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Rząd narodu przez naród dla 

narodu, nie zginie z powierzchni 
uiemL 

—Abraham Lincoln 
«Nfr*v;*+ 

Mniowie siana wszędzie 
dzają aie w zdaniu, że musi ist- 

nieć zjednoczona, niezależna i 

namorządna Polska. 

— Woodrow Wilson 

MACIERZ POLSKA. 
TELEFON MONROE 43#3. 

ZARZĄD GŁÓWNY 
Κ a. Franciszek Gordon. Moderator. 
Ks A A Kłowo. Wlce-Maderstor. 

; Wojciech F. Soska. Prexaa 
Antonin» Baranowska. Wicepratesk^ 
Wojciech Menklckl. Wlce-preaes. 
Tomasz S Blachowskl, Sekretarz. 
Franciszek Witkowski, Skarbnik. 
Stanisław ŁiczinaAakl. Dy rak tor, 
Władysław Łopatka, Dyrektor. 

à Antoni Mazura dyrektor. 
I Leokadya Koftczyk. Dyrektorka. 
1 Saiomea UrbaSeka. Dyrektorka. 
I Franciszka Bieschke. Dyrektorka. 
I Dr Alexander Pietrzykowski, Lek ars 

Naczelny. 
Adw. Piotr P. Mindak. Dorad?» Prawny 
Barta C. Wojtalewlc*. Asyst. Sekr Gen. 

GODZIMY RH'ROWRt 
Biuro Zarządu Głównego otwarte w 

im powsiflnle >d godz. 9-tej rano do 
•-tej wieczorem, (w sobotę do 1-e.l po- 
południu). Wieczorem. w dn! powszed- 

: ole (z wyjątkiem zoboty). od godziny 
f-mej do 9-feJ. — W niedziele I 4w!eta 
uroczysto, ïluro lest zamknięte 

Preeeea: w poniedziałki l pl*tkl wtf- 
cairami od goJzlny 7-meJ do f-tej. 

Wszelkie korejpondeneye do Główne- 
go Prezesa naleiv adresować: 

WOJCIECH r. SOSKA. 
14SS w. Division »tr Chicag·. TU, 

Sekreter»* w poniedziałki, wtorki, 
•rody l czwartki. Wieczorami od go4zl- 
■y 7-meJ do S-teł, 1 od ί-aaej popołu- 
dniu codziennie, z wyjątkiem soboty, od 
• -tej do l-?zej. 

Skarbalkai we wtorki. irody ! piątki 
•d godz'ny 7-tnet do ί-tej wieczorem. 
|kła4anla wpłat. Wszelkie opłaty do Ka- 
sy Głównej przyjmuje Kasyer Główny 
podczas godzin ofisowyeh. albo we dnia 
w godzinach ofisowyeh, Sakretara Ge 
SMler. 

Wszelkie listy nadsyład naleiy na r·- 
ee Sekretarza Generalnego: 

TOM *. BL ŁCHOWSKI, 
Seti m y Poil· h A iota Mater. 

1455 W. Diviaiva etr., Chicaga, lit, 
FIXASSR. 

Przekazy bankowe t pocztowe 
(efceeks. money orders etc.) nalety wy- stawiać aa organizacyt: 

POLI* H ALMA MATE·, 
I przesyłać ρ'νϊ adresem: 

rs. Witkowski. 
S4S3 W. Dt>l*loa etr, Chicago, Î1L 

„Macierz Polska". 
Biuro Ziriądu Głównego; 

1453-57 W. Division Ulica, 
Mm drngleaa plrtraa. 

Chicago. UL 

Nie Wstydź się! 
Gdy powracasz co aomu ze tx04· 

| im lalo czytaj w tramwaju lab w«- 

goale. 
DZIENNIK CHICAGOSK1 można 

•tale nabywać na n^tępujących na- 

rożnikach: 
State 1 Madison — przed «kładem 

departamentowym „Boston Store". 
State i Madison — przed aptek» 

firmy Β\ιΛ and Raynsr. 
State i Madison — przed składem 

departamentowym firmy Careoa. 
Plrle, Scott and Co. 

State i Quincy. 
State i Van Β u ren. 

W. bas h i Hamsun. 
Van l*ur«»n i La Sailfc. 

Washington i La Saiie. 

Adams i La Halle. 
Jiandolph i Uearborn. 

Washington ł 5-th ave. 

Madison i Jefferson. 
Van R ^eo i l· ran'Uin. 

Franklin i Madison. 
GîomskL 11S N. La Sali· atr. 

W następujących miejscach 
toa Town of Lake moina otrzy- 
mać „Dziennik Chicagoski": 
BOCHNIAK — 

1615 W. 43-cia ulica. 
VVOJTKOWSKI — * 

4024 S. Ashland ave. 

CICHOWLAZ — 

4612 So. Lincoln ulica. 
! KRUPOWICZ 

1718 '.V. 48-ma ulic* ' 

UWAGL 
Bil wsparć woj- 
skowych. 

Skandalem rozmiarów krajo- 
wych, wobcc którego kongres był 
przez 50 lat bezsilnym, jest do- 

tychczasowy system pensyjny dla 
weteranów w Stanach Zjedno- 
czonych, począwszy z wojną do- 

mową. 
W r. 1866, wkrótce po wojnie 

domowej, kongres wyznaczył na 

wsparcia dla weteranów i familii 

żołnierzy, poległych w tej wojnie 
$15,000,000. Suma ta stopniowo 
wzrastała, aź przekroczyła $160,- 
000,000 i na tej wyżynie pozostała 
przez lat 50. Na same wsparcia, 
powstałe wskutek wojny domo- 

wej, rząd wypłacił od czasu tej 
! wojny przeszło cztery biliony do- 

larów. 
Za rozwinięcie się tego skanda- 

lu są najwięcej odpowiedzialni 
bezskrupulatni agenci pensyjni, 
którzy wykorzystali wszystkie 
możliwe czynniki w sytuacyi, a 

głównie z jednej strony chęć figu- 
rowania na liście pobierających 
wsparcie od rządu, choćby bez 

żadnych słusznych pretensyi, a z 

drugiej strony tchórzliwość każ- 

dego polityka wobec elektoratu, 
któremu zawdzięcza swój wybór 
na urząd publiczny. 

ϋ 

Do jakiego stopnia system ten 

nadużywano niech posłuży przy- 
kład następujący: We wojnie hi- 

szpańsko-amerykańskiej w kam- 

panii Santiago brało udział pięć 
pułków ochotników i pięć pułków 
wojska regularnego. Pułki ocho- 
tnicze nie poniosły żadnych abso- 

lutnie strat ani w rannych, ani w 

pokaleczonych. Pułki regularne 
poniosły 471 rannych, 93 zabi- 

tych i 40 zaginionych. Po wojnie 
rząd otrzymał od żołnierzy z puł- 
ków regularnych 766 aplikacyi o 

wsparcie, a od pułków ochotni- 

czych nie mniej niż 2,997. Bardzo 
wielu ochotników wstąpiło do ar- 

mii wtenczas, spodziewając się. 
że kampania będzie krótka i ma- 

jąc to przekonanie, że służba we 

wojsku, choćby najkrótsza, u- 

prawnia ich do wsparcia jako we- 

teranów. 
Wojna domowa pozostawiła w 

spadku Stanom Zjednoczonym 
skandal, który wzmagał się z ro- 

.ku na rok, tak, ii wobec niego na- 

ród zdawał się bezsilnym, aczkol- 
wiek zdawał sobie sprawę ze 

wstydem z ogromu tegoż. Skan- 

dal ten wreszcie uśmierci wojna 
obecna. Istotnie tylko kataklizm 
światowych rozmiarów zdołałby 
temu stanowi rzeczy kres położyć. 
Xa miejsce systemu pensyjnego 
zaprowadzone zostanie przymu- 
sowe ubezpieczenie żołnierzy, nad 

którcm obecnie kongres obradu- 

je- 
Λ 

Jeszcze nie wiadomo dokładnie, 
ilu żołnierzy będzie powołanych 
do służby w obecnej wojnie, lecz 

jest prawdopodobnem, że liczby 
zaangażowane wc wojnie domo- 

wej będą podwojone i potrojone. 
Gdyby system obecny utrzyma- 
no i zastosowano do pięciu lub 

sześciu milionów ludzi, którzy z 

pewnością będą powołani do służ- 

by, zanim pokój zaświta, a któ- 

rzyby żywili te same nadzieje co 

do wsparć, co ochotnicy z wojny 
hiszpańsko amerykańskiej, na- 

stępstwem byłaby korupeya tak 

olbrzymia, że do bankructwa do- 

prowadzićby mogła cały naród i 

ustrój polityczny kraju zdemora- 
lizować już nietylko na pół wie- 
ku. ale na wiek cały. 

Bil przymusowego ubezpiecze- 
nia dla żołnierzy i.majtków w 

służbie zagranicznej został już 
przyjęty przez izbę niższą, a od^ 

nośny komitet senatu onegdaj 
przychylnie go zreferował przed 
tą izbą. Treść tego bilu jest nastę- 
pująca: 

Każdy żołnierz i majtek płaci 
przymusowo nie więcej jak poło- 
wę ze swego miesięcznego wyna- 

grodzenia na utrzymanie osób 

zawisłych od niego. Rząd ze swej 
strony jeszcze dodaje pewne su- 

my, zależne od liczby tych osób. 
Są dwie klasy wsparć. Do pierw- 
szej należą żony i dzieci męż- 
czyzn, służących we wojsku lub 
marynarce. Jeżeli mężczyzna ma 

tyłko żonę bez dziecka, żona ta 

otrzymywać będzie dodatkowo od 

rządu $15 miesięcznie; jeżeli 
prócz żony jest jedno dziecko, o- 

trzymywać będzie $25 miesięcz- 

nic; jeżeli jest żona i dwoje dzie- 
ci, $32.50 miesięcznie, a $5 mie- 
sięcznie za każde' dodatkowe 
dziecko. Jeżeli żołnierz lub maj- 
tek nie ma żony, a tylko jedno 
dziecko, rząd będzie płacił na to 

dziecko $5 miesięcznie; na dwoje 
dzieci $12.50 miesięcznic; na tro- 

je $20; na czworo $30, a na każde 
dziccko ponadto dodatkowo $5. 
miesięcznie. 

Do klasy drugiej należą: wnu- 

kowie, wnuczki, rodzice we wie- 
ku podeszłym, bracia i siostry 
mężczyzn, służących w armii lub 

marynarce. Ojciec lub matka o- 

trzymuje $10 miesięcznie; jeżeli 
jest ich dwoje, $20; iw. każda do- 
datkową osobę, czy to dziadek, 
babka, brat, lub siostra, $5. Jeżeli 
kobieta jest w służbie militarnej, 
jej jedno dziecko otrzymywać bę- 
dzie od rządu $5 miesięcznie, dwu 

je $12.50, troje $20, czworo, $30, 
a każde dodatkowe dziecko $3. 

O? 

Powyższe wsparcia, jak już za- 

znaczono, płaci rząd na utrzyma- 
nie członków familii żołnierza lub 
majtka, jeżeli ten jest przy zdro- 
wie i życiu i płaci przymusowo o- 

znaczoną sumę ze swej płacy 
miesięcznej. Jeżeli tenże legnie na 

polu bitwy, poświęcając swe ży- 
cie za ojczyzny, rząd będzie wy- 
płacał jego żonie, dzieciom, lub 
matce owdowiałej, którą utrzy- 
mywał, następujące wsparcia : 

wdowie $?5 miesięcznie do jej 
śmierci; wdowie i jednemu dzie- 
cku $35; wdowie i dwojgu dzieci, 
$45 miesięcznie;, a $5 za każdo 
dodatkowe dziecko. Jeśli zaś wdo- 

wy nie ma, a tylko dzieci, wten- 

czas na jedno dziecko rząd będzie 
płacił $20, na dwoje $30, na tnaje 
$40, a $5 na każde dodatkowe 
dziecko do dwojga. Owdowiałej 
matce rząd będzie płacił $".;0 mie- 

sięcznie. 
i'? 

Za kalectwo, powstałe wskutek 
rany, odniesionej we walce, zol·- 
nierz lub majtek otrzyma wspar- 
cie zależnie od tego, czy kalectwo 

jest zupełne lub częściowe. 
W razie kalectwa zupełnego o- 

trzymywać będzie $30 miesięcz- 
nie, jeśli nie ma ani żony ani 
dziecka ; $45, jeśli ma żonę, a nie 
ma dzieci ; $5ó, jeśli ma żonę i 

jedno dziecko; $65, jeśli ma żonę 
i dwoje dzieci ; $75, jeśli żonę i tro- 

je lub więcej dzieci; jeśli ma 

dziecko jedno, a żony nie ma, 

$40; na każde dodatkowe dziecko 
do dwojga dodatkowo $10. 

Jeśli kalectwo jest tak poważ- 
ne, że osoba ta jest całkiem bez- 
radna i zawsze wymaga opieki 
pielęgnarki lub drugiej osoby, 
rząd będzie płacił $20 prócz po- 
wyższych wsparć. Jeżeli zaś oso- 

ba poniosła stratę obu nóg, lub 
obu rąk. lub obu oczu w czasie 

fcłużby wojennej, rząd będzie pła- 
cił $100 miesięcznic, lecz w ta- 

kim razie już nic na piclęgnar-j 
kę. 

Za częściowe kolectwo rząd bę- 
dzie płacił pewną procentową 
część wsparcia, jakieby dana o- 

soba otrzymała w razie zupełne- 
go kalectwa, a ta część procento- 
wa będzie zależna od tego, o ile 
możność zarobkowania osoby tej 
została kalectwem umniejszona. 

Prócz tego, rząd w każdym wy- 
padku dostarczy na własny koszt 
opieki lekarskiej,'chirurgicznej i 
szpitalnej, włączając sztuczne 

członki, bandaże itd. 
Bil także podaje zastrzeżenia, 

ażeby w razie stracenia członków 
lub uszkodzenia wzroku lub 
słuchu dana osoba przebyła kurs 
„rehabilitacyi, rcedukacyi i facho- 
wej nauki", przepisanej na takie 
wypadki przez Stany Zjednoczo- 
ne. Na ten czas osoba pozostaje 
ofieyalnie w armii lub marynarce, 

ażeby mogła pobierać wynagro- 
dzenie na swe utrzymanie, póki 
nauka ta trwa. 

Wreszcie ostatnia sekcya bilu 

przepisuje ścisłą asekurację dla 

osób w służbie wojennej, lecz ta 

jest dowolną. Ponieważ kompa- 
nie asekuracyjne albo wcale żoł- 

nierzy i majtków nie ubezpiecza- 
ją, albo też to czynią po ratach 

nadzwyczaj wygórowanych, prze- 
to rząd sam będzie ubezpieczał 
swych wojaków po ratach normal 

nych na sumy od $1000 do $7,500,a 
możliwie $10,000. Asekuracya np. 
na $100£> będzie kosztowała $5 
miesięcznie, na wyższe sumy w 

proporcyi. Asekuracya taka wy- 

płacona nie może być nikomu in- 

nemu, jak żonie, diieciom, wnu-; 

kom, rocUicom, braciom lub sioJ 
strom żołnieria lub majtka. Na 

inne osoby wyraźnie zakazane 
będzie zapisanie asekuracyi woj- 
skowej. 

Oto treść bilu wsparć i aseku- 
racyi na czas obecnej wojny, któ- 

ry senat najprawdopodobniej bez 

żadnych zmian przyjmie, a który 
jest oparty na lekcyach, wyciąg- 
niętych z dotychczasowego sy- 
stemu pensyjnego, stanowiącego 
skandal nieustający od przęsło 
pięćdziesięciu lat. 

Z Cleveland, Ohio. 

(Własna korespondencya ,.Dziennika 

Chlcagosklego'.) 

Niedziela, 16 września zapisała się 
głęboko w naszych sercach, kiedy 
nasza parafia św. Jacka w Cleveland, 
Ohio, z naszym ukochanym probosz- 
czem na czele, Wiel. ks. Dr. L. S. 

Redmerem, przystąpiła solidarnie do 

Wydziału Narodowego. 
Jest to, o ile mnie wiadomo, pierw 

sza parafia, która jako taka przy- 

stąpiła do Wydziału Narodowego po ; 

następujących organizacyach: Zwią- j 
zek Narodowy Polski, Zjednoczenie j 
Polsko Rzym. Kat., Związek Kapła- 
nów Polskich, Związek Sokołów Pol- 
skich, Związek Polok, Unia Polska i 

Związek Polaków w Ameryce. 
O ile wiem, parafia św. Jacka w 

Cleveland, Ohio, zobowiązała się w 

imię miłości Ojczyzny co niedzielę 
składać specyalne składki na fun- 

dusz narodowy Polski, a nasi dziel- 

ni młodzieńcy okazali żywą chęć sta- 

nąć pod sztandarem Białego Orła, by 
Prusaka z polskiej ziemi za dziesiątą j 
granicę wypędzić. Parafianie św. Jac 

ka w Cleveland, Ohio zawsze i przy 

każdej sposobności okazywali się 

prawymi synami Ojczyzny, a zasługa 
to Wiel. naszego Przewodnika, zac- 

nego Patryoty-Polaka, naszego dusz- 

pasterza Wiel. ks. Dr. L. S. Red- 

mera. 

To też nie dziwić się, że kiedy na 

niedzielę 16go września zwołano wiec 

parafialny i przemówił do nas na 

nim na wypełnionej hali parafialnej j 

wysłannik i prezes Centralnego Ko- ! 
mitetu Ratunkowego, p. T· M. Ile- 

liński, \ parafianie entuzyastycznie 
przyjęli zacnego gościa, który w do- j 
kładnych a szczerych słowach przed j 
stawił nam obecną sytuacyę Polski j 
1 dążenie Wydziału Narodowego, ; 

wskazując konieczną potrzebę łącze. \ 

uia się w szeregi organizacyi pol- 

skich, gdyż tylko w łączności siła, do 

której nas obecnie Matka nasza Oj- 

czyzna wzywa. 

,,Przyszedłem tutaj, aby was pro- 

sić, Kochani Bracia i Siostry, abyście 
do nas przystąpili" — mówił p. He- 

liński — „lecz proszę Was rrzede- 
wszystkiem o zgodę, bo jeżeli w zgo- 

dzie i razem złączeni pracować bę- 
dziemy, napewno dojdziemy do celu 
naszych pragnień, to jest Wolnej. 

Zjednoczonej i Niepodległej Polski". 
Zacnego mówcę nagrodzono hucz- 

nymi oklaskami, poczem Wiel. ks. 

proboszcz podziękował publiczności 
za liczny udział w tak wspaniałym 
wiecu, który zakończono wspólnym 

śpiewem „Bożo coś Polskę". 
Antoni Mikołajczyk, 

seler, wiecu. 

Nie Wstydź się! 
Gdy powracasz do domu ze śród- 

mieścia. ze ekladu, ofisu lub fabryki, 

kup sobie DZIENNIK CHICAGOSKI 
1 śmiało czytaj w tramwaju lub wa- 

lenie. 
DZIENNIK CHICAGOSKI można 

stale nabywać na następujących na- 

rożnikach: 
State i Madison — przed składem 

departamentowym „Bostou Stor·". 

State i Madison — przód apteka 
firmy Buck and Kayner; 

State i Madison — przed składem 

departamentowym firmy Careon, 

Plrie, Scott and Co.; 
State i Quincy; 
State i Van Burenj 
State i Ilarrixjn; 
Wabash i Harriaon; 
Van Burcn 1 La Saile| 
Adams i La Salle; 
Adams 1 La Salle; 
Washington i La Sali·; 
Randolph 1 Dearbor·; 
Washington i δ-tli «το. 

„Dziennik Chicagoski" można 

namawiać u następujących agen- 
tów: Jones, 3927 N. Troy ulica, 

ĄW M ,V(? 

■■— ίΐ ai 

I Prawie kaîdy polaki «rent retł· 
nowelowy ogładza eię w DZIENNIKU 

CHICAGpSKIM bo niejednokrotni· 
przekona! «le. *· tu najlepiej ma 
Im nolaal 

V I 

Duże Kolorowe : 

OBRAZY 
■ 1 1 ~ 

Tadeusza Kościuszki 
Kazimierza Pułaskiego 

wielkość 24x30 cali. 

Bitwy pod Racłav> icami 
wielkość 14x22 c*IL 

Papieża Piusa X. 
wielkość 24x36 cali 

Wybór z któ- mη g» 
rychkolwiek za J 

( Pooitą ββο) 

4o kupienia w błam 

Dziennika Ghlcagosklego 
1457 W. Dirision iL, Chl#age, UL 

IFLEISCHERS WEŁNA 
MOTEK M0ELLER BROTHERS 

MUWÎUKEE AVE.;.nd PAUIINA ST. 

Sl'PERFINE 
WEŁNA 
ΜΟΓΕΚ 

Zadziwiające Taniości na Piątek i Podwójna Znaczki. 
MIĘSO 

Tulp,!«iy ail* 
loin «teuk, — 

Γ 20ic 
(<uUii'nburK "ly 
lu Utnln kieł- 

28 c 
KU 

('uktout xu(»ru- 
w im u Mtrii» mIu 
«ι!γ.» ΟΟγ 
funt 0£»\* 

Świeże λλ teprśo 
ne koiiytku — 

funt Q 1 
j.n 0 2 C 
Χοηα kwaśna 
f.apUNtn. kwnr- 

i^c 

Czy Potrzebujecie Spodnią Odzież na Zimę. 
.My /.a ku piliśmy znakomity znptiH upodiilcj odzl<>r.y <lln 

N6ŻCZYZK, NIKWIAST I DZIECI. 

Si» to oknxy podróżujących agentów Marabnll 
Ι'Ί(>Ι<1«, nie nin potrzrb)' wymieniać, że y.apan 

JeMt prawie kompletu y i obejmuje tylko nnj- 

lepwr gatunki. Jnkle iiKenel używaJn nu oknz. 
u w tym zapaule znajdziecie konsule, majtki 
1 union garnitury dla dniu I dzieci. — Męnkie 
koNKule, icacle i union irnriiltiiry, runUte, Va 
wełniane I czyato wełniane, u ud y powiemy 
wam, i« kupllÛmy Je po 50c na 9· chcemy wam 

tnkże powiedzieć, że wy możecie je kupić za 

mulej jak cena hartowna. 
ZOBACZCIE TE ΛΥΙΕΙ.ΚΙΕ TANIOŚCI 

DLA MĘŻCZYZN I DAM. 

M(«kn 1.00 npodnla odzież, za Vi eeijy ... 40c 

Mçakn 1.50 Npodnla odzież, za Vi ceny ....71»·' 

Mf*ka 2.00 Kpodnin odzież, za Vi ceny ...1>N<· 

Mfzka -.50 «podliła odzież, zn Vi ceny ... 1 .-5 

Męnktt 3.00 npodnin odzież, zu Vi ceny ...1.40 
>lfxkii 4.00 npndnin odzież, zn Vi ceny ...I.0S 
DnniNka 50'· npodnla odzi··* zn Vi ceny ,.,2Sr| 
DaniMka 1.00 apodnln odzież zn Vi ceny ?...4Γ«· 
I}nm*ka 1.50 «podula odzież za Vi ceny ...75c 
Daiunkn 2.00 Mpoduia odzież za Vi ceny ...OSc 
Daninka 2.50 zpoduin od/.ież zn Vi ceny ..1.25 
Dnniokn !t.00 mpoduia odzież za Vi ceny ..1.40 

LEKARSTWA 
3o Californie 

Nitowy "jrop, 
",k* 32c 

19c 

xa 

25.· ColKatt* — 

Dental t-reani, 
jutru 
sn 

ûOc Importowa 
η y ryiowy pu- 

r 27c 
lOc OlivUo my- 
liło, kawałek 
tylko Λ J 
xa O2C 
1 IM) Slmonrku 
cnriklr nliio 

T° 57c 
!(Oc Abllenu w o 

Qa. kpecyalole 
tylko 27c 

Domowe Potrzeby 
7c crepe papier toaletowy — 

spec. 8 rolek 25C 
5 razy szyte dobre miotły, — 

75c wartości 49Ç 
« calowe stalowe rury do 
pieca, spec. T7/-» 
kawałek / C 
« calowe rowkowane kolana 

p,eca 12c 
/inkowe tarła do prania, — 

wielkość do pralni λ 

50c wartość nrOC 
Xr. 8 cafe miedziane kotły 
do prania, stationery ucha, 
O.ÔO wartość 3.98 

CHŁOPIĘCA ODZIEZ 
FLANELOWE BLI SKI. 

Chłopięce Hltc flanelowe blu- 

zki, cmlir i cieple z przyszy- 
tym kołnierzem, jnano 1 cie- 
mno siwe /, iiinoikeaK flene- 

llf wielkości do A Λ 

14 Int. tylko 
po 

SPODNIE DO KOL A X. 

Chłopięce l.i'0 «podnle do 
knlni). c.vtra trwKlc, ezynte — 

tvoriteil knicker Mpoilule. peł- 
iH'SO kroju, w wkromne prifAkl 
e\tra dobrze zrobionej Q 
wielkości do 17 lat, c/OC 
\o 

POXC/.O CHY. 
Chłopięce -.">c ji :ńcnoohy, cra- 
be. extra trwale, czarne, po- 

dwftjne stopy, pięty 1 palec. 
wwzyNtkle wielkości do 11 —I 

Kjieejalnle para 4 /ΐ 1 
t> lko 152c 
po 

roxezoem*. 
2f5e pończochy dla panien, w 

drobne pręikl. z H#ie nfel, — 

KMarcnionnnc trwałe, ex ar ne 

l>c* mzw-ii, biirdto dobrze zro- 

bione, ttpecyulnie "β S* 1 
para tylko 
PO 

EXTRA SPECYALNiE 
sooo 

FABRYCZNYCH RESZTEK MATERYI NA SUKNIE. 

Uszyjcie sobie suknię w pas, bluskę, suknię w 

tym czasie, kiedy możecie z"skać na naszem o- 

promnem zakupu ie, 7. pewnością leziecie zach- 

wyceni gdy zobaczycie ten doskonały zapas, te 

piękno odcienie, materye sa, najlepsze wełniane 
serże, ottomans, popliny, liomespuns, satin cłoths 

mohairs, bryliantyny, nlaids francuskie sorźo i 

t. p. Te materye sa 30 do 54 cali szerokie, a dłu- 

F'»ś<i na bluski, suknie i suknie w pas, dlatego 

radzimy wam ubierzcie sic dobrze, kupujcie te 

resztki za 1-3 i zwykłej ceny. 

Kilka specyainości na towary łokciowe, 
Popliny 1.2* eat.. jard szerokie piękne bogate ]>o- 
łyski .łące popliny, czarne, oranatowe i wszystkie 
nowe odcienie speryalnie jard AOr» 
tylko po OVC 
Aksamit, 1.35 cat. aksamit na kostyumy, bogaty 
puszysty, wszystkie nowe odcienie, 
i kolory na jesień tak/e 70r* 
czarne, specyalnie jard / VL 
Xa prześcieradła. IHc pjit. |ard szeroka matowa 

na prześcieradła. n'ebielona, zesto tkana, gruby 
rratu*»ek, na prześcieradła < 1 o jardów | f \/ _ 

kostumerowi) specyalnie jard po I I 
Τ onfroloth, 25r gatunek. jard szeroki, dobre 

chamois wykończenie, niekrorhmnlona « s\/ 
(10 jardowe zwoi" 1 koRtumepowi> I *1/2 w 

Adamaszek — 1.25 patunek, 2 jardy szeroki 
adamaszek na obrusy, bogato atłasowe wykoń- 
czenie Melony w piekne kropki i kwiecistezQr 
desenie, jard specyalnie po OVL 

KUF» O V 
Spccynlnie ten kupon 1 C9c dobry na .jedna 

bu tolkę Calif. Cognac 3 siar brendy, 

GROSERYE 
.łlyilło, Our Family g| 
^10 k.'UvatkAu ko- X Ç Mttfiiu.)· ID ku-.valkôfv 
S ii i <V γμ pomidorowa 4 A 
zupa, puszku Χ V C 
za 

Kartofle. l»lale 1 
kruche, pek *3«3C 
za 

.lilaka, New Centu- Λ nn 
r y, |4 lie ««/.kl 
za 

Ka»vaf peaberry, «| Λ 
funt X«/C 
xa 
SSer «lia drobiu (>CsrsO Λ Γ 
ula)" marki, 100 (JtUO 
funtów· za 
Ilorizynki, Thomp- 1 Q.1 
M«>na bielone, l»e* X » Ç 
pentek, funt 
A rsro krochmal, J* 1. 
paczka O C 
za 
Clantka, Marilimtl· 4 Λ 
loir coooaaut, X OC funt za 
(irnndmai rijuty Bo< rtl 
ra* proazek t'J ko- X^^0 
Ntiini.). paczka za 

LIKIERY 
OM sl'ver Spring Ky bonr- 
bon, butelkowany w hondzie 
pełna kwarta 1.19 
WvI»omy Poppel fietreide 
speeyalnle w tę wyprzediiź 
pizedaż kwarta 8lc 
Pennsylvanie żytnlówka, — 

spccvalnle w λ\· te wyprzedaż 
pełna kwarta 

Stołowe piwo, Rpecyalnie w 

tę wyprzedaż iiOr' 
2 tuziny butelek OUL- 
Ciemne stołowe piwo. specy 
a'nle w te wyprze- ΟΓ 
daż 2 tuz. butelek O OL jej 

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

wykcraany w aakładr.le drzeworytnio^ym Stanisława Hankiewloza w Wartzawle. O reprodt»· 

kcyi tej pierwszej wiernej, wielobarwnej, słynnego a tak całej Polsce drogiego Obrazu Czę- 
stochowskiego— wypada nara rozpisać elę obszerniej, zasługuje on bowiem ze wszech miar 

ca laki* omówieni* ze względów wysoko artystycznego wykonania, przynoszącego zaszczyt 

i chlubę drzeworytni p. Hankiowicza, nadto zaś pragniemy na publikacyę tę zwrócić uwagę 
--i Pnwiftdzieliimv. te pierwsza to wierna wielobarwna repro» 

druki, wierna zaś 
go dotąd posiaaawmy cy κ υ jruuuuai TV UD J WWfl * !·«·«/ .. 

β_, 
Hankiewicz prze? głośną, a smutnej pamięci kradzieżą eukienek czę- 

stochowskich dokonał przy pomocy artystów malarzy dokładnych zdjęć obrazu i wysłał jego 

ścisłą, szczegółową kopię Obrazu właśnie w owej skradzionej sukni; jest to zatem kopia cen- 

na podwójnie, bo art'.styczna i wierna, a jednocześnie pamiątkowa tak, że podobnej drugiej 

posiąść już niepodobna, gdyż owych sukienek nie odzyskano.... Reprodukcya wykonana 
jest tak starannie, x taką drobiazgów ością, że wytrzymuje j>orównanib z pracami najpier» 

wszych zagranicznych rytowników, a zaznaczamy z uznaniem, że dokopały jej siły wyłącz- 
nie kraiowe, polskie i polski zakłaa artystyczny. Malarska strona robót pozostawała pod 
pozorem osobistym wybitnego artystycznego malarza W. Ciechowskiego. O rezultacie za- 

biegów z najwyiszera uzna .iem wvrazili się najpierwsi polscy artyści i prasa, błogosławień- 
stwem za< swojem odznaczyli dzieło to polscy XX. Biskupi w OjczyinJe. 

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), celem epopularyi 
zowania przepięknego dzieła tego i obrazu złączonego serdecznym pietyzmem 2 tradyevim· 

polskiemi; w każdym polskim katolickim domu winien się znaleśó obraz ten „Panny świj· 
tej. co Jasnej Broni Częstochowy"! 

Zgłaszać się do hiura 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
14 S 7 W. Division uL ■*- Chicago, 111. 

ŚWIETNE DZIEJE POLSKI 
opisane w sposób niezrównany 

przez Jana Ogirtakiego-Kontrymowicia 
w 

W promieniach sławy 
Oprawna w angielskie płótno, trwale, druk wyraźny 

książkowym papierze. 

Cena 75c, pocztą 85c 

Książka ta powinna znajdować się w każdym domv 

I to zawsze pod ręką ażeby każdv członek każdej" rodzi· 

ny, czy to dziadek, ojciec, syn Alb wnuk, zarazerr 4 ba- 

b»»sia, matka, córka i wnuczka, mogli czytać i zacùwjw 
cać się dzielnością i męstwem naszych przodków. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1455-57 W. Division ul., Chicago, UL 

JASEŁKA POLSKIE 
KAROLA WACIITLA 

Jneeika te ułożone w apojób 
tak!, by ełu2vć mogły zariWno 
dla ponętnych 1 wl^ki^ycn 
przedstawień aro «torakich, w 

ktôrvch grają oioby dorosłe, — 

j.k tei nte mniej, by gr*<i je 
mogła młodzlei, a nawet Mila- 
twa a/kclna. DU tego ostatnie· 

go rodzaju przedrt wieó Jeat 
ρ >dany projekt moiliwych ikró- 
ceń I opuizczeń rniejeo takato 
trudniejszych, które to opuiz- 
czenU retyaerya przydał awie. 
nłn uwzględni dowolnie—atoao- 
wnie do potrzeb i aił miejsco- 
wych, ora? do wieku I zdolno- 
ści a m a toi ów, 

W trzech ods'onacL 
Cena SOo 

W wl{U>zeJ ilości dajemy s.osowny 
rabat Adresować 

Polisl) Publishing Go. 
1455 W. Divisisos St 

Dept Β CbicAfo, DL 


