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Nieraz czytacie ogłoszenia w 

ach. gdzie różni agenci, po 
►jemu zachwalają Wam te 

ib owe farmy, obiecując Bóg 
wie co, a kiedy taki łatwowierny 
daje się złapać i kupuje grunta, 
ta znajduje je potem w jak naj- 
gorszym stanie: albo ziemia nie 

urodzajna, nie mogąca wyżywić 
nie tylko rodziny, lecz nawet je- 
dnego człowieka, albo zamiast o- 

biecanej żyznej ziemi, znajdzie- 
cie moczary, trzęsawiska, albo 
też brak wody i w końcu człecze 

wydałeś kilka set dolarów na 

marne. Jedno z największych 
niedogodności naszej koloniza- 

cyi w stanach północnych, jak 
Wisconssin, Michigan, Iowa, Ne- 

braska, Missouri, Indiana itp.. 
jest to, ze farmer ,po zbiorze z 

pola, zimą nie ma co robić i 

przejada to co zarobił przez lato. 

Znając więc ten wyzysk na- 

szych Polaków przez różnych a- 

gentów, grono majętniejszych 
Obywateli naszych zawiązało 
Polską Spółkę Kolonizacyjną, i 

po długim wyborze, zakupiło ob- 

szar 18000 akrów najżyzniejszej 
ziemi w całych Stanach Zjedno- 
czonych, a mianowicie w Jack- 
son powiecie w stanie .Texas i j 
aby przyjść z pomocy naszym 
rodakom postanowiło ziemię tę 
rozparcelować na farmy i dla po- 
dniesienia 'dobrobytu sprzeda- 
wać takowe naszym braciom na 

łatwe spłaty. Powiat Jackson le- 

ży; w południowej części stanu 

Texas, który obszarem swoim 
przewyższa np. państwo niemie- 
ckie trzy razy. Jak więc w jSjiem^ 
czech są, różne klimaty i tempe- 
ratura, tak i w Texasie rozróżnić 
trzeba Xexas południowy, cen- 

tralny i północny. O ile północny 
i centralny Texas jest nieodpo- 
wiedni dla naszych farmerów z 

powodu upałów, braku wody, a 

często i orkanów, o tyle połud- 
niowa część Texasu, powiat 
Jackson, położony pomiędzy du- 
żemi miastami Houston i St An- 

tcpijO, ma klimat łagodny, znako- 

mite oroszenia, gdyż jest poło- 
żony' tuż koło zatoki Meksykań- 
skiej, posiada dwie wielkie arte- 

zyjskie studnie, niema upałów i 

najgorętsza temperatura docho- 
dzi najwyżej do 80 stopni. W 

Jackson powiecie i okolicach nie 
sma zimy, ani mrozów, wskutek" 

czego rosną tam znane tylko w 

ciepłych krajach owoce, jak figi, 
pomarańcze, ryż, bawełna, her- 
bata, rodzynki itp., zbiera się też 

z pól zboża dwa razy do roku, a 

jarzyny, jak ogórki, melony, ka- 

pusta, cebula, jagody itp. trzy 
razy rocznie. 

Farmer więc tam nigdy nie 

próżnuje, zawsze ma pracę i 
♦ zbierając z pola kilka razy do ro- 

ku, tyleż razy ma dochody ze 

swych plonów. 
Agenci firmi owocarskich z 

miast Chicago, Nowego Yorku, 
Filadelfii, Buffalo, Bostonu, pro- 
szą się okrągły rok tamtejszych 
farmerów o przesyłanie im ja- 
rzyn, Jctóre w Texas dojrzewają, 
■wtenczas, gdy w Chicago np. lub 
.w Nowym Yorku najcięższa zi- 

ma. 

Widzicie więc tu, czytelnicy 
różnicę pomiędzy farmami w 

Wisconsin, Michigan i in. na pół- 
nocy, a farmami w Texas w po- 
wiecie Jackson. Kiedy tam led- 
wie wyżywi waszą rodzinę 80 a- 

fcrów, tu wystarczy Wam 40, a 

i mniej nawet. Polska Spółka 
Kolonizacyjna nie sprzedaje zie- 
mi do klarowania dopiero, lecz 

ma ziemię już czystą, pokrytą 
tyłko trawą. Lokując się więc na 

farmie, trzeba ją tylko zaórać, 
zasiać i w ciągu 4 miesięcy zbie- 
ga się plony. Obok są i lasy, skąd 
można mieć drzewo na budowę 
domu i sta j en. Polska Spółka 
KolonLzacyjna, składająca się 
przeważnie z polskich farmerów 
tam obsiadłych, naumyślnie N się 
zorganizowała, aby nie dopuścić 
obconarodowców pomiędzy sie- 
bie, aby cały Jackson powiat 
rozikoicnizować pomiędzy braci 
Polaków, aby dać im możność 

polepszenia swego bytu, aby ti- 

iić ich od wy3»k« różnych 
iwych P^en^ft którzy; 

nie dają, 

zbogacając siebie i kompanie. 
Rozważcie więc to bracia i jeże- 
li kto ma: trochę grosza, to 

niech nie kupuje miałoprocento- 
wych propertów w mieście, ani 

farm na północy, ale osiedli się 
w powiecie Jackson w Texas. A- 

le nie kupuje się kota w worku, 
to też i my nie chcemy, abyście 
zaraz nie widząc kupowali. Zgło- 
ście się osobiście czy listownie 

do firmy naszej Polskiej Agen- 
cyi Bankowej, p. S. K. Poklew- 

skiego, 666 Milwaukee ave„ Chi- 

cago, 111., a on udzieli Wam bliż- 

szych informacyi, prześle opisy, 
map\- polskie. 

On co tydzień urządza wycie- 
czki do Texas i tanio możecie 

jechać tam i z powrotem, obej- 
rzeć kraj, ziemię i jak się wam 

podoba, dopiero traktować o ku- 

pnie. Cena ziemi teraz nie będzie 
wyższą niż po $12 i $15 za, akier, 
lecz za pół! roku nie dostaniecie 

jej już za $25 za akier, bo dobrą 
rzecz wszyscy rozchwytują. 

W okolicy powiatu Jackson są : 

już polscy i czescy farmerzy, są 

szkoły i polskie kościoły. 
Farmy nasze sprzedaje tylko 

Agencya Bankowa;: S. K. Pokle- 

wskiego, 666 Milwaukee &ve., 

Chicago, 111. 
o 

BACZNOŚĆ RODACY! 

Nie bywała sposobność dla Po- 

laków w Stanach Zjednoczonych, 
ażeby można nabyć 160 akrów 

gruntu za darmo. Miejscami na 

tym gruncie jest śliczne i bogate 
drzewo od 8,oco,ooo do 12,000,000 

stóp drzewa, licząc tylko każdy 
tysiąc stóp po $l.co, więc jest 
wartości od 8 do 12 tysięcy dola- 
rów samo drzewo; oprócz tego 
grunt bardzo urodzajny. 

Ktoby sobie życzył gruntu na- 

być bez boru, jest przeszło 6,000,- 
000 akrów prerów. 

Przez gruta te budują kolej, 
przy której tysiące ludzi może 

łatwo dostać pracę i dobrą zapła- 
tę. Wszystkich interesowanych 
zwołuję do hali Pułaskiego na 

iStej i Ashland ave., na posiedze- 
nie, które się odbędzie w niedzie- 

lę, 28go tego miesiące o godzinie 
3ciej po południu. 

Co się tyczy obywateli miesz- 

kających na So. Chicago zwołu- 

ję do hali po obywatelu Retmań- 
skim na Buffalo ave. i 84 ulica, 
na godzinę 7mą wieczorem. 

Korzystajcie ze sposobności; 
opuśćcie te miasta, udajcie się na 

grunt do tak bogatego i korzyst- 
nego stanu jak jest Oregon, gdzie 
macie byt zapewniony i gdzie nie 

są znane tak zwane strajki i wy- 

zyskiwania biednego ludu przez 

kapitalistów. 
Zwołuję dla waszej korzyści na 

zebranie gdzie możecie zasięgnąć 
wszelkiej informacyi. 

Po bliższe informacye zgłoście 
się do mnie. 

W Posłuszny, 
Główny emigracyjny Agent Sta- 

nu Oregon. 
Ofis w Sherman House, naprze- 

ciw Court House w głównem 
mieście. Godziny od 9—10 rano, 

od 2—3 po południu. Room 342. 
—o — 

Baczność Avondale! 

Górą Pieśń. 

Tow. Śpiewu Gwiazda w A- 

vondale urządza dniai 28go Maja 
wieczorek zakończony tańcami 

na którym odegraną będzie Ope- 
retka "Kłopot" w jednym akcie. 

Polecając się łaskawej pamięci 
Szan. Publiczności zaręczamy że 

goście zabawią się na naszej za- 

bawie doskonale. 
Początek punktualnie o godz. 

7mej wieczorem na sali Ob. F. 

Rybskiego, Milwaukee ave., róg 
Gresham ul. 

Cena biletu 35C, miejsce rezer- 

wowe 50C. 
Z szacunkiem 

Komitet. 
■ ■ o 

$32 do Europy $35 z Europy. 
na Bremen, Hamburg, Rotter- 

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

my, loty i1 farmy od $5.co za akier 

i wyżej. Agencya bankowa S. K. 

Poklewski, 666 Milwaukee ave., 

róg^Augusta, Chicago, 111. 
o 

— Z dziedzińca za domem pn. 2680 

N. Hermitage ar©, skradziona samo- 

chód. % \ 

NABOŻEŃSTWO 40-to GO- 
DZINNE 

rozpocznie się jutro rano w para- 
fii polskiej pod wezwaniem św. 

Anny przy Leavitt str. i i8th 

pl., gdzie proboszczem jest Wiel. 
ks. Kazimierz Słomiński. 

o 

Chicago, dnia 2igo maja. 1905. 
Do wszystkich Rodaków! 

Przez 6 lat byłem chory, ka- 

szlałem, bolało mię w żołądku, 
byłem osłabiony w ostatnich kil- 
kii tygodniach, plułem 'krwią. W 

paru tygodniach czasu zostałem 

jakby cudownie całkiem wyleczo- 
ny w Europejskiej Lecznicy pn. 

581 Milwaukee ave., róg Will uli- 

cy, za co składam serdeczne po- 

dziękowanie doktorowi Kaczoro- 
wskiemu i każdemu choremu ra- 

dzę tam się udać. 
Max. Paschke, 

136 Fry ulica. 
o 

Gdzie się zabawić jutro po południu? 
A gdzieżby lepiej, jak na Pierwszej 

i Wielkiej wycieczce Towarzystwa Sw. 

Andrzeja, z par. św. Stanisława Ko- 

stki, w ogrodzie Exce!sior, przy El- 

ston avenue i Irving Park Bouleyard. 
Już o godzinie lszej bramy ogrodu o- 

tworzą się na rozścierz, znakomita or- 

kiestra zatnie 1 zadmie "od ucha" i 

rozpocznie się zabawa, na jaką. tylko 
"Jędrzejówcy" zdobyć się potrafią. 
"Wszystk!ęgo zamówiono w bród, a 

ciepłego słońca i wiosennej woni pól 
1 lasów jak najwięcej. Deszczu oba- 

wiać się nie potrzeba, bo choćby po- 
rosił majowy deszczyk, to jest w o- 

grodzie kilka pawilonów, w których 
bez przerwy zabawa dalej się potoczy. 

Jak najuprzejmiej zapraszamy 
wszystkich szanownych rodaków i 

szanowne rodaczki do podzielenia z 

nami tej pierwszej naszej majówki. 
Zapewniamy, że będzie nam wszyst- 
kim wesoło, zdrowo 1 szczęśliwie. — 

Bilety kosztują tylko "kwoderka", dla 

mężczyzny z damą. 
Komitet Tow. Św. Andrzeja. 

o 

FARMY — FARMY. 

W1 okolicy Thorp, Wisconsin, 
na co kupować farmy tam gdzie 
jeszcze nie ma drogi i nie są wy- 

czyszczone farmy, kiedy 
u mnie można dostać far- 

my po $io za akier z bu- 

dynkami, wyczyszczone i o- 

grodzone, 3 mile od miasta, drogi 
porobione. Wiem o wielu farmach 
z budynkami i są wyczyszczone 
a właściciele powyjeżdżali, te far- 

my można nabyć tanio. Franci- 
szek Kowalewski. 33 Will ul. Chi- 

cago. 
o 

NA DZIEŃ WIEŃCZENIA 
GROBÓW 

| zaopatrzyliśmy nasz pierwszorzę- 
dny skład w ogromny wybór ele- 

ganckich trzewików rozmaitego 
gatunku dla wszystkich po ce- 

nach bardzo przystępnych. Prosi- 

my więc Szan. Publiczność od- 
wiedzić nas w tych dniach i po- 

przeć interes polski pod firmą: 
"The Grand" pn. 865 Milwaukee 
ave. 

Z szacunkiem 
Jan Sikorski, prezes. 
Aleksy Gajewski, zarządca. 

o 

POSZUKIWANIE. 
P. Walenty Konopiński, syn 

Antoniego,rodem ze Śremu, niech 

się zgłosi w sprawie swego spad- 
ku do Rev. Z. Rydlewski. Maud 
P. O., Pa. 

.—o 

Niewybredny. 
Ojcielc: — Zofia dostanie o dwa- 

dzieścia tysięcy więcej, bo ma garb... 
Konkurent: — Czy nie ma pan cór- 

ki z dwoma garbami?...* 
o 

Na lekcyl religii. 
— No, a teraz mi powiedz, co się 

ukazało po potopie? 
— Pan Wołodyjowski! 

i ;• Dla chleba i sławy. 
Z gowodu śłnierci głośnej arty- 

stki cyrkowej Marceliny Randal,- 
która zmarła nagle tknięta para- 
liżem przy wykonywaniu w cyr- 
ku jakiejś karkołomnej sztuki, 
przypomina jedno z pism, na jak 
straszne niebezpieczeństwa, nie- 
kiedy wprost na śmierć narażają 
się ludzi dla zdobycia kawałka 
chleba, a czasem nawet tylko dla 
wzbudzenia .podziwu. Jedni popi- 
sują się w skokkch śmiertelnych 
między wysoko zawieszonymi' j 
huśtawkami, inni rzucają się z 

wysokości 4go piętra w siatkę 
rozpiętą. Blondin zyskał sławę 
wszechświatową, bo po linie wy- 

prężonej przeszedł nad wodospa- 
dami Niagary. Niezliczone masy 
spoglądały na tę igraszkę ze 

śmiercią, która dech w piersiach 
zapierała. Widziano, jak Blondin 
waha się, chwieje i znów dalej 
kroczy. Robiono zakłady: "Spad- 
nie, czy nie spadnie?" Nie spadł 
i nawet w taczce przewiózł czło- 
wieka po linie. 

Inni pragnęli naturalnie zać- 
mić jego sławę. I tak niejaki 
Smith chciał w beczce przepłynąć 
wodospady Niagary.- Tysiące lu- 

dzi patrzyły na to, jak właził do 
beciki. Potem ukazała si ębeczka 
w szalonych odmętach wirów, 
potem widziano ją, na środku wo- 

dospadu. Zanużyła się, wypłynęła 
znów się zanurzyła i.., już nie 

wypłynęła. Przeszukano wszystkie 
wiry. Napróżno! Wygrał ten, kto 

głosował za śmiercią. 
Jakaś akrobatka, występująca 

w Paryżu, wisiała, uczepiona no- 

gami tylko, na pasie skórzanym 
a w zębach trzymała człowieka. 
Zazwyczaj człowiekiem tym był 
jej własny mąż. I sztuka udawała 
się długo. Ale razu pewnego mu- 

siała kichnąć, i trzymany w zę- 
bach małżonek spadł z wyżyny i 

głowę sobie roztrzaskał. 
"Człowiek ryba" niejednokro- 

tnie wykonywał swoje sztuki pod 
wodą, ku uciesze tłumów, ale ra- 

zu pewnego słabo mu się zrobiło 

i biedak utonął w swojem akwa- 

ryum w oczach publiczności. I 

poskromiciele x dzikich zwierząt 
żyją z zamiłowania ludzi do sil- 

nych wzruszeń nerwowych. Mę- 
czeństwo tych poskromicieli jest 
długie, a legenda mówi, że jakiś 
Anglik splinowaty i flegmatycz- 
ny, niejako uosobione łakomstwo 

sensacyi, rozpowszechnionej 
wśród tłumów, włóczył się lata 

całe za słynnym poskromicielem 
i był obecny na każdem widowi- 
sku w nadziei, że przecież naresz- 

cie doczeka się shwili, w której 
dzikie bestye rozszarpią swojego 
pogromcę. 

A jakże smutne bywają niekie- 

dy sztuczki, które wydają się 

zgoła niewinnemi! W starym pa- 

ryskim hipodromie dwóch klow- 

nów angielskich popisywało się 
komicznemi skokami i koziołka- 
mi. Nagle jeden z nich upadł i le- 

żał bez ruchu, a drugi rzucił się 
na niego, trząsł nim i krzyczał 
strasznym, rozdzierającym gło- 
sem. Publiczność wyła z rozko- 

szy. Oklaski huczały. Komedyę o- 

degrano ze wspaniałym naturali- 

zmem, ale biedny klown był na- 

prawdę. ... trupem. 
o- 

Miła teściowa. 

Teściowa: Zamieszkam u was na za- 

wsze maje dzieci, a kiedy umrę, mój 

zięciu, to mi zamkniesz oczy. 

Zięć: — Z przyjemnością, kochana 
teściowol 

o 

DZIENNIK CHICAGOSKł 

stale wychodzi o 8-miu stronicach. 

Od godziny Smej do litej będziemy M Q 
sprzedawać extra dobre śmietankowe P 
alpaca raatorye warte 69cyd, wPonied. Y 
Eitrn dobry jedwab, 27 cali 90#* 
szeroki, wart 59c, A Hf! 
w Poniedziałek tylko ..... 

w W 

Extr.n dobre czarne alpaca m&terye' 00** 
na suknie, warte 59c, Ann 
w Poniedziałek tylko 

W V U 

Cr.yato-wełniane granite matorye na suknie, 
we wszystkich koloraćb, estra dobry 
gatunek, warte 69c. 
w Poniedziałek tylko:* 39c 
Dobre-uiebielone płótno, -> 1 ń 
wart® 5c, w Poniedziałek / "S"l| 
tylko 

Od godziny lszej do aclej po południu, Dą- 
dzlemy sprzedawać dobre kartuny a O 
na suknie lub repry. rozmaite kolory, C 
warte 7c, w Poniedziałek tylko W4U 
Dobre podszewki na snknie, we wazy- 
etkich kolorach, warte 6c,w Poniedziałek^ 2u 
Dobre bielone płótno. 36 cali szerokie, r 

warte 8c, w Poniedziałek tylko........... U u 

Najlepszy perkal na pościel, szeroki ga-£l0 
tunek, warty Oc, w Poniedziałek 0'-U 
Najlepsza wsypka w czerwone paski, | 0*n 
warta 18c, w Poniedziałek............ | Z-C 

Skład otwarty we WtoreŁ, 80go Maja (Dzień Wieńczenia Grobów), nż do 12teJ w poładułe. 

Kinga nici do 

maszyn — 

300 yardowe 8'pulkl, 
ozurna 1 blule.4 szpul- 
ki ea 

białe Piękne 
erł. guziki 

2 tuziny guzików na 
kartce /.a 

Milwaukee. Stout. 

AMIETNA OKAZYA TANIOŚCI - PONIEDZIAŁEK 
Specyalne sprzedaże we wszystkich oddziałach bez porównania o toj porze roku. 

Nie wiemy jak zacząć aby dobitnie opisać tę nowinę taniośclową, stosownie do tej okazyi. Jeżeli mogli- 
byśmy przedstawić każdą ofertę z należytym naciskiem, tak jak tego zasług uje, to nie byłoby dosyć miej- 
sca w naszym składzie do pomieszczeniu tłumów któreby przybyły. Nigdy jeszczo nie zarządziliśmy 
takie olbrzymie sprzedaże o tej porze roku, lecz istniejące waruaki domagają się wczesnych poświęceń. 
Nigdy jeszczo nie porobiliśmy takie ogromne i takie radykalne zniżen a cen. Każdy oddział jest prze- 

pełniony letnimi towarami właściwego gatunku po właściwych cenach dlatego wielkiego dnia tanlościo- 

wego. Bez wątpienia zwrócą na siebie uwagę niecierpliwie oczekujących oszczędności 1 będą powodem 
że dzień ten przewyższy wszystkie rekordy. — 

Koronki, 
Jedwabie 

550 Kawałków ozdobnych 
koronek, Point do Paris, 
Normandy i Piat Valen- 
ciennes, dobor. wsta- p« 
wki,warte aź do 15c,po u u 
75 Kawałków jedwabiów, 
ozdobno i gładkie, czarno i 
kblorowe, warte ul Ą (f n 

do75c,yard po tuu 

Trzewiki i 

Oxfords 
Dziewczece i dziecięce 
trzewiki i osfordp (nizkie- 
go kroju) — czarna i bru- 
natno — wszystkie nume- 

ra — $1.20 — QQp 
po JJ O u 

Damskie oxfords, lakiero- 
wane, czekoladowe kozło- 
we i czarne vici, wszystkie 
numora i szerokości, warte 

pl!.?.2:50" ...$J .48 
Wsypy, 
Pierze 

Czerwona niemiecka ma- 
terya na wsypy, nie prze- 
pu**cza pierze, I Qn 
warta35c, yard po,.. I dli 
Sanitarne białe gęsie 
pierze,— warte _ _ 

85c, funt po.... guC 

Kaftany, 
Majtki 

Damskie strojno k»ftnny, 
batystowe 1 ginchamowe, 
wszystkich kolorów, ob- 
szyto tasiemką, qQa 
warte 5Sc, po O O u 

Dziecięce majtki, o- 

brąbione i z za- _ 

kładkami, spec... | (JQ 
Skarpetki — 

Taniości 
Mązkie bawełnicowe skar- 
petki — ozdobne koloro- 
we bez ezwa — asorto- 
wane wzory — warte re- 

gularnie 10c — 7c 
Damskie czarne ba- 
wełnicowe pończochy 
— bez szwu — warte 
regularnie lOc — 

7c 
Mnślin, 

Adamaszek 
Fabryczne resztki grubego 
nicblelonego muślinu, 1 — 

10 jardowe długości, c « 

warte 8c — po uu 

58 Calowy biały ad imaazek 
stołowy, piąknie nowe de- 
seni, wart 3Sc — Ql)p yard po Z Z u 

Pralne 

Materye 
Czarne i białe Kratko- 
wane shepherd satyny, 
trwałych kojo- 
rów, yard po... 7^0 
Lawne, organdles, Małe 
materye i t. p. — zbyinl 
s-.apae do wyprzeda- rt L,- 
nia, >ard po 0 2u 

Suknie i 

Surduty 
Spacerowe albo strojne su- 
kni*, stanowczo krawiec- 
kiej roboty — czarne 1 
kolor owe — specy- 
Qlni® & i o ś; 
po CD I «Uu 
Damskie i dziewczęce 
covert surduty,zaprze- 
stało fasony, warte aż 
aż do $7.50 — i n r 
tylko po OlidU 

Wędzone 
Mięso 

Wyborne nr. 1 sugnr cnred 
kalifornijskie szynki, spe- 
cyulnie na Ponie- /«3y* 
działek, funt po O "4j 
Nasza pierwszorzędna 25c 
Cervelatulbo Salami kieł- 
basa — funt 2 I G 

Materye na 

8nknie 
8:30 do 11 rano — Czarne 
jedwabne i wełniane cre- 

ponH i ozdoboe Toilee, war- 
te $2, 5 yardów kaź-r n» 
demu, yurd U Uu 
38 calowa newdane i pop- lar sukno, we wszystkich 
kolorach, epecyal- n. 
nie yard po i 5JG 

2 Spccyalności 
w Odzieży- 

Młodzieńcze czysto weł- 
niane ubraria, worsted, 
kaszmirowe i tweed — ro- 
zmaite czyści $7 i $8.50 za- 

pasów — H do m n o n 
19 lat, po ■ u U 
Chłopięca wełniane sze- 
wiotowe spodnie do kolan 
— m< dre — 4 do 14 lat — 

także wełniane kamizelki 
— 3 do 7 lat — tylko 
PO 15c 

Męzkie 
Koszule 

Mązkle negliżowe koszule 
robione v. dobrego madra- 
su, nr. 14—17, war- nr. 
te50c, po AUU 
Mązkie negliżowe koszule, 
j isne i ciemne wzory, do- 
oorowe mankiety, ńn. 
warte aż do 85c, po o9u 

/fK -4 A A 

Siatkowe Okna 
i Drzwi 

Siatkowo drzwi, wielkie 
mnóstwo rozmaitych faso- 
nów, wezyatkia pierwszo- 
dne wielk. od 2tfx CCn 
6^ do 3x7, wjłcJ od. 0 0 u 
Siatkowe okna, można je 
przymocować. apecyalna 
oferta na Ponie- 1 a. 
działek | j£(j 

Nasz Oddział 
Obrazów 

Obrazy w ramach, re- 

produkcye ssawnych 
malowideł, widoków, 
flzuri t. p. — apecy- 1 p. 
alnie po I Oli 
Wyborny zapas Olio- 
graphg, w 2M calowej 
pozłacauej florentyno- 
wej ramie, 14x20 nn. 
cali, warte C5c, po., u uu 

Bluzki, 
Szelki 

Duży wybór chłoplę- 
cycli bluzek, ~ _ 

po 50c 1 25C 
Mfjzkie ezelkl dla straża- 
ków 1 policyantów— war- 

te^Se, tylko | Qq 

Uwagi godne zniżenie cen w groseryi—$i.uu sprzeaaz iiinerow 

HpnorBrand śliwki najlepszy 
Sauta Clara owoc 3 jedno rt En 
ft. paczki za faUU 

BrcaUfast Food — Pettljohns 
albo Vitoa — paczka 

... I Oc 
Ogórki — ełodkie mieszane, 
drobne marynowane albo Chow 
— yt galonowa 
butelka 

Potrawa dla młodych kur 
Lion Brand, 100 ^ 
funtów za © I iuU 
Jawa i Mocha kawa — 

5V* funta za $1.00 al- 
bo funt po I Jj C 
Sneoyalna Jana Kann i ftL« 
— funt po I u 2u 

3%C 
Bordcna śmietana — Peirlesł 
Braud, 8c puszku 
po 
Bordona zgęszcrono (malted) 
mleko, OOo wielkości 38C 
Wieboldta najlepsza albo Gol- 
den Horn mątca— 
Vi beczkowy worek 82.98 
Ji beczowy worek 51.62 

Amoniak albo nodre— % galo- 

;r'.kr.°" I Oc 
Mączka— Liberty Brand, najlep- 
sza do prania, 6 ft. OQf> 
pudełko Zuu 
Wood Cleaner, płyn do czyszcze- 
nia każdego katanka lakierowa- 
nego drzewa— 
butelka I0C 

Likiery wartości 

1.50 za $1.00 

...89c 1 Wszystkie cztery 
1 Iłntelka Malto Grapo wina z winogron—re- Ą Qrt J •> 

gularna eona tOu L —————————————— 

1 Butelka Royal Bubjr Port... 60o jmłpllri *7Q 0(1 
1 Butelka Importowanego Mefloo 53« U U LCJJWA L(X qJ)A»V\/ 

/ Prawdziwa wartość 4*butelek $2.&0 

Mn 

Szczęśliwy Pobyt Zapewnicie Sobie u Nas 
w ten Poniedzia ek, 29go Maja 

— 

Róg Milwaukee Avenue i Carpenter Ulicy. 

Mięso. 
Wołowina na pleczcń, bez kofici 1 Alp 
(rolled rlb), funt po 

X^ 

Wyborna wołowina na pieczeń 
(pot roast), funt tylko po "i11 

Polędwicę młodej wieprzowiny, Q3/» 
funt tylko po..... 
Świeże żeberka, funt Kin 
tylko po 

Wat 
Tylna ćwiartka wybornej cieląciny, Jln 
funt po 

' f 

Przednia ćwiartka wybonrej cielą- Kip 
clny,funtpo 
Rump Corned Beef. Rl/> 
font tylko po 

kl 2 v 

Nr. 1 kalifornijskie szynki, fant tylko 

Nr. 1 regularne szynki, fant tylko „10}c 
Wyborna Sujjar Cured Breakfaat sło- 1 fiSn 
nioa, funt po lUf L 

Holatelner kiełbasa, funt tylko lOłc 
Nasze najl psze frankfurckie kiełbaski,/' 
funt tylko po 
Armoura sławna wieprzowa kiełbasa, 
funt po. 

',l 

Depart. Odzieży Spodniej. 
6 Skrzyń derby prążkowanej albo gładkiej 
balbrlggan mązkiej odzieży spodniej robio- 
ną jest przez jednego z najprzedniejszych fa- 

brykantów, koszule mają formowane ramio- 

na, grube w piersiach, obszyte jedwabną mo- 

lre tasiemką, mercerlzed jedwabne collarette 
u ezyl, pfąkne perłowe guziki, dubeltowe w 

siedzeniu gacie, z francuzkim paskiem w tyle 
1 perłowymi guzikami, w kolorze brunatnym, 
ecru albo łosiowym, 89c wartości, 21c 
Najlepsza sanitarna letnia wełniana mązka 
odzież spodnia, damy wam podczas tej Q- « 

sprzedaży regularną §2 odzież za UO\j 

Chłopięca balb lggan odzież spodnia, gładka 
albo prążkowana, ecru albo siwa, OOn 

numera 24 do 84, tylko uO\j 

Damskie spodnie koszule, z krótkimi ręka- 
wami albo oez rękawów, ładne jersey prążlco- 
wnne, obszyte naokoło szyi lffamion, ©/» 
12c wartości po 
Damskie jersey prążkowane majtki, Ifi/» 
parasolikowH fasony i 85c gatunek, po.. * O v 

Departament Domestics. 
Kaliko na pościel, najlepszego gatunku, w 

czerwone 1 białe kratki i prążki, warte IjS/j 

•pełna lOc, yard tylko po U? U 

Piękny Lonsdale kambrykowy muślin, 1 do 5 

yardowe dłujrości, warty aż do 15c, w tę fi i n 
sprzedaż yard po : « sti 

Mercerlzed ginghara, we wszystkich zwyczaj- 
nych kolorach,lcratkli ozdobne prążki, sprze- 

dawany regularnie za 18c, Qln 
yard po 
Francuzki perkal i madrasów* »ukno, pięknie 
tkane, w czarne kropki 1 prążki, z ja- Cip 
sn«n podbiciem, warte 19c, yard po Ogt/ 

Galanterya dla Mężczyzn 
i Chłopców. 

Męzkle czarne satynowe koszule, u- 9Qn 
nijnego wyrobu, warte 60c, po Ot/U 

Męzkle ozdobne negliżowe wierzchnio koszu- 
le, gładkie albo z pięknem! j-akład^ami, śli- 
czne kolory 1 wzory, najmodniejsze fasony 
bieżącego sezonu, warte $1.60, 
w Poniedziałek tylko po &D v 

Mązkle robocze koszule, w czarne 1 9Qn 
białe prążki, specyalnle 
Dobre 1 mocne elastyczne ezelkl dla C A 
chłopców, para tylko po 
Męzkle kokardowe krawatki (bow tles), 
dobrego 25o gat., w ten Poniedziałek 

CO-OP. POŃCZOCHY są tak 
mocne jak ich nazwa. 

CO-OP. pończochy robiono są z najlepsze- 
go gatunku wełny, bez szwu, zupełnie pasu- 
jące, wszystkie potrzebne miejsca wzmo- 

cnione. 
Damskie pończochy, trwałego 
czarnego koloru, lUc gatunek... 
Dzieciące pończochy, trwałego 
czarnego koloru, lCc gatunek 
Mązkie skarpetki, trwałego 
czarnego koloru, lOc gatune* 
Damskie czarne, białe albo brunt 
(tan)otwartej roboty pończochy, 
Niemowląc* kolorowo koronkowo 
kl, numera 4 do 0, uważane za tanie po CLg 
121/ic. nasza główna oferta.... 
Dziecięce ptąkne prążkowane 
(dubeltowe) pończochy 
Damskie na jedwab wyk.i>oi 
czocbv, trwałego czar. kSur 
Mązkle ozdobne skarpetki^ 
warte 19c i wyżej 

Groserye. 
Wyborny*krajowy szwajcarski ser, t K « 

funt po 
* 

Bjornson sardynki, trzy puszki ...25c 
Bjellanda rybie ikra, t O/ł 
puszka za * 
Nasza 25c Jawa i Mocha 1 Q n 
kiwa 1 t/b 

Wyborne pomidory, puszka tylko ...7c 
W\ borny wczesny czerwcowy groch, .Mc 
CO-OP Scouring mydło, regularny 91/» 
5c kawałek za 
American Family mydło, 4 n 
kawałek / 
Wszystkie gatunki naszej 40c herbaty: Oolong 
Ceylon, Gunoowder, Engllah Break* Q1 « 

fastiB. F. Japan j OlC 
Jersey i Eolstsin buteryaa, I On 
funt po. — 

1 

Po najniższe ceny na trvrałe trzewi- 
ki Idźcie do 

Departarficntu Obuwia 
w składzie CO-OP. 

Specjalni CO-OP. oferta nu $2 50 trzewiki 
mązkie—sznurowane, z pnzikaml albo "blu- 
cher" kroju, box cielące, korona colt. relour 
albo rosyjskie cielące i czekoladowe Vici ko- 
złowe, regularne $2.50 trzewiki, Qr» 
cena sprzedaży, para po »2J I .łJlF 
Damskie nlzkieeo kroju ethnrowane trzewiki, 
Vicl kozłowe, brunatne (tan) albo crarne, 
w&rte przynajmniej $1.50, fiQn 
cena sprzedaży % 
Chłopiące sznurowane trzewiki, czekoladowe 
Vici kozłowe, absolutnie cułkiem skórzane, 
modne 1 bardzo trwałe obnwle, regularna 
wartość $1.70, podczas tej sprzeda- C* i o A 
źy, para po «. 
Dzteclece brunatne (tan) albo czarne nizkie- 
go kroju sznurowana trzewiki, Ticl kozłowe, 
numera 8H do 1J, te trzewiki sprzeda- ^(ln 
wane są po $1, spec. cena na tą sprzed." 

Bez wątpienia otrzymacie największą ofertą 
za swe pieniądze 

w Departamenie Odzieży 
•Włada CO-OP na drągiem piętrze. 

Męzkie czysto-wełniane worsted n- 

brania po 812.48. 
Mązkle czy9to-wełniane worsted ubrania, ro- 
zmaite jasne i ciemne, odcienia do wyboru, 
prążkowane worsteds, jedwabne mieszaniny 1 
ozdobne aiwe wzory, rzeczywista •) A Q 
wartość $16, tylko w I. 

Męzkie ubrania po 87.48 
Jfązkle ubrania, niebieskie eerżowe albo cza- 
rne clay worsteds, ozdobne mleszanlny.l naj- 
nowsze efekta, zupełne pod wglądem dopa- 
sownnla i wynończenia, regularne 
$10 wartości tylka • **0 

sou umopięcycu uoriin po o:.*9 
Cbłoplące ubrania, bluzkowe, Etons, Nor- 
folka i marynarskie Norfolk, czerwone o bo 
niebieskie serźe, kuszmiry i ozdobne mie- 
szaniny. prawdziwe $3 do $8.50 £»•> A Q 
wartości, tylko 

Męzkie spodnie po $1.98 
200 Par uiązkich spodni, ozdobne kaszmiry, 
bairłines, tweeds 1 prążkowane wor-£ 1 Qu 
stede, reguł. $2.50 wartości, tylko...'O!• w<3 

Chłop. 50c spodnie do kolan ?!9c 
Cbłoplące spodnie do kolm, obszyte szewkl, 
dubeltowe w pasie, kaszmiry, szewioty, wor- 
steds i corduroys, regularne QQ/» 
50c wartości, tylko Ot/v 

Po znakomitą damską 
Gotową do Noszenia Odzież 

IJźcie do składu CO-OP. 
Damskie marynarskie ubrania, najlepszej te- 

gosezonowej mody, wart* a ż do $15, (JE OK 
zniżone na cą sprzedaż do 
Damskie taffetowe Jedwabne blu-(J|f A fi 

zkowe ubrania zniżono Jo ♦PI V« I O 

Damskie Covert żakiety, włączając nlekom- 
plotne zapasy kosztowniejszych gatunków, 
żadne warte nie mniej niż $5.00, Kil 
w tą sprzedaż po 
Covert żakiety, luźno albo obcisłe, przypaso- 
wane i z paskiem w tyle, bardzo u»Ł 
modne, epecyalna cena, tylko «JJlMWt# 

Damskie Krawatki. 
Fabrykanta zapas 100 tuzinów damskich kra* 
watek, powinniście te śliczne wzory zobaczyć, 
25c do 60c gatunki, pójdą w Fonie- 1 Aa 
działek po 
Nowej mody damskie WlndsoF krawatki, Je- 
dwabiem łuftowhne kwiecista desenie t) Agt 
albo z literami, tylko «w xl; 

Damskie białe batystowe Chemlsettss, ładnie 
koronką obszyte, ślicznie upląkszone, 24c 
Ou/.lkl do damskich mankietów 1 kołnierzy- 
ków, oiąkny zapąa kompletnych gar- 
uińuiuw, naiw I^w * 

Hafty, śliczne desenie 1 mnóstwo roz- Pip 
maitych szerok., warte-tOc 1 wyżej, yard Uż*-* 
Hafty aa sznurówki, 18 cali szerokie, duży 
wybór wzorów. 49c gatunek, Jeden | 
nlbo dwa rządy paciorków, yard 1 wv 

Koronki—angielski*, torcbon, Valenci»nnea, 
wscbodule (oryentalne) albo cluny gatunki, 
warte at do ISc, cena aprzedaty 1 fin 
yard po 

Mimy wielki wybór koronek zrobionych 
we fabryce doktora Dowie w Zion City. 
Ceny 1 wzory i pewnością wa« zado- 
wolą. 

Wino, Wódka i (Jygara. 
2,003 Butelek eztra dobrego kalifornijskiego 
Port albo Sb«*rrr wina, które jest dordzo 
chwalone 1 nieustannie zalecane przez naj- 
przedniejszych lekarzy w Ich receptach; kie- 
liszek tego wina przed jedzeniem okafte si<j 
•zc/ególnie orzeźwiającym; 9 fin 
butelka po 
Paul Jonęs czysta źytniówka; najlepszy ga- 
tunek starodawnej rącznle robionej wódki 
produkowanej w tym kraju; regularna ryrn 
cena 05c; butelka ( Ut 
"8terllng" unijnego wyrobu cygara, eleganc- 
ki gatunek, na tą specyalną sprzedał nRp 

Olad Hand albo Glant tytoń do' palenia, | | n 
na tą specjalną sprzedaż 8 paczki za....-1 iw 

Festony on Dzień Wieńczenia 
Grobów 1 amerykańskie chorą- 
gwie w wielkim wyborze I po bar- 
dzo nizkich cenach. 

Koronki i Hafty. 

W Poniedziałek, 28go Hąja, skład otwarty będzie aż do lÓtej/wieczorem, a we Wtorek, BOgo fflają^uzien men* 

—V cgenla Grobówy skład zamknięty będzie pr/es cały dzień. 
-- ■ .. ■ u >, r.i ■ ■ ii if a 


