
ATENY, 21. g. 
— Donoszą z Bułgaryi, iż 

na wybrzeżu blisko Warny lądują wojska rosyj- 
skie; jednocześnie dwa torpedowce i jeden krą- 
żownik bombardują miasto Warnę. 

Wiec Obywatel- 
ski Polskiej Ra- 
dy Narodowej. 
Onegdaj po Nieszporach odby 

się pierwszy wiec obywatelsk 

JRady 'Narodowej w sali Zjedno 
czenia. Wiec otworzył prezes wy 
działu, St. Godzich i wyjaśniwszy 
ważność obywatelstwa tego kra 

ju, w słowach serdecznych za 

chęcał zebranyich, aby się o oby 
Avatelstwo tego kraju starali, d< 

szkół obywatelskich uczęszczał 
dla własnego dobra, dla osobiste 

protekcyi i dla podniesienia imię 

ni$ polskiego na tutejszej emi 

gracji. Na przewodniczącego 
wiecu powołał po swojej mowi< 

p. X. S. Budzbana, a na sekreta 

rza W. L. Pietrasa, klerka natu· 

ralizacvjnego. Na mówców po 

1 I 

wołani zostali następujący Oby— 
1 watele: — M. Marx, klerk natu- 

ralizacyjny; S. Leachman, głów- 
ny klerk w biurze klerka sądu 

1 wyższego, R. J. McGratha, który 
w jego imieniu przemawiał; sę- 
dzia municypalny J. S. La Buy; 
Félix Górski, z lrving Parku; W. 

L. Pietras, klerk naturalizacyjny ; 
K. Motykowski, W. Nowak, S. 

\ Adamkiewicz, sędzia Clarence N. 
i Goodwin i Fr. Przytocki. 

Wszyscy mówcy starali się 
. przekonać zebranych o doniosło-ś- 
r ci obywatelstwa tego kraju i zau- 
. ważyć było można z entuzyazmu 
• i oklasków, że Polacy chcą zostać 
. obywatelami, byle tylko egza- 

i min zdać mogli, a ten egzamin 
i jest trudnym. Aby właśnie ułat- 

j wić ten egzamin Polakom, w tym 
• icelu zakładane są szkoły obywa- 
. telskie. ' 

' iMowa sędziego C. N. Goodwi- 
! 

na, przyjaciela Polaków, który 
" 

jako sędzia naturalizacyjny trak- 
' 

tował polskich aplikantów praw- 
dziwie po amerykańsku przy zda- 
waniu egzaminu obywatelskiego, 
zroibiła wielkie wrażenie na ze- 

branych. Powiedzia] on bez prze- 
sady tyle prawdy o obywatel- 
stwie tego kraju i o Polsce, że 

niejednemu łzy w oczach stanęły. 
Kończąc swoją mowę zwrócił się 
do przewodniczącego wiecu p. \T. 

S. Budz:bana i po serdeicznem po- 

dziękowaniu za zaproszenie go 

na ten wiec, wręczył przewodni- 
czącemu podarek najdroższy dla 

obywatela tego kraju — flagę 
jedwabną Stanów Zjednoczonych 
jako upominek, żeby każdy Polak 
został obywatelem tego kraju, a 

kto nim zostanie, ten zjednywa 
sobie wśród Amerykanów sym- 

patyę dla nieszczęśliwej Polski. 

Po tej ceremonii wzniosłej, prze- 
wodniczący IN. S. Budzban ser- 

decznie sędziemu C. N. Goodwi- 

nowi podziękował w imieniu Po- 
laków za jego względem Polski 

sympatyę i za przychylność dla 

Polaków w Chicago. Powołana 

sędzina C. N. Goodwin skrom- 

nie oświadczyła, iż Polakom ży- 

czy szczęścia tak dobrze jak so- 
bie. Podczas opuszczania sali 

przez sędziowstwo Goodwin, ze- 

brani przez powstanie podzięko- 

wali im hucznymi oklaskami za 

przybycie na ten wiec. 
-Przed zakończeniem wiecu p. 

Félix Górski poprosił obecnych, 
a*by o biednej Ojczyźnie nie za- 

pominali i co kto może, aby ra- 

czył na ratowanie naszych braci 

w Ojczyźnie złożyć. Składką za-! 

jęli się: sędzia J. S. LaBuy i p. F. 

Górski, która przyniosła'$17.37 
Przyszłe wiece odbywać się 

będą kolejno w różnych para- 

fiach, o czem wydział zawiado- 
mi interesowanych. 
Wiec zakończono odśpiewa- 

niem hymnu narodowego „Boże 

coś Polskę." . M. 

BOLEŚCI W PLECACH. 

Czytajcie, co nam donosi pani 
Maćkowa 2 Woodstock, Minn.: 

Dość często miewałam boleści w 

plecach. Sprowadziłam więc sobie 

Severy Lekarstwo na Nerki i Wą- 

trobę. Po jednotygodniowem za- 

żywaniu tego lekarstwa, boleści 

się znacznie «mniejszy, a po zu- 

życiu całej ( butelki ustąpiły zu- 

pełnie i więcej się nie wróciły. Ił- 

ży walam już dużo Severy Leków 

i zawsze jestem z nich kontenta." 
— Zapalenie nerek lub pęcherza, 

zatrzymanie moczu, opuchnięcie 
stóp, boleści w plecach lub kwa- 

śność w żołądku usuwa szybko 

Severy lekarstwo na Nerki i Wą- 

trobę (Severa's Kidney and Li- 

vttf Remedy). — W cenie 50c lub 

$1.00 za butelkę do nabycia w ap- 
teikach lub wprost od nas. 

— Ma- 

cie już z apteki Severy Polski 

Kalendarz na rok 1C16? Jeżeli nie 

można już dostać od aptekarza, 

piszcie o bezpłatne nadesłanie, a- 

dresując: W. F. Severa Co., Ce- 

dar Rapids, Iowa. (Ogł.). 

—WWW- V -W1 

,5 PO 
W sprawie Towa- 

rzystwa Polskich 
Łyżwiareki Łyż- 

wiarzy. 
W sprawie proponowanego Towa- 

rzystwa polskich łyżwiarek i łyżwia- 
rzy podaliśmy w wydaniu zeszłej so- 

boty list ob. Trawińskiego. Dziś zaś 

drogą, poczty nadszeidl list pisany 
przez ob. . M. Janusza, który poni- 

żej podajemy. 

Dotychczas zgłosiło się bardzo 

mało. Nie wiem, czy nasi „sportow- 
cy" zimę całą za piecem przepędzić 
myślą, czy też tak bardzo kluby in- 

nonarodowców polubili iż zdaje im 

się, że klub polski to igraszka, to 

dowcip tani. 

Prawda, iż innonarodowcy mają i 

sale wygodne, aparatów do ćwiczeń 
wiele a co się zaś tyczy łyżwiarstwa, 
to nawet i naszych ,fraj" tańczyć na 

lodzie nauczą, a kluiby polskie tego 
nie posiadają i czynić nie mogą. Ale 

i prawda druga, że gdyby tak nasi 

sportowcy, ci zamożniejsi zwłaszcza 

— wzięli się do dzieła i zamiast aj- 

ryszom lub innym się opłacać, pie- 

niądz swój na zakupno własnej sa- 

li polskiej obrócili, to i w klubach 

polskich byłoby to, czem innonaro- 

dowcy naszych do siebie tak bardzo 

przyciągają. Lecz o tem potem po- 

mówimy. 

PAN AL. DORSCH 
manażer starszej piątki Sokołów 
Orła (Białego jest proszony o 

zgłoszenie się do redakcyi dziś 
wieczorem (godz. 7-ma) we waż- 

nej sprawie. 
RED. SPORT. 

Teraz tylko poraź ostatni proszę 

tyob wszystkich, którzy chcą, aby To- 

warzystwo polskich łyżwiarek i łyż- 

wiarzy istniało, o przysyłanie swych 
nazwisk i adresów. Dzień 24go b. 

m..jest dniem ostatnim; jeśli cbierze 

się odpowiednia liczba kandydatek 
i kandydatów, wtenczas będziemy 

mieli klub polski, a jeżeli nie, to... 
— zresztą, zobaczymy. 

List p. Janusza taki: 

Chicago, 111. 12 — 10 — 1>1. 

Szanowna Redakcyo! 
Bardzo wiele dziewcząt pragnie 

zostać łyżwiarkami, lecz się obawia- 

ją. że nie umią się ślizgać. Czy mogą 
1 takie posyłać swoje adresy? Jeżeli 

tak to proszę nadesłać wiadomość. 

Uniżony 
. M. JANUSZ, 

1430 Cornell str., 

Chicago, 111. 

Odp. — Gdy członkiń i członków 

będzie sporo to i o instruktora łat- 

wiej się postarać. Ochotników nam 

potrzeba; reszta sama da się zała- 

twić. — Red. Sport. 

„Polish American A. C," 

orżnęli „Central Turners" 
Warto było widzieć grę niedzielną 

w ,,Wicker Park" hali, między „Po- 

lish-American Athletic Club" a klu- 

bem ,.Central Turners". Rzucacz F. 

Schultze przez 7 kolejek pozwolił na 
2 uderzenia. Co innego było później. 
Z początkiem 8ej kolejki kap. Żurko- 

wski proponuje zdobycie potrzebnych 
uderzeń. Ruterzy pomagają. Stasiu 

Boraś czyni początek przez uderzenie 

na 2 stany. Witkowski potfbija, Czer- 
wiński poprawia i z L. Klonowskim 

po wymachaniu ..Harry'ego" — 4ch 

w domu. Na „poprawiny" w 9ej kol. 

Plucińeki bije, Boraé nie próżnuje, 
L·. Klonowski poprawia i wjeżdżają 

tryumfalnie z Czerwińskim i Karlem. 

Zawdzięczać to można silnemu ude- 

rzeniu A. Klonowskiego, na 3 stany. 

Antek „Fat" Klonowski można po- 
wiedzieć spisał się znakomicie — wy- 
machał l5tu, i dał 12, w części mar- 

nych- uderzeń. 

Więcej pracy, a będzie rzucacz z 

niego jak się patrzy. 
Oto szczegóły podług kolejek: 

„POL1SH - AMERICAN A. C.": 

R 

I» .Czerwiński, 1. f. 2 2 0 

C. Karl, c. 113 
A. Klonowski, p. 0 10 

H. Korzeniewski, 3b. 0 0 0 

O. Żurkowski, 2b. 0 10 

S. Pluciński, r. f. 110 

S. Boraś, lb.. 2 2 8 

S. Witkowski, 1. s. 110 

L. Klonowski, r. s. 2 10 

j 
Razem 9 10 11 

„CENTRAL TURNERA": 

*eldikamp, 3 b. 

I. Loewe, r. ». 

ienljseher, r. f. 

Crutzberger, 1. f, 

l'. Tucker, 1. . 

V. Loewe, 1 b. 

V. Tucker, 2 b. 

Schultze, p. 

ichueman, c. 

R 

2 3 1 

0 3 2 

1 0 2 

0 0 0 

0 3 0 

0 1 1 

0 1 0 

0 1 o 

0 o 'J 

Razem 3' 12 6 

». A. A. C.: 00000004 5—9 

Uderzenia na dwie mety: Bora^, 

ioewe. Na trzy mety: F. Tucker, 

Wymachanych: przez ,.Fat" Klo- 

owskiégo — 15; przez F. Schulitze'a 

1. 

Meta na piłki: od Klonowskiego: 

; od Schulltze'a 4. 

Czas gry: 2:10. 

Prosimy o gry — L. Klonowski, 

234 Iowa str. Humboldt 5933. 

DZIENNIK CHICAGOflKI gamie- 

zeza więcej drobnych ogłoszeń, ani· 

eli wszystkie inne dzienniki polski· 
r Chicago razem wzięte. 

\ T.: 00200010 0—3 

l. Klonowski, 

"W szystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tę smutny wia- 
domość iż najukochańszy m?ż 
mój i ojciec nasz 

Ś. P. 
Wincenty .Nawrocki 

członek Tow. św. Marcina gr. 

113 9tow. Polaków w Ameryce, 

pod opieka Św. Trójcy pożegnał 
się z tym światem, opatrzony 
św. Sakramentami, dnia lSgo 
grudnia. 1915 roku. o godzinie 
7ej wieczorem, przeżywszy lat 

52. 
Pogrzeb odbędzie się w środę 

dnia 22go grudnia, o godzinie 
9tej rano, z domu żałoby pnr. 

9344 Brandon ave., do kościoła 
św. Michała Archanioła w So. 

Chicago, a stamtąd na cmen- 
tarz św. Krzyża, w West Ham- 

mond. Ind. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomycb, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Jadwiga Nawrocka, żona; Do 

mlnik. Agata, Bernard, Broni· 

sław i Albin, dzieci; Walenty I 

Apolonia Brudnachowscy. te- 

ściowie; szwagier ki i szwagro- 

wie. 

Z bólenu serca donoszę wszystkim krewnym f znajomym tę smu- 

tną wiadomość, iż najukochańszy mąż mój 

Dr. Alfred Weber, 
członek Dworu Tad. Kościuszki, Z. K. L., i wielu innych towa- 

światem, dnia 19-go rzvstw, po nagłe i chorobie, pożegnał się z tym 
Grudnia, 1915 roku, o godzinie Tmej rano, przeżywszy lat 57. 

Pogrzeb odbędzie się w środę, dnia 22-go grudnia, o godzinie lOej 
rano, z domu żałoby p. nr. 2756 Belmont Ave., do kościoła św. Fran- 
ciszka Xsawerego, a stamtąd na cmentarz św. Bonifacego. 

• Na ten smutny obrządek zapraszam wszystkich krewnych i zna- 

jomych, w ciężkim żalu pogrążona: 
• Karolina Weber, żona. 

M 

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutną 
wiado- 

mość, iż najukochańsza żona moja i matka nasza, 

ś. p. Maryanna Lewandowska, 
( z domu Poteracka ) 

po długiej i ciężkiej chorobie, pożegnała się z tym światem, opatrzo- 
na św. Sakramentami, dnia 20 grudnia, 1915 roku, o godzinie 3-ciej 

popołudniu przeźytrezj· lat 23 i 18 dni. 
Pogrzeb odbędzie się w czwartek dnia 23 grudnia, b. m., o go- 

dzinie 9:00 rano, z domu żałoby pod nr. 2146 N. Irving ave., do ko- 

ścioła św. Jadwigi a stamtąd na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutn? obrządek zapraszamy wszystkich krewnych 

i 

znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni: 
Władysław — mąż; Grregoż i Florentyna — dzieci; Jau 

I Józefa ot© rac c y — rodzice; Feliks i Franciszka Lewau- 

» teściowie, wraz z całą rodziną. 

DOKTOR A. L.ITVIN 
88g MILWAUKEE AVENUE róg EL8TON AVENUE 

Koszt jest 
bardzo mały. 
$1 sa lecze- 
nie s medy- 
cyną włącz. 

Leciy choroby m^toijcD, a»m 
1 dełooi wlasnemi medyoyniunt 
Ewiw spMralnt awatf n* winIM· 

eh mnie*·· choroby. 
Godriny ollsowei Od 9 f*BO do 9 wiMserom 
kitdefO dni». We cmwłrtek Bopołoiola wy· 

łąoule l»cjry choroby kobiece 
Ttleioa Moąrfre 5784. 

Odwiedza pa 
cyentów we* 
dnie i w nocy 
Każdego cs a- 
Bugdy zażąd. 

Ed. Beleffan Per- 

fum. reg.2óo | rr 
pół. une. but. 1 ćJL. 

50c Derma Viva. pu· 

Bear marki wełna 
ao wiązania, .wszy- 
stkie kolory, "ł 
motek iJc/C- 

German «etui do 

der w płv - -, 
nie, butelka 

wiązania, 
motek. .. 

I 

Wit' 1127© Mbiwaujkiee · Ate . 
' MONROE I3«0 115?° H25S) NJBnuuna. sr. 

$3 dam. torebki 
Ozdobue czar. 

no velour toreb- 
ki ręczne, pa- 
ciorkowe, z jed- 
wabnym kuta- 
sem i jedwa- 
biem wyłożone, 
3$ war-1 pn 
tości, 1 «/V 

Podwójne Star Znaczki w środę rano 

Kupcie wasze zabawki u nas! 
Nasze ceny są najniższe. 

Liiuranio* ' 

rystyez 
llki, ru- 

szające o- 

czkami, 
także z pe 
ruką, 50c 

wart., 1 
kostumero 

wi, po 

19c 

JA^UIAHU 1 W/i 

kompletne z mate- 

racem i dwoma po- 
duszkami, regular- 
nie sprzedawane po 
$1.50, specyalniena 
jutro, tylko 
PO 

urewumuc uuui&i uia in- 

lek, regularna 6i>c wartość, 
specj alnie na sprze- I 

daż we wtorek, po.. *5VC* 

Dziecięce 
przybory 
do prania, 
balia, wy- 
żymacz k a 
i tarło, po 

39c 
Register banki, z pięcioma 
przedziałami do różnych drob- 

nych pieniędzy, . specyalnie na 
jutrzejszą wyprzedaż, £ | — 

tylko po u)l*dU 

Żelazne parowe 
sikawki, drabinki i 
haki, specjalnie na 
jutrzejszą wyprze- 
daż, tylko q 
po OC 

Swnpee na 
choiafci, wszy 
stkie Viclk., 
pudełko 
tvlko... 

i a 
,: 

Drew 

podstawki do 
choinek, spe- 
cyalnie, o 
po OL 

Ordoby na cho- 
Inki, wielki 

wybór, iprae- 

dajemy a 

4-tein piętrze. 

Stosowne podarki 
dla mężczyzn 

Silafroki kąpielowe, wielki 

wybór, zrobione z watowanej 
materyi, btfrdzo powubne de- 

ny. podarek 
co zawsze bę- 
dzie stosow- 

ny dla męż- 
czyzn; ceny 

Szelki i pod- 
wiązki, kom- 
plety, przy- 
bory na szy- 
ję i chustecz- 
ki w g w. pud. 
komplet, po 

50c 
Mesk.koszule 

S*w79c 

Gwiazdkowe cukierki 
Gwiazdkowe mieszane cu- 

kierki, czekoladki i bon-bons, 
kremowy (ratunek, regular- 
nie sprzedawane po I Or* 
2óc, funt 

Starej mody iules/ne czeko- 
ladki. bardzo specy- 
alnie, funt 0/21» 

Klndergarten mieszane cu- 
kierki, gatunek, jaki używa- 
ją do wypełniania pończoch 
gwiazdkowych, bardzof/V„ 
specyalnie. funt I"C 

Asortowane czekoladki z 

kremem, l lub 2 funtowe pu- 
dełka, specyalnie, 

.. 25c 
Ozdoby z cukierków na cho- 
inkę. specjalnie, 1 
tuzin IvfL 

Wielki zapas pięknych pu- 
dełek. wypełnianych czeko- 
ladkami lub bon-bons, f 
ceny od Sg.oo do lv/C- 

Biżuterya jest zawsze mile przyjęta. 
|Storm Brro pa- 

rasole dla męż- 
czyzn ł kobiet, 
gwar. nieprze- 

r':,e2.50 
iLaTallleres wy- 
sadzane kolor. 
katnieDiami lub 
perłowo sług 
drops. - 
50c wart. 

umiarze, posre- 
brzane. ^>0 r 
50o wart. A7L 

Serwisy do nuli 1 pie- 
przu, posrebrzane, 
embossed desenie, 
1.50 wart., OAr· 
sztuka VOL 

Podstawki do pnpro 
ci, zn rznięt. szkła, 
warte $5.00, 7 
w srodq ....u»tO 

'l 

Podarunki dla Kobiet 
Rękawiczki 

— praktyczny podarek I \ 

Damskie Kld rlta- 
wtczki, czarne, białe 
i kolorowe, wszyst. 
vrielk. Da skła- ( | 
dsie. dobry gat, JJi 

Damskie prainn nui 

rkrtmozki lub cape 
skory. białe cegl.lub 
Champagne. | CA 
para po lei/vf 

Chusteczki «4 zawsze poirzeDne 

Laysto mian· ona· 

steczki haftów.Q-, 
końce. ład. obr. VC» 

Haftowane chuste- 

czki. niektóre kolo- 
rowe borty. 3 w pu- 
dełka, spec. 'JOr' 
pudełko za.. 

uiuuKie z iuiu jKłu- 

mi chusteczki pię- 
kne desenie, | 
spec. po Ivfv' 

D»m»ki· haft., cha· 
steczki, 3 i 4 w pu- 
dełKU. »pec. Or"· 
wart., pudeł. «5>*L 

roucsocaj 
mnuo «,*u,,- 

. . - . I » u rihrA I 

jedwabne pończo. 
ehy, czarne i kolo. 

row· każda para 
w gwiazdkowem 
pudelku, specjal- 
nie na tej wielkiej 
g wlazdkowej 
pr 
po 
p,"<i·" 50c 

jedwabne pończo- 

chy — Wyglądaj* 
jak jedwabne lecz 

eą trwalsze od jed. 
wabnycb, bar dso 

epecyalnie w tei w 
wielkiej gwlazko· 
wej eprre- -j 
daiy para .. 

Damskie Płaszcze na Gwiazdkę 
Corduroy płaszcze, podszyte, niektóre z pas- 

kiem, inne gładkie flarę modele, Cliin Chin kołDierze; 
czarne, zielone i brunatne, wartości do $18 O Q 
abj wyprzedać, po 0»VO 

II· — — · I l.ii. 

Ut'Ul^CtlC VIC|IC 

Bluzki 
Piękne style, z przewra- 

calnjin kołnierzem; długie i 
krótkie rękawy; pięknie haf- 
towane; we fałdy lub zakład- 
ki. Białe lub kolor centa — 

Wszy. wiel., wart. ^ |"|Q 
do 6.00, po Z."© 

Każde w gwiazd, pudełku 

Futrzane Dziecięce Płaszcze 
z ozdobnym cruahed pluszowym kołnierzem, mankietami 

1 paskiem: podezewkowane, czarne tjlko, wielkości i QQ 
od 6 do 11 lat; regularne 6.00 plasecze, po .... .O· VO 

Extra, rychła i uważna dostawa podczas tygodnia gwiazdkowego I 

W Qrnrlp tvllrn Wszystka 25c Santos kawa, funt 14%c 
" r V 
Maiło — Klirin Créa 
mery funt óZC 

CajHty emalee — f ̂ \/n 
Silver leaf, funt 1^a2C 

Lanko we onechy — nlrllde 

Sicily gatunek | Cr 
funt li?L 

Tnusarnen wielkie 1 | 
słodkie po 

T.oHoń — Alaska Kat. Q 
wysoka puszka .... "C 

Kodiynki — 4 Crown Ra- 

tunek, wielkie, it\^ 
funt 1UC 

Wanllowe lub cytrynowe 
ext. Big: Chief 

mar. zawsze 15c po . / aL 
Homary Red Jacket 'j — 

marki, puszka ... C 
Celera — prk So 

Oliwki Queen gol. Q 
wielka butelka .... 

(4 niuiy 
German ałodkn o*e- C/i I 
kolada \ funt .... I 

Borówki, wielkie I 
twarde funt 

Fele Naplhn mydło -jI 
10 kawałków J L \ 

Pownrańcic — wlel r 
kle, tuzin .mé\>\ 

DSluuieruwi; 
\ nubburue Gold Medal mą 

ka — % worek .1.57 
Mirlonr cukier —pwy kan- 

torze tylfco z $1.00 zam6 
wieniem — CC^< 
10 funtów 

Mi^eo i Drób 

Gęsi, —l 
funt I y *jC 

lt:i i9c 
Kury, jutro 

funt t — 

». 17c 

Wic 
Prime ehuck 

roast 
funt 

Świeże sieka 
ne mięso, ju- 

a ioc 

Cielęciu» na 

rente 
Break! ast 

słonina, jutro 
funt *>^1 
za.. Z2*C 

Wbite Tokay wino. — .extra 
reguł. $1.75 tgah, *73 

1.15, kw. but. .... I, JOC 
\ 

Old Guekenbelmer irtolOw 
ka Vt gulona 

j' 
Roue Valley wódka — hnt. 
w Kentucky $1.50 nn 
kw. but. po VOC 

rennnylvanla żytnlóka, kw. 
butel. $1.00 ga- C>/-· 
tunek 

Old Settlera Kentucky bour 
bon, peł. kwart. 
1.10, butelka .. 

Creme de Meathe rejfular. 
$1.00 butelka, 
specyalnie .... 

59c 
rgular. 

59c 

i'. 

Rjjliday lFT 
Wszyscy kupujący ua Gwiazd- 
kę skorzystają, .kupując u nas, 

Kdyż mamy wielki świeży zapas 
do wyboru, wartości lepsze, jak 
kiedykolwiek. 

» SKŁAD OTWARTY CO « 

WIECZÓR 00 GWIAZDKI 

A 

Stert of Sefafectton 

HiUM SC. 

Ta wyprzedaż jest na środę, czwartek i piątek 
PODWÓJNE ZNACZKI CODZIENNIE I WIECZOREM 

Peln* klinika naszych znaczków Jeefc warta S2.50 
w gotówce lub 83.OO w towarze. 

Wybierzcie rękawiczki tutaj 
Chłopięce prawdziwe Arablan Mooha rękawice' 

ki Adlers marki, wszystkie wlelk.. siwe i bru· 
nstne. grubo runów,. 1.00 wart., para 
Męskie ładne cape rękawiczki, wszystkie wielko- 

aci. DruuHiLuu, puue^yic 

tacyjnym fi 
wartość, za 
tacyjnym futrem, spco. ^ J 
Damskie pralne kid rę- 

kawiczki putty koloru, oe- 

glaste i brunatne, regularnie 
l.SO wartości, spec. 
para 1.15 

Specyalnit! asft.sss 
rękawiczki ozdobione man- 

kiety. z gwiazdką i frędzlami 
50c warteścl. speoyal- -j 'J - 
nie za OłJL, 

Chusteczki 
31ęskie czysto lnia 

ne chusteczki, 6 w pu- 

dełku, piękny inic.yał. 
speevalnie po * 

1.50 i 1 
Damnkte czyMo lniano 

chusteczki, skromny kwieci- 
sty inioyał. 
w pudełku, po 
1.35,SI I 85c 

Specyalnie 
Damskie haf- 
towane oam- 

brio chustecz- 
ki. wybór dese 
ni. 3 w | 
pud. za luL 

Damskie haftowane chutec*kl. lniane i bawełniane, w ozdobnem · 'J 
dełku. zawiązane jedwaba$ watatUfr. wielki wybór i>o I SO. 1.00, 75c. 5Qc 1 

Le Valiieres 
ce u le 

Plerwg/e piętro 
93 I »35 dyamentAinl wy· 

sadzane La Valiieres. ozdobione 
artystycznie 1. 2 i .H kamieniami, 
w trzech drop efektach ul bo kwic 
cietych deseniach. róż-| O 
ne style do wyboru, polO.OU 
Śliczne włoskie Cauieo broaz 

ki. w pięknych różowych bar- 

wach, wysadzano na 10 ? AO 
kar. złocie; war. 7.50, po O."O 

2.50 I S 2 pozłacane La Valiie- 
res. różne kombinacyjne ozdoby, 
w aksamitnych pudełkach, vus 
wybór, specyalnic, \ 
tylko po l*vPU 

iŁzssF- Zegarkach 
Główne piętro 

Szwajcarskie brmnsoletkowe 
zegarki. gwarantowany werk, 
pozłacana koperta i bran-} f Q 
soletka, warte 3.50. po L·* IV 
Kombinacyjne nrnltury, 

składajaco się z importowanego 
szwajcarskiego zegarka w pozła- 
canej na 10 lat o otwartym cyfer- 
blacie kopercie, pięknego pozła- 
canego Waldemar łańcuszka f 
scyzoryka o dwu ostrz.; 'J O A 
7.50 wartoicl, za 0·> 
Męskie Kiciu zegarki, nowy 

płaskf model, na 20 lat pozłacana 
koperta, otwarty cyier- A. Q 
blat, 110 wartość, za ·> 

•Grawirtijemy 
darmo 

na poczekaniu 

Drogerye 
Plnand'e Lllae Végétal toaleto- 

wh woda. 75c flaszeozka. po OOL 
Tberiuos butelki, 1 pajntowe, | 1 i] 

reirul. 1.50 wartość. specyalnie po 1 · 1 y 
William'* toaletowe tvaliydbaH 

czyzn, irar litur do golenia, talcum puder 

pvdełko na mydło, 50o wartość. 

specjalnie OVC 

Cukierki 
Mieszane cukierki, wyborne Kli-i A- 

derjfarten eut Rock albo Brokl.vnT. ftll/C 
Aportowane czekoladki 2 

we pudełko 50e. 1 funtowe pudełko 
Czekoladki I Bonboim, w piek- /C f 

nych pudełkach po 1.25 i UuC 

Przykrycia na gorsety 1.00 c%PeTe"bi 
ne i Llntfuerle. pięknie uirarnlrowany front 
i tył, wszystkie wielkości, w pudeł- i AA 
ku, za liUU 

· I |Q 22calowe podłużne tace z rnet* 
IflUB li lii ]{anjii robione z prawdziwego 
karpackiego srebra, specyalnie na te wielka 
irodow* wyprzedaż, fl | Q 
tylko po 1*1 jf 

Paccornlo 7Qp 8 calowe piękae niklowane UaooCIUIC 131» ramYi rąCZm z czarneiro 

drzewa, brunatno glazurowane. ogniotrwało 
— komplet specyalnie tylko w tej gwiazdko- 
wej sprzedaży 79c 

$8 okazowe surduty potnikowe 4.95 
Wyśmienita okazy» do kupienia dobrego 
nKrailley Knlt" surduta polalkonrogu wie 

le taniej nit rtgalłrot ceny. 

Te surduty robione s% z grubych sznurkowych stltch 
shakers i dobrych pearl etitch Navajo: se to wszystkie o- 

kazy z chicagosluej fabryki Bradley Knitting Co. 

Jersey Roli Neck surduty potniko-1 /J 
we, wartości do 2.98, spec. po 1· 
Są to okazowe style od Brudley Knitting Co.; gładkie 

kolory 1 paskowate kratki, niektóre z otwartym kołnie· 

rzem. po 1.85. 

Męskie Skarpetki 
Męskie Betom Split 

skarpetki, czarne, z Maco 
spllt stopami, wszystkie 
wielkości, 15o war- j A , 
to&5. para I "C 

Męskie slipry 
MfHkie Oper*, Krerełt 

albo Romeo blipry, oeglaste 
albo czarne, przewracane 

podeszwy, warte | 'l r 
1.75, po 1· 

Gwiazdkowe Kosze 
2,50 wartości, 1.98 

Kompletny obiad na pierw 
sze święto za stosunkowo ma- 
łe pieniądze — dostawiamy 
darmo do wszystkich części 
miasta. 

1 świeżo oskubany miody kurczak 
około 8'i fant·. 

1 6 funt. worek New Cent. mąki. 
2 2 tunt. paczka Cryet.Dom. cukru 
1 funt kawy, nasz reg. 3Uc gatun. 
1 puszka Sniders pomidor, zupy. 
1 puszka wftzee. czerwc groszku. 
1 eioik owocowych powideł. 
1 butelka Sunnyside Cat»up. 
1 paczka Crlepo Soda crackere. 
1 fant mieezau· orzechów, dobry 
gatunek. 

1 tuzin Jonathan jabłek. 
1 fant mieszanych cukierków. 

Razem wart. za f aq 
2.50, komplet 1 ,VO 

Najlepsze taniości na 

Gwiazdkowvch eroservach. orzechach.iłd. 
Jelkes (Jood Łuck bu- 

teryna. 5 funtowa Q C/-· 
baryłka za 

Her, extra wyborny 
New York State 'J Cr 
czerwcowy ser, ft. 40\> 

Figi, wyborne 4 r 
importów., funt 

Llpton's herbat*, — 

Blend A 1, żółta paczka, 
i funtowa puszka 'J'Jr 
specjalnie za 4 J \* 

. Słodki Jabłecznik (cl· 
der), extra dobry 7 gj 
gatunek, galon Util» 

l'rjatal Domino mie- 

lony cukier. 5 fun- "lAr 
towu paczka UtL 
Khw*, iłowata. Plan- 

tation blend 3 ft. ij- 
za ·1. funt JL 
Wyborne słodkie ka- 

lifornijskie Navel ^ 
pomarańcze, tuzin 
Mieszane oraechy^ — 

najlepszy gatunek, 
5 funtów za 
Wyborne Cluater 

dzriiki stołowe, funt 
za! 
R. & R. Plum pudding 

funtowa puszka. 
PO 

19c 
>r rtr 

15c 

18c 
M ipso no Diekicn cenacn 

Karbunada, mala i 

Sr· !4Hc 
Solona wieprzowina 

chuda, cukrem za- 

prawiana, funt 
Slrloln eteak; bardzo 

ah'· 20c 

14c 

N/.fiikl. Swlfte J*ł8x_ 
Premium, fant 1 / 4L 
Tutejszy Chuck rut 

r::r- \sVic 
Brleket słonina, chu- 

da cukrem z«prawi»nn — 
specjalnie | £A n 
funt 1U~'C 

Wina i likiery na gwiazdkę 
• . ·_ * III. . /> .r i r 

»^»» 
wana w bond/.ie, kwarto· 
wo butelka, 68c 
Df Kuypere Gin, 

galona za 1.15 
Californie Port wino. 

galon H9c 
Monogram albo Mary 

lon Rye, kwarta e»c 

Cooku siarapan, k war 

towa butelka i· 19 
Aprlcot albo Peach 

cordiul. ęutelka , 

kwarta 4ttc, galon 1.89. 
Esport piwo, pudlo 

t >1 butelek 95c. 
Stołowe piwo, 24 hu· 

telkl, tylko . 
H rai· Port, I kw. Mo- 

nogram Rye, razem »5c. 

Garnitur do wina 
Darmo· 

7. zakupnem galonu Fidel· 
ity Port wina, v.* 1.69. 

Te zabawki po znizonycn cenacn plrtro 
ubrane lsuii. 

1 bieoue elówkl, indyan- , 

1 ekie lalki chłopięce lal < 

a I9c 

Chłopięce welocy- 
pedy, mają gum. koła 
bardzo specyal | 
nie po I·/Y 

kidl» lalek, gu- 
mowe obręcze na 

kołach, 2.03 wartoé 
cl, epecyalnlana tą 
aprzedaż gwiazdko 

^"lko 1.95 

Nkiauane wo- 

ziki dla lalek, 
wielkie, kaptu- 
rek, gumowe 

obręcze na ko- 

łach. regularna 
$:l wartość. na 

. 1.58 

wrrwn· nor 

ki do zabawy, al 
fabct i liczby, — 

spodobają się 
dzieciom. — spe- 
cjalnie tylko t«. 
raz na gwiazdkę 

ijOKomoiywy zauawy, wozy z uramoauii, ^», 

tramwaje, itd.p wasz wybór specyalnie tylko po 39c. 


