
NIEMIEC — jęDRZEJKóWNA. 

Dzisiaj rano, .w kościele św. Stanł- 
•ława Kostki otoczeni Hcznern gro- 
nam krewnych i przyjaciół zawarli 
61nb małżeński dwoje młodych ludzi 
ęhlubnie znanych na Stanisławiwie. 
yQwożqńcem jest p. Jan Niemiec, 
członek zarządu głównego Macierzy, 
Polskiej i prezes Towarzystwa Młodz. 
św. Michała Archanioła, zaś oblubie*- 
nicg. jego jest panna Bronisława Jen- 
drzejek, z wybitnej na Stanisławowie 
familii, kuzynka Wiej. ks. Jendrzejka. 
Prawdziwie polskie gody weselne od- 
bywają sd§ u rodziców panny młodej 
pn. 592 Dickson ul. — Niech żyja PaĄ. 
atwo miedzi! Niech żyja- obiedwia 
połączone rodziny! 

K 

o 

CHŁOPCY SZKOLNI 
z parafii św. Stanisława Kostki, 
od Pierwszej Komunii Św., któ- 

rzy już się zapisali dp Macierzy 
Polskiej i także ci, którzy mają 
zamiar się zapisać, mają się ze- 

brać dzisiaj wieczorem, pomię- 
dzy godzinami 7 a 9tą, w hali głó- 
wnej Macierzy Polskiej,_pn. 141— 
143 W. Division ulicy, na drą- 

giem piętrze, gdzie po otrzymaniu 
świadectwa lekarskiego i złoże- 
niu opłat zostaną przyjęci do Od- 
działu Chłopców Imienia Maryi. 

Zarząd. 
o 

ZAWIADAMIAM, 
że tak jak dotychczas, tak i nadal 
przyjmuję chorych w ofisie moim 
za apteką p. n. 658 N. Ashland 
ave. 

x Dr. A. Szwajkart 
■ o 

$32 DO EUROPY, $35 Z EU- 
ROPY. 

NAJTAŃSZE I NA NAJ- 
LEPSZE LINIE SZYFKARTY 
W AGENCYI BANKOWEJ: 
S. K. POKLEWSKI, 666 MIL- 
WAUKEE AVE. 

o 

Najlepsze miejsce do kupowa- 
nia tapet, farb, olejów itp. jest u 

KASPRA BUTKIEWICZA, 
705 Noble ulica. Ceny bardzo 
przystępne. x 

o- 

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

M. Wojteckiego, 
x 677 Milwaukee ave. 

RUCH W TOWARZYSTWACH. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Tow. św. Wincentego a Paulo bę- 
dzie miało swoje miesięczne posiedze- 
nie dzisiaj wieczoretm .w hali zwy Idy cli 
posiedzeń. Obecność każdego członka 
jest pożądaną. — J. Lisewski, prez., 
Ig. Lama sekr. 588 Holt ave. 

— Ważna próba śpiewu chóru parar 
fialnego św. Stanisława Kostki k. g. 
wszystkich czterech oddziałów odbę- 
dzie się dziś — początek o godzinie pół 
8meg wieczorem. 

A. J. Kwasiffroch. 
— Kółko Dramatyczne będzie miało 

swoje miesięczne posiedzenie w czwar- 
tak wieczorem 13 lipca, w hali nr. 

Iszy. Wszyscy członkowie powinni się 
stawić na to posiedzenie, ponieważ 
jest ważna sprawa do załatwienia. Jan 
Czekała prełz., F. J. Tomczak, sekr. 

! proŁ 913 N. Ashland ava 
V 2 JADWIGOWA. 

— Towarzystwo św. Krzyża ma ża- 
łobne nabożeństwo w czwartek wie- 
czorem o godzinie pół Smej. Każdy 
członek jest obowiązany się stawić z 

żałobnym oznakiem do hali szkolnej, 
pod karg. ważna w konstytucyi. Jos. 
Czapski, sekr. 1089 N. Home ave. 

Z KANTOWA. 
— Kółko Dramatyczne ma posiedze- 

nie miesięczne dzisiaj wieczorem o 

I godzinie 8meii. — F. Osuch prez., F. 
Centnaro.wicz sekr., 281 N. Centrę av. 

Z bólem serca donosimy tę 
smutną wiadomość, iż najuko- 
chańszy mąż mój i ojciec nasz 

Jan Gronczewskl, 
członek towarzystwa św. Ja- 

na Chrzciciela, pożegnał się z 

tym światem, opatrzony św. 
Sakramentami, we Wtorek, 
dnia ligo Lipca, o godzinie 
9tej rano, przeżywszy 50 lat. 

Pogrzeb odbędzie się w Pią- 
tek, dnia 14go Lipca, o godzi- 
nie -JStej rano, z domu żałoby 
pn. 25 Crittenden ul., do gór- 
nego kościoła św. Stanisława 
K., a stamtąd na cmentarz św, 
Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krew- 
nych i znajomych w smutku 
pogrążeni! 
Maryanna Gronczewska, żo- 

na; Wojciech, Konstcincya, 
TViktorya i Anna, dzieci; 
Marcin Gronczewslci, brat; 
Elżbieta Kazubowska, siostra; 
Zuzanna Gronczewska i Ro- 
zalia Gronczewska, bratowe. 

Nowe i powabne wzory 

Koronek i Haftów 
po cenach którym gdzieindziej dorównać nie można. 

Czwartek, 13go Lipca u 

MILWAUKEE AVENUE 
C0=0PERATIYE STORĘ 

Róg Milwaukee Avenue 
i Carpenter Ulicy. 

Torchon koronki } j[ 
Yalenciennes koronki >• aż do 8 cale szerokie, yd....' 
Koronki na poszewki do poduszek—... j « 

Cluny koronki, białe tylko, 15c gatunku, jard 6 

Materya na naramienniki (yoking), biała albo ecru, 18 cali szeroka, 1 Kp 
spełna warta 30c, yard tylko 

Groserye. 
Najlepszy mielony cukier, Kl/n 
funt 
Stavanger9 rybie ikry, duża 1 Ap 
puszka 19c; mata puszka xvv/ 

"Gunpowder" herbata, specyal-1 
nie ft. po 
Sardynki w musztardzie, duża 
puszka 
Swifta "silver leaf' smalec, 
fant , 

Wczesny czerwcowy groszek, f*\ 
pu9zka 

Drobiazgi. 
Bawełnucowa tasiemka, wszyst. 1 ^ szerokości czarna i biała, rolka za-*-*-' 
Najlepsze igły, paczka 
ZGt mmmm « * mmmm mmmm • • •••••• •••••• 

Resztki pięknej elastyki, odpo- 
wiednej na podwiązki, sztuka za..*'*-' 

Czysto białe perłowe guziki, wszyst- 
kich wielkości, 2 tuz. na kartę- 1 p 
czce, karteczka za 

Specjalnie, 8:80 do 10 zrana. 

Domestics. 
Kambrykowy muślin yard szeroki, re- 

sztki fabryozne, krótkie ka- QŚ/p 
wałki, tylko yard po 
Czarna "Bookfold" satyna, fil/p 
warta lOc, yard po 
Perkal na koszule, 36 cali szeroki, 
biały i o jasnych tłach z wzor- K3/n 
kami i paskami, war$ lOc yd..*"^^ 
Biały lawn w koronkowe paski,<57 ca- 

li szeroki, pięknego 19c gatun- Op 
ko, apecyalnle 
■ 1 ■ v 

Trzewiki. ^ 

Chłopięce ^atin" cielęce trzewiki 
sznurowane, o średnio grubych 
podeszwach, specyalnie 057C 

Dziewczęce sznurowane i z guzikami 
trzewiki, z vici kozłowej skóry, warte 

łl.łO.ąt^jttlale oatg g9c 

Dziecięce lalki, pięknie ubrane, tylko 
wieczorem pomiędzy godzi- "1 Ql^n 
nami 6 a 9tą, tylko po 

Wielkie oferty przez cały 
dzierf, w Czwartek. 

Prążkowane, 15c gatunku damskie 
pończochy, wielka oferta, para 1 

tylko po AUC- 

Niemowlęce, czarne, białe i różnego 
koloru koronkowe pończoszki, K ~ 

para pcf 
Dziecięca odzież spodnia, z długieml 
lub krótkleml rękawami, albo bez rę- 
kawów, biała i ecru, koszulka i maj- 
teczki, dobre 2oo wartości, wiel-1 
kości 22 do 84, sztuka po iUU 

Welonka, cały stos, wielki wybór K ~ 

Ha»n1 «rart.rtŁ»ł et dfł 2Sn. vd t/L deseni, wartolci aż do 25c, yd 
Męzkie Paski, oały stos, wasz 1 n~ 

wybór po...fc 
1"^ 

Koronkowe Firanki. 
1 Zapas firanek i resztek firankowycb, 
z których każda jest wielką o- 1 Q ~ 

fertą, sztuka tylko po.» 

Sprzęty Domowe. 
Deski do prasowania, 5 stopowe, z do- 
brze wysuszonego drzewa, gła- OKp 
dkiego wykończenia, tylko OeJL 

Spluwaczki z mayolica, duże, Q~ 
tylko 
"Bakery News Boy" na tę 11 O 
sprzedaż tylko funt i. XL. 

Mięsa. 
Cielęcina lub jagnięcina na KL/p 
potrawkę *^2 
Chuda wołowina do gotowania.....3J£c 
"Platę" kornbif ..,....;4c 
Nasza 22o letnia kiełbasa loc 

Największa Sprzedaż Wyprzątajacą Bieżącego Roku 
•%* Rozpoczynamy we Czwartek, 13go Lipca. 

2 2 p |ME® CA ii @ PA 1000 do 1008 
ti IfEndUll & Viii Milwaukee Ave. 

i Chcemy abyście tutaj przybyli SSSSSStSS 
postanowiliśmy poświęcić na tej sprzedaży. Mamy także setki inaych artykułów ofiarowane po cenach bardzo zniżonych. 

Słomiane marynarskie kapelu- 
sze, z długiemi wtąźkami, białe, 
modre, brunatne i czerwone,war- 
te 50 i 75c, aby je 
wyprzedać, na tę 
sprzedaż po 

Wielka sprzedaż Chusteczek! 
Męzkie 1 damskie gładkie białe 
batystowe i piękue płócienne 
chusteczki, obszyte haftami i ko- 
ronką, także z literami, 
warte 15c l 25c, wybór 
ze wszystkich 

Duży zapas pojedyóczych por- 
tyerów olcazy fabrykanta, wielki 
asortment fasonów i kolorów, 
warte $3.00 1 $4.50 para, 
wybór z całego zapa- 
su, sztuka 

12 c 

5c 

69c 

Odzież Spodnia 
Męzka odzież spodnia, w ładne prąż- 
ki, siwa i ecru, wszystkie wielkości 
koszul i gaoi, warte 29c, zniżone do... 

Damskie piękne Jersey prążkowane koszu- 

le, koronką obszyte naokoło ramion, 
z rękawami do połowy albo bez ręka- I* O 

za pól ceny. 

wów, zwyczajne 12c gat., zniżone do.. 

Damskie formowane koszule, wysoka szy- 
ja, we formie litery V, regularna 
i eitra wielkości, warte 25c i 
85o, po 

Chłopięce balbriggan, także prążkowane 
koszule i gacie wszyst- 
kich wielkości, zniżone 
do 

ISg 
;kowane 

lic 

Niemowlęce czysto-wełniane koszulki, tak- 
że paski, "Kubeu" mody, sprzeda- I a 

wane wsadzie po 35c i 50o, wszyst- I Urt 
kich wielkości, tania oferta po i 

200 Tuzinów męzkiej odzieży spodniej', bal- 
briggan, w ładne prążki, różowe niebieskie i 

ecru, także ładne kolorowe 1 koron- A A 

kowe efekta, wszystkie numeranaj- « « H 
lepsze 50c i 75c wartości, wybór po. v (J || 
250 Tuzinów dziecięcych prążkowa- 
nych koszul, ładnie obszyte naokoło 
ezyl i ramion, 8c i lOc gatunku, teraz 

8 skrzynie dziewczęcych prążkowanych maj- 
tek, parasolfkowej mody, obszyte sze- a 

roką koronką, każdej wielkości, uwa- U O 
żane za tanie po 15c, na tę spr, edaż... U U 

2c 

Duży zapas koronek I wstawek 
—torchon, shiny, piat valenclen- 
nes i najlepsze pralne ko- 
ronki, warte aż do 26c yard, 
po 7>£c, 5c I 

Yard szerokie extra grube kar- 
pety, drukowane na obu stro- 

nach, w długościach od 3 do 
12 yardów, warte 25c, 
na tę sprzedaż yard 
po 

I Mązkie extra grube Jean epo- 
dDle, dobrze znanej "Ox-breech- 
es" mody,regularne 1 extra wlel- 

1 kości, zawsze sprzeda-f) a 

| wane po $1.00, w oiągu U U O 
| tej sprzedaży para po... U U U 

2c 

I0c 

Wjprzątająca Sprzedaż Pończoch i 

Skarpetek. 1 óc Pończochy, para 6^° 
Kilkanaście set tuzinów bawełnicowych 
pończoch, trwałego czarnegp koloru, 
damskie i dziecięce, spełna bez szwu, nie 

zwykWgo lOcgatunku,lecz warte 

przynajmniej 15c, na tę sprzedaż 
4 pary za 25c, para po 
Damskie ozdobne kolorowe 
bawełnicowe pończochy, 
warte 19c, teraz 

Dziecięce koronkowe poń- 
czochy, trwałego cznrnego 
koloru, wszystkie wielkości 
aż do nr. 9^, warte 19c pa- 
ra po I 

Męzkle skarpetki bez szwu, czarne 1 / 

brunatne (tan), lOc, gatunku, para po. 

Gic 

lOc 

Extra Nadzwyczajna 
Taniość w Obuwiu. 

700 Par damskich czekoladowych vici kozłowych trzewików, /f% 4 

sznurowane albo z guzikami, wystające "welt" podeszwy, ogła- tW I 
szane są jako $2.50 trzewiki, wszystkie nr. szerokości, po. m ... Jl • 

Damskie brunatne vicl kozłowe 
nizkie trzewiki (tan oifords), z gu- 
zikami, rę cz n i e przewracane po- 
deszwy, prawdziwe 
$2.50 wartości 
po 98c 

Kenwesowe nizkle trzewiki (oxfords), 
ze skórzannemi podeszwami, dla męż- 
czyzn, chłopców 1 dziewcząt, wszyst- 
kie numera, regularne 65c 
gatunki, na tę sprzedaż 
para po......,«», 39c 

Wyprzątająca Sprzedaż Materyi 
na Suknie. 25c Materye na Su- 

knie po 7$c 
100 Kawałków yard szerokich na pół 
wełnianych materjl na suknie,— ■» i 
czarne i kolorowe perkale 1 gład- f 2 p 
kie kol. serże, warte 25c yd. po | Z U 
85c Mnterye na suknie po 14e.— 75 Ka- 
wałków 40 cali szerokich na pół wełnia- 
nych wyszywanych małeryl na 

suknie, w ciemnych kolorach, 
warte 85c, po 
oOc Materyo na suknie po 19c — 125 
Kawałków yard szerokich materyi na su- 

knie, kamloty, serże, granltes, 
tricots 1 szewioty, warte 50c, na 

tę sprzedaż 

4c 

Ik 
Chłopięce błuzki, robione z naj- 
lepszego gatuuku perkalu i ma- 

drasowego sukna, w jasnych i 

ciemnych kolorach, prawdziwe 
50c gatuuki, wielkości 
aż do nr. 16, specjalnie 
na tę sprzedaż... .J 

Ruflowane batystowe firanki, 
2% yarda długie, 50c m 

gatunki, para 
"T U 

Sukienne zasłony do okien, gwa- 
rantowane rolosy, 
wszystkich kolorów, 
po 

Chłopięce spodnie do kolan, ro- 

bione z clemno-kolorowych kasz- 

mirów, wszystkie wielkości aż 
do nr. 14, najlepsze 25c 
wartości, na t$ sprzedaż 
para po 

ISc 

5c 

Zaoszczędzajcie pieniądze na wa- 

szych Drobiazgach. 
Kinga 200 yardowe szpulki nici, 4 
szpulki za 

Hump haczyki i haftki dla krawczek, 
2 tuziny za 

5c Gatunku perłowe guziki, wszyat- 
kich wielkości, tuzin 

Najlepszego gatunku olej do maszyn, 
4 uncyowa butelka 
Czarne i brunatne (tan) sznurki do trze- 

wików, 8c gatunku, para po..... 
Turecko-czerwone bawełnicowe nici do 
haftowania, szpulka 
Ładne wachlarze z przebranych palmo- 
wych liści, tuzin 
Armoura Witch Hazel toaletowe mydło, 
kawałek 
Wosk do prasowania, z drewnianemi rą- 
czkami, 2 kawałki za 

Najlepszego gatunku jedwabie do hafto- 
wania wszyet. gatunk. i kolorów, motek...' 

Wielka wyprzgtajęca sprzedaż pral- 
nych bawełnicowyoh materyl. 
Za bielony mpflin, 
warty 9c. 

Ol/n Za nieblelony muślin, 
warty 5o. 

A\sn Z3gingham na suknie, 
warty 80. 

O i,n Za gingham na fartuchy, 
warty 5c. 

Kn Za 40 cali szerokie figurowane lawns, 
OL warte 12>£c. 

Za białą India Lawn materyę, 
warta lOc. 

Gp Za koronkowe prążkowane pralne mate- 
ryę, warte 12^c. 

f\l/n bawełnicowe yoiles, w ciemnych ko- 

U/gl; lorach, warte 12>£o. 

Op Za yard jasnych dimities, 
O U warte 5c. 

An Za yard grubej bawełnicowej hack mate- 

ryl na ręczniki, warta 8c. 

Męzkle negliżowe koszule, nie- 
które trochę 2brudzono,' koszule 
które sprzedawane były po 50c, 
7Gc i $1.00, wasz wybór fi p 
z całego zapasu na tę IfjO 
sprzedaż po LUU 

Damskie białe batystowe fartu- 
chy, haftami obszvte. także za- 

pas fartuszków (śllnlaków) dla 
małych dzieci, warte aż 
do SCo, specyalole na 

tę sprzedaż po 19c 
Damskie 50o gatunku 
muślinowe nocne ko- lUp 
Bzule po 4vU 

Zapas 25o przykryć do 
gorsetów wielkości 82— 
84, wybór 6c 

REWOLUCYA DLA REWO- 
LUCYI. 

Gsltatnie wypadki w. ŁoĄzi i 

próby, wywołania walk ulicznych 
w. Warszawie dowodzą że partye 
socyalistyczne nie krępując się ża- 

dnymi względami moralnymi i 

politycznymi, usiłują zrobić fewo- 

lucyę dla rewolucyi. To już nie 

lekkomyślność, ani nawet szaleń- 

stwo, ale zbrodnia przeciw naro- 

dowi, zamach na jego przyszłość, 
ślwiadome dążenie do wytworze- 
nia stanu rzeczy, rujnującego spo- 
łeczeństwo materyalnie i obez- 

władniającego je politycznie. 
O lekkomyślności naiwnej, łu- 

dzącej się możliwością tryumfu 
rewolucyi robotniczej — niema 

mowy. Ci, co ludność pracującą 
do walki podżegają i tysiącami 
wyprowadzają na ulice, doskona- 
le wiedzą, jak1* będzie rezultat tych 
masowych wystąpień. Wiedzą, że 

rząd rosyjski okrutnie je stłumi, 
że krwią obałamuconych ofiar 

zagasi sztuczne ognie rewolucyj- 
nego zapału. Okłamują bezczelnie 

tłum, który na rzeź wydają. W 

styczniu w Warszawie i w Łodzi 

zapewniano v robotników, że w 

Rosyi wybuchła już rewolucya i 
dowodzono, że Polacy powinni 
zaznaczyć solidarność z tą rewo- 

lucyą rosyjską. Mówiono tak w 

parę dni po sitłumieniu zaburzeń, 
wywołanych w Petersburgu 
przez Hapona, kiedy wiedziano, 
że nie znalazły one w innych mia- 

stach rosyjskich odgłosu. Zarę- 
cząno robotnikom, że gazety pol- 
skie, donoszące o stłumieniu za- 

burzeń kłamią z własnej woli lub 
z rozkazu rządu. 

Do ostatnich czasów powta- 
rzały się w odezwach i w agitacyi 
ustnej zapewnienia, że rewolucya 
w Ros<yi lada chwila wybuchnie i 

że robotnicy polscy powinni być 
gotowj do czynnego jej poparcia. 
A gdy za pomocą strajków, ma- 

nifestacyj, zamachów przygotot 
wano odpowiedni "nastrój", zn$- 

kanym, zbiedzonym i oszalałym 
biedakom tłómaczono, że to Pola- 

cy powinni zacząć rewolucyę, dać 

hasło, na które odpowiedzią re- 

wolucyoniści rosyjscy. 
W możliwość rewolucyi rosyj- 

skiej mogą wierzyć socyalistycz- 
ni szeregowcy, ale między prze- 
wódcami niema chyba takich, 
którzyby na seryo przyszłą rewo- j 

lucyę rosyjską traktowali. W Ro- 

syi możliwy jest bunt mas, lub 

przewrót wojskowy, ale nie ruch 

rewolucyjny żywiołów świado- 

mych. Zresztą na ostatniej, juz w 

czerwcu odbytej konferencyi so- 

cyalistów polskich i rosyjskich ci 

ostatni wyraźnie i szczerze o* 

świadczyli, że obecnie rewolucyi | 
w Rosyi wywołać nie mogą. To 

oświadczenie nie powstrzymało 
socyalistów naszych, ale raczej 
skłoniło ich do przyśpieszenia 
przygotowywanych od dawna wy- 

stąpień. 
Za pomocą Strajków i demon- 

stracyi doprowadzili ludność ro- 

botniczą w Łodzi do stanu niepo~ 
czytalności i wytworzywszy taki 

nastrój, pchnęli ją do walki ulicz- 

nej, wydali ją na rzeź. 

Prowokacye ze strony po- 

licyi i wojska nie wywołały 
walki, ale dały tylko do niej ha- 

sło. Walka oddawna była przygo- 
towywaną. 

Okrucieństwo władz rosyjskich 
i wojska, nie powinno nam mącić 
poglądu na sprawę. Opary krwi 

polskiej, dymiącej na ulicach Ło- 

dzi nie powinny zasłaniać% wino-_ 
wajców, którzy tę rzeź wywołali. 

Przewódcy socyalistyczni wie- 

dzieli, jaki będzie rezultat walk 

ulicznych, wiedzieli, że rząd rO" 

■syjski wyprowadzi przeciw ludo- 

wi wojsko, wiedzieli, że dzicz u- 

mundurowana pastwić się będzie 
nad zwyciężonymi. Wiedzieli ró- 

wnież, "ze ta rzeź jeslt-bezcelo- 
wa, że okrzykom rewolucyjnym 
na ulicach Łodzi i Warszawy nie 

odpowie echo w. Rosyi. Poprowa- 
Ł dziii —. nie! — siedząc w bezpie- 

cznem ukryciu wysłali tłum robo- 

tniczy na kule i bagnety moskie- 

wskie. 
Opinia publiczna, sympatyzu- 

| jąca nawet w swej bezgranicznej 
naiwności z pierwszemi wystąpie- 
niami socyalistów, zaniepokoiła 
■s<ię następnie coraz wyraźniejszy^ 
mi skutkami ich roboty — anar- 

chią polityczną, zdziczeniem mo- 

ralnem mas i ruiną ekonomiczną. 
Ale dopiero ostatnie wypadki od- 

słoniły cały ogrom niebezpieczeń- 
stwa, jakim grozi narodowi agita- 
cya socyalistyczna i całą j-e.j ohyt 
dę. .. 

Przerażone i oszołomione spo- 

> 
łeczeństwo usiłuje zrozumieć, ja- 
ki cel i jakie pobudki może mieć 

ta robota, tak jawnie niedorzecz- 

na, tak wyraźnie zgubna dla na^ 

rodu? Usiłuje zrozumieć i zrozu- 

mieć nie może, więc gubi się w 

domysłach i strasznych podejrze- 
! niach. Te podejrzenia o tyle są u- 

zasadnione, że ludziom zdrowym 
umyćJłowo i moralnie, trudno zro- 

zumieć to wynaturzenie myśli i 

uczucia, charakteryzujące działal- 

i ność socyalistów,wyja!niające jej 
I pobudki. 
j Tylko w obłędzie moralnym 

szukać należy wyjaśnienia ich 

czynów, klucza do ich psycholo- 
gii zbrodniczej.. Bo — jak słu- 

sznie powiada uczony włoski — 

zbrodniarz, to człowiek, który nie 
ma poczucia solidarności ze swem 

społeczeństwem. Obcy ogółowi 
myślami, uczuciami, często nawet 

wychowaniem pochodzeniem 
socyaliści nasi świadomie lub bez- 

wiednie nienawidzą narodu, do 

którego się zaliczają, jego trady- 
cyj,. jego uspotsbbień, działają 
więc zawsze rozmyślnie lub mi- 

mowolnie na jego szkodę nawet 

wtedy, gdy stroją swą działalność 
w pawie piórka frazesów patryo- 
tycznych. 

Tworzą oni organizacyę żywio- 
łów antyspołecznych wrogą inte- 

resom ogółu narodowego, bo nie- 

zdolną do ich zrozumienia lub 

bodaj odczucia. W odosobnieniu 
o całości narodowej, od jej życia, 
opanowani szczególnym obłędem 
wielkości, gotowi są do działań 
wprost potwornych z punktu wi- 

dzenia przyrodzonej solidarności 
Społecznej. Niema słów dość do- 

sadnych na określenie ich postę- 
powania, na napiętnowanie ich 

dążeń w dobie obecnej.-. 
o — 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
stała wychodźl o 8-mlu stronicach. 

Tanie Artykuły 
na Jutro tylko 
we Czwartek, i 

13go Lipca.' 

Od 8m oj Jo litej god*. rano, bodziemy sprzedawać n- 
dobru D.ebiclone płótno,yard po Ou 

2 Icawalkl dobrej toeiemkl, | q 
9 papierki najlepszych śpllek, i* 

za. •••# •*•••• lv 
ja M Za r arą eitra dobrych pończoch 
4C dla dzieci. 
O r n Za extra dobre koszule dla m^czyzo, wierzchnie 
lj 0U lub spodnie, warte GOo. 
E fin Zh 'u,,t najlepszego 
O U L gęsi-RO pierxa. «* 

aa. Za yard dtjlepauj czyito lnianej czerwonej 
JL U b ': » 

* 
* » 

10 Dutyćlji koszy rbtmaitych fejirtek haftów, 
kartuny,- wstążek, satyny, glńgfhamu i róż- 
nych naczyń bla«zannyćh, będą Jutro sprze- 
dano po bardzo nlzkloh cenach. 
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