
Dziś i 

Jutro 
Dubeltowe 

Zielone 
1 Znaczki 

1 Milwaukee i Chicago Ave. ) 

Nadzwyczajne 
Wartości Na 

Sprzedaż w 
Piątek i Dubel- 
towe Znaczki 

2%c 

Dsiecice extra grube 2·6 trw. 
czarne pończochy, w drobne i 

grubeze prążki. 1/ 
po ... / 72 C 
Extra grube koronki I wstaw- 

ki, szerokości 1 do 3 cala. re- 

gularna cena 10c 
Jard, specjalnie . 

Gładkie kolory, prążków, i w 

kratki, czysto jedwabna wstąż 
ka. 4 cale szeroka. Q _ 
reg. 15c wart., spec. po. . VC 

Amoskeag gingam na fartu- 

chy. we wezyst. pożądanych 
kratkach , w piątek od 9tej 
do 12teJ — 10 Jard. 
kostumerowi, Jard .. 

O/* v 

Czerwone lub niebieskie ada- 

maszki na obrusy w Domino, 

kratki. 58 cali szeroki, trwa- 

le kolory, regular. 
Mc gat., w piątek, 'O / 7z C 

Czysto wełniane obrusy wielk. 

57X57 z trwało różową lub nie 

bleską bortą, reg. A O/* 
1.25 gat., jeden za .. 

GROSERYE. 

Pillsburys Best mąka, 24^ ft. 

worek, po QIC 
jeden worek kostum. . V I C 

Swifts EJmpire picnicQS/ 
szynki, font jfAm C 

Duże Queen oliwki, 30c^ | 
wartość, jeden słoik' Alć 

Domino mielony cukier, 5 ft. 

paczka, jedna 31c paczka kostumerowi 

Brookfield jaja duże 
wybrane, tuzin 

Wyborny łepkowy 

22c 

CARROLL'A 

Rupture i 
Hemie 

można we wiele wjpadUaoh.wyleozvé przez z·· . 

stos. do\ rasa na runurę Mamy rzęs'o 100 
A· r6z. g.łt. wrc Uazdemu mo/tmj dobrre dopaso- 

w*«?. Zapas nasz test zawsze kompletny. Po- 

jedyikze pasy 11.00 wyżej, dubeltowe ltOi wy 
żej. Elastyczne podczoehy. opaski, tandaze. 
podpory i t. p. no najtriszvch cenach fabrycz- 
nych. Doświadczeni bandaiyfei dla mężczyzn ! 
oośwladczone bandaży stki dla dam. Kancela- 
ria otwarta codzień od 9 rano do 9 wieczorem; w 
niedziele od 9 do 13 rano. 

Fabryka Hot tintera 
Założona w rofcu 1860 

901 Milwaukee Are. ró* Cbicajro Ave.. 
este piętro. Jedzcie elewatorem. 

Precz szwaby 
\ z Polskiej Ziemi! 

Ksłąaka, dotycząca naszemu stanowiaka 

wobec wojny eur »pej?kiej i przy«7ło<cl 
polskiego Narodu, — napisani -zez J(V 

zef» S wiekfeeo. Cena 20c. Należność 

nużna przesyłać w markach. Nab»<5 mo- 
ta a w mieszkaniu aut >ra 604 £. 7i*ul ca, 

New York, lub u S. Nesterowicza 40 K. 
5 ulic*, New York. — Agentom znaczny 
bat. 

CONRAD SEIPP 
BROWAR 

I PIWO BUTELKOWE 
27ma lica i Cottage Grove are. 

ftkf- Cli—H 730 i 89. CHICAGO. 

FRANK KLAJDA 
K0NTRAKT0R BUDOWNICZY 

^ 
*oéa)· <*. nkoty. kościoły i Me RoN ra» 

OMite rseróbki oraz repwraoye. 

Ceny bertlao umiarkowane 

1161 NoWe «L, róg Blackbawk ulicy 
Telefon Hann*rket 2273 

W. «j. LaBUY 
adwokat 

Praktykuj· we wszystkich sądach 

""--Rifc.r Hi/TłrUrt 3S0 ! 
Ofto w śródmieściu 1*7 N. Deerborn 

St. 

Pokój io§ unity Bid* Tel. Central 
itsó 

SASSA APTEKA 
1T*S W. isth al, Ckl«Mo 

(Nt noMinnu w środki lecaale*· 

JUceptj wykonu* ściśle podług rzep U ł · «. 

£| akarauoeai*. T*J«f·· Ceani ibo· 

BRUTALNI DOZORCY.! 
(, 

I m \ 

Obili strasznie dwóch obłąkanych w Dunning i; 
za to, że ich z drzemki zbudzili. 

Spisał się. 
S 

Policy ant Troabgton zastrzelił rabusia, gdy 
uchodził z łupem. 

„ Strajk 
" 

malarzy. 
Czy może robotnik strajkować, jeżeli nie ma ij 

pracy. 
— Buntownicy psują rokowania 

z budowniczymi. 

Jeden zabity i dwóch rannych we wypadku automo- ; 

bilo wy m. — Chłopiec zabity prądem elektrycznym. ! 

— Po zażyciu grynszpanu, opisywał skutki truci- 

zny. — Stracił pamięć; nie poznaje familii swej. 
A 

SKANDAL W ZAKŁADZIE 

DLA OBŁĄKANYCH. 
Czterech dozorców wczoraj po 

północy brutalnie obiło dwóch 

pacyentów w stanowym zakła- 

dzie dla obłąkanych w Dunning. 

Obaj pacyenci należą do nieszko- 

dliwych obłąkanych. 
I Wczoraj o godz. 2:30 po pół- 
nicy, pacyent (Michał Petrick, 
zbudził się i począł śpiewać. 

Dwaj dozorcy, C. Carney i A. E. 

Sidney, mieli być w tej chwili na 

posterunkach, lecz położyli się, 

ażeby się przespać. śpiewanie 
Petricka obudziło ich i poczęli go 
brutalnie okładać pięściami i ko- 

pać, ażeby go zmusić do milcze- 

nia. W takich wypadkach reguły 
przepisują, że pacyentów uspo- 
kaja się w ten sposób, iż odwra- 
ca się ich uwagę od śpiewu na co 

innego. Obudził się wtedy także 
Michał Kozar towarzysz Petric- 

ka, który spał w tej samej z nim 
1 sypialni. Kozar jest także niesz- 

kodliwym pacyentem. Błagał do- 

zorców, ażeby przestali Petricka 
bić. Gdy to nie pomogło, zagroził 
im, że powie superintendentowi. 
Wtedy rzucili się także na niego, 
Przyłączyło się do nich dwóch 

innych dozorców, Harry Richard 

son i Otto Pierce, którzy tak dłu- 
go bili i kopali, aż ich całkiem 
nie ubezwładniotyo. Kozara przy 
końcu duszono ręcznikiem, dopó- 
ki nie stracił przytomności. 
Zauważył tę napaść Alfred Ja- 

nette, stróż sali dla zabaw obok 

szpitala i przewodniczący komi- 
tetu wykonawczego unii dozor- 

ców, i o wszystkiem doniósł 

wczoraj superintendentowi dr. 

Leiningerowi. Natychmiast sus- 

pendował czterech nieludzkich 

dozorców, a obitym pacyentom 
kazał udzielić opieki lekarskiej. 
Tego samego dnia zdał raport 

prokuratorowi stanowemu Hoy- 
ne owi, który na miejsce wysłał 
swych reprezentantów dla prze- 
prowadzenia śledztwa. Na ich po- 
lecenie czterech dozorców aresz- 

towano pod zarzutem brutalnej 
napaści. Gdy ich stawiono przed 
sędzią Giles w Norwood Park, 

żądali sądu przed ławą sędziów 
przysięgłych. Ława będzie dzi- 

siaj zebrana. Tak pacyenci, jak 
i dozorcy pochodzą z Chicago. 

POLIC Y ANT ZASTRZELIŁ 

RABUSIA. · 

Dwa miesiące temu policyant 
C. Troughton, natrafił na rabu- 

siów, plądrujących we wyszynku 
McCauleya, na rogu ulic Kinzie 
i Orléans. Nie strzelił do nich, 

gdyż się obawiał trafić w jedne- 
go z przechodniów. Było to pięć 
miesięcy po rozpoczęciu przez 

niego służby policyjnej. 
Wczoraj po północy policyant 

Troughton wracał do stacyi przy 
Chicago ave. ze swego posterun- 
ku. Zatrzymał się w restauracyi 
na rogu ulic Rush i Illinois. Za- 

nim skończył jeść, przybiegli do 
restauracyi H. G. Young, właś- 
ciciel hotelu Albany i jego klerk, 
P. A. Woods z wieścią, iż rabuś 
rabuje aptekę N. Wolina, pnr. 

516 Rush ul. Young miał rewol- 
wer i już się gotował do ataku na 

rabusia, gdy zauważył policyan- 
ta. Dłużej się nie namyślając, 
Thoughton wyjął rewolwer i u- 

dał się za Youngiem. Rabusia 

spotkał, gdy ten wychodził z ap- 
teki. Policyant usiłował go ująć, 
lecz rabuś się wyrwał. Policyant 
zauważył coś świecącego w jegro 

ręku. Sądząc, że to rewolwer, 

wystrzelił ze swego i trafił rabu- 
eia w szyję, przedzierając jedną 
z głównych arteryi. Śmierć była 
prawie natychmiastowa. ów 

świecący przedmiot okazał się 
blaszanką pudru talkowego. 

Rabusia później identyfikowa- 
no jako Jana Hartigana, który 
znany był jako włamywacz i był 
wypuszczony ipod parolem 
Pontiac. Był także we wojsku re- 

gulamem, do którego zamierzał 

wrócić. 
Na stacyi policyjnej policyant 

Troughton otrzymał urzędowe 
uznanie od swych zwierzchników 
za tak chlubne spisanie się. 

„STRAJK" MALARZY. 
Unia malarzy wczoraj rozpo- 

częła „strajk" w którym według 
oświadczenia urzędników wzięło 
udział 10,000 członków. Z tych 
jednakowoż 8,250 od wielu dni 

nie pracuje. Zachodzą więc dwa 

pytania : czy może robotnik straj- 
kować, który nie ma pracy; a 

następnie, jeżeli zarząd między- 
narodowy nie zatwierdzi strajku, 
czy może otrzymać wsparcie 

strajkowe? 
Celem tego strajku jest, ażeby 

wpłynąć ną rokowania pomiędzy | 
pracodawcami a reprezentantami 
unii rzemiosł budowlanych w 

sprawie umowy wspólnej na trzy 
latać, która w tym okresie wszel- 
kim strajkom zapobiegnie. 

Buntownicy, którzy chcą roz- 
bić chicagoską radę rzemiosł bu- 

dowlanych, a na jej miejsce posta 
wić własną pod kierownictwem 

niejakiego J. W. Frya, nic nie 

wskórali. Fry jest notoryczną fi- 

gurą, który został w stan oskar- 
żenia postawiony za niewłaści- 

wą działalność w kołach robot- 

niczych. 
Buntownicy zignorowali Gom- 

persa, prezesa Ąmer. Fed. Pracy, 
gdy przedłożyli swe żądania pra- 
codawcom. Ci je odrzucili, gdyż 
za wiele władzy dano agentom 
byznesowym unijnym i całkiem 

zignorowano pokojowe propozy- 
cye Gompersa. Gompers odłożył 
swój wyjazd z Chicago do jutra. 
Przeciw strajkującym mala- 

rzom będzie przez pracodawców 
. 1 r>tro 111- 

J 

WYPADKI I SAMOBÓJ- 
STWA. 

Automobil ciężarowy wczoraj 
nagle skręcił w bok ulicy Har- 

rison w North Evanston, przeje-1 
chał przez rynsztok i uderzył w 

drzewo, z tak fatalnym rezulta- 

tem, że jeden człowiek został za- 

bity, a dwóch rannych. Zabity 
został C. Wright, który pracował 
dla R. Marholza, handlarza pi- 
wem w Wilmette. Sam Marcholz 

został bardzo poważnie pokale—J 
czony, a W. Meyer, który kiero- 
wał automobilem, odniósł tylko 
kilka obrażeń. Aresztowano go 

pod zarzutem \ postawiono pod 

kaucyą $10,000. Meyer tłómaczył 
że gdy automobil szedł bardzo 

szybko, jedno z przednich kół ze- 
skoczyło z osi. Miał się także 

przyznać policyi, że on i jego to- 

warzysz byli podchmieleni. 
— Edwin Mackenroth, 15 lat 

liczący, zam. pnr. 6936 Wallace 

ul., bawiąc się z innymi chłopca- 
mi, wlazł pod most kolejowy ko- 
lei Western Indiana na rogu u- 

lic Wallace i 69-tej. Tu się dot- 

knął przewodów elektrycznych i 

został na miejscu zabity. 
— C. L. Newman, kwieciarz w 

Oto Kandydat na Burmistrza: 

NA NIM 
NIEMA ŻADNEJ 
Plamy! 

\ i 

fW' 

Regularny kandydat partyi demokratycznej, R. M. Sweitzer, 
NIE ROZBIJA się po wyści- 

gach i setki tysięcy dolarów NIE MARNUJE na przepyszne 
statki wycieczkowe; NIE OBWI- 

NIA matki swojej o uprawianie szulerki; NIE WYSTAWIA murzynów ponad Polaków; 

NIE IGNORUJE Polaków: NIE BAWI się w piastowanie urzędów publicznych 
dla uciechy 

i rozrywki; NIE URODZIŁ się z bogatych rodziców,—ale własną energią 
i sumienną pracą do- 

tarł do obecnego stanowiska i jest wzorem dla każdego biednego chłopaka polskiego. 
(Anons) 

rzedmieściu Brookfield, zam- 

^ł się w „boilerroomie" i zażył 
naczną dozę grynszpanu, po- 

zem zabrał się do opisywania 
kutków trucizny. Żonie dopiero 
óźniej o tem powiedział, lecz 

ikazał wezwać lekarza. Gdy już 

ył tak chorym, że nie mógł z 

)żka wstać, zgodził się na wez- 
wanie lekarza, lecz ten przyszedł 
iż za późno. Newman liczył lat 
2 i zostawił 9 dzieci. Newman 

awsze był w nieszczęściu i o- 

"zymywał dużo wsparcia od za- 

lożniejszych familii w River- 

ide. Uważany był za ekscentry- 
a. W ostatnim roku napisał 

rielką liczbę intryg do obrazów 

:uhomych, lecz nigdy żadnych 
ie sprzedał. 

TRACIŁ PAMIĘĆ: NIE ZNA 

SWEJ FAMILII. 

Do Chicago wczoraj przyje- 
hał ze St. Louis M. V. Drury i 

potkał swą familię po dwóch 1 a- 

ich niewidzenia jej, lecz nikogo 
ie poznał. Pamięć stracił w 

wietniu zeszłego roku. Drury 

^ł podróżującym a">gentem z 

incinnati. Znikł rok temu. Po- 

obno od tego czasu błąkał się 
o całych Stanach Zjednoczo- 
ych. szukając swego rodowite— 

o miasta i familii. Wydarzył 
iu się jakiś wypadek w kwietniu 
>ku zeszłego który go pozbawił 
amięci, tak że nic nie pamięta, 
:> się przedtem stało, ani też lu· 
zi, których przedtem znał nie 

Dznaje. We wtorek był w St. 

ouis. Jeden z reporterów do- 

iedział się o nim i podał jego 

>tografię do jednej z gazet tam- 

:jszych. Widział ją i poznał Dru- 

'ego niejaki O. C. Bell w Boon- 

ille, Mo., który Druryego znał 

Cincinnati. Do tego czasu no— 

ł nazwisko M. V. Davis. Bell 

możliwił mu identyfikować sa- 

iego siebie. 

Gdy wczoraj do Chicago przy- 
:chał, nie poznał ani swego 

swagra, J. Sullivana, ani swych 
rnów. Nie mógł sobie też przy- 
omnieć ani żony ani członków 

imilii. Drury zamierza pozostać 
a stałe w Chicago. Ogowiada, 

Kogo wolicie? 
Bogatego próżniaka czy syna ludu? 

——————— 

Kto jest bliższym i milszym dla nas? Czy ten, którego rodzice 

byli bogaci i który sam urodzony w dostatku, jest obecnie boga- 
czem i na chleb i życie swe nie potrzebował nigdy ciężko praco- 
wać, czy też ten, który jest synem robotnika i który urodzony w 

biedzie, musiał wybić się na stanowisko przez ^wą własną ciężką 

pracę i przez swe własne siły? 

- Kto zna lepiej potrzeby ludu roboczego: czy ten, który z nie- 

go sam pochodzi, czy też ten, iktóry urodzony w bogactwie nigdy 
z 

tym ludem i jego potrzebami się nie zżył? 

Otóż każdy Polak i każda Polka niech w swem własnem 

sumieniu zadecydują kto im jest bliższy z pomiędzy kandydatów 

na iburmistrza. 

Jeden kandydat — to bogacz i syn bogaczy, 
' 

William Hale 

Thompson, postawiony przez partyę, która nie ;ma ani jednego 
Po- 

laka pomiędzy swymi kandydatami. Nie potrzebował nigdy praco- 
wać w pocie czoła, z biedakami nigdy nie obcował, biedy nigdy 

nie zaznał i z ludem roboczym nigdy nie żył. Zasłynął jako wła- 

ściciel różnych statków wycieczkowych, jako członek wielkich 

klubów i jako bogacz pomiędzy bogaczami. 

Drugi kandydat, to syn robotnika tu w Chicago urodzony, Ro- 

bert M. Sweitzer. Od dziecka, po ukończeniu parafialnej katolic- 

kiej szkoły, musiał ciężko pracować na kawałek chleba, 
lecz pra- 

cą i rzetelnością wybił się jeden stopień po drugim aż został pod- 

wójnie wybrany Klerkiem powiatowym i obecnie ubiega się o u- 

rząd burmistrza na tykiecie partyi, która ma Polaków pomiędzy 
swvmi kandydatami. 

Sweitzer zna pracę, zna lud roboczy, z którego pochodzi, wie 

co potrzeba, ażeby dzielnicom zamieszkanym przez biednych i 

przez lud roboczy pomódz i zawsze okazał się przychylnym Pola- 

kom i sprawom polskim. 

Kiedy Thompson jako bogacz bawił się na wyścigach, to Swęi- 
tzer pomagał instytucyom dobroczynnym, jak naprzykład Siero- 

cińcowi Polskiemu do otrzymywania funduszów czy to od powia- 

tu, czy też od dobrych ludzi. 

Thompson jako alderman i komisarz powiatowy dla Polaków 

nic nigdy nie zrobił. Sweitzer jako Klerk powiatowy pomógł 
Sie- 

rocińcowi naszemu, a w polityce pomógł zawsze polskim kandy- 
datom. 

Kto jest nam bliższym—czy Sweitzer czy jego przeciwnik? 
Niech każda Polka i każdy Polak okaże swą wdzięczność i znajo- 

mość rzeczy, oddając poparcie Sweitzerowi, który jest nam bliż- 

szym od bawiącego się bogacza. 

że przypomina sobie, iż jakiś wy. temu przechodził przez rzekę 

padek mu się zdarzył, gdy rok Mississippi. 
I 

Smutna Wiadomość z 

Wojny. 
Już wyszla z druku Urzędowa Li- 

sta zabitych, rannych i w niewolę 

wziętych żołnierzy wojsk» austriac- 

kiego, Polaków i Rusinów z Galicyi, 

Śląska i Bukowiny. Lista ta jest do- 

kładnym wyciągiem z Ministeryum 

Wojny z Wiednia i nie była nigdy 

tutaj ogłoszona. Tysiące nazwisk na- 

szych Rodaków w liście tej znajdzie- 

cie. Cena za jeden zeazyt 15 centów, 

które można przysłać markami dwu· 

centowymi Z Kanady trzeba przy- 

słać Money Order. Piszcie swój adres 

wyraźnie i adresujcie do: Wiadomo- 

ści Wojenne — 903 Milwaukee are., 

Chicago, EL 26-27-30-1-3-5 

Specyalnie na Święta 
Wielkanocne. 

Sprzedajemy różnego gatunku 
groserye, suszone owoce i Kalifor- 

nijskie owoce i jarzyny po najnit- 
szych cenach. 

Przyjdźcie do naszego składu i 

zobaczcie nasze ceny. 

J. LEVIN, 
1524 Fullertoo Ave. 

Na Święta! 
KIEŁBASY 

SZYNK I 
POLECA 

WARSZAWSKA FA· 
5RYKA WĘDLIN 

Uié MILWAUKEE AVENUE 

Ze Świata. 
Obrazki i humoreski przei 

Autora „Kłopotów Starego 
Komendanta . W oprawie. 
Teras tylko 

60 centów. 

DZIENNIK CHICAGOSH 
14*7 W. DMataa al. 
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