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Pranie Brudów 

Policyjnych. 
Rozpoczął się proces dwóch de- 
tektywów oskarżonych o graft 

DEFRAUDANTBGAMIST4 
Max Palenske oddał się w ręce władz; 
niemiła niespodzianka dla drugiej żony. 

Reorganizacja Rady Szkolnej. 
Dr. Piętrowicz przedłoży rezolucye, do- 

magające się ważnych reform. 

Tragedya na jeziorze pobudza władze do akcyi. — Jeszcze 

jedna ofiara zdradzieckich prądów.—Dwóch zabitych, 
siedmiu rannych — w wypadkach automobilowych. — 

Ouhgton wyjaśnia tajemnicę. — Kto go zepchnął do 
kanału. — Z przesłuchów przed federalną komisyą 
handlową. 

" 

PROCES DWÓCH POLI- 

CYANTÓW O GRAFT. 
i 

Wczoraj przed sędzią O'Con- 

norem rozpoczął się proces dwóch 
detektywów, oskarżonych o 

gratt, przyjmowanie łapówek i 

udzielanie protekcyi zbrodnia- 

rzom za pieniądze. Mieli się dzie- 
lić dochodami z trustem wróż- 

biarzv. 

Są to detektywi: ,.Big Bill" E- 

gan i Walter O'Brien, dwaj byli 
członkowie cliicagoskiego biura 

detektywów. Pierwszy z nich dla 

jcg° „grafciarskich" nałogów 
miał przydomek „Frttv Dollar 
Bill". Miesięczny haracz mieli 

pobierać od wróżbiarzy, a od szu- 
lerów procentowy. 
Głównymi świadkami przeciw 

nim są: Barney Bertschc, krymi- 
nalista, sprowadzony z Joliet na 

to, aby mógł w tym procesie ze- 

znawać i dwaj notoryczni wróż— 

biarze, bracia Frank i James 
Kyan. 

BtTtsche ma nadzwyczaj uroz- 

maiconą karyerę zbrodniczą, któ- 
ra opierała się na protekcyi poli- 
cyjnej. Wywnętrzył się przed 
prokuratorem stanowym w na- 

dziei, że otrzyma za to wolność. 
Dostarczył wiec dowodów prze- 
ciw dwom detektywom. Zeznania 

jego i dwóch wróżbiarzy mają 
być także w przyszłości użyte 

przeciw innym członkom policyi 
chłcagoskiej. 

Podobno zeznania, które dziś 

Bertsche ma złożyć w procesie 
się toczącym, mają być zdumie- 
wające. 
Uiowne oskarżenia przeciw de- 

tektywom są. iż mieli z Bert- 

schcm i wróż-biarzami wziąć u- 
<iział i podzielić się zyskiem z 

ograbienia następujących ofiar: 

pani Hope L. McEldowney z La 
Crosse, którą oszukali na $15,000; 
dr. W. T. Kirbv, prezes Kirby 
Saving E»ank, któremu sprzątnęli 
$20.000; wreszcie pani Mana E. 

Rapp, z Pearville, 111., którą na- 

ciągnęli na $12,000. 
Przeciw detektywom sprawę 

prowadzi asystent prokuratora 
F. Johnson. Bron'ią ich adwoka- 
ci : C. E. Erbstein i J.E. Northup. 

\Y swej wstępnej przemowie 
asystent prokuratora Johnston 
wymienił niejakiego wróżbiarza 

McCabe'a, 1316 Michigan ave., 

który miał im dać $500 za protek- 
cyę. Johnston zapowiedział, iż 

spisek, mający na celu ukrywa- 
nie naciągaczy i oszustów, którzy 
pod płaszczykiem wróżbiarstwa 

uprawiali oszustwo, założył były 
kapitan detektywów Halpin, któ- 
ry później wciągnął do spisku 
detektywa O'Brien'a, a następnie 
Egana. 
Opisując szczegółowo, jak pro- 

tekcya policyjna działała, John- 
ston twierdził, że gdy kiedykol- 
wiek policya z innego miasta po- 
szukiwała jednego z oszustów 

chicagoskich, na polecenie Bert- 

schea detektyw O'Brien postarał 

'się o warant tutejszy, który za- 

pobiegł wydaniu poszukiwanego. 
Później zwracano taki warant z 

wyjaśnieniem, że poszukiwanego 
nie można było znaleźć, albo też 

zwracano ofierze sumę z niej 

wyłudzoną. 
Rok temu Bertsche i obaj de- 

tektywi figurowali w sensacyjnej 
strzelaninie na ul. Randolph. 
Wpływy ukryte starały się takie 

Bcrtsche'a usunąć, lub zamknąć 
we więzieniu w Joliet, do które- 

go był skazany. Jakkolwiek spra- 
wa jego jest przepełniona sensa- 

cytmy, proces obecny jest począ- 
tkiem nowej seryi. , 

BANKIER - DEFRAUDANT 
W ARESZCIE. 

Max Palenske, asystent kasye- 
ra banku „Drovers National 

Bank", który zdefraudował, we- 

dług pogłosek, $30,000, oddał się 
wczoraj w ręce władz i obecnie, 
znajduje się we więzieniu powia-< 
towem na warancie federalnym. ( 

Okazuje się, że Palenske jestj 
nietylko defrauJantem, ale takżcj 
i bigamistą. W iutym rb. Palen- 
ske, podając się za człowieka 

rozwiedzonego. nakłonił do wyj- 
ścia za siebie niejaką Josephjnej 
G. Tobin, główną operatorką te- 
lefoniczną w banku „Corn Ex- 

change National Bank/' Obecnie 
kobieta ta jest chora i pod opie- 
ką lekarza. Istnieje obawa, że 

może się targnąć na swe życie. 
Poznali się przed siedmiu laty, 

gdy panna Tobin miała lat 17, a 

Palenske był egzaminatorem ban- 

kowym. Zakochał się w niej i czę 

sto ją darzył podarkami, zapo- 

wiadając, że się z nią ożeni, sko- 
» > i 

ro tylko otrzyma rozwód. Póź- 

niej otrzymał posadę kasyena i 

audytora w banku Drovers, a w 

lutym nakłamawszy pannie To-j 
bin o swym rzekomym rozivo-* 

dzie> pobrał się z nią w Kana- 

dzie. 'Pensya Palenskego wyno- 
siła $3.000 rocznie. 

Pierwsze odkrycie o detramla- 

cyach Palenskego uczynionovdn.| 
i-go bm„ gdy ten udał się^ na 

wakacye do Lake Geneva. De- 

traudacye swe Palenske. ukrywał 
w ten sposób, że powiększał su- 

my prowizyi. wypłacane bajdom 
na prowincyi ; o $100. $Jco 
$300 miesięcznie. Drobne to były' 
stosunkowo sumy i dlatego u- 

chodziły nawet ścisłej egzamiivar 
cyi. . 

- I 

Xa drugą „Mrs. Palenske" na- 
trafili agenci federalni po wyjeź- 
dzie Palenskego na wakacye, gjdy 
jednocześnie żona jego pierweza 
także z dzieckiem wyjechała do< 

Kansas City. Panna Tobiin, sko-J 

ro wyzdrowieje, wystąpi w pro-j 
cesie przeciw Palenskennu. Po-i 

głoska, jakoby bank „Ceni - 

change" żądał od niej rezjsgńacyi,; 
okazała się fałszywą. 
Panna Tobin opowiada,fże Pa- 

lenske wydał na nią nie» więcej? 
niż $1.000, za co kupił jejłbiżute-i 
ryi, ęukierków i 'kwiatów. Onaj 
sama kupowała sobie suknie.» 

Gruba więc tajemnica na r»zie| 

kryje, co Palenske zrobił z resztą) 
zdefraudowanych penidzv. 
Max Palenske już w niedzielę 

usiłował oddać się ręce władz 

federalnych, lecz znalazł wszyst- 
kie biura zamknięte. Wrócił więc 
w poniedziałek rano. 

REORGANIZACYA SYSTEMU 
SZKOLNEGO. 

Przesłuchy przed komitetem 

ze senatu stanowego w sprawie 
finansów rady szkolnej, a zwła- 

szcza surowa krytyka metod fi-i 

nansowych tejże rady na przesłu- 
chach sobotnich doprowadziła 

kwestyę reorganizacyi tejże rady 
do kryzysu. 

Jutro popołudniu odbędzie się 
ostatnie przedwakacyjne posie- 
dzenie rady szkolnej. Jest to o- 

statnia sposobność przed odro- 

czeniem na zapoczątkowanie ko- 

niecznych reform. Radni ogląda- 

ją się jeden na drugiego, to znów 
na przewodniczącego rady Col- 
linsa. 

Dr. Steian R. Pietrowicz, któ- 

ry jest także członkiem rady 
szkolnej, oświadczył, że on sam 

przedłoży konieczną rezolucyę. 
jeżeli nrkt inny tego nie uczyni. 

Radny Otis, który najgłośniej 
metody rady krytykował, też się 
cgląda na przew. Collinsa. Col- 

lins zaś twierdzi, że tyle jest 

spraw innych na porządku dzien- 
nym, że obawia się, że na omó-J 
wienie kwestyi reorganizacji 
czasu nie starczy. 

Natomiast prawie wszyscy/ra- 
dni zgadzają się, że rzecz 'cała 

zależy od przewodniczącego i że 

vgo w szyscy poprą, jeżeli postano- 
wi stanąć na czele akcyi «reorga- 

nizacyjnej. 
• Oto ważniejsze reformy, któ- 

rych głównym celem jjest oszczę- 
dniejsze zarządzanie systemem 

I szkolnym w Chicago i zapobieże- 
: nie powtórzeniu się takim deficy- 
tom, jak obecny, który wynosi. 
$1,250,000; 

Oddzielenie departamentu wy- 
chowawczego od finansowego. 

Postawienie doświadczonego 
wychowawcy na czele departa- 
mentu wychowawczego. i 

Postawienie kompetentnego 
i\ b)7znesmana" i finansisty na czc 
le departamentu finansowego. 
Sprawy rutynowe mają być za- 

łatwiane przez szefów departa-i 
mentowych i biurowych. ; 

Kacia szkolna ma się zajmować 

•tylko kwestyami ogólnemi i spo- 
rsobami postępowaia w sprawach 
szerszego znaczenia. 

TRAGEDYA W JEZIORZE 
POBUDZA DO AKC^I. 

Utonięcie pięciu osób na wy- 

brzeżu kąpielowem Corne lia ave. 
rzekomo bezpiecznem i odkrycie 
warunków, w jakich 'stracili ży- 
cie, pobudziło wszystkie intere- 

sowane agencye rządowe do ak- 

cyi, ażeby uczynić tkąpanie się w 

jeziorze jak najmnitej niebczpiecz- 
nem. 

Okazało się bowiem, że 120 

stóp od brzegu,/dno jeziora nagle 
•spada. Tu się 'znajduje formalny 
•dół, kilkanaście stóp głęboki. Kto 
.-niebacznie do»niego wpadnie, ten 

zginie, gdyżł wirowi i prądom 
podwYxinym niesrposób się w ta- 
kim miejscu oprzeć. Dół ten po- 
dobno wykx>pała maszyna, gdy 
wypełniano pobliskie wybrzeże. 
W nim wczoraj -po dłużs^em szn- 

kajiiu znaleziono ciała topielców. 
Korouer Hoffman z pomocą 

sędziów przysięgłych koronera, 

którzy odbyli oględziny nad 

zwłokami topielców, gruntownie 
zbadał wybrzeże. Przedłożone 

ibędą polecenia komisarzom par- 
|Jcu Lincolna, który zarządza wy-, 
i brzeżem Cornelia, jakie środki 

najeży przedsięwziąć, ażeby za- 

bezpieczyć życie kąpiących się 
odo przypadków, a zwłaszcza od 

prądów podwodnych (undertow) 
i od ukrytych niebezpieczeństw. 
Na sędziów przysięgłych wy- 

: -brał Hoffman samych ekspertów, 
| r mianowicie: 

I J. . ·\ rrrcc, TiiMruKiura pivwu- 

nia na Uniwersytecie Chicagos- 
kim ; kap. C. Carlanda ze stacji 
ratunkowej Stanów Zjednoczo- 
nych przy ujściu rzeki ; H. Hazle- 

fhurst, instruktora pływania w 

kiubie Hamiltona ; M. Delaney, 
dyrektora fizycznego Chicago 
Athletic Association : J. Jacobso- 
na, instruktora pływania w klu- 
bie Lłliuois Athletic Club; H. 

&a.chra.cli, snperintcndenta wy- 

brzeża Wilson Beach. 

Śledztwa głównie dotyczy wy- 
badania warunków, w jakich prą- 

dy Są najniebezpieczniejsze. Wia- 
domo, że są najsilniejsze, gdy 
następuje nagła zmiana w kie- 

runku lub szybkości wiatru. Po 

dokładniej szem zbadaniu właścW 
ciele i zarządcy wybrzeży kąpie- 
lowych będą zmuszeni wystawić 
odpowiednie napisy, ostrzegające 
kąpiących się przed grożącein 

niebezpieczeństwem. 
Wczoraj wydział komisarzy 

parku Lincolna postanowił na 

epecyalnem posiedzeniu, ażeby 

pale wbito natychmiast na wy- 
brzeżu Comelia, wskazujące jak 
daleko kapanie się jest bezpiecz- 
ne. 

JĆSZCZE JEDNA OFIARA. 
Wczoraj zaledwo rozpoczęła 

swą pracę komisya śledcza w 

sprawie topielców niedzielnych, 
gdy się rdzeszła wiadomość, iż, 

na wybrzeżu Wilson Beach uto- 

nął Kurt Hartung, 20 letni syn 
dr. H. Hartunga, zam. pnr. 912 

Diversey Parkw/ay. Młody Har— 
tung był dobrym pływakiem i 

wiedziano, ze /lubiał popisywać 
się zanurzanym. Więc gdy znikł 
pod wodą, rie przywiązywano do 
tego żadnego znaczenia. Zauwa- 
żono jegcy nieobecność, gdy jego 
przyjaciele się ubierali. 

NOTATKI MIEJSKIE. 
— Wczoraj wc wypadkach au- 

tomobilowych zginęły 2 osoby, a 

7 odćniosło poważne pokaleczenia. 
Daniel Belasco, adwokat, został 

zabity we wypadku blisko Liber-' 
Vyville, gdy stracił kontrolę nad 
'maszyną. Trzy osoby, które z nim 
jechały, zostały pokaleczone : 

panna Anna Drayheim, pani F. 

Drayheim i Simon Westerfield. 
— Dwa automobile zderzyły 

się dziś rano na rogu ulic Tndia- 
na i 33-ciej, powodując śmierć je- 
dnej osoby i przyprawiając pięć 
osób o poważne pokaleczenia. 

Zabity został H. W. Anderson, 

6500 AYoodlawn avc. Pokalecze- 
nia odnieśli : Max Shippack, Wal- 

j ter. W right, pani Wright, Albert 
I Scriha i panna/Rosaline Herden- 
brook. 

— J. R. Oughton przyznał się, 
że postrzelony został w niedzielę 
wieczorem w sztilerni pnr. 1221 

N. Clark ul. Napastnik, D. Not- 
ter. jeszcze się ukrywa. Oughton 
jest syrnem milionowego prezesa 

, Keele;y Institute w Dwight, TH. 
— Dziś kończy się strajk elek- 

trotechników. Pozostają jeszcze 
niezałatwione strajki malarzy i 

robotników przy płytach żelaz- 

nych. 
, — W niedzielę popołudniu u- 

tonął w kanale sanitarnym Tan 

Luba, elektrotechnik, zam. pnr. 

5312 Aberdeen ul. Wracał na ło- 

dzi z pikniku w Lemont z 35 in- 

nymi elektrotechnikami. Policya 
nie została natychmiast zawiado- 

miona. Zdaje się, że Luby nie 

wpadł do kanału całkiem przy- 

padkowo. 

PODZIĘKOWANIE. 
Pragniemy złożyć serdeczne 

podziękowanie wszystkim, tak 

księżom, pp. W iedeman, Towa- 

rzystwom, krewnym, -przyjacio- 
łom i znajomym za okazanie nam 

współczucia w tej tak smutnej 
chwili i za wzięcie udziału w po- 
grzebie napukochańszego syna i 

brata naszego śp. Jana Pochow- 

skiego. Jeszcze raz wszystkim za- 

syłamy staroo-polskie .Jjóg za- 

płać." 
Apolonia Pochowska matka, 

wraz z dziećmi. 

Telegramy Krajowe. 
/Dokończenie7ze r«tr. lej». 

wielu z robotników należy do na- 

rodowości, nieprzychylnej polity- 
ce zagranicznej Wilsona i aby 

przeszkodzić ewelitualnym aten- 

tatom z ich strony, powiększyli 
znacznie straż nad „Oklahoma" 
— pokazuje się jednak, że i to 

było niedostatecznem. 

BRYTANIA ŻĄDA PRZE- 

PROWADZENIA 

ŚLEDZTWA. 

Waszyngton. 20 lipca. — Xa 

prośbę rządu brytyjskiego depar- 
tament stanu zwrócił się (do de- 

partamentu sprawiedliwości z 

żądaniem przeprowadzenia szcze 

gółowego dochodzenia z powodu 
zachowaniu się w Stanach Zje- 

dnoczonych pewnych germań- 
skich sympatyków, którzy gwał- 

cą neutralność tego kraju. Przed 

ukończeniem śledztwa nazwiska 

nie zostaną podane do publicznej 
wiadomości. 
W szczególności cytuje rząd 

angielski między innymi wypa-- 
dek, w którym pewien bogaty 

Niemiec z Detroit ofiarował pe- 

wnym ludziom w Windson, Ont. 

Kan. znaczna sumę pieniędzy za 

wysadzenie dynamitem jednej z 

kanadyjskich zbrojowni i fabry- 

ki, wyrabiającej mundury. Inni 

znów Niemcy przekupstwem na- 
kłaniali do wysadzania w powie- 
trze ważnych mostów kolejo- 

wych, fabryk amunicyi, okrętów 
i t. d. 

ŁĄCZĄ SULLIVAN A Z MOR- 

DERSTWEM ROSENTHALA. 

Nowy York, 20 lipca. — A- 

dwokaci Charlesa Beckera, ska- 

zanego na śmierć w krześle e— 

lektrycznem, czynią starania o 

ponowną rozprawę, która ma wy- 

ciągnąć na światło dzienne cał- 

kiem nowe szczegóły. Podejmują 
się mianowicie udowodnić, że 

Becker wcale nie tiakłaniał do 

morderstwa Rosenthala i obiecu- 

ją wykazać świadkami, i£ zmnr- 

ły kongresnian „Big Tini" Sulli- 

van, pragnąc zapobicdz. l>v Ro- 

scntha] nie złożył, prokuratorowi 
zeznań o stosunkach gemblersko 
policyjnych, zapłacił „Jack" 
Rosemu $6,000, który za te pie- 

niądze miał postarać się o upro- 
wadzenie Rosenthala i skłonienie 

go do milczenia. Rose jednak za 

$1,000 wynajął morderców, a 

$5.000 schował sobie d,o kieszeni. 

KONIEC STRAJKU WĘGLO- 
WEGO. 

Lexington, Ky. 20 lipca. 
— 

Strajk robotników w kopalniach 
węglowych w powiecie Dell za- 

kończył się wczoraj. Pracodaw- 

cy podnieśli wynagrodzenie gór- 
ników o 10 procent. 

.Dokończenie ze str. lej.) 

znakj na szczęście woda zimna do 

«konała jest w obfitości. W woj- 
sku tureckiem panują epidemie, 
wiadomo o tern od pobranych 
jeńców, których trzeba izolować 

na wyspach greckićh, by nie roz- 

wlekali zarazy. Nowych wieści o 

postępach dalszych niema z dni 

ostatnich, ale postępy te mają 

być pewne i znaczne, a jakkol- 
wiek zbyt optymistyczne wydają 

się przypuszczenia, by już w 

sześciu tygodniach Dardanelle 

zdobyte zostały, w każdym jed- 
nak razie wydaje się być rzeczą 

pewną, iż punkt kulminacyjny 

walk minął i teraz szala zwycię- 
stwa chyli się jStanowczo na 

stronę Sprzymierzonych. 

Nieporoznmienia Serbo- 
Włoskie. 

Genewa, 20 lipca, -r- Stosunki 

pomiędzy Serbią a Włochami, 

dobre do ostatnich chwil popsu- 

ły się po zajęciu przez Serbów 

stolicy Albanii, m. Draczu (Du- 

razzo), które właśnie teraz Ser- 

bia na stanowcze żądanie Włoch 

znowu ewakuowała, zarazem je- 

dnak zanosząc protest do mo- 

carstw Sprzymierzonych w tej 

sprawie. 

Ultimatum Ramom. 
PARYŻ, 20 LIPCA. — Niem- 

cy i Austrya wysłały Rumunii 

notę, żądającą stanowczo po- 

zwolenia na przewóz broni i a~ 

municyi dla Turcyi przez teryto- 

rya rumuńskie 
— nota ta jest 

faktycznem ultimatum i może ła- 

two skłonić Rumunie do decyzyi 

wojennych. 

£ałgarya gotowa do 

Wojny. 
• SOFIA, 20 LIPCA. — Pre- 

mier bułgarski Radosławow w 

interwiewie prasowym wyraził 

się, iż nie sądzi, by BułgaTya mo- 

gła do końca wojny wytrwać 
neutralności, ale jeśliby miała 

stanąć po stronie Sprzymierzo- 
nych, musiałaby dostać przynaj- 

mniej Macedonię; armia bułgar- 
ska je»t gotowa do .walki i więk- 

sza niż kiedykolwiek. 

Z Tercyi. 
Ateny, 20 lipca. — Z Aiyali, 

portu tureckiego w Małej Azyi 
donoszą iż mieszkańcy greccy w 

liczbie 25,000 otrzymali Od władz 

rozkaz opuszczenia miasta i wy- 

niesienia się w głąb lądu: podo- 
bno ludność planuje opór zbroj- 

ny przeciwko temu bezprawiu 
tureckiemu. 

Saloniki, 20 lipca. —Z A dry a- 

nopola donoszą, iż władze turec- 

kie wykryły tam spisek oficerów 

armii tureckiej. wymierzony 

przeciwko komendantom niemie- 
ckim w rezultacie 50 oficerów 

Turków zostało rozstrzelanych. 
— Pomiędzy Bułgaryą £ Tur- 

cyą zawieszono w zi^pełności 
ruch kolejowy, może to być ozna- 

ką pogorszenia się stosunków 

między temi państwami. Turęyi 
coraz bardziej brak amunicyi i 

bronj odczuwać się daje; podo-1 
bno zapasy obecne nie starczą 

cHużej, jak na 2 tygodni, a Ru- 
munia świeżych z Niemiec nie 

przepuszcza. 

Inne Telegramy. 
Europa Bankrntnje. 
Londyn, 20 lipca. — W Izbie 

Lordów wniesiono projekt obni- 

żeżenia kosztów administracyi 

cywilnej kraju ze względu na' 

koszta wielkie wojny. W delf- 

cie wykazano, iż dług wojenny 

Anglii w marcu przyszłego roku' 

wynosić będzie 6,4G5,000,0#€ i 

to jeżeli wojna do tego czasu się 

skończy.... Jeżeli w innych pań- 
stwach, wojną objętyoh jest po- 
dobnie, a w reszcie państw, choć 

nie wojujących, ale wskutek woj- 
ny ograniczenia cierpiących, ró- 

wnież straty znaczna być nuiszą, 

— to Europie grozi fatalne ban- 

kructwo, jezlj wiedza i wspól- 
ne usiłowania nie wy najdą spe 
sobów zaradzenia powszechnemu 
krachowi państw. 

Wiedza na usługach 
Wojny. 

Londyn, 20 lipca. — Wielka li- 

czba najznakomitszych uczo- 

nych i wynalazców ofiarowała 

usługi swe i wiedzę Anglii, ce- 

^lem obmyślenia środków wojen- 

nych takich, by najskuteczniej i 

I najrychlej zwalczyć wroga. Zor^ 

ganizowano specyalny Wydział 
Wynalazców, który pracuje pod 
przewodnictwem admirała Fi- 

shera. Wydział ten rozpatruje 
coś 30,000 rozmaitych projektów 
naukowo - wojennych, wśród 

nich niektóre są wprost zdumie- 

wające — jak n. p. wynalazek, 
który na przyszłość zabezpieczy 
wojenne okręty Sprzymierzo- 
nych przed atakami nurów i tor- 

pedów, próby z tern już się w 

Dardanellach odbywają. Dalej 

cały szereg planów wojennych 
działań rozpatruje ów 'Wydziat 

obiecujący niezwykłe sposoby 
wojenne i zmiany w walkach do- 

tychczasowych. 

Ciekawy lisł Wilhelma. 
LONDYN, 80 LIPCA. — Pra- 

sa tutejsza publikuje ustępy listu 
ces. Wiłhehna, pisanego do sio- 

stry, królowej greckiej: w liście 

tym wyraża się Wilhelm, iż u- 
bezwładnił Rosy na conajtnniej 
6 miesięcy i zabiera się obecnie 

do ataku na zachodnim teatrze 

wojny, który "będzie takich roz- 

miarów i potęgi, iż cała Europa 
zadrży!.... 

\ 

Strajk u Kruppa 
Genewa, 20 lipca. — W fabry- 

kach bronj i armat Kruppa —· 

strajk robotnikówx przybiera co- 

raz większe Tozmiary: wielka li- 

czba pracowników, nawet wyż- 

szych stopni opuściła pracę. Oko- 
ło 100,000 bierze udział w straj- 
ku. Toczą się wytężone działania 

ugodowe, by doprowadzić do po- 
rozumienia. Robotnicy domaga- 
ją się iepszej płacy, a znośniej- 
szvch warunków pracy. 

Z Hiszpana. 
Madryt, 20 lipca. — Hiszpań- 

skie kompanie okrętowe otrzy- 

mały zawiadomienia 0(1 swoich 

pracowników, iż dniem SSgc 

wychodzą wszyscy na strąjk. 

; » "»*» ·|· »» -^'^, '!»»<»»» »· «1· : » »»» » » * » » » »>.| 
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{Tygodniowy Denarowy Dzień! 
Damskie Trzewiki 

Lakier, colt trzewiki #1 

Matowe calf traewikl. .HH 

Cę^laste calf trzewiki SW 
Białe new buck traew. 

Zapinane i sznurowane,wy- 
sokie i niskie obcasy...$1 

Damskie niskie trzewiki 
Lakierów, colt dxfordy $1 
Lakierowane colt zapina- 
ne oxfordy • #1 
Lakierowane colt z trzema 

paskami $1 
Colonials lakierowane $1 
tfuliet domowe pantofle $1 
Białe new buck, sznurowa- 
ne na boku oxfordy—$1 
Białe new buck pumps >1*1 
Czerwone z koźlęcej skóry 
Colonials....' #*1 
Matowe Colonials.. 

Mpkie imkie trzewiki 
Męskie keawes. oxtordy # 1 

-Mę«k e -kenwetowe oxfordv 

ftumowf obcusy ;<^1 
Ałę+lcł* doaiowe prtitUJfh: Jffl 

Chłopięce trzewiki 
Velmir cielęce bluclier en- 

!e #t 
Znp. trzew. dla malców $1 

Chłopice oxfordv n« «y· 

cleoiki ... :%\ 
Chlup. '/•piM.'trxewiki #1 

Dziewczęce trzewiki 
Lakierów, eolt trzewiki $1 
Mrttovre cielęce trztfwlkiWl 
Vici bid tnewłki ! 
Lakierowane colt B*by doli 

ii akie tmewiki. m 
faktorowi» u* colt z dw..roa 

Pieczkami pumps 

Podwójne | 
? 

znaczki do południa * 

MltWUJKEE AYŁNOT. 4T 

1.50 Gorsety 1.00 IM Mmie LW 
Damskie gorsety, 

średni biust, długi spód 
nik, 6 podwiązek zro- 

bione z dobrej coutil, 
wierzch upiększony ko- 
ronką i haftem, 1.50 
wartość 1 

po . '| 

Damskie bluzki, z cienkie- 
go batystu, haftowane me- 

daliony z frontu i na ple- 
cach, niektóre na rękawach 
piękne style, wszy- 

Damskie Bluzki 

*tkie wielkości ,po 

Damskie domowe suknie 

zrobione z chambflay me· 

tury i ginghamu, perkali, 
pięknie ugwnircrwane, — 

haftowany kołnierz i man- 

kiety, wszystkie wielkości, 
$1.50 wartość, 

Ręczne torebki 
•Damskie ręczne torebki, 

z prawdziwej skóry, skó- 

rzana podszewka, 2 ^fye- j| 
kwipowania, oprawa ziiie- 
mieokiego srebra, 1.95 to- 
rebki speoyehaie , » + 

po 

% Damskie Suknie w Pas 4 Męskie spodnie $ 
— 11 Mwliłe <i nldiUieittne 

*· zromonezmarej 
* pebardine, dwa 

skromno kiesze 

nie, upiększone 
)* jednym rzędem 
! wielkich porło- 

wych puzików, 
£ niektóre m«·j·^ 

pasek, wiol. do 
s0, AvarioŃ & -g 
nadzwy.poj) | 

| Suknie 
i dla dam i panien 

urobione z do- 

1 brej pralnej ina 
i teryi kilki) pię- 
V knycli ftvl., wbzth. 
•· -włel. « 40. zwmlo 

' 

*»· eprzpii. po $8, (J' « + w erixl pu.... *" 
t. Jg |*| l| A ̂ A , 

zamówienie groseryj. u 
1 lun ty najlepszegontelonero cukru le 9 

] pac. świeżo piecz. Uoeeda biscuits--Se 

1 kaw. czystego mydła toaletowego ..Xc 

1 paczka Quaker corn flakes Sol 

1 puszka Le'<ko proszku-d"> szorow. ,.3c - 

1 paczka nujlepsz?tfi>com*tareh *c; 
1 paczka nix rub electrlc kraj. mydła 5c 

I funt penrl etbowmakaronu .·* 
I puszka Hunny małej kukurydzy ....te 
1 puszka Bunuv «vexe*. Czerw. gronckugc 
1 puszka dobrych czerw. poniidor6w.. ,gc 
1 fnnt dobrego Ubktmeguryu Br 

lifunr hMntu cliriéUwtT , 
1 pu, Uurnlutn] & il· rrill j.ark A besn* »«? 
' u ilon czrsteiro bl.iłcgo netu 1 2c 

1 pue/.ka ijlfps/.ycii lir/uskniti fOcf 

I.ftH wartość za ·1«* i 

< J 
;+·; ·;· »> »· ·?· <-<· * »·* *· ++«w·+ 

«peanie. /. raye -weraia- 

nych serży. także czarne 
Thlbets. w Drunatne i si- 
we ^eenrwt klie 
wielkości od 28 do 43 mia- 

ry w pasto. warte | AA 
145. po iiV/v 

Cygara 
TampanttH eyliera. Ha» 

vana seconds. 12.00 pudeł· 

1 pudełko lmetunwrowi. 

- //*r/7 a TV? 


