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HIST OR Y OZOFIA ŚWIĘTYCH. 
— Napisał — 

Ks. Jan Domaszewicx, b. Profeeor Rzymsko Katolickiego Seminaryum. 

Ciąji daiszy. ] 
38. Św. Juliusz I., Papież i Wyznawca. 

Żył około 352 roku. Syn Rustyka-Rzymianina. 
słynny ze swej świątobliwości życia i gorliwości 
rozszerzania wiary chrześcijańskiej, był wyniesio- 
ny na tron papieski w 341 roku. jako następca Pa- 

pieża św. Marka. W owe czasy grasowała herezya 

aryańska, i św. Anastazy Biskup z wielu innymi 
został wysłany na wygnanie. Papież św. Juliusz I. 

przyjął łaskawie św. Atanazego i bronił go, a po- 

tępił heretyckie sobory aryanów w mieście Tyrze 
i potem w Antyochii: zwołał sam 2 sobory prowin- 
cyonalne do Rzymu, na których uznał słuszność 

skarg wielu Biskupów przeciwko aryanom, i ich w 

tem niewinnymi ogłosił — gdyż Biskupi muszą bro- 

nić zasad wiary św. przeciwko wszelkiej herezyi. 
Na zwołanym przez siebie soborze Sardyceńskim 
l Biskupów Wschodnich i Zachodnich, Papież św. 

Juliusz I. przywrócił karność kościelną; zatwier- 

dził dekrety Soboru powszechnego Nicejskiego i 

potępienie Arvusza, najzupełniej przyjął uspra- 

wiedliwienie św. Atanazego z uczynionych mu 

przez licznych wrogów zarzutów. Dalej, napisał 
słynny tak zwany „Symbol św. Atanazego" ; tylko 
przed sądem duchownym pozwolił stawać dla księ- 
ży, nakazał spis rzeczy kościelnych „inwentarz". 
Zbudował bazylikę na placu „Forum Romanum" 

i na dworze Flamińskiej ; założył cmentarze na 

drodze: Aureliańskiej, Flamińskiej, Portueńskiej. 
w Rzymie zaprowadził zgromadzenie zakonników 
św. Antoniego-Pustelnika, którego żywot napisał. 
Za pontyfikatu św. Juliusza I. umarł w 350 roku: 

św. Hilary. Biskup i Doktor Kościoła we Francy i i 

Biskup w Tours św. Marcin, a św. Pawła-Biskupa 
w Konstantynopolu udusili stułą za wiarę św. we 

więzieniu aryanie w górach Tauryjskich w lochu 

„Kukuza." Papież św. Juliusz I. umarł w 352 roku 

i pogrzebany w Kalepodyi, a potem przeniesiony 
do kościoła Matki Boskiej na wyspie rzeki Tybru 
w Rzymie i pochowany pod Wielkim Ołtarzem. 

39. Św. Inocenty I., Papież i Wyznawca. 
Żył około 417 roku. Włoch, rodem z miasta 

Albana, niedaleko Rzymu, żył za czasów św. Hie- 

ronima i św. Augustyna, wybrany na Papieża w 

402 roku czyli po śmierci św. Anastazego I. Papie- 
ża. Za jego pontyfikatu miasto Rzym był spusto- 
szony ogniem i mieczem dzikich Gotów. Świętość 
Papieża Inocentego I. wystawia św. Hieronim, 

Doktor Kościoła, mówiąc: „Trzymajmy się wiary 
Inocentego, wielkiego świętego, który jest Apo- 
stolskiej Stolicy i Kościoła całego rządcą; a wszel- 

kiej nauki jemu przeciwnej, chociażby nam wyda- 
ła się najświetniejszą i najmądrzejszą, nie przyj- 
mujemy; także, o tym Papieżu ze czcią szczególną 
podobnież wyraża się Doktor Kościoła św. Bazyli ι 

,.Wielki", Biskup. Gdy Patryarcha św. Jan Chry- 
zostom przez złość i zemstę cesarzowej Eugenii 
został wygnany z Konstantynopola, św. Inocenty 
I. klątwą kościelną ją i jej męża cesarza Arkadyu- 
sza do upamiętania przywiódł. Biskupów co przy- 

czynili się dla podobania się rządowi do wygnania 
św. Patryarchy, usunął ze stolic biskupich: stąd 
jasnem jest. iż Papieże zawsze używali bezsprze- 
cznie najwyższej władzy nad Biskupami całego 
świata. Ten Papież wydał decyzyę w kwestyi Pela- 

gianów, bronił praw Stolicy Apostolskiej co do roz- 

strzygania ważniejszych spraw; w swych dekre- 

tach bronił świętości małżeństwa i „celibatu" ka- 

płańskiego. zakazał duchownym pełnić urzędy 
świeckie, a konsekrowanym przez biskupów here- 

tyckich odmówił stopni kościelnych. W chwili zdo- 

bycia miasta Rzymu przez Alaryka. udał się w i- 

mieniu Rzymian do cesarza Honoryusza przeby- 
wającego w Rawennie, aby go skłonić do zawarcia 

pokoju z Gotami; zatwierdził post w sobotę w ty- 
godniu, nakazał św. Hostyę konsekrowaną, zacho- 

wać na Mszę św. w Wielki Piątek. Jest autorem 

„Pax Domini sit semper vobiscum" we Mszy św. 

i dawania pocałunku pokoju. Papież św. Inocenty 
I., potępiając herezyę Pelagianów. nakazał chrzcić 

nowonarodzone dzieci także chrześcijańskich ro- 

dziców; nie życzył powtórnej konsekracyi kościo- 

ła. unieważniał święcenia kapłańskie bez zgody Bi- 

skupa dvecezyi własnej, ogłosił za ..symonię" wy- 

nagrodzenie za konsekracyę Olejów św. lub Ołta- 

rzy ; pisał do św. Augustyna, że wspólne modły są 

skuteczniejsze od prywatnych. Zabronił dla chrze- 

ścijan uczestniczyć na igrzyskach ludowych i w 

walce szermierzy pogańskich w cyrku, potępiając 
wszelkie pojedynki gladyatorów. Umarł Papież 
iw. Inocenty I. w 417 roku i pogrzebany na cmen- 

tarzu Pryscyli, a przez Sergiusza II. w 845 roku 

pochowany w kościele św. Ekwicego. 
10. Błog. Inocenty V., Papież i Wyznawca. 
Żył około 1276 roku. Z zakonu Dominikanów. 

Piotr z prowincyi Tarantasy, Sabaudczyk, z boga- 
tej i wysokiego rodu rodziny, prawie 30 lat prze- 

był w klasztorze we Francy i, gdzie w mieście Pa- 

ryżu był profesorem teologii w akademii i prowin- 
cyałem lubianym przez zakonników. Przez Papie- 
ża błog. Grzegorza X. był naznaczony Biskupem 
dyecezyi Lyońskiej, w której szczęśliwie i w krót- 

kim czasie załatwił nieporozumienia wielkie mię- 
dzy ludem i duchowieństwem. Potem, kreowany 
Kardynałem, brał żywy udział na XÎV. Soborze 

powszechnym w mieście Lyonie we Francyi. i ra- 

zem z Doktorem Kościoła św. Bonawenturą „Sera- 
fickim" ułożył plan „sessyj" i dysput teologicz- 
nych. Staraniem błog. Inocentego V., jeszcze jako 
kardynała Piotra z Tarantasy, było uskutecznio- 
nem połączenie Greków z Kościołem Rz. kat., za- 

łatwione skargi i do zgody doprowadzeni księża 
świeccy z zakonnikami ; także, ułożone reguły wy- 
boru Papieży ,.conclave"„co zostały przez Papieża 
błog. Grzegorza X. i Sobór zatwierdzone. Był wy- 

brany na Papieża błog. Inocenty V. sam według 
tych nowych reguł „conclave" w 1276 roku i pra- 
cował gorliwie: nad pojednaniem Welfów z Gibe- 
1'nami i króla Karola z narodem ; grożącego zabo- 
rem ziemi kościelnej cesarza Rudolfa przegnał od 

Alp; przygotowywał wojnę ..krzyżową" przeciwko 
Saracenom-muzułmanom w obronie chrześcijan w 

Hiszpanii. Przyjmował posłów cesarza Michała Pa- 

leologa. donoszących o zjednoczeniu kościołów; 
chociaż wybór na Papieża błog. Inocentego V. po- 

witano z powszechną radością i był koronowany 
na „Lateranie", po δ miesiącach umarł z febry w 

Rzymie w 1276 r. i ta śmierć przecięła najświet- 
nieisze zamiary; groo zasiynąi cuaami, ieciS oeai>- 

fikował błog. Inocentego daleko później dopiero 
Papież Leon XIII. 

41. Św. Jan I., Papież i Męczennik. 
Żył około 526 roku. Był synem Konstantyna z 

Etrusków, kapłan parafii tytułu ..Pammachii", 
wybrany na Papieża w 523 roku jednogłośnie. Zmu- 

szony był udać się osobiście do miasta Konstanty- 
nopol^ gdy powstał zatarg pomiędzy cesarzem 

Justynem i królem Teodorvkiem głównie z powo- 
du prześladowania Aryanów w państwie wscho- 

dnio-rzymskiem. A tak, po raz pierwszy Papież z 

miasta Rzymu stanął we wschodniej stolicy, gdzie 
ze strony Cesarza i Patryarchy doznał nader świe- 

tnego przyjęcia; tam na Wielkanoc odprawił uro- 

czyste nabożeństwo według obrządku łacińskiego, 
przy którem wzniesiono mu tron wyższy, niż Pa- 
trvarsze Epifaniuszowi. jako odznakę najwyższej 
papieskiej godności. Gdy wrócił do Włoch, po od- 

zyskaniu praw zwrotu zagrabionych przez Arya- 
nów kościołów, rozkazał Biskupom dawniejsze te 

katolickie kościoły poświęcić nanowo. jako zniewa- 
żone przez heretyków. Będąc w Konstantynopolu. 
Papież św. Jan I., mimo że cesarz Justyn otrzymał 
koronę z rąk Patryarchy, koronował Cesarza na- 

nowo uroczyście, który to zwyczaj potem zaprowa- 
dził cesarz Karol ,.Wielki" na stałe. Gdy wobec ce- 

sarza św. Jan I. ślepemu od urodzenia przywrócił 
wzrok, to wobec tego cudu Justyn upadł Papieżo- 
wi do nóg, i Justyn był pierwszym cesarzem koro- 

nowanym przez Papieży. Następnie, ponieważ Pa- 

pież św. Jan I. nie mógł spełnić i nie chciał niesłu- 

sznych żądań aryańskiego króla Teodorvka, ten o- 

statni uwięził Papieża w m. Rawennie. Sw. Jan I. 
: umarł z głodu umorzony, za wiarę św. jako Mę- 
; czennik w cuchnącem więzieniu za Kościół Rzym- 
! sko-katolicki w 526 roku, a ciało jego później prze- 
wieziono do m. Rzymu do bazyliki św. Piotra; — 

wkrótce potem król Teodoryk-aryanin został po- 
iarty przez wulkan ..Liparitanus". Za pontyfikatu 
św. Jana I. w 523 roku umarła królowa Szkocyi 
św. Brygida. Papieży tego imienia było 23; Janów- 

I Ś więtych Kościół liczy przeszło dwadzieścia. 
(Ciąg dalszy nastapi.) 
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Ogôine reperacje i przerabianie 
System wentylacyjny 

40IÛ State l lica Chicasro. 

Dajemy obrachunki na żądanie. 
Telefon Oaklaml 1441 

FRANK KLAJDA 
KONTRAKTOR BUDOWNICZY 

Buduje domy. szkoły, kościoły i hale. Robi rov 
uiaite przeróbki or.ts rcparacj e. 

Ceny bardzo umiarkowane. 
1361 Neble al., rćg 8Uc»hiwk «lic; 

Telefon Haymałkei 2Λ73 Λ 

Telefon Canal 43ta 

Wincenty G. Ponic 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich s$d»rh 
Wyraja wsaystkie l#palne pap ery 

G«f τΐηυ Wlf«or«œ od e.tej do 9-t«J 
•'IZlIlj. w niedzielę rano od 10 do 13.tą) 

teoe S. Aehland Av·. 
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SPECYALNA OFERTA 

Poniżej podajemy kilka książek nader interesujących, po bardzo 

zniżonej cenie, lecz tylko na krótki czas. % 

CZY PIEKŁO ISTNIEJE, Filozoficzno-Apologetyczna Rozprawa 
FAŁSZYWE RUBINY I SZAFIRY. 

$100.000 W ZŁOCIE, wolny przekład z angielskiego. 
KAPITAN SEIDEL-DETEKTYWEM, powieść bardzo interesu- 

jąca dla młodzieży, także dla dorosłych. 
Wartość książek 45 centów; jeżeli zgłosicie się zaraz specyalna 

cena na kilka dni tylko 20 centów. 

Admin?$tracya Dziennika Chicagoskiego 
1455 · 1457 W. Division St. 

Departament M. CHICAGO, 1LL. 
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Γζ ZAGAONIEÏl 
j BIOLOGICZNYCH. | 
O przyczynie śmierci. — Załłuszczenie 
komórek nerwowych. — Sztuczna zmia- 
na płci. — Doświadczenia profesora 

Brandesa. 

i Stwierdzenie bezpośredniej przyczy- 

, ny śuiierci nie jest rzeczą łat w:} i jak 
wszystkie w tym kierunku idQee próby 
kończyły sic jak dotąd na hipotezach. 
Znakomity biolog niemiecki dr. Muhl- 

niann. autor książki „Uebcr die T'r- 

sache des Altcrs", roztrzqsa temat ten 
w artykule umieszczonym w jednym z 

ostatnich numerów „Umschau" i do- 

chodzi do wniosku, że bezpośredniej 
przyczyny śmierci szukać należy w zde 

generowaniu centralnego systemu ner- 

wowego. 

Organizm jednokomórkowy — mówi 

dr. Muhlmaun — jest. nieśmiertelny. 

Miejsce jogo, po podziale komórki, zaj- 
mują dwa organizmy samodzielne. Je- 

dna jednostka zamieniła się na dwie. 

bez pozostawienia po sobie zwłok, a 

proces taki powtarzać się może w nie- 
skończoność. W organizmach bardziej 
skomplikowanych, śmiertelność wyni- 
ka oczywiście z jakichś niekorzyst- 
nych warunków współżycia rozmaitych 
komórek. I rzeczywiście: jedne z nich. 

położone bliżej źródła pożywienia, od- 

żywiają się łatwo i obficie, mnożą się 
też i rosną prędko. Umieszczone w 

środku organizmu i nie stykające się 
ze światem zewnętrznym, jako pokarm 
otrzymują resztki z obfitego stołu ko- 

mórek pereferycznycb. Rosną też po- 

woli i wcześnie tracą zdolność rozmna- 

żania się. 
I tak np. w organizmach zwierząt 

kręgowych najdłużej rozwijają się skó- 

ra. płuca i jelita, które aż do najpó- 
źniejszej starości rozmnażać się mogą. 

Mniej siły żywotnej okazują muskuły 
i szkielet, których rozwój kończy się 
w wieku dojrzałym człowieka, jeszcze 
wcześniej „zamierają" komórki cen- 

tralnego systemu nerwowego, a więc 
najbardziej oddalone od źródeł poży- 
wienia. Mózg ludzki największą ma 

wagę i objętość w okresie dojrzewania, 
i komórka nerwowa rozmnaża się tylko 

w najwcześniejszym okresie embryo- 

nalnyni. Potem, aż do lat 1·"» inniej 

więcej roi nie wprawdzie, ale się nie 

dzieli. a po przekroczeniu 1 r»ro^<> roku 

życia zaczyna się natychmiast powoli, 
•ale systematycznie, proces wsteczny, 

który prowadzi do zgrzybiałości nió-- 

zffu. Najwcześniejszym objawem tego 

procesu jest zmniejszenie się ilości 

chromatyny w komórkach nerwowych, 
oraz stopniowo nagromadzenie się w 

nich siatek tłuszczowych, charaktery- 
styczne dla wszystkich objawów zwy- 

rodnienia. W komórkach nerwowych 
ι dzieci znaleźć je można tylko drobne 

i odosobnione. iloś<"· ich jednak wzrasta 

z wiekiem i warunkuje sprawiłoś»"· ca- 

łego organizmu, powodując wcześnie 

uwisjd starczy. 

Ale nietylko w normalnym procesie 
starzenia się* o Igry wa ją r(dę ciałka 

tłuszczowe. Obserwując pod mikro· 

j skopem komórki nerwowe podczas róż- 

nych chorób przekonał się dr. MuliI- 

mann. :'e we wszystkich wypadkach 
zauważyć się daje anormalne nagro- 

madzenie się cielsk tłuszczowych tak 

w protopłazmle komórki, jak w jej ją- 
drze. 

Przy tern wykazują komórki nerwo- 

we różne zmiany, występujące zwła- 

szcza silnie w chorobach infekcyjnych, 
a zawsze winowajcami są tu liposomy, 

j tj. ciałka tłuszczowe. We wszystkich 
wypadkach śmierci zauważył autor 

artykułu chorobliwe zmiany albo de- 

generacyę jądra komórek nerwu błęd- 
nego i przypuszcza, że właśnie w cen- 

tralnym systemie nerwowym leży osta- 

teczna przyczyna śmierci. 

..Wszystko już było" — mawiał rabi 

Iten Aklba. i to jego powiedzenie mo- 

żna zastosować i w naszym przypad- 
ku. to jest mówiąc o zmianie płci. 
Wszak zdarza się. że sama natura, na 

własną rękę, mając do dyspozyeyi ol- 

brzymie laboratoryum — świat, bardzo 

wiele czasu i — czego też nie należy 
lekceważyć — będąc nieograniczoną pa 

nią życia i śmierci swych podwładnych 
przeprowadza tego rodzaju ..doświad- 
czenia". 

To też już nieraz bywaliśmy świad- 

kami. iż hoża dziewoja, w liO-yrn roku 

życia, zamieniała się na tęgiego pa- 

robczaku. lut», ze cmopcu. «nuiuiuuu 

od służby wojskowej. gdyż podczas 
asenterunku okazało się, że w między- 
czasie opuścił szeregi swych towarzy- 

szy i stał siia— dziewczyny. IMsma co- 

dzienne lubiy wiadomości o (akicli wy- 

padkach podawać swym czytelnikom w 

notatkach żartobliwych i dowcipnych, 
ide zastanawiając się nad głębszy ich 

przyczyny. Λ jednak objawy takie s:j 

bardzo ciekawcmi zjawiskami byologi- 
cznemi, sij jedny z tych tajemnic, o 

których rozwiązanie dawno już kuszy 
się uczeni — jak dotyd nadaremnie. 

W nowszych czasach w żydaniach 
nad cechami płciowemi nnstyplł zwrot 

nowy o tyle, iż badania te skierowano 

na drogę doświadczalny. Próbowano 

mianowicie różnym zwierzętom, jak 
świnkom morskim, królikom, żabom, 

przeszczepiać gruczoły rozrodcze płci 
przeciwnej i zaobserwowano, że gru- 

czoły te nietylko przyjmowały się zna- 

komicie, ale ze zwierzęta, które stawa- 

ły się ich właścicielami, zaczęły po- 

woli zmieniać drugorzędne cechy płcio- 
we i z samców n. p. stawały się po- 

zornie samiczkami i na odwrót. Obec- 

nie ponowił te eksperymenty dyrek- 
tor berlińskiego ogrodu zoologicznego, 
prof. Brandes, a próby jego sy tem do- 

nioślejsze. że zostały przeprowadzone 
na jeleniach, a więc zwierzętach do- 

skonalszych. I on zaznacza stanowczo, 

że w doświadczeniach tych chodziło tyl 

Z MICHAŁOWA. r 

Występy teatralne w parafii iśw. Mi· 

chała Archanioła w So. Chicago, tak 

J dzieci szkolnych jak i starszych wyeho- 

j wanków szkoły św. Michała Arch., cie- 

szq się zwykle tak wlelkiem powodzc- 

J niein, jakoteż i odegraniem, że trudno 

je polepszyć. Jednakowoż, występ star- 

szych i młodszych wychowanków szko- 

ły 5w. Michała Arch. w wieczór No- 

wego Ilokii, pod kierunkiem Czcigod- 
nych Sióstr Nauczycielek z Zgroma- 
dzciua Najśw. Rodziny, hył jednym z 

tych rzadkich zdarzeń, w których zda- 

je się, iż. dosięgnęł doskonałości. I tak, 
wszystkie numery występu, od pierwsze 
go do ostiintiego, to zadowalniały, cie- 

szyły lui» w podziw wzbudzały publi- 
czność, która szczelnie zapełniła salę 
michałowskii. 

Program był następujący : 

1. Śpiew. — 2. Powinszowanie — l'. 

Grzybowska. — .Śpiew małych dziew- 

<·κι]ί. — ł. „Krakowiak" taniec małych 
dzieci. — „Cyiubal Drill" średnie 

dziewczęta. — 0. „Unele Sam" mali 

chłopcy. — 7. ..Królowa Jadwiga" —· 

Dramat w czterech aktach. — Osoby :— 

Królowa Jadwiga, H. Mężydło: Jagieł- 
ło, E. Osiński: Dobiesław, E. Fllmano- 

wicz: Gniewosz z Dalewic, M. Domżal- 

ski : Dymitr z Goraja, E. Mężydło; Spy- 
tek z Mclsztyna, F. Chojnacki: Elżbie- 

ta Pilecka. J.uiińska : Pani Krakowska, 
K. Jóźwiak : Halszka, P. Mużyńska : 

Dorota. C. Krauc; Olesia. II. Kupska ; 

Zofka, K. Szafrańska: Elżbieta. E. No- 

wak: Komtur Krzyżacki, E. Osiński. 

Panie dworskie — paziowie — Żołnie- 
rze. — s. ..Sailors", średni chłopcy. — 

!>. Komedyjka Angielska — Dottie's 

Dream. — 10. „Boy Scouts", starsi 

chłopcy. 
Na wyszczególnienie zasługują ..Kra- 

kowiak*' którego wykonaniem mogłyby < 

poszczycić sic osoby dorosłe. ■ 

..ł ncle Sam", w którym mali chłop- 
cy w ubraliiach ..Wuja Sama" wyko- 
nywali różne figury układnie, do eze- 

go pomagał}' chorągiewki Amerykań- 
skie w roku każdego /. chłopców. Wier- 

szyki różne i powinszowania, którymi 
sio popisowali przyprowadzały publi- 
czność do serdecznego śmiechu. 

(Jłówny wystąp programu to dramat 

p. n. ..Królowa Jadwiga", w którym 
występowali starsze dzieci szkolne i 

wychowankowie szkoły św. Michała 
Arcli. Całość dra matu wypadła znako- 

micie. (irano z rozumieniem i przeję- 
ciem sio sztukę a szczególnie trzeba za- 

znaczyć brak śpiewnego deklamowania 

które zwykle da sio zauważyć w wy- 

stępach amatorów tak starszych jak i 

młodszych. Kolę tytułowy odegrała p. 

Helena Mężydło. Podziwiać trzeba to 

1.Ί letnie dziewczę występujące dopie- 
ro po raz drugi w rolach znaczniej- 
szych. l.yła prawdziwij Królową. Je- 

dna usterka w jej występie to brak sil- 

niejszego głosu; z pozyskaniem tegoż 
p. Mężydło będzie gwiazd;] pośród a- 

ma torów. 

Pziclnic pomagały Królowej: p. He- 

lena Κ lipska w roli Olosi : p. K. Nowak 
w roli ..Klżbiety" i p. K. Jóżwlhk, w 

roli ..Pani Krakowskiej". Jlolc ęwe o- 

degrały bez zarzutu: lepiej mówijjc. ży- 
ły w nich. /reszt?). nic nowość to dla 

tych panienek, występy publiczne, więc I 
spodziewać się trzeba od nich wystę- 
pów dobrych. W rolach męskich, pp. Κ. I 
Osiński, i K. Mężydło zasługuj;} na wy- 

szczególnienie; chociaż każdy z mło- 

dzieńców. występujgcych w dramacie, 
jakoteż i każda panienka przysłużyli 
się znacznie w odegraniu dobrem dra- 

mat u. Prosimy o częstsze występy. 
O ile losy ..Królowej Jadwigi" i jej 

ko o zmianę cech płciowych drugorzę- 
dnych, a więc zewnętrznych, a nie istot- 

nych. Do cech tych należą zateni żywsze 
ubarwienie samca u motyli, u ptaków, 
różne ..ozdoby"', jak grzebień, ostrogi, 
większe albo dziwacznie uformowane 

zęby, rogi, oraz mocniejszy głos. — 

Wszystkie te odznaki rozwijają .się pod 
wpływem rozwoju męskiego gruczołu 
płciowego i równorzędnie z nim, nie 

roz\vtjaj:| się. zaś w tych wypadkach, 
w których gruczoł płciowy usunięto. 01» 

jaw ten można z łatwości?} stwierdzić 
u kastratów tak ludzkich, jak zwie-· 

rzęcych. 
Pierwsze klasyczne próby w tym kie 

runku przeprowadził znany biolog Stei- 

nach. a okazy jego feminizowanych i 

maskulinizowanych świnek morskich 

zachęciły prof. Breudesa do przedsię- 
wzięcia doświadczeń na zwierzętach, 
u klórych wtórne cechy płciowe sil- 

niej sjj rozwinięte niż η gryzoniów. mia 

nowicie na jeleniach. Dwom młodym 
łaniom berlińskiego ogrodu zoologiczne- 
go zaszczepiono wczesny wiosna męskie 
gruczoły płciowe, a już w maju mógł 
prof. Ρ» ran des zauważyć tworzące się 
na ich kości czołowej wyniosłości, któ- 

re zapowiadaj·] rogi. Czy się te rogi 
dalej rozwiną, oraz czy w następnych 
próbach będzie można doprowadzić do 

rozwoju gruczołów mlecznych, okaże 

się w przyszłości. 
Prof. Brandes, opierając się na po- 

przednich doświadczeniach nie wqtpi, 
że się to uda. Stwierdzono już bowiem 

poprzednio, że gruczoły płciowe, prze- 

szczepione do ciała zwierzęcia płci 

przeciwnej, same wprawdzie zamierają 
z czasem, rozrasta się jednak icli tkan- 

ka łączna, która wydziela hormon i wy 

dzieliny wewnętrzne powodujący zmia- 

ny w organiżmie zwierzęcia. 
Zaznaczyć trzeba, że okazy opero- 

v.ane są zwierzętami bezpłeiowemi i 

nigdy nie mogą spełniać funkcyi .-od- 

rodzonych. Znaczenie zaś praktyczne 
tego eksperymentu jest bardzo donio- 

słe i dla człowieka. Wprawdzie nie bę- 
dzie można tym sposobem zamieniać ! 

mężczyzn na kobiety i odwrotnie, ale 

będzie można leczyć w drodze opora- 

r.»jnej ludzi o niewyraźnych lub dwo- 

istych cechach płciowych i w ten spo- 

s'ib usunąć nie jedno zwyrodnienie, 
i pobiedz niejednej tragedyi życiowej 
Olojniaey (hermafrodyci) należeć też 

wówczas będą do przeżytków. 

oświecenie sic dla sprawy Polski i 

iirześcijafistwa, budziły zainteresowa- 

ło sie publiczności, o tyle występ śre- 

nicli chłopców jako „Saiiors'' budził 

dechę i podziw, iż można tak wyćwi-1 
?yć dzieci w wykonaniu figur pięknych 
trudnych; to też publiczność nagra· 

zała chłopców rzęsistymi oklaskami ι 

rzez cały występ. 

Komedyjka angielska ,.I)ottie's 
)rcaui", udała się bardzo dobrze. l)zic- 

rczęta szkolne tuk się przejęły swojeni 
yciem szkolnem (które zarazem było 
ornatem komedyjki), że różnicy nie 

lożnabyło poznać od codziennego ży- 
ia. Artystycznie wykonany taniec ..fai- 
ies" wielce przyczynił się do miłego 
rspomnicnia jakie pozostaje po tej ko- 

îedyjce. 
Wieczór zakończył się występem 

tarszych chłopców szkolnych jako 
Iioy Scouts", wyćwiczeni byli dosko- 

ale. to też ich numer programu za- 

owoiuił wszystkich. 
1)1.1 tego, iż program cały udał się 

uakomieie i publiczności wszystkiej 
iie można było w sali pomieścić w No- 

ry Kok, powtórzono program w nie- 

zielę wieczorem. Zadowolenie z wy- 

tępił było wielkie, dlatego jeszcze raz 

lależy oddać cześć i podziękowanie 
zcigodnym Siostrom Nauczycielkom za 

L-h pracę, znojni], ponad programowy. 
Si. 

O—1 

UWAGA RFC.ISTROWAM I)() 
WOJSKA. 

Wypełniam 1 potwierdzam wasz 

cwestyonaryusz klasyfikacyi. dla 
vstçpuj«îcych do wojska, nic nie li- 
'zę, dla żądających uwolnienia, za 

vypelnienie 50c, każde „Affidavit" 
lôc. 

Wład. l>oenges, 
Notaryusz publiczny, 
715 N. Ashland avenue. 

Dtwarte w niedzielę. (Ogl.) 

Nie Wstydź się! 
Ody powracasz do domu ze śród· 

B»le*eia. ze składu, ofisu lub fabryki, 

Łup sobie DZIENNIK CHICAGOSKI 
I śmiało czytaj w tramwaju lub *a« 

gonie. 
DZIENNIK CHICAGOSKI można 

•tale nabywać na następujących na· 

rożnlkach: 
State i Madison — przed składem 

departamentowym „Boston Siore". 

State i Madison — przed apteką 

firmy Buck and Rayner; 
State i Madison — przed składem 

departamentowym firmy Carson, 

Plrie, Scott and Co.; 
State i Quincy; 
State i Van Kureni 
State i liarrison : 
Wabash i Harrison; 

Van Buren 1 La Sali·! 
Adams i La Sali·; 
Adams I La Sali·; 
Washington I La Sali·! 
Randolph i Dearborm; 
Washington 1 5-tb 

\V następujących iniejscaćń 
r,a Town of Lakc można otrzy- 
mać „Dziennik Cliicagoski"; 
30CHNIAK — 

1615 W. 43-cia ulica. 

WOJTKOWSKI — 

4524 S- Ashland· ave. 

CICHOWLAZ — 

4612 So. Lincoln ulica. 

KRUPOWICZ 
1718 48-ma uiiea. 

MIELZYNSKI — 

1714 W. 48-ma ulica. 

BRADEL — 

1718 W. 47-ma ulica. 

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutny wia- 

(iomjść iż najukochańszy maż mój 

BERNARD LIESKE 
członek Foresterów Dworu św. Wincentego a I'aulo 

po długiej chorobie pożegnał się z tym światem, opatrzony św. 

Sakramentami, dnia Ogo stycznia 1 ΐ· 1S roku, o godzinie 11:4"# 

wieczorem, w podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, dnia lOgo b. m., o godzinie 
lOej rano. z domu żałoby pnr. :',48 — 141łi place. West Ham- 

mond, do kościoła św. Andrzeja, a słamtyd na cmentarz św. 

Krzyża. 
Na ten smutny obrządek zapraszam wszystkich krewnych 

i znajomych, w ciężkim żalu pogrążona: 
Franciszka Liczko, żona, wraz :: cały rodziny. 
Ci, którzy chcę bra«* udział w pogrzebie niech się zglnpza do 

pogrzebowego p. Feliksa Sadowskiego pnr. 184.) No. llermitage 
ave. Telefon Monroe 1120. 9 

Z bólem seyca donosimy tę smutną wiadomość że najukochań- 
sza matka nasza 

anna'fleta 
z υυΜΓ î:krstei\ 

Niewiasta Różańcowa Cćiej Róży, 7 Drzewa przy parafii św. 

Stanisława Kostki, członkini Dworu św. Bronisławy, nr. 403 przy 

parafii św. Jana Kant^go 

po krótkiej lecz ciężkiej chorobie pożegnała się z tym światem, 
dnia 7go stycznia, 101S roku. opatrzo na św. Sakramentami, o go- 

dzinie 11:45 wieczorem, w podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w piątek, dnia ligo stycznia, o godzi- 

nie 9tej rano. z domu żałoby pnr. :J71 '2 Diversey ave., do kościo- 

ła .^ornego św. Stanisława Kostki, a stamtąd na cmentarz św. 

Vojciecha. 
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krewnych i 

znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni: 
Franciszek, Józef, Jan i Teofil, synowie; Franciszka, Ληηη, 

Rozalia, córki; Stanisław Piskosz, Franciszek Kamiński, zięcio- 
wie: Zofia i Karolina, synowe; Jan i Fryderyk Kerstein, bra- 

cia; Paulina i Marta, bratowe. 
Pogrzebem zajmują się Makarski i Jeszka, 1121 Noble ul. 9 

Wszystkim krewnym 1 znajomym donosimy tę smutną wia- 
domość iż najukochańszy mąż i ojciec nasz 

ś. p. 

Wiktor Nielubowski 
członek Tow. św. Józefa gr. 567 Z. P. R. K., Rycerzy Kolumba 

gr. 164 2 Royal Arcanum gr. 067 

pożegnał się z ty światem w poniedziałek dnia Tgo stycznia, 1918 
roku, o godzinie Gtej rano, przeżywszy lat 38. 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, dnia lOgo stycznia, b. r., 
o godzinie 9:30 rano, z domu żałoby przy cmentarzu Zmartwych 
wstaiiia Pańskiego, do kościoła św. Józefa, w Argo, Ills.f a stam- 

tąd na cmentarz Zmartwychwstania Pailskiego. 
W smutku pogrążeni pozostajemy: 
Rozalia Nielubowska, żona; Florentyna i Irena, córki; Wik- 

tor, syn; K. Cliałkowska, teściowa; Aleksander Nielubowski, brat; 
Teresa Swnlins, siostra. % 9 

t 


