
Wskazówki dla 
poborowych. 

Losowanie, wyłączenia 
i zwolnienia. 

Na podstawie informacji, udzielo- 

nych przez dr. Κ F. Czesławskiego, 
członka w.τ dała łu kouskrypcyjnego dy- 

stryktu t>4-go. podajemy poniżej wska- 

zówki dla wszystkich poborowych, t. J. 

podlegających konskrypcyi. którzy się 

regestrowall dnia ô-go czerwca: 

Każdy rejestrowany powinien zgło- 
sić się najprędzej do biura wydziału 

konskrypcyjnego, w którego dystrykcie 
tnieszka i dowiedzieć się. jaki jeait jego 
numer porządkowy. 

Jeżeli poborowy nie wie. w którym 

dystrykcie mieszka, dowiedzieć się mo- 

że z dzienników, albo w biurze ko- 

misyi wyborczej w ratuszu miejskim, 
albo też w biurze doradzcy miejskiego 
(corporation counsel), które się także 
w ratuszu mieści. 

Drugim obowiązkiem każdego pobo- 
rowego jest bacznie uważać na ogło- 
szenie numerów, które będą wybrane 
losowaniem we Waszyngtonie. Loso- 

wanie to odbędzie się w przyszłym ty- 
godniu· 

Losowanie zadecyduje, w jakim po- 

rządku podlegający konskrypcyi będą 
wezwani do służby wojskowej. 

Należy podkreślić fakt. że skoro nu- 

mery wybrane' losowaniem będą ogło- 
szone w prasie, ogłoszenie to będzie u- 

ważane już w części jako zawiadomie- 
nie urzędowe, to znaczy, jeżeliby po- 

borowy nie otrzymał zawiadomienia o- 

ficyainego od swego wydziału dystryk- 
towego w razie zaginięcia tegoż w prze- 

syłce pocztowej, nie stawienie się przed 
wydziałem swym nie mógłby uniewin- 

nić brakiem otrzymania takiego za- 

wiadomienia. 
Kto się nie stawi do wydziału kon- 

skrypcyjnego w swym dystrykcie naj- 

później w siedmiu dniach po ogłosze- 
niu numerów poborowych, wybranych 
losowaniem, ten może za karę przez wy 

dział być powołany bez dalszej egza- 

minacyi i bez możliwości apelacyl, chy- 
ba że przedłoży zaprzysiężone zezna- 

nie. iż był poważnie chorym albo w 

tym crasie przebywał w innej miejsco- 
wości. 

Żaden poborowy nie może się uwa- 

żać za wyłączonego lub zwolnionego, 
dopóki za takiego nie uzna go wydział 
konskrypcyjny danego dystryktu. Jest 

to bardzo ważna reguła do której każ- 

dy poborowy musi się zastosować. 

Nikt nie może zostać automatycznie 
zwolniony lub wyłączony, lecz każdy 

poborowy musi wnieść żądanie, o zwol- 

nienie lub wyłączenie do wydziału 
swego według formy przepisanej pra- 

wem. 
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ην m warunkiem tylko poddani nie- 

mieccy. zamieszkali w Stanach Zjedno- 
czonych, oraz deklaranci niemieckiego 

pochodzenia, t. j· tacy. którzy posiada- 
ją tylko pierwsze papiery obywatel- 
skie. Wszyscy inni cudzoziemcy, oraz 

dekla ranci innych narodowości prócz 
niemieckiej muszą podać żądanie o wy- 

łączenie wedłuc przepisanej formy, 

jeżeli takie wyłączenie pragną uzyskać, 
łączenie według przepisanej formy, 
Kząd amerykański nie chce w swej ar- 

mii takich rekrutów, którzy pochodzą 
z Niemiec, a nie mają drugich papie- 
rów obywatelskich. Jednakowoż tacy 

poddani niemieccy muszą przedłożyć 
wydziałowi dowody swego pochodze- 
nia na piśmie. 

Aplikacye o wyłączenie (exemption) 
lub zwolnienie (discharge) od służby 
wojskowej wnieść może nietylko sam 

I«borowy, ale także inne osoby za nie- 

go niosą taką aplikacje wnieś·'·. 

Aplikacya o wyłączenie (exemption) 
przyjęta lub od rzutna będzie przez 

wydział przed egzaminacyą lekarską, 
aplikacya zaś o zwolnienie (discharge) 
będzie rozstrzygnięta po egzamiuacyi 
lekarskiej. 

Aplikacye o wyłączenie «-exemption) 
wnieść mogą następujący poborowi : 

a ) Wszyscy urzędnicy Stanów Zje- 
dnoczonych, oraz poszczególnych Sta- 
nów, Terytoryów i Dystryktu Colum- 
bia· 

1») Duchowni wszystkich wyznań re- 

ligijnych. 
c> Studenci teologii. Dotyczy to tyl- 

ko tych, którzy byli studentami teolo- 

gii dnia 18-go maja. 1917 roku. 
d) Osoby w służbie wojskowej lub 

morskiej Stanów Zjednoczonych. 
e · Poddani niemieccy, mieszkający 

w Stanach Zjednoczonych. 
f> Cudzoziemcy wszystkich innych 

na rodowości, oraz deklaranci tychże 
narodowości. 

Aplikacye o zwolnienie (discharge) ! 
wnieś*"· mogą następujący: 

a> Wszyscy urzędnicy miejscy i po- 
wiatowi. którzy zostali wybrani w 

powszechnem srłoeowaniu. Mianowani 

urzędnicy nie mają prawa do zwolnie- 
nia· 

b t Funkcyonaryusze w biurach cel- 

nych. 
o Osoby zatrudnione przez Stany 

Zjednoczoue w przesyłce poczty. 
d» Rzemieślnicy i pracownicy, za- 

trudnieni w zbrojowniach, arsenałach 
1 ^warsztatach okrętowych Stanów Zje- 
dnoczonych. 

c> Osoby zatrudnione w służbie 
Stanów Zjednoczonych. Działy te będą 
później określone przez prezydenta Sta- 
nów Zjednoczonych. 

fi Sternicy. 
g » Marynarze, obecnie zatrudnieni w 

służbie morskiej jakiegokolwiek oby- 
watela lub kupca Stanów Zjednoczo- 
nych. 
h > Ci. którzy są w takiem położeniu 
odnośnie do osób. od nich "iawisłych 
co do swego utrzymania, iż ich zwol- 

nlenie lub wykluczenie cxl służby woj- 
skowej jeet pożądane· Do tych należy: 

1) Każdy mężczyzna żonaty, który 
ma żonę lub dziecko, zawisłe utrzy- 
maniem od Jego pracy. 

2) Każdy syn wdowy, której utrzy- 
manie jest zawisłe od jego pracy. 

3) Syn mający matkę, ojca, lub obo- 

je, będących w podeszłym wieku, któ- 

rych utrzymanie jest zawisłe od tego 
syna. 

4) Ojciec dziecka lub dzieci, liczą- 
cych niżej lat 16 i nie mających matki, 
a których utrzymanie jeet od tego ojca 
zawisłe. 

5> Brat dziecka lub dzieci, niżej 18 

lat wieku, które nie mają ani ojca ani 

matki, a których utrzymanie jest za- 

wisłe od tego brata. 
(i) Każda oeoba, będąca członkiem 

religijnego wyznania lub organizacyi, 
zorganizowanej przed dniem 18-go ma- 

ja i tym dniu egzystującej, a powszech 
nie uznanej jako śosiadająca zasady, 
które zakazują jej członkom brania u- 

działu we wojnie w jakiejkolwiek far- 
mie. Jeżeli osoba taka przedłoży w o- 

pinii wydziału wystarczaące dowody, 
iż jest uprawniona do zwolnienia, na- 

tenczas wydział wyda takie zwolnienie, 
które jednakowoż nie zwolni danej o- 

soby od służby pomocniczej, nie mają- 
cej bezpośredniej łączności z wojną. 

Od służby wojskowej wyłączona bę- 
dzie także każda osoba, która została u 

znana winną przekroczenia jakiejkol- 
wiek ustawy kryminalnej. 

Z FRANCISZKOWA. 
Mała nasza osada poniosła w tych 

dniach niepowetowaną szkodę, gdyż po- 
dobało się Panu Bogu powołać z tej 
ziemi jednego z najzacniejszych na- 

szych parafian ś. p. Antoniego Kowal- 

kowskiego. Był on jednym z pierwszych 
fundatorów i założycieli naszej para- 
fii i wiele bardzo trudu i ofiar około 
rozszerzenia jej położył. Umarł po dość 

długiej i bolesnej chorobie opatrzony 
kilka razy ostatnlemi pociechami ko- 
ścioła katolickiego. 

Pogrzeb odbył się bardzo wspaniale, 
a był to pogrzeb jakiego jeszcze na 

Franciszkowie nie było. Wiel. ks. Prob. 
F. J. Jagielski wyprowadził zwłoki z 

domu do kościoła Sw. Franciszka i za- 

raz rozpoczęły się wigilie, a potem wy- 

szły jednocześnie trzy Msze św. Przy 
głównym Ołtarzu była uroczysta Msza 
Św.. którą odprawił ks. Prob. Jagiel- 
ski w asystencyi Wiel. ks. P. Pyterka. 
proboszcza par. św. Heleny jako dya- 
kona i Wiel. ks. W. Blahunki. probosz- 
cza par. św. Cyryla i Metodego, jako 
subdyakona. Przy ołtarzu Matki Bo- 
skiej odprawił Mszą Sw. Wiel. ks. J. 
Kukulski, a przy Ołtarzu Sw. Józefa 
Wiel. ks. P. Sobota. 

T>^. tr...· 

degrali bardzo piękną Mszą żałobną, a 

w czasie Offortorium panna Bronisła- 
wa Bura z "Wojciechowa, odśpiewała z 

prawdziwym artyzmem śliczną pieśń 
Moniuszki ..Panie gdy serce drży"; 
który to śpiew nader rzewne nczynił 
wrażenie. Trumna obstawioną była 
mnóstwem prześlicznych kwiatów, a ko 
ściół był przyozdobiony odpowiednio 
do żałobnej ceremonii. Z kościoła uda- 
li się prawie wszyscy na cmentarz Św. 

Wojciecha i tam znowu WW. ks. Prób. 
odśpiewali nad grobem przepisane mo- 

dlitwy. W pojrrzebie brało udział bar- 
dzo wiele osób tak z Franciszkowa jako 
też z sąsiednich parafii. 

Przez lat 21 zamieszkiwał fi. p. P. 
Antoni Kowalkowski wraz z swą prze- 
zacną małżonką Eleonorą z domu Giesz 
kiewicz w tutejszej okolicy i uzyskali 
ogólną życzliwość. Był to prawdziwy 
Polak, katolik i pozostawia po sobie 
żul szczery. 

Niech odpoczywa w pokoju. 
Parafianka- j 

DLA DOMU STARCÓW. 

Tow. Polskich Obywatelek 12tej l 

Wardy z par. św. Kazimierza złożyło 
ofiarę $10, zwiedzając Dom św. Jó- 
zefa. dn. 3go lipca, jakę dar Tow. i 
$9 od pojedynczych osób, razem $19. 
Siostry Franciszkanki niniejszem 
składają najszczersze podziękowa- 
nie Szan. Paniom w imieniu swych 
biednych staruszków z zapewnieniem 
o wysokiem poważaniu ich życzli- 
wości okazanej naszemu Przytułko- 
wi. 

DLA DOMV SIEROT. 

Następujące osoby złożyły ofiarę 
na Dom Starców św. Józefa: Wiel 

ks. Józef Kruszka prób- par. Pięciu 
św. Męczenników w Brighton Park 

$25; Wiel. ks. Jan Rokosz, prob. 
par. św. Michała w Glen Campbell, 
Pa. $30; Wiel. ks. F. Szydzik, prob. 
par. św. Stanisława K·. w Youngs- 
town, Ohio, $10; pani Joanna Mu- 

rach z Johnstown. Pa. $10. — Szla- 

chetnym ofiarodawcom Bóg zapłać. 

— Macierz Polska Oddział 19-ty św. 
Anny, mieć będzie swoje miesięczne po- 
siedzenie w poniedziałek, dnia 16-go 
lipca. b. r., o godzinie 8-mej wieczorem 
w hali zwykłych posiedzeń. Anna Klar- 

kowska, prez. ; Julia M. Wiehłaez, sekr. 

prot· : 2235 Thomas ul. 

BZIENNIK CHICAGΟβΠΟ jmt 
dynem pismem polakiem co apeluj· 
4o weiyetirtch: starszym dostarcsa 
wszelkich nowin s Chicago, Stanów 

Zjednoczonych, Europy 1 ■ całego 
świata, a dla młod^eży redaguje w 

sposób amerykański kaldą wiad·» 
toAt «portowa 4oirotaoa PolaOtév, 

Kto chce czytać najlepsze co> 

dzienne pismo polskie, niech si* 
cde do pana F .M. PAWOLL, 
naszego agenta na Duncan i oko- 

licę i zaabonuje sobie Dziennik 
Chicagoski. 

Abituryenci i abituryentki szkoły ś w. Jadwigi w Chicago,111. 

Na popisie dzieci szkolnych w 

parafii św. Jadwigi, który się-od- 
był w ostatnich dniach czerwca, 

skorzystała cała sz»kola ze sposo- 
bności, aby z okazyi imieniu 
Przew. Ojca Proboszcza Jana 0- 

byrtacza, które przypadały w na- 

stępną niedzielę, złożyć naktżny 
hołd ukochanemu Pasterzowi ca- 

łej parafii. Program składał się z 

17 numerów, a mianowicie; 

I. Kapela smyczkowa, dzieci 

szkolnych. 
?. Powinszowanie — S. Kur- 

dziński. 
3. śpiew wiwatów i Water Lil- 

lies — Chór dzieci. 
4. Kadrvl — Małe dziewczynki. 
5. Marynarze — Mali Chłopcy. 
6. Skrzypce i fortepian „Biały 

Ma?ur." 
7. Tamburino de basque — M. 

Xikel i T. Mazurek. 
8. Komedyjka polska ,,Ukara- 

na Grymaśnica." 
9. Pożarna straż — Starsi chło- 

pcy. : : 

10. Figuralny śpiew — Starsze 
dziewczynki. .· 

II. Ćwiczenia z.' lancami — 

Chłopcy średnich klas. 
1?. Komedyjka angielska ,,Ηο- 

nesty is the Best Policy." 
13. Niezapominajki w tańcu e- 

stetycznym. — Średnie dziew- 

czynki. 
14. Miąs. America i śpiew pa- 

tryotyczny. 
13. Pożegnanie — A. Piotrow- 

ska. 
16. Mowa Przew. Ojca Probo- 

szczać rozdanie dyplomów i na- 

gród. 

17. Hymn „Boże coś Polskę/' 
W ykonanie programu wprawiło 

publiczność w prawdziwy zach- 

wyt. a oklaskom nie było prawie 
końca. Każdy numer zasługiwał- 
by na szeroki opis, jednakże nic 

chcę tę recenzyę zbytecznie prze- 
dłużać, wymienię tylko to. czego 
bez popełnienia niesprawiedliwo- 
ści ominąć nie można. Taniec Ka- 

dryl małych dziewczynek był tak 

pięknie wykonany, że naprawdę 
było się czemu przypatrywać. Po 

małych dziewczątkach nastąpili 
mali chłopcy jako marynarze ,i 
swe ćwiczenia udatnie wykonali. 
Duet na skrzypcach i fortepian 
udał się bardzo dobrze. Komedyj- 
ka „Ukarana Grymaśnica" uba- 

wiła bardzo publiczność, a Straż 

pożarna starszych chłopców 
przekonała wszystkich obecnych, 
czego mogą dokonać Czcigodne 
Siostry nauczycielki W zakresie 
ćwiczeń gimnastycznych. Potem 

nastąpił śpiew figuralny z taką 
estetyką wykonany jak rzadko 

zobaczyć można. Ćwiczenia chło- 

pców z lancami klas średnich, wy 
kazały zręczność dzicci polskich 
do naszej starej broni. Komedyj- 
ka w języku angielskim o-degrana 
była znakomicie. W reszcie zapeł- 
niły scenę Niezapominajki i rze- 

czywiście stały się niezapominaj- 
kami, gdyż kto widział te· ruchy 
pełne wdzięku i zgrabności nic 

może tak łatwo tego miłego wi- 
doku zapomnieć, i tak samo ta- 

niec z tamburynami. Potem na- 

stąpił piękny śpiew patrvotyczny, 
polski i angielski w. żywym obra- 

zie, w którym brało udział około 
300 dzieci odpowiednio ubranych. 

Następnie A. Piotrowska, rzew— 

nem i słowy podziękowała Prz-ew. 

Ojcu Proboszczowi i Księżom 
Katechetom, Rodzicom i Czcigo- 
dnym Siostrom Nauczycielkom 
za nautkę i opiekę w czasie szkol- 

nym. 
Przed rozdaniem dyplomów 

•Przew. Ojciec Proboszcz bardzo 
serdecznie przemówił do wszyst- 
kich obecnych, a potem nastąpiło 
rozdaAvanic dyplomów i nagród 
następującym dzieciom : PudJew- 
£-ki Franc., Wiśniewski Franc., 
Guziel Franc., Korzeniewski Jan, 
Murawski Michał, Piekarski Hie- 

ronim, W arakomski Edward, Pru 

siński Józef, Ryba Franc., Depka 
Michał, Gołata Edward. Franci- 

szczak Edward. Filar Władysław, 
Pałczyński Bernard, Honorowski 

Zygmunt, 'Mitra Kazimierz, Ka- 
rasek Wojciech, Kurdziński Ste- 

fan, Wąsik Mieczysław, Krupoc- 
ka Pelagia. Piotrowska Apolonia. 
Kowalska Helena, Walczak Julia. 
Niewiadoma Weronika, Kozłow- 

ska Jadwiga, Wojtyła Władysła- 
wa, Cienciwa Weronika, Nowa- 
kowska Wanda. Wiszowata Ewa. 

Krcmplcwska M ary a, Wardzała 

Zofia, Stempniewska Cecylia. 
Śpiewem ,.I>oże coś Polskę" 

zakończono ten piękny wieczorek 
który «.prawił jak najlepsze wra- 

żenie. Piszącą tę krótką wzmian- 

kę niezmiernie się cieszy, że mo- 

że choć tem oddać hołd pracy 

Czcigodnych Sióstr Nazaretanek : 

j jakoteż rodzicom, że nie żałowali 

I kosztów na przepiękne ubrania, 
które cały występ ozdobiły. 

Jedna z obecnych. 

TABELA PROCENTOWA LIGI CHI- 

CAGOSKIEJ. 

Beloit 
Garden City 
Logan Square 
Joliet 
Rage η s 

So. Chicago 
Mohawks 

Magnets 
Rogers Park 
Normals 
Gunthers 

W. P. Proc. 
14 1 .933 

9 2 .818 
5 3 .727 
7 3' .700 
7 4 .636 
6 5 .545 

4 6 .400 
3 7 .300 
2 8 .200 
1 8 .111 
1· 9 .100 

Rezultaty wczorajszych kontestów. 

Beloit: 

0002000 4 000 1 — 7 

Garden City: "·' 

00000310 2 000 — 6 

Baterye: Zabel i Shook; Nelson, 
Penn i. Asmussen. 

Logan Squares: 
00000020x — 2 

Magnets : '■ 

000000000 — 0 

Baterye: Stack i Dennis; Héaihr 

i E. Rehor. 

Vorni ais: 
oooiooooo— 1 

Vfohawks: 

.00001001 0 — 2 

Baterye: Thomas i Wallece; Des 

lardien i Hechinger. 
Rogers Parks: 

003 -0 00 000 — 3 

loliet : 
ooooooooo — o 

Baterye: Overlock i Rycraft; Mc- 

juire, Perry i Jacobs. 
·»*■ '■ 4 v Λ. ... ,- :-·ν -- 
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SOLTH-CHICAGO WIANIE ZWY- 

CIĘŻAJĄ 

Wczoraj popołudniu na boisku przy 
106-ej ul. 1 Indianapolis ave., dziewią- 
tka southehicagowiau pokonała dzie- 

wiątkę „Kuba Ryan's Roineos" punkta- 
mi 4—3. (irze przysiadało około 
CODO widzów. Romejczyey porażko przy 

pisują stronniczości sędziego irry O'- 

Niel'a. Szczegółowy raport przedstawia 
się j. ii. : 

Roineos U· H. P. A. K. 
H. Jamieson, c. f. 0 2 2 10 

Melnke, ss. 0 2 ît\ 2 0 
F. Jamieson, 2 b. 0 0 4 1 1 

Ryan, 1. f. ϋ 0 1 0 0 

Williams, r- f. 0 1 2 0 0 

Hottua, lb. 0 17 1 0 

Sehuette, 3 b. 0 0 0 6ł 1 

Walsh, ç.' 2 3 110 
Moran ρ. O 0 1 1 0 

•Ryan 1 0 0 0 0 

Razem 3 9 24 13 2 

Leciał za Schuette'go w czwartej 
kolejce a stawał do uderzenia za Mo- 

ran'a w 9-tej kolejce. 
So. Chicago: R. H. P. A- E. 

Engle. 3 b. 0 0 0 3 0 

Feeley, 1. f.· 0 0 10 0 
Bradshaw, c..f· 11110 

Champion, 1 l>. 1 2 14 1 1 

Conroy, r. f. 2 2 0 0 0 

Hora. 2 b. 0 12 4 0 
McKittrk-k. ss. 0 0 0 1 0 

Ericksou. c. 0 19 10 

Laferty. p. 0 0 0 C 0 
« 

* 4 

Razem 4 7 27 17 1 

Romeos : ..00001020 0— 3 
So* Chicago: 0 1 0 0 0 3 0 0 x— 4 

Skradzione iuety : William. H. Jamie 
son. Walsh. 

Uderzenia na dwie mety, Walsh. 

Podwójne gry : McKittrick do Hory 
do Champion. 

Wymachanych : przez Mora::'a 2; 
przez Laferty'ego 7. 

\ ·. 
f 

Wolne mety na piłki: o<l Moran'a 3; 
od Laferty'ego 1. 

Uderzony piłkq przez rzucacza La fer 
ty'ego — Williams, Seliuctte, Murań i 
Champion. 

Czas Kry 2 godziny. — Widzów oOOO· 

Sędzia jrcy 0'Neil. 

TABELA PROCENTOWA LIGI 
MIEJSKIEJ, 

Waukegan 6 0 .1,000 
Hammond 11 2 .846 
Albany Park U 2.. .846 

Galligans 6 4 .600 
Cragin 7 6 .583 
Cicero 7 6 .546 
Merrimacs 5 5 .500 
Re-\ Tigers 3 «1 -500 

Chicago Hts 3 3 .500 

Murleys 5 6 .455 
Grand Crossing 3 4 .429 

Stahle 3 5 .375 
Mutuals 1 8 .111 
West Ends μ 8 .111 

Roselands 1 10 .020 

O » 

Rezultaty wczorajszych kontestów. 

Waukegan : 

000000000000 — o 

Fake Stahls: 
000000000000 — o 

Baterye: Hałas i Brown; Hamil- 

ton i Browne. 

Albany Parks: 
0 0 S 1 1 1 0 0 x 8 

Merrimacs : 
100002000 — 3 

Baterye: Mack i Egan: Zeiser i 
Karaffa. 

Kosclanri Eclipse: 
020000010 — 3 

ricero 
000000000 — o 

Baterye: Crise i Bartowski: Cant- 
eaU i BiuwL 

DZIEWIĄTKA GREJCBYKA WY- 
GRAŁA KONTEST WCZORAJ- 

SZY Z KLUBEM „WEST 
END6". 

Na boisku w parku piłkarskim 
klubu „Rex Tigers" dziewiątka Grej- 
czyka p. n. „Ideale" pokonała rywa- 
li z klubu „West Ends' w grze w pił- 
kę metowa punktami 4 do 3. Bohate- 
rem kontestu był rzucacz Shinners z 

dziewiątki Grejczyka Cyfry kontestu 
takie: 
IDEALS: R. H. P. A. E. 

Layden, lf. 0 2 10 

Novak, ss. 10 3 3 

Bodie, cf. 10 0 0 

Lewandowski, 3b. 13 3 2 

Knybel, 2b. 12 2 1 

Grejczyk, lb. 0 1 10 0 
Carr, rf. 0 0 0 1 

Madura, c. 0 18 0 

Shinners,, p. 0 0 0 0 

Razem 
WEST ENDS: 
Thiery, lf. 

Moss, 3b. 
D. Kavanau;,h, ss. 

Anquist, lb. 
W. Kavanaugh, rf. 

M. Nichols, 2b. 

Ryan, cf. 
Wade, c. 

Barry, p. 

4 9 27 10 3 
R. H. P. A. E. 

0 0 2 0 0 
0 13 4 1 
0 0 2 3 1 
1 1 10 0 0 
0 12 0 0 
112 10 

0 0 10 0 
0 2 4 1 0 

10 12 0 

Razem 3 6 27 11 2 

Uderzenia na dwie mety: Grejczyk 
i Lewandowski. 

Wymachanych: przez Shinnersa 

10; przez Barry'ego 4. 
Wolne mety na piłki: od Barry'- 

ego 4; od Shinners'a 1. 

Murleys: 
200000000 — 2 

Cragins: 
0120001 3 x — 7 

Baterye: O'Neill i McGarry; Hu- 

nert i Nortli. 

Hammonds: 
5 0 0 0 0 0 0 2 x — 7 

Mutuals: 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Baterye: Henning i Hudson; 
Young i Krupa. 

Galligans: 
0000020001 — 3 

Pontiac: 
0" 002000000 — 2 

Baterye: Black i T. Cronin; Nee- 

dles i Levisi. 

Prawie Iraîdy polek! agent real- 

nościowy ogła_sza się w DZIENNIKU 
OHICAGOSKIM bo niejednokrotni* 
prsekonai się, te tu najlepiej ma 

vLo ODłaci 

Uwaga do poborowych 
29-tej Wardy. 

Wszyscy mężczyźni 29-tej 
wardy, którzy chcą wyłączyć się 
ad służby, otrzymają bezpłatną 
pomoc i poradę w przygotowaniu 
odnośnych papierów. 

Stworzony został specyalny 
komitet w tym celu i będzie u- 

rzędował w pawilonie parku 
Cornell Square, olsza ul. i Woud 

ulica, jak tylko η u mera poboru 
zostaną ogłoszone. 

Porada ta darmo dla każdego. 
Gdy poborowi zostaną wyloso- 

wani, prawo daje im siedm dni dc 

wniesienia, przed Radę W yłącze- 
nia, ich pretensyi do uwolniuiiu 
Jako główny powód uwolnienij 
uważa się to, że dany mężczyz- 
na jest jedynym żywicielem żo- 

ny swej i dzieci, lub też ojca albo 
matki. 

Rząd nie pragnie mieć w armii 

nikogo, któryby miał pozostawić 
żonę i dzieci luib swych rodziców 
w niedostatku i zda-nyćh na łaskę 
przyjaciół lub powiatu. 

Ażeby poborowym, którzy nie 

rozumieją, dostatecznie języka an- 

gielskiego, przyjść z pomocą ucz- 

ciwą, stworzył się komitet ochot- 

niczy do przeprowadzenia tej 
pracy bezpłatnie. 

Komitet ten zasiadać będzie co- 

dziennie podczas dnia i wieczoru 
w pawilonie parku Cornell 

Square, 51-sza i Wood ulica, sko- 
ro tylko numera losowania zosta- 

ną ogłoszone i aż do czasu zakoń- 
czenia urzędowania Komisyi Wy- 
łączenia. 

Wszelkie usługi będą bezpłat- 
ne i dostarczy się też tłómaczeń 
we wszystkich językach. 

Wszyscy mężczyźni 29tej war- 

dy, chcący wyłączyć się od pobo- 
ru, niechaj się tam zgłoszą. 

Komitet 29tej wardy: 
Panna Mary Mc.Dowell, 

prezeska. 
Panna Anna Kontecky. 
Pani Wład. Wasilewska. 

Reklam» jest ponstar® ilcinycA 
przedsiębiorstw amerykańskich. więo 
l przemysłowiec polski dobrze zrcbl 

Jeżeli stale reklamować b?d;ie swój 
interes w DZIENNIKU CillCAtiO- 
«IC1M 

Dr. Adam Szwajkart 
Choroby nerwowe, wewnętrzne i dziecinne 

H l«azkanle: SB3Ô Went DlłiWły Avenue 
(iuil/lnjr: 4·.% popołudniu 
Telefon: H808 Iteltnont 

Ofls: 1 rte,3 Nortli Asliland Avenne 
Godziny: 6.9 wieczorem 

Telefon: 1080. 1630 lub 3122 Alonroe 

r«W·· M»»r»« 3311 

DR. A. PIETRZYKOWSKI 
LECZY CHOROBY MĘŻCZYZN KOBIET I DZIECI 
Ιΐϋιίβ» Ofitawt: od I dt II not ... .... 

I od 5 do I «lieiortm 866 MllWlUkll kii. 
«ΙΕΖΙΕΙξ od 10 rino dt 1 do pot. Ntrtłnik lielil ku. 

TELEFONY: MONT1CELLO 186-218 

Doktor Joseph J. Zak 
Lekarz i Chirurg 

_ 
3192 Milwaukee Ave. 

Hllakti Hel mont Ατ«. 
Godziny Ofieowe: Do cod'lnr 9:S0 rwo. Od 

gode. 2. do god/.. 4 po południu 1 wieczorem 
po god!".· 7-mel. 

Ofis Tel. Monroe 3309. Rez. Tel. Armltepe 30.14 I 

Dr. J. P. WOJTALEWICZ , 

1521 N. Pieli·» bL 0n« 1601 Nerth Art. r6g AikJu4 I 
LODZI.'*" Y: Od 12:30 do 2:30 popołudniu, i od 7-eJ j 

" 

do β-tej wieczorem. j 

alafaa Sfoaro· 4M 

DR J. A. TRAIN 
LEKARZ I CHIRURG 
boy tfcorabj mitnju, kobł«t I tfzM 

parol mienkani». im W. Błaakfeawk aMflk 
^ezni^âxr C!«m IH ait ilHOÉl 

tfeiiefUewetldoWimą lit de l |CMMM| 
fT i8do0 wieotwaak .j 

DR. G. P. GIERAŁTOWSKI 
LEKARZ i CHIRURG 

KPRPVAfIfiTi 

Chorób Kobiecych 1 Chirurgii 
— Równie* Ł»c*y — 

Ocay. U*ay No·, (Katar) Gardło 
SU MILWAUKEE AVE. 

przy Chicago Ατβ. 
Od 1 do 8 po południu i od β;80 do 8 wieczorem. 

Dr. L. S. Szumkowsk) 
Lekarz. Chirurg i Akuszer 

Mieszkanie > 

MOI W. Huron ulica. 
T»l«l»a Haaraa SMS. 

lo lCMeJ rano. od litej 
do S-oleJ popołudnia, 
ki Hej do »tej wieca 

Oflei 
700 N. Ashland Ατβ. 
Ttltfoa Hayaarkat 5289 

Oodz. od ίο-tej do mai 
od 3-etej do Vte) po pol 
od 8-mej do e-te J wiec· 

Wired faset aie-aof leisSMfe 
DZIENNIK CHICAGOSKl prxoduje 
pod względem doboru 1 treści mat·· 
orało. 

DR. L. P. KOZAKIEWICZ 
Specjalista chorób kobiecych» 

Lekarz, Chirurg· i AMiszer 
Mieszknnie: I Ofis: 

1353 Noble Ul. 
Tel. Hiyeirket 45H8 

3o<lz: od 8 do 9 rano. 
>d I do 3 popołudniu 
od 8 do 9 wieczorem. 

1601 W. Chicago Av. 
Tel. Monroe 3*43 

Godz: od 10 do II ranę 
wî 4 do 5 popołudniu 
od 7 do 8 wieczorem. 

Telefon Armlt>r« 6599 

Dr. F.F. WIŚNIE WSKI 
:kzj wuitkli eliribj prfdk· l skittczift 

1227 MILWAUKEE AV., róg Ashland Ara. 
tMcnlltta CkifA K»kl*«rck i Akamnrt. 

'«Uieir Mmi*· Ml i IS77 i Htr-.rkrt 274 

DR. XKL0\VSK16P^?raurS" 
Οβ3 Milwaukee Ave. Chicago 
îodziny: od 11 do 12 rano i od 7 do 9 wieczorem 

prócz środy i niedzieli. 
lienktBN 721 WtTeltad Att Telefon: Lak· View SM) 

t.u ItaiM. ! 
Dr. Dulak 
Ml. 

DR. S. R. PIĘTRO WICZ 
8PECYALÏSTA 

chorób wewnętrznych I nerwowych 
>fie: Prospect budynek. 115% No. Ashland 

Ave., róft Division 171. 
'eL Edsrewater 408. God. 12 do 2 i od β do 8 w i ©o. 

Mieszkanie: 5654 Sherldan Road. 
•fis: The Marshall Field Co. Annex Bady. 
ok. P. Z. nar. Washington i Wabasli Aves. 
Iodziny: 2:30 do 4-tej po południu. Pokój lloo 

Telefon Randolph 4441 

•■pieta* (likliroM I-Rit likriłnrai 
DR. C. β. KRYSIŃSKI 

Lekarz I Chirurg 
tieezkanie: 1058 Hervey ulica, róg Robey % 
GODZINY: Do lu rano — 7 do β wieczorem 

W niedzielę do le] popoŁ Tel Humboldt SIU 

DR. r. KALAC1NSKI 
IClesakanlei 1034 N. Robey «Uea. 

Telefon: Humboldt 4766 
Οβ·ι 1880 Noble ul. Telefon Monroe W 

todtlny ofleowe: O 10 rano, S — » l-opołudnie, 
— ■ «lecsorem. W niedzielę » ~ · popołudnie 

Tel· fen HAÏ MARKET 080* 

Dr. L. GROTOWSKI 
LEKARZ. CHIRURG I AKUSZER 

113 V. CHICAGO AVENUE. CHICAGO. UL 
GODZINY: 

18te IB · rana, I do 9 1 7 do 8:30 po porndola 
W niedziele : 0:30 do tt 

Otta to le wiadomo·©! » OJmjmr, 
rotmalcone oryglnalneml llluetra- 
yaml, zamleiccxa stale DZIENNIK 
ΙΗΙ0ΑΟΟΛΚΧ 

— Gdy Nadejdzie Potrzeba Pamiętajcie o Nas — 

Zegarki, dyamenty. ślubne obrączki, branżo- 
iïtki i biżuterye wszelkiego gatunku u nas we 

1/ielkim wyborze. 
Ceny niskie — Towar Gwarantowany 
KRACKER & KOSIŃSKI 

25 lat pod numerem 

1019 iMILWAIJKEE AVE., blisko Augusta Ul. 

DOKTOR A. LIT VIN 
885 MILWAUKEE AVENUE róg EL8TON AVENϋΚ 

Nowe urzą- 
dzenia do le- 
czenia za po- 

mocą elek 
} tryki. 

Lecry choroby mężczyzn, dam 
i dzieci właeoemi medycynami 
Cwnen iptertlną awaif nn waaelkl· 

chronieni· ehoroby· 
Godziny ofUowe: Od β ranodo 9 wieczorem 
kaidero dnia. We czwartek popołudniu »»· 

feccnle lecry choroby kobteee. 
Tulefou Mooroe Λ 734. 

Odwiedza pa 
cyentów w· 
dnie i w nocy 
Każdego cza- 
su gdy zaźąd. 


