
w ytytwJ^Oi 
ni CENIE KAMIENIA W?- 

V CIELNEGO POD KLASZTÓR 
SIÓSTR ZMARTWYCH- 

WSTANEK. 
Jutra o godzinie 4 po południa 

przybędzie na Maryanowo Najprzew. 
Ks. Biskup P. Muldoon, by dopełnić 
ceremonii poświęcenia kamienia wę- 

gielnego pod klasztor Sióstr Zgroma- 
dzenia Zmartwychwstania Pańskiego. 

Na przyjęcie Najprzew. Biskupa wy- 

stąpią Towi ze Stanisławowa i Ma- 

ryaaowa. 
Tow .Stanisławowskie zbiorą, się na 

dziedzińcu kościelnym około godziny 
2giej, poczera pod przeodnictwem 
marszałka pochodu p. Tomasza No- 

wak, pomaszerują ulicami Noble — 

Blackhawk — Paulina Wabansia 1 

spotkaj? się z Towarzystwami z Ma- 

? N i>od przewodnictwem 
marszałka p. M. Henek wyjdą na spo- 

tkanie najprzód Tow. ze Stanisławo- 

wa, a następnie rozciągną się szpale- 
rem na Hermitage ave. aż do North 
ave. i czekać tam będą na przybycie 
Najprzew. Ks. Biskupa. 

Następnie odprowadzą Najprzew. 
Biskupa przed kościół Najśw. M. P. 
Anielskiej, gdzie poczekają, aż Biskup 
przywdzieje szaty' pontyfikalne, po- 
czem pomaszerują do budującego się 
klasztoru przy Hermitage ave. I Cly- 
bourn place. Po dokończeniu ceremo- 

nii Towarzystwa maryanowskie utwo- 

rzą szpaler od klasztoru aż do kościo- 

ła* dla przeprowadzenia z powrotem 
Najprzew. Ks. Biskupa i przepuszczą 
.Towarzystwa Stanisławowski©, po- 
łciem zebrawszy się przed kościołem 

zakończą pochód rozwiązaniem i ro- 

zejściem się każdy do domu swego. 

POMNIK DLA $. P. DRA K. MIDO- 
WICZA. 

Dnia 25go czerwca b. r. o godzinie 
3ciej po południu odbędzie się odsło- 

nięcie i poświęcenie pomnika na gro- 
bie śp. Dra K. Midowicza. Uwiadamia- 
jąc o tem przyjaciół śp. zmarłego, po- 

daję poniżej listę ofiarodawców na po- 
mnik: 

Pani Midowicz z synem $100.00; 
Tow. Lekarzy Polskich w Chicago 
$100,00; Tow. Aptekarzy Polskich w 

Chicago $25.00; Jan F. Smulski $25.00; 
"Dziennik Narodowy" $25.00; Pani 

Burdowa $25.00; Pani Chonarzewska 
$5.00; Pani Hojke $5.00; Pani Roma- 
nowska $1.00 Pani Rybarczyk $1.00; 
M. Durski $10.00; M. B. Stęczyński 
$5.00; A. Grabarski $5.00; Dr. F. E. 

Fronczai z Buffalo $5.00; Księża z 

parafii św. Stanisława Kostki $15.00; 
M. B. Stęczyński zebrane w Domu 

Związkowym $8.00; Prof. Siemiradzki 
od Z. Miłkowskiego $10.90; Teresa 

Klafta $1.00; S. Z. $5.00; Dzieci $1.00; 
Zofia Zwiardowska $10.00. 

Ktokolwiek z przyjaciół śp. Dra K. 

Midowicza zechce jeszcze jakąś ofiarę 
na ten cel złożyć, proszę ją nadesłać 
na ręce niżej podpisanego. 

Dr. A. Szwaj kart, 
658 N. Ashland ave. 

ZAWIADOMIENIE. 

Niniejszem podaję do wiado- 
mości Szanownej Publiczności 
że przyjechałam napowrót do 

Chicago i jestem teraz na usługi 
moich dawnych pacyentek. 

Z winnym szacunkiem, 
Rozalia Tomaszewska, 
Dyplomowana Akuszerka 

4744 S. Paulina ulica. 

Gatunek wartość podaje, a cena sprzedaje 
u 

Róg Milwaukee i Carpenter Ulicy. 

The Milwaukee Avenue 
Co-Operative Storę. 

Specyalnoścl na Poniedziałek, 5go Czerwca. 

Domestics 

8:30 do 10:30 rano—Bielony muślin, fabryczne resztki, Q^n 
lOc gatunicu, yard O^U 
8:30do 10:30—Czarna satyna, dubeltowo skłsdana, CX^n 
lOc gatunku, yard O 2u 

10;30 rano do 12 w południe—Grube czarne i błiłe a 3^* 
prążkowane drilling druki, yard *Ąr 40 
1 do 5 po poł.—Gingbam na sukaie, śliczne wzory, C S^n 
lOc gatunku, yard.?. 0<iC 

CO-OP zaoszczędza wam pieniądze na Łażdem zaknpnie. 

przez JagnięcIna ua potrawkę, 
eały fant... 3/31' 

wołowina do gotowania, 4c 
Nr. 1 Kalifornijskie szynki, 6%c 

ifnrnnl/AUifl Koronkowe firanki — zapas dotykanrch i zbrodzonycb, nie- f*Qn 
l\UI UllnUn U kompletna zapaay, warte $9 do $1 para, dopóki starczą sztuka O Ou 

Firanki 8c 
Zamykamy skład w Poniedziałek o 6-t^j wieczorem. 

Nid do szycia ręcznie lub maszyną, czarne i białe, l « 

szpulka I U 
Składane dubeltowe (safety) szpilki, dobrego gatunku, I n 
tuzin I U 
Ozdobne guziki, dwa tuziny | g 

Wyctou/o Tylko tego tygodnia! — Podczas tego tygodnia wysta* 
TTjOluTiu wimy na okaz w naszych oknach ręcznie malowany ar- 

Uf Oknach *T**7exn7 Obraz mjśllwskf, wielkości 7 przez 10 stóp, 
ni,UW" 

wart SI,500. — C. 

Restauracya Przychodici* na śniadania, obiady ł kolacye do CO-OP. Kła po- 
trzeba chodzić do domu. Wyśmienita kawa u CO-OP, a prze- 
kąski, pasztety, ciastka 11. p. tc pewnością was zadowolą. 

Gwar. każdą parę trzewików albo zwrócimy wam pieniądze. 

Groserye 
Holmana najlepsze krajane mydło, 8 fanty | 0 Q 
Jersey i Holsteia bnteryna, | 30 
Columbia mydło do prani*, 3 kawałki 
za — I0C 

Czyście kiedy spróbowali nasz departament modniarski? 

OdZifiŻ Męzka 25c balbriggan odzież spodnia, | 5G 
150 
23c Spodnia 

Damskie S5c spódniki, koronką obszyte, 
tylko 
Chłopięca 46c balbriggan odzież spodnia, 
tylko 

Taniości 

Damskie Tc białe chusteczki, 
obrębione, tylko 
Koronki 1 hafty, warte al do 
lOc, yard 
Wstążki, niekompletne zapasy, warte 
tó do 6c, yard 
Dziecięce pończochy, prążkowane, lOc 
Katanka, para tylko 

..3%G 

.... 5c 
20 

..6%c 

KUPILIŚMY 40 dużych skrzyp rozmaitego towaru 
na licytacyi po 40 centówka dolarze I wszystkie te 

£oirwyłożone na sprzedaż W PONIEDZIAŁEK, dnia 
ogo CZERWCA, po bajecznie nizkich cenach. Towarr te składała 
się z następujących artjknlóir: • 

50 Sztuk dobrego niebielonego 
płótna na Poniedziałek, tylko 
yard po 
50 Sztuk extra dobrej podszewki 
do suknł, rozmaite kolory, w Ponie- 
działek tylko yard po 
8 dnżych skrzyń rozmaitych resztek 
trochę zakurzone, w Poniedziałek będą 
sprzedane niżej pół ceny. 

2c 

H. MltHKfWSKY, 638 Nobte Street, 

i. 
Z KAZIMIERZÓW A. 

Chór Św., Kazimierza w parafii św. 
Kazimierza urządza 
/pierwszy swój wielki kon- 

cert połączony z zabawą, w niedzielę, 
d. 4 czerwca b. r., w hali Nowego, na 

rogu 22 ulicy i Troy str. Czysty do- 
chód przeznaczony na budowę kościo- 
ła, gdyż Chór ten pragnie się przy- ] 
czynić do pracy parafian zbierających 
na ten cel fundusze. 

Program koncertu starannie ułożo- 

ny;- udział wezmą, w koncercie mię- 
| dzy innymi także Pani Róża Kwasi- 

j groch, Chór Dembińskiego ze South 
Chicago i Chór św. Cecylii z parafii 
św. Wojciecha. 

Chór liczy na poparcie Szanownej 
Publiczności, którą starać się będzie 
zadowolnić pod każdym względem. 

Jan Śmigiel, sekr. prot 
o 

PIĄTY WIELKI PIKNIK. 

W ogrodzie Pilsen, przy Elston 
avenue i 40tej ulicy odbędzie się jutro 
po południu i wieczorem piąta wielka 
zabawa ogrodowa, czyli piknik urzą- 
dzony przez To w. Najśw. Maryi Pan- 

ny Anielskiej, z Maryanowa.x Pierwsza 
to wycieczka obywateli i obywatelek 
z tej dzielnicy i spodziewać się nale- 

ży, że jutro w ogrodzie Pilsena gości 
nie zabraknie. Bo jak mówi "ryma- 
rób" na cyrkularzu: 

Kto żyje, kto czuje, 
Na piknik się gotują 
Dzieci zabiera i żonę 
I całą bodaj fortunę. 

Bilety 25 centów dla mężczyzny z 

damą. Początek o godzinie lszej po 
południu. 

** % 

W PONIEDZIAŁEK ZIELONYCH 

ŚWIĄTEK. 
Na cześć Pionierów Polskich w 

Chicago, najstarszych tutejszych osa- 

dników urządza Tow. Dobroczynności 
pod opieką, św. Elżbiety wielką, "ma- 

jówkę", w Poniedziałek w drugie 
święto Zielonych świątek, dnia 12go 
b. m., w ogrodzie Kościuszki w Cra- 
gin. Dochód z tejże zabawy przezna- 
czony na wsparcie biednych wdów i 
sierot 

Każdy z pionierów otrzyma nagro- 
dę pamiątkową. Będzie to pierwsza 
zabawa polska na cześć założycieli 
naszej kolonii chicagoskiej, z którą 
złączony jest cel tak piękny. — 

Sprzedażą biletów zajmuje się setka 
gorliwych członkiń Tow. św. Elżbiety, 
więc nabyć je można z łatwością. 

o 

Niniejszem zapraszam moich 
przyjaciół na otwarcie mego no- 

wego salonu pod nr. 699 N. Ash- 
land ave., w Sobotę i Niedzie- 
lę. Mam na składzie dobre piwo, 
wina, wódki, można się u mnie 
zabawić na czas krótki; jak jed- 
nego tam wypijesz zaraz w sobie 
lepiej czujesz, jest to taka medy- 
cyna, nawet Doktor ją używa, i 
jednego wam zagraję i przekąskę 
żywo daję, i tak się wszyscy u- 

cieszymy, bo on zawdy żyje z 

wami. 

John Wojtuś. 3c 
-o- 

Zawiadomienie. 

Z dniem Igo Czerwca wszedłem 
do spółki z panią B. Burda w o- 

bu aptekach pod firmą "Burda 
Pharmacies" pod nrami 699 No- 
ble ul. i 658 N. Ashland ul. w 

miejsce dawnego współwłaścicie- 
la Dra A. Szwajkarta. Apteki te 

nadal będą prowadzone pod tą 
samą firmą i pod moim osobistym 
nadzorem. Jak dotychczas, tak i 

na przyszłość starać się będę u- 

silnie zasłużyć na zaufanie Sza- 

nownej Publiczności. 
Dr. A. Szwajkart będzie zawsze 

na usługi swoich pacyentów do 

iotej zrana i po 6tej wieczorem. 
Dr. L. C. Koier od 2giej do 5ej 

popołudniu i po 8mej wieczorem. 

Polecając się łaskawym wzglę- 
dom moich przyjaciół i Szanow- 

nej Publiczności 
Pozostaję z szacunkiem, 

W. A. Sanoica. 

; o 

Prawdziwa starokrajska taba- 
ka do zażywania tylko 30C. funt. 

Kupcie jeden funt na próbę. — 

Edelson, 740 Milwaukee ave. 

w 
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 i farmy od $5.00 za akier 

i wyżej. Agencya bankowa S. K. 

Poklewski, 666 Milwaukee ave., 

róg Augusta, Chicago, 111. x 

\ o 

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. * 

BUCH W TOWARZYSTWACH, 
Tow. Dobroczynności. 

Wszystkie komiteta zajmująco si<? 
urządzeniem Zabawy Letniej (Pic— 
Nic) z Tow. Dobroczynności św. El- 
żbiety maja się zebrać w domu O 
chronki, róg Ashland ave. i, Black- 
hawk str., o godzinie 2giej "po połu- 
dniu w poniedziałek, dnia 5go czer- 
wa. Obecność wszystkich Pań jest ko- 
niecznie potrzebna. 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Tow. im. Ks. Winc. Baczyńskie- 

go pod op. św. Michała Nr. 91 Z. P. 
R. K. będzie miało swoje miesięczne 
posiedzenie w niedzielę po południu, 
4go czerwca^ tymczasem posiedzenia 
będę. w sali Nr. Iszej; prezes zaprasza 
wszystkich członków, bo są ważne 
sprawy do załatwienia. — Fr. Cząst- 
ka, prezes. S. G. Szambelanczyk, se- 
kretarz prot 

— Tow. św. Krzyża w parafii św. 
Stanisława Kostki będzie miało swoje 
roczne posiedzenie w przyszły wtorek, 
dnia 6go czerwca, o godzinie 7:30 
wieczorem, w hali zwykłych posie- 
dzeń, obecność wszystkich pożądana; 
za nieobecność kara podług konstytu- 
cji. — Woje. Tomasik, prez. St. Dal- 
ke, sekr. prot. 637 Holt ave. 

— Bractwo Młodz. św. Józefa od- 
dział I, ma swoje miesięczne posie- 
dzenie jutro po południu o godzinie 
lszej w hali nr. 3. — Bernard Cząst- 
ka, prez. Bernard S. Górski, sekr. 
prot. 141 W. Division str. 

— Członkowie następujących Towa- 

rzystw: Jakóba Wajera pod op. św. 
Franciszka Ksaw.; św. Barbary M.; 
św. Mikołaja; św. Andrzeja Ap. i Dwo- 
ru św Jana Gwalberta No. 8C4 Zak. 
Kat. Leśn. przystąpią, jutro do Komu- 
nii św. Wielkanocnej o godzinie ^6tej 
rano w kościele górnym. Dzisiaj zaś 
powinni się wszyscy wyspowiadać. — 

X. 
— Członkowie św. Jerzego Męczen- 

nika zbiorą się jutro o godz. drugiej 
po południu z oznakami, zkąd wyma- 
szerują na poświęcenie kamienia wę- 
gielnego pod klasztor Sióstr Zmar- 
twychwstanek przy kościele Najśw. 
Maryi Panny Anielskiej. — Walenty 
Ostrowski, prez. Adam Kwarciński, 
Bekr. prot. 737 Holt are. 

— Tow. Polek Kr. Jadwigi będzie 
miało swoje posiedzenie w niedzielę, 
dnia 4go czerwca br., o godzinie 2giej 
po południu w sali zwykłych posie- 
dzeń. — Fr. Królik, prez. Helena 
Wierzba, sekr. 33 Wade str. 

— Tow. Najsł. Serca Jezusowego 
ma swoje posiedzenie w poniedziałek 
wieczorem, o godzinie %8mej, dnia 
5go czerwca r. b.; do zapłacenia jest 
dolara pośmiertnego, 25 centów mie- 
sięczne, razem robi $1.25; także za- 

wiadamiam braciT aby każdy przy- 
niósł małe książeczki do obrachunku; 
prezydent zaprasza wszystkich człon- 
ków. — Ant Kalinowski, prez. Jan 
Kroll, sekr. prot. 128 Blackhawk str. 

— Tow. Kadetów św. Stanisława 
Kostki będzie miało nadzwyczajne poi- 
siedzenie jutro, w niedzielę, o godz. 
lOtej rano, w hali ćwiczeń; obecność 
wszystkich jest konierzną, gdyż będą 
omawiane sprawy wymarszu i trzy- 
dniowej wycieczki t. z. (Camping). — 

Komitet. 
Z JADWIGOWA. 

— Tow. Młodz. św. Kazimierza 
Król. ma się zebrać jutro ,w niedzie- 
lę, 4go czerwca, dp hali szkolnej o go- 
dzinie 12tej w południe punktualnie 
i proszę zabrać z sobą mały odznak. 
— Józef Ludtka, prezes. Józef Sobie- 
szczyk, sekretarz. 

— Tow. św. Cecylii ma miesięczne 
posiedzenie w niedzielę, dnia 4go 
czerwca, o godzinie ^2giej po połu- 
dniu. — K. Sokołowski, prez. Boi. Fi- 
giel, sekr. prot. 

— Tow N. M. P. Szkaplerznej w 

parafii św. Jadwigi będzie miało swo- 
je półroczne posiedzenie 4go czerwca 
w haji szkolnej;. prez. zaprasza wszy- 
sklch członków,' za nieobecność kara 

podług konstytucyl, zarazem zaprasza 
się tych, którzyby mieli zamiar wstą- 
pić do tegoż towarzystwa. — Aug. 
Nierzwicki, prez. St Mindak, sekr. 
prot. 106 Berlin str. 

Z MARYANOWA 
— Tow. Najsłodszego Serca Pana 

Jezusa nr. 49 Zjednoczenia, odbędzie 
swe posiedzenie miesięczne we wto- 

rek, dnia 6go czerwca, w hali para- 
fialnej Nr. 2, a godzinie %8mej wie- 
czorem. — Jan Machnikowski, prez. 
Jakób Kukowiński, sekr. prot. 313 W. 
Clybourn place. 

— Tow. św. Wojciecha B. i M. No. 
I wystąpi incorpore w niedzielę, 4go 
czerwca na poświęcenie kamienia wę- 
gielnego pod dom Sióstr Zmartwych- 
wstanek. Członkowie zbiorą, się o go- 
dzinie 2glej po południeu z oznakami 
do hali zwykłych posiedzeń. — W. 
Skowron, prez. Fr. Grzebytowski, se- 
kretarz. 

— Tow. Najśw. Maryi P. Anielskiej 
będzie miało swoje nadzwyczajne po- 
siedzenie w sobotę, dnia 3go czerwca, 
o godzinie %8mej wieczorem, w hali 
zwykłych zebrań. Na tem posiedzeniu 
będą odbierane nlesprzedane bilety 
na wycieczkę av<a sprzedane pienią- 
dze za takowe. Obecność każdego 
członka pożądana. — Komitet 

Z KANTOWA. 
— Tow. Kadetów św. Jerzego M. 

ma się zebrać w niedzielę 4go czer- 
wca o godzinie 12:30 po południu do 

=== cuzo.. 

CIIMIAN £Ł!X!R. 
Fotenłilla urg 

Centauriumrk^ 

NIEZRÓWNANE lekarstwo, chlubnie 
uznane przez Radą lekarską jak > 

leczącą radykalnie wozvBtUie nawet 
najbardziej zastarzałe choroby bez wyją- 
tku. Chorzy, którzy napróżno wydają gru- 
be pieniądze na leczenie Bią innym sposo- 
bem, zaoszczędzą swój grosz przez użycie 
prawdziwego 

GUZO GALYARIAN ELIXIRU 
który kupić można NIF. W APTŁEACII, 
ale tylko w głównym ofisie 

666 Milwaukee Ave., Chicago, lii., 
I u agenta na Jadwlgowie J.Gogol- 
skiego, 268 W. Webster Avenue. 

P. M. A. Co. P. J. Gozowski. 

8:30 do 10 

rano, Czarne 

Uamlo t o w e 

brylliantyny 
— warte 50c, 
5 yardów ka- 

żdemu, yard 

po 

25C LJ 

Miumjuikeje.-Ave.nue. ano Paulina Stacjet. — 

ZNOWU 

Ważny Poniedziałek. 
Taniości najeżone oszczędnością. 

Zamierzamy przewyższyć nasze najwyższe rekordy sprzedaży, i w tym celu 

przygotowaliśmy w każdym oddziale naszego składu oferty, które zapewnią 
nam stopień większy niż ten zdobyty przez wszystkie pierwotne ogromne 
sprzedaże. Przeczytajcie tę listą uważnie. Bardzo dla was korzystna. Spó- 
fcobności oszczędnościowe nigdy większe nie byty. 

Uastamamy 
wszystkie tou ti- 
ry szybko jak 

zwykle. 

Nie bielona 

Rochdale ma 

t e r y a na 

p r z y k rycia 
do łóżek, 9-4 

szerokości — 

regul.22c ga- 
tunek, yard 

38 do 45 ca- 

lowe gładkie 
i ozdobne ka- 

ni 1 o t o w e 

brylliantyn y 
— warto od 

58c do 73c — 

wybór, yard 
po 

flładkle Jedwa- 
bna u)ulla i 
lawns — wszy- 
stkich kolorów 
yard po 

I5c 
Klpganckie zefi- 
rowe srlnghsin v 
—wielki wybór 
wzorów, yard 
po 

5Ic 

txtra duże 

n i e bi elone 

tureckie rę- 

czniki, tro- 

chę zbrudzo- 

ne, warte 25c 

dopóki star- 

czą, sztuka 

(J/arna ba- 
wełna do ce- 

r o w a n i a 

szpulka po 

I c 
>' 

Białe 1'erło- 
we guziki — 

tuzin w Po- 
niedziałek za 

2Jc 

Damskie 

dongola trze- 

wiki i ox- 

fords, wszy- 
stkie nume- 

ra — warte 

epełna $1.50, 
specya lnie 

para po 

Czarna aksami- 
tna brush ob- 
szy wka do su- 
k i e n — yard 
po 

2c 
Hamskio czar- 
ne bawelnlco- 
pońc/.ochy be/, 
s/.wu — warte 
regularnie lOc, 
po 

k 

Damskie ła- 
dne proste 
koszule, niz- 

t 

kle u szyi — 

z krótkimi 

r ę k a wami 
albo bez rę- 
kawów, spe- 
cyalnle po 

9 do 10 ra- 

no, Damskie 

repry, falba- 

na. u spodu, 
tasiemką ob- 

szyto, około 

50 tuzinów— 

wybór 

B ic li a rdsona 

pralne jedwa- 
bie do haftowa- 

nia, wszystkie 
odcienia, regu- 

larna cena 36c 

za tuzin mo- 

tky w, nasza ce- 

na, tuzin 

5c 

Mpikie skarpe- 
tki bez tizwii — 

cz«rn> bruna- 
tne i ozdobne 
kolorowe, pa- 
ra 

5c 
Damskie przy- 
krycia do gor- 
setów, obszyto 
koronką i h»f- 
tarni, warto L5s, 

Lnwns 1 0r- 

gandies, pię- 
kne mercer- 

ized prążko- 
wane, kwie- 

ciste desenie 

i prożki — 

warte 18c — 

PO .. 

Hnftnirano n- 

brqi>. i w«r. .wki 
—wszystkie ła- 
dne w/>ry — 

warte aż do lOe, 
yard po 

Damskie białe 
chusteczki — o- 

brębione — 4c 

gatuaku—po 

2c 

I) a ni s k i e 

bluzki—nie- 
kompl e tne 

zapasy bia- 
łych czar- 

nych i baty- 
stowych, sa- 

tynowych i 
gin? h a m o- 

wych bluzek 
warte $1.25, 
po 

Darrskiei dale- 
wc/ęce nieuRM- 
rnirowane ka- 
pelusze, ws/ys. 
liajmodn. faso- 
ny, war. 98c, po 

Chłopięco 48: 
corduroy spod- 
nie do "nlan — 

4 do 14 Jat 9 
do 11 rano, po 

25g 
Mercerlzed sa- 

tyny — wszyst- 
kich kolor.iw— 
2 do 10 yd. dłu- 
gie,25e gatunek 
-yard po 

Oc 
Zawiasy (lo 
siatkowych 
drzwi— para 
po 

7c 

Brooks' nici 

—100 yardom 
we szpulki, 
miąkk lego 
wyk o ń c z e- 

nia —czarne 

i białe — 4 

szpulki za 

Mę/kte spo- 

dnie, z trwa- 

łego worsted 
— ładne cie- 

mne prążki, 
doskonale 

szyte—32 do 

42 — waite 

$1.50 — po 

Dziecięce czar- 
no bawełnico- 
we pończochy, 
prążkowano i 
be/, szwa, resz- 
tki — po 

Sc 
8x8 calowe ra- 
my — ino9leźn« 
brzegi maty i 
podbiciu, 2 ka- 
żdemu, sztuka 

lk 
Solje.o do tra- 

wy — specyal- 
nie w Ponie- 
działek po 

I3c 
Arnioun szyn- 
ki bez kości — 

prieclątnta wa- 
żą od 1 do 3 ft., 
funt po 

I2źc 

D a ni s k 1 c 

majtki, ko- 

ronkowe u 

spodu,otwar- 
te albo zam- 

knięte, spe- 
c y a 1 ni e w 

Poniedzia- 
łek po 

Damskie o- 

krycia, wy- 
wracalne za- 

kładki, upię- 
kszono atła- 
sowemi fał- 

dami, merce- 

rized podsze- 
wkowane — 

czarne tylko, 
po 

$Q.50 

Korzystne Oszczędności w Groseryi i Likierach na Poniedziałek. 

6c 
Ky4 _ wyborny biały head — 3 

funty za i5c albo funt 
P" 
Zólta kasza z kukurydzy— I 
10 funtów za I Oli 
śliwki — najlepsze Santa Clara — 

10 ft. pnd łko za Oóc albo 12c 
Cataup -Snidera, pajntona i P. 
butelka I w U 

Ceresu ta niijku—ft De- I fi 
czkowy worek u) Ot ■ U 
>4 bec/.kowy worek $1.57 
Bordena Peerleess śmleta- OX^n 
na— Sc puszjca za u ab 
Liberty flloss mączka, najlepsza 
do prania, B funtowe QQn 
pudełko Z U U 

Mydło, Ammoniated albo 
Cbicogo Family, 5 kawałk. I8c 

Soda Itrekosy, 
ka tylko 
po 

(Libany) — pacz- 

6%C 
Jana i Mocha Kawa— 8 funty za 

60c, albo funt I8C 
Knglish Break-fast albo Gunpow- 
dor herbata— funt 27c 

Uniteroof albo Cream e/y*- Q fln 
U tytnlówka, pełna kwarta© uli 
Importowany fietrelde Kimroel — 

(Aug. Schimmol), polna >j Ap kwarta HDu 
Wjśralenlte Jaene stołowe 
piwo, skrzynia z 2tuz. but. / U U 

Importowana Cognac Brandy, 8 
Star. regularna cena §1.-5, n j « 

jedna butelka każdemu ..ulu 

hali parafialnej. — S. Cichosz, prez. 
W. Smagacz, sekr. prot. 163 W. Chi- 

cago ave. 
— Tow. św. Władysława Króla ma 

swoje posiedzenie miesięczne w śro- 

rę, dnia 7go czerwca, o godzinie 7:30 
wieczorem. — Mich. Szajda, prez. Józ. 
Rozmiarek, sekr. 

— Tow. św. Jana Kantego będzie 
miało swoje miesięczne posiedzenie w 

przyszły wtorek, dnia 6go czerwca, o | 

godzinie %8meJ wieczorem, w hall 

zwykłych posiedzeń; prezes uprasza 
aby wszyscy byli obecni, ponieważ są 
ważne sprawy do załatwienia, a mia- 
nowicie sprawa pikniku na porządku 
dziennym. — Jan Dańcsyk, prez. Jan 

Posadry, sekr. 46 Augusta str. 
O 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
stale wychodzi o 8-mlu stronicach. 

1000 do 1088 MILWAUKEE ATENIE 

Taniości na Poniedziałek. 
jj | Yard za pięknego gatun- 
fcf2U kuginghamy na suknie— 
warte 8c. 

a| Yard za dobry gingham 
ŻCna fartuchy, 5c gatunku. 

Yard za dobrą materyę na 

O U wsypy do pierza, warta 15c. 

n | n 
Yard za ozdobne pralne 

U2u materye na suknie — 

warte 12|c. 
■»| Yard za bawełnicowe ma- 

/2u terye na ubrania — 

warte loc. 

| Yard za białą lawn mate- 

U2U ryę, zwyczajnego lOc gat. 

An Yard za jasne kolorowe ka- 
liko na suknie, 5c gatunku. 

p Yard za perkale na suknie 
OC — warte 8c. 

3'c Yard za lnianego wykoń- 
czenia materyę na ręczniki 

aq Za kolorowe prześcierad- 
Ou *a — warte $2.50 — (tro- 

chę zbrudzone. 

q | Yard za grubą czarną sa- 

02C tynę, warta 15c. 
p. Para za dziecięce trwałego 
0Q czarnego koloru bawełnico- 
we prążkowane pończochy, lOc 
gatunku. 
■ Za chłopięce koszule i ga- 
| | C cie, prążkowane albo gła- 

dkie balbriggan, warte 25c. 

B tfln Za wybór z zapasu dam- 
I UC skich koszul, duże nume- 

ra, także dziewczęce majtki, ob- 
szyte koronką u spodu. 

Za damskie muślinowe 
OOC nocne koszule, obszyte 
haftami, warte 50c. 

Taniości w naszym oddziale rłaszczy. 
9Qn za aamsicie gingnamowe opo- 

dniki, wurfe 50c. 

OQ. Za damskie pralne strojne 8U- 
0«/U knie, zrobione z niebieskiej f 
siwej mieszanej denim materyl. 
*7Kn Za dziecięce czysto wełniane 
i kurtkowe żakiety, ładnie ob- 
szyte, warte aż do $2.00. 
©"I Za dziecięce jedwabne snr- 

duty, w kolorze czarnym i 
śmietankowym, warte $3.00. 
QQ„ Za damskie białe batystowe 1 
ć>VL kolorowe perkalowe bluzki, 
warte 75c. 
OD- Za damskie strojne suknie, 
00L zrobione z niebieskiej albo 

czarnej duck materyl, w polka krop- 
ki, ładnie szyte, warte $1.50. 

• tr\n *"1 negliżowe kubzuib, irucuu 

£0\j zbrudzoue, warte 7Bc i $1.00. 
lOI/rt Za najlepszego gatunku ce- 

ratę na fit6ł, l}£ yarda szero- 

ka, warta 20o. 

Za wybór z zapasu chłopięcych 
pięknych słomianych kapelu- 

szy, warte 50c. 

e)lyo Za męzkle niebieskie chustki 
do nosa, trwaffego koloru, 5c 

gatunek. 
Za męzkle robocze spodnie 
(overalls), ze sprzączką, najlep- 

szy 50c gatunek. 

ę\0 Za motek najlepszego gatunku 
jedwabiów do haftowania, wity- 

Btkie kolory i wszystkie gatunki. 

HEINEMANNS, 
989=991 Milwaukee Ave., 

blizko Paulina ul. 

" Doroczna = 

Czerwcowa Sprzedaż 

Dębowy, masywny stół do rozciągania, 0 

stóp długi, gdy rozciągnięty, z grubym 
piedestałem i rzeźbioneml 
nogami. Cena tylko 13.50 

Lodownia — 

Jak na wzor- 

ku — Z U8I1- 

walnera pu- 
dłem do lodu 

5.50 
Wielki Wybór Wdzkdir Dziecię- 

cych i Go-Carts. 
EU ■ ■■3—— 

Specyalna Sprzedaż Dywanów. 
Bardzo wielki wybór po cenach nliezych 
niż w śródmieściu. 

Garnitury Pariorowe 
Ranżuj^ce w cenach od 8 sztukowych po 
$8.75, aż do najwspanialszych wyrobów. 

Mm nr:'"1' 
Duża 1 wygodna hela do zabaw, weael 1 poalo 

dzeń. niezrównana do pr/edatswl»ń teatralnych, 
ma zupełnie nową aceneryę. także do wtaal p® 
aiada oaotmą halq do jedzeń wraz z kucbai% 
Oeny przyet^pne. Zgłoaić »ią do Zarcądzcy 

A. Urbańskiego, c? emanuj. 
# DZIENNIK CHICAG08KI 
{•it Jedynym dziennikiem polskim w 

Ameryce który podaje eedziennle #we» 
M eyrkuleoyf. 


