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Sędzki W. Ν GemmiH wydał wczo- 

raj warranty na aresztowanie siedm- 

d^iosięciu pięciu groserników. oskar- 

żonych o sprzedawanie jako świeżych 

jaj. jaj przechowywanych w lodow- 

niach. Na Mście oskarżonych o prze- 
winienie znajdują się nazwiska: 

Lei>inski i Zaruski, 1436 Grand 
ave.; I. Gapczyński,, 140f W. Chi- 

cago ave.; Jan Kaznowski, 1463 W. 

Chicago ave.; Michał Koszyński. 
19001 W. Chicago ave.; Jan For-- 

dański. 1914 Blue Island ave.; Wła- 

dysław Kowalski. 600 No. Ashland 
ave. i Antoni Gusek, 224 W. 34ta ul. 
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Z powodu srogiego mrozu kon- 

traktor Jan Schrambek zniewolony 
był wstrzymać pracę przy budowie 

«nowego kościoła św. Jacka w Ανοη- 

dale. 
—..Upłynie prawdopodobnie kijka 

tygodniu zanim będzie można znowu 

zabrać się do roboty" — mówił kon- 

traktor Schrambek. — „Spodziewam 
się jednak, że około Igo marca roz- 

poczniemy już kłaść posadzkę". 
Kontrakt na roboty żelazne wyda- 

no firmie Holmes, Pyott and Co., 
której reprezentantem jest Stani- 

sław Jakubowsiki. 
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Na następraem posiedzeniu Rady 
Szkolnej wdrożone zostanie śledztwo 
w sprawie dotychczasowego zanied- 

bania skolekto-wania 550,000 pro- 
centu należnego Radzie Szkolnej ty- 
tułem dzierżawy z posiadłości, o któ- 

rą. obecnie toczy się proces. Przewod- 

niczącym specyalnego komitetu śled- 

czego zamianowany wczoraj został 

całonek Rady Szkolnej p. Antoni 

Czarnecki. 
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W sądzie spadkowym złożony wczo 

raj został testament zmarłego 25go 
grudnia. 1917 roku. agenta realno-- 
icłowego C. Molinskiego, który po- 

zoetawił po eobie majątek wartości 
?90,603.37. 3marłv cały swój mają- 
tek testamentem przekazał swej żo- 

nie Jadwidze Molinskiej, zam. pnr. 

232 So. Hamlin ave. 
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Automobil kierowany przez B. A. 

Cune, 652 Garfield boulevard, przy 

Augusta ul. i Western ave., wczoraj 
wieczorem najechał i boleśnie poka- 
leczył powracającego do domu z pra- 

cy Szczepana Lakouskiego, 2212 

Augusta ul. Pierwszej pomocy lekar- 

skiej rannemu udzieli! dr. Jan Łu- 

czak. 
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Spółka ..Avondale Buildinc and 

Loan Association" wypłaca obecnie 

drugą seryę w swej nowej kwaterze 

Pftr. 3003 Xorth Central Park ave., 

przy Milwaukee ave. Prezesem spół- 
ki jest Michał Galów, sekretarzem 

Franciszek Fiałkowski, a skarbni- 

kiem Franciszek Krzykowskl. 
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Michał Mirza, zam. pnr. 1331 Tell 

place, kilka dni tomu odmroził sobie 

mały palec lewej ręki: wczoraj pa- 

lec lekarz musiał amputować. 
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Chór Młodzieży Polskiej, z Gary, 
Indiana, znany ze swych udatnych 
występów nietylko w Gary, ale ! 

przedmieściach Chicago, urządza 

przedstawienie w przyszłą niedzielę 
w sali Turner, przy 14ej 1 Washing- 

ton ul. Odegrany będzie wyborna 
krotochwila pod tyt. „Ulica nad Wl- 

sfcj": początek o siódmej wieczorem. 

O O « 
Adwokat nortu-cnicaprosKi .\ihks. 

Przyborski zamianowany został sze- 

fem departamentu sprzedaży wojen- 
nych znaczków oszczędnościowych na 

Powiat Lake. obejmujący miastecz- 
ka: Xorth Chicago. Waukegan, Ll- 

bertyville. ShermanviUe i i: Polacy 
zamieszkali w North Chicago i okoli- 

cy, którzy pragną oszczędzać pienią- 
dze za pośrednictwem wojennych 
znaczków oszczędnościowych Stanów 

Zjednoczonych, po wszelkie informa- 

cye zgłaszać się mogą do biura ad- 

wokata Przyborskiego. któro mieści 

się przy State i llej ul. 

« O « 
Młodość to plochość, — takiego 

przynajmniej zdania obecnie jest W. 

Czapiewski, który kHka miesięcy to- 

mu poślubił piętnastoletnią pannę 

Maryę Patty, której rodzice mieszka- 

ją pod nr. 6029 Champlain ave. Woj- 
ciech sam liczy tylko lat 22. 

Ojciec pani młodej zaraz sprzeci- 
wiał się małżeństwu 1 wkrótce po 

ślubie córkę zabrał do domu. Cza- 

piewski wszelkiemi sposobami starał 

stę z teściem i żoną pogodzić: ostat- 

nio nakłonił żonę, aby do niego po- 

wróciła. Niedługo się jednak cieszył, 

bowiem wczoraj Mania znowu zmie- 

niła zdanie i powróciła do „taty". 

!N0W0SC=7I 
Na bolące gardło, ból w pier- | ■ 
siach. lumbago bóle reu-mat. 

GORDONA 
MUSTARD OILCREAM 

< r*4w«i.« Siły) 

Uśmierza ból natychmiast. 
Zapobiega grypę I zapalenie 
płuc. Jeszcze tylko 25c i 50c 
we wszystkich aptekach. 

TRASK'S 
CZY WARTO ŻYĆ 

Zależy to od waszej wątroby. Dla t«-?o też po- 
winniście się odświeżać reiiuUrnie pewnem. 
l»r/\jen>D'-m TRASK'S nowem lekarstwem na 

KONUTYFAÇYÏÎ. BÓL GŁOWY. 
ZAWRÓT GŁOWY I MIW.OÀCI 

„Piaałki pokryte czekola-lą. zapo- 
biegają najgorszym chorobom". 

10<·. 25c i wielkoSĆ — vn β wszjst- 
kica aptekaca. 

Z Biura Miteorologlcznago. 

W ciągli doby wczorajszej najwyż- 
sza temperatura wynosiła 12 stopni 
nad zerem, najniższa 1 stopień niżej 
zera. Normalna temperatura w tym 
dniu wynosi 24 stopni; nadwyżka 
temperatury w tym roku wynosi 142 

stopni. 
Wschód słońca o godz. 7 min. 13. 

Zachód słońca o godz. 4 min. 43. 

Godzina 7 rano··.. 13 wyżej zen 
" 8 12 " " 

" 9 13 " " 

" 10 13 * 

Ogólnie pięknie dziś wieczorem i 

w piątek, cokolwiek zimniej, najniż- 
sza temperatura około G stopni wv- 

»ej zera. Umiarkowany świeży zacho- 
dni i północno-zachodni wiatr. 
ZeZ Stan. 

ΝΟΤΑΤΚί 
I OSOBISTE I TOWARZYSKIE· j 

Srebrny jubileusz pożycia małżeń- 

skiego obchodzą dzisiaj starzy osad- 
nicy dzielnicy Cragin. pp. Franciszek 
i Katarzyna z Malickich Pawłowscy, 
zam. pnr. 2214 No. Lorel ave. Jubi- 

lat, p. Pawłowski, jest jednym z 

najbardziej poważanych obywateli 
pLrafil św. Stanisława Β. 1 M. Od lat 

przeszło dwudziestu bierze on czyn- 

ny udział we wszystkich sprawach 
narodowych i parafialnych, jakoteż I 

w polityce: jest on właścicielem kan 

toru realnościowego. wspólnikiem 
banku ..Pawłowski i Zygmunt", przy 
Lorel i Beldon avec., i notaryuszom 

spółki budowniczo-pożyczkowej p. w. 

św. Stanisława B. i M. 

Dziś o godzinie 8mej rano Mszą 
św. na intencyę jubilatów w koście- 

le św. Stanisława Β. I M. w asysten- 

cyi ks. Stanisława Świerczek i ks. 

Stefana Kowalczyka odprawił ks. 

Jan B. Obyrtacz. Wieczorem krew- 

nych. przyjaciół i znajomych pp. Pa- 

włowscy w ich mieszkaniu podejmo- 
wać będą. kolacyą. 
Starszy syn pp. P., Franciszek Jr., 

jest organistą przy parafii św. Sta- 

nisława; zai syn ich Stanisław jest 
sierżantem w wojsku Stanów Zjedno- 
czonych. a Bernard uczęszcza na wy- 

dział dentystyki do Chicago College 
of Dentistry. Oprócz synów wyżej wy 

mienionych pp. P. mają syna Józefa 

i cztery córki — Annę, Wateryę, Elż- 

bietę i Rozalię. 
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Dwudziestocztero-letnl Jan Schram 

bek, jr. syn państwa Jana i Anieli 

(z Talagów) Schrambok. 2S30 N*o. 

Spaulding ave., wyjechał wczoraj do 

Camp Kelly przy San Antonio. Te- 

xas. zapfsał on się do korpusu syg-< 

nałowego. 
Młodszy syn. Edward SchrambeK, 

lat 22, służący także w armii Wuja 
Sama. ma być odesłany bieżącoso ty- 

godnia z Camp Kelly do Granville, 

South Carolina. 

Ze szpitala Sióstr Nazaretanek do j 
domu powr.óciła wczoraj pni Leoka- 

dya Mazurkiewicz, małżonka p. Pio- 

tra Mazurkiewicza, Jr., zam. pnr. 

1401 No. Ashland ave. Pni Mazur- 

kiewicz dwa tygodnie temu. w szpi- 
talu Sićstr Nazaretanek poddała się 

operacyi na zapalenie ślepej kiszki. 
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Znany na Brldgeporcle młody, lecz 

energiczny polityk p. S. L. Super- 
czyński. w przszlym tygodniu otwie- 

ra pierwszorzędny skład kawy, her- 

baty i masła. Skład ten. który mie- 

ścić słę będzie pod nr. 3251 So. Mor- 

gan ul., będzie jedynem tego rodzaju 
polàklpm przedsiębiorstwem w dziel- 

nicy Bridgeport. Polonia Bridgepor- 
tu. znana ze swej solidarności po- 

pierania przedsiębiorstw polskich, 
niezawodnie poprze nowo zakładany 
Interes. 
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Po spędzeniu dwu-tygodniowego 
urlopu w domu rodziców, pp. Anto- 

niego i Agnieszki Pokornowskich, 
zam. pnr. 1516 Wabansia ave., do 

Fort Bliss. Texas, odjechał szerego- 

wiec Józef Pokornowski. Józef jest 
członkiem kompanii Β 34go pułku 
piechoty: do wojska jako ochotnik 
wstąpił on 22go maja z. r. 
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Znany w kołach młodzieży Wojcie- 
chowa p. Jan Schefke powrócił do 

domu po dwu-miesięcznej podróży 
po osadach polskich w Stanach Zje- 
dnoczonych z Kapela Armii Pol- 

skiej, znajdującej się pod kierow- 

nictwem p. Tadeuszi. Wrońskiego.- 
Matka Jana. pani Anna z Ossow- 

skich Schefke, prowadzi elegancki 
skład modniarski pod nr. 1639 W. 

ISta ul. 
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Do domu swej natki, pni Anny 

Łukasik, zam. pnr. 1646 McReynoldg 

ul., na dziesięciodniowy urlop wczo- 

raj przyjechał stacyonowany w Camp 
Logan, Tex., Stanisław Łukasik. 

Kto chce czytać najlepsze rtv 

dzienne pismo polskie, nieci. si« 

cda do pana F .M. PAWOLL 

naszego agenta na Duncan i oko- 

licę i zaabonuje sobie Dziennik 

WtrAf faset nie-anfleUttat 
DZIENNIK, CHICAGOSKi przoduj· 
pod względem dobom 1 treści Mai·· 

VsfcL 

rol«ki Bonty*, czy wlęłcszy ety mritłi 

•*y za ooowułiek poczytywać eob!e 

powinien stale reklamować narodo· 
wose nas*» wftrfld oheven 
Anifcryk.auów s aoiaaieiui lua>yiucy?uij 

ARMIA POLSKA 
W'E FRANCYI. 

t CEXTRl'M REKRUTACYJNEGO 
No. 2. 

W poniedziałek, dnia 2Igo stycz- 
nia 191S odbędzie się posiedzenie 
wszystkich komitetów i sukbomite- 
tów obywatelskich przy Centrum Ke- 

krutacyjnem No. 2. Godzina i miej- 
sce posiedzenia podane będzie póź- 
niej. Sprawy bardzo ważne będjj. za- 

łatwiane i dlatego obecność wszyst- 
kich członków koniecznie wymagana. 

v ·:♦ * 
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W niedzielę, dnia 27go stycznia, 
191S odbędzie się wielki wiec agita- 
cyjny w sprarie Armii Polskiej w 

South Chicago w hali parafialnej św. 
Michała Archanioła. Bliższe szczegóły 
podamy później. 

* 4· * 

W niedzielę, dnia 20go stycznia, 
1918, jak już kilkakrotnie donosili- 

śmy odbędzie się poświęcenie pierw-- 
szego pułkowego sztandaru, jaki °- 

ftarowały Sokolice Okręgu 2 Z-w. So- 

kołów Polskich. Aktu poświęcenia 
dopełni ks. proboszcz Gronkowski. 
Podczas uroczystści przemawiać be- 
rt g. mówcy polscy i wybitni Amery- 

kanie, sympatycy Polaków. Uroczy- 

stość ta rozpocznie się o godz. 3 po- 

południu. Po poświęceniu odbędzie 
się wielka zabawa z tańcami w hali 

Pułaskiei.ro przy Ashland ave., blisko 
1 Stej ul. Spodziewanym jest gremial- 
ny udział wszsytkich towarzystw So- 

kolich i śpiewaczych, związkowych i 

Zjednoczenia. Niech więc nikogo nie 

braknie, bo to chwila jakich mało 

będziemy mogli być świadkami. 
φ «j» Ą* 

W niedzielę, dnia 20go stycznia od 

będzie się także wiec agitacyjny w 

-prawie Armii Polskiej w West 

Hammond w hali św. Andrzeja przy 

155 ul. o godzinie 3ej popołudniu. 
Mówcy: ob. Chojnacki, Grabowski i 

Łopatka. 
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Już wyszedł ζ druku Regulamin 
Komitetów Obywateslkich dla Armii 

Fotskiej i za kilka dni będzie poda- 
ny wft wszystkich polskich pismach 
przychylnych sprawie. Kegu'lamin 
ten określa ^ci.-le obowiązki komi- 

tetów jak też \ poszczególnych człon- 

ków. orzez co usunie niejedno nie- 

zrozumień ie,sprawy zaznacza on tak- 

że wyraźnie stosunek Komitetów O- 

bywatelskich do Oficerów rekrutacyj 

nycli i sierżantów. 

Z CAMP GRANT 
ROCKFORD, ILL. 

Rockford, 111. 
Szanowny Panic! 

Zasyłam dzięki od wszystkich 
żołnierzy-Polaków za książki, któ 
remi przez grzeczność Pana, 
wzbogaciliśmy naszą skromną bi- 

bliotekę. Cenimy wysoko taki dar 
— jużto tlla tego, żc jest to dla 
nas bardzo potrzebnem i po dru- 

gie. że jest to pierwszy dar w 

tym rodzaju, jaki kiedy otrzyma- 
liśmy z Chicago. Dziwię się na- 

prawdę, że chicagoska Polonia, 
posiadająca tyle inteligencyi pol- 
skiej, tak mało sic interesuje swy- 
mi rodakami w armii Wuja Sama. 
Czy istotnie tak trudno przysłać 
trochę pokarmu dla naszego du-· 
cha? Λ przecież macie w Chica- 
go tyle przedstawień, tyle balów, 
koncertów, tyle innych zabaw i 

chyba świat nic przewróciłby się 
do góry nogami, gdyby małą czą- 
stkę dochodu ofiarowano na zaku- 

pienie i przesłanie mniejszej, czy 
większej ilości książek rodakom 
w obozie Cranta. 

Mrozy i zawieje sparaliżowały 
program naszych codziennych za- 

jęć, lecz humor i wesołość żołnie- 
rza nie jest tem dotknięta. Po- 
dziwiać zaiste trzeba jak owo 

zbiorowisko ludzi, rozmaitych 
zdań, wyznań i pochodzeń, zlało 

się w jedną całość i wszcchznane 
hasło ,Jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego", chyba naj- 
lepiej zrozumiale jest dla nas. 

Każdodzienne widywanie się 
przy tycii, lub innych zajęciach, 
przeszło najpierw w znajomość, 
a potem w przyjaźń. Problemat, 
jak rozdzielić siedm papierosów 
między jedenastu towarzyszy, 
jest o wiele łatwiejszy do rozwią- 
zania dla przeciętnego żołnierza, 
niż dla profesora matematyki w 

uniwersytecie. 
Taka sama semi-kommuna ist- 

nieje w podziale szczotek do pra- 
nia, mydła, oleju do karabinów, 
a tych rzeczy brakuje temu lub 

innemu bardzo często z powodu 
chronicznego „naprężenia" sto- 

sunków finansowych. Rząd istot- 

nie wypłaca regularnie, ale zato 

żołnierz również regularnie cho- 

ruje na słodką neuralgię i zjada 
całe kupy ciastek, cukierków i lo- 

dów, tak że mu potem brak na o- 

lej... 
Tyle na dzisiaj. 
Kończąc listek ten prośbą o 

nadesłanie nam paru jeszcze pol- 
skich książek 

Zostaje z uszanowaniem, 
Lucyan Borejszo, 
Co. A. 344 Inf. 

Od Redakcyi: 
Adresat listu powyższego, je- 

den z redaktorów; naszego pisma 
już poczynił starania wstępne o- 

koło zaaranżowania wieczoru, z 

którego dochód przeznaczony bę- 
dzie dla żołnierzy-^odaków w 

Camp Grant. Narazić informuje- 
my, że zapośredniczymy chętnie 
w przesyłaniu książek polskich 
dla naszych żołnierzy: Kto ma 

zbędne, kto chce ofiarować książ- 
ki jakie na cci omawiany, niech ]·£ 
nam do redakcyi przyniesie, a my 

zajmiemy się dalszą ich expedy- 
cyą do Camp Grant. 

k. w. 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE, j 
— Henry Custer, który pozo- 

wał na kapitana z Rock ford w 

uniformie kapitana i wielu wpro- 

wadził w pole w klubie Rock Ford 

Couńty Club, został przez sçdz'e- 
go Landisa skazany na 13 mie- 

sięcy we więzieniu federalnym '.v 

Lcavenwortli. Custer mieszti 

pur. 7 12 Cass ave. 

— J. Francis Toomey, który· 
pozował na porucznika w ιιηίίο;·* 
mie oficerskim v* klubach cliica- 

goskich, uzyskał od sędziego Lan 
disa skróceni? swego terminu 

więziennego w Leavcnworth z 

dwu lat do 13 miesięcy. 
— W drugicn oględzinach ko- 

ronera w sprawie tajemniczej 
śmierci II. S. Milesa, na świadka 

powołany będzie N. TT. Luken, 
stołownik. który przybiegł do sy- 
pialni pani Miles, gdy mąż jej je- 
szcze żył i dopomógł jej w za- 

opiekowaniu się umierającym. 
Luken nie zeznawał w pierw- 
szych oględzinach. Koroner są- 
dzi, że jego zeznania wyjaśnią ca 

lą tajemnicę. Jak wiadomo, wdo- 

wa i jej siostra znajdują się w a- 

reszcic. 
—Gaz wczoraj ubezwładnił 11 

robotników pracujących w tunelu 
2<K) stóp głęb. pod staeva Avodo- 

ciągową Lawrence ave. Straża- 

cy wyciągnęli nieprzytomnych. 
W szpitalu przywrócono im przy 
tomność pulmotorem. 

— uziewięciu raousiow, Któ- 

rych wczoraj aresztowano, przy- 
znało się do popełnienia przeszło 
100 rabunków. Do aresztowania 
ich doprowadziły zeznania J. Lo- 

gana, 5934 E. Elizabeth ul. i T. 
Williamsa, 441 W. 67ma ul. W 
chwili ujęcia Logan miał biżute- 
rvi wartości $1,000 w swych kie-: 

szeniach. Williams był raniony 
przez X. Kolina. pnr. 6000 S. Ra- 
cine ave., gdy usiłował go w ,,gro- 
serni" obrabować. Ujęli go wkró- 

tce potem detektywi. Inni aresz- 

towani nazywają się: D. Domato, 
1 î4G W*. 69ta ul., gdzie znaleziono 
kilka rewolwerów i dużo łupu, 
dalej A. Pratt. Tony Muscato, J. 
Deer, W. Hauss, M. Rio i A. 

Stanycr. 
— Komitet finansowy wczoraj 

w* obradach nad budżetem, po- 

czynił inne obcięcia w apronrya- 

cyach na rok bieżący. Pensya sę- 
dziów* municypalnych ma być zni- 

żona z $9.000 do $6.000. liomisya 
moralności i departament dobro- 

bytu także nie mają otrzymać ża- 

dnych apropryacyi. Na czele pier- 
wszej jest pastor Brushingham, a 

na czele drugiego pani L. O. 
Rowe. Oboje należą do gorących 
zwolenników burm. Thomusona. 

Z POLITYKI POLSKO- 
AMERYKAŃSKIEJ. 

Asystent skarbnika miejskiego Józef 
Ruszkiewicz, któVy jest zarazem komi- 

tetowym siedmnastej wardy i wicepre- 
zesem demokratycznego komitetu wy- 

konawczego na powiat Cook, zwołał 

wczoraj popołudniu na poufna poga- 

wędką wybitniejszych demokratów z 

różnych ward by zaiuicyowaó akcyę 
wśród Polaków majjjca na celu pozy- 
skanie jak najliczniejszej reprezenta- 
cyi na prawyborczym tykiecie demo- 

kratycznym. Wstçpnq przemowę wy- 

głosił obyw. Ruszkiewicz, tłónmcząe cel 

zebrania, poczeni obrano obyw. Jana 

M. Nowickiego z 28-mej wardy przewo- 

dniczącym a obyw. Józefa Λ. Łaseckie- 
go z 27-mej wardy sekretarzem. Repre- 
zentowanych było dziesięć ward, a 

mianowicie : 
Λ"111 — komisarz elekcyjny Franci- 

szek X. Rydzewski i obyw. Alexander 
Wiśniewski : 

XII — obyw. Leon Śląski i obyw. 
Franciszek A. Brodnicki; 

XIV — obyw. Franciszek Stanisław- 

ski; 
XV — obyw. Józef Olszewski. 
XVI — prezes Zjednoczenia Piotr Ro 

gtenkowski i obyw. Stanisław Jaśko- 

wiak : 

XVII — ald. Stanisław S. Walko- 

wiak, ald. Stanisław Adamkiewicz, o- 

byw. Teofil Wcyna i asystent skarbni- 
ka miejskiego Józef Ruszkiewicz; 

XXIV —- obyw. August Detloff i o- 

byw. Félix Sychowski ; 

XXVII — adw. Fiotr II. Schwaba i 

obyw. Józef Andrzej Łasecki ; 

XXVIII — ald. Maxymilian Adamo- 

wski i obyw. Jan M. Xowicki; 
XXXIII — fizyk powiatowy dr. A- 

dam L. Szwajkart. 
Przewodniczący .T. M. Xowicki wspo- 

mniał o zebraniu demokratów polskich 
parę miesięcy temu w hotelu „Briggs 
Iiouse" na którem klerk sądów muni- 

cypalnych Franciszek l'. Daniscli pu- 

blicznie oświadczył, źe wycofuje się 
stanowczo z polityki jako kandydat na 

jakikolwiek urzqd publiczny ale gotów 
jest rodakom pomódz by Polonia zdo- 

bywała coraz ważniejsze stanowiska 

polityczne. Xa owej zeszłorocznej kon- 

fereneyi proponowano komisarza Fr. 
X. Rydzewskiego*jako następcę Da- 
niscłia na urzędzie teraz przez niego 
piastowanym lecz ,.ct»ś się widocznie 

popsuło bo od tego czasu nic o tem nie 

słychać" 
Relaeyę poprzednią uzupełnił komi- 

sarz Rydzewski, zdając zarazem raport 
ze s wy fl ι narail z Roger'em C. Sulliva- 
neni i naczelnym klerkiem elekcyjnym 
Deiinis'em J. Ega», zaznaczając rów- 

nież. że demokraei polscy mieć powinni 
na tykieeie tegorocznym przynajmniej 
ilwu sędziów, jednego asesora, klerka 

sjplów municypalnych, dwu komisarzy 
powiatowych i trusty.sa sanitarnego. 
..Teraz nie jest za wcześnie agitować" 

mówił komisarz Rydzewski — „ho 
Ega u już dwa miesiące temu otwarcie 
dał mi do zrozumienia, że jest kandy- 
datem na posadę Daniseha, a ja od- 
rzekłem. że ja też na ten urząd kan- 

dyduję i że Polakom się to należy bo 

przecież obecnie Polak owo stanowi- 

sko piastuje". 
Do zgodnej pracy nawoływał aliier- 

muu siedmimstpj wardy Stanisław A- 

damkiewicz. porównując harmonię w 

Polskiej Lidze Demokratycznej Powia- 
tu Cook z niesnaskami w Polskiej Li- 

dze Demokratycznej na Stan Illinois, 

gdzie istnieją trzy frakeye z Rutkie- 

wiczem, Kunzem i Lisakiem na czele. 

„Prze^s brak solidarności możemy po- 
nieść sromotną klęskę" — ostrzegał al- 

derman Adamkiewicz — „więc dajmy 
baczenie na to byśmy się wzajemnie 
nie zwalczali, zwłaszcza jeżeli będą dwa 

tykiety demokratyczne w prawyborach 
jak mi już przei>owiadał pan Danisch". 

Na wniosek oby w. Teofila Weyny, 
poparty w dłuższej przemowie przez 
ad w. Piotra II. Schwabę z Avondal<?, 
powołano do komitetu przygotowawcze 
go ob. ob. Ruszkiewicza, Rydzewskiego 
Adamkiewicza, Nowickiego i Łaseekie- 

go. który ma porozumieć się z preze- 
sami obu Lig. ob. ob. Danischem i Li- 

♦ 

sakiem, w celu zwołania walnego ze- 

brania polskich demokratów z całego 
powiatu ('ook w przyszły piątek po- 

południu do jednego z hotelów w śród- 
mieściu by rozpocząć pracę zawczasu 

i wybrać około dwudziestu kandyda- 
tów na rozmaite urzędy powiatowe i 

miejskie, ażeby .wykonawczy komitet 

partyi demokratycznej mógł do ostate- 

cznego układania listy prawyborczej « 

mleć najzdolniejszych, najsilniejszych 
i najpożądafiszych polityków polskich 
ze wszystkich ward. 

licie polsko, rdzennie polska prze- 

mowę na tle patryotyczncni wygłosi! 
dr. Adam Szwajkart, szef szpitala psy- 

chopatycznego powiatu Cook. który od- 

dał uznanie pauu Ruszkiewiczowi za 

rozpoczęcie akcyi niniejszej bo inicy-- 
atywa od kogoś powstać musi. My, Po- 

lacy w Chicago, przeszliśmy szkołę po- 

lityczny. więc czas już wielki skrysta- 
lizować naszą akcyę i do jednego celu 

wspólnie dążyć. Oczy świata całego są 

na Polaków zwrócone: inaczej na nas 

patrzą, inaczej o nas teraz mówią, ina- 

czaj nas sądzą, ale znowu zejdziemy na 

bezdroża jeżeli się nie pozbędziemy te- 

go starego błędn. a tyra jest niezgoda, 
albowiem niezgoda rujnuje a tylko z go 

da buduje. Nie zasypiajmy więc spra- 
wy ! Musimy się wszyscy zebrać i współ 
nie naradzić by nasze słuszne żądania 
przygotować i kaukusowi demokraty- 
cznemu przedłożyć. 

Niżej podpisany od siebie dodał, że 

reklama w pismach polskich jest |b- 
solutnte konieczna by dać do zrozumie- 
nia wodzom w obozie demokratycznym, 
że Polonia chlcagoska domaga się od- 

powiedniej reprezentacyi i że nie jest 
zadowolona z dotychczasowego trakto- 
wania wyborców polskich. 

Dzislal ma sle ort by λ poufna narada 

I 

w biurze pana Panischa pomiędzy ko- 

mitetem wyżej wymienionym a preze- 

sami obydwu polskich I.lg demokraty- 

cznych. 
J. A. Łaaecki, 

sekretarz. 

o 

ROZKAZ! 

Niniejszym rozkazem zawiadamia- 
my druhów i druhny z Gniazda Sokół 

Polski, Bratnia Dłoń nr. 132 Z. S. P.. 

Krupa 1060 Z. Ν*. P. aby się stawili w 

tę niedziele, dnia 20-go stycznia, o go- 

dzinie 12:30 po południu do hall posie- 
dzeń, skąd wystąpimy na uroczystość 
poświęcenia Sztandaru bojowego dla 

Pierwszego Pułku Armii Polskiej z 

Anłeryki walczącego w Francyi. Sztan- 

dar ten wykonali 1 ofiarowali sokolice 
·/. naszego Okręgu. Poświęcenie odbę- 
dzie się w kościele św. Wojciecha a dal 

sza uroczystość w hall Pułaskiego na 

Ashland are. i 18teJ ulicy. 
Druhowie i druhny mający uniformy 

sokole mają się stawić w takowych, ni- 

kogo z nas nie powinno zabraknąć tak 

w uniformach jak 1 w cywilnych ubra- 

niach. Punkt zborny punktualnie o go- 
dzinie 12:30. 

Czołem ! 
Fr. Grochowski, prezes. 
Jaii Polkowski, sekr. prot. 

2251 W. 21sza ul. 

„Dziennik Chicagoslci" można 
amawiać u następującvcb agen 
ów: Jones, 3927 N. Troy ulica 
ilcbód. 4021 Ν Mr»ntfccl!o ave 

W następujących miejscacn 
na Town of Lake można otrzy· 
mać „Dziennik Chicagoski"; 
BOCHNIAK — 

1615 W. 43-cia ulica. 
WOJTKOWSKI — 

4524 S. Ashland ave. 

CICHOWLAZ — 

4612 So. Lincoln ulica. 
KRUPOWICZ 

1718 W. 48-ma ulica 

MIEL2YNSKI — 

1714 W. 48-ma ulica. 
BRADEL — 

1718 W. 47-ma ulica 

STREJSMAN — 

4809 Loomis ulica 
HONDS — 

47-ma ul. i Racine ave. 

LOPACIKrSKI — 

4659 Gross ave. 

S. TALAN — 

1012 W. 51-ta ul. Skład paszy. 

Iteklnmn jm« poaataw» lie·ir«B 

przedslçblorttw ameryk"Asklcb. wlç# 
I przemysłowiec polski dobrze zrobi 
Jośell «tale reklamówce będzie swój 
Interes w DZIENNIKU CHICAOO-ł 
uuu. 

Oet-.tnle wiadomo** t 0]mmy4 
•rozmalcone oryglnalnemi Illustra-· 

tyamj, sam leszcza stal· DZIENNIK 
rwinaooflifi 

DZIENNIK CHICAGOSKI taalH 
•zeza więcej drobnych oglosseń, ani· 

leli wssystkJe Inne dzienniki polaki· 
w Chicago rucn wzięta 

EXTRA! 
Z OSTATNIEJ CHWILI. 

CAR USZEDŁ!.... 

Londyn, 17. stycznia. — Pra- 

sowe depesze donoszą, iż ex-car 

Mikołaj Romanow z całą rodziną 
zdołał ujść z Tobolska, na Sybe- 
ryi, gdzie był internowany. Niema 

potwierdzenia pogłoski. 
— W Odessie walki krwawe się 

toczą pomiędzy Ukraińcami a 

wojskami bolszcwickiemi, jak o 

tem donoszą z Piotrogrodu. 

BUNT NA NURACH. 

Londyn, 17. stycznia. — W Ki- 
lonii głównej bazie niemieckich 

nurów i całej floty wojennej wy- 
buchł bunt na kilka nurach; nim 

go stłumiono, marynarze wymor- 
dowali 38miu oficerów Do- 

noszą o tcm—via—Genewa, lecz 

szczegółów niema. 

MOULER BROTHERS 
MILWAUKEE AVE and PAU I IN A S Γ 

Podwójne Star Znaczki Przez Cały Dzień 

I Union 
Garnitury 

Damskie średniej wagi union gar- 

nitury, 89c wartość, runiste, ekru ko 

Jot, wszystkie wielkości i długości, — 

34 do 44. extra specjalnie 
49c 

I Fabryczne Resztki 
I czysto wołn. materje na, suknie, 

I za mniej jak ceny fabryczne, dłu- 

I Rości na suknie bluskJ i suknie w 

Ë pas, serże, popliny, gabardine», 
| mohair, melroee, brylantyna — 

II broadcloth i plaids. 

Jedwabne Resztki Za Mniej 
Jak Polewę Geny. 

36 do 40 cali szerokie, tafetn, mc 

! ssali ne, jedwabny poplin, foular· 
1 dy, pongees, satin duchcss, crepe 

de chine, czarne i wszystkie od·· 

(. cienie na blaski i suknie. 

FLANKLA. 
25c κ»*· irrubn podwfij- 
nle runleta outln* îlaa. 
vr nkroinne róśowe I ni* 
Mrakle kratki I prąikl, 

Ι Λλ (* 
Jard po A "X Z W 

TURECKIE RĘCZNIKI 
SOc Kat. tar. rtculkl ■ 

lnic., blet. 43X24 cali, ■ 

icmbfj pod. alei» Jedw. 
In loyal lab Je- ORa 
■kółka, po 

EMALIO W. WIADRA. 
8 kwartone siwo emalio 
ntnc Trladra do wodr, 
npMfatnle aa tę npr*e- 

„r",k° 2i c 
PAPIER TOALETOWY. 
Crêpe pap· t»«l. Οβ 
8 rolek sa AîJC 
(Me przyjmujemy »a- 
mftwleń pocata ani te- 

lefonem. Nie dowwlmy). 
KOTŁY DO FRAXIA. 

Nr. 0 lalmaUonane ko 
tły do prania, utatlone- 
ry drewniane ucha. 1.76 
wart oś i·, 
po 98c 
25c Comp. kar-1 t 
bólowa maść A A C 

25c Schornfelde 16c 

KOŁDRY 
250 par, $4.50 gat. 
okazy podróżują- 
cych agentów, nieco 
splamione, plaid 1 
równe kolory 

2.98 

Lekarstwa 
1S« kaw. Shara- Q_ 
poo mydła ca fC 
S4H» Mrnthola- OO 
tum, za wuC 

Damaklc nrln. pończo- 
chy, 50c gaf., dobre rcar 

ae kaszmir., ninją «Ivre 
pl*ty I palce OC- 
para po «Uv 

POŃCZOCHY. 
Diler, portez., 45c fat. 
chłop. I pan. κ Hale nici 
cinrne, niintkle wiel- 

kie numeru, 22łc 
para po 

™"v 

KLAMERKI DO BIEL. 
4 calowe klamerki do bla 
llnr a tirordefo dra·- 

Z?M 5c 
(100 koat., nie dowoa.) 

POKRYWKI. 
Biało emaliowane po· 
krywkl do garnkAw — 

S3e frartoté, apecralnle 

15c zn 

WEI.8DACH M1VTLE 
Proete | uyiTraranf — 

Welabaeb (a»me mai· 

tle, re*. I3c wartość — 

Z"""" 8łc 
S. S. 9. $t 
butelka ε a QDC 

15e Islttle Llrer 
pili*. po 

IGroserye i Mięso 
XnnifK ûwlfti I Quaker ont», — I Kawa, Penberry | Swlfś» w len no- I 

;;r 25łc 
I'nmldory, kuku 
rytlM I firotirkt 
:i puazkl 
M 

Zrr «lin drobiu— 
KtcRMpny marki, 
100 fnn- Q C7 
Cflw r.n O.UO 

Mnnło, Rlgln — 

rrriinti? 49c 

^™lul 9łc 
Jabłku, wybor- 
ne Jonu- 1 

^ 
tbnnii. po 

Herbata, nowe- 
go ubioru jaitoń· 

fant ea 39c 
Lny or Buet iłt 
dla drobiu, ϊΟ 
,unt· 1 os 
worek *·"« 

lub San 

<o* m 19łc 
Mydło, Grand-· 
ma» biało, ( 10 ka 
wnlkAiv kont.) — 

kantlck 
za 4c 
Mlwlnwf ficonr 
rlantl 
(uni 18c 
PemlJoryi <wlf· 

Τ' 9ic 

vre kopytka — 

s? sic 
KnraAna kapimta 

ir"· 6c 
Śwlłźo nlfkiBC 
.ιΙΙ?*0 1Ï. 
fnnt ÎOC 
Wllsonn wflro- 

ki ,"„,,n32ic 
iwlrio nkubane 
kury na potraw- 

25!c 

Flelscher 
Czarna 
Wełna 
69c 

KHAKI 
Wełna 
Motek 

69c 

LIKIERY 
Old Snnnr utook, nu· 

ttlkowtnr w 1 CQ 
bAndilfi but. * ·"·» 
Kalif. Coięnac brenda, 
S Star butfl- 1 Ol 
ka sa A»Ul 

! Penaiiylvanla iytnlłiT· 
ku, p*łoa kwartown 

1.4S 

« riMirny kurmmel Inh 
Ja ma Ich rum· 1 QQ 
biitrlka l»wv 
Ktotonr piwo· Jnnne I 
ciemne, tuz., 
butelek 
Wleer lui» Export pi- 
wo. liiy.lny 1 'l C 
butelek u 1 · X 9 

1.00 

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutny 
doość iż najukochańszy syn i brat nasz 

ś. p. 

Franciszek Jeka 
• członek Tow. Młodzieży św. Alojzego nr. 375 Z. P. R. K. 

po krótkiej i ciężkiej chorobie, pożegnał si$ z tym éwiatem, opa- 

trzon św. Sakramentami, dnia 15go stycznia, o godzinie 6tej 
wieczorem, przeżywszy lat 25. 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia 19go t tycznie, o godzi- 
nie lOtej rano, z domu żałoby pnr, pnr. 1615 Keenon ul., do ko- 

ścioła górnego św. Stanisława K., a ùtamtgd na cmentarz św. 
Wojcfccha. 

Na ten smutny obrządek zapraszamy wszstkich krewnych 
i znajomych w ciężkim żalu poftążenl: 

Józef 1 Julianna Jeka, rodzice; Jan i Stanisław, bracia; Jo- 

niina i Marta, siostry; Maryanna Bnl<ln, tebcia. 


