
Z KONTESTU: 
jak nazwać „Polish 
Lake Front Park"? 

Zamieszczamy poniżej cztery listy 

od Czytelniczek. Dobry to znak! Mo- 

że jedna z nich poda nazwę najsto- 

sowniejsza i otrzyma pięć dolarów?.., 

O te 5 ..bitych" każdy korespon- 
dent się uoomina i pewny jest na- 

grody. Ano. zobaczymy komu szczę- 

ście posłuży. Każda nazwa będzie 

starannie roztrząsana przez komisyę 

sędziowską, złozoną z pp. Jana S. 

Konopy, Antoniego A. Kowalskiego 

! Józefa A. Laseckiego i ci zadecy- 

dują. kto dostanie owe $5 i bilet 

wolny na cały następny sezon piłko- 

wy.. 
Wszelkie zgłoszenia adresować 

należy wyraźnie: 
' Contest Editor, 

Dziennik Chicagoski. 1455-57 W. Di- 

vision str., Chicago. 

Oto listy odebrane dziś rano ; 

Chicago, ;tO września, 1913. 

Szjinowu.Y 1'anie Redaktorze! 

Niniejszem podają Wam nazwę 

dla parku obyw. Józefa Zblew- 

skiego. Czy by nie było ładnie na- 

zwać go „Blue Shore Base Bali 

Park"? 

Z poważaniem. 
Jau Bernai 

633 De Koven ul. 

Chicago, 30 urzrśuia, 1013. 

Du Suinuwneso Pana Kedaktora 

działu sportowego! 
Czytając te kawałki sportowe i 

o tym kontyście. chociaż nie je- 

stem sportem, ale mi się nie po- 

dobają wszystkie te nazwy, co 

mol poprzednicy temu parkowi 

dawali, bo albo sa długie albo 

ciężkie do wymowy po polsku lub 

angielsku. Ja więc proponuję naz- 

wę lekka do mówienia, tj.: ..So- 

bieski Base Bali Park." 

Kreślę się. 

Wojciech Pałucki. 
1130 S. Desplaines ul. 

Od Redakcyi: Tę samą nazwę po- 

dał już inny korespondent. 

Chicago, 30 września, 1013. 

Do Szanowuego Pana Hedaktora 

Sj»orto wfgu ! 

Chcę Panu donieś, że znalaz- 

łem odpowiednia nazwę dla parku 

„Polish Lake Front Park". .la 

mam na myśli ua nowy Park bar- 

dzo piękna nazwę. Ja myślę, że 

moja nazwa powinna być najlep- 

sza. w-ięc ja nazwałabym to miej- 

sce ..Base Bali Park of the 16-;h 

Ward." 

Byłaby to piękna nazwa dla te- j 

go Parku, bo w naszej wardzie 

nie mamy jeszcze takiego Parku. 

Niech tem bardziej IG warda sły- 

nie. 

A szacunKiem. 

St. Jasińska, 

1545 Wabansia ave. 

Chicago. 30 września, 1913. 

Do Redaktora Sportowego ..Dzień 

nika Chicagoskiego" ! 

Będąc stała Czytelniczką „Dz. 

Chic." od długich lat, bardzo się 

zainteresowałam kontestem. jaki 

ogłosił pan Zblewski w sprawie 

nadania nazwy dla obszaru ziemi, 

położonego na południowo-wscho- 
dnini narożuiku Blackhawk ul. i 

Els^on ave. Choć nie jestem za- 

wodowa sportowczynią, chciała- 

bym tak samo spróbować szczę- 

ścia. by wygrać owa ,,piątkę", bo 

przydałaby mi się, bo ..Krysmus" 
nadchodzi... Z mojej strony bym 

radziła nazwać to miejsce „Black- 

hawk Base Bali Park", ponieważ 

miejsce to jest bardzo historycz- 

ne. Słuchając opowiadaeia star- 

szych osadników Chicago, na ob- 

szarze tym wiele lat temu mieli 

obóz tam Indyanie, a naczelnik 

tego szczepu był Indyanin zwany 

„Blackhawk". Podobno był to 

pier^zy człowiek, który nogą 

etąpif na tym gruncie. Jedni 

sportowcy pjoponują nazwiska 

różnych bohaterów i historyków, 
a o pierwszych osadnikach to ani 

dudu... Mam jakieś natchnienie 

wewnętrzne, że będę jedną z tych 

szczęśliwych w tym konteście. 

Gdybym wygrała tę nagrodę, to 

się ifle fatygujcie z przesyłaniem 

Jej przez pocztę dla pewności sa- 

ma się zgłoszę po nią. 
Z poważaniem. 

Franciszka Szpajer. 

Chicago, 30 września, 1013. 

Do Redaktora „Dz. Chic." Dzia- 

łu Sportowego! 
Jestem zainteresowany kontfe- 

stem o nazwę dla pola przy uli- 

cach Blackhawk i Elston. 

Moja opinia o nazwę tego pola 

Jest nazwać: „Polish American 

Baseball Park." Myśląc, że ta na- 

zwa Jest bardzo łatwą do wymó- 

wienia dla Polaków i Ameryka- 

nów, przypominając że i my Po- 

lacy także bierzemy udział w ko- 

łach sportowych. 

Mam nadzieję, że sędziowie uz- 

nają mi nagrodę „Five Bucks" 1 

także bilet wstępu. 

Pozostaję z szaéunkiem, 
Joe. Szczuka, 

1245 Noble ul. 

iK 

Chicago, 30 września, 1013. 

Szanowny Redaktorze! 
Ja myślę, że najlepszą nazwę 

dla parku Zblewsklego będzie: 
..Father Barzyński Base Bali 

Park." To Jeet pamiątka po śp. X. 

Barzyńskim ze Stanisławowa. 
Z szacunkiem, 

Marya Kamasińska, 
1642 W. 19-ta ul. 

Do Redaktora Sportowego! 
Znalazłem dobrą nazwę dla 

Parku Zblewskiego. Proponuję: 
„Elston Base Bali Park." 

Z szacunkiem. 

Marta Kopicka, 
1226 Holt ave. 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Chociaż jeszcze nie jestem bar- 

dzo wielki, to jednak chciałbym 
dostać nagrodę, którą pan Zblew- 

ski ofiaruje. Zamiast nazwy ,,- 
lish Lake Front Park", to naz- 

wałbym boisko p. Zblewskiego: 

..The North West Side Base Bali 

Park." 

Z szacunkiem, 

M. Kornaus, 

1249 N. Ashland ave. 

Chicago, 30 września, 1013. 

D«> Redaktora Sportowego! 
Chcę Panu donieść, że znalaz- 

łem odpowiednią nazwę dla Par- 

ku „Polish Lake Front Park." 

Proponuję: „The American Natio- 

nal Base Bali Park." 

Z szacunkiem. 

Władysław Mlckus, 
1736 Clybourn Place. 

Chicago, 30 września. 1913. 

Do Redaktora Sportowego! 
Czytam od dłuższego czasu dział 

sportowy, który bardzo innie za- 

interesował. a zwłaszcza klub „Ro 

meo Billiards". Teraz właśnie 

chodzi o nazwę dla boiska przy 

Elston ave. i Blackhawk ulicy. 

Ponieważ klub ten najwięcej gra 

na tern boisku, ja myślę, że bar- 

dzo dobrzeby było. gdyby to miej- 
sce nazwano podług imienia klu- 

bu piłkowego. a więc: „Romeo 

Base Bali Park.·· 

Z szacunkiem. 

Franciszka Doinek, 

1615 Augusta ul. 

Chicago, 30 września. 1013. 

Szanowny Redaktorze! 
Wyczytałam dużo nazwisk na 

..Lake Front Park", więc ja pro- 

ponuję. żeby było dobrze nazwać 

to miejsce: ..Sobieski Base Bali 

Park", bo to jest — czy z angiel- 

ska. czy z polska — równo do- 

brze do wymawiania, o Sobieski 

jest zasłużony bohater 1 jemu na- 

leży się sława! 

Z uszanowaniem. 

Stanisława Braun. 

3140 N. Lawndale ave. 

OOO 

Sezon klęglarskl jest już w 

pełnym biegu. 

Onegdaj wieczorem klub Józefa 

Rostenkowskiego („Littau Ryes") 

wygrał dwie z trzech partyj od klu- 

bu braci Perłowskich („Union Ll- 

bertys"), a klub braci Halperin wpa- 

kował trzy partye klubowi Hermana 

Gerstena („Hermana"). 
W tych kontestach najlepiej się 

spisali: 
' Kaforski i Fojut z klubu 

„Littau Ryes", H. i P. Kalteux z klu- 

bu ,,Union - Libertys", Grzywiński 
z klubu „Hermans", oraz Frank i 

Dofaibrowski z klubu „Halperins." 

Oto cyfry: 

„Littau Kyes"c 
Remiasz 171 161 192 

Bezdon 159 187 179 

Gajewski 170 149 187 

Fojut 157 183 191 

Kaforski 190 189 189 

839 869 938 

„U nion-Libertys" : 

Jacobson 159 172 153 

Beyers 223 135 129 

Boettęher 164 164 142 

H. Katteaux 164 192 189 

P. Kaltenx 152 177 178 

864 849 801 

„Halperins": 
Sattenstein 133 166 163 

Bomman 146 165 176 

Dombrowski 168 198 178 

Kaplin 135 142 181 

Frank 175 171 185 

757 842 883 

. 
· „Hermans" j 

J. Grzechowiak 137 165 152 

M. Frymarek 129 136 129 

S. Grzymaóski 155 192 186 

L. Łapiński 136 130 122 

J. Nowicki 143 137 142 

700 745 736 

000 

Dwa najsilniejsze polskie kluby 

piłkowe w Chicago 
— „J. N. Cigars" 

1 „Romeo Billiards" — zmierza się 

w najbliższa niedzielę popołudniu na 

boisku Józefa Zblewskiego (zwanem 

„Polish Lake Front Park") przy El- 

ston ave. 1 Blackhawk ul. 

Kontest ten urządzono stosownie 

do życzenia Sylwestra Rakuckiego, 

sportowca polskiego ze South Chica- 

go, który radził urządzić trzy gry 

między south-chicagoskiml „Cygar- 

nikami" a stanisławowskimi „Bilar- 

dzietami." 

pHW YTACZ polskizChi 
- 

^ cago, mający zgłosić 
się w sobotę na próbę do 
klubu pittsburskiego. 

Franciszek Kaforski, 
zwany ,,Kafora" albo poprostu ,,Fat." 

W sobotę grać bodzie w Chica- 

go klub z Fittsburga, którego 
manażerem jest Chicagowianin 
Fred. Ciarkę. 

Folski ehwytacz, Franciszek 

Kaforski, ma być wypróbowany 
przez Clarke'a i jeżeli okaże się 

zadowalniającym, otrzyma kon- 
trakt od klubu pittsburskiego. 
Kaforski był w sezonie bieżącym 
manażerem klubu piłkowego w 

Butte. Montana i chwytał regular- 
nie dla tego klubu. 

Kaforski ma dobrego przyjacie- 
la w osobie „Chick" Frasera, Chi- 

cagowianina, dawniejszego rzitca- 
cza klubu „Chicago Cubs". który 
obecnie jest ..skautem" dla klubu 

„Fittsburg Fi rates". 
Chwali się bardzo Kaforskienut 

to właśnie, że nigdy nie zapiera 
się swych rodziców i swego pol- 
skiego pochodzenia. 

Tłum polskich sportowców ze So. 

Chicago przyjedzie w niedzielę na 

Stanisławowo na grę niedzielny. 

O O O 

..Bilardziści" grać też będę w 

niedzielę z klubem ,,Chicago Giants" 

na swem własnem boisku. 

Wczoraj wieczorem rozegrano w 

lidze kręglarskiej „Nortti-West" dwa 

kontesty o następującym rezultacie: 

klub Jana J. Uietza łatwo zwycię- 

żył we wszystkich trzech partyacii 

klub krawca Wozniaka, a klub G. 

Silver'a wygrał uwie z trzech partyj 
od klubu braci Zwietkow (,,1'ert'ect 

Hatters"). 
Oto cyfry: 

„Woźniaks": 

Breycha 162 178 

Brown 130 156 

Schaefer 118 14C 

Grzybowski 154 140 

Wejnerowski 200 139 

770 759 

„Diet/s": 
Grebe 193 179 

A. Donarski 139 190 

Belter 163 171 

B. Donarski 168 211 

Dolatowski 169 217 

v 

832 96S 

,, Sil vers": 

Leigh 170 190 

Stoike 167 235 

Kaad 180 161 

Davis 141 187 

Wilson 176 146 

864 919 971 

„Perfects" : 
Sieloff 158 173 192 

Pretzel 188 125 168 

Berendt 188 134 190 

Haak 173 159 153 

Grebe 202 200 194 

909 791 897 

O O O 

Avondalski klub „Pennocks" zmie- 

rzy się poraź czwarty w najbliższy 

niedzielę popołudniu z dawnymi ry- 

walami „Murleys" na boisku przy 

Kedzie ave. i Elston ave. Zeszłonie- 

dzlelna gra tych klubów wypadła 
bez decydującego rezultatu, obie 

strony miały bowiem po 3 punkta. 

DZIENNIK CHICAGOSKI Jest je- 
dynem pismem polskiem w Stanach 

zachodnich, które wydaje illustro- 

wany DODATEK NIEDZIELNY. 

Liga Krglarska 
Macierzy Polskiej. 

Na wczorajszem posie- 
dzeniu wybrano za- 

rząd ligi. 

Siedm oddziałów będzie miało klu- 

by, — Zarząd Główny będzie 
ósmym klubem. 

W salach Macierzy Polskiej odby- 
ło się wczoraj wieczorem posiedze- 

nie, na którem założono Ligę Krę-- 

; glarska Macierzy Polskiej. Projekt 

Dyrektora Atletyki w Macierzy Pol- 

skiej, p. Józefa A.Ziemby; jest już 

[ rzeczą dokonany. Wczoraj bowiem 

| ostatecznie spisano kluby, które bę-, 

; da do Ligi należały i opracowano ; 

j pewne reguły. 
. W. Lidze tej. jedynej polskiej w \ 
mieście Chicago, reprezentacye będą j 

I m!ały Oddziały, Macierzy Po'skiej: 

; dwa ze Stanisławowa, jeden z Mło— 

!dziankowa, jeden z Jadwigowa, je- 

j den z Jackowa, jeden z Wacławowa. 

i jeden z Cragin, a ósmym klubem bę- 

dzie klub Zarzydu Głównego. 

Jak wiadomo, zarządca nowej krę- 

: gielni w nowym gmachu Bensona 

! na rogu Robev. Milwaukee i North 

! ave., p. Kazimierz Wrński, członek 

Oddziału 58so Macierzf Polskiej, o- 

| fiarował $2."·0 nagrody nowej Lidze : 

! kręglarskiej. O nagrodę tę kluby bę- J 
! da grały. Suma powyższa będzie tak | 

podzielona, że wszystkie kluby otrzy- 

mają kęs. 
. 

Wczorajsze posiedzenie zagał dy- 

rektor atletyki p. Józef Ziemba. O- 

' 

becni byli następujący: p. Józef 

Ziemba, p. Władysław Janicki, p. I 
Jan Smorowski, p. Sylwester Kłoso- 

wski, p. Jan Deka. p. Szczepan Kola- 

nowski, p. Franciszek Wróblewski, 

I p. Franciszek Schlott, p. J. Macieje- 

j wski, p. Augustyn Dora i p. Józof ' 

j Zagórski. 
Xa samym wstępie wybrano nastę- j 

pujący zarząd Ligi: p. Józefa Ziem-j 
i ba, prezes; p. Szczepan Kolanowski, 

| wiceprezes; p. Józef A. Lasecki, se- 

ikretarz; p. Sylweser Kłosowski, dru- 

gi sekretarz; p. Józef Maciejewski, 
skarbnik. 

Liga będzie nosiła nazwę: Lga 

Kręglarska Macierzy Po'skiej, a po 

i angielsku „The Polish Aima Mater 

Bowling League". Do ligi tej wolno 

tylko należeć klubom z Oddziałów 

Macierzy Polskiej i wszyscy człon- 

kowie takiego klubu mus7ą być czyn 

nymi członkami Macierzy Polskiej. 

Do klubu stowarzyszeni członkowie 

i nie moga należeć. Uchwałę tę prze- 

prowadzono dlatego, że niektórzy I 

wytrawni kręglarze mogliby wstąpić 

na pewien czas jako stowarzyszeni. 

członkowie, jedynie dlatego, by do 

Ligi należeć. 
Na wczorajszem posiedzeniu zapa- 

j dła uchwała, na mocy której tylko ! 

następujące Oddziały nu razie będę 

I miały swe kluby w Lidze: Oddział j 
2gi ze Stanisławowa. Oddział 3ci ze < 

Stanisławowa, Oddział loty z Cra--j 
gin, Oddział 11 z Jackowa, Oddział I 

33ci z Młodziankowa. Oddział 58my j 
z Jadw gowa, Oddział 63ci z Wacła- 

wowa i Zarząd Główny · Macierzy 

Polskiej. 
Członkom Narządu Głównego Ma- 

cierzy Polskiej wolno będzie grać 

tylko z klubem Zarządu Głównego, 

Ja nie z klubem oddziałowym, 

j Zapadła również uchwała, by oso- 

! bistych nagród kręglarzom pod ko- 

i niec sezonu nie dawano. Nagroda w 

! suni e $250 zostanie podzielona po- 

między wszystkie kluby. 

Na mocy uchwały zapadłej wczo- 

raj nie wolno do klubu przyjmować 
członków należących do innego Od- 

działu, chyba, że członek taki po- 

stara się o kartę przenośną. Nato- 

miast Zarządowi Głównemu wolno 

zaciągać do swego klubu kręglarzy 

z Oddziałów w lidze niereprezento- 

wanych. Zrobiono to jedynie dlate- 

go, że Zarząd Główny składa się tyl- 

ko z dwunastu członków i nie wszy- 

scy są kręglarzami. 

Se^on Ligi Kręglarskiej Macierzy 
Polskiej rozpocznie się prawdopo- 
dobnie za dwa tygodnie; w tym cza- 
sie kręgielnia p. Wrońskiego na ro- 

gu Milwaukee i North ave. będ/.ie 

wykończona. 

Do Polaków w Kensing- 
lon.Rcseland! Pullman. 

Polska Spółka Ko-operatywna, j 
do której należą Polacy zamiesz- 
kali w Ketisington, Roseland, 

' 

Pullman i okolicy, ma zebranie j 
nadzwyczaj ważne dzisiaj wie— 

ozorem o godzinie 8-ej, w sali Ku-· 
czkiewicza pod numerem 1157 1 

Michigan ave., narożnik 118-tejj 
i 

ulicy. 
Obecność członków konieczna,' 

bo sprawy naglące mamy do zała- 
twienia. 

Komu leży na sercu dobro na- 

szej Spółki Ludowej, niech zgłosi 
się na dzisiejsze zebranie. 

P. Zadora, sekretarz.1 

Fraszka. 

Turków los całkiem nic pieści 
Na tragicznej życia scenie: 

Mają ledwie pół księżyca 
I ten cierpi na zaćmienie. 

• n 

Wystawa antysuchotnicza 
w Pawilonie Parku 

Holstein'a. 

Począwszy od 1-go październi- 
ka rozpoczyna sie w parku Iful— 

stcin'a wystawa antygruźliezna, 
urządzona staraniem Chicagoskie- 
go Instytutu Tuberkulicznego 
przy współudziale polskiej sekcyi 
półiK >cno-zachodniego dystryktu 
Sto w. „United Charities". Wy- 
stawa ta potrwa przez dwa tygo- 
dnie i jest otwartą szerszej pu- 

bliczności. jednakże dni l-g<>, 2go, 
3go i Igo października będą po- 
święcone speeyalnie dla Polaków. I 

Zaproszono wybitnych mów--! 
ców. którzy w ojczystym języku 
zaznajamiać będą rodaków, jak 
skutecznie zwalczać panowanie 
suchot. t 

W spółudział łaskawie przyrze- J 
kii S za n. doktorzy: M. Kmicciak.j 
. Małachowski. J. Statkiewicz.'i 
S. Pietrowicz, C. S. Krysiński, l'».I, 

Klarkowski. . Szwajkart, A. 

Pietrzykowski. YV. A. Kuflewski,! 
K. Czesławski, A. l»;ilczerzak 

ront Dobija, . O. Kaczorow- 

ska, M. Sass ; redaktorzy : Tomasz 

Siemiradzki, p. Jan Przyprawa, 

porucznik policyi Pałczyński, p. 

J. Małłek, p. J. Nowicki i p. S 

Rower. 

Polacy powinni pamiętać o tej 

pouczającej wystawie i licznie sic 

na nia stawić. 
Polski Komitet Wystawy 

Antysuchotniczej. 

Zemsta żony. 

— Powiedz mi, Basiu, czy co· 

dziennie gotujesz sama? 
— \ie tylko wtenczas, kiedj 

niię ni;./, -rozgniewa. 

To prawda. 
— W* czem się różnią koń i o- 

sioł ? 
— \'a koniu jeździ niejeden o· 

sinł, ale jeszcze nikt nie widział 

ani nic słyszał, żeby na o-ile kor 

jciial. 

broszki na Keumaiyzm 
Podług starej wypróbowanej re- 

•pntv. 50c 7a nuiMko. W aptece 
H. SIWECKI 

1956 AKMITAGK AV., 
rój? Nor tli Kul>ey ul. 

Piszcie a wyślemy prsei poestę. 

I ftywMjele ii.ijlepuzj' firud»·!» 
lia WĄtrubf, /ntward/.tMiie i doleffllw «»*«· 
elit. (Ogłuszenie; 

Choroby ócz 

wyleczone 
Bez noża 
Bez ryzyka 
Bez bdlu 

FKANKL1X O. CAKTKU, M. I>. 

CliiołKoskl nnj- 

tvikszy doktor 
«Ir Z, I1.H7.II, llo.SU 

i gardłu. 

Żaden okulista w Ameryce nie posiada rekordu 

tyle wyleczeń. Dr. Cartera metody są pewne, 
prędkie i bezpieczne. Żadnego niebezpieczeń- 
stwa, bez ryzyka, bez bólu. Tysiące wypadków 
okropnych chorób ócz zostały wyleczone 

w je- 
dnej wizycie. 
Porad* się Dr. Cartera, jeżeli wzrok twój jest 

słatyr, jeżeli cierpisz na ziamkowate powieki, 
na 

zapalenie ócz, na krótki wzrok, na daleki wzrok, 
na choroby spowodowane okularami niedopaso- 
wanymi, zwodniałe oczy, spadające powieki, ka- 
tarakty. wrzody, rany, nabrzmienia pod oczami, 

nadrośnięcia, mrugające i zyzowate oczy. 

Zyzowate oczy naprawione. 
Nie jest dziwnem widzieć człowieka z zyzowa- 

temi oczami, wchodzącego do biura doktora, a 

wychodzącego w piętnastu lub dwudziestu mi- 

nutach z oczami w normalnym stanie. I pomyśl- 
cie, żc to wylecze- 
nie zostało usk'i- 
teczuionc bez uży 
cia noża, bez bó- 
lu, bez ryzyka i 

bez chloroformu. KONSULTACYA DARMO. 

GODZINY: Codziennie od 9 do 5:^0; 
W niedzielę od 10 do 2. 

Jeżeli dzisiaj nie możecie przyjść, piszcie po 
bezpłatną książkę o chorobach ócz, jakoteż o 
rekomendacye i listy. 

Franklin 0. Carter, M. D. s j 
120 South State ulica, 2-gie piętro, 

pie.w(ze drzwi u północ od ilładu The Fair. 

• 

Grostr/e 
('a iilornia szpa- 

ragi, «?.» funtowe 
puszki, 
nek. 
za 

30j prutu- 

15c 
Herbata Sa la- 

da Ziel. lui) c/.ai- 
na. regular. tiOc. 
funt tylko 
za 39c 
Hordens zgęsz- 
czone mleko. IOc 

puszka, spec va 1- 

niu tvlko — 
_ 

za..: 5c STATE MADISON «? DEARBORN STS. 

Wstążki 
.·{ <lo *4 <-al. 

czy. jedw. faffeta, 
Moire Ił 1 ^ id. w 
rzymskie panki 
i Mesealit]'* wst^ż- 
ki do włosów, itd., 

IOc 
Nr. i 2 atł. 
walizki, IV>Żowe, 
uiebteloue, białe 
i kolorowe, spo- 
dniej odzież·, re- 

gularnie dc, mo· 

tek 10 jii i· d o w y 

pj.ecyalniei 
/a... '7 'Ac 

Nasza doroczna sprzedaż w basemencie 
Okazowe zapasy pięknych damskich i panieńskich sukien 

—po GOc na $ _ 

Kupiliśmy «il piwnego fabrykanta za gotówki» 
. cały jeyo wielki zapas damskich i dziewczęcych sukien 

(O centów na dolarze; wszystkie fasony te#o sezono- 

we, cztery fasony na rycinie. Włączamy w tym zapasie 

suknie z francuskiego aerżu, jeriw. Ka- 
linę, czar. i białego paak. i modnego Suit- 

ing, bluzka ślicznie ugar. koronkowym 

obojczykiem śliczny jedw. kołnierz i 

pięzne guziki - 

,h Suknio są równe w ufałdowanych efektach, cepflaste, ma- j 

honiowe, modre, brunatne, itd. Niekompletne wielkości, 
lecz dobry wybór fasonów i kolorów. Suknio sprzeda- 
wane po $10; specyalnie jutro po 

Wartości na płótnie 
Kiebiel. Hoinespiin Crash mat. na ręczniki, 
gruby gatunek, do Kolłer ręczników, jard 5c 
Turecko czerw. i białe 

obrusy, z trwałym kolor, 

środkiem. Mc ga- A A ·> 

tunek, 7a ^TT'C 

Ifciałe obrąb. Dimity 
kołdry na lóżlca, dobry ga- 
tunek. !)8c war- g/\_ 
tość. /.a 

:*5e biel. Irisb lniany adamaszek stołowy, .">K 
cali s/er., długo·<· l', do ;i jardowe, f a % 

jard za 1 

Kolorowe serwisy, niebieskie, różowe i zielone, 
1 obrus i li serwetek, regularny 2.Ó0 gatunek, « 

tylko .· I .*5 U 

Damska bielizna 
1'erkal. i gingamowe suknie domowe, ślicznie 

ug4r. kolor, kołnierzem i mankietami, bluzwa 

biało, l.LU gat„ drugorzędne, za / / 

Czarne i białe pask. perkałowe damskie spo- 

24c dnicu, zwykle 50c, specyalnie 
l>o 

Flaneletowe nocne ko- 
szule dla dam, lóżuwe i 

białe i niebielone i białe 

Damskie przykrycia na 
poraetv, ukrągł* szyj*, ugar. 
koronką i haftem, 25c ga- 
tunek, Bpecyalnie n* tej 
sprzedaży 
7 a 17c 

panki, cokolwiek zbrudzone, 
50c gatunek, 
za . 37c 

Znajdziecie tutaj wiele wartości na jedwabnej materyi 
2<> cal. piękna paskowała jedwabna mieszana atłasowo wykończona materya 

na suknie, gruba; śli- 

czne połyskujące wykończenie; wygląda akurat jak jedwab, lecz jest 
trwalsza i mniej kosztowna do sukien ulicz- 

nych i wieczornych czarna, biała, różowa, llelio. blado różowa, Kopenhagen, inodra, brunatna, siwa, 

ceglasta, brzoskwiniowa, Mais, czarna, itd. 
— warta do 50c — specyalnie jutro Wujsy 

jard po 
calowy Xovelty jedwabny mieszany .Mate- Corduroy aksamitne Suiting, 27 1 30 cali szero- 

lasse — śliczne kolory i dwu kolorowe mieniące się e- ki. bogaty połysk — szeroki i mały \Vale, bardzo pożą- 

fekta — piękne odci< nia. połyskujące \v« końc/pnie bar- dane tego sezonu na suknie i surduty, wielka wartość, 
dzo popularne soecyalnie na jutrzejszą « : specyalnie na ju- fm A mm 

3oc, sz*?. 79c< 59» 45c 
—-—-— ———————————————————————§ 

Jesienne kapelusze 
Kupiliśmy przeszło 5O u- 
trariiiruwauych kapeluszy z aksa- 

mitu i pluazii, ugar. strusimi pió- 
raini i Aigrettes, czarne i koloro- 

we, śliczny wybór kształtów i fa- 

sonów. O.oU gatunek, ^ 
specyaiuie za -f / 

Damskie i dziewczęco kape- 
lusze, l u gar. wierzchem; śliczne 

ke/tałty, wszyst. czarne ^ 1 *7 
tylko — Jutro 1 J 

Kapelusze stroimy darmo. 

Koronkowe bluzki 
Nowe jesienne bluzki <lla dam, 
jak na rycinie — z allover koronki, 
otwarte z przodu, obojczykowy efekt, 
długie rękawy 

kołnierz i mankiety u gar. 

koronką, milą i z równej 
sieci i perłowymi guzikami, 

różne kolory i białe, 

wielkości 34 do -ii 

1.50 gatunki, jutro 
97c 

Damskie fordy, po 37c 

Wyprzątnięcie Pumps i Oxfords dla dam, 

l>ez i jedno do 3 rzemykowe, wszystkie fa- 

sony, wszystkie wielkości, 

wartości aż,do 1.50, wybór ju- 
tro, specyalui^po 

Taniości na spodniej odzieży 
Naturalnego koloru wełniane koszule 1 majtki 
dla dam — wszystkie wielkości _ reguł. 1.1'J gatunek — 

specyalnie na jutrzejszą sprzedaż, 

Prążkowate bawełniane run i.s te Union gar- 
nitury dla dzieci wysoka szyja, długie rę- 
kawy i do kostek, regularny 21lc gatuuek, 
na tę wielką spr/edaż, 

* 

« 

wybór. ; · I OC 

Dziecięce |>J?kne bawełnieowe koszule wiel- 
kości J, 5 i 6. Zwykle za i9c — na Ue wielką jutrzejszą 
sprzednż, dopóki zapas starczy, specyalnie | 9 ^ 


