
NOTATKI METEOROLOGICZNE. j 
W doby wczorajszej najwyż- j 

sza temperatura wynosiła 54 stopni, j 
najniższa 43 stopni. Normalna tem- 

peratnra w tym dniu wynosi 55 stop.; 
1 

nadwyżka temperatury w tym roku 

276 ..topni. 

Godx. tiuno 41 stopni wjte) 0 
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Deszcz dziś popołudniu. W dal- 

szym ciągu pochmurnie i chłodna 

Jutro pięknie i cokolwiek cieplej po ; 

południu. Silny północny zmieniają- , 

cy się napółnocno-zachodni wiatr, 

zmieniający się dziś wieczorem. 

Ze Szkól Oby- 
watelskich. 

Dzisiaj wieczorem biuro klerka 

sądu wyższego będzie zamknięte. 
Nikt zatem nie powinien się tam 
zgłaszać po pierwsze papiery. 
Biuro to będzie otwarte od dzi- 

siaj za tydzień. 
W przyszłą niedzielę instruk- 

torzy szkół polskich w Chicago 
stawią się na Town ot Lake, w 

parafii Najsłodszego Serca Pana 

Jezusa, o godz. 1:30 popołudniu i 

t>ędą wypisywali aplikacye do 

pierwszych papierów wszystkim 
tym, którzy sie zgłoszą. Na Town 
o»; Lake jest jeszcze mnóstwo ta- 

kich Polaków, którzy pierwszych 
papierów nie mają. Tych wszyst- 
kich do miasta po pierwsze papie- 
ry zaprowadzi się w przyszły wto- 
rek wieczorem. Nikt nie potrze- 

buje się uwalniać od pracy z te- 

go powoda. 
Aplikacye prawdopodobnie bę- 

dzie się wypisywało także w 2-ch 

innych parafiach na Town of 

Lake. 

W szkole Macierzy Polskiej bę- 
dzie się wypisywało aplikacye w 

przyszłą sobotę wieczorem od 7- 

mej do 10-tej wieczorem. 

Odpowiedź Redakcyi : Panu Ja- 
nowi Kam...., z Grand avenue: 

Pierwsze papiery brane w stanie 

Pennsylvania są dobre w Chica- 

go. Kto stara się o drugie papie- 

ry. ten musi postawić świadków, 

którzy go znają 5 lat. Pan nie 

przebywa w Chicago lat. Niech 

Pan przeto postara się o dwóch 

świadk 
' 

.> z Chicago, którzy Pa- 

na znają tak długo jak Pan tu 

przebywa i z tymi niech Pan je- 
dzie do miasta. W mieście przed 
egzaminatorem mi si Pan poda<. i 

nazwiska dwóch znajomych z 

Pitt*burgha. ich adresy, i ci w 

Pittsburghti przed notarymzem 

muszą zeznać. *e Pana tam przed 

wyjazdem kilka lat znali. Pan o- 

ciywj-icie musi za|>łacić notaryu- 
szowi w Pittsburghu za wyrobie- 
nie tego zaprzysiężonego zezna- 

nia. Notaryusz nie może żądać 

więcej jak $5 za swe usługi. — 

Więcej szczegółów w szkole oby- 
watelskiej. 

POGADANKI O ZĘBACH 
przez 

RQTZ0LL DENTYSTÓW 

WIOSENNE 
CZYSZCZENIE DOMU. 

•7 - II 

Wyrzucić, wyprzątnąć i wyczy- 
ścić. Wielekroć nasze matki ma- 

wiały, że jeżeli wejście do domu 

jest czyste reszta domu także bę- 
dzie. Tak samo, jeżeli się zęby u 

trzymuje czysto, bpz dziur i zgni- 
lizny, nagromadzonych, niezuży- 
tych pokarmów nie pozostawia 
się, wtenczas zęby są w dobrym 
stanie. Zawsze najlepiej udać się 
o poradę do dobrego dentysty, a- 

żeby wszelkie dziury wypełnić. 

Jeżeli zęby są bardzo zepsute, 

mogą być plombowane, a wtedy 
wszelki pokarm przechodzi przez 
usta. jeżeli należycie zżute i bę- 
dziecie cieszyli się dobrem zdro- 

wiem. 

Zapytajcie się 

Rotzoll Dentystów 
1100 Milwaukee Av., 

Réf Tell PL, naprzeciw Cleayer ul. 
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Wiosenny termin 
się teru rozpeczjM 

Płacicie na j alla-e oe- 

ny xa najlepezych i»· 
struktoró*. Zełośołe 
si« diisi.) I rozmówcie 
si® /. panem M. P. Szy- 
rauńskim. Dyrektorem 
Polsko- Angielskiej Y. 
M. C. A. Szkoły. Ten 
wielki budroek » 

Sędzia Jarecki, Jego Klerk i Woźny. 

il > f * · 11 lii 1111 * » 

Sędzia Municypalny Edmund . Jarecki. 

Wutttjr .' . Tran <1 . 

Z Polskiego Sądu 
Y\ czoraj rano >ędzta Edmund 

K. Jarecki rozpoczął swoj^ pracę, 
sądzie municypalnym. Główny i 

sędzia Olsou przeznaczył go do 
sali udowej w gmachu powiato- 
wym, ponieważ w ratuszu już nic 
ma miejsca. 
Sędzia Jarecki zajmuje salę są- 

dową na jedenastcm piętrze gma- 
chu powiatowego, nr. 1122. 

Pierwszy dzień aktualnej pra- 

cy był tak uroczystym jak sama 

instalacya. Przyjaciele nowego 

sędziego przysłali znów mnóst- 

wo, kwiatów do sali sądowej. By- 
ło nawet więcej kwiatów niż w 

sobotę. 
Pomiędzy innemi zauważono 

tam wspaniałe bukiety od Klubu 

Obywatelskiego im. Adama .Mic- 
kiewicza, z Maryanowa, którego 
jurysta jest gorliwym pracowni- 
kiem ; od dyrekcyi Banku Króla 
\YI. Jagiełły, którego dotychczas 

był doradcą prawnym i od de- 

mokratów z 16tej wardy. Wspa- 

niały bukiet kwiatów przysłali pp. 
bracia Trandel, bracia Zwiefko— 

wie, Fr. Jendrzejek, Jan A. Pio- 
trowski, ald. Jan Szymkowski, 
Józef Helminiak, Alexander Rze- 

kiecki, Władysław Orlikowski, 

Józef Rostenkowski, Franciszek 

Kendziora. Władysław Mazurek. 

Fr. Wasikowski i Jan Mulzoff. 

Sędzia Jarecki za pomocników 
w swej sali sądowej ma samych 
Polaków. Klerkiem u niego jest 
p. Franciszek Jendrzejek. a woź- 

nym p. Józef A. Trandel. 
Na kalendarzu spraw sądo- 

wych sędzia Jarecki ma już spo- 
ro spraw polskich. Kiedy sędzia 
Olson przeznaczy go do pracy 

przy sądach dystryktowych, czy- 
li policyjnych, tego niewiadomo. 

Zdaje się jednak, że w krótkim 

czasie sędzia Jarecki dostanie się 
tam gdzie najwięcej polskiego 
sędziego potrzeba : do sądu mu- 

nicypalnego przy stacyi policyj-- 
nej na Wrest Chicago ave. 

Telefon lrving 171 

Wszelka praca szybko ukończona 

ROMAN ŚWIĄTEK 
Kontraktor—Piajściarz 

ZwycMjna i osdobna praca 

3422 N. Laandaie Au, bliska Roscoe ul 

Klerk Pr. Jendi 

ZEZWOLENIA NA ŚLUBY.·; 

Ludwik Preisa*. Helena Koeecka 

IS2W 

Aleksander Lewandowski, Marya 

Dooeer 2&-20 '.· 

Józef Kasowicz, Marya Kllmczeń- 

ska 2318 

Franciszek Smuta, Tekla Kleszcz 

22-20 

Jaa S. Cicbanowski, Anglela La- 

kówka 27-21 

Antoni Kursewicz, Henryka Sulko- 

wska 2G-22 

Jan Olszowski, Agnieszka Prusiń- 

ska 24-21 

Stanisław Iwańswi, Justyna M^dra 

23-22 

Mikołaj Szpetko, Maryanna Maty-1 
ezak 24-19 

Mikołaj Bodel, Anastazya Leon- 

czyk, Argo, 111. 32-22 

James H. Bent, Marya Radlowska 

24-21 

Aleksander Bernatowicz, Józefa 

Bernatowicz 26-30 

Henryk Norys, Antonina Wilczak 

25-17 

Józef Sówka, Marya Droza 23-20 

Stanisław Mróz, Margareta Purol 

22-20 

Cypryan Chat, Maryanna Krulczyk 

27-21 

Stanisław Strzałka, Bessie Frejter 

21-21 

Wilhelm Wolent, Helena Klenaw- 

ska 2C-17 

Jan Blicharz, Magdalena Jasicka 

23-20 * 

Mikołaj Kostrzewski, Marya Sko- 

nieczna 30-25 , 

James F. O'Brien Cecylia Sobiéska 

24-25 

Adam Para, Walerya Fabijan 23-18 

Franciszek S. Pilarski, Róża Gruz- 

lewska, Cicero, 111. 23-20 

Kazimerz Żabiński, Bronisława Su- 
chodolska. Cicero, 111. 23-18 

Franciszek Wojton, Julianna R<y-1 
dosz 30-2i 
Vernon A. Orr, Helena E. Kasprak 

32-25 

Bolesław Wojciechowski, Marya 
Gugula 23-20 

Maciej Narok, Frauciszka Szarek, 
Kammond, 111 26-19 

Michał Stańko, Rozalia Stajura 29 
-22 

Stanisław Zawartka, Marya A. Pier-j 
das 2219 
Adam Gintkowski, Paulina Karz- 

meska 25-23 

Michał Lenart, Marya Wach 30-20 
\ 

Józef wal, Ąntonina Szczepańską 
23-18 

Wacław Ogonowski, Zofia Majchro·] 
wicz 27-25 . 

Karol Turowski, P. Kuc 21-21 
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Po latach pięt- 
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nastu. 

(Wspomnienia pośmiertne). 
· » L 

«' \ 

Przypatrując się orszakowi pogrzebo- 

wemu w ubiegły wtorek,pomiwowoli 

przypomniałem sobie, jak ten, które- 

go zwłoki na ostatni spoczynek pro- 

wadzimy, przed laty 15 niósł krzyż 

Chrystus·*, i prowadził podobny or- 

szak na pogrzebie kapłana patryoty, 

swego nauczyciela. Kiedy w dłoniach 

swych krzyż ten triymał, idąc na cze- 

le irszaku, zapewne ks. Jan Kosiń- 

ski nie przewidywał, że młodziuch- 

nym wówczas będąc, w czasie sto- 

sunkowo tak krótkim podąży za tym 

pod którego opieką i wskazówkami 

wyszedł na sługę Bożego i przewo- 

dnika ludu polskiego katolickiego, że ; 

już po latach 15 stanie przed Spra- 

wiedliwością Bożą, ażeby nagrodę 

wieczną otrzymać. 
ś. p. ks. Jan Kosiński, idąc za 

przykładem niezapomnianej pamięci 

ks. Wincentego Barzyńskicgo, był 

wzorem nieugiętego żołnierza w sza- 

cie kapłańskiej; jako zakonnik i Po-j 
lak, dla Polaków głosił słowo Boże, 

oświecał młodzież, zakres jej wiedzy 

roszerzał, a tłómaczył jej prawtiy 
Boże; i zaiste przedwcześnie dla Po- 

lonii chicagoskiej ud-szedł od nas po 

zapłatę wieczną, aby połączyć się z 

tym, którego był prawnym wycho- 
wankiem. ' ' 

Patrząc na te prace naszych ka- 

płanów polsfKich, drodzy Bracia Po- 

lacjr, na ich zasługi i poświęcanie się 
dla dobra rodaków, a zwłaszcza na 

tych pionierów w Polonii amerykań- 
skiej. ze czcią powinniśmy chylić 

czoła i przechowywać łch w pamię- 
ci i składać lm uznanie w sposób. 

Jśki nas stać i Jaki nam serce dyktu- 

je. Któż dzisiaj nie uzna niezapomnia- 

nych zasługg ś. p. ks Wincentego Ta- 

rzyńskiego, tego prawdziwego Boże- 

go rycerza niepokonanego, pocieszy- 
ciela opuszczonych i zbłąkanych, le- 

karza starców i kalek, opiekuna 
wdów i sierot, oświeciciela ludu pol- 

skiego tutejszego, obrońcy pierwszych 
osadników w tej czwartej dzielnicy 

polskiej? Ze czcią i z szacun'kiem 

wspominamy historyczne nazwlRka 

naszych wielkich hetmanów takich 

Jak żółkiewski, który jako 73 letni j 
starzec, otoczony dziczą turecką, wi- 

dząc wojsko swe opuszczające poie 

walki, ze szkaplerzem na piersiach 
i różańcem w Jednej ręce, a z mie- 

czem w drugiej gdy mu zięć poda- 
wał konia do ratowania życia uciecz- 

ką. przebił konia, ażeby dać dobry 

przykład i fealezył do upadłego, lub 

innych, jalrf Sbbleaki, Kościuszko, 

książę Józef Póniatowski i wieln in- 

nych rycerz}·. Ale na cześć niemniej- 

szą naszą zaehlgują tak w naezej oj- 
czyźnie jak i tu w Ameryce, ci, któ- 

rzy w sukni kapłańskiej, nie z mie- 

czem w ręku i w pancerzu służą do- 

brze Ojczyźnie, ale słowem Bożem 

i oświatą lud polski podnoszą, pełni 

miłości i zaparcia się, a nie zważając 
na zdrowie i własne życie niosą w 

ofierze, idąc za głosem swego sumie- 

nia i serca i pełniąc swe obowiązki 
— pośród nieopisanych nieraz tru- 

dów i mozołów, upadając nieraz pod 
krzyżem\ Chrystusa, który na barki 

wzięli. 
Do takich kapłanów niewątpliwie 

należał ś. p. ks. Wincenty Barzyńaki, 

a o tem szczególnie my, Bracia Zje- 

dnoczeńcy powinniśmy pamiętać. 
Wszak on to był założycielem naszej 

pięknej orgnizacyi Zjednoczenia Pol. 

Rz. Kat., on kamień węgielny położył, 
on niem pośród niezliczonych trudno- 

ści i przeciwności kierował, — a nie 

dóczekał się niestety tej pociechy, że 

Zjednoczenie wzrosło do liczby tylu 

tysięcy i blisko półtora miliona do- 

larów posiada w kasie. 

Jako fundatorowi Zjednoczenia, te- 

mu niezapomnianemu kapłanowi, ś. 

p. Wincentemu Barzyńsktemu,. nale 

ży się od nas, ażebyśmy w naszym 

gmachu, którego się doczekaliśmy, 

pomieścili nie tabliczkę pamiątkową 

gdzieś tam na ścianie w korytarzu, 

ale prawdziwy pomnik, popiersie - 

bronzu na najwybitniejszem miejscu. 

Rozważmy to, bracia Zjednoczeńcy i 

pomyślny, że domaga się tego przy- 

najmniej od nas proste poczucie spra- 
wiedliwości. Stawiano i stawiają po- 

mniki różne naszym rycerzom i het- 

manom; w gmachu zaś Zjednoczenia 

powinien znaleźć s.'ę pomnilk dla tu- 

tejszego niezapomnianego hetmana 

w sukni zakonnej, który w imię Je- 

zusa (hrystusa i Królowej Korony 

Polskiej, z hasłem Bóg i Ojczyzna 
nas prowadzi! od zatonięcia w mo- 

rzu amerykaiiizmu i niewiary zacho- 

wał i tak nas we wierze i miłości Oj- 

czyzny utwieidził, że w naszym włas- 

nym pięknym gmachu o potężny cią· 

ły wzrost naszej wspaniałej organiza- 

cyi starać się możemy. 
Józef Roszkowiak, 

1422 Dickson ul. 
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Z Trójcowa 
W ubiegłą, niedzielę, wieczorem 

dobrze znane Tow. Dzieciątka Je- 

zus na Trójcowie, zabawiło licznie 

zebraną, publiczność pięknym wystę- 

pem. Program byl następujący: 

Przemowa — F. Nowakowski. 

Śpiew, kwartet „In the Star- 

light" — J. Kuczek, K. Wejna, E. 

Czerwiński, K. Noruk. 

Deklamacya „Nie traćmy ducaa' 

— W. Marczyński. 
Monolog „Marsz pogrzebowy'' — 

B. Czuwara. · 

Skrzypce solo „Danube Waves" 
— 

L. Włodarski 

Fortepian solo „Silvery Waves" 

— A. Pallasch. 

Komedyjka „Politykierzy". Oso- 

by: W. Marczyński (major miasta), 

S. Lisewski; (Janicki — jego pry- 

watny sekretarz), W. Stelnicki; 

(Tucholski starający się o urząd), 

S. Przybylski: (Bladecki — prezy- 

dent politycznego towarzystwa), J. 

Brzykowski; (Woronowicz — jego 

sekretarz), T. McGrath; (Stobulski 

— starający się o urząd), J. Hall- 

man; (Śliwka — staraiaoy się o u- 

rząd), E. Politowski; Chrzanowski 

— prezydent potężnego politycznego 

towarzystwa), F. Nowakowski; 

(Skragacz — jego sekretarz),· J. 

Durlak; (Skoczek — połaniec), S. 

Promiński; J. Kuczek i W. Pyznar- 

ski; (strażacy), J. Józefiak, H. Mi- 

goła i D, Sokoołwski; (Policyanci), 

Ludzie, Tłum i t. d. 
/ ty 

Fortepian solo —» S. Pluciński. 

Deklamacya „Oda do młodości" 

— S. Przybylski. 

Skrzypce solo „Under the Double 

Eagle" — S. Sobczak, przy akompa- 

niamencie fortepianu A. Pallascha. 

Mowa — Wiel. X. K. Sztuczko, C. 

S. C. 
· 

Fortepian solo „Yellow Jonquils 
' 

— A. "'allasch. 

Komedyjka „Fabrykanci peruk' 

Osoby: Stary Wodzicki — J. Bliko- 

wRkl; Tomek — J. Józefiak; Kuba 

— J. Rux. 

Reżyserem obu tych komedyjek 

był p. F. Imbierowicz. 

Jak widzimy na pierwszy rzut oka 

był to program urozmaicony, gdyż 

się składał z muzyki, śpiewu, dekla- 

macyi, mów i dwu komedyjek. 

Celem tego występu, jak wyko- 

nawca pierwszego numeru, p. F. No- 

wakowski zaznaczył, było „wydoby- 

cie na świat olbrzymich talentów 

drzemiących w gronie Towarzy- 

stwa". Aczkolwiek słowa młodego 

mówcy wzięto za żart, ku końcowi 

programu nie jeden dostał za to wy- 

rzutów sumienia, gdyż członkowie 

Tow. Dzieciątka Jezus w ciqgu wy- 

stępu pokazali jeżeli nie „olbrzy- 

mie'' to co najmniej niepoślednie 
talenta 

Nie brak w ich gronie dobrych 

śpiewaków; muzyków tak skrzyp- 

ków jak i fortepianistów — do wy- 

boru ; deklamowało aż trzech 
i to z 

wielką werw$ 1 z niezwykłym opa- 

nowaniem treści utworów. 

Wszystkie jednak wymienione nu- 

mery były tylko dodatkowe, 
dla u- 

rozmaicenia, upiększenia i wypeł- 

nienia programu. Centrum występu 

były dwie komedyjki: „Politykie- 

rzy" 1 „Fagrykanci peruk". 

Dla wtajemniczonych były one 

jeszcze jedncm wspomnieniem ś. P· 

Brata Stanisława, C. S. C., gdyż po- 

między jego to rękopisami znalezio- 

no obie komedyjki; dla wszystkich 

bez wyjątku były one bardzo zabaw- 

ne, nie tylko z racyi swej treści, ale 

z powodu dobrego wykonania. ( 

Co do aktorów to stare dzieje: j 
jedni przejeli się swa rola więcej, j 

drudzy mniej. Nie mam jednak za--j 
m'aru wyszczególniać tu nikogo. —| 
Każdy chłopiec starał się o ile mu 

sił starczyło grać „doskonale', a że 

wysiłki nie były daremne, temu 

świadczy zupełne zadowolenie pu- 

bliczności 

Ale nie tylko członkom Towarzy- 

stwa dzięki, że wszystko wypadło 

jak z płatka. Jak żołnierze bez 
wo- 

dza tak bezsilni byliby i aktorzy 

bez reżysera. To też mówiąc o akto- 

rach jest bardzo naturalna rzeczą 

napomknąć i o reżyserze. 

Pan Franci£zek Imbierowicz, pod 

którego reżyserstwem obie komedyj 

ki były odebrane, aczkolwiek podo- j 
I bnie jak inni młodzieńcy musi pra- 

I cować na kawałek chleba, jednak j 
1 znajduje okruszynkę czasu i na pra- 

' 

I 

cę ideowa. Od kilku już lat jest on 

szanownym i czynnym członkiem 

Kółka Literackiego, a od niedawna 

,-,.podkasał rękawy" i wziął się do 

reżyserstwa, gdzie daje coraz to no- 

wsze dowody talentu. Cześć mu za 

to i szczęść Boże na przyszłość! 
Jeden z numerów występu był na- 

der poważny. Była to mowa Wiel. X. 

! Proboszcza K. Sztuczki, C. S. C. M- 
' 

wił krótko, ale jak zwykle bardzo j 
J treściwie. Zaznaczył z nacfsk'em ce!} 

Towarzystwa, uwydatnił jego wiel- 

kie znaczenie jako szkółki pielęgnu-1 

jacej młodociane drzewka, które w 

wieku późniejszym bywają prz*»sa- 

i dzane do wielkich ogrodów Związku 

i Zjednoczenia. Podziękował naresz- 

I cie za pracę Bratu Eligiuszowi, któ- 

: ry obecnie z taka energia i wpraw- 

J nośclg dyryguje Towarzystwem. 

| Skończył odwołaniem się do ojców 
I 

Nadobna Polka zarę 
czona z farmaceutą 
stanisławowskim 

W tych dniach odbyły się zaręczy- 

ny panny Zofii Beniszewskiej, 201 

Crystal ul., z panem Janem Urba- 

nem, farmareutif. ze Stanisławowa, 

za ni. pnr. 1418 W. Blackhawk ul. 

Pan J. 1'rban zarządza apteką 

Bartkowskiego przy Belmnnt ave. i 

Central I'ai1< ave., w Avondale. 

Ślub odbyć się ma w czerwcu nlb< 

październiku. 

matek rodzin, aby słowem i czynem 

roplerali wysiłki Szan. Dyrektora 1 

cztot'kw Tow. Dzieciątka Jezus. 

B. 

Zaziębienie, kaszel, katar, bo- 

lesne strzykania w głowie, reu- 

matyzm, ból w krzyżach, szybko 
ustępują po natarciu Anola. Do 

nabycie w aptekach. Cena 50c. 

Wyrabia S. K. Sass, 1<?5 w. 18-ta 

ul., Chicago. 

CRAGIN. 

W następujących miejscach 
można nabyć „DZIENNIK CHI. 
CAGOSKI" : 4157 Armitage av., 

i na narożniku 44-ej i Grand ave. 

The Best Roofing Co. — 1220-22 Noble Sir. 
warny aicnj papiermu, 

| 
zwirern. łupkiem. Oblewamy 
smołą płaskie dachy, zawiesza- 
my rynny i upiększamy domy 
wieżyczknmi i gzymsami róż- 
nego stylu. Wszelkie roboty 
wchodzące w zakre* dekarsko- 
blacharski wykonujemy azybko 

1 dobrze i tania 

1220-22 Noble Str., przy Division ul. Tel. Monroe 4536. 

Wypierze Bieliznę 

Szybko w ZIMNEJ 
i CIEPŁEJ Wodzie 

American Family 
Mydło 

jest naukowo zrobione do 

prania bielizny w ZIMNEJ 

lub CIEPŁEJ wodzie. Ża- 

dnego gotowania. Wcale nie 

uszkodzi bielizny ani rąk. 
Wskazówki na American Family Owijkach do Prania 

bielizny bez Gotowania 

Chowajcie Owijki na Wartościowe Premie 

JAMES & KIRK & COMPANY 
Założone w r. 1839 

Fabrykanci JAP ROSE 
— robi mydliny natychmiast. 


