
Dzień Modlitwy o Pokój. 
Świat cały katolicki modli się jutro o pokój 

według polecenia Papieża. — Prezydent 
Wilson naśladuje jego przykład. 

Ważna opinia Sextona. 

Miasto nie może objąć w posiadanie systemu 

telefonicznego. 

Uznana niewinną. 

Sędzowie przysięgli wypuszczają Higgsową na 
wolność. 

Bakerowa w areszcie. 

Oskarżona o otrucie swego męża. 

OSKARŻONA O ZABÓJSTWO 
— UWOLNIONA. 

Nel lie Higgsowa, oskarżona i 

procesowana o zabicie kondukto- 

ra kolejowego W. W. W i lisa, zo-, 
stała wczoraj uznana niewinną 

' 

popełnienia morderstwa na pod- 
stawie „nieopisanego prawa". 
Higgsowa zastrzeliła konduktora 

na pociągu kolei Illinois Central 

dnia 30 kwietnia. 

Higgsowa jest stedmnastą ko- 

bietą w ostatnich latach w powie- 
cie Cook, która została zwolnio- 

na ze zarzutu morderstwa przez 

ławę sędziów przysięgłych. 
Oto spis kobiet, które w ostat- 

nich czasach zostały wypuszczo- 
ne na wolność, pomimo, że im n- 

dowodniono morderstwo, a nawet 

w, pewnych wypadkach przyz- 

nały się do popełnienia tej zbro- 

dni : 

Pani Dor M'Donald. 
Lucile NFLeod. 

Fani Estelle Stout. 

Pani Jane Quinn. 
Pani Rene B. Morrow. 

Pani Louise Yermilya. 
Pani Sadie Błaha. 

Pani Harriet Burnham. 

Pani Elizabeth Burnham. 

Pani Florence Bernstein. 
" 

Pani Peter Musso. 

Pani AHce Davis Sing. 
Panna Stella Czemerowska. 

Pani Louise Sear van Keuren. 

Panna Maude Oberg. 
Pani Blanche Murphy. 
Żona zamordowanego konduk- 

tora zdumiona była wyrokiem sę- 
dziów przysięgłych, którzy tylko 
50 minut naradzali się nad winą 
Hig^sowej. 
Asystent prokuratora Malato, 

który sprawę prowadził, oświad- 

czył. że w powiecie Cook jest ab- 
solutnie niemozłiwem ukarać ko- 

bietę za popełnienie morderstwa. 
W Mocz nie pierwsza lepsza kobie- 

ta zabić sobie może byle kogo, 

według własnego upodobania. 
Po ogłoszeniu wyroku proku- 

rator stanowy Hoyne wdrożył 
śledztwo w sprawie zarzutu, iż I 

sędziowie przysięgli zostali prze- j 
kupieni. Nastąpić z tej sprawy 

może drugi skandal. 

OSKARŻONA O 

MĘŻA. 

Pani Edwardowa J. Baker jest 
oskarżona o zatrucie swego męża 

który uiparł nagle w zeszłą sobo- 

tę. Na rozporządzenie koronera 

Hoffmana, chemik miejski zba- 
dał żołądek umarłego i znalazł w 

nim truciznę w dostatecznej ilo- 

ści, do spowodowania śmierci. 

Natychmiast poszukano Bake- 

rową i wzięto ją do biura detek- 

tywów, gdzie ją przepytano w o- 
becności Ludwiki Hullison, obec- 

nie mieszkającej pnr. 902 North 
Winchester ave. Dawniej, miesz- 

kała u państwa Bakerów, pnr. 

3002 Narragansett ave. 

W czasie tej egzaminacyi wy- 
szło na jaw co następuje: 

Przed 10 dniami Baker, który 

był szoferem, zachorował. Wez- 

wano dr. W. J. Moldenhaure, 

4<&43 W. North ave., który mu 

napisał lekarstwo. W piątek są-, 

siadka. C. Olender. wzięła recep- 

tę do aptekarza G. Winholta. 

^338 Irv»ng P*rk *>oul. i otrzy- 

mała lekarstwo, rzekomo według 

•recepty przygotowane. Okazało 

się później, że aptekarz się pomy- 
lił i przylepił niewłaściwą etykie- 

tę na butelkę. Lekarstwo jedna- 
kowoż miało być według recepty 

przegotowane. Okaząło się f 

niej, że w tej butelce znajdował 

się chloral. 
Ludwika Hullison zeznała w 

biurze detektywów, że gdy mie- 
szkała przed zamążpójściem u 

Bakerów, była fczęśto świadkiem 
kłótni zaciętych, a Bakerowa wy- 
chodziła często wieczorem i nie 

dawała mężowi wyjaśnienia, 
gdzie swój czas spędzała. Raz 

przed dwoma laty, zeznała Hulli- 

sonowa, Baker narzekał, że kawa 

była gorzka i zapytywał sie żony, 

czy ona chce go otruć. Innym ra- 

zem Bakerowa miała się wyrazić, 
iż nie dba czy mąż umrze, gdyż 
iest asekurowany. 

Bakerowa wszystkiemu zaprze 
czyła. Twierdziła, że nigdy się z 

mężem nie kłóciła. Przyznała się, 
że mąż jej był asekurowany na 

$1.995 i że suma ta jest na nią za- 

pisana. Baker był jej drugim mę- 
żem. Od pierwszego męża. który 
nazywał się Behnke, była rozwie- 
dzona. Twierdziła, że jeżeli mąż 

jej został otruty, to nie z jej wi- 

ny. gdyż jak mówi, dała takie le- 

karstwo, jakie zostało zapisane. 
Aresztowany został także nie- 

jaki Meisch, który miewał z Ba- 

kerowa bliższe znajomości. J. H. 
Meisch jest s.zynkarzem i miesz- 

ka pnr. 4846 N. Clark ul. 

Później jeszcze egzaminowano 
Bakerową w obecności trzech 

świadków i przy pomocy dykto- 
2rafu. Rezultat tej egzaminacyi 
jeszcze jest trzymany w tajemni- 
cy. 

DZIEŃ MODLITWY NA 

RZECZ POKOJU. 

Tutro świat cały katolicki i na- 

ród Stanów Zjednoczonych rao- j 
diić się będzie o zakończenie woj- 

ny i przywrócenie pokoju. 
Świat cały katolicki modlić się j 

będzie, jako posłuszny życzeniu 
Ojca św. Benedykta XV, wyfa—l 
żonetnu w specyalnym liście pa-i 
sterskim. aby wszyscy wierni za- 

nosili jutro modły szczere o ry- 
chłe zakończeni ewojny i zapro- 
wadzenie pokoju powszechnego 

po wszystkie czasy. 
Prezydent Wilson ogłosił przed 

kilkoma tygodniami proklaama- 
cyę do narodu Stanów Zjedno- 
czonych. aby wszyscy we swych 
kościołach modlili się do Boga o 
zakończenie wojny i naznaczył 
ten sam dzień co Ojciec św. 

Jest to bardzo znamienne. Oto 

z Kościołem katolickim Chrystu- 
sa łaczv si(» orezvdent naiwiek- 

szego z narodów.które zachowa- 

ły swoją neutralność podczas o- 

becnlej srogiej wojny i to naród, 

który urze ljwo żadnej religii nie 

uznaje. Cele i dążenia ogólnolu- 
dzkie wszędzie i zawsze są ęe sa- 

me. Od tych kośció^ katolicki ni- 

gdy nie odchodzi. 

ZŁODZIEJ KOŃCZY W JE- 
ZIORZE. 

Oszust i złodziej, elegancko u- 

brany, który zmiéniai swe nazwi- 

ska jak rękawiczki i usiłował o- 

kraść kilka składów w śródmieś- 

ciu. aby uniknąć schwytaniu, sko- 

czył do jeziora Michigan f które- 

gó jeszcze ero nie wyłowiono. 
Najprzód się podał za Williama 
Pole, później za Orvina Tafta, na 

stępnie za Roberta Schuilenber- 

ga. W jednem miejscu chciał ku- 

pić lampę za $275. a w drugiem 
kosztowne pióra za $300. Objeż- 
dżał miasto w automobilu, co ko- 

sztowało S45 i co nie zapłacił. 
Szofer go poznał wczoraj wieczo- 
rem i na rogu Rurton i Lake 

Shore Drive i wołając polieyanta 
HlfiMł gn ścigać. Oszust uciekł 

Dwie popularne artystki z Tirojcowa 
w koncercie Pani Neringowej. 

Panna Cecylia Małłek. 

W koncercie pani Agnieszki! 
Neringowej, który się odbędzie w1 

niedzielę wieczorem, dnia 11-go 

października, br., w Auditorium 

św. Stanisława Kostki, wystąpi 

panna Cecylia Małłek, wysoce u- 

talentowana fortepianistka, cór- 

ka nestora organistów polskich w 

Ameryce, p. Antoniego Małłka. 
. 

Panna Konstancja Krenz. 

Wystąpi także panna Konstan· 

:ya Krenz, znakomita skrzypacz- 
ka, której sławy rozgłos coraz to 
szersze obejmuje koła. 

Tak muzyka fortepianowa jak i 

skrzypcowa będę zatem miały do- 

skonałe interpretatorki na tego- 
rocznym wielkim koncercie pani 
Neringowej. ^ 

w stronę jeziora, do którego 
wskoczył i utonął. 

CIEKAWA DECYZYA 

SEXTONA. 

W. H. Sexton, który do nieda 

wna był doradcą korporacyjnym 
miasta i zrezygnował, aby się po- 
święcić praktyce prywatnej, dał 

wczoraj niezwykłą opinie komi- 
tetowi z rady miejskiej w spra- 

I wie nabycia przez miasto telefo- 
nu automatycznego. Według or 

dynansu z r. i<X>7, miasto może 

nabyć system telefonu automaty- 

cznego na własność, jeżeli po i- 

szym czerwca r. 1911 system ten 

nie będzie miał 20,000 prenume- 
ratorów. Sldeztwo wykazało, żc 

kompania tylu prenumetorów nie 
ma. Śledztwo to kosztowało $30.- 
000. Obecnie przychodzi Sexton 
z opinią i twierdzi, że ordynans 
ten nie utrzyma się w sądach, że 

miasto zostało oszukane, że nie 

ma prawa na podstawie tego or- 
dvnansu nabyć systemu automa- 

tycznego na swą własność. Opie- 
ra Sexton swą opinię na wyrazie 
jednym w ordynansie „serving" 
(obsługujący) i twierdzi, żc ten 

wyraz w interprctacyi prawnej 
znaczy: „zdolny obsłużyć, jeżeli 
obsługa będzie żądana." Na tej 
inte'rpretacvi. gdy sprawa zosta- 
nie do sądu wniesiona, ordynans 
zostanie unieważniony. 
Należy dodać, że ordynans ten 

został opracowany przez biuro 

miejskiego doradzcy korporacyj- 
nego. 

SPORT. 
KO STY PIŁKOWE 

NA JUTRO: 

Trzeci kontest między Klubem éw. j 
Kazimierza a dziewiątką irlandzką : 

Annunciation — o szampionat Chica- 

goskiej Ligi Katolickiej — odbędzie ! 

aif jutro począwszy o godzinie 2:30 

popołudniu, na boisku Kollegium św. 

Ignacego przy ulicach 12-tej i May. 

Baterye: — „Klem" Budzbanowski I 

„Mlnnie" Kazaniecki dla Kazimierzo· 

wian, a Ray Gleason i „Scrappy" 

Smith dla Irlandczyków. 
Century Rubber Works va. Romeo 

Billiards — w parku Polon» przy 

Eleton ave. i Blackhawk ulicy — 

przed południem. 
Romeo Billiards va. Fortune's To- 

pa — w parku Polonia 
— popołudniu. 

Wbite Giants vs. Chicago Union 

Gi&nts (murzyni) — w parku przy 

ulieach 22-giej i Rockwell. 

O O O 

Doskonały zapaśnik ciężkiej wagi. i 

Jess Westergaard, zwyciężył wczoraj! 

wieczorem Pawła M-artinsooa z C-bi-1 
cago. pierwszy raz w sześciu minu- j 
tach, a drugi raz w 25 min. 30 sek. 

Zapasy odbyły się w Ames, la. 

O O O 

Jan Kaczmarek, pochodzący podo- 

bno z Minnesoty, oparł się tylko przez 

3 minuty i 20 sekund żydowskiemu 

zapaśnikowi Benjaminowi Reubenowi, 

który posiada tytuł amatorskiego 

szampiona krajowego średniej wagi. 

Było to wczorajszego wieczora w salt 

do ćwiczeń gimnastycznych , iklubu 

, Sportsmen's Club of America". 

O O O 

Frącek Małecki (alias Spike Kelly), 
pięściarz średniej wagi, wyjechał 

wczoraj wieczorem do Kalamazoo. 

Mich. — podobno na stałe. 
O O O 

Na jutrzejszy kontest stawi się Elż. 

bietka (po naszemu: Uzzie) Jagłow- 

ska, krewka członkini słynnego klu- 

bu żeńskiego Bfoomer Girls, aby Ka- ; 

zimierzowlanom dodać otuchy i zwy-1 

cięstwo drugie im zapewnić. 

CO SIE DZIEJE 

jW POLITYCE?) 
Dziś pierwszy dzieli regestracyi 

przed wyborami listopadowymi. Drugi 

dzień regestracyi przypada dnia 15-go 

października. 
Wszyscy obywatele 1 obywatelki 

musz$ się zgłosić do regestracyi, gdyż 

wszystkie stare księiki rejestracyjne 

zostały odrztrcone i nowe listy oby- 

wateli wyborców będą. sporządzone. 

Miejsca wyborcze s$ otwarte od godzi 

ny temej do godz. 9-tej. Kto się nie 

zgłosi do regestracyi dziś lub 13 paź- 

dziernika, len nie może glosować. 

PYTANIA, KTÓRE DZISIAJ URZĘ- 
DNICY REGESTRACYJNI STAWIA- 

JĄ WYBORCOM: 
% 

Po angielsku; 
Your address? (Street, number and 

number of a>partment). 
Your name? (Last name first). 

W bero were you born? (ta w bat 

country or what Suite). 

How long bave you lived at the 

present address? 

How long bave you lived in tbe pre- 

cint? 

How long bave you lived in 

Cook county? . 

' 

How long have you lived in Illinois? 

How, long Iuivq, you lived in tbe U· 
. I 

^ 

nited States? 
__ 

* 

y jr '· " « v ·> '. 

Your ge? 

Where did you live when you ré- 

gi stered last.? 

If of foreign birth: 

Have you been naturalized? 

When were you naturalized? 

In what court were you n-aturalized? 

PO poisku; 

j Adres? 

Nazwisko? 

Gdzie się urodziłeś? 

Jak długo mieszkasz pod obecnym 

adresem? . 

Jaik dhigo mieszkasz w precynkcie? 

; Jak długo mieszkasz w powiecie 

Cook? 

Jak długo mieszkasz w Stanie 
Illi- 

nois? 

Jak długo mieszkasz w Stanach 

.Zjednoczonych ? 
Wiek? 

Gdzie mieszkałeś podczas ostatniej 

regestincyi? 
Jeżeli urodziłeś eię w kraju obcym: 

Czy byłeś naturalizowany? 

, Kiedy byłeś naturalizowany? 

W którym sądzie byłeś naturali- 

zowany? 
+ + + 

Polska Liga Demokratyczna 27-mej 

Wardy energicznie agituje w intere- 

sie kandydatury Roger'a C. Sullivan'a 

na Senatora do Waszyngtonu. Zarząd 

tejże Ligi wysłał pocztówki do wszy- 

stkich wyborców polskich w swej 

dzielnicy, by nakłonić rodaków do 
re- 

gestrowania się bo inaczej nie będą. 

mogli glosować. 
+ + 

Zwolennicy Sullivana organizują się 

przeciw atakom Raymonda Roblnsa, 

progresywnego kandydata na senato- 

ra, który zawzięcie atakuje Sullivana. 

Do zwolenników ostatniego przyłączył 

się J. E. Barriclow, m&nażer kampanii 

Stringera, którego Sullivan pobił w 

prawyborach. 
. 

+ 

Przeliczono urzędowo rezultat gło- 

sowania na niektórych kandydatów. 

Liczenie to obejmuje tybko miasto 

Chicago i powiat Cook. Liczenie to 

wykazuje, że republikańską nomina- 

cję na kongresmana z i-go dystryktu 

otrzymał p. Józef Górecki, a dr. E. 

Napieralski otrzymał nominacyę pro- 

greeywną w dystrykcie piqtym. 

Jedynymi polskimi kandydatami na 

senatora stanowego będą Jan 8. 

Rybicki, w 15-tym dystrykcie, obej- 

mującym Wojciechowo, oijaz W. J. 

Susmarskł. <· ; 

1 

Z ostatniej chwili. 
.1 ·.. I»· MWipy *'' !_ 

mrnmmammmmmmmmmmę 

Pociąg wykolejony 
na kolei gdrnej. 

Powstaje pożar i powo- 
duje panikę. 

9 

12 oeob pokaleczonych. 

Wykolejenie się ostatniego wa- 

gonu pociągu na kolei górnej 
„South Swie*' blisko stacyi ul. 51 

szej dziś rano około godz. 8mej, 

gdy wszystkie wagony były prze- 
pełnione, wywołało panikę wśród 
pasażerów i pokaleczenie się 12 

osób. Gdy wagon się wykoleił, zo- 
stał spowodowany t. zw. „short 1 

circuit", z którego posypał się 
deszcz iskier i od tych zajęły się 
siedzenia wagonu, powodując pa- 

nikę. 
Pasażerowie, kobiety i mężczy- 

źni, wyłamali okna, aby się wy- 
dostać z płonącej pułapki. Kilka 
kobiet zemdlało. 
Na szczęście, wykolejenie na- 

stąpiło tuż obok platformy stacyi 
kolei górnej, tak że pasażerowie 
wydostali się bezpiecznie z wa- 

gonów, a tem samem platforma 
zapobiegła gorszej katastrofie, 

jakiemby było spadnięcie wagonu 
na ziemię. 

Kandydatami na posłów do legi- i 
slatury stanowej będfl: Józef Tran· 

del, demokrata. A-l bort Rostenkoweki, 

republikanin. Władysław Giełdziński. 

progresisfca. W dystrykcie 27- 

raym będzie kandydował i>o 

stronie demokratycznej także Ir- 

landczyk Donlaoi, więc Polacy powinni 

głosować na Giełdzińsklego by Don- 

lana pobić. 
Wardowycb komitetowych Polacy 

mają tylko 2 po stronie demokraty- 

cznej: Kiełczyńskiego z 17-tej war- 

dv i Truschkp z lG-tej wardy. Repu- 

blikanie nie mają ani jednego Pola- 

ka. natomiast progresywni mają 

Giełdzińsklego w -tej wardzie. 

ł + + 

Urzędnicy wyborczy obliczają, że 

dziś zgłosi się do regesracyi około 

250,000 osób, to znacsy. że jeszcze 

400,000 osób musi się zgłosić dnia 13 

października. 
-- 

[ Ruch w Towarzystwach, j 
ZE STANltfł.AWOWA. 

— Tow. Polek Królowej Jadwigi 

odbędzie ćwierć roczne posiedzenie 

tr niedzielę, dnia 4go października, 
o godzinie pół do drugiej; każda z 

pań jest obowiązana ustawić się 
na 

to posiedzenie. — Konstancya Cze- 

kała, prez.; Stanisława Słupikowska 

sekr. prot., 1301 Holt ul. 

7 MARY A NOWA. 

— Bractwo Młodz. iw. Józefa od- J 
będzie miesięczne posiedzenie, w 

niedzielę dnia 4go października o. 

godzinie pół do drugiej popołudniu ! 

w gali zwykłych posiedzeń. - Prezes 

zaprasza wszystkich braci ;aby byli 

obecni bo są ważne sprawy do zała- 

twienia w sprawie wieczorku, loso- 

wania i kręgielni. Chłopcy pragnąc;· 

wstąpić niech się zgłoszą do eali or. 

4ty. — Józ. Regosz prez,; F. Motz- 

sekr. prot., >1629 Crossing ul. 

ZE STAN. 
— Tow. św. Tomasza nr. 277 Zj. 

odbędzie trzyćwierćroca^ 'posiedze- 
nie w sobotę, dnia 3go października 
o godzinie 8mej wieczorem, w heli 

zwykłych posiedzeń. Na tem posie- 

dzeniu każdy członek powinien być 

obecny, bo są ważne sprawy* do zała- 
twienia. — Adam Ringa, prez.; L. 

Billa, sekr. prot., 1344 Holt ul. 

Z WACŁAWOWA. 
— Regularne posiedzenie Klubu 

Obyw. pod. im. T. Kościuszki w pa- 
rafii Św. Wacława odbędzie się w 

niedzielę o godzinie 4tej popołudniu. 
— Wład. Palewici, prez.·; A. Kir- 

stein, sekr. prot. 

PODZIĘKOWANIE. 
Dziękujemy wszystkim tym, 

którzy brali udział 1v pogrzebie ś. 

p. Jana Wrocławskiego, a szcze- 

gólnie księżom z parafii św. Wa- 

cława, organiście p. F. Pawłow- 
skiemu i wszystkim Towarzyst- 
wom, których śp- Jan Wrocław- 
ski był członkiem. Jeszcze raz za- 

syłamy serdeczne podziękowanie 
wszystkim krewnym i znajomym. 

Maryanna Wrocławska, 
żona wraz z dziećmi. 

LEPSZE JAK LEKARZE. 
·· ··« -· 

, 

To jest, co mówi p. John Dra- 

hota w swoim następującym li- 

ście: „Moja żona była stale cho- 

ra, lecz od czasu, kiedy zaczęła 

używać Trinera Amerykański VE- 
lixirGorzkiego Wina, ona dobrze 

się czuje i jest zupełnie' zdfowa. 

Dla niej Trinera Amerykański 
Elixir Gorzkiego Wina jest le- 

pszy jak doktorzy. Wasz z sza-, 

cunkiem John Drahota, Sonora, 

Wis." My jesteśmy bardzo wdzie 

czni za ten list, do którego chce- 

my dodać, że ten preparat jest 

zupełnie czysty i że daje jaknaj- 

lepsze rezultaty przy wielu cho- 

robach, które mogą być wyleczo- 

ne bez pomocy lekarza. W na- 

głych niedyspozycyacli, przy u- 

tracie apetytu, przy cięiarze po 

jedzeniu, przy osłabieniu i wy 

padkach wońtowania, ten prepa 
rat powinien być rekomendowa 
ny. Jos. Triner. Manufacturer 

!333—!339 South Ashland avé. 

Chicago, 111. Używajcie Trinera 

Liniment przy wszystkich bó- 

lach muskułów i stawów. Cena 

50c, przez pocztę 6oc. 

Uważajcie! 
Wasxe pieniądze tą zupełnie pewne w banka 

Home Bank & Trust Co. 
Nasz silny wydział dyrektorów i nasz wydział 

doradczy stanowią gwarancyę, że wasze pieniądze, 
złożone w naszym banku są zupełnie bezpieczne. 
Każdy z naszych dyrektorów bierze czynny udział 
w naszej inatytucyi. Każdy z naezych dyrektorów 
na przemian daje swe usługi w komitecie wykonaw- 
czym. Nasz komitet wykonawczy, składający się z 
trzech członków dyrekcyi i wydziału doradczego 
ma posiedzenie raz na tydzień, na którem za- 

twierdza wszystkie ulokowania pieniężne oraz za- 
twierdza lub odrzuca wszelkie sprawy ważne, któ- 
re się tyczą banku. 

Przejrzyjcie listę mężczyzn w naszej dyrekcyi 
i w naszym wydziale doradczym, a zobaczycie ile z 
nich prowadzi interesa w naszej okolicy. Może zna- 
cie niektórych z nich, a może i znacie wszystkich. 
Wielu z czytelników tego piema są klientami lub 
depozytaryuszami naszego banku. 

Naprzykład, pan W. A. Wieboldt, prezes fir- 

my W. A. Wieboldt & Co., jest dobrze znanym kup- 
cem, nadzwyczaj sumiennym i cieszącym się najlep- 
szą reputacyą pod każdym względem. On jest pre- 
zesem największego składu departamentowego na 
północno-zachodniej stronie miasta. 

Pan . M. Hair jest prezesem firmy Northwe- 
stern Yeast Co., instytucyi $3,000,000. Prowadzi on 
interes na północno-zachodniej stronie miasta przez 
bardzo wiele lat. 

Pan Juliue Koop, kupiec i właściciel wielkiego 
składu departamentowego przy Chicago ave., bli- 

sko Ashland ave., prowadzi interes z powodzeniem 
przez wiele lat. 

Pan H. R. Misch, dawniej miał skład departa- 
mentowy przy Noble ulicy, a teraz prowadzi inte- 
res przy 18tej i Paulina ul. Posiada bardzo dużo re- 
alności przy Milwaukuee ave. Jest człowiekiem, któ- 

ry się cieszy zaufaniem każdego, z którym miał ja- 
kieś tranzakcye. 

Pan H. C. Struve, jest właścicielem dużego skła 
du departamentowego przy Lincoln ave., blisko 

Belmont. 

Pan Filip Klafter jest hurtownym fabrykantem 
spodnie damskich przy Paulina ulicy, blisko Mil- 
waukee ave., i mieszka w naszej okolicy przez wie- 
le lat. Ma świetną reputacyę. 

Pan rnst Fenske, jest członkiem firmy Fenske 

Bros., hurtownych fajyrykantów mebli, przy Mc 

Henry ul. Jest także w interesie na północno-zacho- 
dniej stronie miasta przez bardzo wiele lat i jest 
dobrze znany w naszej okolicy. 

Pan F. S. Atherton jest z firmą C. W. Marks 
Shoe Co. 

Pan P. L. Evans jest członkiem firmy adwoka- 

ckiej„Cheney & Evans. Ta firma cieszy się najlep- 
szą reputacyą pomiędzy firmami adwokackiemi z 

przyczyny swej ścisłej sumienności, a szczególnie ze 

swej znajomości prawa realnościowego. 
Pan R. I. Terwilliger, dawniejszy prezes firmy 

R. I. Terwilliger & Co., prowadzi interes także w tej 
okolicy od wielu lat i jest szeroko i dobrze znany 

ze swego wielkiego interesu hipotecznego. 
Dr. K. A. Żurawski jest uważany jako jeden z 

najuczeńszych Polaków w mieście Chicago. Jest 
lekarzem i chirurgiem ścisłe pierwszorzędnym. Da- 

wniej był naczelnym lekarzem Związku Narodowe- 

go Polskiego. 
Pan Paweł Drzymalski, prezes Polonia Coal 

Co., jest znany tysiącom Polaków w Chicago. Jest 
on człowiekiem nieskazitelnego charakteru i znany 

powszechnie ze swej sumienności i uczciwości. 

Jeżeli znacie jakiegokolwiek z powyższych lu- 
dzi lub kogo kto ich zna, spytajcie się o stan 

na - 

szego banku. , 

W międzyczasie nie zapominajcie, że teraz jest 

właściwy czas na otworzenie kontja oszczędnościo- 

wego. Płacimy procent policzony co sześć miesięcy. 
Wszelkie depozyta zrobione lOgo lub przed 10 

/ 

października, przynoszą procent od Igo paździer- 
nika. 
v 

^ URZĘDNICY : 
Charles F. Hoerr, 

prezes. 
· 

B. M. Hair, L. H. Przybylski, 
wiceprezes. wiceprezes. 

W. O. Conrad M. Lorig. 
kasyer. asystent kasyera. 

Home Bank & Trust Co. [ 
Milwaukee i Ashland ave. 

Otwarte we wtorki i soboty wieczorem 

Krewnym i znajomym dtoeoimy tę smutną wiadomość, ii najnko- 

chaóezy mąt md) i ojoiecnaaz, 

śp. Z. Franciszek Zglenicki 
po krótkiej chorobie, pożegnał eię z tym śwjatem, opatrzony 

Św. K*ki§. 

tneniami, dnia 2 go października 1014 roku, o godtinie 1-ałtej po polu. 
dołu, prsetywezy lat 87. 

Pogrzeb odbędzie,aiQ w poniedziałek dnia 5 go października, o 

godzinie lOtej rano, z domu flałoby p..nr. 1049 N. Le*vitt ul., 
do kościoła 

iw. Trójcy, stamtąd na cmentarz iw, Wojciecha. 
Na teo euiutoy obrząiek saoruzkoir wazyitkich krewnych i za·· 

jomych. w ci*ik:m żain pogrążeni: 
Franciszka Zgleuicka, tona; Bronisława i Jadwiga, 

dzieeł; Prak seria Zgtonieka, matka; Antoni, Leon i Edwartf, 
bracia; Wanda i Stefania, eioitry; Rozalia Górska, tefciowa; 

rąz.z cąłą rodziną. 

^ i 1 tl ' a A 


