
SZKIC HOTELU ARYSTOKRATYCZNEGO OU POtNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA CHICAGO. 
Kllrcn s HIAGO JORXAL" 

Przy Balmoral ave. i Sheridan j 
road. w okolicy zamieszkanej pra- ! 

wie wyłącznie przez milionerów 

chicagoskich, stanąć ma wkrótce 

przepyszny hotel kosztem milio- 

na dolarów. Wyb.ano już nazwę 

„Edgewater Beach Hotel." Bie- 

żącego tygodniu zaciągnięto po- 

życzkę 2 kilku banków w łącznej 
sumie $700,000. 

Nowy hotel mieć będzie tylko 

dziewięć piftx, w kształcie grec- 

kiego Krzyza, wiec Kazuy pokoj 
bidzie doskonale oświetlony. Spe* 

cyalna jadalnia zbudowana bę- 
dzie ponad jeziorem. Będzie też 

„garaż marynarski 
'* dla tych co 

przybędą od strony jeziora. 

liotci „£.agew<ttef Beach" be*! 
dzie niejako spokrewniony z ho- 

telem „Blaękstone" przy Michi- 

gan boul., ponieważ ci sami kapi- 
taliści amerykańscy posiadają ak- 

cye w obydwu przedsiębior- 
stwach. 

(Nadesłane.) 

W przededniu Sej- 
mu Polskiej Rady 

Narodowej. 
Stowarzyszenie Polskich Kupców 

i Przemysłowców w Cbkago posta- 

nowiło na ostatniem ogólnem zebra- 

nia s wojem wzięć udział w Sejmie 

Polskiej Rady Narodowej i wybrało 

uinie jednym ze swoich delegatów 

na ten Sejm. 

Niejeden zapyta może: pocóż ich 

tam, tych naszych kupców, a jeżeli 

chcieli mieć reprezentacyę, czemu 

nie powołali do niej jakiej wielkiej 

i dostojnej osoby? 

Trzyjąwazy urzęd delegata uwa-"1 

^am za mój obowiązek publicznie wy 
jaśnić jaki to interes ma Stowarzy- 

szenie Kupców w Sejmie P. R. N. 

Jestto dlatego potrzebue, ponie- 

waż za czasów dawnej Polski lekce- 

ważono u nas stan .kupiecki czyli tak 

zwany „stan trzeci ", a z tego wynik- 

ło to nieszczęście,-że^my pod wzglę- 

dem handlu i przemysłu pozostali 
tyle za innymi narodami. 
Ogromnie to zawaiyło w chwili 

spisku na życie Narodu, spisku kie- 

rowanego zdradziecką rękę króla 

pruskiego. Gdybyśmy mieli wówczas 

silny i bogaty „stan trzeci", byłoby 

większe oparcie dla uprzywilejowa- 

nych i dla włościaństwa naszego i 

bylibyśmy mogli w czasie Sejmu 

czteroletniego zdobyć się na potężnę 

polskę armię, któraby odparła wdzie 

rajęce się do ziem polskich po woj- 

nie tureckiej wojska rosyjskie jak l 

niecierpliwe i żarłoczne zastępy pru- 

sactwa. 

żeśmy mieli w sobie taiecta wy- 

twórcze i mogli w dniach naszego 

panowania nad biegiem W.sły i Dnie- 

stru, najważniejszej części Bałtyku 

i dopływów do morza czarnego zdo- 

być kierujęce w handlu światowym 

stanowisko, okazaliśmy za krótkich 

dni księstwa warszawskiego, kiedy 

to nasz minister księże Łabęcki 

czerpał na potrzeby naszo l Frano 

w z rozbudzonego handlu polskie- 

go, jak z dobrze zapatrzonego spich- 

rza . 

świetny rozwój kołek rolniczych 

•klepików wiejskich w ostanich 50 

latach w Poznaskiem, doskonale 

zapoczętkowana dzieło uprzemysło- 

I wlenia Galicyi. wreszcie mimo prze- 
śladowań silny i dobrze zorganizo* 

wany przemysł Królestwa, który się 

jeszcze trzyma, mimo wszystkich o* 

kr o pn ości obecnej wojny — dowo- 

dzę, żeśmy mieli wrodzony zdolność 

i że nie brakło nam sił* własnych, 
wielokroć razy rzetelny mieliśmy 

wolę podnieść nasz stan trzeci. 
I tu w Stanach Zjednoczonych nie 

zawsze tylko kłócimy się, jakby wy- 

nikało z docinków rozmaitych pism 
1 naszych. Nasze Maćki, Józwy, Walki, 

I Franki i Dziany bez fachowych na- 

j wet studyów opanowali wszystkie 

przemysły na których się opiera na- 

sze życie tutejsze; a więc handel 

ziemią i ziemiopłodami, produktami 

spożywczymi, płótnem, suknem, skó- J 

rą i dratwą, mlekiem, miodem, pl-j 
wem i wódką, drzewem, żelazem, 

blachą i papą, a ponadto bogatym, 

a jedynie przez nas samych naj- 

mniej uznawanym i cenioaym dzia-·' 

lem przemysłu domowego. 

>Ve wszystkich gałęziach przemy- 
słu i handlu zdobyli tu Polacy ogrom 

ne rezultaty i moglibyśmy dojść na 

drodze handlu do pomyślności, a 

nawot do bogactw i wielkiego stąd 

wpływu, gdyby nie ta straswa cho- 

roba, że ledwo nasze Maćki, Józwy 

Walki się poduczą i do czegoś dojdą 

już nie chcą słyszeć o Maćkowym i 

Wałkowym chlebie, ale im tęskno i 

spieszco pokazać Amerykanom, że 

nawet ciężki giosz jaki nam płacą 

za znój nasz krwawy z radością i 

ochotą wsypujemy napovrrt w ici 

kieszenie. 

Z uznaniem wspominając chwaleb 

ne wyjątki możemy z bólem wyznać 

że nasi adwokaci, lekarze» księża, 

inżynierzy, bogatsi przemysłowcy i 

wszyscy, którzy się już dorobili, tak 

się odnoszą do polskiego tutejszego 

handlu, jak'iy się wstydzili sukmany 

chłopskiej i własnych ojców swoich 

i zakładali swój honor w zakupywa- 

niu wszystkiego obcych. 

Nie mamy Wawrzyniaków ani w 

świeckim, ani w duchów ym etanie 

i gdyby zaprowadzić honorowe pu- 

bliczne tablice z nazwiskami pionie- 

rów polskiego handlu w tym kraju, 

tobyśmy przekonali się że prędzej 

zgniłyby te tablice aniżeli zapełniły 
nazwiskami rodaków popierającycn 
wiernie hasło: „swój ao swego". 

Zdaje mi się przeto, że Stowarzy- 

szenie Polskich Kupców dlatego 

mnie wybrało delegatem na Se.hn P. 

. N„ ponieważ wszyscy wiedzą, że 

jestem materyalnie niezawisły i mam 

odwagę bronić naszego „trzecieęc 

stanu", bacząc pilnie, aby ten stas 

i tu aie zmarniał, ale raczej wybii 

się do stanowiska narodowego ipkh« 

lerza. 

Polska Rada Narodowa 'łącząc 

kler, organizacje świeckie i braj' 

różnych zawotów, ma wgselkl tytuł 

<fać lepsze i dostojnie*-i miejsce na- 

szemu handlowi i naszyn. handlo-7- 

» m. 

» Spekniacyi różnorodnych było już 

dosyć i w dobrej wierze wperzyli si* 

' na >m księża i świeccy, ale solidar- 

nego poparcia polskiego handlu nit 

było. 
Teraz jest zas to naprawić 1 o '< 

» warto poprowadzić kampanię. 
Polska Kada Narodowa zechce nie 

, wątpliwie uwzględnić, że bez mająt· 

ku narodowego, nie ma siły narodo 

wej i nie może być nigdy peł ierc 

r życia. 
Majątek zaś nie zdobywa się 

^a 

mą tylko oszczędnością, caociaż 
ons 

jest dla nas niezbędn ale · preede- 

wszyetkiem wy twdi cz - ścią i żywio- 

łowem dążeniem społeczeństwa dc 

opanowania wszystkich gałęzi zapo- 

trzebowania. · 

Nie możemy tworzyć armii oręż 

j nej. ale możemy, powinniśmy 
i mu 

Limy tworzyć armie nactyeh włas- 

nych sił ekonomicznych. któreby 

zdobyć nogi} pełny dla na* glos przy 

rozwiązywaniu najdonioślejszych za· 

gadnfth międzynarodowej polityki. 
Trzeba nam sobie uprzytomnić, że 

znowu i w tym kraju podpadamy w 

niebezpieczną gorączkę oddania co 

najlepszych sił do służby czynowin 
czej, a nie staramy się o rozbudzeni 

zamiłowania młodzieży do zawodu 

samoistnych kupców i przemysłów 
ców. 

Dotychczasowy system prowadź, 
do lego, że ostatecznie „co Maciek, 

zrobi, Maciek zje". Tymczasem sta- 

rając się o byt niepodległy, musimy 

zarabiać znacznie więcej i przedsta- 
wiać się dla pożądliwych ociu wiel- 
kich zdobywców jako siła obrębna i 

niepoślednia, z którą nie tylko trze 

ba się liczyć, ale którą trzeba sza- 

nować. 

Polska Rada Narodowa ma w tym 

duchu poruszyć opinię Rodaków tu- 

tejszych, a :nój i kolegów moich 

mandat na Sejm Rady, to właśnie 

dzwonienie ua to kazanie. 

Ojczyźnie to pomoże, a więc to a- 

pel do niej Delegacya Stowarzyszenia 

kupców jedynie go powtórzy. Mojem 
pragnieniem postarać się o echo dla 

sprawy jak donioślejsze, w czem 

liczę oczywiście na całą patryotyczną 

prasę naszą. J 

Chicago, 19-go października, 1915. 
W. Gnipcrymki. 

Delegat Sto«w. Kupców i Przemy- 

słowców Polskich w Chicago. 

>'· ból w knyiacht dojerltwoeri nerek 

tatwardzeal«, 11, d. aiywąjcte, 

SELECTEA 
Spraedawaoa u Wir boki ta. MoeUer Broe. 

Boetoo Stare i we wszystkich aptekach. lub 

przyelirey wam bcs dopłaty. 3—25c paczki 
tylko za 4«c. 

FKANKLIN DRIG CO. 
180 N. Mar*et St., Cb cagt 

Używajcie Torpedo 
Nowe lekarstwo na odciski 

Usuwu oajwl^kit/tt odciski, guz? i os 

goioiki be* boln. Kezulut je«t pewnjr. 
8pr-»d%w4nH u waxjr-tklcli aptek rzy 

loi» wp'o«t do Torpedo Che· 
iii cal Co., Box 590, Chicago. 

Tel. Monroe 981 

Dr. A. J. Marc nkiewia 
DENTYSTA 

Pokój U5 Home Bauk Błdg. 

Milwaukee i Ashland Ave 

>^00 

Dziewczęta dla Dziewcząt! 
XCOOOOOOCOCX 

Bazar ira niewinne ofiary 
wojny w Polsce 

„Od słów przejdźmy do czynu" — powiedziały sobie 

dzielne dziewczęta polskie w Chicago i raźno zabrały się do 

pracy, owocem której będzie bazar w domu Związku Polek 

przy Ashland Are. 

Bazar ten odbywać się będzie w niedzielę, $1 Paździer- 

nika, w środę 3 Listopada i w piątek 5 Listopada. 3 dni kier- 

maszu, podczas którego przy dźwiękach doborowej muzyki 

dziewczęta polskie w Chicago, w barwne polskie koetyumy 

przybrane, rozłosowywać będą liczne a piękne fanty, czę- 
ściowo zebrane od dobroczynnych firm kupieckich i pry- 

watnych osób, a częściowo zdobyte przez dziewczęta pracą 

rąk własnych w godzinach nocnych i po zaobowiązkowych. 

Czy praca zapobiegliwa i szlachetne usiłowania dziew- 

cząt polskich w Chicago nie spotkają się z uznaniem obywa- 
telstwa? 

Czy nie należy poprzeć bazaru „Dziewczęta dla Dziew- 

cząt?" 
- Nie ma tu innej odpowiedzi, jak ta, źe kiermasz ten w 

Domu Związku Polek ściągnie niebywałe tłumy >ubliczno- 
6d i liczne dobry dostaną się do kasy Stowarzyszenia 

„Dziewczęta dla Dziewcząc". 
A ca one z tym groszem ofiarnym uczynią? Wręczą ten 

*roaz swej patronce Pani Ignacowej J. PadereweWej, któ- 

ra znowu prześle je do Polold a tam użyte one soetaną: 
NA WSPOMOŻENIE dziewcząt, które pndty ofiarą 

gwałtu ze strony żołdactwa wałczącego. 
NA DOPOMOŻENIE do przetrwania ocaeknjącyeh ich 

ciężkich chwil. 
NA OTARCIE ŁEZ, wywołanych hańbą, która je, nie- 

szczęśliwe tak bezlitośnie spotkała. ... 

NA DOSTARCZENIE ŚRODKÓW i pomocy lekarskiej, 

jakich będą potrzebowały. 
NA DANIE tym męczenniczkom narodowym środków 

i sił do rozpoczęcia nowego żyda bez piętna hańby na czoła. 

Oto na co dziewczęta urządzają bazar i proetą wszyst- 

kich Obywteli i Obywatelki o gorące poparcie. 
Przyjdźcie na ten bazar, wesprzyjcie szlachetny czyn a 

my wdeęczne Wam będziemy serdecznie, a biedne ofiary 

łzami i modlitwą dziękować Wam będą. . 

% 

KOMITET PRASY 

Kófka „Dziewczęta dla Dńefceaąr 
H. Baranowska. 
W. Kotowska. 

.-M.,.»— 1. 

Czy to nie za- 
chęcające? 

t 

Fantazye na temat Chopina — o- 
ryginalna deklamacja z akompania- 
mentem improwizacji fortepianowej 
na koncercie Adama i Ewy Didur w 

przyszłą eobotę, w sali Zjednoczenia, 
stanowić będą. z pewnośoią bardzo o- 

-yginalną i wysoce artystyczną oz- 

dobę programu. Co — kto — i jak 
— zobaczą ci, którzy przyjdą. 

Przypomiaomy, że bilety eą jeszcze 
do nabycia w biurze Polskiej Hady 
Xarod., (w gmachu ^..dnoczenia), 
w „Dzienniku Chicagoskim", u sekre- 

arki Związku Polek, w aptece „Po- 
lonia" p. M. A. Pokornego, pn. 700 

Aahland ave., w składzie „Perfect", 
Braci Zwie/ków, pę. 1215 Milwaukee 

ave.rw aptece p. W> Ćwiklińskiego, p. 
n. 1435 W. Blackhawk ul., w aptece 
p. W. Bardońskiego pn. 1256 Noble 

ul., w „The International Barber 

Shop" p. R. Ciechońskiego pnr. 1146 

Milwaukee ave., w aptece p. Xelow- 

&kiego pn. 1053 Milwaukee ave., w 

aptece p. Burdy p. n. 1363 N. Ash- 
land ave., w aptece p. M. Ligmana p.* 
n. 2&?6 Milwaukee ave., w 8o. Chica- 
go zaś u pań W. Manikowskiej p. n. 
8742 Commercial a te. i P. Zdanow- 

skiej p. n. 2821 — 88uia ul., oraz u 

firm: T. Schoen, 8753 Commercial 

ave., W. H. Wyszyński, 8739 Com- 

mercial ave. i . Hoffmau, 3413 

Burley ave. 

Lekarstwa . 

Z&c Sloan· Uniment, i pety» 1- 
butfik· tytko 'j| 

* 

SOo Vlrrln nil ot P!n«, «7· 
alnie u» p»altdzi«lek, ' 1 ł/f 
buttlka za Oi)l 

''*08· 
^ I2fti2?)hltor4tme8 Avte. 

ST· 

Specyalnoścś 
Damskie kimono .fartu 

cby, zrobione z dobrego — 

pcrkaiu, jawno i ciemne de 
senie, spećyałnie 

Drobiazgi, i.t.d. 
Niklowane zapin. \\/ r 
szpilki, tuzin 1 72. C 
Coat'e IClark'e uicl | a 
3 s/.pułki za 1 UC 
Czarna i kolor, bawelua 
do cerowania, specyalaio ua 

tę sprzeda*, szpulka j 
tvlko za 1 C 

cali szeroka jedwabna 
wstążka, wszystkie odcienie, 
specyalnie jar | 
Wyprzątnięcle torclion i 
shadow korouek, 10c wartości 
specvalnie ia ponie- -ji/. 
działek, za Ó/2C 

wielkie wyprząt. towarów łokciowych 
KANTOR 1. wart. do 79c, po 

różne kdlory welwetyny, jard... 
' 

36 Calowe Wełniane serźe, jard.. 
5* calowe ladietj cloth, jard 

TOK 2. wartości do $1, po 
40calowe wełniane plaids, jard.. 
27 calowe messnline, jard 
54 ca), wcł. mat. na ubrania i sur. 

KANTOR 3. 
54 i 56 calowy chiffon broadcloth, 
42 calowa jedwab, crepe de chine 
- calowo wełniane serźe. jard.. 

}39c 
{59c 
[89c 

Taniości w Annex 

Graby nfebtełony tunćliu, 
'Jc wartości, specjalnie na tĄ 
wielką sprzedaż w poniedzia- 
łek, jard tylko 

10 Jardów koetumerowi. 

lOc bielona tvs*illert slia- 

ker flanela, apecvalnie na tę 
sprzedaż w pouiedaiałek, — 

6&c 
Poszewki, 45x96, o „ 

inuślin bielony, po Ot 

Jard «zero ki bW«.gi/ 
mmi. w. SolOjd.kost. jd.^/2 C 

TYGODNIOWA SPRZEDAŻ TRZEWIK. 
Te H *7)»lktti e w«rtetd. Opftci »i *ui eiwitdik uu ·44) 

trzewiki*. Te trrewłki M *·· i »érnK«c« w hfcrre*|· 
iik« wy M Uk Mate, te * watt· · McfcaéwU. 

Oamsici9. 

trzewiki 
Patent 

Colt. ..$1 
Watowe 

t cielę. 
skóry $1 

Cegl. 2 
c elę. 
skóry ..$1 

Damskieniskie 

trzewrii 

Atlaaow. Tafo 
pautof. part 11 

Cxfordy para.. 
Pump·, para ...01 

ColofiUlepara..tii 
1—5 rzemykowe, 
para ·1 

JulieŁ doinow· 
pantofe.kl, 
para 91 

DritwozQoe 
trzewiki 

V id kotłowe...·I 
Mitowi z cielą- 
ci-iekóry ·1 

Zeukl«nu.»mi 
wiirzcft 1 
.wierz. 
psra,.»i 

Filcowe élipr* dla mąźrzylo 1 dam, ^*7r 
i par» koBtumetewl, po «/w 

Drugie Piętro 
Bncilla bawełna do 
heklowania, speeyalnte 

T° 7&c 
Zasłony do okleii 7 

btóp długie zielone tyl- 
ko. specvalnie o a tę 

rjcda? 19c 
l)obr<9 sanitarne gę 
sie pierze, speeyal na tę 

Sed" 69c 
IX 14 weł wykończo- 
ne kołdry 2.00 v artoici, 
bpecyaluie j jQ 

Porifzoehy i odzież spod. 
Wypr/ąto ęe. dziecięcych poń- 
czoch wartości do 15c, g» 1/ 
po iJ/ZC 
t auiHkie prążkowane Utile vi y· 
kończone pończochy, I 

Sara 
1 jfaC 

Ięskie H wełniane skarpetki, 
wszjstkie koiory, I 
para 1 ^łC 
Damskie Oc runowa ne koszu- 
le i gaci, specyalnie 2QC 
Dziecięce runowaue union tiar 
ni tury 59c wart., 
PO 3 9c 

Męska i chłopięca odzież 

Męskie SOc rcmovrane nn 
Uurzule g*cle XVC 
Lamhs down runowune gn 
koszulo 1 gagi*, 8i)c w«rU>óci ^VC 
Chłopięce diagonal ser- 
wh Bj.ułiuie, 79c w*rt ^tjC 

Chłopięce bluzki z wełoiane| 
finieli, elwe i brunatne, 'J fi*. 
75c w«rt ^"C 
Męskie Jersey prążkowa te ko- 
Biule gacie, ruuow*oe, 69c wart ści, 
tjp' cyaloie tjlko 49C 

Trzecie Piętro 
Gotowa mieszana farba, 28 ku 
lorów, regularne 1.10 wartości, upecj- 
alolo na sprzedaż 79c 
Nr. 8 i 11 blaszane kotły do pra 
nia, miedziauy epód, regularne 6ftc 

warto^ći, a 
_ 

za 45C 
6 calowe rury do pieca « 

•pecyaloie / C 
'J.25 krzesła do jadalni, skó- 

rzane elódzouie, tpecyalniu ua tę 
wielka sprzedaż I pn 
** i .i>v 

I Groserye po oszczędzającej cenie 
Mielony cukier, vlO/*· 
10 ft 

10 funtów Uoetumerowl. 
German mot'.lert my- TQ/» 
dło. lOliaTr 

Waehhnrii Gold Medal 
rnnka. H beczki 
Kralane uoyilło. 5 fuu- 
t<»w za .... 

Wyborne kartofle, 
pek 

1.55 
lic 
18c 

fui.""·· lO&c 
SAl 10 f autowy wo- ^V/Lr 
rek za 4 7\ 
Trltts auimoma, | 
pączku O /2C 
12 uuiford proszek do | Q^. ! 
pieczenia funt I "w | 
CJampbclls pork & be an* — 

!?. 25c 

Mięso 
ńwieie »tekane mięao....lO*«c 
Ciek na pieczeń I4lic 

Okrągły befaztyk z dobrcro 
kT*Jox*ego broła f r 
funt 

Cielęcina na potraw- 14%c 
J»reltelDana potra- |2'«»C 
Ramp corn wołowina J I 

Likiery 
1.10 butel. Onr Luton 
Kentucky wódki, 
kwarta 
1.00 Kalit. Cognac bre 
nda, odrutowuua pn 
butelka w/C 
Kalif. Port wloo. rai 
Hun v brook. butelkowany « 
hondzie lub Iv-diuck.v cz> A Q- 
bta żrt», 100 proof, but....UC?V, 
1 00bal. Kentucky C<ub iQr 
wćtłki. Uwar. but TOL 

Portret Pade- 
rewskiego 

w przepięknem wykonaniu, 

pizedstawiająca wielkiego tego 

patryotę polskiego w postawie 
wołającego: ,,Ratunku! Ratunku 
dla Polski!" — są do nabycia w 

Administracyi Dziennika Ch»ca· 

goskiego po cenie 50c za egzem- 
plarz* Pocztą 55c Cały dochód ze 

sprzedaży tych portretów prze-- 
znaczony jest na fundusz naro. 

dowy imienia Paderewskiego ce- 

lem rozwinięcia akcyi dążącej do 

osiągnięcia niepodległości Polski. 
Portret taki będzie ozdobą każ- 

dego domu polskiego, a zarazem 
dowodem, że iego mieszkańcy 

pragną przyczynić się do osiąg- 
nięcia niepodległości Ojczyzny. 

SOUTH CHICAGO 
BACZNOŚĆ! i 

3becnie agencyą Dziennika 

Dhioagoskiego zajmuje się 
STANISŁAW C. MAZAN- 

KO W SKI, i będzie kolekto- 
wal ws/elkie rachunki bie- 

iące i za!egłe. 
Z Uszanowaniem 

Adminisiracya. 
Ct> do nowin sportowych, DZIEŃ- 
1 CHICAGOSKI gói uje nad pta- 
iaai polskiemi i wogóle wszyeycle- 
li gametami nie-angieiBijeinŁ 

LEMONT, ILL. 

Kto chce codziennie o trzy my. 
wać „Dziennik Chicagoski" niech 

się zgłosi lub zawiadomi, An- 

drzeja Białka. 

Prawie ka24y polak: agent real· 

nowelowy ogłasza się w DZIENNIKU 
CHICAGOSKIM bo niejednokrotni· 
priekonał się, że tu najlepiej mu 

sle oDłaci. 
- , I. „.'U 1 -ITIIfMiri. ·1 flli'.'lll— 

Ruch « Towarzystwach. ] 
ZE 8TANISŁAW0WA. 

— To w. ów. Walentego gr. 847 Zj. 

odbędzie półroczną. spowiedź dziś, a 
do Komunii św. przystąpi w niedzie- 

lę rano w kościele górnym. — Człon- 

kowie adrainietracyi zbiorą się u Ja- 
na Golubskiego pnr. 1369 Sloan uL 
w niedzielę popołudniu. — Zarazem 

oznajmia się, że trzy ćwierć roczne 

posiedzenio odbędzie się we wtorek 
dnia 26go b. m. w liali zwykłych po- 
siedzeń. — Piotr Nawrocki, prezes; 
A. Zientek i Fr. Lowiński, eekr. 
— Macierz Polska oddział 26ty 

ów. Klary odbędzie posiedzenie w po- 
niedziałek dnia 25go października o 

godzinie 7:30 wieczorem, w hali nr. 
3. Obecność wszystkich członkiń po- 

żądana. —J. Henko, prez.; J. Pio- 

trowska, sekr. prot., 1352 Holt ul. 
— Tow. Pol. Rz. Kat. Starców p. 

o. Matki Boskiej Częst. odbędzie po- 
siedzenie w niedzielę po nieszporach 

dnia 2 Igo października, w hali zwy 

kłych posiedzeń. Do zapłacenia jest 

tylko podatek miesięczny. Ktoby so- 

bie życzył przystąpić niech się zgło- 
si do sekr. prot. — A. Winiecki, pre- 
zes; P. Luka, sekr. prot., 1516 N. 

Ashland ave. 

Z JADWIQOWA. 
— Tow. św. Wojciecha B. i M. ma 

trzy ćwierćroczne posiedzenie w nie- 

dzielę, dnia 24go października o go- 
dzinie 2gtej popołudniu; zaprasza się 
wszystkich braci, ponieważ są spra- 

wy ważne do załatwienia zarazem cl 

co mają zamiar wstępie niech się zgło 

azą. — Leon Czechowski, prezes; B. 

Figiel, sekr.. 1823 Hervey ul. 

— Tow. św. Antoniego Pad. gr. 

138 S. P. w A. odbędzie trzy ćwierć 

roczne posiedzenie w niedzielę, dnia 
24 października o godzinie 1:30 po- 

południu, {v hali zwykłych posiedzeń 
Prezes zaprasza wszystkich członkó* 

na to posiedzenie. — Jan Goiaia, pre 

zes; S. Dalka, sekr. prot., 2234 Lu- 

beck ul. 

2 JACKOWA 

Baczność Skauci! 
' 

Z AVONDALE. 

Wszyscy Skauci mają się stawić w 

pełnym uniformie w niedzielę, 24gu 

października o godzinie wpół do Jgiej 

popołudniu na podwórze kościelne w 

celu wystąpienia na manewry, a wto- 

rek o wpół do ósmej rano w relu w»i 

cia udziału w wymarszu przy rozpo- 

częciu Sejmu Rady Narodowej. — A. 

J. Płocińbki, naczelnik. 

Z HANSON PARKi:. 
— Dzisiaj wieczorem, o b'Odz. Smcj 

na scenie próba goneralua do jutrzej 

szego przedstawienia. Wszyscy biorą- 

cy udział maj$ snę stawić bez wyjąt- 

ku i punktualnie, — Max Brochocki 

reżyser, L. Jankowski, dyrygent. 

Wszystkim krąwnym i znajo- 
mym donosimy tę smutna wia- 
domość i i najukochańsza matka 
i babka nasza 

. P. 
Maryanna Wojda 

Niewiasta różańca św. i Najsł. 
Serca Pana Jezusa, pożegnała się 
z tym światem, opatrzona św. 

Sakramentami 
' ** 22go paź- 

dziernika, l&U roku, w podesz- 
łym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w po- 
niedziałek, o godzinie 9tej zra- 

na. do kościoła dolnego św. Sta- 
nisława Kostki, a stamt.-d na 

cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrząde* aa- 

praezamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, wciężkim żalu 

pogrążeni : 
Antoni i Szczepan Wojda, svno- 
wie; Franciszka i Paulina, cór- 
ki; Augustyna i Marianna, sy- 

nowe; tYaactszek Grzonkowski, 
i Andrzej Zenirug, zięciowie; — 
wnuczki 1 prawnuczki. 

6. P. 
Franciszka Wtelewicka 

(z domu fełuchonittka) 

pojednała się z tym światem, o- 

patrzona śf·. Sakramentami, d. 

28 października, 1915 r., o go- 
dzinie 5:30 rano, w podeszłym 
wieku. 

BIUszc szczegóły o pogrzebie 
później. 
W smutku pogrążona: 
Rodzina. 

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutny wiado- 

mość, iż najukochańszy syn i brat nasz, 

ś. p. 

.Józef Rosa 
członek Tow. św. Władysława. Z. P. R. K. nr. 300, pożegnał się z 

tym światem, opatrzony św. Sakramentami, dnia 22-go października 
1*915 roku, o godzinie 1:45 rano, przeżywszy lat 23. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia 25-go października, 
b. r., o godzinie 9:30 rano, z domu żałoby pnr. 2427 Cortei ulicy, do 
kościoła św. Jadwigi, a stamtąd na cmentarz św. Wojciech·. 

Na ten smutny obrz%dek zapraszamy wszystkich krewnych i 

znajomych, w ciężkim żalu pogrątoui: 
Micbttł i Elżbieta Kona. rodzice; Piotr I Michał, bracia; 

Dlaryatma Maskrent, ttozalia, Fraucisrka I Teresa, siostry; 
Piotr Maskreut, szwagier. 


