
[Rękawiczki 
Wetmiame (tkawl· 
c*ki dla d*:ect — 

dubeltowo wiąza- 
ne w przegubiu — 

ciepło i trwale cle 
n>ne kolory, spe-- 

£*""· 23c 
KkArkitHr itkawl 
czki dla dzieci. nia 

ctepłą podszew 
kę. duże mankiety 
Ciemne kolory — 

drugorzędne. spe- 
cyalnie ΛΟ,, 
tylko po ·Ον STATE MADISON4*DEARBORN STS. 

Mt«klr 1 chłopię- 
ce czapki, robione 
z dohrej wełnia-- 
nej materyi, asor- 
towane desenie — 

różne piękno do-- 
bre plaid kombi— 
nacye, warte do 
J1.00, 
po ... 

Chfcplęw toczki— 
znakomity wybór 
pięknych kolorów 
robione r. wełnia- 
nej materyi — dru 
porządne, dopóki 
600 starczy, spe-- 
cyalnie 
po 

69c 

29c 

S MĘSKIE UBRANIA I PALTA $9.87 
Po Ostro Zniżonych Cenach 

Męskie Pajta. trcnch modele, pasek wokoło przeciętne lub patch 
kieszenie: fasony z paskiem w tyle .piękne Chesterfields i długie 
l ister style; robione z grubego Melton sukna, szewiotu i pięk- 
nej inateoi i>a palta: całko.wivie podszewkowane albo tylko 

na ramionach: wielkości o3 do 44; nadzwyczaj 
dobre wartości, po ··.... 

<1 Meskie ubrania, robione z pieknefifo kasz· 
% 

miru. Worsteds i Szewiotu, gładkie ko 

lojy, mieszanki i noveltv materyç·; nie- 

które całkiem wełniane; trench mode»1 
le. miekkie okracrle angielskie faso· 

nv. modele z paskiem w tyle i >kon 

serwatvwne .'Î guzikowe efekty 
wielkości 33 do 48, dla regu 

lat nvcli. korpulentnych i 
PAI.T \ 

DLA 
CHŁOP' 

>ov»r tact» szekli pi\ch me^t-z\zn 
modele 
robione z chin 
ch-U'.a^. t>i?knes:o 
szewiotu gładkie 

Meltons — wielko 
ici 3 <io l'>0 Q7 
lat. pu 0·Ζ/ « 

$13.00 war tosci 
po $9.87. 

250 Plaszcyków Dla Dziewcząt i Juniors 12.97 
Około 250 płaszczyków 
dla młodych dziewcząt 

juniors, po radykalnie zni- 

żonej cenie, robione z cał- 

« kieni wełnianego Szewio- 

tu, — tylko granatowo 
błękitne; dużv szalowy 
kołnierz, który nosi sie 

otwarty albo zapinany 
pod szyje. 

rdiip, iaJi.sti modele 

7. paskiem, piękne kie- 

szenie, ozdobione per- 

łowymi tfu/Jkami. 

Wielkości dla panien 14. 

16 i 18 lat. wielkości dla 

juniors, 13 do 19 lat, płasz- 
czyki. które zwykle sprze- 

je się po $17, w sobotę po 

Akcya Rekrutacyjna do Armii 
Polskiej w Chicago. 

Koncert Kapeli Armii 

Polskiej w sali Zje- 
dnoczenia. 

W ciura j <κΜ»γϊ *ię xuów kourert Ka- 

in»!! Aruiii INriakiej *v sali Z je«tii« *·*♦»- 

nia I*. Κ. K. 
Koiieert ren okazał *iv konicesnyiu. 

••h«x-ia/· ni·' I>ył njruiieiiittiiy w. spisie 
koi Hartów ilu-n^łskifli tej/.e kapeli, 
jak i·· pierwotnie ncl<>$xoiiu, a i « /. te- 

Γ 

;:«> |h»yimIu, ponieważ s«'tki sób dozna- 

ły zawodu na pierwszym kou<-er ci o od- 

bytym w tej sauiej sali w ubiegłą so- 

bol?. nii' uioKqc się dostać do wnętrza. 

Wczoraj przybyli nietylko ci zawie· 

ilmii. ale witdu iuuych. tuk ż«* sala 

znów była wypiduiona jm· brzegi. 

|V»wtórzyly *ie te same seeuy entuzj- 

azmu i c^zaltacyl i>atryoty«*znej. które 

uiiały miej** na innycłi komvrtach. 
bu dalszego rozbudzenia patryoty- 

inipgo ferworu przyczynili się k*. ·;»>- 

CoU*w<iki z llprkiuił·!·. Χ. V. i k«. Keld- 

bł»ini. którzy wygłosili mowy patryoty- 
fur z wielkim zapałem. 

I P. T. Wrofiski. pod którego kioro-- 
i wnictweui a także i współudziałem od- 

bywają się te koncerty agitacyjne dla 

Armii Polskiej we Francy i, wczoraj 

j sam kolektował na sali na dzieci «ło- 
I dno w Polsce, którymi się specyalnie 
zajmuje pani Helena Padcrewska i ze- 

( bral na ton cel $KM».77. 
W ogóle nadzwyczajna ofiarno** ce- 

chowała koncert wczorajszy w sali 

Zjednoczenia. 
Panny urządziły kolekt? na Kali dla 

Armii Polskiej, która w drobnych dnt- 

ka<b przyniosła $182.W. 
Większe datki przyniosły $.".71», Poza 

tern wielu obywateli zadeklarowało zna 

czne sumy. które także przyniosły kil- 

ka set dolarów. Z biletów wpłynęło 
$210.00. Razeiu więc gotówką wpłynę- 
ło na wczorajszym koncercie .$01117. 

ob. tasota na wczorajszym koncer- 

•■ic ofiarował dla licytacyi na głodne 
dzieci w Polsce złoty medalion pamią- 
tkowy który zakupił ob. Kug. Wallon 

' 
za $20. 

Większo datki wczoraj ofiarowali na- 

stępujący obywatele t obywatelki na 

Armię Polską : 

Korowski Aleks. $10.(Hi: Józef Sro- 

Iflrski $10.00: Magdziarz $25.00 : Wy- 

drzejeweka Anna $2.00: K. Żychlińskł. 
$20.00; Lipkowska Ludwika $5.00 ; An 

drzejewska .... : Jan Jankowski $25.00 

Ąwiorczyński Ant., $5.00; Drabiński 

Antoni $5.00; I)r. Klarkowskl 

$25.00: Janiszewski $10.00: Konopa J. 

$5.00; Dr. Draplński, $10.00: Józef 

Rozczynialski $10.00: Aut. Lisiecki 

$25.00; Kaz. Majewski $10.0U: Kazl- 

j inierz Kawecki $10.00; Jakób Babula, 

$1.00: Ks. Rękosiak $in|)0; Józef Zię- 

tek $5.00: Maryu Narowska $5.00: Go- 

łębiewska $1.00; Marya Uczciwek $5.: 
Helena Siwek $2.00; Mar. Terakowska 

$10.00: Aniela Wilkowska $1.00: Kaz. 

Kajka $10.00; Wojciech Drabin $10.00; 

Franc. Zabawski $10.00; Józef Suiyoz- 
kowski $5.00: Ant. Rogowski $1.00; 
J. A. Mats, deki. $10.00; W. Kopyliń- 
ski. deki. $5.00: P. Kępiński deki. $5.; 
K. Wroński. $5.00: J. Kadow, $50.00: 
Józ. Głowaezyk $15.00; A. Łukowska, 

$2.00; Sadowski. $1.00; Χ. X., $1.00; 
Jul. Progulskl, $1.00; Xik. Kornajzer 
$1.00; Χ. X. $1.00; Tom. Glisy, $10.00: 
Zakł. fot. br. Różańskich $5.00; Hele- 

na Majewska. $1.00; Agata Rodak $1.: 
Fr. Xowacka $1.00: Fel. Modrzejew- 
ska, deki. $25.00; Ign. Iłajtykowski, 
$2.00; Χ. X. $1.00; Leon Lezel $10.00: 

Ludw. Uczchvek deki. $10.00 : J. Doma- 

nus, $1.00; W. Szczepański $10.00; P. 

Słaby $10.00; Kat. Dylewska $5.00; 
Anastazy lOlcyn, $1.00; Χ. X. $1.00; 

Stan. Bleżalski $1.00; Ant. .Taśko- 

wlak, $1.00; Józef Kuliński. $1.00; 

pani Orplwewska, $5.00; Zofia Rydzy, 
$5.00; Alex, Maj, $1.00; Leokadya Woj 

i clcchowskn, $2.00; Józ. Kostowski, $2.; 

] Heleno Kłosowska, $5.00; Ν. N. $1.00; 
Józef Mirki, $.".00; Zofia Czesia wska, 
$1.00; l'Vlicya Śtaclioii, deki. $5.00; Ma 

ryniina Cicbowska. $UM); Χ. \.. $1.00; 
i Bron. Gulik. $1.00: Χ. X. $1.00; l'. Stan 

Irzykowski, $5.00 ; Χ. X. $1.00 ; M. ul- 

I niowski. $1.00; Witalis Corezewskl, 
$5.00 ; Χ. X., $1.00; Szymańska, $1.<h>; 
X. X., $1.00. 

Z BRIDGEPORTU. 
Dnia 28go października rb. odbył 

się w sali parafialnej przy kościele 

św. Barbary wspaniały wlec agita- 
cyjny na rzeez Armii Polskiej we 

Francyi. 
Wiec otworzył prezes komitetu 

dzielnicowego, ob. Stefan Baliński, 

powołując na prezesa wiecu ob. Mi- 

chała Wleklińskiego, a na sekreta- 

rza adwokata ob. Antoniego B. 

Chrzanowskiego. 

Mowy wspaniałe wygłoszone były 

przez prezesa wiecu. ob. Michała 

Wleklińskiego. prezesa głównego ko- 

mitetu obywatelskiego, ob. Michała 

Perłowskieiio i ob. Szrojdę. 

Kapela ob. Kąkolskiego odegrała 

hymn narodowy amerykański ..Star 

Spangled Banner" i hymn francuski, 
a na zakończenie ..Boże coś· Pol- 

skę". 
Deklamacya ob. Józefa Hawryle- 

wicza była wypowiedziana z werw;# I 

uczuciem. Sala była wypełniona po 

brzegi. 
Xa odbytym wiecu odbyła się 

składka dobrowolna którą, się zaję- 

i 

ły panienki, a która przyniosła 
$•">0.86. 

Następujący obywatele i obywatel 
ki złozyli daLly na Ariniç i'ol.: ob. 

Ant. Szulz $100; ob. Tmoaaz Świąt- 
nicki $.>(); Adam Zembrzuski 

$-5; Tow. Niepodległość Polek $25; 

Tow. Oś*w. i Elfbl. Im. Ad. Mickiewi- 

cza $25; ob. Piotr Waszula $-'5; 

Tow. Obrony Korony Polskiej gr. 

ZNP. $10; Tow. Przem. i Rzem. Pol- 

skich zr. ZNP. $10; Iow. kg. Józefa 

Poniatowskiego gr. ZNP. $10; Tow. 

gen. Tad. Kościuszki gr. ZNP. $10; 

ob. Jan J. Berik $10; ob. Ludwik 

Płachecki $J0; pani Marya Clesiel- 

ska $10; ob. Michał Skonieczny $5; 

ob. Franciszek Palt $·"»; ob. Antoni 

Ciesiewiez $."»; ob. Michał Wlekliń- 

ski $5; ob. Antoni R. Chrzanowski 

$5; ob. Wojciech Wernacki $5; ob. 

Wojciech Lisewski $5; ob. Antoni 

Połtnicki $5; ob. Michał Szembar- 

ski $,°.; ob. Wojciech Szrojda $2; ob. 

Józef Ostrowski $2; ob. Bartłomiej 

Specyał $1.50; ob. Szczepan Mi- 

chalski $1; pani Marya Wołczyńska 

$1; ob. Józef Banasiak $2; ob. Leon 

Stasiński $1; pani Marya Zardecka 

$1; ob. Franciszek Papa $1; ob. Jó- 

zef Machnicki $1; ob. Bolesław Pa- 

cak $1: ob. Józef Zając $1; pani Jo- 

aniia Smoczyńska $1; ob. Jan Dobro- 

tyński $1; ob. Bolesław Piątkowski 

$1; ob. Józef Kieda $1; ob. Michał 

Mężydło $1; ob. Stanisław Sielinsk! 

$1; ob. Antoni Potnlcki $1. 

Na wiecu „Polskich Robotników 
w .Stock Yards". Local 554 skolek- 

I towali ob. Szwankowski i ob. Ryba- 

j kowicz na Armię Polską $36.03. 

Zaznaczyć wypada, że ob. Tomasz 

i Śwlątriieki na wyjazd ochotników ο- 

ι fiarowal 50 bochenków chleba, a ob. 

Paluch 2 iuzinv butelek ml/ęka. za co 

! komitet dzielnicowy w dzielnicy 

| Bridiffcport skłala ofiarodawcom 

I staropolski»· ,.Bóg zapłać" i uprasza 

j η dalsze składki na Armię Polsky, 

j które w pismach będa ogłaszane. 
Y> szacunkiem. 

Komitet Dzielnicowy Biura No. Λ. 

Koncerty Orkiestry Ar- 
mii Polskiej w Chicago. 

Spis koncertów Kapeli Armii Pol- 

skiej. które się odbędę w Chicago, jest 
następujący : 

W piątek. dnia 9-go listopada, w sa- 

li parafialnej fi w. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, p. nr. UGOfl Lorel ave., w 

Cragin. 
W sobolą, dnia lOgo listopada. 1917, 

w sali parafialnej Św. Barbary, pnr. « 

2S.j9 Throop ul. — Bridgeport — o go- 

dzinie 7:30 wieczorem. 
W niedzielę, dnia 11-go listopada, — 

1017. w sali parafialnej Niepokalane- 
go Poczęcia Najświętszej Maryl Panny. 
Éxcbange ave. i 88 ul., South Chicago 
o godzinie 7 :.°»0 wieczorem. 

We wtorek, dnia 13-go listopada. 1917 
w Sherman Parku. ">2ga i I.oomis ul., 
o godzinie 7:30 wieczorem. 

W środę, dnia lł-go listopada, 1917 
r.. w sali paraf. Nnjśw. M. Panny A- 
nielskiej przy N. Hermitage i Cortiaud 
ul. 

JnKi HmrrniaBem"t — Stara] ·!« 
nakłonić właściciela fabryki do pra·* 
■yianla ogtopsun JJfcUENNlKOWl CHI* 

v ^ W 

Nadzwyczajne Zawiadomienie 
ooc<xxxx>ooc>cooocooococooococ 

=DarmoN==Darmo!= 
Wjaki Sposób Oszczędzić $2.00 Na Waszem Obiedzie w 

Dzień Dziękczynienia 
Dawaliśmy indyki na Dzień Dziękczynienia 

darmo przez 22 lat. Obecnie komisya żywności 
rządu Stanów Zjednoczonych prosi nas abyśmy 
to zaprzestali przynajmiej w tym roku. Zatem 
w miejsce indyka damy wam zupełnie darmo 
z każdem ubraniem lub paltem zakupionem za 

$15.00 lub wyżej w czasie pomiędzy dniem 
dzisiejszem i dniem dziękczynienia certyfikat 
ważny na $2.00 w towarze w naszym składzie. 
Czytajcie nasze ogłoszenie na innej stronicy. 

Największy «kład 

ubrań i 

ków poza śród- 

mieściem. 
CLOTHING HOUSE 

Narożnik Milwaukee i Ashland Ave». 

Skład otwarty 
we wtorki, ezwar 
»tki i noboty wle- 
czornn, takie w 

niedziel do połu- 
dnia. 

58£φ*ννwvw 

S Koops S% Tykiety 
°7 

rmnr 

®îp'C 1$Ί*ΙΒΒ5& A OttJBgS r^sNand Ave. 

każdem zakupnem^ 
■° 
l° I η 

.. - ?s 

i Doskonale dziec. płaszczyki 
i* Specyalnie ocenione 

Płaszczyki dla dziewcząt 
G do 14 lat, z grubej weł- 
nianej chinchilla, z pas- 
kiem naokoło, dwie ob- 
szerne przyszyte kiesze- 
nie, wielki storm kołnierz 
który można zapiać wy- 
soko gdy jest zimno, cał- 
kiem podszewkowane at- 

łasowym serżem, ofiaro- 

wane na jutrzejsza sprze 
daż, znacznie niżej od ce- 

ny regularnej. Specyal- 
nie po 

$9.45 

Specyalności Na Pończochy 

Damskie czysto jedwabno pończochy, 
granatowo Icwandowr, różowe, siwe, 

j czarno, zielone i białe, nieco (lrugor/.ęd 
11e 75c gat., specyalnic pura 

1 39c 
Damskie trwałe czarne runlste pończo- 
chy, podwójny wierzch <lo potluinzek, 
wszystkie wielkości, doskonało, spocy- 

alnie jutro tylko |><> 

15c 
Męskie grube wełniane szkarpetki, si- 
we I czarne, wszystkie wielkości — 

wszystkie doskonałe, zwykły .'tljc gat., 

| na sobotę tylko po 

25c 

Nowe płaszcze oia um ■s 

Wojskom Sfyle. 'J 
Doskonałe płaszcze dla 

dam, z wełniane j velour, 
zielone, granatowe, bur 

gundy, brunatne i czarne 

nowe wojskowe style z 

paskiem naokoło i wielka 
sprzączka, wielki storni 

kołnierz, upiększony czar 

nym aksamitem, dwie 

głębokie kieszenie, cał- 
kiem podszewkowane at 

łasowym serżem, specy- 

alnie na jutrzejsza sprze- 

daż, tvlko, po 

$16.95 
I Chłopięce czysto wełniane granatowe 

Serżowe Ubrania, specyalnie po 5.95 
To ubrania dla chłopców są zrobione z gwarantowane- 

go czysto wełnianego granatowego serżu, i dajjj nnj- 

lepsni obsługę. Mamy je w dwóch popularnych mode- 

lach: rosyjskie i Norfolk style. Wszystkie wielkości 

są włączone. W obecnych czasach cena Jest nadzwy- 

czajną i wierzymy, iż upłynie wiele czasu zanim po- 

dobna okazya się nadarzy. Mann' tylko ograniczona i- 
\ 

lość tych ubrań ικ> tak niskiej cenie, i nic będziemy 

mogli więcej ofiarować jędy te I>ęda sprzedane. 

Damskie Suknie w Pas-Nowe style l 
I 

Voue suknio u pas dla dam, z czysto wełnianego, 

granatowego serżu, nowo style, z dwiema kiesze- 

! liami 7i kutasem, gładki front, plecy z ozdobnym 
I >a.skieni, ściągano w pasie, falista spódniczka, po 

îardzo specjalnej cenie, na jutrzejszą sprzedaż — 

1 ylko 

$5.95 
Osobne suknie w pas dla dam, z doskonałego se- 

rżu, burgundy i czarne, 1 zielone i czarne kratko- 

i λ'θ desenie, maju ozdobne nowomodne kieszenie, fa 

lista spódniczka, z podwójnym paskiem ofekta, — 

! wszystkie ofiarowane na jutro tylko po 

$7.95 

I Cieple Potnikowe Surduty dla Nowe Obuwie po Spec. Cenach 
Mężczyzn i Chłopców. 
Czysto wełniane potnikowe surduty 
dla m(żrz>-zn, gładkie wiązane mo- 

dele, równe siwe i maroon i maroon 

w białe paski, przez kadłub i ręka- 
wy. Ten surdut ma dwie głębokie 
kieszenie wielki storin kołnierz i 

wzmocnione szew ki. W dzisiejszych 
czasach cena ti* Jest hurtowną, lecz 

dlatego żeśmy zakupili wielki zapas 

Już miesi jce temu, możemy Je ofia- 

rować po tylko 

$5.00 
—t—I il 

Dla chłopców ofiarujemy czysto wełniane potnikowe surduty, 

we wszystkich popularnych kolorach ł komhinncye prą/ok, — 

wszystkie wielkości, po znacznio /.nl/onych renach. Na*/. u\- 

pas jest ograniczony i radzimy kupować tern/., ah>śric nio I») li 

zawiedzeni. Specjalnie tylko jh> 

$2.79 

Damskie trzewiki, zrobione r. czarnej vlrl 

koźlęcej skóry, Nznurowanp i zapinane, wy 

sokie lob nł.nkie obcaay, Kperyalnie ł»cmio- 

ne uh M)botę po 

$3.95 
Mfikir trxrwikl, rmhitmr /. cmi mH«l ełe- 

|f«o| *kóry, k/.nurituiinf i /aplnan»·. c<*m|- 

yrur nrll */T|r, ^narantonanc fru.ilr «k<» 

γ/λ ne. «pccjalnl·* na Miłudr ftlk·· 

$2.95 
Λ * t r> i_ 

Nowe Ubuwie po àpecyainycn senatu 

:l(Ml par rhlopifcyrli (rw«ik<»w /n»M«nr g cun m«M*l mlf | nickl<*rp / l*k·*- 

rownncj *L<»r\. zapinani· i «tiiiironanf, luk/r ii»ekl«»ri· m«j« .«mkU-I-Wi«« |»r/)· 

s/.wy, ralc truiilr ukorianf, niflknŃI «Ι<· <1. /.γ»»Ι»ημη· l»)l| «Ι«· «prmUHJiiii 

|m> Χϋ.ΟΟ i U..VI sp«M \.iIiih» lia *oł«»l«· l)lko po 

$1.49 

Wyborne Mięso 
Najlepsze sadło, od Π j ^ g 
do 112 — δ funtów I 

Najlepszy pot roast i C 1 / 

beef funt za \o/2. C 

Aadnia (w iartka mlo- -λ 

il «'j jagnięciny funt 

Najlepsza cielęcina na 1 /C 
pieczeń funt 1 Ol 

Młode skubane kurczęta 

i kaczki Zś 

0, Wędzone Mięso 
O? Najlepsza cukrcni zaprawiana 
°i słonina od Ił 'l Ai 

D| do 12teJ funt •ίΤΛ 

Sfi c·»"' "vnki 24 Hc 
funt za 

^ /<£ v 

Hwifts Premium szynki \/ 
lub l'/(lel\vciss, funt & 

Naileosza No. 1 mała wieprz, Karmonadafunt 26L 
« 

<·ιιΜ linie ιιι.νιΙΙο ilu — 

prania. uxtctrilxil pra 
rf m ilxlrti prania — 

nirlkn tnnloAr. I« ka 
nntkô» 
KM 43c 

<ir«»rn IVarl grimifU — 

|p».,U" 12|C 
! 
I «Mil Dulcti kuknrj «I/.11 — 

jr""" 14C 
j Itunkelx knkn» — '/a 
ι funtowa 1 7 
; punxka L I 

j tamiiln'IN poniiilornv» η 

[ 7.11 μ.'l. |IUHtkll 10c 

ItitilMT iiijdlo. II'PQ 
knnalkiitt / ιι OOC 

K»o|>o llosiMn Itlrml kn 

:Γ· 22c 
Plll*tiur>* tmjlrp·*» mil 
k ;i, fi fuilt«MV.V OÇ 
tvorek. en 

<u million i Durnieć mit· 

ko, itiiNxka 
».n 

I W «Ml| »ott|·, ·"» QQ 
kamiikftn m «OC 

I Λ ii u t .Ji-minin mi| kn 11:1 

'placki, pnczkn 1 Π 

ku 

; ιιιηκίο a q 
Irunl /.« tOC 

13c 

Kłtrn «loltrn νιΙγ·μνιι 
hrrHntn. οο 

funt «ν wwL 

«ίΜΐΠκ l'rnniuiii liutrry- 

ηζι. (iintuna on 

j utrłUn «η 

I ηκιιιρ κΓΐικ/kl, 11 

i>ii«7.kn /η Λ 1 C 

t'oUka klrlha-1 Q 1 

*n. funt 1 î/ 2 C 

l'rnnkftirckir kirlfinukl 
funt 
7.(1 

! Stork Inwn*. 1 O 

i ]»iiHxkn «ii I O L 

l'i>trn «lulirji SanloM jicn 
herry knwa. 1 O 

funt /.u 
A O C 

iśzc 

Nie sprzedajemy dzieciom towarow ogiaszaiivi-u 

Nie dajemy tykietów z towarami po specyalnej cenie. 

Ciastka i Cukierki 
15c 
16c 
9c 

15c 
9c 

< Im· kit — *»* Irraąlkn, — 

funt r« 
Hrirrli tanllla ·| Iii 
rlnafkn. fu·! /m 

ttinger ·η«|Μ, mpri·} ulnltt* 
ftinf ** 

Ofłlff kriUlrdj — funt 

fit 

llrnn eiaafka piraka 
an 
\uain ρΐιττ» «zor/f ilua mirernn cfo- 

koladn, łł nr Iii tM»e nu lę 4 A 

K|irr«*rifl4, funt /.n vC 

Wino i Likiery J 
W łmiklr YlnrynriJ Co.· dobre Calff. | ? 
port tylno, \'·· galonowa /JQ Β 
kr ii U u, |io Oi/C jO 
Monogram wftdkn, pełna 1 A *7 ' O 
ktrnrtntvn liulflka r.a L i 'q 
Iłeil Star marki kueiiimelf 1 ΛΕΖ I g 
pełnii kwartovra butelka 1 «HO ■_ 

tiooil ebeer crnpe Julee Q j ~f 
butelka za OC 
Kterulade «rAilkn, htifelkotTnna iv jO 
bondxle. pełna kttnrln 1 Q(f Λ\ 
hntelka m I aOO 
iotmnr «tylu brenda 1 OO γ) 
wielka hutelkn r.a * aOO ■■■ ■ j 

— AfiF? 

iS^WVWWWWW =>ί»-γτ*»rrra WWWWWftW^ 


