
Odwrót z Gallipoli. 
LONDYN, 20 g. — Oficylnie ogłoszono, 

iż wszystkie wojska angielskie z okolic Sonia i 

Anzak na Gallipoli zostały odwołane do służby 
w innej stronie wojennego teatru. 

a 

Z BIURA 
METEOROLOGICZNEGO. 
W ciągu doby wczorajszej najwyż- 

sza temperatura wynosiła 21 stopni; 

najniższa 11 stopni. Normalna tem- 

peratura w tym dniu wynosi 28 stop- 

ni; nadwyżka temperatury w tym 

roku 543 stopni. 
Wschód słońca o godz. 7 min. 14 

rano. 

Zachód słońca o godz. 4 min. 21 

popołudniu. 
Dzisiejsza temperatura. 

Godzina.... 7 rano 21 stopni wjżij zera 

n 
...·8 rano 22 

n 
». · »S rano · · 23 · n « 

•••10 rano ...20 „ „ , 

Czeciow pochmurno dziś wieczo- 
rem i we wtorek, wzmagająca się 

temperatura. Najniższa około 16 

stopni. Łagodne wiatry zmieniające 

się na południowozachodnie. 

n NOTATKI ,4 

REPORTERA 
Na Stanisławowie i Trójcowie 

kolektuje jakaś murzynka od 

paru dni na głodnych murzynów 
w Europie. Gdy się polskie go- 

spodynie pytały murzynki o po- 
kazanie im legitymacyi czyli u- 

poważnienia od władz kościel- 

nych lub cywilnych, odpowiada- 

na na to, że dostała zezwolenie 

( ?) i wskazówki ( !) od pani Fe 

licyi Modrzejewsikiej, ale pisem- 

nego upoważnienia nie umiała 

pokazać. 
O O » 

Dr. Alfred Weber, którego kan- 

celarya mieściła się w aptece p. 

Jana ^Piotrowskiego na Stanisła- 

wowie, i^narł wczoraj rano, o 

godz. 7:00 na paraliż serca. 
Dr. A. Weber mieszkał z żoną 

Karoliną pnr. 2756 Belmont ave. 

Przeżył lat 58. Dyplom lekarza 

otrzymał przed 30-tu laty. 
W sobotę wieczorem, dzień 

przed swą śmiercią, był w ofisie 

p. J.A.Piotrowskiego, przyjmował 
pacyentów i czuł się bardzo we- 

sołym. Wczoraj gdy rozmawiał z 

małżonką w kuchni, skarżył się, 
że jakoś niedobrze się czuje, więc 

położył się na łóżko, a pani We- 
berowa zawezwała czemprędzej 
dra Rudolfa Menn, lecz zanim 

ten przybył, dr. Weber już nie 

żył. 
« rt 

W szpitalu św. Bernarda zmarł 

wczoraj Franciszek Joppek, lat 

40, 11742 Indiana ave. Upadł on 
w ubiegły czwartek na polu lo- 

dem okrytem i złamał sobie nogę, 

następnego dnia zachorował na 

zapalenie płuc. 
Q O O 

'Na Kantowie posprzeczało się 

wczoraj czterech znajomych w 

mieszkaniu Jana Czarneckiego 
pnr. 904 W. Erie ul. Podobno kłó- 

cili się i debatowali (?) nad wy- 
nikiem wojny europejskiej. Re- 
zultat potyczki : gospodarz Czar- 
necki leży w szpitalu powiato- 
wym. bo uderzono go młotkiem 

w głowę, a goście jego, Jan Rataj- 
czak, Hieronim Lisiecki i Walen- 

ty Wida, znaj-dują się pod klu- 

czem i za kratkami o wojnie du- 

mają. .. 
Q OO 

Komitet Lokalny '. XXIV 

Polskiej Rady Narodowej na 

Jackowie urządził doroczny wiec 

wczoraj wieczorem w sali iNar- 

kiewicza w Avondale przy licz- 

nym udziale publiczności. Wiec 

zagaił p. Józef Hajdys jako pre- 
zes Komitetu Nr. XXIV, a prze- 
mówienie wygłosił p. Stanisław 

Adamkiewicz jalko prezes gene- 

ralny P. R. N. Główną atrakcyą 
wiecu był występ dziarskich skau 

tów avondalskich pod dzielną 

komendą A. J. Płocińskiego. Pięk 

ną deklamacyę („Dzwony") wy- 
głosił p. Jan Repeta. Ze śpiewem 

wystąpił Chór parafialny z Jac- 
kowa, pna W. Dyraarkowska, pna 
L. Krocker i pni A. Drufke, a 

muzyki dostarczyła orkiestra bra 

ci Mftrengów. Na zakończenie 
r odśpiewano wspóln^ nasź hymn 

.1 

Przy ulicach A:oble i Divrsion 

dwaj mężczyźni obrabowali oneg- 

tlaj wieczorem Marcina iMaćko- 

wiaka, 1654 Oakfey boul. ; wzięli 
rau walizkę zawierającą książki i 

$47 w gotówce. 
O O Q 

Wychodząc onegdaj wieczorem 

z domu matki pnr. 16'26 N. 

'Marsrfield ave., na lodowatych 
schodach pośliznął się p. Bole- 

sław Kuźnjcki i upadł tak nie- 

szczęśliwie, że złamał sobie lewą 
nogę. Automobilem przewiózł go 

Filip (Sadowski z Maryanowa do 

jakiegoś niemieckiego chirurga 

przy Madison ul., który Kuźni- 

ckiego odesłał ido ezptala nie- 

mieckiego („German" Hospital) 

przy Lincoln ave., Larrabee ul. 

i 'Webster ave. Noga ma być ze- 

stawiona dzisiaj popołudniu. 
Kuźnicki pracuje od lat kilku 

;v drukarni DZ. CHIC; ostatnio 

był operatorom na „linotype" 
maszynie. 

» 8 O 

Od rozpalonego pieca, stojące- 

go za blisko ściany, powstał po- 
żar w sobotę o godz. 4:30 popo- 
łudniu w drewnianym domu przy 
.\lilwaukee ave. i Belmont ave., 

gdzie mieściła się podrzędna sa« 

la tańca i wyszynk trunków Emi- 

la Uhlera. 
— „Przynajmniej to Adwencie 

nie będzie tam żadnych hulasz- 

czych tańców" — mówi R. P., 

Polak z Avondale.· — „Ten na- 

rożnik był norą zepsucia i przy- 

nosił hańbę całej dzielnicy avon- 
dalskiej." 

» 

Łyżwowanie dozwolonem jest 
w następujących parkach: Eck- 

hart, Armour, Mark White 

Square, Fuller, Cornell, Sher- 

man, Ogden, Calumet, Hamilton, 
Bessemer, Palmer iSquare, Mar- 

quette, Gage, Midway, Grant, 
Lakę Shore, Grand Crossing, Mc 

Kinley, Washington, Hamlin i 

Stanford. 
v 

8 « » 

Oględziny koronera nad zwło- 
kami Władysława Lewandowskie 

go wykazały, że liczył lat 28, 
mieszkał pnr. 8705 Marquette 
ave. i zatrudniony był jako cieś- 
la na kolei B. and O., że loko- 

motywa zepchnęła go z drewnia- 

nego rezerwoaru przy Ewing ave. 

i 100-tnej ul. i że śmierć nastąpi- 

ła w kilku godzin później w 

szpitalu south-chicagoskim, do- 

kąd rannego przewieziono. In- 

kwest odbył -się w za'kładzie 

pogrzebowym Józefa Sadowskie- 

go, 8834 Commercial ave. 

» « « 

INa Kazimierzowie wybuchł 

pożar wczoraj popołudniu w cze- 

skiej fabryce mosiądzu pr/.y 

Marshall boul. i W. 21-szej ul 

pod nazwą „Western Brass Ma- 

nufacturing Co." iSzkodę oblicza- 

ją na $15,000. 
Policya sądzi, że jakiś zawzię- 

ty Niemiec ogień podłożył, pra- 

cowano bowiem w tej iabryce 
dniem i nocą i choć mylnie przy- 

puszczano ogólnie, że wyrabiają 
tam mosiądz szrapnelowy dla 

użytku wojsk sprzymierzonych. 
Prezesem «fiołki jest Józef 

Hadka. · 

& & & 

„DYMITR i MAR Y A" — dra- 

mat w ośmiu odsłonach — wysta- 
wi młodzież federacyjna z para- 

fii Niep. Pocz. . M. P. w nie— 
dzielę, 26. grudnia, począwszy o 

g. 7:3o wieczorem, w sali para- 
fialnej . . . M. P. w South 

Chieago. 
Przedstawienie popołudniowe 

dla dziatwy szkolnej rozpocznie 

się o godziinie pierwszej. Cały 
czysty dochód przeznaczony dla 

biednych w Polsce. 
o a o 

Z -Nowym Rokiem otwiera An- 

drzej Konieczny nowy teatrzyk 
pięciocentowy na Michałowie, w 
South Chicago. 

w IV V w * ̂  
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Chicago Ave. near Ashland Ave. 
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Porobiliśmy specyalne przygotowania na obsłużenie 
odbiorców większymi listami 

podczas ostatnich dni przed świętami. Zapasy uzupełniano tak, 
aby zachować ich kom- 

pletność. Usługa nasza, jak zawsze tak i teraz, będzie grzeczną 
i punktualną. 

Pończochy Na Podarunki Gwiazdkowe 
Pończochy, w pięknych pudełkach, stanowią 

podarunek, który wiele osób oceni; nasze zapasy 

gwiazdkowe są więcej zajmujące, niż kiedykol- 
wiek, i dlatego ucieszą każdego, kto ma zamiar 

> i Ji j 

pUIIUZVCUjr 
ua j^v;u«i . 

FIBRE JEDWABNE POŃCZOCHY- 
Męskie i damskie fibre jedwabne 

pończochy, czarne i we wszystkich no- 
wych pożądanych kolorach, para 

15c do SOc 

CZYSTO JEDWABNE POŃCZOCHY- 
Męskie, damskie i dziecięce czysto 

jedwabne pończochy, czarne i we 

wszystkich kolorach, para 
25c do $1.50 

MĘSKA ODZIEŻ NOCNA NA PODARUNEK 
(Pajamas) 

Mężczyzna zawsze ocenia mocne i trwałe przed 
mioty odzieży i teraz nadarza się sposobność ku- 

pienia męsKiej nocnej ouziezy po 

naszej specyalnej cenie. 

Ta praktyczna nocna odzież 

jest zrobiona z wyjątkowo gru- 
bej flanelety i ugarnirowana 
jedwabnemi ozdob. i morskie- 
mi perłowemi guzikami, wszy- 
stkie wielkości, po 

$1.50 

ŁADNE NOCNE KOSZULE 

Mamy na wystawie wielki wyhor damskicn no 

cnych koszul, które są bardzo ftósowne na poda- 
runki świąteczne; każdy podarł ek z tego wybo- 
ru daje dowód ogłady i wychowania tego, który 
go daje i zarazem wyszczególnia osobę jako ko- 
bietę wyższej kultury. 

Zrobione z pięknego lawn i miękkie- 
go crepe. Większa część ma naramien 
niki z kwiecistych haftów, w ślicznych 
deseniach i wstawki ze wstążki. 

Niektóre zaś mają zakładkowe naramienniki z haf- 

towanymi brzegami. Wszystkie są naznaczone specy- 
alnemi cenami na Gwiazdkę i przedstawiają bardzo 

korzystną rzecz. Ceny 

65c do $1.< 

Damskie Ręczne Skórzane Torebki 
Skłonność do dawania praktycznych rzeczy 

na podarunek znajduje urzeczywistnienie w 

naszym oddziale towarów skórzannych. Tu- 

taj są rzeczy trwałego gatunku dla użytku ko·, 
biet każdego dnia w roku. 

TOREBKI I SAKIEWKI ~ 
Obszerny wybór skórzanych tore- 

bek ręcznych i sakiewek na praktycz- 
ne podarunki, po 
SOc do S3.9S 

TOREBKI DO ZAKUPIEŃ - 
Jako specyalność gwiazdkowa, czy- 

sto-skórz. torebki w pieknein pud. po 
31.00 

NIEMOWLĘCE SUKIENKI J 
le praktyczne podarunki są 

na wystawie we wielkim wybo- 
rze wszystkich nowych fasonów 
i wzorów; każda sukienka spe- 

[ wnością zadowoli i mamę i całą 
irodziiię. 

Piękne lawn i czysto-jed- 
wabne sukienki we wielkim 

wyborze ślicznych wzorów. 
Niektóre mają haftowaną 
ozdoby i wszystkie są ugar- 
nirowane wstążkami, po 
S9c do 3.9 

Cukierki - Specyalnie 
Czyste zabawki, w tę -g ^ 
sprzedaż, funt 1 
Wszel. gat. freblowskie połam, mie 
ezane i czyste słód. miesz. « r\ 

cukierki, funt . . 1 YjG· 
Extra znak. śmietank. cze- j 

« 

koladki, asort. funt 1 dC 
Fedora bonbons, w tę 
sprzedaż, funt 
Extra znak. asort. wypeł. 4 

cukierki, funt 1 i/C 
W czekoladzie macz. karmelki, w 

tę sprzedaż funt 20c 
Asort. mleczne czekoladki 
w tę sprzedaż funt 
Knorpps marshmallow j 
indyki w pud. pudełko . 1 UC 

erVi w'rysikie są nad«swyc*aj wyjątkowymi ofertami. 
1.1 .1» I, Tahllno '.'. ni du SI.1)8 ZU SZtllke. 

Sckoenhut upritrht fortepiany, o · 

Hz y 25c. Inne do 2.98. 
Klocki do budowy, Ktvinzrikowe nlbo u 

oidobncm pudełku, ca 10c aż do |1.00 
za pudełko. 

Roly-Polye po 10c, 25c50c I fl.OOumłukę. 
Kufereczkl po 25c 50e, 91-00, $1.50 I 

2.08 za sztukę. 
Chłopięce weloeypedy, Kumij opnsane 
koła albo zwykłe, $1.25 aż do $3.08. 

Składy eroneryjne, kompletne po 50c, 
78e 1 «1.00. 

f/ll uuuipci , ». . 

nin deaki do praaowania, koniki do 

bielizny i żelazka do promowania i>o 

10c za M/tukę. 
Go-on icru, 50c wnrtoAĆ po 39c, Inne fęry 

od Sc do 91*00. 
Chłopięce ekrzynle cleNielnkle po 25e, 
inne aż do 92.48 za aztukę. 

Muszyny do ruchomych obrazów po OSe, 
aż do $3.(18. 

Parowe maszyny po 75c, Inne aż do 

95.08 za aztukę. 

Ozdoliy htynzezQce (tlnuel) po lc, 2o, 3e, 
5c I 10c za Jnrd. 

GHlnmlkone poAnoNikl ugarnlro^nne 
dzwonkami 10c za «ztuk. 

Papierowe dzwonki, po lc, 5c 10 I 2.V. 

Gniadxkone iwlfoe, Rnnrantouane nh- 

noiutnle, źe nie kapiq, pudełko za i)e. 

Gumowe piłki udekorowane, po 10e, 

Wic I 50c za nr tukę. 
Skórzane koniki na podfttawach, po HSo 

i wyżej do >3.1)S za Hztukę. 

Sroserye -- Specyalnie 
łORÓWKI, extra znak. 
unt Dc, 3 ft. za 

'OMARAŃCZE, extra znakomite 

>ez pestek, \ 

uzin za ...... 

HLEKO, Beauty marki wy- 'JCl* 
jarowane. puszka8e;3pusz.^UC 
(CAWA, bardzo dobra Meksykań- 
ska mieszana kawa, na 

,ę gwiazdk. sprzed, ft. ... £0^ 

CUKIER najlep. mielony cukier, 
s każdem zamówieniem groseryi 
ca, $1 i wyżej, (mąki i my- Cjr 
iła się nie włącza) 10 ft.„*J* 

(Cena podlega zmianie bez uwia- 
domienia.) 

Z Kollegium Św. 
I Stanisława K. 

Kollegiaści odnoszą 
zwycięstwo. 

Walewski bohaterem gry. 

Koszyk Polowego, zdobyty w ostat- 

niej minucie gry przyczynił się do 

zwycięstwa starszej piątki kollegial- 

nej zesziej soboty nad klubem 

„Russell Square" w sali gimnastycz- 

nej w parku „Russell Square" w So. 

Chicago. 

Po stronie kollegiaLnej Walewski 

odznaczył się zdobywają 8 koszyków 

i Polowy, który zdobyi 3 koszyki i 3 

wolne rzuty. Po stronie zaś „Russell 

Square" Ronkowski odznaczył 6ię 

zdobywając 8 koszyków i wolny rzut. 

W pierwszej popołwie klub „Rus- 

sell Square" górował punktami 17 

do 13, lecz na początku drugiej poło- 

wy Kolegiaści wzięli się do pracy i 

górowali do końca gry. 
Rezultat gry tej w cyfrach poni- 

żej. 

KOLODIUM ŚW. STANISŁAWA: 

Polowy. 1. f. 

Walewski, r, f. 

Werbila, c. 

Dziakowicz, 1. tg. 

Pisula, r. g. 

KLUB „RUSSELL SQUARE": 

Ronkowski, r. f. 

Pregalski, 1. f. 

Vince, c. 

Skibiński, r. g. 

Kelley, 1. g. 

Koszyki zdobyli: Polowy 3, Wale- 

wski 8, Werbila, Pisula, Ronkowski 

8, Pregalski 2, Vince 2. Kelley. 

Wolne rzuty: Polowy 3, Ronkow- 

ski. 

„Referee": Smith; „Timekeeper": 

Pilarski; „Scorekeeper": Pawłowski. 

Reporte: Kajpa. 

Reklama Jest podstaw* licznych 

przedsiębiorstw amerykańskich, więo 
1 przemysłowiec polski dobrze zrobi 

Jeżeli stale reklamować będzie swój 

interes w DZIENNIKU CHICAGO- 
RKIM 

Rzucacz Bagiński 
znów czynny. 

Może nie wszystkim obecnie wia- 

domo iż stałym rzucaczem dziewiątki 
„De Soto" z ligi Rycerzy Kolumba 

jest chlu'ba Kazimierzowa, nasz Ja- 

siu Bagiński. W raportach czytamy 
teraz Bagiński, a nie „Baggs" jak 
to się przedtem zdarzało; zmiana ta 
wcale ,,roboty" Jasia ani na włos nie 
zmieniła. 

W sali św. Andrzeja klub „De So- 
to" i klub „University" stanęli do 

gry w pił'kę na wewnątrz (indoor ba- 

seball). Bagińskiego był to pierwszy 
kontest tego sezonu w którym prze- 

ciwnikom nie zezwolił na żadne 

punkta ani uderzenia a wymaehał on 

20tu przeciwników i darował im tyl- 
ko jeden spacer. 

Rezultat w cyfrach taki: 

„I>E SOTO": 
R A 

Keil. Le. 2 110 

Lebbin, 2 b. 3 5 2 1 

Debus, lb. 2 2 5 0 

Carney, r. f. 2 3 0 0 

B. Voll'an, c. 2 1 16 2 

Walsdorf, r. s. 3 12 

H. Voll'an, 3 b. 110 0 

Cullivan, 1. f. 0 2 0 0 

Bagiński, p. 2 2 10 

Razem 17 19 27 

„UNIVERSITY": 
R A 

Wagner, c. 0 0 9 2 

Corooran, p. 0 0 0 0 

Donglalo, 1. s. 0 0 4 2 

Kemmeth, 1. f. 0 10 0 

Murray, 2b. 0 0 10 

Murphy, 3 b. 0 0 13 

Crowley, 1 b. 0 0 9 1 

Reiter. r. s. 0 0 2 2 

Razem 0 0 27 11 

„De Soto": 

604120310 — 17 

„University": 
ooooooooo — o 

Omyłki popełnili: Debus, Dongla- 
lo. 

Uderzenia na 3 mety: Bagiński. 

Uderzenia ua 2 mety: Carney, De- 

bus 2. 

Wymachanych: przez Bagińskiego 

20; przez Corcoran"a 3; przez Wag- 

ner'a 5. 

Skład otwarty w każdy wieczór do godziny 10*tej 
aż do Gwiazdki. 

^ I li żadnego ograniczenia niema u nas — przeciwnie, wielki uzupełniony 

/nnn tli 1/ I zapas popularnych zabawek, a nasze ceny są o 

LdUfllt M n2Sze aniżeli gdzieindziej. 
Te specyalności na sprzedaż we 

wtorek od 9 do 11 rano 

Te specyalności na sprzedaż we 
wtorek od 7:30 do 9:30 wiecz. * 

Damskie ciepłe trzew iki, mik. vid. czerwona 
runista podszew., niskie obc. comfort przysz. 

sznurów, i zapin. wiel. 4 do 8 war.1.25 

we wtorek od 8 do 11 rano para 
1 para kostumerowi. 

!!79c 

Chłop. KnJokerbacker, dobr. zrob. z dobr. 
sze- 

wiotu, ciem. mieszań, obszyte szewki, całk. 

podszewk. wiel. 6 do 17 lat, war. $1 
we wtorek od 9 do 11 rano, para .... uZC 

2 pary kostumerowi. 

Muślin. ,|d. szer. mik. wykon. biel. muślin, 

reg. 8c gatunek, na sprzedaż we wtorek 
od 9 

do 11 rano, A 
jard. po 

tv4 C 

10 jardów kostumerowi. 

Okaz. dywany, 1 /8 do W· jd. długie, aksam., 

bruksel. i axminster, oriental des., maję, fren- 

dzle na obu końcach, we wtorkową, wyprzedaż 

od 9 do 11 rano 7/\r» 
spec. po .. 

/ OC 

Pończochy, zap. okaz. kaszmir, pończoch dla 

mężczyzn, niewiast i dzieci, wart. do 60c, 
— 

we wtorek od 9 do 11 ra.no, 

specaylnie para 
C 

3 pary kostumerowi. 

Damskie i panień. surduty, kilka set- do wyl>o- 

ru, novelty wełn. chinchilla i broadcloth, reg. 

$8 i $10 wart. we wtorek -j 

od 9 do 11 rano, po . .. 

1 kostumerowi. 

Cukierki, śmiet, Santa Claus czy. i zdrowe na 

sprzed, we wtorek od 9 do 11 
, 

rano, funt po 
VC 

2 funty kostumerowi. 

Komplet, męskie i chłop. moc. szelki, trw. skń- 

rzan. końce i podwiąz. do pary, reg. cena 69c 
we wtorek od 7:30 do 9:30 
wieczorem, komplet za 

2 komplety kostumerowi. 

Damskie filc. ślipry dom. Julit style, niebies., 
winne, brunat. i siwe, pięk. ugar., wiel. 4 do 

8, reg. 75c wart. we wtorek od 7:30 

do 9:30 wieczorem, para uVC 
2 pary kostumerowi. 

Chusteczki dziec. gład. białe, obrąb, cbustecz. 

haftów, na jedn. końcu, 2 w ozd. pudeł. reg. 
cena 10c we wtorek od 7:30 _ 

do 9:30 wieczorem, 2 za 

6 kostumerowi. 

Serwety obiad. 1 cali, kwadrat,, obrąb. mięk. 

lniane wykończ, ubławat. gat. kwieć. des. i 

kropki, reg. cena 85c, we wtorek od 7:30 do 

9:30 wieczorem, jeden 
tuzin kostumerowi. za JC 

Poduszki na kanapy, wiel. 22, wypeł. dobr. 

Menila puchem, nie zlepią, się, wszędz. sprzed, 

po 50c, we wtorek od 7:30 do 
9:30 wieczorem, po 

2 kostumerowi. 

26c 

IMk. organdic i voile bluzki, pięk. haftów.— 

dużo etylów, białe i róż. reg. cena $1.25, — 

we wtorkową wyprzedaż od 7:3o do 9:30 

wieczorem, specyalnie /i 

2 kostumerowi, po ......... .„ # #... / QC 

Cukierki, « vi uzd. miesz. cukierki, o<lpow. do 

wypeln. pończoszek na sprzedaż we wtorek, 
od 7:30 do 9:30 wieczorem o 

sepc. funt. za ... OC funt za 

2 funty kojatumerowi. 
TT 

gl 

W KENSINGTON, PA., 

można dostać Dziennik Chicago- 
ski u agenta J. Sowul, 601 — 

Third ave. 

FjRaNCISZKOWO. 

„DZIENNIK CHICAGOSKr 
można nabyć pnr. 4310 Augusta 
ulica. 

Co do ogłoszeń — wielkich 1 ma- 

łych, każdego rodzaju ł treści — 

DZIENNIK CHICAGOSKI zajmuj· 

bezsprzecznie pierwsze miejaoe w ca- 

łej Ameryce. 


