
Z Wojny 
(Dokończenie ze str. lej). I 

Perograd, y listopada. — Do- 

noszą z Tabryzu, w Persyi, iż 
władze rosyjskich wojsk tam sta- 
cynowanych ujęły posła turec- 

kiego i posła austryackiego 'w 

temże mieście i obu uwięziono za 

granice rosyjskie. Rosyjska flo- 

tylla czarnomorska zbombardo- 
wała kilka małych portów turec- 
kich na Morzu Czarnem. Wojska 
tureckie wtargnęły z prowincyi 
zakaukazkich, zajęły po stronie 

tureckiej miasta kilka, ostatnie 

doniesienia głosz4 o zajęciu 3ch 
miast mniejszych, Passine, Ba- 

razet i Dedine, oraz o wielkiej bi- 
twie pod Kopru-Kel, zwycięskiej 
dla Rosyan. 

Berlin, 9 listopada. — Okręty 
tureckie uwijają się na wodach 

lewantyńskich, zajmując statki 

angielskie, francuskie i rosyjskie; 
•w okolicach Smyrny zajęto one- 

gdaj kilka większych parowców 
angielskich. 
— Krążownik — zdaje się — 

„Breslau" bombardował port ro- 

syjski Poti na Kaukazie. Turcy 

zatopili jedną barkę grecką koło 

Aivali. 

Turcy a a Grecya. 
Londyn, 9 listopada. — Turcya 

zbliża się coraz bardziej ku za- 

targowi z Grecyą. a to wskutek 

pędzenia bezwzględnego podda- 
nych greckich z Anatolii i innych 
posiadłości tureckich, oraz zata- 

piania okrętów greckich. Grecya 

jest do walki gotowa, zdaje się 
czeka tylko prowokacyi i okazyi 
dobrej 
— W Bukareszcie i w Sofii to- 

czą się układy co do roli Rumunii 

i Bułgaryi, jakieby w wojnie tei 
owe państwa przyjąć miały: 

podobno król Ferdynand Rumuń- 
eki usposobiony jest ku wojnie i 

porozumiewa się z Rosyą : wystą- 
pienie Rumunii przeciwko Au- 

stryi byłoby chyba ostatnim cio- 
sem dla chwiejącej się monarchii. 

Z Wojny Serbskiej. 
Wiedeń, ? listopada. — Urząd 

wojenny austryacki ogłasza, iż 

w ostatnich dniach wojska au- 

stryackie poczyniły zwycięskie 
postępy w okolicach Szabacu, za- 

jęto ważne pozycye na górze Mi- 

sar, gdzie wzięto 200 Serbów do 
niewoli. Austryacy atakują obec- 
nie Kroupani odległe o 62 mile na 

wschód od Belgradu. W jednej z 

bitew mieli Austryacy wziąć aż 

13,000 jeńców do niewoli, cztery 

armaty i sześć mitraliez.... (?) 
Nisz, 9 listopada. — Urząd wo- 

jenny serbski przeczy owym try- 
umfom austryackim i utrzymuje, 
że ataki austryackie pod Szaba- 

cem, Boragą i Gussevem wszyst- 
kie odparte zostały przez Serbów 
z wielkimi stratami nieprzvjacie- 
la. 

Epipt i Algier - 

lojalne. 
Londyn, 9 listopada. — Urzę- 

dowe doniesienia z Egiptu brzmią 

uspokajająco: kraj nie będzie po- 
datny do propagandy tureckiej 

„świętej wojny", a Anglicy pilna 
ją, dobrze by ta propaganda po- 
stępów nie czyniła i nikogo pode, 
rżanego z Turc vi nie wpuszcza- 

ją 
— granice zamknięto. O takim- 

te samym stanie rzeczy donoszą 
s Algieru francuskiego. 

Po zdobycia Tsing- 
Tao. 

Szczegóły zdobycia. 
Tokio, y listopada. — Urząd 

wojenny japoński ogłasza nastę- 

pujące szczegóły zwycięstwa ja- 
pon:»kiego pod Tsing-Tao: — Po 
zbombardowaniu i zburzeniu o- 

statnich fortów pod Tsing-Tao, 
kiedy wszystkie działa zamilkły, 
ukazała się na wyniosłej wieży 

wodnej, dominującej nad nia— 

stem, biała chorągiew; było to 1 

zrana, około godz. 9ej, poczem za- 
raz przed murami miasta ukazał 

się niemiecki oficer z białym 
sztandarem. Japończycy natych- 
miast ogień zatrzymali i delega- 

cya japońskich oficerów udała się 
z angielskimi świadkami do ba- 
raków im. Moltkego w mieście, 

gdzie nastąpiło formalne podda- 
nie miasta i terytoryum przez 

dowódzcę niemieckiego, general- 
nego gubernatora Mever-Waldec- 
k* PrvM*nift miasta iest bez- 

względne i bezwarunkowe: do 
niewoli japońskiej dostało się bli- 
sko 10,000 niemieckich oficerów 
i żołnierzy, zapasy broni, amuni- 
cyi, działa i składy — jakkolwiek 
wszystko silnie uszkodzone kil - 

kodniową bombardacyą japońs- 
ką; jakie są straty niemieckie w 
ludziach, nie wiadomo; miasto u- 
cierpiało bardzo silnie i wielkie 

masy domów są w ruinie ; wszyst- 
kie okręty wojenne niemieckie w 

porcie zostały zniszczone — 

przeważnie zatopione. Nad mia- 
stem powiewa już od dwu dni 

flaga japońska. Oblężeniem od 
strony morza i eskadrą dowodził 
admirał Sadakiczu-iKato, armią na 

lądzie dowodził generał hr. Ka— 
mio. W Tokio radość z powodu 
zdobycia Tsing-Tao jest wielka: 

po mieście urządzają pochody ra- 
dosne, muzyki grają, miasto fla- 

gami ustrojone. 

Pogląd na zwycię- 
stwo japońskie. 
Londyn, 9 listopada. — Zdoby- 

cie Tsing-Tao jest w wojnie o— 

becnej pierwszem, wielkiem, de- 

cydującem o całej jakiejś części 
działań wojennych — zwycię- 
stwem : faktycznie kończy ono 

wojnę na wschodzie Azyi, z któ- 

rej Japonia" wyparła Niemcy, kła- 

dąc kres ich panowaniu w Azyi. 
Niemcy dzierżawiły Kiau-Czau 
a J L.m 1 rvi ««r «)if »1 - 

stpstwo tego terytoryum na lat 

2$; oczywista, że po upływie te- 

go czasu kraj byłby przeważnie 
niemiecki i przepadły dla Chin 

raz na zawsze. Ewentualności tej 

Japonia zapobiegła, odbierając 
Kiau-łCzau, które jest krajem spo- 

rym, posiadającym 200 mil kwad- 

ratowych powierzchni, oraz 200,- 
000 ludności chińskiej i 5,000 bia- 

łej. Ale Chiny żadnej zasługi w 

uwolnieniu tej ziemi z pod pano- 
wania niemieckiego nie miały — 

nie jest też prawdopodobnem, by 
ją odzyskały; Japonia zechce za- 

trzymać Kiau-iCzau, ponieważ po- 
żądanem jest jej pozyskanie pod- 
staw terytoryalnych na stałym lą- 
dzie Azyi. Najmniej prawdopo- 
dobnem jest, by kiedykolwiek 
Niemcy Kiau-Czau odzyskały; 

mogłoby to się stać tylko w razie 

zupełnego przegrania wojny przez 
sprzymierzohych i kompletnego 

zwycięstwa Niemiec, co się mało 

prawdopodobnem wydaje. Na- 

wet gdyby Niemcy do pewnego 
stopnia obronną ręką wychodziły 
z wojny, to Japonia zwycięska na 
wschodzie Azyi — zdobyczy swej 
oddać im nie zechce. 

Japończycy ujęli 
dwa okręty nie- 

mieckie. 
Tokio, i) listopada. — Doniesio- 

no tu, że Japończycy ujęli dwa 

krążowniki niemieckie, na Pacy- 
fiku południowym grasujące i za- 
tapiające tam okręty handlowe 

sprzymierzonych: statki to „Gnei 
senau" i ^^kharnhorst", które o- 

statnio uczestniczyły w bitwie 

stoczonej z eskadrą angielską na 
wodach chilijskich, w której dwa 

krążowniki angielskie zostały za- 

topione. Potwierdzenia o zajęciu 
•tatków tych niema urzędowe- 

go, ale faktem jest, że eskadra ja- 
pońska krąży na wodach Pacyfi- 
ku, polując na Niemców..,.. 

Usposobienie w 
Berlinie. 

Berlin, 9 listopada. — Na wieść 

o zdobyciu Tsing-Tao przez Ja 
pończyków zapanowało w Berli- 
nie przygnębienie i żałoba: prasa 

wypisuje pogróżki „patryotycz- 
ne pod adresem Japonii i zapo- 

wiada zamstę niemiecką. 

Ćwierć miliona Ja- 
pończyków do 

Europy !... 
Pekin, 9 listopada. — Prasa tu- 

tejsza podaje — prawdopodobnie 
za japońską wiadomość, ii rządy 
mocarstw sprzymierzonych po- 
czyniły propozycye Japonii, by o- 

becnie nie mająo co robić w A- 

zyi, wysłała około ćwierć miliona 

żołnierzy na teatr wojny w Eu- 

ropie przeciwko Niemcom. Jak 
j Japonia propozycye te przyjmie 

— nie wiedomo : podobno Anglia 
i Francya ofiaruję za to Japonii 
zupełnie wolną rękę w Azyl 
względem Chin, to znaczy, iż Ja- 
ponia mogłaby zatrzymać Tsing- 
Tao i Kiau-Czau, które niby dla 
Chin odebrała Niemcom. W kwe· 

I styi udziału czynnego Japonii w 
Europie najtrudniejszym szkopu- 
łem jest odległość i trudności 

transportu takiej jak wspomniano 
masy wojsk: gdyby je wieziono 

lądem, to potrzebaby wielkiej li- 

czby okrętów i około półtora mie- 

| siąca czasu, lądem transport mógł 
by dążyć koleją syberyjską przez 
Rosyę — a nimby tą drogą wojs- 
ko całe przewieziono, toby to mie- 

siące potrwało i zapewne armia 

japońska nie prędzej jak na wio- 

snę stanęłaby w całości pod Ber- 
linem, lub Paryżem. Morzem Ja 

I pończycy jechaliby do Europy na 
Suez; pojadą tam teraz te wojska 
angielskie, które wspierały Ja- 

pończyków pod Tsing-Tao — bę- 
dą stacyonowane w Egipcie prze- 

cinko Turcyi. 

Z Walk na Morzu. 
Honolulu, Hawai, 9 listopada. 

— Władze Stanów Zjednoczo- 
nych zajęły krążownik niemiecki 

„Geiser", który się był schronił 

do tego neutralnego portu — dla 

j poczynienia napraw. 

Niemcy bombardu- 
ją port angielski. 
Berlin, 9 listopada. Okręty 

wojenne niemieckie ostrzeliwały 

przed kilku dniami port angiel- 
ski Yarmouth, przyczem łódź pod 
wodna angielska „D.-V" zatonę- 
ła. (Urząd wojenny angielski mil- 

czy o tern. Przyp. Red. D. C.) 

Walki na Zacho- 

dzie Europy. 
Paryż, 9 listopada. — Na le- 

wem skrzydle sprzymierzonych, 
we Flandryi chwilowa ulga w 

walkach nastąpiła i — przerwa. 
Zato w Argonne silne ataki nie- 

mieckie zostały odparte na całej 
linii, a wojska francuskie poczy- 

niły postępy. Na prawem skrzy- 
dle, w okolicy Verdnn, Francuzi 

zajęli dwa małe miasteczka, posu- 
wając się dalej ku północy i wyv 

pierając nieprzyjaciela w tymże 
kierunku. Również w kolicv rze- 

ki Meuse wszelkie ataki niemie- 

ckie spełzły na niczem a wojska 
sprzymierzone stale posuwają się 
naprzód. 

Straty Angielskie. 
Londyn, 9 listopada. — Ostat- 

nio ogłoszone urzędowe listy 
strat angielskie wykazują, że 

Anglicy w dotychczasowej woj- 
nie utracili już łącznie 1,598 ofi- 
cerów, w tem jest zabitych 381, 
ranionych ST6, a zaginionych ooS. 

Straty Niemieckie. 
erlin, 9 listopada. — Urzędo- 

wo ogłoszona lista strat niemiec- 
kich wykazuje ogrltią liczbę zabi- 

tych, rannych i zaginionych na 

57,800, jednakże wielu rannych 

Z BIURA 

METEOROLOGICZNEGO. 
W ciągu doby wczorajszej najwyż- 

sza temperatura wynosiła 46 stopni, 

najniższa 40 stopni. Normalna tempe- 

ratura w tym dniu wynosi 42 stopni; 

Ladwyżka temperr.tury w tym roku 

1049 stopni. 

Wschód słońca o godz. 6 min. 33 

rano. 

Zachód słońca o godz. 4 min. 35 po- 

południu. t 

Dzisiejsza temperatura. 

Godzina 7 rano 38 stopni wyżej 0 
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Pięknie dziś wieczorem i jutro. — 

Wzmagająca się temperatura. Półno- 

cno-zachodni wiatr, wzmagający się 

jutro. 

lżej jnż podobno wróciło do sze- 

regów. i 

Niemcy ustępują. 
Paryż, 9 listopada. — Wszyst- 

kie są po temu obawy, że Niem- 
cy planują wycofanie się zupełne 
z dotychczasowych linii bojo- 
wych: z miast belgijskich dono- 

szą korespondenci, iż wielkie 

transporty wojskowe, posyłane 
są stamtąd na wschód, a wywia- 
dy napowietrzne również dono- 

szą o formowaniu nowych linii i 

obron na dalszym planie. Wczo- 
rajsze raporty wojenne donoszą, 
iż wszystkie ataki niemieckie zo- 

stały stanowczo odparte i Fran- 

cuzi zwycięsko zdobywają pozy- 
cye nieprzyjaciela; w jednym 
tylko punkcie, w Argonne, pod 
Vienne le Chateu przeważne siły 
niemieckie wyparły żołnierzy 
francuskich i zajęły ich pozycye. 
Nad rzeką Yser we Flandryi 
Niemcv trzymaia jeszcze 3 punk- 

ty i skupiają tam wielkie masy 

wojsk, trzymają też spalone mia- 
sto Roulers : prawdopodobnie 
nastąpi jeden jeszcze, może wię- 
kszy i gwałtowniejszy od dotych- 

czasowych wysiłek niemiecki 

celem sforsowania Yser, poczem 

jeśli Belgowie i Anglicy wytrzy- 
mają ten atak nastąpi odpadnię- 
cie Niemców na całej linii, które 

jest nawet już i koniecznością, bo 

dłużej w warunkach obecnych 
Niemcy tani utrzymać się nie 

zdołają· 

PODZIĘKOWANIE. 

•Niniejszem składamy serdecz- 
ne podziękowanie kS. Bolesławo- 
wi Sztuczko, panu Antoniemu 

Małłek, Wiel. Siostrom Nazare- 

tankom, Niewiastom Różańco- 

wym, Tow. Apostolstwa Modlit- 

wy, Tow. Łączność Polek gr. 22, 

panu Alb. Grabarskiemu, wszyst- 

kim krewnym i znajomym i 

wszystkim tym, którzy wzięli u- 

dział w pogrzebie mej żony i 

mamy naszej śp. Julianny Jako- 
wanis zasyłamy staro-polskie 
„Bóg zapłać." 
W żalu pogrążeni, 

Rodzina Jakowanis. 

Ulustraeye najpiękniejsze 1 w naj- 

większym doborze podaje DZIEN- 

NIK CH1CAGOSKI. 

Notatki Reportera ̂  
Na Piotro-Pawłowie, w salt parafial- 

nej przy S. Paulina ul. i W. 37. place, 

odbył się wczorajszego wieczora 

koncert tenora polskiego Leona Wy- 

szatyckiego. « 

Program był nadzwyczaj piękny i 

starannie dobrany. Rozumie się, iż 

główną, atrakcyą był pan Wyezatycki, 
który doskonale odśpiewał „Szumią 

Jodły" z opery „Halka" St. Moniuszki, 

..Moja Miatka" Luisi'ego, Barkarolę 

Jana Galla, a nakoniec duet z opery 

„Rigoletto" Verdi'ego w towarzystwie 

barytona Bronisława Kruszki. Pro- 

gram uzupełniły: panna Irena Maćko- 

wiak grą na skrzypcach, panna 
Hele- 

na Michalska śpiewem solowym, p. 

Ed. Binkowski grą na fortepianie, 

oraz damska orkiestra zorganizowana 

przez pannę Irenę Maćkowiak, do któ- 

rej należą: pna Bronisława Ormińska, 

pna Franciszka Ormińska, pna 
Flo- 

rentyna Nowicka, pna Berta Kreuz- 

berg, pna Ruth Warren i pna Irena 

Maćkowiak. 

a _ 

Przypadkowo wypadł oknem z dru- 

giego piętra Antoni Kalinowski, 
lat 43, 

3042 N. Christiana avev, który da- 

wniej prowadził wyszynk trunków 

przy Kimball ave. i Barry ave. Nie- 

szczęście to wydarzyło się 
wczoraj 

wieczorem o godzinie jedenastej. Ka- 

linowski upadł na głowę,doznając pęk- 

nięcia czaszki. Zatelefonowano po 

dra Edwarda F. Czesławskiego, 
lecz 

wszelka pomoc okazaŁa się nadare- 

mną: Kalinowski wyzionął ducha 

dziś rano o godz. 7:00. Inkwest 
koro- 

nera odbyć się ma dzisiaj popołu- 

dniu. 

Nieboszczyk pozostawił wdowę 1 

sześcioro dzieci. 

V M ^ 

U ^egu 
Washington boul. i N. 

Union ave. automobil Walter'a Du- 

bridge z Oak Park najechał na 
Fran- 

ciszkę Hupac, 2108 Fulton 
ul. i Ma- 

ryannę Durr, 1108 . 
Leavitt ul. Rany 

dziewcząt nie są fatalne. 

o & 
% 

Stanisław Mulczyński, zam. pnr. 

1339 W. 31-ej ul., na „Bridgeporcie", 

poszedł wczoraj na ryby do rzeki przy 

27-mej ulicy. Nieszczęście chciało, 
że 

Mulczyński pośliznął się, wpadł do 

wody i utonął. 

o o 

F. H. Petekus, 2512 . Western av., 

jechał na tylnej platformie tramwaju 

linii 63-ciej ul. gdy nadjechał drugi 

tramwaj przy Hoyne ave. i zderzył 

się silnie z pierwszym. Petekus wy- 

padł z tramwaju na bruk, odnosząc 

bolesne obrażenia cielesne. 
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W Avondale, na Milwaukee ave. 
i 

Gresham ave., automobil K. R. 
Ander- 

sonie, 20 "W. Harrison ul., najechał 

wczoraj wieczorem o godz. 10:30 
na 

Czecha Franciszka Tvrdek, 2729 S. 

Homan ave. Czech ma rękę i oba 
ko- 

lana skaleczone. Pomocy lekarskiej 
u- 

dzielił mu dr. Edward F. Czesławski, 

którego kancelaryia mieści się przy 

Milwaukee ave. i AHen ave. 

o 

„Na Zawsze" — dramat w 
czterech 

aktach pióra Lucyana Rydla — wy- 

stawiony będzie przez Tow. Miłośni- 

ków Sztuki Dramatycznej w sobotę 

wieczorem, 14-go listopada, w sali 

Związku Polek przy N. 
Ashland ave. 

Doohód na Fundusz Bojowy. 

o o a 

W sobotę popołudniu nieomal 
za- 

czadziła się gazem Florentyna 
Bąci- 

kowska, licząca 6 tygodni, córeczka 

państwa Stanisława i Apolonii Bącz- 

kowskich, 718 N. Albany ave. 
DziecKo 

znajdowało się samo w 
mieszkaniu 

na drugiem piętrze, a gdy matka 
ze- 

szła na krótki czas do wyszynku, 

I 

wiatr zdmuchnął gaz w piecu. Florcia 

straciła już przytomność kiedy matka 

do niej wróciła. Zawezwano czemprę- 

dzej dra Tadeusza Xelowskiego, któ- 

ry przy pomocy pulmotoru zdołał dzie- 

cinie ocalić życie. 

0 0 0 

W sali śródmiejskiej „Orchestra 

Hall" odbyć się ma dzisiaj popołudniu 
koncert muzyczno-wokalny pod egidą, 

kosmopolitycznego „Amateur Musical 

Club", do którego należy także pani 

Jadwiga M. Smulska. 

O Q D 

Jan Sulińskl (alias John Schultz), 

lat 22, 617 Milwaukee ave. i Józef Go- 

lubski, lat 24, 1417 Austin ave., odda- 

ni zostali przez koronerską. lawę sę- 

dziów przysięgłych pod sąd kryminal- 

ny jako podejrzani o zamordowanie 

sierżanta policyjnego Franciszka 

Dealy. Głównym świadkiem na inkwe- 

ście koronera był George Brazell, 
456 

N. Halsted ul. 

o » 

Juliusz Worak, 1726 W. Huron ul., 

zmarł wskutek ran odniesionych przy 

pracy we fabryce firmy „Chicago 

Ventilating & Iron Works", 833 
W. 

Austin ave. Pas go porwał w maszy- 

nę i okropnie pokaleczył. 
w m 

W nocy z soboty na niedzielę odby- 

ła się t. zw. „party" w mieszkaniu 

panny Maryi Mazek, pnr. 1448 Wasli- 

tenaw ave. Pokłócono się o względy 

pewnej dziewczyny i w końcu pożga- 

no niemiłosiernie nożami, z następu- 

jącym rezultatem: W. Borowski, 

2140 W. 23-cia ul., leży w szpitalu 

powiatowym w nader krytycznym 

stanie; Jan ślager, 2258 W. 23-cia ul., 

ma kilka ran na głowie i grzbiecie; 

a Paweł Vandercek, Jan Novak i W. 

Gnast, wszyscy zam. pnr. 2215 W. 

19-tej ul., siedzą za kratami. 

o a o 

Na narożniku ulic 'Maxwell i Union 

biło się czterech mężczyzn, więc Filip 

Buch, 636 W. 13-ta ul., przystąpił do 

nich z zamiarem pogodzenia ich. "W 

zamian Jeden z awanturników pokie- 

reszował Buchowi twarz. Policya zja- 

wiła się w czaa i Bucha wzięła pod 

swą opiekę, a wojowniczą, czwórkę 

zabrała do kozy. Oto nazwiska 
aresz- 

towanych: Emil Sebodis, 1309 
S. U- 

nion ul.; Filip Gribb, 1237 S. Union 

ul.; Jan Pruch, 1009 S. 
Union ul. i 

Jan Lucik, 1237 S. Union ul. 

o a 

Na torach kolei „C. M. & St. Paul" 

znaleziono niedaleko N. Crawford 

ave. zwłoki nieznajomego człowieka. 

Lokomotywa odcięła mu lewą, nogę 
i 

lewe ramię. 
O O O 

Trzyletnia Stanisława Lenda, 
1510 

W. Chicago ave., bawiła się przy 
o- 

ogniu na próżnej locie gdy zajęła 
się 

na niej sukienka, śmierć nastąpiła 
w 

kilka godzin później. 

Sędzia federalny Carpenter skazał 

w sobotę Józefia Plotkę (alias Piąt- 

kę) na $100 kary i koszta sądowe za 

nadużywanie poczty dla celów oszu- 

kańczych. Płotka prowadził biuro ma- 

trymonialne. 
a 

W South Chicago, pomiędzy ulicami 

88-mą, a 89-tą, pociąg kolei „Illinois 

Central" przejechał Jana Serackiego, 

873*5 «Burley ave., odcinając mu lewą 

nogę. 

o o o * 

Balwierz polski Stanisław Tamuli- 

na, przechadzając się qa wybrzeżu je- 
ziora Michtga,n w miejscowości Hlgh- 

land Park, zobaczył we wodzie duże- 

go ptaka. Zawezwał kilku mężczyzn 

1 wspólnie ptaka wydolfyto z jeziora. 

Był to ogromny orzeł. 

Przez jeden tydzień orzeł pokazy- 

wany będzie w oknie składu rzeźni* 

czego Leona Haaka w Highland Park, 

a potem ma być odesłany w prezen- 

cie do parku Lincoln'a. 

NOTATKI 
OSOBISTE I TOWARZYSKIE. 

ii — 

Jutro wieczorem odbędzie się regu- 

larne posiedzenie Zarządu Głównego 

Macierzy Polskiej w lokalu tejże or- 

ganizacyi. 

o 

Spółka „Keith Bros. & Co." i inne 

firmy chicagoskie podały do sądu fe- 

deralnego petycyę o urzędowe ogło- 

szenie Jasińskiego 1 Nosarzewakiego 

bankrutami. Wspólnicy ci prowadzili 
na północno-zachodniej stronie mia· 

eta skład męskiej galanteryi. 

OOO 
Malarz nazwiskiem Józef Kleczew- 

eki zbankrutował. Długi jego wynoszą 

$1,096, a majątek $900. 

o o 

Wczoraj o godz. 4-tej popołudniu, 
w sali oby w. F. Krzysiaka, 4342 So. 

Hermitage ave.f odbyło się uroczyste 

rozwinięcie sztandaru Tow. Bratniej 

Pomocy p. o. Wnieb. Pańskiego, nr. 

26 Zjedn. Pol. Rzym. Kat. 

Uroczystość rozpoczął przemową, a- 

syetent sekr. gen. Zjedn. Pol. Rzym. 

Kat., p. Fr. Brodnicki, poczem urzą- 

dzono składkę na Skarb Narodowy 

726 Zjedn. Pol. Rzym. Kat. 

W skład administracyi Tow. wcho- 

dzą: Józ. Baboń, prez.; Józef Parat, 

wiceprez.; A. Para, sekr. prot.; F. 

Serwus, sekr. fin.; F. Krzysiak, ka- 

syer; Wawrzyniec Wielkus i Józef 

Kurek, marszałkowie. 
D O O 

Dr. M. Rozumski opuftclł już szpital 

św. Elżibiety, gdzie operowano go 

przed czterema tygodniami na zapa- 

lenie ślepej kiszki. Ordynuje on 
jak 

dawniej pnr. 1416 W. Fullerłon 
ave., 

na Józafatowie, ponad apteką 
dra A. 

E. Małachowskiego. 

» 

The Big «Store 
«AUUlMK l»' »TK. VAN BUREN I COSGBE8» 

Chicagos Eoonomy Center 

Podwójne Znaczki Przez Cały Wtorek 
Teraz jest tydzień na lniane materye 
liuck ręczniki, po .1 2^ic 

15c i 19c war- /O^ 
tościpo... .. A\-/2C 
Wielkości 18x36 19x38 i 

20x40. Te roczniki są sprzeda- 
wane jako nieco uszkodzone. 

Stevens Crnsh (>%c 

Crash materva o inianem 

wykończeniu, 15 cali szeroka, 
z niebieską bortą. Jestto bar- 
dzo dobra, niedroga materva, 
która daje najl. zadowolenie. 

16c Lniana Crash, 12%c 

Czysto lniana, bielona, ab- 
sorbująca materya, z niebieską 
bortą, robiona w Ameryce. 
Najlepiej nosząca się Crash 

materya, 16c wartości. 

7ic materya na ręczniki, 5c 

Bielona absorbująca, Twilled 
materya na ręczniki, z czerwo- 

ną bortą, dobry kolor. 

1.50 adamaszek na obrusy 

po 1.00 jard 
Bardzo dobrego gatunku czysto 

lniany adamaszek bielony, atłasowe 
wykończenie, z którego możemy się 
chlubić, 71 cali szeroki. 

$4 ząbkowane obrusy, 2.50 

TylKo W tycn czysto ima- 

nych bielonych, \ okrągłych i 

ząbkowanych obrusów, mają 2 

jardy średnicy, 8 wzorów. Gru 

by gatunek, pełnej wielkości- 

Dosyć duże na każdy stół. 

i 

» 

22c tureckie ręczniki 
20x40 po obra- 

bieniu, tylko za 

Extra grube z podwójnej 
nici tureckie ręczniki, bardzo 

absorbujące, z dobrą czerwoną 
bortą. 

S 1.50 import, obrusy, 1.00 

$1.50 wartości najlepszego 
gatunku importowane obrusy, 
okrągły deseń w środku, 64x72 
cali, obrąbione do użytku. 

$1.50 serwety, tylko $1.00 

Ubławatnione serwety, gru- 
by gatunek, bielone i obrąbia- 
ne 21 calowe, odpowiednie do 
każdego dziennego użytku do- 
mowego. 

75c lniany adamaszek, 49c 

75c wartości extra gruby, 
czysto lniany adamaszek, pół 
bielony. 

j Wtorek i środa 10 i 11 Listopada 
Listopadowa wypraątająca sprzedaż. 
l'extra M|MH*yalne taniości w każdym oddziale. 

• Chowajcie na*ze 5% kupony które uofizctędr^ wam pieniądze. j 
Drobiazgi. 

' 

Wosk do prasowania tuz. «...Oc 
Pudełko do szpilek do ~ 

włosów, reg. 5c, po 
Haczyki i haftki na taśmie, białe 

i czarne, reg. 19c, | · 

specjalnie jard po 1 dC 
Kinga nici do maszyn j 

_ 

reg. tuz. 27c, epjc. pc — I / C 
Materye na suknie. 

Jard szerokie plaids, * 

39c gat., Jard i C 
Wielki zapas materyi na suknie, 

wszystkie odcienia, wur. 

do 79c, spec. jard 
Czarna messaline, jard szeroka, 

extra dobry gatunek, /f 

reg. $1 war., jard ....... OO 
Porcelana. 

Duże białe filiżanki i _ 

podstawki, para ~ — »5C 
Opuszczane światła, pół za q 
mrożony globus po OC 
Ozdób, dekorowane porcelano- 
we miski do sałaty, 
reg. 39c, spec. po jSC 

Likiery, czwarte piętro. 
$1.25 but. Rose Valley wódka, bu 

telkowana w Kentucky, 

pełna kwarta tylko OOC 
Dobry Jamaica Rum, butel. 40c 

Rock albo żytniówka, do- g f 
bre na kaszel, but. ...... {) 1 C 
$1 but. Pennsylvania —x 

żytniówka, pełna kw %50C 
SI.39 but. old Darling Kentucky 

Bourbon, butelka w bon- 

dzie, pełna kwarta C 

Califomia Port wino, galon . .74c 

Export piwo lub Calm- gg 
backer piwo, 2 tuz OOC 

Mięso, czwarte piętro. 
Sadło, funt tylko 12Vie 

Cielęcina na potrawkę ...18%c 

Skopowina na potrawkę., 
Prime chuck na pieczeń ..143^0· 
Świeże siekane mięso .·. ..12V»c 

Brisket słonina 22c 

Kalifornijska szynka 14%c 

Oddział firanków. 

5-4 materyal na obrusy, 

białe 1 kol., jard I \/C 

7 stop. zasłony do okien f 
po · · · · ··.. 

Pojedyncze kołdry dla < < 1/ 
niem., specyalnie .... 1 1 72v 
Firankowe scrimm 5 do 10 q 
jardów długie, jard OC 

Wasbburn Crosby Gold j 
Medal m&ka, ćwierć .... | 
Kartofle białe i kruche, 2 pk. 25c 

1 bush. kostumerowi. 

Świeża pieczona ^cawa po lOVic 
2 funty kostumerowi. 

Wisconsin wczesny June — 

groszek, 10 gat., 4 puszki 
$1.50 skrzynia jedno kostum. 

J Pictorlal Review modełka 

LisLoiMitlnu» H|ir/.e«laż lia meble i 
3 piętro. J 

3 sztukowy pirlorowy garnitur, kry- 4 

ty hiszpańską skórą, mahoniowa i 

oprawa, regularnie t2o» g in J 
teraz po ... 1 / ,4 < 
Kolebać/.* dobrz* zro- 
bione. mahoa. ramki, 
wart» J5, te- ^ {- 
raz po a.»5v 
1'arlorowe etoły, nmho. 
niowe i dębowe, dobrre 
polituro» ane, warto 3 
I $, epec. te- -j ^ j- 
r*z po O. / O 
Devoes cytrynowa po- 
litura do mebli, wiel- 

S.^...12%c 
Czysty gotowany Lin- 

0*!· 49c 
Męs.prdlanterya 

iigie piętro 
Męskie Neclegee 
koszule 50-65 war- 
tości spe- 
cyainie po.^jVC 
Męskie flanelowe ko- 
szule we wszystkich 
kolorach, milftary lub 
g'ndkie kołnierze, na 

jeden lub dwa rzędy 
guzików 1.35 
war. tera/, po.. VOC 

Chłopięce palta wiel- 
kości do 8.8.001 - 

war. teraz po 1 ·£ 

Żelastwo, 4 piętro. 
8 kw. galwanizowane żelazne wia- 
dra do wody, warte 12c, q 
teraz .tylko 0 
9^X14 siwo emaliowane brat- 
fanny, z rękojeścią, 25c - q 
wartość, teraz tylko . .. . J /* 
6 calowe rury do pieca 
gładkie żelazo Q 
14 kw. niebieskie i białe miski 
do mycia naczyń, 75c ^ 
wartości, specyalnie 4vC 

Apteka — pierwsze piętro. 
25c Edwarda olive tablets . .I.V 

$1 Roxalana lekarstwo 

na nerki i wątrobę, po .. ^VC 
25c Electric Uniment .... '2'^c 

10c kamforowy lód *k' 

• Cirosernia. 

Śliwki Santa Clara, po . ...l'a? 

Ivory mydło, wielki kawałek (i34^ 
Mały kawałek tylko 
Nneieoie trawt na p«źnr zasiew 15c 

Wringley kamyczek do q 
nowy, 2 ftc, kaw. za 

VC 
Cream of Wheat, 2 puszki za 2.V 

California Lime fasola, funt Oc 

Zer dla drobiu, najlepszy, - 

100 funtów za I »OV 
Columbia Family mydło, 5 ka. 

10c 

10 funtowy woreczek soli 
. ...Ot. 

j Dobry Jap. łebk. ryż ft. . «He 

Zapałki podwójne końce, q 1/ _ 
wielka puszka za V 72 K* 

Domest. sardynki, 3 puszki 13c 

Moeller'a Imperial biend kawa. 
«to O C« 

gatunek. 3 funty ··,··· 
Snyders pomidorowy catsup. puszka...·» 

*c 

najnowsze fasony lOc I 15c. 


