
Niemcy zaprowadzają lad... 
WARSZAWA, 4. w. — Ogłoszono wczo- 

raj, iż rząd niemiecki zwraca Kościołowi Kato- 
lickiemu wszystkie dobra i nieruchomości w 

Polsce, skonfiskowane przez rząd rosyjski, od 
czasu 1863go roku ···· 

» « * · I · _1 . _ 

jednocześnie zoprowaozono w «ypeoi w 

rytoryum obowiązek szkolny: wszystka mło- 

dzież w wieka szkolnym musi do szkół chodzić, 
w systemie, przez władze na sposób niemiecki 

zaprogramowanym. 

Z BIURA 

M£TEOROT o 

W ci^gu doby wczorajszej najwyt- 

ęża temperatura wynosiła 73 stopni, 

najniższa 67 stopni. Normalna tem- 

peratura w tym dniu wynosi 68 stop- 

ni; nadwyżka temperatury w tym 
ro- 

ku 234 stopni. 
Wschód słońca o godz. 5 min. 1S 

rano. 

Dzisiejsza temperatura. 

Godzini.... 7 rw·.... 67 stopni wyżej zera 

„ ....S rw· 63 „ ; 

rwo - . 71 „ „ 

„ 
. - -10 rano — 83 „ 

Częściowo pochmurno i niepewno 

dzid wieczorem 1 Jutro. Nie wiele 

zmiany w temperaturze. Łagodny j- 

miarkowany wiatr, najwięcej wscho- 

dni. 

Ważne 

Posiedzenie kwartalne Ligi 

Polskiej Towarzystw Budowla- 

no Pożyczkowych i Kas Oszczęd- 
ności w Stanie Illinois, odbędzie 
*ię w niedziele, 5-go września, o 

godzinie 2:^0 popołudniu, w sali 

ob. 1\ J. Dutnanowskiego, 2700 

Kildare ave., róg 27-raej ul., w 

parafii Dobrego Pasterza na 

„Krakowie". 
Zapraszamy wszystkich dele- 

gatów z powodu ważnych spraw. 
Z szacunkiem. 

B. F. Kowalewski, prez. 
A. J. Włodarski, sekr. 

16-33 W. 47-ma ul. 

Piknik na Dom 

Starców. 
Jak już donoszono, odbędzie 

się w najbliższy poniedziałek, w 

,.Labor-Day" wielki piknik w 

parku Kościuszki yr Cragin, urzą- 
dzony na dochód znanego dobrze 

polskiego schroniska dla starców 

p. w. św. Józefa w Avondale 
—: 

przez Dziewice Różańcowe ze 

Stanisławowa. 

Zaznaczyć wypada, iż Dziewice 
Różańcowe stanisławowskie od 

lat szeregu już urządzają w 

„Labor Day*' corocznie pikniki 
na tenże sam cel, aby wesprzeć 

instytucyę pożyteczną, która tak 

bliska powinna być sercem na-- 

szym i naszej pamięci, a która 

tylko z jałmużny się utrzymuje, 

prowadzona ofiarnie prz^z SS. 

Franciszkanki, które własnych 

rąk pracą zdobywać rauszą fun- 
dusze na ów przytułek. 

Tegoroczna zatawa ogrodowa 
zapowiada się bardzo dobrze — 

pogoda sprzyja obecnie po całem 
lecie dżdżystem — przeto zebrać 

się powinno na pikniku w Cragin 
sporo chętnych poparcia do- 

brego celu, zwłaszcza, że pro- 

gram zapowiedziano nader uroz- 
maicony i obfity. Dziewice Różan 
cowe za naszem pośrednictwem 
proszą wszystkich Przew. i Wie- 

lebnych Księży Proboszczów i 

całe Duchowieństwo na zabawę 
omawianą, oraz wszystką dobrze 

myślącą Publiczność polską. Do- 
widzenia na poniedziałkowym pi- 
kniku w Cragin. 

Z Kantowa. 
Klub polski „Panama Circle", z 

Kantowa, urządza prywatną wy- 

cieczkę do Park Ridge, 111., w nie- 

dziele. dnia ó-go września. Jest to 

druga z rzędu prywatna wycieczka 

tegoż klubn w bieżącym roku. Człon- 
kowie wyjeżdżają ze swymi przyja- 
ciółmi w samochodach o godzinie 8- 

mcj zrana punktualnie. 
Komitet, składający się z panów 

Fr. Konkowskiego. Michała Tencza- 

ra. Jana Krolla, Kazimierza Musia- 

ło wskiego i Józefa Welnińskiego, 

przyszykował program urozmaicony, 
wyścigami dla panien i panów, grą 
w piłkę („baseball" i „indoor") tu- 

dzież innemi miłemi niespodzianka- 
mi. 

Samochody są wynajęte od p. Jó- 

zefa Dallman'a z Jadwlgowa. 
Klub „Panama Circle" rośnie jak 

na drożdżach: istnieje tylko półtora 
roku, a liczy już 60 członków. Do- 

wodem ich dobrego powodzenia jest 

to, iż dla wyżej wymienionego klu- 

bu buduje się wspaniała dwu-piętro- 
wa kamienica, którą po wykończe- 

niu będzie stałą kwaterą klubu „Pa- 
mana Circle." 
Do zarządu klubu wohodzą: — 

A. C. Bisek — prezee; Jan Kiołbas- 

sa — wice-prezes; Jan Kroll — se- 

kretarz; Stan. Tworek — skarbnik; 

Ed. Michalski -— marszałek i Józef 

I Wełniński — bibliotekarz. 

w 

Ubiegłej środy rozpoczęto uaukę w 

szkole parafialnej nroczystem nabo- 

żeństwem. Mszę św. na intencję dzie- 

ci i sióstr nauczycielek odprawił X. 

Stanisław «iatka, C. R., miejscowy 
i proboszcz, po której w serdecznych 

słowach przemówił do dzieci, zachęca- 

jąc je do pilności w nauce i do przy- 

kładnego prowadzenia się tak w szko- 

le jak i poza szkołą. Zawdzięczać to 

należy proboszczowi, że podczas wa- 

kacji dzieci sz&ołnycb postarał się 

dla nich o 4 nowe klasy przerobione 
z bal do posiedzeń Tow., bo dzieci 

stanowczo byłyby nie miały miejsca, 
Towarzystwa zaś pomieszczono w ha- 

lach pod kościołem. Brak miejsca dla 

dzieci daje się i tak odczuwać, bo za- 

uważyć tylko naieży, że nowo zapisa- 

nych dzieci po skończonym 6 ty m ro- 

ku życia jest już około SCO, a jeszcze 

eię zapisują. W czasie wakacyi od- 

nowiono cały gmach szkolny we 

wnątrz, przerobiono dachy na budyn- 

; ku szkolnym i na plebanii, a obecnie 

praca przy ogrodzeniu gruntów para- 

fialnych i prry budowie nowych echo 

dów przed kościołem Jest już as 

ukończeLlu. Schody te podobają się 

kaademu parafianowi. bo nietylko 

przyozdabiają kościół, ale i całe Kan- 

towo 1 parafianie będą mogli swobod- 

nie wchodzić i wycho zić z kościoła, 

a aie eisnąć się jak dawniej. 
Prace powyższe były koniecznie po- 

tnebne, bo szkoła była wewnątrz 

zniszczoną, przez dachy przeciekała 
woda. płot drewniany był już stary i 

uszkodzony, a schody były popękane 
tak, że woda przez nie dostawała się 

pod keaclół. Należy się więc miejsco- 
wemu proboszczowi szczere uznanie, 

ic stara się o swą par fię jako dobry 

goepodarz i że prace te oddaje Pola- 

kom do wykonania. 

} Feliks Witkowski Prezes Sfowa- 
;! rzyszonia Polskich Forosłoriw i 

i| kisfowiik ponUdzialkowycti 
li dziaUlwści. 

Stowarzyszenie Reprezentantów 
Polskich Dworów, w powiecie Cook, 

Zakonu Katolickich Leśniczych, u- 

rządza wielka wycieczkę, połączoną 

z zabawą polową, czyli tak zwany 

,.Field Day", który się odbędzie w 

przjTzły poniedziałek, (w święto ro- 

botników — La bo r Day) obok siero- 

cińca św. Jadwigi, w Nlles, IU„ na 

który to zakład cały dochód z tej 
wycieczki Jest przeznaczony. 

Progłam działalności na wyciecz- 

ką poniedziałkowy rozpocznie się o 

godzinie 11-tej z rana, przez odpra- 

wienie Mszy św. przez zarządcę tejże 

instytucyi, X. Fr. S. Ruscha, w ka- 

plicy sierocińca. Po Mszy św. nastą- 

pi obiad w zakładzie tymże, przyrzą- 

dzony przez Siostry Zakonne. (Zaz- 

naczyć należy, że jeżeli kto z wy- 

cieczkowiczów zechce, to może przy- 

nieść „lunch" ze sobą, albo też ko- 

szyk, Jeżeli cała rodzina bierze u~ 

dział w wycieczce). 
Po obiedzie nastąpi zwiedzenie 

zakładu św. Jadwigi. Siostry Zakon- 

ne oprowadzą gości po całem zabu- 

dowaniu tego zakładu, więc można 

zwiedzić wszystkie rozdziały, depar- 

tamenta, sekcye i przedziały, gdzie 
ma pomieszczenie i utrzymanie ta 

wielka liczba naszych polskich osie- 

roconych dziatek. 

O godzinie 2-giej popołudniu roz- 

pocznie się program wyścigów, gier 
i zabaw. Na programie są różne in- 

teresujące numera, lecz » najbar- 

dziej interesującą części programu 

będzie gra w piłkę pomiędzy dwoma 

dziewiątkami ze Stowarzyszenia Re- 

prezentantów Polskich Dworów, 

składającej się z członków z róż- 

nych dworów. Jedna dziewiątka 

składa się z samych wąsatych, któ- 

rej kapitanem jest obyw. Paweł 

Rychłowski, nadelśniczy Dworu św. 

Jacka, z Avondale. a druga dziewią- 

tka składa się z samych graczy bez 

wąsów, której kapitanem jest „Ge- 

nerał" Jan Fafiński, nadleśniczy 

milionerskiego dworu ze Stanisła- 

wowa pod nazwą św. Wincentego 

Ferreryusza. Gra ta będzie o „szam- 

pionat" Stowarzyszenia Polskich 

Dworów. Sędziami gry będą — dla 

bezwąsatych: sędzia Ignacy Dan- 

kowski (bez wąsów), z dworu św. 

Wojciecha, z Wojciechowa, a dla 

wąsatych sędzią będzie obyw. Jan 

Brzeziński (z wąsami) z Kantowa. 

Gra ta będzie zawzięta, ponieważ 
ćwiczenia na jutrzejszy kontest od- 

bywają się już od dłuższego czasu. 
Po eironie wąsatych staną do walki 

Paweł Rychłowski, Frań. Lorkowski, 

Jul. Szczepański, Wład. Bykowski, 

J. Krzemiński, Jan Strzelnicki, Fe- 

liks Wilkowaki, Edm. Szajkowski, 
Józef Jerka, a na liście rezerwowej 

dla ,,wąsatych" są: J. Błażek, Jan 

Hoffman, Frań. Górzyński, Fran. 

Rezmerowski, Paweł Nawrot, Fran. 

Kucharzewski, Jan Niewierowski i 

inni. Do dziewiątki „bez wąsów" 

należą: Jan Fafiński, Jan Kosmeja, 

Jan Kaznecki-Kennedy, Leon J. Wi- 

niecki, F. Kaliszewski, Aug. Czosek, 

S. S. Burkowski, Jan Remus, Jan 0- 

szakiewski, Józef Nizińskl i Marcin 

Lewandowski. 

Będą także interesujące wyścigi 

jak np.: „wheelbarrow race", „pie 

eating contest", „peanut race", itd. 

jednem słowem, będą zabawy i do- 

syć uciechy dla mężczyzn, kobiet i 

dzieci. Członkowie Stowarzyszenia 

będą rozdawali sierotkom upominki 

z tej okazyi w poniedziałek. 
Do Niles, 111.. można dojechać po- 

ciągiem kolei North Western ze sta- 

cyi Clybourn Junction. o godz. 9:38. 

10:48 i 12:58 — lub tramwajem 
kolei ulicznej Milwaukee ave., a po- 

tem „transfer" do cmentarza. 
Honorowe bilety wstępne można 

dostać od członków lub urzędników 

polskich Dworów, lub też przy wej- 
ściu. 

Dzisiaj rano koleją · „Cbicago and 

Rock Island" wyjechała na wakacye 
do Peru* 111. pani Helena Kuźnicka, 

z Maryanowa, wraz z swą przyjaciół- 

ką, panną Stanisławą Balcerek, z Ka- 
zimierzowa. 

II STANISŁAWOWA. 

—- Klub Obywatelski Imienia Ta- 
deusza Kościuszki mieć będzie posie- 
dzenie w poniedziałek, dnia 6go wrze 

énia, o godzinie 8mej wieczorem, w 

sali klubowej. Bąrdzo ważne sprawy 

są do załatwienia. — Józef Orabow c- 

cki, prezes; Wład. Barwig, eekr. 

Na Jadwlgowle, w sali parafialnej 

przy HamUton ave. 1 Lyndale ul., od- 

bywa się bazar na rzecz parafii, któ- 

ry zakończy się w święto robotników 

(Labor Day). Kalendarz tefo „fairu" 

Jest następujący: 
Sobota, 4go września (wieczorem) 

— Dwory: Jana Sobieskiego, Błog. 

Czesława, Piasta, Mikołaja Kopernika, 

Aug. Kordeckiego i piotra Skargi. 

Niedziela, 5go września (od godz*. 
4:00 popołudniu) — Tow. Polek: św. 

Jadwigi, ów. Anny, Dzwon Wolności 

i św. Elżbiety z Unii Potokiej. 
— Wie- 

czorem: Dwory: Błog. Kunegundy, 

św. Genowefy, św. Jana Ewang., św. 

Floryana i św. Scholastyki. 
Poniedziałek, Ggo września, święto 

robotników, (od godz. 3:00 popołud- 
niu) — Niewiasty Różańcowe. Wie- 

czorem: Tow.: św". Jadwigi („stare"), 
M. B. Szkaplerznej. M. B. Częstochow- 

skiej, św. Wojciecha, Klub Obywatel- 

ski imienia X. Józefa Barzyńskiego i 

Chóry parafialne. 

O 0 

Zjazd VU Okręgu 1 Związku Śpie- 

waków Polskich odbędzie się w nie- 

dzielę i poniedziałek, dn. 5-go i 6-go 

września, w sali Zjednoczenia Przy 

Milwaukee ave. i Augusta ul Nabo- 

żeństwo zjazdowe odprawione będzie 

w poniedziałek o godz. 9:30 zrana 
w 

kościele św. Trójcy. 

Q O 

Jutro odbędzie się wspaniały kon- 

cert w North Chicago pod egidą tam- 

tejszego klubu „Polonia", w sali zwa- 

nej „North Chicago Auditorium". 
Po- 

czątek o godz. 8:00 wieczorem. 

Kwartet mieszany ze Szkoły Mu- 

zycznej B. Rybowiaka jest Jedną, z 

głównych atrakcyj koncertu. 

0 0 0 

Na smutny wypadek opuszczenia i 

nędzy zwrócono w South Chicago 
u· 

wagę policyi. Rodzina Bucwinów, 

10319 Muskegon ave., cierpiała niedo- 

statek od dłuższego czasu. Litością 

zdjęci sąsiedzi zaopatrywali cierpią- 

cych w pożywienie 1 inne niezbędne 

potrzeby życiowe. Wreszcie powiado- 

mili policy. Kapitan policyjny wy- 
stosował podwładnych na miejsce dla 

zbadania stanu rzeczy. Report wyka- 

zuje, iż matka leży chora. Nowonaro- 

dzone dziecię liczy nie spełna dwa 

tygodnie. Czworo dzieci innych drob- 

nych, z których najstarsze liczy do- 

piero 6 lat budzi litość u każdego. 

Ojciec rodziny też dopiero powrócił 
ze szpitala w Dunniag. Policya przy- 

była biednym z pomocą materyalną z 

funduszu t. z. „Pomocy Doraźnej" 

(Instantaneous Relief Fund) i poczy- 

niła starania około dalszego zaopie- 

kowania się opuszczonymi. 
0 0 0 

Dziewice Róańcowe ze Stanisławo- 

wa urządzają, doroczną wycieczkę 

letnią w święto robotników (Labor 

Day) do ogrodu Kościuszki w Cragin. 

Cały doch6d przeznaczony na Dom 

Starców w Avondale. 

O O O 

Stowarzyszenie Towarzystw na Jó- 

zafatowie urządza bazar w sali para- 

fialnej przy Southport ave. i Belden 

ave., na korzyść parafii św. Józafata, 

której proboszczem jest X. Franci- 

szek Ostrowski. Bazar rozpocznlo się 

jutro, t. j. w niedzielę, 5-go września; 

odbywać się będzie w niedziele, środy 
1 piątki i potrwa cały miesiąc. 

O 3 O 
W Avondale, pnr. 28% N. Ridgeway 

are., pani Małgorzata Hajdysz. zna- 

lazła wczoraj w łóżku swego męża 

Wawrzyńca bez życia, zaczadzonego 

gazem. 
« o 

Sędzia polski (LaBuy, urzędujmy w 

sądzie municypalnym przy W. Chica- 

go ave. i N. May al., skazał na |23 

kary i koszta Andrzeja stringera za 

pobicie swej żony i obchodzenie się 

z nią bardzo brutalnie. Kary nie mógł 

zapłacić,, więc powędrował do „bride- 
weil". 

O O Ci 
W święto robotników (Labor Day) 

odbędzie się piknik d' parafian i pa- 

rafian3k Magdalenowa w ogrodzie Bia 

lego Orła przy 83-ciej ul. i Marquette 

avenue. 

o 
Dnia 7go września, t j. w 30 dni 

po śmierci X. Biskupa E. Kozłowskie- 

go, odbędzie się w kościele . P. N. 

M. P. w South Chicago uroczyste na- 

bożeństwo rekwialoe za spokój duszy 

Jego. Na»bożeńBtwo to odprawi kape- 
lan Zjednoczenia, X. Fr. M- Wojtale- 

wicz. , 

ś. p. Ks. Biskup Kozłowski był ho- 

norowym kapelanem Zjednoczenia P. 
R. K., przeto w nabożeństwie weźmie 

udział cały obecny zarząd tej organi- 

zacji wraz z pracownikami i pracow- 

nicami biura głównego. 
o a 

Otwarcie nowego ogrodu piknikowe- 
go pod nazwą Paderewskiego przy 

końcu linii Milwaukee ave. niedaleko 

cmentarza św. Wojciecha odbędzie 

się w niedzieflę i poniedziałek (Labor 
Day) 5-go i 6-g0 września. Wstęp wol- 

ny. Dobra muzyka i przekąski. 
O 0 a 

Tramwaj linii Milwukee ave., ja- 

dący bardzo szybko, najechał onegdaj 

szego wieczora przy Dawson ave. 
na 

wóz niemieckiego farmera Gustawa 

Stilke, odrzucił wóz na bok i farmera 

groźnie pokaleczył, zaniesiono farme- 

ra do apteki C. A. Bhutan'» gdzie mu 

rany opatrzyli dr. S. A. Weiss i dr. 

N. Sommerflew. świadkowie wypadku 

f twierdzą, że motorowy Max. Peters, 

! 3960 3elmont ave., znajdował się w 

stanie podchmielonym. , 

0 0 0 
W Avondale, w domu pnr. 33^9 N. 

Hamlin ave., postrzelił się przypadko- 
wo 16-toletni Edward Kujawa, zam. 

pnr. 3419 N. Avers ave. 

d a 

Na Młodziankowie wkroczyło mi- 

nionej nocy dwu bandytów polskich, 
Jan Sobota 1 Jan Lebroch, do szynku 

Szczepana Dombkowskiego pnr. 634 

N. Ashland ave. Zobaczyli Ich wycho- 

dzących oknem dwaj policjanci ze 

atacyl przy W. Chicago ave., Tom. 

Btchiuguam i George Anderson, któ- 

rzy puścili się w pogoń za bandytami. 
Sobota dobrowolnie się poddał po 

I krótkiej gonitwie, lecz Lebroch dalej 

uciekał, więc dano za nim cztery strza- 

ły. Lebroch padł na ziemię trupem: 

kula przeszyła mu serce. 
Lebroch- liczy lat 21 i mieszka pnr. 

1543 CornelU ul. Sobota ma lat 19; 

rodzice jego mieszkają pnr. 1529 W. 

Superior ul. 
a a 

Na Annowie, w zakładzie drzewa 

•budulcowego firmy „Edward Hines 

Lumber Co." przy S. Linccfln i W. 24. 

j uL, robotnik J. Ziai o pelc przypadkowo 
postrzelił towarzysza pracy, Jana Ja- 

nika, 1734 W. 2L ul. Rannego prze- 

wieziono w stanie bezprzytomnym do 

szpitala. Zialopek siedzi tymczasowo 
w celi więziennej. 

Q O O 

Utwini urządzają połów na prze- 

chodniów po calem Chicago w święto 

robotników (La-bor Day) ua cele do- 

broczynne. 
0 0 0 

Za wyprawianie awantur Emma ma 

szczyk stawała wczoraj przed sędzią 

L&Buy, który nałożył na nią $500 po- 

kojowy bond na G miesięcy. 

» O 
Małżonka bankiera litewskiego na 

Annowie, Marya Papauska, zaalarmo- 

wała wczoraj policję bo usłyszała w 

suterenach podejrzany hałas. Czterech 

tęgich polieyantów przyjechało w kilku 

minutach, bandytów nic znaleźli, ale 

zabili kilka.... szczurów i odjechali. 

O O J 

Do aldermana J. J. Szymkowskiego, 

Idącego wczoraj popołudniu ulicą 

Holt w towarzystwie szynkarza Fran- 

ciszka Górzyńskiego, przystąpił 24ro- 

letni Franciszek Widomski, 1251 Holt 

*ul. i od aldermana zażądał „nikła", 

zymkowski kazał łobuzowi usunąć 

się na bok, a wtedy młody Widomski 

uderzył pana aldermana w szczękę i 

kopnął go w nogę. Sędzia LaBuy 

skazał Widomskiego na $15 kary i 

koszta sądowe. 
O O O 

Agent byznesowy dla unii piekar- 

skiej. niejaki Zieliński, dziś rano oblał 

kwasem karbolowym twarz piekarza 

Antoniego Kwasiborskiego, lat 28, 2129 

N. Leavitt ul., gdy ten wracał od pra- 

cy. Podobno Kwasiborski nie chciał 

wstąpić do tej samej unii do której 

należy Zieliński. Przewieziono Kwa- 

siborskiego wozem patrolowym do 

szpitala polskiego, gdzie rannym za- 

opiekował się dr. S. R. Pietrowicz. 

Grozi Kwasiborskiemu utrata wzroku. 

fi 0 O 

Sprawa Alfreda Torach, Jadwigi 

Sowińskiej i Jani Stefańskiej, aresz- 

towanych przed paru dniami przez 

polieyanta Pearsona, jedynie dlatego 

iż si? o godz. 11 wiecz. przechadzali 
po Milwaukee ave., rozegrała się 

wczoraj przed sędzią. LaiBuy, urzędu- 

jącym w sądzie przy Chicago ave. 

O aresztowaniu pisał „Dziennik Chi· 

cagoski" onegdaj. 
Dzień przedtem, gdy oskarżeni byli 

w sędzię i postarali się o „bondsmar 

na" policyant, Pearson podarł, swę 

skargę i kazał im iść do domu. Za 

chwilę atoli znów powróci! podając 

nowę skargę. Sędzia wtedy sprawę 

naznaczył na wczoraj. 

Po przesłuchaniu obu stron, sędzia 

LaBuy uznał dowody, przedłożone 

prsez poli yauta za niedostateczne. 

Dal policyantowi przytem naganę, mó- 

więc: *Wy policyanci jesteście we 

wielu "wypadkach zbyt skorzy do a- 

resztowania, powinniście swych reguł 

leptej przestrzegać i w razie wątpli- 

wości kapitana Healy'ego się radzić". 

Po wyroku sędzia zwrócił się do 

reportera „Dziennika Chicagoskiego" 

i powiedział, iż niewinnie aresztowani 

maję prawo podać skargę na policyan- 
ta do sądu policyjnego. 

o o a 

Stow. Alumnów Szkoły św. Stani- 

sława Kostki odegra w niedzielę, dnia 

10-go października, w auditorium św. 

Stanisława Kostki, „Czartowskę La- 

wę", sztukę ludową, w 4-ech aktach, 

pióra Jana K. Galaslewlcza. 

a o o 

Zarzęd nowej subdywizyi „Milwau- 

kee Heiights" tuż przy cmentarzu św. 

Wojciecha w Norwood Parku, zare- 

zerwował miejsce na kościół 1 szkołę 

na narożniku Infuła ave. i O&k Park 

ave. Okolica ta jest ozdobiona wiel- 

kiemi drzewami; zdrowa, idealna dla 

dzieci. Dojechać można za 5 centów 

aż do śródmieścia. Bracia Hruby mó- 

wię, ze sprzedaż lot postępuje raźno. 

Każdy człowiek, który kupi lotę, ma 

szanse otrzymania domu wartości 

$2,000 darmo. 

a a a 

W ostatnią niedzielę b. ni., dnia 26. 

września, grono amatorów odegra na 

Stanisławowie komedyę klaaycznę - 

lexandra hr. Fredry p. t. „Śluby Pa- 

nieńskie"; przedstawienie dane bę- 
dzie na dochód wyższej uczelni dla 

dziewcząt Akademii Najśw. Rodziny. 

O » O 

Antoni Cyganowski i Franciszek 

Suchoń wykupili elegancki garaż, po- 

łożony przy Sacramento ave. i Frank- 

lin blvd. w połączeniu z garażem pro- 

wadzą również tak zwany „Repair 

Shop", oraz skład przyborów auto- 

mobilowych. Iutcres pp. Cyganowskie- 

So i Sucnonia zasługuje na poparcie 

z tego choćby wgzlędu, że jest czysto- 

polski i prowadzony będzie na wyż- 

szą skalę. Robota i towary zakupione 

u nich będą gwarantowane i tańsze 

niż u obconarodowców. 
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Z otwarciem przemysłu i robót w 

fabrykach i stalowniach south-chica- 

goskich żegluga po rzece Calumet i 

jeziorze Michigan przybrała większe 

jak dotychczas rozmiary. Nadchodzą 

do spichlerzy south-chicagoskich za- 

mówienia na zboże do Kanady. Mie- 

siąc sierpień wykazał wzrost interesu 

marynarskiego o 25 procent. 
Zaznaczono szczególny wzrost w 

dziale wywozu rudy żelaznej, takoż 

i węgiel odchodzi w niezmiernoj ilo- 

ści, ale rekord zdobył wywóz zboża. 

Trzy kanadyjskie okręty: „Iroąouis" 

„lAirret Chief" i „Galcartier" — znaj- 

dują się w przystani Calumet i lada 

dzień odjadą obładowane zbożem. W 

drodze z portów kanadyjskich do 

South Chicago znajduje się okręt 

„Mariton", który również zabierze 

stąd zboże, a po nini zapowiadają 

przybycie jeszcze innych okrętów ka- 

nadyjskich. 
Wzrost w przemyśle żelaznym jest 

wprost ogromnym. Stalownie składa- 

ją na swych przystaniach wielkie ła- 

dunki rudy, przez co zapowiada się 

praca dla ludu. Korporacya „Wiscon- 
sin Steel Co." otrzymała 10,000 ton 

rudy, a jeszcze więcej ma jej przybyć. 

Ruch ten potrwa najpewniej do czasu 

zamknięcia żeglugi po wielkich jezio- 

rach. 
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Grono amatorów sceny gra w nie- 

dzielę, ligo b. m. dramat narodowy 

„Dyktator" J. żuławskiego, osnuty na 

tle powstania 1863 r. Dochód z przea- 

stawienia, które odbędzie się w sali 

Wateh'a, przeznaczono na wsparcie 

dla rodaków— ofiar wojny obecnej 

w Ojczyźnie. 

Tow. Młodz. w. Kazimierza Król., 

z parafii św. Jadwigi, urządza 
bal ju- 

tro we wielkiej hali „Wickor Park" 

przy W. North ave. Początek o godz. 

6-tej wieczorem. Orkiestra Tomasza 

Orzady. 

os » O 

Jaii S. Sobota, agent sprzedaży farm, 

przeprowadził swoją, rodzinę do Mel- 

rose Parku gdzie zakupił piękną re 

zydencyę. Biuro jego zostało przepro- 

wadzone pnr. 852 N. Ashland ave. 

O O O 

Paui Balbina Nowakowska, jej sio- 

stra Marta Czarnecka i bratowa ich 

Anua Szudzinska, wszystkie z Jadwi- 

gowa, wyjechały na kilka dni do Mil- 

waukee, Wis. Po drodze z wiedzy. Semi- 

naryuin w St. Francis. Podczas poby- 

tu w Milwaukee goćcić będą u pań- 

stwa Pilerów. 

» tt » 

Klub pod nazwą „Terrapins", skła 

dający się z młodzieży obojga płci, 
na Stanisławowie, urządza zabawę 

towarzyską w niedzielę, dnia l--go 

września, w sali Aw. Stanisława Kost- 

ki przy Noble i Bradlcy ul. Muzyki 

dostarczy doborowa orkiestra Wiś- 

niewskiego. 

«> 

Oby w. Jann A. piotrowKkł, który 

przez szereg lat prowadzi1 interca 

aptekarski w budynku Andrzeja J. 

Kwasigrocha, przy Holt i Blackhawk 

ul., kupił obie próżne loty na połud- 
niowo-wschodnim narożuiku ulle Holt 

i Blackhawk i stawia tam kamieni- 

cę trzypiętrowy, wraz z suterenami. « 

Na pierwszem piętrze nowego budyn- 

ku zuajdowé się będzie pierwszorzęd- 
na apteka, którą, prowadzić będzie p. 

Piotrowski, a inne piętra będrj wy- 

dzierżawione na mieszkania. Szkice i 

plany na dom Piotrowskiego wykona- 

ła firma „Worthinan and Stelnbach" 

za watawleniem się Bron. Pstronga, a 

roboty kontraktorskio wykonuje ob. 

Franciszek KJajda, zam. pnr. 

Noble ul., na Stanisławowie. 

Budynek po wykończeniu będzie 23 

stóp szeroki i 100 stóp długi. 

OSO 

Panny Anastazya Schroeder i Mar- 

ta Buczkowska, obie zam. par. 1231 

Holt ul., wyjechały dzisiaj rano o 

godz. 7-mej koleją „Pere Marquette" 
na jednotygodniowe wakacye do 

Derby, Mich. Podejmowaue będą u 

ptustwa Janostwa Kowalskich. Zwie- 

dzą także miasteczka Sti Joseph i 

Bentoa Harbor. 
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Tow. śpiewu i Dramatu „Drużyna" 
urządza doroczną zabawę taneczną 

jutro wieczorem w sali słowackiego, 
na „Town of Lake". 

OOO 

Panna Małgorzata źichoła, 2331 

iSouthport ave., zatrudniona w ofisach 

kolei „Chicago, Milwaukee aud St. 

Pail" przy Fullerton ave. I Soutb- 

port ave., wyjeżtfża do znajomych w 

Minneapolie, Mino. Po drodze zwiedzi 

także „Minnehaha Palla". 

o 
· 
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Polska Organizacya Demokratycz- 

na 11-tej Wardy urządza jutro wy- 

cieczkę letnią do ogrodu „Polonia" 

przy Archer ave. i St. Louis ave. 

NOTATKI 
OSOBISTE I TOWARZYSKIE. 

. L. PIOTROWSKI, korespondent 

specyalny dla gazety porannej „CHI- 

CAGO IiBRALD", nadesłał wiadomość 

0 sobie z Kijowa, gdzie „Bolesław 

Chrobry uszczerbił sobi*»"' uiiecz". 
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Kwartalne zebranie Polskiej Ligi 

Towarzystw Budowłano-Pożyczkowycb. 
1 Kas Oszczędności na stan Illinois 

odbędzie się jutro od godz. 2:30 po- 

południu w sali Dumanowskiego przy 
West 27-mej ulicy i Soutb Kildare 

ave., w parafii Dobreco Pasterza na 

„Krakowie". 

O » » 

ALTMAN -» B0N1SCH. 

W poniedziałek, czyli Święto 

Robotników, na kobiercu ślubnym 

staną znana w naszych kołach 

śpiewaczych amatorka, pna Pela- 

gia Altman i p. Rober Bonisch. 

Ceremonia ślubu odbędzie się o 

godz. 4-tej popołudniu w koście- 
le Św. Trójcy. 
Drużbować bedą następujący: 
P. Wacław Altman, brat pani 

młodej ze siostrą pana młodego, 
panną Anną Bonisch ; pan Józef 
Kupczyk z panną Maryanną Kar- 

wasz ; p. Koman UarbareK z pan- 

ną Teofilą Jurkowską; p. Cze- 
sław Michowski zc South Bcnd z 

panną Heleną Bajewicz. 
Panna Altman jest jedną z naj- 

czynniejszych członkiń sympaty- 
cznego Towarzystwa śpiewu „Ju- 
trzenka" i zawsze bierze udział 

we występach tego towarzystwa. 
Od szeregu lat panna Altman 

jest zarządczynią w składzie ka- 

peluszy firmy Fleischmann, p. nr. 

1138 Milwaukee ave. 

Antoni A. Tocha 
Architekt i Inżynier 

Przygotowuj* plany na kościoły, 
szkoły, domy miee/kaloe, bale, skła- 
dy U d. podług wymagań, po umiar- 
kowanych cenacb. 

Pokój 207 Home Bank Bldg. 
Póło. wschód. nar. Milwaulw lAih'indAws. 

Telefon Mouroe 

Mieizkanie: 1432 Holt Ave. 
Telefon llay market 1027 

Specjalna Sprzedaż 
CMtptęeyelt i tóiewez?- 
cycti łrzwikw szkebty^łi 
wartości $208 i $2.50 
Dsieczęc· trzewiki, lakiero- 

wane lob matowe, zapisane, koz- 
łowe w i erze h rj doł>rxe paiujące. 
wielkości 8% do 11, po 91.5Q, 

S S2.00 
Ckłepięce trzewiki, z *vwra- 
oaoeml podeszwami, 
fieonu, matowa skóra, wielko&i 
9 do U. po 91.50, wielkości 12 
do 2» po $1.75, wiei-^-» 
kości Vi do b%, ̂ ,. 

GROSSMAN'S 
1240 MMn km» 


