
OLBRZYMIA BITWA SIĘ 
TOCZY! 

Rzym, 19. listopada. — Ostat- 
nie raporty włoskie donoszą, iż 

siły nieprzyjacielskie, które zdo- 

łały się przedrzeć za Piave pod 
1-agare, zostały zniesione doszczę- 
tnie w punkcie owym. pod Zen- 

son wojska nieprzyjacielskie, któ- 
re również wdarły sic za rzekę— 
sn spierane wstecz i próby ich 

wyrwania się z koliska, naciskają- 
cych je Włochów — spełzły na 

niczem. \a Asiago nieprzyjaciel 
atakował pozycye włoskie w oko- 

licy Castelgonvberto, Sisemol, 
Zonio, Gallio, Casera. Galatti, o- 

raz w dolinach górnej Brenty i 

górnej Piave. \Y niektórych jedy- 
nie nic nie znaczących punktach, 
wysuniętych zanadto, lub od>ło- 

riętych na ogień ba tery i niemiec- 
kich — Włosi cofnęli się niezna- 
cznie. lecz linia na tern nie ucier- 

piała : w kontratakach wzięto kil- 
kuset jeńców austryackich. Xad 
Piave w dniach 16. i 17. bm. wzię- 
to 1212 jeńców, w tern 31 ofice- 
rów z 27miu mitraliezefmi. 

Berlin. 19. listopada. — Raport 
niemiecki — małomówny, co jest 
fharakterystvcznem i pocipauają- 
cem: na Asiago walki toczą się 
zacięte z wielką stratą Κκίζϊ dla 

Włochów, a pomiędzy Rrentą a 

Piave zepchnięto wstecz Wło- 

chów z szeregu całego ważnych 
pozycvi... 

ZACHODNI FRONT. 

Londyn. 19. listopada. — Pod 

Monchy le Preux wojska angiel- 
skie skuteczny puściły rejd w o- 

kopy nieprzyjacielskie, zabierając 
garść Niemców do niewoli. Wal- 
ka działowa obustronna nie usta- 

je. Pod Passchendaele. Lange- 
marck i koło lasku Polygon 
szczególniej silnie baterye pracu- 
ją. Pod Billeniont Niemcy nagły 
i potężny rejd wykonali, podob- 
nież pod Epehv i udało się im 

wtargnąć w niektórych· punktach 
na okopy angielskie, lecz po zacię- 
tej walce wyrzucono ich i wzięto 
im jeńców. W okolicy Passchen- 
daele z dyrektywą na Roulers 
trwa. przepotężna akcya dział an- 

gielskich : spodziewać się tam mo- 

żna rychło ataku. 

Paryż, 19. listopada. — Na 
Chemin des Dames i pod Verdun 
działa grają bardzo intensywnie 
pod Carnillet. w Szampanii wzię- 
to wycieczką garść jeńców. Zmian 

na linii niema. 
— Na belgijskim odcinku arty- 

• leryjska walka trwa bardzo silna 
— Belgowie górują artyleryą an- 

gielską nad -Niemcami i razporaz 

baterye niemieckie demolują lub 
do milczenia zmuszają: ostatnio 

zniszczyli baterye nieprzyjaciel- 
skie pod Merkhem i na zachód od 

Dixmude. 
Berlin. 19. listopada. — Poza ar 

tyleryjską akcya na całej linii — 

notuje raport niemiecki udatny 
rejd w okopy Anglików, niedale- 
ko St. Quentin, gdzie wzięto 40 

Anglików do niewoli i zabrano 

kilka mitraliez. Na francuskiej li- 

nii nic nowego: pol Aillette wal- 
czono onegdaj i wzięto jeńców 

francuskich. Awiatyka z powodu 
niepogody — spoczywa. 

WALKI W AZYI. 
ANGLICY ZAJĘLI JAFFĘ. 
Londyn, 19. listopady. — Mia- 

sto i port Jaffa, główny port Pa- 

lcstj^ny i Syryi — zostało zajęte 
przez zwycięskie wojska angielski 
generała Allenby ; Turcy cofają 
się wciąż ku północy — w Jaffie 
samej nie stawiali oporu. Zajęcie 
Jaffy szachuje tem silniej Jerozo- 
limę, której zajęcia rychło spo- 
dziewać się wypada. Miasto liczy 
około 20,000 mieszkańców i jest 
portem handlowym nader waż- 

nym. Pod Er Ramie w bitwie 

zwycięskiej Anglicy wzięli prze* 

j szło 300 jeńców tureckich, nali- 

I czono też blisko 500 poległych żoł 

! nierzy tureckich na bojowisku. 
WSCHODNI FRONT. 

Paryż, 19. listopada. — Poza 

walkami na macedońskiej linii, 
niema nic nowego na całym wscho 

dniin froncie. 
Londyn-Paryż, 19. listopada. — 

Pod Akindżali nad Doiran jezio- 
rem, w Macedonii wojska angiel- 
skie urządziły rejd skuteczny w 

pozycye bułgarskie i sprowadziły 
/. nich jeńców ; rekonesanse i 

strzelanina działowa na cafej li- 

nii —· zmian niema; niepop;o/la. 
WALKI MORSKIE. 

BITWA POD HELGOLAND. 

Londyn, 19. listopada. — Pod 

wyspą Helgoland, okoio 30 mil od 

jej brzegów przyszło oncgdaj do 

żwawej potyczki morskiej pomię- 
dzy eskadrylami krążowniczemi 
— niemiecką i angielską: niemiec- 

kie krążwoniki wychyliły ;?ię po 

za sferę protekcyi wyspy owej, 
która jest przepotężną twierdzą 
morską, lecz zostały natychmiast 
atakowane przez krążowniki an- 

gielskie. przed którymi zaczęły 
zmykać aż się dostały do sfery o- 

chroń helgolandzkich pól mino- 

wych i floty niemieckiej : jeden 
poławiacz min niemiecki zatopiły 
statki angielskie ; jeden krążownik 
niemiecki widziano w płomie- 
niach, jeden silnie uszkodzony z 

trudnością nadążał za innymi. 
Anglicy strat nie ponieśli w stat- 

kach — ludzi parę rannych było... 
Amsterdam, 19. listopada. — 

Νiemcy przeczą—oczywista—ra- 
port admiralicyi głosi,iż toAnglicy 
usiłowali wedrzeć się pod wyspę 

Helgoland, lecz zostali odpędzeni, 
a Niemcy żadnych strat nie po- 

nieśli. 
— 2 statki towarowe holender- 

skie zostały zatopione przez nury 

niemieckie ; jeden z tych statków 
nosi miano „Jacobba." 

o 

Telegramy Krajowe. 
Z UKŁADÓW JAPOŃSKO- 

AMERYKAŃSKICH. 
Waszyngton, 19. listopada. — 

W kolach rządowych wyrażają za, 

patrywanie. że toczące się układy 
z rządem japońskim w sprawie 
wymiany stali amerykańskiej za 

tonaż japoński pomyślnie zostaną 

doprowadzone do końca, pomimo 
radeszlej z Tokio wiadomości, że 

układy zstały zerwane. Japonia 
podobno nie chce sprzedawać 
swych okrętów po cenie ofiarowa- 

nej, ale jest to już pu-nkt jedyny, 
który jeszcze ma być załatwiony. 

PROCES UMORZONY. 
Austin, Tex., 19. listopada. — 

Siedm skarg wniesionych prze- 

ciw gubernatorowi Jamesowi Fer. 

gusonowi o sprzeniewierzenie fun 

duszów publicznych, wycofał pro- 

kurator dvstrvktowv Tamcs Ha- 
/ 

milton. 
PERSHING ODWIEDZA GRO, 

BY POLEGŁYCH. 
Z obozu Armii Amerykańskiej 

we Francyi. 19. listopada. >— Ge- 

nerał Pers'hing odwiedziwszy ar- 

mie na froncie, udał się także nad 

grób pierwszych trzech Ameryka 
nów poległych w czasie ataku nie- j 
przyjaciół na okopy d. 3 listopada. 
Mogiła ich znajduje się na 

wzgórzu zielonym ponad małą 
wioską. Otoczona jest płotem, na 

tablicach podane są nazwiska po- 

ległych, jakoteż kompania i pułk, 
w których służyli, a osobna tabli- 

ca we wieńcu zamieszonym nad 

mogiłą, zawiera napis: „Tu 

kżą pierwsi żołnierze wielkiej 
rzeczypospolitej Stanów Zjedno- 
czonych, którzy polegli na ziemi 

francuskiej w obronie sprawiedli- 
wości i wolności 3 listopada 1917 

I roku." 
' 

Kto chce czytać najlepsze c> 

dzienne pismo polskie, nieci, się 
uda do pana F .M. PAWOLL. 

naszego agenta na Duncan ł o*o- 

hcę i zaabonuje tobie .Dzienni* 

NIE UŻYWAJ PLASTRA 
- Z GORCZÏGÏ! 

Musterole Działa Łatwiej, Prędzej 
i Bez Pęcherza 

Niema sensu mieszania gorczycy z 

raaką i wodą, gdy możecie łatwo usunąć, 
ból, zbolenie lub zesztywnienie używając 
trochę czystej, białej Musterole. 
ι Musterole jest zrobiona z czystego 
ftleju gorczycy i innych pomocnych 
ikładników, przyrządzonych w formie 

dogodnej białej maści. Zastępuje 
przestarzałe plastry z gorczycy i nie 

sprowadza pęeherz^. 
Musterole zazwyczaj przynosi szybką 

ulgę no ból gardła, bronchit zapalenie 
gruczołów, krup, sztywność astmę, 
oeuralgię, ból głowy, kongestyę, zapa- 
lenie opłucnej, reumatyzm, lumbago, ból 
w krzyża i stawach, wywichnięcie, bo- 

lące mięśnie, potłuczenie, odziębienie, 
odmrożenie nóg, zaziębienie piersi (czę- 
sto zapobiega zapaleniu płuc). 

30c i 6Ac słoik; słoik szpitalny $2.50. 
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Z „Promienia"-„Cień". 
Wczoraj w* niedziele. lS-go b. m. w 

sali Zwiqzku Polek, wobec ilość licznie 

zebranej, a doborowej publiczności To- 

warzystwo Literacko-Muzyczne p. n. 

..Promieû" odegrało sztuką trzyaktową 
W. Feldmana μ. t. ..Cień", której słów 

parę poniższych poświęcić pragniemy, 
ze względu na to, iż „Promień" jest 
znanym już z poprzednich, nader u- 

datnych i więcej niż udatuych wystę- 
pów, a skucia w sobie grupkę miłośni- 
ków sceny naszej — sił naprawdę nie- 

zgorszych. 
Nie zbytnio zachwycać się myślimy 

wyborem sztuki: ni autor, ni dzieło je- 
go nie należ:} do wzorowych, w mi- 

szem piśmiennictwie dramaiycznem, 
nie stanowi:] żadnych typów, nie dają 
żadnych rewelacyi, uie reprezentują ża- 

dnych oryginalnych koucepcyi ideo- 

wych : Feldman pisze ua efekt, błysko- 
tliwie — ale nie gruntownie — n. p. w 

dziełach swych krytycznych, ni też ilość 

ma siły i polotu — n. p. w swoich li- 

tworach dramatycznych, z których ża- 

den nie zagościł długo na polskich des- 

kach scenicznych. „Cień" nie lepszy 
jest. ni gorszy od iuuych sztuk Feldma- 

na: dosyć nastrojowy, a raczej nastro- 

j o w ość usiłujący wywołać — niezbyt 
nowy w pomyśle, nie zbyt silny w prze- 

prowadzeniu : czyta się bez większego 
wrażenia, czynić je może raczej tylko 
w porządnej interpretacyi scenicznej, a 

wówczas naprawdę lepsza i większa za- 

sługa przypada aktorom niż atitorowi... 
Rzecz rozwlokła — gadany dramat — 

w ca łom tego słowa znaczeniu, akeyi w 

sztuce niema żadnej ·— to, co się tam 

robi, streścićby można w jednoaktów- 
ce dłuższej, która wówczas byłaby o 

wiele mocniejsza i efektownicjsza — 

tak zaś, jak jest, wrażenie się rozdzie- 

lił, rozdrabnia i rozwadnia. Słowa — 

słowa — słowa.... i te też niezbyt zno- 

wu świetne, bo dyalogi przeważnie 
ciężkie — często są o przelewaniu z 

próżnego w puste. Sama teza sztuki — 

również nic nowego: kobieta „z prze- 

szłością" smętną i bolesny, pragnie iść 

za mąż, kochać, raz jeszcze i zażyć na- 

reszcie nieco pogody, spokoju; kobie- 

ta ta człowiek porządny i dzielny, pa- 

da ofiary pewnego rodzaju konfliktu 

między pojęciami z jednej strony przy- 

jaźni i prawdy, a z drugiej pamięci i 

miłości. Przyjaciel jej przyszłego męża, 
znający jej tajemnicę, stawia ją pod 
pręgierz i żąda —prawdy brutalnej, choć 

by już z grobu wspomnień wydartej, 
a ona — zapomnieć chciała w cichej, 
może niezbyt gwałtownej, lecz szczerej 
miłości nowej. Ale zapomnieć jej nie 
dadzą i z grobu wywlekają cień stra- 

szny, cień dawnej miłości, który staje 
między nią a jej przyszłym i dopro- 
wadza ją do takiego rozstroju i zde- 
nerwowania ostatecznego, że woli 11- 

iurzeć, niż zdecydować się na życie dal- 

szo w terrorze ze strony wspomnień· 
cienia.... 

Rolę bohaterki dużą i trudną b.",rdzo 
— grała pni ii. Wojtowiczowa z dużą- 
dozą przejęcia serdecznego, które udzie- 

lało się nawet i publiczności: pni W. 

jest dobrym materyałein scenicznym o 

dramatycznem poczuciu, które zrów- 

noważone, odpowiednio, a pogłębione 
nieco w studynm. oraz rutyną w miarę 
częstszych występów — rozwinie się 
zapewne w talent piękny i cenny; wy- 
stępów owych życzyćby należało po- 

nieważ mało fu barV.o mamy lepszych 
sił scenicznych, a miernoty aż nazbyt 
wiele. Sceny niektóre pani W. były 
bardzo dobre, do najlepszych należała 
scena j»'j w akcie I-szym z „Przyjacie- 
lem", którego bardzo dobrze— nad- 

spodziewanie dobrze grał p. Kasperek, 
choć się nam zdawało, iżby ta rola nic 

leżała właśnie w jego zakresie. Orał 

spokojnie, poważnie, w miarę silnie, w 

miarę uczuciowo — nie był ni zbytnio 
brutalny w swoim przyjacieisKicu 

rewelacyach prawdy — ni potom zbyt- 
nio osłabły, gdy sio przekouuje, iż pra- 

wiła swa pokrzywdził: — że sprowadza 
nieszczęście. gdy widzi, iż od prawdy 
może być silniejsza — miłość. l'an Κ. 

jest bardzo ]>ożyteczna siła sceny na- 

szej i z zadowoleniem szczere tu obser- 
\ 

wujetuy jogo znaczne postępy. Nie- 

doszłego męża l>oliaterki-dzieinego le- 

karza. społecznika pełnego energii ży- 
ciowej. ożywionego (czy nie trochę nad- 

to?! w swem starem kawalerstwie 
słonkiem miłości młodej -— grał p. F. 

Scliołl, również nasz dobry znajomy 
ze sceny i to tylko z jej najlepszych 
przejawów i występów: p. Sclioll już 
wielokrotnie na szpaltach naszego pi- 
sma był wzmiankowany bardzo za- 

szczytnie, dodajemy więc i dziś z uzna- 

niem wyrazy nowych pochwał. Dosko- 

nałe typy dwu matek wytworzyły pan- 

ny Nzulczewska i Godulska — pier- 
wsza. poważniejsza w typice, druga — 

pospolitsza : obie grały doskonale, role 

ich wypadły bez „cienia" zarzutu. Mło- 

de panienki weselne grały panny He- 

lena i Emilia Kmiecikówne, oraz pan- 

na Kulesza. — bardzo wdzięcznie i mi- 

le: z epizodycznych ról wywiązali się 
poprawnie pp. Wojtowicz, Polek i Jas- 

kólski. Całość szła składnie: wiele scen 

robiło efekt bardzo potężny — dzięki 
grze wycieniowanej starannie: do scen 

takich należą niemal wszystkie sceny 

„Janiny" z „Przyjacielem" i z „Na- 

rzeczonym", nie mniej zakończenie ali- 
tu drugiego, ora* aktu trzeciego — ko- 

niec sztuki. Reżyserował p. Karol 

Wachtel; w antraktach przygrywała 
muzyka p. Przybylskiego. „Proinieii" 
wystawieniem „Cienia" pozyskał sobie 

.nowq zupełnie dodatnia pozycyę w re- 

kordzie swoich robót scenicznych: choć 

nam tym razem nie dał arcydzieła, nie 

raniej jednak ukazał rzecz nowij. inte- 

resująca. a w niej ujawnił swe prace 

rzetelne, zdobył w wyrabianiu swych 
sił szczebel nowy —. co warte uzna- 

nia. 

Reklam» Jeet pooitaw% licinreŁ 
przedsiębiorstw ameryk· ûsllcb. wiço 

ł przemysłowiec polski dobrze zrobi 

Jeżeli β talu reklamowaft będzie swój 
Interes w DZIENNIKU CHICAGO-" 
•KIM 

© 

TABELA PROCENTOWA LIGI 

OBYWATELSKEJ NA WOJCIE- 
CHOWIE. 

© X © X © 
Listę kontestów wygranych i prze- 

granych oraz procent należny piąt- 
kom kręglarzy należących do ligi O- 

bywatelskiej na Wojciechowie poda- 
jemy poniżej. Opracował ją członek 

ligi S. Zieliński. Pozycye dwunastu 

najlepszych kręglarzy w lidze także 

są. tu podane.^ 
POZYCYE KLUBÓW. 

Klub W. P. Proc. 

Young Aniericans 1S C .74 3 

Carnation Stars 1·"» !> .C25 

Polonia 14 10 .583 
Paulina A. C. 1 L' 12 .500 

Ashland Swimmers S 16 .333 

Volunteers 5 li> .203 
POZYCYE ΚRE<»LARZY. 

Kręglarz Klub Proc. 

S. Zieliński — C. S. .182 3'4 

K. Wojtecki — P. -171 1;6 
W. Wiśniewski — P. A. C. .105 1'6 

S. Mikuś — P. .164.3j4 
F. Gecewicz — C. S. .164 14 

S. Kasperski — Y. A. .103 3 4 

F. Frasz— A. S. .162 1|2 
F. Furst — Y. A. .161 3 4 

A. Smarz — P. A. C. .160 6 S 

F. Kempa — Υ· Α. .160 1J2 
F. Woźniak — Y. A. .1C0 114 

L. Opieliński — A. S. .158 14 

S. Wojtecki — P. -157 34 

C. S. — Cafnation Stars. 

P. — Polonia. 

P. A. C. — Paulina A. C. 

Y. A. — Young Americans. 
A. S. — Ashland Swimmers. 

© X- © X © 
PIĄTKA FRANKA KEMPY POKO- 

NANA SROMOTNI Κ PRZEZ 

ΚΙΛΒ „PAULINA A. C." 

Rezultaty Innych kontestów Ligi oby- 

watelskiej na Wojciechowic. 
X © X 

W kręgielni własnej na Wojcie- 
chowie członkowie l!gl Obywatelskiej 
rozegrali oneigdaj swe regularne kon 

testy. Sromotną porażką zakończył 
się kontest piutki Franka Kempy p. 

η. ,.Young Americans" z piątką Wiś- 

niewskiego p. n. „Paulina A. C. Cl 

ostatni sprzątnęli wszystkie trzy gra 

no partye; dobrą była gra kręglarzy 

Kasperskiego, Krawczyka i Zaji z 

których każdy ukulal 200 szpilek 
lub wyżej w jednej partyi. Kapitan 
Kempa sam się przyznaje iż on to 

winien temu, że piątka jego dostała 

smary. Cyfry: 
Young America u?»: — 

Kasperski 186 200 131 

Krawczyk 166 130 2-1 

Woźniak 14!» 142 119 

II. "Wiśniewski 132 124 1Γ.0 

Kempa (k.) 146 12S 156 

Razem 778 733 767 

Paulina A. C.: — 

W. Wiśniewski (k.) 154 174 1»3 

Łagodny 171 132 148 

Zaja 165 220 162 

Smarz 146 171 184 

Iczak I44 164 142 

liazom 780 870 7 

©X©^© 
Rezultat innych kontestów ta 

jak niżej «podany; 
Ashland Swimmers: — 

Lewandowski (k. ) 104 141 

Opielińskl 171 170 

Glaza 14 7 141 

Wajer *170 122 

Frasz 138 197 

Razem 

Volunteers: 

Ciesielczyk 
Malicki 
Kozłowski 

Rybicki <k.) 
Kielmiński 

Razem 

Polonia: — 

C. Wojtecki 
Kulpa 
Mikuś 
S. Wojtecki (k.) 
Pawlak 

799 7 ί?2 763 

149 183 150 

101 164 156 

165 163 122 

140 135 145 
1S 8 140 159 

785 732 

161 1S9 
153 175 
171 200 

1 (?4 134 

145 144 

768 794 842 

120 152 159 

121 166 183 

165 160 125 

175 1S3 174 

202 18S 159 

Razem Ï43 

rX° © CX 
Carnation Stars: — 

Dereziński 138 

Skorupa 160 

Zieliński (k.) 187 

Gecewicz 164 

Kolberg 119 

Razem 783. 849 803 

O 

Z PITTSBIRGHA, PA. 

Podczas ostatniego wyjazdu polskich j 
ochotników z Pittsburgha zaszła na- ! 

stepująca wzruszająca scena : 

Wśród ochotników był syn powsta ti- 
ra z βί» roku dli. Possyclia, jednego z 

założycieli pierwszego gniazda w Penu 

sylwanii i chyba najstarszego Sokoła. 

Chłopcu, i to zupełnie dojrzałemu, było 
jakoś niejako opuszczać progi rodzi- 
cielskie i łzy zaczęły się· krçcié w oku. 

Xaraz stary wiarus jak nie huknie: 

„Nie płacz, boś syn powstańca — Pol- 

ska każe iść, więc trzeba. — Wy dziś, 

panowie, macie wszystko, a my w (VI 

roku nie pytali: „Czem mamy bić, tyl- 
ko, gdzie są ci. których mamy bić". — 

DZIENNIK CHI CAO OSKI saolfr· 

itcza więcej drobnych ogłoszeń, &nV> 

tell wszystkie Inne dzienniki polaki· 
w Chicago razem wziet* 

Towarzystwo Polek Po- 
mocy Armii Polskiej 

na Town of Lake. 
Zwyczajne posiedzenie odbyło się w 

środo, dnia 14-go h. ni., w sali para- 
fialnej .ś\v. Józefa przy współudziale li 
czncgo grona członkiń. 

Do kasy Towarzystwa wpłynęły na 

wełno następujące sumy: Od Towarzy 
stwa Królowej Jadwigi, $25-00; od To- 

warzystwa Głos Polek, gr. 15 Z. P., ró- 

wnież $25.00; od Unii Polskich Robo- 

tników, pracujących w rzezalniaeh $23.- 
10 (zebrane na posiedzeniu Unii, od- 

bytem dnia 11-go b. m.).; od Tow. Serce 

Maryi z parafii p. w. iśw. Jana Bożego 
$10.00; od Tow. św. Jadwigi w parafii 
p. w. św. Jana Hożego .$25.00; od Tow. 

Majowa Jutrzenka, gr. 193 Z. P., w pa- 
rafii p. w. Pięciu Braci Męczenników 
$10.00; od Tow. Maiki Boskiej Korony 

Polskiej $25.00; od pana Antoniego Wa 

gnera $5.00; od pani Gapsiewiczowoj 
$5.00; od Tow. św. Józefa w parafii p. 
w. św. Józefa $25.00 i od pani Rozalii 
Chrobakowej $2.00. Prócz tego pani W. 

Kołakowska ofiarowała sweater a pani 
L. Bradlowa parę skarpetek. 

Wiec agitacyjny odbył się w sali pa- 

rafialnej św. Piotra i Pawła dnia ligo' 
b. m. w obecności Komitetu Pomocy 
Armii Polskiej z Town of Lake. W 

skład wybranego zarządu wchodzę : pa- 

ni K. Kozłowska jako przewodnicząca; 
pani L. Przybylska jako wice-przewo- 
dnicząca ; pani J. Lwuluszowa jako ka- 

syerka a pani A. Cilkowska jako se- 

kretarka. 
Komitet zakupna wełny stanowią pa 

nie: A. Czarna, A. Paluchowa, W. Zien 

takowa i G. Kelerowa ; zaś pani M. 

Zientakowa — komisyę prasy. 
Do Towarzystwa zapisało się 3-1 

członkiń. 

Regularne zebranie będą się odbywać 
każdego czwartku w sali parafialnej 
o godzinie 7:3(> wieczorem. 

Obecni na wiecu ks. S. Kaduicoki i 

ks. AV. Κ zośka w pięknych i podnlo-- 
słycli słowach zachęcali do łączenia się 
w wspólnej pracy dla naszych polskich 
żołnierzy, boto jest obowiązkiem każ- 

dego prawego Polaka i każdej zacnej 
Polki, jaki obecnie na całym narodzie 

cięży. 
Wiec zakończono odśpiewaniem : 

,.Boże coś Polsk·,)". 
Najbliższo posiedzenie odbędzie się 

w przyszłą środę, dnia 1ί 1 -go b. m., w 

sali parafialnej Sw. Józefa (róg ulic 

•IS-mej i Paulina) o godzinie 7:00 wie- 

czorem. Wszystkie członkinie Towarzy 
stwa Polek Pomocy Armii Polskiej, ja 
koież panie, nut ją ce chęć należenia do 

iegoż towarzystwa, jak najserdeczniej 
uprasza się o przybycie na to zebranie, 
bo rąk do pracy dla naszej własnej 
Armii Polskiej jak' najwięcej potrze- 
ha. Nie zapominajmy o tych, którzy 

życie swoje poświęcają za oswobodzenie 

Ojczyzny z rąk strasznych wrogów. 
Praca już zapoczątkowana chodzi teraz 

tylko o lo, by była jak najbardziej wy- 

datną ! 
Wspomnianym wyżej Towarzystwom 

jak i prywatnym osobom składamy za 

powyższe ii-li szlachetne, patryotyezne 
ofiary jak najpiękniejsze podziękowa- 
nie. 

Za Komisyę Prasy: 
Al. Skwarczyńslia, 
M. Laparińska, 
M. Szymańska. 

ZE STANISŁAWOWA.1 
Heguhirne miesięczne i»osiod/.onie Ί'ο 

warzystwa Młodzieńców S w. Kaz. Kró- 

lewicza odbędzie sio jutro, t. j. avo wto 

rek. dnia i!0go listopada, 11)17 roku o | 
godzinie S-mej wieczorem, w liali zwy- 
kłych posiedzeń. Każdy brat powinien 
być obecny, bo bęibi ważne sprawy do 

załatwienia. — Józef J. Łiss, prezes; 

Wincenty Klajbor, sekr. prot. 
o 

Z !·: STA ΝIS ŁA WOWA. 
— Macierz Polska oddział 40ty 

ś\v. Józefa ma swoje miesięczne po- 

siedzenie dnia 20go listopada, we 

wtorek o godzinie pół do ósmej wie- 

czorem. w hali zwykłych posiedzeń. 
Każdy członek powinien być obecny t 

bo sa ważne sprawy do załatwienia. 
— Mich J. Kuśniersz, prez.; And. 

Kujawa, sekr. prot., 2903 N. Lawn- 

dale ave. 

Z MŁODZIĄ ΝKOWA. 
— Macierz Polska oddział CO św. 

Weroniki ma miesięczne posiedzenie 
we wtorek, dnia 20go listopada, o 

godzinie 7:30 wieczorem, w hali 

zwykłych posiedzeń. Każda członki- 

ni powinna być obecna, bo sa waż- 

ne sprawy do załatwienia. — Marya 

Imbiorska, prez.; Ant. Kolesinska, 

sekr. prot. 

BACZNOSC! 
Gdyby wszyscy ci, którzy cierpi? 

na zatwardzenie, ból głowy, niestra- 

wność, brak apetytu itd., użyli raz < 

tylko Senolę Herbatę, ten słynny śro- 

dek przeczyszczający to już raz na 

zawsze porzuciliby wszystkie inne 

środki, które teraz używają. Senola 

herbata stoi na szczycie wszystkich 
lekarstw przeczyszczających we 

wszystkich aptekach 25c lub piszcie 
wprost do: 

SEXOLA DRUG CO., 
2i>2:{ MILWAUKEE AVE. 

CHICAGO. 
12-14-19-21-26-28-3-5 

KARTY Z NAPISEM 
Pokoje do *-ynajfcia 
Potrzeba mężczyzn na mietzkania 

Mieszkanie do wynajęcia 
Eaclt 

Nie wo!no palić, itd. 

Takite ντ Języiiu anjrlelsklm. 

Wielkość 11x14 cal. Wybór 5c (v£XĄ· 
Admin. DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 

1457 W. DIVISION UL.. ChicaKo, Ul. 

WIELKA ILOŚĆ POLAKÓW UDAJE SIĘ OBE- 

CNIE DO FRANCYI, BY WRAZ Z ALIANTA- 

MI WALCZYĆ O WOLNOŚĆ NASZEJ OJCZY- 

ZNY POLSKI. 

Jak na ziemi Waszyngtona jest źle Polakowi, 

gdy nie może mówić po angielsku, tak każdcm^ Po- 

lakowi udającemu się na front walki nieodzownie 

potrzebnem jest poznać najgłówniejsze wyrazy mo- 

wy francuskiej. Aby sprostać temu zadaniu zawiada- 

miamy Polaków, że mamy w zapasie Samouczek 

polsko-francuski i sprzedajemy takowy po 50c. 

Zamawiajcie i adresujcie — 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
Departament książek. 

1455—57 West Division ulica. Chicago, Illinois. 

...WIELKI... 
KALENDARZ UNIWERSALNY 

czyli powszechny dla wszystkich stanów polskiego na- 

rodu na rok 1918 wyszedł z druku w trwałej oprawie, 
obejmuje 320 stronic druku i zaopatrzony jest w prze- 

szło 130 illustracyi. 

Oprócz kalendarium, przepowiedni pogody na caîy 
iok, zmian i zaćmień księżyca i słońca, świąt legalnych 
w Stanach Zjednoczonych, obejmuje bardzo wiele po- 

wieści tak treści religijnej jak i na tle obecnej wojny; 
dalej obejmuje dział bardzo dobrej humorystyki, pięk- 
nych wierszy oraz poradnik gospodarczy. 

Extra jako dodatek dwa duże obrazy wielkości 12x9 
cali — jeden przedstawia wszystkie flagi państw wal- 

czących, drugi widok z życia francuskich żołnierzy oraz 

1 kalendarz ścienny. 

Kalendarz ten będzie miłą pamiątka w każdym do- 
mu polskim, zamawiajcie więc póki zapas starczy. 

Cena tego pięknego obrazkowego kalendarza tylko 
75c, na przesyłkę pocztowa dołączcie lic a wyślemy 
wam za poświadczeniem pocztowem. 

Adresujcie zaraz — 

DZIENNIK. CHICAGOSKI 
Departament książek. 

1455 W. Division str. Chicago, 111. 

DoraunRisaaimiiiiEDiie 

m· τπτ. rroagtinFni: jlłubrTOJJ!!·1 rawi 

Ë? 

5c i DWA KUPONY 
pocztą lub 2c Jeżeli zga- 
sicie się do oflsu osobiście 

I jl\i 
QBECNIE RZĄDZĄCEGO KOŚCIOŁEM CHRYSTUSOWYM i 

1Λ 

PAPIEŻA 

PIĘKNA FOTOGRAWURA NASZEGO WŁASNEGO 
WYDANIA, ROZMIARU 12xl5Ą CALI, KTÓRA PO- 

WINNA SIĘ ZNAJDOWAĆ WE WSZYSTKICH DO- 

MACH KATOLICKICH. 

WYTNIJCIE TEN KUPON 
Kto przyniesie dwa kupony i2c (lub przyśle 5c) otrzyma 
piękną łotograwurę lL'x lół cali chwalebnie nam panują- 

OJCA Sw. BENEDYKTA XV. 

TYLKO W BIURZE: 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
1455-57 W. Division St. Chicago 

* 

KATALOG NUT 
NA ROZMAITE INSTRUMENTA 

10fC 
NAJNOWSZE WYDANIE NUT 

DO NABYCIA W KSU^GARNI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
1483 W. DIVISION SX- CHICAGO. 

CZYTAJCIE OGŁOSZENIA W „DZIENNIKU CHICA60SKIM." 


