
SENATOR LEWIS POPRZE POLAKA, 
Starania Luceyego i Boyle'a spełzną na niczem. 

Oburzenie wśród Polaków w La Salle. 

Jarecki i Koralewski popierają Pierskiego. 

VV La Salle Polacy prawie je- 
dnomyślnie spodziewają się u- 

znania ze strony senatora Lewi- 
sa. O sprawie Pierskiego mówi 

się bardzo dużo, niemal każdy na 
ten temat rozprawia.Oburzenie u 

niektórych dochodzi do punktu 
kulminacyjnego. Polacy obu- 

rzeni są na Irlandczyków, któ- 

rzy sprzeciwiają się zamianowa- 
niu Polaka na urząd pocztmi- 
stza w La Salle. Już teraz sypią 
się groźby, że w przyszłych wy- 
borach Po'acy pokażą swoje rogi, 
że złączą wszystkie siły, by po- 
bić w wyborach tych, którzy 

przeciw Polakowi pracowali. 
Z Waszyngton przyszła 

wczoraj radosna wiadomość, a 

mianowicie ta. ze senator Lewis 

mc zważa wcale na pod>zepty 
Lucy ego i Doylca i ich protego- 

wanej fe>sie McLain nie zamia- 

nuje pocztmistrzynią w La Sal- 

le. 

Senator Lewi* podobno dał do 
ziozumieiiia, ze będzie Pierskie- 

go nadal popierał. N*ie chce on 

zrazić ku sobie życzliwych mu 

Polaków nietylko w La Salle ale 

i w Chicago. 
Chicago w tej sprawie wywie- 

ra ogromny wpływ. Polacy clii— 

cagoscy żywo zainteresowali się 

tą sprawą i chcą, by ona wypad- 
ła dla Polaka korzystnie. 
Do tych, których wczoraj 

wspomnieliśmy, przyłączyli się 

jeszcze dwaj inni nrzędnicy pol- 
scy z Chicago. List rekomendu- 

jący do senatora Lewisa wysłał 
asesor powiatowy Franciszek 

Koraleski i podobno list wysłał 
także adwokat Edmund 'K. Jare- 

cki, doradca pratony stanowej 

komisyi zajmującej się artykuła- 
mi spożywczymi. 
Wczoraj wspomnieliśmy Fran- 

ciszka Danischa, synayka Pio- 

trowskiego i sędziego La Buy. 
Zdaje się, że polska liga demo- 

kratyczna w powiecie Cook za- 

interesuje się tą sprawą i silnie 

poprze p. Franciszka Pierskiegoj 
na ten urząd. 
Irlandczycy w La Salle i okoli- 

cy z Lucyem na czele nie wiedzą 

co się nagle stało z ich planami. 
Sądzili oni, że wszystko pójdzie 
jak po maśle, a tymczasem natra- 

fili na orzech, którego zgryść nie 

mogą. Agitacya ich oburzyła Po- 

laków i ci wszystkie swe siły 

przeciw nim teraz skierowali.Po- 

lacy zjednoczyli się i zamierzają 

tak pozostać. 
Wszystkich można czasami na- 

ciągnąć, niektórych ludzi da się 

zawsze naciągnąć, ale nie można 

zawsze wszystkich ludzi nacią- 

gać. Tak było z Polakami. Pola- 

cy przetarli oczy i spostrzegli co 

się święci. Obudziła się w nich 

dusza patryotyczna, zapomnieli 
o wzajemnych urazach i zaczęli 

myśleć trzeźwo. 

Tego Właśnie obawiali się naj- 

więcej Irlandczycy. Irlandczycy j 
znają słabe strony Polaków i w· 

przeszłości umieli je znakomicie 

wykorzystać,. 
^ 

Stawili się w polskich salach 
, 

*" 
.. 
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na zebrania polityczne i tam 

jak papugi wymawiali nazwiska 

naszych bohaterów: Piulaski and 

Kosyosko. Polacy słysząc tej 

nazwiska z ust obconarodowców, 

słysząc takie kadzenie, padali ich, 

ofiarą, głosowali rzekomo na 
' 

swych serdecznych przyjaciół; 
Po wyborach ci sami Irlandczy- 

cy tyle dbali o Polaków, co pies 
o piątą nogę. 

Kadzenie musi ustać. .Polacy 

już nie dadzą się tak naciągać.Te 
czasy już minęły, kiedy łatwo- 

wiernych za nos wodzono. Z Po- 
lakami robiono co im się tylko 
podobało. Nieraz nawet przeku- 

piono którego z naszych wiaru- 

sów, jedynie w tym celu, by pol- 
skie głosy podzieli i obconarodo- 

wcowi wybór zapewnić. 
W przyszłości wypadki tego 

rodzaju będą rzadkie, bo z 

czasem przyjmie się zasada: lep- 
szy swój, chociażby najgorszy, 
niż najlepszy obconarodowiec. 

Tą maksymą do znaczenia do- 

szli Czesi, tego trzymali się Ir- 

landczycy i tego muszą się Po- 

lacy trzymać w polityce. Innej 

rady niema, inaczej znaczenia nie 

będą mieli. Dyktować, a nie bła- 

gać. Żądać ,a nie wyciągnąć bła- 

galną rękę. 
Sprawa Franciszka Pierskiego 

jest pierwszą tego rodzaju spra- 
wą w La Salle. Będzie ich wię- 

cej, ale tylko przez pewien czas, 

jeśli Polacy się zjednoczą, jeśli 
wzajemnie popierać się będą — 

obconarodowcy bez prośby da- 

dzą to, co nam się słusznie nale- 

ży. 
Teraz jednak Polacy chcą pol- 

skiego pocztmistrza w La Salle. 

Zobaczymy, czy senator Lewis i 

zrobi swoje. 

Z Joliet. 
Ceremonie na Niedzielę Wielka- 

nocną w kościele św. Krzyża były 

wykonane bardzo świetnie. Kościół i 

był tak napełniony ludźmi, że niektó 

rzy musieli stać poza drzwiami. 
— 

Prócz Polaków, było także wielu 

innoaarodowców. 

Procesya rozpoczęła się o godzi- 

nie si'sfef łTńfc. Najprzód szetfl 

den ministrant z krzyżem i dwu z 

lichtarzami; potem dzieci szkolne, 

należące do Towarzystwa ,.Dzieciąt- 

ka Jezus", niosąc przed sobą swój 

sztandar, na którym był wizerunek 

Dzieciątka Jezus, chłopcy nieśli za- 

palone świece, a dziewczęta kwiaty. 

Potem kroczyła w procesyi dwudzie- 
stu ministrantów ze zapalonemi 

świecami,-a za nimi .szło Towarzy- 

stwo św. Pawła w uniformach ma- 

rynarskich (Polish American Mari- 

nes), pod kierownictwem Henryka 

Spólnika. Potem nastąpiło uniformo- 

wane Towarzystwo Rycerzy św. Ka- 

zimierza, pod dowództwem pana Za- 

JBANK POLSKI 

Oepositors State&Savings Bank 
Kapitał i nadwyżka $375,000. 

NASZ BUDYNEK BANKOWY 

4633-4637 S. Ashland ftve. 

Jest to jedyny i główny 
Bank Polski w okolicy 
Stock Yardów, w którym 
najbezpieczniej jest skła- 

dać pieniądze na książkę 
czyli do kasy oszczędności, 
od których Bank płaci trzy 
procent każdego Igo stycz- 
nia i Igo lipca. 
Bank Polski wypożycza 

pieniądze na domy i loty 
na dogodnych warunkach. 

Najtaniej możecie nabyć 
dom lub lotę za pośredni- 
ctwem Zaleski & Himes w 
Banku Polskim. 

Szyfkarty i wysyłka pie- 
niędzy. Skrzynki w najsil- 
niejszym skarbcu po $2.50 
na rok. 

i Niema drugiego banku 
stanowego który by był 
lepszy i pewniejszy jak 
Bank Polski. 

Jan F. Smulski, przewo- 
dniczący dyrekcyi; Bole- 

sław Zaleski, prezes banku. 

worskiego. Przy końcu szło czterech 

ministrantów z latarniami i dwu z 

kadzidłem; zaraz za nimi nastąpił X. 

Wojciech Olszewski, miejscowy pro- 

boszcz, z Przenajświętszym Sakra- 

mentem. Po procesyi rozpoczęła się 

uroczysta Msza święta. 

Chór św. Cecylii śpiewał trzecia 

Mszę św. (B fiat) Leonard'a. Śpiew 
był bardzo znakomicie wykonany: 

zdawało się, że chór śpiewał nawet 

ponad siły — tak składnio wszystko 

wykonano. 

"Wszystkie sopranowe sola. wyko— 

natn panna Zofia Reichenbach i 

wywiązał» się ze swcvjo zadania 

bardzo dobrze. 

Pani Helena Zielińska śpiewała 
»*W W · « J nvuMiiu u ·· u· 

piękne duety: jeden przez pannę A. 

Stefańską i pa*ią H. Zielińską, a 

drugi przez pannę Zofię Reiohen-1 
bach i pana L. Resler. Artystyczne 

„Regina Coeli" było wykonane pod- 
czas „Offertorium". 

Chór św. Cecylii składa się z na- 

stępujących: 
Soprano: — panny i panie: Z. 

Reichenbach, A. Stefańska, M. Gra- 

bus, P. Resler, P. Majkrzak, M. Pi- 

janowska 1 H. Zielińska. 

Alto — panowie: Józef Wellnitz 

i F. J. Zieliński. 

Tenorzy — panowie: A. Dziuban, 

F. H. Gburczyk i F. Olszta. 

Basy — panowie: L. Resler, A. 
1 

Wellnitz i J. Lewandowski. 

Chór pod dyrekcyą F. J. Zielińskie 

go, miejscowego organisty. 
4· ł 

Gdy jesteście w t. zw. śródmie- 

ściu czyli centrum byznesowem, to 

miejcie się na baczności, bo i w Jo- 

liet grasują złodzieje kieszonkowi. 

Onegdaj pani F. D. Krueger była 

w Woolworth'a pięcio i dziesięcio- 

centowym składzie gdy wydarto jej 

z ręki portmonetkę, w której było 

$21.00. Dotychczas rabusiów nie 

znaleziono — a' jakże.. 
+ + ·>' 
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W przeszły poniedziałek dzieci 

ze szkół N. Hickory st., (publicznej), 

św. Patryka, (irlandzka), św. Ma- 

ryi Magdaleny, (horwacka) i para- 

fialnej szkoły św. Krzyża (polska) 

były obecne w teatrze „PrincessV, 

gdzie pokazano im pouczające o- 

brazki ruchome na temat „Safety 

First". 

Superintendent szkół publicznych, 

pan R. D. Stoop, przestrzegał dzie- 

ci jak mają się zachowywać w nie- 

bezpiecznych wypadkach, np. — 

schodzenie z tramwaju, przejście z 

jednej strony ulicy na <^rugą gdzie 

jadą samochody itd. 
Obrazki te będą pokazane wszyst- 

kitn dzieciom szkolnym w Joliet. — 

Dobra to rzecz i pochwały godna! 
«·< »|· 

Dnia 18-go kwietnia, t. j. dzisiaj, 
odbywają się w Joliet wybory pu- 

bliczne na Inspektora Szkolnego. 
Kandydatami sa Fred. M. Chamber- 
lin i John E. Horrigan. 

X. proboszcz W. Olszewski otwar- 
cie popiera Horrigan'a jako najzdol- 

niejszego. 

Urna wyborcza, znajdująca się w 

szkole publicznej przy Eastern ave., 

otwarta będzie dzisiaj do godziny 

piątej popołudniu. 

Polacy powinni głosować i udowo- 

dnić, że rozumieją swe przywileje 
obywatelskie. 

+ * + 

We czwartek wieczorem odbył się 

wybór nowej adroinietracyi Chóru 

św. Cecyli przy kościele św. Krzy- 
ża. Oto lieta nowych urzędników i 

urzędniczek: X. Wojciech Olszewski, 

prezes honorowy; Józef Wellnitz, 

prezes; Paulina Resler, wiceprez.; 
Franciszek H. Gburczyk, sekretarz; 

Paulina Majkrzak, kasyerka; Anna 

Stefańska, marszałkini; Franciszek 

Olszta, marszałek; Franciszek J. Zie- 

liński, dyrektor. 

Polacy w Joliet śpią w polityce 

mem sprawiedliwych: nic Ich nie 

nteresuje, nie nie parzy ani nie zlę- 

)i, nic nie boli. ... 

Oto najnowszy przykład: 
Franciszek Kozłowski 1 Stanisław 

iVruk kandydowali na deputowane- 

go szeryfa. Razem było siedmiu kan- 

lydatów. Polacy mieli szanse dobre, 

ile wyborców polskich nikt z oha- 

upy wyciągnąć nie mógł! Siedzieli 

:a piecem, a rodacy ich przepadli. 
Zwyciężyli kandydaci.... ajry- 

icy!?! Czy to nie wstyd?.... 
+ 

Partya „mokrych" odniosła w Jo- 

iet zwycięstwo ogromną większo- 

ścią głosów, bo aż 2,457. Większa 
:zęść kobiet głosowała za „mokry-- 
ni", t. j. by szynki były otwarte. 

•i* 4* 

„DZIENNIK CHICAGOSKI" do- 

;hodzi regularnie co dzień do Joliet, 
vic Polonia może tego samego dnia 
:zytać co się w świecie dzieje. O— 

iecnym agentem dla Joliet jest A- 

uerykanin Gardner i do niego trze- 

ja się zgłosić. 

+ + 

Dwu zamaskowanyh bandytów 
wkroczyło o północy do szynku Ale- 
candra Kalińskiego, przy ulicach 

Collins i Columbia. Pod groźbą 
mierci kazali ..bartendrowi" Ber- 

ardowi Bronkowskiemu by stanął 
warzą do ściany i potem wypróżni- 
i kasę z gotówki w sumie $50. Po 
landytach niema żadnego śladu. 

F. H. G. 

Na Wacławowie 
„DZIENNIK CHICAGOSKI" 
lożna nabyć w następujących 
riejscach: Fiałkowski, 3400 N. 

-awndale ave., Slapiński, 3642 

lelmont ave. 

Najlepsza śpiewaczka 
polska w Joliet. 

Panna Zofia Reichenbach. 

śpiewaczy niepoślednich zdolnoSci 

jest panna Zofia Reichenbacb, Polka, 

mieszkająca z rodzicami pnr. 506 Clay 

ul., w .Joliot. Na wszelkich obchodach 

narodowych panna R. występuje bez- 
interesownie. zbierając liczne a za- 

służone laury. 
Panna Reichenbach jest energiczną 

członkinią Chóru św. Cecylii i każdej 

niedzieli śpiewa na Sumie w kościele 

polskim św. Krzyża w JoKet. 

I Wybitny Polak w La Salle, mający otrzymał) urząd poczt' | i 

mistrza za pośrednictwem Senatora Lewis'a, ( 

mmnHni——, 
' 

FRANCISZEK F>IERSKI. 

Bilety 
na parafialny Bankiet 
Jubileuszów}·, z okazvi 

» 7 * 

srebrnej rocznicy ka- 

płaństwa ks. Franci- 
szka Gordona, C. JK., 
Sil do nabycia w bufe- 
cie p. Zamorskiego,róg 
H ermitage i Wabansia 
ave.: u p. Ed. . Ja- 

reckiego, li>5fi Armi- 

tageave.; u p. J .Wolff. 
1I44· N. Paulina ul. i 

w administracj i Dzien- 
nika Chicagoskiego. 
1457 W. Division ul. 

Książki Książki Książki 
To w. Akc. Zjednoczonych Wydawców Europejskich 

p. t. Polish Book Imp. Co., Ne^i™ 
Chicago, 111., 1145 Noble St.. Te!. Haymarket 5824 

l*xi zarządem p. Jeziorańskiego 

Wielki zapas wyborowych europejskich książek na 
składzie. Wszelkie nowości. — Pocztówki. 

Specyalnoscią naszą jest zakładanie i kompletowanie bibliotek 
od najmniejszych do nąjwlfkmrrb. 

IMaj nowsze Książki Nadesłane m Europy. 
Album pamiątek. 1N83 r. 
łial/ac K.. Opowiastki j»rne 
t>r Caro L-, Emi^racrai polityk» emigracyjna 
Dobrownlnk) .. Lećcie me pieśni. poezj i 
(.r«»int*rt «I.. O trzech k «szubach. -wieść hist. 
Gruszecki Artur. Kandydat. i«*ieś6 
K*. Grzęda St.. Jak pracować w tow. młodzieży. 
Hubicka M.. W ogmu i obraz. dram. z zytia Ks. Józefa 
Hamsun K.. Głód. powieść 
.laroszyttski T.. Wieczny rłomień. powieść 
Kouopicka M.. JaseWa z muzyką I. Muszvriskiego 
*. Lisiecki. Ark.. Konstantyn Wielki. 132 ilust. opr. 
Narkowski Kvgier. Lustra. 
Ni«(l*wieckl M.. Dom i szkoła, urywki pedagogiczne. 
Olechowskie»·. Uświadomiony, nowele 
Ostrowski St. Rok KIsk. powieść hist. 
Prac* oświatowa, jej zad.mia metody i ortranizacya 
ł'mcw<Hlnlk Op«rowjr. oprawny. 
Keutt Marya. Z dziejów pogańskiej Litwv. op. hist. 

Kelcie Saplecha L.. Wsi>omnienia !<>d I80G—186 Br. opr. 
•Jetmajer K. Koniec Epopei, powieść hist.. 2 t. 
wey*«*iihoff J.. Gromada, powieść 
Wterxbicki St.. Księga Ciszy, poezy*. 
Kt. Zegrarllńskl SU, Źródła moralności. 

r. 1913 
r. 1913 
r. ifllł 
r. 1914 

r. 1914 
r. 1914 

r. 1911 
r. 1911 

r. 19'3 
r. 1914 
. 1913 
r 1913 

r. 1913 
r. 1913 
r 1914 
r. 1914 
r. 1914 
r. 1913 
. 1913 
r. 1911 
r. 1914 

Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
CeDa 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 
Cena 

Ceni 

$1.65 
1.0) 
3.30 
1 30 
40c 
1.30 
1.00 
50C 
60e 
1.45 
90c 
3.50 
1.00 
65o 
1.00 
1.10 
2.00 
1.50 
1.65 
8.2'» 
2.85 
1.6» 
1.00 
1.20 

UWAGA 

0toby, prafaące «if saao· kształcić niechaj zaraz de Bas przyjdą lab aapiszą, a poradzimy 
co czytać i wiele koataje. 

Oszczędzicie 50c na łonie 
• , 

JEŻELI 
dacie nam swe zamówienie na twarde wę- 

gle w tym miesiącu. Właśnie teraz ceny są naj- 
niższe, ale pójdą w górę co miesiąc. Nasze wę 

gle są świeżo z kopalni wydobyte i przesyłane w 

krytych wagonach, doskonale przesiane i dlatego 
czyste. Dajcie nam swe zamówienie na twarde węgle teraz, 

CENY WĘGLI W KWIETNIU SĄ NASTĘPUJĄCE: 

Large Egs ···..· S 7.3 Chestnut $7.88 
Smali Egg $7. Pea [nr. 2Nutl Se.ee 
Range $7. Buckwheat $3.25 

P. DKZYMALSKI, Prezes. J. SCHWEDA, Wice-prez. 

POLONIA CO AL CO. 
NORTH AVE., ROG ELSTON AVE. 

Telefon Monroe 591. Telefon Monroe 892. 

Twarde WGLE Miękkie 

Pierwszorzędny 0-75 
Wozik O 

Ten wózik jak rycina, jest tylko 
jeden z wielkich wartości jaki e 
znajdziecie w naszym składzie. 
Zapas naszych wózików dla dzit>. 
ci jest kompletny, obsrerny i do- 

bry. Znajdziecie dużo trzcino- 

w yeh karetów dziecięcych po 

zadziwiająco niskich cenach, 

Rainer & Koelilap 

f 1209 Milwaukee Ave, ^ 

Wewnętrzny widok w szkole balwierstwa. 
I-I III IW !.. 1„ 1.3——a 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA BALWIERSTWA 
= UCZ Sil·} BALWIKRSTWA = 

Eksperci uczą. Przyrząd v dajemy. Mała zanlata podczas nauki. Czysty le'tki fach. Osobista 
instrukcva. Dzienne i wieororne kursą. Zapytać się o pana Witkowskiego. 

WEEDEN'S HIGH GLASS GARBER SCHOOL 

Wielka Senzacya 
PONIEDZIAŁEK rano, o godzinie 8:30 
punktualnie (na jeden dzień tylko) roz- I 

poczynamy największą sprzedaż kiedy- 
kolwiek przygotowaną w mieście Chicago. Sprze- 
dawać będziemy nasz cały zapas pralnych ma· 

teryi i płótna. Wszyscy, którzy przyjdą na tę 

sprzedaż zapamiętają ją jak długo żyć będą. 

Ceny będą zniżone, na koszt wcale nie zwa" 

żamy, ponieważ zgubiliśmy nasz „lease" i konie- 

cznie musimy się wyprowadzić w kilku dniach. 

sprzedać. 

Przeczytajcie te extra specyalne taniości w 

naszym oddziale pralnej i lnianej materyi i pa- 

miętajcie, że mamy wszystko potrzebne do odzie- 

ży i do pożywienia całej familii, od najmłodszego 
dziecka do' najstarszego człowieka. 

Nasz cały zapas włączający kantory musimy 

Wszystko za mniej niż pól ceny. 

Sprzedaż trwać będzie 
codzień w przyszłym 

tygodniu. 

Każdy dzień jest 

dniem taniości 

Wtorek jest dniem dubeltowych S. Sc H. 

Znaczków lub Premiowych Tykiet^w. 

Import, wsypa do pierza, rów- 
ne i piękne paski, I Qp 
35c gatunek, tylko I 

Niebiel. muślin, jard szer. war- 

ty 9c, specyalnie w E3/n 
poniedziałek tylko O/ł w 

8-4 niebiel. Aurora Sheeting, 
29c gatunek, w ponie- I l/a 
działek jard po I O s 2 U 

North Shore biel. prześcieradła 
wiel. 81x90, bez szwu, 1.00 ga- 

tunek, dopóki starczę 

(2 kost.), tylko po 0vC 
Obrusy obstyc. lub Scalloped, 

okrągłe lub podługowate, war- 

te 1.00 i 1.25, wybór CQp 
tylko po OS" 

Ubław. serwetki, wiel. 15X15 

cali, śliczne adamaszkowe dese- 

nie, taniość po 10c, 

tylko po Vu 

Skład otwarty we wtorki, cz 

I2JC 
Biały Waisting, nowe fasony, 
reg. 25c gatunek, 
specyalnie jard po 

Resztki Poplin i Pongee, Q | 
piękny i równy, 25c gat. .gju 

Doylies, czyste lniane, równe 
białe i z piękną bortę, wiel. 15 

15 cali, 8c gatunek, Ql/p 
jpecyalnie w pon 0/2 w 

LJbław. adamaszek stołowy, 58 
:ali szer., asort. desenie, atłas, 
wykoń., 55c gatunek, CQp 
specyalnie w pon. jard ..bilu 

Nottingham koronk. firanki, 3 

jardy długie, 50 cali szer., śli- 
czna borta, reg. 1.25, QRp 
para w pon. za OU w 

Tapestry obrusy stołowe, 6-4 i 

8-4, warte 1.98, 
specyalnie po .. 1.39 
wartki i soboty wieczorami 


