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ZE STANISŁAWOWA. 

— Tdw. Opieki św. Józefa przystą- 
pi w tym tygodniu w piątek i sobotę 
<Jo spowiedzi św. Wielkanocnej a w 

niedzielę o godz. pół 6tej rano w gór- 
nym. kościele do Komunii św. Wszy- 

scy powinni się wyspowiadać. — P. 

Brandt, prez., F. Jankowski, sekr., 
763 Dicfcson str. 

— Kółko Dramatyczne z parafii 
św. Stanisława Kostki będzie miało 

swe regularne miesięczne posiedzenia 
dzisiaj wieczorem w hali pn. I. Obec- 

ność wszystkich członków koniecznie 

potrzebna. — J. Czekała, prez., F. J. 

Tomczak, sekr. • 

— Niewiasty Dwom św. Ireny Nr. 

445 Zak. Kat Leś. przystąpią wspól- 
nie do komunii św. Wielkanocnej Ju- 
tro o godz. 8:30 rano w kościele gór- 

nym. Dzisiaj zaś mają się wszystkie 
wyspowiadać. — N. 

2 MARYANOWA. 
— To w. św. Wojciecha B. i M. Nr. 

I. ma swe miesięczne posiedzenie dziś 

o godz. pół 8meJ wieczorem. — F. 

Rychlewski, prez., F. Grzebytowski, 
sekr., 901 N. Hermitage ave. 

Z KANTOWA. 
— Towarzystwo św. Ignacego B. i 

M. ma swoją spowiedź Wielkanocną 
w Piątek i Sobotę, dnia 12go i 13go 
Maja, a w Niedzielę o godzinie pół 6teJ 
rano przystąpi do wspólnej Komunii 
św. Za nieobecność kara podług kon- 

stytucji. — Michał Tomczak, prez.; 

T. Schreiber, sekr., 240 Cornell ul. 
— Towarzystwo Polskich Ułanów i 

Marynarzy św. Bernarda ma swoje 
miesięczne posiedzenie ligo Maja o 

godzinie pół 8mej wieczorem. — A. 

Kozłowski, sekr., 97 Cornella str. 

o 

Don Juan Valera. 

W Madrycie zmarł wybitny 
pisarz hiszpański, don Juan Va- 

lera, przeżywszy lat 81. Urodzo- 

ny w Cabra, w prowincyi Kordo- 

wańskie], jako syn kontradmira- 
ła, po ukończeniu studyów pra- 

wnych, poświęcił się karyerze dy- 
plomatycznej; był kolejno sekre- 
tarzem poselstwa hiszpańskiego 
w Lizbonie, Rio de Janeiro, Dre- 

źnie i Petersburgu, a powróciw- 
szy do Madrytu brał czynny u- 

d^iał w życiu politycznem wła- 

snego kraju i piastował nawet 

niejedną tekę ministeryalnj. Va- 

lera był też jednym z ośmiu Hi- 

szpanów, którzy udali się do Flo- 

rencyi by ks. Amadeusowi, nie- 

żyjącemu już dzisiaj bratu króla 
Humberta, zaproponować koronę 
hiszpańską. Jako pisarz zyskał 
sławę romansem p. t. "Pepita I- 
menez", a inne romanse jak "Las 
ilusiones: del doctor Faustino", 
"Juanita la larga", "Mors amor" 

itd., utrwaliły tę sławę. Cenne też 
bardzo są jego "Studya krytycz- 
ne" i wydane w roku 1901 listy o 

stosunkach politycznych i litera- 
ckich. Fałszywa pogłoska o zgo- 
nie sędziwego pisarza rozeszła się 
przed kilku tygodniami. 

o 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
■tale wychodzi o 8-miu stronicach. 

4 ZIEMIJRIHIL 
Warszawa. — O wypadku, ja- 

ki się zdarzył w Wielki piątek na 

Starem Mieście, gdzie żołnierz 

2go pułku warszawskiego, Kra- 

sowczyków, strzelając z karabina 
do przechodniów, z,abił malarza 

Trągskiego, otraz poranił kilka o- 

sób, "Warsz. * Dniew." podaje 
szczegóły następujące: 

W piątek, d. 21 b. m., około g. 

7ej w., do stójkowego, stojącego 
na posterunku Przy zbiegu ulic 

Mostowej i Rybak,i zwróciła 5^ 
niejaka Żołądź, gospodyni domu 

publicznego przy ul. Brzozowej i 
oświadczyła, że jakiś żołnierz pi- 
jany wyibił drzwi bagnetem i 

wtargnął do mieszkania. Gdy 
stójkowy tam zaszedł, żołnierz 

jak się później okazało szerego- 

wiec 8ej kompanii 2go pułku 
warszawskiego piechoty fortecz- 

nej, Aleksander Krasawczykow, 
zmierzy! do niego z karabinu. 

Stójkowy wezwał stojących na 

posterunku dwóch żołnierzy puł- 
ku ładoskiego. Krasowczykow 
strzelił, raniąc przytem szeregow- 
ca Kudikowa w ucho, następnie 
zaś bez czapki wyskoczył na ul. 

Rybaki, strzelając po drodze do 

przechodniów i żołnierzy. Na ul. 

Brzozowej zranił Icka Gielbrajta, 
i syna jego Hersza, pierwszego 
lekko w brzuch, drugiego ciężko 
w piersi. Na Rybakach około do- 

mu nr. 7, Krasawczykow ciężko 
zranił! Franciszka Trąbskiego, 1: 

51 (Rybaki No. 30), który 
wkrótce zmarł od tej rany. Wy- 
strzelił jeszcze około domu No. 

17, lecz chybił, poczem zwrócił 

się na ul. Kościelną. Na Freta zra- 

nił w nogę feldfebla telegrafu for- 

tecznego Kobelskiego, następnie 
podążył ul. Franciszkańską, gdzie 
około domu No. 6, ścigającemu 
go wraz z innymi członkami po- 
licyi starszemu dozorcy rewiro- 

wemu Szerenosowi, z pomocą 
publiczności, udało się go roz- 

broić i zaaresztować. Jak wyja- 
śniło się później, Krasawczykow 
z innym szeregowcem, pod do- 
wództwem podoficera, posłany 
był w jakimś interesie do cytade- 
li. Tam upili się oni tak, że pod- 
oficer nie mógł iść o własnych si- 

łach, szeregowcy poprowadzili 
go pod ręce, następnie zaś poczu- 
li nieść. 

Pozostawiwszy nieprzytomne- 
i go pijanego podoficera w domu 

No. 16. przy ul. Rybaki', około ła- 

źni, szeregowcy poszli dalej. Kra- 

sawczykow, nakrywszy podofice- 
ra szynelem swym, rzucił torbę 
żołnierską i czapkę i poszedł sa- 

mopas ulicą Rybaki. Następnie 
podległ działaniu alkoholu i co da- 

I lej zaszło — nie pamięta. 
I Poznań. — W Poznaniu odby- 

E. lverson & Go, 
1000-1008 Milwaukee Ave. 

Janie Oferty na Piątek. 
Towary Yardowe. 

4Ic 
3k 
na stół, 

I2źc 
4c 

I5c 
4c 

12 c 

Gruby nlebielony muślin, 
7c gatunku, w resztkach, 
yard 
Cc Gatnnlm gingham na far- 
tuchy, fabryczne resztki, 
yard 
Najlepszego gatnnku cerata na stół, 
gładka i w ozdobnych 
kolorach, na sprzedaż w 

Piątek, yard po 
Ciemne kolorowe kali ko, zwy- 
czajnego 7c gatunku, w reszt- 
kach, yard 
Estra grube Ingrain kar- 
pety, yard szerokie, warte 
29c, yard po 

Gruba bielonamaterya na rę- 
cznik), warta spełna 7c, yard 
P° 
Koronki. Świeży zapas koro- 
nek każdego rodzajn, warte 
od 5c do lfic yard, po 5c—8c 
200 Yardowe szpulki nici po-....lc 
Damskie trwałego czarnego koloru 
bawełnlcowe pończochy be* 
szwu, dobre 15o pończo- 
chy, para 
Duże kawałki mydła do pra- 
nia, w tę sprzedaż cztery 
kawałki za 

"Rellable" piecyki gazolinowe, z 2 
brenerami,' regularna 
cena $2.5fy w tq 
sprzedaż 

6c 
5c 

lAUiiuy iTe, z 2 

SI.88 

Chłopięce fdziewczęce słomiane ma- 

rynarskie kapelusze, 
25c gatunku, 
po 

Zapas glngliamów na snknle, 
wszystkie dobre fasony, lOo 
gatunku, po 
Damskie muślinowe majtki, obrę- 
bione, z kambrykową ru- 

flą, 25c gatunku, 
P° 

Najlepsze jedwabie do hafto- 
wania, motek tylko 
za 

Damskie kolorowe batysto- 
we Kimonos, warte 29c, 
wszystkich wielkości, po.... 

Hęzka odzież spodnia. "Wielki zapas 
męzkich koszul i gaci, wszy- 
stkich wielkości, warte 29c, 
w Piątek • 

Niemowlęce trzewiczki. Niemowlęce 
trzewiczki, z miękkieml podeszwami, 
gdzieindziej płacicie za 
takie obuwie 25c, 
u nas para 
Robocze spodnie. Męzkie modre ro- 
bocze spodnie (oyeralls), do- 
brze szyte, zwyczajnego 
60c gatunku, tylko 
Pończochy. Extra arrnbe bawełni- 
cowe pończochy dla chłop- 
ców 1 dziewcząt, wszystkich 
wielkości, 15c gatunki, po.... 

Chusteczki. Kilkanaście set tuzinów 
damskich białych chusteczek, 
niektóre z literami, wszystkie 
najlep., wart. lOc, na Piątek.. .. 

LAUv lUtt* 

I2c 
5c 

tAlj obrę- 

I2źc 
2c 

16c 
ki zapas 

ISc 
wlęce 
wami, 

5c 
uvJre TO' 

29c 
tawełni- 

Jk 
zinów 

3c 

ło się przed świętami walne ze- 

branie tamtejszego Banku Ziem- 

skiego. W zastępstwie prezesa 
hr. St. Źcłtowskiego przewodni- 
czył p. Stan. Morawski z Jurko- 
wa. Protokuł notaryalny prowa- 
dził mec. Wojciech Trąmpczyń- j 
ski. Ze sprawozdania za rok u- 

biegly okazuje się, że pomimo co- 

raz większych trudności, stawia- 

nych przez władze administracyj- 
ne rozprzedano jednak 5,720 
mórg pomiędzy 141 osadników, 
pozostało zaś jeszcze do sprzeda- 
nia około 13,000 mórg. Kapitał 
zakładowy powiększony został 

do 4 mil. marek. Operacye przy- 
niosły 216,452 mrk. 94 fen. czy- 

stego zysku, co umożliwiło udzie- 
lenie 4 procentowej dywidendy,da 
funauszu zaś rezerwowego prze- 
lano jeszcze 36,593 mk. Dokonane 

wybory rady zarządzaj ąoej dały 
rezultat następujący: prezesem 

wygrano hr. Stan. Żółtowskiego z 

Niechanowa, wiceprezesem Stan. 

Morawskiego z Jurkowa, człon- 
kami pp. dra Witolda Skarżyń- 
skiego ze Spławia, Zygm. Chła- 
powskiego z Turwi, dra Zygm. 
Celichowskiego z Kurnika, Do- 

brogosta Lossowa z GrabcnrogSii 
Józefa Czapckiego z Chłotowa. 

Dyrektorami pozostają nadal pp. 
dr. Teodor Kalkstein i Aleksan- 
der Chrzanowski, oraz ich zastęp- 
cami pp. Zygmunt Rychłowski i 

Karol Szczaniecki. 
Mysłowice. — Wielkie nieza- 

dowolenie między Niemcami wy- 
wołało tu ukaranie rzekomo zbyt 
surowej całej klasy gimnazyalnei. 
Uczniowie niższej sekundy tutej- 
szego gimazyum, którzy otrzy- 
mali świadectwo uprawniające 
do jednorocznej służby w woj- 
sku, uważali za stosowne "oblać" 

I suto tę ważną chwilę i urządzili 
w pewnej restauracyi w Szopie- 
nicach niemiecki "bierabend", na 

którym wszystko szło bardzo we- 

soło. Skutki tego piwnego wie- 
czoru były jednak mniej wesołe, 
bo gdy się dyrektor gimnazyum 
o tem dowiedział, ukarał wszyst- 
kich uczestników, przeważnie 
chłopców 16 do 17 letnich, kilku- 

godzinnym aresztem i udzielił im 

napomnienia, że za najmniejsze 
w przyszłości przewinienia wy- 
daleni będą z gimnazyum. 

Hakaty6tyczna "Kattowitzer 

Ztg." także oburza się na surową 

karę, jaka spotkała owych gimna- 
zyastów niemieckich i nazywa 
czyn ich "wybrykiem dziecin- 

nym". Jak to iinaczej pisała swe- 

go czasu o gimnazyastach pol- 
skich, którzy nie urządzali pija- 
tyk ani dziecinnych wybryków, 
lecz poświęcali" czas wolny nauce 

historyi i literatury ojczystej, 
której szkoła pruska im nie daje, 
a za tę "zbrodnię" nie tylko wy- 
dalono ich z gimnazyum, lecz na- 

wet wtrącono do więzienia. No 

tak, ale wtenczas chodziło o ucz- 

niów Polaków, tutaj zaś ukarano 
Niemców, a to zupełnie co in- 

nego. 
o 

Ważne dla gospodyń na Marya- 
nowie! 

Zawiadamiam niniejszem żz 

dzisiaj t. j. środę iogo maja ot- 

wieram nowy skład rzcźniczy 
pod nr. 910 N. Hermitage ave. 

Świeże i dobre mięsiwa, oraz 

wędzonki i rozmaitego wyrobu 
kiszki i kiełbasy zawsze będą na 

składze po cenie umiarkowanej. 
Z szacunkiem, 

Józef Smieszniewicz, 
910 N. Hermitage ave. 

I3"i 
0—1 

Po najlepsze szczero złote 
ślubne obrączki idźcie do jedyne- 
go polskiego składu zegarmistrzo- 
wskiego na Milwaukee ave. do 

M. Wojteckiego, 
I3m 677 Milwaukee ave. 

p Najlepsze szczero złote ślubne 
obrączki w wielkim wyborze, złote 
i srebrne zegarki, łańcuszki, kolczy- 
ki, broszki i fc. p. znajdziecie w 

składzie K. Stachowski & Co., 
633 Noble Str., naprzeciwko pleba- 
nii św. Trójcy. 

Skład zamykamy w Poniedziałki, Środy i Piątki o 6tej—Otwarty we Wtorki, Czwartki i Soboty wieczorem. 

fra»dó»e "mwrfeti, po 

?5c=50c=75e=$1.00 
warto aź do $1. warte a i do 82. warte aź do S3. warte a ź do $4. 

1 iKĄBOj 

Tak zwane "drugorzędneM zaprzątało fasony. FabryknncI, przy ̂ a^vwB?i '?lr^orzeda«*nii'' — i te my wam ofiarujemy. Są tak dobre w wykończeniu, slbo eą choćby troszeczktj splamione, le pr8ety_ nazywa]ą_ I g 
biodrowe w kolorze białym i drab — niektóre robio- jnk nujlepsze—nie można r^nicy dostrzedr. Mamy gorsety krótkie, śre.d 

jg9tto naiwieke/.a sprzedaż gorsetów kiedykolwiek za- ne/. contil matervi, inne z importowanych satynów i batystów. Ily.em\\/.iąw9.y,j lednel Darł Czy możacie pominąć taką spoaob- rząd/.onn w ubiegłych latach. Dwie, trzy i cztery pary słynnych Kabo Gorsetów za ceną jednej pary. czy mozgcie p «*. 
ność? Każdy gorset stemplowauy nuzwą Kabo— zapewniając wam prawdziwy. 

DamslŁio Ozfords 
c= ■ ■ 

Te nizkie trzewiki po gl.30 eą specyalnie dla nas zro- 

bione i są rezultatem olbrzymiego z-imówienia dane- 
(jo fabrykantom obuwia gdy było niewiele roboty — 

razem pr/eezto 3,00'J par — rosyjskie cielące, czekola- 
dowe vici kozłowe, patentowane colt i vici kozłowe — 

kubańskie lub wojskowe obcasy — wszystkie wielko- 
ści — sznurowane, z guzikattii albo "blucher" kroju 

regularne $2.0 J i $2.23 wartości po 
X 

$1.39 
Drobiazgi 

Nici do bejstowania, 
200 yardów a 

szpulka IC 
Czarne sznurki do 
trzewików <n 
tuzin Ob 
Mcnnona Talcura pro- 
szek lub Dr. Grałeś' 

K"p(:..do;r. i oc 

Specyalności Groseryjne na Piątek 
Galareta (Jelly), 5 ■ cp funtowy pe]l I Ou 
Czyste brzoskwiniowe po- 
widła, funtowa ó- 
szklanka O u 

Wyborny japoński n* 
ryż, 8 funty za I Uli 
Grube otręby z j<- I fin czmienia, 4 funty... | U u 

Fairy mydło, trzy I flp kawałki za I U U 
Johnsona proszek do pra- 
nia,20c paczka | Q(] 
Soda do prania, 7 r» 
funtów za u U 
Yanilla ciastka, 
świoźo pieczonej. O "^2 U 

> 

Wieboldta nnjlopa/.n pa- 
tentowana mąka, 
% beczk. worek... 
Mielony cakier, 8 
funtów za 

Jawai Mocha kawa, I qn 
3 funty COe, albo ft. I O U 

Wyborna Gunpow- Q7a der herbata, funt... Z I U 

69C 
49C 

Drobiazgi 
Białe perłowe rbzI- 
kii, tozln" | q 
Biała bawełnlcowa 
tasiemka, 2 i n 
rolki za I u* 

Mosiężne rozcią- 
gane drążki, po- 
lerowane rolosy, 

r^po...7^c 
Mnt. nn Snknfe 

25c Czarne 1 białe 
kratkowate materye 
ca suknie, na Piątek 
yard po 

I0%C 
Porknle 

Niemieckie perkale 
na łóżku, najlepsze, 
Bprzeclawane z całe- 

go kawałka yard po 

7C 
Oflzlofc Snrflnin 

Męzkie piąkne prąż- 
kowane koszule i du- 
beltowe w siedzeniu 
gacie, warte 33c, po 

19C 
Sunlnty 

Damskie i dziewczę- 
ce Covert snrdutv, 
niektóre zaprzestała 
fasony, atłnsem pod- 
Bzewkowane, po 

SI.93 

Mat. nn Snknlo 
8Sc Czarne materye 
na suknie — epecy- 
alnle na Piątek yard 
po 

Porknle 

Gładkie Culcutta nie- 
b cskic perkale, żsd- 
ne resztki, sprzeda- 
wnne z całego ka- 
wałka, yard 

Od/.ioż Snotinia 
Mązkie na pół weł- 
niane koszule i <*8cirt 
— z naturalnej wełny 
i wielbłądziego włó- 
eia, warte 75c, po 

Rftnry 
Małe numeru, filba- 
na u epndu, z ruflą 
na ramieniu, tasiem- 

ką obszyte, pa 

5 Sc 

32C 

Potrójne gumowe wąźe — 50 sto- 
powa długość $2.25 

Lepsze po 84, $5 I 86 

Krosną do węża po 60c 

Firanki 
750 Okazów koronko- 
wych firanek, trochę 
nieznpełne, warte ai 
do $1.60 para, każda 

I9C 
Wstążki 

PJąkne wstążki, nr. 
40 i 60?, warte 10o, na 

Piątek yard po 

4c 
Skarpetki 

Mązkle brunatne 1 
niebieskie mieszane 
ekarpetkl bez azwn, 
w Piątek part po 

5c 
Spodnie 

Mązkio wełniane ka- 
szmirowe spodnie, ła 
dne ef^ktfc, wszyst- 
kie wielkości 1 długo* 
ści, po 

S f .35 

Firanki 
Fabryczne resztki 
pięknej paakowatej 
Bwlas na firanki — 

warta 12'^c, dopóki 
•tarczy, yard po 

5%C 
Koronki 

Piękna baweła. ko- 
ronki, Normandy 1 
Point da Parle, dobo* 
row* wstawki, warta 
to—po 

3C 
Pończochy 

Damskie czarna ba* 
wełnlcowa pończo- 
chy bat izwa, w Plv 
tek part po 

70 
Spodnie 

Chłopięce wełniane 
szewiotowa spodnia 
do kolan —modre— 
wlelko4ci4do 14 lat, 
warta 85o— po 

I9C 

jutro w Piątek przez cały dzień będziemy sprzedawali: 
-Sjtra dobry giugham na bu- m o 

knie, warty lOc yard—tylko |/| 
Najlepszy giDgham na fartu- a 

chy w kratki, warty 7c yard, « rt 

tylko po U U 
Estra dobry perlcal na su- a i 

knie, rozmaite kolory, war- € ' 

ty 7c, yard tylko po ll 2 VI 

Najlepsza wsypka w czer- 

wone paski, warta 18c— 
tvlko do I2k 

Extra dobre pierze z pu- 
chem, warte 75c, funt tyl- 
ko po 
Najlepsza cerata na stół— 
rozmaite desenie, warta lOo 
—tylko po 
Niemowlęce trzewiki, całe 
skórzane, nr. 2—8, warte 
89ć, tylko po- 
Damskie nizkie trzewiki 
(oxfords), nr. 8—8, warte 

75c, tyllio po 

H. MISHKOWSKY — 688 NOBLE ULICA. 

SŁOWNIK 
Jeżyka Polskiego 

podług Lindego i innych 
nowszych źródeł 

WYPRACOWANY 
PRZEZ 

E. RYKACZEWSKIEGO. 

CENA 82.50. 
Z przesyłką pocztową 15o extra. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACYI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO. 
141-143 W. Dhision St, CBICAGO, ILU 

DO SPRZEDANIA. 
Kelth ulica dwa domy t 900 
Hermltage Ave. dom murowany, ^0 500 
Learltt ulica dom murowany, 000 
Faullna ulic* nowy dom murowany 300 
Wood ulica dom murowany, <D/< OfWl 

8 renty, kaidy po 6 pokoi| wtjuW 
Auguata ulica 9 piętrowy dom ftl KHO 

murowany, 0 rentów 
WIH ullca^dom murowany,, 700 

Paulina ul., dom drewniany. ^2 500 
Aehland ave., dom murowany, 8 renty. 

s.^cpdUę^'v,fkó.'..k^'!.$4,5oo 
Wood ul., dom drewniany, 500 

Mam kilka dobrych margecry do aprzedanla. 

TFOPIT ST A lii <94 Mllwaultea Arenue, 
IŁUriL 01AJ*, bliako Koble Blley. 

00 ODANIA 

się 
Teatru 

niemało się przyozynla 
elegancki program. U- 
sposabia widzów do mi- 

łego przyjęcia występu j 
amatorów. 

p 
RZYNIEŚCIE swoje 
następne programy 
do naszej drukarni. 
Zrobimy je jak naj- 
lepiej, dlatego, te 
mamy do ustawienia 
takowych wszelkie 
najnowsze czcionki, 
obwódki, ozdoby, 
ltp.; a co do szybko- 
ści, to przodujemy 
innym drukarniom, 
bo mamy na to ulep 
ezone i pospieszne 
prasy, 

DRUKARNIA 

Baonu CBICM0SEIB50. 
141-143 W. Dlrlslop 8t 

Ofls otwirty co wieczór do gods. 8m«J 

> DZIENNIK CHICAGOSKI 
Jest jedynym dziennikiem polaklm w 

Ameryce który podaje codziennie ewo* 

il cyrkulacją 


