
BANKIET. 
NA CZEŚĆ JANA F. SMULSKIEGO. 

Około 200 wybitnych i naj poważ- 
niejszych obywateli Polaków z róż- 

nych stron miasta Chicago, zebrało 

się wczoraj w hotelu Sherm.an House, 

ażeby rzecznikowi miasta Chicago, Ja- 

nowi F. Smulskiemu złożyć uznanie za 

tak godne reprezentowanie polskiej 
części ludności miasta Chicago, po- 

winszowanie z powodu ostatniego 
wielkiego zwycięztwa i szczere życze- 
nia do dalszego powodzenia. Pomię- 
dzy zgromadzonymi było wieje pań, a 

solenizant przybył ze swoją Matką i 

Małżonką, które dziqliły hołdy mu 

składane. Po biesiadzie przy pięknie 
przystrojonych stołach, rozpoczęły się 
tak zwane toasty, t j. przemówienia 
na rozmaite temata; przedstawiony 
przez prezesa komitetu urządzającego» 
p. W. Bardońskiego, Dr. A. Szwajkart, 
pełnił obowiązki mistrza ceremonii 1 

• wielką wymową inaugurował każde 

Bo we przemówienia 
Przemawiali w sposób pouczający: 

Wiel. ks. Kaz. Sztuczko na temat 

"Nasze obowiązki"; p. M. Stęczyński 
o "Czwartej dzielnicy"; p. A. Czarnec- 

ki o "Młodzieży polskiej"; dr.. B. 

Klarkowski o "Ameryce, naszej przy- 

branej Ojczyznie" (ten mówca wniósł 

przy końcu toast na cześć Stanów Zje- 
dnoczonych i jej przedstawiciela T. 

Rooserelta); — Wiel. ks. Kosiński 

zaś, mając powierzony sobie temat: 
"rzecznik miasta Chicago", zaintere- 

sował gości wspomnieniami z czasów 

szkolnych, w których kolegował z so- 

lenizantem w kolegium 00. Zmar- 

twychwstańców w Kanadzie. 
"W końcu w słowach bardzo wzru- 

szających i serdecznych, p. W. Bar- 
doński wzniósł toast "Kochajmy się" 
i wręczył solenizantowi ofiarowaną 
mu przgz obecnych gości pamiątkę 
w formie pięknego serwisu stołowego 
srebrnego. Serwis ten, złożony z 92 

sztuk, zamknięty jest w skrzynce dę- 
bowej ze srebrną, tablicą* na której 
znajduje się napis: "Janowi F. Smul- 
skiemu na pamiątkę 6 kwietnia 1905, 
— Rodacy". 

Pan Smulski ze zwykłą swą świe- 

tną wymową, a zarazem cechującą go 
zawsze skromnością, dziękował za 

sprawioną mu owacyą, zapewniając, 
że przyjmuje) ją wdzięcznem sercem 

nie jako hołd jego osobistym zasłu- 

gom oddany, tylka więcej jako hołd 

oddany samymże polskim obywatelom 
w mieście Chicago, których 
stał się reprezentantem, i życzył, aby 
nadal samo nazwisko polskie na tykie- 
cie wystarczało zawsze, by budzić za- 

ufania u wyborców miasta Chicago. 
Dodajemy, że mistrz ceremonii od- 

czyta* wymowny długi telegram od 
dra Fronczaka z Buffalo, który sam 

przybyć nie mógł, ale duchem łączył 
się z obecnymi na biesiadzie. 

Piękna owacya zakończyła się oko- 
ło godz. 1 po północy i od samego po- 

czątku aż do końca miała charakter 

czysto polski. Wszyscy goście byli 
Polakami, programy, jadłopis, bilety, 
zaproszenia tylko w polskim języku 
były drukowane, a wszystkie przemó- 
wienia nietylko w polskim języku były 
wygłaszane, ale nadto odznaczały się 
duchem szczerze patryotycznym pol- 
skim. r 

o 

ZMIANA LOKALU BIBLIOTEKI. 
Oznajmiamy ninejszem Szanownym 

Czytelnikom, iż biblioteka Młodzień- 
ców Br. św. Józefa w parafii św. Sta- 
nisława K. mieści się obejcnie w no- 

wym gmachu szkolnym na pierwszem 
piętrze z frontu. Należy iść przez po- 
dwórze około hali ćwiczeń, następnie 
wchodzi się bramą, główną, od Bradley 
ulicy. 

Książki do czytania można wypoży- 
czać, począwszy od dzisiaj, w każdy 
czwartak wieczorem pomiędzy godzi- 
ną 7mą a 8:30. 

Z szacunkiem 

Zarząd. 
o 

Po dziesięciodniowej podróży 
do Texas i wschodnich Stanów w 

celach kolonizacyjnych ob. S. K. 
Poklewski powrócił do Chicago o 

czem za pośrednictwem naszego 
pisma prosi o zawiadomienie swe] 
klienteli i osób interesowanych. 

o 

ZAWIADOMIENIE. 

Wejna Katarzyna, krawczka o- 

kryć damskich, przeniosła swojrj 
pracownię pod numer 699 Noble 
ul. nad Apteką. 25 m 

Zwyczaje wielkanocne w Anglii. 
Z wielu dziwnych zwyczajów 

wielkanocnych w Anglii, utrzy- 
mało się jeszcze kilka. Miedzy 
innymi, we wsi Lostwithal, w o- ! 
kolicach Guildford, dziedzic w j 
pierwszy dzień świąt wyjeżdża 
konno w barwnych szatach na 

wspaniale przybranym wierzcho- 
wcu, z buławą w ręku, w koronie 
na głowie i w otoczeniu parob- 
ków folwarcznych, jedzie przez 
wieś na cmentarz; tu, na jego 
spotkanie wychodzi pastor, pro- 
wadzi go uroczyście do świątyni, 
a po nabożeństwie na czele or- 

szaku odprowadza do dworu, 
gdzie wydany bywa dla całej wsi 
bankiet. Dziedzic siedzi na pier- 
wszem miejscu, podają mu potra- 
wy na klęczkach z zachowaniem 
ceremoniału iście dworskiego. 
Zwyczaj ten pochodzi z czasów, 
gdy Lostwithal należało do ksią- 
żąt krwi. W hrabstwie York, na 

drugi dzień świąt, dziewczyny 
kradną chłopcom buty, a chłopcy 
im trzewiki. Za restytucyę trzeba 

się opłacać. Z pieniędzy w ten 

sposób zebranych urządzane by- 
wają festyny pod gołem niebem. 
W Lancashire, Cheshire, Sta- 
fordshire i Warwickshire, dziew- 

częta "podnoszą" parobków i od- 
wrotnie ; noszony musi się wyku- 
pić. Jest to zwyczaj bardzo daw- 
ny; stare kroniki notują, że w r. 

1290 damy dworu królowej Eleo- 

nory wniosły ją do pokoju króla 
Edwarda, a następnie jego pod- 
niosły na krześle i trzymały go w 

górze, dopóki się nie wykupił 
kwotą 14 funtów sterlingów. 

n 

— Znaczna część Chęcin, pod Kiel- 

cami, zgorzała. Spłonęło 120 domów. 

Chęciny, słynne z kopalń marmuru 1 
ruin obronnego niegdyś zamku, są. o- 

becnie miastem niewielkiem, liczącem 
około 240 domów i 2,500 mieszkań- 

ców, przeważnie izraelitów. Dawniej 
kopano w Chęcinach malachit, srebro, 
miedź 1 ołów; obecnie marmur wydo- 
bywany w Chęcinach, przeważnie o- 

brabiany bywa w Kielcach, zkąd roz- 

chodzi się pod znaną nazwą, "marmu- 
rów kieleckich". 

Kilka cen na trzewiki 
dla mężczyzn, 
dam i dzieci 

na Piątek, 2ógo Maja. 
Męzkie trzewiki, nie- 
kompletne nu mer a, 
bardzo dobre I trwałe, 
w Piątek ugl 
po 

Męzkle eleganckie 
trzewiki, mocne 1 wy- 
godne, zwykle sprze- 
dawane po $3.03, ale 
ponieważ si\ w kolorze 

i winnym obecnie nie- 
Imodnym, sprzedamy 
'resztę za pasu© "I RA 
jutro po 

Pantofle męzkle, cał- 
kiem skórzane i z wierzchami aksami- 
tnymi, zwykle sprzedawane po 75c i 

85c, jutro jeżeli mamy.wasz 
numer, po OUL» 

Damskie trzewiki, niekompletne nu- 

mera, zwykle sprzedawane ftA 
po $2.50 i $3.00, jutro po 

Damskie pantofelki, tylko małe nu- 

mera, zwykłe $1.25 towary, *7P\n 
jutro • 

Dziecięce trzewiczki, czarne, niebie- 
skie, czerwone i ceglastę, z gu?ikami 
i do sznurowania, warte 75c i 

niekompletne numera, jutro po.""-'*-' 
Te ceny obejmują resztę pozostałego 

towaru od niejakiego czasu. Ponieważ 

chcemy się go zupełnie pozbyć, więc 
naznaczyliśmy go wyżej podane ce- 

nami. 

The American Shoe.Co. 
662 Noble ulica, 

naprzeciwko od 
kościoła Św. Stanisława Kostki. 

Jjiłrn w DiołoLrdnia 26go Maja' b?dzien,y sPpze- 
/Ul! U R naiCWawać wiele tanich artykułów. 
Najlepsza kartuna, w białym, j 

czarnym albo szarym kolorze, AC 
jutro przez cały dzień yd. tylko/**' 
Extra dobre podszewki do suk-/*| 
ni, rozmaite kolory, jutro 
przez cały dzień, yard... 
Extra dobre nlel 
86 cali szerokie. 
cały dzień, yara 

:U 
Extra dobre nlebielone płótno, j 
86 cali szerokie, jatro przez JT 

2 Duże kosze koszul, trochę za- * 

kurzone, jutro póki zapas star- 

czy, sztuka 

Czysto-jedwabne parnsolo ze ✓ 

ślicznemi rączkami, jutro ft iC 
sztuka tylko vt/V 

I)flriY1A? Jedwabne rękawi- 
l/uilllu* czki i pończochy da- 

jemy darmo do każdej sukDi do 
Pierwszej Komuoił. 

H. MISHKOWSKY, 688 NOBLE STREET. 

ECHA Z f>OLA WALKI. 

Dnia i maja obchodziła armia 

generała Kurokiego, jak donosi 

Biuro Reutera z głównej kwatery 
japońskiej, rocznicę zwycięztwa 
nad rzeką Jalu w sposób bardzo 
uroczysty. Dolina, w której stoi 

kwaterą generał Kuroki, została 

w bardzo dowcipny sposób przez 
wysypanie pagórków, pokopanie 
grot i skierowanie wody poto- 
ków w odpowiednie łożyska 'Si- 
charakteryzowana" na kraobraz 

japoński. W innem miejscu urzą~ 
dzono imitacyę pola bitwy nad 

Jalu. Na równinie zbudowali żoł- 
nierze teatr, urządzili tor wyści- 
gowy. Na szczycie jednego wzgó- 
rza ustawiono ołtarz z napisami, 
zawierającymi wspomnienie po- 

ległych w bitwie nad Jalu. Do oł- 
tarza prowadziła alea drzew, któ- 
re ozdobiono sztucznymi kwiata- 

mi wiśniowymi i połączono z 

sobą łukami tryumfalnymi. Przed 

ołtarzem .kapłani szintoiccy i bu- 

dyjscy odprawiali modły żałobne 
za poległych, podczas gdy cała 
armia ustawiła się u stóo 

wzgórza w paradnym ordynku. 
Po nabożeństwie oficero/ric za- 

zasiedli w gaju poblizkim do u- 

czty, żołnierze zaś zaczęli się za- 

bawiać pochodami maskowymi, 
przedstawieniem w teatrze, wy- 

ścigami, zapasami itp. 
* 

"Armeezeitung" przynosi arty- 
kuł pióra Stadenhagena, który 
ocenia wartość Władywostoku, 
jako twierdzy. Strategiczne poło- 
żenie Władywostoku, jest na p- 

gół mniej korzystne niż położe- 
nie Portu Artura, nie mniej je- 
dnak należy je uważać za dość z 

natury na twierdzę odpowiednie. 
Założona w roku 1867, jako port 
handlowy, od r. 1875 przeznaczo- 
na na stacyę floty syberyjskiej, a 

w roku 1876 ufortyfikowana', 
"Władczyni Wschodu" liczy obe- 

cnie 37,000 mieszkańców. Han- 

del miasta znajduje się w rękach 
'przeważnie Niemców i Japończy- 
ków. Klimat miasta, mimo że le- 

ży ono na szerokości Marsylii, 
jest surowy i niezdrowy. Port 

przez cztery miesiące zamarza, a 

przez siedm prawie spowity bywa 
ciężkiemi mgłami. Za to jednak 
stanowi on znakomitą przystań 
dla statkówzarównohandlowych, 
jak wojennych. "Złoty róg", któ- 

ry wrzyna się w ląd głęboką] za- 

toką z zachodu na wschód, jest 
przeszło jeden kilometr szeroki, 
5 do 25 metrów głęboki, o gruncie 
bardzo dobrym dla! zaczepienia 
kotwic. 

Przed portem leży bardzo ob- 

szerna i wygodna zatoka zewnę- 

trzna, oddzielona od morza długą 
na 10 kim. wyspę, tworzącą dwa 
doskonałe wejścia na wschodzie i 

zachodzie, każde po 20 do 40 me- 

trów głębokości, a blizko kilometr 
szerokie. Te dwa przejścia dają 
Władywostokowi gromną wyż- 
szość nad Portem Artura, który, 
jak wiadomo, posiada wyjście na 

pełne morze tylko jedno i to pły- 
tkie i wąskie. 

Bardzo pomyślnem jest także 
położenie samego miasta na pół- 
wyspie, mającym 30 kim. długości 
a 10 kim. szerokości, który od za- 

chodu otacza szerokie ujście Arnu- 

ru, a od wschodu jeszcze szersza 

zatoka usuryjska. Atak więc lą- 
dowy na twierdzę byłby bardzo 

trudny, ponieważ z powodu wąs- 
kości frontu można go bardzo in- 

tezywnie bronić. Fortyfikacye te- 

go frontu składają się z systemu 
fortów rozłożonych na szczytach 
okalających miastood północy wy- 

żyn i z ©szańcowanego obozu. 

Forty nie są opancerzone. I en 

betonowe okrycia nie są dostate- 

cznie grube, bo mierzą tylko 1.5 
do 2.1 metr. Pod fortami znajdu- 
ją się osłonięte przed ogniem ar- 

tyleryi arsenały podręczne i ka- 
zamaty. Głasisy ochronione są 

siejami z kolczastego drutu i 
szańcami ziemnymi. Działa umie- 
szczono w kazamatach, albo na 

trawersach. Ogółem ma twierdza 
około 1000 dział. 

Oprócz fortyfikacyj głównych, 
zewnętrznych, istnieje jeszcze sy- 
stem fortów wewnętrznych rezer- 

wowych. Ogólnego jednak obwa- 
łowania twierdzy zdaje się niema. 

Fortyfikacye morskie są tak sil- 

ne, że uniemożliwiają prawie flo- 
cie atakującej ostrzeliwanie mia- 
sta. 

o 

Czytajcie Dziennik Chicagoskl. 

Drobiazgi, torebki 
Damskie jedwabno pnski, czarne, nr. 
brunatne, biule i modre, warte 50c, /, ć/ u 

Damskie grzebienie na strony, lOc p* 
gatunek, para U u 

Dztec'ęco podwiązki na strony, czar- 
ne lisie, wszystkie wielkości, para... f u 

Damskie ręczue torebki, woreczek na we- 

wnątrz, czarna i brunatne, 5'Jc ga- ftr. 
tanek po Z U u 

Departament biżuteryi 
Perłowe gu/ikl 
dobluzok, gar- 
nitury warte 

{,?.!:*• I Oc 
Dęto-złoto łań- 
cuszki do dam- 
skich zegarków 
po 

75C 

Sitinkl do dam- 
skich zegarków 

H.1.100 
Spartristo kol- 
e/tyki i wo for- 
mie śrubki, wy- 
sadzane jed- 
nym i wielu ka- 
mlenU- ncp mi, po.. £.%3\j 

3 Spocyal. w Basemencle 

I0c 
Dobra 4 razy przearyti tlomona miotła — 

specyulnie na tea Piąt<sk 
~ 

po 
Arctle Ice Cream Frcczcr»—przyrządy do 
robienia lodów, 1 kwartcme—bardzo po- 
ftyteczne w każdym g j ^ Q domu, po 

Sierotkic 
bo miękkie, specyalole po 
Szcrotkl da szorowania, twarda 

Koronki 
175 Kawałków ko- 
ron'.! na poszewki 
do poduszek, wur- 
ta aż do Gc, yard 
po 

1c 
Poflszeu ki 

SpiiDglHRS podsze- 
wki, czarne i kolo- 
rowe. 2 do 105'ardo- 
we długości, warte 
15c, yard po 

Obnwie 

D/iewc/ącę don go- 
la sznurowane trze 
wiki, v. wystftjącetni 
podeszwami, Dr. 
liyj do 2, warte 
S1.25, po 

Otmuie 
9:30 do 10:30 rano— 
Siitiii ci-*lt,ce eznu- 
wane trzewiki dla 
luałYCh chłopców, 
nr. 10 do 184, war- 
to gi.OO, para 

Odzież spodnia 
M^zkie piękne bal- 
brifr(jar. koszule i 

gacie (dubeltowe w 

siedzeniu), warte 

50c, tylko 

Odzież spodnia 
Mązkie piękne prą- 
żkowane koszul" i 
dubeltowe w sie- 
dzeniu pacie, war- 
te 50c, po 

39c 
Kawa 

Świeża palona Pea- 

berry kawa — war- 

ta COc — funt po 

jest nitra nadzwyczajną wartością. 

KlLS«AUXE.E.AVE.ftJUŁ- ANfl PAULIHA StbUT. 

4 duże zapasy okazowych bluzek 
Zakupione od kilku wschodnich firm i teraz wyłożone na sprzedaż za polową ceny 
i mniej. Okazy pierwotnie używane przez podróżujących agentów. Niektóre trochę 
zbrudzone — białe, brunatne (tan) i czarne batystowe bluzki, glngbamowe bluzki, 
satynowe bluzki i t. p. — 

Musicie te bluzki zobaczyć aby należycie ocenić to eztra nadzwyczajne wartości. 

Znpns 1 
Bluzki warte aź do 

Pończochy 
DamBkio czarne ba- 
wełnicowe pończo- 
chy bez szwu— pa- 
ra po 

Poiiczocliy 
Dzieciiiceczarnp ba- 
wełnicjwe prążko- 
wane pończochy 
bez ezwu, niekom- 
pletne zapasy, para 

Odzież spodnia 
Mązkie piąkne bal- 
briggan Koszule i 
gacie, wtrte reru- 
laruie 35c — tylko 
po 

25g 
Horlmta 

Gunpowder albo 

Englieh Breakfaat 

herbata — funt po 

Zapas 3 
Bln^kl warte afc do 
$2.25 

"The Now Empire" 

MASZYNY DO SZYCIA 
Za gotówkę lub na łatwe wypłaty 

Jlnezyna ta jest zbndownna'jak zegar.— Plcemna 
fjAarńncya z każriij maszyno. — Bezpłatna instru- 
kcja w szyciu—WiT/.ch z klapą do spuszczania. 
—Cała szafka robiona z dąbowego drzev<a, pięć 
ezufludck. — Takie maszyny przeznaczono były 
na sprzedaż po $2C—tera<s tylko 

$16.50 
Groscrye 

Czyste p o w i d ła, 
lOc szklanka 
za 

Yanilla Cookies 
(ciastka) — świeże 
pieczone, « 

funt b^G 

6c 

Groserye 
"Wieboldta najlep- 
sza patentowana 
mi\ka — M beczko- 

rz.wo.re.ks i .45 
Mielony cukier — 

10 funtów _ _ 

za 56g 

Zapas 4 
Bluzki warto aż do 
$2.75 

.25 
Itepry 

9 do 10 rano — Re- 
pry z falbunij u spo- 
du, mila na ramio, 
riacb 1 tnsli-mką ob- 
szyte, warte aż do 
93c — po 

G 
Sn l.nie 

Zaprzestale fasony 
snacorowyuh su- 
kien, warto aż do 
$5.00 — c/arne, si- 
wa i brunatna — 

po 

.95 
Olirnsy 

2 Yardy długie tu- 
recko czerwone i 
biułe fręd/.łowune 
obrusy — warte 
regularnie $1.00 — 

każdy 

G 
Mydło 

Fairb&nl;'s Scour- 
ioft nudło — spe- 
cjalnie w trn Pią- 
tek 4 kauatki 
za 

G 

Pralne mnterye 
Niekompletno zupa* 
sy kolorow. lawns, 
drukowanych or- 
gaodlea i białych 

i maUryl aby Je 
wyprzedać — yard 

t\z 
Satyny 

Czarne 1 białe ahe- 
pherd kratkowato 
satyny, całkowite 
kawałki 1 zupełne, 
y*rd 

7!c 
Mnter. na suknie 
5.000 Yardów mato- 
ryl na suknie, gra- 
nltea, plaida 11. p., 
warte 60c yard — 

po 

12iC 
Mnter. na suknie 
2Go Czarne 1 białe 
kratkowata mate- 
rye na suknie —w 

Piątek yard po 

91g 
Snrdnty 

Niekompletne za- 

pasy Covort sur- 
dutów — czarne w 

tym zapasie— war- 
te aż do $7.50, po 

$11 
Wsypy 

Pląkno prążkowa- 
ne materye na wsy- 
py do materaców— 
5 do 15 ynrduwe 
długości, warte uZ 
do 18;, yard po 

ióc 
Przykrycia 

Bliłe 1 kolorowe 
przykrycia na łóż- 
ka—związane 
frędzlo — trochę 
z brudzone — warte 
$1.5> — po 

Założony 1890 r. 

Płaci 3 procent od pienię- I 

dzy w banku złożonych. |, 
Mn jatek "wy- 
nosi przeszło 

0500,000 

Otwarte w Sobotę wieczorem 

aż do godziny 8mej. 

u i.ł/wini ni a ewft oszczędności 

Jeżeli chcecie pieniędzy i przyjaciela, przyjdźcie 
do mnie, wypożyczam własne swoje pieniądze na 

meble, fortepian, konie i wozy, bez zabrania ta- 

kowych z waszych rąk. Dam pwarancyę, jeżeli 
chcecie, żo wasze meble nie bęuą z-ibrańezdomu, 
gdyż ja wypożyczam pieniądze, aby odbierać pro- 
cent, a nie ażeby zabierać sprzęty. Dlatego nie 

potrzebujecie obawiać się o waezn meble i f. p. 
Moją epecyalnościłi jestwypożyczanie od $20 do 
$200 i mogę je wam dać tego samego dnia, w któ- 

rym jo zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy- 
płaty albo też tylko procent a suma może stać tak 
aługo jak vrain się będzie podobało. Jeżeli teraz 

potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je pożyczę, 
albo jeżylibyście chcieli zapłacić cot-cie winni, to 

przyjdźcie ao mnie i rozmówcie t.ię ze mną. a 

przekonacie się, że ze mną łatwy jest interes do 
■ *—* r»^p«*ł/ł«ł AF f\ Pi wiatwienu. ^ FRENCII, 95 Dearboni St 
Pokój «. J. KOOALSKI, Polaki Klerk. 

pieniądze on meble, fortepU 
t»ny, konie wory i P- spra- 
wledlln)m robotnikom. 

'JOT 

Ważne tiia Towarzystw! 
Nlniejszem donosimy Szanownym Roda- 

kom iż objąliśmy tak zwaną 

ATLAS HALL, 
pn. 32-34 KMJU ULICA. 

jest obFzcma Hala do zabaw jako wesel 1 
specyalna do posiedzeń, zarazem ealon w 

ktńrem mamy zawsze na akladzie wybor- 
ne Importowane i krajowo wina, likiery 1 
cycara, zawsze św eźe piwo, jako teź Pool 
Table dla rozrywki. 

Polecamy eią Szanownej Publiczności, 
jeBteśmy zawsze potoki n jej usługi. 

J. ZYK, JAKÓB FRYCA. 

Porozumieli się. 

— Plosę babci o kawajacek babci. 
— Nie mówi się: babci — tylko ba- 

by. 
— plosę baby o kawajacek babci. 

j^iezrównane Ceny 
NA PIĄTEK, 26go MAJA 

Róg Milwaukee Arenno 
i Cnrpenter Ulicy. 

Prawdziwy skład Departa- 
mentowy dla Ludu. 

Departament obuwia na 2giem piętrze 

Dobre J modne obuwie.— "Wasze szczęście, zdrowie I przyzwoity wygląd 
zależą bardzo od waszych trzewików. Obuwie znajdujące się w naszym 

składzie k.iżdemu pasuje. Jeżeli no*ić będziecie trzewiki kupione u CO-ÓP 
to czuć się będziecie wygodnie i sprawicie przyjemne wrażenie. 

TYLKO JEDNA OKAZOWA OFERTA: 

Dziewczęce vicl kozłowe sznurowane trzewiki, nizkiego kroju, czarne/a 
albo brunatne (tau), lekkie podeszwy, warte $1.00, numera 8^ do 2, f|U£ 
specyalnle, para po 

v/V 

Główno piętro. 
Kaliko na kołdry (comforters), San 
Tov, japońskie wzory, warte JS/n 
7c, yard 
Yard szeroki ppelna bielony 
muślin, warty 6c, yard 
Szkocki gingham, wielki asortment 
nowych wzorów, czarny, biały i w 

prążki dla dozorczyń, warty K3/n 
lOc, tylko 
Parasole 26 albo 28 calowe, pokryte 
trwałą materyą, warte regu- 
larnie $1.00, po DtiL/ 

Dziecięce parasole, drewniane pręty, 
22 albo 24 calowe, extra 

Bpecyalnie £OL> 

Damskie parasole } zbytni zapas fa- 
I V brykanta, ozdo- 

Męzkie parasole j bne albo gładkie 
rączki, zo stalowym prętem, niektóre 
y. pochewką, niezrównane war- QQfł 
tości po 

uOi- 

Męzkie szelki, z mocnej ela- "I A ̂  
stycznej tkaniny, para tylko J-"C> 

Męzkie piękne prątkowane skarpet- 
ki, dobrej 15c do 23c wartości, "I 

para 
Al/L- 

Dam-kie spodnie koszule albo majtki, 
ślicznie obszyte koronką, 1 

tylko AUC 

Dziecięca odzież spodnia, uważana 
za bardzo tanią po 18c, 1 An 
tylko 
Nr. 80 jedwabna wstążka, w gład-^ ̂  
kich kolorach tylko, po • ^ 

Koronki i hafty, duży asortmenC do 

wyboru, dobre lOc wartości, l&sc* 
yard po 

Polskie albo angielskie książki 1 
do nabożeństwa, wyżej od AvfL- 

2gio piętro.' 
Damskie covert żakiety, włączając 
niekompletne wielkości kosztowniej- 
szych żakietów, żadue warto mniej 
niż 13.00, w Piątek $2.48 

3cie piętro. 
Filiżanki 1 podstawki, na pół Kp 
porcelanowe, para po 
Hygieniczna knlaomina, najsanitar- 
niejsze wykończenie na ścia- OQp 
ny, paczka tylko po 

&0\j 

Piękna materya na ręczniki, z czer- 

woną bortą (tylko 5 yardów ka- Op 
żdamu koatumerowi), yard 

4to piętro. 
Świeże żeberka, 
funt °4C 
Jagnięcina na potrawkę, Al/n 
funt 

Świeże eioksne mięso, 
funt 6^c 
Sirloin steak, 1 Alyrk 
funt AU/gC 
24H funtowy worek Ceresota, Gold 
Medal, Golden Horn I Pillsbury naj- 
lepszej patentowanej mąki 73c 
Nasza 20c kombinacyjna kawa, 1 
funt l.UL» 

Columbia River łososie, 1 fun- 1 f)« 
towa puszka 
Bjelhnda AnchIovla, pusz- lic 

DR.B. KLARKOWSKI, 
UG W. BLACK1IAWK ULICA, róg Clearer St. 

Godziny ofiaowe: do 10 mno, od 2 do i 

po południu i od 7 do 9 wieczorem. 
Telefon Monroe 1880, 

W Szpitalu I Klinice llllnolp, róg Jiai- 

sted i Washington Blvd. w 8 rody 1 So- 
boty od 2 do 8 po polndnln. 


