
Pod Lipskiem. 
Urodzajne pola pod Lipakien 

czerniły się już długietili pasjnam 
zagbndw, swigĄp zoranych; w sa 
dach k >rony drzew błyszczały v 

łagodneftT świetle ^slonscznerr 

czerwienią liści; l>ydlo pasło si< 

na resztkach ściernisk i traw 

> cae już prze/ natrętne much; 
iMe ;a >\v\a Sp<-\.»jny cliłoj 
saski, puszczając dym z faj»xi por 
je!an«»wej. ozdobionej patryotycz 
nyai obrazkiem; gotował się d< 

wyj. czynku zimowego. v ła t< 

jc.-ień roku 11)10. 
Nagle owe pola. owiane senno 

ścią jesieni, zaludniły się pie- 

szym i konnym ludem, jęknęły 
pod kolami (izial. jaszczyków 
ir.TCiOn w. rozbrzmiały odgłosen 
'.\ot« )w i tr^b wojennych. 0< 

zachodu i wschodu, od północy 
południa s/.ły pod Lipsk r('»żnoje 

zyczne pułki z chorągwiami < 

przeróżnych barwach. W powie 
trzu fruwały chorągiewki lanc u 
łańsk ici v błyszczały pałasze dra 
o no w, lśniły się panćetze kira- 

syerów. Ciemne wyloty dział po 

miedzy ogromnemi kołami zionę 
ły czamcmi otworami, w którycl 
czyhała śmierć. Szli weteran 

którym już wąsy zaczynały pokr 
wac się siwizną, szli nowozacięż 
ni żołnierze /. twarzami młodzie 

nipszków. 
W murach Lipska znajdowa 

się już Napoleon, bóg wojny 
~ talowym błyskiem swoich źreui 
chciał przebić tajemnice losu.Bez 
skutecznie — albowiem los jes 

ślepy i nawet na ognrste błyska 
wice nieczuły. Niedawno wielk 

cesarz Francy i zwrócił się di 

-wojego otoczenia z zapytaniem 

..Czy i>ądzićie.że gwiazda moj. 
zachodzi V* .Me w Lipsku ufa 

znowu swejoemu geniuszowi 
rzekł do niechcenia: „świat (1 

l nica się dokoła mnie". Pomyli 
się o tyle. że on obracał światem 
jak wrzecionem. Ale w chwili j^d 

(wymawiał owe wyrazy, świat już 
; wymykał się z rą* jego. 
i Tymczasem na sennych polach 

11 pod Lipskiem gotowano się do 

i oit wy, jaką raz tylKo widziało po- 
. przednie stulecie. Po jednej stro- 

nie stali Francuzi z korpusem Po- 

! laków pod wodzą ks. Poniatow—· 
i skiego i z·pułkami Związku reń- 

t skiego. łło drugiej italy wojska 
• austryackie, rosyjskie i pruskie, 
> do których później przyłączyły 
. s^ę oddziały szwedzkie. Walka 

. j trwała przez trzy dni — od dnia' 

, lo do 18 października. W dniu 

> ly października odbywał się jesz- 
cze owrót sił francuskich pośród 

. ciągłych walk. Napoleon iniał o- 

. koło 200,000 żołnierzy, sprzymie- 
r rzeni przeciwnicy jego około 360,- 

i 000. Po obu stronach grzmiało 
! 2000 dział. 

j Napoleon został zwyciężony i 

i J musiał się cofnąć. Kto go z wy— 

ciężył? Na to daje odpowiedź ge- 

Jnerał pruski Friederićh w dziele 
. ! swojem „Betreiungskriege", pi- 
. sząc z wyjątkową otwartością i 

. prawdoiuownością : „Nie możemy 
_ pozbyć się współczucia na ten wi- 
dok tragiczny, gdy ostatecznie 

. geniusz uległ przemocy suro- 

wych tłumów". Sprzymierzeńcy 
mieli prawic dwa razy większe si- 

. ły, niż Napoleon i wprost siłą śle- 

. pego naporu zmusili go do od- 

. wrotu. 

Bitwę pod Lipskiem nazwali 

I Francuzi „la bataille des géants", 
i to znaczy bojem olbrzymów, a 

: nazwę tę przyjęli wszyscy inni. 

. Francuzi mieli słuszność, ale tyl- 
t ko po swojej stronic. Napoleon 
. był olbrzymem i osoba jego wy- 

{i starcza już, ażeby zapasy pod 
) Lipskiem nazwać gigantycznemu 
: godnie stał obok n#ego wódz 

. korpusu polskiego, ks. Józef Po- 
II niatowski, w którego ręce „Bóg 
i i złożył honor narodu polskiego".A 
. najdzielniejszy pomiędzy dzielny- 
j m: Ney, a stary wilk wojny Mu- 

rat, a niezrównany wódz artyle— 
t I ryj Drout, czytający biblię, aże— 

by następnie strzałami armatnie- 
mi kłaść pokotem szeregi nieprzy- 
jaciół? 
A gdrież te olbrzymy po stro- 

nie przeciwnej? Naczelny wódz 

wojslł związkowych, ks. Schwar- 

zenberg, zaledwie jest history- 
kom znany. A co wiemy o takich 

generałach, jak wodzowie korpu- 
sów austryackich, Meryeldt i Gya 
la> ? Również nieznanym jest 

także, dajmy na to. rosyjski ge- 

nerał Langeron, a choćby Dybicz, 
albo wódz Szwedów, następca tro- 

nu szwedzkiego Bernadette. Po- 

zostaje chyba jeden, Bluecher, 

postać"sympatyczna mimo swej 
pruskiej marki. 
Nazwano także zapasy pod 

Lipskiem bitwą narodów" — 

„Yoelkerschlacht". Ukuli ją -- 

jak widzimy — Niemcy. Jeżeli 
chodzi o literę, o mechaniczną 
stronę sprawy, to Niemcy mają 
słuszność. Po stronie francuskiej 
walczyli jako „gros" Francuzi i 

Polacy. Pomagały pułiki Związku 
reńskiego, zaś oddział saski zdra- 
dził. Po stronie związkowych by- 
ła prawdziwa mozaika narodówr i 

szczepów. Niemcy, a właściwie 

Prusacy, dali armię pod wzglę- 
dem narodowym jednolitą, acz- 

kolwiek było w niej sporo żołnie- 

rzy polskich. Korpus szwedzki, 
bardzo nieliczny, był także jedno- 
lity. Ale\w armiach rosyjskiej i 

austryackiej były diesiątki prze- 
różnych ludów. Jeżeli chodzi po- 
prostu o metrykę etnograficzną, 
to rzeczywiście pod Lipskiem od- 

bywała się przed stu laty bitwa 
narodów. Ale. podobne „bitwy 
narodów" toczyły się wszędzie, 
gdzie występowała do boju czy to 

Austrya, czy Rosya. 
4. 
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pytanie : „O co walczono pod Lip- 
skiem?" Niemcy, a przedewszy- 
stkiem Prusy wołają głośno: „O 
wolność narodów". Pomówimy 
tem. Naczelny wódz związko- 

wych sił zbrojnych, iks. Schwar— 
zenberg, odczytał wobec wojsk w 
dniu 15 października 1813 roku 

manifest, w którym pomiędzy in- 
nemi znajduje się taki apel : „Ro- 

syanie, Prusacy, Austryacy! 
Walczycie o wolność Europy, o 

niezawisłość waszą, o nieśmiertel- 

ność waszego imienia!" 

Co słowo, to pomyłka. Ks. 

Schwarzenberg, magnat czesko— 

austryacki, nie zdawał sobie spra- 

wy z tych pomyłek. Rosyanie pod 
Lipsikiem byli poprostu „żerem 

dla armat", a z manifestu ks. 

Schwarzenberga, nie rozumieli a- 

ni słowa. A do tych Rosyan zali- 

czył książę i Tatarów i Kałmu— 

ków i wogóle wszystkich, którzy 
przymusowo znaleźli się pod 

sztandarem rosyjskim. Znalazła 

się tam niestety i polska armia re- 

zerwowa pod Bennigsenem, li- 

cząca 33.875 ludzi i 131 dział. 

Przydzielona była do armii ślą- 

skiej. Wołać do tych ludzi: „Ra 

syanie" !— to chyba.... pomyłka. 
Mniejszą pomyłkę popełnił ks. 

Schwarzenberg, zwracając się do 

„Prusaków". Nie ma wprawdzie 
takiego narodu, jednakże trudno 

było mówić o Niemcach wogóle, 

skoro część ich znajdowała się w 
obozie Napoleona. Ale grubą po- 
myłką był apel do „Austryaków". 
W ten sposób chciał książę pod 

wspólną nazwę wciągnąć Niemca 
z pod Wiednia, polskiego chłopa 
z pod Krakowa i Rusina z pod 
Kołomyi i Czecha z pod Młodego; 
Bolesławia. 

W tych Rosyan, Prusaków i! 
Austryaków koniecznie chciał ks. 

Schwarzenberg wmówić, że wal- 

czą o „wolność Europy, o swoją 
niezawisłość, o nieśmiertelność 

swojego imienia". Wśród 360,000 

liylzi, do których zwracał się ma- 
nifest księcia, z pewnością olbrzy- 
mia większość myślała o żywnoś- 
ci i całości swojej skóry, a nie o 
wolności Europy i nieśmiertelno- 

ści swojego imienia. W iedzieli 

wodzowie, poco wiodą do boju 
„Rosyan" i „Austrya>kówn — a ! 

żołnierze słuchali tylko rozkazów. 

Jedynie w szeregach pruskich by- 
i ła świadomość, że należy zrzu- 

cić jarzmo francuskie i zmyć z 

Niemców tę hańbę, że jedni wal- 

czą w imię sprawiedliwości. 
Ale w imię tej sprawiedliwości 

należy Gównie stwierdzić, że w 

dziesiątkach tysięcy żołnierzy 

polskich, przymusowo znajdują- ! 

cych się po stronie wojsk sprzy— j 
mierzonych, manifest ks. Schwar-1 

zenberga nie obudził wcale tych 
uczuć, jakie miał z urzędu obu- 
dzić. Serca żołnierzy polskich, 

którzy stali czy to pod sztanda- 
rem rosyjskim, czy pruskim, czy 
austryackiiu, rwały się do ks. 

Poniatowskiego. — Tam, pod or- 
łami Napoleona, pod wodzą ks. 

Józefa, walczyli Polacy o wolność 
i nieśmiertelność swojego imie- 

nia. 

„Walczycie o wolność Europy 
' 

— wołał ks. Schwarzenberg. — 

-Czy o wolność Włoch, czy Misz- 
nnnii r- tiółiwsnn liałkniW^ie-- 
* ' ^ A * * 

go? Walczono chyba dla wygody 
Anglii, która zacierała ręce na 

widok, że najgroźniejszego jej 
wroga biją pod Lipskiem. A je- 
żeli już chodzi o wolność, to było- 

by lepiej, gdyby pod Lipskiem by- 
li podnieśli iklęskę jej rzekomi o— 

brońcy. Zarówno w Petersburgu, 
jak w Berlinie, ja'x w Wiedniu, u- 

miano kuć w sposób mniej lub 

więcej brutalny cięższe lub lżej- 
sze kajdany, ale powiew wolno- 

ści szedł zawsze skądinąd. 

Myśli nasze i marzenia i na- 

dzieje lecą pod Lipsk w dniach 
obecnvc'h i padają u stóp skrom- 

nego pomnika, wzniesionego na 

cześć ks. Józefa. Spadają, jak 
stada ptaików, gnanych wichurą 

dziejową. Tam, nad brzegiem El- 

stery, w której utonął ks. Józef, 
odezwą się wśród poświstu wia- 

trów jesiennych słowa z ody Iie- 

rangera. 

„Zginie!... Nie! Walczy, trzy- 
ma się na fali. Chwyta się długiej 

grzywy rumaka. Umrzeć 
— wo- 

ła — gdy na brzegu słyszę odgło- 

sy strzałów, gdy widzę błysk sta- 

li", 

My wiemy, po której stronie 

walczono pod Lipskiem, o wol- 

ność i nieśmiertelność swojego i- 

mienia. I to dla nas jest wskazó- 

wką na dziś i mi przyszłość. 

Wet za wet. 

— Może szanowny pau doktór pora- ! 

dzi co memu pudlowi. Do Weterynarza 
i za daleko, a przecież i to lekarz 1 to 

lekarz. 
* 
— Niech szanowny pan dobrodziej: 

daje jju to samo lekarstwo., które dla 

pana zapisałem. Toć i to chory i to 

chory. 
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GROZA WOJNY. 

W ostatnich czasach dowiedzie 

liśmy się o strasznych okrucień- 
stwach, jakich na Bałkanach do- 

puszczają się żołnierze wszyst- 
{ 

kich biorących udział w ostatnich 
2 wojnach bałkańskich. Z niepo- 
wstrzymaną silą wybuchła sroga 
i krwiożercza dzikość. Celują zaś 
w niej niby bułgarzy, bezwzględ- · 

ni i twardzi, jako zwycięzcy, sza- 

lejący z wściekłości i chęci zem- 

sty, jako zwyciężeni, choć dopra- 

wdy niewiele co są oni gorsi od 

Turków. Greków i Serbów. 

Bezprzykładnym objawem o- 

krucieństwa i dzikości Bułgarów 
jest los, jaki cofające się wojska 
bułgarskie zgotowały Xigrycic, 
miastu liczącemu 7000 spokoj- · 

nycli mieszkańców. Król grecki 
Konstantyn telegraficznie wezwał 

' 

do Nigrytty korespondenta wo— ; 

jennego „Daily Telegraphu'' i · 

korespondenta „Tems'a", aby 
! 

przed całą Europą mogli zaświad- 
' 

czyć prawdziwość zarzutów, pod- 
' 

noszonych przeciw Bułgarom. 
Kiedy wojaka greckie weszły 

' 

do Nigrytty, zastały już tylko ku- 
' 

pę zgliszczów usianych trupami. 
' 

L'cjekajacy Bułgarzy — pisze 
1 

Jessen — zostawili swoich zabi- 

tych. Wszędzie leżą trupy, któ- 

rych Grecy nie mają czasu cho- 
wać pod pałacem słońcem rozkład 
bardzo szybko postępuje. Co krok 

' 

znajdujemy porzucone przedmio- 
1 

ty, puste, ładownice, bułgarskie ' 

czapki, tornistry, zakrwawione f 

części odzieży, połamaną broń, or 
* 

darte epolety. Słaby wiatr, wieją- 
; 

cy z północy, roznosi daleko stra- 

szii) zapach, który nęci wrony i ' 

kruki. W czoraj jeszcze była 1-7 ' 

gry ta pełn* życia i pracy, dziś 
1 

kupa zgliszczów. na której wśród 
' 

gruzów leżą^tylko trupy. /. 14501' 

domów pozostało tylko 49, ulica 
; 

pokryta jest jeszcze ciepłymi, o- ' 

smalonymi przez ogień kamienia- 

mi, powietrze pełne zaduchu roz- ' 

kładającycli się ciał napół spa· i 

lonych ludzi i zwierząt. ( 

Naoczny świadek Georgios 
Wlachos, zanim zaczął opowia- 
dać, przysiągł w obecności na 

krzyż i na życie swych dzieęi, że 

powie tylko nagą prawdę. 

„W poniedziałek wieczorem — 

zaczął opowiadać o zmierzchu by- 
łem jednym z ostatnich, którzy 1 

uciekali na wieść o zbliżeniu się 1 

Bułgarów.-Wraz z jednym towa- ' 

rzyszem zostałem jednak przez 
1 

Bułgarów uwięziony. W więzie- 1 

niu znajdował się już trzeci męż- '· 

czyzna. Do czwartku siedzieliśmy 
w więzieniu, a przez ten czas nie 
dano nam ani kawałka chleba, a- 1 

ni łyku wody. We wtorek około 1 

południa widziałem z moje- : 

go okna przygotowania, jakie za- 1 

częto robić do podpalenia stojące- 1 

go naprzeciwko domu burmistrza. 

Stało tam dużo Bułgarów, żołnie- : 

rzy i oficerów; oficerowie kiero- 

wali żołnierzami, którzy znosili : 

słomę i naftę. Nareszcie podpalo- 
1 

no dom. W czwartek rano .0- 1 

twarły się naraz drzwi naszego 

więzienia. Wszedł bułgarski ofi- 

cer i z rewolwerem w ręku za- 

żądał wydania pieniędzy. Dałem 
mu swoich 12 drachm,drugi wię- 
zień dał mu sześć trzeci 2 i pół. 
Oficer wziął pieniądze i wycho- 

dząc kazał donnas przez okno 

strzelać żołnierzom którzy stali 

pod wiezieniem. Zdaje mi się, że 
dano dojias pięć strzałów. Jeden 

moich towarzyszy padł natych- 
niast trupem, drugi został zra— 

liony w brzuch, ja schroniłem się 
)od okno i dlatego mnie nie tra- 

cono. Po jakimś czasie weszło do 

:eli trzech żołnierzy" z naftą. Wi- 

iząc, że dwaj z nas byli jeszcze 
irzy życiu, rzucili się na nas z 

bagnetami. Towarzysz mój zgi- 
lął ja dostałem trzy pchnięcia w 
Drawę udo i straciłem przytom— 
iość. Kiedy ja odzyskałem, spo- 
strzegłem, że moja noga się pa- 
i. Żołnierze oblali nas naftą i 

^odpalili ; udało mi się ugasić o- 

jień rękami, ręce mam poparzo- 
e. Uciekłem przez drzwi, któ- 

rych nie zamknięto i skryłem się 
.v jakiejś niepodpalonej stajni. Z 

:ego ukrycia mogłem widzieć, 

ak żołnierze bułgarscy podpalili 
iomy, a potem odeszli w półno- 
:nvm kierunku. Jakiś wybuch w 

sąsiedztwie wygnał mnie z kry- 
ówki. Kilku żołnierzy dostrzegło 
unie, strzelili do mnie kilka ra- 

:y, ale nie trafili. Wreszcie znowu 

itraciłem przytomność. Przyszli 
kołnierze greccy, którzy mnie o- 
:uci!i. Wszystko co miałem, jest 
zniszczone; moja żona i dzieci 

zniknęły, moją starą matkę żoł- 
lierze zhańbili". 

Pod przewodnictwem burmi- 

strza korespondenci obeszli mia- 

ito i przekonali się o prawdziwo- 
ści opowiadania Wlachosa. W ce- 
i znaleziono dwa napół spalone 
rupy, na ścianach były ślady kul, 
crótko, wszystko można było 
iprawdzić. Grecy, wkroczywszy 
lo miasta, zaczęli wydobywać 
zwłoki z pod gruzów i grzebać, 
fakie jednak było mnóstwo za- 

bitych, że nie mogli ich wszyst- 
cich pochować. I tak leżą trupy 
loKoia poKryic Krwią, irupy <nar- 

:ów, dokoła których brzęczą mu- 
: 113-, trupy młodych, silnych ludzi 
: wykrzywionemi twarzami 1 

curczowo zaciśniętemi rękami. 
edług zdania burmistrza zabi- 

:o conajmniej 470 ludzi. Kobiety 
gwałcono w oczach dzieci, dzieci 

luszono, starców mordowano 

Ziche i kwitnące do niedawna 

niasteczko znikło z powierzchni 
demi. 

Córka ministra służąca. 

Tego zaiste jeszcze nie bywa- 
o, aby córka ministra dobrowol- 

nie porzucała dom i szła na służ- 

bę jako pokojówka. Panienką, 

ctóra zgoła nie dba o to, „co lu- 
Izie na to powiedzą" jest Gerda 
Pedersen, córka duńskiego mini- 

stra rolnictwa. Wyjechała do 

\nglii i służy tam w skromnej, 
nieszczańskiej rodzinie. Rzeko- 

110 z zajęcia swego jest zupełnie 
zadowolona; pytanie tylko, jak 

iługo wytrzyma. Każda nowość 

na swój urok a prócz tego pannie 
Pedersen ułatwia położenie i to, 

:e kiedy zechce, może odpiąć far- 
:uszek i wrócić do rodziców. Pis- 

ną angielskie podają podobizny 
j-erdy Pedersen wychwalając jej 

energię i zaznaczają, iż nie można 
awet pomyśleć, aby córka As- 

:juita na coś podobnego się od- 

ważyła. 

Refleksya. 

— Istotnie, muszę o sobie powie- 

dzieć. iż nauczyłem się panowania nad 

sobą^ Wczoraj pożyczyłem sobie trzy 

tysiące koron, dziś był krawiec już 
dwa razy z rachunkiem, a ja nie da- 

łem mu jeszcze ani grosza! 

om 

1 ŁOTEOKULABy.1.95 
żel>y zareklamować nasz nowoczesny i 

najkorapletiiiejszy Oddział Okulistyczny, 
ofiarujemy Złote Okulary dopasov\aue ze 

iłynnymi poprawnymi 

-„Duplex Soczewkami 
Zwykła cena po całym śniecie jest $5; na· 
«za cena dla reklamy, ^ j ( 
jest teraz . | · 

Oczy egzaminowane 
' 

darmo przez graduo- 
wanegtf okulisty 

a 
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IL . YOUNG 
JUBILER i OPTYK 

1226 Milwaukee Avenue, 
Południowo zachodni narożnik Ashland Avenue, 

Cr Prawdziwe taniości na gotowej do noszenia odzieży. u] 
Dz;ecięce niebieskie salynowe płasz- 
cze na deszcz, duża czapka, wszyst- 
kie wielkości, gwarantowane trwale 

kolory, regularna cena 2.50, | #JQ 
specyalnie, po I *Oy 
Dziecięce wełniane wiązane czapki, 
dobre dla szkolnych dzieci, wszyst- 
kie kolory, regularnie sprzedawane 
po 79e, specya.nie na tę wy- ACp 
przedaż. tylko -Z Ou 

Dziecięce rosyjskie suknie, zapinane 
z boku, z paskiem z niebieskiej czer- 
wonej i różowej flaneli, regularny 
7óc gatunek, specyalnie na tę QQ*> 
wyprzedaż, za ·» OJC 
Damskie białe spódnice, z dobrego 
Cambric muślinu, z głęboką falbaną, 

> z haftu lub koronki, regularna 2.50 
\ artość, specyalnie na tę wy-1 « 

przedaż, tylko | bHO 
I 

r - 

Trzewiki 

$1 *|»rz<Mlaż 
Damskie, i>.tni*>D· 
-fci«< i «laisse * 
traewiki. skór/rme 
i'aieH, (;anm«ul i 
t \ici k il, aznur. 
M . W:*l. do (i. 
w»rt- <1 > tCO. 
C' łr.pUjce tf» wi- 
ki. x i SatinC» f. 
trwale «."Młjąc* 
pnd»«nwy. w i r. 
trwałe «Mkniti 

<i<» l#i, | | 
tle 1,1 7} 

l)/i-ti(SC» ri^plo 
trzewiki i 

v;ci kld. 1'ałeot ki*- 

|>. ̂ ·«· «rykrt; 
·%» I 

niskie k'-rki. wiol. 
«"· *»«· AQr 
.. ·>-< UVL 
MtraowL filfnv· 

IfarWiki. w,t a^ną 
e-»sr. e<er. ł brtm 

S&Ki 25c 
V. 

DOBRA CIEPŁAODZIEŻSPODNIA 
po itajuiżHzych możliwie ceuucłi. 

Męska uaturalno weło. średniej wa- 

·.: i -jMxlui odzu-z, wszystkie q q 
wielkości, specjalnie -O^C 
XJ^sk» dubslt. szkarł. spod. f »a 

udzie*. l.JU >jat., za 1 .lii# 
Męska eAtra srrub» naturalna weł- 

Ui»na dubeltowa spodnia >-^ 
dzież, 2.0 iratunek, za ... Z.UU 

IJ»IJSKil BVWtt I 1. iv U. waumua 

apodui» bieliznu, wyaaka szyja, dłu- 
bie rękawy, warta 1.25, spe- 
uy aluic » OVC 

Chłopięco siwe runiste Union 
ii do lti lat, po 50c ł 

Damska biała ruuisU «pudnia udziel, 
cok<»l«iek niedokładna, war- a 

11 itfc, po.. 4wC 

Pończochy 
Męski- gruhe je- 
dwabne skarpetki, 
ctunt I wszystkie 
kolory, dubeltowe 
piąty i pelc-, wy- 
soko zaryte pi$tv, 
regularny 
85c gat.para^sC 
Damskie ̂ rub« Je- 
dwabne połic/oi-hy. 
e/arne tylko, cał- 
kiem jedwabne, re. 
gnńri>ie sprzeda- 
wane po 3 t-entw 

59c 
Niemowlęce pAł 
wełniane pouco- 
cliy, czarne i białe, 
regularny I5c pa" u- 

10c 
Męskie gruli" weł- 
ni <n« »k«rpetki, 
tkiebeetie, siwo i 
biai», extra trruby 
"""""· 2Sc 

J 

Chłopięca 
Odzież 

Chłopięce eiwe fla· 
uflrtowe bluzki — 

/ołoienkl kułoier*. 
wazyitkie wielkoś- 
ci. spł-c. ff - 

jutru C 

Cbłop^e wełnia- 

ne mteazane Kni· 

ck^rb^ckers, wlel- 

kuŃci 4 tlo 14, spe- 

%!?!:... 25c 

Swift'a chlide Pienie szynki, 

specjalnie w sobotę, \2Xc< 
Najl. Polskie I Frank- 1 1 

kiełbaski, funt I ^--C 
Mn*ło — Najlepsze miétanko- ! 

we masło, specyalnie, -j 

funt tylko 
trj/o Uubw KlL'in niaeto. 

. 33c 
Karuibou·* duże wybrane Carton j'j». 
«r"»fjaln>e na aobot«{,' 35c 

- 

12c 
UUUI e UUWC iuica^aac tu- 

k erki, dopóki starczy 
funt tylko 
Extra dobra Peaberry kawa, 
specyalnie, funt tylko 

Cukier, na tę wielka jutrzejszy, 
sprzedaż, dopóki star- 
czy. 6 funtów za., ^%/C 

x C /»kti| ii*ni .prxy Uni eumyiu 
t*llt nrtfi. 

«tion»! FaotilT'wwito, 5kew«I· f O/* 
ki·»· zt„ .IVC 

Męska 
Odzież 

Męskie uiebiHdkie 
•laoelowe koszul··, 
wszystkie wielkoś- 
cl, 1.2 gatunek — 

t:..,..79c 
Męskie flaneleto- 
we uoen·» koszule, 
specyainie w bd- 

bote — wszystkie 
wielk. « 

w 50c^ 
) 

Dostaniecie swego Dziękczynnego Indyka darmo 

z ubraniem lub paltem u Lamm's po SIO i wyżej. 

acący pensye 

$15 
Możemy udowodnić, że sprzedajemy piękne ubrania i 

palta dla młodzieńców #5 taniej niż skład płacący pensye 
manażerom i zastępcom. Zobaczcie nasze 

^ 

ubrania i palta w najlepszych fasonach — 

1913—1914 modele, po 
Bardzo piękne wartości 11a palta w tym tygo· y· 4 / 
dniu. Siwe Mettons i czarne.Keiseys J 
Zobaczcie nasze Montagnac i U orumbo Chincnillas, (JJ 
szalowe kołnierz··, zakład kowany tył; dobra robota.... 
/ Persian La '!» szalowym kołnierzem, kratkowana atłasowa 

podszewka, St. (coive ereey., sprzedawane w ^ gA 
najlepszych składach po $50, nas 

Persian Lamb kołnierze, przyszyte do jakiegokolwiek ^ ^ 
palta, po \ ^ 1 ^ 

Trzewiki, $2 do $5. C błopięce ubrania i palta $4 do $8.50 

Kapelnue i czapki, 
fabrxaae ••^, 
importowane plu- 
uowe ktp«lu*ze. 
polniki i fJoaterja 
po cenach popu· 
lanych. 

Gwarantujesz u- 

dtwoieaie s każdej 

rzecty knpiMej lab 

z prtyjeauMkią 

wréchay 

'r 

Skład, któri oszczędzi win pieniądz; 

SPECYALNIE 
NA 

SOBOTĘ TYLKO! 

Darmo! 
Śiicznj zabawkowy 

zcgirok i łańcuszek 
r zakttpnem (Izie 

clących tncewlkńw 

Armour'a b ało mydło _ 

toaletowe, 5 za 5C 
Liqud Veneer, 25c wiel-* _ 

kość, tylko 1VC 
Deliglit puc do metalu, j a_ 
25c gat., tylko 1 \Js* 
Japońskie z twardego drzewa 
wykłówaczki, 5c pacz- ~ 

ka, za ZC 
Sweet Heart mydło toal« j 
towe, 3 kaw. za' 1 UC 
Szczotki do szorowania, o 

12c gatunek OC 
Wieszadło do surdutów, cał- 
kiem z drutu, miedzią- *\/ 
ne wykon., po ..£*72 , 
Peroxide 10 butelka, g 
dość mocny, tylko.... t)C 
Wool krajano mydło. o- 

paczka za.. OC 
Miotły Dobrze zrobione, małe 
miotełki, specyalnie, m - 

po........ / C 
Ar go krochmal, 3 pa- | 
czkl za I UW 

f 

Skarpetki Męskie grube niob.* 

weł. skarpetki, specy- J 
19c 

alnie, po. 
Dziecięca prążk. runista 
spodnia odzież . 

Chustki Wiązane chustki, 25c 

gatunek, specyaliiie | 
1 
Potnikowe surduty dla chłop- 
ców i dziewcząt, warte 
$2.00, po OVC 
Flanelowe koszule dla męż- 
czyzu, warte 75c, 9 
epecff po v„ .. tOL 
Kaftany poranne z pięknej ko- 
lor. flanelety, 7Sc ga- ( 
tunek, za OzC 
Czapki Dziecięce wiązane Au- 
to czapki, 69c gatu- A O/- 
nek. za 

Wielka sprzedaż futer so- 

botę — 2 piętro 
Czapki Chłopięce czy. wełn. 

czapki, ugar. futrem, 
39c gatunek, za XOC 
Palta Chłopięce ciepłe palta, 

ugar. Chinchilla, spe- ^ q 
cyalnie, po 
Damskie piękne płót- t ao 

niane okrycia, po.... 1 #VO 
Bearskin Dziecięce okrycia, 

wszystkie kolory. f /:| 
i wyżej 1 ·0>^ 

Firanki Koronk. firanki, ślicz- 

ne desenie, 500 par po 1.59 i 

wyżej. 
Ubrania Chłopięce dobrze zro- 
bione ubrania, po f JO 

1 wjtej 
Trzewiki w baseiueiicio 

1000 par damek'ch 2.00 trze- 

wików, wielkości 3 do COf* 
6, epecyalnie po OVC 

ODDZIAŁ TRZEWIKÓW 
Męskie, damskie 1 diieclęce 

najlepsze zrobione trzewiki, na 

sprzedaż po 50c do 1.00 niżej 
cen regularnych. 

COLUMBUS 

rmVSSStiSSr. wŁSr.KR»— 

CONRAD SEIPP 
BROWAR 

I PIWO BUTELKOWE 
77aa ilica i Cotttf. Go** »«. 

Mt. m urn- CMOASt 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekarz i Chirurg 

Specjalnie we wszystkich chorobach 

mężczyzn, kobiet i dzieci 

927 Noble ul. Tel. Monroe 1554 

Godziny oflsowe do 9 rano, od l do · wieczór 

Proszę dobrze zanważyó numer domu 
1 riflU 

wprost do oflsu. 

Stefan R. Carynski 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Dragi· plftro, City Heli 8qun Bldf. 
Telefony: Central 4805 1 Automatlo 48-148 

130 N. Clark ulic· 

Wieczorem od 7 do B. Telefon Hsymarket OM 

048 obi· ulica / 

ddmund K. Jarecki 
ADWOKA.T 

•i poh sasa (·*·· 
- 

róg Meure· 1 Olark 
W dama wto«i 

Hl · odiik^owanl·. 

9* 

Aug. G. Urbańską 
ADWOKAT 

« 4M I 411 MME UM Uliną 
Mllwaak·· 1 AibltaS itmim 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

il W. Waahiaftoa «1., 6ie pétr· 
TeUioo RtiMpk atte 

Wkcxorem: 9206 Coiuieral Ara··* 
Tmlmtnn South Chle*.?· 81(4 tBSia. 

N. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

'ftoktrlude w· wesyatkitdi sądach 
Ofitt 59 Dark !., sar. 

PsIUtf m, 3de vftn. Tel. Central 
W wtorki i ocwartkl wleeroremi w biorzt ! 
f 

* tMi W»kl^ · 

V.. 


