
Hindusi A ngielscy we Francyi. 
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Brrypy' żołnierzy hinduskich; w środku król Jerzy, odbywający przegląd wojsk 
r hinduskich 
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Muszą zająć Fran- 
cyę albo zginąć. 

Ultimatum cesarza niemieckiego dla 

swych żołnierzy. . 

Turcy a znosi wszelkie układy 
z łnnemi państwami. 

Kiektóre daiują się od II-go stulecia. 
9 

Belgowie przedłożą swe skargi. 

FRANCYA LUB ŚMIERĆ — 

POWIADA KAISER. 

Nowy York, ii' września. —! 

Nowy minister niemiecki dla rze- 

czypospoiitej mexykanskiej sta- 

wił się tu wczoraj i powiedział, 
że krótko przed swym wyjazdem 
z Niemiec rozmawiał przez diuż- 

szy czas z cesarzem i powiedział, 
że kaizer niema wcale zamiaru 

odstąpić od zdobycia Paryża. Nie- 

miecki dyplomata powiedział, że 

Niemcy zabiorą nietylko Paryż, 

ale pobiją całą Francyę. 
Ministrem tym jest von Eck-- 

liardt. Przed swym wyjazdem z 

Berlina rozmawiał przez 20 mi- 

nut z kaizerem i w rozmowie tej 

poruszono kwestye obecnej woj- 

ngr. 

{ 
— Cesarz przez szereg lat,sta 

- 

rał się o przyjaźń Francyi 
— mó- 

wił Eckhardt — ale wszystko da- 

remnie. Obecnie stosunki są takie, 

że Niemcy muszą zająć Francy v 

albo tez zginąć. Wojska niemie- 

ckie muszą się bić do ostatniej 

kropli krwi. Muszą one zabrać 

Paryż i posiąść całą Francyę.Nie 

podbijemy Francyi w tym celu, 

by ją zabrać dla siebie, ale 
musi- 

my raz na zawsze zniszczyć 
milita 

ryzm Francski i armię francu- 

ską. 
— Nie wiem jak ile czasu to zaj 

mie, tydzień czy sześć tygodni, 
-i- -«" Ku,· newni że woj·· 
dl*. 

ska niemieckie zdobędą Paryżje- 

śli tego nie uczynią to jedynie 
dla 

tego, że więcej żołnierzy do walki 
nie zostało. 

— Dużo się mówi o najeździe 
Rosyan, o ich kampanii na Ber- 
lin. Niech Rosyanie najpierw zdo- 

będą Królewiec, a potem będzie- 

my mówili o marszu na Berlin. 

PRZESADA W SZKODACH 

WYRZĄDZONYCH W BEL- 
GII. 

Waszyngton, 11 września. — 

Ambasada niemiecka otrzymała 

następującą depeszę z Berlina : 

— Herr Helfferin, po odbycia 

podróży pu Belgii powiedział- co 

następuje: Wieści o zniszczeniu 

różnych miast w Belgii są wielce 

przesadzone, miasta belgijskie 
ła> .ie się przedstawiają, L o wa- 

li ium i Dinant zosUiy tylko czę- 
ściowo zniszczone. 
— Po poddaniu się miasta 

Ghent niemiecki oficer został 

przez mieszkańców zabity a drugi 

poważnie zraniony. 
— Konnica rosyjska bez naj- 

mniejszej prowokacyi spal;i2 

wspaniały zamek hrabiego Mir- 

baclra, 
CZTERY MOCARSTWA POD- 

PISZĄ UGODĘ Z AME- 

RYKĄ. 

Waszyngton, 11 września. — 

j czasie obecnej wojny cztery 
mo 

(carstwa: Anglia, Francya, Hi>'. 

j pania i Chiny zgodziły się na pod- 

pisanie ugody zc Stanami Zjedno- 
czonymi, na mocy której wszei 

- j 
kie spory w przyszłości będą zała j 
twiane tylko drogą polubowną. I 

Niemcy, Rosya i Japonia zgfw | 

siły swoją gotowość do podpisu, i 

a Turcya podobno'także nie oę- ! 

dzie ostatnią. 
Aa mocy tej ugody uo woja»· | 

przyjść wprost nie może. Jeśli.dv- j 

plomacya zawiedzie, wtenczas 

spór będzie załatwiony przez arbi- 

tracyę. 

KOMISYA BELGÓW W STA- 

NACH ZJEDNOCZO- 
NYCH. 

Nowy Vork, 11 września. —Na 

pukładzie okrętu Celtic do — 

wego Yorku przyjechali wc/oraj 
członkowie komisyi belgijskiej, 
która przyjechała tu, by pre/y - 

dentowi' Staiiów Zjednoczonych 
f przedstawić protest Belgii prze- 
ciw przekroczeniu neutralności ie 

go państwa, przeciw okrucień- 

stwom Niemców, którzy ich kraj 
zniszczyli. 
Komisya ta, w oświadczeniu 

I wydanem na pokładzie okrętu po- 
1 wiedziała, że przed wizytą u pre- 
I zydenta szczegółów swego po— 

j słannictwa 
nie może wydać. 

W skład tej komisyi wchodzą 
Henry Carton, minister sprawie- 
dliwości, De Sadeler, Hyinans, 
Van de Yelde, minister stanu i 

hrabia Ludwik de Lichtervelde. 

TURCYA COFA UKŁADY. 

Waszyngton, 11 września. —; 

Turcy a wczoraj urzędowo zawia 
domiła Stany Zjednoczone i wszy- 

stkie inne mocarstwa, że zniosła 

kompletnie wszelkie układy swo- 

je z wszystkiemi państwawmi da- 

tujące się od 11 wieku. Na mocy 

niektórych tych układów, przy- 

mierzy i ugód cudzoziemcy byli 
całkiem wykluczeni z jury.sciyk · 

cyi ottomańskiej. 

Cudzoziemcy dlej nie mogą 

już zażywać wolności terytorya'- 
nej, która upoważniła ich do pro- 
cesów przed sędziami własnej il- 

rodowości przed konsulami i 

przedstawiwcicłami obcych rzą 
- 

dów. 

Podobny krok zrobiła Japonia 

przed paru laty. Turcya zniosła 

to wczoraj jedncm zamachem 

pióra. 

Dyplomaci nie wierzą, czy to 

jest pierwszy krok do walki Tur- 

cyi z Anglią. Sprzymierzeńcy jed- 
nak sądzą, że Turcya nie wmie- 

sza się wcale do obecnej wojny. 

Pamiętajmy, że w przyszłą niedzie- 

lę, dnia 13-go września, wedle odez- 

wy Polskiej Rady Narodowej, wo 

wszystkich parafiach polskich w Sta- 

nach Zjednoczonych, ma być zarzą- 

dzony ,,DZIEŃ' POLSKI4' o program 
mle następującym: 
Nabożeństwo za Polskę. 

Wielkie masowe zgromadzenie pa- 

rafialne. 

Kollekta na fundusz' narodowy. 

Przyjęcie rezolucji. 
Uchwalenie poboru stałego podat- 

ku narodowego. 

Pamiętajmy, by należycie na ten 

dzień przygotować s>:ę i ułożyć odpo- 

wiedni Dicsram. 

Czy chcielibyście posiadać farmę i ! 

być warty $35,000. 

Zwyczajny robotnik cegielni w -! 

linois miał $450 w banku oszczędno-; 

ścl. Pojechał do Arkansas 1 kupił 40 

akrów taniego gruntu, płacąc małą 
· 

część gotówka. Teraz ma 480 
akrów I 

bogatego gruntu 1 jest wart $35.000 

Macie taka sama sposobność. Piszcie i 

lub zgłoście się po bliższe 
szczegóły 

L. M. Allen, p. T. M.. Pokój 
718 La 

Salle Station. Chicago. Usługi na-j 
szego Rolniczego departamentu 

bez- 

płatnee dla każdego osadnika. 

W. L. Piotrowski 
; ADWOKAT 
- fteitykaj© we wszystkich nądaoh 

0f« 59 Clark cl., nar. Raodolpl 
'ok^j 507, f* piftr«. Tel. Central 7071 
O· Wtorki ł ozrmrtki wieczorami biurze Zj- 

«neeoliL. i«i «.-si.·»·. 
I 

Aug. Q. Urbański 
ADWOKAT 

«M I 41S HOME BANK BUDAMI, 
3SUir»«k·· I Ai h land »v«nnee. 

Mleemkante, (lii UOMAS ULICA. 
» «S·» .' w SoM 
« . HUMBOLDT «H 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

» Witt Washington nllen, fl-U pletn 1 

Telefon RtndO'fib «2JW 
Wlceiortm: 20 Commercial m W 

tlafon South Chicago &21-WHI 

Pożegnanie Przew, 
X. Spełza C.R. 
na Stanisławo- 

wie. 

W czoraj w południc , żegnano 

uroczyście Przew. X. Andrzeja 
Spetza, C. R., odjeżdżającego w 

tych dniach do St. Mary's Ky., w 

którym to Domu Zgrom. XX. 

Zmartwychwstańców został za- 

mianowany ostatnio przełożo- 
nym. Z okazyi pożegnania zebra- 
ło się na gościnnej plebanii sta- 

nisławowskiej kilkadziesiąt osób, 

konfratrów zakonnych i świec- 

kich — odjeżdżającego, oraz oby- 
watelstwa miejscowego. Po obie- 
dzie — otworzył przemówienia 
J. E. Najprzew. X. Arcybiskup 
Józef Weber, C. R., przełożony 
wszystkich Domów XX. Zmar- 

twychwstańców w Ameryce i w 

ciepłych, serdecznych słowach 

oddał uznanie zasługom wielo- 

stronnym Przew. X. Spetza, a 

zaznaczył, że przeniesienie jego 
do Kentucky spowodowane zo- 

stało słabym ostatnio stanem 

zdrowia Ojca Andrzeja, który 
choć przeniesiony, jednak 
nic na zawsze odjeżdża, owszem 

będzie częstym gościem w Chica- 

go i odwiedzać będzie tutejsze 

swe pola pracy społecznych i 

spraw zakonnych. Kończąc, po- 

« 

wołał X. Arcybiskup na mistrza 

przemówień — V\ go X. Franci- 

szka Gordona, który przemówił 
długcf, a wymownie — podnosząc 

prace i cały dorobek X. Andrzeja 
na tylu rozmaitych polach jego 
działalności dobroczynnej — 

wspomniał o cnotach jego kapłan 
skich, o uczuciu serdecznej życz- 
liwości dla naszego narodu 

— 

tak, że choć nie Polak 
— Pola- 

kiem czuł się między nami, o 

społeczniczych jego dziełach — 

iście nieprzeliczonych, o pracy 

nad młodzieżą, nad starcami bez- 

domnymi,! nad ubóstwem i biedą J 
wszelaką, nad nędzą moralną i 

materyalną. Powoływał następ- 
nie mistrz przemówień mówców 

rozlicznych, wśród których zano- 

towaliśmy: Przew. i Wnych XX. 

Górala z Milwaukee, Wis., Zapa- 

łę, Sobieszczyka, Drzewieckiego; 

po angielsku przemawiał Wny X. 
Vatman, prezes stow. „Catholic 
Colonization Society", którego 
Przew. X. Spetz jest skarbni- 

kiem. Ze świeckiego obywatel- 
stwa przemawiali: imieniem 

V » 

„Dziennika Chicagoskiego'' red. 

naczelny p. Stanisław Szwajkart, 
sekretarz Zjedn. P. R. K., p. Jan 

Konopa, oraz p. Paweł Drzvmal- 

ski, dyrektor wzmiankowanego 
stow. kolonizacyjnego. Xa za- 

kończenie przemówił krótko, 

skromnie, jak zawsze, poprostu, 
a serdecznie X. Andrzej Spetz, 

dziękując za wyrazy uznania i 

dowody życzliwości; · zapewniał 
zebranych o życzliwości swej 

własnej, oraz trwałej pamięci o 

wszystkich tych, którzy mu w je- 

go pracach chicagoskich dopo- 

magali. 

Przew. X. A. Spetz opuszcza 

miasto nasze w sobotę, dnia 12- 

go bm. 

GARY, IND. 

E. Murawski utrzymuje „Dzień 

nik Chicagoski" pnr. 1732 Con-j 
necticut ul. 

Sierociniec św. 

Jadwigi. 
Rucznc posiedzenie 'Stowarzy- 

szenia Pulskiego Sierocińca pud 
wezwanem św. Jadwigi w Xiles, 

111., odbędzie się we wtorek, 15go 
września, o godzinie 2-giej popo- 
łudniu, w sali Zjednoczenia P. K. 
K., róg Milwaukee ave. i Augusta 
ulicy. 

\"a tein posiedzeniu obecni być 
powinni Wiel. ks. Proboszczowie 

i przez nich wydelegowani repre- 
zentanci i reprezentantki parafii. 

Ks. Tomasz Bona, 

sekr. prof. 

HAMMOND. IND. 

W następujących agenturach 
można zamawiać „Dziennik Chi- 

cagoski": Stefanowski, 127 —. 

156-ta ul., F. B. Hall, 141 Sibley 

ul., J. Krysiński, 658 Ames ave. 

W ŚRÓDMIEŚCIU. 

. Dziennik Chicagoski" możr.3 

nabyć w następujących miej- 
scach : 

Przed składem Boston Store. 

Przed apteką Buck and Ravne.\ 
Na naroznikch Washington i 

La Salle ul., Madison i Franklin, 

Dearborn i Randolph, Congress 
i Wabash i pnr. 169 N. La Salle 

ul. i pnr. 118 N. La Salle ul. 

Pierze — Poduszki 

Wsrystko w zakresit. potrzeb do 
Poduszki robimr n« oh»talun*k. >/vlika eta. 

vi do wKyetkirii cząioi mi sta. Kupujcie id fa- 
brykantów u oszczędzicie 5i 

Continental Feather Pillow Co. 

1112 Milwaukee Ave., róg Tell PU 

Nnj At^iTł-enr rmh . »··«·· rr.o». 

W Uli aro Léguer. Wlor-p-oi ł Kacyer. 

CONRAD SEIPP 
BROWAR 

I [Wf) BUTELKOWE 
27ma alica i Cottage urove ave. 

UlwMt 730 i KB. IAQ 

„FREE POL AND"' 
(WOLNA POLSKA ) 

NUMER 1-szy, TOM 1-szy 
— CENA 5c 

BROSZURKA FORM Aft* 9x1 2 CALI, O 16 
STRONACH, 

W JĘZYKU ANGIELSKIM. 

Zawiera następujące artykuły. 

Comment, —The Czar's offer to the Poles 
— Poland, wiersz, — 

Foreword, — The Attitude of the Poles toward 
the European 

War, — Freedom of Polapd World's Need. — Allies Must 

guarantee Russia's Pledge. 
— Prussian Gratitude — An Exam- 

ple of Prussian Journalism 
— Evidences of Polish Culture 

— 

Momentous Events in the History of Poland 
— The Polish 

Qvestion in the American Press —An appeal 
of American Citi- 

zens qf Polish Descent to the People of the United States. 

BROSZURKA TA JEST NA SPRZEDAŻ W BIURZE 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
1457 W. DIVISION ST., . CHICAGO, ILL. 

" 

.Pokiywarny dachy papie 
J rem, żwirem 

łupkiem. Oblewamy smołą płas 
kie dachy, zawieszamy rynny 
upiększamy domy wieżyczkami 
gzymsami różnego stylu. Wszel 

kie roboty wchodzące w zakres 

4ekoratorsko-blacharski wykonu- 
jemy szybko, dobrze i tanio. 

[[PROGRESS ROOFING CO., TeL Moiroe 4575 1632 W. pivision ulji 

Doświadczenie Dobroci Kapelusza 
nie leży w cenie jaką płacicie, 

ale w s tylu, wygodzie i trwa- 
łości. To właśnie czyni 

Yondorfa 

"Spécial" 

Tylko 

za 

najlepszą wartością w zakre- 
sie kapelusza, jaką dostać moż- 
na. Miękkie i sztywne we wszy 
stkich popularnych fasonach i 

kolorach. 

Yondorf'a $0 
„Pickwick" ^ 

Kompletuy wybór „Stetson $0.50 
miękkich i sztywnych kape- \ 
luszy 

*·* 

G CO.SL* 

2 Składy 
CLOTHING 

Van Buren » *1 'l i l V 
Mi,waukee 1 

Halsted ulice ^ kJl\lClvt^ Chicagoaves 
Po za dystryktem wysokiej dzierżawy". . 

Otwarte w «obot do 10 wieciorea 

Męskie i Młodzieńcze $20 
Jesienne Ubrania, za $15 

Nigdy dotąd jeszcze nie byliśmy w stanie pokazać nowych 

jesiennych fasonów na początku sezonu $20.00 
wartości, za 

$15.00, lecz tego roku z powodu, iż pewien kupiec 
nie mógł 

opłacić snych należności, zakupiliśmy cały jego_z^P.as 
^5 

procent mniej regularnej ceny. Wy możecie je kupić po tej') 

samej zniżonej cenie, za jednę czwartą mniej regularnej ceny. 

194 ubrań, wszystkie ręcznie wykończone z dobrej weł- 

nianej worsted materyi, najnowsze fasony -j 
i kroje, wielk. 34 do 44, reguiarne $20 war- ·)· w \ f 
tosci, za ··-········.k.··. 

Sprzedaż ubrań zrobionych na zamówienie po 16.75 
i 13.50 

jest przedmiotem ogólnej rozmowy. Jak można podać takie 

ceny? Męskie jedwabiem podszewkowane ubrania, wybór z 

125 deseni, zadziwiają? wartości, po 16.75. 25 pięknych de- 

seni włączając modre Jerże i dużo innych wełnią- 
- ~ — 

nych materyi, po ·· . 

Całkowite wyprzątnięcie męskich ubrań, dobry 
zapas do wyboru, po 

Otwarte w sobotę aż do godziny 10-tej wieczorem. 

kłłj v»-w 

13.50 

5.00 

MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA 


