
Rezolucye żałobne *{ 
przyjęte przez Tow. św. Szcze- 
pana M. na śmierć śp. Józefa F. 
[YVedral: — 

Ponieważ Bogu Wszechmogą- 
cemu podobało się zawezwać 

przed Oblicze Swoje jednego * 

najżasłużeńszych członków na- 

szego Towarzystwa śp. Józefa F. 
iWedral, byłego przez lat 8 preze- 

-- sa> gorliwego i zasłużonego para- 
fianina, wzorowego męża i oby- 
watela, dobrego ojca rodziny, 

Przeto my członkowie Tow. 
$w. Szczepana Męczennika, ni- 

niejszem przesyłamy wyraz 
chrześciańskiego współczucia ca- 

łej rodzinie tak boleśnie dotknię- 
tej, by choć w drobnej mierze po- 

cieszyć ją w tem strapieniu wiel- 
kiem. 

Tow. św. Szczepana Męczenni- 
ka, w parafii św. Stanisława K. 

o 
i J 

Podziękowanie. y 

Najserdeczniejsze podziękowa- 
nie zasełam wszystkim przyja- 
ciołom i znajomym którzy wzię- 

f li udział w pogrzebie śp. męża 
mojego Jana Dąbrowskiego' lub 

przyczynili się do upiększenia ta- 

kowego, mianowicie Wiel. ks. A. 
Babskiemu za wyprowadzenie 
zwłok z domu do kościoła i bra- 

tu Wojciechowi jako organiście 
zasełam staropolskie "Bóg za- 

płać." 
W smutku pogrążona, 

Julianna Dąbrowska, 
żona wraz z dziećmi, 

o 

Cena szyfkart idzie w górę. 
Kupujcie póki czas. Do Europy 
$33.; z Europy $35.50. 

Jan A. Przybysz and Co., 
26s 814 Milwaukee av. 

o 

» Nowa Osada. 

Zakładam Polsko Litewską 
.Osadę w Północnym Michigan i 

urządzam Specyalną Wycieczkę 
do tych okolic w Dzień Robotni- 
ków. Inne wycieczki później. 
Przejazd bezpłatny dla Kupują- 
cych. Kupujcie zawczasu póki i 

grunta są tanie. 
Piszcie lub zgłośeie się pod a- 

dresem: 
Wm. Zukowsky, Agent, 

235 Hervey ul. róg Lincoln. 
-o 

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

M. Wojteckiego, 
* 677 Milwaukee ave. 

o 

Zanim pójdziecie do innych, 
przyjdźcie i przekonajcie-się, że 

najtaniej i najpewniej jest szyf- 
karty kupić i pieniądze wymienić 
na krajowe, lub tez przesłać do 

kraju u Wacława Duiewskiego, 
458 Noble ul. oraz zabezpieczyć 
swoje rzeczy i domy od ognia w 

najlepszych kompaniach. 
L 70 

, Tragikomedya 
Królowa Przedmieścia 

będzie odegraną przez KółkoDra- 

matyczne w niedzielę. l5go Paź- 
dziernika, br.j w hali na Marya- 
nowie. — Komitet. 

o- 

OZNAJMIENIE. 
Niniejszem donoszę Szanow- j 

nym Kontraktorom Polskim i j 
Szanownej Publiczności wogóle, 
iż z dniem 2igo Sierpnia, 1905 r., 

objąłem posadę u firmy Chandler 
Lumber Co., pn. 100 Elston ave. 

Oprócz prac ogólnych, specyal- 
nością moją będzie zajmowanie j 
się obstalunkami od Polaków na j 
drzewo budulcowe i wykonać je 
tak aby każdy był zadowolony, j 
Ktoby miał jakikolwiek interes 
w zakresie drzewa budulcowego, 
niech raczy łaskawie, się zgłosić 
do mnie, a ja obliczę koszt po- 
trzebnego materyału i zarazem 

dopilnuję aby wszystko było do- 
stawione jak najakuratniej i naj- 
punktualniej. Proszę także zapa- 
miętać że jako Polak rozmówię 
się z rodakami po polsku. Zastać 
mnie można w ofisie kompanii 
pn. 100 Elston ave. do <ptej rano; 
w domu pn. 147 W. Blackhawk 
ul. po godzinie 6tej wieczorem, 
albo porozumieć się można ze 

taną pocztą lub telefonami Mon- 

roe 2075 i 2076, a -zgłoszę się do 

Bras natychmiast \ I 

Z szacunkiem, i 
Piotr F. Siuda. I 

r-\v u* 

i Pierwszy Wielki Bal. 

Popierajcie Marcinków.— Tow. 
Rycerzy św. Marcina zaprasza 
szan. publiczność do wzięcia u- 

działu w ich zabawie która się 
odbędzie w' niedzielę 2ygo sierp- 
nia 1^05 r. w Wielkiej Hali 
Schoenhofena; wiele nowych a- 

trakcyi a pomiędzy tańcami będą 
przedstawione 3 pantominy, w 

których aktorzy pobudzą wszy- 
stkich do śmiechu. 

Z szacunkiem, 
Tow. Rycerzy św. Marcina. 

■■■ O 

Na modry kaszel i zaziębienia 
wszelkiego rodzaju jest Balsam 

Częstochowski na płuca. W nie- 

których aptekach powiadają, iż 

dadzą wam coś lepszego — lecz 

nad Balsam Częstochowski nie 
ma lepszego lekarstwa. Do naby- 
cia w obu aptekach Burdy, 658 
N. Ashland ave. i 699 Noble strv 
róg Blackhawk. 

o 

POSZUKIWANIE.- 
Jeżeli Ida Krasolowska lub 

ktokolwiek mający jakąś wiado- 
mość o niej, napisze do Francisz- 
ka J. Tomczaka, to dowie się 
czegoś ważnego w jej interesie. 
Adresować: 302 W. Division st., 
Chicago. 2Ós 

o 

RUCH W TOWARZYSTWACH. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Tow. św. Józefa będzie miało 
przedroczne posiedzenie w poniedzia- 
łei wieczorem, to jest 28go sierpnia, o 

zwykłej godzinie i hali; prezydent pro- 
si wszystkich ozłonkó.w o przybycie, 
ponieważ będzie obierana nowa admi- 
nistracya na rok przyszły. Do zapłace- 
nia przypada na ten miesiąc $1.00 
fniesięczne, i 50 centów assessmentu 
do pośmiertnej kasy. — Hub. Abra- 
ham, prez. Józef Piekarski, sekr. prot. 
711 Holt ave. 

— Rycerze św. Marcina mają się 
stawić w pełnym uniformie jutro, o 

godzinie 3ciej po południu; za nieobe- 
cność kara. — A. J. Płociński, kapi- 
tan. St. Witkiewicz, sierżant. 

— Tow. św. Jadwigi mieć będzie 
miesięczne posiedzenie w poniedzia- 
łek, 2ago sierpnia, w zwykłej hali i 
czasie. Zawiadamiam Braci, że Tow. 
należy już do Zjednoczenia i kasy po- 

I * I 
śmiertnej; do zapłacenia jest 50 c. od 
członka; każdy musi' zapłacić, inaczej j 
nie może do Zjednoczenia należeć i są ] 
ważne sprawy do załatwienia. — Fr. 
Jagusch, prez. Rafał Przybylski, sekr. 

— Tow. Pol. Rz. Kat. Starców, pod 
opieką. Matki Boskiej Częstochowskiej 
będzie miało swe trzyć.wierćroczne po- 
siedzenie w niedzielę, 27go sierpnia, 
po nieszporach przy kościele św Sta- 
nisława Kostki; każdy prawdziwy 
rzymsko-katolik życzący sobie do te- 
goż Tow. przystąpić, niechaj się raczy 
zgłosić jak najwcześniej, dopóki wstęp 
jeszcze nizki, a będzie jak najuprzej- 
miej przyjęty. — A. Winiecki, prez. P. 
Łuka, sekr. 690 N. Ashland ave. 

— Posiedzenie delegatów Zjedno- 
czenia św. Stanisława Kostki odbędzie 
się jutro, w niedzielę, 27go b. m. o go- 
dzinie 2giei w hali Nr. 2giej, intereso- 
wani delegaci raczą się stawić, ponie- 
waż są bardzo ważne sprawy do zała- 
twienia. — H. Abraham, prez. Pr. J. 
Mix, sekr. gen. 595 Holt ave. 

— Bractwo Młodz. św. Józefa Od- 
dział 4ty ma swoje miesięczne zebra- 
nie w niedzielę po południu, o godzi- 
nie lszej. — M. Tykała, prez. St. Ka- 
sprzyk, sekr. 

— Tow. śś. Apost. Piotrą i Pawła 
będzie miało miesięczne posiedzenie 
w poniedziałek, dna 28go sierpnia, o 

godznie %8mej wieczorem, w hali 
zwykłych posiedzeń; wszyscy członko- 
wie stawią się na to posiedzenie z po- 
wodu przyjęcia do pośmiertnej kasy. 
— Walenty Kraśkiewicz, prez. Adam 
Kwarciński, sekr prot. 737 Holt ave. 

— BACZNOŚĆ! Kadeci św. Stani- 
sława Kostki niech się zbiorą jutro o 

godzinie 3 do hali ćwiczeń. — M. Pu- 
font, kapitan. W. J. Poliński, 1 lut. 

O 

Drobne ogłoszenia 
DOM 2-piętrowv do wyrentowania lub 
na sprzedaż, na dole mieści .się kom- 
pletne urządzenie do groserni i bu- 
tchershopu, a u góry wygodne miesz^ 
kania. Dobra oferta. Jan Psyk, Linden 
avenue, pomiędzy 29tą i 30tą ul. Haw- 
thorne, 111. 26 s 

Do" WYNAJĘCIATskład~Dobre 'mlej- 
sce na skład rzeźniczy. 96 W. North 
aye. 28a 

DO WYNAJĘCIA miejsce na balbier- 
nię istniejące 11 lat; dobre miejsce dla 
Polaka; można założyć jakikolwiek 
inny interes. Zgłosić się do Jakóba El- 
lis, 11512 Front ulica, Kensington. 26s 

5 DOLARÓW nagrody za bieżący a- 

dres Józefa Kadiera, poprzednio p. n. 

2650 Bernard ave., także J. Droppy, 
poprzednio niedaleko Chicago i Cen- 
ter aves., także J. Powickroskiego(?), 
poprzednio p. n. 296 W. Chicago ave. 
Piszcie pod adres: Edward Łowy, 401 
Ashland Błock, Chicago. xxx 

DO WYNAJĘCIA za $15.00 nowocze- I 
sne mieszkanie; pięć pokoi; front J 
wschodni i południowy; wystające o- 1 

kna; piękne żyrandole; znakomity po- 
kój kąpielowy; malowane i tapetowa- 
ne ściany; tylko ci którzy chcą płacić 
$15.00 niech się zgłoszą p. n. 197 W, 
North ave. blisko Ashland. 28 s 

1000—1008 MILWAUKEE AYENUE. 

Chcemy zrobić miejsce na jesienne towary, 
dlatego poobcinaliśmy ceny letnich towa- 
rów.—Wszystko musi być sprzedane.—-Te 
i wiele innych specyalnych taniości wyło- 
żone będą na sprzedaż przez cały dzień w 

Poniedziałek. — 

Męzka latowa odzież spo- 
dnia, 25c gatunku, 
po 

Męzka latowa odzież spodnia, j 
50c i 75c gatunku, 
PO 
Damskie prążkowane koszule, 
obszyte tasiemką, 15c gatunku, 
PO 
Damskie 1 dziecięce trwało-czarne ba- 
wełnicowe pończochy,warte 15c 
do 25c para, tlhży zapas, para I O 
po I U 

Dziecięce muślinowe majtki, z kam- 
brykową ruflą, wszystkie 
numera, 19c wartości, w Po- 
niedziałek, po 

Zapas damskich muślinowych noc- 

nych koszul, ładnie obszyte, komple- 
tne wielkości,"uważane za ta- 

nie po 50c, w Poniedziałek 
po 
Chłopięce i dziewczęce wią- 
zane staniki, warte 26c, 
specyalnie po. 

Duży zapas roboczych koszul dla męż- 
czyzn i chłopców, czarne i białe prąż- 
kowane drill; męzkie koszule warte 
są 50c; chłopięce koszul* 
warte 85c; na sprzedaż w Po- 
niedziałek po 29c i 

Chłopięce czysto-wełniane 
GBlf czapki, warte 85c, 
w Poniedziałek po 

I2k 
29c 

Sc 

I, Z 

I0c 

29c 
Ile 

I9c 
I6c 

500 Funtów okazowej wełny, nie- 
mal każdego gatunku i koloru, 
niektóra trochę zbrudzona, 
warta lOc 115c metek, wybór 
z całego zapasu, motele...!... 5c 

Drobiazgi. 
Zapas czysto białych Perłowych Gu- 
zików, wartych 5c, ftp 
tuzin za 

Kinga 200 yd. szpulki nici, 
4 szpulki za 

"Najlepszy jedwab do haftowania, "I ^ 
moiek za 

Wosk do pra3owania, z drewnia- "| ~ 

nemi rączkami, 2 za -*-v» 

Ponlklowane safety szpilki, wszyst- 
kich wielkości, i 
tuzin za J-L 

Rogowe strojne grzebienie z ni- pr ~ 

kłową oprawą, po 

8c 
6c 

■rsypy, 

lic 
5c 

6źc 
5c 

Czarna ubhtwatniona Batyna, 
resztki 15c gatunku, 
w Poniedziałek yard po 
8 centowego gatunku 
niebielony muślin, 
yard po 
Gładka czerwona materya na wsypy, 
gwarantowana że nie przepu- 
ści pierze; warta spełna 28c 
yard, w Poniedziałek po 
7 centowego gatunku indigo 
niebieska kartuna, 
yard po 
Yard szerokie jasno kolorowe 

perkalc, warte 12'y£c, yard 
P° 
Niebielone tureckie ręczniki, 
warte 8c, 
Po 
Grube bawełnicowe kołdry, 
w kolorze białym, brunat- jj B fi 
□ym (tan) i siwym, po Ł Ł\J 
Duży zapa9 koronkowych firanek, za- 

kupione niżej zwykłej ceny,—2 Bjpe- 
cyalności na Poniedziałek: 

Zwykłego $1.00 gatunku Not-j 
tingham koronkowe firanki, 
śliczne wzory, para 
125 Par Cable Net firanek, 7 yardów 
do pary, przepyszne 
wzory, warte spełna 
$2.50 para 
Yard szeroka kropkowata 
Swiss, warta 12}'2'c yard, w 

Poniedziałek yard po 
Extra grube yard szerokie karpety, 
drukowane na obu stronach, warte 
25c yard, 4 do 12 yardowe 
długości, na sprzedaż 
Poniedziałek yard po. 

69c 
f yardów 

$1.59 
5k 

lowe | i 
* lic 

Basementowe Specyalności. 
Dolarowego gatunku AQp 
Wyżymaczki po Ut7L> 

Koprowe Kotły, warte (frl Ą(\ 
$2.50, po 
25c Tarki do prania, 14c 
5Cc galwanizowane 
balie, po 
Klamerki z twardego 1 p 
drzewa^ tuzin za Xv> 

Dużą butelkę Modrego 3c 
Garnitury nożów i widelców, QQp 
6 z każdego, po OVL> 

Kompletne lampy kuchenne, "1 Dp 
w^rte 85c, po .AOL 
Dekorowane filiżanki i pod- 
stawki, para za tfl/ 
8 Kawałków Santa Claua 
mydła za 21c 

POTRZEBA treech- panów na Btancyę, 
ą wiktem lub bez wiktu. 3 Bauwans 
ulica; drugie piętro; wchód z "yar- 
dy". 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 812 
Milwaukee ave. 3cie piętro front. 

$1500 dolarów do wypożyczenia na 
pier.wszy morgecz. Zgłosić się do Wa- 
cława Dużewskiega 458 Noble ul. 
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 295 
Augusta ulica, w tyle. 
DO WYNAJĘCIA sztor z mieszkaniem 
naprzeciwko kościoła św. Trójcy. 541 
Noble ul. 

POTRZEBA mężczyzn na pomieszka- 
nie. Na pierwszem piętrze od frontu. 
161 West Division ul. 

POTRZEBA dwóch mężczyzn na stan- 
cyę, z wiktem lub bez. 112 Cornell ul. 

KTO CHCE zrobić prędko pieniądze 
niech kupi ostatnia próżną lotę na Ma- 
ryanowie naprzeciw kościoła, gdzie 
parafia co rok się podwaja i properta 
nabywają wielkiej wartości. B. Toma- 
szewski, właściciel. 615 Larrabee uli- 
ca. 

POTRZEBA ludzi na stancyę. 1128 
North Hoyne ave. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 770 
Milwaukee ave. pierwsze piętro front. 

"Esperanto." 
Coraz glośnicjszem staje się 

obecnie nazwisko warszawianina, 
p. Zamenhofa. Jest on twórcą ję- 
zyka międzynarodowego, znane- 

go pod nazwą "Esperanto." Ję- 
zyk ów, dźwięcjny i harmonijny 
został stworzony przez autora w 

tym samym niemal czasie, kiedy 
powstał Volapu. Lecz Volapuk, 
ciężka niemiecka fantazya, nie 
długo się utrzymał. "Esperanto" 
zaś z początku nieznany, począł 
powoli rozchodzić się coraz dalej 
i dziś liczy wielu adeptów we 

wszystkich krajach. Od 5 do 13 
'sierpnia odbędzie się w Boulog- 
ne-sur-Mer 'kongres esperantys- 
tów. Z okazyi bytności twórcy 
języka w Paryżu, paryscy espe- 
rantyści urządzili wielką uroczy- 
stość. We wtorek dnia 1 sierpnia 
podejmowano Zamenhofa oficy- 
alnie w ratuszu. 

o 

Matka: Jeść palcami brzydko. 
Karolek: Przecież palce były 

na świecie prędzej, niż widelce. 
Matka: Były palce prędzej, a- 

le nie twoje. 

r'- J 1 

Na ulicy. 
— Jak się ma paCóska żona? 
— Ach, panie, była taka chora, że 

niebezpieczeństwo zagrażało jej życiu. 
— Taak? a teraz? 
— Teraz to jest taka zdrowa, że 

niebezpieczeństwo zagraża memu ży- 
ciu! 

Wytłómaczył. 
— Ojczulku, co to jest towarzystwo 

wstrzemięźliwości ? 
— Hm.... widzisz to takie towa- 

rzystwo, w którem członkowie wciąż j 
sobie obiecują, że pić już nie będą..... ' 

i 1 

Ważna przyczyna. 
— Mój narzeczony nadzwyczaj mfty 

Chłopiec, tylko trochę ghichawy. 
— Jabym nigdy takiego nie wybra^ 

ła. 
— Dlaczego? 
— Ba, Ile ty będziesz musiała na- 

krzyczyć się, zanim cl kapelusz kupi. 

Wygadał się! 
— Kiedyś wyznał .Loli sw% mlłośfi, 

to upadłeś na kolana? 
— Nie! to było nlemodebne; ona 

siedziała na nich! 

nl 
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Poniedziałek Taniości 
— W SKŁADZIE 

MILWAUKEE AVEi.AND CARPENTER STJ 

Jeżeli szukacie Dziecięcych Ubrań, Trzewików lub Potrzeb 
Szkolnych, nie zapominajcie o Składzie 

<£> 

§ 
& 
O 
• pH 

a3 

■<1 

p 
cj 
£ 

a 

==Tam dostaniecie wartość, ilość i najniższe ceny:= 

XTajlepsze trwało-czarne lOc Pończo- (■ A ^ chy, tylko po OG 

^ ajlepszy mielony cukier, funt tylko 

rjold Medal lub Pillsbury mąka, 24$ aq. 
fantowy worek za 00C 

/"t ingham na fartuchy, dobrego gatun- A | 
ku, yard po fc2C 

A ksamitne lub Dongola domowe ślipry, męzkie 
** i damskie, wszystkich wielkości, QPfl 

po O O U 

Repry, ładnie ugarnirowane, pełne w yr. 
obwodzie, $1.25 gatunku, po f Ou 

J\lI iotfy domowe, 4 razy przeszyte, i Qp *"* pięknej .korny, po O U 
I agnięcina lub Cielęcina na potrawkę, ("3- ^ funt po U4b 

Zakazy koronkowych firanek, róźnolity I Cn 
^ fcapas fabryczny, po I OU 
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"Oszczędność idzie razom Jedynie z rzetslnemi towarami.—I dlitero tylka TKlf skład Jest ninanem środowiskiem dostawy* 

Drobin/gó ir 
Damskie szelkowe 
Podwiązki, Qp 
warto 15c, po. .Ob 
Pięknie brylowa- 
li guma na p^d- 
w iązkL wszystkich 
kolor<m,war- r« 
ta lOc, po...... U U 
Piąkne binto Perlo- 
łowe Guziki, i « 

tuzin za I u 
Biała fcawełn. ta- 
■i?mki, 2 kra- I n 
2kiza..f I u 

l/OL 

Farb 

Ełoty bronr — do 
ram obrazowych, 
sztalug i t. p. —ba* 

Sf." 50 
Polltara do i «; 
mebli—bul.. I O U 
Pokost do podło- 

frpUK-....30C 
Tapety na ścianą— 
róZnollty zapas — 

rolka 
ea.... %C 

ziałkowe 
Zupełne wyprzgtanie wszystkich towarów nie 

pożądanych na otwarcie sezonu jesiennego 

Doszliśmy do tej pory roku, w której koniecznem jest spieszne i stanowcze zniżenie cen dla zrohienla potrzebnego 
miejaca dla napływu jesiennych 1 zimowych towarów. Te ogromne zredukowania cen na towarach lekkiej wagi 
i wstępne sprzedaże nowych zimowych jesiennych towarów, czynią kupowanie w obecnej chwili nadzwyczaj Intere- 

sującem I korzyatnem. Zostawiamy to waszej rozwadze. Z oohotą oddajemy się porównaniom. 

Sfrnmetkl 
Mązkle kol. bawel- 
nicowe skarpetki 
bez szwa, para tyl- 
ko po 

6c 
Pońfzo<iiy 

Dzieciące czarne 

prążków, bawełnl- 
cowe" pończochy 
bez szwu. podwój- 
na na kolanach — 

wielk. 6 do 7^4,15c 
wartości po 

7C 

Typowe Taniości Groseryjne 
Pnrlor Zupałki paczka Cr 
o 12 pudełkach 
Mydło — Armonr'8 lub 
Chicago Family— 10 3Q/> 
kawałków za d7* 

Mtjka — Wssbburrfa, Gold 
Medal lub Golden Horn — 

% becz. worok $2 89 Cl {L 
—M becz. worek 
Evapornted Cream — Bor- 
den'8 Peerless Brand — 

zwyuła 8c puszki — 0 pu- 
szek za 33c, 12 puazekj^ę 

Skondensowane Mleko — 

Borden'8 Eagle Brandnir 
— puszka 
Cataup — SniderłB Home- 
made, ppreperownny i. naj- 
wyborni-jezych dojrzałych 
pomidorów, Kwartowa 1Lr 
bu:elka 2Sc, pujntowa.J''* 
Słodkie Piccallili lub 1 ir 
Chow— 32 unc. ełoik za'ł* 
"Apetlzo"—zwane po- |ftf 
karmem żelapaczka1"* 
New Brieht aprykozy 71r 
— funt "i" 

Kasza jączmienn.i, wprost 
y. młyna — 4 funty Iflc 

Wyborna Maracilbo kawa 
8>4 ft. za 60c lab fant jjję 
Rankel'8 lub Wllbnr'8 Ka- 
kao — % ft. puszka _I6c 
HetzePi wyborne Frank- 
furtki — 3 ft. |jję 
Gotowana szynka, kra-1^/, 
jma na zamówienie, ft44W 

Satynr 
Trwało czarne Hen 
ri-tta satyny, kra- 
jan* za sztuki, yd. 
po 

Hntystr 
4<J calowe piąkne 
białe pera*io batv- 
Bty — reeatkl fa- 
bryczne 2 do 7 yar* 
dowe — warte at 
do 30c — yard 
po 

7%C 

MftterTe na Suknie — w Poniedziałek będziemy sprz e 
= ii ■ dawali 88calowe śmietanko- I Cp 

we kaszmiry, yard tylko po I U U 

"EManclft — 8fl calowe Biwe i mieszana flanele — sprztdawane 
-I- regularnie po 35c — apecyalniena Ponledzla- I Qn 
łek, yard po I vi U 

Bryllłintyny —1V4 yarda szerokie kamlotowe bryllantyny— 
* '=ja Jedwabnego wykończenia—najlepsza r fi. 

85c towary—teraz yard po w U u 85c towary— teraz yard po 
lf aflnniki poranne Wyprzątanle damskich batystowych 
-IVi ■ =. kaftaników porannych—war- yf Qn 
tych aż do 98c— po fOu 

T^IÓrn —^ naszym oddziale modniarskira ofiarujemy piąkne 
x ■ ■ pióra i skrzydła warte at do 88c w Poniedziałek c n 

wybór po OC 
Dlnzkl — Dlaczego nie kupić Jedna * tych batystowych bln- 

^ ■ zek— są one warte aż do $2.00— w Poniedzla- g Qg 
Ćliprr Mązkie domowe śllpry. z czarnej 1 bruntanej aa. 
^ ■ ■ skóry, wszystkich wielkości, para po O w u 

Trzewiki D^IecIece donęola aznnrowane i zapinane trzewi- 
■1 — ■ ki, wielkości 5 do 8, warte 79c, r n« 

para po U "C 
Trzeiriczkl Trzewiczki z miąkkiemi podeszwami dla nie- 
1 ■ ■ ■ mowląt, z patentowhnymi w ązami, O Rn 

strojnymi wierzchami, wielk. 1 do 4, 59c wartości po Zu li 

Odzież Spodnia Bóźnolity zapas mą/kioj piąknej piór- 
" 

■ wazorzędnej odzieży spodniej, nie- f% — 

bleauiej, różowej i brunatnej, wartej aż do 75c, po Z.Uit 

fldzipź Spodnia — Dzieclące piąkne prążkowane koszule, 
"« ■■ 1 — gacie i majtki, warte aż i K»» 
do 50c, tylko po.. I Uli 

Ił osznle —Mązkie negliżowe koszule, z mankietami Q Ort 
" do pary, reg. 68c wartości, tylko po OOu 

R oronkowe firanki —Nottingham koronkowe firanki — 

ii «■ 60 cali szerokie—z eitra grubej siatki 
— w piąkne wzory— $1.60 wartości — sztuka 49C 
Wf»TPT do pierza — Niemieckie czerwone wsypy do r>le- 

? rza— gwarantowane że nie ptze- I Qn 
puszczają pierza — regularnej U5c wartości, yard po I uu 

Plerzfl — Sanitarny pach— bardzo pięknego gatunku, fi E * 
A ■» wart 11.25— na Poniedziałek tylko funt za.... 3 Ou 

finknle — Spacerowe suknie— po krawiecka uszyte — agar* 
nlrowane tą samą materyjj— czarne 1 brunatneCOn 

$1.23 wartości, po OOC 
ilnmslf Ift snrdntr — Jakikolwiek Jedw. enrdnt w składzie 

ii 1 1 7—tafty lab P^au de Sole — Ae fi#* 
niektóre 04 elegancko podszew., warte at do $20 —po.® U1U U 

(2nknle — Dziewczęce apacerowe etiknle—wybrano * naszego 
■■ nadmiernego zapasu— po krowlecku ezy- (ni n c 

te— czarne 1 kolorowe — warte aź do $5.00, wybór po® | .Q U 

I4 oronkf 350 kawałków antrfelftkich Torchon koronek 1 wita 
■ s wek, do pary, wartych spełna |)« 

5c, yard po Z u 

fhtisteczki — 5C0 tuzinów damskich białych chusteczek 
v>« ■■■ ■ z przeszywanym brzegiem, 
póki zapas starczy & u 

"Podszewka — 87fl0 yardów apunglftSB podszewki, ozar- 
X 1 nej, 1 kolorowej, wartej 15c, yard po U U 

Chłopięce Szkolne Ubrania 
po cenach zniżonych. 

wszystkie 
nów, oraz nowych pomvsłów w chłopięcej 
rdzle2y, na lat« od 2'i do 16—w Buster 
Brown i Eton efektach, $2.5J i $3 
wartości po 

Chłopięce eitra dogodne wełniane szewiotowe obra- 

nia, 2 sztukowe, mocno zrobione i podszewkowane na 

7 do 15 lat, $1.69 <gf 1A 

wartości po 

Męzkie worated i wełniane szewiotowe spodnie — do- 
brze odrobione—w nowych wzorach—32 do 42 QCp 
w pasie—$1.50 wartości, po 


