
Wielkie Otwarcie Naszego Składu przy Milwaukee Ave. 
W sobotę, dnia 2-go czerwca r. b. 

& > 

UPOMINKI DARflO! BET MUZYKA! UPOMINKI DARMO! 

ZAPRASZAHY WSZYSTKICH! 

W Sobotę, dnia 2-go Czerwca, wystawimy na sprzedaż w obudwu Składach, $35000.00 zapas najpiękniejszych Mebli, Karpetów, Pieców, Porce 

lany, Dywanów i t. p., niedawno kupiony od 

- Pana WŁ Nowaczewskiego, (The Eagle Furniture House) po 35c na dolarze. -—— 

Podzieliliśmy ten zapas pomiędzy nasze dwa składy, i jeżeli odwiedzicie nas w sobotę, to zadziwicie się z niebywałych wartości ofiarowanych wam w umeblowaniach domowych. Nie poznaczyliśmy Ża- 

dnych regularnych cen, lecz wyprzątać będziemy te towary za to, cokolwiek przyniosą, gdyż niczego nie rezerwowano, wszystko musi być wyprzedanem. A zatem, jeżeli poszukujecie ofert tani ościowych, to 

znajdziecie je tutaj w sobotę i codzierf, aż ostatni przedmiot będzie wyprzątnięty. Jeżeli gotówka w a SZJl jest zajętą, nftyjde waszego kredytu. Damy 
wam lepsze ceny i lepsze warunki, niż możecie otrzymad 

gdzieindziej. Nie pomińcie tej złotej sposobności, bez skorzystania z niej. Kupcie co wam potrzebne i odpłacajcie wasze zakupna stopniowo z zarobków swoich. 
— iilżej podajemy kilka ofert dla okazania 

warn w jaki sposób wszystko będzie wyprzedanem. 

Pan NowaczewskI posiadał 200 
tych spełna zaokrąglonych wicio- 

wych Kolebaczy.— Są to najodpo- 
wiedniejsze kolebacze na lato, 
warte cooajmniej $8.50, <g"| O* 
póki ftarczą, po OJ..OU 

Oto druga Oferta Tanlościowa. 

Ten piękny Kredeng z prze- 
ćwiartkowanego dębowego 
drzewa, pysznie politurowany, 
Bprzedawany dawniej po$18.UU, 
my wystawiamy 60 tychże nit 

19.75 

45 Go—Cart Wózlkfiw*, aknrntnle j .k 
na rycinie. Największa ofert i boiio- 

ściowa w ChlcHgo. &Q 
Póki starczą po 

» O 

Specyalna Ofeita na Żelazne 

Łóżko,Sprężyny: dobry Mate- 

rac; ws/.ystko za 

S9.75 
9. 

Warunki 75c Goiówjrc, 75e MIc3 
A 

Duże 1 Mułe Lodownie w wlelkfm 

wybtrze, Mamy *iiyt wielki 2Hp«8 

tyciiże, więc miifimy je wyj^rtK < /i 

prze-li d ud $5.93 kż di>.... 
" 

$5.00 Szyfonierka 
za §3.98. Posiada 

5 szuflad, pięknie 

polituro w a n a, z 

czysto dębowego 

drzewa, najlepsza 
oferta w Ameryce, 

$3.98 

l 

* ij ij 

Umeblujcie teraz wasz pokój parlorowy. 
i 

5 sztukowy Garnitur Parlorowy niezrównanej wartości, z ramami wspaniale poli- 
turowanemi, pokryty najmodniejszymi Velour, Damask i Verona materyami. Ca- 

ły 5 sztukowy garnitur za 

$19.75 

Coś pożytecznego i 

ozdobnesro. 300 
O , 

kolebaczy jak na 

rycinie z clużem 

siedzeniem i bar- 

dzo mocnych, wspa 
niale politurowane 
warte $2.50, w tę 

sprzedaż tylko po 

95c 

Ten Piec do Gotowania jest niezaprze 
czenie wielką ofertą taniośeiową. Z 

wszelkiemi ulepszeniami, służący do 

miękkich i twardych węgli. 010 
Specyalnie w tę sprzedaż po.... 0 I 0 
Warunki: $2.00 Gotówką,50c Tygodniowo. 

Ta Sanitarnie zbudowana Kanapa, 

78 cali długa i 30 cali szeroka, po- 

kryta w każdym pożądanym kolo- 

rze, warta $12-00, po 

$6.98 

CENY PRZECIĘTE NA POŁOWY na dywanach, karpatach, koronkowych firankach, ceratach na podłogi i portyerach. 

Zobaczcie nasze oferty zanim kupicie gdzieindziej! <* -Składy otwarte wieczorami.- Zapraszamy całą Poloni; na nasze otwarcie. 

BRACIA PERL0W5CY, właściciele, 

DWA SKŁADY: 
838-840 HILWAUKEE AVE. 
4711 SO. ASHLAND AVE„ TOWNOF LAKE. 

I 

A 
KONKURS. 

Niże] podpisany zarząd chóru 

św. Wojciecha w parafii św. Jac- 
ka w Chicago, I11-, otwiera z 

dniem dzisiejszym konkurs z na- 

grodą $100.00 (sto dolarów) za 

skomponowanie kantaty na dzie- 

sięcioletnią rocznicę założenia 

chóru św* Wojciecha- 
Warunki: 

1. Poważna i dotąd nie publi- 
kowana melodya ułożona na czte- 

ry głosy mieszane z orkiestrą. 

2. Tekst czyli ssłowa» zastoso- 
wane do rocznicy, własnej kom- 

pozycyi, aibo dobrane i zdanych 

3. Ostateczny termin nadsyła- 
nia kompozycyi konkursowych, 
kończy się z dniem 22-go listo- 

pada 1906. 

4- Każda kompozycya musi być 

zaopatrzoną w jakąkolwiek de- 

wizę bez wymienienia nazwiska 
autora. >* 

5. Osobna, zapieczętowana i 

• tąż samą dewizą zaopatrzona 

koperta, w której się mieści do- 

kładny adres i nazwisko, winna 

być załączona do każdej kompo- 
zycyi. 

6- Autor utworu, który ad hoc 
wybrani sędziowie za najlepszy 
uznają, otrzymr z kasy chóru św. 

R 

Wojciecha, sto dolarów ($100) i 

nazwisko jego do publicznej wia- 

11 domości "przez prasę podanem zo- 
stanie. 

7- Nadesłanych rękopisów nie 

zwraca się. 
8. Utwory konkursowe prosi- 

my nadesłać na ręce dyrygenta 
chóru 

J. A- Góralski. 
846 W. George str-, Chicago, 111. 

U. S. A- 
Do wzięcia udziału w tym kon- 

i kursie zaprasza ®ię uprzejmie 
wszystkich polskich kompozyto- 
rów aamieszkałych w Ameryce i 

w Europie. 
i-UiK-La. HI lił-AO^ 

Wszystkie pisma polskie w A- 

meryce i wEuropie zechcą łaska- 
wie powyżej wymieniony kon- 

kurs w swych łamach powtórzyć. 
Chicago, dn. 28-go maja, 1906- 

Zarząd chóru św- Wojciecha 
J. A. Góralski, dyrygent 
Andrzej Ciudaj, 
Franciszek Krzykowski, 
Katarzyna Rewolińska, 
Wanda Obecna. 

o— ' 

Na Zielone świątki, 

sprowadziliśmy od najprzedniej- 
sszych fabrykantów tego kraju 
ogromny zapas wysokich i ni- 

skich trzewików, tak zwanych Ox- 

fords, ze zwykłej lakierowanej 

skóry, dla mężczyzn, dam, dziew- 

cząt, chłopców i dzieci. Znajdzie- 
cie w naszym zapasie obuwie we 

wszystkich fasonach i gatunkach 
na sezon bieżący po cenach, któ- 
re wsławiły polski skład obuwia 
The Grand, 865 Milwaukee Ave., 
na całe miasto Chicago i okolicę. 

Mówimy Chicago i okolicę, bo 

faktem jest, źe ludzie przyjeż- 

dżają do naszego składu nietylk© 
z najdalszych dzielnic miasto, ale 
także z sąsiednich przedmieść 
Wiedzą gdzie iść po największ 

oferty na obuwie, gdzie najgrze- 

czniejsza usługa, gdzie każdy od 

| biorca zadowolony zostanie zu- 
' 

pełnie, gdzie każdy trzewik sta- 

rannie zostanie obejrzany, aby 
najmniejszej wady w nim ni^ by- 
ło "zanim zostanie przeznaczony 
na sprzedaż. 

Kolosalność naszego obrotu w 

roku przeszłym zdziwiła nawet 

największych optymistów, lecz 

rok bieżący do tego czasu zbija 

zeszłoroczny rekord w niwecz. 

— 16 letnia Elizabeth Smalę, 

uwernantka u rodziny M- Pree- 
ce'a, 135 E 56 str., od 24 maja 

i ^likła bęf wi< 

Niskie Raty 
do New Haven, Conn., z Chica- 

go wprost lub przez Nowy York, 
dnia 2go, 3gof 4go i 5gct czerwca. 

Powrót można dać sobie prze- 

dłużyć do dnia 3ogo czerwca. 

Piszcie pod adresem. Nickel 

Platę Road, Room 298 — 113 A- 
dams st., Chicago, po szczegó- 

łów e informacye. 
<12-14-17-21-24-28 m. 1 1 Cl.) 

O 

DZIENNIK CHICAGOSKI 

J*ct Jedynym dsi«nnlkl*m poUkłm * 

fcnwryc* ktflry padaj* codtlannif •wo- 

li cyrkul««jnt 


