
PONIEDZIAŁKI „BEZ 
WĘGLA". 

Wczoraj ogłoszono szczegóło- 
we przepisy w sprawie przestrze- 
gania zakazu używania wę- 

gli w poniedziałki „bez węgla", 
wprowadzone w życie przez fe- 

deralnego dyktatora węgli, dra 

Henryka Garfielda- 

Przepisy te wydał stanowy kon 
trolor środków żywności, p. Hen- 

ryk O. Wheeler, wspólnie z Ko- 

mitetem, który jest ciałem dorad- 
czem stanowego kontrolora wę- 

gli, p. Jana Williams a. 

Zarządzenia kontrolora środ- 
ków żywności odnoszą się jedy- 
nie tylko do fabrycznych i ko- 

mercyalnych zakładów przemy- 
słowych z branży środków żyw- 
ności. Wszystkie inne przedsię- 
biorstwa podlegają kontrolorowi 

wfgli. 
Zarządzenia kontrolora środ- 

ków żywności, p. Wheelr'a, na- 

deszły z Waszyngtonu. We- 

dług nich składy, w których sprze 

daje się środki żywności, przy 
zwyczainem, jak w innych 
dniach ogrzewaniu w pomedział- 
dniach ogrzewaniu mogą być ot- 

warte w poniedziałki „bez wę- 

gla'' jedynie tylko do południa- 
Wrazie niezamknięcia składu w 

powyższym czasie popołudniowa 
i -wieczorna temperatura w nim 
nie może przekraczać 45 stopni 
ciepła. Jest życzeniem kontro- 
li środków żywności, aby w mo- 

rwie będące składy były po po- 
łudniu wogóle zamknięte. 

Hurtowni handlarze środjców 
żywności muszą mieć zamknię- 
ty ten tylko lokal, w którym 
sprzedają towar lub załatwiają 
czynności biurowe. Natomiast 

izby, w których odbywa się pra- 
ca około wysyłki towaru mogą 

być otwarte. 

Przepisy, odnoszące się do 

wszystkich innych zakładów 
przemysłowych, brzmią, jak na- 

stępuje: 
3. Wszystkie prośby o uwol- 

nienie od postanowień rozporzą- 
dzenia federalnego dyktatora wę- 

gli dlatego, że wyrabia się dla 
rządu federalnego amunicyę lub 
inne materyały, muszą najpierw 
zawierać odnośną opinię mini- 

stra wojny względnie marynar- 
ki albo tego członka gabinetu, do 

którego należy odnośny kon. 
trakt. 

2. Zakłady fabryczne, do któ- 

rych stosuje się rozporządzenie 
federalnego dyktatora węgli, mo. 

utrzymywać tylko tyle cle-· 

pła, ile potrzeba, aby zapobiedT 
zamarznięciu rur i tym podob- 
nych przewodów względnie in- 

nym jakimś uszkodzeniom wła- 

eności we fabryęe- (Nie wolno 

jednak używać żadnej siły roz- 

pędowej, którą zyskuje się przez 
materyał opałowy (drzewo, wę- 

giel), i to bez względu na to, 

czy tę siłę wytwarza się na miej- 
scu, w fabryce samej, czy po- 
biera się z jakiegoś miejsca cen- 

tralnego. 
3. Zakłady, które używają hy- 

dro-elektrycznej siły rozpędowe) 
(elektryki, wytworzonej siłą wo. 

dną)f mogą pozostać w ruchu, a- 

le pod warunkiem, że na opał nie 

zużywają więcej węgla aniżeli 

potrzeba, by zapobiedz uszkodze- 

niu ich własności, jak n. p. za- 

marznięciu rur i t. p. 

Niniejszy przepis odnosi się 
także do takich fabryk, które 

swoją siłę rozpędową otrzymują 
przez palenie odpadków drzew- 

nych, wiór lub trocin, uzyskanych 
na miejscu, w fabryce samej i 

więc własnych, nie skądinąi 
sprowadzonych. 

4. Drukarnie, stereotypie, lito- 

grafie i inne podobne zakłady nie 

są zwolnione od ograniczeń wę- 

glowych, chyba, żc mają do czy* 

nienia z wydawaniem pism pe- 

riodycznych lub wykonują urzę- 

dowe roboty dla kontrolora środ- 

ków żywności względnie węgli 
albo dla banków federalnych, o 

ile te roboty .otrzymali bezpo- 
średnio- To zwolnienie od o- 

graniczeń węglowych dotyczy 

jednak tylko wymienionych wy- 

żej prac, wskutek czego wyko- 

nywanie innyAi robót jes1 wzbro- 

nione. 
O ile rozchodzi się o pracę dla 

banków federalnych, potrzeba po- 
starać się o potwierdzenie ze 

strony stanowego kontrolora wę- 

gli. 

5. Fabrykanci towarów optycz- 
nych i dotyczący handlarze mo- 

gą mieć otwarte tylko te sekcye 
ich przedsiębiorstwa, w których 
wyrabia się szkła (n. p. okula- 
ry, cwikier), naprawia je lub 
sprzedaje. 

Ninniejszego przywileju nie 
można jednak tłómaczyć w ten 
sposób, że otwarcie całego wo- 

góle zakładu jest dozwolone. 
6. Składy hurtowne i drobia- 

zgowe, spichrze, bjdynki biuro- 
we, domy handlowe (départant.i 
towe) i budynki przemysłowe 
wszelkiego rodzaju można tylko 
0 tyle ogrzewać, ile potrzeba, a- 

by zapobiedz zamarznięciu rur 

lub innym jakimś uszkodzeniom 
własności· 

Wyjątków, które w tym wzglę- 
dzie są przewidziane w pierw- 
szem rozporządzeniu, dra Gar- 
field'a w żadnym kierunku do- 
tąd nie rozszerzono. Nowe prze- 
pisy postanawiają przeto wyraź- 
nie, że ubikacyi, w których 
sprzedaje się napoje alkoholicz- 

ne, nie wolno ogrzewać w po- 
niedziałki. 

1 7.Apteki mogą w poniedziałki 
sprzedawać to wszystko, co zwy- 

czajnie w niedziele oferują. 
8. Wyjątki, na jakie zezwolo- 

no odnośnie do banków i 

towarzystw kredytowych (Trust. 
Companies), tylko o tyle 
stosują się do innych in- 

stytucyi finansowych, że mogą 

być otwarte, aby klientom umo- 

żliwić uregulowanie weksli i hi- 

potek, do zapłaty przypadają- 
cych. 

9. Pralnie mogą być otwarte, 

jak zwyczajnie. Nie odnosi się 
to jednak ani do chemicznych 
zakładów czyszczenia ani do far. 

biarni· 
10. Prawnie założone kluby 

prywatne i hotele mogą w ponic- 
I działki ogrzewać wszystkie ubi- 
kaeve i mieć je otwarte do użytku 
ale pod warunkiem, że w te dni 

w żadnej części lokalu nie szya- 
kuje się napojów alkoholicznych. 

11. Teatrów, kinematografów, 
kręgielni, bilardowni, prywatnych 
1 publicznych sal do tańców σ- 

raz wszystkich innych miejsc dc 

zabaw, włączając pływalnie, nie 

wolno we wtorki ani oświetiac 
ani też ogrzewać, z wyjątkiem 
tylko o tyle, ile potrzeba aby wsku 

tek mrozu nie powstała jakaś 
szkoda. 

Postanowienie to ma zastoso- 

wanie także w wypadkach, gdy 
na wtorki naznaczone są zaba- 

: wy w klubach, hotelach lub sto- 

warzyszeniach. 1 ak samo za- 

bronione są bazary i wieczorki, 
chociażby nawet miały się odb} c 

na cele patryotyczne lub dobro- 

czynne. Natomiast wolno od- 

bywać publiczne zebrania oraz 

zgromadzenia w stowarzysze- 
niach, o ile z niemi nie jest po- 

łączona żadna rozrywka. 
Z RATUSZA. 

Jeszcae przed kilkoma dniami 
zdawało się, że prawdopodobnie 
w najbliższy poniedziałek otrzy- 
ma Rada miejska prawie goto- 
wy budżet miejski, który od wnio 1 

sków miejskiego kontrolora fi- 

nansowego, pana Eugeniusza R. 

Pike, tylko w mniej ważnych pun 
ktach miał się różnić, tak, że 

rozchody miały się zgadzać ze 

spodziewanymi dochodami. 
Równocześnie miano przesłać 

Radzie ,,przedłożenie d-ficytn", 
którego łatwo możnaby poznać, 
wiele właściwie miasto powinno 
mieć, aby aministracya miejska 
była należyta, bez wlezienia w 

większe długi. 
Xa pierwszem miejscu we 

wspomnianem przedłożeniu miał 

się znajdować dług w wysokości 
4,200,000 dolarów, które miasto 

jest yinne Wydziałowi kanaîu 

sanitarnego. Po nim miały być 
jeszcze inne, także poważniejsze 
sumy, jakich iniask) koniecznie 

potrzebuje, a do uzyskania któ- 

rych ma pomódz miastu specyal-1 
ne posiedzenie Legislatury. 'Na- 

stępnie miało sie tam także jesz- 
cze znajdować warunkowe zez- 

wolenie na podwyższenie płac 
najrozmaitszych rodzajów. ;?> 

policyi, straży ogniowej i wiciu 

innych funkcyonaryuszy miej- 
skich aż do zwyczajnych robot- 

ników, sto jących pod nadzorem 

kompletnie. Na wczorajszem 
Do tego przedłożenia przyjęto 
takie zezwolenie wyasygnowa· 

« 

wanie 1,000 dolarów, których do- 

magał się starszy sędzia municy- 
palny^ p. Olson, celem wyrów- 
nania niezapłaconych rachunków 
za stenografowanie rozpraw są- 

dowych. Tu należy 787 dola- 
rów jako koszta dochodzenia w 

sporze między sędzią miejskim, 
p. Gemmill'em.a woźnym sądu 
municypalnego, p. Cermakiem. 

Tymczasem nadzieje zawiodły 
kompletnie. Na wczroajszem 
posiedzeniu Komitetu finansów z 

łona Rady miejskiej wszystkie 
dotychczasowe wnioski rozmai- 

tych miarodajnych związków, 
jak „Civic Fédération", ,City 
Club" i ,,Womans City Club 

uznano za niepraktyczne i niewy- 
konalne. Wprawdzie Komitet 
nie wchodził w szczegóły róż- 

nych planów, ale w trakcie de- 

baty pokazało się, że nawet złą- 
czenie wszystkich projektów i z 

tego wynikająca największa o- 

szczędność nie zaprowadzi do p-. 

żądanego celu, W skutek tego 

ostateczne, końcowe obrady nad 
budżetem musiano odłożyć do na 

stępnego tygodnia. 
W niektórych najważniejszych 

kwestyach widział się Komitet 

zmuszonym, od powziętych przed 
tcm własnych wniosków poleca- 
jących i uchwał odnośnie do nie- 

których bardzo ważnych zezwo- 

leń pieniężnych odstąpić w cało- 

ści. Najważniejszą rolę odegra, 
ło w tem 'biuro dla spraw ty- 
czących się gazu i elektryki. Nie- 

mniej ważnym jest rozdział 3 
milionów dolarów za wywóz po- 

piołu i śmieci oraz kwestya czy- 
szczenia ulic i zadków. 

Zezwolenie dla biura dla 

spraw gazowych i elektrycznych 
przekazano z powrotem rzeczo- 

znawcom, r poleceniem, aby w 

ciągu kilku dni przedłożyli nowy 

raport, z którego jasno wynikać 
powinno, gdzie oraz w jaki spo. 
sób mężna w ^em biurze zao- 

szczędzić coś ponad 200,000 do- 

larów, nie zmniejszając oświe- 

tlenia ulic. 

Po długiej debacie przyznano 
dalej, że usunięcie granic war- 

dowych w kwestyi wywozi po- 

piołu i śmieci nie sprowadziłoby 
wcale wydatniejszych oszczędno- 
ści. Przyznał to nawet sam p· 

Bennett, komisarz dla robót pu- 

blicznych i b. długoletni prze- 
wodniczący Komitetu finansowe- 

go. 

Trochę zabawnym, ale potem 
poważnie traktowanym był wnio- 
sek obecnie urzędującego szefa 

policyi, p. Alcock'a, aby szkole 

technicznej „Lane" wypożyczyć 
8 starych koni policyjnych w ce- 

lu ćwiczenia się uczniów w pie- 
lęgnowania koni, w za — i wy- 

przęganiu oraz celem naucze- 

nia się praktycznetgo powożenia· 
Wspomnianą młodzież powin- 
no się wogóle specyalnie wy- 

kształcić do robót;, farmerskich. 
Komitet uchwalił także, aby oko*o 
2-5 innych iprawie wydłużonych ko 
ni policyjnych odstąpić zakłado- 
wi „BridewelF', gdzie będzie mo- 

żna jeszcze ich użyć. 
Miejski kontrolor finansowy 

opracował plan utwOrzenia no- 

wego departamentu, któryby 
wszystko zakupywał. Innowa- 

cya *a ma przynieść zaoszczędze- 
nie przynajmniej pół· miliona do. 

larów. P. Pike przedłożył swój 
projekt najpierw miejskiemu do- 

radcy prawnemu. W przeciągu 
kilku dni znajdzie się ten plan 
przed Komitetem finansowym. 
Rozchodzi się tu o to, aby dla 

całego miasta stworzyć jeden 
wielki departament zakupna, za- 

miast rozmaitym biurom admini- 

stracyjnym pozostawiać, aby 
wszystkie materyały same zaku- 

powały w drodze rozpisywania 
kontraktów lub — o ile chodzi o 

mniejsze pozycye — przez obec- 

nego agenta dla zakupna· P. 

Pike jest jak najsilniej przeko- 
nany o tern, że wskutek takiego 
zcentralizowania można rocznie 

przynajmniej pół miliona zao- 

szczędzić. W obecnych. cięż- 
kich czasach powinno sie te no- 

wość wprowadzić jeszcze przed 
przyjęciem tegorocznego budże- 

tu, twierdzi p. Pike. 

Kilku członków Komitetu jest 
zdania, że poza U'"1 planem kry- 

je się próba stworzenia nowego 

departamentu miejskiego w tym 
celu, aby każdorazowa adnïini- 

stracya mogła mieć jeszcze wîçk- 
szy wpływ polityczny. Ale, je- 
żeli rzeczywiście można coś zao- 

szczędzić, wtedy — jak mówią — 

moż^ to przynajmniej na pro 

bę wprowadzić. 
OTWARCIE SZKÓŁ W 

PONIEDZIAŁEK. 
W najbliższy poniedziałek, ( 

godzinie Stej rano, nastąpi oŁwar 

cie wszystkich szkół elementar 
nych w Chicago. Stało się tc 

możliwe wskutek zapewnienie 
Zarządu materyałów opałowycl 
na powiat Cook, że będzie możni 

dostać dostateczną ilość węglć 
tak od handlarzy, z którymi wła 

dza szkolna zawarła kontrakty 
jak z zapasów, jakie już przed- 
tem zakontraktowano i zapłaco 
no. , 

We wtorek wejdzie w życie λ\ 

szkołach elementarnych now·) 

plan nauki· Począwszy od legc 
dnia nauka trwać będzie od go- 

dziny wpół do dziewiątej ranc 

do pierwszej popołudniu. Na 

„Lunch" otrzymają dzieci dosta, 

teczną pauzc. 
Władze spodziewają się, że w 

ten sposób zaoszczędzi się wie- 
le tysiący ton węgli, które han. 

| dlarze będą mogli odstąpić Dry- 

i watnym domom i fabrykom. 
ODWOŁANIE LICENCYI 

SZYNKARSKIEJ. 
Po raz pierwszy od czasu wy- 

dania rozporządzenia, że żołnie- 
rzom i marynarzom w mundurze, 
a także i oficerom, nie wolno 

sprzedawać żadnych napojów al. 

koholicznycli, odwołał wczoraj 
burmistrz licencyę szynkarską z 

powodu przekroczenia tego prze- 
pisu. Stało się to na prośTDc 
szefa federalnej policyi tajnej, p. 
Hinton'a G. 'Clabaugh. Miano, 
wicie skonstatowano, że niejaki 
Stanisław Obero, przybyły do 

Chicago na urlop z obozu „Cu- 
ster", Mich·, w dniu 15. b. m. 

w szynku Jana Plockes'a, nr. 

1.366 W. Ohio, otrzymał wódkę, 
wino i piwo, wiele tylko chciał 

względnie mógł zapłacić. Prócz 

tego spotkał tam pewną osob* 

podejrzanej wartości moralnej, 
która jeszcze więcej pieniędzy od 

niego wyłudziła. 
Rezultat dochodzeń policyi i 

urzędników federalnych był ten, 

że postawiono wniosek na cofnię- 
cie licencyi, co też wczoraj za- 

rządzono. , 

Wszystkich szynkarzy ponow- 
nie pouczy się o tem, że nie wol- 

no iin podawać trunków alkoho. 

licznych taikże i tym osobom' cy- 

wilnym, które znajdują się w to- 

warzystwie żołnierza lub mary- 

narza w uniformie. 
Z URZĘDU ZDROWIA. 

W ciągu ostatniej doby zgło- 
szono 17 nowyclu zasłabnięć na 

dyfteryę, a 3 wypadki śmierci. 

Zapaleń płuc było tylko 9- 

Zmarło na tę chorobę S osób. 

Odkryto 2 nowe wypadki o- 

spy i to znowu w dzielnicy mu- 

rzyńskiej. 
DRUGI PROCES kakny 

B. SZEFA POLICYI. ^ 

Przeciw byłemu szefowi poli- 
cyi, p. Karolowi C. Healey, wnio- 

sła prokuratorya stanowa nowe 

oskarżenie, obwiniające go o 

przyjęcie od urzędników policyj- 
nych datków pieniężnych w -wy- 

sokości 3,?00 dolarów w celu uzy- 

skania awansu. 

W oddziale karnym sędziego 
Sabath'a miano wczoraj wyzna- 

czyć termin rozprawy. Tymcza-- 
sem obrońca b. szefa, Jan J.Hea- 
ly, oświadczył, że jego klient 

znajduje się w bardzo lichym sta- 

nie zdrowia, tak, że nie może na- 

wet określić dzisiaj, kiedy b. szef 

będzie mógł osobiście stawić się 
w sądzie. Wskutek tego sędzia 
odroczył sprawę#do dnia 25go lu- 

tego. 
GORZKIE SŁUWA 

Z okazyi wydania wyroku w 

sprawie karnej przeciw dwom 

braciom, 181etniemu Gustawowi 
i o 2 lata starszemu Morrisowi 

Larson'om, oskarżonym o zbrod- 

nię przyznanych przez nich dwu- 

dziestokrotnych włamań, połączo 
nych z kradzieżą, sędzia Kici»- j 
ham Scanlam pod adresem chi-· 

cagoskiej młodzieży wypowie- 
dział onegdaj następujące gorz- 

kie, ale niestety prawdziwe sło- 

wa : „Amerykańscy rodzice od o- 

statnich 25 lat stracili kontrole 

nad swoimi dziećmi, stąd zastra. 

szajqcy przyrost .czynów zbrod- 

niczych, sęecyalnie w Chicago. 
Nikt ze zdała stojących nawet w 

przybliżeniu nie może sobie wy- 

obrazić, jak beznadziejnie zdzi- 

czałą jest młodzież tutejsza!" 
Młodocianych łotrów posłał sę- 

dzia do Zakładu Poprawczego w 

Pontiac. 
Wartość skradzionych prze:; 

nich rzeczy, jak gotówki, klejno- 
tów, odzieży i t. d., według zda- 
nia policyi wynosi sumę 15,000 
dolarów. 

ι (Morris Larson jest abituryen. 
tcm szkoły technicznej „Lane." 

ZMIANA NAZWISKA. 
» Lekarz dr. Hugo Ilerzfelder. 

zamieszkały przy ul. Praire, nr. 

4720, wniósł do sądu okręgowego 
ι prośbę o zezwolenie na zmianę 

nazwiska na Hugo Ilarding. 
Sędzia Pinkney przychylił się 

do prośby, zauważył jednak, że 

nie rozumie, dlaczego petent, któ- 

ry jest Niemcem, mimo obecnych 
czasów przyjmuje nazwisko an- 

gielskie· 
Dr. Ilerzfelder a raczej , Har. 

1 ditig przybył do Stanów Zjedno- 
czonych w roku 1!>01 z Bawaryi. j 

1 Wmiędzyczasic powrócił na 

stałe do Niémiec. W roku 1C14 

ι wyemigrował do Kanady, skąd 
w rok potem przesiedlił się zno- 

wu do Stanów Zjednoczonych. 
Początkowo pracował dla firmy 
„Swift & Co." jako chemik. 
ŚMIERĆ SŁUGI MIEJSKIEGO. 

Onegdaj rano wskutek krwio- j 
toku zmarł niejaki Karol James, 
zamieszkały przy ul. Artesian nr. 

C505, który od dnia 3. październi- 
ka 1897 pozostawał w służbie 

miejskiej jako obsługacz windy. 
Przed miesiącem miał pierwszy 
atak, przyszedł jednak do siebie I 
i do środy po południu był na 

stanowis'ku w ratuszu. Około 

godziny czwartej zemdlał, wsku. j 
tek czego musiano odwieźć go 
do domu, gdzie wkrótce wy- 

zionął ducha. 

W SPRAWIE KANDYDATÓW W 

PRZYSZŁO-JESIENNYCH 
WYBORACH. 

W ubiegły wtorek odbyło się ze- 

branie specyaluej Komisji wyznaczo- 

nej przez iprezesa Ligi Polsko-Demo- 

kratycznej powiatu Cook, na mocy 

uchwały zapadłej na nadzwyczajnej 
konferencyi delegatów Ligi poszczę-- 

gólnych ward miasta Chicago, odby- 

tej w hotelu Briggs w miesiącu Li- 

stopadzie. 
Specyalna ta komlsya, z polecenia 

Ligi, ma nałożony na siebie obowią- 
zek zajęcia się sprawa kandydatury I 

Polaków na rozmaite urzędy miej- I 
skie i powiatowe w przyszło-jesien- 
nych wyborach. 

Członkami komisyl są. następują- 

cy obywatele: 
Piotr P. Jozierny, z 12tej wardy, 

Franciszek K. Derdziński, z 5tej 

wardy, Michał Kolassa, z 17tej war- 

dy, Bruno S. Gałecki, z 29tej war- 

dy, Ig. Frasz, z litej wardy, Wład. 

Orlikowski, z 16tej wardy, Stan. 

Bloch, z Sej wardy, Jakób Bzdek, z 

9ej wardy, Teofil Kwidziński, z 24ej 

wardy. Ex-officio z łona zarządu Li- 

gi przydzieleni do komisyi są prezes 

i sekretarz Ligi. 
Na zebraniu wtorkowem zastana- 

wiano się; nad ruchem politycznym 
obecnej doby, a szczególnie nad sy- 

tuacyą dotyczącą, polskich kandyda- 

tów na urzędy klerka sądów muni- 

cypalnych, sędziów municypalnych, 
komisarzy powiatowych, trustysów 
kanału sanitarnego, itd. Skonstato- 

wano podczas dyskusyi, że niektórzy 
Polacy już orosili swoje kandydatu- 

ry. Członkowie komisyi nalegali, na 

p. Danischa, ażeby znowu został kan- 

dydatem na urząd klerka sądowego. 
Jednakowoż, on oświadczył stanow- 

czo, że nie cofa się od poprzedniej 

decyzyl swojej 1 że absolutnie nie 

jest kandydatem na ten ani inny u- 

rząd. 
Przystąpiono wtedy do kwesiyi po- 

rozumienia się co do najlepszego spo 

sobu ułożenia listy kandydatów na 

wszelkie urzędy. 
Po dłuższych debatach uchwalono, 

żo Polaka Demokratyczna Liga po- 

wiatu Cook, istniejąca od przeszło 
26ciu lat, w szeregach, której znaj- 

dują się polscy urzędnicy zajmujący 

najwyższe urzędy w Chicago 1 Po- 

wiecie Cok, ma odwołać się do 

wszystkich Polaków, którzy sa, albo 

chcą, zostać kandydatami, ażeby zgło- 
sili się do Ligi, nadsyłając deklara- 

cye swojej kandydatury piśmiennie 
na ręce sekretarza generalnego, Fran 

ciszka H. Landmessera, Room 814, 

City Hall. 
Również postanowiono nie cofać 

się od konferencyi z innymi komite- j 
tami, lub osobami, które na tem po- 

lu pracują, a to dlatego, aby nic nie 

stawiać w drodze możliwych kompro- 

misów, któreby przyniosły jedność i 

zgodę w polskich sferach politycz- 

nych. 
W skład komisyi wyżej wymienio- 

nej umyślnie nie wchodzą kandyda- 
ci na urzędy, przeto postanowiono 
traktować z innymi komitetami, w 

skład których tak samo nie wchodzą 
kandydaci, bo ci, będąc interesowani 

osobiście, mogą łatwo zniweczyć pla- 

ny ugody. 
Prezes Ligi oznajmił, że niedawno 

odbyła się narada -największycł^ po- 1 

waig politycznych w Chicago, na któ- ι 

rej omawiano daleko sięgające plany, 
co do przyszłej kampanii i zdaniem 

prezesa zanosi się na walkę pomlę- 
dzy dwoma frakcyami demokratycz- 
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nemi, stçd należy liczyć się z tem po- 

łożeniem, kiedy się mówi o polskich 
kandydatach, i zdaniem jego, jeżeli 
frakcye się nie pogodzą, należy trzy- 

mać się tej frakcyi, która dla Pola- 

ków najwięcej uczyniła, to jest, frak- 

cyi harrisońskiej. 
Franciszek H. Lanclmcsser, 

sekretarz. 

INDORSUJĄ KANDYDATURY DE- 

MOKRATYCZNYCH KOMISARZY 
POWIATOWYCH. 

Wszyscy demokratyczni członkowie 
wydziału powiatowego brnlą indorso-* 
wani przez Demokratyczny Organiza- 
cyę pow. Cook jako ponowni kandy- 
daci, tak komisarze z frakcyi Harrlso- 

na, jak i z frakcyl Sullivana. 
We wydziale obecnie zasiada dzie- 

sięciu demokratycznych komisarzy z 

pow. Cook. Reprezentują oni wszyst- 
kie dzielnice miejskie. Nazywają się 

jak następuje: P. Iielnberg, prezes, To- 

masz Kasperski, Albert Nowak, F. Ita- 

gen, J. M. Fitzgerald, R Burg, I). 

Moriarity, D. Ryan, O. O'Malley i W. 
I). Scott. 
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Duże Kolorowe 

OBRAZY 
Tadeusza Kościuszki 

| Kazimierza Pułaskiego 
wielkość 24x30 mli. 

Bitwy pod Racławicami 
wielkość 14x22 cali. 

Papieża Piusa X, 
wielko- 24x36 cali. 

Wybór z któ- r-j F _ 

rychkolwiek za / 
( Pocutfl ΘΟο) 

do kupienia w blarz· 

dziennika Ghłcagoskiego 
1457 W. Dirision ni., Chloago, UL 
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! Nowość Nowość! 
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i Najpożyteczniejsza Książka Opatrzona 17 I 
Tablicami Zawierającemi 700 Okazów. 

oraz 631 rysunków w tekście według dzieł Bergiego, Lakowitza 
i innych 

zebranych przez Wł. M. Kozłowskiego 
wyszła z druku. 

Książka ta powinna znajdować się w każdym domu ze względu. 
it opisuje tak pożyteczne jak i szkodliwe zwierzęta, rośliny itd. 

DZIAŁ PIERWSZY obejmuje królestwo zwierząt — 

W części 1-szej małpy, nietoperze, owadożerczc, drapieżne, 
gryzonie, wieloryby oraz t. p. gatunki. 

W części II-ej wszelkiego rodzaju ptaki drapieżne, śpiewa- 
jące, tażące, grzebiące, biegające, pływające itp. 

W części III-ej żółwie, krokodyle, węże, jaszczurki oraz 

wszelkie płazy. 
W części IV-ej żaby i ogoniaste. 
W części V-ej wszelkiego rodzaju ryby. 
W części VI-ej owady i motyle. 

DZIAŁ DRUGI: Królestwo roślinne; a więc drzewa owocowe, 

leśne, drzewa i krzewy rosnące w strefie gorącej, rośliny wa- 

rzywne, przemysłowe, pastewne, zioła trujące i zdrowotne, 

grzyby, trawy, zbieranie roślin i układanie zielników. 

DZIAŁ TRZECI; — Królestwo minerałów. 

Książka ta obejmuje tyle pożytecznych rzeczy w pięknej płó- 
ciennej oprawie na pięknym papierze; kosztuje tylko $1.50. 

Dzieło to wydaliśmy w ograniczonej ilości — nie odkładajcie, 
lecz zamawiajcie dopóki zapas starczy, adresując : 
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I ! DZIENNIK CHICAGOSKi: 
Departament książek. 

1455 W. DIVISION ST. CHICAGO 

5φζ'7, 
na 

Najlepsza, najpraktycznïojsza i Najtańsza 

SZKOŁA NA SKRZYPCE ) 
za $1.00 \ 

Dla początkujących i samouków ułożona przez prof. · 

Maryana S. Różyckiego. S 
Prosimy nadsyłać zamówienie |>o<t adres: ® 

Wydawnictwo Muzyczne i Księgarnia | 
1457 W. Division olifi, . CHICAGO.ILUNOIS. J 
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Konstytucya 3l£,S£ia· 
• w broszurce do nabycia po 10 centów u 

Sp. Nakład. Wydawnictwa Polskiego 
1455-1457 W. DIVISION ULICA 

CHICAGO, ILL. 

Sas»* Obchody Majowe. 


