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Obiady na cały tydzień. 

Niedziela. — Zupa z podróbek gę- 

sich, kotleciki z mózgu z marc jo w ką, 

gęś pieczona, kapusta duszona 
z jabł- 

kami, budyń. 

Poniedziałek. 
— Zupa kartoflana z 

wieprzo winką. pieczeń na dziko, ma- 

karon wioski, korniszony, kompot z 

gruszek. 
-Wtorek. — Rosół z kluskami grysi- 

kowemi, sztuka mięsa, sos grzybowy, 

itartofle, klopsy, fasolka na kwaśno, 

ryż z Jabłkami. 
środa. — Zupa jabłkowa z grzanka- 

mi, kapusta faszerowana, kotlety ja- 

gnię. e. sałata krtoflana, omlet z mar- 

meladą. 

Czwartek. — Kapuśniak z żeberkar 

mi. *ając pieczony, kartofle słodkie, 

kompot z żurawin, pierożki z serem. 

Piątek. — Zupa ostrygowa z puszki, 

ryba z sosem chrzanowym, placki kar- 

toflane. kalafiory, kluski z makiem. 

Sobota. — Rosół z łanem ciastem, 

sztuka mięsa, kartofle, sos cebulowy, 

zzA? smażony, sałata zielona, legumi- 

la z czekolady. 

Z gospodarstwa domowego. 
Oszczędzanie jajek. — W obee o- 

gromnej drożyzny i ceny do jakiej do- 

godzą szczególniej jaja. musi dobra 

gospodyni oszczędzać o ile możności 

a przyiem starać się żeby żołądki ro- 

dziny na tem jak najmniej ucierpia- 

ły. To też może i na ilości jaj się o- 

graniczyć, pomimo że konsumenci gię 

nie spostrzega jeżeli umiejętnie i po- 

żywne rzeczy zgotować potrafi. Jeżeli 
n. p. makaron się robi, który jak wia- 

doibo na samych jajach powinien być 

wygnieciony. Makaron wcale nie stra- 

ci na smaku 1 pożywności, przeciwnie, 

użycie za wielkiej liczby jaj czyni po- 

trawy nieatrawnemi— jeżeli na każ- 

de jaje, weźmie się łyżeczkę wody. po- 

łowę jaj się oszczędzi; trzeba dobrze 

wygnieść ciasto i cienko rozwałkować. 

Sławuy lekarz dyetetyk dr. Weil,· u- 

trzymuje że makaron na samych ja- 

jach jest o wiele mniej strawnym jak 

zwykłe kluski i pierogi do którego to 

c.asta dodaje się zawsze wody. Pie- 

czeń siekaną można również spo- 

rządzić bez jaj, niektórzy nawet utrzy- 

rauj4 że dodatek jaj robi siekane mię· 
so sachem. Mięso będzie się trzymać 

i bez jaj dobrze, można dodać trochę 
m lek a lub przeznaczoną do siekaniny 

bułkę namoezyć w mleku i wydusić. 

Delikatna przyprawę „Hachee" ze 

szynki, ozora, dziczyzny i drobiu, po- 

mimo odpowiednich przepisów, przy- 

rządza się bez jaja. co najwyżej dla 

podniesiena smaku można dodać tro- 

chę *kstraktu mięsnego. „Frikadele", 

..krokiety" wszelkie nadzianki de- dro- 

biu można również zrobić be* jaj. Kie- 

dy Jui masa dobrze usiekana osolona 

i opieprzona dobrze wygnieciony z 

wymoczona bułką; dodać i© maey pa- 

rę łyżek jakiego sosu z pieczeni, mle- 

ka. lub mocnej zupy. 
Sznycle, kotlety, smażona ryba, 

kurczęta, słowem wszystko smażone, 

zupełnk ni« straci na smaku i wyglą- 
dzie jeżeli się je zamiast w rozbitem 
walera jaju, macza tylko w białku, 

(żółtka za to można użyć do ciasta, 

egumin lub zaprawy zup) białko ma 

nawet tę właściwość że zamyka pory 

ra ęsa z którego pożywny sok nie u- 

-'hodzi. Wszystkie mączue dodatki do 

"-. doskonale się dadzą sporządzić. 
Np. następujący przepis doskonały 

·· ciasto" ze sera, ktćre dodaje 

najsłabszej zupie wybornego smaku: 
? a białka i dwie łyżki mleka rozbić, 

iodać do tego dwie łyżki tartego se> 

. * szwajcarskiego, i tyle mąki żeby 
riasto było dość zawiesiste, spuszczać 
0 tak jak lane ciasto w gotującą się 

"upę i trochę razem pogotować. Dużo 
można oszczędzić, jeżeli do omle- 

ów, kluseczek francuskich, knedli ł 

rmych mącznych przysmaków dodać 

r©chę „proszku do pieczenia" który 
p«yni ciasto kruchem. I tak np. karto- 
wane kluski, gałki z bułki, leguminy 
1 kartoflanej mąki.z dodaniem proazku 
i bez Jaj, smakują równie dobrze. 

(Swoją drogą — odpowiedzialności 
*a fe specyały nie biorę na siebie 
przepisy te nie wypróbowałam, prze- 
tłumaczyłam Je z obconarodowej gaze 

Spróbować jednak w małąj ilości 
nie zawadzi.) 

Debre strucle świąteczne, z małą 
ilością jaj. (Wypróbowane). Kwart? 
suchej wygrzanej mąki pół funtem 

ćrożdży rozpuszczonych w pół szklan- 

ce mleka. Wsypać łyżeczką soli. do- 

brze rozbić i posypawszy odrobiną 

męki zostawić w cieple do wyrośnię- 

cia. Następnie wlać dwanaście (ża- 

rn ia.it trzydzieści) żółtek ubitych do 

żałości z funtem cukru, wsypać mi- 

gdałów słodkich grubo siekanych, tro- 

chę wanilii i akórki cytrynowej usie- 

kanej i wybijać ciasto przez pół godzi- 

ny, poczem wlać dwie szklanki skja- 

rowmego masła (można pół na pół 

ze świeżym, dodać rodzynków oczysz- 

czonych i wymytych, wsypać tryr 

kwarty suchej mąki, czyli tyle żeby 

ciasto było tak tęgie jak ż^ykle na 

bułki, w końcu dodać dobrze ubitą 

pianę ze sześciu białek, wyrobić do- 

brze rękami I postawić znowu w ce- 

pie do wyrośnięcia. Gdy ciasto dobrze 

podrośnie, wyrabiać tego kołki lab 

nlecione strucle, układać na wysmaro- 

wane blachy 4 jesrcr· zostawić do wy- 

rośnięcia. W końcu smarować rozbi- 

tem jajkiem lub białkiem, posypać 

cokrsm. migdałami i rodzenkami lub 

makiem i piec w dość gorącym piecu. 

Główny rzeczą w udaoiu ciasta, jest 

sucha mąka, ciepło w kuchni 1 świe- 

że jaja i tłuszcz. 

POGADANKA. 

Odmienne gospodarcze i so- 

cyalne stosunki, nadają kobiecie 

zupełnie inne stanowisko, jak 

dawniej było, kiedy zakres dzia- 
łania jej ograniczonym był tylko 

jdo pracy w kółku domowem. 
Przemysł, kupiectwo, · rzemio- 

sło, sztuki, artyzm, wszędzie wi- 

dzimy mnożącą się liczbę kobiet, 

usiłujących zdobyć sobie stano- 

wisko, zapracować na chleb, lub 

jprzynajmiej chęć przepędzenia 
czasu. . n. \ 

Je«t zatem zupełnie natural- 

nem że przy zupełnie odmien- 

nych waruknach życia — które 
zmuszają kobietę do walki o byt. 
musi ona wymogom fizycznego i 

umysłov#ego rozwoju sił zadość 

uczynić, w następstwie czego, 

charakter jej, nawet sposob po- 
wierzchnego sposobu poruszania 
sie dostosowanym bywa. Zc zmia- 

ny tej, mężczyźni nie są zadowo- 

leni, szczególniej poeci i uczeni, 

kwestyę tę często poruszają. 
Trzeba przyznać iż praca po- 

wołaniowa, w swej surowej jed- 
nostajności, ciężkiej zależności i 

najczęściej beznadziejnej konie- 
czności, w żadnym razie nie prz\ - 

czynią się do rozwijania się i 

utrzymywania wdzięku „uroku 

^lubości) kobiety. Pracować na 

obranem polu działania znaczy 

zyć w ciągłych troskach, w prag- 
nieniu dojścia do lepszego stano- 
wiska zarobku, wpsółzawodniczyc 
z mężczyzną wytężając słabsze 

niż jego siły. 
Tuż młodziutkie dziewczę ota- 

cza ci^ń przyszłości ; nie może 

ona, jak dawniej to bywało w 

s^o.bodnej^ i J^e&troskiej t£|cyśy 
niejszości spędzać czasu, gdyż 
musi już w czasie uczęszczania 
dó szkoły myśleć o obraniu przy- 
szłego swego zawodu, nauczyciel- 
ki", buchalterki, artystki itp. Przy 
wielkim napływie kobiet żądają- 
cych zarobku, naturalnem jest żc 

coraz większym pedaanc są żą- 
daniom, że wymaganem jest 

gruntowne wykształcenie w o- 

branym zawodzie. 

Czyż uie trudno zatem w tym 
rozwijającym się pączku młodo- 
ści o utrzymanie tego cudnego 

daru Bożego, wdzięku i lubości 

kobiecej? Już zawcześnie pokr\- 
wają fałdziki jasne czoło dziew- 

czyny, ruchy jej są kanciaste lub 

rozwijają stę ostro na wzór mę- 

skich ruchów. 

Gdy następnie skończone lata 

j nau\<i, przyszły zawód dobrze wy- 
uczony, wówczas naturalnie brud- 

nie czasu (często chęci a prze- 

dewszystkiem dobrej woli) na 

uprawianie więcej lub mniej w ro- 

dzonego ..uroku . Miękkie iagod- 
ne rysy tak dawniej charaktery- 
styczne na obliczu kobiecem, za- 

nikają robiąc miejsce energicznej 
surowej — piękność (?) 
'i Popatrzmy uważnie nawet na 

żonę i matkę! czy jest ona tym 

uroczym ideałem dzisiaj, ktury 

poeci dawniejszej epoki sławili ! 

opiewali? Czy też i one nie po- 

szły za postępem czasu? Nie łat- 

wo odpowiedzieć na to pytanie. 
Nie zaprzeczoną rzeczą jest w 

, każdym razie, iż kobieta zamęż- 
na, obecnie pomimo wszelkich u- 

dogoduień w gospodarczych u- 

rządzeniach, pomimo komfortu 

1 tegoczesnych mieszkań, nie po- 

siada tego wesołego spokoju te- 

go cichego zadowolenia swych 

poprzedniczek. Chociaż przecież 
nie żyje w zawodowych, pracu- 
jących na innem polu, przygnia- 
tających wszelki urok, w arun- 

kach swych sióstr, zdaje się że 

jui sam dzisiejszy czas „wyzwa- 
lających się kobiet" nie jest przy- 
jaznym terenem rozwijania się 
kobiecego wdzięku. Dowód tego 

zdania, łatwym jest do wyjaśnie- 
nia: w przeciwstawieniu do daw- 

niejszego wyłączenia kobiet od 

wszystkich intelektualnych kwe- 

stii i ważnych zagadnień rodzaj 
żeński w obecnych czasach bie- 

rze żywy udział w sprawach świa- 

towych. Kobieta ze wzrastają- 
cerh* zro*iirmWcmpostępuje na- 

przód, uczy się tego co dawniej | 
tylko Ula mężczyzn przystępnem 
było, z pragnieniem polepszenia 
sobie losu, wszystko jedno, czy 

jest panią domu czy też pracują- 

cą w innych zawodach. Mężczyz- 
na, pomimo skarg na utratę idea- 

łu w kobiecie, bardzo by się zdzi- 

wił gdyby kobieta popadła w da- 

wną apatyę w kierunku politycz- 
nego, socyalnego i umysłowego 
życia, czy nie tak? Że się z cza- 
sem pewna samodzielność u ko- 

biet wyrobiła jest bardzo logicz- 
nem następstwem wszystkich 
zmian. Podnieconą też zostały, 
silnie, braniem udziału w rozmai- 

tych sportach. Gdyż zdrowy sport 
hartuje nietylko ciało ale umac-j 
nia i podnieca intelektualne sił}'·· 
„A jednak pomimo, wszystko,j 

— jak się wyraził dr. prof. S. M'.'j 
— wdzięk i ,urok' kobiety nigdy 
zupełnie przytłumionym być niej 
może — bo łączy się ze słowem: 

,kobieta' i od niej zależy by go 
nie zatracić, a prawdziwa kobie- 
ta pomimo wszelkich form jakie- 
mi ją świat przyodzieje, mimo- 
wiednie — uroczą zostanie". Py-j 
tanie: jaki urok właściwie pocią- 

jga i jest nieocenionym? fizyczny 

.czy też. duchowy —~ umysłowy? 
Bo — połączone obydwa w jed- 
nej osobie — bywają ogromnym 
wyjątkiem. I nieda się zaprze- 

jczvć że pożyteczna działaliiość, | 

zadawalająca praca, które całą! 
istotą swobodną ładną wesołością 

upiększają, ujmują nieco uroku 

umysłowego... ale — chociaż pe-J 
wien poeta powiedział: „PięknyI 
umysł wart więcej jak wdzięk 

zewnętrzny ', to jednak nie po- 

winny zapominać iż nawet naj- 

wyżej stojący umysł i caia nauka | 
— nie zjedna sobie sympatyi jeśii 
jej brak zewnętrznej lubości i 

pewnego wdzięku w jednaniu so- 
bie jeśli nie przyjaciół to w ogóle 
ludzi. Pewien z naszych poetów 
wvrazil się kiedyś o kobiecie 

chwalonej w jego obecności: 

„Tak. jest ona godną podziwu, 
cenię iąr>*ftnHję podiKuam na u-'j 
i<ę i wyższość umysłu lecz — ko- 
chać bym jej nie mógł" 

Tajemnica otrzymania 
piękności. 

To co opiszę tu czytelniczkom,] 
zakrawaćby mogło na bufonadę i 

przesadę, gdybym nie zdradziła| 
nazwiika sławnej gwiazdy tea- 

tralnej. 
Lina Cavalieri, ulubiona diwa 

piękna amerykańska artystka z 

teatru „Variété'' wprawdzie od 

lat, już podpisuje nazwisko swoje 
w „New York American" pod: 

„Tajemnicami piękności'' ostatnią 
jednak i najważniejszą tajemnice 

wymieniła dopiero w ostatnim 

numerze: oto sztuka władania 

szczotką do zamiatania, jest tą, 

! która jej piękność utrwala. 

j Ale — zamiatać a — zamiatać, 

są to dwie rzeczy i to można po- 
wiedzieć o każdej domowej pra- 

cy stojącej w siużbie piękności. 
Również i „zamiatanie"' można 

wykonywać niezgodnie i niedbale 

— jak ona się wyraża: „z inteli- 

gencyą" tak — że, nietylko czy- 
stość w domu na tern zyskuje alej 
i piękność poruszającej szczotką 
lub nawet miotłą. Często widzia- 

ła jak służąca niedbale i zupełnie] 
przewrotnie zamiatała, tak że naj- 
chętniej byłaby ją za to wybiła 
lub szczotkę jej z rąk wyrwała. 
Najczęściej zamiataczki „fałszy—| 
wie" i źle poruszają się przy za- 
miataniu. Pochylają się naprzód, 
garbią plecy, trzymają daleko od 

siebie szczotkę i tracą wprost si- 

ły cisnąć szczotkę zamiast ją lek-1 
ko trzymać, to jest zupełnie prze- 
wrotnie, nawet — „głupio" — jak 
się wyraża Cavalieri. 

Podług jej zapatrywań i do- 

świadczeń — tak czytamy w ty- 

godniku, — zamiatanie jest pra- 
cą, którą tylko ramiona powinny 
wykonywać ; przy czynności tej 
trzeba się prosto trzymać, odrzu- 

cając w tył ramiona : waga szczot- 

ki, w stosunku do odporności po- 
dłogi powinna być równoważoną] 
z ruchami ramion, wówczas krew 

zaczyna krążyć prawidłowo i je- 
śli ta czynność regularnie jest u-| 
prawnioną zyskuje na tem pięk- 
ność ramion gdyż muszkuły wzma 

cniają się i wypełniają ciało nato- 

miast zbytnio otyłe, tfuszeży się 

pozoywają. w przyj emu cm icin 

przewidywaniu, można zatem u- 

czynić sobie zamiatanie przyjem- 
nością.... bo nawet, zamiatając 
„jak się należy" nigdy plecy nie' 

uczują zmęczenia. To samo umie 
powiedzieć Lina Cavalieri o oku- 

rzaniu, naturalnie jeżeli i to od- 

bywa się prawidłowo. Przy oku- 
rzaniu mebli, trzeba się schylać, 
plecy i biodra mają ćwiczenie, 

przez co żołądkowe muskuły się 
wzmacniają biodra nabierają ela-J 
styczności i naturalnie że znowu j 
słabe muskuły sił nabierają i 

znowu otyłości tym sposobem 

pozbyć się można. Podług prze- 
pisu pani Ling, w czasie porząd- 
kowania i okurzania domu, po- 

winno się nosić na ciele gorset' 
bez rogów i stalek ale przylega-· 
cej, na rękach zaś stare, wolne 

rękawiczki. Szczególniej unoszę- j 
nic i przesuwanie lżejszych mebli 
•bardzo dobrze służy piękności 
form. Pranie bielizny jest trzecią 

częścią domowej pracy — której 
Lina Cavalieri przypisuje moc u- 

piększania. Również i ta praca 

wywiera jak najlepszy wpływ na 

piękność ciała, tylko trzeba uwa- 

żać żeby naczynie do bielizny nie 

było zbyt nisko umieszczone, po- 

chylanie się zbyteczne nie jest 
zdrowe. Przytem trzeba uważać 

żeby zawsze zgrabnie nogi utrzy- 
mać i stopy. Ręce po praniu po- 

trzebują naturalnie pielęgnacyi. 
której nie trzeba zaniedbywać. 

Ciepła woda nie wpływa dobrze 

Pogadanka .. 2 

na naskórek, — czwarta częścią 

jest prasowanie. Również i tu, 

trzeba uważać żeby się nie pochy- 
lać zbytnio. Deskę do prasowa- 
nia ustawić raczej wyżej jak za 

nisko, trzeba stać przy prasowa- 

niu prosto i plecy więcej w tył 
podawać, tak żeby najwięcej ra- 

miona pracowały. Szczególniej u- 

ważać należy żeby obie ręce na 

przemian poruszały żelazkiem. 
Kto zatem zamiatanie i inne 

prace domowe podług przepisu 
Liny ava4ieri sprawuje, może 

być pewnym że wypracuje sobie 

piękność i w.ieczną świeżość cia- 

ła.... (A przytem będzie mieć 

porządnie wykonaną robotę. 

Pi4yp. zec.) 

Modne Klejnoty. 
"i J * s £ '.··/·' 

Już od dąwna pod nazwą „klej- 
notów'' nie rozumnie się samych 

tylko drogich kamieni, perci, zło- 

ta i srebra. Wszystko to jest bar-1 

dzo piękne, ale stereotypowa od- 

powiedź małżonka na prośby, łzy | 
i wyrzuty żony: czasy ciężkie, 
moja droga, nie mogę ci kupić 

tych rubinów lub pereł", przyczy- 
niła się może do dowcipnego po- 
rozumienia się mody z kobieta- 

mi, nadawania nazwy klejnotów· 
rzeczom. które są mniej kosztow- 

ne jednak przyczyniają się do 

zastąpienia bardzo drogich, do! 

zadowolenia iż ,.modne klejnoty" 

się posiada. Małe te przedmioci-| 
ki wprawdzie nie o wiele mniej 

kosztują jak kosztowne 'klejnoty, 
ale pod tytułem „drebnostki mod- 
ne" łatwiej je u męża uprosić. 

Gdyż — co tam mąż rozumie o i 

takich rzeczach! Jeżeli jest w 

„dobrym humorze" pozwoli so- 

bie wmówić ile może zaoszczę- 

dzić, kupując żonie zamiast łań- 

cuszków pereł, modną czarną mo- 

rową wstążeczkę na której koń- 

cach tylko są dwie podłużne per- 
ły które jeszcze do tego oszczę- 

dzają drogą złotą lornetkę. Gdy 

już tak moda pozwala, zadawa-j 

łają się damy*temi dwoma perła- 
mi, szczególniej że obecnie wyrób 

pereł bajecznie naśladować moż- 
na... „Klejnoty" nie ograniczają 

się jednak na samych tylko ka-| 
mieniach, mnóstwo jest rzeczy 

którym „modnie" nazwę się tę I 

nadaje a które damy upiększają. 
Rano, bardzo wcześnie, (obecnie 
należy do dobrego tonu i mody 

ranne wstawanie że snu) trzeba 

„koniecznie" uprawiać gimnasty- 
kę i to nie w byle jakim kostyu- 
mie. · 

Nieoceniona moda i o tem po- 

myślała, w nagrodę „rannego 

wstawania" obdarzyła damy prze- 

ślicznym „klejnocikiem". „Pya- 
ma" z różowego, czerwonego, nie- 

bieskiego lub żółtego chińskiego 

jedwabiu, wolna szata ze sznuro- 
wadłami i szerokie pantalony, o 

to poranny kostyumf i -trajmod- 

lUCJS^y „MCJllUt . 

inne bardzo „tanie", „pożytecz- 
ne" i „śliczne" przedmioty („ta- 
niość" można wmówić — „poży- 
teczność" odrzucić — piękność 
zawsze zostanie dla wymówki). 
Oto np. łańcuszki z bursztynów, 
nawleczone na zielony jedwab z 

zielonemi jedwabnemi kutasami, 

nietylko jest to „ładne" ale jak 
„mówią" przynosi szczęście w 

każdym razie rzecz „zagadkowa" 
a więc godna uwagi. „Mówią" 
magiczne słówko d' obrony u- 

piekszających przedmiotów..,. 0- 
bok bursztynów pierwsze miej- 
sce zajmują perełki z malachitu, 
również zielonymi sznurami prze- 
w'ekane. Szpilki do kapeluszy z 

jedną perlą ślicznie wyglądają na 
czarnym aksamicie. Kwiaty sztu- 
czne we wszystkich odmianach 

na wieczornych toaletach. Głowy 
owinięte pieknemi wzorowanemi 
woalami, przybrane z jednej stro- 
ny jednym, dwoma lub trzemi 

barwnemi motylami, lub czarne- 
mi „muszkami". Znaną jest rze- 

czą że eleganckie damy w jesieni j 
nie wychodzą bez parasola, któ- J 
ry jest tylko dekoracyą, gdyż w J 
czasie deszczu przecież elegancko ! 

ubrana dama nie chodzi po uli- ! 

cy Otóż rączki od parasoli są 

~—> ' J 
- 

wysadzone^ klejnotami, z bardzo 

długiemi laskami. 

Długie wąskie zarękawki się- 
gają prawie do kolan, zamist 

futrzanych kołnierzy długie o- 

kryWki tak zwane „cap" „przy- 

krywające zupełnie -tare kostyu- 

my" (bardzo drogim bywa ten 

„starv kostyum!). Ale nie szkodzi 
kto może wolno mu taką okryw- 

kę na „stary kostyum" posiąść. I 

tak mnóstwo rzeczy przegląda 
przez szyby wystawowe, kuszą- 

cych oczy, chęci, przyczyniają- 
cych zadowolenia, radości a zara- 

zem przywodzących do rozpaczy 
— mężów! 

Dobra strona. 

— Co, tyfus panuje u^ciebie w do- 

mu, ależ to bardzo niebezpiecznie! 
— Przeciwnie, żaden wierzyciel nie 

przestąpi teraz mego progu. 

DZIENNIK CHICAGOSKI Jest Je- 

3ynem piwnem polskiem w Stanach 
sachodnfch. które wydaje [Ilustro- 

wany DODATEK NIEDZiELNY. 

Aktorka pierwsza. Czy wiesz ty, co 

to jest miłość sztuki? 

Aktorka druga. Nie!., alą - wie» 

za to. to to Jest sztuka miłości!... 

U ̂ wiejskiego cyrulika. 
Obcy. Umiesz pan rwać zęby? 

Cyrulik. Umieć umiem... lecz wi- 

dzisz pan dochodzi właśnie wpół do 

dwunastej, nie opłaci się więc przed 

obiadem zaczynać. 

Pieniądze do Kraju 
najbezpieczniej i najprędzej wy- 
słać można przez aptekę B. J. Ró- 

żańskiego, 877 Milwaukee ave., 

róg Centre ave. Za 12 lub najdłu- 

żej 15 dni Różański dostarczy 
wam pokwitowanie z odbioru, 

pieniędzy w Starym Kraju. — Ró- 

żański sprzedaje też szyfkatry na 

okręty najlepsze po cenach naj- 

niższych. - 4j 

(Ogłoszenie). - 

Jedyny » aemjiw 
« 

| Miryinewie i J»dwifowie. 

Dr. Karol P. Janicki 
1956 Armitage Ave., róg Robey al. 

Polecam się Szun. Polskiej Publiczności. 
— Wszelki# 

race wykonuję odług najnowszego systemu i gwarantu- 

takowe. . 

Godziny ofisowe: Od9-ej rano di 9-ej 
wieczorem. 

W Niedzielę do godz nv* 4 ej popcłjdoiu. 

DARMO! S. &. H. Zielone Znaczki lub nasze własne 

Premiowe tykiety z każdem zakupnem. 

v 

.i 

Specyalne taniości 
na poniedziałek, 8-go grudnia. 
Dużo specyalnoki na których możecie oszczędzić 

pienigdzy w każdym oddziale. 
PLOTNO I PRZYKRYCIA NA LOŻKA 

Trzecie piętro. 

Ubławatniony adamaszek, 58 cali szeroki, at- 

lasowe wykończenie, śliczne desc- Ar» 

nie, 60c gatunek, specyalnie jard OQu 
Poduszki na szezlągi wypełnione jedwabnym 
lnem, wielk. 18x18 cali, pokryte On 
dobrym Cambric muślinem, 25c gat | OU 

Ratine w jedwabne paski, do bluzek, śliczna 
i 

nowomodna materya, pełen zapas Ar 

odcieni, 45c gat. specyalnie ... . 4OC 

Mamy także pełen zapas koronkowych 
fira- 

nek, przykryć na łóżka, obrusów, portyerów 
i 

tapestry przykryć. WYBIERZCIE S03IE 

TERAZ NA GWIAZDKOWE PREZENTA. 

Gatunek, fason i cena napewno zainteresują 

was. 

Zasłony do okien, olejem kolorowane, 6 i 7 

stóp długie, 36 cali szerokie, ciemno i średnio 

zielone, na silnych sprężynowych 1 Q« 
rolosach, warte 50c, w poniedz | JJli 

Ruflowane muślinowe firanki, 2^4 jarda dłu- 
' 

gie, śliczne Satine paski, zwykle I Qp 
' 

38c, w poniedziałek, para | gil 
Dziecięce kołdry, 30x40, grubo runiste, różo- 

we i niebieskie, piękna borta, zwykle I A. 

po 19c, teraz tylko po . „ | U* 

SPECYALNIE W PONIEDZIAŁEK OD 

•GODZINY 2 DO 4. 

Niebielony muślin, 27 cali szeroki, 1)3/ 
reg. L. L. gatunek, spec. jard Z/4« 

(10 jardów kostumerowi). 

SPECYALNIE NA PONIEDZIAŁEK 

TYLKO1 

Niebielona Shaker flanela, 27 cali szeroka, 

gruby nap, zwykle po 8c ze sztu- Q3/ 
ki, jard tylko po 0/41» 

(15 jardów kostumérowi). 

SPECYALNIE O 8*30 PUNKTUALNIE! 

Resztki bielonego i niebielonego muślinu, jard 
ezeroki perkal na suknie, Art Madras do przy- 
kryć'itd., itd., wartości 10c do 15c, C3/n 
wybór, jard po Q/4 V 
Dziecięce Vici Kid trzewiki, skórzane podesz- 

wy, Patent kapki, wiel. 5 do 8 warte do J|Qf|~ 
60c, sznurowane tylko, teraz po 

Męskie 1 damskie karpetowe ślipry, skórzane 

podeszwy, wszystkie wielkości, warte 
. 

50c, specyalnie po .. ./gu 
Dziec. Gunmetal i Vici Kid trzewiki, grube wy 

stające podeszwy, zapinane, wielkości 
* 

QCp 
8y2 do 11, para OU" 

Okazowy zapas damskich Vici Kid, Patent 

Colt i aksamitnych trzewików, niskie i wyso- 

kie korki, sznurowane i zapinane, lekkie i gru- 
be podeszwy, żadna para nie warta I 

mniej, niż $3, para za | «"Hf 
Męskie $1 potnikowe surduty z Byron lub 

szalowym kołnierzem, śred. lub CQo 
ciemno siwe, z 2 kieszeniami, po Dvii 
Takie same dla chłopców tylko 

po f 
Ou u 

1. . , v i ; ; 

, I 

Chłopięce 50c flaneletowe Rompers, 
cemno- 

siwe, cieniste, wielkości 2 do 8, QP 
specyalnie tylko po Ov^ 

Chłopięce rosyjskie i żołnierskie ubrania, 2 do 

S lat, pięknie jedwabiem haftów, rękawy 
i 

godło, wszędzie $2.50 i $3, spe- Qr 
cyalnie u nas tylko ...... | a{/9 

SPECYALNIE! Extra dobre czarne Astrak- 

han Rah Rah, kapelusze, z wewnętrzną fu- 

trzaną opaską, nigdy za mniej, niż 

$1 i nawet po $1.39. w poniedz DUC 
GŁÓWNE PIĘTRO. 

Wełniane sajety, 54 cali szerokie, wszystkie 

kolory, specyalnie na poniedziałek, >|Qp 
jard tylko po 43 

Męskie weł. flanelowe koszule, modre, £Qp 
wszystkie wielkości, $1 gat Duu 

Męskie baweł. runiste koszule i ga- QOp 
cie, wszy. wiel. 50c gat |J^U 
Męskie weł. skarpetki, nieb. i siwe Q 
tylko, warte 15c, para tfu 
Warkocze, 24 calowe, z dobrych ludzkich wło- 

sów, 2.50, gatunek, 1.19 
Dziecięca runista spodnia odzież, | . 
warta do 32c, po 8 0^ 
Chiffon welonki, 2l/2 jardowe, wszy. A Q 
kolory, dopóki starczą, po 4v" 
Męskie wyprane koszule, jasne kolory, przy- 

szyte mankiety, wszystkie wielkości, 

ragularnie 85c, po £Uu 

ODDZIAŁ GROSERYI. 

Nowe Santa Clara śliwki, duże, 71/ 
10c' gat. ,funt i 72 G 
Dobra smaczna Santos kawa, warta l y]/#% 
28c, funt po ... I f /2 U 

Zapałki, 12 pudełek w paczce, z peł- . 

na 200 w pudełku, paczka | (ju 
Najl. Electric Noodle krajane mydło | q 
5 funtów za | jjC 
Kirk's White Flake lub American 

Family mydło, d kaw . .£»| 

Mielony cukier, 5 funtów za 
- 23c 

Specyalne wartości na damskie i panieńskie 

pluszowe surduty z pięknego jedw. pluszu, 

podszyte ślicznym atłasem, zwykle 
$25, jednakże w: pon. . 10·wO 
Wyprzątnięcie dzięcięcych kapeluszy, filcowe 
i pluszowe, wszystkie kolory, 

... ...48c 
Dzicięce gingamowe suknie, wielkości 2 do , 

wszystkie stiojne fasony, jasne i ciem- QQn 
ne kolory, w pon OuC 
Zgrabny wybór fartuchów do herbaty, zgrab- 
nie ugar. koronką i haftem, IA. 

po ..e... ......4oC 
Dziecięce flaneletowe nocne koszule, z q 
grubej flanelety, warte 25c, po I vC 


