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cte Polak Jan Czekała będzie reprezentował tę wielka polska dzieln eę

—

SZEF POLICYI OBURZONY

przyjechał

stronie

Szanowna Redakcyo

Nowy
podpalaczy.
Sędzia Gemmil nakłada pierwszą kar;
projekt gub. Dunne'a,
na rowolwerowlcza według nowej ustawy.
oszustwa

o

północno-zachodniej

obywateli 16-tej wardy otrzymaliśktóry
my komunikat w tej kwestyi,
w
całoś
c
i
przytaczamy.
poniżej

Władze urządzają powszechny najazd na wysokie ceny, a zwłaszcza mąki.
Z procesu

na

miasta. Wszędzie daja
głosy oburzenia na starego

drożyzna·

z

zrezygnował przed upły-

Ma«7vnv
lTldb^jIiy

WIANEK

dębowe skrzynie, bogate

4.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

16.
16.

—

11.
—

—

—
—
—

—

Pod Twoją obronę.
Nowenna do Niepokalanego
Poczęcia Najśw. Maryi P.
Całaś piękna jest Marya.
O salutaris Hostia.
Tantum ergo Sacramentum.
Koronka do Serca Jezusów.
Litania do Serca Jezusowego
Nowenna do Ducha św.
Nabożeństwo do Najświęt·
szego Oblicza.
Litania do Najśw. Im. Jezus.
Nabożeństwo do św. Józefa

(Triduum).

Nabożeństwo do św. Stanisława Kostki (Triduum).
Nabożeństwo Bractwa Trr.e-

Trzeźwości.
Ceremoniał III-go Zakonu
iw. Franciszka.

Modlitwy naZgr. miesięczne
obłóczyny.
Przyjęcie do profesyl.
Ciebie Boże chwalimy.
Błogosławieństwo ApostolNa

Absolucya Generalna.
ś ierAbsolucya na godzinę m
»

ci.

Wydasi*

ozdoba·

w

dwóck kolorack.

plétaa
S tytule· i enklemztem złoconym
Cena egzemplarza 75 cent.

Drak wyrażaj. Oprawa

z

czarnego

Opłata poczty · centów extra.

Do aabycia

«

ł

Gazowy piec
bre-

17.95 za 24.50
ner. Stewarts stalobiawy pazowy piec.
ło emaliowany. Drip
Pan. tialkt i biało emaltowane spuszcza-

A

18 cal

obite Ma-

ILodownie Cynkiem
jPStlc lodowni·, jak
wyrycina, z Ash drzewa, złotaweChar

kończenie, luaul. weł. filcem,
coal obicie, w*i te 11.50, m
»

|

19.75

DZIENNIKA GHIGA60SKIE60
1455 57 WEST DIVISION UL
CHICAGO. ILŁ.
Blaro otwarta od 7:80 raao 4o 1'M
wiec zoram, > wyjątkiem niedziel 1 twist.

«u

-iSAiaM

a

li y

obstyc. brr«,e„do9kona-

ły wybór deseni.L-_
2C
98c
^feSiałe i Arnbeki" WJable

gat.,para....O^

At

i

piękne NotfinfrhRin

Bśpnk. firanki, S'i i 3 j

»r-

(flPlłuKie. d«fc\r wyu. ezer.,
aeort. zapas, $2 ge-Oftr·
7OC

tunek, para
Mieśćmy zapas t iokch
f»raNottingham koronk. desenek. wszyptkie none
*ap«ey,
nie, niekompletne
Aeort. rapaa pięk. Not.
tincham korook. firanek
jaid»
Biuspeletd fenie.
Minii szerokie, extriRru.
be .1. ckstit hed brzej»
2.50 gatut.ek.
f PA
I«u7
para

-

Ll

Asortowany zapas sto·
łów do biblioteki, podłużne, owalne i kwadratowe
desenie, Colonial i Mission faso-

»

ny,

18.60

[

»

C,flr#L

00

po

12 z szew. Am·
aksam. dywany,
grube, śliczne koloassort,

ry,

22.50,

warte

desenie,
za

go-

tówkę lub |
ja
na kred., 1 0«^U
8 Wire Tapestry

eluokaz. zaitrubo
1
4—wielkoś
c
i.
pas. 3-0. 3-fl, 4—0
;mal.. kumb. nieb. i zielone, tukie Vernis
A C
Martin kolory, równe i artystyczle desenie. ?.V)gat.. za

.*5.65

ciąsrłymi

asor.

ffa\\ II n liTfii

brukselskie dywany,
wiel. 9x12, duży wybór nowych allover^
Médaillon i kwiecistych deseni, warte

S2NT 10.95
Extra

no

grube

pokrycie

łóg, 81

Proli-

do pod-

4 szer., 4

polcostowane

ply

każasort,

na

dym

wzorze,
"lock ł draewn· g
fe;ta. <1 vrur., jarrlOC
Tx'4

Rex .lire pr*ewr»c,

frdxlow.
k>»i<
«t.

i

·

Il/eV*}

Okazowy

zapas

lub czarną Leatherette, także
wzorzyste zielone i czarne Verona, równe i Diamond wykładane,
warte do 22.50,
I e ^7 C

9
ber

l't i 2 cal. proste i z

*

za

|

maszezlągów.
złotrwałe
ramy,
dębowe
sywno
tawe
wykończenie, wyściełane
Imperial hiszpańską brunatną

22.95

pjmj zelazoe łóżka.

gatunek,

wykończone

dZ6Zlć}gl.

Dywany

ńilfa
fLiUtttd

asortowane

wielkości, 16.50 do

—

.

t

utOfy·

l'Ir^icclail

4VC

Białe Nottingham koron
kowe firanki. 3 jardy dlu.
gie. 45 cali szerokie, gru-

-,
«.

i

i 1 r —
Stand arda
Mi d o w y
przymofoobicie. specyalnie na jutrze) s z $
sprze d
l>o

.lii

Veneered,

Sprzed, firanek
P»ra

lub czarną skórą,
ziel. Panne plu

Walnut i J
Birds Eye
Mapie wy·
*c.er a e i
wysoce pv
I lerowan e.
i franc, wyI pukłe lusI tra. kwadr.
"
i podłużne
133,
warte

y

17.95

"."110"71·.„1.19

adminiztracyi

mahoń.

Asort. zapas 8 i 10 Panel pięknvch Art Giuss kloszv do jaAeort. zapas białych
dalni. niektóre z frędzlami, inne z met.il.
Art
otwart. Panels i z kwieć, lub owoc.
Nottingham kuronk.
Glass bortą, kolory Sunset. Amber i ziejd. długie
lone. do jrazu 1 elektryczności, komplet- firanek,
nie gotowe do użytku, warte f |
duży wybór deseni,
IU.JMJ
iA
17.50. po
7c gatunek,
^

(Cln«7A
itiustc

brun, i

prtecwiart. dębowe,

)wane

Extra duże z 3 drzwiami
Polar. Leonnrd lodownie,
z twardego drzewa,
biaty emalią oblane,złotawe
wykoriezenie.
okrągłe narożniki,
do prowizyi. di 100

i

Komody

.

/-

wyścielaneprawdziwą
blszpariską brunatną
lub

Asort. zapas dobrych kotnd, Coloe
ti
nial i Serpe
druk., duże i średnie

Bro

I nrlnwnio
LUUOWnie

sanitarny pr/ed'iał
funtów lodu. 27..W Rat.,

o w

piecyk

J.yo

wykończenie

tewe

'

l< ;'»™,:0064.75

5.95

Różaniec.
Litania do Najśw. M. Panny.

skie.
—

mo-

Kompletny «arnitur
wanych przyrządów, w metal, pudełKU. 10 letnia gwarancya. epec.
7B gotówkę lubna kre'1

Zawiera:
Wezwanie Duch» świętego.

Uroczystość . M. P. Gromn.
Te Deum.
Rocznica ca zmarłych Braci

—

masywne ramy, brzóz., mahoń.
I i trwale aęDO., zio-

___

stitwu.

ciągu roku kościelnego.

fwośiu.
—

Garnitury parlorowe

garnitury parlorowe,

wykończenie,

wierzch, 5 azufUd, poler.
siężne g-«łki, wvwikl·· ramię,
pod"Drophend". Bali Bearln* niklo-

edprawiaayck

1.
2.
3.

złotawe

****-·«:,,

ręcznie poier.

NABOŻEŃSTW
w

Keliable Family maszyna do azycj^ owalny kaztałt, przećwiartk.

dyvrany

r; i d#-«nU.
grub. war. 66c.

<.eortÉ,
~

/ C

lj./i)

