
Orator,um WIERNA RUT 
(Oparli» 11» tle bihlijnenO bcdzie wvkonnna podczas 

WIELKIEGO KONCERTU 
Na koriyść parali! z oka/v i 

ZŁOTEGO JUBILEUSZU NA STANISŁAWOWIE 
Priez Chóry Parafialne ze współudziałem najwybitniej- 

szych Artystek l Artystów Polonii Chieagoskiej. 
Główne Partye Solowe Wvkonaja 

PAXI ACXIESZKA NEKING w roli tvtulowej RUT 
PANI 1«>λ\ KWASHiHOlU w roli ŃOBMI 
PASi M AKT A KOWALSKA w roli OKFV 
PAN JAN KOXllZlOKSKl xv roli BOOZA 

ΛΥ poprzedzającej części Ora tory u m wykonane będą rożne pięk- 
ne i art> styczne spięty i M liryka przez ('liory t'aratialne 

i najlepsze śpiewackie i muzyczne siły w Chicago. 
sie 

W NIEDZIELE dnia U-*o LISTOPADA 1917 
W Auditorium S w. Stanisława Kostki 

Początek o godzinie 8:15 w ieezorem 
BILETY: 50e. 75e i 1.00. BALKON 23e, 35c i 50e. 
ttllrtr uiixim kupie u Λ. .T.KwKiifrnrh*. 1458 lllarkh»wk St.; α cstonkùw Chóra 

I w oflsle i>.«rit ΓιιιΙιιτιη u pnirn AV. HHrwIe». 

Dyrektor A. J. KWASIC ROCH. Akomp. JAN KOWALSKI. Muzyka Braol Kipkowskioh 

Wieczór Wszechobfitości Tow. 
Matek dla Dzieci ofiar woją, 

w Polsce, d, 14 go. 

P. 14 hm., o godz. 7:30 w wiel- 

kiej sali Domu Ζλν. Polek. — 

Pośpieszcie wszyscy — Szan. Ro-i 

daczki i Rodacy, mrące z głodu ! 
dzieci Polski wzywają W as. Je- 
den dolar ratuje jedno dziecko; 

; rzez miesiąc cały, przynieście! 
dolara tego, nie żałujcie go na jod- ; 

ną z najstraszniejszych niedoli —< 

ho nędzy i głodu bezbronnych,! 
niewinnych naszych maleństw w! 

f'olsce. Tow. Matek przygotowa- 
no piękny program na środę wie-i 
czór, dnia 14go hm., oprócz tego! 
<!użo niespodzianek i piękną, wy-1 
tworna zabawę towarzyska, całvl 

... 

raś dochód idzie na rzecz ratunku i 
dziatwy w Polsce. 

* 

Przyznanie złotej bransolet- 
ki odbędzie się po polonezie. 

Przybądźcie wszyscy, wypeł- 
nijcie po brzegi salę Zw. Polek, 

okażcie swe polskie sercc dziatwie 
w Ojczyźnie, burzą wojny ze 

wszystkiego odartej, osieroconej, 
rtóra tu — ku nam wyciąga znę- 

dzniałe swe, drżące rączęta. 
Przyjdźcie wszyscy, dajcie grosz 
z obfitości Waszej w tym wol- 

nym kraju — dla męki i głodu, 
dla otarcia łez najmłodszym i naj- 
bezbronniejszym w narodzie. 

Cena wstępu na zabawę 50 cen. 

Zaprasza wszystkich — 

Komitet Pań. 

PRYSZCZE? A TO POCO? 
Wyglądają One Nieładnie. Spędź 

Je przez Użycie Dr. Edwards 
« Olive Tablcts 

Pryszcze na twarzy nio potrwają 
długo, jeżeli dostaniecie pudełko Dr. Ed- 
wards* Olivo Tablcts. Cera powinna być 
czysta po użyciu tych tabliczek przez 
kilka wieczorów. 

Należy oczyścić krew. iołądek i 
wątrobę za pomocą Dr. Edwards' Olivo 
Tablets, zastępujących wyśmienicie ka- 
lomel; nio będzie clioroby ani bólu po ich 
użyciu. 

Dr. Edwards' Olivo Tablcts czynią to 
co kalomel, i równio skutecznie, lecz 
działanio ich jest łagodne, a nio ostre i 
drażniące. 

Nikt, kto bierze Olive Tablets, nie 
uskarża się na niesmak w ustach, odór 
z ust, przykro uczucie ociężałości, zat- 

wardzenie, ubezwladnienie wątroby, zły 
humor lub wyrzuty na twarzy. 

Dr. Edwards' Olive Tablete są czysto 
roślinnym preparatem, zmieszanym z 

oliwą; poznacie je po oliwkowym ko- 
lorze. 

Dr. Edwards spędził długie lata po- 
między pacyeutauii cierpiącymi na dole- 
gliwości wątroby i żołądka, a Olive Tab- 
lets są skutecznym tych studyów wyni- 
kiem. » 

Bierzcie jedną lub dwie co wieczór 
przez tydzień. Zobaczycie o ile lepiej 
będziecie się czuć i wyglądać. 10c i 23c 
jmdelko. 'W o wszystkich aptekach. # 

(Ogł ) 

Z POLSKIKJ ΚΟΜΡΛΜΙ ASEKVRA 

CVJXEJ 01) (ΚΛΊΑ. 

(Polonia Flre Insurance Co.) 

Wczoraj odbył sic wybór dyrektorów 
i Zarządu „Polonia Fire Insurance 

Co." Dyrektoryat Kompanii składa się 
z następujących członków : X. L. Pio- 

trowski. Jan F. Smulski, T. M. Hellû- 

ski, Juliusz F. Śmietanka. Albert Wa- 

chowski, Józef J. Sadowski. Paweł Drzy 
malski, I.. J. Paczyński, z Chicago, i Le- 

on Slamkowski z Indiana Harbor. Na- 

stępnie wybrano: Prezydentem N'. L. 

Piotrowskiego, który urząd ten przyjął 
tymczasowo, wice-prezydentem Alberta 

Wachowskiego. Skarbnikiem Jana F. 

Smulskieeco. Wybór sekretarza i „Un- 
derwritera" odłożono do przyszłego ty- 

godnia. 
Przyjęto także rezolucye, podwyższa- 

jąc kapitał kompanii na $2.30,000.00 1 

nadwyżkę na $200.000.00 czyli razem 

na $ôo0.000.00. „Zamiarem naszym jest 
postawić kompanię naszą na silnym ftin 
damencie finansowym i rozszerzyć jej 
działalność na wszystkie Stany, gdzie 
zamieszkali Polacy" mówił Piotrow- 
ski. „Xa to potrzebny Jest większy ka- 

pitał. Pole Jest prawie nieograniczone 
i sukces tej Kompanii je«t zapewnio- 
ny." 

..Otóż wetfrny pod rozwagę, że same 

polskie Spółki Budownicze w Chicago 
mają ulokowane na pożyczkach około 

$10,000,000.00. Organizacye nasze Pol·* 
skie w Chicago mają wypożyczone oko- 

ło $0.000.000.00. Wartość kościołów i 
szkół polskich w Stanach Zjednoczo- 
nych wynosi około $00,000,000.00 a ma- 

jątki pij-watne ludu polskiego trudno 

ocenić. Premie zabezpieczeniowe od 

tych majątków płacono obcym kompa- 
niom. Dla czego Polska Kompania ase- 

kuracyjna nie miałaby doetać choćby 
tylko dziesiątej części interesu Polskie- 

go? 
Kompanie inne się zbogaciły, dlacse 

go więc Polska kompania nie miałaby 
się zbogacić 1 polscy akcyonaryusze nie 
mieli ciągnąć korzyści z dywidend? Je- 

stem pewny sukcesu". 

TOW. MATEK DLA DZIECI—OFIAR 
WOJNY W POLSCE. 

Będzie miało swą sesyę regularną 
dnia 12-go listopada, o godzinie 2-giej 
po poł. w domu Zw. Polek, o przybycie 
na którą wszystkie panie są usilnie 

proszone w celu ostatecznego porozu- 
mienia się co do Wieczoru Tow. dnia 

14-go b. ni. Szau. panie pragnące pra- 
cować z nami, łącznie na rzecz ratun- 

ku dziatwy naszej w Polsce, są rów- 
nież o łaskawe przybycie proszone 1 

będą zawsze mile widziane. Bilety nie 

sprzedane jeszcze na d. 14 b. m. zechcą 
szan. panie łaskawie zwrócić na s#syi 
d. 12-go w poniedziałek. 

Sekretarka. 

GÓR.} PIEŚtf! 

Posiedzenie Orkęgu Igo Zw. 8p. 
Pol. odbędzie się w niedzielę, dnia 
ligo listopada, br., o godzinie 2:30 

popołudniu, w sali parku Eckhfcrdta 

przy Ch'cago ave. i Noble vi. Ponie- 

waż na programie są nadzwyczaj 
ważne -prawy obecność wszystkich 

delegatów i delegatek bardzo pożą- 
dana. — Górą Pieśń! R. Strzelecki, 

prezes; Adali Ryli, sekr. 

Clij bo urn Ave. 1/2 Blocks South of Belmonł Λ> 

Muszą Byc Sprzedane Natychmiast 
DO ZAMKNIĘCIA SPADKU 

Na Łatwe Spłaty—$200 do $300 Gotówką. J 
BILANS W MIESIĘCZNYCH SPŁATACH. 

NOWOCZESNY 2 PIĘTROWY »» 

MIRO WAM BUDYNEK. — 

5 pokoi i kąpielnia na każdem 

piętrze, dobry cementowy baee- 
ment. Lota 28x125 £ A /λ/λ 
stóp. Cena %p4 1 UU 
2 PIĘTROWY Z «ORA DREW- 
NIANY DOM 5 i 6 pokoi, kąpiel 
gaz, cementowy basement. Lo- 

ceDr.m: .$4300 

S WYGODNE 4 POKOJOWE 
„COTTAGES" z duż* gór* 1 

wysokim basemeatem, kąpiel, 
gaz, piecem ogrzewane, duże lo- 

ty, ulice aefalto- ίΙΛΠΑ 
wane. Cena 3)ZOUU 
Na łatwe warunki. $200 gotOw. 
Jeżeli chciecie taniość, zobaczcie 

je dzisiaj lub jutro. 
Agent pnr. 3046 Clybourn 

ave., blisko Belmont ave. w 

każde popołudniu. 

I KOÉSfERêZANDER 143 Ν DLARBOKN bΓ] 
COR RANDOLPH J 

Dzienny Biuletyn Żywnościowy. 
Stanowy administrator żywnościowy Wheeler ogłosił wczo- 

raj następujące urzędowe ceny cukru, kartofli, mle- 
ka i mąki pszennej, żytniej i kukurydzanej, 

-oraz jaj i masła: 

CUKIER — 

Burakowy 
Z trzciny cukrowej 

MĄKA — 

J4 beczki we workach 

% beczki we workach 

5 funtów we workach 
KARTOFLE — 

No. 1 Wisconsin, Minnesota 
i Dakota — 

MLEKO — 

'Wygotowane (niesłodzone) 
Kondensowane (słodzone) 
Najlepszy gatunek 
Średni gatunek 

ŻYTNIA MĄKA — 

Czeska (mieszana) 
'/i beczki wc workach 
ô funtów we workach 

Czysta biała — 

% beczki we workach 
o funtów we workach 
Ciemna (czysta) — 

% beczki we workach 
5 funtów we workach 
MĄKA Z KUKURYDZY — 

... 

Biała 
Żółta 

Kupieo płaci. 
100 funtów. 

$7.65 do $7.76 
7.65 do 7.76 

Worek. 

$2.73 do $2.92 
1.38 do 148 

• 30J do .32 

100 fuutôvr. 

$2.15 do $2.35 
Hlaszanka. 

liée do 12^c 

15§c do l6jjc 
14Sc do 15èc 

WOrek. 

$1 29 do $1.37 
29c do 30c 

$1.29 do $1.37 
29c do 30c 

51.18 do $1.28 
27c do 20c 

100 funtów. 

$5.25 do $5.50 
5.25 do 5.50 

JAJA 
Świeże: Extra, tuzin 44èc do 45*c 
No. 1 43£c do 44Ąc 
Z lodowni — Extra tuzin ....·· 38èe do 38èc 
No. 1 tuzin 38c do 38c 

MASŁO — 
Funt- 

Śmietankowe, we wiadrach 43c do 44\c 
Śmietankowe w kartonach 44£c do 46£c 

Kcnsumeni ma płacić. 
funt., 

$.07| do $.08* 
.07S do ,U8è 

Worek. 

$2.80 do $3.18 
1.45 do 1.60 

.35 do ,37 

15 funtów. 

$ .39 do $ .43 

Hlaezanka. 

I3c do 15c 

18c do 21c 
16àc do 18£c 

Worek. 

$1.37 do $1.50 
32c do 35c 

$1.37-do $1.501 
32c do 35c 

$1.26 do $1.41 
30 do 34c 

Flint. 

5ic do 6fc 
c|c do 6jfc 

44c do 50c 
43c do 49c 
37èc do 43c 
35c do 40*c 

Funt. 

44Jc do 50c 
45£c do 61c 

W STARANIU O ZDROWIE. 
Biuletyny Towarzystwa Dentystów Polskich. 

HYGIENA JAMY USTNEJ 
DZIECKA. 

Bardzo wiele matek niedocenia 
ważności ratowania mlecznych 
zębów swych -dzieci. A faktem 

jest, że gdyby mleczne zęby sta- 

rannie były doglądane, unikłyby 
matki niejednej bezsennej nocy, 
nie mówiąc już nic o narażeniu 

się na dalsze wydatki wskutek 
chorób dzieci spowodowanych 
przez niezdrowe zęby. Często się 
słyszy pytanie : Od kiedy należy 
zabiegać o hygienę zębów dziec- 

ka? Faktycznie już nim dziecko 

się urodziło, świadoma matka ma 

zawsze mieć w pamięci, że obfity 
zapas mineralnych soli jest nie- 

zbędny do budowy tkanek kości ; 

zębów dziecka i stosownie dyeta 
jej ma z innymi potrawami zawie- 
rać dużo mąki żytniej, owsianej, 
krup i surowych owoców i ja- 
rzyn, aby formacyi tej dopomódz. 
Przy narodzeniu dziecka emalia 

tworząca korony wszystkich zę- 
bów jest już uformowana i spo- 

cz3^*a w szczękach. Jeżeli więc 
zarodek nie odbiera dostatecznej 
ilości soli niezbędnych, owa część 
zęba, która jest w procesie for- 

macyi będzie nienormalną i dlate- 

go prędzej ulegnie rozpuszczeniu 
przez kwasy, czyli zepsuje się. 

Svçtpmatvczne dosiadanie ust 

dziecka ma się rozpocząć krótko 

po ukazaniu się pierwszych zę- 
bów. Wskazanem jest czyszcze- 
nie ich letnią wodą, do której się 
dodaje kwaśnego węglanu sodu 

(sodii bicarbonas) lub wapiennej 
wody (liquor calcis) i obcieranic 
ich watą lub gazą umaczaną w 

tym rozczynie. Natomiast skoro 

się tylko wszystkie mleczne zęby 
ukażą, a których jest po dziesięć 
w każdej szczęce, czas kupić dla 
dziecka szczoteczkę do zębów. 

Zęby mają być czyszczone po 
każdem jedzeniu i przed spaniem. 
Szczoteczka ma być średniej wiel- 
kości długiego włosia ułożonego 
w zęby i nie za twarda, aby nie 

kaleczyła dziąseł, lecz aby miała 

dostęp do wszystkich odworów 
pomiędzy zębami i przy właści- 
wem użyciu usunęła resztki pokar 
mu tam osia-dające. Francuska 

kreda (prepared chalk) i letnia 
woda odpowiadają zupełnie celo- 
wi. Szczottkowąnie poczyna się 
od dziąseł do wierzchu zębów, a- 

by unikąć drażnienia czubków 

dziąseł, które ewentualnie po kil- 
korazowem mimowolnem kalecze- 
niu cofają się obnażając szyjki 
zębów narażając je na psucie. 
Wierzchy jak i również powierz- 
chnia zębów po stronie języka ró- 

wnież mają być szczotkowane, li- 

sta przy czyszczeniu ma i a być 11 

obficie płukane wodą letnią za- 

mykając przytem zęby i wargi i 

ι Uvtłaczając płyn tam i z powro- 
tem pomiędzy otworami zębów. 
Jest to najskuteczniejsza metoda 

czyszczenia zębów w micjscacti, 
których szczotką dosięgnąć się nie 
zdoła i gdzie najrychlej zaczynają 
się psuć. Najważniejszą porą do 

czyszczenia zębów jest wieczór 

przed spaniem. Resztka pokarmu 
osiadła na zębach podczas dnia 

gnije wytwarzając kwas. który w 

dalszym ciągu powoduje psucie 
zęba. Kwas ten najwięcej jest 
szkodliwy podczas spania i to z 

powodu niedostatecznego dopły- 
wu śliny, która go rozpuszcza, a 

po zatem obmywa zęby, a także 

dlatego, że mięśnie gryzienia i 

język w nocy nie pracują. 
W czasie chorób dziecięcych 

jama ustna i zęby wymigają nad- 

zwyczajnej pielęgnacyi. Jeżeli 
pacyent nie zdoła sam sobie czyś- 
cić zębów w zwykły sposób, mle- 

ka magnezyjnego (Lac Magma) 
używać należy zamiast szczotecz- 

ki. W tym wypadku dwie małe 

łyżeczki rozczynu tego bierze się 
do ust wargami i językiem wtła- 

czając w otwory pomiędzy zęba- 
mi. Płyn tak rozdzielony osiada 
na powierzchni zębów, dziąseł i 

błony śluzowej, a będąc z natury 
edkwasem wentralizuje wszelkie 

kwasv tam sic formuiacc zapobic- 

gając dalszej irytacyi. Ust po u- 

życiu tego płynu· nie· należy płu- 
kać wodą. Lekarstwa zawierające 
zelazo lub też kwasy powinno się 
zażywać przez rurkę szklaną. Je- 
żeli język jest pokryty osadem lub 
nalotem (t. zw. język obłożony) 
zeskrobać należy jego powierzch- 
nię nożykiem z kości słoniowej 
lub tępą stroną srebrnego noża 

stołowego jeżeli niema pod ręką 
specyalncgo skrobacza. O ile dbać 
trzeba o czystość ust dziecka zdro 

wego, podwajać trzeba starania w 

razie jakiejkolwiek choroby. 
Dr. Stefan Górny. 
o 

DLA DOMU SIEROT. 

Ofiary im Sieroty złożyły osoby na- 

stępujące : 

Z parafii fiw. Szczepana $22S.40, Wie 

leb. k*. F. Ostrowski $25.00. V. Siemion 

$1.00, Kwiatkowska $6.00, Rozalia Chro 

bak $1.00, Maryanna Strzyżewska 
$1.00, Franciszka Jóźwiak $1.00, Roza- 

lia Kuśnierek $2.00. Jan Temrowicz 

$2.00. Jan Caboń $2.50, Antoni Wagner 

$10.00, Franciszek Kyrć $3.00, Jul. Kro- 

ęulski $1.00, Klara Gna tek $5.00, F. 

Lidzwinko $1.50, H. Stefanowska $1.50. 
Wszystkim zacnym ofiarodawcom 1 

ofiarodawczyniom składam serdeczne 

.Bóg zapłać". 
Ks. F. S. Rusch. 

murtracy® nan>ie*niej«· I w d«ji 
irlękezym doborze podaj* DZIEŃ* 
fi Κ mnrin/MłgL 

r Wielke 
Poniedziałkowe 

Taniości. 

w 

MOELLER BROTHERS 
Oszczędzajcie 

na 
MILWAUKEE AVEïand PAULINA 51. 

-JJ Wszystkiem. 

29c 

POŃCZOCH V. 
Γι Oc ent. damskie welii. kaszmirowe 
pończochy, κπιΐχ» nrłn.i Il ιι r son λ v y 
roltii, gnarnn(owiiu« (r»vn- OC 
If, czarne, spvcyainie fclOC 
pnra ριι 

A^V 

PONC/.OCHV, 
Γ»0«· Kiitiinek chloplfcr extra probe 
rtornp pończochy, « drobne i κ ru lu· 

prqAki, trwnr. nu^Rlklc 
irirlklr numery, S ilo 
11, specjalnie pnrn 

Sll Λ Κ Uli ΓΙ. A MOI,Α. 
2.%c Ratunek Jard szeroka, Melona 
shaker fiaiiela, «rtilùi runista, prze- 
nrarnln.v gatunek, -| g 
specjalnie Jaril J, OC 
po 

MATKHVA ΝΛ AVSYPY. 
50c eatunck materya nu «njiij·, γΛ- 
îouii I naturalny kolor, czeski utył 
irnnrantownna, ic n i»- OO-i- 
przopiiszezu pierzu, <3 m C 
jnril po 

RECXMKI. 
.V»c Kotlinek tureckie roczniki, roz- 

miar --X4." wielkie, extra prrnbe. 
z podwójnej przędzy bie- rtrt 1 
lone ręczniki, 
specjalnie po 

Mli·» KIE U MO Y GARNITl RV. 
ï.rtO Ratunek płasko runlstc imion 

enrnitury, extra ifrube, w«iy»tkle 
wlrlkiiArl do 40 ■* t\ 

spccyalnle w po- J[ ·μΟ 
nirilzialek po 

MIRSKI Κ KOSZULE. 
7Rc catiinek prawdziwe AmoskenK 
niebieskie chnmbray Kinulininnive ko 
N/.nle z przyszytym kołnie- 
rzem, «lopf.kl star- 
cza. po 

NX 

Ρ II A \ C L' S ΚIΚ S Κ RŻ Ε. 
OSc jçafnnek :M» cali «iobre przewracał 
ne franc. 0sri.. twllls, czar., gran. i 
wszystkie pojadane modne 
odcienie, npecyalnie / %7 C 
jard po 

PERKAI'E. 
ΙΌ o ^atiinek, «iobre francuskie per- 
kaie. jasne tło, granatowe, siwe — 

czarne I białe, naj- 1 A .1. 
lepmy «atimek, Jard A 
po 

59c 

lô^c 

POŃCZOCHY· 
-Oc Kiiiiinrk dnniNklf bnwełnlnne — 

pończochy, dobre trwftłr, c«irnc, po 

ilnrtjiic «topy, « 1 A 

pięty I palce, 1 UC 
purn po 

KOŁDItY. 
Λ.00 okazowe kołdry, piękne pin i ils. 
wełniane wrkońrcpnl*. wielkie βγιι 
lir i ciepłe nu podwAJne Q i fl 
łrt/ka. specjalnie O· jTO 
po 

OLTIXG FLAXELA. 
Uni* giltunek ciemna otitlnu flnnola 
Kr u lui Niwa I iv ciemne pri>iki, oil- 

ροιιleilnln nu konsule 1 

I spódnice, Jnnl 
po 

GIXGHAMY. 
ïflc gatunek fal»rye*ne res/.tkl do- 

lireKo francuskiego fflnffhuinii — 

plaids, prif/.kl I kratki. ł Λ 1 
skromne «tyle nn <luni. I X £ 
drlee. odfcleA, jard 

DAMSKA SPODNIA OD'/.IE t. 
1.00 nut. dohre bielone Jersey prąt- 
kowane koszule i mn.ltkl, obszyte je 
dwa lin·) taśniij u ««tyjl I ob- ΛΛ 

hekl. jedwabiem, majtki Oc/C 
do kontek po 

MĘSKIE l'.MO.V «AIIMTIRV. 
2.25 Buf. czysto worsteil naturalne 

niwę, Jersey prijżkowanc « zaplim- 
nem siedzeniem, ivnx y h t — -J Λ Λ 

kio wlelkoiicl do 40, J[ 
po 

nilOADCLOTII. 
M'·' eut linek Ainerlcnn broadelolb 
1 Ms Jardu szeroka, materyn, kIivh, 
brunatna, icranutowu· bur- Λ 

Randy i winna, spe- ξ J/Ç 
cyalnle w poniedziałek 

TAFETA, 
1.50 Katanek czarna połyskująca je- 
dwabna lafeta, ewnranlownnu, że 
mIç dobrze nosi, 1 4 A 

specjalnie w ponle- X · X î/ 
działek iard po 

\OVELTY PLAIDS. 
1.00 gatunek 10 enll szerokie, dobre 
worntcil plaids, piękne «tyle nu dzie 

clęoe sukienki, spe- «Λ 

cyalnie w ponle- / î/C 
działek jard po 

l'I/.IVf.lii ■■ m 

.'(Oc Ktttunpk «Inmutile runlnte poitcto 
cby, prążkowane nogawki, najlrp· 
nr frwałf exurne bri ftp 
«zwu, iiiiru mOO 
po 

koÎdkv. 
4.50 Kotonck okiuunp kołdry, eruhc 
hIup I <TKln*fo, Mira wlflklf uu 

poilwAJnr lAżka, r. rflśowg r% Q Q 
i nleblenkq borti|, «pecyal- ^ β J/O 
iili' paru ]io 

j MATERYA Ν A pn/.F^CIKItADLA. 
; -W cali «zeroku, x «rubej okrągłej 
) przędzy, dwie *xernko.Ńcl na prze· 

ielcrodłn, (20 jardów Λ 1 
* ko* tu merowi), Jard Î7 * O 
, Po 

^KOMJRY. 
ζ 0.00 I 7.0(| okllziMvr kołdry, piękne 
) pAł welnlune i wełniane· plaid. γΛ- 
> wne białe i niwę i Λ Q 
j wielkie, iinru T' tî/Q 
C po 

DAMSKA SPOIJMA ODZIEŻ. 
Spodnia odzież, wielkie numera dl, 
wielkich nlewlaat do 40 — Kr u l»o 

runUte, Jak pliinz. koszule Λ Q 
I majtki, «Iwę i białe, J/QC 
po 

MILSKA, SPODNIA ODZIEZ. 
1.00 gatunek extra Kriihe runiwte ko 

wzule i gacie, nhve I ccglazte, w*zy- 

Ntkie wielkońel I»i do 40, WQ 
Hpeej alnie w po- / Î7 C 
niedziałek |io 

STORII SEIlZE. 
ft."»c gatunek .'10 cttll uzerokle weł- 
niane Mtorin Mcrżp. czarne, granato- 
we, winne mirtowe, bru- ΛΛ 

naine I copciilillgf η O c/0 
Jard tylko po 

HROA DCf.OTII. 
îl.T.'i eat.i l'/x jurdu mtrruko, eznrna 
liroailcloth bogata Imp. Aiiitrian 
broailclotli, dobre atłiiMowi 
wyk. nkrap i zfttijp· eototi 
poil igłę., Jard po 

WEł.MA.M TA FETA. 
1.50 gatuack, 41! cnie szeroka. do- 
bra nx>fonowa mnterya, czarna — 

Srana Iowa i wNzyKtkie 
odcienie, npecynlnie 
Jani po 

'2.48 

1.19 

Potrzeby Domowe 
Tarła do prania, zwykła wielkość 
do prnłnj, ^ Q 
49c wartość f 
spec. za «Uv 

Orcpe papier toa- 

elotowy reg. Co 2 5c 
wartość, o rolek za ΛΙ/ν 

Nic dowozimy. 

1.95 
Kotły do prania, miedziane dno, 
Stationery ucha, 
rr#. .SU.50 
wartość za 

AYiełkie galwanizowane balje do 

prania, opusz. ucłia * 

przyrilid do wyży- | } ̂ 1 
macza, 1.69 wart. JL · 

LEKARSTWA 
Aliilonii woda 35c 
butelka f) Ą 
tylko ZiT-C 
7.11 

Sevrrn'N Halami! 
nu ptucn Q Q 
50e 1»«i- JJC 
telka 
Sloan.M I. i ni mon t, 
."Or bil- Λ O 
triku O»30 
XII 
liife Uiioj· mydło 
:? ku tiul Λ Ą 
ki 14c 
Xii 
Tonnllinr na cho- 
re ifnrrtlo' 
1'Γ>ι· bu- 
telka 

16c 

GROSERYE 
Mydło, Oyat a ι 
białe, (10 kawał. 

10 oq 
kaw. /.u *J *J 
Modre Mr*. Fln- 
iïera, (1! kost.) — 

butelka *Ί\ / 2 C 
1'reniluiu buterj- 

32c 
\a v y faso- f *7 _ 

In, funt 1 · C 
Hrltt* Animonin 
proMzek <4 kont.), 
10c paczka β 
za O C 
CntNiip Monaroli 
butelka 1 /* 1 
sa IO'2'C 

.Miocimve (ΐηπικη 

*un«y i cr 
kont. ft. lut 
Lekko clpanxor — 

ι,··""·' i5c 
MsikIo Klein erra· 
mery. Λ£Γ 
funt L 
Katva, nprcliil l»o« 
κοίιι, ϋΐιινκικ* iî.'c 
funt Ol 
i.n & i C 

funty koMtum. 
/-t*r «lin drobiu — 

10» lun- O f*Q 
(Λη· 7.11 Ο.ΌΟ 
Kukurydza mięk- 
ka I «łódka 1 {J 
ptmr.kn JLOC 

MIĘSO 
Cliuilr wç»l»oue 
NX.vnki rt Λ 3. 
funt ^0^0 
/.a 

Vnt 1 £-?. 
rOlINt 
funt 

Tutej«i.r okroeły 
brt- 1 
ł»7.ty k 
funt 
CIiimIii kiirb»niiila( 
fu lit 
tylko 
XII 

\njlepsr.«' wtcprzo 
klei- 

16*c 
■ okrnctr 

19ic 
!irli»niiila( 

27*c 
batkl 17ic 
funt 

Old *ettW*rs Κ y. boui- 
llon potna 1 Λ Λ 
kwnrta ^ 

Κ ιι 1 i f. Coffnac brfiidn — 

;t ntnr butelka 1.24 

LIKIERY 
II. I'. IVpi»er Κ y. bour- 
l»on Imtelkoivntiy w ·>«»*» 
ilzie, k«nrtu 1.85 

Wyborny Doppel kur m 

ιιιΗ, knartown 1.41 butelkn x:i 

Wyborny Jnmaioi runi 

butelka 
r.n 1.35 

I 

Z TEATRÓW WOJNY. 

SUKCESY ANGLIKÓW 
W PALESTYNIE. 

Londyn, 10. listopada. — Gen 

Allenby raportuje, iż wojska tu- 

reckie odpadły ku. północy poza 
miasteczko Hebron, ścigane prze/ 

wojska angielskie, które wzięły 
znowu sporo jeńca i zdobyczy, 
Również na wschód od Gaza po- 
stąpili Anglicy poza miasteczko 

Jemamch. Nowa linia angielska 
znajduje się o 11 mil na północ od 

dawnego tureckiego front'u, o ty- 
leż więc, a raczej znacznie już da- 

lej cofnęli się Turcy. Północnj 
brzeg rzeki Wadi Hesu zdobyt) 
wraz z pozycyami nieprzyjaciela 
który widocznie próbował trzy- 
mać linię rzeki i bronić się na 

niej ; ważna stacya kolejowa Beit 

Hanum, nad morzem również już 
zdobyta przez Anglików, którycli 
postęp jest obecnie bardzo szybki 
W walkach tych zabrano Turkon 

przeszło 40 armat i masę materya. 
h: wojennego, transportów itp. Z 

ruchami armii działa eskadra an- 

gielska wraz z francuską od stro- 

ny morza, bombardując punkty tu 

reckie nadmorskie, a dając żołnie- 
rzom na lądzie wsparcie ; awiaty- 
ka również czynna. 

Postęp wojsk angielskich najpo 
ważniej już zagraża — Jerozoli- 
mie. ... 

Konstantynopol, 10. listopada. 
— Na synajskim froncie strzelani- 
na działowa i utarczki liniowych 
wojsk — donosi raport turecki. 

WŁOSKI FRONT. 

Rzym, 10. listopada. — Wojska 
włoskie przechodzą podług planu 
na pozycye obronne nowe, poprze- 
dnio planowo przygotowane ; tyl- 
ne straże ucierają się nieustannie 
z wrogiem. 

Bermlin, 10. listopada. — Woj- 
ska centralne przekroczyły rzekę 
Livenza, dążąc ku rzece Piave, 
gdzie Włosi zapewne zatrzymać 
się zechcą, by stawić nareszcie o- 

pór; walki nieustanne na linii ze- 

tknięć straży przednich central- 

nych z tylnemi włoskiemi. 

Londyn, 10. listopada. — Od- 

wrót włoski trwa w pełni, lecz i w 

porządku zarazem. Na Livenza 
rzece Włosi powysadzali mosty, 
cofnąwszy się za rzekę, lecz rzeka 

to mniejsza niż Tagliamento i 

mniejsze były trudności dla nie-. 

przyjaciela w przekroczeniu jej.| 
Włosi walczą z wielką dzielnoś- 

cią : niektóre oddziały pałają taką 
| żądzą walki i zawziętością prze- 

ciwko wrogom, iż narażają się na 

pojmanie, a nic ustępują dość ry- 
chło — clicą się bić! A\ojska 
francuskie i angielskie są już i- 

stotnie we W łoszech — w jakiej 
sile i gdzie są, nic ogłoszono. U 

króla Wiktora Emanuela bawił 

premier angielski Lloyd-Gcorge i 

premier francuski, Painleve na 

dłuższej konferencyi ; prócz nich 

przybyli do Włoch: generał 
Foch, generał Wilson, generał 
Smuts, generał Robertson i wielu 

innych. 
ZACHODNI FRONT. 

Londyn-Paryż, 10. listopada. — 

Tod Hagricourt Anglicy wykonali 
rejd pomyślny; na liniach \pres- 
Ysera kanonada działowa bardzo 

silna. Szereg rejdów napowietrz- 
nych puszczono poza linie niemie- 

ckie do Belgii: bombardowano 
Gontrode, St. Denis, Wcstrem i 

inne poinktv ; w utarczkach awia- 

tycznych jeden aeroplan niemiec- 

ki zniszczono i jeden balon ; z an- 

gielskich aeroplanów jeden nie 

wrócił. 
— Na francuskiej linii były ata- 

ki w Argonne na linie niemieckie 
— pomyślne: sprowadzono jeń- 
ców; na yerduńskim odcinku, pod 
Chaume Niemcy atakowali od- 

parci ze stratami : pod liisel w Al- 

zacyi Francuzi wdarli się w okopy 
niemieckie i naczynili .mnogo 

szkód; kanonada trwa nieustanna. 
— Na belgijskiem skrzydle ró- 

wnież strzelanina nieustanna 

bez zmian liniowych. 
Berlin, 10. listopada. — Na 

flandryjskiej i na francuskiej linii 

przeważnie kanonada — w punk- 
tach poszczególnych bardzo inten- 

sywna; walk ważniejszych wręcz 

niema. W paru dniach ostatnich 

nieprzyjaciel stracił w walkach a- 

wiatycznych 13 maszyn. 
WSCHODNI FRONT. 

Berlin, 10. listopada. — Niema 
nic nowego na wschodnim froncie. 

(Z Piotrogrodu niema komuni- 

katu wojennego z rosyjsko-rumuń 
skiego frontu.) 

Paryż, 10. lsitopada. — Monito- 
ry angielskie bombardowały od 

strony morza katerye bułgarskie 
pod Nekori u ujścia Strumy; pod 
Monastyrem i nad Doiranem wal- 

ki pozycyjne. 
Sofia, 10. listopada. — Nad 

Crną Reką bułgarskie dywizye w 

utarczce z Francuzami wzięły jeń- 
ców i jedna, nutraliezę. Anglików 

nad Struiną posuwających się na 

kjcpri i Prosenik — odparto. 
Z MEZOPOTAMII. 

Londyn. 10. listopada. — Woj- 
ska angielskie zajmujące okolice 
'l ekrit, gdzie ostatnio Turków 
pobito, wzięły tam wiele materya- 
Iti wojennego, oraz 319 jeńców z 
17 oficerami. 

SPRAWY MORSKIE. 
Donoszą z Bałtyku, iż Niemcy za-* 

jęli wyspy Aland, leżące u wstę* 
I pu do Zatoki Botnickiej, skąd 

mogą szachować Piotrogród i slaćv 
Pinlandyi broń. 

Z NIEMIEC. 
Amsterdam, 10. listopada. —< 

Urzędowo ogłoszono, iż dr. Hel« 
flerich, wicekanclcrz zrczvgncK 
wal ; podobno otrzymał jakiś inny| 
urząd; kto następcą — nic wiado- 
mo. 

va: stanisławowa. 
— Członkinie Dworu św. Stanisła- 

wa Kostki nr. 255 ZNrKL. przystą- 
pił do wspólnej Komunii św. we wto 
rek 13go listopada, w dzień swego 
patrona, o godzinie pół do 9tej ranc 

w kościele górnym św.Stanisława K. 

a do spowiedzi w poniedziałek. —' 

A. Klarkowska, Nadl. A. .Terka, sekr. 
prot. 

— Klub Obywatelski Tadeusza Ko 
ściuszki mieć będzie posiedzenie re- 

gularne w poniedziałek, dnia 12go b. 

m. o Rodzinie 8mej wieczorem, w 

hali klubowej. — Józef Grabowiec* 

ki, (prezes; Wład. Barwig, sekr. 
— Klub Pań Królowej Dąbrówki 

odbpdzie posiedzenie we wtorek, d. 

13go bm., o godzinie 8mej. w hal! 
klubowej. — Konst. Czekała, prez.; 
Zofia Glabas, sekr. 

Z^MŁODZIA X KO W A. 

Macierz Polska, Oddział 61 Matki 

Boskiej Zembrzyckiej odbędzie po- 

siedzenie miesięczne w niedzelę, d. 

lligo listopada, o godz. 2ej popołu- 
dniu. Każdy członek ma być obecny 
bo są ważne sprawy do załatwienia. 
— M. Dziedzic, prez.; W. Jakus, se- 

kretarz prot., 1506 W. Huron ul. 

Z JADWTGOWA. 
— Tow. Polek im. Maryi nr. 38 

Zjed. odbędzie posiedzenie w nie- 

dzielę, dnia ligo listopada, o godzi- 
nie 1:30 popołudniu, w hali zwyk- 

łych posiedzeń. Obecność wszystkich 
sióstr pożądana, ponieważ są bardzo 
ważne sprawy do załatwienia. — 

Marya Osuch, prez.; Julia Kandyba, 
eekr. prot., 2914 Wisner ave. 

J S 
CZECZOTKA. 
Rzewna powieść z daw- 

nych czasów przez Piotra 
Jaxę Bykowskiego. W opra- 
wie teraz tylko, 

40 'centów 

DZIENNIK CHICAGOSKI 


