
Z Tow. Lekarzy Ρolskich 
w Chicago. 

POL1SH Ml Ι.1ΤΛ1ΪY COMMISSION, 
SPRAWOZDANIE prezesa. 

Szanowni Koledzy! 
l.zez łęcznoóć i solidarną pra:*; 

sd;: ł łamy wiele «.lia nas samych i uii: 

społeczeństwa naszego, w pośród któ- 

r*^o żyjemy. Prawdy jest. że w i vu 

« τ aszych mlodszvch kolegów 
*i;or.ych. wychowanych i wykształci», 
bvch na ziemi amerykańskiej u*va- 

zaj że łączenie się w Tow. Lek. pol- 
aki.? je^t zbytecznem i niepotrzeb- 
nym. Jeżeli kiedykolwiek to dzisiaj 
musimy ś«.:.-lcj się wiązać, łączyć i 

wspólnie się popierać. 
Powinniśmy się specjalizować, 

mieć łączność1 ze szpitalami, udzielać 

wiedzy i nauki naszej społeczeństwu | 
r.aszomu i służyć wiernie naszej oj- 

czyźnie Polsce. 
Dr. Władysław Kuflewski, 

Prezes Tow. Lekarzy Polskich. 

ROCZNE SPRAWOZDANIE SE- 

KRETAKYATL* W TOW. I EK. 

POLSKICH ZA KOK 1017. 

Szanowni Koledzy; 
Do najpomyślniejszych i najko- j 

rzystniejszych dla członków Tow. ; 
Lek. Polskich należv zapisać rok | 
1917. I dział biorących w dobrze 

wygłaszanych naukowych referatach, 

liczniejsze uczęszczanie na posiedze- 
nia. chętny udział w sprawach oby- 
watelskich i narodowościowych, do- 

datnio notuje się w dobiegającym do 
końca 1917 roku. 

Udział biorących na dziewięciu po- 

siedzeniach sumarycznie tyło 123 
" 

kolegów. Pięciu nowych członków 

przyjęto do Tow. Referatów z medy- 
cyny i chirurgii wpolskim i angiel- 
skim języku wygłoszono ośm. a mia- 

nowicie: 
W grudniu 1916 r. Kol. Kufle- 

wski: ,.Wycięcie żołądka". 
W styczniu 1917 r. Kol. Pietrzy- 

kowski: „Rozpoznanie stanów kur- 

czowych w wieku dziecięcym". 
W styczniu Kol. Dulak: ,,The Care 

of the Kar". 
W lutym Kol. Gicrałtowski: ..Wy- 

cięcie wola". 
W kwietniu Kol. Xelowskl: ,.Sar- 

coma of the foot". 

W maju zaproszony dr. Zabłocki 

wygłasza referat: ..Prartical and ef- 

ficient method of anesthesia". 

W 'zerwcu zaproszony dr. Drueck; 

..Opération of hemorrhoids under lo- } 
caj anesthesia". 

W grudniu Kol. Szumkowski: „Za » 

palenie migdałów". Każdy odczyt z 

osobna gruntownie i umiejętnie dy- 
skutowano. st\ul nieoceniona ko- 

rzyść jak prelegenci tak i biorący u- 

cział w dyskusyi odnieśli. W rzasie ι 

wakacyjnych miesięcy Jak odczytów, 
tak i posiedzeń nie było. W tym ro- 

!*u row:?kszono i zasilano w orygi- 
nalne prace pismo Tow. Lek. Pol. 1 

oficyalny organ Stowarzyszenia Lek. 

Po!, w Ameryce ..Przegląd Lekar- 

ski" uprzednio zwany biuletynem 
π 

lek. Tak się przedstawia wewnętrz- 

na działalność w To\\. Lek. Pol. 

Także działalność naszych prac 

zaznaczyła się na zewnątrz. Cośmy 
zdziałali jako lekarze polscy i coś- 

my dali za popieranie nas. chociaż nie 

w pełnej mierze, naszemu społe- 
czeństwu? Działalność naszego Tow. 

na zewnątrz zaznaczyła si ęw nastę- 

pujących sprawach i pracach: odda- 

no bezinteresownie swój czas i pra- 

ce na usługi w sprawie przygotowa- 

nia i kształcenia polskich pielęgna- 
rek z Ligi Polskich kobiet: Wysła- 
nie do Szwajcaryi datków pienięi-- 
nych od naszego tow. d'.a głodnych w 

Polsce.' Zaofiarowana naszej przy- 

branej ojczyzr.ie. Ameryce, gotowość 
usług lekarskich w obecnej wojnie i 

podziękowanie prezydenta Wilsona 

za okazanio naszaj gotowości. W mie- 

siącach letnich członkowie Tow. od- 
dawali kilka godzin dziennie swo- 

jego czasu na pouczanie polskich ma- 

tek o pielęgnowaniu i chronieniu od 

chorób letnich i zmniejszaniu śmier- 

telności dzieci w naszych dzielnicach. 
Wysłano gratulacyjny telegram pre- 

zydentowi Wilsonowi za Jego spra- 
wiedliwe traktowanie spraw Ojczyz- 
ny naszej i uznanie woinej, nieroz- 

dzieluej i niepodległej Polski; rów- 

nież podziękowano kougresnianowi 
McCormikowi, przewodniczącemu 
spraw zagranicznych, za wniesieuie 

„bilu" w którym domaga się od rzą- 

du Stanów Zjednoczonych wolnej i 

niepodległej Polski. Zdeklarowanie 

lekarzy polskich zwrotu wszystkich 
zarobionych pieniędzy pochodzących 
z egzaminacyi rekrutów do armii 

polskiej na korzyść polowego szpita- 
la zwanego ..BASK HOSPITAL". U- 

dzielano porad bezpłatnie rodzinom 

Po żołnierzach wziętych do wojska. 
Wysłano dwóch delegatów na sejm 
Polskiego Tow. Oświatowego. Urzą- 

dzono letnią wycieczkę do znanego 

letniska WANDA" w Grand Junc- 

tion. Mich. Zapoczątkowano pisanie 
hlstoryi Tow. Lek. Pol. od czasu je- 
go założenia i zebrano wspólną foto- 

grafię członków Tow. Otrzymano od 

sekretarza Stanu kopie zagubione- 
go czarteru Tow. Wydanie słownicz- 
ka terminologii medycznej dla pol. 
pielęgniarek. Na prośbę komitetu pol 
skiego w bazarze Alianckim w Coli- 

seum udzielali- lekarze osobistej po- 

mocy w pracy temu komitetowi a je- 
den z człon'ićw tow. Kol. Pietrzyko- 
wski ofiarował ua tep cel piękne 1 

cenne gobeliny. Dar Kol. Balce- 

rzaka $100 na pokrycie długów Tow. 

i dar Kol. Kuflewskiego $25 na* ten 

sam cel. Tak się więc zaznaczyła na- 

sza praca jako obywateli i lekarzy 
polskich. 

Odznaczenia i stanowiska zajmo- 
wane. Kol. W. A. Kuflewski pozy- 

skał naukowe odznaczenie t. zw. 

„Fellow of AmcrLan College of Sur- 

gery". Fizyka powiatowego, politycz- 
ny posadą, odznaczono Kol. A. Szwaj 
karta. Stanowisko naczelnych leka- 

rzy w organizacyach polskich zajmu- 
ją: Kol. A. Balcerzak, naczelnym le- 

karzem Z. X. P. Kol. J. J. .Nowa- 

kowski, naczel. lek. Zjed. P. R. K. 

Kol. A. Pietrzykowski nacz. lek. Ma- 

cierzy Polskiej. Wyznaczono i po- 

twierdzono przez prezydenta St. Zj. 
na urzęda lekarzy do badania rekru- 

tów do armii amerykańskiej Kole- 

gów: Pietrzykowskiego, Dulaka, Gie- 

rałtowskiego. Goya, Romualda i Leo- 
narda Ostrowskiego, Lenarda i Bal- 
cerzaka. 

Strona etyczna w naszem tow. — 

W czasach obecnych ogólnej zawie- 

ruchy wojennej w której i my polscy 
lekarze, jako część społeczeństwa 
polskiego wraz z tera społeczeństwem 
cierpimy, bezwiednie może. zapomnie 
liśmy sobie i przebaczyli wyrządza- 

nych przykrości i wsposób przyjaz- 
ny i koleżeński nieporozumienia te 

załatwiali. Również ustały własne 

pochwały i adoracje ogłaszane w 

dziennych i tygodniowych pismach 
przez samych lekarzy, którym chodzi 
ło o rozgłośną, a tanijj reklamę. Γ- 

sta!v również podziękowania wyra- 

żane niby przez wdzięcznych pacj- 

entów, chociaż fabrykowane prz^t 
samych lekarzy. Nie napotyka się już 
tak często tego wstrętnego, nieetycz- 
nego i niekoleżeuskiego zabierania, 

a raczej wykradania pacjentów dru- 

giemu koledze lekarzowi. Nieuchron 

nie wprawdzi3 znajdą si? jeszcze pe- 
wne indywidua przynoszące ujmę 
szczytnemu zawodowi lekarskiemu, 

ale tak jak w innych tow. tak i w 

naszem lek. tow. na takich uwłacza- 
jących godności swej i profesji lekar 

stwa nie znajdziemy. 
Składając to sprawozdanie z czyn- 

ności bezinteresownie spełnianych 
jako sekretarz Tow. Lek. Pol. w Chi- 

cago. składam z tem przeświadcze- 
niem, że włożony na mnie ten obo- 

wiązek starałem się wypełniać tak, 

jak mi czas i warunki na to zezwa- 

lały. 
Jako ustępujgey urzędnik z god- 

ności sekretarza, pozwolę sobie po- 

dać kilka myśli tyczących się roz- 

woju naszeso Tow., a mianowicie: 

1. Utrzymywać Ifoleżańskie sto- 

sunki z lekarzami Polakami w Pol- 

sce. 

2. Popierać wydawnictwa lekar- 

skie polskie jak np. Przegląd Lekar- 

ski w Krakwie. Gazeta Lekarska w 

Warszawie i inne. 

3. Z braku poparcia zaprzestanie 

wydawnictwa Przeglgdu Lekarskie- 

go, a odnowienie wydawnictwa biu- 

letynu lekarskiego. 
4. Zakończyć w jaknajkrótszym 

czasie spisywanie historyi Tow. Lek. 

Pol. 
3. Wyrazić szczere uznanie Kol. A. 

Balcerzakowi i Kol. W. A. Kuflew- 
skiemu za nlepraktykowąne dotąd w 

historyi Tow. Lek. dary na korzyść 
tow. Powołać Kol. Balcerzaka i Kol. 
Kuflewskiego na dożywotnich człon- 
ków tow. uwalniając ich od wszyst- 
kich opłat przez cały czas należenia 

do tego tow. 

Dr. A. Pietarzykowski, 
Sekretarz Tow. Lek. Pol. w Chicago. 

Wybory urzędników w Tow. Lek. 

Pol. wypadły na rok 191S jak na- 

stępuje: 
Dr. W. A. Kuflewski. prezes. 
Dr. A. Balcerzak, wiceprezes. 
Dr. A. Pietrzykowski, kasyer. 
Dr. F. Cienciara. sekretarz. 

Ciekawy koutost urządza polska spół 
ka budowliino pożyczkowa, p. u. ...Won· 
dale Luilding and Loau Association", 
której kwatera mieści się w biurze re- 

alnościowem Kolanowskiego i Krzyko- 
wskiejro pur. Γ,(Η):{ Xorth Central Park 
ave. Spółka avondalska otwiera nowq 
-Vni;i seryę w środę. 2-go stycznia. 
191S roku. więc «ila pobudzenia dyrek- 
oyi do energiczniejszej akcyi postano- 
wiono zrobić zakład pomiędzy Kola· 
nowskiin. Krzykowskim i Lasockim po 
jednej stronie, a Gałowem. Fiałkow- 
skim. Macłiem. Błażkiem. Xajdow.skiui. 
Drachmaunem i Podolskim po drugiej 
stronie. Ta strona co zwerbuje mniej 
nowych akeyonarjruszów. musi zafun- 
dować prosiaka, tudzież wszelkie kon-j 
dymentn i przyprawy dla wspólnego 
spożycia. 

Spółka ...Wondale Ιί. and L. A." jest 
obecnie joUnu z najsilniejszych |W, 
rodzaju kor|M>raeyi w całym Stanie Il- 
linois. Majijfek wynosi około ćwierć mi- 
liona dolarów chociaż spółka nie ist- 

nieje jeszcze siedui lat. Zawdzięczać 
to należy sumienności, spryiności i gor 
liwości dyrekcyi z prezesem Michałem 
(Jalowem na czele. 

* ·:♦ « 

Teresę Hybler nieżywą w łóżku w 

mieszkaniu pnr. 8026 _ ;,6ta ave., 

Cicero, znalazł wczoraj wisczorem 
syn jej Karol. 

O ? O 
mieszkaniu swem pod nr. lSli 

W.· 17ta ul., w sobotę około godziny 
5ej popołudniu umarł nagle Antoni 
Dereziński. lat 61. Wada serca była 
powodem nagłej śmierci. 

° O rj 
^ im*en:u Tow. Dobroczynności 

św. Rodziny ni Wojciechowie, pani 
M. Ślaska. 1541 W. 17ta ul. nadesła- 
ła do naszego pisma dla umieszcze- 

nia podziękowanie wszystkim zac- 

| nym ofiarodawcom, którzy złożyli 
swe datki na ochronkę i biednych w 

Ρ 'rafii. Bractwo Niewiast Różańco- 

j wy eh złożyło $25; Sokół Xo. 1. 

Sztandar Sokolic $5; Związek Polek 

I gt'. 30, $5; Tow. Matki Boskiej Po- 

kosi $4; dla biednych dzieci złożyła 
.Poi»» Dankowska pudło jabłek, pani 

I Tork $1 na cukierki, pani Witort 

$1. pani Tomaszewska :,0c na cukier- 

ki. pani Lubejko $1 na dzień fun- 

i o wy; p. Os ικ-ha $1. pani Kraińska 

I 3'·ο. pani Rutkowska SÇ od grupy 30. 

Towarzystwo składając swe podzię- 
kowanie i śl^c życzenia pomyślności 
*v Xowvm Roku. prosi nadal o pomoc 

I r°Pnrtie. bo jest wiele rodzin po- 

trzebujących. 
# λ 

Jutro w dzień Xowego Roku. ap- 

teki w obrębię od Western ave. na 

zachód do granic miasta 1 od kanału 

na północ do torów kolei Chicago, 

Burlington and Quincy, zamknięte 

zostaną o godzinie 6ej wieczorem. 

Tak uchwaliło Stowarzyszenie Apte- 

karzy Południowo-Zachodniej strony 

miasta. W obręb'e tym znajdują si* 

polskie apteki: Ludwika A. Kamil' 

skiego. 2657 Kolin ave.; Piotra Cza 

ji. 22ga ul. i Sacramento ave. i Sta- 

nisława Kuflewskiego, 22ga ul i Ca- 

lifornia ave. 

NOTATKI 
i 05081S7E ! TOWARZYSKIE. 

χ ..t.: iv .■ -Ł-T- J.1. 

X. Stanisław J. Koralewski, dawniej- ! 
szy wikary w parafii Xiepokalanego I 
Poczęcia Xajświętszej Maryi Panny w 

South Chicago, a obecnie kapelan w ar- 

mii Wuja 'Sama. stacyonowauy jest w 

Camp Custer, Michigan. Adres do nie- 

go jest: — Rev. S. J. Koralewski, Clia- 

plain 330-th Regiment Field Artillery. 
Barracks 1302. Camp Custer, Battle 

Creek. Michigan. 
·;. λ 

Xa urlopie u rodziców pp. Igna- 
cego i Krystyny Kicipińskich. zam. 

Ι'Γ.ι. 2252 Winnemac ave., w parafii 

Promienienia Pańskiego, bawi svn 

ich Józef. Józef należy do marynar- 

ki S : nów Zjednoczonych, u stacyo- 

.luwany jest na okręcie U. S. S. 

Rhode Island: do służby powraca w 

przyszły czwartek. 
O O «** 

Panna Franciszka Malinowska, tele- 
fonistka. 2t)28 Allen ave., powróciła już 
ze szpitala polskiego, gdzie operowaną 
była przed Cma tygodniami. 

Wieczornica Noworo- 
czna w Auditorium 

św. Stanisława. 
\ 

Jutro wieczorem, początek o 

godzinie 7 :'J0 w auditorium św. 
I Stanisława Kostki, przy ulicach 
Noble i Bradley, odbędzie się do- 
roczna uroczystość Stanislawo- 
wian, ich sąsiadów i przyjaciół. 
iia powitanie Nowego Roku. Nie 

będzie tym razem bankietu, z ja- 
kim ud szeregu lat występowały 
rokrocznie miejscowe kluby para- 
fialne. Ks. proboszcz, Franciszek 
Dembiński odradził bankietu wo- 

bec wyjątkowych warunków, w 

jakich żyjemy. Zato będzie tem 

bogatsza uczta duchowa, zwłasz- 

cza, że program i kierownictwo 
tejże powierzono pani Agnieszce 
Xcring, której występy dramaty- 
czne i udatne koncerta zyskały 
popularność szeroką. 

Sądząc z nadesłanego* nam pro- 
gramu, na jutrzejszą uroczystość 
noworoczną przygotowała pani 
Nering taką istotnie biesiadę mu- 

zyczną i sceniczną, jakiej nic za- 

wsze znachodzi się przy podobnej 
Okazy i. Należy się zatem spo- 
dziewać, że auditorium stanisła- 
wowskie przy jutrzejszej pierw- 
szej Wieczornicy w roku 1918, 
przepełni sic lubownikami pięk- 
nych utworów, swojskich i ob- 

cych, artystycznie przedstawio- 
nych i wykonanych, czcgo tem· 

bardzicj życzyć wypada, bo do- 
chód ze sprzedaży miejsc, po ce- 

nach· przystępnych, 2Γ>, 'M, 50 i 

centów, przeznaczono na cel do- 

broczynny. * 

Program obejmuje przemówie- 
nie ks. proboszcza. Franciszka 

Dembińskiego, Sola na fortepia- 
nie, panny Bronisławy Kochań- 

skiej i panny Wandy Urbańskiej:! 
Ary ç z opery Moniuszkowskiej 
..Halka", którą wykona pani Ma-j 
rya Panko: Śpiewy solowe pan- 

ny Katarzyny Szczypkowskicj i 

pana Franciszka Tynim: Śpiew z 

tańcami z którymi wystąpią. Bro- 

nisława Kochańska, Kazimiera 

Chrapkowska, Cecylia Grabińska, 
Klara Zwiefka, Klara Mazur, Kle 

mentyna Świątkowska, Wanda 
Urbańska i Lucya Gburek; Pan- 
tomina Indyjskie i Tańce oryen- 
talne pani Miny Schmidt oraz 

kantatę „Nowy Rok, Polsko", 
Antoniego Malika w której solo- 
we części odśpiewają panna Feli- 

cya Stepczyńska i p. Albert Gór- 

ny 

Odegrane i odśpiewane będą 
wyjątki i sceny z oper : ..Sen El- 

sy" z Lohengrina prze* j 

Antoninę Cieślak; „Modlitwa" z 

Toski, przez palmę Kugenię So- 
kołowską: Duet z opery ,.Madam 
Butterfly" przez pannę Maryę· 
łlajicck i Anastazyc Kzop; W al; 
z ..Romeo i Juliety" przez pannę 
Helenę Jurkowską; pieśń Anny z 

„Perły Cyllejskiej" Zahajkicwi- 
c;.a i Kwaslgrocha przez pannę 
l.ucyę Malczewską: oraz scena / 

operetki ,,Zaklęta Wyspa" Małł-, 
ka-Zahajkiewicza. 

Na zakończenie odegraną hę 
dzic „Lckcya w Pcnsyonacic", 
farsa ze śpiewami, w jednym ak- 

cie, Walentego J. Bonka. przy 

współudziale p. Jana Neringa, 
Romana Kipkowskiego, Karola 
Płoszek oraz uczennic pani Ag- 
nieszki Nering. 

Główne Biuro Polskiej 
Komisyi Wojskowej 

w Nowym Roku: 
Od Polskiej Komisyi Wojsckowej 

7έ Pittsburgha, która kieruje rekru- 

tację w Stanach Zjednoczonych do 

Polskiej Armii we Francji, otrzyma- 
liśmy zawiadomienie, iż z dniem Igo 
stycznia, 1918 r., biura Koinisyi Woj 
skowej przeniesione b?dą do Xowe« 

Ko Yorku, gdzie adres pocztowy i te- 

legrafiezny bodzie: 
UOLISH MILITARI" COMMISSION, 

70 Fiftli Ave., 
NEW YORK CITY. 

Ο 
fmwli kn'il* ipknri pnittl alita o· 

ΒΤΓ· vndzlny nfl*ow» ri Rtpvl- 
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mrotmiicone orytfaalnemt llluitra- 
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KRONIKI il MIEJSCOWA Η 
BOMBA USZKODZIŁA DOM 

PATRYOTYCZNEGO 
WŁOCHA. 

Bomba wczoraj po północy u- 

szkodziła rezydencyę dr. C. Vo- 

lini, pur. 2929 Washington blvd., 
powodując także popękanie okien 
w rezydencydch sąsiednich Roge- 
ra C.Sullivana i N. D. Frasera. 

Nikt nie został w rezydcncyi 
<r. Volini pokaleczony, chociaż 

wszyscy byli w domu. Ek&plozya 
zniszczyła werandę, przedsionek, 
jadalnię i bibliotekę. Dr. λ oli* 

ni., żona jego i czworo dzieci znaj 
dowali się w sypialniach na gór. 
nem piętrze. W tych pokojach 
spała służba. 'Wszystkie urzą- 
dzenia na parterze uległy znisz- 

czeniu. 
Tuż obok dr. Volini mieszkają 

państwo Hibnerowie. P. E. J. Ili- 
i tner, inwalida od wielu lat, stra- 

cił zupełnie głos przez kilka go- 
dzin po eksplozyi. Pani Ilinber 

jeszcze nic była w łóżku, gdy na- 

stąpiła eksplozya. Opowiada, że 

słyszała szybkie kroki człowieka 

biegnącego, a następnie przez ok- 

no widziała odjeżdżający automo- 

bil na pięciu pasażerów. 
Dr. Yolini sądzi, że bombę pod- 

rzucił jakiś progermanin lub 

proaustryak, gdyż przez wiele lat 

miał ścisłe koncckcye z włoskim 
konsulatem. Był także bardzo 
czvnnv we włoskim i amerykań- 
skim Czerwonym Krzyżu. 

Lecz jest także możliwość, że 

czarnorçkowcy bombę podrzucili. 
Przed dwunastu laty dr. λ olini 
z innymi wybitnymi W łochami 
założrł t. zw. Białą Rękę, t. j. 
towarzystwo dla zwalczania Czar 

liorękowców. Dr. λ olini był 
pierwszym prezesem Białej Ręki. 
Organizacya ta obecnie nic egzy- 

stuje. » 

fest nawet i trzecia możliwość, 
że bombę podrzucił zawiedzony 
konkurent o rękę córki dr. Vo- 

"lini. Jest tu lekacz. mieszkający 
w dzielnicy północnej, który 
przed rokiem wystosował list do 

.dr. Yolini. w którym żądał ręki 
panny Cecylii \ olini, grożąc 
śmiercią w razie odmowy. 

Pani drowa Yolini skłania się 
<lo przypuszczenia, że jakiś szpieg 
niemiecki bombę, podrzucił. O· 

powiada, że przed czterema ty- 
godniami znalazła w suterenach 

swego mieszkania młodego nie- 

znajomego człowieka, oglądają- 
cego piec. Tłomaczył, że jest 
agentem kompanii asekuracyjnej, 
przysłanym dla inspekcyi. Gdy 
pani Yolini powiedziała lnu, że 

się pomylił, gdyż nie ma żadnej 
asekuracyi w tej kompanii, nie- 

znajomy przeprosił ją i wyszedł. 
Cala familia Yolinich należy do 

Czerwonego Krzyża. Wskutek 

bomby nie ustaną w swej dzia- 

łalności patryotycznej.. Bomba 

wyrządziła szkodę na $10,000. 
Dr. Yolini był trzy *razy de- 

korowany przez króla włoskiego, 
dwa razy jako kawaler, a raz o- 

trzymał medal za pracę dla ofiar 

katasrofy w Messina. , 

HOYNE I INNI ATAKUJĄ 
KOMISYĘ MLEKA. 

Prok. stan. IIoync.iN1. Michels, 
jeden z jego asystentów i dr. 

Xance. przewodniczący aldermań 
-kiego komitetu zdrowia, wczoraj 
zaatakowali komisyę, zamianowa 

i:a przez stanowego administra- 

tora żywności λ\ heelera, która 

prowadzi śledztwo w sprawie cen 

mleka już przeszło miesiąc. 
Prok. stan. Hoyne oświadczył, 

że członkowie komisyi tej zda- 

ja sie bvc zdecydowani narzucie 
ludności m. Chicago zdzierczc ce- 

ny mleka i zarziJ komisyi, źc 

p. Michels, jego asystent, został 

taktycznie z przesłuchów wyklu- 
czony. 

P. Michels podniósł zarzut 

przeciw pewnym członkom komi- 

syi, że cierpią ija tchórzostwo i że 

wzgląd na ichinteresy jest po- 
wodem, że nie mają odwagi tak 

ściśle i gruntownie przepytywać 
świadków jak powinni. 

Po konforencyi z miejskim ko- 

misarzem zdrowia Robertsonem 

p. Michels i dr. Xance oświad- 

czyli. że wysłana została prośba 
do sekretarza rolnictwa Houstona 

we Waszyngtonie, ażeby przy- 

słał na przesłuchy w sprawie cen 

mleka reprezentanta, któryby 
strzegł interesów konsumującej 
publiczności. >> 

Prok. stan. Hoyne i jego asys- 

·;ί" 

tent p. Nichols mają cały szereg 

zarzutów. 
P. Hoync wskazuje, że komi- 

sya prowadzi śledztw od miesią- 
ca i że 16 dni poświeciła na prze- 
słuchiwanie członków Stowarzy- 
szenia Producentów Mleka, któ- 

re ustanawiało wysokie ceny. Ci 

członkowie mają do pomocy licz- 

nych profesorów uniwersyteckich 
którzy wykazują, że cena powin- 
na wynosić $3.42 za sto funtów, ι 

Jest to cena ustanowiona przez 

Stowarzyszenie w październiku. 
| Jak wiadomo, administrator ży- 
wnościowy ustanowił tymczaso- 
wą cenę we wysokości $3. Są 
dowodv, że obecnie jest wielka 

nadwyżka mleka i że w teryto- 

ryum naokoło Chicago sprzedaje 
sic mleko po cenie niższej niż 
S3.22 za sto funtów. 

Komisya także nic pozwoliła 
j Michclsowi przedłożyć dowo- 

dów. iż już w lecie Stowarzysze- 
nie Producentów uknuło spisek 
celem wyśrubowania cen mleka 
w górę, posługując się urzędni- 
kami administracyi żywnościowej 
p. Hoovera. 

P. Michels oświadczył także, 
że wielu świadków obawia się 
składać zeznania przed komisya 
gdyż otrzymali pogróżki od pro- 
ducentów. Również utrzymuje, 
że zna farmerów, którzy są go- 
towi sprzedawać mleko po $3 za 

sto funtów. lecz obawiają sie 

członków stowarzyszenia. 
CZTERECH CZŁONKÓW U- 

CIEKLO Z FORT SHERIDAN. 
Czterech więźniów, trzyma- 

nych za kratami we Fort Sheri- 
cian pod zarzutem szpiegostwa, 
wymknęło się z wiezienia i fotrtu 

niepostrzeżenie. Nieobecność ich 
zauważono dopiero o godz. 4tcj 
w dwie godziny po czmychnięciu. 
Ślady już zostały zakryte przez 

padający śnieg. Chociaż zwy- 
kłe straże oyły na posterunku, ża 

den ze żołnierzy nic nie zauwa- 

żył. Natychmiastowe przeszu- 
kanie fortu i okolicy nic przynio- 
sło żadnych rezultatów. 

\Vięźniowic, którzy są członka- 

mi urganizacyi „I.W. λΥ.", do- 

stali w jakiś sposób obcęgi sze- 

wieckic, przy pomocy których o- 

d er wali zamek tylnych drzwi. 

Zbiegowie nazywają się: J. Ma- 

no, R. Erwin, R. Harley i J. Meu- 

gle. 
W ostatnich czasach kilku in- 

nych więźniów uciekło z Fort Shc 
ridan. Wyszło na jaw, że jc- 
t'en z cudzozicmców nieprzyja- 
cielskich, tam uwięzionych, wy- 
szedł na wolność w uniformie o- 

ficera ame/rykańskiej kawaleryi. 
Uniform ten przemycił do niego 
jeden z jego wspólników. Żoł- 
nierz na straży salutował go, nie 

podejrzewając, że to więzień. 
KOLEJE GÓRNE BĘDĄ ŻĄ- 

DAĆ PODWYŻSZENIA O- 

PŁATY. 
Kompanie kolei górnych posta- 

nowiły żądać od stanowej komi- 

svi urządzeń publiczitych zezwo- 

lenia na podwyższenie opłaty pa- 

sażerskiej, oraz zezwolenia na 

przewóz frachtu. 
Prezes zjednoczonych kompa- 

nii* kolei górnych Budd przyznał, 
że petycya już jest gotowa, lecz 

wniesienia będzie doçï«cro w przy- 

szłym miesiącu. 
Jest wszelka możliwość, że pe- 

tycya komapnii będzie uwzględ- 
niona: Komisye urządzeń publi- 
cznych w całym kraju rokn bie- 

żącym uwzględniły pctycyc o 

podwyższenie rat i opłat w czte- 

rech piątych wypadkach. Do- 

tyczy to nictylko kompanii kolei 

miejskich, ale i elektryczności, ga 

zu, telefonów, wody it.p. 
Kompanie kolei górnych w Chi- 

cago skatrżą się, że nic są w stanie 

płacić dywidend swym akcyona- 
ryuszom od r. 1Γ14 i że w ostat- 

nich trzech latach płace dla fun- 

keyonaryuszy· powiększyły sie o 

SI ,000,000 rocznie. 
■Co do frachtu, kompanie otrzy- j 

mają zezwolenia na przewóz ma-i 

łych pakunków. Co zaś do opła- j 
ty za przejazd, jest bard>zo mo- : 

żliwc, że miasto będzie podzielo-j 
ne na strefy i że według tych ; 

stref przejazd będzie kosztował 5 

tentów w pierwszej strefie, 6 cen- 

tów w drugiej itd. 
ÓSMY PUŁK WYJEŻDŻA DO 

FRANCYI. 

Dawny ósmy pułk gwardyi Sta j 
nu Illinois, a obecny 370-ty nie- 

choty regularnej, Stanów Zjedno- 
czonych. stacvonowâny w Camp 
Logan, Houston, Texas, wyjedzie 
do Francyi, skoro otrzyma resz- 

tę swych zapasów. Jest to pułk 

murzyński. Jeden pułk murzyń- 
ski 369-t/ już sic znajduje we 

F ran cvi. 

Podziękowanie. 

Serdecznie dziękujemy wszyst- 
kim tym, którzy przyczynili się 
do ulżenia ostatnich cTiwil życia 
i zarazem wszystkim tym. którzy 
wzięli udział w pogrzebie naju- 
kochańszego męża i ojca naszego 

śp. Jana Januszewskiego i wszy- 
stkim Wielebnym księżom: X. 
Kaz. Sztuczko, X. T. T. Nowak. 
X. B. Sztuczko, X. F. Ostrowski, 
X. Fr. Scieszka, X. Pyterkowi o- 

rnz organiście Bałuty, pogrzebo- 
wemu Fr. Brandt, za niesienie 

trumny panom Janowi Konopa, 
Janowi Pallasch, Leonowi Woj- 
czyńskiemu. W iktorowi Bardoń· 

skiemu, Lewis Sitts, ΙΓ. Noel- 

scher, zarazem Towarzystwom, 
Tow. śpiewu Sw. Trójcy gr. 35 
Z. X". P., Klubowi Pułaskiego 
przy parafii, Tow. Jana Kantego, 
S to w. Polaków w Ameryce przy 

parafii św. Jana Kantego. Tow. 
Św. Heleny grupa nr. IG Zjedn. P. 
R. K. przy parafii św. Heleny, 
Tow. Rycerzy Kolumba Lafayct- 
tc Couticil 361, Tow. Catholic 

Benevolent Legion Pułaski Coun 

cii 527. oraz tym, którzy przysła- 
li kwiaty Rycerze Kolumba, Klub 

Pułaskiego, od dyrektorów Kasy 
Pożyczkowej św. Heleny, pań- 
stwu Pohlman, państwu Małłek, 
Braciom Perłowskim i Hoelscher 

Bros., C. Pohlmann; wszystkin: 
krewnym i znajomym zasyłam 
staropolskie ,.Bóg zapłać". 

W smutku pogrążona, 
Wiktorya F. Januszewska, 
żona, Józef, syn, Melania, sy- 
nowa, wraz z całą rodziną: 

i 

Ś. P. LEON PAPIESKI. 
W Warszawie zmarł adwokat 

Leon Papieski, znany obrońca w 

sprawach karnych, który odegrał 
bardzo wybitną rolę w kilku gło. 
śnych procesach politycznych. 

S. p. Leon Papieski, który 
przed kilkunastu laty powrócił z 

Rosy i, gdzie zajmował stanowi- 

sko podprokuratora, na stały po- 

byt do kraju, brał żywy udział w 

życiu kulturalnem i politycznem 
Warszawy. Jako członek ..Pol- 

skiej Party i Postępowej"' i współ, 
wydawca nic istniejącego iu.ł 

dzisiaj tygodnika „Przełom", śp. 
Papieski (reprezentował ten kie- 
runek polityczny, który usiłował 
sharmonizować zasady postępu 
demokratycznego z ideałami na- 

rodowymi. Najwydatniejszą w 

tym kierunku działalność rozwi- 

jał podczas rewolucyi rosyjskiej 
w r. 1£05 i 1906, narażając się nie. 
raz na ost/re protesty radykalne- 
go i kosmopolityzującego socja- 
lizmu. . 

Podczas wojny obecnej śp. 
Leon Papieski był gorącym zwo- 

lennikiem tego programu, który 
odbudowanie i zjednoczonej oj- 
czyzny opiera na przymierzu PoT- 

ski z mocarstwami Koalicyi, a po 

zajęciu Warszawy przez Niem- 
ców stanął w opozycyi do krótko- 

wziroczjiej polityki Rady Stanu i 

obłudnej spekulacyi aktów listo- 

padowych. 
I w życiu kulturalnem War- 

szawy śp. Leon Papieski zosta- 
# 

wił niejeden ślad swej działalno- 
ści. Szczególnie jako mecenas 

sztu'k pięknych i kolekcyonista 
obrazów, oraz jako czynny czło- 

wiek w Komitecie „Zachęty", od- 
dał niewątpliwe usługi kulturze 

narodowej. 

•adnych ezalblenry * nact«ffac*]r< 
«yhaJicych na kieszenie łatwowle*» 

■ych, nie ma DZIENNIK CHICAGO, 
β KI na swych szpaltach, bo tawsM 

pracuje dla dobra ludu. Oszukańca· 
„flre βaJes'· »tanowc*o w DZIENNI· 

KU CHICAGOSKIM ofłaasan· M 
tle mora. 

h CZY JUZ 
ZAMÓWIŁEŚ 

Kalendarz na rok 

1918 
Maryariski 30c z przesyłką 

pocztową ;*5c 

Przyjaciel Żołnierza 40c z 

przesyłką pocztową 4fïc 

Uniwersalny 7tfc z przesyłką 
pocztową OOc 

AdrrauJ zaraz 

DZIENNIK CHICAGOjSKI 
1455 W. DIVISION UL. 

Departament Kłląttk 
CHICAGO, 111. 

ι 
ÛtààiÉftktïl.. --k ·*■ *Ł' ίϊχ. 

Z Biura Meteorologicznego. 
W ciągu doby wczorajszej najwyż- 

sza temperatura wynosiła 11 stopni, 
najniższa 3 stopnie. Normalna tem- 

peratura w tym dniu wynosi 2<3 stop- 
ni; niedobór temperatury w tym ro- 

ku 633 stopni. 
Wschód słońca o godz. 7 min. 1S 

rano. 

Zacliód słońca o godz. 4 min. 2S 

popołudniu. 

Fodzina 7 rano··.· 12 wyżej zan 

8 "...· 13 " " 

9 14 " " 

" 10 13 " 

Częściowo pochmurno dziś wieczo- 

rem i we wtorek. Podnosząca się teirf 
per~t;>ra, najniższa dziś wieczorem, 

około ! 0 stopni. 1'miarkowany pól- 
I nocno zŁchodni wiatr, zmieniający 
| sio we wtorek. 

® 'We Vf 

T7AR SAV1KGS STAMPS 
ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Oszczędzajcie i poży- 
czajcie swe oszczęd- 

ności 
RZĄDOWI 

Ol potrzebuje je teraz! 

Wy będziecie je po- 
trzebowali po wojnie. 

KUPUJCIE 
WOJENNE ZNACZKI 

OSZCZĘDNOŚCI 
PORĘCZENIE PZĄDU 

STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH 

Przynoszące 4% wy- 
placainy kwartalnie. 
Możecie rozpocząć 

z Dwudziestu pięciu 
centami kupując 

„U. S.Th.ift" znaczek. 
if'àsz poczraistrz, wasz ban 
kier, wasza gazeta i dużo 
innych agencji opowie 

wam o nich. 
ZOBACZCIE JE! 

JESTTO WASZYM OBO- 
WIĄZKIEM! 

ONE UCHRONIĄ WIELU 
OD ŚMIERCI 

ONE WYGRAJĄ OBECNĄ 
WOJNĘ! 


