
Notatki Reportera 
Na Mary ano wie ouuyt aię wczoraj 

nader piękny Wieczore* na cześć 

proboszcza. X. Franciszaa Gordona, z 

okazy i jego Imienin, które przypada- 

ją na niedzielę. 4-go października. 

Więczorek ów urządziły oba Kluby 

maryanowskie, Adama Mickiewicza i 

Królowej Jadwigi. Mitrzem toaatów 

byl sędzia Edmund K. Jarecki, który 

powołał licznych mówców: wszyscy 

składali życzenia X. proboszczowi, po- 

dając zarazem projekty i obiecując 

szczerą pomoc w budowie nowej świą- 

tyni. 

Projrramowo wystąpiły: panna Ja- 

nowska z powinszowaniem, pani Per- 

lińska 1 deklamacyą, panna Zamorska 

ze śpiewem, panna Rutkowska z de- 

klamacyą i pani Hejna ze śpiewem. 

Miły ten Wieczorek zakończono 

wspólnem odśpiewaniem hymnu ..Bo- 

że coś Polsk?". 

Do mieszkania p. Stanisława C. Ma- 

zankowskiego, pnr. 2034 Girard -jl., na 

Maryanowie, zawitał Pan Bocian i zo- 

stawił im prezencik w postaci ładnej 

córeczki. — Pan S. C. Mazankowski 

ma zatrudnienie w admlnistnacyi 

„Dziennika Chicagoskiegó". 
£ O O 

W Kensington pokłócili 1 pobili się 

trzej znajomi: Stefan Kreto, 11414 
S. 

Peoria ul.. Jan Menkrud. 11950 S. San- 

gamon ul. 1 Frank De Ray, 11821 S. 

Morgan ul. Rezultat: Kreto leży 
w 

szpitalu gdzie mu opatrzono boles- 

nych ran zadanych nożami. 

o o 

Edna Planckowska (?) 1130 Fre- 

mont ul., licząca 8 miesięcy, wypadła 

z łóżka tai nieszczęśliwie, że w parę 

godzin póinlej wyzionęła ducha. 
O o O 

Na wiadukcie na ulicy Desplalnes 

trzech «zbrojonych bandytów przy- 

trzymało Alexandra Niziankowsklego. 

1232 Fry ul., zabrali mu $8 i srebrną 

cygarniczkę, leci mu Ją wrócili gdy 

powiedział bandytom, że to upominek 

M matki. 

O O Q 

Czterech uzbrojonych bandytów, w 

wieku 20 — 22 lat. wkroczyło do biu- 

ra firmy Illinois'Smoked Meat Co. p. 

nr. 2910 poplar ave., opanowali 
stró- 

ża Henry»ka Piaseckiego i zamknęli go 

w lodowni, a potem wysadzili nitrogly- 

reryną kasę ogniotrwałą z której za- 

brali $110 w gotówce i $37 w prze- 

kazach bankowych. 
C* O O 

W. Paroch. 1256 W. Chicago 
ave., 

najechał swym motorcyklem 
na Fran- 

ciszkę Bischel, lat 10, 2914 
Elston ave- 

nue i boleśnie ją pokaleczył. 
o o o 

Przy Blanche ulicy (na Stanisławo- 

wie) wpadł wczoraj do rzeki i utonął 

Zenon Boguszewski, ośmioletni syn 

państwa Stanisława i Franciszki Bo- 

guszewskich, 1310 Milwaukee aye.. 

Młody Zenon poszedł do rzeki 
na 

ryby. Zwłoki chłopczyka wydobyła 
po- 

licya i zawiozła do trupiarni Józefa 

Jarzeni bo wskiego. idzie odbyć się 
ma 

dzisiaj inkwest ikoronera. 

O O O 

Wczoraj popołudniu odbyło się ro- 

czne posiedzenie Ligi Kaszubskich 
O- 

bywateli. Składano raport z 
balu, któ- 

ry się odbył dnia 5-go 
września, b. r. 

Csysty dochód wynosi około 
$170.00, 

wykazując umiejętną pracę 
komitetu. 

Na porządku dziennym było 
również 

obieranie nowej administracyi. Człon* 

kowie widząc błogie skutki działalno- 

ści teraźniejszej administracyi, z 

prezesem Józefem J. 
Lissem na czele, 

wybrali go ponownie. 
Liga Kaszubska liczy obecnie 

około 

300 członków. , 

o 
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d^c w stanie nietrzeźwym, postrzelił 

w brzuch Ottona Pigusch, 3643 Archer 

ave. Powód czynu nieznany. Pigusch 

znajduje się w szpitalu Peoples. w 
sta- 

nie nader krytycznym. 
O O O 

Na Town of Lake wydarzyło się 

wczoraj jeszcze jedno nieszczęście 
au- 

tomobilowe: Franciszek Leraoz, 4747 

S. Hoyne av©., kierując samochodem 

ojca swego Jakóba. najechał 
na Zu- 

zannę Toleiko, pięcioletnią córeczkę 

Maryanna Toleiko, 4608 S. 
Wood uL 

Dziewczynka ma pikniętą czaszkę 1 

inne ciężkie rany. 
o o 

Michał Pretzin, 911 W. Huron ul., 

*s:łoeił się na stacyę policyjny ze 

•kargą. ze jego własna żona żgnęła | 

go nożem ponad prawe 
oko. Chirurg) 

i mbulansowy opatrzył ranę Michało- 

wi i odesłał go do domu. 

+ + 

Pociąg kolei Chicago and 
Northwe- 

stern przejechał i zabił Annę Schaefer, 

lat 6, 4265 Avondale ave. 

O O O 

Pani Marta (z Gburczyków) Rose, 

zamieszkała w Ocean Park. Cal., przy- 

jechała w sobotę do Joliet w odwie- 

dziny do rodziców, pastwa Józefa 
l 

Joanny Gburczyków. starych osadni-j 

ków miasta Joliet. zam. pnr. 711 ., 

Eastera ave. —- Podróż z Kalifornii 

do Joliet. trwała 4 dni, od wtorku do j 

koboty. 
Pani Gbarczyłk zamierza pozostać u 

rodziców przynajmniej do świ^t Bo 

żego Narodzenia. 

żadnych szalbierzy i naciągaczy, 

czyhających na kieszenie łatwowier- 

aych, nie -ma DZIENNIK CHICAGO- 

3KI na swych szpaltach, bo zawsze 

pracuje dla dobra ludu. Oszukaoze 

„ftre stanowczo w DZIENNI- 

KU CHICAGOSK1M ogłaszane być 

nic mogą. 

2 Specyaln. na wtorek 
J. J. Clark's aioo J. 0. 

King's nici maszynowej 
Czarne albo białe, 200 jard. 
na S'pilice, specoalnie tuziu 
szpulek za 

14c 

GINGER SNAro 
Swieźo upieczone u 
Loose-· Wills Company tyl- 
ko funtów kostumerowi, 
funt ofiarowany za 

3lc 

Flanela za Niską Cenę 
Resztki bielonej 
Shaksr flaneli — ru- 

nista — miękko wy- 
kończona — piękny 
paskowaty gatunek 
outing flaneli — we 

wszystkich kolorach 
specyalnie w tej 
sprzedaży we wto- 

rek, jard rn 
po i 

Resztki fabryczne 

Babr fUnell, rumata po 
obu ttronach, pładka, ró- 

żow-*, jasno błękitna, bru- 

natna, ezara, błękitna, 
kremowa i biała, długo- 
ści do 10 jar., 10^c war- 

tości, apecyaloie tjlko w 

tej wielkiej wtorkowej 

eprzedaży, jard apecyal- 
nie 

po. 

Aksamit. wykoń- 
czony Kimono velo- 

ur, dobry wybór naj- 
nowszych deseni i 

kolorów, 15c jest ce- 
na regularna, spe- 
cyalnie w tej sprze- 

daży niezwykłej we 
wtorek za bardzo ni- 

ską cenę jard Qn 
tlyko !Ju 

I 

Nasz Drugi Dzień Dorocznej Sprzedaży w Basemencie. I — i 
Materya na pościel 

36 calowa niebielona materya na 

pościel, gruby gatunek, stosowny 
na poszwy i poszewki, bardzo spe- 
cyalnie we wtorek. Cl//·» 
jard po . .. C 

Pralne materye 
Dobre drukowane materye na puk- 

nie, w piękne błękitno-szare krat- 

ki, i standard gingain na fartuchy 
w błękitne kratki, A§/r> 
taniość, jard po ...... 4/*» C 

Brassieres 
2.V Brassires, pięknie obsadzone 
dobry gatunek materyi, fiszbin w 

tyle i z frontu, niekompl. wielk. 

specyalnie we 
wtorek !5c 

Gorsety 
30c gorsety. »»-««»*» na ka^da ki- 

bić, średni biust, długi skirt, 2 

pary podwiązek, wielk do 30, — 
snecyalnie we "2O/·· 
wtorek .tylko .ąjVC 

Spodnia b elizna 
Naturalnego koloru runista bieliz- 
na spodnia, długie rękawy i dłu- 

gości do kostek, dla mężczyzn, — 

wszystkie wielkości, a g» 
69c wartość, za 4vC 

Spodnia bielizna 
Mieszane wełniane naturalnego 
koloru union garnit, dla mężczyzn 

długie rękawy, gacie po kostki, — 

wszy. wiel. inni żądają j O 

za nie $2 we wtorek ... I ·"0 

Spodn'a bielizna 
Rauełn. prą/k. ranem podhite ko- 
szule dla dam. dłubie ręk. i majtki 
dokostek. wszy. wieik. 35c wart. 

wielka taniość·, ^ "2 -» 

we wtorek 

\ 

spodnia bielizna 
Prążkowate bawełn. runisłe ko- 

szule dla dzieci, długie rękawy i 

majtki po kostki, wszystkię wiel- 
kości. 29c wart., f Q_ 
we wtorek .. :. .1 

Ręczniki 
?,%r bielone mlamaszk. ręczniki — 

24x48 cali długie frendzle, pięk. 
borta, błękitne i czerwone, — we 

pTrek: 12&c 

Małerya na ręczniki 
3000 jard bielonej twill ma tory i 

na ręczniki, czerwona borta, 3 do 
5 jardów, resztki, (20 jard. tylko 
kostumerowi) — 

jard po ..,.. .... 

*+ C 

Hafty 
18 calowe haftów, falbany i przy- 

krycia ua gorsety, z dob. materyi, 
rozmaite bardzo powabne wzory, 
12 Vfcc gatunek. w« zł/ 

wtorek, jard lO/2C 

Hafty 
27 iulowe niemowlęce rodowe ma· 

terye na suknie ,dobr. gat., w bo- 

gatym wyb. piękn. wzorów, inni 

żąda ja do 45c, u nas 

wybór jard po ZOC 

Koronki 
Niemieckie Torrhon koronki i do- 

borowe wstawki, wiele bar. ładn. 

efektów, szer. aż do 3 cali, spec. 

na wtorkowa wyprzedaż ^ 
jard po ........ 

Nocne kos? ule 
Muślinowe i Domet fl-nela nocne 

K^szu'e męskie, extra długiego i 

szerokiego kroju. Diękn. gat.. dost. 
llośf dużych numer, na 

składzie. 50c wart. po . .. oOC 

Pończochy 
l>ani.«-.kie pońcrorliy, jedw. Lisie 

itd. zupeł. bez szwu. pauzo to- 

wary, z podwójnymi podeszwa- 
mi 1 wyeok epliced « 

kostk. wvprząt. 23c pat. 1 ZC 

Pończochy 
Rninatno, Lisio i jedw. Lisie 

pończ. damske, z dub. piętami, 
palf\ i podeszw. vrys. spliced ko 
stki. wyprząt. 19c gat. 

| Q 

Męskie koszule 
5<><· j 7."»c męskie koszule. pras. 
ne^Hż. fas., wiele nowych i czy- 

stych debry wyb. wielk. w ład. 

pask. wzory, spec. . 

Krawatki 
t)p jwhv. krawatki męskie. I- 

in-hand i przewrac. fas., dobre 

wzory w piftk. paskach, i kwiat, 

i pojedyń. kolorach, f — 
spe<;. po .„ 1 \JC 

Do firanek 
Szeroko obrabiane Sorim do fi·· I 
ranek. :i8 cali szor. z kol. borta, I 
pojedyń. środki, 12V£<' g&t., na ju- . 

trzejszą. sprzedaż «y j/,, I 
jard po ... . / /2 ̂  I 

Firanki koronkwe 
Wzory "»*a!iek koronkowych, Not- 
tingham gatnku, 2>ś i .1 jardy dłu- 

gie, tuzin wzorów do wyboru, wie- 
le par są warte do 

$1.19, sztuka .... . «lC 

Na firanki 
Fabry. i-es/tki Voiles nu firanki. 

długowi do 7 jard. kolor, borty, 
Fzerokie obrębiano brzegi, dużo 

podobnych do siebie, g a]/ 
war. do I9c, jard po 

Drobiazgi 
Wzory potników do sukien w roz- 
maitych fasonach tylko .... :{<· 

Nowora. pral. tasiern 4 i 6 jd 2'/2<· 
Do przyp. podw. dla ]/ 
dzieci, rozmaite kol, po ..£72 C 

Roosy na oVna 
Nieprzezroczyste rolowy na okna, 
6 stóp długie, przymor. io dobr. 

sprężyn, wałków. 19e Ratunki, na 
wyprząt. spec. we lir· 
wtorek, po . 

1 · C 

Podszewki 
3 caL dubelt. skład. inerrerivé 
czarne satyny, spec. zap. z pewnej 
uowojor. firmy, bogaty połys. wyfc. 
wart 22c, dopóki 5l> g 
sztuk starczy jard .... l0/2C 

Iles/.ł. i sztuki fahr. 04X0-1 gatum. 

kambryk. podszewek, na stole ta- 

niości, specyalnie od 8 do 10 ra- 

Pnsewrar. kaszmirowe «lywany — 

mocno tkane, pięk wschodnie zio- 
lone medaliony i pik. Allover wzo 

ry. zawsze były 

Podszewki 

no, wg wtorek, 
jard 

Dywany 

$1.50, we wtorek po 

Rękawiczki 
3i)r. krótkie czarne jadub. dam- 

skie pończochy, dubelt. końce przy 
palcach, rozra. z nich maj# wady, 
trudno do spostrzeżenia 1 fi 
we wtorek, po 1 OC 

Kapelusze 
50c filcowe JyipeliLsze dla dzieci 
jesień w wyborze form i kolorów, 
wzory od dobrze znanych fabry- 
kantów, wybór j 

Płaszcze na deszcz 
Dul). Texture płaszcze na denz® 
dla mężczyzn, wszy, szewki cement 
zrob. z wojsk. kołn. i otwar. kiesa, 

wiel. od 36 do 4 4, g Q'TT 
wart. $3, po 1 ·V J 

Chusteczki 
Zwykłe białe batystowe obrabiane 

chuętecaki dla dam, niektóre sa 

zbrudzone, regularnie 5c gatunek, 
we wtorek, spec. 2c za 

Wstążki 
4 calowe jedwabno Taffeta wstaw- 
ki i 3 calowe Antique Moire, Metr 

saline 1 atłasowe wstążki, białe i 

kolorowe, I3%c gat., oj/, 
spec. jard po ... .0/2 C 

Rękawiczki 
Drelichowe Gauntlet r^kawic/Jd 
męskie z dużymi mankietami, tyl- 
ko białe, idealne do roboty, gpec. 
we wtorkową sprzedaż 

' 

<g 
tylko po ........... ~ .1UC 

Kzeczy ozaoDne 
Białe haftowane doili»», piokne 
desenie, wlelk. 12 przy 12 cali, — 
cokolwie'.* *V-u<izone, we wtorko- 
wą, wyprzedaż 1/ , 

spec. za C 

Rzeczy ozdobne 
Wyb. piękn. czepców porannych 
pię-kne style, do tegoż instrukcye 
drukowane i motek jedwabiu do 

wyszywania, warte do JDc f fk 
spec. we wtorek ....... .1UC 

Majteczki 
FlanelefcOAve dziecięce majteczki, 
ze stopami, piękne pasków, wiel. 
2 do 6 lat. 37c wartość, specyal. 
we wtorek, 24C za 

Październikowa sprzedaż jedwabnych materyi została już otwartą 
a sądząc z wielkiej masy ludzi, którzy tę sprzedaż zwiedzili, możemy z zadowoleniem powiedzieć, że wartości, jakie dajemy, są jak naj- 

lepsze, jakie kiedykolwiek ofiarowane były. Włączone są w tym zapasie jedwabie i aksamity, t· zw. „Dame Mode", na suknie jesienne 

i zimowe, bluzki i surduty, będące teraz na czasie. Tych kilka cen, króre tu podajemy, pokazują, jak wielkie jest to zaoszczędzenie. 

Dubeltowej szerokości Satin-Charmeuse 
— najodpowiedniejsza jedwabna ma tery a na suknie w tyrn sezonie 

za cenę, jakiej żaden inny skład dać nie może; zakupno 
za gotówkę coś 7000jardów tych materyi umożliwia 

nam ofertę tak niskiej ceny; kok najroymaitsze, włącznie c/ar. 
i białe i nowe jesień, od- 

cienie, na suknie spacerowe i towarzyskie; mat mięk. i lepkie, elegancki wygląd, gatunek X/I 

który nie zrobi s?£ szorstkim, jest pięk. i modny; 1.50 wartości, w tej sprzedaży jard. 
.. .. 
^^ 

se calowe jedwab. Faille, i>o- 
plins po obu stron, użytecz., 
pkny lśn. gatunek, trw. 
i mod. mat. jasne i ciemne 

kolory. b5c gat., Q 
spec. jard po ...... T"VC 

ai cal. Novelty fcrokat. atlas, ! 

pięk. des. najn. jasne i cie-1 

mne kol., na suknie spacer, i I 
towarzys. niezwykle nis>ka ce 

na, jard 
po . .·. · 

5vc 

I 

Jeszcze raz ofiarujemy jutro 
te 50c jedw. jasno-kolor. sa- 
tin messalines. nowe jasne i ! 
ciemne kol., tak modny w ! 

tym sezonie, 18 cali 

szeroki, jard ...... C 1 

Yolveteons na suknie, ceny, 

jakich nie znajdzie się w żad- 
nym in. składzie, czarne i ko- 
lor. jedwab, gat., 0 jedną 
rzecią tańszy niż 
gdzieind. jd. 69c i 49c 

„ 

3 cal. nowe rzymskie pask. 

jedwab, poplins, pięk. kom. 

kolory, nadzw. modne w tym 

sezonie, nadz. dobry 
$1 gat., jard po ..„OVC 

Eleganckie kapelusze 
Piękne atłas, i jcowaimo- 
pluszowe kapelusze, naj. 
fas. które teraz sa bardzo 

pożądane 
spec. po 
Niemieckie sammet tur- 

bans, czarne tylko, popul 
kapelusze na jesień, war- 

te 50c, we 
wtorek ....·· t · 

Czarne atłas. kaj>elnsze z 
aksamit, facing, G róż®, 

modeli do wyboru, nie- 

zwykłe ta- 
niości, po 

Damskie kapelusze z inięk 
kim rondem ugarn. pawie 
mi piórami i kokardy — 

warte do $3 d» | 
jutro za .... * ·0 / 
Garnir u jem y kapelusze 

darmo. 

Jesień, materye na suknie 
42 calowe kremowe białe storm .«er/e w czarno 

ołówkowe paseczki, na ubranie, skirts i suknie 

itd. 35c gatunek, spec. 

we wtorkową sprzedaż jard ....... C 

\o\re jesienne plaids i eherks, zielone i błękit- 

ne i inne kombinacye, 60c i 
, 

wartość. sDec. jard wartość, spec. jard 

40 calowa francuska Ratine materya, w jasno 
kombinac. kolorach .więcej niż 

dubeltowej ceuy wart., jard po 19c 
86 calowe całkiem jedwab. Panama materye, — 

pasków., najnowsze odcienie, błękirme i szare, 

wrzędzie sprzedawane po 39c, 
specyalnie, jard po . 

50 calowe całkiem wełniane materye w czer- 

wonych odcieniach, doskon. 50c 
gatunki, spec. jard .... 

.25c 

29c 
."» calowe uns Yeilings, wybór jasnych i ciem- 

nych ode eni, >ua suknie spacerowe i ^ 

towarzyskie, 50c wartość, jard za . ....^*VC 
Dobre francuskie wełniane serże, wielki wy- 

bór najnowszych kolorów, 35c cali "2.^/-, 
szer., 59c wart. spec. jard po ...... ,/C 

* 

30 calowe co vert eleth suitings.' wybór jasnych 
i ciemnych odcieni, dobre trwałe f , 

materye, 29c wart. spec. jard po 1 VC 

36 calowe Diaconats whipcwd suitings, błękitny 
i czarny na ubrania i skirts, ^ 

dobra 39c wartość jard .... 

Damska odzież 
Domowe puknie damskie, zrob. 

z niebiesk. i różow, pasków, i 

kratkow. Amoskeag gingamu, 

iakże ciemno-niebies. perkale, 

Dbszyte "iek. bortami Iiaft. do 

wykoń. dobre 85c 7 -» 
wart. spec. po O / C 

lanelet. (janiskie spódnice. ob 
szyte wycinaną ruflą, i 

inni żądają 37c po 

leilwabne Messaline damskie 

spódnice z zakład ruflą, czarne 
i we wszyet. pożądań, kolorach, 

wszędzie $2 spec. ^ ̂ | po 

"injraniowe spódnice damskie — 

ładne niebies. i białe paski, do- 

bre wartości po | Q 
2c, we wtorek I VC 

Surduty, Suknie, Sftirfs 
so.uu mmiu 
okazowe surdu- 
ty dla dam i 

dziewcząt, dwa 
modele jak ry- 
cina, robione z 

całkiem wełnia- 

nych materyi; 
wielki wybór 
stylów jesien- 
nych i zimo- 

wych. niekom- 

pletne wielko- 
ści specyalniew 
tej niezwykłej 
wtorkowej 
sprzedaży, tyl- 
ko 

Dziecięce Su- 
kienki — (lhiijri 
stanikowv efekt, , 

jak rycina, ro, 

bione z dobrych 
perkalów wielki 
wybór kol rów i 
kratkowat. deso- 
tii, przystrojone ! 
< (Imiennymi ko- 
lorem ·; wielkoś- 
ci 0 do 14 lat; 
dobre 75c war- 

tości; mezwvktv 
dobry wybór, w 
tej speeyalnej 
spr/edaży 

Spódnice w 

pasie dla dam 
i dziewcząt — 
dwa fasony, jak 
na rycinie i tu- 
nikowe fasony, 
guzikami ugar- 
nirowane, ciem- 
no niebieskie, 
zielone, brunat- 
ne i w kratki; 
inni żądają za 
nie $2. Macie 
wybór w tej 
niezwykłej 
sprzedaży, spe- 
cvalnie po 

151uzki dla Dam 
tsiafo lawn diuz- 

ki dla dam, wszy- 
stkie sezonowe sty- 
le, ubrane pięk 
nym haftem i ko- 

ronkowy obsadą, 
piękne plaids etc., y 
dobrze pasują i / 
dobrze sie piorą; (j 
wielkości 4 do 44. 

^ 

regularne 75c bluzki, $pe«;yalnie w tej 
wielkiej wtorkowej wyprzijtającej sprze- 
daży za 

Ubrania na jesienń 
Jesienne ubrania męskie 

w konserwatyw. trzy gu- 

zików. żakiet .fas., z nie- 

bieskich serży, czarn. ty- 

betów, szarych kaszmir, 

czarn. i białych kratk. e- 

fektów krcdkow. i space 

pasków, podszyte trw. 

podszew. i dobrze pa- 

sują. spodnie mają miej- 

sce na pasek i boczne spin 

ki, wiel. 33 do 48 dla 

zwykłych i tlust. męż- 

czyzn. warte j 
$7, po - 1 · O / 

Rosyjskiej mody chłopię- 
ce palta z pask.. w tyle,— 

kołn. za pin. aż do szyi, 

zrob. z szarej, brunat. i 

niebies. materyi na palta, 

kratkow. lub kostkowa 

podszewka, nie we wszy. 

fas., od 3 do 1U 
lat no 

Norfolk ubrania <lla chłopców, z przyszytym pas- 
kiem i kieszeniami; z gładkich niebieskich 

Twills i niebieskich i brunat. pasków, szewio- 

tów, wielkość 7 do 15 lal i rosyjskie ubrania, z 

marynarskim kołnierzem lub bez: jedwab, haft. 

godła, wielk. 3 do 8 lat, we wyborze nowych je- 
siennych odcieni, $2.50 I AT 
wartości po ...... #... 1 ·0 / 

Kołdry 
Piękne baweln. kołdry na łóżka, brunatne, bia- 

łe i szare, ozdób, pralnymi brzegami i dobrze 

obszyt. specjalnie -y 

para tylko .... . · · · 

Dubeltowe kołdry na łóżka, fi'ube i ciepłe, pu- 

szystego gatunku, białe, zieloni; i brunatne, z oz- 

dobnymi bortami, specyalnie para / 
^ 

po 79c i .... Oi)C 

Piękne kołdry nałóżka, pokryte pięknego ga- 

tunku ozdobiła silkoline, sanitarna wata wypeł- 

nione, pe'ne wielkości i w pięknym oa 

wyborze koł. sztuka $1.1» i OVC 

10 skrzyń grubych niemieckich wełna wykon- 

czpnych kołder, ciepłych, ściśle tkanych, w uży- 

ciu i praniu znakomite, szare, brunatne i białe 

wielkości łóżka, $2.95 wartości, I 
specyalnie para ., 

Sprzedaż Trzewików, Która Zasługuje Na Waszą Uwagę S1.50 I SI.7." zauinane i blucher trzewiki 

$1.75 trzewiki dla dam patent toit, vici 

kid, brunatne rcsyjskie. w6 wszyst. wielk. 

od 3 do 7, jednakow. nie wszy. 

fasony, spec. para V 

$1.50 kid Juliete dla dani 
— giętkie po- 

deszwy, gumowe korki, po bokach guma, 

,tip' albo zwykłe palce, wielk. O'"} -» 

3 do 8. specyalnie za ... . .. · · V^C 

$2 niskie damskie trzewiki, brunatne i czar 

ne, zapin. i sznurów, niskie albo wysokie 

kcrki. wszy. wielk. i fasony. Q "j 
specyalnie za V^-C 

$1.50 i 1.75 zapjjiane i szur. trzewiki 

dla dziewcząt i dz.eci patent colt. gunruetal 

ł vici kid, wszy. wielkości, OOr* 
6 do 2, spec. para V^C 

dia eJiło^ców i niłodzień. i małych męż- 

czyzn, box calf i gunmetal calf, wszystkie 
wielkości 9 do 0V2, wszystkie 
style, za . 

.. . V 

$1.75 i $2 trzewiki i oxfords dla mężczyzn 
robione z łosiowej skóry, box calf i gun— i 

I motał calf, sznurów., zapin. i bluclier style I 
wielkości 6 do 11, ale nie O Or» 

^ wszystkie style, za ... 

$1.00 skórzane domowe slipvy dla męż- 
czyzin, Romeo Opera i Kverett fasony, ro- 

bione z vici kid, brunatne i czarne, giętkie 
doskonale podeszwy, wielk. O Or» 
6 do 11, siec. para V>£C 
.SI.7."> Satin Pumps dla dam. chiffon kokar- a 

dv na przyszwarjv wszystkie kolory. Ku-- Jy 
bańskie korki, giętkie podeszwy, O'") C 
wielk. 21/2 do 7, para za 7 AiL Nfe 


