
DRUGA „SUCHA"! 
NIEDZIELA. 

74 szynkarzy w opałach; 277 osób 
aresztowanych za pijaństwo. 

Harrison praży „suchych". 
% 

Na konwencyi „United Societies" potępia 
wskrzeszenia prawa martwego od lat 70. 

Rewelacye o morderstwie jubilera Philipsa. 

Dochodzenia wydobywają na jaw historyę, 
trącącą życiem w szumowinach. 

Robotnik wioski brutalnie zamordowany przez czarnorękowców. — 

Unionisci grozić będą burmistrzowi pętlicą na sesyi wtorkowej. — 

Ada Cox znów główną figurą w sensacyjnej sprawie. 

DRUGA „SUCHA s NIEDZIE- 
LA W CHICAGO. 

1 Wczorajsza niedziela, która by- 
ła drugą „suchą'' niedzielą w 

Chicago, wyróżi/iła się od pier- 
wszej niedzieli pod kilkoma 

względami. 
Było wczoraj więcej pijaństwa, 

więce wyszynków pokryjomu 

sprzedających trunki i więcej a- 

resztów tak w sobotę jak i w nie- 

dzielę. 
Wyszynków w Chicago jest 
7 52. 
Z tych wczoraj 74 wyszynki 

przekroczyły prawo, podczas gdy 
w pierwszą niedzielę było kh tyl- 
ko 2&. 

W sobotę aresztowano za pi- 
jaństwo 114 osób; przed tygod· 
niem w sobotę aresztowano tyl- 
ko 47 osób. 

Wczoraj, tj. w niedzielę aresz- 
towano za pijaństwo 163 osoby; 
tydzień temu w ten sam dzień za 
kratki za nieumiarkowanie w pi- 
ciu trunków zakazanych wpako- 
wano 16 osób. 

Poprzednio przeciętna liczba 

aresztów w te dwa dni wynosi- 
ła 243; w ostatnie dwa dni licz- 

ba ta wynosiła nie mniej niż 

277· . Z'' ; 
· 

· -;j| 
Fakta ta będą przedłożone ju- 

tro burmistrzowi Thompsonowi, 
który po wydaniu radykalnego 
rozporządzenia w zaprzeszłym 
tygodniu, wsiadł na pociąg z gro- 
nem przyjaciół i aldermanów i 

udał się na wystawę do San 

Francisco. 
To czmychnięcie podobno traf- 

nie charakteryzuje burmistrza 

„Big Bill" Thompsona o cyrko- 
wym kapeluszu, przydomku i 

metodzie traktowania spraw pu- 
blicznych. 
HARRISON PRAŻY „SU- 

CHYCH" NA KONWENCYI 

„UNITED SOCIETIES." 

Były burmistrz Carter H. Har- 
rison b,ył głównym mówcą nal 

nadzwyczajnej konwencyi „Uni- 
ted Societies", wielkiej organiza- 
cyi „mokrej", która się wczoraj 
odbyła w sali ,,Chicago Sokolo 

Hall", róg Kadzie ave. i 24-tej 
ulicy. 2400 delegatów nabiło 

salę. 
Kwestya „suchej" niedzieli w 

Chicago była wyłącznym tema- 

tem mów i obrad. 

Harrison w ostatniej chwili 

przyjął zaproszenie, aby wygło- 
' sić mowę pod tym warunkiem, 
że to co powie nie bedzre zrozu- 
miane jako krytykowanie admi- 

iiistracyi burmistrza Thompso- 
na. 

Harrison bez ogródek i bez za- 

strzeżeń skrytykował zamykanie 
wyszynków w niedziele na tej 
podstawie, iż sprzeciwia się to 

zasadniczym pojęciom ducha 

sprawiedliwości dla wszystkich 
obywateli m. Chicago, aby pra- 
wo stare, 70 lat temu uchwalone, 

nigdy w Chicago nie wykonywa- 
li, budzono z letargu, wżycie 
wprowadzano, nie zasiągnąwszy 
poprzednio żadnych informacyi 

*od obywatelstwa, czy się zgadza 
na odgrzebanie martwych praw. 

Xacisk ibardzo wielki położył 
Harrison na to, że ludności m. 

Chicago nie dano najmniejszej 
sposobności wyrazić swej opinii 
i że rozporządzenie co do zamy- 
kania wyszynków spadło na 

wszystkich jak piorun z pogod- 
nego nieba. 

Były burmistrz bronił także 

postępowania swego, gdy urzę- 
dował jako burmistrz m. Chica- 
go przez lat 12, oraz postępowa- 
nia swego ojca, który był burmi- 
strzem przez prawie dziewięć lat. 
Harrison powiedział, że „jeżeli 
obecny rozkaz zamykania wy- 

szynków w niedziele jest spra- 

wiedliwym, w takim razie on się 
mylił przez lat 12, a jego ojciec 
się mylił przez lat 9." 

Harrison utrzymywał, że jeże- 
li teorya samorządu „home rule" 
ma jakiekolwiek podstawy słu- 

szności, natenczas ludność m. 

Chicago powinna mieć sposob- 
ność okazać, czy pragnie aby 
wyszynki były zamknięte w nie- 

dziele, czy nie. Przypomniał tak- 

że, że w r. 1911 gdy się ubiegał 
0 urząd burmistrza, przyrzekł w 

swych publicznych występach, 
że wyszynki nie będą zamknięte 
w niedziele. Jego kontrkandydat, 
ald. Merriam, pomimo skłonno- 
ści „suchych" podpisał obietnicę 
mu przedłożoną przez „United 
^ocieties", iż nie zamknie wy- 

szynki w niedziele, powtarzał, iż 

się kształcił na niemieckich uni- 
wersytetach, a w Niemczech prze 
cież nie ma surowych pojęć co 

do wyszynków. Prasa chwaliła 

stanowisko Merriama. Co dowo- 

dzi, że wtedy uważano senty- 
ment w mieście za tak przeważa- 
jąco silny przeciw dalszej akcyi 
antyalkoholicznej, że nawet kan* 

dydat o skłonnościach „suchych" 
1 reformatorksich uważał za ko- 

nieczne sentyment ten sobie zje- 
dnać. 
Wobec tego postąpienia obec- 

nej administracyi miejskiej, jest 
tem dziwniejsze. 

Harrison wskazał ua zakoń- 

czenie, iż sytuacya obecna wyra- 
źnie stawia na front silniej niż 

kiedykolwiek potrzebę samorzą- 
du dla m. Chicago, ażeby je u- 

wolnić od dyktowania przez 
dzielnice farmerskie, które swoją 
przewagą w legislaturze stano- 

wej zarzucają miastu wiele uciąż- 
liwych praw. 
— Na wczorajszej konwencyi 

uchwalono urządzić olbrzymi 
pochód demonstracyjny który 
ma „zaprotestować przeciw nie- 

znośnym machinacyom fanaty- 
ków i zawodowych reformato- 

rów, jak również przeciw złama- 
niu swej obietnicy przez burmi- 
strza Thompsona". Pochód ten 

ma się odbyć dnia 31-go paźdz. 
Ma w nim udział wziąć 75,000 
co 100,000 osób. 

TRZY OSOBY PODEJRZANE 
O ZAMORDOWANIE JU- 

BILERA PHILIPSA. 

Xie było od lat wielu tak sen- 
sacyjnego morderstwa jak mor- 
derstwo jubilera, 29-letniego 
Harryego Philipsa, który w pią- 
tek wieczorem został zamordo- 

wany w korytarzu obok swego 
mieszkania w budynku Buckley, 

pnr. 1352 W. Madison ul. 

Dochodzenia śladów rozmai- 

tych, jak i wyśledzenie życia i 

przeszłości Philipsa, wydobyło 
na jaw historyę, trącącą wszyst- 
kiem co jest najgorsze w szumo- 

winach społecznych. 
Philips był znany z tego, iz 

był „fence" dla rabusiów i zło- 

dziei, tj. kupował od nich skra- 

dzione przedmioty i' sprzedawał 
je w swym składzie jubilerskim 
i zastawniczym pnr. 951 W. Ma- 
dison ul. 

W swem mieszkaniu w apar 
taraentaich Bulkley zyskał repu 
tacyę ze swego rozwięzłego ży 
cia i jako „znawca cudzych żon': 

czego liczne dowody j-nalezion< 

po jego śmierci. 

Jako nabywca kradzionych 
przedmiotów, Philips mial si 

nieraz skarżyć, że jest ofiarą ła 

pownictwa i szantażu ze stron; 
policyi. 
Jako amator cudzych żoi 

Philips miał się narazić na zaz 
drość i nienawiść wielu mężów 

jak się sam chełpił. 
Policya więjc miała dwie teo- 

rye morderstwa: jedna, że Phi- 
lipsa zamordowali policyanci 
dba wy, że ich wyda; a druga, 
jeden ze zazdrosnych mężów Je 

go kochanek wpakował mu kul 
w łeb. 
Te dwie teorve były drogc 

wskazami dochodzeń trwają 
cych bez przerwy od chwili dc 
niesienia policyi o morderstwie 
Co do możliwego udziału pc 

licyi w morderstwie, teorya jes 
oparta na następujących faktach 
dostarczonych pftez prokurato- 
ra Hoynea; W r. 1913 zamordo 

wany został R. E. Byrns, kapi 
tan okrętowy w Cleveland. Za 

brali mu rabusie biżuteryi war 
tości $2100, które później znale 

ziono w składzie Philipsa. Jaka 
blondynka miała mu je sprzedać 
Kobietę tę znaleziono, co dopro 
wadziło do aresztu mordercv 

F. l\inneya i Otto Chrisiansena 

Obaj zostali uznani winnymi 
Kinney został stracony na krześ 
le elektrycznem, a wspólnik jeg< 
jeszcze siedzi we więzieniu. 

Dwaj policyanci wymusili c 

Philipsa $325 pod groźbą 
iż zaaresztują go o kupowani 
skradzionych przedmiotów. Phi 

lips o tem doniósł asystentów 

prokuratora Sullvanowi, poda- 
jąc nazwiska policjantów, którz; 
mieli później swym zwierzchni 
kom dać część łapowego. Gd] 
jednakowoż wzięto Philips, 
t-rzed komisyę służby cywilnej 
wszystkiemu zaprzeczył. 
Za kilka miesięcy znów go wi 

dział Sullivan. Philips opowie 
dział mu, że ci sami dwaj poli- 
cyanci przyłożyli mu rewolwer 
-do żebr i zagrozili śmiercią, je 
żeli na piśmie nie oświadczy, ż< 

jego pierwotne oskarżenia, i; 

jest ofiarą szantażu policyjnego 
są nie prawdziwe. Sullivan p< 

tem już więcej Philipsa nie wi- 

dywał, chociaż ten obiecał do 

starczyć dUKvody potwierdzające 
W zeszłą środę brat Philipsa 

Elick. został uznany winnym ku 

powania kradzionych przedmio- 
tów. Wszelkimi sposobami us! 

łował uniknąć kary. 
Hoyne zastanawia się nad tem 

czy Philips, ażeby zmusić policyi 
do umorzenia skargi przeciw bra 
tu jego, nie zagroził policyan 
tom, że ich wyda i czyści sam 

policyanci nie użyli zbrodni, aże 

by Philipsowi na zawsze usti 

zamknąć. 
LKva listy od koDiet, jaK row 

nież różne części garderoby dam 

skiej znaleziono w mieszkanii 

Philipsa. Xa podstawie tych śla 

dów> jak również na podstawił 
inforinacyi od osób, które Philip 
sa tej nocy widziały, oraz innycl 
faktów co do życia prowadzone 

go przez Philipsa, policya skie 

rowala swe podejrzenia na trz^ 

osoby : operatora elewatoru v 

budynku Bulkly, Roy Atkinso 

na, Patryka Moriarty, szofer; 

także w tym budynku mieszka- 

jącego, oraz Elsie Burkę, któr; 

mieszka z Moriartym jako żona 

Tych troje wczoraj aresztowano 

pierwszych dwóch pod zarzuten 

popełnienia morderstwa, a trze» 

cią pod zarzutem wspólnictwa. 
W mieszkaniu Moriartyeg* 

znaleziono skrwawioną odzież 

Podejrzenie padło na Elsie Burki 
która jest blondynką, gdyż jedei 
z listów w mieszkaniu Philips; 

podpisany był „Blondie." Prze 

pytując tę kobietę, policya otrzy 
mała inrormacye kompromitują 
ce dwóch aresztowanych. ' 

Atkinson i Moriarty według 

własnych zeznań odkryli 
· ciałc 

Philipsa, a drugi wezwał poli- 

cyę. Oni też do mieszkania jeg 
wpuścili nieznajomego mężczyz 
nę tego wieczora. 

alsze śledztwo jest w toku. 

ZNÓW OFIARA CZARŃEJ 
RĘKI. 

Wic zoraj rychło rano znalezio 

no na wybrzeżu jeziora bliski 

ul. 24-tcj nieżywe ciało włoskie 

go robotnika kolejowego, nazwi 
skiem Nicholas Cozzo, zam. pnr 
5434 Shields ave. Pchnięto g< 

nożem kilka razy. Gardło mia 

przecięte. Na głowie kilka ran, 

zadanych widocznie kluczem 

francuskim (monkey wrench), 

który w bliskości znaleziono. 

; Policya aresztowała następują- 
' 

cych: M. Carozza^ szynkarza, 
' 

pnr. 52 W. 21-sza ith; M. Mode- 
} 

sto, 5031 Fédéral ul.; M. Cozzo, 

4P00 Fédéral ul·, kuzyna zamor- 

dowanego. 
' NOTATKI MIEJSKIE. 
— Unioniści postanowili urzą- 

dziś „miłe" powitanie dla hurm. 

Thompsona, gdy jutro wieczo- 

rem pokaże się na sesyi rady 

miejskiej, pierwszej po waka— 

cyach. .Naładują galeryę swoimi 
ludźmi, z których każdy w pier- 
wszym rzędzie będzie miał ^nitr 

zawiązany w pętlicę. Sznury te 

będą wywieszone z galery i, je- 

t 
żeli burmistrz zamianuje do ra- 

dy szkolnej nowych członków, 

którzy są nieprzyjaciółmi zor- 

ganizowanej pracy. Pęilice będą 

oznaczały szubienicę polityczną, 
a nie prawdziwą. Federacya Pra- 

cy wydała odezwę do wszyst- 
kich unionistów, ażeby się jak 

najliczniej stawili na posiedze- 
nie rady miejskiej. 
— Ada M. Cox, która proceso- 

r wała pomyślnie bardzo głośnej 

j sprawie milionera ze St. Paul, 

Milliama Rufus Edwardsa o nie- 

t dotrzymania przysięgi poślubie- 
nia jej, zyskując odszkodowanie 

w sumie $17,000 i doprowadza- 

jąc, iż został w stan oskarżenia 

postawiony za przekroczenie u— 

stawy Manna, będzie figurowała 
w drugiej sensacyjnej sprawie. 
Z powodu pogróżek przeciw nie- 

} 
mu ze strony tej samej Ady Cox 
z miasta zmuszony był wyjechać 

, ze swą żoną Lawrence . Bacon, 

manażer biura w budynku First 

National Bank, który do nieda- 

wna mieszkał pnr. 4540 Hazel 

ave. Bacon i Ada Cox podróżo- 
wali razem i mieszkali razem w 

hotelach w różnych miastach, 

r Później Bacon się ze żoną swą 

I pogodził, lecz Ada Cox była 

wciąż na jego tropie, aż wreszcie 

) zmuszony był ratować się ucie- 

czką. 
— Leon Hamlin Prentice, syn 

milionera chicagoskiego, L. H. 

Prentice'a, wyjechał przed ro- 

kiem do Crown Point, Ind., ze 

stenografistką, pracującą w biti- 
- 'rze ojca, w którem on też praco- 
» wał. Stenografistka nazywa się 
Klara Kaminske, 5437 So. Marsh 

field ave. W Crown Point pobra- 

. li się. Później dowiaduje się dzie- 
> wczyna, że Prentice już jest żo- 

t naty. Pierwsza żoniu dtwiedzia- 

wszy się o drugim ślubie, wyto- 
czyła mu proces o rozwód. Ka- 

mińska wniosła skrfrgę fetleralną 
o przekroczenie ustawy Manna. 
Prawie przez rok skargę miał w 

swych rękach prokurator dys- 
tryktowy. Onegciaj do wiadomo- 
ści podano, że Prentice nie bę- 
dzie procesowany, gdyż Kamiń- 

ska otrzymywać będzie od niego 
$50 miesięcznie i że wskutek te- 

go nie będzie przeciw uwodzicie- 

I łowi świadczyła. 
# 

Notatki Real- 

nościowe. 

Władysław P. Samborski zakupił 
od Augusta Baum realnoś przy 

Crawford ave. 42 stóp na południe od 

Divcrsey ave. za $1200. 

Mary an na Nowak zukuplła od J. 

L. O'Connor'a realność pnr. 3115 

Central Park ave. za $2102. 
Karol Hootli zakupił od Stefana 

Tamasy realność pnr. 4619—21 Ar- 

mitago ave. za $10. Obciążenie hipo- 

teczne wynosi $4200. 

B. J. Zientek zakupił od Augusta 

Jahn realność przy Wood ul. 192 stóp 

na północ od 37mej za $10. 

J. Owczik zakupił od Adama Ka- 

bali realność -rzy Thirty enght ul. 

283 stóp na zachód od Ashland ave. 

za $3825. 
Stefan Rzeszutka zakupił od H. 

Borga realność przy Hermitage ave. 

południowo-wschodni róg 34tej za 

$2000. 

J. Wasilovskis zakupił od A. Szcza 

ki realność·przy Indiana ave. 90 stóp 

na północ od 108mej ul. za· $720. 

A. Tonichek zakupił od Francisz- 

ka Zielińskiego realność przy May ul. 

182 stóp na północ od Huron ul. za 

$1. 
Franciszek Piecuch zakupił od Ja- 

na Babiaka realność przy Ohio ul. 

24 stóp na zachód od Ashland ave. za 

$10. Obciążenie hipoteczne wynosi 

$3000. 
Jan Rudnicki zakupił od W. Mcln- 

tasha realność przy Artesian ave. 

178 stóp na południe od W. 43ej ul. 

za $465. 
Michał Pakulski zakupił o C. 

Hummela realncść przy Bixby et. 16J 

stóp na południe od Austin av. za $1. 

Anna Kostelna zakupiła od C. T. 

Bensona realność przy Cicago ave. 

100 stóp na wschód od Bickerdike za 

$10. Obciążenie hipoteczne wynosi 

$8500. 
W. BaranowiAd zakupił od A. Wan 

zela realność przy Racine ave. om. 

34tą a 35tą ul. za $1. Obciążenie hi- 

poteczne wynosi $2400. 

Jan Klamba zakupił od Józefa 

Studniarz realność przy Paulina ul. 

100 stóp na północ od 37mej ul. za 

$1800. 
B. J. Zintak zakupił od R. Jappke- 

go realność przy Wood ul. 50 stóp na 

połtidnie od 37moj ul. za $1C. 

MaryAiiTfa A. Dziwakowska zaku- 

piła od Józefa Stuck realność przy 

Superior ul. 165 stóp na zachćd od 

Western ave. za $4000. Obciążenie 

hipoteczne wynosi $1500. 

Franciszek Szafran zakupił od Pio- 

tra Warctaly realność przy, Huroc 

ul. 238 stóp na zachód od Wood ul 

za $3500. Obciążenie hipotecznr wy- 

nosi $1500. 

Piotr Blancich zakupił od R. Har 

la realność przy Justine ul. 130 stóp 

na północ od W. 62giej ul. za $600 

L. Wójcik zakupił od 1). N. Kubi- 

na realność pnr. 2919 W. 40ta ul. za 

$10. Obciążenie hipoteczne wynoil 

$1700. 
" 

Piotr Witkus zakupił od D. X. Ku- 

bina realność przy 4Otej ul. 225 stóp 
na „achód od S. Francisco ave. za 

$10. Obciążenie hipoteczne wynosi 
' 

$1700. 
Franciszek Parzysz zakupił od An- 

toniego Szyszkiewieza realność przy 

Superior ul. 323 stóp na północny za 
chód d Western» ave. Za nic. Obcl«V- 

ienie hipoteczne wynosi $2500. 

Ceny Targowe 
w Chicago. 

• 

zHO*A. 

Pstenlca. zimowa — 97 do $i.20| 
Kukurydza 67 do 6ć 
Owlee . ... 28 do .41^ 

uvmx>. 

Woły $5.25 do $10.4C 
Krowy 4.5U do 10.4C 

Cielęta 9.25 do 11.5C 

Świnie 8.00 do 8.924 
owce 5.25 do 7.65 

"NAWAL. 

/aja. extra, tuzin ... ,23£ 
Jaja firste. tuzin ,, 24jl 
Inne gatunki, tuzin ..·24 do .12 

Maiio, extra, funt 27 

Maelo, extra first 234 

Masło first 24 do .25 

Inne gatunki 23 do .1S 

»er szwajcarski, funt 16 do ,1S 

S»:r amerykański .14^ 
Sor Limburger .14 

DltÓIS. 

ty\rj: 

Kury, funt . 12 

Kurczęta 13* 

Kaczki .12* 

•jęsi - 13 

Indyki 14 

Mrołonf : 

Kury « 13 

Kurczęta 14$ 

Kaczki 13 

Gęsi 1C 

fndykt · · ·. .15 

WARZYWA, o . 

Buraki. lOOkos. $1.00 

Marchew. lOOkos. 1.25 

Fasola ..$2.75 do 3.35 

Fasola strącz. pudło .90 

Pomidor}. 6 koszów ?.5G 

OgQrki, 1 tuzin 75 

Sałata kosz .75 do 2.0C 

Kapusta, 100 gło·.- 
— ••• •2.25 

Kartofle nowe busz-.48 do .02 

owot 

Cytryny, pudło... $3.00 do $3.75 
Pomarańcze, pudło .. 5·00 do 575 

Jabłka, beczka 1.50 do 3.75 

Gruszki busz. 50 do 1.25 

' 
· -J" · ' 

: Polacy w Ameryce. 
Z DKTROIT, MICH. 

— K. Stanowicz pracował w «ronie 
licznych robotników u wylotu ulicy 

Hastings. Oncgdaj foremau Gust 

Stoli, 801 Iroquois ul. wypłacał ro- 

botników; każdy dostał czok. tylko 
Stanowicz został pominięty. Forman 

zapomniał wypisać czok, ale tano— 

wicz nie czekał, aż mu to wytłóma- 

cza. tylko dobył długiego noża i rzu- 

cił się z zemsty na Stolla. Przeciął mu 

głęboko policzek i narobił strasznego 

! wrzasku. Policyant Wiliam Griffith 

r aresztował krewkiego robotnika i 

odesłał do aresztu. 

! 
— Amelia Lizak, 37 lat, 18 Court· 

land ul., została onegdaj w aocy na- 

jechana pociągiem lihii Wabash, kie- 

dy szla torami pomiędzy ulic.} Ar- 

tillery a Dragoon. Ma złamane prawe 
biodro i liczne obrażenia na ciele, ale 

w szpitalu Solvay maję nadzieję, że 

wyleczy się niedługo. 
— W iK)trójnej koli/.yi wozu, auto- 

mobilu pasażerskiego i ciężarowego 

(odniósł poważne uszkodzenia Mate- 
usz Myrka, 1164 Military ul., u zbie- 

gu ulic Farnsworth i John K. Oncg- 

daj wieczorem Myrka jechał wozem, 

gdy nagle na krzyżówce uderzył go 

ciężarowy automobil firmy W. S. Pig- 

gins Sons. Myrka spadł na bruk, zła- 

mał sobie lewą nog.j w kostce i doz- 

nał licznych obrażeń. W tej samej 

chwili nadjecbel pędem automobil 

Freda Lojjghray, 46 Ferris ul., High- 

land Park i wpadł na połamany wóz 

i drugi automobil. 

Myrkę zabrano do szpitala Grace 

w stanie groźnym. Sprawcom wypad- 
ku nic się nie stało prócz lekkich po- 

j drapań. Myrka po opatrunku w szpi- 
i talu kazał się odwieźć do domu, aby 

j być pod opieką rodziny. 
— Marya Jarków: ka, 201ctma 

mieszkanka z pnr. 535 Thirty third 

ul., została aresztowana za wyłudza- 
nie pieniędzy rzekomo r.a schronisko 

dla chłopców pod wezwaniem św. 

Franciszka. W rzeczywistości pienią- 

dze brała dla siebie, ponieważ jednak 
żadna z naciągniętych c«ób nie chce 

Jej skarżyć sądownie, kobieta praw- 
dopodobnie będzie wypuszczona r.a 

wolność. 

DZIENNIK CHICAOOSKI Jest J·- 

dynrm pismem polskiem co apeluje 

do wszystkich: starszym dostarcza 

wszelkich nowin z Chicago, Sianów ! 

Zjednoczonych, Europy i całego 

świata, a dla młodzieży redaguje w 

sposób amerykański każda wiado- 

mość sportową dotyczącą Polaków. 
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Obrusy 
Biel. Ie^ndzide lnem wykończ. 
wzorŁ .brusy, 68X74 cali, Con- 
ventional wzory, gruby 

gatunek, zawsze 79c, jjo ..47c 

Odzież spodnia 
Prążków, bawełnie. 

_ 
rnnowane 

damskie spodnie koszule i majtki 
25c gatunek, * 

po 1 .Sc 
Grube płaskie runowane m^kie 
spod. koszule i gacie, 
wszyst. wielk. 49c gat. .3 5c 

Dla Dam 
Muiliiiowa nocna odziei dam- 
ska,/. nizką albo wysoką szy- j 

ją. haftami ujjar., warte t59c. J C 
Suknie domowe dla dam, tftii- 
jfamowe. w ładnych niebieskich i 

białych kratkach, z głudkiemi kolo- 
rowemi wstążkami, wszędzie , 

po 69c, tutaj we wtorek 4·/ C 

Drobiazgi 
Itlata hawetiilcown utMirwkii, 
ejarJow* roiku L· !W 

Formy do drewnianych ju/.lków. A „ 

dah turfny /» 1C 

Hpriyuou limrykt I haftki, kur* | ~ 
tka / (iwomu tuzinami za IW 
Jedwab «to e/ycla. 50 Jardom* 4 \/ ̂  
s/.pulkl za I /3»> 

' Towary Modniarskie 
Teu garnitur 
składa si·} z 

Toin O'Shauter 

czapki l szarfy 
z frędzlami; jest 
bardzo popular· 
ny na zimoe po 
wietrze, są zro- 
uiouo z australe 

kioj wełny we 

wyborze pi ęk- 
uycli kolorów, 
éobre 2.00 war- 
tości, epeoyaluie 
tylko 4 | pm 
po.... 1 · 1 / 

l'garnirowane Velvctta kapelu- 
sze we wielu bardzo pięk. faso- 
lach, $1.00 m 

2 
wartości, po C 

Puritan kapelusze z czarnego aksami 
tu z dwoma rzęd. Grossgrain wstąż- 
ki sprzączką ozdobione, -j 
$1.39 wart., spec. tylko .. / óQ 

Kapelusze garnir u jemy zupcł. darmo. 

I Gdy kupujecie odzież tutaj oszczędzacie sobie pieniądze 
Dalszy zapas płaszczy dla dam, młodych dziewcząt dziew- 

cząt szkolnych z' Boucles, czysto wełnianych szewiotów, Bed- 

ford Cords, Diagonals i mieszanek; z aksamitowym Kołnie- 

rzem i mankietami ; głębokie przyszyte kieszeiiie ; zapinają 

się aż po samą szyję; modele z paskiem i (Banschige Ark 

Domek), czarne, granatowe, brunatne, cadet i m a·» 

mieszane. Dobre $8.00 wartości, jutro wybór po 

Suknie w pas. dla dam i mło- 

dych dziewcząt, z czysto weł- 

nianych serży, Crepe matcryi, 
Diagonals i mieszanek; bocz- 

ne kieszenie, oddzielny albo 

krawiecki pasek; pas od 23 do 

^ 
30 długości, od 35 do 43, ja- 
koteż extra wielkości, za te $3 

wartości, na jutro, ryj 
tylko po I .Uf 
smim 

Szkolne ubrania dla dziew- 

cząt, z dobregb gatunku. 
Plaid gingamów, z białym 
pikowym kołnierzem i man- 

kietami ; pipings w odmien- 

nych kolorach ; 'pełne fałd— 
kowate suknie; wielkości (>' 

do 14 lat ; kosztują zwykle 
75c, we wtorek u 
nas po 49c 

5 

— 

Wtorek znaczy w tym wielkim 

skadzie obuwia poważ, oszczęd. 
Wskutek pomyślnego zakupna mouemy le ouu par cegiastycn i\u»ei« 

cielęcych zapinanych butów dla dam po niskiej cenie ofiarować, zrobione są z 

cielęcej skóry znakomitego gatunku, miękka, giętka skóra, średnio wysokie 

obcasy, z kapkami i gładkie noski, wielkości 3 do 7, szerokie trzewiki, wartoś- 
· · '< -·- 1- * 

ci są różne aż do Z.uu, aie ponieważ zapewniliśmy je 
suwie 

tyk niską ceny, ofiarujemy je wam do wyboru 97C 
^Trzewiki dla panien i dzieci 

•l patent colt skóry, z sukien- 

nymi wierzchami i całkiem z 

gunmetal ciel. skóry zrobione 

fasony ład nie-pasujące do nóg, 

zapinane, wielkości 8J do 2, w 

innych składach żądają za nie 
vi.39, specyalnie na tę wielką 
'sprzedaż jutrzejszą, wasz wy- 
bór z tego zapaśu, Q7p 
para po -Ulu 

Trzewiki dla chłopców, — 

zapinane i sznurowane, z box 

cielęcej i gun metal skóry, wy- 
sokie fasony nosków, szerokie 

wygodne noski, wielkości 9 do 

13*, w innych składach żądają 
1.50 za nie, specyalnie na tę 
wielką sprzedaż jutrzejszą, do- 
póki ten zapas starczy, wasz 

wybór, para tylka 
za · · · 95c 

F lanele 
Fabr. rcsz. paekow. Outing flanc- 

li, róż., nicbies., szar. i w in. kol. 

dług. do 15 jardów, ii/ 
Jard po 4/2 C 

Biel. Shffker flanelu na obu stro- 

nach runów., śred. grub., 
7Vc wart. jard po 5c 

m 

Firanki i t d., 
Nottingham i Cable Xct firanki 
koronk. pojedyń. i 2, 3 i 4 pary w 

zap., znak. gat., ładne wzory, po- 
pili. dług., warte AHr> 
1.75, para, sztuka .... ^/C 

Swiss na fi "a "ci w pik. kropk. 
i kwiatk., koszt. zw. 

9c, jard po , 

Sc Scrim na firan., ład. i ]/ 
szer. obr. biały i eoru,--^/łC 
Madras na fi; an., \vc i.-ielu pik. 
wzor. 18c gat. reszta, 

jard po , , 

iv· ni "|'ni 

,5^c 

12&c 

I 


