
Dokąd to idzie 

Pan Galanty? 

[notatki REPORTERA.! 
Na kwartalnem posiedzeniu zarzą- 

du i dyrekcyl Zjednoczenia, które 

odbyło się wczoraj popołudniu nie 

powzięto stanowczej uchwały w spra- 

wie wyjazdu zarządu na Sejm do 

Schenectady. Pomimo tego wczoraj 

■wieczorom na Sejm wyjechał prezes 

Zjednoczenia Piotr Ilostenkowski. 

O O O 

Na wczorajszom posiedzeniu za- 

rządu głównego Macierzy Polskiej 
uchwalono zakupić Bondów Wolno- 

ściowych za tysiąc dolarów. Bondy 

zakupione* będą za pośrednictwem 
banku Northwestern Trust and Sa* 

vings, nar. Milwaukee ave. i Divi- 

sion ul. 

8 O O 
Po trzy miesięcznej przerwie w 

bieżącym tygodniu na nowo otwar- 

tą zostanie szkoła praw obywatel- 
skich. od lat prowadzona na Kazimle 

rzowie przez Klub Polskich Obywa- 
teli 12ej Wardy. Lekcye odbywać· 

się będą w każdy drugi i czwarty pią 
tek miesiąca w sali ob. F. Skarpin- 
skiego, nar. Albany ave. i 2 2ej ul. 

Lekcye rozpoczynać się będą punktu 
alnie o* godzinie 7:30 wieczorem. 

Pierwsza lekcya odbędzie się poju— ' 

trze, t. j. w piątek wieczór. 
O 3 O 

W miejsce dr. A. Pietrzykowskie- 

go, który kilka dni temu zrezygno- 

wał, na wczorajszem posiedzeniu 
głównego zarządu lekarzem Macierzy 

Polskiej wybrano dr. Franciszka A. 

Hulaka. 
O O O 

Dzisiaj wieczorem w dalszym cią- 

gu odbywa się bazar na Trójcowie. 
Wieczór dzisiejszy przeznaczony jest 
dla towarzystw Związku Polek. O 

przybycie proszeni są także inni pa- 

rafianie jakoteż przyjaciele, szcze- 

gólnio dziatwy szkolnej Trójcowa. 

.?dyż dochód przeznaczony jeet na 

nowo-wybudowaną szkołę. Bazar od- 

bywa się w sali parafialnej; począ- 

tek o godzinie Tej. 

J O O O 

Towarzystwo Ratunkowe Pojawia 

i Zaborowia, z Młodziankowa, w przy 

•>złą niedzielę, 14go b. m., w sali ś. i. 

Młodzianków, wystawi dwie sztuki: 

pierwsza — p. t. ,,Lobzowlanie", 
prawdziwe zdarzenie w okolicy Kra- 

kowa: druga p. t. „Podejrzana oso- 

ba". Dochód z przedstawienia prze- 
zcaczony na ginących z głodu Roda- 

ków i Rodaczki z wiosek Pojawia i 

Zaborowia. Początek o godzinio 

7:30 wieczorem. 
Posiedzenia Towarzystwa Ratun- 

kowego Pojawia i Zaborowia odby- 

wają się w każdy pierwszy piątek 

miesiąca w sali ob. Jana Soboty p. 
nr. 1073 Fry ul. 

O O O 

Sędziowie przysięgli przed sędzią. 
McGoorty uznali wczoraj Karola Si- 

korskiego winnym morderstwa żony 

jogo Zofii. Sikorski zastrzelił żonę 
2go lipca bież. r., w Ich mieszkaniu 

| pod nr. 1620 Newberry are. 

a α o 
Wspaniały koncert 1 przedstawie- 

nie z okazyi złotego jubileuszu zało- 
żenia parafii św. Stanisława K., w 

niedzielę, dnia ligo listopada urzą- 

dzają połączone chóry stanisławow- 
skie. Bilety nabywać już można u dy 
rygenta p. A. J. Kwasigrocha albo u 

członków chóru. 
0 0 0 

Przez automobil firmy „Yellow 
Cab Co.", przy Western ave. f 21ej 
ulicy, najechany 1 prawdopodobnie 
śmiertelnie pokaleczony wczoraj zo- 

stał Wojciech Sabaj, zam. pnr. 2051 
W. 18ta ul. Doznał on pęknięcia 
czaszki. Ambulansem przewieziono 
go do szpitala św. Antoniego, gdzie 
lekarze nie żywią nadziel utrzymania 
go przy życiu. Sabaj ma żonę i troje 
dzieci. 

Policya poszukuje za szoferem, 
który pędu maszyny nawet nie zwol- 

nił, lees popędził dalej. 
0 0 0 

Policya wczoraj wieczorem odna- 
lazła szesnastoletniego Franciszka 

Pasowicza, zam. pnr. 1313 W. Chi- 
cago ave., który onegdaj ulotnił się 
z biura drukarni O. D. Cloghera, 
117 No. Fifth ave., zabierając ze 

sobą $100.00 w gotówce 1 przekaz 
na $263.00. Chłopiec przydybany zo- 

stał w pięcio-centowym teatrzyku. 
Wydał go jego starszy brat. Areszto- 

wany miał przy sobie już tylko $43; 
powiedział, że przekaz odesła! do 

biura. Prezes firmy p. Clougher za- 

wsze uważał Pasowicza za bardzo 

wzorowego i sumiennego chłopca. 
O O O 

Towarzystwo Pożyczkowe i Kasa 

ι Oszczędności Wojciecha Wachow- 

skiego, filia w West Pullman, otwie- 
ra nowa S9tą seryę. Do nowej seryl 

zapisać się można w piątek wieczo- 

rem w sali Józefa Wolfrańskiego, 
12259 Wallace ul. Filia Tow. Poż. 

im. Wachowskiego w Weet Pullman 

doskonale się rozwija 1 cieszy się o- 

gólnem zaufaniem. 

O O O 
Dotychczas nie Identyfikowano 

zwłok mężczyzny, które onegdaj wy- 

dobyto z kanału ściekowego w Le- 

mont. Topielec liczyć mógł lat oko- 
ło 50; ubrany był skromnie. Podług 
orzeczeń lekarzy zwłoki znajdowały 
się we wodzie blisko trzy tygodnie, 

o o o 

Stowarzyszenie Polskich Pośred- 

ników Realonściowych urządziło 
wczoraj w restau racy i Wawel „Chłop 
ską Wieczerzę", w czasie której przy 
współudziale przedstawicieli prasy 

nie tylko wesoło eię zabawiono, ale 

omówiono także wiele poważniej- 
szych spraw, dotyczących rozwoju 
Stowarzyszenia. 

Nie zapomniano też o głodnych w 

Polsce, na których zebrano składkę 
w kwocie $28. Na wniosek prezesa 

Schultza postanowiono wziąć udział 
w niedzielnej uroczystości w De»ter 

pawilonie, a poparto także gorąco 

przez pana Nlemirę myśl, aby każdy 
w miarę możności dopomógł rządowi 

przez zakupno bondów Drugiej Po- 

życzki Wolności. 

Z członków Stowarzyszenia obocnl 
byn następujący: 

Andrzej Schultz, Karol Nowiński, 
Wład. Stanczewskl, M. J. Dereczko- 

i weki, St. Jaklel, L. Stankiewicz, J. 

| Nowotarski, K. Źtierowskl, J. Lipo- 
wski, F. Bo*oeh, Aleks. Stachoń, P. 

! Nlemira, L. Segel, Jan Nowicki, J 
Klrshner, Z. Majewski, W. Kasprzak, 
J. Micek, J. Narczewskl. 

α α o 

Kwaa karbolowy w celu samobój- 
czym zażył wczoraj wieczorem Hen- 

ryk Doberty, lat 41, zam. pnr. 4828 
Dakln ul. Niedoszłego samobójcę za- 

brano do szpitala powiatowego, gdzie 
znajduje się w stanie krytycznym. 

α a β 
Przechodzącego przed domfim p. 

nr. 11222 Cornell ul., ośmioletniego 
: Edwarda Stanek, 1929 W. Division 
ul., wczoraj w prawą rękę ugryzł 

; pies, którego właścicielem jest Józef 

Bisko. 

O » » 
Bolesnych pokaleczeń na nogach 

doznał powracając do domu wczoraj 
o godzinie Gej wieczorem Jan No- 

wak, lat 43, zam. pnr. 5444 Grand 
ave. Nowak podczas natłoku został 

zepchnięty ze scliódki tramwaju 
ί Grand avc., przy California ave. 

Nim nadszedł pollcyant tramwaj od- 

jechał Po dochodzeniach sprawdzono 
i że tramwaj nosił nr. 640; numer 

motorowego był 7665, a kondukto- 

ra 2528. 
O O O 

Na torach keli Chicago and North- 

western, przy Dix ul., lokomotywa 
wczoraj o godzinie 2ej popołudniu 
najechała dotychczas nieidentyfiko- 
^anego mężczyznę, odcinając mu 

kompletnie lewą Jogę. Rannego w 

; stanie nieprzytomnym przewieziono 
do szpitala powiatowego. 

Łagodne lekarstwo! 
Nie zawsze jest potrzebne brać nie- 
przyjemne rzeczy, jeżeli chcecie być 
zdrowymi Nawet najskuteczniejsze 
lekarstwo raoźe być przyjemne. Do- 
wodem tego jest 

Trinera Amerykański 
Eliiir Gorzkiega 

Wina. 
Jest to najlepszy środek w chorobach 
żołądka, zatwardzeniu, bólu głowy-, 
nerwowości itd. a zawsze jest łagodny. 
Cena $1.00. W aptekach. 

JÓZEF TRINER, 
W ftwdrc»*C fcciBilt 

NOTATKI 
OSOBISTE I TOWARZYSKIE. 

Nadzwyczaj hojnym okazał się 
boclek, gdy wczoraj rano zawitał do 
mieszkania pp. Franciszkostwa Ka- 
czorowskich, wielo-letnicli parafian 
Maryanowa, bowiem zostawił im w 

prezencie aż troje dziatek. Trojaczki 
wczoraj wieczorem ochrzcił ks. Łu- 
kasz Świątkowski, C. R. Związek 
pp. Kaczorowskich pobłogosławiony 
został trojaczkami już po raz drugi. 

8· O O 
W kościele św. Konstancy^-. wczo- 

raj o godzinie 9:30 rano ks. Aleksy 
Knitter pobłogosławił związek mał- 
żeński znanego przemysłowca z De- 

troit, p. Jana Złotorzyóskiego, z '·ηη 

ną Matylda Zwiardowską, córka sta- 

rych parafian Jackowa, pp. Edmun- 
da i Zofii Zwiardowsklch, zam. pnr. 
3431 Diversey ave. Świadkami byli 
sekretarz generalny Zjednoczenia, p. 
Jan S. Konopa 1 pani Zofia Sadow- 

ska, z Detroit, Mich. 
Po dokonanej ceremonii nowożeń- 

cy wraz z gośćmi udali się do hotelu 

Morrison, gdzie spożyto obiad. Z go- 

ści obecni między innymi byli pp. 

dr. Roman i Zofia Sadowscy i p. Wła- 

dysław Jakubowski, z Detroit. 
Pp. Złotorzyńscy udadzą się do 

Detroit, gdzie zamieszkają na stałe. 

» O £ 

Dzisiaj powrócił do Detroit, Mich. 

p. Stefan Pasternackl, kompozytor 
muzyki i znakomity fortepianista. P. 
Pasternackl przebywał w Chicago od 

ubiegłej niedzieli w pewnych spra- 

wach Interesu. Utalentowany m^izyk 
Jest synem pp. Stanisława i Kata- 

rzyny Pasternacklch. 
» O » 

Z trzy-miesięcznych wakacyi do 
domu rodziców pp. Jana i Michaliny 
Wirkus, zamieszkałych w Jefferson 

Park, powróciła panna Klara Wir- 
kus. Panna Klara wakacye spędziła 
w Minto, No. Dakota, gdzio podej- 
mowaną była przez pp. Juliuszostwo 
Wirkus, F. Słomińskich, J. Bazev, 
J. i P. Stolmanów, P. Rogalli, J. Ku- 

las, K. Osowskich i T. Busha w z 

Oslo, MIuh. 

» » S 

Dzisiaj z domu żałoby pnr. 916 

Will ul., do kościoła św. Jana Kan- 

tego a stamtąd na cmentarz św. 
Wojciecha odbył się pogrzeb zacza- 

dzonych przypadkiem onegdaj ran^ 
śp. Jana 1 Maryanny Jórok i córki ich 
Maryanny. 

Pogrzebem zajmowali się krewni 

pp. Józef i Antonina Mnich, zamiesz- 

kali także pod nr. 916 Will ul. Po- 

grzeb pomimo niepogody był bardzo 

okazały. 

Pożegnalny Wieczorek !j 
Dziś o godzinie S :30 wieczorem odbę- 

dzie się w sali Związku Polek, poże- 
gnalny wieczorek, urządzony przez To- 

warzystwo Sokół Polski Nr. 2, na cześć 

przeszło 30 swoich członków, odjeżdża- 
jących w przyszły poniedziałek do obo- 

zu Armii Polskiej w Niagara on tlie 

Lake, Kanada. Wszyscy członkowie i 

członkinie Gniazda Nr. 2 powinni : 

wziąSó udział w pożegnalnym wieczor- 
ku. 

Czołem, 
W. Lubicz, prezes. 
W. Piekarz, sekretarz. 

Baczność Trójcowianie! 
Trójcowianie, nie zapominajcie! 
Czego? Wielkiego Bazaru. 

Gdzie? W nowym auditorium. 
Kiedy? dziś wieczorem. 

A więc, tam się zobaczymy. 
M. T. Wszyscy. 

W następujących miejscach 
na Town of Lake można otrzy- 

mać „Dziennik Chicagoski": 
BOCHNIAK — 

1615 W. 43-cia ulica. 
WOJTKOWSKÎ — 

4624 S. Ashland ave. 

CICHOWLAZ — 

4612 So. Lincoln ulica 

KRUPOWICZ 
1718 XN. 48-ma ulica 

MIEL^VflSKl — 

1714 W. 48-ma ulica. 

BRADEL — 

1718 W. 47-nja ulica. 

STREJSMA» — 

4809 Loomis ulica 

lopaciński — 

4659,Gross ave. 

3. TALAN — 

1012 W. 51-ta ul. Skład paszy 

HONDS — 

47-ma ul. i Racine ave. 

Fiairi· Rnttl» irkml «Ulii ·- 

rłanza iw· moàtlny ofleowe m iipti· 
ι. nVIl·'11.'* 'I·' * CH·' * '·*ιΡΜθ 

MATHEY-CAYLUS 
B3ŒBCAPS U LES 

Priez przeszło prtł wieku, EuropeJ 
•ry lekarze przeplaywall Je z zado· 
wainlajacem rezultatem. SwleŁe lub 
zestarzałe, reg:. I nieregularne oho· 
r,oby zekrecyjne. We wazyatklch ap· 
tekach. Clin and Co. Parle. 
A. FOUGBRAA CO. ha Mmw Ywtk» 

Winogrona 
Ooncord winogrona, c*tra słodkie 1 

soczyste, bardzo 
specjalnie na 
czwartek koszyk 

(2 koszyki kostuinerowi.l 

I9c 

GORSETY. 

Średni biuet, uplęksaone haftom, — 

zrobione z grubej coutil, inają 2 pa- 
ry podwiązek, 
1.25 wartość 'J 
epecyalnie po M Jr 

Damskie flaiieltowe nocne koszule— 
w różowe i niebieskie mm/-v 
prążki, 79c wartość 
specyalnle za CJ W 

Wiel- 
ka Licytacyjna sprzedaż -psiuliE FOR MEN and boys 

780 MILWAUKEE AVT- lliriOOlMTJWnTURŁ-flLDG. 

apasi była 

Olbrzymiem sukcesem. 
Tłumy ostatnich kilku dni jeszcze się powiększ^ jutro, skoro wia domość o tej wielkiej sprzedaży rozniesie się, i inni dowiedzą się o 

niezrównanych wartościach jakie tu mogy. otrzymać. 

Spędźcie godzinę lub więcej w naszym składzie w czwartek, opłaci się wam. 

Chłopięco ubraniu, paltu i maekjnaws męskie potnikowe surduty, flanelowe koszule. 

Carrolla .1m Norfolk ubrania 
z modnych ozdobnych mie- 
szanek, dla chłopców 6 do 
17 lat, specyaluie w tę wiel- 
ką wyprzedaż nasza cena 
będzie 5 j q 
tylko ó»<tO 

Carrołla $4 chłopięce palta, 
skromne ciemne kolory, pod- 
wójne na piersiach, zapina- 
ne pod szyję, wielkości 2 Va 
do 9 lat, specyalnie w tę wy 
przedaż nasza ^ Λζ 
cena .. 

Carrolla 85.50 chłopięco czysto weł- 

niane chinchilla palta, siwe i grana- 
towe, wielkości 2^ 
cio 8 lat — nasza 
cena 3.95 
Carrolla $0 paltu dla chłopców 15 
do 18 lat, ciem- 
no kolory, nasza 
cena 2.95 
Carrolla $10 i $12 palta dla młodzieu 
c6w, 17 do 22 lat, siwe 
brunatne mieszanki, 
nasza cena .. « 4.95 
Norelty ubrania dla malców, z oz- 

dobnych wełnianych mieszanek, mod- 
ne style, wielk. 2Vs 
do 6 lat. Carrolla cena 

—nasza cena 2.45 

< 'ar roi lu $3.30 chłopięce 
Norfolk ubrania, nowe mor 
tlele, z jedna lub dwiema 
parami knickers, wielk. 6 
do 17 lat, epecyalnle w tę 
wyprzedaż ^ AC 
nasza cena 

Carrolla $5 chłopięce macki 

nawe, w ekromne plaids, — 

mają szalowy kołnierz, — 

prsvszyte kieszenie i pasek,, 
wielkości 4 do 17 lat, — 

epecyalnie O O C 
nasza cena Vu 

Carrolla $7 chłopięce ubrania z dwie 
ma parami spodni, Norfolk ubrania, 
nowe desenie na jesień, 
wiel. 6 (lo 18 lat, 
nasza cena 4.95 
Carrolla $8 chłopięce \orfotk obra- 
nia z dwiema parami r-podni z ozdob- 
nych wełnianych miesza » 

nek, wiel. 6 do 18 lat, 
nasza cena 

Carrolla $0.ΰ0 aksamitne ubrania dla 
malców, granatowe i bi λ m mm 

natne, wiel. 2 Va do S 71 ^7 
lat, nasza cena I · Λ 

Carrolla $2.25 czysto wełniane, j-ra· 
natowe serżowe knidicrboekers dla 

chłopców, tj do 17 lat. 
ealkiem podszewkowant 
nasza cena 48 

Carrola raf*kle 1.50 nrsrH- 
iowe koszule, mają mięk- 
kie lub krochmalone man- 
kiety, wielkości 14 Qi. 
do 19, nasza cena J70C 

Carroln Λ.ΛΟ mç«kle potnl- 
kowe surduty, shaker wią- 
zane i w drobne prożki — 

nasza cena 
po 3.48 

Carrollu 1.00 1 1.2^ iirgllio· 
we kosaule, miękkie lub 
krochmalone mankiety, — 

wielkości 14 do 19, 
nasza cena 79c 

Carrollu 1·Λ0 mçfklc flmio— 

lowc robocze koszule, siwo 
i oliwkowe, specyalnle tyl- 
ko — nasza cena QCp 
po 

Ctirrollu Ϊ.50 mç*Uie flanr· 
lowe robocze koszule, gra- 
natowo i siWc, speeyalnie 
nasza cena 1.69 

Oszczędzajcie Teraz Na Obuwiu Dla Waszej Całej Familii 
Carrolla $0 męskie cun me- 

tal calf i vici kid trzewiki— 
goodyer welt. szyte podesz. 
zap. i sznur, wielk. Q*7 
G do 11 nasza cena *7·^ / 

Carrolla $1 męskie kalosze 
pierwszorzędny gatunek — 

storm i niskie, wielkości G 

do 11 nasza ✓ 

cena para O "C 

Cntłolla 1.50 Ικ»χ calf trze- 

wiki dla malców pug palce, 
blucher style, w lei. G do 9, 
nasza ce- O O Γ· 
na para 

Carrollti -·<><) chłopię- 
ce trzewiki, zrobione 
7. cielęcej skóry, skó- 
rzane podeszwy, blu- 
cher style, wielkości 
10 do 5V;, nasza ce- 

;;s\>ara... 1.48 
farrolln 5.00 mf*kle oculu- 
ste i czarne calfskin trze- 
wiki goodyear welt szyte 
podeszwy, zapinane 1 sznu- 
rowane, wielkości 6 do 11, 
nasza cena O OQ 
para no 0·0Ό 

$2 i $ίΐ panieńskie 
1 dziecięce lakiero- 
wane colt i gun me- 

tal calf trzewiki, 
trw. skórzane pode- 
szwy i obcasy wiel. 
SVŚ do 2 
para ... 1.69 

$1.75 dziecięco wy- 
sokie trzewiki, lakie 
rowane colt przvsz 
wy ceglaste i czarno 

skórk. wierz. wywr. 
i podeszwy, wielk. 3 

ι para .. ► * · 
do 8 — 

Carrolla 75c domo-ι 
we ślipry, zrobione' 
z dobrego filcu, — 

trwałe skórzane po 

deszwy i obcasy, — 

i wiel. G do 11 nasza 
1 cena 40 r 
, para '"tsK* 

Speoyalny zapas damskich trzewików zro- 

bione z lakierowanej colt i gun metal cie-( 
lęcej skóry, goodyear welt, szyto podeszwy! 
wielkości 3 do 5 — | 
specyalnie para za 1 iuV 

Carrolla $3 
t 

chłopięce gun ruc- 
tal z ciel. skóry angielski c welt szyte po- 
dezswy, sznurowane i za- ^ 
zapin. wiel. 2!,Ą do 5% ·*' 

$.> DAMSKIE TRZEWIKI 
z szklącej koźlęcej skóry, lia 
vana brunatne, siwe, ivory, 
białe i czarno, wszystkie naj 

nowsze desenie, na 

jesień, wielkości 3 
do 8, specjalnie — 

para 
sa .. ..3.67 

$3.50 TRZKWIKI I)LA DO- 

ItASTAJĄCVCH DZIEW- 
CZĄT. 

τ eu η metal cl«K»cej skóry 
wysokie sznurowane desenie 
angielskie palce, wielkości 

2Vi do 6 specyalnie w tę wy- 

przedaż 9 
para ... /<·^ 

Czwartkowe Taniości w Naszi j 
Sekcyi Modniarstwa 

Nu czwartek ofiarujemy ubrane kapelusze. — 

Nadzwyczajno co do stylu i gatunku, wielkie śred- 

nie i małe, maryanrskie, mushroom, zaokrąglone 
miękkie rondo i dwu odcleniowe, ściągano efekta, 
czarno z kolorowym brzegiem ze wstążki, takżo 
dużo czarnych marynarskich kapeluszy z koloro- 

wą, korony z prasowanego beaver, ^ 
wszystkie upiększone odpowiednią. 1 ^7 
wstążką, specyalnie ocenione po .... Jl · É jf 

W ielki zapas bardzo dobrych aksamitnych kapelu- 
z miękkiem rondem, czarne, taupe, brunatne i gra- 

natowe, ubrane pięknie w nowo 

modne ozdoby i wstążki J EZ 
specyalnie po 

UBIERAMY KAPELU- 
SZE DARMO 

Jesienne i Z mowę Kostyumy, Płaszcze i Suknie I 
I) ι ns io i'sieni^ knstyiimv, ?>o il 50 

sj» zrobione r czysto wełnianego szyfonu, broarielotli, poplinu i serżu 
granatowe, zielone copen i czarne, dobrze zrobione, doskonało pa- 

sują, niektórr upiększone prawdzi- 
wym Maten futrem w czwartek 

specyalnie po .... 12.50 
Damskie S?rżowe Suknie 

dobro i Chienne stylo po cenie oszczędzającej $5 zro- 

bione z czysto wełnianego ser.+.u, wysokie w pasie, — 

mają. ozdobne kieszenie na bokach, niektóro haftowa- 

no z przodu, inne upiększono jedwabiem, λ QO 
prawdziwe $15 wartości po V«VO 

Dz ewczęce Jesienne Suknie 
zrobione z czy Kt< wełnianego serżu, granatowo i brunat 

ne, skromnie garnirowane, wielk, λ |Λ£ 
8 do 14 lat, po 4."θ 

Plas c;yki d'à Ma!eń?.ich 
z wełnianego pluszu kolor śliwkowy, granatowy i win- 

ny, skromnie garnlrowane, ciepła podszew- — O fi 
ka, wielk. 2 do 6 lat, spec. ocenione po .... *5· VO 

«/ AflNritloinv 
ZaïlxlMlaJijoj· «vliftr dxInTczfcroh plawz··*», nu 

których oszczędzicie 2.00 do 3.00, zrobione z 

wełnianej novelty eorduroy 1 Innej grubej, zi- 

mowej inatcryl, wielkości od S do 11 lat, spe 

cyalnle tylko g 

Λ' c*łvnrtfk «Murujemy m· »μ· 

jiçknych Georgrette crepo bluzek, biało. różoT c, 

tolor ciała, brzoskwiniowe I niebieski»:, pivkTiio 
.aftowane z przodu, niektóre z paciorkami — 

zwykłe 7.00 i ΐ.όΟ wartości, Λ fiQ 
w czwartek, po 

'ΤφΌΟ 

Materye na sukn'e, płótno, i t. d. 
Ozdobna îuessalinc, jurtl s-zcroka, kuiccistc desenie, piękno ηοΛνβ 

desenie na suknie i podszewki 
do płaszczy, warta 1.75 
1ard specyalnie za 1.29 
Obrusy, kwadratowo lub ząbko- 

wane, z białego ubławatnionego 

adamaszku, wielkie nieco spla- 

mione, warte do I rvrv 

R $2, tylko po I .UU 

Gingh&m w nurso prążki, ciem- 

ne style, granatowe tło, trwały 
gwarautowany kolor, wielki a- 

sortment, reg. 
17cwartość, 
jard 1 ZA>Q 

«Ρ m tJ 41VV J/V _ W 

Aincricaii broadcloth 54 cało szeroka bardzo trwała materya na ko- 

etyumy, siwa, brunatna, granatowa ^ 

i wszystkie odcienie, czerwone, 
I IW/t 

* "J— -«M.rnlnlo łarH nn 
J C_ 

UHJ vibV D ρ v ^ — — — m 

Mu-slin, bielony, Jard i»*erokl. miękko wy- 

kończony, na prześcieradła 1 podszewki 
wielkie fabryczne resztki, warty j^O^ C 

Hfcinlkl, ozdobne tureckie ręczniki kąpielowe, irn 

bione z potrójnej przędzy 41Χ«ϋ, różowe, niebieski 
1 helld kratftl 1 prążki, warto H9c·, 22&C 

*rn~ 
Se 

tylko po 

Koronkowe Firanki, Komforfery, Kołdry I 
ÓOO par koronkowych firanek, nottingham i filet tkan 

ki, białe kremowe i ckru, 2lś i 3 jardy długie, wszyst- 
kie jeden, dwie itrzy pary jednego gatunku, pozosta- 
łe z tego sezonu, wyborno tkanki 1 po- 

żądano desenie, warte do $4 1 'i i 
wartości, wusz wybór, para Λ 
1 zapas nottingham ko- 
ronkowych firanek, 2V3 
i 3 jardy długie, białe i 
wielki wybór dobrych do 
seni ? 1 wartość, specyal 
nic — 

para 

Plu id wchiti wykoucaouc 
kołdry, wielkie piękne 
plaids, różowo niebie- 
skie, ceglaste i siwe, *— 

brzegi obszyto nićmi, — 

gr. kipr. homo ^ 
6pun tk.|4 w.,. jL%ó s 

^ Komfort ery, grube zimowej wagi kom for ter j wypeł. 
dobrą bawełną, pokryte ozdobną. _ 

satyną, warte 55 specyalnle w 

tę wyprzedaż po 1/ « M V 

Zauważcie Te Wielkie Oszczędności Ńa Spodnią Odzież i pończochy 
CarroUa iuç«kie prn*k<nv«ue 
runiste koszule i gacie, wiel- 
kości 34 do 40, S5c Cûo 
wartości, po 

Cnrrolln rat*Ule 1.25 lanw«l*wB 
koszule i sracie, siwe ł cc ;ia- 

ste, nasza cena 

PO 
79c 

Carrolln niçnkle 75c pła»ko ru 

niste koszule i gacie, siwe i 

ceglaste, nasza cena A Ç) 
po τΌν 

Cnrrolla niskie 2.50 drobno i 

grubo prążk. weln. union gar- 
nitury, nasza cena 48 

naihftkle union garn., prqfck., 
runiste długie i krótkie, wys. 
lub niska szyja. $1 
wartości, po 

Damskie koesnle t 

majtki do kostek wy 
soka lub niska szyja 
krótkie lub dtugle r« 
kawy, 69c warJQę 

Dumxkie pm*KO«itnc 
lub płaskie wełniane 
koszule, siwe 1 białe, 
re-sularno l.óO war— 

toflci. 79 c nn .· .... 
^ 

Damskie koazule 1 
majtki, prążkowa- 
ne, runlste, regrular 
ne 50c wartości. — 

IT0 27c 

Chłopięce union trar 
nitury. prążkowane 
runiate ekru, ko-- 
lor, 2 do 12 lat, — 

specyalnle 69c 
Cnrrolla ...ç-kle r«c wełniane skarpetki, c.ar 

oxford cesla^10· granatowe 1 siwe, spe 

cyalnie tylko para 
po 

25c 
t urrolln niskie llłc wełniane •fc*'»"**1' 'fW' 
ne 1 kolor naturalny, siwy, wszystkie wiei 

kości, na tę sprzedaż, 
para po 

19c 

Dnntukle dobre kau 

mlrowe skarpetki. 
cale czarne lub z sl 

wy mi. piętami i pal 
cami, 39c warOQ- 
tość. para 

domowo W i Λ- l 
ΖΛΝΒ 1'ONCZ. > 

Dla mciciyin — ; 
nlwlimt 1 daleci 
najlepszy eatu— 
nok, po nfijnli— 
»)Cb ernncb. 

Dziewczęce union 

garnitury, białe 
w drobne prożki, ru 
niste, regularre $1 

69c 
Dater, cxarne kasz- 

mirowe pratk· poń- 

czochy, wielk. 6 do 

9Và pMwóJne pięty 
1 palce, 50c 39 C 
war., para 

Dilrckce koMule w 
cienkie I grube prąż- 
ki. runiste, białe 1 
6kru, spccyalnio — 

olk0 39c za 

KoMolf 1 Kuc e dla 
chłopców i dziewcząt 
pładkie i prążkowa- 
ne wełn., spcc. na t$ 
sprzedaż, 

.. 
59c 

Carrolla 10c inçKkir hlałe· bawełniane skar- 

petki, podwójne pięty i palce, wszystkie wiel- 
kości, nasza cena. Q-A *» 

para po «12 C 
Carrolla intskle 50c knsxmlrowe akarpetki 
i grubo wełniane skarpetki, czarne, 'biele i 
kolorowe, 3 pary za $1.00, ofi 
para po OOC 


