
Walki w Dardaneflach. 
• Londyn, 1 kwietnia. — Flota 

•przymierzonych rozpoczęła po— 
•owoc bombardowana Daréaitei- 

I6w. Turcy afeust**»* czynią t*> 
toonesanse iwłat^zne, młją tłź 
Niemców w służbie awiatycznej. 
BHAszych doniesień żadnych nie 

podano. 

Z pod K—karo, 
Piotrogród, 1 kwietnia. — Ra- 

porty kaukaskie donoszą o całym 
szeregu potyczek i. działań aftyle- 
cyjnych limkrwyeh w okolicy 
Szary-Kamysz, AfdWiucfc; woj- 
ska rosyjskie zajęły ostatnio miej- 
scowość Artwin. Z Czafftego Mo- 
rsa donoszą, U floto msyjsfrs bom 
bardowała ostatnio perty turec- 
kie : Zunguldak, Koslu, Kjlimli, 

Ersgii i inna. Ze Smyrny dono- 
szą, U Turcy korzystając tam z 

ftrici*y w wilce poĄriwztrie na- 
prtwfcją szkody rrsadzone przez 
botnbardacyę z okrętów angiels- 
kich. 

Bot w ladyack 
tfcnll» Indye Prztdgmęssowe, 

1 kwietnia. — Z okottc Tochi do· 

nos tą o rtwołucyi tam wybu- 
chłej : 10,000 krajowców ze szcze- 
pu Zadra as stou.,yjo walkę krwa- 

wą 2 tołtrteritffli rządowymi,któ- 
rtcy buntowników rozproszyli, po- 
legło w walet ®00, a ranionych 
jest ponad 300. 

Japo·»» a Chiny. 
PiMn, 1 kwietnia.,— Chiny 

stanowczo odmawiają spefttieniii 
dalszej seryi żądań japońskich, 
w których 54 takie jak: 1) Chiny 
»*AJ% mianować doredców japoń- 
skich w sprawach polityki zagra- 

nicznej i nic wejdą w układy z 

żadnem z państw bez zgody Ja- 
ponii. %) Cały szereg przywile- 
jów w całym kraju ma być dany 
Japonii. 3) Polłcya ma być mie- 
szana japońsko-chińska, gdzie te- 

go potrzeba najdzie. 4) Przynaj- 
mniej połowa wszystkich zamó- 
wień ł>roft! i mmuntcyi ma być sta- 
le lia przeszłość lokowana w Ja* 
pbfiti. S) Pozwolenie będzie dane 

Tnpotri! na budowę pewnych no-' 
Wych kolei, ważnych handlowo i 

Strategicznie. f) Ptowłncya Fu- 

Kien będzie terytoryum wyłącz- 
nych przywilejów japońskich; ża- 
dne iime państwo tam żadnych 
niema dostać koncesyf. 7) Propa- 
ganda bmMaizmn dozwolona bę- 

dzie. 

Alffia wyrzuca alkohol 
Lemfym, l kwinnia. — Król 

Jerfey przyłącza się osobistym 
wpływem do waQci z alkokoletq w 

Anglii, której gkm dał onrydaj w 

emirsterytrm kancłerz Lteyd- 
George, wyrażając się, że alkohol 

jeat .gorącym wrogiem Angłii, niż 
Niemiec. Gabinet nie przyjął na· 
razie postanowień żadnych jesz- 
cze, ale sprawa ograniczenia, czy 
tetaftn zupełnego sprzedaży alko 
fola ma być omawiana na następ- 
njtih seaywłi gattBewwydh, a 

giy wwóeki odpowiednia rząd 

wygotaje — przedstawione będą 
oatiamentowf Król Jerzy wczo- 

raj wystosował lrst do Lłoyd- 
George'a, wfraźaj^cy mu wdzię- 
czność i uznanie królewskie, z$ 

jego w tej sprawie wystąpienie. 

Zgon Rotbschilda. ] 
Londyn, 1 kwietnia. — Xatft 

Majér bar. Rothschild, głowa do- 
mu bankowego i rodziny Roth- 

schildów zmarł operacyi, któ- 

rą sądzono być udałą, ale stan 

chorego we wieku już podeszłym 
będącego bankiera pogorszył się 

nagle i onegdaj śmierć nastapiła 

prawie nagle. Rothschild cieszył 

się wielką popularnością w An- 

glii, był cenionym finansistą i fi- 

lantropem, a wpływy jego tak 

byty wielkie., iż chóę żyd, został 

Członkiem Izby lordów. Rodzinie 

kondolencye przysłała między 

innymi i królewska rodzina. 

Telegra^ Krajowe. 
(Dokończenie ze stronicy 1-ej) 

do Paryża, aby odbyć konferen- 

cję. z attache tamtejszego .kon- 

sulatu Stanów Zjednoczonych w 

sprawach handlowych. Władze 

francuskie twierdzą, że 
Swoboda był „w ścisłem poro- 

zumieniu z nieprzyjacielem", a 

korespondeneya znaleziona w je- 
go pokoju dowodzi, iż chciał spa- 
lić lub wysadzić w powietrze 
francuski parowiec. 
„CZARNA RĘKA" WAL-. 

CZY. 

Marieo, 111., 1 kwietnia. 

Dwie bandy Włochów, każda w 

•ile około 200 ludzi, zaczęły się 
wczoraj tn w pobliżu okopywać w 

przygotowaniu do formalnej bi- 
tury, która ma być rezultatem bój- 
kt między „czarnorkowcami'V 
W której trzech uczestników po- 
niosło śmierć, a jeden odniósł fa- 
talne obrażenia. 

Z RUCHU SUFRAŹY- 
STEK. 

Nowy York, 1 kwietnia. — Na 

odbytej wczoraj konferencyi Kon 

gresyonalnej Unii Sufrażystek 
postanowiono rozpocząć kampa4- 

Mię, celem przeforsowania w 

przyszłym kongresie poprawki do 

łrtmstytucyi fedetalnej, nadającej 
kobietom równouprawnienie. 
We wrześniu · ma się w San 

Francisco dbyć konwencya su- 

tarżystek, która ,,ma na . celu 

wpoić w obywateli tego kraju 

przekonanie o politycznej sile ko- 
biet". 

SPRAWA ŚMIERCI THRA- 

SHERA W ZAWIE- 

SZENIU. 

Waszyngton, 1 kwietnia. —W 

departamencie stanu oświadczono 

tu wczoraj, że rząd nie poczyni 
żadnych-kroków w sprawie śmier 
ci Leona Thrashera, zanim nie o- 

trzyraa o całem zajściu" szczegóło 
wego sprawozdania. Th ras h er 

był obywatelem amerykańskim, 
znajdował się na parowcu angiel- 
skim a la ba" i zginał wraz z 111 

innymi pasażerami, gdy parowiec 
ten został zatopiony przez nur nie 

miecki. Ambasadorowie Page w 

Londynie i Gerard w Berlinie o- 

trzymali polecenie przedłożenia 
jak-na^ściśleiązi^g^ -sprawozda- 
nia z całego zajęcia. 
BRYAN W OBRONIE ŻY- 

DÓW. 

Waszyngton, 1 kwietnia. ·—- 7. 

powodu toczących się obecnie per 
traktacyi zt rząpiem rosyjskim w 

sprawie zawarcia nowego trakta- 
tu handlowego, sekretarz stanu 

Bryan oświadczył, iż bezwarun* 
kowo nie podpisze traktatu, któ- 

ryby nie gwarantował zupełnego 
uznania paszportów amerykań- 
skich, bez względu na pochodze- 
nie i religię legitumuj^cego się ta- 

kowymi. Jak wiadomo Rosya nie 
chce uznawać paszportów wysta-· 
wionych obywatelom amerykań- 
skim pochodzenia rosyjskiego i 

religii mojżeszowej. 
> I 

żadnych ezalblefry | naciągaczy, , 

czyhających na kieszenie? łatwowier- 

nych, nie ma DZIENNIK CHrCAfcO- 
6KI na swycft szpaltach» bo zawsze 
pracują dla dobra lodu. Oszukańcze 

„fir· eates*' stanowczo w DZIENNI- 
KU CHICAQOSKIM o^łascaae by 
aie mogą. 

Polacy 
w Ameryce. 

Z DETROIT. 

— W domu Polskim odbył się o- 

neg^aj -koncert, urządzony staraniem 

pp. Rosińskich na głodnych w Pol- 

sce. Było około 350 osób. Sala Domu 

Polskiego pomieściłaby o wiele wię- 

cej osób, lecz niektórzy pewnie nie 

mogli przyjść, a niektórym się >nie 

chciało, jak to w swej wstępnej prze- 

mowie usprawiedliwił nieobecnych 
ks. Gzella. Lecz niech żałują cl, co 

nie byli — gdyż wykonanie progra- 

mu koncertu było rzeczywiście arty- 

styczne. 

W grze na fortepianie p. Leona 

Rosińskiego podziwiano świetną te- 

chnikę, nadzwyczaj miłe wydobycie 

tonów i niezwykły talent. Cudownym 
głosem kontraltowym włada pani E. 

Rosińska. Jej nizkie zwłaszcza tony 

sa wprost niezrównane. 

Z aplauzem przy.v'.i publiczność 
niespodziankę, któr.i urządziła pani 

Rosińska, śpiewając nadprogramowo 

po polskuGdybym ja była słonecz- 

kłem na niebie". 

Pani Stefania Gwizdowska wygło- 

siła dwie deklamacye z nadzwyczaj- 

nym przejęciem się i doskonałą dyk- 

cją. Zachwycano się piękna grą na 

wiolonczeli p. Loiigi Motto, a wprost 

atrakcyą wieczoru był męski kwar- 

tet Forda. Panowie ci śpiewali prze- 

ślicznie i całkiem zasłużenie publi- 
czność obdarzyła ich po każdem wy- 

stępie burzą oklasków. 

Dochód wynosi z górą $200, ale 

mógłby wynosić dwa razy tyle. 
— Piotr Czakło stracił nie tylko 

$100 ale i dwóch przyjaciół. Piotr 

miał w Belleville, Ont. dwóch przy- 

jaciół, których chciał mleć tu przy 

sobie i posłał im po $50, aby ich tu 

sprowadzić. 
Gdy przybyli na granicę i już mie- 

li być dopuszczeni, inspektor spyta! 
ich, skąd mieli pieniądze na podróż, 

a orti odpowiedzieli, że od Czakła. 

Wobec tego deportowano ich i tak 

, Piotr pozbył się $100 ! przyjaciół. 

— Józef Dolar., zcrrl"—1kały pn. 

335 Miłlett ul. spotkał wczoraj 
swego brata Daniela i zaprosił go na 

wódkę. Ponieważ Józef zanadto był 

gościnny i rozrzucał pleniądzmi na 

wszystkie strony, wydało się to p6- 

dejrzanem Danielowi 1 odrazu wpa- 

dło mu na myśl, czy przypadkiem 
Braciszek m ukradł mu konia, któ- 

ry Danielowi zginął przed pum dala- 
mi. 

Ody Józef wyciągnął plik pienię- 
dzy z kieszeni, a Daniel zapytał go 
się wiele ma pieniędzy, naiwny Józef 

przyznał eię, że ma około 200 dola- 
rów 1 że chce otworzyó Interee wPon- 
tld. 

Daniel zawezwał naówczaa pollcyl 
i detek. Lanna 1 Mltte aresztowali 

Józefa. 
— Policyant Idlienthal z Hlghland 
Park miał ciężką przeprawę z Anto- 
nim Wysowiaczem w ealunle Berne- 

skiego na zachodniej stronie. 
Lilienthal chciał opróżnić lokal z 

gości 1 rozpoczął swe urzędowanie 
od osoby Wysowlacza. Spragniony 
jeezcze Wyeowlacf, nie miał ochoty 
opuścić saltinu 1 rozpoczął się 

„fight'\ który o mało nłe pdebawił 
eupełnie ubrania policyanta. W koń- 
cu policyant flbeewładnił Antoniego 1 

zaprowadził go dó areeet*. 

Z 1NKSRMAN, PA. 

— Marcin Maczał* otrzymał licea» 

cyę szynkarską 1 zaraz zapłacił przy- 
padającą na rok 1915 1 1916 stnnę 
licencyjną 100 doi., będąo pewnym, 
że będzie mógł przes cały przyszły 

rok, spokojnie szynkować. W niediie- 

l, dn. 14-go marca, znalazło alf Q 

pana Marcina wesołe grono prtyja- 

clół, którym Pan Marcin nlstylko ale 

żałował wódki ! piwa mimo, żs to 

był dzień niedzielny ale pozwolił 

grte w karty, przyczsm Jednego « n- 

czesifcików w czasie te) gry obrabo- 

wana z całej gotówki 125 do!., O w 

dodatku dla zakończenia wesołej za- 

bawy towarzystwo to poznaesyło tlę 
nożami. Skutkiem tej bójki sprawa 

oparła się o sad 1 pan Maroln etracił 

llceneyę nietylko na cea« do 1-go 

kwietnia ale 1 na rok przyszły, mci 
bowiem uznał, że zapłacona na rok 

przyszły opłata szynkarska przepa- 
dła. 

Z PmLADBLPHI, PA. 

— Znany w całej Ameryoo dyry- 
gent Orkiestry Filadelfijskiej, pan 

Leopold Stokowski, zawarł nowy 

kontrakt a Jej właścicielami, na mo- 

oy którego pozostanie do roki llll- 

«0 dyrygentem. Nosi ale on z my- 

ślą powiększenia ewej orkiestry z 

ośmdziesieciu do etu członków. 0- 

prócz tego chór, składający sit z 

ośmdzieslęciu śpiewaków, zostanie 

również przyłączony do tej znanej or- 
kiestry. 
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TTrrvr-l?OSPartyi .co ma polskich kandydatów na aldermanów: połóż- 
cie krzyżyk JEDEN tyłKof w drugiem kółku u góry, jak balot niżej podany wskazuje, 

| ot fiectio. Commis . 

oKfrtefcgOi)]ecti«n, 

**$= SPECIMEN BALLOT 17th Ward 

Q PROGRESSIVE 
For Mayor 

. For City Treasurer 

D 
v 

For Oity Clerk 

For Associate Judge Municipal Court 

(To FiH Vacancy) 

For AMerman 

() DEMOCRATIC 
For May or 

I ROBERT M. SWEITZER 
29&8 Jfccksoo Boulevard. 
I, 

; . For City Treasurer 

] GEORiGE .' GORMAN 
»S&? Lwsgwood Drive. 

For Cky Cterk 

JAMES J. SULLIVAN 
417 B. *4th «tfeet. 

For Associate Judge Municipal Court 
(To Fidl Vacancy) 

CYRIL R. JAN DUS 
2411 8. JMIln Avenue. 

For Alderman 

STANLEY 
1131 W. Ohtcsgo ave. 

OREPUBL1CAN i. . 

' 

·' ·' ·' '» · 

i 

i » V \ . 

For Mayoc ; 
I I WILLIAM HALE THOMPSON 

g 200 eh«rkltt& Road · 

For City Treąsulrer · 

CHARL&S H. SERGEL 
±678 Oakenwald Avenue. 

For City Clerk 

] JOHN SIMAN 
1188 W. 16tn etreet. 

' For Associate Judge Municipal Court 
(To Fili Vacancy) 

] H08EA W. WELLS 
1948 W. Adaae Street. 

For A16erman 

LEWIS R 8ITTS 
14?1 W. Grand ave. 

Q SOCIAUST 
For Mayor 

[ | SEYMOUR STEDMAN 
1108 B. 66th Street. 

Fer Cty Treaeurer 

"} ADOLPH DREIFU88 
171» RoKeby Btrwt. 

For Oity Clerk 

L. W. HARDY 
1145 Belmoat AYenue. 

For Associate Judge Municipal Court 
(To Fili Vaeancy) 

] EDWARD M. WINSTON 
6011 Harper Arwnie. 

For Alderman 

] JOSEPH BLA3KO 
7 23 N. A4* itr. 

Q PROHIBITION 

J JOHN H. HILL 
MO WU*m jmn·. 

For City TreMiirtr 

1 JOHN H. LBSLIE 
1844 Rktfdd Avenue. 

For Ofty Clefk 

} VICTOR BEHRENS 
SMS W. JMksoa Bonlerard. 

For Aeeociate Judge Municipal Court 
. (To Fill Vtcancy) 

. F. DOW 
1017 Waflbi&ftOB Boulevard 

. For Alderman 

For Mayoe 
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CENY TWARDYCH -WĘGU ZNIŻONE 
o 50c na tonie 

więc teraz jest czas zaopatrzyć się s oszczędnością dla siebie. 

Ceny węgli w kwietniu są następujące: 
Large Egg · - $7.35 Chestnut . 

- .* i .$7,85 
Smali Egg · - - 7.60 Pea [nr. 2 Nut] - 6.55 

Range · - · 7.60 Buckwheat - - . 5.25 

Pocsąwtsy znów od I-go maja ceny pójdą po 10c na tcmie w górę 
co TrHntifrC ai przyjdą do zimowej ceny z dniem Igo września. 

• Przypominamy, ie nasze węgle są świeżo z kopalni wydobyte i 

przesyłane w krytych wagonach, wzorowo przesiane, a przedewszyst- 
kiem czyste. Ręczymy* że każdego najzupełniej zadowolą. 

Polonia Coal Company 
P. Drsynudskł, preses Jn Schxvtk, Ttnce-preses 

Nortfa Avenue i Elston Ave. 
tiliiliii M<mro0 SOS 

[HART, SCHAFFNER & MARX WYROBI)] 
(WARANTOWANE $201 $25 WARTOŚCI 
Te ubrania 

nietylko wy 

glądają jak 

$20 do $25 

reg.wartości, 
ale S4 niemi 

rzeczywiście 

Między nie- 

mi znajdzie- 

cie Glen Ur- 

karts, Tar- 

tan1 a i inne 

popularniej· 

eee małerye 

Jeśli prędze/ 
zaczniecie 

% 

kupować tu- 

taj, tam 

lepię/dla 
ivaezej 
kieszeni 

< V // 4 

Tataj jut „ VARS1TY riFTP-* MoM" 

fO tylko otrzymaliśmy 
z słynnych zakładów krawie- 

ckich HART, SCHAFFNER & MARX, 
największych dostawców w świecie, nowy tran- 

sport tych zadziwiających $15 wartości 
— są to 

prawdziwe i rzeczywiste towary i gwarantujemy je, że są tak dobre, jak jakiekolwiek po $20 
do $25 

gdzieindziej. Oto przyczyna: My nie należymy do trustu odzieży—nie mamy żadnych wydmuchanych 
wartości, ani nie potrzebujemy płacić żadnej dywidendy. . Możecie stanowczo oszczędzić sobie sporą 
sumkę pieniędzy na wszystkiem, co tylko u SUFFRIN'A kupicie. Przekonajcie się o tern najlepiej sami. 

Wy, mężczyźni i młodzieńcy, którzy chcecie być ładnie i sa (t | A { j ̂  
ąmtarkowaną cenę ubrani, powinniście niezwłocznie zobaczyć 

nasze ubrania JJ1U * J/1X 
na Wielkanoc, specjalnie po ^ OfrtoaywisH fis wartości) 

Największy i najlepszy wybór ubrań na Wielkanoc po $18, $20, $22 i $25 na połn.-zach. stronie miasta. 

Nasze £lackston" 
kapelusze są najlep- 
sze to Chicago, spe- 

%aM*\ $2.00 

Nadzwyczaj piękne i 
trwałe trzwlkl na 

Wielkanoc, ref. $4.00 
wartości, 
PO $3.00 

Nowe Blazer koszule, coś extra na ten sezon, a· 

zwykła S 1.50 wartości gdzieindziej, spec. po . VJ5C 
$5 czysto jedwabne koszule, z extra jedwab·+ 
nym kołnierzem doborowym, na Wielkanoc, po^JtdU 
Czysto jedwabne krawatki, regularnie sprzeda- * 
wane po S1.00, specyatnie na Wielkanoc, po . £)UC 

Chbptąm niebtwkiś 
, cwpst uftłnlom, trweio- 
90 koloru, IDielKoici ? do 18 lat, 
r*g. S5.Q0 wartości, 
MAJlWflli Mi 
jpWJHWnif, \ % $2.95 

<1 

» 
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