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Wczoraj donosiliśmy, że wkrótce 

przez stary Zarząd Zjednoczenia, o- 

raz. zarząd wybrany na sejmie w 

Schenectady podpisane zostaną wa- 

runki sądu polubownego. Dzisiaj do- 

wiadujemy się. iż wczoraj wieczo- 

rem na warunki obie strony się zgo- 

dziły i że pozostaje tylko spisanie ich 

* prawnej formie. Jednym z warun- 

ków tejże ugody jest ukorzenie roz- 

poczętej przed sędzią Gridley spra- 

wy o ..quo warranto". Sprawa ta roz- 

poczęta 19go grudnia odłożona zo- 

stała do dnia wczorajszego; wczoraj 

sprawę odłożono do dnia dzisiejsze^ 

go. dzisiaj zaś w rezultacie wczoraj- 

szej wieczornej konferencyi, adwo- 

kat Piotrowski poprosi sędziego, aby 
sprawę odłożył na dals?.e dwa tygod- 
nie. W razie zgody obu zarz^iów 
sprawa sądowa zostanie zupełnie u- 

morzona. 
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Z pewnością nie przynosząca nam 

zaszczytu sprawa aresztowanych 
wczoraj Józefa Rostenkowskiego, 
137 Ingraham ul. i Antoniego A. Ko- 

wabkiego, 1510 Elston ave. znalaz- 

ła wielki rozgłos w pismach angiel- 
skich. Pisma wczorajsze wieczorne i 

dzisiejsze, ranne, szeroko się o niej 
rozpisują. Młody Józef Rostenkowskl 
oskarżony jest o złożenie prośby o 

wyłączenie od służby wojskowej, w 

której to prośbie pod przysięgą zez- 

nał, ie musi pracować na utrzyma- 

nie ewego ojca; zeznanie to po- 

świadczyli A. A. Kowalski. ex-alder- 

man W. Zwiefka i ojciec Józefa. 
Agenci stowarzyszenia ..American 

Pxotective League" już o odłuższe- 

go czasu robili dochodzenia i oni to 

donieśli władzom federalnym, że ze- 

znanie młodego Rostenkowskiego nie 

zgadza się z prawdą, że jest fałszy- 
we. Na mocy owych doniesień inte- 

resowanych wczoraj rano aresztowa- 

no. Aresztowani w południe stawieni 

zostali pr*ed komisarzem federal- 

nym Lewisem Masonem, który prze- 

słuchy odłożył do 27go grudnia. Are- 

sztowanych pozostawiono na wolnej 
stopie pod kaucyą. 

W sprawie powyższej od p. Piotra 

Rostenkowskiego. ojia Józefa, dziś 

rano otrzymaliśmy następujące wy- 

jaśnienie: 
..Za staraniem moich nieprzyja- 

ciół zostały wydane warrant}" na 

mnie. mojego syna i moich przyja- 
ciół Wincentego tfwiefkę i Ani. A. 

Kowalskiego. 
„Podług ustaw i praw tego kra- 

ju każdemu ojcu lub matce, przy- 

sługuje prawo złożenia prośby o wy- 

łączenie lub zwolnienie od służby 

wojskowej dla swego syna. Tak więc 
i ja uczyniłem składając taką proś- 

bę o wyłączenie dla mojego syna. Z 

przyczyny śmierci mojej żony, pozo- 
stał mnie tylko syn jedyny, któremu 

z pawodu nadwątlonego zdrowia, 
sniewolony byłem zlecić cały mój in- 

teres. Zarzucają mi. iż jestem zamoż- 

nym człowiekiem, i że posiadam re- 

alność, jednakowoż po zapłaceniu 
wszelkich nałożonych podatków i pro. 

eentów taki właściciel czasami go- 

rzej stoi od tych. co nie posiadają re- 

alności. 

„Gdy sprawa będzie rozpatrywana 

przed sądem federalnym, udowod- 
nię tam. iż miałem słuszność doma- 

gania się wyłączenia dla mojego sy- 

na. a moim nieprzyjaciołom może 

przypomni eię nasze polskie przysTo- 
wie: „Kto pod kim dołki kopie, sam 

w nie wpada". 
P. Rostenkowskl. 
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Są — zaiste — wśród nas serca o- 

flarne i miłosierne! W odpowie- 
dzi na list nasz i notatkę wczorajszą 
w sprawie ubogiej rodziny M. otrzy- 

maliśmy sporą liczbę zgłoszeń z po- 

mocą dla biedaków: w Redakcji zai- 

nicyowano składkę, pomnożyły ją o- 

fiary od łaskawych rodaków, a nad- 

to zgłoszono pocztg. telefonem i oso- 

biście pomoc — jakiej trzeba w u- 

braniach, żywności itp. Uznanie na- 

leży się i podzięka litościwym roda- 

kom. którzy biednej rodzinie M. spra 

nią wspólnie ..Gwiazdkę" poczciwa! 
Oto poniżej streszczony spis ofiaro- 

dawców: 
λ\Γ redakcyi. administracji i dru- 

karni Dz. Chic, zebrano $16.25: na- 

desłali — dr. Józef ITonopa, $2; Jan 

Czekała. $1; Bron. Mindak, SI; Eu- 

genia Zgórska. $1; J. Szaflarska. £1 ; 

Eugenia Zgórska $1 i odzież; Michał 

Pudlo 50c: Franciszek Moslo 25c; 

T. Kowalik 25c: Z. Żmudziński 25c; 

J. Warchoł 3c; A. Szymański 15c; 

M. Skolka 20c; W. Hus Î5c; F. Nie- 

dzialak 25c; M. Sigiera 10c; Józef 

Zależny 25c; dalsze ofiary pokwito- 
wane będą w poniedziałek. 

DO·** 
W domu św. Józefa, w Avondale. 

w bieżącym roku Pasterka odbędzie 

się o godzinie 6ej rano. zamiast o 

północy. Pasterkę odprawi kapelan 

domu Św. Józefa, ks. Józef Tarasiuk, 

C. R. % 
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We wczorajszym wydaniu angiel- 

skiego pisma porannego „Chicago E- 

xaminer" zamieszczony został arty- 
è 

kuł, w którym adwokat.O. E. Galvin, 
przewodniczący doradczego komitetu 
komisyj wyłączeń 38go dystryktu, do 

nosi. że regestrowani mężczyźni w 

dystrykcie 38mym płacić musza ad- 

wokatom i innym doradcom za po- 

moc w wypełnianiu kwestyonaryuszv 
i poświadczeń notaryalnycli po $1.00 
$2.00, a nawet w jednym wypadku 
$3.00. cbociaż prezydent Wilson w 

swej odezwie prosi o wypełniane o- 

wych kwestyonaryuszy darmo. 
Adwokat Galvin powiedział: 
„Adwokaci, mający biura swoje w 

budynku, w którym mieści się biuro 

regestracyjne, odmówili dania po- 

mocy i współpracy, kiedy dowiedzieli 

się. że pracować musieliby darmo. 

Jednym z takich jest Leon S. Nyka. 
„Zjednoczenie Polsko-Rzymsko- 

liatolickie ogłosiło w oficjalnym 
swym organie ..Narodzie Polskim",, 

że oddaje swoje usługi darmo. Znaj- 
duję jednak, że członkowie owej or- 

ganizacyi liczą sobie od 50 centów do 

$1 za pracę od członków, zaś od 

nieczłonków pobierają i po $2. 

,,Ani lokalne biuro, ani biuro po- 
rad nie jest w stanie przeprowadzić 
całej roboty, dlatego zwrócono się o 

pomoc do patryotycznych mieszkań- 
ców owej dzielnicy. 

ρΓίαννυ η » la^uic Laui auia νζ,ιυιΐ' 

kom jakiejkolwiek zapłaty za pracę, 
każda więc osoba, postępująca iua— 

czej. jest wysoce niepatryotyczna". 
Zarzuty te słusznie wysoce oburzy- 

ły sekretarza Zjednoczenia Jana S. 

Konopę, oraz adwokatów Leona C. 

Nykę i Andrzeja C. Biska, których 
biura w Domu Zjednoczenia się znaj- 

dują. P. Konopa i adwokaci Bisek 1 

Nyka natychmiast udali się do redak 

cyi dziennika Chicago Examiner. Dzi- 

siaj Examiner w sprawie tej podaje 
następujące sprostowanie: 

„Sekretarz Zjednoczenia P. R. K. 

Jan S. Konopa zaprzeczył zarzutom 

Galvina. że od Polaków liczono po 

$2.00 i wyżej za wypełnienie kwesty- 
onaryuszy. Mówił on: ..Wszystkim 
pracownikom biura Zjednoczenia ka- 

załem pomoc w wypełnianiu kwesty- 

onaryuszy udzielać bezpłatnie. Je- 

żeli dowiem się, że kto z mego biura 
za pomoc owa liczył, natychmiast go 

wydalę. W sprawie tej zamierzam 

wdrożyć śledztwo. 

,,Adwokat Leon C. Nyka. które- 

mu Galv'n zarzuca, iż odmówił o- 

fiarować usługi swe jako rzłonek ko- 

mitetu doradczego, mówił: ,,P. Gai- 

vin się myli. Ofiarowałem się na u- 

słusi jako cz'onek komitetu dorad- 

czego i służyć będę na każdym komi- 

tecie, którego przewodniczącym nie 

I jest p. Gaivin. Dużo mego czasu bez- 

interesownie poświęcałem pracom pa 

tryotycznym. a wspólnik mój jest 
członkiem komitetu doradczego". 

W redakcji ,.l>zien. Chic." adwo- 

kat Nyka oświadczył, że co do jego 
patryotyzmu najlepiej świadczyć mo- 

gą j^go czyny. Jest on członkiem ko. 

mitetu doradczego Stowarzyszenia 
Połączonej Dobroczynności, czynnie 
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pomagał przy stacyi rekrutacyjnej w 

Domu Zjednoczenia, bezinteresown'e 

! OUUaje swe USIU&l liuugmi uianum 

j i Polkom, którzy zapozwani zostają 
do Sadu Spraw Familijnych, czynny 

ii dział brał w ostatniej kampanii 

sprzedaży Pondów Wolnościowych, 
etc. Adwokat B'sek również jest 
członkiem Stowarzyszenia Połączonej 
Dobroczynności, wygłaszał mowy na 

korzyść sprzedaży Bondów Wolno- 

ściowych. etc. 

Co do patryotyzmu Galvina nie bar 

dzo pochlebnie wyraził się o nim ρ. ι 

Konopa. P. Konopa dzisiaj mówił, ι 

że gdy kilka miesięcy temu. w ι 

stacyi rekrutacyjnej w Domu /JJe- 
dnoczenia, chorąży Zygmunt Wis- J 
niewski zapytał Galvina czy chce 

się zapisać do wojska Stanów Zjed- 
noczonych. Galviu odpowiedział tak 

niepatryotycznie, że chorąży Wiśnie- 

wski chwycił go za kołnierz i ze sta- 

cyi werbunkowej wyrzucił 
Adwokaci Nyka i Bisek oświadcza- 

ją. że zupełnie bezpłatnie wypeł- 
nia·'; będą regestrowanym Polakom 

38ro dystryktu, w każdy wieczór, od 

godziny "ej do lOej, w ich kancela- 

ryi z Domu Zjednoczenia. Dopoma- 

gać im w tem będzie notaryusz pu- 

bliczny Władysław Suwalski. 
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Święto patrona kościoła, uroczy- 

ście w przyszłą środę obchodzone bę- 
dzie w kościele św. Szczepana.W dniu 

uroczystości udzielany będzie od- 

pust: Msze św. odbędą się — pierw- 
sza o godzinie 5:30 rano. druga o go- 

dzinie 6:30. trzecia o ósmej, a Suma 

o dziesiątej. Sumę odprawi ks. Jan· 

Zwierzchowski. proboszcz parąfii śś. 

Młodzianków; kazanie po Sumie wy- 

powie ks. dr. Jan Kozłowski. Wie- 

czorem uroczyste Nieszpory odprawi 
Prałat, ke. Staifisław Nawrocki; ka- 

zanie wygłosi ks. dr. Stanisław Bo- 

na. 
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W biurach Macierzy Polskiej, 1435 

,i W. Division ul., ponownie otworzoną 

została kwatera oddziału Amerykań- 
skiego Krzyża. Polacy zamieszkali 
na Stanisławowie, którzy pragną od- 

nowić swoje członkostwo w organi- 
zacyi Czerwonego Krzyża, jakoteż ci, 
którzy chcą. wstąpić do tejże organt- 
ïacyi, uczynić to moga za pośredni- 
ctwem oddziału w biurach Macierzy. 
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Siostry nauczycielki szkoły przy 

parafii św. Szczepana przeprowadziły 
się do nowego obszernego mieszka- 

nia pod nr. 516 No. Peoria ul., obok 

nowo wybudowanej szkoły. W szko- 
le św. Szczepana ucz? Siostry Felicy- 
anki. 
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Od kilku dni od Polaków nU^atu- 

ralizowanych z pod zaboru niemiec- 

kiego otrzymujemy zażalenia, że wy- 

dalani sa z fabryk, które znajdują 
się na wybrzeżu rzeki. Adwokat Piotr 

Mindak, asystent w biurze departa- 
mentu sprawiedliwości, zapytany co 

w sprawie tej można dla naszych u- 

czynić odpowiedział: 
„Sekcya 13ta prezydencyalnej pro. 

klamacyi z 16go listopada, 1017 r., 

opiewa, że: — cudzoziemcom nie- 

przyjaciołom (allen enëmies) nie 

wolno się zbliżać, lub znajdować się 
w obrębie trzech set stóp jakiegol- 
wiek kanału, lub przystani, mostu 

albo warsztatu okrętowego — uży- 
wanych bezpośrednio przez okręty, 
lub statki, na które towary wyłado- 
wują się na okręty objętości 500 

ton w całości (gross) zaangażowa- 
ne domowym lub zagranicznym lian- 

dlem. ani w obrębie trzech set stóp 
jakiegokolwiek magazynu, szopy, re- 

miz kolei żelaznych, lub innych re- 

miz. możność ułatwienia i urządzeń 
składania lub przenoszenia zapasów 

przy lub w połączeniu z taką przy- 

stania. mostem lub warsztatem o- 

krętowym i gdziekolwiek przestrzeń 
od jednej przystani do drugiej, mo- 

stu do mostu, warsztatu okrętowego 
do warsztatu okrętowego, mierzona 

wzdłuż wybrzeża połączającego je, 
nie wynosi 2640 stóp, cudzoziemiec 

nieprzyjaciel (alien enemy) nie mo- 

że się znajdować w obrębie trzech 

set stóp takiego wybrzeża. 
,„W ścisłem wykonywaniu tejże 

proklamacyi, cudzoziemcom nieprzy- 

jaciołom (włączeni są^iienaturalizo- 
wani Polacy z pod zaboru niemieckie 

go) nie wolno po 10 grudnia, 1917 

r., zbliżać lub znajdować się w obrę- 

bie zakropionym jaK następuje. 
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Począwszy od ujęcia rzeki Chicago, 

włączając kawałki gruntu kolei że- 

laznych Illinois Central i Chicago 

Northwestern, po obu stronach rzeki, 

na północ rzeki do Xorth ave., włą- 

czając tak zw. ..goose Island", na po- 

łudnie rzeki do mostu Archer ave., 

także wszsytkie magazyny i przysta- 
nie, gdzie składane są zapasy wzdłuż 

wybrzeża jeziora Michigan, i wybrze- 

ży wszystkich rzek i kanałów w pół- 
nocnym dystrykcie. Stanu Illinois. 

..Cudzoziemcy nieprzyjaciele, któ- 

rzy znajdowai" się będą w wyżej o- 

kreślonych wzbronionych strefach, 

podlegają natychmiastowemu aresz- 

towaniu. Wszystkie karty wolności 

pozwalające na dostęp do wyżej o- 

kreślonych stref zostały odwołane, a 

cudzoziemcom nieprzyjaciołom wol- 

no przejeżdżać przez owe strefy tyl- 

ko jako pasażerom w publicznych lub 

prywatnych transiportach. 

..Polacy z zaboru austryackieg© nie 

są uważani za cudzoziemców nieprzy- 

jaciół. bowiem prezydent Wilson w 

swej proklamacyi wojennej zrobi! 

wyjątek przeć*.w Austro-Węgrom w 

sprawie narodowości zamieszkałych 
w tymże kraju, a nie mających sym- 

patyi pro-germańskieii. Polacy z pod 

zaboru austryackiego. o ile zacho- 

wują się spokojnie i przeciw rządowi 

tutejszemu nie występują, trakto- 

wani są zupełnie tak Jak obywatele 
Stanów Zjednoczonych — nie ma 

dla nich stref wzbronionych, ani też 

nie sa wydalani z pracy. 

Nienaturalizowani Polacy z pod 

zaboru niemieckiego, którzy wyda- 

leni zostali z fabryk znajdujących 
się w strefach wzbronionych, wysta- 

rać się muszą o pracę w jakiej innej 

fabryce. Inne?o nic ma dla nich 

Jutro, w niedziele popołudniu o 

Rodzinie 2:30. w auditorium św. Sta- 

nisława Kostki. przedstawienie 
gwiazdkowe na gwiazdkę dla Siero- 

cińca polskiego. Ochronki Zmart- 

wychwstania Pańskiego i żołnierzy 

naszych w Camp Grant. Kto jeszcze 

nie kupił biletu może go nabyć ju- 

tro przed przedstawieniem, przy ka- 

sie. od godziny lej. 
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W Dzień Bożego Narodzenia, w sa- 

li parafialnej Boskiego Serca Jezus, 

odbędzie się pierwsze wystawienie 
„Jasełek". „Jasełka" na Sercowie 

również przedstawiane będa w nie- 

I dzielę 30go grudnia i w Dzień No- 

wego Roku. 
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Z dalszych komunikatów, które o- 

trzymaliśmy w sprawie Zjednoczenia 

Pol. Rz. Kat. wspomnieć dziś musi- 

my najprzód o nadesłanej nam rezo- 

lucyi Tow. św. Alojzego. No. 129 Zje- 

dnoczenia. przyjętej na miesięcznem 

posiedzeniu Towarzystwa, a wyraża- 

jącej votum nieufności „staremu" 
Zarządowi i sprzeciwiającej się tak- 

że zwołaniu sejmu nadzwyczajnego, 

jak i nadużywaniu majątku Zjedno- 

czenia na procesy. 
Otrzymaliśmy również od jednego 

z naszych kapłanów obszerna kores- 

pondencyę dowodząca, że Sejm w 

j Schenectady był prawnym, a niepra- 

wnem było odkładanie sejmu i zarza- 

··;.£·; -■ 

dzanie referendum przez ,.stary" Za- 

rząd. 
Obydwa komunikaty, tak jak li- 

czne inne przedtem otrzymane, nie 

ogłaszając dosłownie, przechowuje- 
my do możliwego późniejszego użyt- 
ku. 
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W sadzie municypalnym przy sta- 

cyi policyjnej West Chicago ave., od- 

były się wczoraj przesłuchy w spra- 

wie śmierci Małgorzaty McCaffery, 
838 Xo. Hoyne ave. MeCaffery'ową, 
w łóżku sypialni jej mieszkania, nie 

żywa z pbwrozem ściśniętym na szyi, 
znalazł ligo bsi. dr. Józef Konopa. 
Stołujący się u McCaffery'owej To- 

masz Nash utrzymywał, że kobieta 
została zamordowana jakimś tępem 

narzędziem, poczem na jej szyi ści- 

śnięto powróz, aby upozorować po- 

pełnienie samobójstwa. 
Dr. Konopa sprowadził policyę, 

która jako podejrzanych o morderst- 

wo aresztowała Xasha i Ludwika 

Coyne. 
Wczoraj po zeznaniach dr. Kono- 

py oraz dr. Reinharta. oskarżonych 
— Nasbs, i Ooyne'a przekazano ła- 

wie sędziów wielko-przysięgłych. 
O O O 

W niedzielę, Γ-Ogo grudnia, w sali 

iparafialnej Kantowa, odbędzie się 

przedstawienie obrazów ruchomych 
przedstawiających spustoszenie w 

Polsce. Dochód z przedstawienia 
przeznaczony na korzyść parafii. — 

Pierwsze przedstawienie odbędzie się 

popołudniu; początek o godzinie 4ej ; 

drugie wieczorem — początek o go- 

dzinie ósmej. 
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W szpitalu śvv. Antoniego, w sta- 

nie krytycznym znajduje się pani An. 

na Janiszewska, 28 IG So. Kostner 

ave., która w czwartek wieczorem w 

pobliżu jej domu najechał i pokale- 
czył automobil firmy pogrzebowej 
Havlic and Kral. 1021 Dziewiętna- 
sta uls Automobilem kierował Józef 

Yelodsky, 11 C4 W. lOta ul. Janiszow 
ska powracała do domu z ipracy; do- 

znała ona zmiażdżenia nóg i rąk, o- 

raz uszkodzeń wewnętrznych: w do- 

mu znajduje się pięcioro dzieci. 
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Jutro, w sali parafialnej Różańca 

&w. przy 14ej i Victoria ul., w North 

Chicago, odbędzie się zakończenie 

bazaru, od kilku tygodni urządza- 

nego na korzyść parafii. W dniu ju- 

trzejszym rozaprzedana na akcye bę- 
dzie lota ofiarowana proboszczowi 
parafii Różańca Św., ks. Teodorowi 

Cząstce, przez p. Jana F. Smulskiego, 

prezesa banku Northwestern Trust 

and Savings. 
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Dziś wieczorem w banku Fullćr- 

ton Soulhport odbędzie się zebranie 

komitetu Stowarzyszenia Reprezen- 

tantów Polskich Dworów Zakonu 

Kat. Leśniczych, które dla sierotek 

znajdujących się w sierocińcu św. 

Jadwigi, w Niles, TH.. w dzień Bo- 

żego Narodzenia urządza Gwiazdkę. 
P. Leon Winiecki, przewodniczący 
komitetu, dziś rano doniósł nam, że 

dotychczas Slow. Repr. pols. Dworów 

/?. K. L. na ów cel szlachetny zebrało 

*">00.00. za któro to pieniądze pre- 

zenta dla sierotek już kupiono; rów- 

nież donosi 011, że na dzisiejszem ze- 

braniu podniesie sprawę znajdującej 
się w potrzebie rodziny M., zapew- 

niając. iż Polscy Foresterzy także 

pośpic£Zą jej z pomocą. 
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Dzięki ofiarności firm Wilson and 

Co. i Armour Co., w sali parku Davis 

Square, przy 44ej uT. i Marshfield 
ave., dzisiaj popołudniu dzieciom 

dzielnicy Town of Hîike rozdawane 

będą cukierki. 

J f NOTATKi 

^OSOBISTE ^TOWARZYSKIE- 
Głowna przed półtora rokiem spra- 

wa Modrzejewskich przyjęła nową. 

fazę — dzięki decyzyi sądu wyższego 

—apelacyjnego, do którego pani Fe- 

licya Modrzejewska sprawę swj 

zwróciła po niezwykłej i nieslycha- 

j nej dccyzyi sadu niższego, wydanej 
przez sędziego McKinley'a, który od- 

rzucając cały bardzo obszerny mate-1 

ryał dowodowy — wydał wyrok na 

niekorzyść opuszczonej przez Modrze 

j jewskiego żonyv którą w dodatku o- 

skarżał o opuszczenie tenże sam Mo- 

drzejewski — w sposób wysoce prze- 

I wrotny i prawdziwie procedury sądo- 

wej nie godny. .. Odrzucając pre- 

tensye pani M. sędzia McKinley 

podnosił ..patryotyzm" Modrzejew- 

skiego. który wyrażał się, że woli A- 

merykę od Polski, bo ..Polska mu 

nic nie dała".... Sprawa i wyrok 

zostały przedstawione do apelacyl, 
dla której przedstawiciel pani M., ad 

wokat. a dziś sędzia Guerin zosta- 

wił świetny argumentacyą i materv- 

ałem dowodowym memoryał. na mo- 

cy którego trybunał apelacyjny od- 

wrócił zupełnie wyrok sędziego Me- 

Kinleva i -uznając jego niewłaści- 

wość, przyznał słuszność skarżącej 

stronie, zaznaczając, iż pani M. nie 

ponosi winy opuszczenia męża. 2e 

raczej on to ją opuścił, a wobec te- 

go, że stanowczo przytem obstaje. Iż 

żyć z nią nie chce — apelacya przy- 

znaje pani M. prawa do opłaty przez 

Modrzejewskiego — jej oddzielnego 

utrzymania, w wysokości, którą pozo 

stawia się do określenia w rozpra- 

wie, zleconej sądowi niższemu; nad- 

to tenże sąd ma rozstrzygnąć o su- 

mie wysokości kosztów rozprawy 1 

adwokackich. Jakolwlek cała ta spra 

wa jest' nam nad wyraz niemiłą — 

trudno powstrzymać się od wyraże- 

nia eatyefakcyi, iż przynajmniej 

sprawiedliwość w niej wymierzono 
nareszcie. 
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Dzisiaj rano o godzinie 5tej prze- 

niosła się do wieczności, śp. Rozalia 

Reich, z domu Klucznik, przykładna, 
cicha ̂  pracowita parafianka św. Ja- 

dwigi, w mieszkaniu pod nr. 2315 
Xorth Oakley avenue. Pozo-- 

stawia w smutku męża Jana i czwo- 

ro dorosłych dzieci, Jana, Francisz- 
ka, Agnieszkę i Annę. Zmarła pocho- 
dziła z Szonowa, z Prus Zach., rodzi- 
ce bdumarli ją. l rodzeństwo w dzie- 

cinnym wieku. Przygarnęli ja i jak 
| własna córkę wychowali państwo Ju- 

lian i Katarzyna Ncringowie. Stąd 
nieboszczka była przybrany siostra 

p. Jana Neringa i pani Anny Jóź- 

.wiakowskiej. Rodzina zmarłej jest 
spokrewniona z familiami Kluczni- 

ków, Kozłowskich, Góralskich j Be- 

rendtów. Wiadomości o pogrzebie w 

nekrologu. 
O O O 

Kilka minut przed godziną ósma 

wczoraj wieczorem pożegnał się z 

tym światem śp. Jan Januszewski, 
znany na północno-zachodniej stro- 

nie miasta kontraktor plumblarskl, 
zam. pnr. 401S Oakdale ave. Zmarły 

pozastawia w smutku pogrążonych 
żonę Wiktoryę i syna Józefa. 

O O O 

Grono familijne pp. Stefana i Ro- 

[ zalii z Domkowskich Napiolek, zam. 

pnr. 1 302 Cleaver ul., powiększone 
zostało tęgim, a zdrowym synkiem. 
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Jako ochotnik do wojska Stanów 

Zjednoczonych zapisał· się aptekarz 
Wincenty Andrzejczvk, syn pp. Win- 

centego i Tekli Andrzejczyków, zam. 

pnr. 851 N. Ashland ave., długolet- 

nich parafian Trójcowa. Aptekarz 

Wincenty wyjechał do Joferson Bar- 

racks, Mo., jako członek korpusu me- 

dycznego. 

Wiadomości z Camp Lo- 

gan Houston, Texas. 
Kapelanem w obozie Logan, za- 

mianowany został ks. Α. V. Simoni, 

były profesor w Kollegium św. Sta- 

nisława Kostki. Ks. Simoni biegle 
włada językami polskim, angielskim, 
włoskim, francuskim i hiszpańskim. 
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Sierżanta K. Nowickiego wybrano 

jako kandydata do szkoły rzucania 

granatów; należy on do kompanii G. 

♦J» *>*♦ ·*4 

Urzędnicy Stowarzyszenia Y. M. ! 
C. A. w wtrilię Bożego Narodzenia za 

mierzają w obozie ustawie wielką 

choinkę, około której zbierze się ty- 

siące żołnierzy. 
o % # 

Nasi z 33ej dywizy spodziewają 
się bardzo smacznego obiadu w Dzień 

Bożego Narodzenia. Czterdzieści ty- 
sięcy funtów indyka zamówiono. 

❖ ·> 

Zuchów w obozie traktują iście po 

królewsku. Obóz znajduje się około 

5 mil od Houston, Tex*. W mieście 
I 

Houston znajduje się około 200 ro- 

dzin polskich. W niedzielę zaprasza- 

ni sa przez nich na obiady, które są 

nadzwyczaj smaczne. 
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Kompanię G nazywają kompanią 
Polaków. Dziewięćdziesiąt procent 

kompanii stanowią Polacy. Sierżan- 
tem (top sergeant) kompanii jest 
-Michał Komorowski. Do kompanii 
tej między innymi także należą sier- 

żanci: K. Nowacki, Hieronim Kamiń 

ski, Henryk Duda, P. Rychłowski, o- 

raz kaprale — Rossol, Filip Ksy- 

cki, Edward Pałczyński. Piotr Stani- 

szewski i i. Większość Polaków sta- 

nowią. Avondalczycy. 

Major generał Bell powrócił z 

Francyi i objął komendę 33ej dywi- 
zyi. Od czasu jego powrotu wszystko 
idzie dziarsko. 
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Pułk 13 ligi ipiechoty z Chicago, o- 

becnej siły w liczbie 3,250 ludzi — 

a w tem z 900 Polaków przynaj- 
mniej — obchodził uroczyście dzień 

! Dziękczynienia w swoich salach jadał 
nych, udekorowanych w liście i napi- 

sy dowcipne z docinkami dla poje- 
dynczych żołnierzy — przy suto za- 

stawionych stolach w indyki, owoce 

i inne delikatesy ku uciesze rozwe- 

selonych. iżołniierzy. Ma się rozu- 

mieć wszyscy wyszli z humorem ró- 

żowym i żołądkami zadowolonemi z 

nadzieja by dożyć podobnych chwil 

z przyszlem świętem Dziękczynienia. 
* v * 

Żołnierze w dywizyi 33ej poza dzia 
łalnościami militarnemi pamiętają o 

swych najbliższych w domu zostawio- 
nych — asekurując się na wypadek 
i życie przeciętnie $8,000 na osobę. 
Co do dnia dzisiejszego czyni ogól- 
nie sumę zabezpieczonych na 

000,000 przeszło. Ponadto nasi chłop 
cy pamiętają o pomocy rodzinie i po- 

trzebującym tejże, zapisali oni do- 

browolnie przeciętnie po $12 swym 

ukochanym miesięcznie. 

Wielu z żołnierzy naszego obozu 

otrzymało różne upominki staraniem 

Czerwonego Krzyża przy dywizyj- 
nym sztabie. Rozdawane były „swe- 

dry" w liczbie 4ΌΟΟ. oraz półrękawi- 
ce, szale — irszsytko nabyte stara- 

niem Czerwonego Krzyża. 
o o o 

Staraniem Stow. Y. M. C. Λ. sa 

tu urządzane klasy w nauczaniu 

franeuskiego. angielskiego, arytme- 
tyki i igeometryi, które operują wie- 

sczorami w różnych budynkach w po- 

szczególnych dniach. Masa słuchaczy 
korzysta z bezpłatnej nauki, co Jest 
rdchętą dla nauczycieli. 

cugo robią niespodzianki swym ulu- 

bionym przesyłając im w paczkach 
buteleczki z wódką co ni ejest na pro 

gramie stołowym i dyscyplinowym w 

armij Wuja Sama. Ma się rozumieć 

poczta po rewizyi tych paczek — be?, 

pardonu zabiera te ..krople wódcza- 

ne" — ale niewiadomo co z nimi 

robi. 
O O O 

Znany chicagowianin reporter Dr. 

Chic. p. Stefan Pstrong z młodym 

sportowcem klubu Polsko-Amerykai'i 
skiego Henrykiem Trawińskim za- 

warli przymierze skonsolidowania 
wiadomości 7. obozu Logan. i w for- 

mie krótkiej zapoznania życzących 
i informacji co tu robimy Polacy ! w 

( ogóle wiadomości ważniejsze godfl* 

f zainteresowania dla osób mających 
swych ulubieńców w szeregach armii 

Wuja Sama w dywizyi 3:ieJ. 
O O O 

Jak widać z raportu gen. Todd'ft 

j dywizva 3.°>cia nie prędko opuści o- 

bóz ten — gdzio miała się znajdo- 
wał* szkoła oficerska od stycznia, r. 

1918. Jednakowoż nie znaczy to. że 

będziemy tu stać długo — ponieważ 
plany wysiania nas do Francyi są 

widoczne i publikowane. 

Działalności sportowo są także w 

tak u. Poza innemi przedstawicielami 
w różnych liniach sportu — między 
nowymi gwiazdkami sa Władysław 

[ Perliński izawodowy pięściarz znany 
I jako ..Kid Herlin") który dla celów 

patryotycznych trzyma nazwisko pol 

I skie i szczyci się niem — jest on 

! głównym kierownikiem i insfrukto- 
I 

I rem klasy pięściarzy przy budynku 
i Υ. IW. Γ. Λ. gdzie jako główny !n- 

I struktor atletyczny jest znany w 

j Chicago piłkarz z klubu ..Cubs" — 

I Yeslie Mann. W 30tu kontestach ro- 

I zebranych wyszedł on zawsze zwyrie- 

j sko. Ma się rozumieć robi on zasz- 

czyt. Polonii swoją dobrowolną ofer- 

i tą jak i reklamą dla samego siebie. 

KALENDARZ MARYANSKI 
NA ROK 1918 

Kalendarz zawiera: wykaz 6wiqt i postów, wschód i zachód słońca po- 

dług czasu amerykańskiego, zmiany księżycia, przepowiednie pogody 
na każdy dzień roku. kalendarzyk historyczny, stronnica pamlatkow* 
do zapisywania różnych wypadków, oraz inne cenne informacye. 
Powieści. nowelki, humoreski, artykuły naukowe, i opowiadania hi- 

storyczne, dział humoiystyczny z illustracyami, wiersze 1 utwory po- 

etyczne. 

W dodatku jest także kalendarz ścienny 1 piękny obraz. 

Cena kalendarza 30c — Poczta 33c. 

Do nabycia w biurze 

Dziennika Chicagoskiego 
1455-57 W. Division St. Chicago, 111. 

NOWY ŚPIEWNIK 
Na Csee&iS 

MATKI BOSKIEJ 
Na Maj i Październik 

75c celtów 
Do nabycia w biurze 

DZIENNIKA CHICAG0SKIEG9 
1455-1457 WEST DIVISION ULICA, CHICAGO, '.LLINOIS. 

Wielkości 14x28 
Jedyny obraz istniejący w Ameryce, kolorowa reprodukcya słynnego o· 

brązu pędzla Jana Styki. 
Każda familia katolicka powinna mieć powyższy obraz w domu. 

? 

Cena tylko 25c 

Zakupiliśmy kompletny pozostały zapas po znacznie zniżonej cenie \ ofia< 

rujemy te obrazy na sprzedaż ZA MNIEJ NIŻ KOSZT WYROBU. Strata 

fabrykanta wychodzi na waszą korzyść. 

Piszcie zaraz, nim zapas będzie sprzedany. — Namawiajcie dzisiaj. — 

Zróbcie to zaraz. 

DZIENNIK CHICAGOoK.1 
1455-57 W. Division St., Chicago, Illinois 


