
W SPRAWIE SEJMU 
ZJEDNOCZENIA. 

Od pana X. L. Piotrowskiego, byłe- 
go syndyka Zjedntx*zenla P°'· R35· Kat., 

otrzymaliśmy z proâbQ o umieszezenle, 

poniższe dwa listy: jeden pod a<lresem 

Redakeyi Narodu Polskiego, a drugi 

pod adresem naszej redakeyi : 
I. 

27-go llpeu. 1917. 

TV> Szanownej KeuaKcy» 

„Xarodu IVIskicgo.'' 
Ponieważ w ostatnich dwóch tygo- 

dniach odebrałem od wielu Zjedno*- 
ezcńców zapytanie, ozy przyszły Sejm 
Zjednoczenia mający się odbyć w przy- 

szłym październiku w Schenectady, X. 

Λ może by·'· odłożony. jak jest wzrnian 

kowane ω w orędziu prezydenta, uwa- 

żani za t»bowiązek jako Zjeduoczenlec 
i jako prawnik dać odpowiedź przez 

łamy Organu Zjednoczenia. 
Nie łniie 'n wchodził w motywy 

tych, którzy proponuj;? odłożenie Sej- 
nfu — ezy takowe są złe lub dobre. — 

Kwestya, «v.y Sejin może być prawnie 
wIłożony jest kwestyy czysto prawną l 

tylko z punktu prawu musi być trak- 

towana. 
Organiczne m prawem Zjednoczenia 

jest koristytueya, którą Zjednoczenie 
— główny zarząd. Towarzystwa, człon- 

ków ie i Sejm — rządzić się muszą do 

litery. 
Otóż paragraf 1S konstytucji brzmi 

Jak następuje: 
..Regularna sesya Sejmu ma się od- 

bywać w pierwszy Poniedziałek mie- 

siąca Października co dwa lata w 

miejscu oznaczonem przez Sejm po- 

przedni lub nadzwyczajny." 
Ostatni Sejm, który się odbył dwa 

lata temu w- Pittsburghu, naznaczył 
miasto Schenectady, X. Y. jako miej- 
sce przyszłego Sejmu ; więc też tam, w 

pierwszy poniedziałek miesiąca paź- 
dziernika. Sejm Zjednoczenia musi się 
odbyć. Zmieuić tego nie może ani Za- 

rząd ani Towarzystwa przez referen- 

dum, gdyż w Konstytucji niema nig- 
dzie takiego paragrafu któryby Towa- 

rzystwa do tego upoważniał. Wobec te- 

go Sejm Zjednoczenia musi się odbyć 
tego roku, w mieście Schenectady zgo- 
dnie z przepisem konstytucyi. Kwestye 
poruszone przez tych, którzy pragną 

by Sejm był odłożony na tej jak na- J 
przykład podstawie: że Sejm pociąga 
ogromne koszta (jakoby to była rzecz 

nowa) : „Że Zarząd obecny pracuje do- 

brze. że wszystko w Zjednoczeniu idzie 

jak najlepiej" etc. etc. są to kwestye, 
które tylko Sejm może rozbiera»' i de- 

cydować. Najśmieszniejsze z podanych 
przyczyn odwłoki Sejmu są: że z po- 
wodu wojny będzie niebezpiecznem na 

Sejm jechać i że Rząd Stanów Zje- 
dnoczonych może zakaże odbycia się 
Sejmu. 

.la 7. mojej strony wiórze, ze ze wzstę 
Iii na koszta, Sejmy powinny się od- 

I iv w a·"· ro trzy lut> co cztery lata, za- 

miast to dwa lata, i w toj toż myśli 
Już na Sejmie w* Milwaukee podałem 
poprawkę, I»y Sejmy się odbywały co 

trzy lata. lecz Sejm tę poprawkę od- 
rzucił: mam atoli uadzieję, że przyszły 
Sejm odpow ieduią uchwałę przeprowa- 
dzi. Jednakowoż dopóki odnośny para- 
graf ule bodzie zmieniony, dopóty sej- 

I 
my Zjednoczenia będą się musiały od- 

bywać co dwa lata. 
Dnia 7-go sierpnia, odbędzie się Sejm 

Rycerzy Kolumba, na który się zjadą 
delegaci z całej Ameryki: dla czego oni 

nie obawiaj!) się jechać· koleją l dla- 

czego Rząd nie przeszkadza? Odbędą 
się w tym roku sejmy i kouwencye i 

innych organizacji. 
Cłosowanie Towarzystw przez refe- 

rendum sprawy wcale nie zmienia. 

Sejm Zjednoczenia musi się bezwarun- 

kowo odbyć w pierwszy poniedziałek 
miesiąca października. 1017 roku bez 

względu na to jak Towarzystwa w t»»j 

sprawie glosować będą. 
Z szacunkiem, 

N. L. Piotrowski. 

II. 
ł-go sierpnia, 1017. 

Do Szanmvnrj Redakcyl 
„Dziennika Chicagoskiego". 

Powyższy artykuł napisałem «lia „Na 
ro«lu Polskiego". by dowieś»'·, że odło- 
żenie Sejmu byłoby zgwałceniem Kon- 

słytueyi Zjednoczenia, co gdyby było 
dopuszrzonem. stworzyłoby na przy- 
szłość· bardzo szkodliwy procédons, ja- 

kiegoby się mogły dopuszczać inne za- 

j>;jdy ; lecz widocznie argumenty w ar- 

tykule tym zawarte nie trafiły do gustu 
pni.l redaktorowi od „Narodu Polskie- 

go" jak i tym urzędnikom, którzy pra- 

gną by Sejm Zjednoczenia był odłożo- 

ny, więc też nie został w „Narodzie" u- 

mieszczony. Gdybym był napisał że 

Sejm powinien być odłożony, to bez 

wątpienia ów artykuł byłby zajmował 
miejsce honorowe na pierwszej stro- 

nicy Narodu. 

Żądanie przez prezydenta Zjedno- 
czenia, by Towarzystwa głosowały w 

tej ważnej sprawie (jest to bowiem 

zawieszenie jednego z najważniejszych 
paragrafów Konstytucyi) i to bez po- 

przedniego o tem zawiadomienia człon- 

ków Towarzystw, niema najmniejszej 
podstawy prawnej, gdyż Koustytucya 
Zjednoczenia nie zawiera takiego pa- 

ragrafu, któryby upoważnił Towarzy- 
stwo do zniesienia lub zawieszenia ja- 
kiego paragrafu w Konstytucyi przez 

referendum. Odzie jest w Konstytucyi 
paragraf, który upoważnia prezydenta 
do zarządzenia takiego głosowania? 
Ponieważ «aś Konstytucya takiej wła- 

dzy prezydentowi nie daje, więc też 

to głosowanie przez niego zarządzone 
jest nieprawne 1 bez najmniejszej war- 

tości. Wobec Sejmu Zjednoczenia bez- 

warunkowo odbyć się musi bez wzglę- 
du na rezultat głosowania Towarzystw. 

Ponieważ Organ Zjednoczenia nic 

raczył umieścić mego artykułu w spra- 

wie tak ważnej, dla sprawy Zjednocze- 
nia. proszę przeto Szanowną Redakcyą 
„Dziennika Chicagosklego", o umiesz- 

czenie go na łamach Swego cennego pi- 
sma. 

Z szacunkiem. 
X. L. Piotrowski. 

Priypisek Redakcji „Dziennika Chi- 

oagoskieRo". — Zaraz po pojawieniu 
się w „Dzienniku ChleaRoskim'' arty- 
kułu podpisanego przez czterech Dy- 
rektorów Zjednoczenia w sprawie po- 

wyższej, robiono różnym członkom na- 

szej Redakcyi wyrzuty (ustnie i pi- 
semnie) za to, że takie artykuły u- 

mieszczamy, a nawet zarzucano nam. 

jakobyśray się kierowali uprzedzeniem 
albo niechęcią wobec członków Zarzij- 

m 

ilu lub wobec samej organlzacyi, skoro 

illn polemiki tego rodzaju otwieramy 
*zpalty naszego pisma. 

Zaznaczamy tu przeto wyraźnie, że 

csyniqc to, kierujemy się absolutny bez- 

stronnością w tej sprawie; że pierwot- 
nym naszym zamiarem było, najzupeł- 
niej nie mieszać sic do tej kontrower- 
syi; że wedle naszego zapatrywania, 
w samym tylko organie Zjednoczenia, 
t. j. w „Narodzie Polskim", najwłaści- 
wsze dla Zjednoczeûcôw jest miejsce do 
podawania zarówno głosów przychyl- 
nych jak i głosów nieprzychylnych od- 
łożeniu Sojmu : że wreszcie najzupeł- 
niejsze mają prawo zabierać głos w lej 
sprawie wszyscy Zjcdnoczeńcy, wszyscy 
członkowie Zarządu Zjednoczenia, o ile 

argumentuj.·) na podstawie szczerych 
własnych przekonań i mają dobro Zje- 
dnoezenia na oku. 

Ponieważ jednak okazało się, ze „Na- 
ród Polski" iiio zamieszcza wszystkiej 
w tej sprawie nadsyłanych npinij, na- 

wet jeżeli je nadsyłają niektórzy człon- 
kowie Zarządu, lui» wieloletni wierni 
i znani ze szczerej swej lojalności kn 

Zjednoczeniu jego członkowie, przeto w 

imię proslej sprawiedliwości i bez- 
stronności uznaliśmy za rzecz stosow- 

ny dla takich głosów otworzyć łamy 
naszego pisma, jako pisma poza orga- 
nem Zjednoczenia zawsze i stale tej or- 

ganizacyi najżyczliwszego i najwier- 
niejszego. 

Czynimy to hcz względu na to, czy 
opinie te zgadzają się z naszeml osobi- 
stemi zapatrywaniami, czy też nie. Za- 

raz z początku w kwestyi odłoże- 
nia Sejmu Zjednoczenia, w artykule 
redakcyjnym nasze zdanie wyraziliś- 
my. Czyli przy niem do samego końca 

pozostaniemy, czy też je zmodyfikuje- 
my lub zmienimy, zależeć będzie od 

tego, jakie podane będą argumenta i o 

ile one do naszego przekonania prze- 
mówią, — ale stanowczo sądzimy, żo 

należy dać sposobność wszystkim ma- 

jącym kompletne prawo do tego, ażeby 
zdanie swoje wyrazili. Zastrzegamy się 
tylko, że z nadesłanych nam w tej spra- 
wie listów i artykułów, usuwać bę- 
dziemy wszelkie złośliwe osobiste wy- 
cieczki lub nieprzyzwoite wyrażenia 
się, o ile gdzie się pojawią. 

KONSKRYPCYA. 
NlEOliVWATELK Z KRAJÓW Ν KU- 

TII A LNY CH M(k; > być PRZY- 

JĘCI IX) WOJSKA. 

— Praca wydziałów poborowych w 

Chicago idzie naprzód szybkiem tem- 

pem, ażeby w jak najkrótszym czasie 
dosarczyć przepisanej liczby żołnie- 

rzy dla armii narodowej do walki 

przeciw prusakom. 
— Według nowego rozpor* 'dzcnia 

wydanego onegdaj przez władze wa- 

szyngtońskie, nieobywatele mogą być 
pr/yięci do armii przez lokalne wy 
działy wyłączeń Jeżeli ci poborowi 
nie pochodzą z Niemiec. 

Nieobywateli pochodzenia niemiec- 

kiego i tych z Niemiec, którzy maję 
tylko pierwsze papiery, rząd nie bę- 
dzie przyjmował pod żadnym karun- 

I kiem do nowej armii, którą obecnie 

organizuje. Dotychczas nieobywatele 
z innych krapów byli także zwolnie- 
ni od służby wojskowej. 

Lecz od wczoraj nieobywatele z 

krajów alianckich i neutralnych, włą 
czając Austryę, Bulgarvç i Turcyę, 

mogą być przyjęci, jeżeli nie mają 
pierwszych papierów obywatelskich, 
żądać mogi# zwolnienia, jeżeli praig- 

ną, lecz Takt. że nie mają papierów 
obywatelskich, nie będzie przeszko- 
dą. 

Oczywiście cl, którzy pochodzą z 

krajów neutralnych i alianckich, a 

mają już perwsze papiery, nie mo- 

£ą starać się o zwolnienie, chyba że 

mają familie do utrzymania. 
— Dziś spodziewa nem jest, że og- 

zaminacye poborowych rozpocznie 
kilkanaście wydziałów wyłączeń, 
które jeszcze w zeszłym tygodniu za- 

jęto były praca przygotowawczą. In- 
ne wydziały Już pracują od dwóch, 
trzech, a niektóre i czterech dni. Eg- 
zaminacyc trwać będg przeszło ty- 

dzień, a bardzo możliwie i znacznie 
dłużej, gdyż procent zwo'nionych 
jest bardzo wielki. Na dziesięciu eg- 

zaminowanych niekiedy jeden, a naj- 
wyżej czterech bywa przyjętych do ar 

mil. Inni są albo nleobywatelami, al- 

"bo fizycznie niezdatnymi. a!'bo jeżeli 
zdatni, maja familie do utrzymania. 

— Do wczoraj włącznie egzamino- 
wano w Chicago w 51 dystryktach 
1089 poborowych. Z tych 2,795 od- 

rzucono. jako cudzoziemców lub nie- 

zdatnych. 4.827 przyjęto jako zdat- 

nych fizycznie, którzy jednakże żąda- 

ją zwolnienia. 2.695 przyjęto jako 
zdatnych I nie mających powodów 
do zwolnienia. 

— Pomiędzy przyjętymi Jest nie- 

mały procent Polaków, jak się można 

było tego spodziewać. W dystryktach 
zamieszkałych przez Polaków, pro- 

cent ten jest bardzo wielki, tak, że 

liczba polskich nazwisk dochodzi do 

połowy. 
— Wydziały wyłączeń, w których 

Polacy są reprezentowani, Już pra- 

cują od kilku dni. Wydział dystryk- 
tu 36go, w którym członkami wy- 

działu są trzej Polacy ίτ. Gordon, 

H. Siweckl I dr. W. Wawrzyński), 
już egzaminował 148 poborowych. Z 

tych 70 odrzucono, 23 przyjęto, a 55 
uznano zdatnymi, lecz ci żądali zwol- 
nienia. 

— Dystrykt 38my, w którym z Po- 
laków urzędują brat Kosiński i p. 
Wleczorowski, egzaminował 413 po- 
borowych· Wydział ten był jednjm 
z najpierwszych, który rozpoczął eg- 

zaminacye. 26 poborowych odrzuco- 
no, 320 żąda zwolnienia, a 07 przyję- 
to do przyszłej armii. 

— W dystrykcie (I4tym, w którym 
lekarzem egzaminującym jest dr. E. 
F. Czesławski, egzaminowano 100 
poborowych. Z tych przyjęto dotych- 
czas 31. Koszta żąda zwolnienia, al- 
bo też uznana została niezdatną. By- 
ło także kilkunastu nieobywateli. Je- 

den z poborowych pochodzenia nie- 
mieckiego uznany był zdatnym i ja- 
ko taki, będący obywatelem amery- 
kańskim. zobowiązany jest do służ- 

by wojskowej. Gdy mu powiedziano 
o rezultacie egzaminacyj, usiłował 

wszcząć awanturę, krzycząc, że nie 
pójdzie do wojska. t spokoił wnet. 

buinejo prusaka ρ. Λ. Arnold, prezes 

wydziału i kazał mu wnieść protest 
do należytych władz. Innego poboro- 
wego, Nofwegczyka, nieobyw atela, 

spotkała nagana za to, że wyraził się, 
że nie pójdzie do Francyi bić się za 

Francuzów. Egzaminacye w tym wy- 
dziale także wykonuje dr. Tanlsen. 
który jest trzecim członkiem wy- 

działu. Dr. W. Xowacki udziela cen- 

nej pomocy wydziałowi, egzaminując 
poborowym zęby i wypisując formu- 
larze. Dr. Dr. Carruthers pomagał w 

piątek popołudniu, a dr. Sheldon 

wczoraj popołudniu. Dr. Thornton, 
który miał się zająć ponowną egza- 

minacyą. odrzuconych, oraz dr. Mil- 

ton i dr. Peterson dotychczas nie 

zgołsili się do pracy, chociaż urzędo- 
wo byli zamianowani i obowiązek na 

siebie przyjęli. Dr. Milton nawet wy- 

jechał na wakacye. 
— Wydział 04ty wykonuje 

nacye w sali gimnastycznej parku 
Kościuszki, róg ulic Diversev i Avers. 

Superintendent parku Skorupa sta- 

ra się wydziałowi pracę we wszyst— 
kiem ułatwić. 

POLACY W AMERYCE. 
Z BOSTON, MAKS. 

Stanisław («roiulxio!, jak każdy 
człowiek na świecie, posiadał jalc to 

powiadają, malutki feler, którym u 

niego było to. że lubił ustawicznie 

wysiadywać w szynku. Ale z tem 

wszystkiem byłoby jeszcze pół biedy, 
sdyby Grondziel, powróciwszy do do- 

mu, zachował się tak, jak na każ- 

dego uezciweigo pijaka przystało, t. 

J. aby natychmiast położył się spać 
i głowy nie zawracał. Tymczasem 
Grondzlel miał jeszcze brzydki zwy- 

czaj, że upiwszy się rozbijał mniej 

potrzebne sprzęty swego domu o 

swoją żonę. 
Żona jego początkowo znosiła to 

jak cierpliwy Job. ale że wszystko ma 

swój koniec i że cierpliwość nawet 

Jobowa się wyczerpie, więc zawez- 

wała ostatecznie do domu policyan- 
ta, który jej męża miał zabrać. 

Atoli, gdy policyant przystąpił do 

Grondzlela. by go ze soby. poprowa- 

dzić, odezwało się w niej uczucie mi- 

łości małżeńskiej i dalej w płacz. 
Policyant zaskoczony takiem tr«i- 

giczno-komicznem zajściem, nic wie- 

dział. co zrobić,"ale że to i on jest 
człowiekiem.'darował więc Gron- 

dzielowi winę, wymuszając od niego 
przyrzeczenie, że już odtąd wódki 

ani nie powącha. 
Grondzie' przyrzekł. Czy dotrzyma 

— to pytanie. 
— Ach, pani, czy pozwolisz, bym 

cię odprowadził do domu? — tak 

powiedział Jan Karniuk do Jakiejś 
nadobnej przedstawicielki rodzaju 
ludzkiego przy ulicy Tremont 

Panna nic nie odpowiedziała i po- 

zwoliła się prowadzić nieproszone- 
mu adonisowi. 

Ucieszony Karniuk postępował za 

panną krok w krok, zdobywając się 
na coraz to sentymentalniejsze wyra- 
żenia swojej admiracyl. 

Nadobna białogłowa słuchała 

wszystkiego tego z zainteresowaniem 

ale. <o powiesz czytelniku, skoro 

przybliżyli się do miejsca, gdzie stał 
policyant. poleciła mu zaopiekować 
się natrętem, co też ten bezwłocznle 

uczynił. 
Zapewne nie bardzo przyjemne 

chwile spędzać musi obecnie Karniuk 

dziurze, ale będzie to dla niego 
nauką, na przyfzłość. 

Z WINXIPKO, KANADA. 

Na krzyżówce ko'ej O. p. R. na 

ulicy Lo-?an ranżeTująca lokomoty- 
wa uderzyła we czwartek w połud- 
nie w przejeżdżający wóz tramwa- 

jowy, przyczem trzy osoby odniosły 
obrażenia, a mianowicie: Wiktorya 
łłrodyńska, Wm. Armstrong 1 żoł- 

nierz James Oven. który siłą uderze- 
nia wyrzucony został oknem na 

bruk. Jednocześnie Hrodyńska wy- 

skoczyła przez okno i odniosła cięż- 
ką ranę w głowę podczas upadku. 
Motorowy John A. Maxwell został 

aresztowany pod zarzutem krymi- 
nalnego zaniedbania obowiązku. 

Niejaki B. Pawłowski, pracujący 
u handlarza bydła Splwak, z pod nr, 

437 Rurrows Ave. został aresztowa- 

ny pod zarzutem kradzieży $4000. 
Pawłowski -udał się do Calgary z 

dv oma wagonami bydła, ιβ iprzeda- 
ży którego otrzymał $4000, Do mia- 

sta Jednak powrócił bez pieniędzy, 
twierdząc, Łe w drodze go okradzlo- 

«ίο. Policya przeprowadziła rewizję 

w domu Pawłowskiego pod nr. 308 

Stella ave. i znalazła $1 800 ukryte 

pod cerata w podłodze. Przypuszcza- 

ją, że pieniądze te sa częścią pienię- 
dzy, o których twierdzi, że mu je 

rkradziono. 
Murya Sachiiiska. zam. pod nr. 127 

Hallet ul., która w przystępie sa- 

mobójczym wypiła łyżkę chemiczne- 

go ługu Ney'u), zmarła wśród stra- 

sznych cierpień we czwartek w no- 

cy w szpitalu generalnym, gachlńska 
targnęła się na swoje życie z rozpa- 

czy, że narzeczony jej, z którym po- 

łączyfi się miała w tych dniach węz- 

łem małżeńskim, porzucił Ja i wy- 

jechał w niewiadome strony. 

z OMAHA, "ΧΕΠΠ· 

Zaniedbywał iony i rodziny nie 

wolno! Tak orzekł sędzia w 6prawle 
Michał Slnkowlcza. który sam bawił 

się wesoło z przyjaciółmi, podczas, 

gdy żona z dzieckiem cierpiała nie- 

dostatek. Sędzia skazał go też na 45 

dni przymusowej pracy, przeznacza- 

jąc zarobione przez nle?o pieniądze 
i'a Jego rodziny. 

I* topił się liii otul Wilhelm JYu— 

bza. Matka wskoczyła za chłopakiem 
do rzeki 1 byłaby także utonęła, gdy- 

by nie Antoni Drymel, który Ją w 

czas z wody wyciągnął. 

7 DKTROIT, MICH. 

Czterej uzbrój oni mężczyźni napa- 

dli w sobotę nad ranem na detekty- 

wa Wm. Gleasona, któiry kazał lm 

wyjść z alei przy ulicy West Jeffer- 

son. Jeden z napastników pchnął de- 

tektywa nożem w lewą łopatkę, a 

drugi postrzelił go w prawą nogę. 

Polleyancl aresztowali Marcina 31- 

nowsklego, 32 Medrum ul.. Piotra 

I Czernego. 79 Copeland ul.. Jakóba 

(Jrudzienia, 4 Posen ul. i Kazimierza 

Kucharskiego 5- Copeland ul., oskar | 
żajgo. ich o dokonanie tego napadu. 

Rany zadane detektywowi nie sy 

niebezpieczne. 
Paulina Nawrocka przoczytała w 

gazecie, że Jan Nawrocki. 231 — 

35ta ul powołany został do wojska. 
Będg.c pewną, że to jest jej maż, 
który porzucił jh swego czasu i nie 

dba o utrzymanie jej i dzieci, udała 

się na policyę z pro^b^ o przyaresz- 

towanie zbiega. Gdy Jana Nawroc- 

kiego sprowadzono przed sędziego po 

lieyjnego Sellersa. okazało się, że 

aresztowany nie jest mężem Pauliny 
Nawrockiej I sędzia go uwolnił. 

Jan Nawrocki zeznał w sądzie, że 

zaszła tu widocznie pomyłka, gdyż | 
on ma żonę 1 dzieci w starym kraju 
1 posyłał im na utrzymanie, na co 

ma dowody. 

7 CL Ε VELA ND O. 

Dzięki nleudałomu napadowi na 

Piotra Krampollcza uwięziła pollcya 
bandę wyrostków, którzy dokonywa- 

li śmiałych ulicznych napadów. W 

szczególności uwięzieni zostali: Ka- 

rol Orawlec, Augmst Fach, pnr. 4820 

Myrtle ave., Władysłatf Korecki, 
3087 Sawiell ave., Michał Wazenka 

1 dwaj bracia Yaro I Franciszek Ha- 

branek. Uwięzieni s$ to smarkacze 
pomiędzy 14 a 18 lat, ktcrych wycho 

wanie odbywało się na ulicach i na- 

rożnikach, a wykształcenie po roz- 

maitych podejrzanych lokalach. 

Z BUFFALO, V. 

W wydziale pocztowym pracuje 
jako posłanie<· 16letni kaleka, naz- 

wiskiem Franciszek Jarzyński. 
W piętek wysłano go jak zwykle, 

z poczet na IJ«.st Buffalo. 
W torebce wiózł Π listów i jedn j 

paczkę· 
Gdy się zliżył drog$ Hamburg 

Turnpike ku zabudowaniom na kol^i 

Lehigh Valley, napadło go trzech za- 

maskowanych wyrostków i z rewol 
werem w ręku zatrzymali ro, zabie- 

rając listy i paczkę, a także $3.40. 
które w gotówce poosiadał przy so 

bie. 

Potem czmychnęli, a Jarzyński 
wrócił bicyklem na pocztę i rzecz 

cała opowiedział szefowi. 
Na miejsce kradzieży wysłano de- 

tektywów. 

DZIENNIK CHI CA G OSTKI Jewt 
dynem pismem polakiem co apeluje 
do wszystkich: atarszym doetarcs* 
wszelkich nowin z Chicago, Stanów 

Zjednoczonych, Europy i a całego 
świata, a dl* mlodiWy redaguje w 

sposób amerykański każda wiad* 

joii aportową PoUJfcdw 

mu*umc/e uajpiÇKnlejM· k w ua> 
większym doborze podaj· DZIEŃ* 
my PMTPAOORKl 

Oszczędzacie pieniądze gdy kupicie 
NATIONAL CASH REGISTER 
od pierwotne.) i jedynej National 
Cash Register Kompanii w świecie. 

Nasze registry są sprzedawane z pi· 
semnłt gwarancja. 

Ceny nlskie-m&łe miesię- 
czne spłaty. 

St*re reeistry przerabia- 
my reperujemy, kupujemy. 
sprzednjemv 1 7t*nieotHmy 
TW Nltieaal C*M KłfistW C·. 

7M Ckeitieł St. 

ί é MOEŁLER BROTHERS 
MÛWAiJKti; AVLan.J PAULINA ST. 

WIELKIE OSZCZĘDNOŚCI NA ŚRODĘ 
Fabrynnr · ·■ tkl, — 

i&r fint.. tO cali **rro- 

kle. nonomodn·1 voile* 
Βλ «uknle, nujnowiie 
• tri*» η» Hluakl, Huk- 
nie i Kliknie w 

pa· Jard po 

Fabrynae rei*tkl, 22e 
ara t.. V/ą jarda aaero- 

ka cerata na *tół, bia- 
ła. iiarmurona i wmt 
■ tktr ciemne odHenle, 
Jard 
po 

Febry*-*!»*· — 

,2Vśr Kai., hirlonr· hut-k 
rço/.nikl. m *krorum$ 
morwom» bort», obr«- 
Manf. gotowe do uxvt- 

7łc 
nnmxklr ffihr« jfdwnh- 
ti«» poiioBOohy. drujęo— 
nędny 3»c «η»., pr»- 
ulr wuvstkle wielko- 
ści do 10, cturuc i hla- 

Ł·"..... 17c 

Kabrycmne rrsitkl, -Sc 

Kit., 40 celi enerokir 
białe voile· na miknle, 
dobre pleeklf »»yfo« 
nene wykończenie» 

!,r 12ic 
KalirTfłBf resztki, SSe 
Katunrk, M rail Mf- 

pokł dobry aepbyr fran 
run kl KiBKban·. akro- 
ninr plaid*, kratki i 
prqikl. jard 
po 19c 

Fabrjrine matki — 

12Η·« < 1Λ<· łtatunek. 
Jard wierokl bielony 
m u* H η i kambryk, — 

miękko wjkońctony 

Męekie 1.50 aport ko- 
Kłulf, prawic wuyiit· 
kle wlrlkoicl ilo 16 M·» 
>v**y*tkir teno de*oi»u 
najpop. etyle, wybAr is 

teKu rapami, Γ 

jard 
po 

Knbrye»ne rf«*tki, 
ealnnrk orjjcandy I Im 

ty*t. piękne «tyle na 

hluMki, klmnny I suk- 
nie, apeeyalnle na tę 
nrypnrdai *7\ f 
jard po · Z V* 

**Bl»ryc*ne rc«stkl, -."c 
ł :tT»e Kat., marqulHette 
na firanki, vollf* I t. 

p. rAnnr lub x oidohnq 
bortq, krAtkle «ztukl, 
na firanki, Q 1 r 
Jard po %7 2 

Fabrycsne rf*»lkl. — 

15o gatunek. Jard He- 

roka. nleblelona tnate- 

rya na i»r*e*e1eradłn — 

Urnby gatunek, «ρ*-· 
eyalnle Jard 
i»o 9łc 
Mftklc pralne krawaty 
jedwabne INIe tubular 
re-ftularny 2Se gatunek 
apeeyalnle na tę wiel- 
ka wyprzatajam wy- 

Z"*":... 12 łc 
14 kwartnw^ niwo emaliowane mi- 
ski do |Him.?wBnln, resrularna 45c 

wirtoii4. «preyalnl» 23c 
Miotły. 4 rnnv ««yte. r«*eu1arni» 
werłwi· npfcyalnlf 35c 

(· kuilunirrowl). 
p« 

Wy»rracane Rfliowe mnntlr, rrgular 
na I-c v»arf<xit\ 6c 

(4 koftumprnnl), 
■■n——- I 
FIHJankl 1 podstawki, a cłotym ron- 

dem, reg. 39c wartość, «pr· 1 g 
cymlnle para po lOC 

(β par koitumrrowiy, 

SPRZEDA/ WAKACYJNYCH KOMBINACYI 
V Γ 2Sf Hriotkl do 

wtodw· 
Ï5c srMblfBle 

v 23r ptdifl de ko 
Λ Γ. Irnia 

,J 10ο mydło do Ro- ( 
·-. lenta 

N_ 15c »ir«otfPłkl do 
Γ. r«k 

o 10c mydło totle— i 
*s· t owe 

On- OCp dwa za*"" 
Ob 1- 17p dwa ii 11 w 

Oby- 
dwa za 15c 

^ji 25e wełniane puf- } 
4 25e puder do (w· ί 

• r*y 
V- 25e l.otlon do bo- ) A"· lenia l 

ÏC 10e Styptlo ołd- 
"· wek 
\r 25e «acKotecakl do 
^ ■* ' 
il 25e pru«tek do iç- 
* »· béw 

Oby- ΐ)Γρ 
dwa za"u 
Oby 18c dwa za 

o»»- otp dwa 

MIÇSO 
2 funty sic- 'jç 
kuncgo miosa Z jL 
2 funty ż©">0 %£r 
berków ZV/2 C 
I funt brisket (tio· 

Γ 32/4c 
Jagnięce 1 ~)f\r 
kotlety 

befsztyk \8%c 
W v borny ΠορμΗ Cer- 
trftdf IkUrmwrlj 
huirlka aa 
Η al If itr ai J*k« (ofDHC 
hrrmlii, 3 utar, 
katrika sa. 

'49c 
lo(nar 

69c 

GROSERYE 
SAI — wielkie Tl ρ 
«orki, ul ... · ·» 

• kMtlMT*wl. 
Lekko, n«JlrpM7 «7· 
Arirlel, 4 po»ikl|g^, 
Sardynki w oleją oliw 
kowym. puaska 7ic 
Jir.atM kina, bo«a-- 
ty napój. 
rant sa .. 

< nkler, nnjlepiixy mie- 

lony. 10 fun- β!*» 
tAn ma O 1 C 
Z ïamAwleRlem kawy 

lub herbaty. 

18k 

Mydło. Columbia my- 
dło do prania, 
10 ktir, «a OfcC 
Mqkn, Crrfiota, naj- 
lrpazii, Vą Q β C 
hfnkl aa O.OU 
V palony — 

L ISc 
Kakao Hrnheym 
fantowe 1 "7 
pustki aa 1 i C 
Maało» najlepem* El- 
Kin creamery, Af\** 
funt ia 

LIKIERY 
W yboraa blnekh^rry 
I Iłrrntlu, ft£r bwtcika aa... 

Oak Η Ul Kentucky 
bourbon. pflna O O 
kwiirta sn ,. OuC 
Wyborne ulolowr pi- 
wo. 2 tunlny oj- 
butelek sn ... OOC 

fDZIEŃ KUPONÓW W ŚRODĘ] 
I W tym dniu pomożemy naszym kostu morom zniżyć wysoki koszt ijivnohd. Jedno tylko gpojneale na te I 

| specyalności przekona «us, że one nastrçezaja uam prawdziwi) szansę itaoszczydzonia pieniędzy. 

MILWAUKEE AVE. 

priy PAULINA UL. SKŁADY LINCOLN SCHOOL 
1 ASHLAND 

Zamówień 

listowych 

tolcllonicznycłi 
albo C. O. I>. 

nie wypełniamy 
na tych 

specjalnościach 

Dubeltowe 

2r*C 
złHone 

znaczki 

do 

południa. 

KUPON 
£ Dziewczęce bia- 
« Ic kcnwesowe do 
e bre trzewiki z rze 

5 mjkiem u kostek, 
t z płaską kokardą., 
_ prawdziwe elk 

\ Ε skin podeszwy — 

r stosowne na lato, 
^ κ wszystkie wielko- 
ść éci od 9 do 11 ' 
J, od 12 do 2, "δο 
r wartości, Λ tir* 

para po 

KUPON 
W Ob j dwu 

Składach. 

Peters Pasta 
Peters pa.sta 1<>P 

*za ni*· szuwaks, 
10c wartość. '! pu- 
dotka kostumero- 
wi, z tv>" kupo- 
nem " 

pu- -I Λ 
rielka za *"** 

KUPON 
W Oftjdmi i1,*" 
SkłRriaeh. 

.1. O. Κ i η ers 
ni«; do maszy- 
ny, rzarne al- 
bo h i a I *·. wszy· 
htki" iiu.tiicry, 
3c Ratanok, β 
szpulek kostii- 
merowi. z lviii 

ίΖ°": 10c 
TT 

n 

I 

ΚΓΡΟΝ 
W Obydwu Sklodnrh. 

Chambray gingliam na 
suknie, równy błękitnr 
tylko, fabryczne długości, 
dopóki zapas starczy, w 
ftrodę 7. tym kupo- Q 1 
nom, jani po .... O 2 C 

ΚΓΡΟΧ 
W obydwu Nkln»lnoh. 

Sp>irt suitinę. "6 cali 
szeroki, ceplastc tło. W 

IMfkne drukowane dese-- 
nie. 25c gatunek. 7. tym 
kuponem jard 12łc 

ΚΓΡΟΧ 
W Obydwu .Składach. 

Bielony muślin, re-sztki 
36 <>ali szerokie, wszystkie 
pożj}.d. dług:, w Milwaukee 
ave składzie w śroJę z 

tym kuponem, fi-*-ρ 
jard po 

IW 
obydwu układach. 

Uęcsniki dla gości, pria 
dkie albo paskowate, nie- 
które cokolwiek splamio- 
ne. specyalnio z tym ku- 

li ΓΡΟΝ" 
W Obydwu Składach. 

ToweMjjg materya na 
roller roczniki, czerwona 
borta, badzo absorbujące, 
w środę z tv"l kuponem, 

KUPON 

ponem, tylko 
Po 

jard tylko 
PO 

Kl'PON 
W Obyd«vu Składach. 

Gęsie pierze, sanitarnie 
czyszczone, extra dobry 
gatunek. w środę z tym 
kuponem spccyalnie tyl- 
ko. fun. ηgc 

ΚΓΡΟΧ 
W obydwu układach. 

Cegfiaste, siwe albo bia- 
łe kołdry z kolorową bor- 
ta. miękkie wełniane wy- 
kończenie, w środę z tym 
kuponem, para 1.95 

KUPON 
W obydwa ukłndach. 

Crepe de chine, 72 cale 
szeroka, jasne albo cie- 
mne kolory, bardzo do- 
brv gatunek, wartości do 

1.50, z tym kupo- OQ. 
nem, jard po OOt 

■PON 
W obydwu nklndnrh. 
Męskie sport koszulo ~ 

biały tułów i kolorowy al 
bo paskowa ty kołnierz.— 
75c i wartości, w fro- 
dę, z tym kupo- Cf|r· 
nem. po OVl# 

*Ί»θΝ 
Λ\ obydwu fkłncłneh. 

Męskie union garnitury 
białe i erru także nain-- 
sook warte do 1.50, w śro 
de z tvm kuponem — 

ΪΓ"."."1: 69c 
KUPON 

W ohydnn Kkłnrinrh· 
Damskie koszule, niska 

szyja, nadzwyczajne war· 
toścl, specyalnie w te wiol 
ka środowi}, wyprzedaż, z 

tym kuponem, 15c 

KUPON 
Λν ohyritvn «kłndnrh. 

Sterling: srebrne pieprz- 
niczki i sOlnic/.ki ze rżnię 
tego szkła, wyłożony per- 
łą, 79c wartości, specjal- 
nie w środę z tym 
kuponem, para no 

KUPON 
W obydwu Mkłfldnrl·. 

Fountain pióra, samona 

pełniajaee, nie ciekną, 
gwint, wierzch, bezpiecz- 
na klapa, 14 karat rylec, 
J1 wartość z tyin /»C 
kuponem, po ... 

OOC 

ΚΙΤΡΟΧ 
W obydwu układach. 

Siatki do włosów, czap- 
ki 7. prawdziwych ludz- 
kich włosów, ozdobione 
frędzlami. 10c wartość, w 

środę z tym 1<uP°"2'i>P 
nem, sześć, za ŁOI* 

ΚΓΡΟΝ 
Λν obydwu Hkłndnch. 

Konib. 1—ÓOc pud. jap 
rose pudru do twarzy i 1 — 

2ûc t>ud. jap rose cold 
creańi z tym kujroncin, 
75c wartość, w ^Q/» 
środę, za 

Κ UPON 
W obydwu «kładach. 

Mellins Food dla inwa- 
lidów. 75c wartość. 10 
une. wasi, w środę spe- 
cyalnie tylko — z tym 
k uponem, 

... 
45c 

ΚΓΡΟ.ν 
U obydwu * kl η «In eh. 

Wielki zapas Jedwab- 
nych sukien w nas, robi·» 
ne z popi i η u i jedwabnej 
taffeta, najnowsza style i 

desenie. $*î wart., O QQ 
/, (vin kup. jedna £*·ΌΌ 

KUPON 
W Olij-rtwii *kłndn«*li. 
Chiopiere khaki i palni 

licach spodnie, wszy. wiel 
koS«'l I do 1» lat. extra do 
brze z rob. ko!orv· w tej 
sprzedaży, z tym QCp 
kuponem, po .... 

lilPON 
\V Obydwu Sklndni'li. 
Męskie overalls. modre 

i białe lilckory paski, u- 

nion madę, Si kiesz.. nap. 
i szelki, wielkości "4 fiu 
41. z tym kupo- CC/» 
nem, po OOC 

'PO\ 
W «»l»yilłTii ukłndnrli. 

7Γ» sztuk, 2" cali szer. 
embroidery flouncinff pic- 
kne desenie na dziec. suk. 
35c Ratunek, z tym ku- 
ponem, jard 25c 

ΚΓΡΟΧ 
W obydwu Kkłiidneli. 

Jedwabne wstążki, 12.» 
sztuk, piękne moire, No. 
40 do 60 i 80, wszystkie 
kolory, z tym kuponem, 
ppecyalnie jard 10c 

κι το Χ 
>V Obydwu Składach. 

5f»0 tuzinńw dani.skich 
biały··!! chusteczek, warto 

4c, .specyalnie w środowa 
wyprzedaż z tym kupo- 
nem. tylko Oc 
po 

Κ t 'PO N" 
W Mllw. n\e. «kłnd/ir. 
Boston paprocie, pięk- 

ne rośliny w calowych 
doniczkach, specjalnie w 

środę ztym kuponem. — 

K".? 29c 

KLPO.V 
W Mlh«. ave. nklnri/.lr. 
Jedna 2"»c fajka i —I0c 

puszek tytoniu do pale- 
nia. do-bry gatunek. 7."><: 
wartość. Kpecyalnio w 

środę, z tym ku- o 

ponem, za .... O # C 

KITON 
W (ih.tilnu wkln«ln«*h. 

I »:ιm, jp<iw. fibre bezsze 
rtknwo pończochy, wv?· 

spajane. P'kJ. pięty i palce 
i lisie, wierzch". pary k<> 
."tum., z tym ku- 'l Λ ** 
ponem. p:ira p'> 

ΚΓΓΟΝ* 
W nhyilwu «ΚΙη»Ιη«·Ι». 
Męskie jedwabno fb"r 

heaszew. skarpetki, po-« 
ilwójne pięty i paire, — 

czarne tylko. pary kost 

/. tym kuponem, 1 Π/» 
para P'» 

Κ Γ ΙΌΝ 
W ohyd u II uklndnrh. 
Japońskie pa π t ., wierz- 

rliy rol>. z*1 słomy, f?um. 
jiodeszwy, «lobrr»? zrol»., 
β Ot* war., wiol. do «, w' 

śr<)<Iv z tym ku- 1 ûp 
poneni, para po * 

KI TON" 
W oliyiltvii Nkiadarh. 
1.00 scooters dla chłop- 

ców i dziewcząt, w wieku 
•I do 10 lat, w Środę sp»- 
cvalnic tvlk<». z tym ku- 

£""" 59 c 

Kl'POX 
W obydwu Nkłndnrh. 

2.50 national zamiataczy 
do karpetów. szczotkę ?. 

dobrej s/''Z<'ciny. ^rumowe 
kółka, w środę /. tym ku- 

ponom, tylko 1.29 
Κ l'PO Ν 

W ol»yd«u «kłndaoh. 
Kxtra dobry zapas n"t- 

ting-liam tiul. fir.. :'· jd. 
dłucie. biało, ivory j "«-<· 

koloru, wartoftoi 50, \ 

Środę, z tym ku- 1 AQ 
ponem. para po X 

kupo χ 
W Milwaukee Λ\ο. Skłat 

st. S cali 'Iîurîc ławki 
jak rycina, na traw. albo 
\vei\. wyję. sledz. i tyl. 
■/. twarJ. drzewa. ".·*>" wai 

pu 4 »«. « cali* 

długie. 1.-5 war. '2.69 

Β Niżej Podane Specjalności na Sprzedaż W Milwaukee Ave Składzie 

Kl'PON 
Quakers toasteJ 

rorn flakes, z ku- 
ponem. 1 l)a"OCi/» 
czki za... £·***■» 

KUPON 
Wesson oliwa do 

sałaty albo gotowa- 
nia, z kupo- OO _ 

nem, puszka 

KUPON 
Burnshinc <lo czy 

szrzenia albo poler. 
·/. tym kupon, i 
puszka za A AC 

KUl'ON 
Sunbrite .proszek 

do szorowania, 
kuponem, 
puszka za 
ku poneni, 3c 

KUPON 
Swipżo upieczone 

soda krekiesy, '■ 

kuponem, 7 À ρ 
funt za ' 21 

KUPON 
Unome marki czer- 

wone dojrzałe po-- 
midory z kup. 1 fi ρ 
nr. 3 puszka IW i* 

κιτοχ 
Wy b. holend. tłu 

sie śledzie, nie Ίο- 
staw iamy. /. Ο-Ι.λ 
kup. sztuka «2v 

Κ l'PO \ 
Sniders pomi«loro 

wa zupa. z kupo-- 
iipni, pajnto-l/*_ 
wa but. za lv U 

lvi ΓΟ\ 

Downoys wybir-- 
ii o olenmarjjaryna, 
·/, kuponem θ·7Γ 
finit va ... 

** · 

ΚΓΡΟΧ 
Waslibuni Gol'l 

Medal mąka. z kup. 

;· ."c"ki 3.49 

OSZCZĘDZAJCIE 
Ν WOJ tC 7. Ε BY. 

πΟηιΉ ηι]Ι·ρ. ·ι»ι;πιΙ JflT 
Miłedf biz biiu. 

I 
Złote korony, "2 karat 

Xlole Korony 22 karnf, (ftwnr.) 3.00 

$10 płyty, roecylanie R.00 

Plomby tak tanio jak ........ 50« 

WsEjntka robota mrarantoirnnn. 
DARMO eKxamlBacyn DARMO. 

Dentyata u lebolilt'e. 

KUPON 
W Milwaukee Ave. Skłu«l/.le. 

BITTE RS 
Dr. Wonnes g^sundheits bit 

ters, reguł l.uO butelki, z ku- 
ponem w środę, soecy 
alnie tylko po 49c 

ko>sijltai;ya uakmu ■ 

Dr. Hirsch 15 lat I 
* 

u Wieboldt'a 

Mumlnum okulary po 8S«· 

14 K. pozłacana okulary l.ao 
[0 K. złote okulary -.0.* 
3oczewkl w wasze oprawy ... OOc 
14 K. ałote okulary 4.ΛΟ 

Dkuiary zmieniane darmo w pierw- 
szym roku. 

ALBAUGH DOVER 
TRACTOR 

Fabrykowane i Sprzedawane Przez 

ALBAUGH - DOVER 
Marshfield Boulevard ί 21-sza UI.f Chicago, III. 


