
Awantura na grze w piłkę 
w Avondale. 

Kontest między klubami „Romeo 
Billiards" i „Pennocks" nie- 

rozstrzygnięty. 

PRZED KONTESTEM, PODCZAS KON- 

TESTU I PO KONTESCIE WY- 

ZWISKA I BIJATYKI 

IŚCIE ŁOBUZERSKIE. 

Sędzia gry, Irlandczyk, wszczyna a- 

wanturę jednostronnemi 

lankowiak. manażer klubu 

„Pennocks," powinien się 
wstydzie za hołotę agi- 

tującą na rzecz je- 
go klubu. 

(Napisał Jacenty J. J.) 

Ostatnia gra w piłkę obecnego se- 

lon u odbyła się, jak głoszono, 
wczo- 

raj popołudniu na boisku przy naroż- 

niku Diversey ave. i 40-tej ave. 

Do gry stanęły dwa silne kluby: 

„Romeo Billiards" przeciwko szum- 

ni© reklamowanym graczom pod 

nazwa „Pennocks", którzy mienia się 

być szampionami ligi amatorskiej 

„Chicago Amateur League". 

Publiczności zebrało się około i 

2.000; pogoda sprzyjała, a że to by- 

ła ostatnia gra sezonu piłkowego, 
", raH hvł bvć świadkiem 

, 

porażki jednego owych dwu klu- 

bów, lecz bardzo się zawiedli. 

Wczorajsza gra rozpoczęła się o 

godzinie 3:00 ogłoszeniem bateryi 

obu stron przez owego „sprawiedli- 

wego" sędziego Kelly'ego. Pierwszym 

do podbijania staną) Cussack, zwany 

po naszemu „Skudders", a on to ci 

bratku był bohaterem gry wczoraj- 

szej. bo nietylko, że zdobył pierwszy 

punkt i to w arcykomlczny sposób, 

ukradkiem, ale i dużo podczas gry 

I przyczynił się do tego. że klub „R. 

B.'' zdobył owe 3 punkta. 

Boisko Jankowiaka o wiele lepiej 

się przedstawiało, aniżeli ten osła- 

wiony „Polish Lake Front Paęk'% o- 

becoie zwany „Polonia Baseball 

Park". 

Zagroda z płótna naokoło, równi- 

na, — garbarni ani „kouljardy" nie 

było — jeno jedna biedna krówka na 

łańcuchu pasła się opodal. 

Wchodząc do parku owego, wołają 
o „kwodra", a że ja miałem „lajs- 

nee" przy sobie i „two-bits" nie da- 

łem. to choć mnie wpuścili, jednak 

ów prześwietny „Piośku". kasyer 

dla „Peanuców", raczył mnie przywi- 
tać w te słowa: ,.Dat's enoderłan.'* 

Później dowiedziałem się, że dwu 

Innych reporterów przed chwilką 

wpuścili także za „lajsnesem"; 
— to 

nie dziw, je na mnie tak „fajnie" pa- 

trzyli» ale to nic „tum sa razum" to 

im wybaczę. 

Oho. a toć „wigejts — dziadzia 

Majk" też był tam, tylko, że tu nazy- 

wają go ..motorcycle Mike" a to dla- 

tego, że ,,un pono umie „motorsaj- 
kel" trajbować. 

Boisko równe, ławki choć tymcza- 

sowe, ale dosyć wygodne, ..Szwama 

Club" też tam był, ale nie ten sam 

co przedtem, — brak było ich kapi- 

tana" Boeioc, — jedne Jedyne przy- 

jaciółki klubu „Romeo Billiards", 

które „rułtowały" za swoimi, potrafi- 
ły wrzasku dużo narobić, kiejby sa 

owe „sufrażystki" na „down-town". 
Sure! 

Piwa to kiejby na jakim „barba- 

cue" poddostatkiem, ale — nie za 

darmo. Dxieciakw na drzewach· po- 

bliskich to sa jakby na Lincoln par- 
ku naokoło. 

Kolega Antoni R. (. A. K.) był 

tam także, a jakże.... 

Zasługuje tu też na wzmiankę oby- 

watel Sobiettaj, syn „buczera", który 

wynalazł owe przysłowie „just like 

down towm." 

Były tam także dwie piękne „ru- 

terki", a mianowicie: Klarcia Szym- 

kowska, córka polskiego cygarnika, 

pana Szymkowskiego, znanego pod 

przydomkiem,, Johnny the Kid" i 

Marynia Janowska, bardzo czuła (oh; 

my yes!) przyjaciółka Cussack'a. 

Pani Marta Lerch była tam także ze 

swym synkiem, a jakże.... 

Gracze z „Lake Frontu" grali jak 

na graczy przystało, bez kłótni i bija- 

tyki, gdzie zaś „Pinoce" jak chamy 

wciąż o coś się żarli. 

Antek Drella czuł się dosyć na si- 

łach, bo w jednej kolejce, uderzyw- 

szy piłkę, potrzaskał palant do pod- 

bijania, tak jak to Antek umie. 

„ROMEO BILLIARDS": 
R A , 

Cusack, se. 110 2 1 

Manning, 3b. 0 1 0 1 1 

Jendrzejek, 2b. 1 2 0 2 0 

Fnelich, cf. 0 0 10 1 

Szramkowski, lb. 0 2 5 0 0 

Walsh, c. 0 
' 

0 15 0 0 

Drella, lf. 0 0 0 0 0 

Green, rf. .01000 

Witte. p. 110 0 0 

3 8 21 5 
„ 

„PEXXOCKS": 

R H A 

Reidy, cf. 0.1100 
White, 2b. 10 13 0 

Wiess, lb 0 0 0 0 

Sohiuette. 3b. 0 0 12 0 

Harley, lf. 110 0 0 

Behnke. rf. 0 0 0 1 0 

Christensen, ss. 0 0 12 0 

Murphy, c. 10 8 10 

Hlcks, p. 0 0 0 1 0 

3 2 21 10 0 

,,Romeo Billiards": 
1 0 2 0 0 0 0 — 3 

..Pennocks'' : 

1000020 — 3 

Uderzenia na dwie mety: Jen- 

drzejek (2), Cusack, Green, Witte«| 
Wymachanych przez Witte'go, 15; 

przez Hlcks'a, 8. Pierwsza meta na | 
piłki: od Witte,1; od Hicks'a, 2. Sę- 
dziowie gry: Kelly 1 Simpson. Czas 

gry: 1:50. 

Rzucacz dla „pinoców" miał żół- - 

te rękawy przy koszuli; — oho! a 

żółty kolor oznacza zazdrość, czy nie 

prawda, panie Hipolicie?!. 

Witte, rzucacz dla klubu „R. B.'\ 

uśmiechał się dosyć często w stylu 

ala „Buli Moose", — a „pinoce" to 

naprawdę myśleli, że się popłacze. . . 

co? v , 

W pewnej kolejce, różneml droga- 

mi dostało się na stan trzech „pino- 

ców" a no, ich klub „gardłaczy" o 

mało co, bo o koński „paznykć" a 

byłby zbzikował, już tam „Piośku" 
rachował, że zdobędą przynajmniej 
dwa punkta, ale Witte „honorowo" 

trzech,po kolei wymachał, a ci trzej 
na stanach jak stali, tak ich o mało 

co nie wykuli. 

Było to w szóstej kolejce: jakimś 

prawem kaduka ,,Pennock'e" zdoby- 

li dwa punkta, temsamem stając na 

równi z graczami z ,,Lake Frontu". 

Oh! co się wtenczas działo, to nie 

do opisania: krzyki, wrzaski, wyz- 

wiska, a gdzieniegdzie mała bitwa 

„just like down town." 

„Sandzia" Kelly w siódmej kolej- 

ce odwołał grę, a to jak sam tłóma- 

czył, z powodu c emnoty — tylko 

nie wiem, gdzie i u kogo? 

No! — Teraz to już.była prawdzi- 
wa bitwa z „pinocami"; gonienie je- 

den za drugim, podbijania ócz czy 

,,ślepiów", wybijanie zębów, a to 

wszystko w »\vondale na zakończe- 

nie sezonu 

A toć gorzej jak na tem „barba- 

pue" choć tam bardzo dużo było ta- 

kich „uluianych" jak „sztoki", czy 

nieprawda, Majk? 

Gdy już było po „gejmie", spoty- 
kam dwóch swoich kolegów, a więc 

dalei w droee. aż tu — o dziwo! 

łańcuch sążnisty, a cokolwiek dalej 
— zgadnijcie co też było? Oto 

k-o-z-a! — „Pennock's goat" — za- 

pomnieli ją ,,pinoce" wziąć ze so- 

bą. Ach! ona tak miłosiernie za ni- 

mi spoglądała! Brutale!! 

„Just like' down town!" 

Na zakończenie mam tylko tyle do , 

pisania, że kluby takie, które posłu- 

gują się pięścią zamiast w sposób 

„dżentelmański" wygrać lub prze- 

grać różne gry w piłkę, powinny być 

bez najmniejszego pardonu „wywa- 
lone" na leb z ligi, bądźto amator- 

skiej, czy też „semi-pro." 
Publika płaci nie za to, aby przy- 

glądać eię na bijatyki pomiędzy ur- 

wiszami, ale na to, aby mile spędzić 
chwile wolne n^ przyglądaniu się 

grze w piłkę, którą to i duzi i mali 

tak bardzo się interesują.. 
Teraz rzecz druga: po cóż to o- 

głaszać się klubem polskim, jeżeli 

tam jest tylko może jeden Polak, a , 

i ten ani słowa po polsku nie umie? 

Nie mówię tu o klubie Avondalskim 

„Pennocks" w szczególności, ale i o 

innych klubach, które rok cały gar- 

dłowały, że są polskimi klubami, a 

gdy przyjść do kapitana takiej pol- 

skiej dziewiątki, i zapytać się o na- 

zwiska graczy* to jest o „line-up", 

to znajdzie się nazwiska jakieś «chiń- 

skie czy francuskie. 

Nie dziw, że Amerykanie się z 

nas wyśmiewają. Nie wstydźcie się 

swych nazwisk i czy to reporter ga- 

zety polskiej, czy angielskiej, zawsze 

podajcie nazwiska polskie. choćby 

jard długie; — niech sobie taki A- 

merykanin język łamie, krzywda 
mu się przez to nie stanie. Czemuż 

to żydzi, Niemcy i inni nazwiska nie 

zmieniają? * 

Spodziewam się, że sezon pliko- 

wy w roku 1914 przyniesie zmianę 

pomiędzy klubami niby-to polskimi; 
a myślę, że lepiej to mieć jeden kluo 

piłkarzy prawdziwie polskich, z pol- 
skim manażerem i z polskim kapita- 

nem, aniżeli trzy mieszane jak groch 
z kapustą 

GRA PODŁUG KOLEJEK; 

Pierwsza kolejka. 

Romeo Billlards: 
— Cussack ude- 

rzył na dwa stany. Manning uderzył 

trzy razy w powietrze. Jędrzejek 

również uderzył na dwa staaiy; Cus- 

sack wchodzi. Frelich dostał wolną 

transportacyę na pierwszy stan. 

Szramkowski wymachał. Jendrzejek[ 

był wyrzucony gdy chciał ekraśfi 

trzeci stan. 

Pennocks: — Ready wymachał. 

White dostał pierwszy stan bezpicz- 

nie gdy Witte rzucił piłkę dziko. 1 

White zaraz skradł drugi i trzeci stan. 

Weiss wymachał. Schutt dostał się na j 
pierwszy stan przez omyłkę Mannin- 

g'a; White wchodzi. Harley wyrzuco- 

ny przez krótko-polowego do drugo- 

stanowego, 
i I 

Druga kolejka: 

Romeo Bllliards: Walsh wyrzucony 
1 

przez trzeciostanowego. Drella wyma- 

chał. Green wyrzucony przez krótko- 
' 

polowego. 
1 

Pennocke: — Behnke wyrzucony 

przez Jendrzejka. Christensen pospa- 

cerował. Murphy uderzył piłkę do 
1 

Cussack'a. który wyrzucił Christenso- 
1 

n'a na drugi- stanie, ale Murphy się 

dostał na pierwszy stan. Hicks ude- 
! 

rzył wysoką do Manninga. 

Trzecia kolejka: 

Romeo Billiarde: — Witte uderzył , 

piłkę bezpiecznie na dwa stany, po- , 

między średnio- a lewo-polowym; ude | 

rżenie to było tak silne, że gdyby nie ( 

tak wielka liczba widzów, to rnoieby ] 

dostał cztery stany. Cussack został , 

iznany wyrzuconym przez sędziegi 

Kelly'go gdy piłka, którą odbił, ude 

rzył go. Manning uderzył bezpiecznie 

Witte dostał trzeci etan. Jendrzejel 

[>oraz drugi uderzył na dwa stany; 

Witte wchodzi; Manning dostał ślę n£ 

trzeci etan. Frelich doszedł bezpiecz 

aie na pierwszy stan, lecz Manning 

przy tem uderzeniu był wyrzucony ni 

iomowej mecie. Szramkowski uderzy 

bezpiecznie w lewe pole, Jendrzejel 

wchodzi. Frelich skradł drugi stan. 

Walsh wymachał. 

Pennocks: — Ready i Wbite, ni( 

mogąc widzieć rzutów Witte'go. wy 

machali. Weiss (nie „Weissbeer"] 

wyrzucony przez Jendrzejka. 

Czwarta kolejka: 

Romeo Billiards: 
— Drella wyrzu 

eony przez Hicks'a. Green uderzył n£ 

dwa stany. Witte przedziurawił po 

wietrze. Greene skradł trzeci sta 

Cussack był wyrzucony przez White'a 

Pennocks: — Schuth wymachał 

Harley dostał bezpieczną.Behnke ude 

rzony w nogę i po kulawemu mógł si< 

niejako dostać na pierwszy stan 

Chri3tenson dostał bezpieczną. Obec 

nie znajduje się na stanach aż trzeci 

.Pinoców"; zwolennicy „Pinoców4 

nie mogli si? posiadać z radości, lec: 

.... Murphy wymachai, a Hick's by 

wyrzucony przez chwytacza Po tej ko 

lejce zapanowała niby cisza grobowi 

.... a to z tej przyczyny, że na dru 

dzień przypada Dzień Zaduszny.., 

Zwolennicy „Bilardzistów" korzysta 

iąc z tej ciszy... zaczęli pokazywać 

(a było ich kilkaset), że i oni mog^ 

?cenić dobre rzucanie swego fawory 

ta Witte'go. 

Piąta kolejka. 

Romeo Billiards: — Manning po 

spacerował, lecz był wyrzucony przei 

Hicks'a gdy zdrzemnął na pierwszyn 
stanie. Jendrzejek był wyrzuconj 

przez White'a Frelich również by 

wyrzucony, ale przez Christensona. 

Pennocks: — Ready uderzył bezpie 

:znie. White uderzył wysoką do Wit 

te'go. Weiss uderzył do Frelicha, któ 

ry piłkę złapał. Scljutt był wyrzuconj 

przez rzucacza. 

Szósta, kolejka. 
% 

Szramkowski uderzył bezpieczną, 

Walsh uderzył wysoką do średpio-po 

lowego. Drella poraź drugi wyntachał 
3reene podbił piłkę do prawo-polowe 

50. 
' 

Pennocks: — Harley dostał się bez 

piecznie na .stan.-.przez omyłkę Cus 

sack'a. Behnke Uderzył w powietrz* 
trzy razy. Christensen uderzył wyso 

ką do Cu^ack'a. Murphy uderzył ni 

iwa stany; Harley wchodzi. Decyzyi 

aa domowej mecie była bartfeo nie po 

pularna. Sędzia Kelly uznał że punk 

fest ważny, lecz widzowie znajdując) 

3ię blisko domowej mety, mogli wi 

Jzieć iż Harley wcale nie dotkną 

„home plate". Wywiązała się dlugf 

Jyskusya i zdawało się, iż gra będzh 

wstrzymana, lecz ,.Bilardziścl"zgodzil 

się, by punkt ten był ważny. Hickt 

uderzył bezpiecznie i Murphy wcho 

izi. Ready był wyrzucony przez Man 

ainga. 

Siódma kolejka: 

Witte był Wyrzucony przez „Strzel 

:a" do „Mądrego". Cussack przewie 
trzył. Manning był wyrzucony przes 

.Białego" (White). 

Pennocks: — White, Weiss i Schut! 

wy machali jeden po drugim. W te; 

kolejce Witte rzucił piłkę tylko dzie 

sięć razy. 

O O o 

W środę wieczorem, w sali gimna 

stycznej na Stanisławowie, zmierzy 

się Sokoli Orła Białego z kluben 

.Norta-Western Seulement" w piłki 

wewnętrzną. Dla Sokołów bateryą bę 

Ją: Szerszeniewski i Smorowski, £ 

lia ,.North-Western Settlement" Ma 

Ckowiak i Sokolski. 

Podobnież wyzywr, Meyer wybitne 

litewskiego zapaśnika Katauskasa 

z którym "walczył w zeszłym sezoni< 

przez 73 minut i zmusił go do podda 

nia się: Władek wówczas był referen 

tem walki; Katauskas ofiarował swe #·· 

?o czasu zakład w sumie 100 dolarów 

aa tę walkę: Meyer przyjmuje za 

kład i również każdego czasu gotów 

jest stanąć na macie, prosi tylko, abj 

Katauskas złożył pieniążki w nasze, 

redakcyf. 

O O O 

Kapitan i wszystkich klubów w Li 

Ize Kręglarskiej Macierzy Polskie, 

naja zebrać się jutro wieczorem ( 

;odz. 8:15 ną walne zebranie do sa 

i tejże organizacyi. w gmachi 

.Dziennika Chicaeoskiego". 

Reprezentanci Oddziału XIV-go z< 

Stanisławowa maja stawić się konie 

:znie na jutrzejsze posiedzenie. 
O 1 o o 

I 

W niefizielę popołudniu przy uli 

:ach Hoyne i Berlin, na Jadwigowie 

)dbyła eię gra w piłkę pomiędzy klu 

>ami „Ellenora Athletic and Plea 

iure Club" a „Seeley Colts". 

KJ.ub „Ellenora" odniósł świetn< 

Lwycięstwo nad klubem „Seeley*' 
)unktami J4 do 13. Dzielnie się spi 

tał J. Karwata w rzucaniu piłki 

fdy wymachał aż dwanaście (12) 

>rzeciwników. W podbijaniu piłk 

)dznaczył gię J. Dropiewski, bo za 

cażdym razem podbił j? na trzj 

i tany. 

Klub Grejczyka . . „ideał Bil 

llards grał wczoraj popołudniu ni 

boisku przy Western ave. i Iowa ul 

przeciwko klubowi „Loudin Colts" 

odnosząc zwycięstwo punktam 

do I. 

„Blladziści" zdobyli wszystkl 
punkta w trzeciej i cawartej kolejce 

Oto cyfry: 

„Ideał Billiards":' 
. R A I 

Schalk, 2b. 0 2 2 2 

Carr, cf. 0 2 2 0 

ij Korbel, ss. 0113 

• IGrejczyk, lb. 0 1 12 0 

Pluciński, rf. 2 2 0 0 

Rehor, c. 2 2 10' 2 

Lasser, lf. 110 1 

LeLaby, 3b. 110 1 

Ryan, p. 0 0 0 3 

6 12 27 12 

„Loudin. Colts": 
R A I 

Cook, 3b. 0 0 11 

Kurch. 2b. 0 1 1 'l 

il Ryan, lf. 0 1 1 0 

. Rowiński, cf. 0 1 0 0 

Nieu, rf. 0 1 2 0 

J Schubert, lb. 0 0 12 1 * 

' Butzen, ss. 10 2 2 

;1 Grzonkowski, c. 0 2 8 1 

tj Richter, . 0 0 4 

1 7 27 10 

Ideał Billiards": 

004200000 — 

Loudin Colts": 

000001000 — 

» Cderzenia na dwie mety: Carr 

Rehor, Pluciński, Schalk. Wyma 

chanych · przez Ryan'a, 10; prze 

Richtera, 8. Pierwsza meta na piłki 
od Ryan'a, 2; od Richter'a 2. Sędzi: 
— Dały. Czas 2:20. 

Sokoli Stanisławowscy Sromotnie 

Pobili „Warszawiaków." 

Klub polski „Warsaw A. C." gra 

wczoraj popołudniu w piłkę na we 

wnatrz w sokolni na Stanisławowi 

z młodszym klubem Sokołów Orli 

Białego. 
Sokoli zadali „Warszawiakom 

sromotna porażkę, 18 punktami do ) 

Po stronie Sokołów odznaczyli si 

Urban, Grzywiński i Szerszeniewski 

Od samego początku widziano, 

Sokoli górują nad przeciwnikami 
zarówno w podbijaniu, jak w chwy 

taniu 1 rzucaniu piłki. 

Oto tibela: 

„Warsaw A. C,": 

\ 
V R A 1 

! Lutz, 2b. j 
* ? 0***0 - S 4* M 

'j Perling, rf. - 110 0 

' 

j' Bubach, lf. 0 0 0 0 

' 

Scheffler, p. c. 0 10 3 

'J. Kaczmarek, c. .0 0 2 0 

Wilczewski, 3b. 0 0 0 1 

I 
Niemczyk, rs. 0 0 0 1 

'i Marmur, ls. 0 0 0 0 

' 

j Kapelański, ls. 0 0 0 0 

11 Wilczewski B. p. 0 10 0 

>| 
· 

1 3 5 5 1 

>okoli: 

R A 1 

j%Hintz, rs. 1113 

B. Urban, lb. 3 3 7 0 . 

[, S. Grzywiński, p. 2 2 2 2 

S. Szczuka, *2b. 3 2 3 2 

J. Janowski. 3b. 3 1 1 2 

{ L. Nowicki, lf. 1 2 1 0 

'i L. Szerszeniewski, c. 3 3 7 0 j 

H. Żraych, rf. 1 1 0 0 

P. Kozakiewicz, ls. 1 2 0 2 

18 17 21 11 

O O O 

Dzisiaj wieczorem otwiera klu 

„Globe Athletlc", nowy sezon zapaś 
1 ' 

'i niczy w teatrze tej samej nazwy 
i 

i zbiegu ulic Wabasli ave. i Hubbari 

Court. Na programie walka noweg* 

, 
„światła" na macie, Lewisa, z Ken 

•i tucky, z Pawłem Martinsonem, 
' której to walce pisaliśmy już poprze 

•4 

(I U 1U uevili ŁUCŁ UJ\> «V-T 

chwacie „strangie-hold", któreg 
' 

mu jednak dziś używać nie pozwolą 

ma on pokazać co p»za tym chwy 
1 tern potrafi. Oprócz niego walczy 
' 

będą Cutler z polskim (?) zapaśnl 

kiem Bruglio i „Kid" okrutnie dc 

brze»ma się czuć do tej walki; 

wreszcie biją się^dwie pary turecki 

importowane: Ali Mustafa dostani 

, Marty Cutlera „na pożarcie", a 
Kar 

'j Mahmet ma dostać mocnego Nieme 
I Millera. Wieczór budzi silne zainte 

resowanie. 

O O O 

August Kopkowski (Gus Chrl 

i stie) — ..jeden z najlepszych pięś 
» ciarzy w Stanie Wisconsin", Jak pi 

sze dzisiejsza gazeta angielska 

zmierzy się dzisiaj wieczorem \ 

Milwaukee, pod egidą klub 

„Queeneberry A. C."f z tęgini pię^ 

ciarzem irlandzkim J. („Jack") Dii 

lon'em z Indianapolis, Ind. 

Walka ograniczona jest do dzie- 

sięciu starć. 

Obaj pięściarze ważyć mają ni 

więcej jak 158 funtów dzisiaj popc 

ludniu o godzinie trzeciej. 
O O O 

» 

Józef S. Pliszka, grający w pozy 

cyi „left half back" dla Uniwersyte 

tu ,,Notre Dame", dzielnie się spisa 
w sobotę popołudniu z kadetami ^ 

West Point, . T. 

Kontest tvypadl następująco: No 

. tre Danie, 85; Army, 13. 

Pliszka zdobył dla swej jedenast 
ki 10 punktów. 

W reaaKCyi naa&j tjann Oi VI*.. 

doskonały zapaśnik polski średniej ;, 
. wagi. Jan Meyer 'i oświadczył, że za- 

, biera aię do roboty z początkiem no· j ^ 
i wego sezonu: słyszał mianowicie, iż 

1 

Kazimierz Pawłoski, znany zapaśnik 

i Iekko-ciężkiej wagi, miałby ochotę po- 

próbować się z Meyersem : więc Meyer 

oświadcza, że jest gotów każdego cza- i 

su i w każdem miejscu, ale w zapa- i 

sach publicznych, nie klubowych — 

> do zmierzenia się z Pawłoskim i ofia-i 

> ruje na tę walkę do ukończenia 
— za- 

> kład w sumie 25 dolarów, oraz cały1 

> dochód z wieczoru: jeśliby Pawłoski 
) Rodził się na te warunki, ma się zgło- 
) sić i w naszej redakcyi złożyć pienią- : 

' dzo zakładne. > » 

Z Annowa. 

Posiedzenie organizacyjne To— : 

warzystwa imienia X. Stanisława 

Stojałowskiego, pod op. Wszyst- 
kich Świętych,' nr. 752 Z. P. R. 

K., w parafii św. Anny, odbyło 
się w sobotę, dnia Igo listopada, 
w jednej z salparafialnych. 
Przysięgę odebrał prezes gene- 

ralny Z.P.R.K., P. Rostenkowski 

od wszystkich członków nowego 
Towarzystwa w liczbie 60ciu. In- 

stalacyi urzęduików dokonał p. 

St. Godzich, dyrektor. 
Prezes Rostenkowski przemó- 

wił do zebranych, dziękując or- 

ganizatorom za i cii pracę i życzył 
im, żeby nadal tak szczerze pra- 

Icowali. Następnie po nim prze- 
! mawiała pani M. Ośućh, reprezen- 
tantka dla kobiet, która nawoły— I 

vała wszystkich obecnych, aże- 

j ny wstępowali do polskich orga— 
_ nizacyj, a nie do obconarodo- 

Wych. Po niej przemawiał se- 

kretarz generalny Jan S. Kono- 

pa, który winszował, organizato- 
rom* i wszystkim braciom i sio- 

strom. którzy taką piękną utwo- 

rzyli grupę. Po nim duet (skrzyp- 
» ce i fortepian) wykonali Ernest 

. Krizan i S. Borowicz, którzy ode- 
- grali udatny nufoitfr. 

Następnie przemawiał p. St. 

Godzich. który przemawiał na 

2 temat obowiązków nowowstępu— 
ł jących członkowi <ś· 

- Defclamacy — . Sto lat Polski'' 
1 
— wygłosiła panna Chmielińska. 

} Nastąpiła mowa dra J. Nowa- 

j kowskiego, z An nowa, który u— 
> dzielił członkom bardzo pięknych 
* i nader ważnych wskazówek.. 
1 Śpiew panny Chmielińskiej do- 
' 
bre zrobił wrażenie na obecnych. 

, Śpiew Chóru Kurpińskiego z 

Kazimierzowa doskonale wypadł. 
3 Odśpiewano Poloneza pod batutą 
) pana Daniela: zmuszono ich do 
) drugiego występu. 

| Mowa dyrektora, p. Józ. Barcią, 

) była doskonała. Winszował on 

) Towarzystwu pomyślności i ży~ 
) czył mu. by za rok nie GOciu. lecz 
> ?(>0-ciu członków było w tej gru- 
1 

pie. 

iiauvuivv j' 
- ——-— 

jrupy, który dziękował wszyst- 
kim obecnym. śpiewakom i de— 

elamatofom, przyrzekając praco- 
wać energiczńie dla grupy. 

Był jeszcze solowy śpiew pana 
Feliksa Żmijewskiego, a po nim 

nowa sekretarza protokółowego, 
ctóry przyrzekł pracować szcze- 
"ze dla Towarzystwa. 
Do zarządu Towarzystwa 

* 

schodzą: Fr. T.asecki, prezes; M. 

Dybek, wiceprezes; J. Pindel. 

>ekr. prot. ; J. Pastor, sekr. fin : 

I. Mizia. skarbnik, Rada gospodar 
•za: Karol Dobija, Adam Milow- 

iki, Józ. Gąsiorek. Marszałkowie: 
varol Krzyżowski. Jan Jędrzejec 
tC. Pindel. Wojciech Mocek. 
Organizatorem jest p. Józef Ga- 

śiorek. N. J. 

W pobliżu South Chicago pol'cya za 

Jęła ..czoraj trzy krowy które wlazł? 

na cudze pastwisko. .Krowy należały 

do Pawia Kecio, 9334 Merrill ave. 

Z r· O 

W Oak Park policya znalazła wczo 

rai młodego człowieka cierpiącego na 

obłęd. Człowiek ten podał nazwisko 

Antoniego Siarki. 

& * 

PoHcyl o ucieczce swej IS-toletnłeJ 

żony poskarżył się E. Busulow'cz, 

9222 iurley ave. żona znikła w piątek 

raz^m ze stołownikiem który wyjechał 

do Europy. 

v ·> A 

Towarzystwo Literacko-Muzyczne 

„Promień", skupia lace młodzież płci 

obojga w celach oświaty,urządziło mi»*· 

s'cznv popis wczoraj w sali parku 

Eckhardt'a przy zbiegu Ohlcaso av. 1 

u 1 1 lfłArnan ?łrt7vlv 
•>ui;ic ui.| tm h· w0.WM. ... _ „ . 

się: odczyt, gra na fortepian'? wyko- 

nana przez, paną Pałaszową. d»klaina- 

cya wygłoszona przez pana Kosika, 

monolojr f>. Oneckiej f śpiew solo p. 

W. Łysakowskiej. 
» O 

Ktoś prawdopodobnie uwiódł psa 

mieszanej rasy należącego do pań- 

stwa Fritschów, którzy mają zakład 

karawanlarski przy Noble ulicy. Pies 

ten jest rasy„New Foundland" 1 „Wa- 

ter Spaniel" zginął wczoraj ;. Jest wy- 

znaczona nagroda za jego zwrot. 

Fritschowie przezwali go „Neronem". 

O » O 

Ludwik Becellch, zamieszkały na 

South Kenton i 46-ta ulica, udał pię 

wczoraj w bryczce po więcej trunków 

na swoje wesele i uległ nieszczęśliwe- 

mu wypadkowi. Bryczka przewróciła 

się i Becelicha zabrano do szpitala 

powiatowego ze złamań?, nogą. 

3 O 

Na kradzieży mięsa z wagonów ko- 

lejowych złapano dwóch chłopaków 

liczących zaledwie lat 12.Jedynym jest 

niejaki Władysław Ulaski, 9339 Pax- 

ton ave., a drugim Robert Burkę. Po 

licyi chłopacy powiedzieli,' że chcieli 

sobie zgotować „porządny obiad". 

O O O 

Dominik Bertino, właściciel składu 

cukierków pnr. 1355 West Chicago 

avenue dostał się do kozy. Niejaki 16- 

toletni Jan Bryczyński, 1402 West 

Superior ulica wygrał· niedźwiadka na 

losowaniu w jego składzie i Bertino 

nie chciał mu wygranego niadźwiadka 

dać. 

Ten magazyn czyści węgle 
Nasze węgle są wolrie od nieczystości i każdy 

funt Jest doskonale przesiany zanim opuści na- 

szą jardę. W tonie przesianych węgli otrzymacie 
pełną tonę czystych węgli. 

Nasze ceny węgli do domowego użytku: 
Twarde: 

| Large» 
Siuall Eg* f-JJg 
» H.OO 

Cbwtuut 8.25 

Pea (Nr. 2 Nut) .75 

Buckuriieat tf.OJ 

Miękkie: 
Banner Lump O.OO 

Black Band 0.00 

Hocking Lump ............5.75 
Star iut 5.00 

Soioktleee Mine Kuu ft.OO 

3mokeiess Lamp 0.75 

3 

C eny węgli do wytwarzania pary poaamy na ząuanie* 
Nasza dostawa jeet niezrównana. 

Spróbujcie nasze nławne "STAR NUT" twardo-miękkie 

węgle do ogólnego użytku. 

POLONIA COAL CO. 
F. DlZYM.USKI, Presee. J. SCHWEDA, Wiceprezes 

NORTH AVE. & ELSTON AVE. 
TELEFON MOŃKO 591 I 892. 

l· 

I I lMi 
U/tricriA. 

MlL\> U Ki;i. Ulj, 
. 

WEJŚCIA. ·, |.J-; , |\\l.1.1 V l J.H 

WTOREK, 4 LISTOPADA 

Wielka Śrdd-Jesienna Taniościowa Sprzedaż 

Crash na rę- 
czni ki,Sc ga- 
tunek, jard 

5%c 
V 

Swiss na fi- 

ranki, krót- 
kie kaw. jd. 

5c 
; 

Chłop. futr 

remobsz.cza 
pki, 39egat. 

v 
23C 

J 

^Wieiące éwit. 
tł», z półprie. 
rroczystyin kio 
zem, ;t8cg»t., 

25c 
*s J 

Lekarstwa, główne piętro 
lOc OUvili> lub I'jlm Olive my- | 
dło, 2 z· li/C 
50c 3 Koeaige krople tołądko- 29c we.... 

Mc Sec 
mer'e Swamp lioot 
Mc Scott'e EmuMon lub Kil- 3 2c 

Modaiarstwo. 
D-mekie ake. 
i filcowe ka- 

pelusze. po 

98c 

Modniarihro. 
l aski piór, 
wizjitkle ko· 
lorj. epec/al. 

98c 

Malerye m suknia, główne piątro 
14 calowy czysto wełniany aeri a 

50c i C9c gatunek, jard iOl 
1 'i jarda szeroki sert, warty 

ai cal* szeroki Chin* jedwab, 'l _ 

wsz. kolory, 40c gatunek. Jard 

2óc but. Har- 

ker'a politury 
do mebli, po 

15c 

r 
Duża puszka 
emalii do rur 

piec., 2 puszki 

25c 

r 
Trwało koloro. 
wy gingam na 
fartuchy, 7!ic 
gatunek, jard 

5%C W 

J 

Końce fira- 

nek, specy- 
alnie po 

19c 

Męska Camel· 
Hairodziet epo 
dni», ws/.yet. 
wlel. $1 gat., 

69c 

Import brtoao 
we kos7e do 
bielizny, reg u- 

Urnie 7Hc, po 

. 43c 

"\ 

9 

J 
firoserye, 4 piętro 

KJereeota lub Pillebury mąka, 

*"·*-:"··2.70 
Dobr Peabery kawa «5c 

'J funty za .....49c 
10 kaw. American I'a- 2(lr» 

» miły mydła 
5 ft. nowego Navy 0obu...33c 

j |>ajnt Sniaera ralaup .· .I7c 

3— 5c paczki Pearlme 4(\r 
mydlanego proazku—IwW 
8 pionki elod. kukurydzy 15c 
Paczka nowych Seeded | _ 

rodaynefc * Vf w 
6 f . mielonego cukru .. .«Si- 
lu ft. mielonego cukrn....46o 

i 
' 

J,.. » 

Likiery, 4 piętro 
Old JHc Brajrer'e Kentucky 
Boiirbm lub Kentucky 
czy /tnlówk*, HAJfc czyat 
pełna kw. bu· rn„ 
telka OVC 
1.25 but. Callfor. 3 /'/* 
Star Brandy, tylko U7t 

$1 but. Red Stork /j. 
c*y. Milt *6dii...Oi/C 
Dob. Jamilca - 
lub Rock & , b. O*L 
Oallforaia Port A r 
do. galon,,.... ./ tL 
Export pjwo.pudł OTIr· 
x 2 tu*, butelktmi WC 

Mięso, 4 piętro 
Przednia i cielęciny 
lub na potrawkę 
Chude świeże malc 
łopatki 
Wyb. eiok na pieozed. ..i*łe 
Świeżo siekana wołowina 1 Kc 
Chude Świeże żeberka· l i- 
do rosołu IlaL 
Przednia i skopo- 
ny 
Chuda świeża rkopo· f 
wina na potrawką . I 
Chu. cukr. zap. e. łopatki ue 
Chu. cukr. zapr. eło-"^ a 

nioa na śniadanie.. 2v 
Cbu. cukr. zapr. ezynki...mc 

14ic 
14ic 

t216c 

> 


