
„Odpust na Częstocho- 
wie, w Madison, III." 

W niedzielę, dnia 30go sierpnia, 

b. r., odbyła się w kościele Matki 
- Boskiej Częstochowskiej wielka u* 

roczystość kościelna — to jest Od· 

pust. Była to pierwsza w tym ro- 

dzaju uroczystość, to tei parafianie 
1 

a wielka chęcią wypełniali wszelklo 

polecenia dawane im przez miejsco- 

wego i dzielnego proboszcza kr. Wil- 

helma Wożniaka i z niecierpliwością 
oczekiwali pożądanego dnia. 

Za staraniem Wiel. ks. Wożniaka 

w przededniu, to jest w sobotę, przy- 

był tutaj. Ojciec Gwardyan Damian, 

i Quincy, 111., aby jemu dopomódz 

przy spowiedzi św. Niemałe było je- 

go zdziwienie, gdy wszedłszy do ko- 

ścioła. zobaciył go pnepełniony po- 
boż-nemi parafianami, pragnącymi się 
^ yapowiauać. 

W niećzielę rano o godzinie Tej 

odprawi? miejscowy proboszcz śpie- 

waną Mszę św., w czasie której blis- 

ko 300 osób przystąpiło do Komunii 

św. O godzinie 9tej odbyła się uro- 
czy sia suma z asysta, której Cele- 

brantem był Ojciec Damian O. . M., 

dyakonem ks. Jezuita A. Llebaner a, 

subdyakonem ks. T. McKough. Ka- 

zanie wygłosił Ojciec Damian na te- 

mat: „Oddaj Panu Śluby twoje". 
. yio to piękne i wymowne ka/.anie. 

w· którem Kaznodzieja wykładał lu- 

dowi obowiązki nietylko wobec Bo- 

ga ale także wobec r.aszej Ojczyzny. 

Po sumie odśpiewano: „Te Deum 

) lauilamus'*. 

Cała uroczystość upiększył nasz 

dzielny miejscowy organista p. Fry- 

deryk Wożniak, śpiewając ze swoim 

Cbórcm św. Cecylii Mszę św. na czte- 

ry głosy. O godzinie 3ej odbyły się 

iwzyste nieszpory z błogosławień- 
itwem. 

Oby t&k dalej rozwijała się pięk- 
cie nasza parafia. 

Z uszanowaniem 

Parafianin. 

EW ARK, . J. 

Wielki* zainteresowanie budzi tu 

przedstawienie dramatu p. Alfonsa 

throstowskiego, p. t. „Ludmiła", 

Móre ?ię odbędzie d. lPgo września 

w ..Krueger Auditorium *. 

Pramat ten. dwa razy przedsta— 

Miony w Nowym Yorku, bardzo zna- 

czne miał powodzenie, tembardziej, 

że w obecnych czasach wojennych 

\ dopadnie wykazuje wartość przyrze- 
' czeń i obietnic carów liosyi. 

Podobno autor zamierza starać się 

[o to, by dramat ten kilka razy przed- 
stawiono w różnych dzielnicach mia- 
sta Cfcicago. 

s 

POLACY NAD 
BAŁTYKIEM. 
Czy to od strony morza, czy l^du, 

Rewel przedstawia się imponująco, a 

to daięki położeniu swemu na Wyso- 
kiem wzgórzu, starożytnym budo- 

wlom o wysokich, śpiczastych da- 

chach, starym murom s basztami, 

szczególniej zaś — wysokim wieżom 

gotyckim na świątyniach niegdyś ka- 

tolickich, dzisiaj kir cha eh protestan- 

ckich. Jako punkt tranzytowy w han- 

dlu między Zachodem a Wschodem 

— między krajami giermańskiml a 

Finlandyą i Wielkim Nowgorodem — 

Rewel wzrastat dość szybko, już bo- 

wiem w r. 13&4, jako jedno z miast 

pierwszorzędnych, wstępuje do Wiel- 

kiej Hanzy. Oprócz rycerstwa za- 

mieszkującego górny zamek obronny, 

t. z. Rltterstadt, któremu początek 

dat Waldemar II Duński, na począt- 

kn w 13-go ludność miasta składała 

sio pierwotnie prawie z samych 

Niemców, kupców i rzemieślników x 

Lubeki. 

fOQ KOUieC W. 10-feU f.Lnjlil tu· ia· 

stoniae. Margaretha Sambiria", córka 

księcia pomorskiego Sambora, a wdo- 

wa po Eryku IV, otrzymała Rewel ja- 

ko lenno dożywotnie, a w 1346 r. 

sprzedaje go Waldemar III Zakonowi 

Kawalerów Mieczowych. Ostatni 

mistrz tego Zakonu, Gothard Kettler, 

idąc: za przykładem w·. mistrza krzy- 

żackiego Alberta, który, zrzuciwszy 

habit, obwołał się księciem świeckim, 

uczynił to samo, odstępując Inflanty 

Polsce, w zamian za Kurlandyę, i 

poddał się, jako lennik, Zygmuntowi 

Augustowi, zastrzegając swobodę wy- 

znania augsburskiego, w r. 1561. 

Obecnie Rewel liczy około 130,000 

ludności, przeważnie estońskiej (oko- 

ło 70 procent), resztę zaś stanowią: 

Niemcy, Rosyaie. Polacy, Finland- 

czycy, Szwedzi i w niewielkiej ilości: 

Łotysze. Litwini i żydzi. Z powodu 

rozpoczętej budowy portu wojennego 

i twierdzy ludność, zwłaszcza robo- 

cza, powiększa się z dniem każdym 

Estończycy ostatnimi czasy wykazu- 

ją dużo energii i uświadomienia na- 

rodowego. szybkim krokiem zdążając 

za postępem i usuwając na drug: 

plan swych kulturtraegerów 
— Niem- 

ców. W tym roku zbudowoli wspania- 

ły gmach, nazwany „Estonią", gdzie 

mają swój teatr, salę koncertową, 

klub oraz inne instytucye. 

Zbliżając się ku Rewlowi widzimy 

liczne świątynie gotyckie, lecz żadna 

z nich nie jeet katolicką. Przez cae 

wieki po Reformacyi •Luti'a nie było 

tu kościoła katolickiego. Dopiero za 

panowania cesarza Pawła I-go. na 

skutek prośby komendanta twierdzy, 

Hiezpana rodem, hr. Jakóba de Ca- 

stro Lacerda, uprzątnięto stary re- 

fektarz podomlnikański, który od- 

tąd miał służyć za kaplicę katolicką, 

a sprowadzeni 35 Petersburga 00. Do- 

nłkanie odprawiali tu służbę Bożą. 

Daremnemi okazały się prośby i sta- 

rania ówczesnych katolików, aby im 

ustąpiono Nicolaikirche, a przynaj- 

mniej — obrazy w ołtarzach, żyran- 

dole, kielichy i organ — jako lutera- 

nom zgoła nie potrzebne. 

Mała początkowo gmina katolicka 

z latami stopniowo się powiększała, a 

zwłaszcza, w latach 40-tych wskutek 

przybycia do Rewia znacznej liczby 

Polaków, na służbie rosyjskiej, w 

wojsku i marynarce się znajdujących, 
tudzież kupców niemieckich i katoli- 

ków czeskich — doszła do takich 

rozmiarów, że już w owej kaplicy 

«robiło się ciasno, i potrzeba nowej, 

obszerniejszej świątyni stała, się nie- 

odzowną. 
I oto w r. 1840, po zburzeniu stare- 

go refektarza, gdzie była kaplica, 

przystąpiono do budowy nowego koś- 

cioła o wiele większego i ozdobniej- 

ezego. kt/łry w r. 1845, d. 23 grudnia, 

pod wezwaniem śś. Apostołów Pio 

tra i Pawła, został poświęcony przez 

proboszcza ówczesnego, ks. Augusty- 

na Ewersa. 

Jest#n też w stylu gotyckim, ale 

bez wież i wtłoczony między domy 

i pozostanie ruiny, przez co mało wi- 

doczny. W wielkim ołtarzu znajduje 

się duży i piękny obraz,Wniebowzię- 

cia N. M. P., kopia z Guido Reniego, 

dar króla bawarskiego. Ludwika . 

Po Ewersie od roku 1860—03 był 

proboszczem w Rwlu honor, kano- 

nik, hrabią ks. Koetanty Łubieński, 

późniejszy Biskup Sejneński, skaza- 

ny na deportację do Wiatki, lecz 

zmarł nagle w drodze w Niżnini I 

tamże na cmentarzu prawosławnym 

pochowawany. Od r. 1860—1909, pier- 

wsze trzy lata jako wlkaryusz przy 

ks. Łubieńskim, a następnie jako 

proboszcz, czyli w przeciągu lat 43 

na jednem i tem samem miejscu 

przebył ks. Mikołaj Limauowlcz, cie- 

sząc się stale szczególnymi względa- 

mi miejscowych sfer administracyj- 

nych l wojskowych. Posiadał wysokie 

ordery rosyjskie, a wychodząc do dy- 

misyi otrzymał dożywotnią emerytu- 

rę w kwocie 2400 rubli rocznie. Po 

nim niedługo bawił ks. Jozafat ży- 

skar, za zbytnią gorliwość usunięty 

w r. 1911, po którym też niedługo 

proboszczował ks. Franciszek Trasun, 

w końcu lipca r. b. przeniesiony do 

konsystorza Rzymsko-katolickiego w 

Petersburgu na posadę wizytatora 

klasztorów katolickich w państwie 

Rosyjskiem. Na jego miejsce przysła- 

no do Rewia człowieka rzadkiej war- 

tości rozumu, ks. Piotra Krysiaka, by- 

łego kapelana szkół w Mińsku litew- 

skim. Ostatniemu trudne przypadło 
w udziale zadanie, gdyż musi przy- 

stopić bezwłocznie do sprawy nader 

ważnej, mianowicie do gruntownego 

odrestaurowania chylących się ku u- 

padkowi ze starości domów kościel- 

nych, będących dotychczas źródłem 

dochodów, potrzebnych na utrzyma- 

nie kościoła \ plebanii Właściwie do- 

my te, obecnie już przez policyę opie- 

czętowane, trzeba rozebrać i na ich 

miejscu pobudować nowe, lecz nd to 

potrzebne są setki tysięcyv nad kt- 

wych wynalezieniem obecny pro- 

boBzcz wraz z. syndykami; pp. Glau- 

danem i Węcłuwowlczein, krzątają 

się bardzo gorliwie. 
Gdyby dobre zamiary przyszły kie- 

dy do skutku, parafia w Rewlu stanę- 

łaby na pewnych nogach i mogłaby 

iść w zawody z gminami luterański- 

mi na polu pracy obywatelsko-spcłe- 

cznej. Mogłaby otworzyć ewoją szko- 

łę, mieć swój „dom polski" jak to 

Jest gdzieindziej, przytułek dla dzie- 

ci i starców i inne dzisiaj już niezbę- 

dne religijno-kulturalno instytucye. 

Obecnie zaś, wskutek dotkliwego bra- 

ku funduszów, kościół wewnątrz jest 

bardzo opuszczony, zakrystya wyjąt- 

kowo uboga, organ zepsuty i rozstro- 

jony, słowem 
— gwałtowną jest po- 

trzeba restauracji, a tymczasem jest 

kasa formalnie pusta, owszem, obeią- 

żona długiem» 

Nie lepiej rzecz się ma i z Dobro- 

czynnością, od kilku lat utrzymującą 

ochronkę dla dziewcząt, założoną 

przez *ks. żyskara. Obecnie ochrona 

ta, wychowująca 8 dziewcząt, z bra- 

ku środków została zwinięta, dzieci 

zaś, o ile lub opiekunowie ich na to 

się zgodzą, zostaną ulokowane w przy- 

tułkach wileńskich. Może to będzie 

z większym pożytkiem dla sprawy 

wychowania, gdyż obecnie zamknię- 

ty przytułek wiele pod tym wzglę- 

dem poozstawiał do życzenia. Zresztą 

zamknięcie to należy uważać za cza- 

sowe, dopóki interesy kościoła się 

nie poprawią. 
Już z powyższego łatwo się domy- 

śleć, że w Rewelskiej parafii katoli- 

ckiej niema wielu rzeczy, któro jua 

dawno istnieją gdzieindziej, a stąd 

życie w 'kolonii polskiej slabem tyl- 

ko bije tętnem, siły są rozstrzelone, 

niezogniskowane, z czcni najzupełniej 

w parze idzie smutny objaw stopnio- 

wego wynaradawiania się tak jedno- 

stek.jakoteż i rodzin zwłaszcza w kla- 

sie roboczej, gdzie małżeństwa mie- 

szane Polaków 7. Estończykami i od- 

wrotnie — Estończyków z Polkami 

są prawie na porządku dziennym. 

Dzieci z takich małżeństw, zwłaszcza, 

gdy matka jest Estonką, już wcale po 

polsku nie umieją. 

Istnieje wprawdzie od lat dziesięciu 

przy T-wie Dobroczynności w lokalu 

plebanialnym polska biblioteka 2 

wypożyczalnią książek do domu, lecz 

funkeyonuje ona słabo — dotkliwie 

zaś daje się odczuwać brak czytelni, 

a w niej pism polskich i gazet. Może 

„Głos polski", który, spodziewać się 

należy, licznych .znajdzie w Rewlu 

czytelników, będzie na tyle szczęśli- 

wy, że uda mu się rozbudzić jakiee 
• życie wśród Polonii Rewelekiej, ktO- 

ra dotychczas raz tylko do roku, oko- 

ło Bożego Narodzenia, schodziła się 

na wieczorek pols»ki, urządzany przez 

panie z T-wa Dobroczynności, na ko- 

rzyść wspomnianego wyżej, obecnie 

już zawieszonego przytułku. Właści- 

wie i tego jedynego wieczorku nie 

można, nazwać ściśle polskim, gdyż w 

urządzeniu Jego przyjmowały zawsze 

udział panie z kolonii niemiecko-katof- 

llckiej. A jednak w różnorodnej I 

różnojęzycznej katolickiej parafii Re- 

welekiej naczelne miejsce pod wzglę- 

dem liceby i znaczenia zajmują Pola- 

cy. Pomijając żołnierzy, których jest 

z półtora tysiąca, a wszyscy przeważ- 
nie z Królestwa, Jest wielu Polaków 

na fabrykach, na kolei żelaznej, tak 

robotników, jakoteż i na urzędach w 

różnych dykastcryach. Są Polacy i 

inżynierowie i oficerzy. Wskutek tej 

większości polskiej, nabożeństwo do- 

datkowe odprawia się tylko po pol- 

sku, i gdy inne narodowości, liczebnie 

znacznie mniejsze ,Jak np. katolicy- 

Nieincy, nic przeciwko temu nie ma- 

ji#, garstka Litwinów, podżegana przez 

kiłku agitatorów, jak wszędzie tak 

i tu, chciałaby panow-ać —więc do- 

magają się litewskich kazań i pieśnt. 

piszą prośby o księdza-Litwina i gro- 

bojkotem kościoła, jeśli nie stanie 

się im zadość. 
X. 

PODZIĘKOWANIE. 

Serdeczne pQclzikowanie skła- 
damy wszystkim tym, którzy u- 
dział brali w pogrzebie żony mo- 

jej i matki naszej śp. Anny Ty- 
ra ko wskiej, a mianowicie Wie). 

X. Kazimierzowi Słomińskiemu 

jego asystentom, miejscowym or- 

ganistom pp. Bystrzyńskiemu i 

Zamiarze; także Dworowi nr. 7CI 

Z. K. L. i Sioslitrom Różańca św. 

i wszystkim krewnym i znajo- 

mym, którzy .się w jakikolwiek 
sposób przyczynili du upiększe- 
nia pogrzebu, składamy staropol- 
skie „Bóg zapłać". 

Jakób Tyrakowski, mąż, 
wraz z rodziną. 

— JARECKI — . 

— PR2SYSTALSKI — 

— W ALKOWI A — 

sn kandydatami o nominację demo- 

kratyczny lin Sędziego Municypalne- 

go. Poszukajcie icli nazwiska 
na ba- 

locie party i demokratycznej i połóż- 

cie krzyżyk przed nazwiskiem każde- 

go. (Ogł.). 

Historya baronowej i 

milionera. 

Baronowa Urszula Barbara Ka 

linowska z Wiesbadenu wniosła 

do sądu w New Yorku skargę 

przeciwko milionerowi Mitchel- 
lowi Hurleyowi o zapłacenie 12 

milionów dolarów odszkodowania 

za niedotyrzymanie obietnicy 
małżeństwa. 

Wystawiony przez baronową 

rachunek przedstawia się nastę- 
pująco: 72 tys. jako zwrot kosz- 

tów podróży po Europie i Sta- 

nach Zjednoczonych · za Hur 

ley'ein, 120 tys. wydała na urzą- 
dzenie domu w Paryżu, 484 tys. 

na suknie, 120 tys. wyniosły ra- 

chunki hotelowe i inne, a 11,520, 

000 żąda odszkodowania za za- 
wód i „złamane serce". 

Historya poznania milionera 

jest bardzo zajmująca. 
Milioner Ilurley poznał bar. 

Kalinowską w czerwcu 1912 r. w 

Paryżu i wkrótce potem zaręczył 
sie z nią w obecności jej matki i 

brata. W kilka miesięcy po zarę- 

czynach milioner wyjechał do 

Ameryki, a baronowa uo wicsw- 

denu, gdzie po kilku tygodniach 

otrzymała list, w którym narze- 

czony donosił jej, że wyjeżdża do 

Brazylii, ale tylko na czas krótki. 

Po liście tym nastąpiło długie mil- 
czenie. Xarzeczni nic wiedzieli 

nic o sobie. 

W kwietniu r. z. baronowa o- 

trzymała list od narzeczonego 

datowany w St. Louis. Milioner 

prosił ją, aby oczekiwała go w 

Londynie. 
Stęskniona wyjechała na spot- 

kanie, ale nie doszło ono do skut- 

ku, natomiast otrzymała tele- 

gram od narzeczonego, który wzv 

wał ją do Nowego Yorku, laro— 

nowa wyjechała za ocean, ale za- 
miast milionera, zastała telegram, 

w którym llurlcy donejsił, że zu- 

cliorował obłożnie w St. Louis- i 

nic może przyjechać. Na pocie- 
szenie posłał jej 120 tys. doi. jak·..· 
zwrot kosztów podróży. Barono- 
wa nic zadowoliła się tą kwotą i 

wyjechała do St. Louis, gdzie się 
dowiedziała, żc ilurley opuścił 
miasto na kilka dni przed jej wy- 

jazdem. 
Zawiedziona w swoich nadzie- 

I 

jach Kalinowska nie dała za wy- 
graną i wyruśzyła w dalszą dro- 

gę· 
Po przybyciu do New Yorku 

spotkała pewnego dnia niespo- 
dzianie na ulicy narzeczonego, 

który niezbyt grzecznie przywi- 
tał się z nią i nie chciał nawet mó- 
wić o dniu ślubu. 

Z New Yorku milioner udał 

się do Waszyngtonu i odtąd Ka- 

linowska nie widziała więcej na- 

rzeczonego. Nie dał o sobie naj- 

mniejszego znaku życia. 
Baronowa straciła wszelką na- 

dzieję tak pożądanego przez nią 

zamążpójścia i wniosła skargę do 

sądu, żądając skromnej kwot/ 

odszkodowania, bo tylko 12 mi 

lionów koron. 

Z Kollegium św. 
Wojciecha. 

Niniejszem zawiadagiiam, że 

Kollegium św. Wojciecha, będzie 
otwarte z początkiem przyszłego 
roku szkolnego. Dziś już przyj- 

muje się zapisy kandydatów do 

klasy wstępnej, pięrwszcj i dru- 

giej. Po bliższe informacye nale- 

ży zgłosić się do zarządu szkolne- 

go. 
Rev. Joseph Gogolewski. 

*St. Adalbert's College, 
129 Crane Street, 

Schenectady, . Y. 

(Ogł.) 

Obywatele! Pamiętajcie .jutro i ni« 

zważajcie na naganiaczy precynkto- 
wych ale oddajcie swoje ;l ciosy 

przez zrobienie krzyżyka przed naz- 
wiskiem 

[X] Joseph F^itlock 
kandydata na Heprezentanta do Legi- 

slatury stanowej 27 dystryk. (Ogł.) 

BI'Z WYMÓWKK I 

Tł/ÓMACZKŃ 
spełnijcie w przyszłą środę, P-go 

września, swój obowiązek obywatel- 
ski: głosujcie na Jareckiego, 1'rzy- 

stalskiego i Walkowiaka, kandyda- 

tów demokratycznych na Sędziów Mu- 

nicypalnych. (Ogł.). 

Na Wacławowie 
/ m .. 

„DZIENNIK CHICAGOSKI* 
można nabyć w następujących 

miejscach: Fiałkowski, 3400 N. 

Lawndale ave., Slapiński, 3642 

Belmont ave. 

__ I 

„Bez krzyżyka na balocie —j 
— niez cm praca nasza"! XI 

JAN CZEKAŁA. 
demokratyczny kandydat na kongres 

: 

Diana w 8ym dystrykcie kongresyo- f 
nalnym. jest szeroko znany nietylko , 

w naszein mieście lecz i na prowin- | 
cyi ł»o jego długoletnia praca dla spo- 
łeczeństwa polskiego odbija się głoś- j 
nem echem w najdalsze kolonie pol- 
?ko-amerykańskie. Słusznie więc u- 

czynill ci którzy go wysunęli jako 
kandydata do kongresu bo w razie 

potrzeby w Waszyngtonie Polonia 

:ała w Ameryce może zwrócić eię do 
tak czynnego, uczciwego i szanow- j 

' nego rodaka — jeżeli wybrany zo- ) 
f'tanie kongresmanem. Najlepiej go 

cnaj* obywatele w jego dystrykcie ; 

bo go poznali gdy był alderm.nem 
1 etej wardy. Złożył on dowody su- 

miennego wykonywania .swych obo- 

wiązków jako radny miasta. 
Polacy obywtele w S dystrykcie 

powinni pamiętać o tern że na nich 

zwrócone oczy całego społeczeń- 
stwa w tej ważnej chwili. Olywate- 
le! Macie złożyć dowód dojrzałości 

politycznej i obywatelskiej. Bo zna- ; 

lazł się taki którego zowia „szarym 
wilkiem" w prasie amerykańskiej 
dochodzenia polskiego, człowiek któ- 

ry jako alderman zamiast służyć lu· 

jowi który go wybrał, spędzał swój 
?zas oałemi miesiącami w innych 
stanach. Czy taki ma być kongres- 
manem polskim? Czy ni. czas abyśmy j 
w największej osadzie polskiej w 

Ameryce skupili nasze siły i wybrrli 
T\>laka takiego który nam zaszczyt 

' 

przyniesie kon:resmanera? A takim 
Polakiem Jest Jan Czekała. Wsty- 

dzieć się będziemy musieli jeżeli na- 

;ze głosy podzielimy na dwóch Po- 

laków. Głosujmy za jednym, i za jed- 

nym tylko a to jest z Janem Czeka- 

ły. 
Nazwisko jego będzie znajdować 

jlę tylko na balocie demokratycznym 
i kolom ryżowego) pod nagłówkiem: ; 

For Repre*entativ« in Conmre>»>·. I 
' 

to zaraz w pierwszej szpalcie balotu. ! 

Na niego głosuj» tylko ueżczyżni: 
' 

arda 10--1 precynkt. — Warda 15- 

ta : 35 do 42 precynktu. — Warda 

16 cała. — Warda 17ta cała. — War 

ia 18ta, lny do 19go precynktu. — 

Warda 19ta. lszy dc 13- precyak- , 

tn. — Warda 2.0ta, ls y precynkt. 
Zróbcie krayżyk przed nazwiskiem: 

fx] John Czekała. 

„W tym [X] znaku zwyciężymy" 
1 ' 1 

FRANCISZEK X. RYDZEWSKI 

Jest kandydatem na wielce *ażny 

urząd członka Wydziału Rewizyi Po. 

datków powiatu Cook. Po angielsku 
tytuł urzędu brzmi: Member Board 
of Review. 

Demokratyczna partva szukając 
za odpowiednim kandydatem na ten 
urząd i chcąc przytem dać Polakom 

znaczny urząd, postawiła jako kan- 

dydata ob. Rydzewskiego. zamiesz- 

kałego w 8-ej wardzie. 
Że wybór był trafny świadczy o 

tem energia z jaką demokraci z 

wszystkich obozów popierają ob. 

Rydzewskiego. 
Ob. Rydzewski urodził się w Pol- 

sce roku 1867 1 po przybyciu do 

Chicago w młodych będąc latach pra- 
cował w Illinois Steel Company w 

South Chicago i ciężką pracą i nau- 

ką wyrobił się i założył interes który 
dłuższe lata prowadził aż do r. 1911 

kiedy go burmistrz Harrison zamia- 
nował na zaszczytne stanowisko 

członka Wydziału Ulepsze Miej. 
Ob. Rydzewski był zawsze czynny 

w sprawach polskich 1 należy do 

Związku Narodowego Polskiego. 
Zjednoczenia P. R. K., Stowarzysze- 
nia Przemysłowców, j wielu towa- 

rzystw. 
Urząd na jaki się obecnie ubiega 

jest tak ważny dla nas Polaków że 

należy nam wytężyć wszelkie wysiłki 
aby ten posterunek polityczny zdo- 

być. Wydział Rewizyi Podatków bo- 

wiem ma ostatnie słowo co do podat- 

ków 1 ani sąd nie może decyzyl tego 
Wydziału obalić. Dotąd nie mieliśmy 
człowieka aby mu nasze żale przed- 

łożyć co do wysokich taksów który- 

by mógł ostatecznie zniżyć takowe. 

Teraz jest szansa wybrania Polaka 

na taki urząd, więc wszyscy za nim 

głos oddajmy w środę. 9go września. 
Niewiasty także za nim głosować 

mogą. 
żądajcie balotu demokratyczne- 

go (kolor różowy). Na tym balocie 

tak dla mężczyzn jak i dla niewiast 

nazwisko ob. Rydzewskiego będzie 
cię znajflować w drugiej szpalcie 
civil kolumnie, ku dołowi, pod ty- 
tułem: For Member Board of Re- 

view. Na ten urząd lest dziewieelu 

kandydatów więc zrobić należy tylko 
jeden krzyżyk 1 to pried nazw·: 

[x} Frank X. Rydzewski. 
Za nim można głosować w całem 

mlaifla 1 I całym po wiecie Cook. 

W krzyżykach nasza nadzieja! 
"71 

Edmund , Jarecki 
Zaszczycony niedawno przez guber 

natora stanu Illinois będąc zamiano- 

wany sędzią sądu municypalnego o- 

becnie ubiega się na sędziego tegoż 

sądu na termin sześcioletni, jako 

kandydat demokratycznej partyi. W 

krótkiem swojem urzędowaniu dał do 

wód. że umie godnie go sprawować 
i nietylko prasa ale i adwokaci któ- 

rzy najlepiej poznać mogą sędziów, 
— wyrażają się z uananiem o sędzlu 

Jareckim. 

Sędzia Jarecki posiada dobre wy- 

kształcenie i praktykował jako ad- 

wokat przez długie lata w Chicago. 

Gub. Dunne zamianował go adwo- 

katem Wydziału Stanowego mające- 

go za zadanie dopilnowania czysto- 

ści potraw, i widząc jak dobrze się 

wywiązał na tem stanowisku, gdy 

sędzia Fake zrezygnował ze sądu 

municypalnego, gubernator natych- 

miast zamianował adw. Jareckiego 

sędzią w miejsce Fake'a. 

Mamy teraz dwóch polskich sę- 

dziów. Powinniśmy mieć ich więcej, 

to też gdy mamy taką dobrą sposob- 

ność głosowania na sdęziego Jare- 

ckiego, oddajmy mu głosy aby i 

nadal został 6ędzlą. 

Nazwisko jego znajdziecie tylko 

na balocie demokratycznym (koloru 

różowego) i to pod nagłówkiem: For 

Associt e Judge* Municipal Court. 

Nazwisko będzie w czwartej czyli o- 

etatniej szpalcie balotu na balotach 

dla mężczyzn, a w trzeciej na balo- 

tach dla niewiast. 

Tak mężczyźni jak i niewiasty w 

całem mieście mogą za nim głoso- 

wać. 

Zróbcie krzyżyk przed nazwi- 

skiem: 

jx| Edmund K, Jarecki. 

„Nie krzyki — a Krzyżyki!" 
71 

Albert Nowak 
przez dwa lata ubiegłe komisarz po- 

wiatowy znowu jest kandydatem na 

ten sam urząd. Ob. Nowak spisał się 

bardzo dobrze, doskonalę jako ko— I 

misarz powiatowy to też partya de- 

mokratyczna i komitet centralny tej i 

partyi bez najmniejszego wahania 

ponownie indorsowała go na ten sam 

urząd. Bo też pracował energicznie 

dla dobra całego powiatu i przy 
' 

każdej okazyi jako stary nasz wia- | 
rus czynił co tylko mógł dla swoich 

ziomków. Takich dobrych urzędni- 

ków trzeba nam jak jeden maż po- 
' 

przeć, więc wszyscy dajmy głosy ob. 

Nowakowi. To nasz święty obowią-1 
zek! 

Polacy mogą z Nowaka być dum- 

ni bo on jeden z obecnych komisa- 

rzy dostał indorsement od partyi. A 
' 

także za ob. Nowakiem świadczyły 
się liczne towarzystwa nietylko pol- 

skie, lecz czeskie, litewskie, słowac- 

kie, chorwackie, — tak. że twier- 

dzić śmiało można że swoim rekor- 

dem przewyższył innych komisarzy. 

A że ob. Albert Nowak był zaw- 

sze czynny między nasz.·; Polonią, to 

nawet każde dziecko mogło zauwa- 

żyć. Chętny, uczynny i miły w obcho- 

dzeniu — oto główne cechy jego ! 

charakteru nie mówiąc już nic, o 

jego uczciwości i innych zaletach. ! 

Jako kasyer jednego z największych 

banków ludowych jakiemi są nasze 

spółki oszczędności przez dłupie lata 

poświadczył o swej rzetelności. 

Glosujmy za nim. Nazwisko jego 

będzie znajdowało się na balocie de- 

mokratycznym (różowego kolo- 

ru) pod nagłówkiem: Kor County 

Commisiiioner.s. Będzie ono w trze- 

ciej szpalcie na balocie dla mężczyzn. 

Zróbcie krzyżyk przed jego nazwi- 

skiem: 

L x] Albert Nowak. 

„Krzyżyk — ło potęga!" 
m 

Jan Prysłalski 
demokratyczny kandydat na sędzie- 

go sadu municypalnego urodził się 

w Toruniu, w Polsce, r. 1881. Przy- 

był z rodzicami do Chicago licząc 

lat siedem. Zamieszkuje w 9-tej 

wardzie. Zatrudniony był w biurach 

Pullman Company i następnie został 

adwokatem. W roku 1911 został 

zamianowany przez burmistrza Uar- 

risona asystentem prokuratora miej- 

skiego a w grudniu 1912 został za- 

mianowany asystentem prokuratora 

stanowego. 

Oto rekord zdobyty ciężką prac?. 

Zdolności jego uznano wszędzie to 

też nie dziw że został jednomyślnie 
indorsowany przez Centralny Komi- 

tet Demokratycznej Partyi na urząd 

sędziego sadu municypalnego. Ob. 

Prysłalski zna prawo gruntownie i 

jego praktyka jako adwokat i jako 

prokurator zadziwiła wprost tych 

którzy go znaj?. To też wszyscy Po- 

lacy mogą być dumni że znowu je- 

den z naszych młodszych obywateli 

jest dzielnym naszym reprezentan- 

tem tu na obcej ziemi. Naszym więc 

obowiązkiem jest cała forsą popierać 

go na urząd sędziego. 
Nazwisko adw. Prvstalskiego znaj- 

dą obywatele na balocie demokraty- 

cznym (koloru różowego) pod na- 

główkiem: For Associate Judges 

Municipal Court. Na balocie dla 

mężczyzn nazwisko jego znajdować 

się będzie w czwartej czyli ostatniej 

szpalcie, a na balotach dla niewiast 

będzie w trzeciej szpalcie. Niewia- 

sty mogą. za nim głosować. 

Głosować można za nim we wszy- 

stkich wardach w Chicago. 

Zróbcie krzyżyk przed jego nazwi- 

skiem: 
· 

0 John Prysłalski. 

, Krzyżyk [] dajcie mi Rodacy 
I 1 

Albert J, Danisch 
' 
pobije czternastu przeciwników je- 

! żeli Polacy w całym stanie Illinois, 

U zwłaszcza w całem mieście Chicago 

głosować za nim będą. Ob. Danisch 

; jest demokratycznym kandydatem 
! na kongresmana dla stanu Illinois. 

! Po angielsku urząd ten nazywa się: 

Représentative in Congress for Sta- 

le at Large. Stan Illinois wybiera 
dwóch takich reprezentantów czyli 

jak ich nazywamy kongresmanów 
stanowych, a to dlatego że po spisie 
ludności w roku 1910 przyrost lud- 

ności w stanie Illinois dał temu sta- 

nowi prawo do wybrania dwóch wię- 
cej kongresmanów, a że nie nastąpił 

podział dystryktów, więc dwóch tych 
kongresmanów. wybiera cały stan, aż 

do czasu podziału stanu na nowe 

iystrykty. 
! Ob. Albert J. Danisch znany jest 

jako człowiek wykształcony w tutej- 

szych szkołach polskich i amerykań- 
skich i posiada wszelkie kwalifika- 

cje na ten urząd. Zamieszkuje z ro- 

dziną pn. 1025 Milwaukee avenue, 

| gdzie jest zarządzcą fabryki chorągwi 
i odznaków pani W. Słomińskiej. 
Był on urzędnikiem pocztowym i w 

departamencie wody w City Hall, a 

później był głównym egzaminatorem 
ksiąg spółek pożyczkowych i kas o- 

szczędnościowych w Chicago. 

Polacy w Chicago, West Hammond 

! (Hawthorne, Grant Works,) Blue 

Island, Chicago lleights, Harvey. 
Lemont. La Salle, Peru, Kankakee, 

Joliet. Wau!:egan, Spring Valley, 
Dubois, Radomiu. Gostyniu, Pana, 

Streator — słowem we wszystkich 
miastach i miasteczkach w Illiuois, 

powinni na balocie zrobić przed naz- 
wiskiem Alberta J. Danisch krzy- 
żyk. Nazwisko jego będzie tylko na 

; · sokratycznym baloc'e. W Chicagq 
balot ten będzie różowego koloru a 
nazwisko jego znajdziecie zaraz w 

pierwszej szpalcie pod nagłówkiem: 
For Represenf-*ive in Congress —- 

State at Large. 
Zróbcie krzyżyk przed nazwi- 

: skiem: 

I 0 Albert J. Danisch. 
—— 

„Krzyzyk — to nasza oroni 

0 

Tomasz Kasperski 
Pomiędzy wielu kandydatami pol- 
skimi na rozmaite urzędy znajduj» 

my nazwisko obywatela · Tomaszo 

Kasperskiego, jako kandydata na ti- 

! rząd wielce odpowiedzialny Komisa- 

! rza Powiatow. Zapewne mało Pola- 

ków jest w Chicago, którym nie 

jest znane nazwisko obywatela To- 

masza Kasperskiego, gdyż od prze- 

szło 23 lat on pracuje wśród na- 

szych obywateli. Zawsze szczerze 1 

chętnie pomagał wszystkim Polako* 
którzy o jakiekolwiek urzędy stara- 

! li się. Nie szczędził on trudu i pracf 
1 
ani kosztów byle tylko <lopomódfi 
Polakom to też teraz gdy ou sam u- 

biega się o zaszczytny urząd niespra- 

wledliwościa byłoby, «.bv Polacy mie- 

li go zapomnieć, pominąć. Takich 

obywateli jak Kasperski właśnie po- 

trzeba w Radzie Powiatowej. aby by 

ło komu zaopiekować się naszymi 

biednemi Rodakami, tak często po- 

mocy potrzebującymi. 
• 

Szczególniej ob. Kasperski, jeżeli 

zostanie komisarzem postara się aby 
! Polacy, których nieszczęśliwe wypad 

ki lub choroba poślą do szpitala po· 

; wiatowego znaleźli tam pomoc i o· 

piekę i aby byli odpowiedni polscy 

i tłómacze w szpitalu, aby przez to 

zapobiedz wszelkim bra' om i nadu- 

j życiom, ze strony niedbałych u- 

! rzędników. 

W poczuciu więc obowiązku oby- 

watelskiego wszyscy Polacy głosuj- 
1 cle za obywatelem Kasperskim, a 

wszystkie Polki postarajcio dopo-- 

módz mu przez agitacyę Uczciwą za 

i nim. 

Nazwisko jego będz e na demo- 

kratycznym balocie w trzeciej szpal- 

cie rod nagłówkiem: For County 

Comuiisioners, 

Zróbcie krzyżyk 

skiem: 

0 

przed naz*'l- 

Thomas Kasperski. 
(Ogioszeuie). 


