
JESZCZE JEDNA OFIARA. 
Zamach nieomal fatalny na jednego ze świadków 

strzelaniny na ulicy Bandolph. 

Konieczne Reformy. 
Zawodowi poręczyciele bedą wyrugo- 
wani. — Ważna reforma więzienna. 

Odważna dziewczyna. 

Rewolwerem ojca zmusiła rabusia do ucieczki. 

JESZCZE JEDEN DETEK- 
TYW POŹGANY. 

W czoraj na jaw wyszły dodat- 
kowe dowody, iż istnieje spisek 
celem udaremnienia śledztwa 

prokuratora stanowego Hoynea, 
starającego sic wybadać powody 
ukryte strzelaniny na ulicy Ran- 

dolpli w zeszłym tygodniu, kiedy 
to L»ertsche i pięć innych osób 

zostałó postrzelonych. Tym naj- 
nowszym dowodem jest zamach 

na jednego ze świadków w tej 

•-prawie, który jest detektywem i 

śledził w tym czasie notoryczne- 

go podpalacza Spire dla prokura- 
tora stanowego. Spira, jak . wia- 

domo, był też postrzelony w tej 
strzelaninie. Światek ten nazywa 

się E. C. McQuillin, zam. pnr. 

4448 Lawrence ave. Należy do 

agencyi detektywów Thiel'a. 

Dwaj napastnicy napadli na nie- 

go z nożami. Zadali mu rane bli- 

sko serca, lecz na szczęście nie 

śmiertelną. 
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czorem zeszłego tygodnia, tj. dwa 

dni po strzelaninie, lecz dopiero 

wczoraj wiadomość o tem wyszła 
na jaw. Prokurator utrzymywał 
rzecz w ścisłej tajemnicy, aby 

mógł prowadzić tajne śledztwo. 

MclJuinHan był naocznym 

świadkiem całej strzelaniny, 

gdyż wtej chwili śledził Spire i 

lertsche'a. On tei dostarczył na- 

tychmiast po tem prokuratorowi 
Hoyneowi prawdziwe fakta tego 
tragicznego zajścia. On miał mu 

powiedzieć, że detektyw Kgan 
by ł uzbrojony, czemu ten i inni 

policyanci przeczą i że Spira żad- 

nego udziału nie brał w strzela- 

niu. 

McQuinllana atakowano na ro- 

gu ulic 45tej i Champlain ave. 

Jeden z napastników chciał go u- 

derzyć w głowę, lecz chybił, dru- 

gi wpakował mu nóż w piersi. O- 

baj czmychnęli. Przechodnie zna- 

leźli go, krwią broczącego i za- 

nieśli do domu. 

Napastnicy są poszukiwani. 
Hoyne, wczoraj po raz pierw- 

szy oglądając surdut Bertsche'a, 

zauważył dwa dziury od kul re- 

wolwerowych w plecach surduta. 

Xa kamizelce znaleziono miejsca 

popalone od prochu, co dowodzi, 
że rewolwer był bardzo blisko 

wypalony. Ma to także dowodzić, 
że Egan, który twierdzi że nie 

był uzbrojony, ranił Bertsche'a. 

TRZECIA NARODOWA 

1 etti & Michigan. 

TPQ 7 w dzień i wieczorem 
A i cały ten tydzień. 

ILLINOIS STATE KAPELA 
Pann» Flo Jacobson. Soloistka 

CONCERT DWA RAZY DZIENNIE, 

Wstęp -c 

Motorcyklów, 
bicyklów i 
przyborów 
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WYDALENI. 

Detektywom M. Mulvcy'emu i 

H. Power'owi, oskarżonym o 

przyjmowanie łapowego od in- 

westygatorów miejskich, którzy 

się podali za rabusiów, grozi pro- 
ces ze strony wydziału policyjne- 

go i śledztwo kryminalne przez 

lawę sędziów wielkoprzysię- 

głyeh. 
Szef policyi Gleason wczoraj 

przesłuchiwał Mulvey'a, który 
zaprzeczył zarzutowi, twierdząc, 
że ze szynkarzem przy ul. South 
State planowali, jak przyareszto- 
wać pewnych ludzi, których po- 
dejrzywali o kradzieże futer i 

dyamentów. Szef jest za tern, aby 

obaj detektywi byli przesłuchi- 
wani, zanim zostaną suspendo- 
wani. 

W sprawie zawodowych porę- 
czycieli burmistrz Harrison miał 

wczoraj konferencyę ze szefem 

policyi. Trust tych zawodowycn 
poręczycieli, którzy na zawołanie 
dostarczali kaucyi rzezimiesz- 

kom, złodziejom i innym krymi- 

nalistom^ nia być rozbity. Bur- 

mistrz proponuje, ażeby w przy- 
szłości kaucye więźniów aprobo- 
wali nie sierżanci biurowi, lecz 

sami sędziowie municypalni. 
Prawa podpisVwania kauevi 

pozbawieni będą Dennis P. Fo— 

lev. Joseph O'Donnell, którzy są 
wplątani w skandale przesłuchi- 
wane przez komitet aldermański 

jako też Tony May i Abe Ka- 

płan. * 

burmistrz ttarrison prosu o 

spis wyszynków, operowanych j 

przez exkryminalistw. Jeden z 

inwestygatorów twierdził przed 
komitetem miejskim, że wie o 22 

takich wyszynkach. Burmistrz o- 
znajmił, że każdemu kryminaliś- 
cie odbierze licencyę. 
Dwaj kryminaliści, Jesse Mil- 

lardi i J. Smith, prowadzą wy- 

szynk pnr. 823 W. «Monroe ul. 
— Komitet aldermański zasta- 

* 

nawia się nad projektem płacenia 
kar w zamian za więzienie w 

„bridewell" ratami, jeżeli wino- 

wajca jest taki biedny, że nie mo- 

że całej kary razem zapłacić. Ko- 
mitet otrzymał w tej sprawie ra- 

port od bibliotekarza miejskiego, 

który donosi, że system ten oka- 

zał się sukcesem w inoych mia- 
stach. 
Za tym systemem jest także 

Federacya Obywatelska miasta 

Chicago, która wczoraj na swej 

sesyi tenże omawiała przychyl- 
nie. Na tej sesyi byli obecni: pro- 
fesor Henderson z Uniwersytetu 
Chicagoskiego, sędzia McGoorty, 
sędzia Tuthill, Graham Taylor, 
ks. P. J. Callaghan i inni wybit- 
ni pracownicy społeczni. 
12-LETNIA DZIEWCZYNKA 

BOHATERKĄ. 

i2-!etnia Helena Welch oka- 

zała się prawdziwą bohaterką. 

Mieszka ona w Highland Park, 

jeden z przedmieść chicagoskich. 

Ojciec jej jest adwokatem. Wczo- 

raj popołudniu, gdy wróciła ze 

szkoły, nie znalazła w domu ani 

ojca ani matki. U góry na piętrze 
usłyszała tajemniczy odgłos kro- 

ków. Udała się po cichuteńku do 

pokoju ojca, wyjęła rewolwer ze 

szuflady i znów po cichu wróciła 

do pokoju, skąd pochodził hałas. 

Tu znalazła złodzieja, jak do 

torby pakował wszystkie cenne 

przedmioty, znajdujące się w po- 

koju. Widząc rewolwer, rabuś, 

widocznie obawiając się nieprzy- 

jemnych następstw, na żądanie 

dziewczęcia, położył torbę na 

łóżko-i wycofał się zpokoju scho- 

dami i wyszedł na ulicę, poczem 
dał drapaka. Wtedy padł strach 

na odważną dziewczynę. Oba- 

wiając się pozostać w domu, 
któ- 

ry tak mężnie obroniła, Helena 

schroniła się do domu sąsiadów, 

gdzie czekała dopóki jej matka 

nię wróciła. . 

ŚWIADEK MORDERSTWA 

ARESZTOWANY. 

Wczoraj został areszto\vany 

Jan Suliński, zam. pnr. 617 Mil- 

waukee ave., który miał być 
świadkiem, jak detektyw Dealy 
został zamordowany. Aresztowali 

go detektywi Burns i McLaugh- 
' 

lin, którzy najprzód do niego 
strzelili, gdy Suliński chciał im 

uciec. 

Dealy został zastrzelony dnia 

5go października, gdy około pół- 
nocy zbliżył się do dwóch podej- 
rzanych ludzi na rogu ulic Austin 

ave. i Halsted. 

We wtorek zostali aresztowani 

Gus Cisnerelli. 414 ort h Racine 

ave. i J. Colucci, 147 West Au- 

stin ave. Colucci już został iden- 

tyfikowany. Suliński przyznał się 
że był z nimi tego wieczora, gdy 
postrzelili policyanta. 

Zabity detektyw był popular- 

nym pomiędzy Włochami, któ- 

rzy dostarczali policyantom in- 

formacyi o mordercach Dealy'go. 
Razem ze Sulińskim bfył aresz- 

towany niejaki Chris Riley, 53 

East Oak ul., oskarżony o obra- 

bowanie wyszynku pur. 542 Wells 

ul. jeszczce w lipcu. 

ZDEGENEROWANA PARA. 

Pod zarzutem zamordowania 

zamożnego farmera Irvin W. Mei 

lotta, w Hedrick, Iowa, zostali 

wczoraj aresztowani przez poli-- 
cyę chicagoską 19-toletni Cla- 

rence (McCormick z Landcaster, 

•Mo. i niejaka Ruth McCullough, 
zawodowa poskromicielka wężów. 
Aresztowano ich w t. z w. „roo- 

ming house" pnr. 1441 W. Madi- 

son ul. Zamordowali farmera o- 

koło dnia 6go pa,dziernika. Mc 

Cormick przyznał się do morder- 
stwa z cynizmem, opisując je 
szczegółowo. Farmer zabity na- 

był wystawę dziwactw (Ireak 
show) od zbankruntowanego wła- 
ściciela. Kobieta była poskromi- 
cielka wężów a chłopak krzyka- 
czem. Farmera zamordowali, aby 
go obrabować z pieniędzy i biżu- 

teryi, poc^em czmychnęli do 

Chicago. 
KOSZTOWNY FIGIEL. 

Onegdaj F. Paschen, komite- 

towy z wardy 28mej, wyśmiewał 
się z raportu, że w Chicago jest 
kilkaset rzezimieszków. Wieczo- 

rem zauważył, że zginęła mu 

brylantowa szpinka, wartości 

$1000. Zmartwiony tem ogrom- 
nie, Paschen najprzód dał ogło- 
szenie do dziennika, ofiarując 
$100 nagrody za znalezienie 

szpinki, poczem udał się do ratu- 
sza miejskiego i skarżył się na 

policyę, która jest tak nędzną, iż 

pozwala na obrabowanie ludzi w 

białym dniu. Wkrótce potem we- 
zwano go do biura burm. Harri- 

sona, który mu wróczył jego wła- 

sną szpinkę, Uradowany Paschen 

zaprosił wszystkich na obiad, któ- 

ry go podobno kosztował $50. co 

jednakowoż z przyjemnością za- 

płacił. Później powiedział mu w 
zaufania burmistrz, iż to jeden 
z przyjaciół „skradł" mu szpinkę, 
aby ma dać nauczkę. 

WAŻNE ZEZNANIE DZIE- 

CKA. 

Sędzia Petit, opierając się na 
zeznaniach 6-cioletniego dziecka, 

Lillian Graham, siostrzenicy ko- 
biet oskarżonych o pobicie swe- 

go brata, oznaczył kaucyę kobiet 

po $10,000. Emma Hutton i jej 
siostra Lillian Byers są oskarżo- 

ne o zabicie brata swego Emanue- 

la Byersa, który wećług zeznań 

dziocka miał się nad nłemł znę- 
cać. Siostry zabiły go, według 

Wolno wysyłać towa- 
ry do Europy. 

Rząd będzie bronił handlu zagranicznego 
Anglia zadaje kłam twier= 

dzeniom Niemców. 

Niepodległość Filipin, 
Ustawa przechodzi w niższej izbie kongresu. 

Nazywa admirałów zdrajcami. 
RZĄD STANÓW ZJEDNO- 
CZONYCH BEZSILNY. 

Waszyngton, 15 października 
— Departament stanu rozpatry- 
wał wczoraj sprawę Ameryka- 
nów, którzy zostali zaskoczeni 

wojną w Europie i których wcią- 
gnięto przymusowo do służby 

wojskowej. Departament otrzy- 
mał wiadomość, że mnóstwo oby- 
wateli amerykańskich znajduje 
się w służbie wojskowej dlatego, 
że kiedyś byli poddanymi jakie- 
goś państwa, lub też dlatego, że 

ojcowie ich poddanymi byli. 
Departament stanu donosi ró- 

wnież, że obywateli naturalizo— 

wanych nic może ochronić przed 

służbą wojskową, inaczej przed- 
stawia się sprawa z obywatelami 
tu rodzonymi. Tych wprost nie 

wolno do wojska zaciągać. De- 

partament stanu nie przestaje je- 
dnak swej pracy stara się o 

zwolnienie tych, którzy przez na- 

turalizacyę zostali obywatelami. 
PROFESOR MUNSTERBERG 

ZREZYGNOWAŁ. 

Boston, Mass., 15 paździzerni- 
ka. — Przyznano wczoraj oricyal- 
nie w kołach uniwersyteckich, ze 

prof. Hugo Munsterberg podał 
swoją rezygnacyę jako profesor 
psychologii kiedy pułkownik Cla- 
rcnce Wiener zagroził cofnię- 
ciem ofiary w sumie dziesięciu 
milionów dolarów na uniwersy- 
tet jeśli Munsterberg za swoją 
szowinistyczną działalność na 

rzecz prusactwa nie zostanie wy- 
rłn Iimiv 

Powiedziano wczoraj, że wła- 

dze uniwersyteckie nie przyjmą 
rezygnacyi niemieckiego profe- 
sora. W ladze te będą się starały 
o to, by Wiener cofną.ł swoją 

groźbę. 
Uniwersytet podobno pod ża- 

dnym warunkiem nie zgodzi się 
na to, by Munsterberg zrezygno- 
wał nawet gdyby zakład miai 

stracić owe 10 milionów dolarów. 

Dyrektorzy zakładu twierdzą, że 

w miejsce Munsterberga nie mo- 

żnaby dostać innego człowieka, 

oraz że profesor miał i ma prawo 

występować w obronie Niem- 

ców. 

ANGLIA PRZECZY. 

Waszyngton, 15 października. 
Urzędowe zaprzeczenie wiado- 

mości, jakoby Belgia należała do 

spisku przeciw Niemcom jeszcze 

przed wypowiedzeniem wojny na 

deszło wczoraj z Anglii. 
Rząd angielski utrzymuje, że 

twierdzenie niemieckie jakoby 

Belgia już w roku 1906 zgodziła 
się na akcyę przeciwniemiecką 
nie zgadza się z prawdą, a rze- 

kome odkrycie odnośnego doku- 

mentu w archiwach rządowych w 

Bruxelli jest zwyczajną kaczką 

dzizennikarską. 

Rząd angielski donosi, że po-| 

między belgijskimi władzami 
a j 

rządem angielskim mogło przyjść 
do porozumienia, ale całkiem 

in- 

nego rodzaju. 

Belgia podtfbno nieraz przez j 

swych twierdzeń, wj własnej 
o— 

t»orie. 

PROKLAMACYA BURMI- 

STRZA. 

Burmistrz H?.rrison wczoraj 

wydał proklamacyę oznaczają- 

cą dzień li)go- paździzerniaka, 
w którym dozwolony będzie po 
łów na przechodniów w całem 

mieście według· zwyczaju, fot 

niejącego od kilku lat. Połów 

ten jest pod kierownictwem re- 

prezentantów organizacyi dobro- 

czynnych, mających opiekę nad 

dziećmi. 
· 

swycli agentów pytała się An- 

glii, czy by otrzymała jaką po- 
moc na wypadek, gdyby jakieś 
państwo przekroczyło jej neutral- 

ność. Xie dano wtenczas żadnej 
odpowiedzi, z wyjątkiem tej; że 

państwa, które podpisały ugody, 
będą jej także broniły. 
Faktem jest, donosi rząd an- 

gielski, że Niemcy już od roku 

1906 przygotowywały się do te- 

go najazdu budując obszerną 
Kieć kolei żelaznzych nad granicą 
belgijską. Koleje budowano przez 
okolice wcale niezaludnioną, a 

więc nie budowano ich ze wzglę- 
dów handlowych. Widocznem 

było, że drogi te przeznaczone su 

do przewozu wojsk niemieckich. 

Do ataku tego przyszło i koleje 
pobudowane nad granicą przyda- 

ły się przed dwoma miesiącami, 
kiedy Niemcy najazd swój roz- 

poczęli. 
W roku 190G Niemcy zajęli sta- 

nowisko groźne wobec i rancyi z 

powodu Marokka. Wtenczasz to 

już zaczęto mówić o wojnie. 
AMERYKANIE A KONTKA- 

BANDA WOJENNA. 
Waszygnton, 15 października. 

— Zgodnie z oświadczeniem pre- 

zydenta, który powiedział, że Sta-; 

v.y Zjednoczone do ostatniego 
bronić będą zagranicznego han- 

dlu Amerykanów, departament 

stanu wydał wczoraj urzędowo co i 

następuje : 

Amerykanie mogą wysyłać pań 
stwurti interesowanym w obecnej 

wojnie przybory wojenne, zboże, 

pożywienie i wszelkie inne arty- 

kuły. 
W szystkie tego rodzaju wy- 

siłki mogą być konfiskowane 

przez sprzymierzonych jeśli sta- 

nowią kontrabandę wojenną. 

Amerykanom, bez naruszenia 

neutralności tego kraju wolno 

jednak wysyłać wszystkie swe 

wyroby. 
Potrzeby państw wojujących 

wzmagają się z dniem każdym. 
Zamówienia przychodzą tu kolo- 

salne i rząd chce koniecznie, by 
zamówienia te wypełniano. 
Powiedziano wczoraj, że Niem- 

cy nie mogą wcale narzekać na 

takie stanowisko tego kraju. W 

pierwszej chwili protestowano, 

ponieważ Niemcy z tego kraju 

nie mogą niczego sprowadzać 
Anglia zniszczyła kompletnie 
działalność Niemców na mo- 

rzach. Flota wojenna Niemiec 

musi <ie kryć w portach niemiec- 

kich i nie może eskortować han- 

dlovvych okrętów niemieckich. 

Anglia przy pomocy swej potęż- 
nej floty wojennej może skonfi- 
skować wszelkie przesyłki wysła- 
ne z Amerykai pod adresem Nie- 
miec. 

Do państw sprzymierzonych 
wysyłać można towary bez naj- 
mniejszych trudności. Sprzymie- 
rzeni są władcami morza. W ra- 

zie konfiskaty artykułów, pań- 
stwo konfiskujące ma za takie to-1 
-ary dostawcom płacić. 

CARRANZA ZREZYGNO- 

WAŁ. 

Waszyngton, 1.1 października. 
Z Mexyku przyszła wczoraj wia- 

domość, że na konferencyi wszy- 
stkich obozów w Mexyku rezy— 

gnacyę swoją z urzędu tymczaso- 
wego prezydenta republiki przed 
stawił generał Yenutiano Car- 

ranza i rezygnacyę tę natych- 
miast przyjęto. 
Agenci Yilli przedstawili de- 

partamentowi stanu depeszę po-· 
wyższej treści. 

Ci sami twierdzą, że na miej ! 
sce Carranzy prezydentem re- i 

publiki został wybrany Antonio i 

V illareal. Jego kandydaturze niej 
Stawiano żadnej opozycyi. 

\'illareal jest obecnie guberna-' 
;orem militarnym w Xuevo Leon ; 

i był prezesem konferencyi po- 

kojowej w Calientes. Przedstawi- 
:iele Villi powiedzieli na tej kon- 

ferencyi, że godzą się na zamiano- 
wanie Yillareala. 

Taki wynik konferencyi poko- 

wej jest zwycięstwem dla gene- 
rała Yilli. Villa miał podobno 

większość reprezentantów po 

swej stronic i kontrolował sytu- 

acyę. 

Z pogranicza mexykanskiego 
przychodzi znów wiadomość, że 

Mexykanie wrale nie przestają 
strzelać do wojska mexykańskie | 
go. Wczoraj kule mexykaiiskie 
zraniły dziecko i jednego żołnie- 

rza amerykańskiego w Douglas | 

Arizona. 

Gubernator Hunt ze stanu Ari-; 

zona powiedział władzom w 

Waszyngtonie, że jeśli rząd fe- 

deralny nie położy końca samo- 

woli Mexykanw, tu on wyśle na 

pogranicze milicyę stanową. Gu- 

bernatora za to ostro skrytyko- 
wano w Waszyngtonie. Mówiono1 
nawet o tein, czy by prezydent 
Wilson nie powinien odebrać ko j 
mendy gubernatorowi Hunt nad; 

milicyą stanową w Arizonie. 

Hunt powiedział, że gotów jest 

współdziałać z władzami federal- 

nymi. * 

USTAWA DOTYCZĄCA FILI-! 

PIN PRZECHODZI. 

Waszyngton, 15 października. 
— W niższej izbie kongresu o- 

gromną większością głosów 

przeszła wczoraj ustawa przed- 
łożona przez posła Jonesa do- 

tycząca Filipin, niepodległości 
ewentualnej tych wysp. Stany 

Zjednoczone przez tę uchwałę zo 

bowiązują się uznać niepodle- 

głość tego nowego państewka 
skoro tylko można tam będzie u- 

stanowić trwały rząd. Za ustawy 

głosowało 211 posłów,a przeciw 

tylko 5v. 

Sprawa ta nie pójdzie" pod ob- 

rady senatu w czasie obecnej 
se- 

syi. Trzeba będzie zaczekać do 

następnej sesyi kongresu. 

Republikanie poprawkami 
chcieli ubić ustawę przedłożoną, 
ale wszyzstkie ataki odparto bar- 

dzo łatwo. 

NAZYWA ADMIRAŁÓW 

ZDRAJCAMI. 

Waszyngton, 15 październ. Po- 
seł Cary z YVisconsin ostro wczo- 

raj wystąpił przeciw admirałom 

amerykańskim, nazywając ich 

zdrajcami swego kraju. Admira- 
łowie mieli przedkładać rarszy- 
we raporty o niektórych materya- 
łach wybuchowych i pracować 

na rzecz trustu stalowego, któ- 

ry wyrabia płyty do okrętów wo- 

jennych. Zarzutu tego w Wa- 

szyngtonie na seryo nie biorą. 

jackowg. 

W następujących agenturach 
można nabyć „DZIENNIK CHI- 
CAGOSKI": 

Tuszyński, 3650 N. George ul. 
A. Rolla, 3641 W. Wolfram ul. 

Mulzoff, 2943 Milwaukee ave. 

Bieliński, 2957 N. Avers ave. 

Nauczcie się Po Angielska 
W ten Sposób Pozyskacie Lepszą Robotę 
Podług nasze] instrukcyi nauczycie się mówić, czytać l 1**6 po an- 

gielsku w najkrótszym czasie. Dzienne i Wieczorne klasy. Najniż- 
sza oplata. Wytnijcie te offtosxent· i przynieście do nas a otny- 
macie jeden tydzień lekcy! darmo. Ztło^cie się ł zobaczcie ze 

m04 dzisiaj wieczorem. Michał P. Szymański Dyrektor. 

POLSKO-ANGIELSKA SZKOŁA 
Wielki Bndjnek 1621 DIVISION UL. Ró» Manlfield 

Drngie Drzwi od Crown Teatru 

ipOKTOR A.LITVIN 
835 Milwaukee ave., róg Elston ave. 

Koezt jest 
I bardzo mały. 

1' 
$1 za lecze- 
nie s medy- 
cyną włącs. 

Leo·? choroby nrieayni, dam 
1 jJeel właenemł medycynami 
Zwraca «pccymlną wraf| na wacatkia 

chroniczne choroby 
MWay«(łMMi Od9raaod4*i 
m Mtaio dala. W· czwartki p<pai 
wyi|CfTU< fccry co~ Jtry rcbuic·. 

Toiefca Mooroe 5784 

Odwiedza pa 
cyentów we 

dni· i w nocy 
Każdego cza* 
•ufdjzmiąd. 

półmiesięcznika w języku an- 
gielskim, poświęconego Spra- 
wie Polskiej, wyszedł z pod 
prasy w nowym ozdobnym 

formacie. 

Do nabycia w binrze: 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
1455-7 WEST DIVISION ULICA CHICAGO, ILL, 

_ ·; «. 

MlLWAUlUt AVLHUt » Pmjuka Stmxt 

Damskie Drcss 

Skirts, l.G) 
Robione z najlepszego gatunku 

francuskiego wełnianego serżu i 
doskonałej Mci rose rr.atery I. to 

s u i o spr zedawano regu- 
larnie po 2.9C. wszędzie w całe m 
mieście. nowego stylu rosyjska 
tunua. cziirne. błękitne i Copen- 
hagen. wszystkie wiclKości do .10 
miary w pasie, w pią- i /Cf| 
tek po .... 1.0V 

Męska 
Galantcrya 

Męskie wierzchnie koszule, ro- 

bione z błękitnej i szarej 
fianclt. warte 1.00, po %J / C 

Męskie koszule, robione r. sza- 
rej bawełnianej flaneli. f> 
warte 50c. po O / L· 

Męskie Cardigan żakiety. 
came, warte 2.00. tyl* | "7Q 
ko po i · i)/ 

MęsUn spodnia b'oliznn. natu- 
ralno wełniane Merino koszule i 

jfhfie, zimowy gatunek. 5/- 
specj alna wartość'. po — Ov/C 

Męska spodni bielizn», z czy- 

stej wełny australskieh jagniąt, 
koi/ule i gacie. 2 00 war- f ^ C 
tość. po 1 »jLO 

Męskie Union garnitury, weł* 
niane worsted. 2.(0 war- f 1Q 
tość, po 1 »Os 

Speeyalilości na 

pończochach 
Damski'» skarp»tUi, bawełniane, 
czarne aib'o brunatne. du- ™" 

tcitovc pięty patce, para / L 

Męskie sUrtrp®tki. czarne albo 
oxford, wetn ta ne. «lube- 
lowe pięty i palce. para... IUL 

Dziecięce pończochy, czarne 

prążkowate b.iTeni»ne. b^zs/ew- 
kowe, dubeltowe pięiy p.wcc 

-- 

wielkości 6 do 9't. !0c 

m 

specyalnte po 

Kozmaitc dobre 

taniości 

'Damskie białe obrabiane chus- 
teczki, haftowane na na- 
rożaikucli, sztuka po O 2L 
Hafty na kanty i wstawki, co- 

kolwiek pomięte, dopóki 7.a- 
pas starczy, jt> rd pu 
Damskie satynowe spódnice — 

fałdowata falbana. nowe rQ- 
kolory,9Hc wartość, O....OVC 
Dziecięca flaocletowa nowa o- 

dzież, 7. nejrawkami i stopami, 
różaedeseni» . wielkości | Qr 
2 do 7, warte 3.r. po 1VC 

Dziecięce potniki. czerwona i 
oxford, wszystkie wiel* Ziks· 
kości. po 

,»ł cilowe wełniane et irm serże. 
średnia watra, skurcz >ne. czarne, 

bięuitne. mvrt>. brunat- AOr· 
n«M szare. 1.19 Kat., jard L/jfL· 
Prawdziwa FieHrher wełna do 

wiązań.a. czarna albo bia-'» w „ 
łu. sp cyalnie uiotek ZOL 

lOc prawdziwy Bverett clussic 
ginsram. ifbidki albo oas- S},'* 
kowaty. 20 jd. k <st.. jard.*5 2C 

10*; bielony muślin. ;»> cali sze- 

roki. miękKif wykeriezente. nie- 
icrot-htnaiuwy. · xtradoory 
gat.. 10 jard. ko.·»;., jard iJL 
Shino!a.2n I i Winncr C — 

szuwaks. K>c wartość po OL. 

Skórki do włosów, różne kolo- 
ry i wielKcśef. tuzin w pęku. gr _ 
wartość do 12". tuzin. ..OC 
Drugorzędne fabryczne poje- 

dyncze Nottingham koronkowe 
firanki, maj$ nieznaczne niedo- 
kładności. biułc. kremowe i ara- 

bian. 2j 3 jarda dłubie, dobry 
wybór rozmaitych deseni. niektÓ 
ro można dobrać w pary. warte 

l..10 za parę. pojedynczo 2^C 
?t szerokości Venetian ingrain 

karpety na schody, zielone alba 
inne centra. piękna borta, f "7-, 
2ic wartość, jard 1 / L 
Czarno malowane żel. skrzvnki 

na listy, zamek i dwa klu- iQ 
cze, po t)yL 

Chłopięce ubrania 
w piątek po 1.19 
Norfolk style, małe wielkości, 

większe miary inają gładkie sur- 
duty. w ciemne pasec/.ki. no\*o 

jtsienne modv. wielkości 6 do H5 
lat. regularna l.os war- i o 
toś<?. po 1 · V 

Dobre Likiery 
Rustamore wódka w butelkach, 

ree. W pełne kwarty, f () jr 
po 6Wc. albo 3 /a I · s O 
Pennsyivania Rye wód· . 

ka. pełne kwarty, po v» 

Świeże ryby na 

piątek 
l\c 
7?c 
35c 
Mc 
25c 
óhc 

13c 

Duże świeże jeziorne 
éledzie, funt 
Świeże okonki z jezioru 

Erie. funt 
Świeże baltimorstie 

ostry*i. kwarta 
Masło. Elgin creanrry. 

świeże funt 
Jaja. duże, świeże, 

tuzin 
Świeżo upieczon·1 Qua- 

ker corn flakes. paczua 
Najlepsze kalifornijskie fijn <lo 

gotowania, nowego zbio- | 'J- 
ru. funt I^t 

Wyberna Michisran fa· 
aola. 2 funty za 
Najlepszy miałki can·· 

cukier, funt ·· · "C 
Pillsbury Best XXXX I 

m^ a. *** becz I ·&* 

U. S. Mail albo białe 2<)r· 
mrdło. 10 kawałków 
śure Shot naji. zapw ki. 1>-. 

pacztd 
IV/C 

ri ich* lit u brand r«>rk \(\ 
ard be:.ns. puszka 1UL 
Najlepsze Californla I e m o 

olinjr brzoskwinie. pusz- 
t-a za 17c 

r'V, > W iltź" 
Sitttoa 


