
ULTIMATUM FCr ADRE- | 
SEM WLAŚCICIELI KO- 

PALNI WĘGLA. 
Stan ^wa rada obrony ma prawo j 

objąć kontrolę nad kopalnia 
mi. 

Sensacyą dnia jest raport ko- ! 
mitetu prawodawczego stano- 

wej rady obrony, który drastycz- 
nością proponowanej akcyi prze 
ciw właścicielom kopalni węgla 
przewyższył wszelkie oczekiwa- 

nia. 

Raport ten został przedłożony 
na wczorajszej sesyi rady obro- 

ny Stanu Illitioi* w Chicago i jed 
t-ogłosnie został zatwierdzony. 
Raport ten opiewa : 

1. Że Stan ma prawo objąć kon 

trolę nad k«\żdą kopalnią węgla 
w Stanie Illinois i prowadzić ją. 
nie czekając na żadne kruki są- 
dowe. 

v. 2e bezpieczeństwo Stanu i 

ludności tego Stanu stoi ponad 
wszelkimi interesami publiczny- 
mi. Wynagrodzenie należne włas 

cicielom kopalni będzie oznaczo 

ne w sądzie odnośnej juryzdyk- 
cyi. 

3 Ze Stan może ustanowićskalę 
cen za węgiel i oznaczyć płace 
górników tak bez obawy ;;rzekro 
czenia konstytucvn stanowej, : 

federalnej,jak również bez prze- 
szkadzania handlowi międzynaro 
dowemu. 

Komitet prawodawczy także 

w swoim raporcie radzi, ażebv 
zwoiiino na konferencyę repre- 
zentantów nvszvstkich rad sta- 

nowych ze sąsiednich Stanów w 

których znajdują się kopalnie 
węgla, tak ażeby wspólnie i jed 

liocześnie we wszystkich tycłi 
Stanach jednolite kroki mógł) 
być wdrożone celem ulżenia sy 

tuacyi węglowej. 
W końcu raport poleca, ażeb} 

wszystkie te Stany wspólnie ai 

Lo indywidifalnie powzięły kro- 

k; natychmiast celem przeprowa 
d/enia ustawy federalnej, która 

nada najszerszą władzę nad ce- 

rami węglowe m i i dystrvbucya 
węgla odpowiedniemu ciału ad 

ministracyjnemu. które będzie w 

stanie dać natychmiastową ulgę. 
Decyzya stanowej rady obro- 

ny wprawiła właścicieli kopalni 
w zdumienie. Nie spodziewali 
się tak drastycznego raportu. 

Chociaż tylko raport zostai 

przyjęty, a jeszcze żadnych kro- 

ków nie przedsięwzięto, już re- 

prezentanci właścicieli kopalni 
miękną. Żaden z nich nie kwes- 

tionował władzy stanowej rady 
objęcia kontroli nad kopalniami 
Zapuszczają atak z innej strony 
Utrzymują że ceny są uspró. 
\riedliwione, jeżeli się wysokie 
koszta wydobywania węgla weź 
mie pod rozwagę. 

Stanowa rada obrony nie prz\ 

puszcza, że' właściciele kopalni 
zniżą zeny pod groźbą kontroli 

stanowej. 
Gubernator Lowden otrzymał 

wiadomość o raporcie rady obro 

ny wczoraj wieczorem, lecz oś- 

wiadczył, że nic nie ma do powie 
ćzenia. dopóki raportu nie prze 
studyuje. 

Raport jest podpisany przez 
trzech członków rady: L. May- 
era, jako przewodniczącego ko- 

mitetu. jednego z najzdolniei- 

szych prawników w Chicago, w? 

ce-gubernatora J. G. Ogelsby i 

D. E. Shanahana, „speakera" iz 

l.y posłów legislatury stanowej. 
Do Springfield wybrała już 

się wczoraj delegacya właścicie- 
li kopalni węgla w zamiarze u- 

zyskania konferencyi z guberna 
torem. Na czele delegacyi jest 
adwokat R. C. Butler, adwokat 
..Illinois .Mine Operators Asso- 

ciation" i dr. F. C. Honnold, je- 
den z najbogatszych właścicieli 

kopalni. 
Słowa adw. 'Butlera są zna- 

mienne. „Operatorzy kopalni in 

teresowani są w produkcyi. Ce 

ny nic tyle ich zajmują, co pro- 

dukeya, gdyż jctżeli produkeya 
zostanie powiększona, ceny sa- 

nie są takimi rozbójnikami, jaki 
mi ich przedstawiono. Stoją oni 

mi się uregulują. Operatorzy 
na pewnem stanowisku". 

Dodatkowa groźba komplika- 
cyi ujawniła .się ze strony unii 

górników, „United Mine Work- 
ers of America". Jeden z urzęd- 
ników tej unii. Frank Farringtoti 
członek łącznego komitetu któ- 

ry w zaprzeszłym tygodniu ba- 

dał sytuacyę węglową bezsku- 
tecznie, zapowiedział, że unia po 

prze stanowisko właścicieli ko- 

palni węgla, przeciw zniżeniu 
cen węgla. Unia zamierza w 

przyszłym roku żądać podwyżki, 
płac i obawia się, że podwyżki 
tej nie otrzyma, jeżeli ceny bę- 
dą zniżone. r- 

Mimo tej zapowiedzi, J. H. 
Walker i V. Olander, którzy re- 

prezentują organ, robot, w stano- 

wej radzie obrony, głosowali za 

projektem zaprowadzenia kon- 

troli stanowej nad «kopalniami, 
jeżeli inne środki okażą się bez- 

owocne. P. AValker wygłosił na 

wet mowę przed radą. w której 
oświadczył, że obowiązek patryo- 
tyczny stawia nad inne interesy 
unijne i że jest pewien, że w u- 

nii górniczej członkowie tejże 
pójdą za przykładem swych pa- 

triotycznych przywódców, któ- 

rzy w przeważnej liczbie rozu- 

mieją, że obecnie interes całego na 

rodu powinien stać nad intere- 
sem unijnym. 

Konferencya reprezentantów 
Stanów środkowo-zachodnich w 

sprawie cen węgla ma się odbyć 
dnia 16'go sierpnia. Zaproszeni 
hędą reprezentanci następują- 
Stanów: Pennsylvania, Ohio, W 

Virginia, Indiana, Michigan, Illi- 

nois, Tennessee, Missouri, Iowa, 
Minnesota, AYisconsin, 'Xorth 

Dakota, South Dakota, Nebras 

ka : Kansas. 

Otrzymano już odpowiedzi 
od gubernatorów Stanów South 

Dakota, Missouri, Iowa i Kan- 

sas. że przybędą na konferencyę 
i że sprzyjają drastycznej akcyi 
w sprawie cen węgla. 

TCHÓRZLIWA RADA 

SZKOLNA A POD- 

RĘCZNIK „KAJ 
ZEROWSKI" 

Trucizna, szerzona przez bur. 

Thompsona, zakradła się do rady 
szkolnej i progermanizmem za- 

raziła większość tejże rady, t. j. 
siedmiu członków wraz ze su- 

perintendentem Shoop'em. 
Wczoraj przysVkï do obraa 

nad podręcznikiem do svlabizowa 
nia, który zawiera lekcyę, wy- 

sławiającą kajzera. pod niebiosy. 
Mimo żądań stanowczych p. A. 

Czarneckiego i dwóch innych 
członków, wię-kszość postanowiła 
postąpić w myśl poleceń pana 

Shoopa bardzo oględnie z pod- 
ręcznikiem, ażeby „niczyich uczuć 
nie urazić." 

Polecenie p. Shoopa było tak 

mgliste, że bez dodatkowego wy- 

jaśnienia ustnego nikt nie mógł 
by sie dorozumieć, że chodził-j 
o wyrzucenie z podręcznika 
szkolnego pochwał o monarsze, 

7 którym Stany Zjednoczone o- 

becnie prowadzą wojnę, a który 
stoi na czele systemu państwo- 
wego, który timbicyami swemi 

grozi cłaemu światu, a metoda- 
mi przypomina Atvlç i jego Hu- 

nów. 
Rada szkolna przyjęła polece- 

nie p. Shoopa, w którem ten pro 
si o wypuszczenie z podręczni- 
ka tej części, która jest przezna 
czona dla stopnia ósmego. W tej 
części jest lekcya o kajzerze, 
lecz ρ Shoop ani sfówkiem o 

tem nie pisnął. Podręcznik po wy 

puszczeniu tej części ma być wy 

dany w trzech oddzielnych sek- 

cyach. 

P. Czarnecki żądał, ażeby ra 

da szkolna kazała wydrzeć kart 

kę z lekcyi o kajzerze ze 70,000 
podręczników, nad którymi ra- | 
da ma bezpośrrednią kontrolę, ι 

Proponował także, ażeby radr. : 

szkolna wystosowała apel do ro ; 

dziców, albo do dzieci, prosząc i 

ich, ażeby kartkę o kajzerze wyj! 
darli z podręczników, które się 
w ich posiadaniu znajdują, j 
Wnioski ρ .Czarneckiego więk- 
szość rady szkolnej, wierna za- 

sadom progermańskim burmis- 

trza, któremu zawdzięca swe sta 

now.iska w radzie szkolnej, połu 
żyła na stół 

Na stół także położono wnij 
sek p. Czarneckiego, ażeby na~ 

wiska tych rodziców, którzy nie 

zezwolą na wydarcie kartki o 

kajzrze z podręcznika, nauczy- 
ciele donieśli do superintenden 
ta dla użytku władz federalnych 
Członkowie rady szkolnej, któ- 

rzy od burmistrza zarazili się prj 

germanizmem, są następujący : 

prezes Davis, Arnold, Adair, lian 

son, Snodgrass, Severinghaus· i 

Thornton. 
Za wyrzuceniem kajzera z pod 

ręczników szkolnych głosowali: 
Czarnecki, Loeb i Gannon. 

THOMPSOŃCZYCY NIE DO- 

STALI „ŻŁOBÓW" 
Rada szkolna na wczorajszem 

posiedzeniu udaremniła takż·; 

plany Thompsończyków, którzy 
planowali skaptowanie dla siebie 

znaczną liczbę „tłustych żło- 
bów" w biurach rady szkolnej. 
Wczesna akcya zapobiegła prze 

prowadzeniu wszystkich trzech 

projektów, które miały na celu 
obdarzenie popleczników i „na- 

ganiaczy" Thompsońskich in- 

tratnemi posadami. 
Najprzód zapobieżono przyję- 

ciu projektu miejskiego komisa 
rza zdrowia, dr. J. D. Robertsona 

który na zaprowadzenie jakichś 
specyalnych środków na protek- 
cye dzieci, wskutek wojny będą 
cych we większem niż dawniej 
enibezpieczenstW'ie, przedstawił' 
projekt, pociągający za sobą wy 
datki w sumie $27,240. 

Następnie zapobieżono za- 

twierdzeniu ponownego zagodze 
nia przez manażera byznesowe- 
go Coffina dawnych pracowni- 
ków biura statystycznego z Mor- 
tonem MacCormac'em na czele. 

Zaprotestowano przeciw za trud 

nieniu ludzi bez wiedzy i zezwo 

lenia rady szkolnej. MacCormac 
dawniej w tem biurze pracował 
i jest z Davis'em — przywódcą 
Thompsończyków w îmej war· 

dzie. 

Syndyk rady szkolnej Francis 

cofnął swój projekt zagodzenia 
asystenta z pensyą $(>,000 rocz- 

nie. dwóch asystentów z pensyą 
$:>,000 rocznie i kilku innych 
funkcyonaryuszy z pensyą $80' 
rocznie, co już wczoraj public: 
rie potępiono, a natomiast pro- 

ponował zagodzcnie jednego a- 

svstenta z pensyą $5,000 rocznie 

Wszystkie powyższe projekty 
rada odłożyła do następnego po 
siedzenia, które się odbędzie dn. 

17 go b. m. 

INNE WIADOMOŚC.I 
MIEJSKIE. 

— C. Renzino padł wczoraj 
ofiarą cz/arnorękowców. Stal 

przed swoim składem pnr. 2520 

Wenthworth ave., wczoraj wie- 
czorem o godz. Otej, gdy dwóch 

mężczyzn obok przechodzących 
dało do niego kilka strzałów z 

karabinów magazynowych. Sta- 

ły obok niego żona i bratnica, któ- 

rych na szczęście kule nie trafiły. 
Renzino od dłuzszego czasu o- 

trbymywał listy od czarnorękow- 
ców, którzy żądali różne sumy, 
od $1.000 do $5,000. Mordercv 

ι 
nie zostawili żadnych śladów 

— W szpitalu Francis Willard 

urodziły się dwa bliźnięta 
zrośnięte płci żeńskiej Żyły tyl 
ko kilka minut. Bliźnięta takie 

często nazywają syamskiemi. 
Ważyły razem prawie dziewięć 
funtów. Matka liczy lat 23 i in- 

nych dzieci nie ma. 

— Julius Hyde, 17-sto letni 

murzyn, zam. pnr. 3447 Rhodzs 

ave. został aresztowany za na- 

paść z brzytwą na panią 1 H. 

AVheeler, z pnr. ?4?3 Prarie av. 

i zadanie jej rany pięć cali dłu- 

giej nad biodrem. Tani Wheeler 

udała się z mężem na wybrzeże 
jeziora przy ul. 2otej, ażeby się 
kąpać. Gdy zauważyła, że tam 

się kąpią przeważnie murzyni, 
nie weszła do wody. Odchodząc 
i mężem, miała dać wyra?, gv/a· 

ROBOTNIKÓW 
Potrzeba w Hammond, fndinna 

Z powodu powiększenia naszych zabudowań i wzrostu w 

interesie, potrzebujemy więcej robotników. Pragniemy 
zaangazować mężczyzn którzy potrafią ocenić stałą pra- 

cę i dobrą zapłatę. 
Nasz Własny Dom Dla Robotników. 

gdzie 
damy 
wam 

wygodne 
czyste 
łóżko 

1 

rozmaite 
pożywne 
potrawy 

dobrze 
ugotowane 

• 

i 

przyprawio- 
ne, za 

$<i.00 
:ygodniowo. 

The Carleiou Hoiel, Haintiioud, ind ana. 

• Zgłosić Się do „Timekeeper" 
UNITED CHEMICAL & ORGAMC 

PHODUCT COMPANY 
Następcy Hireh Siein & Co. Hammond, Indiana. 

Wentworth Ave. i M. C. kolej. 

Β Ostatnia Sposobność 
Pozostały zapas KALENDARZY WO· ^ 

JENNYCH teraz ofiarujemy wam po bar· 

^ dzo przystępnej cenie. § 
Rn * S® 
fit Kto przyniesie to ogłoszenie i 10 centów j# 
M otrzyma powyższy kalendarz. M 
M ^ 
S Zapas kalendarzy ograniczony więc zgłoś· ® 

cie się zaraz. pj 
gj Pocztą 15 centów M 

ί mmmm DZIENNIKA GHIGAGOSKIEGO Î 
Mi 

Ρ: 1455 W. Division St., Chicago, III. Ę 

IVÎely Anioł Stróż 
Książeczka do nabożeństwa dla małycb dziatek, opra- 

wna w czarne płótno, z czerwonymi brzegami 

Cena detaliczna 10c 

dla dzieci 

Kupon wartości 
Każdy kto przyniesie ten kupon i dopiaci 5 centów 

otrzyma w Administracyi Dziennika Chicagoskiego 
powyżej opisaną książeczkę. 

Cl którzy chcą otrzymać pocztą muszą dołączyć 
2c na przesyłkę. 

$«.50 i $4 o- 

kazowe tub i 
fibre jedwabne 
koszule, ni&o 
splamione, — 

tę wyprzedaż 
tyiko po 2.4S 
i 
po 1.98 

$β 1 δ.50 fibro 
1 tub Jedwabne 
koszule w wiel- 
kim wyborze, 
wasz wybór w 

te wyprzedaż 
specyalnie — 

r°. 3.98 

Wielka 
Sierpniowa Wyprzątająca Sprzedaż Męskich Koszul 1 

Jesteśmy zmuszeni ofiarować tę sprzedaż dla 

pdyż mamy towar. Mężczyźni, /wróćcie waszą 
Ιου une zanim ceny poszły w górę — sa to dobrzt 
xisl.it ceny zwrócą uwagę każdego oszczędnego 

Męskie l.OO Ko- 
szule po 69c 
Te koszule sr* zrobione z trwa- 

łego kolorowego perkalu, madra- 
su i pongee. miękkie lub pra- 
sowane mankiety, także mięk- 
kie koszule z wysokim wykła- 
danym lub sport kał- 
nierzem, wielkości 14 Oi/C 
do 17^s, po 

zmniejszenia zapasu, lecz możemy ją ofiarować, 

uwagę na ten fakt. Te koszule były zakontrak· 
znane marki nowe i świeżo, modne koszule, — 

kupca. Vwazajcie — 

+1 X 

θ Sc Negliżowe 
Kosaule 57c ι 

Wielki zapas męskich koszul, z 

paseczkiem π szyji miçkkie lub 

j prasowane mankiety, także 
miękkie koszule z wykłada- 
nym kołnierzem, — 

i wlelk.. 14 do 17"^ po .... 

Tlip „Suro Enuff" 

koszule.89 zrobiono 

ztrwalej nłebiea— 

kiej Amoskeag. — 

niebiesko śclegowane, płaski lub wojskowy / 

kołnierz ,wielk. 14 do 17*4, naj- 79ćl lepsze $1 urto;-ci spec. po 

1.50 Negliżowe Koszule, 95^ 
Pł»rf>c»tn kitN7.uU-, zrobiono r. trwatepro koloru mn 

ter> i. prasowane lub miękkie mankiety, tikże 
miękkie koszule, z przyszytym wysokim wy- 
kładanym lub Sport kołnierzem. QC 
Λ· ii·.'L-iiiri 1 1 rln 1!) do V wC 

§Mf 
^RT 

Zapas męskich pra- 
sowanych negllżo-MflBW 
wych koszul, z trwałego kolorowego 
madrasu i perkalu, dopc-sowanle 1 ro- 

bota doskonała, wiel. 14 do lu — 

r'^0.1:26: 79c 
2.00 Negliżowe 

Koszule 1.2 S 

„Perfecto'* młękkio negliżowo koszu ■ 

le. nieekoóczóny wybór nowych, piçk I 
nych deseni, 1 kolorów, j ^ 
wlel. 14 do 19, po I 

Perfecto 
F* aj amas 

„Porfeoto" okuii)— 
we pajamas i nocne 

koszule, skrom, sar 
nir., 1.50 wartości, 
specyalnle 95c 

Sport 
Bluzki 

Chłop, «port bluzki, 
z pongee i perkalu, 
trwałe kol., białe i 
komb. kol., wielk. 6 
do 17 lat, OQr 
6i»c war., pi· 

„rerfeoto" okanowe ko- 

szulo, z pojigee, repp jac 
quard tkanki, z tkanego 
madrasu i prs»żK«weKO 
madrasu, doskonała ro» 

bota i wykończenie wiej 
kośri Π do Π Va, warte 

do 3.00, po 1 A Q 
1.IW, 1.05 1 l*tO 

Sport 
Koszule 

Mfakle I chłopięca 
sport koszule, z 

trwałej niebieskiej 
AmoskeaK i jasne- 
go perk. 73c ^Qr 
wart. po 

KOUUtBC 

Koszule 
Robocze ko»»uIf, — 

zrob. z Blue Bell 1 

Atnoskeaff mat., peł 
nego kroju, wiel. 14 
do 1". 65c Λ Λ e% 

gat., za 

Ostatnie Wyprzątnięcie Letniego Ubuwia 
Damskie Cale Białe i z Białymi Wierzchami Trzewiki, po 2.39 

Zrobione 7, dobrego poplinu, lakierowane paseczki na cholewkach, także havana bru— 

LStne przyszwy, z paseczkami do pary wy- *y d\ 
sokie Louis obcasy, wielkości Π do 7 — W. 
S4.Û0 wartości, specyalnic para 

WIV ^ 

l'iltilprinkic I il/JrPlęrp tr/.ewlkł a hlnłyml 
wierzchami, lakierowane przyszwy, białe ken 

wesowe i nile płócienne wierzchy, wysokie, 
sznurowane i zapinane, wielkości 8',^ 
(Jo 2, warte do -.50, para po .... 1.49 

Mumnklr Ϊ.ΓιΟ I ,Ί.ϋΟ pump·, mą » m-«■ 

i matowej koźlęcej skóry, bez pasków i z 

ozdobnymi paseczkami style, nie wszystkie 
wiclkoficl, specyalnle para ł £*f\ 
po 

JleO*/ 

Panieńskie I ilitcclffe 
1.50 pumps. zrobione z 
lakierowanej skóry i 
białego kenwesu z jed- 
nym paskiem Mary Jane 
style, wielkości 8% do 
". specyalnie 

^ pa ra po ... 99c 

Dzlrdtrr reynuklr aandn- 

łv j pumps, zrobione z la- 
kierowanej colt skóry, z 

jeJnym i z 5 paskami, gięt- 
kie podeszwy, wedge· obcąj 
sy, wielkości 3 do 8, l.«a 
wartoScl. para 1.19 

Mf«kl<s dnmukle I tlzieoię- 

ce sandały* na bose nogi, 
zrobione z najlepszej cegl. 
ciel. skóry, wielk dla dzie- 
ci, 13 do do wielkości dla 
mężczyzn 10, warte do 2.00, 
specyalnie para 
po 99c 

Specyalności z Naszej Sekcyi 
Gotowej Odzieży 

Okazowe Jpdwnhn*· npoilnicr kil 
k'i set czysto jedwabnych taffo- 
ta spodników. piękne style i ko- 
lory, nadzwyczajne warn QC 
tofici, w czwartek ρυ Λλ·Ό& 

Dnmwklo rrepi» ilo rliiiip, blnskl, 
najnowszy kołnierz, z koronko- 
wym brzegiem, rftżow», białe i 

zloripto. wszystkie wiel- o QC 
kości, po £*·%/Ό 

Jersey Ubrania Kąpielowa dla Dam i Dzieci 
t'brnnln kijploloTro rjij-Nto *vf>łnln m· Jenioy <11 u ilani I panien, oe- 

dobnie garnirowane, wielkości 3·» do Ił, najlepsze o QQ 
ń.00 wartości, po £·%/0 

Oxiloline crêpe klmony, piękne 
kwieciste derenie, różowe. nie- 
bieskie, copen i granatowe, 7, ku- 

iu4 w pasie, specyainie 98c 
Ł—i^·™ m— 

Znpn* ililfclvrjoh hiałycli Imito- 

wanych sukienek, nieco splamio- 
na. przedtem 2.00 i 3.00 wartości, 
wielkości S do 11 lat, 75c 

Pralne Materye i 

Ręczniki 
Jrrtrrnhnr wport prtj 
zki. i inne pierwszo 
rzędne materye, na 
bluski i suknie, — 

warte 73c, Λ Ag* 
Jard po II 

ï'Mmv. jtnplln nnj- 
lepszy przewr. ubla 
wat. gat.. niebieskie 
brun., cesi·, i t. p. 
uarty 33c. O Λ r* 
jard po ... 

Voile na Suknie 
Voiles ne suknio, Jard szerokie» biała 
organdle 1 dimlty, piękne sport desenie 
gwarantowane trwałe kolory, λ 

warte 33c jard specyalnie po ·. v 1 
TłęcMnikl, wtelklf 
hiick ręczniki, ex- 
tra Krube z trwały 
czerwona bort*. —- 

warte 12'4c "T-i-r· 
tylko po # ZC 

niałn pika, Jnrd **c 

roka. Otdobne krat 
kowane desenie. ~ 

pożądane ra suknie 
spec., wartè ΠΛ 
δθε. Jard £i%/C 

dze, kióra podslyszał Hyde i jj 
trzech innych murzynów. Hyde I 
vvtedv rzucił się na nia z brzvt- j S 

5 
Ιϋ 

DZIENNIK CH1CAQ0SKI jeet 1* j jj 
4jrnriD pismem polsklem co apeluje h 

do wszystkich: starszym dostarcz» I 
wszelkich Dowln z Chicago, Sanów ! 
Zjednoczonych, Europy 1 s cnle£0 1 
éwiata, & d!a młodc>ży redaguje w i 
• posflb amerykański każda wlado· f 

tyûàé aportową dotyczącą PoUA6w Β 

Nowe Książeczki do Nabożeństwa. 
Pierwsza pod tytułem „O MODLITWIE" Jako środka o(nym«al· wuy· 

utkioh tank od floitn Jeat wierne» iMmacirniem dilfUu 4w. AKomi LU 
Kuorv£t>, Jnklc tenie Doktor KoMota napUał o modlitwie. 

Dr«i«n Kaiqircrka p. t. „SKARB MODLITWY* uwiera w aobłe te 

wszystkie molltt-wy 1 nnhoiłeństwa.Jakich w praktyce uśpra najeaę- 
irlcj kn#idy chrzeéolJnnin-kAtolik τν Kościele lab w domn, 

Oba dziełka majdować atę powinny w r*tn kaftdeffo c h rserfdj aa 1 aa -ka- 

tolika. Cena w oprawie obn wydań w jednej kaląśc* 50° · wyayłką po ca- 

toiTq 5Sc. Wydanie oaobne — aa 2fte pocitl 28c« 

Nabyć motna w Admlnlatracyf 

i DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
| 1457 W. Division St. CłllcAfo, III. 

IłPfPyftWCTWWIBBir 
11 

& 
# GOLGOTA 
Ja Wielkości 14x28 

% Jedyny obraz istniejący w Ameryce, kolorowa reprodukcja słynnego o- 

^ brązu pędzla Jana Styki. 
$ Każda familia katolicka powinna mieć powyższy obraz w domu. 

Cena tylko 25c 

& Zakupiliśmy kompletny pozostały zapas po znacznie zniżonej cenie i ofia« 

^ rujemy te obrazy na sprzedaż ZA MNIEJ NIŻ KOSZT WYROBU. Strata 

fabrykanta wychodzi na waszą korzyść. 

Piszcie zaraz, nim zapas będzie sprzeûany. — Zamawiajcie dzisiaj. — 

Zróbcie to zaraz. 
M 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
\ 1455-57 Wé Division St, Chicago, Illinois £ 


