami naprawiła. 

o o α 

W Collseum dzisiaj wieczorem roz- 

poczyna się wystawa domowa. Po- 

trwa ona do 3Igo bieżącego miesią- 

ca; odbywa się dziennie, z wyjąt- 
kiem niedziel, od godziny llej rano 

('o dziesiątej wieczorem. Wstęp bez- 

p'atny. 
1? O O 

Dwie kobiety, które onegdaj zosta- 

ły najechane i zabite przez pociąg 
kolei Chicago, Milwaukee and St. 

Paul, w pobliżu rzeki Desplaines, w 

Franklin Park, identyfikowano wczo 

raj jako Maryę Gałkowską, lat 44, 

4 317 Henderson ul. i jej córkę Eleo- 

rcrę, lat 22. Zwłoki identyfikował 
η ąż ł ojciec. Antoni Gałkowski. 

O O O 

Biuro agenta powiatowego, które 

dotychczas znajdowało się pnr. 1054 

No. Ashland ave. przeprowadzone 
zostało do większej kwatery pnr. 

1736 W. North ave. 

O O O 

Dwu detektywów automobilem 
marki ,,Ford'\ najechało wczoraj na 

trójkę bawiącą się w kostki przy par- 

kanie pnr. 452 East Illinois ul. Na- 

jechani zostali lekko pokaleczeni. 

■ 

więc zabrano icH do szpitala Passa- 

vant. 

Najechani zostali: Antoni Gasko- 

"Vki, 3058 No. Drakę ave., J. Chri- 
stinson, 4505 W. End ave. i Fran- 

ciszek McGann, 1 230 Wabash ave. 

Detektywi zadecydowali, że trójka i 

tak dosyć została ukaraną, więc 
îannych nie aresztowano. 

SOS 
Grzeczność okazała się kosztowny 

dla Artura Marcina, zam. pnr. 2839 

No. Peoria ul. Gdy wczoraj wieczo- 

rem dwu mężczyzn poprosiło Marci- 

na, aby pozwolił im wsiąść do auto- 

mobilu ciężarowego, którym kiero- 

wał, z chęcią się na to zgodził. Nie- 

znajomi skoro na automobil się wgra 

molili, grożąc rewolwerami zmusili 
gościnnego szofera do oddania im 

wszystkich pieniędzy, które miał 

przy sobie, a miał on $309.00, które 

skolektował na konto firmy Gabel 

Parking Co., dla której pracuje. 
Po zabraniu piepiędzy złodzieje 

czmychnęli. Marcin jest zdania, że 

odjechali oni automobilem, który 
ra nich czekał. 

« fc> w 

W karambolu automobilowym pod 
mostem kolei Illnois Central, przy 

1 CoJ ul. 1 So. Ashland ave., pokale- 
czp.nl wczoraj zostali — Stanisław 
Lewandowski, 4550 So. Ashland 

ave.; Karol Wiegent, 921 W. 31sza 
VÎace i Józef Dameslnokl, 4549 So. 

Wood ul. 

O O O 
W zakładach firmy German Ame- 

rican Car Works, w East Chicago, 
'mterć ponieśli wczoraj Józef Silagaj 
1 ."an Fozek, gdy zawaliła się na 

n'«.h winda ważąca dziesięć ton. Trze 

ci robotnik został ciężko pokaleczony. 
❖ * ♦> 

Wybawienie go od jednorocznego 
pobytu w domu poprawy zawdzięcza 
dzisiaj swej małej córeczce Józefie, 
J. Konstantynowlcz, zam. pnr. 16G6 

Kingsbury ul. Konstantynowlcz sta- 

wał wczoraj w sądzie spraw familij- 
nych oskarżony o nleutrzymywanie 
swej rodziny 1 pijaństwo. Sędzia Jan 

Stelk skazał go na rok pobytu w do- 

mu poprawy. 
Wtenczas- za ojcem wstawiła się 

mała Józia mówiąc: ,,Ojciec nie pra- 
cował przez dwa lata, ale teraz pra- 

cuje każdy dzień; czasem przychodzi 
do domu pijany, czasem jest dla nas 

dobry. Ja myślę, że on będzie jeszcze 

epszym toraz, jeżeli pan sędzia poz- 
woli mu pozostać w domu". 

Po wysłuchaniu prośby dziewczyn, 

ki, sędzia Stelk poprzedni swój wy- 

rok zawiesił. 
O « « 

Podczas pracy na torach kolei Chi- 
cago N. and W. R. R., przy ulicach 

Grand I Jefferson, ciężko pokaleczo- 
ny wczoraj został Franc. Schultz, 
Polak, lat 48, zam. pnr. 2522 Ham- 

burg ul. Schultz składał drzewo z 

pociągu frachtowego, gdy jedna z 

desek spadła mu na głowę. Rannego 

przewieziono do domu. 

notatki I 
OSOBISTE 1 TOWARZYSKIE. 
Dzisiaj o godzinie 6:30 rano, po 

długiej i ciężkiej chorobie zmarła śp. 
Anna Suwalska, żona Jednego z plo- 
nerów dzielnicy północno-zachod- 
niej, p. Pawła Suwalskiego, zam. p. 

nr. 3639 Wolfram ul. Zmarła oprócz 

męża pozostawia siedmioro dzieci. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 
rano z kościoła św. Jacka. 

« S $ 
Panowie Piotr Zająkała i Józef 

Czarnecki wynajęli pierwszorzędny 
fearaż pnr. 1 450 W. Division ul., bli- 

5-ko Noble ul. 

8 S S 
Dzisiaj do Rockofrd, gdzie pełnić 

Hdzie obowiązki kapelana, wyjechał 
ks. Franciszek Kuliński, dotychcza- 

sowy wikary przy parafii św. Salo- 

mei. Telegram wzywający go do 

Rockford ks. Kuliński otrzymał dzi- 

siaj. 

I Ruch w 

7. KANTÓWL. 
—Członkinie Dworu św. Jana K. 

nr. 54 przystąpią do spowiedzi w 

piątek, dnia 19go b. m., a do Ko- 

munii św. w sobotę rano, o godzinie 

8raej rano. — M. Korzeniewska, 

Nadl., K. Wysocka, sekr. prot., 2636 

Walton ul. 

2 JACKOWA. 

— Wszyscy marszałkowie Towa- 

rzystw męskich i żeńskich mają się 
stawić w piątek, dnia 19 październi- 
ka, o godzinie 7:30 wieczorem na po 

siedzenie wsali pod kościołem, gdzie 
otrzymają instrukcye względem wy- 

marszu niedzielnego na poświęcenie 
kamienia węgielnego. Ani jednego 
marszałka lub marszałkini nie powin 
no brakować na tem posiedzeniu. — 

Tak samo zaznacza się, iż prezesi, 
prezeski, wiceprezesi | wiceprezeski 
wszystkich towarzystw bractw i klu- 

bów przy parafii św. Jacka, raczą 

przybyć na plebanię w czwartek lub 

piątek wieczorem, w celu podpisu na 

papierach, które będą umieszczone 

w kamieniu węgielnym. Towarzystwa 
męskie i żeńskie zbiorą się w nie- 

dzielę 21 października, o godzinie 
lszej punkt na podwórzu parafial- 
nem, skąd z odznakami wystąpią w 

pochodzie na spotkanie Najp. ks. Ar- 

cybskupa. — Parafianie raczą swe 

domy udekorować w niedzielę. — 

Tomasz Wetta, prezes kom. A. S. 

Drufkc, sekr. kom. I 

Towarzystwach. 
I mi 

I 

Podwójne iA^W- Zielone Znaczki Do Polud. 

I 1)WA SKŁADY 
MILWAUKEE AVE. przjf PAULINA UL. IINSOLN, SCHOOLI ASHLAND 

I Piątkowe Specyalności W Obydwu Składach 
—ι 

DAMSKI Κ 
J'OXCZOCHY. 

Damskie czarne i 
białe, lisie wyk. poń- 
czochy, bezszewkowe 
dubeltowe pięty i 
palce, 
para 
po 

17c 

MĘSKI Κ 
ΜΖΚΛΚΡΚΤΚΙ.. 

Męskie lioln". ^Htun 
ku szkarp.. baw. bez 
szYwk.. pod w. pięty 
i palfe. czarne, j«za- 
re, cesi·. 
białe, para 
po 

15c 

dziecięce 
POŃCZOCHY. 

Dziecięce drobno 
prijżk. l<aw. bezszew 
ko we portez., pou w. 

pięty i palce, czarne 
i białe. wici. 
fi do #',<? 
.para po 

19c 

damskif; thzkwiki. 
Damskie novelty trzew.. drue:, 

fabryczne, wys. fasony, wysokie 
albo niskie obcasy, nowe jesien- 
ne style, siwe, liavana brunatne, 
wielki wybór stylów, regularne 
wartości $ l.Ofl, 
tylko para 
pu 

CHŁOPIĘCE TRZEWIKI. 
• 'Iiłopięce trzewiki, zap. i sznu 

rowane style, podeszwy z masy- 

wnej skflry. wierzfliy robione z 

velour cielęcej skóry. wszystkie 
wielkości do 5V&. specjalnie na tę 

sprzedaż, para Λ iA 

tylko 1 ΑΧ) 
po 

JEDWAB PO 
SZYCIA. 

Czarny, biały i ko- 
lorowy jedwab do szy 
cia wszy. odcienie,— 
500 jard. na szpulce 
iic wartości, Q-1- _ 

specyalnłe C 
szpulka za 

PETERS PASTA. 
Peters pasta, lep- 

sza niż szuwaks. — 

regularna 10c war· 
to.Sć. specjalnie pu- 
dełko Qi/% tvlko 
po 

GUZIKI. 
Zapas sruzlkftw do 

surd. ubrart i sukien, 

rine wlelk. kształ- 

ty i kolory, 
war. 
specjalnie 
kartka za 

niektóre 

4łc 

DZIECIĘCE TRZEWIKI. 
Dziecięce kiil trzewiki, rycznie 

przewracane, maja <loł»re sprinff 
korki, lakierowane kapki, wszy- 
stkie wielkości <io 8. regularne 
1 <30 wartości, specjalnie w ten 

piątek, para AQ 
tylko c/OC 
po 

PANTOFELKI. 
Dziewczęce filcowe pantofelki, 

filcowe podeszwy, szare i niaroon 
wielkości «Ιο 2. regularne 69c 
wartości, specyalnie na tę wiel- 
ki} wyprzatającą. wyprzedaż pią- 
tkową, para 
tylkd 

OSTRZA DO 
IłKZYTWY. 

Ostrza <lo quality 
sa Γι* ty brzytew, pasu 
jij. do" „Gem ever rea- 

dy" i wiele innych — 

3 ostrza, 
tylko lOcJ 

SPODNIA ODZIEŻ. 
Męskie natural wool 

koszule i gacie, mie- 

szane pewnym proc. 

wełny aby S'Ç kur 
czyiy. dobra·· QQ 
wartość. I O 
tylko po 

UNIO.Y 
GARNITURY. 

Męskie grube «lad 
kie runem podbite u 
nion garnitury, wszy 
stkie wielk. w Pią- 
tkową. sprze -| A Q 
daż, tylko Χ ·Τ*0 
po 

SPODNIA ODZIEŻ. 
Damskie sz:ire prążkowane wor 

steJ wełniane koszule i majtki, 
20 procent bawełniane, aby się 
nie kurczyły i nie irytowały skóry 
średnie i extra wielkości, drugo- 
rzęJny gatunek, sprzed. 
po 1.50 do ί .75. 
wybór po 

SPODNIA ODZIEŻ. 
Damskie białe prążkowane ko- 
szule 1 majtki, cokolwiek runem 

podbite wewnątrz, regularne 75c 

wartości, specyalnie na tę wielką 
wyprzątającą wyprzedaż piątko- 
wą, sztuka P" f\ 
tylko 5jC 
po 

FLANELA. 
Haftowana shaker 

fianela, różowa, błę- 
kitna albo biała. — 

haftowane desenie — 

specjalnie w piątek. 
Jard 
tylko 
po 

lOc 

FLANELA. 
Amoskeag out. fia 

nela. 36 cali szeroka 
wielki wybór pask. i 
kratk. prrubo wiocha 
ta, fabrvczne dlugo- 
<SH, jard 1 m 

tylko 1 / C 
Pi 

CH ALLIE S. 
Piękne challies, — 

wielki wybór deseni, 
fabryczne długości — 

regularna 25c war·· 
tość, specyalnie w 

piątek 
jard tylko 
po 

1 

KOŁDRY. 
Plaiil kołdry, wielki wyb6r pię- 

knych plaids, dobre miękkie weł- 
niane wykończenie, specyalnie w 

tej wielkiej wy przą tającą sprze- 
daży piątkowej ofiarujemy Je 
tylko, 
para 2.88 

KĄPIELOWE ItEZNIKI. 
Tureckie dobre ręczniki do ką- 

pieli, bardzo absorbujące, wszy- 
stkie robione z grubej przędzy, 
regularna 20c wartości, specyal- 
nie na tę wielka wyprzątającą 
wyprzedaż, w piątek ^ À 
tylko IttC 
po 

PIERZE. 
Sanitarne pierze — 

sardzo dobry gatunek 
specyalnie na tę wiel 
ką wyprzątajfjcą wy- 

przedaż piątkową. — 

,X 69 c 
za 

EMALIA. 
Emalia do rur pie- 

cowych bardzo dobra 
na tę wielka wyprza- 
taJjjc.i. wyprzedaż piq, 
tkowq — epecyalnie 
puszka 

SHEPHERD 
OHECK8. 

60 cali ezer. pralny 
grat. dóbr. shepherd— 
checka, specyalnle na 

tę wielko· wyprzedaż 
w ten pił- QA 
tek tylko Oc/C 
jard po ... 

rDRKSS PLAIDS. 
Dress plaids lia dziecięce su-- 

,vienki, Jasne i ciemne kolory — 

dobry pralny gatunek. bar Izo do 
brze zrobione, specjalnie na t\? 
wielka piątkowa wyprzytajyca 

■ wyprzedaż, jard 
I tylko 44c 

po 

taffeta. 
Czarna chiffon taffeta, także 

atłas na suknie, 3*5 cali szerokie, 
bardzo dobre chamois wykończe- 
nie, regularna wartości do 1.75, 
specyalnie na tę wielka wyprza- 
tajaca wyprzedaż ~ ~ — 

jard tylko 
po 

1.19 

FLOUNCIXG. 
27 cali szeroki do- 

bry swiss embroidcry 
flouncing. bardzo pię 
kne desenie, ria dzie- 
cięce sukien-QQ 
kI, jard Ot/ C 
po 

KORONKI. 
150 .sztuk pięknych 

bawełnianych i tor- 

chon koronek i wsta 

wek. dobry wybór pię 
knyeh d.eseni, 
jard tylko 
l«> 

Τ 

CZYŚCICIEL 
FARB. 

li. and S. czyściciel 
In fabry, specyalnie 
na tę pi*jtk. sprzf laż 
:t puszki 
tylko 25c 

Ί 
RAG KAKPKTV. 

% i 4-4 szerokości extra grubo 
wełną mieszane rag karpety, .<re 

dnie kolory, pełne zwoje specj- 
alnie w piątek, regularny ó9e 

pratunek, na tę wielką wyprząta- 
jgc.·* wyprzedaż, O O 
jard tylko *5î/C 
po 

K^KONKOWK FIRANKI. 
lM-ugurzv-Ine fabryczne puje-- 

ilyńeze nottintrhain koronkowe fi 
ranki. 2Vś janla ilłu>fie. białe i ko 
lorn krenioweęo, cokolwiek po-- 
miv'te, specjalnie na t? wlwlk.-j. 
wyprzedaż, O O 
sztuka. ùt%J C 
po 

TAPtJ l Y 
Wzorzysty i paskowały oatmeal pa- 

pier, regularna 3óo wartość, iq 
specjalnie po 

IOC 
Gładki oatmeal papier, cali sze- 

roki. wszystkie iolory, 101 

rolka za 
1 2 C 

Pokostowany złotawy, stosowny ilo 

parloru, jadalni i przedsionków, | (ζ 
reg. 20c <lo 2.1c gatunek, po IOC 

Tapety dn sypialri, reg. 12 do *J \ 
lic wartości. po 

· ZC 
Pokostowany file papier do kuchni 

i kąpielni, reguł. 25c gatunek, Jgę 
Sucha pasta do tapetowania 1 Λ _ 

funt po 
XUC 

i SPECYALNOSCI NA GROSERYE 
Świeże łowione οκυηκι. ι 

Świeżo upalona tfol-j 
den rio kawa, 1 O.J-λ 
funt za .... 

li2t 

Turkey marki .«wieżo 
upalona kawa, Ofi/J 
funt za ,Z>\ 

Sniders czysty uomidoj 
rowy catsup, pajntowa, 
butelka, 19c 
za .. 

Farmhouse marki w \-, 

borna pomidorowa zu 

pa, puszka lic 
za 

I Ul ■ MHHJlUiŁ— 

uni po V 
Crisco dj smażenia ii 

shortenin», OQ -, 
puszka za ... £*·***; 

Jaja wybr. i AOç\ 
duże. tuzin za 

Masło, najlepsze E1-- 
arin ereaniery. Λ Λ o 
funt za "TO w 

Washburn Gold nie--| 
,lal mąka. U O ^Q; 
beczki, za... 0,OU\ 

Panish price zgęsaczo 
ne mleko. 3 Af%p\ 
puszki za "-tUK,1 

Swifts classic biate 
mydło do prania, 10 ka 

s"k.ew:... 43c 
Pomidory czerwone do 

bre dojrzałe, zdrowe 
mięśni, pół buszlowe — 

£1,"ν. 69c 
Winogrona, wyborne 

concorde, duże soczyste 
jagody, koszyk 23łc 

Baczność Gniazdo im. J. K. Ordona 

Miesięczno posiedzenie gniazda od 

będzie się w czwartek l8go paździer- 

nika, o godz. 8ej wieczorem, w hali 

Zw. Polek. Z powod uważnych spraw 

do załatwienia, obecność wszystkich 
wymagana. Czołem! Wcc. Klima- 

szewski, prez. ; Franciszka Ziółkow- 

ska, sekr. 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Tow. Młodzieńców .św. Stanisła- 

I 
wa K. nr. 513 Zjed. odbędzie mi·- 

ł. ęczne posiedzenie dziś wieczorem, o 

£odzinie pół do ósmej w hall nr. 5. 

Każdy członek ma być obecny, bo 63 
ważne sprawy do załatwienia. — Jan 
J. Mucha, prezes; Szczepan Brzozow- 

ski. sekr. prot. V 

CMNDLER'S 
TEATR 

Milwaukee Avenue 
róg 

Huron Ulicy 
— * ł 

Zawsze największe 1 najlepsze przed 
stawienie w mieście. 

Dzisiaj dużo rozrywki, wieczór ama· 
torów i piękne obrazy. 

PIĄTEK « — Wielki publiczny kon- 
test tańców premie w gotówce i pię- 
kne obrazy. 

SOOOTAi — Podwójne praedutnivlrnie 
Chan. Chaplin Review 

w 5 częściach 
1 Lands of Sacrifice 

w 5 częściach. 

NIEDZIELA I Oeo. Coban, ,ΤΗΚ Y AS. 
KEE DOODI.E" kotnedyant l 7 keys to 
Baldplate", 4 wielkie akta wodewilowe. 


