
NOTATKI REPORTERA. I 
W niedzielę dnia 26go sierpnia, od 

będiie się uroczyste otwarcie oraz 

poświęcenie Sokolni gniazda lm. 

Włodz. Świitkiewicza, nr. 189 Związ- 
ku Sokołów Polskich. 

Otwarcie poprzedzi wielki wy- 
marsz. w którym udział wezm4 różne 

towarzystwa i gniazda sokole. Punk- 

tem zbornym towarzystw 1 gniazd 
będzie park nr. I., Chicago ave. i No- 

ble ul. Z okŁzyi otwarcia Sokolni wy 

konany także będzie program stosow 

®y do uroczystości. 
Wszelkie przeróbki w budynku są 

juκ prawie na ukończeniu, roboty 
'ma.arskie w sali wykonuje ob. Ja- 

ł loński Sokolnia mieścić się będzte 
przy Tell place, pomiędzy Ashland l 

iego mieszkania. 673 Milwaukee ave. 

ł ·?« v 

O godzinie ósmej jutro wieczo- 

rem w sali parku Eckhardta, poka- 
zywane będą obrazy migawkowe. — 

Wstęp wolny dla wszsvtkkh. Na 

programie: ..Germ in a drop of »a· 

ter", „Struęgles for indépendance 
and democracy" i „Boston tea par- 

ty". 
♦ ♦ ♦ 

Komisya parków zachodnich o- 

prócz p. Jana Pełki, który otrzymał 
posadę poufnego klerka, doradcą 
prawnym zamianowała Roberta E- 

Gentzla. asystentom jego W. W. Smi- 

tha: sunerintendentem biura pracy 
T. G. Heuchlinga. 

·>·>·?· 

Dr. S. A. Brenza wczoraj przed 
szpitalem Englewood przy ulicach 

60ej 1 Green. zostawił swój auto- 

mobil marki ..Premier", aby odwie- 

dzić kilku pacyenfów. Podczas jego 
nieobecności złodzieje skradli mu 

gumową obręcz na koło. przyczepio- 
ną do tylnej części samochodu. 

·> \\ 

TV sali szkoły Sabin, prty ulicach 
Hirsch i Leavitt, pod egidą stowa- 

rzyszenia „Chicago Public Health 

Association", jutro, o godzinie ós- 

mej wieczorem, odbędzie s!ę pierw- 
szy z szeregu, wykład o zdrowotno- 
ści. Członkowie wyżej wymienionego 
stowarzyszenia w różnych dzielnicach 

miasta Chicago urządzać będą wy- 

I kłady o hygienle, zapobieganiu za- 

raźliwym chorobom etc. 

Przewodniczącym tegoż stowarzy- 
szenia jest dr. E· A. Holberg, jeden 
z najwybitniejszych lekarzy miasta, 
superintendent inspektorów medy- 
cznych wszystkich szkół zarówno 

parafialnyh, jako też publicznych m. 

Chicago. Członkiem komitetu wyko- 
nawczego jest ks. Franciszek Gor- 

don, C. R. 

Wykładać będą znani lekarze, któ- 

rzy odrowladać takżs będij. na różne 

pytania zadawane przez ojców 1 ma- 

tek. Ustęp wolny. 
❖ ❖ ❖ 

W. C. Niblack za $27,000 nabyi 
obszar giuntu przy Elston ave. i pół- 
obszar gruntu przy Elston ave. i pół- 
nocnej odnodze rzeki, gdzie dawniej 
mleśc.i;· się zakłady kompanii ..Chi- 
cajgo Steel Products", a następnie 
odsprzedał kompanii ..Chicago Title 
and Trust", która objęła tytuł dla 

nabywców, których nazwiska nie wy- 

jawiła. Realność ta dawniej była 
własnością Grzegorza W. Jacksona, 

Inc. 
Grunt nabyty przez Nlblacka jest 

obszaru 277,000 stóp kwadratowych 
i jest jednym z najodpowiedniejszych 
w mieście na którym wystawić moż- 

na wielki magazyn. 

·> + + 

Z zakładu dla obłąkanych, gdzie 

pozostawał przez ostatnie dwa lata, 

uwolniony został Władysław Lasko- 

wski. Laskowski obecnie zupełnie 
odzyskał zdrowy umysł. Petycyę o 

uwolnienie, do odnośnych władz 

wniósł adwokat Klemens Ulatowski, 
z South Chicago. 

❖ ❖ Λ 

W ostatnich dziesięciu dniach w 

sadzie municypalnym przy stacyi po- 

licyjnej Desplaines ul., etawało oko- 

licyjnej Desplaines ul., stawało oko- 

ło 35ciu Polaków, aresztowanych dla 

tesr. że dotychczas nie wystarali się 
o t. zw. ..vehicle liocnse". Aresztowa- 

ni skazywani są na zapłacenie kary 
od $5.HO do $10.00 i koszta sądowe 
Koszta sądowe wynoszą Sfi.OftO. więc 
razem skazany płaci od $11.00 do 

$16.00, t. j. najmniej dwa razy tyle 
ile kosztuje licencya. 

Ostrzega eię więc tych, którzy ma- 

ja wozy i konie, aby dłużej nabycie 
llcencyi nie ociągali. Każdy właści- 
ciel konia 1 wozu winien był posta- 
rać eię o llcencyę n'a rok bieżący ule 
później jak Igo maja. 

4» ❖ 4» 

Piętnastoletnia Marta Bielawska. 
2417 Lyndale ave., chciała pobierać 
Ickcye muzyki. Rodzice się temu 
sprzeciwili więc, Marta 2go lipca z 

domu uciekła. Sama się wczoraj do 
tego przyznała, gdy powróciła do 
swej zamężnej siostry zamieszkałej 
rod .nr. 11418 So. Park ave. Po opu- 

szczeniu domu Marta otrzymała za- 

trudnienie w szpitalu South Chicago 
i zdała przebywała od krewnych do- 
póki posady tej nie straciła. 

<« ·> / 

W sali Klubu Tadeusza Kościusz- 
ki. na Stanisławowie, w piątek o go- 

dzinie ósmej wieczorem, odbędzie się 
zebranie wszystkich prezesów towa- 

rzystw Zjednoczenia przy parafii św. 
Stanisława w sprrwie Manifestacyl 
26go września, która urze.dzaja Zje- 
dnoczeńcy z okazy! pięćdzleslęcio-le- 
cia założenia parafii św. Stanisława. 

Λ Λ »♦« 

Do wyszynku Marcina Nemanlcha. 
1Π00 W. 22ga ul., wszedł wczoraj 
wieczorem Jan Najchim. żarn. pod 
nr. R007 So. 5Sma ave wypił ..twar- 

dego". poczem udał się do końca 

..bary" 1 na kawałku papieru napi- 
sał: 

..Zapłaćcie Nemanichowt co jestem 
mu winien, także J. Gespllowl. 1'daję 
się do Katarzyny". 

Następnio świstek włożył do kie- 

szeni. wychylił jeszcze ..jednego", do. 

był rewolwern 1 celując w serce strze 

lii. 
TCannepo zabrano do szpitala po- 

wiatowego. gdzie lekarze nie maja 
nadziei utrzymania go przy życiu. 

Kilka tysodni temu samobójstwo 
popełniła j«**o żona Katarzyna. 

* ·'· 

W sadzie upraw familijnych oskar 

żony przez żonę 1 stenografistkę Ro- 

zalię Smith, stawał wczoraj G. Mar- 

cinkowski. kontraktor. zam. pod nr. 

1 220 Xo. Kardincr ave. Sędzia Frv 

niewiernemu małżonkowi kazał żo- 

nie płacić ?10.no tygodniowo na joj 
utrzymanie. 

Stenografl*tka mówiła, że Marcin- 

kowski oszukiwał 1a więcej niż żo- 

nę — ..żona bowiem wiedziała czem 

on był. Ja nie" — żaliła się. 
Λ Λ ·}, 

Zaczadzonptîo gazem w pokoju 
je?n mieszkania. 673 Milwaukee av., 

znaleziono wczoraj popołudniu Józe- 

fa Kużmlńskleeo. rzeźnlka. lat 40. ] 
Fa'nlk świecznika pa^nweęo był ot- 

wartv, a okna wszystkie pozamyka- 
ne. Pollcya *e stacyl przy West Chi- 

cago ave. Jest zdania, że Kuźmiński 

popełnił pamobójstwo. 

NOTATKI 
OSOBISTE 1 TOWARZYSKIE. 

Z dwu-tygodnlowej podróży po 

Stanie New York, gdzie zwiedził wo- 

dospady NIagary, do Chicago po- 

wrócił wczoraj k-s. Franciszek Ku- 

liński, wikary przy parafii św. Fran- 
ciszka. 

♦ * ♦ 

Piękny wfeozorpk towarzyski od- 

był się onegdaj wieezorpm w sali 

parafialnej Wacławowa z okazyi 1- 

mienin wikarego przy parafii św. ' 

Wacława, ks. Jakóba Szprensi. 
1 

Prócz podania smacznej przekąski, 
podczas wioczorku sypały się win- 

szowania, mowy, śpiewy, deklamacje ( 

i różno podarunki. 
Λ Λ 4> 

Wczoraj wieczorem z dwu-tvgod- 
niowyeh wakacyi spędzonych w Rass 

Lakę. lud., powróciła panna Cecylia i 
Glon. zamieszkała z rodzicami pod ; 

nr. 1537 Augusta ul. Panna Glon 

występowała w dwóch koncertarh w* 

Rass Lake, Ind. Jest ona znakomi- 

te. śpipwaczka i członkinią chóru 

przy parafii Św. Trójcy. 

Aby walczyć przeciwko odwiecz- 

nym naszym wrogom. Prusakom, do ( 

czynnej służby w armii Stanów Zjed- ■ 

noczonyeh wyjechał wczoraj Józef 

Maliński, syn pp. Bolesława i Mary- 
annv Malińsktch. zam. pod nr. 4827 1 

Dakin ul., w Irving Park. Józef już 1 

od dłuższeco czasu należy do Tgo re- j 

Riment α inżynierów. Drugi syn pp. 

Malińskich. Benedykt, który nie ma 

jeszcze spelna lat 21, należy już do 

korpusu ..Telegraph i Téléphoné". 
Pp. Malinowscy żałuja tylko, że nie 

mają więcej synów, którzyby mo^li 
stanąć w obronie naszej przybrane! 
ojczjzny i zarazem pomścić choć od- 

robinę krzywd wyrządzonych przez 

prusaka w Polsce. 
Φ * ·> 

Wakacye w Washington. D. C., 

spędza pani Stanisława Kraîiz. kiero- 
wniczka szkoły dramatu i śpiewa 
„Chicago". 

I 

♦!· »!♦ ·> 

Z dziesięclo-dnhwych wakacyi spę 
dzo.iych w Traverse City. Mich., po- 

wrócili wczoraj do domowych piele- 
szy p. Wawrzyniec Przybylski, wice- 
prezes banku „Home", p. Jerzy 
Klein, zarządca departamentu ase- 

kuracyjnego i' p. Jan Lipowski za- 

rządca departamentu realnościowe- 
1 

go. firmy ,.R. I. Terwilliger Co." Po- 
dróż do Traverse City, Mich i z po- 
wrotem pp. Przybylski, Klein i Ll— 

piński dokonali w automobilu Li— ] 
pińskiego. .< 

* * * 
j 

Do krewnych zamieszkałych w 

Detroit, na dwu-toiesięczne wakacye 
wyjechały panna Anna Przybylska, 
córka pp. F. Przybylskich, zam. pnr. i 

131" W". Chicago ave. I panna Elż- 
bieta Mondra. córka pp. J. Mon· 

drych, zara. pnr. 1531 W. Chicago 
ave. Panny Przybylska i Mondra po- 

wracaj^· do Chicago zwiedzą miasta 

Toledo, Buffalo, Niagara Kails i 

Pittsburgh. 

Z Biura Meteorologicznego. 
W clftgu doby wczorajszej najwyż- 

sza temperatura wynosiła 78 stopni, 
najniższa 68 stopni. Normalna tem- 

peratura w tym dniu wynosi 73 stop- 
ni; niedobór temperatury w tym ro- 

ku 313 stopni. 
Wschód słońca o godz. 4 min. 3G 

rano. 

Zachód słońca o godz. 7 min. 16 
wieczorem. 

Godzina· 7 rano 

8 rsno 
... .9 rani 
.. .10 tsno·- ·· 

74 wyżej zîη 
78 
81 „ 

83 

Ogólnie pięknie dziś wieczorem 1 

w piątek, w dalszym ciągu ciepło. — 

Chłodniej w piątek popołudniu. U- 

mlarkowany południowo-zachodnl 
wiatr, zmieniający się na północny 
w piątek. 

KONSKRYPCYA. 

Czy cudzoziemcy mają być wy- 
łączeni? — 25.000 wakansów. — 

Skład wydziałów apelacyjnych. 

Kwestya, czy cudzoziemcy 
mają pozostać wyłączeni ze 

służby wojskowej i opływać we 

wszystkie wygody, a nawet do- 
statki, podczas gdy obywatele 
amerykańscy będą za nich krew 

przelewali, nie schodzi z porząd- 
ku dziennego w Chicago. 

Lecz kwestya ta dotyczy nie- 

tylko samych cudzoziemców z 

krajów, z którymi Stany Zje- 
dnoczone nie prowadzą wojny. 
Dotyczy ona także cudzoziem- 
ców narodowości niemieckiej, 
którzy także nie mogą być po- 
wołani do służby wojskowej. 

Dużo rozogryczenia budzi ten 

fakt w dystryktach, których nie 
mai połowa, a w niektórych wy- 

padkach nawet więcej niż poło- 
wa regestrowanych poborowych 
jest cudzoziemcami narodowo- 
ści neutralnych, albo cudzozieni 
?ami i deklarantami narodowo 
ści niemieckiej. W tych dy- 
stryktach ciężar dostarczenia 
przepisanej liczby rekrutów spa 
:lnie niesprawiedliwie na sa- 

ri y ch obywateli amerykańskich. 
Zi zaś, którzy z niedbałości czy 

też dla innych powodów, nie 

wystarali się o naturalizacyę, ą- 

ni nawet o pierwsze papiery, 
:ałkiem zwolnieni są od złoże- 
nia ofiary dla kraju, który rta- 

ie im przytułek, swobody i na·· 

Λ-et możność wzbogacenia się. 
Wygląda to na najgorszego tv- 

)u pasożytnictwo. A jeżeli tak; 
cudzoziemiec jeszcze pluje na 

<raj, który go żywi, wychwala 
iego wrogów i życzy im zwy- 

cięstwa, na określenie takiej po 
Ilości niema już słów. 

Protestują przeciw zwolnie- 
liu cudzoziemców także kupcy 

właściciele mniejszych intere- 

sów. Wskazują oni na to, jak 
vielu cudzoziemców założyło in- 

gresy rozmaite, czy to składy. 
łzy restauracye itp. Ich kon- 
kurenci, będący obywatelami a- 

nerykańskimi, mogą być powo- 
ani do służby wojskowej. Cu-- 

łzoziemiec nie będzie powołany. 
\Tie będzie zniewolony złożyć ża 

łnej ofiary, a nawet jeszcze bę- 
dzie miał z tego zysk, gdyż 0- 

;rzyma wszystkich odbiorców 
swego konkurenta, który za nic 
?o będzie walczył w transzach 

Europejskich. ] 
W Chicago takich cudzoziem- 

ców jest 75,553 we wiekach 21 
3o 31. W Stanach Zjednoczo- 
nych jest kilka set tysięcy. W 
Chicago około 24 procent rege- 
strowanych mężczyzn we wie- 

<u popisowym jest automatycz- 
nie zwolnionych jedynie dlate- 

go, że nie mają papierów oby- 
watelskich. W jednym dystryk- 
cie t. j. 44tym w 20tej wardize, 
iż trzy czwarte regestrowanych 
mężczyzn do tej kategoryi na- 

eżą. Jest to dzielnica żydowska. 
Drugim dystryktem w którym 
przeszło połowa jest cudzoziem- 
cami, jest 39 w południowe; 
części wardy 17tej zamieszkałej 
Drzeważnie przez Włochów. 

Pomiędzy Polakami jest takie 
vielu t. zw. cudzoziemców (a- 
iens), lecz wątpliwem jest, aże- 
)v stanowili 40 procent wszyst- 
kich cudzoziemców w Chicago, 
akto dziś publicznie ogłoszono, 
^e Polacy, chociaż nawet papie- 
ów obywatelskich nie mają, 

pragną służyć swej przybranej 
ojczyźnie, nie ulega wątpliwości. 
Polska stać v a rekrutacyjna w bu- 

dynku Zjedn. P. R. K. chyba jest 
wystarczającym dowodem, iż Po- 

lacy są szczerze przywiązani da 

tutejszego kraju i do wdzięczno- 
ści się wob<»c niego poczuwają. 

Sytuacya jest bardzo poważna. 
Jedyna rada o<becnie jest, iż wy- 
działy wyłączeń zdołają nakłonić 
cudzoziemców, fizycznie zdat- 

nych, do wyjęcia pierwszych* pa- 
pierów. Mając takie papiery, mo- 

gą być powołani, jeżeli nie są na- 

rodowości niemieckiej. 
Dr. Graham Taylor, profesor 

socyologii, wskazuje, że koniecz- 
nem będzie, ażeby Stany Zjedno- 
czone ograniczyły prawo przytuł- 
ku, tak jaik to Anglia i Szwajca- 
rya już uczyniły. 

Kapitan I„ L. Evans, superin- 
tendent rządowych szkół mary- 
narki i inżynieryi w dystrykcie 
Wielkie h Jezior, donosi, że cudzo 

ziemcy mogą być przyjęci do ma- 

rynarki kupieckiej na czas wojny. 
Rząd amerykański rozpoczął bu- 

dowę wielkiej ilości okrętów han- 

dlowych w ct-lu przeciwdziałania 
nurom. 

Potrzebny będzie bardzo wielki 
personal dla tej marynarki, 'tysią- 
ce oficerów, maszynistów, mecha- 

ników, sterników i majtków bę- 
dzie potrzebnych. Cudzoziemcy 
mogą być dla tej służby pobrani. 

— Wczoraj ogłoszono składy 
wydziałów apelacyjnych, do któ- 

rych będzie można opelować de- 

cyzye lokalnych lub dystrykto- 
wych wydziałów wyłączeń, (local 
exemption boards). Takich wy- 
działów apelacyjnych w Stanie 

Illinois będzie ośm : dwa w Chi- 

cago· jeden w pow.^Jook poza 
miastem Chicago, obejmujący 
także kilka innych powiatów, a 

pięć w innych częściach Stanu Il- 

linois. Pierwsze trzy wydziały 
będą miały swe kwatery w Chica- 

£o. Jeden wydział apelacyjny bę- 
dzie miał juryzdykcyę nad półno- 
cną >połową m. Chicago, a drugi 
nad południową. 

— Wydziały wyłączeń w Chi- 

cago dziś otrzymają urzędowe za- 

wiadomienia z W aszyngtonu o re- 

zultacie· losowania poborowego, 
które się odbyło γ piątek zeszłe- 
go tygodnia. W trzy dni po otrzy- 

maniu zawidaomienia rozpocznij; 
się egzaminacya tych, którzy na- 

leżą do pierwszego powołania. 
— 25,000 wakansów będzie we 

fabrykach, składach i biurach chi 

cagoskich, skoro pobór zostanie 

przeprowadzony i powołani sta- 

wią się do czynnej służby wojsko- 
wej. Mobilizacya gwardyi naro- 

dowej pozbawia obecnie handel i 

przemysł w Chicago 8,000 lodzi. 
Luki te trzeba zapełnić. Obecnie 
nie ma trudności, lecz spodziewać 
się można wielkiego zamieszania 

gdy £5,000 poborowych opuści 
swe stanowiska, ażeby się udać 

na ćwiczenia. Wszystkie firmy już 
iię do tego przygotowują. Gdzie 

będzie możliwe, kobiety zatrud- 
nione będą na miejsce mężczyzn. 
Przyjmowani także będą starsi 

mężczyźni, którzy dotychczas z 

niektórych zatrudnień bywali wy- 
kluczani. 

— Każdy poborowy otrzyma w 

tych dniach zawiadomienie, kiedy 
ma się stawić do egzaminącyi. 
Kto takiego zowiadomienia nie o- 

trzyma do soboty, niech się zgło- 
si do biura wydziału wyłączeń 
(local exemption board) w 

swoim dystrykcie i niech się do- 

wie osobiście, czy ma się stawić 

do egzaminacyi i kiedy. Kto ma 

prawo do wyłączenia, musi się 
także zgłosić do swego biura, 

przedłożyć aplikacye przepisane, 
poczem uzyska certyfikat zwol- 

nienia. 

W następujących miejscach 
na Town of Lake można otrzy- 
mać „Dziennik Chicagoski": 
BOOHNIAK — 

1615 W. 43-cia ulica. 

WOJTKOWSKI — 

4524 S. Ashland ave. 

CICHOWLAZ —· 

4612 So. Lincoln ulica. 
TYSIAK — 

1718 'V. 48-ma uiica. 

MIEL2YNSKI — 

171^ W. 48-ma ulica. 

BRADEL — 

1718 W. 47-ma ulica. 
łopaciński — 

# 
4659 Gross ave. 

STREJSMAN — 

4809 Loomis ulica. 

JtHei „rn'rmunfm'I — Start 1 "te 
nakłonić właściciela fabryki do prst· 
•yłanla ogłoszeń DZIENNIKOWI CHI· 
CAO OSKI EMU. 

$50 na mających wal- 
czyć za Ojczyznę. 

Od Związku Polek Zarząd Okręgu 

ligo Zawiązku Sokołów Polskich o- 

trzymal $30.00 wraz z niżej poda- 
nym listem: 

Do Szanownego Zarządu Okręgu II 

Związku Sok. Pol. w Am. 

Bracia Druhowie i Druhrv·' 

Jesteśmy kobiety — Polki i ja- 
ko takie pełnimy swój obowiązek. 
Prośba Wasza przedłożona na po- 

siedzeniu Zarządu Głównego z dn. 

16 lipca jednomyślnie przyjęta zo- 

stała. a choć ofiara nasza nie jest 
tak znaczna jakąbyśmy chętnie 
całym sercem pragnęły złożyć na 

cel mających walczyć za wolność 

Matki-Ojczysny-POLSKI wa'cząc 
za honor przybranej ojczyzny Ame 

ryki — składamy tyle. ile możemy 

łącząc wraz z załączoną kwotą 

$50 z głębi dusz naszych życzenia, 
ażeby Drużyna Sokola niosąc sztan 

dar narodu pojskiego wysoko — 

dokonała co zamierza. Przyspie- 
szając wolność i niepodległość 
POLSCE. 

Czołer Wam — Czołem boha- 

terom ! 
W imieniu Zarządu Zw. Polek w 

Am. 

Anna Xeumann, prezesna. 

Emilia Xapieralska sekr. jen. 

W odpowiedzi zarząd Okręgu II?o 

Związku Sokołów wysłał Polkom list 

następujący: 
Do Szanownego Zarządu 

Związku Polek v Ara. 

1309-15 X. Ashland ave. 

Chicago, 111. 
Wielce Szanowne Panie! 

Pospieszamy Wielce Szanow- 

nym Paniom wyrazić nasze serde- 

czne podziękowanie za tak wielce 

patryotyczny dar na rzecz fundu- 

szu mobilizacyjnego Armii Pol- 

skiej. I 
Ofiara ta pobudzi nas do tern e- 

nerglczrijszej pracy dla dobra 

Matki-Ojczyzny-Polski. tembar— 

dziej, że pochodzi ona od tych, 
które równo jak i my sokoli nad 

dobrem naszej OJciyzny pracują, 
od Jej "ÓR POLEK. 

^rzeto w imieniu całego zespołu 

sokolego Okręgu II Z. S. P. za ten 

pierwszy dar na fundusz mobiliza- 
cyjny składamy jeszcze raz naśz;> 

głęboką podziękę i sokole 
Czołem! 

Za zarząd Okręgu II Z. S. Ρ w A 

'A. A. Czaczkn, sekretarz. 

.i. 

Kto idzie na wojnę. 
Losy rzucone. Dziś wiemy juz. kto 

idzie do wojska, a kto zostaje w do- 

mu. Dla setek tysięcy młodziezy pol- 
skiej zakończył się» wreszcie trapią- 
cy okres niepewności. 

Ç., co zostaj? w domu, mogą po- 

myśleć teraz swobodnie o zapewnie- 
niu sobie bytu po wojnie. Będą mie- 

li dobre zarobki, dopóki będzi« 
trwać wojna. a#le mogą się znaleźć w 

bardzo przykrem położeniu, gdy woj 
na się skończy. Wszystkie lepsze sta- 

nowiska będą oddawane dla zołnie- 

rzy. wracających z placu boju 

Jedyny sposób, w jaki można za- 

pewnić sobie trwale i dobrze płatne 
stanowisko, tak podczas wojny jak 
i po wojnie, to jest nauka. Pracą 
mózgu można więcej zarobić w· cią- 
gu jednej godziny, niż pracą rąk w 

ciągu całego roku Czas, który może 

w wojsku musielibyśmy spędzić, po- 
święćmy dziś na naukę. 

We wrześniu rozpoczynają się po- 

nownie Kursy Handlowe w Szkole 

Polskiej Korporacyi Handlowej. Wy- 

kłady wieczorem od Sej do 9:30. Pr. 

skończeniu nauki w Szkole studen- 

ci odbywają, praktykę sklepową wf 

własnym sklepie Polskiej Korpora- 
cyi Handlowej, mieszczącym się pod 
numerem 1114 Milwaukee ave. Pa 

rę godzin, spędzonych wieczorami w 

chwilach wolnych w Szkole a późnie, 
na praktyce sklepowej zapewniają 
studentowi wysokie stanowisko w 

handlu i dobry zarcbek podczas woj- 
ny i po wojnie. Nauka bezpłatna dla 

członków. 
Bliższe szcze?ćłv w ksiązoczcf. 

..Polska Korporacya Handlowa". — 

Zarząd Korporacyi wysyła ją każde- 
mu. kto nadeśle swój adres. Adreso- 

wać do Głównego Biura tak: Pala- 

tine Commercial Corporation, 12S6 
Milwaukee Ave., Chicago, 111. 

(Ogl.) 

MOELLER BROTHERS 
MILWAUKEE AVE. and PAULIN ST: 

J) 

t ft ZNACZKI)W DARMO PIĄTEK 
DZIEŃ DY- 

, WiCENOY, 
IV PODWOJNE ZNACZKI CAŁY DZ1EN 

I Ostatnie wvDrzatniecia orzed soisem. Wieksze zniżki cen. I 
(jlAKEK LAI E CO'S 

Wielki zapas plvknych cable not, 
filet not, allover net 1 notting- 
ham not, wszyst— Jk Λ 
kie 3^. 3 i 2^ M 
jarda długie, bia— q jjS V« 
Je. kremowe i ek- S ~· 
ru, warte do $6 i ■ — 

$7 2a parę, wasz ® ® ™ 

wybór para 

ÔOOO PAKQl'AKKH LACE COS 
Pięknych «ottinuham 1 fable net 

firanek, wszystkie 3H, 3 i 21? 
jarda długie, war- 

to do $3.50 za pa- 
rę wasz wybór w 

tej wielkiej sprze- 
daży firanek 

34, 3 i 24 

79c 
Extra Specyalnie 500 końców firanek, długie sztuki, od fi- 

ranek warte $2.00 do $6.00 za parę. ca- 

ble nets, filet nets i nottingham nets. 
wasz wybór po « 15c 25c i 39c 

KUPON 
Dziecięce perkalowe i chambrav 

sukienki, piękne desenie. — 

wiel. 2 do 6 lat, bardzo pię- 
kne modele. reg:. ζ\ 

,69c wartość, 
z knponem .... 

KUPON 
4 razy przeszywane miotiy, — 

dobry gatunek. — regular- 
na 59c wartość, — speeyal- 
nie 2 kostumen 

na jutro — 

po 
36c 

Pika, Ï.V gntunfk. bln 

£ P""Ł 15c 
Różnej szerokoicl praż 
ki odpow. na suknie w 

pas 1 bluskl. 

20<· XovfHjr eincham 
na suknie, ιοί, IZ 2 C 

Toil» du Nord. Rod 
Seal i A. F. C. w plaids 
prożki i kratki. 

Denwklf nkntimr kn. 
szul*. prawie wszy- 
stkie style, warte do 
2óc. wyWri teeo za- 

.p,,u; tylko 

C'r^p*· papier toirteto- 
wv, reçularna Se 
wiA-toâtf. sp«cyaln!e 
na tę wyprzedaż. 3 

10c 

E«tnnrk blflony 
muślin, fabr λ χ 
resztki za OzC 

S6 rali szeroki, także 
karrrbryk i grube ρΙΛ- 
tno. 

12V4rC bielone hurk IT- 

,Τ 7łc 
Z czerwoną bortą, o-- 

brąbiane, eotowe do 
użytku. 

Damnkle union cnrnl- 
tury, Tiis>ka szyja, — 

bez rękawńw, urn- 
brella majtiki, wielk. 
do 38. 3»o no 
jęat., za «OC 

Si.itk. drtwl, WNBTxt- 
k!e pożąd. wielkości 

poe. najl. drutem, 1.19 

79 c 
Iurmo 1 para zawias. 

2.V eut. Xoveltr rotin 

L* •ukn"· 10ic 
40 cali szerokie piek- 
ne style, dług. na Mu- 
ski i suknie w pas. 

l'*nrba, dobra farba na 

podłogi i obicia. — 

kwieci się gdy wys- 
chnie, kwartowa pu- 

25 c 

Danutkłe extra wielko- 
ści, koszule, długie 
kształtne, obcisłe — 

wielkości do 44. 35c 
wartość, 
za «... 19c 

Λ pnlnlk. κ η ζ η iv ρ płyty 
p.lowany brener, ni 
klowane nogrl, z bla- 
ch® na okapy, 4.50 
wartość, 
7.Ù 3.75 

Florine pokost 
m na podłogi, l/2 

galona za 
35c 

MIĘSO 

r':,2iïc 
Zadnia ćwiartka 

<Cl6Xc 
Przednia ćwiart- 

ka cielęciny— 

T\4%c 
Wieprzowa kieł— 

&T 1 ó/4c 
Chuck na ple— 

Cl3^c 

GROSERYE 
Mydło, Grand- 

mas białe my- 
dło do prania. 10 

kawał- jnr kôw za HHJC 
(10 ko3tumer.) 

Ryby, iirlrïo ło- 
wione sucoors 

TL 8łc 
Makaron ! spa- 

ghetti. pierzcie 
10c nie l ła- 

many 

Maiło, najlrpaic 
Elgrln crearrte- 

i.fu"l40c 
Crf*m of rtoe (3 

kostumerowt—· 

i0c 

Rumford» njmtj 
phosphate pro 
ezek do piecze 

Knkao, e*y«te — 

Muastarda, — 

"We>bbs preparo 
wana, wlelłcl- 

Maka, Gold Mo- 
dal. 41 77 
becz. 1 · · · 

Butrrrna Swift· 
Premium funt 

18c funt 
za 

za.. 

LEKARSTWA 
WIELKA SPRZE- 

DAŻ MYDŁA. 
10c Juvenlle my- 

dło kawafil 
lek sa OZC 

lOo Craddoek* nie 
bleskie mydło, 

kaw.lek g^c 
lOc Armour* cold 

cream 1 glycery 
nowe mydło — 

kawa- C _ 

łek za.. OC 
10c Peroxlde my- 

dło ką-pielowe. 
kawałek '7_ 
u... · C 

Life Bony mydło, 
kawa- Γ1 
łek za 32 C 

2Λο Sapo Cutl my- 
dło ta- 11 
wałek 11C 

I OH Gnckeahelitier *y«- 
nidwka. pełna 
kwarta. xa 

KnllforntJ.oka t «**«« 

brenda. 3 star, ÇO 
butelka za "***Ί 

L1K1EKY 
Prnn«ylvntiia iytniAtTkn 

peina kw 
)»3e. za 
pełna kwarta 1.60 

ï)«.bre ciemne atołonr 
\io. 2 tuziny QC 

! butelek za Q** 
piwu 2 f ·" 

r«"\. 80c 

>c | 
J 

Znaczne Zniżenie Gen w Piątek 
Przysposóbcie się aby spędzić godzinę lub więcej w na- 

szym składzie jutro — W PIĄTEK. Z pewnością opłaci 
się wam. — Tutaj podajemy tylko niektóre z setek tanio- 
ści ofiarowanych podczas 

/7\ft Tej Wielkiej Λ A 

S 'ECYALNIE NA CUKIERKI 
ôOc asortowano czekoladki, i 

orzechami lub owocami w 

środku, grubo pokrywano cze- 

koladą., fun- 
towe pudeł- 
ko, za 19c 

Czekoladowe wiśnie — smacz- 

ne soczyste wiśnie, pokryte 
czekolady, pół funtowe pudeł- 
ko specyalnifi w 

tę wyprzedaż 
tylko po I5c 

Chłnptęee r,,h rn'1 ka- 

pelusze. sukienne i sio 

mian*, także męskie 1 

chłopięce kapelusze l 

czapki, 50c i "^ Oû r» 

■ wartości. P') ^1 

Dninnktr union garni- 
tury. drobno prążko- 
wane bez rękawów, z 
koronką u dołu, wszy 
stkie wielkości OQ. 

13ł do 38, po *7C| 

<>nlki na mole. 1 Λ 
z kamf. paczka *"C 
My.|p<\ |Hi<l«vff|/.ki, nitor 
lo»·, kol., wszy. wi?Ik 
1<»»· wartość, g 

■ para po H 
Sport kon/.ule dla mç*- 
ozvzn i chłopców, z 

niebieskiej Amoskea.g 
i jasno kolorowego per 
kału, «oc war- /[Or 

W,to$ci, po 1 

/••ι pu* (IiIitIpi'J'I'Ii ko 

szul i gaci. «ilugie lub 
krótkie rękawy, wasz 

wybór z zapasu w pią- 
tek tylko 

■|po 
10c 

Snmltiły il In rliło|irAtr, 
panien i dzieci. ·/. czar 
i cegl. ciel. vk^ry 
dwoma pii<k. i vifzq,cz 

I 
kami. wiel. « 55c_| 12 S9c war. po' 

Cliloplçc* «port hlunKI, 

jasne i oiemne kolory, 
także pralne spodnie, 
wielkości 6 do 15 lat, 
w piątek tylko 

-|PO ^OC| 

>lçNkn Npoflniu <><l/i«·/ 
athlelic Union Karni-- 
tury, takie koszul·» i 

gacie, specyainie na t·; 
wyprzedaż, w 

. 

DłlttiMkip «·Ιι lup., pan., 
i 'Izie··. To-inis ; πί wy 
cieczki ox forriy z bial. 
kenw., arum. poj. j ob- 
casy, wiel. ! ÎοζΛ 
fi. J1 war.. p;u 027C· 

I 
Chłopięce prnlnc iibrii 
nia, równe białe, kolo- 
rowe w prożki t komb. 
kolorów. 2'i do 7 lat, 
1.00 wartości, 42c. 

Zfipa* chłopięcych ko- 

szul i gaci, balbrigjiiin 
prążkowane i mesh, 

| specjalnie na tę wy·· 

przedaż piątko- 1 Q. Lwg. po ■··· 

Damski**, pnti. ł 'dzlor. 
łaIo trzew. 7. Soii I.«- 
land kcn«·., biało i hrii 
nalpo <>ak po-i « je! 
R'ł <io ·!. 1.30 

1$.' war., para 

'j· 

93ci 

[Mfftklr 
orrrall*. iinlou 

wvrobu, z trwalej nie 
bieskvej Denim, regu- 
larny 6óc gatunek, w 

piątek 
— ^°C· 

Wielka |»nc/.ka içrnntl- 
mas proszku do i 
pramia. paczka 
nnh no mor·* mydło do 

prania, 10 ka- " έ 

■wałków za 44c. 

Chłop. Mfoiit trzewiki, 
7. «•eslasifj <··>!. skórj-, 
zi* I. pik skin pmłeszwy 
wleflk. 8 «Ιο I ·.'. i 
wartości, para 
l»o 88c, 

[Chłopięce 
ροηκ<*«* *pnrt 

blitski. wielki wybńr. 
także Palm Beach pral 
ne spodnie, wielkości 
6 do 17 lat, 75tQ7r 
■ wartości, po 

Keen Kloener, nnjlei»- 
pzv Sc Cleanser 
skłaizle. na pprzMa* 
w piątek specyalnie 3 

puszki 

Jfdw. poncée, Jnr«l */.c 

n»ka. trwały kol. r>r 

na mięk. muli ofekt 
komp. wybór kol., oz 

», grran. i białk o q 
Iwarte ó5c, jar^î'C 3 

[OUηr.y 
firanek, IVj Jnr 

da «liutfie. białe, kre-- 
mowe i ekru, można 
dopasować w parv. war 
u J)ôc j-'"a i7Cl 

j Bnll Ilros. ninaonn hIo 

iki do konserw, kom- 
pletnie z pokr. i suma 
mi. pajntowe tuzin Me 

| kwart, tuzin 
■ gal. tuzin 

Vollri» im mik.t W rali 
szer. biale tło, «'i^nkio 
i <l«lik·. niebieski? Ii»- 
lio i pnmar. fletnie, 
arte 33c, Jar<î 1 A 

|PO 

Kornnkowf firnnkl 'IV.s 
i 3 jardy fltusrle, not- 
ting-ham tkanki, białe 
i ekru, 2.00 wartości, 
w piątek, para 7û/i 

■I no i U Cm 

Sintkt do okien, oprn- 
\va z (warrteKO drzewa 
16 cali wysokie, rozcifj, 
galą się rio 33 cali sze- 

rokie. 25c wart., i *J _ 

■w piątek po... 1 · V» 

Tnrecklr rft'cniki km·· 
bielone, skromnie ol»r«j 
hlanp, wielkie. trwała 
niebieska borta, warte 

20c, tylko If 
ιρο liJC 

[Hnmnkl, 
wklklf do- 

brze tkane, wielki wy- 
bór jasnych i ciemnych 
kolorów. 1.50 wartości 

95 c. 

Drabiny 5 utopowf, — 

trwale zrobione, z pod 
pierką, dohrzo wzmoc- 
niono, rep. T',r war- 

tość, w piątek Q Q-, <i"C. 

t'htaw. popliny, jard 
szer.. sport prąz. wszy 
stki·» poż>)<l· odcienia, 
także w η«we «-"ntk 
wzory, warte Oył- 

|35c, jard l"< 

[Corntn 
nn «(ΛΙ, f/4 Jnr 

rla szeroka, równa bia- 
ła i kolorowa, resrular 
ny 2âc jratunok, spe — 

cyalnle janl 1 An 
■P" 1^c| 

Hklnflnnc wAr.ki. «tnlo- 
wa oprawa, gumowe 
koła. drewniane pleoy 
1 .siedzenie, rep. -.50 
wartość, w piął f*Q 

itek za 1,Ui/| 

Mumii. jnr»l nrer., blel- 
fabr. sztuki miękki nip 
krochmal, cratunek 2 
«in 7 jardowe sztuki — 

arty 1 Sc, Jard g 1 
^ 

Mçftklr l»ntv. «knrpetkl 
oMrne, siwe. cegrl. le- 
wand. cliarnpajçne. po- 
dwój. plç-ty i palce. — 

wszy. wiellt.. 
para po 

OleI iln inaMjn, « uiir. 

but., czysty sperm·* 
olej, 1 Se wart. · ** 

7,ηρ. M|iilk). niklowane 
wszy. wielkości o 1 

■ tuzin za .... "*C· 

JedTvnbnr «loi, 50 łnr- 
dowe szpulki, czarne ι 

I biało, wszystkie poza- 
I riane kolory, specyal- 
i nie ty'.ko Ol. 

k" W 
Dnmnkip «inrnf hnwfl 
niane pończochy, poil, 
stopv. wierzch do .pod- 
wiązek. wszy. wielko- 
ści. li>c warto- I 1 _ 

»Sci. para po 1 1 v» 

! 

Spilkl «In wlo*ftn, τ. nnj 
lopszearo czarnefro ja- 
ponowanepi drutu, w 

pitiełku, l^o warto$<*. 
pudełko C 

OC| 

l)*ifclfop drobno prąż- 
kowane l>aweln;ane 
pończochy i jedwabn*. 
wszystkie wielkość' — 

wasz wyb. z za- 

pa.su. po 


