
KONFERENCYA IRLAND- 

CZYKÓW. 
Należą do nich: Earl of Dunra- 

ven, prezydent stowarzyszenia re- 

form irlandzkich; Earl of Desart, 

Earl of Granard, Baron McDon- 

rwll, Sir William Ikmiding, pre- 
zes „Great Southern and Western 

Railway" w irlandyi ; Sir Horace 

Curzon Plunkett, założyciel ir- 

landzkiego stowarzyszenia organ, 

zacyi rolnictwa; Sir. George W. 

E. Russell, były podsekretarz de- 

partamentu spraw wewnętrznych ; 
Sit Craivford iMcCullagh, były 
lord mayor Belfastu; Sir Bertram 

C. A. Windl-e, prezes ,,Trinity 
G>llege" w Dublinie ; Patrick 

Dempsev, Alexander McDowell i 

Sir William Whitla, profesor 
„materia medica" i teraipeutyki w 

Queen's College w Belfaście. — 

Liczbę reprezentantów robotni- 

czych organizacyj zwiększono z 

5 do 7, Liczba delegatów, którzy 

dotychczas przyjęli mandaty, wy- 

nosi 95, 
SPOTKANIE CESARZY. 

Londyn, 25. lipca. — Z Kopen- 

hagi nadszedł telegram, że cesarz 

Wilhelm udając się na front spot- 
kał się z cesarzem Karolem w 

Podgorycy. Powitanie było ser- 

deczne, a po rozmowie ożywionej 
trwającej kwadrans, Wilhelm u- 

dał się w dalszą podróż. Cesarz 

Karol powróci-ł do Wiednia, pole- 
ciwszy hr. Czernir.owi, ministro- 

wi spraw zagranicznych, towarzy- 

szyć cesarzowi Wilhelmowi. 

(Prawdopodobnie miejscem spo 

tkania cesarzy było Podgórze na<i 

Wisłą pod Krakowem. Doniesio- 

no, że cesarz Wilhelm udawał się 
na front wschodni) 

OKRĘTY ZATOPIONE. 
Paryż, 25. lipca. — Naideszła tu 

wiadomość, że francuski okrętowy 
tender Berthilde został zatopiony 
d. 12 lipca we wschodniej części 
Morza śródziemnego przez sub- 

nmrynę, 25 osób straciło życie. 
Londyn, 25. lipca. — Liczba o- 

krętów szwedzkich zatopionych 
jtnżto przez nury już też przez mi- 

ny w ciągu wojny, wynosi dotych- 
czas 136, jak donoszą telegramy 
„Central News" nadeszłe z Ko- 

penhagi. Pojemność ich wynosiła 
mniej więcej 125,000 ton. Duń- 

skich okrętów podobno zatopio- 
nych zostało ISO. 

Z AWIATYKI. 

Z kwatery armii kanadyjskiej 
we Francyi. 25. lipca. — W nie- 

dzielę awiatorzy kanadyjscy, 
którzy urządzili rejd ponad linie 

nieprzyjacielskie, spostrzegłszy 
pozycye olbrzymich dział, które 

już wyrzuciły były pociski wagi 
trzech ćwierci tony na odległość 
20 mil za frontem, rzuciwszy 
mnóstwo bomb, zmusiły je do 

milczenia. Czujnością swą awiato- 

rzy kanadyjscy ratują miastecz- 

ka i wsie daleko za frontem poło- 
żone od bombardowania pociska- 
mi. z których każdy może obrócić 

JOHN Π. 9HOOP urodził się w bli- 
ekości Washington Court House, O- 
hio, i otrzymał wykształcenie w 

szkołach rublicznych. Przez krótki 
czas był nauczycielem w szkole wiej- 
skiej. puczem obranym został nad- 
zorcy i Superintendent) Szkół w 

Bloomłnęsburg, Ohio. Przybywszy 
później na zachód, był z. kolei nad- 
zorcą S^kół w Saybrook. 111., Gibson 
City. 111. i Paris. 111. 

Do Chicago przybył w roku 1901 
Jako kierownik szkoły McAllister w 

dystrykcie rzezaló. Stad po dwu la- 
tach przeniesiony został do Holden 
School. gdzie pozostawał przez lat 
sześć. W roku 1908 został mianowa- 
nym nadzorcą Szkół Wakacyjnych, a 

następnego roku 1908. pierwszym 
asvstantem superintendenta szkół. 
Dnia R*o grudnia 1915. został mia- 
nowanym Superintendentem szkół, 
które to stanowisko obecnie pia- 
stuje. 

Był także angażowany jako lektor 
w instytucyi Normal Extention. P- 
czçszczai na Northern Indiana Uni- 
wersytet i otrzymał dyplom na Uni- 
wersytecie Lake Forest. (0*1.) 

dom w kupę pyłu. Niemieckie ae- 

roplany nie są w stanie, pomimc 
wszelkich wysiłków, przeszkodzie 
naszym działaniom w dziedzinie 
rekonesansów, fotografowania lub 

rzucania bomb. 
FRONT WŁOSKI. 

Rzym, 25. lipca. — Wczoraj 
nieprzyjaciel żywszą akevç roz- 

począł w Trentino. Nieprzyjaciel- 
skie oddziały próbowały otoczyć 
jedną z naszych wysuniętych po- 

zycyj w dolinie Posina i zbliżyły 
śię do naszych pozycvj na dolinie 

Pelegrina i w okolicy Overba- 
chcr. Nieprzyjacielska artylerya 
bombarduje różne punkta linii na- 

szej w dolinach Yaltellina, Camo- 

nina i Guidicardia. Nasze patrole 
piechoty wszędzie odparły nie- 

przyjaciela, a nasze baterye wyko- 
nują pomyślne kontrataki. W do- 

linie Rimbianco niespodzianie na- 

padliśmy na oddział nieprzyja- 
cielski i odparliśmy go, zadając 
mu znaczne straty. 

Na froncie Juliańskim było kil- 

ka potyczek patrolowych. Oży- 
wioną niezwykle była akcya ar- 

tyleryi w okolicy Castagnavizza. 
Dwie nasze eskadryle lotnicze 

wykonały rejd bombardując ro- 

botv koleiówe w Sarn Dianele na 

Carso. Wszystkie maszyny wró- 

ciły. 
Z RUMUNII. 

Piotrogród, 25. lipca. — W o- 

kolicy miasteczka Domuk „bata- 
lion śmierci" atakował okopy nie- 

przyjacielskie a przedarłszy się 
przez płoty druciane wszedł do o- 

kopów i zabrał 50 jeńców i trzy 
działa maszynowe. Potem bata- 

lion powrócił do swoich okopów. 
Wzdłuż frontu rozpoczęła się 

bitwa artyleryi. 
Z KAUKAZU. 

Piotrogród, 25. lipca. — Łącz- 
nie z torpedowcami Strogi i Sy— 
metilwi, nasza artylerya bombar- 
dowała Tireboli nad Morzem 
Czarnem na wschód od Trape- 
zuntu, niszcząc tureckie magazy- 

ny i baraki. Pod osłoną ognia ar- 

tyleryi nasi skauci, przekroczyw- 
szv rzekę Karszut Darasi, atako- 
wali silną pozycyę turecką na 

południe od rzeki i po bitwie na 

bagnety powrócili do własnych o- 

kopów, przywiódłszy 21 jeńców i 

jednego oficera. 
Z MACEDONII. 

Berlin, 25. lipca. — Nic ważne- 

go nie wydarzyło się w Macedo- 
nii. 

FRONT TURECKI. 

Konstantynopol, 25. lipca. — 

W nocy 20 lipca nieprzyjaciel bom 
bardował energicznie cały front. 

Silne oddziały skautowskie brv- 

tyjsikie atakowały prawe skrzydło 
naszego wojska w Gaza i zostały 
odparte przez naszą piechotę. D. 
?1 lipca nieprzyjaciel atakował 

wysunięte nasze pozycve pod Cze- 

wket Tepe wzdłuż kolei Gaza- 

Honjùnous. Przedarł się przez na- 

sze pozycye, ale go potem odpar- 
to. Pozostawił w naszych oko- 

pach 50 zabitych lub rannych. Za- 

braliśmy 5 jeńców. 

PODZIĘKOWANIE. 
4m 

Xiciiejszem składamy serdecz- 
ne podziękowanie wszystkim bio- 

rącym udział w pogrzebie śp. Jó- 
zefa Mistetakiego. osobliwie Wiel. 
ks. Kazimierzowi Sztuczce, orga- 
niście p. Banicie, członkom towa- 

rzystw, do których śp. Józef Mi- 
stelski należał, tym którzy nade- 

słali wieńce, ♦ wszystkim krew- 

nym, znajomym, przyjaciołom, o- 

raz wszystkim, którzy w jakikol- 
wiek sposób wyrazili swe słowa 

współczucia, zasyłamy staro-poi- 
skie ,.Bóg zapłać.'' 

\V smutku pogrążeni: 
Katarzyna Mistelska, żona, 

wraz z całą rodziną. 

Nie Wstydź się! 
Ody powracasz do (łomu ze érôd- 

I mic^oia. ze składu. ofl9U lub fabryki, 

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

gonie. 

{ DZIENNIK CHICAGOSKI można 

stale nabywać na następujących Qa- 

rożnlkacb: 
State 1 Madison — przed składem 

departamentowym „Boston Store". 1 

State i Madison — przed aptek* 
firmy Buck and Rayner; 

State i Madison — przed składem 

departamentowym firmy Careon, 

Plrie, Scott and Co.; 
State i Quincy; 
State i Van Buren) 
State i HarrUon; 
\Vaba«h 1 HarrLson ; 
Van Buren i La Sall«| 
Adama i La Salle; 
Adams i La Salle; 

Washington i I_a Sa]lej 
Randolph i Dearbora; 
Washington i δ-tta *τ» 

Edward Ν. Hurley. 
( Klisza „Chicago Herald". ) 

Ε. Ν. Harley Chicago został powołany prze* 

prezydenta Wilsona jako następca Denraana na 

prezesa wydziału marynarki handlowej. 

; TELEGRAMY KRAJOWE 
20,000 aeroplanów na 

POCZĄTEK. 
Waszyngton, 25. lipca. — Pre- 

zydent Wilson podpisał wczoraj] 
uchwalone poprzednio przez obie 

izby kongresu przedłożenie, asy- 

gnujące 640 milionów dolarów na 

cele awiatyki. W ielka ta apropry·* 
aeva jest tylko początkiem w wy- 

konaniu na bezprzykładną w do- 

tychczasowych dziejach miarę za- 

kreślonego programu, celem za- 

dania Niemcom ostatecznego cio- 

su przy. pomocy ataków napowie- 
trznych. Xa razie wybudowanych 
zostanie 20,000 aeroplanów, z któ- 

rych znaczna część służyć będzie 
do nauki pilotów, ale liczba ta 

znacznie się potem powiększy. 
Postanowiono budować olbrzy- 

mie tłójpłaszczyznowce, z któ- 

rych każdy będzie pędzony trze- 

ma motorami o sile 700 koni paro- 
wych· każdy i będzie zdolny u- 

dżwignąć ładunek 8.800 funtów 

przy maksymalnej szybkości 100 

mil na godzinę. 
Flota napowietrzna takich ko- 

losów, otoczona dla pomocy i o- 

I chrony całym rojeni mniejszych 
maszyn, będzie stanowić siłę nie- 

przezwyciężona, przed którą za 

drży potęka Hohenzollernów. 
Próbne aeroplany tego typu i 

rozmiarów budują się ')£*. we 

Włoszech, gdzie pędzone są mo- 

torami Caproniego o sile 1KM) ko- 

ni parowych każdy. Przy orfbcią- 
żeniu trzytonowym z górą ładun- 
kiem wznoszą się one na wyso- 
kość 6,500 stóp w ciągu 3ó minut, 
z ładunkiem zaś dwutonowym o- 

siągają 10,000 stóp w niespełna 
godzinie. 

Koszt każdej takiej maszyny 
wynosi około $40,000, ale to nie 

powstrzyma Ameryki od wpro- 
wadzenia swego przedsięwzięcia 
w życie. Rzeczoznawcy utrzymu- 
ją, że flotylla tych kolosów przy 

pomocy pięć razy liczniejszej flo- 

tylli małych aeroplanów, użytych 
tak dla ochrony jak dla służby 
wywiadowczej, zdoła w zupełno- 
ści wytępić niemieckie nury i 

zrównać z ziemią niemieckie fa- 

bryki amunicyi i podstawy dla o- 

peracyi marynarki wojennej. 
Howard E. Coffin, prezes wy- 

działu a'wiatycznego. zapowiada, 
że w ciągu najbliższych dwu ty- 
godni nadejdą z Europy modele, 
wedle których fabrykanci tutejsi 
zaczną ze zwiększonym pośpie- 
chem wyrabiać aeroplany najno- 
wszego typu, ulepszone dzięki 
doświadczeniu, zdobytemu w do- 

tychczasowej wojnie przez A- 

liaihtów, lotnicy zaś amerykańscy 
stanowić będą po upływie pewne- 

go czasu potężną armię z 110,000 
ludzi, tj. większa jak do nieda\v- 
na była cała armia regularna 
Stanów Zjednoczonych. 
NIEBĘDZIE ZMIAN W WYZ- 

NACZONYCH KONTYNGEN- 
TACH. 

Waszyngton, 25. lipca. — Po- 
mimo bardzo licznych zaciągów 
ochotników do armii w dniach o- 

ostatnich, rząd nie poczyni zmian 

w ozmaczonych kontyngentach re- 

krutów, jakich każdy dystrykt a- 

senterunkowy ma dostarczyć. Od 

powiednie zniżki w tych kontyn- 
gentach poczynione zostały na 

podstawie liczby ochotników, któ- 

rzy wstąpili jako tacy do 

armii i milicyi w każdym z dys- 
tryktów do -dmia 30 czerwca i po- 
mimo napływu dalszych wolunta- 

ryu'3zy, przy pierwszem powoła- 
niu armii konskrypcyjnej zaasen- 

terowanyoh zo-stanie — jak pier- 
wotnie postanowiono — 687,0CK) 
rekrutów. 

Sprawa przeprowadzenia pobo- 
ru przeszła obecnie już w zupeł- 
ności z rąk władz federalnych do 

lokalnych wydziałów wyłączeń, 
którym rozesłano urzędowe listy 
przeprowadzonego w ubiegły pią- 
tek losowania. Natychmiast po 
otrzymaniu tych listów, każdy z 

wydziałów wezwie do asenterun- 

ku podwójną ilość popisowych, 
jak ma ich dostarczyć, celem pod- 
dania ich egzaminacyi lekarskiej i 
dania sposobności do wnoszenia 

pre-tensyi o wyłączenie. Powoły- 
wać się będzie w porządku nume- 

rów poborowych, jak zostały one 

wylosowane. Gdyby z tej pod- 
wójnej liczby wezwanych nie da- 
ło się wybrać wyznaczonego kon- 

tyngentu, powoła się następnych. 
AMERYKAŃSCY OFICERO- 
WIE O SYTUACYI WO- 

JENNEJ. 
Waszyngton, 25. lipca. — Przy- 

było tu dziewięciu oficerów armii 

amerykańskiej, którzy towarzy- 

szyli generałowi Pershingowi w 

jego podróży do l· rancyi i badali 

sytuacyę na zachodnim teatrze 

wojny, celem złożenia minister- 

stwu wojny sprawozdania ze swo- 

ich spostrzeżeń. Reprezentują o- 

ni wszystkie gainnki broni w ar- 

mii Stanów Zjednoczonych. 
Pomimo, że każdy z nich po- 

przednio już studyował sytuacyę 
wojenną i sądził, że ma już o niej 
wyrobione dosyć jasne pojęcie, 
raportują oni zgodnie, że praw- 
dziwego wyobrażenia o stanic 

rzeczy nabrali dopiero po dokład- 
nem zwiedzeniu linii okopów od 

Szwajcaryi aż do wybrzeży mor- 

skich. Przyznają teraz, że to, co 

zobaczyli, wprawiło ich w zdu- 

mienie i że 'poprzednie ich poję- 
cia zupełnie były fałszywe. 

Teraz doszli do przekonania, ż*· 

linie niemieckie na froncie zacho- 
dnim są tak potężne, iż Alianci 

przy obecnym stosunku sił żadną 
miarą nie zctolają ich złamać, a u- 

czynić to będą mogli chyba wten- 

czas dopiero, gdy otrzymają naj- 
bardziej wytężoną pomoc Stanów 

Zjednoczonych. Blędnem też jest 
mniemanie, jakoby rdzeniowi po-1 
tęgi kaisera i jego cesarstwa gro-1 
ziło rychłe złamanie z powodu za- 

burzeń i niezadowolenia wew- 

nątrz państwa, jakoteż braku ży- 
wności. Jest to opinia, którą po- 

dzielają- także francuscy i brytyj- 
scy oficerowie na froncie. 

A. J. SACK O SYTUACYI 

ROSYJSKIEJ. 
Nowy York, 25. lipca. ■ t.P3·^" 

stwa alianckie, .a zwłaszcza Sta- 

ny Zjednoczone, walcząc razem z 

Rosyą o wspólną sprawę, muszą 

pomódz Rosyi — i to pomódz na- 

tychmiast. Każdy stracony tera-, 

moment może się nie dać poweto- 
wać więcej w ciągu całych lat. 

Takie zdanie o obecnej sytua- 
cyi wyraził A. J. Sack, dyrektor 
rosyjskiego ofieyalnego biura in- 

formacyjnego. który jak najdokła 
dniej jest powiadomiony o tern, 

co się każdej chwili w Rosyi 
dzieje. 

„Cała trudność leży w dysfcr- 
ganizacyi kraju" — powiada dalej 
oświadczenie — ,,wyczerpanego 
trzyletnią wojną i strasznymi błę- 
dami, popełnianymi przez dawny 
rząd. System transportacyjny 
jest zrujnowany, sytuacya żyw- 
nościowa jest tak ostra, że \\ 

środkowych prowincyach było 
wiele wypadków śmierci z głodu, 
a cały system finansowy chwieje 
Si?- 

„To są prawdziwie trudne pro- 

blemy, wobec których staje no- 

wy rząd, a nie zaburzenia, wywo- 

( 

ływane przez nieliczne warchol- 

skie elementy. Te ostatnie moż- 

na stłumić w ciągu jednego dnia." 

CREEL OSTRO ATAKOWA- 

NY W SENACIE. 
Waszyngton, 25. lipca. — W 

senacie przyszło wczoraj do o- 

strej dyskusyi między demokra- 

tami i republikanami z powodu 
rezolucyi senatora Penrose, do- 

magającej się przeprowadzenia 
dochodzenia w sprawie działal- 

ności biura publicznej foiformacyi, 
przy czem bardzo ostro atakowa- 

no uwłaszcza szefa te.go biura, p. 

Creela, z powodu ogłoszonego 
przezeń w wigilię Czwartego Lip- 
ca zakwestyonowanego później 
raiportu o rzekomych zwycięskich 
potyczkach, stoczonych z niemie- 

ckimi nurami przez amerykańskie 
okręty, które konwojowały eks- 

pedycyę generała Pershinga w 

czasiv jej przejazdu do Francyi.l 
Penrose postawił między innymi 
zarzut, że zarówno ministerstwo 

wojny jak marynarki dają dowo- 

dy swej niezdolności i niezdecy- 
dowania. 

Senator Jones stanął w obronie 

administracyi, wołając podniesio- 
nym głosem : „Gdy zaczniemy w 

ten sposób dalej gderać i kryty- 
kować kierowników wojny, spa- 

raliżujemy akcyę Stanów Zjedno- 
czonych już tutaj, w kongresie.' 
• Senator Lodge utrzymywał", że 

kongres powinien przynajmniej 
żądać, aby dokładnie go informo- 

wano, na co pieniądze się wydaje, 
bo prezydnet nie jest świętym i 

także może się myiić. I jemu rów- 

nież odpowiedział, stając w obro- 
nie adniinsitracyi, pan Jones. 

ładnych ezalblenrr f eaeląiaeiy, 
«yhających na kleszente latwowl·!* 

aych, nie ma DZIENNIK CHICAQO- 
BKI Da ewyob szpaltach, bo uwbm 

pracuj· dla dobra luda. OezukaAcz· 

„flr© iales·' ttanowcio w DZTENNI· 
KU CHICAGOfiKIM ofiiat&au· Μ 

Z Pensyonaîu Sióstr Zmar- 
twychwstanek w Norwood 

Parku. 

Tow. Opieki nad Pensyonatem 
urządza roczną wycieczkę do 

Xorwood Parku w niedzielę, dnia 

29go lipca. Pociąg odchodzi z 

Clvbourn Junction, o godz. lej 
popołudniu. Wszystkie panie na- 

leżące do Tow., oraz szerokie ko- 
la ich znajomych i przyjaciół za- 

kładu, są proszone o .przybycie. 
.Miejsce· jest urocze i można tam 

spędzić czas bardzo przyjemnie 
i o.letchnąć świeżem powietrzem. 
Pensyonat Sióstr Zmartwych- 
wstanek zasługuje ze wszech 
miar na poparcie naszego społe- 
czeństwa, któremu tak ważne od- 

daje usługi. 
o ■ r 

Reklam» }eet podstaw* lleznrA 
przedsiębiorstw amerykańskich, wlęo 
I przemysł-owlec polski dobrze zrobi 
{•żeli stale reklamować będaie swój 
Interes w DZIENNIKU CHICAGO- | 
α u: lii 

Zlot Sokoli w Hammond 
Indiana. 

Program pierwszego Zlotu Pod 

okręgu II. Okręgu szóstepro Soko- 
łów w Hammond, Ind., jest nastę- 
pujący: 

W niedzielę 29go lipca zbiórka 
rano o godz. 8:30. 

O godz. 9:00 ścisły raport na-^ 

czelników. 

O godz. 9:15 odmarsz do koś- 
cioła Matki Boskiej Częstochow- 
skiej, gdzie odbędzie się ł\Isza 

Św., po której odmarsz do parku, 
Z kolei nastąpią popisy i zawo- 

dy sokołów, sokolic i skautów, a 

potem piknik sokoli. 
Zbiórka odbędzie się w sali dru- 

ha A. On-anka w East Hammond. 
Czołem ! 

Józef Świerczek, 
naczelnik. 

Prawie kaidy polek! airent real* 

nowelowy ogłasza elę w DZIENNIKU 
OHICAGOSKIM bo niejednokrotni!1 
przekonał ele, że tu najlepiej ma 
Ua oolaci 

STAR 
ZNACZKI SĄ 
WARTOŚCIO- 

WE. 

MOELLER 
MILWAUKEE AVE. and PAULINA ST. f 

STAR 
ZNACZKI M 
DISKONTEM 

W GOTÓWCE. 

m WIELKIE ZAKUPNO I 
W PIÇKNYCH ^ 
I KORONKOWYCH FIRANEK 

NASZ AGENT, KUPUJĄC CAŁY NADWYŻKOWY ZAPAS FIRA- 

NEK OD QUAKER LA CE CO. OFPHILA. DOKONAŁ ARCY- 

DZIEŁA W ZAKUPNACH KORONKOWYCH FIRANEK. JESTTO 

NAJPIĘKNIEJSZY ZAPAS FIRANEK KIEDYKOLWIEK OFIA- 

ROWANY NA SPRZEDAŻ W CHICAGO — PRZEKONAJCIE SIE 
SAMI — KAŻDA FIRANKA MA ZNACZEK HANDLOWY. QUA- 
KER CURTAIN TKANE W ORREBIE CO GWARANTUJE 

PRAWDZIWĄ NIEZRÓWNANĄ TANIOŚĆ NA FIRANKI. 

QUAKER LACE CO'S 
Wielki zapas pięknych rabie 

net, filet net, allover net 
i notingham net, wszyst- 
kie 3Y2 — 3 12^ jarda 
długie, białe, kremowe i 
ekru, warte do $6 i $7 za 

Dare. wasz wybór, para 

5000 PAR QUAKER IiACECO'9 
Pięknych nottinghum Filet i 

cablo net firanek, wszyst- 
kie 3 Vi — 3 i 2 V2 jarda 
długie, warte do $3.50 za 

parę, wasz wybór w tej 
wielkiej sprzedaży firanek 

Modne Bluski 
■■■■■■■■■■g 

Bluzki 
Kluski tego sezonu najnoAvsze 

modele, zrobione z crepe de 
chine, mają. wielki kołnierz 

t 
białe i kolor ciała, reg. 
$3.98 wartość, ^ q 
za 2.9o 

Sunkie w Pas 
Suknie w pns, modele na lato, 

jedwabne suknie w pas, ścig. 
gane w pasie, majg 2 wiel- 
kie kieszenie, piękny asort- 
ment kolorów, 
reg 7.50 wart. za 

Spodnia Odzież i Pończochy 

Mç*kle union Knrniturx, krftikle rçknwy 
gacie do kostek, prążkowane lub 
mesh prawie wszystkie A Λ 

wielkoSci, warto 75o, T"c/C 
P'! 

Męskie okazowe i niekompletne linie, 
regularny 69c gatunek spodniej o-- 

dzieży, prawie wszystkie O O 
wielkości, wasz wybór /ùtJ C 
po 

Damskie KtrlH prij/.kowane koszule, — 

niska szyja, bez rękawów, wielkości 
do 3S, dobre bielono ba- ·| ft 1. 
wełniane, 19o gp.tunek, Ji 4 ̂  C 
za 

Dnmskle !tflc union Karnlftiry, niska wy 
ja bez rękawów, upiększone koron- 
ką u kolan, wielkości Λ £■ 
do 3S, specyalnie ZuC 
po 

Męskie skarpetki be»! «».«τι, dobre ga- 
zowe bawełniane, trwało kolory. — 

wszystkie wielkości do -f rt.l 
11 H. specyalnie para A 4M ^ C 
po 

Damskie dobre pończochy Razowe, ba- 
wełniane, wysoko spajane pięty i pal- 
ce, biaîa regularny 10c 1 Λ 1 
gatunek, specyalnie X fci ^ C 
para po 

Modne Trzewiki 

Damskie Slipry z pałeczkami. — 

matowo dongola, koźlęce 1 la- 

kierowane skóry, nowo Louis 

obcasy, wszystkie wielkości $3 
wartości, para 

Dziecięco | panieńskie biało olk 

sandały na bose nogi. trwałe skó- 
rzane podeszwy, wszystkie wlel 
kości do 2 — $1 wart. para 

2.19 

GROSERYE 
Jajka wybrane i wio!- -j _ 

kie tuzin 
Kaousta domowej lin· — 

dowli, główka 
Grandmas biało mydło do pra- 

nia, 10 kawałków A d\ 
za t"1/C 

.Mnka \Ya.shl>urns Gold Medal— 
V4 beczki -j 

za ó CQ 
Sniders pomidorowa rapa * 

dnie puszki za /Cr 
Świeżo upalane .pynoce v W 

funt za 

Kawa, Golden Santoe | Oy 
funt za I O γη C 

Smalec. Swifta 
Jewel funt 

MasJo najlepsze K!gin 
creamery funt .... 

Cebule nowego zbioru 
Bermudas Γ» funtów 

ψ/iC 

20c 
40c 
14c 

LKKAKSTWA DOMOWE 
ft. mlol. Inln 1Λ 

nego slern. 1"C 
tt. Jnłowco- 1 Γ| 
wycli jajród i. v* C 
funt uioth 1 /| 
fiakra, za 1"C 
pnjnt Cłj"tej 1 Q 
witch Iiazel 
une «lyoer. Ii 
z r6ż. woda 
..»<·· Tin.·. J2c 

1 Czy Warn Oczy Dolegają? 
) ^—- t~i 1~\ JA TO NAPRAWIĘ. 

Przyjdźcie do rnaie 
dzisiaj: 

DR. CROWN 
ζ-9Γ- 7.Π 4ΠΑΜΕ OC7. DARMO. 
1'o/łnonno · Alumlnowr okulary Wio 
Grubo po/.l«onne okiilnry .... {I1.S5 
10 Κ. osyMo słoto okulnry ... lî.Wi 
14 K. ozyulo złoto okulary ... -t.sfi 
Crlulei Mocitrnki «Ιο «νηκι. ram. !Klc 
Soczewki zmieniamy w pierwszyzn 
roku darmo. 

17>śc 
l4Mc 

MIĘSO 
SwiftH empire brlskot słonina — 

tpecyalnie w tę wyprzedaż — 

Γ.',.., 32% c 
Cielęce kotlety 

funt za ...... 

Cielęrliiu na po- 
trawkę, tUJlt 

Wołowina nu po- | 
trawkę lunt ii i)/'4 t 

Okrarrły befsztyk η j / y 

funt za * 0/2 C 

LIKIERY 
Jld Ky. o*j«łn iytniówkn, 100 QQ — 

proof, pełna kwarta za OOL· 
Doi»i»»'l Gertri'ide kiiomiiiel, *7 Λ — 

kwartowa butelka za .... · "C 
8llv«»r SpriitK lij". boiirboii, butoiko- 

wany w bundzie, peina Q 
kwarta za i/UC 

Ile* IlItterK, nlrlka butelka 69c 
ΛΛ'ΙιιηρΓ fip»rt piwo. tuz. 1 ΛΛ 

butelek za AeU\> 

M 
*A 

i Ostatnia Sposobności 
i Pozostały zapas KALENDARZY WO- |j 
Hj JENNYCH teraz ofiarujemy wam po bar- fół 

M dzo przystępnej cenie. M 
& Kto przyniesie to ogłoszenie i 10 centów jy 

otrzyma powyższy kalendarz. jEj? 
ri* 7i « 

fci Zapas kalendarzy ograniczony więc zgłoś- Kjf 
H cie się zaraz. 

Pocztą 15 centów 

i ummsiium DZIENNIKA GHIGAGGSKIEGO 
1 1455 W. Division SI., Chicaga, III. 


