
Jesteście mile widzia- 

ni ozy co kupicie 
lub nie. 

Sprzedaż Koronkowych Firanek 
NA ŚRODĘ, 28-go CZERWCA 

W 

Róg Milwaukee Avenue i 
Garpenter Ulicy. 

SKŁAJ) DEPARTAMENTOWY DLA ŁUDU. 
Pozostałości ze sprzedaży przeizło tygodniowej. 
Masy ludu, które poszły po zakupna firanek koronkowych w prze- 

szłym tygodniu zapomniały jedną lub dwie rzeczy. Zostawiły, niektóre z 

najlepszych numerów w najładniejszych i najtańszych fnsonach. Natu- 
ralnie, że nie wiele pozostało, ale właściwie dlatego zniżyliśmy ceny je- 
szcze więcej i te firanki koronkowe pójdą w posiadanie roztropnych 
kupców. 

Milwaukee Av. CO-OP Storę. 
Specyalna sprzedaż firanek koron- 

kowych—zapas końców koronko- 

wych, 2 yardy dłngie, niektóre 
warte ni do 65c sztuku, 
dopóki zapas 3tarc*y, 
sztuka po 

Dhnęie firanki z fałdkami, A 

gładkie lob w paski Swlw I łp 
warte 45c, para Ł U vi 

25c 

yozostaiosci pięsnycn nranes &u- 

ronkowych, Cable Net, Notting- 
ham, Bro9«el Net, Irlsh Point, nie- 
które nieco splamio- A | A A 

P 01.0" 
Gotowe Sa-h firanki, obrę- 
bione lub z fałdkami, tyl- 
ko po -w... 2 c 

Tanie oferty w naszym oddziale mebli. 
Piękna składana 
ławka ogrodowa, 
za....'. 
Dużej wielkości kenweso- 
we składane krzesła 
ogrodowe za 

Żelazne sprężyny do A i 0 0 
łóżek 1 materace, ka- \ /j Uli 
żde] wielkości za O • ■ U U 

89c 
79c 

Najlepszego gatunku ce- 

rata na podłogę, 2 yardy 
szeroka, ładne wzory, za.. 

Piękne dywaniki, 
wielkości 80x60, 

Ładne desenie brzegów tape- 
towych 1 doborowych sufitów 
tapetowych, rolka 

ISc 
49c 

3c 
Milwaukee Av. CO-OP Storę. 

Groserye. 
Sal soda, 6 funtówp^ 
Crescent i Fairy my- 
dło, 8 kawałki lOc 
Light House marki 
kukurydza, 
puszka ^ 

Bjellands Fiabballs, 
duto puszki 20c,|2q 
5 Funtowe pejle Clov- 
er Leaf, powideł zwy- 
Kłe iSc wartości,"I O ~ 

•pecyalnie.... 
Znakomita Santos ka- 
wa, zwykła 1 91/„ 
18c, po 10/%C 
Najlepszy praso- Qp 
wany owiee, funt 

Najlepsze Eljęin śmie- 
tankowe masło, 21e 

Domestics i pral- 
ne towary. 

American Printed ka- 
liko, Indigo niebies- 
kie, srebrne, gazowe, 
czarne, lub bia- Q3/n 
łe, yard 
Glngham na fartuchy, 
w kratki, niebieski, 
bruuatny lub czerwo- 

ny, najlepsz. ga- Kp 
tnnku, yard 
Białe Lawn w paski i 
kratki na sukienki dla 
dzieci l fartu- K n 
szki, yard 
Lonsdale Mfg. Carob- 
ric, pięknie lśniące 
wykończenie 
ze sztuk, yard.."''4*-' 
Drukowany Fonlard 
na bluzki, wszystkie 
w2orv, zwykłe kolorv 

Grenadine w koronko- 
we oaaki, akurat na 

ciepłe powietrze, cza- 

rne, cegla9te, brunat- 
ne i szare— 1 OL-n 
yard x&sv>y> 

Mięso. 
Wołowina (Pot/*!^ 
1 toast) 
Świeże lub solo- 
ne żeifcrka 

Chuda wieprzo-^l/p 
wina na pieczeń ^3^ 
Cielęcina lub barani- 
na na potra- 
wkę 
Extra znakomit ł Hol- 
steiner kieł- TLyn 
bas.-t * 

Nr. 1 Niemiecka Sa- 
larin kieł- "S OLn 
basa ±OsfrL 

Trzewiki. 
Damskie czekolado- 
wego koloru Vici ko- 
złowp nizkie sznuro- 

wane trzewiki, lekkie 
podeszwy, «nr g* 
warte |1.25, f li O 
dzisiaj tylko.. | U U 

Pamiętajcie że my jesteśmy przy rogu Milwaukee 
Avenue i Carpenter ulicy. 

Nasze wielkie główne piętro. 
Wykupiliśmy cały zapa9 odzieży 
męzkiąj od pierwszorzędnego No- 

wojorskiego 9kłada hurtownego. 
Jeżeli przyjdziecie w tę Ś^odę, da- 

my wam korzyść z naszego pomy- 

ślnego zakuptL Pomyślcie tylko, 
zwvkła 25c i 35o męzka | »» 

Balbriggan odzież spodnia I n O 
będzie waszą, za Sitnkę.... I U O 
Wszystkie wielkości koszul i gaci. 
I 

Dziecięca i damskie trwałe czarn© 
otwartej robótki pończochy, gwa- 
rantowane apełna warte 

25c, lub pieniądze chęt- 
nie zwracamy, para tylko 
Pozostałości koronek i haftów — 

bardzo ładns otwarte robótki i wie- 
le różnych szerokości, war- 

te 5o do lOc, wasz wybór, 
yard 
Rushing, długości szyi — 

wielki asortment do wybo- 
ru, sztuka tylko 

. 

I5c 

2c 
§c 

Nasza wystawa U. S. flag jest wielką. Cena z pewno- 
ścią was zadowoli. 

ParjSCnlO Zwykłe czarne, jeden, dwa lub trzy fałdy, z 
I Q! dOulCi chińskiego jedwabiu i płótna mieszane, 
extra wartość 

Paraęnjp —sumo się otwierające, 28 lub 28 calowe,brzegi ta- 
I dl UOUlC siemką obszyte, dobry mocny materyał, sprzeda wa- 

ue po $1.00, extra wartość, specyalnie 
Dziecięce parasolki, ładne rączki, od lOc 

75c 
65c 

[ COOP CO=OP 

ZE Zkai.Ui.Jl 

Naukowe 
Zbadanie Ucz Darmo. 

Dokładne zastosowanie okularów i 
szkieł do ócz. Oczy bada się pojedyn- 
czo, wszelką wadę w wzroku usuwa się 
przez odpowiedni© szkła przyprowa- 
dzając takowy do normalnego stanu. 
Nasze ceny okularów i szkieł na ob- 
stalunek zrobionych są niższe aniżeli 
za gotowe. 

Godziny ofisowe: (Mgodziny 9 ra- 

no do 9 wlecz. W Piątki do 7 wiecz. 
W Niedzielę od.10 rano do 1 po poł. 
jSPMdwimy po polsku. 

465*46^ 
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DZIENNIK CHICAGOSKI 

Jedynym dziennikiem polskim w 

Ameryce który podaje codziennie iw 

«cyrkulaeyf. 
^ '0 \ 

-i <- '• * 7 

Polacy wjiicago. 
POGRZEB 

6. P. PIOTRA KIOŁBASSY. ]x\_ 
Z nadzwyczajną, uroczystością i przy 

olbrzymim udziale niezliczonych przy- 

jaciół i znajomych ś. Piotra Kioł- 
bassy, reprezentantów władz miej- 

skich, duchowieństwa, wojskowości i 

t. p., odby.wa się w chwili, kiedy 
"Dziennik" nasz idzie pod prasę, po- 

grzeb tego najwybitniejszego ze wszy- 

stkich świeckich Polaków w Amery- 

ce; jutro dopiero opis tego pogrzebu 
podać będziemy mogli. 

W kościele św. Stanisława K. od. 

prawia się nabożeństwo żałobne; jest 
na niem obecny JE. ks, Arcybiskup 
Symon, podczas gdy Najprzew. ks. bi- 

skup Muldoon odprawia Mszą, św. ża- 

łobną .w asystencyi ks. Bieniarza jako 
dyakona, ks. Ładonia jako subdyako. 
na i ks. Nawrockiego jako ceremonia- 

rza. 
Obecnych jest w kościele około 50 

księży; jetet także burmistrz Dunne, 

który z 30 aldermanami i przedstawi- 
cielami wszystkich władz miejskich i 

powiatowych szedł pieszo z domu ża- 

łoby aż do kościoła; reprezentanci 
Grand Army, przedstawiciele Zjedno- 
czenia Pol. Rz. Kat.,, reprezentanci 
prasy polskiej i amerykańskiej i t. p. 
Na chórze przygrywa kapela Kolegi- 
um św. Stanisława. Niezmiernie wiele 

ludzi zapełnia nietylko kościół, ale 

także ulice w około kościoła, 
W kościele .wygłosił mowę Wlel. ks. 

Wład. Zapała; na cmentarzu przemó- 
wi Wiel. ks. Fr. Gordon. 

Z MARYANOWA. 

W środę wieczorem, o godzinie 
7mej, dnia 28go t. m., przybędzie do 

naszego kościoła gość z Rzymu i Pol- 

ski, Najprząwielebniejszy Ks. Arcyb. 
Fr. Al. Symon I udzieli tam zebranym 
wiernym w kościele apostolskiego bło- 

gosławieństwa. Upraszam wszystkie 
Towarzystwa do wystąpienia in cor- 

pore na przyjęcie dostojnego gościa. 
Ks. Franciszek Gordon C. R. 

Proboszcz, 

2 KANTOWA. 
Dnia 2Ggo czer.wca o godzinie lOtej 

rano ks. Fr. X. Pudło w kościele św. 

Jana Kantego pobłogosławił związek 
małżeński zawarty pomiędzy Franci- 

szkiem Gwoźdź i Maryanną Budzioch. 
Młoda para znana jest jeszcze z Eu- 

ropy ks. Pudle i dlatego starała się 
usilnie" dostąpić tego szczęścia. Jestto 

pierwszy ślub, który ks. Pudło udzie- 

lił po swoich święceniach. 
H) 

ZAWIADOMIENIE. 
Wszelkie sprawy ś. p. Piotra 

Kiołbassy niedokończone lub też 

nowe, tyczące sprzedaży realno- 
ści, zabezpieczenia od ognia, peł- 
nomocnictwo i t. d. zostały pod- 
jęte przez Franciszka Kwasigro- 
cha-, 122 W. Division ulica. 29C 

o 

ZAWIADOMIENIE. 
Dr. H. Stobiecka, 489 Milwau- 

kee ave., zawiadamia swych pa- 
cyentów że wyjechała na dąlsze 
studya do Europy na kilka mie- 

sięcy. 
Po powrocie podejmie dalszą 

praktykę. x 

o — 

DWÓR ŚW. WINC. 17; DWÓR LEO- 
NA XIII 7. 

Taki był rezultat gry wplłkę (Base 
Bali) która się odbyła na polach przy 
Elston 1 Kedzie aves. w niedzielę, 
dnia 25go czerwca. Batteries: Fr. 

Fr. Pyterek i P. Pawelski dla Dworu 

św. Wincentego, J. Koppa 1 Fr. Kai as 

dla Dworu Leona XIII. 
Dwór św. Winc. 0—2—9—6—*—17 
Dwór Leona XIII 2—2—1—2—0— 7 

—-u 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
New York: Noordam z Rotterdamu, 

Sicilian Prince z Neapolu, Zeeland z 

Antwerpii. 
Liverpool: Cedric z N. Y., Ottawa z 

Montrealu. 
Rotterdam: Ryndam z N. Y. 

Glasgow: Columbia z N, Y. 
Brema: Barbarossa z N. Y. 
Odeszły: 
Glasgow: Mongolian do Montrealu. 

Hamburg: Batavia do N. Y. 

o 

Dowody cierpliwości. 
W r. 1687 zapłacono w Pru- 

sach 1,500 talarów za pestkę od 
• wiśni, na której wyryto 12^) głów 

odmiennych. Robota była tak mi- 

sterna, że gołem okiem rozróż- 
niało się tyary papieskie i korony 
królewskie. Pisarze starożytni 
wspominają o podobnych arcy- 
dziełach cierpliwości, naprzykład 
o rydwanie z kości słoniowej,-tak 
maleńkim, że mucha mogła go 
nakryć skrzydełkiem. Pliniusz o- 

powiada, że pewien kaligraf napi- 
sał całą Iliadę, z 15,000 wierszy 
złożoną, na tak małych i cienkich 
arkusikach, że mieściły się vjśzy-. 
stkie w łupinie orzecha. ^ 

I—o ix 
— Rozeszła si§ wieść, że Norweg- 

czycy ofiarowali koronę hrabiemu 
Lonyay, zięciowi króla belgijskiego. 

Dziecince czarne 

prążkowane baw. 

pończochy, bez 

szwu, dubeltowe w 

kolanach, 6 do 

Btó, warte 15o, po 

lOc 
Damskie czarne 

prążkowane ba- 
wełnicowe poń- 
czochy, warte 

12^c, po 

8c 
Męzkie balbrlg- 
gan gacie, nie- 
bieskie i bruna- 

tne, warte 29c, 
po 

I2k 
Damski® piękne ko 
szale, nlzki szyja, 
skrzydlate rękawy 
slbo bez rękawów, 
warte lDc, po 

7c 
Haftowane o- 

bręb. i wstawki 
—wszystkie no- 
we wzory, war- 

te 15c, yard po 

Bc 
475 Kaw. koro- 
nek n:i pr.szew- 
kl do poduszek, 
warte nż do 8c, 
yard po 

3c 
1 Skrzynia resztek 
eiit> ny—2 do 10 yar- 
dów e dhi«r<ści — 

czarna i kolorowa, 
warta 25c, po 

9c 
i 9 do 11 rano — 

i Świeża paloDa 
; Sai:to3 kawa— 

j funt po 

i 020 

całkowity zbytni zapas fabrykanta ?. Cleveland, Ohio, teraz 

Na Sprzedaż o Dwie - Trzęsie Taniej. 
Reed Bro». Co. z Cleveland, Ohio, ną słynnymi fabrykantami dr.ieclęcych kapelnuz*. Po olbrsy- 
mim intrrcein rago aozonu pozostało im niemal 250 tuzinów dsierlących Buster Brown i marynar* 
«aich słomianych Kapeluszy, w bzpśc! różnych fasonach. Każdy fcatielus/. stanowczo najmod- 
niejszy, wszyetk ch kolorów. Podaliśmy lm of«r.Q która został* przyjętu. Cały zapae na sprze- 
daż jutro—3 kapeluszu za ceną jednego. 

Cztery Wielkie Zapasy Za ^Regularnej Wartości 

I5c '2Sc 35c ^ 50c 

Ubrania I Syknie 
Sswe Wjeirczk. Ubrania 

robione r. blałejro albo crg- 
laatejto (ton) płótna—solc- 
nit robiona z zakładkami, 
obszyta niebieską taslem- 
kł, surdut ma krótkie r$- 
ku wy— epeoyalnie po 

S2.95 
Pralna białe ka- ^ 
młotowe Jfc <> 
nie — zakładki 
albo flar*" u 

epodn, rejrular- nit cen uź do 
80.50- po ^ 
S2.95 

Slrajnn kamlot^we suknie 
— z zukhdknini albo kra- 
"1 ckiej rob'«ty, w rozma- 
"tych kolor»ch,j£ Q Q e 
wurt. $7.50, po £0 tj • y Q 

Basement 
10 kwarto w* pej 1» 
do wody.z galwani- 
zowanego r&- 
żelaza, po.. | 
50 stopowe 'inki do 
wies/.ania bio- (? ^ 
lizny tylio po U u 
Szo/otki do szoro- 

wania, twardo q _ 

albo m ąkkie... O u 

Czarne Ławns 
Spec. od M9 do to rano. 

40 calowe czarne lawns 1 
or^andles — warte a2 do 
2óc jard — fabryczne re- 

aztkl od 3 do 10 yardów 
długie—wybór yard po 

4!c 
34 Calowa Oantoa flanela, 
auecyaln e na Sro- m 3^-, 
dę, yard po 
Eleganckie białe kropko 
wate Swiascs, w wląkazaj 
cz<4cl malutkie kropki — 

import, franenakie j p. 

m-torye, epec. yd... | Uli 

Lekarstwa 

Lemke,jo $*tfato- 
lańakle krople — 

~c wielkość | 
Trinera E 1 i k • i r 

S8SSK..480 
Belladonna alko 
elektryczna Om 
plai.ry po Dli 

Specyalna SprzaJaż Szkiannych Naczyń i Ssrwisśw Obiadowych 
Komp etny wybór firmy Bsll Bros. kamiennych słoików owocowych, obrączek do 
słoików owocowych, przykrjć do słoików 1 brttelek do Root Beer po najniższych 
cenach. 

43 Sztnko we serwisy obiadowa 
— eleginckie deuoracye róży, 
pozłacane na brze- Q aa 

i gach —po U) I ■ U U 

Ł'idni<» dekorowane porcela- 
nowe naczynia do owoców — 

spr/fdtfc ograniczona — 

28 epecynluie —a^.tuta 

Ślicznie wypolerowane szfclaa» 
ne podstawki do olaattk, wątle 
regularnie 2fic — lOc po 

Sprzerlaż Droiiiazgów 
Białe perłowe guziki — tuzin | 
po I U 
Czarny jedwab do szycia — (\ _ 

szpulka lu 

D/i"ci(jce podwiązki na strony, czar- gg no i k lorowo — para 
K nua najlepsza nici 
2 0 yard >wo szpulki — 4 za 
K n»a najlepsza nici do maszyn — 

gg 

Sprzedaż Tabaki 
■ II i. i' u 

Polska albo rosyjska tabaka do za- 210 2ywHDia, reg. cena 80c, w Środą ft. 

Pierwszorzędna tabaka do 
używania; 
Szwedzka Ra 
Stockholm 
Goteborg 
Maccaboy 
Blandi.ing 

ppM 

ref. e 

po 

32c 

40to calowe nte- 

prz e m a k al d e 

uiaterye na u- 

brinla 1 karalotj, 
wart* 60c do &8c — 

yard po 

29c 
Czarna i.. tyałe 
kratkotfańe du- 
beltowe składa- 
ne materye na 

suknie, yard po 

I2k 
9 do 11 rano — 

Męzkle robocze 
spodnie ciemn* 
woratcd prożki, 
32 do 40wpaale, 
warte $1.00, po 

59c 
Chłopięce pral- 
ne ubrania, ro- 
syjskie 1 Buster 
Brown faaony — 4 
dn 8 lat, waria fil 
i $1.25—po 

75c 
Swige na firanki — 

w ładna figury i 
prążki—blałn, córa 
lub tfmlctanlcowa, 
40 cali az<*roka — 

warta lOo 1 
yard po 

sic 
Fabryczna reirzfkl 
H«lr,npJ al^o nla- 
biejooaj mat*ryl oa 
priykricli ild fó- 

yttda n« 

15c 
Fabryoam* raaetkl 
13 oalowrj natarci 
napofz>*kl do po* 
duatak, »a|ta r?« 
SularoM lflfl, y«rd 

9c 
Śliwkowa albo 
jabłkowe powi- 
dła— 5 fantowy 
pajlp® 

Ile 

fióżns notatki ielsgraficzns. 
— Z pola bitwy w Mandżuryl sam 

Linie.wicz doniósł o energicznym ata- 

ku Japończyków, pcd Szimiaotse i co- 

fnięciu się Rosyan z powodu, że gro- 

ziło im zajęcia tyłów. 
— Do Port Said nadszedł amery- 

kański parowiec Garonne, który wie- 

zie do Odessy 650 Rosyan, rozbitków 

floty rosyjskiej zgromionej przez Ja- 

pończyków. I 
— Za Simli w Indyach Wschodnich ; 

donoszą, że wicekról lord Curzon albo j 
już zrezygnował, albo na pewno w 

tych dniach wniesie rezygnacyg,. 

— Niemcy znowu doznali znacznej 

porażki w posiadłościach swoich w 

południowo zachodniej Afryce ze stro- 

ny powstańców, którzy w górach Ka- 

raś pod Amoas pobili oddział kapitana 
Sieberta i zabrali dużo amunicyi i pro- 

wiantów. 
— Książę japoński Arisugawa z | 

małżonką, przybył z uroczystości ber- j 
lińskich do Londynu, gdzie na dworcu i 

oczekiwał go książę Walii, a w pałacu 
powitała go bardzo uprzejmie para 

królewska. 
— W sprawie marokańskiej bruździ ] 

podobno Anglia i stosunki pomiędzy 
Niemcami a Anglię, stają, się bardzo j 
naprężone. 

— W Monachium odbyło się odsło- 

nięcie wspaniałego monumentu Lu- 

d,wika IV, Bawarczyka, cesarza rzym- 

skoniemieckiego, który panował .w 14 

stulelciu. 
— Prezydent Roosevelt bawi w 

Cambridge, Mass., na uroczystościach 
zakończenia kursów na uniwersytecie j 
Harvarda, I 

— Posłem amerykańskim w Kolum- ; 
bii na miejsce złożonego z urzędu Bo. { 
wena, został zamianowany John Bar- { 
rett z Oregon. 

— Formalny cyklon zrządził wczo- J 
raj znaczne szkody w Harlem 1 Bronx ; 

przy Nowym Yorku. 
— W Lewiston, Pa., EILwood Gou- j 

nan, skazany na śmierć za morder- j 

stwo, otruł się w swej celu wypiwszy | 
kwas karbolowy, 

— Cieśla D. Durr w New Yorku, 
który posiada dwa serca wedle orze- 

czenia lekarzy, ogłosił, że chce je 
sprzedać, rozumie się po swojej śmier- 

ci. Otrzymał kilka ofert; wybierzd 
najkorzystniejszą. 

— Sekretarz stanu H&y zachorował 
znowu ciężej w swej wili w Lake Śu- 
napeei, N. H., tymczasem na <łir«niępi 
obawiano się o jego żyfcje, ale ma aIj 
jot cokolwiek lepiej. 

r 
;• 

•• % Ś k 

i 

Wiele tanich artykułów przez cały 
dzień w Środę 28go Czerwca. 

Jutro przez cały dzień będziemy sprze- 
dawać pół-jedwabne pończoszki dla 
dzieci, rozmaite kolory warte 85o para, 
jutro aopńki zapas starczy, 
para tylko 
2 Duże szpulki jedwabiu do Kp 
heklowania za 

4 Kawałki najlepszego mydła 
do prania za V 

4 Kawałki najlepszego mydła K- 

do myoia, za wl 

Op Za parę dobrych szelek dla 
O U chłopców. 
ftlyn Za var(* dobrej materyl na 

materace. 

2 Duże skrzynie resztek rozmaitego 
ginghamu, zawsze był po lOc, 
jutro rano yard tylko ^^2^ 

MISHKOWSKY, 888 KTOBIj33 TJXj. j 

BACZNOŚĆ POLACY I 
POLSKA KOMPANIA KOLONIZACYJNA, ZB SIEDZIBĄ 164 

Kandolph Street, Chicago, 111. (Uecke Polish Colonlsatlon Company), 
która obecnie w Stanie Wisconsin, niedaleko miasta Cumberland na 

swych gruntach, składających się z 200 tysięcy akrów—osiedla Polaków, 
tak przebywających z Europy, jako też tych. którzy we wielkich miastach 

Amerykańskich n* jako dzienni robotnicy zatrudnieni,—urządza na dniu 

2»go lipca, 1905 (w Niedzielę) o godzinie 9-tej wieczór, w Hall Schnltzn, 
róg Blackhawk i Noble Ulio—odczyt o polskiej kolonizacyl w powyższych 
posiadłościach. 

Podczas odczytu będą fotografie zdjęte na miejscu w powyższych posia- 
dłościach gruntowych, przy ;świetle elektrycznem pokazane. Kom- 
pania Kolonizacyjna uprasza o jak największy udział do tego odczytu 
wszystkich Polaków, którzy mają zamiar gruntu po bardzo niskiej cenie 
w prześlicznej okolicy pod najprzystępniejszeml warunkami kupić, tem 

więcej, iż Komisya Kolonizacyjna dom mieszkalny każdemu kupującemu 
za darmo wystawia. 

Kto chce 6wą przyszłość ubezpieczyć—niech przyjdzie na odczyt i prze- 
kona się naocznie, że grunta, które dla Kolonizacyl sprzedajemy są najlep- 
szymi w Stanie Wisconsin. 

Program 1. Życie robotnika fabrycznego i tegoż przyszłość. 
^ Odo.ytu: 2. Zycie włuściciela farmy w polskiej kolonii. 

"Wstęp wolny! — O bliższych warunkach przy odczycie lub 

UECKE POLISH COLONISATION LAND COMPANY, 
104 Randolph Str., Itoom 1. CHICAGO, ILL. 

! DR. B. KLARKOWSKI, 
i U6 W. BLACKHAWK ULICA, róg- Clearer St. 

Godziny ofisowe: do 10 rano, ód 2 do 4 
i po południu i od 7 do 9 wieczorem. 

Tolefan Mnnrre 18N0. 

W Szpitalu i Klinica Illlnoł*, róg Htl- 
eted ł Wnshington Blvd. w środy 1 Bo- 
Votv od 2 do 8. po połodnlg. j 


