
TRYBUNAŁ STANOWY UNIE- 
WAŻNIA APROPRYACYE. 

Wskutek technicznych niedokładności nie wolno wydać 
$2,000,000 z funduszów stanowych. 

ATAK NA SĘDZIEGO GIBBONSA. 
Komisya miejska żąda, ażeby odebrana mu była juryz- 

dykcya w procesie o cenę gazu. 

JUTRZEJSZY POCHÓD „MOKRYCH". 

Komisya parkowa zezwoliła na ustawienie trybuny 
w parku Granta. 

Bankier Munda; zeznaje vie własnej obronie. — Oględziny w sprawie 
morderstwa maklera Voorheesa. — Liczne apllkacye na policjan- 
tów obywatelskich. — Były alderman Francis opisuje w książce 

swe doświadczenia jako nałogowego pijaka. 

TRYBUNAŁ STANOWY ZA- 

KAZUJE WYDANIA $2,000,000. 

Najwyższy trybunał stanowy 

wczoraj zebrał się na sesv nad- 

zwyczajną do hotelu La Salle w 

Chicago* ażeby wydać decyzyę jak 
najwcześniej w.sprawie apelowa- 
nej ze sądu niższego w Spring- 
fieldzie, w której niejaki Fergus 
wytoczył proces o zakaz sądowy 
przeciw wypłaceniu przez wła- 

dze stanowe pewnych aproprya— 
cyi uchwalonych na ostatniej se- 

syi legislatury. 
Wczoraj trybunał najwyższy 

potwierdził wyrok sądu niższego, 
mocą którego nie będą wypłacone 
pensye urzędnikom na sumę 

$250,000. a w dodatku uniemożli- 

wione zostało wydanie fundu- 

szów na $1,900,000. 
Wskutek tego wyroku zwoła- 

nie nadzwyczajnej sesyi legisla- 
tury okazało się konieczne, gdyż 
wiele biur stanowych będzie spa- 
raliżowanych decyzyą trybunału 

najwyższego. 

Wyrok trybunału najwyższego 

jest oparty na technicznym za- 

rzucie co do formy, w jakiej po- 

czyniono apropryacye w législa- 
ture stanowej, tj. apropryacye 

na pensye urzędników stanowych 
nie mają być wyznaczone w no- 

weli „omnibus", lecz w poszcze- 

gólnych nowelach. 

Wyrok także unieważnia pew- 
ne veta gub. Dunnea w owej no- 

weli „omnibus." 
Trybunał orzekł także, że ani 

wyższa ani niższa izba legislatu- 

ry nie ma prawa ustanawiania 

komitetów, funkcyonujących po 

odroczeniu się legislatury. Orze- 
czenie to daje „w łeb" takim ko- 

mitetom jak Baldwina, który ba- 
dał radę szkolną w Chicago, jak 
komitetowi McCormieka, który 
badał urządzenie publiczne, f*k 
komitetowi Currana, który badał 

zakłady dobroczynne. Możliwie 

także uśmierca komisyę wydat- 
ności i oszczędności, komisyę. 
która ma się zająć setną rocznicą 
ustanowienia Stanu Illinois; ko- 

misyę, która miała zmodyfikować 
ustawy stanowe; komisyę, zaj- 

mującą się przerobieniem kapita- 
łu w Springtfeldzie, powiększyć 

grunta w pobliżu i postawić pom- 
nik Lincolnowi. 

Trybunał prawdopodobnie je- 
szcze uzna za niekonstytucyjną 
nowelę, w której prawodawcy u- 

poważnili wypłacenie sobie milo- 

wego za 26 podróży do Spring- 
fięld i z powrotem. 

SENSACYA W PROCESIE 

O CENĘ GAZU. 

Burmistrz Thompson wkrótce 

po objęciu urzędu zamianował 

specyalną komisyę, kt/ra miała 

się zająć procesem, mającym na 
celu zmuszenie kompanii gazo- 

wej, Peoples Gos Light and Coke 
Co., do zniżenia ceny gazu we- 

dług ordynansu, jeszcze za bur- 
mistrza Ifarrisona przeprowadzo 
nego. 

Wczoraj adwokat tej komisyi 
I Richberg wniósł petycyę do sę- 

dziów okręgowych pow. Cook, a- 

żeby odebrali sędziemu Gibbon— 
sowi juryzdykcye nad tą sprawą, 
podaje jako powód, że sędzia ten 

nieprawnie zamianował 
' 

6. K. 

jamesona re\ęrendaryuszem są- 
dowym do przyjmowania zeznań, 
że sposób, w jaki sędzia Gibbons 

prowadzi sprawę jest „skandalem 
w administracyi sprawiedliwości" 
i że postąpienie sędziego jest 

,.całkiem bez precedensu, arbi- 

tralne i bez żadnego upoważnie- 
nia w prawie." 

Prezes sędziów okręgowych 
Smith oświadczył, że zwoła po- 

siedzenie sędziów okręgowych w 

przyszłym tygodniu, ażeby omó- 

wić petycyę specyalnej komisyi 
miejskiej. 
Adw. Richberg zarzuca sę- 

dziemu Gibbonsowi, że nie wy- 

puszczając sprawę ze swych rąk. 

zapobiega wprowadzeniu w ży- 
cie ordynansu miejskiego, który 
zniża cenę gazu od 5 do 12 cen- 

tów od tysiąca stóp kubicznych, 
że nadwyżka ta. wynosząca ogó- 
łem $10,000,000, idzie nieprawnie 
do kieszeni kompanii gazowej. 

Sędzia Gibbons, gdy się dowie- 
dział o petvcyi, oświadczył, że 

zawsze był przeciwny monopo- 

lom, że publiczność żąda, ażeby 

sprawę dalej prowadził, że on u- 

zyskał jedyną zniżkę ceny gazu. 
jaką kiedykolwiek można było o- 

sięgnąć i że on nie winien, jeżeli 
władze miejskie nic nie czynią. 

JUTRZEJSZA PARADA 
„MOKRYCH. 

Jutro popołudniu odbędzie się 
zapowiedziana parada „mokrych" 
jako protest przeciw zamykaniu 
wyszynków w niedzielę, a we- 

dług samych „mokrych" jako 
protest przeciw ograniczaniu 
wolności osobistej i przeciw na- 
rzuceniu miastu swych rządów 
przez Stan w sprawach wewnę- 
trznych, tylko miasto dotyczą- 
cych. 
W pochodzie ma wziąć udział 

100,000 osób i 5,000 automobilów. 

Ruszyć ma z miejsca o godz. 1:3 
popołudniu. 
Komisarze parków południo- 

wych udzielili zezwolenia na u-j 
stawienie trybuny w parku Gran- 

1 

ta, gdzie się odbędzie przegląd 
parady, poczem tam ma się roz— 

j wiązać. 
Parada składać się będzie z pię 

ciu głównych dywizyi, według 
dzielnic miasta, a mianowicie: z 

North Side ustawią się na północ 
od ul. La Salle i Illinois; z North- 

west Side ustawią się na północ- 
ny zachód od Milwaukee ave. i 

Desplaines ul. ; z West Side u-- 

stawią się na zachód od Des- 

plaines i Randolph; ze South 

Side ustawią się na południe od 

Harrison i Canal ; ze South-west 

Side ustawią się na południowy 
zachód od Blue Island avc. i Har- 

rison ul. 

Parada będzie maszerowała 

przez śródmieście ulicami Ran- 

dolph, LaSalle, Washington, 

[State, Harrison. Michigan, Mon- 
I roe do parku G ran ta. 

NOTATKI MIEJSKIE. 
— Wczoraj zeznania składał 

we własnej obronie C. B. Munday 
wiceprezes banku La Salle, w 

procesie mu wytoczonym o zruj- 
nowanie tego banku. Munday 
zwalił całą winę za krach tego 
banku i czterech innych, które 

kontrolował, na gazety chicagos- 
! kie. na wybitnych bankierów chi- 

cagoskich i na przyjaciół,* którzy 
go w nieszczęściu opuścili. Twier 

dził, że stracił własnego majątku 
$(xjo.ooo. Utrzymywał, że prze- 

śladowania zaczęły się od rcwela- 

cyi o Loriinerze, który był preze- 
se mbanku i którego wybór na 

senatora był skandalem krajo- 

wym. 

Przysięgli koronera wczoraj 

[ po śledztwie orzekli, że makler 

F. R. Voorhees został zabity 

przez rabusia u progu swego do- 

mu. Policya przedłożyła nowe, 

dotychczas trzymane w tajemni- 

cy dowody. W edług nich. Voor- 
hees był na godzinę przed mor- 

derstwem w South Chicago, skąd 
wrócił do domu. Z tramwaju ze- 

szedł z nim człowiek, podejrzanie 

wyglądający, który miał Voor- 

heesa zamordować i obrabować. 

Poszukuje go policya. 
Profesor Graham Taylor 

podjął się zorganizowania policyi 
obywatelskiej we wardzie 18-tej 

według projektu, który jeżeli zo- 

stanie w życie wprowadzony, 
przysporzy miastu 20.000 policy- 
ontów obywatelskich. Klub 

Przemysłowy, który jest projek- 
todawcą. otrzymuje liczne kores- 

pondeneye w tej sprawie. 
· 

— Były aldermaę Joseph H. 

Francis, który swój majątek i 

przyjaciół stracił.gdy wskutek pi- 

jaństwa spadł do najniższych 
szumowin społecznych i nawet do 
„brideweU", opisuje swe własne 
doświadczenie' oraz swego syna, 

którego też alkohol ujął w swe 

szpony i jak się z nałogowego pi- 
jaństwa wyratowali w książce, 
która w tych dniach wyjdzie z 

pod prasy. Pisze w stylu bardzo 

dosadnym, obrazowym> używając 
frazesów i epigramatów, które 

się w języku polskim odtworzyć 
nie dają. Książka ta budzi wiel- 
kie zainteresowanie wobec walki 

„suchych" z „mokrymi." 
— Burmistrz Thompson od- 

mówił swej aprobaty projektowi 
komitetu aldermańskiego, aby 

wybrany został komitet obywa- 
telski do załatwienia strajku. 

—J. C. Mc Donnell, szef biu- 
ra pożarowego, wczoraj nakazał 

policyantom i strażakom, ażeby 
zapobiegli przepełnieniu kościo- 
łów. Żąda, ażeby nie tolerowano 

ignorowania przepisów ratunko- 

wych w żadnym kościele, gdyż 
na wypadek pożaru może nastą- 
pić straszna katastrofa. Bardzo 

wiele kościołów stało się niedba- 
łemi pod tym względem w ostat- 
nich czasach. 

Dokończenie ze str. lej) 

Pogłoski i Przeczenia 

Pokojowe. 
Rzym, 6 listopada. 

— W par- 

lamencie włoskim przyszło do 

ostrej wymiany zdań, gdy się je- 
den z ministrów wyraził, iż Wło- 

chy byłyby interesowane w im- 

cyatywach pokojowych — opi- 
nia zapanowała gwałtowna prze- 
ciwko takiemu sposobowi myśle- 
nia a omal nie przyszło do oba- 
lenia gabinetu. Przy omawianiu 

spraw bałkańskich generalissi- 
mus Cadorna oświadczył, iż zre- 

zygnuje z komendy, jeżeli część 

wojsk jego jaka zostanie zabra- 

na na Bałkan — zgodzono się na 
to. Omawiano również stosunek 

Włoch do Niemiec, które starają 

się zachowywać wprost przyjaź- 
nie — Włosi w Niemczech są 

zupełnie nie molestowani, podo- 
bnież Niemcy we Włoszech. 

Berlin, 6 listopada. — Prasi 

niemiecka omawia bez zwykłej 
nienawiści ostati\ie wynurzenia 
premierów angielskiego Asquiha 
i francuskiego Brianda o tein, iż 

wojna ma być wywalczona do 

końca, a w konkluzyi konstatuj;* 

gazety niemieckie, iż czasby był 

poza wsżelkimi frazesami spo- 

kojnie rozprawić się w prasie 
międzynarodowej o co właściwie 

walczy szereg pierwszych potęg 
światowych.... Pisma powta- 

rzają pogłoski pokojowe inne 

przeczą. Niepewność w tym! 
względzie nie wyjaśniona ani 

trochę. 

Inne Telegramy. 
Nagrody Nobla. 

Sztokholm, 6 listopada. — Rząd 
szwedzki zadecydował rozdawni- 

ctwo nagród Nobla za rok bieżą- 

cy 
— jak następuje: z dziedziny 

fizyki — Amerykanie Tomasz A. 

Edison i Mikołaj Tesla, serbskie- 

go pochodzenia elektrotechnik 

znakomity; w.dziedzinie literatu- 

ry Roman Rolland, profesor hi- 

storyi w Paryżu. Henryk Pon- 

toppidan. wybitny powieściopi- 
sarz duński i Troels Lund, histo- 

ryk duński i Werner v. Heiden- 

stam, poeta szwedzki ; w dziedzi- 

nie chemii profesor szwedzki 

Theodor Svedberg. Innych dzia- 

łów nagród nie wyznaczono. 

Król Jerzy zdrowszy. 
Londyn, 6 listopada. — Biu- 

letyny lekarskie o stanie zdro- 

wia króla Jerzego Angielskiego 

są zadawalające: bóle wskutek u- 

padku z konia ustąpiły, apetyt po 

wraca, sen spokojny. 

Wezuwiusz wybucha. 
Neapol, 6 listopada. — Wul- 

kan Wezuwiusz znowu wybucha 

— od dwu dni góra jest spowita} 

w chmury dymu: odgłosy po-j 
dzicmue panikę wywołują wśród 

okolicznej ludności. Naraziel 
szkód niema. 

DUNCAN. EBR. 

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 

HAMMOND, IND. 

W następujących agenturach 
można zamawiać „Dziennik Chi- 

cagoski": Stefanowskj, 127 — 

-ta ul.. F Hall. 141 Siblev 

NAJNIŻSZE RATY. 
Przez BANK POLSKI — DEPOSITERS STATE & SAVINGS 

BANK można teraz przesyłać pieniądze do Polski i do innych części 
świata po ratach niższych niż kiedykolwiek od czasu rozpoczęcia wojny. 

Korzystajcie z okazyi. 
· 

Może wasi krewni w Ojczyznie cierpią głód i nędzę? Prześlijcie im 

nieco pieniędzy zaraz, a dostaną je w czas aby ucieszyć się na święta. 
Pamiętajcie, że nasz bank przesyła pieniądze szybko, akuratnie i na 

ratach najniższych od czasu wybuchu wojny. 
Wydział przesyłki pieniędzy otwarty jest także wieczorami w po- 

niedziałki, środy, czwartki i soboty, a w niedzielę od godziny 8:30 do 

12-tej w południe. 
PŁACIMY 3% OD OSZCZĘDNOŚCI. 

BANK POLSKI 
DEPOSITORS STATE & SAVINGS BANK 

Najsilniejszy Bank na Zachód od Sztokjardów. 

JAN F. SMULSKl, Preze*. WACŁAW PESICKA, Kasyer. 
I. H. HIMES, Wice-Prezes. S. J. RATAJCZAK, Asyst. Kas. 

4633 South Ashland Ave., pomiędzy Ulicami 46tą i 47mą. 

- 

MAPCCO TONIC 
Na niestrawność, zaziębienie, 
zatwardzenie i katar żołądka. 

Na sprzedaż Aptekarzy 

MASZYNY DO PISANIA 
Sprzedajemy bardzo tanio maszy 
y na których można pisać po pol 
sku. angielska i niemiecku, rów- 
nież innemi jtzykami. wysyłamy 
ILUSTROWANE KATALOGI — 

Piszcie zaraz na adres: 

I Pilaen Typewriter Co., 
a 102 W. 18-th St. Chicago, 111. 

J. O. King· nici, 
czarne 1 białe, — 

wszyftkie numera 
szpulka speoral- 

. l'/lC 
Jedwabne nici — 

50 jardowe szpulki 
wszystkie Uolorv, 
także czarne i bia- 
łe. specyalnie tyl- ( 

ko w tej wielkiej 

E.1VERS0N8CD. 
I33E-I350 MILWAUKEE AVE. 

·.'·, J 

Dziecięce po- 
tl wiązki, czarne 
i kolorowe, wez. 
wielkości, 
para. 4c 
Peroxide ab- 
solutnie czysta, 
funtów* butel- 

£.... i5c 

Te Nadzwyczajne Oferty na Sprzedaż w Poniedziałek Tylko 
RĘCZNIKI, wielkie, bielo- 
ne huok ręczniki, podwój 
na trwałego koloru czer- 
wona borta, najlepszy 

MUŚLIN, jard sAoroki, 
niebielony muślin, czysty 
Sea Island gat., ze sztu- 

ki, reg. 8c wartość,, w 

poniedziałek 

10c gatunek 
tylko 
po ........ 

jard tylko 
po 

GINGHAM na suknie, 
trwały kolor, miękko wy 
koń. mat. na suknie, a- 

sort. plaids i prążki, war- 
te 12&c, w o< 

NA bluzki, ozdobna bia- 
ła pigue i crepe materya, 
w eleganckie prążki kra- 

tki, wartości do 25c, w 

KAMHRYK, jnrd szeroki 
białe miękkie lnianie wy- 

kończenie, ze sztuki, reg. 

12j,2C wartość, w ronie- 

niedziałek 

jard po 

I cniedzia/łek 

jard 
po 

działek, 
jard 
po 

FLAXKIjA miękka velour 
flanela. wykończona jak 
aksamit, siwa, brun, i 

niebieska, najiepsza 2.~»c 

wartość, w po- I I 
niedziałek I /0 
jard no 

FLAXKLA na kimony, 
trwałego koloru duckling 
i Eiderdown runowane 

materye, ciepła i trwała 
mat. warta 15e, | 
w poniedziałek 
jard .....U2u 

PRZEŚCIERADŁA 72x00 
zrob. z miękko wykończo- 
nej mat. francuski sze- 

wek, warte 50c w po iic- 

dzialkowg. 
wyprzedaż 
po . . · 

AKSAMIT, 32 cali szero- 

ki, corduroy aksamit., 
dobre miękkie velour wy 
kończenie, warty $1, w 

specyalnie 
poniedziałek 
jard po ...... . li U U 

24c 

STORM serze, .jard szero- 
kie, dobry worsted gat.' 
wszyst. pożądane kolory, 
także granatowe i czarne 

warte 55c w 0 
poniedz. 4MP 
jard po U W||· 

, męskie wełnia- 
ne okazowe potnikowe 
surduty, szalowy i Byron 
kołnierz, siwe i maroon 

kieszenie, 1.50, f| 
wart. w ponie- KUP 
działek . U U U 

CHŁOPIĘCE palta, żło- 
bione z grubego szewiotu 

grar.at., siwe i brunatne, 
nowe jesienne modele, — 

wielk. do 
10 lat, 2.50 
wartości 

KOSZULE, męskie flane- 
lowe koszule, siwe, bru- 
natne i granat, wys. lub 

wyłożony kołnierz, wiel. 

14 do 17, najlep. 
$1 wartość, w 
poniedziałek . 

CHŁOPIĘCE bluzki /J-ob. 
z ozdob. prijżk. flaneli, 

francuski kołnierz, bez I 
taśmy, wielk. 6 do 16 lat, 
w poniedzia- ńr - 

ZOC 

77 

78c 

DZIKCIĘCE trzewiki, — 

zrob. z miek. kożl. skóry 
lakier, kapki, ręcznie wy- 
wracane podeszwy, w lei. 

DAMSKIE trzewiki, lak. 

colt, mat. ciclęco i świec, 

koźl. skóry, zapin. i szn. 

wielk. 2Vé. 3 i 31/.. tylko, 
wart. do 2.50 

1 do 5. najlep. 
75c wart., 

para ...... . 

spec. para 
za 

DAMSKIE cieple trzewiki. 
z świec. koźl. skóry, la- 

kierów. kapki, czerw, ru- 

nów. podszew. zupin, i 

sznur., wielk. 
4 do 9, warte 
1.50, para .... 

DZIECIĘCE ozdób, bear- 

3kin surduty, skrom. up. 

jedwab, plecionką, waro- 

wana podszewka, wielk. 

3 do 6, warte | Q 
3.50. w po- Jl 
niedziałek ;.... · 

98c 

1 ... t i 
* 

DAMSKIE suknie w pas, 
zrob.' z czy. wełn. serżu, 
czarne ł granat., wielkie 

numera, szer. układ, mo- 

dele, ?4 war- Ar- 

Tt 1-03 
BLlTZKT, damskie blu/ki 

z wysoką szyją, zapln'. z 

przodu, haftów, desenie, 

upiększ, koron., reg. 5<)c 

wartości w 
poniedziałek 
tylko 4c 
KIMON Y, damskie flano» 
letowe kimony, wzorzyste 
czarne i siwe, upiększ. 

1 

jedwab, wetąiksj, warte 

$1.50, w po- O 

r.:lalek. bDC 
POŃCZOCHY chłopięce i 
dziewczęce czarne baweł. j 

prażk. pończochy, wiclk. I 

5 do 10, najlep. l5c war. j 
w poniedziałek 
para 
PO tuVla · · · · 

POŃCZOCHY, zap. nie-- 

mowlęcych dobrych czar- 

nych kaszmir, pończoch, 
wielk. 4 do 1/;, reg. 19c 

wartość, w | A 
poniedziałek 
para I w U 

9C 

MĘSKIE skarpetki, męs- 
kie wełn. igrube runowa- 
ne okaz. skarpetki, czar- 

ne i kolor., 1'Jc wartości 

w poniedzia- | 
łek para I /„ 
spec. za S fcZw 

POŃCZOCHY damskie 

grube runów, czarno ba- 
wełniane pończochy, gład 
kie i w prożki, wierzch, 
reg. 25c wart. * i 

w poniedz. 
para ..... ., «I IW 

SCItlM ł ctamine białe 

kremowe" i ekru obrabia- 
ne borty, wartości do 

12 Vz< w poniedziałkową 
wyprzedaż | 

r. -i2C 
PODUSZKI z pierza, zro- 
bione z ozd. mater, na 

wsypy, wypełn. sanitar- 

nie czyszczonera pierzem, 
dOc wart.. 

PYon: Z C 
I 

SPODNIA odzież, dam- 

skie prążkowe runowano 
koszule I majtki, ;reg. i 

extra wielkości, w1 ponie- 
działkową I 
wyprzedaż | V C 

SPODNIA odzież, chło- 

pięce runów, koszule i ga 

cie, wszyst. wielk. 24 do 

34, w poniedziałkową wy 
przedaż 

i dc 
I 

ODZIEŻ spodnia męskie 
grube płasko runowana 

odzież spodnia, siwa i ce- 

głasta, najlepsza 59c war 

tość, w ponie- A 
działek. jjjn 
po 

WWW 

ZAP.AS okazowych union 

garniturów dla mężczyzn 
niewiast i dzieci, runowa- 
ue. wartości do 1.25, — 

w poniedz. A 

..OJC 
MHKA okazowa wełnia- 
na spodnia odzież, koszu- 
le i gacie, wielki wybór 
wartości do 2.50, spec. w 

poniedz. f| 
po 1.48, — 1.25 h 
98c i U Uli 

DZIECIĘCE iiornn koszu- 
le i gacie, zrobione z gru- 

bej różowej i niebieskiej 
prążkowej flanelety, — 

po . . 

NOCNE Koszule, damskie 
flaneletowe nocne koszu- 

le, skromnie prążkowe de 
eenie, ugamirowane — 

skrom, ugarnir. 
w poniedziałek 

65c wartości, v 

poniedziałek 
po .. .. i ... 

WEŁNA, najlcp. iiiemicc, 
wełna do wiaz. czarna i 

kolor, w poniedz. motek 
27r. Saxony wełna czarna 
biała i koloro- 

wa motek, 
za — 4c 
RĘKAWICZKI, damskie 
i dziecięce okaz. kaszmi- 
rowe rękawiczki, wszyst. 
kolory, reg. óOc wart., w 

poniedziałek 
para 
za 25c 

/ 

I Specyalności w Basemencie. 
Fels Xapthu mydło do prania, specyalnie 
na tę sprzedaż w poniedziałek, j 
5 kawałków za 1 VC 

Wisdoin proszek <lo 
szorowania, regularnie 
óc puszki, specyalnie na 
poniedziałek, 3 z ~ 

puszki za OC 

Kosze <l<> 1> i elizny, 
wielkie z drobnych wió- 
rów, podwójny spód, 50o 
wartość, specyalnie na 

poniedziałek, 25C 

Miotły <lo zamia- 
tania dywanów, 5 ra- 
zy szyte, z dobrej ku- 
kurydzy, 35c wart., 
w poniedzia- | _ 

tek tylko 1 VC 

Argo Glosa kroclnnal 
regularnie 5c paczki, ua 
tę sprzedaż w poniedzia 
łek, 3 paczki | _ 

tylko za I UC 

Filiżauki i pod- 
stawki, białe porce- 
lanowe. wysokie i ni- 

sk ie, warte 8c, dopó- 
ki starczą, 
para tylko 
P° 5c 

Sita <lo popiołu,] 
wielkie, oprawa zj 
twardego cl rze w a,] 
gruby drutowy spód, < 
warte 10c, 

' 

1— ! 

specyalnie, 
I po 

Kub - no-more 

proszek do prania. 
sRpcyalnie na tę 

iSlOc 

[Swifta Pride niy- 
Jdło do prania, na tę 
(wielką poniedziałko- 
wą sprzedaż, specyal- 
rnie, o kar ^ 
(wałków 
:za JL lc 

10 calowe noże <to 

chleba, stalowe o- 

strze, drewniana rą- 
czka, 2óc wartość, na 
tę wielką ^ 
sprzedaż, J 

ł 

UCZĄ SIE WIECZORAMI! 
DLA WIĘKSZEJ ZAPŁAT! 
To jest co robią ambitni mło- 

dzieńcy i dziewczęta teraz 

w największej i najstarszej 

SZKOLE JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 
1311 W. Chicago Avenue. 

Kilka miesięcy nauki w mej szkole 

podwyższy twoją zapłatę. 
To nie weźmie dhigo, kosztuje mało 

a rezultat pewny. Zgłoś się zaraz: 

Lubomir G. Skaryszewski, 
Nauczyciel 

1311 W. Chicago Ave. 

Także d Innych 
odpowiedzialnych 

aptekarzy. 

— ROXOLANA WAS UZDROWI— 
Roxolana jest specyalne lekarstwo na nerki, wątrobę, 

żołądek, kiszki, katar, choroby powstałe z przeziębienia, 
czyszczenie krwi, usuwa zatrucia żółciowe, wzmacnia or- 
o-an trawienia przez co zapobiega zapaleniu ślepej kiszki i 
niebezpiecznej operacyi. Lekarstwo to uzdrowiło tysią- 
ce ludzi. 

' 

Wytnijcie kupon i wymień- 
' 

cie w jakimbądź poniżej wymię- | 
nionym składzie lub aptece: 

MOELIER BROS. "'KKir.ii 
1 I 

SV0B0DA Ashlnnd . 

. . KUKOWSKl w. ChlcHgo Ave. 
J. L. QUALES Milwaukee Ave. | 

— KUPON- 
Przez trzy dni Sobotę, 

Poniedziałek i Wtorek, 
dnia 6, 8 i 9 Listopada, 
Roxolana lekarstwo 1.00 
but., z kuponem 
za tylko /"C 

I Nie W y m agamy Żadnego Depozytu 
zanim nie otrzymacie na- 
szych katalogów i informa- 
cyi, jak możecie otrzymać 
jeden z naszych cudownych 
fonografów za gotówkę lub 

$1.00 Miesięcznie 
Cudowny $35 fonogral 
teraz tylko C7 1 
za wjŁ%j 

22 Piosenki Darmo 

Letnia Gwaraucya 

Możecie dostać maszynę 
z trąbą lub bez trąby. 

Nie opuszczajcie przeto tej rzadkiej sposobno- 
ści i odwiedźcie nas w naszym składzie, który też 

jest w niedzielę otwartym lub piszcie dziś Jeszcze 
do długo znanej, uczciwej i rzetelnej firmy 

UNITED FONOGRAF CO. 
Stanisław Kochański D. 174 ( 

447 Ralph Ave. Brooklyn, . Y. 

$23 
L 

IV 1 · · 1 Dziś jeszcze wyślij 75 oen 

riękny pierścionek, ^-rssssist 
śliczny pierścionek, artystycznie wykonany, grubo złotem nakładany 
r. gwarancją. Męski albo damski. 

— UWAGA: Grubość palca najle- 
piej zmlerzv<$ skrawkiem papieru i przysłać wraz r zamówieniem. — 
Adres: Jaaatztwtki i Jiauzewski, 17S Trcaaat etree» Depł. A. Berto·, Mu·. Pisz 
po katalog na regarni, łHńcrs/ki, itd.. wysyłamy darmo. 

ŚHTłJCIE OtUSZElU > „DZIEUUII Miueosw 
l 


