
Obchód Majowy 
w La Salle, 111. 

Wspaniale odbył się wczoraj 
wieczorem obchód majowy w pa- 
rafii św. Jacka, w La Salle, 111. 

Polacy w La Salle przy takich 

uroczystościach całkiem zapomi 
nają o różnicach jakie ich dzielą 
na obozy, i wszystkie swoje ob- 

chody odbywają wspólnie. Nie- 
ma tam specvalnego obchodu Zje 
dnoczeńców, specyalne<fo dla 

Związkowców, scpecyalnego dla 

Sokołów, lub członkiń Zw. Po- 
lek. 

Zasługa w tem miejscowego 
ks. Proboszcza, Wiel. ks. Bob- 

kiewicza. który wszystkich w zgc 
dzie trzyma. 
Obchód rozpoczęto nabożeń- 

stwem w kościele. Nabożeństwo 

to odprawił Wiel. ks. Drewnicki, 

który ks. Bobkiewieżowi w pra- 

cy parafialnej dzielnie pomaga. 
Z kościoła, pomimo grożącej 

strasznej burzy z błyskawicami 
publiczność przeniosła się do sa- 
li parafialnej. Sala św. Jacka 
choć obszerna wypełniła się pc 

same brzegi, tak, że siedzeń w 

niej zabrakło. Gdyby była pogo 
da. dwie takie sa'e nie mogłyby 
wszystkich pomieścić. Niepogoda 
wczorajsza, a więcej jeszcze stra- 

szna burza wstrzymała niektó- 

rych od udziału w obchodzie. 
Na sam początek muzyką na 

fortepianie gości zebranych powi- 
tały córeczki pp. Studzińskich, 

grając zbiór melodyi narodo- 

wych. 
Na estradzie ukazał się następ- 

nie ks. proboszcz Bobkiewicz, 

który przedstawił wszystkim cel 

zebrania. W dłuższej mowie, po- 
wiedział on, że Polacy w La Salle 

przyjąć powinni nowe hasło :Naj- 

gorszy Polak jest lepszy niż naj- 

lepszy obconarodowiec ! 'Publicz- 

ność burzą oklasków przyjęła to 

nowe hasło i w życiu narodowem 

w La Salle można się spodziewać 
większych rzeczy, lepszych re- 

zultatów pracy. 
Ks. proboszcz pod koniec swej 

mowy na przewodniczącego ob- 

chodu powołał p. Jana Kalasiń— 

skiego, wybitnego przemysłow- 
ca w La Salle. 

N'a sali byli także księża z o- 

kolicznych polskich parafii: z O 
giesby stawił się miejscowy pro- 
boszcz, ks. F. Bobkiewicz, brat 
ks. proboszcza lasalskiego, z De- 

pew przybył ks. Majewski, z Pe- 
ru przyjechał ks. Przybysz, a z 

Spring Valley miejscowy pro- 

boszcz litewskiej parafii. 
Po mowie ks. proboszcza na- 

stąpił śpiew chóru kościelnego, 
pod dyrekcyą miejscowego orga- 
nisty p. Nowakowskiego. Od- 

! śpiewano pięknie „Marsz Trze- 
ciego Maja"E. Wiedemana. 

Burzą oklasków przyjęła pu- 
bliczność trzech chłopczykow 
szkolnych, którzy śpiewali „Jesz- 
cze Polska nie zginęła". 
Następnie z deklamacyą wy- 

stąpiła H. Jankowska, deklamu- 

jąc wiersz „Ojczyzno powstań" 
z należytą dykcyą i zrozumie- 

niem. 

Piękny obrazek z życia dzieci 

szkolnych na tle historycznem 

pzredstawiły dzieci pięknie 

pzrygotowane przez Siostry 

Felicyanki. Przedstawiono 

„Wielką kartę . z dziejów na- 

szego narodu". Dzieci spisały się 
doskonale w tej rozmowie histo- 

rycznej, z której niejeden wiele 

się nauczył. 
Ze śpiewem „Polak na obczyz- 

nieM wystąpiła E. Studzińska. 

Dłużej na temat konstytucyi 3 

Maja przemawiał potem p. Sta- 

nisław Orpiszewski, ze Związku, 
nawołując do łączenia się w pol·; 
skie organizacye. 
Chór męski, pod kierowmct- 

! wem p. Nowakowskiego eleganc- 
ko odśpiewał ,Marsz Z. . P.f z 

należytem cieniowaniem. 
Do zebranych przemówiła na- 

stępnie panna Emilia Napierał— 
ska, sekretarka generalna Związ- 
ku Polek. Nawoływała ona do 

pracy wspólnej, dla dobra wszy- 
stkich, do jednoczenia sił na- 

szych polskich. 
Chór parafialny mniejszy, wy- 

stąpił potem z pieśnią. 
Piękna była deklamacya pan- 

ny Antoniny Foerster. Deklama- 

cya ta podobała się wszystkim i 

wywołała burzę oklasków. 
Chór męski Harmonia 

^ 

wyko· 
nał następnie „Po'onez Kościusz- 

ki" a po tym numerze z mową 

wystąpił - Szczepan Kolanow- 

ski, z redakcvi „Dziennika Chi- 

cagoskiego", który na wczoraj- 
szem obchodzie reprezentował 3 

organizacye: Zjednoczenia, - a 

cierz Polską i Polską Radę Naro- 

dową. Słowa jego zapewne długo 

pozostaną w pamięci Polakow la- 

salskich. 
. 

Chóry potem wykonały dwie 

piękne pieśni: „Wisła" i „Rota" a 

na zakończenie przemówił ks. 

proboszcz Władysław Bobkie- 

wicz, dziękując tak mowcom jak 
i publiczności za udzlał w tym 

obchodzie. 

Piękny ten obchód zakonczono 

śpiewem , Boże coś Polskę". 

ZE STREATOR, ILL. 
W niedzielę, d. 26 kwietnia od- 

było się poświęcenie nowych or- 

ganów w kościele św. Stefana w 

Streator, 111. Ceremonii poświę- 
cenia dokonał po> Sumie pro- 

boszcz kościoła, Wici. ks. L. Bis- 

kupski, pod którego przewodnict- 
wem w ostatnich siedmiu latach 

pobudowano kościół kosztem 

$35.000 i szkołę kosztem $43,000. 

Organy kupiono u firmy Hin- 

ner's Pipe Organ Co. w Pekin, 

111., a zainaugurował ich użycie 
Prof. Karczyński, organista pa- 

rafii śś. Apostołów Piotra i Pa- 

wła w Chicago, który okazał się 

prawdziwym artystą*. Gazety w 

Streator nie mogły znaleźć słów 

dostatecznego uznania i pochwa- 

ły dla pięknej jego gry koncerto- 

wej. 
Xa uroczystość tę przybyli na- 

stępujący kapłani: Ks. Przybysz 
z Peru, 111.; ks. L. Bobkiewicz z 

La Salle, 111., ks. Iviciz z Joliet, 

111., jakoteż ks. 0*Kelly, ks. Ring, 
ks. Dominik, ks. Alfred i ks. Pro- 

vin ze Streator, 111. 

Korespondent. 

W następujących miejscach 
można nabyć „DZIENNIK CHI. 

CAGOSKI": 4157 Armitage av., 

i na narożniku 44-ej i Grand ave 

Jest jedna rzecz która 

dodaje smaku tym kre- 

kiesom. 

Jest druga rzecz że są 

one najlepsze ze wszy- 

stkich krekiesów i ro- 

bione z jednego tego 

samego materiału. 

Nazwa" Uneeda"| 
na każdej paczce ozna- 

cza to że jeżeli byśmy 

położyli milion paczek 

Uneeda Biscuit 

przed wami do wybo- 

ru to moglibyście wy- 

brać którąbądź z tych 

paczek a sawodu byście 
zde otrzymali, bo każdy 

krekes jest lepszy od 

najlepszego Uneeda 

Biscuit, kiedykolwiek 

upieczony· Pięć cen- 

tów. 

NATIONAL 
BISCUIT . 

COMBANY 

Sufrażystki w pochodzie. 

Na niższej rycinie z lewej strony ku prawej: Gub. Dunne, burm. llarrison, panna Eileen Dunne, pani burm 

Ilarrison i panna Mona Dunne przyglądają się pochodowi z trybuny. 

Trzeci Maj na Ja- 

dwigowie. 
Staraniem lokalnego komitetu 

Polskiej Rady Narodowej w pa- 
rafii św. Jadwigi odbył się 
wczoraj piękny obchód majowy. 

Sala wypełniła się po same 

brzegi, a sala parafialna jest 
przecież obszerna. Xa sali stawi- 

ły się także miejscowe towarzy- 
stwa wojskowe. 
Obchód zagaił p. Ignacy Wró- 

blewski. którego przemówienie 
podobało się wszystkim obec- 

nym. 

Mieszane chóry pod dyrekcyą 
p. Wiedemanna wykonały potem 
„Majową Jutrzenkę", kompozy- 

cyi samego dyrygenta. 
Z deklamacyą ..Koncert nad 

koncertami" Mickiewicza, wystą- 

pił uczeń kollegialny J. Sroka. 

Ze śpiewem solowym wystą— 
pił p. Tomasz Wons, śpiewając 
utwór „Fale Dunaju" i dodatko- 

wą piosnkę na liczne brawa. 
O Konstytucyi Trzeciego Ma- 

ja obszerniej mówił p. Edmund 

K. Jarecki, który porównywał 
Konstytucyę Trzeciego Maja z 

konstytucyą Stanów Zjednoczo- 

nych i wzywał wszystkich, by o- 
bie konstytucyę w duchu Polacy 
szanowali. 

Kwartet mfski wystąpił z piosn 
ką „Bądź zdrów zielony lesie." 

O praktycznem zastosowaniu 

Konstytucyi Trzeciego Maja 
mówił obszernie Wiel. ks. Adolf 

Drewniak. 

Przed końcowym numerem, 

przemówieniem ks. Proboszcza 

Tana Obyrtacza, chór parafialny 
pod batutą p. Wiedemanna wy- 

konał jeszcze „A czy znasz ty 
Bracie młody". Ks. Proboszcz 

dziękował wszystkim obecnym, 
że tak się licznie stawili. Nawo- 

ływał do tego, by parafia św. 

Jadwigi zawsze w sprawach na- 

rodowych prym wodziła. 

Wczorajszy obchód był począt- 
kiem wielkich obchodów narodo- 

wych w tej parafii. Odtąd wszy- 
stkie obchody będą zgromadzały 
wielkie tłumy publiczności, bo 

Jadwigowo zawsze starannie 

programy swoje urządza. 
Xa zakończenie pp. W. Kamiń- 

ski, S. Demski, Agnieszka Za- 

krzewska, T. Wons i J. Xaskrent 

wystawili jednoaktówką, która 

się publiczności niezmiernie po- 

dobała. 

Hymnem polskim zakończono 

wczorajszy obchód. 

Kronika Miejscowa. 
(Dokończenie ze str. 1-ej). 

cami, cukierkami lub wódką dla 

pacyentó w. 

Zarząd szpitala wiedział o 

tem, że narkotyki bywają prze- 

mycane do szpitala w różnych 
formach, często ukryte w żyw- 

ności, lecz nigdy środków zapo- 

biegawczych nie przedsięwzięto 
aż pani Elżbieta Walters umarła 

onegdaj wskutek naddozy ko- 

.deiny. 
POŻAR NISZCZY GMACH 

KLUBU. 

Piorun podczas burzy, która 

przeszła nad miastem zeszłej no- 

cy, uderzył w gmach klubi 

„Homewood County" we Floss- 

inoor, przedmieściu na południe 
^od Chicago położoneni i spowo- 

dował pożar, który gmach znisz 

czył, wyrządzając szkodę ni 

$100.000 w głównym gmachu, 
$40,000 w budynku, w któryn 

szafy się znajdowały. 
Płomienie wypłoszyły o godz 

lszej po północy całą służbę klu 

bu w odzieniu lekkiem na deszcz 

który lał jak z cebra. Dwadzieś 

cia dziewcząt i 15 mężczyzn nj< 
miało gdzie się schronić. Przyję 
ła ich do siebie pani R. O. Law 

żona wydawcy chicagoskiego, 

której rezydencya znajduje» się 
blisko klubu. 

Straż pożarna z Flossmoor, 

złożona z ochotników, napróżno 

wysilała siv» ażeby zapobiedz 
rozszerzeniu się płomieni. 

CENZUS SZKOLNY. 

500 enumeratorów dzisiaj roz- 

poczyna sj)is ludności miasta 

Chicago pod przewodnictwem 
bezpośredniem \\f. L. Bodine, su- 

perintendenta wykształcenia przy 
musów ego. 

Dotychczas cenzusy szkolne w 

Chicago, odbywane co dwa lata, 

obejmowały tylko ludność liczą- 
co poniżej 21 lat wieku. Obecny 
cenzus szkolny jest pierwszym, 
który obejmie całą ludność mia- 
sta obojga płci i od najmłodszych 
dzieci do najstarszych starców. 

Miasto podzielone jest na 35 

dystryktów, równorzędnych z 

wardami. Xad każdym dystryk- 
tem jest superwizor, który kie- 

ruje enumeratorami. 
Cenzus obecny ma wykazać 

narodowość każdego mieszkańca. 
W tym celu wybrano enumerato- 

rów, specyalnie ukwalifikowa- 

nych, mówiących kilkoma języka- 
mi. W 36tej wardzie superwizo- 
rem jest Polak, ob. F. T. Wołow- 

ski. 

Enumeratorom nie wolno się 
nikogo pytać, jakiego jest wyz- 
nania, lub do której partyi na- 

leży. 
DRASTYCZNA AKCYA. 

Sędzia Foell, zapowiada' dra- 

styczną akcyę przeciw tym sied- 

miu członkom rady szkolnej, któ- 

rzy, opierając się jego wyrokowi, 
nie chcą uznać czterech „wy- 

rzuconych" członków rady, tj.: 
Harding'a, Sethness'a, Dibelkę i 

Huttmanna. Dziś odbywają się 

przesłuchy przed sędzią, po któ- 

rych sędzia Foell prawdopodob- 
nie uzna opornych winnymi bra- 

ku poszanowania dla sądu i na- 

łoży na nich karę pieniężną. Ci 

radni twierdzą, że wolą kary za- 

płacić, aniżeli uznać byłych rad- 

nych, którzy dążą do wysadzenia 
ze stanowiska obecnej superin— 
tendentki szkół publicznych, pani 
E. F. o lin.uf. 

Oskarżonymi są: P. Reinberg, 

J. Śmietanka, J, M. Loeb, C. S. 

Peterson, W. T. Sumner, R. C. 

Otis i H. Lipsky. 
ZACZADZONE. 

Wczoraj wieczorem znaleziono 

nieżywe panią Maryę Burton i 

jej wnuczkę trzymiesięczną, Mil- 
dred Burrell, w pokoju pełnym 
gazu. w mieszkaniu Burtonów, 

pur. 2403 \orth Western ave. 

Policya przypuszcza samobój- 
stwo. Kurek od gazu był odkrę- 
cony, drzwi były zamknięte na 

kjucz. 

Mąż denatki jest dozorcą mo- 

stu na South W estern avc. 

Podobno nieporozumienia fami 

lijne są powodem tragedyi. 

POCIĄG ZABIJA DWOJE 
DZIECI. 

Pociąg kolei „Chicago, Mil- 

waukee and St. Paul" wcaoraj w 

Glenview, na otwartej krzyżów- 
ce uderzył w kabryolet, w któ- 

rym jechały matka pani Hoff- 

man i jej dwie córeczki, Róża i 

Irena. Dzieci zostały zabite, a 

matka pokaleczona prawdopodo- 
bnie śmiertelnie. Bvła żoną Lud- 

wika Hoffmana, który jest kuzy- 
nem koronera miejskiego, P. M. 

Hoffmana. 

Matka z powodu drzew, za- 

gradzających widok, nie zauwa- 

żyła nadjeżdżającego pociągu. 
Z POLA PRACY. 

Strajkujące kelnerki dążą 
do wywołania ogólnego bojkotu 

restauracyi nieunijnych, w któ- 

rym mają wziąć woźnice, szofe- 

rzy i cała służba przy dostawie 

pracująca udział, chcąc tym spo- 
sohem odciąć zapasy restaura- 

cyom. 
— Strajk w cegielniach wciąż 

trwa. Usiłowania załatwienia 

sporu pokojowo spełzły na ni- 

czem. 

Ruch budowlany w calem mie- 

ście ustał. Ze wsząd dają się sy- 
szeć narzekania robotników w 

różnych rzemiosłach budowla- 

nych, którzy niimowoli pozba- 
wieni pracy. 

Telegramy Zagraniczne. 
NAGŁY ZGON BISKUPA. 

Queretaro, Mexyk, 4 maja. — 

W czasie pochodu demonstracyj- 
nego przeciwko inwazyi amery- 
kańskiej — biskup miejscowy X. 
Manuel Rivera, uczestniczący w 

pochodzie, nagle zmarł na atak 

sercowy. / 

Z ALBANII. 

Durazzo, 4 maja. — Powstanie 
w północnym Epirze przeciwko 
łączeniu kraju tego z Albanią 
szerzy się zastraszająco: pow- 

stańcy ostatnio zdobyli w krwa- 

wym ataku miasto Kolonia, 

gdzie urządzili rzeź wśród miesz- 

kańców; miasto Korica też jest 
poważnie zagrożone. 
KONSYSTORZ PAPIESKI. 

Rzym, 4 maja. — Odbywają 

się już przygotowania do Konsy- - 

storza mającego być zwołanym 
na 25 bm. Zjazd z całego świata 

Kardynałów,Arcybiskupów i Bi- 

skupów zapowiada się świetny 
liczny. Z samej Ameryki ma przy 
być około stu prałatów. 

Z FRANCYI. 

Paryż, 4 maja. — Próbne gło- 
sowanie kobiet, urządzone przez 
dziennik „Journal" wypadło bar- 
dzo marnie: dziennik ów posta- 
nowił przekonać się, czy w razie, 
gdy się kobietom prawo głosu 

przyzna, będą one z niego korzy- 
stały: experyment wypadł słabo, 
bo w całym Paryżu — mimo c— 

nergicznej propagandy, trwają- 

cej kilka tygodni na milion „upra- 

wnionych" głosowało mniej niż 

17000 kobiet !... 

CHCESZ POLEPSZYĆ SWOJ BYT? 
Ucz się Rysunków Tecbniczych. Kur· trzy mie- 

sięczny dl· naae*yDistń»», cieśli t rysowników. 

Ceny prz*stą;>ne. Infurmsrri udziela ksidego 
dnia od godz. (i-tej wieczorem, w niedzielę od· 
do 11 rano 

A. SZCZEPANIK. Inżynier 
907 N, Hoyne Ave. 


