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KRONIKA MIEJSCOW A] 
ZE ŚLEDZTWA W SPRAWIE 

CEN MLEKA. 
* 

Konsumująca publiczność be- j 
t'zie wreszcie miała reprezentan- 
ta na przesłuchach w sprawie cen 

mleka, toczących się przed kom i- 

syą, zamianowai ą spccyalnie w 

tym celu przez stan. administra- 
tora żywnościowego Wheelera. 
Przez ostatnie kilka dni prok. 
stan. Hoyne i je.: o asystent Mi- 
chels atakowali komisye te. iż 
iest stronniczą i ~c dąży do tego, 

ażeby narzucić miastu Chicago 
7dziercze Ceny mleka. Jch ata- 

k* były głównie skierowane prze- 
ciw W. J. Kittleowi. sekiretarzo- 
wi Stowarzyszeni L Producentów 
Mleka. Prokurator stanowy po 
siada dowody, że producenci w 

Tilinois knuli spistk z producen- 
tami w innych Stanach celem 

podniesienia cen trleka. Napię- 
tnował komisyę jako stronniczą 
7a to. że nie ροζ voliła jego a- 

systentowi Miche'sowi przedło- 
żyć tych dowodów i że pozwala 
się za nos wodzu* tym. którzy 
«pisek ten i obecnie starają się 
przeprowadzić. 

Konsumentów b dzic dziś re- 

prezentował adwo\ it F. Busch. 
Pod jego kierownictwem Klub 

Miejski (City Cli:M przedłoży 
fakta i wnioski, jak o Klub ten ze- 

brał we własne; Ciedztwie. 
Po zlożetiłu zeznań przez repro 

zer.tantów Klubu p? edłożona '->y- 
c.zie komisyi rek"mendacya w 

tvm mensie, ażeby wszyscy mle- 

czarze w Chicago złączeni zosta- 

li w jedną wielką organizacyę 
dla dystrybucyi mleka. Zapo- 
ł iegnie to nietylko podwyższeniu 
ceny mleka, ale nawet zniży ja 
przynajmniej o jeden cent na 

kwarcie. 

Kkspcrci. prowadzący śledztwo 

pod anspicyą Klubu Miejskiego.· 
wrkażą na podstawie zeznan j 
świadków. którzy zeznawali i 

przed komisy a w interc-ie produ- J 
centów, że cena mleka może byc j zniżona. % 

Asystent prok. stan. Michels i 
dziś jeszcze raz będzie usiłował 

; rzedłożyć komisy i dowody, któ- 

re mają wykazać, ie istnieje spi- 
sek krajowych rozmiarów, mają- 
cych na celu wyśrubowanie w gó- 
rę cen mleka. 

Przedłożeniu tych dowodów j 
sprzeciwia się b. gub. C. S. De- j 
neen, który jest prawnym repre- 
zentantem producentów. .Wciąż { 
twierdzi, że dowody te nie są do j 
rzeczv i nie maiąnic wspolnego. 
ze śTedzt/fvem. 

P. Michels 'wątpi, czy władze { 

federalne wytoczą ρ π xlucenttMii 
^ 

śledztwo o ściąganie / Izicrczych ; 

cen. co jest ustawą ż\ wnosciową 
zakazane. Jak może de.parta-| 
nient sjyau iedliwo^ci procesowac j 
producentów.' ieśli admmistracya 
żywnościowa, która -t inną ga- 

łęzią rządu federalnego, ustano- 

wi cenę mleka, pyta się P· Mi- ; 

chels. 
Mimo to nietvlki» departament | 

sprawiedliwości, ale i cieparta-i 
ment rolnictwa będzie na dzistcj-i 
szych przesłuchach reprezento- j 
wany. 

Depai"tament sprawiedliwość; j 
ma kopie fotograficzne wszyst- 
kich inkryminujących dokumen- 
tów i listów, które mają stano- 

wić dowody spisku. · 

Na prośbę komisarza zdrowia J 
Robertsona sekretarz rolnictwa 

Houston wysyła z Waszyngtonu 
swego reprezentanta, który prze- 

dłoży rezultat badan rządowych 
w sprawie koszt 'W produkcyi 
mleka w północnym Stanie In- 

diana. 

RADA MIEJSKA OBRADUJE j 
NAD BUDŻETEM. 

Oncgdaj rada miejska obrado- 

wała przez dwanaseic godzin nôd 

budżetem miejskim na rok bieżą- 
cy. Jak wiadotno, w zeszłym 
tygodniu komitet finansowy 
przedłożył projekt budżetu, pro- 

ponujący zredukowanie aproprya 
cvi na rok bieżący o przeszło 
$3,500,000. Na sesyi tej więk- 
szość aldcrmanów podniosła prz^ 

ciw tenn protest, żądając na pier- 
wszym planie szczegółowych In 

formaeyi, ilu firnkcyonaryuszy 
miejskich straci posady. 

Lecz rozmvsliû S1? widocznie 

do poniedziałku. gdyż na 

onia tego zgodzili S'Ç niemal 

na wszystkie prop°no,vvane zn'~ 

/ki z wyjątkiem S42.431. 
Oto główne w Pro^ra" 

mie finansowym, które rada przy 

jęła na rok bieżący: 
Wszyscy funkcyonaryusze 

miejscy pracować będą ośm go- 
dzin zamiast siedm godzin dzien- 
nie? 

Dni wolne od pracy w ratuszu 

będą w przyszłości tylko następu- 
jące: Boże Narodzenie, No\vv 
Rok. Wieńczenie Grobów. Czwar 

ty Lipca, Dzień Pracy i Dzień 

Dziękczynienia. 
Około 29i) „lobów" miejskich 

będzie zniesionych. Prócz tego 

.>oo nieudolnych policyantów ma 

otrzymać emeryturę, a 180 czy- 
ścicieli ii lic i kanalizacyi ma b}-ć 
wydalonych. 

Miasto przestanie płacić część 
pensyi tym. którzy wstąpili do 
armii lub marynarki Stanów 7je 
dnoczonych. 

Według przyjętych uchwał ra- 

dv miejskiej zaoszczędzona bę- 
dzie miastu w przyszłym roku 
suma $3,57.TC9. 

Prócz tego alderman W alker 

przedłożył <rezolncyę. którą rada 

miejska przyjęła, a która poleca 
Komitetowi finansowemu, aby o* 

pracował przegląd' finansowych 
potrzeb miasta na dziesięć lat. 

Inna rezolucya, podpisana 
τ rzez członków komitet ufinan- 
1 

sowego. proponująca. ażeby wy- 

dział wydajności publicznej ( 
przeprowadził badania wszyst- 
kich departamentów miejskich, 
została poruczona komitetowi fi- 
nansowemu. 

Obradv toczyły się długo głó- 
wnie dlatego, żc wielu aldermn- 

nów było nieobecnych, a z.iacz- 

na liczba zajęła „neutralne' sta-1 

nowisko; tak że ani zwolcnnicv j 
oszczędności, ani jej przeciwni. ι 

cv nic mieli stanowczej większo- 
ści. Całą godzinę zmarnowano 

na „bluftie", poczem zawarto j 
kompromis. 

W biurze światła zaprowadzo- 
ne oszczędności nie mają zmirei-j 
szyć liczby lamp ani elckTycz- 
nvch ani gazowych. 

Co dod apropryacyi na czyszczę j 
rie ulic znów podniesiono pro- 

jekt. ażeby zniesiono granicé 
wardowe, co zaoszczędzi $400.00|) 
rocznie. Lecz rada obawiała się 
zajać stanowcze stanowisko i u-1 
chwalifa zmniejszyć apropracye ! 

0 $305.000. 
Oto liczba funkeyonaryuszy w 

różnych departamentach, którzy 
stracą posady. którymi miast > 

według ałd. Richerta jest prze- 
ładowane: 20 w departamencie i 
zdrowia: 3rt w biurze inżynier- 
skiem: *4 klerków; *4 w biurze 

inspekeyi : 2·) w straży pożarnej 
1 *2 w innych departamentach.' 

W* departamencie straży pożar 
t * ej każdy strażak dostanie jeden 
dzień wakacyi w każdym mie- j 
siacu bez* pensyi, co zaoszczędzi j 
$311.000 rocznie. 

W departamencie policyjnym 
zaoszczędzone będzie $800.000 w 

sposób następujący: $KO.O".V) 
przez zamknięcie 12 stacyi poli- 
cyjnych według polecenia szefa 
Schuettlera : $330,000 przez danie 

przymusowej emerytury staryn.· 
policjantom: i 8300.000 przez je- 
t'nodzienne wakacvé przymuso- 
we dla każdego polieyanta w każ-1 
dym miesiącu. 

Powyższe uchwały przyjęte za 

stałv do czasu, aż budżet zosta- 

nie w zupełności opracowany i 

przyjęty. Lecz jest pewnetn, 
żc zostaną do budżetu wcielone. 

Test mało prawdopodobnem, że 

wielu funkeyonaryuszy miejskich 
«traci swe posady, gdyż 400 wstą- 
piło do armii lub marynarki, a 

większość tych miejsc jeszcze nie 

została zapełniona. 

Jutro odbędzie się znów po- 
siedzenie komitetu, złożonego Zs 

senatorów i posłów stanowych o- 

raz aldemnanów, który się stara 

o to, ażeby legislatura stanowa 

została zwołana na sesyę specval- 
r.ą i dała miastu Chicago upowa- 
żnienie na powiększenie swycl* 
dochodów. Projekt ten nic miał 

wielkich szans, gdyż organizacye 
cbywatelskie w Chicago żądały 
uaj.przód od rady miejskiej dowo- 

dów. że gotowa jest zmniejszyć 
.rozrzutność w gospodarce miej- 
skiej. 
B. SZEF HEALEY ZAPRZE- 

CZA WSZELKIM ZARZU- 
TOM. 

R. szef polffcyi Ilcaley, proce-! 
sowanv z dwoma innymi wspólni 
η i kam i o przymowanie graftu za 

protekcyę nor zepsucia i szuÎerni, 
cnegdaj w ciągu krzyżowych py- 
tań, zadawanych mu przez pro- 
kuratora Johnstona; zaprzeczył 
wszelkim zarzutom i wszystkim 
szczegółom w zeznaniach głów- 
nego świadfka prokuratoryi T. Co 

Stelli. Twierdził, że nie otrzv- 

mykał żadnych pieniędzy od nie- 

go. Często się też chronił za 

parawan słabej pamięci. Żad- 

nej z rozmów, jakie z nim miał 

mieć przez telefon Costcllo w 

sprawie graftu, nic mógł identy- 
fikować. 

Niespodzianką była zmiana 

frontu wciągu egzaminacyi przez 
prokuratora Johnstona w spra- 
wie przywracania licencyi szyn- 
karskich i przenaszania urzędni- 
ków policyjnych. Costcllo zeznał, 

gdy był na krześle świadka, że 

za to Iîealey dostał łapówki. ITca 

ley zaś w swych zeznaniach pier- 
wszych na pytania obrońcy swe- 

go twierdził, że burmistrz Thom- 

pson przenosił oficerów i przy- 
wracał licencye, a on, Healey, 
był tylko jego narzędziem. 

Lecz na pytania prokuratora 
b. szef znów dał inną odpowiedź. 
Zeznał, że miał absolutną kontro 

lę w departamencie policyjnym i 
że burmistrz wcale się do jego 
obowiązków nie wtykał. 

Spodziewać się można w rezul- 

tacie jeszcze więcej niespodzia- 
nek. Podobno obrońcy b. szc- 

ta będą się starali wszelkim spo- 
sobem uczynić burmistrza i II. 

K. Galpina, prezesa republikań- 
skiego kom i ten odpowiedzialny- 
mi za przcnaszanic urzędników 
policyjnych i przywracanie liccn-i 
cvi szynkarskich. 

INNE WIADOMOŚCI 
MIEJSKIE. 

— Śnieżyca spodowała taki Γ2- 

stój w ruchu i dostawie wę- 
gla. że 1.000 ludzi, czyli trzy 
czwarte ludzi, zatrudnionych 
przez fabrykę Wisconsin Steel 
Co., zostało tymczasowo odłożo- 

nych. Fabryka ta obecnie wy-1 
konuje obstalunki rządowe. Naj- 
gorzej dała się śnieżyca we zna-1 
ki w Chicago. 

— Dnia 5go stycznia rozpocz- 
nie się w Coliseum patryotycz- 
i'a wystawa żywności i trwać bę- 
(.'zie dol3go b. m. włącznie. U- 
rządza ią stanowa >fula obrony. 
Cciem wystawy jest przedslawie- 
rie praktycznej demonstracyi, 
jak wykonać można oszczędność 
w konsumpcyi żywności według 
wymagań wojennych. Wysta- 
wa nie jest dla zysku. Wstępne 
będzie bardzo niskie. Jeśli bę- 
dą. dochodj.*, te będą obrócone 

na ulepszenie wystawy. 
— W pierwszym dniu Nowego 

Roku rabusie skradli pięć auto- 

mobilów. 
— James Murphy rozpoczął 

Nowy Rok zrabowaniem SI (Nl ze 

składu P. Dravelosa, pur. 133."» 
West Van Ii u ren ul., Rozzuch- 
walony powodzeniem usiłował o- 

brabować dwóch detektywów i 

dwóch polieyantów. Dostał i 
trzy kule, które spowodowały je- 
go śmierć wczoraj w szpitalu po- 
wiatowym. Miejski ekspert i- 

dentyfikacyi orzekł, że Murphy ι 

nazywa sic Kdward Simone jest- 
byłym «kazańcem, który zosta! 

parolowanv z Joliet, gdzie siedział 
za rozbój. 

— Dwóch rabusiów wczoraj 
zatrzymało tramwaj u#. Madison 
na przecięciu z ulicą KilpatriCK 
i zrabowało konduktorowi $42. 

— Rabusie zabrali futr za 

$1,100 ze składu Λ. S. Lowen- 
thala, pnr. 3035 Logan 'Iîlvd. 

— Sylwetka na oknie kobie- 

ty z podniesionemi rękoma zwró- 

ciła uwagę polieyanta J. Plausa, 
gdy przechodził obok składu Na- 

tional Tea Co., pnr. 3931 Ν. Λ- 
shland ave. Gdy wszedł do wnę 
trza. dwóch rabusiów właśnie za- 

bierało się do obrabowania kasy. 
Uciekając dali trzy strzały rewol- 

werowe, które polieyanta chybi- 
ły. Policyant dał pościg i ujął 
yednego z nich. , 

— Członków trzech firm, wy- 
rabiających lekarstwa patentowe, 
sędzia federalny Lancîis skazar 

każdego z nich na $200 Kary za 

przekroczenie ustawy o czystej 
żywności i czystych lekarstwach. 
Oskarżeni nazywają się: W. Bee- 

ler, C. A. Ritchey i G. F. jstang. 
— Sędzia municypalny Gem- 

mill wytoczył onegdaj proces o 

oszczerstwo iprezesowi seiteiów 

municypalnych Olsonowi. Jest 
to rezultat -kontrowersyi sędzie- 
go Gemmilla z głównym woźnyjn 
municypalnym Cermakiem, W 

I ? 

sobotę sędziowie uznali zarzuty 
sędziego fiemmilla przeciw p. 
Cermakowi jako bezpodstawne. 

— Ogłoszone zostały wczoraj 
roczne raport v hurm. Thompso- 
na. koro η era Hoffmana, prezesa 

redy powiatowej Sergla, cztgrech 

specyalnych gałęzi sądów muni- 

cypalnych i pocztmistrza chicago 
sinego. Burmistrz w swym ra- 

porcie nic wsomina o usunięciu 
ib szefa policyi Hcalev'a i wy- 
toczeniu mu procesu o graftowa- 
ric. Jako zdobycz uważa obsa- 

dzenie rady szkolnej swymi zwo- 

lennikami. 

UWAGA REGISTROWANI 
DO WOJSKA. 

Wypełniam i potwierdzam wasz 

kwestyonaryusz klasyfikacyi, dla 

wstępujących do wojska, nic nie 

liczę, dla żądających uwolnienia 

;:a wypełnienie 50c, każde „Affi- 
davit" 2i5c. 

Wład. Doenges, 
Xotaryusz publiczny, 
115 N. Ashland ave. (Ogl.) 

Prnriile·* r? ArOrttnlricIr. t — lt»P '«· 

ule tain D/ÎENNIK CHICAGOSKÎ 
tmlAło ciyttj oonke. (tanett w tramwa- 

ju wùy Jedneb* do domu. Niech pozn»· 
M wbtonarudowcy naiu *U* łiczeUu*. 

SZUWAKS 
2 — 1 albo shlnola szuwaks, 

czarny albo cetsl. i inne 1 Oc| 
gatunki, 2 pud. kost., 
specjalnie pudełko za 

5c 

DAMSKIE POŃCZOCHY. 
Damskie czarne kaszni. b&z 

sze\vka pończochy, pod. *j /> 
pięty i palce, 25o XS/C 
wartoSf·, para po .. .. 

MĘSKIE SZKARPETKI 
Męskie grube wełniane hez- 

szewkowe szkamety, podwójne 
pięty i palce. bJę<k. i 4 λ 

szare. refi. 2Γ.ο Rat., IjjfÇ specjalnie para po ... 

GOLF RĘKAWICZKI 
Dziecięco golf rękawiczki, a- 

sortowane kolorj* i wielkości, rc 
RUlame :tôc gatunki ^ Γ" 
specyalnie para 
PO 

h 

WIERZCHNIE KOSZULE 
•ierzchnie 

1.05 
ΐΜΗΓ' «LBWWI'HWW 

Męskie cegl. flan. wierzchnie 

koszule, wys. kołu., 
lub. Ścieg., kiesz., 
warte $2. spec. po 

SPODNIA BIELIZNA 
Męska z naturalnej wełny spo- 

dnia bielizna, obecna wartośt' 
1.7"» do $2.0». 
specjalnie tylko 
1»'» y 

1.15 

UNION GARNITURY 
Damskie białe pra'/k. union 

garnitury, niska szyja albo w§- 
soki kołnierz, długie A Λ 

rękawy. $l wartości 
tylko P' 

gj—BS — —w 

UNION GARNITURY 
Dziecięce wełniane niiesrane 

l)iałe union girniturj· w formie 
sznurówki, wszystkie £"\ (·"· 
wielkości, specjalnie c/OC 
po | 

a—Β—B—HME 38—Biar Ε 

TACA I ZBIERACZ 
Kobione z alnmlnum tace Î 

ski.ii.ao;Ui, resrularna 1.2Γ» war· 
tońt\ specjalnie 
na Jutr·· tylko 
P'» 

85 c 

BBBUHaBEEBBB ΓΒ?' 

SZRAGANKI DO BIELIZ. 

i 

Szrnfranki rło suszenia bielizny 
robione z białego Γρ -> w oso drze 
wa, regularna J.3.' 
wartość. tylko 
po 

9 8c 
■CMB—ai g ΛΙίΛ^ΜΜ&ΛΠΜ 

DESKI DO PRASOW. 
Składane deski do prasowa-· 

nia, "> stóp długie, regularne ce 
ηj· 1.25, specj'alnie 
na tę sprzedaż. 
po 

89 c 

MŁYNEK 1)0 KAWY 
• 

Młynki do kawy do przycze- 
pienia do ściany, szklantiy ko- 
szyk na 1 funt kawy, /JA 
specyalnlo w czwar- Oł/O 
tek. tylko po 

Δ" 
MOSIEŻ. PODSTAWKI 
Mosiężne podstawki do szkla- 

nek, wielkości na jak:it>:idź — 

srkiunkę, specjalnie 
na tę wyprzedaż, 
PJ 

29c 

LIKIERY 
O. F. C. Bourbon wódka butel- 

kowana w hondzie, t *7IZ 
pełna kwarta za .... 

J. · / O 
Janialea rum albo extra do- 

byr kuemmel butelka 
za 

Kentuckj" wódka butelkowa- 
na w bondale, reg. 4.50 
wart., gal. butelka 

1.25 
pikowa- 

3.35 

SI'EC. NA DR0GERYI. 
Cilifornia syrup of f.gs. Mc 

wielkość, tjlko 34c 
Beef Iron and w!ne. 59c pełna kwartowa butelk; 

Bordens malted 
$1 wielkość 

mleko, 

65fc 

DUBELTOWE Ά«3ΐ. ZIELONE ZNACZKI DO POŁUDNIA 

ι» ,, 

DWA SKŁADY 
MILWAUKEE AVE. om PAULINA UL. — LINCOLN. SCH03LI ASHLAND AVES. 

r— 
Rzeczywiście Zdumienie Ogarnia 

Meklftre nasze klientki K«ly wl(lfcf) <o olhrxymle »i|iriy towurfi»v I ilr.lulf) 

slv, skł|il ίο wweyMko *1? Mery.»·. Wielkie z«pumy fovnrAiv w kaitlym <Ic- 

linrtaiiicneie. Juka wielka mksiiimu ii a (I ar/, η «iv Kil y li v l/.leele mogli wybie- 

rak jutr«» il» woli s łych olbrxyrçicli znpaNftws — «nmrtwleii 1 lutowych al- 

lx> telefonicznych nlf wypełniamy. Moieele /.now*r*ctl*lć nieomal Jcilnii 
tr/.cclij. 

KOMFORTERY 
Γ.0η komforterów, robiono z sa- 

nitarnej waty. powloką z dobrej 
cretonne albo satyny, o i"? 
$4 wartości, wybór £4 β | / 
1») 

MUŚLIN 
Bielony muślin· 36 cali szeroki.— 

lnem wykończony Ratunek, nie-- 

krochnuilony, stosowna <1 j·· 
materya do robótek igrieł., ^ £ 
.'5c gatunek, jard po ... 

BAWEŁNA DO KOMFOR. 
1'okryta biała. gaza. 3 funty wa- 

gi, wielkość TL'XliO, spceyalnie na 

ι·,· wielkii wyiprżedaż, 
specjalnie tylko 
1» » 

,50 

OtJTINtt FLANELA 
Piękna outins? flanela paskowa- 

to deseni'1, pełne sztuki, 27 cali 
szeroka. 2-'c jratlinek. < f· 

spceyalnie na tę wyprze- χ C 
tiaż, jard po 

\ 
■MMMM 

GINGHAM NA SUKNIE 
M'iclki wybór deseni w paski, kra 

Iki i gladkio kolory albo plaids», 
fabryczne rłługo£cl 27 ca· 
li RKorokf. ι'.'υ gatunek 
jar l po 

UK> 

13^c 

WEŁNA 1)0 WIĄZANIA 
V.car marki wełna kłęb. tylko, 

róż.. Mekitna i kol. wina, stosowna 
na simluty potnrk.. gilzie- Q Q 
indziej sprzed. po óSc, Oc/C 
specjalnie kH'bek za 

FRANCUSKI SERŻ 
Całkiem wełniany francuski serź 

44 cało szeroki, najnowsze odcie- 
nie. bardzo dobry ga- 4 on 

tunek, ].85 wartość, JL «OO 
Jard po 

CHIFFON TAFFETA 
36 cali szeroka, granatowa błę- 

kitna tylko, chiffon wykończenie, 
regularny 1.7S gatunek ·| 1 Q 
specjalnie na jutro, X · A i/ 
jard po 

Grupa 1 
fin po 

Wjloijni) 

i);imskip l'Iuszowe Pluszcze 

:"r$i5 Grupa 3 — war d»OJ? 
do $.*.0. po ΦΟΟ Grupa 2 — war.* 9 fi 

Jo $ 10, po ... 

«t ; ιαι,ι ■■■,« !! err.iiy phm/.ovrjoli iifnttzczykftw I xitrzcdnwanr liçdq po co- 

nach !»·* nv.Rl(iln nu kimci. Hohlotic «»| y. ilolirruo % jetUvnluirpro nenl pln- 
*/.v. WIliczone kii ulnrikic f a won y ·/, punkiem, (nkło nloktAre oxiloblone fu-- 

trom. Czarna allut piękna Jeilwnbna nlbo (itłanuwa poiluzewka. 
—— m— m— 

CLOT Η PŁASZCZE 
Ok^ln .">00 płasz. rob. 7. velour, ker 

spy, broadcioth. pz«*w. i r<'>ż. grubej 
mat.. futrem ubrane 
mn lele. war. do 
2!·..">0, ty lik υ po 

15.00 
mi ■ 1— —imi imili mv 

FLOUNCING 
27 calowy swiss linft na faiba- 

ny. piękne desenie, regularny "»8c 
gatunek, «pevyalnle 
11a tę wyprzedaż, jard 
po 

39c 
'Ł 1 TTÏiNTïïy ΓΙΜΓ 

FLOUNCING 
IR cali szeroki haft flouncing — 

\ piekne desenie, regularny 19c ga- 
tunek. na tę wielkjj, 
wyprze iaż, jard 
?"· f 

nr 

12* c 

KOŁNIERZE 
Damskie kołnierze, ozdobione ko 

roiiką, i haftem, specyalnie na tę 
wielka wyprzedaż, tZi\ 
czwartkowij, tylko OvC 
po 

CHUSTECZKI 
Damskie białe obrabiane chuste- 

czki, regularna δ c' wartość, specy- 
alnie w tej wielkiej Q 
Hprzedaży w czwartek *3 C 
Ρ o 

PALTA 
Chłopięce palta ! niackinnws, ro- 

syjskie palta, wielkości 2 do S lat. 
ł*palta dla <luż. chłop, od η O O 
9 do 16 lat, mack. wiei. Z -ΠΠ 
od 7 do ltj lat, $5 war. 

CHŁOPIĘCE BLUZKI 
riiioplçcn fîanéletnwe biiiski i ko 

szuie, *z;ire allio paskowa te, ciepłe 
i użyteczne, wszystkie O Q 
wielkości ud C do IG <3*/C 
lat, po 

iii·· ii ι ι··ιι··ιιι mmi 

UBRANIA I PALTA 
Męskie i młodz. ubrania, palta, 

wielkl wybór stylów i des., małe 
jiartye, $10 1 12.50 ubra-^» QC 
nia i palta w etycz. / 0J/O 
sprzedaży, po 

TYTOŃ 
IXL tytort do palenia, 60c war· 

tość i Γ>0<* szkianny słoik na cy- 
gara, $1.10 wartość, 
specyalnic obojKa 
za 

49c 

GAZOWE ŚWIATŁA 
1.25 Razowe światło do jferloru 

albo pokoju jadalnego, kompletnie 
potowe do użytku, L25 
wartość, specyainie w 
czwartek, tylko za .... 

98c 

SHIRT BLUZKI 
Asortowane style i desenie/ co 

kolwiek pomięte, war-fjf\ 
tości do 1.25, OcrO 
specjalnie po .... 

DOMOWE SUKNIE 
Damskie dom. suk., rot». z do- 

brego perkalu, asort., «Λ 

style, wszystkie wiel- § %j C 
kości, tylko po 

PIĘKNE TRZEWIKI 
Damskie piękne trzewiki, przy 

szwy z koźlęcej skóry, wierzchy 
z szarego sukna, białe 'j Q O 
kid wierzchy, nowe #J/0 
style, 3.S0 war., para 

DZIECIĘCE TRZEWIKI 
Dziewczęco mocne stórzane 

trzewiki, rob. z lakierowanej — 

colt 1 matowej skóry, i, iQ 
zap. i sznurowane, J[ 
2.50 wartości, para po 

DZIEWC. TRZEWIKI 
• Robiono z v!cl koźlęcej skóry, 
podeszwy z mas. skóry, spring 
korki, wielkości do 8, 
1.23 wartości,, para 4 *β C 
po 

MATY POD DRZWI 
11X26 wleikoScl, extra grube 

gumowe maty, 1',4 calowa bor- 
ta wo>koło, 65c war- o r? 
tości, spocyalnie tylko ąJOC 1 

Po 

KA(i. KARPETY 
Extra grubo 4--4 szerokości, 

weln;i mieszane, rapr karpety,— 
średnio mieszane kolo- O Λ 
ry, wartości 5!)c jJjÇ 
jari tylko po 

MADRAS NA FIRANKI 
Importowany madras na fi- 

ranki. piękne desenie, ecru ko- 
lor, 3β cali ezerokl, re- -j r* 
gul. 25c gatunek, do- 
póki zapas starczy, jard 

ZASŁONY DO OKIEN 
Ol 1 opaque c'oth zasłony do o- 

kien. 7 stóp długie, 36 cali sze- 
rokie, gwarantowane A /> 
rolki, asortowane ko- 
lory, 8.">c Raf., po ... 

GAZOWE OGRZEW. 
Jewel gaz. ogrzewacze, biało 

entai., gładki stal. wierzch, spód 
1 nołri. luźne nikł. oz- o /*» ρ 
doby,21 cali wys., %h £ ,Π^ 
wartości, tylko po... 

MATERACE 
4 razy ściegowane materace, 

wlerzcii z waty, wsypa z dobrej 
irt materyl, białe, ζίβΙ.,Λ q r* 
albo różowe paski. «7#θΟ 
wszystkie wielkości, po 

GĄBIN. DO LEKARSTW 
Piało emaliowane 1 złotawo 

wykończone panel drzwiczki — 

maj$ 3 — 6 calowe pół-|"vi" 
ki, wartości 1.50, 
specyalnie po 

POTRZEBY TOALET. 
Kirk olive toaletowe mydło — 

regularna 10c wielkość, 25c 
Johnson aml Johnson niemo- 

wlęcy talctim puJer, 12c 
ZE 

Μ Μ\Λ. — Ceresuta mąka 
'i beczki 1 il Λ 
worek tylko i 9*TtJ 
7.Λ 

(IM Hit. — Naltenszy 
mielony, (ograni- Q .3. 
czona iloSć), Ô4C 
funt za 

>! >I\A. — IMesers boho- 
nlan stylu żyt- ł A sy 
nia mąka, ί» ^ #TT^ 
beczki zu .... 

FASOLA. — Wyborni La 

lifornia biała navy* Q 
fasola, funt 
za 

i 
«"Olt\ FliAKKS. — Qua- 

kers rolleil oats, O a» 
albo corn f'.akes, J/ C 
puszka za 

TgTfrïli»· 

COllX ΜΕΛΙ,. -- Sw:eży 
*6łty corn nieal, 
specyalnlo funt O^C 
za 

KAWA. — Monarch mar· 
kl «wieżo upalona ftQ 
kawa. funt ćisJ C 
za 

H ERRATA. — Wyborna 
Π. F. Japońska a.- Λ 
bo gunpowder. *·;; 1} C 
iierljata, funt za... 

1NHŁK I BEA.\S. — K"rn 

liam aail Morri.l Ί λ 

pork aiul beans, lOC 
puszka za 

PHMIDOKV· — >«'ew Cen 
tury mięsiste 1 /"· 
pomidory, wici- A O C 
ka puszka za ... 

3ES£ 

NTHIXG FASOI. \. — Ho- 
i<?rte murkl k:· "Clia 4 J* 
krajana etrinsr fa- J|OC 
sola, puszka ζ·ι 

steak. — Najl«ïp'i*y lira 
jany round f q3 
steak, funt lO^C 
za 

WOI.OWIITA XV POTU. 
Świeżo, krajana * A 1 

r f.łowina na po- ji ~f 2 Q 
t-a'vkç, funt 

Sf.OM.VA. — Holly mar- 
ki wyoorna sïont- A Q 
na na. śniadanie, jC 
tunt ia 

44c 

Μ Λ SI-O. — Masło najlep- 
sze z magazynu, ylQ 
czysto 1 słodkie, TTc/C 
fant za 

BL'TEIIYXA. — Swifta 
premiiwn bu tery- QQ 
na. najlepsza O*3 O 
funt za 

CHI,Kil. — ήτνίβζο upie- 
czony żytni albo 
biały chlor», bo- 
chenek, za 

FIG I1AHS. — Świeżo U- 

pieczone clasfka 
fisroAve albo va- 
nllla wafers, ft. 

MYDŁO. — Wrłe-- 
leys wliite 1ΛΛ 
nen mydło, 
10 kaw. za 

c?*· 

g 

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

wykonany w zakładzie drzeworytnlczym Stanisława Hanklewlcza w Warszawie. O yeproit»· 
kcyi tej pierwszej wiernej, wielobarwnej, słynnego a tak całej Polsce drogiego Obrazu Czę- 
stochowskiego— wypada nam rozpisać się obszerniej, zasługuje on bowiem te wszech miar 

na takib omówienie ze względów wysoko artystycznego wykonania, przynoszącego zaszczyt 
i chlubę drzeworytni p. HanKiewicza, nadto zaś pragniemy na publikację tę zwrócić uwagę 

jak najs/.erszego ojrółu rodaków. Powiedzieliśmy, że pierwsza to wierna' wielobarwna repro- 
du keja obrazu, którego dotąd posiada Wray tylko jednobarwne litografio i druki, wierna za4 

dlatego, ponieważ p. Hankiewicz przcu głośną, a emutnei pamięci krad/.ieią sukienek czę- 

stochowskich dokonał przy pomocy artystów malarzy tiDkładnych zdjęć obrazu i wysłał jego 
ścisłą, szczegółową kopię Obrazu właśnie w owej skradzionej sukni; jest to zatem kopia cen- 
Jι wierna, a ipdnocześnie Damiutkowa tak, ie p«xlobnej drugiej 

-fl 

nie kra owe, polskie i polski zakład artystyczny. Malarska strona rooot pozostawia ,)OU 

pozorem osobistym wybitnego artystycznego malarza W. Piechowskiego. O rezultacie za- 

biegów z najwyższe m uzna iłom wyrazili eię naj"pierwsi polecy artyści i prasa, błogosławień- 
stwem zai swojem odznaczyli dzieło to polscy XX. Biskupi w Ojczyźnie. 

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

Spółki Nakładowej otrzymało na bkład 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 — przecaytaj kupon poniżej), celem spopularyi 
towania przepięknego dzieła tego i obrazu złączonego serdecznym pietyxmera z tradvcvarâ· 

polskiemi; w każdym polskim katoliokim domu winien się znaleśtf ob rai ten „Panny Świe· 

tej. co Jasnej Broni Częstochowy"! * 
^ 


