
W SPRAWIE KATA- 
STROFY „EASTLAND" 
Wyrok jizMrcIi konnura. 
Sześć osób przekazanych stanowej ławie przy- 

sięgłych pod zarzutem zabójstwa. 

ZEZNANIA PRZEDKORONEREM 
Niedoświadczony funkcyonaryusz miał dozór 

nad maszyneryą balastową. 

Nowe cyfry o zatopionych. 

POWAŻNE ZARZUTY PRZECIW GREENRJIIIMOWL 

Oskarża go skarbnik okrętu „Roosevelt" o 

. sfałszowanie liczby pasażerów na 

„Eastland'zie"« 
WYROK PRZYSIĘGŁYCH 

KORON ERA. 

Dziś o godz. i *> po północy, 
lawa przysięgły^ koronera u z- 

nała sześciu ludzi odpowiedzial- 
nych za katastrofę parowca 

-Entland." 
Oskarżeni są o zabójstwo » 

„inne przekroczenia, jakie iakta 

usprawiedliwią. 
' 

Następujący zostali uznam 

odpowiedzialnymi : 
Robert Reid, federalny inspek- 

tor parowców, ze siedzibą w St. 

Joseph, Mich. 
c. C EcMtf. inspektor fede- 

ralny parowców, z główną sie- 

dzibą w St. Joseph. 
^ 

W. H. Hull, wiceprezes i gene- 

ralny manażer kompanii St. Jo 
seph-Chicago Transportation Co., 
która jest właścicielem „Eastlan- 
du ** 

W. K. Greenbaum, generalny 
manażer kompanii „Indiana Tran 

sportatkm Co.M, która wydzierża- 
wiła okręt na dzień wycieczki. 
Harry Pederson, kapiun ..Łastj 

landu." 
«... _ J 

Joseph M. Erickson, główny 
maszynista ..Eastlandu" i zięc 

inspektora Keida. 

ZEZNANIA. 

Na wczorajszych przesłuchach 
przed ławą sędziów przysięgłym 
Fred. G. Snow, trzeci maszynista 
Eastlandu", który miał bezpo- 
średni dozór nad rezerwoarami, 

balastowymi, zeznał, źe był za- 

trudniony na okręcie tylko dwa 
dni i że miał tyHco 15 minut in- 

etrukcyi, jak kierować maszyne-j 
ryą balastową. 
Snow dalej oświadczył, ze te 

rczerwoary służyły nie jako ba- 

last, tytko do regulowania pozy- 
cyi okrętu. Jeżeli to prawda, zna- 

czy to, że wodny balast nie utrzy- 
małby równowagi okrętu, jeżeli- 
by ten był przepełniony. 

Peter Erickeon „oiler" i brat 

głównego maszynisty Ericksona, 
który jest zięciem inspektora 
Reida, tego samego, który zez- 

wolił na powiększenie lłclby pa- 
sażerów do 2,500, zeznał, że re- 

zerwoary zostały wypróżni· 
tego rana. Dalej zeznał, ze okręt 

był albo przeładowany, albo spo- 
czywał na dnie rzeki. 

Pierwszy ofker Fisher zeznał, 
it okręt si? chylił na bok. Jm 
na to nie zważał, ponieważ okr«t 
miał w zwyczaju to czynić- 
PRZESŁUCHY PRZED STA- 

NOWĄ ŁAWĄ PRZYSIĘ- 
GŁYCH. 

Stanowa ława sędziów przysię- 
głych odroczyła się wczoraj do 

dziś rana. Czekała na decyzyę ła- 

wy koronera, lecz ta została wy- 
dana dopiero po północy. 

Sekretarz handlu, Redfield 

wczoraj przez dwie godziny kon- 
ferował z koronerem Hoffma- 

nem i z prokuratorem stanowym 
Hoynem. Redficłd przypomina 
uatawy federalne, które wpłyną 
na zmianę decyzyi stanowej ławy 

sędziów przysięgłych. 
Istnieje obawa, że postawienie 

odpowiedzialnych przez stanową 
ławę sędziów przysięgłych w o- 
ska rżenie pod zarzutem zabój- 
stwa sprzeciwiałoby się ustawom 
federalnym. 
Hoyne powziął kroki, aiebv 

budowniczych i architekta pa* 

rowca „Eastlanda" dosięgnąć, a- 

żeby się od niech dowiedzieć i- 

9totne fakta co do równowagi 6- 

krętu i ilu pasażerów mógł bez- 

piecznie pomieścić. 
vNa wczorajszych przesłuchach 

stanowej ławy sędziów przysię- 
głych, Hoyne odczytał artykuł z 

gazety, jak w 1904 Eastland się 
na bok przechylił w porcie South 
Haven. Również odczytał wyci- 
nek, podający opinię inspektora 
kap. Ira Mansfielda, iż okręt jest 
bezpieczny. 

Kapitan A. Doherty, z parowca 
./City of South Kdven", który 
był cztery lata temu kapitanem 
„Eastlandu", zaznał, że rezerwo- 

ary wodne były wystarczające i 

że było obowiązkiem maszynisty 
Ericksona dopatrzeć ażeby były 
zbalastowane.-Twierdził, że ka- 

pitan Pederson nie był winien. 

AKCYE FEDERALNA 

I MIEJSKA. 
Dziś sekretarz handlu Red- 

śield otwiera śledztwo co do tech- 

nicznej strony katastrofy. Twier- 
dzi, że władze departamentowe 
mają mieć władzę zatwierdzić 

lub odrzucić decyzye inspekto- 
rów lokalnych, której to władzy 
obecnie nie mają. 

Redfiełd twierdzi, że cztery 
biura asekuracyjne wydały orze- 
czenia co do równowagi okrętu. 
System ten nie ma być zmienio- 

ny. Biura te mają uledz śledztwu. 
•Wczoraj przybył Chicago 

generalny inspektor parowców, 
gen. O. Uhler. Podaje on dwie 

teorye: jedna, że na dnie rzeki 

jest jakaś przeszkoda, którą inne 
okręty „cudownie" omijały; a 

druga, że okręt osiadł na dnie 

rzeki i przewrócił się. 
Inżynierzy federalni wczoraj 

pomiary głębokości rzeki wyko- 
nali i sporządzili mapę dna. Po- 

miary wykazały, że najmniej 
głębokie miejsce jest 15 stóp i 7 

cali pod powierzchnią w miejscu, 
gdzie pokład kamienia dochodzi 
do dna rzeki. 

Dziś zbiera się federalna ława 
sędziów przysięgłych. Wezwano 
100 świadków. Wcbóraj asystenci 
prokuratora przepytywał 40 

świadków. 

Wczoraj rozpoczęto prace nad 
podniesieniem fatalnego okrętu. 
Plan jest taki: ażeby kadłub »a- 
pieczętować i wodę z niego wy- 
pompować. Poczen\ będzie pod- 
niesiony z pomocą wielkich żóra- 
wi. 

WCZORAJ WYDOBYTO 
BARDZO MAŁO CIAŁ. 

Burmistrz Thompson wczoraj j 
wrócił do Chicago i natychmiast 
zwiedził miejsce katastrofy, Za-i 

powiada coś w rodzaju własnego 
śledztwa. Olce usłyszeć z ust sa-! 

mych rozbitków o ich doświad— 
I 

czeniach, zanim jakąkolwiek wy- 
da opirtię. 
a fundusz ratunkowy komi- 

tet zamianowany przez hurm. 

Thompsona zebrał jui x górą 
$250.000. Burm. Thompson 

· 

za- 

chęca do jak największej ofiar-! 
noéci. 

NOWE CPFRY, 

Wczoraj kompania . „Waetern 
Electrie Co." wydała nowe cy- 
fry, według których jeszcze © 

303 pracownikach nie ma śad- 

n>ch wieści. Lecz prócz akh 14 

jeeseet intfł, w tej fabryce nie 

pracujmy, o których takie nie 

ma wieści* 
Cytty ogłoszone przez kompa- 

alf tą naatępająct, » obejmują 
tylko pracowników i 
^Tfcyck 8,239. x 

r 

Zaginionych 303. 
Umarłych 446. 
Prócz tych pracowników są 

ich krewni i przyjaciele. Krew- 

nych umarłych i zaginionych 
152; przyjaciół umarłych i zagi- 
nionych 67. 
Razem wszystkich zaginionych 

obliczają na 522 osób. Obejmuje 
to pracowników i niepracowni- 
ków. 

• SKARBNIK OKRĘTU 0- 
- SKARŹA GREENBAUMA. 
Poważne zarzuty przeciw W. 

JC Greenbaumowi, manażerowi 

kompanii Indiana Transportation 
Co., stawia !W. K. Craig, skarb- 
nik okrętu „Theodore Roosevelt. 

Skarbnik jest w areszcie na roz- 

kz prok. s ton. Hoyne'a. 
. Według niego Greenbaum miał 

podać fałszywą liczbę pasażerów 
na okręcie nieszczęsnym, Miał 

sam podyktować list w biurze 

nad rzeką blisko miejsca kata- 

strofy, a skarbnik list ten podpi- 
sał, podający fałszywą liczbę pa- 
sażerów. 

Skarbnik dalej zęznał przed 

prokuratorem stanowym, że : 

Xiepoliczone bilety zostały za- 
brane z jego pokoju na okręcie 

I „Roosevelt", 
dokąd je przyniósł, 

gdy „Eastland" przygotowywał 
się do odjazdu. 
-Mosee Greenbaum, brat W. 

K. Greenbauma liczył te bilety 

na jego okręcie i że mu kazano 

odejść. 
W sobotę wieczorem wezwano 

go do biura Greenbauma, kazano 

mu przeliczyć bilety i podpisać 
list, napisany przez Greenbauma 
w którym oznaczono liczbę pasa- 
żerów na 2,412. 

Inni urzźdnicy kompanii In- 

diana Transportation Co.", któ- 

rzy co dopiero przybyli z Michi- 

gan City, w ten sam sposób ta- 

jemniczy dowiedzieli się o licz- 

bie pasażerów. 
POLECENIE PRZYSIĘ- 
GŁYCH KORONERA. 

W swym wyroku sędziowie 

przysięgli koronera oświadczają, 
że powodem katastrofy było prze 
wrócenie się okrętu wskutek wa- 

dliwej konstrukcyi, albo też 

wskutek przeładowania, albo też 
wskutek niewłaściwego kierowa- 
nia* okrętem. 
Wymienia specyalnych in- 

spektorów Reida i EcliP/a i pole- 
ca, ażeby ich przekazano ławie 

sędziów przysięgłych. 
Poleca wdrożyć śledztwo w 

sprawie: urzędników kompanii, 
zarządzających okrętem; wad w 

konstrukcyi i na kogo spada od- 

powiedzialność za wady w kon- 
strukcyi ; tranzakcyi, których 

przedmiotem byl wadliwy paro- 
wiec celem stwierdzenia stopnia 
odpowiedzialności budowniczych 
okrętu i jego poprzednich właści- 
cieli. Jak wiadomo bowiem, obec- 
na kompania - właścicielka zaku- 

piła okręt za trzecią część ceny 
kosztu budowy tegoż. 
PROTESTY PRZECIW ŚLE- I 

DZTWU FEDERALNEMU. 

Unii robotnkcze protestują 
przeciw proponowanemu śledz- 
twu federalnemu. Niektóre z 

nich w Chicago i Illinois przesła- 
ły nawet swe protesty do prezy- 
denta Wilsona. Protestują specy- 
auynie przeciw składowi tej ko- 

misyi śledczej, zamianowanej 

przez sekr. Redfielda. Protestują 
między innymi prezes Federacyi 
Pracy w Chicago i- prezes Fede- 

racyi Pracy Stanu Illinois. 

'Protesty także przygotowują: 
City Club of Chicago, Womans 

City Club i (National Woman* 

Trade Union League. 
W swych protestach nazywają 

proponowane śledztwo farsą, 
gdyż w komisyi śledczej mają re- 

prezentacyę inspektorzy i człon- 

kowie wielkich korporacyi. Ani 

unia majtków na jeziorach, ani 

szeroka publiczność, z której kie- 
szenr idą dochody kompanii okrę- 
towych, nie ma reprezentacyi na 

tej komisyi śledczej. 

SKAUCI NA POGRZEBIE. 

Wizytcy skauci w Chicago 
wyetypią na pogrzebie chłopca 8- 
mioletnicgo, jednego zoiciar kata- 
strofy, który jeszcze nie został i· 

dentyfikewtny. Jest przypusz- 
czenie, i# albo byt sierotą przez 
katastrofy, albo też wskutek niej 
został Osierocony. Znajduje się 
w traptami pnr. 91a W. Madison 

ul N«m« jejo J9Ć. 

{fa ··£·· ^.· .—r~.--|| 

Na górnej rycinie: — 

jTłum ludu polskiego przed 
kościołem Matki Boskiej 
Częstochowskiej czekają- 
cy na eksportacyę zwłok. 

! Automobile do pochowa- 
nia ciał zatopionych przy- 
słała bezpłatnie firma 
„Marshall Field & Co." 
Na dolnej rycinie:—Or- 

szak żałobny z kościoła 

Matki Boskiej Częstochow- 
skiej do cmentarza Zmar- 

twychwstania Pańskiego 

przy Willo w Springs. 

Akcya Polskich 
Organizacyi. 

tWczoraj popołudniu w Domu 

Związku Polek odbyło się zebra- 
nie urzędników polskich organi- 
zacyi w sprawie katastrofy 
„Eastland", ażeby się zastano- 

wić nad akcyą, ja*ą należy przed- 
sięwziąć wobec potrzeb i zadań, 

jakie z katastrofy dla społeczeń- 
stwa polskiego wynikły, 

Stawili się do pra>cy następu- 
jmy* 

Panie Anna tNeumann, 
M ary a Osuch, 

' 

Obyw. Żychliński, 
Oby w. Rostenkowski, 
Aid. Szymkowski, 
Aid» Zwiefka, 

Obyw. Budzban, 
Oby w. Wed da, 

. Obyw. Janiszewski, 
Obyw, Małłek, 
Obyw. Leśnicki, 
Obyw, Napieralski, 
Obyw. Czarnecki, 
Obyw. Kasperski i 

Komitet z Hawthome. 

Wybrano komitet z pięciu, w 
skład którego wchodzą: K. Ży- 
chliński, prezes Z. N. P., A. Ba- 

ranowska, wiceprezeska Macierzy 
Polskiej, P. Rostenkowski, pre- 

zes Zjedn. PoU Rz. Kat., J. S. 

Rybicki i Emilia Napieralska,. 
sekr. gen. Związku Polek. 
Komitet ten zwołał nadzwy- 

czajne posiedzenie na wczoraj 
wieczorem, na które zaprosił in- 

nych wybitnych Polaków, na 

którem skompletowano komitet 

główny, dobrawszy do niego na- 

stępujących : komisarza wybor- 
czego A. Czarneckiego, ald. 

Zwiefkę, Leśnickiego, redaktora 

miejskiego Dz. Zw. i Leona Małł- 
ka, adwokata Zw. . P. . 

Komitet ogólny, ma się zebrać 
dziś popołudniu w IDomu Związ- 
ku Polek o godz. 5-tej, na którem 
to zebraniu mają być zamianowa- 
ne wszelkie potrzebne subkomi- 
tety, jak: śledcz^r, wsparć itp. 
Wszyscy członkowie tego komi- 
tetu mają się na to posiedzenie 
stawić, ażeby umożliwić akcyę 
jak najogólniejszą. 
Zarząd wraz z obranym Ko- 

mitetem z Obywateli: Antoniego 
Czarneckiego, Ald. Zwiefki, adw. 

Leona Małłka i red. Leśnickiego 
zbierze się w czwartek o godzi- 
nie 5-tej popołudniu wtej samej 
sali, ażeby dalszą akcyę omówić. 
Obrano stały Zarząd, w skład 

którego wchodzą: 
Przewodniczący, Kazimierz 

Żychliński, prez. Z. '. P. 
Sekretarka, A. Emilia Napie- 

ralska, sekr. jen. Z. P. A. 

Kasyer, obyw. Piotr Rosten- 

kowski, prez. Zjedn. P. R. K. 

A, Emilia Napierilfka, sekr. 

Do wiadomości ro- 

dzinom dotkniętym 
katasłrofąEasfland. 

Biuro Stowarzyszenia Czerwo-j 
nego Krzyża przy bramie No. I. 
Western Electric Co., 24 ulica i' 

Cicero ave., jest otwarte od gor 
dżiny Ctej z rana do 5 pop. 
Pani Maliszewska, polsJka 

pracowniczka udziela wszelkich 

informacyj i porady wszystkim, 
którzy się zgłaszają osobiśpie, li- 

stownie lub telefonicznie (Liawn- 
dale 5005 — Information Bfureau 

Red Cross). ; i 

Są zaś inni polscy pracownicy: 
Panna Paszkiewicz, Pani 'Andrze- J 

jewska i Pan Ogloziński, którzy 
odwiedzają rodziny i dają radę i 

potrzebną materyalną pomoc. 

POSZUKIWANIE. 

Mniej więcej w roku 1)4 
— 

1906, zmarł w Chicago, w któ- 

rymś ze szpitali Piotr Matyja, ro- 

dem z Bobrku. Obecnie w spra- 

t wach rodzinnych jest koniecznie 

potrzebnem jego metryka śmier- 

ci I 

Zwracam się przeto z gorącą 

prośbą w imieniu kaleki siostry 
zmarłego o łaskawe nadesłanie mi 

tejże metryki. 
Ktoby mógł udzielić bliższych, 

I wiadomości w powyżej określonej 

sprawie ,niech powiadomi Wgo 
ks. St. Nawrockiego, 32 ul. albo 

Józefa Stefańskiego, kierownika 

szkoły w Gromcu, p. Bobrek od 

Oświeciu, Europa, Austrya, Ga- 

licy a 30—31 
1 : I 

w ŚRÓDMIEŚCIU. 

„Dziennik ChicagoskP można | 
nabyć w następujących miej. j 
scach: j 

Przed składem Boston Store. 

Przed apteką Buck and Rayner,; 
Na narożnikach Washington l 

La Salle ul.. Madison i Franki17^ 
Dearborn i Randolph, Harrir/on 

i Wabash, State i Wabash, 'La 

Salle i Adams, Clark i Madis*>n t 

pnr. 164 N. La Salle ul. i^pnt?. lid 
N. La Salle uL Halsted i Aidams, 

Halsted i Madison, Madison i( 

Desplaines, Madison i Clinton. 

Ostatni· wiadomości s/Ojczysn?, 
urozmaicone oryginalnorai illustra-, 
cyaml, zamieszcza stal· / DZIENNIK 

' 

CH1QAOOSKL i 

Z wczorajszego wspólnego pogrzebu w Hawthorne 
Klisz* trazety „Chicago Daily Journal' 

PIĄTEK, (30 LIPCA), JEST 

DZIEŃ CZERWONYCH LITER 
10 & znaczków darmo do każdej książeczki· 

SZEŚĆDZIESIĄT 
Damskie Wałe obrąbiaoe chus- 

teczki. speeydlnie w piątek. | r 
Mtuka lt 

Strojne sukuie w pas dla ko- 
biet, robione z seriu. krepy, mo- 
hair albo czarno paskowatej ma- 
teryi, wszystkie wielkości do .'10 

w pasie, rep. 8.98 warto- t O 
ici. specjalnie po 1 
DamskU» suknie w pas, robione 

z dobrej błękitnej Polka cętko- 
watej luatervi, ubrane gazikami, 
wielkość do 36 w pasie, 
1.00 wartość. spccyalnie 
Suknie dla kbbiet, robione z 

białej crossbar materyi, piękne 
nowe style, wszy. wielk. iQr 
do 44, dobre wartości, po 
Damskie poranne kaftaniki, 

— 

z pcrkalu i batystu, wszy. 'I O/"» 
wiol.. 48c wartości, po 
Damskie przykrycia na porse- 

ty. uirar. koronką i wstą- f 
żką. wszy. wie!.. 25c war., 1 / C 
Damsuie shirt bluski, białe lub 

kolorowe, różne piękne AC\r> 
style, wartości 75c. po ,...T"VC 
Damskie kolorowe satyno w 

spódnice i falbaną. war- "* 
to4cl S9c, specyalnie p· ..OJ C 
Niekompletności w duńskich 

oxfords i niskich trzewikach — 

w tel. 2V* do 4. patent colt, cepla- 
stc kVd, suede i canvas— 
Koodyear wclt, war. 2.00, 
Sandały na bose nopi robione 

ze skóry willow caif. dobre skó· 
rżane podeszwy, nie. prują się, 
dobre 1.00 i lj2ó warto-' Cir> 
ici. epocyalnłe po UVC 
Damskie union garnitury. nis- 

ka szyja. n&arn. koronką, i/lr 
wartości 25c, w piątek po 1UL 
Damskie union jjaroitury z pif 

knym obojczykiem. 48o 'J "ł - 
wartości, w piątek po —JuL 
Damskie bawcłnicowe lisie 

S 

ciochy, dubeltowe pięty JA. 
i palce, po 1UL 

. The Shirley Président /. 
szelki, reg:. SOc, za ...^UL 
Męskie pralne fouritrhand 

krawatki, JOe pat., po "TW 

Męskie miękkie koszule z ira·· 
caskimi mankietami, setki dese- 
ni do wyboru, cokelwlek rA> 

pomiete, l.flo i 1.50 war., poi?UC 
Męskie Columbia nmh 1*7^, 

koeaule i racie. Mc w., po X / C 
Męskie Onelta Balbrie- ^ C — 

Ban kosk. 1 tracie. 30c w. mAtJL 
Męskie balbrlgan 1 mesh| e_ v 

kosruie i gacie, 25o w„ za 1 %9L· 
Męskie union garnitury, prąż- 

kowate. bal brie nar. mesh _ 
Bibo bainsook. 1.00 trat. po£7zf\* 
Męskie ciarne, oesrlaste altoo 

kolorowe dobre skarpetki, dubel- 
towe pięty i palce, para 'J 
lOc. 3 pary za iruU 
Męskie czarne, oesrl. lub urua. 

i mieszane baweł. skarpet- -, 
ki, dc wartość, para UW 

Męskie spodnie, trwałej mate 

ryl. wlel. 30 do 40 w pasie. CQ-, 
óobty wybSr, spać. za ,...0"C 
Dziecięce błękitne chambra y 

poupere, wie U 2 do 6. | n 
»jo wart ,po 1^/2C 
Chłop balfcrietran ko- 4 

szule i tracie, 25c war., po .l^L 
Dziec. czarne albo białe haweł. 

pończochy, dubeli. pięty i j/L, 
polce, w ml. 6 dofli*. paru.. i\7V 
Druciane siatki do okien, rama 

t twardesrodrzewa, siatka"» 
z nafl. drutu, wiel. 3ai83..^VC 
6ply ceerwone węże flo ogrodu. 

|U pra- 

nia. statioaary uszy, 1 «stukowa 

pokrywa. 8.50 wartość, ") AjQ 
specyalnle za 
« kwar. rondle do konserw, błę- 

kitne.—we«wnatrz bWe. "JOr· 
80c wprtońei. pt> «7L 

10e Ciaridocka nłaWMirl* unul- 

ło.wpecjahiie na .piątek. 
kawałek po . "ł 5C 

fłwteJ>.o,p*loea gulden rio kawa. 
1 font? fcostumerowi Bpwcy-| f| 
atuie funt aa 1 UL 
A utometic biwie mydło 

do prania, kawałek O «L 

SZEŚĆ TANIOŚCI. I 
10kw. szare miski, -, 

bocznemi uszami.yśpeo ...vvt 
Żółte waxy do mieszania, Mttu- 

sa towar. 3 na garnitur, 7. 9.11 
calowe wiel.. sprzed. w garnitu- 
rach tylko, 756 wartoś<5. 
specjalnie tjlko za 
Wielka rozmaitość obrazów po 

zlacanych. circaasUo walout bru 
natnych. komicznych, mattoce. 
religi jnyce. kolonialnych f (? — 
luster. 25o i 39c wartości... 1 uL 

18 calowa haftowana niaterya 
na faibany i haft na przyKrycia 
na goraety, iSc wartości | 
specyalnie jard...- lUL 
Shadow, koronki, białe i kremo 

we. nowe desenie, warte A - 
8c jard *łC 
Praw. Torchon lroronkl i 'J-, 

wstawki, warte5c. jard OC 
Brofcadowa crepe· de chine, bar- 

dzo połyskująca śhczne desenie, 
jasne i ciemne, rcsetkl f 
fabryczne, war. 39c. Jd. 1L· /2C 
An cielska Mohair. 44 cale sze- 

roka, czarna albo niebieska bar· 
dzo pożądana na eu tnie i ubrania 
do kąpieli, 5Sc wartości» J "2^. 
specvalnie Jard.... u 

1 x.ft|>R4i czysto wełnian. resztek 
m a Le ryl na sukale, 36 do 44 oali 

wszystkie pożądane długoś|Qę 
1 zapas jedwaboych resztek 3 

cali szerokich. gł;idkie albo wzo- 
rzyste także messaline i |Q- 
atłasowe, jard IYC 
Drukowany bacyat na sukni·, — 

jaane. dema· i skromne iL 
desenia, jard po C 

I zapaa » terri pralnych raut· 
ki perkalu. popllnu, pongee g 
gingamu. warte do 15c, jard.OC 
Prawdziwa druków, plisse kre- 

pa al cali axer. druk. fkro-^L- 
mnedes., l&c war. itrd..../^z 

1 zanaa fanc. tiasue gingamu, 
także haftowany gingam, ^łL·- 
trwale kolory, war. lac, jd. / 2C 
Bielony muślin, graby, ep·-·* 

' 

cjnlnie jarś po aJW 

10c 

.nacerys na r^iv.uiu, imo 

czerwoną bortą fie gatunek iL· 
jird po «a········ / 

Biała cerata 1J4 ereroka, ufcze 
w wcMiaaym wykoiczeBn,i 
Jardpo.. 

Kołdrjr dla niemowląt. pxjkne 
desenie, bardzo puszyste "ł_ 
* «bil «trenach, po AJL 
Ublawatniooa bawełna do hek Io- 

wania, «tire odcienia, wart* · 
lBc. szpulka aa . uC 
Extra dobre gładkie lub weorzy. 

ete Fro-line pokrycie na podłogi. 
8 | 4 eeerofcoeć, pełne rolki, Mur. 
towaoe desenie i kolory, - 
warte Mc, ipecreŁoie Jard *"C 
Zaalony na okna z koronkami i 

wstawką. 7 stopowe, na dobrych 
rolkach ciemne, średnie i jasno 
zielone. takte terra eottn 1,, 
kolor, 63c wartości, po — 
Resztki fabryczne irładkic de- 

senie 1 piękny drukowany scrim 
nafirenkl, jard mroki, «sorto- 
wane długości warty 15?. 
epecyalnle jard U 4v 
Z prawdziwego rzniętego szkbb 

eoiriiczki, gwlazdziutte de- C — 
senie, regularnie 10c. po cJw 

Carmen jedwabne simki na wto 
sy. zakracane koce 5o J "lr 
gatunek, tuzin diOi* gatunek 
Pokosi 

bicia jasny kolor, galon. 
Pokost na podłogi i o- 1.00 
50c Oharacter Kno ck - - 

«Cbout lalki, póki «tarc^.«*7C 
1.80 wozlki dla lalek z posuwa- 

jąccml ulecami i kaptur- . 
Jrem, erutnowe kołn. po...^V7C 
1.50««Udane wo/.iki z etalew* 

rama. gnmowc kola. OQr 
gpecyalnie po 
«je PUmns Uniment, na | Ąr 

piątek «pecy al nie po ......ItC 
«Vftoorne Alaska łososie. o 

wysokie pusekl po Ot 
huoay «atunek Oore ostry- jl , 

gi, puszka aa UŁ. 
pieccob* precle, 

funt *a 
tMtgi 

mleko, puszka 
f*t gatunek wrpaaewMe 


