
Co się dzieje 
w polityce? 

Od polskich republikanów, zor 

ganizowanych w specyalny ko- 

mitet agitacyjno-kampanijny, o- 

trzymujemy obszerny komunikat 
w sprawie pozyskania należnego 
Polakom uznania od przywód- 
ców party i republikańskiej przy 

układaniu listy kandydatów na 

jesienne prawybory. Ponieważ ta 
kwestya interesuje bardzo cały o- 

gół polski, więc zamieszczamy ów 
komunikat poniżej w całości: 

Po Szanownej Redakcyi: — 

W piątek i sobotę, 2<l-go i -7· 

go bieżącego miesiąca, odbyły się 

narady polskich obywateli należą- 

cych do różnych obi«tów partyi 

republikańskiej, ażeby naradzić 

się nad przyszłymi wyborami. 
Ze względu na to, że obecnie 

part y a republikańska jest podzie- 
lona na <lwa wielkie obozy i że o-» 

ba te obozy obecnie naradzają się 
nad wybraniem kandydatów na 

różne ur/ędy, zadecydowano jed- 
nogłośnie wykazać i przypomnieć 
obu obozom, że Polacy należący 
do partyi republikańskiej mają 

zdolnych mężów, którzy by chlubę 

przynieśli całej partyi na różnych 

urzędach. 
Otóż tak zwana regularna frak- 

cya partyi na której czele stoją 

były (Gubernator Peneen i Jan P. 

Pevine, mają speryalne komitety, 
które wybierają kandydatów na 

urzędy: komisarzy powiatowych, 
na sędziów sądu miejskiego i na 

komisarzy kanału sanitarnego. O- 

prócz owych trzech specjalnych 

komitetów, który tu powierzono 

wybór tych grup kandydatów, 
główny komitet albo wyznaczy in- 

ne komitaty albo sam zajmie się 

wyborem kandydatów na inne wa- 

żne urzędy. 
Ażeby nie mogli później pro- 

wodyrzy partyi republikańskiej u- 

trzymywać, że im nikt nie przypo- 
mniał o zdolnych Polakach, kon- 

ferencye dwudniowe wystosowały 

piśmienne rekomendacye do obe- 

cnie istniejących już komitetów 

frakcyl partyi regularnej, jakotez 

specyalny ogólny komunikat do 

Jana F. IVvine, jako przewodni- 

czącego głównego czyli centralne- 

go komitetu partyi republikań- 
skiej i do wpływowych członków 

tegoż komitetu. 

Zarazem wystosowano do Cen- 

tralnego Komitetu przeciwnego o- 

bozu tejże partyi osobną odezwę, 
ażeby wykazać listę zdolnych Po- 

laków republikanów na różne u- 

rzędy. 
Posiedzenia odbyły się w lokalu 

posiedzeń publicznych Komisyi 

Wyborczej w ratuszu, który to lo- 
kal bezinteresownie dla użytku 
Polaków pozwoliła Kada Komisyi 

Wyborczej zająć. \a posiedze- 
niach przewodniczył adwokat Fi- 

lip Garbarek z Rridgeportu, a se- 

kretarzem był Józef Niemiec. Ko- 

mitet. który wypracował listy do 

komitetów i do wpływowych re- 

publikańskich przewodników, 
składał się z pr/ewodiiiczj.ic?łSO» 
sekretarza, oraz Stanisława Ozo- 

gowicza, Bolesława >lłodzieniew— 

skiego i Franciszka Krzykowskie- 

KO. 

Narada i myśl do wystosowa- 
nia referatów była inicjatywy 
członka Komisyi Wyborczej, An- 

toniego Czarneckiego. 

Obecnych na posiedzeniach było 
50 polityków polskich reprezentu- 
jących wszystkie wartly w Chica- 

KO. 

Odezwa do przywódców partyi 
republikańskiej, napisana w ję- 
zyku angielskim, brzmi jak na- 

stępuje: ^ 

Chicago, June 25, 1914. 

To the Committee of the Republi- 

can Party for the Selection 

of Candidates for City County 
Commissioners, 

* 

Prof. C. R. Henderson, chairman, 
LaSalle Hotel. 

Gentlemen: — 

As citizens of Cook County in- 

terested in an efficient and re- 

présentative governihent of ail of 

the people of our county and as 

republlcans interested in the suc- 

cess of the reptrblican party and 

lts principles for the good of the 

people and for good government, 
we hereby respectfully submit 

for your considération important 

facts and also names of republl- 

cans who deserve considération as 

candidates for county commissio- 

ners whom your committee will 

find to be men of clean lives, so- 

ber, honest, industrious, efficient 

and courageous. Whorasoever of 

these men your committee endor- 

ses and selects you may be sure 

will make «not only good candi- 

dates to strengthen tbe ticket but 

if elected will insure for Cook 

County an honest. efficient and 

truly représentative county board. 

We respectfully submit that 

the knowledge of the Polish and 

other foreign language names 

should be no impediment to the 

^ ... for 

office. As a matter of fact the 

knowledge of additional langua- 

ges spoken by large masses of our 

county's citlzenship makes foi 

greater efficiency of a public of- 

ficiai who deals with problems 

affecting ail of the people. 

We further respectfully submil 

that the intimate knowledge ol 

the needs, characteristics and pe- 

culiarities of the various cosmo- 

politan eleraents of Cook Countj 

1s also desirable for the sake ol 

efficiency. 

As republicans we know tha 

the county board to be truly re- 

présentative of ail of the tax-pay- 
ers and citizens must comprisi 

and include members who are ol 

and intimately familiar with the 

various elements of our county's 

citizenship. 
We respectfully submit that the 

encouraging in govermental par- 

ticipation of foreign speaking ci- 

tizens of our county effec^ively 
makes the governraent truly re- 

representative, brings the people 

of those elements closer to the 

government and works wonders 

in the great work of uniting ail 

of the varied elements and people 
in this county into a harmonious 

American nation. 

In making up a ticket of repu- 

blican candidates for the county 

board it will be injurious to good 

government, contrary to republi- 

can party principles and precedent 
not to include among the ten can- 

didates some who will have the 

spécial advantage of being good 
American citizens and at the same 

time représentative of the various 

cosmopolitan elements of Cook 

County. 

We respectfully call attention 

to the fact that the Polish speak- 

ing citizenship of Chicago repre- 

sents an army of voters and tax- 

payers which is very large when 

the fact is brought out that there 

are more than 375,000 Polish 

speaking people in this county. 
The men whose names are sub- 

mitted here are men of honesty 

and integrity whom their own 

communities trust and respect and 

who would make efficient public 

officiais. They are not ail of the 

good available timber but a fair 

sample of the character and cali- 

ber of men who have for years 

been loyal republicans. 
If this list łs not sufficlent we 

shall be pleased to furnish many 
morę names of men equally true. 

The republlcan party of Cook 

County recognizes the work and 
records in public office made by 
John F. Smulski who received his 

opportunity at the hands of the 

republican party. The republican 

party also recognizes the work 

and record which is recognized by 

ail the good citizenship of our 

county which our republican" An- 

thony Czarnecki as member of 

the élection board is and has been 

making, although his opportunity 
was not given to him by the repu- 
blican party. 
The records and public deeds 

in public office of these two repu- 
blicans proves that ail the repu- 

blican Polish American citizens 

of Cook County need is an oppor- 

tunity to make good. The men 

whose names are hereby submit- 

ted have the same sterling quali- 
tés and characters which in pu- 

blic life characterize Anthony 
Czarnecki and which enabled John 

F. Smulski to make a good public 
record for himself. 

Further the men whose names 

are here presented will if favored 

by the republican party as public 
officiais be loyal to good govern- 

ment, to their party principes and 

will not use the office for selflsh 

purposes. Just as in the judg- 

ment of ail good citizens John F. 

Smulski is recognized as an ho- 

nest former state treasurer and 

to the knowledge of ail Anthony 

Czarnecki is the most efficient, 

courageous and Jionest élection 

commissioner, who ever held that 

office so will a trial given to o- 

ther Polish Americans demon- 

strate that honesty, courage and 

efficiency in public office is the 

rule and not the exception of 

Polish American citizens. 

Following are the names res- 

pectfully submitted: — 

William P. Armkneeht, mort- 

gage banker of the firm of John 

M. Nowicki and Company, 2004 

West Webster avenue. An officiai 

in various fraternal, building and 

loan and benefit associations. 

. Kowalewski, real estate 

and Insurance, of Kowalewski 

Brothers. 1259 West 51st street. 

An officiai of various organiza- 
tions. 

Leon Mallek, attorney for the 

Polish National Alliance and on* 

of its former directors. A young 

man, son of one of Chicago's pio- 
neers. Lives at 2125 Haddon ave- 

nue. 

John Pelka, real e**ate and In- 

surance. also offlcer of various 

organizations and an officer of a 

brewery but not otherwiae conne- 

cted with liquor bueiness himself. 

Reeldence 1736 West 13th street. 

Paul Drzymalski, président of 

the Polonia Coal Company. Lives 

at 2124 Cortez etreet. For years 

and now member of city smali 

park commission. 

August Urbański, lawyer and 

former bank employe. Lives at 

2045 Thomas street. 

Joseph Spiker, druggist. Lives 

at 11700 Michigan avenue. 

Frank Bartodziej, 1011 North 

Lawler avenue. Factory superin- 

tendent. 

Lawrence H. Przybylski, banker 

vice-president of the Home Trust 

and Savings Bank. Lives at 3518 

Pierce street. 

Bernard Brzozowski, real e- 

state and Insurance. Lives at 

1361 West Chicago avenue. 

A'ictor Porazinski, proprietor 
of Clothing House. Lives at 1049 

North Paulina street. 

\VT. J. Janiszeski, one of the 

proprietors of the Northwest Sup- 

ply House, wholesale grocers. Of- 
fice at 1231 West Chicago avenue. 

Albert Menkicki, 1213 Cleaver 

street. Instructor of turners and 

bank employe. 
In addition to these persons 

whose names are here submitted 

there are a large number of other 

men good and true as previously 

stated, who are available as repu- 
blican candidates. The names of 

others will be gladly submitted if 

your committee deeme that to b<a 

neccessary after investigating the 

men whose names are hereby sub- 

mitted. 

Chicago and Cook County has 

many Polish newspapers and we 

are sure that a jtist treatment of 

the Polish American citizens who 

belong to the republican party 

will meet with a hearty response 

on the part of the press. 

By direction of the Polish Ame- 

rican Citizens' Committee ofCook 

County in conference assembled 

on this day in the city of Chicago, 

I hereby respectfully submit the 

above for your kind considéra- 

tion. 

JOSEPH NIEMIEC, 

Secretary. 

I Manayunk, Pa 
(Własna korespondencya „Dziennika 

Chicagoskiego".) 

W szkole św. Jozeflata zakończono 

naukę, dnia 18-go czerwca, formal- 

ne zaś zamknięcie, popisy i rozdanie 

nagród nastąpiło 21-go czerwca, o 

godz. 3-ej- popołudniu w sali parafial- 

nej pod kościołem św Józefata. Sło- 

wa naszego ks. proboszcza: „Gdy Bóg 

pozwoli doczekać, za rok nie tak za- 

kończymy, naukę zkolną", które wy- 

powiedział był ubiegłego roku wypeł- 

niły się 21-go czerwca. 

Wielebne Siosty Bernadynki, nau- 

czycielki szkoły tutejszej przygoto- 

ły dosyć bogaty program. Zwracam 

uwagę, że szikoła św. Józefata jest 

szkolą elementarną i zawiera tylko 

sześć klas. Budynek nowy, który jest 

z białej cegły zbudowany był kosztem 

533,000. 
O godz. 2-ej zwiedziłem klasy, gdzie 

zauważyłem, że wszędzie panuje po- 

rządek i czystość. W klasach 2, 3, 4, 

5 i 6 porozwieszano wypracowania, 
robótki i rysunki z nazwiskiem ucz- 

nia. Prace te wszystkie podziwiane 

były przez rodziców, którzy zwiedzili 

te klasy. 

Nasunęło mi «się na myśl, żeby 

pokazać to wszystko, tym pankom od 

gazet, niby patryotów „Wolnej Myśli", 

którzy w sposób grubi-°ński piszą, o 

szkołach parafialnych, utrzymując, że 

dzieci tam ogłupiają. Panowie! wy 

sami siebie tem ogłupiacie, bo r cie- 

mnotę, a nie nauikę i oświatę ludowi, 

głosicie. 
O godzinie 3:15 w sali parafialnej 

podniosła się kurtyna i wystąpiła kla- 

sa 6-ta z deklamacjami. Nadmienić tu 

chcę, że każda klasa miała inny wy- 

gląd, tj. ustawiona była inaczej i mia- 

ła swój wła-sny odznak. Publiczności 

ogromnie podobał się występ klasy 

5-tej, która wykonała wolne ćwicze- 

nia gimnastyczne. 
Po występie klasy wstępnej A, któ- 

ra składała się z samych małych 

dzieci, uczniowie klasy 6-tej odegrali 

sztuczkę napisaną na tle szkolnem, 

„Przedstawienie", Stanisław Karpień- 

ski, S. Zaleski i Łęcka grali najle- 

piej. Publiczność zachowała się wzo- 

rowo. Po rozdaniu nagród, o godz. 

5:50 wszyscy się rozeszli do domu. 

Tu nadmieniam, że należy się podzię- 

kowanie ks. proboszczowi i Wiel. 

Siostrom Nauczycielkom za ich tru- 

dy i pracę; zasyłam im dlatego ser- 

deczne „Bóg zapłać" przez łamy 

„Dzień. Chic.". 

A. B. Borawski, 

184 Severing ul. 

Manayunk, Pa. 

LEMONT, ILL. 

Kto chce codziennie otrzymy· 

wać „Dziennik Chicagoski" niecb 

się zgłosi lub zawiadomi, An- 

drzeja Białka. 

Wyrywamy zęby bez bólu' 
$5 złote korony 'i 
Garnitur zębów $3 
Bsate korony 9t - 

Plomby. fiOc 

HALL BRACIA . 

1301 Milwaukee Ave. 
Drugie drzwi od Wieboldt'a 

FfikTReporterai 
' Nowo zbudowana kaplica v 
Domu zakonnym SS. Nazareta- 

nek w Des Plaines, 111. poświęco- 
na zostanie w czwartek, dnia 2 li- 

pca, o godz. lOtej zrana. Wszy- 
stkim, którzy zechcieliby wziąć 
udział w uroczystości, donosimy 
że pociągi do Des Plaines odcho- 

dzą ze stacyi Clybourn Junctior 
0 godzinie 7:37, S*:l-4 i 10.07. -- 

Zjazd jest spodziewany bardzo li 
czny ; o szczegółach doniesiemy. 

^ v » 

Wczoraj z kanału drenacyjne- 

go w pobliżu Cicero wydobyte 
zwłoki 30-toletniego nieznanego 
mężczyzny. Człowiek ten wido- 

cznie strzelił do siebie i śmiertel 

nie zranił się w szyję. Rewolwei 

znaleziono w pobliżu. 
4 

Pod koła wozu, którym powo· 
ził Jan Ziołowis, wpadł wczora; 

mały chłopczyk, Patrick Elliot 

liczący półtora roku życia i zo- 

stał zabity na miejscu. Woźnicy 
aresztowano. 

v o 

1 Janowi Taylor, roznosicielow: 

gazet w South Chicago, ktoś 

skradł bicykl, kiedy ten go zo- 
stawił przed teatrzykiem. Polic) ł 

aresztowała nieco później W ła- 
1 dysława Tomaszewskiego, którj 
koło skradł. Jednej gumy już przy 
kole brakowało. Rodzice Toma- 

szewskiego przyobiecali kupić no- 

wą gumę, by synalka swego od 

szkoły poprawczej uratować. 

Rewolwerem życie chciała so- 

bie odebrać 19-toletnia Anna Ro- 

siop, która teraz walczy ze śmier- 

cią w szpitalu powiatowym. Na- 

rzeczony opuścił ją w niedzielę i 

dziewczyna postanowiła sobie 

życie odebrać. Mi czkała w do- 

mu pnr. 2258 S. Cal/ornia ave. 
o o 

\V składzie Maxa Fligiera, pnr. 
8T10 Commercial av. pożar wczo- 

raj wyrządził znaczną szkodę. 
^ 

W Summit zakłada się towarzy 
stwo litewskie, którego założycie- 
lami i inkorporatorami są : Anto- 

ni Zopelis, Franciszek Patrunitis 
i Zygmunt Prolonotis. 

o 
' 

> ' 

, 

Niejakiego. Oswarda, Markw ar- 
da kazała aresztować Polka, An- 

na Sychowska, zamieszkała pnr 
2420. N. Ashland ave. Człowiek 

ten wyprawiał awanturę na ulicy· 
Sędzia kazał mu wrócić do Mil- 

waukee, skąd nie tak dawno te- 

mu przyjechał. 

X. Demetryusz Zieńć, dawniej- 

szy wikary z Józafatowa, został 

zamianowany przez JE. X. Ar- 

cybiskupa Quigley'a organizato- 
rem nowej parafii polskiej w miej- 
scowości Phoenix, sąsiadującej z 

miasteczkiem Harvey. 
* ^ ^ 

Spółka Budowniczo-Pożyczko— 
wa imienia X. Fr. Gordona o- 

twiera Seryę 15tą, w przyszły po- 
niedziałek wieczorem. Można siy 

zapisać w sali bankowej na Ma- 

ryanowie albo u sekretarza Jó- 
zefa P. Małłka, miejscowego or- 

ganisty. 

Litwin Jan Szemaitis, prowa- 

dzący wyszynk trunków na «prze- 
dmieściu Worth, został skazany 
na zapłacenie $100 kary przez sę 
dziego pokoju Ben. Schall'a w 

Evergreen Park za przetrzymy- 
wanie ,w swym szynku maszyny 
do gry hazardowej. Szynkarz 
wniósł apelacyę do wyższego są 
du. 

o o 

Kilku mężczyzn kłóciło się na 

krzyżówce N. Winchester ave. i 

Armitage ave. Powaśnionych 
chciał pogodzić Jan Polzer, lat 

25, 1926 . Winchester ave., lecz 

jeden z napastników postrzelił go 
niebezpiecznie w grzbiet. 

o o ·> 

Z rzeki przy North ave. wydo- 
byto zwłoki Henryka Okraj, lat 

12, .1536 W. Austin ave., który 
minionego czwartku znikł bez 

wieści. 
o 

Przypatrując się grze piłl:<?wej 
' 

na polu przy lOotej ulicy i India- 

na ave. (Roseland), Józef A— 

dam, lat 14, 10566 Indiana ave. 
• został na miejscu zabity gdy pił- 
ka uderzyła go ponad serce. 

> 

Dzisiaj o godz. Sej wieczorem 
1 
w parku Uolstein na Jadwigowie 

1 powtórzone będzie „W esele Kra- 
' 

kowskie", które z takim sukce- 

sem przedstawiono w niedzielę 

minioną. 
A ^ 

Józef Orłów, który zakradł się 
do kurnika należącego do Józefa 
Chodek, zamieszkałego pnr. 3714: 

West 25-ta ulica, umarł wczoraj 
w szpitalu przy domu robót.·Cho- 

dek postrzelił go śmiertelnie. 

Chodka aresztowano, lecz wy- 

puszczono go z więzienia gdy 
stawił $10,000 poręczenia. 

« O G 

Jan Michort, 2103 S. Ashland 

ave., został niebezpiecznie pokale- 
czony, kiedy go uderzył samo- 

chód Freda Fairmana. Fairman 

zabrał Michota do szpitala South 
Shore. 

4· *5* 

Na bulwarze South Shore nie- 

bezpiecznie pokaleczony został 

zamiatacz ulic, W łady sław Ga— 

dziński, zamieszkały pnr. $522 

Exchange ave. Samochodem kie- 

rował niejaki Arcck Erickson. 
V 

Niejaka Jaszczurowska (?), 
1453 Augusta ulica sprowadziła 
swego męża do sądu gdzie się za- 

łatwia sprawy familijne. Mąż nie 

chciał pracować na utrzymanie 
żony i dwojga dzieci. Sędzia 
Torrison powiedział mężowi co 

go czeka i ten przyrzekł się po- 
prawić. Wczoraj zas, miesiąc po 

pierwszym procesie, żona jego 

stawiła się przed sędzią i zdała 

raport z zachowania się swego 

męża. 
Ja teraz jestem panem do- 

mu — mówiła kobieta. 
— Pracu- 

ję na utrzymanie męża i dwojga 

dzieci, mąż zaś opiekuje się dzie- 

ćmi, gotuje, pierze i pracuje. 
Jaszczurowski jest podobno 

bardzo zadowolony z roli gospo- 

si.... 

W dniu dzisiejszym, o godz. 9ej 
zrana, pobłogosławił X. pro- 

boszcz Kazimierz Gronkowski, w 

kościele św. Wojciecha, związek 
małżeński pana Władysława 
Grupy z panną Maryą Maciejew- 

ską, córką państwa Bernarda L. i 

Doroty Maciejewskich, których 
rodzina zaliczona jest do najza- 
możniejszych na Wojciechowie. 
Obyw. Bernard L. Maciejewski 

bierze udział w każdej ważniej-' 

szej sprawie miejscowej i wiele 

pracą swoją przyczynił się do roz- 
budzenia ruchu handlowego i roz- 

woju spółek oszczędnościowych 
na Wojciechowie. 
Druhną honorową pani młodej 

była panna Anna Bukowska ; dru- 

hną pierwszą panna Marya Ha- 
sterok (z Jadwigowa) z panem A. 

Gerlich, a druhną drugą panna 

Lucya Krusińska z panem Broni- 

sławem Zborowskim. 

Państwo Maciejewscy podej- 

mują liczne grono przyjaciół i 

krewnych gościnnie w hali „Bia- 

łego Orła", 1618 W. 17ta ulica. 

FLETCHER NA MIEJSCE 
BADGERA. 

Waszyngton, 30 czerwca. 
— Se- 

kretarz marynarki Daniels ogło- 
sił wczoraj, że kontradmirał Flet- 

cher zajmie miejsce admirała Bad 

gera jako szefa floty atlantyckiej 
w miesiącu sierpniu. Badger wró- 

ci do stolicy i zostanie przyłączo- 
ny do rady marynarki Stanów Zje 
dnoczonych. 

— Pasażerowie statku pasażer- 

skiego „California", który koło 

Tory Island osiadł na mieliźnie, 

przeniesiono bez wypadku na ląd: 
było ich z górą tysiąc. 

MICHIGAN CITY, IND. 

Kto chce codziennie otrzymy- 

wać „Dziennik Chicagoski", niech 

się zgłosi lub zawiadomi M. Kops 
807 Elston ave. 

PODZIĘKOWANIE. 

Wszystkim krewnym i znajo- 

mym, uczestniczącym w pogrze- 
bie ukochanego syna śp. Fr. 

Klafty, szczególnie Wiel. ks. W. 

Świątkowi, p. organiście, wogóle 
wszystkim paniom i panom, za- 

syłamy najszczersze podzięko- 
wanie i staropolskie „Bóg za- 

płać". 
W smutku pogrążona, 

Kat. Klafta, matka, 

(ogł.) wraz z rodziną. 

SPORT. 
Na boisku przy Kodzie ave. I Wave- 

land ave. odbyła się w niedzielę za· 

cięta gra w piłkę pomiędzy Kapę- 

lusznikami Henryka Rewolińskiego a 

klubem Troy A. C. 
/ 

Kapelusznicy ivzill górę zaraz w 

pierwszej kolejce i trzymali ją do 

końca, ale przeciwnicy kilkakro- 

tnie im grozili. 

W podbijaniu piłki odznaczyli się: 

chwytacz Lanckowski, drugostanowy 

Schumer i lewopolowy Bellak dla 

Kapeluzników Rewolińskiego, a dru* 

gos'anowy Weber dla Troy A. C. 

Dobrot dzielnie rzucał dla Kapę- 

uszników, wymachał bowiem 10-ciu 

przeciwników. 
' 

KAPELUSZNICY: 
R. H. P. A. E. 

Piasecki, . . · 0 12 2 1 

Lanckowski, c. 2 2 6 1 0 

Schumer, 2 b. 1 2 0 2 1 

Bellak, 1. f. 
' 

1 2 2 0 0 

Openlander, c. f. 0 0 2 0 0 

Fritz, lb. 0 19 10 

Jarka, r. f. 0 0 110 

Muloahy, r. f. 0 10 0 0 

Podraża, 3 b 1 0 2 2 0 

Dobrot, P. 0 1110 

Razem 5 10 25 10 

TROY A. c.: 
R. H. P. A.J. 

Meyers, 3 b. 1112 1 

Ward, 1. f. 0 12 0 0 

Wilson, c. 
' 0 0 7 1 0 

Bags, c. f. 0 0 2 0 1 

A. Murphy, 1 b. 0 0 8 1 0 

FLslier, g. s. 1113 1 

Weber, 2 b. 2 2 12 0 

Benton, r. f. 0 0 2 0 0 

Scnutte, p. 0 1111 

Razem 4 6 25 10 4 

KAPELUSZNI KI : 

2001 00200 — 5 

TROY A. c.: 

0 1 0 1 0 0 0 1 1 —4 

Uderzenia na dwa stany: Lancko- 

wki 2, Schumer, Bellak i Weber. 

Wymachanych: przez Dobrota 10; 

przez Schutte'go 7. Pierwsza meta 
na 

piłki od Dobrotal ; od Schutte'go 2, 

Czas gry: 1:45. Sędzia gry Howard. 
f 

Helenowo. 

„Dziennik Chicagoski" można 

nabyć w następujących miej- 

KŁODZIŃSKI 2142 Walton str" 
Kramer, Chicago ave i Robey, 

Kusek, 2442 Augusta ul 

Levinson, 2114 Augusta ul. 

Olson, 2113 W. Chicago ave. 

• i na narożnikach Chicago i 

Western aves., i Division i Robey 

uL 

Teraz właśnie najsto- 
sowniejsza pora do tego 
ażebyście oszczędności 
swoje przenieśli do Ban- 
ku Polskiego, 1201 Mil- 
waukee Ave., który po- 
zostaje pod podwójną 
kontrc ą, a to rządową i 

oczonych Banków 

Chicagoskich, i zapew- 

nia najdalej posuniętą 
g w a ra c y ę. BANK 

POLSKI zapłaci 3 pro- 
cent od 1-go lipca. 

[ Skład otwarty w przyszły czwartek i 

piątek do godziny 10-tej wieczorem. 
Zamknięty przez cały dzień w 8ol>otę, 4-go lipca 

„Dzieli Niepodległości". 
V > 

Milwauhjlł Ayłnul. a* Rałjuna Strłłt 

r 
Dekoracya na Oziefi Niepodległości ^ 
Bawcł. buntin» do dekoracyl, l-eze piętro 

błękitne i trwało kolo- 
• rowe. Jard ^rC 

5c bawełniane flagi, na drzew- 
cach, z ozdobami, absolutnie 
trwałe kolory. 12calldłu- "J* 

gie. po «J»' 
2.5 baweł. ilasi. z kenwea. 

Heading i Groromets. 
2x3 stopowe, tio ..... 

Standard czy. wcł. Bunting 
flagi, kenwes. Heading | tZ 
i nikl.Grommets, w.4x6l · / 

Japońskie latarnie, ró- f Ar 
odcie. i fas., po 3, 5, 11V/L 

ICH " v. O. 

15c 

Wyjątkowo dobre taniości 
Na środę 

Damskie kaftany poranne, 
— 

wszystkie wielkości, 39C 
Dziecięce pralne suknie, wiel. 6 

do 14 lat, $1 ł\Qr 
gatunek, po ""t· 

Damskie czarne, białe lub fe- 

glaste Lisie pończochy, | 
jedw. wyk. 19c gat., po .. I vrC 

Męskie ceglaste lub piękne ko- 

lor. skarpetki, 
wszy. wiel. po Ov 

Dziecięce czar. prążk. pończochy 
dubelt. pięty i palce, s 

wiel. 6 do 9%, po Oc 

Chłopięce Rompers i pralne u- 

brania, 2 do 8 lat, "20/* 
warte 50c i 75c po 

Chłopięce Norfolk ubrania, 6 

do 15 lat, | ęg 
Przyrządy szewieckie, włac. 3 

kopyta, 1 podstawa, inóż, _ 

młotek i szydło, po ^VC 
Zan)6«. telefon, poczt, lub C.O.D. nie wypt-ł. 

żer dla drobiu, mieszań, ziarna 

i nasienia słonecznik. « / 

(200 funt. kost.) 100 ft. 1 .O" 

Damskie białe pralne suknie, 

rosyjski Overskirt 1 inne, 

1.50 gatunek VOv 

Damskie crepe pralne suknie, 

wszy. wlel. do 44, "» 
1.50 gatunek /Ot 

Chłopięce franc. Balbriggan ko- 

szule 1 gacie. wszy. 
wiel., 25c gatunek .. „I 

Dar"-Vie z niska szyja koszule, 

wlel. 4 do 9, warte 

10c 1 12c, po » 

Męskie Nainsook luźne Union 

garnitury, $1 gatunek, r 

za 54C 

Keratol oxford kształtne toreb- 

ki, bez ram, 16 do OAr* 
18 calowe, po VOC 

Harker i Old Vienna politura 

do fortepianów i 

mebli. 25c butelka ..VC 

Męskie franc. Balbriggan ko- 

szule i gacie, 39c 'j -j 
gatunek, po ZL 

Męskie wyciecz, koszule, asort. 

desenie, 50c «%|"| 
gatunek, za 

Czy. weł. import. Chally do let- 

nich sukien, 50c OOr* 
gatunek, jard 

Biała Twilled Shaker flanela, 

10c gatunek, 10 -. 
Jardów kostum. jard Ov 

Biały Chiffon Voile, resztki, — 

różne długości, Al/ -» 

15c gat., jard 0/2C 

Czy. lniany crash na ręczniki, 
12%c gatunek, *7 
jard / C 

Bielona materya na prześciera- 
dła, 2 jardl szer., f x 
28c gat., jar^ 1 OC 

Damskie czarne aksam. 2 rzera. 
i 3 guziki niskie trzewiki, wezy. 
wielkości do 8, «Q 
warte 1.75, po / VC 

Dziewczęce i chłopięce czarne 

kenwesowe wycieczkowe trzewiki, 
wszy. wiel. do 6, -yr* 
warte 98c, po O s C 

Ubław. Tapestry portyery, a— 

sort. kolory, warte do 
7.50 za parę, sztuka ..... VoC 

Nottingham koronk. 'irankl, — 

2Vz 1 3 jardowe, — 

1.25 gat.. para / VC 

5.95 cztero pasjażer. chuśtaw 
ki trawnikowe, 8 stopowe, spe 
cyalnie na tę sprzedaż, Q Ar 
tylko po WiuO 

7.50 lodownie, z twardego 
drzewa, złotawe wykończe- 
nie, specyalnie na 
jutro, po 3.95 

Taniości na Likiery 
Pąnn»ylvania iytniówka — 

peina kwartowa butelka, 1 ko- 
t-t umerowi J 48c 
Rex Kidiiey i Liver Bltters, 

e|iec> eliile butelka 35c; pudło 
7. 12 butelkami, 4.00 
Cocnac Brandy, 3 Star, reg. 

·"1.'· 29c 
Piwo butelkowe, pudlo z 2 

tuz. butel- 
kami \J4L> 

German Famtly my- f Q-, 
dł>\ do prania, 10 kaw. 
Gotenburg stylu letnia kieł 

ba»a. specyalnle funt | |· 
tylko 1VC 
Chicago Blend świeżo palo- 

na kawa, specyalnie fQs-> 
funt za I 

Tauie pieczywo 
Świeżo pieczone precle, re- 

gularnie 13 gatunek, /i- 
funt UL 
Świeżo pieczone Soda Cr·o· 

Wielkie taniości na Groserye 
48c 
17c 

Monarch Brand kra- 
jane ananasy, 
puszka.. 
Park Hill Californla 

Aprioote 
puszka... 
Ananasv, ocukrzone 

4Crown>figi. f 
paczka I Uv< 

Wybrane zimno go- 
towane szynki, kraja- 
ne na order. 
funt 

12c 
Monarch Brand 

pom. Cat- 

sup % pjt. 
Nejlei B<y mielony 

cukier,nUsprzed. dzie- 
ciom, 10 funtów^2^ 
prjiy kantorze tylko. 
Campbell'e Pork <fc 

fWne, 3 puaz- *>E.rr 
ki za AOC 
Crown Brand f 'J _ 
ogórki, btit IZC 

Najlep. Elgm śmie· 
tankowemas· 79*» 
ło. funt r. 

s 

Jaja. stanów. św'e- 
żp, tuzin 

Extra duie Messina 
cytryny, * 

tuzin " 
· 

Najl. Dodsre County 
śmietankawy \. 
ser, funt IUL 

za 


