
■KRONIKA MIEJSCOWA) 
BURM. THOMPSON OGŁA- 

SZA ORĘDZIE WOJEN 
NE DO SWEJ ORGA 

NIZACYI.. 
Burmistrz Thompson wczoraj 

ogłosił drugie orędzie wojenne. 
Jak wiadomo, onegdaj burmistrz 

wydał proklamacvç jako burm. 

miasta Chicago z okazvi odjazdu 
obecnie 40 procent po,lx>ro\vych 
do obozów mobilizacyjnych. Pro- 

klamacja ta napisana była w to- 

rie bardzo patryotycznym i ser- 

decznym. żvcząc ^oborowym bło 

gosławieńst wa Boskiego w imie 

mu m Chicago. 
Wczoraj burmistrz ogłosił orę- 

dzie. adresowane do dr. W. L. 

Xoble'a prezesa klubu republikań 
skicgo, który nosi nazwę burm. 

(William Hale Thompson Club) 
u którcm proponuje, ażeby klub 

/.aiął się zebraniem funduszu na 

wsparcie familii żołnierzy, którzy 
zostali wezwani pod kolory. 

Orędzie burmistrza do swego 
klubu jest napisane w mnkj 
>kromnyrt; tonie niż proklamacja 
Widocznem jest że odpowiada 
ra zarzuty, kwestyomijące iego 
patryotyzm. aczkolwiek nigdzie 
tych zarzutów konkretnie nie 

wspomina. 
Burmistrz oświadcza, iż sam da 

pierwszą składkę na fundusz 

[Tzez niego proponowany. Ze- 

braniem mformacyi o familiach,! 
l ędących w potrzebie z powodu 
odjazdu głównego chlebodawcy 
Co wojska mają się zająć; 
członkowie klubu który ma 

komitetowych w każdym pre- 
cvnkcie. 

IV. Noble oświadczył, że kro- 

ki będą natychmiast powzięte, a- 

ieby plan burmistrza został w źy 
cie wprowadzony 
PROJEKT PRZEDSTAWIEŃ 

TEATRALNYCH W OBO 
ZACH. 

Frojekt przedstawień drama- 

tycznych i muzycznych w obo- 

jach Armii Narodowej, zainicyo- 
wanv pr/ez Radę Obrony Stanu 

Illinois, na swetn niedawnem po- 
siedzeniu. zyskuje coraz szersze 

poparcie. 
Potrzeba dostarczania żołnie- 

rzom poborowym przyzwoitych 
rozrywek jest widoczna. W obo- 

zach są budynki rekreacyjne i 

czytelnie, utrzymywane przez Ry 
ctrzy Kolumba i ,.V. M. C. A. 

(Yoitng Mens Christian Associa- 

tion). Lecz to nie wystarcza. Mis 

sta w pobliżu obozów mobiliza- 

cyjnych Armii Narodowej są sto- 

sunkowo nie wiel-kie i wymagań 
•iO.000 żołnierzy, którzy stano- 

wić będą dywizyę w każdym ta- 

k'm obozie, zaspokoić nie zdoła 

Mimo wszelkich starań, ażeby 
żołnierzy uchronić od złych wpły- 
wów. mimo wybrania na obozy 
miejscowości „suchych" mimo 
wszelkich środków zapobiegaw- 
czych celem niedopuszczenia 
wpływów niemoralnych do obo- 

zu. żołnierz zeiść może na rnanow 

ce, jeżeli mu trie będzie dostar- 

czona rozrywka przyzwoita. 
Wczoraj Rada Obrony Stanu 

Illinois przyjęła rezolucye. propo 

uujące natychmiastową budowę 
?al teatralnych w obozach, tak a- 

żeby przedstawienia dramatyczne 
i muzyczne mogły być dawane 

codziennie. Również Rada Obro- 

ny prosi wszystkie ageneye ttat- 

ralne o współpracowanie w tym 
kierunku. Rezolucye te przesłano 
do prezydenta Wilsona, do kon- 

gresu. do departamentu wojny i 

do krajowej Rady Obrony. 
Że prezydent Wilson z tą myś 

tą sympatyzuje, dowodzi jego list 

który wystosował do J. Lxe'a z 

Bostonu w środę b. t. w· którym 
radzi, ażeby izby handlowe w 

poszczególnych miejscowościach 
zajęły się dostarczaniem żołnie- 

rzom rozrywek przyzwoitych. 
NOWE REWELACIE SKAN- 

DALÓW GRAFCIARSKICH; 
Prok. stanowy Hoyne wczoraj 

opublikował nowe rewelacye o 

skandalach gratciarskich, których 
centralną figurą jest F. A. Becker 

komitetowy z frakcyi Thompso- 
na i Lundrna i „boss" polityczny 
21szej wardy. 

Becker usiłował wskrzesić klub 

,.Sportman's Club of Ametrica", 
«Organizowany przez przyjaciół 
bormistra, w którym burmistrz 
także znaczną rolę poprzednio ode 

grywał. Klub ten się rozleciał 

gdy prokurator wykrył, że nie- 

którzy członkowie tego klubu by 
ii wplątani w skandale szulerskie. 

Między papierami, skonfisko- 

wanymi z mieszkania Beckera, 
znaleziono pokwitowanie na $10 
jako opłatę przesłaną do sekreta- 

tza stami w Springiieldzie za wy 

danie temu klubowi nowego 
..charteru". 

Lawa sędziów wielkoprzy- 
sięgłych wczoraj w stan oskarżc 

nia postawiła Beckera i adwokata 
W. M el ville'a pod zarzutem ,,na- 

ciągania'' i wyłudzania pieniędzy 
cd szynkarza L. A. Bergera, od 

którego mieli przyjąć $500, obie- 

cując mu przywrócenie straconej 
licencyi. 

Wczoraj także szet policyi siu 

pendował sierżanta C. E. Turku 
i dwóch murzyńskich policyan- 
ćtw W D. Williamsa i C. Kowel 
la. 

Turk jest wplątany w skandal 
Beckera i Melville'a 

Ot>aj murzyńscy policyańci są 
oskarżeni o kolektowanie grattu 
cd nor zepsucia w dzielnicy po- 

łudniowej. 
Rozeszły się pogłoski, jakoby 

w mieszkaniu E. L. Williamsa, z 

którego także skonfiskowano ko- 

respondetrcye i raporty, dotyczą- 
ce śledztwa skandalów grafciar- 
skich w -lszej wardzic, znalezio 
no także dokumenta, ciężko in- 

kryminujące prokuratora stano- 

wego. 
Prok stan. Hoyne natychmiast 

zaprzeczył tej pogłosce, twierdząc 
zc w papierach tych nic nie znale 

ziono, coby cień podejrzenia rzu 

cało na biuro prokuratora i żą- 
dał od pastora, ażeby, jeżeli takie 

dowody ma swem posiadaniu, na 

tych miast je opublikował. 
Między papierami i kopiami lis 

U»w. priez niego wysłanych, oraz 

listów, przez niego od innych o- 

trzymanych. których jak na po- 

czątku naznaczono, znaleziono 

stosy tak wielkie, iż dwa tygod- 
nie upłyną, zanim ich egzamina 
cya zostanie ukończona, znalezio 
no także dowód że ieden zwięż- 
niów z Joliet został parolowany 
przez Beckera dnia 7 go września 

ł·. m. Był to niejaki J. Staff. Zna- 

leziono także petycye o uwolnie- 
nie innych więźniów. 

Znaleziono także kilkadziesiąt 
zezwoleń dla handlarzy, którzy 
w sezonie świątecznym sprzeda- 
ją zabawki na ulicach. W idocznie 
Becker kontrolował także wyda- 
nie tych zezwoleń w swej war- 

dzic. 
Prokurator poszukuje trzecie- 

go asystenta inspektora moralnoś 
I ci z biura Funkhousera. Prokura 
tor ma już zeznania J. Rosenhei- 

nia i C», Cohena. Poszukuje obec 

I r.ie niejakiego Harry Nadel, kto- 

| rv składał raporty jednocześnie 
Beckerowi i kontrolerowi miej- 
ski emu Pi kemowi. 

Prok. Hoyne oświadczył, że zna 

ieziono w mieszkaniu pastora, cze 

go szukano, a mianowicie: ra- 

portów, przedłożonych pastoro- 
wi przez Cohena w czasie, gdy 
ten był zatrudniony w biurze 
I· unkhousera. 

POBOROWI ODJEŻDŻAJĄ 
DO CAMP GRANT. 

Dziś jest trzeci dzień mobiliza 
cvi poborowych, którzy stanowić 

będą Armię Narodową. W bieżą- 
cym tygodniu odbywa się trans- 

portacya do obozów mobilizacyj- 
rych 10 procent armii poborowej. 

Dwa tygodnie temu przewie/.io 
ro 5 procent «poborowych. Ci 

pierwsi rekruci zostali przezna- 
czeni do kompanii i pułków, któ- 

iych oficerowie już byli na miej- 
scu i którzy utworzyli szkielet dy 
wizy i S6tej, która odbędzie swe 

ćwiczenia w Camp Grant, blisko 

i Rockford. 
To samo nastąpiło w 13 innych 

obozach mobilizacyjnych Armii 

Narodowej. 
W tych dniach odjeżdża do o- 

hozów 40 procent rekrutów. \a 

początku października odjedzie 
także 40 procent, a pozostałe 15 

procent odjedzie jak najwcześniej 
po tychże. 

Dziś odjeżdża do Camp Grant 

40 procent poborowych z Chica 

gro z dystryktów : 3, 4, 5, 12, 26, 
81, 39. 69. i 83. Razem odjeż- 
dża dziś więcej niż 2,0f>0 poboro 
wych. 

Wczoraj odjechało do Camp 
Grant przeszło 2,000 poboro\vych 

na pięciu specyalnych pociągach. 
Dworce były przepełnione. Pobo 

rowych żegnano z wielkim entu- 

zyazmem. Życzono im wszelkiego 
powodzenia i rychłego sprzątnię 
cia kajzera. Camp Grant jest uwa | 
żany jako pierwszy przystanek w 

podróży do Berlina. Poborowym z I 
każdego dystryktu towarzyszą na 

itworzec kapele, które na dworcu 

powiększają entuzyazm 
Podczas gdy mężczyzni okrzy 

ki wznoszą na cześć odjeżdżają- 
cych poborowych i sztandaru 

gwiaździstego, a na pohydcl kaj- 
zerowi. kobiety ocierają łzy i żeg 
naią się z poborowymi patetycz- 
nie. 

Sceny są te same. jakie panowa 

ły na dworcach przed dwoma ty- 
godniami, gdy pierwsze pięć pro- 
cent poborowych odjeżdżało, lecz 

na większą skalę i jednocześnie 
na kilku dworcach, z których po- 
borowi odjeżdżają. 

Poborowych wszystkich przy- 
wieziono na dworce w automobi- 
lach. niekiedy nawet w t. zw. ,.li- 
mosines". 

Każdy wydział z pomocą komi 

tetu obywatelskiego urządza dla 

swych poborowych obiad, a nie- 

kiedy nawet suty bankiet przed 
odjazdem 

Poborowi odjeżdżać będą wed- 

ług programu. opracowanego 
przez władze cenralne dziś. ju- 
tro i pojutrze, kompletując 40 pro 
cent poborowych. czyli około 
i0.000 rekrutów z Chicago. 

Gdy transportacya 40 procent 
zostanie ukończona, znajdować 
się będzie w Camp Grant około 

1S,000 rekrutów. 

WYDZIAŁY APELACYJNE O 

POWOŁANIU WSZYST 

KICH POBOROWYCH 

Wydziały apelacyjne, które 

przesłuchują w apelacyi sprawy 
poborowych o wyłączenie codzien 

nie bez wytchnienia od kilku ty- 
godni różnią się co do poglą- 
dów na projekj władz waszyng- 
tońskich egzaminowania wszyst- 
kich regestrowanvch w poborze 
wojskowym.. Pozostaje jeszcze 
do egzaminacyi 8,000.000 regest- 
rowanvch poborowych. 

Niektórzy członkowie wydzia- 
łów apelacyjnych sądzą, że będą 
pracą tak przeciążeni, iż wielu 
członków wydziałów zrezygnuje. 

Inni członkowie sądzą, że egza 

minacya wszystkich regestrowa 
nych jest pożądana, gdyż usunie 

wątpliwość i niepewność między 
regestrowanymi, tak że każdy z 

nich będzie wiedział, czy jest zdol 

ny. czy niezdolny do służby woj- 
skowej, a z drugiej strony praco 

dawcy będą także wiedzieli. jak 
się do przyszłych okoliczności za 

stosować na wypadek, jeżeli woj- 
na potrwa jeszcze kilka lat 

Na odjazd poborowych 
z dystryktu 38 go. 

Za staraniem członków dv\vi- 

zyi 38mej, brata Piotra Hosińskie 

po, Wład. \VieczorowskiegO i oby 
wateli Aldermanów S. S. Walko 
wiaka i Stanisława Adamkiewi- 
cza, asystenta miejskiego kasyc- 
ra Józefa Ruszkiewicza i sędziego 
Józefa La Buy'a będzie urządzo- 
ny dla poborowych pożegnalna 
uczta, do której urządzenia przy 
czyniło się obywatelstwo 1Τ tej 
war dv. 

Kolacya odbędzie się w sobotę 
dnia ?»go września o godz. < :30 

>v hali Zjednoczenia u zbiegu u- 

lic Milwaukee i Augusta. Komiter 

zaprasza wszystkich poborowych 
tegoż dystryktu, krewnych i zna 

jc mych i Szan. Rodaków do wzię 
cia udziału w tern pamiętnem po 

żegnaniu 
Również na zjazd, który się od 

będzie w niedzielę 33go rano. o 

godzinie 7mej przed Domem Zjed 
noczenia. prosimy wszystkich zac 

nvch posiadaczy automobilów, a- 

?.żeby łaskawie przybyli ze swymi 
automobilami celem wzięcia udzia 
lu w paradzie· i przysłużeniu się 
swemi maszynami do odwiezie· 
ria rodzin i znajomych na dwo- 
rzec 

Szczegółowy 'program Jbedzie 
c głoszony w jutrzejszem wyda- 
niu Dziennika Chicagoskiego 

„Dziennik Chicagoski" można 

amawiać u następujących agen- 

tów: Jones. 3927 N. Troy ulica, 

ilcbód. 4021. N. Monticello ave. 

Trawie kdłfl» irkan poi mi ataie ·· 

cłaaaa >w« «rodziny ofiaow· na sapa:· 
lach Γ»ΖΙΕΝΤίΙΚΑ CHlCAOOSKIκοα 

11 Damskie Bluzki. Pończochy Rękawiczki, Strój Na Szyję Etc. W Obydwu 
Składach 

w 

ΊΙ 7 
Du niw kl ρ cropo de eliine, i Reornette hlux- 

kl. białe 1 koloru ciału, uxortonnic etyle. — 

npeeyalnle n:i tç nlrlki) wypr/eila/., 3.48 
Damskie paskowa- 

te tub silk bluski, ja. 
sne i ciemne kolory, 
^-szystkio kolory i 
wielkości, Q QO 
tj-lko po O.i/O 

Damskie voile blu- 
ski. duży kołnierz 

JP.cya.nl. 1.98 
Damskie roli koł- 

nierzyki, robione z 

atłasu i organiiy. — 

ir:*5™.': 50c 

Całkiem jedwabna 
piękna wstążka, jas- 
no l'ifmni knlorv. 

Dziecięce d robnoj 
prążkowane haweł--! 
niane be&szewkow·.·] 
pończochy, wzmocnij 
ne pięty i palce, czar 
ne i białe, wielkości 
fi do 9Vs, 
para po 25c 

DmiiMklc jrilwiilme I» 

<·7.ιχ·Ιι } łvj *i>ko (ipiijflni 

ρ y I pnice, li*li> wlfrxc 

liTîïle i kolorowy, pnra 
Damskie pin sea.1 ł 

Morrocco ręczne to- 

rebki 1 portmonetki 
z rzemykiem, dobry 
wybór, wartości do 
$3.00, specy-1 QC 
alnie po 

Męskie Jedwabne 
fiber bezszewkowe 
skarpetki. wysoko 
ppajane podwójne sto 

lot lteiw.owkow f pou 
» podwftlnr plyty« mo- 

'· 
— 59 c 

n° 
500 tuzinrtw dani-- 

skich haftowanych 
chusteczek, biały al- 
bo kolorowy C/» 
haft, szutka OC 

Ma rabo u za rzut ki. 
ezarn#> i naturalnej?'· 
koloru, jedwabna pod 
szewka. spe- λ Q Q 
cyalnie po ττ·ΐ/0 
Damskie krrtfkie don 
ble tip jedwabne rę- 
kawiczki. 'l spinki, 
czarne, biało 
kolor., para DDC 

j CUKIERKI ϊ 
> W Ohydwn Sktedarb. \ 

Mellow scotch, 
•bard î » smaczne 
cukierki, speeyal- 
•nie w sobo- no 

tę. funt 

Czekoladowe do- 
r->re marehmellow 
puffs, obłożone —j •naj'.epp2ą cz©kola 

|i.lą specyalnie w 
taobotę, O Λ η ■funt za ****-- 

Mleczne czekoia 

tiki b:iriizo smacz 

ne.' najlepszy fiOc 

gatunek, specyal- 
nie. w sobo- 9Q- 
■tę, funt 

Cocoanut w cu- 
ikrze smażone pea 
muts, coâ dobrego 
dla dzieci, specyal 
nic w sobo-O 1 ~ 

tę. fun; ^ 1 

Dubeltov/e Zielone Znaczki Do Polud. < 
— i. I 

MILWAUKEE AVE. 

przy PAULINA UL. DWA SKŁADY 

BORDEN'S. 
Malłed Milk 

IN THE SQUARE PACKAGE 

GRAND PRI2E I Ask 
MIGMC3T AWARO I | |< 

PANAMA EXPOSITIONS I Ι0Γ " 

SOL· ANO GUARANTCC· 

Hoepltal slze, 5 Ibs.. for $2.50; 
$1.00 size for 59c; 50c size 29c 

i 

LINCOLN SCHOOL 
i ASHLAND 

MĘSKA GALANTERYA ! 
W Oltyiluu Składach. 

Piękny tnvNkicu urelixonyoli koszul, robione 

c «loltrego tkano»o mailrntii prrkiilu I ublnwntiilunej 
Mliirtlng miitrrjl, śliczne ileaenle l kolory, «Itl 1 Cf| 
kości 11 <In 17, $-.00 i iirloWi po 

i »Jv 

Nowe jesienne negliżowe ko 

szule, dobry- wybór pasko\ya- 
tych deseni na jasnem tle. sto- 

sowne do użytku przez cały 
rok. wartości 1.">o. < ftfS 
tylko po A «W 

Męskie jedwabne krawatki, 
duże szerokie i four in Itands 
style, robione z grubego i lżej 
szego jedwabiu, śliczne Cfl — 

desenie, po OUC 

Męskie extra grube surdu- 
ty potnikowe. szalowy koł-- 
nierz, dwie kieszenie, duże per 
łowe s;tiziki. dobre 
wartości, po 3.00 

DROGERYE 
Λ\· Obydwu SklHdacli. 

Ment hola tum i»0c 

zr:M: 29 c 
Tran — pełny 

ipa int. 1.-5 war- 

75 c 

sève ras imisain 

na płuca, -5c war 

iosî. j5c «a 

Calif'Tnia syrop 
fis. r.Oc Ol 

•wartość 1 v» 

Potrzeby Do Toalety 
W Obydwu Skłndnph. 

Williams mu» 

(mydło do golenlł·.. 
ttuzin 45ο» Α-, 
'kawałek ΤΊ-» 

Pinauds quinine 
tonie na włosy, X 

une. butelka 75c? 
i une. bu- OQ.. 
telka za OÎ7C. 

Jap rose cold 
créa m. 23c 1 ζ. 
•wartość, 

Mai.lam isaoeu 

puder do twarzy. 
CiOc warto^22c 

IIind honey 1 
mond lotion, 50c 
•wartość, 29c 

Bani toi proszek 
albo pasta do zę- 
Ibów, 25c 1 (\f 
'wartość 

Nowe Szkolne Ubrania II 
W Ohydtrii Składach. 

fhloplr<c nhninlH z ~ parami iipodnl, 
trnały Kranutony kolor, allto piękne 
mlesgntikl, tiiżurrk κ patch kleazpnia- 

mi. 3 sttukotvjr panek — dnie pary xpo- 

dni t pętlicami «Ιο panka, »vlel O Qg 
końcl U do H> lat, tylko po 

Chłopięce dwu sztukowe Norfolk u- 

brariia. piękne siwe mieszanki, spodnie 
podszewkowane wartości. 3.03, λλ 

wielkości 6 do 15 lat, spec. £·Ό%7 
Chłopięce szkolne spodnie, ciemne ko- 

lory. wszystkie wielkości, bardzo trwa- 

łe wielkości β do 1 β lat, do- CO/* 
póki starczij, po 7.%c I OUC 

Chłopięce szkolne bluski z czarnej sa 

tyny, ceglaste khaki i jasne albo cie- 
mne desenie, wielkości 6 do 16 gQ 
lat. na sprzedaż, po Oi/C 

Chłopięce szkolne czapki i kapelusze, 
wielki wybór, tylko 50C 

il Grafonole 
W Obydwu 

S kin <la ch. 

Mani y komplet- 
ny zapas instru- 
mentów muzycz- 
nych w obydwu 
składach na Hem 

1 ^piętrze. Ta Coluin 
h la <"»r&?oiiola Xo. 
iSλ z t dubeltowy- 
mi rekordami za 

«■ itôwkç albo na 

kredyt za 

88.00 
Inne Cirnfonole 

od *200.00 ni»ej 
■do *15.00. 

Damskie Dobrego Gatunku Trzewiki _po 3.98 || 
W OBYDWU SKŁADACH 

Dnnisklf dobrego gatunku fr/.ewlkl, τ e/.amej I matowej kiil wkóry. kld wlOT» 

eliy, H rail wysokie, nowe jesienne style, ws/.ystkie trlrlkoścl i szerokości O QO 

jak rycina, $5.00 trnrloścl, specyalnie pnra po 
I 

'hlopięce zapinane trzewiki, robione z matowej skóryf dobre skórzane ł /IQ 
lesz wy, wszystkie wielkości do 5'j, warte l'.CO, para po A·***/ 

Dziewczęce mocne skórzane trzewiki, matowe calf i lakierowane 

colt, zapinane i sznurowane style, wierzchy skórzane albo | Λ Q 
z sukna, L'.30 wartości, para po 

Ae^ri/ 

Dziecięce trzewiki, robione z vici kid skóry, ręcznie przewraca- 
ne maja spring· korki i lakierowane kapki, wielkości do qo 
8, 1.39 wartości, para po 

ï/OC 

WçKkfe iloNknnnle tr/ewiki, goodyear welted, robione /. matowej 

cielęcej I patent colt *kftr,v, masywna skóra» nowe «tyle, fabrycz- 

ne, driiKor/.cdne, ktrtrycli niedokładności sij iiiedOMtrzegal-^ ^ g 
ne, wartości 1.00 I para po 

Il 

Posrebrz. Serwis Stołowy 
W Obydwu Sklnilnch, 

l'ł> sztukowy łiHiniiur posrebrzanych nożów i wideł- 
rów. w atłasowem pu-ieiKu 
piçfc ne desenie, matowe wy 
kończenie. włócznie Λ śred- 
nich noży. « widelców, s 

lyzek, 'i łyżeczek do herba- 
ty. 1 łyżeczka do cukru. 
nóż do masła. O CQ 
garnitur za .... 

Wm. A. Komers extra frrubo posreorzane <4v# 

kawy. herbaty albo pomarańczy, kwieciste desę-Λ Q 
nie. 95c wartość, garnitur z 6 za τ"ί7C 

Czerpaki tlo śmietanki, takie same desenie, « oq 
pudelku, r.Oc wartości, po 

£śUK* 

Czerpaki do sosu, ozdobne desenie, w pudelku^Q^ 
73c wartości, po 

DLA SPORTU 
ΛΥ Oltyrtwu Skłiwlneli. 

Soneca składane ka 

nirry. zrje.ininj'f obra! 
zki, wielkości tX."> —J 
regularne 8.7όΛ O Cl 
wartoScl 

* 
£ 
i 

Aci hypo fixingj 
hath. zrohi 20 uney 
owy płyn, 
specjalnie 6c 

Iîamiti do dubeltowych płyt na 4X·' 
!bo SUXô1,^ 

wielkość, po 
albo 3>4-X5 U płyty, jakabądź 49 c 

Zaoszczędzenie Na Cygarach 
W obydwu «kłailncli. 

Carolina lOc 
importow. cy- 
fr a ia, 4.00 1>U 
'lf»łkO 7 ÓO 7. Λ 
li.SO. 

Dt'fnn<I-*r cy- 
jrara tlłusgi Hi 
vana liść. -jiO 
pulelkn z 50, 
za #1.(50. 

Kl Vernero 
5c c y cara. club 
wielkość, sne-- 
cyalnie pudel-- 
ko z ΓΌ za 1.-5 
AVszystkle 5c 

pacζκi tytoniu 
9 za îMk·. 

Learner long 
filier cygara, 
łagodne, bar-· 
d/.o specyalnje, 
•pudełko 7a 00, 
za 

Oreino Rus-- 
kins albo Toni 
Κρλπρ cyerara, 
pudełko 7. 5'·, 
za Ul.70. 

Plantation ITa 
\ana κ to,'i: os 

długi liść. $3 
pudełko z 100 
zł fi.·».". 

1<1> Λ ΙΙΛ .·- 

jçorzçdne ο>ν.ι- 
ra. 3.00 ptulsł-- 
ko 7. 100. 7.S 

Tuxedo allio 
\ eivet tytoń ·Ι 

palenia, rei1"'. 
] .oo szklarni/ 
sioik z a 711»·. 

Wszystkie — 

10c blaszanki 
tvtoniu. 4 za 
a ir. 

Wicboldts s pp. 
oyalne clipp- 
ings'. Ó0c pacz- 
ki, funt 3-1·. 

i 8 

ι ΓSUKNIE PO 6.98 
W OBYDWU SKŁADACH 

Wartości Do 15.00 
Około 1000 sukien na tę 

sprzedaż. W tym zapasie 
jest około 25 stylów do wy- 

boru, taffeta, serżowe, cre- 

pe de chine albo poplinowe. 
Różne śliczne modele, czar- 

ne, brunatne, taupe, zielo- 

ic, plum i burgundy, wiel- 

kości 16 do 46 za mniej ni; 

.loszt materyi — jedna ko- 

stumerowi—spe- 
cyalnie w sobotę 
tylko 

6.98 

Męskie l brania po Ç1 C 
Bardzo wiele mężczyzn korzysta z tej wielkiej o· W I ii 

ferty dopóki wybór jest kompletny ^ 

$25 Nowe Jesienne 
Ubrania, Robione Podług 

Waszej Miary za $15 
W Oliy«lłvu Skłndnch. 

Dopasujemy wszystkim mężczyznom, wiel- 

kości ponad 4( — 10 procent dodatk<nvo. 

Męskie i młodzieńcze ubrania, zrobione z 

granatowego serżu i czarnej thibct. poJeJyń- 
cze lub podwójne na piersiach, czysto wełnia- 
ne. trwałe kolory, wszystkie wielkości 34 do 

44. prawdziwe wartości, specy- | o C/"| 
alnie w obydwu składach, po Ol/ 

Męskie nowe jesienne siwe worsted ubra- 

nia. zapinane na :ł guziki, wszystkie wielko- 
ści "o do 44. także równe czysto wełniane 
siwe tweed. f2.ó0 wartość, 7.90 

Nasze specyalne męskie ubrania z dwiema 

pi rami spodni, zwykły surdut lub z paskiem 
d!a młodzieńców, wielki asortment ł (ζ flfl 
do wyboru, po 

IwtUU 

Męskie spodnie z skromnych ciemnych wor 

sted. wszystkie wielkości od 1 

30 do 44. po 
1*S7U 

I Zamówienia Listowe i Telefoniczne 
I Wypełniamy W Obydwu Składach Na Wasz Niedzielny Obiad I 

Jabłka najlep- 
sze crabs na po- 
widła 5 funtftw 

,za :t7c. o 

funt za 

Śliwki free- 
sOne włoskie — 

najlepsze nn kon 
serwy. 
koszv k 

Winogrona wy 
borna Califurnia 
Malagas s'iodki 
owoc 6 ι 7 fun- 
tovy ! o- 

szy-k 
Słodkie karto- 

fle wyborne Vir- 
ginia? funt IV-iCt 

za'Un,6W 21 C 

39c 

Melony pruxv- 
dz'we Cclorados 
Rocky forri« — 

gwar. słodkie — 

jak mló'1. 

Daktyle extra 
dobre golden hal 
loweens. 10 

funt za lOC 
AViej>"zo\vina na 

pieczeń, mało — 

rliuda crt «żul — 

dry. OĄ3r 
funt ώ 1 4 

Cielęcina na 

pieizert od krót- 
kiej nóżki albo 
od ne- 1 Q.3 
rek. ft. 1 *74 C 

Fiçi. nadzwy- 
czaj dobre Ca!-- 

inyrnasi *2*1/* 
funt za wOC 

Krajowy kru- 
chv pot roast — 

ΖΓ... 16lc 
W domu za-- 

prawiany ruinp 
corncd beef 
funt 
za. 

Wyborna zwija 
na wołowina na 

pieczeń bez ko-- 
Sci i odpadków, 
funt O 1 3_ 
za 

17ic 

2 lic 

Z naszej wła- 
snej piekarni — 

•pound cake grohl 
silver, marble al 
bo z orzechami, 
funt 

Domowej robo 
ty coffee calce, 
niemieckie stru- 
cle lemon ringrs 
albo z orzecba-- 
mi. sztu- 
ka po 

Domowej robo 
ty paje, z jabłek 
brzoskwiń albo 
z borówek 1 Q 
jeden za lOC, 

ftwieżo upieczo 
ne soda crark^rs 
w pięknych bla- 
szanych pudel- 
kach. ""»c CQ^ 
gati. za iJOC 

Wieboldts ro- 

yal marki kawa 
świeżo upalona, 
doskonały przy- 
jemny smak ·!-<· 

patunek. 9Rr 

Wyborna no- 

wego zbioru bas 
kel fired japoń- 
ska herbata, re·;,'. 
HOl· Kat., OQr 
funt za 

12c 

Najlepsza sta- 

rego zbioru san- 

tos ka- I Q- 
\va. funt lOC 

Snilers praw- 
dziwa pomidoro 
rov\a zupa pusz- 
ka tyl- 
ko ZH 

Słodki Williams 
przesiewany do- 
•bry wczesny — 

•czerwc. groszek 
puszka Q 
za .... 57 C 

Sniders praw- 
dziwy pomidoro 
wy catsU'p. 'l bu 
teiki kostumer., 
pajntowa -t 

butelka lOC 

Hewet marki 
żółte clins brzo 
sk winie, oo 

ρ u sz>ka 
Reil Cross ma- 

karon albo spa- 
ghetti. 3 ος paczki AïJC 

Świeżo upalo- 
ne Virginia pea- 
nilt8· 10r funt za IvrC 
Manhattan mar 

kl prawdziwe ja 
kowe powidła. 

la'":.. 23c 
Hetzels wybór 

•ne frankfurckie 
kiełbaski. 1 Q 
funt lî/C 

Wyborna cold 
boiled szynka — 

krajana podług; 
zalania, AÇk- 
funt *rî/C 

Likiery 
Old Kentucky 

hourbon 100 pr.. 
rep. $4 salon 
з.40 Ml bo-I 7C 

gal. 1 · · Ό 
Pennsylvanie 

żytniówka pel-- 

и. Tr" 69c 
Monopole Z 

Star brandy 
butelka 
za ... 75 c 

„DZIENNIK MIŃSKI." 

Ukazał się pierwszy numer[ 
Dziennika Mińskiego". 
Będziemy pismem ja=>no i wy- 

raźnie narodowem — mówi redak 

cya ,,Dz. Mińskiego". Wychodzi- 
my z głębokiego przeświadczenia 
że jedność narodowa wyższą jest 
nad różnice klasowe i partyjne, 
że dobro Narodu dla wszystkich 
klas i dla wszystkich partyi jest 
pierwszym i najglówniejszym wa- 

runkiem normalnego rozwoju. U-J 
znając w zupełności prawo klas 

społecznych do strzeżenia swych 
interesów a nawet do walki o 

nie, będziemy jak najusilniej 
zwalczali wszelkie próby stawia- 

nia interesów klasowych wyżej, 
a choćby narówni z dobrem oj- 
czyzny. 

Jak wiadomo wychodzi już w 

Mińsku „Nowy Kuryer Miński", 
wydawany .przez p. Kazimierza 
Próchniaka. 

NIEBEZPIECZNY SZTAN- 
DAR POLSKI. 

Ze Śremu donoszą do poznań- 
skiej „Gazety Narodowej": Pod- 

czas proce.syi Bożego Ciała powie 
wał w naszem mieście sztandar 

polski. Był on jednak w oczach 

policyi nieznośnym, bo kazała go 

usunąć ku wielkiemu wzburzeniu 

zgromadzonego tłumu. Obywate- 
V 

le nasi nie zadowolnili się jednak 
tym rozkazem i zrobili natych- 
miast telegraficzne zażalenie do 

wyższej władzy, które poskutko- 
wało. bo po upływie kilku godzin 
zezwoliła polieya na wywieszenie 
sztandaru polskiego. 

KALENDARZYK 
Jutro, 22 września: Św. Mauryce· 

g itow., mm. — Św. Emmeiana, b.— 

Suchedni. 

Prncajni érfldmleArln f — Kup so· 

ble tam DZIENNIK CHrCAGOSKI 
im lalo crytaj ooiska caz.ete w tramwa- 
ju gdy Jedziesz do domu. Niech oomt· 
U ohconarodowcy nasza «i'· liczebny. 
4 Aw y -><->■«. ι.· ■ om ■ »·■«·<·» »i. ·<· if 

UT 
NA rozmaite: instrumenta 

ioc 
NAJNOWSZE WYDANIE NUT 

DO NABYCIA W KSIĘGARNI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
14155 W. DIVISION ST. CHICAQO. 


