
Z WJNY!! 
» (Dojcończenie ze str. 1-ej). 

tylko, że następca tronu niemie- 

cki ks. Fryderyk Wilhelm dąży z 

30-totysięcznym korpusem na po- 
moc pobitej armii niemieckiej.— 
Niemcy mają przejść od strony 

Holandyi, przez terytoryum ho- 

lenderskie — co będzie, czy juz 
jest — nowem pogwałceniem ne- 
utralności — i pragną z północy 
rderzyć na Belgów — od tyłu. 
Jednakie Belgom od strony połu- 
dniowej francuskiej, od twierdzy 
Lille, ciągnie na pomoc spora ar- 
mia francuska, która dziś się z 

belgijska połączyła, a dwie te ar- 
mie posiadają znakomitą więk- 
szość liczebną nad niemiecką.N^r1 
to spodziewane są i posiłki an- 

gielskie, liczące co najmniej sto 

tyliccy żołnierza. 
BRUXELLA, 7 sierpnia. — O- 

kazuje się, że oprócz Leodym 

Niemcy atakowali także miasto 

Rivage i tam również zostali po- 

bici a pochód ich wstrzymany. 

Zniszczenie niemiec 
v kiego balonu. 

BRUXELLA, 7 sierpnia. —Na 

równinie Herve zniszczony zo- 

stał wielki balon sterowy niemir- 

cki; drugi już; balon ten ukazał 

się nad stanowiskami belgijskiej 
armii i został przez strzelców bel- 

gijskich ostrzelony i zrzucony aa 

ziemię: cały statek zniszczony, a 

załoga jego z 26 ludzi zginęła. 
BRUXELLA, 7 sierpnia. — 

Nicmcy dokonują po miastecz- 

kach i wioskach belgijskich bru - 

talnych i bestyalskich mordv. 
bez powodu mordują mieszkań, 

ców, kobiety i dxieci; w Vise, 
Maestricht i innych miastecz- 

kach egzekucye rozstrzelania spo- 
wodowały zgon kilkuset ludzi 

nie biorących udziału w walce. 

BRUXELLA, 7 sierpnia. — 

Król Albert oddał swój pałac na 

szpital, a królowa osobiście do~- 

giąda rannych żołnierzy: w ca- 

łym kraju zaorganizowano akcyę 

„Czerwonego Krzyża". 
— Rządowe obliczenia podają 

że pod Leodyum walczyło nie 

więcej, jak 25,000 Belgów z 

dwukrotnie większą armią nie- 

miecką, której 17 armat zabrano. 
— We wczorajszej bitwie noc- 

nej dowodzący generał belgijski 
* był w znacznem niebezpieczen·»· 

stwie, bo go omal pułk ułanów 

niemieckich nie ogarnął, ale Bel- 

gowie w szalonym ataku znieśli 

cały ów pułk, który miał zostać 

wycięty w pień — nieledwie do 

ostatniego żołnierza. 
— Władze belgijskie zajęły na 

wybrzeżach Belgii cztery statki 

niemieckie. 

, 
Z kampanii na pn- 
graniczu Francyi. 
PARYŻ, 7 sierpnia. — Na ca- 

łej długiej linii granicy francu- 

skiej trwają wciąż walki i starcia, 

nie wiele one znaczą i żadna stro- 

na nie poczyniła ważniejszych 
zmian w swoich stanowiskach: 2 

obu stron garnicy jest wielka li- 

czba fortec i fortów i fortyfika- 
cyi wszelkiego możliwego rodza- 

ju, a teren tam dla obu armii wrę- 

gich nawzajem nader utrudnio- 

ny, przeto działania wojenne mu- 

szą być wolne. Inwazya którejkol- 
wiek strony kosztowałaby tu o- 

\ fiar bardzo wiele, przeto liczą si^ 

z tem obie strony i całe ich ope 

racye polegają jak na szachowni 

cy 
— na posunięciach poszczegól- 

nych pozycyi korpusów stale si' 

skupiających: gdy te skupieni? 

zetkną się w punkcie jakimś, w 

którym nagromadzenie wojsk bę 

Ostateczne 
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$20 UBRAŃ 

na sprzedaż jutro po 
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Milwaukee Ave„ pny Paulina ul. 

fdzie jui zbyt wielkie, wtedy 
przyjdzie do walnej bitwy, która 

dopiero sytuacyę odmieni. Obec- 

nie od Szwajcaryi na południu aż 

do granic Luxemburga i Belgii li- 
nia graniczna jest masą wojsk ob« 
sadzona i tylko potyczki tu i ów- 
dzie i rekonesense są przejawami 
działań wojennych. W Nancy 

jest już wielu rannych .Francu- 

zów i Niemców. 
N 

PARYŻ, 7 sierpnia. — Więk- 

szą utarczkę stoczyły wojska 
francuskie z niemieckiemi pod 

Norroy-le-Sec. Niemcy zostali 

• odparci i ponieśli straty. 

Stanowisko Wioch. 
RZYM, 7 sierpnia. — Ultima- 

tum ces. Wilhelma było tej treści: 

Walcz z nami lub przeciw nam!... 

Włochy będą się musiały zdecy- 
dować: gdyby stanęły przy Trój- 

przymierzu, poprawią znacznie 

jego szanse na lądzie, ale zaryzy- 

kują całą swą flotę i wszystke 

zdobycze ostatniej wojny z Tur- 

cyą, których część zabierze 
Ln 

Francya, a część Grecya, ta bo- 

( 
wiem nie omieszkałaby skorzy- 

i stać z zaangażowania Włoch w 

innej stronie i zabrałaby im wy-- 

spy a może i wzięłaby Albanię. 

Jeśli jednak jak jest prawdopo^ 
dobniejsze, Włochy staną przy 

Trójporozumieniu, to zyskają 
bardzo wiele, bo przyczyniając 
S'ę do zwalczenia Austryi 

i Nie- 

miec, megą dostać włoskie 
kraie 

| od Austryi, Tyrol, Istryę 
z Trye- 

stem, a kolonie w Afryce od Nie- 

| miec. Włochom 
— o tem też pa- 

miętać, należy że ani Austrya ani 

Niemcy nic im pomódz nei będą 

mogły, gdy te staną przy Trój- 

przymierzu, korzyści więc dla 

Włoch byłyby stąd żadne, a ofiary 

i ryzyko—ogromne.W razie gdy 
ces. Wilhelm wojnę wypowie 
Włochom, te prawdopodobnie u- 

derzą na Austryę od południa. 
LONDYN, 7 sierpnia. Nadesz- 

ła tu wiadomość, że Włochy już 

się zdeklarowały: stają po 
stonie 

Francyi i Anglii. Czekają potwier- 

dzenia tej wieści. 

Wielkie działania 

na morzu. 
LONDYN, 7 sierpnia. —vV\:inż 

niema wieści o walkach na Morzu 

Północnem, jakkolwiek wciąż do* 

noszą o strzelaninie działowej w 

tych stronach. Na angielskich 

wojennych okrętach są aeroplany 
które w bitwie udział wzmą waż- 

ny. Niemiecka flota ma się znaj- 
dować pomiędzy Kilonią a uj- 

ściem Elby. Okręty francuskie 

współdziałają z angielskiemi — 

razem mają one znaczną przewa- 

gę nad flotą niemiecka, której 

pozycya w dodatku jest nader nie 

korzystna. 

LONDYN, 7 sierpnia — Do- 

noszą, że dwa krążowniki niemie- 

ckie usiłowały wczoraj zająć na 
Oceanie angielski statek pasażer- 
ski „Lusitania", ale wc/as przy- 

były mu na pomoc dwa statki wo- 

jenne angielskie, które oba nie- 
mieckie statki po zaciętej walce 

zatopiły. Rząd zarekwirował sta- 
tek pasażerski „Oceanic" do służ 

by wojskowej. 
— Dotychczas w portach an- 

gielskich i przez angielskie statki 

zajęto już 75 statków niemiec- 

kich najrozmaitszego typu. Ko- 
ło wyspy Malty na Morzu Śród- 

ziemnem torpedowiec angielski 
zatrzymał i zajął wielki pasażer- 
ski parowiec niemiecki. Na Mo- 

rzu Północnem dwa statki trans- 
1 
portowe niemieckie zabrano. Tak 

że koło Gibraltaru zabrano dwa 

okręty niemieckie. 

PARYŻ, 7 sierpnia. — Na Mo 

rzu Śródziemnem torpedowiec 
francuski zatrzymał i zabrał nie- 

miecki statek przeznaczony dc 

transportu nafty z Batum dążą- 

cy. 

HALIFAX, 7 sierpnia. — Przy 

był tu szczęśliwie angielski sta- 

tek pasażerski „Mauretania" kon 

wojowany dla bezpieczeństwa 
przez angielski krążownik „Es- 
sex": statek przywiózł pocztę 
1400 pasażerów. 
—————— 

A. ŻEBROWSKA 
. powróciła = Europy i rozpoczęła ewi 

i praw tykę. Zamieszkuje obecnie 

| 1362 Hoh ul., 3 piętro, front. 

Bitwa morska si; 
toczy. 

LONDYN, 7 sierpnia.—Wszel- 
kie są zapowiedzi, że wielka o- 
czekiwana rozprawa na morza 

pomiędzy Niemcami a Anglią 
już się zaczęła, a bitwa morska 

się toczy, prawdopodobnie koło 

wybrzeży holenderskich. Szcze- 

gółów o walce tej niema jeszcze 
choć doniesienia są o niej najroz- 
maisze; jedno opiewa, że aż 19 

okrętów niemieckich zostało zni- 

szczonych i zatopionych. Faktem 

jest to tylko, iż rząd angielski po 
wszystkich portach zarządził 

przygotowania na przyjęcie ran- 

nych. 
' 

— O walce z okrętem mino- 

wym niemieckim „Koenigin Lui- 

se'' dochodzą szczegóły następu- 

jące: okręt ten został zatopiony 

przez angielski torpedowiec „Lan- 
ce"; znajdujący się obok angielski 
krążownik „Amphion", który u- 

czestniczył w starciu natknął się 

na minę zdaje się przez niemie- 

cki statek zatopioną i wyleciał w 

powietrze, z załogi jego 130 o-- 

sób zginęło, a około 150 uratowa- 

no, z niemieckiego okrętu angiel- 
ski torpedowiec uratował około 

30 ludzi. 

Zdobycze i straty 
na morzu. 

LONDYN, 7 sierpnia. — An- 

glia zdobyła statki : „Kronpr. Ce- 

cilie", „Prinz Albert", „Elsę" 

i „Perkeo", „Belgia" i około 50 in- 

nych statków handlowych, a zi- 

topiła wielki okręt minowy „Koe- 

nigin Luise'' i jeden krążownik 
niemiecki. 

PETERSBURG, 7 sierpnia. — 

Rosyanie zatopili jeden krążow- 
nik niemiecki „Emden" i zajęli 10 

statków handlowych. 
PARYŻ, 7 sierpnia. — Francu- 

skie okręty zajęły około 20 stat- 

ków niemieckich po rozmaitych 

portach. 
BRUXELLA, 7 sierpnia. — 

Belgowie zajęli 4 duże handlowe 

okręty niemieckie. 
BERLIN, 7 sierpnia. — Nie- 

mieckie statki zatopiły krążow- 
nik rosyjski „Askold" a miny 

, 
niemieckie spowodowały zaś- 

nięcie krążownika angielskiego 

j „Amphion". 
I LONDYN, 7 sierpnia. — Do- 

niesiono z Wej-Haj-Wei, że w 

I pobliżu portu tego stoczyły zacię- 

j tą walkę krążowniki : niemiecki 

j „Emden" i rosyjski „Askold" i 

zadały sobie tak ciężkie uczko- 
1 
dzenia, iż oba zatonęły. 
ARCHANIELSK, 7 sierpnia.— 
W porcie tutejszym wojskowe 
władze rosyjskie zajęły 10 stat- 

ków niemieckich wiozących bu- 

dulec drzewny. 
TSING-TAU, 7 sierpnia. — Po- 

dobno na wodach blisko tego mia 

sta walczą eskadry angielska i 

niemiecka: szczegółów brak. 

TOKIO, 7 sierpnia. — Podob- 

no okręty niemieckie zajęły jeden 
statek rosyjski floty ochotni- 

czej. Okręty handlowe angielskie 
ścigane przez statki niemieckie, 

chronią się do portów japońskich 
jako neutralnych. 
PARYŻ, 7 sierpnia. — Flota 

francuska pojmała po walce doj 

niewoli jeden krążownik niemie- 

cki: szczegółów nie ogłoszono. 
MADRYT, 7 sierpnia. — Ko- 

ło wysp Kanaryjskich angielska 

eskadra zatopiła jeden krążow- 
nik niemiecki a drugi pojmała: e- 

skadra podąża do Gibraltaru. 

Z kampanii nie- 
miecko-rosyjskiej. 

Z Kampanii niemiecki-rosyjskiej 
PETERSBURG, 7 sierpnia. — 

Potwierdza się wiadomość o wy- 

powiedzeniu wojny przez Au- 
' 

stryę: spodziewać się należy, że 
' 

obecnie działania wojenne na fron 
' 

cie rosyjskim potoczą się żwa- 
1 wiej. 

BERLIN, 7 sierpnia. — Dono 
1 

szą z Prus Wschodnich, że kilka 

dywizyi kawaleryjskich rosyj - 

skich usiłowało przedrzeć się pod 

Johannesburgiem przez łańcuch 

• straży niemieckich, ale zostały 

odparte ze stratami. Podobnież 

pod Soldau Niemcy pobili Ro-- 

syan ,którzy usiłowali wtargnąć 

do Prus w tej okolicy: szczegóły 
-v 

walk tych nie są znane. Pod Nie- 
denburg również mieli Niemcy o- 
deprzeć Niemców. 

PETERSBURG, 7 sierpnia. - 

Donoszą wieści o sukcesach ro- 

syjskich przednich wojsk w Pru- 
siech Wschodnich odniesionych 
nad Niemcami; ale są to tylko nie 

nie znaczące potyczki, jak też nie 
wiele znaczą sukcesy Niemców w 

Królestwie, skąd też donoszą, że 

Rosyanie w kilku potyczkach 
Niemców pobili i przepędzili. — 

Zresztą wiadomości mało. W 

kampanii tej dopiero za dni par* 
bitwy ważniejszej spodziewać się 
można. 

PETERSBURG, 7 sierpnia. — 

Eskadra niemiecka na Bałtyku 
dąży istotnie na północ i już po- 
dobno dość daleko się zapuściła 
Okręty rosyjskie stoją pomiędzy 
Libawą, silną twierdzą morską, 
a zatoką fińską, gdzie może 

przyjść do bitwy. Libawę, jak 
wiadomo, statki niemieckie bom- 

bardowały —· zresztą nieszkodli- 

wie. U wstępu do zatoki fińskiej 
znajduje się silna twierdza mor- 
ska Sveaborg, którą flota niemie- 

cka, jakoby już zaatakowała, a 

miasto się" pali od strzałów i 

bomb niemieckich. Wieść ta wy- 

maga potwierdzenia. 
— W razie wtargnięcia Niem- 

ców do wnętrza zatoki fińskiej 
na końcu której znajduje się sto- 

lica Petersburg, zasłania ją je- 
szcze wielka i potężna twierdza 

morska Kronsztad. 

wyfaź W owgie 

Z wojny serbskiej. 
NISZ, 7 sierpnia. — Potwier- 

dza się wieści o odparciu i pobi- 
ciu Austryaków na obu pozycyacli 

głównych nad Dunajem i nad 

Sawę. Pod Obrenovacem Serbo- 

wie przekroczyli rzekę Sawę i za- 

tknęli pierwszy sztandar na tery- 

tcryum austryackiem w Delar- 

me. Austryacy są już wyparci z 

serbskich terytoryuów zupełnie 
Ostrzeliwują oni z zemsty Bel - 

grad i duże szkody poczynili: 

gmachy publiczne, pałac królew- 
ski, teatr, uniwersytet, gmachy 

poselstw zostały silnie uszkodzo- 
ne. Urzędowe informacye serb- 

skie podają, że odtąd Serbia skoń- 

czywszy defensywę rozpoczyna 

agresywną akoyę względem Au- 

stryi, tj. wkroczy na ziemie au- 

stryackie, prawdopodobnie . do 

Eośni. 

LONDYN, 7 sierpnia. — Ofi- 

cyalne doniesienia opiewają, że 

Serbowie faktycznie już wkro- 

czyli do Austryi, przenosząc woj- 

nę na lewe brzegi rzek Dunaju i 

Sawy. Iuwazya serbska jest fak- 

tem dokonanym. 

Inne kraje wobec 

wojny. 
BERNO, 7 sierpnia. — Szwaj- 

carya ponawia zapewnienia neu- 
tralności. 

Winnipeg, Man., Kanada, 7go 

sierpnia. — Tłum wojowniczo u- 

sposobiony obrzucił kamieniami 

budynki konsulatów niemieckie- 

go i austryackiego. 
KOPENHAGA, 7 sierpnia. — 

Donoszę tu, że w Berlinie znaj- 

duje się książę Aaga, kuzyn króla 

Danii, aresztowany na granicy 

Szleswigu przez wojska niemiec- 

kie. 

PEKIN, 7 sierpnia. — Chiny o-; 

głosiły ścisłą neutralność wobec 

wojny europejskiej. 
OTTAWA, 7 sierpnia. — Ka- 

nada przygotowuje expedycy do 

Anglii 28,000 żołnierza. 
MADRYT, 7 sierpnia. — Hi- 

szpania przygotowuje 150,000 

wojska dla strzeżenia swej neu- 

tralności (?) raczej może na po- 
moc Francyi z którą jest sprzy- 

mierzona. 

LISBONA, 7 sierpnia. Portuga 

lia jest sprzymierzona z Anglią. 
W porcie tutejszym jest wielkie 

nagromadzenie statków wszel- 

kich narodowości, nie mogącycn 

odjechać z obawy przed zajęciem 

przez państwa wojujące. 
- - 

Z obrazków wojen- 
nych. 

PARYŻ, 7 sierpnia. — Niemcy 
rozstrzelali w Gaulais probosz- 
cza miejscowego za to, że tenże 

sam poszedł na dzwonnicę i ude- 

rzył w dzwony, by dać znać woj- 
skom francuskim, że Niemcy są w 

mieście. 

BRUXELLA, 7 sierpnia. — 

Belgijskie skauty, oddział wyro- 

Na dobry cel. 
Na niedzielnej grze w piłkę o 

sz&mplonat Ligi ForeeterskieJ, ko- 

mitet otrzymał kilka tysięcy gwoź- 
rlzlków od wybitnego polityka nie- 

mieckiego 1 właściciela największej 

oranżeryi w tej dzielnicy kraju p. 

Piotra Reinberg. Gwoździki te będą 

rozdawane uczestnikom niedzielnej 

gry bezpłatnie. 
Wielu właścicieli samochodów in- 

no narodowców ofiarowało swe usłu- 

gi na przewiezienie dzieci w samo- 

chodach z sierocińca do parku fede- 

ralnego, gdzie się odbędzie ta gra w 

piłkę i z powrotem do sierocińca, pod 

przewodnictwem Wiel. X. Ruscha, 

zarządcy sierocińca. 

Wysoki Nadleśniczy Thomas H. 

Cannon i Billy Sullivan, członek dzie- 

wiątki 4,White Sox«\ będą sędziami 
niedzielnej gry w piłkę, a Najprzew. 

X. Biskup Paweł P. Rhode wręczy 

zwycięskiej dziewiątce „szarfę pier- 

wszeństwa". 

Muzyki na niedzielną okazyę do- 

starczy kapela parafialna ze Stanisła- 

wowa, składająca się ze 40tu muzy- 

kantów, pod przewodnictwem p. Le- 

ona Kipkowskiego. 
Kto chce ofiarować· swój samo- 

chód na przewiezienie sierotek w nie 

dzielę na grę w piłkę, niceli zatelefo- 

nuje do obyw. Leona WŁnieckiegp : 

Lincoln 78U9. 

L'dajcie się w przyszłą niedzielę 

do „Federal League Park", przy ro- 

gu ulic Clai'k i Addison ave., a przez 

to przyczynicie się do powiększenia 
fundu>zu na sierotki. 

O O O 

W parku Dellwood (alias Mapie 

Grove) odbędzie się dzisiaj wieczo- 

rem przedstawienie pięściarskie pgd 
egidą. „Mapie Grove Athletic Club" 

— o następującym programie: 
a) „Mickey" Sheridan vs. „Jimmy" 

Murphy; 

b) „Schrimps" Schnier vs. „Young 

Joe" Gans; 

c) „Johnny" Ritchie vs. „Clint" 

Flynn; 

d) „Tommy" O'Grady vs. August 

Małecki (alias Kelly); 

e) Maksymilian Romaszewski 

(alias „Bud" Hanlon) vs. „Young 

Griffo". 

Sjędzig, wszystkich walk będzie 

„Eddie" Santry. 

Pięściarz żydowski Maurice Bloom 

wzywa do walki Frącka Małeckiego 

(alias „Spike" Kelly), ale Frącek 

drwi z żyda i powiada, że Bloom nie 

mógłby mu stawić żadnego oporu. 

O O O 

„Willie" Shafer chce zmierzyć się 

z Frąckiem Małeckim (alias ..Spike" 

Kelly) w Mapie Grove, Hammond 

albo Benton Harbor. 

O O O 

W Chicago przebywa obecnie chiń- 

ski pięściarz lekkiej wagi, zwący się 

Ching Fong. 

stków pojmał i przystawił do ar- 

mii kilku szpiegów niemieckich; 
Skauci dzielnie dopomagają żoł- 

nierzom w służbie wywiadow- 
czej i pracach obozowych i forty- 

fikacyjnych. 

Zyzowate oczy wyku- 
rowane w czasie jed- 

.1 
nej wiAjrijr; > 

Będąc zyzowatym pr*ez \ 
20 lat, Emil Joho. 4347 < 
Lincoln Ave., został wy- (, 
kurowanym urzezemnie < 

podczas jednej wizy- 
ty. .1 e i e 1 i maciej 
zyzowate oczy. nie de- 

sperujcie. Ja wyleczę 
mus bez leUarstwa, bez \ 
noża 1 bez bolu i na u- \ 

miarkowanych warun- \ 

ach. ) 
k > 

17 lat na 
State Ulicy. 

17 lat mego suk- 

cesu, wzmacnia 

ruivauA 

DARMO 
Moue pokazać wam lis- 

ty od sete« pacyentów 
których wyleczyłem i 

ceau, włuimum· którzy poświadczają że 

nie ałihTnii A·-* 
®oja praktyczna meto- 

sfaoycli ócz, d(l ieczeola 1(> na 

usuwanie kata- «suwaniu zyzu. Ja gwa- 

rantuję gruntowne wy- 
leczenie i przywrócę o- 
czcm waszym jaskrawy 
wzrok. Odkładanie ta- 

kiej rzeozy jest szkod- 

llwem. 

rakty, narośli 1 

leczenie wszy- 
stkich innych 
chorób ócz. 
Lpczq wezTitkle choroby ócz. Słabe oczy i 

ból głowy knriiją mo.1ą epecyalnĄ metodą.— 
Grticzołkl 1 rbore gurdło leczą bez noża i bez 

/.pitala. Usuwam naroéla z nosa. 

Dopasowuję okulary. 

F. O. CARTER M. 1). 
Specjalista ócz, nizn, nosa i fardla. 

ISO S. State ul. na lólnoc od składu 
THE FAIR 

Godziny: O do 5 
— w niedziele 10 do 13 

BELLS 
Memoriał Bella a Spcctalty. 

Mnfft— B*U tommtn Cl.lłltliw-W.tlAt' 

Church 
Chine 
Peal 

r 

Praktyczna Kucharka 
1 

Przepisy praktyczne I tanie 

przyrządzania wszelkich potraw, 

mię-iw, ryb, wędlin, sosów, zup, 

jarzyn, ciast, zwykłych 
i wielka- 

nocnych, etrucli, legumin, soków, 

kompotów, konfitur, galaret, tor- 

tów, lodów, itd., zastosowane do 

potrzeb oszczędniejszej Srnchnl 

wraz z dodatkiem zawierającym 

aposoby robienia kiszek i salceso- 

nów, przygotowywania rozmaitych 
wódek, likierów i llkworów, napoi 
dlu chorych 1 przychodzących do 
zdrowia. . 

Cena 60 centów 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1457 W. Division ni, Chicago 

v J 

WYCIECZKA. 

„Polish-American Athletic Club" u- 

rządza w sobotę, 8-go sierpnia, wy- 

cieczkę („hay-rack party") w stronę 

cmentarza polskiego, aa Jefferson lub 

do Polonia Grove. Napoje i trunki do 

użytku zabawowiozów bezpłatnie. 

Spodziewana jest także muzyka. 

Słowem, zabawa zapowiada się zna- 

komicie, a życzący'nabyć bilety niecb 

się zgłoszą, do p.' Stanisława Przybyl- 

skiego, 1435 Emma ul., wieczorem. 

Miejscem głównego zebrania będzie 

„Atlas" hala na Emma ul. Tam się 

przebiorę, panie w fartuszki i czepki, 

a mężczyźni w ,,overaIls'y" i słomko- 

we kapelusze farmerskie 1 tryum- 

falnie, wyruszą w wonne, ciche, leśne 

drzewa. 

Więc w sobotę, 8-go sierpnia, o 8:00 

wieczorem punktualnie — wyjeżdża- 

my. 

Z szacunkiem, 

H. Trawińikl, 
sekr. prot. 

<> O O 

Stach Schuba wzywa do ponownej 
walki Stanisława Michalskiego (alias 

„Pork Chop Sam" Michaele), który 

parę dni temu uśpił Schubę w szó- 

stej kolejce. Schuba powiada, że po- 

stawi zakład w sumie |100 jeżeli Mi- 

chalski zgodzi eię na wagę 158 fun- 

tów w dniu walki, o godz. 3:00 popo- 

łudniu. 

O O O 

„Butch" Shields, manażer Staka 

zgadza się na walikę Michalskiego z 

niejakim „Sajlor" Einert, ale pod 

warunkiem, że manażer marynarza, 

„Jack" Lindquist, postawi zakład w 

sumie $200 na wynik walki. 

Wyprzedaż Męskich Ubrań 
Ostatni zapas męskich ubrań, na y 

tę sobotę tylko; rosztki i niekompletne 
zapasy, małe zapasy i pełne zapasy, za 

' 

akurat połowę rzeczywistej wartości. Zro- 
bione z czysto wełn. modrego serżu, si- 

wego Kammgaru, pasków, kaszmiru, itd., 
konserwatywne trzy guzikowe fasony dla 
mężczyzD i dwa guzikowe i angieL Sack 
modele dla młodzieńców, dużo z kiesze- 
niami, wielkości 32 do 44, lecz nie w 

każdym fasonie, w sobotę po 

Męskie spodnie 
Męskie oliwk. 

koloru khaki spo- 

dnie, regular. ko- 

lory, — mankiet, 

spód i z paskiem, 
wielk. 31 do 48, 
warte 1.25, *7*7^-» 
pec. po... / / t 

Chłopięce ubrania 
2.75 Norfolk 

ubrania dla chło- 

pców, zrobione z 

kaszmiru, wszyst- 
kie ciemne odcie- 

nia, 7 do IG lat, 
specyal- j 
nie za. ;. I , / i 

Suknie i Skirts 
1.-5 i 1.50 pralne 
dziewczęce suknie,— 
wszystkie tego sezouu 
fasony, długi Tunic— 
fekt, śliczne Middy 
fasony, piękne kolory, 

w paski, Plaids 

i kratki, ugarnl 
rowane w pięk- 
nych kolorach, 
6 do 14 lat, spe- 
cy.alnie na jutro 

J>o5'tór..90c 
i Damskie i — 

J 1 dziewczęce suk- 
* nie· z czysto — 

wełnianego ser- 

żu, pięknie uszyte I 

Tunic efekt, ze spod. 
szewką lub w rzy. 

pas. 22 do 29, dł. 35 

do 44, war. do 7.50, 
epecvalnie j 
po 2.97 i 4. V/ 

Męskie trzewiki 
Zupełne wyprząt. wszvst. 

niekompletnych zapasów, re- 

sztki i pozostałości oraz okaz. 
zapasy męskich zapinanych i 

sznurowanych trzewików i ox- 
fnrHńw ceclaste i czarne, z 

Gunmetal Calf i 
Patent Colt, wszy 
wiel. w zapasie, 
lecz nie każdegc 
fasonu, warte $2, 
jutro po 

97c^ 
Białe kenwesowe Baby Doli 
Pumps dla dziewcz. i dzieci, z do- 

brego kenwesu, szer. jedw. kokardy 
na Vamps, wiel. 6 do 2, 
warte 1.00, po d/C 

Czemu Powinniście Kupie 
0-G Niskie Trzewiki Teraz 
O-G GATUNEK jest najwyższy— 
O-G FASONY są najnowsze i najlepsze— 
O-G USŁUGA jest pierwszorzędna— 
Wszystkie O-G NISKIE TRZEWIKI po 

wielce zniżonych cenach— 
Najwię. sprzedaż trzewików w O-G dziejach— 
Największa sprzedaż trzewików w dziejach 

miasta Chicago— 
Wszystkie wielkości i wszystkie szerokości— 
Nowe zapasy dodawane do sprze. codziennie— I 

Wszy. O-G nis. trzewiki dla mężcz. I 
teraz po tych trzech cenach 

$2.85, a85 i $4.85 

Wszyst. O-G nis. trzewiki dla dam 
po czterech cenach 

$2.85, $3.85, $4.85 i $5.85 
Kupujcie O-G TRZEWIKI teraz—jestto sposob- 

ność jedyna w życiu 
WE WSZYSTKICH 0 G SKŁADACH TRZEWIKÓW 

Fr. Janowski i Jan Swierod, polscy sprzedawacze w składzie aa Milwaakoe Are 

O'CONNOR & GOLDBERG 
, 

' 

( — Składów) 

205 SOUTH STATE ULICA 116 SOUTH CLARK ULICA 

23 EAST MADISON ULICA 11 1253 MILWAUKEE AV. 
120 W. Van Buren ul., przy La Salle (nowy skład dla mężczy w) 

- 


