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jKRONIKA MIEJSCOWA] 
SEKRETARZ SKĄRBU MC- 

ADOO W CHICAGO. 
Oficyalnie otwiera kampanię za ; 

drugą pożyczką wolnościową. 
Sekretarz skarbu W. G. Mc 

Adoo wczoraj przemawiał w 

przepełnionej sali koncertowej 
Orchestra Hall. otwierając tem- 

samem w Chicago drugą kampa- 
nię za drugą pożyczką wolnościo- 

wą. Tysiące osób nie mogły sie 

dostać do wnętrza. 
Tłumy zebrane były nadzwy- 

czaj entuzyastyczne. Nic było ani 

jednego zgrzytu. Wszyscy okrzy- 
kami i oklaskami okazywali, iż im 

♦U sercu leży powodzenie drugiej 
pożyczki wolnościowej tak szcze- 

rze jak samemu sekretarzowi. 
Sekretarz bardzo dosadnie na- 

malował znaczenie i ważność pie- 
riędzy w obecnej wojnie, a z oka- 

zyi też skorzystał, ażeby napię- 
tnować w ostrych słowach wszel- 

kie gadaniny i agitacye pacyfi- 
styczne. 

Zdaje się, że p. sekretarz scha- 

rakteryzował znaczenie pożyczek 
publicznych najlepiej w słowach 
następujących : 

..Gdyby choć tylko jedna poiy- 
czka, ofiarowana narodowi ame- 

rykańskiemu, nic dopisała, było- 
by to cięższą klęską, aniżeli prze- 
grana jednej wielkiej bitwy." 

Na gadzinę przed przybyciem 
p. Mc Adoo już wszystkie miej- 
sca w sali były zajęte. Kapela 
marynarska pod batutą poruczni- 
ka J. Γ. Sousy i chór „Univcrsity 
Glec Club" przyczyniały się do 

rozbudzenia wybuchów patryoty- 
zmu i entuzjazmu, zanim się 
przygotowany program rozpo- 

czął. 
Armia i marynarka były wypeł- 

ni reprezentowane. Na ulicy tłum 

który się nie mógł dostać do wnę- 

trza. ciągnął się do Jackson Blvd 
.'Na bulwarze Michigan stał fron- 

tem do Orchestra Hall oddział 

majtków z Gr«at Lakes. 
Gen. Barry, który dowodzi o- 

bozem Camp Grant. Rockford. 
111.. był reprezentowany przez 
Majora C.'Macey. 

P. Mc Adoo rozpoczął swój ob- 

jazd mową w Cleveland. Celem 

jegt> objazdu jest w\łącznie roz- 

budzenie kampanii za nowymi 
Dondami wolnościowymi, których 
w miesiącu rozpisać trzeba na 

53.000.000.000. Te bondy przyno- 

szą cztery procent pro wizy i. 
P. Mc Adoo, zapeiwniając, że 

nad bondy wolnościowe, które 

mają gwarancyę rządu, a temsa- 

mem narodu całego, nie ma nic 

pewniejszego, wykazał, że są do- 

stępne niemal dla każdego czło- 
wieka. Jednocześnie p. Mc Adoo, 
przedstawiając, że niewyczerpa- 
ne zapasy złota są potrzebne, 
ażeby żołnierze i majtkowie ame- 

rykańscy mogli skutecznie wal- 

czyć przeciw prusactwu i uczynić 
go nietylko nieszkodliwym, ale 

nawet zmiażdżyć go po wszyst- 
kie czasy, wykazał że ,.wróg do- 

mowy*' jest nie mniej niebezpie- 
cznym, niż wróg obcy. 
„Idyotyzmem jest obecnie mowa 

d pokoju"—mówił sekretarz Mc 

\doo. „Każdy pacyfista i przeci- 
wnik wojny z prusactwem jest 
vchórzem, który z tyłu wbija nóż 
w plecy naszych żołnierzy na 

froncie. Tylko zdrajcy zwalczają 
swych żołnierzy z tyłu. Jeszcze 
nie nadszedł czas pokoju, trzeba 

najprzód wiele wielkich rzeczy 
dokonać. Jest to poważna ale i 

chwalebne dzieło, w którem jes- 
teśmy zajęci, starając się ocalić 
iwiat dla demokracyi. Są ludzie, 
którzy mówią, że nie było uspra- 
wiedliwienia dla wojny obecnej. 
Człowiek, który się tak wyraża, 
na w sobie krew żółtą." (T. j. — 

krew tchórza,. Sen. La Follette 

wyraził się w M inneapolis, że A- 

meryka nie ma żednego usprawie 
dliwienia w obecnej wojnie. 
(Przyp. Red.) 

Skoro jesteśmy w obecnej woj- 
nie, nie zamierzamy ustać, dopó- 
ki nie osięgniemy zwycięstwa i 

nie ustanowimy pokoju na spra- 

wiedliwej podstawie, a przez spra 

wiedliwą podstawę rozumiemy 
trwały pokój, ponieważ, jeżeli in- 

ne załatwienie pozostawi tam tę 
truciznę, będziemy zniewoleni na 

nowo bić się Ό te same celc. Je- 
dyny pokój, jaki możemy przy- 
jąć, jest pokój, -przyniesiony nam 

przez nasze armie. 
P. iMcAdoo wykazaj dobitnie, 

że kto kupuje bond wolnościowy, 
postępuje rozsądnie i patrystycz- 
ni·.· rozsądnie Ultcgo, że lokuje 
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swe pieniądze w sposób najbez- 
pieczniejszy i zarazem zyskowny 
» następnie patryotycznie, bo 

[. zyczynia się do zaopatrzenia 
irmii narodowej przeciw prusac- 
twu w konieczne przybory, daje 
kvotum zaufania swemu rządowi, 
t. jt świadectwo, iż rozumie, o co 

wojna jest prowadzona i że pra-* 
gnie, ażeby demokracya zapano- 
wała w całym śwtecie nad auto- 

iiucyą razem z oswobodzenien 
wszystkich uciśnionych narodów, 
a wreszcie daje jak najkonkret- 
:iiej do zrozumienia wszystkim 
junkrom pruskim i samemu kaj- 
zerowi. że wszystkie zasoby A- 

meryki będą wytężone, ażeby 
zgładzić prusactwo z ^owierch- 
ni ziemi. 

KEZULTATY PIERWSZYCH 
DNI. 

Rezultaty sprzedaży bondów 

wolnościowych w pierwszych 
'dwu dniach jeszcze nie został/ 
(głoszone. Kampania na dobre 
i' zpocznie się dopiero dzisiaj po 
mowie p.Mc Adoo. Wczoraj i o- 

rtgdaj organizowano się do pra- 
cy całą siłą pary. która trwać bę- 
c przez miesiąc. 

Należy jednak zanotować, kil- 
ka wielkich sprzedaży, które 

wczoraj uskuteczniono. 
Fabrykanci mydła Proctcr and 

Gamble, podpisali deklarację na 

$1,000.000 bondów. 
Martin A. Ryerson zakupił bon 

dów za $100,000, J. M. Hopkins 
z a$10.000, a Illinois Manufactu- 
rera Association za $5,000. Jest 
pewnem. że jest wiele innych de- 

klaracyi na wielkie sumy. 

Opiekunowie kościoła episko- 
palnego ..Grace", przy Wabash i 

44tej ul., który się spalił przed 
dwoma laty. uchwalili nżyć $50 

000, skolektowane na budowę no- 

wego kościoła, na zakupno bon- 

dów wolnościowych. Budowę no- 

wego kościoła, odłożyli aż po woj 
! ie. 

Przeszło 1000 ochtników, zor- 

ganizowanych we ,teams\ z któ- 
rych każdy ma swego kapitana, 
będzie sprzedawało bondy. 

J. P. Griffin, prezes wydział;; 
hcndlowego. wczoraj zamianował 
komitet, który będzk sprzeda- 
wał bondy członkom wydziału. 

Szet policyi Schurttler rozpo- 

czął kampanie zebraniem u siebie 
w biurze wszystkich kapitanów i 

szefów departamentowych. Pow- 

zięto plan. ażeby na polieyantów 
był jeden mówca i jeden sprzeda- 
ΨΎ UV i·. 

Szef straży pożarnej 0'Connor 

wysłał listy do 163 stacyi pożaro- 
wych ze zawiadomieniem, że ze- 

branie odbędzie się w 'kwaterze 

każdego batalionu, na którem bę- 
dzie obecny mówca i sprzeda- 
wacz. 

Publiczność jest proszona o 

pomysły dla 125 ogłoszeń na całą 
stronicę gazety, a dla 100 ogło- 
szeń na czwartą część stronicy. 
Ogłoszenia te są celem rozbudze- 
nia poparcia dla pożyczki wolno- 

ściowej. 
DZIŚ POWSTAJE NOWA 

PARTYA. 
Celem założenia nowej partyi 

dziś zjeżdżają się na konferencyę 
cio hotelu Sherman przywódcy 
prohibicyonistów. progresistów, 
socyal-demoikratow i t. zw. „Sin- 
gle-Taxers'\ Nazwa nowej par- 

tyi, powstałej ze zlania się tych 
czterech żywiołów, jest nie znana 

Będzie to partya radykalna, j-eżeli 
przyjdzie do ścisłego zjednocze- 
nia. a jeżeli się nie da przeprowa- 
dzić przywódcy zawrą przynaj- 
mniej porozumienie kooperacyj- 
ne i wysuną sw^ch kandydatów 
do .kongresu w przyszłych wy- 
borach krajowych. 

iMowa partya spodziewa się 
wybrać sześciu senatorów i przy- 

najmniej 20 kongrcsmanów w ro- 

ku przyszłym, co jej da głos roz- 

strzygający w obu izbach kongre 
su. 

Socyaliści. którzy do nowej par 

ty i się przyłączą, są tymi którzy 
wystąpili z obecnej partyi socya- 

listycznej dlatego, że jest niepa- 
tryotyczną, przeciwną wojnie z 

Niemcami, stężała wswych ra- 

mach i nie potrafiąca się do no- 

wych warunków zastosować. 

Przywódcą tych socyalistów jest 
John Spargo, który się wczoraj 
#wyraził, że nowa partya będzie 
na ws-kroś lojalną i pod każdym 
względem będzie popierała rząd1 
we wojnie z Niemcami. 

Każda z tych czterech grup b3- 

dzie reprezentowa/na na kbnferen 
cyi przez 20 delegatów. 

J. Spargo opracował szkic plat- 
formy nowej partyi która obej- 
muje: powszechne głosowanie : 

krótki balot; ..initiatije. referem- 
czv; proporcyonalną reprezenta- 
cyę; głosowanie .przez nieobec- 

nych wyborców; łatwiejsze po- 

prawienie konstytpcyi ; wolność 

prasy i mowy ; reforme więzien- 
ną ; prohibicyę krajową; upańst- 
wowienie kopalni, kolei, telegra- 
fu i telefonów; zniesienie tajnej 
dyplomacj i ; przedłużenie wszy- 
stkich traktatów i koncesyi parla 
mentom narodów ; utworzenie 

związku narodów świata celem 

wprowadzenia w życie między- 
narodowej równości i podtrzy- 
maniu pokoju. 
KOBIETY WALCZĄ O TAŃ- 

SZE MLKO. 
W lokalu .Woman's City Club' 

odbędzie się w poniedziałek ze- 

branie wszystkich przywódczyń 
klubów i organizacyi kobiecych 
w Chicago, aby omówić środki i 

kroki celem doprowadzenia do 
zniżenia ceny mleka. Wezwanie 
rozesłała panna Mary McDowell. 

Przemawiać ma J. II. Wilker- 

son, asystent prokuratora gene- 

ralnego Stanu Illinois Brnndagea 
Jednym z planów jest bojkot 

ml'tfka w całym Stanie przez wszy 
stkie familie, które nie mają ani 

dzieci niżej lat t ani chorych. 
Drugim projektem jest używanie 
tylko mleka konserwowanego i 

surogatów mleka, dopóki cena 

nie zostanie zniżona. 
Tak władze stanowe jak i wła- 

dza powiatowe wydał/ wczoraj 
oświadczenie, w których dono- 

szą. iż znalazły dowody wystar- 
czające przekroczenia ustaw an- 

titrustowych tak federalnych, jak 
% 

i stanowych przez stowarzysze- 
nia producentów mleka. 

Dowody znaleziono w doku- 

mentach i książkach, które skon- 
fiskowano z biura tutejszego sto- 

warzyszenia producentów mleka. 

Tutejsze stowarzyszenie miało 

porozumienia z podobnemi stowa- 

rzyszeniami w innych częściach 
kraju. 

Są dowody, że farmerów, któ- 
rzy do stowarzyszenia nic nale- 

żeli prześladowano rozmaitymi 
sposobami. Członkowie stowarzy- 
szenia mieli żelazną regułę aże- 

by mleka nie sprzedawać handla- 
rzom, którzy kupowali mleko od 

farmerów, nie należących do sto- 

warzyszenia. Również stowarzy- 

szenie tutejsze miało porôzumie- 
nie z innemi stowarzyszeniami, 
ażeby do innych miejscowości nie 

posyłać mleka, j-eiżeli tam był 
brak wskutek wysokich cen. Dzia 

ło się to w Pittsburghu i Cincin- 
nati. 

Prok. stan. Hoyne oświadczył, 
że dowody są wyraźne, iż produ- 
cenci w pow. Cook arbitralnie 
oznaczyli cenę mleka. 

INNE WIADOMOŚCI 

MIEJSKIE. 
— P. Albert Fuchs, który 

twierdzi, iż jest patryotą ainery- 
akńskim i klęka przed Statuą 
Wolności w Nowym Yorku, wczo 

raj ponowił swą ofertę, iż da 

$1.000 nagrody za każdy udowo- 

dniony wypadek brutalności nie- 

mieckicij. Tym razem dodaje że 

brutalność musi być popełniona 
przez oficerów niemieckich, za- 

nim wypłaci nagrodę. Trzej fun- 

keyonaryusze z biura skarbni- 
ka powiatowego udali się wczo- 

raj do p. Fuchsa po podatek jego 
z r. 1C15 w sumie $8.89 jeszcze 
nie zapłacony. P. Fuchs dał im 

czek na tę sumę. gdy mu powie- 
dzieli, że skonfiskują jego włas- 

ność. P. Fuchs nie może przeba- 
czyć Rooseveltowi, iż był gosz- 

czony osobiście przez kajzera na 

jego dworze i chwalił Niemców,· 
a obecnie tak ostro przeciw Niem 
com występuje. 

— Adwokat O. Ghristenscn. 

główny obrońca 16G oskarżonych 
przywódców i członków „T. W. 

W.", bagatelizuje 10,000 zbrodni 

wyliczonych przeciw tymże 
przez rząd w aktach oskarżenia. 
Adwokat ten twierdzi, że się głó- 
wnie rozchodzi o to. czy organi- 
zacya może strajkować w ciągu 
wojny i czy może dalej prowa- 
dzić strajk rozpoczęty przed woj 
ną. 

— W Chicago bawi obecnie W. 

A. Holman. premier z New South 

Wales w Australii, liczący lat IG. 

najmłodszy premier w cesarstwie 

bry tyj sakiem. Przemawiał na ze- 

braniu w hotelu Morrison, gdzie 
się zebrali przywódcy prawie | 
wszystkich unii robotniczych w 
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Chicago. Od wyniku wojny, mó- 

wił p. Holman, zależy przyszłość 
pracy, .która dozna cios śmiertel- | 

ny, jeżeli Allianci przegrają. 
— C. Hedge, makler asekura- 

cyjny, został przez lawę przysię- 
głych w sądzie sędziego Sabatha 

uznany winnym kradzieży auto- 

mobilów. Skazany został na rok ! 

do 14 lat więzienia. Był hersztem 

szajki złodziejów automobilo- 
wych. 

— W ostatniej dobie w Chica- 

go skradziono 12 automobilów. 
Podniesiony został projekt spe- 

cyalnego sądu dla złodziei auto- 

mobilowych. 
— G. W. Piper z Worth, 111., i 

J. Cannahan z Escanaba. Mich., 
stracili życie we wypadku auto- 

mobilowym przy rogu ulic Wes- 

tern ave. i S5tcj. a R. Wórdelman 
z Blue Island. odniósł bolesne po- 
kaleczenia. 
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— S^d apelacyjny, wczoraj po- 
twierdził wyrok sądu niższego, w 

którym 11 przywódców robotni- 

czych zostało uznanych winny- 
mi szantażu i sprzysiężetiia się. 
Niektórzy z nich zostali skazani 
na więzienie, inni na kary pienię- 
żne. 

Polaki polityk, czy wIçRsey czy mniej 
•zy za obowiązek poerytywao sobie 
powinien etale reklamować narodo- 
wość nasza wârôa obcych, «*naltml«ć 
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FLEISCHER'S 
WEŁNA MOTEK 

SUF»EREINE | 
WEŁNA MOTEK 

WdalsEvm ciągu sprzedaż okazów od Marshall F^ielda. 
—— — i 

SPODNIA ODZIBZ! 
ZA MNIEJ JÀK CENA HURTOWNA. 

MĘSKIE czysto wełniane koszule i gacie 
(Collins Mills marki) prawdziwe, gwaranto- 

wane czysto wełniane, nie zstąpią Λ ΛΠ 

się, naturalne siwe, wszędzie sprze | Q JJ 
dawane po $2.39, nasza cena 

MĘSKIE—grube, ciepłe, runiste koszule i ga- 

cie, koszule obszyte wstążką, gacie pełnego 
kroju, reg. 79c wart. za 

. 49c 

DAMSKIE — dobre Dieione uawcimaw 

koszule i majtki, Jersey prążko- Q Q 
wane, runiste zwykłe i extra Jj·!. 
wielk., 65c wart., sztuka 

DAMSKIE — drobno prążkowane bielone 

bawełniane Union garnitury, runiste, mięk- 
kie i ciepłe, wysoka lub niska szyja, reg:. 

$1.00 wart. 

59c 1 IlntiiHkle union garnitury, γη ni itr. (truliy Ratu- 
nek. U'ynokn luk niNk» say-jn, dliiKir rękawy, 
rękawy, I lim rfknwńw, majtki do ko*tok. wy- 
koAcr.one jedwubni) plecionki^ wlel- 'l 1 Λ 

końci .(4 <ln M, reit. ••(HI X · X c/ 
wartiiiifl, tu 

KAPELUSZE 
Piękne jesienne kapelusze, wystawa Consello parni rowanych 
kapeluszy, bardzo piękne, zrobione z najlepszego Lyons aksami- 
tu, itp. w cenach od $2.98 do 

$7.98 
% 

Wielki zapas aportowanych nieujjarnirowanych fasoników, 
Tams, francuskie marynarskie, i inne style, specyalnie od 79c 

i wyżej do 

$4.98 
Ozdobne Rarnirunki po cenach umiarkowanych. 

GARNIRUJEMY KAPELUSZE DARMO. 
r 

Odzież na Jesień 
r* dla dam i dzicci. 
EXTRA SPECYALXE BŁC8KT 7. hatywtu | rolle, 
białe t kolorowo pnjżki, -m towuc modele, wnyit· 
kio wielkości d<» 40, walie <lo. 
$1.00, specjalnie po ir|*i; Ο/ν 

DZIEC1ECK PŁASZCZYKI, zrobiono z materyi je- 
siennej wagi, okazy a centów, wielk. O O Q 
8 do 14 lat, warte do 80.Λ0, ej>ec. Z.7O 

DAMSKIE JESIENNE PŁASZCZYKI, z czarnej i 
granatowej rurl cloth, kołnierz przybrany futrem, 
panek naokoło, upiększono pluszowymi guzikami, 
wszystkle'wielkości, reg. *η Qû 
S 12.50 wartość spec. po / «VO 

EXTRA SPECYALNIE. 
sooo 

FABRYCZNYCH RESZTEK MATERVI ΧΑ SIKNIB. 

Iszjjcle .sobie suknię w ρηκ, bluxkf, nukniv. iv tym γζ»ηϊρ, kiedy mniecie 

zyskać na naszeni oeromnein zakupnie — z pewności!; b?<l/.lecle zachwyceni 

Rdy zobaczycie ten doskonały zapas, te piękne odcienie, materye *i), najlep- 

sze ivelnlane serâe, ottomans, popliny, boinespiias, salin ciot im, mohairs, liry 
llantyny. plaids. francuNkle serźe I t. p. Te materye ni) .'!(! do 54 cali szerokie, 
a długości na bluski, suknie 1 suknie iv pas, dla tegro radzimy wam — u- 

blcrzcie Mię dobrze, — kupujcie te resztki za 1-3 1 H zwykłej ceny. 

Koronkowe Firanki i Kołdry.— 
Kilka set par, włijcr.ujtj tak popularne «tyle 

1 Jak cable net*, fllot net* I novelty scotch, 
madras, regularne 4.00 i 5.00 wnr- i Q Q 
toścl, para po 

i «Σ/Ο 
Okazowe firanki z allover madrasu, d>vlc 1 
cztery pary Jednego gatunku, białe i ekru, 

I regularne 3.00 i 3.50 wratuścl, 'l Ą Q 
para po 

Α·ΤΓΪ7 
KOŁDRY — extra «peeyalnle 250 par plęk· 

i nych siwych plałd kołder, extra wielkie, na 

I potlwftjne łft/.kii, bardzo grube i O QQ 
ciepłe, «peeyalnle para po 0·%7O 
KOŁDRY — piękne ciepła· wełną wykoń- 
czone plaid kołdry, extra grube, cieple. — 

nilękkle jak wełna I wyglqdajq Ó Q O 

Jak wełna, $1 wurtoûë, para po Λ ·2/O 

PŁÓTNA 1 POTRZEBY DOMOWE. 

ADAM \SZKIv Λ.ν OBRUSY — piękny oieiony aimnun; ««α··ιαπ. 

na nhruN), «4 cnie Nzerukl. dobry wybfir deseni, 5 jarilAn' 
kontiiinerowl, speeyalnlc jard po 

MATKHVA >" Λ WSYPY. I'ratvdihvn cwskii materya τι π wsypy, 

nnjlepsay i najgrubszy gatunek, nntiirnlny kolor, 3lt cali szeroka, 

m saldzie sprzedawana po ΓΜ·ι·. *peeyali»le jard po 
Ml'SilJX. — 18c Ratunek, dobry bielony, k«mhryk<nvc wy- 

kończenie, ''»«» eall szeroki, nlekrochnialouy, 10 Jardów 

kostmnerowi, jard tylko po 
XA ri(/,KSl'IUnAI)I<A. — ISc Kiiiunekj Ιίΐί «·ηΙΙ szeroka, extra gf-4 ty 1 

sto tkana, nlebielonn ninteryn. Katunek ilorrtwna Pepperell R.. j[ ^ 2 Ç 
(15 jardów kostnmerowi), speeyalnle jard po 

NAJLEPSZE MIEJSCE DLA KUPIENIA POŃCZOCH 
Chłopięce bardzo dobro pończochy. w ilolirp cicnkli· i bardzo 

ICrnl)« |iri)«ki, wMzyMtkle Ktiuriiulonniir trwale czarne, extra 

dłimlc, podwrtjne Mtopy, pifl). i palec, regularna JITh· 4 Λ 

wartość, wlrlkoid do 11 Vi;· npecyalale JL î/C 
para tylko po 

Diirwczfrr pończochy, «v droit nr prt|«kl, z linie nld κ»«η 

rantownne trwałe eaarnr. lté* κ/ηι·, pit>lttJl|nc «topy. 

pięty I palee, regularna .'»«· « nrlu«r, para po 

IlaiiiNkf,» yońc/nchyf dobre czarne. «%«ykle ïltr nnrltt· 

Ael, ola«ty euny nlrmrh, do podtt lorek, u»» nr. ir«»lt 

marne pinlnAjne «top;, pięty I pnice. «|t»<i ulule 
12*c 

T, TT 

Francuski Serż. 
Jani nwniklp, wrlnin- 

iM* fmncu*ki«» M*rw", — 

Mcklln«\ pliun. Itru— 

nufnr. iNiipr, /|rl«»iw 
η i«lrfia, hw f hml ł 

rwłrn*·, η*··/ ·Ι.<Μ» a*- 

innrk, — 

Jurri 
po 75c 

Sl'ECYALNIE 

li. M. C. 
Ib^wrln·! <lo lir W Ιο 
waniti bwiłc i «'kru 

kłyhek 

<>!£c 

Crepf dc Chine. 
I «)·<·· |»Ιμ«Ι·μ < γγ· 

Ι" «ι*· I Ηιιμ· |«Ι ι .Mi «·. 
li Miidta, 
»···*Ιμ« ·«·!· μη* t r/ΛΓ· 

m*·, « rtltjt î<wIm<>|m« j 
|ir«prf«), rr«. *1 "M 
m 

%4*i ^ (.19 
— 

; y- i/^sr~ 1. * V .Vii .1 

Obuwie na Jesień 
l>amakie Mme jc-H nn»' tr?#«*lkl, aiwc, lirunMitr, brano!· 
nr i hiałr kkt < fi.iinpMtfnr, nomr 

I<nttl« ołtraajr. tpc-ryitlnlr w Ir 
« ) prmUj |m» V % 
l>am*ki«* błnlr pnpllnoMr <lnhrc purui*. ircinip przewra· 
rano podw/n-)', Mato pokr>f<· 
korki, n<iZ)sikir wlrlioś l 

speryalnie |h> 

Damskir futrem ozdobione julictki rocznie przewracano 
podeszwy,, rznrne i siwe, — 

wszystkie wielkości 
specjalnie po 1 

98 

1.49 
1.00 

Damskie atłasowe part*· ślipry, wszystkie odcie- 

nie, żółte, zielone, różowe, błękitne i białe atła- 

sowe, pokryte francuskie obcasy — ręcznie 
szyto podeszwy, wszystkie wielkości | r* O 

specyalnie w tę sprzedaż I ,VO 
ΤΓ 

LEKARSTWA. 
50o Caldwellu ν y roi» of Q 1 

1>«Μ»μ1ιι. m 'i 1C 
1 l'uni bornclc acid, 17c 
1 l'S^lena t ywy» 49c 
10e Sweellieart tulcuin £%/■· 
l»ro«*ek. 7.2» OC 
1.00 Lemke* SurKitpiirllIn, 63c 
:i5c Itromo sól na ΙιύΙ 1 Q 
Błow), za A Î7 C 

MIÇSO 
Tutejszy pot ronxt, 
funt 
y.d 

17łc 
Mitłe chmle szynki, 003/» 
flint fali/ C 

3 lic 
18c 

/.a 
Swifta Dixi<* Nluninn 
funt 
XII 
l'uMvii kiełbasa, 
■/.n 
funt 

GROSERYE 
Xajiepuzy mielony cukier, o 

funt zr OC 
(10 fiuitôtv ku»t uiurrowi). 

Ί. funtem kawy z η lub więcej. 

Felu \aptbu mydło, (10 kun. CC 
10 kntvnlkAtv xii OOC 

Me wypełniamy zamówień poi»ztt| 
uni telefonem. 

Mąkn, AVunliliuru Gold MedalO OQ 
Yą beczki, /.u 0·Αι·7 
Lux — krnjiine mydło, ('J pa-1 Λ _ 

ezki koNtuincrowi), iiaeuku i vC 
Kann — apecyninie — Exel*oOO 

Bogota, funt za «OC 
Zer dla droliinf I7)trust η y o ç* ^ 
marki, 100 ft. worek Ο.Ό i 

CatNup, Snlder*| wielka 1 *7.1.— 
butelka za X · 2 C 

Manio, nnjlepftze rlKln cren- 

mery, funt za 

Smalec, Swift* Jewei 9Λ-4-/» 
compound, funt za ""'Ł 
ClaMtka, Marahniellow 1 Q 
cocoanut, funt za xO\» 

i Czy Wam Oczy Dolegają? 
' γϊγΓ>ι jx to napraw,5· 
( r\^r78 Przyjdźcie do mnie 
> v3^ DN<—y DziśiAji 
J DR. CROWN 
tw ZBADANIE OCZ DARMO. 

l Pozłacane 1 Alumiuowe okulary S5c 
Grubo pozłncnne okulary .... $ΙΛ5 

) 10 Κ. C'zjuto r.łote okulary M.83 
) 14 Κ. czyato złote okulary ... 4.S3 
) Crtatex luctCTvki do waii. ram..0Oc 
) Soczewki zmieniamy w pierwszym 
l roku darmo. 

LIKIERRY 
II) V w Ο ΟΙ! ΙΟ — ΙΙΙΙΛΚ lt'IIÎ KL- 

pirjc iK τκκλζ. 
Oli] Sunny Hrouk, butelkowany iv 

IioimI/,W; butelka 1.07 
Knllf. Couniu· lirpmln. oilril- *7Q _ 

tonami butclkn /.u i C 
Ol il Sflllerx Kj. bourbun, QC 
prłnn kwnrtn r.a OOC 
Kalifornijskie 1'ort ił lnu, 1 Og 
Knlon zn Χ ·00 
Berlliier Doppol kueuiiuel, *7Qr» 
kivnrtorva butelkn asa # c/C ^· 
Vl'lner l'xport plivo, ΐ tuzl- 1 ΛΛ I 
η y butelek, zn »vU I 

,*Ą* *r< 

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
Wielkości 15x19 cali, za 75 centów. 

wykonany w zakładzie drzeworytniczym Stanisława Hankiewioza w Warszawie. O reprodił· 
kcji tej pierwszej wiernej, wielobarwnej, słynnego a tak całej Polsce drogiego Obrazu Czę- 
stochowskiego— wypada nam rozpisać się obszerniej, zasługuje on bowiem ze wszech miar 

na takie omówienie ze względów wysoko artystycznego wykonania, przynoszącego zaszczyt 

i chlubę drzeworytni p. Hanklewioza, nadto zaś pragniemy na publikaoyę tę zwrócid uwag) 

jak najszerszego ogółu rodaków. Powiedzieliśmy, że pierwsza to wierna wielobarwna repro- 

dukcya obrazu, którego dotąd posiadajmy tylko jednobarwne litografie i druki, wierna zai 

dlatego, ponieważ p. Hankiewicz prze* głośną, a smutnej pamięci kradzieżą sukienek czę- 

stochowskich dokonał przy pomocy artystów malarzy dokładnych zdjęó obrazu i wysłał jego 
ścisłą, szczegółową kopię Oorazu właśnie w owej skradzionej sukni; jest to zatem kopia cen- 

na podwójnie, bo artystyczna i wierna, a jednocześnie pamiątkowa iak, le podobnej drugiej 

fiosiąśó już niepodobna, gdyż owych sukienek nie odzyskano.... Reprodukcya wykonana 
est tak starannie, z taką drobiazgowością, że wytrzymuje porównanie z pracami najp.er· 

-« —A W ninaniłm #A rif>konałv ίβί βΙΪΤ 

nie krajowe, poisaie ρυιβ*.» tan: au 01 \jj ovj *>*«·■«· w··^ ... ^ 

pozorem oeoolstym wybitnego artystycznego malarza W. Piechowskiego. O rezultacie "za- 

biegów z najwyższem uznaniem wyrazili się najpierwsi polscy artyści Fprasa, błogosławień- 
stwem zaś swojem odznaczyli dzieło to polscy Xx. Biskupi w Ojczyinie. 

Obecnie niezwykła ta praca zjawia się wśród naszej Polonii. Wydawnictwo Polskiej 

Spółki Nakładowej otrzymało na skład główny i wyłączny bardzo tylko ograniczoną i nie- 

wielką stosunkowo liczbę egzemplarzy obrazu, które są u firmy naszej do nabycia po nader 

przystępnej cenie centów za sztukę — przeczytaj kupon poniżej), oelem «popularyi 
zowania przepięknego dzieła tego i obrazu złąozonego serdecznym piety*mem z tradyoyam- 

poiskiemi; w Każdym polskim katolickim domu winien się znaleśó obraz Mn „Panny Świę* 
tej, co Jasnej Broni Częstochowy"! 

Zgłaszać się do binra 

DZIENNIKA. CHICAGOSKIEGO 
1487 W. Division uL ·*■ CHicago, BI. 

■·Λ... λ-;·-"*?,» '4 


