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TU WASZ DOLAR NAJDALEJ ZAJDZIE. 
Wzrastaiace tvsiace kostumerów jakich obsługujemy są tego dowodem. Jeże· 

liście nas dotychczas nie odwiedzili, uczestniczcie 

w naszej sprzedaży. Jesteśmy pewni, że znajdziecie 
wartości które wras przekanajq że wasz dolar ina 

większą siłę kupowania u nas aniżeli macie poję- 
cie. Kupujcie tutaj i oszczędzajcie. 

Otwarte w 

Sobotę Wiecz. 
Do Godz. 9:15 

Tite S/ογρ of' ^ Satisfaction 

12™ ST STORE 
HALSTED ST. To«TWELFTH ST. 

Oto Jest, Mężczyźnil Czekaliście Na To 

Sensacya W Zakresie Odzieży 
Przychodzi tak niespodziewanie, jak piorun z pogodnego nieba i wprowa dza w zdumienie mężczyzn, któ- 

rzy nie mieli pojęcia, że mogą kupić ubranie za $0 w obecnych czasach wysokich cen. 

Ta sprzedaż zastępuje nasze słynne dawniej- 
sze sprzedaże w których sprzedawaliśmy 

odzie* po 13.00.Uważamy to za za traf dobry prawic nadzwyczajny, 
źo meiemy ogłosić tę sprreiaż. — Byliśmy zmuszeni podnieść nieco cenę 

aby być w at&nio ofiarować wam iakle towary jakie znamionują tę sprzedaż. 
t 

Cl.oclai ta mola padwyika w cenie jest niczem w porównania do wygóro- 
wanych cen sa diaterye i za robotę. 

Wy mężczyźni. którzy już uczestniczyliście w naszych dawniejszych sprżc- 
ćaiach nie będziecie czekali aby was namawiać, lecz przyjdziecie tu w so- 

botę. 

Nio pomylcie tej sprzedaży z tymi którzy"udają nasze ceny. 

I>obrze wiecie co się możecie spodziewać i co otrzymacie w tej sprzedaży. 
Jeżeli chcecie uczestniczyć w największej sprzcJaż> odzieży tego roku —- 

przyjdźcie tutaj w sobotę. 

Ά pewnością nie będziecie zawiedzeni. Nie możecie pominąć tej sprzedąży. 

■ 
Postanówcie kupić przynajmniej dwa ubrania 

i Ubrania 

^Λ ^Ê I ciemnego sze 

^Λ ^β ^Ê M I wio tu, 
■ HB ■ lz paskiem modelé, 
■ ■■ ■ 
■ HH ■ \ sztuka 

M I ^S m W m V ^Ê j dosonale pasuje. Wszy- 

, Vif mMÉlf lf fstkie 
%BP I Iat do 42 nniary w pier- 

\ siacli. 

Około 100 palt >vłączonych w 

tej sprzedaży 
Palta S4 konserwatywne i z paskiem modele z grubej ciemnej materyl 
skromne desenie. Wielkości do 42 miary w piersiach. Palta za które 
musielibyście płacić podwójną cenę na przysłłg. &dC ΛΛ 
zimę. W sobotę w tej sprzedaży —spec. po *pO»UU 

NASZA WIELKA ROCZNA 
SPRZEDAZ KOSZUL 

Jcstto rzeczywiście sprzedaż nadzwyczaj- 
na. Z powodu obecnych stosunków ryn- 

kowych. koszul jest mało w większości 
składów i wszędzie są sprzedawane po 

zwykłych cenach. Pomimo tych dobrze zna 

nych faktów jeszcze raz ogłaszamy tę 

sprzedaż, większą w wartości i wyborze a- 

niżeli kiedykolwiek przedtem i podajëmy 
takie niskie ceny, które nie tylko zadziwią naszych kostumerów, lecz1 
rozwiąż» zagadkę dla kupców w całym kraju. Tu jest sprzedaż z któ- 

rej każdy rozsądny mężeryzna będzie chciał korz^tać·. 
Oferta ta włącza słynnego wyrobu Ferguson Mc Kinney koszule, El- 
dar koszule, E. i W. koszule. Pilgrim koszule i Diamond ,,E" koszu- 
le ręcznie prasowane, z miękkimi mankietami i przyszytym miękkim 
tolnierzem, wszystkie wielkości, każda koszula pełnego kroju, każda 
doskonale zrobiona. 
CHbrzymi zapas oznacza że znajdziecie styl i deseń który was zado- 
woli. bez różnicy jaki wasz gust. Teraz tutaj w tej sprzedaży jest czas 

i miejsce do kupienia koszul, bez żadnych kwestyi, jeśli chcecie oszczę- 
dzić· pieniądze powinniście kupiczapas przynajmniej na jeden sezon — 

z tych trzech welkości zapasów po tych nadzwyczajnych cenach ^ 

58c88c1.38 
Oslrza Do Brzytwy 

Ostrza do Gillette Safety brzy 
tew, $1.00 wartość, 1 tuz. ko- 
stumerowi, ff 

tuzin 

PRZYNIEŚCIE TEN KUPON— 
Gillette Safety brzytwy kie- 
szonkowe, srebrny futerał, 1 
tuzin ostrzy, $5 wartość, z tym 
kuponem 
spec. po 
Dep. biżuteryi główne piętro. 

Krawatki 
Męskie krawaty, jedwabne four in 
hand krawaty, gatun. jakie bywa- 
ją sprzedawane po f>Cc z dobrego 
igrubego jedwabiu, trzy razy szy- 
ta listewka ^ 
spec. po jZuC· 

TELEGRAMY KRAJOWE 
L 

RADA NA HISZPAŃSKIE 
DĄSY. 

Waszyngton, 1. lutego. — Hisz- 

pania robi trudności z wysyłką 
towarów przez swą granicę do 

Francyi. Dotyczy to także Sta- 

nów Zjednoczonych, gdyż generał 
Pershing zamówił tam kołdry i 

iùne zapasy dla armii amerykań- 
skiej we Francyi. Hiszpania po- 

daje oficyalnie jako powód wstrzy 
mania wysyłek do· Francyi, iż 

transportacya kolejowa jest spa- 

raliżowana. Alianci i świat cały 
jednak wie, że w Hiszpanii jest' 
silny żywioł progermański, nawet 

w klasie urzędniczej. 
Xa dąsy hiszpańskie jest bardzo 

łatwa rada. Odwet natychmiasto- 
wy jest możliwy, zwłaszcza ze 

strony Stanów Zjednoczonych. 
W portach amerykańskich są o- 

kTçty hiszpańskie, które nie mogn 

»ię ruszyć z miejsca bez węgla. 
Hiszpania także importuje dużo 

żywności z Ameryki. Że tc środ- 

ki będą zastosowane, nie ulega 

wątpliwości. Xa razie oficyalnic 
zaprzeczono we Waszyngtonie, że 

wstrzymany został odjazd okrę- 
tów hiszpańskich z portów ame-1 

rykańskich. ι 

BEZCZELNOŚĆ FIRM RZE- 

ZALNIANYCH. 
Waszyngton, 1. lutego. — Śle- 

dztwo przed federalną komisyą 
handlową w sprawie rzezalni zo- 

stało nagle wstrzymane, gdy do- 
radzca komisyi F. J. Heney otrzy- 
mał telegram od H. Mclsaaca, a- 

gcnta komisyi w Chicago, iż ten 

zapieczętował skarbiec H. Vee- 

dera, głównego adwokata firmy 
rzezalnianej Swift and Co., gdy 
Vccdcr odmówił agentowi zezwo- 

lenia na zbadanie tajnych archi- 

wów tej firmy. 
P. Heney oświadczył, że Yee- 

der jest agentem likwidacyjnym 
dla wszystkich firm rzezalnianych 
i rozdziela wydatki, jakie firmy 
pcnoszą przy zakupnie bydła, o- 

wiec. wieprzów i cieląt w całym 
kraju. 

Sesya zakończyła się po ostrcm 

starciu pomiędzy p. Heney a re- 

prezentantami rzezalni. P. Heney 
przedstawił listy, wzięte z taj- 

nych archiwów firm rzczalnia- 
nych, które wykazują, że firma 
Swifta zamierzała zakupić akcye 
pewnych hotelów nowoyorskich. 

P. Heney wybrał się do Chica- 

go, dokąd ma dziś przyjechać. 
Yceder w Chicago wydał za- 

przeczenie zarzutu, iż jest móz- 
giem kombinacyi firm rzezalnia- 

nych. Twierdził, że nie pozwolił 
agentowi zbadać swego skarbca, 
gdyż ma w nim materyały, które 
nie mają nic wspólnego ze śledz- 
twem, tocząceni się przed komi- 

syą. 
» 

P. Mclsaac, który jest prawni- 
kiem, oświadczył, że ma usta za- 

pieczętowane, lecz co do twier- 

dzenia p. Yeedera, zaznaczył, że 

to tylko jest pół prawdy i póki 
firmy rzezalmane będą tylko takie 

półprawdy wydawały, tak długo 
będą miały kłopoty ze rządem. 

PROKLAMACYA PREZY- 

.DENTA W SPRAWIE 
ŻYWNOŚCI. 

Waszyngton, Igo ltuego. — 

Prezydent Wilson wczoraj wydał 
proklamację, zawierającą nowe 

reguły żywnościowe dla hotelów, 
retstauracyi, klubów i piekarni, 

które dotyczą wypiekania chleba 
wszelkiego gatunku, ciast, sucha- 
rów, biszkoptów, pasztetów l 

wszelkich innych pieczyw. 
Każdy z tych interesów musi 

otrzymać licencyę, njapóźniej dn. 

4go lutego, gdyż wtedy reguły 
wchodzą w życic. 

Piekarzom chleba i bułek bę- 
dzie wolno kupować tylko £0 

procent ilości mąki pszennej, ia- 

ką dawniej kupowali, aż do 31go 
czerwca. 

Piekarzom ciast, pasztetów i'· 

będzie wolno w tym samym fi- 

sie kupować tylko TO procent ilo- 
ści mąki pszennej, jakiej dawniej 
potrzebowali. 

Po 3cim lutego piekarze muszą 

używać ·"> procent substytutów 
na miejsce pszenicy. Ta ilość 
ma być powiększona, a od dnia 

20go lutego ma wynosić 20 pro- 
cent. 

Wolno będzie więcej cukru u- 

żywać do pieczenia chleba, a 

mleko także będzie dozwolone, 
lccz pod warunkiem, że cena ta- 

kiego chleba nie będzie wyższa. 
Nazwa ,,Victory" może być 

przez piekarzy zastosowana do 
chleba i bulek, jeśli mają pią- 
tą część substytutów na miejsce 
pszenicy, a do ciast, pasztetów 
itp. 'jeśli takowe mają trzecią 
część substytutów na miejsce 
pszenicy. 

Chleb, zwany „graham", czvli 

razowy, oraz chleb z caitj psze- 

nicy, uważany będzie jako chleb 
ze substytutem na miejsce mąki 
pszennej. 

REKRUTACYA DO AR- 
MII POLSKIEJ WE 

FRANCYI. 
CENTRUM N. 2., KWATERA GŁO- 

WNA 1327 Al'GL'STA UL. TELEFON 

HAYMARKET 1507. 
H. J. Wiechecki, Oficer Rekrutacyj- 

ny; Władysław Brzozowski, Organiza- 
tor; Max Szubert. Sierżant. 

LEKARZE: 
Dr. A. Pietrzykowski, 860 Milwaukee 

ave., Monroc 3311. 
Dr. L. Szumkowski, 1101 W. Iluron st., 

Monroe 5805. 

Dr. B. Klarkowski. 1932 Evergreen av., 
Humboldt 9354. 

Dr. A. Balcerzak, 1053 Milwaukee avc., 

Monroe 3354. 
STACΥΕ REKRUTACYJNE. 

1. DZIELNICA TRÓJCOWA: 
Kwatera Związku Wojsk Polskich. 

1114 Milwaukee ave. 

W. J. Andrzejewski, Sierżant. 
2. SOUTH CHICAGO: — 

Adm. „Polonii", 8723 Commercial 
ave. Tel. So. Chicago 2331. 

F. Olech, sierżant, Telefon 639. 
A. J. Bloch, zastępca. 

LEKARZE: 
Dr. R. Lenard, 8460 Burley ave. Tele- 

fon So. Chicago 504. 

Dr. J. Stefański, 8|08 Burley avenue, 

telefon So. Chicago 1159. 

3. DZIELNICA BRIDGEPORT: — 

3135 S. Morgan st., Telefon Dro- 

ver 4319. 
S. Baliński, sierżant. 
Dr. M. C. Goy, 1001 W. 32 street, 

Drover 9731. 
4 DZIELNICA KENSINGTON, —Ί 

PULLMAN. W. PULLMAN. 
118th and Indiana ave. 

Jakób Bzdek. 
* Dr. Łazarski, 11112 S. Michigan 

avenue. 

5. TOWN OF LAKE: — 

Sala Słowackiego 1700 W. 48 st. 

A. Miller, sierżant. Telefon Yards 
2830. 

I)r. F. J. Lownik, 1800 W. 48 ni. 
6 SUB C ENTRUM NO. 2, NA LAKE 

CO.. IND., GARY, IND.: — 

J. Chojnacki, sierżant, 1706 Broad- 

way, Telefon Gary 516. 

I)r. J. P. Stawicki. 
7 EAST CHICAGO: — 

5001 Baring ave. Telefon 443. — 

Jan Krupa. 
8 HAMMOND, INDIANA: — 

Józef Świerezek, sierżant, 7IG ΙΙυΙι 

inan ul. Telefon 509. 

Dr. R. O. Ostrowski. 
9 WHITING, INDIANA : 

993 Charge ave., 

Jan Tokarz. Telefon 248. 
10 INDIANA HARBOR, INDIANA: 

3715 Cedar st.. Telefon 903. 

AI. J. Krajewski. 
Dr. L. Ostrowski. 

11 HEGEWISCH, ILL.: — 

13329 Brandon ave. 

T. Borowiak, Tel. Hegewisch 9617. 
12 BIRNHAM, ILL.: — 

300 Grand ave. 

J. Swartz. 
13 DZIELNICA WOJCIECHOWO:— 

1649 W. 17 ul., naprzeciw kościoła 
św. Wojciecha. 

Ignacy Frasz, sierżant. Tel. Canal. 
LEKARZE: 

Dr. E. Napieralski, 1659 W. 18 ulica. 
Dr. A. Czaja, 1639 W. 18ta ulica. 
14 ROCKFORD, ILL.: — 

242 Buckbee st. Telefon 5737. 

Wojciech Jana. 
15 DZIELNICA AVONDALE: — 

2946 Milwaukee ave. 

Edward Starczyński. 
16 CHICAGO HEIGHTS, ILL.: — 

Sala parafialna 15 i Portland av. 

S. Wróblewski, Telefon Chicago 
Ileights 590. 

17 LASÀLLE, PERU, DEITE, O 

GLESΒY: — 

501 St. Marks Pl., Peru, 111. 

Pozłacane i Aluminowe Okulary 85c 

Grubo pozłacane okulary $185 
10 K. czysto złote okulary $2.85 

DR. CROWN 

SPECYALI8TA ÓCZ 

14 K. czysto złote okulary $4.85 
Cristez soczewki do waszych ran... 90c 

Konsultacya Darmo bez Obligacyi 
Dnriu/riino 5tar 

/.wiedzcie Naszą 
"Sekcyę Taniości" 

na 

Trzeciem Piętrze 

MOELLER BROTHERS 
MILWAUKEE AVE. and PAULINA ST: 

W J 

VUTTVJIIV w· — 

Znaczki do 

1-szej Po Południu 
w Sobotę 

I PODWOJNE ZNACZKI DO 1-szej PO POŁUDNIU W SOBOTĘ I 

I 

I 

1)rogerye^. 
JiOc butelka I 
St. Johunnis | 
kro- 

pli 
«iOe butelka 

ou" 27c 
100 butelka 
SSS. s M 

xh 65c 
,'ï kawałki Jap 
Koso mydła, 

Τ" 20c 
25e pudełko 
Laxative table 

;:,k i4c, 

33c 

ν 
SPECYALNOSCI 

Ζ naszej "Seckcyi Taniości na 
trzeciem piętrze 

Makaron, — Red Cross mar- 

ki — specj alnie f 
na jutro — 

* A Ç 
3 za 

Sól — wielki worek — 

(1 kostumerowi) 
specyalnie 
worek 

I civ 

9c 

Fleishers wełna, — czarna 
tylko, — spec. 
(1Ί mot ki kost.) 
motek 
SWEETHEART mydło. — 

(3 kostumerowi) 
specyalnie 
3 kaw. za 

ą 
— V LUI II» 

66c 
nydło. — 

13c 
.r 

^ Mięso 
^ 

Nóżka cielęca 
«pec. TJ* 
za 2ś%5-C 
Przednia zwl 
jana wołwd· 
na na pieczeń 

T' 24k 
Swift słonina 
i do funtów 
ważąca .spo- 
cj al. j <·% i 

«. 4/aC 
Tutejszy Pot 
H<mst, funt 
spc. 
Frank furt s 

jr 19 c, I 
r GROSERYE 

CilnRor niwip* — 

Awlexo upiee*o— 

lOc 
Inrriln Illneult 
(2 kftKtnmrrowI) 

ii""" 6c 
śliwki — Sjintn 
Clara, Mpeeyalnic 
funt Ol. 
m.n O 2 C 
Norweskie 4 Ił. 
wiedzie, — jeden 
tylko C _ 

ar.» o c 
Λrco krochmal— 
(m kofttuniernw i) 

r.ne,ke 6c 
ΐ(Ι Mule Team Bo 
rn\ 1 funtowa — 

r1"" lOc 
Selery, wielkie 
dobrze bielone — 

pęezek 

^a 5łc 

Cebule (hiNzpań 
Mkle)), nn jutro, 
jeden funt 4c 
OriiN/.ki — «lobre 
do jedzenia i ko 
towanin 
jedna /,n 
1'eabery kawa— 
dobry napftj — 

funt 1 Q 1.Λ 1 O 2 C 
lloKotn — kawa. 

Katunek — 

funt 
/.a 
Kukurydza albo 

KroMzek Advanec 
marki, 'J 

pUHKki ώΙΙ 
Zer «Πη drobiu— 
KKKMpny, — 100 
funtów- Q CÛ 
aa 0*0*7 
I<ay or ilu«t — 

Aer dla kur. -0 

funtowy 
worek 

lc 

23c 

99c 

TRZEWIKI 
DAMSKIE BU'l KI $3.98. 

Wszystkie najnowsze style, havana, brunatne, białe, 
skórkowe, perłowe, siwe, kombinacje Champagne i hia 
łe wierzchy, wysokie lub niskie obcasy, maj;i modne 8 
cali wysokie wierzchy, mamy kompletny wybór wiel- 
kości, specyalnie |>ara tylko o q q 
po O.ÎJO 

Chłopięce Velonr calf, angielskiego stylu, sznurowane trzewiki, trwałe skó- 
rzane podeszwy, wszystkie wielkości doy5, regularne $3.00 *i Q O 
wartości, specyalnie tylko po 1 ·*/0 

Damskie filcowe Juliet domowe ślipry, ręcznie wywracane 

podeszwy, upiększone futrem i wstążką, wszystkie odcie- 

nie, śliwkowe, fioletowe, winne, siwe i czarnc, wwy -1 1 Q 
stkie wielkości, $2 wartości, pó 1 · 1 c/ 

Damskie atłasowe ślipry na zabawy, ręcznie wywracane po- 
deszwy, wszystkie odcienie, zielone, żółte, różowe, niebie- 
skie i białe, wszystkie wielkości, $3.00 λ q o 

wartości, tylko po * ·ΌΌ 

w 

I 

Nocne Koszule 
85c znaczono nocne koszule, zro- 

bione z dobrej longcloth 
liczne desenie, spcc. 69c 

25% ZNIZKI 
un ww.j»lkicli nanc.vrli Hoynl So- 

ciety pnt-zkncli na tę wirlkq npr/c- 
itnx tylko. 

Pokrowczyki 
Japońskie drawn uork Kwadrato- 
we pokrowczyki 12\li! 
czysto lniane spcc. 25c 

19c 

\ IΚ M OU Ι,1;:( Γ- Κ OS/L LKI. 
I{Λ/ιιο .1Γ»· i 50e ifutiinki, dobre knui: 
mlriMvo wpłnlanp koN/.ulkl, .lerae}· 
prążkowane. hlnlr, 
«71*/, uyhftr tylko 
po 

CHMUMÇCA Ml'ODMA OD7.IK/. 
50e Kntiuieki runlulc kow/.ule I κπ- 
eie, nixyKkie wlrlkośri <JA 

I «li» .'14, «iirr.Tiilnic <3 *7 O 
po 

DAMSKA SPODXIA ODZIEŻ. 
1.25 gatunek dobra biała Jrney ρrą 
żkownnc. Ńmlnlpj ηηκΙ, UonjiiIo i 
majtki, iipivk»7.ono 11 s/jjl. QA 
irdwaboq uodiiM. OÏ/C 
tylko po 

DHISKIŁ: IXIOX GARNITURY. 
*1 .,10 gatunek dobre białe. Ńrednloj 
tvaei. runi*te union fturnltury. Je- 
dwabiem obheklowane u ΛΛ 

szyjl i wykońe/.one je- î/OC 
dw 11 billi łVMti|/.kii, po 

Extra Specyalnie 
2300 l'nr 

tt.'c I î»0e Rat. HnitiNklt-h 
jedwnbnycli fibre poii- 
cxoch, nlcco niedokładne 
Rnnrnnl. 1 f\ 1 
(rwały kolor, χ £2 C 
pnnt po J 

DZIECIĘCE POŃCZOCHY. 
.tl»c gatunek dobre pończochy z lisic ni- 
ci, cr.nrne I białe, rnnrnnloniinp — 

tnvalc czarne, wnrnlklc AOj. 
wielkości S <lo ny:, pnrn ^ O 
po 

DAMSKI Β ΡΟΛΓΖΟΓΙΙV, 
40o 1 50c gatunek, dobre y, linie nici ,1 
linie jedtvabnp i haivctniunc ΛΓ 
warne i białe, para 4uOC 
po 

MI;ÎSKIΚ FOTXIKOU i: SI Mlll'Tt. 

1Kntunek Kruh·* riomnr oxford 

*Iwp, r.rohlone t. xvlclklm ninrynar- 

Mklm kotnlcr/rm I 
dwiema kie*r.cnlnml, 
|»o 

1.00 
I IIlH Tł 

ilnnr. or- 

2.98 
Ι)\ΜϋΚΙβ POTMKOWK M ΙΙΙΜ ΤΛ. 

95.04) KHtnnok fiTnio urlnlnnr, oz- 

dobnie tviqxnnr· car- 

dlnnl i HMowe, Ijlkn 
l»o 

JlIf.SIvIE l.Mll.N (MltMTlItV. 
-.7." Krntnnok dolirc łvor»lrd nntu — 

rxlnreo koloru, r.enr.ytv « 

kroku· wMxyatklr wlcl- 
kotirl 31 do 4<l, po 

MÏ.'KA SPODMA OUZIK'/.. 

Ι(Λ/.ηρ 1.2,% i ΙΛΟ gatunek, «lohrn ru· 
nUtn, prqékownnu spod- Λ Λ 
nia orizirx, tylko Qj/Ç 

1.98 

Old Ky. prawdziwa żytnioówka — 

ίου proof, 
peina kwarta za 

Nasza Union Ky wódka 
pełna kwarta 

Dobry Janiaic· Rum 
butelka za 

Likiery 
Extra dobra Xalhvka 
ozdobna butelka 

Old Grcen Hrook wódka zestarza· 
la w hondzie, 100 "2 "2 O 
proof, ρδΐ palona νι*)χ 

I 

1.89 
Silk finish dobru żyt η Ιό w ka al- 

bo Bourbon 
połna kwarta za 

Malt «tout albo Malt Marron — 

2 tuziny | QQ 
butelek za I · >Ό 

August Turczyn, sierżant. 
18 KKNOSHA, WIS: — 

809 Pearl st. 
Wł. Godlewski, sierżant. Telefon 

Kenosha. 1182. 

19 JOLI ET, ILL.: — 

S. Włosiński, sierżant. 
(>09 N. Chicago st. 

Nie Wstydź się! 
Ody powracasz do domu ze érôd- j 

BPlcścia, ze skladif, ofisu lub fabryki, < 

kup sobie DZIENNIK CHICAGOSKI | 
1 śmiało czytaj w tramwaju lub wa· I 

gonie. 
DZIENNIK CHICAGOSKI można : 

stale nabywać ca następujących na· i 

rożnikach: 
Stato i Madison — przed składem 

departamentowym „Boston Store". 

State i Madison — przed apteką 

firmy Buck and Rayner; 

State i Madison — przed składem 

departamentowym firmy Careos, 

PIrie. Scott and Co.; 
State i Quincy; 
Stato i Van Buren; 

* 

State i Harrison; 
Wabaeh i Harrison; 

Van Buren I La Sali·) 
Adams i La Salle; 
Adams I La Salle; 
Washington 1 La Sail*| 
Randolph i Dearbora; 
Washington I 5-th «ra 

f 

ŚPIEWNIK - 
KOŚCIELNY 
——zawierający 

MSZE i PIEŚNI ADWENTOWE 
n» dira I trzy lab cstery floty 

I O BO A Ν 

Dla użylku Miodz. szkolne) pir. R. K. 
wydał 

Chór św. Wojciecha, w par. św. Jacka 
w CHICAGO, minois. 

Przcjrzaiy i potwierdzony w kollefiu 
muzyczne· przez Pr·/. Dra Falka. 

32 «tr. druku. Sztywna papier, opraw·. 

CENA ZA JEDEN EGZEMP. 25c 

l— Oa|sm) ribit ni wltftrjoh umófη 

Dziennik Chicagoski 
1457 W. Division il. CHICA60, III. 

Specyalnoiiri im itiięNic. 
Zadnia ćwiartka albo nóżka ΟΓΙλ 
cielęciny, funt za Λνν 

Zadnia ćwiartka jagnięciny ool_ 
fnnt za 

v 

Małe wieprzowe szuldry, 00.1._ 
na pieczeń, funt za £*0 2 

.Świeża wieprzowa poIędv i- OQ- 
ca. funt za 

OOC 

Native sirloin steak. 00η 
funt za 

Kruchy zwijany roast bcef Ol i 
bez koici. funt za 

Beef tenderloin. funt -·"»'* 

Słonina na śniadanie, funt ... .!Wr 

Najlepszy .«malec, funty za 

Okrągła letnia kiełbasa, funt -~»e 

Świeżo oskubane jręsl. kury na po- 

trawkę. i na pieczeń po najniższych 
cenach. 
Surowe szynki. 10 do 12 OQ 1 

funtów przeciętnie, funt 

Frankforts. 1 2 funty 

Polska kiełbasa, f za 

Garlick kiełbasa. I QQr 
Wieprzowa kiełbasa OîJC 

Specjalno*»·! w bnernirnrlr. 
Cokolwiek uszkodzone białe naczy- 
nia karafki, talerze, wazy i filiżanki 
tylko — taniość, specyalnic C/» 
po i wyżej DC 
4 calowe klamerki do bielizny mj- 
lepszy gatunèk, specyalnie 
50, za OC 

Woskowany papier «Ιο przekąsek — 

je rolki, specjalnie 3 rolki 10c 
Piękne crystal kubki do golenia, 
pozłacane brzegi, -9c war-- 1 Q 
toAci. specjalnie po ..... £«71» 
Dubeltowe przewracane inantie ga- 
zowe, regularna 10c wartość ng- 
specyalnie, 3 za .·... śŁOC 

Piękne przewracane klosze do 
światła gazowego, 19c wartość, Q-, 
tylko po 2/C 

Xpro.vnlnoicl nn groiteryl. 
Papier toaletowy, ltte gatu- ηΛ 
nek, specjalnie 3 za £»\3C 
CJrandmas proszek da prania | £· 
iluża paczka za lOC 
Specjalnie niekolorowana japortsk.i 
herbata, regularny 6.">ć ga- >|Q^, i lunek. funt za Tr2/C 

I Śliwki. 60. do 70 size. 1 g 
I funt za lOC 
Heinae pomidorowa zupa No. 
1 puszka, lic. No. 2 puszka 
Słodki wczesny czerwcowy | Λ 
groszek, puszka za IvC 

16c 

Glide marki słodka kukury- 
dza. puszka za lic 
Saracen marki pomidory. 1 *7 
duża puszka za 4 # C 
Réputation marki pieczona 1 β 
fasola, puszka za IwC 
Wolf marki łososie, funto- ng 
wa puszka za «OC 

l nnr.njclp 
Na nasza specjalna sprzedaż mydła, 
i proszku do prania we wtorek, δ lu- 

tego. 

NOWY ŚPIEWNIK 
Na Cześ i r- 

MATKI BOSKIEJ 
Na Maj i Październik 

7Sc celtów 
Do nabycia w biura· 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
iULICA, CHICAGO, iLUNOIS. 

✓ 

1455-1457 WEST DIVISION 


