
E. IVERSON & CO. 
INO do 1098 SlLWilHEE AYENIIE 

PRZECZYTAJCIE TE LISTĘ 
Specyalnych Taniości 
na sprzedaż I^YUfSfłolf 

przez cały dziel) IVD utndl ICII- 
Damskie trwałego 
czarnego koloru baweł- 
nicowe pończochy bez 
azwu, dobre 15c 
pończochy, para...."^ 

23c Gatunku sukienne 
zasłony do okien, sprę- 
żynowe wałki, na sprze- 

p?,4 ...12^c 
Grnby niebielony mu- 

ślin, 7c gat., W re-żl S/n 
sztkach, yard.. .Z1 <4 

6c Gatunku gingham 
na fartuchy, fabryczne 

3%C 
Męzkie trwałego czar- 
nego koloru satynowe 
koszule, dobrze szyte, 
wszystkich wielkości, 
we Czwartek 
P° 

2 Zapasy damskich ta- 
towych koazul, warte 

po°.!.^?'.5c i lOc 
Duże kawałki mydła 
do prania, w tę sprzedaż 
cztery kawał^ 
Dziecięce rici kozłowe 
trzewiki, ręcznie prze- 
wracane podeszwy, bru- 
natne (tan) albo czarne, 
numera 4 do 8, regu- 
larne 85c warto* KQp 
ści, para po... 

39c 

"Reliable" piecyki ga- 
zolinowe, z 2 brenera- 
mi, regularna cena 

*2.50, w tę Ci-I OC 
sprzedaż.... ..*1P -*• 

Chłopięce i dziewczę- 
ce słomiane marynar- 
skie kapelusze, "j 
25c gatunku, po-J-^C 

Męzka Odzież 
Spodnia. 

Wielki zapas męzkich 
koszul i gaci, wszy- 
stkich wielkości, warte 

29c, we Czwartek 

Niemowlęce Trze- 
wiczki. 

Niemowlęce trzewiczki 
zmiękkiemi podeszwa- 
mi, gdzieindziej płaci- 
cie za takie obuwie 25c, 
u nas para 

Koronki. 
Świeży zapas koronek 
każdego rodzaj a, war- 

te od 5c do 15c yard, po 

5c~3c i 2c 
Robocze Spodnie. 
Męzkie modre robocze 
spodnie (overalls), do- 
brze szyte, zwyczajne- 
go 50c gatunku, tylko 

Pończochy. 
Extra grube bawełni- 
cowe pończochy dla 
chłopców i dziewcząt, 
wszystkich wielkości, 
15c gatunki, po 

Chusteczki. 
Kilkanaście set tuzi- 
nów damskich białych 
chusteczek, niektóre z 

literami, wszystkie naj- 
lepsze, lOc wartości, 
we Czwartek 

I5c 

5c 

29c 

3c 

Najlepszego gatunku 
cerata na stół, gładka i 
w ozdobnych kolorach, 
na sprzedat we Czwar- 

12kc 
Ciemne kolorowe kali- 
ko, zwyczajnego 7c ga- 
tunku, w reszt- p 
kach, yard 

Dobrze zrobione mio- 
tły do karpetów, 4 razy 
przeszyte, naszego re- 

gularnego 25c 1K. 
gatunku, po 

Grnba bielona mate* 
rya na ręczniki, warta 

spełna 7c, yard ...4c 
Zapas ginghamów na 

suknie, wszystkie do- 
bre fasony, lOc Kp 
gatunku, po..... 

D« niskie nizkie trze- 
wiki (oifords) z kozło- 
wej skóry, także ślipry 
na froncie upiększone, 
wszystkie całkiem skó- 
rzanne, $1.50 Ckftp 
wartości, para....*7C*-; 
Damskie muślinowe 
majtki, obrębione, z 

kambrykową ruflą, 25c 

fotUDk.u:.... I2^c 
200 Yardowe "I p 
szpulki nici po 

Najlepsze jedwabie do 
haftowania, 
motek 

Extra grnhe Ingrnin 
karpety, yard szerokie, 
warte 29c, yard 15c 
Damskie kolorowe ba- 
tystowe Kimonos, war- 

te 29c, wszyst. 1 £*n 
wielkości, po.... 

JUTRO 
Od 8-ej do 11-ej godziny rano 

będziemy sprzedawali: 
Najlepszą podszewkę do sukni, G« 
rozmaite kolory, yard tylko po 
400 yardów ładnego haftu, rozma-Op 
itej szerokości, jutro yard tylko.. 
240 Par dobrych spodoi dla 1 

chłopców, póki zapa3 starczy po-*- 
Najlepsze uiebielone płótno, Ql/n 
36 cali szerokie, yard tylko *^2*^ 

Od 1-ej do 4-ej popołudniu 
będziemy sprzedawali: 

400 Yardów aksamitki, rozmai- "I ~ 

te kolory, yard tylko po •Ł'-' 

150 Koszul, trochę zbrudzone, O 

jutro sztuka tylko po 
100 Sztuk ślicznego jedwabiu i Hen- 
rietta materyi z jedwabiem mięszanej, 
stosowne na ślubne suknie, 
jutro yard tylko po OUL 

H. M1SHK0WSKY, 688 NOBLE ULICA. 

II Plato t. Renssnera. 

Najlepsza metoda do naucze- 

nia się czytać, pisać i roz- 

mawiać po angielsku w 

24 lekcyach bez nau- 

czyciela, z objaśnie- 
niem wymowy i 

dosłownem tłó- 
maczeniem. 

CENA $2.00. Z przesyłką 
pocztową lOc extra. 

Jg'fv jjj "• "J 

NABYĆ MOZ>*A W ADiITNISTBACTI 

Dziennika Chicagoskiego, 
MM43 W. Diyision St^ CHICAGO, ILL. 

Ogłaszajcie się w Dziennika Chicagoskim. 

Polacy w Chicago. 
IMIENINY. 

Wielebny Ksiądz Stanisław 

| Siatka:, którego imieniny przypa- 
dały w zeszły Poniedziałek nie 

wiedział, idąc wczoraj wieczorem 

| na zebranie Towarzystwa Polek 

j św. Heleny, Oddziału i8go Ma- 

cierzy Polskiej, którego jest ka- 

pelanem, jakie go tam czekają- 
niespodzianki. Zastał bowiem w 

hali klubowej Macierzy Polskiej 
przy West Division ulicy zamiast 

zwykłego posiedzenia, suto zasta- 

wione stjoiy, pi^zy tktórycjfo na 

przedzie zasiadali członkowie 

Zarządu Głównego, urzędniczki 
innych oddziałów damskich a 

dalej członkinie towarzy- 
stwa urządzającego wieczorek. 
Po ogólnem powitaniu przemó- 
wiła pani Franciszka Marcinkow- 

ska, prezeska Oddziału i z powin- 
szowaniem wręczyła mu kasetkę 
zawierającą złote puszki jakich 
kapłan używa udając się do cho- 

rego. Mała Julka Wierzbowna, 
wygłosiwszy wierszyk z życze- 
niami podała mu śliczny bukiet 

'kwiatów. Następnie przemawiały; 
lub deklamowały panny, Paulina 

Cera, Helena Zielińska, Marta 

Gatza i Anna Czarnecka. Wystę- 
py te i przemówienia przeplatała 
orkiestra Braci Kipkowskich pro- 

dukcyami muzycznemi1. Po skoń- 

czonej biesiadzie, panna Helena 

Wierzba, imieniem urządzają- 
cych powołała do przemówienia 

! prezesa Macierzy, pana Juliana 
Szczepańskiego i sekretarza, pa- 

na W. J. Jóźwiakowskiego. Prze- 

mawiała także pani doktorowa 
Klarkowska, prezeska Oddziału 
św. Anny. Nową niespodziankę 
sprawił Solenizantowi Wielebny 
ks. Franciszek- Gordon, Modera 

tor Macierzy, kiedy podczas swej 
mowy przypiął mu złoty oznak 

honorowego członka Macierzy, 
uchwalony dlań przez Zarząd 
Główny. — Przejęty do głębi ser- 

ca tylu dowodami przyjaźni, sza- 

cunku i życzliwości, Wiel. ks. 

Stanisław spędził wczorajszy 
wieczór nader mile w kole Ma- 
cierzystów i Macierzystek, co 

też wyraził w swem przemówie- 
niu zamykaj ącem wieczorek. 

Ypsylon. 

OBCHÓD MAJOWY POLSKIEJ LIGI. 

W zeszłą, niedzielę dnia 7go ńiaja 

r. b. odbył się obchód majowy w sali 

klubowej "Polonia League" Klubu — 

141—143 W. Division ulicy. Sala była 

przepełniona gośćmi obojga płci. Na 

estradzie widniały biusty naszych bo. 

haterów dwóch światów, Pułaskiego 
i Kościuszki. 

Program był bogaty. Zauważenia go- 

dnem jest, iż z wyjątkiem jednego 
numeru, sami klubowcy wypełnili 
program. Przewodniczący komitetu 

obchodowego p. J. Niemiec otworzył 

uroczystość i powołał p. Bernarda G. 

Matz, prezesa klubu na przewodni- 
czącego obchodu; ten zaś powołał ni- 

żej podpisanego na sekretarza. Piękna 
Mowa S. Krajewskiego głębokie zrobi- 

ła wrażenie. Szanowny mówca odno. 

sił swe słowa do młodzieży i przejął 
wszystkich zebranych swym duchem 

religijno patryotycznym. P. F. J. Ja- 

niszewski w swej konstytucyi i zara- 

zem objaśnił znaczenie i wrażenie 

konstytucyi na ludy europejskie. B. G. 

Matz, w krótkich słowach opowiedział 
znaczenie wolności dla ludów, i za- 

kończył temi słowy: "Iż może nie- 
długo a Pan nad Pany wysłucha nasze 

modły i błagania a wtenczas zmienimy 
słowa naszego hymnu, i będziemy śpie- 
wać: 

Ojczyznę, wolność, raczyłeś nam dać 
Panie. 

śpiewy soiowe wyjja.uiy wuwmii;i<;. 

Soliści zmuszeni byli występować nad 

programem. Panna H. Piotrowska 

swym miłym głosem zachwycała ze- 

branych, a p. K. Domek swym baryto- 
nowym głosem zadziwiał słuchaczy. 

Podwójny kwartet chóru Paderewskie. 
go, składający się z panów A. G. Ur- 

bańskiego, Jana W. Wiśniewskiego, 
Franciszka Osuch, Al. Hoffmana, Ste- 
fana Więckowskiego, K. Domek, W. 

Szymańskiego i Franciszka Laskow- 

skiego, znakomicie zaśpiewał "Dum. 

kę". Kornet solo pana L. Kipkow- 
skiego. Tylko więcej pracy w tym 
kierunku a nie długo a mogą się zmie- 

rzyć z pierwszorzędnemi muzykami a- 

merykańskiemi. Monolog pana S. 

Krajewskiego, artystycznie wykonany, 
pobudzał zebranych do humorycznego 
śmiechu. Na zakończenie zaśpiewano 
"Boże coś Bolskę". 

Dość wspomieć krótko, iż orkiestra 
Braci Kipkowskich wykonała kilka nu- 

merów koncertowych. A Jak oni grają, 
od dawna bardzo dobrze wiemy. 

Do klubu, który, bezinteresownie 
urządza takie obchody, młodzież po- 

winna się garnąć i w niedalekiej przy* 

szłości powinien on liczyć kilka set 
członków. 

Aug. G. Urbański, 
Sekr. Obchodu. 

Blue Island, III., dnia 7go Maja, 1905. 

Przy cichej 1 wspólnej pracy i do- 

f brych chęciach można wiele dobrego 
uczynić, to też towarzystwo św. Izydo- 
ra pomimo że jest bardzo szczupłe, bo 
zaledwie liczy siedmnaście członków, 
zrobiło dość znaczne postpy. Ono to 

sprawiło do kościoła stacye męki Pań- 
skiej i piękny baldachim, za co też 
cała parafia jest Towarzystwu wdzię- 
czna, lecz wdzięczniejszymi oni by by- 
li dla was, kochani bracia, gdybyście 
zechcieli z nimi się łączyć i wspólnie 
pracować na dobro własne i parafialne. 
Ładnie się słyszy gdy ich chwalicie, 
ale jeszcze by się ładniej słyszało, 
gdyby nas wszystkich chwalono. O 
ważności łączenia się do polskich To- 
warzystw napiszę inną rażą.- Podaję 
także do wiadomości szanownych 
współczytelników "Dzień. Chic.", że 
misya odbędzie się w naszej parafii 
św. Izydora w czasie uroczystości od. 

pustowych. U nas wszystko idzie bar- 
dzo dobrze, pracy ma każdy pod do- 

statkiem, jeżeli nie we fabryce to przy 
domu w ogrodzie. T&kże i polityk?, za. 

czynają nasi więcej się interesować i 

jak słychać ma się zorganizować klub 

polityczny Towarzystwa św. Kazimie- 
rza Kr. Urządza się wieczorek dnia 13 

Maja b. m. Cały dochód zostanie obró- 
cony na budowę parkanu około ko. 
ścioła i dziedzińca. Bądź co bądź, 
stoimy o dziesięć szczebli wyżej jak 
przed pięciu laty. 

Obserwator. 

•> 

Ważne dla gospodyń na Marya- 
nowie! 

Zawiadamiam niniejszem iz 

dzisiaj t. j. środę iogo maja ot- 

wieram nowy skład rzcźniczy 
pod nr. 910 N. Hermitage ave. 

Świeże i dobre mięsiwa, oraz 

wędzonki i rozmaitego wyrobu 
kiszki i kiełbasy zawsze będą na 

składze po cenie umiarkowanej. 
Z szacunkiem, 

Józef Smieszniewicz, 
910 N. Hermitage ave. 

I3in 
u 

Z Europy $28 do Europy $29. 
Najtańsze szyfkarty dostać 

można tylko w kantorze wysyłki 
pieniędzy do starego kraju. 

S. K. Poklewski, 
666 Milwaukee ave., róg Augu- 

sta str. Telefon 1472 Monroe. 

Kupuje i sprzedaje domy i lo- 
ty, oraz tanie tykiety kolejowe. 

o 

KRACKER I KOSIŃSKI. 
Nasze pierwszorzędne obrączki 

ślubne, wszystkich gatunków i 
karatów, przyniosą wam szczę- 
ście. Sprzedajemy zegarki i ze- 

gary, oraz biżuteryę i naczynia 
srebrne po stanowczo najniższych 
cenach. Spróbujcie nas i bądźcie 
przekonani. 

675 Milwaukee ave. 

o 

Wiek ludzi. 

Według obliczeń na kuli ziem- 

skiej umiera co rok 33 milionów 

ludzi, czyli dziennie umiera 91,- 
514, na godzinę 3730, na minutę 
62. W przecięciu żyje człowiek 
38 lat. Czwarta część ludzi umie- 
ra przed dojściem do wieku śre- 

dniego, a połowa przed dożyciem 
17 roku. Na sto tysięcy ludzi je- 
den tylko człowiek osięga sto lat 

życita. Na tysiąc osób, które osię- 
gają 60 lat, 43 należy do stanu 

duchownego i polityki. 40 do rol- 

niczego, 33 do rzemieślniczego, 
32 do nauczycielskiego, a tylko 
24 do lekarskiego. 

u 

Powrót krynoliny. 
W 'kołach towarzyskich Pary- 

ża obiegają pogłoski, że wstrętna 
krynolina ma znów stać się arty- 
kułem mody. W obec tego redak- 

cya "Matina" wysłała jednego ze 

współpracowników swoich do 

wybitniejszych przedstawicielek 
płci pięknej dla zasięgnięcia icn 

opinii co do pogłoski powyższej. 
Wszystkie niemal, a wśród nich 

trzy artystki: Sara Bernhardt, 
Cecilia Chaumont i panna Sorel z 

Komedyi francuzkiej, oświadczy- 
ły, że powrót krynoliny byłby 
wprost barbarzyństwem. 

o 

Po najlepsze szczero złote 

ślubne obrączki idźcie do jedyne- 
go polskiego składu zegarmistrzo- 
wskiego na Milwaukee ave. do 

M. Wojteckiego, 
I3m 677 Milwaukee ave. 

—o- 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
«tsi« wychodzi o 8-mlu stronicach. 

Trzewiki dla mężczyzn, 
Trzewiki dla kobiet, 

Trzewiki dla dzieci. 
Wszystkie muszą być wyprzedane przed 

20tym Maja, 1905, celem zreorganizowania firmy. 
Personal firmy jest zmieniony. 
Obecnie robi§ się także pewne 
zmiany w składzie. 

Po ukończeniu będzie to jeden z najpiękniej- 
szych składów obuwia w północno-zachodniej 
dzielnicy miasta. Z dumą wskazywać będą Po- 
lacy na dzieło swych rodaków.' 

Ażeby pospieszyć odbyt towarów zniżyli- 
śmy ceny do najniższego stopnia, tak iż serce i kie- 
szeń Wasza radować się będą na widok niebywa- 
łych ofert. 

Ta wyprzedaż rozpocznie się 
jutro rano o godzinie £9tej. 

A więc do miłego widzenia się z Wami w 

składzie naszym pn. 

662 NOBLE ULICA, 
naprzeciwko kościoła św. Stanisława Kostki. 

The American Shoe Co. 
SPÓŁKA POLSKA I USŁUGA POLSKA. 

Skład zamknięty vr Środy I Piątki o godzinie Gtej wieczorem. 

L. Heilprin & Co. Całkowi- 
1 a—■—ii la ■ ii ii ii; — unii ■ — 

ty Zbytni Zapas Damskich 

Jedwabnych i Innych Ubrań, 
= 1 ■■ m ii ,■ t:i i ■■ ■■ 1,1 II ihi ■ i——— 

po 38^ Centa na Dolarze. 
Sprzedaże w pierwszych paru dniach przewyższy* ̂  

ły wszystkie pierwotne rekordy—były oczywiście 
fenomenalne, lecz ubrania są dobre a ceny nizkie, 
niższe aniżeli kiedykolwiek przedtem. Osądźcie 
oszczędności zawarte w kilku następujących ofer* 
tach. Możecie być pewni, że fason, dopasowanie 
1 wykończenie są absolutnie najlepsze. 

Taffetowejedwabne bluzkowe ubrania, dobrze ^ F TT 
ezyre, L. H. Jt Co. hurtowna cena $12.60, *11 I *1 
jutro ▼ " 

Piąkne ubrania z ozdobnych mieszanin, jedwa* &P flQ 
biem poda/ewkowane. niezrównana wykończę- j^n JIq 
czenle, L. H. 4 Co. hurtowna cena $12.00, jutro..**''" > 

Czysto wełniane szewiotowe ubrania, bluzkowe, 00 ll 
go'faeonu, zupełnie uatojące, L. Heilprin * Co. j\l JIA'/ 

urtowna cena $12.50, we Czwarte* ^ w w \j 

Czysto wełniane azewiotnwe ubrania, front po> QO 
dobny do knmizelki, L. H. 4 Co. hurtownn ce- 
na *15.00. wybór do 

^ 

Czyeto-wełnlane Broadcloth ubrania, surdut 
ii długości, L. Heilprln * Co. (f li H O 
cena $17.50, specyalaie we MX 
Czwartek.. 4>v».UU 

Piąknego miękkiego wykończania taffetowe 
j-dwnbne bluzkowe ubrania,W8r.y-(f rt nn 

ptklch kolorów, dobrze szyte, L. Ha 
H. 4 Co. cena $17.60, we C*wart...«ł'u*w w 

Nowomodne cilltłem Jedwabne tanetowo 
bluzkowe ubrania, w#zratklch kolorów, pod- 
nz^wkowane białym atłatem, A 

L. II. a Oo. cena $22.50, we 

Czwartek 

Eleganc. Broadclnth obrania, 
dobrze ezyt<\ L. n. * Co. hnr« 
towna cena $22.50, jutro.* 

$12.98 
$12.98 

50c I 75c Materye na suknie teraz 

89c—Tysiące yardów pięknych an- 

ielskich Uamlotów 1 slclliana, w gładkich 
kolorach 1 ozdobnych tkaninach, 45 cało- 
we czysto wełniune Panama suitno i pię- 
kne Yoiles, wa wszystkich kolorach, czy- 
sto wełniune brunatno i azare covert su- 

kno, storra aerge, homeppun materye na 

ubrania 1 t. p., olbrzymi asort- 
ment COe i 75c wartoócl do wyboru «ZI9/^ 
nu apt>cvalnrch stołach w naroż- »J7L 
nym składzie, na Czwartek, yard.. 

Obrębione Huck ręczniki, 16x34 cali, 
bielone, zwyczajnie sprzedawane po 
$1.25 z a tuzin, we Czwar- (±'3/r> 
tek tylko 

Obrębione i otwartej roboty całkiem 
lniane adamaszkowe obrusy, srebrno 
bielone, 2% yarda dłubie, warte speł- 
na $1.50, eitra specyal* ,98c 
Moo«ł' New Fad cygara, pudełko 50 
za 81.H0; Kobert Uums albo Gen. 
Arthur cygara, Cza 25c; Hornpipe 
wódka, pełaa kwarta 
(3cie piętro) «70L 

Damskie prążkowane bawełnlcowe 

przykrycia do gorsetów, wysoka szy- 

ja i długie rękawy, od 8 do" 1 ftl/n 
11 rano, tylko 

Znakomite niebielone materye na 

przykrycia do łóżek, główna oferta 
na Czwartek, yard po ; niebielo- 
ne Cheese Cloth, łO l 36 culi szero- 

kie, warte aż do 6%c, yard "I n 

po.... 

3,500 Yardów 20 i 22 calowych cay- 
sto-jedwaboych ozdobnych taffeto- 
wych jedwabiów, szczególnie do- 
bre na bluzkowe ubrania, małe i 
powabne wzory, najnowsze odcienia bru- 
natne, modre, rezeda, ceglaata, czerwone, 

fioletowe siwo, błękitne 1 t. p. Gatunki 
sprzedawano detali- >»/v 
cznie gdzieindziej at f\\n < Vll/-ł 
za 8Sc, we Czwartek A^Lj I »J71j 
tylko, yard 

* v/v 

Duffy'8 Malt "Whiske? (słodowa wód- 

ka), <>5c; Morton's Ha Ir Restorer, $1 
wielkość, 69c; Graves' proszek do zę- 
bów, 25c wielkość (8cie piętro), 
puszka po 

^ L> 

1,000 Kawałków pięknego madrasu 
Da koszule, we wszystkich kolorach, 
najlepsze ozdobne paskowate efekta, 
gatuukl 1 fasony za które inni OI/p 
żądają 15c, epecyalale yerd *^8^ 

Bawełoicowe Voiles na spknie, w kil- 
kunastu gładkich 1 ozdobnych efek- 
tach, sprzedawane wszędzie aa 12HC» 

JZrt.:. 7kc i 5J$c 
Męzkle piękoie prasowane koszule, ze 

sztywnym gorsem i jedwnbnj'm fron- 

tem, negliżowe i do wyjścia, w piękne 
prążki i figurowane efekta,, wartości 
ranżują aź do $1.50, extra spe- OQp 
cyalnie, wybór 

4 Kwart, granitowe emal. kociołki do 
konserwowania, sprzedawane wszę- 
dzie za 25c, na, Czwartek (w ba- "1 0 ~ 

semencie), tylko AUl/ 

^SfeŚW. JAŃSKIE KROPLEJŁr> 
stanowił} środek leknrskl przymiotów wprost zadziwiających 
1 zaiste godne sq tej przeracnej nazwy. 

Te Krople Św. Jaóskle zostały w wiele tysiącznych wypadkach clężkleh cho- 

rób jak cholera, kolki, kurcze żołądka, dysenterya i biegunka, wypróbowane 
i zastoso>\ane 1 wytrzymały próby te z najchwalolmiejszymi ękutkaml. Krople 
to przynoszą najpewniejszą pomoc w napadach ckliwoścl, bólu żołądka, odbija- 
nie się 1 spieszną ulgę na ból głowy, bicie serca, zawrót, omdlenia lub nerwo- 

wość Są one ćennym środkiem ni słabość żołądka i letaią fchorobę u dzieci 

1 na kurcze podczas "ząbkowania. 
Krople te zasługo ją na to, -aby trzy mano Je w każdym ("omo, w każdej fami- 

lii, aby każdej chwili w potrzebie były pod ręką, bo są one znakomltem lekar- 

stwem. Pytajcie się o nie w aptece, albo też piazcle wpro6t do 

Dr, H, (Uemke Medicine Co„ 118^fejA%i®AG0, 


