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Tediiio lrrtiiy
ež obdržely první cenu ve skuteč-
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YELIKA VYPRODEJ
Zásadou caéí jest zítkati si Vaří přfreft a protož nízké již ceny snížili

jnie ješiů více :

Punčochy
Détaké putičothy 15c

Pékné pruhované punčochy ve

víech velkontech v barvě hnědé a

ěerné po 15j par dva páry ta 25j

mají cenu dvojnásobnou

Punčochy pro dámy 19c

Černé punčochy ne světlými svr

šky ta něž všude jinde manile pla
til 25c u nás pouze 1 U j pur

Spodní prádlo
Dámské Jersey spoJnf košile 5c

Balhriganové spodní prádlo pro

lámy 60- - i"on rhotovenv i nejlep
silia francouzského balhrigtnu a

mají ceny d $1 00 d $1 60 my je
vsak vyprodáváme po 50c

IVátřnó spodní prádlo

10 tuctu zákrytu šněruvtček zho

tovených a pěkného plátna a vysiva
ním poutě 25c

Empire noční obleky 87c

Omhrflle sukně pěkným vyiívá- -
ním 98a

Dětské čepečky a klobouky 19

25o a 45a

Rukavičky 59c
Nenaleznete lepších rukaviěek ko

ženýcb než jaké jsme my snížili na

69c Jsou ve vŠeek larvách a všech

velkosil Vyrovnají se oněm ta
oii jinde platíte 1125

Krajky vyšívání
Obdrželi jame právě obrovské

zá-i- mly

krajek a vyšíváni nejkrůnřj-ifc- h

vzorku přijďte ai je prohléd-nou- ti

Šněrovačky
Krámé letni Sněrovačky se tv'á-it- ě

dlouhými životy jakosti 75c ra

pouhých 47c

Mime nejpěknější výbrr $1 00

letních šněrovaěek ve mětě J u

řhotoveny nejlepeí látky Stoji

poutě $100

Kriitié černé letní dírkované řně

rovaěky jež jsou zaručeny pou-

hých $115

Živfitky ftn dítky od 8 do 12 le

pouhých 18c lejal jnkosti 25c

Pentle
Olohedvábné pnt!e víech barev

Šířek řo— 9o— 12o yard

FUqiso Dry Goods Go

16 and Farnam St Omaha Neb


