
Nadzwyczajny bezpłatny dodatek 
do dzisiejszego numeru jubi- 

leuszowego. 
Do dzisiejszego naszego numeru jubileuszowego, złożonego z 

48 stronic w zwykłym formacie dziennikowym, dodajemy oprócz 
tego każdemu Czytelnikowi WSPANIALE WYDANIE BOGA- 

TO ILUSTROWANEGO DRAMATU W 5 AKTACH Z PRO- 

LOGIEM I EPILOGIEM, NAPISANEGO PRZEZ STANISŁA- 

WA SZWAJ KARTA, P. T. „MISTRZ TWARDOWSKI/· 
KAŻDY BEZ WYJĄTKU Czytelnik, czyto abonent, czy też 

nabywca numeru jubileuszowego naszego pisma za z centa, ma 

prawo do otrzymania tego dramatu. Pozamiejscowym abonentom 

wysyłamy go pocztą wraz z numerem; Czytelnicy zaś w Ohicago 

otrzymają ten dramat, skoro się zgłoszą czyto do naszej Admini- 

stracyi, czy też do któregokolwiek z naszych agentów I PRZED- 

ŁOŻĄ KUPON, KTÓRY PODAJEMY NA STR. 6-tej GŁÓW- 

NEJ CZĘŚCI NINIEJSZEGO NUMERU. Kupon ten należy wy- 
ciąć i przynieść albo do naszego biura, albo do któregokolwiek na- 

szego agenta, a w zamian za niego dodatek ten nadzwyczajny o- 

trzyma się bezpłatnie. 

KS. J. S. GUZDEK. M 

proboszcz parafii św. Józefa 
w Browerville, Minn., 

autor wielu cennych artykułów, , 

rozpraw, powiastek t· p. 

ti nas drukowanych. 

MICHAŁ KRAUS, 

artysta - malarz illustrator 

„Mistrza Twardowskiego". 

NOTATKI I 
OSOBISTE 1TOWARZYSPŁ 

S. S. Walkowiak, alderman 17-tej 
wardy i syndyk Zjednoczenia, szczę- 
śliwie przezwyciężył kryzys tyfusowy 
przy starannej opiece prof. A. A. O'- 

NeilTa. Temperatura chorego jest o- 

becnie normalna i niebezpieczeństwo 

już minęło. Małżonka spodziewa się, 
że na święta Bożego Narodzenia maż 
zdoła powrócić do domn. 
— „Chociaż alderman Walkowiak 

powraca do zdrowia, musi jednako- 
woż mieć spokój bo sił jeszcze nie 

odzyskał" — mówi prof. 0'Neill, wła 

éciciel i kierownik szpitala „Co- 
lumbia". 

a 
· 

o 

Franciszka E. Lackowskiesgo z 

..Logan Square" obrano wczoraj wi- 

ceprezesem „Cook County Real Be ta te 

Board". Prezesem jest Robert E. L. 

Brooks z South Chicago, sekretarzem 
Walter J. Becker, a skarbnikiem E. 

B. Kim bali. 

O O . 

Dzisiaj o godz. 9:00 rano odbył 

Bię pogrzeb żony Józefa Fugiel, 676 

i>\iy ul., do kościoła św. Jana Kante- 

go a stamtąd na cmentarz św. Woj- 

ciecha. Fngielowa zmarła wskutek 

operacji. 
O O O 

Panna Marya Ragenowska zarę- 

czyła się w niedzielę, 12go grudnia, 

panem Antonim Żywiczytskim. Ro- 
dzice panny Ragenowskiej zaliczają 

eię do najstarszych osadników Ber- 
• :_~ j_ * » -* ' « 

******* *V U7WU01U· a ou fi/mvejuoai 

z&Jmaje się plumbiarstwem; zakład 

Jego znajduje się par. 2170.Milwau- 

kee ave. Ślub odbędzie się dnia l8go 
stycznia. 1916 roku, w kościele św. 

6tanieława w Berlin, Wis. 
fi O fi 

Ex-al<łerman Stanisław H. Kunz 

prawie zupinie wyzdrowiał po opera 
cyi: wczoraj wieczorem opuścił szpi- 
tal Sióstr Nazaretanek. 

fi fi fi 

Z kościoła św. Jadwigi odbył się 

dziś pogrzeb ś. p. Franciszka Xawe- 

rego Kucharzewskiego, zasłużonego 

obywatela, dawniejszego parafiani- 

na Trójcowa, ostatnio mieszkającego 

pod nr. 2229 Homer ul. Przeżył lat 

41. Przez długie lata był nader czyn- 

nym w sprawach parafialnych, na 

Trójcowie 1 w kołach republikań- 
skich; miał też'posadę policyanta par 

kowego. Należał do Z. P. R. K., Z. 

". P. i Z. K. L. Pozostawia wdowę 

Franciszkę, oraz syna Kazimierza i 

córki Juliannę. Wandę i Henrykę. 

fi fi fi 

Panna Stanisława Kończak. dyplo- 

mowana dozorczyni chorych, czuje 

się o tyle lepiej, że opuściła wczoraj 

Polski Sspital i na rekonwalescencyę 

udała 9łę do domu przyjaciółki, pan- 

ny Heleny Jabłońskiej, 4924 Hutchln 

son ul., West Irring Park. 

Podczas pobytu w szpitalu doglą- 

dała jej stale długoletnia przyjaciół- 
ka. panna Marta Rhode z Bear 

Creek, Wie., również dyplomowana 

dozorcsynt 

Go do ogłoszeń — wielkich 1 mar 

| V łych, każdego rodzaju t treści — 

ZIBNNIK CHICAGO:£[ sajmuj· 

bezsprzeczni· pierwsze miejsc· w cv 

•j Ameryce. 

iSalL —- "**" Jr y u 

„Złoty wieczór" 
„Kółko Dziewcząt dla Dziew- 

cząt", Imienia Heleny Paderew- 

skiej, wie, że nie może nieść po- 
mocy wszystkim nieszczęśliwym 
Rodakom w Polsce, lecz przy po- 

mocy wszystkich szlachetnych z 

poczuciem niedoli 'bratniej i uczu- 

ciem ludzkości Polaków w Chica- 

go, będzie niosło pomoc tylu — 

ilu będzie można. To też, pełne 
wiary, że Polonia w Chicago zno- 
wu szczodrze poprze naszą pracę 

w zbieraniu grosza dla nieszczęś- 
liwych ofiar rozbestwionego żoł- 
dactwa — całem sercem zaprasza 

my wszystkich na Złóty Wieczór, 
w środę 15-go grudnia, na któ-j 
rym prócz możności nabycia bar- 
dzo pięknych podarunków dla 

swoich miłych, mianowicie, zło- 

tych pierścionków, broszek, szpi- 
lek, breloków, zegarków, itd., bę- 
dzie można spędzić bardzo przy- 
jemnie wieczór, ponieważ, znany 

już z zapobiegliwości i gościnno- 
ści Komitet obmyślił już wszyst- 
ko, co tytko możliwem, ażeby 
wieczór ten nietylko przyniósł | 
korzyść materyalną, ale ażeby i 

ci, którzy usiłowania Kółka : 

„Dziewcząt dla Dziewcząt" wes- 

prą, nie żałowali czasu i grosza. 

Zamiast jechać <ło miasta na za- 
na f^wiazrlkp. nrzvidzrie 

do Domu Związku Polek, Da 

„Złoty Wieczór." Będzie pro- 

gram wspaniały, przekąski dobre, 
gwiadzka, gościnne czeka wszy- 
stkich przyjęcie, w środę 15-go 

grudnia, od godziny 7:30 wieczo- 
rem w domu Zw. Polek. 

Za 'Komitet, 
Wanda Dombrowska, 

Marya Kaczanowska, 
Marya Pierowicz, 
Maryla Uchacz. 

I Kazimierzowa 

Dzisiaj, o godz. 7:30 wieczo- 

rem odbędzie się przedroczne po- 
siedzenie Kltibu Polskich Oby- 
wateli 12-tej Wardy w sali oby w. 
F. Skarpińskiego, przy Albany 
ave. 1,22-giej ul. 
Ponieważ na posiedzeniu dzi- 

siejszem wybierany będzie za- 

rząd na rok 1916, przeto każdy 
członek powinien być obecny. 

M. Kluczyóski, prez., 
F. Brodnicki, sekr. 

DUNCAN. NEBR. 

Kto chce czytać najlepsze co- 
dzienne pismo polskie, niech eig 
uda do pana F .M. PAT" LL, 

naszego agenta na Duna o- 

licę i zaabonuje sobie · L· :k 

Chicagoski. 

i 

Gwiazdkowe Pieniądze Stanowczo Idą Najdalej u Wieboldta 

Zegarkowe bran* 

zoletki, wielkość 10 

ligne, 11 20 12 kar., 
pozł. koperta i bran- 
soletka, reg. sprze- 
dawane po Ar- 

llO, spec... 4.yo 
Dewizki do zegar- 

ków dl» mężczyzn i ko- 
biet, czarna wstążka, po- 
złacany „charm"^ przy- 
rząd bezpleczeói, QOr 
war. do 1.86. Bpec. 

Dajcie Coś z Biżuteryi 
Garn. na przyprawy. posrebrza 

na taca, włącznie s naczyniami 
nae61 i pieprz ibutelka | 
na olej. sa..« I»"u 

Castor garnitur, posrebrzany 
składa się z2 butelek na olej i na 
ooet 1 pary pleprzniczki QOr 
lsolnlczkl, epeoyalnle... 7 

Sterling srebrno naparstf f|- 
ki. wszy. wiel. do 12, szt.. lvC 
Sterling srebrne garnitury dla 

dzieci, łyżki i widelce. Oftr· 
piękne desenie, garnitur 3OL 
Szczypce do cukru, posrebrza- 

ne. pleroed rączki. 48o /)Ar 
wartości, speoyalnle po..*r3^W 

Kask grzebienie, najno- 
wsze desenie, ozamyalbo 
biały efekt, ), albo po- 
srebrzane. Mandarin mo- 
dele. wysadzane brylan- 
tami, bardzo wielki wy- 
bór, od 4.081 ni-i O- 
żej do 40C 

Pudełka na zapałki, po- 
złacane. rytowane i pole- 
rowane. na 1 paoz. CQr 
zapałek, 96o w.. po7t 

Ogniwkowe spinki do 
mankietów, pozłaoane, rę 
ornie trrawirów., /LQr 
98o wart., para....U^C 

Ornamenty na choinkę 
Papierowe drwonki, 

takie girlandy. do ude- 
korowania choinki, 
wielki wybór róinych 
etylów całkiem nowe 

deeenie, epec. . 
po 4c 1 VC 
Gwiazdkowe wieńce, 

białe albo zielone, bar. 
dzo piękne, Q_ 
epec. eztuka "L 
Gniazdkowe sznury 

dekorowania choinki, 
albo mieszkania, 6c 
Trzy ornamenty, ko· 

lor warzywa, wielki 
wybór deseni, epecyal- 
nie w tej aprzedaty tu- 
zin 
ca 10c 

Popcorn, rtowa al· 
bo Siata, 5o wartość 
seecyalnie w tej aprze- 
daźy 3miarki 

Świeczniki, z haczy- 
kiem do przyczepienia 
orna enta, najlepszy 
jatan-k, epecyalnie w 
taj sprzedaży p. 

tuzin 3C 
r.c Santa Olane Inieg, 

epecyalnie w te] sprze- 
daży 2 pudeł. «y _ 
k· za / C 
& ezkianne ornamen- 

ty, ugarmrowane blich 
trem tuzin heortona- 
nych w pudełku, epe. 

r.·!0'.· :.47c 
my masy wiaj^aoropieioycii··- 

mentówT iwiecidełek niż ktokalwiek iaay 
mamy takie «lian ckoiaki, ntłie ceny 

mi unportowałych towarach nie »ą wyi- 
ua aii w zwykły cwie. 

Dajcie Garnitur Toaletowy 1| 
aztuKowy ga-nuur paznokci. exuia. eiq 

ut*>g hex&on haczyka do fapinania gu. 
tików, buff-r «talowego nożyka 1 dnu ezkłem 
wyłożonych stoików na szminką, w ntła-ow. 
leatherette pudełku, epecyalnie 6.00 
wartoétf, za 
Szciot. t i. garnitur t kości ełon. 

zczotkl z dob. ezcz-ciny. w at. pud. 0«VtJ 
Różne przyb. z kości ełon do pazn. | - 

pil. not. bacz. do guz. po 39, S5c 1 .1VL 
71. u Ir nft'T Uarniturvz 

hebanowy garB 
ni tur pa/-· 
nokci. epecy·· 

ftiuio ii iq D^i^uari, - 

tylko za 40C 
R6żn. etylu, wiecznie hexagon 

kształty garn, z k.éel Błon. 2 esta, 
ivory (arn. z ezcotki 1 grzeb. — 
e/.czot. x dob. szczeciny i O 

samo czy. grzeb, w pud. ' 
De Vilbies ezklanne atomi/er· 

do perfumw, epecyalnie 
za 2.48.1.48, 1 UVC 
Nłkl. garnitur do golenia, fran. 

lusterko, gruby porc, kubek i dob· 
ry pędzel.apecyalnl* po ifl- 
4.25.8.69,1 39, 79oi nl.OVL» 

koAi-1 ełonio- f 
w ej, fnocus-l 
kia ldetro, do 

.... 

lasowym ieatherette pu· 4 

dełku, speyalnie ta * 
Ręczne lusterka z kości słonio- 

wej od .00 ntźej do 1.39. 
Pierwszej klasy perfumy, Hud. 

nutu, Jergens, Wrisleys 1 Uolgatee 
siklanne korki w pięknych pudeł- 
kach, sp-cyalnie po 2Sc, 3Sc, SOc, 
9Sc i wyt<j. 
Szeić eztuk. heban. gar. do to*, 

lety, z 2 szczot, do ubrali i do ka. 
pelusza. lus, i grzeb, wszy f «7 c 
stko posr. 2.50 wart. za...I. / O 

m EBO 
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Otwarte w każdy wieczór do godz. 10 aź do gwiazdki 
^ 

Dubeltowe znaczki przed południem 
Zabierzcie z sobą jutro grudniowe wydanie Sperry ^ 

Magazine darmo 
EBOI 

? 

Milwaimzł Avlniml a« Pauuma StMIŁl. 

Męska Galanterya 
• i 

.Mąskie Koszule 

gładki lub fałdo 
waty gore, naj- 
nowsze desenie 
i paskowate e- 

feKty, wielkości 
14 do n· 

18, po..05C 

Koszule 
mqikie per 
kałowe, kro 
rhmalowe 
mankiety, 
duży wTbór 
pit*· aeee. 
ni, rói kał· 
w i·!. U-17, 

msK. Kofuernowe oaziema ao Kqpieu, 

lekkie, średnie i grube, robe style, dobre i 

stosowne jako SMlafroki, brunatne, siwe, 

granatowe, maroon i Mielone, piękne jac» 
quard afekty, po $12, $10, $9, 
$8. S7, $6, $5, $4. S3 i 1.95 

Mąg. grube wełniane sur. 
duty potnikowe, szalowy 
kołnierz, lub V neek, ni· 
roon. granatowe 1 oxford, 

dpbf.™!'...3,00 
Piąk. kombinacyjne gar. 

alturr atłas. podwiązelc i 
pasków na rąkawy.-ń { _ 

MqA. Pajsmae r>Q_ 
z grubej fUnelety, VOC 
Domeetic cane kid ręka- 

wiczki, z dobrą ciepłą pop* 
ewką. bard/o dobry gat., 
po oajnitezych cenach. 
Męskie ciepłe i wygodne 

wiązene rękawiczki, gład- 
kie 1 piękne kolory gn 

Horehoe, w pi$k. pud., biata ed. 
chusteczka, spinka do krawata, 
1 pM jedwabna four-in 
band krawat, -ud. przyda 
eią do kołnierzy, po J ut 
Mqs. arabiao Mocba rękaw czkl, 

x importowan. Mocha skóry, epear 
point tył, angielskie 4 fA 
czubki, po I.aJU 
Mąe. Pereian lamb cloth gauntiet 
rękawiczki, czar. capekid nO_ 
palm, ciepła podszewka.. ..y0C 
Mą«. koszule z n.tjlep. perkalów 

1 madrasu, gładkie i fałdo, f ja 
wat- etyle po 
Świąteczne four.ln-band krawaty 

a nailep. jedwabiu, śliczne deseni· 
i kol., w pięknem podełku,^Q^ P 
Mąek. kombi garnitury", e fi- 

liale szelki i Parie podwląz.oUC 

Podajcie Rękę Gwiazdorowi 
m) iaiKi 
charakterystyczne ba- 
by lalki, korpus sta- 
wowy, mrugające ocz- 
ku. peruka. Jedna ko- 

etumerowl.spef f A 
oyalnie sztuka 1.1" 
TahliM Prawdziwa 
IflUIIUa chataque kin 
dercarten tablica Da 
sztalugach. tak dobrze 
zrobiona jak jakibijdź 

Liundry girnlliry^ 
składające się z wanny, 
tarła do prania, wyżyma- 
cza, kosza do bielizny, de- 

ski do prasowania i żelaz- 
ka, link» i klamerki; — 

sprzedawane gdzieindziej 
po We; (zamówień listo- 

wych i telefonicznych nie 
wypełniamy) Jeden garni- 
tur kostumerowi, 70 
specyalnleza / I 

Metal, krzesełka 
do pary, jak ryci· 
di, 1 koetumerowi, , 

epecyalnie 
Tibeli do sylablzo- 
wania 75c tabele dosylabizo- 

w8nla. bardzo poucza- 
Jęcedla dzieci. 

— zamówień 
telefonicznych i llstowyob nie 
wypełniamy — jedna każde- 
mu kostumerowi, specyalnle 
tylko w tej sprzedaży, za 

epc*.j ait 

P° 

»ykofi. I OC 
ia dębi. 1.") 

rfPJEaREBCaOiY· 

1 
Doskonałe stoły Żela- 
zna dębowy wierzch 

— 

",0 jaw rycina, l koetu- 
i tumerowl, — epecyalnte 

V„r„lk0.l,r,.s 98c 

1.19 

śliwowe lami „ 
wowe lalki, dobrze zro- 
bione, mrugające oczka, 
rzęsy, peruka, buclkM 
poriozocby. spe. 

' " ~ 

1 kostumerowi.. 

Ttażne 7,abawk1, jak 
haki i drabiny. Pay ae 
D Enter tramwaje, auto- 
mobile i wozy patrolo- 
we, dopóki zapas star· 

czy, 1.00 wartości. — po 

35c 

Shooflles h 
śtanla, dobrze 

* 

zrobione, biało 
emaliowane, — 

polstrowane . 

instrumentem . 

grającym, spe- J 
oyalnle tylko * 

w tej wielkiej 
sprzedaży we 

czwartek, spe- 

"s!°1.69 < 

Pianino 
14 klaw. pianino 
1 stołek, wyk. na 
mahoń, f | A 
garnitur 1 · 1" 

DIUIKU I 

krzesełko 
robione e twar 

dego drzew«.{ 
epecyaJnie Di 

czwartek, gar-li 
nltilr epecyal- 

£. 2.95 

Weloeypedy P^T 
chłopięce welocypedy, 
tal; trwałe jak inne 
które dubeltową cenq 
kosztują, mocne tylne 
osie. bardzo szerokie, 
extra grube tires, wy· 
kończone na kolor ma 
roon. ozdoby niklowa- 
ne. wielkości dle chłop 

' ców od 3 do 5 lat po 
4.95· Wielkości dla 
chłopców od 5 do 8lat, 
PO 5.45. NaJ-C QC 
więk. modelei?· 

Uziecięce zimowe surduty | 
UUI UUIJ UJ CS U</iC TT U6CJU X 

panien, wiel. 13 do 36, pięk 
nowe modele, dobra m a te- 
ry a, mieszanki i kol., war. 
7.98 i 9.98, spec. 

^ q q 1)0 
Futerkowe matki 
Dwie czarne futr. mufki, 

nowy okrągły etyl, Coney 
futerk, gwarantowa- 
ne, atłasowe czarna 
rufla, 8.00 o 

wart., po... J.7O 
Damskie Pluszo- 

we Surduty 
Damski· pluszowe 

$ 

surduty — okofo w zapasie, au 

że miary od 39 do 51, robione z 
najlepszego Saltz pluszu, sprze- 
dawane po 22.50 i 25.00, specy- J } 
alnie tylko 

j ̂  gQ J % 
po 

alna wartość garnitur 

po 

Wielki zapas garniturów futerkowych 
najnowsze style, ze skór tygrysa i River 7 

Mink, dobre gatunki, specy· | PA 

12.50 

Książki dla chłopców i dziewcząt 
Największy, najlepszy i bardzo 

interesujący zapas po najniższych cenach, 

Boy Scouts sériés 15 w seryi Horatio 

Alger ksiąiki, Carey, Frank Books, 

Holmes, Elsie Densmore, Harry CastU· 

Meads, Heise i inne, 2Sc wartości, 

| Q 
Drleciqc· mhawkowe keląźki najlepete obrazki f -, 1 

Falry talee Anderson, Ro- 
binson Crusoe Golllyers 
Trevele, Bleck Beanty pięk 
neopraw., lluet. "ir- 
260 stron, i inne, JiOL> 

Dziecięca kaletki do rj- 4 
iowania włąciajnc wodn· y 
, Ilustrowane w ko· 4 
oracb, 88c wtrtoić,^ 

* 

1^-^-—. i 

Gwiazdkowe Slipry i Trżewiki 
Damskie dobrego gatunku buciki, różne gatunki skóry, wysokie albo niskie korki, lek» 

kie albo grube podeszwy, drugorz cfri< m nieznactnemi niedokładnościami, ^ ^ 
2.50 i$.00 wartości, specyalnie po. .. » ... £ tQy 

iszieuiue iiicwim ̂ utcui uvn, 

przewracane, spring korki, ozarne, czer- 
wone 1 brdnatne wierzoby. wszy. /CQr 
włel. do 8. reg. 1.00, siec. po U"L 
Damskie dobrego gatunku kalosze, ro- 

bione na wysokie, niskie i «bi ednie, kor- 
ki. nowy zapas i wszystkie wielkości, re 

Kularne9wartości, specyal- Afin 
nie po H/l 

Męskie gwiazdkowe ślipry. Romeo sty 
le. robione z delUatoej skóry, ręcznie 
przewracane, skórzana pod s ze- f 
wka. 2.00 wartości, spec I ·7v 

Dziewczęce i dziecięoe gwiazdkowe 
ślipry. różowe, błękitne, czerwone, ugar 
wstążka comfy styl. spring kor- A Ar* 
ki. 1.00 wartość, po UVC 
Damskie gwiazdkowe pontoielkl siwe 

błękitne, brunatne i czarne. SKÓrzane 

podeszwy i korki, 1.50 war· | AA 
tości. specyalnie po 

Gwiazdkowe pończochy 
Męskie bawełnlcowe skarpetki czar 

ne albo kolor. 4 pary w pięk. fa 

gwiazdk. pudełku, pudełko 
Męskie czarne oxford albo siwe kasz 

mlrowe skarpetki, siwe palce i pięty, 
wezyst. wiel. — ^CT,·. 
epecyalnie po * LO\* 

Damskie jedwabne fiber pończo-^ 
chy, dubeltowe stopy, pięty i palce, 
czarne albo białe, 3 pary w pudeł- 
ku, specyalnie na tej wielkiej ju- 

trtejsze} sprzedaży, tylko m 

p° -1 iUU 
Chłop, i dziewczę, czarne runlste bez 

szewk. pończochy, dubelt. pięty i palce 
wielkości 6 do 10 | c 
specyalnie po iOL 

Niemowl. kaszmir, pończochy, dubelt 
pięty 1 palce czarne i białe, różowe, 

albo błękitne, 3 pary /~ 
w pudełku, pudełko UOL 

Damskie Shirt Bluski, etc. 
rVimeln» nr*r*> tić chin*, hltiski. allovef ha/}, hictlt 

fleah. błękitne altfo czarne, two-in-one W /\ 

kołnierz, asort. style, apecyatnie po .... 

Damskie welony albo piękne bluzki, pięknie urar- 
nlrowane, w gwiazdkowem pudełku, 1.00 
Całkiem wełniane serźowe middy bluzki dla dzieci 

i panien, wszystkie wielkości, 1.98 
Damskie dłucie nocne kosznle, sliporer ugarniro- 

uane koronką i haftem, w pudełku gwiazdko j CA 
cem po 1 (OU 
Damskie crepe de chine przykrycia na goraety bia- 

łe albo fleeh koloru, agarnirowaa· koronką, w gwiazd 
kowein pudełku, 1.98 
Damskie skórzane torebki, dnie t małe model», 

apecynlni· sztuka 95C 
Dnmskie piękne skórzane torebki, morocco i pin 

eeal, jedwabna podszewka, wyekwypowane w sa. 

kewkę i lusterko 4 

po 3·45 

Maszyny do szycia 
Le Palatine albo Leader maszyny 

do szycia, skrzynia zrob. z przećw. 
dębu, bog·. zlot. wykoń. autom, drop 
łańcuch z najn. porządkami, gwar. 
na 10 lat $26 wart. zaegot. j 

. — 

lub na kredyt po l/.^U 

Dlaczego nie dać 

Parlor. kolebacz 
Ten $25.00 parlorowy 

kolebacz, z przećwiart- 
Kowanego 
dębu, zło- 
tawe wy- 
kończ, 

specy- 
alnie 

po 

Domowe czepce 
uanJBKie «— 

cze ce, robione r. nia- 

teryi crepe de chine i 
ineesaline, uparnirowa 
ne koronką, wielki wy. 
bór, L w pudełko, epe- 
cyalnie na te eprzedai, 
na jutro, tylko 50c 
Damekie organuy - 

kołnierze i mankiety, 
nowe desenie, | ecyal- 
nie na jutro, 

Dams, chust. haft. w nar. . q 
nowe des., 6 w pud. za T"OC 

Płócien, chust. z inic. dla — 

kob. i męż., 6 za 1.45 sztuka . ZuC 
Dams. jed. chus., nowe des. · 

sztuka po 75. 65. 58, 48, 35 

Męskie batystowe chustę-' q· 
czki, 10c wart. sztuka OC 

Piękna jed. wstążka, nowe tQr 
des., 25c irat., jard .IVL 

.ledw. Plaid wstążki. No. - 
150, wsz. kolory, jard 

Dlaczego nie clac 

VICTROLĘ 
Ten Victor Victrola z 

4 rekordami, epecyal- 
nie tylko za 

78= 
W Czwartek, 
Piątek i Sobotę 
Za gotówkę 
lub na łatwe 

«płaty. 

Inne od 

$350 do $15 

$16.95 

Stoły do biblioteki 
Asort. zapas stołów do biblioteki, 

z przoćwlart. dębu, zlot. 1 zadym, 

wykort., także btrch mahoń, wyk., 

mas. nogi, z policami na boku, jed- 

na ezufl. 1 dolna półka, długie albo 

okrągłe kształty, 22.60 1 t ^ 
25.00 wart. wybór po .... I0«V5 

l' · 

Materye Na Suknie 
Atłae na suknie, 3b cali j 

szer., piękne atłasowe wy- 
kończenie, wezystkie naj- 
nowsze odcienia, 
jard yyc 

uniiton aroaacioio, ua- 

li sieroka, skrupiana i etą- 

piana, duży wybór najnow- 
szych odcieni, lu- 

struj· wykoń. jard 1.35 
Chiffon welwetyna na suknie, cniffon 

czenie w wszystkich najnowszych odcieniach, 

w pudełka, gwarantowana, jard 

Parasole 
Damski· l męekle parasole, piękne i r5czk' · poerew.^ 
ką i kut*sami. w wUlk.m wyborze, w pudelka 

od 0.98 do 

Łyżwy 
CoDcoo roiciąeające ł7iw7t 

mogą być rozciągane do jakie] 
kol wiek bądź wielk., f QQ 
niklowane, 8.60 wart.. I."0 

Komplety dla Palaczy 
Moeiątne stojące komplety 

dla psUcxy, 28 culi wye. z miej 
cem dla tapiłek i cy. iA 
Ber, $1 wart., po *t 7t 

Dajcie Rękawiczki na Gwiazdkę 
uamsKie nrunatneaiDO cegias- 

te cape walkinu rękawiczki tak- 
że cape pralne rKiiwiczki. z jed- 
na zatrzaskę, «sortowane kolon' 
specyalnie w pięknym | 
pudełku.. I*UvJ 

Chłopięce czar. futr. ręka- 
wiczki z dużemi mankiet., 
asort. wiel. po 4 AA 

2.50, 2.00, J.TiO i ... I.Ul/ 

Chłopięce i dziewc. runein 

podbite kid rękaw., cegl. 
albo brun., z 1 zatrzaskę, 
asort. kol., w wielkim wy- 

Damskio czarne każm. rę- 
kawiczki, z 2 zatrz. pods/.. 
jedw. wszy. wiel., ęAr 

borze, po $1.15, 
$1., 75c 1 

68c war. spec. po . 

miliijill llinu|iuvn 

Męskie palta. zrob. z dobr. 

Kat. overcoating. w Balnia- 
oan stylu, pełnegro. kroju, 
wszyst. wiel. 11\·0 ^ Ej) 
wart., «per. po ,,../«vU 
Męskie żakiety dla i qf 
palaczy, spec. po ,.O.V^ 
Męskie slip on de- -j 
szczochrony. spec. 
Chłopięce play ubrauia jak 
np. Indian, Cowboy, Sol-- 

dier, baseball i inne style, 
wiel. od 4 do 16 OAr» 
lat, spec. po VOL 

Chłopięce corduroy Tommy 
Tucker ubrania, nieb., bru 

iiat. i cegl., wszysr wlelk. 
od 2 do 8 lat 2.50 | Q>Q 
war., spec. po .... I«OV 

luwaiy piuLiciiuc clu 4. 
Całkiem płócienne ctauck ręczniki, duże bardzo absorbujące. 7tr t 

Lniany adamaszek na ob- 
rusy. 2 jardy dług. w kw. 
desenie, leniące wykończe- 
nie. $1.25 war- QCr 
tośił, po UŚ7W 

Całkiem płócienne scarfs z 

Koronkową, wstawką, duży 
wybAr deseni, specyalnie 
na tp wielką wy- | 
przedaż, sztuka .. .·+>0 

Lffliany Oorąuiuny /ui łłs « u ocr u</ 

pary w pudełkach. specyalnie garnitur jj 
-»» —L1 ł- I n.«u>..» ju ..«.. 

Kołdry na łóżka, . kom- 

presem do parj'. duży wy- 
bór nowych Marseillaise 

desenie, w pięknem pudeł- 
ku, na te sprzed. 4 g· 
po ·^0 
Haftowane poszewki do po 
duazek, robiono z miękkie- 
go mufllinu. wielki wybór 
haftowanych de- Q 
eeni, para 't'*' 

velty garnitury, w pudeł- 
kach, .stosowne na podarki 
gwiazdkowe, specyalnle na 
tę sprzedaż wybór j o - 
po 4oC 
Płócienne haftowane po-- 
krowce 1 haftowane fartu- 
szki do herbaty, okazowy 
zapas, 98c wartość, specy- 
alnie na tę sprze- Cfl/- 
daż po u''C 

Elektryczne fertatta aa Cholalc?. 
Komplety elektryczne na choinkę 

z 8 rączkami, lepsze aniżeli świecz- 
ki i bez obawy ognia I q 
holly pud, po l.VO 

Studyujcie te ceny na O· I 
rzęchach Gwiazdkowych. 
Najlepaze No. 1 Ca· 

iifornia włoeki· one- 

}< 18c 
Extra długie Napie* 

laakowe oriechy nowy 

"i": 21c 
Extra duże z mląkką 

łupiną pecane | 
funt 1>/L 
J umbo czyszczone 

BrazU orzechy 'J-, 
funt LO\J 

I. Z. L. z miękką łupi- 

Najlepsze mieszane 

?srb'.·. i9c 
Extra duże czarne 

włoskie orzechy, epecy 
alnie rr 
funt t»v 

Najlepsza pop korna, 
v kawałkacn alT albo Irż- 

. ppcyalnle 
font. 
na, specjalnie 

Wvborne Likiery 
Glade Hprlnge wód. 

ka, l>atelkowan» w bon 
dxie, pełne kwarty,— 

uiir.:. 69c 
O. F. C. Bourbon, bu 

tAlkowaay w bond «le, 
8 letni, pełne kwarto. 
«· butelki, tyl- n 
ko aa OiC 
Californla Port albo 

Sherry wino, 1.80 jratu- 

08c 

Old 1\ wód W a,— 
100 proof warta 3.75. — 

lalon ».70, | Ąf\ 
* galonu. ·/ 
Coenao Brandy — 3 

itar albo cytrynów* 
rock. i rye /C C/-» 
outelka UtJL- 
Pennsylvanie rye 

wódka, pełna kwarto- 
ira butelka 83c, albo 
! epeoyalnle tylko 
;«J sprzedaży 
» 1.00 
M 

Kupujcie Gros ery e 'Teraz 
Nie czekajcie aż będziemy za bardzo zajęci, krótko przed Gwiazdką 

Zamówienia pov*towe i telefoniczne natychmiast wypełniane 

Masło, najlep. Elgin 
śmietankowe -ł C/-» 
fant OOC' 
Jaja, wybór, i duże, 
gwaranto- Oftr· 
,WłWie, tuzin ..lOC 
Dom, Swiss ser.ft S8c 
Dobr>" żółty 18c 

10c 

Amer, ser ft. 

Najl. kraj. sir 1*71-, 
loin steak ft. 1 /«C 
Świeżo kraj. jagnię- 
cina na potra f 
wkę, funt .. 2C 
Świeżo kraj 1 Ar· 
karbon. ft. .. 

Hamburger steak — 

krajowe mię- 
so. funt .... 
Holy wędzone szyn- 

funt10.": .. 15%c 
Swifta Empire bris- 

188ic 
Swifta Beef extrakt, 
2 une. ełoik 29c 
Świeże Balt're 
ostrygi kw. .. 

Najlepszy mielony cukier, sprzeda- a j/ 
wgny pr#v kantorze tvlko, funt za...' ̂  /Z C 

bez kości, 4 3 
funt IO<iC 
Nowy zapas tłustych 

r.·.' 2'ic 
Deer Isl. wyb. czerw 
ony łosoś 

puszka I^2L 
Świeże ryby po naj- 

niższych cenach. 

Świeżo przeczyszczo- 
ne Eng. ro- | 
dzynki. funt . .JOC 
St. Julien ma- Q^r 
las puszka .. Oet 

St. Croix mapie I 

cane syrop, "% 2 
butelka JuO, 

Tryphosa nowy deser 

Lr*" 25c 
Squires przygotowa- 
na musztarda fOr· 
słoik po I"v 

so 3 paczki 
25C 

Bogata gat. ńwieżo 

palona kawa, 
funt 4dC 
Washburne Gold Me- 
dal mąka % j ro 
beczki po ... I.*70 
Rumfords groszek do 

pieczenia, ft -n4 

puszka po .. .j£lL 
Świeżo pieczono gra- 
ham albo oat- 
meal krek, ft ... "C 
Świeży Holland tea 

rusk, 3 paczki 

Sun Kist calif. brzo- 
skwinie, 'y 5 _ 
puszka 
Sugar loaf krajane 
ananasy, IKr·*! 
puszka IOL I 
Lakeside téléphoné 
groszek 2 pu- ··* 5- 
szki za JiuC 

27c 

le 

jauiKa. wtd. 

spis. dobre do pie-- 
czenia i stoi. 
owoc. 10 ft. . 

Jabłka czerw. Jona- 
thans,, niema 
lepszych po . 

Pomarańcze, piękne 
calif. navels, bez pe- 
stek, socz. -j 
40c war. tuz. . Jut 

Banany, słodk. Am- 
bers, prawdz. Port 

Simons, przy 
kantorze tuz. 

Grapefruit bardzo so 
czyste i smaczne fOc 
wart. tuz. g» 
r»r»o, po .... .. OC 
Dobr. gutun. broken 
mlxtiire. asort, sma- 
ki. 20o war. * 

funt f. 1«5C 
Dobr. gat. czekolado 
we śmietanki, spec. 

UT:piL... 23c 

...5c 

Snidtra pomidorowy oałsap, 2 oatelia | 
s 

kostumerowi, beielka ta 1 Ov 
A. A. -Ł 

FfłfTTTTTi 

romaroHc^c, oivmwic i outyj>v - iv- *-m «m 

ridcis, cienka skórkę. 30c worf. iutin 

~~": 

4> 

Stosowne rzeczy dla domu | 
iiuyni imucairr uicłu. lu u ** m j 

do kawy, na 7 filiżanek, ni- 
klowane, 7.50 wartość, po...^.VO 
8 caluwa casserole, posrebrzana po- 

krywa, debre 8.00 wartości, j 
specjalnie 1 «^ 

Doskonałe kosze do bielizny, 
okazowy zapas, niema dwu jed- 
nakowych, ceny specy- 
alnie od 3.00 do.... 4.00 6^ kwarto, 

miniowe berbatni- 

ki, extra gruby g auge, 

bje 8,50 wartości §peoyalule 

£lkoter,z 1.98. 
3 kwartowe aluminiowe! 

rondel Ki do ryżu, 2 etyle, 
— 

" 

wartości 1.98, epecyalnle tyl- 
ko teraz 1.39 

funt. waci. niklowane, kompletnie ze 
sznurem. irwarnDtowane ne ->Q 
10 lat. apecyalnie /eO^f 

Wt eztukowe garnitury na prcyprawy 
błękitno dekorowane, łłoików na przy- 
prawy. A słoików na korzonki | Q O 
i aolniczka. garnitur 1 ."O 
12 calowę importowane tile tac·, ruin· 

»tr^«, 
niklowana rama, wartott 

1 ·· 


