
Z BIURA 

M^TEOROLO ICZNEGO 

W ci*su doby wczorajszej najwyi- 
ua temperatura wynosiła 63 stopni, 
najniższa 58 stopni. Normalna tem- 

peratura w tym dniu wynosi 6® stop- 

ni; nadwyżka temperatury w tym 

roku 314 stopni. 

Wschód słońca o godz. S min. 48 

:ano. 

Zachód słońca o goda. 5 min. 30 

wieczorem. 

Dzisiejsza temperatura. 

6«tfzif»*...7 ····59 stopaiyitj renł 

„ 
.... 8 rwo.... 60 „ . 

» « · · 3 fWt » ... 81 tt ·» 

„ ..-10 nne 63 „ „ 

Pięknie dziś wieczorem i częścio- 
wo cieplej. Jutro prawdopodobnie 
deszcz. Łagodny umiarkowany połu- 
dniowo-zaoLodui wiatr. 

Szkota Wieczorna w 

Kollegium św. 
Stanisława. 

Kursa Handlowe. 

W najbliższy poniedziałek, d. 

4-go bm., przy Kollegium ew. 

Stanisława otwierają nowy rok 

szkolny na tamtejszych Kursach 
Handlowych, prowadzonych przy 
zakładzie tym jako szkoła wie- 

czorna ; Kursy te obejmują dwa 

pełne lata nauki, a dorównują 

pod każdym względem zakładom 

innonarodowym podobnego ro- 

dzaju. górują zaś nad nimi dla 

nas Polaków, uczą bowiem także 

i polskiego języka i poprawnego 

jego używania w korespondencyi. 
Wreszcie dla świeżo przybywają- 
cych do kraju tego zaprowadzo- 
no przv nauce handlowości także 

i wykład przystępny a szybki ję- 
zyka angielskiego. W ten sposób 
Wieczorna Szkoła ta i Kursy 
Handlowe kombinują się wielo- 

stronnie, przedstawiając uczniom 
swoim liczne i wielkie korzyści. 

Wykłady odbywają się wieczo- 
rami cztery razy na tydzień — w 

poniedziałki, wtorki, czwartki i 

piątki. O warunki wpisowego 
dowiadywać się można w rekto- 
racie Kollegium. 

Bazar na rzecz 

Dziewcząt w 
Polsce. 

Urządzają członkinie Kółka, 

„Dziewczęta dla dziewcząt" 
im. Hel. Padcrcwskiej. 

AV dużej sali Domu Związku 
Polek odbędzie się w dniach 31 

października «— niedziela — 3 

listopada — środa — i listopa- 
da — w piątek WIELKI BA- 
ZAR na rzecz dziewcząt w Pol- 

sce, dotkniętych obecną wojną. 
Bazar ten urządza sympatycz- 

ne Kolko „Dziewczęta dla dzie- 

wcząt" im. Heleny Paderewskiej 
które zorganizowało się w mie- 

siącu sierpniu br. i liczy już o- 

becnie przeszło 2j0 członkiń, u- 

rodnych, pięknych polskich dzie- 
wic. 

Fantów nadesłano już mnó- 
stwo a wśród nich znajdują się 

przedmioty nader artystyczne i 

kosztowne, które oędą rozegrane 
w czasie trwania bazaru. 

By przysporzyć funduszów na 
tak szlachetny cel, jak pomoc 

dla nieszczęśliwych dziewcząt 

polskich w ojczyźnie, rozsyła i 

rozdaje komitet bazaru „Kółka" 
małe eleganckie torebki jedwa- 
bne, do których przywiązana jest 
kartka z następującym wirszzy- 
kiem: 

KOLKO „DZIEWCZĘTA DLA 

DZIEWCZĄT." 
Paderewskiej miana 
Zbiera grosze, bo cierpi 

Ojczyzna kochana. 

Tysiące polskich dziewcząt 
Na swój los się żali, 
Shańbionych przez nikczemnych 
Żołdackich brutali. 

Weź ten mały woreczek 
I idź z nim po kweście 

Między swoich przyjaciół 
Ilu ich masz w mieście. 

Niech za każdą literę 

Przyjaciół nazwiska 
Wpadnie cent albo nikiel, 

Lub „daj ma" za błyska. 
A gdy krótką ma nazwę, 
Lecz serce szerokie, 

Niech i „kwodra" położy 
Na każdej literce. 

Podczas bazaru będzie mnó~ 

stwo niespodzianek: specjalna 

) NOTATKI A 
REPORTERA 
··········»··········· 

Dzisiaj wieczorom rozpoczną się 

wykłady w szkole obywatelskiej w 

sali Macierzy Polskiej |»nr. 1455—7 

W. Division ul., na drugiem piętrze. 

Wykładać będą kierej naturałizacyjiii 
1 wyrabiać aplikacje na pierwsie i 

drugie papiery. Szkoła rozpoczyna się 

o godz. 7:30. 

Korzystajcie z tej sposobności i 

przybądźcie jak najliczniej, gdyż tu 

chodzi o wasze dobro. 

o o 

Jutro o 9-tej rano punktualnie opu- 

ści specjalny pociąg stacyę „Union" 

(Canal i Adams ul.) na Sejm pittsbur- 

ski Z. P. R. K. 

Pociąg zatrzyma się na stacyach w 

•South Chicago I Englewood, aby tam 

zabrać delegatów z Indiana Harbor, 

Whiting, Hammond, Gary, East Chi- 

cago i Hegewisch. 
I * Pociąg przybędzie d<> Pittsburga o 

g<odzinie JMej wieczorem, gdzie ocze- 

kiwać będzie Komitet Przesejmowy. 

JE. X. Biskup Paweł P. Rhode ma 

I wygłosić kazanie sejmowe. 

Delegatów będzie 535, w tej liczbie 

około 50 księży i około 80 delegatek. 

Sejm odbędzie się w dużej i pięknej 

hali hotelu „Fort Pitt". 

Nabożeństwo Sejmowe odbędzie się 

. w poniedziałek rano, w najstarszym 

poiskim kościele w Pittsburgu, p. w. 

św. Stanisława K. (przy ul. 21-ej i 

Smailman). gdzie proboszczem jest X. 

Paweł Kwapuliński. 
Na koncercie urządzonym w sali 

„Carnegie" w Pittaburgu z okazyi 

sejmu Zjednoczenia, przemawiać bę- 

dzie Ignacy J. Paderewski. 
A 

Naczelny fizyk buffaloski, dr. Fr. 3. 

Fronczak, który niedawno przebywał 
w Chicago, daje gospodyniom polskim 

następujący radę i ostrzeżenie: 

..Nie gotuj grzyba, który nie- 

ma przyjemnego zapachu lub 

smaku; ani takiego, co sinieje lub 

czernitje. gdy się go przekroi lub 

przełamie, aui takiego co jest lep- 

ki i się ciągnie; ani co wydaje 

mlecz ze siebie; ani takie, co sa 

robaczliwe lui) nadgniłe. 
..Dobre, prawdziwe grzyby, ma- 

ją miły zapach i smak, skórka 

wierzchnia łatwo się da zdjąć tak 

samo'i na pieńku!... A gdy się 

grzyby gotuje, należ* włożyć łyż- 

kę srebrną, choćby obmytego 

kwodra srebrnego, lub główkę ce- 

buli... a jeśli te poczernieją, to 

griyby są trujące. 
, wiele ich sprzedają na mar- 

kietach. LOOK OUTl" 
O o O 

SpOihó. tłUUOW ułc^LT-ru^jfczauYła a«. 

Józefa, najstarsza spółka bankowa w 

parafii św. Stanisława K., otwiera no- 

wa seryę dnia 7-go października, do 

której można się zapisać każdego cza- 

su w ofisie spółki (A. A. Kowalski) pn. 

1245 Noble ul., a w czwartek wieczo- 

rem w hali bankowej przy kościele 

św. Stanisława Kostki. 

o O «** 

Młody kontraktor budowlany z Ja- 

dwigowa, Jan Końccyk jr., 2743 N. 

Washtenaw ave- przebywa obecnie w 

szpitalu Sióstr Nazaretanek.gdzie ope- 

rował go dr. Józef Welfeld na kamień 

żółciowy. Kończyk opuści szpital za 

trzy tygodnie. 
o o 

Pięcioletnia Helena Bartueiak, 2414 
W. 25-ta ul., zmarła wczoraj wskutek 

poparzeń odniesionych onegdaj; zatli- 

ła na sobie sukienkę guy bawiła się 
przy ogniu. 

0 0 0 
Jutro (w niedzielę) odbędzie się re- 

gularne posiedzenie „North-West Side 

Publia Speaking" klubu w hali parku 
B. A. Eckhart'a przy Noble ul. i Chi- 

cago aves. Każdy Polak, pragnący u· 

doskonalić się w mowie pubicznej w 

języku angielskim, proszony Jest przy- 

być na nasze posiedzenia, które się 

odbywają w pierwszą i trzecią niedzie- 

lę każdego miesiąca o godz. 2:30 po- 

południu. 
Klub „N.-W. S. P. S. C." złożony jest 

przeważnie z Polaków. 

0.0 0 
Dla dziewcząt polskich z Roseland 

] Pullman prowadzi pani Franciszka 

Narkiewicz szkółkę ręcznych robótek 
w pawilonie .parku Palmer'a przy 

111-tej ul., co sobotę od godz. 2:00 do 

5:00 poopłudniu. Pracą tą zawiaduje 

Wydział Oświaty Związku Polek. 

0 0 0 

„Grand Jury" postawiła onegdaj 
wieczorem w stan oskarżenia Fran- 

ciszka Wiśniewskiego, agenta byzne- 
sowego o rozmyślne oblanie witryolem 
twarzy piekarza Antoniego Kwasibor- 

skiego. Przeciwko Wiśniewskiemu 

wniesiono oskarżenie następujące: — 

„Assault wit intent t<* commit may- 

hem." 
— „Mam nadzieję, że proces odbę- 

dzie się za parę miesięcy" — rzekł Ro- 

man F. Welzant, adwokat Kwasibor- 

s ki ego. 

S ». O 

W Blue Island. w parafii polskiej 
św. Izydora, odbędzie si? jutro o godz. 
3:00 popołudniu uroczystość poświę- 

kuchnia panienska z „cnop suey 
' 

i innymi przysmakami i inne no- 

wości, j 
W ostatni dzień bazaru, w 

piątek, dnia o listopada wieczo- 
rem odegrana będzie sztuka 

„Kajcio". 

cenią nowego dzwonu dopiero co za- 

kupionego przez miejscowych para- 

fian. Ceremonii dokona JE. X. Arcybi- 

skup Józef Weber, C. R. 

$88 
Ex-alderman 27-mej wardy, Frank 

J. Wilson, 5143 Montroe boul., wniósł 

do sądu federalnego podanie o ogło- 

szenie go bankrutem. Długi wynoszę. 

$104,541, a majątek tylko $2,850. Głó- 

wnymi wierzycielami są: 
The Chicago Herald, $1,108.80. · 

George . Moran, 5432 Prairie ave- 

nue, $1,467.50. 
I A. Botter, US North La Salle uli- 

ca, $535. 
Carey Brick Company, $3,000. 
Eric E. Skoglund, 1125 Thorndale 

avenue, $7t>8,85. 
Philip Gollner Company, Archer 

avenue i West 33-cia uL. $525.97, 

j Zeszłego roku Wilson kandydował 
o nominację demokratyczną na bur- 

mistrza i z ogólnej liczby 289,000 gło- 

sów dostał 1,345. Obecnie Wilson jest 

agentem dla browaru milwauckiego. 
O « O 

| Pan Leon Kaptejna otworzył nowy 

zakład wyrobu cygar pnr. 1335 Julian 

ul. (dawniej Fox place), na Stanisła- 

wowie. Pan Kaptejna pracował przez 

lat 5 w zakładzie wyrobu cygar ś. p. 

Wojciecha Rzekieckiego, który powie- 

rzył kolektowanie zaległości podczas 

swej choroby powyżej wymienionemu 
nowemu fabrykantowi. 

Pa Leon Kaptejna z małżonką, za- 

mieszkuje pnr. 1255 Holt uL, na Stani- 

sławowie. 

Tow. śpiewa Cbopina, Chór nr. I 

Z. S. P., którego prezesem jest p. R. 

J. Goszczyński, urządza 10-go paździer- 
nika doroczny koncert w sali Zjedno- 

czenia P. R. K. Prócz Chórów miej- 

scowych, wezmą w nim udział pani 

Róża Kwasigroch, śpiewaczka sopra- 

nowa i panna A. L. Żebrowska, skrzy- 

paczka. Połowa dochodu przeznaczona 

jest na ofiary wojny w Ojczyźnie. Po 

koncercie odbędzie się zabawa to- 

warzyska. 

a « o 

Tow. Pożyczkowe i Kasa Oszczędno- 

ści Fryderyka Chopina otwiera 25-tą. 

seryę we wtorek, 5-go października, 
w sali Słowackiego na „Town of 

Lake". 

0 0 0 

Na Marshfield ave., blisko Division 

ul., aitomobil ciężarowy przejechał ł 

zabił dziś o godz. 9-ej rano Józefa Sał- 

dowskiego, liczącego roku, które- 

go rodzice mieszkają pnr. 1112 N. 

Marshfield ave. Zwłoki maica odesła- 

no do trupiarni Fr. Muellera pnr. 1233 

N. Ashland ave., gdzie ma się odbyć 

inkwest koronera dzisiaj popołudniu. 
o o 

Przy myciu okien spadła wczoraj z 

drugiego piętra panna Maryanna Me· 

nik, lat 21, 1516 Elston ave. Na szczę- 

ście jest tam na podwórzu chodnik 

drewniany, więc dziewczyna tylko lek- 

ko się pokaleczyła. Opiekuje się nią 
dr. Karol Venn. 

Klerk s?dowy Br. S. Mindak, 1515 

N. Ashland ave., wyjeżdża dzisiaj na 

Sejm Zjednoczenia do Pittsburga, a 

stamtąd uda się do Filadelfii i do 

Nanticoke, Pa. 

» » 

Na W. Walton ul. 1 N. Ashland ave. 

automobil S. Bambergera. 658 Roscoe 

ul.» przejechał wczoraj sześcioletniego 
Michała Kaszyńskiego, 1243 N. Pauli- 

na ul., fatalnie go kalecząc. Malec 

ma pękniętą czaszkę. 

O O O 

Pani Maryanna Turczyn, 2921 N. 

Lawndale ave., Avondale, kazała aresz- 

tować męża Ignacego, liczącego lat 4^. 

za nałogowe pijaństwo. Sędzia Denuis 
\fc\ Sullivan we czwartek skazał a- 

resztuwanego na $50 kary i koszta eą- 

dowe, odsyłając go do domu popra- 

wy. Wczoraj żona zgłosiła się do sę- 

dziego z prośbą o uwolnienie męża! 

Sędzia Sullivan po dłuższym namyśle 

przychylił się do błagań żony i kazał 

męża uwolnić. 
>*: 

Do szefa policji C. C. Healey'ego 

zgłosiła się delegacya byznesistów róż- 
nych narodowości z północno-zachod- 
niej stronie miasta celem wstawienia 

się za porucznikiem Józefem Pałczyń- 
skim, etacyonowanyno przy Shake- 

speare ave. i California ave. Szef 

Healey obiecał awansować Pałczyń- 

skiego na kapitana skoro nastąpi wa- 

kans. 

W delegacyi zauważyliśmy W. F. 

Armknechta z Jadwigowa, Jana sa- 

kwińskiego z Jadwigowa, Jan Scher- 
mauna z „Logan Square", Jana Remu· 
t»a z Cragin, Stan. Dolazińskiego z Ja- 

dwigowa, Fran. Kordeckiego z Jadwi- 
gowa, Juliusza Gordona z Jadwigowa 
Jana Zygmunta z Cragin, Fran. Jaż- 

dżejewskiego z Jadwigowa, Szym. Bi- 

bę, Jana Gordona z Jadwigowa, ald. 
M. E. Dempsey'a z 28-mej wardy, 
Max. Jasieckiego z Jadwigowa, adw. 

Jerzego Kandiika, Wiktora Gehrke z 

Jadwigowa, Fr. E. LackowBkiego z 

„Logan Square", oraz wielu obconaro- 
dowc<5w. 

o *%o 
Drugi kurs polskiej ezkoły malar- 

stwa na porcelanie będsie otwarty w 

(poniedziałek, 4-go października, pnr. 

886 Milwaukee ave. Młodzież polska, 
posiadająca zdolności rysunkowe i ma- 

larskie, która chciałaby się w stosun- 
kowo krótkim czasie wyuczyć popla· 

tnego i korzystnego zajęcia, może się 

zapisać na naukę każdego wieczora 

od 7-mej do 8-mej. Kierownikiem pier- 

wszej polskiej szkoły malarstwa na 

porcelanie jest p. Marceli Piętrzy- 

kowal:!. 

0 0 0 

Panny polskie, które raczyłyby ło- 

wić na korzyść Ochronki, niech zgło- 

szę, si? na wspólna naradę jutro, o go- 

dzinie 2:00 popołudniu, do Ochronki 

przy N. Hamlin ave. i Schubert ave., 

Avondale . 

o o o 
Tow. Poyczkowe i Kasa Oszczędno- 

ści Bartosza Głowackiego otwiera 

S4-tą. seryę dzisiaj wieczorem, w Kali 

Jana F. Balcera przy W. 17-tej i S. 

Lincoln ul., na Wojciechowie. Akcye 

zapisać sobie można w sali Balcera 

lub u sekretarza 0. Grochowskiego 

pnr. 1637 W. 17-tej uL 

NOTATKI I 

OSOBISTE I TOWARZYSKIE. 

Stowarzyszenie Alumnów Szkoły 

bw, Stanisława K. odegra w niedzielę, 

dnia 10-go października, w Auditorium 

éw. Stanisława ., przy ulicach Noble 

ł Bradley, sztukę ludową, w 4-rech 

aiktach pod tytułem „Czartowska La- 

wa" napisaną, przez Jana K. Galasie- 

wicza. 

Ostatni piknik bieżącego sezonu le- 

tniego urządza Józef Kurpiewski (ja- 

ko zawiadowca) jutro, 3-go paździer- 
nika, w ogrodzie Kościuszki w Cra- 

gin. 

Towarzystwo „Biała Róża", gr. 42-ga 

Związku Polek, urządza bal z niespo- 

dziankami w niedzielę, dnia 24-go paź- 

dziernika, w ...,li ..Atlas", 1436 Emma 

ulica. Początek o godzinie 5-ej popo- 

łudniu. 

Tow. „Polek z nad fal Dunajca", 

grupa 203-cfa Związku Polek, urządza 

zabawę taneczną w niedzielę wieczo- 

rem, 10-go października, w sali Anto- 

niego Bacy przy ulicach Noble i Su- 

perior, na Młodziankowie. 

O O 0 

Oddział XVIII Związku Młodzieży 

Polskiej wystawi dramat 4-roaktowy 

pt. „Izabella d'Ayamonte" jutro wie- 

czorem w sali Słowackiego na „Town 

of Lake". 

Na Władysławowie, w sali Scbultza 

przy N. 50-teJ ave. i Roscoe ave., odbę- 

dzie się Jutro popołudDiu i wieczorem 

dalszy ciąg bazaru na korzyść parafii. 

O O · O 

O O S 

0 0 0 

O O O 

V W 

P. Ferdynand Augustynowicz, foto· 

grał avondaleki, oraz panna Helena 

Augustynowicz ze Stanisławowa i pan- 

na Bronisława Kapustka z Irving Par- 

ku wyjechali do Momeuce, 111., gdzie 
polować będą. na zające, kuropatwy, 

przepiórki i bażunty. 

OQO 

W Detroit obecnie bawi pani Marta 

Lukowicz, żona p. Franciszka Lukowi- 

cza, z pnr. 2715 No. Monticello avc. 

Pani L. podejmowaną jest przez PP· 
A. i M. Krajewskich, zamieszkałych 

pnr. 1602 Central ave. 

0 0 0 

„Niemiec i Polka"—czyli „Syn Bur- 

mistrza" — tragedyę w czterech ak- 

tach, odegra Tow. „Boże Zbaw Pol- 

skę" Jutro wieczorem w sali Puła- 

skiego, 4831-33 Throop ul., w parafii 
éw. Jana Bożego 

O O O 
Klub Harmonia Nr. I urządza kon- 

cert i bal w niedzielę wieczorem, 10-go 

października, w sali Związku Polek. 

O O ** 

Jutro odbędzie się zakończenie ba- 

zaru w sali parafialnej na Józafatowle 

przy Southport ave. i Belden ave. 

Przygrywać będzie orkiestra z Kon- 

serwatoryum Muzycznego Llncoln'a, 

złożona z trzydziestu dzieci polskich, 
niemieckich i amerykańskich. 

0 0 0 

Dr. A. Pietrzykowski, naczelny le- 

karz Macierzy Polskiej,wyjeżdża jutro 
na sejm Zjednoczenia do Pittsburga 

jako delegat z Towarzystwa Królowej 
Korony Polskiej, nr. 317. Ofia doktora 

będzio zamknięty cały tydzień, t. j» 

10-go października.' 
$ o 

Dnia G-go b. m. odibędzie się ślub pa- 
na Bernard Gapińsklego z panną Fran- 

ciszką Bańgo. ślub ten odbędzie się o 
godzinie 10:00 zrana w kościele św. 

Jacka w Avondale. 

» O « 

Pp. Adam i Paulina Kurowscy, dłu- 

goletni parafianie Maryanowa, prze- 

prowadzili się do własnej nowej trzy- 

piętrowej kamienicy pnr. 3036 Davlin 

et. Generalnym kontraktorem przy bu- 

dowle domu tego był p. Fr. Klajda, ze 

Stanisławowa. Budynek ten kosztował 

$10,000. 

e s o 

Doroczny bal Wilkołaków urządza- 

ją, Chóry par. św. Sianislawa K., koś- 

cioła górnego, w niedzielę, dnia 31-go 

października, w Auditorium św. Sta- 

sława K. Przygrywać będzie orkiestra 
braci Kipkowskicb. 

PITTSFIELD. MASS. 
Kto chce czytać najlepsze pis- 

mo codzienne w Pittsfield, Mass. 
i okolicy, niech sobie zaabonuje 
Dziennik Chicagoski u naszego 

agenta, Józefa Zeinak pnr. 16 

Norman ave., w Pittsfield, Mass. 
Adm. Dziennika Chicagoskiego. 

HAMMOND, INO. 
W następujących agenturach 

moina zamawiać „Dziennik Chi· 

cagoski": Stefanowski, 127 — 

136.ta ul.. F. B. Hall, 141 Sibley 

Ważne dla Członkiń 

Związku Polek. 
Z okazy i piętnastej rocznicy za- 

łożenia Tow. „Polki na Obczyź- 
nie", grupy -tej Związku Polek 
w Am., odbędzie się jutro (w nie- 
dzielę) rano o godz. 8:30 Msza 
św. w kościele Sw. Trójcy, gdzie 
członkinie przystąpią do wspól- 
nej Komunii św. 
Wieczorem o godzinie 7:30 od- 

będzie się obchód w sali Związku 
Polek, na który uprzejmie zapra- 
szamy, założycielki grupy 10-tcj, 
Siostry Związkowe i Szanowną 
publiczność. 

Marya Olejniczak, 
Kat. Krzyczkowska, 
Marya Pietrowicz, 

Komitet. 

NOTATKI MIEJSKIE 

— W biurze ulepszeń miejskich 
wyszedł wczoraj zakaz wzraniający 
palenie przez klerków w tymże biu- 
rze. Koutraktorom i innym mającym 

zwyczaj „fundowanie." cygar kazano 

,,przemufować" się gdzieindziej. 
— Trzech bandytów obrabowało 

wczoraj (Jeo. Hambs, z par. 67 4 0 

Wabaeli ave., pedlarza. Stało się to 

przy zbiegu ulic 79tej i South Chi- 

cago ave. Hambs stracił $105 gotów- 

ką i czek na $18.75. 
— J. Backley oskarżony jest o za- 

mordowanie kolegi Tbos. Healy'ego 
w stajni przy Engleside ave. i . 66 

ul. Backley przyznaje się; powiada, 
iż Healy na wymyślał mu za powolną 

robotę i on (Backley) w złości ude- 
rzył przeciwnika rurą ołowianą w 

głowę. 
— Szef policji chicagoskiej — 

Healey w liście do komlsyi finansów 

prosi o 130 motorcyklów dla użycia 

przez policyę w gonitwie za bandyta- 
mi automobilowemi. Komitet ten 

zgadza się na prośbę Healy'ego, lecz 

zarazem pyta się szefa skąd zaczerp- 

nąć gotówki do zapłacenia za ma- 

sz yn y. · 

— 'olicyantkę Alicję Clement ho 
wczorajszem wydaniu biuleytnu po- 

licyjnego szef policyi He#ly chwali za 

odwagę okazaną, w aresztowaniu T. 

Molncra i W. Owensa, oskarżonych 

o zrabowanie zakładu S. D. Childs.w 

Fllt, Mich. Policjantka ta aresztowa- 

ła ich w jednj-m ze skłauów depar- 

tamentowych gdy próbowali zamie- 

nić fałszowany czok na $100 na go- 

tówkę. 
— "iontroler powiatowy Wra. J. 

Graham postarał eię o pożyczkę 

$400,000 dla powiatu a płacić będzie 
tylko i procent. Pożyczki tej udzielił 

bank „Continental and Commercial 
National". Przedtem płacono 5 pro- 
cent. 

— O $15,000 odr/kodowania skar- 

ży Carl B. Knapp kompanię ,,Inter- 

national Hotel Co." Pcwiada, iż dn. 

23 lipca b. r., odźwierny hotelu Kal- 

serhof wyrzucił go na ulicę, kalecząc 

go uiooezpiecznie. 
—- Jan Breen, prezes unii oddzia- 

łu 4, ..Internatioal Hodcarriers and 

Common Laborers" znikł wczoraj bez 

wieści. Wybór prezesa ma się odbyć 

w przyszły wtorek. Pani Thompson 

z pnr. 956 W. Harrii-on ul, u której 

Breen stołował powiada, że nie wi- 

dzi przyczyny tak nagłego zniknięcia. 

— Od dnia 9-go do 21 go września 

miastowa komlsya służby cywilnej 

przyjęła do pracy 1,133 osób na czaa 

nieograniczony. 
— Sędziego Rich. E. Buliie'a, na- 

czelnika sądu kryminalnego czeka 

raport nłelada. Otóż w miesiącu wrze- 

śniu w sądach kryminalnych skazano 

401 przestępców, 144 zwolniono a 

624 stawało przed ławą przysięgłych. 

Notatki Real- 
nościowe. 

Antoni Jaroch zakupił od M. Pottin· 

gera realność przy Sawyer ave. 390 

stóp na południe od W. 45 ul. za $750. 

Józef Jutzka zakupił od Michała 

Rożeńskiego realność przy Sacramen- 

to ave. 268 stóp na północ od Archer 

ave. za $600. 
Stanisław Madej zakupił od Jakóba 

Graf realność przy Troy ul. 218 etóp 

na północ od W. 22 nL za $425. 

Franciszek Józwin zakupił od Jakó- 

ba Bradke realność przy Brlgham ul. 

338 stóp na wschód od Paulina ul. za 

$2950. Obciążenie hipoteczne wynosi 

$1,400. 
Michał Przybylski zakupił od Zofii 

Juliusz realność przy Chicago ave. 2 

stóp na wschód od Leavitt ul. za $1. 

Obciążenie hipoteczne wynosi $8915, 

J. Kolski zakupił od S. Janiszewskie- 

go realność przy Hermitage ave. 
25 

stóp na północ od Haddon ave. za 

$6000. Obciążenie hipoteczne wynosi 

$2000. 

Bolesław Siemianowski zakupił od 

laryanny Michalak realność pnr. 

lf'54 Ashland ave. za $3300. Obciąże- 

nie hipoteczne wynosi $800. 

B. Szafrański zakupił od Jana Palu- 

cha re^jność przy Newton ul. 94 stóp 

na poJut'nie od Augusta ul. za $10. 

Obciążenie hipoteczne wynosi $1,300. 
Jan Paluch zakupił od B. Szafrań- 

skiego realność przy Chicago ave. 124 

na wchód od Holt ul. za $10. Ob- 

ciążenie hipoteczne wynosi $4500. 
Józef Bartczak zakupił od Jana Ple- 

śniaka realność przy Chicago avo. 52 

stóp na zachód od Holt ul. za $10. 

Obciążenie hipoteczne wynosi $9960. 

Jan Sawica zakupił od Walentego 

Podrazy realność przy Erie ul. 25 stóp 

na wschód od Bickerdike za $10. Ob- 

ciążenie hipoteczne wynosi $1000. 

Jan Spatt zukupił od Wincentego 

Sikuckiego realność przy .Mozart ul. 

141 stóp na' południe od Division ul. 

za $1. Obciążenie hipoteczne wynosi 

$11,000. 
. c y ć. ca rvu 11 vu udi y uuv«· 

realność przy Springfield ave. 144 

stóp na południe od W. 27 ul. za $3500. 

Walenty Tomaszewski zakupił od 

Stanisława Skrzynieekiego realność 

przy 23 ul. 10 stóp na wschód od 

Washtenatv ave. za $t,000. Obciążenie 
hipoteczne wynosi $3,500. 
Józef Bebenowicz zakupił od D. Biec- 

manna realność przy Hurou ul. 24 

stóp na zachód od Wood ul. za $150. 

W ŚRÓDMIEŚCIU. 

„Dziennik Chicagoski" można 

nabyć w następujących miej- 
scach: 

Przed składem Boston Store. 
Przed apteką Buck and Rayner, 
Ma narożnikach Washington i 

La Salle ul., Madison i Franklin, 
Dearborn i Randolph, Harrison 
i Wabash, State i Wabash, La 
Salle i Adams, Clark i Madison i 

pnr. 164 N. La Salle ul. i pnr. 118 

N. La Salle ul. Halsted i Adams, 
Halsted i Madison, Madison i 

Desplaines, Madison i Clinton. 

Najlepszy rezultat przynosi anons 

zamieszczony w Dzienniku Chicago» 

kim, więc dlatego też najwięcej ogło- 
szeń podaje stale Dz. Chlc. 

W KENSINGTON, PA., 
można dostać Dziennik Chicago- 
ski u agenta J. Sowul, 601 — 

Thlrd ave. 

Ceny Targowe 
w Chicago. 

VBOtA. 

Perenica, zimowa $ .85 do $1.02 

Kukurydza, .. · 62 do 66 

®wł·· ·«««···«( ·· .28* do aij5J 
BYDŁO. 

Woły ««···· ·$5. li) do $10.OÓ 
Krowy ..... 5.00 do 10.50 

Cielęta 9.26 do 11.50 
wini· 6.70 do 8.30 
0w#« 4.90 do 7.5C 

NABIAŁ. 

Jaja, extra, tuzin 24 

Jaja flrsta. tuzin 22Ą 
Inne gatunki, tuzin ..· 23 do .12 

Masło, extra, funt 27 

Maało, extra firet 26 

Hasło firet .. — — ....24 do .23 
Inne fatunki 22 do .1S 
Ser szwajcarski, funt 16 do .18 

Ser amerykańakl — .14? 
Ser Lim burger lj 

DRÓB. 

Żfwy: 
Kury, funt 13 

Kurczęta 13 

Kaczki 13Ą 
G«el - 12 

Indyki 14 

Mroonr: 

Kury . « 14Ą 

Kurczęta lti 

Kacckl 14 

Gęal 11 

Indyki 15 

WARZYWA. 

Buraki, lOOkoS. $1.00 
Marchew, lOOkos. 1.25 

Kaaola 
.. $2.^2 do 3.2c 

Fasola strącz. pudło 90 

Pomidory, 6 koszów .50 

Ogórki, 1 tuzin 90 

Sałata kosr 75 do 2.00 

Y apusta, 100 gło 1.25 

Kartofle nowe busz·. 40 do .45 

owoc 

Cytryny, pudło... $2.75 do $3.25 
PMD*rańc*e, pudło ... 4.50 do 500 

Jabłka, beczka 1.50 do 3.75 

Gruszki busz. 1.00 do 1.75 

DZIENNIK CHICAOOSKI «amle- 

szcza więcej drobnych ogłoszeń, ani- 
żeli wszystkie inne dzienniki polskie 
w Chicago razem wzięta. 

• ·< 
HENRYK SIENKIEWICZ 

Quo Vadis? 

POWIEŚĆ Z CZASÓW 
NERONA 

WYDANI* NOWI 

! 

Jedna s najpikszych powitJclnw 
s redo mistrz·, Hwir} V* Sienki·· 
w i cza. — W mocnej, ifcórkowej 
oprawie. — Cena 

$|£2 
(Pc;xtą $1.12) 

Do Mtfet· w biur·· 

Dziennika Chlcagosklego 
1455-1457 W. Ditwod aLf 

CaiSAOO, ILL. 

1>—»—>·1 
! · 

I 

OBECNIE RZĄDZĄCEGO KOŚCIOŁEM CHRYSTUSOWYM 

PIĘKNA FOTOGRAWURA NASZEGO WŁASNEGO 
WYDANIA, ROZMIARU 15%xl2 CALI, KTÓRA PO- 

WINNA SIĘ ZNAJDOWAĆ WE WSZYSTKICH DO- 

MACH KATOLICKICH. 

WYTNIJCIE TEN KUPON 

Kto przyniesie ten kupon i 5c (lub przyśle 10c) otrzyma 
piękną fotograwurę 15ixl2 cali, chwalebnie nam panującego 

OJCA Św. BENEDYKTA XV. 

TYLKO W BIURZE: 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
1455-57 W. DIVISION UL ::: CHICAGO, ILL. 


