
! notatki meteorologiczne. 

W* cigu doby wczorajszej najwyż- 

sza temperatura wynosiła 93 stopni, 

najniższa 74 stopni. Normalna tem- 

peratura w tym dniu wynosi 73 sto- 

:pnl; nadwyżka temperatury w tym 

troku 584 stopni. 

Wschód słońca o godz. 4 min. 34 

tono. 
Zachód słońca o godz. 7 min. 19 

"wieczorem. 

Godz. 
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Częściowo pochmurno dziś wieczo- 

rem i jutro, prawdopodobnie miejsco- 

wy deszcz. Ch.odniej jutro. Łagodny 

południowy wiatr zmieniający się na 

północno-zachodni jutro. 

Kapitał i praca. 

Ze sesyi krajowej ko- 

misyi przemysłowej. 

Kwestyą rozwiązania jednego 
z najważniejszych· problemów e- 

konomiczno - społecznych w Sta- 
nach' Zjednoczonych, a mianowi- 
cie uregulowania stosunków ka- 

pitału do pracy, by o ile możno- 
,i Kci zapobiegać zatargom i wal- 

Jjcom tak często groźnie tu się za- 
ostrzającym, zajmuje się teraz 

zasiadająca od dnia wczorajsze- 

go krajowa komisy a przemysło- 
wych stosunków (United States 

commission of industrial rela- 

tions). Wczoraj odbyła się pier- 
wsza sesya tej komisy i, do której 

jiależą trzej przedstawiciele kapi- 
tału, trzej przedstawiciele pracy 
i trzej reprezentanci ogółu. Naz- 

wiska ich są: Frank P. Walsh, 

prezes; prof. uniwersytetu Stanu 

iWisconsin John R. Commons; 

pani J. Borden Harriman z No- 

wego Yorku; Frederick A. Dela- 

no, prezydent kolei W abash ; 

Harris Weinstock z Californii; 

S. Thurston Baliard z Kentucky ; 

ijohn B. Lennon, skarbnik „Ame- 
rican Fédération of Labor"; 

James O'Connell, prezes depar- 
tamentu metalowego przemysłu 
w organizacyi A. F. L. i Austin 

B. Garretson, prezes związku 

konduktorów kolejowych. Pani 

Harriman nie było na sesyi. 

Komisya nia przesłuchiwać re- 

prezentantów różnych gałęzi 

przemysłu tak ze strony kapitału 
jak i pracy. Wczoraj poddali się 

przesłuchom: Charles Piez, pre- 

zydent „Link Belt Company"; 

John H. Walker, górnik, prezy- 
dent stanowej tutejszej organiza- 

cyi Fédération ot Labor i adwo- 

kat Dudley Taylor, rzecznik sto- 

warzyszenia pracodawców w Chi- 

cago. który jeszcze dzisiaj ma od- 

powiadać na pytania mu stawio- 
ne. 

O ile sądzić można z przesłu- 
chów dotychczasowych, przede- 

wszystkiem chodzić będzie o roz- 

wiązanie kwestyi, czyli jakaś sta- 

ła komisya czy też sąd przemy- 

słowy byłby pożądanym i skute- 

cznym przy załatwianiu nieporo- 
zumień robotniczych. Zdania by- 

ły podzielone; w zasadzie tak 

Piez i Walker przyznawali, te ta- 

ki sąd lub komisya mogłyby od- 

dać ważne usługi, ale Walker u- 

trzymywał, że niepodobna żądać, 
by ich rozstrzygnięcia stawały 

się obowiązującemi, jeżeli której- 
kolwiek ze stron nie zadowolnią. 

Wedle Walkera, robotnik amery- 
kański nie może mieć zaufania do 

sądów, milicyj, lub komisyi po- 
średniczących z powodu, że wszę- 
dzie tam grają rolę wpływy poli- 
tyczne. 

PODZIĘKOWANIE. 

Niniejszem niech nam będzie 
wolno podziękować wszystkim 

naszym krewnym, znajomym i 

przyjaciołom za współudział w 

pogrzebie mej żony i naszej mat- 

ki śp. Salomei Pniak. 
W smutku pogrążony, 

Piotr Pniak, z rodziną. 

PODZIĘKOWANIE. 

Dziękujemy niniejszem wszy- 
stkim uczestnikom w pogrzebie 
ukochanego syna naszego śp. 
ROMANA PLACEK; szczegól- 
nie księdzu Repińskiemu, Bratu 

Stanisławowi, organiście panu 

Małłkowi, Ministrantom, Edwar- 

dowi Brzezińskiemu, oraz wszy- 

stkim krewnym i znajomym 

przesyłamy szczere staropolskie 

Bóg zapłać. 
\ głębokim smutku pogrążeni, 

August i Genowefa Placek, 
rodzice. 

Polak ze Stanisła- 
wowa Inżynierem 
Elektrycznym. 

P. Józef A. Paszkiewicz. 

W roku bieżącym młody Polak 

ze Stanisławowa, syn wybitnej 
rodziny polskiej w Chicago, p. Jó- 
zef A. Paszkiewicz, ukończył chlu 
bnie kurs iniynieryi w zakładzie 

„Armour Institute of Technolo-- 

gy". Zakład ten uchodzi za naj- 
lepszy instytut tego rodzaju w 

Stanach Zjednoczonych. 
Pan Józef Paszkiewicz iest sy- 

nem pp. Fr. Paszkiewiczów, któ- 

rzy prowadzą skład żelaztwa na 
Stanisławowie. Urodził się dnia 3 

sierpnia, 1888 roku, w mieście 

Chicago. 

Skończył on parafialną szkołę 
św. Stanisława Kostki w roku 

1901 i zapisał się jako uczeń do 

Kollegium św. Stanisława Kost- 

ki, który to zakład ukończv>, na- 

grodzony dyplomem w roku 1906. 
W roku 1907 ukończył kurs w 

Armour Scientific Academy" i 

zapisał się jako uczeń do zakładu 

„Armour Scientific Academy" i 
n, u 

sy · 

Przez blisko trzy lata młody Pa- 

szkiewicz musiał się wstrzymać 
całkiem od studyów z powodu 
rozstroju nerwowego. W tym to 

czasie był stałym instrukto - 

rem chemii doświadczalnej w 

Kollegium św. Stanisława Ko- 

stki. 

Instytut Armoura ukończył Pa- 

szkiewicz w roku bieżącym ze 

stopniem bakałarza w departa- 
mencie elektrycznym i wiele cza- 

su poświęcił inżynieryi wodnej. 
Do egzaminu przygotował pla- 

ny kolei elektrycznej, która ma 

iść z Peoria do Galesburg. Plany 
te podjęła korporacya „Peoria, 

Canton and Galesburg Railway 

Company" i zamierza podług pla- 
nów tych kolej swoją budować. 

Pan Paszkiewicz należy do Zje- 
dnoczenia P. R. K., do Stowarzy- 

szenia Alumnów Kol. św. Stani- 

sława Kostki, do Stowarzyszenia 
Alumnów Instytutu Techniczne- 

go Armour'a i jest członkiem A- 

merykańskiego Stowarzyszenia 

Inżynierów Elektrycznych. 

Młody inżynier wtych dniach 

rozpocznie swoją pracę zawodową 

prawdopodobnie dla kolei, którą 

powyżej wymieniono, a która je- 

go plan przyjęła. 

ZAWIADOMIENIE. 

Donosimy interesowanym, iż 

interes jaki mieliśmy z Państwem 

Rutkowskimi z 2656 North Hani- 

lin ave., Avondale, został załat- 

wiony zgodnie i pieniądze zwró- 

cone; o czem donosimy publicz- 
ności. Ponieważ rozeszły >:ę po- 

głoski, jakobyśmy byli przez pań- 
stwo Rutkowskich ukrzywdzeni, 
czemu chcemy przez łamy Dzien- 

nika zaprzeczyć. 
F. Kurowski, „ 

M. Kurowska. 

PODZIĘKOWANIE. 

Trzy lata chorowałam w ostat- 
nich trzech miesiącach, musiałam 

zupełnie zaprzestać pracę. bo 

cierpiałam strasznie. Zdawało się, 
że operacya jest nieuniknioną. U- 

dałam się o pomoc do Dr. Sicnii- 

nowicza, 1515 Division rog Mil- 

waukee ave. W dwóch tygodniach 
on wyleczył innie i dziś na nowo 

pracuję zupełnie, czując się zdro- 

wą. Dziękuję doktorowi i pole- 
cam jego lecznicę całym sercem 

wdzięczna 
Julia Serewicz, 
1920 Wabansia ave. 

ZE STANISŁA- 
WOWA. 

Towarzystwa robią przygoto- 
wania do wymarszu na po- 

święcenie kamienia węgiel- 
nego pod nowy koScidi 

. Najśw. Maryi Panny 
Anielskiej. 

W ubiegłą niedzielę popołud-| 
ii: w hali klubu Kościuszki, przy, 

parafii św. Stanisława Kostki, od- 

było się walne zebranie reprezen- 
tantów Towarzystw, Dworów, 

Oddziałów itd., należących do róż- 

nych organizacyi przy tejże para- 
fii, w celu porozumienia się wzglę 
dem wymarszu na poświęcenie 
kamienia węgielnego pod kościół 

Najśw, Maryi Panny Anielskiej 
który to akt odbędzie się w nie- 

dzielę popołudniu dnia 2go sierp- 
nia. 

Zebranie zagaił obyw. Piotr 

Rostenkowski, generalny prezes 

Zjednoczenia P. R. K. i poprosił 
obecnego X. Dembińskiego o 

odmówienie modlitwy. Sekreta- 

rzem był obyw. Józef Niemiec. 
Po objaśnieniu celu zebrania 

obecnym przez przewodniczące--j 
go i po przemówieniach repre- 

zentantów z takich organizacji 
jak Zjednoczenia, Foresterów,, 
Stowarzyszenia Polaków, Soko- 

łów, Bractw itd., uchwalono za- 

angażować kapelę parafialną, 
składającą się z 40tu muzykan- 
tów, pod przewodnictwem kapel- 
mistrza p. Leona Kipkowskiego. 
Uchwalono, ażeby każde Towa- 

rzystwo biorące udział w tym wy- 
marszu złożyło na ręce sekretarza 

parafalnego p. W ładysława Bar— 

wig, kwotę w sumie $5.00 na po- 

krycie kosztów muzyki. Oprócz 
kosztu muzyki, żadnych innych 

wydatków nie bętizie. Pieniądze 
te mają być złożone w parafial- 
nym ofisie ławek, nie później jak 
w piątek wieczorem 31go lipca, w 

który to dzień, o godzinie 8ej 

wieczorem odbędzie się następne 
zebranie. Na posiedzenie to ma- 

ją się stawić reprezentanci wszy- 
stkich organizacyi, istniejących 

przy naszej parafii, bez wyjątku, 

ażeby uchwalić niiejsce zbioru 
na 

niedzielę wymarszu dla poszcze- 

gólnych oddziałów. Na posiedze 
- 

niu tem nie powinno brakować 

reprezentacyi żadnego Towarzy- 

stwa, czy to Zjednoczenia, l4ore- 

sterów, Stowarzyszenia Polakow, 

Sokołów, Alumnów Szkoły, 

Bractw lub Dziewic Różań- 

cowych: słowem wszyscy urzęd- 

nicy powinni być obecni. Chcemy 

pokazać i publicznie zadokumen- 
tować nasze przywiązanie dla na- 

szego byłego proboszcza, Przew. 

X. Franciszka Gordona, za jego 

pracę położoną przy naszej para- 
fii. 

Marszałkami, wybrano obyw. 
Alberta Rostenkowskiego i Joze- 

fa Niemiec. 

X. Stanisław Siatka, prob., 
Piotr Rostenkowski, przewód, 

Józef Niemiec, 

Z parafii św. 
Anny. 

Nowo - organizująca się kor- 

poracya pod nazwą „Polska Ko- 

operatywa Robotn-cza" na An- 

nowie ma dzisiaj wieczorem, o 

godzinie 8-mej, 'w hali obyw. 

Kosiby, onr. 2300 W. 18 Place, 

posiedzenie akcyonaryuszów. Ce- 

lem tej Kooperatywy jest sprze- 
dawać prowianty po jak najtań- 

szej cenie. Kooperatywa ta, sko- 

ro będzie miała zapisanych 500 

akcyi, otworzy „grosernię" i 

skład rzeźniczy na Annowie. 
Uprasza się wszystkich oby- 

wateli i obywatelki, którzy życzą 
sobie kupić kilka akcyi, o przy- 

bycie na to posiedzenie. Akcya 

jedna kosztuje $10.00. 
Bliższych informacyi udzieli 

Fran. Kozioł, 2306 W. 19 ul., lub 

Leon Wnuk, 2244 W. 18ty Place, 

którzy zaliczani są do organiza- 
torów. 

Kooperatywa ma prawo do; 

sprzedawania akcyi, zatwierdzo- 
ne przez władze. 

Po dobre lekarstwa idźcie do apte- 

ki Sassa, 1725 W. 18 ul. — tam Je 
zawsze dostaniecie. 

Z P06RZEBU POLICYANTA STANISŁAWA ŁA6OOZIŃSKIEGO (alias 
Birns) : KOLEDZY WYNOSZĄ-TRUMNĘ Z DOMU ŻAŁOBY, 

U dołu podobizna urzędnika policyjnego, który z „Bridgeportu" został prze- 

niesiony na słacyę przy 22-giej ulicy. 
> 

Klisz» „Chicago .Journal.'' 

Z PITTSFIKLD, MA88. 

Policja aresztowała niejakiego Ja- 

kóba Tllana. Tilan podawał się za 

mieszkańca Adams. Oskarżony był o 

to, że do kilku domów w Pittsfield 

właził przez okono i błąkał się po do. 

mach, a nawet w domu pani Vaughn 

przy ulicy South, nr. 229, położył się 

spać na kanapie i to ledwo go stam- 

tąd spędziła. Zdaje się, Tilan niespeł- 

na ma rozum, policya po aresztowa- 

niu i przetrzymaniu go parę dni 
w 

areszcie przekonawszy się, że w do- 

mach do których zachodził nic nie 

brakuje, puściła na wolność. 

Wielki tłum ludzi zebrał się 
wczoraj w kościele św. Alojzego, 
by brać udział w pogrzebie poli- 
cyanta Stanisława Birns-Łago- 

dzińskiego. Ks. A. Thiele odpra- 
wił Mszę św. za spokój duszy za- 

mordowanego poljcyanta. 
W domu żałoby pnr. 1848 N. 

Western ave. kapela prowadziła 
kondukt żałobny do kościoła. Sze- 

ściu policyantów niosło trumnę. 
Straż honorową pełniło 50 po- 

licyantów. Szli potem członkowie 
klubu demokracyi powiatowej, 
której zmarły był członkiem. 

W pogrzebie udział brali: szef 

policyi Gleason, pierwszy jego za- 

stępca Herman Schuettljer i dru- 

gi zastępca Funkhouser. 
Zwłoki zawieziono na cmen- 

tarz św. Wojciecha i tam do gro- 

bu spuszczono. Kazanie nad trum- 

ną w kościele św. Alojzego wy- 

głosił ks. Thiele. 

Polskie 
Tranzakcye 
Realnosciowe 

Referuje specyalnie dla 
„Dziennika Chicagoskiago" 

Adw. Jan S. Rybicki. 

Artesian ave. 175 stóp na południe 

od Dlversey ave., front na wschód 

75X125, (dług $10001 6 lipca, Stani- 

sław Szymczak. Fran. Nowak za 

$4650.00. 
Ashland ave.. 249 stóp na północ 

od 50 ulicy; front na zachód; 50X 

121 (dług £6000) ; 9 lipca. Józef Bryk- 

czyński, Harry Puetz za $13000. 

Auburn ul., 27 stóp na północ od 

33 place; front na zachód; 25X130; 

10 lipca. Anna Bryawskas, Janowi 

Donidawskas za $3500. 

Augusta ul., 189 stóp na zachód od 

Western ave.; front na południe; 24 

X124 (dług $1400); 10 lipoa. Wm. 

Heisleding, Annie Kaczmarczyk za 

$6450. 
Broad ul., 308 stóp na południe od 

Archer ave.; front na wschód; 24X 

100; 17-go czerwca. Wm. A. Oamer, 

Wojciechowi Wieniek za $2800. 

Central Park ave. 58 stóp na pół- 

noc od Noble ave.; front na wschód; 

25X120; (dług $1100); 11 lipca. Mi- 

chał Simanowicz, Hipolitowi ł^uka- 

siaik za $2840. 
Central Park ave., 216 stóp na po- 

łudnie od Schubert ave.; front na 

wschód; 3714X125; 13 lipca. Louis 

K. Nordbrock, Annie Brendle za 

$5200. 
Coblentz ul., 260 stóp na wschód od 

Western ave.; front na północ 24X 

100; 13 lipca. O. Olsen, Józefowi Jan- 

kowskiemu za $6000. 
Cortez ul., 82 stóp na zachód od 

Rockwell ul.; front na południe 2SX 

124; 14 lipca. Anna May, Kat. Go- 

dawsłkiej za $7300. 
r Cortez ul. 316 stóp na północ od 

Oakley ave.; front na południe 32% 

Xl24; (dług $7210); 10 lipca. Louts 

Rosen, Stefanii Czaja za $10. 

Cuyler ave., 191 stóp. na zachód od 

Western ave.; front na południe 25 

'X125; (dług $1500); 10 lipca. Józef 

Kurzec, Antoniemu Kort za $2750 

KAPITAN MAX. NOOTBAAR. 

Dickson ul., 168 stóp na północ od 

Blackbawk ul.; front na wschód, 24 

X124; (dług $3000->+ 13 czerwca. Ma- 

rya Wachowska, Stan. O. Pulińskie- 

mu za $5300. 
Drakę ave., 48 stóp na północ od 

Bełle Plaine ave.; iront na* zachód 

50X125; (dług $2975); 13 lipca. John 

J. Gili, Jauowi Lewandowskiemu za 

;<7^ 

Elston ave., 500 stóp na południe 

od Augusta ul.; front na wschód 25 

X100 (dług $1000); 9 lipca. Fran. 

Łuczak, Antoniemu Wojciechowskie- 

mu za $3300. 

Elston ave.; 225 stóp na północno- 

zachodniej stronie od Montrose ave.; 

południowo-zachodni front 25X125; 

(dług $5000); 11 lipca. Ida Loudon, 

Władysławowi Chodzińskiemu za $10 

Emereon ave., 150 stóp na wschóc 

od Leavltt ul.; front ua południe 25 

X90 (dług $1600); 11 lipca; Wilhelm 

j Mubłtbaler, Mikołajowi Wasiełew- 

skiemu za $2300. 

I Erie ul., 120 na zachód vd Ashland 

ave.; front na północ 24X70; (dług 

$2600); Frank Pilarski, Janowi Dun- 

dacz za $10. 

Fairfield ave., 14 stóp na południe 

od Armitage ave.; front na wschód 

25X125; (dług $3800); 13 lipca. Jó- 

zef Jankowski, Olans Olsen za $7600 

Honore ul., 245 stóp na północ od 

53 ul.; front na zachód 25X124; 25 

czerwca. M. S. Chandler, swą cześć 

I za $2616. 
Huron ul., zachód; 96 stóp na 

wschód od Lincoln ul., front na pół- 

noc 24X123; (dług $4000); 2 lipca. 

Antoni Kosiba, Piotrowi Kochańskie- 

mu za $6000. 
Kildare ave. 90 stóp na północ od 

30-tej ul.; front na wschód, 30X124 

(dług $2000) ; 28 cserwca. Marcin (- 

wak, Józefowi Wasilewskiemu za 

$4823. 
Loomis ul., południowo-wschodni 

róg SO-tej ul.; front na zachód, 32% 

124; (dług $2500); 7 lipca. Kata- 

rzyna Staszewska, Karolowi Jare za 

$10,000. 
Marshall boul., 48 stóp na południe 

od 23 ul.; front na wschód, 24X100; 

24 czerwca, Gustaw Gabel, Leokadyl 

Ziółkowskiej za $6900. 

Oakley ave. 48 stóp na północ od 

Rhine ul.; front na wschód, 34X100; 

(dług $1500); 11 lipca. Jan Dolasiew- 

ski, Michałowi Gawińskiemu za $3190 

Ohio ul., 191 stóp na zachód od Lin- 

coln ul.; front na południe 24X121; 

(dług $1150); 9 lipca. Michał Hroma- 

da, Tomaszowi Frankiewiczowi za 

$3500. 
Ohio ul., 167 stóp na zachód od 

Lincoln ul; front na zachód 24X100; 

(dług $2100); 3 lipca. Jan 
' 

Czopek, 

Jakóbowi Borkiewiczowi za $3500. 

Paulina ul., 75 etóp na południe od 

Clarlnda ul.;front na zachód 40X130; 

(dług $3000); liJczerwca. Tadeusz 

Chrzanowski, Franciszce Zaborow· 

sklej $10. 
Racine ave. zachód połudnlowo-za- 

chodni róg 32 place; front na wschód 

(24X124) ; 3 lipca. Fran. J. Rudzie· 

wicz, Fran. Bulwan za $5000. 

Ridgeway ave., północno-wschodni 
róg Iowa ul.; front na zachód, 49X124 

(dług $3000); 9 lipca. B. Luhman, M. 

Kołaczek za $5100. 

State ul., 200 stóp na północ od 123 

ul.; /ront na wschód, 50X123; (dług 

$800) ; 13 lipca. Kat Jachna, David 

Kramer za $3000. 
31 ul., 25 stóp na wschód od Wall 

ul.; front północ. 25X68; 9 lipca. Mi- 

chał Skoczpiec,. Wład. Ostapowiczofrl 
$4550. 

31 ul., 193 stóp na wschód od Mor- 

gan ul.; front na północ, 50X100; 9 

lipca. Fran. J. Palt, Stan. Gaura za 

$2000. 

Throop ul., 300 stóp południ wo- 

wschodniej stronie od Lyman ul.; 

front na wschód, 25X107 ; 3 lipca. 

Jan Kruwczak, Szczepanowi Bart 

$3o7 o. 

20 place, zachód, 50 stóp na wschód 

od Fisk ul.; front na północ 24X120; 

15 czerwca. Wojciech Sośnlak, Woj- 

ciechowi Wójcik za $3400. 

Wade ul., 132 stóp południowo- 

wschodniej stronie od Crittenden ul.; 

południowo-zachodni front 25 stóp od 

Crittenden ul.; 25 czerwca. Fran. 

Mikucki, Janowi Krelian za $4950. 

Wall ul., 96 stóp na południe od 31 

ul.; front na zachód, 24X124; 9 lip- 

ca. Herman A. Kraft, Fran Kwieć 

za $2700. 
Walton ul. zachód, 121 stóp na za- 

chód od Kildar ave.; front na połu- 

dnie 24X125; (dług $2,000); 7 lipca. 

Józef Świątkowski, Fran Piloskiemu 

za $3000. 
Will ul., 100 stóp na południe od 

Augusta ul.; front na wschód 25X 

100; (dług $3000); 7 lipca. Wład. Wol- 

ter, Józefowi Cesarzowi za $1. 

Winchester ave., 225 stóp -na pół- 

noc od Augusta ul.; front na zachód 

25X125; (dług $2500; 9 lipca. Tomasz 

Frankiewicz, Michałowi Hromada za 

$5500. 
Wood ul., 198 na południe od Tho- 

mas ul.; front na wschód, 25X125; 

lipca. Marta Szepla, Janowi Marze- 

skiemu za $6175. 

SYSTEM TORRENSA. 

Inghem ave., 5 7stóp na północ od 

105-tej ul.; front na wschód, 27X132; 

30 czerwca. H. H. Brandt, Stan. Wit- 

kiewiczowi za $2350. 
19 ul. 275 stóp na zachód od Oak- 

ley av.; front na południe, 25X125; 

Jan Jakubek, Fran. Rytlewskiemu 

za $5200. 
Sherman ave., 190 stóp na południe 

od 83"ul.; front na zachód, 37&X125; 

8 czerwca. Fran Wieczorkowski, Wl- 

któryl Brown za $3000. 
41 court, południe, 160 stóp na po- 

łudnie od 31 ul.; front na wschód 30 

X124%, 6 lipca. Frank Teuft, Stefa- 

nowi Klenlczuch za $5400. 

Z BRDGEPORT, CONN. 

Panna Franciszka Bow, (?) lat 18, 

spadła ze schodów w domu pnr. 172 

przy Clinoon ul., gdzie była w gości- 

nie u znajomyoh. Tak ciężko wskutek 

upadku potłukła się, że musiano wez- 

wać ambulans po opatrzeniu jej,gdyż 

nie chciała, ażeby j* do szpitala za- 
1 

brano, odwieziono j* na Rallroad av. 
' 

nr. 1147, do krewnych ,gdzie miesz- 

ka. Dziewczyna, dopiero przed kilku ( 

dniami przyjechała ze starego kra- < 

ju i wskutek wypadku, będzie mu- 

siała parę tygodni poleżeć. 

Wiadomości z No- 

wej Anglii. 
% 

Z SCFFIEŁD, MASS. 

Dzięki staraniom wiceprezesa na 

Stan Connecticut, Ignacego Midury 

została założona nowa grupa Zjedno- 

czenia Polsko Rzymsko Katolickiego. 

Tymczasem wybrano Władysława Dą- 

browskiego, wiceprezesem; Piotra Mi 

iewskiego, sekretarzem prot.; Józefa 

Kulasa, deputowanym P. Łosia; ka· 

syerem T. Wlazła; a sekr. fin., P. Lo- 

Bla. Uroczysta instalacya odbędzie 

się we wrześniu. 

Z BANGOR, ME. 

Pawła Rudka, uderzyło padające 
drzewo, tak nieszczęśliwie, że umarł 

w szpitalu. 
Rudek po angielsku nie mówił, dla 

tego brak szczegółów wypadku. O ile 

wiadomo, nieboszczyk w Bangor kre- 

wnych żadnych nie miał. 

ZE SLADES FERRY, MASS. 

Z idącego pociągu wyskoczył Karo! 

Stuzy i spadł tuż około końca nasypu 

nad rzefcą Taunton. Jakimś cudow- 

nym sposobem zatrzymał się nad sa- 

mym brzegiem, inaczej byłby się zwa- 

lił do rzeki. 

Od uderzenia stopniami wagonu, 

miał dużą ranę na głowie. Pociąg za- 

trzymano i Karola zabrano i zawie- 

ziono pociągiem do Fali River. Tu o- 

patrzył doktór ranę i odesłał go do 

ezpitala. 
Stuza miał towarzysza, a był pod- 

pity i gdy ten towarzysz wyszedł z 

wagonu, Stuza myślał, że on na stacyi 

został, wybiegł, ażeby go odszukać 

no i wtedy wyskoczył z wagonu po- 

ciągu będącego już w ruchu. 

ADAMS, MASS. 

Na ulicy Hoosac była bójka pomię- 
dzy Polakami. Dwóch zostało aresz- 

towanych. Jeden z aresztowanych 
miał głowę rozciętą, drugi głowę po- 

bitą, 

PODZIĘKOWANIE. 

W Imieniu Tow. Dobroczynności i 

Ochronki w parafii św. Wojciecha 

zasyłamy najserdeczniejsze podzięko- 
wanie Szanownemu Tow. 8iótr Ró- 

źańcjwych na Wojciechowio za dar 

złożony na Ochronkę w sumie I10.U0, 

które zostały złożone na ręce preze- 

ski Maryi ślaska, staropolskiem 

„Bóg zapłać". 
Z szacunkiem 

Marya ślaska, prez,; 

Kat. Wiek lińska, kasyerk* 
1858 W. 18-ta ul. 

Ruch w Towarzystwach. 

ZF, STANISŁAWOWA. 
— Macierz Polska Oddział 2gi św. 

Michała Arcb. odbędzie posiedzenie 
w środę wieczorem, o godzinie 7:3", 

w bali M. P. Bardzo ważne sprawy są 

do załatwienia, obecność każdego wy 

maga. Za nieobecność kara 25c pod- 

ługuchwały. — Jan Niemiec, prez. 
— Członkinie Dworu św. Stanisła- 

wa Kostki nr. 255 Z. . K. L., mają 

się zebrać pnr. 1459 Dickson ul., — 

skąd wezmą udział w pogrzebie zmar 

lej siostry śp. Antoniny Waszko, do 

górnego kościoła św. Stanisława K., 

w czwartek o godzinie pół do lOtej ra 

no. — A. Klarkowska, Nadl.; A. Jer- 

ka, sekr. prot. 
— Członkinie Klubu Pań Królo- 

wej Dąbrówki zbiorą się z odznaka- 

mi jutro rano o godzinie 9tej przed 

domem żałoby członkini naszej śp. 

Antoniny Waszko, 1459 Dickson ul., 

ażeby jej oddać ostatnią przysługę. 
— Michalina Grabarska, prez.; Zo- 

fia Glabas, sekr. prot. 
Z TRÓJCOWA. 

— Tow. Trójcowa nowa grupa Zje- 

dnoczenia będzie miała swe regular- 

ne posiedzenie w środę, dnia 22 lipca 

o godzinie wpół do ósmej wieczorem 

w sali obok plebanii Św. Trójcy. Na 

tem posiedzeniu będzie przyjmowa- 

nych dziewięciu nowych członków. 

Członkowie i kandydaci na członków 

są proszeni na to posiedzenie. 
— Win 

centy Sentowski, eekr. prot. 
Z MŁOIM5IANKOWA. 

.— Macierz Polska oddział 76 św. 

Sertrudy odbędzie posiedzenie w pi? 

tek, dnia 24 lipca o godzinie pół do 

5smej, w sali szkolnej. — Anna M. 

Przybylska, prez.; Anna Hensel, se- 

kretarka prot. 
Z KANTOWA. 

— Tow. Matki Bob. Nieust. Pom. 

ma bardzo ważne posiedzenie w 

czwartek dnia 23 lipca o godzinie 

pół do ósmej. Jest to półroczne posie- 
Izeniewięc każdy członek ma się sta- 

wić. Za nieobecność kara. — Jan Ua- 

lek sekr. prot., 1158 Ohio ul. 
— Tow. św. Jadwigi nr. 44 M. P. 

odbędzie miesięczne posiedzenie w 

Środę, dnia 22go lipca, w sali zwyk- 

ych posiedzeń. Każda ma być obec- 

na, aby się uiścić ze swych zaległości. 
— M. Klimee, sekr. prot., 1301 W. 

Chicago ave. 

Z TOWN OP LA K. 

— Zjednoczenie parafialne pod o. 

iw. Józefa w par. św. Józefa odbędzie 

iwoje posiedzenie półroczne w nie~ 

izlelę, dnia 25go lipca, o godzinie 
1:30 popołudniu, w sali zwykłych po- 
iledzeń, na które się zaprasza wszyst 

kich .którzy mają chęć wstąpienia do 

4foi tow. — Jakób Kiepura, sekr. 

1810,8. Hermitaco ave. 
-i. ^^ 
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