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Burmistrz Harrison odebrał wczo- 

raj licency pp. Fr. Perłowskiemu i 

A. Zbylskiemu, właścicielom teatru 

„Union", pnr. 4650 S. Ashland ave„ 

na „Town o( Lakę". Podobno w tea- 

trze brak odpowiedniej budki dla ope- 

ratora. 

Spodziewać się należy, iż właścicie- 

le teatru zaspokoją wymagania władz 

miejskich i wkrótce teatr ponownie 

otworzą. 

o o a 

Jan Wargin. został aresztowany 

za to. że się upija. Sędzia Sullivan 

który jego sprawę przesłuchiwał, po- 
wiedział mu, że może swej matce po- 

wiedzieć. że liczy już lat 21, że jest 
mężczyzna dorosłym i dlatego może 

się upić. Sędzia jednak zaznaczył, że 

właśnie ta chęć upicia się jest naj- 

lepszym dowodem, że Wargin nie 

Jeet dorosłym mężczyzną. · Sędzia 

kazał Warginowi podpisać przyrze- 

wenle, że wódki pić nie będzie i upi- 

jać się nie będzie. 

o o 

Ciekawy wypadek zaszedł wczoraj 
w South Chicago. Antoni Gaczos, 

zamieszkały pnr 8809 Houston ave., 

ehclał sobie wyrwać bolący ząb. Za- 

mknął się w sypialni i zardzewiałe- 

lni obcęgami mordował zęby. 

Żona jego sprowadziła pollcyę, my- 

śląc, że mąż się zamorduje. Policy* 

pospieszyła na miejsce. wysadziła 

drzwi i tam jej się straszny widok 

przedstawił. Cała pościel była krwią, 

obryzgana. Na umywalce leżały 

cztery potężne zęby, a Gaczos mor- 

dował się właśnie nad piątym, który 

prawdopodobnie był tym zębem bo- 

jącym. Cztery wyrwane były zdrowe 

Jak rydz. 

OOO 
W tanim hoteliku zaczadzili się 

wczoraj przypadkowo gazem dwaj 

Jlosyanie, Michał Frandajek 1 M. 

Jucho. Wypadek ten zaszedł w ho- 

teliku pnr. 614 West Adams ulica. 

0 0 0 

W sądzie w Norwood Park wy- 

szła wczoraj na jaw znakomita o— 

pieką, jaką otacza się pacyentów w 

ezpitalu stanowym w Dunning. Tym 
razem ofiarą brutalnego obchodzę-- 

Ala się dozorców jest Polak, Paweł 

Zajkowski. Dozorcą brutalnym jest 
właśnie Charles Hachtel, który do 

soboty pełnił jeszcze obowiązki do- 

sorcy w tym zakładzie stanowym. 

Hachtel tak grzecznie i zgrabnie po- 

łożył Zajkowskiego do łóżka, że mu 

rękę wywichnął. Stało się to krótko 

po śmierci innego pacyenta Karola 

Heanicke'go. Sędzia uwolnił areszto- 

.wanego, bo świadkowie o wypadku 

„nie wiedaleli" Dr. George Lélnin— 

ger wydalił Hachtela. Leininger po- 

wiedział, że nie mógł zebrać przeciw 

Hachtelowi dowodów, by módz go 

kry minalnie procesować. 
0 O 

Wyszło wczoraj na jaw okrucień- 

stwo czeskiej macochy, niejakiej Ma- 

ryi Mraz. zamieszkałej pnr. 1441 W. 

49-ta ulica. Kobieta ta głodziła dwo- 

je dzieci, dwie dziewczynki z pierw- 

szej źouy Mraza. 

Dzieci sprowadzono wczoraj do 

sadu dla małoletnich i zatrzymano 

je na tydzień w zakładzie dla dzieci. 

Po upływie tygodnia dzieci zostaną 

oddane ojcu. Ojciec nie wiedział nic o 

głodzeniu dzieci, bo dziewczynki w 

obawie strasznej kacy, którą się ko- 

bieta odgrażała, nie chciały nic ojcu 

powiedzieć. Kobieta będzie się znaj- 

dowała pod strażą urzędników sądo- 

wych gdy dziewczynki wrócą do do- 

mu ojca. 
O O O 

Stanisław Graczyńskl, liczący lat 

19 i jego brat, 18-toletni Józef, zo-i 
stali wczoraj skazani na $100 kary i 
za łazęgostwo. Matka podpisała 

skargę. Kobiecina zeznała, że syno- 
wie jej nie pracowali nic przez o- 

statnie sześć miesięcy, a ciężar u- 

trzymania rodziny spadł na barki 

15-toletniej córki. Sędzia Goodnow 

darował karę przestępcom - leniu- 

chom, zamieszkałym pnr. 1908 

West 20-ta ulica, gdy przyrzekli, że 

będą pracowali i pieniądze matce 

oddawali Przez cały rok będą oni 

*pod opieką urzędnika sądowego, 
o o 

Wczoraj w sądzie policyjnym od- 

był się proces ośmiu polskich ko- 

biet, które zbierały węgle na torach 

kolei „Illinois Central". Policyant L. , 

Lauferski powiedział sędziemu, że a- 

resztował kobiety jedynie dlatego, 

by niepotrzebnie nie narażały się na 

utratę życia. Kolei nie chodzi o wę- 

gle,· ale o zmniejszenie liczby nie- 

szczęśliwych wypadków. Sędzia ska- 
zał każdą z kobiet na dolara kary. 

O O O 

W Kensington aresztowano dwóch 

Włochów, którzy podobno teroryzo- 

wali ludność w tej osadzie najroz- 
maitszemi groźbami. Sędzia Sullivan 

skazał Józefa Cucaio i Józefa Reci- 

na na $150 kary i zapłacenie kosz- 

tów sądowych. Ludzie ci wymuszali 

pieniądze od szynkarzy i właścicieli 

składów. 

o o 

Kompania ,.The Cragin Ele\ator 

Company", nabyła od „American 

Malting Company" realność przy 

Moffat ulicy, w pobliżu 52. avenue. 

Ceny kupna nie podano. 
O O O 

W szpitalu southchicagoskim u- 

marł 72 letni Jan Higcie, zamieszka- 

ły pnr. 2290 Blue Island avenue, 

którego najechał i śmiertelnie poka- 

leczył automobilista na rogu South 

Chicago ave. i Manistee avenue. Po- 

licya poszukuje szofera 
o 

Aresztowano wczoraj Waltera Fin 

nev, który za 25 centów chciał sprze- 
dać książeczkę z kuponami, wygraną 
w wyszynku Franciszka Janiaka. 

8400 Buffalo avenue, w South Chi- 

cago. Przy aresztowanym znaleziono 
19 takich książeczek. 

o o 

W szpitalu „Englewood" umarł 

wczoraj Daniel Notra, liczący lat 23, 

zamieszkały pnr. 5357 South Kolin 

avenue. Człowiek ten pracował w 

ściekach jakie zaprowadzają w re- 

mizach kolejowych „Pennsylvania" 
i tam został śmiertelnie poparzony. 

O O O 
Pożar zniszczył częściowo dwa drew- 

niana domy w South Chicago, pnr. 

9016 i 9018 Outario ave. Szkodę obli- 

czają na $900. 

r o o 
Na dworcu kolejowym przy La Salle 

ul. lokomotywa kolei „Chicago. Rock 

Island & Pacific" przyparła o mur Jó- 

zefa Dedahisa, lat 30. 316 Loomis ul. 

Rany jego są pono fatalne. 

OOO 
Przy Montrose boul. najechał po- 

cięć osobowy kolei „Chiicago & North- 

western" na robotnika Fr. Wagnera, 

4227 Elston ave. Przewieziono ranne- 

go do szpitala św. Elżbiety, gdzie le- 

karze skonstatowali złamanie obu 

nóg. 
OOO 

Na t. zw. „wyspie gęsiej", przy 

Hickory ave. i Bliss ul., znaleziono po- 

za zakładem korporacyi „American 

Malting Co." robotnika Fr. Mundta 
w 

stanie nieprzytomnym; zmarł on w 

godzinę później. Przyczynę śmierci ma 

być podobno wada sercowa. 

OOO 
William F. Ryan będzie miał bez- 

płatny wykład illustrowany dzisiaj 

wieczorem w sali parku Stanford'a na 

temat: ..Nasze Stany Południowe 
— 

najpierw zwiedzić należy Amerykę". 

OOO 
Zeszłego tygodnia, popołudniu oko- 

ło godziny trzeciej, obyw. K. Sobczak, 

trudniący się „expresowaniem" w 

South Chicago, przywiózł furę węgla 

dla obyw. Fr. Bultralika, na Escana- 

ba ave., w pobliżu 87-mej ulicy. Aby 

snadniej węgiel dostać do schroniska, 

obyw. Sobczak wjechał na loty, które 

są własnością obyw. Jana ćwika. Obu- 

rzył się ćwik za to na Sobczaka, bo 

Już od lat nie żyje w zgodzie z Bultra- 

likiem i nie chciał też, aby jego wę- 

giel krótszą drogą dostał się na zimo- 

we legowisko. Wskutek tak „sąsiedz- 

kiego" usposobienia ćwika, przyszło 

od słowa do słowa; od słowa do groź- 

by; od groźby do kija; od kija do no- 

ża, a od noża do szpitala, gdzie leży 

ćwik, któremu dr. McLoad pięćdzie- 

sięciu sztychami zeszył poharataną 

skórę. Bultralik siedzi dotąd w „ko- 

zie" aż policya wyrachuje, czy ćwik 

się z ran wyliże, czy też nie. 

O O O 

„Londyn podczas uroczystości koro- 

nacyjnych" — na ten temat adw. 

George H. Fenn bi-dzie miał wykład 

dzisiaj wieczorem w parku Eckhard- 

t'a. 

O O Z 

Tadeusz P. Chrzanowski, dawniejszy 

aptekarz avondalski, otworzył nową 

aptekę przy ulicach Wood i Huron, na 

Młodziankowie. 
o o 

W kamienicy trzyplętrowj J. Rosz- 

lka pnr. 1440 N. Ashland ave. wybuchł 

pożar onegdaj wieczorem, lecz nie 

zrządził wielkiej szkody, bo strażacy 

szybko go ugasili. 
o o o 

Wczoraj wieczorem o godz. 5:13 

wybuchł pożar w kamienicy trzypię- 

trowej Stanisława Dubacha, pnr. S702 

Commercial ave., w South Chicago. 

Szkoda była nieznaczna. 

O O O 

Niejaka Sadie (?) Zaslowska, za- 

mieszkała pnr. 1424 West 14-ty place, 

została zaatakowana wczoraj wieczo- 

rem przez dwóch bandytów, którzy 

chcieli jej wyrwać kolczyki. Dziewczy- 

na krzyknęła i bandyci uciekli. 

O O O 

Józef Banaszak, zam. pnr. 2830 9a-ga 

ulica, w South Chicago, douiósł wczo- 

raj policyi southchicagoskiej o bardzo 

ciekawym wypadku. Mówił ou, że ko- 

bieta wstała w tramwaju Cottage 

Grove ave., kiedy ten stanął przy 62-ej 

ulicy i chciała zejść. Upuściła przy- 

tem portmonetkę, którą Banaszak pod- 
niósł i podał ją kobiecie. Kobieta sta- 

nowczo oświadczyła, że portmonetka 
do niej nie należy i wyszła z tramwa- 

ju. Konduktor następnie zażądał wy- 

dania mu portmonetki, która zawiera- 

ła sporą sumę pieniędzy. Konduktor 

nie chciał przeliczyć pieniędzy w o- 

becności Banaszaka. 

O O o' 
Do strzelaniny przyszło wczoraj wie- 

czorem w domu pnr. 1356 Holt ulica. 

Jan Malczyk, zamieszkały pod powyż- 

szym numerem, podobno nie wrócił 

o zwykłym czasie i żona jego poszła 

go szukać. Nie znalazła go i wróciła 

się do domu o godzinie 11-tej. Mąż już 

wówczas był wdomu i nie chciał żony 

wpuścić, zarzucając jej przytem nie- 

wierność. Strzelił nawet do niej przez 

drzwi i zranił ją w ramię. Na szczę- 

ście policyant Franciszek Angoda u- 

słyszał ten strzał i udał się do miesz- 

kania Malczyków. Malczyk odgrażał 

się śmiercią detektywowi. Policyant 

jednak zabrał Malczyka na stacyę po- 

licyjną. 

NOTATKI 
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IL " 

Demokraci 16-tej wardy urządzają 

roczny bal dzisiaj wieczorem we wiel- 

kiej sali Schoenliofena. Udział wezmą 

wybitni demokraci z całego miasta, z 

frakcyi llarrison'a. 

v 
·'· 

Z Manitowoc, Wis. przyjechał do 

Chicago za interesem J. B. Krajnik, 

właściciel składu naczyń szklanych i 

porcelanowych. Stanął on w hotelu 

.ySherman". 

·[· iw ·% 

W górnym kościele św. Stanisława 

Kostki pobłogosławiony został dziś 

rano o godz. 10:00 związek małżeński 

panny Katarzyny Burlińskiej, córki 

państwa Jana i Weroniki Burlińskich, 

1236 Holt ul., z panem Antonim Po- 

korskim, synem państwa Józefa i Bar- 

bary Pokorskich, 3021 Belmont ave. 

Drużbowali: panna Maryanna Ska- 

jewska, przyjaciółka pani młodej, z 

panem Janem Talaską. przyjacielem 

pana młodego; panna Bronisława Do- 

mańska, przyjaciółka p. młodej, z pa- 

nem Stanisławem Gozdeckim, kuzy- 

nem pana młodego; druhną honorową 

była panna Anastazja Burlińska, sio- 

stra p. młodej. 

Gody weselne odbywają się w pol- 

skiej sali „Atlas" przy ulicy Emma. 

-!· · ·£· 

Piąty roczny bal urządza Tow. Mło- 

dzieńców św. Kazimierza jutro wie- 

czorem w sali „Troy" przy ulicach W. 

22-giej i S. Troy. — Początek o godzi- 

nie 7:30. — Muzyki dostarczy orkie- 

stra polska C. & G. z Kazimierzowa. 

I 
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W Racine, Wis. odbędzie się dzisiaj 

wieczorem interesująca walka na pię- 

ści pomiędzy Litwinem J. Chipulonl- 
sem a Irlandczykiem T. O'Neil. Obaj 

pięściarze ważyć mają dziś popołu- 

dniu (o godz. 3:00) nie więcej jak 

160 funtów. 

Chipulonis jest górnikiem i po- 

chodzi z Pennsylvanie W kopaln ach 

okazał zdolności pięściarskie, więc w 

styczniu, 1009 r .obrał sobie karyerę 

zawodowego pięściarza. Od tego cza- 

su ów Litwin stoczył przeszło 70 

walk. Oto niektórzy jego przeciwnicy: 
Jack Dillon, Leo Houck, George 

Brown, Buck Crouse, Tom McMahon, 

Jimmie Perry, Billie Berger, Cy 

Flynn, Jack Morgan, Jack Fitzge- 

rald, George Jackson, Jack Abbott, 

Joe Gorman, Walter Coffey, Jeff 

Smith, Jimmy Howard, Kid AVagner, 

Kid Clark i Frank Klaus. 

Manażerem Litwina jest „Jimmy" 
Dime. 

O O O 

Parowcem „George Washington" 

przybył wczoraj do Nowego Yorku 

hrabia polski, Kazimierz S. Mańkow- 

ski, właściciel motorowego okrętu 

wyścigowego „Ankle Deep". Hrabia ! 
Mańkowski brał udział we wyścigach 

' 

w Anglii o puhar Harmsworth'a. We 

dług opinii hr. Mańkowskiego, Ame- 

rykanie muszą, pobudować 40-stopo-J 
wy okręt, kosztem $60,000, nim 

zdołają Anglii odebrać ów puhar. 

o o o 

W lidze kręglarskiej „Northwest", 
obecnie występującej stale w nowej 

polskiej kręgielni „Universal" (Mil- 

waukee ave., Robey ul. i Nortli ave.), 

rozegrano wczorajszego wieczora tr?.y 

kontesty, z następującym rezultatem: 

klub Jana Szymkowskiego i,,John's 
Favorites") wpakował 3 partye klu- 

bowi Jana Kuszewskiego (zwani 

„Stara''), klub braci Perlowskich 

(„Union Libertys") wygrał dwie z 

trzech partyj od klubu Woźniaka I 

(„Tailors"), a klub G. Sllver'a za-1 
garnął gracko 3 partye klubowi bra- 

ci H al perl ów. 

Kręglarze z klubu Szymkowskiego 
— Fuhl, Rozczynialski, Smorowski, 

Voss i Williams wszyscy spisali się 

równie dobrze, w każdej bowiem par- 

tyi zdobyli przeszło 925 punktów, 

Sondeman i Wejnerowskl grali nieźle' 
dla piątki krawca Woźniaka, lecz ko-| 

ledzy szwankowali. Z klubu Silver'a 

dzielnie się postawili Baumgarten : 

Kaad. Honoru dla braci Halperinów 

bronili należycie Kaufman i Satten- 

stein, reszta klubu nie dała im jed- 

nak poparć a. 

Oto cyfry z kontestów wczoraj- 

szych: 

„•lolin's Favorites": 

Rozczynialski 186 177 188 

Smorowski 182 191) 158 

Fuhl 1S1 193 187 

Voss 191 163 213 

Williams 188 204 194 

928 936 940 

„Kuszewski's Stars": 

Ltpiński 180 132 135 

Greywiński 156 136 14 2 

Nowicki 137 160 172 

Wieczorek 150 133 141 

Grzechowiak 157 151 173 

780 712 763 

„I nioii Libertys": 

Jacobson 192 162 148 

Beyers 164 

Boettcher 197 163 137 

H. Kalteux 164 181 168 

P. Kalteux 192 183 145 

Rosentreter 148 18 7 

909 837 785 

,,Woźniak\s Tailors": 

Schoffer 114 189 165 

Sondeman 179 197 170 

Grzybowski 178 174 126 

Budek - 144 203 166 

Wejnerowskl 172 18 151 

787 9'ól 7 7 S 

„Silver»": 

Leigh 182 207 159 

Stoffer 13-3 177 170 

Bviinigarten 209 202 155 

Rosendahl 178 150 158 

Kaad ' 203 203 192 

905 939 834 

„Halperine": 
Sattenstein 191 1S9 150 

Kaufma 187 186 174 

Kaplin 126 160 158 

Jordan 135 175 173 

Pankratz 178 172 142 

807 882 797 

O O O 

W styczniu, 1914 r. Chipulonis ma 

zmierzyć się z Kaszuby p,Billy" Pap- 

kę. obecnie zamieszkałym w Kewa- 

nee. 

O O O 

„Spike'' Kelly (polski ajrysz, na- 

zywający się właściwie Frank Małec- 

ki) nie zdołał wczoraj wieczorem zwy 

e ężyć w Milwaukee tęgiego pięścia- 
rza wiskonsińskiego, L. Barrett'a. — [ 
Walka trwała 10 starć. Sędzia przy 

końcu oświadczył, że walka jest nie- 

rozstrzygnięta, czyli „draw". 
Przez sześć starć Małecki 1 Barrett 

niejako stronili od siebie, a gdy za- 

mien li ze sobą parę kułaków, wtedy 

trzymali się za ramiona albo też za 

,,bary", co wywołało u widzów głoś- 
ne protesty. W drugiem starciu Bar-{ 
rett'owi wciąż spadały włosy w oczy, 

więc manażer jego dobył nożyc i 

„grzywę" mu obciął. Dopiero w o- 

statnich trzech starciach Małecki za- 

czął na seryo atakować 1 w tym to 

czasie okazał stanowcza przewagę 

nad przeciwnikiem. 
Sala milwaucka przepełniona była 

publicznością. 

O O O 

Franek Małecki (alias ,,Spike'' 

Kelly) miał walczyć pojutrze w St. 

Joseph, Mo. z niejakim „Billy" Wal- 

ters, lecz walka ta została odłożona 

do 3-go grudn a, ponieważ Walters 

przy trenowaniu się skaleczył. 

O O O 

Jutro, we środę wieczorem, w 

„Globe" teatrze, odbędę, się małą sen- 

i sacyę budzące zapasy „Strangler"' Le- 

wis'a z „Kid" Cutlerem, najlepszym 

zapaśnikiem chicagoskim: Lewis kil- 

ku swymi występami w Chicago dał 

się poznać z jak najlepszej strony i 

ma seanse wybicia się istotnie na jed- 

nego z najdzielniejszych amerykań- 
skich zapaśników; jest on o wie- 

le lżejszy od Cutlera i wątpić należy, 

czy młodzieńcze siły jego sprostają j 
rozrosłemu i w męskim rozkwicie sił 

będącćmu Cutlerowi. Ostatnio zapasy 

te stały się głośne wskutek przekro· | 
czenia pewnego punktu umowy ze 

strony Lewisa, który był wyjechał do 

Kentucky walczyć tam z Olsenem: 

protest przeciw temu założył mana- j 
żer klubu „Globe", White; jak wiado- 

mo też Lewis i Cutler pobili się o- 

statnio, co wszystko dodaje pieprzu 

senzacyi do jutrzejszego spotkania. 

O O O 

Dziewiątką młodsza z ^ yższej 

Szkoły ńw. Trójcy poraź drygi zwy- 

ciężyła dziewiątkę „Kościuszko na 

podwórzu Wyższej Szkoł>. isajlepioj 

się spisał Jakób Klich, który nietyl-* 

ko wymachał dziewięciu przeciwni- 

ków, ale też sam zdobył pięć uderzeń, 

a jedno z tych było na cztery stany 

(home run). Dobrze również spisali 

się: Lisewski, Paszkowski i Nowako- 

wski. 

Oto tabela w cyfrach: 

WYŻSZA SZKOŁA éW. TRÓJCY: 
r. h. p. a. e. 

Lisewski, lb. 3 2 1^ 0 0 

Klich, p. 2 3 2 10 

Palibicki, c. - 1 10 0 0 

Gluś, 2 b. 3 l. 1 J 
1 

Szymański, 3 b. 112 2 
„ , , ·) 'l f 
Paszkowski, r. s. o - w 

Ste'.alcki, 1. . 2 - i 1 I - 1 

Jankowski, 1. f. 2 1 0 0 C 

Nowakowski r. 1. 0 2 U 0 'i 

18 IG 27 7 3 

„KOŚCIUSZKO": 
r. h. p. a e. 

Golstein, c. 3 2 8 0 0 

Andryszka, r. s. 1 1 1 1 

Kurkowfiki, p. 2 3 11 0 

Szerszeń. 1 b. . 0 2 11 0 $0' 
Brukjwski, 1. s. 0 0 1 2 · | 

Miller, r. f. 0 0 0 0 fl'; 
Szablewski. 3 b. 2 2 2 1 1 

Nastali 1. f. 2 0 0 1 0 

Woliński, 2 b. ^2132 /;2-. 

11 11 27 9r'5^ 
Wymachanych: przez Klicha. 9; - 

przez Kurkowskiego, 7. Pierwsza me- 

ta na piłki: od Klicha, 5; od Kurków· 

skłego, 8. Uderzenia na dwie mety: 

Paszkowski, Stelnickl l Kurkowsk. 

Na cztery mety: Klich, Lisewski 

O O O 

M. Mieciontek, student polski na U· 

niws.'sytece Chicagoskiin, został w 

sobotę przyjęty oficyalnie do klubu 

uniwersyteckiego 
^ 
zwanego ..Three 

Quarters Club Fraternity . Itazcm 7- 

innymi studentami Mieciontek mus.al 

stroić komcdye na boisku uni^ersjte- 

ckiem podczas gry w piłkę nożną po- 

między Uniwersytetami Chic.igosk:m 
a Wiskonslnskim. 

o o o 

W grze pitkowej na wewnątrz - 

door Baseball), którą rozegrano na 

placu przy N. 43-ciej ave. i Iowa ul., 

Klub św. Franciszka zwyciężył dzie- 

wiątkę noszącą nazwę ,,Dave Colts . 

Bohaterem kontestu był Franek 

Konwiński, który podbił piłkę na 4 

stany podczas gdy trzech kologv. je- 

go znajdowało się na stanach. 

Oto rezultat: 

R. H. E. 

Klub ś\v. Franciszku « » 0 

Klub „I)ave Colts" 2 2 1 

Kapitanem Klubu św. Franciszka 

jest W. Jeleń. Extra!! 
Specyalna oferta 

na Szyfkartv ze Starego Kraju do| 
Ameryki 

Szyfkarty tylko S27 
Oferta ta jest tylko na krótki 
czas, — lecz szyfkarty dobre sq| 
na cały rok. Jeżeli macie zamiar 

sprowadzić kogo ze Starego! 
Kraju, udajcie się do najstarszej 
i najodpowiedzialniejszej agen- 

cyi Szyfkart w Ameryce istnieją- 

cej w Ameryce przeszło 50 lat. 

Antoni Klimek 
(dawniej Antoni Schennan) 

1257 Noble ul. 

5-te piętro. 4rodek 
Wino, California Port lub Cherry, -ł —-, 
lwartowa butelka u«'v 

Suaipu. Hommele lub Oreat Weet- C^- 
ern, kwarta i.oa: pajntowa butelka JOL 
Scotch wodk·, Old Suiuggler, import. 1.39 kwartow» butelka 
Kł>»w butelkowe, Buffet lub Slagnel. j 
(30c rabatu /a tuzin różnych butelek)< 
Wódka. Old Lewis Hmter. Clear f 
Brook lub Old Kipy, butelka 1 
Brandy. 2 Star Californie, * _ 

butelka / JL 
Irl«h Cli 

" ~ 

butelka 
Creme 
tylko 

Iri«b Club wódka, importowana, | |Q 
butelka.... 1.1^ 
Creme de Menthe, duża butelka, 98c 

Lowest PMce» Our w 0\\e\ A\tract\ft· 

STATE MADISON eót DEARBORN STS 

Likiery 
-te piętro, środek 

Wino, Califomia Port lub Sherry, | ) 
i. roku 1SX)2, galon 1 · O 
W6dka. w bond/.ie, Old Mansfield Rye/J O _ 
lub Bourbon, e*lon 3.76: kwarta "OL- 
Jnlov»cwka. Sir Robert Burnett'e 
I)ry, buteika U"L 
Cocktail , Union League, Manhattan fłO/-* 
!ub Martini, butelka VOL- 
Base Co. Pale Ale, butelkowane w ^ g· 
Anglii, tu/in Nipa / O w 
Wino, Port lub Sherry, importowa- 
ne, butelka 
Kimm«l, Berliner Getreide, "7 { ~ 
butelka J l' v- 
Apricot, Raepberry lub Strawberry QO_ 
Brandy, butelka /OC 

1.25 

Ciy wajcle ruchome «chody—do gfóry i » 
<i«>ł 

x kald« 

* $ 36-ta Doroczna Dziękczynna bprze- 
daż Indyków Jutro na Szóstem Piętrze 
Jutro o godz. 8:30 rano, rozpoczyna się słynna sprzedaż indyków, na którą wszyscy w Chi- 
cago przychodzą znów na szóstem piętrze, lecz tego roku w miejscu znów o dwa razy 

większem; łatwe do dojścia ruchomemi schodami i 21 elewatorami - na jutro ofiarujemy: 

'Najlepsze młode kukurydzą peszone i sucho oskubane indyki, gesi oraz kaczki 

Drób, etc·, jeden wagon Cape Cod borówek, wagon Jersey słodkich kartofli, 10.000 pę- 
ków dobrych krajowych seler, 1913 mieszane orzechy, pomarańcze, owoce, dziękczynne cu- 
kierki, itd., itd. Wszystko jest gwarantowane, jako najlepsze w handlu i pełnej wagi tak- 
że, ważone na słynnych ,, Money weight" wagach. Pamiętajcie, tutaj otrzymacie za co pła- 
cicie, całego indyka i jeszcze ceny są absolutnie najniższe w Chicago. 

INDYKI, 
Najlepsze kukurydzą paszone sucho oskubane mło- 

de INDYKI, wprost z prowincyi ekspresem, funt 

specyaluie po 

Borówki KRAJOWY 
SELERY 

Słodkie 

kartofle 

Dobre Cape Cod borówki, dobre i Dobre krajowe selery, * pełna Djbr.· Jersey blodkie kartoile, naj- 

zdrowe, bardzo czerwony ko- bielone, kruche i smaez- t ^ lepiej suszone, soeevalnie na r\ 

lor, funt OC ne, duże petaa pęki | 2C jutrur, luutów z» 8C 

Oto Jest Wasza Dziękczynna Uczta 
Najlepsze i najsmaczniejsze rzeczy od rosołu do orzechów. Możecie abso- 

lutnie polegać na gatunku towarów podanych niżej 
— i po najniższych 

cenach. Uczyńcie ten skład swym składem Dziękczynnym. 

Zamykamy 
skład w środę 
o wiecz. 

Borówki Zi 
ne późne Howe 
borówki, kwarta 

tylko 
rwi Ł 

Skład zamknięty przez 
cal f dzień w 
czwartek. 

Pomarańcze 
stna· 

czuifj. Kio- - 

q 
rida, tuzin,. J[ yc« 

Xowy zbiór | 
kasztan. ft. | 

Wyborne groserye 
Rlcharrtson i Robbins oliwkowy ...23c 

15c 
pudyng, puszka 
Creekside czysty przeczys. miód, 
słoik 
Hoibrooks Worcester sos, rei?. 25c. ] Qr 
butelka.... l^v 
Pompeian Rrandczv. oliwkowy olej. ?Or 
Vj pajnta 20c; pajnt 
Snider'a czysty Chili Sauce, duża 'J f r 
butelka 
Czy. asort., Herbs do prużenia 
drobiu, paczwa OC 
Jello. smaczny deser, asort.. 3 pa· 'J Cr 
czki 
Snowflake, Marshmellow Creme, najlepszy 
deser, mała paczka 10c, duża 25c 
Niv)lepsze Hiszpańskie Queen oliwki. Ma- 
son słoik, specjalnie 25C 

Suszone owoce 
12c 

Club House nowe rodzynki bez pe- | - 

stek. paczka IUL> 
Wyb raiesz 1 ne Rartlett Kruszki. 'J'Jr· 
funt 

Najlepszy import, cukier. Citron, \ (\ _ 
funt 1V'L 
Najlepszy import. Clustered rodzyn- 23c 

Dobre przeczyszczone Arjnelskie po- 
rzeczk'. funt 

ki, pi.ozka. 
Wyb czytrynowe ł pomarańczowe 
skorupki funt ióc 
Dobre Nawles włoskie orzechy. 21c miękkie, funt 

funt 
Ksiru duże Sicily Filberts. 19c 

Ne wyp"łnitimv zamV 
wień Telefonicznych 
lub Pocztowych 

Na Środę Tylko 
Sr to całkiem świeże młode ptaki w 
wybornym stanie, pulchne delikat- 
ne i O. K. w każdym sze .grtle. Tu 
niema zamrożonego to- ze f 
waru. Niezrówn. war. po 1 VC 

Bardzo dobre wybrane kaczki, | O^, 
funt po lOc 

Wyborne gęei, funt. 17c 

Wybrane młode kury, funt 15c 
Extra wyborne tylue I 
ćwiartki enopowlny, funt | £C> 
Szuldry, małe i chude, fuut... 1 SjoC 
Lamb stew, w środę, funt.: lóc 

Puszkowe towary 
10c 

Dnieli Hrand kukurydza, słodka i 
miąkka. puszka 
Mous.>on Rr:iud Golden dynia, puszka..., lOo 
Telnio Brand czer one dojrzale | 'J W ~ 
ponueory. puszka 1^/20 
Bonvallet cięte szparagi, Nr. 3 pusz- 'y 

— 

k*. po Ai i/C· 
Wyborny importowany K, J. groszek, < 

puszka i/L 
Yan ' ampi lub IMn e Snairhetti. ituszk* 1 4c 
Mistlet ·· Brand Californie białych 'tAp 
wiśni, pus/.ka ZOw 

Kawa i Herbata 

35c 
Biedermans Motor Club świeża pało 
na kawa. funt 

Salada czy. niekolor. Ceylon i India 
herbuta, '/i ft. paczka 

u kol 's czyste kakao na śniadanie, 
% funt. iszka 

Lowney'e lub Runkel'e cekolsda do 
pieczenia, 'i funt. kawałek 
Baker's ShreJded Cocoauut, "pecyal- 
nie paczka 

24c 
lóc 
lóc 
7c 

ODDZIAŁ MĄKI i CUKRU 
Waehburn Gold Medal lub Piii-bury'e Be»t 
mąka, beczkowy woreK, 1.33 
Najlepszy mielon* cukier, funt 4!śc 

(z zamówieniem gros-Tji) 
IMchelie:» dobra mąka do biszkletów, 'y » 
3 funtowa paczka JL*JC 
Humford proezek d i pieczenia, Hun- 
to\va puszka 18c 

Jaja, przes'viecane, tuzin U9e 

Masło, Meadow Ilill śmietankowe, najlepsze, funt 35c 

.Najlepszy import. Roquefort ser, funt 38c 
Wyb. Wi«$onsin śmiet. ser, funt 19c 
8wift'a Kersey buteryua, czysta i smaczna, funt.... 1 Ot; 

Świeży swojski twaróg, funt lOc 

PIECZYW O 
Home made pound calce z porzeczka., orzecha- j 
mi al bu zwykły, reguł. 25c, funt 1 qC 
Świeżo pieczone cocoanut ciastka, loc wart., funt..I5e 
Home made layer cake, 8 lavera, po 23c i 1 8c 
świeżo pieczone cukr. wafle, 40c gatunek, funt... .24-C 
Home made jabłkowe, z brzoskwiniami, black- a 

berry, mince albo pumpkiu paj — po 1 OC 
Domowy biały chleb; a 5c bochenki za lOc 

Wina i Likiery 
O. F. C. albo Roxburry Ryo butelk. w bon- ng 
dzie, z roku 1906, reg. 1.25, pełna kwarta O^C 
Calif. 3 Star Brandy lub Double Kuemmel, but . ,59c 
Cotuet wódka 100 proof. reg. 1.75, pół galona ..1.35 
Sunny Brook wódka, w ł galonowych szklą- j / 
nych bańkach, za 1 #C)V 
PVivate Stock wódka, reg. 1.00 but., pełna kw...55c 
Impor. reńskie albo Mosel wino, spec. butel- < 
ka (HJo; albo 3 butelki za 1 . 

» 

Oddział wędzonego mięsa 
Wyborno zimno gotowana szynka, krajana 
na zamówienie, funt ^VC 
Swift'a Premium węcizone szynki, 10 do 12 

| 03/ 
funtowe, funt 1 0/4 C 
Norwedzkio importowane Meat Balls, puszka..iJc 
Loin Rolls lub Jelly ozory, krajane na zam., 

Dziękczynne cukierki 
Nasze smaczne chocolaté Creams, asor. sina- r— 

ki, reg. 35c gatunek, funtowe pudełko za 
Home made poobiednie patties, funt ltic 

Chocolaté asortowane creams, regularny 25c j 
gatunek, funt 1 'C 
Peanut Butter albo molasses kisses, funt 10c 

Nowego zbioru, piuwd/.iwe solone anuDs, funt ilit 

Chocolaté Nonpariels, reg. it, funt 19c 

DZIĘKCZYNNE CYGARA 
Darmo l ft. pud. Greenfields 80c czekolad, z \ 
każlćm zakuunem, $1.00 Jar Stag, po OvC 
Cr·-ino albo Franklin Ciul) H»use, 7 za 25:·, p.zSJ 1."».» 
Mocassin Maid Cooch*?, dl. filier cyg. $1 w. . z 25. 4Vlc 
Cimiu·» CVar Huvana Tampa cyg. 23 w. p. 7. 5i), 2.<H> 
Star albo II reeshoe ping, funt... ;j,lc 

Papierosy specy-alnie 
Duke of York, bpecyałnie "N»tur»l, 10c pac/.ka tyl. Za 4o 
l"c paczka ···.·«·· J"C Fatima, I5c paczk 2 za.„ 25» 
H«rem papie 
ka z 15, 3 za 
Harem papie.oey, tOc pacz25ę . 

15c pac/.ka, epe- 


