
Z NOTICE DAME, IND. 

(Spervalna korespondencya „Dzienni- 
ka Chieagosktogo"). 

Sezon çry w piłko nożną (football) 
na Uniwersytecie Notre Damo chyli si y 

jui ku końcowi. Dwa tylko kontosty 
(pierwszy λ ..Michigan Agjciee" a drugi 
7. „Washington i Jefferson") pozosta- 
ję «lia jedenastki Uniwersytetu katoli- 
ckiego; pierwszy będzie dzisiaj r*.»ze- 

grany a ostatni dnia 24-go b. ul, w 

Washington. Pa. 
Zwolennicy jedenastki Notre Dam- 

skiej przyjechali na kontest dzisiejszy, 
ciekawi widzieć swoich w grze do któ- 

rej w ubiegłym tygodniu się treuowalL 

Jedenastki obie t. j. „Notre Dame'' i 

„Michigan Aggies'' walczyć dziś będą 
zacięcie: kontest zeszło-roczny wygrali 
Notre Damczycy pokonywujqo rywali 
punktami 14 do O, którzy dziś stajłj 
do gry z determinacją powetowania 
swej porażki. Czy im się jednak ta 

sprawka uda, dowiemy się dzisiaj. 
Główny atrakcyq będzie pochód woj 

skowyeh i wręczenie upominku kapi- 
tauowi jedenastki, p. Franciszkowi Ry- 
dzewskiemu. przez p. Józefa A. Werwió 
ski ego, vice-cenzora Z. Ν. P. W skład 
komitetu wchodzą także: X. Teofil 
Gbeiuma ze S o. rhicago l p. Edward 

Sza mec!; i. 
Franciszek Rydzewski w obecnym 

sezonie jest filarem jedenastki Notre 
Dame, jednym z najdzielniejszych gra- 

czy w piłkę nożną jaki stawał w obro- 

nie Uniwersytetu Notre Dame. Gra je- 
go budzi wielkie zainteresowanie we 

wszystkich kołach sportowych a szeze- 

g.'-':iic na wschodzie gdzie to jedenastka 
z Notre I>aine pokonała kadetów z 

West Point; o grze Rydzewskiego wie- 

le dobretro pisali f ytycy pism angiel- 
skich w Nowym Yorku. 

Stosunki w tym roku szkolnym są 

bardzo odmienne od tych w latach po- 

przednich i dlatego to dopiero dziś na- 

darzyła mi sic sposobność opisania dzia 

łalności kapitana Rydzewskiego w ro- 

ku bieżącym. 
A. A. SZCZEPANIK. 

TABELA ΓΙΪΟΓΕΝΤΟλΥΑ LIGI 

„NOR niAYEST". 

G)-X 

Klub 
Wellsteius 
L. M i ller s 

Johns Favorites, 
El Roi Taos, 
Hiilpertns, 
High Sovereigns, 
Wiidwoods, 
Union Liberty. 
Schreiners, 
Perfect Hatiers. 

W. P. Proc. 
20 1 .932 
15 β .714 
12 S .610 
13 8 .019 
13 S .619 
lii 8 .010 
10 11 .476 

6 15 .286 
2 1!) .093 
0 21 .000 

Pierwsze miejsce w grze pojedyûczej 
zajmuje kręglarz Ostrowski z klubu 

Halperlna ; brał on udział w i) par- 

tyach, zdobył ou 235 szpilek w jednej 
partyl a razem dotychczas 1667 szpi- 
lek ; przeciętnie ukulał 185 2-y szpilek. 

TABELA PROCENTOWA LIGI 

„INIYEJtóAL". 

Χ®*· 
Klub: W. P. Proc 
Nowaków 10 2 .833 

Wrońskiego, i) 3 .7Γ>0 
Socki Colts, 4 8 .333 
Melfords, 3 9 .200 

Poniżej podajemy, w skróceniu (z 
braku miejsca) listę 12 kręglarzy, na- 

zwy klubów do których na 1 o/ą a w 

trzeciej kolumnie ilość purtyl granych, 
na czwartem miejscu ilość przeciętna 
zdobytych szpilek: 
Kręglarz: Klub: K. Przeć. 
F. Nowak, N.B. β 192- G- β 

F. Belt, W. 12 182 1-12 

H. Gresher, W. 9 181 2- 9 

F. Léman. M. 6 181 2- 6 
II. Samuels, N.B. 12 170 2-12 
W. Wieczorek, W. 12 170 1-12 

A. Nowicki, W. 9 170 3- 9 
S. Dunn, N.B. 9 169 5- 9 

Czubek. S.C. 12 160-10-12 
A. Polan. S.C 0 160 S- 9 

Stolzman, N.B. 6 160 3- 6 

F. Gielińskl. S.C. 9 160 2- 9 

Piątka Wrońskiego zdobyła najwięk- 
szą przeciętnie ilość szpilek (2634) bo 
87S. Ta sama piątka ukulała 935 szpi- 
lek w jednej partyi. 

F. Belt, w grze pojedyficzej zdobył 
przeciętnie (615) 205 szpilek a II. Sa- 
muels jest posiadaczem rekordu co do 
ilości szpilek zdobytych w jednej par- 

tyi: ukulał on bowiem 224 szpilek. 
Prezesem ligi „Unirersal" Jest F. 

Belt: sekretarzem Franc. Nowak a ka- 

syerem K. J. B. Wroński. 

POLLSH-AMERICAN A. C. VS. ST 
LAWRENCE. 

Jutra popołudniu w sali gimnastycz- 
nej w parku Eckharta przy Chicago 
avc. i Noble ul., odbędzie się gra w pił- 
kę na wewnątrz (Indoor baseball) po 
miedzy silną a sprawną dziewiątką pol- 
ską z klubu Polsko-Amerykańskiego a 

rywalami tesimi z klubu „St. Law- 
rence". Początek kontestu o godzinie 
2-giej punkt. Manażer dziewiątki Sta- 
chu Boraś zapowiada następującą ba- 

terye dla swej dziewiątki: Szcrszenie- 
wskl. Boraś i Klonow.ski rzucacze — 

Czerwiński, chwytacz. 
Po konteścle wyżej wymienionym a- 

by zadowolić· sportowców na konteścle 

zebranych, dwie piątki polskie graczy 
w piłkę koszykową z klubu PolskoA- 

merykaûskiego staną do gry popiso- 
wej. Piłkarze z klubu wagi 140 funtów 

zmierzą sie z piłkarzami ważącymi 
przeciętnie l.*»0 funtów. Cl pierwsi stają 
do regularnego kontestu z piątką z klu 

bu „Illinois Sportsmen's Club*' dnia 

20-go grudnia, b. r. 

BACZNOŚC KREGLARZE Z LIGI 0- 
BYWATELSKIEJ NA 

WOJCIECHOWIE. 

Sekretarz ligi, p. Franclszedc Kempa 
zapowiada na przyszły tydzień nastę- 
pujące kontesty: 

Paulina A C. Js. Polonia. 
Ashland Swimmers vs. Carnation St. 

Young Ainerlcans vs. Volunteers. 

©°*©^© 
l SOKOLNI STANISŁAWOWSKIEJ. 

eX © X 
Sokoli Orła Białego na Stanisławo 

rie zorganizowali i tego sezonu silną 
1 sprawną dziewiątkę do gry w piłkę 
^.a wewnątrz (indoor baseball) a ma- 

lażerem wybrano druha J. S. Rynłewl- 
:za, Sokoli gotowi są teraz ^o gry z In- 

aeml klubami w sokolni własnej lub 

:eż w salach parkowych. Zgłosić slç 
io manażera Rynłewicza. 

Jutro popołudniu Sokoli stają do 

pierwszego kontestu tego sezonu, z 

iziewiątką „Homan Α. Α.", w sokolni 

Stanisławowskiej przy Ingraham ulicy. 
Rruniś Wilczewski rzucać będzie dla 

Sokołów a chwytać Władek Smorow- 
sL- i 

Mana/erom innych dziewiątek raz 

jeszcze przypominamy, iż po Kry zgła- 
szać się trzeba do mauażera dziewiątki 
Sokolej, J. S. Ryniewk*za zamieszka- 

łego pnr. 1067 No. Marshfield avenue. 

Numer telefonu: Haymarket 6926; te- 

lefouować wieczorem pomiędzy godzi- 
ną 6t4 a T-iną. 

W *kład dziewiątki Sokolej Orła Bîa 

łego, na Stanisławowie, wchodzą na- 

stępujący gracze: 
J. Zalewski, R. S. 
B. Kapłański, L. F. 
B. Urban, 1 B. 
W. Smorowski, C. 
S. Grzywifiski, 2 B. 
E. Zalewski, 3 B. 

S. Dorsch, L. S. 
J. Meyers, R. F. P. 

H. Żmich, L. F. 
B. Wilczewski, P. 

J. S. Ryniewicz, R. F. 

©*°©»Ś© 
GREB VS. CIPILONIS. 

X © X 
W przyszły poniedziałek wieczorem, 

Jnia 19-go b. m., w Cincinnati, Ohio 

na się odbyć walka pięściarzy Harry 
3reb'a z litwinem G. Cipulonlsem, a- 

ias „Geo. Chip". Walka ta ogranlczo- 
la jest do dziesięciu starć z decyzyn 
referenta. Greb, pochodzący z Pltts- 

)urgha i doskonały pięściarz wagi fire- 

Iniej pokonał niedawno pięściarza Cl- 
julonlsa ; w przyszły poniedziałek bę- 
lzie to drugi wy·tęp obu pięściarzy te- 

;o roku. j 
Û^KÉd i 

JMAŁY FRANEK" KAPITANEM 
JEDENASTKI W NOTRE DAME. 

x» © 
„Mały Franeik" Rydzewski, gracz w 

piłkę nożną jakich mało, za swą pracę 
na korzyść Uniwersytetu Notre Dame, 
mianowany został niedawno kapitanem 
silnej jedenastki Uniwersyteckiej. Po- 

wodzenia jak najlepszego do koftca se- 

zonu, nowemu kapitanowi życzy RED. 

SPORT. 

© © X © 
ED. MUCHA VS..J. EGAN. 

M © X 
We środę, dnia i.'1-go b. m., na are- 

nie klubu „Cream City A. ć." w Mil- 

waukee, Wis., między innymi do wal- 

ki staje młody pięściarz Edward Mu- 

cha (Moha) z tęgim rywalem J. Ega- 
nem z Bostonu. Walka ograniczona do 

dziesięciu starć. 

© CX © °X © 
TURNIEJ MIEJSKI KREŚLARZY 

ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 1-GO 
GRUDNIA, B. R. 

„City Bowling Tourney" — turniej 
który odbywa się każdego roku, roz- 

pocznie się w sobotę, dnia 1-go grudnia. 
Kontesty podczas turnieju rozegrane 

będą na alejach zwanych „Benslnger 
AUeys". przy Randolph ul. w śródmie- 

ściu. Polonia licznie jest zawsze na 

turnieju tym reprezentowaną. 
© X © X © 

KONTESTY NA JUTRO, W PITKĘ 
NOŻN* LIGI CIIICAGOSKIEJ. 

$4 © Η 
Racine Cardinal^ vs. Opals, w Cleo· 

ro parku przy Cicero 1 12-tj ul. 
Cornells vs. Tornadoes, przy 79-tej 

1 Woodlawn. 
Vincennes vs. Thorns na boisku Pull 

man Soccer Field. 
Brltts Mldways vs. Hamlin Parks, 

przy Klraball 1 Wilson. 
Eva liston vp. Mohawks, przy 47mej 

1 Lake. 
Stayins vs. Logan Square, przy Shef- 

field 1 Webster. 

^ & Pk 
NOWA CHICAGOSKA LIGA GRA- 
CZY W PIŁKĘ NA WEWNĄTRZ. 

°X©X 
Zorganizowano tu w Chicago przed 

paru dniami lipę praczy w piłkę na 

wewnątrz (indoor baseball) p. n. „Chi- 
cago Indoor League", składającą się z 

czterech klubów „domowych" i czte- 

rech pod różu jących. Prezesem ligi o- 

brano aldermana Jana Touhy. Do klu- 

bów „domowych" należy : Dodger-Train 
iug8, Marquette — Crescents, Central 
Turners i Vincennes A. C. Kluby Mag- 
nets, Rogers Parks, Shaw Taxis i 

Ilennepin Giants stanowię dywizyę 
„podróżującą.". Pierwsze kontesty po- 
pisowe na Jutro zapowiadają takie: 

Magnets vs. De La Salle Institute. 

Rogers Tarka rs. Vincennes. 
Shaw Taxis vs. Marquette-Crescents. 
Central Turners vs. Dodger-Train- 

ings. 

NOWA LIGA GRACZY AV PIŁKĘ 
KOSZYKOWĄ MIASTA CHICAGO. 

Pin tka Polsko-Amerykańskiego klu- 

bu zapisana. 

W sali pnr. 42 South Wabash avo. 

pod przewodnictwem Tom. O. Conno- 

ra odbyło się onegdaj posiedzenie or- 

ganizacyjne piątek graczy w piłkę 
koszykowy (basket-ball) miasta Chi- 

cago, w celu zapisania się do nowej 
ligi p. n. „The Chicago Basket-Ball 

League". Dotychczas wstąpiły piątki 
reprezentujące kluby: 

The Ilinois Sportsmen's Cl-ub. 

Dodger-Trainings. 
Polsko-Amerykański klub z Eck- 

hart Parku. 

Chicago Kent College. 
Independence A. A. 

Cornelia i 

Logan Square A. C. 
o \/ ̂  v A 
*0/ y\ Vo* ver 

„SWATS A. O." WYGRALI DWA 
KONTESTY. 

^ © X 
Piłkarze z klubu wyżej wymienio- 

nego pokonali onegdaj Sokołów Orła 

Białego punktami 11 do 8 grze w 

piłkę na wewnątrz jaka się odbyła 
w sali parku Pułaskiego przy Black- 

hawk i Noble ul. Bateryę dla zwy- 

cięzców stanowili Dąbrowski i Mac- 

kiewicz; Władek Smorowski i B. Wil 

czewski stawali w obronie dziewiątki 

Sokolej. 
Punktami 14 do 13 pokonali gra- 

cze z klubu „Holt Swats A. C." ry- 

wali z klubu „Felt and Tarrent" w 

grze w piłkę na wewnątrz. Błaszczyk 

i Mackiewicz stanowili bateryę wy- 

grywców a Jacbim i Boraś bateryę 

dziewiątki przegrywającej. 

PIĄTKA BRACI NOWAKÓW WY- 

GRYWA TRZY PARTYE ; — 

WROŃSKI WYGRYWA DWIE 

Z TRZECH GRANYCH. 

^ © M 
Rezultat onegdajszych kontestów 

piątki z ligi kręglarskiej p. n. ,,Uni- 
versal League" — rozegranych na 

alejach Wrońskiego i Wejnerowskie- 
go — taki: 
Piątka Wrońskiego: — 

Clay 149 151 159 

Jakubek 182 214 181 

Karl 178 157 178 

Kniight 174 183 205 

Belt 174 202 171 

R**em 857 897 916 

Tonz Ali Stars: — 

Bowman 194 118 148 

Kosup 221 183 li 4 

Wallaco 161 124 134 

Kroll 164 167 140 

Sanko 153 181 130 

liazom 803 773 j«>5 

X©X 
Piatka Nowaków: — 

V. Nowak 173 191 190 

Stolzman 176 1j4 211 

Schultz 1 ">9 146 171 

J. Nowak 170 143 203 

Samuela 195 164 19ó 

Razem 878 818 970 

Sorki Stars: — 

Crubek 141 138 16 < 

Zieliński 150 171 191 

Króli 143 181 174 

Soekl 1S2 123 13S 

Kolodziejewski 17V 16S 201 

Razom 7S9 781 871 

© CX © © 
OLSZTA i CAPOM WAI/Y.Ą PRZEZ 

O ST.ARĆ Z REZULTATEM NA 

RÓWNI. 

14 © $$ 
W La Salle, 111., odbyła się dnia 

15go b. m. walka na pięści Franka 

Olszty (Kid Olley) z Joliot, 111., z 

pięściarzem „Young" Tony Caponi, z 

Spring Valley. Walka ta trwała 6 

starć a zakończyła się rezultatem na 

równi, czyli „draw". r 

© X © X © 
DZIŚ ΚΟΝΤΕ ST „K ASZYKA RZY'« 

KLUB POIhSKO-AMERYKAŃ- 
SK1EC.O Z KIE REM „CEN- 

TRAL TURNERS". 
W sali klubu ,,Contrai Turners", 

pnr. 2040-46 Wost North avo., do 

gryw piłkę koszykowy staje dzisiaj 

piątka waga 130 funtów, z klubu Γοΐ 

sko-AmerykańskloRo z piątką, wyżej 
wymienioną. Będzio to pierwszy kon- 

test sezonu obu piątek. Γο gry z 

piątkami klubu Polsko-Amerykań- 

skiego (waga 130 i 140 funtów) 

zgłaszać się należy do Ε. T. Sosnow- 

skiego, pnr. 2947 W. Division ul. 

© s* © Χ' © 
KONTESTY W PIŁKĘ NOŻNA ZA- 

POWIEDZIANE NA DZISIAJ. 

NA ZACHODZIE. 
Northwestern vs. Iowa w Evan- 

ston. 
Minnesota vs. Chicago w Minne- 

apolis. 
Ohio State vs. Ilinois w Columbus. 
Nebraska vs. Kansas w Lawrence. 

De Pauw vs. Indiana w Blooming- 
ton. 

Wabash vs. Purduo w Lafayette. 

Michigan Agsies vs. Notre Dame 

w Notre Dame. 

NA WSCHODZIE. 

Michigan vs. Pennsylvania w Fi- 

ladelfii. 

Navy vs. Villanova w Annapolls. 
Army vs. Lebanon Valley w West 

Point. 

Pittsburgh vs. Carnegie Tcch., w 

Pittsburgu. 
Syracuse vs. Colgate w Syracuse. 
Williams vs. Amherst w Willlams- 

town. 
Darmouth vs. Tufts w Manchester. 

TABERSKI POKONAŁ KKEUTEKA. 

Onegdaj zakończył zwycięstwem sw$ 

walkę z Kreuterom z Nowego Yorku, 
nasz Franek Tabcrski, szamplon graczy 

w bil arda kieszonkowego z Sehenecta- 

dy Ν. Y. Tabersld w trzech kontestaoh 

zdobył 450 punktów do 27G Kreutera. 

Rezultaty trzerh kontestów były takie: 

Ta ber ski 1Γ>0 

© Χ © Χ © 

Kreuter 
a% a a 

Taberskl 
Kreuter 

150 
46 

ο » β 

Taberski 
Kreuter 

150 
310 

— „Gut bojs, Franek" ! 

λι*/μ% ηιτο 

CZY JLMtàUL ιηυκΔΐ: 

CZY ΜΟΖΕ JUŻ' STRACILIŚCIE 
NADZIEJĘ? 

Przcmóżcic konstypacyę a prze- 
możecie moc, która rujnuje wasze 

zdrowie. Cierpicie na konstypacyę 
albowiem oddaliliście się od na- 

tury. Użyjcie Natures Ordcrly 
Laxatives i uwolnijcie sic od kon- 

stypacyi, która powoduje ból gło- 
wy, chory- żołądek, obłożony ję- 
zyk, chorobę nerek i wątroby, 
które doprowadzają do bólu krzy- 
ża i reumatyzmu. Uważajcie na 

swój organizm. Jeżeli naprzykład, 
wasz zegar lub zegarek nie będzie 
czyszczony od czasu do czasu, 

prze-stanie chodzić. Nie czyścili- 
byście waszego zegarka lub ma- 

szyny do szycia jakimi szkodliwy- 
mi chemikaliami. Dla tego też u- 

ważajcie na nadzwyczajną ma· 

szyneryę waszego organizmu. 
Natures Orderly Laxatives jest 

lekarstwem preparowanem z róż- 

nych gojących roślin, ziół i kory, 
są tak nieszkodliwe jak jarzyny, 
które używacie, przychodzą do 

was jak przyjaciel w potrzebie, 
one rozweselą was i dopomogą 
wam do korzystania z cudów na- 

tur}'. 
25c pudełka są gwarantowane 

i na sprzedaż 11 Moeller Bros., W. 
A, Wiefooldt and Co, i we wszy- 
stkich pierwszorzędnych apte- 
kach, (Ogł.) 

ya~i .. 
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CZYSTA CERA1 | 
Rumiane Policzki — Blask Oczu — 

AYiększaić Kobiet Może Posiadać 
• 

Powiada Dr. Edwards, Dobrze Znany 
Lekarz z Ohio 

Dr. F. ΛΓ. Edwards przez 17 lat leczył 
mnóstwo kobiet na choroby wątroby i 
żołądka. W cią^u tych iat zapisywał on 

swoim pacyentom receptę, złożoną za 

znanych roślinnych składników, zmie- 

szanych z oliw:), i nazwał to "Dr. Ed- 

wards' Olive Tablets." Poznać je można 
po oliwkowym kolorze. 

Tabliczki te dokonywają cudów w le- 
ezeniu wątroby i żołądka, przywracają® 
im normalne działanie, wypędzaiąc z or- 

ganizmu zużytą i trująca materyę. 
Jeżeli macie twarz bladą, zapadłą, 

oczy baz blasku, pryszcze, obłożony 
język, ból głowy, czujecie się /de i jakby 
oszołomieni, a żołądek jest nieczynny— 
weźcie jedną Dr. Edwards Olive Tablet 
co wieczór przez pewien czas, a zau- 

ważycie przyjemne skutki. 
Tysiące kobiet i mężczyzn biorą Dr. 

Edwards Olive Tablets—z lepszym skut- 
kiem zastępując kalome!—od czasu do 
czasu, aby utrzymać się w dobrem < 

zdrowiu. Cena 10« i 2io. We wszystkich j ; 

aptekach, 
'i 

NOWY PRAWNIK 
W CHICAGO. 

EDWARD Κ. PISZCZATOWSKI. 
Do stało wzrastającego grona pra- 

wników polskich w Chicago prryby- 
wa jeszcze jeden w osobie p. Edwar- 

da R. Piszczatowskiego, młodzieńca 

szeroko znanego w kołach polskich 
dzielnicy północno-zachodniej, gdzie 
rodzice Jego 83, wieloletnimi parafia- 
nami Trójcowa. 

P. Piszczatowski urodził się dnia 

ligo marca 1892 r. wo Warszawie, 
w Polsce. Był jeszcze małom dziec- 

kiem, gdy rodzice jego przyjechali 
do Stanów Zjednoczonych I osiedlili 

się w Chicago. Nauki przygotowaw- 
czo pobierał w szkoło parafialnej ńw. 
Trójcy i w szkoło publicznej Wells, 

którą, ukończył w r 1908 Na nauki 

średnie uczęszczał do szkoły wyż- 

szej, gdzie także brał czynny udział 
w atletyce i amatorskich przedsta- 
wieniach. Po ukończeniu szkoły tej 
zapisał się następnej jesieni na t. zw. 

wydział ,,libéral arts" Uniwersytetu 
Northwestern w Evanston, gdzie u- 

częszczał na kursą przygotowawcze 
do studyów prawniczych. Po ukoń- 
czeniu tych kursów wstąpił na wy- 

dział prawa toigoż Uniwersytetu, a 

po trzech latach I po złożeniu szczę- 

śliwle egzaminu otrzyma! stopień 
„Bachelor of Science". Na Uniwer- 
sytecie takżo brał czynny udział w 

atletyce, będąc członkiem klubu pił- 
karzy i pływaków. 

Po ukończeniu prawa zatrudnio- 

ny był w biurze S. K. Markhama, do- 

radcy kolei Chicago, Lake Shoro 
and South Bend. Obecnie jest do- 

rad^cą w biurze Murrol Adjustment 
Bureau. Biuro jego jest w pokoju 
824-S27 Association Bldg., pnr. 19 

So. La Salle ul. 

ZE SZCZEP ANuWA. 

Wspaniały gmach szkolny Szczopa- 
nowa, budynek murowany, trry piętro- 
wy, ogniotrwały, jest już wykończony. 
Nauka ze starej do nowej szkoły, prze 

niesioną będzie w pierwszych dniach 

przyszłego tygodnia. 
Wybudowanie uczelni pociągnęło za 

sobą znaczne zobowiązania. Otóż, aby 

dług ten choć w części zmiejszyć, w 

sali parafialnej w niedziele, wtorki i 

czwartki następnych dwu tygodni od- 

bywać się będzie bazar. 

Bazar ten, który rozpoczyna się jutro 
o godzinie -3cleJ popołudniu, odbywać 
się będzie w sali parafialnej przy uli- 

cach Ohio 1 Sangamon — jutro — l^go 
we wtorek 20-go, w czwartek 22go, w 

niedzielę 2.">-go, we wtorek 27go i w 

czwartek 20-fro listopada. Obecnie u- 

rzqdzany bazar wyróżniać się będzie 
od porzeduich rozmaitością. bardzo 

wartościowych przedmiotów, będą tam: 

piękne olejne obrazy, lalki z których je- 
t dna kosztuje około $20.00, lampy elek- 

tryczne, prosiaki, gęsi, indyki, kilka 
ton węgla, zegary, kolebacze, poduszki 
pudełka wybornych cygar, butelki wi- 

na, etc. etc. 

«2# 
z enwug, guy puruxia »>v. oiu^ana 

oddaną została w ręce kapłana, Pola- 

ka, ruszyło się w niej życie w sposób 
w jaki dawniej nawet nie marzono. Z 

przybyciem duszpasterza, rodaka, Po- 

lacy zamieszkali na Szczepanowie po- 

częli się skupiać i jednoczyć i dzięki 
ich gorliwoSci i ofiarności dzisiaj, po 
zaledwie kilku miesiącach, owoce ich 

wspólnej pracy poczynają dojrzewać. 
Szczepanowianie na bazar, który, po- 

czynając z dniem jutrzejszym, odbywać 
się będzie w następnych dwu tygod- 
niach, usilnie zapraszają parafian wszy 
stkich sąsiednich parafian. Uczynią o- 

nl wszystko w ich mocy, aby goScl na- 

leżycie ubawić i odwdzięczyć się za o- 

kazaną im przyjaźfi. 
Urządzeniem bazaru pod dyrekcyą 

proboszcza ke. dr. A. Górskiego i asy-1 
stenta ks. Wojciecha Janiszeskiego zaj- 
muje .komitet z paft : FlorkowskieJ, 
Pyrek i Baran 1 panny Tenczar. 

» * ł 

Pracę przy budowle nowej szkoły wy 
konane były pod nadzorem następują- 
cych kontraktorów : Jana Schrambeck, 
roboty mularskie, Antoniego rromiû- 

skiego, roboty ciesielskiej, Romana 

Świątek, roboty tynkarskie, J. Janu- 
szewskiego, roboty plumblarskie, A- 
leksa Podolskiego, roboty malarskie, A. 
Majewskiego — pokrycie dachu. 

<ζ* ♦> Ι» 

W nowym gmachu szkolnym znaj- 
dują się kotły parowe, w których wy- 

twarzaną Jest para na ogrzewanie nie- 

tjlko szkoły, lecz również plebanii 1 
koScloła. 

♦ ♦ ♦ 
1 

W szkole parafialnej uczy ezeSć 

Sióstr Fellęyanek. Do szkoły uczęszcza 

trzysta dwadzieścia dzieci. 
Ψ ł ł 

Jutro na bazarze in gremlo wystQpl 
chór miejscowy. 

» » Β 

Ostatni cenzus wykazuje, że na 

Szczepanowie mieszka około 750 ro- 

dzin, 7. tych dotychczas przeszło cztery 

sta zapisało się Jako czynni parafianie. 

Z HAWTHORNE, ILL. 
Staraniem wszystkich Tow, 

\ narodowych i kościelnych, przy 

pomocy ks. proboszcza Czajkow- 
skiego urządzony zostanie Wiec 

agitacyjny, jak również zbieranie 
składek na Armię Polską. 

Wiec ten odbędzie się w przy- 

szłą niedzielę, <In. 18go bm.,' o 

godz. 3cicj popołudniu w sali pa- 

rafialnej p. w. Matki Boskiej Czę- 
stochowskiej. 

Wiec to będzie ważny dla na- 

szej dzielnicy, dla sprawy ukocha 

nej Ojczyzny naszej, Polski, pro- 
simy więc San. Rodaków i Roda- 

czki o liczne przybycie i poparcie. 
Do dzieła, do pracy, niech każdy 
tu przyłoży swoją spracowaną 
prawicę i da grosz swój, aby do- 

pomódz do oswobodzenia Ojczy- 
zny naszej Polski. 

Komitet. 

Dla Żolirerzy Armii 
Polskiej. 

Grono Polek w Chicago zorganizowa- 
ło się niedawno celem szycia i dzlerz- 
gania odzieży dla naszych żołnierzy w 

Armii Polskiej. Pań tycłi jest dotąd nie 
wiele i jeżeli praca ma postgpić naprzód 
w miarę potrzeb, to koniecznem jest. 
by szeregi tego kółka zajmującego się 
niesieniem pomocy naszej urmii po- 
większyły się znacznie i w jak naj- 
krótszym czasie. Praca ta dla armii na- 

szej, to praca narodowa, praca święta. 
Spodziewać się zatem należy, iż w kół- 

ku tym znajdzie się nie kilkadziesiąt, 
lecz kilka set Polek. 

P;.| ie tc zbieraj;} się kilka razy w 

tygodniu, a w dodatku poświęcają ile 
tylko mogą czasu w domu na tę pracę. 
Te panie, które nie umieją dzierzgać, 
mogą się łatwo pracy tej nauczyć. Wszy 
stkle chętno do tej pracy niechaj zgła- 
szają się pomiędzy godziną 2-gą popo- 
łudniu a 8 wieczorem do Domu Związ- 
ku Narodowego Polskiego, 14<) 1-140(5 
W. Division ulica, w każdy poniedzia- 
łek, wtorek i czwartek. Panie już zaj- 
mujące się tą pracą poświęcały tak- 
że wiele czasu na zbieranie funduszu 
na zakupienie potrzebnych materyałów, 
a szczególnie wełny. W zbieraniu od- 

powiednich funduszów wspomaga je 
dzielnie Komitet Odzieży. Przed kilko- 
ma dniami zebrały się owe panie i zło- 
żyły same $12 na powyższy cel. Ofia- 
rodawczyniami są panie: Eugenia 
Rusch, Stanisława Strużyńska, Janina 
Odalska, P. Rutkiewicz, II. .Szydłow- 
ska, Eugenia Dobrzańska, Wiktorya 
Banner, Julia Preyss, Eufrozyna Wed- 
da, E. Przybysz, Stefania Sadowska, 
Marya Plucińska, J. Hibner, K. Urbań- 

ska, B. Kowalska, K. Sieminowicz, Jó- 
zefa Sosnowska i panny Łucya Kamiń- 
ska i Zofia Jaworowska. Pieniądze zło- 
żono na ręce p. Milewskiej, kasyerki 
Komitetu Odzieży. 

JEREMIADA AKTORA. 
(Waryant Teatralny na Pubiikę..) 

Ach teatr — to naszego życia 
najwierniejsza treść! 
Lecz tu nam teatr butów nlo da, 
Teatr nie da jeść.... « 

OJ — bo publika nasza fajna 
takie gusta ma, 
że miast popierać Scenę Polską — 

do „Rlverview" gdzieś gna.... 
Tak nikt nie kocha nas! 
Λν teatrze mało was! 
W lecie skwar, a w zimie chłód 
straszą, nam z teatru lud.... 
Jakże wam tu Sztukę daó 

Przy pustych krzesłach trudno 

grać! 
Publiko — niechęć głupią złam 
i więcej sprzyjaj nam!.... 

U NAS — TO NIE! 

Gdyście Państwo łaskawi, 
Piórko nasze Was bawi, 

• Czytajcie choć tych strofek parę, 
Nie nowe rzeczy, ale stare, 
W całym świecie dzieją się 
Nie u nas — nie! 

Mężyk — żonkę zwodzić chce, 
Pannom czułe zerki śle; 
Romanse, flirty — pokryjomu, 
W dzień i w noc niema pana w 

domu 
Tak wśród ludzi dzieje filę 
Nie u nas — nie! 

Zato znowu ioncla cna — 

Mężusiowi rożki da! 

Ej państwo, to się wam nie chwali 
Wstyd brać wzór od kóz, od rogali. 
Tak wśród ludzi dzieje się 
Nie u nas — nie! 

WRÓĆ, GDZIE KOLEBKA! 
Ludzie — za złotem, 
wszak wiemy o tem — 

bez ceregieli lecą w świat! 
Lecz ich nadzieje 
zły wiatr rozwieje, 
nie łatwo dziś o doli kwiat.... 

Więc gdy ci bieda dmucha w nos, 

gdy los kopniaka da, 
Pluń hracle na zamorski los; 
Wróć, — gdzie kolebka Twa! 

Tc. w. 

Ruch ν Towarzystwach. 
ZE STANISŁAWOWA. 

Towarzystwo św. Wojciecha B. i M. 
grupa 104 Stow. Pol. w Am., pod op. 
Św. Trójcy, odbędzie miesięczne po- 
siedzenie, dnia li)go listopada, w bali 

zwykłych posiedzeó, tj. w poniedziałek 
wieczorem o godzinie 7:30. Obecuość 

wszystkich pożądana, ponieważ s:| wa- 

żne sprawy do załatwienia. — Ignacy 
Derkowski, prezes; Józef Krasowski, 
sekr. prot. ; 8.13 No. Ashland uve. 

Z MARY ANO W A. 
— Tow. Wzajemnej Pomocy Matki 

Boskiej Częstochowskiej grupa 95 

S. P. w A. odbędzie miesięczne po- 

siedzenie w poniedziałek, dnia 19go 
listopada, o godz. 7:3 wieczorem, w 

hali nr. 3. Kto ma zamiar wstąpić 
niech się zęołsi. — N. Michałowicz, 
prez.; Jan Zieliński, sekr. prot., — 

14 4 3N". Winchester ave. 

— Tow. Polek św. Anny nr. 583 

Zjed. wszystkie członkinie maj? się 
zebrać w hali nr. 4ty, w niedzielę, 
dnia 18go listopada, o godzinie 6tej 
wieczorem. Z powodu wystąpienia 
na bazar. — Ewa Dmoch, prez.; An- 

na Maćkowiak, sekr. prot., 1438 
Holt ul. 

Z JA DWIGO W A· 

■— Tow. św. Władysława nr. 300 

Zjed. odbędzie przedroczne posiedzą 
nie w niedzielę, dnia 18go listopada 
w hali zwykłych posiedzeń, o godzi- 
nie 2giej popołudnia. Prezydent za- 

prasza wszystkich członków. — Kon 

stanty Sokołowski, prrz.; Woj. Za- 

sowski, sekr. prot., 2143 X. Oaklcy 

ave. 

Baczność Ch^r Mężatek „Kalina". 
Próba generalna na koncert chóru 

panien Halka, odbędzie się o 2gieJ 

godzinie popołudniu, lSiro listopada, 
w sali Schoenhotena, przy zbiegu u- 

iic Milwaukee ave. i Ashland ave. 

Proszę o punktualne przybycie. — 

Gór,·} Pleśń! H. Handke, sekr. 

Baczność Właścicieli Polskich Pie- 
karń. 

Ważno posiedzenie odbędzie się w 

poniedziałek, dnia lDgo listopada,— 

punktualnie o godzinie 3ej popo- 

łudniu, w hali Atlas, pod numerem 

1436 Emma ulica. Każdy właściciel 

piekarni jest proszony przyjść na to 

posiedzenie i podpisać aplikacyę na 

licencyę rządową. — Section 28 Exe- 

cutive Committee — S. Bembenow- 

ski, J. C. Ivristlan. 

„Dziennik Chicagoski" można 
a:nawiać u następujących agen- 

tów: Jones, 3927 K. Troy ulica, 
^lohórl M ave. 

REZOLJCYA. 
Członkinie Centralnego Towarzy- 

stwa Polek w Ameryce raczą się sta- 

wić do kościoła św. Barbary, Archer 

1 Throop ul. w poniedzi-iłek, o godz. 

9tej rano, ażeby oddać ostatnią przy- 

sługę zmarłej siostrze Śp. Anieli To- 

maszewskiej, pnr. 2501 S. Throop ul. 

Szczere współczucie zasyłamy stro- 

skanej rodzinie. — Wiktorya Szy- 

mańska, prez.; Helena Kwaśniew- 

ska ,sekr. prot. 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tę smutny wia- 

domość iż najukochańszy mąż 
i ojciec nasz 

Ś. I». 
Michał Witucki 

członek Foresterów św. Anny, 
gr. y 21 — po krótkiej lecz cięż- 
kiej chorobie, pożegnał się z tym 
światem, opatrzony św. Sakra- 
mentami. dnia lfigo listopada. 
1917 r., o godzinie 11:55 rano, 

przeżywszy lat 54. 
Pogrzeb odbędzie się we wto- 

rek, dnia 20go listopada, o go lzj 
nie lOtej rano, z domu żałoby 
pnr. 2122 W. 20ta ul., do kościo 
la św. Anny, a stamtąd na cmen 

tarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 
podrożeni: 

Anna Witucka, żona; Włady- 
sław, Antoni, synowie; Anna, 
córka; Maryanna, synowa; Sta- 
nisław Witucki, bratanek i żona 
jego Antonina, wraz z całg. ro- 

dziną. 19 

f 
Wszystkim krewnym 1 znajo- 

mym donosimy tę smutną wia- 
domość iż najukochańsza matka 
1 babcia 

Ś. P. 
Krystyna Drufka 

po krótkiej chorobie, pożegnał 
się z tym światem, opatrzona 
św. Sakramentami, dnia 16go 11 
stopada, 1917 roku, o godzinie 
2:30 popołudniu, przeżywszy 
lat 78. 

Pogrzeb odbędzie się w ponie- 
działek, dnia 19go bm., o godzi- 
nie 9:30 rano, z donfu żałoby, 
pnr. 1541 Wabansia ave., do ko- 
ścioła Najśw. Maryi Panny A— 

nlelskiej, a stamtąd na cmentarz 
św. Wojciecha. 

Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 
l>ogrążeni; 

M ar y an η a Pawis, Emilia 
Ficht, córki; Józef Drufka, eyn 
wnuki 1 prawnuki. 

5 
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