
NOTATKI METEOROLOGICZNE. 

W d^gu doby wczorajszej najwyż- 

sza temperatura wynosiła 66 stopni, 

najniższa 53 stopni Normalna tem- 

peratura w tym dniu wynosi 66 sto- 

pni; nadwyżka temperatury w tym 

roku 545 etopni. 

GocLł 7 rtujo 3S stopni wyiej 

t " . 

• · · " « 

»7 „ 

Pięknie dziś wieczorem i jutro. — 

Powoli wzmagająca się temperatura. 

Lekki umiarkowany zmienny wiatr. 

Sprawa rozwo- 
dowa Modrze-, 

jewskich. i 
4 

Jak swego czasu donosiliśmy— 
w prasie angielskiej pojawiły się 
niedawno pogłoski o niesnaskach 
małżeńskich w znacznej, choć nie 

biorącej udziału w życiu i spra- 

wach Polonii tutejszej rodzinieMo 

drzejewskich. Pogłoski te ostatnio 

przyjmują formy zupełnie kon- 

kretne, a prasa dni bieżących po- 
daje o aferze tej szczegóły, o 

ile ciekawe, o tyleż niemiłe — ze 

względu na pamięć i cześć, złączo- 
ną z nazwiskiem figurującem w 

owych ńa sensacyę towarzyską o- 

bliczonych artykułach i wywia- 
dach. 

Pani Felicya Modrzejewska, żo- 
na p. Ralfa, syna śp. Heleny Mo- 

drzejewskiej, niezapomnianej ar- 

tystki dramatycznej polskiej, 
zmarłej przed kilku laty, żąda w 

wyższym sądzie tutejszym u- 

dzielenia jej separacyi od męża, a 

jednocześnie ogłasza, że zwalczać 

będzie podanie o rozwód, wnie- 
sione w sądzie w Portland, Ore- 

gon, co jak oblicza — kosztować 

będzie około $0,000. Pani M. o- 

świadcza, że mąż jej ofiarował jej 
już dawniej sumy $30,000^ a po— 
tern $80,000 za cenę zgody na ci- 

chy rozwód bez rozgłosu ; ale ona 

rozwodu nie chce i nie przystanie 
nań nigdy, nie uznając rozwodów 
i kochając męża, mimo tak wiel- 

kiej doznanej przykrości, upoko- 
rzenia, oraz rozgłosu, który jedy- 
nie ujmę, nie zaszczyt przynieść 
może. 

Mąż swego czasu wysłał ją do E- 

iiropy, rzekomo pod pozorem lep- 

szego wykształcenia dzieci, a o~ 

biecywał sam z czasem przenieść 
się do Polski. Tymczasem był to 

tylko pretext, obliczony na to, by 
módz po czasie oskarżyć żonę o o- 

puszczenie i na tej podstawie żą- 
dać rozwodu. Przekonała się o 

tem pani M., powróciwszy do Chi- 

cago i dowiedziawszy się o kro- 

kach, poczynionych przez p. Ral- 

fa w Portland. Od czasu powrotu 
małżeństwo żyje w odosobnieniu, 
a p. Ralf płacił żonie zrazu $400 
miesięcznie na utrzymanie, od 

dwu miesięcy zniżył jednak tę su- 

mę <lo $150... Żona oblicza ma- 

jątek męża na sumę pomiędzy 
ćwierć a pół miliona dolarów,... 

Ralf Modrzejewski należy do zna- 

komitych inżynierów mostowych: 

wybudował on szereg wielkich 

mostów, uważanych jako arcydzie 
ła techniki mostowej ; w życiu 
amerykańskiem bierze udział ży- 
wy, sprawom polskim nie udziela 

się zupełnie. Państwo M. mają 

troje dzieci, z tych syn najstar- 

szy Félix ożenił się w Chicago z 

Amerykanką, dwoje pozostałych 
Marva i Karol wyszli zaledwie z 
lat młodocianych. 

Polski Leniuch. 

Vie chciał praco- 

wać, pójdzie tłuc 
kamienie. 

)kazem tym jest Piotr 
Smoka z Town of 

Lake. 

Piotr Smoka należy do niepo- 
>rawnych, jak donoszą dzisiejsze 
tngielskie gazety. 
Smoce dano sposobność do na- 

>rawy, kazano mu pracować na 

:onę i dzieci, ale Smoka na to nie 
niał czasu. Sędzia Fry, przed któ- 

ego żona Smoki sprowadziła 
wego leniwego małżonka, miał 
uż raz rozprawę z leniuchem.Po 

viedział mu wtenczas, że jeśli się 
v miesiącu nie poprawi, to pójdzie 
łuc kamienie. 

W czoraj urzędnik sądowy udał 

ię do mieszkania Smoki pnr. 3810 
lonore ul. Musiano pukać silnie 
io drzwi, aby zbudzić śpiącego 
imokf. 
— Co to, nie robicie? 
— Eh, za gorąco, — brzmiała 

dpowiedź. — Kie mogę dostać 

oboty. 
— On nie chce robić. — Ten 

sniuoh nie będzie robił — odez- 
wała się w tej chwili żona. 
Smoce sąd dla małoletnich za— 

rał dwoje dzieci, ponieważ na nie 

ie pracował. Smoka teraz pąwę- 
ruje do domu poprawy, gdzie 
pędzi nieco czasu przy kamie- 

iach. 

I Poznania, III. 
Parafia św. Stanisława B. i M. 

r Posen, 111., gdzie tak umiejętnie 
roboszczuje X. Jan Robakowski, 

: 

bchodziła w niedzielę podwój- 
uroczystość — połączyła mia- 

owicie rzewne ceremonie Boże- 

o Ciała z sckundycyami niedaw- 
o wyświęconego X. Szczepana 
l. Bubacza. Z tego względu 
zczerzy przyjaciele X. Bubacza 

Chicago zrobili formalny na- 

izd na Poznań. W tern „hajże na < 

'oznań" uczestniczyli p. Bron. 
ialcer, zamożny kupiec z Ma- 

lanowa, razem z córką swą pan- 
Cecylią, panna Józefina Bu- 

acz, siostra Wiel. X. Bubacza, 

anny Franciszka i Rozalia Ro~ 

akowskie, siostry Wiel. X. pro- 
oszcza, p. Teofil Gordon ze sy- 
em Tomaszem, p. Jakób Kosiń- 
ki, z córką swą, panną Klarą, 
tóra świetnie się z swego zada- 
ia jako solistka na chórze wy- , 

riązała w nieobecności pani A. 

'ering, która z powodu nieprze- 
widzianych okoliczności przybyć i 

ie mogła, panny Jadwiga i Fran- 
iszka Napierały ze Stanisławo— 

ra, panna Rozalia Schroeder, sze- 

lko znana w kołach młodzieży na 
tanisławowie, p. Franciszek 

cherman, majętny właściciel bu- 

tu na Stanisławowie, razem z 

wą małżonką, panią Teresą i na- 

obną córką Alicyą Scherman, o- 

łz p. Jan Skibiński. 

Główną Ofiarę Bezkrwawą wy- 
onał X. Szczepan Bubacz, w a- 

ystencyi Wiel. 
' 

Tadeusza Li- 

mana, prof. sympatycznego i po- 

ularnego w Kollegium św. Sta- 

isława, jako dyakona i Wiel. X. 

ana Robakowskiego, proboszcza 
arafii, jako subdyakona. Na- 

er wzruszające kazanie, wspa— 

iale dostosowane do okoliczno- 

ci, wygłosił Wiel. X. Tadeusz 

.igman, C. R. — Zaraz po sumie 

[. Bubacz udzielił błogosławień- 
twa zebranym, wkrótce poczem 

dbyła się uroczysta procesya na- 

koło. kościoła. — Popołudniu ni 

lebanii przyjmował zebranych 
Viel. X. Proboszcz, który jest 

nany w całem Chicago ze swej 
rawdziwie staropolskiej gościn- 
lości. 

Syn Bohatera» 
Przed niedawnym czasem, jak 

doniosły telegramy — umarł 

Franciszek Kossuth, syn wielkie- 

go patryoty, utalentowanego, 

choć nieszczęśliwego polityka i 

narodowego bohatera węgier- 

skiego — Ludwika Kossutha. Czy 

ny tego ostatniego spisane i utrwa 
lone zostały na kartach historyi 

nietylko węgierskiej, nietylko do- 
mu rakuskiego, lecz również i 

powszechnej. Ludwik Kossuth 

wyobrażał jedno z ogniw całego 
łańcucha rewolucyi, które zapala- 

ły się i gasły między rokiem 1843 

i 49. Historyczny okres ten burz- 

liwy dziejów Europy nazwali 

„wionsą narodów". Jakoż dobywa 
ły się wtedy po raz pierwszy w 

pełni samowiedzy nacye nawet 

takie, o których istnieniu zapom- 

niano, lub których istnienie z 1 

nazwą jeno historyczną wiązano. 
' 

Powstające do życia narody w ̂
 

poczuciu swych odrębności etni- 1 

cznych, szukały dla siebie właści- 
1 

wych form społecznego trwania. 
Nie znajdywały ich; stąd pow- 

stania i rewolucye. 
' 

I nie znalazły do tej pory.... 
( 

Ludwik Kossuth marzył o nie- 
: 

zależnem państwie wgierskiem. 
; 

Budził entuzyazm do idei. Przy— 
1 

pominął zagasłą potęgę narodowi 
; 

węgierskiemu.... 
; 

(idy niemiecka Austrya poczy- 
( 

tywała żywioł madziarski za na— 
1 

dający się do zniemczenia, Kos- 

suth czynami swymi dowiódł nie- 
* 

dszczalności tych planów. \Ypra« c 

ivdzie powstanie węgierskie, głó- 
wnie dzięki zbrojnej interwencyi f 
rosyjskiej zostało stłumione, ale j 
lie została stłumiona Kossuthow- 

ska myśl. On poszedł razem z in- 

nymi na wygnanie, na tułaczkę, 
myśl jednak odrębności i niepod- 

ległości węgierskiej została w kra , 

ju. 
Ta myśl wydała po latach o— 1 

A'oc w formie dzisiejszej odręb— 
1 

lości królewstwa madziarskiego 
ramach dwujedynej monarchii 

•akuskiej. 

Kiedy w roku 1894 Ludwik 

Kossuth na wygna i u umierał, 
1 

crólestwo węgierskie miało już 
sa sobą sporo lot swoistego ist- 

lienia. Naprawdę, wielki patryota 
1 

lie miał przyczyn do goryczy: 
izieło Deaka dawało Węgrom 

-ięcej, niż mogła im dać jego po· 
nysłu republika. Dziś Węgrzy: 
pomimo swej małej liczebności, : 

panują nad narodami, należący- 
ni do korony św. Stefana. Panu- 

ją dzięki ugodzie z Austryą. 
Opierając się na niej, mogą na- ·. 

-et gnębić: i Rumunów i Ser— , 

5Ów i Chorwatów i Rusinów i 

Słowaków, ba — i Niemców rów- 

nież. Bo to, co się nazywa ma— 

iziaryzacyą, jest tyranią. j 
O tyranii Ludwik Kossuth nie 

myślał, za tyranię nie przelewali- ] 

3y swojej krwi Polacy z Bemem ; 
. Dembińskim, ale cóż — roman- 

:yczne marzenia w jakowymś tole 

rancyjnym i humanitarnym na— 

:yonalizmie rozwiało się w ze— 
' 

"cnięciu z rzeczywistością. Dziś 
i 

IVLUn.v. J 
---- 

la W ęgrzech z narodami innej 
! 

rasy to samo, co chcieli 
z Węgra- , 

ni uczynić Niemcy austryaccy. . , 

Tragiczne ! i 

Ludwik Kossuth umarł na ob- 

:zyźnie; do ojczyzny wrócił jego (' 
»yn, Franciszek. Syn wodza na- 

rodowego powstania. Ale jakże 1 

niepodobny do swego ojca. Cóż 

przywiózł z sobą z tułaczki? Xa- , 

Ewisko... pojmowane na Wę- 

grzech jako idea, hasło. Skrom— 

riy, spokojny inżynier, nie znają· ; 

:y wcale języka niemieckiego, a ; 

łabo władający językiem węgier 
1 

>kim, Franciszek Kossuth stał się, 
bo się musiał stać mężem polity- 

:znym. Obowiązywało go nazwi- 

sko. Obowiązywało go do przy- 1 

wodzenia stronnictwu, na które- 

50 sztandarze wyblakłym wypisa- 
ne było hasło niezależności poli 

tycznej. Tymczasem ta niezależ- 
ność w swej formie jedynie moż- 

liwej już była faktem. Franciszek 

Kossuth to zrozumiał, jakkolwiek 
nie chcieli tego rozumieć inni, wy- 

silający się na dokonanie niebez- 

piecznej zamiany dobrego na lep- 

sze. Franciszek Kossuth był go- 
tów do zgody z koroną i godził 

się z nią. I stronnictwo swe rów- 

nież chciał z nią pogodzić, gdyż 

przekonał się był dowolnie, 
że i— 

deał ajca w swej pierwotnej 
for- 

mie nigdy nie mógł być urzeczy- 

wistniony. 
O ugodowym poglądzie Fran- 

ciszka Kossutha wiedział cesarz 
' 

przyjął go, jako syna „detroniza-1 

. 

Wycieczka letnia z Maryamwa 
DO PARKU BR AND'A przy Elston i Belmont Aves. 

\ / 

— urządzona staraniem 
— 

Klubu Ob. Im. Adama Mickiewicza 
z Pomocą Klubu Pań im. Królowej Jadwigi 

iw W ŚRODĘ, DNIA 17 GZERWCA, 1914 ROKU 
Dochód cały na korzyść fundu- Wstęp do ogrodu dla dorosłych Bilety nabyć można u członków 
szu budowy nowego kościoła. 25c, dla dzieci 5c. klubu i przy kasie. , 

Początek o godzinie 10-ej rano. Tramwaje Elston Ave. prowadzą wprost przed ogród. 
W razie niepogody zabawa odłożoną zostanie na inny dzień ogłoszony później. 

)· > j '4 · Od p. Władysława Zyk, róg Girard i Bloomingdale o ad; od p. Za- 

KllfV flfl nflhVClfl· morskiego, róg Wabansia i H ermitage Aves.: od p. Teof. Gordona, 
Ullvlj UU liUVjviU· 1811) No. H ermitage Ave. 

ora" swego, na audyencyi w ro- 

cu 1006. Wkrótce potem powsta- 
o koalicyjne ministerstwo, któ- 

ego członkiem w charakterze mi- 

listra handlu został Franciszek 

Kossuth. 

Ale tu zaczyna się początek 
Iramatu, nawet tragedyi. Frań— 
:iszek Kossuth, znalazłszy się w 

:godzie z sobą, znalazł się w nie- 

wodzie z ideą. wiążącą $ię z naz- 

viskiem jego. Nazwisko obowią- 

:ywało go, zdaniem politycznych 
:apaleńców... tylko do opozy— 

yi — tylko do burzenia w imię 

itopii !.... 
Umarł, ale nie umarła, zdaje 

ię, tragiczna dla Węgier współ- 
zesnyoh Kossuthowska idea.... 

b* 
POZNAJ SW^ OJCZYZNĘ! 
Gość z Polski, profesor Alexander 

fanowski, wiceprezes Polskiego To- 

warzystwa Krajoznawczego w War- 

szawie, wygłosi jutro popołudniu i 

wieczorem nadzwyczaj interesujący 

dczyt o Polsce — z pięknemi illu- 

itracyami — w sali Pułaskiego przy 

South Ashland ave., niedaleko 18-teJ 

ilicy, na Wojciechowie. 

Wykład prof. Janowskiego ma być 

jodzielony na części następujące: 

1) pt. „Ziemia Rodzinna" 
— ilu- 

itrowany stukiikudziesięciu obraża- 

ni świetlnymi. 

2) Przyroda Kraju. 

Morskie Oko, Dolina Kościeliska, 

rypy Góralskie, póry Świętokrzys- 

de, Ojców, Puszcza Białowieska, Żu- 

iry, Źródła Wisły, Bałtyk, Gdańsk, 

fypy Kaszubskie, Źródła Pilicy, Bug 

Notatki Reportera 

Narew, Kanał Augustowski, uupiu, 

Kopalnie Wielickie, Borysławskie 1 

Dąbrowskie, widoki rolnicze. 

3) Miasta. 

Kruszwica, Poznań, Gniezno, Kra- 

tów, Płock, Kielce, Łomża, Warsza- 

va, Wilno, Grodno, Kalisz, Lublin 
i , 

viele innych. Typy mieszczańskie 

lawne i obecne. 

4) Pamiątki historyczne. 

Groby Królewskie w Krakowie i 

Płocku, Ołtarz Maryacki i jego szcze- 

góły, Częstochowa, Kaplica Ostro- 

jramska, Konfesya Św. Wojciecha 
w 

Gnieźnie, Dom Skargi, Pola bitwy 

)od Raszynem, portrety Kopernika, 

Staszyca, Ks. Józefa Mickiewicza 
i 

Kościuszki. 
5 ) Wieś Polska. 

Chaty Kujawskie, Kurpiowskie, 

Księżackie, Odpust, jarmark, typy 

Wielkopolan, Krakusów, Mazurów, 

Kurpiów, Księżaków, Lubliniaków, 

Litwinów i Rusinów. 
— Ogółem prze- 

»zło 100 obrazów. 

Odczyt ten z wielkiem powodze- 

liem wypowiadany był w salach i 

łomach polskich w Starym Kraju i 

a obczyźnie. 

Początek wykładu dla dziatwy o 

odz. 3:00 popołudniu, a dla star- 

•zych o godzinie 8-mej wieczorem. 

Wstęp dla dzieci 5 centów, a dla 

>sób dorosłych 10 centów. 

o O a 

Wczoraj bawili u pani Waśko, 1617 

Lincoln ul., dr. Leon Pasternacki, 
1 

>urmistrz miasta StevenePoint.Wis., 
brat pani Waśko, jakoteż jej ku- 

:yn, p. Jan Kubisiak, szeryf z tegoż 
1 

niasta, którzy przybyli na pogrzeb 

. Stan. Ed. Pyterka i w nim udział 

yzięlt. 
o o o 

Polskie Kollegium Muzyczne pod 
' 

azwa,,Illinois College of Musie and 
' 

)ramatic Art", którego założycielem i i 

stałym kierownikiem jest Maryan 

Różycki, urządza w dziesiątą roczni- 

cą założenia tegoż zakładu Jubileu- 

szowy Koncert w wielkiej hali „Wi- 
cker Park", 2040 North ave., blisko 

Milwaukee ave., jutro, tj. we środę, 

dnia 17-go czerwca, począwszy o 

godzinie 8-mej wieczorem. 

O O O 

Fr. Szcz... . 

z De Koven st. 

wydalony z pracy za 
kradzież. 

Crane Co. 

Fr. Szcz... . 

.... De Koven street 

discharged for theft. 

Crane Co. 

Kartę z powyższym napisem wy- 

wieszono wczoraj na zegarze we 

wszystkich zakładach Crane'a jako 

strzeżenie dla innych robotników. 

Jeżeli wydalony jest Niemiec, to 

irukują owo ostrzeżenie w języku 

niemieckim i angielskim, dla Cze- 

chów po czesku, dla Litwinów po li- 

tewsku itd. 

o o 

Jan M. Tananewicz, bankier z 

Bridgeportu, został wczoraj zamia- 

nowany przez gubernatora Edwarda 

F\ Dunne delegatem na konferencyę 

pokojową ,,American Peace Cente- 

lary Committee" w dniach 21-go 1 

22-go lipca na wyspie Mackinaw, w 

Stanie Michigan. 

O O O 
Onegdaj popołudniu wielkie tłumy 

wiernych brały udział w procesy i Bo- 

żego Ciała w parafii św. Stanisława 

Kostki, iktóra się odbyta, w około za- 

budowań parafialnych. Także zauwa- 

żyliśmy cztery śliczne Boże domki, 

z których najpiękniej udekorowiany 

był Domek Bractwa Młodzieńców św. 

Józefa. Ustrojeniem tegoż zajęli się 

panowie Michał Żarek, Józef G. Mu- 

cha, bracia Wincenty i Władysław 

Klajborowie Jam Gajewski, Stani- 

sław Lubiewski. 

Celebrantem procesy! był Przew. 

X. Stanisława Siatka, proboszcz, asy- 

stowali ,mu zaś X. Bronieław Cieślak, 

X. Franciszek Dembiński, X. Jan 

Drzewiecki, X. Zdechlik 1 Józef Ta- 

rasiuk i także Bracia zaikonni. 

W procesy i wzięły udział Siostry 

takonne z dziećmi szkolnemi, Bract- 

wa męskie i żeńskie, Chóry obu koś- 

ciołów, kapela i inne Towarzystwa. 

Baldachim nieśli członkowie Bractwa 

Młodzieńców éw. Józefa, a mianowi- 

cie: Wincenty Klajbor, Marcin Wo- 

liński, Antoni Woliński i Bronisław 

Kitowski. 

Wyszczególnić trzeba tafkże śpiew 

Chóru męskiego kościoła górnego, 

;*1 dyrekcyą organisty p. A. J. Kwa- 

jigrocha. 
0 0 0 

Niedawno zorganizowany bank sta- 

lowy na Bridgeporcie 
— „Southwest 

Trust & Savings Bank", W. 35-ta ul. 

i Archer ave. — wypłaci dnia 1-go 

ipca wszystkim swym akcyonaryu- 

szom 6 procent dywidendy. Prezesem 

ej instytucyi jest Thomas J. Healy, 

wiceprezesem Edward R. Litzinger, a 

tasyerem A. J. Schoewecke. 

0 0 0 

1,700 dzeci ze szkoły parafialnej 
iw. Stanisława Kostki wyjechało dziś 

-ano o godz. 9:30 w czternastu tram- 

wajach do ogrodu Kościuszki w Gra- 

?in na doroczną, wycieczkę. Razem 

i dziatwą pojechało 60 Sióstr Nau- 

czyciel, ze Siostrą Michałą na czele. 

000 
Władysław i Andrzej Kołodziejski, 

studenci Seminaryum św. Pawła w 

3* Paul, Minn., przyjechali do Chica- 

go na wakacye. 

W sali M. Wachowskiego w Avon· ( 

dale odbyło się zebranie obywatel· < 

stwa polskiego z dzielnicy avondal- < 

skiej. Zorganizowano stały „Avondale j 

Improvement Cluib" i wybrano Felik- 

sa Baranowskiego prezesem, Stani- 

sława Kośkiewicza sekretarzem, Zyg- 

munta Milewskiego skarbnikiem i 

adw. Piotra H. Schwabę doradcą 

prawnym. 

Dyskutowano obszernie nad kwe- 

styą, czy ogół w t. zw. „Northwest 

Park District" ma przyjąć ofiarowa- 

nych 15 akrów gruntu bez budynków 
czy też 10 akrów z budynkami. U- 

chwalono, że ostatnia oferta jest ko- 

rzystniejsza i tak kwestyę przedłożo- 

no komisarzom parkowym na ich se· 

syi wczoraj wieczorem w sali przy 

Armitage ave. i Hamlin ave. Delega- 

cya polska domagała się również, by 

nowy park otrzymał nazwę T. Koś- 

ciuszki, lecz komisarze odłożyli de- 

cyzyę w tej kwestyi do poniedziałku. 

Nowy park ma znajdować się przy 

Diversey ave., Springfield ave. i 
f 

Crawford ave. < 

Na poniedziałkową sesyę komisa- ? 

rzy parkowych z dystryktu „North- 
· 

west" powinni wybrać się Polacy z 

Avondale w jak największej liczbie 

by zaimponować obconarodowcom i 

wpłynąć na nich, aby nowy 

park koniecznie otrzymał nazwę Ta- 

deusza Kościuszki. 

» 
W dwupiętrowej kamienicy J. Ma· 

turskiego, pnr. 2426 W. 16-tej ulicy, 

wybuchł pożar wczoraj popołudniu o 

godz. 1:45, lecz nie zrządził wielkiej 

szkody. 

O 

Powt&raa się znów ta sama histo- 

rya: przy wydawaniu kontraktów na 

koncerty we wielkioh parkach na za- 

chodniej stronie miasta, ani jeden Po- 

lak nie został uwzględniony chociaż 

mamy w samem mieście Chicago coś 

około 200 muzykantów polskich. Ko- 

misarze dali koncerty Irlandczykom, 

Niemcom, Włochom i Czechom. 

W ostatnich dziesięciu latach tylko 

jeden konoert dostał się Polakowi w 

wielkim parku: było to w parku 

Doiiglas'a, a dyrygowali nim bracia 

Kipkowecy. 

Trzęba wnieść protest do sekreta- 

rza Rady Parkowej T. Cruice'a: mo- 

że da eię dla Polaków skaptować kil- 

ka koncertów choćby w małych par- 

kach. 
» o Xi 

Popis dzieci szkolnych w Haw- 

thorne odbędzie się w niedzielę, 21 

czerwca, wieczorem o godzinie 7:30, 

w hali parafialnej. Na programie 

znajduje się, prócz śpiewów i dekla- 

macyi, komedyjka zatytułowana: 

,,Kto kocha, ten karci" oraz dramat: 

..Wanted a Maid". 

O O » 

Edward Binkowski, zam. pnr. 1411 

Wicker Park ave., został zamiano- . 

wany przez burm. Harrisona inwe- 

stygatorem w departamencie dobro- . 

bytu publicznego. Komisarką. tego 

departamentu jest pani L. Z. Me- < 

der. 

Urzą.d ten był pierwotnie ofiaro- j 
wany ob. J. Czekale, który się u- 

biega o knadydaturę demokratycz- 2 
ną. na kongresmana w 8-mym dys- 

trykcie. Ob. Czekała zrzekł się urzę- . 

du na rzecz ob. Binkowskiego. 

a a 

Roczne (posiedzenie Stow. pożycz- 

kowego i budowniczego imienia Kró- 

la Jagiełły odbędzie się w czwartek, 3 
dnia 18-go czerwca, w hali KJacela, 

róg 19-tej 1 Leavitt. Na porzędfku \ 

dziennym będzie szczegółowe sprawo- 
zdanie wszystkich urzędników, wy- _ 

bór nowej administracyi i różne inne 

prawy. O ile stwierdzić było można 

>brotu pieniędzy w bieżącym roku 

»d czerwca do czerwca było przeszło 

1900,000.00. 
o 

' a o 

Na ostatniem posiedzeniu Organi- 

acyi Republikańskiej 16-teJ wardy, 

tdbytem w sali Schlitz'a, uchwalono 

ednogłośnie indorsować kandydatu- 

Alberta Rostenkowskiego na po- 

ła do Leglslatury 27-go dystryktu 
enatoryalnego; zarazem indorso- 

rano jednogłośnie kandydaturę Jó- 

efa Kinsella (Irlandczyka na ko- 

litetowego wardowego z 16-tej war- 

y. 

Mimowoli nasuwa się pytanie. 

}zy na miejsce ajrysza trzeba znów 

coniecznie wybrać ajrysza, czy też 

ie wypadałoby powołać na to stano- 

visko Polaka? Musi być krucho i 

olskimi republikanami, jeżeli na- 

ket w szesnastej wardzie nie mogą 

vybrać Polaka komitetowym war· 

ly... 

ZEZWOLENIA NA ŚLUBY. ; 

F. Strypejka, Franciszka Duszcrz 

9-25 

W. Melichor, Anna Kacena 25-20 

James Haut, Anna Skaha 24-21 

Jan Matusok, Katarzyna, Piekocz 

24-19 

J. Czarnecki, A. Prawdzikowska 27 

•20 

iM. Holczyk, Zofiia Piczesi 25-20 

K. Adamczewski, Marya Dominiak 

26-18 

W. Winiecki, Róża Kasperska 20· 

22 

P. Jakóibowsiki, Agata Wojda 37-26 

W. Modarezyk, Anita, Raszniak -9· 

1 

Michał Cygar, Aniela Ciesianowska 

29-23 

Michał Cielak, Marya Gniewek 23 

23 

S. Kawzleński, Rozalia Kród 2S--U 

Józef Baran, Anna Kadet 27-19 

A. Hutchison, F. Gerniewicz 40-23 

F. J. Uhlenberg, S. Wieruszewska 2 

Jan Gondora, Apolonia Jambor 27 

28 

S. Karbol, Antonina Tabula 23-23 

Paweł Doczy, Theresa Wittman 41 

25 

S. Kosicki, Ludwika Czajkowska 4i 

35 

R. Kortz, Maryanna Tarczan 23-2C 

Piotr Bauer, Anna Sopulak 21-19 

Jan Lenard, JaJdwiga Stawarska 29- 

22 

W. J. Llsiak Wiktorya Czajka 28-23 

A. Chajewski, B. Przemielewsk3 

4-19 

»V. Lasko, Wiktorya Dominiak 22-1? 

Aleksander Sikora, Józefina Ozka 

6-20 

Jan Trzyna, Marya Luc 22-18 

J, M. Cizek. Lillian Sikita 23-23 

. M. Kwaśnickl, A. N. Rausch 21 

27 

S. Cutarek, Józefa Wiszkewska 2 

19 

Oscar Smith, Józefina Materka 29 

7 

J. Zacharkow, Katarzyna Baszta 

2-2: 

Józefa Mikuła, Maryanna Czarnik 

3-20 

Frank Valis, Marta Krynicka 25-19 

Marcin Bober, Lillian Patka 23-19 

Jan Musiał, N. Kowalczyk 26 — 26. 

Jan Kohlik, Helena Pcchlicz 27 — « 

1. 

S. Polewaczki, Anna Wróczyańska 

3 — 21. 

S. Z. Kwiecień, B. Koziak 21 — 

8. 
M. Matczak, Stanisława Król 22 

- 26. 

W. Dzik, Antonina Kołodziej 28-19 
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Riverview 
Werter·, Bdaeat, Clykonra A rei. i Rsxoe BIJ. 

NIEMA TUTAJ 
Jeetto pr»wdilwT ogrod natury okolony 
prMAxto 3000 orromnf ml dnewtml 

1 i JEDŹ NA RABBIT4 

A KARM w ** ASI MO" 

»»« '»11«» *orkle«trt 

ChłodDT wietrzTk zawsze tutaj panuje. 

NINLEJSZEM 
podaję do 

wiadomości, że po 2% 
latach wróciłem do Chi 

cago. W tym czasie zwiedzi· 
lem największe szpitale i kii 
niki w Nowym Yorku. Wró 
ciłem do miasta w którym 
od roku 1893 ogłaszam się. 
Otworzyłem saów Mje Wiu m 

2 pięt 36 W. Randołph ul. 
róg Dearborn al. 

|dii« lecsę wszelkie Chronić* 
· ł ipMyaloe choroby męskie. 
Przyjdicie po poradę. którą udzie 
lam bezpłatnie. Zobaczcie moje 

najnowsze aparatu używane do 

effzaminaeyi I leczenia. Moje*) 
lat doświadczenia w leczeniu do- 
statecznie zapewnia, że otrzyma- 
cie najlepszy i staranną usługę. 
(tAlhiflV l>ziennie od 9 rano do 7 j' 

·/ 
* wiec*. We wtorki czwar 

tki i soboty od 0 rano do 8 wiec/, ul 

!/? WEINJJiML 
SpecyalbU ChicafeAi 

ii pięt. 36 W. ICłtudolph 
róg North Dearborn al. 

UCZENNICE POLSKIEGO KONSERWATORYUM MUZYCZNEGO 

Illinois College of Musie & Dra- 
matic Art, wystąpią w koncercie 
w środę, dnia 17-go czerwca, w 

wielkiej Wicker Park Hali, pnr. 
2040-46 W. North Avenue, przy 
Milwaukee Ave. 

Panna A. Siudzińska i Panna M. 

Zamorska uczennice polskiego kole- 

gium muzycznego Illinois, występu- 
ją w koncercie Jubileuszowym dzie- 

sięcioletniej rocznicy założenia kole- 

gium. Panna Siudzińska grać będzie 
koncerto Schutt Op. 47. — Panna 
Zamorska odśpiewa;'Do mnie pójdź'. 

! 
L.Denza,ze współudziałem orkiestry. 

========== 

ZMARLI. — Wykaz Urzędowy, 

Galinę. Julia, lat 66. 1229 41-st av.; 

LO-go czerwca; 

Bernasek, F., lat 53, 5126 S. Her- 

mitage ave.; 11-go czerwca; 

Bleniarz, Marya. lat 44, 1931 W. 

19-ta ulica; — czerwca; 

Kttajdik. B.. lat 18, 1827 S. Radne 

ave.; 12-go czerwca. 

Koralcz&k. Marya. lat 48, 1934 

Grand ave.; 13-go czerwca, 

Skorupa. Eleonoiu, lat 27, 1306 

Huron ulica; 13-go czerwca; 

Sowa, Józef, lat 43, 1341 Chapin u-| 

Lica; 13-go czerwca; 


