
Sejm 33-ci Zjedn. Pol. Rz. Kał. 
CZWARTEK. ».GO PAŹDZIERNIKA. 

(Od naszego specjalnego korespondenta.) 

(Dokończenie ze str. Tej). 

ko w Katolików w Ameryce, je- 
żeli fundusze Zjednoczeni* na to, 

pozwolą. 
Ks. M. Wojtalewicz, 

Prezes Komitetu. 

Ignacy MadUra, sekr. 

Zamieszanie na sali. Zachodzi 

pytanie, czy przyjąć, czy nie 

przyjąć sprawozdania. 
Del. Walkowiak wyjaśnia: 

przyjęcie nie znaczy, iż Izba za- 

twierdza. 

Izba przyjmuje· raport. 
X. Wł. Krakowski, wicekape— 

!an odczytuje krótkie sprawozda- 
nie z rękopisu. 

Przyjęto. 
Sprawozdanie rzecznika Z. P. 

R. K., Piotrowskiego, które ten z 

rękopisu odczytuje. Jest to spra- 
wozdanie długie i zajmujące. 
Podany w nim jest szczegóło- 

wy opis procesu Z. P. R. K.. wy- 
toczonego byłym urzędnikom 

Zjednoczenia zwrot pozostałej 
części sumy zdefraudowanej. Iz- 

ba zdaje się być zadowolniona z 

relacyi i wyjaśnień, jakie adwo- 

kat podaje. W końcu adwokat 

Piotrowski ostrzega, aby Sejm 

wybrał urzędników takich na 

przyszły termin, którzy strat Zje- 
dnoczenia będą energicznie do- 

chodzić, a nie pozwolą na to, aby 

procesu, obecnie sie toczącego 

zaniechano, bo jeżeli proces bę- 

dzie zaniechany, to straty, za któ- 

re bvli urzednicv powinni być od- 

powiedzialni. nie beda odzyska- 

ne. Izba aprobuje konkluzyę ra- 

portu i całość przyjmuje. 
Odroczono sie o godz. 12:30 do 

g od z. 2:30 nopoł. 

CZWARTEK. 

SESYA POPOŁUDNIOWA. 

Sesyę popołudniową otwiera 

marszałek Dankowski o godz. 
3:10. 

Modlitwę odmawia X. F. Woj- 
talewicz były i nowy kapelan 

Zjednoczenia. 

RAPORT KOMISYI BUDO- 

WY DOMU. 

J. Marmol, prezes komisyi bu- 

dowy Domu Zjednoczenia, odczy- 

tuje z rękopisu raport komisyi. 
Piętnuje oszczerstwo podane 

w jednym z dzienników chicago— 
skich. iż budowa jest wadliwa i 

że walenie grozi gmachowi. 
. Wydano: 

Loty &>2,000 
Dom 129,000 

Razem $161,000 

Do wypłacenia pozostaje $8,- 
300.00. 

Wyraża wotum zaufania zarzą- 
dowi głów nemu i uznanie za pra- 

cę koło budowy domu. Sprawo- 
zdanie przyjęto. 

RAPORT KOMITEU APE- 

LACYI. 

Komitet apelacyi. skarg i za- 

żaleń ma częściowe sprawozda- 
nie. Dr. Rusin, prezes, sprawo- 

zdaje. 
1. Prośba o stvpendyum od Ju- 

liusza Żebrów skiego i od Kółka 

Dram. Szczepana l igasa. Uchwa- 

lono oddać do Wydz. Pomocy 

Naukowej. 
Prośba o w\płacenie pośmiert- 

nego po śp. Ostrowskim, komitet 

poleca wypłacić. Uchwalono. 
Stow. opieki nad sierotami w 

Chicago. prosi o wypożyczenie 
sali w Domu Zjedn. raz w ro- 

ku bezpłatnie na korzyść siero- 

cińca. 

Del. Przybyliński : Oddać za- 

rządowi przyszłemu z przychyl- 
nem poleceniem. 

Dr. Rusin proponuje zatwier- 
dzić polecenie obecnie i rozpo- 

rządzić Zarządowi do wykona- 
nia. 

Del. Walkowiak gorąco popie 
ra myśl bezpłatnego wypożyczę 
nia sali na rzecz sierot i żąda od- 

dania obecnie pod głosy i dać od- 

nośne rozporządzenie zarządo- 
wi. 

Walkowiak stawia odnośn) 

wniosek, który przechodzi. 
W sprawie Piotra Szwedy, sa 

mobójcy, wniesiono zażalenie, żi 

zarząd nie chce wypłacić po 

śmiertnego. 

Okazuje się, że konstytucyi 

zakazuje tego. 
Następuje dyskusya. Del. prze 

mawia za tem, iż należał 2 la 

# 

ta do Zjednoczenia. Sieroty pozo- 
stałe będą cierpiały, jeżeli nie 

otrzymają pośmiertnego. 
Głosy: Utrzymać konstytucy.| 
Dyr. Przybyliński : W raporcie 

urzędników podano, że niewypła- 
cono, pośmietrnego, bo niebosz- 

czyk nie był pochowany według 
obrządków kościoła. 

Delegat: Żona i dzieci pozosta- 
ły, które cierpią. 

Dr. Szwajkart: Zmarły był 
chorym na umyśle; żona i dzieci 

nie zawiniły, wiec nie należy je 
karać. 

Izba uchwala wypłacić. 
X. Wojtalewicz przestrzega, że 

nielegalnie postąpiono, bo Ostro- 
wski nie był członkiem Zjedli, a 

Szwed był samobójcą, więc nale- 

ży znieść odnośny paragraf koli- 

sty tucy i. 

Dr. Rusin przedkłada wnioski 
za późno przysłane. 

X. Kozłowski: Marszałek powi- 
nien odrzucić je jako będdące nie 
na miejscu. Wniosek, aby odrzu- 
cić, przechodzi. 

Wniosek delegatek wczoraj 
przyjęte na wieczorku odrzucono. 

Inne pomniejsze sprawy także 
odrzucono. 

Prośbę od milwauckiego K. O. 

X., abv ich znaczki kupowano, 
odrzucono. 
Mandat X. Redmera przyjęto. 
Xowe certyfikaty Wiktoryi i 

Stanisława Dymek >— stare się 

spaliły — uchwalono. 
Agnieszka Ślusarska ze Syracu- 

se. spaliła się w lipcu — -1 mie- 

siące należała — suspendowatia 

miesiąc po wstąpieniu — powód 
spalenia nieznany. 

Dyr. Przybyliński owiadcza, 

-iż dopiero pierwszy podatek sko- 
lektowano na pośmiertne zmar- 

|tcj. 
i Były sckr. Budzban wyjaśnia, 

j iż otrzymano list od sckr. prot., 
! o snspendowaniu. List ten czyta. 

Wniosek: Sprawę oddać przy- 
! szłemu zarządowi do załatwienia. 

Przyjęto. 

RAPORT WYDZIAŁU 

| WSPARĆ W KALECTWIE. 

Del. Każmierczak, prezes Wy- 
działu Wsparć w Kalestwie, od- 

czytuje sprawozdanie z broszury. 
Przyjęto. 

I 

RAPORT KOMITETU PRA- 

WNICZEGO. 

Komitet prawniczy sprawozda- 
je. Raport zawarty w specyalnej 
broszurze. Zawiera wszelkie wnio 

ski otrzymane od grup w ozna- 

czonym czasie. 

Zamieszanie powstaje na sali w 

| sprawie, czy wnioski mają być 
j czytane. 
i Wrzawa. Izba wzburzona. 

Głosy za i przeciw. 
Marszalek nic oryentuje sie. 

Słaby głos uniemożliwia mu kon- 

trolę. Nie może dostać posłuchu. 
Walenie młotkiem nie pomaga. 

X. W ojtalewicz : Czytać wnio- 
ski — na to tu zjechano. — Jest 

| to obowiązek 
— wniosku na to 

! nie potrzeba. 
Izba aprobuje. 
Prezes komitetu prawniczego, 

| Skoczylas, odczytuje wnioski. Za- 

czyna. Słaby głos. Protesty, wrza 
• wa na sali. 

Delegaci żądają, aby sekretarz 

czytał, który ma głos silniejszy. 
Delegat proponuje, aby Walko- 

wiak czytał, jako członek komite- 

; tu. 

Del. Walkowiak zrzeka się na 
rzecz sekretarza sejmu i zazna- 

cza. że jeżeli sie izba nie uspokoi, 
i z uwagą raportu nie wysłucha, to 

nic nie pomoże, kto będzie czyta! 
I raport. Prosi o uspokojenie sie i 

cierpliwość. 
Sekretarz sejmu czyta sprawo- 

zdanie komitetu prawniczego. 
Pierwszym jest wniosek w spra 

• wie wniosku oświaty, który X. 
• Obyrtacz wyjaśnia i poleca, aby 

po kolei przyjmowano wnioski 

zawarte w raporde. 
Izba zatwierdza regulamir 

Wydz. Pom. Nauk., jak przed- 
łożono w raporcie. 
Wnioski po kolei przyjmowa- 

ne: 

1. Ażeby Zarząd główny, wy- 

płacał przyznane i uchwalone sty- 
pendya w półrocznych ratach w 

miesiącach październiku i lutym 

jak tego żądają wszystkie zakła- 
' dy naukowe ; 

2. Ażeby fundusz żelazny n« 

: LV..'- Ji li, i'illhK'mr* I -il .''.' J 

„oświatę" znieść, a na cele Wy- 

działu obracać cały asesnient, to 

jest cały (jeden) cent miesięcz- 

nie od członka ; 

3. Ażebv dotychczasowy fun- 

dusz żelazny podzielić np. na 3 

części, z tych jedną część prze- 

znaczyć na cele Wydziału, drugą 
na założenie biblioteki, a trzecią 
na założenie drukarni Zjednocze- 
nia; 

4. Ażeby ijość członków Wy- 
działu zredukować z liczby dzie- 

więciu do siedmiu i ażeby trzecią 
z nich wybierano na termin czte- 

roletni a czwartą na dwuletni; 

5. Ażeby na członków Wydz. 
wybierano takich Zjcdnoczeńców, 
którzyby posiadali i odpowiednie 
zdolności i czas wolny na speł- 
nianie tego zaszczytnego obo- 

wiązku : 
6. Ażeby członkowie .Wydzia- 

łu pobierali stosowne wynagro- 
dzenie pieniężne za każde posie- 
dzenie ; 

. Ażeby jednemu z członków 

Wydziału przysługiwało prawo 

brania czynnego udziału w posie- 
dzeniach Zarządu głównego, ce- 

lem pośredniczenia i informowa- 

nia go w sprawach w zakres Wy- 
działu wchodzących ; 

8. Ażeby przewodniczący Wy- 
działu miał pokryte koszta pod- 

róży na Sejm i dyetę dzienną, 

podczas trwania Sejmu, z kasy 

Wydziału. 
9. Komitet Oświaty ma zao- 

piekować się biblioteką. 
Wice-marszałek Ruszkiewicz 

zastępuje marszałka, 
" któremu 

głos nie służy. 
Wice-marszałck Ruszkiewicz 

żąda spokoju i nakazuje marszał- 
1 kom by burzliwych wyprowadzi- 
i lt 

Brawa. 

Ruszkiewicz okazuje się kompe 
tentnym prezesem. Zadowolenie 

i ogólne. Głos dobry 
— ton stano- 

wczy 
— oryentuje się dobrze. 

Kontrola dobra nad obradami. 
v Polecenia Wydz. Wsparć w 

Kalectwie przyjęto. 
1. Członkowie Wydz. Wsparć 

w Kalectwie mają pobierać po $3 

wynagrodzenia za obecność na 

posiedzeniu ; sekretarz :na Dobie- 

rać $6, a prezes $3 z kasy Wy- 
działu. 

2. Wydz. Wsparć w Kai. uwa- 

ża za stosowne i potrzebne, aby 
prezes Wydziału · był obec- 

nym w przyszłości na sej- 
mie. koszta zaś ma pokrywać Za- 

rząd Generalny. 
3. Żądaniem jest Wydziału 

Wsparć w Kalectwie, aby sekre- 
tarz Generalny Zjednoczenia cc 

kwartał zdawał sprawozdanie ze 

stanu kasy Wydziału Kalectwa. 
4. Polecamy drukować nowe a- 

plikacya z ulepszeniami dla Wy- 
działu Wsparć w Kalestwie. 

5. Kalectwa, na które można u· 

dzielić zapomogę, są następują- 
ce: 

1) Utrata wzroku w jednem 
lub w obydwóch oczach, przez 

utratę jednego lub obu oczu. 

2) Utrata jednej ręki; 

3) Utrata obu rąk: 

4) Utrata jednej nogi; 

5) Utrata obu nóg; 
6) Paraliż nieuleczalny, powo 

dujący niezdolność do pracy ; 
Złamanie jednej ręki niewy- 

leczalne ; 
8) Złamanie obu rąk; 
C) Złamanie jednej nogi nie- 

wvleczalne : 

10) Złamanie obu nóg; 
11) Utrata czterech palców 

jednej ręki: 
1*2) Utrata trzech palców u je 

dnej ręki ; 
13) Złamanie krzyża: 

14) Schniecie śledziony; 
15) Obłąkanie: 
Ifi) Rak niewyleczalny ; 
U) Próchnienie kości: 
1S) Ruptura powodująca v 

przyszłości niezdolność do pra- 

cy: 

1) Suchoty powdujące .w przy 
szłości niezdolność do pracy; 

20) Reumatyzm artretyzmu 

powoduiący w przyszłości nie 

zdolność do pracy. 

Jednogłośnie wśród po wszech 

nej aprobaty, odrzucono projek 
budowy domu dla starców i ka- 

lek, w myśl polecenia komiteti 

prawniczego. 
Wniosek o położenie na stó 

sprawy Domu Emigr. wywołuj* 
zamieszanie powszechne. 

Izba zdaje się aprobować. 
Wołania: Odrzucić! Nie! 

Wreszcie Izba uspokaja się m 

chwilę. Lecz gdy delegat pe 

wien oświadcza sie za domen 

emigracyjnym, znów krzyki ogól 
ne. 

v ». .. -· *. . ·~ 

t „Siadaj !" — „Dosyć !" 
Mimo to delegat domaga się 

posłuchu, którego izba jednak mu 
nie udziela. 

X. Ostaszewski przemawia, po- 
czem izba Dom Emigr. odrzuca. 

W niosek przechodzi w myśl 
polecenia komitetu. tj. odrzuca 

1 

projekt. 
X. Ostaszewski polecą udziele- 

I nia pieniężnego wsparcia, jak da- 

I w niej bywało. 
1 

· 

! SPRAWA DRUKARNI I 

; DZIENNIKA ZJEDNOCZE- 
NIA. 

X. Wojtalewicz przerywa czy- 
tanie: kilka wniosków razem, roz- 

dzielić; komitet źle się. wywią- 
zał. Lecz czytanie dalej idzie. 

Długa dvskusya następuje po 
odczytaniu. 

Delegat proponuje referendum 
co do dziennika. 

X. Ostaszewski: 200,000 człon- 

ków na przyszły Sejm. jeżeli 

j dziennik będzie. W imieniu pro- 
, wincyi błagamy o dziennik — za- 

| łożę drukarnię za $25,000. 
Wrzwa. na sali. Trudno prze- 

mawiać. 
Del. Barć chce przemówić. I- 

zba nic chce mu pozwolić mówić. 
Wreszcie się uspokaja. 

Del. Barć prosi o wysłuchanie, 
jako redaktora organu. 
„Tygodnik nie wystarcza dla 

naszej organizacyi, choć w przy- 
zwoitej drukarni drukowany. — 

Czytaliście serdeczne wezwanie 

w organie o dzienniku". 
Izba przerywa 

— tupanie — 

cokolwiek oklasków — wrzawa 

Del. Barć mimo to mówi, choc 

głos jego daleko nie idzie. 

„Popierani wniosek obywate- 
la.'·' 

Krzyki wrzawa. ,,Xie ma 

wniosku" ! 

Barć przestaje z powodu hała- 

su, nie może dalej mówić. 
X. W ojtalewicz gorąco prze- 

mawia: ,,Ofiaruję $000 nagród) 
temu, który udowodni, że tyle 

pieniędzy potrzeba na założenie 

} co kom. prawniczy twierdzi. — 

I Nam potrzeba koniecznie dzień- 
1 nika. Niezbędny dla naszego ro- 

zwoju. Organizacya nie będzie 
godna miana katolickiej, jeżeli ui< 
będzie miała dziennika. 

Jestem wydawcą — wydaję ty- 

godnik^ wiem ile kosztuje — 

sam jestem — was jest bardzc 

wielu — koszta niewielkie. 

Wstyd byłby dla was, jeżel 
dziennika nie uchwalicie".— Bra 

wa. 

Mowa zyskała dzienników 

zwolenników. 

Dyr. Szczepański: 26 lat je 
stem drukarzem — pora nie jesl 
stosowna. 

Wzburzenie. 

Siadaj! (krzyki), siadaj! — 

wniosek na stole! Izba nie pozwą 
la mówić Szczepańskiemu. Minu 
to mówi. 

Różni domagają się głosu. 
Wniosek: aby na balocie umie 

szczono kwestyę. 
Ruszkiewicz podaje wniosel· 

pod głosy. 
Protesty — wrzawa. 
X. W ojtalewicz : najuczciwszj 

sposób będzie, na balocie pozo- 
. stawić — każdy może się zastoso 

wać i według sumienia głoso- 
. wać. 

Del. A. Korzeniewska do scen\ 

dochodzi i żąda głosu. 
X. Górski strofuje dclegatv 

za brak tendencyjności i przesz 

kadzanie — postępujecie bardzt 

nieparlamentarnie. Radzi, aby ka 
żdemu dano sposobność wyrazi» 

. oponię. 
Znów kilkunastu domaga si< 

głosu — różni głośno wołają < 

to i o owo. 

Szczepański i Czekała razen 

proszą o głos. 
. Del. Szczepański . ma głos 

. przemawia przeciw dziennikowi 

. wyjaśnia trudności w wydawanii 
i inne kwestyc porusza. 

. 
. Ciągła wrzawa. Nie możn; 

Szczepańskiego zrozumieć. 
X. Godrycz — gorąco prze 

. mawia za dziennikiem. O £. 

P. wspomina, który się trudność 

. nie obawia i oddaje niu uznanie 

: Del. Czekała . jest za pismem 
. lecz dawniejsi manażerz; 

straty narobili, gdy prowadził 
drukarnię. Pyta się kto deficyty 

f dziennika pokryje. (Brawa). Pro 
; szę, proponuję na dwa lata. (Bra 
wa). Skąd weźmiemy pieniądze 
pokrycie strat. Jest za dobryn 
tygodnikiem. Brawa, 

Piotrowski: Wniosek na bało 

. podać. 
Wniosek ten przechodzi. 
Del. Piotrowski: aby komite 

zamianować, który ma zredage 
• - - ·' * v ,;· 

·'- ···. ·'_ 

wać wniosek w inteligentny spo- 
sób. 

' 

.· · 

Komitet prasy ma zająć sic re- 

dagowaniem. Wicemarszałek tak 

rozporządza. 
Przyjęto następujące wnioski 

j dotyczące spraw finansowych 
Zjednoczenia: 
A. „Ażeby wszystkie pożyczki 

na realność były zapisane na hi- 

potekach (Trust Deed albo Mort- 

gage) na imię Polish Roman (Ja- 
tholic Union of America. 

B. Ażeby odpis, czyli t. z\v. J 
; Release był podpisywany przez 

prezesa i sekretarza, którzy pia- 
I stu ją urząd w czasie kiedy dane- 
go odpisu potrzeba. 

C. Pożyczki mają być udziela- 
ne tylko członkom Zjednoczenia, 
po 5 procent i na 5 lat. Zjedno— 
czeńcy mają składać aplikacye na 

pożyczki u sekretarza getieralne- 

j go, ten zaś ma skruplatnie książ- 
j kować dane aplikacye w osobnej 
księdze, notując kiedy dana apli- 
kacya została wniesiona. Sekre- 

tarz generalny przynosi następ- 
nie ową księgę z aplikacyami na 

posiedzenie Dyrekcyi, ta z pomie- 

j dzy siebie wybiera taksatorów 

którzy przynoszą swoje sprawoz- 
danie na następne posiedzenie i 

Zarząd główny na temże posie- 
dzeniu, trzymając się listy książ- 

kowej. przez sekretarza, ma ko- 

lejno udzielać pożyczek. Pożycz- 
ki udzielane z funduszów Zjedno- 
czenia mają być ogłszane w or- 

ganie co miesiąc. Zarząd główny 
ma również ogłaszać pożyczki 
spłacone, zaznaczając imię i na- 

sko spłacającego. 
D. Nie wolno odnawiać poży- 

czek, które przez sprzedaż prze- 

szły w ręce ludzi nie należących 
do Zjednoczenia. 

T* ,,r -11-·— 1· I T_ 

x:-. łV SiClŁlt paf'iw.j» 

ne mają się znajdować w skarbcu 

ogniotrwałym. Straż nad nimi 

mają mieć trzej dyrektorzy, wy- 
brani przez Zarząd główny. Bez 

wiedzy tych dyrektorów nie wol- 
no prezesowi, sekretarzowi lub 

kasy ero wi robić odpisów. 
W niosek, aby dochód z t. zw. 

..release deeds*' i odpisów poży- 
czek, oraz opłaty za wniesienie a- 

plikacyi o pożyczki ma być przele 
. wanv do kasv Zjednoczenia, wy- 

wołuje dyskusye. 
W ciągu tej dcl. Y alkowiak 

zabiera głos i oświadcza sie za 

1 wnioskiem energicznie, zaznacza- 

jąc, iż dotychczas prezes lub 
se- 

kretarz opłaty za „release deed 

przywłaszczali sobie. Taka prak- 

tyka powinna absolutnie byc u— 

^ sunięta, a dochód z takich źródeł 

powinien przechodzić do kasy 

Zjednoczenia. 
Dyskusva nad wnioskiem : 

„Ażeby Zjednoczenie wypoży- 
czało pieniądze na pierwsze hi— 

poteki i poza Stainem Illinois, na 
' wartość nie przenoszącą 50 pro- 
' 

cent, lecz w tej miejscowości mu- 

szą się znajdować najmniej czte- 

ry towarzystwa, należące do Zje- 

dnoczenia. Pożyczka taka może 

być udzielona tylko członkom 

: Zjednoczenia. 
Adw. Piotrowski : to zależy od 

praw Stanu Illinois. 

Adw. YValkowiak oświadcza, 
' 

że trze-ba czarter zmienić jeżeli 
wniosek mu się sprzeciwia. Co 

nie zgadza się z czarterem nie 

jest prawomocnem. 
Adw. Piotrowski : Wniosek 

zbyteczny, bo już istnieje i na o- 

statnim sejmie uchwalony. 

Dyr. Przybiłiński za wnioskiem 
' 

przemawia. W yjaśnia, iż 
lokoua- 

, no pożyczki w — Indiana. 
.Wicemarszałek decyduje 

wniosek zbyteczny. 
Wniosek w sprawie kontrolc- 

1 

ra. Dyskusva. 
Różni delegaci zarzucają nie- 

porządki w książkach.i .twierdzą 
że posiadają na to dowód, iż po- 
kwitowań nie wysyłano. 

Budzban: Taki projekt jest u- 

bliżeniem dla zarządu. 

Kontroler zbyteczny na to jest 

zarząd. Jeżeli zas nieporządki za- 

szły, to należy je oddać 
do ko- 

misvi zażaleń, nie gołosłow nie 

i twierdzić. 
Wniosek o kontrolera przepa- 

da. 
Światła elektryczne gasną w i- 

zbie o godz. 6:20 dla niewiado- 

r mego powodu. 
* 

Zawieszenie. 

Zapalają gaz. 
Obrady się kończą o g. 6:30. 

, Pauza do 8mej. 

t SESYA WIECZORNA. 

. Sesyę rozpoczęto o godzinie 

8:15. Modlitwę odmówił Wriel 

t ks. Ostaszewski. 

Przewodniczy wicemarszałek 
-*<"·· · ' .'i.i-». 

Ruszkicwicz. 

Następuje dalszy ciąg* sprawo- 
zdania komitetu prawniczego. 

Kwestya par. 53go, ogranicza- 

jącego termin urzędowania, wy- 

wołuje dłuższą dyskusyę i wrza- 

wę. 

Polecenie komisyi przyjęto o- 

gromną większością głosów. 
Paragraf 53 Izba podtrzymała. 
Poprawka, która opiewa. by 

prezesowi obcięto władzę wywo- 
łuje na ^ali dłuższą dyskusyę. Po- 

prawka ta opiewa, że rozporzą- 
dzenia prezesa tylko wtenczas 

mają moc obowiązującą, gdy na 

nastcpncin posiedzeniu zarząd 1 

główny je zatwierdzi głosów. 

(Dokończenie na stronicy 12). 
I 

' 

1 

i Ruch w Towarzystwach. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Towarzystwo Im. Ks. Winc. Ba- 

rzyńskiego nr. 91 Zjed.. będzie miało 

swą trzecie kwartalne posiedzenie dzi 

siaj wieczorem o godzinie 8niej w 

hali nr. tej będą omawiane różne 

ważne sprawy, więc obecność każde- 

ggo jest pożądaną. — Fran. Cząstka, 

prezes: Fran. S. Żrwlckl, sekr. 
Z KANTOWA. 

— Towarzystwo św. Wojciecha, nr. 

364 Z. P. R. K., odbędzie swe posie- 

dzenie trzy ćwierć roczne w piątek 
dnia 10-po b. m. wieczorem o godz. 

7:30 w hali zwykłych osiedzeń. Każ- 

dy członek powinien być obecnym bo 

będą ważne sprawy do załatwienia. 

Jan Kiołbassa, prezes, 1112 W. Ilu- 

ron ul. 

7 JAD WIGÓW A. 
Towarzystwo św. Antoniego, grupa 

138-ma -Stow. Polaków w Am., przy- 

pomina członkom, że odbiór tykietów 

na bal powyżej (pięciu), odbędzie 

, się w sobotę wieczorem, o godzinie 6 

w hali posiedzeń. Podług ostatniej u- 

chwały na posiedzeniu. A. Zieliński, 

sekr. prot.; 2302 N. Leavitt ul. 

Z MARYANOWA. 

i — Towarzystwo Dramatu i Spie- 
wii. Dzisiaj wieczorem na scenie, 

. próba sztuki p. t. ,,N!eporozumie— 

, nie". Poczgtek o godzinie 8-mej. 

Wszyscy biorący udział maja być o-< 

becni. Max Brochocki, Reżyser. 

Jedyny największy i najczyściej- 
szy Polski Skład Mięsa w Chica- 

go w którem najlepiej i najtaniej 
możecie kupić. Milwaukee Pack- 

- ing House Market, 144 4 Milwau- 
kee ave. Tel. Humboldt, 8936. 

Spec. Sprzed. Mięsa tylko na Sob. 

Naj epw-y Rib Roast, funt..l3'/2C 
: Najlepszy Chuck na pieczeń 12'/?c 

Najl. Rosołowe mięso funt. 9?*c 
Mała chuda karbonada . . i4'/ic 
Chuda wieprz, na pieczeń . . 12Vc 

iadnia ćwiartka skopowiny. I3'/2c 
» Najlepsze przed, szynki 11 %c 

\ajl. Regular szynki ie'/2c 
N'ajlep. słodko zap. Boczek !8'/?c 
Młode żywe kurczęta .... ie?4c 
Młode kury i gęsi 15'/;>c 

* Młode kaczki 15· 

r Świeże zadnie szynki 14'/2C 

Proszę nic zapomnieć miejsca naprzeciw 

STAR TEATRU 

1444 Milwaukee Ave. 

l Drobne ogłoszenia 
2c ZA SLOW<\ 

POTRZEBA panienek na mieszka— 

nie. 1034 X. Paulina ui., drugie pię- 
- tro, front. 

: POTRZEBA pana na mieszkanie, 

i 954 Noble ul., 2 piętro. 

ZGUBIONO ..Scotch Collie" psa 

wczoraj. Żółte i tlałe plamy. Nagro- 

da. Schoeneich apteka 1401 West 

Chicago ave. 

* INTELIGENTNY mężczyzny z wyk- 

i ształceniem krajowym znający Pol- 

ski, -Roosyjski. Litewski i Niemiecki 
} język poszukuje podchodzącego zaję- 
l cia. Pisać do Dziennika Chicagoskie- 

go, pod literami J. S. 

c ZGINAŁ b!ały mały pudelek. 144 

Cleaver ul. 1 i 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie 
Mbo młodego małeńshs a. przy małej 

i porzzdnej rodzinie. 1 '22 Cornelia ul. 

. 
3-cie piętro, front. 11 

POTRZEBA dwócii porządnych pa- 

nów na mieszkanie. 1014 N. Ash 

land ave.. 2gie Dietro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie z wiktem albo oez. 1529 N. Pau- 

I na ul., 3 piętri. 11 

- DOŚWIADCZONA kucharka znająca 
Rię na kuchni europejskiej i tntej- 

* szej przyjmuje zamówienia na \ve- 

- e'la 1 bankiety. 12 48 Noble ul. oo 

tylu. , 
lb 

- POTRZEBA mężczyzn na m'eszkanic 
frontowy osobnem wejściem 
1534 Dickson ul. 11 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka-· 

n!e z wiktem, blisko górnej kolei. 
" 1804 Division ul. Ostatnie piętro. 11 

" 

PIĘJKNY, wielki salon do wynajęcia. 
Polska okolica, naprzeciwko fabryki 
Deering'a. Urządzenie, (licenee) kon- 
sens, 2637 Clybourne ave. Właściciel 

u góry. 10—13—W 

MŁODY mężczyzna poszukuje miesz- 
" 

kania przy'porzadnej familii. Proszę 
adresować Dz. Chicagoski, litera », 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie 
3 miesięcznie z kawą. 1323 Cornelia 

ulica, front na dole. 

POTRZEBA panien na stancję. 1827 
Rice ul. li 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 2 

piętro, 885 N. i.Iarshfield ave. 11 

e POTRZEBA dwóch mężczyzn na m e 

I 
szkanie. 1514 Ashland ave. 

POTRZEBA 2 mężczyzn lub panier 
na mieszkanie. 1519 Tell Place, od 

> ty tu na dole. U 

Drobne ogłoszenia 
te ZA si „owo. 

WIECZORNA 
SZKOŁA ANGIELSKA! 
Lekcye odbywają się od 7mej 

do 9tej wieczorem. Ceny jak naj- 
niższe. Jeżeli nie wyuczysz się ku 
swemu własnemu zadowoleniu nie 

zapłacisz ani jednego centa. 

Narodowa Szkoła 
1152 MILWAUKEE AVE., róg Haddjn A*e, 
Otwarta we dnie i wieczorami. W nie- 

dzielę i ścięta od 10 do 12 przed połud. 

MARES 
BALSAM 
NaKASZEL 
je;t lekare xveni nit k»e/.el do kupienia. Leczy 

ka. 

ezel i zaziębienie i to prędko. Kup w aptece dii- 

ein.i. 

"SSŁSlwMesw 
UCZ SIĘ BALWIERSTWA 
————————— ̂ 

W kilku tygodniach; jasna, eayeta i ła- 

twa praca; narzędzia dajemy; we dnie ł 

wieczorne klawy: egzamJnacya i wydaj»· 
my dyplomy; miejsce dla każdego m<ji. 

ezyzni; motna sarabiad pieniądze pod· 
fiu nauki. 

New Msthod 8arber SM, 
€12 W. Madison ul., Chicago. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1853 N. Hoyne ave. front. 11 

POTRZEBA dwóch mężczyzn na mie 

szkanie, pokój frontowy z osobnem 

wejściem. 1054 Noble ul., 3 dom od 

Milwaukee ave. 10 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 

nie. 2234 Pleasant PI. 11 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie. 

1423 Augusta ul., 3 piętro. 1 

DTynjcia f-ontowy sypalny^po- 
i kój; kąpiel dla jednego lub dwóch 

j panów. 1341 N. Ashland ave., bli- 

! sko Milwaukee ave., 1-sze piętro, 
i front. 11 

POTRZEBA panien na mieszkanie z 

wiktem. 4623 S. Rockwell ul. !i 

PPOTRZEBA wspólnika z niewiel- 

kim kapitałem do krawieckiego do- 

brze rozwiniętego interesu. Musi być 

dobry krawiec. Miejsce pewne do zro- 

bienia pieniędzy dla zdolnego czło- 

wieka. J. Lisowski. 8811) Commer- 

ai ave. South Chicago. 10 

RZEZNIK poszukuje pracy. Mówi pu 
polsku, angielsku i cokolwiek no nie- 

miecku. Adres w ?dministracyi Dzień 
nika Chicagoskiego. lu 

POTRZEBUJE wspólnika w interesie 

! ekarskiem. 1533 W. C'icago ave*- 

nue. 
% 

11 

KUCHARZ, polak przybyły z kraju 
poszukuje zajęcia. Zgłoszenia przyj- 
muje. Adres w administracyi Dzien- 
nika Chicagoskiego. 10 

KOBIETA poszukuje pracy przy 

gotowaniu przekąsek w salonie albo 

„lunch room". Zgłosić się do składu 

cukierków. 2231 Whipple ul. 10 

POSZUKUJE inteligentnego trzeźwe- 

go wspólnika do dobrego interesu. 

Zgłosić się od godziny 2 do 6 po po- 

łudniu. od 9 do 10 wieczorem. Adres 
w administracyi Dziennika Chicago- 

Bkiego. 13 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie 
z wiktem. 25 Milwaukee ave., trze- 

cie piętro, front. 

POTRZEBA mężczyzn na m'eszkanie. 

$3 miesięcznie. 733 Tempie ul., 3 

piętro. 

Mł-ODE małżeństwo z jednem dzie- 

ckiem, poszukuje 1 — 2 umeblowane 

mieszkania. 195 Hervey ul. 

PRACA. 
le ZA oj,0WO 

I POTRZEBA agentów do zbierania ; 

I kolektowania za Health i Accident 

Fire Insurance. Dobre komisowe pła- 
cone. Zgłoszenia adresować do Biur·» 

Dziennika Chicagoskiego. Koperty 
oznaczyć literami G. S. X 

POTRZEBA mężczyzn do nauki tra- 

sowania. Nauka trwa 2 tygodnie. — 

Po wyuczeniu dobry zarobek. 9 20 

Milwaukee ave. X 

POTRZEBA óO dziewcząt do rozma- 

itej roboty. 1452 Milwaukee ave. 13 

POTRZEBA operatorki koszul, 

(shirt operator). 1328 N. Halsted 

j ul., blisko Di ision. 1 

POTRZEBA wykończarok koszul 

(shirt finishers). 1328 N. lialsted 

1 ul., blisko Division. 10 

j POTRZEBA maszyniarek (machine 
! girls). 1328 N. Halsted ul., blisko 

j Division. 
10 

; POTRZEBA doświadczonych „clo- 
! sers" przy rękawiczkach. 1049 N. 

Hermitage ave. . 
11 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 

niarek i ściegarek (baeters) prz* 

kjstumerskich kamizelkach. 102:» 

Gault Court., 3 piętro. 15 

POTRZEBA człowieka do pracy w 

szmaciarni (junk shop). Doświad- 

czony tylko niech się zgłosi. 86H 

Orléans ul., 2 bloki na północ od 

Chicago ave. 10 

POTRZEBA dobrego golarza na so- 

boty i niedziele. 836 Noble ul. lu 

POTRZEBA operatorek do rozmai- 

tej roboty i do wszywania rękawów 

przy chłopięcych i dziecięcych surdu- 

: tach. Mayer Bros. 2205 Wabaneia 

ave. 10 

POTRZEBA we fabryce fortepianów 
, (action finishers, fly finisbers aud 

regulators). Lyon and Healy Facto- 

ry. Ogden ave. i Randolph ul. 11 

POTRZEBA dobrego robotnika do 

ezewieckiej roboty. Zgłosić się: Józef 

Marik, 2102 W. 13 ulica. 
' 

10 

· ^ 


