
ś. p. 

Ks. Franciszek X. Lange 
ur. 13 grudnia. 1857 roku w Domatowie, w Pru- 
sach Zachodnich, po krótkiej chorobie, pożegnał 
aie z tym światem, opatrzony św. Sakramenta- 

mi, dnia 23 lipca, 1914 roku, o godzinie 9:25 
wieczorem. 

Fksportac} a zwłok z plebanii do kościoła w 

niedzielę, o godzinie 4 po południu. 
Szczegóły o pogrzebie później. 
Julia Lange, siostra; Ks. Jan Lange, i krewni. 

NOTATKI HKTSOHOŁOGICZNB* 

W olgcu doby woaorajuej najwyÉ- 

•za temperatura wynoeiła 99 stopni* 

najnlleza 73 stopni. Normalna tem- 

peratura w tym dołu wynosi 73 eto· 

pni; nadwyśka temperatury w tym 

roku 613 eto pni 

We chód słońca o coda. 4 soin* 30 

rano, 
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Czędclowo pochmurno ditś wieczo- 

rem 1 Jutro. NI· wiele smi&ny w tern 

beraturse. Łagodny emienny wiatr. 

SlainwqrwBie IWanystw a* J6- 

tafatowle (JLake View) nui daiaiaj 

arlecaorem o godx 7t80 nadbcwycsaj· 

ne aebraxde W ml szkolnej, by nara- 

dzić die njkS gremialneni wzięciem u- 

Izlahi w pogrwU« proboszcza, 4. p. 

X. Franci«zka Xawerego UoKego, 

który umarł nagle wc*orąj wtecao- 

reni w szpitalu Braci Alexyanw, 

Deputowany szeryfa wczoraj w 

posiadanie w*l»ł tramwaj naleiaoy 

do kolei .Hammond, Whlting and 

Sast Chicago Aallway", napędzi! ze 

wszystkich pasażerów i powiedział» 

te tramwaju tego nie odda dopdki 

torapania nie zapłaci niejakiej Maryi 

Mukule odszkodowania w sumie 

$5000 za rany odniesione w wypad- 
ku kolejowym. Podszeryf nie mógł 

Innej rzeczy zatrzymać, by kompa- 
nię zmusić do zapłacenia powyiazej 

sumy. Dyrekcya kompanii znajduje 

się w Stanie Indiana, a tramwaj ten 

musiano zabrać w Stanie Illinois, 

gdzie wypadek zaazedł 1 gdzie się pro 

:ee odbył. 
O godzinie 5:30 wieczorem ood— 

szeryf oddał tramwaj kompanii, po' 
aieważ ta przyrzekł* odszkodowanie 
natychmiast wypłacić 

o o 

Pollcyaat parkowy Bernard Czap- 

ekl (2234 Berlin ul.) inalazl wczoraj 

wieczorom o goda. 10:30 na Madison 

ul. 1 bulwarse Oakley kobietę polską, 

Uczącą około lat 48, która zabłądziła 

czy teł dostała chwilowego obłędu. 

Kobieta rozmawiała włainfe przed 
szynkiem a pięcioma łobuzami, któ- 

rych się dopytywała łamaną angiel- 

szczyzną o drogę do Jej rodiicdw,.. 

Na pytania pollcyanta Csapsklego 
kobieta odpowiedziała, le nasywa się 
Paulina Qłoń 1 te mleslk* przy ulicy 

Noble, ale numeru domu nie pamię- 

ta; ie ,»ldsle do rodziców którzy 

mieszkają w małej wiosce przy wo- 

dzie" le ma przy sobie pieniądze na 

drogę. 

Zaprowadził kobieoinę po 11 oy ant 

Czapski na stacyę przy 'Vurren are., 

gdzie znaleziono pray niej następują- 

ce sumy pieniędzy; $123.63 w port- 

monetce, 1207.00 w koszyku Jaki miA- 

ła pray sobie, $320,00 w kieszeni 1 

$286.00 w pończochach — razem 

$835.65. Nadto miała ona skarbonkę 

Nr. 2681 s „Northwestern Trust & 

Savlngs Bank". 
— „Macie dzieci?" — pyta kobiety 

pollcyant Czapski. 
— „Tak, trzech zyndw t trzy cOr 

ki" — brzmiała odpowledś. 
— „A są ionaciT" 

— dalej pyta 

Czapakl. 
— „Ja nie wien.; synowie są do 

niczego, oni s.edzą we więzieniu" — 

powicda kobieta. 
— 

. A mąi śyJe?M 
— ..Nie. zftb'ty został na treoe" — 

odrzekła zaginiona. 
Policyant Czapek! obecnie poszuku- 

je krewnych zaginionej kobiety 

tymczasem przewieziono Ją na stacyę 

policyjną przy Desplalnes ulicy. 
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W Avondale, na Milwaukee ave. 1 

Allen ave., automobil J. B. Koebler'a. 

16C Wlllar aVe., pędzący po lewej 

etronie ulicy, przejechał ośmioletnią 
dziewczynkę polską, Alicyę Frank. 

gdy ta bawiła się z przyjaciółkami 

wczoraj około godziny 9-tej wieczo- 

rem. Zaniesiono ranną, do kancelaryi 

dra Edwarda F. Czesławskiego, któ- 

ry udzielił jej pierwszej pomocy le- 

karskiej i odesłał ją do domu rodzi- 

ców pnr. 2891 Milwaukee ave. Poka- 

leczenia dziewczęcia są poważnej na- 

tury. 

Wina sa nieszczęście spada na au- 

tomobflistę, który nie wstrzymał swej 

maszyny w oddalenu 10 stóp poza 

tramwajem gdy ten etanąl przy Allen 

ave., ale skręcił na lewą stronę uli- 

cy i chciał tramwaj wyprzedzić. 
si « 

Trzech bandytów włamało się ze- 

szłej nocy do pralni Brooks'a przy 

North bouL i Baet ave., związali stró- 

ża Franciszka Sokołowskiego i za- 

kneblowali mu usta, a potem wysa- 

dzili dynamitem kasę ogniotrwałą i 

zabrali z niej $300 w gotówce. Przez 

dwie godziny męczył się Soikołow- 

eki aż z więzów się uwolnił, poczem 

natychmiast zaalarmował pollcyę. 

Rabunek ów wywołał wielką sen- 

sacyę w Oak Park i okolicy. 

O O O 

Franciszek Breycha, Teodor Kunz 

i Teodor Wojciechowski, młodzieńcy 

t północno-zachodniej strony miasta, 

wyjechali na żniwa do Nebraski. 

o 

August Dobler,' 1342 W. 31-szy pl., 

odebrał sobie wczoraj życie wystrza- 

łem z karabinu. Powód samobójstwa 

niewiadomy. 

0 

„Jury" koronerska orzekła wczo- 

raj, że Anna Schlachertowa w Willo w 

Springs popełniła samobójstwo zaży- 

wszy sporą dozę trucizny. 

OSO 

Maryanna Lechok, 2015 Haddon 

ave., znalazła wczoraj swego męża 

Jana bez życia w „basemencle". Przy- 

wiązał sznur do belki i powiesił się. 

śledztwo w toku. 

O O O 
Pani Paulina Lilia i pani Balbina 

Szumnarska, obie z Trójcowa, wyjeż- 

dżają na krótkie wakacye do Milwau- 

kee, gdzie przebywać będą u pań- 

stwa Owieckich 1 Bandurskich. 

0 0 0 

Karol Ziuliński, prowadzący inte- 

res automobilowy, nabył wyszynk 

trunków od Władysława ćwika, pnr. 

1433 Dickson uL 

O Q 
Wstępne przesłuchy w sprawie 

Henryka Xlewolklewicza, rzekomego 

naciągacza, sprowadzonego w środę 

s Clerełand, O., odbyły się wczoraj 

przed sędzią xunicypalny^n Prindi- 

rllle. Proces odłożono na Jeden ty- 

dzień, do czwartku, 30-go lipca. 

33-cioletnl Winoenty Tryciełło, ro- 

botnik litewski zatrudniony na to- 

rach kolei „Chicago, Milwaukee & St. 

Paul", został przejechany wczoraj po- 

południu i na miejscu zabity przez 

pociąg kolei „C. M. & St. P." blisko 

Glenview. Tryciełło szedł sobie na 

torach i nie widział ani słyszał nad- 

jeżdżającego pociągu. Zwłoki odesła- 

no do kostnicy Melzer'a. 

+ f t 

Przed sędzią municypalnym . K. 

Jareckim stanie ma około 100 kel- 

nerek aresztowanych za zakłócanie 

spokoju publicznego. Owe kelnerki, 

udekorowane plakatami maszerowały 

przed restauracyami, nawtedzoneml 

strajkiem, za co je aresztowano. 

ono 
Towarzystwo Ministrantów ńw. 

Stanisława K. przy tejże parafii, z 

Bratem S. Gorikowiklm na czele, u- 

rządzą wycieczkę letnią do ogrodu 

Kościuszki w Cna gin, we wtorek dnia 

28-go lipca. — Ogród otwarty od go- 

dziny Mej rano do 7:30 wieczorem. 

o o 

Na W. Grand ave., pomiędzy N. 

Ashland ave. 1 . Marshfield av.„ 

dwu uzbrojonych bandytów napadło 

dziś rano na Michała Pttdulę, 627 N. 

Marshfield ave. i zabrali mu $16 w 

gotówce. 

PierwesyWielki Piknik 
uri^dia 

1 i II Djwyzya Zw. Wojsk Polski 
wPoloma Ogrodzie Archer 'i St, Loqb Ave^ w Sobotę dnia 

25-go Lipca, 190.41. Cena biletn 25c od osoby. 

Początek o godzinie ł-szej popołudnia 

Smutnie płynęły lata ostatnie 

króla Zygmunta Augusta. 
Liczył on ich, w roku 1569 nie 

tak jeszcze wiele, bo zaledwie 

49, a już był złamany na ciele pra- 
wie doszczętnie. 

Ojciec jego Zygmunt Stary, w 

wieku tym cieszył się jak najle- 
pszem zdrowiem, pełen energii 
stawiał czoło życiowym przeciw- 
nościom, panując jak rzadko kto 
nad sobą, nie szedł w niewolę 

zmysłów; syn, opanowany przez 

nie zupełnie, był ich uległym słu- 

gą, jak gdyby nie płynęła w jego 
żyłach krew dzielnego Sarmaty 

rodzica, jeno lekkich obyczajów 
matki Włoszki. 

Więc otoczył się rozwiązłemj 
kobietami, w ich towarzystwie 
tracił resztki sił, tak niezbęd- 
nych dla państwa, i smutnem o— 

kiem spoglądał w przyszłość, od 

której niczego się już nie spo- 

dziewał, krom trumny. 
Całe jego życie nie po różach 

zaiste mu płynęło. 
Miał zaledwie 23 lat, kiedy w 

roku 1543 ożeniono go z Elżbietą, 

córką Ferdynanda austryackie— 
&o· 

Była to kobieta dobra i pięk- 
na, miała warunków wiele, by u- 

czynić męża swego szczęśliwym, 
i uczyniłaby go niezawodnie, gdy- 

by nie jego matka Bona. 
Ale ta wniosła pomiędzy nich 

ducha niezgody. 
Zazdrosna o wpływ syna, nie- 

znosząca żadnego innego, prześla- 
dowała ją póty, odwracając od 

niej serce męża, póki jej nie zła- 
mała. 

Po dwuletniem pożyciu z Zy- 
gmuntem Augustem, umiera ona 

w Wilnie, młody dziedzic potęż- 
nego tronu Jagiellonów pozostaje 
sam, ze skłonnościami, jakie wyro 
biło w nim miękkie, wśród pa- 

nien dworskich wychowanie. 
Zaledwie więc pochował swoją 

żonę, poznaje Barbarę Radzi- 

wiłłównę w Wilnie, uroczą wdo- 

wę po Gasztołdzie, wojewodzie 
Trockim i w tajemnicy przed 
wszystkimi, poślubia ją. 
Tragizm tych zaślubin wszyst- 

kim znany. 

Stary ojciec umiera, syn jego 
ze stolicy Litewskiej przenosi 

swój dwór do Krakowa i tu za- 

czyna walkę o żonę z matką i pa- 

nami, którzy jej do tronu nie 

chcieli, jako nie równej mu ro- 

dem, dopuścić. 
Walkę tę prowadzi z energią 

wielką. 
I przeciwników swych, wraz z 

matką, zwycięża. 
Nie zwycięża przecież swojego 

nieszczęsnego fatum. 
Bo doprowadza wprawdzie do 

tego, że wieńczą w Katedrze na 

Wawelu koroną królewską głowę 

ukochanej Barbary, nie może jed- 
nak wyrwać jej z objęć zaczajo- 

nej na nią śmierci. 
I po raz drugi zostaje wdow- 

cem, tylko z większym bez poró- 
wnania żalem w sercu, niż po 

pierwszej małżonce. 
Ale i król i do tego jak on król 

dotąd bezpotomny, nie może dłu- 

go nosić wdowich szat. 

Obowiązki względem państwa, 
na to mu nie pozwalają. 
Żeni się więc po raz trzeci z 

Katarzyną austryacką, rodzoną 

siostrą swojej pierwszej żony, i 

po raz trzeci zostaje nieszczęśli- 

wym. 

0 ile jej siostra Elżbieta była 

dobrą i ponętną, potrafiłaby usz- 

częśliwić swego męża, gdyby 
nie paraliżowała jej chęci występ- 
na Bona, o tyle Katarzyna była 

niesympatyczną i odpychającą. 

A przy tern wszystkiem miała 

chorobę odrażającą. 
Więc ją zbrzydził sobie król. 

1 starał się oswobodzić z nie- 

miłych związków. 
Rozwieść się z tą, którą mu tak 

nazwana „racya stanu", wbrew 

sercu narzuciła. 

Ale Kościół katolicki nie zna 

rozwodu i nawet dla panujących 
nie robi wyjątku. 
Więc rozpocząwszy przed- 

wstępne kroki, przekonał się, że 

nic .j: niego nie będzie. 

Odsunął zatem od siebie żonę 
do Radomia, a sam — nazywaj- 
my rzeczy po imieniu, —- oddał 

się rozpaczy, lekkiemu wśród lek- 
kich kobiet życiu. 

I otoczony motylami i niego- 
dnymi pana tego co on rozumu 

zausznikami, opanowany przez 

Giżankę, o tyle piękną, o ile chci- 

wą i nędzną, w ich towarzystwie 
topił robaka zgryzoty w kieli- 

chu, rwąc powoli s.abe już ni- 

ci, tak potrzebnego dla kraju ży- 
cia. 

Smutnie więc ptynęty ^ata °" 

statnie, króla Zygmunta Augu- 
sta l · ·-· ·| 

t 
^ 

*~ 

or» 
A jednak....coza sprzecznosc 

w słabej, niby wosk, naturze lu- 
dzkiej. 
Zdawałoby się, że ten, który na- 

miętnościom oddał się w niewo- 

lę zupełnie, o niczem innem, 

prócz o spełnianiu ich nakazów, 
nie powinien był myśleć, że spra 
wy publiczne dla niego nie istnie- 

ją, że to tylko, co zachceniom je- 
go dogadza zajmować jego uwa 

gę może. 

Tak jednak z Zygmuntem 
gustem nie było. ^ 
Złamany i w rozterce sam z so-| 

bą, szukający po zgryzotach uko-i 

jenia tam, gdzie mąż tego co on 

stanowiska szukać go nie powi- 

nien, dbał on o kraj, myślał o je- 
go przyszłości. 
Myślał, bo wiedział o tem, ze 

schodzi ze świata, bezpotomnie, 
bo czuł zbliżającą się śmierć. 

Chciał więc i gorąco chciał, by 
śmierć ta, nie odbiła się na kra- 

ju boleśnie. 
Pragnął, by, gdy już go nie 

stanie, w jedności politycznej zna- 
lazł on siły do znoszenia przeciw- 
ności. 

Niepokoił go zatem wielce nieu- 

regulowany dotąd stosunek Lit- 

wy do Polski. 
Od czasów Władysława Ja 

giełły, dwa te państwa byty z so- 

bą wprawdzie złączone, ale me 

stanowiły ścisłej jedności, przy 

niesprzyjających warunkach, mo- 

głv się rozłączyć. 
Pójść każde odrębną drogą, 

zwłaszcza gdy na nim gasła dy 
- 

nastya, która je z sobą sprzęg- 

Otóż od tej możliwości chciał 

on kraj zabezpieczyć, zwłaszcza, 
że na W^ehodrie wM«ał wzrasta- 

jącą nową potęgę, w postaci cara- 

tu Moskiewskiego. 
Oto co czytamy w tym wzglę- 

dzie w „Dziejach Polski" Józefa 
Szujskiego: 
„Praca około dokonania unii 

— 

pi<;ze on, — była głównym ce- 

lem życia Zygmunta Auguste. 
Jm bardziej gasła nadzieja rozwo- 
du i pozostawienia potomstwa z 

innej żony, im srożej występo- 

wały uroszczenia moskiewskie za 

Iwana Groźnego, tego tyle cha- 

rakterystycznego antypody, po- 
cciwych naszych Jagiellonów, 
tem oczywiściej przedstawia się 
głębokiemu umysłowi królew>k. j- 

rnu, potrzeba wieczystego zjedno- 
czenia Polski, Litwy, Rusi i 

Pru> zanim wolna elekeya, ni- 

wę wielkiej ojczyzny rzuci na 

szerokie bałwany przygód nie- 

przewidzianych. W tem pojęciu 
głębokiem potrzeby unii stoi on 

wysoko ponad współczesnymi, 
stoi sam jeden nad małostkowe— 
mi niechęciami i prywatnymi in- 
teresami Litwinów i Polaków, 

nad chwiejącym się senatem i na- 

miętną izbą poselską, i owo poję- 
cie jest piedestiłem, który go 

wynosi pomiędzy największych i 

najmędrszych ludzi naszej hi— 

storyi'.' 
Istotnie, był Zygmunt Au- 

gust przy wszystkich swoich sła- 

bościach jako człowiek, jednym z 

najmędrszych królów w naszych 

dziejach. 
Szedł do celu, nie bacząc na 

przeszkody. 
Doszedłszy do przekonania, że 

Unia Litwy z Polską jest konie- 

cznością polityczną, wszelkiemi 

środkami, jakimi rozporządzał, 
starał się ją urzeczywistnić. 
Choć mu się opierali tacy po- 

tentaci — oligarchowie, jak Mi- 

kołaj Czarny Radziwiłł. 

Osobisty przyjaciel króla, para- 
liżował on jego plany na każdym 
kroku, i póki żył, słyszeć o tem 
nie chciał, by Litwa, w której 

wpływ przemożny wywierał, ści- 

ślejszym niż dotąd związkiem po- 

łączyła się z Polską. 

Na nic więc nie zdały się prze- 

konywania królewskiego jego 

przyjaciela, stał przy swojem, po- 

wodowany być może mylnemi ra-j 

wodowało tylu naszych, niewe- 

sołej pamięci panów. 
To odwróciło nawet serce 

króla od niego, czuł on bowiem, 
że przy opozycyi z tej strony, z 

trudnością tylko urzeczywistni 
swoje zamiary. 

I istotnie, kto wie coby się z 

ukochaną jego myślą stało, gdy- 
by nie śmierć jego politycznego 
nieprzyjaciela. 
Ale w roku 1565 Radziwiłł u 

miera, Zygmuntowi Augustowi 
rozwiązują się ręce. 
Oswobodzony od ta kwielkiej 

przeszkody, z uporem Litwina 

zabiera się ponownie do parali- 
żowanej ciągłej pracy, i w 1569 

roku doprowadza ją do skutku 
w 

' 

dniu 1-szym lipca, — trzy- 
sta czterdzieści pięć lat temu. 

Stało się to jednak nie zaraz 

po śmierci Radziwiłła Czarnego. 
Doprowadzenie tej unii do 

skutku, poprzedziła wojna z I- 

wanem Groźnym, zdobycie przez 
Sanguszkę Uły, wreszcie zatarg 
z Gdańskiem, który przywła- 
szczał sobie brzegi morza Bałty- 
ckiego samowładnie, co się jed- 
nak odwlekło, pak powiada przy- 
słowie, nie uciekło. 
W roku 1569 zbiera się sejm w 

Lublinie i po długich naradach 

doprowadza unię do skutku. 

Zaprzysiężono więc wzajemnie, 
że Polska i Wielkie Księstwo 
stanowią jedno ciało, że stają pod 
jednym, w Krakowie ukorono- 

wanym królem, że Jagiellonowie 
zrzekają się specyalnych praw 

do Litwy, że sejmy odtąd mają 
być wspólne, a moneta jednako- 
wa. 

stała na nie wiele lat przed jego 
śmiercią, gdy niedługo go już nie 

stało. 

W dniu 6-ym maja 1572 roku, 

udał się on do ulubionego swo- 

jego Knyszyna i tu nazajutrz u· 

marł w 52-gim roku życia. 
„Próżnia niezadowolonego ser- 

ca, powiada o nim Józef Szuj- 

ski, rzuciła go w objęcia kobiet 

„sokołów", jak je nazywał. „Te 

sokoły pozbawią mnie życia'', 
mawiał. 

Pozbawiały go, — czy jednak 
odpowedzialność za to, nie cią- 

ży na tem złowróżebnem fatum, 

które łamiąc go trzykrotnie w 

niefortunnych małżeskich związ-' 

kach, w objęciach kobiet, kazały 
zrozpaczonemu szukać chwilo- 

wego zapomnienia? 
Akt Unii Lubelskiej wielki 

mistrz krakowski Jan Matejko u- 

pamiętnił na genialnem płótnie, 
jednem z najgenialniejszych, ja- 

kie po „Kazaniu Skargi" stwo- 

rzył. 
Akt Uni Lubelskiej u„p 

Widzimy tu uroczystą chwilę 

przysięgi, gdy panowie polscy i 

litewscy ślubują sobie wzajem- 
nie wierność wobec króla, uno- 

szącego krzyż z Chrystusem do 

góry. 
Obraz wspaniały, przykuwa o- 

czy do siebie, fragmentami swe- 

mi i typami pełnemi wyrazu,! 
wbija się w pamięć. 
Mamy na nim tych panów 

dumnych, nie bez walki z sobą 

zrzekających się swych przywjlei 
odrębnych, mamy króly takim, 

jakim w tej chwili wielkiej być 
musiał. 

1 wpatrując się w jego schoro- 

wane oblicze myślimy, jakiemi 
kolejami potoczyłyby się nasze 

losy, gdyby nie to fatum, które 

pozbawiając go potomka męskie- 
go, kraj w chwilach elekcyi na- 

raziło na wstrząśnień tyle. 

Czy to nieszczęsne, po stokroć 

nieszczęsne fatum, w tej jednej 

tylko epoce naszego publicznego 
iycia ciernie rzucało nam pod no- 

Si? 
St. Piast. 

Uroczystości patryotyczne 
Bawaryl. 

Wielkie uroczystości patryoty- 
czne niemieckie w Kehlheim w 

Bawaryi urządzone niedawno, 

zostały tak ściśle wojskowo, że 
właściwie naród został od nich 

odsunięty. Policya zarządziła ta- 
kie niesłychane środki ostrożno- 

ści przy przyjeździe rozmaitych 
książąt do Kehlheim, że Bawar- 

czycy, którzy ze swoimi książę- 
tami bez ceremonii zasiadali nie- 

raz pzry jednym stole w nad- 

wornym browarze, są oburzeni. 
Prasa bawarska otwarcie pisze, 
że dzięki policyi i pruskim me- 

todom uroczystość w Kehlheim 

była uroczystością narodową bez 
narodu. 

Szkoła kinodramatyczna, 

Znana artystka wiedeńska p. 

Odillon zakłada w Wiedniu fa- 

brykę zdjęć kinematograficznych. 
Będzie to towarzystwo akcyjne z 

kapitałem zakładowym, wynoszą- 
cym milion koron. Równocześnie 

z fabryką zakłada p. Odillon tak- 
że szkołę gry kinematograficznej 
dla aktorów, mających zamiar od- 
dać się wyłącznie grze do zdjęć 
kinematograficznych. 

Na wysokości 7,200 m. 

Dzienniki donoszą, że słynny 
włoski turysta Mario Piazenza, 

który bawi teraz w górach Hima- 
laja, wraz z przewodnikami 
wszedł na szczyt góry Nunkam, 
wysokiej na 7,200 m., gdzie jesz- 
cze nie postała noga ludzka. 

GARY, IND. 
E. Murawski utrzymuje „Dzień 

nik Chicagoski", pnr. 1732 Con- 

necticut ul. 

l· 

fi Ruch w Towarzystwach. 
ZK 8TA 8 r< A WOW . 

— Z przyczyny gorąca lekcyi Chó- 

rn Męskiego koś. górnego dzisiaj nie 

będzie. — A. J. Kwasigroch, dyry- 

gent. 
Z KANTOWA. 

— Posiedzenie komitetu w spra- 

wie Sejipu mającego odbyó się w mie 

eiacu wrześniu Stow. Pol. w Ameryce 

odbędzie się w niedzielę dnia 26go 

lipca, po południu. — Komitet. 
Z JADWIGOWA. 

— Posiedzenie 1 drugie czytanie 

konstytucyi Tow. św. Antoniego Opa- 

ta nr. 138 8. P. w A. odbędzie się w 

niedzielę, dnia 26go lipca, o godzinie 
lszej popołudniu w małej hali Św. 

Jadwigi. Wszyscy są obowiązani być 

obecni. — Komitet konstytucyjny. 
Z JACKOWA. 

— Tow. Władysława Jagiełły o. o. 

św. Czesława przystąpi do spowiedzi 
ew. w sobotę, dnia 25go lipca, a do 

wspólnej Komunii św. w niedzielę 

rano, o godzinie 6tej. Członkowie są 

obowiązani stawić się z odznakiem 

do hali posiedzeń o godzinie pół do 

Donoszę krewnym i znajomym 

iż najukochańszy mąż mój 
Ś. P. 

Franciszek Rybarccyk 
pożegnał się z tym światem, o- 

patrzony św. Sakramentami, d. 

23go lipca, 1914 roku. o godzi- 
nie 8:30 rano, przeżywszy lat 

47. 
Pogrzeb odbędzie sie w po- 

niedziałek, dnia 27go lipca, o go 
dżinie lOtej rano, z domu żało- 

by pnr. 1618 N. Hermitage ave. 
do kośoioła Św. Trójcy, a stam- 

tąd na cmentarz św. Bonifacego. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Elżbieta (z Brettnerów) Ry- 

barczyk. żona; ojczym Edwina 

1 Jerzego Haase. 25 

«tej rano. — Frań. Trochowski, pre 
zes; Teof. Ratko weki, eekr. prot. 
— Wszystkie członkinie Tow. Po- 

lek św. Anny nr. 66 maja się zebrać 

w sobotę do kościoła św. Jacka o go- 

dzinie 9teJ rano, aby wziąć udział w 

pogrzebie członkini ś. p. Katarzyny 

Gancarz. — M. Korzeniewska, prez. 

Zofia Bonk, sekr. prot. 

Wszystkim krewpym 1 znajo- 
mym donosimy tę smutne wia- 
domość iż najukochańsza żona 

moja 1 matka nasza 
Ś. P. _ 

Mary Anna (Ranarz) S to «fiera 

po długiej i ciężkiej chorobie, 
pożegnała się z tym światem, o- 

patrzona św. Sakramentami, d. 

23go lipca, 1914 o godzinie lej 
rano, przżywszy lat 24. 

·' Pogrzeb odbędzie się w sobo- 

tę, dnia 25go lipca, o godzinie 
9tej rano, z domu żałoby pnr. 
1066 N. Marshfield ave., do ko- 

ścioła ŚŚ. Młodzianków, a stam- 
tąd na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 9 

praszamy wszystkich krewnych I 
i znajomych, w ciężkim żalu g 
pogrqieni: 

Franciszek Stogiera. maż; — I 
Władysław i Irena, dzieci: Wa- I 
lenty i Julia Rapacz. rodzice; I 
Wojciech Rapacz, stryj; Roza· I 
lia Bergier, kuzynka; Maryan· I 
na i Karolina Stogiera, szwa- I 
gierki. 

Ś. P. 
CZESŁAW 

ukochany synek mój przeniósł 
się do krainy niebieskiej i po- 

większył grono aniołków, po dłu 
giej i ciężkiej chorobie, dnia 23 
lipca, 1914 roku, o godzinie 11 
w nocy, przeżywszy 6 miesięcy 
i 2 tygodnie. 

Pogrzeb odbędzie się w nie- 

dzielę, dnia 26go b. m., o godzi- 
nie lOtej rano, z domu żałoby 
pnr. 1514 Fry ul., do kościoła 

św. Stanisława Kostki, a stam- 

tąd na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Franciszek Przepierskl, oj- 

ciec; Stanisław, Leon, Rejmaji, 
bracia. 

Wszystkim krewnym 1 znajo- 

mym donosimy te smutną wia- 
domość iż najukochańszy maż i 
ojciec nasz 

6. P. 
Franciszek Wlekli liski 

członek Tow. Przemysłowców 
Polskich grupa S Z. N. P., po 

długiej i ciężkiej chorobie, po- 

żegnał sie z tym światem, opa- 
trzony św. Sakramentami, dnia 

22go lipca, 1914, o godzinie 
lszej rano, w podeszłym wieku , 

Pogrzeb odbędzie się w sobo- 

tę, dnia 25go lipca, o godzinie 
9:30 rano, z domu żałoby onr. 
2007 Canalport ave., do kościo- 
ła św. Wojciecha, a stamtąd na 
cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
KmJlia Wleklhiska. żona: — 

Władysława. Bronisława, Wan- 

da i Helena, córki; W. Wlekliń- 
pki. M. Wleklińeki, W. Lewan- 
dowski i John Batt. zięciowie; 
wnuki i wnuczki. 
Na cmentarz w automobilach. 

u 

Wszyetkim krewnym 1 znajo- 
mym donosimy tę smutną wia- 
domość, iż najukochańsza żpna 
moja i matka nasza 

Ś. P. 
Maryanna Wietrzy ko weka 

pokrótkiej lecz ciężkiej choro- 
bie, pożegnała się z tym świa- 

tem, dnia 22go lipca, 1914, o 

godzinie 5:20 rano, przeżywszy* 
lat 52. 

Pogrzeb odbędzie się w sobo- 

tę, o godzinie 9tej rano, z domu 
żałoby pnr. 4806 Throop ul., do 
kościoła św. Jana Bożego, a 

stamtąd na cmentarz Zmartwy- 
chwstania Pańskiego. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy, w smutku pogrążeni: 
Maksymilian Wietrzykowski, 

mąż; Franciszek. Jan, Helena, 
Antoni, Stanisław, Jadwiga, Zo- 
fia, Pelagia, dzieci; Joanna Kry 
szaflc, synowa; Ferdynand Karaś 
kiewlcz, zięć. 24 

Drobne ogłoszenia 

UCZ Sit BLWIERSTWA 
W kilka tyfodni,«ek| fftua, eajatt ·» 
nrt pnw; nartfdak di]e«^ w· dii· I 
irlecsen»· Idiajt fniliry» I wydeje- 
Bj djplo·^) bI«)m· 41· kaftdtfo mft> 
Kjai| Moftii iinHtł pU>l»1— po4 
IMS Ml1^ 

111 Msttiotf Barier School· 
112 V. Mifc· d, Chief* 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
RALWIBSTWA 

Wszystkim krewnym i znajomvm donosimy tę smutny 
wiadomość, iż najukochańszy mąż mój i ojoiec nasz 

śp. Paweł Ratkowski 
członek Tow. Najśw. Imienia Maryi Z. P. R, K., Dworu Pu- 

łaskiego Z. K. L., po długiej chorobie opatrzony Św. Sakra- 
mentami, pożegnał się z tym światem dnia 28-go lipca, 1014 rM 
o godzinie 9-tej rano w podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia 27-go lipca, 1914 

roku, godzinie 10-ej rano, z domu żałoby pnr. 1367 N. 

Ashland Ave., do kościoła górnego św. Stanisława Kostki, a 

stamtąd na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krew- 

nych i znajomych, w ciężkiem talu pogrążeni: 
Klementyna ion* wraz z cała rodziną. 

- 
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