
Wieści z Ojczyzny. 
Królewski dar dla 

Wawelu. 

„Gazeta Narodowa" otrzymuje 
z Lowrany od p. Adolfa Cienskie- 

go następującą korespondencye 
(z 11 b. m.): 

Pan Antoni de Grubissich Ke- 

reszetur, były dyplomata austro- 

węgierski, darował swoje bardzo 
cenne zbiory Muzeum Narodowe- 

mu w Krakowie. 

Japonia, Korea, Chiny, Fenicya. 
Tunis, Cartago. Arabia,, Maroko, 

południowa Ameryka, · Prancya. 

składają sie na ten piękny, pra- 
wdziwie — królewski dar! — O- 

brazv, makaty, materye. meble, 

porcelana, broń, wykopaliska z 

Kartaginy zawierają unikaty, ja- 
kiemi nie poszczycą się pierwsze 

zbiory Europy — wysłane zosta- 

ły wczoraj do Krakowa. 
Dyrektor Muzeum Narodowe- 

go dr. Kopera sam zjechał do A- 

bazyi, aby jako prawdziwy miło- 

śnik, naszej skarbnicy osobiście 

odebrać i zapakować te niezwykle 
cenne przedmioty. 
W przyszłości niejedna jeszcze 

piękna rzecz dostanie się Muze- 
um'Narodowemu z tej hojnej dło-| 
ni. 

A teraz słówko o ofiarodawcy.P. 
Antoni Grubissich, kawaler orde- 

ru LeopoldałAustryackiego, kom-; 
tur Grzegorza W ielkiego, komtur 

japońskiego wschodzącego słoń- 

ca, Wielkiego Krzyża Tunetań- 

skiego, odznaczeń belgijskich, 
serbskich, tureckich i t. d. jest o- 

statnim z szlacheckiej rodziny 

bośniackiej. Z ojca Pawła ck. ma- 

jora i matki Justyny z Rychlew- 
skich herbu Nałęcz, właścicieli 

dóbr Tyśminiczany w Stanisła- 
wowskiem. urodził się w Galicyi, 
r. 1853. Gimnazyum ukończył w 

Stanisławowie, studya prawnicze 
we Lwowie i Krakowie, gdzie też 

doktoryzował sie. Wstąpił do 

służby w ministerstwie spraw za- 

graniczych. a następnie jako char- 

ge d'affaires austro-węgierski w 

Rzeczposjpolitych południowej 
Bnenos-Ayres, Monte-\ ideo, U-- 

ruguay i Assuncion-Paraguay- 
skich. Stamtąd przeniesiony w 

tej samej randze do Tokio w Ja- 

ponii, poznał tam Maryę hrabian- 

kę Pourtales 
- Gorgier, córkę po- 

sła francuskiego i z nią połączył 
się węzłem małżeńskim. 
Kobieta urocza, o niezwykłych 

zaletach serca i umysłu, pełna 

głębokiej wiary, stała się nieod-^ 
stępną, najlepszą towarzyszką ży- 
cia, pracy, uśmiechów i smutku u- 

kochanego męża. Za czyny miło- 
sierdzia otrzymała od Ojca św. za 

poleceniem biskupa w Tokio naj- 

wyższe odznaczenie dla kobiet: 

iWielki Krzyż Grobu św. Za zało- 
żenie i rozwój Towarzystwa kul- 

tury kwiatów w Tunisie została 

mianowaną przez rząd francuski 

„chevalier de l'ordre du mérité a- 

gricol..." Rok temu — jak grom 
z pogodnego nieba pada cios na 

tych szczęśliwych ludzi.'W prze- 
jeździe przez Abbazyę 19 paidtz., 
Anioł śmierci unosi tę piękną po- 
istać, prawie z uśmiechu życia, od 

boku ukochanego, ze wspólnej mo- 

dlitwy wieczornej (to nie z\Vrot 

literacki ale fakt prawdziwy) w 

zaziemskie krainy... 

Nieutulony w żalu, prawdzi- 
wie osierocony p. Antoni Kere— 

sztur, otaczając pamięć Maryi naj- 
rzewniejszem uczuciem, te cenne 

zbiory, pamiątki wspólnego pięk- 
nego żywota, wieloletniej pracy, 

ofiarowuje Polsce, Krakowowi,dla 

którego śp. Marya miała wielkie 
umiłowanie. Pod jej też imieniem 

zbiory te mają świecić w muze- 

um wawelskiem. 

Piękny dar, piękny przykład o- 

fiary magnackiej, choć wcale nie 

magnata fortiTny, taik naśladowa- 

nia godny !... Każdy Polak, dowie- 

dziawszy się o tym darze, prze- 
szłe bodaj w duszy życzenie szla- 
chetnemu ofiarodawcy: oby Bóg 

ulżył mu w ciężkim jego strapie- 
niu. 

i Krótkie Nowiny z Polski. j 
±=B 
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— Złodzieje kolejowi. Przed kilku 

dniami w pociągu pospiesznym Berlin 

— Katowice — Oświęcim — Kraków 

Lwów padł ofiary niezwykle zuchwa- 

łej krdzieży p. Czesław żorski, prze- 

mysłowiec z Ukrainy. P. żorski jechał 

z Berlina do Lwowa. Nie chcąc się 

nigdzie przesiadać, zajął miejsce w 

wagonie bezpośredniej komunikacyi 

Berlin-Bukare8zt. W przedziale klasy 

II oprócz p. żorskiego byli dwaj męż- 

czyźni i kobieta. Pasażerowie ci wy- 

glądali na żydów, ale rozmawiali po 

rumuńsku, a „dama", zobaczywszy w 

rękach p. żorskiego polską gazetę 

(..Dziennika berliński") wszczęła roz- 

mowę łamaną polszczyzną. Po chwili 

i jeden z jej towarzyszów oderwał się 

po polsku, chwalą się z rozmaitych 

znajomości w Warszawie, gdzie miał 

jakoby przez lat kiika przebywać w 

charakterze inżyniera przy budowie 

elektrowni warszawskiej. Rumuńscy, 

a jak p. żorska jest teraz najmocniej 

przekonay, żydowscy wepółpodróżni 

palili oryginalnego formatu (w ksztł- 

cie elipsy) papierosy. Panżorski za- 

interesował się tymi niezwykłymi pa- 

pierosami, a uprzejmi towarzysze go 

poczęstowali. Po spróbowaniu jednak 

jednego, uczuł p. żorska silny zawrót 

głowy i nieprzepartą, senność. Mimo 

całego wysiłku woli, aby wstać i 

wyjść z wagonu, nie mógł już tego do- 

konać. Dopiero w Bytomiu, gdy po- 

ciąg już ruszył, ktoś, wszedłszy do 

przedziału, zaalarmował konduktora 

wiadomością o niezwykle bladym wy- 

glądzie leżącego i mocno chrapiącego 

pasażera. Był to właśnie p. żorski. 

Obudzony forsownie, z trudnością wy- 

szdł z wagonu, gdy pociąg stanął w 

Katowicach. Zażądał tam pomocy le- 

karza, a jednocześnie z przerażeniem 

spostrzegł brak pugilaresu i cerato- 

wej koperty, którą miał w kieszeni 

kamizelki pod podszewką. W pugila- 

resie było: C00 rb. w sturublowych 

i banknotach, 400 marek i 100 koron. W 

kopercie ceratowej były obligacye n8 

sumę 3000 rb. oraz czek na 2000 rb., 

płatay w kijowskim oddziale Banku 

państwa, a wystawiony j>rzez kupca 

z Moskwy, Blelajewa. Według relacyj 

p. żorskiego, od uśpienia ̂ o obudzenia 

! w Bytomiu upłynęło z górą 4 godziny, 

i Złodziejska trójka miała kupione bi- 

lety do Krakowa. 
— Litwacy a sprawa Bejlisa. Wszy- 

scy żydzi wystąpili z niemą, solidar- 

nością, wtuszowaniu i przekręcaniu 
kompromitującego ich wielce procesu 

Bejlisa w Kijowie. 

4 Warszawscy litwacy nie pozostali 
też w tyle za innymi 1 w jednym z o- 

statnJch numerów żargonowego „Mo- 

mentu" wypisali co następuje: „Wiel- 

ka Warszawa żydowska (sic!?) w 

przeciągu dnia wczorajszego była cała 

pod wrażeniem dzisiejszego smutnego 

procesu Bejlisa. Na ul*caca. w skle- 

pach, kawiarniach i restauracja — 

wszędzie, gdzie była gromadka żydów, 
ustawicznie wymawiano tylko słowa: 

„Kijów", „Bejlis", „oszczerstwo krwi" 

W licznych bóżnicach przebywali ży- 

dzi i modlili się. Wielu nabożniej- 

ezych żydów postanowiło nie jeść, ani 

pić dzisiaj, a przepędzić cały dzień 

na modłach. Nawet w nawpół zasymi- 

lowanych Nawet w nawpółmfwyplw 
lowanych domach odczuwano powagę 

chwili. — żydzi, którzy karmią się 

różnemi polskimi pismami, cichaczem 

postarali się o żydowską gazetę, aże- 

by wiedzieć, co się tam dzieje". 

Oprócz bezczelności da się z '.ych 
kilku wierszy wycisnąć także i wielki 

niepokój, ogarniająśy żydów z obawy 

o przebieg i skutek tego procesu. 

Jak donoszą ostatnie pisma warsza- 

wskie przez cały dzień wczorajszy 

dzielnice żydowskie cehowało gorącz- 
kowe ożywienie. Do warsztatów i fa- 

bryk żydowskich poczęli przychodzić 
jacyś nieznani żydzi i nawoływali do 

strajku, w celu zamanifestowania 

; przeciw wszczęciu sprawy Bejlisa. 
AVzmocniono posterunki policyjne i 

uruchomiono patrole konne. Areszto- 

wano kilku żydów, rozdjących prokra- 

1 macye w żargonie. 
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Rozmaitości. 
/ 

Niebywała Rewolucya. 
Od połowy września nadcho- 

dzą z Ulsteru, północnej pro- 

wincyi irlandzkiej, szczególnego 
rodzaju wieści, a mianowicie, że 

utworzył się tam rząd samo- 

dzielny, który postanowił utwo- 

rzyć z rzeczonej prowincyi repu- 
blikę niezależną od Anglii. Przy- 
pominamy przytem, że większość 
mieszkańców Ulsteru stanowią 
nie Irlandczycy - katolicy, lecz 

Anglicy - protestanci, którzy od- 
dawna już grozili · rządowi cen- 

tralnemu, że stawią zbrojny opór 
na wypadek, gdyby w Irlandyi 
zaprowadzony został daleko się- 

gający samorząd w myśl uchwa- 
lonego przez parlament angielski 
bilu o „Homerule". 
Otóż w ubiegłym tygodniu, po 

tajnych naradach ulsterskich 

przywódców, postanowiono u- 

tworzyć ośm „rad", które odpo- 
wiadają ministerstwom, prezy- 

dentem zaś rządu wybrano sir 

Edwarda Carsona. 

Tworzenie się w oczach władz 

legalnych samozwańczej rzeczy— 
pospolitej i to w imię utrzymania 
jedności państwa jest czemś tak 

paradoksalnem, że mogło się wy- 

darzyć tylko wśród Anglików,, 
których charakter jest czasami 

nieobliczalnym, a zawsze skłon- 

nym do oryginalnych dziwactw. 

Argumenty, jakie wysuwają na 

swą obronę protestanci ulsterscy, 
czyli tak zw. „Orantyści", dadzą 
się w ten sposób streścić: 

Za dawnych czasów wiejska 
ludność Irlandyi była rzeczywiś- 
cie uciskaną przez „landlordów", 
t. j. angielskich posiadaczy ziem- 
skich. Ale teraz zmieniło się to, 

skutkiem nowych praw agrar- 

j nych, tak, że wszelkie narzeka— 

! nia nacyonalistów irlandzkich są 
zupełnie bezpodstawne. Zresztą 
dążenia. Irlandczyków noszą na 

sobie cechy separatystyczne. Pod- 
czas gdy. mocarstwa albo czynią 
wszystko, aby wzmocnić swą je- 
dność (Niemcy), albo też ponoszą 
karę za nieumiejętność podtrzy- 
mywania tej jedności (Austro - 

Węgry. Szwecya i Norwegia) — 

to irlandscy nacyonaliści dążą do 
stworzenia z W. Brytanii takiej 
federacyi. która w rezultacie do- 

I prowadzi do zupełnego odpadnię- 
cia Irlandyi. 
Do tego zasadniczego punktu 

i widzenia dodają „unioniści", że 

j tworzenie odrębnego parlamentu 
; irlandzkiego wytworzy dla An- 

! glii szereg nowych ciężarów fi— 
• nansowych. Zachowanie zaś 

i pewnej ilości posłów irlandzkich 
w centralnym parlamencie an- 

i gielskim będzie nonsensem, bo 
1 

. . 

Anglicy nie będą reprezentowani 
w parlamencie dublińskim. Dalej 
zaś podnoszą, że bil o „Home-1 

j rule" tylko częściowo zadawala 

, pretensye Irlandczyków, skut- 

kiem czego będzie on tylko pier- 
wszym etapem wciąż rosnących 
pretensyi irlandzkich. Najważ- 

niejszy jednak, w gruncie rzeczy 
• argument, bo będący bezpośred- 
nim bodźcem ruchu opozycyjne- 
go, przytaczają „unioniści" na 

końcu. Mianowicie twierdzą oni, 

że stworzenie autonomicznej Ir- 

landyi z większością ludności ka- 
tolicką uczyni niemożliwą sytu- 
acyę ulsterskich protestantów. 
Na to odpowiadają tak człon- 

kowie większości parlamentu an- 
gielskiego, która uchwaliła bil o | 

„Home-rule". 
W ciągu ostatnich lat kilku- 

dziesięciu naród irlandzki z taką 

energią dopominał się o samo- 

rząd, że rząd centralny nie mógł 
nie brać tego w rachubę. Podczas 

ośmiu z rzędu wyborów do par- 
lamentu angielskiego zwolennicy 
„Home-rule" zostali wybrani w 

lrlandyi prawie jednogłośnie, a 

nawet w prowincyi Ulster przy- 
chodzi na 16 zwolenników „Home 
-nile" tylko 17 zwolenników do- 

tychczasowego stanu rzeczy. Po- 

dejrzywać, jakoby Irlandya dą- 
żyła do politycznej odrębności, 
jest poprostu śmieszne, jest ona 

bowiem związana takiem mnó- 

stwem węzłów natury ekonomi- 

cznej z Anglią, że samodzielnie 
istnieć nie może. 

Jak się zakończy ta jedyna w 
swoim rodzaju rewolucya, podję- 
ta w imię haseł legitymistycznych 

na razie trudno przewidzieć. 
W każdym razie sprawi ona nie- 
mało kłopotu obecnemu rządowi 

angielskiemu który znajduje się 
względem niej w sytuacyi zaiste 

szczególnej. W Belfast, stolicy 
Ulsteru, odbyła się w ubiegłą so- 

botę wielka parada ochotników 

„rewolucyonistów", w której 

wzięło udział 14 batalionów. Ko- 

menderował nią generał w rezer- 

wie Richardson, który w przemo- 
wie do ochotników oświadczył, 
że spodziewa się, opierając się na 
sile. jaką przedstawiają," nie do- 

puścić. aby kiedykolwiek, bil o 

„Home-rule" wszedł w życie. 
Gabinet Asquitta znalazłszy się 

wprawdzie między młotem a ko- 

wadłem, skłonny jest podobno po- 
czynić w autonomii irlandzkiej 

daleko idącę ustępstwa na rzecz 

odrębności Ulsteru, w każdym je- 
dnak razie nie myśli ustąpić pod 
presyą „oranżystów" na całej li- 

nii. Gdyby więc nie chcieli oni u-| 
stąpić — to moglibyśmy ewentu- 
alnie być świadkami walki z re- 

wolucyą, która walczyłaby prze- 
ciw królowi angielskiemu w o-- 

bronie jego praw. jako suwerena 

niepodzielnej Wielkiej Brytanii. 

Kolonie a angielska flo- 
ta wojenna. 

Gdy w 1909 r. rząd niemiecki 

przeprowadził nowy plan zwięk- 
szenia swej marynarki wojennej, 
w Anglii poruszono myśl, aby 
także autonomiczne kolonie an- 

gielskie przyczyniły się do roz- 
budowania angielskiej floty wo- 

jennej. 

Myśl zamieniono w czyn w No- 

wej Zelandyi i w Australii. Pier- 

wsza zapomocą swych ciał prawo- 
dawczych, uchwaliła pewien stały 
podatek na budowę angielskich o- 

krętów wojennych, Australia zaś 
zabrała się odrazu do budowy 

własnej floty, która, stanowiąc 

samodzielną organizacyę zbrójną 
11a morzu, jest jednak nieoddziel- 

ną częścią angielskiej floty wo- 

jennej. W tym krótkim, czterolet- 
nim okresie dorobiła się poważnej 
eskadry, składającej się z krążo- 
wnika bojowego „Australia", z 

mniejszych krążowników „Sydu- 

ney", „Melbourne" i „Encoun- 
ter", oraz z niszczycieli łodzi tor- 

pedowych „Parramatta", „Yarra" 
i „Warrego." 

Flotyla ta po raz pierwszy 

zgromadziła się w komplecie w 

ubiegłą sobotę w porcie Sydney- 
skim, co w całej Australii wywo- 
łało niesłychany entuzyazm i sta- 

ło się przyczyną całotygodnio- 
wych uroczystości. Wzięły w 

nich udział wszystkie sfery spo- 

łeczne, ludność cywilna jak i 

wojsko. 
Australczycy są dumni, że w 

tak krótkim czasie zdobyli się na 

poważną siłę zbrojną na morzu, 

którą będą stale powiększali z 

roku na rok. A zadaniem tej no- 

wej potęgi morskiej będzie zwol- 
nienie Anglii z utrzymywania na 

Pacyfiku własnych okrętów wo- 

jennych, które teraz może prze- 

rzucić na morze Śródziemne, by 
zrównoważyć połączoną siłę 

zbrojną Austryi i Włoch. Tak 

więc dalekie kolonie angielskie 

pomagają swej macierzy do pod- 

trzymania równowagi 
' 

zbrój ne i 

na wodach europejskich. 
Australia w ten sposób nietyl- 

ko dostarczyła Anglii okrętów 

wojennych, ale w dodatku utrzy- 

muje na nich swą własną zało- 

gę. Do spółki zaś z Nową Zelan- 

dyą, która daje pieniądze na bu- 

dowę i utrzymanie okrętów, z cza- 

sem zwolni zupełnie Anglię z o- 

bowiązku utrzymywania floty 

wojennej na oceanie Indyjskim i 

na Pacyfiku. 

Obecny konserwatywny rz;jd 

kanadyjski powziął również pro- 
jekt wybudowania własnej flo- 

ty wojennej któraby zwolniła 

Anglię z utrzymywania eskadry 
wojennej na wodach amerykań- 
skich. 

Parlament przyjął projekt pre- 
miera Bordena, lecz senat kana- 

dyjski,'składający się jeszcze z 

większości liberalnej, odrzucił go. 

Przy najbliższej sposobności rząd 

kanadyjski ponowi swój projekt 
i już dziś można przepowiedzieć, 
że z całą pewnością zostanie przy- 
jęty. 
W ostatnim czasie bowiem roz- 

winięto po wszystkich dominiach 

energiczną agitacyę za budowa 

własnych flot wojennych, które 

jednakże mają stanowić integral- 

ną część angielskiej floty wojen- 
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SOBOTA, 1 LISTOPADA. 

Listopadowa Taniościowa Sprzedaż po Zadowalających Genach. 

6otowa do noszenia odzież, 2 piętro 

3 C : - - 

Zakopiliś. 
my COO tuz. 
czyli cały 
zapaa f*bry 
kanta da ni- 
skie li blu- 
zek, z do- 
brego Lawn 
1 VoiK wy. 
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Lekarstwa, główne piętro 
•1 Duffy Malt wódka 
35c Flet <· bera Ca toria, 800 kropli 19C 
t:>c Kohlera proszki aa ból głowy 13o 
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6roserye, 4 piętro 
y*w Centnry lab Włjhbnrn mąka, ̂  z 
'*-67c; k-l.SO; K- *.UU 
W?borny lebkowai y ryt 7He 
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mitne kształty, 
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gotowe do noszenia, foQ, 
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Trzewiki, drugie piątro 
Trzewiki, dla malcvr, sznur. 1 

zapin., Ganraetal i + -*a 

Box Calf, 13^-2, 1.75, 1 . 
D^makie czaroe filcowe 

domowe, czer. rnniste, 
filc. pod., w. do 8,60c 

ślipry 

Jedw. Tiffwa 
wstążki, Nr. 40 i 

60, wszystkie kolo- 

&TL 10c 

vans, podwiązki 
Damskie pod- 
wiązki, 25cgat., 
17c; pert Łtc; perr. — 

guz.,5c,2 k 

likiery, 4 piętro 
1.50 but. Old Underroof lab Merrl- 

mac Club Sour Mash wódki, 
pełna kwart, but....^ O.VC 
Dobry, słodki jabłecznik, gal. *27c 
1.50 bt. irnpfrauc. Brandy,3 Star, 87c 
Hayes Valley, zrob. we w.io- 
śoie, 1905 r.,butel. w bond., b. J 
Oulif. Port wino, ^ galons 43c 

Monogram wódka buteL « I 
Kimmel, pełna kw. but O I C 

Męska galanterya, 
2 piętro 

Chłopięce czysto weł. 
szkolne ubrania, Nor- 
folk fasony, z extra 

dobrej materyi. werte 
$5. specjał- l iO 
nie po «J.tXj 

Męskie 1 chłopięce 
czysto weł. Chinchilla 
czapki. $1 ea- AOr· 
tunek. za U~w 

Towary włosiane, 
główne piętro 

24 cal. puszyste war- 
kocz-. 2.25 | CO 
gatunek. za..l 
30 cal. puszyste war- 

kocze. warte 'J 'J 
4.48, po 0,JL0 

40 caL puszyste war- 

kocze. wartej O fi. 
$12.00, po.... /.VO 

M! I 1 

riftiie luwaij, yumic 
Battenberg obrusy, asort. wielk.. 45. 54 i 
72 calowe, warte $6, specjalnie 2 "7 
teraz po » / O 
Haftowane poszewki do poduszek, f 'J 
warte 52. za 1 .jLxJ 

Żelaztwo, 4 piątro 
Listwy do drzwi.oblte gumą. 100 stóp za 69c 
..Burglar prof" klamry do okien, spec 63c 
Niewydmachająoe latarnie. 48c gaŁ. za S9c 

Mięso, 4 piątro 
Tylna ćwiartka cielęciny ?4 
Przednia ćwiartka cielęciny lub nafl !l - 

potrawkę Ix4t 
Tylna ćwiartka skooowiny lB4c 
Przednia ćwiartka skopowiny I2'ic 

Chuda świeża skop. na potrawkę — Hic 
Chuda mała świeża katbonada 17c 

Wy bor » otok na pieczeń 14 « 

Chude żeberka do rosołu 11 łe 
i wieżo siekana wołowina 13c 

Chude małe cnkr. zapr. szroki I8c 

Chude cukrem sapr. Callf. łopatUi.. lilSic 
Chuda cukr. zapraw, słonina na 'łiL,. 

śniadanie 

iNot in ine wicimrB * JŁ UO V 

z każdem ubra- 

li' S W 
n em ̂  ̂a^en- 

Tyiko u Sisffri'a jest wasz Dziękczynny 

indyk absolutnie darmo Przekonamy was. 

. "W7SZYSCY mężczyźni z każdego 
»» sferu życiowego złączyli się ażeby 

popierać ten wielki skład do miejsca na ja- 
kie zasługuje jako Chicagoski Najprzedniejszy 
Skład Odzieży. - Mężczyznt i młodzieńcy, którzy 
żądają ubrania i palta modne, strojne i indywidu- 
alne, które odznaczają dobrze ubranego człowieka, 
znajdują akurat za czem szukają u Suffrina.— Mężczyźni, którzy 

szukają zaprawdę wielkich wartości przekonali się, że Suffrin jest je- 

dyne miejsce gdzie je można otrzymać. 
— Mężczyzni, którzy noszą 

| tylko najlepszą robioną odzież w świecie wiedzą, 
że znajdują u Suffri- 

i n'a największy wybór pięknej odzieży w Chicago. Wszyscy 
razem o· 

trzymali prawdziwie zadowalniającą odzież u 
Suffrina. 

JESTEŚMY przygotowani przyjąć 
was do tej 

szczęśliwej familii i radzimy wam przyjść ju- 
tro. Znajdziecie nasze zapasy kompletne 

i pokażemy wam najwięk- 

sze wartości w świecie. 

Slart, Schaffner & Marx 

Palta po $15 - $18-$20 
> Pokażemy wam palta po tych cenach jakie zadziwią 

was. Większa 

i część mężczyzn nie myśleli nawet; że jest możebnem zniżyć ceny 
na 

I takie śliczne palta. —Włączamy Chinchilla, Montgnacs Vicuna, 
Ker- 

sey, Melton; śliczne odcienia niebieskie, 
siwe i brunatne — zrobione 

^ specyalnie dla nas, na jeden i na dwa rzędy guzików, szalowe kołnie- 

rze, Rytons i Chesterfield. — Każde palto jest prawdziwie zadzi- 

wiającą wartością. 

SIS - SIS 
- S20 

{une również dobre wartości od $10, $12 i wyżej do $24, $30 

Strojne 
Chinchilla 

palta, 
szalowe 

kołnierze, 
dla 

chłopców 

ica^o's ireatest lothin$ iouse lothin§ Iouse 

fvm 
clotha/o trust 

Milwaukee Ave & Division St 


