
Nie ulega wątpliwości, jak się 
zdaje, że Sejm 35 Zjednoczenia 
Pol. Rz. Kat., wczoraj otwarty, 
najzupełniej prawnie się rozpo- 

czął. a odroczywszy się do przy- 

szłego poniedziałku, równie legal- 
nie w przyszłym tygodniu się od- 

będzie. 
Jak o teni pisaliśmy w ubiegłą 

sobotę, w ostatnich dniach spór q 

to, czyli Sejm ma się odbyć w ro- 

ku bieżącym, czy też ma być od- 

wożony do roku przyszłego, roz- 

strzygnąć miała gra adwokatów 
stron obu, — gra o tyle przynaj- 
mniej uczciwa, iż obie strony i o- 

baj adwokaci prawdopodobnie 
przeświadczeni byli o słuszności 

sprawy, której bronią, a o tyle zaj 
mująca, że ją prowadzili prawni- 
cy należący do najznakomitszych 
polskich adwokatów w Chicago. 
Teden z nich w tej grze czy walce 

zwyciężyć oczywiście musiał i 

spodziewamy się, że po zakończe- 
niu tej walki obaj, jako dżentle-- 

mani, jako po dżentelmańskim 

pojedynku lub grze, ręce sobie 

podadzą, by nadal już jako gorli- 
wi członkowie Zjednoczenia dla 
dobra tej organizacyi pracować. 

Uchwały onegdajszego zebra- 
nia przeszło 70 delegatów chica- 

goskich. jakoteż uchwały wczo- 

rajszej sesyi Sejmu Zjednoczenia 
odznaczyły się szczególną powagą 
i — powiedzielibyśmy rycersko- 
ścią pod tym względem, że pomi- 
mo zrozumiałego uprzedzenia ku 

większości Zarządu Zjednoczeń 
nia, która poparła stronnictwo ży- 
czące sobie odroczenia Sejmu, po- 
stanowiono i tu i tam zwrócić się 
do tegoż Zarządu z rodzajem a- 

pelu do podania sobie dłoni. Ro- 

zumiemy doskonale, że Zarząd i 

nieprzeliczone będzie miał kłopo- 
ty. by teraz pośpiesznie przygoto- 
wać się do wyjazdu na Sejm, któ- 

ry tam uważano za odłożony na 

czas dłuższy i rozumiemy dobrze, 
że przykro to cofnąć się z obrane- 

go stanowiska, gdy się wydawa- 
ło, że ono jest właściwem. Ale 

jpeteśmy prawie przekonani, że 

Zarząd postąpi z godnością nawet 

w tem przykrem dla siebie poło- 
żeniu i ochoczo przyjmie dłoń po- 

ddawaną, by tym sposobem odzy- 
skać zachwiane może gdzienieg- 
dzie ku sobie zaufanie, tembar- 

dziej, że łatwo mu będzie wyka- 
zać, iż działał w dobrej wierze i 
w najlepszych zamiarach, sądząc, 
że działa w myśl większości. 

Jeżeli taka upragniona zgoda 
nastąpi, to zapanuje nanowo har- 
monia, a Zarząd, który pochlubić 
się może w ciągu ubiegłego ter- 

minu urzędowania gospodarką 
prawdopodobnie wzorową i do- 
prowadzeniem Zjednoczenia do 
pięknego rozkwitu, na Sejmie zy- 
ska należne uznanie i chlubne zaj- 
mie miejsce w dziejach Zjedno- 
czenia. 

Szczerze wszystkim Zjedno- 
rzeńcom tego życzymy. 

W SPRAWIE SEJMU ZJE- 
DNOCZENIA. 

Posiedzenie wszystkich delega- 
tów obranych na Sejm Zjedno- 
czenia P. R. K. odbędzie się w 

środę, dnia 3go października, o 

godzinie ósmej wieczorem, w sali 
Zjednoczenia, róg Augusta i Mil- 
waukee ave. Obecność każdego 
pożądana. Ważne sprawy do za- 

łatwienia. Ostatnie przygotowa- 
nia na Sejm. Komitet transporta- 
cyi zda swój raport. 

Z szacunkiem, 
N. L. PIOTROWSKI. 

Przewodniczący, 
F. CZAJA, Sekretarka. 

Otrzymaliśmy również wiado- 
mość, że na tem posiedzeniu obe- 
cnym będzie takie p. Piotrowski, 
ażeby złożyć raport ze swej po- 
dróży. 3 
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i Ruch * Towarzystwach. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Nadzwyczajne posiedzenie Tow. 
Polek Matki Boskiej Częst. nr. 53c! 

ZJed. odbędzie się jtro tj. w środę, o 

godzinie 7:30 punktualnie, w saU nr. 

Çty — Anna Jóżwiakowska, prez.; 

Fran. Bieschke, sekr. prot. 
— Kółko Dramatyczne. Ci którzy 

Jeszcze nie odebrali biletów na Ju- 
trzejszy Wieczorek Rozmaitości, — 

niech się dzisiaj wieczorem zgłoszą 
do ofisu p. Barwlsa. Oczłonkowie bi- 

lety otrzymają darmo. — Jan Kon- 

dziorski. prezes. 
— Tow. Korony Polskiej nr. 296 

Zjed. odbdęzie miesięczne posiedzenie 
dnia 2go października, z powodu waż 

uvcli sprun obecność każdego człon- 

Zagadkowa Odezwa Za- 
rządu Zjednoczenia 

P. R. K. 

λΥ bieżącym tygodniu „Naród 
Polski", organ urzędowy Zje- 
dnoczenia P. R. K., ogłasza poni- 
żej podaną zagadkową odezwę. 
Przytaczamy jej tekst, ale sądzi- 
my, że wobec słów końcowych tej 
odezwy nie potrzebujemy ani sło- 
wa zmienić w naszym małym ar- 

tykuliku redakcyjnym o otwarciu 
35 Sejmu Zjednoczenia. 
DO BRACI I SIÓSTR W ZJE- 
DNOCZENIU P. R. K. W A. 

W ostatnich dniach doszły nas 

wiadomości, że garstka braci i 
sióstr naszych, nie chce zgodzić 
się na proklamacyę przez Zarząd 
Główny rozesłaną dnia l?go wrze 

śnia br., zgodnie z wolą większo- 
ści towarzystw, co do rezultatu 
głosowania, odkładającą Sejm 3ó- 

ty do roku 1918. Wobec faktu, że 

wspomniane zarządzenie l odłoże- 
nie Sejmu dokonane było z wolą 
większości Towarzystw, przez to 

samo zniewala nas i innych człon- 
ków Zarządu do kierowania spra- 
wami organizacyi Waszej przez 

jeden jeszcze rok. 
W roku tym czeka nas praca o- 

gromna, praca trudna, zadania 
wielkie, którym przy Wbli Bożej 
i pomocy Waszej starać się bę- 
dziemy podołać. 

Najważniejszem z tyclr będzie 
dokończenie w jaknajkrotszym 
czasie, tak bardzo nam potrzebnej 
nowej konstytucyi, która to praca 
powierzona została na ostatnim 
sejmie, specyalnic do tego wyzna- 
czonemu komitetowi. Gdyby jed- 
nakowoż okazało się, że odłożenie 

Sejmu na jeden rok, miało spowo- 
dować niezadowolenie na większą 
skalę i przyczynić się do rozterek 

wśród braci i sióstr pod sztanda- 
rem Zjednoczenia skupionych, ni- 

niejszem oświadczamy z wszelką 
stanowczością, że jeżeli okaże się 
potrzeba, a dobro i rozwój Zjedno 
czenia wymagać tego będzie, zwo- 

łany będzie na życzenie Wasze 

SEJM NADZWYCZAJNY, zgo- 
dnie z paragrafem 20-ym, artyku- 
łu I-go, Konstytucyi naszej. 

Tymczasem zaś ostrzegamy 
_VVas Bracia i Siostry, abyście nic 
zważali na odezwy, listy i koszto- 
wne agitacye ze strony tych. któ- 
rzy dla błahych i drobnych powo- 
dów, oraz osobistych pobudek, 
gotowi są narazić dobro i rozwój 
organizacyi Waszej. 

P. Rostenkowski, 
Prezes Zjedn. P. R. K. 

Jan S. Konopa, 
Sekretarz generalny. 

ka wymagana. — Kaz. Karwoskîr — 

prezes; T. Pawłowski, sekr. 
—Tow. Najśw. Imieia Maryi nr. 2 

Zjed. odbdęzie miesięczne posiedzenie 
w środę, dnia 3 października, o go- 

dzinie 7:30 wieczorem, w nali zwyk- 
łych posiedzeń. Każdy jest obowiąza- 
ny przybyć na to posiedzenie, bo są 
ważne sprawy do załatwienia. — P. 
Mazzurkiewicz, prez. : Hieronim 

Szczodrowski, sekr. prot. 

Z KANTOWi. s 

— Tow. św. Władysława ma kwar 

talne posiedzenie jutro w środę, dnia 
3go października, o godzinie Smej 
wieczorem, w hali nr. 2gi. — Stan. 

Kupczyk, prez.; B. Niemierowicz, se- 

kretarz prot., 1340 Division ul. 
— Tow. Król. Koroiiy Polskiej nr. 

317 Zjed. odbędzie trzy ćwierć rocz- 

ne posiedzenie d nia 3go październi- 
ka, w hali zwykłych posiedzeń. Obec- 

ność każdego członka jest pożądana. 
— St. Babiarz, prez.; Fr. Czysz, se- 

kretarz prot., 1253 W. Huron ul. 

Polaki iłotitT*. czy czy mnlei 
t*y za obowiązek ooczytywać «obi· 
powinien stale reklamować narodo- 
wość nasra wârôa obcvch ***n*iamlatf 

: Z Biura Meteorologicznego. 
W ciągu doby wczorajszej najwyż- 

sza temperatura wynosiła 56 stopni, 
najniższa 47 stopni. Normalna tem- 

peratura w tym dniu wynosi 60 stop- 
ni; niedobór temperatury w tym ro- 

ku 307 stopni. 
Wschód słońca o godz. 5 min. 47 

rano. V 
Zachód słońca o godz. 5 min. 32 

popołudniu. 
6odzina 7 rano···· 55 wyżej zera 

'i 8 ".... 58 " " 

" 9 "....61 " " 

9t JQ t» » " 

Niepewna pogoda dziś popołudniu 
i wieczorem prawdopodobnie deszcz. 

W środę pięknie, nie wiele zmiany 

w temperaturze. Umiarkowany polu- 
dniowo-zacbodni wiatr. 

KRONIKA MIEJSCOWA] 
Z RADY MIEJSKIEJ. 

Zaszczyt dla szefa policyi. 
Wczoraj odbyło się pierwsze 

.powakacyjne posiedzenie rady 
miejskiej. \ 

Jedną z najważniejszych czyn- 
ności tejże było zamianowanie 

obecnego tymczasowego szefa 

policy i H. F. Schuettlera szefem 
do końca terminu cebecnej admi- 

nisrtacyi miej. na rekomendacyę 
burm. Thompsona. Ażtiby to u- 

czynić rada miejska jednogłoś- 
nie zasuspendowała reguły swe, 

aieby rekomendacyę burmistrza 
natychmiast przyjąć, przyczcm 
aldermani wyrazili się bardzo po- 
chlebnie o urzędowaniu szefa. 

Było to jedyne polecenie bur- 
mistrza, na którem aldermani po- 
wzięli natychmiastową akcyę. 
Wszystkie inne polecenia i plany 
burmistrza albo odłożono do na- 

stępnych sesyi, albo też poruczo- 
no odnośnym komitetom. 

Zamianowanie szefa Schuettle- 
ra stałym szefem było niespo- 
dzianką. gdyż ogólnie sądzono, 
ze burmistrz żadnego z członków 

swego gabinetu ponownie nic za- 

mianuje, lecz pozwoli im dalej 
urzędować bez formalnej akcyi. 

Zdaje się. że żaden inny z 

członków gabinetu burmistrza 
nic zostanie ponownie zamiano- 

wany. 
Szef Schuetteler żądał podo- 

bno, ażeby jego stanowisko zosta 

ło utrwalone. irdvż miał recc zwia 
zane. Po wczorajszej akcyi rady 
miejskiej, ni-e będzie usunięty do 

kwietnia, 1915· r. 

Inne zmiany w urzędach miej- 
skicn. « 

Burmistrz poczynił także dwie 
inne zmiany w urzędach miej- 
skich. Fizykiem miejskim na 

miejsce dr. M. J. Purcella zamia- 

nował dr. C. W. Leigha, zain. pn. 
P060 Sheridan Road, który w 23 

wardzie obdziela posadami zwo- 

lenników Thompsońskicli. 
Na miejsce J. J. Eliasa we wy- 

dziale miejskich ulepszeń zamia- 
nował L. Withalla, który dotych 

I czas był głównym inwestygato- 
rem w biurze syndyka miejskiego 
Nowi członkowie rady biblioty- 

cznej. 
Burmistrz także zamianował 

ι rowych członków rady bibliote- 
cznej. 

Jeżeli zostaną zaakceptowani 
przez radę miejską, burmistrz 

Thompson będzie miał komple- 
tną kontrolę nad biblioteką publi- 
czną in. Chicago. Nowi członko- 
wie są następujący: 

E. A. Jones, 5632 Wayne ae., 

adwokat, na miejsce M. Heniusa. 
F. Tollkuehn, 3G55 Wabansia1 

ave., adwokat, na miejsce A. La- 

gorio. 
S. Gessler, 875 N. La Salle ul., 

fabrykant cygar, na miejsce dr. 
F. J. Pokorney. 

C. O. Btroth, 1453 Argyle ul, 
adwokat na mi-eijsce J. F. 0'Con- 
rieiia. 

L. Cu-neo, 1350 N. La Salle ulM 
kupiec hurtowny owoców z ul. 

South Water, na miejsce O. G. 

Mayera. 
C Ε. Schick, 1722 Chase ave., 

wiceprez. North ave. State Bank 

: skarbnik „German Club of Chi- 

cagi", na miejsce C. C. B»reyera. 
R. G. ShutteT, Γ 40 W. Garfield 

blvd., na miejsce P. M. Ksyckie- 

J. J. Healv, ponownie zamiano 
wany. 

A. E. Barr, dziewiąty członek 

zamianowany przez burmistrza 

przed rokiem. 

Nowy adwokat miejski. r 

Burmistrz podał do wiadomo- 

ści, że zamianował W. H. Deve- 
nisha adwokatem miejskim (City 
attorney) na miejsce C. R. Fran- 

cis, który jest obecnie syndy- 
kiem rady szkolnej. Doradzca 
miejski Ettleson dał burmistrzo- 
wi opinie, że rada miejska nie a- 

próbuje zamianowania adwokata 

miejskiego. 
Devenish był od lipca 1915 r. 

asystentem doradzcy miejskiego. 
Raport kontrolera Pike'a. 

Buonistrz przedłożył radzie 

miejskiej raport kontrolera miej- 
skiego, E. R. Pikea w sprawie 
funduszu korporacyjnego m. Chi- 
cago, który się stale zmniejsza i 

będzie jeszcze szczuplejszym po- 
nieważ wskutek zmniejszenia się 
liczby wyszynków dochody z 

licencyi będą mniejsze, a nastę- 
pnie wydatki powiększyły się dla 

następujących powodów : 
Wskutek zmian w skali płacy 

przez rozmaite unie i przez ko- 

mitet aldermański wydatki na 

place funkcyonaryuszy m i ej s'k ici' 

powiększyły się o $900,000, a wy- 
datki na pensye dla strażaków pc 

zaprowadzeniu „double platoor 
system" powiększyły się o $600 
000. Rocznic obecnie na pensye 
płaci miasto $21,000,000. 

/Χα nowe projekty miejskie wy 
dano fundusze, pochodzące z bon 

dów, w sumie $11,V.i),000. Zarzą- 
dzanie tymi projektami kosztuje 
miasto rocznie $5Co,000. 

Koszta zapasów rozmaitych, na 

które miasto wydaje rocznie oko- 

ło $5,000,000 powikszyło się o -10 

procent w ostatnich trzech la- 
tach. 

Orędzie burmistrza. 
Burmistrz także na wczoraj- 

szej sesyi rady miejskiej przedło- 
żył swe orędzie, którego najważ- 
niejsze punkta są następujące: 

Za ośm miesięcy upłynie okres 

obecnych rat telefonicznych, a 

wkrótce potem także obecnych 
rat oświetlenia elektrycznego. 
Radził, ażeby departamenty fi- 
nansów i służby publicznej na- 

tychmiast się nad teimi sprawami 
zastanowiły. Burmistrz potępił 
aawną metodę najmowania cx- 

pertów obcych dla opracowywa- 
nia rat, jakie mogą pobierać kom 

panie urządzeń publicznych. 
Burmistrz polecił, ażeby wy- 

dział ulepszeń miejskich poczy- 
nił kroki celem przeprowadzenia 
wszystkich ulic, biegnących zc 

«ο iifcrViA<1 Ar\ ii»7tnr:i 

Michigan i prosił komitet trans- 

portacyi o przeciągniecie linii 

tramwajowych do jeziora. 
Burmistrz zamianował komi- 

syę z urzędników miejskich do 

azstanowicnia się nad kwestya 
pozbywania się odpadków miej- 
skich. 

Radził także komitetowi trans 

portacyjnemu, ażeby rozpoczął 
przesłuchy wsprawie projekt»! 
budowy kolei podziemnych, opra- 

cowanego przez M. J. Faherty'- 
ego, prezesa wydziału ulcipszeń 
miejskich, a poplecznika burmi- 
strza. 

Przy końcu swego orędzia bur- 

mistrz zwrócił uwagę na wzbu- 

rzenia ekonomiczne i przedłożył 
także opinię doradzcy miejskie- 
go Ettlesona w sprawie konwen- 

cji pacyfistów w Chicago. Opinia 
ta broni burmistrza, iż postąpi! 
według obowiązków swego urzę- 

du, gdy pozwolił pacyfistom ze- 

brać się w Chicago. Do dyskusyi 
nad rezolucyą rady miejskiej, 
która aprobuje gub. Lowdena za 

zakaz, jaki wydał przeciw zebra- 

niu pacyfistów, nic przyszło, 
gdyż rezolucyi tej, przyjętej 
przeze radę miejską poprzednie 
w „komitecie całości", burmistrz 
rie przedłożył, co jest obowiąz- 
kiem. Jeżeli tego nic uczyni na 

następnem posiedzeniu, aldcrma- 
n: zapowiadają awanturę. 

Inne sprawy miejskie. 
— Aid. Pretzel, przew. komite- 

tu budowli, przedłożył rozporzą- 
dzanie ahv komisarz budowli cof 

nął zezwolenie, jakie dał hotelo- 

wi Blackstono na budowę przy- 
budówki do obecnego hotelu, 200 

stop wysokiej. Ustawa miejska o- 

granicza wysokość budynków do 

200 stóp. Rozporządzenie oddano 

do komitetu gdyż nie zdołano u- 

zyskać dostatecznej ilości gło- 
sów na zawieszenie reguł celem 

natychmiastowej akcyi nad roz- 

porządzeniem. 
różniej rada miejska przyjęła 

tozporządzenie ald. Pretzla, 
wstrzymające wszelką pracę nad 

przybudówką. 
..— Burmistrz zamianował komi 
syę, która ma zaprosić do Chica- 
go komisyę japońską i przygoto- 
wać dla niej przyjęcie. 
..— Ordynas, skierowany prze- 
ciw kabaretom, został przedłożo- 
ny i oddany do komitetu licencyi. 

— Następne posiedzenie rady 
miejskiej odbędzie się dnia logo 
b. m. 

DRUGA POŻYCZKA WOL- 
NOŚCIOWA. 

Kampania za sprzedają dru- 

giej seryi bondów wolnościowych 
wczoraj rozpoczęła się całą siłą 
pary. Tempo jej jednakowoż bę- 
dzie się wzmagało z d.niem każ- 

dym, im lepiej zostanie zorgani- 
zowana. 

Tysiące syren i śwista wek w 

całem mieście dało sygnał, iż roz- 

pisanie drugiej pożyczki wolno- 

ściowej się rozpoczęło. Jednocze- 
śnie ukazały się nowe afisze w o- 

knach i na ulicach. 
500 sprzedawaczy wczoraj w 

hotelu La Salle otrzymało swe 

ostatnie instrukeye. 
.... ,..·;Λ '■■■ ;·. 

EXTRA! 
Z OSTATNICH TELE- 

GRAMÓW. 

NIEMCY ŻĄDAJĄ POKOJU. 

Kopenhaga, 2. października. — 

Donoszę z Niemiec, ii we Frank- 
furcie nad Menem olbrzymia się 
odbyła demonstracya i zebranie 

wszystkich przedstawicieli- partyi 
niemieckich — klerykalnych, so- 

cyalistycznych, liberalnych, rady- 
kałów etc., wszyscy domagali się 
zgodnie pokoju i ogłoszenia przez 

zęd pokojowych warunków: w 

demonstracyi wzięło udział oko- 

ło 50,000 ludzi!... 

REWOLUCYA W TURKIE- 
STANIE. 

Piotrogród, 2. października. — 

W Turkiestanie wybuchły zamie- 

szki rewolucyjne; generał-guber- 
nator, rezydujący w Taszkencie 

został napadnięty i pobity. Szcze- 

gółów niema. 

Fedcralno rezerwowy dystrykt 
chicagoski obejmuje Stany Illi- 

nois, Wisconsin, Iowa, Indiana i 

Michigan. Na dystrykt ten przy- 

pada rozprzedanie bondów wol- 

nościowych za $700,000,000, a na 

samo miasto Chicago $180,950, 
000. 

Rachmistrze obliczyli, że na 

każdej oscubę w tym dystrykcie 
przypadnie jeden bond po $50, 
jażeli suma wymieniona ma być 
w tym dystrykcie sprzedana. Ta 

sama proporeya dotyczy także 

całego kraju. 
Pierwszy bond wczoraj zaku- 

pił za $500 pastor J. P. Brusliing- 
bam, sekretarz miejskiej komisyi 
moralności, a przyjaciel burm. 

Thompsona. 
Dwie największe ilości bondów 

wczoraj zakupione zostały przez 

kompanię rzezalnianą Swift and 
Co. za $1,500.000, i przez browar 

Schoen hofen Brewing Co., który 
zakupił lx>ndó\v wolnościowych 
za $250,000. 

Rut Law, słynna/ awiatorka, 

przesłała telegrafem zamówienie 

na bondy w sumie $10,000. 
-Grecy w Chicago założyli ko- 

mitet ze stu osób z C. Salopoulos' 
era na czele, który będzie sprze- 
dawał bondy wolnościowe. 

Niemcy założyli trzy komitety 
na dystrykt chicagoski zc wzglę- 
du na wielka liczbę Niemców w 

tym dystrykcie. 
Wybitne Chicagowianki wró- 

ciły z Waszyngtonu, gdzie były 
na konferoncyi z panią McAdoo 

w sprawie udziału kobiet w 

sprzedaży bondów \volnościo- 

wy ch. 
Dziś wieczorem oficyalnie kani 

pania będzie otwarta mową se- 

kretarza skarbu McAdoo w Or- 

chestra Hall. 

Wczoraj p. McAdoo przema- 
wiał w Cleveland. Z Chicago uda- 

je się do innych miast w stanach 

półpocno-zachodnich celem dal- 

szej agitacyi za drugą pożyczką 
wolnościową. 
CHICAGO CENTRUM AKCYI 

* PRZECIW „I. W. W." 
Chicago jest centrum akcyi 

rządowej, która obejmuje cały 
kraj, przeciw organizaevi Prze- 

mysłowych Robotników Świata 
(I. W, W.), której urzędnicy i 

członkowie w liczbie 16'G zostali 
w stan oskarżenia postawieni za 

dopuszczenie się 13.000 przekro- 
czeń ustaw i praw tego kraju w 

swych usiłowaniach stawiania 

jak najwięcej przeszkód rządowi 
w prowadzeniu wojny z Niemca- 

mi. 

Nadeszły raporty, że już wię- 
cej niż połowa tych 1GG oskarżo- 

nych została ujęta. , 

Prok. fcd. Clync wczoraj zapo- 
wiedział. że stara się o szybkie 
przygotowanie matcryałów dowo 

dowych, ażoby proces oskarżo- 

nych mógł jak najwcześniej być 
wytoczony przed sędzią Landi- 
sem. 

Członkowie ,T- W. W.", którzy 
•nie są w areszcie, wczoraj także 

byli czynni. Rozpoczęli kampanię 
celem zebrania $500,000 na kosz- 

ta obrony aiesztowanych urzę- 
dników i członków. Starają się 
także Wydostać uwięzionych na 

wolność pod kaucyą, lecz wąt·. 

pliwem, czy wielu zostanie uwol- 

nionych, gdyż suma ogólna kau- 

cyi wymaganych wynosi $?,000, 
000. 

Doszły do władz informacye, 
że niektórzy z postawionych w 

<■· 
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stan oskarżenia członków „I. W. 

W." znajdują się w armii narodo 

wej jako .poborowi żołnierze. Bę- 
dą aresztowani przez swych ofi- 

cerów i oddani w ręce władz cy- 

wilnych. 
— Dziś zostanie zaprzysiężona 

nowa ława federalna sędziów 
wielkoprzysięgłych, która zbada 

rzekomą działalność antiwojenną 
partyi socyalistycznej. 

INNE WIADOMOŚCI 
MIEJSKIE. 

— Albert Fuchs zyskał rekla- 

mę, której obecnie żałuje, gdy o- 

fiarował $1000 nagrody za każdy 
udowodniony przykład brutalno- 

ści niemieckiej. Ofertę swą cof- 

nął; poprzednio postawiwszy wa 

runek, że każdy przedkład ma 

zbadać komisya, w której jest je- 
den oficer niemiecki. Był to wa- 

runek niemożliwy, gdyż w tym 
kraju nio ma oficerów niemiec- 

kich. Oferta ta zwróciła na p. 

Fuchsa uwagę publiczną co do 

jego patryotyzmu. iXiajprzôd się 
okazało, chciaż oświadczył, iż 

jest wart $1,500,000, płaci poda- 
tek tylko od śmiesznie niskiej su- 

my. Oświadczył także, że za każ- 

dym razem pada na kolana przed 
Statuą Wolności w Nowym Yor- 

ku, gdy o»bok niej przejeżdża. 
Wczoraj wyszło na jaw, że t,en 
gorliwy patryota amerykański, 
który klęka przed Statuą Wolno- 

ści, nie zapłacił podatku od swej 
własności osobistej jeszcze z r. 

19] 5, który wynosi $8.89. Skar- 
bnik powiatowy zapowiedział, że 

jeżeli dziś p. Fuchs tej sumy nie 

zapłaci, będzie z domu jego skon- 
fiskowana własność wartości tej 
co podatek. 

— Popyt na bilety sezonowe na 

wielką operę w Auditorium jest 
bardzo wielki. Sprzedaż rozpo- 

częła się wczoraj. Tegoroczny se- 

zon będzie większym sukcesem 
niż kiedykolwiek, jeżeli z wczo- 

rajszych tłumów można wnio- 
skować. 

— Obie partyc, demokratycz- 
na i republikańska, wybrał} 
wspólny tykiet 1-1 kandydatów na 

sędziów okręgowych i wyższych, 
każda partya wybierając po sie- 
dmiu kandydatów. Uczyniono to 

ażeby uniknąć walki kampanijnej 
i nie dać żadnych szans socyali- 
stom. Oczywiście między kandy- 
datami nie ma ani jednego Pola- 
ka. Z obecnych sędziów wszysc} 
zostali nominowani, z wyjątkiem 
sędzktgo Goodwina. 

— Wiele kobiet bojkotuje mle- 
ko wskutek wyższej ceny, która 
obecnie wynosi 13 centów za 

kwartę. Wpiątck sprawa podro- 
żenia mleka będzie przesłuchi- 
wana przez ławę 'powiatową sę- 
dziów wielkoprzysfęgłych. AVcze 

snej akcyi też można się spodzie- 
wać przeciw trustowi mlecznemu 
ze strony władz federalnych. 

— Handlarze węgla nie są zado 
woleni z cen drobiazgowych wę- 
gla, ustanowionych przez władze. 
Tej zimy spodziewać się można 

wielkiego braku węgla. Podno- 
szone są rozmaite projekty celem 
oszczędzania węgla. 

BACZNOŚĆ KÓŁKO I). 1). 1>. 

— Posiedzenie Kółka D. I). D. odbę 
dzie się dzisiaj o godzinie 8mej wie- 

czorem w domu Związku Polek. — 

Sprawy bardzo ważne. Obecność 
wszystkich pożądana. — Halina 

Wolff, sekr. prot. 

Oo do ofłosiefl — wielkich I mv 

łjoh, każdego rodiaju i treści — 

DZIENNIK CHICAOOSKI rajmuj· 
bezsprzecznie pierwsze ml*J*cn w c*· 

lej Amnryβ·. 

MOELLER BROTHERS 
MILWAUKEE AVE. and PAULI NA ST: 

Kołdry 
Kołdry, j.00 wełnij wy 
kończone ozdobne plaid 
grube i ciepłe, extra 
wielkie, rozmiar 70X90 

3.48 
Kołdry, $6 wełnij, wy- 
kończone kołdry, wy- 
glądają jak czysto weł 
niane i są tak ciepło, 
obszyte wstąQ Q Q 
żką, j)o 0.Î70 

Drobiazgi 
Λ njtlflukłi klprimana 
tiiMiiin, :t do 4 Jardy na 

rolce, c*nrnc I biała — 

narta 5ef »pc- η 

cyalnlp rolka «v 

Perłowe Ktiy.lkl, ι,κ 

iîhIpwJ wody, i ii/.i η aa 

kartce, rcie. Γη· wnr·· 
ioAi't *pec)alnlc η 

kRrtkn χα JLC 
'I'r i ii iii ι»<■ olej do itm —— 

Mgyn. nic tv*cje ani ρ la 
nil, ren;. Ne mirOj 
io*ć, hutftlkn 02C 
(I. Χ. 'Γ. lin wet nn il» ce 
rowunln, nnx.viitkle ko- 
lory, I c/.arna I lilała, 
Npecjalale O 
kłębek y.n mC 
Trwałe nznuroAwidła do 
trimlkAWi pełne dłu- 
romcI, Mpecyalnle* Λ _ 

tuzin ta IvrC 
Itlck rack plecionka — 

war<)'*fkle n/.erokoŃcl, 
rciç. lOc do 15c g 
xpec. xivftj 

Potrzeby 
Domowe 

Zinkowe tarła do pra- 
ni«. reg. wielkość do 
pralni, specy- 
alnie po "wt 

7e erepe papier toale- 
towy, specyalnie na tę 
spr/edaż, 3 
rolki, za 

4 kwart owe, siwo enia 

liowane rondelki, 25c 
wartość, 
specjalnie 

2 Kost u merow i. 

10c 

14c 

Specyalnie 
'500 okazów podróżujących agen- 
tów białych przykryć iia łóżka, ze 

składu hurtownego Carson Pirie, 
.Scott and Co., za#mniej jak cena 

hurtowna. 

Specyalnie 
ΛΟ(ηι fnbr)rinycli rrnztek dobrrj wfł 
n innej mnteryl nn «uknlr, ncrif, mo- 

llir, »ntln clotli. κιιΙμιγιΙΙnr, prunelle*, 
■iielroHe, ilłiiKoiei nn nuknie I «uknlr 
w I'uk, nn(f«tkle snucxone bu Me 1 

Ι-·Ί rrnj·. 

I Bielone tureckie ręcz- 
niki, wielkie, obrabia- 
na borta z podwójnej 

I Ζ'φ>' 12J*C 

Mielony muślin, jard 
szer., miękkie kambr. 
wyk. niekrochnialony, 
18c wartość 1 O l 

l«jd. ko»t. 

Niebielona materya 11a I 
prześcieradła dobry I 
Kat linek (10 jardów ko I 
shuiiennvî) I 

terała na stół, V 4 jarda szeroka, 
rienuie i jasne kolory, specjalnie na 

tę sprzedaż, jard Λ Oi 
po 1&ZQ 

18c jard szerokie perkale, najlepszy 
standard gatunek, długie fabryczne 
końce, jasne tło, skromne Λ O l 

wzory i prożki, po 

1.25 58 calowa lialinaran mat., now. 

Homespun inaterya na płaszcze, suk 
nic w pas i suknie, brun. OQ 
i kïun niiAsznki. isird Ow t 

18c ozdobny ginghain na niknie, no- 

wo plaid prążki i kratki, takie nurse 

prożki, .specjalnie 1 Ol 
jard po 1 ^ C 
18c Ainoskeag flanela, siwa, bruna- 
tna, błękitna, różowa, mieszanki — 

extra gruba, ciepły gatu- 
nek. jard po 12* 2C 
1.25 10 calowe kaszmirowe plaids — 

piękne kolor}, style odpowiednie na 

damskie i dziecięce 89c i siwe mieszanki, jard 

Grnndmnn upaghelli I 
iiiuknron, 1ÎÎC Od _ 

paczka, U zu 

Jnhłkn, najlepsze do 

jril/.rnlii i lititO-O 1. 
Haniu, fmił J2C 
Mi|k<i. AVnshburn <îold 
Medal, beczka JÛ.U5 — 

U beck. 3>25 

GROSERYE 
L' .S. iłlall mydo. 7 
ka trulkAn 
7. a 

7 kawałków koźlimi, 
lluirr yna. S«lfl« I*re- 
iiilutu, funt 
/.a 
Zapałki. Fasł .Mail — 

»\ lelka paczka 1 C 

29c 

31c 

Η Ιο kann. (iolilfn — 

blond, funt 1 O 
y.ll A Là C 

Manio· najlcpMsc lOlttio 
cPfainfry 
funt zu ^rOC 

Sardynki w oleju l.c 
gatunek, 3 9Π/» 
puftxki -ι.a ώυΐ. 

■ 
■ 

I VK ARSTWA 
91 Ilorllek* »ło- 
dowc, cqr mleko vtft 

Sapo «·ιι<1 my 

ΪΓ lic 
Ï.V BelltMlonnB 

κα 13c 

Γ»0«· gumowe tuby 
<ΙΙι·κ <>*<'' «Ιο Ι«ΜΛβ 

Τ" 23c 
25ο Idenl piwta 
do fçbôn'i 17c 
10<· l'oroildc H? 
drogen. gc TU 

MIĘSO 
Mvlfla l>rlfckpt 
η I ο η f ii u QQl 
fu η l OOzC 
Tutejny.p iiiIçno 
nn ΓοΛόΙ ΙΟΙ. 
funt ΙΟ2 C 

Sadło — Ific 

17* 26ic 
Wołołrr polrtlnl 

·;;·», 221 c 
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PRZEWODNIK 
ĆWICZEŃ «c£ ^ 

GIMNASTYCZNYCH 

DLA DZIECI I DOROSŁYCH 
PODŁIW DRA. SCHREBERA 
I DRA. ANGERSTEINA.=a 
CENA 20c. (POCZTĄ 22c) 
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(^DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO^ 
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