
INSTALACYA SĘDZIEGO 
EDMUNDA JARECKIEGO. 

Wspaniała Uroczystość w Sadzie Mu- 
nicypalnym. Przemówienia Sędziów 

i Adwokatów. 

Bukiety kwiatów. — Sędzia Jarecki będzie miał 

polskiego klerka i polskiego woźnego. 
Piękna uroczystość odbyła się 

w sobotę rano w sądzie municy- 
palnym, w sali sądowej, gdzie 

sędzia główny Olson zasiada. 
Sala wypełniła się gośćmi. Sta- 

wiło się mnóstwo przedstawicieli 
różnych organizacyi. Adwokaci 

stawili się licznie, mało brakowa- 

ło polskich adwokatów. 
Salę przystrojono ślicznymi bu- 

kietami róż, które przysłali nastę- 

pujący: Alumni Kollegium św. 

Stanisława Kostki, Polska Liga 

Demokratyczna, Firma Szydłow- 
ski isyn, Koledzy Szkolni sędzie- 
go Jareckiego, Sędzia Scully i Li- 

ga Demokratyczna z 16tej War- 

dy. 
Punktua'ne o godzinie lOtej 

sędzia główny Olson w towarzy- 
stwie sędziego Scanlana wpro- 
wadził nowozamianowanego sę- 

dziego. 
W dłuższej mowie, w której 

chwalił wybór adwokata Jarec- 

kiego na sędziego i wspomniał, 
że nowy sędzia kończył najlepszą 
szkołę prawniczą w Stanach Zje- 
dnoczonych — Northwestern 

— 

sędzia Olson zaznaczył, że do- 

bize jest, iż na stanowisko sę- 

dziego powołano tak zdolnego 
Polaka. Miasto Chicago jest mia- 

stem kosmopolitycznem.składają- 
cem się z najrozmaitszych naro- 
dowości i powinno mieć sędziów, 

którzy te narodowości znają. Sę- 
dzia Jarecki jest jednym z tych, 
którzy znają potrzeby ludu, szcze- 

gólnie Polaków, zna on przytem 
kilka innych języków. Przedsta- 

wił on potem nowego sędziego 

wszystkim obecnym. Burza okla- 

sków powitała sędziego-Polaka. 
Przemawiał potem sędzia Scan- 

lan, członek wyższego sądu, któ- 

ry osobiście od wielu lat zna no- 

wego sędziego i zapewnił wszy- 

stkich o jego zdolnościach, jego 
czystym charakterze. Powiedział 

on, że sędzia Jarecki będzie ozdo- 

dą sądu municypalnego. Nie ule- 

ga najmniejszej wątpliwości, że 

nowy sędzia będzie wiernie, ku 

ogólnemu zadowoleniu spełniał o- 
bowiązki swego.wysokiego urzę- 
du. 

Przemawiał też sędzia Pam, 

który nowoływał adwokatów w 
sali obecnych do pracy wspólnej z 

sądem. 
W imieniu Polaków przema- 

wiał p. Franciszek Danisch, klerk 

sądów municypalnych. Zaznaczył 
on, że nadchodzi czas, że Pola- 

kom daje się sposobność wykaza- 
nia swych zdolności. Zaznaczył 
on, że Polacy tak gorąco mogą 
kochać kraj przybrany jak ci, któ- 
rzy tu od wieków siedzą. 

Sędzia Jarecki był poprzednio 
adwokatem dla stanowej komisyi 
zajmującej się artykułami spoży- 
wczymi. W imieniu tej komisyi 
życzenia składał mu p. Jan M. 

Newman. 

Śliczne było przemówienie sę- 
dziego Goodwina, członka sądu 
wyższego, który chwalił nomina- 

cyę gubernatora Dunne'a, utrzy- 
mując, że różne narodowości w 

takiem mieście jak Chicago powin 
ny mieć swych przedstawicieli 
na ławie sędziowskiej i Polakom 

należą się sędziowie ich narodo- 

wości. Polacy powinni być lepiej 
reprezentowani. 
Przemawiał też i gratulacye 

składał nowemu sędziemu adwo- 
kat Williams, członek firmy ad- 

wokackiej, do której sędzia Ja- 
recki należał. 

W sali sądowej, tuż poza no- 
wym członkiem sądu municypal 
nego był ojciec sędziego Jareckie- 
go. Zajmował miejsce honorowe. 

Sędzia Kearns w przemówieniu 
swem zaznaczył, że zna rodzinę 
Jareckich oddawna i wie, że mło- 

dy jurysta miał dobrych rodzi- 

ców, a to ogromnie dużo znaczy. 
Zaznaczył on, że narody prześla- 
dowane, Polacy, żydzi, Irlandczy- 
cy nareszcie dochodzą do swego 
znaczenia w Stanach Zjednoczo- 
nycn. 

Sędzia Oison następnie powołał 
adwokata Juliusza Śmietankę a 

prosząc go o kilka słów zazna- 

czył do wszystkich obecnych, że 

p. Śmietanka już dawno powinien 
być sędzią.Pan Śmietanka świad- 
czył o charakterze nowego sędzie- 
go i wystawił mu jak najlepsze 
świadectwo. 

Adwokat Józef Sullivan w 

przemowie swej zaznaczył, że 

sędzia musi znać ludzi, potrzeby 
ich, musi być wyrozumiałym, a 

takim będzie sędzia Jarecki, któ- 

rego zna od lat młodocianych. 
Wyraził on nadzieję, że wszyscy 
członkowie Stowarzyszenia adwo 
katów jednogłośnie poprą kandy- 
daturę sędziego Jareckiego po u- 

pływie sześciu miesięcy — poprą 
go kiedy ponownie będzie się o 

ten urząd ubiegał. 
Radość w imieniu Polaków l 

nominacyi sędziego Jareckie# j 

wyraził p. N. L. Piotrowski, któ- 

ry przy tej sposobności zwróoł 
adwokatom obcej narodowości u 

wagę na wymowę nazwiska no- 

wego sędziego, które obcy wy- 
mawiają „Dziareki". 

Kilka słów prawdy pod adre- 

sem obconarodowców wygłosił 
p. Antoni Czarnecki komisarz 

wyborczy. Zapewnił on wszys:- 
kich, że lepszego wyboru guber- 
nator nie mógł zrobić. Pow!«di- 

mił wszystkich, że Polacy r;iaję 
mnóstwo takich, którzy mog.-e £ · 

dnie urzędy publiczne piastować. 
Podobnie przemawiał komisirz 

powiatowy Maloney. 
Potem przemawiał adwokat Lu 

dwik Pinćerski, przemawiał ul· 

derman Sitts, obszerniej mówił 

sędzia Uhlir, ze sądu dla spraw 

V 

i familijnych, który szczególny na- 
cisk kładł na to, że Polacy maja 
bardzo wielu ludzi zdolnych, mo- 

gących piastować jakiekolwiek u- 

rzędy. 
W imieniu młodych prawni 

ków, którzy razem z p. Jareckim 
uczęszczali na wykłady prawa 

przemawiał adw. Felger. Zazna- 

czył on, jak pracowitym w nau- 

kach był obecny sędzia, nie trwo- 
nił on czasu na marne, pracował 
bardzo ciężko, a charakter miał 

czysty jak kryształ. 
W mowie swej zaznaczył, że pa 

tryotyzmem Polacy przewyższa- 
I ją bardzo wielu Amerykanów, ro- 
dowitych synów tego kraju. 
Przemawiał też sędzia Emmicke 

a po nim na temat bezpartyjnych 
wyborów sędziowskich przema- 
wiał adwokat Jan Tyrrell, a nie 

| brakło też reprezentanta czarnej 
rasy, bo przemawiał także adwo- 
kat Beauregard Moseley. 
W końcu przemówił sędzia Ja- 

recki. Dziękował on wszystkim 
za tę niespodziankę, za Jaki do- 

wód życzliwości. Zaznaczył, że 

I będzie miał trudny obowiązek do 
spełnienia. Przedewszystkiem mu 
si urząd swój godnie piastować, 
by nie zawieść nadziei tego, któ- 

ry go zamianował, musi służyć 
wiernie społeczeństwu i musi ko- 

niesznie sprawować urząd swój 
tak, by zaszczyt przynieść narodo 
wości polskiej. Adwokatów zape- 
wnił o swej szczerej przyjaźni i 

prosił tylko o to, by zawsze mie- 

l1' jedno na względzie : niech pra- 
wda nad wszystkiem góruje. 
Powyżej zaznaczono, że bar- 

| dzo wielu Polaków było obecnych 
Ina instalacyi sędziego Jareckie- 
go. Wszystkich nie zdołaliśmy 
zanotować ,ale spisano nazwiska 

następujących: Ks. Franciszek 

Gordon, ks. Jan Sobieszczvk, Sę- 
dzia Józef La Buy, Sędzia Dan- 

kowski, adwokaci: Mirosławski, 
Kadow, Pinderski, Przystalski 
wraz z bratem, Szydłowski z sy- 

nem, Rybicki, Schwaba, Śmietan- 

ka, Mindak, Brenza, Piotrowski, 

Danisch, Derpa, Herman, Małłek, 

Zacharyasz, Aleksander Śmietan- 

ka, Płaczek — potem pp. Adam- 

kiewicz, Rydzewski, Budzban, 

Durski, Witkowski, Czarnecki, 

Jan Nering, ald. Szymkowski, Be- 
reczkowski, Jendrzejek, Kośnik, 

Wieczorowski, Szatkowski, Ka- 

szuba, Józef Małłek, Józef Tran- 

del, Gillmeister, Stowarzyszenie 
Alumnów reprezentował p. Jan 

Konopa, sekretarz Zjednoczenia, 
p.- Szczepan Kolanowski, p. Wa- 

lenty Kaszuba, p. Tomasz 
Bla- 

chowski, ks. Jan Sobieszczyk i p. 

Józef Kośnik. 
Bank Oszczędności z Maryano- 

wa i Klub obywatelski Adama 

Mickiewicza reprezentowali pp. 

Teofil Gordon, Józef Małłek i 

Franciszek Witkowski. 
Bank Władysława Jagiełły re- 

prezentowali: Zygmunt Podczas- 

ki, Bronisław Pstrong, Maxymi- 
lian Górny i Jan Wiśniewski. 

Macierz Polską reprezentowa- 

li pp. Szczepan Kolanowski i Jan 
Smorowski. » 

Ze wszystkiemi powyższemi in- 

stytucyami obecny sędzia był po- 

łączony. 
Na instalacyi była także mał- 

żonka nowego sędziego, pani Ja- 

recka, której przy tej okazyi gra· 

tulacye składano. 

Nowy sędzia będzie miał sa- 

mych Polaków w swym sądzie 
za pomocników. Woźnym w jego 
sądzie będzie p. Józef Trandel, a 

klerkiem będzie p. Jendrzejek. 
Będzie to zatem sąd czysto pol- 

ski. 

Z Tow. Dobroczyn- 
ności pod op. św. 

Elżbiety. 
Szanowne Panie: — Niniej- 

szem zapraszamy wszystkie Pa- 

nie i członkinie Towarzystwa na 

wieczorek rozmaitości, połączo- 

ny z kawą i przekąską, w ponie- 
działek ligo maja wieczorem o 

godzinie 8ej w dolnej hali Zwią- 
zku Polek, 1309 N. Ashland ave. 

Spodziewamy się poparcia, po- 
nieważ cel szlachetny i godny. 
Z szacunkiem, 

L. Kadow. 

EXTRA 

specyalne taniości ofiarowane są 
na dzień jutrzejszy w składzie 

departamentowym Wieboldt'a. 

Czytajcie uważnie dzisiejsze o- 

głoszenie Wieboldt'a. Mądra go- 
spodyni skorzysta z ofert na ju- 
tro podanych, bo każdy cent o- 

szczędzony — to tak jakby cent 

zarobiony. 

g- 

Niedawno temu moie 

tylko jedna osoba na 

tysiąc miała sposobność 

spożywać sodowe kre- 

kiesy tak świeże, do- 

bre i kruche — jakby 

były tylko co upieczo- 
ne. 

Obecnie wszyscy mogą | 
skosztować owych 
świeżo pieczonych so- 

da krekiesów bez cho- 

dzenia do składu pie- 

karskiego. 

Uneeda Biscuit 

przynoszą prosto do 

| Was. 

Pokarm dla was to ży- 
cie. Posilenie dla ro- 

botników. Siła dla de- 

likatnych. Dawajcie je 
małym dzieciom· 

Piec centów. 

NATIONAL 
BISCUIT 

COMPANY 

Od Polskiej li- 
gi Demokra- 

tycznej. 
Chicago, 7 maja, 1914 r. 

Do Szan. Redakcyi 
„Dziennika Chicagoskiego" 

1455 W. Division ulica, 

Chicago. 
Szanowni Panowie: — 

Ze zdziwieniem wyczytaliśmy w 

„Dzienniku Chicagoskim", w nume- 

rze d. 6go maja na stronicy 6tej, 

w artykule donoszącym o nominacyl 

p. J. F. 'Śmietanki jako poborcy do- 

chodów rządowych w Chicago, jako- 

by Polska Liga Demokratyczna wy- 

siała protest swego czasu do Wa- 

szyngtonu przeciw nominacyi P· 

Śmietanki. . 

Otóż na posiedzeniu komitetu za- 

wiadowczego Ligi, które odbyło się 

dzisiaj, uchwalono wnieść do 
Szan. 

Redakcyi protest przeciwko posą- 

dzaniu Ligi o zakulisową i niepatry- 

otyczną pracę w sprawie p. Śmietan- 

ki i postanowiono zażądać sprosto- 

wania tego przykrego zarzutu. 

Pragniemy tu zaznaczyć, że Liga 

Polska Demokratyczna nader czyn- 

ną była od trzech lat, aby pozyskać 

mogła dla Polaków posady i szersze 

wpływy, przeto nie zasłużyła sobie 

nawet na insynuacyę, jakoby zwal- 

czała Polaka na jakikolwiek urząd, 

gdzie z góry wiedziano, że Polak ma 

szanse. 

Co się tyczy sprawy uominacyi po- 

borcy, Liga, jako organizacya poli- 

tyczna, miała pierwsze prawo żąda- 

nia w imieniu Polaków, aby wskazać 

kandydata i tak też uczyniła przed- 

stawiając ra to miejsce p. Jana S. 

Derpę. W tej też sprawie konferowa- 

li ligowcy z wybitnymi politykami 

i korespondowano z gub. Dunnem, 

senatorem Lewisem, i innymi. Przed- 

stawiano im w listach i ustnie konie- 

czną potrzebę zamianowania nie jed- 

nego lecz dwóch Polaków z Chicago 

na wybitne rządowe posady, a kulmi- 

nacyą tych rozmów 1 listów była wy- 

słana odezwa albo raczej memoryał, 

przedstawiający co Polacy zrobili 

dla prtyi demokratycznej i czego 

żądają od obecnej demokratycznej 

odministracyi we Waszyngtonie. W 

tym memoryale przedstawiono dwóch 

kandydatów na dwa urzędy rządowe. 

Zaznaczono' także w memoryale, 

że Liga będąc organizacyą, winna 

mieć w takich sprawach posłuch ra- 

czej, aniżeli jednostki. Jeżeli to jest, 

lub nazywa się pracą zakulisową i 

niepatryotyczną, w takim razie nie 

rozumiemy po co mamy się organizo- 

wać, po co trudzić się pracą dla swej 

narodowości, po co jednoczyć się, 

skoro pojedyńczo, bez żadnej orga- 

nizacyi politycznej zdobyć można uz- 

nanie prasy, ogółu i urzędników. Li- 

dze chodziło o utworzenie odpowied- 

niej organizacyi politycznej, któraby 
miała uznanie w sferach politycz- 

nych i ma prawo w tak szlachetnych 

dążnościach żądać poparcia polskich 
demokratów którym dobro narodo- 

wości leży na sercu. A więc żądając 

uznania dla członków w służbie rzą- 

dowej, bynajmniej nie występowała 

przeciw zamianowaniu Polaka. Jeże- 

li pp. Dunne i Lewis nie raczyli uz- 

nać Ligi, a stali przy p. Śmietance, 
to jest ich sprawa. Pan Śmietanka 

został zamianowany i wszyscyśmy 
kontenci, że naszej narodowości nie 

pominięto, lecz z drugiej strony, 

wszyscy którzy widzieli jakie rezul- 

taty przyniosła nam Liga od czasu 

jak została zreorganizowaną — bo- 

leją nad tem, że pp. Dunne i Lewis 

uznali raczej osobę, a nie użnali pol- 

skiej politycznej organizacji, jaką 
jest Liga. Ligowcy tylko konstatują 

fakt, że pp. Dunne i Lewis raczyli 

pominąć Ligę. To wszystko. Pan 

Śmietanka jest wiceprezesem Ligi i 

gdyby uczęszczał na posiedzenia Ligi 
— możnaby było sprawą bez zgrzy- 
tu pokierować. Organizacyą aktual- 

na, a nie na papierze wymaga cią- 
głego porozumiewania, się członków 
i działania w wytkniętym kierunku. 
Pan Śmietanka sam przyznał, że pra- 
gnął, aby gub. Dunne zamianował 

go sędzią sądu spadkowego 1 że sam 

p. Dunne jemu zaproponował urząd 

poborcy, na co i p. Śmietanka zgo- 
dził. P. Śmietanka nie raczył poro- 
zumieć się z ligą — a Liga, która 

miała swego sekretarza w głównej 
kwaterze demokratycznej w Chicago 
podczas ostatniej kampanii prezyden 
cyonalnej, starała się jak było jej 

powinnością, o urzędy federalne i o 

uznanie Polaków i tem samem pol- 
skiej demokratycznej organizacyi, ro 
zumiejąc, że w jedności jest siła. Za 
co więc winić Ligę? Za to, że stara- 

ła się o pomnożenie wpływów pol- 
skich w polityce amerykańskiej? 
Wszakże już raz trzeba nam oryenta- 
cyi w polityce. Potrzeba nam nietyl- 
ko Ligi powiatowej, ale i stanowej i 

na cały kraj. Ale jeżeli jako jednost- 
ki więcej wskóramy, to rozprószmy 
Ligę. Nie traćmy tedy czasu na or- 
ganizowanie. Każdy dla siebie — i 

koniec. 

Liga Polska starała sję i stara do- 
pomódz rodakom każdego czasu. Li- 

ga postarała się o rozmaite posady I 
dziś, smutno przyznać, że choć są 
posady do rozdania polskim adwoka- 
tom, niema już takich, którzyby mo- 
gli je zająć, bo o ile wiadomo wszy- 
scy polscy adwokaci należący do par· 
tyl demokratycznej piastują już dziś 

posady publiczne. 
Jeżeliby Liga bawiła się w niepa- 

tryotyczną pracę, to takich rezulta- 

tów jej pracy nie możnaby było 
no- 

tować. Liga żałuje tylko, że więcej 

naszych polskich adwokatów nie 
za- 

licza się do partyi demokratycznej, 
bo w partyi tej jest dla nich taka 

sposobność wybicia się w polityce, 

jakiej jeszcze nie było. Ligę dziś uz- 

nawają. najwybitniejsi urzędnicy. 

Najświeższym przykładem tego jest, 

że nazajutrz po nominacyi p. Śmie- 

tanki, burmistrz Harrison kazał Li- 

dze przedstawić mu kandydata 
Po- 

laka na członka Rady Szkolnej w 

miejsce p. śmietanki. 

Liga nie odmówiła pomocy i panu 

Pierskiemu z LaSalle, który kandy- 

duje na poczmi&trza. Chociaż bliżej 

nie znano p. Pierskiego, ligowcy wy- 

stosowali pismo do senatora Lewisa 

i generalnego poczmistrza Burlesona 

w Waszyngtonie, aby mu dopomódz. 

Ob! Pierski był przedstawiony jako 

Polak i demokrata ligowcom i z ca- 

łej chęci z pomocy pospieszono. 

Świadczy to dobitnie jak Liga dba o 

dobro Polaków. Pomimo tego P· 

Pierski nie będzie poczmistrzem mia- 

sta LaSalle, ponieważ o tem już do- 

niósł (prezesowi Ligi) senator Le- 

wis. Senator donosi, że ob. P. głoso- 

wał za Rooseveltem a nie za Wilso- 

nem, zatem p. Burleson go nie może 

zamianować. 

W pojedynkę starać się o urzędy 

mogą wszyscy i czasami się to uda. 

Lecz gdy się pracuje jako organiza- 

cya — praca przynosi wielkie rezul- 

taty, bo organizacya odpowiedzialna 

jest za swoich kandydatów na urzę- 

dy Przykład: Gdy polscy demokraci 

pracowali w pojedynkę, to w ratu- 

szu można było Polaków naliczyć na 

palcach jednej ręki, lecz gdy się zor- 

ganizowali w Ligę — mamy tam tylu 

Polaków, że innonarodowcy zdumie- 

li, i np. 8me piętro nazywają „Polish 

patch". 
Zatem odzywamy się Szan Panów 

jako i do ogółu, aby Lidze raczej do- 

pomagali, a nie czynili jej zarzutów, 

na które wcale a wcale nie zasłużyła. 

Z szacunkiem, 

Komitet zawiadowczy: 
Fr. P. Panłsch, prez. 

Jan S. Derpa, sekr. 

N. L. Piotrowski, 

Jan Czekała, 
P. P. Jezierny, 
X. S. Bndzban, 
St. K. Głomski, 

Fr. X. Rydzewski, 

F. H. Landmesser. 

Przypisek Redakcyi. — Komuni- 

kat powyższy podał nam temat do 

skreślenia uwag redakcyjnych w dzi- 

siejszym numerze. Zwracamy na nie 

uwagę tych, których powyższy komu 

nikat zainteresuje. 

Obchód Majowy na 
„Town of Lakę". 
Parafia Najsłodszego Serca 

Pana Jezusa, na Town of Lake, 

urządziła wczoraj popołudniu ob- 
chód majowy. Sala parafialna 
wypełniła się po brzegi, była for- 
malnie przepakowana, więcej nie 
można było zmieścić. 
Obchód odbył się po Nieszpo- 

rach. Zebranie zagaił Wiel. ks. 

Franciszek Karabasz, proboszcz 
miejscowy, ślicznem przemówie- 
niem, w którem przedstawił cel 

zebrania. Ks. Karabasz mówił o 

Konstytucyi Trzeciego Maja, 
szczególny nacisk kładąc na pier- 

wszy punkt tego wiekopomnego 
dzieła, który opiewa, że panującą 
religią w Polsce ma być religia 

rzymsko - katolicka. Obowiąz- 
kiem naszym jest pamiętać nie- 

tylko o tem. żeśmy Polakami, ale 

także i o tem, że jesteśmy syna- 
mi Kościoła katolickiego. 
Xa przewodniczącego obchodu 

wczorajszego ks. Proboszcz po- 

prosił ob. Antoniego Stachurę, a 

sekretarzem był młody Donat 

Kulawas, uczeń Kollegium św. 

Stanisława Kostki. 

Program wczorajszy składał 

się z trzech części. 
W pierwszej występowały dzie- 

ci szkolne, pięknie do występu 

przygotowane przez miejscowe, 
pracowite Siostry Felicyanki. 

Program rozpoczęły dzieci śpie- 
wem „Wanda", przedstawiono 
następnie „Polskę w kajdanach". 
Deklamacyę odnośną wygłosi- 

ła A. Kowalczykówna, a po niej 
deklamowała T. Monicówna. 

Drugiem śpiewem była piosnka 

patryotyczna „Wstań Biały Or- 

le." K. Słowikówna wygłosiła 
wiersz „Polsko pokrwawiona". 
Śpiewano potem „Pieśń nadziei 
i „Jeszcze Polska nie zginęła", a 

z deklamacyą wystąpiła Z. Sta- 

chaczówna. 

O Konstytucyi Trzeciego Ma- 

ja. jej punktach, znaczeniu, do- 

niosłości, wreszcie o jej praktv- 
cznem zastosowaniu mówił ob- 

szerniej p. Szczepan Kolanowski, 

z redakcyi „Dziennika Chicagos- 

kiego." 
i 

Trzecią częścią programu był 

występ chórów parafialnych, pod 
dyrekcyą p. Franciszka Bana- 

szewskiego. Chór św. Stanisława 

K. wystąpił z pieśnią „Nowy Rok 

Polski", ze śpiewem solowym po- 
jawiła się na scenie panna Zuzan- 

na Wąsińska. Z deklamacyą bar- 

dzo pięknie przygotowaną wy- 

stąpił chłopczyk szkolny, J. Gutt, 

potem popisywał się chór św. A- 

gnieszki, a na zkaończenie chór 

św. Stanisława wykonał „Marsz 
Śpiewaków". 
Ob. Stachura, przewodniczący 

obchodu, podziękował wszystkim 
uczestnikom programu, szczegól- 
nie zaś Siostrom Felicyankom, 
które tak ładnie dzieci do wystę- 

pu wczorajszego przygotowały. 
Piękny ten obchód zakończono 

śpiewem „Boże coś Polskę." 

Zaznaczyć tu wypada, że w 

obchodzie udział wzięły Towa- 

rzystwa wojskowe. Na sali pano- 
wał przykładny, rzadki spokój. 
Obchód ten pozostanie długo w 

pamięci Polaków w tej dzielnicy 
zamieszkałych. 

Z Tow. Demokratycz- 
nego Kobiet. 

W zeszłym tygodniu zawiązaną 
została Liga Kobieca Demokra- 

tyczna. Reprezentowanych było 5 
ward, a mianowicie, 15, 16', 17, 27 i 
28. Zorganizowałyśmy się w tym 
ce'u, ażeby lepiej wykorzystać sy- 
tuacyę polityczną i pracować 
wspólnie z ligą męską. 

Zarząd Ligi składa się z nastę- 
pujących Pan: L. Kadow, prez., 

K. Sowińska, wiceprez., A. Dej- 
nowska, sekr. prot., Z. Małkow- 

ska, sekr. fin., A. Brzezińska, ka- 

syerka, A. Strelaw, M. Strelaw i 

F. Florkowska, radne. 

Reprezentantki do ligi męzkiej 
są: L. Kadow, K. Sowińska, Z. 

Małkowska, A. Dejnowska, N. 

Fiałkowska i M. Śniegocka. 
Przyszłe posiedzenie ligi od- 

będzie się w czwartek 14go maja. 
br., o godzinie Bej wieczorem 

w hali Związku Polek. Jeżeli inne 

wardy życzą sobie należeć, to 

będą mile widziane. 

Z szacunkiem, 
L. Kadow, prez. 

Fatalny Wypadek 
na Kazimierzowie. 
W kolizyi tramwaju samo- 

chodem ginie jeden człowiek. 

Czterech pokaleczonych. 
Jeden w szpitalu, 

Fatalny wypadek zaszedł wczo 

raj popołudniu na Kazimierzo- 

wie. Samochód zderzył się z 

tramwajem i w kolizyi tej jeden f 

człowiek został zabity. Czterecli * 

innych odniosło bolesne rany, je- 
den niebezpieczne. 
Samochód, którym kierowa! 

Elmer Paleck, zam. pnr. 2448 

Whipple ulica, a w którym znaj- 
dowali się Jakób Vispein, 2434 S. 

Sacramento ave., jego syn Jan, 
J. Rada i Fran Smith, jechał w 
kierunku zachodnim na 23ciej ul. 

Na rogu 23ciej i Kadzie skręcono 
maszynę w kierunku południo- 
wym. Tramwaj na Kedzie ave., 

pędzący dość szybko, zderzył się 
ze samochodem i to tak silnie, że 

maszynę przewrócił kompletnie. 
Starszy Vispein został pokale- 

czony śmiertelnie. Zabrano go 
wraz z synem do szpitala św. An- 

toniego zaraz po wypadku, który 
zaszedł o godzinie 4tej, i tam du- 

cha wyzionął o godzinie 8mej 
wieczorem. Lekarze stwierdzili, 
że miał czaszkę pękniętą, trzy że- 
bra złamane, kręgosłup przerwa- 
ny i rękę zmiażdżoną. Syn jego 
ma głowę skaleczoną bardzo bole- 
śnie. Inni pasażerowie zostali lżej 
skaleczeni. 
Niewiadomo z czyjej winy wy- 

padek ten zaszedł. Policya spisa- 
ła wszystkich świadków zajścia. 
Motorowego, który ma numer 

' 

1565, nie aresztowano, gdyż wy- 
padek podobno z winy jego nie 

zaszedł. 

EXTRA 

specyalne taniości ofiarowane są 
na dzień jutrzejszy w składzie 

departamentowym Wieboldt'a. 

Czytajcie uważnie dzisiejsze o- 

głoszenie Wieboldt'a. Mądra go- 
spodyni skorzysta z ofert na ju- 
tro podanych, bo każdy cent o- 

szczędzony — to tak jakby cent 
zarobiony. 

Wtorek taniości 
I === 12 maja, 1914 r. ===== 

ED. AHLSWEDE COMPANY 
I 2500 do 2510 West North Avenue 
I Skład otwarty we wtorki, c/wartki I sobol) po godzinie 6-tej wieczorem. 

Taniości wtorkowe na 

. spodniej bieliźnie 
Damskie Crepe koszule, z piękną 
Torchon koronką, naokoło 

szyi i rękawach 4VC 
Damskie nocne koszule, ugarn. 

haftem i koronką, V lub niska 

szyja, długie lub krótkie ^ I 
rękawy, spec. po . 1 

Damskie spódnice, duży wybór, 
głęboka falbana. ugar. haftem lub 

koronką, specyalnie £ I 
tylko po ».. . j) 1 
Damskie przykrycia na gorsety, 
z Longcloth, ugarn. 

koronką i haftem, po . . .·£%}C 

Dziecięce muślinowe majtki, z 

pękiem zakład, i I 
obstyc., specyalnie 1 "/C 

Taniości wtorkowe, 
3 piętro 

„Cart" wózik, stalowa O fi 
rama, na wtorek VOC 
Walizki, z maty, stalowe narożni- 

ki, mocny zamek i zasówki 

na wtorek ... .* OVC 
Pręty do firanek, rozciągane do 

54 cali, srebrne końce, 

specyalnie po ·»· 
Dziecięce kołdry, białe, z piękną 
bortą, specyalnie I 
jutro, 2 za 1VC 

Setki jardów Indigo nieb. kar- 

tuny, siwej kartuny, druków, ma 

teryi na koszule, trwałe « 

kol. gingam na fart., jd. .. 

Swiss na firanki, 24 cali _ 

szer., spec. jutro tylko • · 

3 cal. biel. muślin, _ 

dobry, na wtorek « ... iJC 
Wosk do polerowania _ 

żelaza, specyalnie po ... ». -OC 
Cleanserine, proszek kuchenny, 
2 — 5 puszki we wtorek « 

tylko po 
Tureckie „Washrags", kolorowa- 

na borta, we wtorek _ 

tylko po 5C 
lOc wyszące lub stojące _ 

gazowe mantle, tylko po .. 

Zapas 10c i 13c noży do _ 

strugania, we wtorek za .. 

Stemplowane „Bibs", na « 

dobrym Huck, specyalnie . . 

Lawn do sukien, zgrubne i" _ 

fasony, specyalnie jutro ... OC 
King'a miękko Arykoń. nici, bia- 

łe lub czarne, specyalnie we wto- 

rek, dopóki starczą, . 

3 szpulki za 5C 

Honeycomb ręczniki, wyjąt. _ 

wartość, spec. 3 za 

Pozostałe zap. kwiatów i _ 

piór, spec. dopóki starczą . 

3000 jard. nieb. i biał. pasków. 
gingamu, 9c gatunek, _ 

Jard po ..5C 
Taniości na trzewiki 

na wtorek 
Nowe i ćliczne białe kenwesowe 

ślipry i trzewiki dla dziewcząt, z 

dobrego kenwesu, nowy Mary 
Jane kształt, z ,,ankle" lub 2 rze- 
mykami, dobre skórzane podesz- 
wy i przyszwy. Nasze ślipry i 
trzewiki są czyste i świeżo zro- 

bione, wszystkie wielkości 5 do 

8. 81/ do 11 i 11% do 2, 
specyalnie jutro para .... VoC 

Taniości na odzieży 
na wtorek 

Czy ktokolwiek kiedy ofiarował 

$4 i $5 chłopięce u- j 
brania po 1 · VO 
To jest wyprzątnlęcie pozostałych 
jasnych i ciemnych deseni, siwe 

i brunatne, wiel. 9 do 17 lat. Za- 

pas zapewne nie starczy cały 
dzień więc radzimy przyjść rych- 
ło po dobry wybór, | QO 
teraz tylko .. I »VO 

Męskie spodnie 1.95 B 
Trwałe robocze spodnie, zgrabne 
ciemno siwe desenie, średniej i 

lekkiej wagi, specyalnie - 

q 
— 

tylko po I 

Wtorkowe taniości w 
basemencie 

Rex Sani — Genie olej. Mops. go- 
towe do użytku, także 25c bu~ 

telka oleju, warte 1.00 COc 
tylko za .. 

5 dużych rolek papieru 
toaletowego, tylko za ... 

Floorene pokost, do obicia 
i podłóg, kw. puszka / i£C 
Gwar. gotowa zmieszana farba do 

mowa, dobre kolory, gal. tylko 
$1.29; gal. tylko 60c; . 

i gal. tylko ózrC 
Wright's niklowane gazowe żelaz- 

ka, z 6 stop. wężem, » 

| in 

reg. 2.00, za 1 ·"0 
Swlft'a Prlde mydło, r 
teraz 10 kaw Z/C 
Czarne druc. płótno do siatek, 

wszystkie szer., kwad. j 1/ 
stopa tylko 1 /Z C 
Jeden duży zapas mioteł, z wybr. 
kukur. słomy, reg. 50c, 
teraz tylko 

1 lc 

3 9c 


