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Uprzejma prośba do 
P. I. Księży Pro- 

boszczów. 
Redakcya „Dziennika Chicago- 

ukiego'' uprasza najuprzejmiej 
wszystkich Przewielebnych Księ- 
*y Proboszczów o łaskawe uwia- 
domienie jej pocztówkami, o ile 

^nńfi hk.jirnqĘC<fr«ijf w,ir.bj. 

parafiach odbędzie się dnia i3go 
Września br. „Dzień Polski", tj. 
nabożeństwo za Polskę i wielkie 

«gromadzenie parafialne. Pragnę- 
libyśmy wymienić w naszem piś- 
mie te parafie, które zajęły « u- 
«rządzeniem dnia tego. iZL 

Utrzymaliśmy dalsze urzędowe 
zawiadomienie, że w przyszłą 
niedzielę „Dzień Polski" odbę- 
dzie się w następujących jeszcze 
parafiach, w których odprawione 
zostaną nabożeństwa za Polskę, 
a po nich odbędą się wielkie zgro- 
madzenia parafialne: 

25) ) Parafia Najsł. Serca Jezu—! 
.va w New Britain, Conn. ; prob. 
X. L. liojnowski. 

UO) Parafia-św. Michała Archa- 
niła w Glen Lyon, Pa. ; prob. X. 

A. Pawelski. 

:l) Paraiia św. Józefa w Gar- 

dner, Mass.; prob. X. Jan Mard. 
Parafia św.Alojzego w Leo, 

Minn. ; prob. X. Hipolit Skopows- 
ki. 

) l'ar. >. Juzeia w ast nc- 

asant Plain, ia. ; (w dyecezyi Da- 

venport jedyna parafia polska) ; 

prob. X. M. Ostrowski. 

34) Parafia Św. Wojciecha B. i 

M. w Little Falls, Minn. ; prob. X. 

Teodor Rękosiak. 
00) Parafia św. Stanisława K. 

w Altoona, Pa.; prob. X. Juliusz 

Langer. 
3ł>) Parafia . . . z Karmę 

lu w Gaylord, Mich.; prob. X. 

Szymon Ponganis. 

3?) Parafia . M. P. w Bre- 

mond, Tex. ; prob. . I. J. Szy- 

mański. 

>) Parafia św. Jana Kantego 

w Northampton, Mass.; prob. X. 

W. Fligier. 
39) Parafia św. Floryana w 

Standish, Mich.; prob. X. Edw. 

Pudlaszewski. 

40) Parafia polska w Lead- 

wood, Mo. i 

11) Parafia Xiep. Pocz. X. M. 

P. w Owensville. Mo.; prob. X. 

Julian Moczydłowski. 
rpraszawy uprzejmie o dalsze 

zawiadomienia jak najśpi«4zniej~ 

TRZEJ POLACY 

uhieR«ji( *ię o nominację demok\ %tj- 

< /.o* lu» Sędziego Muniryjwtlnego. Są 

nimi: Jarocki, Przystaleki i Walko- 

v. iak. Zróbcie krzyżyk przed nazwi- 

skiem k*wkgo, Prawybory w środę, 

9-Ko wrzetmim, <0gł.). 
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Ojczyzna woła! 

Niema, rozumie się, ofiary zbyt 
wielkiej, jakiejby prawdziwy Po- 

lak, wierny syn Ojczyzny, nie ze- 
chciał złożyć, skoro znajdzie sic 

sposobność i potrzeba do ofiaro- 
wania swych usług tej Ojczyź- 
nie. \a jej zawezwanie istotne, 

każdy syn jej i każda córa ochot- 

nie ofiarować powinni, ofiarować 

gotowi są i mienie i życic. 
+ 

Od synów swoich i cór na ob- 

czyźnie Ojczyzna nasza dzisiaj 
jeszcze nie wymaga ofiary z ży- 
cia, — chociaż i pod tym wzglę- 
dem różne są zapatrywania... 
niestety. 

Tysiące, setki tysięcy naszych 
braci wprawdzie dziś przelewają 
krew swoją na olbrzymim teatrze 
wojny, ale przelewają ją nie na 

wezwanie Ojczyzny, tylko iako 

zmuszeni służyć we wojskach 
swych wrogów, często w bitwach 

bratobójczych. 

Dają się wprawdzie słyszeć 
głosy, wzywające do brania Po- 
laków udziału we wojnie, jużto 
na ziemiach puckich już też pr/.cz 

| tworzenie legionów czy to we 

Francy i, czy w Anglii, by dupo- 
mód z do pogromu Prusaków. - 

lc głosy to sprzeczne. Pochodzą- 
ce ze stron naszych ojczystych, z 

Galicy i lttb Królestwa, wydają 
się obałamuconc czy to przyrze- 
czeniami Austrvi, czy manifesta- 

mi carskimi, a dając tutejszym 
pełnym zapału młodzieńcom tru- 

dny wybór zaciągnięcia się pod 
znaki caratu lui» woj^k austryac- 

j kich, stawiają ich w każdym ra- 
zie w położeniu ewentualnego 
walczenia z własnymi ziomkami. 
Nie wiele lepiej przedstawia się 
rada tw» rżenia legionów we woj- 
skach angielskich i francuskich, 

boć i tu chodzi dopomożenie je- 
dnemu z naszych nieubłaganych 
wrogów do pobicia drugiego, bo i 

tu, na polach Francyi, Polacy z 

tolakami 
w nicjednem miejscu 

taczać bitwy mogą. 
Są jednak argumenta, na które 

dpowiedzieć trudno. Du tych na- 

iży np. dowodzenie, że tylko od- 

idawszy usługi Anglii lub 1'ran- 

cyi w legionach polskich, póź- 
niej, przy układaniu warunków 

pokoju, możnaby domagać sie u- 
względnienia nieprzedawnionych 
praw Polski, podczas gdy zupeł- 
ne usunięcie sie i 1 bezczynność 
mogłvbv spowodować obojętność 
wobec nas tych, od któr\ch uło- 
żenie nowej mapy Europy zale- 

żeć będzie. Ale i te i inne argu- 

menta zbyt jeszcze mało są prze- 
konujące, zbyt łatwo dadzą się 
odeprzeć, by wytworzyć przeko- 
nanie, że od swych synów na ob- 
czyźnie nie ofiary z życia, ale in-i 

nej ofiary dziś Ojczyzn* nasza 

wymaga. 

Dopiero gdyby istotnie w cią- 
gu wojny przyszło do tego, ze 

Polska choćby czasowo stała się 
państwem niezależnem, z włas- 

nem wojskiem, z własneiui wła- 

dzami cywilnemi, z własną głową 
czy panującym i jako takie pań- 
stwo mogłaby rozstrzygający 

·, wziąć udział w wojnie powszech- 
nej, — dopiero wtedy niewątpli- 
wym stałoby się obowiązkiem 
każdego prawego jej syna zdol- 
nego do noszenia broni, bez 

względu na to, gdziekolwiek on 

przebywa, dążyć do szeregów w 

wojsku polskiem. 

Wprawdzie jedno z pism tutej- 
szych, ogłaszając telegram z 

Warszawy otrzymany przez p. 

Smulskiego, dodaje od siebie ko- 

mentarz, jakoby telegram ten 

świadczył, iż „Polska jest wolną 
— ale bezsensowny to komen- 

tarz, gdyż ani jeden wyraz owego 
telegramu nie upoważnia do wy- 
prowadzenia takiego wniosku. 

Powtarzając jednakowoż raz 

jeszcze, że zdaniem naszeiu Oj- 
czyzna nasza od swych synów na 

obczyźnie, w tym kraju, bynaj- 

mniej nie wymaga jeszcze ohary 
z życia. — wyraźnie, dodajemy, 
że zdanie przeciwne szanujemy, 
chociaż ono nam nie przemawia 

do przekonania, o ile jcst >zczt~ 

rem, a nawet tym, którzy już ta- 

kiego mniemanego głosu usłu- 

chali, i do teatru wojny wyjecha- 
li, nie jesteśmy w stanie odmo- 

wie i uznania i .podziwu za gorą- 
ce ich serce, za szczerośc osobis- 

tych ich przekonań, za po>więce- 

\nie, chociaż zdaniem naszem tem 

tragiczniejsze, że nieusprawiedli- 
wione. 

I 

Natomiast, jak to staraliśmy 

się wykazać we wczorajszych U-j 
wagach,niema wątpliwości,że Oj- 

czyzna nasza wymaga od nas już 
dziś, już natychmiast,ofiar z mie- 
nia naszego. Fundusz narodowy 
gromadzić powinniśmy bez naj- 

mniejszej zwłoki i gromadzić go 
ciągle ; już jest potrzebny i to 

potrzebny niezmiernie, a lada 

chwila "spodziewać sic możemy, 
żc naglące, albo i · rozpaczliwe 

głosy za wezwą naas do posunię- 
cia tej ofiarności do ostatecznych 
granic. 
Jak jednak wczoraj zaznaczyli- 

śmy, staniemy natychmiast wo- 

bec pytania: dokąd wysyłać? na 

czyje ręce tu w Ameryce i tatn- 

w Europie? Xa jakie wyraźne oz- 
naczone cele? 
Na nieszczęście, a może na 

szczęście nasze, nietylko stamtąd, 
z Ojczyzny, wzywania z różnych 
stron nadchodzą, ale także i tu, 

na wychodztwie, różne komitety 
czy zrzeszenia ofiarują się z po- 

średnictwem. Należą do nich: 

Polska Rada Narodowa, W ydział 
Niepodległościowy Z. X. P., 

Związek Polek, Związek Soko- 
łów Polskich, C zerwony Krzyż, 
K. ( >. X., nu wy Komitet utworzo- 

ny przez p. Smulskiego, a choćby 
i Komitet utworzony przez gaze-i 
tę C hicago Herald, o którym 
wczoraj podaliśmy wzmiankę... 
Zdaje się, żc każde z tych zrze- 

szeń, każdy z tych Komitetów 

ma, lub będzie miał w tych 
dniach gotowy program, gotowy 
plan. w jaki sposób zamierza roz- 

porządzać pieniądzmi przez sie- 

bie i;romadzonemi. Te plany, te 

programy powinnybv być ogło- 
szone publicznie. |eże'i będą róż- 
ne, to może i lepiej,, bo istotnie 

potrzeby naszej < >jczyzny są róż- 
ne. i w różnych kierunkach nale- 

żałoby skierowywać ofiarność. 

!e:eii pomiędzy nimi będą jakie 
jednakowe, to odnośne zrzesze- 

nia powiunyby się jak najśpiesz- 
niej połączyć <!o wspólnej akcyi, 
tak jak to już uczyniono w (iali- 

cyi. 

.Może też przyjść du tego, ze 

wszystkie te Kontitety i zrzesze- 

nia utworzą wspólną Kadr, która 
uchwalać będzie, w jaki sposób 
rozrządzać wypada składkami, by 
nie pominąć żadnych najpilniej- 
szych i najważniejszych celów: 

jeśliby jednak do tego i nie przy- 
szło, — pozostanie każdej parafii, 
każdej osadzie wolność przesyła- 
nia o.'iar gromadzonych na ręce 
tego Komitetu, którego program 
najwięcej jej przypadnie do prze- 
konania. 

Najważniejszą jest rzeczą, by w 

przyszłą Xiedziele na wszystkich 
zgromadzeniach parafialnych, we 
wszystkich .parafiach i osadach 

już kollekte pierwszą zrobiono, a 

nadto uchwalono gromadzenie 
regularnego stałego już podatku 
narodowego i aby bez zwłoki tem 

energicznie się zajęto. 
Sposób gromadzenia takiego 

regularnego podatku narodowe- 

go już musi być pozostawiony li- 

ch wale odnośnej parafii lub osa- 

dy, odpowiednio do warunków w 

niej istniejących. 

Jest wiele parafij, które już na- 

łożyły taki podatek u siebie i zaj- 

mują się jego kollektowanicm. 

W niektórych np. na cci ten skła- 

da się miesięcznie po i cencie od 

każdego członka rodziny, albo po 
io centów od każdej rodziny, a u- 
stanowicni są kollektorzy, którzy 
w przeznaczonych dla siebie do- 

mach lub ulicach regularnie ten 

podatek gromadzą. \Y innych raz 
na miesiąc zarządza się kollekta, 

jużto na zgromadzeniach komi- 

tetu lokalnego, już też z rozpo- 

rządzenia proboszcza w kościele, 

już też na wieczorkach lub przed- 
stawieniach w tym celu urządza- 

nych, lui) wreszcie po ulicach za- 

pomocą „połowu na przechod- 
niów" (tag day). Gdzieniegdzie 

wszyscy ofiarują pewien procent 
od swego zarobku łub od swego 

czystego dochodu miesięcznego : 
wielu kupców i przemysłowców 
pod tym względem daje przy- 

kład. 

Ale wszystko to było dotych- 
czas sporadycznem, dorywczem, 
niestałem jeszcze: od przyszłej 
niedzieli powinno to być wszę- 

dzie już stale zaprowadzonem w 
ten lub ów sposób uchwalony na 

wspólnych zebraniach. 

• ; 

Zachęcając raz jeszcze usilnie, 

>y«w tych parafiach i osadach, w 

Ltórych jeszcze nie pomyślano o 
irządzeniu Dnia Polskiego w 

)rzyszłą niedzielę, w ostatnich 

ych dniach obowiązek ten speł-- 
liono, — wyrażamy nadzieję, że 

lie będzie w tym kraju parafii, 
lie będzie Polaka, któryby pozo- 
itał głuchym na tak już wyraźne 
lzisiaj wezwanie naszej Ojczyz- 

t 

>y. 
Prosimy również, ażeby na- 

ychmiast, po odbyciu się Dnia 

\>lskiego, nadsyłano do nas — i 

lo innych gazet — sprawozdania, 
ile o ile możności najtreściwszc. 
Spodziewamy sic ich otrzymać 
liczniiernie wiele, a pragnęlibyś- 
ny pomieścić wszystkie; jeżeliby 
ctórc zanadto długie hyły, to mu- 

sielibyśmy znacznie je skracać, 

iżeby dla wszystkich znaleźć 

niejsce. 
=— il 

INOTATECZKI. [ 
Umiesz śpiewać? 

v ·!· ·!· 

Cześć polskiej ziemi, cześć, 

Ojczyźnie naszej cześć, 

Cześć Polsce, cześć! 

Kto się jej synem zwie. 

IV kim polska dusza wre. 

Miech stanie w grono to, 

Pieśń chwały wznieść! 

< <> <> 

sTie zawsze jarzma srom, 

Uciskał Chrobrych dom, 

Był lepszy wiek! 

^iezawsze lew ten spał, 

Trzy berła w ręku miał, 

rysiączne klęski sial, 
s'Im w boju logł! 

)dzyskać trzeba cześć. 

Kościuszki szablę wznieś.*·, 
i a wrogów /gon ! 

Iracia! przysiężmy raz, 

;e wolim zginać wraz, 

liż cierpieć pośród nas 
ch obcy tron! 

Feliks Frankowski. 

<r <> O 

Niemcy zaczynają, brać. w skórę, to 

resztą było do przewidzenia. 

Dzisiaj ludzie chcą czytać tylko 
ieści o wojnie, więc pożałuj tych, 

tórzy muszą pisać co innego. 
<· 

Jeżeli nir dałeś żadnej ofiafy na po· 

•zeby Ojczyzny, to nie patrz do lu- 

ira, gdyż musiałbyś sam sobie 

lupstwo powiedzieć. 

Na konwencyi w liadzc (w r. ia'Jj 

chwalono, że w czasie wojny: 
— Niewolno używać trucizny, .lub 
itrutych strzałów. 

Zabijać, lub ranić nieprzyjaciela, 

tory złożył broń i nie żywi więcej 
lmiuru brouienia się. Używać broni, 

ocisków, czy materyaiu wybucho- 

rego tego rodzaju, że mogę one po- 

odować nadliczne rany. 

Nie wolno posługiwać się w woj- 

ie flagami obcych państw, czy sy- 

nalami wojskowymi, nosić unifor- 

ni nieprzyjacielskiego, ani różnych 

dznak wojskowych, a szczególnie 

zewonego Krzyża. 

Niszczyć lub grabić własności nie- 

rzyjaciela, chyba, że takie zniszcze- 

ie lub zagarnięcie jest koniecznie 

o prwadzenia wojny. 
Nie wolno atakować, ani bombardo- 

wać miast, wsi, mieszikań prywa- 

nych, które nie są bronione przez 

ieprzyjaciela. 
Z rozmysłem grabieżyć 1 niszczyć 

ajęte przez siebie miasta, nawet 

dy je wzięto szturmem. 

Nie wolno karać szpiegów bez u- 

rzedniego sądu wojennego, nawet 

dy 3ię ich schwytało na gorącym u- 

zynku. Jeśli szpieg, któremu udowo- 

niono zbrodnię szpiegostwa, zdołał 

mknąc do swojej armii i następnie 
ostał schwytany, to musi być uwa- 

auym za zwykłego jeńca wojennego 

nie jest odpowiedzialny za swoje 

.''oki. 

Nie wolno zmuszać ludności o- 

iadlej na zabranem terytoryum do 

rania udziału w wojnie przeciw 
wemu krajowi. 
Nie wolno nikogo z mieszkańców 

ajętego terytoryum zmuszać do przy- 

ięgi na wierność zaborcy. 

Nie wolno konfiskować prywatnego 
najątku w zajętych terytoryach. 
(Niemcy zgodziły się na to wszy- 

ko.( A czy słowa, dotzymują — sam 

sądź! ) 

piewajmy wszyscy—niech każdy po- 

zdrowi 

ak zegłarz, gwiazdę, orla przy pogo- 
ni — 

Vieszcze! zdejmujcie laur dawny ze 

skroni. 

wielkiein kołem do śpiewu gotowi, 

Jzisiaj w zieleńsze ubierzcie się 

wieńce! 

Oto sa wrogowie, jeńce! - f 
jm* v 

Oto armaty, oto ich sztanlary! 

Zdobyło jc wojsko wiary! 

i,Niech żyje wojsko, bracia, przy ja 

ciele; 

„Dziś czas zmartwychwstać kto obu 

mari w duchu! 

,,. alleluja śpiewają w kościele. 

„Dalpj do broni, do życia do ruchu, 

,,Zapalcie wszystkie razem w kraju 

wieci! 

„I z nami starcy, kobiety i dzieci! 

„Obóz nasz będzie ojczystą zagrodą, 

„Wszystkich na wroga niech wiodą!" 

Stefan Garczyński. 

Lekarze orzekli, że, na IG osób tyl- 

ko jedna ma dobre.... oczy. (Smu- 

tno! gdzie przyczyna?) 

< <> 

W Persyi każdy dzień miesiąca na- 

zywa się inaczej. 

^ 
.Morze Martwe leży o 1,200 stóp ni- 

żej od Morza śdódziemuego, w sku- 

tek czego jest „najniższem" mo- 

rzem na kuli ziemskiej. 

Jeżeli niema mgły, to światła lon- 

dyńskie można widzieć w nocy z 
odle- 

głości 50 mil. 

Atlantyk chlubi się, iż jest taki 
bo- 

gaty w sól, że w jednej tonie swojej 

wody, posiada 31 funtów soli. (Ale 

w jednej tonie wody Morza Martwe- 

go mieści się 1S7 funtów soli!) 

Jeden wielki uczony powiedział, żp 

człowiek jest maszyną, złożoną z 

krwi i mięsa. (Do tego dodał jeden 

głupiec, że nawet ta ludzka maszyna 

nie będzie funkcyonowała, jeżeli 
nie 

dostanie jeść i pić.) V ; 

<> < 

Gdybyś ty niemiał tych grzechów, 

które wytykasz swoim sąsiadom, to 

byłbyś na pół świętym. (O tern 

mówi polskie przysłowie, które się 

zaczyna: „Widzisz słomkę w oku są- 

I siada, a belki itd.") 

v ·!· »!· 

Pułkownik L. ogłosił, że potrzebuje 

służącego. — Zgłosił się na ten urząd 

I Patryk, 
któremu pułkownik od razu 

wyrecytował: 
— Mój służący musi być pracowi- 

tym człowiekiem, chociaż niema da· 

żo iio roboty, bo musi tylko gotować, 

prać, robić porządki być •dobrym szo- 

ferem, mieć pilni; staranie o dwa 

ikonie, doglądać krów i doić je, kar- 

mić wieprze, kury, kaczki i gęsi,'czyś- 
cić buty, wymyć wszystkie podłogi, 
bielić ściany, pilnować ogrodu.... 
— Przepraszam — przerwał Pa- 

tryk. A jaka w tem miejscu jest zie- 

mia? Czy gliniasta? 
— A co to ma do rzeczy? huknął 

pułkownik. 
— Bo — szepnął skromnie Patryk 

— w tym czasie, który mi zostanie 

do odpoczyniku, mógłbym jeszcze... 

robić cegły. 

< 

Wierzę w Bogo Ojca Wszechmocnego, 

Ojca naszego, 
Przez któregom jest duch rodzony, 

Twówczością i wolą udarowany, 

Abym się objawił światłością. 
-- 

Wierzę w Chrystusa Pana, 

Słowo świata całego, . 

Który wszelką sprawę czyni, 

żywot ku Ojcu prowadzi, 
A urodził się z Dziewicy. 

Przez natchnienie Ducha świętego 

Zaćmieniem się ludzkiej natury. 

I rozpięty był na krzyżu; 

Trzy dni przetrwał w łdaie ziemi, 

A po trzech dniach -zMArt wy fch wstał, 

i uniesion jest z ciałem w obłoki, 

Skąd przyjdzie rządzić Królestwo 

/ Boże 

I Polska zmartwychwstanie! 

J. Słowacki. 

& Kto żyw, studyuje geografię· *£ S 
JŁllm dziennika „Chicago Tribu··". 

» 

Baczność 

Zamieszkali na Bridgeporcie! 
| Xa tykieeie demokratycz- 
nym 4-tej wardy, na urząd 

i komitetowego, jest ostatni 
na balocie, Franciszek Ko- 
siek. Każdy prawy Polak 

i Folka głos mi odda, 

Z szacunkiem 

Franciszek Kosiek 

Jedyny Polski kandydat na Reprezentan- 
ta w 23 dystrykcie który obejmuje część 
16, 33, 35 i całą 15-tą wardą. Każdy Polak 

powinien zrobić krzyżyk przed imieniem 
Paul K. Schmidt drugi na balocie. Ug] 

BEZ WYMÓWEK I 
TŁÓMACZEŃ V, 

vw?k 
spełnijcie w przyszty érmti i 9«go | 

września, swój ohowifgelc obywatel- j 
ski: głosujcie na Jareckiego, Prry- 
stalskiego i Walkowiaka, kandyda- 

! 
tów demokratycznych na Sędziów Mu- 

nicypalnych. (Ogł.). 
! 

" | 

' Obywatele! Pamiętajcie jutro i nie 

zważajcie na naganiaczy precynkto- 
I wych ale oddajcie swoje 3 glosy 
przez zrobienie krzyżyka przed naz- 

! winkiem 

[x] Joseph Pitlock 
kandydata na Reprezentanta do Ijeel· 

slatury stanowej 27 dystryk. (Ogł.) 

Chris. R. walleck 
Na asesora 

Chris. R. Waljeck jest kandydatem 
do Demokratycznej nominacji na 

członka Wydziału Asesorów. Jest 

| Czechem, dobrze znany, mieszkający 
w Chicftflo od roku J8C9. .Je*t w 

interesie realnościowym od roku j 
1888. W roku 189S był wybrany do 

Jiegislatury stanowej i w roku 1897 

hył na nowo wybrany; podczas jego 

terminu urzędowania głosował prze- 
ciw notorycznym Humphrey i Allen 

bilom; w r. 1898 był naznaczony 
członkiem Wydziału Kdukacyjnego, 
zna nawskroś wartość realności i jest 

ogólnie mówionem, członek w in- 

teresie realnościowj m jest najodpo- 

I wiedniejszym na urząd Asesora. Jest 
! 
rekomendowany przez Cook Co. Real 

; Eetate Board i United Societles. Jest 

jedynym Hłowakiem, kandydującym 
na ten urząd. Dajcie mu swój głoe i 

' 

poparcie. Niewiasty mogą także gło- 
1 aować » Asesorów. tOgl./ 1 

LA-PORTE. IND. 

Władysław Łopatka postara 

się wam o „Dziennik Chicagoski", 
zawiadomić go pnr. 211 Wood- 

ward ul. 

Obierzcie praw- 
nika do robie- 

nia praw. 
I 

Piotr H. Schwaba 

kandydat demokratyczny na 
Posła do Legislatury Stanu 
Illinois z 25go dystryktu se- 

natoryalnego. 
Polacy w Avondale, Cragin, Ir- 

ving Parku, Hanson Parku, Jef- 
;fefaou Parku i Norwood Parku — 

tj. w parafii &w. Jadwigi, św. Wao 

ława, św. Jacka, św. Władysława, 
św. Stanisława B. i M., św. Jakó- 
ba i Niepokalanego Serca Maryi— 

mogą głosować na polskiego ad · 

wokata Piotra H. Schwabę. Na- 

zwisko jego zajmuje trzecie miej- 
sce na balocie demokratycznym 
w kolumnie: FOR REPRESEN- 

TATIVES IN THE GENERAL 

ASSEMBLY 25-TH DISTRICT. 

Zróbcie tam tylko jeden krzyżyk, 
przed nazwiskiem: PETER H. 

SCHWABA, a napewnq Polak 

zwycięży. 
Dystrykt 23-ty, w którym kan- 

dyduje P. II. Schwaba, obejmuje 

wardy: 2G-tą, ?7-mą, ?8-nią, 33-cią 
i 33-tą. 

Urny wyborcze otwarte od szó- 

stej rano do piątej popołudniu. 
Kaidy robotnik ma prawo u— 

wolnić się od pracy na dwie go- 

dziny w dniu Prawyborów, 9go 

września, ale musi pracodawcy 

zawczasu uwiadomić. Zróbcie to 

ZARAZ!! (Ogł. 

." ·,.· '.s··' — * ( 
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