
BACZNOŚĆ! 
Rodacy, pragnący wziąć udział 

w bankiecie na cześć p. J. F. 

Smulskiego, mającym się odbyć 
we środę, dnia 24go b. m., niechaj 
się zgłoszą do niżej podpisanego. 
W poniedziałek 2igo b. m. lista 

uczestników zostanie zamkniętą, 
a przy wejściu stanowczo nie bę- 
dzie można dostać karty wstępu. 

W. Bardoński, 
638 Noble st. 

o 

; KRACKER I KOSIŃSKI, 
Nasze pierwszorzędne obrączki 

ślubne, wszystkich gatunków i 

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

gar}-, oraz biżuteryę i naczynia 
srebrne po stanowczo najniższych 
cenach. Spróbujcie nas i bądźcie 
przekonani. 

675 Milwaukee ave. 

o 

$32 do Europy $35 z Europy. iV 

na Bremen, Hamburg, Rotter- 
dam lub Antwerpen. Najlepsze li- 
nie, najtańsze szyfkarty. Wyseła 
pieniądze do kraju-. Sprzedaje do- 

my, loty i' farmy od $5.00 za akier 
i wyżej. Agencya bankowa S. K. 

Poklewski, 666 Milwaukee ave., 

róg Augusta, Chicago, 111. 

E. IVERSON 
„Dflfl W0-I008 

A yU,Milwaukee Ave. 
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Czwartek. 
Dubeltowo składane perkale na ■■ 

suknie, w ciernych kolorach, il 0 
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lOc gatunkn, yarc 

Najlepszego gatunku ging- 
ham na fartuchy, 
yard 

Indyjskie płótno (India linon) 
40 cali szerokie, warte 15cyard, 
w resztkach, yard 
Najlepszego gatunku jasne 
kolorowe perkale, 36 cali sze- 

rokie, 12)^c towary, yard 

Zapas resztek czarnego batystu 
i indyjskiego płótna, warte aż 
do 20c, yard 
Najlepszego gatunku cera- 

ta na stół, 
yard 
Extra grube Injjrain karpety, 
yard szerokie, 29c towary, 
yard 
Zapas męskich i chłopięcych 
czapek, warte 25c i 50c, 
wybór z zapasu 

Dziewczęce nizkie trzewiki (oxfords) 
z kozłowej skóry, brunatne 
(tan) albo czarne, wielkości aż! 
do nr. 2, dolarowe wartości po1 
Damskie piękne nizkie trzewiki (ox- 
fords), brunatne (tan), lakierowane lub 
czarne vici kozłowe, pojedyńcze lub 
wystające podeszwy, 
uważane za tanie po 
$2.00, para 

Męzkie bawełnicowe skarpetki 
bez szwu, czarne lub brunatne 
(taD), lOc towary para 

Dziecięce eitra grube baweł- 
nicowe pończochy, wszystkich 
wielkości, warte luc, para 

Przeszło 150 tuzinów damskich lato- 
wych rękawiczek (okazy), niemal ka- 
żdy fason czarnych, białych i koloro- 
wych, warte 25c do 
73c para; 
dwa zapasy 

1UU 

SI .33 
6c 

7'c 

Damskie batystowe strój De 

kaftany, wszystkich wielko 
ści, warte 29c, po 

Dziecięce muślinowe majtki, 
z wielu zakładkami, małe 
wielkości po 

Dobrze zrobione przykrycia do 
gorsetów, wielkości 32 do 44 — 

wyłożone na sprzedaż po 

Chłopięce i dziewczęce sło- 
miane marynaskie kapelu- 
sze, 25c gatunku, po 

IOgISc 
I5c 
5c 
6c 

I2c 
29c 
39c 
iwej o- 

I5c 

Męzkie modre robocze spo- 
dnie (overalls), najlepsze 50c 
wartości, wszyst. wielk. po.... 

Męskie 50c i 75c negliżowe 
koszule, więcej niż 25 roz- 

maitych fasonów do wyboru, 
Dwie Bkrzynie męzkiej latowej o- 

dzieży spodniej, koszule 1 
gacie, uważane za tanie po 
23c, na sprzed., we Czwartek 

D imskie latowe koszule, z krótkimi 
rękawami (do połowy) albo 
bez rękawów, duże numera, 
specyaloie 
Dziewczęce Jersey prążkowa- 
ne majtki, koronką upiększo- 
ne, dobre 19c wartości, po.... 

Zapas chłopięcych negliżowych ko- 
szul, osobne mankiety, robio-, 
ne z pięknego madrasowego 
sukna, 50o towary, po 

lOc 
lOc 
25c 

Rnflowane batystowe firanki, 
specyalny zapas wyłożony na 

sprzedaż we Czwartek, para 

Polacy wjhicago. 
W SPRAWIE OBCHODU DNIA 

"WIEŃCZENIA GROBÓW". 

Otrzymaliśmy pismo następujące: 

Odezwa do prawych synów Ojczyzny 
w sprawie uroczystości wieńcze- 

czenia grobów. 
W dniu SOym maja cały naród ame- 

rykański od krańców Bostonu aż po 
brzegi Pacyfiku obchodzi wielką, i 

świętą uroczystość wieńczenia gro- 
bów, poległym braciom w obronie 

praw i swobód ojczystych. 
Krew przelana za sprawę wolności 

jest jedną z najdroższych i najświęt- 
szych spuścizn pozostawionych nam 

przez prawych synów Ojczyzny. Naród 

amerykański w dniu tym w dowód 
czci i dziękczynienia skupia się cały 
I jednoczy duchowo, oddając się roz- 

pamiętywaniu czynów szlachetnych i 

wzniosłych. 
Krwi, przelanej w obronie praw i 

swobód ojczystych, niech będzie Cześć 
i Chwała po wszystkie wieki i czasy, 
bo krew ta sakramentem się staje dla 

ludzi ginących i żyjących w niewoli i 

poniżeniu. 
Dzięki tej krwi ofiarnej przodków 

naszych, my, Polacy półtora wieku 

przetrwaliśmy w okrutnej niewoli, 
walcząc o prawa swoje i ludzkości. 

Dzięki tym ofiarom przyszłość narodu 

staje się jaśniejszą a walka z wrogami 
znośniejszą i wytrwalszą. Krew ofiarna 

tych męczenników, to ołtarz, na któ- 

rym wszystkich dłonie się splotą, 
wszystkich uczucia połączą ku wspól- 
nemu oswobodzeniu naszej Ojczyzny. 

W Ojczyźnie naród nie może jawnie 
wieńczyć grobów braci poległych, lecz 
Ilekroć razy sposobił się do walki o- 

rężnej z nieprzyjacielem swoim, naj- 
przód zaczynał od wieńczenia grobów 
poległych braci; szedł na groby pole- 
głych do nowej walki szukać natch- 

nienia. 

Związek Nar. Pol., zachowujący 
wszystkie tradycye przodków naszych, 

miłujący wszystko co dobre i szlache- 

tne, zawsze brał żywy udział w uroczy- 
stości wieńczenia grobów na ziemi a- 

merykańskiej. W roku bieżącym cv- 

py związkowe na północno zachod- 
niej stronie miasta Chicago przez 
swoich repi(v.entantów, delegaKW ob- 

chodowych, biorą, jak zwykle, swój 
udział -w uroczystości tak wniosłej i 

patryotycznej.jak wieńczenie grobów. 
Komitet z łona delegacyi obchodów 
zaprasza wszystkich Polaków do wzię- 
cia udziału w uroczystości wieńczenia 
grabów w dniu 30ym maja r. b. Rów- 
nież upraszamy gorąco cały ogół pol- 
ski i delegatów obchodowych z innych 
dzielnic naszego miasta do wspólnego 
z nami działania. Komitet ze swej 
strony dokłada wszelkich starań, by 
uroczystość wypadła odpowiednio do 

godności naszego narodu. 

Program wymarszu będzie publiko- 
wany w prasie. 

Z szacunkiem komitet. 
A. Balcerrak. — W. G. NoWak. — 

J. Słowikowski. — M. Moszczyński. — 

Skrzydlewski. 
-o 

Z MARYANOWA. 

W przyszłą, niedzielę, dnia 21go ma- 

ja odbędzie się w tutejszej hali przed- 
stawienie teatralne. "Klub Leona XIII 
ze Stanisławowa odegra pięcioaktowy 
dramat S. Zabajkiewicza p t. Mu ras, 
herszt zbójców. Klub czyni wszystko, 
co w jego mocy, aby sztuka poszła jak 
najlepiej. Dochód na budowę hali na 

Stanisławowie. 

BACZNOŚĆ! 

Kto się chce gustownie i do- 
brze ubrać, ten niech idzie do 
braci Zielezińskich, 720 Milwau- 
kee ave., którzy odebrali ogrom- 
ny zapas tutejszych i zagranicz- 
nych materyałów. x 

Zawiadomienie. 

Niniejszem zawiadamiam mo- 

ich przyjaciół i pacyentów, iż 

przeprowadziłem swój ofis i mie- 
szkanie pn. 514 Milwaukee ave. 

Dr. I. Scher. I9m 
p 

Dr. W. S. Schrayer. 
zawiadamia swoich pacyentów, 
że obecnie mieszka pod nr. 441 
Noble ul., i jak dawniej tak i te- 

raz jest gotowym do udzielania 

pomocy lekarskiej i chirurgicz- 
nej. x 

<5— 

Najlepsze miejsce do kupowa- 
nia tapet, farb, olejów itp. jest u 

KASPRA BUTKIEWICZA, 
705 Noble ulica. Ceny bardzo 

przystępne. x 

Z pośwlątecznych rozmyślań. 
Doświadczenia idąc torem. 
Praktyczności życia strona. 

Wciąż dowodzi, że najlepsza 
W świecie baba jest pieczona. 

Stąd też wniosek niedaleki 
Z prawdy da się wyprowadzić, 
że 1 inne będą lepsze 
Byle tylko w piec je wsadzi 

r 

Jakie jest usposobienie Papieża 
dla nas? 

Na ten temat rozmawiał wie- 
deński korespondent "Kraju" z 

pewnym magnatem polskim z W. 

Księstwa Poznańskiego i otrzy- 
mał od niego taką odpowiedź: I 

— Jak najlepsze. Mogę powie- 
dzieć to śmiało. Ojciec św. był 
wzruszony tymi dowodami hoł- 
dów i uznania, które składali mu 

przedstawiciele społeczeństwa 
•polskiego. Szczególną. uwagę 
zwraca Pius X na stosunki, pa- 
nujące w ziemiach polskich pod 
berłem ipruskiem. Jak wiadomo, 
X. arcybiskup Stablewski od 

dłuższego czasu niedomaga na 

zdrowiu. Z tego powodu — choć 
w tej chwili zdrowie arcypaste- 
rza poznańskiego poprawiło się 
i pozwala mieć lepsze nadzieje na 

przyszłość — sprawa ewentualne- 

go dziedzictwa po X. Stablew- 
skim była nieraz przedmiotem 
rozmowy. 

Otóż Ojciec św. uznaje, słusz- 
ność żądań polskich, jest zdania, 
iż w poznańskim pałacu arcybi- 
skupim mieszkać powinien tylko 
Polak. Jeden z naszych magna- 
tów rzekł raz do Ojca Świętego: 

—• Wasza świątobliwość, lud 
nasz tak łączy uczucia narodowe 

z religijnemi, iż niepodobna obra- 
żać jednych bez skrzywdzenia 
drugich. Gdym wyjeżdżał teraz 

do Rzymu, przyszło do mnie kil- 

ku chłopów. Mówiłem im, że zo- 

baczę Głowę Kościoła. Trzeba 

było widzieć ich zachwycone twa- 

rze;! — Toć nasz Ojciec św. Po- 

lak jest? — spytał jeden. — Nie, 
jest Włochem.... — Ale po pol- 
sku przecie rozumie? Led- 
wiem mógł wytłomaczyć, iż Wa- 

sza świątobliwość nie zna na- 

szej mowy. Tym prostym duszom 

wydawało się, iż najwyższy do- 

stojnik Kościoła w Rzymie musi 

umieć po polsku. Cóżby jednak 
było, gdyby się dowiedzieli, że 

ów najbliższy dostojnik Kościo- 

ła, że arcypasterz poznański jest 
Niemcem, nie znającym ich mo- 

wy, lub tylko ją kaleczącym?. ... 
zaufanie osłabłoby z pewnością... 

Książę X. urwał na moment. 

Potem mówił dalej: 
" 

— Moi znajomi mieli to wra- 

żenie, iż Papież podziela w zu- 

pełności ich zdanie. Skądinąd 
wiedzieli, iż ze strony niemieckiej 
Stolica Apostolska jest nieustan- 
nie oblęgana w tej sprawie, że o- 

ficyalni i nieoficyalni wysłańcy 
rządu pruskiego przy każdej spo- 
sobności poruszają kwestyę przy- 
szłego arcybiskupa poznańskie- 
go. Kardynał Merry del Val nie 

taił przedemną, iż sprawa jest 
bardzo trudna, że opór rządu pru- 
skiego przeciw kandydatowi pol- 
skiemu będzie nie do przezwycię- 
żenia. Odpowiedziałem mu, iż le- 

piej wcale nie mianować arcybi- 
skupa, niż mianować Niemca. 

Kardynał Merry del Val, który 
myśli swe osłania zawsze dyplo- 
matyczną tajemniczością, nic nie 

odpowiedział na te słowa. W ko- 

łach rzymskich natomiast jest to 

dziś sekretem poliszynela, iż Pa- 

pież bardzo jest zrażony do ce- 

sarza Wilhelma, iktóry nazbyt 
chciał w Watykanie przewodzić. 
Pius X. pamięta, że w swoich rę- f 
kach trzyma rządy Kościoła ka- 

tolickiego. Jednemu z obywateli 
wielkopolskich skarżył się tylko 
na rozłam, jaki nastąpił między 
stronnictwem katolików niemiec- 

kich, a Polakami. Ubolewał bar- 

dzo nad tym rozłamem, który na- 

czelnym władzom kościelnym 
przyczynia wiele trudności, i na- 

mawiał gorąco do zgody. 
Bardzo komentowaną w Rzy- 

mie jest niesłychana przyjazn, 
którą okazuje cesarz Wilhelm o- 

patowi OO. Benedyktynów z 

Monte Casino, X. Krugowi. Gdy 
przybył teraz do Neapolu, wez- 

wał go natychmiast; podczas o- 

biadu, w którym brali udział naj- 
wyżsi przedstawiciele władz, po- 
sadził zakonnika przy sobie, a ja- 
ko jedyny order na piersiach, miał 

zawieszony medal św. Benedyk- 
ta. ... 

Z tego wnoszą tutaj, iż cesarz 

Wilhelm pragnąłby otrzymać dla 

opata jakąś wysoką godność ko- 

ścielną. Podobno kiedyś propo- 
nował mu arcybiskupstwo poz- 
nańskie po śmierci X. Stablew- 

skiego. X. Krug miał wszakże z 

godnym uznania taktem odmó- 

wić, tłómacząc się nieznajomo- 1 

ścią języka i stosunków miejsco- 
wych. Teraz mówią, że ces. Wil- 
helm .pragnie utworzenia nuncya- 
tury w Berlinie, a jako nuncyusza 
chce mieć opata z Monte Casi- 
no. Wątpliwem jest wszakże, czy 
ten zgodziłby się na taką zmia- 

nę. 
Przy tej okazyi trzeba dodać, 

iż między zakonnikami w Monte 
Casino znajduje się także jeden 
Polak, O. Bakanowski, którego 
brat jest w misyi OO. Zmar- 

twychwstańców w Wiedniu. 
o 

Logika dziecięca. 

Nauczycielka: — Dawid był nama- 

szczony na króla. 

Dziesięcioletnia uczennica: — Co 

to znaczy, proszę pani: Namaszczony? 
Nauczycielka: — Natarty olejem. 
Dziesięcioletnia uczennica: — To 

chyba Dawid skrzypiał przedtem? 

o 

Zakasował Szekspira. 

Krytyk: — Wspaniały ten pański 
dramat! Jest w nim scena, której na- 

wet Szekspir nie mógłby napisać. 
Autor: — Która? która? 

Krytyk: — W której bohater dra- 

matu wjeżdża na rowerze. 

o — 

Woli skrzypce, niż fortepian. 
— Czy wolałbyś, żeby twoja żona 

grała na skrzypcach, czy na fortepia- 
nie? 

— Na skrzypcach. 
— Dlaczego? 
— Bo skrzypce można wyrzucić 

przez okno, a fortepianu nie można. 

o 

O MEBLACH. 

Nietylko odbiorców z ograniczony- 
mi środkami zadowolić mogę towarem 

i ceną, ale także i majętniejszych. Oto 
kilka ofert na sezon bieżący: Garnitur 

parlorowy, trzy sztukowy, masywne 
ramy na mahoń wykończone, nadzwy- 

czaj eleganckie pokrycie w kolorze 

zielonym, doskonale sprężyny, krzesła 
i sofa obszerne i wygodne, za $75.00.— 
Inny garnitur trzy sztukowy, większy 
i piękniejszy, w ramach przepysznie 
rzeźbionych, z trwałem przykryciem 
jednokolorowem; ten garnitur wyglą- 
da jakby na zawsze wytrwał; cena 

$95.00. Osobom pragnącym zaopatrzyć 
swe pomieszkanie w rzeczy wspa- 

nialsze, jednakże nie wygórowa- 
ne w cenie, polecam trzy sztukowy 

garnitur, wyściełany wzorzystą fran- 

cuzką Velour materyą. 
Garnitur ten oszacowali niektórzy 

odbiorcy na $150.00. Ja żądam tylko 
$140.00. Jest to coś pysznego za te 

pieniądze. 
Szafy kombinacyjne, z dębowego 

drzewa, bogato przećwiartkowanego, z 

politurą fortepianową, bardzo elegan- 
skie, po $37.50 i $41.00. Skromniejsze 
szafki kombinacyjne, od $11.75. — Go- 
towalnie (Dressers) czystym maho- 
niowym wenlrem pokryte, z lustrem 

ozdobnem o rzniętych brzegach, poli- 
tura fortepianowa, fason gotowalni 
nadzwyczaj elegancki, tylko $35.00. 

Piece w wielkim wyborze obejmują- 
cym sławne marki "Unlversal", 
"Home", "Laurel", "Gold Coin" i inne. 

Powyższe ceny są bardzo umiarko- 
wane za towary, które po tych cenach 

ofiaruję. Podałem te oferty tylko na 

to, aby Szanowna Publiczność wie- 
działa, że bardzo eleganckie meble do- 
stać można także w składach polskich. 

Nie trzeba zapominać, że sprzedaję 
także trzysztukowo garnitury parloro- 
we od $8.50, żelazne łóżka od $1.50, 
szezlągi od $4.50, materace od $1.25, 
dywany od $12.00, firanki koronkowe, 
para od $1.35, stoły rozciągane, czy- 
sto dębowe od $4.50, stoliki do parlo- 
ru z blatem 24x24 calowym, od $1.25, 
mniejsze stoliki od 75 c i t d., i t. d. 

Robię dobry Interes, ale robię go 
dlatego, bo sprzedaję sumiennie zro- 

bione towary po cenach nadzwyczaj u- 

mlarkowanych. Każdy, kto wejdzie do 
mojego składu, czy co kupi czy nie, 
jest mile przyjęty 1 grzecznie obsłużo- 
ny. 

Sprzedaję za gotówkę lub na łatwe 
wypłaty. 
Antoni F. Lakówka, właściciel składu 

The American Furniture Storę, 
1075—1077 Milwaukee ave. blizko 

Lincoln street. 

DO UDANIA 

Sl£ 
Teatru 

niemało się przyczynia 
elegancki program. U- 

sposabia widzów do mi- 

łego przyjęcia występu 
amatorów. 

p 
RZYNIEŚCIE swoje 
następne programy 
do naszej drukarni. 
Zrobimy je jak naj- 
lepiej, dlatego, że 

mamy do ustawienia 
takowych wszelkie 
najnowsze czcionki, 
obwódki, ozdoby, 
Itp.; a co do szybko- 
ści, to przodujemy 
innym drukarniom, 
bo mamy na to ulep 
ezone i pospieszne 
prasy. 

DRUKARNIA 

mmu CEICJffllEśO. 
141-148 W. Diylsloa St 

OtB otrrarty co wieczór do gods. 8meJ 
i 

Ubrania, Surduty. 
Oena, gatunek i fason ściągają codziennie tłumy uważnych kobiet 
do tej wielkiej sekcyi—nie jesteśmy zdolni ofiarować gustowniej- 
szego wyboru, niż są te niedoścignione następujące tanie oferty 
na Czwartek. 

Damskie $10 Yenetian ubrania po 
$6.50, zrobiono z eleganckiego Yene- 
tian sukna, czarne, niebieskie i bruna- 

tnę, bluzkowe fąsony, 
nowe rękawy, fałdko- 
wane pomiędzy łokcia- 
mi i mankiety "piped" 
na około, przód i man- 

kiety w odmiennym odcieniu, nowa, peł« 
na suknia, wspaniale zrobiona, wszyst* 
kie wielkości, $10 byłoby bardzo umiar- 

kowaną ceną, specjalnie po $6.60. 

Damskie Jedwabne Surduty 
) zrobione w % Ridingota fasonie, ugarn. naokoło 

kołuierza i u dołu z przodu piękną jedwabną ta- 

siemką, nowe pełne rękawy z ela- 
styczneml bufkaml na około, 
wspaniełe $20.00 wartości, po .... $12.98 

Damskie Covert Surduty, zrobione w luźnym box 
fiisonio 1 z dobrego covert sukna, z paskiem na około, pokrawie- 
cku przeszywane, $4.50 ubrania, na Czwartek tylko po $2.88 
Damskie batystowe bluzk5, fnnt no- 

womodnego fasonu, uplęliszo^y 2 rzę- 
dami szerokich haftów, "leg'o-mutton" 
rękawy, $1.50 jest zwyczaj- 
na cena, wo Czwartek 
Po 98c 

$7.50 Brylliantynowe bluzkowe ubra" 
nia po $4.98. Robione z pięknego je* 
dwabiu. brylliantynowy front, z za" 
kładkami, upiększony małymi ̂  
guzik., nowomodne rękawy, 
suknia pełna w obwoa. zwy- 
czaj nu cena jest $7.50, jutro.. 

lruut, c za 

$4.98 
O Oferty w Jedwabiach na Czwartek. 

2,500 Yardów, 22-caIowych całkiem jedwabnych ozdobnych 
taffetów, najnowsze kolory i desenie na bluzkowe ^/v 

ubrania; piękne małe wzory i tweed efekta; brunat- ^71 
up, ce&laste, modre, siwe, błękitne, czerwone, zielo- ^18/ 
ne i t. p;; byłyby uważane za tanie po 85c, na Czwar- 
tek tylko, yard 

- Powabie Kapelusze Damskie. - 

Oddział ugarnirowanych kapeluszy jest zawsze bardzo czynny 
w dniach bieżących. Śliczne fasony w wielkiej obfitości i niższe 

ceny aniżeli w jakimkolwiek innym składzie. Każdy dzień przy- 
nosi większe wartości — na Czwartek ofiarujemy następujące: 
Damskie kapelusze, ładnie ugarnirowane kwia- 
tami i wstążką. Ten zapas zawiera 45C kape- 
luszy, które miały być sprzeda- jfc j 
wane po $3.50. Jakospecyal. ofor- \ 1 U 
ta na Czwartek tylko, ollaruj. po...| ■ v W 

Ozdobne strojne formy, ze słomianej plecionki, 
we wazystklci pożądanych fasonach, i ^ 
Wartości ranżują aż do 49c, Syf1 
wybór po | U U 

Druciane ramy do kapeluszy, na Czwar- /p 
tek tylko wybór po *łu 

o-frr Specyalnn oferta na Czwartek. 
XV W Id ty Xen zapas zawiera róże, maki, 
niezapominajki, liście ltp.—kwiaty któ- r« 

re sprzedawane były aż za S9c— wybór fł H 
z całkowitego aepasu we Czwartek ęj U 

KAPELUSZE GARNIRUJEMY DARMO. 

IMTfW ITłwrwm. ■ ■ 

Otrzymaliśmy wielki wybór 35 
!łfprvrs7i»j Komunii .4w. falo też jedwabi, batystów, itinlu, {fładkleęo i w knla- 

teczki nlpnko, kaszmirów i innych towarów, K»2dy kto kupi u nas na suknię do 

Komunii św. <£'.i'zy<atu 4><irę ślic/.nycb jedwabnych rękawiczek i j.arę biały cli 

pończoch DAltJlO. 

BACZNOŚĆ! Jutro we Czwartek, będziemy sprzedawać 
4|c Za yard dobrego ginghamu na suknie, rozmaite kolory, wart 8c. 

42c Za yd. dobrego dubelt. szerokiego perkalu na suknie, wart 8c. 

5c Za yd. 36 cali szerokiego białego muślinu, dobry gatunek, wart 8c. 

3c Za yard rozmaitej koronki i dobrego wyszycia, wart 8c. 

21 c Za estra dobre okazowe koszule lub gacie, warte 35c. 

H. MISHKOWSKY, 688 Noble Ul. 

NOWY 

Bnwiarzfk Tercyarski 
UŁOŻONY PRZEZ 

O. Ł. K. 

Cena 81.50. A'n przesyłkę 10c extra. 

Do nabyciu w 

adminletracyl I Dziennika Ciiicagoskiego, 
141-148 W. PiYiónSt. €UtCACO. 

Ogłaszajcie się w Dzienniku Chicagoskim. 


