
KRONIKA MIEJSCOWA 
TEGOROCZNE ZBIORY. 

Na tutejszej giełdzie zbożowej 
ogłoszono sprawozdanie rządo- 
we ze zbiorów w roku 1Γ17. Z 

podanych cyfr widać, że zarówno 
zboża jak i kartofli jest dosyć, 
ab\ Stany Zjednoczone zaopa- 

trzyć, i że prócz tego dostatecz- 

ną ilość pszenicy ma się jeszcze 
i na to. aby Alianci po tamtej 
stronie oceanu nie cierpieli głodu. 

Ogólną wartość tegorocznych 
zbiorów oszacowano η* 21.000,- 
(tfO.OOO dolarów. Jeszcze nigdy 
nr doszło się do tak wysokiej 
samy. 

Pierwsze miejsce zajmuje ku- 

turudza, której wartość podano 
la 4.053,672.000 dolarów. War- 

ość zebranego owsa oceniono na 

^061.427.000 dolarów, pszenicy 
»a SU8.372.000 a kartofli na 

U3.865,ooo. 
Pszenicy nie urodziło się sto- 

sunkowo tyle. ile innych gatun- 
lów zboża. Przyczyna tego nie 

tzv jednak w tem. że nie posia- 
ło jej dosyć, lecz stało się to z po- 

.vodu, że silne mrozy miejscami 
Dardzo ją uszkodziły. 

Również i (bawełnie wyrządził 
mróz wielka szkodę. Zbiór jej 
bvł w przybliżenia o 1.000.000 ba- 

li mniejszy, aniżeli spodziewano j 

! *!ę. 
Zapas pszenicy podano na 

650,822.000 buszli a kukurudzy| 
na 3.159,494,000. Oznajmiono,1 
?e kierownicy federalnej kontro- ! 
li środków żywności iporzucili | 
myśl. aby do Europy posyłać 
pszenicę w ziarnie. Jest w pla- 
nie. aby możliwie najwięcej psze- 
nicy, na eksport przeznaczonej, 
tutaj mleć, by odpadki tu pozo- 

stawały i mogły by użyte jako 
pokarm dla bydła. 

Tegoroczny zbiór pszenicy zi- 

mowej oszacowano na 418,678.500 
buszli, podczas gdy w poprzed- 
nim roku było i ej 4S0,553,000. 
Pszcnicv wioseinnej zebrano w 

tym roku 232.758.000 buszli a w 

popdzednim roku 155 765,000 
Następnie zauważono w spra- 

wozdaniu, że w bieżącym roku 

używa się więcej otrąb, aniżeli 

kiedykolwiek przedtem. Pakuje 
się je w małe woreczki i sprze- 

daje celem wypiekania nie tyl- 
ko chleba z samych otrąb, ale tak- 
że i innych gatunków z przymie- 
szką mąki pszennej luib żytniej. 
Większe piekarnie we wszystkich 
częściach kraju zamówiły w mły- 

nach znaczne ilości t. zw. ,,mid- 
dlings", otrąb i mąki jęczmien- 
nej. W ten sposób wzrasta za- 

oszczędzanie pszenicy. 
Olbrzymie ilości owsa, jęcz- 

mienia i żyta miele się na mą- 

kę i to samo robi się nawet z 

kartoflami. 
Τ egoroczny. zbiór kukurudzy, 

który obliczają na 3,159.494,000 
buszli, jest znacznie większy, a- 

niżeli z roku 1916, w którym ze- 

brano tylko 2,366.927.000. Tak 
samo i zbiór owsa jest w tym 
roku większy, niż poprzednio.O- 
bliczają go na 1,587,286.000 bu- 

szli wobec 1,251,837,000 w roku 
1916. 

Z powodu zakazu dystylacyi 
wódki znacznie mniej używa się 
jęczmienia i żyta na cele iabry- 
kacyjne. Z drugiej jednak stro- 

ny potrzeba ich jeszcze w wiel- 

kich ilościach na wyrób alkoholu 

ola celów przemysłowych. 
OBRABOWANIE BANKU NA 

46,730 DOLARÓW. 
Piętnastu detektywów tutejszej 

policyi wysłano wczoraj w po- 

łudnie w trzech automobilach do 

miejscowości La Grange, 111., le- 

żącej jakichś 10 mil na zachód 
od Chicago, aby pomogli w 

schwytaniu bandytów, którzy 
wczoraj około godziny wpół do 

12-tej przed południem tamtej- 
szą instvtucyç „La Grange State 

Bank" obrabowali na sumę 

46.730 dolarów. 
Napadu dokonało pięciu mło- 

dych zbójów. Jeden z nich sta- 

nął przy drzwiach na straży, pod- 
czas gdy reszta,, w rewolwery u- 

zbrojona, rozkazała kasyerowi i 

sześciu innym funkeyonaryuszom 
udać się z podniesionemi rękami 
do stalowej komory bezpieczeń- 
stwa. Wszyscy urzędnicy po- 
i>*i.*chali rozkazu i zostali zam- 

knięci, poczem bandyci całą go- 

tówkę. jaką znaleźli, zabrali i w 

-ivikaj.r ym na nich automobilu 

v'ekli. rnosząc ze sobą 140 fun- 

.Ο.Λ zh/tych monet a 60 funtów 

-eoriltych. Odjechali w pohid- 
1 
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niowo-zachodnim kierunku ku Jo- 
li et. 

Marszałek Otto Pilz z La Gran- 

ge puścił się natychmiast w po- 

goń za bandytami. Zarekwiro- 
wał automobil i zabrał na pomoc 
dwóch dbywateli, Jana Woods i 
Pawła Sheehan. Dojechali jed- 
nak tylko do granic Elmhurst, 
gdzie maszyna z powodu wielkiej 
masy śniegu przewróciła się. 
Wskutek tego wszyscy trzej do- 
znali bolesnych obrażeń ciele- 

snych i celem pomocy lekarskiej 
musieli zawrócić do domu. 

Póeniej odnaleziono automobil 

bandytów, naturalnie próżny, w 

pobliżu toru kolei „Illinois Cen- 
traP przy ul. 56-tej.< Maszyna 
była własnością dra J. J. Stoll'a, 
nr. 1103 S. Ashland ul., któremu 

ją skradziono dopiero wczoraj o- 

koło godziny 10-tej rano. a więc 
na krótki czas przed rabunkiem. 

Policya, która natychmiast zja- 
wiła się na wspomnianem miej- 
scu. dowiedziała się, że bandyci 
udali się do Chicago pieszo. O- 
statnio widziano ich na rogu ul. 

22-tej i Harlem ave., poczem ślad 

zaginął. 
Z opisu przewódcy 'bandy sądzi 

policya, że jest on znanym zbrod- 
niarzem na zachodniej stronie 
miasta i dlatego jest nadzieja, że 
tak on jak i towarzysze wkrótce 

zostaną ujęci. 
Xapadu dokonano z -najwięk- 

szą bezczelnością, jaką tylko mo- 

żna sobie wyobrazić, Î z szaloną 
szybkością w obliczu około trzy- 
dziestu osób, które «po drugiej 
stronie ulicy na dworcu linii ko- 

lejowej Burlington czekały na po 

ciąg, nadchodzący o godzinie 
wpół do dwunastej. 
INNY RABUNEK W BANKU. 

Zamaskowany bandyta obrabo- 
wał wczoraj prywatny bank nie- 

jakiego Brunona Pinkera, nr. 

4812 W. I2ta ul., z kwoty 800 

dolarów. Wypadek zdarzył się 
po godzinie lOtej przed połud- 
niem w obecności kasvera i je- 
szcze innego funkeyonaryusza, 
którzy z podniesionemi rękoma 
musieli udać się do tylnych ubi- 

kacyi bankowych. Zbój "był 
wielkim i silnie zbudowanym męż 
czyzną. Posługiwał się karabi- 
nem typu „Winchester". Ze 
śladów w śniegu przypuszcza się, 
że miał automobil. 

LISTONOSZKI. 
Próba tutejszego urzędu po- 

cztowego, aby wielkiemu rucho- 

wi w czasach ś\viąt Bożego Na- 

rodzenia dopomódz w tym roku 
ustanowieniem specyalnych listo- 

noszek, widocznie nie udała się 
w całości, , gdyż cztery, z nich 

wniosły już rezygnacye z posa- 
dy. Jako powód podały: wiel- 

ką a więc i ciężką ilość listów, 
chodzenie po schodach, obecne 
zimne powietrze, śnieg i konie- 
czność wchodzenia do szynków 
i sal bilardowych, aby tam do- 

ręczać pocztę. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ AK- 

CYONARYUSZY BANKU. 

Instytucya finansowa „Chica- 
go Τ i tle & Trust Co." w cha- 
rakterze swoim jako zarządczyni 
mas spadkowych po różnych po- 
siadaczach wkładek banko- 

wych przedłożyła sądo- 
wi okręgowemu wniosek, aby 
dokładnie zbadano stan majątko- 
wy każdego poszczególnego wła- 

ściciela akcyi zbankrutowanego 
banku „La Salle Street Trust & 

Savings Bank", a to w tym celu, 
3by wierzycieli tego banku o ile 

możności chronić przed stratą. 

Jest bowiem przypuszczenie, że 

akcyonaryusze, którzy na pod- 
stawie ustawy są za długi banku 

odpowiedzialni, nie podali swoje- 
go stanu majątkowego zgodnie z 

prawdą. 
SKARGI Z POWODU WY- 

PADKÓW TRAMWA- 

JOWYCH. 
Z powodu nieszczęśliwych wy- 

padków tramwajowych, rzekomo 

spowodowanych wskutek nied- 

balstwa motorowych, podano do 

sądu okręgowego przeciw „Chi- 
cago City Railways Co." pięć roz- 

maitych skarg o wynagrodzenie 
szkody \x łącznej sumie 90,00v 
dolarów. 

POŻAR. 
Wczoraj popołudniu padła pa· 

stwą płomieni trzypiętrowa staj- 
nia firmy „George J. -Cooke Co.",, 
nr. 30 N*. Grecn ul. W pożarze 
zginęło szesnaście koni. Srkodę 
obliczają na 50.000 dolarów. 
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ECHA WALKI 
RELBENA Z MEYEREM. 

© X 
W kolach zwolenników zapaśnictwa 

wciąż mówią wiele o onegdajszej nie- 

bywałej iście walce naszego doskona- 

łego zapaśnika Meyera z żydowskim 
szampionem Reubenem, która jak wia- 

domo trwała przez trzy blisko godziny 
i została nierozstrzygnięta. Ogólna pa- 

nuje opinia, iż Meyer wyszedł z wal- 

ki tej górą — poza jedną jedyną chwi- 

lą, w której był w pozornera niebez- 

pieczeństwie, przez cały czas atakował 
on Renbena, był nadzwyczajnie agre- 

sywny, a Reuben wciąż tylko bronić 

się musiał, wreszcie aż dwa razy pro- 
sił referenta Smitha o przerwanie wal- 

ki, gdy Meyer chciał walczyć do koń- 
ca : Kiedy walkę przerwano naresz- 

cie. wówczas Reubena musieli jego se- 

kundanci nieledwie wynosić z maty, a 

Meyer rzeżko wyskoczył i jeszcze pal- 
nął i.spiCz" do publiki! Oświadczył on, 

iż każdego czaeu i na każdym miej- 
scu gotów jeet się zmierzyć z Reube- 
nem i pepny jest, że go pokona, jakby 
go pokonał i zaraz, gdyby mu tylko 
walczyć dalej pozwolili. Faktycznie 
choć walka nie została rozstrzygnięta. 
Meyer niejako wyszedł z niej zwycięz- 
cą i Jeśli Reuben do walki ponownej 
nie stanie, wówczas musi skwitować, 
a Meyerowi szampiona tytuł się należy. 

©K©X© 
WŁADEK ZBYSZKO KŁADZIE 

CHBISTENSENA. 

X©* 
Chwytem ,.arm scissors and wrist 

lock" Władek Zbyszko pokonał tęgie- 
go rywala, Harry Christensena, Duń- 

czyka, w 27 minutach i 25 sekundach. 
Stało elę to w Nowym Yorku omegdaj 
podczas obecnie tam trwającego tur- 

nieju zapaśników różnych narodowo-- 

ścL 
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POLSCY KOSZYKARZE ZNÓW 

GÓRA. 
x©x 

W aali gimnastycznej w parku Eck- 

harta przy Chicago ave. i Noble ul., na 

Młodziankowie, odbył się ubiegłej śro- 

dy wieczorem kontest piątki lekkiej wa 

gi g klubu Polsko Amerykańskiego z 

silnymi graczami z piątki „Central Tur 

ners". 
Gracze polscy z łatwością pokonali 

swych rywali w grze w piłkę koszyko- 
wą punktami 30 do 5. Dla zwycięzców 
dzielnie grał Czerwiński, który sam 

zdobył aż siedm koszyków czyli czter- 
naście punktów. Dzielnie swoim do zwy 

cięstwa dopomagali Lewandowski, re- 

çoit i Nowicki. Bracia Hardies dobrze 

grali po stronie przeciwnej. Układ obu 

piątek i rezultat gry w cyfrach 
taki : 

P. A. A. C. (30). 
Boraś. R. Γ. 

Czerwiński, L. F. 

Mazur, C. 

Pecolt, R. G. 
Jenczar, L. G. 

CENTRAL TURNERS (5). 
F. Hardies, R. F. 
B. Hardies. L. F. 

Laeehelt, C. 

Legelbrecht, R. G. 

Pleulseher, L. G. 

Zastępcy: Lewandowski, Nowicki i 

Sosnowski. 
Koezyki zdobyli: Boraś, (3); Czer- 

wiński (7> ; Mazur (3) ; Nowickić Le- 

wandowski, F. Hardies i B. Hardies. 

Wolny rzut zdobył B. Hardies. 

Sędzia gry : Lowe. — Referent Mel- 

nikow. 

F*olityk:a 
POSIEDZENIE DEM. ORG. lfltej 

WARDY. 

Na posiedzeniu Demokratycznej 
Organizacyi 16tej Wardy, które odby 
ło się w piątek wieczorem, dnia 7go 
grudnia, 1917 roku, nie obrano ad- 

ministracyi na rok 1918, z powodu, 
iż nie wszystkie precynkty wardy by- 

ły reprezentowane. Alderm'au Kunz 

posiiwił wniosek, który był jedno- 
głośnie przyjęty, aby wybór zarządu 
był cd:ożony do przyszłego posiedze- 
nia. które odbędzie się w piątek wie- 

czorem, o-godz. Smej, dnia 14i?o gru- 

dnia br., w kwaterze pnr. 1642 W. 

North are., róg Holt ul., aiby dać czas 

komitetowym precynktom oznajmić 
obywatelom o tem posiedzeniu. 

Rozchodzi słę o to, aby wszyscy o- 

bywatele wardy z różnych precynk- 
tów mieli glos we wyborze urzędni- 

ków, oraz w oznaczeniu kandydata 
ra aldermana na miejsce é. p. Jana 

Ftymkowskiego, któryby miał popar- 

cie naszej organizacyi. 
Z szacunkiem, 

Stanisław H. Kunz, 
komitetowy wardy, 

W. Kozłowski, prezes, 
Alex. H. Sikorski, sekretarz. 

ROZKAZ. 

Odjazd ochotników Armii Polskiej 
do obozu w Niagara on the Lake na- 

stąpi w poniedziałek dnia 17go grudnia. 
Wszyscy ochotnicy dotąd zapisani mają 
się stawić do Centrum Rekrutacyjnego 
No. 2 p. n. 1309 N. Ashland ave., w po- 

niedziałek, 17-go grudnia, o godzinie 
8:30 rano, skąd po nabożeństwie 1 o- 

bledzie nastąpi wyjazd do obozu. Tylko 
ważne przyczyny mogą zwolnić danego 
ochotnika od wyjazdu w przyszły po- 
niedziałek. Bliższe informacye co do 

! wyjazdu mogą otrzymać ochotnicy w 

j biurze rekrutacyjnem codziennie od go 

I dżiny 9tej rano do 9 wieczorem. 
K. J. Wiecheeki, 

< 
Oiicer Rekrutacyjny. 

y\ '. * 
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Stacye Rekrutacyjne do 
Armii Polskiej, w Chi- 

cago i Okolicy. 
CENTRUM Nr. ii, KWATERA 
1300 N. Ashland ave. 

Κ. J. Wiechccki, Oficer Hekrut. 

Maks. Szubert, Sierżant. 

Lekarze: Dr. A. Pietrzykowski — 

10—12 przed południem. 
Dr. L. Szumkowski, — 3-4 po pot. 
Dr. B. Klarkowski — 4-5 popoł. 
Dr. A. Balcerzak, 7-0 popoł. 

DZIELNICA TROJCOWO: 
J 

Kwatera Związku Wojsk Polskich. 

1114 Milwaukee ave. 

W. J. Andrzejewski, sierżant. 

DZIELNICA TOWN OF LAKE: 

Sala im. Słowackiego, prty rogu 

ulic 48mej i Paulina. 

A. Miller, sierżant. 

Dr. F. J. Lownlk. 

DZIELNICA SOUTH CHIGACO: 

..Sala parafialna Niep. oPcz. Ν. M. P. 

Commercial i 88ina ul. 

P. Olech, sierżant. 

Lekarze: — Dr. R. Lcnard. 
Dr. J. A. Stefański. 

DZIELNICA ERIDGKPORT: 
Lokal pnr. 3133 S. Morgan ul. 

S. Baliński, sierżant, 
Dr. M. C. Goy. 

DZIELNICA WOJCIECHOWO I AN- 

NOWO: 
Lokal pnr. 1640 W. 17ta ul. 

Ignacy Frasz, sierżant. 

Lekarze: — Dr. E. Napieralski. 
Dr. A. Czaja. 

DZIELNICA KAZIMIERZO WO: 
Lekarze: — Dr. S. W. Parowski. 

Dr. J, H. ł uczak. 

DZIELNICA KENSINGTON I SĄ- 
SIEDNIE DZIELNICE: 

Lokal przy roku ulic H8eJ i Indiana 

»ve. 

Jakób Bzdek. 

Dr. Łazarski. 
·» I 
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DZIELNICE CHICAGO HEIGHTS: 

Sokolnia przy Shield ul. 

T. Skuba. 

SUBCENTRUM Nr. 2. NA LAKE CO. 

Gary, Ind. 1705 Broadway. 
S. Włosiński, sierżant-organizator. 

Ε AST CHICAGO, IND.: 
Jan Krupa. 

HAMMOND, IXD., HOHMAN I 

STATE LINE: , 

J. Świerczck. 
Dr. K. O. Ostrowski. 

WHITING, IND. : 
Lokal pnr. 9.13 Schrage ave. 

J. Dostatny, 

INDIANA HARBOR, IND.: 

A. Krajewski. 
Dr. L. Ostrowski. 

Pnmtnktijraa pracy» — CivtaJ pilni· 
o^łowzenia mJ rubryka ..Praca" aa 
•ZDaitach DZIENNIKA CHIOAGOSKIE- 

Prawl* ka«il* irfcnr» poirki ataia o· 1 

rla«za »v;i «odztny ofleowe na aspal· 1 

nZIRNNIKA OHICa.KjSKUCQQ. 

JASEŁKA POLSKIE 
KAROLA WACHTLA 

Jhsełk* te nłofcone w apoaób 
taki, by ałuźyd mogły zarówno 
dla powiilnych i większych 
przedstawień amatorekicb, w 

których grają osoby dorosłe, — 

j«k tei me mniej, by grać je 
mogła młodzlet, a nawet i <icia- 
twa azkolna. Dla tego oatatnle- 

go rodzaju praedet*wień jeat 
podany projekt moiliwych ikró- 
ceó i opuszczeń miejeo tekstu 

trudniejszych, które to opusz- 
czenia reżyserya priedstawie- 
nia uwzględni dowolnie—stoso- 
wnie do potrzeb ! sił miejsco- 
wych, ora/, do wieku i adolno· 
ici amatorów. 

W trzech odsłonach. 
Cena SOc 

W większej ilości dajemy atoaownj 
rabat. Adresować: 

Polisli Publlshing Go. 
1455 W. Divisisoa St. 

Dept. Β Chictfo, Ul. 

DWA ( Trójkąt Milwaukee Ave., Ashland Ave. i Division ul. 

SKŁADY l U zbiegu ulic Belmont Ave., Lincoln Ave. i Ashland Ave. 

Rozpoczynając w sobotę, 15go grudnia, otwarte każdy wieczór aż do gwiazdki. Kupujcie we dnie albo wieczorem. 
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Dajcie Odzież a Dacie Wygodę 
jyTĘŻCZYZNA może się obyć bez fraszek, a chło- 

piec bez zabawek, lecz obydwaj muszą mieć odzież. W tę gwiazdkę 
za każdym prezèntem jest ta myśl, czy on może być użytecznym. Dla męża, ojca, 

syna lub brata, palta, ubrania, potnikowe surduty, Mackinaw palta, czapki, szlafroki, chustki na szy 

ję, krawaty, rękawiczki, koszule i t.p. są najużyteczniejsze, najpraktyc?niejsze prezenta, które 

można nabyć w którymkolwiek Klee składzie, po cenach znacznie OSZCZĘDZAJĄCYCH, w po- 

rcwnaniu do cen w śródmieściu. 

DLA MĘŻCZYZN W OBOZACH — Podarki które oni ocenią. Wojskowy khaki potnikowy 

surdut $5.00. Wojskowe khaki flanelowe koszule $2.50 do $7.00. Grube czysto wełniane domo- 

wiazane szkarpetki, $1.00. Czysto wełniane khaki pół rękawiczki, 9Sc. 

Męskie Ozdobne Szla- 
froki Kąpielowe 

TiiDEN z najpopu· 
larniejszych artyku- 

łów na liście podarków 
dla mężczyzn. 

AKO spccyalność 
na sobotę ofiaruje- 

my męskie szlafroki ką 
* pielowe, ozdobne Iu;b 

równe kolory, pełne 
długości i szerokości, 
zapinane z przodu na 5 

guzików, box, kołnierz, 
każdy kompletnie z 

przepaska, tvlko po 

$4.00 
Inne szlafroki od $4.50 
do $15.00. 

'Męsikie żakiety dla 
palaczy, dobrze zrobio- 

"Îal-'IIA L-r»1orv kom- 

pletnv wybór po $6.00 
do $10.00. 

Palta i Ubrania 

PATRZĄC przyszłość, wiemy że obecne ce- 

ny nic będą mogły być dorównane przez dłu- 

gie lata, byłoby rozsądnie poświęcić część gwiazd- 
kowych pieniędzy na palto i ubranie. 

Specyalnie. — Palta, warte $25, 
Trendb i konserwatywne style, dla 

mężczyzn i młodzieńców, dobrze Ήr I 

zrobione, gruibe, cieple palta we j 
wszystkich kolorach, nadzwyczajne ^ 
wartości po 

Palta z futrzana podszewką lub 

futrzanym kołnierzem z Pfcrsian 

lamb, nutria, marmot,otter. beaver. M M 
i t.p. największy wybór w całym W W 
mieście, po $25 do $115. Także mod- 
ne palta z futrzanym kołnierzem po o 

Specyalnie. — Dwie pary spodni, 
z męskiem lub młodzieńczem ubra- 

niem, z grubego ozdobnego kaszmi- 
ru i worsted, najlepsze $18.00 i 

$20.00 wartości, nasza specyalna ce- 

na w tej sprzedaży 

Męskie Potnikowe Surduty 
"A/ί ĘŻCZYŹM 1 młodzieńcy każdego wieku 

■*·■*■ noszą potnikowe surduty i ocenią tak u- 

żyteczny upominek. Ofiarujemy czysto wełnia- 
ne potnikowe surduty, w licznym wyborze po 

po $ô.OO, $600 i wyżej do $12.00. Także 
Cardigan wiązane potnikowe surduty, oxford 
siwe, maroon i igTanatowe, d* -j ς ^ 

specyalne wartości po 

Indoor Piłki Darmo Dla Chłopców 
ι paltem, Mackioaw Płaszczem i Ubraniem, za $6.00 Inb więcej. 

Mackinaw Palta na Upominki dla Chłopców 
Chłopięce modne czy- 
sto wełniane Trench u- 

brania. z dwiema para- 
mi knickers, po η 

|15, 12.50, »» 1 Όφ S 

Potnkowe surduty dla 
chłopców, od 4 do 8 lat 

po Î1.D5 do *3, dla chłop 
côw od 6 do 16 lat po 

(12.00 do $5.00. 

Chłopięce Gauntlet rę- 
kawiczki &Oc do $3.00| 
Trench czapki 0.V do 
*1.05. Rah rah kapelu- 
sze 50e do $5.00. Elanket 
szlafroki, »3.00. Tapeless 
bluski 4So. Negliżowe ko 
szu'e 65e. 

Trencn aiyie, pai- j 
ta do łyżwowanla, i t, 
p. $7.50 do $12.00. 
Specyalnle na sobotę, 
chłopięce trench Ma- 
cklnaw palta, wielk. 8 
do 18, cena d» g ΕΠ 
wyprzedaży 

Męskie KęKawtczki 
olbrzymi wybór ręka- 
wiczek, z ciepłą pod- 
szewką lub bez, kid 
cape i mocha. Także 
automobilowe gaunt— 
let rękawiczki i ręka- 
wice, najlepsze style 
na upominki, po $1.50 
do $5.00. 

Krawaty Gwiazdkowe 
C ι» 

Q ZDOBNE jedwabne 
^ four in hand, do- 
bre kształty i wielkości, 
najnowsze kolory i desę 
nie, gatunki i wartości 
niezrównane 
po tej cenie .... 

Specyalny świąteczny 
zapas bogatych jedwab- 
nych four in hands, li- 
czne $1.00 wartości, po 
eSc. Inne po $1.00 do 
$2.50. 

Męskie Jedwabne ! 

wiązane chustki na szy- 

ję, 50c do $7.50. 

Kloe'e 
Mortli 

Suie 
Storo 

Dr. Carter'a Specyalna Oferta 
Dîa tych którzy n!e płacić cen Specyalistôw. 

, NA NASTĘPNE 10 DXI TYLKO. 

Teraz Jest pora na zaziębienie — katar, zapalenie 
mlgrdałek, lagrrippe, etc. 

ZGŁOŚ. SIĘ DO MME MZ CIEŹKO ZACHORUJECIE. 

ZWAŻAJCIE NA OSTRZEŻENIE NATURY. 

Nie próbujcie wyleczyć się różnymi lekarstwami 1 trucizną. 
Jest taniej dla was w końcu pomówić z dobrym specyaJietą. 
Na przykład: Kilkorazowe zaziębienie l kaszel spowodują suchoty, 

zapalenie oskrzeli i astmę. 
Zaziębienia w głowie spowodują głuchotę. 
Niedopilnowane kłopotu ócz spowodują ślepotę. 
Moją ofertą iest przyjmowanie niektórych pacyentów do wylecze- 

nia, przez następne 10 dni, za usługi medyczne, tak nisko jak 53 do $10. 
JAKI JEST WASZ KŁOPOT? 

Słabe oczy — łzawiące oczy — Zyzowate oczy? 
Głuchota: — Szum w waszych uszach? — Cieknące uszy? 
Katar: — Utrata powonienia — Trudny Oddech? 
Bolące Gardło: — Cliore Afigdały — Ochrypłość? 
Zapalenie oskrzeli — Astma, etc.? 

ZGŁOŚCIE sn; 1>0 MME DZISIAJ. 

Przynieście to ogłoszenie ze sobą. Nie będzie one powtórzone. 
Ulokowany Jeatcui na State ulicy priei 20 lat. 

DR. F. O· CARTER 
Choroby Acz, uszu, noue 1 gardła. 

Lekarz i Chirurg. 
120 South State Ulica. 

2-gie piętro — Chicago. 

Godziny oflsonri od O do 7 — w niedziele od 10 do 12. 

PRZEWODNIK ) 
ĆWICZEŃ m 

GIMNASTYCZNYCH 

DLA DZIECI I DOROSŁYCH 
PODŁUG DRA. SCHREBERA 
I DRA. ANGERSTEINA. ==» 

CENA 20c. (POCZTĄ a^c) 

00 NABYCIA Ψ AOMINISTRACYI 

DZIENNIKA CHICÀGOSKIEGO 
1455 W. DIVISION CL. CHICAGO 

ry#.o ffł fr.ł.ł.ł ił.ł.ł ł.ł.ł.ii.ł.ł.ł. 
■ ■ 
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