
[ϊοΓαΎκι reportera. 
W biurze sekretarza Stanu Illinois 

Kmmersona, złożono wczoraj aplika- 
cyę o lnkorporowanie Federacji O- 

bywateli i Cicero. Jako inkorpra- 

torty podani 3$ Franciszek Skryle- 
wskl, J. Blaka i Alfred Sweuson. 
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Dzisiaj wieczorem Odbędzie si? o- 

ą6'ne aebranie człoiłfców Polskiego 
Towarsystwa Oświatowego w Am., w 

lokulu Towarzystwa, pnr. 1223 Cor- 

ne!l ul. Na zebraniu tem odbędzie 

aię uzupełnienie wyborów zarządu 

Okręeu lg(> 1 Zarodu Głównego, o- 

raz owiana bę łzie sprawa niaj#- 

ce^o odbyć się w grundniu Sejmu 
Ρ τ. O. i wybór Kjnmisyi Przedsej- 

mowej. Początek o godzinie ósmej, 
rt » <5 

». TV bar.ku polskim Northwestern 

Trust and Savings. nar. Milwaukee 

ave. i Division ul., naprzeciw głów- 
nego wejścia powieszorta została cho- 

rągiew o ezerwonem i białem polu: 
na białem polu. ruąjduje się ośm 

modrych gwiazd. Gwiaidy oznacza- 

li l!o4;' ochotników, byłych oficjali- 
stów banku, znajdujących sle obec- 

ni·^ w służbie wojskowej Stanów Zje- 

dnoczonych. 
Owych osm gwiazd oznacza o- 

chotnîliôw: adwokata Przybysza. 

Grzegorza 'tzeïepaiiskieeo. Bronisła- 
wa KaznecUen:,.. Alfreda Sciimidta. 

Alfreda Czuj. Józefa Waras. Raj-- 
mrndi OsswaUlowskiego i Francisz- 

ka lwic kiego. 
OOO 

W sali szpitala polskiego Matki 

E.»/oj z Nazaretu, v.· przyszłę niedzie- 

le o godzinę* 2:30 popołudnu. odbę- 
dzie się popis starszych uczennic 

szkoły pan' Agnieszki NeringoweJ. 
W skład programu wchodzié będ? 
występy solowe — śpiewu i gry na 

fortepianie, malownicze tańce. etc. 

Wstęp bezpłatny. Cczennice pni Ne- 

ringowej popisy te w sa'i szpitalnej, 
tak dla pacyentów jak i dla gości, 
nrz5dzaj4 kilka razy na rok. W u- 

biegłym rokti ucrennice urządziły 
pięć podobnych bezpłatnych przed- 
stawień. 

0 0 0 

Nadzwyczaj alarmująca jo.># sytu- 

acya grasującej na Bridgeporcie 
dyfteryi i szkarlatyny. W ostatnich 
kilku dniach epidemie te nabrały 
tak wielkiego roamachu, że nîeomal 

w co drugim domn znajduje się jed- 
na lub więcej ofiara. W jednym „blo 
ku" na drzwiach domów znajduje się 
bl'sko 30ci rzerr.-onvch kart. oznaj- 
miających. żc w domu tym znajduje 
si9 dziecko chore na Szkarlatynę lub 

dvfferyę. Wydział zdrowia wszelkie- 

n' sposobami stara się da'ezemu 

;-οΓ7Ρηΐι, owej zaraźliwej chorobie 

ripobie Iz. lecz dotychczas z małem 

powodzeniem. 
Najskuteczniej valczyô można 

prteciw owej epidefnii tłumiąc w 

zarodku.. Matki zatem powinne bacz 

nie uważać na swe dzieci i gdy za- 

uważa nawet lekkie symptqmy .cho- 

roby. powinne natychmiast zasięgnąć 

porady lekarskiej. 
0 0 0 

P. Lubomir Skaryszewski, kiero- 

wnik szkoły języka angielskiego p· 

nr. 1311 W. Chicago ave., otrzymał 

list od jednego re swych uczni. Jana 

•Słoniny, obs^ni? znajdującego się w 

obozie wojskowym Granta, w Rock- 

ford, Co. H-. 3 »3 pułk piechoty, w 

którym ten części donosi mu — 

,.Znajdi'ję się w Hockford od 22ao 

września. Nadzwyczaj kontent je- 

stem z tego, żo uczyłem się jęayka 
angielskiego, bowiem jest on tu Pô- 

trzebny na każdym kroku". 
U O 8 

śmierć podcza spracv w zakładach 
kompanii kolejowej Chicago Burling 
ton and Qulncy poniósł wczoraj To- 
masz Kołodziej, zam. pnr. 2104 W. 

■ ISta ul. Pracował on pod wagonem, 

którego jeden koniec oparty był na 

belce. Prïypadklem belka została 

wywrócona i wagon runął na niesz- 

częśliwy ofiarę. 
OOO 

Wóz mleczarski powożony przez 

Jana Nowotnego. 24 46 So. Central 

Park ave., przy 13e| ul. i Turner 

ave., najechał 1 zabił ośmioletnia 
Barbarę Krotochwil. C033 So. Ho- 

man ave. Woźnicę aresztowauo. 
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Stary most ponad rzeką przy Ked- 

I zie are., prJiy 29ej ul., został już 

I zupełnie prztniesiony. Obecnie most 

{ ten znajduje się o pięćdziesiąt stóp 
na wschód od dawnego miejsca. Pra- 

\ 

cę około budowy no* ego mostu już 
rozpoczęto. 

O O O 

List zawierający podziękowanie 
• 

za upominki przesłane przez kilku- 

nastu przyjaciół polskim rekrutom 

wysłanym do obozu wojskowego & 

Rockford z 37ej dywizyi, od Por. L. 

Whiting, otrzymał członek wydziału 
wyłączeń 37go dystrytku, p. Fran. 

ι Wengierskf. 
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W karambolu automobilowym, 
który zaszedł wczoraj wieczorem 

przy Elston ave., blisko North ave., 

znacznie uszkodzony został samo- 

chód Marcina Papanka. zam. pnr. 

S86 Milwaukee ave. Papanek jadąc 
ulicą Elston ave., nie był wstanie na 

czas zatrzymać swpgo automobilu, 

gdy zbliżał się do Xortû ave. i wje- 
chał na automobil Grzegorza Engle- 

harta. l'Sôô Logan boul., Automobil 
Engieharta uszkodzony został nie- 

znacznie. natomiast zdemolowany 
został cały przód eleganckiego auto- 

mobilu Papanka, marki ..Jefferies". 
O O O 

Szybkiej akcyi sąsiadów życie 
zawdzięcza cnordziesto-letnia Anna 

Syndziuk. zam. pnr. 1941 W. Huron 

ul. Po całodziennej pracy w fabryce, 
wczoraj wieczorem rospocaęła ona 

prać bieliznę. Bieliznę zamierzała 

wygotować w kotle, który ustawiła 

na gazowym piecyku. Okna i drzwi 

pokoju były szczelnie zamknięte. 
Gotująca s!ę w kotle woda wyki- 

piała i płomień gazowy zalała. Ulat- 

niający gaz odurzył pn!ą Syndziuk, 
gdy ta stała trzymając się krawędzi 
zlewu. Stoj.?eą przy siewie nierucho- 

mą przez szklann? drzwi zauważył 
jeden z sąsiadów. Zaalarmował kilku 
innych sąsiadów i przy ich pomocy 
drzwi wy w? żono. Pomoc przybyła w 

; sam czas. gdrż kobiet?. bvła }\it nf?- 
od w min-τ 

Fprowadzono policyę. 1er* do przyby 
cia tejże, kobieta przytomność odzy- 

I sk.va zunełnie. 

NOTATKI 
OSOBISTE lJOWARZYSKtE. 

Ob. Stanisław J. Woźny, zarządca 
I działu meblowego w składzie depar- 
tamentowym Wieboldt — donosi 

nam. iż trzoj jego bracia już za- 

ciągnęli się do służby wojskowej 
Wuja Sama. 

I Adolf Woźny zacig.snsł się do kor- 

pusu awiatycznego Stanów Zjd. i ba 

wi od maja już w Jefferson Barracks 

odby»vając ćwlcipnia. 
Wiktor Woźny jest klerkiem w 

biurze artyleryi amerykańskiej, daw 

niej pracował jako urzędnik k0mpa- 
; nil ..Commonwealth Electric"; obaj 

bracia Woźni byli doskonałymi gra- 
czami w piłkę; Adolf rzucał ją, a 

Wiktor był „catcherem" dla zastę- 

pu płłkarzy wymienionej kompanii. 
Franciszek Woźny, dawniej przez 

lat szereg być ..steward'em" na stat- 

ku kompanii ..Northern Michigan 
Transportation Co^'; złożył ostatnio 
potrzebne ezgamina i został przyję- 
ty jako ..mass seargeant" Wydziału 
aprowizacyjnego armii amerykań- 
skiej; złożył już też przysięgę służ- 

bową i, spodziewa się lada dn!a wy- 

jechać do służ-by. 
Pani Woźnowa z synami mieszka 

od lat wielu pnr. 2320 Maplewood 
ul. 

OSO 
Srebrny jubileusz pożycia mał- 

żeńskiego obchodzili onegdaj pp. 

Stanisław i Józefa z Konwinskich 

Wichłacz, zamieszkali w parafii 

; św. Stanisława K. od lat 30tu. Bło- 

gosławieństwa w kościele św. Stani- 
! sława Kostki rano o godzinie ósmej 
jubilatom udzielił ks. Jan Piechow- 

ski, C. R., w asystencyi ks. Francisz- 

ka Dembińskiego. C. R.. proboszcza 
I Stanisławowa 1 ks. dr. Leon Jasiń- 

skiego. 
Związek małżóńskl pp. Wichłacz 

pobłogosławiony został ośmiorgiem 
dzieci; są nimii Michał, Bernard, 

Władysław, Franciszek. Stanisław, 
Eugeniusz, Jan i Florentyna. 

Po skończonym nabożeństwie pp. 
W. podejmowali krewnych i znajo- 
mych w ich mieszkaniu pnr. 1415 

; Dickson ul. Na uczcie między inny- 
mi obecni byli: ks. Jan Piechowski. 
C. R.. ks. proboszcz Franciszek Dem 

| biński, C. R., ks. dr. Leon Jasiński, 

! C. R-, ks. 8zczepan Bubacz, oraz ΡΡ- 

1 F. Gorczykowscy z Milwaukee, Wis., 

I pp. Wapińscy, pp. Smukala z South 

| Chicago, pani Kurczewska. pani 
Zientek, pani Straszyńska, pp. Pio- 

trowscy, pp. S. Konwinscy, pp. M. 

Konwińscy, p. P. Konwiński, pni Cho 

lewczyńska, pp. Oszuścik, pp. Pałka, 
pp. C. Kowalewscy, pp. Centalla, pp. 
M. Frymark. pp. Petzel, p. Mizerka. 

pp. F. Kotowscy, panna Sroka, pani 
Murawska i i. 
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Pierwszorzędna tnilwierniç pod 
nr. 1452 Blackhawk ul., otworzył 
wczoraj p. Jan Poduch. Przez kilka 

lat p. P. prowadził balwiernlę pod 
nr. 1434 Blackhawk ul. Nowa bal- 

wiernia nietylko, że jest znacznie 

większy, lecz wyposażona także jest 
w najnowsze urządzenia i przyrzą- 

dy. 

Eksportacya Zwłok Ś. p. 
Brata JanaBrzykcy C.R. 

Wczoraj popołudniu odbyło się prze- 
niesienie zwłok zmarłego onegdaj rano 

w szpitalu SS. Nazaretanek Brata Jana 

Brzykey C. U. do kościoła Sw. Stanisła- 

wa Kostki. W koSclele odbyły się żało- 

bne Nieszpory, w których udział wzięli 
wszyscy niemal OO. .Zmartwychwstań- 
cy i Bracia tegoż Zgromadzenia, jako- 
też liczni znajomi przyjaciele zmarłego. 

Obecni byli: Ojcowie Zmartwych- 
wstańcy ks. Franciszek Dembiński, ki. 

Franciszek Gordilt, ks. Jan Obyrtacz, 
ks. rektor Wład. Zapała, ks. Teofil 

Szypkowski, ks. Wład. Świcntek, ks.· 

Bronisław Cieślak, ks. Jan Sobiesz-- 

ezyfc, ks. dr. I.eon Jasiński, ks. Winc. 

Rapacz, ks. Paweł Tudyka, ks. Feliks 

Ładofi, ks. Tad. Ligman, ks. Jan Pie- 

chowski, ks. Jan Drzewiecki, ks. Fran- 

ciszek Repiński, ks. Józef Tarasiuk ; 

także ks. Janiszewski ; klerycy z no- 

wicyatu : Iiatajczak, Golnik, Barczew- 

ski, Łowiński i Bartylak ; bracia Zgro- 
madzenia : Stan. Gorzkowskl, Stan. 

Glinka, Jan Popko, Stan. Górka, Ro-- 

berto Zambotto, Stan. Grzesiczek, Józef 

Brodowski. Jan Sojka. Józef Betliński, 

Michał Olejsiewicz, Józef Szafran, Raj- 
mund Jaszczyński, Józef Osowski, An- 

toni Koziołkowski, Teodor Pieczarek, 

Konst. Wilk, Adryan Kaczonowski, To- 

masz Roszyk. Bern. Stalkowski, Jan 

Wójcik. Adam Ha jeżyk, i jakób Pa- 

nek ; również organiści pp. : Andrzej ,T. 

Kwasigrocb. Emil Wiedeman, Franc. 

Nowicki. Józef Golubski i Albert Gra- 

barski. 
Pogrzeb odbywa się dziś rano o go- 

dzinie lOtej. 

Zs Sprav/ Zjednoczenia. 
Wczoraj wieczorem odbyło się 

znowu zebranie kilkuset członków 
i członkiń Zjednoczenia, nie uzna- 

jących legalności Sejmu, który się 
odbył przed dwoma tygodniami w 

Schenectady, X. Y., by zastano- 

wić się nad dalszymi planami po- 
stępowania. 

Przewodniczył p. Winc. Jóź- 
1 w iakowski. Do zebranych prze- 
mówił zaproszony były guberna- 
tor Deneen. z zachętą, by zakupo- 
wano ,.Liibertv Bonds." 

Modlitwę odmówił przedtem 
Wiel. ks. B. Celichowski ; po mo- 

wie zaś p· Deneena zabierało głos 
wielu obecnych i niemal wszyscy 
oświadczali się za zwołaniem 

Sejmu Nadzwyczajnego. Ostate- 
cznie postanowiono wybrać spe— 

cyalny komitet, który ma rozes- 

łać listy do wszystkich Towa- 

rzystw Zjednoczenia z zachętą, by 
domagały się zwołania Sejmu 
Nadzwyczajnego. 

Do komitetu weszli: Feliks 

Pawłowski, Alb. Sikorski, Stan. 

Schlieben, A. Tocha, K. Laika, 
•M. Kledzifc, K. Bartodziej, M. 

Krusińska, M. Miara i W. Chu- 
dzińska. 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Macierz Polska oddział 6 św. 

Stanisława Kostki ma swoje zebra- 

nie wwtorek^dnia 23go październi- 
ka, w hali nr. 3. Każdy członek i 

ι członkini powinni byC obecni bo ss 

ważne sprawy do załatwienia. Za nie 

obecność kara. — Stanisław Licz- 

mańskl, prezes; Jan Joppek, sekr. 

prot., 1838 Thomas ul. 

Prftrulrfcs π érMmiii··!·" — Klio ·ο- 

b!· nfmDZ; ENNIΚ CHICAOOSKI 
•miało PiytaJ uoiska sra « etę w tramwi- 

iu edy do domu. Niech poxna- 
)ι obcoiurodowcy nuw ełł· licMbn*, 

j ( 

i ZAWIADOMIENIE. 
» 

■ 
• W większe ni ogłoszeniu Seve- 

• ry w dnru l^go i lôgo t. m., zaszła 
l pomyłka co do ceny Severa's Sto- 

! mach Bitters (Severy Gorycz Żo- 

^ !$dkowa) — ma być ~.>c i φ 1.50 η 

nie 73c i tfl.CO jak mvlnie podano. 
(OgU 
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Zatwardzenie 

ustąpi bezwłocznie. jeżeli się za- 

żywa Severa's Liver Piîls (Seve- 
ry Pigułki na Wątroby zawcza- 

su. Przekonał się o tern ρ. To» 

masz Sitko z Maniiold, Pa., a 

później nam pisał następująco: — 

„Severy Pigułki na Wątrobę sa 

wybornym środkiem przeczysz- 

czającym i leczniczym, na zabu- 
.· rżenia wątroby, zatwardzenie, tę- 

py ból głowy, zawroty w głowie, 
żółtaczkę lub żółciowość. Kosz. 

tują tylko ?5 centów — wszędzie 
w aptekach. Jeżeli nie można do- 
stać w pobliskiej aptece, wyśle na 

zamówienie wprost, \V. F. Seve- 
ra Co., Cedar Rapids, Iowa. 

"•V (Ogł.) 

DARMO 
wyślemy każdemu nasz duży ka- 

talog książek powieściowych, hi- 
storycznych. teatralnych, śpiew- 
ników, Ilstowników, podręczni- 
ków do nauki różnych języków i 

tysiące innych. Na przesyłkę do- 

łączyć markę. 
iolumbiu Ν o vel ty Sale Co.» U. C. 

Boy Sta D. 
New York City. 
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ANDRZEJ C. IMSbK 
iOKOKlT 

!«. 2224 Anna U 

Z Biura Mitiorologlcznigo. 
W ciągu doby wczorajszej najwyż 

sza temperatura wynosiła 65 stoipnî, 
najniższa 46 stopni. Normalna tern 

peratura w tym dniu wynosi 53 sto 

pni; niedobór temperatury w tym ro- 

ku 438 stopni. 
\ 

Wschód słońca o godz. 6 min. 6 ra 

no. 

Zachód slońcr o godz. 5 min. 4 popo 
łudniu. 

Gcdzna 7 rano ?2 wyże] zara 
" 8 " 

.... 33 " " 

9 31 " " 

" 10 " 
.... 35 " " 

śnieg dziś popołudniu, pochmur- 
nie i cokolwiek zimniej dziś wieczo- 
rem z najniższa temperaturą około 

28 stopni. W środę pięknie i cieplej. 
Świeży mocny, północny wiatr, zmie 

lïia.^cy się wieczorem. 

| 
Z WALK MORSKICH. 

Londyn, 23. października. — 

Uzupełnienia wiadomości o nie- 

zwykłym rejdzie niemieckich stat- 

ków zbrojnych, pirackich — na 

Morzu Północnem, podają, iż o-j 
fiarą rejdu tego padło 150 ludzi: 
zatopionych zostało 5 statków J 
norweskich, trzy szwedzkie i je- 
den duński, oraz dwa torpedowce 
angielskie, które je eskortowały: 
,,May Rose" i „Strongbow" ; na 

samych tych torpedowcach zginę- 
ło 135 marynarzy. 

Piotrogród, 23. października.— 
W ciągu walk na Bałtyku dokoła 

wysp rosyjskich jeden z nurów 

rosyjskich natknął się na eskadrę 
wielkich statków niemieckich z 

dreadnoughtem na czele ; nur dal 

dwa strzały torpedowe do dread- 

naughta, ugodził go, lecz musiał 

zanurzyć się, bo nań strzały skie- 
rowano z okrętów i aeroplanów ( 

niemieckich : nur uszedł, lecz ex- 

plozyęMia owym statku wojennym 
niemieckim dobrze obserwowano; 
po czasie nur powrócił ponownie 
w pobliże owej eskadry niemiec- 

kiej i torpedował wielki transpor- 
towiec niemiecki, zatapiając go z 

załogą. 
WALKI W AFRYCE. 

Londyn, 23. paźdzernika. — 

Wojska angielskie w Niemieckiej 
Afryce Wschodniej opanowały 
dolinę Mbemkuru i misyę Kuku- 

łki; Niemcy wycofali si? z całej 
ej okolicy ku Nahiva, skąd ich 
ównież wyparto. W okolicy Ny- 

ongao bitwa była większa /. Xicm 

cami — w rezultacie miejscowość 
owa została zajęta przez Angli- 
ków. których straty były nawet 

aloić znaczne. W okolicy Mahen- 

gc wojska belgijskie dobre czynią 
postępy i pozostają w ścisłym 
kontakcie z angielskicmi. 

INNE TELEGRAMY. 

ANGLIA O POKOJU. 
Londyn, 23. października. — 

Premier Lloyd-Gcorge, przema- 

wiając na zebraniu w Albert Ilali 
— zapowiedział, że na zbliżającej 
się Radzie Wojennej Koalicyi, ja- 
ka się odbędzie w Paryżu; Alian- 

ci określą ostateczn-e cele wojny 
i warunki na jakich będą gotowi 
do pokoju. Premier wyraził się, iż 

Alianci działają w najlepszej har- 

monii, konferencyę ową najbliż- 
szą w Paryżu uważać należy za 

bardzo ważną, bo wezmą w niaj 
udział przedstawiciele Republik 
Stanów Zjedn. i Rosyi. Pokoju nie 

należy się zbyt rvchîo spodzie- 
wać, w każdym razie nic wcześ- 

niej, nim nie zostanie zburzona 

świątynia boga wojny — w Pocz- 
damie. Udział Ameryki w wojnie 
i ograniczenie destrukcyjnej ro- 

boty nurów czyni nam zwycięst- 
wo pewnem — mówił Lloyd- 
George, lecz nie zaraz ono osią- 
galne, a upadek sprawności wojen 
nej Rosyi odwleka zwycięstwo, 
tak że w roku bieżącym końca 

wojny spodziewaj się nie podob- 
na. Dziś Niemcy gotowe do poko- 
ju takiego, któryby im przyniósł 
korzyści z tej wojny, na to się 
Koalicya nie zgodzi i na to ta 

straszna wojna z olbrzymią masą 
kosztów nie została prowadzona 
tka długo: Niemcy muszą być u-! 
pokorzone zupełnie i unieszkodli- 
wione na przyszłość — wtedy do- 

piero pokój może być stały pewny 
i korzystny. 

Z FRANCYI. 

-Paryż, 23. października. — Mi- 

nisteryum Painlege'go podało się 
do dymisyi, lecz jej nie udzielił 

prezydent Poincare i ministeryum 
w mocy urzędowania pozostaje ; 
powodem nieporozumienia jest 
minister spraw zagranicznych, 
Ribot, nie lubiany w Izbie Deputo 
wanych i ostro krytykowany. 

— We Francy i brak zboża i 

mąki ; zapowiadają głód dotkliwy, 
jeśli w ciągu niedługiego czasu 

nie nadejdą importy z zagranicy 
— tj. głównie z Ameryk.i 

z WŁOCH. 

Rzym, 2-3. października. — Wło 
chom grozi przesilenie ministe- 

ryalnc : Jiberali, radykał i, nacyo- 
nali, klerykali wszyscy stają w o- 

pozycyi względem ministeryum 
lloselli'ego : przyczyną — sprawy 
żywnościowe : Włochom — głód 
grozi. Kontroler rządowy żywno- 
ści, Canepa zrezygnował, doradza 
on ujęcie wszystkich zapasów w 

rządową kontrolę wojenną. W r:i- 

zk rczygnacyi gabinetu sądzą, iż 

następcą premiera byłby Sonnino, 
dawniejszy premier. 

Z ROSYI. 
Piotrogród, 23. października.— 

Uchodzący z Estonii opowiadają, 
iż Niemcy jeńców rosyjskich, nic 

mają ich czem żywić — wsadzali 
na statki i kierowali na nich mi- 

traliezy, wybijając ich cale gro- 

mady... (?) 
— Premier Kierenskij pracuje 

nad sposobami zabezpieczenia ży- 
dów, przeciw którym — jak daw- 

niej — nieodmiennie zwraca sio 

niechęć ludności rosyjskiej : * w 

południowej Rosyi, w miastach : 

Charkowie, Astrahanie, Taszken- 

dzic, Kijowie, Żytomierzu i in- 

nych były pogromy żydów krwa- 

we: trzeba było wojska używać 
r.a ich uśmierzenie: żydzi proszą 
o protekcyç wojsk mahometan, 
skich. kozacy bowiem miast ich 

bronić, łączą się z napastnikami. 

TELEGRAMY KRAJOWE 
$*00,000,000 NA £AKUPNO 

BONDÓW POŻYCZKI WOL- 
NOŚCI. 

Waszyngton, 23. października. 
— Rząd tutejszy skonfiskuje i u- 

żyje na zakupno bondów Pożycz- 
ki Wolności własność i pieniądze 
należące *do niemieckich podda- 
nych i korporacyi w tym kraju, 
zyskując λν ten sposób przeszło 
$200,000,000 na pomoc finansową 
w walce z prusactwem. Nastąpi 
to w niedługim czasie i przygoto- 
wania pod tym względem są już 
czynione przez A. -Mitchella Pal- 

mer, kustosza własności cudzo- 

ziemców. 

PRZEWAGA LICZBOWA PO 
STRONIE ALIANTÓW. 1 

Waszyngton, 23. października. 
.— Wedle ostatnich obliczeń de- 

partamentu wojny co najmniej 38 

milionów ludzi znajduje się obec- 
nie pod bronią do walki wzajem- 
nej z sobą, z c z ego*27,500,000 stoi 

fo stronie Aliantów, a 10,500,000 
po stronie mocarstw centralnych. 
Niemcy rozporządzają siedmiu 
milionami żołnierza, Austrya trze- 

ma, a Turcya i Bułgarya 600,000, 
przeciwko czemu państwa alianc- 

kie mają do rozporządzenia na- 

stępujące siły: 
Rosy a 9,000,000 
Francya 6,000,000 
Wielka Brytania 5,000,000 
Włochy 3,000,000 
Japonia 1,400,000 
Stany Zjedn. przeszło 1.000,000 
Chiny 541,000 
Rumunia 320,000 
Serbia 300,000 
Belgia 300,000 
Grecya 300,000 
Portugalia 200,000 
Monténégro 40,000 
Syam 36,000 
Kuba 11.000 

Li'berya 400 
U ■ 

Dzielnie spisuje się w sprzeda- 
ży bondów wolnościowych komi- 

tet kobiet, który osiągnął dotych- 
czas $1,005,050 w samej stacyi 
No. 1 pnr. 120 W. Adams str. Do- 

pomógł do tego w znaczniej mierze 

Cyrus McCormick subskrypcyą 
$101,000, a oprócz tego pani Elo- 

dia Dick w hotelu Blackstone po- 

zyskała inną subskrypcyę w su- 

mie $100,000, od osoby, która nie 

życzyła sobie publicznego ogło- 
szenia swego nazwiski. 

Kampania sprzedaży bondów 

wolnościowych ożywioną je?t o- 

becnie również w szkołach, Naj- 
znaczniejszą sumę ze sprzedaży 
bondów osiągnęli dotychczas stu- 
denci ze Senn High School. Stu- 

denci ze Swift School osiągnęli 
sumę $12,000, a jeden ze studen- 
tów tej szkoły, Darby Day, sam 

rozprzedał bondy 40 subskryben- 
tom za sumę $4,000. 

o 

PODZIĘKOWANIE. 
Niniejszem składamy serdecz- 

ne podziękowanie wszystkim kre- 

wnym i znajomym, którzy brali 
udział w porgzebie ukochanej żo- 

ny mojej i matki naszej, śp. Apo- 
lonii sRatka, a szczególnie Wiel. 
Ks. Robakowskiemu i Siostrom z 

Różańca św. Wszystkim zasyła- 
my stokrotne — Bóg zapłać! 

W smutku pogrążeni : 

Jan Ratka, mąż, 
wraz 7. całą rodziną. 
— 1 

/ 

BACZNOŚĆ D. D. D. 
Posiedzenie Kółka Dziewczęta dla 

Dziewcząt odbędzie się dzisiaj we 

wtorek, o godzinie Srnej wieczorem w 

domu Związku Polek. Ze względu na 

ważność spraw, obecność wszystkich 
członkiń konieczna. — H. Wolff, se- 

kretarka prot. 

Κ 
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Z LIGI KOBIET-KRÇGLAREK. 
κ° © °x° 

Wszystkie trzy partye zdobyła oneg- 

<laj szóstka „Universel Stars" od rywa- 

lek z piijtki „Universel Blues". Cyfry 
takie : 

„L'NIVERSAL STARS" : — 

M. James, 00 (W S5 

L. Prill, 87 <50 7." 

F. Gray, 09 158 141 

S. Szatkowska, 08 12·"» 1412 

A. Ćwik, 70 7(1 SI 

0. Prill. 73 83 5(J 

Kazein 400 570 580 

„L'NIVERSAL BLUES": — 

1. Koy, 107 101 11S 

F. Pal nier, OS 05 100 

Heldner. Si) 01 72 

G. Wrońska, 117 02 12(1 

S. Centella. 50 40 40 

Ilazeui 431 308 400 

© x° © w © 
PIĘŚCIARZ MAŁECKI JEDZIE DO 

AUSTRALII. 

°X° © cX 
Pod przewodnictwem promotora walk 

„Doe" Krone po pierwszym stycznia 
roku 1018 do Australii jedz/» kilku pię- 

ściarzy tutejszych a między tymi i pię- 
ściarz Małecki (alias „Spike Kelly). 

Snowy Baker, Auntralczyk wystarał 
się już teraz a kilka walk na pięócie 
dla „Szpajka" z dociiodem dość po- 

kaźnym. 

© κ © X' © 
Z TURNIEJU „GREATER CHICAGO" 

M © X 
Franciszek Kaforski i Bob Schmidt 

z kręgielni „Armitage Alleys" pokonali 
onegcłaj z łatwością rywali Judy i 

Klose z kręgielni „Kex'* w kontestaeh 

turnieju „Greater Chicago". Wygrali 
nasi dwie partye w konteScie podwój- 
nym a w grze pojedynczej Kaforski po- 

konał Judę, wygrywając trzy partye z 

sześciu, dwie pozostawiając z rezulta- 

tem na równi, a przegrywając jedną 

partyç. Cyfry I akie: 
„DOUBLES": — 

Kaforski, 2^7 234 

Schmidt, 231 

Razem 434 455 

Judy, 185 135 

Klose, 215 224 

Razom 400 359 

„SINGLES": — 

Ivaforskl 218 198 213 ISO 1S1 224 

Judy 181 198 176 201 181 153 

θ 5>Ś©°*Ś© 
Z KONTESTOYV ZESZŁONIEDZIEL- 

NYCH. 

Χ © Χ 
„Albaficzycy" przegrali. 
Po przegraniu dwóch kontestów i za- 

kończeniu dwóch rezultatem na równi 

w seryi granej z dziewiątką „Albany 
Parks", klub „Logan Squares" wygrał 
ubiegłej niedzieli pierwszy kontest, po- 

konywując rywali punktami 2 do 1, w 

obecności 700 trzęsących się od zimna 

ruterów i ruterek. Cyfry takie: 

Logan Squares: R. H. E. 

100 1 0000 x—2 β € 

Albany Parks : R. Η. E. 
10000000 0—1 12 2 

Baterye: Stack i Heelinger; Mads i 

Egan. 
© $4 

Punktami 9 do 3 pokonali swych ry- 

wali piłkarze z klubu „American 
Giants" na boisku własnem. Zmilrzyli 
się oni z dziewiątką „Central League 

Stars" — a cyfry takie: 

American Giantsi R. H. E. 

00034002 x—9 9 2 

Central League Stars : R. H. E. 

10000101 0—3 7 1 

Baterye: Jobnsou, Williams, Redding 
1 Dixon : Torkelson, Sboup i O. Farrell. 

j JEDENASTKA UNÎWÉRSYTETU 
NOTRE DAME PRZEGRAŁA. 

Z Lincoln, Nebr., donoszą, że jede- 
nastka Uniwersytetu Stanu Nebraska 

pokonała silnych ale o wiele lżejszych 
od siebie rywali z Uniwersytetu Notre 

Dame, punktami 7 do 0. w konteście w 

piłkę nożną. Rezultat gry tej był niepe- 
wny do ostatka, gdyż Notre Daineczycy 
·/. Frankiem Rydzewskim w pozycyi śre 

dniej (center) usilnie starali się. rywa- 
li pokonać atakując rozmaicie ich li- 

nie obronne bez rezultatu. 
„Mały Franek" już dzień przed kon- 

t es te m przewidywał porażkę, wiedząc, 
Iż regularni członkowie jedenastki na 

kontest ten stawić nie są w stanie z 

powodu okaleczeli odniesionych w po- 

przednim konteScie. Cyfry: 
Nebraska: 0 7 0 0 —7 

Notre Dame: 0 0 0 0—0 

„Touch-down" — Otonpalik. 
Coal — Shaw. 

Sędzia gry — Griffith, Drakę. 
Referent — Maskera, Northwestern. 

Sędzia boiska — Anderson, Missouri. 
Naczelny stróż linii — Xyatt, Kansas 

City L·. I. 

Czas trwania partyi — piętnaście 
minut. 

© Xe © © 
KONTESTY W PIŁKĘ NOŻNĄ ZAPO- 

WIEDZIANE NA SOBOTĘ 
27 GO Β. M. 

Northwestern vs. Chicago na boisku 

przj* Uniwersytecie Chicagoskim. 
Purdue vs. Illinois, w Urbana. Iii. 

Michigan vs. Nebro||;a, w Ann Arbor 

Iowa vs. Wisconsin, w Madison. 

Ostatnie kontesty rozegrune będą 
dnia 24-go listopada, b. r. 

© j*; © © 
Z KRĘGIELNI KAFORSKIEGO. 
Onegdaj w kręgielni „Armitage" p. 

nr. 2070 Milwaukee ave„ której wła- 

ścicielami są Franciszek Kafotski i Fe 

lix P. Króli, rekord miejski zdobył kr© 

glarz Rob Pickett, ukulawszy przecię- 
tnie w trzech pariyach 231 szpilek. — 

Zdobył on : 
Ł-l ΛΙ1 

W X, J'ai IJ4 «xx uujpAA^u.· 

w 2. partyi 208 szpilek, 
w 3. partyi 244 szpilek. 

W tej samoj kręgielni zmierzyły się 
piątki „Bud Shoes" 1 „Harry Hatters" 
oraz „Albertl Jewelers" z piątką „Ar- 
mitage Florists". W pierwszym konte- 

ficie zwycięstwo odnieśli kreglarze z 

piątki „Harry Hatters". Cyfry takie: 
„HARRY HATTERS": — 

Taficzek, 169 159 210 

Topolewski, 153 161 132 

Wichłacz, 147 196 204 

Witt, 193 212 157 

Melgard, 170 169 177 

Razem 842 897 881 

„BUD SHOES'* — 

W. Swick, 154 150 142 

Kolinowski, 127 131 141 

Greener, 105 115 164 

Breycha, 160 148 184 
Walton, 223 178 142 

Razem 769 71T 778 

Drugi kontest zdobyli gracze a kli> 
bu „Albert! Jewelers" — cyfry takie: 

„ALBERTI JEWELERS": — 

Jacobson, 237 194 285 

Redner, 193 164 185 

Harsted, 187 187 178 

RIley, 145 209 156 

F7alteux, 192 168 212 

Razem 954 * 872 966 
„ARMITAGE FLORISTS": 

Hammersley, 168 149 157 

Schmoll, 142 125 1S8 

Braelnyn, 146 231 157 

Davis, 196 159 202 
Lardulm, 180 170 145 

Razem 832 834 799 

"SB 
BURT'A Τ 

SŁOWNIK 
Polskiego 

I Angielskiego Języka 
ułożyli— 

W. KIERST * orol. O. CALLIEft 
DWIE CZĘŚCI W JEDNYM TOMIE. 

CZĘŚĆ PIERWSZA: POLSKO-ΑΝΟΙ ELSK A. 

CZĘŚĆ DRUQA: ΑΝΟΙ ELS KO-POLSKA. 

Jestto specyalne wydanie Dziennika Chicagoskieg* 
śmiało twierdzić możemy, że żaden łnny słownik 
polsko-angielski i angielsko-polski nie może «i{ ré» 
wnać ze słownikiem Bnrt'a co do układa. Zawiani 

przeszło 800 stronic ładnego, wyraźnego drak* 
Oprawa jest gustowna I trwała. 

Pojedynczy egzemplarz kosztuje $L 
Za pneiylk# p*cztaw« MąujŁ tmfca 10 ceatéw extra. 

Dziennik Chicagoski 
1455-1457 West Division olica 

CHICAGO, ILU 

tlturo otwarł· ItllUl· tłt· <mI goda. TiSO arna· do TiM >|| 
eau rem. a wfUtfclem ol*dti«l I lwiąt «roca^atrcb. 
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