
Szkoły 
Obywatelskie 

Polacy budzić się poczynają. 
Skreślił Kazimierz Motykowski. 

W niedzielę po Nieszporach 
zebrała sHę liczna rzesza w sali 

. J. Krechniaka przy Noble i 

li uroń -ul. Dla braku miejsca w 

małej sali, właściciel pozwolił o- 

tworzyć wielką salę dla publicz- 
ności, w której odibyły się wykła- 
dy naturalizacyjne. Przybył na 
nie jeden z klerków naturaliza- 

cyjnyich. . . Pietras i przez 

trzy godziny tłómaczył i egzami- 
nował zebranych, w jaki sposób 
zdaje się egzamin obywatelski. 
Za bezinteresowne ogłaszanie 

w „DZIENNIKU CHICAGO 

SKBM" o szkole obywatelskiej i 

za bezinteresowne wykłady p. 

W. Pietrasa — serdecznie dzię- 
kują przyszli obywatele Stanów 

Zjednoczonych, zebrani z róż- 

nych parafii zeszłej niedzieli na 

łodzianko wie. 

(Mamy nadzieję, że w przyszło- 
ści wszystkie parafie polskie o- 

tworzą s-zkoły obywatelskie tak 

bardzo nam Polakom potrzebne. 
Prasa polska nie powinna za- 

pominać o tej wielkiej sprawie— 
a dotąd bardzo mało o tem w pi- 
smach naszych zabierano głosu— 
z wyjątkiem „DZIENNIKA 
CHICAGOSKI EGO". Spodzie- 
wamy się, że w przyszłości re- 

daktorzy irmych pism o tem pa- 
miętać będą. 
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W przyszłą niedzielę odbędzie 
się wtej samej sali (p. J. Krech- 

niaka) wiec obywatelski, na któ- 

ry zaproszeni będą wszyscy re- 

daktorzy i wpływowi obywatele 
polityczni, aby wyjaśnić publicz- 
ności, jak ważną i wielką jest rze- 

czą zostać obywatelem tego wiel- 

kiego kraju. 

f Nawiasem zaznaczamy, że - 

brani na sali pytają się, dlaczego 
nasi politykierzy nie pomagają 
publiczności polskiej w sprawie 
naturalizacyi. Wymieniano roz- 
maite nazwiska ludzi wpływo- 
wych, ale obecni instruiktorzy wy 
tłómaezyli ich należycie. 
(Pracujmy wszyscy wspólnie 

dla dobra naszej emigracyi, sta- 

rajmy się wszystkich przekonać, 
że obywatelstwo tego kraju jest 
rzeczą wielką, a będziemy powa- 
żani i szanowani, na co sohje w 

zupełności zasługujemy. 
W 

Rodacy nasi z So. Chicago 
czują się urażeni wiadomością o- 
głoszoną w „DZIENNIKU 
CHIOAiGOSFCrM" zeszłego piąt- 
ku, jakoby się nie starali poma- 
gać rodakom w zdobywaniu pa- 
pierów obywatelskich. 

Panowie Rydzewski i Derpa 
setkom Polaków dopomogli w 

tej sprawie i na to mają dowody. 
Nie życzą sobie jednak, aby ob- 
conarodowcy mieli kierować ich 

szkołą obywatelską i za to dla 

siebie otrzymywać kredyt. Nie 

żyrc-zą sobie tego tembardziej, że 
ci nieproszeni opiekunowie nale- 

do partyi, która Polakom nic 

dotąd dobrego w życiu politycz- 
nem nie uczyniła. 
— „Zaręczamy wam, że spra- 

wa obywatelska była, jest i bę- 
dzie dla nas jedną z najżywot- 
niejszych spraw naszej emigra- 
cyi. a względnie naszej osady 
polskiej w So. Chicago. Nie wy- 
dajcie o nas wyroku surowego 
bez wysłuchania niesłusznie o- 

skarżonych" — oto słowa obyw. 
J. S. D. . M. 

Z Trójcowa, 
W niedzielę, dnia 14-go listo- 

pada, na sali parafialnej miejsco- 
we Kółko Literackie wystawiło 
na scenę tak zwany ,,Wieczór 
śmiechu". Chociaż wstęp wyma- 

cał trochę poświęcenia, przecież 
gości tyle się zebrało iż hala o- 

f 
kazała się za małą. Wielu, nie 

mogąc dostać siedzenia, wróciło 
do domu. — Dochód z przedsta- 
wienia przeznaczony na wpię-k- 
szenie sceneryi wspomnianej sali. 

Cały program składał się z ję- 
ci enastu numerów, które z nie- 

zwykłą wykonane zostały sta- 
1 

rannością, Reżyserya, prowadzo- 
na przez p. Jana Pyszkę, zasługu- 
je na szczere uznanie. Że zaś 0- 

becni korzystali z tak rzadkiego 
wieczorku, najlepszy dowód —to 
ich oczywisty śmiech i ukonten- 

towanie. 
Trzeba tu dodać, że i orkie- 

stra Kółka Filaretów spisała się 
dzielnie. Zaimponowała bowiem 
publiczności jakimś nowym ka- 

wałkiem, który przykuwał do sie- 
bie uwagę. 
iNa rozpoczęcie tej krotochwili 

Chór IMłodzieńców Św. Trójcy 
zaśpiewał wesołą a słodlką pios- 
neczkę „Litwinka''. Dźwięczne 
głosy młodzianów przyjemne 

zrobiły wrażenie na słuchaczach, 

szczególnie tenor Józefa Brzeziń- 
skiego. Z kolei wystąpił z mono- 

logiem „Roztargniony" p. Józef 
Ziółkowski. Deklamacya jego wy 
wołała na sali niejeden wybuchł 
śmiechu. Niejednemu też dał się 
w znaki swą gracyą sceniczną.— 
Operetka „Ostatnia róża lata", 
oddana przez pannę Eugenię So- 

kołowską, wszystkim się podo- 
bała. Iście ostatnią przedstawiła 
Dna różę lata. Jej głos, gesty i 

quasi - pantomimy zrobiły swoje. 
Ale jak się śmiać, to się śmiać. 

Do tego nadawała się w wielkiej 
nierze scenka w klasie pt. „School 
Days". Może nic tak nie ubawiło 

publiczności jak ten mały obra—l 
zek, wyrwany żywcem z życia 
szkolnego, rozumie się — nie ka- 

tolickiego. Wszyscy aktorzy w 

niej mistrzowali. 

Trio z opery '„Aida" wypadło 
wyśmienicie. Uczniowie prof. 
„Dmuchały" godni są pochwały. 
Po nich zaśpiewał solo J. Pio- 

trowski, którego czysto-polski 
akcent rozbrzmiewał po całej hali. 
— Pan St. Molski bardzo szczę- 
śliwie odidał monolog „Jak zosta- 
łem humorystą." 
Wreszcie na zakończenie wie- 

czorku wystawiono komedyę w 

jednym akcie — „Żywy niebosz- 
czyk". Nie ulega wątpliwości, iż 
komedya cel swój osiągnęła. 
Wszyscy bez wyjątku biorący u- 
dział w niej wywiązali się ze 

swego zadania należycie. 
Cześć im i uznanie! 

TARNÓW, NEBR. 

Kto chce zaprenumerować so- 

bie Dziennik Chicagoski na rok 
pół roku, na kwartał, niech się 
uda do naszego agenta, 

A. F. Paprockiego, 
Adm. Dziennika Chicagoskiego. 
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MASTER SYSTEM1, 
Jest najnowszy i najłatwiejszy 
do nauraenia. 

My dajemy najlepsze oso- 
biste instrukcye. i doś- 
wiadczenie kroju, podczas 
nauki, w damskiej i męs- 
kiej odzieży. 

Specyalne 
eenr będ* dane dla krawców ły 
czacych zmienić'swój system. 
Mustro robione dJa krawców w 
mieście i poza miastem. 

Maeter Cutting School 

P. 

r«kój «es. — mil La Sali· Street 

Naprzeciw MieltkittiJ 

nNOTATKIAI 
KeporterA 
Polska śpiewaczka operowa, I 

rena Pawłowska, członkini Ope 
ry Chicagoskiej, wystąipi w czte 
rech specyalnych operaoh Wag 
nerowskich, które dane będą v 

następujące niedziele: 21-go 
· 

28-go listopada, oraz 12-go i 19 

go grudnia, w teatrze „Audito 
rium" przy Wabash ave. i Con 

gress ul. 
« » » 

Wieczorek ,,bigosowy" przezni 
czony specyalnie dla kupców 
przemysłowców zapowiedziany 
jest na jutrzejszą środę na baza 
rze w sali parafialnej św. Wa 

cława, przy N. Lawndale ave. 
Roscoe ul., gdzie proboszczen 
jest X. Ferdynand Ścieszka. 

o 

Obchód Listopadowy urządza 
Komitet Obchodów Narodowycl 
z Trójcowa w (poniedziałek wie 

czorem, 29-go bm., w sali Zjedno 
czenia. 

'Nabożeństwo za dusze ipole 
głych w powstaniu listopadowen 
odiprawionem zostanie w niedzie 

lę, 28-go fom., o godz. 9 :oo zrana 
w kościele w. Trójcy. 

' 

Probosz/c-z Wojciechowa, X 

Kazimierz Gronkowski, urządza 
z pomocą komitetu parafialnegc 
wspaniały bankiet w poniedzia 
łek wieczorem, 22-go bm., n; 

cześć generalnego prezesa, Zje- 
dnocznia, p. Piotra Rostenkow- 

skiego. 
» » 

Dzisiaj wieczorem na bazai 

stanisławowski wysitąfpią „in cor 

pore" następujące Towarzysitwa 
Bractwo św. Józefa, Tow. Mtodz 
św. Kazimierza Kr., Tow. św 

Stanisława K., Oddział św. Moni- 
ki nr. M.P. i Tow. Ks. Jó 
z&la Poniatowskiego. Bazar ter 

odbywa się w sali parafialnej n£ 
'Stanisławowie ; początek o godz 
7-rnej wieczorem. 

* * 

Ze Sądu dla Małoletnich, w 

którym urzęduje sędzia Merritt 

W Pinckney, nadszedł komuni- 
kat następującej treści: 

„Polski chłopak katolicki, liczą- 
cy lat 15, pragnie otrzymać za- 
trudnienie u polskiej familii, któ- 
rabv zezwoliła mu na uczęszcza- 
nie do szlcoły. Zarówno ojciec jak 
i matka są chorzy. Chłopak pra- 
gnie wykształcenia. Sąd chce mu 
w tym szlachetnym zamiarze do- 

pomódz. Zgłoszenia przyjmuje 11- 
rzędnik probacyjny T. Śleszyński, 
2026 Haddon ave. Telefon: Hum- 

boldt 94." 

o o 

Komisarz federalny Mark A 

Fooie naznaczył wczoraj pc 

$2.000 kaucyi na czterech Rusi- 
nów, których aresztowano za 

wymianę podrobionej pięciodola- 
rówki w szynku żyda R. Wexle- 
r'a. 900 W. 14-a ul. Aresztowani 

są: G. Demit, 1406 Peoria ul.; 

Jan Pancziut, 847 W. 14-ta ul.: 
Paweł Pazey, 1229 S. Jefferson ul, 
i E. Rutkowski. 

8 8 O 

Na zapłacenie $50 kary i kosz- 

tów sądowych skazał wczoraj sę- 
dzia Karola Midowskiegó, 66 , 
Van Buren uil., który zeszłej nie- 
dzieli sprzedawał przechodniom 
buteleczki wódki stojąic w przed- 
sionku podrzędnego hotelu pnr 

418 S. Clark ul. 
o o 

*W szpitalu powiatowym zmar] 

wczoraj Henryk Karp, lat 17 

1452 Emma ul., który został po- 
strzelony dnia 7. bm. w strzelani- 
nie jaka się rozegrała na rogi: 

Armitage ave. i Robey ul. Do- 

tychczas policya nie trzyma poć 
'kluczem nikogo, bo nie można 

stwierdzić 'kto Karpa postrzelił 
jednakowoż jest przypuszczenie, 
iż postrzelił go (polski chłopak 
który wyjechał z miasta tego sa- 

mego wieczora. 
$ 8 $ 

Liga Kobiet (Katolickich w 

Chicago urządza bazar trzydnio 
wy od 18-go bm. w hotelu „Audi- 
torium" przy Michigan <boul. 
Congress <ul. 

o » 

Na „wyspie gęsiej" przepro 
wadzono znowu wielką tranzak 

cyę realnościową : stara firmz 

„Griess-Pfleger Tannin g Co." 

przyjąrwszy niedawno nazw^ 

,,'North Branch Extract Co.", na 

była od A. G. Becker'a, jako tru 

stysa, spory szmat ziemi prz) 
Rees ul., Hawthorne ave. i No 

- Halsted ul., rozmiąru 175275 
- 145x300 stóp, za $81,000. ;Na grun 
- cie tym stoją, trzy (budynki, które 
- będą przerobione przez nowych 
r właścicieli. 
i 0 . 

» » 

Lokomotywa kolei „Chicago 
- Junction" odcięła wczoraj wie- 

- czorem prawą nogę Janowi Way- 
na, lat 43, 3816 S. Hermitage 
ave. Nieszczęście wydarzyło się 

l przy ulicach 27-mej i Rdbey. 
i o 

r Przy Milwaukee ave. i >N. Pau- 

. lina ul., w kamienicy C. Hansen'a 

. opróżnionej przez firmę Hart— 

i man'a, Amerykanin A. Lowe ó- 

! twiera skład departamentowy na 
wzór składów AVieboldt'a, Moel- 

ler'a, Iverson'a i Feder'a. Otwar- 

cie ma nastąpić w kilku dniach. 
1 a 

Stanowy inspektor fabryczny 
. August A. Simon obecnie prze- 
prowadza rewizyę na północno - 

. zachodniej stronie miasta. 
1 O 

Litwm 3o-cioletni, Antoni Ka- 

lankauski, 3204 Emerald ave., o- 
debrał sobie życie wystrzałem z 

rewolweru po kłótni z żoną. 
-9- 

Obchód Powstania Listopado- 
) wego, urządzony Staroniem De- 

legatów Tow Narodowych i 

j Biblioteki J. I. Kraszewskiego na 

Wojciechowie, odbędzie się w 

. niedzielę, 7-go grudnia, począw- 
szy o godz. 7:00 wieczorem, w 

sali Pułaskiego. Czysty dochód 

przeznaczony na powiększenie 
. biblioteki J. I. Kraszewskiego. 

i NOTATKI 

| OSOBISTE 1 TOWARZYSKIE. 

Alumni Kollegium św. Stanisła 
wa z lat 1897-1905 urządzają ju- 
tro wycieczkę automobilową do 

Stanu Indiana na cześć dawnego 
kolegi, porucznika Józefa Edwar- 
da Barzyńskiego, stacyonowane- 
go w San Francisco, Cal., który' 
obecnie bawi na urlopie w Chica- 

go. 
. O W o 

Tow. Błog. Bronisławy, nr. 

360 Z. P. R. ., z paraifii św. Ja- 
dwigi, urządza prywatną zabawę 
taneczna jutro wieczorem w 

pawilonie parku Holstein przy 

I Ems ul. i N. Oakley ave. 
a 

Dr. M. Olgiert-Kaczorowska 
założyła polsko - amerykańską 
szkołę akuszeryi ponad apteką 
Wiktora Bardońskiego przy uli- 
cach Noble i Bradley. Uczenice 

otrzymują dyplomy ważne 11a ca- 
łą Amerykę. 

S 

Dwór św. Stanisława B. i M. 
nr. 1527 Z. iK. L., urządza bal w 

środę wieczorem, dnia 24-go listo- 
pada, w hali parku Humboldta. 

Jest to wieczór przed Dniem 

Dziękczynienia. 
O Q O 

W 'kościele św. Wacława w A- 

vondale, odbędzie się 24-go listo- 
pada, o godzinie 9-tej rano, ślub 
panny Klary Machalińskiej, cór- 
ki p. Maryi 'Machalińskiej z pa- 
nem Bolesławem Kempskim, sy- 
nem pańsitwa Franciszka i Julian- 
ny Kempskich.'Gody weselne od- 
będą się w domu familii Macha- 
lińskich pnr. 3223 'N. Ridgeway 
ave., przy Belmont ave. 

in m 

Dr. Felicya H. Cienciara, któ- 
ra niedawno -ukończyła studya na 

Uniwersytecie Stanu Illinois, o- 

tworzyła Ikancelaryę przy Mil- 

waukee ave. i Haddon ave. 

Wydział Oświaty Związku Po- 
lek rozpoczyna kurs kroju i szy- 

. cia w Avondale. Nauczycielką 
, będzie pani M. Garliik. Zapisy 
przyjmuje ipani Fr. Ludków ska, 

, 2924 Milwaukee ave. 
O o 

Siódmy doroczny bal urządza 
klub polsko-amerykański z Woj- 
ciechowa «pod nazwą „Flaming 
Arrow Clulb" w środę wieczorem, 

• 24-go listopada, w sali Pułaskie- 
[ go (przy S. Ashland ave. i w. 18- 

tej oiilicy. 
3 » 

Parma Jadwiga Kossakowska, 
nowo - kreowano nauczycielka 

1 muzyki fortepianowej, daje lek— 
, cye muzyki przy ofisie swego oj- 
: ca, dra M. P. Kossakowskiego, 
pnr. 834 Milwaukee ave. 

Mme. Franka Gordon, śpiewa- 
, czka, uezenica Jana de Reszke, o- 

; y Y i 
' 

tworzyła szkołę śpiewu w gma- 
chu „Prospect" przy N. Ashland 

ave. i W. Division ul. 

\j o 

Dr. rM. Kalinowski otworzył 

kancelaryę pnr. 4814 S. Ashland 

ave., na „Tow 11 ot Lakę." 

» o 

Do gmachu Sztuk Pięknych 

przy Michigan boul. i Adams ul. 

zapisał się Leon Chileski, lat 21, 

214-6' Thomas ul. Pragnie 011 wyu- 

czyć się na artystę przemysłowe- 
go, albo rysownika dziennikar- 

skiego. 
000 

Dr. J. J. Gołembiewski wyje- 
chał z małżonką na stałe do 

Waukegan. 

2 KAZIMIERZOWA, 
{Niniejszem donoszę wszyst- 

kim członkom Polsko - Demokra- 

tycznego Klubu 12tej \Vardy o 

bardzo ważnem posiedzeniu, któ- 

re odbędzie się w czwartek, dnia 

18-go listopada, o godzinie 8mej 
wieczorem, w sali ofoyw. Jona 
Kurlanda przy W. 25 Place i S. 

Sacramento ave. 

Obecność każdego członka jest 

potrzebną, gdyż wiele ważnych 

spraw jest do załatwienia. 
Z pozdrowieniem, 

Józef A. Sujak, 
sekretarz. 

~·— 
Ze Świata. 
Obrazki i humoreski przez 

Autora „ Kłopotów Starego 
Komendanta". W oprawie. 
Teraz tylko 

60 centów. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1457 W. Division uL Chicago 
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ROK 1916-ty 

BARDZO CIEKAWY 

Zawiera: Dokładny opis walk Rosyan z Austro-Niemcami, Niemców zFrancyą. Austrya- 
ków z Serbią. Przebieg wojny od samego początku aż do dni ostatnich. Napisał były ofi- 
cer armii, specyalnie dla kalendarza "Przyjaciel Żołnierza". Takich ciekawych szczegó- 
łów z tej wojny nikt jeszcze nie podał. Szereg map dodanych do tegoż opisu daje dokła- 
dne pojęcie o terenie, na którym rozstrzygały się straszliwe walki. Przyczyny niepowo- 
dzenia Rosyan w Jeziorach Mazurskich i Karpatach są też dokładnie opisane. Kilkadzie- 

siąt oryginalnych ilustracyj z terenu wojennego są prawdziwą ozdobą. Takich ilustracyj 
nie posiada żadna inna książka ani kalendarz. 

Prócz tego kalendarz ten zawiera: "Rozmowa z rowów strzeleckich", "Jej widmo", "Chry- 
stus w okopach", "Te Niemce'1, "Życie w rowach strzeleckich", "Lęk lotniczy", "Ty- 
ły armii", "Żołnierz Japoński", "Piekielne miasto", "W ogniu granatów", "Czerwony 

pociąg", "Wojna podziemna", "Torpeda", "Józef Piłsudski", "Dola żołnierza", 
"Wiel- 

kie haubice austryackie", "Pierwszym ułanom Beliny", "Pieśń Strzelców Borysław 
skich", "Ach pojechał syn na wojnę", ,,Pieśń żołnierzy Polaków", "Jak się czuje lotnik 

walcząc z nieprzyjacielem 
' —J —·- 

'Automatyczne karabiny Kanadyjczyków'', "Warszawo' 

IViiWJVH iimłwv»v .» 1 « » », 

"Szpieg Jakób" i wiele innych bardzo ciekawych przygód z obecnej wojny, których tu 

nie wymieniamy. Specyalny dział dowcipów i żartów, bogato ilustrowany i t. d. 

Wiele Obrazków; kilka kolorowych ilustracyj. 

Cena kalendarza 

O 

larza na miejscu 30c, z przesyłką pocztową 35c. ·' 

*- -A- »«»«*«»aa VI/ 
\y * * * Hr -T'i-r -- Q 

Pieniądze przesłać można w znaczkach lub w przekazie pocztowym na adres 

DZIENNIK CHICAGOSKI |, 
1455-57 W. DIVISION UL., CHICAGO, ILL 

^»«° °°4$ 
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Z BIURA 

METEOROLOGICZNEGO 
W ciggu doby wczorajszej najwyż- 

sza temperatura wynosiła 38 stopni; 

najniższa 23 stopni. Normalna tem- 

peratura w tym dniu wynosi 39 stop- 

ni; 'nadwyżka temperatury w tym ro- 

ku 530 stopni. 
Wschód słońca o godz. 6 min. 41 

rano. 

5Jachód słońca o godz. 4 min. 28 

popołudniu. 

Dzisiejsza temperatura. 

Godzina···-/ rano 38 stopni wyżej zera 

„ 
8 rano 34 „ „ 

fi 
... · 9 rano · · · · 36 „ u 

... 10 rano — 38 „ „ „ 

Najwięcej pochmurno i niepewnie 

dziś wieczorem i jutro. Najniższa 

temperatura okoła punktu marznię- 

cia. Wzmagająca się temperatura ju- 

tro. Łagodny zmienny wiatr zmienia- 

jący się na świeży południowy jutro. 

Z „Townjf Lakę", 
W niedzielę, dnia i4"go listopa- 

da, za staraniem Chóru św. 

•Cecylii w parafii św. Józefa odbył 
się koncert połączony z przedsta- 
wieniem jednoaktówki pt. „Bła- 

żek Opętany", który się udał 

wcale dóbrze. Cały dochód prze- 
znaczony na Ochronkę Anioła 

Stróża przedstawia pokaźną su- 

mę. 

Program koncertu składał się 
/ 12 doborowych numerów, a u- 

dział w jego wykonaniu wzięli: 
Orkiestra pod dyrekcją p. Stan. 

! Małkowskiego, Clińr św. Cecylii 
I v. -parafii św. Józefa, (dyr. p. S. 

j BolewMki) ; skrzypek p. L. Jan- 

j kowski (z tow. fortepianu 

Przybylskiego; tenor . A. Ko- 

walski, *fortepianista p. C. Mał- 

! lek ; kwartet męski (pp. . Ko- 
walski. A. .'Karczyński, J. Boro-- 
wiński i A. Małłek) ; sopran p. 

II. (Tejkowska; Chór św. Jadwi- 
gi z par. św. Barbary fdyr. p. 

Leon Cieszkowski) ; kwartet mie- 

szany (panie F. śmieszna i M. 

j Czarna i panowie S. Czarnecki i 

i F. Smuczyński) i Chór żeński z 

par. św. Michała Archanioła pod 

c'.yrekcya p. Karola Kowalskiego. 
W komedyjce „Błażek Opęta- 

ny" występowali: p. K. Romań- 
ski (Czesław Orlewicz) ; p. A. 

Wcisło (Anastazya) ; p. A. Gór- 

ska (Klementyna) ; p. E. Jerchin 

(Celestyn Słomkiewicz) '* ip. R. 

Dalika (sołtys Marcin), p. F. 

Wierteł (^aiusiaj, pp. m. i^orenz 

i A. Majer (Błażek i Wałek). 
Tak koncert jak i komedyjka 

wypadły ku powszechnemu zado- 
woleniu. Do komitetu urządzają- 
cego należeli panie i panowie: 
Teresa Stachowska, Z. Wegner, 
A. Górska, A. 'Majer, W. Adamek, 
i 'M. W oś. 

Jeden z obecnych. 

j > ' -" 1 

Ruch w Towarzystwach, j 
Z M A RN ANOWA. 

— Tow. Dramatu i Śpiewu odbę- 
dzie swojo regularne posiedzenie w 

środę, dnia 17go listopada, wszyscy 

| a ąobowiązani stawić się na to po- 

siedzenie, bo sa ważne sprawy do za- 

łatwienia. — Leon Kutza, prez.; J. 

T. Itegosz, sekr. prot. 

Z KAZIMIERZOWA. 
— Zawiadamiam Obywateli Klu- 

bu Polsko Republikańskiego 12tej 

wardy iż posiedzenie odbędzie się we 

wtorek, dnia 16go listopada, w sali 

ob. J. Łuczak, 3028 W. 22ga ul., o 

godzinie 7:30 wieczór. Proszę aby 

sza. obywateie wszyscy byli obecny, 

\gdy sa bardzo ważne sprawy do zała- 

twienia, a zarazem wybór komitetu 

do wieczorku, który sięodbędzie w 

sobotę, d-uia 20go listopada, w tej 

eamej sali — początek o godzinie 7ej 

wieczorem. — Jan Drzewicki, sekr. 

2227 S. Abany ave. 

Éadnych szalbierzy 1 naciągany, 

czyhających na kieszenie łatwowier- 

nych, nie ma DZIENNIK CHICAGO- 

na ewyoh szpaltach, bo zawsze 

pracuje dla dobra ludu. Oszukaftete 

„fire sales»· stanowczo w DZIENNI- 

KU CHICAGOSKJM ogłaszane b/d 

ale mog%. 

: t : ŚWIĄTOBLIWIE 

PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM 
PRZEPĘDZONA t » 

Papierowa okładka, atronlo 43 drako, format 5£X3$ oal 

ZAWIERA: 

SŁÓWKO 
do czytelnika. Modlitwa przy odwiedzaniu 

Najśw. Sakramentu. Godzina świątobliwie przed Naj- 
świętszym Sakramentem przepędzona. Litania o Naj- 
świętszym Sakramencie (do prywatnego użytku). Po- 

zdrowienie Najśw. Sakramentu. Akty Dziękczynienia Pana 
Bogu po skończonej godzinie ad o racy i Najśw. Sakramentu. 
Pplecenie się Panu Jezusowi. Polecenie się Najśw. Pannie 
Maryi. Odwiedzenie Przenajśw. Sakramentu. Pozdrowie- 
nie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Akty Strze- 
liste. 

CENA ZA JEDEN EGZEMPLARZ lOo 

W WDKSZKJ ILOŚCI DAJEXT BTOSOWKT RABAT. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1457 W. DIVISION UL. CHICAGO, ILL 

« 


