
Dla Sierotek 
Polskich. 

Stowarzyszenie Opieki nad Sierota- 

mi Folskieml w Chicago, zawrze tro- 

skliwe o dobro naszego bezdomnego 

maleństwa, w tych dniach dolą ich 

zajmuje się w sposób szczególniejszy. 

Idzie mu o to, aby uroczystość po- 

święcenia nowego gmachu Domu św. 

Jadwigi w Norwood Park, mające się 

odbyć w tę niedzielę popołudniu, wy- 

padło jak najpomyślniej. Wszystko 

to, co pod tym względem dotychczas 

zdziałano, pozwala naszym paniom 

dobroczynnym spodziewać się zupeł- 

nego powodzenia. Mogą być pewne 

nr?>-napŁniej tego, że gości dobranyca 

-z całego Chicago i okolicy będzie spo- 

ro i że ?bLżaJące się święto naszych 

sierotek przyczyni się do lepszego '.a- 

znajomienia słę naszfgo ogółu miej- 

scowego z jego jedyną a tak bez- 

sprzecznie ważną iustytucyą dobro- 

csjrcną. 

W celu łatwiejszego zapoznania się 

Wc*nych gości z Domem św. Jadwigi 

orae uczynienia dla nich przyjemniej- 
si em zwiedzenie tej instytucyi Sto- 

warzyszenie Opieki nad Sierotami 

na wczorajsze m posiedzeniu powoła- 
ło do życia kilka komitetów tymcza- 

t 
sowych, specjalnie do tego przezna- 
czonych. 

Pierwszy z tych komitetów zaj- 

mie się przyjęciem gości. Zadaniem 

tegoż będzie przestrzeganie porządku 
podczas ceremonii poświęcenia, u- 

dzielanie gościom informacyi potrzeb- 

bnych do należytego oryentowania 

się w gmachach sierocińca» wskazy- 

wanie im rozmaitych jego departa- 

mentów. W skład tego komitetu we- 

szli panowie: J. Konopa, prezes Sto- 

warzyszenia, Stefan Górecki, Feliks 

W Ilkowski, Leon Winiecki i Franci- 

szek Barć; oraz panie: Marya Osuch, 

Anna Korzenewska i Aniela Toma- 

szewska. 
Komitet „Złotej Księgi", do które- 

go weszły panie: Anna Neuman, Bro- 

nisława Hełmuth i Agnieszka Wiś- 

niewska, zajmie się przyjmowaniem 

ofiar dla sierotek tudzież wpisywa- 

niem ofiarodawców i fundatorów dc 

„Złotej Księgi". On też postara ei§ 

o szczegółowe sprawozdanie finanso- 

we. 

Sprzedawaniem pamiątek Domu 

św. Jadwigi; pocztówek z widokami 

sierocińca, robótek ręcznych, wyko- 

nanych przez nasze sierotki etc. zaj- 

mie się t z. komitet pamiątek, do 

którego wejdą panie: LeOkadya Bu- 

kowska i Józefa Zembal. 

Po ceremoniach poświęcenia i po- 

pisach sierotek zostaną gościom po- 

dane przekąski. Do przeprowadzenia 
tej sprawy wybrane zostały panie: 

Bernardyna Redwanz, Elżbieta Męży 

dto, Brohisława Rajska, Władysława 
Chodzińska i Marya Wejna. 

Szanowna publiczność członków 

powyżej wyszczególnionych komite- 

tów tędzie mogła poznać po czerwo- 

no-białych oznakach w jakie się u- 

bior$ na tę uroczystość. 

r% . 

ozansa także dla 

polskich kom- 
pozytorów. 

Burmistrz miasta Baltimore rozpi- 
sał konkurs na najlepszą, kompozycyę 

miejskiego hymnu miasta Baltimore. 

Tekst tworzy poemat już przyjęty i 

nagrodzony; chodzi o skomponowa- 

nie odpowiedniej do niego muzyki. 

Nagroda wyznaczona wynosi $250.. 
Ponieważ w tym konkursie mogą 

wzią£ udział wszyscy kompozytorzy, 

obywatele Stanów Zjednoczonych, 
bez względu na swe pochodzenie, 
przeto szansę zdobycia nagrody ma- 

ją także i nasi polscy kompozytorzy 

na równi z innymi, Z tego powodu 

podajemy tu warunki konkursu jak 
najdokładtuiej-sze, w miłej nadziei, że 

przysłużymy się naszym muzykom. 

Sędziami konkursu będą.: 
Harold Randolph, dyrektor kon- 

serwatoryum muzycznego „Pea- 

body". 
Henriett; Baker Low, była dyrek- 

torka muzyki w publicznych szko- 

łach miasta Baltimore. 

John Itzel, kompozytor i kapel- 

mistrz. 

Warunki konkursu są następują- 
ce: 

1) Konkurs jest powszechny kra- 

jowy i udział w nim wziąć może ka- 

żdy Amerykanin lub naturalizowany 

obywatel tego kraju. 

2) Kompozycyę tworzyć musi 

utwór muzyczny poważny 1 wykoń- 

czony, o charakterze podnio3łvm i 

porywającym, na głos solo z akom- 

paniamentem fortepianu. Obszar 

głosu niema obejmować więcej niż 

jedną oktawę i jedną trzecią, lub też 

mniej. 
3) Kompozytor nie ma podptsai 

swego nazwiska na manuskrypcie, 
tylko winien oznaczyć go jakąś de- 

wiza. Do manuskryptu ma być dołą- 

czona zapieczętowana koperta, za- 

wierająca imię, nazwisko i adres 

kompozytora, zewnątrz opatrzona tą 

samą dewizą. Kopert nie otworzy 

się, dopóki sędziowie nie powezmą 

decyzyi. Jeżeliby kompozytor nie 

mający powodzenia życzył sobie po- 
zostać nieznajomym dla sędziów, to 

na kopercie zapieczętowanej, zawie- 

rającej jego nazwisko, ma napisać: 
„To be destroyed unopened, tog'Hher 

with my manuscript, in case of 

failurę to win the priŁe". 
4) Kompozycya musi być nową, 

nigdy przedtem nie drukowaną, ani 

publicznie nie produkowaną. 
5) Manuskrypt nagrodzony staje 

się własnością miasta. 

6) Sędziowie rezerwują sobie pra- 
wo odrzucenia wszystkich manu- 

skryptów nadesłanych, jeżeli ich zda» 

niem żaden nie zasługuje na nagro- 

dę. 

7) Manuskrypta, dowodzące, iż nie 

są zupełnie oryginalnymi, wyk'u- 

czaj;* kompozytora od korkursu. 

8) Manuskryptów nie zwraca się, 

chyba na pisemne żądanie i jeżeli 

dostateczne znaczki pocztowe do ich 

odesłania są dołączone. 

9) Termin : idsyłani prac kończy 

się d. 1 grudnia 1915. 

10) Wszelkie manuskrypta należy 

adresować : 

The Muni-ipal Song Contest 

care of Frede.-ick R. Huber 

Peabody Imstitute, 

Baltimore, Md. 

Burmistrzem miasta Baltimore 

jest pan James H. Preston. 

Poemat, który ma tworzyć tekst \o 

kompozycyi, znajduje się w naszej 

redakcyi, gdzie każdy życzący sobie 

tego, może go sobij przepisać. Poda- 

jemy tu jednak pierwszą z ;zterech 

jego zwrotek: 

Baltimoi , our Baltimore* 

Baltimore, where Caiv-ert flourished, 

And the stately Carroll came! 

Here the starry banner glistened 
they charged in baitle—flame. 

| Here the strry banner glistered 
In the suinshine of the sea, 

> In that dawn of golden vieion 

That awoke the song of Key: 

Here are hearts that beat for- 
ever 

For the city we adore; 
Here the love of men and bro- 

fcbers — 

Baltimore, our aBltimore! 

Najlepszy rezultat przynosi aaona 

zamieszczony w Dzienniku Chicago* 

kim, więc dlatego też najwięcej ogło- 

szeń podaje stale Dz. Chic. 

DARMO. 

Śliczny podarunek t-amy darmo z 

każdyiu zakupu, za $1 lub więcej. 
Skład który wara zaoszczędzi pie- 

niędzy. 

3 
PIERZE 
NAJWIĘKSZY ZAPAS 

NAJNIŻSZE CENY 

10 LU M BU 
1209 Noble str. 

l&kjtad który oncifdi· wum 

Sobotnie Taniości 
Skorzystajcie z tej sprzedaży ju- 

tro, ceny e\tra niskie. 

SPECIAL. NA GROSERYI. 

Cukier, funt 

Kawa. Smaczna Peaberry j 
kawa. 25c wart. ft. ......1 VC 
Ryż. Cały łebkowy, ryż, /il/^ 
10c wart. funt 0/2C 

, 
Groszek. Nowo paków. Rochester 

> wczes. czerwc. groszek / 

, 10c puszka po ^ 
072C 

) Krochmal. Argo, 3 paczki za 10c 

c Krajane mydło wart. 5c i a 

) funt. 3 funty za .1 UC 
Soda do prania. Najlepsza 
5 funtów, za .... OC 
Sopjune prósz, do prania, pac. 814c 
Kitchen Klenzer, 4 puszki za 13c 
Kosze do bielizny, extra trw. 39c 
Toaletowy papier, 3 rolki za 7c 

Tarła wiei. 21c 

MYDŁO. 
10 kawał. Swiits and Co's rozpo- 
wszchnionego mydła do OO/-» 
prania, 5c kawałki. 10 za . ZVC 

ŁOKCIOWE TOWARY ITD. 

Pończochy dla chłopców i dziew- 

£ czat, wszystkie \/ 

| wielkości para J 72 C 
, Skarpetki. Czarne runo- O 1/ r 
) wane. 15c wart. para . ...0/2C 
5 Spodnia odzież. Męskie runowane 
koszule i gacie, 39c 
Materya na suknie, ozd. 15C. plaid 

materya na 
· 

| 
bluzki, jard 1 
Flanelo - bluzki dla chłop- 'J 
ców. wszyst. wielk. ... 

+*** v 

Potnikowe surduty dla SOi* 
mężczyzn. 79c gat. po . 

Komfortery, wiel., : g. j 
$3 wart. po .. 

I 
y 

Flaneleta w ozd. prążki /Lj 
9c wart. jd. » VF 

Bonety niemowlęce i wiązane czap 
ki, tanie po 49c, ' 

\ 

Ranne kaitauy, ozd. flanelette, — 

wartości do 75c, Ai\ ~ 

tylko 4VC 
Spodn. do Lolan dla chłop- 'J g 
ców, 35c wart. po 

PIERZE. 
4 wielkie zap. po specyalnych ce- 
nach. 8i*c, G3c, 43c i 23c funt. 

TRZEWIKI. 
> Dziecięce ciepłe trzewiki, z:q 
{ wiel. od 3 do 8. -**ra ....O^C 
> Filcowe pantofle dla kobiet. 30c 

\ Dziewcz. kld zapin. trzewi- o 

» ki. wiel. od do 11, p. . VOC 

J Damskie cl^p. podsz. trzewiki 08c 
» Męskie grube con*ress trzewiki do 

!£·. 1.45 
» Chłopięęe trzewiki wiel. |. | Q 
{ 4. 4H i 5 Po I · I V 

Zachowają tykiety COLTMITSA 

Cezar Kaskabel 
Napisał oryginalnie Jul. 

Verne. Przetłumaczył spe- 
cyalnie dla ,,Dziennika Chi- 
cagoskiego" St Szwaj kart 
Powieść ta jest bar^^o zaj- 
mująca i zawiera dużo ślicz- 
nych illuetracyi. W oprawie 
— teraz tylko 

75 centów 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1457 W. DnrisiMi al, Chicago 
1' 

ZRĘCZNY MEBEL - NISKA CENA 
Spiegels specyalność na sobotę, która urąga wszystkim ry- 

walom. — — Nasze ceny i warunki ułatwią wasze trudności domowe. 

Tu jest podwójna wartość dla was! 
To doskonale DuofloJ Divan 

— , o&zczęaŁi 

wam dużo miejsca. Jest ber wątpienia pięknym do- 

datkiem d„ waszego najlepszego pokoju. Dobrze 

zrobiony, piękny i zręczny mebel, który wystarczy 

na całe życie. Przez dzień, piękna wygodna kana- 

pa. w nocy obszerne, wygodne łóżko. Pięknie poli- 

turowane, złotawo dębowe wykończenie. Polstro— 

wane doskonałą Regal leatherette. Lekkie poru- 

szenie ręką. zamienia ją na wygodne łóżko. Pomie- 

ści pościel gdy jest złożone. 

Il 19iS I 
thli kupi wygodny Diyan 

0^ doskonałego gatunku 
i PEŁNEJ WIELKOŚCI łóżko. 

1.50 gotówką i 1.50 miesięcznie. 

Kombinacyjny piec do gazu i wę- 
gli który przez cały rok da wam 

więcej wygody i użytku. 

4P 
3.00 gotówką 
3.00 miesięcz. 

Lepszego ogrzewacza [Base Bur- 

ner] nie dostaniecie za tę cenę 

26= 
2.50 gotówką 
2.50 miesięcz. 

Cztery otwory do gotowa- 
nia na węglach i cztery palni- 
ki do gazu. Zaopatrzony jest 
w dubeltowe cugiv duży klo- 
zet do grzania potraw i duplex 
ruszt, można w nim razem pa- 
lić węgle i używać gaz Ro- 

biony z błękitnej stali — ozdo- 

biony niklem. 

Na gaz i węgle, 

albo razem 

Nie powinniście omieszkać złożenia wizyty 
w naszym departamencie biżateryi 

(Szóste piętro, główny skład) 

Damek l 11 «Tewe 
brannoletkowy 

7.«K»rek 

Zogarek w toran 
! soletce i branso 
letka. j?waranto 

j wnne na W lat 

j Werk zegarka pel 
nej gwarancyi. 

50e tygodniowo 

$14.75 

D mskle U 
|j.awdziwy df»· 
nicutt plerccien. 
Bardzo lśniąc , a- 

Iruratnie ezlifowa. 
ny kami«ń, oeadzo- 
w piąknym 14 — 

szczero . złotym — 

damekim pierście- 
nin. Specyalnie — 
wielka taniość. 

BUr tyrodniotro 

$24.00 

Menkl 17 Jewel 
Illinois 
zegarek 

Z^yfcły albo pr*· 
wirowan* ; koperta 
gwarantowana na 

dwadzieścia (20łlftt 
Trzym* czas bar. 
dzo skrupulatnie. 
Specjalnie wyjąt- 
kowa wartość. 
COc tyeodnlowo. 

13.75 
I 

w 

\9 

Zbudowany dobrze z wszyst 
kierai ulepszeniami, ma duże 

ognisko, ma wjgląd wspania- 
łą po wierzch ość, daje dużo 
ejorączki przy małem opale. 
Fabrykowany z extra dobrego 
szarego żelaza. W dolnych 

— 

drzwiczkach osadzony jest dob 

ry łyszczyk minerałuy. Orna- 

menty piękne niklowe. 

Udoskonalony 
deseń. 

Skład w śródmieściu 
12^-27-·>0 

S. WABASH~ AVE. 
pomiędzy Adams i Monroe 

Nasze 4 składy 
otwarte w soho 

tę wieczorem. 

Skład w South Chicago 
91339135 

COMMERCIAL AVE. 
blisko 91-szej ulicy 

tjnlUU ftu o·# i/mc 

2023-31 
MILWAUKEE AVE 

blisko Powell 

Nasze 4 składy 
otwarte w sobo 

t<2 wieo/orem. 

Skład na południowej stronic 
ASHLAND AVENUE 

1 48-ma ULICA 
Północno-zachodni narożnik 

Żołnierze po Bitwie, 
Sprawozdawca z frontu woju; 

'francusko - niemieckiej dr. Adol 

Kuester kreśli następujący obra 
zek wojenny. ·. 

Xa podwórzu czerwonej szko 

}y w Henin-Lietard spotkaliśnr 
ich — dwa tuziny ludzi z jedne 
go pułku śląskiego. Oni to leżel 

trzy dni w piekle pod Souche2 
W łaśnie dopieroco przyszli i sta 

li w popołudniowem słońcu nac 
koło na podwórzu. Mało rozma 
wiali z sobą. Byli zmęczeni, a ic 

oczy widocznie przeżyły straszn 

rzeczy, tak dziwnie nieraz spo- 

glądały. Mimo to we wszystkie! 
co mówili, była radość, głuch 
radość, która nie znalazła jesz- 
cze słów i wybuchów. Ci ludzi 

na lewo i na prawo i na przecń 
siebie widzieli pewną śmierć 

— 

teraz powoli wypuszczali błękil 
ny dym cygar w powietrze. Kt 

miał się cieszyć, jak nie oni? 

Był tam feldwebel, chudy, kc 

ścisty, z Prus Wschodnich, ktc 

ry w dwóch dniach trzy razy b} 

I zasypany. Przyniósł własnoręcz- 
nie sporządzony rysunek, na ktc 

rym dokładnie mogliśmy widzie 
odcinek bitwy. Znał on tu każd 

zakątek, a każdy odcinek row 

znaczył dla niego: ta kompanii 
ten pluton, ta grupa. Opisyw* 
ram niemiecki kontratak, któr 

nie dotarł do eelu — nocny ep 

zod, na szerokości 400 m., epizoc 

który z pewnością nie ma histc 

^ * 
' 

1 

rycznego znaczenia i w stosunku 

do całości położenia strategiczne- 
go jest znikomy. — Cóż jednak 
jest ważnem, a co nieważncm \ 

tej cichej bitwie? Co jest waż· 
f nem, jak nie wola jednostki, od- 

waga na śmierć u jednostki, jej 
duma, nawet gdy celu nie osiąg- 
nięto? Miedzy Zecbruegge a 

Hartmatinsweilerkopf stoi milion 
— jednostek. A nawet olbrzymia 
bitwa na wzgórzu Loretto skła- 

dała się z kroci tysięcy jednost- 
kowych bohaterów, jednostko- 
wych wytrwałości, jednostko- 
wych wysiłków. Fakt tego indy- 

widualnego rusztowania wszyst 
kich akcyi wojennych łatwo trac 

2 oczu ten, który na wojnę patrzy 
tylko oczyma sztabu generalnego 
— Może wódz musi masami ludz 

kiemi operować, jak fizykalnem 
wielkościami. Ale i bitwy maj; 

swoją wewnętrzną stronę. — I : 

tej wewnętrznej strony ukazałt 

się nam nieco, gdy żołnierze n; 

podwórzu w Hcnin-Lietard za 

czeli opowiadać . 

Był tam Ślązak — długi, cien 
ki i blady — z zapadłą piersią 
frajter ,najmniej 30 lat liczący. — 

Opowiadał o rowie łącznikowyn 
którego sam bronił — granatam 
ręcznymi. Opowiadał bez ozdób 
rzeczowo — inni stali naokoło 

pozwalali mu chętnie na to opo 
wiadanie własnej sławy. Opowia 
dał drastycznie.· — tak jak dra 

styczną jest rzeczy wistość. bez o 

krasy, bez patosu. I gdy tak v 

swoim górnośląskim dyalekci* 

nizał obraz do· obrazu, sytuacyi 

do sytuacyi, znikał cały wschó 
i zachód, cała bitwa pod Arras 

tok walk pod Souciiez, wszysl 
ko znikało w porównaniu z t 

jedną nocą, z tym jednym mozoi 

nie bronionym małym rowem łą 
cznikowvm, z tym jednym niez 

nanym żołnierzem. Był tam tal·; 

że chłopak 19-letni — krótk 

.śniady, z lekkim puszkiem na py 

zatej twarzyczce. Opowiada o 

francuskim ogniu artyleryjskim, 
niszczył, niwelował, zasypywał 
rowy, jak załoga była zasypy- 

wana pod gruzami, pod kawał- 

kami drzewa, kamieniami i zie- 

mia, jak można już było myśleć, 
że po pięciu godzinach takiego 
ognia nikt żywy już nie wyjdzie 
— cóż się jednak dzieje? „Na da- 

ny znak wygrzeDuję się z mojej 

dziury w ziemi i co widzę? Z 

prawej, z lewej strony, zewsząd 
wyłażą nasi, niektórzy ze szra- 

mami, utykając, brocząc krwią, 
ale schodzą się i teraz zaczyna 

się bitwa. Gdy karabin nie chce 

strzelać, musi oddać usługi kol- 

ba. Za rowy strzeleckie służą le- 

je wydrążone przez nieprzyja- 
cielskie granaty." 
Tak opowiadają — każdy wie 

coś innego, nowego. O, ileż róż- 

nych rzeczy dzieje się w jednym 
jedynem rowie, w jednej jedynej 
nocy, gdy tylko trochę do wnę- 
trza spojrzeć! 

12-TA ULICA. 

W następujących agencyach 
można nabyć „Dziennik Chicago· 
eki" : 

742 Bunker ul. 

1139 Clinton ul., 518 Dekoven 

ul., 633 W. 18ta ul., na narożni- 
kach 18ta i Halsted, 12ta i Jeffer- 
son i Maxwell i Jefferson. 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Lekcye śpiewu chóru starszego 

kościoła górnego św. Stanisława K. 

obydwóch oddziałów żońskiego i mę- 

skiego dziś wieczorem. — . Kwaai- 

groch dyrygent. 
— Macierz Polska, oddział 12 ów. 

Kingi odbędzie posiedzenie miesięcz- 
ne dziś wieczorem, tj. w piątek, dnia 

l&go października o godzinie 7:30, 

w hali zwykłych posiedzeń. Każdu 

siostra jest proszona o przybycie, bo 

są bardzoważne sprawy do załatwie- 

nia. — Pelagia Klein, prez.; Lucyu 

M. Mucha, sekr. prot. 
2 MAF> ANOWA. 

— Tow. éw. Sylwestra Zjednocze- 

nia ma swoje regularne posiedzenie 
w piątek, dnia 15go października o 

godzinie 7:30 wieczorem, w hali zwy- 

kłych posiedzeń. Każdy członek jest 

obowiązany stawić się bo są bardzo 

ważne sprawy do załatwienia. — L. 

Racławski, prezes; Stan. Wróblew- 

ski, sekr. prot, 1627 Girard uL 

FREE POLANO 
Walka o wolność Pol- 
ski na całej linii. Sta- 

ny Zjednoczone będą 
mieć w tej sprawie głos decydujący, dla tego należy 

nam wytężyć wszystkie siły aby urabiać nam przy- 
chylną opinię dla Sprawy polskiej. 

Każdy Polak obowiązany jest w tem pomagać. 
Każdy Polak powinien mieć pismo FREE POLAND 

i dawać Je znajomym Amerykanom do czytania. 

FREE POLAND kosztuje dolara na rok. 

Prenumerować można od 1-go marca, 1915, t j. od 12-go, lub 

każdego następnego numeru dwutygodniowego. 
Wytnij ten kupon, dołącz dolara i zaadresuj do "FREE PO- 

LAND" 964 Milwaukee Avenue, Chicago, 1. 

POTRZEBA AGENTÓW! 

Załączam Dolara jako prenumeratą roczną 
na "FREE 

POLAND" począwszy od Nru go. 

Nazwie ko 

Ulica . 

Miasto Stan 

Wszystkim krewnym 1 znajo- 
mym donosimy tę smutny wia- 

Idomość 
ii najukochańsza matka 

i siostra nasza 

Ś. P. 
Antonina Karasek 
(z domu Marks) 

członkini Tow. Związku Polek 

grupa 10 — nr. 19 Zjednoczeni 
P. R. K., Niewiasta Różańcowa 

7mej Róży. Apostoletwa 8erca 

Jezusowego i Matki "oskiej Po- 

cieszenia, po długiej i ciężkiej 
chorobie, pożeg.iała eię z tym 

światem, opatrzona ów. Sakra- 
mentami dnia l4go października 
1915 roku, o godzinie 5:45 ra- 
no, przeżywszy lat S a. 

Pogrzeb odbędzij się w po- 
niedziałek, dnia 1Sgo paździer- 
nika, o godzinie 9:30 rano, z 

domu żałoby pnr. 2941 Dawson 
_ ave., do kościoła ów. Jacka, a 

| stamąd na cmentarz éw. Woj- 
ciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
I znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Józef rasek, m$ź· Mnryan- 

aa. Koza] , Jan, Józef, Katarzy- 
na, dzieci; Joanna Andrzejewska 
i Maryanna Hzvpulftka, siostry; 
Józef 1 Piotr Marks, bracia; Fry- 
deryka Marks, bratowa. 

+ 
Wszystkim krewnym ! znajo- 

mym donosimy tę smutny wia- 

domość· iż 
Ś. P. 

Jau Dompke 

I 
po długiej i ciężkiej chorobie, 

pożegnał się z tym i riatem, o- 

patrzony św. Sakramentami, du. 

13go października, 1915 roku,o 
godzinie 5tej wieczorem, przeży- 
wszy 16 lat i 8 miesięcy. 

Pogrzeb odbędzie się w so- 
botę, dnia 16go października, o 
godzinie 9tej rano, z domu żało- 

by pnr. 2315 Southpi t ave., do 

kościoła św. Józafata, a stamtąd 
na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszyb'kich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Jan I Katarzyna Dompke, ro- 

dzice; Agnieezka Drufld, Tekla 
i Gertruda, siostry; Alojzy i Ka- 
zimierz, bracia; Angn&t Drufki, 
szwagier, wraz z cał rodziną. 

15 

t 
Tow. kw. Genowefy grupa 58 

Z. P. A. składa swoje serdeczne 

współczucie rodzinie zmarłej 
członkini naszej ś. p. Klźblely 

Czerwińskiej. 
Członkinie proszouo aą na po- 

słodzenie nadzwyczajno w pią- 
tek wieczór, o j?odz. 7:o0. 

Anna Klarkow^ka, prez. 

StAiiisłuwa Nłupikowuka, t>e- 

kretarka prot. 

MA 


