
105 WEST 3RD STREET, 
• OBECNIE JEST OTWARTY! 

łionipłetnie zapchany towarami wszelkiego gatunku, jako to: 

WINONA, MINN. 

IAM_ 
a wreszcie w osobnym oddziale 

iipionB 

BUTY I.TRZEWIKI. 
• lii W 'Z Ml \T dl Cl V\ rtlin fl A ttt r» n rl r\ l~v łł XT i ti^Aiinn i v i /\ rl 11 n X n ̂  K Fundament, na którym BOSTON STOHE zamyśla pobudować dobry interes, i zjednać sobie publiczne zaufanie, to RUMIEN-

B .PROWADZENIE BUSINESU, BAJECZNIE TANIE CENY, WARTOŚĆ 0 
f l X T A  n T . A  W 5 7 V « T Y I P n  T A W t u V  l u n F A i i r n ™  n n r . n T m n  T  T  t - .  ,  i ,  

NE r i l U W A U Z i J f i J N i E  t f U S I J N E S U ,  BAJECZNIE TANIE CENY, WARTOŚĆ ODPOWIEDNIA REKLAMIE, JEDNA 
CENA DLA WSZYSTKICH, TOWARY MARKOWANE PEŁNEM1 LICZBAMI. Robiąc to zasada naszego handlu 
jesteśmy pewni, iż zdobędziemy sobie zaufanie iwibliczne i poparcie. 

(DEWY JEDWABIU 
Tdów Chińskiego i Suraii jedwabiu w kolorach kar-

5°°.y%s inym, marynarskim, starego złota, pomarańczowym 
unatnym' oliwkowym, terra cotta i. t. d. — 18 

' ^ "»wego Surah jedwabiu (warp) w różnych Ult . centów yar^ w y 

enlaC ' ii /?» enj^w> 85 c. yard (faille) — 20 cali ,,07aiii% 68 c- *'ard 
'WYJ JTA BUKSIE. 

;viot W wąższych - szerszych sztukach 8 c. yard. 
„ki w fanastycznych ^rwach, 10 c. y»«Ł 

udorra materya, róinenfc kol°rami centkowana 15 

gatunki czysto wełnianych f!f9&tVyj rtowomodny ch, 
nakowych i mieszanych barwach, 3^ c* yar<L 
francuskie w różnych kolorach, sukno Paryskie, 68 c. 

wa materya jedwabna do pięknych okryć, 98 c.yard. 
ie nowości i osobliwości sztuki damskie] krawiec-

:ny, jedw ibne i wełniane, naśladowania granitu, mate 
ł. perskie i inne fantastyczne, po zadziwiająco tanich 

'iach 
<r • ' ' CENY SZNURÓWEK. 

s n\ oddział dobrych zwyczajnych gorsetów, wszelkie 
^ary, 38 c. Lepsze gorsety płowe lub czarne 48 c. 

no wybór najlepszych gatunków po przystępnych 
' h. 

ENY SPODNIEJ BIELIZNY. 
20 tpztnów koszul z naturalnej szarej wełny z gatunku 

dwiec meryno, wraz z gaćmi, po 19 c. 
30 tuzinów ciężkich szarych extra koszul i gaci z wałkowa-

temi guzikami. 50 c. 
25 tuzinów najdelikatniejszych koszul z wełny jagnięcej,wraz 

z gaćmi $1.25. 
40 tuzinów damskich ciężkich kamizelek z wałkowanej Jersey 

wełny, oraz majtki 25 c. 
25 tuzinów spodnich damskich koszul z włosia wielbłądziego 

z jedwabną Obsadą 25 c. 
20 tuzinów damskich kamizelek i majtek z naturalnej szarej 

wełny, także maitki 75 c. 
CENY KOŁDR. 

25 par nadzwyczaj ciężkich, ciemnoszarych, za 75 c. para. 
25 par szarych kołdr z delikatnego gatunku wełny,po $1.40 

para. 
30 par kołdr 10 stóp dlugicn, a 4 stopy szerokich, czysto 

wełnianych, $1.8^ para. 
20 par kołdr, takiej samej wartości, lepszych $3.00 para. 
20 par białych kołdr z wełny kalifornijskiej $4.50 para. 

CENY KOMFORTÓW. 
Bardzo dobry komfort, 65 c. 
Szata, napchana czystą bawełną, okryta bawełną, nazwyczaj 

ciężki komfort, 95 c. 
Komfort z wierzchem jakby aksamitowym, z delikatną pod-

CENY OBUWIA 
na nogi. 

MĘSKIR BUTY kongresowe, lub z guzikami, bardzo moc
ne. $1.15. 

Męskie kongresowej z ś-wiecące-j eielęrei s»kórv $1.75; 
Męskie kongresowe trzewiki Łjalie-we, jekkie lak i>tótno> $ & 00„ 
Meskit» buty z glazowauet skóry cielęeei, kongres lub guziki $2.50 

SŁAWNE BUCIKI Royal B i u e, premiowane na Wystawie ©łń-
cago&kiej $4.00., 

DAMSKIE TRZEWIKI czysto s&órzane, z skóry miękkiej jak w 
rękawiczkach 95 c. p&ra. 
Damskie lekkie Dong©liafr 90 e-
Damskie dobre Dongolia trzewi ki #1.25 
Damskie Dongola z gazikami, patentowana skóra, $1.50 
Bardzo pięknej roboty ©onsrolasv, pate»towana skóra $2:60 
Także osobny oddział damskreb sukiennych bucików, po $2.50j $275, 

S3-00, 8»3 t50, $4.00j $5.00 > $6'JK) — e&talme nowości. 

BUCIKI DŁA DZIEGTlz guzikami,patentowa skóra, miara 3 d© 5 f. 25c* 
Dongolasy dla dzieci, jedwabna obsada, miara 2 do 5 —50- c 
Trzewiki dla dzieci szkolnych,. barwy rękawiczkowej, 85 o.. 

Nasz oddział trzewików zadziwi wszystkich gości* tak co 
do rozmaitości, jak i ceny. 

szewką podobną do 'aksamitu, dużych rozmiarów $145-

\ dministracya handlu THE BOSTON STORE powiada: Zostaniemy w W monie mnogie 
tvm celu robimy startania dla jednania sobie kostunierow. 

J J , - •••••••iiiiJiwiiiwiM 
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ich strony. Oskarżono go 
przed władzą duchowną, która 
też bała się tamanistów i 
Parkhurstowi nakazała , ,dać 
spokój korupcyi." Lecz głos 
Boga więcej znaczył dla tego 

apłana, niż głos biskupa — 
'ostał przy swojem. Bun-

się parafianie jeg®, 
7zy którymi było dużo 

^w, gazety demokra-
1 niego napadały 

^n nie ustawał w 
^eszcie areszto-

>osądzono o 
mów zgor-

^ o uwo* 
ek — 

>ilne-
*\ch 

'i 

szulernie, potajemna sprzedaż 
trunków — to wszystko mu
siało opłacać regularny po
datek miesięczny, którym 
dzielili się wszyscy policyanci 
i ich przełożeni. Kobiety 
cnotliwe zabierano z ulic i 
sprowadzono je dla dogodze
nia wyższym urzędnikom! a 
jeżeli która ośmieliła się 
skarżyć, to wyśmiano ją jako 
zgorszoną, bo nie było ani 
jednego urzędnika, któryby 
chciał zdradzić drugiego! 
Urzędnicy i policyanci od
wiedzali kobiety, a jak byli 
złapani przez mężów, to ich 
aresztowali jako podejrzanych 
rzezimieszków! Policya żyła w 
porozumieniu z rzezimieszkami 
i dzieliła się zyskami kradzie
ży. I wiele, wiele podobnych 

*elmostw... a wszystko działo 
ood opiekuńczymi skrzy-

demokratycznych rzą

piami kieruje adwo-
tóremu tamaniści 

ipierw $30,000, 
^ a wreszcie 

miasta Mew 
się pro-

Jednak 

demokratyczną nominowany 
na kasyera powiatowego 
(C junty Treasurer) w powiecie 
Lincoln. Minnesota. 

Jeżeli ci dwaj obywatele 
przepadną, to już żaden Polak 
nie dostanie się na urząd. 
Jest to pierwsza próba, na 
jaką nas innonarodowcy 
wystawili. 

Jeszcze nigdy w Lincoln 
County żaden Polak nie był 
na urzędzie, a my powinniśmy 
także mieć jednego lub dwóch 
z naszej narodowości na urzę-

jdach powiatowych. 
I Dlatego starajmy się, żeby 
ani jeden głos polski latoś nie 
zginął; owszem niech każdy 
Polak jednego Norwicza-
namówi, żeby z nami głoso
wał. 

Niech nikt w dzień wyborów 
nie zostanie w domu, a 
stanąwszy przy urnie wybor
czej, niech każdy Polak bez 
różnicy partyi głosuje na 

! Klucznego i Góreckiego. 
1 Już teraz wołają Szwedzi i 
I Norwiczł, że Polacy są nie-
: zdatni do urzędów. Otóż 

pokażmy im, żeśmy ztatni, a 
będą nas bardziej szanować. 
| Gdybyśmy dwa lata temu nie 

byli opieszali, mielibyśmy 
dziś Polaka na urzędzie. Nie 
zaśpijmy latoś gruszek w 
oopiele. 

Z szacunkiem 
Julius Żaczek. 

^ERYKA 
RABUNEK KO-

Niedaleko Gor 
-echzamasko-

zatrzymało, 
ły,pociąg 

t o . ; .  ,  -  •  •  ^ u k r a d l i  

około $5000. Zbóje, uchodząc, 
gwizdali sobie. Jest pewność, 
że się schronili do terytoryum 
Indiana, więc w tę stronę 
pogoń za nimi wysłano. 

W CUMBERLAND, w 
Stanie Mar\land, przyareszto-
wano w dniu 17 Października 
jednego z tych zbójów, którzy 
13b. m. obrabowali w Virginii 
pociąg kolei Richmond, Fre
dericksburg i Potomac Are
sztowanie nastąpiło w chwili, 
gdy szedł on z domu gry na 
kolej. Bijącym dowodem prze
ciwko niemu była ta okolicz
ność, że odebrane mu bank
noty były poprzedziurawiane 
nićmi w taki sam sposób, jak 
to zwykł był czynić urzędnik 
expresowy obrabowanej kolei, 
przewożący pieniądze. 

POLITYKA. — I. N. Ste
vens, prezes komitetu wyko
nawczego paityi republikań
skiej, zrezygnował i połączył 
się z partyą ludową, tłómacząc 
się że clice aby srebro ame
rykańskie swobodnie było 
wybijane na pieciądze i na 
wartości nie traciło.">Zaś w 
Madison, Wis., pogardził par-
tyą demokratyczną profesor 
Anderson, który za pierwszej 
administracyi Clevelanda był 
posłem w Danii. 

KOLEJ ELEKTRYCZNA 
pomiędzy Toledo i Detroit 
napewne będzie zbudowana. 
Robota ma bvć zaczęta iesz 
c?e tej jesieni, al y na przy
szłe lato|kolrj bvK gotowa 

ORGAN PAPIESKI Voce de 
la Variea, w uiie wychodzący, 
opowiada, że przyszedł do Europy 
wikary u sz apostolski ze Sury nam 

południ o w ej Ameryce. Za&rzymał się 
w Rzymie, następnie udał się do 
Francyi, aby oprócz innych intere
sów zwerbować do Guyany, do o-
kręgu swojej misy], k]J&a zakonnic 
dla opiekowania trędowatych .Msgr. 
Wulfiog wstąpił z teg.o powodu do 
klasztoru Sióstr w Til!>oure:u 1 za
chęcił zakonnice do wielkiej tej 
ofiary, bo wiadomo, że każdy o-
piekun trędowatych pewnie ta cho
robą się Zbrazi, tak,.że kto się sta
je ich opiekunem w bolesnej i o* 
kropnej chorobie,. ten pewnej, 
śmierci się musi spodziewać.,,Chce 
która z wi-.s przynie/ć swoim trę
dowatym bliźnim tę ofiarę miłości?** 
pyta się zakonu c Msgr, Wulfing. 
Sześć Sióstr^ które chorymi się o-
piekowały, zmarło via trąd, sześć 
miejsc jest opróżnionych." Na tó 
wezwanie chętnie się zgłosiło za
konnic — dziewięćdziesiąt. Wspa-
niałem 1 wzruszająrym był widok, 
gdy przełożeni bisowali, aby wy
brać z owyoh dziewięćdziesięciu 
bohaterek sześć sióstr, które opu
szczały na zawsze swoją ojczyznę, i 
c erj^iącym bliźnim miały poświe-
c ć swoją młodość, swoje zdrowie 
i swfoje życie. Bohaterów takiego 

j rodzaju wychowywa tylko religia 
katolicka. A soeyalna demokraCya, 
która się tyle wychwala swoją 
ludzkością, cóż ta powie na to? 

$100 u grody. 
Wiele chorób trapi nieszczęśliwy 

ród ludzki, lecz tylko na jednę jest 
nieomylne lekarstwo, to jest na 
katar, a tem lekarstwem 7«*t H al 1 s 
C a t n. r r h cure. Zażywa się 
wewnętrznie, gdzie wprost działa 
na krew * błonki ciała, niszcząc 
podstawy choroby 1 dając cierpią
cemu moc do skutecznego współ
działania z naturą, dla odzyskania 
zdrowia. Właściciele tyle pokładają 
wiarę w siłę leczniczą tego środka, 
że ofiiarują sto dolaiów za każdy 
przypadek, którego to lekarstwo 
by nie wyleczyło. Zgłosić się po 
listę świadectw; 

Adres: T. J. Cheney Co., 
Toledo, Ohio. — K< sUuje w apte' 
kaeh 75 centów. 

PŁACIĆ ZA. KATOLIKA! 


