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Rl CH PAROWCÓW. 

Jutro, 9 października: Św. Dyoni- 

xego m. — Św. Rustyka. 

RUCH PAROWCÓW. 
PRZYBYŁY: Nowy York: Saxo- 

Bia. — San Francisco: Bessie Doilar, 

Mazatlan. — Szanghaj: Sado Maru. 
«— Hongkong: Aki Maru. 

ODESZŁY: Nowy York: United 

States. — Liverpool: Lapland. — 

Rotterdam: Ryndam. — Yokohama: 

Tam ba Maru. — Lizbona: Roma. — 

Sanghaj: Yokohama Maru. — Seat- 

tle: Saikai Maru. — San Francisco: 

Hilenlan. 

Uwaga! Uwaga! 

FR. PASZKIEWICZ 
1248 Noble Ulica 

blisko Bradley 
Wyrabiamy okna statkowe wszelkiego 

rotmtaru, takie atrzvmutemy wszrstkie 
roztcsry gotowych drz*i lokten sutko- 

wych po b«rcłxo ni*xcb cenach. 
tM'zcj kreślimy ki ka specya.ooici) 

Farb· (otowa do aiytkn r*»· l.OO. 
•prc. 79c (tlnO. 

Pt··· rasowe a dworn i kulkami re- 

(nlarai· a.50, *pec S1-9S 
Sialłkl do pleców (iionych na kół- 

ka. ref. 1.5 · »P«c- 0«c 
Oku łlatkow* l&c 1 wy/ej. 

Orswl «latko» « Ue I wytuj. 

Reperujemy wyiymaczki. ostrzymy 
ooiyczki i brzyt»y, ta^że wkładamy gu- 
EDowe kol· ba karet*i dzieoiuue (Go- 
ftWB 

Z Hacuskiem 

FR. PASZKIEWICZ 
1248 .Noble Ulica 
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Palarze 

Turkism Trophibs I 
papierosów 15 lat ten u, 

są i nadal palaczamy 

TURKISH TROPHIES 
papierosów dzisiaj 

/ifaSŻ ; 
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I. F. ŚMIETANKA 
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UWAGI. 

Bułgarya i Rumunia 

wobec wojny. 

W położeniu wyjątkowem 
znajdują się obecnie wciąganc 
we wir wojny europejskiej t. z, 

państwa bałkańskie, a zwłaszcza 

Bułgarya i Rumunia i niezwykłe 
w dziejach wszystkich narpdów 
było ich dotychczasowe wahanie 

się, najprzód, czyli wogóle mają 
wziąć taJci udział, a potem, cc 

dziwaczniej sze jeezcze o wiele! 

po której stronie mają stanąć. 
Oryginalną przytem jeszcze 

jest rzeczą, że w tych obu pań- 
stwach z których Bułgarya nale- 

ży do szczepów słowiańskich a 

Rumunia szczyci się pochodze- 
niem swego narodu od Romulu- 

sa i Remusa, panującymi saXiem- 

cy z urodzenia, obydwaj noszą 

imię Ferdynand, obydwaj są ka- 
tolikami i obydwaj swoich synów 
kazali ochrzcić na prawosławie. 
Może tem jednak tłómaczy się 

po części to długie wahanie się 

po której mają stanąć stronie 

Panujących łączą węzły pocho 
dzenia z „państwami centralne- 

mi", a dotychczasowa polityka 
więcej z Rosyą; narody węzłami 
religii połączone są z Rosyą. O- 
statecznie jednak w takich wy- 

padkach dziejowych często zry- 
wają się tego rodzaju węzły, gdj 
chodzi o interesa żywotne kraju 
o 'korzyści jakie można osiągnąć 
lub o pomszczenie krzywd doz- 

nanych. W tym specyalnym wy- 
padku w obu tych państwach 
grały rolę główną z jednej stro- 

ny aspiracye expansyi, nadzieje 
odniesienia korzyści dla siebie 

przy ogólnym porachunku, kied> 
wojna się skończy, o ile w niej u- 

dział jakiś się weźmie, a z dru- 

giej strony obawa, że zachowa- 

nie neutralności w rozszalałej tej 

bi2rzy tylko szkodę przynieść 
może czyto jeszcze w ciągu woj- 
ny, czy też przy pertraktacyach 
pokojowych. 
Że ostatecznie Bułgarya zdecy- 

dowała się stanąć po stronie 

„mocarstw centralnych", wpły- 
nęły na to bezwątpienia nietylkc 

I zabiegi niemieckiej dyplomacyi 
w połączeniu ze zwycięstwami 
dotychczas przez Niemców od- 

noszonemi, co Bułgaryi każe mo- 
że przypuszczać, iż przecież 
Niemcy na końcu zwyciężą, a i 

nagrodzić lepiej potrafią, ale tak- 
że, i to może w głównej mierze 
chęć pomszczenia się na Serbii za 
dawne porachunki i na innych 
państwach bałkańskich, które 

poparte przez Rosyę, w ostatniej 
wojnie z Turcyą istotnie niepo- 
czciwie i nieuczciwie z Bulgaryq 

się obeszły. Targowano się jed- 
nak długo, a kiedy przeważył} 
ponętniejsze obietnice państw 
niemieckich, zrobiono krok stano 

wczy. Okaże się może niebawem, 

czy krok ten był dla Bułgaryi fa- 

talnym, czy też może pożytecz- 
nym. 

jM» * 

W innem nieco położeniu jest 
Rumunia. 

Państwo tof jako państwo sa 

modzielne, miodem jest stośun 

kowo. 

js'ard rumuńsiki, jako taki 

wystąpił na widownię dziejowi 
dopiero w dziesiątym wieku. Ró- 

żne bywały jego losy; mieszkając 
w krajach między dolnym Duna 

jem a dolnym Dniestrem, w Sied- 

miogrodzie, we Węgrzech, Buko 

winie, Bessarabii i teraźniejsze 
Rumunii, rządom różnych państw 

bywali poddani. Dopiero w roki 

1859 obrany księciem Multan 

księciem Wołoszczyzny pułków 
nik Aleksander Jan I. z rodu Cu 

sa, połączył je w r. 1862 pod naz 

wą księstwa rumuńskiego, któr< 

podlegało Turcyi. Rządy jego je 
dnakowoż z różnych powodóu 

wywołały niezadowolenie ; wy- 

buchła rewolucya, która zmusił; 

go do ustąpienia w nocy z 
22 n; 

23 lutego 1866. Już wówcza! 

Niemcy mieli tam znaczne swi 

tajemne wpływy; za wpływen 
też „żelaznego księcia" Bismarc 

ka, obranym został przez pow 

szechne głosowanie Karol z rodi 
Hohenzollern - Sigmaringen dni; 
20 kwietnia tegoż roku. Podcza: 

wojny rosyjsko - tureckiej w r 

1877^ korzystając z niej, ażebj 

pozbyć się jarzma tureckiego 
Karol stanął po stronie Rosyi 

ogłosił niepodległość Rumunii 

Wojska rumuńskie odznaczyły 

się pod Ple-wną. Kongres berliń 
ski w r. 1878 zatwierdził niepo 

dległość Rumunii, ale zmusił ji 

do zrzeczenia się Bessarabii (po- 

między Dniestrem a Prutem) na 
rzecz Rosy i, za co jej przyznał 
Dobruczę nad dolnym Dunajem. 
W roku 1881 ogłosił się Karol I 

za zgodą Izb królem Rumunii i 

odtąd Rumunia jest królestwem. 

W roku 1885 Kościół rumuński 

został ogłoszony za niezależny 
od patryarchatu w Konstantyno- 
polu, by wszelkie węzły zerwać 
z Turcyą; wywołało to niezado- 
wolenie u ludności, która królowi 

zarzucała katolicyzm i podejrzy- 
wała go o to, iż chce z czasem 

narzucić katolicyzm narodowi. 

Dla uspokojenia narodu król Ka- 
rol, który sam był bezdzietnym, 
sprowadził jako swego następcę 
tronu bratanka swego, Ferdy- 
nanda, który wprawdzie sam po- 
został katolikiem, ale syna kazał 

ochrzcić na prawosławie. Po 

śmierci Karola, Ferdynand zo- 

stał królem prawem następstwa. 
Rumunii, tak jak wszystkim 

„krajom bałkańskim" zależy na 
tem, by do królestwa dołączono 
wszystkie te ziemie, w których 
mieszkają w przeważnej części 
Rumuni, a przedewszystkiem 
Siedmiogród i Bukowinę, znaj- 
dujące się pod panowaniem au- 
.stryackiem, a także i Bessarabię 
wydartą przez Rosyan. kiedy 

tworzyło się państwo rumuńskie, 

zamieszkaną w przeważnej częś- 
ci przez Rumunów. Ma przeto 
Rumunia porachunki zarówno z 

Austryą jak 1 z Rosyą; zyski jej 
wydają się pewne, jeżeli weźmie 
udział we wojnie, a stanie po 
stronie tych, którzy ostatecznie 

zwyciężą. 
' Na nieszczęście to 

trudno jeszcze przewidzieć, a 

gdyby Rumunia stanęła we woj- 
nie po stronie tych, którzy do- 

znają porażki, narazić może wła- 

sną niepodległość, nie mówiąc 
już o tem, że zysków nie odnie- 
sie. 

Bądźcobądi jednak Rumunom 
chodzi najwięcej o uwolnienie z 

pod jarzma węgierskiego, istotnie 
nieznośnego, chociaż mało w 

świecie znanego, ziomków swych 
w Siedmiogrodzie. 
Siedmiogród był osobnem księ- 

stwem Austryi do roku 1867. 
Przejściowo (w r. 1848), Węgry 
starały się ogarnąć Siedmiogrod, 
ale powstanie 1848 zostało przez 
Austryę przy pomocy Rosyi 
stłumione i Siedmiogród używał 
względnych swobód do r. 1867. 
W owym roku, kiedy przyszło do 
utworzenia odrębnego królestwa > 

Węgier, chociaż pod wspólnym 
panującym, Siedmiogród został 

przyłączonym do Węgier i za- 

częło się na wielką skalę magya- 
ryzowanie Rumunów. Opowiada 
o tem wybitny Rumun, M. Take 
Jonesen, w jednej z tutejszych 
gazet w talki sposób : 
„W administracyi natychmiast 

(po r. 1867) zaczęto zaprowadzać 
język węgierski nawet w dys- 
tryktach, gdzie ludność wcale nic 
znała tego języka. Wyborcze u- 

stawy ułożono takie, że Rumuni 
w Siedmiogrodzie, chociaż dzie- 

sięćkroć liczniejsi od Magyarów, 
wysyłali znacznie, mniejszą licz- 

bę posłów do Sejmu. Rumuńska 

prasa w Siedmiogrodzie energi- 
cznie temu się opierała: zapro- 

wadzono przeto w księstwie spe- 
cyalne ustawy prasowe. Ponie- 

' 

waż jednak sądy przysięgłych za- 

zwyczaj uwalniały pociąganych 
pod sąd dziennikarzy, przeto 
wydano nowe rozporządzenie, a 

mianowicie, że procesa prasowe 

mogą się odbywać jedynie w 

I Kluj — było to jedyne miasto w 
, Siedmiogrodzie, w którem lud- 

0 
· 

J ność węgierska przeważała, — co 
< oczywiście sprzeciwiało się 
wszelkim zasadom sprawiedliwo- 

I ści. 

„Otóż w przeciągu lat dwu- 
. dziestu dwóch (od 188 do 1908) 
. 367 rumuńskich dziennikarzy sta- 
r wiono pod sąd. Wraz z dzienni- 

karzami innych narodowości, li- 

L czba ta wynosiła 850 ; wszystkie 
J razem kary więzienne na nich na- 
łożone doszły do 216 lat, a grzy- 

. wny do $60,000." 

Jakiekolwiek są osobiste senty- 
• meńta króla Ferdynanda, bądź- 
cobądź węzłami powinowactwa 

i złączonego z cesarzem Niemiec,a 
i i bez względu na zabiegi dyplo: 
i macyi niemieckiej i austryackiej, 
naród rumuński zbyt rozgory- 

' 

czony jesf przeciw Austro-Wę- 
J grom, albo raczej przeciw Wę- 
i grom, by dał się nakłonić do u- 

. działu we wojnie po ich stronie. 

Jak często donosiły telegramy, 
. Rumunia, chociaż nie zarządzono 
» formalnej mobilizacyi, ma woj— 
ska zmobilizowane, gotowe w 

razie potrzeby natychmiast dc 

czynnego wystąpienia. Brak je 

jednak, jak się zdaje annmicyi 
którą dawniej wyłącznie prawi* 
sprowadzano z fabryk Kruppa, cc 

jednak ustało wobec zajęci? 
przez Rumunię dwuznacznegc 

stanowiska, tembardziej, że sam< 

Niemcy na swój użytek od Krup 
pa pobierają, co tylko da się fa· 

brykować. Skonstatowano, ż< 

mnóstwo zamówień Rumunii t 

Kruppa Zostało przez Nieinc} 
zatrzymanych, a tyczy się to po 
dobno jeszcze więcej 

· zainówier 

przyborów sanitarnych dla armi 
rumuńskiej. 

Odezwa 
do Komitetów Ratunkowych, 
instytucyj, organizacyj i to- 

warzystw z prośbą o do- 

niesienie ile zebrano na 

ofiary wojny i komu 
je odesłano. 

W myśl uchwały ostatniego 

Zjazdu P. C. K. R. wzywamy ni- 

niejszem i prosimy wszystkie to- 

warzystwa organizacye i komite- 

ty, aby zechciały łaskawie poin- 
• formować nasze biuro ile, i na 

jaki adres, do Polski lub gdzie- 

kolwiek, wysłały pieniędzy na ra- 
tunek dla głodnych. 

Idzie nietylko o to, abyśmy mo- 

gli mieć dokładny obraz ofiarno- 
ści całego naszego wychodźtwa, 
ale także o to, aby sprawdzić czy 
pieniądze te doszły istotnie swe- 

go przeznaczenia, co w obec nie- 

porządków wywołanych wojną w 
środkach komunikacyi, jest bar- 

dzo możliwe. 

Nie potrzebują nadsyłać żad- 

nych raportów wszystkie te to- 

warzystwa i komitety, które o- 

iiary swe nadsyłały, albo do P. 

C. K. R., albu do Związku Naro- 

dowego Polskiego. Polskiej Rady 
Narodowej, Związku Polek, Zwią 
zku Sokołów, Zjednoczenia Pol- 
sko R. K. i Unii Polskiej w Wil- 
kes Barre, Pa. Wszystkie ofiary 
do tych organizacyi nadesłane, są 
ściśle skontrolowane i jest wszel- 
ka pewność, że postąpiono z nimi 

zgodnie z życzeniem ofiarodaw— 
covv. 

Idzie obecnie o to, aby taka 

samą pewność uzyskać względem 
wszystkich innych komitetów, 
które w zbieraniu i przesyłaniu 
ofiar pośredniczyły. 
Po zebraniu wszelkich infor— 

macyi sporządzony zostanie wy- 
kaz wszystkich organizacyi i ko- 

mitetów z wyszczególnieniem, ile 

zebrały pieniędzy i gdzie pienią- 
dze te przesłały, który dnia 30 

listopada rozesłany zostanie wszy- 
stkim polskim pismom do ogło- 
szenia. Z dniem 15 listopada koń- 

czy się termin nadsyłania rapor- 
tów i sprawozdań. Nadesłane pó- 
źniej nie będą już mogły być u- 

względnione. 
Zwracamy uwagę, wszystkim 

interesowanym komitetom i in- 

stytucyom, że w ich własnym in- 

teresie leży nadesłanie dokładne- 

go raportu, gdyż brak ich nazwy 
w zestawieniu ogólnem, mógł by 
naprowadzić ogół na rozmaite 

niepotrzebne domysły. 
Czasy dzisiejsze, tak osobliwe 

i w tak brzemienne wypadki ob- 

fite, upoważniają nas w zupeł- 
ności do podjęcia tego kroku i 

ka£ą mieć nadzieje,*że spotka się 
z ogólnem uznaniem i szerokiem 

poparciem wszystkich. 
Za Polski Centralny Komitet 

Ratunkowy, 
T. K. Heliński, prezes. 
Stanisław Osada, sekretarz. 

Odpowiedzi nąleży wysyłać do 

biura sekretarza, Stanisław Osa- 

da, 3309' N. Ashland ae., Chicago, 

Illinois. 

Kupujcie tam, gdzie jest najlep- 
szy towar za najniższą cenę!!I 

Najlepsze instrumenta muzyczne t 

najtaniej, można dostuć w naszym skła- 
dzie. Również posiadamy wielki wybór 
nut na każdy instrument. 

Wysyłamy katalojri na źadanie; na 

xoszta przesyłki należy załączyć 10 cen- 
tów w znaczkach pocztowych. 

Adresować należy: 

H. W. SAJEWSKI 
lOll Milwaukee Avenue 

CHICAGO, 1LL. 

BELLS 
Wwirltl Bella » S^eeUtty· 

LAUREL kombinacyjne 

piece do WĘGLI i GAZU 

zaopatrzone w gabinet, jak na obrazku 

NIGDY 
przedtem nie byliśmy 

w stanie ofiarować LAUREL 

pieca do wtyfli i gazu po tak 

zadziwiająco niskiej cenie. Ten 

piec piecze i gotuje za pomocą 

węgli lub gazu. Zabiera mniej 

miejsca niż zwykły piec, chociaż 
właściwie zawiera w sobie dwa 

piece: jeden do węgli w ziiuie, 
a drugi do gazu w lecie. 

Stanowczo gwarantowany. 
Świetna sposobność dla was do 

oszczędzenia pieniędzy. 

Przyjdźcie teraz! 

ANTo^limek 
1251-1257 Noble u!ica 

CHICAGO, ILL. 

W 
. 
TYLKO 

$44.85 
Na krótki czas tylko. Przyjdźcie zobaczyć demonstracye tego pieca w naszym oknie wy- 

stawowym — · we wtorki, czwartki i soboty. 

Oszczędzajcie bieliznę, oszczędzajcie pracę, 

CAN FAMILY 

Ochrania bieliznę gdyż jest czyste i nie posiada żad- 

nych mocnych chemikalii. Także oszczędza czas, pie- 
niądze i pracę, dlatego że działa prędzej, starczy na 

dłużej i wymaga mniej pracy jak zwykłe mydła, sprze- 
dawane po tej samej cenie. Pierze łatwo w zimnej lub 

ciepłej wodzie bez gotowania. 
CHOWAJCIE OWIJKI NA PREMIE. 

Składy premii: 
1547 Milwaukee Ave., 108 . Austin Ave. 

1(>58 HIue Islanrl Ave., 8930 Commercial Ave. 

(>42(i S. Halstecl St., (South Chicago) 
JAMES S. KIRK Sc CO. 

Ceny Targowe 
w Chicago. 

ZWOŻĄ. 

Pszenica. zimowa $ .95 do S1.12J 
Kukurydza, 61 do 64$ 

owiea - 27 dc .39 
BYDŁO. 

Woły $5.75 do $10.50 
Krowy 5.00 do 10.50 

Cielęta 9.60 do 12.00 

świnie 7.45 do 8 60 

owce ....... 4.90 do 7.50 

NABIAŁ. 

/aja, extra, tuzin .24A 

faja firste. tuzin 23A 

Inne gatunki, tuzin ... 24 do .12 

Mnłlo, extra, funt 27 

Masło, extra first 2G 

Masło first 24 do .25 

inne gatunki 23 do .19 

ser szwajcarski, funt 16 do . 1S 

Ser amerykań*kl ,14.3 

dor Limburger 
.14 

DUÓR 

Żyrry: 

Kury, funt .lt 

Kurczęta 
13 

Kaczki 21 

(jal — 1 

Indyki 
14 

Mrożony: 

Kury 
14i 

Kurczęta 
1* 

Kaczki 
..·14 

Gęsi .. „ 
- 

11 

indyki 
.1» 

WARZYWA. 

Uuraki, 100kos. $1.0( 
Marchew. 100koS. 1.2· 

Pasela .....,.$2.02 do 3.21 

Fasola strącz. pudło 9< 

Pomidory, 6 koszów .51 

Ogórki, 1 tuzin 91 

Sałata kosz" .... .. .75 do 2.0< 

Kapusta, 100-gło· 1.21 

Kartofle nowe busz ·. 55 do .6' 

OWO( 

Cytryny, pudło... $2.75 do $3.2; 
^omaraótze, pudło .. 4-50 cjo 5 0' 

Jabłka, beczka··....1.50 do 3.7i 

Gruszki busz. 1.00 do 1.7; 
- i 

--S d . m& 

rXcTh-f Xl KviBes\\VA 
Vw 

Dlaczego płacić więcej jeśli Bankes kawę jedną z 

najlepszych dosiad raofcna po 2Sc fant. Każd> o. 

, «zcedia Oc do 14 na otrzymaniu dobrej kawy. Zeo- 

n»trzn;« «> w nia ic-tzcze dzisiaj. 

Bankes najlensza Santos kawa wn7,ę- 
dzie eprzedawaua po 28c, 1 

u nas po I «6 

Najlepsze śmietankowe maeło ^ 
w mieście p^ avC 

Binkes farmer, osełkowe masło 28(1 

Wyborna herbata w dobrem opskowi 
nia funt wart. $1 sprzedajemy po 60 

Herbata wartości 60c tylko po.. 40c| 
. „ o ł ̂  MTi.iftArl r»< 

[M |ojO naroay temu kio aowieu«io ^ u u»? *»| 
»... 

Strona póbu sacŁ. 

1344 W. Chicago av. 
1373 Milwaukee ąv* 
104f- Milwaukee ave 
0 Milwaukee av 
«710 W Vn'th 

Strona północna. 
406 W. Division et 
720 W North ave. 

2640 Llncoin ave. 
S244 Lincoln ave. 
7413 M Clark ft. 

Strona «acnoamr.. 

Il610 W. Madison «t. 
|2830 W. Madtaon et 
1836 Blue lsłard av 
1217 8. Halated f»t. 
1S32 R »t 

IfrlO i«. BU 

8102 W. U gt 
Błrona pohi». 

1032 Wtntwortb »v 
3427 li. HaUted at 
4720 S AuMnnl*^ I 

MAPA GALICYI I AUSTRYI DARMO 
Ślic.oą m.ipn Galleyi i Au«trvl przyéleuiv kaź, iemu, który napisze do nas, 

dołączłij:»c zuacz 2 centowy uh opłaceni· prze«yłki. 

Nigdy przedtem kurs pieniędzy do Austryi i Rosyi 
nie był tak niziil jak obf»onl»\ Wysyłamy pienią ize pod gw4ran»;yą, że takowe 
uie zginą do G-ilicyi, do Węgier jako i do niektórych ml*j*c w Królestwie Pol- 
skiein. W razie gdyby takowe nie mogły by<i doręczone otrz?in»cie je z powro. 
t m. Zanim wyślecie pieniądze przez inny bank, zapytajcie się u uas>/.e nizkie 

ceny. 
Ztwsze załatwiacie ewe sprawy pieniężne przez bsnk, który Wam daje 

wHZ*ilką gwarancyę. 

Bank nasz jest pod kontrolę Stanu Illinois, a znsoby na- 
sze wynoszą blizko (i milionów dolarów. 

wszelkie informacye piszcie do: 

PEOPLES STOCK YARDS 

STATE BANK 
Dept. C. Ashland Are. corner 47-th St., CHICAGO 

DOKTOR .. L.ITVIN 
> 833 MILWAUKEE AVENUE rófir ELSTON AVENUE 

® * »·».« m/t^iarrwn Hani 

Koszt jest 
bardzo majy. 
$1 za lecze- 

nie z medy- 
! cyną włącz. 
> ····· 

" V'V " "*»* F —— 

i dzieci własnemi medycynami 
Zvrrucn epecytriną imugf ni *ei«lkle 

eliroałe *»· choroby. 
tiodzlny oflmwv: Oil rano do 0 wieczorem 

każdego dola. We czwaitek popołudnia wy. 
łączcie leczy choroby kobece. 

Telctou Majiron 5734. 

Udwiedza pa 

cyentów we 
dnie i w nocy 
Każdego cza- 
su gdy zażąd. 

) 

. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

Praktykuje , wszystkich sądach 
Ofis: 155 N. Clark ul. narożnik 
Randolph (Ashland Hlock) 

Pokój 307, 3cie piętro. Tel. CcstraJ 7071 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekarz 1 Chirurg 

BfffCjralnie w« wszystkich rknrnha^ 

mężczyzn, kobiet i dzitd 

927 Noble ul. TeL Monro· 1554 
OoAzlny oflaowe do 9 rano. ot 1 6» · iriMaAr 

dt>ra i>bwłjtrpaumer doBW I pnjM 


