
Możliwość Wciągnięcia wWojnę 
Szwecyi i Argentyny. 

Z Teatrów Wojny. 
Walki we Francyi i Flandryi. 

Z Włoskiego Frontu. 

Ewakuują F*iótrogród. 

Sprawy Morskie. 

Co się dzieje w Rosyi? 
Z Niemiec. 

SENSACYE SZWEDZKO-NIE- 
MIECKIE. 

ARGENTYNA WOBEC 
WOJNY. 

Buenos Aires, 10. września. — 

Nadzwyczajna sensacya została 

wywołana—przez doniesienie ze 

strony rządu Stanów Zjedn. w 

Waszyngtonie do rzędu Argenty- 
ny, iż niemiecki przedstawiciel 
dyplomatyczny, hr. Luxburg, 
przesyłał urzędowe swe komuni— 

kacye do Berlina, maskowane — 

jako dokumenty szwedzkiego po- 
selstwa w Buenos Aires i ministe- 

ryum zagranicznych spraw szwe- 

dzkich w Sztokholmie. Prasa o- 

mawia rzecz z wielkiem oburze- 

niem. rząd argentyński wdroży! 
energiczne dochodzenie, a wobec 

tego, że stosunki niemiecko-argen 
tynskie są nader silnie naprężo- 
ne — postawiono straże wojskowe 
pod budynkami poselstw szwedz- 

kiego i niemieckiego. 
Sztokholm, 10. września. — Ba- 

ron Loewen, poseł szwedzki 
w Buenos Aires stanowczo za- 

przecza, jakoby jego urząd prze- 
syłał komunikacye Luxburga z 

Argentyny do Berlina, lub 

pośredniczył w podobnych 
przesyłkach, dotkliwie niele- 

galnych i gwałcących neutral- 
ność Argentyny i Szwecyi. Przy- 
pisuje wystąpienie rządu Stanów 
Zjedn. w tej sprawie — wielkie- 
mu -denerwowaniu wojennemu.. 

Buenos Aires, 10. września. — 

Minister argentyński spraw za- 

granicznych, Pueyreećon przy- 
znał otrzymanie rewelacyi wa- 

eryngtońskich, oraz ten fakt, iż 

one wywołały nader poważną sy- 
tuacyę; argentyńskie pisma wzy- 

wają rząd, aby sprawę rozpatrzył 
i energicznie wystąpił, aż do e- 

wentualnego — chwycenia za 

broń. Ze strony Niemiec i Szwe- 

cyi zachodzi tu grube nadużycie 
gościnności kraju i ludu Argen- 
tyny, nadużycie ich dobrej woli 

i wiary w rzetelność dyplomaty- 
cznego przedstawicielstwa, które 
zostało zamienione przez Niem- 
ców w szpiegostwo niegodne! Hr. 
Luxburg wyjechał z Buenos 

Aires i przebywa na wakacyach 
w górach Andach. 

Londyn, 10. września. — Pisma 

tutejsze referują rewelacye szwe- 

dzko argentyńskie Waszyngto- 
nu jako jedną z największych 
sensacyi dyplomatycznych — 

czasu wojny; jakkolwiek niespo- 
• dzianką nie są te odkrycia, wiado- 

mo bov ;em w Anglii, iż szwedz- 
ka rodzina królewska i arystokra- 
cya zdawna są pro-germa*' sko u- 

sposobione, a królowa nie wahana 

się nawet takie uczucia wyrazić 
publicznie, choć lud szwedzki w 

olbrzymiej większości jest anty- 
germański, zwłaszcza od czasu 

blokad niemieckich, które i Szwe- 

cyę głodzę, oraz od czasu rewolu- 

cyi w Rosyi, która zniosła ciążącą 
dawniej nad Szwecyą grozę atakn 
ze strony Rosyi — za jej czasów 
carskich: bojąc się Rosyi—Szwe- 
cyą się skłaniała do Niemiec, ale 

obecnie obawy te zniknęły i poli- 
tyka Szwecyi powinna uledz zmia 

nie radykalnej. Pisma angielskie 

wychwala ja przenikliwość amery- 
kańskiego wydziału śledczego U- 

rzędu spraw zagranicznych, któ- 

ry wykrył dwulicowość ambasad} 
szwedzkiej w Buenos Aires i mi- 

nisteryum zagranicznego Szwecyi 
— podobnie, jak wykrył przedterr 
niemieckiego ministra zagranicz- 
nego Zimmermanna machinacye 
z Mexykiem na szkodę Stanów 

Zjednoczonych. 
Buenos Aires, 10. września. — 

W dalszych szczegółach omawia- 

nych rewelacyi stwierdzono, że 

poselstwo szwedzkie przesyłałc 
^nawet t; informacye do Nie- 

miec, jak — kiedy i jakie argen- 
tyńskie okręty topić — a więc za 

gościnność i życzliwość odpłacały 
się Szwecya i Niemcy — Argen- 
tynie spiskowaniem, obliczonem 
na mordowanie obywateli argen- 
tyńskich i niszczenie ich mienia... 

Spodziewają się szybkiej akcyi ze 

strony rzędu Argentyny — w 

Waszyngtonie czekają na to; pra- 
sa argentyńska i waszyngtońska 
bardzo silnie obwiniają bar. Loe- 

wen, posła szwedzkiego w Buc-, 
nos Aires i nawet większą przy- 
pisuje mu winę, niż niemieckiemu 

posłowi, Luxburgowi. Szwecya 
będzie musiała dać nader ścisłe 

wytłómaczenie postępowania jej 
przedstawiciela w Argentynie — 

zarówno tej republice, jak Alian- 
tom. Nie ulega wątpliwości iż mi- 

nisteryum szwedzkich spraw za- 

granicznych działoło od lat trzech 

jak chłopak do posyłek dla Nie- 
miec, przyjmując przez swego pc 
sła podawane niemieckie depesze 
szyfrowane i podając je do Nie- 

miec ; według wszelkiego prawdo- 
podobieństwa czyniła to Szwceya 
także i z komunikacyami posłów 
niemieckich z innych krajów neu- 

tralnych. Anglia już na wiosnę 
1915. wpadła na trop takich prak- 
tyk szwedzkiego urzędu zagrani-, 
cznego i wówczas^ zażądała od 

Szwecyi natychmiastowych gwa- 
rancyi, że takie nadużycie ustanie 
i Szwecya przyrzekła, że nic po- 

dobnego zarzutom omawianyit 
dziać się nie będzie, — a oto, jak 
słowa dochowała. Wzburzenie 0- 

pinii publicznej wzmaga się 2 

dnia na dzień. 
Buenos Aires, — 10. września. 

— Prezydent Irigoyen oświadczy! 
zamiar zwołania rady ministrów 
na dziś w południe w sprawie re- 

welacyi szwedzko-niemieckich ; 
spodziewają się zerwania stosun- 

ków dyplomatycznych Argentyny 
z Niemcami, a przynajmniej wy- 
dalenia z kraju posła niemieckie- 

go Luxburga, a być może zażąda- 
nia i od Szwecyi odwołania posła 
szwedzkiego Loewena. 

SZWECYA — GŁODNA. 
Sztokholm, 10. września. — 

Prasowo podają, iż jeden z wybit- 
nych mężów stanu szwedzkich w 

prasie szwedzkiej omawia konie- 

czną potrzebę wejścia w komuni- 

kacyę ekonomiczno handlową 
Szwecyi ze Stanami Zjcdn.: — 

Szwecya jest w fatalnem położe- 
niu pod względem żywności — 

potrzebuje zboża i paszy szcze- 

gólnie na wyżywienie swego by- 
dła, jeśli paszy tej nie dostanie, 
będzie musiaia bydło sprzedać, bo 

! go wyżywić się nic da do wiosny 
— a sprzeda je — oczywista do 

Niemicc, gdzie mięsa bardzo po- 

trzebują. Przeto jest w obopól- 
nym interesie — tak sądzą w 

Szwecyi, by Stany Zjedn. Szwecyi 
dopomogły w tym razie i nawią- 
zały z nią bliższe wymiany han- 

dlowe. 

JEŻELI SZWECYA ZDRA- 

DZAŁA, BÇDIE UKARA 
NA.. 

Waszyngton, 10 września.— 
Rząd waszyngtoński zarządził 
η prowadzi skrupulatnie docho- 

dzenia, celem ustalenia faktu, 

czy Szwecya popierała niemiec- 

kie intrygi w tym kraju, podob- 
nie jak czyniła to wedle ostat- 

nich rewelacyi departemtu stanu 

w Argentynie i jeżeli okaże się, 
że pomagała przez swych repre- 
zentantów dyplomatycznych w 

Stanach Zjednoczonych agen- 

tom niemieckim w komunikowa- 
niu się z Berlinem, prezydent 
Wilson zerwie stosunki dyploma 
tyczne z rządem w Sztokhol- 
mie. 

Wielka Brytania posiada ko- 

pie wszystkich szyfrowanych dc 

pesz i kablogratnow. wysyłanych 
przez szwecką legacyę w Ame- 

ryce do Sztokholmu przez linię 
kablową angielską, jak niemniej 
klucz szyfrowy, którym posługi 
wało się poselstwo szweckie w 

Buenos Aires przy przesyłaniu 
1 łamiących neutralność Argenty- 

ny kablogramów hrabiego Lux- 

burga, opublikowanych ostatnio 

pizez sekretarza stanu Lansinga. 
W Londynie przystąpiono już 
do odcyfrowania wszystkich tych 
deipesz, dzięki czemu w najbliż- 
szej przyszłości będzie można u- 

zyskać peAvność, czy Szwecya po- 
gwałciła także neutralność Sta- 
nów Zjednoczonych na korzyść 
Niemiec. Zaznaczyć tu wypada, 
że poseł szwccki w Waszyngto- 
nie, pan Ekengren, korzystał jak 
wszyscy inni reprezentanci dy- 
plomatyczni obcych państw z 

przywileju wysyłania depesz szy 

frowanych bez kontroli "cenzora. 

W kołach politycznych panu- 
je tu przekonanie, że aczkolwiek 

opulikcwanc przez sekretarza 
stanu Lansinga depesze repre- 

zentanta Szwecyi w Buenos 
Aires gwałciły neutralność Argeu 
tyny i stanowiły realną pomoc 
dla nieprzyjaciela Stan. Zjedno- 
czonych, rząd amerykański nie 

zerwie jeszcze z tego samego ty i 
ko powodu sosunków ze Sztok- 
holmem i uczyni to dopiero w 

tym wypadku, jeżeli się okaże, 
iż podobnych neutralnych czyn- 
ności dopuszczał się także poseł 
Szwecyi akredytowany w Wa- 

szyngtonie. 
NIEMCY PODAJĄ 7 ZASAD- 

NICZYCH WARUNKÓW 
Waszyngton, 10 września. — 

W tutejszych kołach dyploma 
tycznych omawiane są żywo o- 

trzymane w tajny sposób warun- 

ki, na podstawie których Berlio 
rzekomo pragnie przystąpić do 

rozpoczęcia rokowań pokojo- 
wych. Zostały one podobno sfor- 
mułowane przez niemieckiego 
ministra spraw zagranicznych 
von Kuhlmanna przed jego wi- 

zytą we Wiedniu i zawierają 7 

następujących zasadniczych ar- 

tykułów : 

1. Odbudowa Belgii i północ- 
nej Francyi, która ma być pokry 
ta zc sprzedaży niemieckich ko- 

lonii Wielkiej Brytaniii. 
2. Alzacya i Lotaryngia mają 

stać się nicpodleglem państwem. 
(W urzędowych sferach francus 
kich stwierdzono niedawno po- 

nownie, że Francya absolutnie 
nie odstąpi od żądania zwrotu 

jej tych prowincyi.) 
3. Tryest ma być uznany za 

wolny port. 
4. Przywrócenie granic Serbii 

i Rumunii wedle status quo ante 

bellum, z tym jednak dodatkiem, 
że Serbia ma otrzymać port na 

Adryatyku. 
5. Kwestya bałkańska i spra- 

wa Turcy i ma1 być załatwiona 

drogą porozumienia w czasie u- 

kładów pokojowych. 
6. Zagwarantowanie wolności 

mórz i przyznanie AVielkiej Bry- 
tanii kontroli nad Kanałem An- 

gielskim aż do czasu, gdy zosta- 

nie wybudowany projektowany 
tunel między Dowrem a Calais. 

7. Powszechne rozbrojenie i u 

stanowienie międzynarodowej li- 

gi dla utrzymania trwałego po- 

koju. 
Czy propozycye te pochodzą 

rzeczywiście ze źródła urzędo- 
wego, tego nie można na razie 

stwierdzić, nic wydaje się to jed 

nak zbyt prawdopodobnem, bar- 
dzo wielką wagę przywiązują tu 

natomiast do doniesień z Ber- 

lina, wedle których kanclerz Mi* 
chaelis oświadczył w interwicwie 
że rząd niemiecki wkrótce opub- 
likuje swoje warunki pokojowe. 
JEDEN ANARCHISTA ZABI- 

TY W ROZRUCHACH 
..Milwaukee, Wis. 10 września 
W dzielnicy włoskiej urządzono 
tu wczoraj zebranie pod gołem 
niebem, celem zamanifestowania 
lojalności dla rządu, co nie podo 
bało się anarchistom zorganizo- 
wanym w klub Ferrera którzy 
postanowili zgromadzenie zer- 

wać. Gdy po pzemôvvîeniu A. Gi 
liani zaczęto śpiewać „America'' 
anarchiści rzucili się na mówcę, 
pragnąc go obić. Wywiązała się 
skutkiem tego bójka i strzelani- 
na, w której jeden anarchista zo 

stał zabity, a dwu rannych. Ra- 
nieni zostali także dwaj detekty 
wi policyjni, Jan G. Rydlewicz i 

Albert Tcmplin. Policya areszto- 

wała pewną kobietę, której naz- 

niska nie chce podać do publicz- 
nej wiadomości 1 która była po- 
dobno przewódczynią anarchis— ■ 

tycznej bandy. Prócz tego osa-1 
dzono w wiezieniu dziewięciu j 
mężczyzn, z których większą j 
cześć stanowią poddani austryac I 

cy. 
Po uśmierzeniu rozruchów po 

lieya dokonała rewizvi w lokalu 
klubu Ferrea, gdzie skonfisko- 
wano wiele anarchistycznej lite 

ratury, baterye ekktryczne, dra 

ty i przybory do łodzi motoo- 

wej. 
JEDEN LOTNIK ZABITY, 

JEDEN RANNY. 

Davenport, la. 10 września — 

W tutejszej szkole lotniczej wy 

darzyła sic wczoraj fatalna katas 

trofa, w której jeden awiator stra 

cił życie, drugi zaś doznał bar- 

dzo ciężkich obrażeń.. Aeroplan 
w którym znajdowali się C. B. 
Criswcll i Louis Bodor, runął z 

wysokości 500 stóp, skutkiem 

czego pierwszy z nich zginął na 

miejscu, drugi zaś został poważ- 
nie raniony. 

ANTIKONSKRYPCYJNE 
ROZRUCHY. 

Nowy York, 10 września — W 
hali East Broadway udządzilt 
wczoraj przeciwnicy ustawy o po 

wszeclinej służbie wojskowej mi 

sowe zgromadzenie, na którem 

przemawiała miedzy innemi os- 

ławiona żydówka i anarchistka 
Emma Goldman. W czasie zebra- 

nia wkroczyła policya, co dało 

hasło do ataków na nią i do za- 

burzeń, które jednak wkrótce u- 

dało się uspokoić. Aresztowano 
300 uczestników, którzy nie mo- 

gli wylęgithymować poświadcze- 
niami, że regestrowali się jakj 
mężczyźni w wieku popisowym. 
MUSIANO PORZĄDEK ZA- 

PROWADZIĆ BAGNETAMI 

Springfield, Ul., 10 września. 

Sympatyzujący ze strajkującymi 
tramwajarzami unijni robotnicy 
urządzili tu wczoraj demonstra- 

cyę w której doszro do poważ- 
nych zabuzeń. Celem przywrócę 
nia porządku trzeba było wez- 

wać do pomocy policyi jeden od- 

dział dziewiątego pułku piecho- 

ty, który dał o^nia i' bagnetami 
tłum zmusił do rozprószenia się 
Postrzelone zostały dwie osoby, 
wiele zaś odniosło obraenia skat 

kiem ścisku i natłoku. 

Nie Wstydź sie! 
Gdy powracasz do domu ze srôd· 

I émlalo czytaj w tramwaju lub wa- 

goaie. 
DZIENNIK CHICAGOSKI można 

Btale nabywać na następujących na- 

rożnikach: 
State 1 Madison — przed składem 

departamentowym „Bo3ton Store". 

Stato i Madison — przed apteką 
firmy Bucłc and Raynsr. 

State i Madison — przed składem 

departamentowym firmy Careoa. 

Pirie, Scott and Co. 
State 1 Quincy. 
Stato i Van lluren. 
Wabash i HarrLson. 
Van Buren î La Saille. 

Washington i Ιλ Salle. 

@ CENTRAI «TRUST COMPANY· OF ILLINOIS 

Wspólne Konto 
D!a Oszczędzającej Familii 

Departament oszczędnoś- 
ciowy Central Trust jest ot- 
warty do godziny 8-mej w 

każdy poniedziałek wieczór, 
j dla dogodności robotników, 

i dla tych którym trudno o- 

puścić dom podczas zwy- 
! kłych godzin bankowych. 

Przy idźcie i rozmówcie się 
z nami o bezpieczeństwie 

| swych pieniędzy. Powiemy 
wam jak wasze pieniądze są 
zapewnione w czwórnasób w 

tym banku. 
Podług naszego dawnego 

zwyczaju, możecie otworzyć 

konto oszczędnościowe w 

Chicago Central Trust, na 

imię dwóch lub więcej osób, 
płatne którejkolwiek osobie, 
lub w razie śmierci, spadko- 
biercom. 

Pierwszy depozyt dolara 

lub dwóch w Central Trust 
na osobiste lub wspólne kon 

to, upoważni was do otrzy- 
mania darmo, zręczną, sa-- 

morekordującą metalową 
skarbonkę do oszczędzania 
w domu. 

Depozyt* przed 13tym Wm$*ia przynoszą procent »d Igo Wrześ. 

Central Trist Company 
OF ILLINOIS 

CZLDXKOWIE FEDERAL RESERVE BANK SYSTEMU. 

Kapitał $6,000,000 
Nadyjźka i mtpodz. zyski $2,500,000 
Depozyta przeszło $50,000,000 

DWA WEJŚCIA OD ULICT. 
123 W. Monroe St. 1 111 S. La Salle Str- 

Kontty cewkowe pożytek! b.vgneaow*, ul<v 

kowana, skrzynki w skarbcu ochronnym. 

Zapewnijcie się, że dostajecie prawdzi- 
we. Jest dużo imitacyi. Bevo nie byłoby 

tak wkielkim sukcesem, jakim jest, jeśli- 

by ich nie miało. Lecz Bevo smak Saazar 

chmielu, Bevo zdrowotność pokarmów ze 

zboża i absolutna czystość, można otrzy- 

mać w Bevo tylko. 

Domagajcie się prawdziwego w gospo- 

dach, restauracyach, groserniach, skła- 

dach departamentowych, na piknikach i 

ogrodach do gry, fontanach sodowych i w 

innych miejscach, gdzie sprzedają napoje 

orzeźwiające. Każcie otworzyć butelkę w 

swej obecności, zważając, że pieczęć jest 

niezłamaną i że na wierzchu jest obra- 

zek lisa. Wasz grosernik dostarczy wam 

kastę. 

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUIS 

Słynny 
WFI 

(Γ. 

Wtorek 

MOELLER BROTHE 
MILWAUKEE AVE. and PAULI NA1 STf 

^ Słynny 

30c 
j 

Wtorek 

PODWÓJNE ZNACZKI HANDLOWE GAŁY OZIEŃI PRAWDZIWE TANIOŚCI 
BLUZKI. 
Zwykłe $1 bluzki z lawn 1 Toiles 
i organdies całkiem białe albo 
apskowate efekta, wszyst- 
kie wielkości we wtorek uUC 

FARIiA. 
Biały ołów w oleju, 5 funtowe 

GORSETY. 
Damskie gorsety, koronka albo 
haftem uffarnirowane, 5 spinek 1 
4 podwiązki, 

puszki 
za 

79c wartość za 

SERWETKI ΧΑ STÓŁ. 
Filet sztuki w pięknych deseniach, 
wielkości 45 cali, okrągłe i kwa- 
dratowe, zwykle 7î)c ja 
wartości ]»o OUC 

POKOST. 
Jasno kolorowy pokost do podło- 
tri. na twardo wyschnie, -λ 

kwarto vra puszka i5UC 

WORSTED PLAID. 
80c jratune1- 80 calowy, śliczne 
desenie na sukienki dla dzieci — 

specyalnio 
jard 

ZARZUTKI. 
Filet zarzut ki śliczne desenie, — 

wielkości 18*31, zawsze 

33c specjalnie li /a Oi/C 

SI KXIE W PAS. 
Damskie muślinowe suknio w pan 
z głęboka haftowany falbaną, zwy 
kio 89c wartości 
spocyalnie po O vC 

STORM 8ERŻE. 
89c Rat. 86 calowe czarne, grana- 
towo i wszystkie poż.jtlane odcie. 

nia, extra jrrubejco ςΛ- 
gatunku, jard «;Uw 

GINGAMY. 

18c ca t. piękne i&epliyr 
kratki, 4 
Jardy za 

gingamy, kostki, paski i 

50c 

FLAXELA. 

18c sat. prawdziwa Amoskeog flanel.i 1021 

i Teazeldown,- jasne i ciemne kolory 4 Jd. za 50c 
MĘSKIE KOSZULE. 
Amosker-* niebieskie Chambray 
koszule, z przyszytym kołnierzem, 
(2 kosi umcrowi) 
sztuka za 50c 
POŃCZOCHY. 
20c trat. damskie pończochy, trwa- 
le czarne, dubeltowe stopy, pięty 
i palce, specjalnie Ç Ar» 
5 par za ^v/C 
NA WSYPY. 
50c Rat. czeska materya nh wsy- 
py, 40 cali szeroka,extra grube na 

tnralnego koloru, 
2 jardy za SOc 

SKARPETKI. 
20c cat. męskich skarpetek, Maco 
wełna, podwójne stopy i pięty, — 

epecyalnie 4 

JEDWABNE POŃCZOCHY. 
Damskie «rat. Jedwabne port* 
czochy, białe, czarne 1 jasno nie· 
bieskle. *nec, Crk/·» 
2 l»ary za ûUC 
MADRAS. 
79c p-at. Sunford Madras, ther 
drapery. 36 calowy, bielony i bru- 

natny także delf nie- f-/\ _ 

bieekie, Jard po «5UC 

pary ta 

SPODNIE KOSZULE, 
20e eut. damskie spodnie koszule | 
taslemkn obszyta szyja 1 rękawy 
okrągłe albo V, ezyjn, g» λ 

«nee. 4 pary zn 

MUŚLIN, 
15e bielony mu$!ln, Jard uzerokl 
ralekkle wykończenie, wolny o<l 
krochmalu (10 Jd, kost-Λ 
5 jardów ta, 50c 
VOILES NA FIRANKI, 
15c eat. 36 cali szerokie voUes na 

firanki, a piękna bortą, otwartej 
roboty ̂ białe i ecru» 
7 jardów ka 

itwartej g 

50c | 
I Czy Wara Oczy Dolegają? 

JA TO NAPRAWIĘ. 

! ""iJIM,"""· 
DR. CROWN 

i, w- zbadania ocz darmo, -«g 
Fosłacane I ΛΙαηΙηοττ· okulary 85o 

I Grab· poałacaao okulary .... 01.85 
ι 10 K. nfito alote okulary ... 2.8.1 

,l 14 K. cayato itste «katar? ... 4M 
/ Criatn aocaetrkl do nau. ram. .DOo 
i1 Socaewkl rmlenlamy w pierwszym 
i' roku darmo. 

Przednia ćwiartka elelçclny 

Kruchr Pot roaat, < 7i/« 
funt ·α 1 · Z C 
Bccf tendcrloUi OOjl.- 
fant r.n Λ*£*2Κ* 
Polekn klHbaaa, 1 7\n 
fant ια a · 2 
Swift* Premiom atonlan, QQ- 
tnn* m UvC 

Likiery 
Ulé Sic iliayct ivj. Łiuurliou, r aq 
peina kwarta ia 

niak brcnila, 
lk| sa 

89c 
87c 
1.05 

tialttornliikn koniak brenda, 7Q 
odratowane balelki u / î7 C 
Kordyal a bneikwUi prniui 
rartriAff Inb ImnaiiOtv, but. w — 

Pennsylvanie àjtnlrtnka, QW 
pełna kwarta *n O / C 
Kxport plno, S tuilny w 

ikripil, ia 

Λ Uneedn blankoptr. (2 

Zyw- «γ.ϊ: 6łc 
/ / Domino mielony cukier, 

nOSC w P»«kocb, Q 
fant ia v 

Jello — imarair de»er, 

25c 
Mąka — »ττ CcatoiT» 

» 3.39 

Smalec — Swifta Jewfl 
lompound, 18ic 
Mydło — Granrimaa — 

Wbite Borax, 10 A _ 

kair. kost.. kawałek »C 

Ginger Snapu, 9ic funt sn 
f.om 
fnnt 
Kar 
mininr, p«k 

Łamany ryt, 7ic 
Kartofle, białe, 

ç 


