
Znowu Wi;cej Niebieskich Serży 
Dla Chłopców. 

Otrzymaliśmy wczoraj 1000 Niebieskich serżowych ubrań, pierwszy zapas po 

Wielkanocy, który wyłożony będzie na sprzedaż dzisiaj wieczorem i jutro rano. 

Obecnie widocznym jest wielki brak Niebieskich serżowych materyl na ubra- 

nia, więc jestto rzadka sposobność, taka która nie może być ofiarowana przez 

jakikolwiek inny skład odzieży w Chicago. 

Jeżeli byliście w naszym w składzie w ciągu paru ubiegłych tygodni i chcieliś- 
cie kupić takie ubranie, a teraz czekacie na to ogłoszenie, wtenczas radzimy 
wam przybyć natychmiast ponieważ ilość jest bardzo ograniczona, zważając na 

ostatni wielki od!>yt tych ubrań. — 

16 Uncyowa czysto-wełniana serżowa materya używana do ubrań dla Chłop- 
ców, szyte w należyty sposób, mocne a jednak pięknie wyglądające. 

2 Sztukowe ubrania, $3.00 wielkości 8 do 16 

8 Sztukowe ubrat 
wielkości 8 do 16 
b Sztukowe ubrania, $3.50 

947,949.6 951 MILWAUKEE AVEi 

WPHNIT J?rfc*7T A P 17 KT możecie u nas kupić wiele artyku- 
A WIJI A-IhłJ jyW p0 bardzo nizkich cenach. 

Od godzinj 8 do 11 rano będziemy sprzedawać 
Extra dobre niebielone płótno, 36 cali szerokie, yard tylko po 8>£c 
Extra dobre bielone płótno, yard szerokie, yard tylko po dc 

Extra dobry perkal na suknie, rozmaite deseuia, yard tylko 3l£c 
Extra dobra materya na wsypy, w czerwone paski, yard tylko po 12Xc 

Od godziny 1 do 3 po południa będziemy sprzedawać 
Extra dobre czysto lniane materye na ręczniki, yard tylko po 7c 
Extra dobra kartuna na pościel, rozmaite desenia, yard tylko po 6^0 
Extra szerokie wyszycia do spódników 1 wstawki, yard tylko po f)c 
Estra dobry batyst w krateczki na gardyny lub na sukienki, yard po 4JjjC 
Extra dobre materye na materace, w rozmaite brążkł, yard tylko po O^c 

Wszystkie materye na suknie do Pierwszej Komunii będziemy sprzedawać 
w Poniedziałek po zuiżouych cenach. Każdy kupujący co kupi na sukn:ę do 

Pierwszej Komunii otrzyma parą ślicznych jedwabnych rękawiczek DAKMO. 

H. MISHKOWSKY, 688 Noble St. 

^3SfcŚW. JAŃSK1E KROPLEuk^ 
stanoirfą środek lekarski przymiotów wprost zadziwiających 
1 zaiste godne są tej przeaaonej nazwy. 

Te Krople ś|w. Jaóakie zostały w wiele tysiącznych wypadkach Ciężkich cho- 

rób jak cholera, kolki, kurcze żołądka, dysenterya i biegunka, wypróbowane 
I zastosowane i wytrzymały próby te z najchwalebniejszyini skutkami. Krople 
te przynoszą najpewniejszą pomoc w napadach ckliwości, bólu żołądka, odbija- 
nie się 1 sp'.eszną ulgę ua ból głowy, .bicie serca, zawrót, omdlenia lub nerwo- 

wość. Są one cennym środkiem na słabość żołądka i letnią chorobę u dzieci 

i na kurczo podczas ząbkowania. 
Krople te zasługują na to, aby trzymano je w kRżdym ćomu, w każdej fami- 

lii, aby każdej chwili w potrzebie były pod ręką, bo są one znakomitem lekur- 

stwem. Pytajcie się o nie w aptece, albo też piszcie wprost do 

Dr. H. C. Łemke Medicine Co., 118Sfei"cm 
Nie szczędzimy starań aby uczynić nasze 

- Kapelusze Damskie ° 

najpięknlejazeml ze wszystkich. 
Zobaczcie na3te specyalne kapelusze, 

Najpolądaószo i najmodniejsze G* Ar 

kapelusze, po $£• 7v 

Prosimy wszystkich do przejrzenia naszego składa. 

PAULINA KLEIN 
404 Milwaukee ircnne. 

THE KEMLER 
LUMBER CO. 
Południowo' zachodni 

róg Division ) 
Halsted ulic. 

Lacki, Dachówki, iip. 
Sprzedajemy wszelkiego ga- 
tunku drzewo do budulcu, 
itp., po najniższych cenach. 

Prosimy zgłosić się osobiście lub zawołać 
nas telefouem Ncrch 807. 

LOUIS J. MEYER, 
^ tamądca. 

-Ogłaszajcie się w Dzień; 

I 

Prezydent Roosevelt powiada: 
"Słowa mają tylko wtenczas war- 

tość, jeżeli je popiera czyn." Ca- 
łe stosy pochwał, wypowiedzia- 
nych przez tysiąc,e wyleczonych, 
którzy przekonali się o zaletach 

tego starego sławnego lekarstwa 
domowego, Dra Piotra Gomozo, 
są poparte rekordem ciągłego u- 

zdrawiania ludzi przeszło od stu 

lat wstecz. Jest ono przyrządza- 
ne z czystych leczniczych ziół, 
korzeni i kory, i działa wprost na 

krew. Zawiera ono same nieszko- 
dliwe pierwiastki. Ten skuteczny 
życiodajny tonik był pierwotnie 
używany z wielkiem powodze- 
niem przez starego Dr. Piotra 

Fahrney w roku 1780, a ta formu- 

ła przeszła do czwartego pokole- 
nia, obecnych właścicieli. 

R. P. Petersonowa z Hoffman, 
Minn., powiada: "Gomozo uczy- 
niło dla nas kilka godnych uwagi 
dobrodziejstw. Jest ono poprostu 
cudownem. Mamy małego synka, 
który był ciągle słaby i chorowi- 

ty, ale odkąd używa Gomozo tak 

wyrósł i wzmocniał, że jest przy- 
jemnością spój rzyć na niego". 

Dra Piotra Gomozo nie jest go- 
towem lekarstwem aptecznem. 
Dostarczane jest przez specyal- 
nych agentów wprost z laborato- 

ryum. Adres: Dr. P. Fahrney, 
112 — 114 So. Hoyne ave., Chi- 

cago, 111. 

Zwracamy uwagę 

łaskawych czytelników na oby- 
dwa ogłoszenia firmy Benson & 

Rixon Co. w dzisiejszym nume- 

rze naszego Dziennika. Powinne 

być tak umieszczone wczoraj, 
lecz z powodu omyłki w departa- 
mencie mechanicznym, ustawio- 
no dwa anonsa razem, za co wszy- 

stkich interesowanych niniejszem 
przepraszamy. 

o 

Zawiadomienie. 

Niniejszem zawiadamiam mo- 

ich przyjaciół i pacyentów, iż 

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

Dr. I. Scher. 191-n 
o 

Fiękne narodowe kalendarze. 

Spółka Wydawnicza Młodzieży 
Polskiej wydaje już na rok 1900 

piękne narodowe kalendarze w 

kolorach. Kalendarze te będą 0- 

zdobą każdego polskiego domu. 

Spółka Wydawnicza Mł. Pol. wy- 

słała już swoich agentów, którzy 
odwiedzają polskie zakłady i skle- 

py, prezentując nowe wydawnic- 
two. Obstalunki na te kalendarze 
można dawać agentowi lub zgła- 
szać się wprost pod adresem: 

Spółka Wydawnicza Mł. Pol., 565 
S. Laflin str., Chicago, 111. 

o 

Zawiadomienie. 
Niniejszem zawiadamiam Sza- 

nowną Publiczność, iż po powro- 
cie z Kalifornii, zamieszkałam pn. 

98 Park str., naprzeciwko Wicker 

Park. Przyjmuję chorych od 9tej 
do litej rano i od 7mej do 8mej 
wieczorem. 

Z szacunkiem, 
Dr. Anna L. Krygier. 

TEATR BIJOU. 
"Nettie, the Newsgirl". 

Powyższa sztuka ofiarowana 

jest Szanownej Publiczności na 

tydzień następny, począwszy od 

jutrzejszego "matinee" aż do So- 

boty wieczorem włącznie. Sądząc 
z poprzednich występów w in- 

nych teatrach chicagoskich, bar- 

dzo się ona podoba niewiastom i 

dzieciom, ponieważ przygody u- 

bogiej dziewczyny wzbudzają u 

nich szczególną litość i sympatyę. 
Dlatego też zarząd teatru Bijou 
spodziewa się że przeważna licz- 

ba publiczności na tych przedsta- 
wieniach złożona będzie z nie- 

wiast, dziewcząt i dzieci. 
o 

TEATR PEOPLE'S. 
"Du Barry". 

Słynny na cały świat utwór p. 

t. "Du Barry", w którym kilka- 

krotnie występowała dobrze zna- j 
na aktorka p. Leslie Carter, przed- i 

stawiony będzie w teatrze 

People's podczas następnych 
siedm dni. Główna rola znajduje i 

się w rękacJi p. Józefa Sullivan, 

który cieszył się wielką popular- 
nością w teatrze Bush Tempie. 
Wszelkie efekta sceniczne, jako* 
też scenerya są specyalnie spro- 

wadzone dla tej sztuki, zapewnia- 
jąc jej ogromne powodzenie. 

Do wiadomości Polaków. 
Polska firma sprzedaży realno- 

ści itd. "DOM KOMISOWY" z 

początkiem tego miesiąca prze- 

prowadziła swoje biuro z pod nu- 

meru 762 Milwaukee ave. do lo- 
kalu 183 W. Division str., naprze- 
ciw "National" a opróżnione miej- 
sce ma zająć firma niemiecka z 

takim samym interesem. Wszy- 
scy klienci DOMU KOMISO- 
WEGO powinni udawać się do 
ich nowego lokalu 183 W. Divi- 
sion str. 

o 

Zawiadomienie. 
Zawiadamia się Szanownych 

parafian tak z Wojciechowa jak 
i z Annowa, że bardzo znany o- 

bywatel, z wyżej wymienionych 
parafij, Leon J. Schultz, otworzył 
pierwszorzędną karczmę (salon) 
pn. 1025 — i8tej ulicy, blisko ko- 

ścioła św. Anny. Poleca się on 

Szanownym parafianom ich po- 

parciu i obiecuje zadowolnić ich 

we wszystkiem jak najlepiej. 
o 

BACZNOŚĆ! 
Kto się chce gustownie i do- 

brze ubrać, ten niech idzie do 

braci Zielezińskich, 720 Milwau- 
kee ave., którzy odebrali ogrom- 
ny zaipas tutejszych i zagranicz- 
nych materyałów. x 

o 

Wielkie otwarcie: 

Jan Czekaj zaprasza wszystkich 
swoich znajomych na Wielkie 
Otwarcie nowego salonu pn. 48 
Augusta str. 

.. ■ O ,, 

Uszkodzona piramida. 
W ostatnim zeszycie pisma 

londyńskiego „Naturę" czytam)', 
że w drugą z wielkich piramid w 

Gizeh uderzył podczas burzy w 

dniu 31 marca piorun, tuż pod 
szczytem pomnika. Kilka olbrzy- 
mich kamieni, z jakich piramida 
jest zbudowana, oderwało się i 

potoczyły się po ścianach bocz- 

nych w piasek pustyni. Fakt ten 

przytoczony jest jako pierwszy, 
nie ulegający wątpliwości, przy- 
kład, że piorun uderzył w jedną 
z piramid. 

REV. C. 8. QUINN. 
St. Louis, Mo., 25go lutego, 1905 r. 

Słowa pochwały dla firmy Kobolo Tonik 
Medicine Co., Chicago, III. 

Do cierpiącej ludzkości! 
Cierpiałem przez kilka lat na cho- 

robę sercową i ogólne osłabienie, 
lecz nie mogłem doznać żadnej ulgi 
aż na szczęście dano mi Tonik Kobo- 
lo, dzięki któremu czuję się tak zdro- 

wym jakT nigdy w życiu. 
Nic dziwnego że polecam tę medy- 

cynę z całego serca. Wiem że ona 

przyniesie radość i szczęście nie je- 
dnej cierpiącej rodzinie, tak jak mnie 
uszczęśliwiła. 

Bardzo wdzięczny jestem firmie 
Kobolo Tonie Medicine Co. 1 pozo- 
staję (Ks.) C. S. Quinn, East St. Louis. 

Butelka tego lekarstwa kosztuje gl.CO, a nabyć 
Je moina we wszystkich aptekach lub u Koboló 
Tonie Medicine Co., S~t5 Milwaukee Are., Chicago. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
stale wychodzi o 8-miu stronicach. 

KORONKI itp. 
Angielki# Torchon 1 
sarpetynowe koronki, 
takie dobon we (]. 
wstawki, warte aź Ju 
do lbc, yard po .. 

Haftowane obrąbienia 
1 v stawki, wszystkie 
nowe i Jadne w/o- C a 

ry—warte IOc, J(j 
po 

wiEBOLDTs 

Interesujący Budżet 

Nowin Taniościowych 
NA PONIEDZIAŁEK. 

HATtSI Itp. 
s,j»r«|6» ■«««• 
n4 8»tf«r, c«trn« 1 

sSkSI^Óc 
86C*Iiawrok»«*Ulem 
jpd*»bi.a«*fr»» P«»u 
Sb 8oiełt>fr«w,nnft 
bardzo gtttb*— gQu 
X»rd po..,.....* 

Przepełniony jest wiadomościami najbardziej przez was pożądaneml — sposobnościami oKC«ędno<olowemi 
dla wszystkich którzy czytają to ogłoszenie. Pragniemy abyście przyjęli nasze zaproszenie i przybyli tutaj 
w Poniedziałek. J»*st ono ważne dla was pouieważ oszczędności eą większe aniżeli zazwyczaj. Naznaczcie 
oferty gdy je czytacie 1 przynieście tę ljstę ze sobą. Ona wskaże wam łatwy sposób oszczędzaniu. 

(Dla praicdziicych, wielkich, taniości, niema takiego miejsca jak układ Wieboldfa.) 

Milwaukee 
Ave. 

Paulina 
Ul. 

Materye na Suknie 
'i c O.urne i biila kratko* 
wane materye na suknie— 
dubeltowo ekladaue, trwa- 
łych kolorów— Ql^n 
yard po... %J 2u 

Materye na Suknie 
8:80 do 10 rono, Najlepsze 
czyeto-wel iane $1.U) ma- 
t«-rye na euknU — 6 yar- 
dów każdemu, QQn 
yard po Outl 

j>wns 
Gładulo berlińtkle Lawns, 
czarne, lnime, szampano- 
wi, niebieskie itp., warto 
20c, yard tylko 7l/n 
po / 2 U 

Orgaiidies 
Atłasowe prążkowana 
Organdies, bukietowe 
efekta — nasze regu- 
larne 2i)c gatun- ( 

_ 

ki, yard po 2 0 C 
Szewioty 

Dubeltowo składane sze- 
wiotowe materye na ko- 
szule — zawsze sprzeda- 
wane za 12i4c — w ten 
Poniedziałek yaid 7%C 

Obrazy 
Dobre obrazy — w calowej 
ozdobionej oprawie — ta- 
kie popularne przedmio- 
ty Jak kwiaty 1 owoce — 

8x30cali — O On 
po Mvii 

fldzież Spodnia 
Mąs-if balbriggan kofznle 
i dubeltowe w siedzeniu 
gacie— warte regularnie 
«*-tł-iko 29c 

BlTlzUl 
Chłopięce perkalowe 
bluzki — sprzedawane 
regularnie po 25c, i Q« 
epecyalnie I O U 

Koszule 
Mązkie piąknle necliżowe 
koszul", warte aź do 83c— 
epecjralnio na Poniedziu- 
łek tylko QQp 
po O vJ u 

Odzież Spodnia 
Damskie piękne ko- 
szule — skrzydlate rę- 
kawy 1 bez rękawów, 
specyalnie w ten ^ 
Poniedziałek po | Qu 

Obuwie 
Mązkie antin cielące trze- 
wiki — sznurowane albo 
y. gumą — kufcda para gwa- 
rantowana absolutnie 
tiwała, warte (t> I Ą f 
$2.oo, po (D ł .40 

Qbnwie 
Niemowlęce trzewicz- 
ki, z miękkleml po- 
deszwami, sznur.lakie.' 
kapki, 1 do 4 — 

_ 

warte 48c, po. .. | yC 

Przykrycia 
Fabryczne resztki 9—1 bie- 
lonej materyi na przykry- 
cia na łóżka, ree. cena z 

całeęo kawałka 27c, I C« 
yard po I U u 

Poszewki 
Fabryczne resztki 0--4 
materyl na poszewki, 
warta 15c — 

n 
yard po 90 

Firanki 
Nottingham koronkowe fi- 
ranki, niektóre 6) cali sze- 
rokie, piąkne wzory, war- 
te $2.25 — para g j j g 

Swiss na Firanki 
Piękna prążkowana 1 figu- 
rowana 6wi8!» na firanki— 
30 i 41 cali szerok < — war- 
ta l3;4c — specjalnie vard 

•/o':.0 7%c 
Suknie 

Wełniane strojfle su- 

knie — czarne i kolo- 
rowe— krawieckiej roboty, 
warte 4 do 
$10, wybór po.. 

Surduty 
Damskie lub d/łowcręce 
covert sn rd uty. etanowczo 
krawieckiej roboty, przy- 
pasowane mocnetn suk- 
nom. warte aż m r AA 
do $7.W, i o ©O. U U 

SI.95 

Gorsety 
"Kttbo" $1.00 gorsety 
— zaprzestała faaooy 
— epecyalnle _ _ 

p° 25c 
Kaftany 

Perkalowe i batystowe 
obszyto tasiemką i upie- 
szone ruflami — warte GOc 
1 63o — dopóki etar-n C * 

po 20C 
Skarpetki 

Mązklo czarno bawełnlco- 
we skarpetki ba u ezwu — 

warte regularnie lOc — 

r. 7%c 
Pończoszki 

Niemowlęce czysto wełnia- 
ne kaszmirowe pończosz- 
ki bez szwu, czarne 1 nie- 

♦i^h I®' ,J*dw5bn* w pi* 
tach 1 stopach, a 

warte 23c, po....... | y(J 
Zelaztwo 

Piki do łan a Dla le- 
da po ge 
18 calowe niklowane wie* 
«adł» do ręczników po lOe 
Prtrtrzjmaezkl do toaia> 
tonego ptplero, sitaka fie 

Drobiazgi 

Illała ba»ełnleowa tasleni- 
ka, rolka 
«• IC 

Interesujący Budżet Nowin Grogeryjnych. 
Zauważcie ostra nadzwyczajne specjalności od lc do 10c.— Nhsz oddział groseryl jeat oczywiście kwaterą zaopatrującą pół- 

nocno-zachodnią d/,ielrilcq miat-ta. Jeżeli nie możecie przybyć osobiście, tJ przyślijcie nam swe zamówienia lutownic albo 

telefonem. B^dą szybko wypełnione i dostawione. 
— I i>.łl.l> MMll 4* _ 

Sal sodo, 2 funty | q 
Persian Bouąuet Qf\ toalet, mydło po., il U 

Najlepsza kasza— 30 funt po 

Santa C 
dło, 2 kawałki 
Santa Claus my- 40 

iioazynni oez pw- gg tełc, paczka. 

Sc Wyborny Head 
ryż, funt po. .. 

zona casza ku- "y- 
kurydzanna, 4 ft... f u 

Najl. krajowe Ma- Qa 
karonl, puacka.... Ou 

"— ii n 

po %J\J 

Trypho«a Jęli/ I flp DetMrt, piezki I Ilu 

ODZIEŻ 
9 do 11 rano—Mijzkle 
pląkne wełniane wor* 
eteil i kaazrairo«e spo- 
dni*. fcupet. fll QQ 
pasuj., warte AI H Q $2.50 i S3, po.,",,ww 
3 do 5 po poł.—Chło- 
pięce lirownio overalls 
—crube modro desenie 
—zesprzączką i 17. 
szelkami, 8 do 13 I I (J 
lat—pj 

11 w 

wiEBOLDTsJ 

Wleboldta najlep- 
sza patent, mąka, 
ys beczkowy worek 
$2.75, K beczko- 

s°:$l.43 
Liberty Olosa mą- 
czka, 6 ft. n n p 
pudełko.... Ł, O u 

Świeża palona Ma- 
racalbo kawa — 

r. 17c 
Llptona lub Tet- 
loyn nr. 1 Ceylon 
herbata — fun- 
towa pu- ÓRp 
szlta £, Ju 

Llbby'ego nzyoki 
albo jo/.ykl, 2 7- 
pus/ki za I U 

Wyborna Cer- 
velat lat owa 

kiełbasa, _ 

ft.Po...:.i2c 

Najlepsze wiscon- 
einstein Snowflake 

tree:....7%c 
Wyborne nowe 

cebule— .i 
funt po...o^iu 

4 Specyalności a naszego oddziału likierów. 

Importowany Hen- 
nepsv Cogna c— 

nk::$ 1.19 
Prawdz.Guckenhe- 
imerźytnifiwka, 

f:10D$2.oo 
Holenderska iałów 
cówka, pełna kwar- 
ta, 56c 

Jasne stołowe pj- 
wo, skrzynia 7. 2 

70c nami. 

Męr.kie miekkie 
hiBff, zbytni... 
czarne i koloro-JrQn 
we, apecyaL w Łlfll. 
Poniedziałek po^uu 
Cbłopląee czapki,nie- 
bieskie sertowe 1 asor- 
towane Norfolk, ertra 

specjalnie w |f)n 
Poniedziałek |^JQ 
P° •••••■ 

o«yii»iid 

WM. TIMMERBOFF, 
Fabrykant sy\r ri Skład hurtów. 

Wyborowych ^11^0 % 
Hawanąkich V Ł um\ tezego tytoniu] 

1112 N. Kedzie Ave., 
CHICAGO, ILLINOIS. 

i A. J. KWASIGROCH, 
Agent ubezpieczenia od ognia, 
Członek Fire Underwriters Aaaoclaliou. 

Ą 8EKURUJĘ od ognia w najlepazycl 
kompaniach — wyrabiam wtzelkb 
papiery legalift. 

165TV. Blackhawk St., CHICAGO, 1LL 
TELEFON MONROE 842. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
stale wychodzi o 8-mlu stronicach. 

Sprzedajemy Story & Clark fortepiany na łatwe wypłaty. Przyj- 
dźcie i zobaczcie nasze $250,00 fortepiany, które równają się jakim- 
kolwiok $350.00 tego rodzaju instrumentom w handlu. 

AI^IPDMA jedyny polski kowal w Chicago, 
• inajęoy swój fach. 

Wjrabia no™ rrozy ciężarom e, expresoire! utozj dlii biznesmnnóir. 

Fwyjtauje sta- 
re wozy przy 
zakupnie no- 

wych 1 daje od- 
pdwicAaie u- 
stĄpstwo w za- 
jnun, za gotó- 
wką 1 c b na 
tni«sląciBe wy. 
płaty. 

109—111 
W. Division St. 

fin eatM a rket* 

Przyjmuje Ti* 

peracye wszel- 
ki© przj wo- 

zuch fachu ko- 
walskityo, koło- 
dziejskiego i la- 
kterfllrtwi. Od- 
stawia prądko I 
po umiirkows- 
&«\ cenie. 

MILWAUKEE AVENUE COOPERATIVE 8T0RE. 

W Poniedziałek, 22go Maja 
nasz cały skład przepełniony bodzie taniościami. 

Róg Milwaukeee Avenue 
i Carpenter Ulicy. 

Skład otwnrty w Poniedziałek 
od H^tej rnno do Otej wieczorem. 

Możecie nadesłać nam swe zamówienia 

przez telefon Monroe 466, 

Nanaszom wiclkiemgłdwnem 
piętrze. 

80 Cali szeroka dubeltowo ekładnra entyni, 
trwulego czarnego kulom, I2y,c gat., /i lip 
y»rd po U'tv 
Mijzka balbriggnn rdxież snodiiis, okaay 
fabrykanta, warte 25c do bOc, sztuka 15c 

Yiirda szeroki ulelidlona Pepperell rtia- 

tery.ł na przykrycia do łóżek. fabryczne 
reatkł, regularna cena 20c, epecy- f •»! (t 
alnJeyard.... 1-2*' 
Pląkna ezpilkl do koronek, bur§'tynowe i 
koralowe, niezłomne główki, kartka J 
Wosk do prasowania, /, drewnianemi 1 « 

rączkumi, dwa kftwałki za ■ 

Całkiem białe perłowe gaziki, Oln 
tuzin •»3v/ 
Koronki i hafty, ładne wzory, watte , 

7c, yard tylko O<4 
Damskie i mązkie chusteorM J«*dwabii-go 
wykończenia, niedzie sprzed >wane Cp 
za mniej niż 12^, nas/.a oferta. sztuka.O^ 
Niemo łące koszulki, z krótkimi ręka- f n 

wami albo bez rąkawów, tylko po * ^ 

Nanaszem drugiem piętrze. 

Czyście kiedy spróbowali nasz 

departament odzieży? Jeżeli nlfl 
— czemu nie? 

Damskie modne gotowe do noszenia suk- 

nie, robiona podług najnowszych fasonów 
(z zakładkami), czarne lnb & 1 <>£ 
brunatne, tylku v ■ '"tf 

P!<jkn» wybóf białych bacyntowych blaz«ki 
c*łv front h ftowany, v. ładneinl <£ ] O 
fałdkami, ńlfczne desenie, tylko,..*? * •£'* 

Damy wam /upelną gwarancyę 
z każdą parą trzewików. 

Na naszem trzeciem piętrze. 
Ingrain karpety, czysto • wełniane, 
yard szerokie, Warte. 75o, AQ.n 
tylko 
Przyrządy do czyszczenia karpetów, 
najlepsze wyroby, $1.89 
Piękna sźyfonierka, z 5ciu Qf"l 
szufladami, ciemno dąbowa.vŁl»*/l/ 
Druciane siatki do okien, wielkości 
80x30, w mocnej oprawie, mo- "J 
żna je pomykać.k. 
Talerze obiadowe, 7 Calowe, fla A rf 
pół porcelanowe, tylko 

Fabrykanta okhzy koronkowych 
firanek, robione we fabryce w 

Zion City, po cenach bardzo u* 

miarkowanych.— 

Na naszem czwartem piętrze, 
Jagnięcina albo cielęcina na Al/n I 

potrawkę, funt J 
Najlepsi mielony cukier, f\n 
funt i......i.i 

24^ Funtowy worek Gold Medal, 
Ceresota lab Golden Horn n*J 
lepszej patentowanej mąki za.,' 

Świeże siekane mięso, B^C 

DR. P.F, WYBRANIEC, Polski Dentysta, 
865 Milwaukee Ave., «&V8Se&., 

poleca sią 8aanaw'neJ Polaklej PobliMnoacf. I^tkonoie 
Włzelzle praco w zakres dentystyczny wcbodzacd Ao cwicn / 
umiarkowftnjrćh, trwale 1 pod gwarancją. Oodrlar ifttoffeftd 

49UJ rano to Ht*J rricczuram. n 5ł«dti«I« do fodtlnt ScU/ 
popoładnia. 4 

7. 
,r i 


