
(Nadesłane). 

REFLEKSYE. 
Polacy w Ameryce w ostatnicn 

latach zwracają na siebie ogólny 
uwagę jak w Ameryce tak i w 

Europie. Amerykanie chociaż 

niechętnie patrzą na nasz wzrost 

i siłę, lecz muszą się w części z 
nami liczyć i coraz to na wyższe 
stanowiska nas dopuszczać Po- 

niekąd to stąd pochodzi, że z każ- 

dym rokiem, choć stosunkowe 

skromnie, to jednak stale zwięk- 
sza się liczba młodzieży polskiej 
kończącej wyższe nauki. Otóż 
młodzi obywatele wyrabiają natr 

przez swe stanowiska szacunek 

obconarodowców, » czem więk 
sza liczba ich będzie, tern wyże 
mv będziemy mogli sięgać i żą- 

dać równouprawnienia politycz 

nego w Stanach Zjednoczonych 
Lecz w jedną stronę jeszczc 

powinna tutejsza polsko - amery 
kańska generacya zwrócić swoj? 

uwagę i uznać się do pracy w na 

szych polskich towarzystwach 
organizacyach. Tu jest dla nici 

wielkie pole do działania dla do 

bra Polonii amerykańskiej jak 
dla ojczyzny. W ostatnich latach 

przyjechało do Ameryki bardz< 
wielu niepożądanych Polaków 

którzy mają różne sprawki na su 
mieniu z poza Oceanu. Te szu 

mowiny, wyrzutki społeczeństwa 
wyzuci z moralności wcisnęli si$ 

pomiędzy nas i rozsiewają nie 

zgodę, dzielą nas na różne odła- 

my, wogóle niszczą to, cośmy jui 
zbudowali lub pod co podłożyli 
śmy silne fundamenta. 

Mamy na to dowód, z ostatnich 

dwóch zjazdów : Polskiej Rad) 

Narodowej w Ameryce i Komi 

tetu Obrony Narodowej. Najpro- 

stszy człowiek mógł zauważyć 

wielką różnicę ciał obradujących 
nad dobrem swej organizacyi 
Pierwsi — wysłannicy P. R. 

— byli to ludzie pewni siebie, 2 

pogodnem i poważnem czołem 

starzy obywatele, znający do- 

Chłopczyk 6-cioletni, 
który żywcem się 

spalił. 

Chłopczyk sześcioletni, Jan C. Po· 

korny, 4033 Jackson bouh, spalił się 

żywcem wczoraj popołudniu w zauł- 
ku niedaleko swego mieszkania. 

— „Dałam Jankowi centa i ubra- 
łam go po indyańsku bo chciał iść 

skalpować Indyan'' — mówiła babcia 

chłopczyka, pani G. M. Euson. — 

„Widziałam jk on poszedł przez pod- 
wórze do zaułka pomiędzy bulwarem 

Jacfcson'a a Gladys ave. Ja poszłam 
na chwilę do zamężnej siostry, pani 
R. L. Gore, 4041 Gladys ave. Niedłu- 

go potem donieśli mi sąsiedzi, że Ja- 

nek, który bawił się z dziećmi przy 

ogniu, miał fatalnie się poparzyć. Po- 
. biegłam czemprędzej i znalazłam 

wnuka w „jardzie" blisko mego do- 

mu. Odzież jego była prawie do- 

szczętnie spalona. Biedaczek wyzio- 

nął ducha zanim zdołałam go zanieść 

do domu". 

Zawezwano dra Henryka J. I)oo- 

ley, 4000 W. Harrison uL, ale było 
, już zapóźno. 

Matka dziecka, pani EL Pokorna, 

Jest stenografistkę w« wydziale bu- 
cha! teryjnym korporacji „Sears 

Koebuck and Co.«4 Ma ona także dwie 

córeczki: 8-mioletniq Grace i 10-cio- 
1 et nią Maryę. 

brze tutejsze stosunki, a przede- 
wszystkiem z czystem sumieniem 
a z nimi było i wielu młodszych 
— polsko - amerykańskiej gene- 
racji — która dowiodła, że jest 
obznajomiona ze stosunkami pol- 
skimi poza oceanem jak i tutej- 
szemi i także zabierała głos, da- 

jąc swoje rady w jaki sposób 

pomódz ojczyźnie i Polonii a- 

merykańskiej. Na sesyach P. R. 

N., nie odgrywała roli żadna oso- 
bista polityka — lecz debatowa- 
no nad dobrem całego ogółu ; nie 

wytykano sobie nawzajem łaj- 
dactw, złodziejstwa, defraudacyi 
itd., bo nie było na to miejsca, bo 

jak Zarząd Centralny tak i re- 

prezentanci byli to ludzie z czy- 
stym rekordem. 

Inaczej rzecz się miała na 

zjeździe Komitetu Obrony Naro- 

dowej. Na pierwszy rzut oka mo- 
żna było zauważyć inną kastę lu- 

dzi. Byli to, prawie wszyscy ta- 

cy, którzy niedawne lata temu 

przybyli do Ameryki, bez znajo- 
mości tutejszych stosunków, a 

poza tem uciekinerzy za różne 

sprawki, którzy już nie mogli da- 

lej urządzać bandytyzmu w Eu- 

ropie, zaś tu pod pokrywką pa- 

tryotyzmu lub w jaki inny spo- 
sób urządzają łajdactwa przez 
wichrzenie po towarzystwach i 

organizacyach lub przez różne 

biura, nota bene banki prywatne 

itp. naciągają lud. Na sesyach zaś 
. O. N. podchlebiali sobie taki- 

mi epitetami jak wyzywaniem się 

nawzajem od złodziei, fałszerzy, 
oszustów itp. I ci bandyci śmią 

rościć sobie pretensye do prze- 

wodnictwa Polonii amerykań- 

skiej ! 

Weźmy naprzykład Związek 
Nar. Pol. i ZW. Sokołów Pol- 

skich, w których ta gangrena się 

rozpanoszyła do najwyższego 

stopnia i nawet tamuje rozwój 

organizacyi. . O. N. nie mial 

nic innego do obradowania na 

swych sesyach jak tylko lżyć u- 

rzędników Związku i wszystko 
co ta organizacya zdziałała lub 

działa, a co gorsze sami należą 

do tej organizacyi. Jest to po 

części dobra nauczka dla człon- 

ków Związku i innych organiza- 

cyi na przyszłość, by nie dopusz- 
czali do zarządu lub też do biu- 

rowej pracy nowoprzybyszów, co 

dopiero wczoraj znaleźli się na 

bruku amerykańskim a dziś już 

pracują w biurach pewnej orga- 

nizacyi. A przecież mamy dosyć 

ludzi, starych członków lub mło- 

dszych tu w Ameryce wycho- 

wanych ,którzy mają tak samo 

odpowiednie wykształcenie i kwa 

lifikacye... i czysty rekord. 

Naprzykład teraźniejszy wa- 

kans w Związku przez rezvgna- 

cyę dwóch dyrektorów powinien 
być wypełniony Związkowcami 
tu w Ameryce zrodzonymi luh 

wychowanymi. 

Niejeden może będzie myślał, 
że to pachnie czems dążącym do 

zamerykanizowania Związku : 

jest jednak przeciwnie. Związek 
jak i inne organizacye, powinny 
pamiętać o generacyi polsko 

- a- 

merykańskiej. Założyciele orga— 

nizacyj nigdy nie przypuszczali, 
że imigracya polska będzie tak 

wielka i stała jaką dziś mamy, a 

zatem zakładali organizacye jak 
Zjdenoczenie lub Związek więcej 
dla młodszej generacyi, by tę u- 

trzymać w duchu polskim i łą- 

czyć ją w polskich towarzyst- 

wach, a tym sfposobem wstrzy- 

mać od wstępowania do obcych 

organizacyi. Lecz co się dzieje 

dzisiaj W naszych organizacyach ?, 

Kłócą się, napadają jedni na dru- 

gich, wytykają sobie błędy — 

miast starać się o dobro swych 

członków, o dobro.* młodzieży, 
wogóle o dobro Polonii amery- 

kańskiej. 
Na przyszłość powinny towa- 

rzystwa lub grupy być ostroź- 

niejsze we wyborach delegatów 
na sejmy, jeżeli chcą, by ich orga- 

nizacya prosperowała i ich skła- 

dane pieniądze były w pewnych 
rękach i nie zginęły, a co waż- 

niejsza, baczyć, by ci delegaci 

przez swą przeszłość brudną i 

nietaktowne postępowanie wsty- 
du nie robili. 

Jeżeli będziemy wysyłali rze- 

telnych i uczciwych delegatów 
na sejmy, to i sejmy będą spokoj- 
niejsze i więcej dobrego zdziała- 

ją dla organizacayi i dla całej Po- 

lonii, a przytem będziemy zawsze 
mieli dobrych urzędników, któ- 

rzy będą dbali o organizacyę, bo 
to będą ludzie z czystym charak- 
terem.A gdy będzie dobra gospo- 
darka w polskich organizacyach i 

towarzystwach, to i młodziez 

«ni oUn.o tnArvlratiiilia hpdziC SIO 

więcej do nich garnęła, zamiast, 

jak to dziś się dzieje, być obojętną 
i od nich stronić, tłómacząc się, że 

polskie organizacye umieją się 

tylko kłócić, przez i > gromadnie 
młodzież wstępuje do obcych 
nam organizacyj. 
A wiec nie kłóćmy się a ratuj- 

my tutejszą młodzież od wyna- 
rodowienia się. Ona nie jest tak 

złą, jak to sobie świeżo importo- 
wani przedstawiają. W samej Ma- 

cierzy Polskiej w Ameryce dają 
dowody swego obowiązku, że 

mogą być dobrymi obywatelami 
amerykańskimi i dobrymi Polaka- 

mi, a prawodzenie przez nich 

swej organizacyi może być tylko 
przykładem dla wielkich organi- 

zacyi, bo ich hasłem jest zawsze: 

„Bóg i Ojczyzna". 
R. F. K. 

Złodziejstwa agen- 
ta unijnego. 

Agent unii elektrotechni- 
ków żądał $300 okupu 
od fabrykanta cygar, 

Krijte drogi przedstawiciela 
robotników. 

Nowy wypadek tłómaczy jakie- 
mi drogami idą niektórzy, by 
dojść do celu. Różne są drogi, je- 
śli się jedna nie uda, to biorą dru- 

gą potem nawet trzecią i czwar- 

tą. 
Odnosi się to do pewnych agen- 

tów unii robotniczych. Jeśli pe- 
wien plan naciągnięcia kontrak— 
tora się nie uda, to próbują dru - 

giego. 
Nowy kruczek został wczoraj 

odkryty przez fabrykanta cygar, | 
którego agent unii elektrotechni 
ków chciał porządnie naciągnąć.! 
Ofiarą tego agenta był niejaki Jan! 
A. Nutowe, zamieszkały na Town 
of Lake, pnr. 4H44 S. MarshfielJj 
ave. Nutowe stawił się wczoraj·] 
przed prokuratorem stanowym 
sprawę swoją przedłoży specyal -j 
nej ławie sędziów wielkoprzysię- 
głych. 
Cygarnik postanowił powięk- 

szyć swoją fabrykę cygar i zgo- 

dził- się na budowę nowego skrzy- 
,11 •i A r\ ,' ; faKrv.-l.-i -irittł tr/J 

podnieść stary lokal trzy stopy, y 

Podpisał kontrakty z różnymi 
kontraktorami i pracę rozpoczęto. 
W połowie robót przyszedł do 

niego agent unii elektrotechni- 
ków. Zrewidował on śruby, na 

których dom stał tymczasowo i 

powiedział Nuwcowi, że będzie 
musiał zapłacić $300 do kasy li- 

nii elektrotechników. Nutowe nie 

chciał się na to zgodzić i agent 

wywołał strajk. 
Agent później spotkał się. z 

Nutowcem wuvyszynku Johnso- 
na pnr. W est Madison ulica, 

gdzie wszystkie" tegę> rodzaju 

szantastyezne ugody agenci, li- 

nii robotniczych robili. Tam zażą- 
dał znów $300, lecz cenę swoją 

zniżył w kontu na $100.. Nutowe 

nie chciał się zgodzić i agent wy- 

chodząc powiedział mu, że może 

da się jakoś inaczej tę sprawę za- 

łatwić. Przyrzekł widzieć się z 

Nutowcem później. 
Potem ku wielkiemu zdziwie- 

niu Nutowca wszyscy inni kon- 

trajetorzy pracujący przy jego bu- 

dynku przestali robić i powie- 
dzieli mu, że pójdą z pracą da- 

lej, jeśli im zapłaci jeszcze raz 

tyle. Powiedzieli Nutowcomi o— 

twarcie, że nadwyżka idzie dla a- 

genta unii elektrotechników. 

„DZIENNIK CHICAGOSKI" 
można nabyć w szkole języka 

· 

angielskiego, pnr. 1311 W. Chi- 

cago ave. 

KENSINGTON, ILL. 

Agentem „Dziennika Chicago- 

skiego" jest Stefan Orel, 359 E. 

119-ta ul. 

Wieczorek Sokołów 
na Wojciechowie. 
Wczoraj wieczorem w sali Pu- 

askiego odbył się Wieczorek Mu- 

:ykalno-Wokalny, urządzony stą- 
aniem Okręgu ligo Z. S. . z o- 

:azyi ukończenia kursu gimna— 
tycznego przez Sokolice w Okre- 

su II-gim. 
Przy szczelnie zapełnionej sa- 

i rozpoczął się program Wie— 

zorku o godzinie 8:30 wieczo- 

em, na który złożyły się nastę- 
)ujące numery: s 

Prezes Komitetu Zabaw, druh 

rochowski, zagaił zebranie, wy- 
aśniające w jakim celu publicz-- 
iość się zebrała, poczem powołał 
Iruha J. Rybickiego, prezesa 0~ 

ręgu ligo na przewodniczącego, 
niżej podpisaną na sekretarkę 

Wieczorku. 

Druh prezes Rybicki po krót 
- 

iej przemowie przystąpił do u— 
kutecznicnia programu na te uro- 

zystość przygotowanego. 
Orkiestra zagrała» ̂ Pożnegnanie 

rzcd Wojną. 

Druhny Anastazva Nowak i 

ózefina Wiśniewska pięknie od- 

piewały duet, za który wynagro- 
zono je burzą oklasków i zmu-- 

zono do powtórnego występu, 
o) Druh W. Rajski, instruktor 
ursu, przemówił do Sokolic, za- 

hęcając je do pracy i rozkazu-· 

|C, aby się dziatwą sokolą zaje- 

y i od |>racy się nie odchylały. 
(>) Nastąpiło uroczyste wręczc- 

ie dyplomów uczestniczkom 

airsu Gimnastycznego przez dru 

a J. KymcKiego. uyjjiuuiy 
w- 

rzymały następujące druhny: M. 

'iotrowska, Wanda Rajska i H«·· 

;na Rotli z gniazda nr. 2, Kazi- 

miera Wesołowska z gn. nr. 12, 

Vi który a Guewa, R. Kostrzews- 

a i Zofia Kostrzewska z gn. nr. 

8, Rozalia Glinka z gn. nr. 1U, 

Vanda Krzyczewska i Anna Ma- 
ewska z gn. nr. i({, l'rszula Sto- 

ańska z gn. nr. 73, Lucya Kone- 

ka z gn. 133, Mary a Donarska i 

Clara Plucińska z gn. nr. 148, Te- 

esa Zembrowska z gn. nr. I(i8, 

ózefa Mrożek z gn. nr. 18S, Cc- 

ylia Grochowska, Jadwiga 
Klar· 

:owśka, Antonina Latek i Zo- 

ia Wajer z gn. nr. 204.', Henryka 

rilipow.^ka i Natalia Gordon 

^n. nr. 23S, ł.ucya Pruss 
z gn. nr. 

8 oraz Antonina Drang z gn. 

ir. 4b9. 

Po wręczeniu dyplomów, drułi- 

laczelnik F. Gnutkiewicz prze- 

nówił do Sokolic, wzywając je 

lo wspólnej pracy. Druhna pod- 
laczelniczka K. Plucińska w swej 
>rzemowie zaznaczyła, że od nas 

ależy spłacenie długu, jaki za- 

iągnęłyśmy u Sokolstwa Okrę- 

gu ligo, Druhna Plucińska wzy- 

va współ-koleżanki do usilnej 

>racy nad zorganizowaniem dzia- 

wy po gniazdach. 
Ponieważ prezes Z. X. P., ob. 

K: Żychliński, nic zjawił się na 

Ceny Targowe 
Zboża. 
PSZENICA. 

Chicago — od ..·.··> .78$ do .91 
Kansas City — od ... .70 „ .79 
§t. Louis — od _ _ .74 j „ 9( 

Mlnneapolls — od .. .82 „ 89^ 
winntpeg— od ...... .87| ,t ,89| 

KUKURYDZA 

Chicago— od .69 do. .7tj| 
Kansas Citj — od ... .70J H ,80 

•t. Le ul» — od *· „ .80 

OWIES 

Chicago — od .. —. - .35 do .39 

Kaneae City 
— od...33 „ .38$ 

Oiaaha — od ..«·· t# *^i 
ŻYTO. 

Chicago — od »·.·.·. 
.60 

jęczsueS. 
Chicago — ...... .48 „ ,( 

Milwaukee — od .52 „ .G< 

MlBQMpoll8 — od ·.·, .43 „ 
.5< 

BYDŁO. « t 

Chicag·. 

Woły — od .. » ·-»-·-· 7.70do 9.9< 

Krofy — od w 5.90 ,, 9.3' 

Cielęta— od 
7.50 „ 

11.0< 

Swlnle — od ..«·>· 
7.75 „ S.9( 

Owca — od 
$JlQ „ 8-9< 

NABIAŁ. 

Chicago. 

Masło śmietankowa ex 
do .27 

Masło .firsts" ·|3 .» ·2 

Masło *™ seco-ds .^3 ». .2 

Mseło „packing stock" 
·«* »« 

Ber sswajcarskl .. « . 
»» *1° 

Ber Limburger 
·» «12 

Ser cejlełkowy .....·· 
i> «12 

Jaja — extr» » 
21 „ .22 

JaJa ..;irsts·' — ..1S^„ .18 

Ince gatunki jaj 15 „ .lb 

WARZYWA. 

Chicago. 

Kalafior pudło ... .£0 do 1.2 
Riodkle*ki. 100 pęk j (jq I 2 

Kapusta. puc?Io— .1,25 
" 

{ 
Szparag i, 2 tuz. ..... 1.50 „ 3*5 
Ogórki, pudłó — .... 30 „ .6 
Marchew, kosz 75 1»> 

_ 

M i-U 

Pomfdorj· 0 kosze — .25 , 

Cebula, pudło 2.00 \t 2.5 

Sałata, kubeł — 20 <f 2 

Fasola, koss .20 „ ^ 

Kartofle, busz. 1.15 1 o 
* ft *· 

owoc·. 

Chicago. 

Śliwki P»dlo — 1.00 do 1.2 

Pomarańcze, podło —2.50 „ 3.2 

Cytryay. pudło — .. 4.00 „ g J 

Jabłka, becika — .. 3 00 „ 4 4 

IJRÓB ŻYWY. 

Chicago. 

Indyki od .18 do .16 

Gęei .10 „ .1 

Kaczki 12 „ .1 

Aury .lo ., .li): 

Łfczeta 18 „ .2: 

20% dyskontowa sprzedaż na wszystkich I 

Męskich i Młodz. Ubraniach 
Ten 20% dyskont z już niskich cen włą- 

cza każde obranie w naszym zapasie dla 

mężczyzn i młodzieńców — niebieskie i czar- 

ne są włączone. 
7.50 ubrania mniej 20% —$6.00 

' 10.00 ubrania mniej 20% $8.00 
12.50 ubrania mniej 20%— 10.00 
15.00 ubrania mniej 20%— 12.00 

Żadne nie rezerwujemy 

Sprzedaż męskich spodni, wszystkie 
j'wie) kości 28 do 42 w pasie, włączając 

k czysto wełniane trwało kolorowe, nie- 

j^biesko serżowe, $3.00 gatu- I ĄJT 
nek, za - · | 

Męskie lekkiej wagi ofisowe sur- 

duty na sobotę, specyalnie 7Qn 
tylko·.·.·.·.·.··»«»«»··.····· ijD 

Nadzwyczajna Sprzedaż 
260 chłopięcych $5, $6 i $ó.50 ubrań po 3.88 

W każdym wypadku regularne ceny sprzedaży .. pozo- 
stawione i będą zmienione w ctasie zakupna 

— ubrania są 
Norfolk fasonu vr najnowszych deseniach — nie- ^ O O 
bies kle, brunatue i siwe paskowate, w kratki i -Z W 
mieszanki — wielk. do 18 lat, po 

Chłopięce SI pralne ubrania, po 79c i 2 9c 
Wielkości 2 do 8 lat, marynarski Chłopięce pralne ubrania, Oliver 

lub Eton kołnierz, niebieskie, — Twist fasony, Korapers. Blooiners 

brunatne i ceglaste paski ^ 
lub Beach fasonu, wielk. 

• * * ...79C 2 do 8, po ,.29c i trwałe kolory, ». 

3Pa trzcie! 
Za akurat pól ceny 

2 kaw. Fp's Nnvi'lia mydłu /.a 5c 
2 "ti9<ki Kitoh-»n Klei*«r za 8c 

2 kaw. Wi-dom mydla <1 » a'orowania 5c 

2 kaw Wh ie> Kora x ni«-dł* d > prmiia ·. lic 

Sprzedajemy ra/cin tylko! 8 artvku- 
16w. wartości 4!.'c, ?a . Xv/C 

11209-1213 Noble ul.,| ^ 
blisko Dimioa al. 

Skład, który oszczędzi wam pieniędzy 

EXTRAI^THA! 
TAKŁY DO PRANIA 

100 oka/, tarłów do prania. warte 2c f rj _ 
do 50c. wybór po ....IVL· 

smnoia jud -w-i 

puc do trzewików. 
10c pudełko 6c 
Miotły, dobrv sritu- 
neU. :9c war- 1*7^. 
toić l/C 
Wiadra, duże 12 kw. 
żelazne wiadra do 
szorowania. 20c ca- 
lunek. lOc 
Nas* Superh papier 
toaletowy, duże roi- 

i-.3."!"°...10c 
SPECYAŁNIE 

.»« i«n; spuumo _ 

koszule. po IUL 
Mekie « >«·» " #-· 
km wat ki, po I UL 
Chłopięce i «/ ewr/tjc»* trwa 
In cz«rne pucowane poń- 
czochy. wszystkie 
wlelkoci / L» 

Gorsety, n..sz 75c COr* 
gatunek. / & J\* 
Przykrycia na i:or<-e- 
ty, 35c gatunek, za. .. 

Długie j»i ngainowe 1 kart uno- 

we ftrtuchy, warte ^fir· 
do 'Oc, po AYt 
Męskie 100 Union 
jfarni.ury. po... /"C 
Męskie niob. Chainbr^y ko- 

szule, warte 45c, ...25c 
Czer. waypa d > pie "%fl _ 
r/.a, :i9c pat., jard X>1L 
«jiogain (i eukien. 3- 
12Hc gatunek, tylko O 4C 

TRZEWIKI 
Dziewczęce okazowe oxfordy. wiol. _ 
12 do 2. I.:W trat., po OVC 
Baby Doli ślipry dla dzieci, wielk. f | 
84 do 11. po I · 1V 
Baby Do*l (łlipry dla dziewcząt. | AO 
wielk. 2 do5. p·.. ltUy 
Białe kenweeowe zapinane trzewiki, QOr 
wHrte L2ft. wiel. 8'* do 2. po VOL 
Damskie éllpry domowe, skórzane e' E'_ 

lub serżowe. skórzane podesz.. po 

Męskie Alligator stylu skórzane 
domowe illpry. wszy wiel., po 
Kxtru! Damskie irzewiki, trwałe ^n- 
SKÓrzaoe. 2.00 gat.. wybór po. „ UVC 

COLUMBUS 
·- -- · ·- - · 

Wszystkim krewnym ! znajomym donosimy tę smutną 

wiadomość, it najukochańsza żona inuja i matka nasza 

ś. p. 

Salomea Pniak 
po ciężkiej chorobie, pożegnała się z tym światem, opa- 

trzona św. Sakramentami, dnia lttgo lipca, 1914 roku, o g>u 
dżinie 8mej wieczorem, w podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia 20go lipca, 
b. r., o godzinie lOtej rano, z domu żałoby p. Dr. 

4027 Nel- 

son ul., do kościoła św. Trójcy, a stamtąd na cmentarz 
św. 

Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krew- 

nych i znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni: 
Piotr Pniak, mąż; Józef, kg. Antoni, nvnowie; 

M ary a, córka; Izabela, synowa.; Domiuilt Pacior- 

kiewicz, zlę<5; Izia, (Jiesiu, wnuczki. 
18 

iii, więc program uległ zmianie. 

Odśpiewaniem „Ospały i Gnu- 

ly" zakończyła się ta nader sym- 

atyczna uroczystość, poczem na· 

ąpiły huczne tany, okraszone 

lazurem z figurami, który od- 

mczyło Kółko miłośników pol- 
cich tańców z „Town of Lake". 

Czołem, 
Marya Donarska, 

Sekr. Wieczorku. 

: „ESPERANTA." 
„Wieczór Esperanta", — odbę- 

zic się w sobotę, 18-go lipca rb., 

r sali Domu Związku Polek. 

309—15 N. Ashland ave. Na 

•rogram się złożą: przedstawic- 
ie „Noc w Belwederze", dramat 

istoryczny; Przemówienia: dra 

Simonka, J. A. Gintowta, inży 
niera J. C. Bley'a. Program mu 

zyczno - wokalny i taneczna za 

bawa. 

Początek o godzinie 8-mej wie 
czorem. 

Wierzymy, że tutejsza Poloni 

licznem zgromadzeniem się ni 

„Wieczorze Esperanta", da do- 

wód, że i dla niej nie jest obc; 

sprawa języka międzynarodowe 
g°. 

Niech żyje Esperanto! 
Wł." M. Tabeński, 

sekr. P. L. F 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

Eksperci ue?%. Prrvrzady dajemy. Mała zapłat 
podczas nauk·. Czyety letcki fach. Osobista i 

urukcja. Dzienne wieczorne kursą. Zapytać 
o pana Witkowskiego. 

* We eden's High Clan Barber Scbool 
125» W. Madison ul.. CHIC AG< 

•mm.A ^Pnce»0« 

STATE MADISON^MARBORN STS. 

Ubrania dla 

Mężczyzn 
* 

>tatnłe partye męskich U— 

>rań, włócznie ubrania któ- 

e po $12 sprzedawane. Z 

iektórych fasonów i fart 

ostały się tylko po kilka 

nodeli. Jednakowoż są z 

;ranatowych wełnianych se- 

żów, szarych woreteds pięk- 

lych wełnianych kaszmirów 

szarych 1 brunatnych mie- 

zanek, 2 t 3 guzikowe sack 

angielskie mody z mięk- 

;ira „roli'* frontem, niektó- 

e mają ,patch' kieszenie w 

tylu Norfolk, wielkości 34 

lo 48, nadzwyczaj dobre war 

)ści, specyaluie w tej sprzeda- 

ją macie wybór, tylko $5.37. i 

kos7liIp· ^~tC "^ut'n£" koNzule dla mężczyzn— 
«. 

łiu»4uic· robione z ubławatnionego ponge»», kremowe, 

błękitne i ciemnego koloru, jedwabiem wykończone, przyszyty koł- 

nierz, są to koszule, jakie potrzebujecie na wakacye. Niezwykle 
dobre wartości, w sprzedaży w sobotę macie wybór 49 

Pończochy dla dam i 

mężczyzn 
25c czarne jedwabne skarpet- 
ki dla mężczyzn — dobre | *\\/n 
trwał, gat., drugorz., po 1 Jś /2. C 

lOc ublaw. czarne lisi» pończo- 
chy dla dam, lekki gat., niedo- ^ 

•kładności są nieznacze. spec. .."C 

Spodnia bielizna dla 

mężczyzn 
Nainsook athletic koszule dla 

mężczyzn i gacie stosowne po kola- 
na. wielkości .'J4 do 46, re^u- « 

larnie 29c wartości, spec. po 1 VC I 

Pralne Suknie 
^ 1.25 I 1.50 prtlue 

»u mc uin uicw ;«, oc* 

zonowre modele, tunic · 

fekty i dłngi stanik, rów- 
ne kolory, puskowat·», 
plaids i w kratki, niekió 
re ugarairowene odmien· 
aym kolorem, wielkości 

Suknie dla dziew· 
i di-łych kobiet, robtime, 
z białego voile, obeadzu- 
ue ezerokieroi «BUwk*· 

mi, haftem w zmarszcz- 

«i i fałdy, rękawy do 

łokci, wielkoaci 14 do 2 
iwjkle sprzedawane po 
2.50, apecyalnie «/ 

teraz po 1 #£>U 

do 14 lat, 

r^niłni-w IraniplnwA B*k'tu® sztultowe parni tury 
barnitury KąpIclOWC kąpielowe dla mężczyzn u dołu m 

sznurki, wiel. 34 do 46. specyalnie w gobotę za 4-^C 
Dwu sztukowe serżowe garnitury kąpielowe dla dam 

— 

pięknie ozdobione, wszystkie wielkości, 
w tej sprzedaży 

.za 

Męskie Piękne Trzewiki i Oxfords 
Męskie trzewiki i oxfords 

_ niekompletne i pozostałe zapasy — 

doskonały wybór fasonów i wielkości, robione ze skóry Guninial Calf i 

Put Ant, Colt skóry — zapinane i Bucher fasjny — wielkości od 6 do 10 — 
ale nie we wszystKicn jasonacn, uoah 
bre 1.75 wartości. W sobotę macie M /#· 

wybór po spec. cenie, tylko 
" 

hoc aanaaijr na ooee 

nogi d · d»iewc*ąt i 

dxieci — brmatoe wll· 

Iow calf d^bw iro- 
i Moue pod*e/.wjr TA 
k ifcftry łoaio**j ; od 6 do 

l^ff!r...47ę 

«.OU czarne »» 

trzewiki łoeiowej skóry 
dit tnQics>zn, ««uuruw·. 

e — szerokie f >nnv ko· 
pyt*. ..Bello-s tongue", 
ańjrieWkte (modj. wieU 
koici do U. apef 
c/alaie tylso se 1,0 / 

matommmoem 


