
Z WOJNY EUROPEJSKIEJ. 
Petrograd, 13 września. — 

Znakomity powieściopisarz pol- 
ski, Henryk Sienkiewicz, autor 

powieści “Ogniem i mieczem", 
“Potop*, "Pan Wołodyjowski”. 
“Krzyżacy”, "Quo Vadis‘\ "Wi- 
ry” i wieli# innych, został aresz- 

towany w swoim majątku przez 
wojska austryackie i odesłany do 
Krakowa. 

Aresztowanie nastąpiło skut- 
kiem odezwy, jaką Sienkiewicz 
wydał do Polaków w zaborze au- 

•tryackim, aby bili Niemców, ja- 
ko swoich najgorszych wrogów, 
a stanęli po stronie aliantów. * 

Poruszenie w całym święcie 
wielkie, wywołane tem areszto- 
waniem znakomitego pisarza. 

ŚWIETNE ZWYCIĘSTWO 
SPRZYMIERZEŃCÓW. 

Londyn, 14 września. — Co- 
raz to nowe zwycięstwa odnoszą 
walki we Francyi głoszą wspa- 
wojska sprzymierzonych nad 
Niemcami. Angielsko-francuska 
armia pędzi Niemców z ogromną 
fcifą naprzód, nie pozwalając ani 
na ch-wilę spocząć jej i zrównać 
szeregi, bv stawić opór. Naczelny 
wódz armii francusko angiel- 
skiej donosi w swoich depeszach 
o “zupełnem zwycięstwie” wojsk 
iiancu.-kich nad Niemcami. 

ODPARCI O 60 MIL. 

Bordeaux, Francya, 14 sierp- 
nia- — Niemiecka armia pod wo- 

dzą generała Klucka została od- 
rzuconą na północ o óo przeszło 
mil przez wojska sprzymierzeń- 
ców. Jest to oficyalna wiado- 
mość, którą czytano na posie- 
dzeniu gabinetu francuskiego. 

3i.ooo NIEMCÓW PADŁO. 

Niemcy opróżnili także okolicę 
Nancy i Luneville, cofając się 
pr/ed wojskami francuskicim. W 
walkach, jakie tam się toczymy 
przez kilka dni, stracili Niemcy 
3r,ooo ładzi. l.uneville odbili 
Francuzi u wrz. Bombardowanie 
Nancy rozpoczęło .się od /ł-go 
września. Okolica Bclfort wolną 
jest od nieprzyjaciół. Francuskie 
wojska docierają aź do Altkirch. 
Największą batalię stoczono pod 
Marne, jadzie brało udział 40 kor- 
pusów wojsk, czyli około T.840,- 
poo ludzi. Bitwa ta była jednem 
wiełkiem zwycięstwem dla Fran- 
cyi. Pod Vitry le Francois sió- 
dmy korpus wojsk niemieckich 
został zupełnie rozbity i wzięty 
do niewoli. 
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OPERACYE WOJENNE JA- 
PONCZYKCW. 

Chiny, 13 września. _1 

Siły japońskie lądowe i morskie 
otoczyły stalowym pierścieniem ! 
port i fortecę niemiecką Kiao-1 
Czati w* Chinach. Pierścień ten 
zaciska się coraz hardziej i oblę- 
żenie regularne się rozpoczęło. 

Okręty handlowe kursujące 
m:ędzy Japonią a Chinami, są od- 
prowadzane tdo portów przez o- 

kręty bojowe angielskie, japoń- 
| skie i rosyjskie. 

Powódź, jaka nawiedziła pro-' 
wincyę Szantung, zniszczyła wie- 
le wiosek i utrudniła operacye1 
wojenne japończykom, którzy w 

tych stronach lądowali wojska. 
Ambasador japoński w Wa- i 

szyngtonie twierdzi, że Mikado 
zadecydował regularne oblężenie 
Kiao Czau i zmuszenie 'głodem 
Niemców do poddania się. Nie 
chce on bowiem tracić żołnierzy 
i pieniędzy przez szturmowanie 
tej twierdzy, która i tak prędzej 
czy później poddać się musi. 

OCHOTNICY POLSCY WIĘŹ- 
NIAMI. 

Londyn. — Urzędowe biuro 
prasowe donosi, że okręt linii 
W hite Star ‘'Oceanie”, przemie-1 
niony na krążownik ,rozbił się na i 

ipółnocnem wybrzeżu Szkocyi i 
poszedł na dno. Wszyscy ofice- 
rowie i załoga zostali uratowani. 
Oceanie” był jednym z najpię- 

kniejszych okrętów pasażerskich, i 

zbudowany w roku 1899. 
Parowiec holenderski^ "Noor- 

dam’, wiozący "rezerwistów nie- 
mieckich”, został schwytany J 
przez krążownik angielski i od- j 
stawiony do Queenstown. Wszy-t 
scy rezerwiści pozostaną w nie- 
woli jako jeńcy wojenni aż do 
końca wojny. 

(Na "Noordamie” płynęli pol- 
scy ochotnicy z Ameryki, dążący 
do szeregów Strzelców i drużyn 
sokolich w -Królestwie. Był mię- 
dzy nimi były naczelnik Sokoła 
Witold Rylski i redaktor "Ku-1 
ryera Codziennego” Kazimierz 
Głuchowski. Około stu polskich 
ochotników towarzyszyło Ryl- 
skiemu.) 

KALISZ PRZECHRZCZONY. 

Londyn. 14 września. —Niem- 
cy rozgospodarowali się w kali- 
skiej gubernii ze zwykłą .sobie 
arogancyą. Nietyłko ze zniszczy- 
li miasto kompletnie, kopiąc na 

miejscu gruzów ogromne szańce, 
aló jeszcze przezwali to miasto 
na Grossgarten, tak całkiem, jak- 
by już mieli stać się jego pana- 
mi. 

WAŁKA POD CZĘSTOCHO- 
WĄ. 

Londyn, 14 września. — W u- 

biegłą sobotę stoczono zacięty 
walkę pod Częstochową. 

Niemcy ufortyfikowali się sil- 
nie na tej pozycyi. 

Wojska rosyjskie mając pole- 
cenie odbić Częstochowę, wyko- 
nały wściekły szturm na szaniec 
i pobiły Niemców, wypierając ich 
zupełnie z zajmowanych stano- 
wisk. 

PAPIEŻ SYMPATYZUJE Z 
ANGLIĄ. 

R*ym, via Paryż, 13 września. 
Z Turynu otrzymuje gazeta 

l“Stampa'' wiadomość, że biskup 
angielski r. Westminster, kardy- 
nał Borune, otrzymał od papieża 
list do króla angielskiego, w któ- 

rym Ojciec św. nazywa władcę 
Wielkiej Brytanii “rzecznikiem 

I pokoju i mistrzem sprawiedliwo- 
ści”. 

Nadto podaje powyższe pismo, 
że papież prosił rz^d austryacki 
i niemiecki o przepuszczenie bel- 

gijskiego kaifc|ynała Mercier do? 

Belgii. 
Prośbę tę oba powyższe rządy 

odrzuciły, wobec czego odpowie- 
dział im Ojciec św., że “nie za- 

pomni tej odmownej odpowie- 
dzi”. 

KLASKA NIEMCÓW POD 
MŁAWĄ. 

Londyn, j4 września. — Pod 

Mławą na granicy Królestwa 

Polskiego i Prus Wschodnich 
miało przyjść do walki pomiędzy 
Rosyanami a Niemcami. 

Niemcy ponieśli klęskę i zmu- 

szeni zostali do wycofania się z 

Królestwa Polskiego, zostawia- 
jąc na terytoryum dotychczas o- 

kupowanem 50,000 ludzi w zabi- 
tych. rannych i jeńcach. 

Natomiast źródła niemieckie 
głoszą zwycięstwo Niemców nad 
Rosyanami w Prusach Wschod- 
nich. Generał Hindenburg miał 
zdobyć 150 dział i wziąć do nie- 
woli ao.ooo do 3o,ooo żołnierzy 
rosyjskich. 

KOZACY W BELGII? 

Londyn, 14 września. — Urzę- 
dowe biuro prasy zaprzecza ka- 
tegorycznie, jakoby Rosya przy- 
słała na pomoc swoje wojska do 
Belgii. Mimo to jednak utrzymu- 
je się uporczywie pogłoska, że 

angielski minister wojny lord Ki- 
tchener, prześcignął wszystkich w 

pomysłach szukania posiłków i 
drogą przez Archangielsk i na- 

około półwyspu Skandynawskie- 
go sprowadził conajmniej dwa 
korpusy wojsk rosyjskich, które 
obecnie operują w Belgii. 

Niezbite niczem wiadomości o 

sprowadzeniu wojsk rosyjskich 
do Belgii publikuje ostatnio w 

“The Cardiff Ev. News” maszy- 
nista Welch, który odbył służbę 
na okręcie wiozącym na pokła- 
dzie 2,506 kozaków. 

Dowodzą nieomal "wszyscy, 
że Rosya wysłała na pomoc sprzy 
mierzonym 70.000 wojska, które 
wysadzono na brzeg w Ostendzie 
i wzmocniono niemi wojska bel- 
gijskie. Wojska te będą miały, na 

celu trzymać na oku tyły armii 

niemieckiej i stanowią jedno 
skrzydło pułapki, w jaką napę- 
dza generałów niemieckich fran- 
cuski dowódca Joifre. Inne do- 
niesienia głoszą, że 300,000 do 
400.000 wojsk rosyjskich znajdu- 
je się obecnie w Belgii. 

WALKA W BELGII. 

Londyn, 16 września. — Woj- 
ska belgijskie pod wodzą króla 
Alberta wyszły znowu z Antwer- 
pii i zaatakowały armię niemie- 
cką jiomiędzy Lowauium a Ma- 
linę*. Aczkolwiek wojska tc zo- 

stały wstrzymane w pochodzie, 
to jednak zadały one dość powa- 
żne straty nieprzyjacielowi, któ- 

ry się ciągle musi lękać napadów. 
Belgowie otworzyli znowu śluzy 
rzeczne i zalali olbrzymią prze- 
strzeń kraju pod Antwerpią. 

Belgowie zebrali nową listę 
dowodów na okrucieństwa, ja- 
kich się na spokojnej ludności 
dopuszczali Niemcy. 

Wczoraj stoczono bitwę w po- 
bliżu Brukseli, w której oddział 
belgijski z szybkostrzelnemi 
działami pokonał znaczny od- 
dział konnicy niemieckiej. 

SYN CESARSKI RANNY. 

Londyn. 15 września. — Rana 
najmłodszego syna cesarskiego, 
ks. Joachima, zaczyna się goić. 
Pochodzi ona od wystrzału szra- 

pnelowego. Podobno książę wy- 
rywa się z rąk lekarzy, aby wy- 
ruszyć na pole walki. Cesarzowa 
czuwa nad jego łożem. Książę 
ma być przy humorze i spodzie- 
wa się rychłej rekonwalescencji. 
Niemcy rozczuleni swoim “prvn- 
cem”. 

SPRAWCY SKANDALU ZA- 
BICI. 

Londyn, 15 września. — Do- 
noszą tu. że pułkowtTik von Reu- 
ter i porucznik baron von Forst- 
ner — sprawcy znanego skanda- 
lu w Zabern w Alzacyi, zostali 
zabici w walce z Francuzami w 

jednym dniu. 
Pułkownik von Reuter zginął 

pod Louvain, a porucznik Forst- 
ner pod Dixmuyde w Belgii. 

Stacyonowani w Zabern ci 

dwaj oficerowie wywołali swoją 
arogancja i napastliwością roz- 

ruchy, podczas których na roz- 

kaz Reutera żołnierze niemieccy 
pokaleczyli kilkadziesiąt osób, a 

porucznik Forstner szablą pokie- 
reszował szewca kalekę. 

Skandal ten był głośny w swo- 

im czasie. 

GRÓDEK I MOŚCISKA W RĘ- 
KACH ROSYAN. 

Londyn, 16 września.—Woj- 
tka rosyjskie zajęły Gródek Ja- 

gielloński i Mościska i są na je- 
den dzidń marszu oddalone od 
Przemyśla. 

(Najwidoczniej prawe skrzy- 
dło armii austryackiaj, walczącej 
na linii Rawa Ruska-Gródek, 
musiało wobec przeważającej li- 
czby nieprzyjaciela lub dla stra- 
tegicznych względów cofnąć się 
ku Przemyślowi, gdzie będzie 
miało oparcie o silne forty tej 
twierdzy. Wobec tego powyżej 
wymienione miejscowości, jak 
również Sądowa Wisznia, Czer- 
lany, Janów i inne w tej okolicy 
znajdują się obecnie na terenie 
zajętym przez Rosyan. " Przyp. 
Red.). 

PRZEMYŚL OTOCZONY. 

Pctrograd, 16 września. — Ro- 
sy a nie przecięli zupełnie komuni- 
kacyę pomiędzy Przemyślem a 
Krakowem. 

KSIĘ2A SERBSCY ROZ- 
STRZELANI. 

Amsterdam, 15 września. _ 

Gazeta “Cologne Gazette" publi- 
kuje depeszę z Serajewa w Bo- 
śni, że władze wojskowe austrya- 
ckie kazały rozstrzelać kilku 
księży serbskich pod zarzutem 

szpiegostwa i zdrady. 
Mieli ci księża namawiać Bo- 

śniaków, aby chwycili za broń 
przeciw Austryi. 

Uwięziono także kilkudziesię- 
ciu Serbów świeckich pod tym 
samym zarzutem i kilkunastu już 
rozstrzelano. 

Z Galatz, Rumunia, donoszą, 
że odbywają się tam olbrzymie 
demonstracye ludności rumuń- 
skiej, która wydaje okrzyki na 

cześć aliantów, a groźne prze- 
ciw Austryakom i Niemcom wo- 

góle. Ludność domaga się woj- 
ny z Niemcami, ą dyplomaci ru- 

muńscy starają się nakłonić Wło- 

chy do zerwania ueutralności i 
uderzenia na Austro-Węgry. 
Włosi się zastanawiają, czyby 
nię byłd dla nich z korzyścią u- 

derzyć na dogorywającego ban- 
kruta i też mu coś zabrać, skoro 
inni biorą. 

W Bukareszcie wojsko musi 
strzedz konsulatów- austryackie- 
go i niemieckiego, gdyż ludność 
przybrała groźną postawę prze- 
ciw tym dwom państwom, a 

przeciągając ulicami, wydaje o- 

krzyki na cześć Francyi, Anglii 
i Rosyi. W dcmonstracyach bio 
rą udział wszystkie klasy ludno- 
ści rumuńskiej. 

NIEMCY BILI Sit NA MO- 
RZU SAMI Z SOBĄ 

Petrograd, 17 września. — Po- 
twierdza się tu pogłoska o klę- 
sce floty niemieckiej na morzu 

Bałtyckiem, jaką sobie ta flota 
sama zadała. Flota ta, podzielo- 
na na dwie dywizye, ścigała o- 

kręty handlowe rosyjskie i an- 

gielskie. Naraz jedna dywizya, 
widząc nadpływającejakieś okrę- 
ty bojowe, sądząc, że to flota ro- 

syjska, dała do nich ognia. Prze- 
ciwna strona również dała ognia 
i walka zawrzała na całej linii. 

Dopiero po niewczasie spostrze- 
żono pomyłkę, gdy j-uż kilka krą- 
żowników i torpedowców zosta- 

ło tak ciężko uszkodzonych, że 

się zaledwie dowlokły do portu. 
Flota ta jest teraz niezdatna do 

boju i może być do reszty znisz- 
czona przez flotę rosyjską. Ze- 

wsząd więc klęski walą się na 

Prusactwo. 

NAJWIĘKSZA BITWA. 

Pary*, 18 września. — Najwię- 
ksza bitwa w historyi świata to- 

czy się obecnie na północ od rze- 

ki Aisne, gdzie około 1,100,000 
Niemców opiera się liczniejszej 
o 400,000 armii sprzymierzeńców. 
Bitwa ta toczy się już od pięciu 
dni, ale jak dotąd, ber żadnego 
rezultatu. 

Poprzednia bitwa nad rzeką 
Marne, w której sprzymierzeńcy 
rozprószyli siły niemieckie i 
zmusili ich do ucieczki, trwała 6 
dni. Ale obecna i rozmiarami i za- 

ciekłością jest daleko większa. 
Sprzymierzeńcy bowiem mieli 
w ciągu dwóch ostatnich dni 
stracić więcej ludzi, niż podczas 
jakiejkolwiek bitwy poprzednio, a 

cóż dopiero mówić o stratach 
Niemiec, które zawsze są daleko 

większe 
Jednocześnie wre zacięta walka 

w Alsacyi, gdzie — jak depesze 
ze Szwajcaryi donoszą, Francuzi 

zdobywają coraz to nowe pozy* 
cye nieprzyjacielskie. Francuskie 
ministerstwo wojny wyidalo u- 

rzędowy komunikat, w którym 
donosi, że na placu bitwy nie za- 

szły żadne zmiany. 

WARUNKI POKOJOWE 
WILHELMA. 

Jedyny warunek, piszą Niem- 
cy tutejsi, na jakiby cesarz obec- 
nie się zgodził, jest pełne odszko- 
dowanie wojenne lub takie po- 
większenie terytoryum. które 
wyrównałoby w przybliżeniu 
wielkie ofiary Niemiec. Niemcy 
zapewne nie żądałyby Belgii, ale 
nie zwróciłyby jej żadnych kosz- 
tów wojennych. Nie myślanoby 
także o zwrocie Alzacyi i Lota* 
r.vnpi- Królestwo Polskie byłoby 
wcielone do Niemiec i wszystkie 
kolonie niemieckie, zajęte przez 
Anglików, musiałyby być zwró- 
cone. 1 tylko zupełna klęska Nie- 
miec spowodowałaby je do wy- 
dania swej chluby — floty wo- 

jennej. 
Na takie warunki sprzymie- 

rzeni nawet ucha nie dadzą.. Po- 
kój więc daleko jeszcze w polu. 

Podobno obecne stanowisko 
wojsk niemieckich na polu walki 
we Francyi jest niezdobyte. 

MNÓSTWO POLAKÓW NA 
LIŚCIE. 

Berlin, via Londyn, 18 wrze- 
śnia. W czoraj znów opublikowa- 
no urzędowo listę ofiair wojny, 
która wykazuje 4.563 zabitych. 
Pruskie ministerstwo wojny do- 
wodzi. że pukli, w których prze- 
ważają Polacy, biją się nadzwy- 
czaj dzielnie. Pułki te walczą w 
Prusach Wschodnich. Na przy- 
kład trzy kompanie 59 pułku pie- 
choty, który stacyonowany jest 
w Soldau (?), a w którym służą 
po większej części Polacy, stra- 
ciły 356 ludzi. Czterdziesty zaś 
siódmy pułk piechoty, który sta- 
cyonowany jest w Poznaniu, 
stracił 368 ludzi w zabitych. O- 
bydwa pułki są prawic polskie. 
Batalion i3ó pułku piechoty, któ- 
ry stoi załogą w Strassburgu, 
stracił 346 zabitych, z czego jed- 
na kompania straciła 7 oficerów 
i ir4 ludzi. 

NIEMCY SPALILI ALOST. 

Londyn, 18 września. 7. głów- 
nej kwatery wojsk belgijskich 
donoszą, ze Niemcy spalili nowe 

miasto belgijskie, a mianowicie 
Alost, które liczy 40,000 miesz- 
kańców. Miasto Alost je<t wvbi- 
ttient centrum przemy słowem a 

położone jest między Termonde 
i Brukselą. Wojska belgijskie 
wyparły Niemców z tego miasta, 
a ci cofając się, ostrzeliwali mia- 
sto w kilku punktach i zniszczyli 
je kompletnie. 

WALKI NA POLSKIEJ ZIE- 
MI. 

Petrograd, 17 września. Walki 
Rosyan z Austryakami trwają u- 

stawicznie wridłuż całej linii bo- 
jowej. Rosyanie postępują wciąż 
naprzód, odnosząc zwycięstwo po 
zwycięstwie. 

Wczoraj odzyskano zajęty w 

początkach wojny przez Austry- 
aków Sandomierz i w ten sposób 
zbliżono się do bardzo ważnego 
punktu strategicznego, a miano- 
wicie pod Rzeszów. 

Podczas tych walk wzięto do 
niewoli 5,000 żołnierzy i trzydzie- 
ści armat ciężkiego kalibru. 

Londyn, 17 września. Biuro 
Reuterowskie otrzymało wiado- 
mość o zajęciu Sandomierza, 

Pod Jaworowem, 30 mil na 

wschód od Przemyśla przyłapali 
Rosyanie transport wojskowy z 

5,000 żołnierzy i 30 dział złożo- 

ny. 

KRAKÓW TERENEM ROZ- 

STRZYGAJĄCEJ BITWY. 

Petrograd, i7 września. W ko- 
łach rządowych przypuszczają, 
że sztaby generalne austryacki i 
niemiecki postanowiły koncer-irr- 

cyę wojsk pod Krakowem w li- 
czbie pomiędzy 1,000.000 a 2,000- 

000 żołnierza. (To tłómaczy fakt, 
że Rennenkampf z całą swą ar- 

mią wycofał się z Prus Wschod- 
nich. Pospieszy on widocznie od 

północy na plac rozstrzygającej 
bitwy która niezawodnie rozegra 
się w Królestwie Polskiem. Prz. 

rod»,) 

WILHELM GROZI. 

P*ryż, 18 września. Mnóstwo 
•pi>m publikuje wiadomość, ze ce- 
sarz W ilhelm wysłał do króla 
włoskiego tej oto treści depeszę: 
‘‘Hez względu na to czy padnę, 
czy zwyciężę, nigdy nie zapomnę 
Ci zdrady’*. 

POLSKA CIĄGLE W GRZE. 

Petrograd, 17 września. Rosyj- 
ska dyplomacya, zastrzegła w u- 
kładzie wojennym ze swymi so- 

jusznikami, że dopóki Ptusy bę- 
dą przewodziły innym państwom 
niemieckim, ona nie zgodzi się na 

z.iidne pokojowe ustępstwa. 
Natomiast Anglia i Francya 

muszą być zadowolone tern, że 
Polska będzie zjednoczona i że 
cele Rosyi zbiegające się z cela- 
mi całej Słowiańszczyzny muszą 
być uznane. (Jednem słowem Ro- 
sya odstępuje Królestwo za cenę 
zniszczenia Prus, co uskutecznić 
mogą fcrzez podział Prus Króle- 
wskich i Wschodnich .pomiędzy 
nowopowstałą Polskę a Rosyę. 
Przyp. red.) 

ROSY ANIE ZAJMUJĄ KRZE- 
SZÓW. 

New York, N. Y., 19 września. 
Pułkownik Golejewski, wojskowy 
attache rosyjskiej ambasady o- 

głasza, że otrzymał następujący 
urzędowy biuletyn z Petrogradu: 

“Na długości całej linii fronto- 
wej w walce z Austryą, wojska 
nasze odnoszą zwycięstwa i ści- 
gają Austryaków. Zajęliśmy 
Sandomierz. Silnie obwarowany, 
a bardzo ważny most nad Sa- 
nem opodal Krzeszowa zdobyła 
nasza piechota dzielnym.atakiem. 
Zaraz potem dostały się wojska 
nasze przez ten most na teren au- 

stryacki.” 

ZAPOWIEDŹ WŁOSKO AU- 

STRYACKIEJ WOJNY. 

Rzym, 18 września. Austryacy 
obsadzili wzdłuż granicy wło- 
skiej ważne punkty «trategiczne 
ciężką artyleryą. W szczególno-' 
ści wąwozy Rocbetta i w okoli-1 

Prawdziwe Pianola Pianina 
prawie za połowę regu- 

larnej ceny. 
Przeznaczyliśmy kilkadziesiąt Pta- 

Dola pianiu do naszego daputjunntk 
taniości. które Już były nieco uży w^. 
n«, alu zostały całkowicie odnowione 
przez u as. Instrumenta te sprzedaje* 
iny za połowę ceny. Jeet to nadawy, 
izajoa sposobność. Prawdziwe Piano* 
la pianino Jest światowej marki. 1 mo- 
żna polegać na niem. że w każdym domu stworzy entuzjazm. Pianina są 
z drzewa marhoniowego. deeenle są 
proste i czyste. Niema Innego samo- 
Krającego pianina na rynku. które aa 
większe przyrządy głosowejak paten- ta Mełroatyle i Themodist. Co znaczą 
powy/aze dwa patenta dla poaiadają- 
ce«o Hamocra.iare pianino, privjcni- 
noacig objaśnimy każdego, kio aie do 
nas zgłosi. 

Hardzo małe miesięczne wpłaty rao- 
KS płacić ci. którzy nie życzą'sobie 
kupować za gotówkę? Te Pianola Pin- 
uina są nadzwyczaj stosowne do u- 
żytku w letnich mieszkaniach, klubach 
i domach, gdzie ostatnie populurae 
tańce są łubiane. 

MÓWIMY PO POLSKU. 

Największy kklad Muzyczny w i 
Wabaah Aftnue and Adama Street. 

cy Lago di Garda obwarowano 
przejścia ogromnie silnie. 

Wszystkie idrogi są podmino- 
wane, a na każdem miejscu moż- 
na widzieć szaniec i okopy. 

Nawet kobiety używano do sy^ 
pania szańców. 

Z tych prac nie robiono sekre- 
tu. Pracowano nerwowo i z po- 
śpiechem. 

Niemcy urabiają opinię właską 
jak mogą, rozsiewając pamflety 
pod tytułem “Wojna w świetle 
prawdy'*. 

1.000. 000 ROSYAN W GALI- 
CYI. 

Londyn, 19 września. Wojska 
rosyjskie w Galicyi liczą milion 
żołnierza i pozostaną na stano- 
wisku tak długo, aż dokonają 
swego zadania. 

W głąb Królestwa Polskiego 
kroczy 900,000 Rosyan, a za ni- 
mi 2,000.000. 

Z głębokiej Rosyi zaś kroczy 
2.000. 000, które w październiku 
już staną u celu swego marszu. 

W Prusach Wschodnich znaj- 
duje się przeszło pół miliona żoł- 
nierza. 

JUŻ WYSZEDŁ Z DRUKU 

Kalendarz Związkowy 
NA ROK 1915-ty. / 

Większy i Ozdobniejszy 
NIŻ LAT POPRZEDNICH 

196 stronic treści. 25 centów [35c z przesylką.1 
Zawiera: 

Część Kalendarzowa: 
z łicznemi informacyaml 
notatki domowe na każdy miesiąc 
joraz rubryki do prowadzenia 
'dochodów i wydatków. 

Powieści i Nowelki: 
Biała Sukmana, 
Do Kraju, 
Dzwonnik, 
Walenty Karpiel i jego żona, 
Magda, 
Wywłaszczona, 
"Od nagłej a niespodziewanej” 
i wiele Innych. 

Wiersze i utwory poe- 
tyczne: 

Chłopskie Dziecko 
Trzeci Maj. 
Nastąpi Dzień Zapłaty, 
Nie kładź palca między drzwi; 
śmiało Chłopcy, łtd. 

Lecznicze: 
Przyroda lekarzem, 
Dobry een 1 bezsenność, 
Pierwsza pomoc w niezsczęśllwych 

wypadkach; 
Kobieta t mężczyzna z« stanowi- 

ska nJrowortnodcl, oraz wiele 
innych. 

Praktyczne: 
Wywabianie plam; 
Czyszczenie ubrań; 
Czyszczenie J odświeżanie róż- 

nych przedmiotów. 
Pielęgnowanie ciała ltp. 
Naukowe: 
Dzieje Polski (Z pięciu, mapami). 
Dzieje Literatury Polskiej, 
Symteza Państwowości Polskiej! 
Słowniczek Porm Gramatycznych 

i Pisowni Polskiej. 
Informacye Astronomiczne, Geo- 

graficzne i Statystyczne; 
Skąd powstały nazwy miast i wsi, 
Wzajemna pomoc w ś wiecie zwie- 

rzęcym. 
Prawo i Postęp — oraz wiele la- 

nych. 
Informacyjne: 
Ile jest masonów i gdzie s« oni. 
Ile przodków ma człowiek; 
Jakiej narodowości byli papierze; 
Długość życia ludzkiego; 
Ile kawy wypijają w różnych kra- 
ach; 

Gdzie czytają najwięcej; 
Statystyka telefonów; 
O kablach podmorskich; 
Różne rellgie na świeci#; 
Miary j Weki — oraz wiele Innych 

ciekawych informecyl, których 
w braku miejsca nie sposób Jeat 
wy 1 lozy.fi. 

DZIAŁ HUMORYSTYCZNY: 
obejmuje mnóstwo pikantnych żartów ł dowcipów. uzupełnionych llos- 
nerrl iluetracytont. 

Ponadto Kalendarz Żwirowy na rok 1915-ty zawiera ówle rzece y 
Interesujące każdego Polaka, mieszkającego w Ameryce, a mianowicie: 

Ustrój Państwowy Stanów Zjednoczonych, oraz 
najgłówniejsze prawa i reuruły, które każdy wiedzieć powinien. 

Prawidła Qry w Piłkę Base-BalP 
z llustracyami i tabelami. 

Jeóell nie chcesz power a < bez kalendarza na rok 191S-ty, zamów 
ozem prędzej Kalendarz Związkowy. Z powodu wojny w Ku ropie, ka- 
lendarze europejskien le przyjdą w tym roku, a na Kalendarz Związ- 
kowy otrzymaliśmy Już przeszło 29.000 zamówień. Nłe czekaj aż wszyst- 
kie wysprzedamy. Wypis* zamówienie na kuponie podanym poniżej I 
razem z należności* (gotówką, lub w mark b>, nadeślij na adres: 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 
1406-08W. DIVISlON ST., CHICAGO, ILL 

Zamówienie na Kalendarz Związkowy na rok 19l&-ty: 
. 

Panów!*:— 

Pwyłam w tafaersnln W« 1 prow** wyMuf nt»>*włocani« Ka- 
Itndarz Zwitkowy na ulrn; 

Tm!ę 1 nazwisko 

No óonwi i ulica ••• m 

Miasto ..... Rt«a... 


