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W c!ągu doby wczorajszej najwyi- 
eza temperatura wynosiła 55 atopni, 

najniiaaa 37 atopni Normalna tempe- 

ratura w tym dniu wynosi 43 stopni; 

nadwyika temperatury w tym roku 

625 stopni. 

Wschód słońca o godz. 6 min. 29 ra- 

no. 

Zachód słońca o godz. 4 min. 20 

popołudniu. 
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Częściowo /pochmurno dziś wie- 

?*orem i jutro; z cokolwiek wyższa 
temperaturą dz wieczorem, około 

44 stopni, łagodne południowo-za- 
?hodnie wiatry. 

Proces przeciw Zje- 
dnoczeniu wyrzu- 

cony. 
| 

Stanisław Walkowiak, 
adwokat Zjednoczenia 
odnosi pierwsze zwy- 

cięstwo. 

(rolik skarżył Zjednoczenie o $100, 
000 w tym procesie. Musi te- 

raz płacić koszta. 

w swoim czasie podaliśmy 
-iadomość, że Tomasz Królik 

,vniósł proces przeciw Zjednocze- 
niu o odszkodowanie w sumie 

$100,000. Proces ten wniesiono d. 

28go lipca. 
Dzisiaj rano w sądzie wyższym 

przed sędzią Goodwinem odbyły 

>ię specyalne przesłuchy w tej j 
sprawie i proces został ze sądu : 

.vyrzucony. , 

Sprawy Zjednoczenia bronił no- 

wy adwokat tej organizacyi, p. 

Stanisław Walkowiek, alderman 

lt-ej wardy. 
Walkowiak zaskoczył adwoka- 

tow Królika wielką niespodzian-j 
ką. Xi stąd ni zowąd sędzia za-| 
wyrokował, że żądanie W alko— 

wiaka, by proces ze sądu wyrzu- 
cono, jest słuszne. 

Adw. Walkowiak oparł całą 

sprawę na trzech punktach, które 

sędzia uznał za słuszne. 

Powiedział on sędziemu, że w 

procesie tym nie wymieniono ca- 

łej dyrekcyi Zjednoczenia. Wy- 
mieniono tylko p. Adamkiewicza, 

p. Budzbana i p. Piotrowskiego, 
w procesach gdzie chodzi o kor— 

l>oracyę trzeba całą dyrekcyę wy- 
mienić. 

Najważniejszym jednak punk- 
tem było zwrócenie uwagi sę- 

dziego na wielką omyłkę w całej 

tej sprawie. 'Wezwanie powyż- 

szym wręczono ?Sgo lipca. a 

wstępna rozprawa miała się od- 

być, jak zaznaczono, w li stopa— 

.dzie, czyli przeszło trzy miesiące 

po wręczeniu wezwania. 
v\ aiKowiaK przeasiawn sę- 

dziemu ustawę, która opiewa, że 

wstępne przesłuchy czy formal- 
ności ma się załatwić w takich 

sprawach przed upływem trzech 

miesięcy. 
W trzeciw punkcie Walkowiak 

dowiódł, że szeryf wręczył pozwy 

powyższym byłym urzędnikom 
Zjednoczenia przeszło o miesiące 
przed rozpoczęciem właściwej 

rozpraw 
- 

Sędi.·* uoodwin, na żądanie ad- 

wokata Zjednoczenia, p. Walko- 

wiaka, kazał Królikowi zapłacić 
koszta tej rozprawy. 

Oczywiście Królikowi wolno 

będzie wnieść tę sprawę na no- 

wo. Tym razem musi on podać 

wszystko poprawnie, bo Walko- 

wiak gotów i est z nową niespo- 
dzianką wyskoczyć. 

Szyfkarty? 
Kto ma zamiar sprowadzić kre- 

wnych lub przyjaciół ze Starego 
Kraju, ten niech idzie po szyfkar- 

ty do Bolesława J. Różańskiego, 

prn. 8?? Milwaukee ave., róg 
Cen- 

tre ave. Podróż trwa 6 dni, na o- 

krętach wygodnych i bezpiecz- 

nych. 
Sumienna, rzetelna i szybka u- 

sługa u Różańskiego. 
— Idźcie do 

-odaka i rozmówcie sic po polsku. 
(Ogłoszenie). 
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/^ÓRKA starych parafian 
Stanisławowa wyszła 

wczoraj zamąż. 

Pani Franciszka Kroll. 

W kościele górnym św. Stanisla- i 
4 · t 

wa Kostki, o godainie piątej wczoraj 

wieczorem, pobłogosławił X. Fran- 

ciszek Repiński związek małżeński 

panny Franciszki Kozłowskiej, cór- j 
ki państwa Piotra i Rozalii Kozio w-> 

skich. z panem Franciszkiem Kroi-. 

lem. synem ś. p. Adama i pani Anny j 
Kroll. — Rodzice pani młodej na- 

leżą do parafii św» Stanisława K. 

blisko 30 lat, a obecnie mieszkają 

pnr. 1054 N. Hermitage ave. Pan 

młody prowadzi kantor realnościo- 

wy pnr. 1645 W. Division ul. 

Drużbowah: panna l.ucva Kozło- 

wska. s ostra pani młodej,'z panem! 

Felisem Kroll, bratem pana młode- j 
po i panna Lncya Wegner, kuzynka 

pani młodej, z panem Karolem 

Weiss, serdecznym przyjacielem pa- 

na młodego. 

Całe towarzystwo udało się do i 

kościoła w automobilach. 

Uczta weselna odbyła się w domu 

państwa Kozłowskich, w śois-łem kół- 

ku familijnem. 

Państwo Franciszek i Franc szka 

(z Kozłowskich) Kroll wybrali się 
w podróż poślubną do krewnych pa- 
ni młodej w Detroit, a potem zwie- 

dzą jeszcze Kanadę. Zabawią tam 

dwa lub trzy tygcdnie, poczem osJe- 
d się na stałe na Helenowie. 

Z Kollegium św. 
Stanisława Kostki. 

Kursy handlowe, prowadzone 
od roku w polskiem Kollegium p. 
w. św. Stanisława Kostki, osią- 

gnęły w roku bieżącym nader po- 
myślny rozwój : Dowiadujemy 
się, że z powodu wielkiej liczby 
zgłoszeń otwarto na kursach tych 
dwie nowe klasy, a mianowicie 

klasę buchalteryi i arytmetyki, ze 

szczególniejszem uwzględnieniem 
handlowych wiadomości przed- 
miotu, oraz klasę specyalną dla 

tych uczniów, którzy świeżo z 

Kraju przybywszy, języka an- 

gielskiego nie znają, a pragną go 

poznać szybko i gruntownie: dla 

tych to uczniów szkoła posiada 
szczególne udogodnienia i spe- 

cvalnych nauczycieli, przystępnie 
wykładających przedmioty han- 

dlowe. a angielskiego uczących z 

polskiego języka. 

Pragniemy zwrócić uwagę na 

te kwestye «właśnie świeżo przy- 
bywających z Ojczyzny młodych 
ludzi, którzy pragną osiągnąć w ! 

Ameryce coś więcej i coś lepsze- 

go. aniżeli zwyczajne wyrobnicze 
życie: dla nich kursy handlowe w 

Kollegium św. Stanisława będą 
wielkiem dobrodziejstwem, bo da 

dzą im. oprócz języka, równocze- 
śnie wykształcenie handlowe w 

miejscowym, ściśle odrębnym od 

europejskiego systemie. Jest to 

wykształcenie w kraju tutejszym 
najogólniejsze, potrzebne zarów- 
no w handlu, jak przemyśle. z 

którem o pozycyę w jakiemko— 
wiek przedsiębiorstwie już nie 

trudno: ci to więc świeży przy- 
bysze powinni licznie korzystać z 

wykładów handlowych w Kolle- 

giuna. 

Podobnie młodzież polsko - a- 

merykańska, jiie mogąca, lub nie 

chcąca kształcić się wyżej, klasy- 
cznie, w kollegiach i uniwersyte- 
tach, ta młodzież także powinna 
iak najliczniej śpieszyć do szko- 

ły omawianej, gdzie na łatwych 
bardzo warunkach otrzyma tak 

bardzo pożądane tu wykształce- 
nie byznesowe. Korzystajcie z te- 

go młodzi: zgłaszać się można je- 
szcze w biurze Zarządu Kollegial- 

nego. gdzie się otrzyma wszelkie 

szczegółowe informacye. 
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Ważna Wiataość dla Nie- 

Obywateli. 
Stare papiery pierwsze jeszcze są waż- 

ne. — Taka decyzya przyszła 
z Waszyngtonu. 

Szkoły Obywatelskie w Macierzy Polskiej i wCragin, 
W czoraj do kierownika szkół 

obywatelskich znajdujących się 

pod protekcyą Polskiej Rady Na-i 

rodowej przyszła bardzo ważna 

wiadomość, dotycząca starych 

pierwszych papierów, wyciągnię- 
tych przed 27-ym września 1906 
roku. Jak wiadomo, ogłoszono już 
że papiery te straciły swoją war- 
tość. W biurach naturalizacyi nie 

przyjmowano ich od tego czasu, 

kieęując się dobrem kandydatów 
na obywateli, którzy narażeni by- 
li na utratę czasu i czterech dola- 

rów wnosząc aplikacyę o drugie 

papiery przy pomocy starych 

pierwszych papierów. 

Wczoraj przez biuro naturali- 

zacyi w sądzie wyższym p. Szcze 

pan Kolanowski, kierownik szkół 

Polskiej Rady Narodowej, otrzy- 
mał wiadomość z Waszyngton A, 
że można jeszcze wnosić aplika- 
cyę o drugie papiery przy pomo- 

cy starych papierów i że rząd w 

tych wypadkach nie będzie opo- 
nował.. nie będzie robił żadnych 
trudności. 

• v 

Z tego wynika, że wszyscy ci, 

którzy mają takie stare pierwsze 
papiery mogą się starać o drugie 
i to powinni uczynić jak najprę- 
dzej, bo niewiadomo jeszcze kie- 

dy te papiery zostaną ostatecznie 
unieważnione. 

y W drugiej połowic miesiąca li- 

stopada wydział naturalizacyi 
Polskiej Rady Narodowej rozpo- 
cznie szkoły obywatelskie we 

wszystkich dzielnicach polskich 
w mieście Chicago i będzie się 
starał o to, by i na prowincyi 
szkoły takie powstały. Obecnie 

wydział ten prowadzi dwie szko- 

ły obywatelskie w Chicago. .W 

sobotę wiecżdrem o godzinie 8-cj 
odbywają się lekcye dla kandyda- 
tów na obywateli w salach· Ma- 

cierzy Polskiej, w gmachu Dzien- 
nika Chicagóskiego, a we czwar- 
tek podobna szkoła odbywa się 
w Cragin, w miejscowej sali para- 
fialnej. 
Ze szkół jak aa]więcej Polaków 

powinno korzystać. W szkołach 

tych wyrabia się aplikacye do 

pierwszych i drugich papierów. 
Kto jeszcze niema pierwszych pa- 
pierów, ten niech się zgłosi do sal 

Macierzy Polskiej o godzinie 7- 

rnej w przyszłą sobotę wieczo- 

rem, a tam mu się wyrobi aplika- 

cyę. Kandydaci do pierwszych 
papierów mogą się udać do mia- 
sta wieczorem. \ie potrzebują u- 

walniać się od pracy. 
We czwartki przypada szkoła 

w Cragin. Dziś zatem powinno 
się zgłosić w cragińskiej szkole 

jak najwięcej aplikantów na oby- 
wateli, do pierwszych papierów. 

Znów Walka 
z Bandytami. 

Poszukiwany przez po- 
licyę postrzelił dwóch 

detektywów. 

Tłum rzuca się na Bindera i 

Sullivana. 

Henrytk Binder i Edward Sul- 

livan,'dwaj detektywi ze stcyi 
policyjnej przy Rawson ulicy, 
zostali wczoraj postrzeleni przez 

bandytę, którego chcieli areszto- 
wać. Przyjaciele bandyty potem 
niemiłosiernie obili detektywów. 
Okoliczni mieszkańcy sprowa— 
dzili patrolke i ta dopiero detek- 

tywów uratowała. 

Detektywi pomimo swych ran 
i silnego parcia bandy łotrów zdo- 

łali przytrzymać jednego napast- 
nika, niejakiego „Stacky", który 
miał być wodzem wyrostków. 

Binder i Sullivan udali się pnr. 
15?4n Dickson ulica, by areszto- 
wać Leona Dorowskiego, po- 

dejrzanego o zrabowanie $90 i 
vłntM(rn V#»Crnrka waftOSiM $1.50 Z 

domu Jana Białk, 1324 Dickson 

ul. Jeden z detektywów stanął 

przy frontowych dnzwiach, drugi 
zaś zaszedł z tyłu. 
— Kto tam ? — pytał się głos na 

wewnątrz, kiedy detektyw zapu- 
kał do drzwi. 
— Policyanci, — brzmiała od- 

powiedź. 
— Wynoście się, bo wam łby 

potrzaskam — grzmiał mężczyz- 
na w domu. Udał się potem do 

frontowych drzwi i cofnął się po- 
nownie do tyłu. Uciekł detekty- 
wom z domu. Detektywi zoczyli 
uciekającego i dali kilka strzałów 

i ikrzyczeli, by się poddał. Xa wy- 
strzały człowiek ten miał odpo- 
wiedź. Skrył się w zaułku i z ukry 
cia strzelał tio tedektywów. Su!- 

livana postrzelił w lewą rękę.Bin- 
der zaś ma prawą rękę postrzelo- 
ną. Mężczyzna znikł w ciemno- 

ściach. Przyjaciele bandyty rzuci- 
li się na detektywów przed po- 

wyższym domem i zbili jeb niemi- 

łosiernie. Detektywi zdoial: jed- 
nego przytrzymać z tłumu, nie- 

jakiego „Stacky", który miał być 
wodzem szajki wyrostków. Po- 

wyżsi detektywi już dwpkrotnie 
dostali się w szpony łotrów. Nie 

tak dawno temu przeleżeli oni 2 

tygodnie w szpitalu Sióstr Naza- 
retanek. > 

Gromada wyrostków chciała 

wyrwać rewolwery z rąk wyrost- 
ków. Na szczęście do tej sprawy 
wmieszali się obywatele i spro- 
wadzili patrolkę. 
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Józef Skowjroński, Katarzyna Ziem- 
ba 24-23 

' ~ 

tJan Dulik, Wiktorya Kowalczyk 42 

-39 

Franciszek Wojciaszak. Salomea 

Racek 21-19 . : 

Albert C. Jankowski, Lena Woeltje 

23 21 

Franciszek Plamowrki, Władysława 

Miastkcwska 28-18 

Józef Buto,,Zuzanna Ruenak 25-23 

Izydor Macikas, Maryanna Delbai- 

te 27-20 

Michał Pylewfki, z Lemont, 111.; 

Anna hadzikowska 24-21 

Józef Palenik. Emilia Mozde 26-20 

Franciszek Barbie, Anna Biznak 28 

,-22 
Franciszek Kaszyński, Anna Polec 

I 27-38 

Aleksander Lawaitis, Agata Robai- 

te 25-20 

I. Korda. B. Surdukowicz 23-21 
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Jeśli się w towarzystwie znaleźć chcesz dobranem, 
Przejdź się po Milwaukewniu o 3ej nad ranem: 

Ten śpi w błocie, ci wyją, tam „robaka topią" — 

Pijuey i andrusy — — astronomię tropią 

Następstwa rozwy- 
drzenia dzienni- 

karskiego. 
Dzienniki polskie w opałach. 

Brak poczucia elementarnych 
zasad etycznych, brak poczucia 
najzwyklejszej przyzwoitości, nic 
mówiąc już nic ostrożności, in- 

teresie własnym i instvkcie samo- 

zachowawczym. coraz częściej od- 

bija się na skórach interesowa- 

nych. 
* 

. 

Jeszcze nie zapomniano o roz- 

paczliwych usiłowaniach, popie- 
ranych przez morowców i żółta— 

ków chicagoskich, obalenia za- 

<-<*zu policyjnego, zabraniające- 
go odegrania niemoralnej sztuki, 

w której figurował Damazy Ma- 
coch. 

Tutejszy dziennik „morowy" » 

zapowiedzią wytoczenia procesu 
1 

zmuszony został do częściowego 

sprostowania oszczerstw w spra- 
wie rzekomo wadliwego bu dor- 
wania nowego Domu Zjednocze- 
nia P. R. K. 

YY ostatnich czasach w tarapa- 

ty podobne dostał się także „Dz. 
Związkowy", który· się na swych 
szpaltach redakcyjnych rozbry- 
kał jak pirat morski, ataki na 

księży łącząc z atakami na 

przedsiębiorstwa handlowe. 
. Do najnowszych należą ataki 
nieuzasadnione na dwa przedsię- 
biorstwa w Chicago: „National 
School of Languages", która mie- 

* 

ści się w budynku na rogu Mil- 

waukee ave. i Haddon ave. i 

Fleischmann and Kaldor, którzy 

prowadzą interes bankierski pnr. 
1471 Milwaukee ave. 

* 

Obie firmy już poczyniły odpo- \ 

wiednie kroki celem wytoczenia 
wydawcom „Dz. Związkowego" 
:ywitoych procesów o odszkodo- 
vanie pieniężne, poniesione wsku 

:ek ataków, przedstawiających 
ch interes w fałszywem świetle. 

Rada doświadczonego. 

— Żenisz tlę Jasiu, ale czy wiesz 

z kim się żenisz? — pytał stary przy- 

jaciel młodego. 

— Prawdę powiedziawszy nie wie- 

le znam moją. nar/eezoną, sądzę prze- 

cież, że będzie gospodarna. 
— Sądzisz tylko, to nieco zamało. 

Ja ci dam radę jak się masz o tern 

tanowczo przekonać. Jak zajdziesz 

io niej jutro, zadaj jej takie pytanie: 

Proszę pani powiedzieć'mi, co rośnie? 

eśli ,ci odpowie: fiołki w ukryciu, 

ma romanse w głowie, jeśli zaś: <ia- 

3to na drożdżach, jest 'dobrą gospo- 

dynią. · 

" 
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DZIENNIK CHICAGOSKI Jeet J« 

yiiem pismem polskiem w Stanach 
achodnich, które wydaje Ulustro- 

i&ny DODATEK NIEDZIELNY. 

—: _ 

Największe wartości kostumerom jest zawsze Continental basłem, lecz prawie ,teraz jestpora, gdy 

otrzymujecie największą wartość w roku. Damy wara dobrego żywego -INDYKA 

z kaźdem zakupnem za $10 lub więcej. Teraz jest czas do kupowania. Wybierzcie swe zimowe ubranie ' 

, 

lub palto, piękną męską galanteryę, kapelusze i chłopięcą odzież — zawsze najlepsze co do gatunku i po 

najniższych cenach. Uczyńcie to zaraz, a będziecie mieli bezpłatny obiad Dziękęzynny. 

Przyjdźcie i zabierzcie jednego — rozdajemy juz teraz 
i 

- 
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Otwarte 

We wtorki, 

w czwartki 

i w soboty 
wieczorami 

i w niedziele rano 

i h ·, 

—-—i—t 

Największy 
posa śród- 

mieściem 

skład ubrali 

i trzewików 
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