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HOYNE ZWYCIĘŻA: KOMI- 

SYA CYWILNA KAPI- I 

TULUJE. 
Groźba prokuratora Hoyne'a 

iż wstań oskarżenia postawi ko- 

misyę miejską służby cywilnej, 
wczoraj wreszcie poskutkowała. 
Przez kilka miesięcy komisya ta 

ignorowała zarzuty Hovne'a, ii 

biuro detektywów jest ,.gniazdem 
rabusiów", iż policya zbiera 

,.slush fund" na obronę proceso- 
wanych policyan-tów. 
Wczoraj Hoyne wyraził się, że 

ma wystarczające dowody ażeby 

komisyę shiżby cywilnej posta- 

wić w stan oskarżenia za prze- 

kraczanie ustaw służby cywilnej. 
W zamieszaniu, jakie nastąpiło 

po tem sartsacyjnetn oznajmieniu 

jeden z komisarzy, Joseph P. 

Geary, demokratyczny członek 

komisy i. zrezygnował. Później 

oświadczył, że swą rezygnacyę 

zrekonsyderował i cofnął. Wczo- 

raj popołudniu odbyło się posie- 
dzenie komisyi, na którem Geary 
wniósł rezolucyę, aby komisya 

wytoczyła śledztwo w sprawie 
zarzutów przeciw policyi, iż po- 

licya ma tajny sojusz ze zbrodnia- 
rzami. Rezołucya ta została przy 

jęta jednogłośnie. 
Geary dawniej był szefem in- 

westygatorów <Ha prokuratora 
stanowego Hoyne'a. 
Hoyne natychmiast po inaugu- 

racvi burmistrza Thompsona! 

podniósł zarzuty przeciw policyi, 
między innemi twierdząc także, 
że ,.agenci zorganizowanej zbro- 
dni znów mają kompletną kon- 

trolę nad departamentem poli- 

cyjnym. 
Zarzuty te były ignorowane 

nietylko przez komisyę cywilną, 
ale także przez burmistrza 

Thompsona i szefa policyi Hea- 

levego. 
\a posiedzeniu rady miejskiej 

w zeszłym tygodniu alderman 

Bergen oskarżył sztfia inspekcyi 
kotłów \ye, iż wydalił jego bra- 

ta, Richarda Bergena, ponieważ 
on ald. Bergen, nie popierał bur- 
mistrza w radzie miejskiej. Rada 

miejska poleciła komitetowi są- 

downiczemu, aby wdrożył śledz- 
two. Na te przesłuchy prokura- 
tor Hoyne posłał swego asysten- 
ta, C. C. Case'a. 

Wciągu tych przesłuchów wy- 
szło także na jaw, że dla „oszczę- 
dności" wydalono mniejszą licz- 

bę pomocników inspektorów po- 
bierających $90, a przyjęto ua 

ich miejsce większą liczbę z pen- 
syą $125 mies. Powiedziano wte- 

dy w· tem biurze, że zmiany te się 
czyni dla „oszczędności." 

Case, wróciwszy z iprzesłuchów 
doniósł Hoyne'owi. że brat ald. 

Bergena, został usunięty niepra- 
wnie. Wczoraj Hoyne wyraził 
się w {Morris, 111., gdzie kieruje 

, procesem bankiera Mundaya, iż 
weziwał po tym raporcie Geary'e- 

go do siebie i przepytawszy go o 

sprawie Bergena, radził mu zre- 

zygnować, gdyż postanowił wy- 
toczyć proces komisyi służby cy- 
wilnej. Miał bowiem zażalenia od 
Kiernana, szefa departamentu wo 

dnego, oraz inne informa-cye# o 

bezprawiach komisyi cywilnej. 
Radzi Geary'emu zrezygnować, 
gdyż jako członek komisyi, cho- 
ciaż był niewinnym, zniewolony 
byłby srom procesu na równi z 

innymi członkami komisyi pono- 

loyne także powiedział, iż 

pewien adwokat, przedstawiają- 
cy kilku demokratycznych funk- 

cyonaryuszy, .będących pod 
służibą cywilną, polegają na komi- 
sarzu Gearym, iż będzie strzegł 
ich interesów, będzie więc Geary 
w fałszywym świetle postawiony, 
jeżeli oczekiwania tych furrkcyo- 
naryuszy będą zawiedzione. 
Lecz nie skończyło się wczoraj 

na nagłej kapitulacyi komisyi od- 
nośnie do śledztwa policyjnego. 
Bo oto dalsze następstwa: 

Komisya podobno się zgodziła 
na remstalaeyę wszystkich demo- 

kratycznych fuukcyonaryuszy, 
którzy mieli być nieprawnie usu- 

nięci, a nawet postanowiła, ażeby 
osobom, krytykującym komisyę, 
dozrvvolono badać książki komisyi, 
co jest toż niemałą nowością. 
Wczoraj w ciągu dnia bur- 

mistrz Thompson wyraził się, iż 

otrzymał iiiiormacye, że umarli 

mają figurować jako funkcyona- 
ryusze miejscy, a to w tym celu, 
że -pod nazwiskami nieboszczy- 
ków pracują ludzie, którzy nig- 
dy egzaminu służby cywilnej nie 
składali. Oczywiście za to odpo- 
wiedzialni są urzędnicy, którzy 
stoją na czele biur, w których to J 
się dzieje. 

i ZMIANY W „GABINECIE 
KUCHENNYM." 

„gabinecie kuchennym" bur 
mistrza* Thompsona, tj. w grupie 
jego zakulisowych doradzców, 

mają nastąpić zmiany, a topór 
ma paść na szyję Freda Lundina, 

politycznego mentora i doradzcy 
obecnej administracyi miej-skiej. 
Usiłowania burmistrza Thomp 

sona, doprowadzenia do jakiejś 

harmonii i zgody swej frakcyi z 

frakcyą, która mu coraz bardziej 
itaje się wrogą, doprowadziły do 
ultimatum, że Fred Lundin musi 

być zdetronizowany jako car po- 
lityczny w ratuszu miejskim. 
Do punktu kulminacyjnego 

przyszło, gdy rada miejska od- 

rzuciła trzech kandydatów do ra- 

dy szkolnej, poleconych przez 

burmistrza Thompsona. Ostatnią 
odpowiedzialność za to złożył na 

swego <ioradzcę Lundina i od te- 

go czasu słucha rad kongresmana 
'Martina B. Maddena i senatora 

stanowego G. Hardinga. 
Ci dwaj mieli nakłonić burmi- 

strza do zamianowania Samuela 

A. Ettelsona miejskim doradzcą 
prawnym, na miejsce Folsoma. 

Lundin nie miał z tem już nic do 

czynienia. 
Niezadowolenie z Lundina da- 

tuje się od długiego czasu, a spe- 
cyalnie od chwili, gdy na różne 

posady zamianował swych ludzi, 
nie radząc się ani aldermanów 

republikańskich, ani komiteto- 

wych wardowych. 
Gdy na polecenie Lundina bur- 

mistrz wydał swe głośne rozpo- 
rządzenie co do zamykania wy- 

szynków \- niedziele, stosunki się 
pogorszyły do tego stopnia, że 

przywódzcy administracyi uzna- 

li, iż coś trzeba uczynić, ażeby 

zjednać sobie aldermanów. Od- 

rzucenie zaś trzech kandydatów 

do rady szkolnej stanowi .punkt 
kulminacyjny. Burmistrz nawet 

zgodził się, iż nie .będzie forsował 

pastora Brushinghama na człon- 
ka rady szkolnej. 
Od czasu jak littclson jest do- 

radzcą prawnym, stosunki się już 

zmieniły. Lundin jest ignorowa- 

ny. Ettelson ma szanse zostać je- 

go następcą w rozdzielaniu posad 

miejskich. W tym krótkim czasie 

już zyskał kilku aldermanów dla 

administracyi. 
Nie ulega kwesty i, że się zanosi 

na poważne zmiany w zakuliso- 

wych rządach obecnej administra 

cyi miejskiej. 
INNY KRYZYS ADMINI- 

STRACYI. 

Do kryzysu doszła kwestya, 

czy rada miejska ma prawo 

wdrażać dochodzenia lub prze- 

prowadzać jakiekolwiek śledz- 

twa, lub informacyi zasięgać w 

jakimkolwiek biurze lub departa- 
mencie miejskim. 
Odebranie tej władzy radzie 

miejskiej, niemal całkowicie para- 
liżuje- komitet finansowy, które- 

go najwyższą funkcyą jest ułoże- 
nie budżetu na rok następny. Po 

z tera rada miejska traci swą 

podstawą zasadniczą, na której 

się dotychczas opierała. 
Trzy wydziały miejskie stawi- 

ły się hardo woboc rady miejskiej 
i komitetu finansowego, nie li- 

cząc innych drobnych doświad- 
czeń z innymi komitetami. 
Dnia 15-&0 lipca, komisya miej- 

ska służby cywilnej nie pozwoli- 
ła komitetowi finansowemu wdra 

żać śledztwa co do wydatków tej- 

I 

że komisyi, odmawiając jej pra- 

wa wytaczania śledztwa w ja- 
kiemkolwiek biurze miejskiem. 
Opinię tę powtórzyła dnia 15- 

go bm. 

G. E. Nye, szef miejskiej in- 

spekcyi kotłów, oskarżony o wy- 
dalenie brata ald. Bergena nie- 

prawnie, nie stawił się przed ko- 
mitetem finansowym, odpowiada- 

jąc listownie, że komitet "finanso- 

wy nie ma władzy prowadzić 
przesłuchów. 
Syndyk miejski Francis wydał 

wywiad, iż jego funkcyonaryusze 
sporządzili listę pewnych osób 

które wzięły udział w demonstra- 

cyi „mokrej". Gdy go komitet 
wezwał, aby wyjaśnił, dlaczego 

taką listę kazał sporządzić, dał 

taką odpowiedź co inspektor Nye. 
Ciekawe jest to, że nawet 

brzmienie jego odpowiedzi było 
identyczne z odpowiedzią inspek- 
tora Nye. 
W tej kwcstyi komitet finan- 

sowy był u burmistrza Thompso- 
na przed kilku dniami i otrzymał 
odpowiedź wymijającą. Doradzca 

miejski Ettelson jednakowoż jest 
za ukróceniem władzy rady miej- 
skiej. 

Zanosi się więc na drugą chry- 
ję, w której „Big Bill" znów bę- 
dzie centralna figurą. 
UŁOMNE NIEMOWLĘ U- 
MARŁO: PORUSZENIE 

W CAŁYM KRAJU. 
Malutki Jaś Bollinger, niemo- 

wlę kilkodniowe, które się urodzi-! 
ło tak ułomne, że w opinii leka- 
rza skazane byłoby na dożywot- 
nie kalectwo fizyczne, umysłowe, 
i moralne, wczoraj umarło, jak 
lekarz przepowiedział. Gperacyi 
drobnej, któraby dziecku życie o- 
caliła. nie wykonano. Dr. H. J. 

Haiselden, smperintendent szpi- 
tala German-Amcrican, w którem 

matka się znajduje, postanowił o- 

peraevi nic wykonać. Matka nie- 

mowlęcia zgodziła się na to. 
We wszystkich kołach w Chi- 

cago. urzędniczych, lekarskich, 

filantropów, pracowników społe- 
cznych, religijnych i innych nie- 
tylko w Chicago, ale w całyin 
kraju. 
W Nowym Yorku Amerykań- 

skie Towarzystwo Medyczno - 

Prawne przyjęło rezolucye, apro- 
bujące akeyę, a raczej brak akcyi 
dr. Haiseldena. 

We Waszyngtonie panna Julia 
Lathrop. która jest szefem 

federalnego biura dzieci, .potępiła 
dr. Haiseldena i matkę niemowlę- 
cia. 

Nad stanowiskiem kościoła ka- 

tolickiego nie ma potrzeby tutaj 

się rozwodzić, gdyż każdy kato- 
lik «powinien wiedzieć, że życie 
iudzie pochodzi od Boga i żaden 

człowiek nie ma prawa przecinać 

go czynem lub brakiem czynu z 

wyjątkiem jako karę śmierci za 

morderstwo ze zimną krwią po- 
pełnione. 
Podobno przez cały dzień ko- 

I 

(Dokończenie na stronicy-7-ei). 

Zrozumieć wszyst- 
ko - jest wszystko 

przebaczyć. 
(Dokoń/czenie ze stronicy 4-tej). 

trie — że nie dopuszcza niemal 
myśli obrony. Nie podnoszę też 
bynajmniej obrony, pragnę li 

tylko postawić pewne wyjaś- 
niające pytania. A więc, kto 

jest tą wyklętą i piętnowaną 
przez szan. autora emigracyą? 
Wobeo świadectwa cyfr eini- 

gracyę tu stanowią bez kwe- 

styi masy polskiego ludu, głó- 
wnie wieśniaków od roli. Czy 
można ich potępić, że nie wczu- 
li się w ziemię, nie dość wrośli 
w nią i odbiegli?.... Szan. au- 

księże - autorze, oni jeść po- 

trzebowali, a to wymowa na-" 

gląca. Chleba — powszednie- 
go chleba — nie pasztetu, nie 
żłobu szukali — i w znoju, a 

trudzie straszliwym tu go zdo- 
bywać przyszli. I jeszcze jed- 
no. Oni odeszli i odchodzą zwy- 
kle z wiarą i mocną nadzieją 
powrotu — a wraca z nich du- 
żo lub ślą grosze ratunkowe 

do Polski. Jeżeli nie dość czu- 

jg, zapominają, panoszą się w 
dobrobycie — to pamiętajmy, 
że wyszli oni z ziemi swej cie- 
mni, nieuświadomient — dzię- 
ki gospodarce wrogów u nas. 
Ich więc — ton lud polski nieo- 

świecony — stanowczo wykli- 
nanie to dotyczyć ne może. 
Kto jest dalej — kto nastę- 

pny więc? 
Do tych mas polskiego ludn 

tu przybywać zaczęła z po- 

czątku nieliczna, potem coraz 

liczniejsza iuteligencya — naj- 
przód duchowna, potem świec- 
ka. Czy gromy potępienia za 

grzech opuszczenia Macierzy 
inają spadać na głowy polskie- 
go kleru, czy też inteligeaicyi 
świeckiej ? Duchowieństwo pol- 
skie licznie, coraz liczniej pły- 
nęło tu za ludem polskim — i 

pytanie, coby się z temi masa- 
mi ciemnemi stało, gdyby kler 

polski nie objął kierownictwa 
nad niemi? Zbyteczne tu mó- 

wić, wiemy wszyscy dobrze. — 

Kościoły, szkoły, słowo pol- 
skie żywe j nauka jego — wie- 

kopomna to zasługa tu polskie- 
go kleru. 

Wszak oto podnosi się dziś 

myśl postawienia pomnika sp. 
ks. biskupowi E. Kozłowskie- 
mu za to właśnie, że tu bojo- 
wał, pracował, życie strawił, 
na obcej ziemi legł. Słusznie i 

sprawiedliwie — wszyscy do- 

łożyć starań winniśmy, by po- 
mnik oddanemu, miłującemu 
lud polski, a twardem apostol- 
stwem złamanemu bojowniko- 
wi — stanął tu, na'tej ziemi 

wygina ni a. Em igracya w i ęc 

polskiego kleru w imię dobra 
.. t' s \ aflsiijfcL 

polskiego ludu konieczną była, 
nie w tę więc stronę uderza su- 

rowy osąd szali, autora. 

Pozostaje więc tu mniej li- 

czny, bezimienny przeważnie, 
mniej lub więcej zdolny, mniej 
lub więcej grzeszny i win mo- 
że pełen zastęp ludzi, pracują- 
cy też dzień po dniu, nie zbie- 

rający funduszu, za zaiój wysił- 
ków swych, ani nie marzący ni- 

gdy o potędze wpływów,"pur- 
purze życia, ani też ocenie żad- 

nej w spiżu, lub kamieniu twar- 
! dych s wy cli wysiłków. Oni tu 
byli i są bezimienni przecie, a 

przytem najczęściej biedni i ju- 
tra niepewni, przyszli z rozpa- 
czą zwykle, szli z rozpaczą też 

najczęściej, przejdą i odejdą z 

tąż posuchą ducha i goryczą 
serca. Mówię tu naturalnie o 

tej inteligencyi świeckiej wy- 

! cbodzltwa, która za ludem pol- 
skim, tak samo jak kler polski 
— przyszła tu i pracuje. 

Kler polski był konieczny, a 

czy inteligeneya polska — nie? 
A to całe prawic piśmiennict- 

I wo tu, a ta cała niemal prasa, 
a ta robota oświatowa, Organi- 
zacyjna ; skupiająca, cementu- 

jąca — oprócz parafii — ten 
polski lud, czy to nie dzieło in- 

teligencyi tej dla zachowania 

go ratunkowe? Coby się tu z 

nieuświadomionym narodowo 

ludem polskim stało, gdyby 
nie ta praca narodowa, łączna 

polskiej inteligencyi, czy choć- 
by i pół-inteligencyi też... Nie 

byłoby może po ludzie polskim 

I już i śladu 

I Karta to zasiugi, pomimo u- 

fterek wszelkich pracy i jgj 
niedoskonałości — wszelako 

faktyczna, nie wątpliwa, która 

ratuje i ocala dla narodu tych 
kilka miliomów głów. 
Kogo więc ma na myśli o- 

etatecznie szan, autor, . tnący 

tak nieobliczalnie, a z rozma- 

chem w najczulsze bodaj i naj- 
mniej odporne, najbardziej bo- 
lesne i nad czułe miejsce na- 

szej zbiorowej duszyf Jeżeli 

kiedy, to doprawdy dziś pięt- 
nować się nam i to tak rauiąeo 
nie wolno Wszak dusza 

każdego z nas prawie jest cho- 

ra, głęboko chora na ból na- 

szych milionów. To nie są sło- 

wa, to — krwawa, ognista, be* 
senna prawda dnia i nocy na- 

szych. 
Pozostaje więc jeszcze ci, 

nic nie dający ze siebie, ci o- 

bojętni, ci żałujący centa po- 
datku nawet dla Ojczyzny, ci 
— wielbiciele dolara, zatruci 

złotem amerykańskim, poże- 
nieni może z Amerykankami, a 
zaślubieni na pewno z bizneso- 

wą stroną jedynie tej młodej 
kultury, obłudnicy frazesu, 
kupczący skarbami nieposia- 
damymi : -ci zasługują w zupeł- 
ności na piętnowanie, al^ wszak 
to nie cmigracya cała — to jej 
narośle pasożytujcie i trujące 
grzyby rozkładu jedynie. Ta- 

cy są wszędzie i o utratę takich 
dla narodu — głowa nas boleć 
nie może. 

Są inni jeszcze — mioJzi, 
którzy Polski nie znają, a ta 

na co patrzą — zachwycić ich 
nie może. Mają oni zresztą 

najczęściej dusze,dotknięte już 
leniwą wygodą Aiueryki, co to 

wysiłku, bólu wszelkiego boja 
się i wstręt mają. A wszak 

Polska — to ból i wysiłek du- 

szy, a żałoba Po co im to 
— na co? Oni lubią wesołość i 

używanie — czy mogą kochać 

to, co boli — te dusze wygo- 
dne, w komforcie tanim rozko- 
chane? — Polska — to szczy- 

ty, na kitóre piąć się trudno i 

kosztuje Ale Polska — to 

też — wielkie miłowanie i głę- 
boki Chrystyanizm, nie darmo 
od wielu Chrystusem narodów 
nazwana, a przez to dostępna i 
bliska dla wszystkich — i ma- 
luczkich też, a w wierze głębo- 
kich. 

Słusznie s z an. ks. autor wo- 

ła, by nie zrażać tych mło- 

dych. ... Nie tylko nie zrażać, 
ale dla uzdrowienia wieść do 

źródeł przeczystych, przepięk- 
nych naszego narodowego du- 
cha i w zaraniu zwłaszcza u- 

czyć stamtąd czerpać i pić i 

bardzo miłować ! ! Wtedy 
nie będzie posuchy, martwoty 
dnsz młodych i ich może (tajo- 
nej tragedyi, buchającej cza- 
sem to tu, to tara z ust śmiel- 

szych — zgrzytem rozterki i 

posuchy serca. Nie zrażać — 

ale uczyć w szeregu cicho stać 
i cicho pracować i do przodo- 
wnictwa może przyszłego za- 
sługą, się sposobić, wyrabiać 
skarby polskiego ducha i pol- 
skiego miłowania, które jedy- 
ne do prac naczelnych narodu 

wyświęcają. Dziś — zwłaszcza 
dziś — gdy tylko porywem 
wielkich skrzydeł miłowania i 

wiary w nowe jutro pędzić mo- 

żemy. ... Jakże raduje się du- 
sza, gdy w tej chwili właśnie 

słyszy się szerokie wezwanie 

od naszego pol ski rgo zasłużo- 

nego kleru — do tolerancyi, do 

wyrozumiałości.... Istotnie 

czas wielki, by padły wśród 

nas wszelkie baryery ciasne i 

piętnowanie Jedni, kochać 
siły nie mają — drudzy wie- 
rzyć siły nie mają.... Niedola 
to dusz, ale — nie piętnujmy... 
Uszanujmy te głębie bolesne... 
Ale gdy przed miłości bra- 

kiem stoi otwarta, buchająca 
żarem i pięknem, dotykalna 
krynica ducha narodu, tylko 
iść i chciej czerpać, aby ozdro- 
wieć, to przed głębiami wiary 
straż trzyma — ŁASKA, któ- 

rą nie każdy zdobyć może 
Niechże więc nad niedolą pa- 

lącą dusz naszych stanie nasze 
szerokie. tolerancyjne — 

PAX. 

. Cn do ftowln sportowych, DZIEN- 
NIK CHICAGOSKJ góruje nad pie- 
nieni polsklemi i wogóle wszystkie- 
Bl gametami nlo-angleleśieml 

é 

u 

Kopielskiego 
Na Piątek 

Galon piwa 2<K% pół galona 
Stołowe piwo pudło i 24 Im- 

telek OUC 
Export piwo, pudło z 24 bu- n« 

telek.... OvC 
Malt piwo, pudło z 24 bute- j ^ « 

lek, za I 9JLo 
Keg piwa warty 2.00, w piątek i .SO 

Mniejszy keg piwa 75c 

Port winoL galon warty 1.2, 
na piątek 7&C, pół gaiona 
Bourbon albo Rye, galon war- 

ty $3, na piątek 1.75, pól. gaL VUC 
Na żądanie dostawiamy do <lomu 

K. KOPIELSKI 
1101 NOBLE ULICA 

Ważne Zawiadomienie 
Polski Skład ZiM Łeczniezych i Herbat Ziołowych, pod nazwą: 

Z-G-HEKBS, został powlkezun» 1 przeniesiony pod or. 11 HO Milwaukee 

Ave. 2-fie piętro. Posiadamy ogromną i!o*? gatunków siół, 
oraz około 100 

?atnnkó« herb-tt, czyli miąszanin ziołowych, 
wyrabianych dla każdej choro· 

y z innych ziół, na podstawie recept naisławoiejazych europejskich lekarzy. 
Leczcie się ciotami, eue eą koroną wszystkich lekarstw. Herbaty 

Z-G-H KRBS clsszą slą jednogłtfnem uxn»niem 8zan. Odbłorców, 
— gdyi ich 

wartotfć lecznic** jest wprost zadziwiająca. Prosimy o liczne odwiedziny 
oso- 

biste, lub o łaskawe podanie swego adresu, abyémj· mogli wysłać nasz 
wielki 

katalogi s opisem prawie wszystkich chorób, 
oraz potrzebnych lekarstw zioło- 

wych. powstaniem 

Z-G-HERBS 
w 1136 Milwaukee Ave. Chicago, Ul. 

Nasz specjalny ogrzewacz. 
jest dobrym przykładem 
jakie taniości u nas znaj- 
dziecie. Ma najnowsze 
przybory, ślicznie upięk- 
szony trwałym <> m g\ 
niklem. Spe- // S(I 
cyalnie po 

" 

Ta wygodna łóż- 

kowa kanapa 
jest bardzo użytecznym artykułem 

w każdym domu. Otwiera się do 

wygodnego szerokiego łóżka. Ra- 

ma jest dębowa, ślicznie polerowa- 

na. Pokrycie jest z moc np 
nej Royal skóry. Ta 11 / S 
$35 wartość ,teraz .... 

* 

DARMO 
Wysyłamy katalog illustrowa- 

ny ua żądanie. Adres: 

l'\IO\ LIBERTY HOU9E, 

1014 Milwaukee are. 

Ohłcatfo. 

DOSTAM ECIE TEN SERWIS DARMO. 

60 kawałkowy ..Bluo Bird" serwis jadal- 

ny darmo z 150.00 zakupnem. 

100 kawałkowy „Blue Bird" serwis jadal- 

ny z $100.0o zakupnem. 

Nasz specyalny 
Piedestałowy 

Stół 
ma ćwiartki wy wielki wierzch, 
ręcznie polerowany. Masywny 
pedestai. Stół się rozciąga do 
6 stóp. Ta « TC 
$22.50 wartość, lh /S 
teraz 

*w· · V 

Wasz stary piec odbierzem 

jako wpłatę za nowy 

Nasz „Liberty" kuchenny piec, j 
gwarantów, na 25 lat pierwszo 
rzędnie piecze i pali. Kupując 
ten piec całemi wagonami umo 
żliwia nam ofiarować go p· 

epecyalnej cenie CA 
komplet, z szaty ... 4)0·7" 

f Citery 
Wielkie 

Składy 
Mebli 

,Wolność od Wysokich Cen Meblowych" 
BRACIA PERLOWSCY 

IBERTY 

Otwarte 

wieczo- 

rami 

w 

Wtorki 

Czwartki 

i Soboty 

Ten »»73.00 Pokojowy Garnitur — tna masywny 
mahoniowy ramę, ślicznie polerowany, pokrycie 
jest z prawdziwej hiszpańskiej sk6ry. -»/v 
teraz . . 4y.5U 

1327-29-31-33 Milwaukee Avenue blisko Pauliua Ulicy 

4705-09 South Asblanrt Avenue blisko 47-mąj Ulicy 
4 Milwaukee Avenue blisko Noble Ulicy 

3463-63 Arcber Avenue blisko 35-tej ulłey 
2028 30 W 3-tej ulley blisko Seeley Avenue 

Mosiężne fcwKo. 

Kompletnie z żelazną sprężyn» i wygodnym mato· 

raceiu, $20.00 wartość I O TC 
Te wygodne 3 kawałki, teraz | A%iO 


