
WENECYA BOMBARDOWANA. 
Włosi żwawo postępują 

na Tryest. 

PAPIEŻ POPIERA STANOWI- 
SKO WILSONA. 

Walki na Morzach. 

SZTURM DO DARDANELLÓW. 
» 

Walki w lPolsce. 
i » 

· i l 

MEMCY AUSTRYACY 

POP LWOWEM. 
y / 

' 

: 

Walki na zachodnim Teatrze Wojny. 
<.> y 

Wenecya bombardo- 
/ , -wana. 

^ Wiedeń, & czerwca. — RaporĄ 
1 

ustryackie utrzymują, iż awiato- 

rzy austryaccy Donfield i Strobel 

wczoraj zrana zbombardowali 

Wenecyę z aeroplanów i cisnęli 
bomby na hangary balonów wo- 

jennych pod tern miastem — na 

przedmieściu Murano; również 

bombardowano port a w nim 

kontrtorpedowiec ~.vłoski. ^Dalej 
donosi raport austryacki ,iż balon 
włoski „Citta di Ferrara" wraca- 

jący z nad wybrzeży dałmatyń-- 
ski;h — prawdopodobrt'2 r^ko- 
nensansów, został zaatakowany 

przez hydroplan austryacki i zni- 

szczony, a pięciu ludzi z załogi 
balonu pojmano wraz z dwu ofi- 
cerami 

— Rozległe czynią się przygo- 
towania w Innsbrucku,. „stolicy 

Tyrolu, celem stawienia oporu 

inwazyi włoskiej. Komendantem 
sił austryackich został tam za- 

mianowany gen. Dankl. który do 
niedawna dowodził w Galicy i. 

Podobno znaczna liczbą posiłkó>v 
niemieckich również na front od- 

chodzi. ale te wojska są travma- 
ne w odwodzie narazie. ponieważ 
ofieyalnie niema jeszcze wojny 
Włoch z Niemcami. Nad Isonzo 

ku Tryestowi ogromne masy 

wojsk austryackich są expedyo- 
wane, w tym bowiem punkcie in- 

wazya włoska posunęła sfe naj^ 

dalej i Tryest jest faktycznie za- 

szachowany. 

Włoskie Raporty. 
Rzym, 9 czerwca. — Prasa po- 

daje raporty, wprawdzie nie rzą- 
dowe. ale z teatru wojny pochor 
dzące. iż włoska armia po krwa- 

wej walce przełamała już linie o- 
bron austryackich za rzeką Ison- 
zo i podąża śmiało i szybciej jui 
ku Tryestowi; zresztą walki tam 

się toczą nieustanne i prawdopo- 
dobnie rozpoczęła się już„Qvvaz^i 
powiadana wielka bitwa nad I 

sonzo. która albo wstrzyma sku 

tecznie Włochów, albo odrzuć 

wstecz daleko Austryaków i od 

da im Tryest. Tu bez wątpienis 
rozgrywa się główna forsa wło 

skiego ataku — W łosi szturmu 

ją Tolmino, ważny punkt ni 

drodze ich stojący, ufortyfikowa 

ny przez Austryaków; Gradisca, 
stolica kraiku koronnego tejże 

nazwy jestjcompletnie otoczone 

-przez WłocJtów. ale jeszcze nie 

j wzięte. aZto mają Włosi miejsco- 
wości: Caporeto, Cornions, Ver- 

so, Cervignano, Terzo, Porto 

Busso. Grado i szereg innych 
punktów od granicy Karyntyi 
ku ZaU>ce Tryesteńskiej. Posu- 

wają się też Włosi pomiędzy rze- 

kami Isonzo a Idryą ku miastu 

Idria i gdzie się ważne kopalnie 

rtęci znajdują. Xa południe od 

Karyntyi zajęli Włosi wyżyny 
Montenero panujące nad rozle- 

głą okolicą.-Xad jeziorem Garda 

ku Tyrolowi również znaczy Się 

postęp W łochów choć powolny, 

| z powodu terenu nader trudnego: 
wojska posuwać się mogą tylko 
dolinami rzek, jezior, a doliny te 

są ufortyfikowane — więc postęp 
, jest powolny i trudny. Pod Lava- 

ronne 'i łolgaria walka działowa 

się toczy na krótką metę. Rucha- 

mi wojsk kieruje główno - dowo- 

dzący włoski, gen. Cadorna. Król 

sam jest przy armii. 

Tunel Simplon zagro- 
- żony. 

Genewa, 9 czerwca. — Władze 

szwajcarskie donoszą, iż z Domo- 
dossola otrzymały wiadomość, że 

aresztowano tam pewne indywi- 
duum podejrzane o zamierzone 

wysadzenie w powietrze tunelu 

„Siiupion,-łączącego miasto Brig 
w-Szwajcaryi z kolejami włoskie- 
mi: tunel ten długi na przeszło 
1*3 mil — gdyby uległ zniszcze- 
niu, odciął-by Włochy od komuni- 

kacyi z Europą centralną. Aresz- 

towany ma być austryackim a- 

Igęntem^- 

Papież popiera Wilsona. 
Rzym, 9 czerwca. — Papiei 

Benedykt udzielił audyencyi pa- 
ni Addams z Chicago, delegatce 
Kongresu Pokojowego Kobiet 

o4bytego w Hadze przed niedaw- 

nym czasem, oraz jej towarzy- 
szkom. a w przemowie swej dc 
nich. pochwalił ich starania o po- 

kój i sam oświadczył gotowość 
popierania akcyi kobiet. Papie; 

wyraził się, że popiera stanowi 
• sko prezydenta Stanów Zjedn. 
Wilsona, zmierzające do pokojo- 
wych wyrównań nieporozumier 

międzynarodowych, a wreszcie, 

iż sam pracuje nad projektem, 
który ma na celu zbliżenie poko- 
ju. 

Szturm do Dardanellów. 
Londyn, 9 czerwca. — Angiel- 

scy lotnicy urządzili skuteczny 

„rejd" na obrony tureckie 
k 
na 

Gallipoli półwyspie : U aeropla- 
nów zbombardowało Akbasz, wa- 

żny part turecki na Gallipoli, 

|Hzj|f«ti$s|c^ono składy i kwate- 

ry wdjskowe, oraz zabito kilku i 

raniono kilkunastu żołnierzy. 
— Z ostatnich walk donoszą, 

iż pod Avi-Burnu zniszczono po- 

zycye tureckie i miejscowość tę 

opanowano; pod Sed-ul-Bar nie- 

przyjaciel jest kompletnie w y- 

czrpaly ; działa tureckie niewie- 

le czynią szkody Sprzymierzo- 
nym, bo liche i puszkarzy mają 
Turcy marnych, o ile Niemcy nie 

strzelają. 

Głosy Tureckie. 
Konstantynopol, 9 czerwca. — 

Głosy raportów tureckich stale 

donoszą o odpieraniu wszystkich 
ataków Sprzymierzonych, a pod 
Sed-ul-Bar, gdzie jest główna li- 

nia obron tureckich sytuacya ma 

być nie zmieniona : owszem o tyle 

Ijpr^y.stna dla Turków, iż wojska 
angielskie są tam pozbawione o- 

słony swoich ciężkich dział okrę- 

towych. Po jednej z ostatnich 

walk pola pod Sed-ul-Bar pokry- 
te były poległymi angielskimi, a 
z Alexandrdyi donoszą, iż ma tam 

być 40,000 rannych angielskich i 

francuskich żołnierzy.... 

Z Grecyi. 
Ateny, 9 czerwca. — Król Kon- 

stantyn po nagłem pogorszeniu 
się zaszłem przedwczoraj — nie- 
co lepiej się ma; stan jego jednaj 
jest wciąż budzący najpoważniej 
sze obawy. 

Walki na Morzach. 
Londyn, 9 czerwca. Niemieckie 

nury zatopiły pięć dalszych o- 

krętow; są to: belgijski parowiec 
„Menapier", na którym zginęło 
17 osób, w tern dwie kobiety żona 
i córka kapitana; dalsze zatopio- 
ne statki są następujące: ,,Trud- 
vang" „Superb'' i „Glitterwand" 
norweskie oraz „Pentland" an- 

gielski okręt których wszystkich 
załogi zostały szczęśliwie urato- 
wane. Wszystkie statki zostały 

zatopione na Morzu Północnem. 
W dodatku mniejsza barka fran- 

cuska ,La Liberte" została zato- 

piona w Kanale La Manche. 

Walki na Zachodzie 
* 

. crrrr r.M 

Łuropy. 
Paryż, 9 czerwca. — Raporty 

francuskie donoszą o stałych i 

dalszych sukcesach swej ofensy- 
wy. Xie ulega wątpliwości, iż 

ostatnio ożywione ataki mają na 

cju .przerwanie w jednem lub 

drugiera miejscu linii niemieckiej 
toteż Niemcy podobno pośpiesz- 
nie skupiają wojska zwożąc po- 
siłki automobilami na linię bojo- 
wą. Walki najzaciętszć w dniach 

tych toczą się od Rheims ku ką- 
towi jaki tworzą rzeki Aisne i 

Oise i dalej na północ ku Arras i 

^ pres. Punktem najgorętszym 
starć było Hebuterne. na pofu- 

: dnie od Arras, gdzie Niemcy wy- 
: konali cztery ataki nocne — 

wszystkie zwycięsko odparte, po- 

, czem Francuzi poszli do ataku : 

zdobyli dwie linie w głąb okopów 
i niemieckich na przestrzeni 5CK 

, yd. ; o świcie Niemcy dostali po- 
siłki i znów ruszyli do ataku, ale 
zostali znowu odparci i raz jesz- 
cze Francuzi przeszli z obrony v 
atak i odparli Niemców na prze- 
strzeni 1300 yd. frontu, zadając 
im straty brdzo ciężkie. W Neu- 

ville Francuzi znowu dalsze za· 

jęli domy i ulice, ponieważ wal· 

ka tam w samemże miasteczki 

się toczy. Posunięto się naprzóc 

pod Loretto, a pod Moulin-sou» 
Totvent wre robota działowa ni 
5 

* 

bliską metę. 
Berlin, 9 czerwca. — Raport) 

niemieckie daty wcześniejszej oc 

raportu francuskiego głoszą o od 

parciu ataków pod Loretto i Bar 

le-Duc, a utrzymują, że pod He 

boterne walka jeszcze nie jes 
skończona ni rozstrzygnięta. 

Walki na Wschodzie 

Europy. 
Wiedeń-Berlin, 9 czerwca. — 

Doniesienia austro - niemiecki 

głoszą o dalszych i wielkich suk 

cesaoh wojsk sprzymierzonycl 
niemieckich nad Rosyanami v 

Galicyi, w kierunku stolicy - 

Lwowa. Generał Mackensen po 

śiinął się na wschód ku miastu 

zajmując Lubaczów o 4ó mil od 

Przemyśla w kierunku północno- 
wschodnim, a generał Liesingen 
zająwszy Kałusz posunął się ku 
wiosce Mysłowy^. !}łjtpr$c tam 

4300 jeńców rosyjskich ; w ostat- 
nich dwu dniach wzięto na Pod- 

karpaciu w kierunku walk ku 

Dniestrowi ponad 20,000 jeńców 

rosyjskich. Austryacy sforsowali 

zwycięsko przeprawy dniestrowe 

pod Źurawnem, a w bitwie pod 
tem miastem wzięli ponad 61)00 

jeńca rosyjskiego. Napór austry- 
acki nie ustajé a Rosyanie cofa- 

ją się nieustannie ku Haliczowi i 

Stanisławowu. 

Doniesienia Rosyjskie. 
Piotrogród, 9 czerwca. — U- 

rząd wojenny rosyjski donosi o 

ofensywie nad Prutem w Galicyi 
w kierunku miasta Kołomyi, 

gdzie w krwawej bitwie Austrya- 

cy mieli stracić 5000 ludzi w 
sa- 

mych poległych, nadto wzięto 
im kilkuset jeńca. Jednocześnie 
jednak przyznaje raport rosyjski, 
iż Austryakom i Niemcom udało 

się sforsować przeprawy na 

Dniestrze w okolicy Żurawna. O 

sytuacyi nad dolnym Sanem nie- 

ma dziś żadnych doniesień. Pisma 

rosyjskie zwą cofanie się Rosyan 
strategicznem i zapowiadają ry- 

c'hłą odmianę na teatrze wschod- 

nim wojny, skoro tylko nadążą 
posiłki i działa. 

W Krajach Nad- 
bałtyckich. 

Piotrogród, 9 czerwca. — Rze- 

ka Dubissa w ciągu doby minio- 

nej 5 razy przechodziła z rąk do 

rąk — w końcu oba jej brzegi po- 
zostają w ręku wojsk rosyjskich. 
Ponieważ w okolicy walk naj- 

gwałtowniejszych rzeka jest roz- 
lana szeroko a płytko, przeto bój 

straszny toczy się w znacznej 
części wprost w rzece, która za- 

pełniona jest trupami, a te w 

niektórych miejscach istne zwały 
z wody wystające stanowią. Wal- 
ki to straszne i ofiar pociągają 
wiele, ponieważ jeśli kto ranny 

padnie w wodę, tonie bez ratun- 
ku, gdy na lądzie sanitaryusze o- 

calićby go mogli. Krwawe bitwy 
toczą się w okręgu Szawel i da- 

lej na południe aż ku Osowcowi ; 
raporty rsyjskie znowu Prza- 

snysz wspominają, jako jiunKt 
walk zaciętych. Zresztą szczegó- 
łów bliższych niema, a sytuacya 

na ogół zmienia się nic wiele. 

Berlin, 9 czerwca. — Raporty 
niemieckie ogólnie tylko wzmian- 

kują o stałem słabnięciu defensy- 
wy rosyjskiej w krajach nadbał- 

tyckich, które już uważają za pod 
bite przez Niemcy. 

Londyn, 9 czerwca. — Dotych- 
czas w nowym gabinecie ministe- 

rvalnym nie zapełniono stanowi- 

ska kanclerza Irlandyi i godność 
ta jest przedmiotem długotrwa-=- 
lych pertraktacyi i rozterek par- 

tyjnych. Gabinet nowy spotyka 
trudności wiele, a pisma liberalne 

zapowiadają nowe i groźniejsze 
przesilenie. 

Ważne zawiadomienie 
od Adwokata N. L. 

Piotrowskiego. 

(Niniejszem zawiadamian Sza- 

nowną publiczność, że biuro mo- 

je adwokackie, które się znajduje 
w śródmieściu pod numerem 155 

N. Clark ul. róg Randolph, będzie 
otwarte podczas mego pobytu w 

Europie. „ 

Wszelkie sprawy prawne ja- 

kiej kol wieł natury, tak cy- 

wilne jak i kryminalne, bę- 
dą z największą akuratnością 
załatwiane przez mych zdol- 

nych asystentów pp. Pumph- 
rey'a i Frasera. Adwokaci ci już 
od dwidedlu lat w biurze mym 

pracują i posiadają dobre do- 

świadczenie do załatwiania spraw 

polskiej klienteli. Mam nadzieję 
że moi przyjaciele i znajomi po- 
wierzą im swe sprawy z tern 

samem zaufaniem, z jakiem b) 
mnie je powierzyli. 
Egzaminują także abstrakty. 
Z szacufikiem, 

N. L. Piotrowski. 

DZIENNIK CHICAG OSKI Jest J* 

dynem pismem polakiem co apeluji 
do wszystkich: starszym dostarcz! 

wszelkich nowin z Chicago, Sianów 

Zjednoczonych, Europy i z całegc 

świata, a dla młodzieży redaguje * 

aposób amerykański każdą wiado 

mość sportową dotyczącą Polaków. 

Bilety Koncesyi i Wstępu 
(wartości $1.00) 

FOREST PARKU U 
» DZIEŃ POLSKI 

Uradzony staraniem 

Dziennika Chicagoskiego 
W NIEDZIELE, 20-go CZERWCA 
DAJEMY DARMO 

Wytnijcie kupon który się znajduje na innem miejscu 

BILETY DO NABYCIA JUTRO! 

Obankachfede- 
ralnych i słano-1 
wych w Chicago 
Dorocznym zwyczajem zamie- 

szczamy w dzisiejszem wydaniu 
kompletną listę akcyonąryuszów 
wszystkich banków federalnych 
i stanowych w Chicago, położo- 
nych w dzielnicach * zamieszka- 

nych przeważnie lub częściowo 
przez Polaków. Podajemy rów- 

nież porównawcza tabelę depo- 
zytów z bieżącego i minionego 
roku. 

Największą liczbę akcyj ban- 
kowych posiada magnat rzezał— 

niany J. Ogden Armour: ma on 
9,460 akcyj banku ,,Continental 
and Commercial National" (naj- 
większego w Chicago) przedsta- 
wiających wartość $2,592,040.00. 

Z Polaków na czele stoi Jan F. 
Smulski, prezes banków NORTH 
WESTERN i DEPOSITORS, 
tudzież założyciel banku FUL- 

LjR TO'N - SOUTH PORT: 0- 

becnie posiada 1,307 akcyj w 0- 

wych trzech instytucvach stano- 

wych, łącznej wartości $197,- 
200.00. 

Banki chicagoskie stoją na 

bardzo silnym fundamencie. Ta- 
bela na stronicy siódmej «dzisiej- 
szego wydania pokazuje, że de- 

pozyta nie bardzo się zmniejszy- 
ły pomimo wojny europejskiej, 
zastoju w przemyśle i handlu a- 

merykańskim, ogólnego bezrobo- 
cia i strajków. 
Ze wszystkich banków w dziel- 

nicach polskich największe depo- 
zyta mają: PEOPL'S. STOCK 
YARDS STATE, KASPAR 

STATE i NORTHWESTERN 

TRUST AND SAVLNGS. 

Z Komitetu 

„Dnia Polek" 
Na ostatniem posiedzeniu Ko- 

mitet Dnia Polek przedłożył 
szczegółowe sprawozdanie finan- 
sowe. Dochód wynosił· $6,387.55, 
rozchód $433.64,"-" .pozostało 
$5»953·91· Uchwalono wysłać z 

tych pieniędzy tysiąc dolarów na 

ręce Maryi Rodziewiczówny dla 
sierot po ofiarach wojny, które- 

mi opiekuje się Koło Ziemianek 
w Warszawie, zaś resztę tj. 
$4.953-91 do Generalnego.. Komi- 
tetu Ratunkowego w Szwajcaryi. 
Zarazem uchwalono następujące 

Podziękowanie : 

Komitet „Dnia Polek" zasyła 
niniejszem szczere i serdeczne 

podziękowanie wszystkim oso- 

bom, które w dniu 23-go maja br. 

brały udział we wspólnej pracy, 
a mianowicie: paniom i panien- 
kom za gorliwe kolektowanie. ła- 
skawym (Ofiarodawcom za datki, 

p. Misiewiczowi za pomoc przy 

rozdzielaniu, pakowaniu i wysy- 

łaniu puszek i kwiatów, p. Olszo- 

wemu za bezinteresowne wyko- 
nanie druków, pp. Preyssom za 

serdeczne, także bezinteresowne 

goszczenie kolektorek, prasie 

polskiej za łaskawe poparcie ; 
— 

wogóle wszystkim tym, 'którzy 

przyczynili się do powodzenia 
,,Dnia Polek" składamy staro- 

polskie „Bóg zapłać." 
Helena Paderewska, 

prezeska honorowa, 
Anna Neumann, prezeska, 
Aniela Boris, wice-prez., 
Janina Duninowa, sekr., 

Marya Osuch, kasyerka, 
Marya Donarska. 

Zawiadomienie. 

Powróciłem napowrót do zdro- 
wia po mojej operacyi i zajmuje 

się mą klientelą osobiście. Nie 

mam i żadnego polskiego zastęp- 
cy, który w moje miejsce p. nr. 

700 X. Ashland ave. zajmował 
się yib zajmuje moją praktyką; 
który się przedstawiał, że jest 
moim zastępcą. Zwracam uwagę 

iż trzeba przychodzić wprost do 

mego biura i zapytać się o mnie. 

Z uszanowaniem, 
Dr. L. P. Kozakiewicz, 

700 N. Ashland ave. 

i 1353 Noble ul. 

W PITTSFIELD, MASS. 

można zamawiać Dziennik Chi* 

cagoski u agentu p. Jos. Ze· 

mak, 799 Tyler ul. 

J 

2000 dziecięcych sukien 
za połowę ceny. 

7 Sc dziecince sukienki, po 39c 
zrobione z gingamu w trwałych 
kolorach, w skromne plaide i 

prążki, — pięknie ugarnirowane 
odmiennym kolorem, wysoki lub 
niski pas, gładkie lub układane 
spódniczki, wielkości 6 do 14 

lat, — najlepsze 75c ęy 
wartości w czwar- 
tek po················ 

1.50 dziewczęce suknie, 69c 
piękne plaid i prąż. desenie, gin· 
gamo we, kolor gwarant., wiele 
eleganc. stylów do wyboru, dla 
dziewcząt od do 14 lat, extra 

specyalnie na czwa- 
rtek te 1.50 suknie 
tylko po 

69c 
1.28 firanki, po 67c 

piękne Nottingham 2 W i 3 jardy 
długie, białe i ekru, piękne dese- 

nie, najlepsze 1.2 \ 
wartości, para O/C 

1.75 komfortery, 95c 

wielkie letnie komfortery pokry- 
te ozdobną silkoliną, wypełniane 
dobrą watą, w O Cr» 
czwartek, po .» . .VcJC 

Krepy na suknie 

Krepy na suknie, 
tkane madrasy, w 

prążkowe efekta4 — 
piękne niebieskie, 
•siwe i ceglaste, war. 

Jard" ...9^C 
na suknie Gingamy 

Gingh. na suknie 
miękkie wykoó., — 

białe tło, różowe I, 
niebieskie prąiki, -- 

warte 

fbrtnhna hlała n'flUfl 

Ozdób, biała pique, 
róż. szer. prążki, w 
pięk. wąskie białe 

atłas., pasecz. 25c 

srr·; 12^c 
Voile na suknie 

Voile na suknie, po- 
dwójnie skład, ubła 
wat. gat., pięk. kw. 
desenie, także i w 

'czarne i białe prąż- 
ki, 29c gat., | 
jard 1 iJL 

Odzież spodnia 
Odzież spodnia, mę- 
skie i chłop, bal- 

briggan i raejh ko- 

szule i gacie, wszy. 

PT!k;: 17c 

Pralne 
Ubrania 

> wielki zapas ok.'.ow. 

| pralnych ubrań, z trw. 

» pralnych materyi, wiel 

| ki wybór modeli i Oll- 
k ver Twist, rosyjskie i 

[ Middy style, 2*4 do 8 

> lat, wart. do *7*7,-, 

| 1.75, po . ./C 

Szkolne 
.WąHzki 

z dobrej fibre materyi 
mosiężne zameczki na 
boku, skórzana rącz-- 

> ka, najlepsza 50c war- 

tość w czwar. *\c\- 

) tek, po ZyC 

ŁłRarpetłci 

męskie jedwabne fi- 
bre skarpetki wzmo 
cnione pięty i palce, 
białe, czarne, cegla- 
ete, siwe i grana- 
towe reg.25c f a 

gat., para .k ^fC 

Damskie okaz, pończochy 

pięk. bawełn. i lisie, 
czarne i kolorowe, 

25c wart. epec. na 

czwartek, | j- 
para ...... I iJC 

Nocne koszulo 

Nocne koszule, dam 

skie, pięk. nainsook 
&lip over etyle, krót 
kie rękawy, ugarn. 

haftem, 79c 
wart. po ... 7V/C 

Fartuchy 

Fartuchy, damskie 

fartuchy mają kimo 

no rękawy z jasn. 1 

ciemn. perkali 1 

ginghamów, najlep. 
50c wart., 29c 
Odzież spodnia 
Odzież spodn., chło- 
pięce union garnit., 
w drob. pr? Iki, 1 

me8h, ideał, na cie- 

płe powietrze, spe-- 

pyoa!n,e·. ...23c 
Drobiaigi 

haczyki 1 haftki, czarue i białe, 

wielkości 1-2, 3 i 4, | 
2 tuziny za ..... .... 1C 
Dziecięce podwiązki, aeortowa-- 

ne kolory, 10c * ffj 
wartości, para .. OC 

m^aio^ioaiciuwc 
Sweet heart mydło toaletowe, — 

8 kawałki. 
za 

. 
.... 

Buttermilk mydło toaletowe, — 

białe owalne kawałki, 
po . 

10c 
we, — 

. VC 

Damskie 2,50 trzewiki, para po 1.19 

lakierowane I matowe kozłowe, piaskowe, 

Jelonkowe, siwe i myszego koloru wierzot/y, 

zapinane i sznurowane style, wielk. j | 
/ 

3 do 8 para : 1 · I V 

Panienski9i_Mi^ 
lakierowane colt skin 
1 matowe calf, jelonk. 
piaskowe, siwe i my— 

szego koloru wierzchy 
zapin. style, wiel. 

do 2, warte *7Qr· 
1.50, para ... i 

aanaaiy aia «_ 

na bose nogi, zro- 

bione z dobrej ce- 

gła s tej skóry, 2 pas 
ki, trw. skórzane 

podeszwy, wielk. 2 

do ii, warte 

J 
75c, para 

Tarła do prania 
gruby stalowy wierch, extra sze- 

rokie, 35c wartoić, 1 9C 
Miotły do dywanów 

' 
zrobione z dobrej kukurydzy, — 

politurowany trzonek, ' 

reg. 50c wart. po ....... 

Cedzidła do cynków 
z grubej stali, niebiesko malow., 

druciane zawieszadła, 
warte 25c, po _ 

7C 

Rondelki 
5 kwart. siwo. emaliowane ron- 

delki, bez wady, Q 
25c wartość, po VC 

Międzynarodowy Kontest 

Śpiewaczy na dochód 

ofiarwojnywOjczyźnie. 

Międzynarodowy kontest śpie- 
waczy, jaki urządza w przyszłą 
niedzielę, dnia 13-go czerwca, 

chór Filaretów w parku River- 

vie w. na dochód braci naszych 

'cierpiących głód i nędze z powo- 

du strasznej wojny w Ojczyźnie 
— zapowiada się bardzo pomyśl- 
nie. Mowę wstępną wygłosi ma· 

yor naszego miasta, W.H. Thom- 

pson. Wielu członków gabinetu 
mayora i rady miejskiej zapo- 

wiedziało swą obecność. Prasa 

angielska i obconarodowa popie- 
ra gorąco całe przedsięwzięcie 
nietylko powodowana współczu- 
ciem dla nieszczęśliwej Polski 

lecz także ciekawością zobacze- 

nia tego olbrzymiego kontestu 

którym weźmie udział 68 chórów 

przedstawiających 18 narodowo- 

ści mieszkających w Chicago i o 

kolicy. Szczegółowy prograrrt te 

I go niezwykłego koncertu i kon- 

testu będzie ogłaszany przez o- 

statnich kilka dni tego tygodnia. 
Program ten opracowany nad- 

zwyczaj starannie, przekona nie- 
zawodnie naszą Polonię, że dzie- 

ło, jakiego się podjął chór Filare- 
tów, jest rzeczywiście niezwykłe. 
Polonia nasza powinna bezwa- 

runkowo poprzeć usiłowania Fi- 

laretów, a temsamem przyczynić 

się do tern większego uświetnie- 
nia tego dnia. Niech więc nikogo 
nie zbraknie w przyszłą niedzie- 

lę, dnia 13-go czerwca w parku 
Riverview, ponieważ Polonia po- 
winna tam przeważać liczebnie. 

TARNÓW, NEBR. 

Kto chce zaprenumerować so- 

bie Dziennik Chicagoski na rok 

pół roku, na kwartał, niech się 
uda do naszego agenta, 

A. F. Paprockiego, 
Adm. Dziennika Chicagoskiego. 

NORTH CHICAGO. 

„Dziennik Chicagoski" można 

nabyć u J. Zuber, 1315 Jackson 
ul 


