
POLSKA LIGA SPÓŁEK BUDO- 
WLANO-POŻYCZKOWYCH. 

Prze<łroczoe zebranie na Kantowie. Przeszło 100 delegatów. Sprawo- 
zdania i referat. Gekawe obrady. O polskiej Kompanii ubezpie. 

czeniowej od ognia. Na nowe tory. Biesiada i przemowy. 
Składka na głodnych w kraju. Inne szczegóły. 

(Napisał Fr. S. Barć, redaktor ,Narodu Polskiego") 

W niedzielę, 12-go bieżącego mie- 

siąca, odbyło się przedroczne zebra- 

nie Polskiej Ligi Spółek Budowlano- 
Pożyczkowych. Zebranie to odbyło 

się w sali parafialnej św. Jana Kan- 

iego — a przybyło na przeszło stu 

delegatów reprezentujących 26 róż- 

nych Spółek Budowlanych i Towa- 

rzystw Pożyczkowych» z różnych 

dzielnic i parafii. Zaznaczyć tu trze- 

ba, że każda prawie dzielnica z Chi- 

cago była reprezentowana, a nawet 

byli delegaci i z okolicy. 

Co to są Spółki budowlane i To- 

warzystwa Pożyczkowe, jaki jest ich 

zakres działania i ile one dobrego ro- 

bią dla ludu polskiego każdy chyba o 

tem wie — tak z prasy polskiej jako- 

też i z osobistego doświadczenia, nic 

więc dziwnego, że owo przedroczne 

zebranie budziło wiele zainteresowa- 

nia. 

Wszystkie te Spółki Towarzystwa 

poi. dla wydatniejszej działalności i 

obrony interesów ludu naszego złą- 

czyły się w ligę jedną — która co 

kwartał odbywa zebrania w innej 

dzielnicy i radzi — jak te spółki ulep 

szyć. jak usystematyzować, wogóle 

co należy działać dla dobra ludu na- 

szego na polu ekonomicznem i w 

dziedzinie oszczędności. Zebranie o- 

negdajsze zagaił prezes Ligi Br. v. 

Kowalewski o godz. 3:30 popołudniu, 
witając delegatów w serdecznej prze- 

mowie i donosząc zarazem, że przy- 

gotowano już dla spółek aplikacje, 
które wydrukowała drukarnia Siero- 

cińca Polskiego w Niles, 111. którą to 

inetytucyę Polskie społeczeństwo 

winno usilnie popierać. 
Ob. Albert Wachowski, skarbnik 

Ligi, zdał obszerne sprawozdanie z 

Konwencji Stanowej Spółek Budo- 

wlano - Pożyczkowych, gdzie też wy- 

głosił referat o polskich spółkach. 
Referat ten, przygotowany przez nie- 

go w przekładzie podaliśmy we wczo- 

rajszym Dz. Do sprawozdania tego do 

dał prezes Kowalewski, że na takich 

konwencyach Polacy są traktowani 

po macoszemu i wykazuje potrzebę 

wysyłania na nie większej liczby pol- 

skich delegatów. „Na ostatnim zjeź- 

dzie stanowym — mówił — było nas 

tylko 13 delegatów polskich, a z te- 

go 11 * Town of Lakę — i nic dziw- 

nego, że tak maia liceoa wywoływa- 

ła uśmiech szyderczy u obcych, gdy 

wymawiano polsce nazwiska. To też 

każdy delegat tego zebrania winien 

przedstawić swej Spółce, by te nie ża- 

łowały 10 lub 15 dolarów lecz na ta- 

kie konwencye wysyłały s wy oh· le- 

legatów." Omawiano dalej sprawę 

konstytucyi — oraz kwesty© aplikacyi 
i książkowość. 

Ob. Wachowski przedstawił listy 

z St. Paul, Minn. — i Detroit, Mica., 

skąd proszono go o rady i wskazów- 

ki, jak zakładać spółki budowlano— 

pożyczkowe, skąd widać óaintereso— 

wanie się niemi. Del. Konopa poru- 

szył sprawę usystematyzowania Spó- 
łek w celu dowiedzenia się, ile każda 

spółka przynosi zjsku, jak jej sys- 

temu prowadzenia interesów. W tej 

sprawie prezes zamianuje komitet, 

który cała tę sprawę zbada, na rocz- 

ne zaś posiedzenie Ligi postanowio- 
no zaprosić asyj»tenta stanowego au- 

dytora ob. Kowalskiego, by ten u- 

dzielił pewnych Lnformacyi. 

Sprawozdanie skarbnika wykazu- 

je, że w kasie Ligi jest obecnie 

$45.15, po odtrąceniu 25 doi., które 

Polska Liga wyasygnowała na głod- 

nych w Polsce. 

Następnie przyjęto zaproszenie ob. 

W. Podgórskiego — prezesa Spółki 

św. Jana K., który imienie Kanto- 

wian, zaprosił wszystkich na biesia- 

dę, jaką Kantowiacy przygotowali, 

Zaproszenie przyjęto z uznaniem, po- 

czem prezes Ligi złożył wszystkim de- 

legatom i ich rodzinom życzenia We- 

sołych Świąt. 
Przy końcu posiedzenia wysłucha- 

no reprezentantów nowej polskiej in- 

stytucyi ..Polish Union Fire Insu- 

rance Co." w skład której to repre- 

zentacyi wchodzili pp.: Fr. A. Kwa- 

sigroch, superintendent pocztowej 

stacyi „Carpenter", pan Adams i Fr. 

Chamski. Przemawiali dwaj pierwsi 

tłómacząc obszernie cele tej Polskiej 

Kompanii ubezpieczeniowej od ognia 

oraz zaznaczając, że Uczą na serdecz. 

współpracę I współiadzial polskich 

Spółek budowlanych i Towarzystw 

Pożyczkowych. 
Ob. Kwasigroob zaznaczył, że daw- 

no myéleli Polacy o zorganizowaniu 

takiej kompanii, obecnio zaś ten 
cel 

osigll, od paru bowiem mieeicy 

akcye jej są już wiród Polaków roz- 
powseechniane 1 sprzedawane. Pole 

do działania jeet wielkie 1 korzystne 
jdla Polaków, którzy tracą sporo gro- 
sza, podczas gdy w polskiej kompa- 
nii maja dobre szanse — Jeśli s i* 

zważy, że inne kompanie wypłaciły 0- 
statnio 31 procent przeciętnie rocz- 

nie. Prosi też o poparcie tej kompa- 
nii wszystkich w imię dobra Polonii. 

Obszerniej przemówił ob. Adams, 

który przedstawił, jak olbrzymie zys- 
ki przynoszą ich akcyonaryuezom 
obce kompanie asekuracyjne od og- 

nia, że dla dobra Polonii już raz po- 
winni się w taka swojska kompanię 

Polacy złączyć. Zaznacza, że chociaż 

prawa w Illinois sa pod tym wzglę- 

dem ostre, to jednak Polska KompaL 
nia Ubezpieczenia od ognia nie posz- 
ła do innych Stanów, ale tu chce 

działać i tu może działać. Udowad- 

nia dałej. że straty absolutnie oba- 

wiać się nie można — bo z milionem 

dolarów kapitału zakładowego roz- 

wój tej kompanii jest zapewniony. 

Sa po temu wszelkie szanse, bo tru- 

stysi kompanii sa ludźmi i uczciwymi 
i rozumnymi 1 honorowymi. Mówił 

dalej, że same polskie kościoły przed 

stawiają wartość 35 milionów dola- 

rów i że Polacy zakupują coraz wię- 

cej realności, więc też i swoja kom- 

panię ubezpieczeniową mieć powinni 
i udowadnia, że jedna z kompanii 
ma 7 milionów nadwyżki, oraz, że 

jak wszystko inne jest zbytkiem, to 

ubezpieczenie od ognia jest koniecz- 

nością dla wszystkich, a na akcyę w 

takiej kompanii można pełną wartość 

yożyczki otrzymać w razie potrzeby. 

„Mało przecie jest w Ameryce kom 

panii ubezpieczeniowych od ognia 1 

dlatego czwarta część ubezpieczenia 

idzie do obcych krajów — mówił — 

czemuż więc nie założyć polskiej 

kompanii w Chicago, czemu Polacy 

płacą do innych kompanii i to często 

caKicii, guzie na^uy ugicu jcoi 

podłożony." 

Przemówienia przyjęto oklaskami, 

a na wniosek ob. A. Wachowskiego 

by tej polskiej kompanii dać szczere 

poparcie — prezes Ligi zaapelował 
do delegatów Ligi. by udali się do 

ofisów Polskiej Kompanii Ubezpie- 

czeniowej od Ognia (108 So. La Salle 

str.) i tam zasięgnęli informacyi, bo 

każdy Polak powinien popierać pol- 
skie firmy. 

Ob. M. Wardziński zaznaczył, że 

czas obcym, którzy zawarli trust — 

inaczej zaśpiewać i założyć i popie- 

rać polskę kompanię. 
Potem posiedzenie odroczono i u- 

dauo się do sali pod kościołem, gdzie 

komitet Spółki św. Jana Kantego 

przygotował smaczne przekąski i na- 

poje i gdzie do zastawionych stołów 

zasiadła spora liczba osób. 

Tam na przekąsce posypały się mo- 

wy serdeczne i miłe — na zaprosze- 

nie adw. Tadelskiego, którego na mi- 

strza toastów zaprosił prezes Spółki 

św. Jana Kantgo, ob. Podgórski. 

Przemawiali następujący obywate- 

le: B. F. Kowalewski, W. Pietras, S. 

Kolanowski, A. Wachowski (ojciec 

polskich spółek), pan Adams, 
T. Mo- 

tykowski, A. Włodarski, Fr. S. Barć, 

Jan Ruszkiewicz, K. Zakroczymski, 

; A. Leracz i W. Skoczylas. 
' 

Wszyscy mówcy wykazywali poży- 
teczność spółek budowlanych, zachę- 

cali młodzież, by się do nich garnęła, 
że w *ych spółkach nifciylko uczy *ię 

; 
lud nasz oszczędności, ale podnosi się 
dobrobyt narodowy, że to, co Polacy 

mają w Chicago, to zawdzięczają 
tym spółkom, że ojcowie winni tam za 

pisywać swe dziatki, gdy te się ledwo 

I podpisać umieją, że w innych kra- 

jach spółki rozwijają wielką na tem 

polu działalność, że w spółkach leży 

potęga narodu — niektórzy zaś przy- 
pominali także i szkoły obywatel- 
skie. 

Na wniosek ob. Jana Ruezkiewicza 
zebrano $25.50 na głodnych w Oj- 

czyźnie, które postanowiono odesłać 

do Polskiej l ady Narodowej, koń- 
«QpfnniA ^ /1 
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hymn „Boże coś Polskę". 

Za współudział podziękował wszy- 
stkim adw. Tadelski. 

Kantowianom, a specyalnie Zarzą- 
dowi Spółki budowniczo Pożyczko- 

wej św. Jana K. należy się za to itar 

ropolskie przyjęcie serdeczne od 

wszystkich ,B6g zapłać". 
# 

W skład zarządu tej spółki, który 
się zajmował przyjęciem 1 uczęsto- 

waniem delegatów Ligi wchodzą; 

W. Podgórski, prezes; 

J. Smoczyński, wiceprezes; 

M. Pociask, sekretarz; 

S. Pitera, asystent sekretarka; 

F. Konkowski, kasyer; 

J. Korzeniewski, J. Pociask, F. 

Zmarzllński 1 M. Czechańeki, dyrek- 

torzy; 
J. F. Tadelski, adwokat. 

Kuchnią zajmował się p. J. Broni·· 

szewski, który smacznie wszystko 

przyrządził, do stołu zaó usługiwały 
panny: C. Korzeniewska, R. Martl- 

nus, A. Szach, A. Trytek i S. Skubek. 

Zarząd Ligi Polskich Spółek Bu- 

dowlano-Pożyczkowych jest następu- 

jący: 
Bron. F. Kowalewski, prezes; 

Jan Sakwiński. wiceprezes; 

Ant. J. Włodarski, sekretarz; 

Albert Wachowski, kasyer; 

August Czosek, Dr. R. Lenard, 

Woj. Dzierwa, Fr. Stanisławski, M. 

Pejza, Br. Patrong, St. Mikołajczyk, 

M. Galaf i Teofil Gordon, dyrektorzy. 
4 >· '·> *'·'·.· 
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W posiedzeniu i bieeladzie udział 

brali następujący delegaci różnych 

spółek budowlanych i Towarzystw 

pożyczkowych: 
A. Wachowski i Jan Knutkowekl, 

—z Tow. poż. im. Alberta Wachow- 

skiego. 
Jan Grzegorzewski, — s Tow. poż. 

Kazimierza Pułaskiego. · 

W. F. Ann knecht, Stan. Dolazi li- 

ski, Fr. Kończyk i Jan Sakwińeki, — 

z Tow. lfitej Wardy z Jadwigowa. 
Jan Smorowski i Jan S. Konopa, 
— z Tow. poi. Króla Jagiełły. 

Fr. Nowak, — z Tow. Poż. Wszyst- 

kich Świętych. 
Jan Drzewicki, Karol J. Miller. 

J6zef Łuczak i Al. Salomonowicz, — 

z Tow. Poż. „Polonia". 
Józef Kiepura, — z Tow. Poż. Slo- 

wiańsko-Polskiego. 

Tomasz Królik i Michał Pejza, — 

z Tow. Poż. im. św. Józefa ze Stani- 

sławowa. 

Józef Ruszkiewicz, M. Światowiec, 

M. Górzyński, I. Kocół, J. Ligenza, 

P. Kałucki i W. Skoczylas, — z Tow. 

Poż. Białego Orła. 

Bron. F. Kowalewski, --z Tow. 

Poż. im. Jana Sobieskiego. 

Ignacy W. Ruszkiewicz, Fr. Wil- 

kiewicz i L. Pokornowski, — z Tow. 

Poż. św. Jacka. 

Antoni J. Włodarski, — z Tow. | 
Poż. Białego Orła. 

Wal. Ślusarczyk. August Dahl— 

man i T. Pokorny, — z Tow. Poż. 

św. Jadwi-gi. 
Czesław Knepuza, — z Tow. Poż. 

A. Kordeckiego. 
Fr. Fijałkowski, — z Tow. . 

„Avondale". 
W. Lachcik i Stan. Strzelecki — z 

Tow. Poż. Kensington. 

J. P. Małłek, — z Tow. Poż. Ks. | 

Gordona. 

Micihał Majewski. Flor. Strzelecki, 

Fr. Brzozowski i Fr. Marchlewicz, — 

z Tow. Poż. 16-tej Wardy. 

Fr. L. Majka, Karol Zakroczyński 

i Ant. Piaskowski — z Tow. Poż. 

Kraków. 

Fr. J. Włodarski, — z Tow. Poż. 

Skała Polska. 

A. J. Tysiak 1 Józef Leracz, — z 

Tow. Poż. Chopina. 
Ci * r>tm^ »»i»łrńo Ir ł T.nranT 

— z Tow. Poż. Króla Jagiełły. 

Mich. Draszkiewioz i Ludwik Du- 

dek, — z Tow. Poż. Polsko-Amery- 

kańskiego z Piotro-Pawłowa. 

Aleksander Racinski, — z Tow. 

Poż. św. Stanisława . M. 

Marcin J. Pociask, W. Podgreki, 

J. Smoczyński. S. Pitera, J. Korze- 

niewski, F. Zmarzlińskl, Jan Pociask, 

M. Czechański, F. Konkoweki, adw. 

J. Tadeleki, — z Tow. Poż. św. Jana 

Kantego. 

Ant. E. Tysiak i Jan Kwiatkow- 

ski, — z Tow. Polskich Robotników 

na Town of Lake. 

Wł. Maniszewski, Marcin Malino- 

wski, Jan Wojnowski, St. Bocian i 

Z. Jakubowski, — z Tow. Poż. Bole- 

sława Wielkiego z So. Chicago. 
Paweł Czemski, Ant. Kozłowski i 

Kaz. Jarzenkowicz, — z Tow. Poż. 

Korony Polskiej. 

J. Biegański, — z Tow. Poż. „E- 

vanston". 

Bol. Ruszkowski, — z Tow. Poż. 

Zgoda. 

Wład. Pietras. — z Tow. Poż. Pol- 

sko-Narodowego. 

S. Mikołajczak, — z Tow. Poż. Po- 

niatowskiego. 
Jan F. Ruszkiewicz, — z Tow. 

Poż. św. Heleny. 

Ki 

Oprócz powyższych brali udział 

także następujący reprezentanci To- 

warzystw i Spółek Pożyczkowych : 

Jan Konczykowski, Fr. Brzozowski, 

Jan Bona, Roman Cieśle wicz, Fr. J. 

Przytocki, K. Motykowski, M. Gó- 

rzyński, Józef Krajewski, Jan Pokla- 

szewski, P. Rychłowski, Ludwik Du- 

dek, Fel. Mondrowski, S. L. Kola- 

nowski, Fr. Fiałkowski, Fr. Krzyko- 

wskl, Mich. Galów, Stan. Wardziński, 

St. Jaśkowiak, M. Wardziński, A. 

Raczyński, S. S. Gralak, W. S. Bro- 

niarczyk, W. Zdunowski, W. Natkow- 

ski, W. Bytner, Fr. Nowak, J. Lietz, 

Fr. Tuzosowski, K. Marolnkiewicz, 

Jan Kierkowskl, i F. S. Barć, redak- 

tor ..Narodu Polskiego". 

DZIENNIK CHICAGOSKI «ami·- 

ezcza więcej drobnych ogłoszeń, ani- 

żeli wszystkie Inne dzienniki polski· 
w CuicafcU riwui wt 

MRS. M. URBAN 
Jedyna 

RESTAURAGYA I KAWIARNIA 
Prry 

CMENTARZU SW. WOJCIECHA 
Która nie jest połączona z salonem. 

zatem polecam się do usłng 8san. 
Publiczności. Szczególni· zapraszam 
Gości Pogrzebowych jakoteż Panów 
1 Panien. Przyjmuję zamówienia na 
obiady pogrzebowe priez telefon albo 
osobiście. 

Telefon Niles 

'l KU , 121. 
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K. OLSZOWY I SKA. 
1152-54 Milwaukee ave. CHtCAGC. ILlJ 
W s/l | Ml ()|'K \N\ \ Us| \ /1 

W II >n l'·III II NI /II 

I III KHlU Ml 

Aug. G. Urbański 
adwokat 

OBk 414 i 41S Hm* Buk Bafeuk 
MUwMkMl AthUod At·. 

MlMilntłd Itll IBOMAI ULICA, 

falefoo w 
MONROE 1887. HUMBOLDT »ITl 

Pr*ktyk«J· w· w»»«tki«fc lidach 
Datais: 

Fonografów dla każdego 
, do rozdania UAKMU na Gwiazdkę 

Aby · I4K Gold Fllled neJnow*M|o 
fuono i*(«rkl gwarantowane » lat 

jaKO^jbardziej rozpowszechnić, więc robimy tę wtelk% ofertę 
i każdy kto teraz kupi o nas ze- 

garek to na prezenr dostanie Fonograf 
DARMO, który gra rozmaite rekordy oraz Columbi 

i Victoria Jeżeli chcesz skorzystać z oaszej oferty to przyślij nam 
to ogłoszenie i 26 oentów 

zadłtku jako do«ód że prawdziwie chcesz kup:<5. a my oi zarc^ wyślemy 
bardzo piękny 14K 

Gold Fllled Zegarek. męsxl albo damski, krvty o trzech kopertach, kompletny z nallerv 

szym mechanizmem tego gatunku. 
za który nasza specjalnie nizkacena jest tylko 86.78, 

i w dodatku damy FONOGRAF DARMO oraz 
ładeuszek z wisiorkiem do zegarka. Gdy ze- 

garek z fonografem przyniosę 
cl do domu i jeieli ci się spodoba to zapłacisz resztę. Te «- 

garki «a gwarantowane na 20 
las i w przeciągu tego ozasu reperujemy albo wymieniamy 

na 

owe darmo. Nale».y tylko razem z zegarkiem nadesłać 25 centów markami na koszta prze- 

syłki. Niezadowolonym wracamy należytość. 2 Kanady wszystkie pieniądze musza być na- 

przód przysłane. Korzystajcie jak najprędzej pokl mamy duży zapas fonografów do rozda- 

nia i zamówienie nadeślijcie zaraz. Adresować tak; 

HAMMOND SALES GO., Oept. 240, ST. LOUIS, MO. 
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Lekcye Są Łatwiejsze 
jeżeli dziecko ma wygodne światło przy 

nauce 

LAMPA Rsyo 
ochrania wzrok. Jest to światło naftowe jak 
najlepsze, czyste, jasne, nie migając. Lampa 

RAYO nie kopci, ani ją nie czuć. Łatwa do za- 

palania, czyszczenia i nawijania 
knota. Lampa 

RATO koszutje mało, lecz nie doataniesz lepszej· 

lampy za żadną cenę. 

.Standard Oil Company 
(Indkn*) 

Chicago, U. S. A. 

(Doknrtcrrnir /«· ·»:r Ici» 

topienia „Ankony" i inmych stat- 

ków amerykańskich, lub na któ- 

rych Amerykanie zginęli; zacho- 
dzi obawa, ii rząd austryacki nie 

myśli ustąpić i satysfakcyi żąda- 
nej przez Stany nie udzieli. Prze- 

ciwnie nota austryacka ma tłó- 

macząc zajście z „Ankoną" po- 

przeć w całej pełni potępiane 
przfez Stany Zjedn. postępowa- 
nie dowódzcy nura austryackiego. 
Ntir austryacki zatopił statek wło 
s'ki we własnej obronie, ponieważ 
nadjeżdżał inny okręt nieprzyja- 
cielski, zagrażający nurowi od- 

cięciem odwrotu. Pisma wyrażają 
opinię, iż rząd austryacki co naj- 

wyżej wyrazi ubolewanie z po- 

wodu zguby całego szeregu Ame- 

rykanów, lecz nie zmieni postę- 

powania, ani swego komendanta 
nura nie potępi i nie ukarze. 

Nowy Wódz Anglii. 
Londyn, 1 grudnia. — Anglia 

zmieniła wodza swych wojsk we 

Francyi : został nim generał Dou- 

glas Haig, młodszy wiele od 

Frencha, który został odwołany 

do Anglii, mianowany wicehrabią 
i wodzem wojsk stałych Wielkiej 

Brytanii. Haig jest podobno (bar- 

dzo zdolnym generałem i już wie 

lokrotnie wyróżnił się zaszczyt- 
nie w wojnie dotychczasowej, 
i Londyn, 16 grudnia. — Przy 

wyspach Oskadach władze angiel 
skie przytrzymały okręt „Oskar 
II.", którym jedzie do Europy 

„Pokojowa Expedycya" milione- 
ra amerykańskiego, Forda. 

Japonia a Chiny. 
Peking, 16 grudnia. — W mi- 

nisteryum spraw zagranicznych 
zjawili się posłowie Anglii, Japo- 

nii, Francyi i Rosyi i imieniem 

ich poseł Japonii Eki-Hi-Oki po- 

wtórzył doradę Sprzymierzonych 
by zmiany rządu zaniechać na 

czas wojny światowej i nie wy- 

woływać nowych zamieszek ; 

chiński minister Czeng - Hsiang 
odpowiedział, iż rząd chiński ma 

nadzieję, że owa zmiana żadnych 
zamieszek nie spowoduje. 

Telegramy Krajowe. 
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mistycznych przepowiedni nie u- 

sprawiedliwia. 
Austrya podobno wyraża sym- 

aptyę i ubolewanie dla ofiar kata- 

strofy i proponuje Stanom Zje- 

dnoczonym wymianę zdań w tej 

sprawie, pozostawiając gabineto- 
wi waszyngtońskiemu sformuło- 
wanie szczegółowe zarzutów, w 

jakimi stopni-u bezprawia dopu- 
ścił się komendant łodzi podwo- 

dnej, która „Anconę" zatopiła. 

AGIT AC Y A ZA KAJND Y DA- 

TURĄ HUGHESA. 

Waszyngton, 16 grudnia. — 

Frank H. Hitchcock, były pocz- 
mistrz generalny w gabinecie eks- 

prezydenta Tafta, prowadzi bar- 

dzo energiczną agitacyę o repu- 
blikańską nominacyę prezydency- 
alną w roku 1916 dla sędziego 
Charles'a Evans'a Hughes'a. Po- 

sługuje się on (przy tem argumen- 
tem że kandydat prezydencyałny, 

któryby był niemożliwym do 

przyjęcia dla jednego o"bozu w 

pantyi, nie pozwoli na połączenie 
się przy wyborach partyi progre- 
sywnej z republikańską. 
Hitchcock w roku 1912 pozo- 

stał neutralnym wdbec rozłamu, 

jaki w łonie republikanów się do- 
konał i tem teraz tłómaczą jego 

zabiegi o połączenie obu partyi. 
Republikanie konserwatywni 

nie s4 jednalk skłonni do ustępstw 
na rzecz progresywnych. Odebra- 

wszy Stanom południowym kilka 

dziesięciu delegatów do Ikonwen- 

cyi krajowej, dzięki czemu ogól- 
na ich licziba zmaleje do 985, pod- 
czas gdy w r. 1S>12 wynosiła 1,078, 

liczą na pewną większość na kon- 

wencyi i spodziewają się prze- 
prowadzić swego kandydata bez 

potrzeby wchodzenia w (kompro- 
misy z przeciwnikami. 
SPISKOWCY PRZY PRACY. 

Nowy York, 16 grudnia. — 

Sensacyę prawdziwą budzi tu wia 
domość o kradzieży pewnych taj- 
nych dokumentów departamentu 

marynarki, które dostały się na- 

stępnie w ręce kapitana Boy-Eda, 
odwołanego obecnie attache ma- 

f i ..Ai·. />< ,. ... i <- 

rynanki przy ambasadzie niemie- 

clciej. 
Przed kilku tygodniami kilku 

urzędników debatowało nad do- 

kumentem, który zawierał zebra- 
ne na polecenie prezydenta Wilso 
na daty, co do zaopatrzenia floty 
w amunicyę, a w tym celu kolej- 
no wszyscy go .przeglądali 

— 'po- 

tem w niewyjaśniony sposób do- 
kument ten gdzieś zaginął i zna- 

lazł się w ręikach Boy-Eda. 
Galveston, Tex. 1 grudnia. — 

Xa pokładzie iparowca „Au Sa- 
bie" wykryto tu ogień w ma- 

gazynie węglowym, jeszcze za- 

nim statek odpłynął z portu. Po- 

wstanie i przyczyna pożaru nie 

jest dotychczas wyjaśniona, po- 
dejrzenie jednak kieruje się na 

progermańskich spiskowców. 
POLIGAMIA NA 

FILIPINACH. 

Waszyngton, 16 grudnia. — 

Generał - brygadyer Frank Mc 

Intyre, sze/f biura spraw wysp 

przedstawił komitetowi senatu dla 

Filipin, że doraźne zniesienie po- 
ligamii na Filipinach byłoby po- 

łączone z rozlewem krwi i dlate- 

go radził wykreślić z proponowa- 

nego (bilu dla Filijpin paragrat, 

znoszący wielożeństwo. 

Wśród Morosów wielożeństwo 

ma być powszechnie praktyko wa- 
nem i nie da się jedncm pocią- 

gnięciem ipióra usunąć. Alby kres 

mu położyć, należy zdaniem bry- 

gadyera na razie uchwalić tylko 
paragraf, że prawo legalizujące 
poligamię nie może być nigdy u- 
ch walonem i przyjęte m. 

OBOSTRZENIA 

PASZPORTOWE. 

Waszyngton, 16 grudnia. — 

Xa polecenie prezydenta Wilso- 

na departament stanu wydał nie- 

które obostrzenia paszportowe, 
które mają na celu położyć kres 

praktykowanym dotychczas o- 

szustwom. Utworzone też zosta- 

nia w Nowym Yorku specyalne 

biuro paszportowe tpod naczel— 

nem kierownictwem radcy depar- 
tamentu stanu Polika. 

ApJikacye o paszporty mają 

być odtąd wnoszone w duplika- 
tach najmniej na 5 dni przed od- 

jazdem, muszą być zaopatrzone 
w fotografie i zawierać doniesie- 

nie, kiedy, jakim okrętem, z ja- 

kiego i do jakiego portu aplikant 
zamierza odjechać. Fotografie te 

będą następnie przesłane do władz 

portowych miasta, gdzie podróż- 

ny ma lądować, co ułatoi identy- 

fikacyę osoby i zapobiegnie po- 
dróżowaniu za cudzym paszpor- 
tem. 

BOY-ED I VON PAPEN OD- 

JADĄ WE WTOREK. 

Waszyngton, 16 grudnia. — 

Władze brytyjskie nadesłały tu 

gwarancyę ibezpiecznej podróży 
przez ocean dla 'kapitanów Boy- 
Eda i von Papena — bez stawia- 

nia im jakichkolwiek zastrzeżeń 

lub żądań. 
Niefortunni attache niemieccy 

odjadą w przyszły wtorek na pa- 
rowcu Noordam, należącym do 

linii Holland - American. 

CZĘŚC DYWIDENDY PRZY- 
PADNIE ROBOTNIKOM. 

Rochester, . Y. 16 grudnia. — 

Dyrekcya kompanii „The East- 

man Kodak Co." postanowiła $1,. 
000,000 z dywidendy obrócić na 

rozdział między swych pracowni- 
ków, którzy zatrudnieni są dla 

firmy dłużej niż rok. Rozdział 

nastąpi na podstawie przyznania 
3 i pół proc. rocznych zarobków 
dla pracujących przez jeden rok, 
dla innych zaś cyfra ta będzie 
mnożona przez cyfrę, przedsta- 

wiającą ilość lat pracy, lecz nie 

więcej niż 5. 

12-TA ULICA. 

W następujących agencyach 
można nabyć „Dziennik Chicago* 
eki" : 

742 Bunker ul. 

1139 Clinton ul., 518 Dekoven 

ul., 633 W. 18ta ul., na narożni· 

kach 18ta i Halsted, 12ta i Jeffer· 
son i Maxwell i Jefferson. 

Notatki Real- 
nościowe. 

Ignacy Kolagewski zakupił od Teo- 

fila Piskorza realność zrzy Noble til. 

142 stóp na południe od W. North 

ave. za $10. s 

Ignacy Skonieczny zakupił od L, A. 

Andersona realność przy Oakley *. 

południowo-zachodni róg Hamburg 

ul. za $10. Obciążenie hipoteczne wy 

nosi $11,000. 

Ignacy Kołakowski zakupił od Ig* 

nego Skonieczny realność przy Ohio 

ul. poludniowo-zacbodni róg Lincoln 
ul. za $10. Obciążenie hipoteczne wy 

nosi $5700. 
Jan Żakowski zakupił od Augusta 

Zarzombka realność przy Blanche ul. 

147 stóp na wschód od Noble ul. 

$3400. 

Ignacy Wiśniewski zakupi! od Jó- 

zefa Bartowskiego realność pnr. 2275 

Albany ave. za $2000. 

Teofil Piskorz zakupił od Weroni- 

ki Wincent realność przy Division 

ul. 25 stóp na wschód od Grace ul. 

za $10. 

Maryanna Hylak zakupiła o i Jó- 

zefa Hylak realność przy 32 pl. 165 

stóp na zachód od Racine ave. za $10 

, 8. Wojtyckł zakupił od W. E. Old- 

fielda realność przy 24 ul. 350 stóp 

na zachód od Leavitt ul. za $1900. 

Weronika Jabłońska zakupiła od 

L. D. Glanza realność przy Hutchln- 

son ul. 264 stóp na wschód od Mil- 

waukee ave. za $10. 
Antoni Zrenty zakupił od Michała 

Gendy realność przy Thomas ul. 271 

stóp na wschód od N. Campbell ave. 

zeL $10. Obciążenie hipoteczne wyno- 

si $2195. I 
Józef Oleński zakupił od Juliu»ur 

Tonik realność przy Coblentz ul. 236 

stóp na wschód od N. Oakley 
ave. za 

$2800. 

Ignacy Kozakiewicz zakupił od M. 

F. Kozakiewicza realność przy Hoy- 

ne ave. 24 stóp na póinoc od Lubeck 

ul. za $700. 
Roman J. Kowalewski zakupił ou 

R. M. Davisa realność przy Saginaw 
ave. północno-zachodni róg 84tej ul. 

za $750. 

Michał Konopacki zakupił od S. H. 

Freyera realność przy 22 ul. 75 stóp 

na zachód od S. Leavitt ul. za $10. 

Michał Greń da zakupił od Anto— 

niego Delestowicza reamu*; ł»»»/ 

Hoyne ave. południowo-wschodni róg 

Churchill ul. za $10. Obciążenie hi- 

poteczne wynosi $4500. 
» 

W. J. Young zakupił ml J. F. 

Śmietanki realność przy Oglesby av. 

południowo-wschodni róg E. 47ej ul. 

za $10. 

J. O. Hansen zakupił od F. J. Ma- 

zurkiewicza realność przy North av. 

północno-zachodni róg Wood ul. za 

$10. 
Frandszefc Zapal zakupił od Leo· 

na Segel realność przy Berlin ul. 32ó 

stóp na wschód od N. Learitt ul. 
za 

$2800. Obciążenie hipoteczne wyno- 

si $1800. 
Józef Mandrzycki zakupił od Mi- 

chała Schutt realność przy Wood 
ul. 

25 etóp na południe od Rice ul. za 

$6350. 
Karol Gąeiorok zaJcujił od Włady- 

sława Kasprzaka realność przy Wil- 

mont ave. 243 stóp na południowy 
wschód od Cortland ave. za $10. Ob- 

siążenie hipoteczne wynosi $500. 

Ignacy Skonieczny zakupił 
od Ł. 

A. Andersona realność przy Oakley 

ave. południowo-zachodnl róg Ham- 

burg ul. za $16,000. Obciążenie hi- 

poteczne wynosi $11.000. , 

W .Schwarfczkopf zakupił od Sta- 

nisława Losklego realność przy 
Ne- 

bfaska ave. północno-zachodni róg 
Cortland ul. za $10. Obciążenie hipo- 

teczne wynoBi $7500. 

Stanisław LoiLski zakupił od L. 

Schwartzkopfa realność pnr. 2322— 

2328 Milwaukee ave. za $30,000. Ob 

ciążenie hipoteczne wynosi $1000. 
Jan Morkoweki zakupił od J. Ro- 

bertsona realność przy Homer ul. 191 

stóp na zachód od Robey ul. 
za $10. 

. Kiera czak zakupił od Wojciecha 

Markieckiego realność przy Wilmont 

ave. 196 stóp na zachód od N. Robey 

ul. za $3000. Obciążenie hipoteczne 

wynosi $1000. 

Ignacy Kozakiewicz zakupił od M. 

E. Kozakiewicza realuość przy Hoy- 

ne ave. 48 stóp na północ od Lubeck 

ul. za $9000. 
Elżbieta Frelka zakupiła od Jana 

Kortasa realność przy Ingraham ul. 

200 stóp na wschód od Noble ul. za 

$9000. 
Jan Bezclc zakupił od X. E. Gogo- 

lińskiego realność przy Brigham ul. 

234 stóp na wsohód od N. Paulina ul 

za $10. Obciążenie hipoteczne wy- 

noei $2600. 
I. Levy zakupił od Ignacego Koła- 

cz ews ki eg o realność przy Ohio ul. 

południowo-zachodnl róg N. Lincoln 
uL za $10. Obciążenie hipoteczne wy 

noei $7500. 

14K % ELGIN » WALTKAM ma $6.45 
Niema lepszych ani p'cknlejszych zegarków w całej Ameryce 
Jak UK Oold FtUed LUI I WALTHAM, iwkranfawan· 
» aot. Regularna cena $25 t wyżej. Aby pokazać Ja* duto 
możeole zsosrciędzlć kupujao wprost od nas, robimy te specyal- 
ną oferty 1 Jeżeli teraz przyślecie nam to ogłoszenie I JO centów 
zadatku, to poil»»my wam natychmiast poczta albo exproaem do 
obejrzenia 14K Uold ruied ELGTN albo WALTHAM zera 
rek. męski labdamski. zakryty o potrójoyoh mocnych koper- 
tach, bogato grawlrowany najnowszego styla, który sprzedaje 
le po$S5 1 wyżej, lcoz my zniżyliśmy fabryczny cenę na 

190.45, 
l w dodatku damy piękny łańcuszek z wisiorkiem DAR· 

MO. Ody zegarek będzie ot przyniesiony do domn I Jeśli ci ale 
spodoba to zapłacisz resztę. Te zegarki gwarantów··· ·· 
aot i w przeciągu tegoozasu reperujemy albo wymieniamy 
na nowo darmo. Należy tylko razem z zegarkiem nadesłać*)cen- 
tów na koszta przesyłki. Niezadowolonym zwracamy należy toéé. 
Z Kanady wszystkie pieniądze muszą być przysłane naprzód. 
Jeżeli ohoesz mleó dobry 1 piękny zegarek, to kap 14K OoM 
Filled LOIN albo WALTHAM, gwarantowany na JOlat Te 
zegarki nie treea na wartości — tak dobre Jak moneta zTSl"HL· 
mówienie nadeśnj zaraz. Zróbjdo dziś. Adresuj tak: 

HAMMOND SALES CO., DEP. 136 ST. LOUBj* 

\ > II f 
" 


