
Nąjnlisze Ceny Xas zera Hasłem! 

W: LEOERERtCO. 
H. niSHKOWSKY, SUKCESO- 

RZY PO 

688 Noble ulica. 
i 

Jutro to jest w Sobotę dajemy każdemu odbiorcy który kupi 

za doiara Lub wlęcąj Piękne kwiaty w doniczkach 
DARMO! 

Przedświąteczną tania wyprzedaż. 
O () f, u ra_ą rżysko wełni mych 

kró Uch 
u»'t tpo lni d'» chłop, od 4 do l# lat war59c 

9** dot>iv lei*>ie ubrania dla chłopców, 
6 »JV r<ł 8 do 15 lat, warte 69e 

fiO QC u czysto wełniane czain« 
lab mo- 

włO *fj dr* ćla* worsted ubrania, dla 

chłopców od 8 do 18 lit a kamizelką, waządzla 

sprzedawane po 83.70 
i)*/, sa dobre nowomodn« czapki dla chłop 
* ców wszystkie numer* war. nie mniej 

jak 98c 
>na zaezta dobr* czysto wełniane clar 
0 *'v worsted czapki dla i j»»dwabną pod- 
szewką, warte 59c. 
KTTRA 350 turinów dobrych spodnich ko- 

szul 1 gaci dli mężczyzn warta S8c na Ol « 

Jutro astoka po 
v» 

OQrt aaeztM dobre cz-m* satynowe ko- 
0»/t> a nl». ws-edzl* sprzedawane po Mc. 

iQp za śliczne świąteczne koszule z koł* 
«Ov nierzami lub oez, wszędzie sprzeda- 
wana po 75c. 

OJL/ł *a śliczna no^omrdna kraw.itki dla 
• mężczyzn, warte 8Bc. 

1 iln >a dobre damskie spodne letaie koszu- 
« Vv warte I9e. 

fin aa parą dobrych czarnych skarpetek 
Ov dla mąZczyzn. warte l*V4c. 

Qa za par) dobrych i mocnych pończoch 
Cv dla dzieci, warte 18«4c, 
QCn z* śliczne stanik owe Oamskie ubrania 
iwOK> x batystu (ahin wtisc suits) wszy. 

stkie wielkości warte $1.48. 

ti» u parę dobrych czarnych pończoch dla 
"l- niewiast, warte lOc. 

Ort za dobre szelki dla chłopców warte nie 
Ot» mniej Ja* 8c. 

Ó9C Z&86c^ dobrych 
firanek na okna war- 

QQa za parą ślicznych firanek na okna 
vOU yarda długie, wurte fl.48. 

1 za śliczne okrycia na gorsety (coreet 
A O v covere) koronką obs/y wane warte 29c 
9 1 a za yard czysto Jedwabnej, 8 cal. *stą2 
"3^ ki, rozmaite kolory wszędzie sprze- 

dawanej po 7c. 

EXTRAl 1000 okazowych pasków (sample 
belts) rozmaitego gatunku, jedwabne, srebrne 
1 złote, wart al do 75*, na jutro wasz wy l r n 
bór po 

i • v 

I "n za dobre perkalowe sukienki dla dile- 
ll#v d od 1 do 4 lat, warte 2óc. 

ftp za śliczne koronkowe lub jedwabne koł- I 
" ̂ nierzyki na szyją dla niewiast, warte 19c 

OQa za parą tennis śliprów dla chłopców, H 
Wwv lub za parą Canras trzewików nr. 1 I 
do 6H, warte 50c. 

iJOn za parą całoakórzanne rółte trzewi- 
t/L< u dla dzieci, nr. 6 do 11, warte nie„ jfi 

niej jak $1.25. 
X(U za parą (dongola) trzewiki dla dziew. I 
v\j cząt lakierów, kapki nr.9 do 2war. 86c. I 

1 Qn za parą nlemowlącycb trzewików z 

1 «7v ni^kklemi podeszwami (sample lot) I 
wart a1 do 90c. 

<iQr» " Emskie białe ślipry, wszystkie 
nu- 5 

mera, warte 88c. 

NOTATKI REPORTERA. 
— ' 

Wynalazek polega na tem, że 
dwa wagony przy zbliżeniu się 
same się sp?nają. Równocześnie 

ł%czą się rury hamulcowe. Służ* 

ba kolejowa, chcąc odczepić da- 

fay w®gon, nie potrzebuje się na- 
rażać na niebezpieczeństwo utra- 

ty życia, lecz poruszeniem korby, 
umieszczonej z boku wagonu lu- 

zuje wiązanie. 

Spółka, aby pokazać praktycz- 
ność wynalazki zaprowadziła go 
na dwóch pociągach kolei elek- 

trycznej Aurora & Elgin. Kto 

ciekawy niech przypatrzy się wa- 

gofaom nr. 59 i 108. 

Rozpowszechnieniem tej no- 

v- wej rzeczy w dziedzinie mecha- 

niki zajmują się Polacy. Wyna- 
lazca jest AmerykanFnem. W 

skład zarządu spółki wchodzą 

następujący panowie- Bolesław 1 

(R. Kozłowski, główny manażer i | 

prezes; Lewis C. Cary, wice pre- 
zes; Bolesław Zaleski, skar- 

bnik; Józef P. Zaleski, sekre- 

tarz. Biuro tej toowef spółki ak- 

cyjnej znajduje się w śródmie- 

ściu; pn. 167 Dearborn ul. 

Nadmieniamy ktu również, że 

dyrekcya spółki życzy sobie mieć 

wyłącznie Polaków za akcyona- 
ryuszów, innych narodowości nie 

dopuści do interesu. Czyni to toa 

podstawie, że innonarodowcy 

ma("ą dosyć pieniędzy — a Pola- 

cy hiależą do klasy ubogiej. 
Spółka ma wielką przyszłość 

przed sobą. 
* 

Tymczasowym proboszczem 
polskiego kościoła w Indiana 

iHarbor będzie Wiel. ks. Budnik 

z Whiting, Indiana. 
* 

Dla tych, którzy wybierają 
sę ha poświęcenie nowego kościo- 
ła w Indiana Harbor podajemy 
czas, w którym odchodzą pocią- 

gi z Chicago. Pierwszy pociąg 
kolei Lake Shore wyjeżdża ze 

•tacyi La Salle str- Station o godz 
9^25 rano. Stanie on prawie *na 

wszystkich stacyach, włączając 
miasteczka Hegewish," Ham- 

mond i East Chicago. Drogi po- 

ciąg!, wygodniejszy dla Polaków 
z Chicago opuszcza dworzec o 

godz. 9:30. Do So. Chicago przy- 
będzie o godz. 10:04, do Whiting 
o 10:14, a w Indiana Harbor bę- 
dzie dwadzieścia minut po dzie- 

siątej. Chicagowianom radzimy 

jechać drugim pociągiem, o go- 
dzinie 9:30 ze stacyi La Salle. 

* 

Onegdaj po długiej chorobie 

umarł piętnastomiesięczny synek 
p. Czai, znafcego browarza na 

.Wojciechowie. 
* 

Wycieczka dzieci ze szkoły 
śm Wojciecha odbędzie się 10 li^ 

pca. Miejscowy proboszcz wynaj- 
mie 2$ wagonów, które zawiozą 

do ThorntJ^ parku, blisko 

Dokonano już podziału para- 
fii iw. Józefa na Town of Lalce. 

J. E. ks. Arcybiskup Quigley 
wyznaczył granice nowej parafii. 
Obecnie rozchodzi się o grunt 
na którym stanie kościół. Ulica 

Ashlalnd av«. oddzielać będzie 

I nową parafię od par. św. Józefa. 
Proboszcza podobno także J. E. 

i ks. Arcybiskup już wyznaczył. 
* 

Należy wątpić, czy ulice Pa- 

uJina i I7ta będą asfaltowane w 

raku bier^cym. Kontraktorzy 
chcieli zwężyć ulicę, na co oby- 

wa,tele żadną miarą przystać hie 
chcieli. 

* 

Wiel. ks. Pyterek pozostanie 
na Wojciechowie. Parafia już 
duża i czterech księży nie będzie 
za wiele. 

Kleryk, Franciszek Wojcie- 

chowską przybył już do Chicago, 
aby porobić przygotowania do 

prymicyi. które się odbędą 9-go 
czerwca. 

* 

Archidyecezya chicagoska po- 

większy się o dwóch polskich ka- 

płanów, w tym roku. Święcenia 

kapłańskie otrzyma także kleryk 

Hałga, który studyował filozofię 
i przez dwa lata teologię w Eu<- 

ropiej, a kończy swe nauki w 

Polskiem Seminaryum w De- 

troint. 

* 

W krotce parafianie będą mo- 

gli oglądać odnowioną, powałę w 

kościele św. Wojciecha. Prace po 
stępują szybko. Dotychczas taie 

zmieniłem swego zdania o deko- 

racyach pana Markiewicza, któ- 

ry kościół odnawia. 
* 

W poniedziałek pan Bolesław 
Zalewski, przeprowadza się z ca- 

łym swoim składem polskich nut 
do nowego lokalu przy Milwau- 

kee ave., naprzeciwko Cornelia 

ulicy* 
* 

W kościele j plebanii św. Jó- 
, 
zefa zaprowadzdbo światła elek- 

tryczne. 
* 

IPolacy na Town of Lake co 
raz więcej wypiera/ją żydów w 
Interesie. Duże składy żydowskie 
utrzymują stvę jeszcze, ale małe 
handle wynoszą się do innych 
dzielnic miasta. 

* 

Mało ludzi słyszało o nowem 

polskiiem przedsiębiorstwie w 

Chicago. Na Town of Lake zało- 
żyła się polska sp^ka, która zaj- 
mie się nowym, Nadzwyczaj pra- 

ktycznym wynalazkiem inżynie- 
ra Cary, który wynalazł automa- 

tyczne spajadło (coupling) do 

wagobów, które zapobiegnie nie- 

szczęśliwym wypadkom, na któ- 
re narażona jest słtużba kolejowa 
przy łączeniu wagonów. 

flarczery. >• r.. 
— Pani! be* ciebie tyć nie mogę! 
— TaJc?..,. czy bezemnle^ czy bfez 

meso pomcu? 
— Bm deble, pani! Posag trrOj 1 

lak «Ms*§ moi wUnrtiM* 

J 

Biskup wileński w Dumie. 

W „Kuiryerze Litewskim" w 

korespondencji o otwarciu Du- 

my; czytamy : Po wszystkich ro- 

gach ulid, ubranych chorągwia- 

mi, wzdłuż dróg głównych, pro- 
wadzących z pałacu Zimowego 

do Taurydzkiego, stały grupy 

publiczności, oczekujące na prze- 
jazd posłów. W okrąg zaś gma- 
chu Dumy, zwarte już zgroma- 

dziły się zastępy, że powozami 
afai się przebić. Z tłumu, raz po 

raz, zrywają się okrzyki powital- 
ne. Ku karecie ks.' biskupa wileń- 

skiego tłoczy się z zapałem pro- 

letaryat uliczny. Ks. biskup zdo- 

bywa sobie szybko niepowszedh 
nią popularność. Zjawienie się 

jego na zebraniu wieczorem 

„kadetów" sprawiło wielkie wra- 

żenie. Przyjęcie mandatu posel- 
skiego, służlby publicznej przez 

tak wysokiego dostojnika Kościo- 

ła katol<ickiegq, uważanego w 

Rosy i za „arystokratyczny," zje- 

dnało ks. biskupowi wileńskiemu 
niekłarrłaną życzliwość i zaufa- 

nie mas. Podnieśli już to wielo- 

krotnie a głośno przywódzcy „ka- 
detów", a ich atestacya wiele tu 

waży. Tedy już ulica drgnęła i 

pierwsze, jakie padły okrzyki: 

Npech W. Przew-ielebność żąda 

amtoestyi powszechnej," są nie- 

omylną zapowiedzią dalszych a 

różnorodnych manifestacyi. 
o 

— Tajemniczcm pod każdym 
względem jest samobójstwo mło- 

dego Szweda, Piotra Olsona. 

Przybył przed kilku miesiącami 
z Wisconsinu i zamieszkał pn. 

65 Fullerton ave- Udał się do fa- 

bryki Deeringa. aby szukać zaję- 
cia. Otrzymał je natychmiast- 
Wczoraj wieczorem w szynku 
pn. 71 Fullerton ave. opowiadał 
z radością, jak mu się -doskonal*© 
udało. Parę minut później strze- 

lił sobie w prawe ucho z rewol- 

weru i zabił się na miejsuc. W 
kieszeni jogo znaleziono list, z 

którego wynika, że ma matkę i 

brata w Wannekee, Wis-, jako- 
też gotówką $96- 
— W procesie Robertsa, oskar- 

żonego o zamordowanie komisa- 

rza Kopfa, wczoraj w imieniu 

prokuratoryi przemawiał Robert 
N. Holt i zaczął przemawiać o- 
brońca oskarżonego Kickham 

Scanlan. 
— Z jeziora wydobyto wczo- 

raj zwłoki Roberta Nessa, po- 

dejrzanego o to, że przedtem za- 
mordował swoją żonę w mieszka- 
niu pn. 234 W. Ohio 9tr., jeszcze 
18 maja b- r- Identyfikowało go 
kilka osób. 
— 23 letni robotnik Philip 

Dooley został w pobliżu 12 ulicy 
i Rockwell str., przejechany przez 
lokomotywę ranżującą kolei 

„Great Western" i zabity na 
miejscu. 

— o 

W redakcyl. 
— Co pan przyniósł?' 
— Wier... wiersze... 
— Czemu pan taki wystraszony? 
— Kosz zobaczyłem! Odsuń go pan 

z łaski swojej, panie redaktorze. 

o 

Z życia koszarowego. 
— Melduję pokornie, że nasza po- 

ranna zupa nie jest możliwy do jedze- | 
nia Nikt się jej nie tkn^ł! 
— Co? nikt jej nie jadł? 
— Nikt! 
— Abtreten — ośle! Jeżeli Jej nikt 

nie Jadł, to jak możecie twierdzić, że 
zła?... Marsz! 

o — 

Troskliwy. 
— Musisz przecież choć raz pogadać 

ze mng, rozsądnie! 
— Czy tylko nie zaszkodzi panu 

zbytnie natężenie? 

Praktyczny. 
—Chcesz pan automobil? Głupstwo! 

Wyczyść no sobie rękawice benzyn* 
i idź na spacer, to daleko tańsze. 

Ofiarujemy Wielkie Ta= 

niości na Jutro. 

Oto Niektóre i Nich. 

lip Za męskie białe chusteczki z koloro- 
2*-' wym brzegiem, warte 5c. 
1 o Za duź7 kawałek najlepszego toaleto- 

wetro mydła. 

12c Za chłopięce 25c bycyklowe 

91 n Za T^etóp długie zasłony dn okien naj- 
lepszego gatunku, warte 85c. 

H ln Za yara 15c gatuiku paskowatego 
1 2^ 8wiss na fir nkl, 1 yard szerokiego. 
7/ł Za męskie piękne kolorowe skarpetki, 
• v» warte 15c. 
0 Za parą dobrych, extra szerokich ko- 

ronkow.\ ch firanek, w piękn. deseń. 
QQp Za dziewczęce pięknie ugarnirowane 

słomiane kapelusze, warte 69c. 
| fin Za damskie wiazane majtki « piękną 
1 I v> szeroką, koronką warte 29c. 
©1 O EL Za damskie $2.50 czarne Satynowe 

spódnice i podwójnie kryzowaną 
falbaną. 

A On Za dobre damskie parasole ze stalowy 
t.O\j ml prętami i piękn. rączkami war.76o 

Męskie Okazowe Letnie Koszu 
le i Gacie, warte aż do $1.00 
za sztukę, wszelkich koloróyy, 
jutro wasz wybór tylko 

. 
33c 

Przechowujcie Tykiety 
COLUMBUS'A. 

*tfiO U 
VlveAweWŁ-feV<)uMu 
JO-tKAoKrtiarK* 

i Niżej znajdziecie zopie 
Jednego z wielkiej liczby listów Jaklo otrzy- 

muję każdego tygodnia- Nie podaję nazwi- 
ska pisz;vcogo: nie mam prawa do tego; >>o 

iuole mleć przyjaciela \r Interesie ubranio- 
wym. Każdy członek mieszk. w obrębie 100 
mil naokoło Chlcogo mole sobie oszczędzić 
tyle pieniędzy na ubraniu lub palcie, że po- 
kryje wam stratę czasu 1 wszelkie wydatki 
Jednego dnia spędzonego przyjemnie w 
Chicago. Przyjdźcie, spróbujcie raz „spo- 

tkajcie się ze mna w cztery oczy." Obeznaj- 
cie się z moim NOWYM SPOSOBEM PRO- 
WADZENIA INTERESU. 

PLAINFIELD, ILL., ttso Maja, 1906. 
TANIE!— Zauważywszy Pańskie ogłoszenie 
w cazecie jaki miesiąc temu, postanowiłem 
spróbować $10.00 ubranie. Przyznaje sią, że 
obawiałem pią ubrani* za takie pieniądze. 
Jednakowoż kupiłem ubranie na dna rządy 
guzików z modrej et-rży. 
Zapewniam Pana, że po przejrzeniu ubrań 

po $15 i$18 w miastach, Aurora, Jol.et i Chi- 

cogo, przekonałem pią że ubranie, któru ku- 

piłem od Pani równa sią każoemu $18 a 

| przewyższa $15 ubrania. Dzi^kuj^ Panu bar- 
dzo za grzeczność jakiej don-iałem od Pana i 

I % j go klerków. Bardzo wielu ludzi zapytywało 
mnie, czy ]eet< m zadowolony z m^go ubra- 
nia, odpowiedziałem, że jestem wiąc^j niż 

| zadowolony. Jestem pewny, źe zjednałam Pa- 
nu nowych odbiorców. 
Lecz teraz do rzeczy. Chcą nabyć sobie cra- 

yenette płaszcz-jeżeli możesz mi go Pun do- 
stawić w długości 56 calowej w jasnym Kolo- 
rze. Nie jestem pewny, czv Pan możesz mi dać 
taki surdut w 5(3 cal. dtuuośći, a niechciałbym 
na próżno jeżdzii do Chicag >. Czy możesz pnn 
przysłać ml próbki cravenette materyi w ja- 
snych kolorach i tem /robić przysług odbior- 
cy najrzetelniejszego człowieka w Chicago. 
Gotów je?tem zaulacić trochą wlącej za tą ex- 
tra długość. Wiem, że płaszcze te nie bywają 
robione w takiej, długości, wiąc chciałbym wie- 
dzieć czybyś mi Pau mógł zrobić płaszcz na 
50 cali, bez' paska. 
Nie rozpoznałbym tego człowieka, który 

ten llat napisał, od Adama, to Jest nie przy- 
pominam go sobie, Jeżełlm go kiedy widział 
Nie prossę nikogo, ant nie tfdam od nikogo, 
aby ml listy tego rodzaju pisano. Jestem 
pod tym względem równie rzetelnym Jak w 
sprzedawaniu" wam ubrań dosyć dobrych 
dla każdego człowieka, po SIO.00. Nie my- 
ło nigdy ogłuszać kłamliwego anounsu pó- 
ki posiadam zmysły Jakleml mnlo Stwórca 
obdarzyŁ Moja matka dała ml dobre wycho- 
wanie 1 nie zapomniałem tego co mnie na- 
uczyła 1 

I WALK ON '6TARS." 

Pod Nadzorem Stanu. 

MILWAUKEE AVEKUE 
STATE BANK 

Milwaukee Avenue I Carpenter Ulica. 

Kapitał i Nadwyżka, $500,000.00. 
Płaci Q Procent 

Doliczany Kwartalnie. 

Bank otwarty w Poniedziałki i Soboty wieczorami. 

SKARBIEC DEPOZYTOWY 
w połączenin z Bankiem. 

PAUL O. STENSLAND, 
PREZYDENT. 

V; i V 

- - • - -- 

Dobre miejsce 

dojadania; naj- 

lepsza restaura- 

cya przy Mil- 

waukee Avenue. War.ystko z pokarmów 1 odależy. Najlepsze towary. Najniższe ceny. TeLMonroe400 

Muzyka orkie- 

stralna, w So- 

botę po połu- 
dniu i wieczo- 

rem. 

MILWAUKEE AYENUE I CARPENTER ULICA. 

J 

nacie Familią do Utrzymania? 
EŻEL1 macie, lo im prędzej postaracie się o num;r członka u nas i zaczniecie oszczędzać, tem 

rychlej przeminą wasze kłopoty i rozpocznie się wasza swoboda. Niniejszy skład jest Chicaęo- 

skim wykładnikiem liandlo\fym prawdziwych Ko-Operalywnych zasad, które w tak wielkiej mie- 

rze przyczyniły się do polepszenia warunków bytu wśród ubogich klas Szkocyi i Anglii. 

Gotowe dla Hężczyzn. 
s Jutro wielki ruch ubraniowy. 

Jeżeli Jutro będzie pogodnie 1 ciepło, to prawdopodobnie będzie to najbardziej ożywiony dzień bieżącego sezonu 
Nawet serżowe „skeleton" surduty (bez podszewki), o trzech guzikach i na dwa rzędy gruzików po $3.50,$4.00,$1.50i $5.0(y 
oraz serżowe ubrania 1 serżowe trzy-sztukowe ubrania są już gotowe, po $10.00, $12.00, $13.50 i $15.00. 

Lecz mężczyźni.żądają teraz worsted albo szewiotowych ubrań a serżowe później kupować będą. Worated i szewio- 

towe ubrania, w setkach dobrych wzorów po $10.00, $15.00, $18.00 lub 20 i wszystkie są ręcznego wyrobu od $15.00 
i wyżej. 

Z naszego dostatniego zapasu możemy zwykle dopasować mężczyzn niezwykłego wzrostu, lecz gdyby 
w tem zacho- 

dziła jakaś trudność, to jesteśmy przygotowani do wystawienia ubrania akuratnle podług waszego zamówienia, po $18 lub 
$20.00 

Odmienne Ubrania Zniżone. 
Oszczędzenie dla was od $3.50 do $5.00. 

Te odmienne ubrf nia przedstawiają ostitkl różnych zapasów, które odbyt bieżącego sezonu 
zredukował do trzech, 

czterech a nawet i do jednego ubrania tego samego gatunku, lecz dla was są tik samo dobre jak były w kompletnym zapa- 
sie, skoro tylko znajdzie się wielkość wasza. Zostaną wyprzątnięte odrazu, ponieważ zdjęliśmy z nich wszelki zarobek, 

więc są niesłychanie taniemi. 

Nasz Skład Koszul. 
Nasz skład koszul zyskuje nam klientelę ludzi dbałych zarówno o jakość towaru Jak I o cenę. Wystawiliśmy zapa- 

sy koszul, jakich inne składy departamentowe nie utrzymują; mamy więcej fasonów nowomodnych koazul, 
d ̂ skonale uro- 

bionych i znakomicie sprasowanych, z drukowanych madrasów, szewiotów, gładkich lub drukowanych perkali, madipol- 

lans, zefirów 1 oryentalnych materyi, jakoteż białe koszule na strój wieczorkowy, z podwójną albo pojedyńczą zakładką 
lub też gładkie, po cenach bardzo przystępnych. Mamy na skłidzie białe lub kolorowe koszule tak tanio jak 50c i są to 

bardzo dobre koszule, mamy też importowane koszule po $2.50, $3.00 i $3.50,1 każda z nich jest dobrze warta te pieniądze; 
mamy przytem duży asortyment średnich gatunków, po 09c, 75c, 95c 1 $1.00, kolorowe koszule, z miękkim lub sztywnym 

gorsem, z przyszytymi nlbo osobnymi mankietami, lub też w popularnym surdutowym fasonie, które się równają koszu- 

lom najlepszego wyrobu. 

Odpowiednia Odzież Spodnia. 
Nasz oddział odzieży spodniej jest zaopatrzony w każdy dobry I pożądany fason odzieży spodniej, Jaki potrzebować 

•ędziecie w tej porze roku. Jako najlepsze oferty z gatunków po średniej cenie wymieniamy po Jednym z męskich, chło- 
lior.ffh nmqkii Hzi«wr>*<»nvnh zarmsAw. 

H 

| leskie piękne Jersey prążkowate koszule 1 gacie, A^n 
ceru, niebieskie 1 cielistego koloru, po 

Chłopięca balbrigg m lub czerwona odzież spodnia, OKp 
we wszystkich wielkościach, po - - - - &0\j 

nBBBMBBBSVD! 

Damskie piękne prążko.wate koszule I m ijtkl, z krótk mi 

rękawami lub bez rękawów, z majtkami do kolan, rtjr , 

specjalnie w sobotę po 
4/OL 

Dziewczęce piękne prąźkowatekoszule 1 majtki, od- 

powlednie na sezon bieżący, warte daleko więcej, po 
A "o 

0 

1000-1008 Milwaukee Av. 

lQ-nootrQlnio I kupiliśmy od pewnego składu modniar- 

| opGCy8;lIllG%| skiego wszystkie Ich gotowe ubrania. 

r\ i • 

Dziecięce i dziewczęce kapelusze, 
w nieskończonej rozmaitości, wszystko cu 

tylko jest pożądanym f nowem, kapelusze 
ugarnirowano wstążkami, kwiatami 1 szyfo- 
nem, za mniej niż połowę cen żądanych 
w skłudach modnlarsklch, po 

$1.48, $1.19, 98Cipo39G 

uamsKie Kapelusze 
za }i regularnej ceny. 

Wszystkie nowomodne fasony i 

kształty, elegancko ugarnlrowane, 
kolorowe i czarne, niema w tym 

zHpasle kapelusza wartego mniej 
niż $8.00, wiele wartych $3.60 1 $i 

Najlepsza oferta tanlośclowa tego 
roku. Wybór z zapasu, po 

Wielki wybór Lawn Bone- 
tów dla dzieci po nader ape- 
cyalnych cenach, wybór po 

5c, lOc i aż do 69c 

Chłop, i dziec. słom. maryn. 
kapelusze, ze wstęgami, najlep- 
sze wartości w catem mieńcie, po 

48c, 38c i 25c 

Taniości w trzewikach na jutrzejszą sobotę. 
ÓOO par damskich pierwszorzędnych niskich 
trzewików z vici kozłowej i patentowanej źreblej ikóry 
i białego kenwesu; wszyBtkie pierwszorzędnego gatunku, 
z grubeml lub lekkiemi podeszwami, wszystkie ©1 OK 
wielkości I szerokości, warte zwykle $2.00, po , . $1»OłJ 

Dziewczęco i dziecięce sandałki, z paskami, albo 
niskie trzewiki, z patentowanej lub vicl kozłowej skóry, 
najnowszych kształtów, wielkości od %% do 2, zwy- QOn 
kłe $1.25 i $1.50 gatunki, po 

i/OL 

H 

Dziewczęce i dziecięce 
K bi.iłn kenweaowe oxfordy, w"iel- 
M kości do 2, zwykłe 
[s $1.00 wartości, po . . . .Oi/C 

Męskie piękne trzewiki z patentowanej 
żre- 

biej vici ko-rłuwej lub ltobdon cielęcrj skóry, 'w no- 

wych kształtach, blucher lub zwykłych im. Ł» 1 QiJ 
fasonów, sprzed, regularnie po $2.60, ipec. «pi •*/0 

Niemowl. Kozt. snperm j 
z puckami, o ręcznie wywracan. C 

podeszwach, wielk. od 2 ; 
do 5, zwykłe 85c tow.f po OXJL 

i 

. Kilka specyalności 
w naszym departamencie okryć damskich. 

I 
Specjalne zakupno dziecięcych białych sakni 
do pierwszej Komunii 1 na eg.inminft szkolne, zrobionych 

z 

powabnych, kropkowafych Swlsses 1 ciystych Lawns, wszy- 
stkie WHpanlnle ugarnlrowane najnowszemi wstążkami, ko- 

ronkami i haftami, w cenach po 

$498, $3.48, $2.48 i $1.98 
i Dziecięce długie Sicilian Buster Brown Surduty, 
j niektóre z surdutowym a Inne z marynarskim kołnierzem, 
3 czerwone lub śmietankowe, wielkości 2 do 5, $4.00tj> 1 (iQ 
J Burduty, w tę sprzedaż po .... 

1 * " i l n II. M——Ut' Pt WUJMMPł^1 

Na Sobotę. Wystawiliśmy na sprzeda* 50 nowomo- 
dnych białych i czarnych Lawn Bluzek, z krótkimi lub dłu- 

gimi rękawami, całkiem nowych fasonów, nigdzie dotych- 
crRB nie wystawionych. Wyłożone na sprzedaż na różnych 
stołach, po 

$1.98, $1.69, $1.19 i 98c 

Dziecięco % Covert Żakiety wielkości od C do 14— z 

paskiem w tyle i luźne fałdy, warte $5.00, w tą <D 

sprzedaż po 

M. Frankowska, 
8954 Commercial Aye. So. Chicago, 111, 

Wielkie Otwarcie Wiosennego Sezonu. 
Polecam Szun. Paniom mój świeżo zaopatrzony Skłnd 

kapeluszy, dnmsklch najnowszej mody. Wielki zapas 

wiosennych okryć 1 sukien, tak gotowych jako też 
wszelkich towarów łokciowych. Usługa skora i.za- 
dawalniająca. J* JH jl ji 

Drugi Skład Ubrań Męskich i Chłopię- 
cych, Bielizny 1 Galanteryi Męskiej 1 Wielki 
Zapas Obuwia. Ceny przystępne. 9402 Su- 
perior Arę., So. Chicago. 
Popierajcie swoicht M. FRANKOWSKI. 
^—6 

' 

— 

FOTOGRAFIE I 
ślubne, familijne i od lszej Komunii 

Św., piękne, trw;iłe 1 po cenie bardzo 

przystępnej dostać moZua jedynie w 
naszym zakładzie, 

WICKLAS & CO., 589 MilwasŁee Ave. 

W tym roku sprowadzono piękne i 

modne dekoracye 1 akc«?*oryn, pr*v- 
t< m zdolni 1 staranni artyści tadowol- 
nić moją gust choćby najwybredniej- 
szy. 

IN1CKLAS & CQ„mnwl.8k.. av j 


