
Porucznik Wacław 
Gąsiorowski 
w Chicago. 

W NIEDZIELE 5) ii KI DMA, REDZIE 
NA WIECU W LA SALLE, 1LL. 

W PONIEDZIAŁEK ODBĘDZIE SIE 

PRZYJĘCIE POŻEGNALNE W DO- 
Ml ZWIĄZKI POLEK. O GODZINIE 
I W POPOLIDNII, OKAZ WIEC 
WIECZOREM NA STANISŁAWO- 

WIE. 

się wielki wiec w hali Auditorium Sw. 
Stanisława przy Noble ulicy, na którym 
specyalny odczyt wypowie porucznik 
Gasiorowski na temot „Francya a Pol- 
ska '. 

Sala Stanisławowska bezsprzecznie 
zapełui się po brzegi Rodakami i Roda- 
czkami, którzy będą chcieli pożegnać 
porucznika Gąsiorowskiego. Po wiecu 
odbędzie się pożegnalna kolacya w ści- 
słem kółku w Polskim Klubie Praso- 

wym przy Pierce ave. 

Polscy Dentyści. 

.lak już dzienniki miejscowe donosi- 
ły. dzisiaj wieczorem przybywa do mia- 

sta naszego porucznik Wacław Gąsio- 
rowski. s/.ef misy i wojskowej francu- 
sko polskiej, który od dłuższego cza- 

su od róż uje po osadach polskich w A- 

meryce. aby zagrzewać serca Polaków 
amerykańskich do sprawy ojczystej i 
armii polskiej która na froncie zacho- 
dnim walczyć będzie przeciwko Niem- 
com. 

Porucznik Gasiorowski przybywa do 

Chicago, aby {>ożcguać się z Polonia 
tutejszy, gdyż niebawem wyjedzie na- 

zad do Francy i. a do Chicago już przed 
wyjazdem nie przyl»ędzie. Ostatnia to 

więc będzie sposobność usłyszenia j>o- 
rucznika Gąsiorowskiego. który tak 

wielkie zasługi położył dla sprawy. 
Aby dać możność Polonii okolicznej 

usłyszenia i zobaczeuia porucznika tïq- 
siorowskiego. Komitet 1 obywatelski po- 
stanowił skorzystać z okazy i i udać się 
wraft z ponu-zr.ikieiu Gąsiorow>»kim 
w niedzielę. dnia !>-go gnuluia. «lo La 

Salle. III., gdzie o godzinie ."łeiej i»opo- 
ludniu odbędzie sio na sali parafialnej 
wielki wiee. Na wiecu tym przema 
wiać będzie porucznik Gąsiorowski o- 

raz inni przedstawiciele Komitetu O· 

bywatelskiego z Chb-ago. 
POŻEGNALNE PRZYJĘCIE DLA PO 

KI ( ZNIKA. 
W poniedziałek nadchodzący, dnia 10 

grudnia, o godzinie 1-ej popołudniu, w 

głównej hali Związku Polek przy Ash- 

land avenue, odbędzie się pożegnalne 
przyjęcie dla (torucznika Gąsiorów skie- 
go i podporucznika Szaniawskiego. kr<V 

rem zajął się Komitet Obywatelski. Iîo 

zesłauo na prędce zaproszenia do przed 
stawicieli organ i za cvi polskich oraz zna 

nych obywateli, aby zechcieli uświetnić 

swoją obecnością przyjęcie pożognal- 
ue dla odjeżdżającego porucznika. Z 

powodu jednak spóźnionej pory. nic 

wszyscy zawiadomienia otrzymać zdo- 

łają. Kto chciałby być obecnym na 

tein przyjęciu, niechaj telefouiczuie ze- 

chce porozumieć się jak najwcześniej ze 

stacyą rekrutacyjni} (Monroe .*»77S). a- 

by zamówić sobie miejsce przy stole. 
Obiad podanym zostanie o godzinie 1 

popołudniu i kosztować będzie «xl oso- 

by ilolar ÔO centów. 

Wieczorom w poniedziałek odbędzie 

Z Piotro-Pawiowa. 

Ponieważ nie wszyscy dentyści 
Polacy najeżą do Tow. Dentystów 
Polskich, albo też do ..Chicago Den- 

tal Society", zmuszony jestem tą dro- 

*ą. przez łamy polskich pism, pró- 
bować do każdego z nich dotrzeć. 

Chodzi tu o rzecz doniosłą, mia- 

nowicie. zaofiarowanie bezinteresow- 

ne. części godzin biurowych dla nie- 
zamożnych rodzin żołnierzy armii a- 

merykańskiej. pozostających w obo- 

wiązkach ćwiczeń, bądź też już na- 

rażających swoje życie w obrębie 

wielkiej republiki i praw człowieka 
zagrożonych przez brutalną pięść Pru 

skiej autokracyl. 
Chicagoski oddział Am. Czerwo- 

nego Krzyża wzywa wszystkich den- 

tystów do współpracy, i nie ulega 
wątpliwości, że każdy zaszczytną o- 

fe.*tę tę przyjąć powinien. 
Bardziej ochotnie jak nawet rodo- j 

wici Amerykanie usługi swe zaofia- 

rować powinni dentyści polscy, z o- 

bowiązku w obec Ameryki i Polski, 

której Am. Czerwony Krzyż uchwalił 
pospieszyć z natychmiastowa pomo- 

cą. wedle telegramu datowanego z 

Washlngtonu. d. 5go grudnia. 
Po bliższe infortnacye i instrukeye 

zgłaszać się należy natychmiast na 

adres następujący: American Red 

Cross. Chicago Chapter. Mr. Charn- 

pin, Sec'y, 58 Ε. Washington str.. 

Chicago. III. 

Sprawa, sama w sobie zacna i wiel- 

ka. agitacya z mej strony nie potrze- 
bna. Nie wątpię też, że na liście o- 

chotnych współpracowników z denty- 
stów polskich, nie zabraknie nikogo. 

Dr. Wł. Koniuszewski, 

prezes Tow. Dentystów Polskich w A 

Z JACKOWA. 

Delegaci i delegatki I administra- 

cye towarzystw mają się zebrać w 

przyszłą niedzielę dnia 9go grudnia, 
o godzinie 2ej popołudniu punktual- 
nie. Wszyscy mają być obecni, bo od- 

będzie się wybór nowych urzędników 
Komitetu Lokalnego nr. 24 Polskiej 
Rady Narodowej. Tak samo są inne 

ważne sprawy do załatwienia. — J. 
Hajdysz. prez.; A. S. Drufke, sekr. 

prot.. 3S14 X. Hamlin ave. 

Tow. Polek Pomocy Armii Pol- 

skiej będzie miało swoje miesięczne 
posiedzenie w czwartek, 13go grud- 
nia rb., wieczorem o 7:30. w sali 

Ap. ŚŚ. Piotra i Pawła, przy SSmej 
i Paulina ul., na*które zapraszamy 
wszystkie panie należące do tegoż to- 

warzystwa o najliczniejsze zebranie 

się i te panie, które mają wykoń- 
czoną robotę, aby oddali w najkrót- 

szym czasie, ażeby mogła być wy- 
słane na gwiazdkę do obozu naszym 

polskim żołnierzom. Datki na wełnę 
były złożone przez Tow. św. Józefa 

nr. 290 Z. P. R. K., $43.75; Tow. św. 

Barbary gr. 35ta Z. P. w Α., $25; 
Tow. Strzelców Tadeusza Kościuszki 

gr. 352 Z. P. R. K.f $15; Tow. św. 

Katarzyny nr. 772 Z. P. R. K., 

$10; Niewiasty Różańcowe. $10; An- 

na Fałłat, $2; M. Kamińska $1; J. 

Kamiński $2.50; Deutsch 50c; Fr. 

Wyszyński $1; K. Żmudziński $1. 
Wszystkim Tow. i osobom, którzy 

datki złożyli należy się uznanie, że 

zrozumieli, iż ich obowiązkiem jest 
wspierać tych. którzy pośli walczyć 
0 wolność na«i ukochanej Ojczyzny. 
1 niech to będzie przykładem dla in- 

nych. by z chęcią raczyli datki zło- 

żyć. A więc wszystkim powyższym o- 

fiarodawcom składamy serdeczne po- 

dziękowanie i upraszamy o dalsze 

ofiary na ten cel. tak szlachetny, 
które datki mogą być złożone na 

ręce pani M. Zintak. 3663 So. Pau- 

lina ulica. 
M. Zintak, 

J. Kielar, 
komisya" prasy. 

Z KAZIM1ERZ0WA. 
Na rzecz zakupna organów do no- 

wego kościoła, Komitet Obywatelek 
w tzasie Adwentu urządzać będzie 
bazary w różnych dzielnicach Kazi— 

mierzo'vn. 

Pierwszy wieczór bazaru odbędzie 
się dziś. w sali parafialnej przy 22 

I Wh-j ple ul.; początek o godzinie 

7ej wieczór. Jutro, również w sali 

parafia nej — drugi dzień bazaru; 

początek o godzinie 3ej popołudniu. 
Komitet otrzymał bardzo wiele pre- 

zeutów nadających się na gwiazdkę 
d'? dorosłych i dzieci. Fznanie nale- 

ży się pp. A. Ślasce i M. Byczyńsce, 
które bardzo gorliwie pracują. Ko- 

mitet o łaskawe poparcie bazaru u- 

prasza wszystkich parafian. 
·> »> Ί» 

Komitet Obywatelek w parafii 

św. Kazimierza, który się zajmuje 
zbieraniem funduszu na zakupno or- 

ganów do nowo budowanego kościo- 
ła św. Kazimierza, uchwalił urzą- 

dzić koncert dnia 6go stycznia, 1918 
r.. w sali szkoły wyższej llarrison 

High, nar. 24ej i Marshall boul. 

Przygotowaniem programu zajmu- 

je się p. Władysław Dombek, miej- 

scowy organista. W bilet każdy mu- 

si być zaopatrzony przed koncertem. 

Bilety nabyć można w banku p. W. 

Wachowskiego, w aptece ρ. Γ. Ozaji, 

u p. B. Nowogrodzkiego, p. J. Kur- 

land, pani A. Śląski, pni M. Byczyn- 

sklej, p. Ε. Lewandowskiego, p. M. 

Nitz, p. St. Kubkowskiego, p. M. O- 

mankowskiej, p. J. Adamaitis, p. J. 

Smoczyńskiej i od członków i człon- 

kiń chóru parafialnego św. Kazi- 

mierza. 

Polaki polityk* czy wlęKMy esy mniel 
•zy za obowiązek poczytywać eoble 
powinien stale reklamować narodo- 
wość naesa wirôd obeveh. *.a*n*.i»noiaâ 
Amtryk.aLôw s oolaaierm inaiytucycoij 

OFIARY ZŁOŻONE NA SIEROTY. 
Wici. ks. τ. Bona $15; Wiel. ks. 

T. Langfort $10; Wiel. ks. J. Miel- 

carek $5; Wiel. ks. J.-Sehnke $5; 
J. Figas $3; Kat. Duda $1; M. Pali- 

dcr $2; L. Stefanowska $2; L. Rych- 
lik $10; Z,· Deczyńeki $1; Tekla | 
Olszewska $1; L. Karpowicz $t.ń0; t 

J. Kowalski $10; Wiel. Sioptry Na- I 

zajetanki $5; A. Piecinkiewicz $1; j 

J. Cwajno $1; II. Borowska $1; C. 
Kusaba $2; M. Ficht $1; J. Gabre· 
lewska $10; Pani Pijanowska $2; 
Emilią Lewandowska $1; S. Kubko· 
wska $5.00. 

Wszystkim zacnym ofiarodawcom 

i ofiarodawczyniom składam serde- 
czno ,,Bóg zapłn·*". 

Ks. F. K. Raecht 
kapelan. 

Podwójne Znaczki 
Każdy dzień w tym tygodniu 

Dno maczki χ kaidrin 10c wydnnleiii. To dopo- 
moif nam ilo w)iiflnlfnia mvych kslqieczek w po- 
łowf xwyktrEo manu. 

ROBIMY TU SPECYALXi OFERTE ABY WAS 

ZACHÇCIC DO RYCHŁEGO KI POWAMA. 

Sprzedaż na poniedziałek, wtorek środę i czwartek 

HALSTED. 20™ ST'S 
CANALPORT AVE 

Sprzedaż Trench Palt 
Dla Mężczyzn i Młodzieńców 

.najnowsze moticie z ici une, 

brunatno i granatowe inie- 
■ szauki. Chesterfield palta 
| dla konserwatywnych męż- 

ciyzn. czarne kereeys, mel- 
i tons, wicunas, angielskie 
£ tweeds i liczne i une nowe 

| niaterye pół obcisłe i^box 
i plecy, także ulsters i ul- 
ir. sterettes, regularne i».ex- 

jg tra wielkości po 

112.50 i $18,00 
I Męskie i młodzieńcze ubra 
Ρ nia. w Trench stylu, z pas- 

H kiem naokoło, z pół pas— 

£ kiern i bardzo gustowne ob 
cisie pasujące ubrania dla 
młodzieży, konserwatywne 

p ubrania dla mężczyzn, z 

3| czysto wełnianego granato- 
?λ w ego serżu, ozdobnych si- 
£· wych wursteds. kaszmirów 
Κ i tweeds, równe i szorstkie 

[' wykończenie, wielkości 32 
Κ do 48. włączane są wielko- 
c ści dla korpuletnych szczu- 

li płych l ex- 

E tra wielkości 
1*> $15 

I Meble Na łatwe 
spłaty 

Ten elegancki kom.Jet łóżka — 

włącza łóżko z dwu falowymi je 
(luostajn.vuii słupkami, spręłjrna 
z anjrlo żelaza i materac z "ba- 

wełnianym wierzchem, speeyal- 

2.**°. 11.98 
$1.00 gotówką — 50o ty^y niowo. 

ir* 

KOLEBACZ — i 

prawdziwej trwa- 

łej dębiny, wiel- 

kie i wygodne, do 

brze zrobione — 

T°... 1-98 
Simplex — kombinacyjny ca- 

ły stalowy piec do węgli i ga- 
zu. wielki piekarnik z wyso- 
kim klosetem, MHH 
specya'nie 

Na łatwe spłaty. 
Stewart kombinacyjny piec do 
węgli i gazu, najwygodniej- 
szy 2 In 1 piec. piec do węgli 
i doskonały piec do gazu — 

^"n,e $72.50 
$6 gotówką — $1 tygodniowo. 

Sprzedaż batystowych chusteczek I 

19c 
Damskie batystowe chusteczki, z ko 

loro wy m inicyałem, obrabia- 
ne, pudełko /. 3 za .... 

Damskie batystowe chusteczki, haf- 

towane na koniuszku, bardzo deli- 

katne,-, pudełko z 3 

za 

Darninę chusteczki, zrobio 

ne z delikatnej swiss uia- 

teryi, haftowane, 
pudełko z 6 za 

Męskie czysto lniane chu- 
steczki, ozdobnie haftowa- 
ny inicyał % calowy obró- 
bek, pudełko z 

6, za 1.50 

Rznięte szkło na podarki I 
7 sztukowy serwis do 

wody, z pięknego do- 

brego rżniętego szkła 

1 karnwka i 6 szkla- 

nek, tylko 
! za 3.95 Β 

12 calowe wazony do kwia- I 
tów, z rżniętego O ΛΛ I 
szkła, po ** «"v | 

I 

Cukierniczka i dzbanuszek 
do śmietany, 'l 00 serwis za .... * · W 

Γ Damskie Płaszcze 
Sprzedaż po Zniżonych Cenach 

laiire oowiwzcinut? ?μυ 

dziewalibyście się zoba- 

czyć po Gwiazdce, lecz 
my postanowiliśmy dzia 

lać wcześniej, sprzeda--^ 
jąc wam płaszcze w ca- 

^ 

lej pełni sezonu, po sty- 
czniowych wyprzjjtają- 
cych cenach. ^ 
Modne płaszcze, z weł-. 
nianej velour, kcrsey i 
Czarnowo pluszii z wiel- 
kim kołnierzem, style z 

paskiem, niektóre maj» 

Piękne zimowe płasz- 
cze dla dam i panien z 

dobrej kersey wełnianej 
velour i pluszu, z wiel- 
kim kołnierzem il [J 
z kid coney X O 
futra, po .... 

Piçkne płaszcze zrobio- 
ne z pom pom materyi. 
wełnianej velour. ker-- 
*ev i prłjżkowanefco plu 
szu, wielki kołnierz z 
Kid Conry futra łub 
Marten 27.50 ίΠΠ 
i $30.00 płasz- 

cze ;a .... 

podszewkę do 
połowy, 
PO 

I 

fDubeltowe Zielone Znaczki Do Południa 
.. Γ·, ι l:« 

LEKARSTWA ETC. 
Sweetheart mila 

dy i Sweet Marie 
mydło toaletowe 

zakaWa,k' 15C 
1 tuz. kosturn. 

Trench lusterka 
nie stluka się w 
leatlierette futera 
le. 3óc wari q 
toéci po 12/C 

Milk of Magne- 
sia. pajntowa hu- 

r.a.. 4Sc 

Kombinacyjne — 

butelki, 2 kwarto 
we do gorącej wo 

dv i szpryoka z 

przyrzą- 7Qr» 
dem, po i 

Lapactic pills — 

100 w bu- oe. 
telce */.a 

Tonsiline — 36c 
wartom J9c 

Danderine ttOc 
wartość, 39c 

D W A SKŁADY 
MILWAUKEE AVE. przr PAULINA Ul. LINCQLN, SGHOOL i ASHLAND AVE. 

VUiUUiuia a 

Grafonola ! 
/.a gotówkę nl- 

l»« na wpłaty. 
Grafonola no. ι 

75 ζ 4 dubelto- 
wymi rekorda- 
mi za 

$88.00 
Albumy na 

•rekordy. 10 ca- 
lowe 70c — 12 
™'°we 80c 

( 

Asortowanv zapas, 21/ó jarda 
długie białe tylko, nottingham ko- 

ronkowe firanki, wielki wybór de- 

seni ,reg. 98c war- 

tośC·, para za #VC 
Piękny asortowanv zapas notting:- 

liani koronkowych firanek. 3 jardy 
cHujerie. piękne wzorzyste centra — 

także wiele pięknych z .ęladkictni — 

bortami ].i*S i 2.25 wartość, ł Λζ 
para po 

Piękna ubławatniona marquisette 
«Ιo robótek ręcznych albo piękna na 

firanki do sypialni, biała ivory 
ecru kolory asortowane — tylko 

Długości C6 cali szerokie, 2.">c war 

łc tość, dopóki starczy | Ol 

jard po 
1A2 

Drgżki do firanek dębowe wykoń 
czenie. 4 stopy długie. kompletnie z 

drewnianym wykończeniem i *7n 
drewniane podpierki, tylko ** 

przyprowadźcie Dzieci Aby Obaczyli Gwiazdora 
1 17 ftfli 

1.50 wielkość Jim Dańdy car lub 

j $1.00 — Kiddie car dla chłopców 
'i dziewcząt na 2 do 4 lat — Je- 
jdna kostumero wi. zamówień 
| stowycli, telefonicznych fiQ/·» 
nie wypełniamy, spec. Όϊ/C 

3.00 automobile dla chłopców i 

dziewcząt. 'Jffń cala długie, bum· 

per wewnątrz, rachet starter i gu 
mowę kółka, pięknie dekorowane 
z lampą i trąbą. ΟΛ 

po 
· ·£*Ό 

Character baby lal 

ki, ina.i4 piękne twa- 

rzyczki. jak żywe, 
Śpiące oczka, dobra 

peruka, composition 
korpus, stawy w ra- 

mionach i biodrach, 
ubrane w O QC 
chemise, po Λλ·Ό%3 

2.">c dziecięce wel-- 
fare gr.i dla kinder- 

garten dzieci, poucza 
jąca i zabawna — nie 

wypełniamy zamó- 
wień listowych ai'io 
telefonicznych nie do 
stawiamy. 
PO 

kręgle d*a 
chłopców, pięknie 
pokost., jeden gar 
nitur kostumero-- 
\vi, zamówień li- 
stowych albo tele- 
fonicznych nie wy 
pełniamy, 17c 

Trzcinowe wózki dla lalek — 

przystosowany kapturek, pol— 
strowane siedzenie, gumowe 
kółka, pomieści 20 calowa lal- 
kę, brunatne natural 
albo siwe, po 

GODZINY GWIAZDORA 
W Milwaukee Ave. Skład. 

Cod/Jeń liano Od 
i) DO lii 

W Lincoln Ave. Składzie 
Każde Popołudniu 

OD "2 DO 5 

Trzewiki, Gwiazdkowe Slipry 
Damskie skórzane trzewiki, z lakierowanej 

colt i matowej skóry, zapinane i sznurowane, 

wierzchy skórzane albo z sukna. — 

$•>.00 wartość, para 

Dziewczęce mocne skórzane trzewi- 
ki. robione z patent colt i matowej skó- 

1.98 

1.69 rv. — $2.50 wartości, 
para 

Chłopięce masywne skórzane trze- 

wiki, zapinane style. — ·$?.50 I "7β 
..·η<^/>0ΛΪ mri I ■ ■ 
wartości, para 

Gwiazdkowe sliprv, 5 róż- 

nych 5>tvlów. w piekliveh pu- 

delkach. warte $1.7."). 
para 1.39 

Damskie tiicowe pantoieiM. 

najlepsze filcowe podeszwv.— 
dobrze· zrobione, pakowane w 

pudelka, warte 8Pc. CfiP 
para 

Dajcie Przybory Do Ubioru Na Gwiazdkę I 
Damskie w jednym ropru hafto- 

wane chusteczki. 6 w pięk- £/■| 
nem pud., za t>Sc, 85c 1 OUC 

Damskie i męskie lawn chusteczki 
7. inieyałem, 6 w pudełku Ifl/» 
za RNc, albo sztuka za 1\/C 

Męskie piękne lawn chu- 
steczki, sztuka 10c 

150 sztuk pięknych je 
dwabnych .1 cali szero- 
kich wstążek, piękne de 
senie, jard 19c 

Męskie i damskie pa- 
rasole. wierzch z dobrej 
tape edjęe tafety. dobry 
wybór raczek, i Q Q 
różnego stylu 1·ϊ/0 

Damskie skórzane rę- 
czne torebki, z rzemy- 
kiem, duże i małe for- 
maty, bardzo dobry wy 
bór, tylko QQ^ 
no t/OC 

Męskie jedwabne chusteczki z ko- ■ 

lorowij. b'jrt:>, nowe piękne οζ 
desenie, po 50c i uuC ™ 

Damskie organdy kołnierze i gar- 
nitury, obsadzone haftem QE»r· 
albo koronką, po «OC I 

Pltifixowr płn**c7.o — około 
7» pięknych z jedwabnego — 

scal pluszu płaszczy któro sa 

regularne sprzedawano naj- 
mniej po $25 niektóre przy 
brane futrem inno i o QC 
podszyto za .... 

10·ΐ70 
Spódnice dla panien i dam 

za 4.9."·. Materyały sa całkiem 
wełniane serżc, pnplins, «a-- 
bardines albo novelty wielo 
pięknych nowych styli do wy- 
boru tylko Λ QC 
za ί·*/0 

Futrzane kołnierze i zarę- 
kawki ■/. francuskiego coney, 
raceoon, opposum, lisów, ko- 
linsky, marmot, brook mink al 
bo naturalne wilki. wszyst- 
kie nowe kształty, ceny o.l 
'-.08 i niżej 1 qq 
do ./ 1·ίΙΟ 

Mother poose nur 

sery rhymes. z ilu- 
stracyami, płócien— 
na oprawa, -y ^ 
spec. po ·. .\juC 

Książki dla chłop 
cóv.\ płócienna opra 

wa, Horatio Alger jr., serye, Har- 
ry Castleman serye, roz 

maicie tytułowane, po 

Książki dla dziewcząt w Płó- 
ciennej oprawie serve· 
L. T. Meade, po jbdC 

:...25c 

Książki, Ivory Garnitury, 
Posrebrza 

ny garnitur 
do Xoalety, 
duże ręczne 
lusterko — 

szczotka do 
włosów i 
grzebień w 
pięknem pu 
dełku za 

2.69 
Szczero złote tiffany pierścion- 

ki, birth stone pół ka- « Ε?Λ 
rat wielkości po 1 

Szczero zloty brelok iłańcusiek 
i ogniwkowy łańcuszek, brelok z 

rzymskiego 
złota, po 

Perfumy i Biżuterye 
fllcure K»rnltury, 
wiecznie, słoiki, 
l buffer, pilnik — 

rutickle ηΛζ, za-- 

plnacz I rutlckte 
stick, prarnit.ur w 
pudelku za 

Paciorkowe na- 

szyjniki, francuski 
perłowe, z klamerka 
$1 wartość za 

69c · 

Wrisleys perfum w pięk. 
pudełkach, różno wonie, 
1 uuc. butelka -w 

35c 

I POŃCZOCHY I RĘKAWICZKI 
Damskie czarne 1 

białe bawełniane lisie 
bezszewkowe pończo- 
chy, podwójne pięty i 

palce, para 
15c, 2 pary za 

Męskie szare wełnią 

ne merino szkarpetki, 
podwójne pięty | ρ 

i palce, para 1 

25c 

Dziecięce czarne ba- 
wełniane prążkowane 
bezszew. pończochy,— 

podwójne pięty i pal- < 

ce, wielk. 6 f (■ 
do 9, para ... I OC 

Dziecięce czarne jer 
sey runiste rękawice, i J 
czarne i kolorowe du-^ 
beltowe rękawice, róż 
ne wielk. 
para 25c 

Zimowa Spodnia Bielizna 
Damskie białe prążkowane runiste union garnitury, 

śifdnie i extra wielkości, jCfi 
specjalnie po OVC 

Dziewczęce i chłopięce bawełniane prążkowane u- 

nion garnitury, 2 do 16 "7 C 
lat specjalnie f»o / 5C 
Damskie wełniane prąż- 
ków. koszule lub majtki 

$1 wartość 39 C 

Męskie prążkowane union 

ganitury, runiste, dobre 
wartości, ΟΛγ» 

ζα I po VOL 

Męska Galanterya 
Chłopięce wełniane surduty potnikowe 

$1.50 wartość po 
Męskie podszewkowa— 

ne strojne rękawiczki — 

czarno i cegła-. | ^ j- 
ete, spec. po ... 1 Δ O 

Męskie extra grube sur 

duty potnikowe, szalowy 
kołnierz, -j in 

po 0·Τ"0 

7Qc 
Męskie grube zimowe 

czapki, wartość Af·/-./ 
$1, tylko po UVÇ) 

Męskie flanelowe wierz ^ 
chnie koszule, jasno U 
ciemno-szare, dobre war- 

tości, 
po 1.48 

Criiooieca CJdssiez 
Dziecięce hockey czap 

ki fabryczne drugorzędne 
wszystkie kolory, około 
2o tuzinów na sprzedaż 
w poniedzia- 
łek po 

Chłopięce flanelowe 
bluski i koszule, ceglaste 
i szare tapeless, z przy- 
szytym kołnierzem, do- 

póki starczą. 
DO 

Chłopięce mackinatfs, 
palta, granatowe szare 1 
czerwone plaids, przyszy- 
te kieszenie, pasek woko- 
ło, wielk. 6 do 15 lat, — 

spec. I QC 
po 

Chłopięce ubrania z 2 

parami spodni, brunatne 
paskowate, patch kiesze- 
nie, pasek wokoło, dwie 
pary C Οζ spodni za %J 

Męskie duck palta, robione z grubej duck materyi, 

corduroy kołnierz, nieprzemakalne rękawy « — 

i podszewkowany korpus wlelk. 38 do 48, po 

Materye na Suknie i Jedwabie 
Chiffon broad 

cloth, resztki 50 
cali szerokie — 

Granatowa — 

chiffon taffeta 
36 cali szeroka 
doskonały gatu- 
nek pełne sztu- 
ki. jard "I 'l Q 
po f ,/ 3000 jardów 
crepe de chine— 
georgette crepes 
ozdobna materya 
na bluski. wszy 
stkie 40 cali sze 
rokie, wielki wy 
bór kolorów ł 
jard 
po 1.00 

skrapiane i zstą 
piane łatwe do 
dobrania, żadne 
nie tańsze jak 

f,uJarJ. 1.00 
Biała chinehil 

la na płaszcze 51 
cali gładka albo 
ozdobna stosow- 
ne na płaszcze 
%varta don Cf| 
3.9S, jard<£**J" 

Pralne Tawary 
UWAGA. — Część naszego depar- 

tamentu pralnych towarów przenie- 
siona została na trzecie piętro. 

Velour flanela 
na szaty kijpielo 
we, przewracal- 
ne desenie, na 

szaty kąpielowe 
i kimonj', OQ. 
jard po 

J'erkal na stik- 
roki, paskowaty 
nie, 36 cali sze- 
w Lelki 'wybór de 
seni. dobry ga- 
tunek. -i £ 
jard po X tJC 

Piękna outing 
flanela. grubo 
włochata po obu 
stronach 1 (J. 
jard po ÂOC 

Ubław. poplin 
na suknie, 27 ca 

li szeroki, jasne 
i ciemne desenie, 
jedw. wykończę 
nic, fabryczne 
długości, îîôc 

pt.. I Qr jard 

Potrzeby Domowe i Porcelana 
7 kawałkowy serwis na cia- 

sta, wielkie białe dekoracje z 

róż, brązowy odcień, 1 wielki 
10 calowy talerz na ciasto, 6 
mniejszych do pary -i *7Qk 
set za Λ · · *7 

Prawdziwe aluminowe her- 
batniki aluminiowy lejek, nr. 
7 za — nr. S, 2 49 

Elektryczne żelazka niklo- 
wane. ważą, 6 funtów, gwa- 
rantowane, reg. 3.75 o AÇk 
wartość, za ćflU 

Ręcznie maJowane japońskie wa- 

zony, wielki dekoracj i i 
kształtów, ceny od A Q Q 
50c do ,'*Γ·ϊ70 

15 kaw. set do korz., k\v. kształt 

old dut cli des. wiat. z 6 wiel. słoik, 
na art. zbóż* 6 si. na korz. 'Λ qq 

i but. na ol. i ocet i pud. na sól.Tr·*/© 

t) kawałkowy set na 

Rrotowalnip ^japoriakie cle 
koracye składa eię z 1 
grzebienia, tacki, zakry 
tego pudełka na włosy. 
pudełka na pu Jer ł na ( 

szpilki do ka- 1 OQ 
pelusza za 

Kosze do papieru wiel 
ki wybór rozmaitych 
kształtów i kolorów — 

ceny od 4SC, 2.00 
I 

Hotakaid set do prze- 
kąski, zielone metalowo 
pudło nie rdzewieje r. 1 
pintową. thermo butel- 
ką. ma aluminowy kłę- 
bek do picia, przytwier- 
dzony, tylko 2.49 

Ret do okruszyn, mo- 

siężne wykończenie ze 
skrobaczką, 98c 

Inne do $3.S0. 

Pościel i Wełna 
Kołderki do kołysek niebieskie i 

różowe tło z skromnym oz- 55c dobnym deseniem, sztuka 

Plaid kołdry— 
wielki wybór oz 

dobnych pojedyń 
czych i podwój- 
nych plaids, pię- 
kne miękkie weł 
niane wykończe- 
nie 3.75 wartość 

IT. 2.88 
Prawdziwa — 

bear marki wol- 
na do wiązania 
rzarna albo bia-. 
ła, inotek 75c 

Prawdziwy dai 
ev bielony mu— 
ślin, Cł> cali sze- 
roki, nie kroch- 
malony odpowie- 
dn' do ręcznych 
robótek, pełftne 
sztuki, -I fi 
jard po 

Kołdry pokry- 
te ozdobnym kro 
tonem wypełnia- 
ne sanitarną wa 
tij. warte do $ł, 
p.ełna wielkość 
'spoeyalnie wasz 
wybór 
za ... 2.69 

Wełna do Wiązania 
Prawdziwa bear marki wełna do 

wiązaniu khaaki albo siwa tylko — 

sprzedawana wszędzie po og 
1.00, nasza cena po .... OOC 

Prawdziwa boar marki wełna do 
wiązania kłębki tylko. xvc wszyst- 
kich sportowych kolorach Λ A ** 
na swetery kłębek za .... "t f C 

I.ikierv 

1.39 

Xapitki *tulo«c — 

Californie port 
albo sherry wino, 
galon 
za ... 

Stołowe piwo pu 
dlo. " tuziny bu- 

rk... 1.00 
Czysty słoiki ja 

błecznik, CQ-, 
galon za Oc/C 

Groserye 
Swiczo krajana cielę- 

cina na potraw t £1.1. 
kç, funt za 1 \ł 2 v 

Tutejszv kruchy pot 

i6łc 
AVvborne rukretr. za-- 

prnwiane szynki od .«zul 
i'jv. 4 do 6 fuiO/O-r· 
towe, funt ^ *2v 

Extra wyborna gippe 
świeżo upalona Ofi- 
kawa, funt za 

Świeżo krajane jagni© 
ce i wieprzowe kotlety, 

S'! 26 c 
Burnliam antl Merrill 

p^rk and beanś, 1 g 
•paszka za/.... 10C 

Wright marki na zi- 
mno pakowane pomido- 

^•.puszka... 16łc 
Quaker toasted flakes 

3 paczki 
... 25c 

Elrawood marki ś%vie- 
żo upalana ka- 0*7 
wa, paczka za i Q> 

Ceresota lub Wasli- 
burn Gold medal młj.ka, 
Vi beczki 2.93 

W yborny puget sound 
różowy łoaoS, 1 Π- 
Ι iisika za .... 1 

Cukier, najlepszy inie- 

36c 
Sniders catsup pomi- 

dorowy, kwarto- OQ^ 
wa butelka za Λί/C 

Carnation lub Dundee 
wyparowane mleko — 

puszka » J3c 

Świeżo pleei.»nc) :n;d-- 
pets soda krekicsy G 

Kc2ck. 25c 
Najlepsze nowe Thomp 

eona bielone rodzynki— 

■; 15c 
lJensons homary — Vi 

f ii i. Iowa *ΪΠγ» 
ρliszka za w"v 

Świeżo pieczone mio- 
dowe ciastka lub spiee 
drops, funt 
za .... λ .... 15c 


