
Telegramy Krajowe. 
SZKŁO W CUKIERKACH 

DLA MARYNARZY. 
Newport, R. I., 24. stycznia. — 

Sekretarz marynarki Daniels wy- 
dał wczoraj specyalny rozkaz, 

który zabrania sprzedaży cukier- 
ków w kantynach przy stacyi tor- 

pedowej i stacyi ćwiczeń, t'odob- 
no wszystkie stacye i wszystkie 
baraki marynarzy są r^zk^izein 

dotknięte. 
Rozkaz podobny do tego o- 

trzymał także Fort Adams od se- 

kretarza wojny. 
PowcKlem rozkazu ma być fakt, 

że w cukierkach znaleziono mie- 

lone szkło. Poprzednio znaleziono 

jew cukierkach, sprzedawanych 
w obozach wojskowych w Sta- 
nach południowych. Jest to oczy- 
wiście robota wrogów. 

Waszyngton, 24. stycznia. — 

Wyszło na jaw, że sekretarz ma- 

rynarki wydał rozkaz, zabraniają- 
cy sprzedaży cukierków wszyst- 
kim marynarzom na całem wy- 
brzeżu atlantyckicm. 
KAUKUS REPUBLIKANÓW 
SPRZYJA BILOM WOJEN- 

NYM. 

Waszyngton, 24. stycznia. — 

Republikańscy członkowie izby 
niższej kongresu wczoraj na kau- 

kusie oświadczyli się za bilami 

wojennymi 73 głosami przeciw 
19. Wobec tego bile, podobne do 

tych, które sen. Chamberlain 
wniósł w senacie, będą wniesione 
w izbie posłów przez repr. Kali- 

na, członka komitetu dla spraw 

militarnych. 
Repr. (iiliett. który wniósł re- 

zolucyę na kaukusie, oświadczył. 
ic uczynił to w duchu przyjaznym 
dia administracyi i zapewnia ją o 

dalszem poparciu, liilc mają tyl- 
ko na celu poprawienie pewnych 
wadliwych warunków. 

Wielu republikanów obawia się 
zarzutu partyjności, który im 

może zaszkodzić we wyborach je- 
siennych i dlatego zbyt usilnie bi- 

lów wojennych nic będą popie- 
rali. 

UZNANIE DLA ADMINI- 
• STRACYI. 

Waszyngton, 24. stycznia. — 

l>;aîy Do η wczoraj wydał do pu- j 
? :"îacyi te'.egram. który prezy- ! 
Ληΐ Wilso*; otrzymał od b. po-j 

*s;a J. ). 1'K^geraLIr,«który by: 
-zewocnicnacyni komitetu apro- 

pr' acyi w izhie posłów. 1 

W sprawie przygotowań wojen- 
nych Fitzgerald tak pisze: 

„Śledztwo w czasie całej sesyi 
kongresu, kończącej się dnia i^go ; 

października. wykazało zdumie- 

wające rezultaty, osiągnięte przez 

departament wojny wśród wiel- 

kich trudności. Wstępny paragraf 
książki Xorthc'ifte'a o wojnie o- 

brazowo przedstawia prace doko- 

nane. Urzędnicy pragną i powin- 
ni mieć wszelką zachętę i sytnpa- 

tyę. Trzeba iui pomagać, raczej 
niż przeszkody stawiać gdera- 
niem i krytykowaniem." 

ROOSEVELT MILCZY. 

Waszyngton, 24. stycznia. — 

Wczorai zięć Roosevelta, kongres 
man Longworth, dał obiad na 

cześć Roosevelta. na którym było 
obecnych wielu wybitnych repu- 

blikanów z irakcyi konserwatyw- 
nej i progresywnej. 

Roosevelt utrzymywał, ze wszel- 

ka krytyka ma być konstruktyw- 
na i postawił trzy zasady: zapro- 
wadzenie powszechnej przymuso- 
wej służby wojskowej: utworze- 

nie rady wojenej i zamianowa- 

nie dyrektora zapasów wojen- 
nych : wreszcie ograniczenie 
wszekich ustaw wojennych tylko 
ra czas wojny, jak np. ustawy 

rządowej kontroli kolei żelaz- 

ny di. 
OSTRZEGA PRZED OKRU- 

CIEŃSTWAMI NIEMIE- 
CKIEMU 

Nowy York, 24. stycznia. — 

!jo Stanów Zjednoczonych wrócił 
major Grayson M. P. Murphy, 
który zrezygnował z amerykań- 
skiego Czerwonego Krzyża we 

Francyi. ażeby wstąpić do sztabu 
generała Pershinga. 

W czoraj major Murphy wy- 

głosił mowę, w której omawiał o- 

krucieństwa, jąkich armia nie- 
miecka się dopuszcza na swych o- 

tiarach. czy to żołnierzach, 
czy starcach, kobietach i dzie- 
ciach. W krótce żołnierze amery- 
kańscy będą znosić okrucieństwa 
„okropne, brutalne, besUalne i 
konsekwentnie urzędowe" zc 

strony nieludzkiej armii niemie- 

ckiej. 
„Nic mogę opisać tych strasz- 

nych rzeczy, jakich się Niemcy 
dopu.ścili na kobietach, dzieciach 
i ubogich w krajach, gdzie ich no- 

ga stanęła" — mówił major. — 

„Brytyjscy oficerowie opowiada- 
ją, że Niemcy dziesiątki rannych 
żołnierzy brytyjskich nagroma- 
dzili na stosy i bombardowali 

granatami ręczncnii. Pewna An- 

gielka opowiadała mi, że gdy ist- 

niała obawa iuwazyi Anglij, ko- 

biety angielskie nosiły truciznę 
przy sobie, ażeby uniknąć strasz- 

nego losu zc strony żoldactwu 

niemieckiego." 
Major dalej powiedział, że po- 

kuj obecnie zawarty byłby poraź, 
ką dla wszystkich Aliantów, że /. 

czasem Niemcy przyszliby do 

Ameryki i zrobiliby tu to samo 

co w Belgii i innych krajach. 

SKŁA DKI NA BAZA li DOM STAR- 

CÓW ŚW. JÓZEFA 
W A VON DA LE. 

Xa bazar który się odbędzie wio- 

sna w Domu Starców w Avondale, o- 

fiary pieniężne jako też różne przed- 
nioty wartościowe złożyły następu- 

jące osoby: 
Pan Stefan Górecki $3; pani M. 

Graczyk $2; pan J. F. Szrambek $1; 
pani 7. E!och 6 kawałków porcein- 
uy, pantofelki i czepek; G. M. Mur-j 
kowska SI; R. Lakówka ręcznej ro- ι 

boiy kaftanik; II. Czajkowska, obra- ' 

zek i torebkę: Skuraraer serwetę i 

ialkę; M. Neuman t ręczniki z ko- 

ronka; pani Masłowska kosz grose- 

ryi; p. Dadv 2 fartuszki i czepek; 
vV. Drufke pantofelki i ręcznik; 
Kracker i Kosiński 2 naszyjniki; 
Mendrzyńska ramkę do fotografii: 
1. Remus $1: J. Bango $t: aLsko- 

w-ka solniczka i piaprzniezka i ta- 

i· Ti do ciastek; Nowak SI; M. Mix 

V"; J. Jasiński 30e: I.. Jasinslca 

"»0e; M. Schielka 30c: Λ. Jasiński 

2."t, M. Jasińska 25c: S. Jasińska 

23c; L. Jasiński 23c: J. Kubr $1: J. 

AWszowaty 1 funt kawy; E. Lago- 

utinski r>0c; J. Mierzyński 2óc; F. 

Michalski 2~c: T. JaDToński 2~>o: T. 

Dolata 25e: J. Wajda $1: R. Pokor- 

na 30c: J. Koń-zyk 30c; F. Kam:n- 

»-ka 23c; M. Wilczewska 50c: A. Ra- 

tajczak 23c; J. Szumińska 10c: M. 

Wo.intka 23c: J. Górska 10c; Fr. 

Paszkiewicz zabawki: W. Kuszyn- 

szynska 10c; M. Skajewska 10c; J. 

Szumańska 10c; Zagrz'ebska 30c; E. 

Polewska 30c: B. Niewlerowicz bu- 

to'kç wina: R. Murkowski 30c: Γ-. 

Murkowski óOc; C. L. Murkowski 

23c; Ks. F. Dembiński 2 albumy; 

Columbus Dry Gods Co., przykrycie 
na stół i szklannv serwis: R. Wiśnie- 

w l;a 23c; Anna Zażćtna 13c: A. 

ScUu'tz óOc: M. Drzonek 30c: Ana- 

stazja Czemska 23c; J. Jopek 25c; 

X. °udnik 23c; Katarzyna Xering 

?»'e; Ecclesiastical Goods Supply Co. 

figurę; J. Konwińska $1; W. Ko-- 

stomska 23c; X. Sonenefeldt 25c: ΛΙ. 

Czosek 50c; Henryka Cywińska przy 

krycie na forteoian; Melania Cywifl- 

lalkę: Kazimiera Cywińska $1 i 

kwiatv; F. Kaczmarek jedna wielka 

i sześć mniejszych statułek. jeden 

krź.yż; M. Światek 10c: J. Czubek 

4 Oc : Χ. X. M. Jenska ôfte: M. 

Dr-îonek 2ôc; St. Kinkowska 25*; 
Anna Ronczkowska lûc; M. Arandt 

15c; Konstancya Sprecb 25c; P. Pa- 
łubicka 25c; K. Renkosiak $1; P. 

Czosek ?^c; K. Sonenfeldt 25c; Fr. 

Cywiński 25c; pani \\\ Guzikowska 
50c; J. Skaja $1; P. Suchomsk] 

$1.50; P. Letza 50c; E. Czyżewska 
2>5c; S. Kozakiewicz butiki warto- 

ści $2.50; W. Krajewska 25c; K. O- 

becna 50c; P. Ogórek 50c; A. Moel- 

ler 50c; R. Bary.ś ręcznik; M. Wie- 

czorek 25c; T. Miter 25c; A. Fialko- 
! wska 50c; R. Wegner 25c; P. Klu- 

j czyńsk] 2ôc; P. Szczepańska 50c; St, 

[.Marcinkowska $1; P. Brunkiewicz 

| szynkę; L. Lusala $1; P. Bembenow- 

ska $1; P. Murach $1; B. Hellmuth 

Î $1; P. Mostowska $1; T. Pochalskl 

50c; Χ. X. $1; Χ. X. 50<>; P. B. 45c; 
p. Szczepańska 25c; pani Kubala $1; 

p. Gajewski statuę; Jan Poklenkow. 

ski |1; J. S. Kleczewski $1; Wanda 

Karaka 50c; Jan Xamis 25c; Stani- 

sław Kamka 50c; Paulina Korzenie, 

wska $1; Albert Xowak $2; Zofia 

Murmańska $1; Rozalia Furmańska 
50c. Magdalena Kamka 50c; Józof 

ii aszka 2 tace po $1.50 i Jedna po 

$1.25; A. Lnagowska 50c; L. Ko- 

pańska 2 pary pantofelek; W. Sma- 

rawski 50c; M. Poklacki 50c; Λ. 10- 

lert f5c; M. Thiel 5Oc; pani Kiesz- 

kowska 50c; pani Schmidt $1; Anna 

Kwasiborska $1; P. Galuhn 50c; pa- 

ni Kozłowska 45cv pani Dumaj 25c; 
Józef Kuhn jedna parę rękawic; Jan 

Brandt kołdrę; pani Demska 50c; 
Marta Walicka $1; Polonia Studio. 

Czechowicz właściciel tuzin fotogra- 
fii wartości $5; J. Shafer pasek; K. 

Tuzik $1; S. Pruszynowski $1; IM. 

Kozłowska 50c: M. Mościnski $2; 

pani H. Siwecka $1; T. Janicka 35c; 
A. Gutkowska $1. 

POLACY W ROSYI 
BOLSZEWICKIEJ. 

„Polonia" paryska pisze: 
Nic wiemy dokładnie jak się 

zachowali „komisarze ludowi" 
I.enin i Trockij, względem pol- 
skich instytucyi politycznych i 

wojskowych w Rosyi. Otrzymu- 
jemy właśnie numer krakowskie- 

go Kueryera Codziennego z gru- 
dnia, gdzie znajdujemy bardzo 

ciekawy telegram ze Sztokholmu, 

który brzmi jak następuje : 

,.Do Sztokholmu nadszedł wła- 
śnie numer piotrogrodzkiego 
Dziennika Narodowego (cks- 

Dziennika Piotrogrodzkiego) z 

V) listopada. Znajduje się w nim 

sprawozdanie z zebrania reprc 
zentantów wszystkich polskich 
organizacyi politycznych i spolc- 
cznych w Piotrogrodzie, odbyte- 
go dnia 9 listopada. Zebranie u- 

chwaliło proklamować neutral- 

ność Polaków wobec przewrotu 
w Rosyi. Uchwalono utworzenie 

Folskiej Rady Bezpieczeństwa i 

wybrano Komitet Wykonawczy 
tejże z p. Aleksandrem Lednic- 

kim na czele. P. Lednicki został 

upoważniony pertraktować z am- 

basadorami zagranicznymi celem 

ochrony cudzoziemców. Dnia 10 

listopada, p. Lednicki złożył pre- 

zesurę, a na jego miejsce został 

wvbranv p. Skąpski (demokrata). 
Polska Rada Bezpieczeństwa 
zwróciła sic do Naczelnego Pol- 

skiego Komitetu Wojskowego 
(który jest za utworzeniem Armii 

Polskiej w Rosyi) oraz do Głów- 

ngeo Komitetu Wojskowego „le- 
wica"). a także do związków stu- 

denckich, robotniczych, sokolich, 
skautowych i do wszystkich Po- 

laków w Piotrogrodzie. aby wzię- 
ły udział w organizującej się 
Straży Polskiej. Komisva Likwi- 

dacyjna udziela wszystkim Pola- 

kom kart legitymacyjnych." 
Podług doniesień późniejszych, 

Sowiet „komisarzów łukowych 
zmusił p. Lednickiego, prezesa 

Komisyi Likwidacyjnej, do ustą- 

pienia, a na jego miejsce miano- 

wał niejakiego Kozłowskiego, 
polskiego „bolszewika", o którym 
wiadomo, że jest agentem Nie- 

miec. 
— Dieło Narodu, donosi pod da 

tą 12 listopada ( w pięć dni po za- 

machu stanu „bolszewików") : 

..Wczoraj przybył do Komisyi 
Likwidacyjnej spraw Królestwa 

Polskiego adwokat przysięgły 
Kozłowski i oświadczył prezesowi 
Komisyi, p· Lednickiemu, że on, 

Kozłowski, został mianowany ko- 

misarzem tego urzędu. P. Lednic- 

ki odmówił uznania nowego ko- 

misarza." 
Dziennik Narodowy donosi: 

Zjazd W ojskowych Polaków 

frontu południowo zachodniego 
ogłosił następującą uchwalę: 
• „AYobec bezustannych, bezkar- 

nych gwałtów, dokonanych na U- 

krainie nad ludnością polską, wo- 

bec palenia i niszczenia mienia 

rolników i włościan polskich, wo- 

bec unicestwienia kulturalnego 
dorobku naszych pokoleń, wobec 

świeżych faktów zwierzęcego 

! 

mordu w Sławucie, Zjazd Woj- 
skowych Polaków frontu pohul- 
niowo-zachodniego zwraca się do 
władz wojskowych i cywilnych w 

osobach dowódzcy frontu pol- 
zachodniego. Rady ukraińskiej i 
komisarza frontu o natychmiasto- 
we zarządzenie energicznych 
środków w celu zapobieżenia 
wspomnianym gwałtom, gdyż 
wojskowi Polacy nie będą mogli 
pozostać obojętnymi widzami te- 

go. żt· ich rodziny lub rodacy są 
wyjęci z pod opieki prawa." 

— Dzieło Narodu z dnia 23 li- 

stopada zamieszcza telegram na- 

stępujący ·: 

„Armia czynna 8-21 XI. Zjazd 
wojskowych Polaków frontu po- 
łudni o wo- za c h ód η i c go u cii w a 1 i 1 
na swym posiedzeniu następującą 
lczolucyę: 

..Uznając Polski Nacznley Ko- 
mitet Wojskowy jako jedyny peł- 
nomocny organ wszystkich woj- 
skowych Polaków, znajdujących 
się w szeregach armii rosyjskiej, 
zjazd Polaków wojskowych fron- 
tu południowo zachodniego żą- 
da 'natychmiastowego sankeyono- 
wania tego organu przez Rząd 
Tymczasowy w drodze wydania 
odpowiedniego rozkazu z mini- 
steryum wojny, ponieważ ta zbyt 
już długo trwająca zwłoka w wy- 
konaniu naszych jednomyślnych 
pragnień daje podstawę do przy- 
puszczania. że wojskowi Polacy 
s ρ pozbawieni praw wolnych ob)'-1 
wateli." 

Majątki skarbowe Kró- 
lestwa Polskiego. 

P. Kazimierz Olszewski zwraca 

[uwagę na łamach Kuryera War- 

szawskiego na majątki i aktywa 
skarbu Królstwa Polskiego, któ- 
re składają się z następujących 
pozycyi zasadniczych : 

) lasy skarbowej rozległości o- 

koło 1.200,000 morgów, położone 
w 1,200 kompleksach leśnych; 

2) realności wiejskie, a między 
iunenii : Ciechocinek. Pusko i So- 
lce łącznie z zakładami tamże 

Się znajdującymi. 
3) grunta poduchowne oraz na- 

leżności. przypadające od osób 
trzecich za grunta poduchowne, 
poprzednio przez rząd rosyjski 
sprzedane : 

4) dobra i lasy, administrowane 
na rzecz Korony przez zarząd 
Księstwa Łowickiego, do którego 
wchodzą między innemi : leśnict- 
wo Skierniewice w powiatach: 
Skierniewickim. Łowickim i So- 
chaczewskim ; leśnictwo Luboch- 
nia w powiatach : Rawskim i 

Brzezińskim : leśnictwo Radzice 
w pow. Opoczyńskim : ogółem 
rozległości około 78,000 morgów; 

5 ) ✓dobra donacyjnc, rozrzuco- 

ne po całym kraju. stanowiące 
*.47 donacyi, ogólnej rozległości 
około 000,000 morgów ; 

6) majątki, stanowiące włas- 
ność lian kii włościańskiego oraz 

sumy hipoteczne, przypadające te- 

muż Bankowi za grunta sprzeda- 
ne ; 

7) realności, położone w obrę- 
bie miast, należące bądź do skar- 

bu, bądź do Korony ; 
8) Czynsze wieczyste oraz ka- 

nony miejskie i wiejskie ; 
91 fabryki skarbowe ; 

10) kopalnie skarbowe; 
11) kapitały emerytalne; 
12) grunta i zabudowania, wcho 

dzące do obszarów cytadeli war- 

szawskiej. Modlina, Dęblina, Os- 

sowca i Zegrza ; 

13) szosy, mosty i koleje. 
Pan K. Olszewski dochodzi do 

przekonania, iż należy sporządzić 
szczegółowy spis realności i akty- 
wów, wyżej wymienionych, gdyż 
stanowią one nadzwyczaj ważny 
czynnik finansowy poza podatka- 
mi. które są fundamentem skar- 
bowości. 

W wydziale rejestracyi strat 

wojennych odbyła się w tej mic- j 
rze narada, na którą zaproszono 

ważniejsze instytucye krajowe 
jak również szereg osób prywat- 
nych. 

Zanim powstanie ministeryuni 
i skarbu, a z niemi spccyalny za- 

rząd majątku skarbowego Króle- 
stwa Polskiego, którego zadaniem 

będzie objęcie \v_ posiadanie i w 

zawiadywanie wszystkimi objek- 
tami skarbowemi, zorganizowani· 
będzie przy wydziale rejestracyi 
strat wojennych „Centralne biuro 

inwentaryzacyi majątku skarbo- 

wego Królestwa Polskiego", które 

wykona spis jeneralny wszyst- 
kich realności oraz aktywów, 
bądź też takich, do których skarb 
ma tytuł rościć pretensyè. W spi- 

... Λ .· 

5ic tym uwzględnione być muszą 
również pretenśye osób trzecich 

do objektów skarbowych, a więc 

bądź kontrakty dzierżawne, bądź. 
też inne prawa. 

f'itlakl «««Ml»'*. ··/.>' WK*R«XV < .ty 'U Τι M J 
tty 7Λ ooowiaïeK piif/yiyw a<* dtbîe 
polimer, stale rek la i«t->u*a<< naio.lj· 
w-n*»* πλμ7<τ «·<γΛ<ι ont ννιι ,»ri«q u utjJ 
A rn^r» M L.,^W '/ <" » tl< * 

Wszystkim krewnym i znajomym, donosimy ty smutną wiado- 

mość, ii najukochańszy mąż mój i ojciec nasz 

Ś. P. 

po długiej i ciężkiej chorobie, pożegnał się z tym światem, opatrzo- 

ny Św. Sakramentami, dnia 21-go stycznia. 1918 roku, o godzinie 
7:25 Wieczorem, przeżywszy lat 44. 

Pogrzeb odbędzie się w piątek, dnia 25-go stycznia b. r.. o go- 

dzinie 9:30 rano, z domu żałoby p. nr.. 2800 S. 48th ave., do kościo- 

ła Matki Boskiej Częstochowskiej, a stamtąd na cmentarz św. Woj- 
ciecha. 

Na ten smutny obrządek, zapraszamy wszystkich krewnych i 

znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni : 

Filomen» Kapela, żona ; Józef, syn : Helena, córka : Sylwester i 

Jan Kapela, bracia : Józefina Ruehert, 1 Ludwika Hothberger, sio- 

stry ; Andrzej 1 Teofila Glaza, teściowie. 

Wyprzątająca Sprzedaż przed Spisem Inwentarza 
jabłka 

Extra wyborne 
\Vagner jabłka 
z Washington, 
inni ż:jdaj^ po 
•S2.49 (zamó- 
wień listowych, 
albo telefonicz 
nych nie wypel 
niaray) dopóki 
ładunek jedne- 
go wagonu star 

czy, pudlo za 

S 1.78 STATE MADISON DEARBORN STS. 

Drobiazgi 
w, do M/.>rin, 

S« jd. na Ol 
s ί|>ιιΚ·« za 

Iłinłt* |»erlo%vi· eu 
ziki, 
tuzin za ^2C 
l*raliit> polu. il« 
Hukien. A 1 
tylko i»o tt2C 
W <>.nU «l«» iirtMU· 
waniu. i<<i- ·« 

wałek i 1 v 

Mon. lia·'/-, i lui( 
tki, kiir'.'.'.i 
Zil .... 

l'«nlłv'iqxkl tlla 
dzicoi, 
pai 

2c 
•II» 

îïV. 3hc 

Materye Na Suknie 
Kc.s/t. i pojedyiîczc 
pai'tye materyi na 

suknie, Molniir, — 

Hrilliantiue, Checks 
Panama Clotîis, po- 
pliu oto. czarne, ko- 
lor. dług. (io Ô jd., 
50c i COc 
gal. jard .. 29c 

1500 .id. reszt, ina- 

teryi na kostyumy, 
Storni serze, Mel— 
roso cloths etc., — 

czarne i dobry wy- 
bór różnych kol. re- 

sztki do 6 jd. dłu- 
gie, 60c i 7ôc 

al. jard 39c 
Fabryczne rcsztlti piyknej materyi na suknie, 
ułjjry.nio piokne francuskie ser/.»», dress serze 

Storni serże, liairl. Ν uns Vellings etf·.. czarne 

i xv różnych kolorach, sztuki do Γ» jardów dłu 
gi<>, regularny 7"»e i 8ôc gatunek. ΓΛ^ 
jard po OwC 

HAFT. 
17 calowy suiss 
haft flouncings, re- 

gularny 2'Jc gatu- 
nek. tłpecyalnie — 

jard za 

STRÓJ XA SZV.ll·;. 
Piçk. tupn-over i 

wierzch, kołnierze, 
piçk. haft. wybór 
po 2 Vi: stock kołnie- 
rze tylko 

Resztki Jedwabnej Materyi Etc. 
Jedwabie, resztki i niekompletności, włó- 
cznio Taffolms, atłas. l'opliiis, l'otigeos, -- 

gładkio i piękno tkaniny, stosowno długo- 
ści na suknio, Iduski, podszewko do płasz- 
r/.ów i t. (I.. zo względu niekompletnego 
soriymontii tak kolorów jak fasonów, re- 

ny na prędkie wyprzjitnięeit; sy znaoznie 

aa rnl, jnl«v, l'oplin llcnanlincn, «!«»— 

hry wybór kol., jasne i ciemne ode., 
.kisili» ΙίιιΙιμτ wyk.. trwałe "'^CQ- 
toryo na suknie, jard pu ... Oî/C 

U <·«»/. t ki jpiln., r/nriiy i kol.. icłmlkir i |»lr- 
k ne tkaniny, tys. różny cli dług.. w jiiytck 

Μ η i oj więcej z x IY>I Ceny 

zniżono; L' spocynino 
partyo, w pij|tok jard 

ι 

ÏMlXt'ZOOl ν. 
Ilłrk. Im w. boeaise 
wkowe i czarne ba 
wełniane zim» \va- 
«i pończochy rtl.i 
(inni, wybór y tiku 

V 12c 
l'0\t/,0(II v. 

Szkiirpcty ·1Ιη ιιι«·* 

rzyzi). grube zim. 
wzwykle 1» > 

::".o, specyttłnie ·· 

; ary za ί1·> > 

pata za 

(iORSKT) 

Śri'(!ni(i'iy.TXoki ·— 

: :.ist. j! igi skir\ 
o 11 ♦ .·» '!zh.. i!u-· 

brcK·» gatunku — 

po'lw., niek. wiel 
kości, tylko po 

Λ 

J 

l 49 c 

Płócienne Towary 
1 i)c bielono obrabiane tureckie 
ręczniki, dobry | ~)\/n 
gatunek, tylko po ... I JL/2 C 

IH'/'zC bielone obri)binne bo- 

ney romb ręczniki, bot-la 

trwałego czerwonego kolo- 

ni, specyal- 
nic tylko po 

8!>r obrabiane adamaszkowe .ser- 

wetki, 16 przy 16 cali. desenie w 

kwadraciki, stosowne do restau- 

racyj, specyalnie A*7 r> 
tuzin za T-ZC 

."»Ur bielone obrabiane diuna.sk po- 
krowczyki, cokolwiek 
zbrudzone, tylko po .... 

Męska Odziez. 
Pojedynczo part y o j res/.tki zapa- 
sów, męskich palt, Clster. pinch 
back i konserwatywne style, wie! 
kości 33 do 40. przedtem sprzeda- 
wane po $10 spec. tylko po 

5.97 
Mcxklr «poil»i*· 
Mojoskln i ka 
hzmiruwc otc.. 
wielkoici 32 du 
•12. wirte 
specyalnie lia 
tę sprzedaż po 

siirdni> — ιιη 

deszcz dla męż 
rz\ ζιι. dul), kii 
na mat., rciçla 
ste kolory tyl- 
ko. wiol. :îi; do 
•ii. warto- 
£fi. po 

ll> 1 1l\l. 

'I'r/ł K/luk. ittirn. 
ni«iri|ii;sotto firji- 
r.?!», MaN\ rro;! u 

i Peru. z u!. ·■· 

ϊ·ΓρΙ>«·1< ii póry i :i 
dul ti, ira mit nr 

69c j 
t Γ III WKl, 

l'tii. kuruiiL. II- 
.iiiiKi. nlfkt•'•re \> 

Κ » \\ iok ρκιιπ·.·' o. 
;moZ.1;i il >i>ra."· je 
w łiary, war. Ίο 
1.2'J jiara. s/.tuka 

^ 33c 
λ \ ΙΊΙΙ Ul\l, ^ 

\«·Ι mi tir.. .'.'S il« 
I."i ca 11 s/.·· ··.. liial.i 
!<··!. fiszbinu i te- 

ru— ren i; la ni y 
«!»ι· fratiinnk. s|»c- 
cyalnio ja ni ]io 

16c j 
——»·_ MM »■■■!■ 

Obuwie Na Które m AYiele Zaoszczędzić Możecie 
# 

Damskie trzewiki w bardzo iloliroin uga 

tuukowaniu fasonów, ale małe miary 
tylko i zaiprzestałe mody zapinane, sznu 

row. style, wys. i ni 
skie obc. wierz, z Φΐ £Î7 
sukna albo kid skó- Λ I O | \ 

ry wiel. tylko 2,.£ » 
* 

do 5 war. 3.50 po 

Wysokie sznurowane buty «l'a chłopa- 
ków style z dwiema sprza-'""" 
czkami robione z box cielę- 
cej skóry, grube podeszwy, 
wielk. tylko !> do 11, warte 

$2, para tylko 

$1.67 

85c 

Wvsokic sznurowane buc iki <11;ι panien 
■-* 

specyalaie w piątek I 
tvlk.) I— 
lir. .Marshall* ronilort buciki 1 ślipry 
dla dam, wys. buciki s\j do sznurów..—- 

mają tfps i glad. pal«o. niskie lip i ju— 
licts z Kiad. pule.. I I 
sandały z rzemyk. I O* 1 β 7 
tio i Kład. palce — I Λ I J i 
sznur, oxfords — I 
]>ara za 

rob. z Runmetal cic 
iccoj skóry okrągłe 
palce. wiel. G do 2. 

mm 

m m 

m 
M 

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

wykonany w zakładzie drzeworytniczym Stanisława Hankiewicza w Warszawie. O re- 

produkcyi tej pierwszej wiernej wielobarwnej, słynnnego a tak całej Polsce drogie- 

go Obrazu Częstochowskiego —- wypada nam rozpisać si<? obszerniej, zaeługujp on b··»- 

bowiem ze wszech miar na takie omówienie ze względów wysoko artystycznego wyko- 

nania, przynoszącego zaszczyt i chlubę drzcworytni p. Hankiewicza, nadto zaś prag- 

niemy na publikacyę tę zwrócić uwagę jak najszerszego o:ółu rodaków. Powiedzie- 

liśmy. że pierwsza to wierna wielobarwna reprodukcja obrazu, którego dotąd posia- 

daliśmy tylko jednobarwne litografie i druki, wierna zaś dlatego, ponieważ p. Jan- 

kiewicz przed głośna, a smutnej pamięci kradr.ieża sukienek częstochowskich dokonał 

przy pomocy artystów malarzy dokładnych zdjęć obrazu i wykonał jego ścisła, szcze- 

gółowa kopię Obrazu właśnie w owej skradzionej sukni; jest to zatem kopia cenna 

podwójnie, bo artystyczna i wierna, a jednocześnie pamiątkowa tak, że podobnej dru- 

giej posiąść już niepodobna, gdyż owych sukienek nie odzyskano.... Reprodukcya 

wykonana jest tale starannie, z taka drobiazgowości?, że wytrzymuje porównanie z 

pracami najpierwszych zagranicznych rytowników, a zaznaczamy z uznaniem, że do- 

dokonały jej siły wyłącznie krajowe, polskie i polski zakład artystyczny. Malarska 

strona robót pozostawała pod dozorem osobistym wybitnego artystycznego malarza 

W. Piechowskiego. O rezultacie zabiegów 7. najwyższem uznaniem wyrazili się r.aj- 

pierwsi polscy artyści i prasa, błogosławieństwem zaś swojem odznaczyli dzieło to pol- 

scy XX. Biskupi w Ojczyźnie. 
Obecnie niezwykła ta praca zjawia się wśród naszej Polonii. Spółka nasza otrzy- 

mała na skład główny i wyłączny bardzo tylko ograniczona i niewielką stosunkowo 

liczbę egzemplarzy obrazu, które sa u nas do nabycia po nader przystępnej cenie 7·" 

contów za egzemplarz, celem spopularyzowania przepięknego dzieła tego i obrazu 

złączonego serdecznym pietyzmem z tradycyami polskiemi; w każdym polskim kato- 

lickim domu winien się znaleść obraz ten „Panny Świętej, co Jasnej Broni Czę- 

stochowy"! 

Zgłaszać się do biura 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
1457 W. Division ul. Chicago, II] 
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SPECYALNA OFERTA 
Poniżej podajemy kilka książek nader interesujących, po bardzo 

zniżonej cenie, lecz tylko na krótki czas. 

CZY PIEKŁO ISTNIEJE, Filozoficzno·Apologetyczna Rozprawa. 
FAŁSZYWE RUBINY I SZAFIRY. 

$100,000 W ZŁOCIE, wolny przekład z angielskiego. 
KAPITAN SEIDEL DETEKTYWEM, powieść bardzo interesu- 

jąca dla młodzieży, także dla dorosłych. 
Wartość książek 45 centów; jeżeli zgłosicie się zaraz specyalna 

cena na kilka dni tylko 20 centów. 

Adininstracya Dziennika Chicagoskiego 
1455 1457 W. Division St. 

Departament M. CHICAGO. ILL. 
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