
Maja, 1905. 
t aa reumatyzm, 

cierpiałam 
t śruby wkrę- 

? „mojego ciała. JPan 
się nad mojem cier- 

łyśl udać się do Eu- 
sy, przy Milwaukee 

iedługiem leczeniu pod 
sinego Lekarza Dokto- 

iepo zostałam wyleczona, 
sie! Udajcie się do tej 

łwnością tak jak ja bę- 
Bóg mi świadkiem, źe 

idę ze serca, pamiętając 
i próżne szukanie po- 

%• 
szeiffsJfaiS Ingraham uL 

DO LECZNICY. 

NIEZWYKLE PODZIĘKOWANIA. 
EUROPEJSKA POLSKA LECZNICA 

jest jedynym Polskim Leczniczym Zakładem, gdzie cierpiący Rodacy mogą osiągnąć prawdziwą pomoc i zdrowie z następujących przyczyn: 
i 

PIERWSZE: Leczymy najnowszymi środkami, która ochraniają człowieka od niebezpiecznych operacyi, lub używania niepotrzebnych leków. 

DRTT(tTF* Jest to Lecznica prawdziwie polska, gdzie możecie w swoim języku dokładnie opowiedzieć swoje dolegliwości i gdzie stosując się do waszych zarobków 
* 

ceny są umiarkowane. 

TR7FPTF * najważniejsze: że w naszej Lecznicy podstawą i zasadą jest: Akuratność, Troskliwość i Rzetelność, o czem każdego możemy przekonać dując nazwiska 
i adresy setek ludzi u nas wyleczonych. 

Prawie, że nie ma cierpienia, nie ma choroby, chociażby najbardziej zadawnionej, której nie bylibyśmy w stanie wyleczyć — jeżeli chory rozsądnie rozważy i przyzna, że kilkoletnia choroba 
wymaga odpowiedniego czasu do wyieczenia. 

Zapewniamy wyleczenie, ale nie obiecujemy cudownych uzdrowień w kilku dniach, jak to czynią obconarodowl lekarze podając szumne ogłoszenia 1 obietnice dla własnego zyaku. 
W uaszym zakładzie, jeżeli człowiek cierpiąc przez kilka lat czasu postanowi poddać się choćby kilkotygodniowej kuracyi może być pewnym wyzdrowienia. 
Są małe wyjątki chorób całkiem nieuleczalnych — ale takich p:icyeniów —po zbad tniu, wyraźnie objaśniamy, że im nic pomódz nie można. 

Mamy podziękowania od ludzi co po 20 lat byli dotknięci paraliżem — po kilka i kilkanaście lat cierpieli na reumatyzm, żołądek lub inne choroby a jednak u nas zostali wyleczeni. 
Dzieci od najmłodszego wieku leczymy z szczególną troskliwością przyrządzając własne lekarstwa. Co do czasu leczenia dla dzieci są inne wnrunki. 

EUROPEJSKA LECZNICA, 
581 Milwaukee Avenue róg: Will Ulicy. 

NACZELNY LEKARZ DR J. P. KACZOROWSKI. 

CHICAGO, dnia 27go Maja, 1905 r. 

Ja niżej podpisana dziękuję DoEto- 
rowi Kaczorowskiemu za wyleczenie 
innie z mej choroby, na którą cierpia- 
łam przez długi czas, a inni doktorzy 
chcieli mnie operować i naznaczyli za 
4 dni czasu. A ja taraz czuję się dobrze 
bez operacyl i zalecam wszystkim tym 
którzy cierpią na jakąbądź chorobę 
niech się udadzą do Europejskiej Le- 
cznicy na Milwaukee Ave. róg Will 
ulicy, a będą wyleczeni tak jak ja je- 
stem. t 

Z uszanowaniem 

Franciszka Zamorska, 
83 Cornelia St. 

Z LECZNICY. 

. WERS J 

LOOO do 1008 Milwaukee Ave. 

#- ■ na sprze- 

nmpi dażppzez, lalUuui całxdzieól 
w 

-Yard za kaliko, w brunatne prą* 
żki ł kratki, warte 7c yard. 
Yard za figurowaną lawn mate- 
ryę, 40 cali szeroką, 12>£c gatu-. 

Yard za indigo niebieskie kaliko 
8c gatunek. 

Yard za wybór z zapasu re- 

'^2*^ sztek białych materyi, warte 
do 15c yard. 

Yard za 40calowe białe indyjskie 
płótno, 12)£c gatunku. 
Yard za wybór z zapasu "lawns", 

jjś.* V "dimities" i "swisses" w kolorowe 
kropki, warte aż do 19c yard. 

Iird za gruby niebielony mu- 

ślin, yard szeroki, 7c gatunku. 
tocliy — Dziecięce trwałego 

■nego koloru bawełnicowe pończo- 
lOc gatunek, wszystkie nu- 

para 
Adamskich pięknych bawełnico- 
poóczoch, bez szwu, specy- 
para 

leż Spodnia — Męzkie koszule i 
kilkanaście fasonów, dobre 25c 

wartości, w Poniedziałek 19c 
frtłle dziewczęcych parasoliko- 

majtek, obszyte "koronką, "I Ap 
) 19c, po -*-Ut 

jpięce piękne balbriggan koszule 
ie, wszystkie numera od 24 do 34, 

awane wszędzie za 25c, 1 
iedziałek A # 

i—Duży zapas torchon koro- 
1 wstawek, nasze 5c koronki, O/* 

rbór 
zapas "cluny" koronek i pa- 

ców, prawdziwy gruby gatunek, 
jlądają jakby ręcznie robione, war- 

doaicyard, 5C j 
.... .............. SW 

le do kolan—Chłopięce spodnie 
:olan, doskonale szyte, najlepsze 
wartości, wszystkie nume- "I pr _ 

w Poniedziałek 

>wczęce kartkowe żakiety— Du- 
zapas pięknych kurtkowych żakie- 

robions z czysto-wełnianego su- 
ładnie obszyte, wszystkie nume- 
irte apelna fS.OO, wybór L~ 
tfedziałek D«7 C 

Nowy zapas damskich batystowych 
strojnych kaftanów, warte 35c, 19c 
Dziecięce jedwabne surduty, w kolo- 
rze czarnym i brunatnym (tan), ładnie 
obszyte, warte $3.00 do (j>1 
$4.00, wybór ze wszystkich...^-*-*^^ 
~ 

I ! Wyłożymy na sprze- 
Kapelusze daż w Poniedziałek 

zapas dziewczęcych 
słomianych kapeluszy, w kolorze bia- 
łym, czerwonym, brunatnym i mo- 

drym, dobre formy, warte speł-1 Q~ 
na 50c, wybór ze wszystkich Ai7L» 
~ ~ 

: I j Męzkie i chło- 
Męzkie koszule; Pięce negii/o- 
— 

we koszule, 
niektóre trochę zbrudzone, war-ftKn 
te aż do $1.00, wybór &OL> 

Robocze koszule—czarne satynowe i 
czarne i białe drill koszule, 
50c gatunek, po 
Eitra grube robocze spodnie (over- 
alls), ze sprzączką, na sprzedaż £)Qp 
w Poniedziałek &V\j 

25c Gatunku chłopięce bluz-1 Ql/n 
ki, w Poniedziałek..... J./w/ZjL' 

~ 

T~I Specyalnie!-S50 Ka- 
KaPpety j wałków pięknego oka- 

/OTFego aksamitnego 
karpetn, najpiękniejszy wybór wio 
rów, warte spełna 82.00, na 

sprzedaż w Poniedziałek po.. 

Zapas lngrain karpstów, 10c 
~ 

T TTTj Najlepszego ga- Oerata na stół ; tunku cerata na 

stół, niebieskie l 
białe marmurowe wzory, "I 

yard po 

BASEMENT. 
Nr. 8 kotły do prania, z grubej OQp blachy, warte 50e. w Poniedział.^'*'*-' 
Sólniczki i pieprzniczki z dekorowa- 
nej porcelany, warte 5c sztuka, p* 
w Poniedziałek 2 za 

Najlepszego gatunku modre i Ammo- 
nia, duża butelka w Poniedzia- 
łekza OXZ^ 
"Santa Claus" mydło do pra- 1Q- 
nia, 5 kawałków za X-£L» 
Dobrze zrobione domowe miotły, 4 
razy przeszyte, specyalnie 1 fi,, 
w Poniedziałek AUO 

EGZAM1NACYA, POSADA I PRÓBNA KURACYA DARMO. 

ICH1TIS, SDCHOTYI ASTMA WYLECZONE. 
STARE TEORYE ROZBITE. 

NIE BYŁO RACYONALNEGO NAUKOWEGO 
ŚRODKA LEKARSKIEGO NA CHOROBY PŁUC 
aż dopiero Dr. Koch wynalazł swój przedziwny Apa- 

a rat Inhalacyjny, dający się zastosować zarówno w pa- ■ binecie doktora jak i w domu pacyenta, który rozdzie- 
la Płyn do Wziewuoia na miliouy kołeczek na cal ku- 
bieżny, umożliwiając tym sposobem nacyentowi wcią- 
ganie antiseptycznych leczących olei wprost do płuc. 
WSIEWANIE SŁAWNEJ TUBERKULINY PRO- 
FESORA KOCHA ULECZYŁO BRONCHITIS, SU- 
CHOTY I KATAR W TYSIĄCACH WYPADKÓW. 
DRA KOCHA NOWA METODA WZ1EWANIA cał- 
kowicie pokonuje ujemną stronę starej metody 
wstrzykiwania, ponieważ bezpośrednio dosięga cho- 
rych płuc. Lekarstwo przyjmowane do żołądka lub 
zastrzykiwane w tkanki nie czyni tej»o. Zmiana kli- 
matu już także nie bywa zalecaną przez lekarzy, al- 
bowiem "Kuracya na Świerżem Powietrzu" w Wa- 
szym własnym "domu lub w Waszej okolicy naj- 
lepsza kuracyą jeż<*li połączona jest z Z a rod k obój cze- 
rni Wziewami Dra Kocha. Za pomocą tejże metody 

k środki antiseptyczne i leczące nochodzą w bezpośre- 
> dnią styczność z choreml płucami i wskutek teao ni- 

gzezą "zarodki i usuwają przyczynę choroby. Dzie- ] wieć z każdrch dziesieciu wyoadków Suchot w nier. • 

bywa wyleczonych tą metodą, asiedrn z każdych dziesięciu w drugim stopniu. 

a ta jest Jedyną która wyleczy Zadawnione Choroby. 
?czną chorobą: ponieważ nachodzą Was jak złodziej w nocy, i zanim się spostrze- 
; mógł przekroczyć pierwszy a nawet i druęi stopień choroDy. Pomiędzy wstępny 
wymienić ból w piersiach, dychawicznośc, ostry kaszel, żółte plwocioy; późuiej, 

zapłoniona twarz, gorączkowość, utrata na wadze i w silach. 

NIE ZWLEKAJCIE 
stanie Waszym. Nicdy mozo przysłowie "jeden sztych teraz o J 
ai trafnem jak względem wypadków tes;o rodzaju, cdyż pewnem J 
głęboko zakorzenioną chorobą płuc, jeżeli nie będzie wyleczo J 
10 po naszą illuatrowaną keiąźec/kę. Posziomy Wam kwestyo 

bezpłatnie. 

IS — 70 Dear&orn u!., róg Ranóolpti ul. 
Wcźmljcie elewator. 

htoraorem codziennie, a w Poniedziałki, środy i Piątki do S-mej 
V Meśtitóą od do Wej. 

fll&SŚfe' 

ZAPROSZENIE. 

Wszystkich szanownych rodaków I j 
szanowne rodaczki niniejszem jak ' 

najuprzejmiej zapraszamy na wyciecz- i 

kę do ogrodu Kościuszki, w Cragin, i 

która się odbędzie w przyszły Po nie- ! 
działek, dnia 12go bm., od godziny 10 

z rana. Głównym numerem programu 
będzie uczczenie najstarszych osadni- 

ków polskich *w Chicago, a poza tem 

będą rozmaite przyjemności nie na ka- 

żdej "majówcs"spotykane.Cały dochód 

przeznaczony na fundusz wsparć dla 

biednych i opuszczonych rodzin pol- 
skich. 

W nadziel, że Szanowna Publiczność 

licznie udział weźmie w tej zabawie, 
kreślimy się 

Z szacunkiem, 
Leokadya Kadow, prez., 
Agnieszka Nering, sekr. 

O 

Z KAZIMIERZOWA. 

Jutro, w Niedzielę, dnia 11 go czerw- 

ca, odbędzie się uroczyste poświęce- 
nie nowego kościoła I szkoły św. Ka- 
zimierza. Obrzędy przy poświęceniu 
rozpoczną się o godz. 10tej, a dokona- 
ne zostaną przez Najprz. ks. Biskupa 
Muldocna w asystencyi licznego du- 
chowieństwa. Po ceremoniach ks. Bi- 

skup odprawi Mszę św. pontyfikalną, 
a Słowo Boże głosić będą Ojcowie Je- 
zuici tak przed jak i po obrzędach przy 
poświęceniu. Natychmiast po Mszy 
św. rozpocznie się Czterdziesto go- 
dzinne nabożeństwo, które się zakoń- 

czy we wtorek wieczorem. 
S. B. 

O — 

ZAWIADOMIENIE. 
Niniejszem podaję do wiado- 

mości Szanownej Publiczności 
że przyjechałem napowrót do 

Chicago i jestem teraz na usługi 
moich dawnych pacyentek. 

Z winnym szacunkiem, 
Rozalia Tomaszewska, 

Dyplomowana Akuszerka 

4744 S. Paulina ulica. 
o 

$io. oo nagrody. 
zapłacę temu kto wskaże mnie 
lub policyi gdzie jprzebywa obec- 
nie młody człowiek, blondyn lat 
20, nazwiskiem Stanisław Filipo- 
wicz. Naciągnął on w haniebny 
sposób kilka firm i rodzin w Chi- 
cago. 

S. K. Poklewski, 
666 Milwaukee ave. 

o 

WARSZAWA! 
Zawiadamiam niniejszem że o j 

5go czerwca r. b. otworzyłem na 

nowo swą pierwszorzędną reśtau- 

racyę, zaopatrzoną każdodzier- 
nie w świeży wybór smacznych 
potraw obiadowych i kolacyi, po 
cenie umiarkowanej. 

847 Milwaukee avenue„ 

drugie wejście do restauracyi jest 
na Dickson ul. 

Jan Roman, 
właściciel. 

: o 

Po najlepsze szczero złote 
ślubne obrączki idźcie do jedyne- 
go polskiego składu zegarmistrzo- 
wskiego na Milwaukee ave.—do 

M. Wojteckiego, 
x 677 Milwaukee ave. 

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 Sj. K. 
Poklewski, 666 Milwaukee ive., 
róg Augusta, Chicago, 111. x 

WYCIECZKA UCZNIÓW KOLEGIUM 
ŚW. STANISŁAWA. 

Zorganizowany komitet Pań urzą- 
dza jak poprzedniego roku wycieczkę 
na dochód Kolegium św. Stanisława 
Kostki. Wycieczka ta jak już donosi- 

liśmy odbędzie się we wtorek dnia i 

13 czer.wca w ExceIsior parku, róg j 
Elston ave. i Irving Park Boul. 

Ogród ten jest bardzo dogodnym 
dla wszystkich gości z powodu tego, 
że tramwajem można dojechać na sa- 

mo miejsce wycieczki. Gorliwy komi- 

tet dołożył wszelkich możliwych sta- 

rań, by Szaąowną Publiczność zado 

.wolnić. Komitet postarał się o wielkie 

urozmaicenie wycieczki. W samymże 
parku znajdują się kręgielnie, chu- 

śtawki, strzelnice itp. 
Zapraszamy przeto niniejszem Sza- 

nowną Publiczność o jak najliczniej- , 

szy współudział w tejże wycieczce. 
W razie niepogody wycieczka od- 

będzie się we środę d. 14 czerwca. 
— -o 

SPROSTOWANIE. 

W pokwitowaniu ofiar złożonych 
przy opświęceniu kamienia węgielne, 
go pod budowę klasztoru WW. SS. 

Zmartwychwstania Pańskiego na Ma- 

ryanowie, umieszczonem we wtorko- 

wym numerze "Dziennika," zaszły 
dwie omyłką które niniejszem prostu- 
jemy: Tow. św. Cecylii z par. św. 
Stanisława K. złożyło $10, a nie $5, 
jak mylnie było podane, a ofiarę $25 
złożyło Tow. św. Jana Nepomucena z 

par. św. Stan. K., a nie Towarzystwo 
ś.w. Jana Kantego, jakiego w parafii 
tej nie ma. i 

O — 

DLA SIEROT 
złożono ofiary następujące: Tow. 
Starców p. o. M. ©. Częst. $2.50; Na- 

dolny and Singer $1; Niew. Róż. II 
— 7 — $2.30; Wiel. ks. Jankowski 75 
buszli kartofli; N. N. $3; Wiśniew- 
ski Ant. $1; Kozon Stanisław $1; 
Wons $1; N. N. $1; Pewna osoba $2; 
u pp. Mostowskich na chzcinach Jan 
Mostowski 50c., K. Mostowski 50c.; 
Albert Drews 25c.; Anna Drews 25c ; 

Franc. Marmull 25c.; Anna Marmull 
25c.; Jan Podgórski 25c.; Henela Pod- 
górska 25c.; Wojciech Jankowski 25c.; 
Władysława Jankowska 25c. 

Wszystkim ofiarodawcom serdeczne 
"Bóg zapłać" w imieniu Sierot składa 

Ks. Jan Kasprzycki C. R. 
o 

Jak dojechać za 5 centów do ogrodu 
Kościuszki, w Cragin, na "majówkę" 
w przyszły Poniedziałek? Bardzo łat. 
wo. Jeżeli z okolic Stanisławowa I 
Maryanowa to bierze się wprost tram- 

waj W. North ave., Jeżeli z dalszych 
okolic, to dojeżdża się jakąkolwiek li- 

nią łączącą się z tramwajem W. North 
ave., za pośrednictwem "transferu" 

przesiada się na W. North ave. i je- 
dzie na zachód (zaopatrzywszy się w 

drugi transfer) aż do zejścia się tej 
linii z tramwajem Grand ave.'— Cra- 
gin Branch. Przesiadłszy, dojeżdża się | 
aż do końca linii, poczem tylko prze- 
chadzka na 2 bloki do ogrodu. Co to 
za "majówka," czytajcie na Innem 
miejscu. 

o 

BACZNOŚCI 
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 materyalów. X 

o 

Dr. Chas. P. Gieraltowski przyj- 
muje chorych w swojem biurze 
pri 3156 S. Morgan st., róg 32, od 
12 do 1130 po poł i od 6130 do 7130 
wiecz. 

o 

Także znajomość. 
— Tego milionera znam doskona- 

le. 
— Zkąd? 
— Pewnego razu, Jadąc samocho- 

dem przez park Lincolna, pochlapał 
mnie błotem. * 

Poniedziałkowe Interesujące Nowiny Taniościowe 
w Pdfnocno • Zaciioiiem Gentran Taniościowem. 
Hi BBBBHBHDOHBalOBDDDBBlHKSHBHiHHiflMIHBBODDBBBBlHH DBZQB9B323EXBIflliBCDDI 

Znowu świadczące o fakcie, że dla prawdziwych, wielkich taniości, nie ma takie- 

go miejsca jak skład Wieboldta. 

Milwaukee Avenue i Paulina Ulica, 

M aterye na suknie bardzo tanio 

50 Kawałków 3G do 40 calomcb imtorjina suk- I AL« 
nio—warte regularnie 39o, w Poniedziałek yard po.. | Z '2u 

/łn 1! Mfin «*C Calowa śmietankowa opera crepe — 

O.OU LU U IOUU, znakomita na pól wełniana materya — 

gwarantowana że pralna— warta 35c, 10 yardów kaź- j gg 

E 
demu—yard po 

cha z naszego oddziału obhwia 

K 

MęzUie trzewiki— box cielące, velour I vici kozłowe, wysta- 
jące podeszwy, l;»żda para gwarantowana, źe (Vi ńrt 
daje satysfakcją—warte $2.50, po © i ■ I u 

Chłopięce i młodzieńcze trzewiki, satin cielęce, extra nn. 

grube podeszwy, wszystkie nr., warte $1.25 i $1-60, po. 9 O u 

aftany, przykrycia do gorsetów i t.p. 

K 

Damskie batystowe i kalikowe strojne kaftany — tasiemką 
obszyte — niekompletne zapasy — aby je wyprzedać nr* 
w — Poniedziałek.., ^ ub 
Damskie przykrycia do gorsetów — obszyte koronką I p. 
haftami — warte S5c specyuluie w Poniedziałek...... | uu 

oronki — jedwabie, specyalnie 
350 kawałków niemieckich i angielskich torclion koro- r« 
nek — także doborowe wstawki — warte lOc— po u u 
45 cali szeroka c/arna jedwabna gronadlne materya — 

w prążki 1 figury — warta «ż do $2.50 — 35 kawałków 
tylko — dwa zapasy, po $1.00 1 

rzykrycia na łóżka-i wsypy 

50c 

D 

Fabryczne resztki 9-4 materyi tia przykrycia do łóiek I fjn 
bielona albo nieblelona niektóra warte at do 30c, yd..., | Uu 
NiomlcczUa c/.orwona mnterya na wsypy — gwarantowana żo 
nio przepuszcza pierze—warte regularnie I On 
85c—yurd po I łJ U 

wie specyalności — kapelusze 

T 

60 Tuzinów chłopięcych 1 dziecięcych słomianych marynar- 
skich kapeluszy—wszystkie kol 
wielkości—warte COe—tylko po. 
Slęzkle 1 chłopięco Pauaraa cap 
do łowienia ryb, specyalnie po. 

eraz czas na drzwi siatkowe 

s*tch kapeluszy—wszystkie kol ;ry, formy 1 I9c 
Męzkie i chłopięco ranaraa Kapelusze z trawy, 50 

Zamón lenia na rozmaite wielkości drzwi siatkowych przyj" 
mnjomr i wypełniamy. 
2.CxO.C drzwi siatkowe, 49C 

$ i .50 
Sprężynowe zawiasy po 7c para. 

aniości w obrazach i ramach 

C 

Metalowe ramy, dąto-złot*, regularnej wielkości, okrągłe 
albo kwadratowe—2 kostumerowi— 
każda OyC 
Obrazy, przedmioty 1 owoce, wielkości 14x17, 2 calowi pozła- 
cana oprawa, specyalnie upląkazone rogi, w Ponle- A En 
działek tylko 40u 

ztery specyalności w drobiazgach 
Ilawełnicowa tasiemka, 
rolka po JO 
Dziecięce pod nią/, ki na strony, wszystkich wielkości, r. 

para U u 

Mci do bejcowania, czarne i białe, 100 yardowa i n 

szpulka I G 
Kamlotowa obszrwka do snkien, wszystkich kolorów, y- 
5yardowy krążek / u 

amskie ubrania, su Iinio i surduty 
JUuzkowe ubrania— robione z czveto-wełnianego ozdobnego 
materyału — bluzka obszyta taffetą — eukoiu ma zakładki 
u epodu —specjalnie ©O Q R 
po U 
Spacerowe suknie— całe robione z lekkiej melton TQn 
materyi—czarne, niebieskie i brunatne, po I U U 

iałe swisses, lawns i per kale 

Dubeltowo ekłndano perkale na repry — z clemnem podbl- 
ciem, niebieskie, czarne i granatowe— 4%C 
40 Calonr pladkio białe persian lawos— resztki od ..7%0 

C 
4 do 8 yardów — yard po, 

hłopięce szelki i krawatki 

8C 

M 

Chłopięce szelki—warte aź do 25c— apecy- 
nlnio w Poniedziałek po 
ITęzkio kokarilowe krawatki — czarne 1 kolorowe — warte 
2"ic — w Poniedziałek C* 
tylko po •Ob 

ę/kie latowe koszule i gacie 
I l Jlęzkie negli/.owo koszule—robione z dobrego madrasu—nu- 

mera 14 do 17—warte regularnie 48c— I Qn 
dopóki starczą—wybór I %J U 

Bluzka halbriggan odzież spodnia—koszule 1 dobelto- AC* 
we w siedzeniu gacie—warte regularnie 88c—po Ł Vii 

łodzieńcza odzień — oyeralls 

! ! Jeszcze sprzedajemy odzież Beilack'a, Młodzieńcze $0, $7.50 
i SIO ubrania,ezysto-weln. woreted i kaszmirowe, AĄ AQ 

• j.ieno-slwe efekta, 3) do 85 w plor., dopóki starczą®*rf*rO 
Chłopięce modre denim ororalls — brownios, ze »przv I "tn 
czku i szelkami —3 do 12 lat po I fu 

do \ tańsze, dobre pończochy 
Damskie csnrne lub brunatne poiczochy — bez azwu — 

3 

ola gładkie lub koronkowe efokta — warte regularnie I fin 
15c — I U U 

Slęzklc skarpetki bez sznu — brunatne albo 
mieszane, warie regularnie lOc, para 

aniości w groseryi i prowizyi 
Obórki, małe kwaśne, I A* 
kw irta I U U 
Olej sałatowy, 2 razy klarowany, kwartowa OKo 
butelka Z Ob 
Kasza, robiona z nalepszego białego owau, G funtów | gg 
Mąkn, Wieboldt* najlepsza patentowana albo fi} i r n 
Waabburn'a, beczkowy woro* u) I ■ U c- 

Cukier, nnjljpszy mielony, 17 funtów gg 
Sól stołoira, 10 funtowy worek r- 

za 

Sal soda, 7 funtów 5C 
"(J(>LI> DU8T" prostek do prania, I An 
duża paczk.-> I TU 

Crispo Urekesy, paczka rt 
za O 2L> 

Kawa, wyborna Poaberry, warta 20c, I Rn 
funt po I tJu 
Herbata, Ounpowdcr albo Oolong, regularny 35c go* o 7n 
tuuek, po Z / u 

Underwood siekana szynka, pokraja* 
na na żądacie, funt hc 

Wjborna Cervelnt letnia kiełbasa, funt | 2C 

8:30 do 
10:30 rano. 

WIELKA 

na parowcu linii Barry do 
Milwaukee 

NA ODSŁONIĘCIU POMNIKA 

Tadeusza Kościuszki. 

Okręt odchodzi w Sobotę, dnia 
17go Czerwca o godz. Sej wiecz. 

Bilet na podróż tam i z powrolem, wa- 

żny na 10 dni 

kosztuje tylko $1.00. 
Tykiety są na sprzedaż w głównym 
ofisie przy ulicach Michigan i Kin- 
zie, albo u Adama Majewskiego, 
567 Noble Ulica 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
italo wychodzi o 8-mlu stronicach. 

F. PAMM, 
Kraków, Zielona 8, 
EUHOPE-AUSTIŁIA. 

wysyła sławne w całym świecie znano z«- 

garki kieszonkowe Kotkonfo^e dokładnie 
na minutą uregulowane, 2 dolary. Te parne 

prawdziwe patentowane. 4 dolary. Te sa- 

ine z 3ma srebrneml kopertami urzędow- 
nie stemplowane, 6 dolarów. T<? sam* pra- 
wdziwe patentowane, 7 dolarów. Łańcu- 
szki 6reorne urztjdownle stotnplowane, 1 
dolar; mocniejszy, 1^ dolara, burdzo mo- 

cny, 2 dolary. 

Przy obgtalunkn należy kwoto przysłać. 
Oplata od paczki wynosi do Ameryki 50c. 

Na źjjdanie wysyłam darmo oplami* 
wielki cennik ilustrowany, z.opatrzony 
1000 rtnunkami zegarów, wyrobów jubi- 
lcrpklch, towarów z chińskiego srebra 1 
przyborów do zegarków i nurz^dzi zegar- 
mistrzowskich. 

Firmę saintona w roku 1871. 

Aug. Bur&e. 
Pokrywacż Dachu. 

Obejrzy dach darmo i powie ile kosztować bę- 
dzie reparacja, llateryily na dach. 

QfU i tklad: 100-104 YT. Snpcrior SU, 

sxsufaaxi mssss& Stg»4 

KOSCIUSZKÓ PHOTO ART CO. i 
730 Milwaukee AveM fcuSw 5oble j 
Fotografie wszelkiego gatunku, matowe i 

szklące (gloss). 
>'a?zą specyalnośclą są fotografie par ślu- 

bnych. Nowożeńcom dajemy w podarunku 
pląkny portret ślubny, wielkości 16x20. 

Cena zniżona nu fotografie dis dzieci. 
Proeznc S/an. Kodaków 1 Rodaczki o ła- 

wę poparcie, kreślimy sin 
Z szacunkiem 

jr. MONETA I Jt. PRCStfSKI. 
lay-Kotogrnfio do l«z«J Kontanll Św."*^£2 

A, J. KWASIGROCH, 
Aęcnt ubezpieczenia od ognia, 
Członek Firo Underwrltors Aosoclstlou. 

A8EKURUJĘ od ogoła w najlepszycl 
kompaniach — wyrablum wazełkk 
papiery legalaa. 

IG5 W. Itlockliawk St., CHICAGO, 1LL 
TELEFON MONROE 842. 

DZIENNIK CIMCAS03KI 
stale wychodzi o 8-mlu ttronlcaołw 


