
ΠΙΑΝΕΚ ΤΛΚΚΚΗΚΙ ZNÓW UIUI- 
MC >|ISI TVTIM SZAMPIONA. 

Szampion graczy * bilarda kieszon 

kowego. Franciszek Tabcrski. który 
niejednokrotnie dał już dowód ii 

mu się prawnie szampioństwo nale- 
ży. pokonywując silnych rywali ob- 

cej narudowtxci. staje powtórnie w 

obronie posiadanego «atnpionatu tą 

razą z bilardzistą Louis Kreuterem 
x Nowego Yorku. Seryę z trzech fcon 
testów składającą się rozgrają wy- 

mienieni bilardzUci faberski 
! Kreuter w Schenectady. Ν. Υ., z 

których pierwszy kontest grany bę- 

diie dnia ligo b. m., a następne 
dwa. 14go i 15go bui. 

I Taberskiemu t ta razą życzy wy- 

pranej. RED. SPORT. > 

.a ι Tinuści" zapowiadają 
S&Kik' KONTKSW NA 

NIEDZIELĘ. 
T'godzono się na rozegranie sze- 

ściu kontestów w piłkę nożną w 

przyszłą niedzielę. dnia 1130 boi 

przez jedenastki z !igi ..Chicago 

Football heague'*. Bez kontestów po 

zostają jedeuaatki z ligi p. n. 

..Thorns 1 ..U. S. Giants". Inne je- 

denastki slją do gry w porządku 
nastęnującym : 

Radne Cardinals vs. Standards, 
w Normal Parku, przy 61szej 1 Ra- 

cine. 
Cornell vs. Hamlin Hanks. w Al- 

banv parku, przy Kiraball i Wilson. 

Vincennes vs. Opala, w Cicero par. 

ku. rrzy Cicero i 12tej. 
Rritt-Midvays V3. Mohawks. w 

rianleu City parku, przy 47mej 1 

Uke. 
Evanstons vs. Logan Squares, na 

boisku De «Paul. przy Sheffield 1 

Webster. 
Oaklami Autos vs. Tornudoes. 

pizy 7î>toj i Woodlawn. 

piątka wko.nskikîîu w\4.1tν. 

WA TRZY PART VU. 

I „Tru.vV' Nowaków sprał dnukrut» 

nic rywali /. klul»u „Melfords". 

Onegdaj wieczorem, w kręgielni 

polskiej Wrońskiego i Wejnerow- 
skiego przy Milwaukee i N'orth 

aves.. rozegrane były regularne kon 

testy pi^tek z ligi „l"niversal". Piąt 
ka ..Kaziuka" Wrońskiego doskona- 

le się spisała wygrywając trzy partye 
w ten wieczór. Kręglarz Knight 

zdobył 214 szpilek w drugiej par- 

ty!, kręglarz Nowicki 204. a najle- 

piej z tych spisał się Belt bo uku- 

lał 201 szpilek w pierwszej partyi a 

213 w drugiej kończąc Krę zdoby- 

ciem 192 szpilek w ostatniej. czy« 

iż zdobył on przeciętnie 203 szpilek 

dla swoich. 
Piątka przegrywająca poszczycić 

się też może kilku sprawnymi krę- 

glarzami jak Czubek, który zdobył w 

pierwszej partyi 202 szpilek, w dru- 

giej 148 a w ostatniej 204 ożyli 

przeciętnie w trzech partyach ukulał 

on 184 2-3 szpilek. Był on jedynym 

kręglarzem po stronie klubu ..Sock! 
Stars" zdobywającym ponad 200 

szpilek w jednej partyi. Dokładny ra 

port gry w cyfrach taki: 

PIĄTKA WROŃSKIEGO: 
175 214 168 

142 204 189 

185 160 121 

135 144 180 

210 213 192 

SIT 935 850 

202 148 204 

146 163 14 S 

124 113. 133 

130 129 168 

1SG 140 165 

783 733 818 

Knight 
Nowicki 
Jaku-bek 
Karl 
Belt 

Razem 
SOCKl STARS: 
Czubek 
Oajewski 

| Hanke 
! Dolan 

| Zieliński 
Razeiu 

■PitttKu układająca się z kręglarzy 
polskich z klub'n „Melfords" prze- 

grała dwie z trze.-h granych partyi 
na korzyść rywali z piątki braii No- 

woków ..trustem" dla parady zwanej. 
J. L>unn po stronie wygrywającej zdo 

był 206 szpilek w drugiej partyi ale 

o wiele lepiej ad niego grał kręglarz 
L. Leiuan, który w pierwszej partyi 
zdobył 205. a w ostatniej partyi 202 

szpilek. Bracia Pilitowsoy też nie 

źle srali. Nie zapomnieć też trzeba o 

kręglarzu ,F. Korbus. który dla 

..trustu"· Nowaków zdobył w ostat- 
niej partyi aż 220 szpilek. Cyfry: 

..TRUST" NOWAKÓW: — 

J. Dunn 174 206 1 44 
Stolzman 180 187 15 

Korbus 134 151 220 

I Samuels 

f J. Nowak s 

Razem 
MELFORDS: — 

M. Pilitowski 
A. Weiuerowski 
W. Pilitowski 

G. Kozarzewski 
L. I.eman 

Κ a ze m 

LIGA RYCERZY KOLUMBA ORGA- 

NIZUJ Κ «RACZY W P1LKÇ 
KOSZYKOWĄ NA NADCHO- 

DZĄCY -SEZON. 

Kontesty pierwszo umją być rozfjgre- 
no w polowie przyszłego miesiąc». 

ODegdaj w sali pur. 186 West 

Mądison^ u!., w śródmieściu odbyło 
się posiedzenie reprezentantów od- 

działów Rycerzy Kolumba z których 
o-^m zapisało się do ligi graczy w pił- 
kę koszykowa .basket bali", a resz- 

ta przyrzekła to samo uczynić w 

bardzo krótkim czasie. Zawad Ligi 
..koszykarzy" zapowiada pierwsze 
kontesty piątek na polowe przyszłe- 
go miesiaca w* salach przeznaczo- 

nych do gry. 

144 189 156 
102 143 182 

774 876 857 

177 139 164 

1U 154 125 
14Γ» 117 120 

155 163 142 

205 172 202 

795 745 749 

(ΊΡΓΜίΜβ' vs. ROGERS. 

Jutro, dnia ? \ęo boi.. w Dulutb. 

Minn., do walki na pięści© staje pię- 
ściarz litewski. Cipulonis ("alias 

..Gco Chip") z pięściarzem Al. Ro- 

gerem. Cipulonis zmierzyć się miał 
7. pięściarzem Jack Dillonem. ale ton 

przez swego manażera doniósł Cipu- 
lonisowi, iż wagi wymaganej, 162 

funtów zrobić na czas oznaczony nie 

może: Cipulonis zaś o innych wa- 

gacli słuchać nie chciał i dlatego w* 

miejsce Dillona do walki stanie Ro- 

gers. # 

>J.\LKCKI VS. MIKi: 0'IK>\VD. 

Małecki, alfas .,Spike Kelly", pię- 
ściarz wagi „welter-weight" zmierzy 
sie dnia lôgo bm.. z pięściarzem 
Mikc 0'Rowd w Dulutb. Minn. Walka 

ograniczona jest do dziesięciu starć; 
wagi nie podaj?.· 

riyrK.v ..wkllstmxs·' pkzf-- 

<;ryw.\ pikjrwhsą. p^rtyę 
TEGO S*;ZO\l — Λ\* LIDZE 

„NORTHWEST". 

PA>tki ..Halperiiis" I „I4. M i Hors" 

Atlobylv lukżrta po twy pai-tye na 

s/ii odę snycb ryuałL 

Jak już powyżej nadmieniliśmy, 
piątka ..Wellsteins" — mimo dziel- 

nej gry przegrała partyę druga kon- 

testu z piątka „Ęl, Roi Tans" odno- 

sząc w teu sposób pierwszą porażkę 
sezonu obecnego. Pierwsza i trzecia 

partya dostała się im dzięki spraw- 

nej grze kręglarzy Klausa i Kohnke 

z których pierwszy ukulał 212 szpi- 
lek w pierwszej partvi a drugi zaś 

210. w trzeciej party i. Przeciwnicy 
mieli takich jak Korbus (203) 
Knigiit (200) i Hurwitz f204). — 

« Cyfry: 
- 

, Ł;,«zpc 

DP- Wir "·^ if 

WSCLSjEINS: 
Lifv 
Rqtz 

178 174 153 
153 159 18# 
184 107 21 β 
212 153 143 
172 180 177 

Kohuke 
K1»U3 
Schmidt 

Razcip 
EL ROI TAN8: 

899 8 L'3 871 

Mulchay 
Crawley 
Krobus 
Knłght 
Hurwilz 

139 160 15Q 
129 136 179 
137 193 -03 
200 189 176 
204 1S8 127 

Każe m 809 835 935 
Piątka ..Halperins' wygrała wszy- 

stkie trzy grane partye na szkód? 
piątki ..Perfect Hatters". Cyfry ta- 

kie: 

PERFECT 
HAATERS: — 647 755 715 

Piątka Millera poszła w ślady 
swych kolegów i też zdobyła trzy 
grane partye. Cyfry: 
L. MILUKRS: — 993 80? 889 

SCHREIN&RS: — 736 733 748 
Dwie partye z trzech zdobyli krf- 

glarze z piątki ..Wildwoods" w kon- 

teicie z piątką ..John's Favorites". 

Cyfry: 
WILDWOODS: — 840 804 819 

JOHX'S 
FAVORITES: — 826 851 7S1 

W ostatniej parze występowali krę 
glapi· piątek ..High Sovereigns" i 

„Union Libejty'. Ci pierwsi zdobyli 
dwie z trzech partyi. Cyfpy takie: 

HIGH SOVEREICNS: 

HALPERINS: 802 S8S 779 

854 816 867 

UNION LIBERTY 
820 820 834 

{telegramy krajowe 
WALKA Z NUREM. 

Ptwien port Atlantycki. 9 listo- 
1 pada. τ- (>d oficerów pewnego pa- 
rowca frachtowego, który tu nie- 

dawno przybył, nadszedł do de- 

partamentu floty raport donoszą- 
cy o zatopieniu nura niemieckiego 
prz<z strzał działowy dany z tego 
okrętu. Okręt o 3.000 ton pojem- 
ności ]>owraca.ł właśnie z pewne- 

go portu włoskiego, do którego 
zawiózł b\! amunicyę dla Włoch, 
z balastem. Donoszono o ataku 

nura na ten okręt, ale nic donie- 
siono o losie submuryny. Otóż we 

d)e ostatniego raportu trzy strzały 
dane z dział na * przodzic i dwa 

s*rza^v z dział na tyle okrętu chy- 
biły. ale szósty strzał ugodził w 

podstawę peryskopu. Nastąpi! 
wybuch, który rozbił powłokę sub 

maryny i nur zatonął z cały zało- 

ga· 
Londyn, £>. listopada. — Amery- 

kański parowiec ..Rochester" zo- 

stał torpedowany i zatonął o 

zmierzchu dnia 2 listopada. O ile 

wiadomo, czterej marynarze stra- 

cili życie. Nadto zaginęła l>cz 

wieści łódź z 14 ludźmi. 

wszelka nadzieja 
ZNIKŁA. 

Waszyngton, 9. listopada. — 

Wszelka nadzieja znikła, by poru- 
cznik· John T. Mc lvi η lub jego 20 

żołnierzy, υ których zaginięciu 
: doniesiono po torpedowaniu pa- 
trolowego okrętu Alcedo, mogli 
się uratować. W iceadmirał Sim^ 
doniósł kablogramem departamen 
Iow i floty, że zaprzestano poszu- 
kiwań, i że zdaje się, iż wszyscy 
owi żołnierze wraz z poruczni- 
kiem zostali zabici przez eksplo- 
zyo torpedy. — Jak wiadomo, Al- 

cedo został torpedowany i zato- 

piony przez nur niemiecki w po- 
niedziałek rano. Pierwszy to wo- 

jenny statek amerykański w tri 

wojnie zatopiony. 

BIURA KOMPANII OKRĘTO- 
WEJ SKONFISKOWANE. 

Nowy York, 9. listopada. — 

Marszałek Stanów Zjednoczonych 
McCarty, na rozkaz otrzymany z 

Waszyngtonu od Λ. Mitchella 
Palmcra, kustosza posiadłości nie- 

przyjacielskich, wczoraj skonfis- 
kował biura tutejszej okrętowej 
kompanii hambursko amerykań- 
skiej. Julius P. Meyer, wicedyrek- 
tor kompanii i około 70 urzędni- 
λ jw biurowych, otrzymali rozkaz 

wynoszenia się. Słychać, że biura 
tc będą zajęte przez komisy ç por- 

tową i komisyę wojenną. 
Marszałkowi towarzyszyli : Ir- 

ving T. liush, prezes komisy i por- 

towej wojennej i inni urzędnicy 
tej komisyi, dwudziestu asysten- 
tów i óO detektywów poiicyi. Roz 
kaz brzmiał, ażeby zajęto cały lo- 
kal, wszystkie sprzęty i urządze- 
nia jakoteż wszelkie ruchomości 
tam się znajdujące. Urzędnikom 

ι urzędniczkom nie pozwolono za- 

bierać zc sobą żadnych pa pi er·'» w, 

ksiąg lub dokumentów. Wszyst-- 
kie szafy i biurka pozamykano. 
Iliura znajdowały si^· w sutere- 

nach, na dwóch piętrach i w czę- 
ści piętra trzeciego w 10 piętro- 
wym budynku w dystrykcie okrę- 
towym przy niższym Broadwayu; 
gmach należy do kompanii. 

ARMOUR'S OATS 
— są więcej jak tylko po- 

karmem na śniadanie 
Są pokarmem na każde po- 

danie, które można podać na 

śniadanie, przekąskę, obiad, 
każdy dzień w roku, przyrzą- 
dzone w różne, smaczne spo- 
soby. Możecie je podawać dwa razy na 

dzień przez cały miesiąc, i zawsze przy- 

rządzić je w inny sposób. Pomyślcie 
jak oszczędnym jest niedrogi pokarm 
który można podać tak często, że familia 

go mile przyjmie na każde podanie. 
Zamówcie od swego grosernika dzisiaj 
i sprojucie niektóre z .worth while" prze 

pisów jakie są podane na każdej paczce. 

Gdy raz spróbujecie, zawsze będziecie 
używali, 

Książeczka Bankowa 
Pentaga do PewetoMla 

'winni zrozumie ι 
ważność tego. Nieje- 
den człowiek ciesząc v 

sie powodzeniem zaw- 

dzięcza ero swoim stosunkom z 

dobrym bankiem. Porada, koope- 
racya i pomoc finansowa ze stro- 

ny banku, w potrzebie dużo się przyczy- 

nia do wysunięcia się naprzód w świecie 
handlowym. 

Najlepszym sposobem jest zaznajomić się z u* 

rzędnikami tego banku i wyrobić sobie kredyt za- 

nim się prosi o pomoc pieniężna. 

MOŻEĆIE BYĆ PEWNI. ŻE URZĘDNICY TEGO 

BANKU WAM DOPOMOGĄ TYLE ILE MOŻNA 

ffo.łiE Bani and Trust ca 
ΒΛ.\Κ STAKOWY 

Itilwiakre A»«. I Ałkhuid Λ»«. 

Ot w art y we wtorki · *· e««ł*ley »-ł»J wlfpwrfm. 

JrrieN ■ aaj«iiai*J»syrli kaMków p«s« «rA4mip<icLrni. 

m — ■«. —- 

VUE VCIE»U ca VA 
SIXCE Lt'B BOLÇ5XE MIEJSCA. 

S 
la·κ'· Unlvrai »ybl(o wulfka bri 

aMlmaJa. CvUw^ ml* liieiMc 

W»»try 1 UaffU 1 «lt djraiaJ 
I nahi skóry. , 

Miej pod ręką flasseczkę na wypa- 

d- IsftlOw reusna.tycznych, nerwowych 
na p«4asr>, potłuczenia, zwichnlęcio i 

bôJe w kMyéach — bô!e te ustępują po 
utyciu Sto^n'e Ł.tnin&*ntu. — F łaszki o 

ąwyciajnej w wwstki.ęh akta- 

dacll aptecanych po Mc. 50c ł 11.00. 

Sloans 
Uniment 

_i tf/LLS PAłfi \ 

JUTRO W SOBOTĘ « 10 LI8T0PAQA 

Otwarcie Nowego Sklepu 
Polskiej Korporacyi 

PALATINE 
Znowu krok aaprzôçj! Powię^aząmy ipteres! Otwieramy drugi sklep! 

W lipcu został otwarty pierwszy sklep Korporaoyi Palatine. Teraz wy- 

najęliśmy drugi sklep tuż obok pierwszego, połączyliśmy obydwa sklepy w 

jeden i jutro właśnie, w sobotę 10-go listopada, odbędzie się uroczyste otwar- 

cie nowego powiększonego sklepu. 
W powiększonym sklepi· maaav wielki wybór towarów, jako to: Garni- 

tury i palta dla saęiozyzn, kaselune. trzewiki, galanterya, ciepła bielizna, 

zegarki, łańcuszki i wazelka biżuteryą, grąmofony, rekojdy. brzytwy, lamp- 
ki elektryczne. Mamy specyalny oddział artykułów groseryjnyoh. Obecnie 

dodajemy obuwie, bJełfanę i ubranka dla dzieci. 

Sklep Polskiej KoJ-poracyi Palatine pozwija się i potężnieje z dnia na 

dzień, bo dostarczamy dobre towary, liczymy słuszne ceny. otaczamy każde- 

go odhiaroę grzeozna obsługa i gwarantujemy każdemu kompletne zadowo- 

lenie. To Jest cały aekfet ppwodaep.lą naszego. 

Szanownych Rodaków i Rodaczki prosimy uprzejmie przybyć jutro do 

sklepu Korporaeyi na dzień otwarcia. Każdego z goâci poczęstujemy fili- 

żanką kawy i ciastkiem. 

Fanowi· i Panie! 
——— uszanowanie. 

Giowy- v^ohylam 
I η lak o kłaniam 
I do szlachetnych 
S ero Wąszych przemawiam. 

î^yâhcle. że proszę o wsparcie? 

PfmyJić na* otwarcie 

Nowego sklepu 
Polsklaj korporacji. 
Bo. niema żadnej przyczyny 
Ani też raęyl. 

RlacŁffcu Wasze centy, 
PoieUe centy/ 
Miałybo' i4ó w ohce ręce· 

"Polski pieniądz 
Vf polskie rfoe". 
To hasto Ludu Polskiego. 

W sobotę otwarcie 
Polskiego sklepu. 
A wlfc. nejie, swój do swego! 

Van 4HU%»%y. 

Specyalne Zachęty 
ÇIC AA Gareitury najnowszego. kroją, granatowe. 

bronzowe, popielate Τ światłe, specyalnie 
w sohotf, w d*i*ń <tfwąrci*, w oelu żapo- ^ rr 

ąnaaia szerszego osólu ze sklepem Kor- φ| 1 
poraoyi, po * χι^* 

ΚΑ -centowe Krawaty, w najrozmaitsze kolory, bar- 
MV wne, w paski, w kwiatki i glad- ę%g\ 
Xie, sjeęyąMe *· dfleń otwarcią 

C"| OFZ Paczką Artykułów Groseryjnych, zawiera- 
V*««w ftc* (tobór różayoh artykułów spożyw- 
<-UK&. potrzebnych w każdyna apeeyąl»ie w 

dzień otwarcia, w celu zapoznania pol- λλ 

skich goapodyń z naszym działem groaepy>- UUp 
pym, po 

Podwójne Znaczki 
We wezyatkich działach, z wyjątkiem działu grose- 

ryjnego. bfda wydawane w. dzień otwarcia podwójne 
łaacgki PalaMae. W dziale grasęryjnyin pojeayflcze zna- 

czki Kto ?biera znaczki PalaUne, oszczędza na wydat- 
kach. y 

Zbierzmy się Jutro w sklepie Korporacyi na dzień 

otwąrclą! 

Polska Korporacya Palatine 
1Π2Ί114 Milwaukee av·. 1112-1114 

/ 
mém 

a i,, v ., v.,. 

1 /"/ *■ ^ ■'· ί 

Używajcie nadal Fels-Naphta 

Jesto ono zawsze dobrą oszczęd- 
nością. Dlatego, że oszczędza wę- 

gle lab gaz. Gotowana woda jest 
nie potrzebna. 
Dlatego, że oszczędza odzież. 
Nie potrzeba tarcia. Odzież trwa 

dłużej. 
W czasie wojny węgiel jest droższy, i o- 

dzież więcej kosztuje. rels-Naptha jest 
wartą więcej dla was obecnie jak kiedy- 
kolwiek. 

w 

Kupcie Fels-Naptha u najbliższego gro 
sernika. 

Riąla odzież zotttaje bia 

łą, .ijtfli uiywar będzie- 
cie Fels Naptha do pra- 
nia. 

Zapytajcie Wasjeego 
Qropernika o 

SCHIlLZE'S: v 

BUTTERNUT 
BREAD 

SCHULZES i 

CAKE 
VICTOR 
RYEBREAD 

W|TH thé Real Ryé Fiavok 

Spriedawany We 
Wuyełkieli Groaerniaih 

J&àdiJBlbar··$ηΰ 
nż\ to na nog, «iziala zadziwia- 
jąco w porastaniu brwi i rZi>r 

sów. czyni je długie, gęste i 

jedwabiste, prze* «o dodaje 
udziçk i u puk nczom. ktrtro 

upiększają osobę. Ta Rwarali- 
towana czysta i nieszkodliwa 
preparacya. była używana z 

powodzeniem przez tysiące o- 

sńb. I.Λ MII — nno\\.|*K re- 

komendowana i sprzedawa na 

przez pierwszorzędne apteki 
i składy departamentowe po 

Slf lub przyślemy wam pocz- 
ty po nadesłaniu sumy do 

MWM-M.I. I.tnoit vroitIKS 

•ΙΟΟβ—ΙΌ Indlnnn Av. Ikjriis;». 

ZNAKOMITA NA REUMATYZM! 
Musterolo Bozlużnia Zesztywniała 

Członki—Wypędza Ból 

Dowiecie się dlaczega tysiące używają 
Mueterole gdy tylko raz doświadczycie 
pożądanej ulgi, jaką ona przynosi. 

Dostańcie zaraz słoik z najbliższej 
apteki. Jest to czysta, biała maść, 
przyrządzona z olejem gorczycy. Lepsza 
aniżeli plaster z gorczycy i nie sprowa- 
dza pęcherzy. Przynosi pożądaną ulgę 
Jak tylko nią natrzeć! 

Mueterole polecana jest przez licznych 
doktorów i pielęgniarki chorych, ^lili· 
ony słoików używane są rok rocznie na 

fcronchit, krup, sztywność szyi, astmę, 
neuralgię, napalenie, opłucnej, reuma- 

tyzm, lumbago, ból w krzyżu i stawach, 
wywichnięcie, bolące mięśnie, potłu- 
czenie, odziebienie, odmrożeni© nóg, 
jtaziębłenie piersi. 

30e 1 OOc słoik; słoik szpitalny $3.50. 


