
NOTATKI REPORTERÂT] 
Jutro, w niedzielę, ligo lutego od- 

odbędzie się ńa Kantowie w sali pa- 

rafialnej powtórzone przedstawienie 
..Skalmierzanek" prześlicznej sztuk] 

indowej z masą śpiewów jeszcze pięk 
ujoj*i>ch. Przedstawienie to urzą- 

dzaj CLtry parafialne z Kantowa. 

Jak wiadomo przed paru tygodniami 
dano tę sztukę po raz pierwszy z tak 

wiolkiem powodzeniem, iż ogólnym 
by Γ głos. domagający się powtórze- 
nia. Na przedstawienie jutrzejsze 

ceny sa zniżone. 
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Z obozu Camp Grant w Rockford 

donoszą o promocji szeregowca Ka- 

rola P. Janickiego, członka oddziału 
sanitarnego 341-go pułku piechoty. 
Janicki mianowany został pierwszym 
porucznikiem oddziału dentystycz- 

nego. Otrzymał on uwolnienie z ar- 

mii narodowej aby mógł zastosować 

się teraz do rozkazów departamentu 
wojennego w Waszyngtonie. 

Janicki od dłuższego czasu prowa- 

dził zakład dentystyczny pnr. 19Ô6 

Armitage ave. 

Młodemu porucznikowi życzymy 
dalszego awansu. 
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Wczoraj wieczorem odbyło się po- 

siedzenie obywateli zamieszkałych w 

Wardzde 16-tej, w sali Bentera. pnr. 

1417 X. Ashland ave. Posiedzenie to 

swołali obywatele w celu zaprotesto- 
wani* przeciw zamknięciu stacyi po- 

licyjnej ..Rawson" pnr. 1312 West 

North ave. 

Przewodniczący Wojciech Wander- 

iki tłomaczył zebranym dlaczego o- 

nl powinni miel lepszą obsługę poli- 
cyjną. Z powodu przeniesienia biu- 

ra policyjnego do stacyi Shakespeare, 
okolica ta nie ma tej protekcyi jaką. 
mieć powinna. 

Xa następnych mówców zostali po- 

wołani: Kazimierz Pawlak, J. Lenz, 

Frań. Pelkowskl, Józef Rezmer i Jan 

Mulzoff, kandydat na aldermana 16. 

Wardy. Po dłuższych dyskusjach 
wybrano Komitet, który ma się udać 

% 

do Komitetu Finansowego Rady 

Miejskiej i tam przedstawić im krzyw 

Sę jaką wyrządzili oni obywatelom 
1 S-tej Wardy przez połączenie sta- 

eyj ..Rawson" ze stacy^ ..Shakes- 

peare". 
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Jutro zaraz po nieszporach ! wie- 

czorem odbędzie się w sali parafial- 
nej św. Józefa bazar na biednych u« I 

ządzony przez Tow. św. Wincente- 

go a I'aulo. Teu sam bazar odbędzie 

i!ę też i w przyszły niedzielę. 

o o o 

w sali ..Association House4* pnr. 

: i 50 West North a*e. przemawia? 
•;rizle jutro o Rodzinie 4tej popołu- 
ił'« o Polsce teraźniejszej p. Anto- 

Czarnecki, członek Rady Szkol— 

i?j miasta Chicago. 
o o α 

Za sprzedawanie mleką z domiesz- 

kami Józef Klajna, pnr. 1432 Clea- 
ver ulica zapłacił w sądzie koszta sa- 

dowe w sumie $3.00. W. Boyda, 
1738 W. Superior ul., za używanie 
butelek od mleka należących do inne- 

go mleczarza zapłacił koszta w sumie 

$3.00. Stanisław Romanowski. 1745 

W. 21-sza ul. za toż samo przestępst- 
wo karany został w sądzie; zapłacił 
on $3.00 kary i $3.00 koszta sądo- 
we. Franciszek Wodalczyk, 475S S. 

Racine ave., za trzymanie i sprzeda- 
wanie nieczystych wiktuałów zapła- 
cić musiał $3.00 koszta sądowe. Tak 

nam donoszą z biura sanitarnego 
miasta Chicago. 

O Cr O 
Klemens L. "Wróblewski podał 

wczoraj do biura klerka miejskiego 
petycyę o nominacyę. Wróblewski 

jest demokratą, mieszka pnr. 2ΰ*- 

W. Chicago ave., w 15-tej Wardzie 

w której nominacyę na aldermana 

starać się będzie otrzymać w dniu 

praw: torów 26-go lutego. 

$ O « 
Sierżanci 1 operatorzy policyjni 

ca stacyach przy W. Chicago ave., 

kawson ul. i W. Xorth ave., zmuszs- 

nj byli onegdaj pracę swą wykony- 
wać odziani w ciężkie palta; powo- 

cem tej „niewygody" był pono brak 

węgla, który nie jednemu daje się 
w obecnych czasach we znaki. 
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Pani Józefa Prywnicka zamieszka- 

ła pnr. 1912 So. Leavitt ulica, zezna- 

ła wczoraj przed sędzią Mahoney, że 

mąż jej nie chce iść do pracy chyba 

że otrzyma posadę przynoszącą mu 

nie mniej jak $S0 miesięcznie. Sę- 

dzia Mahoney po wysłuchaniu zez- 

nań żony. posiał Prywnickiego na 

rok do „Brajdwili". 
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Nieznajomy mężczyzna liczący oko 

ło 20 lat wieku został zastrzelony 

dzisiaj rychło rano na Noble ul., w 

pobliżu Ohio ul. Ciało zamordowane- 

go odstawiono do kostnicy Fred. S. 

De Colas, pnr. 1235 Grand ave. 

Jakiś dotychczas nie wyśledzony 

zbrodniarz strzelił do tegoż człowie- 

ka trzy razy; jedna z kul trafiła so 

w tylną część głowy, dwie inne w ra- 

mię. Powód morderstwa nie znany. 

o O o 

Aleksander Szorski, z jrar. 13o9 

W. Chicago ave., obity został wczo- 

raj przez dwóch dotychczas nie wy- 

śledzonych bandytów za to że miał 

przy sobie w czasie rabunku tylko 

90 centów. Antoni Tawalka. z pnr. 

3112 Dauphin avenue obrabowany 

soetał na ulicy przez złodziei, którzy 

zabrali mu $40 w gotówce. < 
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egzaminatorzy, bankowi dzień 
wczorajszy spędzili na rewidowaniu 

I książek podupadłego banku „Fide- 
\ lity State L'ank", Milwaukee i Cen- 

j tral Park aves., którego prezesem 

jest p. Edmund K. Szajkowski. Re- 
wizor Stanowy Andrew Russell już 
od roku służył radami dobremi i 
starał się jakoś bank ten uchronić od 

| upadku. Pieniędzy deponowanych w 

tym banku było razem $229,000 ka- 

pitał zaś wynosił tyll^o $25,000. 
Dyrektorzy banku tego prosili swe 

go czasu Rewizora o danie jm czasu 

| w którymby mogli zreorganizować 
ι bank ten; próbowano różnie insty- 
tucyę tę uratować, ale nadaremnie. 
3 pieniędzy deponowanych spodzie- 
wają się być w stanie wypłacić depo- 
zytorom nie mniej jak ôOc na dola- 

rze, ale możebnem jest że da eię Ja- 
koś sprawę całą uregulować aby 
moćna im spłacić 75c na dolarze. Ta- 
ki jest plan Rewizora Russella. 

Pieniądze wszystkie, jak to wielu 

naiwnych sobie tłomaczyła, nie prze- 
padną, gdyż większa część ich Jest 
włożona do realności która po sprze- 

daniu wynosić będzie*dość pokaźną 
sumkę. 

Rewizor stanowy Andrew Russell, 
po konferencyi z prezesem banku 

polskiego ..Northwestern Trust and 
Savings Bank" przy Milwaukee i Di- 

vision ul., p. Janem F. Smulskim, 
miał tylko do powiedzenia to co n:żej 
dosłownie, w języku angielskim po- 

dajemy: 
„I am going to take persona! 

charge of this failure and see what I 
will be able to do to save every 

possible cent for the depositors. I am 

going to auggest to the attorney-ge- 
neral that one of the men in the 

banking departament be appointed 
receiver to save the heavy expense 
of a regular reicevership. This man 

was not dlshonest, he was no bank- 

eT. and if the bank goes through th© 
regular receivership proceedings the 

depositors will not receive 25 cents 

on the dollar. I thik we will be able 
to work it out in a way that will 

mean from 50 cents to 75 cents on 

the dollar to the depositors. Ail of 

| theSe people are foreigners and thev 

need al the protection and help it is 

possible to çive". 
O « <f 

Z Xanticoke. Pa., donoszą o śmier- 

ci p. Tomasza Kolanowskiego, ojca 
p. Szczepana Kolanowskiego, który 
przedwczoraj udał się koleją ,.Lake 
Shore" na wezwanie brata swego. 

Pograeb odbędzie się jutro w Nan- 

ticoke. 
* * * O 

Ubiagłego czwartku wieczorem w I 

sali parafialnej na Kantowie odbyła 
się uczta towarzyska na cześć alder- 

I mana Stanisława Adamkiewicza, u- 

rządzona przez jego przyjaciół. 

I Jan Sobota na przewodniczącego i 

powołał p. Józefa Ruszkiewicza, któ- | 
ry przemówił do zebranych w pol— | 
skim i angielskim języku, poczem do 
odmówienia modlitwy powołał X. St. | 
Siatkę, proboszcza miejscowej para- 

fii. Wiel. Mówca wyraził się. że pa- 

rafia św. Kantego czuje eię dumna z 

tego. iż w gronie swym ma alderma- 

nów, jednego sędziego i asystenta ka 

syera miejskiego. 
Na następnego mówcę powołano 

Izaaka Doff, który mówił po angiel- 
sku. 

X. Wład. Zapała w imieniu Komi- 

tetu urządzającego owa ucztę wrę- 

czył aldermanowi Adamkiewiczowi 

gwiazdę aldermańska ze złota wysa- 

dzana dyamentem wartości około 

$450.00. Gwiazda ta jest wyrobu 
znanej spółki jubilerskiej Michała 

Wojteckiego, którego zakład mieści 

się pnr. 1037 Milwaukee ave. 

Po ceremonii wręczenia gwiazdy 
przemawiał senator Jan J. Brode- 

rick z 21-go dysirytku senatoryalne- 
go. Wiktor Mika wystąpił później ze 

śpiewem ,,Tam na górze". 
Sędzia Józef La Buy przemawiał 

do zebranych w języku angielskim 
poczem z grą na fortepianie wystąpi- 
li Stanisław Smoczyński 1 córka Jego 

Walerya. Oklaskami zmuszono parę 

tę do drugiego występu. 
Przemawiali także: Józef Helmi- 

niak po angielsku. Nikodem Budz-- 
1 

oan i Michał Kolasa po polsku i al- 

derman Stanisław Walkowiak po an- 

gielsku. Po tych przemówieniach z 

deklamacją wystąpił Wiktor Mika. 

Adwokat J. Young mówił po an- 

I glehku poczem dyplom z podpisami 
wręczył aldermanowi Adamkiewiczo- 

wi Teofil Weyna. 
W końcu przemówił i alderman 

Adamkiewicz dziękując nasamprzód 
za gwiazdę aldermańską oraz za dy- 

plom i ucztę urządzoną przez jego 
znajomych na jego cześć. Nawoływał 
zebranych do pracowania ręka w rę- 

kę na polu politycznem sam zaś obie- 

cai dopomagać obywatelom 17-tej 
Wardy zawsze i wszędzie. 

Przy końcu uczty tej urządzono 
składkę na ofiary wojny w Polsce i 

zebrano razem $16.00. 
W skład komitetu urządzającego 

ów» ucztę weszli: X. W. Zapała, 
Stan. Smoczyński, Stan. Pitera, Jan 

Micek, Woj. Michalik, Jan Sobota, 
Michał Kollasa. Józef Helminiak, Te- 

ofil Weyna, sędzia Józef LaBuy, Jó- 

zef Ochab. Józef Smoczyński, alder- 

man Stanisław Walkowiak, Józef 

Ruszkiewrcz, Jôzèf Korzeniewski i 

Kazimierz Andrzejewski. 
Potrawy na ucztę tą przyrządził 

i kucharz Antoni Latko. 

OBWIESZCZENIE 
Roczne zebranie Akcyonaryusz} 

j Spółki Wydawnictwa Polskiego 
J odbędzie się w piątek, dnia 8-gc 
i lutego, 1918 roku, o godzinie 3-e 
1 po południu, w budynku SpóHci 
! 1455—1457 West Division ulica 

Chicago, 111. 

X. FR. GORDON. C. R. 
Sekretarz. 

Przy stole zaś usługiwały: Agnie- 
szka Laskowska, Wanda Rembacz, 
Bronisława Rembacz, Helena Fuda- 

la, Emilia Kijak, Jadwiga Przepier- 
ska, Helena Sobota. Marta Michalik, 
Augusta Heda i Franciszka Czuj. 

o α o 
Jutro wieczorem w sali parafial- 

nej Niep. Serca Maryi w Irving Par- 

ku odbędzie się t. zw. „Penny So- 

cial", urządzony staraniem miejsco- 
wego Klubu PaA Elizy Orzeszkowej. 
Zabawa rozpocznie się punktualnie 
o godzinie 6-teJ. Prócz innych rozry- 
wek grać moina będzie w gronie 
znajomych w nasze ulubione ,.66"? 
„starą, bastę", „rummy" itd. Będą 
tam 1 inne niespodzianki w celu za- 

bawienia gości. Dochód przeznaczo- 
ny jest na korzyść parafii Niep. Ser- 
ca Maryi, 

ODO 

Nlewyśledzony dotychczas zbrod- 

niarz wskoczył na wóz Antoniego 
Konczaka. uderzył go rurą żelazną 
łamiąc mu rękę, poczem znikł jak 
kamfora bez pieprzu. Konczak nie 

wie kto napadł go i w jakim celu. 
O O O 

W sali parku Davis Square przy 

4 5tej i Paulina ul., odbędzie sie dn. 

4-£0 lutego odcźyt połączony 7. ilu- 

stracjami o ..Republice Amerykań- 
skiej". Dla dzieci popołudniu o godz. 
4:30 dla starszych zaś o godz. 7:30 
wieczorem. 

$ f> * 
Dr. Michał C. Goy, Polak, którego 

kancelarya mieści się pnr. 1001 W. 

32ga ul., róg Morgan ul., nad apteką 
Cholewińskiego, został wczoraj przez 

zarząd „Infant Welfare Society" wy- 

brany wizytującym lekarzem ich sta- 

•iyj. t. zw. „Infant Welfare Station". 
Towarzystwo to utrzymuje w Chi- 

cago kilkanaście stacyj w różnych 
dzielnicach miasta, gdzie matki mo- 

gą zupełnie bezpłatnie zasięgnąć po- 

rady lekarzy — specjalistów w ςΐιο- 
robach dziecięcych. 

Dr. Goy już przez dłuższy czas pra 

cowal z profesorem dr. Hoffmanem, 

który jest na czele t. zw. „Infant 
Welfare Society" i zarazem proreso- 
r emchorób dziecięcych w ,,Rush Mé- 

dical College" na uniwersytecie Chl- 
car.-jskini. 

<3 0 0 

Wieczornica patryotyczna odbę- 
dzie się w hotelu l,a Salle, wieczorem 

6go lutego, na której reprezentowa- 
ne będę wszystkie narodowości w 

Chicago zamieszkałe. Urządzeniem 

tej manirestacyl zajmuje się znana 

organizacya ,,National Security Lea- 

gue". Zaproszeni zostali najwybit- 
niejsi urzędnicy federalni, stanowi 1 

miejscowi. Przewodniczącym będzie 
rodak nasz p. Jan F. Smulski. Prezy- 

denta Wilsona reprezentować będzie 
p. Balnbridge Colby z New Yorku, 

jeden z najlepszych mówców w Chi- 

cago a obecnie członek Komisji Bu- 

dowy Okrętów, Prezydent Wilson wy 

delegował go jakc swego reprezen- 

tanta. 
Organizacje polskie szczerze zain- 

teresowały się t? wieczornicą, każdj 

bowiem starać się powinien o to, b> 
tego wieczoru Polacy reprezentowa- 
ni byli jak najliczniej, bo przecież 
Stany Zjednoczone sa dziś najsil- 

niejszym orędownikiem naszej Spra- 

wy Ojczystej, a tego wieczora mamy 

dać dowód naszej lojalności. 
O bilety starać się należy zaraz. 

Bilety sprzedawane sa po $1.50. Pro- 

I ezeni sa i mężczyźni i kobiety. Uro- 

czystość będzie nieformalna. Bilety 

nabyć można teraz w administra— 

I cyach dzienników Chicagoskiego, 

Związkowego 1 Narodowego. Jajpteż 
w banku polskim ..North Western 

Trust and Savlngs Bank", 1201 

λIilwauke^ ave., róg DivIsiAi ulicy; 
» 

w banku polskim ..Depositors State 

and Savings Bank", 4633 South Ash- 

land ave. 1 w biurze rekrutacyjnem 
Armii Polskiej, Milwaukee ave. 1 

Augusta. Zamiawlajcie bilety zaraz. 

Nie czekajcie do ostatniej chwili. 
0 0 0 

Na mocy dekretu, wydanego przez 

sędziego Davida Brothers, pani Ja- 

nina Szuwalska, z fanr. 1531 LaSalle 

ul., otrzymał zupełny rozwód z jej 
mężem Edwardem Szuwalskim, -fa- 

brykantem lekarstw patentowych, 
który obecnie przebywa w Pittsbur- 

ghu. Blisko rok temu, Ki. Szuwalski 

wyjechał do Cleveland, O. w celu 

sprzedaży lekarstw swojego wyrobu, 
pozostawiając w Chicago żopę swą z 

3-gIem małych dzieci, a zabierając 
niejaka Tomirę Karwicką, żonę Ta- 

deusza Karwickiego i matkę 4-go 

, dzieci, jąko swa „agentkę". Gdy po 

| została w Chicago p. Szuwalska prze- 

stała po jakimś czasie odbierać listy 
I pieniądze od męża, udała się do 

Cleveland, gdzie znalazła męża swe- 

go i ,.agentkę" mieszkających ra- 

zem, jako małżeństwo. Wróciwszy do 

Chicago, zwróciła się więc do pol- 
skiego adwokata, p. M. Zwlerkow- 

sklego, którego biuro mieści się pnr. 

1034 Milwaukee ave., ten uzyskał 
dla p. SzuwalskieJ dekret rozwodo- 

wy, przyznający opuszczonej żonie 

prawo dzieci, Jak również prawo po- 

1 szukiwania alimentów od zbiegłego 
1 małżonka. Dowiadujemy się od p. 

Szuwalskiej, że gdyby zbiegły małżo- 
nek wstąpił na ochotnika do polskiej 

! armii, toby nie poszukiwała all— 

, nuntów i nadal sama pracowałaby 
tia utrzymanie dziefi, Jak to obecnie 

ι robi. 

i 

Złoty jubileusz małżeństwa obcho- 
1 dza dzisiaj pp. Walenty i .Marcyan- 

na Kozub, zamieszkali pnr. 1108 No. 
Wood ul. 

Na intencyę jubilatów Alszę św. w 

kościele Św. Trójcy odprawił dzisiaj 
rano X. Truszyński. 

Państwo Kozub pochodzą z Dębo- 
wiec w Galicyi; do Ameryki przyje- 
chali przed 4 6 laty. Pan Kozub liczy 
lat 77 wieku, pani Kozub zaś lat 67. 
Związek ich małżeński pobłogosławio 
ny został czterema synami i dwoma 

córkami. Są to: pani Katarzyna (z 
domu Kozub) Medoch, panna Kata- 

rzyna Kozub, p. Walenty Kozub, p. 

Karol Kozub, i p. Dyonizy Kozub. 

Jan i Walenty zatrudnieni sa jako 
maszyniści, Karol jest elektrykiem 
a Dyonizy strażakiem pożarnym. Pp. 
Kozub doczekali się także dziesięciu 
wnuków i sześć wnuczek. 

Uczta z okazyi złotego Jubileuszu 
odbywa się w domu pp. Kozub pnr. 

1108 N. Wood ul. 
O Ο Γ 

Pan Franciszek Kalinowski, za- 

u:»e: zkaly pnr. 2719 Drakę ave., na 

l^ckowie powraca szybko do zdro- 

wia. Poddał się p. Kalinowski przed 
kiikoma dniami operacji i znajduje 
«iv obecnie w szpitalu Sióstr Naza- 

ret a rek przy Leavitt ul., w pokoju 
r.trner 206. 

O O O 

W halj parafialnej przy Lawndale 

i Iloscoe ul., odbędzie się w niedzie- 

lę. dnia 10-go lutego, z okazyi ó-cio- 
letniej rocznicy istnienia wieczorek 
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Przyjaciółki panny Wandy Spiczka 
urządziły miła bardzo niespodzian- ! 

kę t. z\v. „miscellaneous shower". O- ! 
bacne były: H. Kwiatkowska, R. Lii- I 
la, F. Bushnell, M. Laskowska, Η. | 
Spiczkow, M. Mocna, B. Kapustka, 
F. Pender, M. Scrandel, H. Spiczka, 
L. Seiinger, H. Mint, A. Schack, L. 

Durson, B. Spiczka, H. Ostrowska i 

S. Wieland. 
Panna Wanda jest córka ΡΡ- Jana 

i Julianny Spiczków, zamieszkałych 

pnr. 1746 Keenon ulica; wstępuje o- 

na w ?.wiązek małżeński z p. Antonim 
Michalak dnia 10-go lutego b. r. 

O O O 
Od dziś za tjdzień, w sobotę Ogo ] 

lutego odbędzie się w sal; Związku 

Polek wielki koncert Tow. Muzyczno I 

-Literackiego ..Promień" z okazyi je- 
go dziesięcioletniego istnienia: pro- 

gram zapowiada się wprost wspania- 

ły — wezmg w nim udział poważne 
siły artystyczne, a nadto odegrane 

będę: Sienkiewicza „Czyja Wina" i 

„Zbiorowa Scena w Więzieniu" z 

„Dziadów" Mickiewicza. 
o o σ 

Towarzystwo Polek Królowej Jad- 

wigi będzie miało swe posiedzenie i 

zarazem instalację nowego zarządu 

jutro o godzinie 1:20 popołudniu w 

sali zwykłych posiedzeń. Prezeskę 

jest pani Konstancja Czekała a se- 

kretarka protokółową pani Stanisła- 

wa Słuplkowska. | 
O O O 

Leon Prusinski otworzył onegdaj 
balwiernię przy narożniku Black-- i 

hawk i Noble ul., na Stanisławowie. 

Interes ten przeprowadził on z Kazi- 

mierzowa. 
O « Ό 

Jutro, t. J. w niedzielę, o godzinie 
4-tej popołudniu w sali parafialnej 
Św. Trójcy Kółko Literackie z tejże 

parafii urządza drugi występ. Przy 

końcu wieczorku będzie odegrana 

komedyjka w jednej odsłonie p. t. 

,,l'an Bonifacy". Udział w tj'm wy- 

stępie wezmę najlepsze siły Trójco- 
wa. 

\ψ V ν 

Do domu pp. Władysławy ! Anny 

Linowleckich, pnr. 3060 N. Central 

Park ave. zawitał onegdaj boc!ek i 

zostawił uradowanym rodzicom zdro- 

wego synka. Ojciec pracuje w biurze 

klerka sądów municypalnych, pana 

Danischa. 

Z BOSTON, MASS. 

Karol Fedorowicz, C2 Silver ul., 

£o. Boston, stracił życie w czasie 

pracy przy naprawianiu wozu kole- 

jowego należącego do firmy „New 
York Central Railroad". W chwili, 

kiedy zajęty naprawą Fedorowicz 

znajdował się pod wozem, nadjechał 
wóz drugi i wytrącił wóz przez Fe- 

dorowicza naprawiany z oparcia. — 

Wóz całym swym ciężarem spoczął 
na ci9le Fedorowicza i połamał mu 

żebra i no§i. Nieszczęśliwego odwie- 

ziono do szpitala St. Elizabeth, gdzie 
też niebaweru zakończył życie. 

Z BUFFALO, Ν. Y. 

Na krzyżwóce koiei Lehlgh Val- 

ley, przecinającej drogę farmerską 
zwana Union znaleziono KwłokLWoJ- 
clecha Ekitowicza, lat 29, farmera 

ε sąsiedniej osady Sloan. Dopiero na 

drugi dzień ęo wypadku rozpoznała 

je żona nieszczęśliwego. 

KALENDARZYK. 

Jutro, 3 lutego: Ncdziela Mięeo- 

pustnn. — Św. Błażeja b. — Ów, 

Anegarego. Św. Małgoreaty, 

Z WALKI ZBYSZKO Z ClTLKREAL 

X» © °X 
« W Duluth, Minn.. Władek Zbyszko i 

Cutler walczyli zacięcie przez godzinę 
i trzynaście minut nim policya wmie- 

szała sję i walkę zaciekłą kazała za- 

przestać. Była to walka jakich mało; 
raz nawet Zbyszko podniósł Cutlera i 

rzucił poza sznury na arenie, w gro- 

madę widzów. Gdy się zabrano do wal- 

ki, Zbyszko użył chwytu „toe hołd" na 

Cutlerze, lecz ten poddać się nie chciał. 
Policya zapaśników rozegnała na czte- 

ry wiatry, w ten sposób kończąć wal- 

kę o ..śmierć i życie". 

BACZNOŚC SPORTOWCY. 

Sokoli Orła, Białego stoczą seryę kon- 

testów 7. klubem Polsko-Amery- 
kańskim w sokolni. 

Wczoraj wieczorem, w pokoju re-^ 

daktora sportowego manażerowie obu 

wyżej wymienionych dziewiątek, po 

dość długich debatai b, ugodą mocą któ 

rej nr.owiązują się stanąć do sery i kon- 

testów w piłkę na wewnątrz. Warunki 

podpisali takie: 
Sokoli Orła Białego zmierzą siç dnia 

17-go iutego z dziewiątką z klubu Pol- 

sko-Amerykańskiego w sali parku Eck- 

hartu, przy Chicago ave., i Noble ul. 

Kontest ten nie będzie zaliczany do 

sery i. 

Serye składające się z trzech konte- 

stów grane będą w sokolni stanisła- 

wowskiej w dniach, 24-go lutego, 3-go 
i 30-go marca, b. r. 

Dochód, po odliczeniu kosztów należ- 

nych Sokołom, obie dziewiątki uchwa- 

Mły oddać zarządcy Ochronki Sw. Ja- 

•lw.gi, w Niles, 111., na sierotki. 

Wstępu przy drzwiach sokolni li- 

czyć się będzie nie więcej jak lóc. od 

osoi.y. dla dam wstęp wolny. 
Sędziami kontestów tych mają być: 

po stronie Sokołów Antoni Daluga, — 

klub zaś Polsko-Amerykański swym ar- 

bitrem wybrał Ludwika Klonowskiego. 
Przy koûcu servi, pieniądze pozosta- 

łe po odliczeniu rachunków uradzono 

oddać redaktorowi sportowemu ..Dzień 

^|ilka Chieagoskiego", a ten ma jo od- 

dać Ochronce wyżej wymienionej. 
l'godç tę podpisali manażer dziewią- 

tki klubu Polsko-Amerykańskiego, Sta- 

n!iław Boraś i Jakób S! Hyniewicz, ma 

nażer dziewiątki Sokołów Orla Białe- 

20. 

A więc. przygotujcie się sportowcy 
do konlistów wartych widzenia, gdyż. 
jak obaj nannżemwie nawzajem się1 
odcrażall, będzie to „walka o pierw- 
szeństwo". 

Wipfei o tom. nutem. 

& °x° 
Jl IKO KON'lI ST f YŻWIARZY w 

HOLSTEIN PARKU. 

Kontest o którym doić obszernie pi- 
sallśmy wczoraj, odbędzie jutro pon<>- 

łidir.u v parku .î-jolstein'a un ».id\»i- 

gowle. Ci co się» jeszcze nie zapisali, 
mogą to zrobić dziś popołudniu, zgło- 
si*'· sie trzeba po aplikacye i warunki 

do p. Irving Fox. w parku Hoieteina. 
Telefon : Monroe 5S40. Wygrywcom roz 

dano będą nagrody wartościowe. 

GROCHOWINA OBRANY PREZE- 

SEM SOKOŁÓW ORŁA BIAŁEGO. 

Na rocznera posiedzeniu członków To 

warzystwa Sokołów Orła Białego w 

sokolni na Stanisławowie, członkowie 
wybrali zarząd nowy na rok 1918. W 

skiad tegoż zarządu wchodzą: 
Roman Grochowina, prezes; 
Piotr Parużyński, wice-prezcs; 
Leon Łapiński, sekr. prot. ; 
Ludwik Szerszeniewski, sekr. fin.; 
Władysław Smorowski, kasyer; 
Bronisław Urban, Bronisław Wilcze- 

wski i Antoni Daluga, dyrektorzy. 
Instalaeya nowego zarządu odbędzie 

się we ezwartek, dnia 14-go lutego, b. r. 

© ^ ê> 
W SPRAWIE JI TRZEJSZKGO 

KONTESTU. 

X'©X" 
Sokoli Orła Białego zmierzą się z 

klubem ,.Drorak Parks''. 
Jutro popołudniu, w sokolni własnej 

dziewiątka Sokołów Orła Białego sta- 

je do gry w piłkę na wewnątrz z silną 
dziewiątką „Dvorak Parks". 

Bateryę Sokołów stanowić będą rzu- 

cacz B. Wilczewski i chwytacz Władek 

Smorowski ; rywale zaś na górkę rzu- 

caeza wysłać zamyślają Jelinka i ekwy- 
tacza Mocucha. 

Sokoli dotychczas wygrali 12 kontes- 

tów z rzędu a więc mają trzynasty do 

zdobycia. Jeśliś bratku ciekawy kto lep 
szy. staw się jutro na kontest. Począ- 
tek zapowiedziany jest na godzinę 3-cią 
popołudniu. ̂
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βΑ' b'W 
GIBBONS V8. CIPILONIS. 

x-e-x 
W Pittsburgu ma się odbyć dnia 4go 

lutego walka pięściarzy Tommy Gibb- 

oosa, którego pono obawia się Harry 
Grcb, z pięściarzem litewskim, Clpu- 
lonisem. alis „Geo. Chip". Walka ta 

ograniczona Jest do dziesięciu starć, 
a Juk sportowców „miasta dymnego" 
sapuwulu' manażer litwlna, Jlmmle 

Plino, Cipulonls tak jest do walki tej 
przygotowany, fte należy się spodzie- 
wać kontestu Jakich mało. Cipnlonls 

pochodzi z New Castle, Pa., Tommy 
Gibbons zaś κ St, Paul, Minn. 

(Sb 
CZTERNASTU SOKOŁÓW ORŁA 

BIAŁEGO W SŁUŻBIE WI JA SAMA. 

eX©cX 
By uczcić pamięć członków, Towa- 

rzystwo Sokołów Orfye lllałojro w so- 

kolni na Stanisławowie wywiesiło fla- 

gę honorowa, t. zw. ..service flag" na 

której znajduje się czternaście gwiazd 

oznaczających czternastu polskich bo- 

haterów, którzy usłuchali głosu Wuja 
Sama i poszli trenować się do walki z 

kajzerem. fią to: 

Stanisław Szczuka, szeregowiec; 
Stanisław Schultz, szeregowiec: 
Stanisław Kozakiewicz, med. oddz. ; 
Albert Dorsch, oddz. med. : 

Albert Balcer, szeregowiec: 
Jan Talaska, oddz. med. ; 

Edward Wojtuś, oddz. med. ; 

Franciszek Meyera, oddz. med.; 
Jan Hintz, szeregowiec; 
Kazimierz Nowicki, szeregowiec ; 
Alex. Wojciechowski, marynarz ; 

B. Donaeh, marynarz; 
Kazimierz Donash, szeregowiec. 
Brawo! Więcej nam takich Towa- 

rzystw trzeba. Koszt to nie wielki, a ró- 

wnocześnie pokażemy że i Polacy u- 

mią uczcić pamięć swych bohaterów. 

Χ-ΘΧ- 
ZBYSZKO VS. STECHER W COLI- 

SELM. 

Dnia 18-go iutegp w Coliseum odbę- 
dzie się walka Władka Zbyszko z Jó- 

zefem Stecherem, do ukończenia. Ste- 

cher godzi się na walkę tylko pod je- 

dnym warunkiem, a mianowicie, Zby- 
szko musi położyć Frieberga w ponie- 
działek, w Chicago teatrze i basta. 

^ Q ik? 
Z KONTESTU KRÇGLARSKIEGO W 

ŚRÓDMIEŚCIU. 

W kręgielni Bensingera. przy Wa-- 

bash ave., i Adams ul., piątka „Mar- 
riette A. A." pokonała trzykrotnie pią- 

tkę „Lorett Corset Co." w grze w 

kręgle. Cyfry : 
1 

MARRIETTE Α. Α.: — 

L. J. Ścibior, 212 208 130 

F. Zeman, 179 174 190 

W. Thomas, 137 1Θ9 171 

Hazeui : 348 331 311 

LORETT CORSET CO.: — 

M. Frayer. 109 103 149 

S. Sanders, 170 172 137 

G. Watson, 191 183 170 

Razem: .VÎO 31S 4S2 

Z KANTOWA. 

Jak wiadomo, jutro, 3go lute- 

go w sali na Kantowie wznowie- 
nie „Skalmierzanek" Kamiński^, 

go: przedstawienie zapowiada j 
się świetnie i spodziewać się na- ί 

leży, yc sala znów będzie, wysprzc 
dana, jak tp było na pierwszem 
przedstawieniu tej pięknej sztu- 

ki. Dowiadujemy się, że Chóry 
parafii św. Jana Kantcgo pod 
przewodem organisty p, Franci- 

szka Nowickiego postanowiły dać 

szereg- przedstawień „Skalmie 
rzanck" po innych dzielnicach i 

parafiach polskich, przeznacza- 

jąc cały dochód z tych przedsta- 
wień na ArmL Polską: spodzie- 
wać się należy, iż ten piękny plan 
się powiedzie i — zapewne spo- 

ry grosz przyniesie dla naszych 
wojaków we Francy i. Κ toby 
nie mógł otrzymać biletów na 

przedstawienie jutrzejsze, niechaj 
się zgłosi do p. Fr. Nowickiego, 
organisty kaniowskiego, ρ. n· 

103S W. Chicago avc. 

ARMIA POLSKA 
WE FRANCYI. 

Przestrzegamy raz Jeszcze przed 
naciągaczami, którzy kręcą się po do- 

mach Polskich wyłudzając pieniądze 
na Armię Polską, nie mając absolutnie 

żadnego upoważnienia do kolektowanla 

jakichkolwiek funduszy na rzecz ar- 

mii. W razie gdyby naciąganie to nie 

ustało należy powiadomić pollcyę J 
Centrum Rekrutacyjne No. 2. w Chica- 

go. 
Prezes Żychllński 1 ob. W. F. Róży- 

cki przemawiać będą w Niedzlelf, dnia 
3-go lutego na wiecu Jaki odbędzie się 

w Kankakee. 111. Wiec ten zwołany zo- 

stał w celach agitacyjnych dla Armii 
1'olskiej we Francy! Jakotei dla ra- 

wlązania Klubu Obywatelskiego w 

Kankakee. Wiec ten będzie miał miej- } 
sce \\ hali parafialnej. 

W Chicago Helght*. lii., odbędzie elf 
wlec agitacyjny w sprawie Armii Pol- 

sklej w niedziele, clnia îî-go lutego <. 

godzinie 3-eloj popołudniu w linii para 
Halnej. Przemawiać będzie ok Tyra· 
kowski. 

W Indiana Harlior odhędzi·· >ή· « i»·' 

agitacyjny w sprawie Armii Polskiej 
we Francji w niediielf. dniu .'ί-go In--— 

lego 1018 w h/ili parafialnej. 
W Leiuont, III., odbędzie się wice a· 

Slfnc.vjn.v w niedziel»*. rinin .'i-pi Ιιιΐ<·^< 

101.S, w linii parafialnej o 20117. i nie 7ej 
popołudniu. Przemawia'· będzie oby w. 

Franciszek lia ré i W. P.rzozowskl. 

F*od Uwagę1 
Wiel. Ks. Proboszczów, Za-j 
rządOw Polskich Organizacyi 

i Towarzystw w Chicago 
I Okolicy. 

Z powodu, ii w przyszłym tygodniu \ 

odbędzie się w Chicago Zjazd Zjedno-1 
czonia Kapłanów Polskich w Ameryce 

zapowiedziane na poniedziałek, plenar- 
ne posiedzenie w sprawie zreorganizo- 
wania Komitetu Obywatelsikego, odło- j 
ione został na tydzień, t. j. do ponie- 
działku, dnia 11-go b. m. 

Udział księży proboszczów w zebra- 

niu, które ma na nowych podstawach 
postawić Komitet, kierujący rekruta- 

cją do Armii Polskiej w Chicago i o- 

koliç.v, jest pożądany, a nawet konie- 

czny. Oczywiście niemoiliwem jest spo- 

dziewać się licznego udziału probosz- 
czów na zebraniu w czasie, gdy się od- 

bywa Zjazd księiy polskich ze wszyst- 
kich stron Stanów Zjednoczonych. 

Niniejsze oświadczenie ogłaszamy 
na prośbę p. K. Żychlin ski ego, tymcz. 
prezesa Kom. 1 p. W. Brzozowskiego, 
tym. sekr. Kom. Obyw. 

WŚl 
■WAR SAYINGS STAMPS 

I08UED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Oszczędzajcie i poży- 
czajcie swe oszczęd- 

ności 
RZĄDOWI 

On potrzebuje je teraz! 

Wy będziecie je po* 
trzebowali po wojnie. 

KUPUJCIE 
WOJENNE ZNACZKI 

OSZCZĘDNOŚCI 
PORĘCZENIE RZĄDU 

STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH 

Przynoszące 4%doli~ 
czany kwartalnie. 
Możecie rozpocząć ! 

z Dwudziestu pięciu i 
centami kupując 

„U.S.Thrift" znaczek, j 
Wasz poczmistrz, wasz ban < 

kier, wasza gazeta i dużo ; 
innych agencji opowie < 

wam o nich. ! 
ZOBACZCIE JE! 

JESTTO WASZYM 0B0- j 
WIĄZKIEM! 

ONE UCHRONIĄ WIELU j 
OD ŚMIERCI 

ONE WYGRAJĄ OBECNĄ 
WOJNĘ! 

^CZECZOTKA. "Ί 
Rzewna powieść z daw- 

nych czasów przez Pietra 
Jaxę Bykowskiego. W opra- 
wie teraz tylko. 

40 centów 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1457 W. Division ul. Chicago 

— Λ · Φ m 

Listy z mrozy 
ι " 

po ziemiach polskich 
i do Ziemi Świętej 

w roku 1908 

Ks. Fr. Gordona, C. R. 

Poprmwlr.es odbita» · 
DiłennUa Otale»sro»«iero 
1 «cboffKon» lloznem: liu· 
alraoyamL I 

TOM I. obejmuj· podrói z Ot'· 
etgo ut do Jaffy I zawiera 244 o· 

pilów S 102 lluatraeye. Pomiędzy 
Inneml rnajdu)·, alf tam oplar Ber· 
li aa, Warzaawy, Cztatochowy, Kra- 
kowa, Poznania, Golenia, Bjd. 
roaaczy, Poliklego Koronowa, 
Wiednia., Kahlaoberga. Kzymu, 
Neapol*, Alakzaadryl, Kairu, lid 
Stron 2M. 

TOM IL obajmnjo podr6ft od 
przybycia do Jaffy ai do wyjasd* 
s Jerozolimy 1 zawiera razem tlf 
optaów ! 68 Iluatraoyl, Na szoso· 

fólną awagę zaałnfujo opU Jar»· 
zollmy 1 mlejao świętych w Jaro· 
toNroia, lid. Stron 217. 

TOM ΙΠ. obajmujo podrdi ęĄ 
wyj aida > Jerozollmj aft do po· 
wrota do Chloafo 1 ta wiara 8T » 

plaów I 08 IluatraoyL Pomląday 
i sny ml znajdują alf lam oniaj 
gaza rata, Damaazko, Baalbek, 
Boyront, Koaataotjnopola. lid. 
Btroo IM , 

.·· 

Wasystkio tnj tomγ opnwno w 
Jedoą kaląlka koastoją 

tylko SI 
ε o pi. pruejUtlpocztąllilB 

Nabyd moftoa w adminlatraoyl 

Dziennika Chicagoskiego 
I 1455-1457 W«t DMmi dCcji I 
i, CHICAGO, Ui. J 


