
Skarga & 6 milionów talarów... 

Jan Popp, obywatel miasta 

Wuerzburga, zaskarżył hr. Gołu- 

ch^wskiego, ministra spraw za- 

granicznych, dalej ministerstwo 
skarbu, a wreszcie całe państwo 
auStryackie o 6 milionów.talarów, 
kt<pre, jak twierdzi powód, Jan 
Popp, winną mu jest Austrya, 
tytułem zabranego spadku, 
do którego prócz owych 
6 milionów należą jeszcze 3 skrzy- 
nie pełne srebra. Pretensyc swoje 
do skarbu austryackiego uzasad- 
nia Jan Popp w następujący spo- 
sób : Przed 100 laty umarł kapitan 
okrętu Jan Kasper Popp, a część 
niezmiernego majątku jego, wy- 

nosząca 6 milionów talarów, do- 
stała się w ręce mogunckiej kapi- 
tuły. Podczas wojen napoleoń- 
skich Austrya zajęła Moguncyę i 

wzięła w swoje ręce administra- 

cyę tego skarbu, który przewie- 
ziony został do Wiednia. Cesarz 
ówczesny Franciszek II, jak za- 

pewnia Jan Popp, kazał z jednej 
skrzyni zabrać olbrzymią perłę, 
i kazał nią ozdobić na próbę koro- 

nę austryacką. Zresztą rozporzą- 
dził cesarz, ażeby cały majątek 
zachowano w depozycie i wyda- 
no go mogącym się zgłosić spad- 

kobiercom, nawet z czwartej li- ! 
rin: Inne -części spadku, jak zape- ! 
wnia Jan Popp, zostały wypłaco- 
ne jeszcze przed oddaniem skar- 

bu mogunckiej kapitule dwom 

spadkobiercom, z których jeden 
mieszkał w*Seres, w wilajecie sa- 

lonickim, drugi zaś w Ussel we 

Francyi. Do skargi przeciwko 
skarbowi austryackiemu o wyda- 
nie spadku dołączył powód metry- 
ki, sięgające wstecz aż do XVII 
wieku, a mające udowodnić, że 

pan Popp jest krewnym i praw- 

nym spadkobiercą kapitana Jana 
Kaspra Poppa, który w r. 1701 u- 

rodził się w Dettelbachu w Ba- 

waryi, a umarł w r. 1790. W ja- 
ki sposób przyszedł kapitan Popp 
do olbrzymiego majątku, którego 
część wynosi 6 milionów talarów, 
skarga sądowa nie / podaje. — 

Dzienniki wiedeńskie twierdzą, 
że dowody, przytoczone w skar- 

dze, nie wystarczają, ażeby u- 

zasadnić pretensye Jana Poppa 
do spadku po kapitanie i sąd pra- 
wdopodobnie jego pretensyi nie 

uzna. 

o 

Porównanie. 
— Czy dobrze śpiewa panna X.? 
— Hm, jak słowik,., który się tro- 

chę zaziębił. 

T eraz mamy wszystko 

w zakresie trzewików 
dla mężczyzn dam i dzieci. Mamy 

TOT$I.25*>$5.00 trzewiki, od.... 90cdo$l.75 
"U$I.0(M3.50 ^r&25c^$l-25 
SS3C.!^.60c*$2.00 S:^x$2.00^$3.00 

3^.°.!!™.$ 1.25d°$3.50 

Białe ślipry dla 
dziewcząt do 

Pierwszej Ko- 
munii — z niz- 
kirai lub wyso- 
kimi obcasami, 
z kokardą lub 

z paskami po 

80c, 85c 
i $1.00 

Pięk»p trzewiki 
dla chłopców do 
Pierwszej Ko- 
munii po 

$1.50 
• 

i 

$2.00 

Stała C9na dla wszystkich, więc nie potrzeba się handlować. My ni- 

gdy za wiele nie żądamy i dlatego też nigdy nie spuszczamy ceny. 
Grzeczna polska usługa. Dostateczna ilość sprzedawaczy i sprzeda- 

waczek, t 

THE AMERICAN SHOE CO., 
662 NOBLE ULICA, fiw! Stanisława Kostki. 

Ubrania na Gorące Lato! 
4 

które są chłodne i wygodne zarazem— 

niebieskie serże, popularne siwe odcie- 
nia, wórsteds, ozdobne i prążkowane 
worsteds i kaszmiry, na jeden i dwa 
rzędy guzików. 

Przekonacie się, że jesteśmy doskonale 
przygotowani., bo mamy wielki asort- 
ment i nadzwyczaj dobre wartości po 

$7.50-$10.00-$12.00 
$15.00 i $18.00 

Wycieczkowe (Onting) Ubrania 
składające się ze surduta i spodni, naj- 
odpowiedniejsze na upał; speeyalne 
wartości po 

$7.50 i $9.85 
Alpaca surduty i inne lekiei wagi sur- 

duty, w wielkim wyborze fasonów od 

$1.00 do $5.00 

Warszawa. — Feljetonista 
"Now. W renu." p„ Statkowsk.y, ^ 

■ przychylnym komentarzem cy- 
tuje li;st Rosyanki, oskarżającej 
Warszawę^ Pani ta narzeka na 

niemożliwe dla Rosyan życie w 

Warszawie i całem Królestwie 
Polskiem: " tymczasem gaze- 
ty rosyjskie, rosyjskie tylko z na- 

zwy, szerzą wszelkie kłamstwa o 

działaczach rosyjskich w kraju. 
Nie widzimy żadnej obrony, a 

tymczasem życie nasze, zwłasz- 

cza naszych braci wojskowych, w 

ciągłem niebezpieczeństwie. Do 

biednych naszych żołnierzy, nie 

mających spokoju ani w dzień, a- 

ni w nocy, strzelają z za węgła, 
rzucają bomby i znieważają ich 
wsztikiemi sposobami. Do tego 
wszystkiego przyłączyło się je- 
szcze nowe nieszczęście — zgry- 
zota o wiarę. Po ukazie o toleran- 

cyi 'religijnej Polacy zatryumfo- 
wali i przy spotkaniu z Rosyana- 
mi złośliwie pytają: "Na jakąż 
wiarę teraz przejdziecie? Rozu- 

mie się, że nie będziecie prawo- 

sławnymi". Jakże my możemy te- 

go słuchać. Dotąd przynajmniej 
wiara nasza była nietykalna. A- 

ni duchowieństwo prawosławne, 
ani Rosyanie nikogo nie zmu- 

szali do przechodzenia na prawo- 
sławie, ale że tak nie będą postę- 
powali księża i Polacy — upe- 
wnia nas historya". 

W dalszym ciągu "patryotka 
rosyjska" uskarża się, że w tycii 
rodzinach, w których matki były 
katoliczki, obecnie dzieci nie ma- 

ją spokoju, tak je namawiają go- 

rąco do przejścia na katolicyzm. 
Do tych skarg przesadnych, p. 

Statkowskij dorzuca swoje uwa- 

gi w takim duchu, w jakim je 
wypowiadali i wypowiadają za- 

zwyczaj korespondenci, uprawia- 
jący na własną rękę misye polity- 
czne na tle antagoizmu plemien- 
neg0- 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
New York: Deutschland z Hambur- 

ga, Patricia z Hamburga, Baltic z L1- 

veirpoolu. 
Liverpool: Merion z Filadelfii, I- 

vernia z Bostonu. 
* 

Londyn: Oxonian z Filadelfii. 
Genua: Prinz Adalbert z N. Y. 

Hamburg: Astoria z Filadelfii. 
Havre: La Touraine z N. Y. 

Odeszły: 
New York: Moltke do Hamburga, 

Friedrich der Grosse do Bremy, La 

Saroie do Havre, Cretic do Neapolu, 
Napolitan Prince do Neapolu. 

Quecnstown: Teutonic do N. Y. 

KILKA Z NASZYCH 

AWmiti 
KTÓRE WYŁOŻYMY NA 

SPRZEDAŻ JUTRO. 
Z:i duży kawał najl. perfumowe- 
go Witch Hazel mydła, warte 5c. 

Q _ Za mocne chłopięce 
OL szelki. 

Yard za dobrą szeroką mate- 
A/Ą\j ryę na ręczniki, warta 5c. 

A%/0 Za gingham na fartuchy, wła- 
*-/Ąy> dne prążki, 8c gatunku. 

Za niemowlęce batystowe czape- 
czki, warte 15c. 
Za męzkie duże niebieskie chu- 
stki do nosa, warte lOc. 
Za damskie 15c prążkowane 
koszule. 
Za dziecięce brunatne i ceglaste 
(tan) pończochy, warte 15c. 
Za męzkie 15c ozdobne 
kolorowe skarpetki. 

Męzkie i chłopięce piękne słomiane 
kapelusze, warte aż do $1.00, Op 
wasz wybór jutro 
Dobra aksamitna obazywka do su- 

kien, warta 8c yard, jutro Kp 
10 yardów za 

Męzkie ozdobne kolorowe koszule, 
bez kołnierzy, 45c 
gatunek, tylko ™ ^ 

QQn Za extra Pl9kn!* alpaca, we 

wszystkich kolorach, 59e gat. 
Za extra ładne przykrycia do 

*,0\j gorsetów, elegancko obszyte 
koronką i wstążkami, warte 45c. 

ID. Za chłopięce satynowe bluzki, 
±00 wszystkie numera, warte S5c. 

1 A n Za dobrego gatunku mocne spo- 
AIC dnie do kolan, warte 25c. 
Q5CP Za męzką piękną ozdobną i 
OtlC gładką koronkową odzież spo- 

dnią, warta od 50c do 75c. 
Za męzkie najlepszego ga- 
tunku clay worsted spo- 
dnie, warte $4.00. 

$2.39 

Speoyalnie. 
ne ręka 

2lc 
DARMO! 

Piękne czysto-białe jedwabne ręka- 
wiczki do Pierwszej Komu- 
nii, htdaie wyszywane, war- 

te 50c, jntro tylko 
Columbus Tykle- 
ty. $5.00 w tykie- 
tach tak dobre jak 
25c gotówkq. 

Zaw)ze tej sahiej wartości. ± 

E. IVEPSQN&CO,, Mnwaukee^y. 
Pwm IM ag IHh^aba ż8 sprzedajemy dobre obuwie łaniej 
wL$ lwy fWIBCII! niż jakikolwiek inny skład w mieście? 

Przyjdźcie na tę sprzedaż i przekonajcie się. 
Tego tygodnia sprzedajemy dzieciące śilpry za mniej niż koszt wyrobu, 

Extra nadzwyczajna taniość w dziewczęcych i dziecięcych sandałkach I nizkieh trze- 
wikach (oxfords), które wykupiliśmy ■/.& % ceny. Wszystkie są iabsolutnie całkiem 
skórzanne, podeszwy maszyną przeszyte, wielkości aż do 
nr. 2; w następujących fasonach:— 

V 

Dziecięce lakierów, nizkie trzewiki (oxfords) 
Dzieciece lakier, sandałki, z 2 rzemieniami 

y 

Dziecięce vici kozłowe sandałki, z 2 rzemień. 

Dziewczęce lakier, sandałki, z 3 rzemieniami 

Dziewczęce vici kozłowe sandałki, z 3 rzem. 

Mamy jeszcze bardzo pożądany asortmeńfc fason, 
i wielkości, damskie piękne "True Worth" nizke"> 
trzewiki (oxfords), które wyłożyliśmy na sprze- 
daż przed paru dniami. Są to wszystkie regu- 
larne $2.50 i $3.00 wart. i nie są warte ani cen- 

ta mniej. Lakierowane, czarne i brunatne (tan) 
vici kozłowe, rosyjskie cielęce, każdej. nowej 
mody, "blucher" kroju, sznurowane albo z gu- 
zikami 

Chłopięce satin cielące sznu- 

rowaue trzewiki, dongola 
wierzchy, angielskie więzy, 
trwałe dubeltowe podeszwy, 
wielkości nż do nr. 2, wszę- 
dzie płacicie $1.25 za te same 

trzewiki, a nas tylko po 

75g 

Chłopięce szare kenwesowe 

trzewiki, skórzanne podesz- 

wy, nnmera od 11 do 2, są to 

regularne G5c wartości, po 

39c 

Dziewczęce i dziecięce białe 

kenwesowe nizkie trzewiki 

(oxfords), najodpowiedniej. 
sze na lato, nuDiera 8V» do 2, 
po 

59g 

Przeczytajcie te listę specyalnych taniości na sprzedaż 
w Sobotę, dnia 17go Czerwca. 

9c Za damskie koszule, we wszystkich numerach, warte 19c. 

| 9c Za jedwabne czapeczki, we wszystkich numerach, warte 35c. 

7c Za damskie staniki (corset covers), warte 15c. 

2c Za chłopięce szelki, warte 5c. 

4c Za męzkie bawełnicowe skarpetki, warte 7c. 

3c Za czysto jedwabne wstążki, we wszystkich kolorach, warte 8c. 

I9c Za męzkie koszule i gacie, warte 35c. 

45c Za męzkie wierzchnie koszule, warte 69c. 

lOc Za koronkowe obruski na stół, warte 19c. 

lOc Za damskie koronkowe kołnierzyki, warte 25c. 

I2c Za yard najlepszej ceraty na stół, warta 23c. 

5c Za cztery duże kawałki mydła do prania lub mycia. 
39c Za niemowlęce brunatne ozdobne całe skórzane trzewiczki, nume- 

ra od 2 do 5, warte 59c. 
39c Za czysto skórzane śliperki dla dzieci, numera od 2 do 5, war. 59c 

89c Za damskie skórzane ślipry, numera cd 3 do 8, warte 59c. 

$1.25 Za chłopięce Box Calf trzewiki, grube podeszwy, gwarantowa- 
ne czysto skórzane numera od 13 do 6, warte $1.69. 

69c Za damskie ślipry z paskiem lub guzikiem, z kozłowej skóry, la- 

kierowane kapki, numera od 3 do 8, warte 98c. 

$1.19 Za męzkie Box Calf sznurowane trzewiki, numera od 6 do 10, 
warte $1.69. 

98c Za damskie sznurowane ślipry numera 3 do 8, warte $1.48. 

75c Za białe skórkowe ślipry we wszystkich numerach, z wysokim 
lub niskim obcasem, warte 98c. 

39c Za chłopięce spodnie do kolan we wszystk. numerach, warte 59 c 

69c Za męzkie robocze spodnie we wszystkich numerach, warte 98c. 

$1.69 Za chłopięce czysto wełniane ubrania w dwóch kawałkach, bru- 

natnym, czarnym lub siwym kolorze, nr. 8 do 15, warte §2.25. 

$1.98 Za chłopięce czysto wełniane ubrania w trzech kawałkach, 

wszystkie numera warte $2.98. 

H.MIŚHKOWSKY, 688 Noble St. 

ŻYWOT 
PANA NASZEGO 

Jezusa Chrystusa 
Z CZTERECH EWANGIELI3TÓW ZEBRANY 

I UŁOŻONY POTRZEBNYM WYKŁA- 
DEM POWIĄZANY, A. UWAGAMI 

OBJAŚNIONY; 
TUDZIEŻ 

DZIEJE APOSTOLSKIE 
DZIEŁO 

KS. DE LltfNI, S. J, 

Cena 90c. Na przesyłkę lOc. extra. 

——O———BMP 

DO NABtCIĄ W ADMINISTRACYI 

DZIENNIKA GHICASflSKtEGO, 141 chicago!jIi? ^t"' : 

iku CJiieagpsl^m. 
i K#- * \ r 

n 1 

Jak wzór po....$|,98 
Mocno wyplatane trzcinowe kole- 
bacze, lekkie l bardzo wygodne, 
mamy obecnie na QQ l 

sprzedaż od «pl«70 wyżej. 
Również wielki wybór po bardzo 
przystępnej cenie kolebaczy czy- 
sto dębowych l garniturów pokojo- 
wych (Parlor ffii nc l 
suits),od $11.id wyżej. 
Mamy speąyalną wyprzedaż fira- 
nek tulowych, 8 stopy długości, w 

pięknych deseniach, po 7óc para; 
również 1 dywany i O 1 

pokojowe od- wyżej. 
Specyalną uwagę zwracamy no- 

wożeńcom do zwiedzenia naszego 
składu. Jesteśmy znani między 
Polonią z naszych cen; możemy 
wam kompletuie dom umeblować, 
od najdrobniejszego sprzętu ku- 

chennego aż do największego ar- 

tykułu pokojowego. 
Wydajemy premio przy 
każdym zakapnte. 

Żądajcie polskich klerków do 

waszej usługi, 

J.M.Carroll&Co. 
Skład Mebli, Knrpctów 
i Dywanów, Firanek i 

Sprzętów Domowych.' 

452-454 MILWAUKEE AYENUE. 

Po co pisać 50 
albo 100 za- 

proszeń? 

Na ślub i to w czasie, 
kiedy każda chwilka 
narzeczonych jest za- 

jęta przygotowywaniem siq 
do tej uroczystości, jeżeli za 

tanie pieniądze można doet .d 
drukowanych tyle, Ile po- 
trzeba, lvz prncy i kłopotu? 
Przyjdźcie do drakami 

Dziennika 
Clricagoskiego, 

a pokażemy wam rozmaite 
bardzo gustowne gatunki 
papieru na zaproszenia do 
wyboru. Na żądanie reda- 
gujemy zaproszenia bezpła- 
tnie. 

141-143 W. Division St| 
Ofls otwarty ćo wie- 
czór do goaz. Stndj. : ■ 

fi ■ 


