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Nadzwyczajne Taniości Na Poniedziałek 
Nadzwyczajne Wartości z Naszego Departamentu 

na Drugiein Piętrze 
I.Ofl wrgamUr · ti>llr bnltonanr blimkl 47c 

>«.1X1 |iliiMt'r>ki (hi nłkoły I na wfiwm Jf- 
*irń tviflkokt'i Κ «Ιο 14. po !ŁSr> 

&I.<K) hlułe l>afto»aB£_«uklenkt. tf do 14 lat, po >1 .β<*ΐ 

(t'.MH) hliitr kaftonnar iiuknlf. β do 14 lat. po SKc 

7.V (Ι*Ιγ«·Ι?<·ο Małe wuklenkl. 2 do 0 lat, po 38c 

(5.00 damnkłe e*y«to wełniane wuknlę w pas. granatowy 
tarne· po Kl.lt** 

*-.«>0 lUImncrr granatowe płanwi* n» tlf»i<n u kaptur. fl.3i> 
SI.OO blnłe I prąikowane pralne suknie w pa*, po 3Sę 

K.IM) itilrnntrr «tkolne wnkleakl g trwałego kolorowe- 

ko icinchamu. po fl."»c 

Jtl.Ort dam*kle wuknle domowe I na werandy. — w»»)· 

«tkie wielkość*, po 77c 
a * ■ ΑΡ. ΛΙ..Ι β.Ι L·.. il. 

20c Biliony Musiin, jara iz^c 
Jani szerokie fabryczne długości do 
* jardów, także dobry kambryk w 

tym zapasie. 

25c Ręczniki Kąpielowe, 14\,c 
Z srubej podwójnej nici bLelone tu- 

reckie ręczniki, w trwałe niebieskie 

prążki. 

40c Art Materna na Wsypy, |ard 29c 
Jard szeroka trwałego koloru dru- 
kowana materya. atłasowe wykoń- 
czenie. | 

Białe Małerye, jard 15c 
Krepy na suknie, koronkowe efek- 
ta. jard szerokie, książkowo składa- 
ne. ozdobne białe materye. 

Prześcieradła, 98c 
81X90 zrobione z dobrej bielonej ma 

teryi. b?z siwu, extra miękkie wy· 
kończenie 

40c Płótno na Suknie, jard 25c 
Jard szeroka irish linen. naturalny. 
niebjelony kolor. 9 

30c Biała Pika, jard 15c 
Miękko wykończony gatunek, okrą- 
głe prazki, szerokie desenie, nieco 
ρ plamiona. J 

65c Plaids na Suknie, jard 48c 
OzJobne kolorowo San Toy desenie 

jard saerokie na dziecięce szkolne 
sukienki. 

75c Wełniane Malerya na Suknie |d. 59c| 
Jarii szerokie acquard brokaty, sra 
natowe. czerwone i brunatne, siwe 
i cegiasto. 

65c Dziecięce Sandały, 37c 
Z piszczkami, ceglaste i czarne, 

z cielęcej skóry, giętkie podeszwy. 
wielkości 1 do 4. 

39c Domowe Ślipry, 27c 
Męskie i damskie czarne i siwe fil- 

cowe. conifort przyszwy, wielkości 
> do 11. 

25c I 50c NiemcwUce Trzewiki, 19c 
Maja miękkie podeszwy z koźlęcej 
skórki, asortowane kolory, wielko- 
ści 1 do >■ 

19c Damskie Pończochy, 12-^c 
l»amskie bawełniane pończochy bez 
szwu. czarne i białe, wieikoSoi 8 f-j 
do i'V 

10c Męskie Skarpetki, 6ic 
MesUie bawełniane skarpetki, czar- 
ne. biate. siwe i helio. 

196 WICCIÇGB ruBWi/uiiy, m 
Dziecięce bawełniane prążkowane 
pończochy. czarne i biae, wielkości 
5 do ?*łś. 

4.00 Mitence 2.89 
Wielkie materace z bawełnianym 
wierzchem, pociągane ozdoł>ną.*Bia- 
tery» na wsypy. 

25c, 30 cali szerokie Cretonnes jd 17c 
Zapas cretonnes, piękny wybór ko- 
lorów na draperye i komfortery. 

90c 6ęsie Pierze, funt 69c 
230 funtów sanitarnego gęsiego pie- 
rza. mieszane z puchem. 

50c Okazowe Sztuki, 10c 
500 okazów tiulu, ozdobnej scrim i 
marguisette. białe, kremowe i ekru. 

65c Union Garnitury. 32c 
Męskie sanitarne mesh. maja krót- 
kie rękawy, gacie do kostek. 

65c Union Garnitury, 35c 
i>ainskie drobno prążkowane, bez rę- 
kawów ozdobnie upiększone, z ko- 
ronka u dołu. 

39c Spodnia Odziaż 27c 
Męskie balbriggan koszule i sracie, 
długości do kostek, wielkości 32 do 
42. 

19c Spodnia Odzież, I2^c 
Dziecięce drobno prążkowane koszu 
îe i majtki bez rękawów lub z kró- 
tkimi rękawami, obcisłe u kolan lub 
z koronką. 

1.00 Knlckerbockers 79c 
Zrobione z ciemnego szewiotu, mo- 
cne do szkoły, wielkości tï do 12 lat. 

39c Szkolne Bluzki, 22c 
Zrobione z dobrego perkalu. jasne i 
ciemne kolory, wielkości 6 do 15 lat, 
zwykły lub sport kołnierz. 

50c Czapki do Szkoły 29c 
Zrobione z granatowego serżu i oz- 

Jobnych wełnianych mieszanek, wszy 
stkie wielkości. 

85c Sport Koszule 48c 
Męskie i chłopięce z pongee i per- 
kalu. także niebieskie chambray — 

wielkości lł do 17*4. 

4.00 Szkolne Ubrania, 2.98 
N'orfolk style, średnie i ciemne ko 
lory, dia chłopców 6 do 17 lat. 
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Mattins nalliki. «talowa uprawa. I Papier toaletowy, dobre erepe tl«- 
iiio.s νζην zamek i klucz. zatrzaski ! su?, wielkie rolki. 3e wartość. w 

mi bokach. 1.5ο \\artośCf j ponledziaek tylko. 25c 
(•αι. irlatka, (! funt. 

I grubo niklowane. — 

l«XtT bryfwaanjr ilu 

pierzeni, z grubego 

lOc 
la*a po 
*arxntki do «an 

rowania. wiel- 
kie. trwale zro 
biorę, regular- 
na l«c Ą 

% wart., po * ^ 

Sarw«ki Kurni· 
tur. 3 kopyta i 
podstawa, kom 
piętna $1 war- 

T':... 59c 

>iklad. r.a»vie*/a 
dla na kapel., 
zrob. z twarde- 
go drzewa, na 
1 u haków, Q 
spec. po C 

gwar. Î.5» J 39 
wartości, po 

Sito do maki % 

grubej blachy. 
sp61 z mocne- 
go drutu, spe- 
cjalnie Q 
DO f 

tadayeh eralWerry ι o «cląca esy, 
«yhających na kieszeń!· )atwowt«r> 

mych, al· ma DZIENNIK CHICAGO- 
•KI na ewyoh szpaltach, bo sawti· 

pracuj· dla dobra ludu. Oszukafics· 

„flre aaJW itanowcio w DZIENNI· 

KU CHI CA GOS KIM ofłajtaa· kyi 
tW non. 

DZIENNIK CHICAGOSKI iiml»· 

•icza więcej drobnych ofłoszeh. ani· 

leli wszystkie Inne dzienniki polaki· 
« Chicago razem wzlct*. 

7i.nlm u tnil aię po i>orau^> du adwo- 
kata. przejrzyj liste polskich prawni- 
kOw na szpaltach DZIUNNIRa OHI- 
CA'ïOSK iEOC 

Nie Potrzebujecie Żadnej Wpłaty 
-ZA TEN- 

| Komplet Grafonoli 
Ta piękna COLUMBIA 

GRAFONOLA, 12 selek- 
cyi, (6 rekordów) i gabinet 
do pary, to CÓA ζΠ 
wszystko za 

Nie żądamy ani centa wpłatę 
na ten komplet. Przyślemy go do 

waszego domu zupełnie darmo. 

Wy tylko kupicie rekordy, abyście 
mogli grać na niej. 
Potem możecie zapłacić za komplet 
w małych tygodniowych lub miesięcz- 
nych ratach, jak się wam podoba. 
Inne Grafonole od $15 do $200. 

POLSKIE REKORDY 
Mamy na składzie kompletny wybór pol- 

skich rekordów, zawsze. Przyjdźcie i po- 
słuchajcie wasze ulubione utwory. 

ZE STANISŁAWOWA. 
Po raz ostatni upominamy sekreta- 

rzy Tow. aby nadesłali hlstoryę swego 
Tow. Jest już czas największy, gdyż 
książka jubileuszowa, w krótkim cza- 

sie pójdzie do druku. Aby dać sekre- 
tarzom trochę jeszcze czasu, na opra- 
cowanie swej historyi komitet prasy 
postanowił o przedłużenie czasu do 

1-go września. Jeśli do tego dnia hi- 

storye nie będą wręczone, ks. Probosz- 

czowi, wtenczas wszystko pójdzie do 
druku, a Tow. owe, bez swej historyi, 
będą opuszczone. 

Już kilkakrotnie Wiel. ks. Proboszcz 

ogłosił z ambony by starsi parafianie 
nadsyłali swoje fotografie na plebanię, 
by takowa umieszczona była w księdze 
jubileuszowej. Lecz wszystko bezsku- 
tecznie. Aby jak najprędzej rzecz tę u- 

skutecznić, postanowiliśmy ile możno- 

ści wyszukać starych parafian którzy 
powinni fotografie swe nadesłać. Lista 

parafian niżej podana jakoteż i inni 

parafianie którzy tu nie są wymlenle- 

j ni. bo trudno ich wszystkich wymie- 
nić. powinni przynieść swoją fotogra- 
fię do ofisu brata Stanisława w ponie- 
działek. a tu reszta im będzie wytłó- 
maczona. Parafianie nie powinni oba- 
wiać się żadnych kosztów. Jeśli imio- 
na jakich starych parafian są poniżej 
opuszczone, parafianie nie powinni się 
tem zrażać, lecz przynieść także swo- 

jij fotografię. Spodziewamy się. iż para- 

fianie zaraz sprawą tą się zajmij, bo 

czas już krótki a konieczną jest rzeczą 

owe fotografie mleć. 

Czarapata Józef l Anna 1S0S Armi- 

tage: Herman Barbara. 1-47 Wade; Ja 
nuszewska Rozalia, 111S Newton : Lor- 

kowski Jan, 1330 Bradley : Niedźwie- 

cki, Jan i Rozalia. 1-48 Dickson; Sła- 
by. Tomasz i Marya. 13.10 Ashland ave 

nue: Smentek Marcin, Julian: Zalew- 
ski Franciszek l Anna. 1450 Noble st. : 

Paszkiewicz Franciszek i Maryą, 124S 

Noble ul.: Rutkowski. Julian i Agniesz- 
ka. 1500 Dickson ul.: Scheffler Józef i 

Justyna. 1087 Hermitago ave. : Stancel 
Michał i Paulina. 1338 Ashland; Wierz 

ba Elżbieta, 1343 Wade; Arkuszewska 

Maryanna, 1308 Holt ul.; Bladzik Kon- 

staneya, 1410 Elston ave.: Bonk Łu- 

kasz 1 Maryanna, 1454 Fleetwood ul. ; 

Czo<h Józef i Justyna, 1512 Dickson; 
Domek Józef i Maryanna, 1314 Dick- 
son: Jankowski Jan i Maryanna. 1355 
Blackhawk: Jażdżewska Elżbieta, — 

1413 Cleaver: Kamyk Jan l Maryanna, 
13·"ϊ1 Ashland: Karnowski Walenty, 
1342 Ashland : Kołodziejewska Marya. 
1351 Ashland: Kopa Franciszek i An- 

na. 301"» Marigan : Kowalski Józef. 1518 

Augusta : Kozak Józef I Rozalia. 1537 

McHenry: Kujat Jan i Józef. 1705 Ma- 

plewood ; Llsztewnik Anna, 2000 Oak- 

ley: Matz Franciszek. 130S Ingraham; 
Nastali Agata. 1410 Noble ul. : Nering 
Katarzyna. 1031 Keenou ul.: Nytz An- 

na. 102(5 Hermitago ave.: Paszkiewicz 

Józef i Anna. 1301 Ilolt ul.: Roda Ro- 

zalia. 1313 Julian ul.: Rybicki Jan i 

Eleonora. 1850 Chicago ave.: Schenke 

Barbara. 1247 Holt ul.: Singer Jan i 

Katarzyna, -31·"» Lyndale ave.: Stefań- 

ski Jakób i Józefa, 1422 Holt ul.; 

Szewc. Piotr i Konstaneya. 2636 Wal- 

ton ul.; Warszewski Stanisław l Ber., 

1238 Noble ul. : Wlland Antoni i A- 

guieszka. 1.517 Noble ul. ; W iland Józef 

i Maryanna, 500 Fleetwood ul.; Wl- 

siński Eryk i Magdalena, 101·"» Elston 

ave.: Żiulcb Franciszek i Magdalena. 
1217 Dickson ul.; Żyw Icka Katarzyna. 
1420 Luce ul.: Noncek Jan l Antonina, 
1231 Dickson ni.: Krauza Franciszek 

i Marya 1315 North ave.: Lewandow- 

ski Franciszek i Maryanna, 1408 Dick- 

son ul. ; Malczyfiskl Antoni i Marya. 
1312 Dickson ul.: Matuszak Katarzy- 
na. 1230 Cleaver ul. ; Okoń Cecylia. 2034 
Homer ul.: Racławska Agata. 1322 Crit 

tenden: Relewlcz Michał, 203"· Thomas 

ul.; Dąbkowskl, Tomasz i Katarzyna 
1427 Luce st. : Rezler Jan. 1514 Fleet- 

wood ul.: Borowicz Ewa, 1411 Ashland 

ave. : Daluga Tomasz i Weronika. 1017 

Dickson ul.; Cimowski Paweł. 1100 Hi 

ckory : <ioms Agnieszka, 1414 Black- 

hawk: Grlzinger Jan i Maryanna, 1320 

Julian ul. ; Janiszewska Maryanna, — 

1423 Cleaver ul.; Jankowski Maciej, 
1331 Division ul. : Jeka Antoni i Anto- 

nina. 1518 Elston ave.; Jeleszyński Jan 

i Elżbieta. 1517 McHenry; Jabłońska 

Józefina. 1253 Dickson ul.; Kaleta Ma 

ryanna, 1515 Mc Henry ; Knitter % a- 

wrzyniec i Antonina. 1125 Hoyne ave.; 

Kopko w ski Karol i Ewa. 1534 Cleaver 

ul.; Kortas Antoni i Franciszka; Ko- 

towski Andrzej 1 Katarzyna. 1405 Dick 

son ul.; Król Anna, 2211 Cortez ul.; 

Leszczyńska Antonina, 1320 Julian ul.: 

Łuka Piotr i Franciszka, 1515 Ashland 

ave. : Machnik Józef i Franciszka, 1310 

Cleaver ul. ; Mendyk Wojciech i Pau- 

lina. 1520 McHenry ul.; Miedzianów- 

skl Michał i Maryanna, 1510 Fleetwood 

ul. : Milerek Wojciech, 1001 Evergreen ; 
Nering Julian i Katarzyna, 2201 Cor- 

tez; Nowak Ja nl Julianna, 1237 Clea- 

ver ul. : Olszewski Antoni l Marya, 
1413 Cleaver ul. ; Polep Władysław i 

Marya. 1431 Emma ul.: Pulcyn Marya 
1207 Wade ul.: Siuda Maryanna, 1434 

Blackhawk ul. : Soder Rozalia. 1413 

Ashland ave.: Suchecka Józefa, 1224 

Cleaver ul. ; Szatłak Jadwiga, 1338 Ash 

land ave.; Szczęśniak Michał 1 Fran- 

ciszka. 1414 Noble ul.; Szefka Alexan- 

der i Matylda, 1838 North ave. ; Szlap- 
ka Jan i Maryanna. 1219 Cleaver ul. ; 

Sztermer Franciszka, 1210 Wade ul. ; 

Szullst Jakób i Katarzyna. 1403 Dick- 

son ul. : Szweda Józef, 1514 Dickson 

ul. ; Zagórska Anna, 1345 Rawsou ul. ; 

Zientek Michał. 1253 Cleaver ul. ; Zych 
Łukasz 1 Julia. 2038 Armltase ave.; 

Bielak Julianna. 1022 McHenry ul; 
Buczkowski Teodor i Julia. 1220 Holt 

ul. ; Frank Adam i Rozalia. 1038 Mc 

Henry ul.; Gaworska Joanna, 1743 

Luli Place: Gondek Ludwik i Józefa. 
1328 Julian ul.: Gostomskl Józef i An- 

na, 1520 Noble ul. : Grabowska Katarzy 
na, 1312 Blackhawk ul.; Haske, Jakób 
1 Katarzyna. 1440 Cleaver ul.; HiHa 

Cecylia, 1064 Hennitage ave.; Jeszka 

I 

Karol i Maryunna, 1414 Asblaud ave. ; 

Kçdziorski Elżbieta, 1358 Dickson ul. ; 

Kowalska Julianna, 1471 Ashland ave.: 

Krajeoki Józef i Bronisława, 1400 Flect 

wood ul. : Lipifiski Karol i Rozalia, 

1531 Emma ul.: Leszczyńska Zuzanna. 

1257 Noble ul. ; Oszwałdowska Antoni- 

na (córka) 1360 Ingraham ul.; 1'oclot 

Jan i Maryanna, 1341 Bradley ul.; Pu- 

zik Franciszka. 1304 Sloan ul. : Hchultz 

Jan. 1301 Bradley ul. ; Singer Wojciech 
1 Maryanna, 1424 Dickson ul. ; Sza- 

belski Józef 1 Marya, 1453 Ilolt ul.; 

Szuralłowska Antonina 1224 Holt ul. : 

Tokarski Władysław i Marta, 1230 

Oleaver ul.; Utecht Katarzyna, 1311 

Chapin ul. ; Więckowski Wojciech i A- 

polonia. Warsaw, Witczak Teresa, 1420 

Xohle ul. ; Włodarek Anna, 1337 Bau- 

wani uL; Zyk .lóaef, 1741 Blucher ul.: 

Godawa Michalina, 2730 Lawndale ave. 

-À 

Gruuiza Jan i Pelagia, 1.T01 McHenry; 
Iwicki Franciszek i Maryanna, 10·"»— 

Currier ul.; Muszyńska Weronika, 13."50 

Dickson ul.; Lalarz Tomasz i Kata- 

rzyna, 3040 Davlin Ct. ; Łukaszewski 

Tomasz i Franciszka, 1Γ>12 Fleetwood 

ul. : Mrochem Józef i Marya, 1510 El- 

nton ave.: Rotta Michał i Maryanna. 
1442 Diekson ul.; R;'l»arczyk Karolina 
X40 Herinitage ave.; Suwalska Apolo- 
nia, .'1415 Mekjln; Świtała Michał i Ka- 

tarzyna, l."»44 Klackhawk ul.; 1'rluin 
Józef 1 Kwa, 1418 Black ha w k ul. ; War- 

szyński Marcin 1 Anna, 1.Ί4Γ» Mradley 
ul. s Zaiirzehski Franciszek i Józefa, 
1330 lłradley ul. ; Sukowskl Andrzej i 

I'aulinâ, 1244 Dickson ul.; Cejnowa Jó 

zef i Maryanna, 1342 Dickson ul.; 1'.". 

Kossakowski Mateusz i Franciszka. 
1720 Division ul. ! Króli Ludwik, 1"»4·"» 

[Division ul.| Kujawą yramdsfcka. 1320 

Noble ul.: Nagórski Marciu, 1().'J2 Marsh ι 

field ave. ; Rutkowski Józef i Anasta- 

zya, l."»2S Klstou ave. ; Sówka Andrzej ' 

i Maryn. 1-·"»(ΐ Cleaver ul.; Szczepkow- 

ska Anna. 12.Ϊ.Ί Cleaver ul.: Białk Ali 

toni. 14.*5N Dickson ul.; Oyra Jan i Ka- 

tarzyna. l.'MM) Sloan ul.: Jecliorek Ja· 

kól). 144S Holt ul.: Kozakiewicz Sta ni-1 

sław i Anna, 2<S1"» Lymlale ave.; I\>1- 

cyn Jan i Michalina. 1314 Division ul.; 

Rakowski Jan i Katarzyya. 1 Γ{0·* Bis- 

marek ul.: Rohaczewski Józef i Affilie-1 

szka, 1(ΰ4 Holt ul.: Skierska Marta, 

1414 Ashland ave. i Wyrzykowska Mi- 

chalina. 1.Ί18 Crittenden ul. 

❖ ►;« -*· 

Kto posiada fotografię pp. .stare- 

go Schermana, Kiołhaey i Arkusze- 

wskiego, oraz ks. Moezygęby. ks. 

Wołowskiego, lub ks. Sztijaka. pro- 

szony c· !p"Vswo pożyczenie tych- 

że ke. proboszczowi Franciszkowi 

Dembińskiemu. 

Φ »> 4» 

Fotografie Tow. zobaczyć można je- 
szcze w ofisie ławek paua Barwica. 
Wszyscy którzyby pranui.'li sobie jakiej 
fotografii dostać ją mogą w ofisie. 

Komitet Prasy. 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Członkowie Tow. »w. Jerzego 

PI. gr. 96 S. P. w A. wystąpi na ba- 
zar w niedzielę. 26go sierpnia, o go- 

dzinie 7mej wieczorem. — Tom. Su 

walski, prez.; Adam Kwarciński. se- 

kretarz prot. 
■ ι 

Reklama jest ponettwą n^ayA 
przedsiębiorstw ameryk·Askicb. więo 
I przemysł îwlec polski dobrze zrobi 
|«±elł stale reklamować będzie swój 
interes w DZULNXIKU CHICAGO- 
tlCUL 
l 

uh ■ ΐ... .··. 

r Przygotowujemy Się Do Zajęcia Nowego Budynku 
W Naszym North Town Składzie 

BOWjS 
GO THE 

oweq 

100 TANIOŚCI k 

V 

MILWAUKEE AVE. 

przy PAULINA UL. DWA SKŁADY LINCOLN SCHOOL 
i ASHLAND 

— «r 

Z powodu wielkich wartości tych 100 taniościach, cały zastęp sprzeda waczy będzie zajęty obsługiwaniem kostumerów w składzie, dlatego 

nie możemy wypełniaj zamówień list owych, telefonicznych albo C. O. D. na wszystkich cenach z wyjątkiem groseryi. 
1 — λκ-.<4.λ„, C wypełniał zamówień list owych, te.eroiuczn>tn aiuo <- » — —ζπ: 01 m « « 

Niżei Podane SDecvalności na Sprzedaż W Obydwu Składach 

Damskie koszule. 
Damskie kształtne koszu 

le z niski* szyją, tf majtki, 
wartości 39c, specyalnie w 
ten poniedziałek 
po 23c 

Damskie koszulo. 
Damskie extra duże ko- 

szule. niska szyja. 25c war 
tości, specyalnie w ponie- 
działek, tylko 14c 

Γηίοη garnitury. 
Damskie union garnitury 

niska szyja, obsadzone ko- 
ronka u dołu, rep. 39c war- 

tości, specyalnie w O Q λ 

poniedziałek po AOC 

Union garnitury. 
Męskie union garnitury, 

niekompletne zapasy na- 

szych 1.00 i 1.50 gatunków, 
nainsook i prążkowa/»Q 
ne. tylko po UÏ7C 

Ręczne torebki. 
Damskie ręczne torebki 

albo portmonetki z rzemy- 
kiem, regularnie sprzed, po 
49c. specyalnie w 
niedziałek wybór "«Ç 

Chłopięce czapki. 
Chłopięce n<">\ve jesienne 

czapki ł kapelusze, z wor- 

sted mat., wszy. wlel., ka- 

pelusze w stylu rah ł Q 
rah, mid. ! nov„ po 

Chłopięce spodnie. 
Chłopięce khaki spodnie, 

dobre wartości, dobrze zro 
hione. óOc wartości, wielko- 
ści 4 do 9 lat tylko, 1Q 
w pon. po 

Pralne ubrania. 
Chłop, pralne ubrania, 

rompers i oliver twist ubra 
nia. małe miary tylko, do- 
póki starczą, w P°"irk/» 
niedziałek tylko *"v 

Scrlm na firanki. 
12Vac scrlm na fir., 36 ca 

li szer.. borta pask. albo 
rys. roboty, biały. krem. i 

arab kolor, pełne Q 1 
sztuki, jard po O 2 t- 

Zaslony »lo okien. 
1'ręda. zasłony do okien 

opaque cloth. 3 stopy szer.. 

t> stóp długie, osadź, na roi 
kach, 65c wartości, 
w poniedziałek vJL 

Ka« Dywany. 
Grube raj? dywany, pię- 

kne jasne albo śred. miesz. 
kolory, wiel. '.'1X48, S9c war 
tości. specyalnie w g% 
poniedziałek, tylko J i C 

Okazowe Kar pety. 
27X54 cali wiel. extra ga 

tunku brussel fabr. agen- 
tów karpety. róż. kol. i de 
senie, 2.95 jard. w t 1 A 

tej sprzedaży, po 1 · 1 S7 

Męskie krawtki. 
Męskie czarne i ko!, kra- 

watki, w poniedziałkowi* 
w ν ρ r z 41 a j 4 c 4 wyprzedaż— 
tylko 7C Po 

Szelki. 
Chłopięce szelki, robione 

z elastycznej tkanki, skó- 
rzane końce, specyalnie w 

poniedziałek 8c 

Męskie krawatki. 
Męskie pralne four in 

band krawatki, regularne 
10c i 1*2Vic gatunki, w po- 
niedziałek f\r· 
po 

Męskie koszule. 
Ż miękkimi wył. mank:e 

tam i. niek. zapasy naszych 
S5c i 1.00 gatunków, we 

wszystkich wielko- cC 
ściach. tylko po 

Chusteczki. 
150 tuzinów damskich hia 

łych obrabianych cłiuste-- 
czek. reg. 4c gatunek spe- 
cyalnie w poniedzia- O 

łek. po 

Negliżowe koszulo. 
Danskic muślinowe dłu- 

gie nocne koszule, slip 0- 
ver style albo z wysokim 
kołn.. 1.25 wartości '7Qr 
w poniedz. po i 

Shirt bluzki. 
L»amskie shirt bluzki, ró 

żne style, duży kołnierz, u- 

garnirowane koronka, re- 

guł. 1.00 wartości, *7Ck*% 
tylko po § 

Dressine Sacques. 
Damskie poranne kafta- 

niki. rob. z perkalu i ging·, 
wszystkie wielkości, Ï9c ga 
tunki. specyalnie w 

poniedziałek tylko OOC 

Komfort ery. 
Komf. zrobione z sanitar- 

nej waty. powłoka z do- 
brej cretonne materyj albo 
atłasu. $4 war. ροό 
ΪΛΜΙ, 5.50 wal·.. ζ:ι 0·ΌΌ 

Muślin. 
Prawdz. daisy biel. mu- 

fiłin. 36 cali szer., standard 
gat., niekrochmalony. ISc 
Katunek. (10 jd. i 9-.Vp 
kostum.K jard *"2 t 

Kołdry. 
1'luid kołdry, jasne albo 

ciemne kolory, dobre mięk- 
kie wykończenie. dobrze 
warte 3.95, specy- O *3*1 
alnie. para po £ι·00 

Wełna do uljzania. 
Standaid wełna do wią- 

zania, czarna tylko, bar Izo 
dobry gatunek, specyalnie 
w poniedziałek, 
motek za OOC 

Scotch Plaids. 
Scotch plaids na dziecię- 

ce szkolne suk., mat. z do- 
mieszka wełny, 3·» cali sze- 

roka, wartości do AAr> 
79c, wybór. jard 

Suiting. 
Silver bloom suiting. ide 

alna mat. na suknie albo su 

knie w pas. «ład. kol. albo 
pask., dopóki star- OQ_ 
cz'4< jard po 

Atłas na suknie. 
Czarny atłas na suknie^ 

także chiffon taffeta, 36 
cali szer.. piękny czarny 
kolor, dobry 1.69 1.15 gatunek, jard po 

Muślin. 
Bielony muślin, resztki, 

3fi cali szer., <lobre miękkie 
wyk., dobre dług.. specjal- 
nie w poniedziałek, Ql 

1 nr» & 2 v. jard po 

Gin^ham na suknie. 
Prawdziwy red seul ginar. 

fabr. długości. wielki wy- 
bór kol., uask. albo kratk. 
deseni, 20c Ba- 12łc tunek jard po 

Perkal na suknie. 
Standard perkal na suk- 

nie. 3fi cali szer.. jasne al- 

bo ciemne kol., wybór dese 
ni w druk paski. -Oe i Ą 
gatunek. jard P'» ^ ^ 

Douche Cans. 
Hialo emaliowano kany 

do tuszu z ^ stopową gu- 
mowa rurkîj. gumowe tips 
i do zamykania. Kii.; fQ- 
wartości, po .... 

Wit<h Ifa/el. 
Zgçszczony ex tract "f 

witcli hazel, pełna kwarta, 
specyalnie w poniedziałko- 
wą wyprzedaż. 
po 29c 

Talcum Proszek. 
Sweetheart talcum pro-- 

szek perfumowany. 3 une. 

puszka. 10c wartość·, specy 
alnie w poniedziałek, g* 
po OC 

Toaletowe mydło. 
Armours 10c wartości du- 

że kawałki mydła toaleto-- 
wego, liîac, carnation i gly 
cerine. w poniedziałek 
kawałek za .... 

OC 

Rekawiczki. 
Wielki zapas damskich 

czarnych lisie krótkich rę 
k'iwiczek. resziki i riiekoin 
pletności. dopóki 1 Q 
starczy, para po A57C 

Koperty. 
Velveteen albo linen ko 

pertv, 4 l»c wartości, specy- 
alnij w poniedziałek. 10» 
kopert. 25C za 

Suknie. 
ôOO sukien, robione z ser- 

żu. mohair albo panama. — 

granatowe albo czarne tyl- 
ko, w lei. 16 do 44, g QQ 
w ponieiz. po 0·ΐ/0 

Pralne suknie *v pas. 
1000 pralnych sukien w 

pas, pique, gab., russlan al 
bo bedford cords. wartości 
do 3.00, specyalnie i O Q 
w poniedziałek po ieOïJ 

Welony i siatki (lo włosów 
Slip on komb.. wel. i sia- 

tki do włosów, regularne 
10c wartości, specjalnie w 

poniedziałek, 25c 

liźnięte szkło. 
Solniczki i pieprznhzki z 

rzniętego szkła, wierzch z 

sterling srebra, wyłożony 
porcelan?, 79c wartoyf Q ^ 

ści, para po .... **OC 

K?.ni«;to Szkło 
Naczynia do wykałaczek 

z prawda, rżniętego szkła, 
piękne desenie, grube dno, 
nie mogą się obalić, 1Q 
3.io wartości, po loC 

Boudoir ciapki. 
Damskie boudoir czapce, 

robione, z crepe .je chine — 

ugarnirowatie kflr, 23c 
wartości, specyalnie 1Q 
w poniedziałek po AwC 

Koronki. 
100 sztuk francuskich val 

lenclene» koronek i wsta- 

wek. regularny Sc gatunek 
specjalnie w popie- β 
działek, jard po OC 

Haft. 
1Γ.0 sztuk haftu i wsta-- 

wek. sprzedawane reg. po 

"r. specyalnie na sprzedaż 
w poniedziałek, A 

Jard po 

Jedwab do szycia. 
Czarny, biały i kolorowy 

.iedawb rlo szycia, najlep- 
szy ńc gatunek, specyalnie 
w poniedziałek, oj 
szpulka za C 

1'odwiłjzki. 
Dr. F'arkers podwiązki w 

formie sznurówki dla chłop 
ców 1 dziewcząt. wszy. wiej 
kości od i' do' 14. 1 Q 
35c wart., para po 1Î7C 

Sli u wite. 
Shuwite do białych buck 

sueile i kanwesowych trze- 

wików i różne inne 10c 

gatunki, specyalnie £ 
butelka za OC 

Bezpieczne szpilki. 
Niklowane szpilki, różne 

wielkości, 1 tuzin na kart- 
ce. najlepszy f>c gatunek, 
specyalnie kartka 2ic 

Damskie ponczocny. 
Damskie czarne baw. bez 

szewkowe pończochy. P°* 
dwójne pięty i palce, spe- 
cvalnie w pon. para OC« 
lOr. albo 3 pary za 

Męskie skarpetki. 
Męskie kolorowe bawe 

niant? bezsz. skarpetki, pod- 
wójne pięty i palce, asor- 

kolory. specjalnie Ac 
w noniedz. para u 

Dziecięce Pończochy. 
Dziec. czarne prazk. ba* 

weł. bezszew. portczochy( 
podw. pięty i palce, resztki, 
wielk. 5 do « tylko, /* 

Iftc wartości. para po W» 

Niemowlęce Pończochy. 
Niem. drobno pr*żk. ba- 

wełniane bezszew. pończo-- 
chv, czar., białe i kol., resz 

tkl rear. 19c 1 25c wari Q_ 
tości. para po 

Pantofelki. 
Damskie juliets dom. pan 

tof. rob. z dongrola kłd skó 
ry, pum. obcasy, wszystkie 
wielkości, warte 1 1 Q 
2.00. para po ... 

* * 

Oxfordy. ι'Λ 
Damskie, chłopięce mto 

dziińcze czarne tennis ox 

fords. pierwszej klasy. 
tunek, wszy. wiel.. 
7:>c wartości, para 

Ankle Straps. 
Dziew. I dziec. białe kan 

wes. ankle straps. płaska 
k'/karria. po<1. z kozi. sk 

rv, wszy. wiel. do -'OQ/i 
7*5o wartości, para u>/v 

Ołówki. 
Miękkie średnie i twarde 

ołówki z sruma. okrągłe al 
bo lioxaffon. regularna 5c 

sztuka, tuzin 35c 

Papier do pisania. 
Velvetine linen papier do 

pisania. 1 funtowe paczki, 
zawierające ]0ft arkuszy —· 

25c wartość, 15c 

Wódka. 
Sunny Hrook wY«dka, 

proof. H lat stara, re«r. 1.2·"» 
butelka, pełna ftQr· 
kwarta za Oî/C 

I butelka kostumerowi. 

Formy Do Sukieu 
w mii., λ vi;, składzik 

12 i II sekc.. posuwające 
się formy do sukien, stało 
wa spodn.. warte do>T A q 
14.50, tylko po ■ 

Cygaru 
W Mil·. AVE. SKŁADZIK 

Ręcznie robione .">e cypa- 
ra reję. 1.00 puszka spec v- 

55c 
za 

Niżej Podane Specyalności na. Sprzedaż W Milwaukee Ave. Składzie g 
■ " » II — II ,1» nuoców. fi 

Męskie Spodnie. 
Męskie spod., gwar. żą, 

nosić się będą przez sześć 
niies.. parę spodni dar., jeż. 
podia się w krót. i "70 
czasie. 2.50 war.. X · ^ 

Sa(l Żelazka. 
L>over marki. 2 żelazka, 

raczka i podstawa, reguiar 
na 1.75 wartość, garnitur, 
w poniedziałek 1.10 za 

Empress Wozy. 
3.00 pioneer czerw, ex- 

press wozy, wielk. 15*4X33 
cali. jeden kostumerowi — 

specjalnie w po- "J CQ 
niedziałek po L»\9iJ 

Kiddie Kars. 
2.00 kidJie kars dla chłop 

côw i dziewcząt od 2 do 8 
lat. specyalnie w ten po- 
niedziałek. tylko 1 2Q 

Gazowe Światła. 
2.50 gazowe światło z łań 

cuszkiem do zaświecenia. 
dużv biały klosz metalowy 
cylinder i dobry t 1 Q 
mantel. 2.50 wart.. * · * *7 

Zamówinia Listowe 
CORSED ΒΚW. 

Domowo piki. bez kości, 
główka kap. darmo z za- 

kupnem w dep., | /îJL — 

mięsa, funt .... 1U2V 

MYDŁO. 
Swifts crystal białe my- 

dło, specyalnie w ponieJzia 
łek, 10 kawałków, 

kawa) 
Świeżo upalana, prawdzi 

wa Santos kawa specyal- 

:i°funt i5c 

Flower Stand. 
Mahoń, taburet do kwia- 

tów. 17 cali wysoki. 10 ca- 
li wierzch i 6'/i cala spód, 
regularna Sftc war- Λ Q λ 

tofić. tylko po... 

Huśtawka na Trawnik. 
Huśtawki na 4 osoby. 8 

stóp wys., z twardego drze- 
wa,. pom. czer. farb!*, sie Iz. 
wyk. w nat. kol., A £Q 
7.00 wartości, po 

Pokost. 
Pokost na wyr. drzewne, ja 
snv kolor 1 galon kostume 
rowi, specyalnie w ponie- 
działek, galon 89c 

R. i 8. Czyściciel. 
II. i S. czyściciel farby i 

pokostu, specyalnie w po- 
niedziałkowej sprzedaży— 
puszka 
za .... 

5c 

Farba. 
Zapas faęby na podłogę, 

w 1 galon.,i Vi galonowych 
i *4 galonowych kanach — 

specyalnie w ponie-i ΛΛ 
działek, galon za 4 W 

Slól do gazowycn płyt. 
:j lui» z pa In· wieik.. stal. 

«AI do xaz. płyt extra grU 
bi> gaiw. blachę na okapy. 
2.75 wartość, na 1 »7Q 
poniedziałek za 1 « */ 

Guzowe Płyty. 
2 palnikowe, z płaskiego 

lanego żelaza, pol. «Ιο uży- 
wania. 2.4Γ» wartość, specj- 
alnie na poniedzia- ł CQ 
4ek tylko po 

/Garnitur Szewski. 
3 kopyta, podstawa, mło- 

tek nóż' i szydełka, specj 
alnie na poniedziałkowa 
wyprze laz. 39c 

Garnitur Kuchenny. 
Komb., 1—'J cal. nóż, ka- 

mień «Ιο ostrzenia. 1 nóż do 
strugania, 1 nóż kombina- 
cyjny, w poniedzia- 

Zawieś zad. do Ręczników. 
18 calowe szklane pręty 

do ręczników, niklowane 
haczyki, specjalnie n* po- 
niedziałek, 
po 

19c 

KOSZC Ut» Uii-iuu.1 

Owalne kosze do bieliz- 
ny drewniane, średnia wiel 
koś·?, regularni 60c wartość 
specjalnie 49c 

Miska do mycia statków. 
14 kwartowe niiski do 

poniywania. siwo emaliowa 
ne. 7. lichami, pierwszorzę- 
dny gatunek, 33 c 

Kociołki 
2ł kwart, kociołki do ko 

towania, konserw, z lanego 
żelaza, niebieskie i białe 
wewnątrz, reg. 2.30 | oq 
wartość. po .... 

Α 

Kociołki 
t; kwartowe aluminowe 

l>erlin kociołki, z pokrywą, 
regularna 1.75 wartość, l 
kostumerowi. 1.19 

Młynki do kawy. 
Maja szklane naczynie — 

które pomieści funt kawy, 
z przyrządem do ściajiy^ — 

S5c wartość, 
tylko po 59 c 

Masona słoiki do konserw 
pokryte parcel, wewnątrz, 
i gumy, 1 pajntowe, tuzin 
,V»e, kwarto we, 

tuzin 7.Λ wUC 

Jelly szklanki. 
Szklanki «Ιο Bral., równe 

i rowkowane dnu, maja lila 
sza ne pokrywki. 1-3 pajn- 
towe :!5c tuzin, '/i ΟΛ 

pajntowych za OUC 

Mixinff Roivls. 
Miski du mieszania cia- 

sta, żółte, u w komplecie 
sprzedawane w komplecie 

ff"· 39 c 

Nakrywki do Słoików. 
Jeden wielki zapas pokry 

wek do masona słoików, — 

porcelanowe wewnątrz, — 

specjalnie na ponie- (? 
działek 'J za OC 

Szkolne Torby. 
12 Vi calowe szkolne wa- 

lizki. dla początkujących — 

bardzo lekkie, specjalnie 
na poniedziałek, 
tylko po 17c 

i Telefoniczne Wypełniamy w Obydwu Składach na Niżej Podanych Specyalnściach Β 
CATSVP. 

Sniders czysty poniidoro 
wy catsup — pajntowa bu- 
telka. tylko 16c za 

MAMt.O. 
Meadow liill creamery — 

robione z czystej śmieta- 

£· 43 c 

ΚΟΗ'ΛΟΧΚΙ. 
Najlepsze korzonki do 

piklowania, specyalnie w 

poniedziaek 1 C 
funt za lOC 

άι,κηχίΕ. 
Najlepsze nowo pakowa- 

ne przy kantorze tylko w 

poniedziałek, 9-i-n 
po 

«KOS/.BK. 
Wyborny wczesny czerw- 

cowy groszek, w poniedzla 
lek specjalnie. 8c 
puszka za 

MIKA, 
Washburn ł?old medal — 

na tę wyprzedaż w ponie- 
działek Vi beczki 3.69 
za 

Κ KICK I Κ* 1 

Świeżo pieczone soda kre 

kiesy, lub asortowane cia- 
stka, funt 1 
za A W 

SZYNKI. 
Nr. 1 cukrem zaprawiane 

szynki, ł do β funtowe, — 

specya!nie funt 19łc 
BURAKI. 

Wyborne, domowej hodo 
w 11, bez zielska, specjalnie 
funt tylko 

Wyborny nowy zapas — 

specjalnie w poniedziałek 
tylko, funt 
za I2C 
CEBULE. 

Suche cebule. najlepsze 
żółte globes, specyalnie tyl 
ko, 5 funtów 13o, 3c funt za 

CVTIIY.M. 
Najlepsze sunkists, bar 

dzo dobre, na ten poniedzia 
łek tuzin 
za 29c 


