
Z BIURA 

M£TEOROLO 1CTNKOO 
W ci^eu dofcy wczorajszej najwyz- 

eza temperatura wynosiła 67 stopni, 

najniższa 51 stopni. Normalna tempe- 

ratura w tym dnia wynosi 63 stopni; 

nadwyżka temperatury w tym roku 

318 stopni. 
Wschód słońca o godz. S min. 38 

rano. 

Zachód słońca o godz. 5 min. 46 

wieczorem. 

Dzisiejsza temperatura. 

6ofci«a....7 raao — ittftwyżłj zerai 

„ 
·. .·! rant 58 „ „ ; 

m ····' WIO· · · · 61 „ t m 

« ...10 wo .. 65 H , 

Częściowo pochmurno prawdopo- 
dobnie z lekkim deazczem dziś wie- 

czorem lub jutro. Chłodniej jutro. 

Świeiy południowo-wschodni wiatr, 

zmieniający aie na północno-wschod- 
ni jutro rano. 

Ważne Zawiadomienie. 

Śluby Panieńskie — odłożone. 

Donoszą nam z Akademii Naj- 
świętszej Rodziny, iż przedsta- 
wienie znakomitej komedyi Al. 

hr. Fredry, pt. „Śluby Panień- 

skie", zostało odłożone z niedzie- 

li na przyszłą środę, dnia 29-go 
września: sala św. Stanisława 

Kostki. 

Odłożono przedstawienie to po 
długich staraniach o uzyskanie 
daty innej — dlatego, iż w nie- 

dzielę najbliższą 26-go w „Audi- 
torium" odbywa się wieczór po- 
żegnalny dla J. . X. Biskupa 

Rhodego, odjeżdżającego do swej 
nowej dyecezyi, do Green Bay. 

Siostry Nazaretanki na tęże sa- 

mą niedzielę miały salę zarezer- 

wowaną jeszcze od wiosny i tyl- 
ko z największą trudnością uzy- 
skać zdołano datę inną — by ma- 

nifestacyi naszej w „Auditorium" 
nie przeszkadzać ; i tak jednak 
daty niedzielnej nie podobna by-; 
ło dostać w sali na Stanisławo- 

wie. a tylko otrzymano datę dnia 

powszedniego — mniej korzystną 
jak wiadomo. Mimo to SS. Na- 
zaretanki datę ową przyjęły i 

przedstawienie na dochód swej 
instvtucyi odłożyły, za co im się 

bezsprzecznie należy uznanie. 

Zatem wszyscy będziemy w nie- 

dzielę mogli pójść do „Audito- 
rium". ale też wszyscy — chętni 

pójdźmy w najbliższą środę 29- 
go do sali św. Stanisława na 

..Shtby Panieńskie". Spodziewać 
się natęży, że przedstawienie to 

nawzajem dozna poparcia, zwła- 

szcza, iż cel jego na to w pełni 
zasługuje, a sztuka sama, perłą 
jest sceny polskiej. 

[ Roch o warzy si wach. ] 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Bardzo ważna Iekcya śpiewu 
Chóru św. Stanisława K. k. d. od- | 
będzie się dziś wiecz' *em, o godzi- i 

nie 8mej punktualnie.^ Obecność każ- | 
deso potrzebna. — J. Golubski,— ; 

dyrygent. 
— Macierz Polska, oddział św. | 

Anastazji odbędzie posiedzenie w pią i 

tek, dnia 24go września, o godzinie 

8mej wieczorem, w hali zwykłyc& 

posiedzeń. Każdy członkini ma być 
obecna, bo są ważne sprawy do zała- 

twienia. — Franciszka Łukaszewska, 

prez.; Marya Schneider, sekr. prot. - 

2 KANTOWA. 

—Tow. Dobroczynności pod. op. 

św. Elżbiety odbędzie pierwsze po- 

siedzenie po sezonie letnim w piątek 
dnia 24go września, o godzinie ół 

do ósmej wieczorem, w hali parafial- 
nej. Wszystkie panie należące do te 

go Stowarzyszenia są proszone * przy 

bycie. — P. Korzeniewska prez.; - 

Zofia Bonk, sekr. 
" 

— Posiedzenie Klubu Obyw. ks. 

Józefa Poniatowskiego odbędzie się 

w piątek, dnia 24go września, o go- 

dzinie 7:30 wieczorem, w hali wyk- 

łych posiedzeń. Każdy ezłonek ma 

być obecny, bo są ważne sprawy do 

załatwienia, zarazem po posiedzeniu 
odbędzie się losowanie na piękny ze- 

gar i drogocenny obraz. — St. Ada 

kiewicz, prezes; K. Andrzejewski, 

sekr. * 

Z JADWIGOWA. 
— Tow. św. Wojciecha B. i . & 

miesięczne posiedzenie w niedzielę 

dnia 26 września, o godzinie 2giej 

popołudniu. — Leon Czechowski, 

prezes; Boi. Figiel, sekr. prot., 1823 

Hervey ul. 
— Tow. św. Wojciecha B. i M. 

ma spowiedź w tym tygodniu, a w 

niedzielę dn. 26 września, przystąpi 
do Komunii św. o o godzinie itej *a- 

no. — Bolesław Figiel, sekr. prot. 

Z KANTOWA 

ZAWIADOMIENIE. 

» 
— Z okazji 25letniego Jubileu- 

szu Kapłaństwa WieL X. K. Słomiń- 

Chowafcfe «we pieniądze w pewnja poUktm 
boku, s otnjrmww oajlepu» ocmtugi 

Ftoelity State Ram 
9975 Niiwankee Avenue 

EDMUND SZATKOWSKI pnaydmt. 
Otwarte * 

Polski agent asekuracyj- 
ny jedzie bezpłatnie do 

Kalifornii 

Franciszek J· Tomczak. 

Amerykańska korporacja asekura- 

cyjna „Aetna Life Insurance Co.", z 

główny, kwaterą w Hartford, Conn., 

urządziła kontest dla swych agentów 
w całych Stanach Zjednoczonych, ofla 

rując im bezpłatną podróż do Kalifor- 

nii i pokrywając wszelkie ich wydat- 

ki. W Chicago stanęło do kontestu 

około 100 agentów: pomiędzy trzema 

zwycięscami znajduje się agent pol- 
ski, Franciszek J. Tomczak, który zdo 

był 110 punktów. 
Pan F. J. Tomczak jest jednym * 

wybitnych reprezentantów tej kompa- 

nii. Pracuje dla niej już 6 lat. Zabez- 

pieczyć się u niego można na wypa- 

dek pokaleczenia, niezdolności do 

pracy, choroby i odpowiedzialności 

pensacyi;'można zabezpieczyć auto- 

mobile. konie i wozy, elewatory i 

szyby; asekuruje na pokaleczenia od 

koła rozpędowego; zabezpiecza od 

złodziei i od szkody zrządzonej przez 

wadliwy „sprinkler" i wodę; zapisu- 

je bondy na wierne wypełnianie obo- 

wiązków; na sądy, opiekunów, kon- 

trakty, depozyta bankowe, urzędni- 
ków publicznych, federalnych, cło- 

wych, podatkowych, licencye i przywi- 
leje. odszkodowanie itd. 

Pan Tomczak Hczy lat 33. Jest żo- 

naty i ojcem 2 dzieci. Mieszka pnr. 

2649 Drakę ave., w Avondale. Należy 

do parafii św. Jacka. Jest członkiem 

Zjednoczenia i Macierzy Polskiej. 

Piastuje urząd prezesa w Towarzy- 

stwie św. Antoniego, nr. 569 Zjedno- 

czenia. Dawniej mieszkał na Stani- 

sławowie gdzie był czynnym człon- 

kiem w Kółku Dramatyczneru 1 Chó- 

rze Parafialnym. W Chicago mieszka 

11 lat; pochodzi z Manistee, Mich. 

W towarzystwie małżonki wyjeżdża 

p. Tomczak z Chicago dnia 30go wrze- 

śnia, jadąc razem z agentami tejże 

kompanii ze Stanów Nowej Anglii. Po 

zwiedzeniu Colorado Springs, Royal 

Gorge, Tennessee Pass i Salt Lakę 

City, agenci staną dnia 5go paździer- 
nika w San Francisco, gdzie przez 

pięć dni podziwiać będą wystawę pa- 
namską, poczem wyjadą do Los An- 

geles i na wystawę do San Diego. 

Dnia 12go października zajadą do 

Riverside, a stamtąd przez Kalifornię 

i Arizonę do Grand Canyon w stanie 

Colorado, poczem zatrzymają się jesz 
cze w Kansas City 1 dnia l$go paź- 
dziernika wrócą do Chicago. 

skiego proboszcza parafii św. Anny, 
Tow. Unia Wolności gr. 1747 Z. N. 

P.. bierze udział in corpore w uroczy 

stej Mszy. św., o godzinie litej dnia 

26go b. m. Zatem członkowie wymię 

ntoaego Tow. powinni się stawić do 

bali posiedzeń na godzinę pół do 10 

rano pod karą. — Wal. Pyrcz, prezes 

2124 W. 18ta ul. 

Portret Pade- 
rewskiego 

! w przepięknem wykonaniu, 

i przedstawiająca wielkiego tego 

patryotę polskiego w postawie 

jwołającego: ^Ratunku! Ratunku 
I dla Polski — są do nabycia w 
! Administracyj Dziennika Chica- 

goskiego po cenie 50c za egzem- 

plarz. Pocztą 55c Cały dochód ze 

sprzedaży tych portretów prze- 
znaczony jest na fundusz naro- 

j dowy imienia Paderewskiego ce- 

I lem rozwinięcia akcyi dążącej do 

! osiągnięcia niepodległości Polski. 
> Portret taki będzie ozdobą kaź- I 

dego domu polskiego, a zarazem 
! dowodem, że jego mieszkańcy 
I pragną przyczynić się do osiąg- 
I nięcia niepodległości Ojczyzny. 
I 

Na Wadawowie 

„DZIENNIK CHICAGOSKT 
nożna nabyć w następujących 

miejscach: Fiałkowski, 3400 N. 

Lawn dale &, Slapińald, 84J 

| B«talO«It «V·. · ' - I 

Czytajcie w DWUNN1R.U CHTOAf 
• drotm· o«ło#xeai* | kersy. 
Majcie a aiatL 

nNOTATKIi 
S m |1 

. L. PIOTROWSKI, specyalny ko- 

respondent dla gazety porannej „CHI- 

CAGO HBftAUr, nadesłał wiadomość 

Bu-e l oeroii, miasta Nisz, datowa- 

ną 28go sierpnia. 

o o o 

W przyszły poniedziałek koroner 

przeprowadzi ponowny inkwest w spra 

wie zgonu Stefana Zborel, właściciela 

szynku pnr. 9S01 Yaughan ave., któ- 

rego bandyci zamordowali minionej 

soboty. Pod kluczem znajduj» się o-, 

becnie George Ely, Jan Halicki l Ed- 

ward (alias Eiliott) Sheehan, którzy 

twierdzą, że szynkarza zastrzelił An- 

toni Bloch, młody Polak z South Chi- 

cago. Podobno Bloch uciekł. \ 

o o 

Detektywi aresztowali wczoraj Jana 

Strzałkę, 1134 Cornell ul., podejrza- 
nego o włamanie się do mleczarni P. 

Cermaka pnr. 933 N. Racine ave., z 

której pono skradł $195 w gotówce *t 

czek na $76. Według opowiadań de- 

tektywów, Strzałka chwalił się rabun- 

kiem przed dziewczyną, która swym 

długim językiem przyczyniła się do 

jego aresztowania. 

o 

Leonard Lawis, parolowany niedaw 

no ze stanowego więzienia karnego w 

Joliet, oddany został przez sędziego 

municypalnego Kearns'a sądowi wiel* 

koprzysięgłych pod kaucyą w sumie 

$15,000. Aresztowano go ponownie za 

dokonanie trzech rabunków na połud- 
niowej stronie miasta. 

o o 

Ad w. Wawrzynieo F. Zygmunt z 

€ragin otworzył kancelaryę w śród- 

mieściu w gmachu „Title and Trust" 

pnr. G9 W. Washington ul. 

o o o 

Za pobicie żony stawał wczoraj w 

sądzie przy Maxwell ul. Stefan Cipar 

przed polskim sędzią LaBuy. Ponieważ 

Cipur pracuje i ma rodzinę do wyży- 

wienia, sędzia zlitował się nad nim 1 

nałożył na niego bond pokojowy w su- 
mie $1000 1 poddał go pod probacyę 
na 1 rok, a gdyby w międzyczasie 
znowu znęcał się nad żoną. - będzie 
wtenczas odesłany do więzienia kar- 

nego. 

OO0 
W Chicago zorganizowano niedawno 

Unię Polskich Maszynistów, która 

zbiera się co drugą i czwartą środę 

miesiąca w sali „Quo Vadis" przy W. 
Division ul. i N. Ashland ave. 

CŁ 
, O 

Bazar mający się odbyć w niedzie- 

lę, 2Ggo b. m·, w parafii §w. Jana Bo- 

żego, został odłożony · 

na niedzielę, 

17go października, z powodu manife· 

stacyi urządzonej w teatrze „Audito- 
rium" na pożegnanie JE. X. Biskupa 
Rhodego. 

O O O 

W sądzie przy Maxwell ul., przed 
sędzię, Józefem LaBuy, wczoraj sta- 

wało 81 właścicieli posów, który nie 
postarali się o licencyę. Między nimi 
znajdowało się kilkunastu Polaków, 

którzy zapłacili po $5 kary. 

« » » 

Stowarzyszenie Alumnów Szkoły 
św. Stanisława Kosiki oaegra w nie- 

dzielę, dnia logo października, sztukę 
ludowa w czterech aktac pod tytu- 
łem „Czartowska Lawa" napisany 
przez K. Gaiasiewicza. Przeaeta'wienio 

odbędzie s.ę w auditorium św. Stani- 

sława Kostki. Próby są w pełnym 
biegu, a roie spoczywają w dourych 
rękach. 

o o o 

W dzielnicy „Brighton Park", w pa 
rafii V śś. Braci-PotaKów i Męczen- 
ników, Tow. Pożyczkowo-Budowiane 
Robotników Polskich otwiera seryę 

13tą w sobotę, 2go października. Bank 
Un zbiera eję co sobotę wieczorem w 
sali M. Malinowskiego, 4633 S. Rock- 
well ul. 

O O O 

Polski dentysta, dr. W. S. Trafny, 
otworzył kancelaryę pnr. 1608 W. Di- 
vision ul., naprzeciw teatru „Crown". 

o o 
Tow. Dramatyczne im. Kazimierza 

Brodzińskiego odegra w niedzielę, 7. 

listopada, w bali im. K. Pułaskiego 

pnr. 4481-33 S. Throop ul. dwuaktowg. 
krotochwllę pt. „Pan Burmistrz z 

Wielkich Kozłowie". 

O O 0 
Dwu polieyantów przydybaio wczo- 

raj Walter'a Hager, 1445 Washburne 

ave., który skradł wieprza z podwórza 
Jakóba Moryńca pnr. 2601 W. 18tej ul. 

ODO 
Tow. śpiewu 1 Dramatu im. H. Mo- 

drzejewskiej, na „Bridgeporcie", u- 

,rzadza koncert w niedzielę, dnia 24. 

października, w hall Adama Mickie- 
wicza pnr. 3310 S. Morgan uL 

o o O 
W sadzie municypalnym przy uli- 

cach Clark 1 Harrison odbył się wczo- 

raj proces kobiety irlandzkiej Kata- 

rzyny Abbott, naczelnej gospodyni w 
hotelu „Oreat Northern", oskarżonej 
o pobicie 1 wyrzucenie z hotelu pol- 
skiej pokojówki Maryanny Bober, 20- 

toletnlej córki pp. Kazimierza 1 Urszu- 
li Boberów, 1720 S. Ashland ave. Na 

rozprawę stawiła się Irlandka z pię- 
cioma świadkami, którzy na korzyść 
Je] zeznali, a ponieważ panna Bober 
nie miała ani Jednego świadka, więc 
sędzia Arnold Heap dla braku dowo- 
dów uznał Katarzynę Abbott niewin- 

ny 

Panna Bober udała się po procesie 

do sekretarki generalnej Związku Po- 

lek, panna A. E. Napieralskiej, z proś- 

bą o pomoc w tej sprawie. 

q o 

Cliór Chopina urządza 27-my dorocz 

ny koncert w niedzielę wieczorem, 10. 

października, w sali Zjednoczenia. Po- 

łowa dochodu przeznaczona na głod- 

nych w Polsce. . 

o » a 

Przed polskim sędzią Józefem La 

Buy, urzędującym w sądzie przy Max- 

well ul., stawała wczoraj poraź wtóry 

Katarzyna Mlkosz, 2024 W. 18 pi. Po- 

raź pierwszy stawała ona w sądzie d. 

ligo czerwca, b. r„ oskarżona przez p. 

tMaryę Szot, 2330 W. 19tej ul., że Ml- 

kosz, przechodząc koło składu, cegłą 

stłukła szyby wartości $22.88. Sędzia" 

LaBuy wtenczas jej nakazał, że da jej 

czas do zapłacenia kosztów, lecz tego 
nie uczyniła, więc sędzia orzekł, że ją 

pośle do domu poprawczego, ale jesz- 

cze raz odłożył wykonanie wyroku 

do 29go września aby dać jej sposob- 
ność ową należytość zapłacić. 

a « o 

„Niemiec 1 Polka" czyli „Syn Bur- 

mistrza" tragedyę w 4-ch aktach, ode- 

gra Tow. „Boże Zbaw Polskę" w nie- 

dzielę, 3go października, w sali Puła- 

skiego, 4831-33 S. Throop ulica, na 

„Town of Lake", 

NOTATKI 
OSOBISTE I TOWARZYSKIE. 

* 

W hali parafialnej św. Stanisława B. 

i M. w Cragin odbyła się onegdaj wie- 

czorem biesiada czyli „Smoker" dla 

członków Oddziału lOgo św. Jacka, 

Macierzy Polskiej. Były także obecne 

administracye dwu innych oddziałów 

męskich: Tow. św. Jakóba, Nr. 81 M. 

P., z Hanson Park, oraz Tow. św. 

Stanisława. Nr. 45 . P„ z Cragin. 

Cygar na ten wieczór dostarczyli bez- 

płatnie dwaj fabrykanci craginscy, 

Macierzysta Walenty Poterek i ob. 

Franciszek Pieńkowski. Muzyki bez- 

interesownie dostarczyli także Macie- 

rzyści, bracia Kowalscy, Przemawiali: 

prezes Oddz. 10. M. P., adw. Wawrzy- 

niec F. Zygmunt, p. Andrzej Piasecki 

z Oddz. 4'5go, p. Jan P. Remus z 

Oddz. 4Sgo, p. Piotr Ugorek z Oddz. 

81go, p. Wacław Kowalski z Oddz. 

81go 1 p. Stanisław W. Poterek z Oddz. 

45go. Za inicyatywą prezesa Zygmun- 

ta 
* 

zebrano na głodnych w Polsce 

$5.35, które będą odesłane na ręce 

Polskiej Rady Narodowej. Przy sma- 

cznej przekąsce bawiono się do póź- 

nego wieczora. Odśpiewaniem „Boże 
coś Polskę" zakończono miły wieczo- 

rek. 

o o 

Porucznik policyjny Józef* Pałczyń- 
ski, stacyonowany przy Shakespeare 

ave. i Californla ave., otrzyma? urlop 

na parę tygodni. Jutro o godz. 10:00 

wieczorem pociągiem kolei „Erie" po- 
rucznik Pałczyński jedzie z delegata- 
mi Z. . P. do Kollegium Związko- 

wego w Cambridge Springs, Pa., a 

stamtąd na Sejm do Scbenectady, N. 

Y. Po Sejmie wybiera się w podróż 
do Albany, Buffalo i Nowego Yorku. 

«> o , 

Wczoraj rauo o godz. 9tej z kościo- 

ła św. Stanisława Kostki odbył się 

pogrzeb śp. Konstantego Sokoła, li- 

czącego lat 25, który po krótkiej cho- 

robie rozstał się ze światem doczes- 

nym. Zmarły mieszkał z bratem przez 

dłuższy czas pnr. 1228 Cleaver ul. Po- 

grzebem zarządzał Jan Szurmlński, 

którego zakład mieści się pnr. 1232 

Noble ul. na Stanisławowie. 

Cr O O - 

.. Oddział Stanisława Moniuszki, nr. 

XXII Macierzy Polskiej, na miejsce 

Romana F. Kotowskiego, który wyje- 

chał do Orand Rapide, obrał sekreta- 

rzem finansowym p. ździsława K. Ma- 

jewskiego. Wszelkie przekazy pienięż- 
ne mają byC nadsyłane na ręce pana 

Z. K. Majewskiego pod adresem 1455 

W. Division ul. 

o r o 

Tow. śpiewu ,,Lutnia" urządza kon- 
1 cert oraz wieczorek wokalno-muzykal- 

ny w niedzielę, dnia 17go październi- 
ka w sali Słowackiego. Początek o 

godz. 7ej wieczorem. 

V V O 

W górnym kościele św. Stanisława 

Kostki wczoraj o godzinie lOtej rano 

węzłem małżeńskim połączeni zostali; 
Franciszek Rzepiński l pna Marta 

Łukaszewska. Drużbo wali: p. Roman 

Łukaszewski, brat pani młodej, z pan- 

ną Rozalią Bobrytzką; p. Stanisław 

Muszyński, przyjaciel pana młodego, 

z panną Joanną Tutlewską, kuzynką 

pani młodej; p. Jan Czapiewski z pną 

Manią Małkowską. X. Karol Kaliński 

dopełnił aktu ślubnego. 
Automobilów dostarczyli Franci- 

szek Król ł Jan Buda. 

P. Franciszek Rzepiński jest synem 

PP. 
· Franciszka i Franciszki Rzepiń- 

skich. jest on superintendentem w 

drukarni „Cornell Press" w śródmie- 

ściu; należy do Tow. św. Alojzego, nr. 

375 z. P. R. K. 
Pani młoda jest córką pp. Tomasza 

1 Franciszki Łukaszewskich; należy 

do paru Towarzystw na Stanisławo- 

wie. 

Gody weselne odbyły się w sali pol- 

ekietf „Atlas" przy Emma ul. w lica- 

netfi gronie krewnych i znajomych. 

Państwo młodzi zamieszkają na sta- 

łe pnr. 2335 W. Iowa ul., na Heleno- 

wlef w domu rodziców pana młodego. 

o « 

Kółko Dramatyczne na Jackowie 
u- 

rządza „farmerską" zabawę taneczną 

w środę wieczorem, l3go październi- 

ka w sali Narkiewicza w Avondale. 

O . 3 . 
» 

Wczoraj odbył się pogrzeb ś. p. An- 

drzeja Kozaneckiego w dolnym ko- 

ściele św. Stanisława Kostki. Wigilie 

odśpiewali X. Walenty świętek i or- 

ganista Józef Golubeki. Zmarły pozo- 

stawia wdowę Małgorzatę, dwu synów 

Jana i Henryka, oraz dwie córki Ag- 

nieszkę i Stanisławę. Familia należy 

przez długi czas do parafii św. Stani- 

sława Kostki. Zmarły był członkiem 

siedmiu Towarzystw kościelnych 
i 

narodowych. Pogrzebem zajmował się 

p. Piotr P. Wiśniewski. 

S S 

Tow. Polek M. B. Kalwaryjskiej u* 

rządzą bal w niedzielę wieczorem, 
26. 

września, w sali Pułaskiego, 4831-3 

S. Throop ul., na ,,Town of Lake". 
— 

Orkiestra J. Koźmińskiego. 

o o o 

W kościele św. Wojciecha odbył się 

wczoraj ślub p. Adolfa Neumana, m»o- 

dego śpiewaka z Maryanowa, którego 

rodzice mieszkają, pńr. 1817 N. Pauli- 

na ul. z panną, Antoniną Latek, cóiką 

ś. p. Jana i pani Rozalii Łatek, długo- 

letniej parafianki Wojciechowa. Ucz- 

ta weselna odbyła się w domu matki 

pani młodej pnr. 1721 W. 17tej ul. 

O O e. 

Wczoraj zrana o godz. 10:30, w 

kościele św. Stanisława Kostki, X. 

Franciszek Kuliński pobłogosławił 
związek małżeński p. Jana Mądrali 

z 

panną Weroniką Czeszewską. Rodzice 

pana młodego, pp. Wojciech i Agnie- 

szka Mądrala, przebywają obecnie 
w 

Rosyi. Pan Nikodem Czeszewski, oj- 

ciec pani młodej, mieszka pnr. 1422 

Noble' ulicy. 

Damą honorową była panna Wła- 

dysława Sobieraj, kuzynka pana mło- 

dego. Drużbo wali: p. Władysław Mą- 

drala, brat pana młodego, z panną 

Helenę Czeszewską, siostrą pani mło- 

dej; oraz p. Józef Pietrus z panną 

Eugenią Chrapkowską, kuzynką pani 

młodej. 
Podczas nabożeństwa przygrywał or 

panista miejscowy, p. A. J. Kwasi- 

groch, z akompaniamentem na skrzyp 

fach p. E. Krotochwlla. śpiewali tak- 

że: Józef, Leokadya, Maryanna i Er 

leonora Mazurldefwicz. 

Gody weselne odbyły się w sali 

„Wicker Park" na których pomiędzy| 
innymi zauważyliśmy pannę Teresę 

Górzyńską, p. Franciszka Kotasa, pa- 

nią W. Chrapkowską, p. Maryana Lig- 
mana. p. Ant. Kuszyńskiego z Chicago 

Heighte, p. Kazimierza Dudańskiego, 

p. Józefa Petlak, » Stan. Malinow- 

skiego i p. Marcina Korzyńskiego. 
Państwo młodzi zamieszkają pnr. 

1422 Noble ul., na Stanisławowie. 

o o 
Chór Panien „Jutrzenka" urządza 

zabawę taneczną w środę wieczorem, 

27go października, we wielkiej sali 

Schoen hofena. 

' Ostatnie wiadomości · OJc*ymy, 
urozmaicone orygin&lnemt Illustra— 

cyamj, zamieszcza stale DZIENNIK 
CH1ĆAGOSKJL 

Z BUFFALO, . Y. 

Walna bitwa została stoczona na 

Sycamore ul., przy torach kolei New 

York Central i Belt Line, pomiędzy 
kilku policjantami a zgrają łobuzów. 

Mieszkańcy okoliczni zawiadomili 

policyę przy Genesee ul., że zgraja 

łobuzów, może ze dwudziestu, bije 

eię między sobą na Sycamore, koło 

mostu. Na wezwanie przybył konny 

policyant Pauley i policyanci Delphel 

i Scbmidt, automobilem. Zabijaki 

I zwrócili się przeciw policytntom, a 

gdy Pauey ohciał jednego z eksceden 

tów, Franciszka Justa, lat 26, z pod 

1. 78 Wasmuth ul., aresztować, ten, 

jak twierdzi Pauley, chciał go w szy- 

1 ję ugryźć. Dobył on tedy rewolweru 

i strzelił mu w udo.. Odesłano go 

do szpitala. Prócz niego aresztowano 

brata jego Władysława, lat 28, z pod 

tego samego adresu, Wincentego Pie 

trzaka, lat 23, z pod 1. 139 Woltz 

ave., i Leona Siedzińskiego, lat 20, 

z pod 1. 42 Rihland ave. Reszta ban- 

dy zdołała uciec, gdy policyjny au- 

tomobil nadjechał. 

W sjjdzic tutejszym odbędą się roz 

prawy w sprawie M. Fabisiak, 49 

Beck ul., którą Paweł Radoś i eyn 

tegoż, Stanisław, oskarżają o kra- 

dzież $30 0. 

Paweł i Stanisław stołowali się u 

oskarżonej, której podobno dawali 

na przechowanie swoje oszczędności. 

Niedawno temu „bortnicy" zażądali 

od gospodyni zwrotu swoich pienię- 

dzy wsuinie $300, lecz Fabisiak mia- 

ła im wręcz oświadczyć, że ich pienię- 

dzy nie ma. Otrzymawszy podobną 

odpowiedź „bortnicy" mieli się rzu- 

cić na swoja gospodynię i skopać ją 

nogami. Fabisiakowa wytoczyła skar- 

gę etołownikom za napad, ci zaś os- 

karżając ja o kradzież. 
— Niejaki F. aa* wyłowił z Je- 

ziora zwłoki Teofila Kozłowskiego 2. 

pnr. 1119 Broadway. Zwłoki pozosta- 

wały w wodzie przeszło tydzień. Przy 

puszczają, iż nieszczęśliwy utonął, ką 

piąc się w jeziorze. Egzaminator me- 

dyczny dr. Cook odesłał zwłoki do 

kostnicy. 

W ŚRÓDMIEŚCIU. 

..Dziennik ChicagoskT- można 

nabyć w następujących miej- 
scach: 

Przed składem Boston Store, 

Przed apteką Buck and Rayner. 
Na narożnikach Washington t 

La Salle ul., Madison i Franklin, 
Dearborn i Randolph, Harrison 

i Wabash, State i Wabash, La 

Salle i Adams, Clark i Madison i 

pnr. 164 N. La Salle ul. i pnr. 11 

. La Salle ul. Halsted i Adams, 

Halsted i Madison, Madison i 

Desplaines, Madison i Clinton. 

MIDDLETOWN, CONN. 

Kto chce czytać „Dziennik Chi· 

cagoski" w Middletown i okoli- 

cy, może go sobie zaabonować u 

naszego agenta Tomasza Konop- 
ki, 38 Summer str. 

Adm. Dz. Chicagoskiegi. 

Znajdziecie wiele dob- 
rych wartości tutaj pod- 

czas naszej wielkiej 

Jesiennej Sprzedaży Mebli 

Dziecięce wygodne bezpieczne 

łóżeczko, białe lub Vernis Martin, 

pręty blisko siebie, tak, że uczynig, 

ję, bezpiecznymi. 

. 

Rozciągany stół. z dobrego dę- 

bu, mocno zbudowany 1 dobrze 

wykończony ma 48 cal. wierzch, 

i rozciąga się do 6 stóp, gład. pie- 

destał, nogi toczone i zaokrąglone. 

W 21.95 ^ 

Piękny piec do ogrzewania z la- 

nego żelaza, pięk. wytłaczany, — 

grubo niklowany. Piec t^n zniesie 

bardzo dużo gorączki i rozgrzewa 

cały pokój, drzwiczki sa z szybka- 

mi, które dodają do przyjemnego 

wyglądu całego pokoju. Nasz za- 

pas jest kompletny i nadzwyczaj- 

nej wartości. Zobaczcie co my ma- 

my zanim pójdziecie gdzie indziej. 

*?22.83~~! 
Pięk. davenport z przećwiartko 

wanego dębu, pociągany skórą. O- 
prawa dobrze zrob. i pięk. politu- 
rowana. Mamy je gładkie i miło- 

wane obicie. Łatwe poruszenie za- 
mienia je na pełn. wielk. wygodne 
łóżko. 

. Masywna dębowa gotowalnia. 
mocno zbudowana i dobrze wykon. 
Ma wielkie szlifowaue iustro, i * 

wieL obszer. pzuflady, które nie 

dopuszczają kurzu. 

General Furaiture Co. 
2894-96 Milwaukee Av. 

ANTONI J. HOJKA, ZARZĄDCA. 

Róg Halsted i 62-tej ulicy 1809-15 Loomis ulica 

4612-18 Wentworth Ave. 3037-43 . 92-ga ulica 

9121-23 Commercial Ave. Róg Michigan i 112 ej ulicy 

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutną 
wiado- 

mość, iż najukochańszy mąż mój 

WoJciecH Rzekiecki 
członek Towarzystwa św. Kazimierza Król., Towarzystwa Muzyczno· 
Literackiego imienia Loona XIII, James G. Bluine Council, No. 1077 
N. U., i innych, po długiej i ciężkiej chorobie, pożegnał się z tym 
światem, opatrzony św. Sakramentami, dnia 21-go września, 1915 "rM 
o godzinie 9:15 rano, przeżywszy 31 lat i 6 miesięcy. 

Pogrzeb odbędzie się w piątek, dnia 24-go września, o godzinie 
10-tej rano, z domu żałoby, pod nr. 3040 N. Central Park Avenue, 

do 

kościoła św. Stanisława Kostki, a stamtąd na cmentarz świętego 
Wojciecha. 

Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krewnych i zna- 

jomych, w ciężkim żalu pogrążeni: 
Antonina z Rudnickich, żona: Maryanna Rzeklacka, matka: 

Jadwiga Majewska, siostra: Koch, brat; Józefo Kadnlcka, 

teściowa; Wojciech Majewski, Władysław Dnlatowekf, Wła- 

dysław Liuowiecki, szwagrowie: Marta l)olatowsk«, 
Anna 

Linowiecka, Maryauna i Wanda Rudnickie, szwagierki. 

Pogrzebem zajmuje się P. Wiśniewski. 
Pogrzeb automobilami. 

-i .i i 


