
Z Hawthorne. 
— 

Przedstawienie Zjednoczeńcow. 

W sali parafialnej Matki Boskiej i 

Częstochowskiej w Hawthorne od- 

będzie się jutro przedstawienie urzą- 

dzone staraniem Towarzystwa św. 

Stanisława Kostki, Nr. 508 Zjedno- 

czenia P. R. K. Początek punktual- 

nie o godzinie 7:30 wieczorem. 

Młodzież nasza w Hawthorne sta- 

rannie się przygotowała do jutrzej- 

szego występu, więc mamy nadzieję, 

że cała Polonia z Cicero pójdzie na 

to przedstawienie. 
Oto program: 

I. FORTEPIAN I SKRZYPCE. 

Panna F. Każmierczak. Pan W. 

Kasperski. 
V V V 

II. MAJO PSIANOCiA. 

Major, p. J. Kwiatkowski. 

Amelia, jego córka, panna H. 

Kwiatkowska. 
** Kalasanty, jego sługa, p. F. Każ- 

mierczak. 

Tłuścicki, p. Ign. Mizerak. 

Eustachy, p. Józef Lewandowski. 

Karol, p. Sylwester Kasperski, 
-- v 

1IT. FORTEPIAN I SKRZYPCE. 

*** 

IV. THE COLOREl) MWS FAULT. 

Tom Brown, Ms. Jcseph J. Ficht. | 
Isaack Goldstein, Mr. Edward E. 

Biderman. ' 

George Kelly, Mr. Anton J. Witom 

ski. 

v r r 

V. PROFESOR. 

Profesor, p. J. Kwiatkowski. 

Głuchomski, p. Ign. Mizerka. 

Ślepicki. p. Jan Mizerka. 

Śpiewalski, p. Marcin Rogackl. 

vv* 
VI. FORTEPIAN ! SKRZYPCE. 

Panna H. Pokrywka. Pan A. J. 

Witomski. 

v v v 

VII. LOSOWANIE 

na $5.00 w złocie. 

• W 

Urzędnicy Tow. św. Stanisława 

Kostki No. S08 Zjednoczenia P. R. 

K. na rok 1914: P. P. Puzik, prez.; 

F. F. Haremza, wiceprei.; J. J. 

Kwiatkowski, sekr. prot.; S. S. 

Ficht, sekr. fin.; Michał J. Nowa- 

czyk, kasyer; Wiktor Nowak, mar- 

szałek. 

Komitet przedstawienia: Fran. F. 

Haremza, Feliks Kawczyński, Józef 

Ficht i Edward A. Biderman. 

„DZIENNIK CHICAGOSKI" 

można nabyć w szkole języka 
angielskiego, pnr. 1311 W. Chi- 

li* % 

cago ave. 

Z Krakowa. 
v 

Dnia 19go kwietnia, tj. jutro 
wieczorem, odbędzie się Przed- 

stwienie Amatorskie, urządzone 
przez Chór Św. Cecylii na ko- 

rzyść parafii Dobrego Pasterza 

Będą odegrane dwie śliczny 
sztuki, które wywołają wiele u- 

ciechy i śmiechu. 
Pierwsza jest pt. „\ajor Psia- 

noga". W roli tytułowej wystą- 
pi pan '. Sokowicz, który był 

jednym z najlepszych aktorów w 
Krakowie. Drugą sztuką jest 
Polowanie na Męża" ; jest to ko- 

medya nader wesoła. 

Pocaątek o godzinie pół cło ós- 

mej wieczorem. F. K. S. 

DLA CYGARNIKÓW. 
% 

Mr. Floryan Zeman pisał nam 
co następuje: ..Robotnicy obojga 
płci, pracujący w przemyśle cy- 
garniczym wiodą siedzące życie i 

wdychają stale tabaczny kurz 

podczas swej pracy. Zwykle ma- 

ją oni słaby apetyt, są słabi i czę- 

sto są zmuszeni przerywać robo- 

tę. Dla takich, a specyalnie dla 

kobiet, chcemy rekomendować 
Trinera Amerykański Elixir 

Gorzkiego Wina, który jest bar- 
dzo skutecznym dla robotników 

pracujących przy tytoniu. K. 

Antos, Era Zatka, St. Granee, J. 
Zatka i ja, wszyscy używaliśmy 
Elixir i rekomendujemy go. 

W asz szczery Floryan Zeman, 
178 Liberty Str. Allentown, Pa/' 

To samo można powiedzieć o 

każdym zawodzie. Trinera Ame- 

rykański Elixir Gorzkiego Wina 

wyczyści organizm ludzki, któęy 
jest pełen wydzielin, stworzy 

zdrowy apetyt, usunie konstypa- 

cyę. W aptekach. Jos. Triner, 
1333—1339 So. Ashland Ave., 

Chicago. 111. Xa wszystkie bóle 

używajcie Trinera Liniment. 

Bridgeport. 

..„Dziennik Chicagoski" utrzy- 

mują w następujących miejscach: 
Narożnik 35tej i Halsted ul. 

Narożnik 31ej i Halsted ul. 

Archer ave. i Halsted ul. 

W. Knopiński. 1032 W. 32ga ul. 

Kubiek. 2718 Archer ave. 

ED. AHLSWEDE COMPANY 
2500-2510 W. North Avenue 

róg Campbell dwa bloki na zachód od Western ve. 

Gdy zamierzacie kupić sobie surdut albo ubranie, na- 

stręcza się pytanie gdzie pójść i — czy miejsce, gdzie za- 

mierzam iść jest rz<vtelue, czy tam sprzedadzą mi teu sam 
towar jaki sprzedają innym i — czy wreszcie mają taką 
cenę, a rządają inną ? Traktujemy naszych klientów 

równo, ceny nasze są znaczone prostemi cyframi, nasrza 

firma odpowiada za każdą część ubrania. 1 

Damskie i panieńskie suknie, clu*y wybór 
stylów i kolorów, robione z jedwabnego Chal- 
lies i noveltv materyi, tier albo peg wierzchy 
w skirts, etyl gładki *lVo ugarnirowany korąn- 
ką i jedwabiem, wartości do 10.UU r 

specyalnie za ·0· 
Surduty dla darni panien, pełna długość albo 
w stylu eut away, spadziste ramiona albo *e- 

gt»l ramiona, robione z ser/ów. w paski i krat- 
ki, Ratine albo novelty mieszanki, 
specyalnie po | UiUU 
Damskie strojne skirts, robione z materyi 
honey courb ctoecks albo z serżu, bhdcitne. 
brunatne, i czarne, ugarnirowane |' j 
guzikami 

Damskie blouse albo Skirt bluskf robione z 

grubego tub «lbo Jap jedw*btu. zwykłe rę- 
ku wy, ugarnirowane jedwabnemi | 
frills, specyalnie po | .iJO 
Damskie Jap silk bluski 98c, kołnierz 

i mankiety z innej albo z takiej samej 
materyi, perłowe guziki, wielkości do QQp 
44, regularnie 1.50 wartość, za tfQv 

1.98 

Damskie i dziewezece eieganctic uuczueuiuu 

domowe suknie 1.98 

Robione z chambruy gingamu, gładki kolor albo w 
kratki i pask , duży wybór 2.50 i 3,00 wartości po | aij0 
Damskie i panieńskie białe Voile albo lingerie suknie po 6.7"5. 

Mają dubeltowy tunic skirt — pięknie ugarnirowane val. albo 

cluny koronką, wstążkową przepaska, wielkości do 44, 

specyalnie cena po Os i 0 

I Taniości w naszej sekcyi odzieży 
I Chłopięce wiosenne ubrania po.. .4.25 
z'extra Knickers, Norfolk styl, szare i 

brunatne kaszmiry, całkiem wełuiane 

materye, spodnie podszewkowane, wiel- 
kości C do 17 lat, reguł. 5.50 a ^ ̂ 
wartość, we wtorek sp cyal. 

Męskie spodnie po 1.19. Męskie dosko- 
nałe spodnie do roboty, szare paskowate 
worsted i granatowe, — wielkości 32 do 

44 miary w pasie, we wtorek 
specyalnie 
50c szelki, specyalnie ^ ̂  
po ÓÓC 

\mmimmmBmmwmimm 

1.19 

NA POGRANICZU W POGOTOWIU. 
···. ,. . -i 

" 

\ 
* » 

18,000 żołnierza amerykańskiego stoi na pograniczu meksykańskiem, gotowych 

każdego momentu do wkroczenia do Mexyku, jeśli tego potrzefa wy- 
niknie z obecnego przesilenia. 

Telegramy Zagraniczne. 
(Dokończenie ze str. 1-ej). 

Xa ogół prasa angielska odnosi 

się życzliwie do polityki amery- 

kańskiej i stanowiska prezydenta 
Wilsona. Prasa niemiecka nato- 

miast wyszydza dyplomacyę «t- 

merykańską i śmieje się z gotowo 
ści Stanów odpowiadania na me- 

xykańską salwę satysfakcyi: po- 
wiadają pisma niemieckie, że 

czegoś podobnego jeszcze nigdy 
i nigdzie nie było. Mniej więcej 

i podobną opinię wygłasza prasa 

Francy i. 
0 TRAKTAT Z KOLUMBIĄ. 

Paryż, 18 kwietnia. — Tutejsze 
poselstwo kolumbijskie opubliko- 
wało text traktatu jaki Stany Zj. 

zawarły ostatnio z rzeczą pospoli- 
tą Kolumbii w sprawie Kanału 

Panama : traktat ten został pod- 

pisany w dniu Tgo bm. w Bogo- 
cie, stolicy Kolumbii przez posła 
amerykańskiego, Tadeusza A. 

Thomsona i ministra zagranicz- 
nych spraw Kolumbii, dra Urru- 

tia. W traktacie tym rząd Stanów 

imieniem sx^ojeni i ludu amery- 

kańskiego wyraża ubolewanie z 

powodu wszelkich nieporozumień 
1 przykrości, jakie wytworzyły 
się z powodu sprawy kanałowej i 

naraziły na osłabienie dobre sto- 
sunki rzeczypospolitej, co Ko- 
lumbia przyjęła do wiadomości; 
Kolumbia na wieczność ma mieć 

zagwarantowane wolne i bezpła- 
tne użytkowanie Kanału dla 

swoich okrętów wojennych, han- 

dlowych, wojsk itp., a wreszcie 

otrzyma sumę odszkodowania 

$25,000,000, za co wszystko uzna- 

je niepodległość rzeczypospolitej 
Panama, której granice dokładnie 
określono, oraz wchodzi w przy- 

jazne przymierze ze Stanami Zje 
dnoczonymi. 

L A1NUJU11. 

Londyn, 1S kwietnia. — W 

Yarmouth sufrażystki zniszczyły 
teatr „Great Récréation 

' 
rzuciw- 

szy w nim bombę: bibułę sufra- 

żystpwską znaleziono przytem w 
obfitości. 

— Kompania „White Star" 

sprzedała wycofany z ruchu okręt 

„Majestic" za sumę $123,000: w 

miejsce tego statku kursować bę- 
dzie nowy kolos morski „Bryta- 
nik" o pojemności 50,000 ton. 

Belfast, Ulster, Irlandya, 18 

kwietnia. — Tak zwany prowizo- 
ryczny rząd rewolucyjny prowin- 
cyi Ulster, sprzeciwiającej się 
wprowadzeniu autonomii w Ir- 

landyi, ogłosił dokumenty, zawie- 

I rające plany rządowe kampanii 

ewentualnej, jakaby miała być 
przeciwko rewolucyonistom pro- 
wadzona: wszystkie tain szcze- 

góły się znaj^.iją, od aresztowań 
po kwaterach przewódców, aż do 
ruchów wojsk w prowincyi. Po- 

i siadanie tego dokiynentu przez 

rewolucyonistów spowoduje dla 

rządu kłopoty znaczne z opraco- 

waniem nowych planów. 
Z CHIN. 

Pekin, 18 k\yietnia. — Donoszą 
z prowincyi Kan-Au, że uszedł 

tam z resztą swoich band zbóje- 
ckich głośny bandyta chiński zwa 

ny „Białym Wilkiem", ostatnio 

został on rozbity przez rządowe 
wojska i stracił ^000 ludzi. 

TRZĘSIENIE ZIEMI. 
Port de France, Wyspa Marty- 

nika, 18 kwiet. — Wczoraj odczu- 
to tu lekkie trzęsienie ziemi: 

szkód niema. 

KATASTROFA OKRĘTOWA. 
Montevideo, Uruguay, Poł. A- 

meryka, 1S kwietnia. — Angiel- 
ski statek pasażerski „Highland 

Piper" z Buenos Aires, wiozący 
100 pasażerów, rozbił się około 

Baco Isles: pośpieszono mu z 

pomocą. 

j ARESZTOWANIE MIĘDZY- 
NARODOWEGO OSZUSTA. 

! Paryż, 18 kwietnia. — Aresz- 

towano tu „hrabiego" Montglasa, 

pochodzącego jakoby ze starej 

bawarskiej rodziny arystokraty- 
cznej, który usiłował skraść ko- 

sztowny naszyjnik z pewnego 
i składu biżuteryi: aresztowano też 

I „żonę" hrabiego, a w mieszkaniu 

j ich znaleziono całe składy i ar- 

I chiwa, dotyczące najrozmaitszy cli 
i sprawek, spełnionych we wszy- 

| stkich większych miastach Euro· 
! py. 

* " 

UWAGA! 

Kawalerowie, panny i żonaci, 

którzy chcą nauczyć się języka 

angielskiego, to przyjdźcie na 

nowy, rozpoczynający się kurs 

do Wieczornej Szkoły ,pod nr. 

1808 S. Ashland ave. Xauka się 
rozpocznie w poniedziałek, dnia 

20-go kwietnia, o godzinie 7-mej 

wieczorem. Ci którzy pracują w 

nocy, mogą uczęszczać do szkoły 
we dnie. 

Z szacunkiem 

Piotr Hanczuk, 
1808 S. Ashland ave., 

blisko 18-tej ulicy. 

„Dziennik Chicagoski" można 

nabyć w następujących składach: 
939 N. Ashland Ave., 

905 . Ashland Ave., 

1759 Augusta ul. 
; i. >\ , 

Najpostpowszem pismem .jolsKlem 
w Ameryce jest DZIENNIK CHI CA— 
GOŚKI — a więc też najporzytniej- 
szem i najpspuiarniejszem. 

Kronika Miejscowa. 
Z KONFERENCYI TARGÓW 

I KREDYTÓW ROLNI- 

CZYCH. 

Wskutek uchwał krajowej kon- 

ferencyi targów i kredytów rol- 

niczych, która odbyła sie w ho- 

telh Shermap, starania będą wy- 
tężone w kierunku szerszej in- 

terpretacyi ustawy anti-trusto— 

wej Shermana, która by umożli- 
wiła organizowanie korporatyw- 
nych stowarzyszeń rolniczych. 
Stowarzyszenia te 'byłyby pod łą- 
czną kontrolą rządową co obec- 
ne korporacye przemysłowe. 

Delegaci konferencyi obawiają 
się, iż proponowane ustawy kre- 

dytów rolniczych, jeżeli zostaną 
przez kongres uchwalone, mogą 
okazać sie bezskuteczne, jeżeli 
dostateczna protekeya nie będzie 
udzielona dłużnikom i wierzycie- 
lom. 

! SUROWA KRYTYKA KOL- 
LEGIÓW AMERYKAŃ- 

SKICH. 

Mary E. Woolley, prezeska 
„Mount 'Holyoke College'', suro- 
wo skrytykowała kollegia amery- 
kańskie na 66tej konferencyi 
szkół wyższych i akademii, będą- 
cych w stosunkach z Uniwersy- 
tetem Chicagoskim. Zarzuciła im 

pomnożenie przedmiotów kosz- 

tem intenzywności. Korzyści, po- 
wstałe z mnogości przedmiotów 
są więcej niż zrównoważone 

zwiększaniem się powierzchow- 
ności. 

INSULL TŁOMACZY SIĘ. 
Samuel Insull, „receiver" kolei 

górnej „Chicago and Oak Park" 
tłómaczy się, że nie stawiał się 
hardo przed komisyą stanową u- 

rządzeń publicznych, odmawiając 
udziału w przesłuchach i że jako 

opiekun sądowy przyjmować mo- 

że rozporządzenia tylko od sądu 
federalnego. Wskutek tego kwe- 

styę podniesienia torów kolei 

górnej Oak Park musi odnieść do 

sądu federalnego i jeżeli ten wy- 

ia rozporządzenie odnośne, on 

się do niego rastosuje, _£· 

Następujący agenci utrzymują 
„DZIENNIK CHICAGOSKI" i 

Janecek, 2738 Bosworth ul., 
- Kistner, 1453 Fullerton ave.f 

na narożniku Fulerton and South- 

port aves^ Clybourn i Fullerton 

ave^ w składach cukierków pnr. 
2319, 2339 i 2345 Southport aye. 

Mich nasz buk bfdzl· waszym bankiem. 

DOBRE HIPOTEKI 
Mamy na sprzedaż następujące hipoteki 

R< tumf Procent Czat > Wirtoić 

1200 
1500 
1700 
1800 
1800 
8000 
2000 
2200 
2500 
3)00 

Sł* 

6J 
6% 
6% 
* 
6* 
% 
b# 
e* 

3 lata 
3 lata 
4 lata 
3 lata 
3 lata 
2 lata 
3 lata 
3 lata 
5 lat 
3 lata 

av*> 
.w 
3500 
4000 
4000 
4600 
4000 
4500 
5500 
8000 

Raut klpottki t| foton do nijtclllijizij t|zaml- 
ntcyi wedtog tytułu i zabtzpitcztnii. Jitzezt 
żtdtn cztowiik. który kupił od nit hlptttkf alt itra- 

V cił aa oioj ani Jodnofo dolara. w 

Home Bank"» Trust (3 
11 (A STATE-SAVINCS BANK) V* 

• Aktywa blisko «3,000,000 

Milwaukee i Ashland Avenues 
L H. PRZYBYLSKI, Wice Prezct 

Otwarty dziś wieczorem 

Piszcie po naszą najnowszą listą. 

Uczyńcie Swój Skład 
Centrum handlowem 

Przyciągajcie handel do swe· 

go składa jakby magnesem. 

Tungsten 
Elektryczne 
Przyrządy 

dawają więcej świa- 
tła za mniej pienię- 
dzy i zwiększają han- 

del. . 

Telefonujcie Randolph 1280, Depar- 
tament Kontraktów, dzisiaj. . 

Commonwealth Edison Company 
1120 West Adams Street 

Wm. D. McJunkin Adv. Ageocy. Chicago. 2300 

SQUARE 

BANK 
A STATE 

BANK 

a 

lu 

ivj 

I /·"' , I 

Jedyny Bank 
Stanowy 

w dzielnicy Logan 

Square, mający kapi- 

tał i nadwyżkę 

$225,000.00 i i e j- 

szem zaprasza wszyst- 

kich do zwiedzenia 

banku The Logan Square 
Trust & Sayings Bank, 

przy południowo- 
wschodnim narożniku 

Milwaukee avenue i 

Logan Boulevard. 

.·,' 

W. C REGELIX 

Prezes 

członek firmy Repelin, Jcnson 

and Co. 

BENJASriV . CA8TLE 
Kas ver 

Wi-prezes Arlinerton Heifthts 
State Bank 

Dawniej kasyerem Irving Park 
National Bank 

KICH. - PIOTROWSKI 

Syndyk Miejski 
Dyrektor 

CHAN. J. VOPICKA 
Amba«f>dor Stanów Zjodn. 
do Państw Bałkańskich 
Dyr. Kaspar State Bank 

Prezes Atlas Brewiotf Co. 
Dyrektor 

DARMO 
TEN ŁADNY ZEGAR DAMY 

każdemn, kto złoży $5.00 lub 

więcej na depozyt w DZIALE 
OSZCZĘDNOŚCIOWYM, lub temu, kto wydzierżawi 

skrzynkę w naszym skarbcu ochronnym 
UWAGA: Czas dzierżawy nieupłyniony w in- 

nych miejscach pozwolimy naszym kostumerom 

w skarbcu ochronnym zużyć bezpłatnie. 

3 
Procent od 

Oszczędności 
\ Skrzynki w skarbcu 
{ ochronnym, rocznie wv 

Prosimy zapamiętać, że 
To jest JEDYNY bank stanowy w dzielnicy 
Logan Square. Bezpieczeństwo, obsługa i do- 

godność zapewniona każdemu kostumerowi. 
Każde konto oszczędnościowe i czekowe i 

wszystkie departamenta bankowe są pod 
kontrolą rządu stanowego. 

Duże i małe konta otrzymają tą samą uwagę. 
Prowadźcie swój interes bankowy z nami. 

Godziny Bankowe 
od 9 ej rano do 3 po południu 

w sobotę od 9 rano do 12 w południe 

u/· 
· we Wtorki i Soboty 

Wieczorami Od 6 do 9 wieczorem 

Godziny w Skarbcu Ochronnym 
od 8 rano do 6 po południu 

u/· 
· we wtorki, czwartki i sobotę 

Wieczorami do 9 wieczorem 

F^raryjdsécie i postarajcie elf o upominek 


