
Więcej okazów niezwykłych 
sposobności oszczędnościo- 
wych ofiarowanych podczas 
naszej wielkiej lipcowej 
sprzedaży wyprzątającej. 

P*alnA mafprvA Aby Je wyprzątnąć przed obli- n Q dllltJ Iiidlcryc cz-nlera inwentarza—5000 yar- j 
dów pozostałych pięknych *" 

ginghamów na suknie, 40 calowych białych bhtrstów, gru- 
bych ma tery i on ubrania, duckings i gładkich kolorowych 
voiiee—warte at do 15c—yard po 

C 
TTManolo 8:30 d<> 10:00 rano—32 calowy gruby OS#* 
J lancie niebielooy barchan— O^C 

"iyrater)'e na suknie Ksn' | Qc 
po 

39e Śmietankowa hcnrietU — 

w Piątek yard po 19c 

Odzież spodnia | fin 
tylko po 

Damskie letnie koszule— ładnie obs*yte—wszystkie numera, Jp 
4,5 i 6—lOc gatunku—po 

Krnu/ołki 100TnrinówregularnychSSc kokardowych I jln dWdlKI krawatek—śliczne kolorowe kombinucye— I KI i. 
wybór po 

1 

Ol -ralk; Męzkle sz-jlki—lisie 1 z grubej tkaniny— skóizanne | A. 
lub kamlotowe końce—warte aż 50c— I Q u 

KnCTiiIo Wyprzątająca sprzedaż męskich negliżowych QQn uoz-Uic koszul—wazvstkie pierwszorzędne, Diałe i ko- jrjłi 
lorowe—po 68c, 48c i 

Akim,;. Dziewczęce i dziecięce brunatne (tan) trzewiki—O Q l juuwic sznurowane—z wystaiącemi podeszwami— cał- 0711, 
kiem trwałe—nr. 8& do 11 i 11& do 2, war. $1.35.. 

DTleclęce brunatne (tan) triewlki—numera 5 do 8-warte 73c— JQp 
para po ,ł,u 

Chłopięce i młodzieńcze trzewiki i oxfords—z gumowemi podesz- QQa wam;—wszystkie numera—specynlnie 
Dziecięca czarne prążkowane bawełnicowe 

l^unoz-uoiiy pończochy, be/: szwu — uiekompletne zapa- 
•• sy— parapo 

Męifcie skarnetki bez szwn—brunatne i niebieskie mieszane, warte Pp res^ilarnie lOc—para po ^ 

Dziecięce czarne prątkowane bawehiicowe pończochy, bez szwu— 4 Ap 
numera 5 do 9y£, dubeltowe w kolanach, warte regular. 15c, para po. 

D,,U_or," —Bluzkowe ubrania, robione 
amSKie UDrania z Winnego materyału- na- (f | flfl 

= znaczone do sprzedania po n I .UłJ 
$2.05—wybór ^ 

T\ omelio eiil^niA —Białe suknie, robione z do- 
ISdJTloKltJ oUMIIC brego duńskiego suka—war- ^ I <J[" 

= te spełna $3.95 — specyalnie \ I ^ Q 
tylko po * 1 

Pralne suknie— robione z covert materyi albo w polka kropki— R0n 
w Piątek tylko po uou 

T/onolnc7fl Dziecięce kanelusze. ładnie u-arnirowane, 
warte aż do $2.ó0—extra spccyalnie tylko /^u 

/"^ Aneołi; Sznurówki i letnie gorsety— /)(". 
^jUraciy 8pecyaln<i sprzedaż tylko ODC 
T>IhtI/S Xi«*fcompletne zan&sy bluzek wyprzedane bą- ftP. 
rSIUZKI da w Piątek—wybór ZbC 

1 Zapas kołder dla dzieci — różowe i niebieskie— AP 
ŁCOfury crwałego koloru — warte 75c para— aby je wy- 7JJC r = przedać — sztuka. 

1 Zapas bielonych i nlebielonych tureckich ręcz- 
ników — wai 
dać — e/.tuka. 

/Nn_0i« Stanowczo najlepszego gatunku cerata na stół Ifll-. 
I^ełaia _ ij^yarda szeroka — warta 18c— I U^C 

n_n:L: 1 Zapas bielonych i nlebielonych tureckich Tęcz- ft 

j^ęCZilIKI ników — warte regularnie 15c — aby je wyprze- q 

JJaczynia szklanne 
Butelki do Eoot Boer — z gumo- 
wymi "kotkami"— o X^n 
sztuka X. 2u 
Dekbrowane filiżanki 1 pod- £ stawki —para po U u 
Ozdobne talerze do owoców — z 
naśladowanego rzniętego I 
e/.*ła — po | b 

^robtazgi 
Piąkne białe perłowe guziki 
— tuzin po 

Kinga nici do maszyn — 200 
yardowe szpulki po 
Dobre łzpilld — 2 papierki 
za 

Biała bawełnicowa tasiemka 
— 2 rolki za 

JJasement 
JTr. 8 kotły do prania — z grubom 
miedzianem dnem — /I On 
po H-oC 
Drewniane wieszadła do sur* e > 

dntó>v — 8 za Ob 
Arctic przyrządy do robienia lo- 
dów — 1 kwartowe A ft C 
—po \D I ,L O 

J,ekarstwa K,?,dicł.°* 
butrllta po 5 9 C 
lOc Dutelka "Black Flay" proB^ku 
na robaki i lOc strzelbado lin 
tego proszku— 2 za Ilu 
"Snre Pop" maść na odciski g n —lOc pudełko za ilu 
2 Kwartowe Fourtain seręgi — 3 
twarde gumowe rurki,gwar. n r- 
na 1 rok, warte 75c— po....O Oli 

Tanotujcie te Oszczędności na Dobrych Groseryacii 
za 3 ft. 6VfC 

n Snuta Clara 
i li śliwek, 
/lin za 4 ft.japoń- 
I 1 I •kiego 

I ■Bil za 4 ft.dobre- 
iuU£°Pe*rl«• c/mienia. 15( 

za i paczki 
"Oriole"bia- 
łego owsa. 

za 2Cc słoik 
ogórków. 
za pajntową 
butelką Sni- 
dera Cat-iup. 15! 

za 5 ft. wo- 
rek patento- 
wej mąki. 
aa 4 kawałki 
W i e b oldfs 
Family my- 
dło. 
zadrżą p cz. 
GolJ Duat. 

8 "Paczki Crispo 
5g 

7 ft. najlepszego 
mielontifo 4 
cukru za Wb 

Wyborna Peaberrjr 
kawo, narta 4 Rn 
20c, funt po....Uu 

! (lunpouMer 3 1 h o 
Enzlisii Break-ni7p 
fast herbata,fr.*1'« 

Złote ramy 

95c 
i wyżej. 

v i 

HIRSCH £ 
= BIEGŁY OPTYK = 

Totaj nie ma ecn wygórowanych — 

Dopasowaliśmy i zadowoliliśmy przeszło 
2000 ludzi od Lutego, 1905 r. — Ból głowy za- 

trzymany. — Wzrok polepszony. — Nerwy 
ócz i głowy wzmocniona.— Egzaminacya bez- 
płatna. —1,000 Świadectw pod ręką. 

Szkła drr 

50c 
i wyżej. 

Dr. M. P. KOSSAKOWSKI 
Mieszka i ordynuje vr swoim ofisie pod numerem 

607 NOBLE UŁV w domu p. J. Szymczaka. 
Godzdtt: do 9:ej rano — od 2giej do 4tej po połud. ł od 7mej do 9tej wiecz. 

'Telefon Monroe 613 = 

M. IDZIKOWSKI, 
784 Milwaukee Ave. 

Pierwszorzędny 
Zakład ■ 

Krawiecki. ... 

Zaopatrzony znacznym zapasem Jak najświeższych, najmodniejszych wiosennych materyi, wy- 
konaj e wszelkie ubrania męzkte najdokładniej. 

Ceny bardzo przystępne.—Wykończenie nadzwyczaj staranne. 

DR. J. YOUNG, 
JEDYHY 8PECYAUSTA, który gwarantuje wyleczyć chor* o«zy, tał-1 
Bawione oczy i echowułe pi.wieki, głnehotą, trudny słuch, bectci w u- 

azach, katar nogą i gardte i wrduleliny z uazo, btz wzglądu na to komu 
pą BU HUUO W/lOCS/Cr Wf AOVn vavuaA»*« łj-.uv«u» W«J n««H&auij| 

ririhi 261 LINCOLN AVE. Godt. oi»ovrę:CM 8-12 wpoł.; od «-4 po poL} od6-• wiM 
W Niedzielę od 0—1* w południe. 

PORADA DARMO. 

Ogłaszajcie się w Dzienniku CMcagoskim. 

ZE STOWARZYSZENIA ORGANI- 
STÓW. 

iAia 10go lipca r. b. odbyło się po- 

siedzenie Stowarzyszenia Polskich i 

Litewskich Organistów w Ameryce 

pod opiejką ś.w. Cecylii, na którem o- 

mawiano i przyjęto kilka spraw nastę- 

pującej treści: 

Przyjęto deklaracye i wpisano na li- 

stę członków stowarzyszenia, p. Ro- 

mualda Hamerskiego z "Winona^Minn., 
p. Jana Kujawskiego z Chicago, 111. 

Kamitejt koncertu i .wycieczki pikni. 
kowej do ogrodu Kościuszki w Cra- 

gin, I1L mającej się odbyć dnia 16go 
b. m. oświadczył przez przewodniczą- 
cego p. Andrzeja Kwasigroch, iż kon- 

cert i wycieczka zapowiadają, się do- 

brzą gdyż wszystkie chóry parafial- 
ne poparły gorąco sprawę i wybrały 
podkomitety, które zwołane są na 

wspólne posiedzenie we czwartek dn. 

,13go lipca b.r. o godzinie 8mej wie- 

czorem do salt śpiejwu św. Stanisława 
Kostki, narożnik Bradley i Noble ulic. 

Dyrektor muzyki i śpiewu p. E. 

Wiedeman, przedłożył program kon- 

certu mającego się odbyć .w przyszłą 
niedzielę po południu 16go b. m. w o- 

grodzie Kościuszki w Cragin, 111. Chó- 

ry parafialna zlane w jeden potężny 
chór przeszło tysiąca śpiawaków i 

śpiewaczek, odśpiewają z towarzysze- 
niem kapeli p. Bronisława Rybowiak: 
"Marsz śpiewaków" Antoniego Mał- 

łek i "Przebudzenie Lwa" A. Konts- 

kiego, układu Emila Wiedemana; (sło- 
,wa do obydwu kompozycyi, podłożył 
pod muzykę p. Szczęsny Zahajkiewicz. 

Prezes oświadczył, iż wystosowany 
adres powitalny, do Jego Ekscelencyi 
ks. arcybiskupa F. A. Symona, od 

Stowarzyszenia Polskich i Litewskich 
Organistów w Ameryce* wręczył za. 

cnemu Dostojnikowi Kościoła na wie- 

cu urządzanym przez zarząd Federa- 

cyi Polsko Katolickiej, na Wojcie- 
chowie. eJgo Ekscelencya kr. Arcybi. 
skup serdecznie dziękował pp. organi- 
stom za pamięć i życzenia 

Posiedzenie odroczona do walnego 
zebrania, które odbędzie się dnia 18go 
lipca, 1905 r. w sali parafialnej św. 
Jadwigi w Chicago. 

Z bratniem pozdrowieniem 
Antoni Małłek, prezes. 
Ludwik Jankowski, sekr. 

o 

ODPUST 
w parafii Najśw. Maryi Panny 2 G6ry 

Karmel. 

W przyszłą, niedzielę, dnia 16 bm., 

przypada święto N. M. P. Szkapleżnej 
a zatem w parafii N. M. P. z Góry Kar- 

mel odbędzie się odpust, który wielce 

uroczyście będzie obchodzony. O go- 

dzinie 10 rano przybędzie na plebanię 
Na j przerw. ks. Biskup Muldoon, 
który następnie asystować będzie przy 
uroczystej sumie która 
rozpocznie się o godzinie 1:30 

Mnóstwo Towarzystw miejscowych 1 

z okolicy wystąpi przy tej sposobności 
in corpóre wraz z 5 kapelami. O godz. 
2:30 po pcłudniu Najprzew. ks. biskup 
udzieli Sakrat&entl Bierzmowania św. 

Wieczorem zostaną, spalone wspania- 
niałq sztuczne ognie. 

Obecnie ułatwioną jeśt wielce"komu- 
nikacya do kościoła N. M. P. z Góry 
Karmel. Tramwaje jadące przez Ash- 
land ave). przewożą podróżnych do 22 

ulicy, gdzie otrzymuje się "transfer" 
na tramwaj jadący dalej, aż do Ar- 

cher ave., a potem, otrzymawszy nowy 
"transfer" przy Archer avev dojeżdża 
się na miejsce do 67 ulicy. 

Parafianie N. M. P. z Góry Karmel 
zapraszają uprzejmie na swoją uro- 

czystość wszystkich rodaków z innych 
parafij. 

WSZYSTKICH PROSIMY 
o przeczytanie wielkiego ogłosze- 
nia kolei C. M. & St. Paul, umie- 

szczonego dzisiaj, które opisuje 
pielgrzymkę do Cudownego Miej- 
sca Świętego Wzgórza przy 
Ritchfield, Wis., na święto Matki 
Boskiej .Karmelskiej, iógo Lipca, 
1905 roku. Bilety kupić można w 

ofisie Dziennika Chicagoskiego. 

Zawiadomienie. 

Podaję do wiadomości łaska- 
wych pacyentów że mieszkam .i 
ordynuję w moim ofisie pn. 706 
Noble ulica, w domu p. J. Szym- 
czaka. Telefon Monroe 613. 

Godziny: do 9 rano, od 2 do 4 

(po południu i od 7 do 9 wieczo- 
rem. 

Polecając się dalszym wzglę- 
: dom Szanownej Publiczności, 

kreślę się 
Z szacunkiem 

17I. Dr. M. P. Kossakowski. 
o 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
Liverpool: Oceanie z N. Y. 
Dover: Pretoria z N. Y. 
Queenstown: "Westernland z Fila- 

delfii. 
Odeszły: 
Liverpool: Baltic do N. Y. 
New York: Majestic do Liverpoolu, 

Statendam do Rotterdamu, Sicilia <10 

Neapolu. 
Oueenstown: Carpathia do N. Y. 

— Woda do picia wczoraj była zdro- 
wą. ze wszystkich s^acyj, z wyjątkiem 
z« stacyi Ashland ava 

OD WYDZIAŁU WYKONAWCZEGO. 

We czwartek dnia 6go bm. miał Wy- 
dział Wykonawczy specyalną audyen- 
cyę u JE. ks. Arcybiskupa Symona, 
która trwała, blisko godzinę,, a z której 
odnieśliśmy wrażenie bardzo dodatnie 
i sympatyczne. Ks. prezes K. Truszyń- 
ski przedstawił Jego Ekscellencyi o 

becnych członków Wydziału Wyko- 
nawczego, poczem sekre|tarz tegoż, ks. 

K. Sztuczko odczytał memoryał, w 

którym przedstawił w sposób bardzo 

dosadny i treściwy smutny stan Polo- 
nii naszej, spowodowany ustawiczne- 
ml rozterkami, na która jedynem 
skutecznem lekarstwem jest ustano- 

wienie jak najrychlejsze) polskiego bi- 

skupa w Ameryce. Ks. Arcybiskup .wy- 

słuchał memoryalu łaskawie, poczem 
oświadczył, że zrobi wszystko, co tyl- 
ko w mocy jego będzie, aby nam w 

sprawie tej dopomódz a ma nadzieję, 
że istotnie coś dla nas uzyskać potra)- 
fi. Mówił też .wiele o naszej Federacyi 
i chwalić ją raczył i jpolecał, aby w 

dziele tem nie ustawać, lecz propago- 
wać je co sił wśród Polonii amerykań- 
skiej. "Idea wasza jest dobrą i piękną 
— mówił ks. Arcybiskup — Bóg jed 
też z pąwnością pobłogosławi; więc 
nie bójcie się i choćby was na razie 

było tylko dziesięciu, to jednak osta- 

teczne zwycięstwo musi być waszem, 
bo sprawa dobra zginąć nie może; 

złych i niechętnych zostawcie na bo- 

ku, a resztę zdobywajcie, jedem poste- 
runek za drugim, aż całą Polonię po- 

zyskacie." Tak też i czynić będziemy. 
Tegoż samego dnia odbył się zwo- 

łany przelz nas Wydział .wiec w hall 

parafialnej na oWjciechowie na któ- 
ry przybyli licznie nasi polscy księża 
oraz osoby świeckie, które otrzymały 
specyalnei zaproszenia. Ten wiec ra- 

czył zaszczycić swą obecnością ró.wnież 
JE. ks. Arcybiskup Symon, który po- 

pierając gorąco Federacyę Polsko 
Rzymsko Katolicką, pochwalił z góry 
myśl naszą założenia Towarzystwa 
Pomocy Naukowej, w celu stałego i 

skutecznego podnoszenia poziomu pol- 
sko _ katolickiej oświaty. 

ł*Q Odśpiewaniu przez ^;aur uigitLu- 

stów 'Jednej z naszych narodowych 

pieśni, zagaił posiedzenie ks. Gronko- 

wski, miejscowy proboszcz, który wy- 

jaśnił obecnym cel zebrania 1 udzielił 

głosu Wiel. ks. Truszyńskiemu, preze- 

so.wl Zarządowi Federacyi. Ten powo- 
łał na przewodniczącego wiecu p. Ja- 

na Smulsldego, rzecznika miejskiego, 
a na sekretarza p. Stanisława Szwaj- 
karta, jednego z redaktorów "Dzien- 

nika Chicagoskiego". Tłómaczył na- 

stępnie ks. Truszyóski nasze zadania 

tu, na obczyźnie ! cele, do których dą- 
ży Federacya. Jednym z tych celów 

jest popieranie i podnoszenie poziomu 
naszej oświaty; Zarząd Fetderacyi po- 

prosił p. K. H. Wachtla, redaktora 

"JJarodu* Polakiega", o opracowanie 
odnośnego memoryału, który został z 

kolei odczytany. 
Nastąpiło odczytanie referatu, .w 

którego konkluzyi wykazuje referent 
konieczność założenia Tow. Pomocy 
Naukowed, któreby obejmowało jak 
najszersze koła naszego społeczeń- 
stwa i rozporządzało z czasem fundu- 

szami, zdolnymi rzeczywiście podnieść 
poziom oświaty naszejgo ogółu. 

Nad memoryałem rozpoczęła się 
szeroka i szczegółowa dyskusya, pod. 
czas której przemawiali dr. Adam 

Szwaj kart, ks. Jan Kosiński—rektor 
Kolelgium św. Stanisława, ks. Wł. Za- 

pała — wicerektor, członek Zarządu 
Zjednoczenia P. R. IC. p. Polenc i ks. 

Gronkowski. Przemówił wreszcie p. 
Kazimierz Neuman, jeden z redakto- 
rów "Dziennika Chicagoskiego", zrea- 

sumował wszystkie przez poprzednich 
mówców wypowiedziana zda- 

nia, uwydatnił potrzebę starania się o 

jak największy poczet ludzi z wy- 

kształceniem, który stanowi głowę ka- 

żdego społeczeństwa i stawił wniosek, 
ażeby wiec, nie wdając się w omamia- 
nie szczegółów projektu, zgodził się 
w zasadzie na założenie Tow. Nauko- 

wej Pomocy, a wykonanie projektu 
powierzył Zarządowi Polsko Rzymska 
Katolickiej Federacyi. Wniosek ten 

przeszedł jejdnoglośnie, a Jego Ekscel- 

lencya ks. Arcybiskup Symon pochwa- 
lił myśl samą i zachęcił zebranych do 

dalszej, zbożnej pracy na naszej ni- 
wie narodowej i kościelnej, w intere- 
sie Wiary i Ojczyzny. 

Tak odbył się nasz wiec w sprawie 
szkolnictwa po którym lićzynych i 

dobrych spodziewamy się rezultatów, 
moralnym .wynikiem jego było przelko. 
nanie na wiecu nabyte, 'że w sprawie 
inicyowanej wszyscy są szczerzel chę- 
tni i da jej poparcia gotowi. Za dobre 
to usptosobienie dziękujemy serdecz- 

nie reszty dopełni Wydział Wykonaw- 
czy. 

Cały wiec odbył się .w wielkim po- 

rządku i powadze, żałujemy tylko, że 

na salę dostało się wiele osób niekom- 

petentnych 1 nieproszonych. 

Wiel. ks. R. Byzewski O. F. M., z 

Pulasld, Wis., przesłał Wydziałowi na- 

szemu sumę $18.30 na rzecz rodaków 

cierpiących nędzę w Królestwie; su- 

mę tę wręczyliśmy p. T. Królików1 

Sekretarzowi Generalnemu Zjednocze- 
nia^ która to organizacya akcyą we 

wspomnianej sprawie prowadzi. 
Z poważaniem 

Wydział Wykonawczy. 
540 Noble str. 

Chicago, 9go, VII. 1905. * 

o — • 
Lis filozof. 

i 
"Nie rodzić się — jest ńajwiększem 

szczęściem!" powiedział lis i — wy- 

pił jaj z gniazdka ptaszyny. 

Specyalności z naszej sprze- 
daży wypalającej na PIĄTEK. 

29c Odzież spodnia po I5c ?" I C p 
ecru, wszystkie wielkości koszul i gaci, warte 29c, zniżone do... | V U 

I2c Damska odzież spodnia po 6c ^4™wanePko-a° J^83y 
szule, korouką ob9zyto naokoło ramion, z rękawami do poło- 
wy albo bez rękawów, zwyczajne 12c gatunki, zniżone do 

lOc Dziecięce koszule po 2c —250 Tuzinów dziecięcych 
Y r prążkowanych koszul, ła- 

dnie obszyte naokoło szyi i ramion, 8cl lOc gatunku, teraz 

6c 
2c 

5g 
Yard za bielony muślin, yard szeroki, warty 80. 

Yard za 40 cali szerokie figurowane lawns, warte 12K°* 
Yard za białe Indyjskie płótno, warte lOo. 

OlYard za niebielony muślin, 
warty 5 centów. 

Al/n Yurd za glD&bam 
na suknie, 
warty 8 centów. 

3^c 
7^c 

Yard za giDgham na iar 

tuchy, warty 5c. 
Za yard na pół wełnianych 
materyi na suknie, 
warte 19 centów. 

5c Pończochy DO 6iC ~~ Kilkanaście set tuzinów baweroico- 
* " 

— wych pończoch, trwałego czar- 

nego koloru, damskie i dziecięce, spełna bez szwu, nie rwy 
kłego lOc gatunku, lecz warte przynajmniej 15c,na tę sprze- 
daż 4 pary za 25c, para po 6Jc 

50c Nocne koszule tylko po 29c~Damskie 50c ga- 
■ ■ tunku muślinowe 

nocne koazule, ładne I bardzo dobrze uszyte, mocDe, po 
tunku muślinowe 29c 

Wielki zapas przykryć do gorse- 
tów, dobrego 15o i 19c gatunku, 
wielkości 32 i 84, aby je wyprze- 
dać jak najprędzej, apecyalna 
cena po 

Damskie białe batystowe fartuchy* 
haftami obszyte, także zapaa far* 
tuszków (śliniaków) dla małych 
dzieci, warte aż do 50c,spe- 1 Qp 
cyainie na tę sprzedaż po.... 

$2.50 Damskie trzewiki po $1.00 700 Par damskich c^eko- 
■ ■ =■ lądowych -,vlci kozłowych 

trzewików, sziiurowuue albo z guzikami—wystające A g 
"welt" podeszwy, ogłaszane są jako $2.50 trzewiki — V f 
wszystkie numerai szerokości, po Q | | 

Damskie brunatne vici uozrowe 

nizkie trzewiki (tan oifords), z gu- 
zikami, ręcznie przewracane po- 
deszwy, prawdziwe 
$2.50 wartości 
Po 98c 

jtv.enwobuwe mziue trzewim ^ua* 

fords), skórz. podeaz., dla mąiczyzn 
chłopców I dziewcząt, wszystkie 
numera, regularne 65o 
gatunki, na tę sprze- 
daż para po 3 c 

50c Chłopięce bluzki po I5c Chłopięce bluzki, robione z naj- 
■ ■ ■ ■■ lepszego gatunku perkalu 1 ma- 

drasowego sukna, w jasnych i ciemnych kolorach, pra- i m 

wdzlwe 50o gatunki, wielkośoi aż do nr. 15, ipecyalnle I h p 
natesnrzedaż I || U na tę sprzedaż, 

(zlecięce batyst( 
) aż do 50c, wyh 

15o Czapeczki ...Sc 25c Czapeczki .10e 50c Czapeczki .15c 
Dziecięce batystowe czapeczki, haftowane, obszyte wstążką 11. p, war- 

te aż do 50c, wyłożone będą na sprzedaż jutro w trzech zapasach:*- 

Kupując w składzie CO-OP zao- 

szczędzicie pieniądze na każdem zakupnie. 
= PIĄTEK WIELKICH ===== 

Sprzedaży Taniościowycli u 
Róg Milwaukee Avenue I Carpenter Ulicy. 

Róg Milwaukee Avenue i Carpenter Ulicy. 

Wielkie taniości w 'każdym zakątku na ten Piątek. 
Odzież. 

Chłopięce ubrania, bluzkowej mody, 
jasne i ciemne odcienia, warte OKp 
reg. 45c, Piątkowa taniość 

Chłopięce pralne spodnie, w jasnych i 
ciemnych odcieniach, warte 1 ftp 
regularnie 29c, po ±*>L 

Chłopięce słomiane kapelusze, duże I 
średnie formy, miękkie i sztywne, 
warte regularnie 89c, 1 Qn 
na Piątek po 

LUL> 

Meble. 

Piękne dębowe kolebacze, 
ładnie wypolerowane, „..$1.98 
Dobrego gatunku żelazne łóżko, sprę- 
żyna i materac, każdego koloru i 

każdej wielkości, Din QO 
warte $15.00, po «plU* t/O 

Niekompletne [zapasy brukselskich 
karpetćw, warte aż do $1.25, 
na tę sprzedaż po 

Ui/C 

Mięso. 
Solone żebprka, 

;,r 4%c 
Cielącina albo Ja- 
gnięcina na po- 
trawką, 
funt po... u 2u 
Świeża siekane 
miąao, Cłsn 
fuut po .. D 2U 
Nr. 1 holsteiner 
kiełbasa, jX^n funt po .. # 2u 

Pieczywo. 
Domowej roboty 
j.ihikowe pa87,te- 

1ŁW.I0C 
Płótna. 

Najlepsza ture- 
cko-czerwono bu- 
wełnicowe nici 
do haftowaniu, 
szpulka * 

| q 

Naczynia do- 
mowe. 

Kotły do prania, 
nr. 9. z miedzia- 
nem dnem, resu- 
lf»rnn cena flSc, 
eprzed.bą-^ rtrt 
dą po I O U 

Kawniki, 5 kwnr- 
towe, granitowe, 
regularnej 45c 
wartości, nA. 
tyllco po.. L siu 

Groserye. 
Najlepazy Roque- 
fort eer —QOo 
fuat po...O£w 
Wczesny czerw- 
cowy groch, pu- 

6%c 
Gold Puflt albo 
Snow Whlte pro- 
szek do prania, 4 
funtowa | Ą n 
paczka I 4U 

Gotowa odzież 
Bluzki z chińs- 
kiego jedwabiu, 
obszyta koronką, 
nowe i duże ręka- 
wy, cłąbokle, 
mankiety, warte 
zwykle $2.93, po 

$1.08 
Satyn, ■pódnlkl, 
kolor. 1 czarne, 
z głęboką falba- 

;v<C98c 

Domestfcs. 
Ghi^hnm na snknle — 5,000 yardów 
najlepszego dubeltowo składanego ze- 

firowego ginghamu na suknie, w ró- 
żowe prążki tylko, warty lOc, An 
nasza cena na Piątek, yard 
27 Calowa voile materya na ubrania, 
zielone, niebieskie, brunatne, cegla- 
ate (tan) i czerwone mieszani- 
ny, warta lOc, tylko po 0/Ą\> 
Niebielona shaker flanela, gruba, Kp 
dobrego 8c gatunku, yard po 

Kesztki pralnych materyl vszelkiego 
gatunku, ginghamowe, satynowe, kar- 
tu nowe, per kałowe i batystowe, 
oflarow. w 8 zapasach, po »c, 7c l*-'*-' 

Główne oferty na 1 piętrze. 
10,000 Yardów gładkich i ozdobnych 
jedwabnych wstążek, aż do 4 cale aze- 

rokle, każdego kolom, warte lOo 
I wyżej, yard 
Hafty na sznurówki, 18 oall szerokie, 
śliczne wzory, nważane za tanie po 
50c, naaza oferta na Piątek 29c 
Yaleuciennes koronki I wstaw- "I n 
ki, regular. 8c gatunkn, yard 
Black Cat dziecięce pończochy — je- 
dwabne wykończenie, gwarantów. 25c 

gat. albo chętale zwrócimy' wam 

pieniądze, na Piątek para po 
Męzka odzież spodnia, niekompletne 
wielkości, rzeczywiście warte "I 
25c, tylko po J.UL 

DR. B. KLARK0W8KI, 
14G W. BLACKHAWK ULICA, róg Cleayer St. 

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

Telefon Monroe 1880. 

W Szpitalu i Klinice Ullnoi", róg uai- 
Bted 1 Washington Blvd. w Brody i So- 
boty od 2 do 8 ro południ 11. 

DB.P.F. WYBRANIEC, Polski Dentysta, 
865 Milwaukee Ave., 

poleca sią Szanownej Polskiej Publiczności, Wykonuje 
wszelkie prace w zakręt dentratyciny wchodząc* po cenach 
umiarkowanych, trwał* 1 pod gwarancją. 6od«iar afUowe od 
H#teJ rano do HBłeJ wite to rem. W JTladileUdo fodłior lei»J 
po południa. .— 1 •mmrnmmmmmmmmtmmmmmmmmm 


