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Polacy na Parowcu „Volturno." 
Dalsze szczegóły o uratowanych· 

Rożnowa z przybyłymi na okrecia,,Brosser Kurfuarst." - Tymczasowy 
przytułek w żydowskim Donu emigracyjnym. — Pozbawieni 

odzieży i środków do życia. 

WłaMia korespondencja „Dziemulka Chłcaguskieffo." 
- - 

Nowy York, l pażdz. 1913. 

Tłumy publiczności zebrały się 
przy doku nr. :i w Hoboken, o- 

czckuj.ic na przybycie okrętu, 

który zabrał część pasażerów z 

palącego się okrętu. „Gr. Kur- 

fucrst" spóźnił się, gi(yi oczeki- 
wano go o i>ej rano, a przybył do- 

piero o lej popołudniu. 
Setki reporterów zniecierpli- 

wionych zbyt długiem oczekiwa- 
niem nie mogło się dostać do wy- 
ratowanycji rozbitków, zaraz po 

przybyciu okrętu .do doku. gdyż 
>vładze postanowiły załatwić swo- 
je czynności i dopiero po spisa- 
niu nazwisk pasażerów wyrato- 

wanych z „Yolturno* przewożo- 
no ich w czekających automobi- 
ach do żydowskiego domu emi- 

gracyjnego. O godz. 3 popołudniu 
nareszcie reporterzy mogli za- 

żegnać informacyj o katastrofie 
od naocznych świadków. 

Pomiędzy wyratowanymi jest 8 
Polaków. 1 Słowak, 8 żydów. 
Niemcy, Węgrzy, kilku Bułga-- 
"ów, Rosyan. lecz największa li— 
:zba Chorwatów. 

Od rozbitków nie można do- 

wiedzieć się wiele o szczegółach 
katastrofy. Są oni zbyt przeraże- 
ni. zdenerwowani. Z ich odpowie- 
dzi tyle można wywnioskować, 
że gdv pożar stał sie groźnym, 

gdy załoga już wiedziała, iż o— 

krętowi grozi zagłada, pasażero- 
wie byli we śnie pogrążeni. 
We czawrtek rano — opowia- 

dał M. Lalko, z wileńskiej gu- 

bernii — zostaliśmy krzykiem 
zbudzeni. Gdvm oezv otworzył. 
"W kajutach było nełno dymu. a 

pasażerowie uciekali na pokład. 
Porwałem się i pobiegłem za inne 

ml. pozostawiając ubranie i 50 

rubli w kieszeni na pastwę pło- 
mieni. Czekaliśmy na pokładzie 
rV niątku, aż nas wyratowano. 

— 

T-rlko iest młodym. 19-letnim 

pasażerowie potwierdzają j 
rwjnwiadanie poprzedniego. na-i 

rzekając ogólnie na aroganckie 

postępowanie zało?i okrętowej, 
Majtkowie jak dzikie zwierzęta 

znęcali się nad pasażerami, bijąc 
i kopiąc w sposób nieludzki. ? j 

pasażerów pchnięto ooptostti w 

wodę, biiąc ich crzedtem. Pierw- 
si majtkowie mieli zająć łódź. (jak! 
pisza newjorskie pisma, łódź ta 

rozbiła się o ścianę okrętu i tchó-! 

rze potonęli). . , . . 

Dopiero w piątek rano możli-j 
wem było rozpocząć ratunek.Wie-; 
le ofiar pochłonęło morze dzięki 
spieszałości kompanii. gdvż liny, I 
na których spuszczano pasaże- 
rów rwały się. wysypując nie- 

szczęśliwych w morze. 
Pomiędzy wyratowanymi jest 

wielu, którzy po parę godzin pły- 
wali na powierzchni morza utrzy- 
mując się za pomocą pasów kor- 

kowych. 
Pasażerowie zbici w jedną ma- 

sę. stali na pokładzie oczekując 
ratunku, przerażający jęk roz- 

paczy nieszczęśliwych pozosta- 
nie na zawsze w duszy >ich, któ- 

rzy są jeszcze przy życiu. 
Jak doniosłem telegraficznie, 

Polacy pochodzą z Litwy i Rusi. 

Oprócz wymienionych wyżej, z 

wileńskiej gubernii pochodzi tak- 
że Komaczkiewicz. który jedzie 
do Bostonu oraz Józef Brzusiec- 
ki. ojciec pięciorga drobnych dzie- 
ci. które pozostawił za oceanem. 
Tedzie do Chicago do szwagra Ba- 

rhaczkiewicza. 

Wyratowani Polacv. są to sa- 

mi wieśniacy, pomiędzy, nimi je- 

dnak jest znaczna różnica. Po- 

chodzący z gub. wileńskiej, mó- 

wią językiem polskim, względnie 

poprawnie i widać u nich wiele j 
nteligencyi. Rzecz się ma inaczej, 

z Polakami z ęub. mińskiej. Mo- 

wa ich zepsuta, przeplatana bia- 

łoru-kicmi wyrażeniami, niskie--j 
dy moskicwskiemi. choć mówią, 

oni po polski, ale jakimś zepsu- 

tym żargonem. 

Jeszcze gorzej ma się rzecz 
* 

'Podolakami. Jechało ;ch siedm 

wsi Rakowo. j*ub. podolskiej, 
czterej towarzysze spoczywaj» 
ma dnie oceanu, trzej zaś przyby- 

l li.do portu. Jeden z nich, jako 

1'olak. mówił ze mną jakimś dzi- 

! wnym językiem, który pierwszy 
raz zdarzyło mi się słyszeć. Coś 

pośredniego pomiędzy językiem 
połskim, ruskim a rosyjskim. Ro- 
zumie dobrze moją mowę, ale 

odpowiada po swojemu i gdybym 
nie znal języ.ków ruskiego i ro- 

syjskiego. trudnoby mi było z 

nim się rozmówić. 
Xa zapytanie, czy nie zna wię- 

cej Polaków pomiędzy współpa- 
sażerami, okazało się, że zna! 

wszystkich. Opowiedział mi wy- 
padek utonięcia czterech towarzy- 
szy oraz przedstawił mi dwóch z 

nim wyratowanych, których naz- 
wał Moskalami. Gdy do tych rze- 

komych Moskali przemówiłem w 

rosyjskim języku, odpowiedzieli 
, mi takim samym, zepsutym, pol- 

j >kim językiem, jak ich towarzysz. 
| Ci ludzie rozumieją zarówno pol- 
ską, jak i rosyjską mowę, lecz sa- 

mi mówią tak sepsutą polszczyz- 
ną, że nie znając tych dwóch ję- 
zyków, trudnoby się było z nimi 
porozumieć. Mowa ich jednak 

bynajmniej nie podobna do gwa- 
ry galicyjskich Rusinów. 
Okazało się. że ten. co się za 

Polaka uważa, jest rzeczywiście! 
Polakiem katolikiem, jego zaś to- 

warzysze, to także Polacy .lecz że 

jeszcze za czasów Katarzyny 

„dobrowolnie' przemienieni w 

prawosławnych, Hi»/ażają się za 

Rosyan. To dowodzi. ż« my na 

Rusi nasze istnienie zawdzięcza- 

my naszej rleigii katolickiej. 

Wszyscy siedmiu, o których 
mowa, są to ludzie w sile wieku, 
od 25 do 33 lat, żonaci. Jechali 
do Ameryki, bo w kraju nic ma 

gdzie zarobić. 

Cztery rodziny podobno już ni- 

gdy nie ujrzą tych, od których 
spodziewały się otrzymać wkrót- 
ce zasiłek pieniężny. 

Opowiadają również, iż warun- 
ki na okręcie ,,Yolturno" były 
bardzo złe. Pożywienie wydawa- 
no w mikroskopijnych porcyach. 
Pomiędzy pasażerami jest je- 

den Słowak, który utrzymuje, że 

był jedynym Słowakiem na „Yol- 
turno*' i na szczęście się wyrato- 
wał, o czem z radością każdemu 

opowiada. 
• Uratowani pozostaną w ży- 
dowskim domu emigracyjnym, 
skąd zostaną wysłani do miejsc, 

dokąd posiadają adresy. 

Otrzymali oni ubranie, bo nie- 

którzy są w łachmanach i boso, 

gdyż ubranie pozostało na palą- 

cym się okręcie. 

Jutro oczekują drugiego okrę- 
tu, który przywiezie także wyra- 

towanych. 

f NOTATKI 
OSOBISTE I TOWARZYSKIE. 

a j' !i 

X. Julkisx Manteuffel, proboszcz pa- 

rafii polskiej w Passaic. N\ J. 1 długo- 

letni korespondent „Dziennika Chica- 

goskiego" .zwiedził wczoraj redakcyę, 

administracyę i drukarnię pisma na- 

szego w towarzystwie X. Józefa Za- 

niewicza z Nowego Yorku i X. Wła- 

dysława Kukulskiego, wikarego z pa- 

rafii sś. Młodzianków w Chicago. 

O O O 

Tow. Abstynentów ..Trzeci Maj" od· 

bywa swe regularne posiedzenia « 

pierwszą i trzecią niedzielę mies.ąca, 
o godz. 4:00 popołudniu, w parku Eck- 

hardta; następne przeto posiedzenie 
odbęd^e się w przyszłą niedzielę. 

O O 
Do miasta naszego przyjechał wczo- 

raj C. M. Janeczek, właściciel skła- 

du towarów łokciowych, biżuteryi i 

drobiazgów w Schuyler, Neb., by po- 

robić w Chicago z&kupna na jesie 1 

zimę. Pan Janeczek stanął w hotelu 

..U Salle". 
O O o 

Kwartalne zebranie stowarzyszenia 

.Northwest Side Commercial Associa· 

. tlon" odbyć się ma dzisiaj wieczorem 

w sali ..Prospect" przy N. Ashland 

ave. I W Division ul. 

Zgubił rachubę. 

On: Pani cierpi na zęby? 
Ona: Tak jest panie, już trzeci ząb 

rwać kazałam. 

Or.: Serdecznie żałuję panią, bo co 

Ja wycierpiałem na zęby. Prze^ pijć 

lat, nie było tygodnia, żebym nie mu- 

siał kazać sobie wyrwać kilka zębótf. 

Ona: A ileż ;an miał tych zębów? 

On: Przyznam się pani, że nie racho- ! 

wałem. 
' 

D2IENNIK CHI 

Proces Zjednocze- 
nia zakończony. 

* 

Adwokaci strony oskar- 

żonej nie stawili się. 

j Dwukrotnie odiożono 
osta- 

tnie argumentacye. 

Proces Zjednoczenia P. R. K., 

w sprawie odzyskania od Szopiń- 
skiego i Królika, byłych urzędni- 
ków Zjednoczenia, części sumy 

zdefraudowanej za ich i Ostrow- 

skiego urzędowania, jest zakoń- 

czony. Stało się to onegdaj. Re- 

fcrendaryusz sądowy Humphrey 

zamknął przesłuchy przed nim 

prowadzone, dlatego, że adwoka- 

ci strony oskarżonej, Mirosław— 
ski i Reid, nie stawili się do wy- 

głoszenia swych argumentacyi. 
Argumentacje strony skarżą- 

cej już były wygłoszone przed 
dwoma tygodniami, tj. dnia I-go 
bm. Wtedy już adwokaci oskarżo 

nych usiłowali zapobiedz wygło- 
szeniu argumentacyi przez ad- 

wokatów strony skarżącej. w 

czem im się nie udało. Po wygło- 
szeniu tychże Reid oświadczył,że 
nie jest gotów i prosił o odłoże- 
nie. 

Referendaryusz wyznaczył na- 

stępny poniedziałek na odpo- 
wiedź strony oskarżonej. W ten 
dzień Reid i jego wspólnik znów 

proszą o odłożenie, tłómacząc się 
żc nie są gotowi. Referendaryusz 
wtedy wyznaczył dzień przed- 
wczorajszy. Ani Reid ani Miro— 
sławsk: nie stawili sie. Reid wy- 

jechał do Springfield. Mirosław- 

ski przybył pół godziny po ozna- 

czonym czasie, lecz sprawa już 
była zamknięta. Referendaryusz 
obecnie pracuje nad swym ra- 

portem. 

Adw. Miroslawski nosi się po- 
dobno z zamiarem podania wnio- 
sku o ponowne otwarcie sprawy 

przed referendaryuszem w celu 

przedłożenia argumentacyi stro- 

ny oskarżonej. 

Dziesięć godzin pod wodą. 

Pisma petersburskie przynoszą 
szczegóły zatonięcia w porcie li- 

bawskim łodzi podwodnej „Mi- 

noga". Łódź ta odbywała właśnie 

próbę i znajdowała się pod nad- 
zorem okrętów portowych. \ 

pobliżu latarni morskiej łódź na- 
gle zanurzyła się w wodzie. Ko- 
mendant statku nadzorczego, są- 
dząc, że „Minoga" natychmiast 
wypłyhie, przyglądał się zanu- 

rzeniu łodzi spokojnie, gdy jed- 
nakże ..Minoga" pozostawała na 
dnie. zaalarmował władzę w por- 
cie. Xa miejsce przybyły natych- 
miast statki wojenne. — Stwier- 
dzono przy pomocy nurków, że 

łódź dziobem wbiła sie w dno 

morskie, na głębokości 6 sążni. 
0 godzinie ytej wieczór zaczęło 
się wydobywanie z wielkimi ostro 
żnościami łodzi, gdyż drobna nie- 
dokładność mogłaby łódź znisz- 

czyć ze znajdującą się wewnątrz 
załogą. Gdy tylko łódź ukazała 

się na powierzchni około godzi- 
ny 12-tej w nocy, na pokład sko- 

czyło trzech oficerów i użyli 
wszystkich sił, aby nie dać zało- 
dze możności otworzenia wejścia 
w chwili, gdy woda była jeszcze 
na pokładzie. Zastukano do wnę- 

trza, skąd dał się słyszeć słaby 
odgłos. Gdy wreszcie można było 
bezpiecznie drzwi otworzyć, zna- 

leziono tylko 3 marynarzy przy- 
tomnych z pośród 16 osób załogi. 
Reszta z porucznikiem Garsoje- 
wem leżała na pokładzie bez przy- 
tomności. Wydobyto ich stamtąd 
1 przewieziono na ląd. gdzie wszy- 
stkich przywrócono do życia. Pod 

wodą „Minoga" była od godz. 3 
po południu do godziny I2tej w 

nocy. Jest to pierwszy wypadek 
z łodzią podwodną w świecie, że 

załoga po 9 godzinach pobytu 
pod wodą została przy życiu. Sta- 
ło się to dzięki wytworzeifiu się 
wewnątrz łodzi t. zw. powietrz- 
nej poduszki w chwili tonięcia. 

Powietrze o ciśnieniu 2.— 3 at- 

mosfer uratowało załogę. 

Prośba o chustecskę. 

Idéal·sta (na balu z entuzyazmem) : 
— O pani, darnj mi pani swoją chu- 

steczkę od nosa. 

Panna (niepewna): — Chce pan 

schować na pamiątkę, czy też zapo- 

mniał pan swojej?...· 

CAjUSIU, PI/^ V. JJW1A 1 

Notatki Reporterait 
Jedno z angielskich pism porannych 

umieściło we wydaniu dzisiejszem 

notatkę następującej treści: · 

„Jan F. Smulski, były skarbnik 

stanowy, w „interview" w Hock- 

ford powiedział wczoraj, że spo- 

- dziewa się, \t W. L. 0'Conneil bę- 
dzie kandydatem demokratów z o- 

bozu Dunne'a na burmistrza, zwo- 

lennicy Sullivan'a postawią kandy- 
daturę Kobert'a Sweitzer'a, a Car- 

ter Harrison z odłamu Hearst'a i 

Harrisou'a. Przepowiedział on, że 

dawniejsi* burmistrz Fred. Busse 

będzie nominowany przez republi- 

kanów". 
. 

ooo y 
Przed sędzią municypalnym, urzę- 

d aj cym w sędzię przy W. Chicago 

ave. i May ul., odbyć się miała wczo- 

raj rozprawa Jerzega Woski i Jana 1 

Frudy, oskarżonych o zamordowanie 

Jerzego Pawlinga. locz na wniosek 

aUW. J. La Buy'a, obrońcy Woski, 

sędzia odłożył proces do dnia 28-go 

października. 
Woska, Frnda i Pawling są Słowa- 

kami. Zeszłej soboty wieczorem upili 

się wszyscy w szynku rodaka swego 

Maliny, przy ulicach Robey i Huron, 

gdzie też wreszcie się pokłócili. Pa- 

wling Frnda, będąc kawalerami, wy- 

śmiewali się z Woski, że on jako czło- 

wiek żonaty i ojciec sześciorga dzieci 

powinien siedzieć w domu a nie roz- 

bijać się po szynkach i pić na ich 

koszt. Gdy Woska opuśćil szynk (była 

już niedziela, Pawling i, Frnda napa- 

dli go na ulicy i niemiłosiernie się 

nad nim znęcali. Na krzyk Woski, wo- 

łającego o pomoc, .. nadbiegli dwaj 

mężczyźni, którzy dalszej bójce poło- 

żyli koniec. Pollcya zabrała trójkę na 

stacyę przy W. Ch'cago ave. i May 

ul., skąd przewieziono Pawlinga do 

szpitala powiatowego; 
tam zmarł on w parę godzin później, 

wskutek pęknięcia czaszki i uszko- 

dzeń wewnętrznych.. 
Adwokat La Buy twierdzi, że Wo- 

ska nietylko na Pawlinga nie napadł, 

ale sam został napadnięty przez Pa- 

wlinga i Frndę. We wtorek odbył się , 

w szpitalu powiatowym „lnkwest" ko- 

ronera, który odłożono na 2 tygodnie 

by dać policyi czas na wyświetlenie 

tego morderstwa. 

Woska wypuszczony został na wol- 

ność pod kaucyą w sumie $5,000, któ- 

rej dostarczył adw. W. J. La Buy. 

Tak Woska. jak Frnda i Pawling mie- 

szkali przy W. Huron ul., niedaeko 

Robey. 

O Q W 

W sali bankowej na Maryanowie 

odbyło się wczoraj wieczorem roczne 

zebranie aktyonaryuszów Spółki Bu- 

dowlanej i Pyłkowej . . ..Father 
Gordon Building Loan Associa- 

t:on". Po przyjęciu sprawozdań urzę- 

dników, przystąpiono do wyborów. 

Dyrektorami -na terrain 3-letni obrani 

zostali ob. ob.: Tomasz Malinger, Jó- 

zef P. Małłek i Władysław Modrzeje- 

wski 

Dyrekcya banku maryanowskiego 

przedstawia się obecnie następująco: 

ob. Teofil Gordon, prez.; ob. Leon Za- 

morski, wiceprez.; ob. Józef P. Mał- 

łek, sekr.; ob. Fr. Witkowski, wice- 

sekr.; ob. Józef śmiśniewicz, skar- 

bnik; ob. Jakób Kukowińskl, ob. To- 

masz Malinger, ob. Władysław^ Mo- 

drzejewski i ob. Franciszek Urbań- 

ski, dyrektorzy: adw. Edm. K. Jare· 

cki, doradca prawny. 
G O O 

Lekarz 63-cioletnl, Oskar Helbig, 

którego kancelarya mieści się pnr. 

759 Milwaukee ave., został wczoraj a- 

resztowany na „warrant wyjęt) 

przez panią Norę Gili, która oskarża 

doktora o napad. 
o o s 

O $5.000 odszkodowania skariy 

panna Antonina Sławik (53G Ełmwood 

ave.) balwierza czeskiego M. J. Kwi· 

derę, 3511 W. 2G-ta ul., za niedotrzy- 

manie obietnicy małżeństwa. Proces 

odbywa s'ę przed sędzią Sabath. 
» O S 

Wczovaj zarwał s.ę chodnik pnr. 27 

S. 5-teJ ave., pmyczem pokaleczeni 

zostali dwj robotnicy, a mianowicie. 

Henryk Kowan, 1037 W. 14-ty place 

i Cornélius Kolikamp, 1<348 W. 14-ta 

ulica. 

Ą. ·> + 

Ogłoszenie w gazecie nie sprowa- 
dziło ojca na pogrzeb jego córeczk . 

Pani A. Kliebe. zamieszkała pnr. 

2442 X. Marshfield ave., na Józafa· 

towie, zamieściła ogłoszenie w gaze- 

cie we środę, w którem prosiła swe- 

go męża, by wrócił do domu i wziął 
udział w pogrzebie córeczki. Mąż jed- 
nak nie wrócił. Przed dwoma laty 

pani Kliebe napędziła męża z domu, 
bo oddawał się pijaństwu i rodziny 

nie utrzymywał. »J 
O » » 

Leon Żylewicz. 658 West 14-ta uli- 

ca, oskarżony o śmiertelne olecie An- 

ny Szodyk, został aresztowany wczo- 

raj popołudniu. Przyznał się, żc ż>ł 

te kobietą na wiarę. 
Szodykowa umarła w szpitalu po- 

wiatowym. We środę wieczorem żyle- 

wicz bez najmniejszej prowokacy. 

rzucił się na żonę i zbił ją bruta nie. 

* * 0 
1. 

Przy czyszczeniu dywanu gazo.iną 

poparzyły się niebezpiecznie Anna Sa 

gecka i Jej 17-tołetnia córka Róża, 

zam pnr. 4634 Honore ul., na „Town 
of Lake". 

< <· > 

O un ewainienie papierów odno- 

Bzących się do jego własności star.\ się 

teraz w sądzi.* wyższym Stanisław 

Lauferski, starzec liczący lat 73. Lau, 

ferski powiada, ie jego syn Karol ! 

pod fałszywymi pozorami dstał tytuł 

- PAŹDZIERNIKA, 191, 

do własności pnr. 2253 So. Whipp e 

ulica, na Kazimierzowie. 

Lauferski utrzymuje, że w roku 

1909 syn go namówił, by zapisał ca- 

łą własność na niego, twierdząc wów 

czas, że jeśli tego ojciec nie uczyni, 

to dawna jego gospodyni sądownie 
odbierze mu dom, bo przyrzekł ją 
pojąć za żonę a tego potem e uczy- 

nił. Ojciec teraz twierdzi, żt syn go 

oszukał. 

O O O 

— „Gotów jestem przebaczyć i za- 

pomnieć o wszystkiem, jeśli tylko 

żona zechce wrócić i żyć zemną" — 

tak wczoraj powiedział Jan Robak, 

1928 West Mirand ave., którego żo- 

O -Q . O 

Policya chicagoska poszukuje Joan- 

ny Grumak, lat 33, 2117 Homer ul., 

która .-yszła z domu przed kilku dnia- 

mi i dotąd nie dala o sobie żadnej 

wieści. 

, Ki O O 

nę sędzia Hopkins chciał już skazać 

na rok domu poprawczego. Ślub tej 

pary małżeńskiej odbył się w Gallcyi 

przed dziesięciu laty. Pięć lat po 

ślubie kobieta uciekła do Ameryki z 

n ejakim Mikołajem .Mielnikiem. Zo- 

stawiła ona wtenczas przy mężu 

czteroletnią córeczkę. 

Trzy lata po ucieczce Robak udał 

się w świat za żoną-uciekinierką i 

zastał ją z Mielnikiem w Chicago. 

Nie chcala wrócić do swego męża, 

choć ten prosił ją o to. Przed pięcio- 

ma mieniąca/mi aresztowano Mielnika 

i Robakową. Sędzia Hopkins odkła- 

dał sprawę przez pewien czas. Chciał 

wreszcie Robakową posłać do wię- 
zienia. Robak chciał wziąść żonę do 

siebie, lecz nie chciał przyjąć niemo- 

wlęcia liczącego lat 5. Wreszcie, kie- 

dy sęd'.;ia otwarcie powiedział, że 

dziecko musi mieć, przytułek, Robak 

przyjął dó swego domu dziecko. Nie- 

wierna żona opuściła salę sądową ra- 

zem z mężem i dzieckiem. 

I. 

Król nawraca a- 

narchistę. 
Z okazyi niedawnego zamachu 

na króla hiszpańskiego Alfonsa, 

dzienniki francuskie opisują pięk- 
ny epizod z życia młodego króla, 

który w chwilach grożącego mu 

niebezpieczeństwa umie zawsze 

zachować zimną krew, czem zdu- 
miewa otoczenie i rozbraja naj- 
większych nawet wrogów ustroju 
rtionarchistycznego. 

Było to w czasie, gdy król Al- 

fons bawił -w Barcelonie, osła— 

vvionem gnieździe anarhistów hi- 

szpańskich. W jednei z fabryk pe- 
wien zażarty anarchista chełpił 
się, że w dniach najbliższych do- 
kona czegoś takiego, iż cały świat 

o nim mówić będzie. Dowiedział 

się o tem właściciel fabryki i wy- 

starawszy się o posłuchanie u 

króla, przestrzegł go. Król Al- 

fons ku wielkiemu zdziwieniu fa- 

brykanta. kazał się niezwłocznie 
zawieść do fabryki i zaprowadzić 
do owego robotnika. Anarchista 

poznał oczywiście natychmiast 
króla. Zdumionv nieoczekiwanem 

spokaniem to bladł, to czerwie- 

nił się naprzemian, drżąc na ca~ 
łem ciele. 

Król pcczęstował go papiero- 
sem. Robotnik, który wszystkie- 

go innego sie spodziewał, wziął 

go. Król jął wypytywać go o sto- 

sunki rodzinne. Pytał wiec, czy 

rodzice iego żvją jeszcze, czy ma 

żonę. dzieci itp. A robotnik od- 

powiadał: rodzice nie żyją, oże- 

niony jest od niedawna dopiero. 
Król z uśmiechem wyjął kwiat z 

dziurki surduta i wręczył go ro- 

botnikowi ze słowami: „Oddaj 

pan kwiatek ten żonie pańskiej, 
jako dowód szacunku megc. Ale,' 

proszę, powiedz jej pan, że to 
król jej go posyła". Poczem u- 

ścisnąwszy raz jeszcze dłoń ro- 

botnika, odszedł. 

Tego dnia robotnik wystąpił z 

klubu anarchistycznego i poprzy- 

siągł sobie, że noga jego nigdy 

już w żadnej podobnej instytucyi 
nie postanie. / 

HENRYK SIENKIEWICZ 

Quo YadisI 

s 

POWIEŚĆ Z CZASÓW 
NERONA 

WYDANIE NOWa 

Jedna z najpiększych powielcina- ® 
szego mistrza, Honryka Sieukie- 
wicza. — W mocnej, skórkowej 
oprawie. — Ccaa 

| $i M I 
I 

(Pc ;ztą $1.12) 

Do nabycia w blarte 
: 
I 

: Dziennika Chicagoskiego : 
1455-1457 W. Division ni., J 
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Bezpłatny kupon 

Kupony na zakup· 
nach w sumie rów 
ncj pieniędzy wy- 
danych damy ab- 
solutnie DAR- 

MO. 

Kupony wymie- 
niamy za śliczne 
podarunki. 

Bezpłatny kupon 

Śliczne prezen- 
ta dajemy DAR- 
MO w zamian 

za kupony. — 

Prezenta są po- 
żądane na 

Gwiazdkę. 
! 

Ci, którzy kupują teraz mogą skorzystać v najlepszych i najnowszych 
zapasów. Musicie kupić swe potrzeby na jesień. Zróbcie to teraz i 
skończcie z tem. Bądźcie rozsądnymi i usłuchajcie naszej rady. 

Potniki i spodnia odzież dla 
m i mftzczvzn 

Nie czekajcie ai zima nadejdzie lecz 
kupujcie teraz i bądźcie przygotowani 
Dziecięce piękna tkane pótnikowe sur- 
duty, z 2 kieszeniami, wysoki kołnierz, 
perłowe guziki, wielKości tido « a q 
14 lat. po \\ 1 #·0 
Damskie cysto wełniane surduty pot- 
nikowe, z wysokim Storm kołnierzem, 
r. 2 kieszeniami, czerwone, siwe, bia- 

łe i cegiaste, wielkości 36 do 
44, po...: 
Damskie runem podbite 
koszule i majtki, bielo- 
ne. doskonały gatunek, 
dobrej wagi, aE 
reg. 69c, po 

2.98 

Damskie Union Suits, runem podbite, wy- 
soka szvja, długie rękawy, bielono tylko, 
wszystkie wielkości od 34 do 44, f"|o 
speeyalnie po ! VoC 
Chłopięce koszule i majtki, grubo runem 
podbite, wszystkie wielkości od L'4 do 

34, srebrzysto siwe, specjalnie 
po 

Gotowa do noszenia odzież dla I 
dam i panien, piętro 
Kompletność tego, zapasu nie 
może być pomylona—Przyjdź- 

cie i zobaczcie! 

Damskie piękne serżowe u- 

brania, męskiej krawieczy- 
zny, żakiety podszyte dobrym 
siwym atłasem, 36 cali długie 
suknie, ładnie ujjarnirowane, 
wszystkie wselkości,' specyal- 
nie w sobotę" tylko 
po 

Damskie Caracul surduty, du- 
ży Roi ling· kołnierz mankie- 
towe rękawy, pełnej długości, 
quitted podszewka, ugarn. gu- 
zikami, wielkości < -j 
36 do 44. po i O · V/ 

Damskie Shepherd Checks i 

i wełniane serżowe suknie, z 

boku ufałdowane, dobrze u- 

szyte, bardzo popularne, spe- 

cyalnie na sobotę 

10.00 

Dziecięce czapki 
Dziecięce równe 1 kruz'. 

Eearskin czapki, ład. ug. 
atłas, wstążką, wszy. wiel. 
wszędzle,50c, 'r* 
spec. po 

Damskie rękawiczki 
Damskie kaszmir, rękawi- 
czki, runem podb. sprząc, 
z 2 guzikami, wszy. wiel. 
nowe jes'en, fa- f j" _ 
eony 25c gat., .. 1 OC 

Spódnice 
Białe muślin, spódnice, x 

szer. import, haft. falbaną 
z wstążką i l wstawkami, 

98c 

Auto czapki 
Auto czapki dla dam i pa- 

nien, ręcz. Wiąz., czy. weł. 
wszy! g$&d. kolory, do- 

póki starczą, 

Męska nowa jesienna odzież 
Nasze fasony męskiej galanteryi są nowomodne 

— 

najnowsze kreacye. 

Męskie piękne jerkalowe strojne koszule, równe 
i zakład kowane, przyszyte mankiety, różne no- 
we desenie, wielkości 14 do 1(5, zwykła 
1.50 wartoić, wybór, po 

Męskie nad- 

zwyczaj J.- 
kna jedwabne 
krawatki, du- 
ży wybór no- 
wych deseni, 
regularna war 
to:ć 50i*spec. 
tyiko Oh? 

Łęskie wią- 
zane chustki 
nu szyj ę, 
Brndley wy- 
robu, wszyst- 
kie kolory, 
bartlzo wygo- 
dne, 5Uc gat·. 
tylko ORp 
po· · .£Jb 

! 

Męskie nowe jesienne flanelowe koszule, żoł- 

nierskie Jul) niskie kołnierze, przyszyta, cegl., 
oxforls, niebieskie lub siwe, wszyst- p»<f\ 

kie wielkości, I iDU 
Męskie potnikowe surduty, szalowy kołnierz, ,f 
wełniane, różne pożądane kolory, z 2ma g /J <r; 

kieszeniami, extra gatunki,war. 2.48, | a^fQ 

Ręczne torebki 
Ręczne torebki, z prawd, 
skćry, metal, ramy, z pu- 
gilaresem, OSc gatunek, 
spee. 

po ,.,./vL 

Siecie do włosów 
Czy jedw. niewidzialne sie 
cie do włosów, odcienia 

d- pary z włosami, 10c 

gatunek, ** 

2 za ut 

Damskie pończochy 
Dams. czar. runem podb. 
pończochy, dublet, pięty 
i pair© i wierzch, wiel. 

8% do 10, ^ £ 
para !l/t 

Chiffon welonki 
Chiffon welonki, obstyc. 
borta, jesienne ko - 

lry. 2»/é jarda-długie. 69c 
gatunek, A q 
po ..- 4oc l· 

I 

, ; 
' 

Śmietankowe czekoladki 

Sinacz. śmtet. czekoladki, 
asort. smaki, regularnie 
25c funt, w tę wielką wy- 
przedaż 
funt za ... Mc 

Messaline jedwab 
Messal ne jedwab, 36 cali 
szer., tego sezon. najn. od 
cienia, czarne i tyiałe, — 

98c 

Huck ręczniki 
Kuck ręczniki, duże z 

piękną czerwona bortą, 
warte 15c, specyalnie w 
tę wyprzedaż 

... 8c 

Podwiązki .ł, 

Damskie Pad podwiązki, 
Lis e gumowe, wszy. kolo- 

ry. gumowe guziki, warte 
;.-25éi'sj>ec. ·>* ·'' 

po tóc 

Perfaroy 
Dabrooks tr ple Extract 

perfumy, przyjemne zama- 
chy, najlepsze w handlu, 
pół uncyi, f \ 
butelka * 

" 

Komfortery 
Xajw ęk. komfor. do łó- 

żek, pokr. pięk. satyną, 

wypeł. białą sanit. watą 

Scroll styc. reg. f Q 
$3, za I «"O 

Spodnie do kolan 

Chłopięce brunat. i czar. 

hiiesz., takźo nieb. serż. 

r.podnie do kolan, Kulek, 
fason, wszy. AfZr 
tylel. para vv- 

Koronkowe firanki 

Noltlngh. koronk. flrarn:! 
3 jardy dłu... pel. ezer.— 
najn. zgrabno desenie, — 

":. 1.69 
i'f·· '* 

Suiting 
Suit'ng w czarne i białe 

Shepherd kratki, 54 .cali 
szer., do suk. i ubrań, róż 
ne kratki, 89c 

gt.i jard /yt 

Przykrycia 
Białe przykr. na łóżka, 

frędz. i obrąb, zgrabne 
Marseillee detenie, $3 
gatunek, 
po 1.49 

Niemowlęce potnibi 
NTiem. biało potniki, wyso 
ki kołn erz, pięknie tka- 
ne. regularnie 50c, spec. 

.° 39c 

Obrusy 
Bie'. ubław. obrusy, 2 jar- 
dy, zgrabne desenie, bar- 
dzo mocne, rep. 1.25, — 

T: 79c 
wiammammmmm 
ł •kłiŁiŁiŁii r'MLisk'.' iŁ ,iSSK! 

Popiio 
Spec. zapas dobrego w 

jedwabne paski Poplin, 
27 cali szcr. nowe jesieu. 
odcienia i czarny - 
50c gat., jard' ... VC 

Jockey buciki 

Dziec^ce Jockey buciki, 
Patent skórz. cegl., czer. 

i czarne wierzchy, wiel. 3 
do 8, warte TQ~ 
1.25, para d 7W 

Na sobotę tylko 
Damskie filcowe ipry, 
czarne i cegl.. uge.r. fu- 

trem. skórzane podeszwy, 
reg.. 9Sc, 
para 62c 

Na sobotę tylko 
14 kaw. najlepszego my- 
dła do prania, specyalnie 
w sobotnią wielką wyprze 
daż tylko 
po ... .. > 

:J 


