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Wojna Milionerów. 
Przed rokiem wybuchła wojna po- 

między magnatami—właścicielami 

lig gry w pitkę i ciągnie się ona do 

dziś dnia i nikt nie wie kiedy się za- 

kończy. Walka ta nietylko obejmuje 

miasto Chicago, Stan Illinois, lec* 

nieomal cały kraj Stanów Zjednoczo" 

nych. 
Przed rokiem dwie stare ligi a 

mianowicie liga Narodowa i lig» A- 

m ery kańska miały monopol na grę 

w piłki graczy zawodowych i żadne- 

mu graczowi nie było wolno się prze 

nosić z jednej dziewiątki do dru- 

giej bez pozwolenia zarządców po- 

szczególnych lig. Z tej przyczyny po* 

między graczami powstało niezado- 

wolenie, lecz nic nie mogli uczynić, 

gdyż każdy gracz musiał grać w jed- 

nej lub drugiej lidze, inaczej był on 

bez „jobu". 
Dopiero rok temu tacy wybitni fi- 

nansiści jak Oilmore, Weeghman i 

inni postanowili zawiązać trzecia li- 

gę pod nazwą ..Fédéral Leagus" i 

wtenczas zaczęła się obecna walka 

pomiędzy właścicielami tyoh lig. 

przez werbowanie graczy ze starych 

lig do nowej ligi. Graczom w nowej 

lidze płaca magnaci prawie nie do 

uwierzenia wysokie pensye, o wiele 

większe, aniżeli otrzymywali w daw- 

niejszych czasach, na co starzy wła- 

ściciele starych lig, ażeby temu za- 

pobiedz, udali się do sadów ł przez 

tak zwane ..injunctions4' próbowali 

powstrzymać graczy i zaangażowali 

najlepszych adwokatów, do bronie- 

nia poszczególnych stron. Dotychczas 

liga „Federal" wyszła zwycięsko w 

tych potyczkach sądowych i o ile 

można sądzić z tej sprawy to 1 nadal 

liga ma świetne szanse zwycięstwa. 

Na tej wojnie najwięcej korzysta- 

ją gracze i publiczność, która cza- 

sem płaci wielkie ceny, ażeby zoba- 

czyć te gry zawodowych piłkarzy. 

Magnaci tyoh lig *aś, ażeby uzys- 

kaś sympaty ąi poparcie publiczności 
próbują rozmaitymi sposobami zjed- 
nać sobie przyjaciół gry w piłkę przez 
ofiarowanie swych parków na rozmai 

te cele dobroczynne, i właśnie jutro 

z tej okazyi Reprezentad Zjedno- 

czonych Polskich Dworów Forester· 

skich, korzystając z tej wojny milio- 

nerów, byli dosyć fortunni zaangażo" 

wać park ligi federalnej bezpłatnie, 

przy rogu ulic Clark Street 1 Addl- 

son ave., w którym odbędzie się «ra 

w piłkę o szampionat ligi Forester- 

skiej pomiędzy dworami św. Rocha 

l św. Alojzego, o chorągiew czyli 

„pennant" którą wręczy zwycięzcom 
J. . X. Biskup Paweł P. Rhode, 

pierwszy polski biskup w Ameryce, 

który zarazem jest kapelanem Zjed- 
noczonych Polskieb Reprezentantów 

Dworów Foresterskich w powiecie 

Cook. Sędziami tej gry będą p. Tho- 

mas H. Cannon, Wysoki Nadleśniczy 

Zakonu Kat. Leśniczych i Jeden z 

chwytaczy nazwiskiem ^Vhite z 

amerykańskiej „WhUe Sox". 

Na grę ta wybieraj* się tysiące 

mężów katolickich, tak polskich jak 
i innonarodowoów, członków nletylko 

Zakonu Leśniczych, lecz także Ry- 

I cerzy Kolumb» i innych. Z niektóryc® 

polskich parafii Wiel. księża wybie- 

raia się ze specyalnymi komitetami 

Dworów Foresterskich, ażeby .w» 

obecnością, zadokumentować, ze po- 

pieraj* takie szlachetne przedsię- 

biorstwo, jak gromadzenie funduszu 

w sumie $10.000 na nasz polski sie- 

rociniec św. Jadwigi w Niles, 111. 

X. Fr. Ruscfl, kapelan i zarządca 

sierocińca, jutro popołudniu wybiera 
6ię z wielką liczbą dziatwy z sierocin 

ca w samochodach, które zostały 

bezpłatnie dostarczone przez wspa- 
! niałomy^lnych właścicieli na przewie 

zienie sierotek z sierocińca do parku 
gry w piłkę ligi federalnej i z P°*r°- 

Wybltny obyw. niemiecki Piotr 

Reinberg, właściciel największej o- 

ranzeryi w tej dzielnicy kraju ofia- 

rował na ten cel komitetowi gospo- 

darczemu jutrzejszej gry, kilk* 

sięcy gwoździków, które nadobne 

dziewice polskie będą rozdawały goś 

ciom bezpłatnie. 
Wstęp do parku wynosi tylko 25, 

50 i 75 centów od osoby i czysty zys 

. tej gry jeet do powieszenia tun- ! 
a Ate biedne, bezdomne, duszu na nasze DlBUU°, 

pomocy i opieki potrzebujące polskie 
sierotki. 

4 więc bracia i siostry znowu na- 

d^a .1? nam sposobność dołoW 
g,eue na ten nowy, tak gwałtown a 

potrzebny gmach na pomieszczenie 
tych. którym przedwcześnie ze»·-*· 

rodzice, a których nam prawo Boże 

nakazuje wychować na chwale 
na pożytek obywatelstwu. 
Pamiętajcie co powiedział nasz 

Wielki Nauczyciel Jezus Chrystus^ Cokolwiek uczynicie jednemu z tyc 

maluczkich. Mnieécic uczynili ·, wl»c 

pomni n, słowa Chrystusa Pana, jest 

nasza powinności» «pieraC cele do- 

broczynne, a przedewszystkiem aie 

roty których nie moina i nie wolno 

nam, pomnąc na nasz honor narody 
wy. odsyłać do innonarodowych lu 

bezwyznaniowych instytucji przytH- 
ku gdyż jesteśmy zdania, ze jest na* 

dosyć Polaków w mieście Chłca*°; 
ażeby kilka groszy dorzucić dla do- 

brej sprawy. 

Przed udaniem się na piknik, wy- 

cieczkę lub jaką inną zafcawę niedziel 

ną, wpierw idźcie na grę w piłkę do 

parku ligi federalnej, a po skończo- 

nej grze będzie jeszcze dosyć czasu a 

żeby się należycie i do r-ta zaba- 

wić 1 
Składki nadal płyną na ten cel i to ( 

z najróżniejszych iródel, jak m j 
wnioskować z listy oiiarodawców 

Dotychczas tundusz ten wynos; 

10.00 

$1,160.71. Od ostatniego raportu 

wpłynęły następujące kwoty pienięż- 

ne: 

Dwór Św.. Wincentego' Ferr. 
' 

No. 174 $100.00 

J. Wieczorowski 1-00 

John E. Owens, sędzia powia- 

towy 
F. H. Rydzewski, członek Ko- 

misyi Miejskich Ulepszeń 10.00 

John E. Traeger, kontroler 

miejski, 8.00 

P. J. Nolan 1.00 

P. W. Spruit 2.50 

Peter Kipley 2.50 

Chris W. Lyons 5.00 

Dwór św. Patryka 5.00 

Jacob Kleefisch 5.00 

Muzyki na niedzielną grę w piłkę 

dostarczy kapela parafialna św. Sta- 

nisława Kostki, pod przewodnict- 
wem kapelmistrza p. Leona Kipkow- 

skiego. Kapelta ta składa się zć 4'J-tu 

muzykantów. 

Z Buffalo, . Y. 

— Andrzej Gończa, z pod 1. 587 

Willett ul., stanął przed sędzią 
Hager, oskarżony o napad, a miał 

więcej obrońców, niźli potrzebował 
Angażował on jako obrońcę, adwo- 

kata Jobna Browna, a gospodyni do- 

mu, w którym mieszkał, angażowała 
gwoli jego skutecznej obrony, adwo- 

kata Aleksandra Taylora.... Lecz 

mimo tak dokumentnej obrony zo- 

stał uznany winnym i musiał posta- 
wić poręczenie, iż pokój zachowa w 

przyszłości. 
Skarżył go niejaki Józef Pastor, 

który mieszka i stołuje się w tym 

samym domu, że onegdaj wieczorem 

wyrwał kół z płotu i zamachując się, 

wrzasnął: Zabiję cię jak psa, ty... 

ty— ty, taki!" 

pończa tłómaczył się przed sądem, 

że Pastor go najpierw krzesłem ata- 

kował i on wyrwawszy kół z płotu, 

tylko ąię bronił, lecz sędziemu ten 

cały interes przedstawił się inaczej. 

Gosposia obydwóch „bortników" wi- 

docznie miała więcej „inklinacyi" 

dla Pastora, co się Gończowi mocno 

nie podobało i zielonooki smok zaz- 

drości spowodował tę bordową woj- 

nę 
— obecnie tak modną. 

— Sędzia Noonan skazał Adama 

Baryłę i Rafała Wasilewskiego, każ- 

dego na grzywnę 5.00 dolarów, za 

nieprawne łapanie ryb w stawie, czy- 

li bagnie Delaware parku, a Anto- 

niego Gąsiewskiego jeszcze w doda- 

tku posłał do więzienia na dni 15, 

bo sam oświadczył, że jest bezdom- 

nym wagabundą. Śpi w hotelu „pod 

gołem niebem", leży na plecach a 

brzuchem się przykrywa, a żywi się 

rybkami, które wyłowi i pozostałym 

po piknikowiczach „lunczem", co na 

ławkach parkowych obficie znajduje. 

Oświadczył też sędziemu, dzięku- 

jąc za wyrok, że stanowczo mu lepiej 

będzie we więzieniu, niźli w parku 

jak oświadczył pracy znaleść ani do- 

stać m?mo starań nie mógł. Czy to 

pod krzakami z rybią dyetą. Pracy j 

zaś prawda wszystko w tym wypad- 

ku ręczyć nie możemy, ale, że wielu 

jeet biedaków wałęsających się bez 

pracy i zarobku, to prawda, więc 

trzymajcie się ludzie swej pracy, gdy ] 

ją macie, bo o nową trudno, a może 

jeszcze wnet będzie tru/>«3j. 

Z Cleveland, Ohio. 
* 

— Sierżant policyjny Schlegel za- 

uważył, patrolując na ul. 9ej w skle- 

pie Sens Halle pod 1. 2525 podejrza- 
ne światło, a zbliżywszy się spo- 

strzegł bandę złodziejską, złożoną z 

czterech osób, która grasowała tam 

najspokojniej, pakując do worków· 

różne towary. Widząc tak przeważa- 

jącą siłę z przeciwnej strony, poli- 

cyant zawezwał pomocy 3wego kole- 

gi 1 rasem już odważniej, udali się 

aby schwycić ptaszków przy robo- 

cie. 

Drzwiami prowadzącemi od tyłu 

dostali się obaj policyanci do środ- 

ka. Złodzieje, spostrzegłszy co im < 

grozi, porzucili łup i skierowali się 

do ucieczki, która jednak okazała się 

daremną. Trzech aresztowano po 

krótkiej walce, do czwartego Fran- 

ciszka Pawlaka, 2966 Broadway ul., 

w chwili gdy chciał uciekać przez 

okno, jeden z policyantów dał strzał 

BEZPŁATNE KUPONY 
Dajemy z KAŹ DEM Zakupnem. 
Już teras wprowadziliśmy w tycie nasz nowy bez- 

płatny plan dzielenia się z zyskiem dawając 3°h kupo- 
ny handlowe z kaśdem Sc zakupnem. 

Beapłatne kupony są teras dawane w każdym 

departamencie w całym składzie i te wartościowe 
kupony można wymienić za towar w każdym 
oddziale w tym składzie. Wartościowe kupony 

dajemy darmo a każde m aakupnem sa Sc lub 

wyżej.— Jestto najHojniejssy bezpłatny plan dslelenia mię a zyskiem w tej całej okolicy. 
L*ederer'a plan bezpłatnych kuponów umo- 

żliwia wam uzbieranie więcej k vi ponów w krót- 

szym czasie s mniejszym wydatkiem pieniędzy niż 

jakikolwiek nny plan. 
Wymieniamy kupony w sumach $10 

— $15 — 

$30 — $25 — $30 — $35 itd„ itd. 

DUBELTOWE KUPONY WE WTOREK. 

Z Detroit, Mich. 

— Przeszło 15,000 obrona wdow- 

ców wzięło udział w demonstracyi 

anty - austryackiej, jaka się odbyła 
w dzielnicy serbskiej przy ul. Kir- 

hy i Riopelle. Demonstracya rozpo- 

częła się wspaniałą, paradę, w której 

przeszło 15,000 osób wzięło udział i 

lakończyła się entuzyastycznem ze- 

braniem w Sokolni serbskiej pnr. lt;i 

przy Kirby ul. 

Demonstracya przybrała charakter 

wschodnio - słowiański, gdyż nie 

tylko Serbowie brali w niej udział, 

lecz i Czarnogórcy, Rosjanie, Grecy 
i inni przedstawiciele narodów 

wschodnio - słowiańskich i ich sym- 

patyków. Pomiędzy mówcami repre- 
zentanci tych narodów prawie wszy- 

scy przepowiadali upadek Austryi. 

Gdy po kolonii serbskiej przeszła 

się wiadomość o wybuchu wojny, 

większa część mężczyzn chciała wy- 

jechać natychmiast. Piotr Petljań- 

ski, prezes Sokołów serbskich naga- 

bywany jest nieustannie o wiadomo- 

ści z ojczyzny. Przez całą noc z so- 

boty na niedzielę czynione przygo- 

towania do wczorajszej demonstracyi 

1 Już przed południem cala dzielnica 

serbska przepełniona była umundu- 

rowanymi i uzbrojonemi Serbami. O- 

koło godziny 1-szej Sokolnia przy 

Kirby ul. przepełniona była zupełnie. 

Kapele grały hymny narodowe i oa 

czasu do czasu zaintonowano pieśń 
narodowa. Ulice przepełnione były au 

tomobilami i ludami wszystkich na- 

rodowości. 

Piotr Petljański, który jest naj- 

gorliwszym pracownikiem na niwie 

narodowo - serbskiej był pierwszym 

mówcę. Wykazał on stanowisko jakie 

Serbowie zajmuję w tym kraju i 

sarazem podziękował policyi za to, 

ie zezwoliła na odbycie pochodu. 

Następnie przemawiał J. P. Leetk- 

sake, profesor uniwersytetu w Ate- 

nach. Zaznaczył on, że Grecya goto- 
wa jest każdego czasu iść na pomoc 

Serbii i że pewnem jest, że Austrya 

jako państwo powinna być zniesiona 

5 mapy Europy. Pomiędzy mówcami 

byli także Władysław Fucek, Czech 

1 Tomasz Ban, Polak, który zazna- 

czył, że Serbia może się szczycić, iż 

posiada takich ludzi, jak tych, któ- 

rzy zgładzili następcę tronu austrya- 

ckiego (?). 

.— Jan Suszyło i Jan Michna, obaj 
zam. pnr. 24 przy ul. Otis leżę w 

szpitalu Grace ciężko ranni od kul 

rewolwerowych otrzymanych wsku- 

tek kłótni o obecnej wojnie europej- 

ikiej. SuBzyło znajduje się w bardzo 

poważnym stanie, zaś rana Michny 

iest zbyt niebezpiecznę. Strzelanina 

mimo, że jest bardzo bolesna, nie 

niała miejsc w ich domu przy O- 

tis ul. 

Suszyło i Michna pokłócili się z 

powodu obecnej wojny i od słowa do 

słowa przyszło do bijatyki, podczas 

ttórej Suszyło wycięgnęł rewolwer 

i strzelił do Michny. Kula ugrzęzła 

Michnie w prawej nodze powyżej ko- 

lana. Policyant Raymond Fillig zaj- 

mował się w tym czasie w pobliżu do- 

mu i usłyszawszy wystrzał przybiegł 
na miejsce wypadku. Gdy wszedł do 

domu Suszyło wymierzył do niego re- 

wolwerem i strzelił. Filling uchylił 

się i kula przeszła mu koło głowy, 

nie wyrzędzajęc żadnej krzywdy, po- 
czem wycięgnęł własny rewolwer 1 

strzelił do Suszyły. Kula trafiła go 

v lewe udo i Suszyło upadł na zie- 

mię ciężko ranny. 

Obu rannych niefortunnych poli- 

tyków odwieziono do szpitala Grace. 

Gdy ich wnoszono do szpitala Su- 

szyło był zupełnie osłabiony utratę 

krwi. Znajduje się on w szpitalu pod 

aresztem i dozorem specyalnogo po- 

licyanta. 

i powalił go na ziemię. 

Pawlak, który, jak się okazało na 

policyi. jest Polakiem, ma przestrze- 

lonę rękę powyżej łokcia. Jest to pta- 
Bzek znany dobrze tutejszej policyi, 

gdyż dopiero przed miesięcem wy- 

puszczono go na wolność, 
' 

— Wczoraj zanotowano trzy wy- 

padki z motorcyklami. Jan Kusmano 
lat 19, Jadgc na motorcyklu przy ul. 

Russell, najechał na Jana Gardelę, 

lat 12, zam. pnr. J97 przy ul. Divi- 

sion, jadącego na rowerze. Obaj zo- 

stali zrzuceni na bruk. Kusman od- 

niósł bolesne pokaleczenia na głowie 

i na ciele. Po opatrzeniu jego ran*w 

pobliskiej aptece odwieziono go do 

domu. 

— Stefan Kowacz, lat IR, zam. p. 
/ 

nr. 111 przy ul. 35-tej, udał się przed 

kilku dniami na wesele, Jakie się od- 

było pnr. 178 przy ul. 30-tej mimo, 

że go tam nie proszono. Przybywszy 

tam zażą-dał, aby „panna młoda" po- 

stawiła mu „keg "piwa. Życzeniu je 
go jednak nie stało się zadość. Ponie- 

waż zaś Kowacz nie chciał wyjść 
dobrowolnie, przeto przywołano po- 
liccyanta. Gdy policjant McGinn 

chciał go przyaresztować, Kowacz się 

gnjjł do tylnej kieszeni po rewolwer. 

McGinn jednak poznał się na tym 

ruchu i wyjąwszy własny rewolwer 

Polacy w Ameryce 2 

postrzelił Kowacza w prawa rękę. 

Ponieważ rana nie była zbyt poważ- 

na przeto zamknięto go w celi na 

stacyi policyjnej przy Vinewood. 

Ze Stevens Point, Wis. 

— W klasztorze Bióstr Józef inek 

macierzystym tego zakonu, odbyła się 

w środę tygodnia ubiegłego uroczy- 

I stość składania ślubów zakonnych i 

obłóczyn. Uroczystość tegoroczna by- 
ła wznioślejsza od poprzednich z 

racyi tej, że drugi polski biskup w 

Ameryce ksiądz Edward Kozłowski 

(sufragan milwaucki) wziął w niej 

udział. (Ksiądz biskup Kozłowski 

przybył do naszego miasta we wto- 

rek wieczorem o godzinie 9-tej z 

Green Bay, gdzie w ów dzień rano 

odprawił pontyfikalną mszę, przy 

rozpoczęciu konwencyi Rycerzy Ko- 

lumba). Uroczystość rozpoczęła się o 

godzinie 8-ej minut 30. W procesyi 

przeprowadzono kandydatki, nowi- 

cyuszki i zakonnice odnawiajq.ee ślu- 

by do kaplicy. Po poświęceniu przez 

księdza biskupa Kozłowskiego różań- 

ców, habitów i tym podobnych przy- 
borów zakonnych, przyjęto uroczy- 

ście do zakonu i obleczono dwadzie- 

ścia dwie kandydatki na nowieyusz- 

ki, od trzydziestu sześciu nowieyu- 
szek przyjęte pierwsze śluby zakon- 

ne, a od dwunastu sióstr odebrano 

przysięgę na przestrzeganie reguł za- 

konnych na różne terminy (niektó- 

re złożyły śluby dożywotne). Po tej 

ceremonii ksiądz biskup Kozłowski 

przystąpił do odprawienia mszy pon- 

tyfikalnej. Dyakonami asystentami 

byli księża: Pudłowski ze St. Louis, 

Mo., i Wikarski z Eaton, Wis. Ar- 

cyprezbiterem był przy mszy ksiądz 

Stanisław Nawrocki z Chicago. Dya- 

konem przy mszy ksiądz Czopnik z 

St. Louis, Mo., subdyakonem ksiądz 

Mielczarek z Chicago. Mistrzami ce- 

remonii byli keięża: Polaczyk z Junc- 

tion City i Kaster z New London. 

Kazanie okolicznościowe podczas 

mszy pontyfikalnej wygłosił ksiądz 

Janowski, Jezuita z Milwaukee, po 

mszy zaś dłuższą piękną przemowę 

wygłosił ksiądz biskup Kozłowski. 

Następujący księża byli obecni w 

prezbiteryum, prócz pomienionych: 
Peściński z Fancher, Wenta z Mil- 

waukee, Jankowski z Hull, Elbert 

ze Stevens Point, Pociecha z Alban, 

Pruc ze Stevens Point, Machnikow- 

ski (kapelan Sióstr Józefinek) i 

KłosowBki z Plover. W nabożeństwie 

i ceremoniach wzięło też udział wie- 

lu rodziców, krewnych i przyjaciół 
kandydatek do zakonu i zakonnic. 

Siostry urządziły po nabożeństwie 

piękne przyjęcie dla gości i skrom- 

nym a smacznym obiadem i „czem 

chata bogataa" ich uraczyły. — Do- 

dać wypada, że w zakonie Sióstr Jó- 

zefinek (według reguły Świętego 
Franciszka a pod opieką Świętego 
Józefa) jest obecnie blisko czterysta 

zakonnic. Poza klasztorem trudnią 

się nauczycielstwem i wzięcie coraz 

większe znajdują w polskich para- 

I fiach. W ubiegłym tygodniu zjecha- 

[ i 

10 się Klasztoru oarusu wioio za- 

konnic ; ksiądz Janowski (Jezuita) 

udzielał im rekolekcyi — Ksiądz bi- 

skup Edward Kozłowski przy oka- 

zyi swego pobytu w Akademii Świę- 

tego Józefa, zwiedził parafię w Al- 

ban, w Plover (gdzie go ksiądz M. 

Kłosowski przyjmował) i w Faneher 

(przyjmowany przez księdza Peściń- 

skiego). Odjechał bisk'up Kozłowski 
z naszych stron w czwartek w nocy 

ubiegłego tygodnia. 
— W ubiegłą sobotę przed połud- 

niem z kościoła Najsłodszego Serca 

w Polonii odbył się pogrzeb ś. p. 

Franciszka Koziczkowskiego, zmar- 

łego w naszein mieście (327 Washing 

ton ave.) w poprzednią środę. Cere- 

monii żałobnych dokonał ksiądz Teo- 

fil Małkowski, proboszcz tamtejszej 

parafii. Trumnę zaś nieśli panowie: 
Franciszek Kujawa, A. Musiał, Au- 

gust Kostka, V. Małłek, A. Nalibor- 

ski, Bernard Pałubickl, ś. p. Kozicz- 

kowski był synem Michała Koziczko- 

wskiego, który przybył do powiatu 
Portage w roku 1857 wraz ze swą 

żoną i dziewięciorgiem dzieci. Fran- 

ciszek liczył wówczas lat szesnaście. 

Według rekordów Towarzystwa Hi- 

storycznego Stanu Wieconein rodzi- 

na Koziczkowskich była pierwszą z 

rodzin polskich, jakie się osiedliły 

w powiecie Portage. Zamieszkał Mi- 

chał Koziczkowski ze swą rodziną w 

miejscowości zwanej dziś Polonia, 

która to miejscowość była pierwszą 

w liczbie polskich osad rolniczych 

stanu Wleconsin a jedną z pierw- 

szych w całych Stanach Zjednoczo- 

nych. Ś. p. Franciszek Koziczkowski 

zakupił swego czasu dla siebie far- 

mę w pobliżu Arnott i przez wiele 

lat na niej pracował; przed rokiem 

przeszło przeprowadził eię do na- 

szego miasta i tu żywota pracowite- 

go dokonał. Znany był w całym po- 

wiecie i poważany. Umarł bezdziet- 

ny. Pozostała po nim wdowa a zgon 

jego opłakują nadto dwaj bracia: 

Marceli Koziczkowski w Arnott il 

Józef Koziczkowski w Polonii, któ- 

rzy również w liczbie owych dziewię- 

ciorga dzieci Michała Koziczkowskie- 

go pierwszymi byli osadnikami pol- 

skimi w powiecie Portage i jednymi 

z pierwszych w stanie Wisconsin. 
— We wtorek popołudniu przywie- 

ziono do naszego miasta, do doktora 

Rice'a, 6-letniego synka państwa G. 

Gawlików z taunu Plover, okropnie 

pokaleczonego. Przywiozła go jego 
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nieszczęśliwego wypadku, o Ile go 

znała. Chłopczyk znalazł gdzieś zgu- 

biony widocznie przez jaakiegoś my· 
śliwca nabój strzelbowy. Nabój przy- 

niósł do domu, ale go stamtąd wy- 

rzucono na śmietnisko. Malec nie 

dał jednak za wygrany i ponownie 

nabój wyszukał. Nikt tego jednak z€ 

starszych nie widział, ani też nikt 

nie wie, w jaki sposób chłopiec spo- 

wodował wybuch naboju. Kiedy na 

huk wybuchu i na krzvk chłopca po- 

spieszono ku niemu, przekonaon się, 
że jest strasznie pokaleczony. Leku- 

Polacy w Ameryce 3 

rze w nuttzem mieście stwierdzili, że 

malec doznał potrzaskania trzech 

środkowych palców lewej ręki, fa- 

talnego prawdopodbnie nadwerżęze- 
nia nerwów wzrokowych w oku pra- 
vem i mniej groźnego nadwerężenia 

oka lewego, jakoteż ciętych i opa- 

rzelinowych na twait:y; na pra- 

we oko nic narazie nie widzi, na le· 

we cokolwiek zaledwie. Cierpienia 

malca straszne. Matka przywio- 
zła go w samochodzie, który w chwi- 

lę po wypadku przejeżdżał obok jej 

farmy, a w którym jechali jacyś 

Chicagowianie. Chłopca umieszczono 
w miejscowym szpitalu św. Michała. 
— O występek niemoralny oskar- 

żono w sadzie municypalnym w u- 

biegłą sobotę Jana Maciejewskiego z 

Buena Vista. Sędzia Murat, po prze- 

prowadzeniu przedwstępnych prze- 

słuchów, przekazał sprawę Maciejew- 

skiego sądowi obwodowemu, a więź- 

nia postawił pod kaucyą w kwocie 

$500; kaucyę Maciejewski złożył l 

znajduje się na wolności. Jako świad 

ka przeciw niemu powołano 34 Pau- 

line Banach, nie posiadającej podob- 
no pełni władz umysłowych, Macie- 

jewski jest żonaty. 

STŁUCZONE BIODRO. 

W Ansonia, Conn., Rozalia Tormal 

spadła z przepełnionego tramwaju 1 

wywichnęła ramię, 1 mocno ma stłu- 

czone biodro. Nie chciała być odesfev· 

ną do szpitala, ale leczy się w domu. 

POBILI SIĘ ROBOTNICY. 

W Suffield, Conn., na tytoniowej 
farmie Hathaway'a i Stein'a, pobili 

się robotnicy polscy tak, że polieya 

musiała aresztować trzech z wojują- 

cych. Sąd jednego z nich, Stefana 

Konkowskiego skazał na 60 dni aresz- 

tu, Józefa Janewskiego i Antoniego 

Banasia na karę pieniężną. 

Kupujcie u Krumm'a a oszczędzicie so 
bie pieniędzy 

Taniości na Poniedziałek 
-go sierpnia, 1914 r. 

Oferty na srłównem piętrze. 
10,000 jardów w Nuree paski 

— 

Seersucker (krótkie) 
warta 12%c jard .... O/4 w 

5,000 jardów Belfast Union Crash 

materyi na ręczniki 10c wartość, 

czerwone i niebie4:.'o A 3/ sy 
brzegi, jard U/4 C 

144 tuz. poszewek do podusżek, 
wielkości 42X36, wszędzie o X/r 
sprzed, po 12%c jard ..0/*V 
Biały Lawn,zwykła 8c wartość 

— 

Zi · 4^C 
Oddział gotowych ubrari damskich 
Damskie muślinowe nocne koszu- 

le, pełne i ozdo-bne, 70/- 
warte $1.25, po 
Dziecięce muślinowe porteczki,— 
zwykłe lftc wartości lir* 
specyalnie I I C 

Oddział jralanterji męskiej. 
Chłopięce negliżowe koszule, — 

gładkie i w jedwabne "20/-» 
pofki f9c wart. po «ijVC 
Bcach ubrań.ta lob Rompera, 60c 

le 65c wart ccc i ^Qr» 
specyalnie . 

Specyalnle. Torby wakacyjne — 

zwykłe |1.85 wartoM 
f p<:< yalnie .. 

* 

Damskie zapinane trzewiki, Pat. 

Colt, Gunmetal lub | ^ o 

brunatne I · » O 
Taniości na 2)?iem piętrze. 

Bawełnicowe kołdry, szare tylko 
warte 59c para j 
epecvaln'c, sztuka . ... . 1 VC 
5!4 cerata na stół, biała i koloro- 

wa, warta ISc, « 

si te, jard I l"C 

\ 

Taniości w oddziale aroseryjnym. 
Lighthouse mydło, 8 
kawałków za «^UC- 
Galvanfc mydło, 8 'Or' 
kawałków za «JwC 
Fels Naptha mydło, 5 | Or* 
kawałków za .. 1VC 
Lighthouse proszek do | r 
prania, zwykłe 20c pacziki 1 / v 

Lighthouse proszek do 

prania, i"c paczki, 3 za 

Lighthouse Cleanser, 3 li/* 
zwykle 5c puszki za .... 1 w 

Mylady mydło toaletowe. | | -, 

3 zwykłe 5c kawał, za . . 
* » 

Krajane mydło (Borax), 
extra spec. 3 funty, za . 

Pieczony bób, Gardon Party 

Brand, 2 zwykłe 8c Q 
l>uszki za ...» / v 

Hflnz cateup, 2 bu- 

telki za Aut 
Salad Dressing, My Wife'8 
Brand butelka tylko . 

Logan berries No. 3 pu- 

szki, 30c wartość za .. 

Uncle Sam makaron lub Spaghetti 
3 zwykłe 5c lic 

Uc 

1 lc 

12c 
l9c 

paczki, za 

Dr. Price'e Allgrain, 2 
zwykłe 15c paczki, za 
Kawa, dobra, zwykle 23c -jr- 

funt, 2 funty za OdC 
Herbata, znakomita Gunpowder, 
lub angielska Breakfast 
specyalnie funt tylko 

Maka, Gold Medal Brand, _ 

% becz. worek, tylko .. /UC 

W/\ - 


