
Niezwykła uroczystość 
w Sł. Louis, Missouri. 

Najprzewielebniejszy Ks. Arcybiskup 
Weber, gościem w parafii św. Stani- 

sława Kostki. 

WIECZOREK NA CZEŚĆ NAJDOSTOJNIEJSZEGO GOŚCIA 

(Specyałua kor^itoodent'y» „Dzieunika ChlcsgoskleRO." ) 

% 

0(1 czasu założenia kolonii pol— 

skiej w St. Louie, miejscowi Polacy 

ule mieli tak doniosłej uroczystości, 

jakiej byli świadkami dnia 10 1). m. 

Najprzewielebniejezy ks. Arcybiskup 

Weber, przybył do parafii św. Stani- 

sław* w celu udzielenia pierwszej 

komunii św. i Sakramentu Bierzmo- 

wania sporej liczbie polskiej dziatwy 

przystępującej w tyra roku po raz 

pierwszy do stołu Pańskiego. 

Wiadomość o zamierzonej wizycie 

Njdostojnieszego Gościa, zelektry- 

zowała całe społeczeństwo tutejsze. 

Każdy by! rad ujrzeć polskiego Ar- 

ybiskupa po raz pierwszy na ziemi 

amerykańskiej, to też zgromadzenie 
się publiczności, na powitanie ks. 

Arcybiskupa, było bardzo liczne. 

Trzeba przyznać, że proboszcz pa- 

rafii ew. Stanisława. Wiel. Ks. U. 

£tanowski, o całe niebo przewyższa 

resztę konfratrów nie tylko pod 

względem umiejętnej adminiatracyi 

parafią, ale i w duchu polsko-kato- 
llckim. Jego to bowiem zasługa, że 

tyłe dziatwy polskiej będzie miało 

szczęście przyjąć pierwszą Komunię 

św. z rąk Najprzew. ks. Arcybisku- 

pa, jedynego i pierwszego arcypaste- 

rza na ziemi amerykańskiej.. A i o- 

kazałe przyjęcie Najczcigodniejszego 
Coscia, jest właśnie publicznym do- 

wodem zasług, pracy i starań ks. Pro- 

boszcza, dla dobra powierzonej jemu 
owczarni. 

Opis całego przebiegu uroczystości 
za wiele zająłby miejsca, zatem ogra- 

niczę się na krótkiem streszczeniu 

wieczorku urządzonego na cześć Naj- 

przew. ks. Arcybiskupa. 
Aa najpierw koloryt zebrania. Gu- 

stowna hala szkolna, zapełnił· się 
Polonią, o godzinie 7-ej wieczorem. 

Zebranie to było bardzo rzewne, bu» 

dujące tak religijnie i jak i narodo- 

wo. Zebrani tułacze polscy ze swą 

dziatwą, mają przed sobą estradę 

^ciśle po polsku udekorowana. Nad 

«•stradą widnieją portrety Słowac- 

kiego. Mickiewicza i Kraszewskiego, 
na kurtynie widniej· obra*. przedsta- 

wiający uroczo Sobieskiego pod Wied 

niem, a po bokach, stoją jakoby 

na straży, dwaj kosynierzy, natu- 

ralnej wielkości. Korona zaś i głów- 

ne centrum i tak powabnej dekortf- 

cyi, stanowi poważna, mila 1 nader 

sympatyczna osoba Najprzew. ks. 

Arcybiskupa, w otoczeniu miejsco- 

wego ks. Proboszcza i dwóch gości, 

Wiel. ks. Nowickiego i Siary., Na- 

strój zebranych bardzo uroczysty, 

wzrok każdego zatopiony w Najdo- 

stojniejszym Gościu. Nie Jeden przy- 

pomina sobie czasy, kiedy to po 
raz 

ostatni widział polskiego arcybisku- 

pa, i to że nawet i nie marzył, aby 

kiedykolwiek mógł ujrzeć tak dostoj- 

nego dygnitarza polskiego w Ame- 

ryce. Rzut oka na twarze zebranych, 

dowodzi o spotęgowanem skupieniu 

ducha obecnych. Po podniesieniu się 

kurtyny, uroczy widok przedstawia 
się na estradzie. — Oto dziatwa 

szkolna, powabnie ustrojona, wita 

Najdostojniejszego Gościa w imieniu 

całej tutejszej Polonii. Na twarzy 

Najprzew. ks. Arcybiskupa zauważyć 

się daje pewne rozrzewnienie; 
wzrok 

Jego nabiera niezwykłego blasku, 1 

cala postać przypomina cały szereg, 

naszych Ledochowskich, Stablew- 

skich itd. 

Po wykonaniu tego numeru, F, 

Bendyk i M. Lubiewska, wygłosili 

rozczulającą przemowę, do Najprzew. 

ks. Areybiskupa, poczem T. i R. Son- 

nenberg oraz Z. Rau, wdzięcznie i 

wzruszająco wygłosili powinszowa- 

nie na cześć Najprzew. Gościa. Na- 

stępnie chór uroczej dziatwy szkol- 

nej winszował ks. Arcybiskupowi, 
harmonijnym i przejmującym śpie- 

wem. 

Następny numer programu wyko- 

nała orkiestra muzyka, a po ukoń- 

czeniu tegoż ukazał się na estradzie 

mieszany Chór św. Cecylii i odśpie- 

wał powinszowanie na cześć ks. Ar- 

cybiskupa. Po krótkiej przerwie u- 

zupełnionej muzyką orkiestry, na e- 

stradzie ukazała się 4ro lub 5ro let- 

nia córec-ka p. Sonnenberga, 1 trzy» 

mając przy boku lakf sporego roz- 

miaru, wygłoszą .powinszowanie .«a- 

tytułowane „My Doli", za co nietyl- 

ko od zebranych, ale i od Najdostoj- 

niejszego Gościa otrzymała rzęsiste 

oklaski. 

Najbardziej powabnym i rozrzew- 

niającym numerem był występ dziat* 

wy szkolnej jako Kosynierzy. Oko- 

ło 40 uroczych wiarusów, w wieku od 

lat $ do J2, przybranych w stroje 

narodowe i rogatki, ukazało się na 

scenie z kosami na ramiem*, i defi- 

lując parami przed Najprzew. ks. 

Arcybiskupem witali Go zdjęciem ro- 

gatki. Następnie wykonali dokładnie 

musztrę wojskową i stanąwszy przed 

publicznością, zaśpiewali znaną pio- 

senkę „Dalej chłopcy bierzmy kosy". 

Widoku tego nikt w życiu nie za- 

pomni, bo był tak rzewnym, tak 

wzruszającym, że przelanie go na 

martwy papier, jest niepodobne. I 

oblicze Najdostojniejszego Gościa 

przybrało rzewny nastrój, i widać by- 

ło, że myśl Jego przeniosła się na 

błogie łany polskie, gdzje praojcowie 

tych koeyniarów-liliputów, gromadzi- 
li się z kosą w ręku, w celu walki z 

wrogiem za Wiarę i Ojczyznę. 

Po przygrywce orkiestry, 16-tu 

chłopców szkolnych przebranych za 

rziemieślników, ustawiło się półko- 
lem na estradzie. Następnie, wystę- 

pując po parze na brzeg estrady, od- 

śpiewali odpowiednie swej roli pio- 

senki. Byli tam szewcy, stolarze, rze- 

źnicy, kowale, malarze, krawcy, pie- 

karze i bednarze. Tr.l- Ki.rój tych 

malców rzemieślników, jr k i ich 

przybrane role ubawiły rai^ zebranie 

do rozpuku, za co też otrzymali za- 

służone oklaski. 

Po krótkiej przygrywce, dziew- 

czątka szkolne, ubrane w różowe, 

czerwone i żółte sukienki, z różami 

na głowie, wykonały „Taniec róż". 

Był to widok bardzo powabny, i gu- 

stownie uplanowaay. Wystąpienie 

ich ntgrodzono burzą oklasków, Na- 

stępny numer programu urozmaiciła 

orkiestra muzyką, po ukończeniu 

której, Chór św. Cecylii odśpiewał 

piękny utwór „Moon - light" a w 

końcu chór i dzieci szkolne odśpie- 

wały pożegnalną kantatę „Good 

Night". 

wszystiue numery programu o.w 

wykonane bardzo dobrze, i dały pu- 

bliczne świadectwo Wlel. Siostrom 

Nauczycielkom, że nie szczędziły ni 

trudu ni pracy, aby na powitanie 
Najprzew. ke. Arcybiskupa, dziatwę 

należycie przygotować, za co oddał 

im uznanie Najdostojniejszy Gość w 

pożegnalnej przemowie. 

Na zakończenie Wiel. ks. Pro- 

boszcz oświadczył, że ks. Arcybiskup 

przemówi słów parę do zgromadze- 
nia. Cisza solenna zapanowała na 

sali i wzrok każdego utkwił w oso- 

bie tak zacnego Gościa. Zwracając 

etę do dziatwy szkolnej, która jesz- 

cze &ała na estradzie, ks. Arcybis- 

kup zaznaczył, że idąc śladami Bo- 

skiego Zbawiciela. Który nie zważa- 

jąc na osobiste trudy i zmęczenie 

pozwolił dziatkom zbliżyć się do sie- 

bie, 1 błogosławił je po kolei, dziś 

biskupi i kapłani przybywają z dale- 

ka. aby dziatwie błogosławić. O- 

świadczył, że słysząc o tak błogim 

rozwoju parafii św. Stanisława, 

dzięki staraniom Wiel. ks. Probosz- 

cza, zapragnął ujrzeć te błogie owo- 
ce długoletniej fpracy miejscowego 
Pasterza, 1 przybył z Kanady, aby 

dziatwie polskiej udzielić Komunii* 

św. i Sakrament* Bierzmowania. 

Po serdecznej przemowie, Najdo- 

stojniejszy Arcypasterz udzielił zgro- 

madzeniu błogosławieństwa, poczem 

wszyscy po kolei przystąpili do uca- 

łowania ręki ke. Arcybiskupa. Na 

środku sali, chłopcy kosynierzy ob- 

stąpili dokoła ks. Arcybisupa, two- 

rząc tak rzewny, tak powabny obraz, 

że doprawdy wielka szkoda, że nie 

było nikogo, ktoby ten rozczulający 

widok przeniósł na płótno, lub po- 

chwycił na płytę fotograficzną. By- 

łaby to bardzo cenna pamiątka dla 

każdego Polada na długie lata. 

Jeden z obecnych. 

Pani Marya Kowaniec, zam. pnr. 
4i>53 S. Robey uil., na Town of Lake, 

przebyła w Szpitalu Polskim niebez- 

pieczną operacyę, której dokonał dr. 

Ludwik J. Hajdusek. 

8 8 8 
W przyszły poniedziałek X. Szcze- 

pan A. Bubacz odprawi Mszę św. na 

cmentarzu św. Wojciecha za duszę 
ś. p. X. Jana Kosińskiego. W dniu 

tym także poświęci on nagrobek ro- 

dziny ś. p. Augusta Konkel. 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy te smutną wia- 
domość iż najukochańsza matka 
nasza 

Ś. P. 
Małgorzata Jasieńska 

Niewiasta Różańcowa 2 Drzewa 
26tej Róż, pożegnała bię z tym 
świ&tem, opatrzona św. Sakra- 
mentami, 11-go czerwca, roku 
1914, o godzinie 4:45 rano, 

przeżywszy lat 80. 

Pogrzeb odbędzie się w po- 
niedziałek, dnia 15go czerwca, 
0 godzinie 9tej rano, z domu 
żałoby pnr. 1421 W. Division 

ul., do kościoła dolnego św. 

Stanisława Kostki, a stamtąd 
na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Anna Dybowska, Katarzyna 

Matewson, Marya Jasieńska, 
córki: 17 wnuków, 10 prawntF 
ków. · ' 

MOELLER BROTHERS 
l u/ncria. < ia7i-is?H »\ w:, 
t 'J.V.i v r\l 1.1 \ 1.14 \ 

r ' — 2 , J 

Poniedziałek, 15 Czerwca 
Ostatni tydzień naszej wielkiej sprzedaży jedwab- 

nych materyi n& suknie 

Nowe ułożenie naszego oddziału jedwubnych materyi 
czyni koniecznem wyprzedanie niektórych zapasów. 

Ceny nasze są niezrównane. 

59c 

Groserye, 4 piętro 
Century lub VN aahburv mąka^ mm g 
^ — (59c; ii— 1.38; 4 «»/ v 

Moeller'a xxxx liest Family 
mą'*», i OXC 
Eckhart'a najlepsza czeska 
vtna mąka l8 
Krajane mydło, 5c gatunek, aj/ 
8 funty za V/2L 
Soda do prani·, funt lc 

Mielony cukier, 10funtów za....41c 

(a funtam 25c k*wy lub wytej) 
Krochratl w kawałkach, 3 funty lOc 

Columbia mydło, 10 kawałków. ,39c 
(l - 10c acz. Lekko darmo) 

Kukurydza, pomidory lub ^ 
jjroezek, 8 pmzki C 
Tłuczony Japoński lebkowa- 
ty ryż, 3 funty V72C 
Żer dla drobiu, 100 funtów 

··.·«. . VV 

m 
tvlko za...; 1.69 
Żer dla kur, 3 funty lOc 

Nasza nowa mieszana 

kawa, funt 
Karo eyrop, puszka 
Peaberry kawa, funt 19c; 
4 funty sa / ) C 
Tapioca, drobny i szorstki, 

Żelastwo, 4te piętro 
50 ftop. wąź ogrodowy, Ply q 
reguł. 5.00, po ai*VO 
Papier toalet dob. Tissue, re-^ — 
gul. 9c, 4 rolki za ji$C 

Jard azer. Measaline, wszyst. nowo- 

czesne kolory, czarne wączo- 
ne, 1.25 gat. jard /VC 
42 cal. Charmeuse, Cascade Dean 1 

Crepe de Chine, wazy. naj. t <% « 

I franc, odcienia, 1.98 gat. za | 
'42 cal. jedw. i weł. Poplin, czar. śmie 
\an. ceglaa. nieb. brun. ciem. « 

(e^erw. i ai wy, I.JO gat. jard. -0*5 C 
u)uty zapas 26 1 27 cal. China^w 
|i Foulard, 75c gat. jard Jb9\t 

Damskie suknie 

damskie pralne eqknie, cegl. 
, białe, wsayat. wielk. po....^VC 
Damekie białe Voile bluzki, 
aiekomp. wielk. reg. 1.U0, za OVC 
rw «_ 1 1- A ...... 
" —"· —) v r v 

)amsk. suknie dum >we, extra duże, 
najlep. perkalu, wielk. 4 j 

(o 54, po 1 

Trzewiki, 2gie piętro 
Damskie czarne, serżowe i 3 Point 

skórzane ślipry domowe, wszy -v 

stkie wielk. 3 do 8, po ^ / 
Pknleó. I dziecince sandały u. lunie 
u >>ri, wszystkie wielk. 4 do U, a 

tylko po 51>c i T"VC 

Męska Galanterya 
Męskie nieb. Chambray robocze 
koszule, równy i żołnie rek i g» 
kołnierz, 50c gat C 
Męskie robocze spodnie, ' 

warte 1.50 i 1.69, po I #^V 
Chłopięce ozy 9 wełn. nieb. eerżowe 
Knickerbocker spodnie, 
1.50 gat 

Lekarstwa 

25c funt. pudełko Taleum 
proszku. 

98c 

13c 
29c 
15c 

50c Swissco lub Slo&ne Lini- _ 

ment JfVC 
25c Golden Liquid na plusk- 
wy 
35c Pitchera Cas tona lub * f 1 
Syrup of Figs 1 1 2C 

Modoiarstwo 

Dziecięce kapelusze, ugarnirowane 
kwiatami i wstążką, ^ 
po 3»c, 40c l VoC 
Druciane kształty kapeluszowe, 
specjalnie poniedziałek | 

Likiery 4-te piętro 
1.25 butelka Creara Rye lub Canton 
Pure Rye, pełna kwarfcowa butelka 
speoyalnie w poniedziałek 

Berliner dubeltowy Kimmel kwar- 
to wa butelka specyalnie 

butelka Óur Union Kentucky 
Bourbon, pełna kwarta 
tylko za OVC 
Calif. Cognac Brandy, 3 £ 
Star, butelka 
1.39 butelka Ołd Darling Kentucky 
Bourbon, butelk. w bondzie,*wf% 
pełka kwarta /V 
Piwo butelkowe, pudło z 2 
tu/, za Oi)C 

Mięso, 4 piętro 
Cielęcina na potrawkę 14^c 
Skopowina na potrawkę 12^c 
Wyb. clok na pieczeń_14c--15^c 
Świeże siekane mięso I2c 
Świeże wieprzowe kawałki..... 14ł« 
gwieże mięsu do rosołu 11 je 
Romp Corn wołowina 14łc 
Solone wieprzowe łopatki.. I4jc 
Wędzone chude żeberka .14 
Wędzone Callfornijskie a?ynki.l4|c 
Słonina na śniadanie 23^C 

Kofry 
M im» aa sprzedaż 24 i 26 calowe ma 
towe walizki, obit«i blachą O fi/"» 
sp< evalue 7OC 

Pictorial Reriew Modelka na Lalo; po lQc i 15c 

Wszystkim krewnym ł znajo- 
mym donosimy tę smutny wia- 

domość iż najukochańszy mąż 
mój, brat i syn 

Ś. P. 
Stanisław Edward Pyterek 

członek Tow. św. Kazimierza 

Król. i Dworu św. Wincentego 
Ferr. Z. K. L., po długiej i cięż- 
kiej chorobie, pożegnał się z tym 
światem, opatrzony św. Sakra- 

mentami, w czwartek, dnia 11 

czerwca, o godzinie 2:30 popo- 
łudniu, przeżywszy lat 40 i 1 

miesiąc. 
Pogrzeb odbędzie sie dnia 15 

czerwca o godzinie lOtej rano, 

z domu żałoby pnr. 5411 Ho- 

Inore 
ul., do kościoła św. Józefa 

na 48mej 1 Paulina ul., a stam- 

tąd na cmentarz Zmartwych- 
wstania Pańskiego. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalą 

pogrążeni: 
Mary» Pyterek, żona: Józefa 

Pyterek, matka; X. P. H. Pyte- 
rek, brat; Rozalia i Mar-a, sio- 

stry; Józef i Józefina Krzysko, 
teściowie; Franciszka Krzysko, 
bratowa: Marta, Jadwiga 1 Ma- 

nia Piaseckie, siostrzenice. 13 

Ś. P. 

Józef Jaśnicki Smith 
umarł Igo czerwca, ojciec Maryl 
i Edni, brat Maryi Kałas. 

Pogrzeb z domu siostry 601 

Root ul., do kościoła św. Gabry- 

ela, a stamtąd na cmentarz Mt. 

Olivet. 

Ś. P. 
Jan Kośnicki 

członek Związku Narodowego, 

pożegnał się ztym światem przez 
nieszczęśliwy wypadek, przeżyw 
szy lat 41. 

Pogrzeb odbędzie się w po- 
niedziałek, o godzinie 8:30 rano, 
dnia 15go czerwca, z domu żało- 

by pnr. 1715 N. Winchester av. 

a stamtąd na cmentarz św. Woj 

ciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 

i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Anna Kośnicka, żona; wraz z 

całą famllą. 

Ruch * Towarzystwach. 
ZE STANISŁAWOWA. 

Wszystkie cztery Oddziały Bra- 

ctwa MIodz. św. Jćzefa mają się 
ze- 

brać jutro popołudniu o godzinie 1-ej 

do sali zwykłych posiedzeń, skąd uda- 

dzą się do kościoła górnego 
na pro- 

cesję Bożego Ciała. Wszyscy mło- 

dzieńcy mają przynieść ze sobą 
swe 

odznaki. — Michał Żarek, prez.? Jó- 

zef G. Mucha, sekr. prot. 

Macierz Polska Oddz. 49 św. 

Józefa, odbędzie swoje pół rozcne 

posiedzenie we wtorek, dnia 16-go 

czerwca o godzinie 7:30 wieczorem, 

w hall zwykłych posiedzeń. Każdy 

powinien przynieść tykiety z balu 

lub za nie zapłacić, także są ważne 

sprawy-do załatwienia. Mich. J. 
Kuś- 

nierz, prezes; And. Kujawa, sekr. 

prot. 

Tow. św. Wojciecha B. i M., gr. 

104 Stow. Polaków w Am. pod opie- 

ką św. Trójcy, odbęzie swoje pół 
ro- 

czne posiedzenie dnia 15-go czerwca 

t. j. w poniedziałek, o godzinie 7:30 

wieczorem w hali zwykłych posie- 

dzeń. Obecność wszystkich członków 

jest pożądana ponieważ są ważne 

sprawy do załatwienia komitet balu 

uprasza wszystkich członków aby u- 

iścili się za bilety balowe. Ktoby 

miał zamiar wstąpić do tego towarzy- 

stwa niech się zgłosi na to posiedze- 

nie. Wstęp do towarzystwa jest wol- 

ny. Ignacy Derkowski, prezes; Józ. 

Krasowski, sekr. prot. 

Tow. św. Stanisława odbędzie 

swoje roczne posiedzenie w ponie- 

działek, dnia 15-go czerwca o godzi- 

nie 8-mej wieczorem w hali zwyk- 

łych posiedzeń. Do zapłacenia przy- 

pada 25c. Każdy członek powinien 

być obecny na tem posiedzeniu po- 

nieważ będą ważne sprawy do załat- 

wienia. M. Derengowski, prezes; M. 

Wardziński, sekr. prot. 
~ Tow. Matki Boskiej Często- 

chowskiej, grupa 9-ta Stow. Po. 

w Am., odbędzie swoje posiedzenie 

półroczne w poniedziałek, 15-go czer- 

wca. Wszyscy członkowie powinni 

stawić się na tem posiedzeniu i do- 

starczyć poświadczenie że odprawili 

spowiedź wilekanocną. Ant. Koło- 

dziński, prezes; Jan Lewandowski, 

sekr. prot. 
— Tow. św. Rocha gr. 71 S. P. w 

A. odbędzie posiedzenie dziś dnia 13 

czerwca, o godzinie 7:30 w hali zwyk" 

łych posiedzeń. Uprasza się aby człon 

kowie dostarczyli zaświadczenia spo- 

wiedzi wielkanocnej i zarezm stawili 

się na posiedzenie bo są ważne spra- 

wy do załatwienia. 
— Józef Młodzie- 

niewski, prez.; Jan Kleina, sekr. 

prot., 1454 Emma ul. 
— Tow. św. Walentego nr. I. Człon 

kowie tegoż Tow. mają się stawić na 

podwórze parafial. jutro poopłudniu 
o goćdzlnte 2giej ,ażeby wziąć udział 

w procesyi Bożego Ciała. — Piolf Na 

wrockl, prez.; Ant. Zientek, sekr. 

prot., 1216 Holt ave. 

Członkowie Tow. Najśw. Imie- 

nia Maryi nr. 2gi Zjed. mają się 
sta- 

wić jutro popołudniu na podwórzu 

ezkolnem aby wziąć udział w proce- 

syi Bożego Ciała. 
— Piotr Mazurkie 

wicz, prez.; H. Szczodrowski, sekr. 

prot* 
11* 

Tow. éw. Szczepana M. nr. oie 

Zjed. ma się zebrać w niedzielę 
14go 

czerwca o godzinie pół do 2giej po- 

południu do bali posiedzeń z odznaka 

mi, skąd wyruszymy aby wziąć udział 

w proc. Bożego Ciała. Każdy czło- 

nek powinien być obecny. 
— St. 

Samborski, prez.; J. Zawiszeweki, se- 

kretarz prot., 1347 Sloan ul. 

Tow. Polek Matki Bos. Częst. 

nr. 53 Zjed. odbędzie półroczne po- 

siedzenie jutro dnia 14go czerwca, o 

godznie 2ej popołudniu, wtaali nr. 

lszy. Każda członkini ma być obec- 

na na tem posiedzeniu. — Mich. Gra- 

barska, prez.; ran. Bieschke, sekr. 

prot., 1317 Holt ul. 

Z TRÓJCOWA. 
— Tow. św. Wawrzyńca gr. 49 

Stow. Pol. w Am. odbędzie swoje po- 

siedzenie miesięczne we wtorek, dn. 

16-go czerwca. Obecność każdego 

członka jest pożądana bo są waż- 

ne sprawy do załatwienia. Waw. Ma- 

rulewaki, prezes; Waw. Styburski, 
sekr. prot. 
— Zawiadamia się wszystkich 

członków Tow. św. Bernarda Opata, 

grupa 329 Zjednoczenia, iż mają się 

zebrać w niedzielę, dnia 14-go czer- 

wca o godzinie 1:30 po południu w 

hali zwykłych posiedzeń z oznakami 

skąd weźmiemy udział w procesy! 

Bożego Ciała. Zarazem uprasza się 

aby wszyscy się stawili.. Jan Sucho- 

talski, prezes; Tomasz J. Jasiński, 

sekr. prot. 
Z MARYANOWA. 

— Bractwo Młodz. św. Józefa wy- 

stępuje wniedzielę dnia 14go czerw- 

ca, o godzinie lOtej rano na procesy! 

Bożego Ciała izarazem prezes przy- 

pomina ażeby bracia nie zapomnie- 

li zgłosić się rano ten sam dzień o go 

dżinie Btej, w ważnej sprawie. — J· 

T. Regosz, prez.; F. H. Motzny, se- 

kretarz prot., 1629 Crossing ul. 
Z WACŁAWOWA. 

— Klub Tad. Kościuszki w par. św· 

Wacława ma się zebrać jutro o godzi 

nie 9tej rano, przed kościołem, aby 

razem wyruszyć na przyjęcie Przew. 

X. Biskupa Rhodego. — Palewicz — 

prez.; Kirstein, sekr. 

BACZNOSC 
— Członkowie Cement Laborere, 

Lokal Nr. 76 I. H. C. i B. L. of A. — 

Zawiadamiamy, że specyalne posie- 

dzenie naśzej Unii odbędzie się w 

przyszły poniedziałek, dnia 15go b. 

m. W naszej hali zwykłych posie- 

dzeń, 363 W. Madison ul., o godzinie 

8mej wieczorem. W celu przyjęcia 
naszej nowej Konstytucyi 1 Ustaw 

(Constitution and By Laws). Wszy- 

scy członkowie są proszeni aby byli 

obecni. — Z pozdrowieniem Henry 

Bauer, sekr. fin. 13 

Drobne ogłoszenia 

Jedyna Odpowiedzialna 

Szkoła dla Polaków 
(ralotons 1889 r.) 

Najszybsza, najtańsza 1 gruntowni 
nauka angielskiego w klasach i kore- 

spondencyjnie—gwarantowana. Otwar- 
ta we dnie i wieczorami. W niedzielą 
i święta, od 10-tej do 12-tej przed pol. 

Narodowa Szkoła Języków 
1182 Milwaukee Ave. 

róg Haddoa. Av. 

UCZ SIE BilWIERSTWA 
W kilka tygodniach) Jasna, eayata I ta. 

twa praoa; narzędzia dajemy) w· dnie I 
włecaarae klasy: egzaminacya I wydaje- 
my dyplomy) miejsce dla każdego mft- 

czyan(| motna zarabiać pieniąds· pod. 
•aaa nauki. 

New Metliod Barber Scftool, 
€12 W. Madison oL, Chicago. 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

Eksperci uoz$. Przyrząd; dajemy. Mała zapłata 
podczas nauki. Czysty leuki fach. Osobista <n- 
Łtrukcya. Dzienne wieozorne kursą. Zapytać ai<j 

o pana Witkowskiego. 

Weeden's High Class Barber Scbool 
133 W. Madison ul.. CHICAGO 

Polska Szkoła Akoizeryi 
ftm Inkerpołewan* pod »rewai»4 

1 XVffiL^X ajednoeaanreh w r* 

fca. tftaiarkowana eeaa. 

Dyplomy «tłu nią AMrjtf 
De a^aM pnyiamje eta kaśdo 
ro «3, teko)· mace 

, Zakład Pototok*F\d«ł· nie- 
enotce nlewlaety 

aaoaa otrzymał mruu I 
iejetaa uakiff «alkiem ta darmo. 

P· blliaae mmagiły plsai doi 

Połlsb College ef Midwiferj 
Dr. W. Statki·wici, prac. 

1169 Milwaukee ave. Dept C, 
i ... CHIOAQO. ILU ... ... 

SZKOLĄ 
damskiego kroju i szycia sukien. — 

Lekcyi udzielam dniem i wieczorem. 

M. K. F*iasecka 
1064 W. Chicago Avenue 

naDPzeciw Milwaukee Avenue 

SZKOŁA KROJU I 
SZYCIA! 

Podług najnowsze] mody kroju można tlą wyu- 

czyć w dwóch iygodniach kompletnie. 
— CENA. PRZYSTĘPNA. ·· 

A. DWORAKOWSKA, 
1363 ASHLAND AVE., róg BUcUawk 

Jcie piętro, nad apttkq. 

Ooéwlido···»· Ak»··*·1111· 

Mary· St»tkiewic«. 
1137 No. H«im· Ave· 

DroDneogloszenia 
ZA SLOWa 

POTRZEBA 2 mężczyzn na mieszka- 
nie. Pokój frontowy. 1078 Milwaukee 
ave- 

Organista — Nauczyciel, posiadają- 
cy „certificate" nauczania w publi- 
cznej szkole, znajdzie dobre miejsce 
w polskiej parafii, w ciepłym » 

zdrowym klimacie w Texas Po dal- 

sze informacye i warunki adresować 

należy: A. Raisner. R. F. D. no. 2, 

Box 28, Lockhart. Texas. Caldwell 
Co. 

_____^— i 

SKŁAD i piekarnia do wynajęcia. -—| 
1533 W. Chicago ave. 10 

DO wynajęcia — skład Południowo- 
wschodni narożnik Erie i Racine, 
fabrykanta, grosernika, krawca, szew 
ca. ofis węglarski Ud. Agent *' bal-, 
blwnl na 0-12-16 

POTRZEBA dziewcząt albo mężczyzn 
na mieszkanie. 1216 W. Erie ul., tyl- 
ny dom. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1332 Dickson ul. front, na ao- 
le. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1843 Iowa ul., na dole, w tyle· 

Prsyjmuję rozmaite roboty ciesiel- 
skie, reperacye domów ltd. Zapytać 
się w salonie. 1252 Holt ave. 13 

POOTRZEBA jednego lub dwóch 
mężczyzn na mieszkanie. 1834 Erie 

ul., front 3 piętro. 

Poszukuję 
Bolesława Lawickiego. St." Osiński, 

2015 W. 23rd ul. Chicago. 111. 

POKOIK osobne wejście. 1402 Cor- 

nell ul. przy parku. 2 piętro. 

POTRZEBA panny na mieszkanie. 
1030 N. Wood ul. 

POTRZEBA Jednego pana na miesz- 
kanie. 1818 Riee ul., blisko Wood i 

Chicago ave. 1 piętro,^front. 
POTRZEBA inteligentnych mężczyzn 
na mieszkanie. 1109 N. Marshfield 
ave. 

POTRZEBA 2 mężezyzn na mieszka- 
nle. 604 Curtis nl.,_jjMgtTO^w^yl^ 
POKÓJ frontowy, osobne wejście do 
wynajęcia. 1142 Wood ul., pierwsze 
piętro, przy Dlvteion^ił1^_^_MM 
POTRZEBA 2 mężczyzn na mieszka- 
nie, u góry fipnt. 1052 Milwaukee 
ave. 

. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nle. 1123 W. Huron ul. 

POTRZEBA inteligentnego mężczyz- 
ny na mieszkanie. 1446 W. Chicago 
ave. L— 

Pokój dla mężczyzn lub dziewcząt 

przy małej familii. 1415 N. Paulina 
ul. 2gle Piętro. 

Zginęły suka 1 Pies du?ei./a8^ 
tej i żółty i biały, w okolicy Emma 
1 Augusta. Za zwrócenie nagroda. 
1461 Walton Ul. 

UMEBLOWANE pokoje. 1063 Mil-1 
waukee ąve. 3cie piętro, front. 

POKOIK do wynajęcia dla mężczyzn 
osobne wejście, kąpiel, bez wiktu. 

663 Racine aye·» 3cie P^tr°' *ront,_ 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1146 Noble ul., 3cie piętro, —| 
front. 

— 

POTRZEBA jednego mężczyzny na 

mieszkanie, z frontu. 3cie piętro. 
1354 Augusta ul. 

nrl Ir Ł f O 
x uiivj uia urvui/u lu 

nio, wygodnie. 1X18 Ashland ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1280 Milwaukee ave., 3cie pię- 
tro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1135 W. Chicago ave., 4 te pię- 
tro. 

POTZEBA panów na mieszkanie. — 

1065 N. Marshfield ave. , 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka-1 
nie. 1232 Dickson ul., 3cie piętro. 

- 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. Frontowa sypialnia. 1206 W. Fr^ 
ul., 2gle piętro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkal- 

nie. z wiktem. 1654 W. Division uL, 

3cle piętro. . 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 

kanie. 1221 Dickson ul., n& dole. 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 

kanie. 1003 Milwauke ave.. Scie pie- 
tro, front. . 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na noc- 

leg. 1535 Emma ul., w tylnym domu, 

2gie piętro." , , 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka— 

nie. 1336 Cleaver ul., lsze pi&ttQ., 

POTRZEBA panienkę na mieszka— 

nie. 868 N. Marshfield ave. 

POTZEBA 2ch porządnych mężczyzn 
na mieszkanie lub młode małżeńst- . 

wo przy małej familii, ciche 1 spokoj- 
ne mieszkanie. 1009 Ashland ąve„ 

3cie piętro, front. 

POTZEBA panien na stancyę. 1549 

Dickson ul., 2gie piętro, front. 
.11, II I 1 

POTRZEBA na mieszkanie mężcfcyzn 
i pań. 1669 W. Huron ul., róg Pau- 

1 

lina ul. 15 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 923 Noble ul., wchód z boku. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 906 Milwaukee av., 3cle piętro, ( 
front. 
' 

____ 

—, 

BEZDZIETNI przyjmą na mieszka— < 

nie młode małżeństwo lub dwie pan- 
ny. 1206 Erie ul., Faser. 1 

POTRZEBA mężczyzn na mleazka- 
nie. 921 N. Lincoln ul. 

DO wynajęcia skład odpowiedni na 
skład rzeźnlczy, $25. Zgłosić się H. 
N. Brunn 1201 Grand ave. 

SKŁAD i 10 pokoi do wynajęcia od- ! 
powiedni na restauracyę i traktyer- < 

nię (boardlng house) 2234 8. Hal- 

sted ulica. 15 ; 

POTRZEBA mężczyzn lub panien na 
mieszkanie; familia bezdzietna. 735 

Noble ul., 1 piętro, front. 

Drobne ogłoszenia 
. a m* «·»—*f 

DWAJ koledzy poszukują mieszka- 
nia przy jakiej rodzini· na Kazimie- 
rzowie albo Annowie. B. Bramowakl. 
2017 W. 18ta ui. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1441 Emma ul., 3cie piętro, — 
ffo»t. 

PORZEBA wspólnika do burtowne- 
go interesu win i likierów musi mó- 
wić po angielsku albo niemiecku. 
Niemiecki agent, który może repre- 
zentować Kentucky, który ma ń» · 

więcej ruskich i polskich kostume 

rów. Adresować listownie po angie - 

sku lub niemiecku do ^lennika Chl- cagoskiego pod cyframi 521 i także 

napiea^il^J^^^^liLi·*»—· 
DO wynajęcia umeblowane pokoje z osobnym weiieiem 

_ 
dla dwdo lub 

trzech. 1182 Mflwaukee ave· 13 

Poszukuję inteligentnego pana na 

tkanie. 1472 N. Pau,!°a , 
' 3 

piętro, wchód i McReynolde ul. 
# ^ 

Jedyna Polska Amerykańska 

Szkoła Tańców 
Lekcje^adcółT odbrjfa »j« ·">· " 
LIBERTY*'HAL?' .L'hi'eMMA CL. 
Prnf. Wład. Malmowskl· 

MESZKANIE na 7 pokoi,dobre>mlej- 
sce dla dentysty, na narożniku Huroa 
i Ashland ave. 658 N. Ashlan^aje. 
POTRZEBA dziewcząt lub małżeńst- 
wo na mieszkanie. 1930 N. Robey 
ul., lsze piętro, w tyle. 

SKŁAD do wynajęcia. 1316 W. Erie 
ul. " 

POTRZEBA 2ch panów na mieszka- 
nie. 1148 Huron ul.. 2gie piętro. — 

front, blisko Milwaukee av· 

DO wynajęcia mie«kanie, dobre 

miejsce dla doktora. Przeszło 700 

Polaków, a niema żadnego doktora. 
4252 Cortez ul. 

ALEKSANDER Pacura niech pod* 
ewój adres w biurze Dziennika Chi· 
cagosklego. 

DO wynajęcia dwa ładne pokoje dla 
porządnych panów. 2gle piętro. 3Z31 
Ridgeway ave., Avondale. 

EXTRA! Poszukuję wspólnika do 
wielkiego wynalazku z gotówka 
$400 do wybudowania aparatu lata- 
jącego w powietrzu. Proszę się zgło- 
sić do T. Waniellsta, 1103 N. Wood 
sir., Chicago, W. 

Pokój do wynajęcia. Sypialnia fron- 
towa. 2945 Milwaukee ave.. 2gie pi? 
tro. lo 

POTRZEBA panów na mieszkanie.— 
826 Marehfleld ave·, w tylnym domu. 

POKÓJ frontowy do wynajęcia, z 

osobnem wejściem dla jednego lub 
dwóch mężczyzn z wiktem. 8. 

Marshfleld ave, blisko Chicago ave- 

ORGANISTA poszukuje posady, ka- 
waler lat 22 majłcy. Jest trzezwy. 
W ewojem fachu uzdolniony. Adre- 
sować Dziennik Chicagoski, koperty 
proszę oznaczyć cyframt 598.__ljw^ 
POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, osobny widny pokój, 2 piętro. 
2039 LeMoyne ul., Wicker Park. 

POTRZEBA dwóch mężczyzn oa 

mieszkanie. 1459 Emma ul., 3cie 

piętro, front. 

POTRZEBA malutkie mieszkanie 
dla dwu pań. Adree M. R. w Admini- 
etracyi Dziennika Chicagoskiego. 

BLAHARSKIE naczynie kupię. 655 
N. Racine ave., 2 piętro front. 

Pokój do wynajęcia. 1130 Cleaver 
ul.. 3cie piętro, blisko Milwaukee 
ave. 

DARMO!!! 
Kto chciałby osiedlić się na far- 

mach otrzyma zupełnie darmo książ- 
ki rolnicze, w których jest opisane 
gdzie są. dobre grunta i po jakiej ce- 
nie można je kupić. Te książki wydał 
rząd; Jeżeli chcecie kupić, sprzedać 
lub zamienić farmę, dom lub jaki in- 
teres to zgłoście się do nas. 

J. F. POLTA and Co., 
1300 Holt ul. 

PRACA, 
lc ZA 8I/OWO. 

POTRZEBA sprzedawacza (sales- 

man) realności młodego mężczyz- 
nę, z doświadczeniem w tym zawo- 

dzie. Musi mówić po poleku. Hughson 
and Condell, 3206 Irving Park boul. 

11-13 

POTRZEBA dziewczyny albo starszej 
kobiety do domowej roboty! 3236 

Monticello ave. Feltyk. 

POTRZEBA maszyniarek do całych 
spodni. Stała praca. Dobra zapłata. 
1454 Holt ul., róg Blanche. 

PÓTRZEBA natychmiast 20 ludzi na 
farmy 30 do 25 doi miesięcznie oraz 
sałe utrzymane. Praca przez eały 
rok. Podróż kosztuje $22.00. Zgłosić 
g|ę do A. Kostecki, 1136 Cleaver oL 

POTRZEBA blacharzy do lutowania 
małych pudełek. Zapytać w salonie 

3d 8 do 9 wieczorem w niedzielę. — 
14 N. Racine av«. 

POTRZEBA maszyniarek lub maszy- 
liąrza przy całych spodniach. 1049 
tf. Ashland ave. 13 

POTRZEBA doświadczonej kobiety 
lo przebierania szmat. 2404 Grand 

ive., blisko Western. 15 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty świeżo przybyła z kraju ma 

pierwszeństwo, dobra zapłata lekka 

robota.. 1158 Haetings ul. róg Ra- 

iine ave. 1S 

POTRZEBA piekarza na 3cia rękę. 
Może być świeżo praybyły z Europy, 
który może wkrótce zając miejsce 
tormana. 5022 Lawrence ave., Jef- 

ferson Park, trzy bloki na wschód od 
Mllwa\ikee ąvę. 

POTRZEBA kobiety do prania. — 

8532 N. Mozart ul. 

POTRZEBA trzech polskich eprzeda- 
paczy do sprzedawania cukierków > 
uroau. Dobra zapłata. Stała praca. 

Muszą mieć $150 gotowkowej kau- 

syl. Muszą mówić cokolwiek po an- 

gielsku. Zgłosić Bię zaraz. Blue Gras· 
Belle Candy Co. 29 So. Desplainee ul. 
Mo. 1949. 1· 


