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Z CHWILI. 
Do okoła Wojny. 

Wystąpienie^urcyi na teatr 

wojny poruszyło i ożywiło umy- 
sł},- polityków, oraz informatorów 
i formatorów opinii publicznej, 
czyli pracowników prasy świato- 
wej, które to umysły już się by- 
ły ostrzelały nieco wśród do- 

tychczasowych okropności wo- 

jennych, bo ostatnimi czasy stale 
„nic nowego" głosiły, jeśli tam 

gdzie na teatrze wojny nie było 
jakiegoś niezwykłych rozmia- 

rów kataklizmu, liczb^*otiar do- 
statecznie wstrząsającego. Tur- 

cya więc dała — nowość : temat 
do domysłów i przewidywań, co 
będzie, jeśli będzie tak, a coby 
było gdyby było owak. Zamiast 

takiego przelewania pełnego 
w próżne—podamy dziś o Turcyi, 
bo pisząc o wojnie, trudno nie 

poruszyć kwesty i tureckiej i wo- 

góle bałkańskiej, podamy nieco 

konkretnych szczegółów, dat 

i faktów, które w wojnie 
'obecnej odegrają rolę doniosłą a 

posłużą nam jako wskaźnik ory- 
entacyi, a miara i tło do rozwa- 

żań tych rzeczy, które tara 

przyjść mają. 
I . 

A więc —- jest Turcya io-tem 
państwem, rzucającem się w wir 
wojennych zamieszek w Europie: 
udziałem Turcy i zamieszki te 

rozwloką się najprawdopodob- 
niej na resztę Bałkanu, jak już 
napomknęliśmy, może także na 

całą resztą południowej Europy, 
a nadto — i to w każdym razie 
— na inne części świata, te — w 

których żyją wyznawcy proroki, 
uznający sułtana tureckiego—pro! 
roka prokuratorem generalnym! 
Ina ziemi... Wiadomo, że sułtan] 
i zamierza wygrać przeciwko j 
sprzymierzonym mocarstwom t 

.ciężki atut „świętej wojny", ta 

właśnie antrepryza poruszy — 

by gniazdo os — wszystkie pół- 
nocne kraje w Afryce, gdzie ko- 

| łonie francuskie. angielskie i 

włoskie i wiele krain w Azyi, 
czem się nawarzy bigosu, z któ- 

rego sprzątnięciem nie prędko się 
uporają sprzymierzeni — a' walki, 
ąd powstałe, mogą trwać długo, 

dłużej o wiele, niż sama wojna w 

Europie i kto wie jaki przyjąć 
mogą obrót. 

* 

Przede wszy stkiem jednak wy- 
stąpienie Turcy i spowodować 
może — jak rzekliśmy — bezpo- 
średnie wmieszanie się do woj- 
|jly światowej wszystkich państw 
bałkańskich, a także i Włoch, 

$>rzetc*na miejscu będzie krótkie, 

Énsne zestawienie zasobów wt- 

jennych — państw i ludów wy- 

mienionych: Samaż Turcya po- 

siada: 13 korpusów wojennych w 
nich 300000 żołnierza liniowego 
— w części tylko wartości nowo- 

czesnej i modernnku europejskie- 
go: nadto należjr do armii 400,000 
rezerwistów — przeważnie licho 

zbrojnych, dalej liczą tam 64 puł- 
ków kawaleryi, 40 bateryi artyle- 

ryjskich po 4 działa każda, oraz 
artyleryi górskiej i dział szybko- 
strzelnych po parę oddziałów — 

razem armia ta sięga liczby bli- 

sko 900,000 ludzi. Marynarka o- 

bejmuje: 2 „dreadnoughty", 4 o- 

kręty wojenne, 4 krążowniki, 'w 

tem 2 niemieckie „Goeben" i 

„Breslau", które są magna pars 
w uprzyczynowaniu konfliktu 

Turcy i z mocarstwami, dalej są 
3 kanonierki większe, 28 mniej- 
szych, 10 torpedowców i kontr- 

torpedowców. Okręty wojenne. 2 

od N iemiec, 2 od Brazylii kupio- 
ne, stare są i nie mają dział wię- 

kszych, nad n-tocalówki. Trzeci 

„dreadnought" był właśnie budo- 

wany w Anglii, ten oczywiście 
dokończy się dla Anglii przeciw 

Tuęcyi, nie dla Turcy i przeciw 
Anglii.'Marynarka liczy razem 

6 admirałów, ii wiceadmirałów, 
28 kapitanów, 289 komandorów, 
228 poruczników, 187 podofice- 
rów, 30,000 żołnierzy i 9,000 ma- 

rynarzy. Siły te tureckie, znaczne 
bardzo, w rzeczywistości mocno 

są nieprzebrakowane i masą tyl- j 
ko, ale nie jakością imponować : 

mogą; jakkolwiek żołnierz turec- 
ki jest bardzo dobry» lecz wyek- 
wipowanie jego i wyćwiczenie w 

nowoczesnej metodzie wojowa- 
nia wiele pozostawia do życze- 
nia, a marynarka stoi na stopie 
wprost prymitywnej. Armię i flo- 

tę dopiero po ostatniej wojnie 
bałkańskiej, która sic kieską tu- 

recką, jak wiadomo, skończyła, j 
zaczęto w Turcyi referować na 

gwałt, nie było jednak czasu na 1 

dokończenie dzieła tego, lat w ie-1 

lu wymagającego; przeto obecna| 
wojna zastaje Turcy w staclyum 
nie dość do walki nowoczesnej 
sposobnem· 

Wspomnieliśmy, że udział Tur- 

cyi w wojnie — pociągnąć może 
do niej i inne państwa bałkań- 

skie. Tych siły są następujące : 

Bułgarya: posiada 14 korpusów 
wojska, w nich 300,000 żołnierzy 
z 3.900 oficerami, 33 bateryi dzia- 

łowych z doskonałemi działami 

Kruppa i Schneidra — lżejszemi 
i francuskiemi cięższemi, których 
zalety znakomite w wojnie z 

Turcyą zostały wypróbowane. 
W razie wystąpienia na teatr 

walk Bułgaryi, napewno toż sa- 
mo uczyni Grecya, której siły 
zbrojne w krótkości przedstawia- 
ją się, jak niżej : 16 korpusów, w 
nich 400,000 ludzi. 1,952 oficerów, 

13 kawaleryjskich pułków, trzy 

baterye dział bardzo ciężkich. 42 
baterye dział lżejszych i gór. 
skich ; cztery powołania rezerw, 

doskonałe zbrojnych. Flota: 2 

pancerniki, 
' 

3 krążowniki, 14 

kontrtorpedowców, 7 torpedow- 
ców najnowszych, 2 łodzie pod- 
wodne, pięć starszych, odnowio- 

nych wielkich okrętów wojen- 
nych. Flota napowietrzna posia- 
da kilkanaście aeroplanów. 
Grecya jest w porozumieniu z 

Rumunią, która w razie działań 

zbrojnych Bułgaryi, Turcy i i 

Grecy i też w tyle pozostać nie 

zechce. Rumunia rozporządza: 15 
korpusami z 350,000 żołnierzy, 12 

pułkami kawaleryi, ma dalej 20 

pułków artyleryi polowej po 

sześć bateryi każdy — baterya po 
4 działa ; dalej 5 dy wizyi ciężkich 

haubic, 3 dywizye artyleryi lek- 

kiej, 22 kompanii artyleryjskich 
rezerw fortecznych; nadto w re- 
zerwach Jest 40 pułków wojska i 

9 bateryi działowych. Fota: je- 
den krążownik pancerny, 7 kano- 
nierek. 6 statków strażniczych 
wybrzeżnych, 3 statki drugorzę- 
dnych obron, 2 torpedowce, 1 

statek kadecki, 12 statków poli, 
cyjnych, 4 monitory rzeczne na 

Dunaju. 
+ 

A teraz Włochy: Wszyscy po- 
litycy zgadzają się z faktem, że 

nigdy możliwość wmieszania się 
czynnego Włoch do wojny świa- 

towej nie była większą, jak wła- 
śnie w dobie bieżącej po wdaniu 

się Turcy i. Rola Włoch jest tem 

ważniejszą, iż oświadczenie · się 
ich za tą, lub ową stroną może 

nieledwie wywrzeć wpływ na lo- 

sy wojny decydujący. Włochy, to 

kraj jeden z najsilniej postępo- 

wych W Europa ostatnimi laty 

doskonale zagospodarowane, ma- 

jące budżet świetnie prowadzony 
ze stałą i znaczną z roku na rok 

— od lat już szeregu całego — 

nadwyżką ; armia włoska i flota 

mocarstwowe w najpcłniejszer.i 
słów tych znaczeniu: posiadają o- 
lie: armia liniowa z rezerwami 

.2.0jo,olu żołnierza wszelkiej bro- 
ni nowoczesnej: pierwsze powo- 
łania obecnej, gotowej już mobi- 

li/.acyi wynoszą lv korpusów — 

razem Ooo.ooo ludzi z 15,172 ofi- 

cerami. Artylerya posiada 263 

znakomitych dział wszelkich kali- 
brów. w r 10 kompaniach. Silny 
bardzo korpus awiatyczny po- 

siada kilkadziesiąt aeroplanów i 

kilka sterowych balonów. Vi o ta 

obejmuje 4 nowe ,»dreadnoughty", 
8 pół-„dreadnoughtV)w". 9 pan- 
cerników, 13 krążowników, i o 

kanouierek, 35 kontrtorpedow- 
ców, 80 torpedowców i -5 łoJai 

podwodnych. Jedna to z najwięk- 

szych po angielskiej, francuskiej 
i niemieckiej flot światowych. 

Xa zakończenie krótki przegląd 
— resume: W walce światowej 
bierze udział, jak dotąd : lJo stro- 

nic sprzymierzonych: W· Bryta- 
nia (z koloniami) 13.i-23.7u mil 

kw. przestrzeni z 435 milionami 

ludności, Francya (z koloniami) 
— 4,291,510 mil. kw. przestrzeni 
z 94.4 30,000 ludu., Rosya — S,- 

400,000 mil kw. przestrzeni z 

164,000.000 ludu., Belgia (z Kon- 

giem) — 813,400 mil. kw. prze- 
strzeni z 22,500,000 Uidn., Japo- 
nia — 235,900 mil. kw. przestrze- 
ni z 65,100,000 ludn. Serbia . — 

34.000 mil kw. przestrzeni z 5,- 
000>000 ludn. i Czarnogóra — 5,- 
8co mil kw. przestrzeni z óco.coo 

ludności; razem 26,904,322 mil 

kw. przestrzeni z 786.930,000 lu- 
dności- Po stronie niemieckiej : 

Niemcy (z koloniami) — 1,343,- 
p2o mil kw. przestrzeni z 80.- 

000.000 ludn., Austro-Wgrv 
261.033 m>l kw. przestrzeni z 

51.340.000 ludn., Turcya (z Egip- 
tem) 1.058.041 mil kw. przestrze- 
ni z 31,580,000 ludn.; rązem 2·- 

662,094 mil kw. przestrzeni z 

162.920,000 ludności. 

Ten jest prawdziwie wielkim mężem 
mnie. 

Kto samym sobą kieruje rozumnie, 

Chęci i żądze, gdy jak człowiek czuje, 

Nie one jemu — lecz on im panuje. 

Kajetan Węgierski. 

Są rzeczy, których ż-adna nie prze- 

prze ustawa, 

Bo powyżej praw ludzkich etoją Boże 

prawa. 

Kantorbery Tymowski. 

Być gruntownie uesonym nie jest 

to j«>dno, co wiele rz'.czy pamiętać; 
ale jestto zgłębić je rozumem, obej- 

rzeć skrzętną uwagą ze wszyetkich 

stron, umieć ocenić ich stopień, pe- 

wności lub wątpliwości," uszykować 
sobie porządnie wyobrażenia i myśli, 

i widzieć całą osnowę nauki jako Je- 

dno pasmo prawd i początków} wywi- 

jające się jedne z drugich. ^ K·' 
Jan śniadeck^. 

0 najbiedniejszych 
; z biednych. 
1 Słówko o polskich sierotach. 

Ogólna uv.*aga spóleczeńetwą pol- 
skiego zwróconą je.«t obecnie na 

krwawy dramat dziejowy, jaki się w 

Ojczyźnie naszej odbywa. W tyra 

kierun ku zwracają się myśli nasze, j 

zieją lepszej przyszłości biter- 

en nasze. 

Wojna i związane z nią nadzieje 

Polaków absorbują nasze siły i u- 

mytły — mimo jednak wszystko nic? 

powinniśmy zapominać o naszych j 
potrzebach, tu aia wychodztwie. 

Potizeb tych jest wiele, a wśród j 
nich na pierwsze miejsce wybija się j 
opieka nad najbiedniejszemi z bied-1 

nycli. 

Są to polsk'e serutki. które- do-': 

pominają się naszej pomocy, naszej ; 

czułej opieki, mającej im zastąpić] 
roizlców. 

W pięknej okolicy — po za m i a- ; 

stein Chicago —· miejscowości zwa- 

nej Xiles — za miejscem spoczynku 

umai łych — na płaszczyźnie wznosi 

się Polski Sierociniec a w nim 

przeszło cztery setki polskich siero- 

Tam nowe wznosić się poczynają ] 

budynki, abv stanąć na wysokości j 

zadania i pomieścić ciągle zgłasza- 

jące się o pomieszczenie biedne pol-j 
skie sieiotki. 

Prace te wykonują przeważnie 
pols**y kontraktorzy, ciężar zaś i 

fkoszta, przyjęły na swe barki pol-' 
skie nasze parafie. 

J Aby temu zbożnemu dziełu przyjść | 
z pomocą zawiązały polskie organi- 

zacye ,,Stowarzyszenie Opieki nad 

Polskiemi Sierotami", które od J 
dwóch blisko lat błogą rozwija dzia- 

łalność w naszej Polonii Cbicago- 

skiej, dzięki s^pzeremu poparciu pol- 

skiej prasy i bezinteresownej pra- 

cy Zarządu tegoż Stowarzyszenia. 

Do Stowarzyszenia tego należą 

| organizacyę następujące: Związek 

[N. P., Zjednoczenie P. R. K., Zwią- 

! zek Polek, Okręg II Sokołów Pol- 

j Bk ich, Zakon Katolickich Leśniczych | 
i i Leśni czyń. 

Wszystkie te organizacyę przez 

I swoich reprezentantów pracują jak 

mogą i umią nad powiększeniem i 

| zebraniem potrzebnego funduszu, 

| dzię.ki zaś tej pracy już niejeden 

[ tysiąc dolarów wpłynęło do Skarbca 
Sierotek Polskich. 

Różne są sposoby zbierania tego 

funduszu, jak: połowy w dniu Wię- 
czenia. Grobów, Bale, Wycieczki, Li- 

sty subskrypcyjne łtd. 

Przed paru miesiącami rozpisano 
do wybitniejszych obywateli polskich 
wezwanie i apel o pomoc. Sporządzo- 
no listę członków honorowych — 

wspierających, niestety apel ten za- 

wiódł, bo zaledwie niecała setka o- 

bywateli uważała za stosowne odpi- 
sać i datek jakiś złożyć. 

Nie wymagano dużo, bo tylko do- 
lara od naszych obywateli, niestety 
nie zebrano w ten sposób całych stu 

dolarów, chociaż znaczki pocztowe 
więcej kosztowały. 

Smutne to, ale prawdziwe, że na- 

sze społeczeństwo nie dba jeszcze 

należycie o jedną z najpoważniej- 
szych naszych instytucyi - społecz- 
no-dobroczynnych. 

Stowarzyszenie Opieki żyje jednak 
tą błogą nadzieją, że grono członków 

wspierających powiększy się jeszcze 

I— że pomoc ta,k potrzebna nadej- 

dzie. 

Ofiary ogłaszane będą w prasie. 

Obecnie „Stowarzyszenie Opiek 

nad Polskiemi Sierotami" donowi pu- 

bliczności, że w dniu litym listopa- 
da b. r. urządza Wieczorek Dobro- 

czynny^· hali wielkiej Zjednoczenie, 

cały dochód przeznaczając dla celu, 

dla którego pracuje bezinterosow- 

nie. 

Aby WSeczorl;iem t;>m zaintereso- 

wać szersze sfe' y naszej Polonii ro- 

zesłano kilka set listów zapraszają- 

cych — wraz z biletami, a do ko- 

mitetu honorowego powołano dwu- 

dziestu najwpływowezych naszych o- 

bywttell polskich. 

Pieniądze za bilety i odpowiedzi 
na zaproszenia poczynają napływać 

powoli — jest jednak nadzieja, że 
polskim sierotkom nikt nie odmówi. 
* 

Wieczorek zapowiada się pięknie, 
komitet zaś pracuje ochoczo, by wy- 

padł jak najlepiej i by był rzeczy- 

wiście uKakcyą g^onu. 

niższe wiadomości podamy jutro. 

F. S. «.· 

j C I 
Nie żałuj swemu dziecku... nauki. 

>· 

Ale pamiętaj tąkże o tera, że nauka 
bez religii Jeet..., trucizną. 

* 

Z tych kapłanów, którzy wyszli z 

KoHeglum św. Stanisława możnaby 

już utworzyć cały pułk pracowników 

Pańekicb. 

^ 
Wczoraj nie było „pogody demo- 

" 

kracklej" — ale mimo tego demokra- 

ci wygrali. (A Polacy także! Mamy 

trzech sędziów teraz! Górą nasi!) 
o 4 

Kto to powiedział, że mądry mąt 
umie... milczeć? 

Nawet najmądrzejszy człowiek nie 

zgadnie, czy z jajka wylęgnie się 

kogut, czy kureczka. (Ty także nie 

wlesB!) · 
, 

*. 

Lepiej mieć mądrego wroga, niż... 

głupiego przyjaciela. * ( 

' * 

Na ziemi mogił pogasły ognie, 

Słychać w ciemnościach syk węży— 

Cięży nam ręka straszna, o cięży, 

Lecz nas nie' złamie, nie pognie! 

Nie płacze naród na trupie syna, 

Choć z niego proch i glina. 

Gdy przyjdzie pora 

Jutro jak wczora 

Proch — na proch weżmiem, glinę na 

ołów — 

Pożary wstaną z popiołów! 

Kornel Ujejski. 

6 v 

Są ludzie, którzy, nic mając co ro- 

bić, z -.stanawiają się nad tein, dlacze- 

go.... osieł mi długie uszy. 
- 

Przyjaciel „Dzieci i Ml." ma recep- 

tę na wszystkie głupstwa. (Prenume- 

rujesz go?) · 

» > 

Siu/ Bogu! Służ Ojczyźnie! ( o 

resztę nie dbaj, bo i tak będziesz zba-1 
wiouy!) ' ·. 

Synu światłości! ty sam wiesz jak 

• często 
Twa dueza chmurę okrywa się gęstą. 

O synu iptu! ty sam sobie świadkiem, 

Gdy cierpisz grzesznym zniżony upad- 

kiem. 

Nopróżno w tobie rzutna duma 
rwie 

się 

Co się rozjaśni, co ciebie podniesie? J 
Skrucha! 

O | f 

Módl się! i uderz o ziemię kolanem, j 
* 

Boś głupi, nizki, ułomny przed Pa- i 

C-nem; 
" | 

Obmyj się łzami gdyś zwalany błotem.; 
I Zn tęsknij z ducha za światłem i lotem, 

i wtedy spłynie wnet na ciebie łaska, « 

| Wnet tię otoczą niebieskie promienie | 

| czoło twoje ozdobi przepaska: ^ 
Natchnienie! 

! !* 
Czytajcie w DZIENNIKI' CHICA- g 

.'GOSIOM drobne ogłoszeni;·, i korzy-i 

j staj^-e z n!ch. · | 

W twoim ręku trzy-jj 
masz pięcio « centowy | 
kawałek. 

W ręku grosernika znaj 

duje się ochrcriona od 

wilgoci paczka Uneeda 

Biscuit. On ci poda 
paczkę — a ty mu w 

zamian podaszrpieniądz. 
% 

Hala zamiana? 

Niel Jest to wielka za- 

miana dlatego że ty o- 

iiarujesz małą sumę 

pieniędzy a w zamian 

dostajesz paczkę wy- 

śmienitego pokarmu; 

grosernik sprzedał ci 

najlepszy, najpożyw- 

niejszy i najczyściej- 

ezy pokarm robiony z 

mąki, i tak czysty, kru- 

chy i 3nnczny jak gdy- 

by byl dopiero co upie- 

czony. 

NATIONAL ! 
BISCUIT | 
COMPANY ! 

II 

Twyetkle cŁorooj· męskie, kotjlece 1 

iieeięce leezj-my absolutnie darmo w 

NORTH WESTERN 
BEZPŁATNEJ KLINICE 

rn«prow»d»u110J pod ar. 

1325 Milwaukee Ave. 
odzlnr Ił·no do 12; od t do 5 popołud. 1 od 

· » iec/.ór W nl^d/.ielc -id 19 t nciOłuda- 

IR. W. S. SCHRAER 
Polski Lekarz 1 Chirurg 

Mcyalaie wc wszystkich chorobatf» 

mężczyzn, kobiet i dzieci 

27 Noble ul. Tel Monroe 1554 
Uodziny oftsowe do rano. od l do wieczór 

ro%TQ dobrz* zauwaft?<S numer dooiM 
I vrtflé 

wpront <1» otUu. 

W Europie awantarka: Francuz Szwaba w brodę szturka. 

LwE FRANCYf 
rf y 

03233 J 

•aidojj Bjqaz m bzddubjj (|ba\z<j :ajd(ung m B>j.in}OBMy 

Czwartek i Piątek, 5 i 6 Listopada 
Te dwa dni, Wielkich Nadzwyczajnych Sprzedaży, dają wam 

spobność do zakupienia Dobrych Towarów po spec. niskich cenach. 

Chowajcie nasze pieniądz oszczędzające kupony. 

Moioiaslrwo, 2-gie 
pi,tn 

Czarne pluszo- 
we kapelusze, 
specyalnie po 

149 
Velour kapelu- 
sze, srecyalnie 
tyl ko po 89c i 

98c 

Żelastwo, Czwarte^ 
Piętro 

Papier toaletowy, 
wielka rolka Tia· 

eue, Oc wur- j j 
tość, t za.. 1 1 C 

2}4 kwarto we uit»- 

bieskle i biało pa· 
tylnio, war-4 
le auc, po.. 1 yC 
Paluietto szczotka 

doszorowauia, epc- 
Otalule . | 
za *. *ł L | 

A.ileka — pierwsze piqlro ' 

5 ?c Lemkcs St. Johsna krople, ttlc 
23c Colmates pasta do zębów, .. 15c 

75c «ftirzkie wino na doleźli- 
w ości żołądku, %jVC 
Oltvilio mydło 2 kawał. za.... 15c 

Sprzedaż na ptyne, oil clotb & cork 
' 

linsleuiD 
811 oli clotii, kwadfntjwy jurd.. .i£Xc 
4| l oll clolli, kwadratowy jard.. .23c 
Słl4 cork linoleum, kw4ijr. j «rd.. .27c 

Ukt·) p'» 85c, 40c i wyżej. 

Zniżka uVania męskie i chłopięce 
Mts<a grubt prążkowana o- ^, 
d/i ci spodnia, warta 50o, pu t5VC 

spodnie du roboty, f "lfl 
w.irt.nśoł 1.75, 8 1 %jLs 
Chłopięce wisłuUne ęerżowe *j / 
surduty, r/gulwrnie 5.OU, po *7. VO 

Grossrnia 

17c 

P7wnrte piętro 

Washburn G oldj 
Modal | zlQ mąka. 1 · ' I 

Cęntnry -y 1 
mąka lĄ 
liartof białe 
i krucho 
I . · · · 

» toflc 1 '"'f '*7 Vnu-b«bHe*M..W ' ^ 
j \\ ipUic cebule 

18c 
Wvbmiie 
Żcj-Ju 23hC luzin 

Słuszonc śHwk\, b"f- 
Ull«S>SW fll/yQ pO 

Dundee wvp.ir-^e mc.,.3pus/.- 
Kl . 

g Ut·. Jewel coin. 

8%c 
KwlfiO paon» pl:n "* 
il ,n k«w»2it· 
koe . iunt. 

Leniburwei Fer. bnrdzo 
dobry, f>,nt 

S.vicie Baltl- 'l C^· more ustry.l.k UW 
Świeże pWcJ'.f"n|G.c MUhlgnn t«l?.ik] £ u», »>«* ty"'" 25c 
N!em.c»k°lwk» elod1"4 
1 ka-Mile* 5^C 
SSWSi3>.»-4lc' 
Mollers srec. 
Utvwn, ft 3»c» < iji) 3 

Atner. PuroUy 
£>·<» ..10 lu"· Oo^ 
/ zakup. 2 funt* Va- 

w"po *, 3UC 1 85C 
Navv be*ns 25C 5 fantów "Yt! 
Wybór. Jonathan jarl- 
ku, 2.21 war* . 

terfó. pudlo...! 
MarKhalle » J 1 eH**e 
mydio do pr*- "lOi· 
H) tu w 

MHc 

ló%c 

1.69 

Matsrysł na Suknie, pierwsze pietra 
uh te d>va dni wielkie zuizeuie 

cen. 

54ct)o"*e sukno, wh wszy et'< Ich ko- 

lorach, 7Uc w«rtoó<i, Specyalui* 
lerazjud pu iJOC 
42 calowy jedwab i bawełna popędu* 
I.b9 wartości, specyulnin 
jard j;o VOC 
4i c· Iowy jwdwMbnv (,'rep* de Cłiuic, 
^tuoek i-ajcioiej pożąda.- < 'j t- 
iiv, \ynrt <i?ei 1.?, rjjco | , J* 7) 
HO calowe fancuittle i Stirm serio, 
«6/.rtłkle knlory. włąrsujau czarny I 

białv. warte H9c, t-pecynlnie 
j*rd p«>. — 45c 

Ptgrwsze piątro } Spesyil.ii sprzajiż 
Gingams na fartuszki, stałe ko-g 
locy, ll>{c wart. jarJ 
Niebieskie kaliko, wy trwałe j i 

kolory, specyalnie jard T-i 
7c grube rfceble muszliny po · 

I in por to w. Red ger.n mat. 
na wsypy, 39o gat., jd. po... 
Gruba flao»da na wycieczk1. 
we wezyst. kolor. reg. 10c· jd. / 4L- 
Gruba niebiclooa Canton fia- mm 

nela lik· wartości jd J L 
Grub» nleblelou* turecka imh- j 
t'TVH III I{c/.t)iki It/C 
lic matury a ™ paecczki, oj 
fSt-rriucker. j ird 0/2 C 

Damskie i dziecięce goto*e do noszenia inrania 

Dziecięce sukienki, zrobione z gru- 
bej Galline materyi, ozdobione z 

kombinacyą innej materyi, wielko- 

ści 6 — 14, regularne 1.48 QQp 
wartości, po 09» 
Damskie wielkie szale, si- QQn 
we i bronzowe, po Ou v 
Majtki wełniane dla niemowląt — 

Leggin wielkości 1, 2. 3, re- QCp 
gularnie 69c, teraz po 00» 

Sprzedaż obuwia — drugie piętro 
Damskie Klip-Klap pantofelki, runowuoe czerwonem, ekórzane po- ja 
deszwy, we<ystKie wielkości od,4 do 8, po , «5 xC| 
Dziecięce filcowe pantofelki* ezerwone i e:we, filcowe podeszwy, w lei-1 
kości od do 2, po »>s 1 C 
DHinskie i męskie aksamitne pantofelki domowe, extra dobre, wleł - - i/ 
kości od 4 do 11, para 10/2 W 

, apruas; meoii 
Parlorowe stoły, dębowe lub mabuolowe drzewo, wielkości I 

wierzchu 24X31, 8.00 wartości, specyałnie na t«j 1.15 sprzedaż, tylko po. 
Wielkie francuskie Szlifowane lustra, dębowe ram- *\ , 
kt. warte 1.48, po 

' 

/ VC 
k Specyrtlna sprzedaż | okostn, \\ puszki, na podłogi, 
lub lia ramkł/specyaliile po 

I rK!turini ivevitm inwie.nv· ąiyiwH»B« avv » wt \ 

1 

Likiery 
1.35 flaszka erom żvl 
mówki albo OldGrand 
Dnd Kentucky Bour- 
bon. pełnu kwartuwa 

1;."". 69c 
t.00 flnszk Ca', i fora i 

wód*», 3 

"r":,rcJ 56c 
1.10 flaszka Cuion Kca 
tuelcv wtdk» Or· 
nema kwarta..aJVL 

l'eiita Holland Gin 
kjpinol · u « .lanfetca 
«uni /.a 4 au- 'Ifr· 
luDII / "C 
SIchIUI lablkjwv cMor 

T". 24c 
l..'W flaszka s'ireu'o 
Darli Kenruc«y 
Uuurlnn. i>eł· ^\r 
Qa .«v»iiria / VL 

Penf-ylvnniu <jr;n'.owa 
wédku. vmlou U*»orta- 
WitfliHZKa 
tylko. *łVL 
tyl lic I butclna liojiu- 

merowi. 
Piwo Stołowe 2 tu/fojr 

Sr" 69c 

aprzeiaz miesi 
4-to piętro 

Loaf x;n >!··<· 1IJ40 
Chiuk na pif· > J !l , 

c*«?ó » ^TłC 

Cielęcin* na 'I1 r* 
potrawką 1 ·3 : L· 
Bara-unn na | i 

tre>vkq I l tC 
Śwlet· siekane i ^ 1 
mi^i> · .. ,' 

Mlągi» n* zupą o żeber 

pecyain e 4 i 'An 
po 11*L 
Com B-*ef. epocyMnio 
aatfj jutr/.fj»tej »pre ·. 
ntv i> Iko | ii. 
·» IT"4C 

Br ł<ke' iloniat. *p cy. 
«lnie na t«?J juiczejexej 

it"1:." 2ic 
Br»Afu!t ttonina *ihv 

•yal .1·· na l-j wlolkinj 
utr/.eje^ej oprzo-i*'. , 

S£ 24kJ 
, .· 


