
ZARZUTY PRZECIW UNIOM 
Wychodzi na jaw, że bojkotują szkoły rzemieślnicze. 

Z procesu urzędników miejskich 
Murzyni oskarżaj; urzędników biura ulic o brukowanie ulic 

miQdzy torami kosztem miasta. 

Górnik obrabowany zt $100,000* 

Dostał sie w szpony wesołego towarzystwa, któro mu do 

szampana wlało środek usypiający. 

Chłopak 15-toletni przyznaje się do zamiaru zamordowania swej opie- 
kunki. — Sprawa Halpina będzie dziś oddana w ręce sędziów przy- 
sięgłych. — Stanowa komisya arbitracyjna krytykuje obie strony 
w strajku krawców. — Aresztantka rzuca się pod koła tram- 

waju. — Trzech mężczyzn uprowadza młodą Włoszkę. 

UNIE BOJKOTUJĄ SZKOŁY 
ZAWODOWE. 

Podniesiono wczoraj zarzuty 

przeciw uniom, iż nie dopuszczają 
do pracy chłopców, którzy ukoń- 

czyli szkoły zawodowe, tj. bojko- 

tują te szkoły i chłopców, którzy 
w nich się uczyli. Zarzuty te 

podniesiono wczoraj na drugich 
przesłuchach w sprawie wcielenia 
do chicagoskiego syster^u szkół 

publicznych t. zw. „vocational 

guidance bureau", tj. biura, u- 

trzymywanego dotychczas przez 
prywatne organizacye, które się 

zajmuje wskazaniem zatrudnie- 

nia dla tych, którzy ukończyli ja- 
kąkolwiek szkołę rzemieślniczą. 
Panna Anna Davis, zarządczy- 

ni biura tegoż, zeznała na pyta- 
nia Otisa, członka chicagoski-ej 
rady szkolnej, że bojkot tych 
szkół przez unie jest tak silny, 
że bardzo mało chłopców otrzy- 
muje zatrudnienie. 

Victor Olander. sekretarz sta- 

nowej, Federacyi Pracy, wytłóma- 
czył bez ogr<>dek, że byłoby rze- 

czą samobójczą dla unii, gdyby 
dopuszczały małe gromady chłop 
ców ze szkół zawodowych do róż- 

nych specyalnych rzemiosł, gdyż 
nastąpiłoby przepełnienie unii i 

w następstwie nieuniknione obni- 
żenie płac rzemieślników. Dodał, 
że unie wywalczyły sobie obecne 

płace po długiej walce i że muszą 

nałożyć ograniczenia przeciw za- 
laniu rozmaitych pól przez po- 

czątkujących, ażeby utrzymać 
płace w obecnej wysokości. 

Pani G. . Howe, członkini ra- 

dy szkolnej, zaznaczyła, że wo- 

bec takich rewelacyi nie warto 

dalej prowadzić w szkołach pu- 

blicznych kursów zawodowych, 

gdyż dla abituryentów nie ma 

zapotrzebowania. Dalsze prowa- 
dzenie tych kursów jest tylko 
marnowaniem pieniędzy. Otis tak 
że się wyraził za potrzebą zmia- 

ny w szkołach publicznych, jeżeli 
chłopcy nie mogą zużytkować 
przygotowania do rzemiosł, jakie 
nabyli w szkołach publicznych. 
Następne posiedzenie w tej sa- 

mej sprawie odbędzie się dnia 

27-go grudnia. 
PROCES TRZECH URZĘDNI- 

KÓW MIEJSKICH. 
Wśród niezwykłych okoliczno- 

ści wczoraj odbył się proces 

trzech urzędników z biura ulic, 

suspendowanych przez miejską 

komisyę służby cywilnej. Są to 
Walter Leininger, superintendent 
biura ulic, T. L. Dooley, general- 
ny „foreman" reparacyi asfalto- 

wej i J. H. LaVelle, generalny 
„'foreman" brukowania. 

Urzędnicy ci w procesie udzia- 
łu nie wzięli, twierdząc, iż byli 
poza juryzdykcyą komisy i cywil- 
nej, gdyż złożyli swe rezygnacye, 
które jednakowoż komisya nie 

przyjęła. 
Podstawą zarzutów były zez- 

nania pięciu murzynów, dawniej 
lub obecnie zatrudn. jako ro- 

botnicy asfaltowi w biurze ulic. 

Ci zeznali, że urzędnicy miejscy 
porozumieli się z prywatnym 
kontraktorem, ażeby wybruko- 

wać materyałami miejskimi i 

przez robotników miejskich częś- 
ci ulic pomiędzy torami kolejo- 
wymi, których wybrukowaniem 
miał się zająć ów kontraktor; 
że takie robotnicy miejscy wy- 
konywali inną prywatną robotę 
materyałami, należącymi do mia- 
sta i w czasie, należącym do mia- 
sta ; że wreszcie robotników zmu- 

szano groźbą wydalenia do skła- 
dania podatków na cele kampa- 
nii politycznej. 
łProces ten dziwny odbył się w 

sali obrad rady miejskiej. Po od- 
rzuceniu ich rezygnacyi oskarże- 
ni urzędnicy wraz z ich adwoka- 
tami wyszli ze sali, tak,,że ze stro- 
ny oskarżonych nikt ni-e stawiał 

świadkom żadnych krzyżowych 
pytań. 
Obaj adwokaci oskarżonych, 

C. H. Haft i J. Mclnerney oświad 

czyli, że nie można się spodzie- 
wać sprawiedliwego wyroku od 

sądu obywatelskiego, który zo- 

stał wybrany przez komisyę siuż- 
by cywilnej że sąd ten nie ma 

prawa przesłuchiwać oskarżeń 

przeciw ich klientom i że wresz- 

cie proces odbywa się tylko na 

to, ażeby oskarżonych oczernić. 

Haft zappwiada, że klient jego 
wytoczy proces o oszczerstwo 

tak -przeciw temu sądowi jak i 

komisyi cywilnej. Przeciw mu- 

rzynom Haft podniósł zarzut, iż 

się mszczą, ponieważ zostali wy- 
daleni. 

Murzyni nazywają się: H. Mc 
Evven, T. Wade, T. Jefferson, B. 
»Nnthony i W. R. Grant. Zeznali, 
Ż€ funkcyonaryusze miejscy mie- 
li brukować dla prywatnego kon- 

traktora ulice Fullerton, Erie, 
Taylor i Center. 

M. J. MoNally, szynkarz na 

rogu ulic 95-tej i State i P. Slim- 

brick, włafśoiciel garażu pnr. 1714 
W. 95-ta ul. zeznali, że funkcyo- 
naryusze miejscy położyli bruk 

prywatny w bliskości mieszkań 

tych dwóch świadków. Bruk ten 
zoetał poprzednio zniszczony, 
gdy zakładano wodociągi. 

Dzisiaj inni świadkowie będą 
przesłuchiwani. 
W komunikacie do komisarza 

budowli Moorhouse'a Leininger 
podniósł zarzut przeciw M. J. Fa- 
herty, jednemu z członków sądu 
obywatelskiego, który jest także 

•prezesem wydziału ulepszeń 
miejskich, iż miał się wyrazić, że 
wydaliliby wszystkich funkcyona- 
ryuszy miejskich, podległych służ 
bie cywilnej, gdyby to od niego 
zależało, a na ich miejsce zamia- 
nowałby tylko zwolenników bur- 
mistrza Thompsona. 

PRZYZNAJE SIĘ DO ZAMIA- 
RU MORDERCZEGO. 

William Ignacy Murphy, chło- 
pak 15-toletni, wczoraj przyznał 
się na stacyi policyjnej Town 

Hall, iż zamierzał zamordować 

panią Rose Riordan, pnr. 1626 

S. Miliard ave., która dała mu w 

swym domu mieszkanie i utrzy- 
manie od maja br. 

Po morderstwie chłopak zamie- 
rzał zrabować $35 i z tą sumą 

czmychnąć do South Dakota. 

Murphy był protegowanym pani 
Leonory Z. Meder, gdy była ko- 
misarką dobrobytu publicznego. 
Murphy był aresztowany na 

zarzut panny A. Anderson, pnr. 

3924 North Clark ul., której 
skradł naszyjnik wartości $35. 
Znaleziono go w posiadaniu chło- 

pca. W drodze do stacyi on sam 

wspomniał o swym morderczym 
zamiarze i później cały swój plan 
wydał. Jego wspólnikiem miał 

być Frank Stephens, szofer, 9 lat 
.«tarszy od Murphy'ego. Policya 
^oszukuje go. Plan morderczy 
sprawdzono, gdyż według wska- 
zówek chłopaka, znaleziono za 

radiatorem w mieszkaniu pani 
Riordan „billy" naładowany śró- 
tem, którym morderstwo miało 

być wykonane jakoteż ręcznik i 

sznur, którym miano zakneblo- 

wać i związać ofiarę. Jedyny m ce- 
lem morderstwa, opowiadał Mur- 

phy, był rabunek. 

Ojciec M)urphy'ego umarł przed 
kilku laty. Matka jego znajduje 
się w zakładzie dla obłąkanych. 
Pani Riordan zgłosiła się zeszłej 

! wiosny do pani Meder po robot- 
nika na farmę. Pani Meder 

poleciła jej Murphy'ego, który 
zyskał jej sympatyę, gdy przy- 
niósł jej do biura naszyjnik, któ- 

ry znalazł, jak twierdził, w śród- 
mieściu. Chłopak powiedział raz 

pani Riordan, że jakaś kobieta, 

mieszkająca na rogu ulic 34-tej 
i Wentworth ave., nauczyła go 

palić, opium i pić wódkę. 
ZNIKŁA, A Z NIĄ $100,000. 

b: Wczoraj w biurze miejskiem 
f detektywów dziwną historyę o- 

powiedział górnik co dopierc 
przybyły z Nome, Alaska, któr> 
przed przybyciem zatrzymał się 
u swej siostry, pani Muriel Erb, 
Lansing, Mich. W iVome górnik 
ten, który się nazywa Thomas E. 
'Marshall, sprzedał kopalnię któ- 

rej był współwłaścicielem ze 

swym wspólnikiem. Jego udział 

wynosił $125,000. W banku w 

Seattle otrzymał same przekazy. 
W Chicago stanął w hotelu tMaje- 
stic. Tu poznał faceta, który go 
zwabił do „cafe" przy ul. Quin- 
cy, po drugiej stronie hotelu, 
gdzie poznał wysoką blondynkę, 
a później do nich się przyczepili 
mężczyzna i kobieta, których po- 
znał na pociągu. 
Po wypiciu z towarzystwem 

butelki szampana stał się sennym. 
Pamięta tylko, że go wyprowa- 

dzono do automobilu i że gdy sie 
zbudził, znajdował się w koryta- 
rzu Gariield Park Sanitarium w 

sobotę rano o godz. 5-tej Tu był 
do poniedziałku i gdy wyszedł ze 

sanitaryum jeszcze całkiem nie 

wyszedł z pod wpływu środka u- 

sypiającego, który mu widocznie 
do szampana włóżono. Już w so- 
botę dano znać na policyę ze 

szpitala. W kieszeniach ofiary 
znaleziono tylko $28. Co się z re- 
sztą stało, nie wie. Jest pewien, 
że gdy wszedł do „cafe" miał 

przy sobie jeden przekaz rta 

$28,800. Gdzie resztę wydał, lub 
został obrabowany, nie ma naj- 
mniejszego pojęcia. 
Gdy wyszedł ze szpitala, jesz- 

cze miał umysł tak zamglony, że 
nie mógł sobie przypomnieć naz- 

• 

wy hotelu, w którym zostawił 

swą valizke. Wstąpił przypadko- 
wi do wyszynku Grami, obok ho- 
telu Brevoort, gdzi« wszczął roz- 

mowę ze szoferem . V. Eddy, 
któremu opowiedział swą przygo- 
dę. Ten wykombinował, że Mar- 
shall stanął w hotehi Majestic, cc 

się okazało prawdą. 
notatki miejskie. 

— Sprawa b. kapitana policyj- 
nego J. J. Halpina, Oskarżonego 
sprzedawanie protekcyi policyj- 

nej wróżbiarzom i oszustom, dziś 

będzie oddana w ręce sędziów 
przysięgłych. Wczoraj przez ca- 

ły dzier przemawiał obrońca Hal- 

pina Northup. Dziiś jeszcze bę- 
dzie przemawiał asystent prok, 
stan. Johnston poczem sędzia 
Baldwin odczyta instrukeye do 

sędziów przysięgłych. 
— Skarbnik - miejski Sergel 

wstrzymał wczoraj wypłatę pen- 
syi syndyka miejskiego C. R. 

Francisa na podstawie tej, iż nic 

jest zamianowany legalnie, gdyż 
nie został zatwierdzony przez ra- 

dę miejską. 
— Stanowisko doradzcy miej- 

skiego Ett-elsona jest także zagrc 
żone. Na wczorajszem posiedze- 
niu komitetu alderinańskiego w 

sprawie cen gazu, adwokat komi- 
tetu Richberg wydał opinię, iż 

urząd ten moż-e być zniesiony, 
1 gdyż został przez radę miejską u- 
stanowiony. Niedawno temu Et- 
telson wyraził się, że rada miej- 
ska nie ma żadnego nad nim pra- 
wa, a nawet mu śledztwa nie mo-. 

że wytaczać. 
— Wczoraj stanowa komisy3 

arbithracyjna, na której czele stoi 
Leon J. Winiecki, zaniechała 

swych usiłowań zakończenia 

strajku krawców. Starała się na- 
daremnie przez trzy miesiące 
Komisya skrytykowała obie stro- 

ny w strajku, tak pracodawców 
jaK i sirajKi-erow. osiami zwa- 

lają winę na pracodawców, za- 

słaniaj ąc się tem, że najprzód a- 

pHkacyę o arbitracyę powinni po- 
dać ostatni. 
— Etel Merritt, była prowadzo- 

na przez dwie policyantki dc 

ratusza na egzaminacyę pod za- 

rzutem skradzenia zegarka kie- 

szonkowego. Na rogu ulic LaSalle 

iWashington rzuciła się przed 
tramwaj Bowmanville. Zanim 

tramwaj zatrzymano, została bo- 
leśnie pokaleczona. Liczy lat iS 

i mieszka pnr. 800 N. Dearborn 

•ulicy. 
— Trzej mężczyźni wczoraj za- 

jechali w automobilu przed mie- 
szkanie Nolltów w Blue Island i 

uprowadzili Denisę Nolfe. Była 
w mieszkaniu tylko jej matka 

którą jeden z mężczyzn uderzy] 
w głowę i zamknął w jednym 2 

pokojów. Nolfe jest „foremanem' 
robotników na kolei Rock Island 

Podejrzeni są o uprowadzenie 
dwaj konkurenci, Salfero i Care- 

ro. Trzymany jest pod dozoreir 
Albert Colonico, pnr. 1031 Sotttl· 

Morgan^ul., którego automobi 

był widziany w Blue Island wczc 

raj wieczorem.. Colonico da: 

sprzeczne wyjaśnienia, wskutel 

tego trzymany jest pod dozorem 

14K Sud ELGIN « WALTHAM ™ $6,45 
Niema lepszych ani ękniejszyen zezantow w catej Ameryie 
jak 14Ktioid FHled LGIN i WALTHAM, gwanntownne 
na IO lat. Regularna cena 25 i wyżej. Aby pokazhć ja·/ dużo 
monecie zaoszczędzić kupując wprost od nas. robimy tę specyal- 
ną ofertę i jeżeli teraz przyślecie oam to ogłoszeń.e 

i 30 centów 

zadat<«u. to poślemy wam natychmiast poczt* albo expresem do 
obejrzenia 14K Uold Killed LOI albo W ALTU AM zega- 

ren. męski lab damski. za«rytv o potrójnych mocnych koper- 
tach. bogato grawirowany najnowszego styla, który sprzedaje 
sie po $35 i wyżej, lecz my zniżyliśmy fabryczny cenę na 

I· 
S6.45. i w dodatku damy piękny łańcuszek z wisiorkiem DAR- 
MO. Gdy zegarek będzie ci przyniesiony do domu i jeśli ci się 
Spodoba to zapłacisz resztę. Te zegarki s% gwarantowano na 

30 lat i w przeć ami tegoozasa reperujemy albo wymieniamy 
na nowo darmo. Należy tylko r*zem z zegarkiem nadestać 20cen- 

tów aa koszta przesylui Niezadowolonym zwracamy należytość. 
Z na<iy wszystkie pien %d*e muszą być przysłane naprzód. 
J żeli chcesz tnieć dobry i piękny zegarek, to kup 14K Gold 
Fitiad .1 albo WALTtłAM. gwarantowany na 2Q lat. Te 

zegarki nie tracij na wartości 
— tak dobre jak moneta złota. Za 

mówienie aadeśiij zaraz. Zrób do dziś. Adresuj tak: 

HAMMOND SALES CO., DEP. 136, ST. LOUIS, MO. 

MW r .== 

MEZCZYZN TYLKO Egzaminacya 
Darmo 

Zajdźcie do Dr» Ross'a na egzarainacyę Zupełnie Darmo wzglę- 
dem jakiejkolwiek choroby lub słabości. Zakład ten lekarski istnieje 
przeszło 20 lat w tem mieście. Biuro jest urządzone najnowszymi apara- 
tami i przyrządami, służąceml do poznawania stanu słabości i badania, 
jak również do leczenia. 

Szczególną uwagę zwraca się na zastarzałe słabości. 

Używamy metod amerykańskich i europejskioh. 

Polacy mogą porozumieć się w języku polskim. 
Ci którzy się leczyli, a są niezadowoleni z otrzymanego rezultatu, 

niechaj nie tracą nadziei uleczenia i niechaj przybędą do naszego zakła· 
du celem egzarainacyi. 

Porady udziela się zupełnie darmo, to bez względu na to czy kuracyę 
się żąda czy nie. 

Przyjdźcie do długoletniej instytucyi leczniczej, oddanej jedyni· 
tylko na leczenie mężczyzn. 

Traktowani będziecie grzecznie i uczciwie. Przyjdście do specyali- 
sty, który posiada wszelkie kwalifikacye i upoważnienie stanu Illinois 

do leczenia wszystkich cierpień. Ogłasza się, bo to co robi, robi prawnie 
i uczciwie, mówi zgłaszającym się jakiego rodzaiu obsługę mogą dostać. 

Przyjdźcie i wyleczcie się"tak samo jak wyleczyło się już wielu innych 

mężczyzn przez pewny i skuteczny system 
leczenia. Ceny niskie. Uczci* 

wa i rzetelna obsługa gwarantowana. 

Medyczna instytucya Dr-a . M. ROSS, 
35 So· Dearborn ulica, nar. Monroe. Chicagu, Ul. 

Jechać elewatorom do 5-go piętra. Każdy dzień od do 4. W niedzie* 

lę od 10 do 1, poniedziałek, środę, piątek i sobotę 
wieczorem od 7 do 8. 

Choroby 
mk 1 

»y 
_ 

tiiMdUW «ydowmll i«ote dętko upnoonu plon'ylT boukuteczale 

W mola atiaie «aajdcj.j si) aalaowizo WYNALAZKI 1 

nenie. On moje tą pnj*V;poe dl* ttttna W«yitKtc 

JedU nu doktdr wu ale wyieeył to pnrMMe do 
noie. 

PORADA DARMO 

•ODUKT: Mmi· od »-Uj me do B-aąi wlooór. 

W oonlodsUlki, środy 1 piątki od »-«J 
W mlodtMf od 9 mj do I»-oJ w potadalo. f 

DR WE3NTRĄUB, POŁSKl SPECTALISTA 
36 W. B—frfrt A, tńH DcuW· «I, 2-fie piftn. 

Z Kollegium $w. 
Stanisława K. 

Kollegiasci przegrali drugi 
kontest. 

Onegdaj w sali gimnastycznej w 

parku „Holstein" odbył gię kontest 

pomiędzy starszą piątką kollegialną. 

i klubem „Mezereone" z którego 

klub ..iMezereons" wyszedł zwycię- 
sko punktami 48 do 24. 

Lista graczy taka: 

KOLLEGIUM ŚW. STANISŁAWA K. 

Polowy, r. f. 

Walewski, 1. f. 

Werbila, c. 

Pisula, r. g. 

Dziadkowicz, 1. g. 

KLUB „MEZEREONS": 

Bart, r. i. 

Llndorff, 1. f. 

Radka, c. 
Grotę, r. g. 

Schude, 1. g. 

Robertson, 1. g. 

Koszyki zdobyli: Polowy, Werbila 

7, Lindorff 3, Radke 11, Grotę 5, Ro- 

bertson 3. 

Wolne rzuty: Polowy 3, Werbila 

3, Schude, Robertson 3. 

• Referent gry: Hurbe; „Timekee- 

per": Ratajczak; „Scorer": R. Nie- 

brzydowski. 
Tłennrł riftdał Katlft. 

„Polisb American . 

C."ogrywajĘ „Mar- 
shall A. C." 

Boraś zdobył decydujący punkt 

Zeszłej niedzieli, 12go grudnia, w 

sali parku Eckhart'a odbyła się gra 

w plłke na wewnątrz pomiędzy wy- 

żej wymienionymi klubami. W osta- 

tecznej kanonadzie Stasia orasia i 

prze zjego zdobycie decydującego 

punktu — nasi wygrali 4 do 3. 

Boraś wymachał „tylko" 12tu 

ciężkich przeciwników obconarodo- 

wych. Rzucacz z przeciwnej strony 

D. Rubenstein wymachał 9ciu. 

Poezczególny rezultat jak poniżej. 

„POLISH AMERICAN A. C.": 

O. Żurkowskl, 1. f. 

L. Czerwiński, c. 

S. Boraś, p. 

L. Pokorzyński, r. s. 

S. Pluciński, r. i. 

A. Klonowski, 2 b, 

W. Cholewa, 1. s. 

W. Tomczak, 1 b. 

H. Korzeniewski. 3 b. 

R H 

0 · 

0 2 

0 0 

1 1 

• O 1 

1 2 

1 1 

0 1 

1 2 

Razem 4 10 

„MARSHALL A. C." 

Friedlander, 1. s. 

Grossman, 1 b. 

D. Rubinstein, p. 

Goldberg, 2 b. 

Berman, 3 b. 

Greenfield, c. 

Siegel, r. s. 

Goldfield, r. f. 

S. Rubin, 1. f. 

R H 

1 2 

0 0 

0 1 

0 0 

1 1 

0 1 

1 2 

0 1 

0 0 

Razem 3 8 

Polish American A. C. 

0000211 — 4 

„Marshall A. C.u: 
0 10 110 0 — 3 

Uderzenia rfa dwie mety: H. Ko- 

rzeniewski, S. Boraś. 

Wymachanych: przez Borasia "*2, 

przez Rubinsteina 9. 

Sędzia gry: L. Klonowski. 

Czas: 1:45. 

Z Parku Pułaskiego. 
Na Stanisławowie, w sali gimna^ 

stycznej parku Pułaskiego odbyła się 

onegdaj gra w piłkę koszykową (ba- 

sket bali) w której udział brali gra- 

cze klubów „Pułaski Honor A. C." i 

„National A. C." 

Raport gry w cytrach poniżej: 

,.PUŁASKI HONOR A. O." 

J. Hovack, r. f., 7 koszyków 

J. Scheffler, L f. S koszyków 

J. Miller, c. 

A. Dorsch, r. g. 

B. Gostalewski, 1. g. 1 koszyk. 

Razem 16 koszyków. 

„NATIONAL A. C.": 

L. Wojtalewicz, r. f., 4 koszyki 

H. Miller, 1. f., 1 koszyk 

» C. Szabłowski, c. 

F. Cinoch, r. g., 2 koszyki 

F. Woj talewicz, 1. g. 

Razem 7 koszyków. 

Wolny rfcut adobył: Scheffler 1. 

Referent gry: R. E. Taylor. 

o o O 

Piątka klubu Pułaski A. C." sta- 

» je dnia 17-go b. m., do gry 
t klubem 

„Hercules Jr.", a dnia 22-go b. m., 

z Sokołami Orła Białego (młodszy- 

mi.)' 
' 

Sokoli w WauKe- 

gan, III. 

Rezoltaty innych kontestów. 

Onegdaj, koleją „North -Western" 
Sokoli Orła Białego udali się do 

Waukegan, III., na grę w piłkę ko- 

szykowa z piatka „Waukegan Y. M. 

C. A." Koutest ten, zacięty, prze- 

grali Sokoli. 
Pierwsza część gry tej wypadła na 

korzyść Sokołów. Sokoli zdobyli 15 

punktów a przeciwnicy 12cie. Prze- 

ciwnicy widząc, iż z Sokołami nie 

ma żartów, w drugiej i ostatniej par- 
ty! poczęli grać, nie tak jak tego re- 

guły i przepisy wymagają, lecz jak 

dzicy niedawno z lasów wypuszczeni. 
Była to nie gra w piłkę koszykowa, 
lecz więcej do gry w piłkę nożna za 
dawnych czasów podobna. 
Władka Smorowskiego dwa razy 

podnoszono w ciągu gry z podłogi i 

cucono, a Łapińskiego tak potłukli, 
że ledwo żyw do domu przyjechał—i 
to nazwali grą ,,dżentelmenów" — 

(żeby ich kaci.... ) 
W drugie, po grubi ańsku odegra- 

nej części gry Sokoli zdobyli dwa ko- 

szyki a ,dzicy" z Waukegan aż 24. 
Tabela graczy i gry całej poniżej. 
SOKOLI O KŁA BIAŁEGO: 

W. Smorowaki, l. 1. 

S. Grzywiński, r. f. 

L. Łapiński, c. 

E. Woliński, 1. g. 
S. Szczuka, r. g. 

E. Ciessau, 1. g. 

„WAUKEGAN Y. M. C. A." 

Vose, r. f. 

Isaaceon, 1. f. 

Macky, c. 

O'Farrell, r. g. 

Rowe, 1. g. 

Koszym zaaDyn: smorowsKi, urzy 

wiski 2, aLpińsłi 8, Vose 10, Macky 

3, 0'Farrell 2, Rowe. 

Wolne rzuty: Smorowski 2. 

O O O 

SOKOLI ZWYCIĘŻAJĄ. KLUB 

„HALSTED METE0R8". 

Zeszłej soboty wieczorem piątka 
Sokołów Orła Białego (115 funtów) 

powędrowała do ,,Halsted Institutio- 

nał Church" przy Halsted i 19tej 

ulicy, gdzie odniosła zwycięstwo nad 

tamtejszą piątką pod nazwą „Hal- 

sted Meteors" punktami 62 do 28. 

Piątka Sokołów odznaczyła się do- 

skonale a dla ,,Meteors" Egan. Po 

pierwszej połowie rezultat gry był 43 

do 13. 

Rezultat gry i układ graczy taki:i 

SOKOLI (62); 
Urban, 1. f. 

Zalewski, r. f. 

Ruhnke, c. 

Hintz, 1. g. 

Gorlewicz, r. g. 

„HALSTED METEORS" (28); 
Egan, 1. f. 

Rehlf, r. f. 

Ducay, c. 

Sours, 1. g. 

Bousck, 1. g. 

Koszyki zdobyli: Urban 19, Zale- 

wski 11. Ruhnke 8, Egan 9, Rehlf, 

Ducay, Sours. 

Wolne rzuty: Ruhnke 4, · Egan, 

Rehlf 2, Ducay. 

o o o 
SOKOLI ZNÓW WYGRALI. 

W sokolni stanisławowskiej odby- 

ła się zeszłej niedzieli gra w piłkę na 

wewnątrz (indoor baseball) pomię- 

dzy Sokołami Orla Białego a klubem 

św. Woiciecha. 

Tak Wojciechowianie jak 1 Sokoli 

dzielnie się spisali, czego świadkiem 

niech będzie raport niżej podany. 

KLUB S W. WOJCIECHA: 
R A 

Rybicki, r. £. 0 0 0 0 

Wiśniewski, 1. g. 10 13 

Zaja, 1. f. 110 0 

Mikosz, r. s. 114 2 

Smarzej, 2 b. 0 111 

Krajewski, 3 b. 0 10 0 

Zudzbanowski, c. 0 0 10 1 

Fardoskl, lb. 0 19 0 

Adrowski, p. 0 0 0 1 

Razem 3 6 25 8 

SOKOLI O. B.: 
R A 

. Urban, 1 b. 12 5 0 

A. Dorsch, r. s. 0 110 

W .Smorowskł, 2 b. 13 2 0 

J. Janowski, ć. 0 0 16 3 

S. Szczuka, 3 b. 1111 

P. Kozakiewicz, r. f. 0 10 0 

E. Zalewski, r. f. 0 0 0 0 

V. Dowgiełlo, 1. s. 0 3 2 1 

8. Grzywiński, 1. f. 110 0 

L. Szerszeniewski, p. 0 10 2 

Razem 4 13 27 7 

Św. Wojciecha: 
OOOOOSHO - 3 

Sokoli Orła Białego: 
010000012 — 4 

„ Omyłki popełnili: Dowgiełło, Ja- 

nowski. 

Wymacthanych: przez Szersrenle- 

wsklego 21, przez Adrowekiego 13. 

Wolne mety pliki: od Szereie- 

niewskiego . 

Sędziowie gry: L. Leneki i 8. Ma- 

łecki. 

Score - marker; Roman Kacfk la 

Wojciechowtan; A< Baloer la gok#- 

iów. 

CENY TARGOWE 
W CHICAGO. 

ZBOZA. 

Pszenica, zimow $1.08 do $1.16 
Pszenica wios . .98 do 1.14J 
Kukurydza 42 do .68 

Owies 33f do .42£ 
BYDŁO. 

Woły $ 4.85 do $10.50 
Krowy 4.25 do 10.50 

Cielęta 8-50 do 10.25 

Świnie 5.90 do 6.75 

Owce 5 25 do 8.25 
NABIAŁ 

Jaja, extra, tuzin .80 

Jaja firsts, tuzin 28 

Inne gatunki, tuzin .. 28 do 15 

Masło, extra funt 33 

Masło, extra first 33 

Masło first ... i 26 do 30 

Inne gatunki 25 do 19 

Ser szwajcarski, funt . 20 do 25 

Ser amerykański 17$ 

SeT Limburger 16 
DRÓB. 

Żywy : 
Kury, funt 12 

Kurczę ta 13J 

Kaczki 15 

Gęsi 13 

indyki, 16 

Mrożony: 

Kury 15 
Kaczki ......... 16 

Gęsi 14 

indyki 22£ 
W/ X VV ft. 

Buraki, worek .40 

Marchew pudło .50 

Fasola $3.70 do 4.00 

Fasola strącz. pud 5.00 

Pomidory, 6 kosi, 1.75 

Ogórki, 1 tuzin 1.50 

Sałata kosz 1.50 do 3.50 

Kapust.- beczka .75 

Kartofle nowe busz. ...70 do .77 

OWOCE. 

Cytryny, pudło .. .$3.75 do $4.25 
Pomarańcze, pudło 5.00 do 5.75 

Jabłka, beczka ...2.00 do 4.00 

Gruszki, busz 50 do .75 

SPĘD NA TARGOWICĘ 
BYDLĘCĄ W CHICAGO. 

Wieprzów, sztuk — 62,000 

Owiec i jagniąt, sztuk. ·..37,200 

Bydła, sztuk 21,000 

Na targi w Chicago wczo- 

raj dostawiono: 

2,911 skrzyń jaj, 
6,620 wiader masła, 

5 wagonów i 

230 kojców drobiu, 
40 wagonów kartofli 

144,000 buszli pszenicy, 
386,000 buszli kukurydzy. 

BOLEŚCI W PLECACH. 

Czytajcie, co nam donosi pani 
Maćkowa z Woodstock, Minn. : 

Dość często miewałam boleści w 

pl'ecach. Sprowadziłam więc sobie 

Severy Lekarstwo na Nerki i Wą« 
« -» J--1 ,o_ 

żywaniu tego lekarstwa, boleści 

się znacznie zmniejszy, a po zu- 

życiu całej, butelki ustąpiły zu- 

pełnie i więcej się nie wróciły. U- 

żywałam już dużo Severy Leków 
i zawsze jestem z nich kontenta." 
— Zapalenie nerek lub pęcherza, 
zatrzymanie moczu, opuchnięcie 
stóp, boleści w plecach lub kwa- 
śność w żołądku usuwa szybko 
Severy lekarstwo na Nerki i Wą- 

trobę (Severa's Kidney and Li- 

ver Remedy). — W cenie 50c lub 

$1.00 za butelkę do nabyci*; ap- 

tekach lub wprost od nas. 
— Ma- 

cie już z apteki Severy Polski 

Kalendarz na rok 1£16? Jeżeli nie 

można juź dostać od aptekarza, 
piszcie o bezpłatne nadesłanie, a- 

dresując: W. F. Severa Co., Ce- 
dar Rapids, Iowa. (Ogł.). 

Cezar Kaskabel 
Napisał oryginalnie Jul. 

Verne. Przetłumaczył spe- 
cyalnie dla „Dziennika Chi- 
cagoskiego" St Szwaj kart 
Powieść ta jest bai\ł^o zaj- 
mująca i zawiera duto ślicz- 
nych illustracyi. W oprawie 
-teraz tylko 

. 
75 centów 

DZIENNIK 
14S7W. 


