
Okrucieństwa Niemców 
* 

Komisya belgijska przedstawia niektóre brutalne 

czyny prusactwa. I 

Odpowiedz na zarzut Wilusia. 
# 

Francya nie jest za rozpoczęciem u- 
kiadów pokojowych. 

Prezydent wetuje ustawę o bankach 
pocztowych. 

Anglicy zajęli wyspę niemiecką. 

OKRUCIEŃSTWA NIEM- 

CÓW. 

Nowy York, 1*3 września. — 

Członkowie komisyi wysłani 

przez króla Alberta belgijskiego 
tło Stanów Zjednoczonych w ce- 
lu zaprotestowania przed prezy- 
dentem Wilsonem przeciw okru- 

cieństwom N iemców, którzy przę- 
dli przez Delgię, nie będą mogli 

My widzieć z prezydentem, po- 
nieważ bawi on chwilowo w Cor- 

Hsh, X. H. na wakacyach. 

Komisya ta zeszła wczoraj z o- 

1 retu w Xowym Yorku. 

Hrabia Lichtervelde, sekretarz 

komisyi, mówił wczoraj wieczo- 

rem, że pomimo nieobecności pre- 

zydenta Wilsona w stolicy komi- 

sya wyjedzie do W aszyngtonu 
' dzisiaj i tam będzie konferowała 

sekretarzem stanu Bryanem, 

który członków komisyi do siebie 

zaprosił. 
Wczoraj członkowie tej korni- 

?yi ogłosili tylko częściową list*· 

okrucieństw niemieckich. Raport 
ten brzmi następująco: 
— W Linsmeau, gdy Niemcy 

weszli do wioski, dwóch policyan· 
to w w uniformach zaatakowało 

ich. Z zemsty zniszczyli Niemcy 
zabudowania dwóch wieśniaków 

spalili dojrzewające zboże. 

Spalili potem sześć domów i 

wszystkim wieśniakom kazali 

h roń złożyć, którą w domu posia- 
dali. Niemcy następnie wieśnia- 

ków napędzili do okopów i kol- 

bami karabinów wszystkim gło- 
wy strzaskali. 
— Dnia 1-go sierpnia, po bit- 

wie pod Haelem, pułkownik Yan 

iJamme, dowódzca pułku belgij- 

skiego leżał ranny na polu oit wy. 
Xie mógł się ruszyć. Paru niemie- 

ckich żołnierzy znalazło go na 

polu bitwy. Do głowy jego przy- 

iozyli rewolwery i strzaskali mu 

fcłow-ę. 
— Dnia lOgo sierpnia konnica 

niemiecka w nocy nawiedziła mia- 

steczka Velen gdy jej mieszkań- 

cy spali. Jedną rodzinę napędzo- 
no z domu, spalono mieszkanie. 

Ojca rodziny zabrano w jedną 

stronę a matkę na wpół ubraną za- 

brano dwie mile ud miasteczka i 

potem kazano jej uciekać 
znów do 

Miasta. Niemieccy żołnierze strze- 

lali do uciekającej kobiety. 
' 

Jej 

mąż został przez Niemców śmier 

teinie postrzelony. 
Rosyjski konsul z Chicago, wró 

;ił właśnie z Europy i povviada o 

jkrucieństwach niemieckich w 

Królestwie Polskiem. \Y Kaliszu 

Niemcy wymordowali kilka set 

bezbronnych ludzi ponieważ ktoś 

rzucił kamieniem za patrolem 

pruskim. Niemcy w Kaliszu po- 

rozwieszali następujące prokla- 
macye: W razie wrogiego postę- 

powania mieszkańców tego mias- 

ta względem żołnierzy niemiec- 

kich każdy dziesiąty mieszkaniec 

zostanie wzięty przez wojsko i 

rozstrzelany. 

Konsul przywiózł do Nowego 
Yorku jeden egzemplarz tej pro- 

klamacyi pruskiej. 

WYSPA NIEMIECKA ZA- 

BRANA. 

Honolulu, 13 września. — Wy- 

spa Lolu, ua której mieści się 
miasto Apia, stolica niemieckiej 

Samoy, została zabrana bez naj- 

mniejszego oporu przez wojska 
angielskie dnia 2£go sierpnia. Gu- 
bernatora i stu innych urzędni- 
ków zabrano do niewoli. Operator 
stacyi telegraficznej nie chciał 

przyjąć $10,000 nagrody za infor- 

iuacye, gdzie schowano aparat 

nowego potężnego telegrafu bez 

drutu. 

ZARZUTY WILUSIA FAŁ- 

SZYWE—POWIADA 
POINCARE. 

i 

Waszyngton, 12 września. — 

Zarzut cesarza Wilhelma czynio- 

ny sprzymierzonym, jakoby po 
- 

sługiwali się kulami „dum-dutii 
' 

spotkał się z ostrą odpowiedzią 
prezydenta francuskiego Poinca- 
re. 

Prezydent francuski powiedział 
w swej depeszy do rządu amery- 

kańskiego, że zarzuty Wilusia nic 

zgadzają się z prawdą. Poi ·€«: 
zwraca uwagę rządu amerykai. - 

skiego, że obecna inwazya jSiem- 
ców sprowadziła na państwo Wi- 

lusia straszny gniew Francuzów i 

nie można nawet wpomnieć obec- 

nie o zaczęciu rokowań pokojo- 
wych. 
Zarzut Niemców o kulach dun> 

dum Poincare w depeszy swej na 
zwał kalumnią. 

I W£,l UJL· U 1 rt W Iji Drtl^- 

KOW POCZTOWYCH. 

Prez. Wilson zawetował wczo- 

raj ustawę przeprowadzoną przez 
kongres, na mocy której w ban- 
kach pocztowych wolnoby było 
składać większe sumy pieniędzy, 
niż pierwotna ustawa opiewał. 
Ustawa stara opiewa, że w ban- 
kach pocztowych jedna osoba mo- 
że najwyżej ulokować S1000. 

Prezydent Wilson powiedział, 
że zniesienie ograniczenia za- 

szkodziłoby bankom rezerwo- 

wym. Pieniądze banków poczto- 
wych mają być składane tylko 
w bankach ̂ należących do syste - 

mu rezerwowego. 

! NAGANA DLA TURECKIE- 

GO AMBASADORA. 

Sekretarz stanu Bryan nie szczę- 
dził słów nagany pc<l adresem tu- 

reckiego aniabasadora. który miał 

powiedzieć, że państwa sprzymie- 
rzone chciały przekupić Turcye, 
jedynie w tym celu, by pozostała 
neutralną. Bryan powiedział tu- 

i reckiemu ambasadorowi, że by- 

łoby lepiej gdyby całkiem zaprze- 
stał fałszywego przedstawiania 
sprawy w gazetacfli tutejszych, 
bo Stany Zjednoczone są pań- 
stwem neutralnem i nie życzą so- 

bie by przedstawiciele obcych 

rządów podburzali jednych oby- 
wateli przeciw drugim. Turek, mó 

wiąc o postępowaniu, sprzymie 
- 

rzonych, wspomniał/ także o lyn- 
czach w Stanach Zjednoczonych. 
Mówił on, że Amerykanie postę- 

pują gorzej niż Turcy, bo lyncze 

trafiają się tu codziennie. 

W sprawie Jd-I 
zefa A. 6. 
Trandla, 

Wczoraj odbyła się roz-| 
prawa sadowa przed 

Fisiierem. 

Zapłacił $100 kary, choć 
padł ofiarą kruczka 

politycznego. 
Przed paru tygodniami podaliśmy 

za angielskiemi gazetami wiadomość, 

że woźny Józef Ambroży G Trandei 

dostał się w tarapaty przez to, że Jó- 

zefa Sheplera z Cieaver ulicy rze- 

komo nieprawnie wyprowadził z 

domu poprawczego. 

I. Fakta w tej sprawie przedstawia- 

j 
j? się trochę inaczej, aniżeli wów- 

j 
czas podano. Zdaje się, że Trandei 

padł ofiarą brzydkiego kruczka poli- 

tycznego. Został wprawdzie ukarany, 

ale nie za przestępstwo .tylko dla 

przykładu innych woźnych, by w 

przyszłości uczucia litości nie brały 

góry nad rozumem. 

Trandei nie zamierzał wcale She- 

plera wyprowadzić z więzienia. U- 

czynił to z polecenia asystenta pro- 

kuratora Klerk sadu na Chicago ave- 

nue nie chciał Sheplera przekazać 

żadnej stacyi politycznej kiedy jego 

rozprawa nie mogła się odbyć i od- 

dał go całkiem pod opiekę Trandla 

jako woźnego sądu municypalnego. 
Trandei jechał z Shepjerem na stacyę 

policyjną przy Shakespeare avenue, 

po drodze więzień powiedział mu, że 

w domu ma chore dziecko i, że chciał- 

bv je widzieć przed śmiercią. Tran- 

dei z litości pozwolił na to. i Shepler 

odwiedziwszy swój dom na Cieaver 

ulicy. Udał się potem Shepler do ap- 

teki po lekarstwo dla swego dziecka 

1 to prawdopodobnie widzieli nie~ 

J którzy polityczni wrogowie 
Trandla. 

Donieśli o tem głównemu woźnemu 
i Trandei natychmiast zaprowadził 
Sheplera na stacyę policyjną. Sheple: 

więc z miasta nigdy nie wyjechał 
Trandei zachorował w niedzielę i 

spędził dwa dni w łóżku. Stąd przy- 

szła wiadomość, że i Trandei z mia- 

sta wyjechał. 
Faktów wszystkich w toku wczo- 

rajszego procesu nie podniesiono, w 

obawie by nie zaszkodzić prokurato 

rowi stanowemu i klerkowi sadu na 

Chicago avenue. Sędzia Fisher po- 
chlebnie wyraził się o Trandlu, po- 

wiedział, że otrzymał wprost setki 

wezwań od różnych obywateli, któ- 

rzy prosili, by Trandla całkiem zwol-. 

nil od zarzutu obrazy s^du. Mówił 

nadto, że dowodem uczynności Tran- 

dla jest właśnie to, że otrzymał naj- 

większa liczbę głosów w prawybo- 

rach na posła z 27-go dystryktu. Nie 

mógł go jednak zwolnić od kary pie- 
niężnej, bo chciał dać przestrogę in- 

nym woźnym, by w przyszłości nie 

sercem ale rozumem się kierowali. 

„Zapłaciłem karę za to. że oj- 

cu pozwoliłem zwiedzić swoje chore 
dziecko — mówił wczoraj Trandel. — 

Gdyby mi w przyszłości trafiła się 

jeszcze jedna taka sposobność, to 

postąpiłbym podobnie, chociażbym 

miał karę zapłacić". 

Nowe Towarzystwo 
w Crap. 

w dzielnicy Cragin w okolicy 
54 Court i Greenwood Terrace— 

na t. z\v. „Dybowie" oby w. W. 

Dojutrek, znany Sokół — Związ- 
kowiec, organizuje z pomocą Kil- 
ku obywateli nowe Towarzystwo 
a zarazem grupę Z. . P. 

W Cragin istnieją już dwie 

silne grupy Z. X. P.. * .których 

grupa 814 liczy blisko 150 człon 
ków ; założył ją dzielny ^y 

wiarus związkowy, oby w. Michał 

Dyba, najstarszy z osadników 

w Cragin i od jego też nazwiska 

okolicę, gdzie się organizuje no- 
wa grupa nazwano „Dybowo , 

gdyż prawie wszystkie budynki 
w tej okolicy oby w. M. Dyba po- 
budował i pomagał Polakom sr 
osiedlać. Dzielnica ta jest czysto 

polską i spodziewamy się iż no- 
wa grupa liczyć będzie przy zało- 

żeniu kilkudziesięciu członków. 

, Posiedzenie odbędzie* się w pią- 

tek, dnia 1 września, br., o 

I godz. 7-mej wieczorem, w hah 

obyw. W. Dojutrek, róg 54 Court 
i i Greenwood Terrace. Zapra 
I szamy wszystkich Rodaków i Ko- 

I daczki celem wstąpienia w szere- 
I gi nasze — tembardziej, iż koszta 
I bardzo małe, a korzyść wielka. 

Towarzystwo weźmie również u 

1 dział in corpore w poświęceniu 

j kamienia węgielnego pod nowy 

kościół św. Stanisława B. i M. w 

Cragin, w niedzielę, dnia 13-g0 

b. m. 

Komitet. 

Kronika Miejscowa. 
PLANY MUNDAY'A SPEŁ- 

ZŁY NA NICZEM. 

Usiłowania C. B. Munday'a, 
wiceprezesa zbankrutowanego 
banku LaSalle, aby ponownie ot- 

worzyć banki i przedsiębiorstwa, 
jego skandaliczną gospodarką do 

upadku przyprowadzone, spełzły 
na niczem.-Munday starał się na 

wszystkie strony, kapitał udało 

mu się nawet przysposobić kilkii 
finansistów przychylnie dla swej ! 

sprawy. 

Munday napotkał różne trud- 

ności w staraniu się o dodatkowy 

kapitał. Z powodu wojny pożycz- 
ki dostać jest bardzo trudno, 

zwłaszcza dla interesów o nie- 

zupełnie czystym rekordzie. 

Opiekun sądowy banku La 

Salle, W. C. Xiblack, oświadczył, 
że nie może wypłacić depozyta- 
ryuszom więcej niż 60 procent 

depozytów. Wiadomość ta także 
utrudnia Moinday'owi przepro- 
wadzenie swych planów. 
Mimo wszystko, z biura Mun- 

day'a, gdzie komitet reorganiza- 

cyjny się zbiera, ogłoszono, że 

bank będzie znów otworzony dn. 

5go listopada. 
Prezesem nowego banku miał 

być S. M. Earling, makler gieł- 
dowy, a syn A. J. Karlinga, preze- 
sa kolei Chicago, Milwaukee and 

St. Paul. Nie ma on żadnego do- 

świadczenia bankowego. Za 

wpływem ojca swego firma jego i 

rozsprzedała bondy kolei Fuget : 

Sound, która jest częścią kolei 

St. Paul. 
W lipcu roku zeszłego klerk 

Earlinga, P. Malzen, oskarżył go 

o odwrócenie od niego przywią- 
zania małżeńskiego żony jego, 

Alicyi Malzenowej i wytoczył 
' 

mu proces o odszkodowanie w 

sumie $50.000. 
RABUSIE SPECYALIZUJĄ 

ZE „ŚMIETANKI." 
Jest rabuś w Chicago, który 

specyalizuje. ze ,,śmietanki towa- 

rzyskiej", a do popełniania swych 
rabunków używa widocznie 

,.książki niebieskiej" i „rejestru 

towarzyskiego", w których są 

spisane nazwiska familii i osób, 

należących do wyższego towarzy- 
stwa. Odwiedza ten modny 
„Rattles" tylko te domy, któ- 

* 

rycli właściciele bawią 11a waka- 
C 

cyach na wsi. Od wtorku nie mi- 

nął dzień, w którymby przynaj- 

mniej jednej rezydencyi nie od- 

wiedził. 

Pomiędzy i-szą a 3-cią był w 
mieszkaniu Caleb Ii. Canby'egk, j 
pnr. 4712 Drexel boul., podczas 
gdy pani Ca-nby była z wizytą u 

swej teściowej, pnr. 4821 Ellis av. | 
Zabrał tu biżuteryi i srebra na j 
$2500. 
Około 3-ciej popołudniu był w 

mieszkaniu H. A. Chaffina, pnr. 

4O13 Ellis ave., gdzie zabrał bi- 

żuteryi wartości $800. 
We czwartek z domu Wads- 

wortlia, pnr. 6447 Stewart ave., 
1 

wyniósł przedmiotów wartości 

$2000. 
( 

We środę był u pan.* £. O. Ben· 

linghover, gdzie łup icgo wyno- 
sił $700, a we wtorek pani J. B. 
Bamet zrabował przedmiotów 
wartości $600. 

KOMISYA PARKOWA IGNO- 

RUJE USTAWY. 

Komisya parkowa w dzielnicy 
jołudniowej występuje przeciw 
ustawom miejskim w sprawie 
bezpieczeństwa. Wskutek kata- 

strofy pożarowej w teatrze Iro- 

]Uois przed kilku laty przy- 

jęto ustawę, aby we wrzystkich 
budynkach publicznych drzwi ot- 

wierały się 11a zewnątrz. Komi- 

sya parkowa, natomiast, wysto- 
sowała zawiadomienie do budyn- 
iów przy Michigan ave. i innych 
mil warach w dzielnicy południo- 
wej, aby drzwi otwierały się ze- 

wnątrz budynku, jeżeliby w prze- 
ciwnym razie wystawały na cho- 
[nik. Konflikt ten pomiędzy u- 

itawami miejskiemi a parkowemi 
)budził niemałą sensacyę. 

JAJA W SĄDZIE. 

Przed sędzią Jareckim toczy 

iię sprawa 67 skrzyń jaj, skonfis- 
towanych przez urzędników fe- 

leralnych na dworcach w Chica- 

go jako niezdatnych do użytku. 
Stronę rządową reprezentują dr. 

Abbott, szef nowego biura in- 

spektorów żywności i panna M. 

Jenkins, ekspertka rolnictwa. 

Oskarżoną jest firma Perfec- 

ion Egg Co., która jaja takie u- 
:yvva do wyrobu proszku, używa- 
ego przez piekarzy. Twierdzi o- 
la, że jaja nieświeże są dostate- 
:znie dobre dla jej celów. 

Uczcie się po Angielsku · 

w szkołach prowadzonych przez Józefa Wiśniewskiego» popra- 
wcie swój byt! W szkołach tych uczą ladzie kompetentni pod 
każdym względem. W szkołach tych za umiarkowaną opłatą 

wyuczycie się prędko i gruntownie języka angielskiego. My 
nie iądamy wygórowanych sum za kursy. U nas pobiera się parę centów 

miesięcznie za aktualną mkę. U nas uczyć się mogą tak panowie jak 
i 

panie, tak młodzi jak i starzy, tak chłopcy jak i dziewczęta. 

w sali szkolnej przy parafii Św. Jadwigi. (Zapisy- 
wać się należy w poniedziałek wieczorem 14 - go 

rześnia) 

WOJCIECHOWO, 1820 S. Ashland 
Avenue, blisko 18th 

TOWN OF LAKE, &5?· 
m' Górul8k8·lióg 48^1 

w sali szkolnej, róg Whipple i ---giej 
ulicy. 

Główne biuro: 1820 S. Ashland Avenue 
Telefon Canal 2093 

! JADW1G0W0, 

KAZ1M1ERZ0W0, 

|Specyalna Sprzedaż na 
Poniedziałek, 14 wrześ. 

Przynieście Kupony 

• «ROSKRTK. . 

Mielony cukier, 5 funtów 

Przynieście ten kupon. 

Lowney's kakao na nia- j a 
Oc puszka za . . 1 T'.C' 

Przynieście ten kupon. 

Kitchen Kleanser 3 — 5c Qr 
puszki ·' ̂  

Przynieście ten kupon. 

Kawa. słodka Peaberry f o 
"5c gat.. funt. I O 

Przynieście ten kupon. 

I IT. S. Mail mydło 6 — 5c ^ j 
I kaw. & IC 

Przynieście ten kupon 

Patelnie biało i niebiesko 

ernal., reg. 29c war. . . . 

Przynieście ten kupon. 
14c 

Damskie paten: colt i gunmetal 
trzewiki, zapini-ią, wielkości 4 

(io 8. regularnie i..*t wartośn, — 

tę sprzedaż, 1^Ó9 para 

Męskie i damskie karpetowe pan- 
tofle, wielkości 3 do U, regular- 
na 35c wartość, na tę | g- 

sprzedaż para Ivt 

Męskie grube bawełniane skarpet" 
ki. dobry czarny kolor, wszystkie 
wielkości, regularna 12^c war- 

tość. specyalnie na ronie- jr 

działek, .. 

Dziecięca runowana odzież spod- 
ni* w&rystki© wielkości, "'Je gatu- 
nek specyalnie na t? | a 
spr/G-.a·*. I »C 

Męslcie grube runowane koszule 

i gacie, wszystkie wielkości, 50c 

wartość, specyalnie, 
po .. 32c 

( Chop'ioe «&'„ z dobrej mocnej 
' 
elartie, s"k6rza^v koxic. lóc sa- 

ttmek. spe-cyaJu'.*». g 
Po , „ ,, 

OC 

> Damskie czysto wełniane pończo- 

chy. gładkie iub w prążki, regu- H 

j larny 25c gatunek. . * 
, 

pt:.ra ..I T"C 

Speeyalnoścł na Poniedziałek 

tylko 

Wyprzedaż damskich i panicnskich 
grubych surdutów, granatowe i 

czarne, także niektóre ozdobne 

mieszanki, wartości w tym zapa- 

sie do 7.98 dopóki zape · 

starczy, spec. na pon. po 1.95 

\ Dziecięce grube sukienne surduty, 
j wszystkie kolory, wszystkie pięk- 
ne fasony, wartości w tym zapa- 

sie do 7.98, na sprzedaż « .. _ 

l.Vi) 

5,000 jardów fianelety, perkali i 

kartuny, dobre długości, warte do 

, 
15c na poniedziałek od ">§/ 

j 2 do 4 tej .Z/4 C 

Bielona shaker flanela, 27 cali 

szeroka, grube wykończenie, zwy- 

kle sprzedawana po 1('c, w po- 
niedziałek od Smej do 

. 6%c 12tej spec. 

Koronkowe firanki, 3 jardy dłu- 
gie, białe, warte d0 $4.50 para. 

w poniedziałek 49c 

Brunatny muślin, 36 cali szero- 

ki. długości 5 do 15 jardów, do- 

póki zanas starczy, w poniedzia- 

,pe„k-.tylk0.. 4%c 

3000 jardów matervi na ubrania, 

jard szeroka, w kratki i równe 

kolory, w poniedziałek, 5 3/ 
cały dzień po 

DARMO "Caroli'a" lub "S. & H." 

znaczki z każdem zakupnem. 

Rezerwujemy dla 
siebie prawo ogra- 
niczenia zakupień 
na tych towa- 

rach. 

TsMoici! 

Milwaukłi Avljnul · a» Pmiuma. Stbut. 

Nie przyjmujemy zimó· 
wień poczt., telefonicz- 
ne ani C. 0. D. na ja- 
kiekolwiek z tych cen z 

wyjątkiem 
* 

prowizyi. 

- 
Tylne grzebienie — 

równe i piękne, warte 2Hc, 10c 

— Prawd. Torchon koronki — 
I i w 

Lii 
i wstawki, 10c ffulunek, 4c 

— Haftowane brzegi 
I 5000 jardów. 10c iratunek. C/-» 
| j.ird OL· 3 
j— 

Chusteczki —. 

I dla dam. białe obstyciownne, 'Jr I 
I 5c gatunek I 

—Męskie pozostałe spodnie— 
I 1000 par, 2.00 gatunek. specjalnie I 
I .IO 7«c I uvL I 

—Chłop, pozostałe Bloomer spodnie— 
I 6do 14 lat. lubchłopięcc pralne |* I 
I bluzki, po 1/ C I 

| —- Chłop. Golf czapki 
—, 

9 I nieb. i pk., chłrtp. Overallslub I Or* I 
(fl I nieb. chamuray Kumpers, wyb. pol >*v· I 

-—Szyfonowe velvctyn.—- 
I czarne. wszy. pożądanedlugoś-'y'r I 
I ci 5t<c wartości, jard L·**'2C I 

r-Gingam 
na fartuchy —- 

wszystkie i»a/4dane niebieskie A^'f I 
kratki, mocne kolory. ' «at. jd " 4L I 

[-Słiaker 
flanel—- 

biała pni ha nić. naj!. 10c wart., *!! , I 
20 jard. kostumerowi, jard «7 4C I 

I— 
Crash na ręczniki ~. 

lniane wykończ., z czerwony bortą. ·_ I 
8'jc wart.. 30 jardów kost., jard ,...t5L I 

— Kołdry z weln. wykLńczaniein — 

1.39 siwe i ceglaste tylko, (jrube ak- 
saiu. wyuoii.. rep. 2.25 wart., po 

Bawełna do szydełkowania 
praw. sansitk wszy. kolory, tak 
że białe i czarne. 5c wart., spec. 

Vllld—- 

2Vic\ 
— Biel. prześcieradła —? 
I bez szwu. niektóre ronj$ ręczny I 
I brnb, 7. mięk. wyk. mat.. góewiirt.^^rL I 

r- 
Teddy niedźwiadki — 

dobry gatunek. pluszowe, r glo- OQr I 
sem, brunatne i białe. 50 trat.. zaOVt I 

— Spojone lalk —. 
I 24 cali wys. z bruami. trzewika Oiir· ! 
I nu i podizochutni. 1.50 gat VOL I 

— Galwanizowane balje do prania —, 
familijnej wiel.. 
Ki. warte 55;·, po 
familijnej wiel.. spuszczane ręcz- 33 c 

— Galwanizowane wiadra do wody — 
' H 

I— 
(larnilur do korzeni—· 

włijcz. 6 słoików, asort. po!ica z QO . I 
twardego drzewa. spec. po "Ol I 

. l asu LIS / —- 

I do prasowania. 3 żelazka, njcz a C' »,, I 
I t podstawa dJt I 

| Wełniane serze —, 

M I czarne, eranatowe. ceirlaste i siwe f Qr I 
I warte 48. spec. jard 1 "L I 

— Męskie robocze koszule —T 
I czarne satynowe, błękitne cham- 
I bray i inne kolory, warte 50. po.. 

Męskie koszule — 
I Dcckband styl różne 
I warte ">0ci 75c, po.... 

-—Police szelki dla mężczyzn—; 
I warte 202. specjalnie w /·» I 
I poniedziałek z.i IUC I 

— Krawatki dla mężczyzn —- 
I jedwabqe four-in-hands. Q _ I 
I 25c wartości, po VL· I 

.— Męskie Derby kapelusze —t 
I czarne, około 100 w zapasie. lflr I 
I warte 2.00. po Jyt I 

-Męskie 
czapki— 

7. wełnianej materyi. różne ko- ^Ar I 
lory, specyalnie po I 

—Męska spodn. odzież 
resztki. 
po £Uc 1 
resztki, wartości do joc. 15c 

1 
—Dam. spodnia odzień 
I niekompletna ietnia bielizna, war. n 

I (lo.ViQ. za 35r, lUc, 14! / C 

TYTOn 
I Bull Durham, 10c paczki, 3ÓC I 

— CYGARA -, 

Havanacyfrara. 2.00. pudełko .1.25 

f- 
Dress słiields —, 

pokryte matery;j nainsook. 3 wici- ^ I 
koScI. lic wartości, para / L· I 

3 
-Saiety szpilki 
I niklowane, wielkości 1, 2 i 3, tuzin 4 ~ 

I na kartce, za 11 

—- Sperm olej do maszyny —- 
I loc wartość. A -, I 
I butelka nrL· I 

— Fiszbiny 
I Warren, r okryte, czarna albo 
I białe. 10c wartości, jard 6%c 

j- 
Gabinet do medycyny —j 

I z tward. drzewa, drew. Panel f\\r> I 
I dr/.wi, z 2 policami, reg. 1.00 U"L I 

— Bobbinett firanki 
I pojed., Battenberg brzeg i borty -, I 
I lub z koron.. 2'* jd. dłubie w i>odI 

j—Chenille Bail frędzle-^ I do draperyi. asort. kolory, równe I 
I i cieniste, warte 6e. po OL I 

[-.Szmatowe 
karpety —« 

extra grube. 4 I ł szer.. pełne mot·'} I 
ki. usort. kolory i des.. 39eg.. jard^iOL· I 

[- 
Zytniówka —, 

Pennsylvanie żytniówna. pełna iQr I 
k warto wa bu tel .a I 

P 
F*ort wino —. 

I Californią. r®'.'. l.»5. (Sgalony zn I 
I Uostumerowi), galon U"L· I 

I— 
Damskie filcowh ślipry —j 

I beaver wierzchy, filcowe podesz- -J- I 
I wy. dobrze zrobione, war. 50c, poJZOL· I 

-Prame suKme-. 
S1 OJ ; SI .''.I damski·· pralne suknie iQ 
lawne, perkale i batiste, po ą)Vc 

— Dziecięce bluski —, 

I Middy etyle, z marynnrekim kol- / I 
I nier<em, wszystkie wielkości, po..O VC I 

— Muślinowe gowns —. 
I dla kobi»t. obojczyk obsadzony iA 

I koron, i haftem, "ic wartość, za. 'tVL I 

—.Spódnice d!a kobiet—, ^ 
59c | I czarne s-itvnowe, z falbanką. <5c 

wartość, za 

r- 
Dziecięce potniki —. 

welniaue. eza-re i czerwone, spe- AO I 
cyalnie po VOL I 

[- 
Damskie trzewiki —* 

iglaste. z rosyj. cielącej pkóry. I 
|1. colt i duli kid, nartę 3.00 za.. I .J7 I 

i— Filcowe ślipry —. 

I dla inQżczyz« i kobiet, b*aver wie·-^ -> I 
I rzchy.czarne tylko, wszy. w.. 50e g. Xi)L I 

-Dams kie pończochy—« 
I czarne albo brunatne, dubel. pięty — I 
I i palce, warte 10?, po I 

— Męskie skarpetki —- 

czsrne, cejjlaate albo kolorowe, I 
baweł., duoel. piąty i palce *T^2C I 

—.Dziecięce pończochy—« 
I czarne prążk. banełnicowe. dubelt, I 
I piłjty i palce, w.el. do 9Vi po OC I 

I» rapier 
DO pisanid na maaijiiuB —L 

I najl. cat.. 5 funtów koeturnerowi /L·- I 
I funt epcc. za O 2C I 

|— 
Ołówki —« 

I dobry c»ttirek. tuzin za 9c I 
I 5c kajety do atramentu, 2 za 6<· I 

«— Proszek na ból głowy —- 

I Kohlera proszek na ból «Iowy J4e I 
I SI llyuea Conen, za ti3c I 

j— 
Sweetheart mydło —- 

I 3 kuBturaerowi, epec. kawałek za....3e I 
I Szczotki do ząbów, warte "?5c, po....6c I 

— Obrazy w ramkach —« 

I wielkości 
10 I I? i 11 I 1 i ramy po- I 

złacanc albo brunat. war. 69?. po I 

—. Szkolne walizki —. 

I robioao z dob. nieprzcm. materyi, 1- 8 
I seal. trzyraadło. 50c wartość, po..i?VL I 

Zer dla drobiu 
I mieszanina zboż z nasieniem f fin I 
I sioniecz. 100 ft. za (200 ft. kjst.) I.OV I 

j— Mason słoiki 
do konfitur — 

I z pokrywką i eumq. kwartowe po I 
I 34c. pajntowepo ..OL I 

- Pokrywki do słoik. 
wyłożone porcelaną. l'iC ' ^ 
—— 

' 

i 

- l u ni u do słoików — 
Arrow brind, białe albo czerwonej 
wvhńr. tuzin 1 l/L 

I w: 
I po 

[-Gotowa 
miosz. farba—* 

nasz iratunek w 37 kolorach, czar· , I 
na 1 biała, galon UVL I 

Wyborne mifso 
Okrągły Mtesk. na 

KYu«"l94c 
Cielęcina na P°- 

trawkę, spec. ne tą 

wyprzedaż, { Ąr 
funt 

Kotlety skopi.we. 
chude, epec. na tą 

wyprzedaż, |r 
.funt 1U 

SaUlo. duże białe 

kawały, spw. na tą 
wyi>r/edat,f "V, - 
funt 1 -^· 

I Wvborne potrzeby stołowe po najniższych cenach 
Mielony cutier, .t 

zwkupnem «'«>, 
10 fr. kost., 
funt O '4L 
Waehhur.li..UlM"- 

<1*1 inąka, -j aQ 
'i boc/ki . O.^ły 
Rumford'e pr s/.ek 

cło pipcxe«iu, *"y 4 
1 ft. puszka.. IC 
Masło. M'-d'iu llili 

'"'.,..34c 
•!»j · wybru-'JO^ 

neświe^-.tiiz «OL 

Krajowy szwajcar- 
ski eer, funt 28c 
Świffe Premium 

wąd«.a*]rn-')| 
ki. funt JL1 4L 
W v b ranę węd zono 

&*!".. 20'iic 
Kartofle, wyborne 

Ohio, pek ^ 2 r 
ivlko Zdi)t 
Jabłka. wyborne 

Dutcbess, 25c 

Cebule, duże żółtą 
Globes, 
pek ZbZ 
Clover leaf c<er- 

wony łosoś. 4 s 

puszka lOC 
Royal albo Planta- 

tion kawa. Tc. 
fimt.... Z/OC 

\Vl*boldt'e break- 
f .?t kakao. S f /L 
funtowa pubz.iUL 

Kellogg'e upiec/.o- 
ne córa fia- ^ 
ues, a paczki 

Wyborny biały de- 
stylowany o· j . 
Cet. union 1 
Mie?*ane koi 

rzniiki. funt ROC 
Edelweiss brand 

'S":... I2i4c 
Ktib uo.usoreC'arbo 
;( i>h11 imdi >. 10 Ka- 

wałków kOit. -7 £ -, 
10 z» «JC 
Cxyett biaiH ei 

et !<>>«. 
11)funtów. 2C 

Cukierki i Pieczywo 
Czekolad, rreani!·, 

r'ne pniaki. reg. 
!r>c gatunek, | — 
'unt luL 
Gum drope, róźn·· 

;miki, spec. na tq 
vrprzedai, 
nm / C 
gwirto upieczone 

[inger snap», 2 funtr 
coetuniero. 1 ̂ 

vi, funt.. 4 '2C 
Swie/.o npieo/oue 
mm lia wątle reęu- 
afny 14.· |/\ 
nnek. fuut.,. lUL 


