
Ażeby publiczność nasza do- 
wiedział się, co Amerykanie są- 

dzą o Adamie EJidur, który sta- 
nowić będzie główną atrakcyę 

koncertu, jaki dziś o godz. 8-ej 
wieczór odbędzie się w sali Zje- 
dnoczenia P. R. K., przytaczamy 
poniżej głos korespondenta „The 
Lewiston Journal", oraz opinię 
tego pisma: 

„P. Didur jest wielce przywią- 
zanym do rodzinnego swego kra- 

ju Polski i jest wybitnym patry- 

otą. Pochodzi ze Lwowa. Toczą- 

ca się wojna pozbawiła go wła- 

sności ziemskiej, koni, samocho- 

du i wogóle wszystkiego. Od 

sześciu miesięcy Didur nie ma 

wiadomości od rodziców z kra- 

ju. Straty materyałne nie tyle go 

bolą, ile męczy pytanie: co się 
stanie z Polską? Tu przejawia się 
wielka miłość do kraju rodzinne- 

go, dla którego Didur gotów po- 
nieść największe ofiary. „Polacy 
ze wszystkich są największemi o- 
fiarami i zasługują na sympatyę 
świata nie dlatego, że muszą wal- 

czyć, że matki, żony, siostry i 

dzieci zostają sierotami, ile dla 

tego, że nie mogą wierzyć w po- 

lityczną szczerość walczących 
nie widzą w przyszłości uwolnie- 
nia Polski i odbudowania nieza- 

leżnego narodu." 

Tyle korespondent — samo 

zaś pismo dodaje od siebie: 

„Didur płynnie mówi po fran- 

cusku, po włosku, po niemiecku 

po hiszpańsku, po rosyjsku, po 

polsku i po angielsku. Co do 

swych sukcesów operowych Di- 

dur jest nadzwyczajnie skrom- 

nym. W przeszłym sezonie spe- 
cyalnie wystawiono w Operze 
Nowojorskiej operę rosyjską, a- 

by Didur w pełni mógł wykazać 
skalę i piękność głosu. O tym wy- 

padku Didur nie wspomniał na- 
wet korespondentowi, Który do- 
wiedział się o tem przypadkowo 
od kogo innego." 
O ile wiemy, na koncert dzi- 

siejszy wybiera się cała inteligen- 
tniejsza i muzykalna Polonia chł- 

cagoska. Komitt Koncertu za- 

znacza, że rozpocznie się on 

PUNKTUALNIE o godzinie 
8:15, kasa zaś będzie otwarta już 
od godziny 7:30. 

NOTATKI 

Na dworcu kolei „Chicago and 

Northwestern" przy ulicach Madison, 

Canal i Clinton aresztowali detekty- 

wi we czwartek popołudniu 24-letnią 

Klarę Orlikowską, 2347 W. Madison 

ul. i niejakiego William'a Diamond 

(?), który twierdzi, że jest mężem 

aresztowanej dziewczyny. 

„Warrant" na Klarę Orlikowską 

wyjęła korporacya „United States 

Fidełity and Casualty Company" o- 

skarżaj^c ją o sprzeniewierzenie (Lar 

ceny by Bailee) sumy $960 ze składu 

mebli „Hartman Furniture and Car- 

pet Co." pnr. 1347 Milwaukee ave. 

Manażer składu Hartman'a przy 

Milwaukee ave. powiedział reporte- 

rowi DZTEJN. CHIC., że Klara Orliko- 

wska nie pracuje tam od dwu mie- 

sięcy i że firma Hartman'a nie zajęła 

elę aresztowaniem Klary bo na to 

jest kompania bondowa. 
0 « a 

„Edward Kelly" — ów pijak, któ- 

remu sędzia LaBuy dał $2 gdy przed- 

stawił mu się jako kolega szkolny z 

Beaver Dam, Wis. — znowu stawai 

wczoraj przed eędzią LaBuy 1 tym 

razem wyznał, że nazywa się Robert 

Rafferty. Nałogowy pijak solennie o- 

biecał poprawę, więc sędzia LaBuy 

pa rolował go na jeden miesiąc. 

O O 

Wiadro spadło z siódmego piętra 

pnr. 731 S. 5tej ave. i uderzyło w gło- 

wę Antoniego Kosmowskiego, 671 S. 

Ste ul. Ma on ł-rocalową ranę skal- 

pową. Stan Jego nie jest niebezpiecz- 

ny. 

a 

Maryanna Bondykowska, 8350 Bal- 

timore ave„ kazała aresztować Fran- 

ciszka Kłowiczewskiego za nieprzy- 

zwoite zachowanie się. Podobno Fra- 

nek przezywał i wyzywał Maryannę. 

Na proces nie stawiła się Maryanna, 

przeto sędzia oskarżonego uwolnił. 
Po co zawracanie głowy 1 marno- 

wanie czasu?.,, j. 

W szpitalu niemieckim „Evangelical 
Deaconess" przy W. 54. pl. i S. Mor- 

gan ul., zmarł onegdaj starzec 70-cio 

letni, Albert Rados, 4944 S. Western 

avenue, którego przejechała loko- 

motywa na „Town of Lakę" przy 

ulicach 48mej i Leavitt. 

j 
* 
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Na Milwaukee ave. i Crawford ave. 

najechał automobil Edward R. Hamil- 

ton'a na Piotra Leszczyńskiego, lat 

30, 3033 N. Kimball ave., gdy on 

schodził właśnie z tramwaju. Zawe- 

zwano dra E. F. Czesławskiego, któ- 

ry skonstatował ranę na głowie i in- 

ne liczne kontuzye. Automobilista dal 

drapaka, lecz chłopak sprzedający 

j gazety był 
świadkiem wypadku i za- 

j notował sobie na gazecie numer 11· 
' 
cencyi. 

£ 3 O 
Inkwest koronera odbył się oneg- 

daj na „Bridgeporcie" w sprawie zgo 

nu trzyletniego Janka Drykacza, 2630 

j Hillock ave., który 21go b. m. spalił 

się żywczem. Policya aresztowała Ma 

xymiliana Chelina, właściciela składo 

wiktuałów pnr. 2630 Hillock ave., po- 
' 

nieważ on wzniecił ogień w zaułku 

gdzie bawiło się kilkoro drobnych 

drieci. „Jury" koronerska uwolniła · 

grosernika. 

o o O 
Z Kanady powrócił onegdaj detek- 

tyw Jan W. Białk, ze stacyi przy Chi- 

cago ave., którego wysłano po ucie- 

kiniera J. w. Glover'a. Nie chciano 

Białka wypuścić z Kanady bo podej- 
rzewano ?c o szpiegostwo. Dopiero 

po wymianie depesz telegraficznych 
z chicagoskim szefem policyi zezwo- , 

łono Białkowi na wyjazd do Stanów 

Zjednoczonych. 

° ~ r : 

Ze złości ! zemsty „zamordował" 
G. Gurka trzy ładne kury sąsiada Sta- 
nisława Kurciewskiego, 13316 Ave- 

nue „N". Sędzia posłał Gurkę do domu 

poprawy na 3 miesiące, a ponadto 

skazał go na zapłacenie jednego do- 

lara kary i kosztów sądowych. 

Koncert 
Uczenic pani 
Neringowej. 

W pawilonie parku Pułaskiego przy 
ulicach Noble i Blackhawk, odbędzie 

etę w przyszłą niedzielę o godzinie 

Sciej popołudniu bezpłatny koncert 

uczenic Szkoły śpiewu pani Agnieszki 

Neringowej. Program, który powinien 
zainteresować publiczność lubującą 

się w muzyce, składa się z numerów 

następujących: 
1. Duet na fortepianie — Bronisła- 

wa Kochańska i Genowefa Samolew- 

eka. 

2. „Kwiecisty i wonny mai" — Przy 

bylskiego — Cecylia Korzeniewska. 

3. ,;The sandman" 
— C. J. Bond 

— Loretta Turalska. 

4. „Kwiaciarka" — Chęcińskiego 
— Helena Zacharewicz. 

5. fortepian Solo — „Rustle of 

Spring" op. 32, Sinding — Marta 

Góinlk. 

6. „How I Love The" — Bingham 

— Agnieszka Ginter. 
7. .JLiittle Gray Home In the West" 

Lobr — Róża Skowron. 

8. „Ach. te oczy" — Baiucińskiego 

Aniela Czajkowska. 

9. „Those songs my Mother 
used 

to sing" — Smith 
— Stanisława Mar- 

kowicz. 

10. Menuet, op. 14 — Paderewskie- 

go — Marya Kulińska. 

11. Duet — „Life's Dream is O'er" 

g q, p. — Jadwiga Szeszycka 
i 

Zofia Wiedeman. 

12. „O, Primavera" 
— Terindelli — 

Bomlida Doyno. 

J*. Skrzypce Solo — Menuet 

BeethM en — Marta Urbańska, urze- 

Bica p. T. Orzady. 

14. „Little Pink Rose" 
— C. J. 

Bon — Felicya Stepczyńska. 
15. Serenada — Schubert 

— Syl- 

wia Okoń. 
16. „O dry those tears" 

— Del Rie- 

fo — Marya Helwig. 

Obligato na skrzypcach — Mar- 

ta Urbańska. 

. „Borne Baby" — Branen 
— 

N?Trine M. Silba. 

18. „Kalina- — Komorowskiego 
— 

Łofia Wiedeman. 

19. „fhe Blackbi'd" — Weatho.'v 

— Jadwiga Szeszycka. 

20. „Senora" — Nathan 
— Eugenia 

Markowska 

21. Fortepian — „Salut a Pesth" 
— 

Kowalskiego — Jadwinia Kossakow- 

ska. 

22. „Come, slng to me" 
— W atson 

— Melania Wysocka. 

23. Duet — „When the Robin sings 

again" — Geibel — Eugenia Markow- 

ska i Aniela Czajkowska. 

24. „Today" — C. J. Bond — Marya 

Skory. 
25. „Anchored" — Watson — Chór 

Klubu śpiewackiego im. Agnieszki 

Nering. Akompaniatorka, Cecylia 

Małłek. 

Po koncercie Klub śpiewu im. Ag- 

nieszki Neringowej urządzi rozrywkę 

towarzyską dla koncertantek i gości. 

Przekonajcie si! 
Najlepsze gramofony za najniż- 

Scenę, 
możecie kupić w naszem 

adzle. Posiadamy wielki wy- 
bór rekordów Polskich, Czeskich, 
Słowiańskich, Rosyjskich, Ukra- 
ińskich, Litewskich i Angielskich. 
Wysyłamy katalogi na żądanie; 

na koszta przesyłki należy nade- 
słać 10 centów w znaczkach pocz- 
towych. 
Adresować należy: 

W. H. SAJEWSKI 
1011 Milwaukee Avenue 

CHICAGO. 1LL. 

CbowtJcie swe pleoiadze « pewgym polski· 
banku. a otrzymacie najlepez* obstaf* 

Ftoeiity State Bam 
'-'975 Milwaukee Avenue 

EDMUND SZAJKOMTSKJ. pręty den*. 
Otwarte « poniedziałek, piątek i sobot* wieezo» 

ren do godziny 9-teJ. 

Atu;. G. Urbański 
ADWOKAT 

06k 414 i 41S Home Baak Bodynek 
Milwaok·· I ad land A?·. 

Kani·: Ml» THOMAS CLICA. 

tfclefon w Oftsle: TeWoa w dom* 

MONBOE 3887. HUMBOLDT 8171 

Praktykuj· w· wiayatkłefc ładach 

N. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

haktjrknł· wewi/ystbićh sądach 
Ofie: 155 N. Clark ul. narożnik 
Randolph (Aehiand look) 
M4 M7, fet 

* 
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i NOTATKI I 
OSOBISTE i TOWARZYSKIE. I ^ — LM1" 

Na Jadwigowie zmarł onegdaj o 

godz. 10:35 przed południem na pa- 

rali* ciała é. p. Félix Józef Dąbrow- 

ski, lat 50, 2146 N. Leavitt ni., Jeden 

z długoletnich i zasłużonych parafian, 

należał bowiem do ełużtfy, kościelnej 

przeszło 13 lat. Ataku paraliżu.do- 
znał' iCgo b. m. 

Nieboszczyk pochodził ze wei Psa- 

ry, parafii LękowskleJ. i>owiat Pło- 

cki. w Królestwie Polsklem. W -oku 

1891-ym przybył do Montreal, w Ka- 

nadate, a po Jedny» roku pr.yjecl.al 
do Chicago, osiedlając się pler*otn e 

na Stanisławowie. Po dziesięciu la- 

tach przeprowadził się na Jadwłgowo. 

Z pierwszego małżeństwa z ś. · 

Zofią z Gajewskich, którą poślubił 
w 

Starym Kraju, było dwoje dieci: 
- 

starsza Florentyńa, dzisiaj eło8t™ · 

Gracyana, w Zgromadzeniu Sióstr 

Notre Dame, obecnie ucząca w sz o 

le éw. Kazimierza w Milwaukee, Wl®· 

i młodszy Artur, który jest obecnie 
w 

Rzymie, subdyakonem w Zgronia 
ic- 

niu XX- Zmartwychwstańców i do - 

torem filozofii, a teraz jest na trze- 

cim roku teologi. Ma ^ 
w* 

mać święcenia wyższe dyakonatu. y 

elano mu onegdaj depeszę ze smutną 

wiadomością o śmierci ukochanego 

oJc&· 
Po śmierci pierwszej żony w roku 

1902-gim pojął za małżonkę Cecy 

Mllder w roku 1908<lm. z którą żyt 

szczęśliwie dó ostatnich dni swoich. 

Nieboszczyk był czynnym człon- 

kiem Klubu Obywatelskiego X. Józe- 

fa Barzyńsklego, Dworu Katolickich 

Leśniczych Jana Sobieskiego 1 Tow. 

Księcia Józefa Poniatowskiego na 

Stanisławowie. 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 

Dzień Zaduszny, 2go listopada, o go- 

dzinie 9:30 zrana, do kościoła sw. 

Jadwigi, a następnie na cmentarz 

8Wpogrzebem zajmuje się przyjaciel 

zmarłego, obyw. Jan Poklenkowski, 

pierwszy karawanlarz JadwlgOwski. 
Pokój jego duszy! 

Rzadką uroczystość obchodzą 
dzi- 

siaj państwo Piotr i Anna Rojew- 

scy, Pierwsi osadnicy ątanislawowa. 
obecnie zamieszkali pnr. 1120 N. As 

lnd ave. Dziś przypada pięćdziesią- 

ta rocznica wspólnego ich pożycia 

małżeńskiego. 
... w__ 

Piotr i Anna (z domu Arendt) Ro 

jewscy ślubowali dnia SOgo paździer- 

nika. 1SG3 roku, w mieście Usina, 
w 

Prusach Zachodnich, ślubu udielll 

im X- F. Krempa. 
- 

' 

Jubilat, czerstwy jeszcze l zdrowy, 

urodził się dnia 27go marca, 1843go 

roku, w Szczepankach, w Prusach 

Zachodnich, a jubilatka urodziła się 

dnia 29go września, 1848 roku, także 

w tej samej miejscowości. 

Do Ameryki przybyli w roku 1872 

wprost do Chicago i zaraz zamieszka- 

li na Stanisławowie, gdzie dotychczas 

mieszkają. · 

Potomstwo sędziwych a bogoboj- 

nych jubilatów jest dosyć duże. 

Przedstawia się ono jak nagtępuje: 

3ynowie, Jan, Antoni l Piotr, córki, 

Paulina Nowakowska, Dorota Lips-a. 

Emilia Kaliszewska, Maryanną R°- 

lewska i Anna Ignowska. Mają jubi- 

laci 24 wnuków iwnuczek l jedną pra- 

wnuczkę. . . . 

« O . 

Prasa polska w Chicago postanowi- 
ta urządzić d. Igo grudnia raut prasy, 

którego cały dochód przeznaczony 
będzie na ofiary wojny w Polsce. 

Program obejmować będzie pro- 

dukcye muzyczne, deklamacye itp. 
— 

ale największy jego bez wątpienia a- 

trakcyą ma stanowić „żywy dżien- 

Qik", nowość, jakiej publiczność tu- 

tejsza dotychczas nie widziała. 

Najbliższe posiedzenie komitetu od 

będzie się w poniedziałek popołudniu. 

·_> O o 

W chicagoekim gmachu Sztuk Pięk 

nych, Michigan ave; i Adams ul., znaj 

duje się obecnie na wystawie publi- 

cznej 26 obrazków panny Maryl Mo- 

drzejewskiej, córki fcławnego inżynie- 

ra, p. Ralfa Modrzejewskiego. Obraz- 

ki te, malowane ołówkiem, wykonała 

panna Marylka w czasie kilkotygod- 

niowego pobytu z matką w uzdrowi- 

sku potokiem „Wanda" przy Grand 

Junction, Mich. 
0 0 0 

W hali Pułaskiego na Wojciecho- 

wie zostało zorganizowane Towarzy- 

stwo Polskich Koszykarzy w Chica- 

go. Na pierwsze zebranie, zwołane 

przez organizatorów, stawiło się kil- 

kunastu członków z czterech fabryk 

chicagoskich. Po przemówieniu or- 

ganizatorów wszyscy jednogłośnie po 
stanowili powołać do życia nowe To- 

warzystwo Polskich Koszykarzy. 

Przyjmowani będę, tylko Polacy pra- 

cujący w tym zawodzie. Do Nowego 

Roku ustanowiono wetępne 50 cen- 

tów, a podatek miesięczny 30 centów, 

to znaczy: 25 centów na wsparcie w 

chorobie, które wynosić będzie pięć 
dolarów tygodniowo, a centów mie- 

sięcznie na fundusz obrotowy w To- 

warzystwie. Tymczasowo na sekreta- 

rzy powołani zostali:' sekretarz finan- 

sowy Ignacy Kuczborski i sekretarz 

protokół owy Piotr Kluza, 1635 Grand 

ivenue. 

Uchwalone zwołać jeszcze jedno 
sebranie organizacyjne na niedzielę, 

fgo listopada, o godz. 2:00 popołud- 
liu na którem zostanie wybrany sta- 

y zarząd, oraz komitet do opracowa- 
ną ustaw. Na przyezłem zebraniu za- 

lecydowanem zostanie czy Towarzy- 

itwo wstąpi do większej órganlzacyi 
>olsklej czy nie. 

• *» o c 

W Chicago obecnie bawi X. Łukasz 
Jeścióski, proboszcz parafii polskiej, 

w Fancher, Wis., niedaleko..Stetene 

Point. . Peściński po dłuższej cho- 

robie przyjechał do naszego * niiasta 

w celu odpoczynku 1 qdwiedain krew-; 

nych^ 1 znajomych. W czasie swego 

pobytu gościnnie podejmowany jest u 
swego brata, obyw. Wincentego Peé- 

cińskiego, który jest właścicielem 

«kładu towarów łokciowych pnr. 1859 

Noble ul., na Stanisławowie. 
·' 
H 

O · 

1 

O 
' 

Adw. Jan Prystaleki, jeden z gtó*·' 

nych asystentów prokuratora stano- 

wego, został wybranym naczelnym 

rycerzem (Grand Knight) w radzie 

San Salvador, nr. 262 Rycerzy Ko- 

lumba. Grupa ta, istniejąca1 na połu.- 

dniowej stronie miasta, ma około 

500 członków. ) . 
· 

6 o e'; 
Pani Zofia Kucharska odjechała 

onegdaj wieczorem zdrowa i wesoła 

do mieszkania swego w Bark River, 

Mich. Około miesiąc temu przybyła 
do Chicago, do siostry swej Konstan- 

cy! Bułat, 1243 W. Huron ul., mając 

zdrowie kompletnie zrujnowane. Za- 

wezwany do niej dr. K. Gierałtowaki 

odesłał ją do szpitala „West Side", 

dokonał na niej potrzebnej operacyi 
i po paru tygodniach Kucharska szpi- 
tal opuściła, odzyskawszy zupełnie 

dawne siły i zdrowie. 

O » O „ 

Panie Franciszka Grzondzińska 1 

Antoniną Delióska, zaliczane do pierw 
szych osadniczek Poznania, obok Bltie 

Island, wyjechały na kilkotygodniowe 

wakacye do Detroit, Mich., w odwie- 

dziny do krewnych. 
u Q C 

Stowarzyszenie młodzieńców w 

South Chicago pod nazwą „The Uto- 

pian Club" urządza zabawę z tańca- 

mi w niedzielę wieczorem, 31go paź- 
dziernika, w sali parafialnej przy 88. 

ul. i Exchange ave. 

(Inne NOTATKI REPORTE- 
RA na stronicy drugiej). 

ZEZWOLENIA NA ŚLUBY. 

Niżej podajemy zezwolenia na élu· 
by, numer porządkowy, oraz wiek ślu- 
bujących. Mieszkanie Ich znajduje się 
w Chicago, chyba te adres Inny jest 
podany. 
Numer Wit* 

711,289 P. Kapturkiewicz, Har- 

vey, 111., Maryanna 
Piec-kowicz 27-23 

290 Z. Bolesta, Maryanna 
Zuwacka 22-18 

294 Jan Kowts, Rozalia 
Krampac 27-21 

300 E. J. Tab::4, Francisz- 
ka Sucha lska 21-22 

314 H. Sieko, Olga Sokacz 25-* ; 

316 C. Korup, Wanda Hor- 
shardt 28-24 

327 A. Jar».siewicz, A. 

Przyborowska 21-19 

328 W. Matusiewicz, Ka- 
tarzyna Slaska 21-19 

329 A. Morawiec, Anna Ha- 

jek '29-32 
334 F. Mylnyczuk, Maryan- . 

na Stachów 27-22 

336 Tomasz Cichewski, Ma- 

ryanna Twore". 23-21 
347 J. Klnipińskl, A. 

Wlabiechovska 34-29 
351 J. Chrobak, Agnieszka 

Bielat 24-19 

35? 8. Lorkiewicz, Cicero, . 

111., Walerya Rzymek 24-22 
353 J. F. Shanko, Stefania 

Hoppe 26-29 

356. A. P. Sztoba, Anna M. 
l^anucia · io-ia 

359-F. W. Kowalski, W. 
Jaezczak 22-18 

368 A. Deput, Katarzyna 
Ozga . · 26-22 

373 Klemens Yotlc, Wanda 

Pankowska, 23-19 

379 Leon Magac, Marya Sz 

pulnik . , 
23-21 

385 Alichał Tobiasz Maryau 
na Hart. ; 24-29 

389 A. Pinkus. Joanna 

Laemanowicz 28- Z 

402 Walenty Wisz, W. We- 
bel 24-26 

406 Józef Cichoszu, Józefa 
Janos . . 

11-31 

V* 420 A. Jurachka, Helena 
Ciciora 21-19 

429 Antoni Wendrel, Marya 
Blum 26-30 

432 C. Callahan, Anna Mi-· 

chałek 127-21 

434 J. Krawiec, Maryanna 
Jankowska . 23,-21 

436 Stanisław świderski, 
Evanston, 111., P. Ba- 

dyniak 27-20 

439 W. Marszalek, Anna 

Dragan 25-22 

441 Roman Nowak, Jadwi- 

ga Schweda 21-17 

443 G. Sprinzing. B. Kosin-' 
ska > 22-19 

446 Jan Rosiek, Apolonia 
Jaros 24-22 

447 Jan Lebac, M. Lussig 31-22 

448 Józef Szczepka, Kata- 

rzyna Słomińska, Ci- 

cero, 111. 25-24 

449 S. Nowicki, Józefa Nie- 

dojedło 
* 23-20 

450 Jan Likowicz, Ludwika 
Sroberniak 28-20 

451 Stanisław Lachman, Ka- 
tarzyna: Noga 24-21 

453 Józef Wąsik, Chicago 

Heights, 111., Franci- 

szka Szabłowska, Chi 

cago Heights, 111. 25-22 

455 Tomasz Zowoda, S. 

Konieczka 29-22 

459 Jan Babio, Zofia Wil- 
kus 22-21 

461 Stanisław Obsuk. Ste- 
fania Leśniak 20-19 

463 Jan Słowiński, Cicero, 

111., Maryanna Jurek, 
Cicero. 111. 23-18 

465 Piotr Sewotnik, Anna 
Żbikowska 25-23 

474 O. Bufilo, Anastazya 

Romańska 21-20 

480 Jan Natajski, Harvey 

111., M. Lemik. Har- 

tey, 111. 34-26 

484 Jn Hitera, Anna Tar- 

gońska 26-21 

491 Józef Hermanek, Cecy- 

lią Zobek 29-25 

494 Franciszek Bares, Kla- 
Judasz 44-36 

508 Mateusz Raski, Jcliet, 
Ul., Marya Hapiacka, 

S Lemont, 111. 32-29 

517 F. Kaszubski, Ewa Pi- 
lewska 22-19 

Antoni A. Tocha 
Architekt I Inżynier 

Przygotowuje plany na koicioły, 
»rStoły, domy mieszkalne, bale, ekła- 
uy i t d. podług wymagań, po umiar- 
kowanych cenach. i 

Pokój 207 Home Bank Bldg. 
Półn. wschód, nar. Milwaukis i Ash and Aves. 

Telefon Mouroe 50^2 

Mietzkanie: 1432 Holt Ave. 
Telefon Haymarket 1027 

SZKOŁA OBYWATELSKA. 
Ważne wskazówki dla wszystkich. 

. 
Skreślili . M. i . . B. 

atur&Uzowanie Polaków jest Jed- 
li^ z najważniejszych spraw naszych 
na tutejszej emigracyi. Stanowisko 

,.Dziennika Chicagowskiego" zasługuje 

pod tym względem na ogólne uznanie 

za bezinteresowne wskazówki i ogła- 
szanie szkól obywatelskich. 

+ 

Wiciu Polaków obawia się zoatać 

obywatelami tego kraju z tego powo- 

du, iż sądzą, że w razie wojny mu- 

szą wstąpić do wojska. Przypuszcze- 
nie to jest mylnem. Gdyby Stany 

Zjednoczone wmieszały się do wojny 
i nie mogłyby dostać potrzebnej licz- 

by ochotników, to w tym wypadku 

rozpoczyna się przymusowy pobór i 

bez względu na to, kto jest obywate- 
lem lub nie będzie wziętym do woj- 

ska, jeżeli jest odpowiednio do reguł 

wojskowych zbudowanym. Tak było 

podczas wojny domowej. 

Inni znów twierdzą, że kto zosta- 

nie obywatelem amerykańskim, nie 

może zwiedzić Starego Kraju, bo by 

go zamknięto do kryminału. To się 
odnosi tylko do przestępców krymi- 

nalnych i zbiegów wojskowych. 
+ * + 

Aplikanci, mający zdawać drugi 

egzamin mają bardzo uważać na to, 

aby nie brali takich świadków, któ- 

rzy zostali naturalizowani pod stare- 

mi prawami i otrzymali zaraz drugie 

papiery, jako niepełnoletni (minors). 

Zdarza się bardzo często, że takie pa- 

piery były wydane nielegalnie z tego 

powodu, że aplikant podał ewój wiek 

młodszy, niż był w rzeczywistości. 

Przy egzaminie inspektorzy federal- 

ni zadają takim świadkom szczegó- 

łowe pytania i zwykle przekonują si?i 

że aplikant świadomie lub nieświado- 

mie podał niewłaściwy wiek, przez 

co świadkowie tacy tracą swoje pa- 

piery obywatelskie, a aplikant na o- 

bywatela bywa odrzuconym i traci 

$4.00 i inne wydatki. Za świadków 

należy brać obywateli znanych lub tu- 

taj urodzonych. 

Każdy obywatel i obywatelka bez 

względu na to czy są krewnymi lub 

nie, mogą być świadkami. Najlepszy- 

mi świadkami są kobiety i krewni. 

* 4» 
v 

\V tę niedzielę popołudniu regular- 
ne wykłady w szkole obywatelskiej 

p. J. Krechniaka. Wszyscy którzy 

złożyli przysięgę na pierwsze papiery 

we wtorek wieczorem, niech się zgło- 

szą po swoje pierwsze papiery do 

szkoły w tę niedzielę 3Igo październi- 

ka, o godz. 3ej do sali J. P. Krech- 

niaka róg Noble i Huron ul. Wszyscy 

którzy mają zdawać egzamin na dru" 

gie papiery niechaj przybędą. 
* * * 

Na M ary ano wie, w sali śpiewu, 

prowadzona jest co sobotę wieczo- 

rem bezpłatna szkoła obywatelska 

przez klerka sądowego Antoniego A. 

Behnkego z pomocą listonosza Stani- 

sława Godzicha i klerka Francuzka 

Witkowskiego. 

Dotychczas otrzymali pierwsze pa- 
piery obywatelskie za pośrednictwem 
tejże szkoły następujący Polacy: — 

Szczepan Kasprzak. 1844 N. Win- 

chester ave.; Franciszek Klein, 1808 

| N. Wood ul.; Franciszek Wirtel, 
f 1826 Elston ave.; Walenty Jaworski, 
1825 N. Hermitage ave.; Stanisław 

Zieliński, 1809 Wabansia ave.; Kazi- 

mierz Witek, 1941 N. Lincoln ul.; 
Franciszek Penkala, 1747 Wabansia 

ąve.; Ludwik Grybos, 1738 Girard 

uL; Michał Murawski, 2346 N. ^ea- 
vitt ul. 

Następujący są przygotowani na 

pierwsze papiery: — Józef Sokolski, 
1711 N. Winchester ave.; Jan Duda, 
2020 N. Wood ul.; Jan Malinowski, 
1829 N. Hermitage ave.; Jan Ryb- 
ka 1712 N. Wood ul.; Walenty Szew- 
cik, 1834 N. Paulina ul.; Wincenty 
Wisowaty, 1913 Armltage ave.; Sta- 
nisław Stanisławski, 1354 Dickson 

ul.; Nikodem Kowrajzer, 1110 N. 

Hermitage ave.; Wojciech Malłek, 
1618 Cortland ul. 

Członkowie, którzy otrzymali Juz 

drugie papiery są: — Franciszek Rat- 

ka, 2045 N. Winchester ave.; Fran- 
ciszek Guminiak, 1715 N. Lincoln ul.; 
Łukasz Krok, 1646 N. Wood ul.; Sta- 
nisław Hojnacki, 2019 Willow ul.; 
FrancUzek Brania, 1874 N. Hoyne 
ave.; Stanisław Penkala, 1644 N. 

Wood ul.; Tomasz Kurcz, 2246 Ems 

ul.; Jan Wikar, 1874 N. Hoyne ave.; 
Stanisław Czaczyński, 1535 N. Mon- 
ticello ave.; Jan Gierk, 1621 N. Win- 

chester ave.; Jan Brudik, 2044 Web- 

ster ave. 

Członkowie, którzy mają krótki 

czaa do nauki, aby otrzymać drugie 

papiery są: — Wawrzyniec Drupka, 
1622 Dickson ul.; Bolesław Sadow- 

ski, 2025 Crystal ul.; Leon Brzostek, 
2237 Lyndale ul.; Edward Bonk, 

1935 N. Lincoln ul.; Ignacy Lewicki, 
2919 Chruchill ul.; Jan Czajka, 
1742 N. Paulina ul.; Wincenty Wrzo« 

1813 Cortland ul.; Stanisław Ko*u, 

2032 . Wood ul.; Paweł Krawicki, 

.1845 N. Paulina ul.; Jan Zieliński, 

1918 N. Robey ul.; Stanisław Ja- 

błoński, 1806 N. Wood ul.; Włady- 

sław Kilamon, 1536 N. Western ave.; 

Hipolit Pieściuk, 1941 Girard ul.; 

Walenty Bali, 2026 Girard ul.; Józef 

Penkala, 1714 N. Paulina ul.; Wła- 

dysław Olechowski, 1718 Dickson 

ul.; Andrzej Kita, 2427 Winnemac 

ave.; Maryan Wujkowski, 1940 N. 

Hoyne ave.; Jan Holewiak, 20i> 1 

Cortland ul.; Stanisław Smoleński, 

1824 Girard ul. i Władysław Mar- 

kocz, 1542 N. Wood ul. 

* * * 

Kto na Maryanowie nie ma jeewze 
papierów obywatelskich, niecb się nie 

ociąga, ale niech uda się dzisiaj wie- 

czorem po godzinie siódmej do sali 

śpiewu pod kościołem Najśw. Maryi 

Panny Anielskiej, gdzie się nim zao- 

piekuje pan Behnke i Jego pomoc- 

nicy. 

UNIVERSAL 
Piece Kombinacyjne 

do węgli lub do gazu 
Najlepszy piec 

kucheuiiy dla was. 

CRIBBEN & SEXTON CO. 
700 N. Sacramento Blvd., CHICAGO, ILLINOIS. 

UNIVERSAL piec 
kombinacyjny zawiera 

wszystkie wyłączne zale- 

ty naszych najlepszych 

pieców z lanego żelaza. 

Zrobiony jest z doskona- 

łego materyału przez doświadczonych robotników, aby wam 

dał jak najlepszą usługę. Jest on wzorem piękności, wy- 
gody, trwałości, oszczędności i bezpieczeństwa. Bond gwa- 

rancyjny otrzymacie z każdym piecem. 
Pytajcie się w składach o ten piec albo telefonujcie do 

naszego departamentu informacyjnego 
— Kedzie 123. 

Wyrabiany w Chicago przez firmę 


