
Z OSTATNIEJ CHWILI. 

Niemcy odparci. 
LONDYN, 29 s. — Napór niemiecki 

został wstrzymany i odparty na linii po- 
między Hirson a Valenciennes, Niemcy 
cofnęli się ku Chimay. 

Anglicy ponieśli porażkę. 
BERLIN, 29 s. — Armia angielska 

pod Maubeuge została zdziesiątkowana 
przez przeważające siły niemieckie : An- 
glicy cofnęli się ku drugiej linii obronnej. 

Walki w Kongo. 
PARYŻ, 29 s. — Niemcy z Kamerunu 

wtargnęli do belgijskiego Kongo w centralnej 
Afryce. Wojska belgijskie atak wstrzymały i 

proszą o posiłki z pobliskich kolonii francuskich 
i angielskich. 

Okręt Japoński uszkodzony, 
TSING-TAO, 29. s. — Jeden z okrętów wojennych 

japońskich bomdardujacych Kiau-Czau został ugodzony przez 
pocisk z dział łorłecznych i wycofał siq poza linie strzałów. 

POSIŁKI Z INDY! 
LONDYN, 29. s. — Urząd wojenny angiel- 

ski ogłasza, że z Indyi angielskich znaczne dążą 
posiłki dla armii angielskiej, walczącej w Euro- 
pie. Hindusi podobno licznego ochotnika i pie- 
niędzy sporo dostarczą Wielkiej Brytanii. 

Cambrai zajęte, Francuzi w Amiens. 
PARYŻ, 29. s. — Z ostatnich telegramów 

wiadomo, że armia francuska wyparta z Cam- 

brai, została odparta aż do Amiens, skąd tylko 
70 mil do Paryża. 

Baczność Sokół 

Polski Zgoda Gn. 
192 Z. S. P. 

Wszyscy druhowie mają się 
stawić w mundurach na Wiec 

Narodowy, urządzony przez 

gniazda na Jadwigowie, w nie- 

dzielę, dnia 30go sierpnia, o go- 
dzinie 1:30 popołudniu w sali A 
Nowaka, róg ulic Hamburg i 

Leavitt. 

Czołem 

J. Kaczorowski 
naczelnik. 

Jan J» Główczewski nabył od Ber 

narda Gehrke wyszynk trunków przj 

Armitage ave. i Wood ulicy, na Ma 

ryanowie. 

ROZKAZ ! 
Z powodu ważnych i zwłoki 

nie cierpiących spraw, zwołuję 
nadzwyczajne posiedzenie całego 

| Wydz. Okr. II. X. S. P., jakoteż 
i naczelników gniazd na ponie- 
działek o godzinie 8-mej do hali 

Pułaskiego. 
Czołem ! 

J. Rybicki, prez. okręgu. 

Pnr. 740-744 Milwaukee ave., po- 

między Chicago ave. a Carpenter uli- 

cą, na Kantowie, pobudowany będzie 
teatr kosztem $30.000. Właściciel te- 

goż, Franklin Meyers, wydzierżawił 

już ów teatr P. Sittner'owi i M. W. 

Samuels'owi na przeciąg 10 lat, za 

j cenę $5.4Q0 rocznie. 

Dnia 2-go września 114 

zapiszcie się na jesienny Kurs 
w 

NAJSTARSZEJ I NAJWIĘKSZEJ SZKOLE 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

1311 WEST CHICAGO AVE. 
' 

*kcye w dzień lub wieczorami. Latem lub 

nj. Opłata bardzo nis<a. Duża, piękna sala 

wygodne miejsce do nauki Mam dwie klasy: 

Starczą i Młodszą. 

Lubomir G. Skaryszewski 
Właściciel i Nauczyciel. 

V * 

Szkoła mieści się w moim wła- 

snym budynku W 

Szczere uznanie dla „Dziennika Chicagoskie- 
go" za pracę dla dobra społecznego. 
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CHICAGO, 

V/i^.4Vv 

wer.ty-eeventh August, 
Xineteen Kundred and Fourteen. 

: To the Sditqr, 
Polieh Daily ;.e»s, 

Chioago, Illinois. 

Ztoar Sir: 

Please aocept the appreoiation of our 

institution for the splendid éditorial contained 
in your issue yeeterday, regarding the Hoarding 
of Uoaey. 

A polioy, such as outlined in that 

issue, if persisted in, will alone do much towhrds 

inproving business conditions, and it pleasee 
- the writer imaense ly to eeo the Polieh Daily 
Hews taka the first step, at least as far as 

X Xno*f 

It will be a particular gratification 
to rae to oall the attention of our Board of 

Directors at its next meeting, to the éditorial, 

and the policy of your paper.. 

c**/« 

Vi'ith best wishes, I reraain 

-«Vi 

Veiy truly yc 

©aident. 

Of 

N i 'i 

Tli* t ··. 
. u * 
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Pochwała dla 
.Dziennika 

Dhicagoskiego' 
Otrzymaliśmy list, którego podo- 

biznę obok podajemy. 

W tłómaczeniu list ten brzmi: 

27 sierpnia, 1914. 

Redakcja 

Dziennika Chicagoskiego 
Chicago, . 

Szanowny Panie! 

Proszę przyjąć uznanie naszej 

instytucyi za świetny artykuł re- 

dakcyjny podany we wczorajszym 

numerze Waszego pisma, tyczący 

się gromadzenia pieniędzy. 

Sposób postępowania tam okre- 
ślony, o ile stale będzie prowadzo- 

ny, przyczyni się wiele do polep- 
szenia stanu interesów, i niżej 

podpisany z niezmierną przyjem- 

nością spostrzegł, iż Dziennik 

Chicagoski pod tym względem zro- 

bił krok pierwszy, przynajmniej o 

ile mnie to wiadomo. 

Będzie mi szczególnie przyjem- 

ne zwrócić uwagę naszej Dyrekcyi 
na najbliższej jego seeyi na ten 

artykuł redakcyjny i na stanowi- 

sko Waszego pisma. 
Z najiepszemi życzeniami 

pozostaję, 
z szacunkiem 

Charles . Hoerr, 

prezydent (Home Bank and 

Trust Co.) 

Artykuł, o którym jest wzmianka 
w tym liście, pojawił się w naszem 

piśmie w zeszłą środę, p. t.: „Skła- 

dajcie swe oszczędności do banku." 

Nie ma dolegliwości żadnej tak 

ciężkiej, któraby nie mogła się 
jeszcze stać gorszą, a jest znów 
mało takich wypadków nieszczę- 
śliwych, gdzie wyleczenie nie by- 
roby możliwem przez użycie Dra. 
Piotra Gomozo. Nie jestto apte- 
czna medycyna. Specyalni agen- 
ci sprzedawają ją. Adresuj : Dr. 

Peter Fahrney and Sons Co., 19- 
25 So. Hoyne ave., Chicago, 111. 

P?si7*ttl0 oborałby męski·, koWeooi 
Ideeięoe looxymy absolutnie darmo w 

NORTO WESTERN 
BEZPŁATNEJ KUNICE 

riw|M*idiMi| t«d ar. 

1335 Milwaukee Ave. 

(Nadesłane.) 

W imię dobra 
Ogółu Polskiego 
i sprawiedliwości. 

Szanowna Redakcyo: 

Nieprzyzwoite i niegodziwe sposo: 

bv, do jakich się ucieka garstka na 

ganiaczy ze swym szefem politycz 

nym na czele w szesnastej wardzie 

ażeby zaszkodzić mnie jako Polakowi 

w mej kandydaturze na członka Ko- 

mitetu Centralnego z szesnastej war 

dy w partyi republikańskiej, zmusza 

mię do ponownego odezwania się do 

mych ziomków. 

Nasamprzód niech mi będzie wolno 

podziękować szczerze mym rodakom 

republikanom, którzy podpisali me 

petycye, na podstawie których jestem 

kandydatem na urząd tak ważny 

członka komitetu centralnego w tej 

naszej polskiej szesnastej wardzie. 

Tak obywatele jakoteż obywatelki, 

którzy moją petycyę podpisali, jako- 

też wszyscy, którzy dnia 9-go wrześ- 

nia w prawyborach będą. na mnie 

głosowali, mogą, być pewni, że walka 

o polską reprezentacyę w naszej 
war- 

dzie w republikańskiej partyi pójdzie 

naprzód bez względu na intrygi tych, 

którzy tylko dla własnego dobra 1 

interesu udają Polaków. 

Niech mi będzie wolno w krótkości 

przedstawić me obecne stanowisko. 

Otóż atak robią na moją petycyę nie 

w sposób rzetelny lub legalny lecz 

za pomocą kłamstw, ażeby mydlić 
ro- 

dakom oczy. Wszak wszyscy wiedzą, 

ze jeżeli podpisy na petycyi są 
nie- 

legalne lub jeżeli zachodzi jakaś nie- 

formalność przekraczająca ustawy, to 

podług prawa, przez wniesienie pety- 

cyi w sądzie powiatowym można wy- 

rzucić petycyę i mo.żna zapobiedz 

kandydaturze. 

Otóż zamiast udać się na drogę 

prawną i zrobić protest w sądzie, 

czego nie uczynili, wiedząc dobrze, 
że 

kłamią, rozgłaszają teraz fałsze. Je- 

żeli wiedzieli w dniu daty swych pa- 

pierów że jest podstawa do atakowa- 

nia mej petycyi, to popełnili prze- 

stępstwo nie udając się do sądu, aże- 

by tam to wykazać. Wiedzieli jedna- 

kłamstwem nie zdziałaliby nic. tylko 

że w sądzie musieliby mieć fakta i 

świadectwa prawdziwe, a nie polity- 
czne kruczki, jakich się chwytają. 

Dlatego też widocznie nie śmieli udać 

się do sądu i nie śmieli formalnie zro- 

bić swego zarzutu w sądzie. Wiedzie- 

li bowiem dobrze, że przyjaciele i ro- 

dacy, którzy mą petycyę podpisali, 

nie daliby się użyć jako narzędzia w 

fałszywych oskarżeniach i politycz- 

nych kruczkach. 

Dalej, chociaż już od dwu lat jestem 

kandydatem reprezentacyi polskiej w 

partyi republikańskiej, to jednak o- 

becnie robię następującą propozycyę 
memu przeciwnikowi polskiemu. 

Otóż ty który rozbijasz głosy pol- 

skie, udając że przeciw mnie wystę- 

pujesz dlatego, że jesteś silniejszym 

i że masz większe jakieś prawa do 

tego odemnie, a w rzeczywistości 

dbasz tylko o własny interes, posłu- 

chaj: 
Chociaż wiem, że mam najlepszą 

szansę i najsłuszniejsze prawo, to 

jednak robię ci następującą propozy- 

cyę: Wybierz dwóch Polaków ze 

swej strony. Niech ja wybiorę dwóch 

z mej strony. Ci czterej niechaj wy- 

biorą piątego. Niech wtenczas więk- 

szość z tych pięciu zadecyduje, kto 

ma racyę i niech· ten, którego ta 

większość uzna jako kandydata pier- 

wszego, jako tego który faktycznie 

jest przeciwnikiem dowództwa inno- 

narodowców w dzielnicy polskiej, zo- 

stanie kandydatem bez opozycyi. Z 

mej strony uroczyście oświadczam, 

że skoro na to się mój przeciwnik 

zgodzi, to ja publicznie i otwarcie 

ną to się zgadzam. 

Dalej jeżeli ten sposób decydowa- 

nia nie trafi mu do gustu, to niechaj 

sam zaproponuje sposób sprawiedli- 

wszy. » 

Jako Polakowi, chodzi mi o to, aże- 

by Polak reprezentował w szesnastej 

wardzie partyę republikańską. Dla 

tego niechaj ta będzie bezstronna de- 

cyzya, a ja z. chęcią ustąpię, jeżeli 

los na<mnie padnie. 

W przeciwnym razie, jeżeli mój 

przeciwnik nie zgadza się na polubo- 

wną dęcyzyę, to go publicznie nietyi- 

ko ja. ale i rodacy w dniu prawybo- 

rów napiętnują tak, jak na to zasłu- 

guje. 
Dopóki jednakże przeciwąik mój 

nie określi swego stanowiska co do 

tej propozycyi. to ja dla bronienia 

polskich interesów i niedopuszczenia 

do zdrady rodaków, pozostaję Wier- 

W sali pnr. 1736 W. North ave. - 

było się onegdajszego wieczora ze- 

branie Międzynarodowej Demokraty- 

cznej Organizacyi Kobiet (Internaiio- 
nal Démocratie Women'e Organiza· 

tion), na którem indorsowani zostali: 

Jarecki, Sędzia Edmund K. — na 

Sędziego Municypalnego; 

Carlin, panna Nellie — na Sędziego 

Municypalnego; 
Laventhal. J. N. — na Sędziego 

Municypalnego; 
Horner, Henry — na Sędziego Są- 

du Spadkowego; 

Rydzewski, Franciszek X. — na 

członka Rady SzkontrUjącej (Board 

of Review); 

Czekała, Jan — na Kongresmana 

do Waszyngtonu, z 8-go dystryktu; 

Mindak, Bronisław S. — na Posła 

do Legislatury stanowej, z 27-go dy- 

stryktu senatoryalnego; 

Truschke, Franciszek — na demo- 

kratycznego komitetowego 16-ej war- 

dy; 

Bellak, Charles — na demokratycz- 

nego komitetowego stanowego. 

Przewodniczącą, zebrania była pani 

G. Young; manażerką. kampanii pra- 

wyborczej jest pani A. Brown. 

Braterstwo wyborcze Polaków, Cze- 

chów 1 Słoweńców ma skutecznie we- 

sprzeć polskich kandydatów i cze- 

skich kandydatów szczególnie w 

ó-tym dystrykcie kongresowym. W 

i środę, dnia 2-go września, o godzinie 

8-mej wieczorem, odbędzie się wiel- 

kie zebranie w hali Pułaskiego, na 

j Wojciechowie, na którem przemawiać 

będą polscy i czescy kandydaci. 
I Jtm ·£· 

Wielkie zebranie 'Polek, zwołane 

przez klub wyborczy Polek Wojcie- 

chowa i Annowa, odbyło się pod prze- 

wodnictwem prezeski Wiktoryi Szy- 

mańskiej. Przemawiali: kandydat na 

Kongresmana 5-go dystryktu I. F. 

Dankowski. kandydat na posła do le· 

gislatury stanowej W. J. Laskowski, 

kandydat na komitetowego 11-ej war- 

dy Leon W. Roeder, obyw. Nowak, 

obyw. Walenty Szymański i Inni. 

Polki postanowiły zabrać się wraz 

z siostrami czesklemi energicznie do 

pracy i przedewszystkiem poprzeć 

polskich 1 zaprzyjaźnionych z nami 

kandydatów na te urzędy, na które 

mogą głosować. 
A więc głosami swoimi dopomogą 

obyw. Wincentemu S. Zwiefce na 
tru- 

stysa sanitarnego, obyw. Franciszko- 

wi X. Rydzewskiemu na komisarza 

„Board of Review" i Leonowi V. Roe- 

derowi na komitetowego 11-tej wardy 

oraz sędziom municypalnym: Edmun- 

dowi Jareckiemu, Stanisławowi Wal- 

kowlakowi i Janowi Przystalskiemu. 

Równocześnie całym wpływem 1 

zapobiegliwem staraniem swojem zo- 

bowiązały się popierać kandydata 
na 

Kongresmana I. F. Dankowskiego, 

kandydata na posła do legislatury 

stanowej, W. J. Laskowskiego i kan- 

dydatów na komisarzy powiatowych; 
Wiktora R. Schillera, Tomasza Ka- 

sperskiego. Stanisława Kuflewskiego, 

Michała Koles i Alberta Nowaka, 

ł 
' 

ł + 

Roger Sullivan, kandydat demo- 

kratyczny na senatora Stanów Zje- 

dnoczonych, przepiawiał wczoraj do 

wielkiego zgromadzenia przemysłów-, 
ców w śródmieściu 1 zaznaczył, że 

szukając demokratycznej nominacyi 

na ten zaszczytny urząd hie kieruje 

się wcale złością do swych przeciwni- 

ków, nie chce żadnych osobistych ko- 

rzyści z tego urzędu, bo ma dosyć, 

ale chodzi mu tylko o to, by się mógł 

narodowi przysłużyć. Powiedział, że 

przez całe swe życie pracował i to 

dość ciężko, bo lepiej jest wyrobić 

się, pracą się wyniszczyć, niż leni- 

stwem zardzewieć. 

W tym tygodniu w hotelu Sherman 

odbyło się znów posiedzenie polskiej 

ligi demokratycznej na stan Illinois, 

gdzie przewodniczył p. Józef Rusz- 

kiewicz, kandydat demokratyczny na 

komitetowego 17-tej wardy. Obecni 

tara byli: Walkowiak. Lisak, Dr. 

Schiller, Zwlefka, Szameit, Laskow- 

ski. Rapaczyński, Mazurkiewicz, Sta- 

nisławski, Wilkowski, Ogórek, Do- 

miaowskl, Orz»chowski, Helwig, 

Szarkowski, Śląski, Łagodny, Janu- 

szewski, Dubiel, Koss, Dr. Lenard i 

Kuflewskl. 

Na posiedzeniu tern poruszono 

sprawę kombinacyi jaka Polacy ma- 

ja z Czechami. Do kombinacyi tej 1- 

stotnie przyszło i Czesi przyrzekli po- 

pierać polskich kandydatów za po- 

parcie jakie ich kandydat na szeryfa 

p. Józef Mendel otrzyma od Polaków. 

Polacy na pewno zrobi» swoje i u- 

dzielą poparcia kandydatowi czeskie- 

mu, Czesi zaś maja popierać polskich 

kandydatów. 

Omawiano ponownie sprawę pra- 

wyborów i udziału Polaków w dniu 

9-go września. Prawybory te są waż- 

niejsze niż same wybory i jeśli Po- 

lacy stawią się w tym dniu przy ur- 

nach wyborczych, to polscy kandyda- 
ci zwyciężą. Tego obconarodowcy naj- 

j więcej się obawiają. Obconarodowcy 
zawsze utrzymywali w przeszłości, że 

Polaków mogą pobić, bo cl udziału 

w prawyborach nie biorą. Pomiędzy 
Polakami zaszła zmiana i Polacy eię 

teraz budzą. Oby tylko wszyscy wy- 

szli do walki w dniu prawyborach. 

Polki powinny wziąć w tej elekcyi 

gromadny udział. 

+ + ł 

Wincenty Zwiefka, kandydat na 

Członka Hady Drenacyjnego, przema- 
wiał wczoraj w sali Pilsen. Także 

przemawiał do kobiet na rogu ulic 

30-tej 1 Wal lace. 

Zamaskowani bandyci, uzbrojeni w 

rewolwery, obrabowali dwa wyszyn- 

ki;' pnr. ,232* 
v* ' —- 

Niektórzy politykierzy na Wojcie- 

chowie niezbyt ładnie postępują. 

Wczoraj wieczorem odbyło eię posie- 
dzenie demokratyczne w sali Puła- 

skiego. Przewodniczył tam Leon Roe- 

der: on zostawił mowę Koraleskiego 

do samego końca, kiedy połowa publi- 
czności jut wyszła. Dankowski nie 

wspomniał nawet tego, że Polak ubie- 

ga się o nominacyę na Skarbnika po- 

wiatowego. 

Winę tu ponoszą Roeder, Pettkoske 
i Dankowski. Polacy powinni im przy- 

pomnieć, że jeśli pragną mieć popar- 
' 

cie z polskiej strony, to niech też 

Polak Kongresma- 
neiii. 

Sytuacya Europejska wymaga 
' 

abyśmy byli reprezentowani 
we Washingtonie. 

Klasza 1 . A. J. Danischa 

Nigdy jeszcze nie było tak nagłej 

potrzeby wybrania urzędnikiem w 

Ameryce jak to obecnie potrzeba za- 

chodzi wybrania polskiego kongres- 

mana. 

Polski przedstawiciel we Waszyng- 

tonie staje się palącą kwestyą chwi- 

li obecnej. I opatrzność widocznie 

zrządziła że mamy w Chicago aż ptp- 

ciu kandydatów Polaków na kongres- 

mana, którzy mają dosyć dobre a 

niektórzy bardzo dobre szanse o- 

trzymania nominacyi w dniu prawy- 

borów 9-go września 1 ewentualnie 

odniesienia w listopadowych wybo^p 
rach. 

Mając to na uwadze, chcemy 

wspomnieć tu o jednym z polskich 

kandydatów na kongresmana, a to 

ze względu na to, że nie „leci" w 

tak zwanym dystrykcie, lecz w ca- 

łym Stanie Illinois. Tym kandyda- 

tem jest ob. Albert J. Danisch, u- 

biegająey się o urząd kongresmana 

stanowego (Congressman-at-large) 
na demokratycznym balocie. Ponie- 

waż dopiero po raz drugi wyborcy 
w Stanie Illinois glosować będą na 

kongresmana at large, przeto czuje- 

my się zobowiązani wytłómaczyć dla 

czego mamy kongresmanów at large 

czyli stanowych. 

W roku 1910 odbył się w całym 

kraju spis lódności więc ze względu 

na przyrost ludności w Stanie Illi- 

nois. według prawa stanowi temu 

przypadało wybrać dwóch dodatko- 

wych kongresmanów. Ponieważ za^ 
dystrykty kongresyonalne nie sa do- 

tychczas na nowo podzielone, prze- 

to aż do czasu kiedy to nastąpi dwóch * 

kongresmanów wybiera cały stan. 

Na te dwa miejsca jest piętnastu 

demokratycznych kandydatów a po- 

między nimi tylko jeden Polak, ob. 

Danisch, brat. ob. Franciszka P. Da- 

nischa, znanego obszernie w Chicago 

obecnego naczelnego klerka sadu mu- 

nicypalnego który zamianował około 

pięćdziesiąt polskich klerków sądo- 

wych. 

Znamy ob. Alberta J. Danischa ja- 

ko człowieka Inteligentnego 1 pewni 

jesteśmy, że tak jak brat jego Fran- 

ciszek nie zawiódł w nas Polaków 

nadziei, tak 1 on nas nie zawiedzie 

jeżeli zostanie kongresmanem. 

Polscy wyborcy w Chicago, oraz w 

całym Stanie niechaj nie zapomina- 

ją o wielkiej potrzebie wybrania 

kongresmanów polskich. Powinno się 

potworzyć lokalne komitety wybor- 

cze pomiędzy Polakami w miastach 

i mieścinach w całym stanie aby w 

dniu prawyborów polskim wyborcom 
przypomnieć ich obowiązek. W West 

Hammond, La Salle, Peru, Chicago 

Heights, Blue Island, Lemont, Kan· 

kakee, Radomin, Du Bois, North Chi- 

cago, Harvey, Hawthorne, Grant 

Works, Waukegan, Spring Valley,^ 
Gostyniu, Joliet, Pana, Streator, — 

słowem we wszystkich miejscowoś- 
ciach gdzie Polacy zamieszkują 

— 

rodacy mogą dać dowód dojrzałości 
obywatelskiej głosując za swoim, za 

p. Albertem J. Daniechem. 

Na demokratycznym balocie, pod 

tytułem: REPRESENTATIVE IN 

CONGRESS — STATE AT LARGE, 

zrobić należy krzyżyczek w kwadra- 

ciku przed nazwiskiem, ALBERT J· 

DANISCH, a te krzyżyczki utorują 

rodakowi drogę do kapitolu we Wa- 

szyngtonie. Gdy czytacie o wojnie, 

zawsze myślcie o potrzebie polskiego 

kongresmana i Ogo wrzeénia w bud- 

kach wyborczych zróbcie resztę. 


