
PROJEKT WYDZIAŁU 
NIEMORALNOŚCI. 

Upoważniony będzie do studyowania zła spo- 

łecznego we wszystkich fazach. 

I Odmowna decyzya. 
Sędziowie nie przyjmują projektu Hoyne'a. — 

Oświadczenie wydziału rewizyjnego. 

ZAWOOOWMWZYCIELE. 
Jaki ich udział w spowodowaniu rozwydrzenia 

się zbrodni. 

Nowe rozporządzenia. 
Dia braku funduszów władze federalne zabijać 

będą tylko bydio rozchorowane. 

PROJEKT WYDZIAŁU MO- 
RALNOŚCI. 

Projekt wydziału moralności 

już jest gotów do przedłożenia 
radzie miejskiej. Opracowany zo- 

stał przez komitet zdrowia z ło- 

na rady miejskiej i zawiera wie- 

le nowości. Wogóle projekt ten 

należy uważać jako jeden z obja- 

^ 
wów wielkiego postępu pod 
względem stanowiska publiczne- 
go wobec niemoralności. 

Wydział ten będzie miał wszel- 

ką władze z wyjątkiem wykonaw- 
czej. Będzie miał prawo studyo- 
wać wszelkie fazy kwestyi zepsu- 
cia i przedkładać wszelkie ko- 

nieczne polecenia radzie miej- 

skiej, departamentowi policyi i 

prokuratorowi stanowemu. Nie 

będzie miał prawa wytaczać, pro- 
cesów, jak proponowano w pier- 
wszym raporcie komisvi niemo- 
ralności za burmistrza Busse'go 
i jak znowu w zeszłym miesiącu 

zaproponował doradzca korpora- 

cyjny J. W. Beckwith. 

„Sytuacya zmieniła się w Chi- 
cago" — mówił wczoraj profesor 
Graham Taylor, jeden z tych, 
ktrv zredagował obecny projekt 
i który także był członkiem komi- 

;yi za burmistrza Bussego· 

„Wtedy Chicago miało dystrykt 
niemoralny wprawdzie segrego- 
wany, lecz nie mniej istniejący. 

Dzisiaj -takiego dystryktu niema. 
Dziś Chicago także ma drugiego 
asystenta szefa policyi, którego 
specyalnym obowiązkiem jest 
wyrugowanie zła społecznego. 
Dziś nie potrzeba obdarzyć ko- 

misyi tak drastyczną władzą, jak 
wtedy proponowano. Dziś wy- 

starczy komisya z władzą śled- 

czą i doradczą·" 
Komisya składać się będzie z 

pięciu członków, zamianowanych 
przez burmistrza na dwa lata. 

Jeden z członków ma być komi- 

sarzem zdrowia i jeden także le- 
karzem. Komisarz zdrowia ma 

należeć do komisyi przez czas 

swego urzędowania. 
· 

Obowiązkiem komisyi będzie 
studyować zło społeczne we 

wszystkich fazach. 
Specyalne zezwolenia. 

Xa wczoraj9rem posiedzeniu 
komitetu zdrowia omawiana by- 
ła także kwestya specyalnych ze- 
zwoleń na sprzedaż napojów al- 

koholicznych na balach publicz- 
nych. Wniesiono projekt, ażeby 
te zezwolenia zniesiono. Sprawę 

jednakowoż odłożono do przysz- 

tego tygodnia. Komitet wykona- 

wczy Zjednoczonych Towa- 

rzystw (United Societies) nie 

jest za zniesieniem całkowitem 

tych zezwoleń, lecz proponuje, a- 

żeby te zezwolenia wydawano 
tylko towarzystwom, należącym 
do Zjednoczonych Towarzystw. 

SĘDZIOWIE ODRZUCAJĄ 
PROJEKTY . 
Sędziowie ze sądów okręgo- 

wych i wyższych wczoraj odrzu^ 
ciii' wniosek prokuratora stano- 

wego Hoyne'a, aby śledztwem 

kryminalnem skandalów podat- 
kowych zajęła się specyalna la- 

wa sędziów przysięgłych. 
Hoyne jednakowoż oświadczył 

że się będzie trzymał swego ory- 
ginalnego projektu wytoczenia 
śledztwa przed ławą zwykłą sę- 

dziów przysięgłych. Zwołał na- 

tychmiast konferencyę swych a- 

systentów, z którymi omawiał 

dowody zebrane i przygotował 
je do przedłożenia ławie zwykłej 
w poniedziałek., 
Hoyne oświadczył, że na po- 

czątek wybrał kilka wypadków 
jaskrawszych, które doprowadzą 
do postawienia winowajców w 

stan oskarżenia· Oszustwa podat- 
kowe wezmą pierwszeństwo nad 

wszystkiemi innemi sprawami, 
nawet nad skandalami policyjny- 
mi i rzekomym sojuszem pomię- 
dzy policyantami o kryminalista- 
mi. Te ostatnie będą przedłożo- 
ne ławie grudniowej. 
Sam sędzia Kersten,. prezes 

sędziów okręgowych, radził, aże- 

by oszustwa podatkowe przedło- 
żyć ławie obecnej. 

WYDZIAŁ REWIZYJNY 
TŁOMACZY SIĘ. 

Wydział rewizyjny wydał 
wczoraj publiczne oświadczenie, 

podpisane przez członków tego 

wydziału (R°y O. Westa, . J. 
Webba i F. W. Blockiego), w 

którym usiłują wyjaśnić sprawę 
Rakebrandowej, która miała za- 

płacić klerkowi wydziału rewizyj 
nego $150 za wykreślenie jej po- 
datku. Sprawa ta, jak wiadomo, 

przedłożona na przesłuchach pu- 
blicznych przed sędzią Owen- 

sem, jést bezpośrednim powodem 
starania się o specyalna ławę sę- 
dziów wielkoprzysięgłych. W y- 
dział się tłómaczy, że sprawa 

Rakebrandowej była tylko jedną 
z 25,000 spraw podobnych, prze- 
słuchanych przez wydział w ro- 

ku zeszłym od I-go lipca do 7-go 
września. Przesłuchując 8co 

spraw dziennie, niemożliwem 

jest zapamiętać sprawy poszcze- 
gólne. Wydział zatrudnia "a ten 
czas znaczną liczbę specyalnych 
funkcyonaryuszy, którzy otrzy- 

mują $4 dziennie. Za takie wy- 
nagrodzenie nie' zawsze jest moż- 
liwem dostać ludzi najlepszego 
typu. W dodatku wydział nie u- 
względnia żadnych zażaleń, je- 
żeli nie są poparte przez dwóch 
członków wydziału. Wydział re- 

wizyjny wskazuje na to, że asc- 

sowaniem własności zajmują sic 

polni asesorowie, których wy- 

dział asesorów także tymczasem 
zatrudnia po $4 dziennie. Ci ase- 

sorowie nie zawsze są uprzejmie 
przyjęci, często nawet nie mogą 
się dostać do mieszkań, wskutek 
tego otaksowania bywają niekie- 

dy niesprawiedliwe· Gdy jesz&e 
wydział asesorów doda 50 pro- 
cent jako karę za niewypełnienie 
szematu, powstają różne skargi i 

zażalenia, które wydział rewizyj- 
ny zmuszony jest załatwić. 

Wydział rewizyjny w końcu 

zapowiada, iż współpracować bę- 
dzie z prokuratorem w gruntów·; 
nem zbadaniu całej sprawy i o 

sprawiedliwe ukaranie winnych. 

POLITYKIERZY JAKO ZA- 
WODOWI PORĘCZYCIELE. 
Komisya altlermańska, prowa- 

dząca śledztwo w sprawie roz- 

wydrzenia się zbrodni, przedło- 
żyła wczoraj jeszcze jedno cieka- 
we śledztwo. Dotyczy ono pew- 
nych politykierów, urzędników i 

funkcyonaryuszy , publicznych, 
którzy grubo zarabiają na podpi- 
sywaniu poręczeń różnym zło- 

dziejom, oszustem, naciągaczom, 
rabusiom i innym kryminali- 
stom. W niejednym wypadku 
sprawa taka bywała ze sądu wy- 
rzucana. a nawet zdarzało się, że 
taki przestępca, pomimo kaucyi 
dawał drapaka, gdzie go ramię 
sprawiedliwości chicagoskiej nie 

mogło dosięgnąć. 

Najczynniejszym z tych 
„bondsmanów" jest alderman 

Powers z wardv tej, według 

raportu komisyi. Podpisał on ra- 
zem w sądzie kryminalnym, we- 

dług zapisków w tym ̂ ądzie, po- 
ręczeń na łączną sumę $132,000: 

Podpisał on kaucye za 40 męż- 

czyzn .i kobiet, oskarżonych o 

rabunki, usiłowane morderstwo, 

oszuśtwa wyborcze i włamywa- 
nie się do mieszkań w celu ra- 

bunku. Pat O'Malley, szynkarz 

pnr. 703 South State ul., mający 
silne wpływy polityczne, podpi- 
sał kaucye na $87,000. Tony May, 

119 West Chicago ąve., dawniej 
się trudniący sprzedażą gazet, o- 
becnie zawodowy „bondsman", 

i podpisał się na kaucyach na su- 

mę $71,000. Senator stanowy J. 
Broderick, podpisał się na 17 

kaucyach. , 

1 
Okazuje się, że we wielu wy- 

padkach, na książkach sądowych 
zapisano „fiie winien". Prawie w 

każdym takim wypadku oskarżo- 

ny znikł poprzednio. 
Inni zawodowi „bondsmani" są 

następujący : 
„Abe" Poll, 2 Hast 21-sza uli- 

ca $ 8,500 

.,Ike" Roderick, 2008 

j Indiana ave. 25,500 

„Jake Newman, 426 
Center ul. 19,800 

„Joe" 0'Donnell, 3315 
Lexington ul. 4°>5°° 
John W. Kennedy, 844 

Waveland ave. 52>p°° 
„Barney" Grogan, 1154 

RaRndolph ul. 36,000 
M. J. McXally, 4647 So. 

Halsted ul. 38,500 
Dennis P. Foley, 3036 S. 

State ul. 4,000 

John Durso, 1012 Mil- 

ton ave. 4,000 

Ex-alderman Charles 

Martin, 3635 Emerald av. 14,500 

Frederick Switzer, 4503 
Franklin boul. 29,400 

NOWE ROZPORZĄDZENIE 
W SPRAWIE EPIDEMII. 

Nowe rozporządzenie w spra- 
wie epidemią grasującej wśród 

bydła, wyszło wczoraj od władz 
we Waszyngtonie, które wywo- 
łało ze strony zarządu rzezalń tu- 

tej szych żywy prptest. Departau· 
ment rolnictwa rozporządził, a- 

żeby zabijano tylko zwierzęta 

już chore, a jeżeli tylko zarażor 

ne, mają być oszczędzane dla· ży- 
wności. Poprzednio departament 
rozkazał ostro, aby wszystkie 

zwierzęta zarażone i chore zabi- 

jano. Powodem zmiany jest brak 

funduszów na wynagrodzenie 
hodowcom i farmerom za zabite 

zwierzęta. 
Zarząd rzezalń chicagoskich 

protestuje przeciw temu, gdyż 
powiększa niebezpieczeństwo 
rozszerzenia się choroby. Zagro- 
żony jest inwentarz żywy warto- 

ści $3,5oo,oco. 
W Pennsylvanii już nowe roz- J 

porządzenie zastosowano. Tam 

wyrażono obawę, że jeżeli zabi- 

ja się każdą sztukę bydła zara-- 

żonego, powstać może brak mię- 
sa. 

Do Chicago przyjechał dr. Si- 

mon J'iexner, słynny bakteryo- 

log·» prezydent Instytutu Rocke- 
fellera w.Nowym Yorku, aby 
zbadać chorobę racic i pyska, jej 
Symptomy w celu odkrycia za- 

razka tej choroby i środka prze- 

ciw tiiej. Wczoraj dr. Ffexner 

spędził cały dzień wśród bydła 
wystawowego, którego 834 sztuk 

znajduje się w kwarantannie. 

Celem jego pracy jest izolacya 
zarazka i wyrób surowicy, któ- 

raby mogłe. być wstrzyknięta by- 
dłu jak surowica wieprzom prze- 
ciw cholerze. 

W Illinois zaraza rozszerzyła 

się do 5 nowyęh powiatów. 
Coraz to więcej rzezalni chiea- 

goskich zgłasza się do władz, 
i 

ukończyły dezinfekcyę i są goto- 

we do otwarcia. 

1 

Na narożniku Fullerton i Ro- 

bey ul.. Kondziorski, 2113 Weo- 

ster ave., Waliński, 2163 N. Oak- 

ley avet, Urbanowicz, 
2229 N. 

Oakley ave. 

Taksatorska Sprzedaż Się Skończy 
stanowczo, 17-go listopada. 

Taksator ma ścisły nakaz pozbycia się każdego 
przedmiotu z Bleier Furniture Co., całego $17,500 za- 

pasu pięknych mebli, dywanów, pieców, itp, w pręecią 
gu 10 dni. Musi to uczynić bez względu na koszt lub 

wartość. Ceny zniżono 50 do 60 procent. Możecie sta- 

wić swe własne warunki. 

DĘBOWA KOMODA. » pięk- 
na dębowa komoda w popular, 
złoc. wyko. jest bogato polit. 
Ma duże szuflady i grube fran. 

lustra o szlifów, brzegach. — 

Bleier Furnk. Co. / 

$40.Cena taks&tora ·0 V 

KRZESŁO. Piękne dęb. krzesło 
do jadalni, ell. zrób., ma wstaw, 
w tyle. i eiedz. jest wyśc. praw. 
ekórt. Bleier Furnit. Co., cena 

$3.50 Cena d· | 
taksatora .......... 1 ·) 

KREDENS. Przypatrzcie się 

tej rzeczy dobrze i *o baczcie sa· 

mi ile oszczędzić możecie tutaj 

Czy. dęb. kredens, ręcz. rzeźb, 

z fran. lustrem, szufladą, wyfcł. 

do srebra, miejsc, do lnianych 

rzeczy, itp. spęta| jo 

warta $30, po . .3) 1 1 ·"0 

Bleier Furniture Co., 
241-20 W. North Ave. 

Cały $17,500 zapas musi być sprzedany w przeciągu lOdni 
Wm· T. Ritter, taksator. 

Dobrze robi ten, co się namy- 
) śla, ale źle robi ten, eo odwleka. 

Sposobności jaka wam się nada- 
rza, nie powinniście lekceważyć. 
Polski skład ubrań 

Polonia Clothing Co., 

J róg Milwaukee ave. i Augusta ul. 

| w domu Zjednoczenia, daje 
DARMO 

Do każdego Palta lub Ubra- 

nia wartości $10.00 lub więcej 
ten wspaniały pozłacany 12 cali 

1 wysoki Zegar, 
· 

Palta nasze po $12.00, $13.50 i 

$15.00 w kolorach, czarnych, nie- 
bieskich i siwych są nie dorów- 
nane w żadnym innym składzie. 
Zanim pójdziecie gdzieindziej, 
zobaczcie nasze wystawy. 

Duży zapas męskich 
koszul 

Wielki zupas męskich okazowJ 
negliżowych koszul, zrobione z 

dobrego import, madrasu i 

perkalu w prożki i wzory, .— 

gładki llib zakład, gors, surdu- 

towe style, wiel. 14 do 19,— j 
war. do 1.25, — 
wasz wybór ...... 69c 

I33C-I35D MILWAUKEE AVE 

Zaoszczędzajcie h na Chlopigcem Obraniu 
Pewien wielki fabrykant chłopięcej odzieży 

sprzedał nam całki pozostały zapas chłopię- 

cych ubrań i palt, po cenach o wieie niż- 

szych regularnej wartości. Na sprzedaż w so- 

botę za ̂  mniej niż regularne ceny. 

2.30 PALTA, 1.45 

Chłop, palta zrobione z grube- 
go szewiotu, Rosyjski styl, bru 

natne, siwe i nieb. mieszanki, 

gładkie lub z paskiem w tyle, 

2% d<f 10 lat, 2.50 | 
wartości, po .. .. I 

5.00 PALTA, $2.50, 
Chłop, rosyjskie palta t dóbr. 

novelty mieszanek, siwe, bru- 

natne i granatowe, u^ar. a- 

strakhan kołnierzem i mankie- 

tami, wiel. 2*6 do 10 ^ 
lat, 4.50 wartości, po 

Chłopięco sz\olne palta i Italmaoaans, zrobione z mo- 

cnemu sze*!· tu, Hwe, brunatne'i gr«lit»·**, salowy lub wyso- 
ki kołnierz, z paskiem lub bez, wielkości 6 du 17 lat, ") Q 
5.01) Wartości, pu.., 

r 
Chłopięce ubrania z 
dolneh WfłoiHflycł» uue- 
e/»ne><, siwe, brunatno i 

praiiHiuw e, Ni rf"lk i Ro- 

tiyjikie style, epoJnie 
inaj:i pnseczki flo p*aa i 

Ukti/ooka do zegarka, 
2% Jo 17 lat, / 

$4 «artuici po 

^ 

Męskie i młodzieńcze palta za 

połowę ceny 
Są b*rdz> dobrze zrol ipue z d oskonałych materyl, 

nnj nowsze etyle, z paskiem w tyle, wywracany 

kołni-r/, wielkości 32 du 38, dwa wielkie zapasy, 

$10 wartości po $12 wartości po 

$5.98 $6-98 

Męskie i młodzień- 
cze ubraoia, dobrze zro- 

bione z szewiotu i kasz· 

mlfu, bruu«tne 1 siwe, 
takie granatowe serie, ·· 

wielkości 32 do 38, war- 
tości do $10, podczas te] 

Damskie i Panieńskie Surduty po Bardzo Specyal- 
nych Cenach na Sobotę 

7.00 coat 

4.88 

12.00 coat 

7.95 

15.00 coat 

9.95 

Damskie surduty, peł. dług., 
zrobione z dóbr. gat. Zubeline, 

falisty wzór, czarne, cał. pod- 
szew., wiel. 16 do o o 

44, warte 7.50, po ,,.*00 

Damskie peł. -dług. surduty, z 

czarnej broadcloth mat., duży 

wybór, szalowy koln., jedw. li- 

gam., wszy. wiel., — « 
warte 12.00, po 

Damskie i panienskie surduty, 
jeden gat. jest zrob. z najlep. 
jedw. pluszu, drugi z najl. A- 

rabian lamb, wiel. 16 rkg; 
do 44, warte 1.60, po V»V^ 
/ 

12.50 coal 

6-98 

6.00 coat 

3.98 

10.00 soit 

5-0° 

Damskie i panienek ie Novelty 
surduty, nowe krót. modele, 

niektóre maj& płaszcze, inne 

paski, dobre i gust. ety z: no 

le, warte 12.50, po .„U»VO 

Dziewczęce plęk. zimowe sur- 
duty, zrób. z bardzo dobrej Zib 

belfne, faliste des., jedw. plusz, 
koln., ciepła podszew.,^ no 
wiel. 6 do 14, war. 

Damskie czy. weł. serżowe u- 

brania, Jedw. podszyte surduty 

% dług., gładki spodnik, panel 

tył, granat, tylko, 
warte 10.00, po .... i7*vJU 

Damskie nowe 
zimowe bluski, 
spec. ocenio- 
ne na sobotę. 

Nowe style z niską szyją i długie ręka- 
wy, z pięknej voile, i allover haftowanej 
organdie, bardzo gustowne modele regu- 
larne 1.25 i 1.50 wartości . QQp 
w sobotę tylko po.. v Ou 
Piękne Crepe de Chine bluski, piękne 
haftowane gałązki z .przodu, białe, różowe i nie- 
bieskie, rzeczywista wartość 3.98, ^ 
specyalnie na sobotę 

J 

5.00 Mufki w sobotę po 2.48 
Te eleganckie maiki są zrobione 

z dob" 

rego francuskiego Coney, bardzo pełne, ściągane 

po obu stronach dobrym atlasem, 
<·+ j q 

regularnie 6.00 wartości, po ·"0 

5.00 zarzutki do pary 2.48 

Dziecięce piękne białe futrzane garnitu- 

ry, kombinacye Lamb 
i Angora mufka z - « q 

portmonetką, 3.00 wartość, garnitur | #5 

f——r Niemowlące białe chinchilla palta, 

gustowny styl z szerokim paskiem 
z tej sa- 

mej materyi, ozdobne perłowe guziki, ciep- 

ła 1 miękka watowana podszewki, ^ _ 

wielkości 2 do 4, warle 4.00, po...^e / & 

·1 · ii każda para gwarantowana 
Irzewiki i rantoile iż do satysfakcję. 
Damskie trzewiki, gunmetal calf i lakierowane, sukienne}·™ 

lub skórzane wierzchy, gładkie palce i z czubkami, dobre skó*«!j 
rżane podeszwy i obcasy, I QO^ 
specyalnie w sobotę para I ·: 

m 
Damskie filc. domowe pan- 
tofle, ugar. futrem lub też 

wstążką, ręcznie wywraca- 
ne podeszwy, winne, siwe, i 

czarne, najlep. 
$1.25 war., para 
" occev boots 

Damskie trzewiKi, z aoDrc*ui· 

czarnego filcu, grube filco-» 
' 

we podeszwy, czerwona ru-J 
cAvana podszewka, wszyst- 
<ie wielkości do 8, Cfip 
para tylko OS#V 

Dziewczęce tr 

lakierowane kid wierz- 

chy, ręcznie wywraca- 
ne podeszwy, mankiety 
i kutasy wielkości 3 do 
8, wszędzie sprzedawa- 
ne po $1.25, u nas na te' 

wielką wyprzątającą 
yprzedaż « 

7Qn 
ara tylko I Ob 

patent colt i gun metal 

calf, sukienne lub skó- 
rzane wierzchy, mocne 
skórzane podeszwy, za- 
pinane style, wielkośn 
8x/i do 2, najlepsze 1.85 
wartości, na tę sprze- 
daż, para 
tylko po .. 1.38 

w: \ \ » 

V , -^/V' .·*·· ·V· * ; 

niczy. —r Box calf 

i satin calf, mocne : kó- 

rzane podeszwy i obca- 

sy, zapinane i sznuro- 

wane wielkości 9 do 

\'> regularnie warte 

$1.75, na tę wyprzedaż 
para tylko 
po 

/ 


