
Sprawozdanie 
finansowe 

z Międzynarodowego Kutasta 
Śpiewaczego. 

Już dwa i pół miesiąca upłynę- 
ło od czasu odbycia się-między- 
narodowego kontestu śpiewacze- 
go, dnia 13-go czerwea w parku 
Riverview. Sprawozdanie finan- 

sowe ogłaszane jest dopiero te- 

raz nie z winy komitetu, lecz z 

winy różnych towarzystw i oso- 

bistości, które do ostatniej pra- 
wie chwili przed od-byciem ostat- 

niego posiedzenia komitetu kilka 
dni temu, zwlekały z uiszczeniem 

się z długu za bilety wstępu. 
'Wszelkie nawoływania, tak 

przez prasę jak i przez pocztę, w 

których proszono interesowa- 

nych o natychmiastowe zapłace- 
nie za bilety, odnosiły bardzo 

hnało skutku. Nie było to we 

większości wypadków winą za- 

rządów danych towarzystw, gdyż 
jak się później okazało, zarząd 

pieniędzy nie mógł przysłać, 
gdyż nie zdołał skolektować tyle 
ile się należało za sprzedane lub 
rozesłane bilety. 

I nawet dotychczas wszystkie 
towarzystwa, jak i pewne osobi- 

stości. nie uiściły się jeszcze ze 

swego długu za bilety. Komitet 
ma jednak tę nadzieję, że nie 

znajdzie się żaden taki. który 

śmiałby zatrzymać dla siebie pie- 
niądze przeznaczone na sprawę 

polską. 
Dochód nie jest tak wielki, jak 

się tego przed kontesteni spo- 

dziewano. Liczono wówczas na 

tysiące dolarów czystego zarob- 
ku. Nadzieje te zawiodły. Tló- 

maczyć to należy tem, że przez 
prawie cały tydzień przed konte- 
stem padał dcszez, wskutek cze- 

go więcej niż połowa parku była 
raczej bagniskiem. Po drugie, 

gdy wieczorem rozeszła się po 

parku wieść, że robotnicy kom- 

panii tramwajowej postanowili 
wyjść na strajk w nocy, znaczna 

cześć publiczności opuściła park, 
obawiając się, że kojnunikacya 

tramwajowa przerwana będzie, 
zanim obecni park opuszezą. 

Główną jednak przyczyną faktu, 
że dochód nic jest większy, był 
>am park. Nie jest to miejsce ua 

podobną zabawę. Zaraz po kon- 

teście większość zebranych udała 

>ię z ogrodu do właściwego par- 
ku Riverview, gdzie znajdują się 
różne koncesye, z których nie 

było żadnego dla nas dochodu. 

Tutejszym dziennikom pol- 
skim, wyjąwszy organ socyali- 

styczny, należy się największe u- 
znanie za poparcie kontestu. 

Najwięcej biletów sprzedała 
grupa 18. Zjednoczenia P. R. K., 

czyli za $50.00. Poza towarzyst- 
wami najwięcej biletów sprzedał 
obyw. Józ. Ktfkotek, z Robey i 

Iowa ulicy. Sprzedał 011 126 bi- 

letów, czyli za $31.50. Są także 
inne towarzystwa i osoby, które 

spisały się bardzo dobrze. 
— · — j- « -1 

c lu wvpaua, te 

wszelkie finanse były ściśle kon- 
trolowane. Komitet składał się 
nietylko z członków chóru Filare- 

tvwt pod którego egida odbył sie 
kontest, lecz także z reprezentan- 
tów Związku Narodowego Pol— 

skiegę i Zjednoczenia i reprezen- 
tantów Banku Polskiego — 

Xorth-Western Trust and Sa- 

vmgs Bank, przy ulicach Divi- 

sion i Milwaukee ave., gdzie pie- 
niądze były składane. Bank Pol- 
ski przyjął na siebie bardzo wie- 
le pracy i wykonał ją nietylko 
bezinteresownie, ale z korzyścią 
dla sprawy. 
Należy się takie uznanie wszy- 

stkim tym, którzy bezinteresow- 

nie poświęcili swój czas jako ka- 
syerzy, lub też inne spełniając o- 
bowiązki tak w parku jak i poza 

parkiem. Bron. Rybowiakowi, 
dyrygentowi _ 

Chóru Filaretów 

należy się uznanie za jego pracę 
na<l poszczególnymi numerami 

programu, które tak świetnie wy- 
padły. Słowem, należy się uzna- 
nie wszystkim tym, którzy przy- 
czynili się do tego największego 
kontestu śpiewaczego, kiedykol- 
wiek urządzonego przez polskie 
towarzystwa śpiewacze. 
Przystąpimy teraz do właści- 

wego sprawozdania finansowego. 
Dochód: 

Za ogłosz. w programie $ 743-0° 
Za bilety wstępu 2,171.00 

Inne dochody 1,025.91 

Razem 53.939-91 
Rozchód : 

Wydatki $3,201.53 
Pozostaje w kasie 73&38 

Razem > $3 >939-9* 
„Inne dochody" stanowiły : 

stiprzedaż piwa, win i niewysko- 
k owych trunków, lodów, owo- 

ców, bilety na miejsca rezerwo- 
we. sprzedaż programów, ofiary 
w sumie $5.00, bilety wstępu do 
hal tańca, wydzierżawienie kon- 

cesyi i sprzedaż chorągiewek. 
Szczegółowe sprawozdanie co 

do wydatków przedstawia się 
jąk następuje: 
Druki—programów, biletów, 

afiszów, pocztówek, listów 

kopert, ogłoszenia, klisze, 
komisowe od ogłoszeń 876.02 

Nuty i muzyka 87.00 

Kartendrzy i inni roootiucy 100.00 

Piwo. likiery-, cygary, lody 
i owoce zakupione poza 

parkiem 182.10 

Sekretarz i jego biuro 302.38 
Dzierżawa parku, dekora- 

cye, Iicencye, przewóz 
towaru, namiot, piwo i 

napoje kupione w parku 960.64 
Chorągiewki 62.63 
Nagrody 500.00 

Specyalne tramwaje dla 

dzieci, komisowe Litwi- 

nom i wszystkie inne 

drobniejsze wydatki 122.76 

Razem $3,201.53 

Przekaz na ł>umę $738.38, jako 
szysty zysk, wręczony został p. 

j. F. Smulskiemu, skarbnikowi 

Polskiego Centralnego Komitetu 

Ratunkowego w Ameryce* - 

Zaznaczyć należy, że stosuu- 

kowo sporo pieniędzy należy się 
jeszcze od różnych towarzystw i 

pojedynczych osób za bilety. 
Pieniądze te należy się wręczyć 
11a ręce skarbnika P. C. K. R., 

gdyż postanowionem zostało, że 

wszystkie pieniądze za bilety, 

jakoteż i za ogłoszenia, za które 

jeszeze nie zapłacono, mają być 
oddane wprost do P. Ć. K. R. 

Pozostaje do zapłacenia jeszcze 

jeden mały rachuuek, który o- 

czekuje uregulowania. Rachunek 
ten ma być zapłacony z pienię- 
dzy, które jeszcze wpłyną. 

Z głębokim szacunkiem, 

Komitet Finansowy Między- 

narodowego Kontestu Śpie- 

waczego. 

Józef Jaks, 
Adam J. Majewski, 
Władysław Derlacki, 

Jan A. Wedda. 

ZGOSTYNIA 
(EAST GROVE). 

'Narazie słówko o Gostyniu, 
tej ślicznej, uroczej polskiej osa- 
dzie, poza Chicago — a nieco 

później znajdzie się więcej wieści 
do zamieszczenia. Przedewszyst- 
kiem z Gostynia podaję do pu- 

blicznej wiadomość, i obraz 

Najsł. Serca P. Jezusa, na-który 
losy już były rozsprzedane, a 

który właśnie miał być rozegra- 
ny d· lipca, br., jeszcze po- 
został dla przyczyn bardzo waż- 

nych, a żadną miarą nie przewi- 
dzianych, na plebanii tamtejszej. 
Dziwiły się niezawodnie osoby w 

tej sprawie interesowane, dlacze- 

go dotychczas po upływie paru 
miesięcy od powyższej daty, nie 

było ogłoszone w pismach spra- 
wozdanie i w niem wzmianka o 

„szczęśliwym losie przeznacza- 

jącym ów artystycznie wykona- 
ny obraz na płótnie malowany 
oeobie posiadającej taki los. Te- 

raz wiedzą, iż losowanie jeszcze 
się nie odbyło, lecz napewno bę- 
dzie miało miejsce jutro (w nie- 

dzielę) d. 5-go września popołu- 
dniu. W niedzielę bowiem, 5-go 
bm., w iparafii Matki Gostyńskiej 
odbędzie się wspólna zabawa czy- 
li rodzaj pikniku urządzonego 
staraniem SS. Różańcowych 
na korzyść polskiej parafii w 

East Grove, 111. 

Kozpoczyna się ooecnic seiuu 

i szkolny, wzmagają się przeto po- 
trzeby parafialne a oprócz tego, 
rozmaite liczne braki w świątyni 
Pańskiej jeszcze dotąd ustawicz- 
nie dają się jawnie odczuwać. A- 

żeby wszystkim wymaganiom 
parafialnym — nader szlachet- 

nym w swym celu i intencyi — 

zaradzić, postanowiono w gro- 
nie SS. Różańcowych przyjść z 

pomocą parafii urządzeniem o- 

grodowej, czyli gajowej zabawy, 
na którą nietylko parafianie ma- 

ją przybyć, ale nadto liczna ilość 

gości z miejscowych osad zapro- 

ponowało upamiętnić tę miłą 

chwilę obecnością swoją w Go- 

styniu oraz wziąć udział w rze- 

czonej aferze na korzyść biednej 
polskiej parafii i polsko-parafial- 
nej szkoły. Łatwo im przyjdzie 
przyjechać do Gostynia, ponie- 
waż ta zabawa odbędzie się w 

dzień przed narodowym amery- 
kańskim wolnym dniem, t. zw. 

„Labor Day", zatem dwa dni 

wolne od pracy i frasunków a 

stosowne do pożądanego odpo- 
czynku na świeżem i pachnącem 
powietrzu, jakie jest w tamtym 

przecudnie pięknym. Gostyniu. 
Prócz tego Gostyń w r. 'b. obfi- 

tuje w rozmaitego gatunku owo- 
ce. W tych dniach drzewa prze- 
ładowane owocami, (jeśli jeszcze 

gdzie były dość mocne gałęzie i 

nic złamały się), nie mogąc 

znieść dłużej wprost bajecznego 
ciężaru, zrzucają owoc swój na 

murawę. Goście jadą tam dzień 

za dniem z koszykami i walizami 

i za bezcen, jeśli j<uż niezupełnie 
bezpłatnie, ładują swoje koszyki 
i wywożą do Chicago, gdzie się 
do syta smacznymi, wonnymi i 

nader zdrowotnymi owocami ra- 

czą! Czyi to nie opłaci sie urzą- 
dzić wycieczki do Gostynia w 

przyszłą niedzielę, ądzie odbę- 

dzie się polsko-amerykańska ga- 
jowa zabawa z muzyką popołud- 
niu, pełna różnych ciekawych 
rozrywek, przeplatanych smacz- 

nymi przekąskami? Każdy cent 
w tych trudnych czasach straco- 

ny w Gostyniu, pójdzie wprost 
na liczne potrzeby polskiego ko- 

ścioła i polskiej parafialnej szko- 
ły! przytem za darmo tamtej- 
si obywatele dadzą tyle owocu, 
ile kto zdoła unieść ze sobą. 
Pomiędzy innymi iantami ja 

tym w mniejszych rozmiarach 

pikniku rozegranymi, znajdzie 
się również i ów wyżej nadmie- 

niony obraz Najsł. Serca Jezuso- 
wego. Wkrótce potem los wygry- 

wający zostanie podany w 

„Dzienniku Chicagoskim.''Przed- 
miot zaś z największą staranno- 

ścią doręczony osobie, której los 

zwycięży. Panuje ogólna opinia 
.pomiędzy tamtejszymi obywate- 
lami, iż nikt nie pożałuje io cen- 

tów, jakie dał za tak piękne dzie- 
ło sztuki i przedmiot głębokiego 
nabożeństwa! A to przypuszcze- 
nie spełni się dosłownie, skoro 

szczęśliwa osoba otrzyma obra.% 

ręcznie olejem malowany na płó- 
tnie. Nadto samej figury rysy 

są oddane z takiern uczuciem ży- 
cia i z tak glębokiem ocenieniem 
przedmiotu, iż całą rzecz ten fakt 

czyni niewymownie powabną i 

podziwu godną, a do sfer niebian 

skich unoszącą serce ludzkie! 

iNauka w szkole jolskiej para- 
fialnej rozpocznie się tam po La- 

bor Day. Dziatwa z nieopisa- 
nym zapałem garnie się do ojczy- 

stego gniazdka wiedzy, gdzie 
może zdobyć przy chętnej i su- 

miennej pomocy metyllco potrze-1 
bną ogólną wiedzę, lecz i świa- 

domość o swoich kochanych 
przodkach, pradziadach Pola- 

kach, co to po bohatersku służy- 
li Ojczyźnie, którą całem sercem 

kochali; narodowi, przy którym 
wiernie stali: Bogu, któremu 

serce, duszę i wszystkie siły od- 
dali i kościołowi Bożemu, pod 
którego pewną i nieomylną egi- 
dą kroczyli śmiałym krokiem na- 

przód, aż doszli do owej obieca- 
nej ludowi -wybranemu niebies- 

kiej ziemi. Pięknie, przypatrzyć 
się tamtejszej dziatwie, z jakiem 
upragnieniem wyczekuje chwili 

otworzenia szkoły ; jak mile i gor 
liwie przykłada się do nauki oj- 
czystego języka 

— czystej wymo- 

wy i poprawnej pisowni. Jak o- 
bok dobrze zgłębionego języka 
angielskiego uczy się ta miła 

dziatwa na ławce polskiej szkoły 
kochać Boga i Ojczyznę, szano- 

wać przodków obyczaje i wzra- 

stać w cnocie na uczciwych i 

wielce użytecznych obywateli 
ziemi Jerzego Waszyngtona. 
Obecna szkoła jest za starą, za 

małą, niewygodną i za nędzną. 
Potrzeba tam nowej, wygodniej- 
szej szkoły, gdzieby obszerniej 
wzrastały i mnożyły się czysta 
wiedza i miłość Boga. .. C. D. K. 

Reklam* jest podstaw* licenych 

prsedeiębiorstw amerykańskich, więc 
1 przemysłowiec polski dobrze zrobi 
Jeżeli tale reklamować będsie swój 

interes w DZIENNIKU CHICAOO- 
ITtiM. 

Ze Szkoły Mu- 
zycznej B.Ry- 

bowiaka. 
Baczność Rodzice I 

W szkole muzycznej B. Rybo- 
wiaka, mieszczącej się w budyn- 
ku Zjednoczenia P. R. K. zakłada 

się chór dzieci, tak bardzo pożą- 
dany przez Polonię naszą zwłasz- 

cza od ostatniego występu chóru 

dziatwy szkolnej z parafii śś. 

Młodzianków, na konteście mię- 
dzy - narodowym w parku ,,Ri- 
verview", gdzie to ów chór dzia- 

twy w zdumienie wprowadził A- 

merykanów. Brać nasza polska 
bijąc brawo z dumą spoglądała 
wówczas na swą dziatwę, ciesząc 
się iż dziatwa ta pomimo, że zro- 
dzona na obcej ziemi, nie zapo- 
mina tego, co każdego Polakowi 

drogiem jest t. j. Pieśni Polskiej ! 
Rodzice, — jeżeli chcecie aby 
dziatwa wasza należała do takie- 

go chóru, zapiszcie ją w przy- 
szłym tygodniu w szkole muzy- 
cznej B. Rybowiaka p. nh* 084 

Milwaukee ave. w budynku Zje- 
dnoczenia. Zarazem przyjmuje 
się zgłoszenia na naukę śpiewu, 
muzyki i gry na wszystkich in- 

strumentach. Ofis otwarty w po- 
niedziałek 'z powodu iświęta a- 

merykańskiego od 2-giej do 5-tej 
popołudniu ; w inne dni od lQ-tej 
rano do 8mej wieczór. 

RUCH TOWARZYSTW. 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Tow. św. Tomasza nr. 277 Zjed. 

odbędzie swoje miesięczne posiedze- 
nie dzisiaj o godzinie 8mej wieczo- 

rem, w hali zwykłych posiedzeń. — 

Każdy członek powinien być obecny, 
bo są ważne sprawy do zaałtwienia. 
— AdamlRinga, prezes; Leopold Bii- 

la, sekr. prot., 1344 Holt ave: 
— Tow. Polek Królowej Jadwigi 

mieć będzie regularne posiedzenie w 

niedzielę, dnia 5go września o godzi- 
nie 1:30 popołudniu w hali zwykłych 
posiedzeń. Do zapłacenia jest poda- 
tek pośmiertny za członkini M. Ja- 

nuszewskiej i podatek miesiczny ra- 

zem 65c. — Konstancya Czekała pre 
zesowa Stanisława Słupikowska se- 

kretarka prot. 1301 Holt jl. 

— Oddział lszy Bractwa Młodz. ś. 

Józefa ma zebranie jutro o godzinie 

lszej popołudniu w hali ar. 3ci. — 

, Obecność wszystkich konieczna. —St. 

Pawlicki prezes; Józef O. Mucha, se- 

kretarz prot. 1441 Blackhawlt ui. 

Z MARYANOWA. 

— Tow. Najśw. Serca Jezusa nr. 

4 9ty Zjed. odbędzie miesięczne posie 

dzenie we wtorek, dnia 7go września 
o godzinie wpół do ósmej wieczorom, 
w sali zwykłych posiedzeń. Prezes za- 

prasza wszystkich członków, na to po 

siedzenie» bo sa ważne sprawy do 

załatwienia. — Stan. Golzlch, prez. ; 

Jan Gackowski, sekr. prot., 2018 

Greenwich ul. 
— Niniejszein zawiadamia się 

członków Tow. św. Wawrzyńca Męcz. 

nr. 259 Unii Polskiej w Am. iż maja 

się stawić w poniedziałek, dnia 6go 
września na uroczyetobć jubileuszu 

251etniego założenia organizacyi, na 

którą to intenecyę odprawi ei^ Msza 
Św. o godzinie 9:30 rano w kościele 

św. Wojciecha, na 17tej jlicy róg 

Paulina. Zaś popołudniu odbędzie się 

obchód » który ctlombcrrt* eię djb- 

jij. zebrać się jak najliczniej. Obciuid 

odbędzie się w kali św. Wojciecha, o 

godzinie 3:30. Witff wełny — A. Po 

poweki, prezes; Jdzef Ses ko, sekr. 

prot. 23Q6 N..Hoyne ave. 
— Oddział KrółoweJ Jadwigi ar. 

9 ty Macierz y Polakie) nie odbędzie » 

1 siedzenia w poniedziałek z powodu 
święta robotników. Odłożone lostako· 

do dnia 13 go września. Każda eałoa- 

| kiui powinna być obecna. — Anna 

Schmidt, prea.; Marya Rossa, sekr. 

prot. 
Z KANTOWA. 

— Tow. św. Jasa Kantego nr. Itft 
S. P. w A. odbędzie miesięczne posie- 
dzenie we wtorek, dnia 7go wrześ- 

nia, o godzinie wpół do ósmej wieczo 

rem, w hali nr. Iszy pod kościołem. 

Wszyscy powinni być obecni, ponie- 
waż sa ważne sprawy do załatwienia. 

— Józef Kuffel, prezes; Jas Posadzy 

sekr. prot., 125 Anglista. 

Z JADWIGOWA. 

— Tow. . M. P. Szkaplerznej ma 

miesięczne posiedzenie w niedzielę, 
dnia ago września, o godzinie 1:30 

popłudnin w hali zwykłych posiedzeń 

Wszyscy członkowie sjj proszeni aby 

się stawili na to posiedzenie, bo są 

ważne sprawy do załatwienia. Zara- 

zem zawiadamia się członków, że w 

poniedziałek wystąpimy na bazar pa- 
rafialny, o godzinie 8mej wieczorem. 
— .Mik. Andrzejewski, sekr. 2340 

Ems al. 
— Tow. św. Cecylii odbędzie poeie 

dzenie miesięczne w niedzielę, dnia 

Sgo września w bali zwykłych posie- 

dzeń, o godzinie pół do trzeciej popo- 
łudniu. Prezydent zaprasza wszyst- 

kich członków bo są ważne sprawy 

do załatwienia. — Józef Gasikowski 

prezes; Woj. Zawacki, sekr. 2143 N. 

Oakley ave. 
— Członkinie z Dworu Błog. Kunę 

gjindy nr. 536 Z. . K. L. raczą się 

zebrać w niedzielę, ógo września o 

godzinie pół do ósmej wieczorem na 

bazar; wszystkie są proszono ażeby 

były obecne. — M. Śniegocka, prez. 
L. Woska, sekr. prot., 2028 N. Oakley 

ave. 

— Tow. św. Wojciecha B. i M. wy- 

stąpi corpore na bazar parafialny 

w poniedziałek dnia Bgo września o 

godzinie 7mej wieczorem. Uprasza się 

wazsytkich członków aby się jak naj- 

WszyaLkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tę smutną wia- 
domość iż najukochańsza córka 

nasza 

Ś. P. 
Paulina Kamińska 

po krótkiej lecz ciężkiej choro- 
bie pożegnała się z tym światem 
opatrzona św. Sakramentami, d. 
2go września, ID 15 roku. o go- 
dzinie 12tej w nocj, przeżywszy 
lat lt>. 

Pogrzeb odbędzie eię w po- 
niedziałek, dnia 6go września, 
0 godzinie 9tej rano, z domu ża- 
łoby pnr. 1452 Hołt ave., do ko- 
ścioła św. Stanisława Kostki, a 

stamtąd na cmenarz św. Woj- 
ciecha. 
Na teu smutny obrządek a- 

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Marcin Kamiński, ojciec; Jo- 

anna, siostra. 

liczniej zebrali. — Leou Czechowski, 
1 

preies; Boi. Figiel, sekr. prot. 
HUINIEHiOWA. 

— Posiedzenie Tow. Bratniej Po- 

olost Keafederatów Barskich nr. 901. 
Z. . P. odbędzie się we wtorek dn. 

7go września o gadzinie 7:30 wieczo 

rem, whali. zwykłych posiedzeń. Z 

powodu iż w niedziele sala jest zaję- 

ta z ważnych przyczyn. Uprasza się 

cilonkéw aby we wtorek przybyli jak 
neJUraalej. — Wojciech Gaj, prezes; 

Jan Drzewicki, sekr., 2227 S. Albany 

ne. 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tę smutną wia- 
domość iż najukochańsza żona 

moja i matka nasza 
. P. 

Katany na Jaroszewska 
członkini Tow. Najświętszego 
Serca Jezusa nr. 1 Z. P. R. K. i 

Niewiasta Różańca św. 6tej Ró- 

| ży ii go Zakonu św. Franciszka 
i Bractwa św. Barbary, po dłu- 

giej i ciężkiej chorobie, pożeg- 
nała się z tym światem, qpatrzo 
a św. Sakramentami, dnia 2go 
września, o godzinie 4:45 popo- 
łuduiu, przeżywszy lat 66. 

Pogrzeb odbędzie się w ponie- 
eic, dnia 6ro września, o go 

dzint 8mej, z domu żałoby pnr. 
36J7 George ul., do kościoła św. 
Jacka, a stamtąd na cmentarz 

św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

logrążeni: 
Tomasz Jaroszewski, maż; — 

Jan, Stanisław, Franciszek, A- 

lojzy, synowie; Siostra M. Xo- 

yola z zakonu Notre Dame i Ag- 
nieszka, córki; Franciszek Sscze 
cioski, brat; Maryan>i&< Ko/a lia 

Marya, Bronisława, synowe; — 

Józef Ossowski, zięć; Cecylia 
Stczecióska, bratowa; wnuki i 

wnuczki. 4 

IZ 
bólem serca donosimy tę 

smutny wiadomość iż spodobało 
się Najwyższemu powołać % tego 
padołu płaczu najukochańsza 
matkę i siostrę nasza. 

a. p. 

Bronisławę La Bity 
(z domu Januszeusku.) 

Niewiasta Różańca św. 2_8uicj 
Róży 2go Drzewa i członkini O- 

bozu nr. 7410 Królowej Jadwi- 

gi K. S. A. pożegnała się z tym 
światem, opatrzona św. Sakra— 

mentami, dnia 3 września, 1913 
roku, o godzinie i ltej rano, — 

przeżywszy lat 31 i lt miesięcy. 
Pogrzeb odbędzie się w ponie- 

działek ,dnia 6go września, o 

gudzinie 8:30 rano, z domu żało- 
by pnr. 2161 N. Claremont ave., I 
do kościoła św. Jadwigi, a stam- 

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

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrężeni: 
Anna, Władysław, Franciszek, 

Cecylia, dzieci; Rozalia, Katarzy 

Ina, 
Jadwiga, siostry; Tomasz 

Nowak, Franciszek SkokowskJ 1 

Józef Kroplewski. szwagrowie; i 

caał familia La Buy. 

Jedyna polska aktorka w trupie migawkowej 
Pani Stanisława Kranz 

jest dowodem,· że praca 

kółek i towarzystw ama- 

torskich nie idzie na niarne. 

Kto ma prawdziwe zdolno- f 
ści sceniczne, ten znajdzie 

świetną sposobność do roz- <1 
winięcie tychże w naszych ^ 
towarzystwach amatorskich 

parafialnych i nieparafial- 
nych. Pani Kranz doszła do 

tegb stopnia dosonałości w 
kółkach dramatycznych w 

parafii św. Trójcy i św. Ja- 
cka i św. Wacława, że za- 

angażowana jako stała ak- 
torka przez firmę Jayanm 
Film Co., produkującą obra- 

zy migawkowe, a następnie 
pzez Premier Film Corpora- 
tion. Pani Kranz wystąpiła i 

z powodzeniem w produk— 
cyi migawkowej „Ambi- 

tion", która się w tych h 
dniach ukaże w teatrach, a W 

przeznaczona jest do roli 

pierwszorzędnej w propono- 
wanie produkcyi „Destiny's 
End", która będzie produkowana 
Studio produkcyjne tej firmy mie 
Salle rFifth ave. 

Pani Kranz jest wdową po dr. 

3119 Monticello ave. W kołach 

wielką przyszłość, gdyż posiada 
zdolności histryoniczne. O il< 

Polką w jakiejkohviek trupie mi. 

przez Premier Film Corporation, 
ści się przy Austin ave., pom. La 

'Kranz, i mieszka obecnie p. nr. 

migawkowych zapowiadają jej 
istotne i niezwykle urozmaicone 

wiadomo, pani Kranz jest jedyną 
gawkowej w Chicago. 

Panti St Kran z 

SKŁADY potrze- 
bują więcej świa- 

tła aby mieć lepszy inte- 
res. Elektryczny szyld, 
lub elektryczne ogłosze- 
nie, mało kosztuje 
i pr zynosi zysk. 
Zapytajcie się o nas** ituUńmając* pro- 
pojycy* dxutreavry tUktryc»iyc* »*yt- 
Jów i elektrycJmycA oimaiU*. A*rc«e 

Jttstaj lub Ulefonujctc Randotph I290— 
Contrat Dtp*. 

Commonwealth 
EMison Company 

Edlaon Building 

Adama & Clark Si 

Km. D. McJu akin Ad v. AfftOCJ ChłOMO . 3M" 

é m 

(Zamawiajcie 
węgle teraz I 

a oszczędzicie sobie pieniędzy, bo ceny obecne sq 
niższe I 

aniżeli będą w zimowej porze. 
I 

% 

'^GlV 

Star Not węgle $4,50 
za tonę. Są zupełnie czys 

te i wolne od kamieni i tab- 

_ 
lic. Palą się wydając ciep- 
ło równające się najlepszym 

miękkim węglom. Przygo- 
towane do tej samej wiel- 

kości jak Range twarde wę- 

gle. 

I Ceny węgli do domcvH° u*ytku: | 
TWARDE 

Large Egg 97.85 
Smali Egg 8.10 

Ratnge 8.10 
Chestout 8.85 
Pes (No. 2 Nut).r. .> 
Buckwheet 5.50 

Black Band $5.50 
Hocking Lump (B. & 0)...5.25 
Sur Nut 4.5o 
Siar £g g 4.5 

Om»j o· PweatMatM (imaktlni) wf 
rle dajemy na żądanie. 

Naua 

P. Drrymalski, Prezes 

Polonia 

WMU )Mt nMvownana. 
J. Schweda, Wice-prezes | 

AVE I ELSTON AVE. 

TELEFONY 

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutną wiadomość 
iż najukochańsza żona moja i matka nasza, 

Ś. p. 

Anna Podlewska 
Niewiasta Różańca Św., Tow. św. Anny Nr. 1, Foresterek św. Woj- 

ciecha oddziału nr. 254, Z. . P. Grupa 830, 
po krótkiej lecz ciężkiej chorobie, pożegnała się z tym światem opa- 
trzona św. Sakramentami, dnia 2-go września, 1915 roku, o godzinie 
3:10 rano, w podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia 6-go września, b. r., o 

godzinie 8:30 rano, z domu żałoby p. nr. 1705 W. 18-ta ul., do koś- 
cioła św. Wojciecha, a stamtąd na cmentarz św. Wojciecha. 

Na ten smutnv obrządek zapraszamy wszystkich krewnych i 

znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni: 
Ignacy, mąż; Leon, Julianna, Franciszka, Karol, Fran- 

ciszek, Helena, Maryauua i Jan, dzieci; Franciszek Itzeszo- 
tarski, Adam Demski, Franciszek Szczepkowski, S. Sza* 
frański, zięciowie; Władysława i Julianna Swoboda, synowe; 
wnuki, wnuczki 1 prawnuczki w raz z całą rodziną. 

Wszystkim krewnym ł znajomym donosimy tę smutną wiado- 

mość, ii najukochańsza córka i siostra nasza 

ś. p. Aniela Wrzała 
po krótkiej i ciężkiej chorobie pożegnała się s tym światem, opa- 
trzona św. Sakramentami, dnia 3-go września, o godzinie 11 wleczo· 
rem, przeżywszy lat 22. 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, doia 7 września, o godzinie w 
pół do dziesiątej z domu żałoby, p. nr. 1451 Holi Ave., do kościoła 

górnego sw. Stanisława K., a stamtąd na omentars Św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krewnych i zna- 

jomych w ciężkim żalu pogrążeni: 
Jekb i Barbara, rodeioe; Maryanna I Barbara, siostry; 

Józet, brat wraz z całą rodziną. 


