
„Americus" położył 
Francoza Rooen'a. 

Przypomina to sławetne 

fiasko z Czechem 
w Chicago. 

Otrzymaliśmy specyalny raport z 

zapasów, odbytych w dniu 9-go 
b. m. 

w Kansas City. gdzie się zmierzył zna- 

komity zapaśnik amerykański ..Ame- 

ricus" Schoenlein z głośnym zapaśni- 

kiem francuskim Raulem de Rouen. 

Pomimo — iż Francuz znacznie waga 

przewyższa „Americusa". który jak 

wiadomo ledwie przekracza wagę kla- 

sy lekko-ciężkiej, pomimo dalej 
— iż 

w ciągu lat ostatnich Raul wyrobił się 

na zapaśnika, którego lekceważyć 

jest rzeczy co najmniej niebezpieczną 

— mimo to „Americus" zwyciężył 
— 

po jednej z najlepszych walk, jakie 

mu się udało stoczyć: pisma lokalne 

z entuzyazmem rozpisują się o tej 

walce i zowią „Americusa" następcą. 

Cotcha (o!o!o! >. Niema wątpli- 

wości. iż zwycięstwa tego należało 

się spodziewać, ale w każdym 
razie 

jesi ono bardzo znamienne, 
bo Raul 

sam był pretendentem do światowych 

szampionatów i chciał się z Gotchem 

mierzyć. Zastanawia to zwycięstwo 

tera więcej, iż „Americus" położył 

Raul'a. a sam dał się położyć Fristen- 

sky'emu, który — zdaniem naszem 
— 

jest o wiele gorszy od Raula. Dowód 

to nowy, iż mieliśmy słuszność utrzy- 

mując. że walka „Americusa" z Fri- 

stensky'm w Chicago stanowczo nie 

była on the square... Pisma kansa- 

skie przyznają, że Raul jest obecnie 

wprost znakomitym zapaśnikiem i nie 

ma porównania między obecnem jego 

wyrobieniem się. a tem — co się wi- 

działo u niego przed kilku laty. Pier· 

wszy rzut dostał „Americus" po 21 

minutach, on a foul, ponieważ zbyt 

„energicznie a namacalnie 
" bronił się 

„Americusowi" pięściami, gdy go ów 

na łopaty przywalał do maty. Drugie 

starcie trwało 28 minut i było już zu- 

pełnie w porządku: Rouen pilnował 

się i nie „rotował", by go nie zdyskwa- 

lifikowano: mimo to legi w po- 

rządku na macie chwytem half Nel- 

son. Walka była nadzwyczajnie inte- 

resująca; zowi;j ją ram najlepszą w 

kilku ostatnich sezonach. Wszyscy 

te»az jednym wielkim głosem doma- 

ęają się walki „Americusa" ze Zbysz- 
kiem. lub z Władkiem. Z Władkiem 

— dobrze, ale ze Zbyszkiem jeszcze 

czas ..Americusowi"; przeciwnik z nie- 

go świetny, ani słowa, ale ze Zbysz- 

kiem szans niema żadnych: może on 

się długo nie dać Zbyszkowi, dzięki 

swej znajomości gry i zręczności, ale 

siłą i wagą stoi tak daleko za Zbysz- 

kiem. że match to byłby wcale nie 

„zmaczowany". 

o o o 

Rzucacz polski Jan Pic iś, występu- 

jący dla klubu Baltimore w Lidze Fe- 

deralnej pod przydomkiem ..Jack 

Quinn", został powołany do Sądu Dy- 
stryktowego Stanów Zjednoczonych 

w Baltimore przez James'a . Gaff- 

ney.właściciela klubu piłkowego „Bo- 

ston Nationals", który żąda $25,000 

odszkodowania za rzekomo złamanie 

kontraktu. Prócz rzucacza, oskarżeni 

są: Edward Hanlon, dyrektor ł Otto 

Kn&be, manażer klubu „Baltimore 

Fédérais". 

Plcuś alias Quinn rzucał wczoraj w 

Baltimore przeciwko klubowi „Buffa- 
lo" i odniósł zwycięstwo: 3—2. 

O O O 

W niedzielnym konteście plikowym 

pomiędzy klubami „Mathiesen Stars" 

i ..Magnets", na polu przy Milwaukee 

ave. i Sawyer ave., Edward Meinke 

został uderzony piłką w piersi (ponad 

serce) i runął jak długi na ziem1?. 

Kontest wstrzymano w ósmej kolejce. 

Rannego gracza zaniesiono do apteki 

Minchina przy „Logan Square" gdzie 
zdołano go ocucić. Oto rezultat według 

kolejek: 

„Mathiesene": 
001 01 01 0 — 351 

„Magnets": x 

00000000—040 

Baterve: Cash, Hubert- ł B. Bartell; 
Morrissey, Anderson i Mooney. 

O O O 

Frącek Małecki (alias „Spike 
* 

Kelly) i „Billy" Walters stoczyć ma- 

ją walkę pięściarską o dziesięciu star- 

ciach w środę wieczorem, 22-go kwie- 

tnia, w Kalamazoo, Mich. Obaj pięś- 
ciarze zobowiązali się, że w dniu wal- 

ki, o godzinie 3-ciej popołudniu, wa- 

żyć będą nie więcej jak 145 funtów. 
Małecki przebywa obecnie w Chica- 

go i ćwiczy się w gimnazjum Forbe- 
s'a. 

O O O 

Dzisiaj wieczorem odbędzie się wal- 

ka na pięści w Akron, O. pomiędzy Li- 

twinem G. Chipulonlsem a Grekiem 

chicagoskim George „Knockout" 

Brown. 

Z Hot Springs, A"k., gdzie treno- 

wał się klub plikowy Pittsburg Pi- 

rates, nadeszła następująca notatka 

o polskim chwytaczu z Chicago: 

KAFORA HAS AN IDEA. 

Ever sińce Frank Kafora, the 

voung Pirate backstop. 
was caught 

off third in tbe nintfc inning in the 

garae with the Indianapolis Ameri- 

can Association team, he has been 

tbinking up a method which would 

avert catastrophes of this nature. 

Frank has been kidded by his 

teammates ever sińce the game. He 

blmes it all on the coacher. 

„Weil, boys, if I can perfect the 

idea I have in view., and can make 

it adaptable, I am going to revolu- 

tionize base running", Kafora said. 

„I am working out an idea where- 

by a player can atfach a mirro* to 

himself when he is running the 

bases the same as the automobile 

driver has a mirror attached to his 

windshield to see what is back ot 

him. By glancing in the mirror the 

base runner will be able to see just 

who has the bali and he can regu* 

late his speed accordingly. There 

will be no use for the coacher and 

the runner will not have to take 

instructions from him. 

„It can be worked out all rigbt. 

but it Is going to take some tali 

thinking". 

Kafora is the life of the team. 

He is the „Dutch" Schaefer of the 

Pirates. He has an inexhaustible 

supplv of wit and humor and has 

the boys in good humor when he is 

around. He is very popular among 

the players. 

ŚWIETNE ZWYCIĘSTWO 
TROJGOWIAN. 

Wyższa Szkoła Św. TróJoj 

McKinley High Sohool 2 

Najstarsza dziewiątka z Wyższej 

Szkoły Św. Trójcy miała się zmierzyć 

wczoraj z piłkarzami z Lane Techni- 

Cal High Sohool, lecz studenci z tej 

szkoły prosili polskich studentów, 

aby odłożono grę do miesiąca 
maja. 

gdyż ich regularnie gracze 
nie są je- 

szcze wybrani. Na ich miejsce stu- 

denci polscy grali z klubem „McKin- 

ley High School". Gra odbyła się 
na 

boisku „Loudine Grounds", gdzie oni 

zwykle grają. 
We wczorajszej grze najlepiej się 

odznaczyli: rzucacz Kwiatkowski 

(Marbie - head), który pozwolił tyl- 

ko na sied u* małych uderzeń bezpie- 

cznych i który wymachal 9-ciu prze- 

ciwników w siedmiu kolejkach; 
a 

secki, który uderzył piłkę na 
cztery 

stany (home run) i dopomógł w po- 

dwójnej grze — Piasecki do Zieliń- 

skiego do Plucińskiego; oraz Maćko- 

wiak. który dostał trzy bezpieczne 
u- 

derzenia. jedną na -dwa stany. W pod 

bijaniu każdy z Trójcowian dobrze 

się spisał, gdyż tylko dwóch wyma- 

chało. 
. 

.... 

Następna gra starszej 
dz ew 

odbędzie się jutro popołudniu, kiedy 

Trójcowianie, zmierzą się z dziewiąt- 

ką z Wyższej Szkoły Sw. Filipa. Bę- 

dzie to pierwsza gra o szampionat 

Ligi Wyższych Szkół Katolickich w 

Chicago. 

Oto rezultat kontestu wczorajsze- 

go: 

TRÓJCOWIANIE: 
R. H. P. A. E. 

Piasecki, s. s. 2 2 12 1 

Jarka. 1. f. · 2 2 1 
„° 

° 

Pluciński, lb. 12 7 

Maćkowiak, 3 b. 1 3 0 3 0 

Zieliński·, 2 b. 12 2 11 

Kwiatkowski, . 0 1 1 1 u 

Jaś o. f· 2 2 0 0 0 

Demski. r. f. 2 2 0 0 

Schweda, c. 1 
J ^ ̂  

Razem 17 21 7 

MCKINLEY H. S.'»: 

R. H. P. A. E. 

Haskins, s. s. 0 2 12 2 

Brown, 3 b. 0 2 3 3 1 

Westerman, 1. f. 1 P. 112 10 

Madison, p. i 1. £. 1 1 0 1 0 

Mason. Ib. 0 8 0 0 

Enright, c. 0 0 4 0 0 

Wien, 2 b. 0 13 0 2 

Polget. r. f. 0 0 0 0 0 

Rosenberg, c. f. 0 0 0 0 0 

_ 
„ <> 7 21 6 5 Razem - 

Trójcowianie: 1013700 12 

„McKinley H.S.":G 000020— 
2 

Uderzenia na dwie mety: Jarka, 

Zieliński, Maćkowiak, Pluciński 1 

Schweda. Uderzenia na cztery mety: 

Piasecki. Wymachanych: przez Kwiat- 

kowskiego 9; przez Madisona 1» 

przez Westerman'a 1. Pierwsza meta 

na piłki: od Kwiatkowskiego. 1; od 

Madison'a, 2. Sędzia gry: Thomas 

Dały. 

o o o 

Młodsza dziewiątka z TrOjcowa po- 

niosła klęskę wczoraj rano z rąk klu- 

bu „KościJszko" w grze przygotowa- 

wczej, 14 punktami do 10. Gra nie by- 

ła arcy-zajmująca jak to wynik oka- 

zuje. 
Piłkarze z klubu Kościuszki są to 

uczniowie z kilku miejscowych szkól 

jak np. ze szkoły publicznej ..Koś- 

ciuszko", z wyższej szkoły „ Tuley" i 

z kilku innych. 

Dlu klubu „Kościuszki" rzucał S. 

Jabłoński, a S. Jarka chwytał. 

Dla chłopców z Trójcowa rzucał L. 

Janicki,, a L. Gluś chwytał. 

Oto wynik według kolejek: 

Klub Kościuszki: 

00034 1 240 — 14 

„Juniors" z Trójcowa: 
0004001 1 4— 10 

Manażerem młodszej dziewiątki z 

Trójcowa tego roku jest Aleksandr 

Piasecki. Oto jego układ piłkarzy na 

przyszłość: Lisewski, c. Szurpiet, 3 

b., E. Parowski, 1 b. Woszczyski, s. 

s., Roznowsiki, p. Janicki, p. i 2 . 

Klich, p. i c. f., Nowakowski, s. s. I 

r. f., Szymański, r. f., Głuś 1. f. i Pa- 

łubicki, 1. f. 

O O O 

Polskie kluby piłkowe, chcące wstą- 

pić do Polskiej Ligi Piłkowej w Chi- 

cago, niech wyślą swych reprezen- 

tantów na naradę, która odbyć się ma 

we czwartek, 16-go kwietnia, począ- 

wszy o godzinie ósmej wieczorem, w 

lokalu adw. Władysława Hermana 

pnr. 2904 West 22-giej ulicy, tuż przy 

Marshall boul. 

Bliższych szczegółów zasięgnąć moż- 

na telefonem od Piotra S. Jagłowskle- 

go, pomiędzy godziną 6-tą a 7-mą wie- 

czorem. Numer telefonu: Rockwell 

442. 

LEMONT, ILL. 

Kto chce codziennie otrzymy- 
wać „Dziennik Chicagoski" niech 

się zgłosi lub zawiadomi, An- 

drzeja Białka. 

L Notatki Reportera 
W Niedzielę Wielkanocny, wszyscy 

organiści polscy w Chicago w swych 

poszczególnych parafiach wykonali 

ze swymi Chórami specyalne progra- 

my muzyczne na Sumach. Na przy- 

szłość „Dziennik Chicagoski" świą- 

teczne programy muzyczne należycie 

ogłosi przed uroczystościami, co nie- 
zawodnie zdobędzie ogólna aprobatę 

i uznanie od naszych polskich orga- 

nistów i od naszej drużyny śpiewa- 

czej w Chórach parafialnych. 
» » » 

Prawdziwa ucztę duchową sprawił 
wiernym na Kantowie organista 

Franciszek Nowicki, gdy za pośred- 

nictwem Sylwestra Kłosowskiego 

zaangażował na niedzielę Wielkano- 

cny dwudziestu muzyków z Chicago- 

ekiej Orkiestry Symfonicznej. 

Sumę celebrował X. Generał Jan 

Kasprzycki, C. R., w asystencyi miej- 

scowych księży. Kazanie świąteczne 

wygłosił X. Wincenty Rapacz. 
Chór kantowski z 60-ciu śpiewa- 

ków i śpiewaczek, odśpiewał piękną 

Mszę H. Millard'a przy akompania- 
mencie orkiestry. Z mężczyzn solowe 

części odśpiewali Józef Wełniński 

(tenor) i Józef Włodarczyk (bas); 

panna Helena Gżrzyńską odśpiewa- 

ła „Regina Coeli" (utwór Wiktora 

Hammerel'a), a panna Klara Kosiń- 

ska odśpiewała „O Sacrum Convi- 

vium" utworu Sixtusa Perez'a. 

Program muzyczny wykonano bez 

zarzutu, pod umiejętna dyrektywa 

organisty Fr. Nowickiego. 
O O D 

Tow. Dobroczynności na Wojcie- 

chowie, mające opiekę nad Ochronka 

w tejże parafii, urządziło „Tag-Day" 
w niedzielę Wielkanocną. Dano wy- 

drukować około 3000 kwitów 

(..tags"), których przy końcu poło- 
wu zabrakło. Spodziewanem jest. że 

dochód z połowu będzie znaczny. 

Paniom i pannom należy się u- 

znanie za pracę położoną dla tak 

szlachetnej sprawy. 

O O o 

Wczoraj wieczorem w sali Niep. 

Poczęcia Najśw. Maryi Panny przed- 
stawili amatorzy nasi raz jeszcze 

Rydla „Zaczarowane Koło": licznie 

zebrana publiczność oklaskiwała 

gromko wykonawców ról poszczegól- 
nych; przedstawienie szło — jak po- 

przednio. nader składnie i podobało 

się ogólnie. Zarządowi Kollegium 

św. Stanisława Kostki, pod którego 

egridą rzecz ta była grana, należy się 

szczere uznanie za popularyzowanie 
ze sceny celniejszych utworów nasze- 

go piśmiennictwa, przyczem nie ża- 

łuje się kosztów i pracy — bardzo 

ciężkiej. Kollegium św. Stanisława 

ma już dawne na tern polu zasługi: 

wystawiło ono już cały szereg wy- 

bitnych utworów piśmiennictwa na- 

szego, zapoznając tutejszy ogół z 

nowoczesna literaturą polską. 
« 

Na Józafatowie („Lake View"), 

przy Fullerton ave. i Southport ave. 

pracują obecnie robotnicy nad grun- 

townem odrestaurowaniem 1 przero-- 

bieniem kamienicy na narożniku 

północno-zachodnim, gdzie ma być 

wkrótce otwarty Trzeci Polski Bank 

Stanowy w Chicago. Założycielem tej 

nowej instytucji finansowej jest p. I 

Jan F. Smulski, prezes banku „North 

western'. 
O O O 

W podrzędnej traktyerni pnr. 901 

Washington boul. detektywi Mc J 
Gratli i McDonald aresztowali sied- 1 

miu mężczyzn, podejrzanych o sy— 

ntematyczne przecinanie drutów te- l 

legraficznych w różnych dzielnicach 

miasta i kradzież miedzianego drutu. 

Aresztanci podali nazwiska: Franci- 

szek Zittek, Karol Nowak, Jan No- 

wak, Grzegorz Celmoch, Stanisław 

Węgrzynowicz, Mateusz Harwitz i 

John Aiams. 

OOO 

Śmierć żony prawdopodobnie by- 

ła powodem tego, że życie odebrał 

sobie niejaki Józef Kuchner, zam. 

pnr. 55<5 S. Halsted ul., gdzie pra- 
cował jiko stróż domu. 

o o o 

Augustyna Karman, zam. pnr. 

1940 West 21-sza ulica, chciała się 

otruć, ae wczas ja spostrzeżono 1 

zabrano do szpitala, gdzie powie- 

dziano, le wyzdrowieje. 
ODO 

Wojciłch Nowak, 3002 S. Craw— 

ford ave, zaczadził się gazem. Poll- 

cya przyjuszcza, że człowiek ten nie 

przypadkowo, ale umyślnie gaz od- 

kręcił i lycie zakończył. 

O O ' O 

Józef Mikołajczyk, 361 Fulton ul., 
Blue IsUnd, został zabity przez po- 

ciąg na *>rach kolei Rock Island. j 
0 0 0 

Nieznaiy człowiek, liczący około 

35 lat, kirego uderzył tramwaj na 

rogu ulic Erie i Milwaukee ave. w 

sobotę, unarł w szpitalu powiato- 

wym, bez odzyskania przytomności. 

; o o a 

O godzilie drugiej po północy, w 

niedzielę, wybuchł pożar w 2^ pię- 

trowym cfcmu drewnianym Józefa i 

Maryi GłcHskich, pvfcy North 48-meJ 

ave. i Comelia, na Władysławowie. 
Zanim str# ogniowa zdołała dojechać 

do miejsc? pożaru, budynek spłonił 

już prawię doszczętnie. 

Według opowiadań sąsiadów, go- 

spodarz donu chciał ugotować sobie j 
kiełbasy, lćz wzniecił ogień w piecu J 

! 

tak nieogl«inie, że powstał pożar I 

w mgnienił oka objął sufit. Głomski 

usiłował sa(i płomienie stłumić, lecz 

gdy mu sięto nie udało, zbudził żonę 

i dzieci. aU ognia zgasić nie mógł. j 
Szkoda jelt znaczna, bo spłonął dom 

cały i meble, ora?: odzież całej ro 

dżiny i nawet wiktuały. 

0 0 0 
Edward Krueger, 1752 Luli pl., 

został postrzelony przez Piotra Mil- 

lera, stróża prywatnego. Miller my- 

ślał, że Krueger jest rabusiem i po- 
słał kulkę w jego stronę. Kula zra- 

niła Kruegera w nogę. Jednego za- 

brano do szpitala, a drugiego na sta- 

cyę policyjna. 
0 0 0 

Detektywi strzelali do czterech 

mężczyzn na rogu Austin Ashland 

ave. O godzinie wpół do piątej rano 

mężczyźni ci nieśli jakiś tłumoczek. 

Zwróciło to uwagę detektywów i 

kazali się mężczyznom zatrzymać. 

Wszyscy jednak dali drapaka i poli- 

cya musiała strzelać. Jednego zra- 

niono na Bismarck Place. W tłumo- 

ku policya znalazła dywan i 12 kró- 

lików, skradzionych ze stajni pnr. 

1805 West Austin ave. 

0 0 0 

Antonina Skelling stoczyła zacię- 

ta walkę z rabueiem, który napadł 

Ją na Leavitt i LeMoyne ul. Kobie- 

ta ta mieszka pnr. 1516 Claremont 

ave. Rabuś skradł jej portmonetkę, 
w której było $7. 

0 0 0 

Bernard Walenga został wczoraj 

zabity na miejscu kiedy wylazł na 

wieżę przy 126tej ulicy, na której 

znajdują, się wielkie przewodniki e- 

lektryczności. Chciał, by kto/ zdjął 
fotografię jego na tej wysokości i 

przypadkiem dotknął się przewodni- 
ka elektryczności. 

0 0 0 

Władysław Krzyżanowski, 1320 

N. Ashland ave., umarł nagle w 

swem mieszkaniu. Policya prosiła 
koronera o przeprowadzenie śledz- 

twa, który sprawdził, że człowiek ten 
umarł na wadę sercową. Pogrzeb 

odbędzie się jutro z trupiarni Ja- 

rzembowskiego. 

o o 

Niejaki Herman Rzeszotko, 2521 

Blue Island ave., chciał sobie życie 

odebrać w próżnym domu pnr. 2437 

West 24-ta ulica, dlatego właśnie, 

że go narzeczona porzuciła. Spostrze- 

gli to sąsiedzi 1 sprowadzili policyę. 
Rzeszotko był już w stanie nieprzy- 
tomnym. ale sprowadzono pulmotor 
i przywrócono mu przytomność. 

» O 0 

Franciszek Ludka i Franciszek 

Kendzierski, z Winchester ave., zo- 

stali skazani na $100 kary przez sę- 

dziego Scully za noszenie rewolwe- 

rów. 

DOS 

Trujące gazy spowodowały śmierć 
Władysława Bukowskiego, 8951 

Burley ave. i Tomasza Pietrowskie- 

go. zam. pnr. 8323 Railroad ave., 

którzy pucowali przy piecach kok- 

sowych w młynach stalowych. 

•3 O » 

Niejaki Ernest Harms, farmer z 

West Gary, zabił Pawła Habczyń- 

skiego, nadzorcę robotników w fa- 

bryce Ajax. Habczyński podobno 
chciał zabić farmera nożem. Farmer 

kamieniem uderzył Habczyńskiego i 

rozbił mu czaszkę. 

NOTATKI 
OSOBISTE I TOWARZYSKIE. | 
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Zarząd Główny Macierzy Polskiej 

ma regularne miesięczne posiedzenie 
dzisiaj wieczorem w lokalu tejże or- 

ganizacyi. 
ci o 

W przyszłą niedzielę wieczorem w 

hali parafialnej przy kościele św. 

Stanisława B. i M. w Cragin, odbę- 

dzie feię bankiet, który urządzają 
' 

członkinie Oddziału 16go Macierzy 

Polskiej, św. Bronisławy, z okazyi 

10-tej rocznicy założenia tego Od- 

działu. Początek bankietu o godzi- 
nie 6-tej wieciorem. 

o 

Wczoraj popołudniu o godzinie 4- 

tej w Cragin zaczęto uroczyście ko- 

pać fundamenta pod nowy kościół. , 

Miejsce pod nowy kościół poświęcił : 

i pierwszą łopatę czarnej ziemi od- - 

rzucił ks. Stanisław Świerczek, pro- 

boszcz tej parafii. 
« » a 

Dr. «Kazimierz Żurawski wyjechał , 

na święta do Detroit i powróci do- ] 

piero we czwartek bieżącego tygod- - 

nia. , 

„Szwajcarya" — na ten temat I- 

wan Doseff, dyrektor parku na połu- 
dniowej stronie miasta, będzie miał . 

bezpłatny wykład z illustracyami ( 

dzisiaj wieczorem w sali parku Eck- 

hart'a. 

O O ri» . 

Doroczną zabawę taneczna urzą- 

dza Stowarzyszenie Alumnów Kolle- 

gium św. Stanisława Kostki od ju- , 

tra wieczorem za tydzień w nowej i , 

eleganckiej sali Zjednoczenia przy , 

Milwaukee ave. i Augusta ulicy. 

Muzyki dostarczy członek Stowarzy- 

szenia p. Stanisław B. Mroziski z 
] 

Avondale. , 

s o o 
, 

Cała ,,śmietanka" Kazimierzowa 
j 

wybiera się na bal Towarzystwa św. 

Stanisława Kostki, Nr. 570 Zjedno- 

czenia, który odbędzie się w przy· 

szłą niedzielę wieczorem, 19-go 

kwietnia, w sali Czernooha (,,Tro? j 

Hall") przy ulicach 22-giej i Troy. ^ 
Orkiestra Henryka Chojnackiego i 

Antoniego Gołusińskiego, członków | 

Towarzystwa. 
O O 

Tow. Jakóba Wajera pod op. św. 

Franciszka Ksaw., grupa 130 Stow. ^ 

Polaków w Ameryce, urządza roczny ( 

bal w niedzielę, dnia 26go kwietnia, 

w hali ,.Webster" przy ulicy Robey i 

Webster ave. — Początek balu o go- 

dzinie 6-tej wieczorem. Muzyki do- ( 

starczy Szczepan Brzozowski. 1 

O O O « 

Wycieczkę koszykową dla swych 

członków, członkiń i przyjaciół, u— 

rządza energiczne Towarzystwo Dra- 

matu i Śpiewu z Maryanowa, w prze- 
c 

pięknej okolicy miasteczka Park I 

Ridge, w ogrodzie Ehrhard'a, w nie- i 

dzielę, d. 7go czerwca. \ 

Wszyscy uczestnicy w tej wycie— k 

czce wyjadą gromadnie pociągiem 

..Chicago and North Western" kolei, 

ze stacyi Clybourn Junction. 

Będą tam śpiewy, gry rozmaite, 
' 

gra w piłkę, tańce, muzyka, no i świe 

że powietrze bezgraniczne.... 

Wczoraj wieczorem o guu«wio 

w nocy, pociągiem kolei „Michij 

Central", wyjechał do Mt. Cierne 

Mich., p. Jan Gajewski, eyn pp. I 

Grajewskich, zamieszkałych na 

bam ulicy. Pan Gajewski wyjec 

do Mt. Clemene w celu poratowa 

nadwątlonego zdrowia. Zamierza t 

pozostać przez kilka tygodni, 
o 

Kazimierz żegleń .wynalazca i 

jrykant, przebywa obecnie we Filac 

Cii. 

OO» 
Siostra M. Letycya, ze Zakc 

Sióstr Nazaretanek, nauczycielka 

szkole parafialnej Niepokalanego £ 

Maryi (na „Górach") w Pittsbur 

przyjechała w towarzystwie Sios 

Przełożonej M. Czesławy do Chica 

*r odwiedziny do chorego ojca, ob: 

fana Rzepeckiego, który mieszka 

lajstarszej córki, pani Anny Pa 

kiej, pnr. 2418 S. Sacramento avi 

ia Kazimierzowie. 

O O O 
Dr. Konstanty S. Krysiński z 

iwigowa wygrał kasę ogniotrwałą 

osowaniu urządzonem na Francisz 

wie przez Towarzystwo Królowej 

Iwigi, nr. 754 Z. P. R. K. 

OOO 
Miły gość, Pan Bociek, zawj 

wczoraj do rezydencyi państwa 

lyeława i Leokadyi Bukowskich, 

205 Cortez ul., na Helenowie, zos 

wiając im w prezencie ładną i zd 

wą córę. 

Pani Leokadya Bukowska bierze 

wy udział w pracy dobroczynnej: ji 

>na sekretarką protokółowę, Sto\ 

-zyszenia Opieki nad Sierotami 

jkiemi w Chicago. 

0 0 0 

Jutro popołudniu o godzinie 2 

ta plebanii przy kościele św. Ja 

3ożego odbędzie się posiedzenie < 

ekcyi cmentarzy Polsko - Czeskii 

'osiedzenie to miało eię odbyć d 

iaj. 
O t O O 

Chór św. Wojciecha z parafii 

iacka, urządza bal kumoterski w 

i Narkiewicza, na rogu Cent: 

'ark i Wolfram ulic, w przyszłą 

Izielę wieczorem. Na balu tym gi 

idzie orkiestra Kalety i Iwickiej 
O O O 

Jan Ptasińekl, 739 Milwaul· 

ive., został napadnięty przez dwć 

nężcz>7.n na rogu Milwaukee i F 

ine ave. i niemiłosiernie obity. 

Nazywamy wolnomyślm 
złowieka, co obalił wszystl 
>ożki. a czci te tylko, które sa 

obie zrobił. 

Skoro istotnie modlimy się. ? 

zynamy już czynnie działać 

irzyszlość. albowiem tęskne 
łaszą podżegamy wolę nas; 

vola zaś jest matką czynu i r> 

zywistości. 
August Cieszkowsk 

)oéwladoioni Akuurrl 

Marya Statldewics, 
1137 No. Hoyne Ave. 

TcMm Humboldt 210flk 
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Środa, 15 Kwietnia 
Wiosna jest tutaj, a z nią i piękne powietrze—Nasz skład 

jest zapełniony towarem po najniższych cenach. 

Męska Galanterya 
Męskie pongee i Soisette kcszule w< 

wszystkich wielkościach, |l 
wartość, specyalnie po OVC 
Męska spodnia bielizna z francuskie· 
ęo Balbrigan, wszystkie 
kuści, reg. 50c wartość, po...*5VC 
Męskie robocze spodnie— wielki wy 
bór. wartoci 1.25 1 1.50, spe- 
cyalnie po >rOC 

Materye na firanki 
Net materya na firanki, jard....l<>< 
7 stopowe płótniane zasłony 
na okna, po . £ 
Duży zapas zasłon do okien, *y m 

z koronk. wstawką, po JjC 
Kolor. Ser;m na firanki, króu mm 

kie kaw., jard / C 
Cerata stołowa, specvalnie 4 ^ 1/ ̂  

jard po 12/2C 
lekarstwa 

So Garfielda pros/.ki na ból ełowy 15< 

:uc Sal Hepatica 33« 

fioCucaraChininowe pastylki 14' 

50c Lemkeio krople /.oUjduowe 3 

Farby 
tiotowa m'enzana farba, wszystkie fiO/" 
kołorr. esłoe 0"l 

« zyściciel do tapet. I puszka lOc: 'y gj, 
3 puszki 

Piękne towary 
Białe htoft. dzierięce i> xiuszki. 

— A, 
8Bc lit une tJvVi 

Astor plecionka. wszystkie kolory. j;ird..9( 

Huck roczniki, do styciowania. po »« 

^ 
Pictorial Review Modelk; 

Żelastwo 
Rochester galw. balje do prani», extra duże, 
z przy moc. rączką, wart· 1.35, spe- Ofk_ 
cralnie za .. OVC 
Galw. wiadra do azorowania, 9 kwar. q 
towe, specjalnie tylko za VC 

Likiery, 4 piętro 
$1.25 but. Old Guckenheimer lyt- 
niowki, peł. kw 
Dobry dubeit. Gertreide Kuminei, · | n 
kw. but O 1 C 
Esoort piwo, pudto l i tuz. 90c 

Bock piwo, pudlo w 2 tuz. 09c 

$1.U0 but. Calif, Cognac Brandy, 3 i 

Star «7 

Sunny Brook, butei. w boodzie lub Kentuc- 

ky czysta źytniowka, IW proof, 

Mięso, 4 piętro 
Przed 14 cielęcin*· lub na potrawkę ....J4c 
1'rzed ekopowiay lSHc 
Chuda świeżaskopowina na potrawką..nHc 
Wy 6. ciok na pieczeń |4c 1 16c 
Chude żeberka do rosołu HHc 
świeżo fiek. wołowina I»c 
Chude cukr. szynki I8^c 
Ihudacukr. słowin* na śniadanie S3lie 
Chude cukr. Calif. iopatki 14'to 

6roserye, 4 piętro 
Ontury lub W»»hborn mąk», 'a 
9«·. 1.38. >* 4, / D 
Kchards n*jl. czeska zvtna mi^ka- 55e 

M eller'a XXXX Best Family mqka... 63c 
l'ears Sweet S»rop. puszku 9'*c 
Catsup. Hepko Brand. Słjunc. but.*. 10c 
American Family mydło. 10 kaw 4*c 

Sardynki w oleju. 3 pus/.« 13 

Łososie. 4r?d. czer.. puszku 9-ic 
Gulden Blend kawa l«Wc 
Kartofl białe i kruche, pek 2lc: O -J-, 
buszel .'· 0«7C 
Zer dl» droniu. torba za 1.6» 

Navy Heans i L. Scotch groszek. 'l 
5funtów AJt 

Xasienij» trawy, funt — 12Ho 

Peafcerry kaw <lr; 3 fuaty 62c 

Kwaszone ogórki, duże. sztuka lc 

najmodniejsze, po 10c i ISc 

· 365 OBIADÓW 
przez Lucynę Ćwierczakiewicz 

Wołowina, Cielęcina, Baranina, Wieprzowina: 
ROZDZIAŁŁ VI. 

Wołowin*. 

Z-wnetrzne oznaki dobroci raiesa. 

Zachowanie mięsa w świeżości. 

Sztuka mięsa biała. 

Kartofelki do sztuki mięsa. 

Najlepsza sztuka mięsa biała. 

Sztuka mięsa na parze. 
Sztuka mlesa opiekana. 
Sztuka mięsa na zimno z sralareta. 

Urządzenie mlesa do pieczenia. 
Pieczeń wołowa duszona. 
Boeuf a la mode (sztufada). 
Sztufada na zimno. 

Pieczeń l>uzarska. 
Pieczeń ołowa z rożna. 

Poled wici 
Polędwica z inadera i truflami. 

Polędwica we francuskiem cieście 

(nowość). 
Pieczeń z chrzanem (a la Radecki). 
Pieczeń siekana klops. 

Klops nadziewany kasza. 

Bitki wołowe w śmietanie. 

Kotlety bite (entre cote). 
Befsztyk. 
Befsztyk po hambursku. 
Masło 1 kartofle do bef tyku ..a la 

matre d'htel". 
Rozbratel wiedeński. 
Roat-Boeuf. 
Rostboeuf parzony. 
Zrazy faszerowane. 
Zrazy bite. 
Zrazy zawijane polskie. 
W"borne siekane zrazv. 

Zrazy wołyńskie z kapusta. 
Zrazy z rożna. 

Zrazy ..a la Nelson". 
Zraziki na predee. 
Zrazy w formie strudła. 

Zrazy angielskie. 
Pekeflelsz. 
Mały kawałek pekeflejszu na pred- 

ce nasolony. 
Ozór na szaro. 
Ozór solony. 
Bljpos z pozostałej ńlec.zent z Jabł- 
kami. , 

Prawdziwy Kulasz weelerskl. 
Bigros litewski z kapusty. 
BIbos z kapustv kwa*·· 

·' 

Prawdziwe kołduny litewskie. 
Pierożki z miesem. 
Pierożki z dudkami. 

I Flaki. 
I Flaki z ostrym smakiem. ^ 
V (^'nadry wołowe. 

Tłuszcz wołowy (friture). 

I Umiejetne zastosowanie frytury. 

ROZDZIAŁ VII. 

Clfltclni. 
" 

! 

Pieczeń cielęca. 
Pieczeń cielęca z blszamelem. 

Zwijana pieczeń cielęca. 
Pieczeń cielęca na sposób sarny. 

Fricandeau z pieczeni clelecej. 
Caber cielecy z biszamelem. 
Szynka z cielęciny. 
Mostek cielęcy nadziewany. 
Potrawa z mostku lub górki cielę- 

cej. 
Potrawa z cielęciny na rakowem 

maile. 
Mostek cielęcy z ryżem. 
Potrawa z pieczonej cielęciny. 
SznycJe cielęce „au naturel". 

Nóżki cielęce w galarecie. 
Klarowanie sztamu z nóżek cielę- 

cych. 
Nóżki cielec*, smażone w cieście. 
Nóżki cielęce na potrawę. 
Wątróbka cielęca pieczona. 
Wątróbką cielica duszona. 
Wątróbka cielęca z jabłkami. 
Wątróbka cielęca z Jałowcem. 
Wątróbka cielęca uo nelsońsku. 
Kluski z wątróbki. 
Kluski z wątróbki cielęcej lub bu- 

dyrt. 
Forezmak. 
Przygrzewanie wogóle. 
Pierożki z madera Jako paszteciki. 

ROZDZIAŁ VIII. 

Baranina. 

Pieczeń barania z pieca. 
Wyborna pieczeń barania z różna. 

Pieczeń barania duszona ze Śmie- 

tana. 
Haber barani na sposób sarny. 

Pieczeń barania marynowana. 
Kotlety baranie bite. 

Kotlety baranie siekane. 
Potrawka z mostku z pomidorami. 
Potrawka z pieczeni baraniej z a- 

srrestem. 
Piław turecki z baranina. 
Cynadry baranie. 

ROZDZIAŁ IX. 

Wieprzowina. 

Zewnetrzne oznaki dobtccl mięsa. 
Schab pieczony. 
Polędwica wieprzowa. 
Kotlety wieprzowe. 
Szynka na groraco. 
Szynka pieczona. 
Krajanie szynki na zim».o. 
Mous» z szynki inowoń»*). 
KlełKn.sy smażone z sosem 

Kiełbasa hyfęleniczna. 
Kiełbasa pieczona na rożnie 
Kiszka smażona. 
Tak alę czyszczą proglęta. 
Prosie pieczone nadziewane. 
Potrawa x prosięcia. 
Rolada z prosięcia. 
Prosię w galarecie. 
Cynadry wieprzowe w maderze. 
Crłowlzna faszerowana. 

Sznycle wiedeńskie. 
Kotlety clelcce bite. 

Kotlety clelece siekane. 

Kotlety cielęce ze szpikiem. 
Kotlety z pozostałej pieczeni cie- 

lęcej. 
Kotlety z rnftzsru cielę» cetro. 

Zrazy cielęce za dzleslęf minut. 

Krokiety z pozostałej pieczeni cie- 

lęcej. 
Krokiety z móżdżku. 

Potrawa z główki cielęcej. 
Ołówka cielęca ..a la vinaigrette". 
Móżdżki cielice na parze. 

Prócz powyższego spisu książka zawiera przepisy do przygotowania: Zup —postnych i zi- 

mnych, Rozmaite dodatki do zup, Sosy, Ciasta do pasztetów, Pasztety gorące i zimne, Paszteciki 

i Pierogi ruskie, Drób, Zwierzyna, Ryby, Jarzyny Różne mączne i jajeczne potrawy, itp. 

Gospodyni z książką tą nie będzie potrzebowała troszczyć się co ma na śniadanie, obiad, 
wieczerzę lub na przekąski przygotować. Cena tej książki jest tylko $1.75 (Pocztą $1.90). 
Do nabycia w biurze 

DZIENNIKA CHICG0SKIEG0 
1457 W. Division ul. CHICAGO, ILL. 
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