
2 QuiiM, R. I. 
(Własna korespondencya 

„Dziennika CfarCag oskiego.") 

Jako stały czytelnik „Dzienni- 
ka Chicago-kiego*' pozwalam so- 
bie przesłać nowin parę o naszej 
I aralii, z której jakoś mało do- 

tychczas wiadomości przedostaje 
iic do pism potekicli. 

Dnia 10 sierpnia, we wtorek, 

otehodziliśmy tu dzień imienin 

naszego Proboszcza. W ieL ks. 

\V. Małeckiego, a obchodziliśmy 
w sposób dowodzący, jakim sza- 
cunkiem i wdzięczuością u nas 

się cieszy. Rano odprawioną by- 
ła na jego mtencyę uroczysta 

Msza s w. z asystą, a wieczorem, 

w sali parafialnej pod kościołem 

składaliśmy księdzu proboezczo- 
wi. który przybył z dwoma inny- 
mi księżmi powinszowania. Po- 

śród śpiewów, powtnszowań i de- 

klamacyi złożono mnóstwo ku ia- 

tów, a tut ej s/e Kółko Dramaty- 
czne wystąpiło z przedstawieniem 
dwu sztuczek, a mianowicie ko- 

medyjki pt. ..Kominarz i Mły- 
narz" i poważniejszej sztuki pt. 
„Polska kobieta". i*rzedstawienie 

nadzwyczaj było trdatne i wszy- 

stkim bardzo się podobało. Xasza 

polska kapela Białego Orla przy 

tej sposobności przygrywała 
przez cały wieczorek. 
Dochód z tego przedstawienia, 

wynoszący około 60 dolarów, 

przeznaczył ksiądz proboszcz na 
cele parafialne, zwłaszcza na no- 

wo-ł>udrjjącą się parafię. 
W niedziele. d„ 15 sierpnia, od- 

prawioną została uroczyrta Su- 
ma przez innego kapłana z asy- 

stą, również na intencyę księdza 

proboszcza. Mszę tę świętą za- 

mówiły tutejsze Xiewiasty Ró- 

źancowe. 

W tęże samą niedzielę para- 

fia nasza urządziła Obchód Grun- 
waldzki na dochód biednych na- 

szych braci dotkniętych kieską 
wojny w Europie. Zebrano przy 

tej sposobności około $108. które 
to pieniądze, po odtrąceniu kosz- 
tów, nasz kasyer, Wiel. ksiądz 

proboszcz odesłał do Chicago na 

ryee p. Jana F. Smulskiego. ka- 

sy era P. C. K. R. 

Program obchodu bardzo był 
urozmaicony, a składął się z 

projukcyj muzycznych, śpiewów, 
dekamacyi i występu tutejszych 
Sokołów. Mowę wygłosił prze- 

wodniczący. Wici. ksiądz prob^ 
a drega kleryk F. . Pojnar, 
przebywający na wa kacy ach w 

£uidneck. R. I. Odegrano pięk- 
ny dramat pt. ..Za W tarę i Wol- 

ność", a sala była przepełnioną 
widzami. którzy częstymi oklas- 
kami okładali uznanie amatorom. 

Nastrój był szczerze polski, a 

porządek wzorowy. 
We środę, d. 18 sierpnia odby- 

ła się tu rzadka uroczystość, a 

mianowicie srebrne wesele wielce 

poważanych i powszechnie tu 

znanych państwa Grylów w Cen- 

tcrville, R. I. Na nabożeństwie w 

kościele, a potem i w domu mał- 

żonków gości było wiele, a mię- 

dzy nimi także ksiądz proboszcz, 
kleryk, organista i śpiewacy. Ju- 
bilatom życzono powszechnie 
doczekania złotego wesela, czego 

my im serdecznie życzymy. 
Mieliśmy tu także niezwykłego 

goicia w osobie p. Tadeusza So- 

^, Buffalo, . . i · 

dziwialiśmy jego artystyczną gr< 
u* przedstawieniach, które <jawa 
w sali p*raiialnej w dniach 23 

24 i 25 sierpnia. 
S. J. 

Z DBTROIT. 

Ks. Józef Olejnik, 70 letni staru 

szek. wikary przy parafii Najsłod 

sze^o 8erca Maryi Panny, przy uHcj 

Rusbtil 1 Caufield, wybrał się auto 

Aobllom na przejażdżkę. AutomobI 

lem fcterował Paweł Grota, syn ko 

ścieincgo. Ks. Olejnik, który był mi 

łośaikiem dziatwy, zabrał z sob< 

dwóch chłopców: J. Przybylskiego 

5-letniego Ja ika Chojnackiego. 
Celem podróży była farma ks. Jó 

zefa F*ołty, proboszcza parafii N. 3 

: P. Farma ta znajduje się w po 

bliżu Royal Oak. 

Gdy po kró-kiej bytności ua far 

I mie — wracano nazad o godz. 6:3C 

wieczór, szofer Paweł Grota — 

chciał na ulicy Woodward, tuż przj 

Royal Oak. wyminąć automobil, ja 

d^cy na przedzie. W tej chwili auto- 

mobil, który Paweł kierował, ześlizg 

ngł się z drogi i wpadł do przydroż- 

nego rowu. 
O 

Ks. Olejnik usiłował wyskoczyć 1 

I maszyny, lecz na nieszczęście ude- 

rzył głowa o ;łup telegraficzny i 

roztrzaskał sobie czaszkę. Szofer . j 

dwaj chłopcy wylecieli również z 

maszyny — lec: bez uszkodzeń. 

Na miejsce wypadku przybyli za- 

raz ludzie oraz sędzia pokoju 1 

Royal Oak — Rose. 

Szofer Paweł przesłuchiwany przei 
sędziego pokoju zeznał, że jechał z 

szybkości* 12 mil na godzinę, że si 

i o v.al wyminąć drugi automobil, łeci 

nie umiał wyjaśni., w jaki sposót 

nieszczęście się stało. 

Sędzia zaraz w nocy ułożył lfct< 

jury w celu przeprowadzenia inkwe- 
' 

stu. który odbył się w poniedziałek 
I rano. . · 

Kobiety, vuo I tonie wy Mrągow* 

— zwła&tcza te Konie wyścigowe — 

oto co złamało szczęście rodzinne 

Tomasza Prokopa, agenta realnościc 

wego z pnr. 2282 W. Jefferson ul 

Tak przynajmniej zeznaje pani He- 

lena Prokop, czcigodna jego małioc 

ka, wnoaaąc prośbę o rozwód. 

Prokop ma znaczne dochody a 

transakcyi realnościowych, cóż kie- 

dy wszystko to traci oa głupie wprosi 

zakłady na konte wyścigowe w róż- 

nych miastach. 

Czeso nie straci na powolne ko 

nie. to dokończy na ogniste kobiety 

których tyle już poznał co i kon: 

na arenach w Windsor i gdzie in- 

dziej. 
Automobile jrajn. również wielka H 

lę w traceniu pieniędzy przez Pro- 

kopa; tylko że małżonek używa au- 

tomobilu do jazdy z pięknemi ko- 

bietami, a żona nigdy jeszcze ni< 

siedziała z mężem w automobilu. 

Trudno sobie wyobrazić ile wina 

wypija Prokop i jakie sumy wydaj* 

na ten trunek, żona obawia się, żc 

Prokop straci cały swój majątek i 

/.«da teraz rozwodu. 

Od dłuższego już czasu polieya tu 

tejsza podejrzywala, że liczne kra- 

dzieże, popełniane przei małoletnich 

przestępców w departamentowych 
składach miasta Detroit, powodo- 
wane sa zachęcajacemi namowami 

rodziców. Xa razie jednak nie uda- 

wało się nigdy zebrać dostatecznych 

dowodów, aby aresztować zwyrod- 

niałych rodziców. 

Wreszcie jednak dowody takie ze- 

brano, kiedy detektywi aresztował: 

w składzie Crowley Milner Co. trzj 

polskie dziewczyny, Amelię, lat 14 

Karolinę, lat ló i Julię Kazańskie 

lat 1*. Wszystkie trzy siostry przy- 

; łapano we wspomnianym składzie j 

rozmaitymi artykułami wartości $55 

Rodzice dziewcząt mieszkają przj 

uL Fordyce w Hamtramck. 

Wszystkie trzy wypierały się sta 

nowczo kradzieży, twierdząc, że to 

wary dostały przed wejściem dc 

sklepu od jakiejś Włoszki. Natural- 

nie polieya nie uwierzyła 1 zabrali 

małoletnie dziewczęta do domu icł 

rodziców dla śledztwa. Detektywi u- 

mieli pc polsku o czcm dziewczęta 

nie wiedziały. 
Po przeszukaniu mieszkania zna- 

leziono rozmaite towary ze składów 

departamentowych, wartości $25, 

zamknięte w szafie. Jedna z dziew- 

cząt z gniewnym wyrazem oczu za- 

pytała po polsku matki: „dlaczego 
• nie ukryłaś tych rzeczy?" Matka nie 

: podejrzywając, że detektyw rozumie 

po polsku, odpowiedziała: „Skąd 

mogłam wiedzieć, że oni tu przyj- 
, da?" 

Ta wymiana słów między matką, 

a córkami dostarczyła policyi dowo- 

dów, że dziewczęta kradły nie z 

» własuego popędu, ale za namową ro- 

dziców. I podobno wypadki takip nie 

są odosobnione na Polsce. Wstyd! 

Wę czwartek popołudniu żona Ja· 

na Wasilewskiego, w mieszkaniu 

swem przy ul. Williams i Brecken- 

bridge — wypiła w zamiarze samo- 

bójczym 3 uneye kwasu karbolowe- 

go. Zanim pomoc lekarska przybyła 
— Wasilewska zmarła. 

Przyczyny samobójstwa miały być 

kłopoty rodzinne, a w szczególności 

niezgodne pożycie z mężem. 
Wedle zdania sąsiadów 1 przyja- 

ciół — Wasilewska miała, kilkakrot- 

nie głosić, że odbierze sobie życie, 

jeżeli mąż pić nie przestanie. 
Wasilewski znikł i dotychczas go 

t nie odszukano. 

Z WłLKESBARRE. PA. 

1 Uroczystość srebrnego jubileuszu 

pensylwańskiego odłamu Unii Pol- 

• skiej, mająca się odbyć 6go września 

1 została odłożona z dwóch' ważnych 

przyczyn, a mianowicie: wskutek 

śmierci JE. ks. biskupa Edw. Kozłow | 

skiego, jakoteż niemożliwości przy- 
1 bycia i wzięcia udziału w tej uro- 

czystości Ignacego Paderewskiego. 

Po porozumieniu się komitetu z p. 

Padorcwskim komitet postanowił tę 

uroczystość odbyć w dniu 28. wrześ- 

nia, br., w którym to dniu Paderew- 

ski przyrzekł telegraficznie komite- 

towi wziąć udział w tej uroczysto- 

ści i przemówić do Polaków w Wil- 

kesbarre. 

Telegram Paderewskiego bawiące- 

go obecnie w San Francisco, Cal., 

brzmi następująco: 
„Na nieszczęście szóstego września 

, przybyć nie mogę. Jeżeli Unia Polska 

może odłożyć swoją ważną uroczy- 

i etość na 28 lub 29 września, z naj- 

większy przyjemnością przybędę i 

• przemówię do moich Drogich Braci 

we Wilkesbarre. 

k L Paderewski." | 

Z BUFFALO. 

' Policya aresztowała niejakiego 
1 Wawrzyńca Kraczaka z pnr. 82. - 

berlin w związku z rabunkiem, ofia- 

( rą którego padł M. Sprawka z 

1 
pnr. 48 Grimes ul. Rabunku doko- 

| cano pierwszego czerwca. Skrawka 

wracał do domu po północy, gdy 

| dwóch rzezimieszków przystąpiło do 

. niego i jeden przystawił mu do 

' piersi rewolwer, drugi zaś wyjął mu 

z kieszeni $6.50 w gotówce i srebrny 

zegarek. Sprawka doniósł o rabun- 

ku stacyi policyjnej i stróże wszczę- 

li energiczne poszukiwania za rze- 

zimieszkami. 

Kraczak, który został zidentyfiko- 

wany przez Sprawkę jako jeden z 

rabusiów, odpowiadać będzie za ra- 

bunek w pierwszym stopniu i prze- 
' 
trzymywanie skradzionych rzeczy, 

i 
. L. Piotrowski 

ADWOKAT 

Pnktj>knłewewe/f8(klchaądeot 
Ofie: 155 N. Clark ul. narożnik 
Randolph (Aehłand Błock) 

hMI JW, 3d# ptftr*. T«l Ctakral 7171 
' " 

I. P. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

ff «lica, «-U rlfn· 

Do Druhen i Druhów 

gniazd Okręgu 2go bio- 
rących udział w zlocie i 
ćwiczeniach zawodo- 

wych w dniu 5 wrze- 
śnia 1915 r. 

Dziatwa męska, dziatwa żeń- 

ska, Sokolice i Sokoli biorący u- 

dział w ćwiczeniach wolnych na 

zlocie okręgowym stawia się w 

nie'4?kle 5 września b. r. w par* 

ku Kościuszko, przy Diversey i 

Crawford ul. (40-ta) o godzinie 
8:30 rano na próbę generalną. 
Kto nie weźmie udziału w próbie, 
nie będzie dopuszczony do ćwi- 

czeń wolnych po południu. Wszy- 

scy zawodnicy i zawodniczki mu 

sza brać udział tak w próbie, jak 
i w ćwiczeniach wolnych po po- 
łudniu. Do ćwiczeń wolnych o- 

bowiązkowy strój ćwiczebny. 
CWICZENIA ZAWODOWE: 

kwiczenia zawodowe na arąz- 

ku, poręczach i koniu odbędą się 

przed południem od godziny 9:30 
do 13-tej, oraz skok w wyż, skok 
w dal i bieg -110 jardów. Zaś bieg 
dwie mile dla Sokołów, ćwiczenia 

zawodowe dla Sokolic i ćwicze- 

nia zawodowe gniazd o puhar 

odbędą się po południu, po ukoń- 
C2eniu ćwiczeń wolnych. 
Ćwiczenia popisowe w parku 

poprzedzi pochód po ulicach 

dzielnicy Avondale. Zbiórka do 

pochodu jest o godzinie 1-szej 

przy Milwaukee ave., i Gresham 

ul. obok sali zjazdowej. 
Naczelnikom i Naczelniczkom 

gniazd zwracani uwagę na pro- 

gram (strona 5-ta cześć druga re- 

gulaminu zlotowego). 
PRÓBA SOKOŁOW I SOKO- 

LIC Z GNIAZD CHICA- 

GOSKICH. 

W piątek 3-go września b. r., 

odbędzie się próba ćwiczeń wol- 

nych Sokołów i ćwiczeń maczu- 

gami Sokolic w sali Walsh'a przy 
zbiegu ulic Noble i Emma. 

Wchód na salę z Emma ulicy. 
Próba rozpocznie cię o godzinie 
8-mej wieczorem. Obowiązkowy 
strój ćwiczebny. 

Czołem ! 

Fr. Gnutkiewicz, 

Naczcl. Okr. 2-go. 

Polski Zakład MhIaw u ta 

Szyldów, napłaóir, obraiów ł fc.p. Ra- 

bota pierwszorzędna ceny uralarkovra· 
ne. Zarazem udzielamy lekisyt mało» 

weaU, szyldów i obrizó*. 

PUŁASKI ART SIGNS 
A. B«rąaew*ki A*t- Wft>. 

1681 Witt CkiMi· Am., w Athlwd A?·. 

Młodzisnkowianle podid pntk- 
8 do 7. 

Deki i Pepliński spisali się elegancko, 

Na boisku Jackowian odbyła się w 
niedzielę zacięta gra pomiędzy klu- 
bami z Młodziankowa i Jackowa. 

W podbijaniu odznaczyli się: De- 

ka i Imbiorski; gdy uderzyli piłkę 
to Jackowianie mlsieli używać okuła 

ry. „Hank" Pepliński nic źle sh spi- 
sał w rzucaniu. Wymachał on dziesię- 
ciu i bardzo dobrze podbijał. 

Dnia 6go września to jest w świę- 
to robotników, csyli ,,Labor Day" 
Młodziankowianic nr. 2 zmierzą gię 
z Sierotkami no. 2. 

Oto rezultat gry w cyfrach: 
MŁODZIAN KOWO : 

R II 

W. Baca, lb. 110 11 l 

Schoeneberg, ss. 0 0 3 0 0 

Wróbel, lf. 2 0 0 1 0 

S. Imbiorski, cf. 2 10 0 0 

Deka, 2b. 2 3 4 3 0 

Kurek, 3b. 0 12 10 

Nych, c. 0 2 0 3 0 

F. Imbiorski, rf. 0 0 0 0 0 

PaplińBki, p. 0 13 0 0 

Górzyński, rf. 0 ,0 0 0 0 

Razem 7 9 1116 1 

JACKOWO* 
R II 

Szumanowski, rf. 0 0 1 0 

Sajdak, lf. 0 1110 

Sikorski, cf. 0 t) 0 0 0 

Lehman, ss. p. 3 3 4 3 1 

Bejrowski, 3b. 1 3 2 2 2 

Barwig, lb. 2b. 113 9 1 

Klugubicz. c. 1 1 0 0 0 

Mix, 2b. 0 0 10 0 

E. Borowski, rf. 110 0 0 

Habrelewicz, p. 112 0 2 

P. Borowski, 0 0 0 4 0 
I 

_ o -i 1 i Z C 
Q 4-1 I « v 

Klub z .Młodziankówa: 

0 0 0 3110101-7 

Klub z Jackowa: 

0100005002 — 8 

Uderzenia na dwie mety: S. Im~ 

bioraki, Deka i Lejman 2. 

Wymacbanych: przez Peplióskiego 

10; przez Habrolewicza 7; przez Leh 

mana 3. 

Wolny stan na piłki: od Pepliń- 

ekiego 1; od Habrolewicza 3; od 

Lekmana 2. 

Uderzeni przez rzucacza: Kurek, 

Wróbel, tS. Imbiorski i Deka. 

Podwójne gry: Deka do Lehmana 

do Barwiga; Bejrowski do Leki do 

Bacy.. ..." 

. Czas gry: ":00. 

Jeden z Młodzlankowa. 

O C O < 

Onegdaj popołudniu na boisku 

przy North ave. i Floetwood ulicy 

odbyła się gra w piłkę pomiędzy dwo- 

ma klubami: „Ciesielski Stars'4 

„Lester's Coite". Rzucacz Tarnowski 

podarował przeciwnikom tylko 1 bez 

pieczne uderzenie. 
Rezultat tej gry jest następujący: 

„Oi«riel9kl Star»44: R. H. E. 

050300300— 11 16 0 

„Lesters Colts": 
1 

000000000 — 0 11, 

M. & M. Bourbons 

przegrali. 
(NAPISAŁ L. J. TADYCH.) 

Zeszłej niedzieli klub „M and M" 

przegrał zacięty kontest z klubem „J· 

F. Croews". Ta przegrana gra wydala 

klub ,,M. aud ." z kontestu o puhar. 

Winc przegranej przypisują chwyta- 

czowi klubu „M. and M." „Wata de 

meder Jake? — Of dej.... 
Otóż Jest reruiltat owej gry w cit- 

rach: 

„M. nad M. BOURBONS": 
11. . . . . 

W. Wielmiński ri. 0 0 0 0 

A. Newburt 2b. 0 0 10 0 

F. Knibel es. 0 10 3 0 

S. Lewandowski 3b. 0 110 1 

S. Carberry cf. 0 0 0 0 0 

H. Bartman lf. 10 10 0 

S. Ąnderson lf. 1 1 10 0 0 

J. Kempowicz c. 0 0 12 1 0 

A. Broteu p. 0 2 13.0 

H. Bande cf. » 0 1 1 0 0 

Razem 2 6 27 7 1 

wJ. F. CROEWS": 
R. H. P. A. B. 

Schmidt se. 2 12 0 0 

Zabel 3b. 1 0 1 X 0 

;Mell« lb. 1 OU 0 0 

Gleteon rf. 0 0 0 0 0 

Nauman c. 0 0 10 3 1 

W. Wleeman 3f. 0 0 0 0 0 

B. Wieeman cf. 12 10 0 

flchenke 2b. 0 0 2 2 1 

Rleboak p. 110 10 

Razem 6 4 27 7 2 

„M. and M. Bourbon·": 
00001010 0—2 

„J. F. Croew»"': 

0040200 0 0— 

Uderzenia na dwa stanyi Riefoock, 

-ołunldt, Anderson. 

Wolne etany: od Brotena 3; od Rie- 

bocka 3. 

Wymachanyci: prtea Brotena 10; 

przez Riebocka 1. 

l?«r«i |tut *ie-a]\fifia*ie* 
DZIENNIK CHICAGÓSKi prioduj· 
|04 wzglądem doboru 1 trtticł au* 
VM. 

• ? ·- ,-lt 

Polska Kada naro- 

dowa w Ameryce. 
TYGODNIOWA LISTA POCHODU o. 33. 

Od 10. do 22, sierpnia 1015. 

X* „SKARB NARODOWY" 

Do dnia 15. sierpnia 1015 wpłynęło ogółem: $10>,070.36 

790. Marya Stanuś wdowa, z San Antonio, Tes. przez 

Dziennik Chicagoski 5.00 

791. Pewna osoba (B. L.) w Chaaka, Minn. .00 

792. . proboszcz . Dembiński, zebrane w parafii św. 

Kazimierza w Jolhn&town, Pa.: 

Koleka kościelna 74.50 

Kb. Biskup E. A. Garvey, D. D. Altoona, Pa. 25.00 

Ks. B. Dembiński |6.00, — Waw. Całka $3.25, 
— 

Lua. Gac $3.00, — Jak. Słonko, Ben. Kiss, Wal. 

Tarnowski po $2.00, — Theo, Reudeseey $1.50, 

Józef Alt $1.00, — Wojciecl^ Guzik skolcktował 

$14.75 , 
— Razem 35.50 

Licznie 135.00 

793. 2 parafii św. Jadwigi w Chicago z miesięcznego po- 

łowu w dniu 15. sierpnia, którym eię zajęli miejsco- 
' 

wl skauci, z rezultatem ja* naate-puje: zebrali pa- 

rami: 

St. Pestka — M. Ciężki 
- ; $13.47' 

F. Nowak — J. Brajeki · 13.20 

P. Krupacki — K. Demski ; 11.43 

E. Kończyk— J. Storc 
* - 

* 9.89 

L. Raśniak — S. Rybarczyk 8.57 

B. Sadłowski, — J. Tenner 7.87 

B. Rozaj — E. Gołata 7.92 

J. Gordon — Fr. Wiśniewski 
' 7.99 

W. Nowak W. Wiśniewski « » 8.10 

H. Małkowski — E. Demski 4.75 

B. Jasiński — W. Karasek 4.67 

S. Janusz, — S. Szynalski r ·.. . . . 
4.47 

Na hrzcinacli o pp. T. Różańskich, pnr. 2159 

N. Irving ave. na biednych w Ojceyinie zebrano 8.25 
Karem 110.58 

794. Członkowie Stowarzyszenia Polskich Księży Prowiu- 

cyi St. Paul. Minn., podwójny dochód z Duia Grun- 

waldzkiego (ci^g dalszy) Ke. J. Grabowski $6.00 

Ks. A. Gospodar $15,00 — razem 21.00 

795. Parafia św. Dominika w Metz, Mich., z dnia Pracy 

dla Polski 25.00 

Z parafii św. Wojciecha w Grand Rapide, 
Mich. zło- 

żyli: 

797. Ofiary imienne: Józef Niemczewaki, Jan 
Kamiński 

I. i Jan Stefan Kamiński po $t>.uu, 
— .\uum inns* 

$3.00, Teofil Haraburda, 12.25, 
— Fr. Derecki, 

Wal. Białas, Marcin Kubiar, Józef . Konwióski 1 

Stan. Merdziński po $2.00, —- Józef Białas, 8t. 

Bryska i Jan Downerll. po $1.00, 
— razem $38.26. 

Inn* kolekty i ofiary 57.34. Ogółem 115.99 

7i»S. Kom. Lok. No. 58 w parafii św. Wojciecha w Sche- 

nectady, . Y. 

Dalszy ciąg z Dnia Grunwaldzkiego 29.50 

Z "kolekt miesięcznych 
· ' 71.50 

Iiazem 101.0 0 

799. {Co™· Lok. No. 30 w parafii św. Wojciecfoa 
w Little 

Falls, Minn., od następujących osób: K». T. J. Rę- 

kosiak $5.00, — Adam Trafas, Marciu Rękoeiak po 

$1.00, Anna Trafas, Maryanna Rękosiak, Lud. Drel- 

lak i Augustyn Piekarski po 50c, — Jakób Ryng- 

wlski 3oc, Jan Stoltman, Anna Borek, Maryaona 

Kozioł, Aleksander Artauowski,/ Andrzej Pikuła, 

Franciszek Janiec, Józef Kuloe, Michał Jasgar, 

Wawrzyniec Jędro, Andrzej MrozJk, Wincenty Żu- 

rawski, Anna Włodarska, Józef Knuth, Ignacy 

Nowakowski, Konetanty Karnowski, Anna Hoboło· 

wicz, Agata Zabawa, Jakób Hóhołowicz, Phylie 

• Randall, Rozalia Pelowska, Michał Trafas, Jakób 

Posch po 25c, — Jan Tandeczka l Jan Borek po 

2C. — Drobne $5.20, — razem 
20.4* 

800. Towarzystwa Polskie z miasta Erie, Pa. z połączo- 

nych składek, ciąg dalszy 
48.2) 

Sprostowania: Kwitowane w liście dochodu 
No. 27 w 

pozycyl 618 wkładki w sumie 336.33 pochodzą 
z tego 

samego źródła, a nie od Kom. Lok. 
No. 70 w para- 

fii św. Stanisława . 1 M. 

801. Ks. proboszcz Paweł Chrzan w Beaver, 
Wie.: 

Od parafia św. Michała $11..27 

Od lnnycn obywateli mlaeta Beaver Dam Wie. 215.14 

Razem 326.37 

802. Kom. Lok. No. 23 w parafii św. Stanisława Kostki 

w Brooklyn, . Y.. . 

Ofiary z dnia pracy dla Po'eki: $12,00: Rodzina 

Rakowskich z Blisville,, po $5.00: ke, L. Wyelecki 
i J. Budziński, $4.00: I. Lewicki, — po $3.00: 

B. Hoffman. W. Janeczko, 1 K«. Cizmowski, ~ 

po $2.50: P. Aleksandrowicz i W. Rakowski, po 

$2.00:. P. Fronczyk, A. Samolevska, P. Rojewski, P. 

——: :—— 
(Dokonczenie na stronicy 7-mej) 

mmi 3w, m\im w scheibkby, h, y. 

W petpwmwjący* roku szkolnym w Kol· 

lefioa św. Wojciecha, w Scbenectady, 
. Y., otwartą zosUait klas* druga. 

Koi legi urn obejmowaé będzie sześcioletni kurs nauk. 

Sprawozdanie kollegialne objaśniające powstanie zakła- 
du, jego przeszłoś i wszystkie piany aa przyssłość pod 
wsfieeem naukowy», moralnym i narodowym wyjdzie 
w tych daiack z druku w języku polskim i angielskim i ro- 

I—hmt soatanie Wielebnemu Duchowieństwu i Organisa- 

cyom polskim. 
Uezniowfe pozamiejscowi umieszczeni eą w internacie, 

w którym mają mieszkanie, wikt, pranie, opieko, pomoc 
lekarską i w naukach. 
Plaa» rodna $200, która winna być uiszczona z góry 

w rataeh półrocznych. KsiąSki ezkotae nie sa w to wliczone. 
Wpisy uczniów na rok szkolny 1916-16 trwać będą 

do 

6-fft fcresnia t j. do napoczęcia się lekcyi szkolnych. 
0 wszelkie miormacye zgłaszać się należy do Zarządu 

KoJkgium. 

Rev. JOSEPH GOGOLEWSKI 
ST. ADAŁROtrS COLLEGE, 127 CKANE STREET, 

SCHEJiZCTADY, . Y. 

(Tutaj 
Możni |t tyliio d:stłć kipoBMl 

jwAVKse . 
•Rhium st. 

Nadzwyczajne Taniości. 
Proaitteit Mim kupom 

Cultłer 

funtów eujlepszego ielo· 
ne*o cukru 2Qc 

z kupooem. 

Ptwo etolowe 
I Jedna, skrzynia piwa s toto 

weco. specjalnie ...59c 
t bunoucm. 

Kotły do prania 
g Bjocoem kopronem dnom. 
specynlnic 69c 

x kupooem. 

Indo Twist bawełna do hcklo· 
wania. retf. 100 war- 
tOaC, PO.. 

z kupoacm. 

Karpę to w « śllpry 
zrobione s dobre/o pluszu, 
specjalnie ISc 

ZUupoocm. 
za 

Mtiuowlfc· trzewiczki 
z mię kicj skóry, ozdobne ko 
lorowc wierzoky 15c 

z kuponem. 

Muślin 

piękne czyste oioi. 10 jardów 
kostumerowi. 

i jard 
8 kuponem, 

Zaetoay na okna 
7 stóp długie, — regularna 29o 
wtrtoóć. 19c 

z kuponem. 

iaaae i ciemne ?olory. g lad 
ki· i ©zdobne, «rit. j f I _ 
U 19c, po II ?v 

c kuponem. 

Kkłndan· tfckm 
eUlow· ramy. g iwltow» 

spręż ni, ł.TS "1 iO 
itartoé. pu..... ** 

z kuponem. 

Llquld Veneer 
albo > edar cxjiciclu do 
mebli, 26c w etkość 

~ " 

z kuponem. 
16c 

Carnation 
konserwo\va«e mleko, J pu 

S" 20c 
z Itupouem. 

Elbo 
M eu ca łom, A. B. C. Rug. 

'S'·"1'1. 6c 
z kuponem. 

Sttdtn 
ep>cyaIoie Q» t< sprtedeż, 
iuut A- 

tjiko yc 
z kuponem. 

M«4tt· 
Jard uer., mekko wykoó. 
extra c«t. muślin, Af\~ 
foj wart.. 10 jard. aa ̂ tVC 

z kuponem. 

Koronki 
Shadow Cluny i Filet — 

wartoéci do lBe. ^ _ 

jard ÓC 
z kuponem. 

Oatfnr fliMlt 
tOo i tto łpituoeK. iMue pa- 

;:!·.!·?. 4%ci 
z kupooeu. 

łoi .do BUMzyn 
Merricks najlepsze olei do 
iQuzTo, koatumerowi 1- 
szpulka O L 

z kuponem. 
— | 

Chłopięce palta 
Chłopięce zimowe palta, za 
mniej niż H ct'oy .1.49 

z kuponem. 

0<tai«ś · po dni· j 
Chłop. B»lbrlergaa odalcż spo 

< 

dnia i dziew, spodnie Q— 
koazule. 25? war., sa "t 

z kuponem. 

Danakle pońc*o«hy 
czarne 1 oettlafte, regulerue 
15o wartości. 5ci 

z kuponem. 
' 

' Damski· torebki 
Damskie ręczne torebki, naj- 
nowsi· iasony. praw. iAr , 

sKóra, 1.00 i 1.35 w.. po*f >*V 
z kuponem. , 

Damaku furtochr I 
kimono fartuchy. pełne) wiei. 

' 

kości, 39c war. Jasne ' , 
1 ciemne weory. po.... 

z kuponem. 
' 

GorHtjr 
Henderson IŁ & Q. W. . , 

wartości do 1.98. 
... 98c 

z tym kuponem. 
* 

MAPA GALICY! IAUSTRYI DARMO 
śliczną mapę Galicyi i Auetryi damy darmo każdemu, który 

się zgłosi do banku naszego do okienka numerll. Ci którzy mie- 

szkają poza miastem Chicago, niech przyślą 2 centowy znaczek 
na opłacenie przesyłki, a otrzymają mapę przez pocztę. 

Widy przedtem kurs pieniędzy do Aostrjf i Rosyi 
nie był tak nizki jak obecnie. Wysyłamy pieniądze pod gwaran· 
cyą, że takowe nie zginą do Gsticyi, do Węgier jako i do niektó- 

rych miejsc w Królestwie Polskiem i na Litwę. W razie gdyby 
takowe nie mogły być doręczone otrzymacie je z powrotem. Za- 
nim wyślecie pieniądze przez inny bank, zapytajcie się o nasze 
nizkie ceny. 

Zawsze załatwiajcie swe sprawy pieniężne przez bank* któ- 

ry Wam daje wszelką gwarancye. 
Ban li nasz jest pod kontrolą Stanu Illinois, a zasoby 

nasze wynoszą blizko milionów dolarów. 
nrcłallii/» infnrma^vp niszNA (in: 

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK 

Depł. C. Ashland Ane. cor. 47-lh St. Chicagu 

JOHN PIĄTEK & CO. 
687 Milwaukee Ave. 

""•"SUD SKÓR I PRZYBORÓW SZEWSKICH 
Obstalunki wysyłamy do wszystkich części Ameryki. 
Piszcie po Katalog z przyborami szewskimi. 


