
Klub Orioles zdobył szam- 

pionat w lidze Sears- 
Roebuck. 

Każdy piłkarz z klubu szampionów 
dostał medal diamentowy. 

Klub „Oriolee" s iigi ..Sears Roe- 

buck League" zdobył szampionat po- : 

wyższej ligi przez odniesienie iwy- j 
cięstwa nad klubem „Shippers'' tak 

tamo z tej ligi, punktami do 1. — , 

Gra ta ostatnia odbyła sie przy zbie- 
' 

gu ulic St. Louis i Artbington. Klub 

..Orioles" dzielnie się spisał tego se- 

zonu gdyż wygrał 15 gier a przegrał 

jedna. Za zwycięstwo odwdzięczyć 

się musza rzucaczom Rankim, 
Nie— 

meyer i Zasadil, a szcztgólnie rzuca-1' 

czowi mańkutowi Rankin. gdyż w 

każdej nieomal grze wymachał 12tu , 

przeciwników i miał bardzo dobra 

kontrolę i rzucał jakby z armaty. W 
· 

tym klubie muszę zaznaczyć iż znaj- 

duje się Polak nazwiskiem Wali^ór-1 

ski. który stale grał na prawem polu 

a bratem Waligórskiego grającego z 

klubem „Shippers". 
Wielce zaszkodziło odnieść szam* j 

pionat klubowi ..Shippers'4 gdy; 
dwóch najlepszych graczy tegoż klu- 

bu skwitowało z przyczyn nieporozu- 

mień: a mianowicie: pierwszo stano- 

wy Pipp i środko-polowy Richter. Ci 

dwaj byli uważani za najlepszych 

podbijaczy i graczy w całej lidze. 

Klub „Shippers w ostatnich czterech 

latach odniósł trzy szampionat, a 

to w roku 1910, 1912. 913 i myślą j 
wziąć się do dzieła na drugi sezon i 

odnieść szampioństwo tej ligi. 

Trzeba opisać parę słów o tej szam 

pionowej grze. Zaraz w pierwszej ko- 

lejce klub „Orioles"' dostał pięć punk 

tów przez parę bezpiecznych ude- 

rzen oysow poprimaujm p. 

krótko-polowegn Curtis' i Dierwszo-k 

stanowego Rathbun'a, a zaś szło, 

wszystko jak się należało do końca 

=;ry z wyjątkiem siódmej kolejki, gdy, 
klub „Orioles" dostał jeszcze jeden j 
punkt. Theuer rzucacz klubu ..Ship- 

pers" wymachał trzynastu graczy i ; 

dał dziewięć bezpiecznych uderzeń, ) 

a zaś Rankin rzucacz klubu Orioles 

wymachał dwunastu przeciwników i 

dał im tylko trzy bezpieczne uderze- 

jfnia 1 rzucał jak praw.dziw^ Walter 

Johnson. Jedno z * tych trzech 

bezpiecznych uderzeń dostał Wale- 

ryan Kapelański znany w kołach spor 

tu Stanisławowa, a to na dwa stany 

w czwartej kolejce i zaraz skradł 

trzecią metę, ale nic z tego nie wy- 

szło, gdyż następny podbijacz wy- 

machał. a Kapelański został na trze- 

cim stanie. 

Chociaż to był pierwszy sezon Ka- 

paleńskieso w roli chwytacza dla 

klubu ..Shippers" jednak zrobił wiel- 

kie wrażenie na widzach, podbijał i 

chwytał jak na to przystało a w rzu- 

ceniu do met to rzucał dosyć dobrze, 

gdyż przeciwnicy skradli tylko trzy 

luety z siedmnastu.. 

Sezon ligi „Sears Roebuck'4 się 

zakończył a gracze z klubu ..Orioles" 
• » zdobycie szamoionatu otrzymali w 

nagrodzie złoty medal wysadzany dy- 

rnentem wartości dwudziestu dola- 

rów ( *20.00). 

Oto tabela z owej gry: 

„OKIOLKS": 
R H A 

A'onarx. Sb. 0 0 10 0 

Anderson, 2b. 2 112 1 

Banberg, lb. 3 8 0 0 

Kemp, c. 0 1 1- 0 0 

Zasadil. If. 1 & 2 0 0 

Rankin. p. 1 0 0 2 0, 
Brenner, ss. 0 10 10 

Niemeyer, cf. 1110 0 

Waligórski, rf. 0 0 2 1 0 

6 9 27 7 1 

„SHIPPERS": 
R A 

Yynch, lf. 10 10 0 

Curtis, ss. 0 10 13 

McGrady. 3b. 0 0 3 1 0 

Theur, jk 0 1 0 2 0! 

Wengler, 2 b. 0 0- 2 2 0 

Kapelaski, C. O 1 12 3 0 

Bain. rf. 0 0 0 0 1 

Yahldeck, cf., rf. 0 0 10 0 

Waligórski, cf. 0 0 1 0 0 ! 

Rathbun, lb. 0 0 7 1 2' 

1 3 27 10 6 

„Orioles": 
500000100 — 6 

„Shippers": 
100000000 — 1 

Udeizenia na dwie mety: Nie— 

meyer, Kapelański, Kemp i Bren- 

ner. Wymachanych: przez Theur'a, 

13; przez Ranking 12. Wolne stany: 

od Tbeur'a 3; od Rankin a 2, Skra- 

dzione mety: Orioles 1; Shippers 2. 

Uderzony przez piłkę: Kemp. Sędzia 

gry: McCourtney. Czas gry: 1:50. 

Widzów: około 2000. 

GRA PODŁUG KOLEJEK: 

1'ierwsia kolejka: 

Oriolrs: — Vonarx wy machał. An- 

derson uderzył bezpiecznie do pra- 

wego pola. Banberg uderzył bezpie- 

cznie do prawego pola. Anderson 

wchodzi przez zły rzut prawo-polo- 

wego do trzecio-stanowego. Banberg 

zabiera drugi stan. Kemp wymachał. 

Zasadil uderzyi bezpiecznie do pra- 

polowego. Banberg wchodzi. Brenner 

doleciał do pierwszego stanu przez 

pomyłkę pierwszo-stanowego. Zasa- 

dil wchodzi Niemeyer uderzył piłkę 

poza płot na dwa stany, Brenner t 

Rankin wchodzę. Waligórski wyma- 

chał. 

Shippers: — Lynch dostał wolny 

stan. Curtis uderzył wys0ką do pier- 

wszo-stanowego. McGrady uderzył 

wysoką do lewo-polowego. Theur u- 

derzył bezpiecznie do średniego po- 

la. Lynch wchodzi. Wengler dostał 

wolny stan. Kapelański wymachał. 
Druga kolejka: 

Orioles: — Vonarx uderzy! do 

pierwszo-stanowego. Anderson wy- 

rzucony przez rzucacza. Banberg 

wyrzucony przez drugo-stanowego. 

Shippers: Bain, Vahldeck i Rath- 

bun wymachali. 
Trzecia kolejka. 

Orioles: — Kemp dostał wolny 

stan. Zasadil wymachał. Rankin u- 

derzył do drugo-stanowego a ten wy- 

rzucił Kemp a na drugim stanie. Ran 

kin wyrzucony przez Kapelańskiego, 

gdy chciał skraść druga metę. 

Shippers: — Lynch wymachał. 

Curtis uderzył bezpiecznie do pra- 

wego pola. McGrady przez uderze- 

nie do drugo-stanowego spowodował ; 

podwójną grę. drugo-stanowy do i 

pierwszo-stanowego. 
Czwarta kolejka. 

Orioles: — Brenner uderzył wy- 

soką do lewo-polowego. Niemeyer ! 

wymachał. Waligórski dostał wolny , 

stan. Vonarx wymachał. 

Shippers: — Theur uderzył wyso- 

ką do średnio-polowego. Wengler 

wymachał. Kapelański uderzył na ! 

dwa stany do lewego pola i skradł j 
trzeci stan. Eain wjrmachał. 

Wata kdicikH. 

Orioles: Anderson dobiegł do 

pierwszego stanu przez omyłkę krót- 

ko-polowego. Bangberg uderzył do 

rzucacza, który go wyrzucił a An- 

derson został wyrzucony na trzecim 

stanie przez pierwszo-stanowego, gdy 
chciał dostać więcej stanów niż mu 

się należało. Kemp uderzył na dwa i 

stany do prawo-średniego pola. Za- ; 
sadil wymaehał ale Kapelański chwy- 
tacz upuścił ostatnią piłkę ale go wy" 
rzucił na pierwszym stanie. 

Shippers: — Yahldeck i Rathbun I 

wymacbali. Lynch uderzył do rzuca- 

cza, który go wyrzucił. 
Szósto kolejka. 

Orioles: — Waligórski zabiera 

miejsce Bain'a prawo-polowego. 
Rankin wymaehał. Brenner uderzył 
na dwa stany poza prawo-pólowy 
płot. Brenner ostał się na trzeci 

stan przez ciziki rzut rzucacza. Nie- 

meyer wymaehał. Waligórski dostai 

wolny stan. Brenner wyrzucony na 

trzecim stanie przez Kapelańskiege, 
chwytacza, gdy odleciał za daleko od 

mety. 

Shippers: — Curtis wyrzucony 

przez środko-polowego. McGrady wy- ; 

rzucony p^zez rzucacza. Theno ude- 

rzył wysoka do prawo-polowego. 
Siódma kolejka. 

Orioles: — Vonarx wyrzucony 

przez trzecio-stanowego. Anderson 

dobiegł do pierwszego stanu przez o- 

myłkę pierwszo-stanowego. Banberg 

uderzył bezpiecznie do lewego pola. 
Anderson zabiera drugi stan. Kemp 

uderzony piłką zabiera pierwszy 
stan. Zasadil uderzył do drugo-sta- 

nowego, a tem wyrzucił go na pier- 

wszym stanie. Anderson wchodzi. ! 

Rankin uderzył wysoką do prawo- 

polowego. 

Shippers: — Wengler wyrzucony 

przez drugo-stanowego. Kapelański 

uderzył wyseka do trzecio-stanowe- 

go. Waligórski dobiegł do pierwsze- 

go stanu przez pomyłkę drugo-sta- 

nowego. Vahldeck wymaehał. 

Ósma kolejka. 
Orioles: — Brenner dobiegł do 

pierwszego stanu przez pomyłkę 

krótko-polowego. Niemeyer, Wali- 

górski i Vonarx wymachali. 

Shippers: — Rathbun i Lynch wy- 

machali. Curtis wyrzucony prze 

prawo-polowego. 

Dziewiąta kolejka. 
Orioles: — Andreson wy machał. 

Banberg uderzył bezpiecznie do śre- 

dniego pola. Kem** uderzył wyso- 

ka do prawc-polowego. Zasadił ude- 

rzył bezpiecznie do prawo-środkowe- 

go poia. Rankin uderzył wysoką do 

trzecio-stanowego. 

Shippers: — McGrady uderzył wy- 

soka do prawo-polowego. Thena wy- 

rzucony przez trzecio-stanowego. 

Wengler uderzył wysoka do lewo- 

polowego. 
O ·* O o 

Fifielski, Bfochowicz, Ulatowski 1 

Ciołek grali wczoraj z dziewiątką 

CHI FEDS przeciwko klubowi ama- 

torskiemu Goodland. Oto rezultat: 

GOODLAND: 

000001000—1 

CHICAGO: 
0 1 0 1 1 0 0 1 0 — 4 

L'dcrzenia na dwa stany: Flack. 

Błoihowicz. Wymachanycli : przez 

Fiiielskiego. 2; przez Watson'a 8; 

przez Bradshaw'a 4. Pierwsza meta 

na piłki od Fiiielskiego, 1; od Wat- 

son'a 2; od Bradshaw'a, 3. Czas gry: 

1:37. Sędzia gry: Burns. 

* 
O O O 

W Beloit, Wis. odbędzie się dzisiaj 

wieczorem walka na pięści o dziesię- 

ciu starciach pomiędzy Edwardem 

Muchę (bratem Roberta» a ajryszem 

Frankie Lynn. Obaj pięściarze ws· 

POLSKI KLUB PILKOWY 

Z1H>BYŁ SZ AMPION AT 

NA TOWN OF LAKE. 

Klub piłkowy pod nazwą JOLLY 

BOYS, złożony przeważnie z polskich 

graczy na Town of Lake, zdobył 

szampionat w lidze północno-zacho- 

dniej STOCK YARDS FEDERAL 

LEAGUE. 
Alderman 29-tej wardy, Félix B. Ja 

novsky (Czech), wręczył temuż klu- 

bowi wspaniały puhar (Loving Cup) 

jako sxampionom, przyczem wygłosił 

nader piękną, mowę, chwaląc wprawę 

polskich graczy i że zgodnie do koń- 

ca wytrwali. 
Przewodniczącym był obyw. Piotr 

Patka, który także winszował człon- 

kom klubu J-o-l-l-y B-o-y-s wspauia 

łego sukcesu i pochwalił ich pracę na 

polu atletyki. 

Nadto przemawiali: W. F. Taia- 

czyski, P. Góral, J. Domagała i Bro- 

nisław Gałecki. Było tam sporo wy- 

bitnych obywateli z Town of Lake i 

Bridgeportu, jak np. Henryk Nowak, 

Mędrzycki, Rusch, Wolniak i w. i. 

Klub sportowo-towarzyski JOLLY 

BOYS jest uznany jako jeden z naj- 

większych klubów miodzieży na 

Town of Lake. 

Jan Brzyski. 
O O O 

Klub św. Michała w South Chicago 

miał w niedzielę „dej-af", jak to tu u 

nas mówią. 
Dajmond w fyrs*t kies porządiu no 

i zagroda z płótna też tam była, co- 

kolwiek ulepszona i wszyćko byłoby 
ło-kej, jeno że to w niedzielę w tych 

kontrach deszcz padał a nasze bojsy 

w deszcz grać nie przyzwyczajeni, po- 
masierowali do chałupy, jak to na 

Majkelsów przystało. 
Ja to już gcdom co Michalowianie 

jakoś szczęścia na tym nowym daj- 

mondzie nie mają. O nol.... 
Jacenty. 

V ' 

Xa poniedziałkowem posiedzeniu lig 

piłkarzy p. . Amateur Baseball 

Managers' League ułożono następu- 

jące kontesty na przysz' niedzielę: 

Plotro-Pawłowianie vs. Jolly 

Eoys — o"y 33-ciej ul. i Paulina ul. 

Irving Parks vs. O. K.'s — przy 

Montrose boul. i Lincoln ave. 

(przedpołudniem). 
Cells vs. Edelweiss — przy Lawn- 

dale i Chicago aves. 

Colored Royal Giants vs. Century 

Rubbers — w Polonia Parku. 

Newports vs. Alwart Bro»., — 

przy ujściu Addlson ul. 

Michałowianie vs. Whiting Greys 

— przy 83-ej ul. i E*change ave. 

J. N. Cigars vs. South Chicago 

Moose — przy 83-ej ul. i Exchan^e 

ave. 

Fritz Scheffs vs. Irving Parks — : 

przy Winnemac ave. i Robey ul. 

Highland Park Regulars vs. Ma- 

thiesens — w Logai: Square 
Netzel Trouters vs. Loudins — ! 

przy Iowa ul. i Western ave. 

Havana Tips vs. Kn'cks przy 

Elston ave. i Campbell ave. 

Lake Shores vs. Carr Cots — 

przy Areher i Kedzie aves. 

Jefferson Greys vs. Murleys — 

przy Kedzie i Elston aves. 

Topaz vs. Ciceros przy 4 8-my 

court i 12-tej ul. 

Central Parks vs. Kostuchs and 

Milke — przy Elston ave. i Western 

ave. 

J. N. Cigars vs. South Chicago 

Moose — w Whiting. 

O O <0> 

Miejska Liga l'ilkowa zaangażo- 

wała na niedzielę następujące konte- 

sty: 
Romeo Billiards vs. Tigers — w 

parku Tygrysów. 
Ideał 3illjards vs. Italian Pro- 

gressive Club — na boisku Uniwer- 

sytetu De Paul. 

Mutuals vs. White Giants — w par 

ku Białych Olbrzymów. 
O O O 

Klub Kościuszki w Milwaukee grać 

będzie w niedzielę z klubem White 

Sox. 

O O O 

.\a niedzielnej pryvva:nej wyciecz- 

ce urządzonej przez Klub ,,Calumet 

Orpheus" w ogrodzie Boetcher'a od- 

była się gra w piłkę pomiędzy samot- 

nymi i żonatymi. Gra była nader za- 

cięta i pełna sensacyi. Zwyciężył 

klub żonatych w 10 kolejce, punkta- 

mi 6 do 5. Bateryę dla żonatych sta- 

nowili: „Heinie" Klemundt i „Pete»· 

Long i Belter, a dla samotnych: 

„Shrimp" Iwicki i ,,Red'· Baranow- 

ski. Dia żonatych odznaczył się w 

rzucaniu Klemundt. oraz Belter ja- 

ko chwytacz, a dla samotnych „Pin- 
key" Grejczyk w podbijaniu, no i 

„byk!" Baranowskiego.... 
SAMOTNI: 

0100120100 — 5 

ŻONACI: 
1000101111 — 6 

LEMONT, ILL. 

Kto chce codziennie otrzymy- 

wać „Dziennik Chicagoski" niech 

się zgłosi lub zawiadomi, An- 

drzeja Białka. 

W PITTSFIELD, MASS. 

można zamawiać Dziennik Chi- 

cagoski u agentu p. Jos. Ze- 

Skład jest otwarty w 
czwartek i w sobotę 
wieczorem do 9 i 10 

godziny. 

Kupujcie tutaj z naszego 

wielkiego wyboru z osz- 

czędzeniem, za gotówką lub 
na spłaty. 

*25.00 Wieboldi'e w Dęcia I KU 

I i Radykalne zniżenie cen na wybornych meblach, dywanach i draperyacn 
&91 

. 

Dywany « 
Aksamitne dywan .! 

wielkość Hxll. różne*"*! 
desenie, piękne kolorv. 

.'": 10.50 
4-6x7-6 Crex graee 

i Kex Jute dywany — 

fręu Jzlowate końce. — 
równe i wzorzyete. |>ią. łf 
kue kolory, f 
warte $3.50za I.VuV 
Kxt:a grube Prelino 

pokrycie ua podłosę, 
8 | 4 szerokość, cztery 
razy pokostowane, róż. 
ue błock i drzewne efe- 
k.y $1 «ar. ^ ; 
t< eć, jard Ut5C 

S·» · aru etal. ga- 
zowe piece o 5 pal- 
nikach; 18 calowy 
piekarnik; spoję- 
nie darmo - reg. 
$20 za gotówki) u I- 

w,. 14.50 
Stoły d.> jadalni, 

wykoćcz. złotawe, 
rzeźbione łapowate 
nuci. $15 wartość, 

gotów. O r 
lub s iHtv^.OO 

Sideboard, juk ryci- 
ia. robione z IŁ»S.VW- 
oej dębiny, w v kodczo- 
nc złi.tnwo. rzezbi ne 

ornamenty. franc, lu- 
stro. drewniane nutn- 
t)v, wartość < /i 
i5.no. spec.. IU.t/1/ ; 
zu gol. lub na .spłaty 

China closets. roz- 

maite style. robione z 
masyw. dęb., wierzch 
ivyiiofczouy złotawo 
aa styl amriel . drzwi 

i boki szklanne. nojri 
iv stylu colon, olbo ł*i- 
pow.. war. \ A O 
lo 28.00. po iU.OJ 

za trot, lub na spłaty 

Kr7Pcfca J11"""11· j"» *«···«·. — 

i\i&caia |yj panels z przećwiartowanej 
biny. złotawe wykończenie, siedzeni* po- 
«rnedobri} skórą — duże łupowate nogi. 
.50 wartość, za gotówkę albo na i 

jpłaty, po 1.UV 

Draperye 
Nottingham tjulowc firanki. jarda diu- 

nie. ŁOcali s/.erok e. s różnych deseni, lock* 

sti« h lianty, warte 
pani 

VOC 
Ok.izowe dług. na firanki, allover desenie 

białe, vory i rab an kolor extra war-J 
bcści w.irtedo i 00. sztuka 
Asortowany zapas extMi grubych'chenille 

|FUI LJ Ł *» » 

na dubclto- 
wedrzwl, trre 
cUic borty — 

7iclo. i brun, 
odcieni», war 
le do S.fiO, po 

98c 
Mueiq ine 

drążki do fi- 
ranek, piąkną 
końcu, r o z· 

eiąi^ją etą do 
50 cali, lUc 
> a r t o c i, 
sztuka 

3!6c 

" " 

Porcelit,>vył ?.. Leonarda 
lodownie, jak rycina, wykoń- 
czone nu dębinę, dąbowe pa- 
nele. Bielm ścian, eanituray 
przedział na pro w z»e luźne 

półki, regularnie $16.M) za go- 
tówkę albo na kie- f r| CC 
dyt: tylko za IU.OO 
U5c za Wieooldt'e ewiatio. 

Arc tras, kompletnie z S cało. 
wą opal zasłoną i pilot by- 
». wewnętrzny cylinder do 
powietrza, dobry m a t e I, 
$1.51» wartości: epecyalnle we 
czwartek tylko 95c 
M an tle do światła gazowe- 

go, wywrócone 1 proste, do- 

bry gatunek. 10c gatunek, 
epeoalnie na tą czwartkową 
epr/.edaż, tylko 
i 3C 

noniB 

dredgo maszyna do szycia. jak ry- 
cina, automatycznie ei<> zamyka, 

spuszczany front ; i duże szuflady, 
bail boaring etand, dębowa rama, 

16.50 złotawe wykończenie; 
za 

Za gotówką albo na spłaty. 

Igły do maszyny, rozmaitego 
alibr 

tu/.in. 
kalibru, reg. 2 za 5c, 15c 

Nowiny sportowe 
z Kazimierzowa. 

(Napisał JAN H. PAPROCKI). 
W niedzielę miano grać poraź 

ostatni tego sezonu w Chicago Ca· 

tholic League, ale z porodu bardzo 
wielu ważnych przyczyn, kontest 

został odłożony do przyszłej nie- 

dzieli. 

Po pierwsze klub Nativity urządził 

wycieczkę i prosił o zwolnienie on 

pracy, ażeby niódz się cieszyć wraz 

z przyjaciółmi, a że Ajrysze pozwo- 

lili Polakom piknikować dwa miesią- 

ce temu. więc manażer Henryk Choj- 

nocki chętnie się zfcodził i pozwolił 

„Jajonom" na dzień odpoczynku. 
Po drugie, ulewny deszcz, który 

spadł w niedzielę, by nie pozwolił 

na odegranie kontestu. 

Po trzecie „palitykier" Herman 

był bardzo zajęty planowaniem woj- 

ny przeciw ,,bassom". 

Po czwarte wojowniczy „Jasiem 

Bags" Bagiński jeszcze nie powró- 

cił z miejsca odpoczynku, a ostatnim 

i najważnieszym powodem odłożenia 

niedzielnego kontestu było,iż ,,Cood 

Luck" „Dziek" nie mógł być obec- 

nym. 

..Bttss" pojechał na „wekejszen'·, 
„Pigułka" Maćkowiak powiada Ze 

jeżeli wszyscy świętują, on także 

chce dzień odpoczynku, więc piszący 

musiał pozostać przy pigułkach i tru- 

cizn ie. ^ 

Co się tyczy nazwy ,,Hoodoo" 

,,Dziek" zmieniono do ,.Good Luck j 

Dziek", bo o wiele przystojniejsza 
dla takiego „wojaka." 

1 zawsze gdy „Jaś" przypatrywał 

się gejmie. Kazimierczycy zawsze 

wyszli zwycięsko, więc słuszna ta 

zmiana. 

Po ogłoszeniu święta prze/, mana-1 

żera Chojnackiego, każdy z graczy | 
udał się gdzie mu się podobało. j 

„Generał" Henryk Chojnacki z,' 

małym oddziałem poszedł szpiegować 

swych północnych rywali, klub „A- 

n unciation." 

Władek Herman „Męczynas", 
Leon Nyka „Chłop", Wojciech Tes- 

ka. ,,Fat" Zauszniewski, wraz z ma- j 
nażarem ł.adky, „High X Jessie' j 
Dombrowski zamknięci w osobnym : 

pokoju w ,,klub-houzie" układali J 
plany polityczne. 

„Lefty" Herman i „Marblea" ! 
Kwiatkowski, byli zatrudnieni po- j 
wieszaniem portretów Fr. Korales-j 
kiego, Winc. Zwiefki, St. Kuflew-I 

skiego, Tomaasza Kasperskiego, dra 
i 

W. Schillera, Fr. Rydzeuskiego .i' 
naszego „Władzia Dutch" Hermana, 

Biedacy! nie wiedzieli gdzieby by- 

ło najodpowiedniejsze miejsce dla 

naszych polskich kandydatów na sę- 

dziów, Ed. Jareckiego I St. Walko- 

wiaka: nareszcie zadecydowali, żt 

najlepsze miejsce będzie w samym 

środku sali, gdzie też z wielką pom- 

pa ich portrety zawieszono. 

Podczas tej uroczystości „Sheriff" 

Pijanowski doglądał ażeby wszystko 

odbyło się bez najmniejszego szwan- | 
ku. Maćkowiak i „Cichy" Ben Góre- j 
cki wybierali miejsce, któreby było ; 

najodpowiedniejsze do postawiania ! 

puharu, który zamierzają zdobyć w ) 
nrzyszła niedzielę. 

,,Baby" Górecki, ażeby gdzie nie 

zaginać, poszedł w towarzystwie star 

szego brata na przechadzkę. 

Wojowniczy ,.Bags" już powrócił 

i całe popołudnie spędził na ostrze- 

niu zębów na przyszła niedzielę. 
Budzbanowski, Kazaniecki i Ko- 

ślakowicz zabawiali się w sali klubo- 

wej. 

,,Fest" Ignacy Kaczmarek z po- 

mocnikami spędził niedzielę dekoru- 

jąc swój wielki „truck" automobilo- 

wy portretami Fr. Koraleskiego. 

(Sej, ale ten pan Koraleski cieszy 

się wielka popularnością na Kazi- 

mierzowie). 

Kazimierczycy uszy do góry! „Mę- 

czynas - Elsie" Nyka powiada nam, 

ażebyśmy chowali wszystkie stare 

kapelusze. Na co? Czyby chciał wy- 

słać do starego kraju polskim żoł- 

nierzom, czy też komu urządzić jaką. 

niespodziankę? 
Zobaczymy, tylko cierpliwości. 

Gdy się dowiem o co chodzi, zaraz 

Gee but he's popular?? 
Teraz wszyscy, gdy ciepło, trzymaj- 

cie się chłodno, a gdy chłodno, trzy- 

majcie się ciepło: gdy tak będziemy 

postępować, to wszyscy będziemy o- 

becni na niedzielnej grze, która bę- 

dzie rozegrana przy 33ciej i Shield3 

ave., na polu klubu Nativity. 

„DZIENNIK CHICAGOSK" 
można nabyć w składzie ubrań 

Jozefa Piwnickiego pnr. 2159 W. 
21-sza ul., róg Leavitt ul. 

PODZIĘKOWANIE. 
Wszystkim tym, którzy wczo- 

raj brali współudział w pogrze- 
bie śp. Jana Nepomucena Pokor- 

nego, który się odbył w kościele 
Św. Trójcy, przesyłamy najser- 
deczniejsze „Bóg zapłać." 

Rodzina. 

Kto wzgardzi mową ojczystą, 
to tak jakby wzgardził rodzonym 
ojcem i matką. 

EVANSTON, ILL. 
„Dziennik Chicagoski" można 

nabyć u następujących agentów: 
VIN. BORKOWSKI, 1222 Flo- 

rence Ave., i EVANSTON 

NEWS CO., 828 Custcr Ave. 

NORTH CHICAGO. 

„Dziennik Chicagoski" można 

nabyć u J. Zuber, 1315 Jackson 
ul. 

Milwaukee ave. 

Paulina ul. 

Czwartek, £57 i piątek, 25 sierpnia 

ŻELASTWO, 4te PIĘTRO 
Sprzedaż naczyń emaliowanych 

Zakupno wielkiego zapasu fabrycznych „close-outs" 
niebieskich i białych emaliowanych naczyń umoż- 
liwia nam ofiarowanie tych towarów po nadzwy- 
czaj niskich cenach. Stanowczo niema drugorzęd- 
nych ani ziupionych naczyń. 

Blachy do pu- 

dy ngu. 2 kwar- 

towe po ^ 

! 'J i kw. rondel ki li)c 

j 3 kw. rondel ki 22c 

| 4 kw. rondel ki 24c 

| 5 kw. rondel ki .......27c 

4 kwartowo kociołki do 
konserwów 

24c l»o 
5 kw -7e 
(i kw 21>ć 
7J'2 kw rtc 

10 U w -Hic 

18c -w- m 
7 kwartowe herbatn bez spaj...75c 
8 kwartowe 85c 

i) kwartowe 95c 

, Miski do 
Talerzy 

14 kwart. 49c 
17 kwart. 5.)c 

Kawniki bez spaj. 
2 kw :»><· 

3 kw 44c 

4 kw 49c 

Prosie garnki i pokrywy 
4 kwarto we 23c 

> kwartowe 36c 

12 kwarto we 47c 
IN kwftrtowe 69c 

Berlińskie kotły z pokrywami 
5 kwarto we 46c 

7 kwarto we 5 lic 

10 kwarto we 71c 

Pokrywy, asortowane wielkości, po . .IOc 

I C;iłkieni dębowe stoły do jadalni, wielce polero- 
wane, i (j krzeseł do pary, prawdziwe skórzane 

siedzenie, $30 gatunek, f ' 
za 1 o*lMJ 

v._ j 

Lekarstwa, główne piętro 
50c Beef, Iron & Wine I32e 

25c żer na robactwo f» · 15c 

5c William's mydło do golenia, - 

3 za: lUb 
50c Sloan's Liniment 31c 

Kantory taniości, główne piętro 
Wełniany Chally, 35c gatunek . 

jard I U w 

Męskie szelki, 29c gatunek, | ^ 
Torchon koronki, 8c gatunek, 
jard ··· 4C 

Piękne towary, główne piętro 

ceglaste. specyalnie 25c Pokrowce i szarfy, stemplowane, białe i 

ceglaste. specyalnie 
Stemplowane pokrowce na poduszki, regular- 
ny 
po 

Ste 
nie, warte 35c, po 

ny 59c gatunek, specyalnie tylko 39c 
Stemplowane białe Lawn dziecięce suk- 23c 

Trzewiki, 2-gie piętro 
wiki, nis- 
~ 

59c 5 
Chłopięce sznur, i zapin. trzewiki, Gun- a Q o | 
metal, wiel. 2\ do 5, po 1,50 i | % 

Dziecięce Patent i Dongola zapin. trzewiki, 
kie korki, Patent kapki, wiel. 3 do 8 

po ()9c i 

MIĘSO — 4 piętro 
Sadło 12 c 

Cielęcina na potrawkę 16c 
Jagnięcina na potrawkę · 13c 

Świeżo siekana wołowina · 13*c 

Żeberka na rosół 12c 

Słonina na śniadanie 22$c 

1.25 but Kentucky czy. żytniów- 

kl, 100 Proc. czysta. A7 » 
pełna kwarta O' C 
Dobry dubelt. (Jetreide _ j 
Kimmel kw., but. .... O 1 C 
$1 but. Calif. Cognac C/tr* 
Brandy, odrutowaną . .. . 

Golden Rio świeżo palona 
kawa, funt 

Century lub Gold Medal 

m$ka, V* becz. . 

Nasza 30c Peaberry 
kawa,3 ft 

12-k 
1.59 

75c 
Oriole Corn Flakes, 3 funty 25c 

/I 

Precle, funt 

Likiery, lté piętro. 

Dobra stara Guekenheimer 
niówka, reg. 1.75, 
pół galona 
1.10 but. Old Settl 

Bourbon, pełna 
kwarta .......... 

Groseryc, 4te piętro. 

żyt- 

1.19 
Kentucky 

,.59c 

Karton 20 funtowy, funt . 5'/2c 
German słodka czekolada 

Yt kaw . 

Quaker Oats, 3 paczki 

Columbia Family my- 
dło, 10 kawał 

Parowax, paczl 

5/4c 
. . 2c 

39c 
iV/ 

]allf. Port wino, galon .... 7«c 

$1.39 but. Old Darling Kentu- 

cky Bourbon, but. w 70r· 
bondzie. peł. kwarta /VC 

Piwo butelk., pudlo z 2 tuz. Oóc 

Black Dandy, puc do ^'eca 4'/£c 

Dubelt. czub. Safety za- q 1/r· 
pałki, duża paczka .... V/2 L- 

żytnia m^ka. Elkhart, 
»jl. czeska, worek . . 

Nowe holenderskie tłuste 

śledzie .. .... . 

Fela Naptha mydło, 10 kaw. «i)c 

59c 


