
Zeznania wróż- 

t biarza Ryana. 
•Nowe sensacye w procesie dwóch de- 

tektywów oskarżonych o graft. 

Bertsche opowiada o strzelaninie. 
Tłomaezy, dlaczego obecnie występnie przeciw 

swym dawnym wspólnikom. 

Ze śledztwa rady szkolnej. 

Ciekawy sposób prowadzenia przesłu- 
chów wywołuje awanturę. 

Szkoła techniczna „Lucy Flower" ma być przeprowadzo- 
na. — Wielka demonstracya dla panny Jane Addams. — 

Raport o operatorkach telefonicznych. — Z notorycz- 
nej afery Brmnbaughów. — Testament Ku Arcy- 

biskupa Qugley'a w sądzie spadkowym. 

ZEZNANIA „WRÓŻBIARZA" 
RYANA. 

Sensacye następują po sensa- 

cyach w procesie dwóch detekty- 
wów. Egana i KBriena, oskarżo- 

nych o kooperacyę z bandą oszu- 

stów i naciągaczy, pozujących na 

wróżbiarzy i dzielenie się łupem, 
l>ochodzącym z ich niecnego rze- 
miosła. 

Wczoraj wreszcie ukończył 
swe zeznania Barney Bertache, 

uważany za herszta bandy wróż- 

biarzy i główny pośrednik po- 

między naciągaczami a przedaj— 
ną policyą. Był on płatmistrzem, 
który łapówki wypłacał przedaj— 
nym polievantom, a z drugiej 

strony protektorem dla oszustów 

-naciągaczy. 

Wczoraj miejsce jego zajął 
„wróżbiarz", James Ryan, które- 

go „zawodowe'* nazwisko brzmią 

ło „Prof. Charles T. Crane", a 

miejsce interesu było pnr. 204 X. 
State ul. Podczas gdy Bertsche 

jest już w średnim wieku, otyły 
i trochę powolny, przynajmniej z , 

powierzchowności, Ryan liczy 
dopiero lat 28. ma rude włosy i 

jest muskularny, choć nie ciężki 
i żywy w swych ruchach. 

Ryan, alias Crane. zeznał, że 

interes swój wróżbiarski" pro- 

wadził przez pięć miesięcy i że w 

tym czasie naciągnął 50 do 60 o- 

sół* dziennie na ogólną sumę 

S70.000. 
PROTEKCYA Z GORY. 

A wszystko to działo się pod 

'•protekcyą kapitana detektywów 

Halpina, jego asystenta porucz- 
nika Tobina i detektywa O'Brie- 

ua. Nietylko że płacił za protek- 
cyę policyjną S400 miesięcznie 
Bertscheowi, lecz nawęt detekt. 

CBrienowi musiał wprost płacić 
grube sumy za zajęcie się ofiara- 
mi ograbionemi, które ze skarga- 
mi chodziły do policyi. 

Ryan zeznał, że osobiście wi- 

dział, jak Bertsche wypłacał pie- 
niądze dotek. O'Brienowi i że 

często rozmawiał o sprawach tru- 
stu wróżbiarzy z Bertschem w 

jego wyszynku przy Randolph 
ulicy. t 

We wielu szczegółach zezna- 

nia jego zgadzały się ze zezna- 
niami Bertschca. 

Ryan zapoznał sąd ze spccyal- 
ną terminologią wróżbiarską, ti- 

żr watią przez członków bandy, 
według której miejsce wróżbiarz'* 
nazywało się ..biblioteką" (libra- 
ry), „składem książek" (book 
store). Oiiara nazywała się 
..książką" (book>, bogata ofiara 

znana była pod numerem „38", 

jH>myślne ograbienie ofiar}* nazy- 
wano „Wilson", połicyant znany 
był pod numerem „three", itp. 

James Ryan opowiedział, jak 
go do Chicago sprowadził brat 

jego Frank Ryan z farmy w Wyo- 
ming w sierpniu r. 1912. Brat je- 
go wtedy prowadził taki sam in-i 

teres wróżbiarza - naciągacza 
pnr. 1316 Michigan ave. i w taj- 
niki tego rzemiosła go wtajemni- 
czył. Brat mu opowiedział, że 

miał protekcyę od policyi i 

przedstawił Bertschea jako „bos- 
sa". Bertsche zgodził się, ażeby 
James prowadził interes razem 

ze swym bratem i obaj pod naz- 
wiskiem Roberta L. Miltona na- 

ciągali naiwne ofiary pod wy- 

mienionem adresem dopóki 
James własnego miejsca nie ot- 
worzył kilka miesięcy później 

przy ul. State. 

Detektyw O'Brien znany był 
pod przezwiskiem „Karoliny" i 

był u braci kilkanaście razy. 
PROCERURA WRÓŻBIARZY. 

Ryan wyraźnie powiedział, że 
wróżbiarstwo przez nich upra- 

wianem było tylko oszustwem i 

nic więcej." Gdy się do nięh zgła- 
szały zamożne ofiary, procedura 
była taka według zeznań Ryana: 

Najprzód ofierze kazało się 
wypisać pytania1 swe na kartce, 
która miała duplikat. Pomocnik 

następnie zabrał duplikat, zosta- 
wiając oryginał klientowi i udał, 
że duplikat ten zniszczył, a w i- 

stocie rzeczy schował go sprytnie 
i zaniósł „profesorowi", który po 
zapoznaniu się z tymi pytania-· 
mi, kazał klienta wezwać do sie- 

bie. Biedak ten zdumiony był 
dowodem jasnowidzenia, gdy mu 

„profesor'' wyrecytował pytania. 
Następnie wmawiają w swą ofia- 

rę, że są w nieszczęściu, żc po- 
niosą wielkie straty finansowe i 

że posiadają przykłady, jak wielu 
osobom pomogli w nieszczęściu 
do majątku. Za te iniorrnacye żą- 
dali tyle ile uważali za stosow- 

ne po osądzeniu, jak zamożną o- 

fiara jest. W tym celu zawsze się 
starali wydostać ze swych ofiar, 

czy posiadają własność realną i 

na ile są ubezpieczone. Z począt- 
ku w*ięc brali od swyt^i ofiar od 
S25 do $50. 

Ryan opowiedział, jak płacił 
za protekcyę: Halpinowi $200 

miesięcznie, O'Brienowi $200 i 

Tobinowi $100 miesięcznie. Lecz 
O'Brien nie był zadowolony. 
Chciał więcej pieniędzy od Rya- 
na i chciał je wprost bez pośred- 
nictwa Bertschea, na co Ryan 

się nie zgodził. Opowiedział tak- 
że różne inne szczegóły w swych 
stosunkach z policyą. 
Ryan potwierdził we wszyst- 

kich szczeg<Vłach zeznania Bcrt- 

schea, jak wyłudzono $15,500 z 

pani Hope McKldowney, z czego 
on otrzymał $$<oco. a reszta po- 

szła do innych członków trustu i 

A*-\ 
r .· ·· 

KONIEC ZEZNA BERT- 

SCHEA. 

W swych zeznaniach ostatnich 
Bertsche opowiedział, jak wypła- 
cił różne kwoty kap. Halpinowi 
od $100 do $500 w „cafe" Lamba 

przy ui Randolph naprzeciwko 
wyszynku swego. Egan dostał 
także $500 w czasie, gdy interes 
stawał się coraz więcej ryzykow- 
nym z powodu zbyt licznych 
skarg na policyę, z których nie- 
które dostawały się do gazet. 
Bertschea odpowiedzi na py- 

tania obrońców, czy dlatego obe- 
cnie zeznaje przeciw detekty- 
wom, ponieważ chce uniknąć wię- 
zienia, odparł, że detektywi E- 

gan i Monaghan usiłowali go 

„sprzątnąć" w strzelaninie na 

ulicy Randolph w listopadzie ro- 
ku zeszłego i dlatego nie oszczę- 
dza ich. Egan i Monghan spotka- 
li Bertsche'a na ul. Randolph 
blisko Dearborn około godz. 12- 

tej. Egan wyraził się do Bert- 

schea z przekleństwem: „Ty po- 
winieneś być we więzieniu!" „A 

ja powinienem cię zaprowadzić 
do prokuratora stanowego", od- 

parł Bertsche. Egan wtedy wy- 
palił z rewolweru, który trzymał 
w kieszeni i trafił Bertschea. 

Ten' jednakowoż zdołał swój wy- 
jąć i wypalił kilka razy, raniąc E- 

gana i Monagftana. Wszyscy się 
później z ran wylizali. 

AWANTURA PRZED KOMI- 

SY* SENATORSKĄ. 
* 

Insynuacye 1 rzekome ataki na 

Federacyę Nauczycieli przez 
członka rady szkohiej Loeba i 

niesprawiedliwe prowadzenie 
przesłuchów przez adw. Steina 

było powodem awantury na 

wczorajszej sesyi przedpołud- 
niem w śledztwie w sprawie fi- 

nansów rad}' szkolnej, prowa- 
dzone m przed kornisyą z łona se- 
natu stanowego. 
Na ses}*ę przyszli panna Mar- 

garet llaley, byznesowa agentka 
tejże Federacyi, oraz trrej urzę- 

dnicy unijni: J. Fitzpatrick, pre- 
zes Chicagoskiej Federacyi Pra- 

cy, Edward Nockels, sekretarz 

tejże i V. Olander sekretarz sta- 

nowej Federacyi Pracy. Wszyscy 
zarzucili Steinowi iż niesprawie- 
dliwie postępuje i żądali od ko- 

misyi, ażeby im dano sposobność 
sprostowania zarzutów. 

Prezes komisy i, senator Bald- 

win powiedział im, że usiłują 
przesłuchy steroryzować i że ko- 

misya nie odstąpi od programu 

przyjętego. Znaczy to, jak twier- 
dzi .panna Haley, że Federacya 
Nauczycieli nie może się spodzie- 
wać sprawiedliwości od komisyi. 

Popołudniu na świadka był po- 
wołany Edwin R. Wright, były 
prezes Stanowej Federacyi Pra- 

cy, aby świadczyć, pod kierow- 
nictwem pytań, zadanych mu 

przez adw. Steina, iż zna tegoż 
Steina jeszcze ze Springfieldu i 

że Stein zawsze był przyjaźnie 
usposobiony dla zorganizowanej 
pracy. Zaznaczyć wypada, że 

W right absolutnie nic nie ma do 

czynienia ze zarządzaniem szkół 

publicznych w Chicago. Oczywi- 
ście jego zeznania były nieprzy- 
chylne zupełnie szkół i dla rady 
szkolnej, z wyjątkiem na punkcie 
pensy i. twierdził, że nauczyciele 
chkagoecy nie otrzymują za 

wielkie pensye i że nauczyciele 
w szkołach w innych częściach 
Stanu powinni otrzymywać wiek- 
cvn i\AticrP 

W SPRAWIE SZKOŁY 

LUCY FOWLER. 

Publiczna szkoła techniczna 

,,Lucy Fowler" jest położona na 

rogu ulic 26-tej i Wabash, w 

dzielnicy dawniej bardzo przy- 

zwoitej. bo blok tylko od elegan- 
ckich rezydcncyi przy Michigan 
boul. położonej, a obecnie zamie- 

szkałej przeważnie przez murzy- 
nów i żywioł niemoralny. Do 

szkoły tej uczęszczają tylko dzie- 
wczęta. 
Rada szkolna zadała od policyi, 

ażeby dzielnicę oczyszczono ze 

żywiołu niemoralnego. Czekano 

dłuższy czas. Wczoraj subkomi- 
tet komitetu gospodarczego po- 

stanowił polecić radzie szkolnej, 
ażeby szkołę, tj. uczeńice i urzą- 

dzenia przeniesiono do starej 
szkoły Cartera, na rogu 6i-szej i 

Wabash, widocznie uznając, i 

policyb nic nie uczyniła. 

PRZYJĘCIE DLA PANNY 
ADDAMS. 

Olbrzymie przyjęcie powitalne 
wraz z dcmonstracyą na cześć 

panny Jane Addams, przewodni- 
czącej kongresu pokojowego ko- 

biet w Hadze, urządzono wczoraj 
wieczorem w Auditorium. Obec- 

nych było 3000 osób, a miedzy ni 
· 

mi bardzo wielu wybitnych Chi- 

cagowian i wielu reprezentantów 
największych organizacyi chica- 

goskich. Wziął udział także ko- 

mitet z rady miejskiej, specyalnic 
zamianowany w tym celu, aby w 

imieniu administracyi i rady 

miejskiej powitał wybitną dzia- 

łaczkę pokojową z okazyi jej po- 
wrotu do miasta rodzinnego po 
tak zaszczytnem spełnieniu swej 
tak wzniosłej misyi. 

Przyjechała do Chicago wczo- 

raj przed południem. Na dworcu 
powitał ją tłum przyjaciół i ado- 

ratorów. Tak wiadomo onegdaj 
panna Addams miała posłuchanie 
u prezydenta Wilsona we Wa- 

szyngtonie. 
Oczywiście we· wczorajszem 

zebraniu w Auditorium przewa- 
żali pracownicy społeczni i człon 

kowie organizacyi reformator- 

skich, filantropijnych, dobro- 

czynych i obywatelskich. Byli 
członkowie z różnych narodowo- 
ści. nawet i duchowni. 

Panną Addams na scenę wpro- 
wadzili ałd. Murray z IStcj war- 
dv i C. L. Hutchinson. skarbnik 

Chicagoskiego Towarzystwa Po- 

koju. Urządzono jej dwukrotnie 

długą owacy , raz gdy weszła na 

scenę,'a drugi raz gdy ją zebra* 

Oym przedstawił przewodniczący' 
Hutchinson. 
Panna Addams opowiadła } j 

pracy kongresu pokojowego ko- 
biet w Hodze i o swej podróży po 
krajach europejskich z polecenia 
tegoż kongresu, w czasie której 
w każdym ze zwiedzonych kra- 

jów rozmawiała z wyiłitnemi mę- 
żami Stanu i obserwowała duch 

jaki w narodzie panuje. Oświad- 

czyła że więc szanse pokoju są da 
k-kie, że duch nienawiści panuje 
w każdym kraju, lecz że jedno- 
cześnie wstręt do wojny wzmaga 

się, że coraz częściej i głośniej 
zwolennicy pokoju dają się sły 
szeć i że nawet najwyżsi oświad- 

czają się za gotowością rozpo- 

częcia układów pokojowych, lecz 
żaden rząd nic śmie podjąć si*j 

inieya-y wy. 
NOTATKI MIEJSKIE. 

— Była także znaczna liczba 

Polaków obecna na wczorajszej 

dcmonstracyi. Na scenie wśród 

innych delegatek z Chicago, któ- 

re brały udział w obradach kon- 

gresu pokojowego w Hadze, znaj 
dowała się panna Emilia Napic- 
ralska, sekretarka generalna 
Związku Polek. W jednej z ! / 

siedział p. Jan Skibiński, sekre- 
tarz gen. Polskiej Rady Narodo— 
wł»i 

— Wartość realności w Chica- 

go wzrosła w roku zeszłym o $311 

703,124. Wydział asesorów wczo- 

raj ogłosił, że ogólna wartcić 

własnc*ści realnościowej w Ch 

cago wynosi obecnie z górą $«.·· 

400,000,000. Trzecie część tej su- 

my, t. j. $81'?.000,000 podlega o- 

podatkowaniu. 
— W raporcie o pracy i płacy 

operatorek telefonicznyc'h w Chi- 

cagu i siedmiu innych miastach, 

opracowanym dla federalnej ko-- 

misy i. stosunków handlowych 
jest polecenie, ażeby operatorki 
pracowały tylko (i godzin dzien- 
nie i im płacono płace według ty- 
godnia lub miesiaca, a nie wedłur! 0 y 

godziny. Raport · twierdzi, iż 

wysokie napięcie nerwowe oraz 

surowa dyscyplina jest powodem 
iż wiele operatorek choruje. Kwe 

stye marnych plac raport omawia 

bardzo szeroko, denuneyując 
kompanie, iż wykorzystują wiek 

1 brak doświadczenia ze strony o- 

peratorek. 
— Notoryczna sprawa Brum. 

baughów, jeszcze wciąż w sta- 
nie sztucznej sensacyi jest u- 

trzymywana, głównie widocznie, 
bo oparta jest na niewierności 

małżeńskiej, która zawsze wywo- 
łuje chorobliwą ciekawość, a tak- 
że i dlatego, że sprawę po obu 
stronach prowadzą adwokaci, bar 

dzo szeroko znani w Chicago 
Przez siedm lat Ralph Brum· 

baugh, który prowadził pokątny 
interes meblowy, miał prócz żo- 

ny legalnej, drugą żonę, z którą 
nie miał ślubu legalnego i która 

jest matką dwojga dzieci. Pierw- 
sza żona wytoczyła mężowi pro- 
ces o rozwód. Onegdaj panna 
Afilhal, druga żona, znikła z dzie- 
ćmi. nie mogąc dłużej znieść roz- 

głosu i wstydu. 
— Testament ś. p. Najprzew. 

ks. Arcybiskupa Quigleva wczo- 

raj został wniesiony do sądu spad 
kowego. Majątek ten wynos' 
S.OOO a w tein jest farma, bli- 

sko Buffalo, podarowana przez 

parafian tego miasta i dwie ase 

kuracye na $10,000. 

Telegramy Krajowa, 
(Dokończenie xc str. lej). 

ronautycznych. W skład jego 
wchodzić mają inżynierzy, zaj- 
mujący się budową aeroplanów 
i wykwalifikowani lotnicy. Do- 

tychczas zgłosił się 200 człon- 

ków. Prezydentem został wybra- 

ny Henry A. Wise Wood, mię- 

dzy zaś wiceprezydentami znaj- 

dują się nazwiska Orville Wright 
i Glenn H. Curtiss. 

Specyalne zainteresowanie o- 

bi:dziła nowa ta organizacya w 

Apartamencie poczty, który za- 
mierza w przeciągu roku stwo - 

rzyć aeronautyczną dostawę pr^e 

syłek pocztowych do niektórych 
jdl' głych i niedostępnych oko - 

lc. Obowiązki te pełniły dotych- 
czas automobile, lecz aeiopla w 

będą mogły spełnić w przeciągu 
kilku godzin tę samą czynność, 
która zabiera samochodowi kilka 

dni. 

WYNALAZEK W DZIEDZ1- 

NIE LOTNICTWA. 

Waszyngton, 23 Ppca. — Wi 

ceacjniirał Bradley A. Fiikc dał 

opatentować wynaleziony pr 

siebie aeroplan torpedowiec, 
który ma mieć bardzo do- 

niosłe znaczenie wojenne. (Jl- 

brrymie te maszyny, zaopatrzo- 
ne w torpedy YYhitehead, będą 

mogły torpedować nieprzyjaciel- 
skie 'pancerniki z wysokości, w 

której kule z okrętów nie będą 
mogły ich dosięgnąć. 
„ORDUNA" W DRODZE DO 

' 

LIVERPOOLU. 

Nowy York, 23 lipca. — Paro- 
wiec „Orduna" z angielskiej li- 

nii Cnnard, który 12 b. m. um- 

knął przed atakującym go nurem 

niemieckim, odpłynął wczoraj 
' 

stąd do Liverpoolu z 1£5 pasaże- ] 
rami, między którymi znajduje J 

się 8 Amerykanów — z tego /, ! 

Chicago. „Orduna" wiezie nadt » 

różnego rodzaju ładunek o wadze 

10,000 ton*. 

BANDYCI CHCIELI UPRO- 

WADZIĆ PRZEWÓDCĘ 
MORMONÓW. 

Denver, Colo. 23 lipca. — 

kryto tu spisek bandytów, którzy 

pianowali uprowadzenie prze-- 

vdey Mormonów w Salt La^·- 

City do dzikich i niedostępnych 
okolic w Idaho lub Wyomi..g 
celem wymuszenia S100,000 za 

>< por uwolnienie. Są to prawdo-- 
po 'obnie ci sami bandyci, kió«v.y 
9 b. m. obrabowali 155 wyciec?· 
kowców w Yellowstone Parku. 

NOWA IMPORTOWANA Z 

ROSYI CHOROBA. 

Nowy York, 23 lipca. — Kn- 

dartitis obliterans, równie 

brzydka jak jej nazwa cho/obi·, 

została tu ostatnim^ czasy impor- 
towana z Rosyi i szerzy si? do- 

syć powszechnie ^dvż statystyka 
nowojorska notuje 28 przeciwnie 
jej wypadków (Siennie. .1 

Objawy jej >.i nieco podeloe 
do reumatyzmu. Powoduje ovla 

cksudaty żył i .irteryi na r^karh 
i nogach, które zazwyczaj dopro- 
wadzają do konieczności amputo- 
wania. 

L ekarze sądzą, że przyczvn tej 
chfioby szukać należy w o zy - 

w ir.iu się głównie chlebem zyt- 

inn*, nadmiernem używaniu ty- 

toiviu i alkoholu i niektórych chu· 
lobach krwi. 

DUNCAN. NEBR. 

Kto chce czytać najlepsze co- 
dzienne pismo polskie, niech się 
uda do pana F .M. PAWOLL, 
naszego agenta na Duncan i oko- 

licę i zaabonuje sobie -Dziennik 

Chicagoski. 
Administracya 

Reklama Jest poćstaw^ licznych 

przedsiębiorstw amerykańskich, więc 
ł przemysłowiec pnlskl dobrze zrobi 

jeżeli stale reklamowej będrle swój 

interes w DZIENNIKU CHICAGO- 
QKTM 

Lekarstwa 

brouiu Seltzer, 50c 
«tlelku&ć -/ 

'*·- 30c 
1 funtowa butelka 
Peroxide Hydro- 
^en, — epecvalule 

r.° 10c 
V* 127£32®>Milwauk.ee Ave. 

noNAoc tMo 2257° 3£5S> ̂ kuum st. 

Cukierki 
1 funtowe pudeł<o 
czekoladowych Me 
rkhiuu wi- 

I9c śni, spec.., 
Aeurto»ane czeko- 

ladki, fuut epecvitl- 

r.....i2^c 

Damska 6otowa do Noszenia Odzież 
Wszystkie damskie letnie suknie, najnowsze 
desenie i style, zniione ceny, 5.9S wartości, 

voile suknie w dice kratki, O QQ 
wartość 5.98, po OiuO 

Damskie rice cloth bluzki, upiększone hafto- 

wanym organdie kołnierzem, krótkie QQp 
rękawy, wiel. do 40, 1.25 wartość, po· 90u 

Middy bluzki, najnowszego stylu koł- QQn 
I nierz i paskowy efekt, 1.25 wartość 90 v 

Muska i Chłopięca Galanterya, ,",* 
85c i 25c męska odrież | ̂  , 
spoduia 1/W 
Męskie 1,00 koszule, 

Męskie 25c krawa- 4 ^\/ 
ty. po 12/zC 
c chłopięce spodnie 
koian, 5 do 7, po 7C 
Chłopięce pralne ubra- -jo 
nia, 59c wartość «/OC 
Chłopięce 25c czapki — 

Przybory dla Dam 
Damskie Quaker i płaskie haf- 
towane kołnierze, pięk- OC-, 
ne desenie , 
Kayser jedwabne lisie ręka- 
wiczki, czarne białe 
i kolorowe 

Damskie przykrycia na gorse- 
ty z dobrej nainsook materyi, 
upiększone "koronką i 
haftem, war. do 48c · · 

Damskie parasole, 1.^25 "?Qp 
i 1.50 wartości po f t/u 

39c 
gorse- 
iteryi, 

I9c 

Sprzedaż okaz. pończoch 
10e damskie pończochy 
15c i 20c damskie pończochy 9c 

chłopiec· pończochy 8c 

?Oc mQekle ccurue skarpt-tki, g> 
specyalnie py ..-"C 
Niemowlęce jedwabne ptmczosiki 
wartości do 50c, specyalnie j 

» 

po 1DC 
2Cc damskie jedwabne lisie j mm 

pońeeochy 1 / C 

Odzież Spodnia 
Damskie 15c koszule 8c 

25c chłopięce baibriggun ko- - 

szale, specyalnie 1 *t, 

Taniości aa Trzewiki 
Damskie aksamitne pumps z 2 I 
paskami, z kokardą, wysokie | 
lub niskie obcasy, wszy. QQp 1 
wiel., 1.39 wartość, po SK)u | 
Damskie białe kenwesowe i 
buckskin trzewiki, zapinane I 
style, trwałe skórzane podesz- I 
wy, wysokie lub niskie 
obcasy, 2.00 wartość za | · I 
Dziewczęce i panieńskie trze- I 
wiki, czarne, asort sty· in I 
le, wiel. do 2$, .98 war. | «40 | 

na niediicle 
NnjlepMj tnielooy cukier, 

i!.iuDtó.w... óic 
Wyburav Cerolln* łebko**- 
r v r\t. funt ·«- W 

n 
cr«l'oi« / 72 C 
Snidfp* c*t»U|>, wiolk* bu- 

L't 9Hc 
Glugyr inipi, iuat 3c 

I Jowo kartofle .. ło>4C 
j Jaja śwtai*, tucio " le 

Heraheya kak*o, ^ funto- 
wa puszka spec/al- j 
ni» 1 4'C 
lUki, eap eea, m«rki, &ic 

*atuuek, epecraluie 

Amaiooia w funaie pKjatku,^ 
5c ̂ etuntk, 2 paczki 
Km . Se 

Mięeo 
Aiars frankfurckie kieł· | \r 
b«sfci 
KrótU* oóżUa cielęciny|Q 
Małe chude wieprzowe f \\Cr 
szuWry. ... .-...JO 
Świeże slek.ne mię*» | 
fuut héta 
W«lzooe kawnłwt bcx I ', 
V o iści. fuot I^ » 
Vf tboro.T chuc* · Adtr 
vt**eri « ̂  

Kni/MM rfttWwjMJ* wyrn- iQr 
wrbertia słontó· tani .......<»« 

Likiery 
1.3 Sweet wood Kentucky itód· 
lc«. buteiltow. w bondzie /inr 
pełm kwart» U5fv 
1.00 buttlki Pennsylvanie żyt- 
uiówki. peina kwarta 

... 51c 
1.2") butelka Kentucky «nnióa- 
ki. 100proof, kwarta 

... 67c 
1.10 buteUn Our Union Kentu- 
okv «ixlk». ktvirtx 59c 
l.uObuieKu Kalifornijskiej Cdii· 
Dfd brrndy. oUmtv*ana C i ^ 
buoeik»... wtIt 

Wieniec Melodyi 
Polskich 

do śpiew· z akompaniamentem fortepianu lab organu 
Zawiera następujące utwory 

Numer . Cena 30c. 

; 1. Ojczyzna długo gnębiona 
2. Myśmy czasem i pohulali 
3. Krew nam polska 
4. żołnierz idzie do Krakowa 
ó. Użyjmy dziś 
6; Szynk«reczka 
7. Warszawianka 
8. Idźmy bracia 
9. Obotiav bieda 

10. O Ojczyźnie 
11. Piękna nasza Poldka cała 

12. Płynłe Wisła 
13. Ciężko ranny w boju 

chwały 
14. Jam Polak znany 
15. Ojcze nasz 

16. Mnóstwo ludzi przed 
gospod» 

17. Rży koniczek mój bułany 
18. O wy miodki wo-j^waicy 
10. Rozwesel lica 

20: Czy widzfsy na tej błoni 

Numer 7. i'eaa ~Me. 

1» Już się trgjjy odezwały 
2. Gdzie przyjemniej 
3. Jedzie ułui lasem 
4. Już was żegnam 
5. Stawam na placu 
6. Hej mazury 
7. Dziś w Warszawie 
8. Jeszcze jeden mazur 
9.· Cieszmy się bracia 

10. Dalej bracia, głośmy pienia 
11. Jechał kozak 
12. Uderzcie w bębny 
13. Czego płaczesz Polsko 
14. Widzisz dziewczę 
15. Już strzał działowy 
16. Wy do bojn pospieszajcie 
17. Za murami 

18. W górę serca 
19. Hej ty Wisło 

{ 20. Lutni moja 

Numer . Cena 50c. 

1. Swobody nadszedł czas 

2. O, Ty Polsko nieszczęśliwa 
3. Jedzie ułan 
4. Wionął wiat - 

. Od zimy, od Wincentego 
6. Dalej bracia 

7. Chcecie bym zaśpiewaj 
8. Panno młoda 
9. Rześko, żwawo 

10. W górę serca 
11. Moskalu wygnany 
12. Weselmy się 
13. Dalej strzelczo 
14. Jestem sobie ułau żwawy 

15. Plęlcna Basiu 

16. Nasze skiby 
17. Dobry karabin 

1S. Niemasz pana nad ulana 
19. Przestań przedemnn 
20. Na tem twardem szczudle 

Numer Ol (.mw Mr. 

Wylwir ulubionych nt«w>rów 

fortepianowych. 
1. Warszawianka 
2. Kurpik 
3. Krakowiak 

4. Kujawiak 
5. Polonez 

6. Oberek 
7. Wiara. Nadzieja i Miłość 

9. Karol Mazur 
9. Kujawiak 

10. Krakowiak ludowy 
11. Cing mazurka 

12. Za Niemen het precz 

13. Oberek 

14. Kujawiak 

15. Mazurek 

16. Menuet. 

17. Taniec polski 

Wszelkie zamówienia wraz z należytością prosimy nadsyłać do 

Wydawnictwo Muzyczne i Księgarnia 
1455 W. Division ni. CHICAGO, IŁŁ. 

1 (- Fililerton ave. 

Specjalności Rros«ryj»e lia sobo- 

tę 24- Lipca, li) 15. 

Cukier 10 funtów za 5óc z za- 

kupnem groseryi za $1.00 uie 

włączając towarów ogłaszanych. 
Masło najlepsze creamery 
funt Z VC 
Jaja świeże tuz .1 1K· 
Kartofle, bardzo dobre pek...Iftc 
Campbcls zupa asortowa- » 
na. 'i puszki «vC 
Kukurydza, groszek i po- 
midory 3 puszki za ZtóC 
Ryż, wyborny łebkjwy 3 ̂  _ 

funty. ZQ 
Śliwki wyborne Santa Cla- < 
ra 2 funty f VC 
Maka, spec. V» beczkowy-flUw 
worek tylko 

Specyalności na mięso. 
Świeżo skubane kury, ft ..'^ 
Tylna ćwiartka jaguięci- « jl 
ny, funt I-^SVr 
Tylna ćwiartka lub krótka 
nóżka cięieciny funt..... 
Sirloiu steak z krajowego 

b.rdla funt ... 
· · 

Wyborne kawałki pot ijl/fi 
roast beei funt IX72.C| 
Wołowina na pieczeń, 
zwijana, bez kości. funt. 

Franksfuickie kiełbaski 2"y£ 
funty za 

Najlepszy smaiec 2 funty 

15ci 
I8c 

I7»c 

CONRAD SEiPP 
BHOWAR 

I PIWO BUTELKOWE 
27oa afica i Grort im. 

fMm Cdwt 73»i M* CHICAGU 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

10 W*al ffMhlnetao alira, f-t« i-lęa* 
Teiefoa Rmdolph 3596 

IVlcoaorcm: 920 Commercial 
i« 

Telefon Soutb Clitutu -iiTB 

DOKTOR a. L.ITVIN 
835 MILWAUKEE AVENUE róg 1CŁ9TON AVtvNU^ 

Koszt jest | 
i bardzo mały. , 

$1 sa tecae- 

i nie z medy- 
j cyną włącz. 

Lecij ebvrobj itt^tcsyut, om 
i dzieci właetiemi medycynami 
Zwraon ip«criło| nwagf o» wmlkr# 

chMnirin*«lmiułif· 
OodKfor nrifctwe: f »< do » iKtcmtmr 

kmdfgu dnu. W« czw.t trk du poi ud ot u wj. 
łlf mii» lrorr ctitrmhf iww 
Teielon DIouo^i 3734. 

Odwiedza pa 
cyentów we 
dflie i w nocy 
Każdego cza- 
su gdyzażąd 

r 
Nowenna na czećć 

ŚWIĘTEJ ANNY 

Sc 
do nabycia 

w Administracyi Dziennika Cb cageskiefO I 
1453 57 W. DIVISION UMCA 

# 
S- v · 


