
ΓΛ NOTATKI A 
KEPOCTERill 
Dzisiaj wieczorem, o godzinie »ej, 

odbędzie się formalen zebranie Sto- 

warzyszenia Alumnów szkoły św. 
Jana Kantato, w sali parafialnej, 
gdzie zostanie wykooany specyałny 
program z okazyi przyjęcia delegacyi 
M» Stowarzyszenia Alumnów szkoły 
św. Stanisława Koetki. Wszyscy 
caionkowie i członkinie są usilaie pro 
szeni są o przybycie. Przed wieczór, 

kiem cdbędsie się posiedzenia, na 

którem załatwione zostaną ważne 

sprawy, będące na porządku dzień-1 
nym. 

<1 £f fi 
W szpitalu p. w. św. Antoniego j 

Pad., w Douglas Parku, znajduje | 
się p. Franciszek Skrzydlewski, i 

zam. pnr. R. I. Toll il., cijMy i 

znany obywatel w dzielnicach Grant 

Works i Hawtbome. właściciel kan. 

toru realnoécio^ego, ti6ry poddał 
się w tych dniach poważnej operacyi 
na rupturę. której dokonał dr. Pa- 

fOwskł. Wczoraj pacyenta odwiedzi- 

li W jepo prywatnym pokoju szpital_ 
nym· X. Stanisław Radniecki, pro- 

boszcz parafii éw. Walentego, do 

której p. Skrzydlewski należy, p. Jó- 

*ef Masztalerz, p. B. Sossa. p. B. R*- 

niewski i P· Ł·. ΡοββΙ·ΐ·τ, którzy j 
ehorego obdarzyli pięknym bukie--1 

tem. ofiarowanym przez klub para- 

fialny im. Ciołkowskiego, którego 

p. Skrzydlewski jest prezesem. 

+ O * 

Orono sympartycrnysh przyjació- 
łek pa»ny Stefanii Falasz. r.zm. pnr. 

1510 W Bńe ul., urządziła Jej wczo 

raj wieczorem w domu rodz4ców mi- 

li niespodziankę w rodzaju „Młace- 
Uaneons Shower", z okazyi jej za- 

maż pójścia. We wczorajszej nie- 

spodziance uczestniczyły następujące 
panny: Emma Rob, Anna Balko, LU 

lian Prince. Freida Aneis, Ullian 

Krt^r. Anna MyśUw-eo» Stella 

Orchel, Ella Balko, Marya Kozłow- 

ska. Emilia Wemeciek, Elżbieta 
Wlse. Marya Jarosz. Emilia Jarosz. 

Józefina Błoniarz. Marya Pudło, Ro- 

?alia Pud'.o. 7x>fia Fala*z. Anna Ka- 

dlec i W. Mttewska. Panna Stefania 

Falasz wstępuje w związek małżeń- 

ski z panem Franciszkiem Stacho- 

w^kim. w środę, dnia "2go b. m·, w 

kościele ρ w. śś. Młodzianków, o 

godzinie 4ej popołudniu. 
* C87 * 

Polska fabryka mydła pod nazw* 

„Polonia Soap Co.", urządza w nie- 

dzielę. dnia 1-50 b. m.. dwa wieTkie 

wiece i zarazem wystawę mydła; je- 

den taki wiec odbędzie się w sali 

Pułaskio?o pnr. 4S33 Throop ul., o 

godzinie 3ej popołudniu, w parafii 
*w. Jana Bożego, a dragi w parafii 
Matki Boskie i Częstochowskiej w l 

Hawthorne, w eall ob. Wae«kiewi- 

cxa, par. 292 3 Sou 49th »te., o «Mo- 

dlinie 7mej wieczorem. Uprasza, si? 

szanowną. publiczność j jak najlicz- 
niejsze przybycie na wiec i zwiedze- 

nie tej wystawy polskiego wyrobu 
; mydła, a także o usłyszenie od mów- 

ców o ważności istnienia tego przed- 
! eiębiorstwa. Przy. tejże sposobno- 
ści będą rozdawane darmo przeróz- 
ne mydła. 

*» ao » 

Federalny komisarz Foote, posta- 
wił wczoraj Józefa Pawlaka, 1S27 

So. Racine ul., pod kaucyą $2000 za 

łamanie prawa protobicyinego i cło- 

wego. W mieszkania jego urzędnicy 
rządowi znaleźli przyrządy do robie- 

nia napojów alkoholowych. 
O +♦ D 

Przy "ulicy Huron i Milwaukee 

ave., szofer firmy ,.Tellów Taxi na- 

jechał wczoraj na Stanisława Legat- 
kę, zam. pnr. 811 Milwaukee ave„ 

zadając mu rany im słowie i ciele. 
W czasie wypadku Legatka przecho- 
dził ulicą. Przywołano am-bulans a 

z nim przybył dr. Joyce, który po- 

turbowanego opatrzył. Szofer samo_ 
chodu, Victor Turek, 2G28 Le Moy- 
ne ul., wsadził Lega*kę do swej ma- 

szyn v à odwiózł na stacyę policyjną 
West Chicago, gdzie spisano proto- 
kół. χ 

* σο * 

W domu swym, pnr. 1226 Huron 

ni., zachorował wczoraj nagle s. p. 

Kajetan Dunajewski. Pył* to godzi- 
na druga rano. Natychmiast zawia- 

domiono lekarza policyjnego, pro- 

sząc o przysłanie ambulansu. Dr· 

Joyce, który na miejsce przybył 
skonstatował śmierć. Inkwest odbył 

się wczoraj w mieszkaniu zmarłego, 

pod okiem asystenta koronera. 

Sweesa, który wydał wyrok, że Du- 

najewski zmarł z powodu chonobv 
serca. 

O Ό O 

Nikodem Marchała. z^m. pnr. 941 

Auburn ul., robotnik liczący lat 

48. wczoraj rychło nad ranem. P° 

wracajac od pracy nocnej, został 

przy ulicy Siej napadnięty przez u- 

zbrojonyrh bandytów, którzy przy- 

łożyli mu hrfy rewolwerowa do pier- 
si rowkftzali zachować się jak naj- 
spokojniej. pocwm przeszukawszy 
wszystkie kieszenie, zabrali mu 

$10.45. W dodatku niemiłosiernie 

go obili. Po chwili. Warrhała za- 

wlókł się na stacyę policyjną. gdzlc> 
opowiedział policyi o całem wyda- 
rzeniu, która przyrzekła wdrożyć 
śledztwo. 

O O * 

Chór p. w. św. Agnieszki, sku- 

piający si? Ρ™? parafii Niep. Serca 

Maryi, w dzielnicy Irving Park, u- 

rządzą w przyszły wtorek, dnia 14. 
b. τη., wieczorek, tak z*any ..Bunco 

Party", w sali parafialnej, o godzi-j 
m 

nie 8ej wieczorem. Czysty dochód o- 

bróccmy zostanie na zakupienie nut, 
ch-órowi potrzebnyoh. 

α α o 

Nto. trajłsportowcu Shennan przyby- 
li wczoraj do San Francisco żołnierze 

pełniący służbę na Syberyi. Ogółem 
przybyło ich blisko stu, z licaby tej zaś 
49-ciu pochodzi z Chicago. Są między 
niemi następujący Polacy z Chicago: 
Franciszek Wiśniewski, Paweł Hotiel. 
Michał Blicharski, Bolesław Zaskow- 

ski, Graegorz Grohe. F. W. Romański, J 
JOeef Baranowski, Antoni Ojcr, Dorni- 1 

nit Sełmstyan ; Jtriinsz 3a rocki. Fred. 
Kocica. A/nt©tti Le-wdeeraki. Konstanty 
Mituta, JL>rakop Makarewicz, Jxrais 1*0 

tooki, F. R. Ra ek oski. Boia Wawrzy- 
niec, Jłizcf A. Sol-oeki, Konstantyn O- 

stroweki, Menem Wątrcfoa, J. S. Ga- 

peiieki, Jan Mela i D. Brzozowski. 
Q ł+ O 

Wieczorek muzykalno-wokalny, o- 

raz operekę w jednym akcie p. t 

„Piosnka Wujaezka", wystawi w 

przyszłą niedzielę Chór Filharmo- 
nia, No. 20 Zw. Śpiewaków Polskich. 
Wieczorek odbędzie się w sali Zwiąż 
ku Polek; początek o godzinie 7:30 

wieczorem. 
o *<· α 

Deł>artament Zdrowia otrzymał 
wczoraj raport, że w dniu poprzed- 
nim 39 osób zachorowało w mieście 
na infhieDzę, a 31 osób na pneumo- 

nię. Z tych ostatnich, pięciu zmarło. 

O O O 

Józef Wenrzyś, zatrudniony w 

warsztatach linii kolejowej Chicago 
and Northwestern Roilroad, miesz- 

czących się przy ulicy Chicago i Ko- 

stner ave's., zachorował nagle pod- 
czas pracy i w kilka minut później 
zmarł. Wada serca były przyczyną 

śmierci. 
Β *❖ O 

Ciężkich obrażeń cielesnych do- 

jna} Paweł Togało. lat 34. zam. p. 

nr. 1434 Plum ul., gdy najechany 
został przez Benjamina Friedmana, 

szofera firmy Brown Taxi Cab Co. j 
Ten ostatni zam. pnr. 307 South 

Marshfield ave. 

O *+ O 

Towarzystwo Rzemieślników Pol- 

skich. No. lszy, w Chicago, grupa 

119 Z. N. P., obchodzić będzie w 

najbliższą niedzielę, dnia 12i?x> pai- 
dtzieniik^. dziesięcioletnią roezrficę 
swego istnienia. Z okazyi tej odbę- 

dzie się w pali Zjednoczenia P. R. K. 

przy Augusta i Milwaukee av«·. roz- 

winięcie sztandaru; Po ukończeniu 

ceremonii odbędzie $ię towarzyska 
zabawa. Początek o godzinie 2:30 

popołudniu. Jak onjlicŁnifljszy u— 

dział jest spodziewany. 
o ❖·» o 

Onogdaj wieczorem, sympatyczne 
grono życzliwych koleżanek z Klnbu 

..Rozwoju", urządziło swej członki- 

ni, Leokadyi Bańkowskiej, nadzwy- 

czaj-miłą niespodziankę tak zwapg, 

„Shower Party", x okazyi Jej zam^ż- 
pójścia, w mieszkaniu ;ej rodziców, 

pnr. 1057 N. Hermitage ave. 

onegdajszej niespodziance udział 

brały następujące panienki: Stefa- 

nia Radzisz, Leokadya Szymańska, 
Józefa Radzisz, Jadwiga Zalewsica, 

Aniela .Osuohowska, Zofia Gutow- 

ska, Helena Wróblewska, Marya Mc- 

telka i Marya Jakubielska. Wesołe 

grono panienek bawiło się wyśmie- 
nicie do późnej pory, poczem życząc 
przyszłej młodej pani najlopszego 
powodzenia w życiu jej małżeńskim, 
rozeszło się do domu. Panna Bańko- 

wska, wstępuje w związek małżeński 

z p. Janem Żbikowskim. Ślirb ich 

odbędzie si$ jutro, w kościele p. w. 

św. Trójcy. 
+ O * 

Tow·. p. w. „Jedność Polskich 

Piekarzy", urządza wieczorek roz- 

maitości w sobotę, dnia 18go b. m., 

w sali Juliusza Słowackiego, przy 

W. 4Sej i S. Paulina Ol., w dzielnicy 
Town of Lake. Początek wieczorku o 

godzinie 8ej wieczorem. Komitet 

urządzający przygotowuje mnóstwo 

niespodzianek, Wtór© uczestników 
wieczorku zabawia i zainteresuj?. 

❖ Q * 

Józef Januszewski, syn ś. p. Jana 

Januszewskiego, byłego plumbiarza 
w dzielnicy stanisławowskiej, otrzy- 

mał w» tych dniach po /łożeniu po- 

myślnego egzaminu, tytuł ..Master 
Plumber and Steam ritter". Józef 

Januszewski, przez osiatnie pół ro- 

ku był głównym plumbiarzem w 

obozie Great Lakos, gdzie przed pa- 

ru tygodniami otrzymał honorowe 

zwolnienie od dalszej służby. W 

niedalekiej przyszłości zamierza o- 

tworzyć pracownię na swoja rękę, 

przy ulicy Noble. Obecnie zamiesz- 

kuje z rodzina η matki, pnr. 4018 

Oakdale ave. 

'notatki osobiste] ^ J 
Z szośdo-tygodniowych wakacyi, 

które spędziła w miasteczku Puła- 

ski. Wis., w domu pp. Wiefcus, po- 

wróciła do Chicago pani Maryanna 

Wielgus. 7, synem i córką.. Odwie·»- 

rtzafa również podczas sw«gn na far- 

mach pobytu państwo Stec. oraz 

swych krewnych pp. Szymańskich. 
o 

Z Domu św. Józefa. 

W najbliższą niedzielę, dnia 12 

bm. odbędzie się we wszystkich 
parafiach polskich połów na 

przechodniów, urządzony na do- 

chód Domu Starców p. w. św. Jó- 
zefa w Avojxlalc za inicjaty- 
wą towarzystwa pań, zajmujących 

się opieką nad tym przytułkiem 
ubogim, a tak bardzo potrzebują- 
cym pomocy i .pamięci o nim. 

Podpisane — imieniem wymie- 
nionego towarzystwa, upraszają 
i^gół dobrze myślących Rodaików, 
aby w najbliższą niedzielę raczyli 
datkiem szczodrym wesprzeć 
Dom św. Józefa. 

Z uszanowaniem, 
Marya Neimian, 

przewodnicząca, 
Eleonora Nowak, 

sekretarka. 

Z JÓZAFATOWA. 
W przyszłą, niedzielę, dnia 12go 

b. m., odbędzie się uroczyste odsło- 
nięcie witraża kolorowego z podobiz- 
ną. ś. p. X. Franciszka Langego, by. 
lego proboszcza. Witraż mieści się w 

głównych drrwiach świątyni". O go- 
dzinie 3ej popołudniu odbędą się ża- 

łobne nie-zpory, które odprawi X. 

proboszcz Franciszek Ostrowski, a 

po nieszporach nastąpi odsłonięcie 
witraża. W uroczystości tej wezmą 

udziął wszystkie miejscowe Towa- 

rzystwa i Bractwa, tak męskie jaJ( 
i żefiskie. 

JŁ 

W nindzielę, dnia 19go b. m., od- 
będzie się publiczne powitanie żoł- 

nierzy i marynarzy, synów parafian 
tamtejszych. którzy powrócili do 
domu z poza Oceanu, lnb oboaów 
amerykańskich. O godzinie 3ej po- 

południu, odbędą się w koécrcle p. 

w. św. Józafata, uroczysto -nieszpory 
i błogosławieństw*) z Najśw. Sakra- 

fi- 

mentem. Kazanie na nlesrporach wy- 

głcei X. Jan Grenrbowicz, były ka- 

pelan armii amerykańskiej. Po nie- 

szporach odbędzie się 'T'ymarsz po 

dzielnicy tamtejszej, a po wymarszu 

wspaniały bankiet w sali parafial- 
nej. 

W ostatnią, iniedziolę bieżącego 
miesiąca, rozpocznie się bazar, który 
potrwa cały miesiąc listopad, z któ- 

rego czysty dochód przeinaczony zo- 

stanie na spłacenie kwoty pienięż- 
nej, na parafię tamtejszą wyznaczo 

nej, która oddana zostanie na oele 

dobroczynne archidyecezyi chica^o- 
skiej. 

Polrid poittyk, czy większy c*y mniej 

szy za obowiązek poczytywać sobie 

powinrfen stało reklamować narodo- 

weńć naszą. 

Po Roku 1830 
Opowiadanie hietoryczue 
z „Tułaczów", H. Hole- 

eławity (J. I. Kraszew- 

skiego). Oprawiona — 

teraz tylko 
60 centów 

DZIENNIK CHICAG0SK1 
1457 W. Drrition eL, Chicago 

S /* 
Prawie każdy pofeiki «peut real- 

Doścłowj ogłacza się w DZIBXNIKlf 

CHICAGO SKIM bo niejedBOkrttnit 
przekonał się, żc tu najlepiej mu 

opłaca. 

lïrfj V 

Ta Okazałość tych dobrego gatunku Ubrań dla Mężczyzn 
i Młodzieńców znamionuje Wysoki Stopień Wartości 

Wszystkie robione z wyborowej weł- 
nianej i worsted matcryi kolory najmodniej- 
sze i najbardziej pażądane. Jutro kupicie Yondorf odzież w naj- 
lepszej tego sezonu produkcyi — nadzwyczaj dodrego gatunku i 
cenione tak że przewyższają co do wartości inne oferty co najmniej o $5 
na ubraniu. 

OTWARTE 

W CZWARTKI 
DO 9TEJ 

*35 *45 
Lepsze wartości w Jesiennych Paltach 

Jeśli potrzebne wam jest palto nie będziecie 
mogli pominąć tej sposobności by sobie nie kupić jednego z tych 
pięknych paltotów. Wszystkie ręcznie są szyte z najlepszej ma· 

teryi. Niektóre padszewkowane są całkowicie jedwabiem, m ~1 

inne mają serżową podszewkę. My polecamy takowe jako 
znakomite wartości po 

Kapelusze Znanego Gatunku 
Nadzwyczajna Wartość 

Dobry gatunek, dobry styl — dobrze przy- 
służą się — Przytaczamy te fakta ponieważ ka- 

pelusze jakie wyłożymy na sprzedaż jutro posiadają 
te wszystkie cechy, o których tu mówimy. Są to pra- 

wdziwią kapelusze dobrego gatunku i dostać je można 

w nowych kolorach, zielone, błękitne i brunatne i tak 
bardzo lubiane czarne. Wszystkie są ugarnirowane 
czystym jedwabiem i mają wewnątrz skórzaną opa- 

skę potnikową. Inni żądają za nie S O 
$5.00. Nasza bardzo specyalna 
cena 

Stetson i Knapp Filcowe $51'o $12.50 

•jiii1 
CLOTHING CO. 

TRZY SKŁADY 
*Poza Dystryktem Wysokiej Dzierżawy' 

OTWARTE 
W SOBOTY 

DO 10TEJ 

Van Buren i 
Halatod ułica 

Mûwatàee 
Chicago A 

North Avenue 
i Larrabee ul. 

Nasza Sobotnia Specyalna Sprzedaż 
UNION STOCK YARDS MARKET 

1954 Armitage Ave., przy Robey ulicy. 
UH U OK na pieczeń, 
funt 
OKH.^UŁY STIC A lv, 
f um<t 
źliHIRA na pieczeń, 
fuiirt 
MIÇSO πλ siupę, 
firwt 
2 FUNTY Świnio mielonego 

jnię&a. aa 
£»%3κ> 

WIKPHZOWINA iva 1A i ΙΟ 

plewzert, ftiirt XVC Ł£»S* 
SWIKŻA flijiak». OO 1 

fUTIV< 
««JzC 

W|j]D7X)NR CalifomiR «jaOji. 
ki, firmt 

"*«* 

11 ic 
17c 

13łc 
9łc 

WĘDZONE kawałki. 
fuot .. 

Cxyeto biała cftcl<χ·»η« 
od tmiCI. fiunt 
PH7.BI)NIA ćwiartka crielę- 
rinv. fu.nt 
PRAWDZIWA jagTWÇiCina 
od nogri 
ΓΙ17,Ρ.Ι>Ν 1 A ćwiartka Ja- 
pinifovn y. f "mt 
I/KA F Se) «ο. 
fi:«nt 
POLSKA ki<*ît>asa, 

<iWIEZK jaia^ 
tussin 

36zc 
21ic 
15ic 
18ic 
12ic 
271c 
181c 
43c 

UNION STOCK YARDS MARKET 
1954 ARMITAGE AVE., przy Robe; ulicy, CHICAGO 
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φ* W>»ył«my te— ΛοW 
W wiry do waayat 

vy-Ni** 

"Τ α1 
α 
ο 
9 
Ο 
D 

C 

klek irraiin. — 

Crwaru(g)ftii7 
wyayłkę. 

Koops 
Tvkiety 
z ka/dem 
zakupnem 

« 

I 

Nowa Piękna Bielizna 
Ot π.y m«Mwy mi»* ta «1er H» 

f rddy brtm 1 *»lps dia ko- 

biet a grubej crepe de chine 

1 rrrepe de n>ete«r, delikatne 
NMdrk, rńwwf |ir*)fcrtinf «f 

orgette 1 koronką, «peeyal— 
nie oî nénne pn 

3.95 
(irakf pralne irtłnwmf bloo- 
ntera. rńśowr tylko, mam— 

erone x κ η ma ninkuto kolan 
rt znirecaioae na aledaenlu i 

M^nlunk, uprrralalr po 

5.00 
tirabr Mtrn«wt hloomm, ri 
xotrr, nicMeakie I białe, tak 
że po trj renie bloomera x Je 
<lw»bn««o nra 11, vmrratktr 
łlobrae iroWoar, wzmocnione 
ne »;rwluch, podirAJar ale— 
(lżenie, npeejnfide po 

1.95 
Pralne atłaaowe kamizelki, 
ładnie prayirrane piękna ko- 

roatka. Jedrwabiieml w»t>|ika- 
inl, p4nk>nrf r/W, np<-<·) u lt»lr 

(iffulux t>'tko pw 

1.69 

Pończochy 
Ή f * kle wełniane 
■Aarfetkl, o— 

triymellAniy 100 
tołlnAw wełni a- 

ojfh * haker 
•■Juirprtek, »le- 
bleakleh i "1- 

W7«h, tmeht dru 

M« gatunku, do- 

pdk1 «(«rani, pa- 
ra ty Ul o 

25 c 
Damutkle podeso 
ohy, fiafce ranl- 
vte, fune tylko, 
pri|żkl albo gtad 
lei wleraek, ape- 
cyntnle para 

29 c 
Daleeifw grobe 
bawełnJaae prą* 
kewue po6cu>- 
pfcy, Me ηnrne- 
ni tylko para 

29c 
Natarabir weł-- 
nluie mkarpetkl 
mlfkkle natarai 
ne nebibiae, — 

plerwwaorat^tae— 
ro catonka, ΓΛ· 
wartodć, para 

39c 

Zimowe Płaszcze Dla Dani 
Damnkle pla*xm τ «rabeco a il— 
\ertoae ntiknn, copenbagea nlc- 

blenkie albo nraI brunatne, przy- 

brane nafiirl.inym oppoaaum fn — 

trem kninlrne, duży kastałt, κ11 — 

itne plaaicii', imrle fOâ, npecy- 
alnle pu 

48.50 
Damskie dobre pła*zexe s ailver- 
tone «ukaii, eleganckie kotaierae 
a nzalorryiu kołnierzem κ dobrej 
nealette albo braver pluah, ale- 
ktrtre maja panek, ktfiry mnie 

by^ u*yty Jak azarfa, $Λ0 nar-· 

ΙηΑΛ apeeyalnie 
35.00 

Damakie dwbre /.linowe ikłaiwTir 
x wool velonr, xieloae, maronn I 

Rranatotre, prx; brane nealette nl 
bo beaver allk plonk kołnierzem 

I mankietami, cale podxcjte, ape- 

eyalnie po 

28.50 
Damskie dobre «linowe płanzeze 
x wełnianego Ixillvla aukna, Itur 

irondy, granatowe I turquoise, do 

t>rre naayte I cnie poda/.yte, aite- 

ryalna wartoii, po 

18.00 

Nowe Wełniane Zimowe Potniki 
m 

Damskie potniki 
S lipo* era z «jato wrl 
nianej wełny, ilelotie, 
oM r»»e, eopenhagen I 
Mlkxwc, ρ Κ* nie pciy— 
brxae htayu lurferein, 
rwyttle ipraHawane 
po $«.90, «peeymlaie po 

4.95 
DamakJe eayato wełnią 
ne awHery norfolk aty 
In, a (tankiem I daiym 
roli kołnleraem, v aia- 

roon, ropeahAceo, zie- 
lone I raae, przybrane 
)aaae(o koloru prędka 
ml, na kołnierzu t ma β 

kietaob, 912 wartoA^ 

8.95 
Dantakie «rwetery gra 
be Jumbo kalta, gtnd- 
kle kolory, dowkonale 
na barailwe wietrzne 
dale, dniyni «salo- 
wym kołnH ι■ iu, war- 

te fl8, apecynladę po 

15.00 

Czyato wełniane Jum- 

M kait awetery dla 

nfieinw. maroon. ni- 
wę albo piękne Ueatker 
mleoiaakl, duże azalo- 

we k»fnIer*e, głębokie 
podMzyte kieaxenle 
waayatkle warte 12,54), 
bardzo ape^ynluie po 

9.95 
Męakic pare tTorated 
«wetery, merowi tylko 
mocnego gatunku kt6 

re (kadzi) nie»ko»«z«ny 
pożytek wezyatkSe wlel 
k.od<ri 30 do 4Λ. 

6.95 

Dziecięce potniki 
Cbłopltoe cxywto weł- 
niane awetery, gruby 
κ/λ Iowy kołnierz I 

dwie kieazelne ,także 
w dwa pralki, x prxo- 
du i na rękawach. *pr 

cyalaie po 

6.50 
Drieweifee ezyato weł 
olane pł«M«xe, oxford 
tylko, ładne .\orfolk 
modele x pankiem I kle 

«xeaiamf, warte *41 dxi 

ilaj, ofiarujemy je ape 
cyaliile po 

Kęakie e*y*to wełalaae 
woratod, eardigaa Ja— 
cketa. o*ford, czarne 

albo heatbera, ai» *° 
na jlepaxe xe waayat— 
kiek daialaj, ocenione 

podłóg wielkoóel od 
ts do 

5.95 "* 9.95 

3.95 
Memowlfoe exyato weł 
η lane garnitery, akła- 
rlała «Κ* *r aweteru — 

enapecaki i w wielu 
pl(kny«i> odeieaiacb — 

h winie przybrane f 

wloptane, apeeyalnie po 

4.95 1.25 

i" ιΛ 

Odzież 
Spodnia 

Hęaka naturalna 
wełniajaa bieliz- 
na, wybdr koaxul 
nlbo gaci, waay- 
KtMe wMkoHci, 
Irorbf drtucorxtr- 
ilne χ gu- 
tiiuku. teraz na 

wyapraedaśy po 

1.25 
Damskie konanie 
i majtki, eayato 
białe ranlate — 

długie albo krdt 
kie rękawy, axto 
ka za 

1.15 
Niemowlę** weł- 
niane koaxule — 

t rock ç drugorzę- 
dne x !W gatun- 
ku wybór po 

35c 
Męakle grube ra 
niate ha wełniane 
prążkowane ko- 
MRole I gaede dłti 
gle rękawy. d*n- 
godel do kontek. 
regvlarnie $1.7.1 
gatunek, opeeral 
nie minka 

Męskie Nowe Zimowe Koszule 
m^ickick plenr- 

feaorxçdn} eh ntrojnToli 
Imwil, w plęfcnr prąi- 
ki, mają aatyw»e nm»· 

kiety, wlelltoAri Η do 
17, imrrtklr η*·* re- 

gularne $2.30 i $3.00 
iwtoŃci, banbo MT 
alaée 

1.65 
Flanelowe koazale, me 
■kle netslue, kUtγ I 
piulowr, irejrtWc 
wleknM, 

2.50 
Cbîopiree bloakł, «lec® n- 

■ikwlMie w»*», jMM ko 
lory w pr*akl, piękne po· 
ffee i prrkalmTej wielkoś- 
ci tt <W> 16 lat, 50e do 7Ce 
w«i1eécl, do wfboro po 

39c 

Mfakie barda» d»brt Pa- 
llee I oMiobnf atrojae a«el 

ki, s bardu) dobrej «łatki, 
recalarna 5Ac warlmii — 

spwjTilaif aa te wtelka 
•obotnią n jpnedai, po 

39c 

Trwałe Zimowe Trzewiki 
Paalriiklr matwre 

Mplaone (trkolae trae 

wlkl, trwałe akdrxa- 
ae podeanrr 1 o ben «y 
TTtfxrarkie |3ΛΙ war- 

todel, bard ίο «ipecynl- 
ale po 

2.79 
Panieńakie matowe 1 
cr«rla«rte rraewfki a 

nnklranymi wieraeba 
ml, cale a dobrej i»kA 

ry, waayatkle *4 war 
to*ei .apeeralnie 

2.98 
I>nniea6kle matowe aano- 

rawaae wynokle traewlkl, 
całe Hkinaae, wielkodcł 
H Vi do 12, 03, włdkodeł 
15 2 do 2. 

3.79 

w J EtflLit _ 

lune traewikl dla dera— 
■ taiaeyoh daiewcaąt, wiel 
kwol M«/a da 7. rrcalirae 
$5 wartabri, epeeralale pa 

3.45 

Czyste Artykuły Spożywcze Po najniższych Cenach. 
y* beczki HIlsO £?Q 
bury n^ki Ο.Ό& 

Najlepeza Ρtar OQ 
berry kawa OUI* 

3 panki Słannors Spa- 
ghetti lob ma- OC | 
karomi Aac/C ; 

ί 
2 paczki domowej ro- 

ï"— 25c 
1 wielka botełka Sniders 

T90· 23c 
3 funty na&zejl 1 Q 
blend kawy 1 · 1 c/ 

Farm bon* powidła, 5 
funtowe wia- 1 1 Q 
derko i-W 

Criflpo krekiesy, 1 Q _ 

3 paczki liJC 

10 kaw. Crtha- ^4Q nic my <Sa ·ν V 

Świcie kokosowe ciast- 

29c ka, funt 
za 

2 potoki Farm ΟΪ 
House groszku OOC 

Słodka czekolada, wiel- 
kie kawalld 
za 25c 

29c 

Lit tle Boy Blue OC 
modre, 3 bat. 

Wanibi wafers, 
font 

Najlepsza niekolorewa- 
naJaporédta CQ. 
herbata, funt Ui7t 

zrzr 89c 

ST* 49c 
Świcie raarsbniellow»— 

Γ"1 10c 

Oddział Mięsa 
Zwliana twliwl·· ad de ber aa 

Plrewi. dadayrb kodel 1Λ1 
a al oluittw 1 £7 2 C 
Mate wdepreowe aaaldry 1 Q l 
aa ploeaeń iviC 
Zadnia Martfu młodej 
ełelęedny, faat 
Swtedo krajaaa oid(daa l'y 
aa potrawkę, fut 1 » C 
iwleśo * aku*ane kar- <>Q χ 
cafta, fnrnt £t*J 2 C 
Approvod atarkl wjbutary) 1 

wçdnone aaynkl Ofc2 C 
Seleet markl «tanlnn 9>fl L_ 
na éaJadaale <54 2 C 
fcwiedo akabaae kary aani 1 
potrawkę, tant £trΓ 2 C 
Componad rmalee, g(J 
2 fonty m OOC 
Fraak/arekie kiełbaald 
2 fanty aa 

Wifpnowr klefbaakl, 
2 fanty aa 
(VlfHaa ad aaaldry 
na płecaeA 

21c 
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