
WALKA PRZECIW ZAWO- 
DOWYM PORĘCZYCIELOM. 
Rewelacye o szakalach, którzy od więźniów pobierają 

zdziercze opłaty za kaucye. 

. BURMISTRZ THOMPSON ATAKUJE 
SĘDZIEGO OLSONA. \ y 

2ąda, aby sędziowie municypalni przesłuchali za- 

rzuty przeciw Cermakowi. — Opinie sędziego 
Olsona i Cermaka. 

ZABAWA KOŃCZY SIE TRAGICZNIE. 
• 

· 

Chłopczyk powiesił się na powrozie, który w zabawie 

zadzierzgnął sobie naokoło szyi. 

Zarzuty „graftu" przeciw ekspertowi miejskiemu. — Owa pożar; 
w śródmieściu. — Śmiała kradzież automobilu i biżuteryi w biały 
dzień. - Podatków na wielkim majątku oie płacono od lat 8. — 

Śledztwo przez „grand jury'w sprawie morderstwa Vorheesa, 

WALKA PRZECIW ZAWO- |j 
DOWYM PORĘCZYCIELOM. 

' 

\Valkaf wytoczona t. zw. zawo- 
' 

dowym poręczycielom, którzy z 
1 

ludzkiego nieszczęścia i przestęp- 
stwa wyciągają dla siebie zysk, 

wczoraj doszła do punktu kulmi- 

nacyjnego. 
Pierwszy asystent » szefa poli— 

cvi Schuettler -otrzymał wczoraj 
1 

raport Inspektora moralności, F. 

T. Hanna o działalności tych sza- ; 

kali i zdzierców na stacyach po- 
J 

licyjnych. Hanna podniósł nastę- 
pujące zarzuty: 

1. Że policyancl streczą więź- 
niom poręczycieli. 

2. Że kobiety z ulic zmuszone 

są płacić zdziercze opłaty za kau- 
' 

cye. 

3. Że nieszczęśliwe kobiety zmu- 

szone bywają oddać swe biżute- 

rye poręczycielom, które oni za- 

trzymują, jeżeli więźniowie nie 

stawiają się do sądu, płacąic tyl- 
ko nominalną karę, gdyż sądy! 
bardzo rzadko zabierają sumę 1 

kaucyi. 
4. Że cii poręczyciele mają wol- 

ny dostęp do cel więźniów, 
5. Poręczyciele, którzy są w 

dobrych łaskach u policyi, otrzy- 
mują prawie cały interes, a czę- 

sto nawet bywają uwiadomieni o 
aresztowaniu więźniów, zanim ei 

są do książki policyjnej wpisani. 
Inspektor Hanna w swym ra- 

porcie nie twierdzi, jakoby pew^ 
ni urzędnicy policyjni, działający 
jako agenci poręczycieli, otrzy- 

mywali część opłaty za kaucyę.1 
Mówi tylko, że na stacyach poli-1 
i-vinvi>łi ( tumem Ht/t« t larli tll„l 

Desplaines ji Maxwell od nieda-| 
wna nowi poręczyciele, którzy j 
nic dzielą się opłatami t urzędni-1 
kami policyjnymi i którzy mało! 
interesu otrzymują. 
Asystent szefa Schuettler wczo 

raj wystosował żądanie, ażeby 

kapitani O'Toole ze stacyi przy 
Chicago ave. i C. H, Atkinson ze 

stacyi przy Clark uL, wyjaśnili 

metody używane przez zawodo- 

wych poręczycieli w ich stacvach. 
Na stacyi Chicago ave., blisko 

ul. Clark od lat wielu interes u- 

prawiają trzej poręczyciele: To- 

ny May, Maurice Hennessy i 

Thomas Spike Hennessy. Ostatni 
ma wyszynk, którego tył prawie 

dotyka stacyi policyjnej. Tony; 

May jest Włochem i był uważany 
za najbogatszego chłopca od ga- 
zet w Chicago. Lecz sprzedażą 

gazet się od dawna nie zajmuje. 
Natomiast sorzedawał kwiaty i 

cukierki po norach i ..wineroo- 

mach" przy ul. Clark i ulicach 

sąsiednich i poznał się z tymi. któ 

rzy często usług poręczyciela po- 
trzebują. Xa dostarczaniu kaucyi 
Tony May zrobi} majątek. Ma on 

tajemnicze wpływy na stacyi i o 

każdem aresztowaniu wie, czy 

est dla niego interes, czy nic. 

l'ony chwalił się, że bywał na po· 
iterunku i że nieraz nie kładł się 
lawet do łóżka, aby tylko ubiedz 

nnych możliwych poręczycieli, 
lego wspólnikiem jest Maurice 

Hennessv. 
Schuettler dla dalscj walki za- 

powiada kooperacyę z głównym 
sędzią municypalnym Olsonem i 

r. prokuratorem stanowym Hoy- 
lem, z którymi dzisiaj urządza 

conferencyę. 
Walkę rozpoczął na seryo sę- 

izia Uhlir, gdy mu wsądzie mo- 

ralności młoda aresztantka po- 

wiedziała, że poręczyciele mieli 

wolny dostęp do jej celi, podczas 
?dy jej przyjaciele i adwokat na- 

próżno się o ten przywilej sta- 

rali. 

Spodziewać się można sensa- 

cyjnych rewelacyi. v 

ZAPOWIEDZIANY LIST 

BURM. THOMPSONA. 

Zapowiedziana odpowiedź^ bur- 
nistrza Thompsona na zaprosze- 
nie od „United Societies", aby 

wykonał przegląd parady „mo- 

krych" w następną niedzielę, zo- 
stała wKrzoraj podana do wiado- 
mości publicznej i pociągnie zi 

sobą dalsze sensacyjne następ- 
stwa. 

Odpowiedź ta jest właściwi* 

skierowana do sędziów municy- 

palnych, a głównie do głównego 
sędziego Olsona. Jak wiadomo 

Antoni Cermak, sekretarz „Uni 
ted Societies", jest głównym wo 

inym sądu municypalnego. 
W liście swym burm. Thomp 

son ponownie żąda od sędzieg< 
Olsona, ażeby zadecydował, cz^ 

iiprobuje stanowisko Cermaka 

który, pomimo że jest woźnyn 

sądu, agituje za tem, ażeby pra 
wo niedzielne ignorowano. Ni 

pierwsze żądanie ustne sądzi; 
Olson odpowiedział, iż go to ni 

obchodzi, co Cerm&k czyni po z 

sw\m urzędem. W liście, burtr 

Thompson powtarza swe żąda- 
nie w ceremonialny sposób, wy 
szczególniając obowiązki prezes 
sędziów municypalnych, poszczę 
gólnych sędziów i woźnych 
wnosi formalną skargę na Cerm 

ka, żądając ażeby była przęsłu 
chana na następnem posiedzeni 
miesięcznem sędziów municypa 
nych. 

Zwraca się też do samych s^ 

dziów i żąda od nich, ażeby s< 

dziemu Olsonowi nie pozwolon 
przesłuchiwać spraw szynkarz; 

przekraczających sprawo nie 

dzielne, jeżeli sędzia w swvc 

poglądach na prawo niedzielr 

zgadza się z Cermakiem. 

Sędzia Olson, zanim oświad 

ezył, że wdeług życzeń burm 

strza skarga jego będzie przesłi 
chana, nazwał list burmistr; 

„tuzinkową polityką", gdyż pc 

trzeba było burmistrzowi kilka 

miesięcy czasu do namyślenia się 
zanim postanowił prawo niedziel- 
ne wykonać, podczas gdy sądy 
mnnieypalne już od dawna uzna- 

ły prawo niedzielne za obowiązu- 
jące, a nieprzestarzałe. 
Uwagi Cermaka, gdy otrzymał 

Ust od burmistrza, były jeszcze 
ostrzejsze. Zapowiedział, iż wy- 
da oświadczenie i ogłosi o bur- 
mistrzu takie rewelacye, że „bur- 
mistrz wyleci z ratusza". Dwa 

razy powtórzył Cermak, że bur- 
mistrza zmiażdży („1*11 burn him 

up.") 
ZABAWA staje Się TRA- 

GEDYĄ. 

Ofiarą zabawy, która się prze- 
istoczyła w tragedyę, stał się 9- 
cioletni chłopczyk, Rudolf Seba- 

stian, zam. pnr. 1353 South Fair- 

field ave. 
Bawił się na podwórzu za do- 

mem z dwoma dziewczątkami, 9- 
cioletnią Etel Warner i 8-miolet- 

nią Eleonorą Warner. Matka je- 
ko wychyliła się oknem i poleci- 
ła mu, ażeby przyniósł kosz drze- 
wa z chlewa. Stosując się do po- 
lecenia matki, Rudolf udał się do 

chlewa, gdzie znalazł powróz z 

węzłami na obu końcach, który 
dziewczynki używały do skaka- 
nia. 

„Chodźcie, pokażę wam coś no· 

wego", zawołał do dziewząt. Gdy 
weszły do chlewa, zauważyły, jak 
Rudolt stał na krawędzi przegro- 
dy dla węgli, naokoło szyi miał 

okręcony powróz na jedne pętli- 
cę a drugi koniec był uczepio- 
ny do belki. Gdy na nie wybału- 

szył oczy, towarzyszki uciekły. 
Jui potem nie wróciły do chlewa. 
Kwadrans później matka zanie- 

pokojona nieobecnością synka, u- 

dała ?ię z dzieckiem na ręku do 

chlewa, gdzie się przekonała o 

przerażającej rzeczywistości. 
Widocznie chłopiec pośliznął się 
na krawędzi, a węzeł na końcu 

powroza zacisnął pętlicę na o- 

koło szyi, powodując śmierć 

chłopca. 

ZARZUTY „GRAFTU" PRZE- 
CIW EKSPERTOWI MIEJ- 

SKIEMU. 

Na wczorajszem posiedzeniu 
komitetu szkół rady miejskiej 

podniósł ald. Buck zarzut „graf- 
tu" przeciw J. 'M. Kantorowi,. 

ekspertowi realnościowemu wy- 
działu miejskich ulepszeń. Miał 

on otrzymać $iooq wekslem za 

, przeprowadzenie zakupna ziemi 

pod szkołę publiczną. Do zakup· 
, 
na tej ziemi nigdy nie przyszło. 
Kantor oświadczył po posiedze- 

. niu, że kazał swemu adwokatowi 

, wytoczyć proces o odszkodowa— 

, 
nie w sumie $100,000 za rzucone 

( 
na niego oszczerstwo. 

Ald. Buck żądał ścisłego śledz- 

. twa. Sprawa będzie przedstawio- 
na na następnej sesyi rady szkol- 

. nej. 
) ów weksel na $1000 miał dać 

. Kantorowi niejaki Benjamin Ziff 

który ma ziemię obok szkoły pu- 

, blicznej 'Medill High School. Kan 

. tor prowadzi także interes real- 

t ilościowy. Gdy mowa była o do- 

Ł datku do szkoły publicznej, Ziff 

» podobno spodziewał się, że jego 

i ziemia będzie zakupiona z pomo- 
cą Kantora, któremu na to miał 

_ dać weksel. 
Rada miejska jednakowoż 

Ł inną ziemię zakupiła. Wkrótce 

. potem J. Hendelsman, szwagier 
i Kantora, wytoczył proces Zifvo- 

i Kantor otrzymał. 
Kantor tłómaczy że nie było 

j żadnego porozumienia pomiędzy 
nim a Ziffem co do sprzedaży 
«Mn·»*,, ruiri i że Ziff obie- 

„ 

cał mu $1000 komisowego, jeżeli 

sprzeda grunt w zwykły sposób. 

0 Komisowe tó mu dał z góry we 

r% formie weksla. Weksel ten dał 

swemu szwagrowi Handelsmano- 

wi jako zastaw pożyczki na $550. 
łKautor utrzymuje. je w tych 

tranzakeyach nic było nic niepcz- 
ciwego. 

i- Aid. Buck opowiadał, że mu 

i- doniesiono, iż spodziewano sic 

a że komitet szkół z rady miejskie 
zatwierdzi zakupno gruntu Zftfr 

i że był projekt, ażeby trzech al 

dermanów otrzymało $1000. 

NOTATKI MIEJSKIE. 
—Dwa groźne pożary wczora 

wieczorem wybuchły w śródmie 

ściu. W starym budynku Times 

na rogu ulic Washington i Fiftl 

. ave., w którym dzienik „Times' 

był przed laty drukowany, poża 
wyrządził szkodę na $10,000. 1 

piętr było objętych płomieniami 
zanim strażacy przybyli. Obol 

szpitala św. Łukasza, pożar zni 

szczył budynek Chicago Aut 

Sales Co., pnr. 1424 South Mi- 

chigan ave., wyrządzając szkodę! 
na $50,000. 
— Policya poszukuje rabusiów, 

którzy wczoraj w biały dzień 

skradli automobil z przed restau- 

racyi na rogu ulic łlalsted i 12- 

tej, w którym znajdowały się bi- 

żuterye wartości $5>°°°· Właści- 

ciel, Paul Braude, członek firmy 
Emil Braude and 'Co., pnr. 29 E. 

Madison ul., jadł obiad w restau- 

racyi. Niema ani śladu skra- 

dzionym automobilu. 
— Władze powiatowe, stanowe 

wydziału sanitarnego i inne wy- 

toczyły proces przed wydziałem 
szkontrują/cym (board of review) 
w sprawie majątku, który pozo- 
stawił R. W. Sears, założyciel 
firmy Sears, Roebuck and Co. 

Majątek obliczony jest na $12,- 

885.000. Opiekuje się nim jego 
wdowa. Sears nie płacił podat- 
ków do r. 1904. Umarł rok temu. 

Według obliczeń dokonanych, na 

majątku Searsa ciąży zaległość 
podatkowa w sumie $2,341,000. 
Szanse wygrania sprawy mają 
być dobre. 

— Prokurator skłania się ku te- 
mu, ażeby w sprawie śmierci Fr. 
Yoorheesa, który zginął od kuli 

rewolwerowej na progu swego 

domu, wytoczone było śledztwo 

przez „grand jury" w nadziei, że 

więcej faktów wyjdzie na jaw, a- 
niżeli dotychczas. Policya napo- 
tyka na niezwykłe trudności. 

Głównym powodem kłopotów 
jest oporność wdowy, pani Voor- 

liees, która nie chce sama policyi 
pomocy udzielić, ani swej dłużą- 
cej nie pozwala informacyi żad- 

nych udzielić. Policya prżycho- 
dzo do wniosku, że pani Voorhees 

ukrywa coś, co tylko „grand ju- 
ry" może z niej wydostać. 
— Liczba gwałtów i zaburzeń 

strajkowych .zmniejsza się, Ave- 

dług raportu policyi. Ma to być 
rezultat rozgłosu, jaki dano ra- 

portowi o zaburzeniach. 

Z Muskep, Mich. 
Pro?3ę o łaskawe umieszczenie na 

szpaltach „Dzienika Chicagoskiego" 
słów kilku dla ogólnej wiadomości o 

wyniku maszej pracy w parafii św. 

Michała Archanioła pod przewodni- 
ctwem naszego gorliwego k3. probo- 

szcza Andrzeja NarfoCha dla Polski. 

Aby pobudzić wszystkich do wspól- 

nej pracy i ofiarności, dnia 13 wrześ- 

nia 1914 r. zwołał nasz ks. proboszcz 

wszystkich na posiedzenie i zorgani- 

zował Komitet Polskiej Rady Naro- 

dowej, w skład której weazU Wiel. 

ks. Andrzej Narloch, prezes; Józef 

Piątek, sekretarz, Ludwik Frankow- 

ski, kasyer, Jan Szot, Michał Micha- 

łowski, Karol Duliban członkowie 

Wydziału. Gdy po trzech miesiącach 

Józef Piątek dla nieprzewidzianych' 

przvczyn zrezygnował z urzędu, w 

miejsce Jego został obrany · Alfons 

Pietkiewicz. Na tem posiedzeniu 

Wiel. ks. Andrzej Narloch ustanowił 

kolektę w kościele podczas Nieszpo- 

rów na dochód P. R. N., która do- 

tychczas przyniosła $o9.49. On tez 

co miesiąc na zebramiach Polskiej 

Rady Narodowej ma odczyty z histo- 

ryi Polski i O artykułach pism euro- 

pejskieh na temat „Polacy a wojna". 

Pierwszy taki odczyt odbył się dnia 

18go października 1914 r. w sali Ko- 

śiuszki, a kolekta urządzona przy- 

niosła $7.20. Na tem również zgro- 

madzeniu grono zebranyh obowiąaa· 

ło się płacić dobrowolny podatek 

miesięcmie po 5 centów i wyżej od 

osobv, co przyniosło $47.00; od lo 

kowanych zaś sum bankowy procek 

wynosi 82c. 

Od 25 lłpca b. r. zbiera się kolek 

tę' z ,,Dnia Pracy dla Polski", którt 

wydali następujące rezultaty: 
Wiel. ks. Andrzej Narloch $19.«< 

Konstanty Rodowicz 20.0( 

Jafim Moris * 

Bartłomiej Kielar -· 

Alfons Pietkiewicz *·" 

Bolesław Pietkiewicz 1-0 

Józef Sienkiewicz |·® 
Ludwik Frankowski · 

Piotr Popławski 
Michał Michałowski 

Antoni Glac * 

Jakób Goszkowic* 

Marta Narloch 

Piotr Pukszta 
' 

* 

Józef Zmarły 
, 

· 

Władysław Kulesza 

Zofia Hołubecka jj® Zoia Pietkiewicz 

Jan Szot * 

Jan Duliban 1' 

Antoni Adamczyk · 

Ignacy Pawlak · 

Franciszka Dulibaa 
" 

J·» Jan Radecki 

Stanisław Zambec-kl 
^ Józef Piątek * 

Bronisław Rodowicz 

Razem 

Kolekta w kościele 

Kolekta na odczycie 

Podatek osobowy 

Procent bankowy 

$179.' Razem 

Alfons Pietkiewicz, 
sekretarz 

Z Indian Orchard, Mass, 
Dnia 24-go października odbyło 

się w tutejszym koócicle uroczyste 

poświęceuiie chórowi Towarzystwa 

Niepokalanego Poczęcia N. Maryi 

Panny. Ceremonii poświęcenia doko- 

nał Wiel. ke. W. Cyman z Chicopee, 
Masa. w asystencyi Wlel. ks. B. Sło- 

wińskiego z Eaethampton, Mass. i 

Wiel. ks. J. Kaplińskiego z Holyoke, 

Mass. Po poświęceniu Wiel. ke. Cy- 
man przemówił krótko, donośnie, a 

serdecznie. Wiel. Mówca zachęcał, a- 

byśmy się łączyli pod jednym sztau- 

darem z hasłem na ustach „Bóg i 

Ojczyzna", a osiągniemy to, czego 

tak bardzo pfagnlemy. 
Długo pozostanie w pamięci dzień 

tak uroczysty tak dla Towarzystwa, 

jak dla parafii, gdyż wepomui€Ć trze- 

ba, łż samych gości, którzy wlzę-li u- 

dział w pochodzie do kościoła, było 

aż 160 par. 

Towarzystwo może się poszczycić 

iż oprócz gości zaproszonych był koś- 

ciół zapełniony ludem, co jest dowo- 

dem. że Towarzystwo ma swoje zna- 

czenie w parafii i dużo życzliwych 

przyjaciół. Rozwija się też pięknie i 

z każdym miesiącem wpisoiją się no- 

wi członkowie. 

Wszystkim uczestnikom, którzy j 
byli obecni przy ceremonii tej, miej- 

scowym jako też pozamlejscowym, 

Towarzystwo składa serdeczne ,,Bóg 

zapłać", a szczególnie naszemu ks. 

proboszczowi Tomikowskiemu, lż się 

przyczynił do upiększenia uroczysto- 

ści przez zaproszenie Duchowieństwa 

z okolicy jak również przez udekoro- 

wanie kościoła. 

Komitet i*rasy. 

Polacy w Ameryce. 
Z BUFFALO, . . 

— Jan Skonłockl, który liczy dwa 

dzieścia cztery lata, a mieszka pnr. 

351 Gibson ui., stawał na rozprawę 

w sądzie miejskim. Nie miał on nig- 

dy przedtem z sądem do czynienia, 

a na wyrok czekał trzy miesiące. 
— 

Dlatego sędzia myśląc, że w ten spo- 

sób dosyć Już został ukarany, umie- 

ścił go tylko na jeden rok pod dozór 

policyjny. 

Skoniecki był oskarżony o napad 

na trzynastoletnią dziewczynkę A- 

nastazyę Cyrankowkg. Napadu do- 

konał on w stodole, niedaleko mie- 

szkania dziewczyny, gdy ta karmiła 

krullki. Adwokat, broniąc oskarżo- 

nego oświadczył sędziemu, że byłoby 

dObrą rzeczą umieścić młodzieńca 

pod dozorem policyi, a to z pewno- 

ścią powstrzyma go od pijaństwa, 

pod wpływem którego napadł dziew- 

czynę. Sędzia więc postąpił według 

wskazówek adwokata. 

— Sędzia Laing w sądzie powiato- 

wym wydał wyrok w sprawia Micha- 

ła Dejanowicza, salonisty z Lacka- 

wanna, oskarżonego o utrzymywa-- j 
nie przybytku niedozwolonej swawo- 

li. Skazał go mianowicie na $250.00 

grzywny przyczem pozostawił go 
na 

probacyi do czasu, gdy się całkowi- 

cie z tej kary uiści. 

Przeciw wyrokowi oponował pro- 

kurator Dudley, dowodząc, że aby 
o- 

graniczyć zło, szerzące się z powodu 

istnienia podobnych lokalów, Jak 

Dejanowicza, nale-ży, przekraczają- 

cych odnośną ustawę karać nie grzy- 

wną, lecz więzieniem. 

Sędzia Laing obstawał jednak 

przy swojem. Oskarżonemu pomogło 

wielce to, że kilku urzędników poli- 

cyjnych- z Lackawanna, włącznie z 

szefem policyi R. Gilsonem, świad- 

czyło na korzyść saluu-isty. 

Z TOLEDO, O. 

— W stanie pijanym, pozbawiony 

panowania nad sobą, sponiewierał 

żonę, zamordował dwuletnią 
córecz- 

kę i sam się życia pozbowił niejaki 

' Michał Hudziński z pnr. 225 Supe- 

rior ul., na nieszczęście Polak. 
Jeden 

więcej dowód, że nadmierne używa- 

- nie trunków pozatem, że czyni z 

człowieka bydlę, popycha 
i do naj— 

1 większych zbrodni. 

Z Kazimierzowa. 

Xiuiejszcm donoszę wszystkim 
członkom Tow. św. Kazimierza 

Królewicza, No. 126 Zjedn., iż 

regularne posiedzenie zostało 
od- 

łożone do niedzieli, dnia 14-go 
li- 

stopada, o godz. 2-gicj popołud-i 

ni u, z powodu wielkiej parady 

Połączonych Towarzystw. 
'l. pozdrowieniem, 

Józef A. Su jak, 
sekr. prot.,. 

2639 W. 25-ty place. 

— Chicago Association of 

Commerce wytoczyło wczoraj 

formalną kampanię o zdobycie 
o- 

bti konwencyi krajowych, które 

się w przyszłym 
roku odbędą. 

IRVING PARK. 

jj „Dziennik Chicagosicr. mohin 

0 
zamawiać u następujących Agen· 

2 tów: BORLIKOWSKI, 3830 N. 

- Troy ul., JONES, 3927 N. Troy u. 

6 Hc8, NEJMAN, 4022 N. Ridgewiy 

ave., SLOBOD, 4021 N. Monti· 
' celio av«. ^ 

I· 

NEW STRAND TEATR 
2111-13 West Division Street, 

blisko Hoyne Ave. 
TELEFON ARM1TAGE 4424. 

Przyjdźcie i usłyszcie nasze $10,000 organy piszczałkowe, 
z głose 

wokalnym. Najlepiej przewietrzany teatr na północno-zachodni 
stronie. 1,000 wygodnych siedzeń. t 

PROGRAM: 

W środę, 3-go listopada, od 7-mej do 11-tej wieczorem 

Elsie Janis w „Nearły a Lady" w 5-ciu częściach. 
„The Man i Hiding" w 2-ch częściach. 

112T2 ° 1127 WIilwauhiuke Aye· 

^MONE MONROE 1560 
3^5?® 35S) oIR^JULINA 

Specyalne oferty na czwartek tak 

na czasie jąkoteż i ekonomiczne. 

Jedwabie i Materye na Suknie j 
Jedwabna crepe de chene( 48 cale *«« 

, wezyetkie odcienie, 1.80 wart., 98c 
Crepe de chinc, itadkiejKine odcieni» I 
< xdobne deaeuie, 3s cali eceroai·, \ 
78c wart., j*rd 
HkiunoreatMaowa podazewk». 0| Z 
eau i/.eroka. ws/. etkię odcienie, j*rdl«£r«J 
«Jedwabna mMullii·, 86 eali eserok·, 
weiyekle popularne odcienie, . 
BMiinek. Jara / yt 

Chiffon c'oth· wszystkie pdcleale,"7 Ir· 
iO cali «zer., reg. 1.00 wartoéc, jard..,./ iJC 

IPoiicasochy 
Dla Niewiast Mężczyzn i Dzieci 
Cxyato wełniane kaizmirow· f 
pończoch , dla dam, rep. 25c war., Dar» lut 
Grube rnnovrnue pończochy dla Ol, r 
niewiast lóc wart. para O SC 
Grube czarne bawełniane *karpct l^r 
ki dla męzczyzn IłHc wart. para ,.U lit 

wełniane i uierlno skarpet ki dla męt 
czyvn. czarne granatowe i «iwo, nueezu| 'J _ 
ne, ciąż kie lekkie, extra ap«c. par»..., IZt 
Runowano pończochy dla dzieci ex- Qr 
tra ;fat. wszjet. wielk. 15c wart. para..,. 

" 
V 

Cłiłopiece 1 dziewczęce grube ranowane 
pończochy. w cienki* ilzeroki· f ̂ V- 
prątki, sftic wart. paru 1Z 2C 
Niemowlę białe kasainlrowe - f\n 
caocby, J2c wart., i»ara V/C 
T>obr<t linie praJtk. pończochy dla 1 C<-> 
panien i dz.eci wiei. do 10,2fic w«r. . 

Odzież Spodnia 
D!a Mężczyzn Niawiast i Dzieci j 
Damskie grube runoirnne komu- 1 C . 

Ir, kolor kremowy. 25 wartości 1*5L 
Damskie grube riinowttnp koszule i ni*Jt 
Kl, extra wielkie. 35c wartości 'J'y r 
speoyalnie sztuka..... 
Damskie runowano koszule I majtki ble- | 
lone koszule wysokie lub niskie u 

szyi, 50c wartości speoyalnie 
Damskie runowane union ffarnllary, wy 
soki lub niska szyja, krótkie ręka- 
wy lub bez, ft>c wartości UuC 

Ch'oplfce grube „plush hack" union gmr 
nitury, uremowei siwe. extra ii.Or* 
s'pecyalnie 
Pzlewczce koszule I majtki, grubo ru- 
no wnne, wielkości S do 10, specyal 'J 
nacena JbOL· 

Męskie runowane union garnltn· 7^ 

ry, kolor kreujowy. speo. cena..i 

Męskie extra gatunek runowane union 
giirnitury. wszystkie wielkości. fi Cr* 
regularne 1.00 wartości OwC 

Męskie Austruiskie wełniane koszule 
I 

gacie, naturalny kolor 1.50 wart. Q fi/-· 
extra speoyalnie VOL· 

Męskie potnikowe surduty 
Grube siwe bawełniane potnikowe surduty 
dla mężMym i młodzieńców, wezy· j Qr 
stkie wielkości, extra specyatnie....*r7L' 

Męskie koszule 
Modne nowe wzory męskich i młodzioilo/vch 
koszul, 7. dobrego 80x80 perkalu. ręoz-AO/' 
nie prasowane, 1.00 wart., po U"L 

Męskie spodnie 

I 
Grube worsted spodnie dla tnęłczyzn i mło- 
dzieńców, gładkie kolory 1 w pręż- - 
ki, reg. 1.50 wart., po "OL 

Orzeżwijcie wasz dom na zimę 
NOWYMI MEBLAMI 

Zwiedzcie hu sowy departaneat mebli, i 

przekoaajci· aie naocznie, ile wifcej wiu do- 
lar kopi na· jak w inoych akUdack. 

Trzy sztukowy parlorowjr garnitur, olr- 
rasalan wnlnut, pokrytv prawuaiwą brunstną 
iii- zp-ińska skóra, r*g. JSÓ.OO war- /l g aa 
tość, n»sza c-fna..., 
rrawdalW-y dębowy kolehucs "2 ^ C 
trwale drewniane siedzenie, 5.00 war. «3· / O 
Krzesła do Jadalni, oprawa nrzećwlar- 
tkowanegn d»jbu. pokryte prawdziwij^ «f 
brunatny hiszpańską skórą, $l wart. / Q 

I«Ritrel kombinacyjny piec lin"lifiiiiT do 
wrgli i gazu, t-ii eam (.ekariiik luuZe b>cTU.- 
wnnv do oerzewmiia węa eui lub AA 
gazem, , piecz» wici. ognfeko 
Laurel ognttwHf», ma nojnow 7 I AA 
ulfpi/.euitt „twiu flue" po i wyżej 1 «W 
Łatwe miesięczne opłaty nu żądanie. 

Bluski 
Piękne nowecrc(>e de chine bJ'Jshl Uln dum 
panien, upiększone i*rłowym· iruzikiim·. 

nowy wywracany kołnierz, re*. 3.«» f QQ 
wartość, spec. w czwhi tek 1 

Dziecięce surduty 
Surduoiki dla małych dziewcząt. wielUi wy- 
bór mieszanek. ciemne odcittoie. qieklre 
mają wutow. T>od«zewkę. wtel. do 14^ Qft 
zwykle pp 6.00, spec. w czwartek.... 

Damskie surduty 
Piekne zimowe surduty dla daui 1 panien, z 
wein. mieszanek i gładkich matervi. zadzi- 
wiający asortwcnt stylów, zakup. 4 (i 
spec. na sobotę, 10.00 i 15.00 war., ^·" 

Kimony 
Orube flanelowe kim°ny. dużo pięknych de- 
seni. jasne i ciemne odcienie, wotnpl. wybór 
wielkości, mają roz dąKttjiJCą «ę o- Qiir 
paskę w pasie. reg. 1.98, wart.. ,.,.^ 

race w Lici 
P· miiaayck cenach, <il» panien, chłopców i dzieci 

Panieńskie I dziecięce tr/»niki iHklero- 
wune, i autowe ui«ją wyaukieaukienue w itrr- 
cli*, biele guziki i upięk. wecyetki· | i Q 
wiej,, do i trg. i.50 wart., para I #·" 
Chłopięce I dla maJców <.oo«lyear welt. 
trzewiki, lakierowane i niktciW", e^te nieKom 
plettioéci fabr. lecz nitjdokiad bardzo* iQ 
małe, wszyst. wiel. do 34, 2 80 wart., l.^r" 
Dtieclfe tnfwlkl lakierowane i mato- 
we cielęce w»sokie w ierzchy, czarne i ce^Ue., 
rqcanlti wywrze, podtr-z. ltkiei. clio-_ 
lewki, wezys. wiel. do 8, 1.50 ̂ at. para OVL< 

Chłopięce Kluski 
grube flanelowe bluefci dla ehłopoów gładkie 
eiwe i prą/.fcowe desenie, wszyetkie -j 
wielkości, extra spocyfeloie \* 

Chłopięce Bluski 
r dobrego perk al u, <v«gyet. w-jelkoéci po lOo 

Chłopięce Palta 
Jeden zapaa chłopiąc.ich pal', nowe etyle po. 
jedjrncze i podwójne » piersiach, 4 Q© 
reg. 8.00 wart., po,... 1 ."O 

F^lanela 
BiMnnaéhd'.er flanela, 12',tt gattia., jard e'tc 
Gruba prążkowana ebalter fJaa*la. 
reg. lOcgat., jard . 0'2C 

Ręczniki i na ręczniki 
Lniana crush materra na ręnrniki. cali 
szeroka, niebielona. reyuUirnii I2$c ^X^r· 
wrrt jard / C 

Bielone tureckie ręczniki, extra wiel-|^f, 
kie. reg. 23c wart. po I UL 

Muślin 
Jard ezer. boolony muślin. 8o gat.. jard *ł,»c 

Przykrycia ma łóżka 
Pełna wielloość. obrąbione. .heklow. 
przykrycia, gruby gul.. 2.00 war., po 1.39 
Materyą pokryto szkolne wa· | 
lizki. 2óc wartości » 1 / L 

Koronki 
Jeden zapas weneckich kononelt. piękne no- 
we desenie. 2cali szerokie. 5flc 'J 
wartość, specyalnie jard 

Rękawiczki 
Damskie skórkowe rękawiczki, prawie wszy 
stkie odcienie i wielkości, warte , 

do 1.50. speeya Inie paru Uyt 

Gujsiki 
Wielkie perłowe fista eye guziki do C/-. 
surdutów, 6 na kartoa ut 

Torebki 
Skórzane ręczne torebui. dia dam. A'* . 

nowe kształty, war. do ?5c, po T' / C 

Lekarstwa 
5e Severas batoam na Uaazel 1 ftr 

1.00 Hosteters bitters , 

1.00 Peruną 6Sc 
1.00 Sbadcs Specific female rugulntor ft»c 

F^ANCISZKOWO. 

„DZIENNIK CHICAGOSKI* 
można nabyć pnr. 4310 Augusta 
nltriL 

W KENSNGTON, 
* 

PA_, 

można dostać Dziennik Chicago· 
ski u agenta J. Sowul, 601 — 

Third ave. 

Dziewczęta dla Dziewcząt!! 
XSCOOOOOOOOCn / 

Bazar na niewinne ofiary j 
wojny w Polsce 

„Od słów przejdźmy do czynu" 
— powiedziały sobie 

dzielne dziewczęta polskie w Chicago i raźno zabrały się do 

pracy, owocem której będzie bazar w· domu Związku 
Polek ; 

przy Ashland Ave. 

Bazar ten odbywać się będzie w'niedzielę, Paździer- 

nika, w środę 3 Listopada i w piątek 5 Listopada. 3 dni kier- i 

maszu, podczas którego przy dźwiękach doborowej muzyki i 

dziewczęta polskie w Chicago, w barwne polskie kostyumy 
< 

przybrane, rozlosowywać będą liczne a piękne fanty, czę- 
i 

ściowo zebrane od dobroczynnych firm kupieckich i pry· f 

watnych osób, a częściowo zdobyte przez dziewczęta pracą 
i 

rąk własnych w godzinach nocnych i po zaobowiązkowych. i 

Czy praca zapobiegliwa i szlachetne usiłowania dziew- 

cząt połękich w Chicago nie spotkają się z uznaniem obywa- 
!; 

teletwa? 
Czy nie należy poprzeć bazaru „Dziewczęta dla Dziew- 

cząt?" 
< 
t 

Nie ma tu innej odpowiedzi, jak ta, że kiermasz ten w < 

Domu Związku Polek ściągnie niebywale tłumy publiczno- 
! 

ści i liczne dolary dostaną się do kasy Stowarzyszenia i 

„Dziewczęta dla Dziewcząc". 
A co one z tym groszem ofiarnym uczynią? Wręczą ten 

grosz swej patronce Pani Ignacowej J. Paderewskiej, 
któ- 

ra znowu prześle je do Polski a tam u&yte one zostaną: 

NA WSPOMOŻENIE dziewcząt, które padły ofiarą 

gwałtu ze strony żołdactwa walczącego. 
NA DOPOMOŻENIE do przetrwania oczekujących ich 

ciężkich chwil. t 

» 
, 

NA OTARCIE ŁEZ, wywołanych haitbą, która je, nie- 

szczęśliwe tak bezlitośnie spotkała. 
NA DOSTARCZENIE ŚRODKÓW i pomocy lekarskiej, 

jakich będą potrzebował)*. 
NA DANIE tym męczenniczkom narodowym środków 

i sił do rozpoczęcia nowego życia bez piętna hańby na 
czole. 

Oto na co dziewczęta urządzają bazar i proszą wszyst- 

kich Obywateli i Obywatelki o gorące poparcie. 
Przyjdźcie na ten bazar, wesprzyjcie szlachetny czyn 

a 

my wdzięczne Wam będziemy serdecznie, 
a biedne ofiary 

łzami i modlitwą dziękować Wam będą. 

KOMITET PRASY 

Kółka „Dziewczęta dla Dziewcząt' 
H. Baranowska, 
W. Kozłowska. 
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