
BANKI W DOBRYM STANIE. 
Rządowe raporła banków chicagoskich zo- 

stały wczoraj ogłoszone. 

Federalna lawa przysięgłych rozpo- 

czyna śledztwo w sprawie szanta- 
żów agentów unijnych. 

Znów z bezczelną śmiałością. 

Banda „czarnej ręki" po- 

pełnia mord. 

Pożar szkoły publicznej. — Samobójstwo dziewczyny. — Platforma 
demokratyczna. — Nowe zarzuty oszczerstw wyborczych. 

BANKI W DOBRYM STANIE. 

Banki chicagoskie znajdują się 
w dobrym stanie według rapor- 

tów, wysłanych do kontrolera 

waluty i audytora stanowego. 

Wczoraj ogłoszone zostały ra~ 

porta. 20 banków krajowych i 77 

banków stanowych. W ykazują o- 

ne„ że łączne depozyta we wszy- 
stkich tych bankach wynoszą ra- 

zem $<£>5,661,234, czyli, że tylko; 
około 57 milionów dolarów mniej i 

niż w roku zeszłym. Pożyczki, 
wynoszą$703,846,231, a $5461,000 
mniej niż w roku zeszłym. Zaso- 

by we formie gotówki wynoszą 

$311,782,009, tj. $22,023.000 mniej 
niż w roku zeszłym. 
Jeżeli się zważy, że już się roz- 

począł sezon przewozu zbiorów, 

który zawsze bywał krytycznym 
dla banków amerykańskich i że 

co więcej, srożąca się wojna eu- 

ropejska wywiera ogromny na- 

cisk na finanse całego świata, a 

zwłaszcza amerykańskiego, ra- 

porta te są wobec tych faktów w 

stanie nadzwyczajnie silnym. De- 

pozyta zmniejszyły się o tak nie- 

znaczną sumę, iż należy po- 

dziwiać zdrowy rozsądek ludu a- 

merykańskiego, który równowagi 
nie traci, podczas gdy za oceanem 

państwa się ścierają w tytanicz- 
nych wysiłkach. Zasoby pienięż- 
ne banków są większe aniżeli te- 

go wymagają ustawy stanowe. 

ŚLEDZTWO W SPRAWIE 

SZANTAŻÓW UNIJNYCH. 

Federalna ława sędziów wiel— 

koprzysięgłych wezwała wczoraj 
asystenta prokuratora federalne- 

go i zażądała przedłożenia dowo- 

dów w sprawie „graftu" i szanta- 

żów i przeszkadzania handlowi 

międzystanowemu przez agen- 

tów unijnych. Ława dała mu 

czas do czwartku dla przygoto- 
wania materyału, poczem sama 

odroczyła się do tego dnia. Oś- 

wiadczyła poprzednio, że dłużej 
sprawy te opóźniać nie można. 

Asystent prokuratora porożu-; 
miał się z nowym prokuratorem 
federalnym Clyne'm i rozpoczął 

pracę zbierania materyałów do- 

wodowych. 
Sprawy te dotyczą : J. Haley'e- 

go i Mike'a Norris'a, agentów li- 

nii woźniców, którzy usiłowaneni 
szantażem kontraktora J. J. Mc 

Laughlin'a opóźnili dostawę ma- 

teryałów budowlanych ; jakoteż 
Mike'a Asterv'ego z unii prze- 

prowadzaczy i J. Dohnev'a z unii 

kotlarzy o wymuszanie pieniędzy 
od kupców lodowni. 

Szczegóły o tych szantażach 

na jaw wyszły za urzędowa- 
nia poprzedniego prokuratora 
>tanowego Wilkersona, który o- 

świadczył, że wiele osób będzie 
" 

postawionych w stan oskarżenia. 

Gdy coraz to więcej dowodów 
o graicie i szantażach poczęło 
na jaw wychodzić, doniesiono o 

tem prokuratorowi generalnemu 
' Stanów Zjedn. J. McRelnods'- 

owi. Do Waszyngtonu udali się 
sekretarz E. Nockels i prezes J. 

Fitzpatrick Chicagoskiej Federa- 

cyi Pracy z prośbą, aby sprawy 

te przeniesione zostały z biura, 

prokuratora federalnego do pro- 
kuratora stanowego i aby zanie- 

chano zarzuty przeszkadzania 
handlowi międzystanowemu, a 

winowajców oskarżono tylko o 

wymuszenie pieniędzy. 
Wilkrson wysłał drugi obszer- 

ny raport. Wkrótce potem otrzy- 

mał list z prośbą o rezygqacye, co 
też uczynił. 

Nic wiadomo, czy Clyne otrzy- 
mał vSpecyalne instrukcye od pro- 
kuratora generalnego Gregory'e- 
go, aby rozpoczął śledztwo w 

-prawie szantażów unijnych. 
ZNOW MORD „CZARNEJ 

RĘKI/' 

Franciszek Ferena został za- 

strzelony wczoraj wieczorem w 

czasie. g<ly ulice są tłumne osoba- 
mi wracającemi z pracy do do- 

mów blisko rogu ulic Division i 

Larrabee. Strzelono do niego pięć 
razy. Każdy strzał trafił go. Już 
nic żył, gdy policya przybyła. 
Ferena był sam notorycznym 

charakterem, jednym z czarnorę- 
kowców i specyalista w podrzu- 
caniu bomb. 

Mord był starannie uplanowa- 
nv. 

Wykonano go pomiędzy godz. 
6tą a "mą, gdy detektywi ze sta- 
cyi Kast Chicago ave., którzy ma- 

ją takim zamachom zapobiedz by- 
li na kolacyi. 
Ferena rozmawiał z kilkoma 

Włochami. Opuścił ich na mo- 

mencik. a gdy wracał, strzelono 
do niego z rewolweru magazyno- 
wego. Poczem napastnicy czmy- 
chnęli. Nikt nie starał się ich za- 

trzymać. 
Krążą envie wersye co do po- 

wodów mordu. Według jednej, 
Ferenę zastrzeliła jedna z jego o- 
fiar. Według drugiej, która się 
zdaje więcej prawdopodobną, Fe- 
rena pokłócił-się z kamratami co 
do podziału łupu. Ci obawiali się, 
że ich zdradzi, więc go sprząt- 
nęli. Podejrzanem jest, że mord 

ten ma łączność ze zabiciem 

Yetta Magogoni w poniedziałek 
wieczorem. 

W domu Fereny, pnr. 528 W. 

Division ul., znaleziono dubel- 

tówkę z odciętą lufą, rewolwer i 

sztylety. I)o dubeltówki wyrabiał 
własne naboje. 
Ferena był kilka razy areszto- 

wany pod zarzutem podrzucania 
bomb. 2 lata temu skazany był 
na zapłacenie $100 kary za usiło- 
wane zastrzelenie detektywa. 
Krewnych Ferena przepytywa- 

no na stacyi. Żaden z nich nie u- 
dzielił żadnych informacyi. 
Dwóch trzyma polieya pod dozo- 
rem. 

POŻAR SZKOŁY PUBLI- 

CZNEJ. 

Wczoraj wieczorem wybuchł 
pożar w szkole publicznej Wads- 

wortha, na rogu ulic E. 64tej i 

University ave. Szkoda wyrządzo 
na wynosi $30,000, lecz nie prze- 
szkadza nauce. Dziś są lckcye jak 
zwykle. 

Płomienie wybuchły ze środko- 
wej części budynku. Pożar ogra- 
niczony był do dachu i ostatnie- 

go piętra. Straż pożarna skutecz- 
nie zapobiegła rozszerzeniu się 

pożaru. Powstał prawdopodobnie 
ze skrzyżowania się drutów, nie- 

dostatecznie izolowanych, które 

dostarczają elektryczności do 

stereoptyków. 
SAMOBÓJSTWO DZIEW- 

CZYNY. 

Blanche Swain, 17-toletnia 
dziewczyna, zatrudniona w jed- 

nym ze składów^ departamento- 
wych w śródmieściu, popełniła 
wczoraj samobójstwo, zażywając 
trucizny. 
Podobno wyśmiewania się jej 

towarzyszek w składzie z jej 
skromnych sukien tak ją bolały, 

że wreszcie wytrąciły jej umysł 
z równowagi. W domu była istot- 
nie bieda. Często Blanche użala- 
ła się przed matką na szyderstwa 
towarzyszek i narzekała, iż poz- 
bawiona jest przyjemności i za- 

baw, jakie zamożniejszym -przy- 
padają w udziale. 

Wczoraj rano matka znalazła 

ją w łóżku nieżywą, a na stoliku 
obok butelkę próżną, która za- 

wierała kwas karbolowy i list, z 

którego przebija zniechęcenie do 
życia i rozpacz. 

PLATFORMA DEMOKRA- 

TYCZNA. 

Na korrferencyi demokratów w 
hotelu Shrmana postanowiono, 
iż platforma demokratyczna, któ- 
ra będzie przyjęta na konwencyi 
demokratycznej zwołanej do 

Springfield, na piątek, oświadczy 
się za ponownym wyborem pre- 

zydenta Wilsona, za stanową 

konwencyą konstytucyjną, za 

krótkim balotem, za reformą pra- 
wyborczą, za rozszerzeniem służ- 

by cywilnej i odłączeniu wybo- 
rów sędziów od wyborów gene- 
ralnych. 

NOWE ZARZUTY. 

Komisya wyborcza wdroży 

gruntowne śledztwo w sprawie 
zarzutów oszustw, popełnionych 
w dniu prawyborów. 
Wskutek wstępnych dochodzeń 

formalne zarzuty będą wniesione 

przeciw sędziom i klerkom wy- 

borczym z kilku ward w dzielni- 

cy zachodniej. Wezwana będzie 
ogromna liczba świadków, we- 

dług oświadczenia komisarza e- 

lekcyjnego Antoniego Czarnec- 

kiego. 
PARA I TRÓJKA. 

Od kilku tygodni licznych ra- 

bunków i napaści dopuszcza sic 

para i trójka rabusiów. Prócz a- 

takowania przechodniów, lubią 
oni rabować wyszynki, restaura- 

cye i stacye kolei górnych. 
Opisy owej pary i trójki są w 

każdym wypadku bardzo do sie- 

bie podobne. 
W parze jest dwóch ludzi, li- 

czących około lat 24, noszących 
ciemne ubrania i kapelusze, jeden 
5 stóp 10 cali wysoki i jasnego 
zarostu, drugi 5 stóp 7 Cęili i cie- 

mnego zarostu. 

Opisy trójki są podobne po- 

wyższego, z wyjątkiem, że są co- 
kolwiek starsi, a trzeci jest zn- 

cznie niższy. 
W czoraj znów okradziono a- 

genta na stacyi kolei górnej 
Northwestern przy Sheridan Rd., 

E. J. Kinga. Zabrano mu $2.95. 
Dnia i-go września także obra- 

bował go rabuś, zabierając $75. 

— * ,'i 

SPORT. 
Liga kręglarska International, w 

której skład wchodzą kluby złożone z 

trzech kręglarzy wczoraj otworzyła 

swój sezon. Klub Fojuta ograł krę- 

glarzy żmicha dwa razy. Najlepiej 

rzucał jeszcze Janowiak z klubu żmi- 

cha. 

FOJUT STARS: 

Szabelski 151 159 162 

Schaefer 183 126 146 

Fojut 180 168 133 

514 453 441 

ŻMICH COLTS: 

Janowiak 158 169 222 

Żmich 147 101 173 

Kohnke 172 169 168 

477 439 563 

W tej samej lidze klub Schaefera 

ograł kręglarzy Grzybowskiego dwa 

razy. Juliusz Schaefer rzucał świet- 

nie, robiąc przeciętnie 193 2-3 punk- 

tów w każdej grze. 

„SCH AEFER'S ATHLETES". 

J. Schaefer 202 168 211 

G. Schaefer 152 146 176 

J. Manke 160 124 195 

Razem 514 438 582 

„GRZYBOWSKTS RACERS". 

F. Gajewski 163 159 171 

F. Botka -158 156 142 

P. Grzybowski 168 158 191 

Razem 
' 489 473 504 

O O-O 

Kto zgadł ilu ludzi widziało grę Klu- 

bu Romeo Billiards z klubem Century 

Rubbers 

Bronisław Mindak przyrzekł daro- 

wać złote pióro temu, który zgadnie 

ihi ludzi było na tym konteście. Ko- 

mitet, który zajmował się decydowa- 

niem tego zgadywania dopiero wczo 

raj ogłosił zwycięzcę. Musiał nawet 

ogłosić dwóch zwycięzców, bo dwóch 

podało tę samą liczbę. 

W dniu tym wstępne do parku Po- 

lonia zapłaciło 1153. Józef Petlak, 

134o W. North avenue, powiedział, że 

wstępne zapłaciło 1150 ludzi, tę samą 

liczbę podał Antoni Witczak. 

Kontest skończył się tem, że Józef 

Zalewski zamiast jednemu, dwora 

wręczył złote pióra, a „Bruno" Min- 

dak musiaJ dwa razy do kieszeni swej 

sięgnąć. 

Kollegium iw. Stanisława Kostki zwy- 
ciężyło silny klub Najsl. Serca P. J. 

Kollegium św. Stanisława . . ..... 7 

Klub Najsł. Serca P. J 6 

Barbarzyńskie zachowanie sie klubu i ruterów N, S. P. J. 

Rzucają kamieniami, ki- 

jami i t. p. na kolie- - 

giastów. 
Napisał 

B. Pawłowski, Redaktor. 

W niedzielę popołudniu, przy uli- 

cach 47-mej i Robey, odbyła się za- 

cięta gra w piłkę pomiędzy dziewiątką. 

Kollegium św. Stanisława Kostki, a 

klubem Najsłodszego Serca P. J. Gra 

miała się odbyć w parku „Davis 

Square", ale z niewytłómaczonej ja- 

kiejś przyczyny, odbyła się przy wy- 

żej wspomnianych ulicach. 

Kollegiaści grali znakomicie od sa- 

mego początku do końca gry. G ram sa 

swem rzucaniem i Kutza jako chwy- 

tacz spisali się bardzo dobrze. 

Jednakowoż zachowanie się przeci- 
wników było poprostu barbarzyńskie. 

Przez cały ciąg gry były tylko kłót- 

nie, których przyczyną był chwytacz 

przeciwników*. 
Widać z jego .zachowania, że niema 

on najmniejszego pojęcia o zachowa- 

niu się wobec drugich. Przeszłego se- 

zonu on był zawsze na pierwszem 

miejscu z przeklinaniem kollegiastów, 

i odgrażaniem się. Kollegiaści od- 

rzekli się gry z tym klubem w przy- 

szłości. Wszystko byłoby zapomnia- 

nem, gdyby nie to. że ów awanturni- 

czy chwytacz, gdy się gra skończyła, 

przystąpił do manażera kollegiastów | 

•Wiśniewskiego i uderzył go pięścią z 

całej siły w twarz, tak. że mu cały 

policzek zsiniał!! Jeżeli to nie jest 

barbarzyństwo w najwyższym stopniu, 

to chyba nic nie jest! A na domiar 

tego ruterzy, składający się tylko z 

samych łobuzów, zaczęli obciskiwać 

kollegiastów kamieniami, kijami, bło- 

tem i t. p. Klub ów nie jest wart, iż 

ma to imię: nie jest ono dla łobuzów, 

którzy klną co drugie słowo! Każdy 

ktoby przeczytał lub słyszał o klubie 

piłkowym „Najsł. Serca P. J." spo- 

dziewałby się ujrzeć młodzieńców, 

którzy mają wychowanie. Gramzę na- 

szego najlepszego rzucacza, jakiś ło- 

buz chciał żgnąć nożem, dlatego, iż 

mu się to nie podobało, że Gramza 

tak dzielnie rzucał. Kollegiaści, aże- 

by dojść bezpiecznie do tramwaju, 

musieli zawezwać policjanta, który 

ich eskortował tak długo, aż wszyscy 

byli bezpieczni. 
Większa część tych graczy i rute- 

rów byli Polakami i to aż zgroza po- 

wiedzieć, że nasi rodacy przyjęli nas 

i pożegnali się z nami w taki prawdzi- 

wie dziki sposób. Kollegiaści od inno- 

narodowców — nawet Niemców, (któ- 

rzy są. naszymi największymi wroga- 

mi — otrzymali zawsze zadawalniają- 

ce przyjęcie i pożegnanie. 
Chwytacz ten, który uderzył mana- 

żera, nazywa się Brozowski. 

Na tem więc zakończę, ale niech 

klub Najsł. Serca P. J. pamięta, że z 

nimi więcej grać nie będziemy. 

Niżej podajemy rezultat owej gry 

niedzielnej. 

KOLLEGIUM ŚW. STANISŁAWA K. 

. H. F. A. E. 

S. Pawłowski, r. f. 110 0 0 

Gramza, p. 0 0 0 2 0 

Dziadkowicz, 2 b. 114 11 

Walewski, 3 b. 115 3 0 

Polowy, lb. 1 0 4 0 2 

Kutza, c. 0 0 11 4 1 

Pisula. 1. f. . 1 1 2 0 01 

Wojtkiewicz, c. f. 12 10 0 

Werbila, ss. 110 11 

Razem 7 7 27 11 5 

KLUB NAJSŁ. SERCA P. J.: 

R. H. P. A. R. 

Barkowski, 3 b. 3 0 3 2 0 

Magowski, ss. 12 110 

South, 2 b. i p. 2 13 2 1 

Stana, p. c. c. f. 0 2 13 0 

I^ewandowski, 1 b. 0 0 8 1 1 

Dłukowski, 1. f. 0 0 0 0 0 

Brozowski, c. c. f. 0 0 110 0 

Truszczyński, 2 b. r. f. 0 0 0 3 2 

Janikowski, r. f. 0 0 0 0 01 

Harvey, c. 0 0 0 0 0 

Chalice p. 0 0 0 0 0 

Razem 6 G 27 12 4 

KOLLEGIUM ŚW. STANISŁAWA K.: 

0 0 0 4 0 0 3 0 0—7 

KLUB NAJSŁ. SERCA P. J.: 

0 0 10 0 2 0 1 2—6 

Skradzione mety: Polowy i Trusz- 

czyński; uderzenia na dwa stany: 

Werbila, Dziadkowicz, Walewski, I 

Wojtalewicz, Magowski (2), Stana; 

uderzenia na trzy stany; South; 
wol- 

ne uderzenia; Polowy. Kolejki 
rzucane 

przez Grainzę, 9; przez Stanę 
5; przez 

South'a, 2; przez ^halicea 2. Ude- 

rzenia od Gramzy 6; od Stana 4; od 

South'a 2; od Chalice 1. Wymacha-· 

nyćh przez Gramzę 12; przez Stana 

5; przez South 2; przez Chalice 1; 

Mety na piłkę: Gramza 5; Stana 2: 

South 2; Chalice 1. Uderzony przez 

Gramzę: -Lewandowski. Stana, 
Dziad- 

kowicz. Czas gry 2:10. Sędziowie 
gry: 

Schultz i Kukulski. V/idzów 500. 

MICHAŁOWIANIE 
SPRALI DWA SIL- 

NE KŁUSY. 

W sobotę zadali sromotną po- 
rażki; „czarnej" dziewiątce 

„Roya! Giants." 

Silny klub „Gunihers" pobity także, 
a jakże. 

South-chicagoscy Michałowianie pod j 
komendą Kocińskiego spisali się eie- j 

gancko. Oto młody, bo 17-to letni rzu- 

cacz Garvey, (dla Michalowian) mań- 

kut, sprał tych ciemnych z dziewiątki 

,.Royal Giants" punktami 16 — 3. 

Klub Royal Giants" należy, a ra· ; 

czej zaliczany jest, nie powiem, że 

do najsilniejszych, jest jednau jed- 

nym z klubów, z którym trzeba się 

liczyć. Tych to Michałowianie mieli 

w sobotę za przeciwników, a że icn 

tak sromotnie sprali, dzięki to je- 

dynie rzucaniu mańkuta Garvey'ego I 

pomocy graczy na zewnętrznem po- 

lu. 

Widać, że w graczach klubu Micha- 

łowian jest jeszcze, że tak powiem is- 

kierka nadziei, brak im tylko jedne- 

go, a to jest stałego wytrwania do 

końca i okruszynę mniej wiary w 

siebie. 

Niema, że tak powiem klubu, bądź 

to polskiego lub też innej narodowo 

ści, gdzieby czegoś nie brakowało, a 

więc nie miejcie mi tego za złe, że o 

tem wspominam. 

W niedzielnej zaś grze, spisał się 

rzucacz „Nig" Ratajczak. Mieli Mi 

chałowianie za przeciwników silny 

klub „Gunthers" i tych upokorzyli, 

sprawszy ich punktami 6 do 4. 

Różni, różnie przepowiadali. Jedn: 

twierdzili, że Michalowian esekaia 

niechybna porażka z rąk tak silnego 

klubu; inni zaś powątpiewali w siię 

naszych Michałowian, choć nieco 

stronę ich trzymali. 

Jednak rzucacz Ratajczak przy 

pomocy innych polowych graczy 
ogra- 

wszy tamtych do ostatka, pokazali, 
ze 

gdzie jest silna wola, tam o zwycię- 

stwo nie trudno. 

Michałowianie sami mi chyha przy- 

znają, że kilkakrotnie na 
dudków się 

wystroili, dając się pokonać 
iklubom 

od siebie o wiele słabszym, zaś 
i prze- 

ciwnicy moich Michałowian także 
po- 

twierdzą to, że z klubem św. Micha- 

ła w South Chicago trzeba się liczyć, 

zwłaszcza gdy pokonali taki silny 

klub, jak ..cukiernicy" „Gunthers". 

GÓRĄ MICHAŁOWIANIE 
Rezultat sobotniej i niedzielnej gry 

podaję pouiżej; 

GEJMA SOBOTNIA. 

KLUB ŚW. MICHAŁA: 
R A 

Hybert, ss. .">2110 

Pelton, 3b 1 0 1 1 1 I 

Meagher, 2b. 2 4 2 5 1 

Ragen, lf. 2 2 1 1 j 
Creswell, cf. 1 0 0 0 0 

Warden, rf· 3 4 0 0 0 

Johnson, lb. 1 2 12 0 0 

Delaney, c. 1' 1 10 3 0 

Gurvey, p. 
2 2 0 4 0 

16 17 27 14 3 

„ROYAL· GIAXTS": 
R H A 

Lewis, 3b , p. 0 2 10 0 

Cross, 2b. 1 0 4 2 0 

Scott Je, p., 1 b. 116 0 0 

Rogers, lb., rf. 0 0 0 0 1 

Hayes, c. 0 0 9 10 

Cousin, ss. 0 0 1 3 0; 

Smith, rf. ,0 0 0 0 0 

Canstell, lf. 0 0 0 0 0 

Brown, cf. I 0 3 0 0 | 

3 3 24 5 11 

Royal Giants: R H 

000000030 3 3 1 | 
Klub iw. Michała: 

0 7 3 1 0 1 2 2 x — 16 17 3 

Uderzenia na dwie mety: Warden, 

Johnson, Delaney. Uderzenia na trzy ! 

mety: Warden. Wymacanych: przez j 
i 

Garvey'ego 10; przez Scottie 2; przez 

Lewis'a 6. Uderzeń: od Scottie'go 5 

w i i dwie trzecie kolejkach; od Le- 

wis'a 12 w 8 kolejkach. Pierwsza 

meta na piłki: od Garvey'a 1; od 

Scottie'go 1; od Lewisa 1. 

GEJMA NIEDZIELNA. 

KLUB SW. MICHAŁA: 

R. H. P. A. E. 

Hybert, 2 b. 0 10 2 0 

Pelton, 3 b. 1 0 0 2 0 

Szustakowski, lb. 0 1 12 0 0 

Ragen, 1. f. 0 1 1 0 0 

Creswell, c. f. 112 0 0 

Warden, r. f. 0 0 10 0 

Johnson, ss. 110 3 2 

Delaney, c. 1 0 11 2 0 

Ratajczak, p. 2 10 2 0 

Razem 6 6 27 11 2 

GUNTHERS: 

R. H. P. A. E. 

Wisner, ss. 0 0 14 0 

Thuemling, 3 b, 2 2 0 2 0 

Gueser, L f. 12 10 0 

Almąnist 1 b. 0 0 12 1 1 

Kinney, 2. b. 

Nelter, r. f. 

Slager, c. f. 

Aamussen, c. 

Case, p. 

0 0 110 

1 O 2 0 « 

O 1 1 o t 

0 14 10 

0 0 2 3 0 

GUNTHER6 

Razem 
ł 

4 6 24 12 1 

R. H. E. 

01002010 0—4 6 1 

KLUB ŚW. MICHAŁA: k\ l 

00110040 *—6 6 2 

Uderzenia na dwie mety: Hybert. 

Uderzenia na trzy mety: Ratajczak. 

Wymachanych przez Ratajczaka, 11; 

przez Case'go 4. Pierwsza meta na 

piłki od Ratajczaka, 3; od Case'go 2. 

Sędzia gry: Sadler. Cw.b gry: 2:25. 

O O O 

Stanisław Michalski, pięściarz pol- 

aki z Cicero, rzuca się na pięściarzy 

znakomitych trochę za wcześnie. Wzy- 
wa on teraz do walki Jerzego Brown, 

Jerzego Chjpulonisa, Billy'ego Murray 

i marynarza Piotrowskiego. To są. du- 

że ryby w świecie pięściarskim. .. 

O O O » 

Pięściarz Al. Reich jest podobno 

Polakiem. Zabiera się on teraz do 

pierwszorzędnych pięściarzy i następ- 

nym jego przeciwnikiem ma być Gun- 

boat Smith. Smith podobno niechętnie 

zapatruje się na tę wali i boi się 

Reicha. Krytycy powiadają, że Reich 

będzie pierwszorzędnym pięściarzem. 

Żadnej podwyżki w cenach, przeciwnie na- 
sze ceny są o wiele niższe, i nigdy nie mie- 
liście tak dobrej sposobności do zaoszczę- 
dzenia pieniędzy. 

ADy zapoznać naszycn Kosrume- 

rów z Rub-no-more laundry my- 

dłem, fabrykant ofiaruje zupełnie 
darmo wielki domek dla lalki 

warty 25c z każdem zakup. 10 

tkaw. Rub-no-more mydła do 

prania. Cena sprzedaży w tym IJ 
tygodniu, 10 dużych 
kaw. za gj ^ i 

Rub-no-more proszek do 
prania, reg. 5c paczka 

/.a 10c 

Masona ełoiki do owoców, z pokrywą, pajn. tuz. 

Masona słoiki do owoców, z pokrywą, kwarty tuz. ;J9c 

Masona słoiki do owoców, z pokrywa, % gal. tuz. 59c 

2.50 gal. Yellcok pokost do podłogi, gal. ...... 1.3!) 

1.29 gal. gotowej mieszanej farby, wszy. kol. gal !).V 

Kitchen Kleńzer, reg. 5c puszka, 4 za 13e 

12Vc turecko czerwony gingham na pościel, jard ."^c 

12 gruba outing flanela, ciemne i Jacne kol. 7*40 

Średniej wagi niebielona shaker flanela. Jard .. 

35c dobrego koloru import, czeska mat. na wsypy lOr 

8c gatunek, jard szeroki bielony muślin, jard 4s4c 

12%c bielone poszewki wiel. 42x36 spec 7/2c 

65c Storm Serże czysto weł. wszy. kolory, Jard . 49c 

35c Shepherd kratki, czarne i białe, jard tylko 23c 

54 cal. nowo jesienne serże, (pełen wyb. kol. Jard flóc 

Jard szer. jedwab, ratine, czarny i kolorowy, jard 10c 

$1 jedwabny poplin, piękne szyfonowe wy>koń. . 69c 

75c kwieciste jedwabie 1 wszy. jedw. crepes, jard 25c 

2.Ó0 dzlec. serż. surduty podszew. wiel. 2 do 6, 1.29 

1.50 dziec. surd. w białe i czarne kr. wiel. 2 do 6 69c 

1.50 dziew, jes. szkol, suk, tun. fas.wiel. 6 do 14 98< 

1.R0 damskie piękne beagne bluzki, piękne fasooy. ...98c 

8.00 damskie czysto weln. serż. suknie, tuuic fasony 1.79 

10.00 duńskie wełniane eerżowe ubrania, granatowe. 4.98 

P 1 / « AA 

\| 

Chłop, trzew., dox cair i sann c»n wiei. ± uu 072 

Trzewiki dla rosnących dziew., wlel. 2% do 6, 1.08 

Box calf trzew. dla mał. paniczy, wiel. 9 do 13*£ 1·20 

Damskie jesienne trzewiki, 'hisz. i kubań. korky, 2.50 

Panieńskie i dziecięce szkol, trzew., wiel. 8% do 2 $1 

2.50 damskie trzewiki, patent colt i gunmetal, 1.30 

J. O. Kinga 200 jard. szpulki nici do maszyn 4 
za 5c 

25c damskie podwiązki, wszy. kolory 12yzc 

10c Talcum proszek, gwoździk., fiolet. 1 besowy 5c 

10c dziecięce boczne pod wiąz., wszy. wiel., para 6c 

Najlep. gat. jedwab do haftów., wszy. 
kol. motek 2'/2c 

19c celulojdowe grzebienie, spec 10c 

50c damskie covrall fartuchy, jasne i ciemne 
kol. 33c 

25c piękne drukowane jedwabne wstążki, jard 
. 13c 

10c niemieckie lniane koronki i wstawki, jard 2'/2c 

10c damskie pięk. haft. chustecz., drugorzęd. zapas 
3c 

19c przykrycia na gorsety, ugar. haftem 12'/2c 

25c damskie muślin, majtki, obręb, i zakład. 12!/2c 

Dziecięce runów, koszule i gacie, wiel. 20 do 26, 13c 

50c damskie runowane koszule i majtki 20r 

59c męska gruba runowana odzież spodnia, . . . 30c 
I 

50c niemowlęce okazowe weł. koszulki, 3pec. po 2."»o 

Męska gruba prążk. i runowana odzież spodnia 48<· 

1.50 okaz. odzież spod. wszy. gat. dla męż. i niew. 70c 

25c chłop, i dziewczęce pończochy, 6 do 10, para 15c 

Dziecięce szkol. . w drob. prąż., 3 pary 25c para Oc 

25c męskie czar. ubław. skarpetki, drugorzęd. zap. 5c 

25c męskie kaszmirowe skarpetki, siwe i ceg. 12J^c 

2óc dziewoj bla w. pońc/., csarn. b ało i kol. pat·" 

50c damskie okaz. pończochy, 3 pary 50c, para 17c 

2.50 chłop. Russ blouse ubrania, wiel. 2% do 7 1.60 

$3 chłop. Norfolk ubrania szkol., 2V do 17 lat, 1.98 

1.75 męskie i młodzieńcze spodnie, wiel. 28 do 40, 95c 

2c chłop, szkolne bluzki, z fran. koł , 6 do 15 lat, 15c 

1.75 chłop, czysto weł. potnik.surduty wszy. wiel. 

50c męs. nieb. chamb. rob. koszule, wiel. 14 do 17 20c 


