
W PRZEDEDNIU SEJMU 
ZJEDNOCZENIA P. R. K, 

Otwarcie Domu Zjednoczenia przez J. . X. Bi- 

skupa P. Rhodego. — Posiedzenie Polskiej 
Rady Narodowej. — Bankiet Wieczorny. 
— 500 uczestników uroczystości; 

Wspaniały nastrój; Na Sejm!.... 
Wiadomości z Milwaukee. 

UROCZYSTOŚCI W ZJEDNO- 
CZENIU. 

Wczorajszy dzień rozpoczął 

bieżący tydzień naszego Zjedno- 
:zenia Polskiego Rzymsko-Kato- 
lickiego. 
Mimo niezbyt pięknej pogody— 

dzień był ciepły. — Od wczesnego 
rana po niedzielnych nabożeń- 

stwach zaroiło się w nowym wspa 

niałym gmachu Zjednoczenia, u 

zbiegu ulic Augusta i Milwaukee 

ave.: zjeżdżali się goście i delega- 

ci, biura urzędowały nieledwie, 

jak w dzień powszedni, załatwia- 

jąc ostatnie sprawy przedsejmo- 
we. Zarząd główny z prez. Adam- 
kiewiczem na czele, przyjmował 
i witał rodaków, z dalekich stron 

zjeżdżających. 
Popołudniu zjazd był już 

wprost tłumy: gmach, udekoro- 

wany sztandarami i festonami, 

przedstawiał się istotnie imponu- 
jąco : wewnątrz kończono przygo- 
towania do wieczornej uczty. 

ZEBRANIE POLSKIEJ RA- 

DY NARODOWEJ. 

Komitet Wykonawczy Pol- 

skiej Rady Xarodowej, korzysta- 

jąc z tego, że w dniu poświęce- 
nia -nowego gmachu Zjednocze- 
nia Pol. Rz. Kat. przybędą do 

Chicago delegaci licznych orga- 

nizacyi, szczególniej takich, które 

w Polskiej Radzie Narodowej 

już są reprezentowane, rozesłał 

był zaproszenia na tenże dzień 

na wspólne zebranie i naradę o 

»odz. 3 popołudniu. 
Zebranie to odbyło się w jed- 

nej ze sal na drugiem piętrze 
machu; stawili się na nie repre- 
zentanci dwunastu większych i 

mniejszych organizacyj, repre- 

:entanei niektórych komitetów 

dzielnicowych i goście (przeważ- 
nie delegaci na Sejm Zjednocze- 
nia) w liczbie około 150. Zebra- 

nie to zaszczycił swą obecnością 
także Xajprzewiel. ks. Biskup 

Rhode. było na niem kilku księ- 

iy reprezentantów i delegatów, a 

także reprezentanci Unii Pol- 

skiej z zarządem w Buffalo, któ- 

ra jeszcze w Polskiej Radzie Na- 

rodowej reprezentacyi nie miała, 
ale w ciągu zebrania przez usta 

tychże reprezentantów oświad- 

:zyła gotowość przystąpienia do 

wspólnej pracy. Przewodniczył 

prezes P. R. X., p. Stan. Adam- 

kiewicz. 

Narady trwały blisko 3 godzi- 
ny; zgromadzenie od początku 
do końca miało przebieg praw- 

dziwie entuzyastyczny, a rozwa- 

żono na niem cały program dzia- 

łania Polskiej Rady Xarodowej 
na przyszłość i przedyskutowano 

gruntownie fundamentalne pod- 
stawy jej bytu. 
Przedewszystkiem po odmó- 

wieniu modlitwy przez JE. ks, 

Biskupa, sekretarz P. R. ., 
Stanisław Osada, odczytał przy 
gotowane już na Sejm Zjednocze 
nia sprawozdanie z dotychczaso 
wej działalności i program, jak 
. R. X. wykonać musi w naj 
bliższej przyszłości, do czego po 
trzebnem jej jest niezbędnie po 
parcie organizacyj obecnie w jej 
skład wchodzących. 

Sekretarz Komitetu Związku 
Jedności obranego na Sejmie 32 
Zjednoczenia, p. Fr. S. Barć, oz- 

najmił na zawezwanie prezesa, że 
Komitet ten ma przygotowane 
obszerne sprawozdanie ze swej 
działalności dwuletniej i że prze- 

dłoży je na Sejmie Zjednoczenia, 
jakoteż, że w tem sprawozdaniu 
mieścić się będzie wykazanie, że 
cele projektowanego Związku Je- 
dności są identyczne z celami i 

programem działalności obecnie 

w życie wprowadzanemi przez 

Polską Rade Xarodowa. 
Potem jeszcze sekretarz P. R. 

X. odczytał przygotowany na 

Sejm 33 Zjednoczenia projekt 
rezolucyi, regulujący moralne i 

finansowe poparcie P. R. X. ze 

strony Zjednoczenia i wzywają- 
cy cały ogół i wszystkie inne or- 

ganizacye do takiegoż poparcia. 
-Wszystkie te referaty doznały 

ogólnego poparcia. 
• W y wiązała się następnie długa 

i wyczerpująca dyskusya, w cza- 

sie której reprezentanci rozmai- 

tych dalszych okolic zdawali 

sprawozdania ze stanu umysłów 
w swych stronach, w ich imieniu 

stawiali interpelacye i żądali pe- 

wnych wyjaśnień, a otrzymaw- 

szy je, wszyscy bez wyjątku wy- 
rażali swe zadowolenie i dawali 

zachętę do dalszej pracy, stwier- 

dzając jednogłośnie, że skoro tyl- 
ko Polska Rada Xarodowa rozpo- 

cznie swe czynności w całej peł- 
ni, dozna ogólnego poparcia. 

Szczególnie podniosłe i krze- 

piące serca wrażenie wywarło 
przemówienie JE. ks. Biskupa 
Rhodego. Stwierdził on, że P. R. 

X. dlatego tylko dotychczas nie 

uzyskała należytego poparcia, że 

jej zadania są daleko sięgające i 

od jednego rzutu oka dość trud- 
ne do pojęcia. Gdyby się powie- 
działo: „jutro idziemy na wro- 

ga", to zrozumieliby to wszyscy 
od razu ; gdy się zaś mówi o 

przygotowaniu narodu do tego 

czynu, sprawa przedstawia się o 

wiele trudniej do zrozumienia i 

na to potrzeba pewnego czasu 

Xie należy się jednak zrażać. 

Także nasz ogół powoli zrozumie, 
że dziś więcej aniżeli miecz ude- 

rza rozum o rozum, wiedza o wie- 

dzę i że z tem przedewszystkiem 
liczyć się trzeba, do tego stoso- 

wać zamiary i czyny. 
Równie serdecznie przemawia- 

li i inni, a między nimi księża E. 

Kozłowski, Fr. Wojtalewicz, I. 

Ostaszewski, B. Kwiatkowski, 

Ant, Górski, a reprezentanci or- 

ganizacyi oświadczali, że takiej 

samej pomocy moralnej i finanso- 

wej, jakiej udzieli Zjednoczenie 
Pol. Rz. Kat., nie odmówią także 

i ich organizacye. 
Uchwalono, ażeby Wydział 

Wykonawczy P. R. X. wydał raz 

jeszcze odezwę do zarządów para- 
fialnych z prośbą o zwoływanie 
wieców i organizowanie komite- 
tów lokainych, i ażeby po zorga- 
nizowaniu tych komitetów od- 

był się generalny kongres ich de- 

legatów w czerwcu przyszłego 
roku, w rocznicę zorganizowania 
Polskiej Rady Narodowej. 
Uchwalono też, by w ustawie j 

pomieścić paragraf zaznaczający,, 
że Polska Rada Narodowa całymi 

swym wpły\/em zachęcać ma 

swoich członków, ażeby popierali 
te organizacye, które w niej są 

reprezentowane i do nich przy- 

stępowali. 
Jak rozpoczęto, tak i zakończo- 

no ważne i piękne to zebranie 

odmówieniem modlitwy. 

POŚWIĘCENIE DOMU 

Z. P. R. K. 

Posiedzenie Polskiej Rady Na- 
rodowej przeciągnęło się do godzi 
ny 5:30 wieczorem, więc uroczy- 
stość poświęcenia nowego Domu 

Zjednoczenia dopiero wtedy się 
odbyła. 

Delegacye Macierzy Polskiej, 

Związku Sokołów i Zw. Nar. P. 

stawiły się na czas oznaczony, tj. 
o godz. 4:00 popołudniu, słusznie 

się niecierpliwie z powodu tej 
zwłoki. 

ceremonii poświęcenia uukuhui 

JE. Najprzew. X. Biskup Rhode, 

który przyodziany w szaty bisku- 
pie—obszedł cały Dom i święco- 

ną wodą go pokropił, odmawiając 
zarazem stosowne modły. W po- 
chodzie po Domu Z. P. R. K. u- 

dział wzięło około 300 Zjedno- 
czeńców. Asystowali następujący 
kapłani: Przew. X. Edw. Kozło- 
wski z Bay City, Mich., Wiel. X. 
A. Górski z Amsterdam, N. Y.,| 
Wiel. X. Ignacy Ostaszewski z E- 
verson, Pa., Wiel. X. Artur B. 

Streński z South Amboy, X. J., 
Wiel. X. B. Kwiatkowski z Jer- 

sey City, N. J., Wiel. X. Broni- 
sław Celichowski z Milwaukee, 
Wiel. X. Fr. M. Wojtale wicz (ka- 
pelan Zjednoczenia) ze South 

Chicago, Wiel. X. Kazimierz 

Sztuczko, C. S. C., z Trójcowa, 
W iel. X. Tomasz P. Bona z Sum- 

mit - Argo, W iel. X. Rajmund 
Appelt z Irving Parku i Wiel. X. 

Ferdynand ścieszka z Avondalc. 

Zauważyliśmy również na tej uro- 
czystości ex-aldermana Edmunda 
K. Jareckiego i adl. L. D. Sitts'a. 

Zarząd Główny Macierzy Pol- 

skiej reprezentowali: prezes Ju- 
lian Nejman, wiceprezes Szczepan 
L. Kolanowski, sekretarz Jan Smo 
rowski i redaktor organu M. P., 

Józef P. Łasecki. 

Związek Sokołów miał dwu re- 
prezentantów w osobach Henry- 
ka Niewolkiewicza i Jana S. Ry- 
bickiego. 
Związek Narodowy Polski re- 

prezentowali: dr. Władysław Sta- 
tkiewicz, p. Michał Kmieciak i pa- 
ni Marya Sakowska, wszyscy z 

łona nowo-obranej dyrekcyi Z w. 
. P. 

BANKIET. 

W ieczorem o godzinie 6:54 ol- 
brzymia sala na najwyższem pię- 
trze gmachu zapełniła się gwar- 
nym tłumem uczestników, dźwię- 
ki orkiestry witały wchodzących, 
sala była wspaniale udekorowana 
i oświetlona: na estradzie zasiadła 

orkiestra, ustawiono tam też na 

przedzie sztandary Zjednoczenia, 
wielką fotografię Zarządu i por- 

tret honoroweo kapelana X. Bi- 

skupa Rhodego. 
Całą przestrzeń sali, bardzo 

wielkiej, na 2000 ludzi obliczonej, 
zastawiono stołami, przy których 
zasiadło około 500 osób; przy 

głównym stole zasiedli: X. Bi- 

skup Rhode, burmistrz miasta 

Chicago p. Carter Harrison, sę- 
dzia Owens, sędzia miejski La 

Buy, radny wardy l?tej Sitts, X. 
Edward Kozłowski, z Bay City, 
Mich., X. Franciszek Wojtale- 
wicz, kapelan Zjednoczenia, o- 

raz kilku innych kapłanów, przed 
stawicieli prasy i organizacyi: za- 
siedli tam również przedstawicie- 
le Związku . P. : dr. Statkiewicz, 

pani Sakowska i p. Kmieciak, oraz 

przedstawiciel Związku Soko— 

ków, p. H. Niewolkiewicz. Z in- 

nych organizacyi oprócz poprzed- 
nio wymienionych widzieliśmy na 

sali przedstawicieli Unii Polskiej 
w Ameryce: marszałka Bromir- 

skiego, przewodniczącego zarzą- 
du p. A. Wośniewskiego i kapela- 
na X. Kwiatkowskiego, Macierzy 
Polskiej : pp. Nejmana, prezesa, 
Kolanowskiego, wiceprezesa i 

Smorowskiego, sekretarza, Związ- 
ku Polek: panią Neuman, prze- 
wodniczącą i pnę Napieralską, 
sekretarzkc ; wśród gości widzie- 

liśmy najwybitniejsze osobistości 
naszego obywatelstwa. 
Po smacznej wieczerzy, przy Cy 

garach i winie rozpoczęto długi 

szereg przemówień, zagaił je pre- 
zes Stanisław Adamkiewicz, któ- 

ry mówił mniej więcej jak nastę- 
puje: 
Dostojni Goście, Czcigodni 

Księża, Bracia i Siostry w Zjed- 
noczeniu! Staropolskiem „Niech 
będzie pochwalony!" Witamy 
Was w naszej chacie !Kilku słowy 
niniejszymi przypadło mi w za- 

szczytnym i cennym dla mnie u- 

dziele otworzyć dzisiejsze to na- 
sze uroczyste zebranie, urządzo- 
ne przez Zarząd organizacyi na- 

szej z okazyi dcdykacyi naszego 
budynku własnego, tego świeżo 

zbudowanego Domu Zjednocze- 
nia. 

Pragnę przy tej sposobności za 
znaczyć, o czem może nie wszy- 
scy przypomnieli dziś sobie, iż 

z biegiem okoliczności znamien- 
nym przypada to święto nasze i 

ten jutro rozpoczynający się Sejm 
nasz XXXIII, w samą prawie 40- 

letnią rocznicę założenia naszej 
organizacyi, bo oto w lecie tego 
roku minęło lat 40 od chw ili, kie- 

dy na pierwszym Sejmie zwoła- 

nym przez księdza Teodora Gie- 

ryka do Detroit założono Zjedno- 
czenie Polskie Rzymsko Katolic- 
kie. Jest to tedy dzisiaj i jubileu- 
szowa uczta nasza poniekąd, przy 
której zasiadamy zgodnie, urat- 

nio, zespoleni duchem tym, któ- 

ry instytucyi naszej natchniony 
został przez niezapomnianych za- 

łożycieli naszych, którym niech- 

że mi wolno będzie parę słów 

serdecznego poświęcić wspomnie- 
nia. Nazwiska takie, jak wymie- 
niony co dopiero X. Teodor Gie- 

ryk, dalej wielki, największy z 

pracowników Polonii amerykań- 
skiej — X. W incenty Barzyński, 
obok nich śp. X. Jan Radziejew- 
ski, śp. Piotr Kiołbassa, p. Jan 
Manna — ci już odeszli, z żyją- 
cych zaś X. Gutowski z Detroit, 

Jan Arkuszewski i wielu, wielu 

innych, którzy niech mi darują, 
łaskawie, że ich po nazwisku nie 

wymieniam, bo ich jest legion ca- 
ły, — ci wszyscy jednak zasługu- 

ją na to, aby ich imiona w ser- 
cach Zjednoczeńeów żyły wiecz- 

nie, aby je wdzięczna pamięć 
nasza przekazywała pokoleniom, 
które losów koleją — od nas mło- 
dsze — po nas ster spraw dziedzi- 

czą. Cześć im — i pamięć ich nie- 
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Z porządku rzeczy rzec trzeba 
słów parę o tej twierdzy nowej, 
jaką wzniosło Zjednoczenie na e- 
migracyi tutejszej, o tym nowym 
domu naszym, któregoście pod- 
woje Państwo Szanowni razem z 
nami w dniu dzisiejszym otwo- 

rzyli: zbudowała go Jedność i 

zgoda usiłowawń, gdyby nie one, 
nicby nic znaczyły mury te po- 
tężne i trwałe ; gdy ich — co nie 

daj Boże, nie stanie w naszych 
szeregach, w niwecz się ta wspa- 
niałość obróci ! Twierdza to — jak 
powiedziałem, niezaprzeczenie 
stwierdzająca zgodność nieroz— 

dzielną dwu najpierwszych Zjed- 
noczenia i Narodu Polskiego idei 
— Wiary z Polskością ! Wbrew 

szyderstwom i szykanom, na 

przekór pustym wrzaskom i bez- 

rozumnym plotkom — czyn nasz 

świadczy o tern, cośmy warci ! 

Wrzawa minie — czyn pozosta- 
nie i ten o nas naszym dzieciom 

dobrze opowiadać będzie, ten im 

przypomni, pokaże, jak praco- 
wać, aby nie roztrwonić dorobku 

ojcowskiego, ale go zapobiegliwie 
pomnażać i bogacić. Oceńcie i 

wy, Państwo Szanowni ten oto 

rezultat widomy naszych prac 

rzetelnych, którym, jak sądzę, or- 

ganizacya nasza chlubić się może, 
z którego może być prawdziwie, 
a szlachetnie dumna. 

Przy tych słowach składam 

klucze gmachu w ręce naszego 

dzisiejszego mistrza ceremonii. 

Wspomnę tu także, że w ów 
czterdziestoletni jubileusz nasze-- 

go istnienia, o którym na wstę- 

pie mówiłem, organizacya nasza 

wypełniła myśl i pragnienie, ży- 
wione zdawna, bo przejawione 
jeszcze na srebrnym swym sejmie 
i jubileuszu ćwierćwiekowej pra- 
cy, a mianowicie zdobyła się na 

spisanie swoich dziejów, które, 

jak sądzimy, również będą pomni- 
kiem naszych prac i zasług -AO-le- 

tnich, a zarazem podręcznikiem 
nauki dla młodszych następców 
naszych, będą kroniką naszego 

dotychczsowego moralnego i ma- 

teryalnego dorobku. Książkę tę, 
sporą — jak widzicie, ofiarowa- 

liśmy wraz z jej autorem w hoł- 
dzie przywiązania i serdecznej 
wdzięczności za opiekę ojcowską 
naszemu honorowemu kapelanowi 
JE. X. Biskupowi Pawłowi Rho- 

demu, który w czasie ucisku i tro- 

ski stał przy nas dobrotliwie, bro- 

nił nas i wspierał radą, nawet na 

napaście i zarzuty nikczemne nie 

wahał się narazić swej dostojnej 
osoby ; niechaj że zato choć drobną 
rekompensatą będzie ten nasz 

hołd złożony w dedykacyi księgi 
naszej, o którym dowiedzą się bia 
cia nasi na wychodztwie i tam, 

w Ojczyźnie — za Oceanem. 
Na koniec pragnę wyrazić i-' 

mieniem zarządu organizacyi na- 

szej serdeczne uznanie i wdzięcz- 
ność dla autora „Dziejów Zjedno- 
czenia", znanego w Polonii na- 

szej pisarza, a dawniejszego re- 

daktora organu naszego, pana Ka- 

rola Wachtla, którego Zarząd—w 
dowodzie swego uznania, uchwalił 

odznaczyć medalem zasługi : me- 

dal ten wręczam mu przy uczcie 

dzisiejszej, składając mu z powo- 
wodu dzieła jego moje szczere 

powinszowanie. 
Na tem zakończę, powołując 

Szanownego mistrza ceremonii 

do objęcia przewodnictwa na dzi- 

siejszym wieczorze. 
W czasie przemowy swej pre- 

zes Adamkiewicz wręczył klucze 

domu mistrzowi ceremonii, na 

którego powołano Przew. . 

Kozłowskiego z Bay City, jemu 
też wręczył tom „Dziejów Zjed- 
noczenia", przeznaczony dla X.j 
Biskupa Rhodego, który czując 
się niezbyt zdrowym — opuścił 

wcześniej salę, by szczędzić sił na 
dzień dzisiejszy w Milwaukee, 

wreszcie · K. W achtlowi współ- 
redaktorowi naszegi pisma i au- 

torowi historyi Zjednoczenia wrę- 
czył p. Adamkiewicz medal za- 

sługi, przyznany mu przez Za- 

rzad Zjednoczenia, nader ozdob- 
nie wykonany w pracowni jubi- 
lerskiej oby w. Michała W ojtcckie- 
go w Chicago. 

Z kolei przemówił X. Kozłow- 
ski, który odtąd prowadzi sze- 

reg przemówień, zapraszając do 
nich wsposób krasomówczy, w 

wytwornie dowcipny i serdecznie 

wesoły: pierwszym programo- 

wym mówcą w miejsce Najprzew. 
X. Arcybiskupa Quigley'a, który 
z powodów, w ostatniej chwili 

zaszłych, przybyć nie zdołał, po- 
wołał mistrz ceremonii Wiel. X. 

B. Celichowskiego z Milwaukee: 
mówca w niedługiej, ale z siłą 

wypowiedzaiej mowie dowodził 

serdecznemi słowy — jak potęz- 
nem jest poczucie patryotyzmu 
narodowego w Zjednoczeniu, ka- 

żdy Polak — mówił — jest i na- 

rodowcem, bo gdyby nie był na- 

rodowcem. nie byłby przecie Po- 
lakiem ; za to uderzył mówca w 

t. zw. patentowy patryotyzm, 
oolesaiacy na wrzawie pustej.Mo- 
..«>···^ i 

wę tę słuchacze gęstym przery- 
wali oklaskiem; poczem przema- 
wiał p. Franciszek Danisch, klerk 

sądów chicagoskich -— imieniem 

młodszej generacyi, o której za- 

pewniał, że jej niemniej, niż star- 
szemu pokoleniu, sprawa Polska 

leży na sercu. Z kolei radny miej- 
ski p. Sitts dziękował Zjednocze- 
niu za pomieszczenie wspaniałe- 
go swego domu w wardzie 17tej, 
a X. Górski, z Amsterdam, N. 

Y., wicekapelan Zjednoczenia na 

Stany wschodnie mówił ze swadą 
oratorską na temat trwałości 

gmachu Zjednoczenia, ugrunto- 
wanego nie tylko na żelazie i ce-, 

mencie, ale i na serdecznych wie- 

rzeniach Zjednoczeńców, na ich 

Wierze i Polskości. Wielką urzą- 
dzono owacyę następnemu mów- 

cy, którym był burmistrz mia- 

sta, p. Harrison : winszował on 

Polakom imieniem władz miej- 

skich, mówił obszernie i wysoce 

dla nas pochlebnie o dorobku 

polskim w powszechnie amery- 
kańskim majątku narodowym. Z 

kolei przemawiali przedstawicie- 
le rodaczych organizacyi: dr. Sta- 

tkiewicz — imieniem Z. . P. ; pa- 

ni Neuman imieniem Związku 
Polek, p. A. Wiśniewski za Unię 

Polską, p. Kolanowski za Ma- 

cierz Polską, p. Osada za Towa- 

rzystwo Literatów i Dziennika- 

rzy, p. H. Niewolkiewcz 
— imie- 

niem Związku Sokołów; wresz- 
cie przemawiali krótko po angiel- 
sku sędzia Owens, pani I. Pobóg, 

p. A. Kotarski z Nowej Anglii, o- 

raz ostatni p. Kiołbassa z Mil- 

waukee, który imieniem tamtej- 
szejszego komitetu przedsejmo- 

wego gromkiem „Na Sejm" 
— 

wzywał delegatów do podróży i 

o pi acy uai^^j. 

W czasie jednego ze swych 
przemówień mistrz ceremonii, 

Przew. X. Kozłowski, odczytał te- 

legramy i listy z życzeniami, na- 

desłane od: Gminy Zjednoczenia 
w Massachusetes „Łączność", od 

p. A. Dąbrowskiego, redaktora 

„Czasu" z N. Yorku, od patii J. 
Derkowskiej wydawczyni „Wia- 
rusa" z Winony, Minn., od „Po- 

lonii w Ameryce" z Cleveland,0., 

od „Gazety Bostońskiej" i wiele 

innych. 
Nader cennem i miłem urozmai- 

ceniem programu był piękny 

śpiew pani Róży Kwasigrocho— 

wej, która zaśpiewała „Sny Miło- 

ści" Kratzera, a zmuszona okla- 

skami dodała angielską śliczną 

piosenkę „Dreamdays" Johnsona. 
Podobał się też bardzo śpiew 

wprawny podwójnego kwartetu 

ze Stanisławowa pod batutą p. A. 

Kwasigrocha: śpiewacy nasi wy- 
konali oklaskami gromkieini przy 

jętą pieśń „Ukochane Zjednocze- 
nie" do słów S. Zahajkiewicza, o- 

raz część „Pieśni o Ziemi Na- 

szej" Dembińskiego. W czasie 
u- 

czty przygrywała orkiestra do- 

borowa braci Kipkowskich, któ- 

rym za dobór utworów wysoce 

artystyczny i takież ich wyko- 

nanie należy się wielkie uznanie. 

Śpiewem wspólnym „Boże coś 

Polskę" krótko przed północą 
za- 

kończono tę pamiętną ucztę. I 
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Dubeltowe 

Siegel Znaczki 
przez cały dzień 

Wtorek 
Nasza sprzedaż najesienne otwarcie 

jest teraz w pełnym biegu. 

I PIERWSZY KIESZONKOWY g 
i · 

Poltko-Aogielskl i Angieltko-PoUlu · 

iDYKCYONARZj 
S (Słownik) 

j Zawiera 30,000 

S wyrazów — 256 

g 
stronic z obja- 

• śnieniami do 

| wymowy każ- 

« dego angiel- 

I skiego wyrazu. 
Keiąi.eczka jest rozmiaru 2/g en]» 

prze/. cala, oprawna w delika- 

tny skórkę, z wytł>czcnym pol- 
skim ortem i zlotvm nnpleem. Jest- 
to dziHłko, opracowane przez fu- 

ch'»wca. Na końcu k*i«żi>czki maj- 
dują f rozmówki najczęściej uży- 
wanych zd iń w potoczoej mowie 

Lepszy od słownika Chodźki 
Dykcyonarz ten znwiera prawie 
tyle wyrazów, co i słownik Chodź- 
ki, ale lepszy jest od tego ełowni- 

kn tein, że daje wł.ściwe 1 popra- 
wne tlómaczenie wyrazów l dobrą 
wymową. Przytem książka zaopa- 
trzona jest w alfabetyczny skoro- 

widz, papier cienki i mocny; roz- 

miar kslążeczki zgrabny 1 łatwo 

może być noszona w kieszeni. 

Cena tylko 75 centów 
Do nabycia w biurze nnszem. 

Dziennik Chicagoski 
1457 W. OiviSion elica 

CHICAGO, UL 
Biuro otwarte codziennie od 7:30 rano do 

7:80 wieczór, z wyjątkiem niedziel i świąt 
uroczye'jrch. 

EXTRA!! 
ZE SEJMU Z.P.R.K. 
(Wiadomość telefon fezu a otrzy- 

mana o godz. 11.10 przed 

południem.) 

Dziś rano padał w Milwaukee 
lekki deszcz. 

Pociąg specyalny kolei „Chica- 

go and Northwestern" przyjechał 
z Chicago o godz. 10:25 zrana. 

Było na nim około 600 ludzi, 

przeważnie delegatów. 
Gdy kapela zagrała do pocho- 

du — o godz. 10:30 — słońce wyj- 
rzało z poza chmur i rozjaśniło u- 

lice. Pogoda teraz się zapowiada 
wspaniale. Wśród delegatów pa- 

nuje wesoły duch braterski; 

zgrzytów żadnych dotychczas 
niema. 

W okazałym pochodzie udali 

się delegaci i milwauccy Zjedno- 

czeńcy ulicami National i Grove. 

do kościoła św. Stanisława, gdzie 

rozpoczęło sie nabożeństwo pon- 

tyfikalne. Do wymarszu stanęło 
około 40 księży, z JE. Najprzew. 
X. Biskupem P. p. Rhode i JE. 
Najprzew. X. Arcybiskupem G. 

Messijierem na czele. Pochód cią- 

gnął się przez trzy „bloki" po 

czterech Zjednoczeuców w jed- 
nym rzędzie. 
Kościół św. Stanisława jest gu- 

stownie udekorowany i ładnie o- 

świetlony elektrycznością. 
Komitet Przed-Sejmowy i mil- 

wauccy Zjednoczeńcy byli nad- 

zwyczaj licznie reprezentowani w 

pochodzie i na nabożeństwie. 

j ZMARLI, — Wykaz Urzędowy, j 
W 

Kopać, Franciszek, lat 33, 1817 
s 

Ruble ulica; 2-go października; 
Mukowicz, N., lat 25, 1925 Allport 

ulica; 4-go października; 

Muchowski, Franciszek, lat 53, 1641 

West 21-sza ulica; 3-go października; 

Sken, Józef, lat 53, 4710 Costello 

ave.; 2-go października; 
Sikora, Anna, lat 65, 3824 G ren· 

shaw ulica; 2-go października; 
Tomczyk, Józef, lat 39, 2440 W. 

24-ty place; 3-go października; 
Biderman, J., lat 61, 1629 X. Win- 

chester ave.; 13-go września; 

Barta. W., lat 21, 1631 Loomis uli- 

ca; 1-go października; 
Bemcisz, Stefan, lat 46, 1922 Austin 

ave.; 11-go września; 

Golczewski, W., lat 23, 2034 Web- 

ster ave.; 2-go października; 
Kaniecki, Franciszek, lat 59, 1644 

N. Hermitage ave.; lu-go września; 

Mitra, Feliks, lat 21, 1814 N. Marsh- 

field ave.; 14-go września; 

Mleczek, Walenty, lat 59, 2116 

Frankfort ulica; 30-go września; 

Mistak, W., lat 39, Blue Island ave.; 

2-go października; 

Osucha, Rozalia, lat 22, 1S39 W. 

Erie ulica; 2-go października; 

Rada, Jerzy O., lat 18, 2520 N. 

Ridgeway ave.; 2-go października; 

Rhoda, B., alias Miller, lat 34, 122 

N. Ada ulica; we wrześniu; 

Rupcika, P., lat 22, 559 West 11-ta 

! 
ulica; 18-go września. 

WTOREK, 7-go PAŹDZIERNIKA 
Extra Taniości na tę Wielką Sprzedaż 

24 cal. China Silk 

wszy. kol., ^ 
40c gat... ZOt 
42 cal. jedwabny 
Eoline - zQf 
98c gat. poUyC< 

Biało płótnia- 
ne haftowane 

scarfs, wiel- 

kość Ii0x4c, 73c 

f»T'.'.59c 

Budziki z nad- 

zwyczaj do- 

brem werkiem 

specyalnie tyl- 

% 69c 

Tylne grzebienie 
wysadzane kamie- 
niami, regularny 
1.98 gatunek — 

pólko....1.50 

Damskie koronką 
obbaftowanc chus- 

teczki, regularny 
15e gatunek, na tę 

T^...TAc 

Perłowe gu- 

ziki, regular- 
nie 10c — w tej 
sprzedaży, 
kartka za XL 

Auto bounets 
we wszystkich 
kolorach, epe- 

cyaluie po59c, 

Sc·. 1.25 

Pojedyncze kołdry 
ua łóżka, ** 

sztuka.... Z«iC 
Pojed. pół-wełuia- 
ne kołdry, 
extya gru. 65c 

Carmen siatki do 
włosów, bar d z o 

specyalnie na ju- 
trzejszą sprzedaż 

12tylk0...25c za 

Zasłony na okna, 7 

stóp długie; gład- 
kie specy- | q 
alnie po... 1 "v 
Z wstawka- 
mi koronie. tjVC 

Damskie czar. 

wełniane poń- 
czochy, — 20c 
wartość, Spec. 

za!*a.... i9c 

Materace z wa- 

towym wierz- 

chem, wszyst- 
kie wielkości, 
spec. 
po... 1.69 

Męskie wełniaue 

Cardigan żakiety, 
warte 3.98, w tj 
wielkiej sprzedaży 

' 2.98 

Lekarstwa, główni piętro 
60c 3 King krople żołądko. 29c 
25c Golden Liquid na | 

— 

robactwo 1 ł5C 
50c Hien Foug krople ziei. ii9c 

Kotły do prania — 
cokolwiek niedo- 

kładne, repuUrua 
8De i 'J8c wartość, 
soecyaluie 
po. 45c 

Groserye, 4 piętro 
New C«ntury albo Waehburn 

maka ?« b. 6·; 'J /CA 
beczki l.SOj H b. £»U\J 
10 kawał. Amerloan -jn-, 
Family mydła 

5 funtów miałkiego * ~, 
cukru za....< AfTt 
10funtów miałkiego Q.·, 
cukru 
Dobra Peaberry kawa. funt 

*0o; 2 funty 49C 
3 duże puszki Peeriess*) e-, 
mleka.... 
2 — 10 pusikl pomido- f *7 „ 
rów I/C 
Pajnt Snider Catsup .. . l?c 

ł funtowa puszka Wil- f ̂ n 
bur albo Lowney kakao! / L> 

Likiery, 4 piętro 
Sunny Brook butelk. 
w bondtie albo Canton 

czyita żytnia xf| _ 
vjdka, butel. OVC 
Wyb. DoppelGetreide 
Kuemmel, kw. - i 
butelka j) 1 C 
Calif. Cognac (\„ 
Brandy, butel. 4VC 
Monogram a q 
wódka, kwar. 4oC 
Wyb. Jamaica lTum 
lub ltock and 

Hyc, butelka / C 

Mięso, 4 piętro 
Przednia ćwierć cielę- 4 
ciny — Stew luC 

Prime Chuck roast 14 He 

Chude świeże szuldry ....15c 

Chuda wołowina na H L-_ 
rosół 11 -C 
Świeży Hamburger 12c 

Przednia ćwierćsko- f 
powiny 2L 

Chudy świeży lamb stew l«z 

Chudy cukrem zapr. f -J3 
Romp Corn 13eef lOtL 
Chudecukr zapraw. < 

Calilornia szuldry .. .1 OL 
Chuda cukrem zapr. ^ l- 
słonina... Ałllt 

.r. i - h ·". 


