
Dokąd to idzie 

Pan Galanty? 

KRONIKA MIEJSCOWA] 
SPISEK MLECZARZY. 

Stanowcze dowody, że cztery 

organizao e mleczarskie kospiro- 
wały celem podniesienia cen mle- 

ka znajdują się w reku asystenta 
prokuratora stanowego Nicliola- 

,-a -Mkheisa. oświadczył wczoraj 
orokurator stanowy lloyne. 

..Stowarzyszenie Mleczarzy 
Chicagoskich ręka w ręko praco- 
wał\ / unią rozwożących mleko". 
mówił asystent prokuratora sta- 

lowego Michels. Zbadałem proto- 
kół Stowarzyszenia Handlarzy 
Mirka Stanu Illinois z posiedze- 

nia. które odb\łt> się w hotelu 

I.a vnlle »*?-go września i skon- 

statowałam. że podczas tego po- 

siedzenia, zamianowany został 

knnvtet mający się porozumieć z 

komitftein unią woźniców"'. 
W >z\ stkie fakta i dowody w ) 

sprawie tegoż spisku przedłożo-j 
ue zostaną sędziom wielkoprzv- j 
sięgłyni w przyszły piątek. 
SPRAWA PRZECIW KOMPA- ! 

Nil GÓRNEJ KOLEI UCHY- 
LONA. 

-Sęd;:ia Fredericks urzędujący j 
w sądzie okręgowym, uchylił 
wczoraj, dla braku wyrównania, 

wytoczoną przeciw kom- 

panii górnej kolei ..Mêtropolitan 
West Side Elevatcd Co.'* wnie- 

Mouej przez dystrykt sanitarny, 
celem zmuszenia kompanii gór- 
rej kolei do usunięcia i przebudo- j 
wania pewnej części rusztowania, : 

które znajduje się ponad rzdcu ; 

pomiędzy Jackson boulevard i 

\~an Buren ulicą. Wydział sani- 

tarny utrzymywał, że rusztowa- 

t c tu przeszkadzało w żegludze, 
i żądał, aby kompania Métropole 
trui sądownie zmuszoną byłado 
przebudowania owego rusztowa- 

nia u taki sposób, by rzeka miała 

nieprzerwaną szerokość 150-ciu 

stóp. 
NASTĘPNA KWOTA POBO- 

ROWYCH WYJEŻDŻA DO 
ROCKFORD. 

Członkowie komisy i wyłączeń 
spodziewają się rozkazu od de- 

partamentu wojny, wysłania dal- 

szej kwoty poborowych. Spo-I 
dziewają się oni, że następna 
transportacya od-będzie się 17-go 

października, a powołany wten- 

czas zostanie 20 procent rekru- 
tów. Komisye wyłączeń dotych- 
czas wysłały 65 procent ich kwo- 

ty, mniejwięcej 16,000 mężczyzn. 
SZTUKA MU SIĘ NIE UDA- 

ŁA. 
J. Lagg, który przedstawił się 

jako agent rctlnościowy, zosta! 

wczoraj aresztowany w Evans· 

ton. gdy przedłożył J. Bodkinowi, 
właścicielowi pięć i dziesięć cen- 

towego teatrzyka, plan podług 
którego porządnie naciągnąć 
mógł publiczność. , 

Bodkin o projefccie samozwań- 
czego agenta realnościowego do- 

niósł policyi, która Lagga aresz- 

towała. 

l.agg proponował podzielić się 
z Botłkinem zyskami, jeieli ten 

pozwoliłby mu przed teatrzykiem 
rozdawać bilety, rzekomo na Ιο-1 

teryę gruntu we Florydzie. Lagg : 

zamierzał listownie zawiadomić 

każdego, który po wydaniu mu 

biletu zostaug adres, że dzierży 
szczęśliwy numer, a następnie 
skolcktować od każdej ofiary od 

Sû.00 do SI 5.00. za „abstrakt". 

Z NIEMIEC. 
Geneva, 9. października. .Pis- 

ma pracujących k1as szwajcar- 
skich donoszą, że w ciągu trzech 

pierwszych miesięcy bieżącego 
roku strajkowało w Niemczech, 
w tamtejszych lOSciu fabrykach 
broni i amunicyi—63.137 robot- 

ników—głównie z powodu złego 
odżywiania. \vyso<kich cen wszel- 
kich artykułów i wogóle niemoż- 
ności wyżycia. O ile to dowodzi 

pogarszania się stosunków w 

Niemczech wskazuje fakt. iż w 

t} niże samym czasie roku poprze 

dniego tytko 3000 ludzi strajko- 
wało w owych zakładach. 

— Kopenhaga, ». pazdziernuca. 
Parlament niemiecki uchwalił 

wstrzymać aprobatę wypłaty pen 
syi wicekanclerza Helitcricha i 
« desłał sprawę tę do odnośnej 
komisyi : jednocześnie wzmaga 

się w Izbie usposobienie takie, by 
wogóle rządowi uchwalić votum 

nieufności, jak tego wniosek już 
podali socyaliści w sobotę. Spra- 
wa cała polega na tle nieporo- 

| zumień między parlamentem a 

rządem w kwestyi pokoju i re- 

form parlameńtarno-demokraty- 
cznych. 

— Kanclerz dr. Michaelis poje- 
chał do kwatery cesarskiej na 

front bojowy dla naradzenia się 
nad sytuacyą parlamentarną. 

— Poseł Gothein, liberał na se- 

syi komisyi centralnej parlamen- 
tu omawiał blokady podmorskie i 

oświadczył wyraźnie, iż zawiodły 
one najkompletniej, ponieważ tyi- 
mo szkód zrządzonych nie zwali- 

ły Anglii na kolana, jak to rząd 
zapowiadał, ani też nie widać, by 
to rychło osiągnąć miały; podob- 
nież blokady te nie przeszkodzą, 
Ameryce w transportach do Eu- 

ropy — ni jej poszkodzą. 

DR. REICHARDT ,β3·^1β«£ et>> 
I 

pnnrM· «dî— 
fhtfrt·· 4» Sm 

Droga do pokoju tylko 
przez zwycięstwo. 

■ — 

Amerykański okręt ostrze- 
liwał włoski nur. 

I 

Grecka legacya o położeniu w kraju. : 

Zwłoka w śledztwie La Follette'a. 

Pershing i Bliss awansowani. 

3Γ Katastrofy kolejowe. v^, 

INNE TELEGRAMY. 

WILSON PRZECIWKO 
PRZEDWCZESNEMU 

POKOJOWI. 
Waszyngton, 9. października. 

Prezydent Wilson przyjął wczo- 

raj w Białym Domu przedstawi- 
cieli nowozorganizowanej Ligi 
dla Jedności Narodowej, która 

postawiła sobie za cel skupić i 

skonsolidować opinie publiczną 
w całym kraju, obejmując wszy- 
stkie warstwy społeczeństwa bez 

względu na wyznanie religijne, 
majątek i przynależność partyj- 
ną. Główna kwatera Ligi znajdo- 
wać się będzie w Nowym Yorku, 

a na czele jej stoi jako honorowy 
prezes J. K. ks. kardynał Gib- 
bons. Nowa organizacya ma za 

swe zadanie wpojenie w naród a- 

merykański przekonania, że zu- 

pełne zjednoczenie całej ludności 

(Stanów Zjednoczonych jest. rze- 

czą nieodzowną dla zwycięskie- 
go zakończenia obecnej wojny, 
która ma podtrz}mać demokraty- 
czne instytucye Stanów Zjedno- 
czonych i zasadnicze postulaty 
ludzkości. 

Pan Wilson wyraził zupełną 
swą solidarność r. zasadami 1 

motywami, dla których Liga zo- 

stała założona i w znamiennej 
swej przemowie zaznaczył, że 

wojna obecna musi się zakończyć 
rozgromieniem Niemiec, która 

jest jedyną drogą, jaka prowadzi 
go sprawiedliwego pokoju. 

„Amerykanie, którzy mówią o 

rychłym j>okoju z Niemcami, za- 

pominają o tem, że oznaczałby 
on ruinę zasad demokratycznych 

1 
za któremi Stany Zjednoczone 
zawsze Stały" —· wyraził się on 

między innenii, podkreślając, źe 

jest tu główna myśl. o której 
nikt nic powinien zapominać. 
Niemieckie zwycięstwo stanęło- 
by bowiem nietylko w poprzek 
dalszemu postępowi i rozwojowi 
demoflcracyi, ale mogłoby nadto 
oznaczać zgnębienie i zniszczenie 

tych demokracyi, które już istnie- 

je 
_ 

•Nowa Liga określając cele 

swoje stwierdza, że powstała po 

to, aby wytworzyć instytucyę, za 

pośrednictwem której lojalni Λ- 

mery kanie wszystkich klas., wy- 
znań. sekt i partyi mogliby dać 

wyraz zasadniczym celom Sta- 

nów Zjednoczonych dla których 
muszą one dążyć do zwycięskie- 
go zakończenia obecnej nowej 
wojny o niepodległość Ameryki, 
zachowanie demokratycznych in- 

stytucyi i podtrzymanie zasadni- 

czych podstaw humanitarności". 
GODNE POŻAŁOWANIA 

ZAJŚCIE. 
Waszyngton, 9. października.— 

Ministerstwo marynarki wydał», 
i ogłosiło wczoraj następując} 
komunikat : 

„Wiceadmirał Siniins raportuj* 
komendzie floty, ze pewien amc 

rykański okręt patrolowy, pełnią, 
ostatnio nocną służbę, spotkał si< 

7. włoską łodzią podwodną, gd> 
zaś ta nie odpowiedziała na usta- 

nowione sygnały, otworzył na ni; 

egień, skutkiem którego zosta 

zabity jeden oficer i jeden mary- 

narz, zanim zdołano stwierdził 

przynależność nura. 

„Wiceadmirał Simms zajęt} 
jest przeprowadzaniem w tej spr. 
wie szczegółowego śledztwa, któ- 

rego wyniki przedstawi następnie 

departamentowi marynarki " 

Minister Daniels wysłał na 

wiadomość o zajściu następującą 
depeszę do włoskiego ministra 
marynarki : 

,„Z największym ubolewaniem 
dowiedziałem się o fatalnym wy- 

padku, który doprowadził do te- 

go, że skutkiem nieporozumienia 
pewien amerykański okręt patro- 
lowy otworzył ogień na jedną z 

włoskich łodzi podwodnych, po- 

wodując przez to na niej śmierć 
oficera i jednego człowieka z za- 

łogi. Nieszczęśliwe· to zajście jest 
tem hardziej godne pożałowania, 
iż nasze okręty patrolowe na wo- 

dach europejskich mają za zada- 
nie kooperować dla wspólnego ce- 

lu z wojennymi okrętami Włoch 
i innych państw alianckich. 

,,Ze względu na niezwykle o- 

statnio wzmożoną czynność w tej 
okolicy nieprzyjacielskich mi- 

rów, która pociągnęła za sobą u- 

tratę znaczniejszej liczby okrę- 
tów, akcya patrolowa została sil- 

nie zaostrzona i nieszczęśliwy 
wypadek, że okręt patrolowy nie 

otrzymał odpowiedzi na sygnał, 
spowodował go do otworzenia 
ognia. Froszę przyjąć odemnie i 

od amerykańskiej flot y wyrazy 
szczerego ubolewaniu z powodu 
tego zajścia. 
GRECYA WYSTAWI WIEL- 

KĄ armię. 
Waszyngton, 9. października.— 

Tutejsze greckie poselstwo otrzy- 
mało z Aten wiadomości, że Gre- 

cya jest już niemal gotowa do 

wyprowadzenia w pole potężnej 
armii na pomoc Aliantom.' Braki 
i niedostatki w zaopatrzeniu i wy- 

ekwipowaniu wojska zalano po- 
kryć dzięki pomocy Aliantów. 

U sytuacyi w Grecy i wyraża 
się poseł Roussos jak następuje; 
l' „Sytuacya w Grecy! staje się 
z każdym dnieitn coraz bardziej 
zadawalniająca. Ludność żywi 
pełne zaufanie do zdolności kiero- 

wniczych rządu i jest gotowa do- 

poinódz obecnemu gabinetowi w 

jego pracy reorganizacyjnej, ce- 

lem postawienia greckiej siły wo- 

jennej na najwyższej stopie. 
,.\V kraju niema obecnie żadnej 

progermańskiej partyi, W rzeczy- 
wistości nie było tam takiej par- 

t> i nigdy, a król Konstantyn i 
członkowie jego domu stanowili 

tylko wyjątek. Znał on jednak 
prawdziwe dążenia narodu grec- 
kiego, który był związany uczu- 

ciami i sympatyami z mocarstwa- 
mi zachodniej Europy i nigdy nie 

dawał wyrazu progermańskim 
skłonnościom. 

„Ludność grecka poznała oa 

dawna, że polityka Konstantyna 
prowadzi do zguby i odetchnęła λ 

ulgą po jego abdykacyi. Obecnie 
, panuje w całym kraju zupełny 
■ spokój i niema niezadowolenia. 

Pan Venizelos jest bardzo popu-j 
; larny i wszędzie, gdzie się poKa- 

że, spotyka się z entuzyastycz- 
: nem powitaniem." 

Z ŚLEDZTWA PRZECIWKO 
LA FOLLETTEOWI. 

Waszyngton, 9. października.— 
Wczoraj odbyło się krótkie posie- 

| dzenie spccyalnego subkomitetu, 
wybranego celem przeprowadze- 
nia śledztwa z powodu wygłoszo- 
nej przez senatora La Follette 

mowy w St. Paul, ponieważ jed- 
nak pan La Follett'e nie przedło- 
żył jeszcze oczekiwanego odeń 
tekstu tej mowy, odroczona' sie 

do czwartku, kiedy odbędzie się' 
następne posiedzenie, 

Przewodniczącym wspomniane 
go komitetu jest senator Pome— 

rene, 

WYNIESIENI DO NAJWYŻ- j 
SZEJ RANGI. 

Waszyngton, 9. października.— 
Prezydent Wilson podpisał wczo- 

raj nominacyę, nadającą rangę 

pełnych generałów dotychczaso- 
wym generał-porucznikom Per- 

shingowi i Blissowi. Bliss awan- 

sowany został z tego powodu, że 

jest szefem sztabu armii. 
KOLIZYE POCIĄGÓW. 

Fond du Lac, Wis., 9. paździer- 
nika. — W odległości około 6 mil 

na południe od Stevens Point, 
Wis. kolidowały z sobą dwa pasa- 
żerskie pociągi nr. 3 i 4 linii kole- 

jowej Soo. Z podróżnych nikt nie 

odniósł poważniejszych ^brażeń, 
zginęło jednak dwu ludzi z obsłu- 

gi pociągów, a trzeci jest ciężko 
pokaleczony. 

Pittsburgh, Pa., 9. października, 
— Na jadący z Chicago do Nowe- 

go Yorku pociąg „Pennsylvania 
Limited" wpadł w pobliżu Beaver 
Falls, Pa. dążący z przeciwnej 
strony pociąg frachtowy, przy 
czem maszynista jego i palacz zo- 

stali zabici. 

PROFESOR UNIWERSYTE- 
TU ZREZYGNOWAŁ. 

Nowy York, 9. października. — 

Charles Austin Beard. profesor 
nauk politycznych na uniwersy- 
tecie Columbia, wniósł swą rezy- 
gnacyę z zajmowanego stanowis- 

ka. W wystosowanym do prezy- 
denta uniwersytetu Butlera liście 

podaje on jako powód SAvego usu. 

niecia się fakt, że trustusi instytu- 
cyi są ludźmi ograniczonymi, 
małymi, o ciasnetn pojęciu i nie 

mającymi wyobrażenia o tern, co 

jest praca i nauka uniwersytec1 a. 

Przyjaciele E.arda utrzym-ji. że 

rezysrnacyę jeio wywo' łi dyrni- 
sya, jaką otrzymali niedawno pro- 

fesorzy Dana i Cattell z powodu 
krzewienia przez nich idei socya- 

listvcznyeh i progermańskich. 
Twierdzą oni, że Beard ma inne 

zapatrywania i poglądy, stoi jed- 
nad na tem stanowisku, iż trusty- 
si nie posiadają prawa wydalać 
żadnego z profesorów z raevi wy- 
głaszanych przez niego nauk i 

wykładów. 
PIERWSZY ŚNIEG W MI- 

CHIGAN. 

Marquette, Mich., 9. październi- 
ka. — W całej północnej części 
półwyspu michigańskicgo spadł 
pierwszy tego roku śnieg i tem— 

! peratura obniżyła się do 31 stop- 
i ni. Opad śniegu wynosił w nie— 

J których miejscach 4 cale. 
! NOWE MILIONY DLA AN- 

GLII. 

Waszyngton, 0. października.— 
Departament stanu ogłasza, że 

rząd amerykański udzielił wczo- 

raj Wielkiej Brytanii nowej po- 

życzki w kwocie $15.000,000. O- 

gólern pożyczono dotychczas A 
liantom $2.513,400,000, z czetro 

ama Anglia dostała $l.£ôâ.<K. 
, 0Ή). 

BIORĄ ΓΙΕ Γ O MT- 

KIC/.Î C \7· τ 

irewark, N. J.. Γ. 

— Departament poczty 
j tui! Edwina S. Prieth, wyda 
j .,1» New Jersey Frei-c Zeitun; 
f że z powodu krzewionych przez 
ί tę gazetę niepatryotycznych po- 

glądów i jej agitacyi w du chuj 
progermańskim traci ona prawo 
do przesyłki pocztowej drugiej 
klasy. Rozporządzenie to zosta, 

ło wydane na podstawie t. zw. 

„antiszpiegowskkgo" bilu. 

Kto chce czytać najlepsze eo· 

izienne pismo polskie, niech słf 
ude do pana F .M. PAWOLL, 
naszego agenta na Duncaa I oko* 
licę i zaabonuje tobie Dziennik 

r—DZIEW Κ U F O Ν O W- 
Zamówienia 

Listowe Telefoniczne 
Alb) C. 0. D. 

N e Wypełniamy 
Na Tych Kuponowych 

Specyalnośoiach 
MILWAUKEE AVE. 
iirxy PAULtNA UL·. DWA SKUDY 

Dubeltowe 

Zielone 
Znaczki 

Do Poładnia 

Ί 
— lv Ι* ΙΌΝ —— 

PORANNE KAFTANIKI. 
Damskie perkalowe kaftaniki, 

jasne i ciemno desenie. regularna 
6Pb wartość, w tę wielka wyprza 
tajqca wyprzedaż środowa — z 

tym kuponem, Λ O 
tylko 4θΓ 
po 

KUPON 
DAMSKIE POŃCZOCHY. 
Damskie czarne albo biało lisie 

pończochy, dubeltowe pięty i pal- 
ce, regularne 17c wartości, (2 na- 

ry kuBtumorowi, w tg wielką śro- 
dowy, wyprzedaż, ·* r\ 

z tym kuponem, A\/C 
para po 

KUPON 

MĘSKIE SKARPETKI. 
ce 

'Z» 
)ήι 
lec 

lOc 

Męs-kło czarne, elwe, ceglaste 
albo biało bawełniane bezszewko 
we skarpetki, lisie wykończenie, 
(2 pary kostuinerowi.). specyalnie 
\v ôrodç, z tym 

~ ~ 

kuponem, para 
PO 

1 rpox ——— 

KALOSZE. 
Damskie, panieńskie i dzleciece 

dobrego gatunku kalosze na sło- 
tę. nowy zapas, wszystkie wlel- 

.«rur. 

toSei, w SrOil\j z 

tym kuponem 

TJ:... 39c 

1 KUPON —— 

WEŁNA DO WIĄZANIA. 
Standard wcina do wiązania, 

czarna tylko, bardzo dobry Ra- 

tunek, specyulnie w środę, z 

tym kuponom, na to wielky wy. 

przodaż, niotek Q Γ? 
tylko ODC 
za ,.. 

κι TON 
KOMFORTERY. 

Wypełniane sanitarna wat;} do 
brc konifortery, powleczone ozdo- 
bna cretonne, npecyalnie na tę 
wielka wyprzqtajye»j. wyprzedaż, 
z tym kuponem 

~ 

tylko 
po 

1.88 
—— ΚΓΡΟΝ ——— 

CYGARA. 
Szorstkio havana seconds, do- 

brze zrobione z liavartskicg-o tyto- 
niu, specyalnle na te wielka wy- 

pr/.atajaca wyprzedaà środowa — 

δ tym kuponem, rtpj 
20 tylko ZiDC 

— ΙΠ'ΡΟΝ 
SZUWAKS. 

Peters paete, 
lepszy jak szu- 

waks, 10c war- 

tość, 6 pud. ko- 

stura., specyai- 
I nie w środę z 

tym kuponem 
8 pudel- JQ ka za 

eC*cTT> 

—— KUPON ——— 

OKAZOWE KARPETY. 
Fabrycznych agentów extra ga- 

tunku brussel karpety okazowe, 
27 cali szerokie, 1 'i jarda diunie, 
cena zo sztuki. Jard -'.50, w érodç 
z tym kuponem, tspecyalnle — 

sztuka 2 10 

KUPON 
STOŁEK POD NOGI. 

Wyâcielany wierzch, mission 
styl. czworoboczne uogi, piękne 
panels, wierzch pokryty zielon;}. 
albo brunatna iniitacyjny skórą, 
wierzch 13Xlt> cali, 1.G3 QO 
wartość, z tym kupo- Oi/C 
nem, tylko 

KUPON —— 

SriTING. 
S'uepherd kratkowaty suiting, 

î0 cali szeroki, wielki wybór kra 
tkowatych deseni, regularny 7.~>e 
gatunek, specjalnie w £>rod<.\ λ 

tym kuponem, *2*5 
jard tylko 
po 

—— κγροχ ——— 

FILCOWE PANTOFELKI. 
Piniertsltie. (Janii>l*ic 1 dziecię- 

ce fiicowt* pantofelki, w'.frziîhy z 

siwego ;tlho bł?'i. iilcw, ΠΙ u. pod.. 
Job. zrobione, υ/..i. haftem pal 

Ciirii, >\S7.y. wici. «*·/ ·-. 

,Τϋο wart., ż kuponem po 

48« 

■ KUPON' 1 

l MON (iARMTl'RY. 
• 

Damskie drobno prążkowane 
union garnitury· niska szyja, rę- 
kawy du łokcia, średnie i extra 
wielkości, «'.ύΟ i -.75 wartości, w 

środę z tj tn i QC 
kuponem, tylko Χ ·θΟ 
po , 

— KUPON — 

SZCZOTKI DO WŁOSOW. 
„Ou*hon back" szczotki do ^ło 

bćw, nieco niedokładne, 1.00 war- 

tość, na tv wielką wyprzg-tająca 
wyprzedaż środowy. «pccyalnie z 

tym kuponcnl OP 

tylko <3^9 C 
po 

Kl'POX 
MYDŁO TOALLTOWK. 

Almond cream, lily of tlie val- 
ley, rose cream, pakowane ϋ ka- 
wałki w pudełku, w śro 1« «pecy- 
alnio (4 pudełka kowtumerowi) 
z tym kuponem, <3 

pudełko IL «U' C 

Kl TON* 

oazowe 

Swia'la 
60 wywracane 
sazowc światła, 

kompletnie jak rj 
cina, w środy 
tym kupo- Al* 
rem tylko 

——- 'kupon —■■■ 

PER K.AL. 
Terka! na suknie, jasne tlo — 

w piękne drukowane desenie, — 

peine sztuki, gpecyalnie na to 

wielka wyprzataJ^Cij. wyprzedaż 
Środowy, z tym ·% O l. 
kuponem. Jard 1 dC 2 C 
po 

JEDWAB DO SZYCIA. 
Jedwab do szycia, czarny, bia- 

ły i kolorowy, δυ jardów lia βζρμί 
ce, ôc wartośi4, w śród·?, z tym 
kupunem, tuzin szpulek za JK»c. 
jedna szpulka 

^ * 

tylko 
za 

2*c 
KUPON ■ 

WAGI. i 

Wagi — wiszące, sprężynowe — 

nalanee wagi. blaszana wskazów- 
]<a, można ważyć na nłoh 23 
funtów, w tę wielką środowe 
wyprziłtajjjc.i wyprzedaż, z tym 
kuponem, tylko 29C 

Λ lV.V >Ν 
f\ *1U 

uveraiis 
Męskie overall al- 

bo żakiety, union 
marki, z tjkletcm, ro 

tilonc 'i· paskowatej — 

lilckory mat., wielko 
ici 31 do 44 na sprste. 
daż z tym kuponem, 
w troić. Po 

■ Kl'POX ———« 

norcHK puszki. 
Biało emaliowane douche pusz- 

ki. '2 ltwavtowe, 2 rączką, kom- 
pletnie z 5 stopowi} gumowy t»- 

bi) i zimykaczom. w środę spe- 
cjalnie z tym QA 
kuponem, O%J C 
po 

SPODNIA ODZIEZ. 
Męskie naturalno wełniane ko- 

szulo i gafie zrobiono z 7pro- 
cent domowej wełny i do- 
brej wybranej bawełny, wszyst- 
kie wielkości, w £ro<J? np 
z tym kuponem, «rOC 
za 

Kl'POX 

CZYŚCICIEL POKOSTU. 
R. and S. czyściciel farby i po- 

kostu, speeyalnie w środę u pusz- 
ki kostu nerov. i.), na t.* wielka 
wyprz;j.taj.jcj wyprzedaż, z tym !! 
kupincm, wielkie #71 r· ; 'J 

us/.ki tylko O'C 

— Miro:.' 
; an<y <!«/ Ku u. r 

nia i r. η κ 

2 Jirîy szerokie 
\ 3y .Huprlo. 
rozciągane r .'i'·'y 
«Ιο sumienia flra- 
r.ek. niklowane 
ypilkl. maja p'<l- 
pierkę w 3r'nlku 
mt>cn ) zrobione w 
rod ç. z tym ku· 

ygc £ 

—— KUPON — 

CHŁOPIĘCE SPODNIE. 
(Iwarautowane że siv no-sza C 

miesięcy lub damy nowa part 
darmo skromne ciemne desenie, 
także równe siwe, regularna 1.25 
wartość, w środę, Q Q 
z tym kuponem, OOC 
po 

—— ΚΓΡΟΧ —— 

EMALIA. 
Ł)malia do rur do pieca, bar- 

dzo dobra, specyulnic na t»î wiel- 
-k«ł środową. wyprz^taj^cij wy- 

przedaż, — ·/. tym kuponem. \<s 
pajntowa puszka, wj 
tylku / C 

Kll'OV 
Κνζυη kbi."}i.ka d<> pie- 

czenia $1.00 i funtowa 
puszka proszku, 35o, 
wartość, v· tym kupo-- 
nemf obie rzeczy 35c 

Kurox 
Swifta classic białe 

mydło do prania, z ku- 
ponem, 10 lia- 
wałków OJ7C. 

KUPON 
Uncle Jerry męka na 

naleśniki, z ku- lip 
ponem, paczka 1 * 

κι ιόν 
WîfrboMis Mi xican 

blend rwieżo iipaloua k* 

v u, o'J«ï vratun■.·<it 
speoyaliil«4 λ ku- 1 Λ Λ 

ponem, funt Χ «7ν» 

κιτυχ 
Farmhouso marki czy 

t·· t y ρ ouii lofo w y rat s 11 μ 
z tym kuponem, -i 

puszka zu .... *"» 

ΚΙΎΟΧ 
Czyste korzonki ilo |)β 

lclowania, z 

nem, funt za **'*' 

7\\. Λ. «'.1 

I/mmo mailu Kastern 
rnisski w s yropit. & 

10C 
KŁ'1'ΟΧ 

New Centiiry m:*ka — 

najlepsza z kuponem. 1 * 

bccJliowy worek 1.59 

Cukier, najlepszy mie- 
lony. z kuponem 
o funtów za ... 

KITO.V 
Plymouth Kock wcze- 

s<ti>- citrttTou'y jjrotiZck, 
z kuponem, O l — 

puszka za .,., O·* 

Oszczędzajcie Swoje Zęby 
One są najlepszymi waszymi 

przyjaciolmy. 
.łlfiuny itfz uoin. 

Xlotb korony, 22 karat Π.ΛΟ 
$10 złote korony, gwarantowane, specyalnie po ,, ft.oo 

510 płyty specjalnie » S.ftrt 
.... ·· <»..···· 54>u 

\\«t)n(kn robota irnirantotr Ofnly»tn ·» 'Vieboldt *i, 
DAHMO EGZAMI.VACYA DAHMO., 

Konsunacys 
Darmo. 

nr. Ilirweb 15 rok u WIłboldfn. 
Alumlnum okulary po 
14 K. pozłacano okulary ϊ*·1® 

10 Κ. asłote okulary ^.aa 
Koczewkl w wasze oprawy 

"O** 

14 lv. złote okulary 
·*··"ϋ 

τ 


