
KRONIKA MIEJSCOWA) 
WAŻNA AKCYA W SPRA- 

WIE CEN WĘGLA. 
Wczoraj odbyła się w Chicagr 

sesya stanowej rady obrony ze 

współudziałem gubernatora Lo\s 
dena i wicegubernatora Ogles-by 
na której omawiano sytuacye wę- 

glową, tj. ceny i dostawę węgla 
w Stanie Illinois. 

Celem położenia kresu zdzier- 

czym cenom węgla i zmuszenia 
właścicieli i manażerów kopalni 
do zniżenia tych cen, oraz dostar- 
czania węgla we wymaganych i- 

lościach. rada po dhigich obra- 

dach postanowiła zaprosić 40 i 

głównych manażerów kopalni w ç 

£ la w Stanie Illinois na specyalne 
posiedzenie tejże rady w Chicago, 
na którem ma być powzięta akcya 
stanowcza przez samych manaże- 

rów kopalni celem zaniechania 

dalszego ograbiania publiczności. 
1'chwała stanowej rady obrony 

powzięta była w myśli, ażeby tym 
którzy kontrolują produkcję wę- 

gla i od których ceny głównie 
zależy, dać najiprzód sposobność 
okazania, czy pragną zaniechać 

swych dotychczasowych praktyk 
odnośnie do cen węgla. Jeżeli ma- 

nażerowie z tej okazyi nie sko- 

rzystają, inne środki będą przez 
rade zastosowane. 

\a posiedzenie, które· ma się 
odbyć w sobotę, manażerowie ma- 

ją także ze sobą przynieść ws^eT- 
kie dane statystyczne, dotyczące 
ilości węgla, wydobywanego z 

kopalni, ilości sprzedanej, kosz- 

tów produkcyi, oraz cen. otrzy- 

manych w latach 1914. 1915, 1916 

i 1917. 

Ogłoszono wczoraj po^ios^ç, 
że gub. Lowden gotów jest na- 

wet zwołać nadzwyczajną sesyę 

legislatury stanowej, jrżeli stara-! 

nia stanowej rady obrony celem 
zniżenia cen węgla spełzną na ni- j 
czem. 

Gub. Lowden, gdy się o tej po- 

głosce dowiedział, oświadczył, że I 

nic do wiadomości publicznej nie 

podał o projekcie zwołania takiej 
àresyi. 

Faktem jest jednakowoż, że na 

sesyi stanowej rady obrony i ten 

projekt także poruszono i że gttb. 
Lowden oświadczył z własnej 
woli, iż gotów jest zwołać taką 
sesyę, jeżeliby w szelkie inne· środ- 
ki zawiodły. 

Zanimby do tej ostateczności 
przyszło, inne środki są możli- 
we i powinny być wyczerpane. Do 

tych należą : 
Wdrożenie urzędowego śledz- 

twa w sprawie sytuacyi węglo- 
wej w Stanie Illinois. 

Wdrożenie śledztw przez pro- 
kuratorów stanowych w posz- 

czególnych powiatach Stanu Il- 
linois, oraz przez prokuratora ge 

neralnego Stanu Illinois. 
AVezwanie do kongresu, ażeby 

kontrolę cen węgla dołączył do bi 
lu żywnościowego, n^d którym o- 

becnie kongres obraduje. 
Zwołanie na konferencyę wszy 

stkich stanowych rad obrony w 

centralnym dystrykcie celem za- 

rekomendowania nowych praw 
federalnych, odnośnie do węgla 
i innych artykułów podstawo- 
wych. 

Powyższe środki omawiano 
także na wczorajszem posiedze- 
niu stanowej rady obrony, lecz 

po długiej dyskusyi postanowio- i 

no, jak wyżej zaznaczono, dać I 
samym manażerom najprzód | 
sposobność okazania, czy gotowi ! 
są zniżyć obecne zdziercze ceny j 
węgla. 

Na sobotnie posiedzenie został 
także zaproszony Evan Johns, dy 
rektor stanowy kopalni i minera- 

I łów, oraz F. S. Peabody, który 
jest przewodniczącym komitetu 
produkcyi węglowej z łona fe- 
deralnej rady obrony krajowej. I 
Peabody jest jednym z najwięk- 
szych producentów węgla w Il- 
linois. 

Rada przyjęła wczoraj polece- 
nia swegd komitetu produkcyi i 
dystrybucyi węgla w sprawie osz 

czędności i używania gorszego 
I gatunku węgla przez koleje, gro- 
madzenia węgla na czas braku te 

! goż, oraz cen drobiazgowych po- 
bieranych przez kupców, którzy 
dostarczają konsumentom. 

Samuel Insull. przewodniczący 
stanowej rady obrony, sprawoz- 
dał, że reprezentant stanowej ko 

,misyi urządzeń publicznych bę- 
dzie współpracował z komitetem 
produkcyi węglowej w sprawie 
zastosowania poleceń jego przez 

koleje. Również doniósł, że pre- 
zes kolei Northwestern Aishton, 
który jest na czele komitetu ma- 

nażerów kolejowych, współpra— 
' 
cuje z międzynarodową komisyą 
handlową celem doprowadzenia 
do skuteczniejszego użytkowania 
obecnych urządzeń kolejowych. 

Już dnia 12-go maja, rada sta- 
nowa obrony przyjęła rezolucye, 
w których się oświadczyła za 

kontrolą przez rząd federali^y 
cen węgla, żywności i innych ar- 

tykułów. Dotychczas jedyną na 

to odpowiedzią było ustanowienie 
maksymalnej ceny węgla mięk- 
kiego w sumie $3.50 za tonę przy 

kopalni. Pomogło to głównie w 

Stanach wschodnich, gdzie bra- 
no za tonę miękkiego węgla, $7, 
$8. a nawet i $9. 

W opinii stanowej rady obro- 

ny ceny -są jeszcze za wysokie. 
Wogóle zdzierstwo i wyzysk, u- 

prawiane obecnie przez bczskru- 

pulatnych producentów, fabry- 
kantów i kupców, są tak skanda- 
liczne, że wobec nich maleje ro- 

bota progermanów i agitatorów 
anti wojennych. 

TRAGICZNY KONIEC ZA- 

BAWY. 
Czterech chłopców bawiło się 

na próżnej parceli pnr. 2318 Os- 

good âve. we wojnę i w żołnie- 

rzy. Naśladując żołnierzy w Eu- 

ropie, wykopali transze i tunele 

cztery stopy pod powierzchnią. 
Naraz jeden z tuneli zapadł się. 
grzebiąc dwóch chłopców, jedne- 
go częściowo, drugiego zupełnie. 
Pierwszy wygramolił się cało. 

Wystraszeni towarzysze tym- 
czasem pobiegli po pomoc. Wró- 

cili z policyantami. Zanim ci w 20 
minut później zagrzebanego chło 

pca wydobyli, ten już nie 

żył. Nazwisko nieszczęśliwej o— 

fiary jest Thomas Deutsch. Li- 

czył lat 11 i mieszkał pnr. 1041 

Belden ave. Towarzyszami jego 
w tragicznej zabawie byli: Vic- 
tor Huske, zam. pnr. 2332 Semi- 
narv ave., Vincent Cahill, 2240 

Osgood ave. i August Grouer, za 

mieszk. pnr. 1055 Belden ave. 

BEZPŁATNE BUFETY DLA 
ŻOŁNIERZY. 

Na zebraniu prezesów kilku or 

ganizacyi męskich i kobiecych, 
zwołanych przez S. Insulla, pre- 
zesa stanowej rady obrony, 
podniesiono projekt, ażeby 
na wzór francuski i angielski za- 

łożono w Chicago jeden klub w 

śródmieściu dla żołnierzy, a we 

wszystkich dworcach kolejo- 
wych bufety, w których żołnie- 
rze odjeżdżający i przyjeżdżają- 
cy otrzymać będą mogli napoje 
i gorące potrawy bezpłatnie. 

Opracowanie projektu w szcze 

gółach i przedłożenie raportu na 

następnem posiedzeniu poruczo- 
no H. B. Riley'emu, prezesowi 
„Citizens' War Board", oraz pan- 
nie H. Vittum. 

BROWARNICY PROSZĄ O 

ZAMKNIĘCIE WYSZYNKÓW 
W PRZEDMIEŚCIACH. 

Komitet browarników wczo- 

raj udał się do prok. stanowego 
Hovne'a i prosił go o jego pomoc 
celem doprowadzenia do zam- 

knięcia w niedzielę wszystkich 
wyszynków w pow. Cook poza 
miastem Chicago i innych miej- 
scowości, które są całkiem „su- 
che". I 

Ta zdumiewająca akcya bro- 
warników jest rezultatem rewe- 

lacyi, jakie się ukazały w prasie 
0 orgiach, jakie się-dzieją w 

przedmieściach w soboty i nie- 
dziele. 

Ten sam komitet uda się tak- 
że do szeryfa Traegera, do człon- 
ków wydziału powiatowego, o— 

raz do urzędników miasteczek w 

pow. Cook, które mają władzę 
nad swymi wyszynkami. 

W skład tego komitetu weszli : 
E. Landsburg, prezes „United 
States Brewing Co. ; P. Theurer, 
prezes Schoenhofen Co. ; W. Leg- 
ner, prezes Conrad Seipp Brew- 

ing Co., West Side Brewing Co. 
1 prezes Stowarzyszenia Browar- 

ników, oraz A. J. Doyle, były 
szef policyi, który jest manaże- 

rem stowarzyszenia. 
Podobny wszyscy browarnicy 

w Chicago są za tem, ażeby wy- 

szynki w przedmieściach były 
zamknięte w niedzielę, a tym, któ 
re nie chcą się do prawa zastoso- 

wać, licencye odebrać. Browarni- 
cy są przekonani, że orgie, dzie- 

jące się we wielu wyszynkach i 
domach zajezdnych w soboty i w 

niedziele, podczas gdy sprzedaż 
trunków w Chicago w tym sa- 

mym dniu została wstrzymana, 
dyskredytuje interes szynkarski 
i szkodzi nietylko wyszynkom w 

tychże przedmieściach i w Chi- 
cago, ale także wszystkim bro— 
warnikom. 

Prok. stan. Hoyne nie dał żad- 

nych komentarzy o wizycie ko- 

mitetu, który z nim przeszło go- 

dzinękonferował. 
W STANIE OSKARŻENIA ZA 

ATAK NA MŁODĄ DZIEW- 
CZYNĘ. 

Pięciu mężczyzn zostało w 

stan oskarżenia postawionych 
przez ławę sędziów wielkoprzy— 
sięgłych za atak na 18-stoletnią 
Dorę Hooper. Napaść wykonali 
dnia 4-go lipca w dzielnicy zwa- 

nej „małem piekłem" blisko 
Summitt, Ul. Nazywają się: 
Frank Hennessy i brat jego Wil- 
liam Hennessy, C. Dearborn, J. 
Cannowskv i Robert McKee. 

Panna Hooper pracuje w dam 
skiej fryzyerni. Mieszka p. nr. 

1450 E. 61-szv place. O swej 
strasznei przygodzie. iak została 
przemocy uprowadzona przez 
pięciu pijanych mężczyzn, opo- 
wiedziała pani Walden Shaw, 
która jest jedną z „kostumerelc" 
fryzyerni. Pani Shaw powiedzia- 
ła o tem swemu mężowi, a ten 

prok. stan. Hoyne'owi. 
Prócz pięciu wyżej wymienio- 

nych kilku innych ma także być 
wplątanych, którzy też będą 
aresztowani. 

W tej dzielnicy miasteczka 
Summitt kręci się dużo pijaków 
łobuzów i darmozjadów. Odby- 
wają się w pobliżu pikniki. Dnia 
4-go lipca panna Hooper przy- 
była tam w towarzystwie kapra- 
la z pierwszego pułku artyleryi 
Stanu Illinois i jego brata. Przy- 
było tam także kilku mężczyzn, 
którzy w pobliżu obozowali i za- 

znajomiwszy się z panną Hoo- 
per, nakłonili ją najprzód do wyj 
ścia z ogrodu, następnie do wej- 
ścia do łódki, w której przewie- 
źli ją na drugą stronę rzeki Des- 
plaines. Gdy się dorozumiała, ja- 
kie są inteneye jej towarzj*szy, 
usiłowała im się z rąk wydostać. 
Lecz daremnie. Straciła przyto- 
mność. Gdy przyszła do siebie, 
zaczęła uciekać i spotkała żoł- 
nierzy. strzegących most kolejo- 
wy, których prosiła o pomoc. Od- 
dział tychże przeszukał okolicę, 
lecz z tych, których wtedy ujęto, 
zdołała identyfikować tylko Mc 
Kee'a, gdyż była w stanie histe- 
rycznym. 

ιΐΝΛΙί; WIADOMOŚCI 
MIEJSKIE. I 

— Wczoraj ukończyły obie 
strony argumentacye przed sę- 
dzią Walkerem w sprawie wnio- 
sku który może zadecydować los 
nowej rady szkolnej. Decyzya sę 
:ziego, która ma być dziś wyda- 
na, dotyczy wniosku, przedłożo- 
nego przez doradzcę miejskiego 
Ettiesona, o wyrzucenie ze sądu 
„quo warranto", w której prok. 
stan. Hoyne kwestyonuje prawo 
nowej rady szkolnej do urzędo- 
wania. 

— Jeden detektyw wczoraj a- 

resztował 20 szulerów w obła- 
wie na szulernię na drugiem pię- 
trze pnr. 208 W. Madison ul. De- 
tektywem'był G. Freund. 

— W sądzie dla spraw niemo- 
ralnych przed sędzią Gemmillem 
toczy się proces niejakiej pani V. 
Phipps, która została aresztowa- 
na z trzema parami w jej aparta- 

mencie pnr. 3624 Grand Blvd. 
dnia 1-go lipca. Oskarżona jest o 

prowadzenie domu nierządu. Pod 
czas procesu dwóch sędziów przy 

sięgłych zostało zwolnionych, je- 
den za uśmiechanie się do Phipp- 
sowej, a drugi za stronniczość. Je 
den z mężczyzn aresztowanych 
wyjawił swe prawdziwe nazwi- 

j sko. Zeznał, iż nazywa się E. G. 
Rapp, że jest członkiem wydzia- 
łu handlowego i mieszka w klu- 
bie Chicago Athletic Club, pnr. 
12 Michigan Blvd. 

— Zdziwienie powszechne wy- 

j wołało odkrycie, iż prywatny 

I jacht burm. Thompsona bywa od 

nawiany i malowany w miej- 
skich warsztatach przy rogu ulic 

22giej*i Blue Island ave. Jest to 

jacht „Tringa", który można wi- 

dzieć często w lagunie klubu jach 
towego parku Lincolna. Gdy 
wczoraj wieczorem usiłowano u- 

zyskać wyjaśnienie od burmi- 
strza, nie można było go nigdzie 
znaleźć. 

— W odpowiedzi na surowe 

cięgi słowne jakie dostał oneg- 

daj od sędziego Landisa, bur- 

j mistrz Thompson odpowiedział, 
i że sędzia jest proeuropejeży- 
kiem, a on jest proamerykani- 
nem. Do pierwszej klasy, według 

; burmistrza, należą wszyscy ci, 

| którzy popierają czynny udział 

I Ameryki we wojnie. 

I TELEGRAMY KRAJOWE 
GOETHALS HOŻE ZREZY- 

GNOWAĆ. 

Waszygton, 18. lipca. — Gene- 
rał Goethals zdecydowany jest 
wnieść swą rezygnacyę z zajmo 
wanego obecnie stanowiska, je- 
żeli nie otrzyma faktycznie zu- 

pełnie wolnej ręki przy kierowni- 
ctwie budową wielkiej floty dre- 

wnianych i stalowych okrętów, 
której przeznaczeniem jest poko 
nać bezwzględną kampanie nie- 
mieckich łodzi podwodnych. 

Do tego postanowienia skłoni- 
ła generała kontrowersya z pre- 
zesem wydziału marynarki han- 

dlowej Denmanem, który ustawi- 
cznie bruździ i przeszkadza mu w 

przeprowadzeniu jego planu. Dzi- 

siaj odbędzie się posiedzenie dy- 
rektorów korporacyi, utworzonej 
dla budowy tej marynarki i ge- 
nerał zażąda na niem; aby kwe- 

stya jego zupełnego pełnomocnic- 
twa odnośnie do tego kierownict- 

wa została załatwiona natych- 
miast, gdyż w przeciwnym razie 

wycofa się zupełnie. 
Przyjaciele pana Goeflialsa u- 

ważają, że pan Denman dąży do 

tego właśnie, aby generała skło- 

nić do rezvgnacyi z jego obecne- 

go stanowiska i nie ustąpi mu a^ii 
na krok w żadnej sprawie. Wobec 

tego prezydent będzie musiał pra- 

wdopodobnie zrobić wybór mie- 

dzy tymi dwoma panami i albo 

przyjąć rezygnacyę Goethalsa, al- 

bo usunąć Dcnmana. że zaś pier- 
wszy z nich posiada zaufanie ca- 

łego kraju i rządu, drugi zaś w 

porównaniu do niego jest podrzę- 
dną figurką, nie trudno stąd wy- 

wnioksować, kto ewentualnie o- 

dejdzie z kwitkiem. 
Hinsch wymknął się potajem- 

nie z South Amboy, X. J. na parę 
dni przed ofieyalnem wypowie- 
dzeniem wojny Niemcom, odpły- 
wając na zakupionym za $8.000 
żaglowcu o pojemności ?00 ton. 

Cała załoga tego statku skiadała 

się z trzech ludzi. 
\V związku z tą aferą areszto- 

wano tu pewnego naturalizowa- 
nego Xicmca, który pomacał Hin 

schowi przy zakupnie żaglowca, 
a prawdopodobnie także przy wy- 
konaniu plann ucieczki do Euro- 

py. 
SUROWA ΚΑΚΑ NA SUFKA· 

ŹYSTKI. 
Waszyngton, 18. lipca. — W 

tutejszym sądzie policyjnym ska- 
zano szesnaście sutfrażystek, któ- 
re aresztowane zostały ostatnio 
za usiłowanie pikietowania Białe- 

go Domu. na karę po $25, wzglę- 
dnie więzienie przez dni 60. Żad- 
na z nich nie chce grzywny z? 

płacić, wobcc czego czeka je po- 

prawczy dom pracy dystryktu 
Columbia, a znajdują się między 
niemi panic z bardzo dobrych ro- 

dzin, jak panna Mary Ingham z 

Filadelfii, wnuczka sekretar*rr 
skarbu za prezydenta Jacksona, 
pani Florence Bayard Hilles z 

Wilmington.córka sekretarza· sta- 

nu za prezydentury Clevelanda i 

późniejszego ambasadora w Lon- 

dynie, pani Winters Rrannan, 
córka założyciela „The New 
York Sun" itd. 

Sprawą skazanych za jął się no- 

wojorski kolektor celny Dudley 
Field Malone, który na wiado- 

mość o wyroku natychmiast tu 

przybył i udał się do Białego Do- 

mu, gdzie odbył godzinną prawie 
konferencyę z prezydentem Wil- 

sonem. Co w czasie tej konferen- 

cyi zaszło, tego faktycznie nie 

wie nikt, prócz prezydenta i ko- 

lektora, ale rozeszła się wkrótce 

potem pogłoska, że pan Malone 

zrezygnował ze swego urzędu. 
Gdy go w tej sprawie zainterpe- 
lowano. dał odpowiedź wymijają- 
ca. 

EKONOMIA NA KOLEJACH. 
Nowy York, 18. lipca. — Prag- 

nąc przyjść rządowi w prowadze- 
niu wojny z pomocą przez jak 
największe ułatwienie i przyspie- 
szenie transportów wszïV/dego 

rodzaju, zarządy kolejowe skaso- 

wały cały szereg niekoniecznych 
pociągów osobowych, które- prze- 

bywały rocznie drogę o łącznej 
długości 16,267,028 mil. Dzięki te- 

mu zaoszczędzi się znaczną ilość 

opału i pracy ludzkiej, a tory ko- 

'ejowe staną się wolniejsze dla 

przejazdu pociągów frachtowych. 
SINCLAIR OPUSZCZA SO- 

CYALISTÓW. 
Los Angeles, Cal., 18. lipca. — 

Najwybitniejszy amerykański pi- 
sarz socyalistyczny Upton Sin- 

clair, autor „Bagna" i innych sze- 

roko znanych dzieł literackich, o- 

głosił wystąpienie swe z partvi 
socyalistycznej z powodu niepa— 
tryotycznego stanowiska, zajęte- 
go w wojnie przez-obecnych kie- 

rowników tego ruchu. Zaznacza 
on przy tern, że socyalistyczna 
partya zupełnie się rozpadnie i 

przestanie istnieć, jeżeli w dal- 

szym ciągu będzie trzymać się 
dotychczasowej ^taktyki absolut- 

nej opozycji' przeciwko konskryp 
cyi. O ile partya nie upadnie, Sin· 

clair obiecuje do niej powrócić, 
ale dopiero wtedy, gdy „pruski 
system kastowy" zostanie dosta- 
tecznie złamany. 

DR. Ε. Ε. PRATT REZY- 

GNUJE. 
Waszyngton, 18. lipca. — Nie- 

porozumienie w łonie nowo zor- 

ganizowanego komitetu dorad- 

czego dla eksportów spowodowa- 
ło rezygnacyę Dra. Ε. E. Pratta. 
szefa biura dla krajowego i za- 

granicznego handlu, z zajmowane 
go przezeń stanowiska. Przy two- 

ί rżeniu wyżej wspomnianego ko- 

! mitetu doradczego Dr. Pratt zo- 

stał doń także powołany i zamia- 

nowany jego sekretarzem, zaraz 

jednak na pierwszej sesyi przysz- 
ło do nieporozumienia pomiędzy 
nim a innymi członkami. Sekre- 
tarz handlu Redfield uznał, że 

pan Pratt nie miał racyi i dlatego 
skłonił go do wniesienia rezygna- 
cyi. 

DOSTARCZĄ RZĄDOWI 
WÇGLA. 

Waszyngton, 18. lipca. — Wła- 

ściciele kopalń z czterech wscho- 
dnich Stanów odbyli tu wczoraj 
konferencyę, w ciągu której za- 

pewnili obecnego przedstawiciela 
rządu, że dostarczą potrzebny 
administracyi węgiel w każdej za- 

żądanej ilości, chcą tylko naprzód 
wiedzieć, jak wiele będzie potrze- 
ba, aby odpowiednio rozdzielić 
zamówienie pomiędzy różne kom- 

panie. 
Kwestvi ceny nie poruszane 

wcale. Zostanie ona ustanowiona 

dopiero wówczas, gdy rząd prze- 
prowadzi dochodzenie, jakie wy- 
datki ponoszą kopalnie przy wy- 
dobywaniu węgla i jego transpor- 
cie. 

Kto chce czytać najlepsze co» 

dzienne pismo polskie, niech si| 
ude do pana F .M. PAWOLL, 
naszego agenta na Duncan i oko- 

licę i zaabonuje sobie Dziennik 
Chicagoski 

I 

Pracnjeaa w śródmieściu f — Kup so· 

ble tani DZIENNIK CHICAGOSKI 
śmiało czytaj Dolska srazetc w tramwa- 

ju ffJy Jadzlesz do domu. Niech pozna· 
jg obconarodowcy nasza nrzei.n^. 

BANKES 

Najlepsza, na; smaczniej- 
sza upalana kawa 

26c 
funt. 

Burd zo do- 
bra Sa η t o s 

kawa war 

ta 30c xa l9c 

crea- 

ηι ery- 
nia Mło 
n,ery 40c 

>eJlotx*e berhata. 
wiifdil· iprcf<Ιλ 
w.aa pu iA 
60c fant. TCV/ 

Najlep.dairy 

masło«^<- 

Hank es mosło jest lepsze niż w 

innych składach 

Bankes składy kawy 
Χ· ρ4Ι·<Η?··-·Λ- 
tko4aieJ tlroalci 
len vt. l ïlemu A*. 
t064 Uiiwaake· A?*. 
UTK Mllwâuke* A?· 

-1015 Milwauka· Ατβ. 
Ml? W Norîb A τ β. 

Na p«ia<xa«j 
• tronie. 

4ββ W. UtvitioB Ut. 
T*> W Nortk Ατ·. 
tetO Lincoln A»». 
MH Lincoln A»·. 
MU X Clark »u 

I Na «achotlnlej 
•troaie. 

1 JlC W. M vit non «1. 
I 28341 W. .Madiaon al. 

19M Blu·» Iilind Ar·. 
1217 ». HtUtrd «lie· 
1832 Κ. li»!ei«xl ulic· 
ISiS W. lj. Ul 
810? Wmi ??-sra Cl. 

I Bi· j ofiiliniowej 
«tronie 

! 3082 W· itv*orth Av·. 
I MT S. H»lat«l alMt. 
| «72* 1. AaAUad Ara 

Damskie cover 

all fartuchy,— 
zrobione z jas- 
nego i ciemne- 
go perkalu, spe 
cyalnle w tę 
wielka wyprze- 

Pr.. ,.55c Ι33Ε-1350 MILWAUKEE AVE 

Damskie nocne 
koszule, slip o- 

er style białe i 
kolor ciała, — 

zrób. z nain- 
sook, skromnie 
garnirow. 75c 
wart. 
po .. 55c 

JestZado walniająca Przyczyna, Dlaczego ten Drugi 1 ydzień i 

Naszei Dorocznej Λ A l 

jeut takim ogromnym mikrourm, I możecie wntqplp tylko ilo któregokolwiek departamentu tfKO Nkłntlu 

nby npoKtrcedx natychmiast co Jewt przyczyni). Pol ijilanp letnie townry po cenncli, które wq nlezrówna 

η» wartości jakich nie można otrzymać poza ta «lelku wyprzijtaJijcą «przeila/.q. 

Damskie S2.50 pumps, para 1,85 
zrobione z lakierowanej rolt, 1 matowej kid skóry u· 

garn.η wane skromnym garnirunkiem i kokardkami, 
lozrzemykowe i z skromnym cross rzemyczkami style 
Louis, kubańskie i niskie obcasy, I O 5· 
wielk. 3 do 8, para I ,Oj 

Damskie I dziewczęce $2 białe trzewiki, 1.19 
zrobione z białogo Sea iKland kenwesu, Ivory podeszwy 
1 oteasy, zapinane style, wielk. j <n 

2 V<> oo 6para specyalnie za I. IV 
DnmKkie ptimpa, xrnhlonp τ. lakie- 

rowanej colt Kkrtry z 2 rzemyka- 
mi style, większość w małych 
wielkościach. $2.00 war- fiûf» 
tość, wybór para po.... 

Sandały lila mçioijïn kobiet i dzieci «ro- 

bione z najlepszej lotus calf 'skóry, gooi- 
year przyszyte podeszwy, wszystkie wiel- 
koJci. wartości <Jo 2.00, bardzo qq 
epecyalnie, para po 

wiki, zrobione z białego kfnwesu 
białe gumowe obcasy i podeszwy 
wielkości 6 do 11, 1.-5 fiQ/» 
para po ....1 w·/ 

Oszczędzcie 1.50 do $2 00 na chłopięcem ubraniu 
2ô(> chłopięcych Norfolk ubrań, z i 

dwiema parami spodni, zrobione z j 
ciemnych mieszanek .także granato- I 
wego serżu i shepherd kratek, z jed- j 
ną parą spodni, raateryje które się ! 

bardzo dobrze noszą, piękne mode- | 
le dla chłopców, 6 
do 17 lat, prawdziwe 
5.50 1 $6 wartości 
specyalnie po 

rnΛLNB νηΐΙΛ.ΜΛ ZA POł,. CF.MV, 
Zrobione z dobrej mntcryl, w jęuMow- 
ne prożki, równe kolory 1 kombinacye 
kolorów, 2Î4 do S lat 

V. wnrtoicl do 
J' l.OO po Ł 48c 

wartoHi'l ilo 
1.75, po 

88c 
wartości ilo 
12.50, po 

1.15 ; 

Męskie 1 UU i l.a Koszule, po /?c 

PrsMiiło 400 tn*ln0*r 
męskich negliżowych ko 
szui. zrobione z trwałe- 
go kolorowego perkalu 

i madrasu i po>nj?ee style 
z paseczkiem u szyji,— 

; podwójne francuskie 
1 mankiety, lub krochma- 
; lone, także sport koszu- j 
| le 7. przewracaInym kot 

nierzom ! pftl rękawami, I 
; dopasowanie i robota 
i doskonałe, wielkości 14 

do 19. eona wyprzą-tają--1 
! cej sprzedaży. 

79c 
Spodnia 

Odzież 
.Mçnkle koKcule I ruete, 
mesh i balbrigiran, 50e 
wartości, 

... 29c 
Męskie Forouftknlt u- 

nion garnitury, CO-» 
$1 gatunek, «a O&C 

Chłopięce Union anrnl- 
tury. drobno prątkowa- 
ne, m^sh 1 nainsook, — 

wszystkie wiel- no 

ko^ci, po «''C 

Dnm. 1'nlon uhmnln bez 

ręknw., równy obojczyk 
upiększono koronką i>0c 
wartości, 29c ' 

Damskie oralne i sukienne suknie w pas | 
Piękne no- 

we białe 1 

pralne euk- 

nie w paa, 

z gabardine 
pique i bas 

ket tkanklt l 
wlelk. 24 do ^ 
30 w pasie, 
$2.00 warto 
4C1 1.39 

Csj-nto weł- 
niane suk-- 
nłe w pas, 
z poplinu, 
serżu 1 oz- 
dobnej no — 

womod. ma- 

teryi. gra- 
natowe 1 
rzarne. za-- 
pinane S 
przodu lub 
na boku, 
ÊcUgane w 
tyle nadzwy 
czajna war 

Γ2.88 
rtfknc modne I oz.Jolior Mn 
}e gabardine suknie w pns, 
strojne I grustown*, najnow- 
sze modele z kiesze-i Qfl 
nlami 1 zmar. z tyłuŁ ·&Ό 

^ 

jMhvnbn» 
pas, γΛ 

k i, z 

nione po 
sprzedaż, 

inf (nfp(R «uknle w 

wne kolory i w prjj.z 
jedw.. zwykle oce- 

)o ϊ.ήΟ, na tę g? Q Q 
aż, po ... O·*/O I 

Pończochy 
Pońceochy, dtltclfcc 
skarpetki, białe z ozdo 
bnym kolorowym wierz- 
chem, wielk. 4 do S*ą — 

25c wartości, 1 C 
para po .... 

1 OC 

Dtuiittklr rsnrne hn«eł— 
ηiane okazowe pończo- 
chy. wszystkie do8ko*a 
le, 15c wartości, q 
para po */C 
DflinKkie -Sc Merrrrlurd 
Lisie śończochy, czar- 
ne, białe i kolorowe, 3 
pary za 50c, ł >7 
para po 1 / C 

t'Iiloplçce I il/.lmt'u'rr 
bawełniane pończochy, 
w cienkie i grube prąż- 
ki, wielkości 5 do | 
10, para po .... 1 O C 

I Pralne towary, mat. na suknie i prześcieradła etc,1 
JtMlivnbno mlonunna mnlinlr Jnrd ttre- 

r<»ka w piękne kremowe l cepflaste 
«kromne piijżki, dobrze się nnsi —· 

przez kilka lat. warte 1.25 /*Q 
Jard po OÎ7C 

Jnlnalmn ponerr I Rnjnli jpilwnh — 

we wszystkich nowych odcieniach 
cesrlastyoh i lnianych, jard szerokie 
speeyalnie na tę wyprzedaż go 
jard po TOp, <M>c I OÎ7C 

Rlatn plqur Jnrd 
I szeroka skromne 
| jacquard desenie. 

także madrasowe 
, efekta i desenie, 

bardzo trwała ma 

terya. 
jard no 

Bielony nmłlln Jd. 
szerokn. mlę>kko 
wykończony gru- 
by gatunek, resz- 
tki fabryczne. 2-7 
jariowe cUuboqcI, 
tylko, jard 8łc 

ιΙιιγκ MęcenlKI — 

wlelk. dla groicł. 
białe z trwało kol. 
niebieską róż. lub 
pomar. bortą, skro 
mnie obrąb., war 
te 10c, fil 
tylko 

ΙΙΓΊΙΚ. HIIIKIUIOTVJ- 

>'oile, 40 cali szer. 
chiffon 

Λ-yk. olep. kwieć, 
lesenie, brun., nie 
liesk. i rrtż. kol., 
warty 35c 1 

|ard po 

I'e-rknl nn knNzulp, |nrd Hrrokl, ro«/. 

tki fabryczne, jasne tło tylko, w 

skromnych two tone efekt, niadra- 

sowych, warty 20c, i O-l-*» 
jard po 1 4L 2 C 

Mnterya ne wnypy — 4θ pan α/.ργοκλ 

czeskiego stylu, trwałego koloru, ró 
żanne i lózowe nie pzepuszcza pie- 
rza. dobry ńOc gatunek, oo 

Jard po OOC 

IJasement j 
potowe mieszana farba domowa, J 
wszystkie kolory, gwarantowa- I 
na. że da satysfakcję, warta 
1.75 galon | | Q ! 
spor. 7.a i. ι y | 
dło do prania — 

speryalnie 10 ka 

44c 
dło do pieca, re- 
gularna 10c pu- 

"7?":2 I3c 
Siatkowe arzwi, oprawa z twar- 

dego drzewa, pociągane najlep- 
szą drucianą siatką, wszystkie 
wielk., 1.2" OQ wart. po OVC 
Woskowany papier, 25 arkuszy 
w rolce, spec. 
2 rolki za 5c 

Mały- Anioł Stróż 
Książeczka do nabożeństwa dla małych dziatek, opra- 

wna w czarne płótno, z czerwonymi brzegami 
Cena detaliczna 10c 

dla dzieci 

Kupon wartości Sc 

Każdy kto przyniesie ten kupon i dopiaci 5 centów 

otrzyma w Administracyi Dziennika Cbicagoskiego 
powyżej opisaną książeczkę. 

Ci którzy chcą otrzymać pocztą niuezą dołączyć 
u 2e na przesyłkę. 


