
Drobne ogłoszenia. 
KTO ma $500. na pożyczkę za dobrą 
gwarancyą na 6 miesięcy lub jeden 
rok, niech się zgłosi do Adm. Dzienni- 
ka Chicagoskiego. 6 procent na rok.. 

Ważne dla Właścicieli Domów! 

Dotychczas członkowie naszego sto- 

warzyszenia płacili $1.00 na rok, lecz 

teraz zniżyliśmy cenę i żądać będzie- 
my tylko $L00 na pięć lat. Każdy wła- 

ściciel propertów powinien się dać za- 

pisać. Porada adwokacka darmo. Wy- 

piszemy wasz testament bezpłatnie i 

damy każdemu członko.wi darmo ksią- 
śkę w polskim języku, zawierającą 
najważniejsze ustępy z praw tutej- 
szych. Jeżeli chcecie zabezpieczyć wa- 

sze mienie od ognia, albo pragniecie 
■przedać, kupić lub zamienić wasze 

properta, to możemy was zadowolić 
lepiej aniżeli ktokolwiek inny. Nie 

latrudniamy żadnych kolektorów; 
wszystkie pieniądze muszą być zapła- 
cone w naszym ofisie. Jan J. Pollak, 
larządca Campe'a Agencyi dla Wła- 
ścicieli Domó.w, 942 Milwaukee ave., 

Telefon Monroe 2233. 5s 

JTOOLNY organista posiadający świa- 
dectwo i konserwatoryum Muz. prag- 
nie oti^ymać odpowiednią posadę. J. 

Surowiec, 287 — 7th str. Jersey City, 
N. J. 9s 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. v> 

sobne wejście. Widne pokoje, 812 —• 

814 Milwaukee ave. 5s 

POTRZEBA dwóch porząduycn męż- 
czyzn na stancyę przy bezdzietnej ftv 

milil. 29 Allen ave. Ayondale. 5a 

DO RODAKÓW POLAKÓW 
zwracam się z uprzejmą prośbą o ła- 

skawe poinformowanie mię, czy mógł- 
bym, przyjechawszy do Chicago zna- 

leść pracę, zapewniającą mi skromne 

utrzymanie 1 możność ukończenia stu- 

dyów filozoficznych na tutejszym uni- 
wersytecie. Mam lat 23, jestem stu- 

dentem warszawskiego Uniwersytetu, 
III kursu filologii (sekcyi klasycznej), 
posiadam .względnie język angielski, 
słabiej francuzki i niemiecki; zajmu- 
ję się udzielaniem lekcyi w zakresie 
gimnazyalnym, oraz lekcyi gry forte- 

pianowej i teoretycznych zasad mu- 

zyki (uczęszczałem do Warsz. Konser- 
watoryum); mógłbym przyjąć jakie 
zajęcie redakcyjne, ewentuainie pod- 
jąłbym się każdej uczciwej pracy, do 

Jakiej byłbym zdolnym. Wobec zani- 

knięcia wszystkich wyższych zakła- 
dów naukowych w Rosyi i Królestwie 
Polsklem, powziąłem plan wyjazdu za 

ocean, mając na celu jedynie pracę i 

naukę 1 szczerze też wdzięczny będę 
za łaskawe objaśnienie mię, czy za- 

miar mój nie jest zbyt ryzykownym 
dla mnie, który liczyć mogę tylko na 

własne siły. 
Z uszanowaniem 

Marceli Konopnicki. 
Adres mój: Warszawa, ul. Sienna, 

nr. 17. Russia, Europę. 

RUCH W TOWARZYSTWACH. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Bractwo Młodz. św. Józefa Oddz. 
I ma swoje półroczne posiedzenie ju- 
tro o godzinie lszej po południu. — 

B. Cząstka, prez., B. S. Górski, sekr., j 
141 W. Division uL I 

— Tow. św. Jana Chrzciciela przy 
parafii św. Stanisława Kostki będzie 
miało swoje trzyćwierćroczne posie- 
dzenie dnia 8go sierpnia o godz. pół 
8mej wieczorem w hali nr. lszej. Pre- 
zes zaprasza wszystkich członków. 
Nieobecność usprawiedliwiona jedy- 
nie choroby, inaczej kara podług kon- 

stytucyi, bo są. ważne sprawy do za- 

łatwienia. — J. Kroll, prezes, B. Bez- 
duń, 378 Blston ave. sekr. 

— Towarzystwo Kadetów św. Sta- 
nisława Kostki niech się zbierze ju- 
tro o godzinie 12tej do hali ćwiczeń 
w pełnym uniformie, skąd wyruszą, na 

wycieczkę. — W. J. Poliński, sier- 
żant 

— Tow. Najsłodszego Serca Jezusa 
odbędzie swe posiedzenie w poniedzia- 
łek 7go sierpnia br. o godz. 7mej wie- 
czorem. Każdy członek zobowiązany 
być obecnym bo są ważne sprawy ao 

załatwienia, tak samo ze Zjednocze- 
niem, ażebyście potem nie narzekali 
że to administracyi wina. Do zapłace- 
nia podatek 25c. Zatem upominam 
braci ażeby się uiścili z należytości 
na posiedzeniu bo inaczej nie mogą 
należeć do Zjednoczenia. — S. Jaśko- 
wiak prez., 682 Noble ul. 

— Tow. Jana Ul Sobieskiego Nr. I 
będzie miało swoje posiedzenie mie- 
sięczne we wtorek dn. 9go sierpnia o 

godzinie pół 8mej .wieczorem w hall 
zwykłych posiedzeń. Każdy powinien 
być na tem posiedzeniu bo są ważne 

sprawy do załatwienia. — S. Grucki, 
prez., A. Kujawa, sekr., 49 Sloan ul. 

— Tow. ks. Winc. Barzyóskiego 
pod opieką św. Michała Nr. 91 grupy 
Z. P. R. K. będzie miało swoje mie- 
sięczne posiedzenie w niedzielę po 
południu 6go sierpnia w sali zwy- 
kłych posiedzeń. Obecność wszystkich 
pożądana. — S. G. Szambelańczyki 
sekr., 745 Holt ave. 

— tow. FoieK 'itroiowej jaawigi 
będzie miało swoje miesięczne posie- 
dzenie w niedzielę dnia 6go sierpnia o 

godznie 2giej popołudniu w hali zwy- 
kłych posiedzeń. — F. Królik, prez., 
Helena Wierzba, sekr., 33 Wad© str. 

— Tow. Jakóba We jera pod op. św. 
Franc. Krawerego Nr. I odbędzie swo- 

je regularne posiedzenie we wtorek 
dnia Sgo sierpnia o godz. pół 8mj wie- 
czorem w hall nr. II; prezes uprasza 
wszystkich o przybycie bo są .ważne 
sprawy do załatwienia 1 zarazem zo- 
stanie odczytana nowo wypracowana 
Kcmstytacya tegoż Towarzystwa. Ci 
którzy jeszcze nie dostarczyli zaświad- 
czenia od Wielkanocnej spowiedzi nie- 
chaj dostarczę, go na przyszłem po- 
siedzeniu; w przeciwnym razie Tow. 
postąpi podług pra.wa Konstytucyi. — 

J. Laska, prez., A. Zieliński, sekr., 
17 Fox place. 

Z KANTOWA. 
— Zawiadamia się wszystkich człon- 

ków Tow. św. Stanisława B. i M. na- 

leżące do Staw. Pol. w Ameryce iż 

posiedzenie naszego Tow. odbędzie się 
w przyszły poniedziałek wieczorem w. 
hali wielkiej przy kościele. — M. Tom- 
czak, prez., J. Waliósld, sekr., 32 Will 
vi. 

— Wszystkie towarzystwa wojsko- 
we biorące udział w wymarszu na pik- 
nik Kadetów św. Jerzego proszeni są 
aby przybyły przed 12tą godziną ,w 
południe do hali parafialnej -św. Jana 
Kantego. — a. Kokosz, S. Kurgan, M. 
Kosiński, komitet 

— Nowo założone Tow,. Zjednocze- 
nia R-K.gr. 249 pod opieką M. B. 
Częstochowskiej będzie miało swoje 
śrmd* portadwnla jutro po ataupo 

rach w hall parafialnej pod kościołem 
w niedzielę dnia 6go sierpnia, na któ- 
rem posiedzeniu będzie wybrana stała 
administracya z członków którzy już 
przeszli egzamina u doktora. Więc 
wszyscy którzy się wpisali do tegoż 
Tow. majg. być na tem posiedzeniu 
obecnymi Także wszyscy ci którzy 
sobie życzę, .wstąpić do tego Towarzy- 
stwa póki wstęp jeszcze bezpłatny 
niech przyjdą na to posiedzenie w nie- 
dzielę zaraz po nieszporach. — J. 
Wiech, B. śpiewak, organizatorzy, W. 
F. Soska, tymczasowy sekr., 76 Fry 
ul. 

Z JADWIGOWA. 
— Tow. św. Cecylii ma miesięczne 

posiedzenie w niedzielę dnia 6go sier- 
pnia o godz. pół 2giej po południu. — 

K. Sokołowski, prez., B. Figiel, sekr., 
1142 N. Hoyne ave. 

Złożyli ofiary na Szpital: 
Janko.wski Edmund $5.00; Wolski 

Mikołaj $2.00; Korzeniewski Józef 

$2.00; Kozowicz Jan $1.50; Goyke Ju- 
lius $2.00; Wiśniewski Stan. $1.00; 
Cesarz Franciszek $1.00; Prabucki Jó- 
zef $1.00; Czaja Józef $1.00; Zalewski 
Józef $1.00; Donarski Grzegorz $1.00; 
Ludkowski Ignacy $1.00; Olejniczak 
Stan. $1.00; Staś Jan $1.00; Jankow- 
ski Antoni $1.00; Marchlewski F. $1.00; 
Czajkowski Michał $1.00; Jasiński 
Michał $1.00; Myks Jan $1.00; Pani 

Kijińska $1.00; Kullik Stan. $1.00; 
Kowaczek Józef $1.00; Pietrowicz Fe- 
liks $1.00; Szwajkart Stan. $1.00; Ku- 

żel Julianna $1.00; Miecznikowsld K. 

$1.00; Czesławskl Wojciech $1.00; 
Smoliński Jan $1.00; Kaźmierski Jó- 
zef $1.00; Kolloch Jan $1.00; Szopiń- 
ski Leon $1.00; Królik Tomasz $1.00; 
Walko.wiak Jakób $1.00; Kamiński 

Jan $1.00; Ferdynand Grabowicz 

$2.00; Wiel. ks. Budnik $5.00; Wiel. 
ks. Jagielski $10.00. 

O 

TO I OWO. 

— Jan Dybowski, znany podróżnik, 
obecnie inspektor rolnictwa kolonial- 

nego we francuskiem ministeryum 
kolonii, z powodu francuskiego święta 
narodowego d. 14go bm., został ofice- 
rem Legii honorowej. 

— Wyniesienie miejscowości Koe- 
nigsfeld pod Bernem do rzędu miast, 
ma polityczne znaczenie; tam bowiem 

prawdopodobnie założony zostanie u- 

nlwersytet czeski dla Moraw. 
— Mury więzienia katowickiego o- 

puścił dziś w sobotę przed południem 
redaktor i współwłaściciel "Górnoślą- 
zaka" pan Jan Kowalczyk, który za 

rzekomą obrazę księdza dziekana 

Schmidta przesiedział w więzieniu pół 
roku. 

— W Przemyśle w Galicyi odebrał 
sobie życie wystrzałem z rewolweru 
uczeń klasy 4 gimnazyum tamtejsze- 
go, Głębocki. Powodem samobójstwa 
było złe świadectwo szkolne. 

— Donoszą nam z Moskwy, że za- 

mieszkały tam generał Alfons Szania- 
wski złożył w tych dniach katolickie- 
mu Towarzystwu Dobroczynności w 

Moskwie hojną ofiarę w kwocie 40,- 
000 rubli na wybudowanie własnego 
gmachu dla czytelni i biblioteki pol- 
skiej. Dar jest zawarunkowany, aże- 

by na gmachu widniał napis polski 
"Wiedza — to potęga." 

o 

Specyalna Sprzedaż! 
Rzadka Sposobność! 

dobrze znane wyroby—muszą być wy- 
przedane w tym miesiącu, dlatego przyjdźcie 
wcześnie a zaoszczędzicie sporo pieniądzy na 

waszem zakupnie. Wymieniamy tutaj kilka 
z naszego wielkiego mnóstwa zdumiewają- 
jących taniości ofiarowanych podczas tej 
sprzedaży. 
Jeden Kimball fortepian, fifl 

trochą używany 
* 

Jeden Steinway fortepian, $95 00 

"fonepi,"ąd°.,C""' $110.00 
Dwa Bauer fortepiany, $85 00 
Pięćdziesiąt "sąuare" fortepianów, najpią- 

kniej6ze wyroby w kraju, po 810, $15, 
|20, S30 i wyżej. 
Pamiętajcie że jaet to epecyaln-i sprzedaż, 

a my z naszej strony zaręczamy wam, że jeże- 
li przyjdziecie rychło, to przekonacie się że 

podobnie wielkiej sprzedaży w Chicago jesz- 
cze nie byio. 

PlŁcić można za "upright" fortepiany $5.00 
gotówką i SI 00 tygodniowo, a za "sąuare" 
fortepiany $1.00 gotówką i 50c tygodniowo. 

Kie zapomnijcie adresu. 

157 W. MADISON ULICA, 
blizko Halsted ul. 

Otwnrte wieczorami. 

Za dobre koszule dla niewiast 
warte 25c. 5c... 

*71/(1 Za yard extra szerokiego wy- 
• 'Y* szycia, warte 19c. 

_ 
Za yard dobrej czarnej materyl 

•" na Buknic, warta 48o. 
Za yard dobrej czerwonej lnia- 
nej wsypki, warta 59c. 
Za funt extra dobrego pierza z 

15e 
23c 

puchem, warte 75c. 
Za estra dnżą szpulkę jedwabiu 
do heklowanla, warta lOc. 

Za duże posrebrzane łyżki — 

warte 5c. 
Za eitra dobre l duże nożyczki— 
warte 19c. 

Za motek najlepszej Flelahers 
wełny do pończoch, warta 23c. 

1 S/n %'A ?ard czarnej aksamitki do 
obszywanla sukni — «rwsze 

sprzedawana po 5c. 
4 Duże skrzynie rozmaitych resztek 
które będziemy sprzedawać w Ponie- 
działek po bardzo nizkich cenach. 

B. MI8HKOW8KT, 688 Notolo Str. 

E. IVERSON & CO •^Milwaukee Ave. 

Poniedziałkowe 
Domestlcs 

2 Skrzynie czarnej ufcławatnionej Satyny, 
w kawałkach od 2 do 10 yardowych, 15o 
119c gatunki, yard 

Taniości1™® 
8c 

Piękne wzorzyste I paskowate Bzko- 
okle batysty, warte 6c, 
w Poniedziałek yard O 4 C 
Kratkowata materya na ręczniki, o płó- 
ciennem wykończeniu, z czer- A jjł _ 

wonvm brzegiem, 7c gat., yd. T4C 
Dubeltowo składane perkale, ciem- 

nych kolorów, warte 8c, pj _ 

w Poniedziałek yard OC 

Odzież Spodnia J «VWWWVWWWVWWWS AA^/W 

Męzkie gładkie Balbrlggan I prążko- 
wane koszule 1 gacie, 1 
29c wartości ; AtlU 

Zapas dziecięcej odzieży spodniej, ko- 
szulki 1 majtki, wszystkie wielk.. Qn 
warte do 29o, aby wyprzątnąć po...*^*-' 

1 Extra dosko- 

Męzka Odzież f nat? ko,zule 
r I robocze, z 

czarne-Ort^ 
go i białego drill, 50c gatunku..'*'*'^' 
Męzkie Jean spodnie, dobrze zrobione 
wszystkich wielkości, nasz regularny 
dolarowy gatunek, w Ponle- £0^ 
działek po U«7L> 

75c gatnnku negliżowe koszule, wy- 
bór z przeszło tuzina różnych OKp 
fasonów, po Jh* ̂  

liesztkl białej materyl na staniki, war 
te aż do 19o, w Poniedziałek 
yard po OL 
Najlepszego gatunku glngham na 

fartuchy, w modre i brunatne j 
kratki, yard ■ 4 w 

9x4 Bielona materya na prześcieradła, 
o miękkiem wykończeniu, | 
wapta 25c, y ard; 1VC 

przątaroy naszą Latową Odzież 
\ za mniej niż Połowę Geny. 

Damskie piękne prążkowane koszule, 
ładnie ugarnirowane, warte lOc l 
15c, wybór ł)*-' 

Dziecięce 15c gatunku grube baweł* 
nicowe skarpetki, na sprzedaż 
w Poniedziałek, po 

2 Duże zapa- 
sy koronek i 
wstawek,wy- 
łożonych na 

sprzedaż na Poniedziałek — prawie 
każdy gatunek za laki byście zwy- 
kle płacili od lOc do 25c, yd. 

3c i 5c 
Zapas kambrykowych haftów, OS 
dobrze wartych 7c, yd. po O^L>, 

Koronki i t. p. 

Potrzeby Domowe 
Przeczytajcie te kilka ofert 1 zobaczcie Jak 

wielkie oszczędności zrobić mo2ecie kapowa- 
niem n nas w Poniedziałek. 

Szklanki do wody, 1 "Jelly", t n 

2c gatunku i ̂  
♦•Ceekt»" mydło do praDla, w Ponle- f)n 
działek kawałek 

5 Kawałków katdemu koetumerowi. 
Siwe granitowe polerowane herbatniki, warte 

73c—jeden każdemu koetumerowi 9<l/» 
w Poniedziałek «"V 

$2.50 WyArmiczki, o całkiem gumo- QCr» 
wych w łkaob, w Poniedziałek i»Ot/ 

Kasze $8.50 Oo Carte, aby <3> 1 Q W 
wyprzątoąć .....V* »vO 

Amoniak, lOc wielko* A n 

kości butelka * ̂  

3ic 
Kilka set par mę- 
zkich i chłopię- 
<5 y c h kenweso- 
wych trzewików— 
z gumowemlA a 

podeszwami, kontujących har-AUf} 
łownie flOo do $135 para, wybór*" v 

Piekne btałe porcelanowe filiżanki 1 Op 
podstawki, warte 5c, po ,u\j 
"Falrbank'8'1 Falry mydło, dobrze zna- 9n 
ny 6c gatunek, w Poniedziałek kaw. po...."*-1 
Kociołki do powideł z czysto białego impor- 
towanego polerowanego towaru, war- fl()n 
$1.00, w Poniedziałek 
Grube blaszane kotły, t koprowem dnem 
warte 75 

~ 

działek. 
warte 75c, w Ponie- 39c 
Kwartowa butelka Qp 
modrego OL 
Krajane 
8 funty za. 
Krajane mydło—Najlepsza mączka, 10c 

j Kinga 200 yardowa 

\ Drobiazgi rsff?_"^..„5c 
>vwwJvwvwwwv~' Najlepszego ga- | n 
tunku jedwab do haftowania, motek A 
Butelka atramentu lub kleju O ln 
(mucil&ge) 2 v 

Tuzin dobrego gatunku sznurówek do 
trzewików 

"Za Wiele Zapasów" 
Oto wyrok po spisaniu inwentarza. 

Największe Po=Spisowe Wyprzatanie, Niebywałe w tym Składzie. 
Wszystkie lato we towary muszą być wyprzedane do ostatniego przedmiotu. 
—Sprzeciwia się to naszej zasadzie biznesowej przenosić latowe towary z 

jednego sezonu na drugi —Nieomal $50,000 wartości zbytnich towarów, po- 

zostałych i przebranych zapasów itp. wykazało spisanie inweutarza i jest na- 

szem mocnem postanowieniem ich się pozbyć,—Ceny świadczą o tem!! 

18c 
Za m^zkld balbrlggan 
spodnio koszula 1 ga- 
cie, warte 29c. 

Odśwletne lub spacerowe suknie, zrobione z 

wełnianych tkanin, kamlotu i panama, za- 

kładkowych fasonów, czarne 1 kolorowe. 

, na Suknie 
w 100 kawałków 
materyałCw na su- 
knie — w dobrym 
wyborze odcieni i faso- 
nów, SOc 1 53c gatunki, 
y^rd tylko ^ 0 Q Itrojne kamlotyna 
suknie, zwykłe 75c 
wartości — O O n 
yard po O u u 
$1.00 Broadbeads wor- 
strd czarna materya — 

BO cali szeroka, wielka 
oferta, yard CQp 
po uOU 

"Kapelusze K«; 
Dzieciące bntysto- 
we banecikl, war- 

te aż do 85c — eppcyal- 
nle, abywyprzą- ń. 
nq&, wybór po.. | Au 

Staniki 
Damskie etaniki na 
jforsety (corset co- 

vere), warte aż do 35c, 
■peeyalnie, aby f|p 
wyprzątnąć po.. | U U 

Bluzki 
Damskie bluzki — 

2 lawn i satyny — 

wart* aż do M Qn 
$1.50-po *fOu 

Elektryczne 
Towary 

3 calowe Dzwonki z że- 
laznem pudełkiem — w 
ten Poniedziałek O "Ta 
tylko po L I U 
Meoco Suche Baterye spe- 
cyalnie tylko 

.. 13c Brut do dzwonkftw — 75 
stóp długi — 150 
Medyczne Baterye — 

Ss.1 SI.50 
wiEBOLDTs 

15c 
Za chłopięce perka- 
lowe bluzki, warte aż 
do 50o. 

Kupi Damskie 

Suknie warte 

aż do $5 dolar. 

[jaterye Pralne 
fi:30 do 10 rrana 
Trwałe kolorowe 

perkale na pościel, nnj- 
piąknlejsze wzory, kie- 
dybądi wystftwion«.ró- 
£om «, brun. i f% 
niebieskie, yd..u^4u 

Trwsło-czarne satyny, 
hi-nriet. wykoó., peł- 
ne aztukl 1 w dobrym 
atunle, yard 

Piękne białe India Lin- 
on, krajane ze sztuki, 
rzeczy w. warty 
12tfc, yard U zC 

Hafty 
r3g=~ 3,500 yardów haf- 
BOb' towanych brze- 

gów i wstawek — war- 
tych 15c — jard on 
po OU 

Koronki 
475 kawałków ko- 
ronek 1 wstawek 

Piat Valenclennes — 

Cluny 1 Torchon c- 
wartych 15c, po....0^ 

(Chusteczki 
Damskie chustecz- 
ki z kol. brzegiem, 

póki 250 tuzinów 
■tarczą wybór po..£o 

lOc 
Za dziecięce spodnie 
koszulki i majtki, 
warte aż do 25o. 

Ręczn. Torebki 
gj253"* Dumakie ręczne to- 

rebki—warte epeł- 
na35c—epocyal- I On 
nie po.......... | tJU 

Paski 
Damskie Jedwabne 
paski, warte speł- 

na 50c, epecyal- aa. 
nie po L W U 

podwiązki 
jrgf" Damskie szelkowe 

podwiązki t haczy- 
kami, we wszyetklch 
kolorach, warte speł- 
na 20c, para Qp 
po SIU 

Paski Chłopięce 
rg» Chłopiące z paten- 

towan^J ekóry Bu- 
ster Brown paski, we 
waijstkich ko- I A* 
lorach, war. 25c I U u 

bc 
Za dam8klo piękne 
koszule, warte a2 do 
15 centów. 
7.50 do 12.50 

Suknie teraz 

sprzedaw. po 
Sama "śmietanka" naszego wspaniałego zapa- 
su sakieD, z panama 1 czysto-wełnianych ma- 

teryałów, w boi zakładki, boczne fałdy lub 
krawieckie efekta. 

Trzewiki 
560 Par dzieci* 
crch trzewików— 

z patentowanej ekóry, 
z pięknymi euklenne- 
ml wierzchami — wltl- 
kogcl B do 8 — wart© 

$1 00, para tyl- EQp ko po U 270 
Dziewczęce 1 dziecięce 
osfordy (nlekle trzewi- 
ki), z białego kenwesu, 
wszyst. wielk., AA. 
warte 79c, po... O U u 

Dziecięce oxfordr t 

patent, skóry, wl»lkoś- 
cl 8i4 do 11 — warte 

K.p"'.6 9c 
Adamaszek 

68 cali szeroki U- 
nlon adamaszek 

stołowy, w piękne de- 
senie, &5c gat., o ftp 
yard po LL\J 

Wsypka 
Impor. niemiecka 
czerw, wsypka na 

poficlel,nle przepuszcz. 
plerea, 86c war- I Qp 
tość, yard po.... | gu 

Pierze 
rcaf» Sanitarne gęsi* 
iWE' pierze, bez odoru, 

reg. cena 7Bc — CCp 
funt po JJU 

Zawsze S"t7kł* w dobrych Groseryach I Prowizyacn. 
Wyborny rącznle zbierany 
Navy b6b, -i 0« 
3 funty za lu^ 
Gloas mączka w kawał- 

JT*1.5."; 13c 
Ńajl. prasowany o- 1 Ą0 
wieś, 5 ft. za 
Mhłe kwaśne ogórki, i Cn 
kwarta za 

Plcallilly lub Chow, -1 
kwartowa butelko. 

Żółta kukurydzana -| 
kaeza, O ft. za J. 4 ^ 

"Lion Brand" syrop stoło- 
wy, Vi galonowa pu- 1 Oc 
szka za 

"Fairy" lub Wieboldfa 
"Family" mydło, -I Qp 
B kawałków za 
N»Jl«ps"-a Graham Ofip 
mąka, 10 ft. za 
Najl. krajane mydło O-f n 
łojowe, 7 funtów 

Wyborna Santa OlaraOO,, 
gliwki, 4, ft. za 

Malinowe powidła, 09/, 
2 ft. słoik za 

1 Paczka Nabisco cnkro. 
ciastek i 1 paczka U- O A0 
needa sucharków 
Arbuckle'a wyb. mle-OCp 
lony cukier, 5 ft. za..^^-'^ 
Herbata-B. F. Japońska, 
Englieh Breakfaat, O 
Gunpowder, funt....^"^ 

Wiebol(U'» najlep. 
patentowana mąka, 

ft. worakiyp^ 

Nr. 1 cukrem za- 

prawiane Kalifor- 
nijskie szyn- C.3fi 
ki- funtpo.JJT0 

Wyborne cukrem 
zaprawiane \ł$d*o. 

ni mu > i—miTTi 

Wybornt Maracii* 
bo kMTTB, 8v4 lt. ca 
6dc, lub funt^pjg 

DC 
Zaohłoplęoe mo- 
cne szelki — warte al 
do 25c. 

pończochy 
*j» Dimsktt czarno 

bawelnicoffe poń- 
czochy bez szwu, re- 
gularne lOc wartości— 
w ten Ponladzla- Cn 
tek park Ob 
M^zkie ekarpertki bas 
e/.wu — czarne, cegla- 
sta, brunatne i niebie- 
akie mieszano lOc /j- 
112V4c wartoś., po O u 

Dziecięce czarne prą- 
tkowane bawełnlcowe 
pończochy— bez szwu, 
lOc wartości, Cm 
po uu 

Spodnie 
Ka-iF0 Chłopięce dlntle 

Jean ai odnie, wiel- 
kości 82 do 84 w paaie, 
89c wartości oil AA* 
0 do 11 s rans.. gub 

"[Jbranla Chla- 
i»Ur* 

Chłoniące $1 pral- 
ne ubrania, trwa- 

łvch kol., HoayjFkiego 
fasonu, od 8 do /] O n 
Siat —po H-OC 

Spodnie 
Chłop ice 48c cor 
diuoy spodnie do 

kolan, wielk. nin n. 
4 do 14 lar, po.. £. 17U 

Departament 
Likierów 

Halt Marrow O Cn łii7 
Prima Tonie oDU 
Quckenh»iraer, 4 letnii, 
gal. t2, \iwl C fi P 
$1.10. butelka 0 Uu 
Getrelde Kueinmel (Aiijj. 
Schlmmela). kininlfÓwka, 
»i.tl.7S.JigaL /IQp Hic, butelka *M)u 
Koniak wódka, z IS93 r. — 

regularna cena SI.W,tylko 
jedną butel. koatu-n i. 
uierowe, po J I u 

0EŚS3 

Sierpień jest Miesiąc Taniości 
Doroczne Sierpniowe wpyrzątnięcie jest teraz w pełnym biegu. Tego 
roku nadarza się dla oględnych osób większa sposobność aniżeli kiedy- 
kolwiek przedtem aby kupić pierwszorzędny fortepian lub organ za sto- 

sunkowo nizką cenę. Mądry człowiek nie pominie tej sposobności. Jest 

to oczywiście zdumiewająca sposobność oszczędnościowa. Przyjdźcie dzi- 

siaj i zobaczcie nasze oferty sami dla siebie, chociaż nie jesteście gotowi 
kupić instrument teraz. 

FORTEPIANY od $85.00 i wyżej. 
ORGANY od $15.00 i wyżej. 

Łatwe Wypłaty. 
Znowu powtarzamy że okaże sie dla was nader korzystnem jeżeli kupicie 
instrument podczas tej sprzeaaży wyprzątającej. Ohętnie pokażemy 
wam nasze instrumenta każdego czasu. Nasz skład otwarty jest aż do 

godziny -JlOtej wieczorem. 

824 MILWAUKEE AVE. 
M. RABINOFF, . ED. L. KOŁAKOWSKI, 

zarządca. Polscy Reprezentanci: zarządca polskiego, depart 

J. S. DEREŃSKI, A. KĘSZYOKI, J. BYBAK. 

Także racya. 

Mgi. — Wiesz, wczoraj w nocy o* 

kradli jubilera z przeciwka? 
żona. — Taak?! A widzisz, teraz 

będzie jakiegoś złodzieja żona nosić 

tę broszkę z brylantami, której nie 

chciałeś mi kupić! 

Ogłaszajcie •)« w Dzień. Chlcagotkim. 

Okropne. 

żona (czytając gazetę): — Czytam 
tutaj, że u Indyan, żona zostaje zabi- 

ty po śmierci męża, a ciała Ich razem 

chowają...,. To okropne! 

Mąi: — Pewnie, że okropne I Bied- 

ny ten mąż, nawet po śmierci nie car 

tną ipokoju.. .. 

Jom A. Om, Prezydent, 
Thiodobi Oihkz, Wlc«-pr«. 1 kurtr, 

Jcliub B. Scbillir, Bfkretar*. 

CONRAD SEIPP, 
BROWAR 

27 Ulica i Cottsfe Grore Ar*. 

TKLSFON BOUTH 880. CHICAGO* 

Ciytajolt Diltnnlk Chloagotki 


