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Z WOJNY EUROPEJSKIEJ 

S-KL* 

(Dokończenie Telegramów ze str. lszej.) 
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Austrya przeciw Serbii. Nie 

Belgia przeciw Niemcom. 

Czarnogóra przeciw 

wszystko. Wynika stąd, że jed- 
nak lewe skrzydło francuskie ugi- 
na się stale pod atakiem Niem- 

ców i w tym punkcie niebezpie- 
czeństwo jest największe. 

Znów aeroplan nad 
Paryżem., j 

LONDYN, 2 września. — 

Wczoraj znów nad Paryżem po- 
kazał się aeroplan niemiecki i 

rzucił kilka pocisków, które jed- 
nak żadnej nic wyrządziły szko- 
dy. Rząd porozumiewa się z 

Waszyngtonem w sprawie po- 
wszechnego protestu przeciwko 

wojowniczym sposobom niemie- 

ckim — jak właśnie bombardo- 

wanie miast z aeroplanów — 

które jest zabronione przez mię- 

dzynarodowe prawa i przepisy 
przyjęte, gwałcone na każdym 
kroku przez Niemców. W tejże 
sprawie protest podnosi rząd bel- j 

gijski, który już wysłał delega- 
cyę swą do Waszyngtonu: wczo-! 

raj posłowie belgijscy wstąpili do 

Londynu i byli podejmowani 
przez króla Jerzego w pałacu 
Buckingham na obiedzie uroczy- 
stym. .. 

Sytuacya Ogólna. 
LONDYN, 2 września. — 

Wczoraj była 44ta rocznica parnie 
tnej klęski Sedanu, kiedy to ar-1 

mia cała francuska, wraz z cesa- 

rzem Francyi Napoieonem III., 
dostała się do niewoli niemiec- j 
kiej, co było jednym z powodów 
zwycięskiego dla Niemiec za- j 
kończenia wojny w 1871 r. Niem- 

* 

cy zapowiadali, że rocznicę tej i 

klęski święcić będą w tym roku— 
' 

w Paryżu — tymczasem przeli- 
czyli się grubo, a nie zbliżyli się 
do Paryża od dwu dni prawie ani 
na krok — są wciąż o 60 mil od 

stolicy francuskiej : odległość nie- 
wielka — ale straszna, gdy o każ- 

dą piędź ziemi po drodze tej wal- 

czyć trzeba na śmierć lub życie... 
Mimo kolosalnego naporu nie- 

mieckiego — szczęście zdaje się 
Niemcom nie sprzyjać: walka to- 

czy się na całym froncie od Alza- 

cyi aż po Kanał La Manche i ni- 

gdzie armia francuska nie zosta- 

ła rozgromiona, rozbita, nigdzie 

Niemcy nie zdołali wybić luki w 

tym żelaznym murze piersi wa- 
lecznych Francuzów. Licząc od 

c\) przcciw Franćyi. Niemcy 

Anglia przeciw Niemcom. 

Austrii. Anglia przeciw Austi 

Austiya przeciw Japonii. 

centrum linii bojowej na wschód 
— atak niemiecki zmniejszył się 
znacznie na prawem skrzydle, na 
wet porażki nieustanne Niemcy 
tam ponoszą, a Francuzi są stale 

w agresywie; zato na lewe skrzy- 
dło francuskie przewalił się cały 
główny ciężar ataku niemieckie- 

go i tu Francuzi mają straszliwe 

brzemię do wytrzymania. Niem- 

cy usiłują się przedrzeć przez li- 

nie obron i obejść Francuzów nad 

morzem; siły niemieckie w trój- 
nasób przewyższają tu siły fran 
cuskie: prą Niemcy, nie zważając 
na olbrzymie straty, idą po tru* 

pach swych żołnierzy w najdosło- 

wniejszem tych wyrazów znacze- 

niu. Jednak Francuzi trzymają 
się, a pozycye tu mają mocne, bo 

kraj jest do obrony stosowny 
pagórkowaty i od r. 1871 nader 

silnie ufortyfikowany — Niem- 

cy mają więc zadanie ogromnie 
trudne. Pogarsza ich sytuacyę to, 

że gen. Pau pobił całą ich jedną 

armię 50tysięczną w okolicy rze- 

ki Oise i przebija się na północ, 

zagrażając oskrzydleniem tej ar- 

mii niemieckiej, która działa na 

krańcu lewego skrzydła Francu- 

zów; gdyby ta armia została od- 

cięta od pnia głównego i podstaw 

operacyjnych, porażka jej byłaby 
nieuchronna i bitwa, trwająca juz 
Ui?ko 2 tygodnie, mogłaby za- 

kończyć się wielkiem zwycię- 

stwem Francuzów. Narazie Niem 

'.y radują się sukcesem pod La 

Fere i zwycięstwami, jakie ma 

odnosić armia kronprynca w oko- 

licy Langwy. Wnosząc z dotych- 

czasowych* walk, spodziewać się 
należy, że Niemcy dojdą wreszcie 

pod Paryż i obiegną stolicę je- 

dnak nie będzie to miało znacze- 

nia większego w przebiegu woj- 

ny, bo Francuzi walczyć będą da 
- 

lej, mając świeże, nie ruszone je- 
szcze rezerwy, gdy Niemcy już 
absolutnie wojsk świeżych nie 

mają. O ile wojna się przecią - 

gnie — to Niemcy przegrać ją 

muszą, zwłaszcza wobec akcyi 

Rosy i na wschodzie. Niemcy już 

wycofują wojska swe z Belgii i z 

pogranicza Francyi blisko sto 

tysięcy Niemców już stamtąd 

wycofano i pośpiesznie ich wiozą 

na wschód. W niedługim czasie 

szanse wojny zupełnie zmienić i 

odwrócić się mogą. 

orzeciw Serbii. 

Rosya przeciw Austriji. 

yi. Japonia przeciw Niemcom. 

Paryż wobec oblę- 
żenia. 

PARYŻ, 2 września. — Rząd 
francuski trzyma 50 wielkich po 

cięgów w pogotowiu do odwoże- 
nia na południe wszystkich tych, 
coby na czas oblężenia chcieli ze 

stolicy wyjechać. Liczba tych 
pociągów ma być jeszcze zdwojo- 
na. Ruch na kolejach jest olbrzy- 
mi, ale utrzymany we wzorowym 
ładzie i nigdzie paniki niema. — 

Rząd sam zachęca, by kto może, 

jechał precz z miasta. Wieczorem 

Paryż jest ciemny zupełnie by 

światłami nie oryentować awia - 

torów niemieckich. 

Walki Obron Fran- 
cuskich. 

PARYŻ, 2 września. — Obro- 

ny francuskie, najsilniej naciska- 
ne w okolicy od Rheims do La 

Fere, trzymają się po bohaters- 
ku: Anglicy tu walczą obok Fran- 
cuzów z nadzwyczajnem mę- 
stwem. Cztery armie niemieckie 

walą taranem w tern miejscu w 

obronne zastępy i skruszyć ich 

nie zdołały dotychcżas. Od stro- 

ny Luxemburga na Lóngwy dzia- 

ła armia kronprynca — odniosła 

ona kilka sukcesów, nie wiele je- 
dnak wpływających na cało- 

kształt sytuacyi. Na północ nieco 
walka toczy się wciąż nad rzeką 
Meuse jeszcze — tu więc w cią- 

gu dwu tygodni nie wpuszczono 
Niemców ani na-krok dalej, a 

wszelkie ich próby, by przez rze- 

kę tę rzucić mosty i przeprawić 
się na drugą stronę spełzły na ni- 

czem, znieweczone przez ogień z 
armat francuskich. W Lotaryngii 
wreszcie, na prawem skrzydle, 
Francuzi biją Niemców i działają 
stale zaczepnie, na ogół tylko le- 

we skrzydło jest zagrożone — 

tu Niemcy są najbliżej Paryża. 

Walki w Belgii. 
ANTWERPIA, 2 września. — 

Armia belgijska stale w ofensy- 
wie działa przeciw Niemcom na 

tyłach ich armii — Niemcy mu- 

sieli wycofać się z całej północ- 
nej Belgii. Ostendę trzymają An- 

glicy wraz z całem wybrzeżem, 
Niemców w tej stronie niema.Do- 

noszą, że pod Mons na granicy 
Francuskiej padło w bitwie 25,000 
Niemców. 

Turcya Zmobilizo- 
wana. 

KONSTANTYNOPOL, 2-go 
września. — Armia turecka, pier- 
wszo-liniowa, w sile 200,000 ludzi, 

jest zmobilizowana — są w niej 
sami mahometanie. Niemcy usil- 
nie pragną wciągnąć Turcyę do 

wojny i prawdopodobnie dopną 
swego. Jakkolwiek Turcya zape- 
wnia o swej neutralności, ale ani 

państwa bałkańskie, ani Anglia i 

jej sprzymierzeńcy nie wierzą 

tym zapewnieniom; wystąpienie 
do wojny Turcyi napewne spo- 
wodowałoby nową wojnę bałkań- 

ską — ponieważ Serbia, Grecya, 
Czarnogóra, a nawet Bułgarya i 

Rumunia są w porozumieniu prze 
ciwko Turcyi. Co do Bułgaryi to 
również* intrygi niemiecko-au- 

strycakie chcą ją pozyskać dla 

siebie — ale zdaje się to się nie 
uda. 

Wiochy w Pogo- 
towiu. 

RZYM, 2 września. — W razie 

wdania się w wojnę Turcyi — 

Włochy natychmiast wystąpią 
zbrojnie przeciwko niej. Armia i 

Flota włoska są w zupełnem po- 
gotowiu i to równie przeciwko 

Austryi i Niemcom, jak przeciw- 
£0 ewentualnemu ich sprzymie- 
rzeńcowi mahometańskiemu. 

NOTATECZKI, 
Cześć, cześć Polko-matko nasza 

W próg twej chaty trzeba wpleść 
Twa szlachetność Izy rozprasza, 
Cześć, ci .matko-Polko, cześć. 

Ty, co trwało od stuleci 

Umiesz Polski sztandar nieść, — 
* 

Co hartujesz ducha dzieci, 

Matko-Polko, cześć ci! cześć! 

Gdyby nie ta wiara w Polskę — 

ów plomiqnny życia kwiat, — 

U naszego stałby proga 

Cień zwątpienia od stu lat...# 

Dzięki tobie nas nie zdoła 

Z tej ziemicy wicher zmieść..,. 

Skrzydłem kryjesz nas anioła, 

Cześć ci, — Polko-Matko cześć!!! 

* 

Polska Rada Narodowa bardzo a 

bardzo przysłużyła się sprawie pol- 

skiej, wydając w języku angielskim 

dwutygodniik „Free Poland". 
* O 

Podług badań włoskiego historyka, 

Scarlotti'ego, na stolicy św. Piotra za- 

siadało 264 papieżów, choć inni liczb? 
ich lodają na 254. Większość papie- 

żów była pochodzenia włoskiego, bo 

209, a mianowicie: 19 pochodziło a 

Toskanii, 14 z Neapolu, 9 z Aemill, 

9 z Wenecyi, 7 z Lombardyi, 6 z Ll- 

gurgii, 2 z Abruzzów, 5 z Piermontu 

itp. Z Francy! pochodziło 17 papie- 

żów, 14 z Grecyi, 8 z Syryi, z Nie- 

miec, 3 z Afryki, 3 z Hiszpanii, 2 z 

Dalmacyi. Na Portugalię, Anglię i 

Holandyę przypadło po jednym. 

Gdy się Francya teraz przejrzy w 

lustrze, to sama przyznaje, że wy- 

gląda nieco głupio. 
.<· :· 

Ta brzydka wojna tak zaprząta 

ludzkie umysły, że niektórzy obywa- 

tele zupełnie zapominają o.... poli- 

tyce. 

Od przeszło 50-ciu lat — więcej, niż 

siódma część całej ludności Stanów 

Zjedn. pochodzi z poza granic, a pro- 
cent napływowych mieszkańców jest 

w niektórych Stanach i miastach wy- 

soki. 1 tak np.: w Stanach Minnesota 

1 New Yortt stanowią, przybysze 

czwartą, część ogółu obywateli, a w 

Massachusetts trzecią część, a w 

Noith Dakota nawet połowę całej 

ludności. — Dalej n. ,p. ludność Bosto- 

nu jest aż z 80 (procentach złożona 

2 imigrantów, wliczając już w tę licz- 

bę i dzieci przybyszów; w New Yor- 

ku jest obcokrajowców aż 80 a w 

Milwaukee nawet $6" procent. 
Miasto Chicago aie ustępuje też 

wspomnianym * na punkcie 

wielkiej różnorodności 
' 

plemiennej 
swoich mieszkańców; dowodzi tego 

szczegół choćby ten tylko, że wycho- 

dzą tu gazety w dziesięciu rozmaitych 

językach, a słowo Boże głosi się i 

nabożeństwa wyznań i religii rozmai·, 

tych odprawia się w 20-tu językach. 

Chicago jest dalej drugiem najwięk- 

szem po Pradze czeskiem miastem na 

świecie, trzeciem największem mia- 

stem szwedzkiem po Stokholmie i Go- 

teborgu, trzeciem największem pol- 

skiem po Warszawie i Łodzi, piątem 

największem niemieekiem po Berli- 

nie, Monachium i Hamburgu, oraz po 

Nowym Yoi%u, który jest czwar- 

tem największem miastem niemie- 

ekiem na świecie... 

W Bostonie mieszka rodowitych Ir- 

landczyków przeszło dwie trzecie ca- 

łej ludnoścśl Dublina, stolicy Irlau- 

dyi a gdy się do ich liczby doliczy i 

dzieci i wogóle m/łoletnich, to w 

rezultacie otrzymamy New York ja- 

ko największe na świecie miasto ir- 

landzkie. Dalej: New York liczy wię- 

cej mieszkańców włoskich niż Rzym, 

stolica Włoch, — ma także zaszczyt 

(?) New York, że liczy najwięcej ży- 

dów i jest także ich największem mia- 

stem, — posiada ich bowiem aż 800,- 

000; wreszcie Pittsburgh n. p. jest 

większem miastem serbskiem, aniże- 

li stolica Serbii 
— Białogród. 

< 

Samo sumienie nagradza tych, któ- 

rzy dobrze czynią. 

W artykule zamieszczonym nieda- 

wno w piśmie „La Science et Iva Vie" 

generał francuski Percin 
— rozpisuje 

się na temat wojny i jej kosztów. 

Zdaniem jego koszta prowadzenia 

wojny w tych czasach są olbrzymie. 

Koszt zabicia jednego żołnierza na 

wojnie w czasach obecnych wyciąga 

w ten sposób, że zestawia koszta 

wojny z liczbą poległych żołnierzy 

po drugiej stronie. 
A 

» » 

zestawień wynika, że zabicie je- 

dnego żołnierza kosztuje od $15,000 

do $20,000. 
W roku 1870-71 Francya wydala na 

aktualne ekspensa wojny $400,000,000. 
Przygotowanie inateryalów wojen- 

nych i danie pomocy ofiarom wojny 

kosztowało 200 milionów dolarów. 

Oprócz tego Frsncya zapłaciła 

$1,000,000,000 jako wojenne odszkodo- 
wanie do czego należy dodać jeszcze 

$400,000,000 jako procent od tej su- 

my, stracone cła, zabrane i zrabowa- 

ne różne rzeczy. Te ostatnie straty 

dla państwa nie dadz$ si{? tak dokła- 

dnie obliczyć. 

Dalej generał Percln podaje ile 

kosztowały wojny innych państw. I 

tak wojna turecko-rosyjska w roku 

1877—1878 kosztowała Turcyę $400,- 

000,000. 

Wojna rosyjsko-japońska w koss- 

towala Rosyę $1,200,000,000. 

W wojnach powyższych zginęło na 

placu boju lub zmarło z poranień: 

Francusko-pruska, Niemców 28,600. 

Rosyjsko-turecka, Rosyan zginęło 

16,000. 

Rosyjsko-japońska, ogółem 58,600. 

A teraz ile w której z tych wojen 

kosztowało zabicie jednego żołnierza. 

W roku 1870—71 kosztowało $21,- 

000; w roku 1877—78 kosztowało 

$15,000 — a w roku 1905 $20,400. 

Trzeba wziąć pod rozwagę, że wic- 

iu z żołnierzy zmarło na tyfus i cho- 

lerę, a nie od kuli. 

W roku 1870 w szpitalach leżało 

C80.000 Niemców. 

Z powyższych cyfr widzimy że woj- 

na kosztuje wiele, a ludzie płacą, 

jeszcze aby się wzajemnie 
mordować. 

<> «0· <· 

Wszyst'kie angielskie gazety te miej- 

sca, które zajęły wojska niemieckie— 

malują na czarno. (Dlaczego?) 

Ażeby Chicagowianie nie zapomnie- 

li o tem, że w Europie jest wojna 

— „trust"' mleczny uchwalił, aby 

kwarta mleka kosztowała... 10 cen· 

' 

tów. 

— Obywatel P. zbankrutował! 
— Dlaczego? 
— Bo nie ogłaszał się w „D. C." 

Urzędowa gazeta 6 stronic 
nazwi· 

skami zabitych żołnierzy. (Berlin wl 

żałobie). 

Car tak się na Niemców pogniewał, 
że wydał ukaz, aby Petersburg na 

przyszłość nazywał się Petrograd a 

nie z niemiecka.... Petersburg. 

* 

Czy wiesz w których dniach odby- 

wają si? wpisy do Kollegium św. 

Stanisława? 

Nie rzucim ziemi. skąd nasz ród, 

Nie damy pogrześć mowy, 
Polski my naród, polski lud, 

Królewski szczep 
— Piastowy. 

Nie damy by nas zniemczył wróg 
— Tak nam dopomóż Bóg! 

Do krwi ostatniej kropli z żył 

Bronić będziemy Ducha. 

Aż się rozpadnie w proch i pyl 

Krzyżacka zawierucha. 

Twierdzą nam będzie każdy próg, 

— Tak nam dopomóż Bóg! 

«0» 

Nie będzie Niemiec pluł nam w 

twarz, 

Ni dzieci nam germanił. 
Orężny wstanie hufiec nasz, 

Duch będzie nam hetmanił. 

Pójdziem gdy zagrzmi Złoty Róg, 

— Tak nam dopomóż Bóg! 
M. Konopnicka. 

Oddział Lekarstw 
glówne piętro 

25c Seldlite 
| j 

proszek ... I 1 C 
50c Fatber Jnhn'e 
lekarstwo, -j -j 
po JC 
Oc Haye h a i r 
health 

_ 

po 3 1 C 
25c ijntowa butel- 
ka \Vitch 4 >- 

llazel 1 QC 

Towary ozdobne 
filówne piętro 

Znaczone batveto- | 
we fartu-z- 

10c ki, 15c gat. 

Znaczone lniane| 
njnzniki, duża reg. 
45c wart. -> »— 

po 35c 
Aeortowane pacz- ] 
ki zawierające war- 
tości do A fm 
1.00, po....45C 

Groserye, 4 piątro 
O tury mąka %\ 

.1.55 
Kartofle bia. i kru- 

»..87c 
Galvfciilc mydło 10 
kawałków 

39 c 
Prescilla mąka do| 
ciast, 28 ^ 2r> 
uncyi 

K. C. pros/ek du | 
pieczenia 
funt : Zd^si 
Plantation Kio ka- 

wa, pało- · 
na . .... 12aC 
Sardynki w oleju | 
7. kluczem, 1 

puszka 
Crlspo soda kre- 

kiesy, spec. -,1 
paczka 

Elgin C r e a mery | 
masło, spec ̂  q 
f nut ZOC 
Columbia f a miły 
mydło, 10 *1*1* 
kaw O i C 
Peerless lub Pearl 

mleko, 3 , 

puszki .... Zi) C 
Ręcznie robione| 
precle, spec. 
funt UC 
Pudło 20 
funt. za. 

Sól 10 fu u towy | 

'... 7c 
Tetley herbata 
funta spe- | 
cyalnie.... 1 JL 

45k 

Czwartek 3go i Piątek 4go Września 
Wielkie zniżenie cen w tej jesiennej sprzedaży. 

WFi<iCIA 
>m.\\ m Ki ł. \\i:. 

. 

' 

J . \J\M LIV\ \ LU . 

Zakupiliśmy dwa wagony stoików do kuchni 
i jadalni, które teraz sprzedajemy po zadzi- 
wiająco niskich cenach. Zauważcie niektóre! 

z tych fasonów i cen. 

'Il 
Gięte plecy — 

! regularny "5c 

S...48c 

Prost e 

szczeble — 

reguł a r y 
$1.25 gatu- 
nek — spe- 
cyalnie pod- 
czas tej wie 
) kiej wrześ- 

niowej 
sprz e d a y 
tylko po 

85c 
I " 

Skórzane sie- 

dzenie, 2.75ga- 
tunck 4 
PO·... 1 .OV 

I 1 

Poprzecz e 

szczeble, — 

ff.85c 

Żelaztwo, 4 piętro 
kwartowe ciebie· 

akie l białe emalio- 
wane kociołki do 

wody, regularnie 
45c, reg u- 
larnie Z\fC 
Niebieskie i białe 
emaliowane herbat 

niki, nieco uszko- 

dzone, dopóki star- 

..39c 
Kantory taniości, 

główne plątro 
Wełniane chały re- 
gularnie 2a gatu- 

$ 10 c 
Damskie koszule 

gatunek, spe- 
craloie 1 / _ 
za 6/2 C 
Dziecięce pończo- 
chy, regularnie 25o 
wartość, * * ̂

 

po 15c 
Likiery, 4 piętro 

1.10 Uuion Kentu- 

cky wólka, pełua 

!.*""· 59c 
Dobry Doppel Ge- 
ireide Kuemmel, 
kw&rtowa butelka 

-ylko 
ta.... 51c 
Lila GuckeDheimer 

fcytnlówka, pełna 
kwhrtowa s a 

butelka...04C 
Dobra Holland j*- 
towcówka lub kim- 

:t*r.79c 
Kalifor i j s k i o 
Port wino** a 

jalon za... J 4C 
Kwartowa butel- 
ia Kentucky Club 
wódka 1.0l»;l bu- 
melka blackberry 
a· art. 50c; razem 
wartość 1.50; te 
lwie bu- s o ~ 
-elki OOC 
Stołowe pi- m 

2 tuz.. .0*5C 

Mięso, 4 piętro 
Sadło po...l!2%c 
Cielęcina na po- 
Dotraw. rl _ 
po 15*C 
Skopo wina na po- 

f"cką 11 Hc 
świeże żebra na ro 

y2c 
świeża siek. wo- 

r.MA3%c 
Słonina na śniada- 

SL..24JŚC 

Annex 

Taniości na głównem piętro 
Gruby niebielony barchan, W n 
lOc gatunek, / 72 G 
12^c Chambray, wszystkie 3/ 
kolory O^C 
Grube bielono tureckie f ~\\/ n 
ręczniki specyalnie 1 Z/2C 
Gruby niebielony muślin 5|c 

Ciemno niebieski perkal s 3/ n 
lOc patunek, jard U/*C 
Gin<fam w prążki jard 6c 

Gruba shaker flanela I2%c o 
gat., spec. jard O/Z C 

Oddział Chłopięcej Odzieży, 2gie piątro 
Chłopięce szkolne ubrania, ^ r a 
3.48 wartości, po Z. JU 
Chłopięce czysto wełniane g> 
czapki, SOc gat. po JLoC 
Chłopięce pongee koszule, z 
kołnierzem, 50e gat, po 

Chłopięce kntckorbocker spo. 
dnie, 50c gatunek, po «5VC 

Modniarstwo, 2gie piętro 
Damskie aksamitne formy * ^ 

kapeluszy, po 1.22 i 1 
Piękne pióra, wszystkie kolory, spe- 
cyalnle po 29c 1 wyżej. 

Oddział obuwia, 2-gie piętro 
Chłopięce gunraetal trzewiki, z dobrej mocnej skóar, wszystkie j 
wielkości od 2% do 5ł, para 1#%5V 
Little Gents zapinane trzewiki, niesrkląca skóra, wielkość 9 do q 

13%, para VoC 

Sprzedaż materyi 
żadnych drugo-rzędnych — żaduycb resztek, 

52 calowy Sezilian, czarny, granatowy, brunatny i zielony, 2óc ga- 
tunek, specyalnie jard po Cl 
52 calowy whipcord, wszystkie kolory, 98c gatunek, / 

specyalnie jard po OVC 

Pictorial Review modelka, po 10c i 15c. 
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Zapady są kompletne, a wybory uie byty nigdy lepsze 
niż teraz 

w naszej jesiennej wystawie towarów. 

Tylko same taniości na czwartek, 3-go września. 

Oddział (iroser.vt 
KUPON H- star tn*ka. każdy worek trwa- 
rautowany. beczki, z tym ł\Qr 
kuponem . . "yC 
Wihlo· ^weepin C mpounu. paczka....7c 
M»n<Uv Mon» mixr»· domowe, wytwo- *7 
r*y l sjalon modrej ·, paczka / L 
Minute Tapioca, pacz.a 9c 

Mo*ll«ra czysty wanilowy lub cytry, f 
nowy ekstrakt, lUt 
Shovtiug star łososie. duZa puszka 12c 

. C. proezek do pieczenia, 15 uncy- 
" 

owa puszka 
Extra znakomity ry*. funt He 

Znakom te mieszane kor/.eni», funt ....I8e 
Columbi » mydło do prania. 5 kawałków.. iyc 
Automatic mydło. 5 kawałków *Oc 

1 paczka Durtg" darmo 
Gotowe *upy, 9 puszki ,.*5c 
Ktvto'H do prania. J paczki «ftc 
Rm] S»»l ług, 3 pu-Jiki <5c 

KUPON Ar«o krochmal, s tym ku- |Qę 

13c 

Kl PO Baker'a kakao, ^ funtowa | 
pu-zkaztvm kuponem l/C 
KUPOJi Niemiecka ełf>dk·» czekolada, 

12ic 
:10c 

potienj, ·1 paczki 
glPON Baker 

pu-zkaztym kuponem 
Niemiecka sł< 

>4 funtowe tabliczki, z tym koponem. 
Pralne towary 

Sxtra etube w paekt seersucker, bardzu od- 
powiednie na chłopięce szkolne blu- 4 

ki. jard ll/C 
I jard szerokie mercerized kaliko na 
kołdry, jard 
Jard azerokie Kimono Challie, w seor- 
tuwanycb kolorach, spec., jard 

Oddział likierów 
Knllfomljekie Port wino, bufelka S5C 
Kalifornijskie Rieeiinj wino. butelka 35 c 
Knlifarnijatie Claret wino. butelka. aftc 
Anuoara sok * winogron, butelka 39c 
Goideu Biisa wódka, butelka SOe 
I>o«gim w4dka. butelka 73c 
imperial Mon .gram wódka, butelka H5e 
Red Croee Kimmei. bu elka 5<· 
Golden Blias wódka, galon. 1.98 
Monodram wódka, galon a.so 
Muscatei wino. ̂ alon l.OO 

Świeże mięso 
Jagnięce nótki. funt I9c 

Jagnięce łopatki. fant 14c 
Cielęce m pocrawkę. funt. 17c 
Najlepezy l.lmberirer ser. funt 19e 

Awiete skubane kury. funt ABltc 
KUPON Najlepeie rnaało, i t«a> ku- 

posent feat a* t)ll 

1.60 

li PO S funt* n»jiepe<ego smaicu^g 
r. tvm icu.ionem fuot Zft ZuC 
KUPON Nowe ogórki z kopru, z tym 
kuponem 5 za OC 
Oddział spr/.ętów domowych 

Sini Genie ierki olejowe e»r 

Najlepsza farba do podłóg, galon l.ia 

Nr. » Rochester kotły, grube kopro- 
we dno 
Nailepe.ee wtee*vlla do ubrań 790 
I9sił d«-ski d ' chvba 
Duże mosiężne Kl »tki do ptae/.ków, -j q 
z drucianą tarczą. z* ^tuV 
Kerr nam» zamykające lub Mason j j 
s!oifci do owoców, kwartowe. tuzin ...tuC 
Papierowe talerze piknikowe, tuzin Sc 

Mamy kompletny wybór przyborów plś- 
mteiiych i potrzeb szkol, po najn. cenach 

Specy.diiosoi apteczne 
25c wlel. Bell's Pine, Tar A Honey 170 
Sic Hili s Caacarn chinina 17o 
25c <»rov«rs Laxative Br> mo chinina I7C 
25c Kawałek Cutcnra mrdła I9C 
25c Tuby Sa i toi maści do czyszczenia « *7 
zębów 1 / C 
v5c Wielkość Mentbol»tung 17n 

Vtc Wielkoéé Johnson'e X Johnson'# 
Talcum pro«xek .....Hi 
25c But -Li Syrup f Kigs. 2 butelki z»....v&c 
KUPON Ute paczka asortowa-iych kolorów, 
Diamond albo Angel farb, z t.. m / _ 

kuponem. » .OC 
Recepty ud waszych lekarzy wypełniamy naj- 

lepszyml drogę ry» ml. 
Pończochy dla d'ieel szkolnych — chłopców 1 
dziewcząt — czara· pończochy, zwy*. m 
le ISc wart., wszystkie w «Ikośei. para 1UC 
Dziewczęce piękne w rązki lub chłopięcegra 
b· w prążki pończochy, wielk. 5 do 7<4 «q 
par· 14c. wjelk. 8 do »U. para 1 O V 

Szkolne Trzewiki 
Chłopięce satin cielęce zapinane trzewiki, 
czysto skórzane podeezwr I wiązy, katda p·- 
ra gwarantowana, wielk. 1 do ·'i 50 
Dziewczęce ł dr.lticieee Dongo» zapin. trze- 
wiki. skórzane oodeszwy i w;ęzy, patentowa, 
ne skórzane noski, wielkości az do d» f 

specyalnle pa^a 471.UU 
Damska muśliu. odzień spo<lu. 
Damskie Princes» slip·, koronkami f 
i hatte u ugaroirowane. wszy. wlel. 

lóc 

1.25 
Damskie Crepe nocne koszule, bia. QOr 
i kwieciste, koronuami ugarnirow....3rOC 
Damskie «lip over noooe koszule. O As* 
haftowany nar&mienik, wszy. wieL..yOC 

HENRY HORNER 
Demokratyczny kadydat na 

sędziego 

Sądu Spadkowego 
(Probate Court) 

rod zon,v w Chicago w roku 1878 
' 

praktykował prano w tern miejcie ; 

od roku 180». Ponieważ sędzia spraw ] 
spadkowych ma w swej jurysdykcji j 
dozór nad dobrem | wła: nościa wdów i 

i sierot, przeto pan Horner jest 

Wszyscy następujący mogą gł< 

\Ve*yscy regestrowani Demokra- 

tyczni glosujący. 

Wszyscy głosujący, którzy nie gło- 

sowali prawyborczego tykietu innej 

partyi w ostatnich dwu latach. 

Pamiętajcie dzień i datę, érod 

«ze/ogólnie uzdolniony do wypełnie- 

nia lego stanowiska. Przez 
dużo lat 

on poświęcał sporą część swego cza- 

su i pieniędzy na fcorzyść biednych i 

cierpiących niedostatek a obecnie 

jest. złączony z niemniej jak szećciu 

chicagoskiemi dobroczynnemi insty- 

tucjami. jakoteż innemi publiczne- 

mi czynnościami i zakładami; mia- 

nowicie małymi parkami, brzegami 

kąpielowymi, chłopięcymi obozami 

itp. 

On Jest przewodniczącym jednego 
z najważniejszych komitetów KOMI- 
SVI NOWEGO CHARTERU. 

Henryk Homer, dziadek obecnego 

Henryka Hornera przybył tu przed 

«5 laty i ustalił si$ w Ir.irtownym 

handlu groseryjnym przy West lan- 

dolph ulicy, gdzie interes ten pod 

nazwą firmy Henry Horner -ind Com 

pany, jest dotychczas prowadzony 

przez jego synów i wnuków. 

Pana Horner'a charakter, zdolność 

i prawnicze wykształcenie, tempera· 
ment, miłosierne usposobienie i czyn 

ność w sprawach dobra publicznego, 

(7ynią go najodpowiedniejszym czło- 
wiekiem na urząd sędziego .«-praw 

spadkowych. , 

Aby oddać głos na pana Henryka 

Hornera. żądajcie Demokratyczny ba 

lot w Dzień Prawyborów, w środę, 

dnia 9go września. 

>sować na Henryka Horner'a 

Wszyscy głosujący, fctórzy nie gło 
sowa li w jakichkolwiek prawybo- 

rach przedtem. 

Wszyscy, ci, którzy po raz pierw- 

szy głosować będą w. następnych 

wyborach ale Już są regestrowani. 

a, 9-go 1914. 
/-1 \ 

Z KAZIMIERZOWI). 

posiedzenie Gminy Xr. 79, odbę- 
dzie się we czwartek wieczór, o 

godzinie 8mej, tj. 3go września 

br., w hali zwykłych posiedzeń. 
Ponieważ mamy bardzo nagłe 

i ważne sprawy do załatwienia, 

przeto upraszamy Was, Szanow- 

ni Delegaci, i Panie Delegatki o 
niezawodne przybycie. 

W. J. Pijanowski, prez., 
J. W. Strasiński, sekr. 

STANLEY KUFLEWSKI, 

kandydat demokratyczny 
na Komisarza powiatowego. 
Kto na Wojciechowie nie znj 

Stacha Kuflewskiego? Kto nic 

zna jego obywatelskiej uczynno- 
ści i gorliwości? Zawsze on w ru- 
chu, zawsze na zawołanie każde- 

mu spieszy z pomocą i przy in- 

tcrwencyi u władz miejskich i 

stanowych. 
Stanley Kuflewski jest od lat 

blisko 20 aptekarzem na Kazi- 

mierzowie, a dom jego jest sil- 

nym ogniwem w życiu Polonii. 
Żona obywatela Kuflewskiego, 

była obecnie dyrektorką Związku 
Polek, brat lekarzem na Wojcie- 
chowie i lekarzem naczelnym Z. 

. P. 

Stanisław Kuflewski piastuje 
już przez trzy lata urząd komisa- 
rza powiatowego i zasługuje ze 

vszweoh miar na gorące poparcie. 
Jego energiczny prawy charak- 

ter zjednał mu serca wszystkich. 
W dniu 9-go września wszyscy 

Rodacy winni głosować na 

Stanley'a Kuflewskiego 
Komisarza powiatowego. 

Wszyscy za Stachem Kuflew- 

skim. 

Indorsowały go liczne towa- 

rzystwa i zebrania narodowe. 

(Ogł.)· 


