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„Macierz Polska". 
Biuro Zarządu Głównego: 

1455-57 W. Division ulica, 
Chicago, 111. 

Z1RZ-VU GŁńWJiYi 
Ks. Franciszek Goraon. Moderator. 
Julian Nejman. Prezes. 
Antonina Baranowska. Wiceprezeska. 
Wojciech Menkicki. Wiceprezes. 
Max Brocbocki. Sekretarz. 
Franciszek Rezmerowski. Skarbnik. 
W P. Soska. Dyrektor. 
Stan Liczmaski. Dy lektor. 
Stanisław Tworek. Dyrektor. 
Franciszka Marcinkowska. Dyrektorka 
Anna Peyor. Dyrektorka. 
Salonie* Urbańska. Dyrektorka. 
Dr. AJeksan. Pietrzykowski. Lekarz Naczelny. 
Adw. Piotr P. Mindak. Doradca Prawny. 
Juliusz F. Szatkowski. Bucbalter i Rachmistrz. 
B. C. Woj ta le wici. Asystentka Sekr. Oeneraln. 

GODZTNT BU KOWE: 
Biuro Zarządu Głównego otwarte w dni po- 

wszednie od g od z. 9-tej rano do 6· tej wieczorem 

(w sobotę do 1-ej popołudniu). Wieczorami, w 

dni powszednie (zwjjątktem soboty) od godziny 
7-mej do 9-tej. — W niedziele i święta uroczyste 
biuro jest zamknięte. 
PREZESA: w środy wieczorem od g od z. 7-ej 

do 9-tej. 

SEKRETARZA: w poniedziałki, środy lpilo- 
tki popołudniu od t-giej do -tej. Wieozorami. 
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od go- 
dziny 7-mej do 9tej. 

SKARBNIKA: w poniedziałki, środy t piąt- 
ki od godziny 7-mej do 9-tej wieczorem. Skła- 

dania opłat. Wszelkie opłaty do Kasy Głów- 

nej przyjmuje Kaeyer Główny podczas godzin 
olisowych. Sekretarz Generalny ani Asystentka 

nie będą przyjmowali opłat do Kaay Głównej. 

BUCHALTERA: dla interesantów ze spra- 
wami Oddziałowemu w piątki wieczorami od 

godziny 7-mej do 9-tej. 
KORESPO> DENCYE. 

Wszelkie koreapoodencve dotyczące Macierzy 
Polskiej należy adresować: 

MAX ROC HOC KI. 

Secret ary Poliah Alma Mater, 
1455 W. Division Street, Chicago, 1IL 

FINANSE- 
Przekazy bankowe i pocztowe (cheks. money 

orders etc.) należy wystawiać na orgaulsacyę: 
POLISH ALMA MATEK 

1 przesyłać pod adresem: 
KR. REZMEROWSKI. 

1455 W. Division Street. Chicago, 111· 

UWAGI. 

Podwójne osierocenie. 

Żałobę, którą okryła się archi-1 

dyecezya chicagoska, odczuwa 

wraz z innemi narodowościami 

takie i polska katolicka ludność 

tej archidyecezyi. Sp. ks. Arcy- 

biskup Quigley, którego pogrzeb 
odbędzie się pojutrze, nietylko 
szczerze szanowanym, ale jak 

prawdziwy wspólny Ojciec du- 

chowny serdecznie miłowanym 

był przez tutejszych "katolików 

wszystkich narodowości, a Pola- 

cy katolicy niemniej, od innych 
z synowskimi doń odnosili się u- 
ezuciami, niemniej głęboko od 

innych boleją nad jego stratą, 

niemniej też gorąco od innych 
modlą się za spokój jego duszy, 
bo pozostanie on przez długie 
czasy we wdzięcznej tak ich, jak 
i innych pamięci. 

Nigdy nie zapomną zwłaszcza 
Polacy tutejsi, że właśnie śp. Ar- 

cybiskup Quigleyowi zawdzię- 
czają, iż wtedy, gdy wszelkie in- 

ne zabiegi i starania były nadare- 
mne, a trudności rozmaitego ro- 

dzaju i przeszkody wydawały się 
nieprzezwyciężone, — prawię 
niespodziewanie przed ośmiu bfr- 
sko laty rozeszła się radosna 

wiadomość, że nareszcie otrzy- 

mamy pierwszego polskiego Bi- 

skupa w Ameryce dzięki osobi- 
stym staraniom Arcybiskupa 
Quigleya, który potrzebując po- 

mocniczego Biskupa w swej ar- 

chidyecezyi, życzył sobie wyraź- 
nie i otrzymał Biskupa polskiej 
narodowości. Za jego to, przykła- 
dem i drogą przez niego utoro- 

waną postąpił Arcybiskup mil- 

w&ucki i jest wszelka nadzieja, 
źe dalszego uwzględnienia na- 

szej narodowości meżedty się 

spodziewać w przyszłości, cho- 
' 

ciaż z powodu kosmopolityczne- 

go charakteru tutejszych dyece- 

zyj, nigdzie nie przeważa ludność 

polska i przemożne wpbyy, jiflj- 
cych narodowości jeszcfce nwwe 

tworzą znaczne przeszkody. 
r v ł > 

.> t \. 
Ale równocześnie prawie z 

wiadomości o zgongie rcytisku 
pa Quigley'a, rozeszła się druga 
wiadomość o mianowaniu JE. ks. 

Biskupa Rhodego, owego pierw- 
szego polskiego Biskupa w Ame- 

ryce, Biskupem dyecezyi Green 

Bay, Wis. 
Niezmiernie mięszane uczucia 

wywołała ta wiadomość. Dla ar- 

chidyecezyi chicagoskiej radosną 
ona być nic mogła, bo oznaczała 
ona podwójne jej osierocenie. 

Traci ona w jednej chwili dwu 

umiłowanych w całem tego słowa 

znaczeniu swoich Biskupów; je- 
dnego przez zgon przedwczesny, 
drugiego zaś przez przeniesienie 
Go do innej, odległej dyecezyi. 
Długie tygodnie, może miesiące 

upłyną, zanim ten brak, ta pod- 
wójna strata da się zastąpić, a 

chociaż pozostaje jeszcze w tej 

archidyecezyi jeden Biskup w o- 
sobie Najprzew. ks. McGavicka i 

doskonale zorganizowany zarząd 

archidyecezyi choćby, automaty- 
cznie funkeyonować nie przesta- 
nie. to jednak przy wielkiej rozle- 

głości, znacznej bardzo ludności 
i różnorakich potrzeb tej cząstki 
świata katolickiego, brak ojcow- 
skiej troskliwości i wogóle serca 

ojcowskiego niezawodnie dotkli- 
wie da się odczuć przez czas sto- 
sunkowo długi. 

a 

Jeżeli obok zgonu Arcybiskupa 
Quigleya, także i przeniesienie 
Biskupa Rhodego w odległe stro- 

ny dla całej archidyecezyi pod- 
wójnym staje się ciosem, to dla 
nas Polaków dotkliwszym on się 
staje, aniżeli dla innych. 

I oto znajdujemy się w tem 

przykrem położeniu, że chociaż 

radować się powinniśmy z wynie- 
sienia naszego pierwszego pol- 
skiego Biskupa w Ameryce na 

wyższy szczebel hierarchii tu- 

tejszej, że składać nam wypada 
Jemu powinszowania, to jednak 
tak my, jak i On czujemy, iż czy- 

nimy to z tłumionem łkaniem, że 
uśmiech przy gratulacyach wy- 

wołujemy na usta, a chce nam 

się płakać, że brak . prawdziwej 
szczerości naszym życzeniom. 

Dzisiaj w katedrze, w której 
na katafalku spoczywają zwłoki 

śp. Arcybiskupa Quigleya, nie- 

którzy z nas słuchają wymow- 

nych słów rodaka - Biskupa Rho- 

dego opisującego, jak bolesną 

stratę poniosła archidyecezya ; z 

głębi serc naszych wyrywa się 
jednak westchnienie, że strata 

jest podwójną, że osierocenie 

większe jest, aniżeli drogi sercu 
naszemu Kaznodzieja chce i mo- 

że przy takiej sposobności wyra- 
zić, bo równocześnie i Jego tra- 

cimy, i z iNim pożegnać się nam 

przyjdzie, i Jego opieki zostanie- 

my pozbawieni.... A ten, który 
kiedyś zrozumiawszy nasze po- 

trzeby, z ojcowską pieczołowito- 
ścią o tego polskiego Biskupa 
sam się postarał, ten, który, gdy- 
by żył, z wyniesienia swego su- 

fragana szczerzeby niezawodnie 

się radował, ale także zapewne 

rychło o Jego zastąpienie chciał- 

by się postarać, by potrzeby 
swych polskich dvecezyan zaspo- 
koić, — ten spoczywa na wieki i 

już przyczynić się nie może do 

wynagrodzenia straty jaką pono- 
simy. 

Donosząc w sobotę o zamiano- 
waniu JE. ks. Biskupa Rhodego 

Biskupem dyecezyi Green Bay, 
Włs., złożyliśmy, jak przystoi, 
naszą — konwencyonalną tylko 
niestety — gratulacyę; dziś, za- 

stanawiając się nad podwójnem 
osieroceniem archidyecezyi, inne- 
mi słowy i w inny sposób jesteś- 

my pomimo woli zmuszeni oma- 
wtetć tę nominacyę. 
Powiedzmy — bo sobie szcze- 

rze i otwarcie, że przez zamiano- 

wanie Biskupa Rhodego Bisku- 

pem dyecezyalnym, nietylko Po- 

lacy w chicagoskiej archidyece- 

zyi, ale wogóle wszyscy Polacy 

KALENDARZYK. 
Jutro, 14 lipca: ów. Bonawentury 

b. 

RUCH PAROWCÓW. 

PRZYBYŁY: Nowy York: Vaellefs 

Coostantinos. — Neapol: Patria. — 

a le ta Całusa: John A. Hooper. — 

Londyn: Corinthian. — Cittobal: 

Crown of Galicia. — Norfolk; Ep- 

eom. — Liverpool: Oanfa. — Punta 

Arena»: Constantinoa XII. 

ODESZŁY: Manila: Ixion. — Llvei 

pool: Calulu. New York. —' Bor 

deaux: La Touraine. —Christian «and: 

Oskar II. 
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katolicy Łw ęałych. Stanach Zje-- 
dnoczoryh faktycznie wielką po- 
noszą Straty 

Powtórzmy sobie to, nad czem 

zastanawialiśmy si^ już wów- 

czas, kiedy ks. ifekup khode zo- 
stał mianowany sufraganem, kie- 

dy niektórzy z nas wyrażali pe- 
wne niezadowolenie, iż niedosta- 

teczny Go jeszcze zaszczyt spot- 
kał, kiedy złośliwsi i wiecznie z 

wszystkiego niezadowoleni z 

przekąsem wyrażali się o tej go- 
dności; powtórzmy sobie, że ks. 

Biskup Rhode właśnie na swem 
stanowisku „tylko" sufragana, 
stawał się niejako Biskupem dla 

wszystkich 'Polaków w Ameryce, 
dla wszystkich Polaków w Ame- 

ryce stawał się pośrednikiem mo- 

żnym w tutejszej hierarchii ko- 

ścielnej, dla wszystkich Pola- 

ków w Ameryce niósł we funk— 

cyach biskupich słowo Boże w 

ojczystym ich języku, wszystkim 
też stawał się przewodnikiem, do- 

radcą, opiekunem, pocieszycie- 
lem niejako, wodzem niejako 
także często w narodowych ich 

pracach i poczynaniach. 
Od niejakiego czasu wpraw- 

dzie we wspaniałej swej działal- 
ności rozwiniętej pod tym wzglę- 
dem miał towarzysza i· pomocni- 
ka w drugim naszym Biskupie 
w Ameryce, JE. ks. E. Kozłow- 

skim, ale wobec niezliczonych po- 
trzeb naszych, ciągle się zwięk- 
szających, wobec poważnego na- 
rażania na szwank drogiego zdro- 
wia i życia takich wodzów przez 
różnorodne obowiązki, jakie bio- 

rą na siebie i starają się zaspo- 
koić, dziś już i dtwu nam za ma- 

ło, a tu przyjdzie nam wkrótce 
tracić jednego... 
Bo nie łudźmy się: jako Bis- 

kup dyecezyalny, ks. Biskup 
Rhode będzie miał i musi mieć 

w znacznej mierze ograniczony 
swój zakres działalności w o- 

brębie swej własnej dyecezyi, 
nietylko dlatego, że żmudna pra- 
ca dyecezyalna nie dozwoli mu 

zajmować się różnemi dotych- 
czasowemi pracami porozpoczy- 
nanemi i prowadzonemi specyal- 
nie dla ziomków i ' 

pomiędzy 
ziomkami, ale także dlatego, że 

jako Biskup dyecezyi kosmopoli- 
tycznej, żadnej, a szczególnie 
swojejnarodowości, ani \v swojej 
dyecezyi, ani poza jej obrębem 

specyalnej swej pracy i czasu nie 

będzie mógł poświęcać. 
Nie wypada to może, ale tru- 

dno powstrzymać się, przy za- 

stanawianiu się nad tem, od wy- 
rażenia przypuszczenia, że wszy- 
stko to wraz z nami odczuwa i 

sam Najprzewiel. ks. Biskup 

Rhode, że zmuszony poddać się 
rozporządzeniom swych władz 

wyższych i Opatrzności, odczu- 
wa to jednak jako nowy krzyż 
na Niego zesłany, może dla zwię- 
kszenia Jego zasług i że przy 

składaniu gratulacyj musi się 
niemal cisnąć na usta równocześ- 
nie wyraz kondolencyi. Pociechę 
dla nas i dla Niego niejaką sta- 

nowić może chyba tylko, że 

zmniejszenie na przyszłość Tego 
fizycznych wysiłków przewodze- 
nia ziomkom, odrestauruje może 

Jego zdrowie i przedłuży, da 

Bóg, drogie Jego życie, — a wię- 
kszą pociechę niechaj Jemu przy- 
niesie przeświadczenie, że Jego 
ofiarna działalność siedmioletnia 

pomiędzy nami niezmiernie wy- 
dała cenne owoce, których do- 

niosłość wielu między nami już 
ocenia, jeszcze lepiej oceni w 

przyszłości, a we wdzięcznej pa- 
mięci na zawsze przechowa się 
w sercach Jego ziomków w A— 

mervce. 

i? 

Jak już wspomnieliśmy, upły- 
ną może «długie tygodnie lub i 

miesiące, zanim podwójnie osie- 

rocona archidyecezya chicagoska 
otrzyma nowych Ojców i opieku- 
nów. Modląc się za duszę nieod- 
żałowanej pamięci śp. Arcybisku- 
pa Quigleya i prosząc Boga o 

dalsze błogosławieństwo <Jla JE. 
Biskupa Rhodego,. którego z 

innego· powodu takie tracimy w 

tej archidyecezyi, módlmy się 
równocześnie o to, ażebyśmy o- 

trzymali godnych pod każdym 
względem ich następców, któ- 

rych bylibyśmy w stanie otaczać 
nietylko równą czcią i szacun- 

kiem, ale także równą szczerą 
miłości% synowską. » 

' 

DZIENNIK CHICAGOSKI jest J* 
dynem pismem polakiem co apeluj· 

do wszystkich; starszym dostarcz* 

wszelkich nowin z Chicago, Sianów 

Zjednoczonych, Europy 1 s całego 

świata, a dla młodzieży redaguje w 

sposób amerykański kaidf wiado- 

mość sportową dotycząca Polaków, 

Z Winnipeg, Mao, Can. 
t 

W myśl odezwy Polek ze Stanów 

Zjednoczonych i my Polki w Winni- 

peg zawiązałyśmy „Komitet Polek", 

w celu niesienia pomocy dotkniętym 

klęską wojny Rodakom naszym 
w 

Ojczyźnie. 

Komitet wasz zapoczątkował pra- 

cę swoją urządzając dnia 22 maja 
b. 

r. „Wieczór Polek", w którym brały 

udział wszystkie tutejsze polskie To- 

warzystwa a, na program którego 

złożyły się deklamacye, śpiewy, gry 
na 

fortepianie i skrzypcach i ćwiczenia 

Sokołów. Ostatnim numerem progra- 

mu było odegranie przez same kobie- 

ty jednoaktowej fantazyi „Na Olim- 

pie", specyalnie na wieczór ten 
uło- 

żonej. Czysty dochód z wieczorku 

wynosił $154.0Q, 4ochód wcale pięk- 

ny, gdy się uwzględpi niewielką li- 

czebność tutejszej Polonii, a także 

ciężkie czasy, na jakie wpłynęło ogól- 

ne bezrobocie. 

Równocześnie zaprojektowałyśmy i 

zajęłyśmy się urządzeniem „Dnia 

kwiatka". Starania nasze poparł go- 

rąco tutejszy angielski „Polish 
Relief 

Committee of Canada". W dniu tym 

tj. 18 czerwca b. r., uzyskano 
ze sprze 

dąży "kwiatów „pięknego Jasia" — 

(sweet peas) $3,030.00, z tego na 

pokrycie wydatków wydano $515.01, 

czysty dochód zatem wynosił $2,514.- 

99. Kwotę tę wraz z dochodem z 
wie- 

czorku złożono w tutejszym 
banku 

„Bank of Montreal", a ten bezintere- 

sownie przesłał ogólną sumę do Cen- 

tralnego Komitetu Ratunkowego w 

Szwajcaryi. 

W „dniu kwiatka" zajęłyśmy się 

także rozdaniem rozrzutek, których 

treść miała na celu podnieść ofiar- 

ność Kanadyjczyków nie tylko w 

„Dniu kwiatka",*lecz także i w przy- 

szłych składkach dla Polski 
— gdyż 

„Komitet Polek" nie ustaje 
i nadal 

w pracy lecz stara się, aby jak naj- 

więcej uzyskać dla 
- nieszczęśliwych 

braci naszych. Anglicy odnoszą się do 

nas z wielka sympatyą i życzliwością 
— szczególnie panie, które obiecały 

Komitetowi Polek urządzić tydzień 

dla Polski, w którym zbierać się bę- 

dzie artykuły spożywcze i ubrania — 

prócz tego wiele Angielek postanowi- 
ło urządzać stale u siebie herbatki, 

podczas których zaproszeni będą 
skła 

dać daninę dla naszej nieszczęśliwej 

Ojczyzny. Mamy niepłonną 
nadzieję, 

że przy tak życzliwem poparciu 
wie- 

le da się zrobić — i wiele uzyskać. 

Pisząc niniejsze sprawozdanie 
— 

nie miałyśmy na celu wychwalać się 

z wypełniania naszych świętych 
obo- 

wiązków — lecz chciałyśmy 
zazna- 

czyć, że odezwa Polek w etanach 

Zjednoczonych nie pozostała bez echa 

1 u nas — że wszystkie Polki w Win- 

nipegu pochwyciły ją skwapliwie 
i 

zabrały się serdecznie i z zapałem 

do pracy — dalej celem naszego 
spra 

wozdania jest również zachęcenie Po- 

lek i w innych miastach Kanady do 

podjęcia pracy w celu niesienia 
10- 

mocy nieszczęśliwym ofiarom 
teraź- 

niejszej wojny. 
· 4 

Na zakończenie składamy niniej- 

szem staropolskie „Bóg zapłać" Wie- 

lebnemu Duchowieństwu w Winnipe- 

gu za gorące poparcie, p. Drowi Ge- 

rzabkowl za ułożenie pięknej sztucz- 

ki „Na Olimpie", p. L. Ronowi, 
rzecz- 

nikowi polskiemu w tutejszej prasie 

angielskiej, za prześliczne artykuły, 

zachęcające do ofiarności dla Polski, 

P. Fr. Sdziakowi za wzorowe zorga- 

nizowanie sił potrzebnych do sprze- 

daży kwiatów; jak również wszyst- 

kim tym, którzy V Jakikolwiek spo- 

sób przyczynili się do uzysktnia po- 

wyższych rezultatów naszej pracy. 

„Komitet Polek". 

Notatki Real- 
nościowe. 

Józef Lapkiewicz zakupił od Sta- 

nisława Portalskiego realność przy 

Kimball ave. 25 stóp na północ od 

Allen ave. za $1. Obciążenie hipote- 

czne wynosi $1,500. 

Paweł KaJek zakupił od F. Sza-- 

remby realność pnr. 1633 W. Supe- 

rior ul. za $4,750. Obciążenie hipo- 

teczne wynosi $3000. 

Józef Liska zakupił od E. Faya re- 

alność przy Hamlin ave. 231 stóp na 

południe od W. 31szej ul. za $550. 

M. Jakubczak zakupił oC. J. Pecki 

realność przy Hoyne ave. południowo 

-wschodni róg Greenwich ul. za $1. 

Obciążenie hipoteczne wynosi $3000. 

Władysław Kurkowski zakupił od 

S. Strieby realność przy Hamburg 

ul. 50 stóp na wschód od Clareraont 

ave. za $2700. 

Anna Johnson zakupiła od Stefa- 

na Góreckiego realność przy St. Ja- 

mes pl., 375 stóp na wschód od 

Clark ul. za $10. Obciążenie hipote- 

czne wynosi $4300. 

Władysław P. Samborski, zakupił 

od Franciszka Dziedzia realność przy 

Addison ul. 371 stóp na wschód od 

Laramie ave. za $1. 

Marcin Pawłowski zakupił od An- 

ny Olson realność przy Central Park 

ave., 223 stóp na północ od Addison 

ul. za $1. Obciążenie hipoteczne wy- 

nosi $3,900. 

Marya Wiechecka zakupiła ou ,· 

kóba Starzyka realność^przy May- 

nard ave. 241 stóp na południe od 

Fullerton ave. za $10. Obciążenie hi-1 

poteczne wynosi $1,200. 
I 

Józef Ryłko zakupił od N. Jachi- 

mowicza realność przy Rawson ul. i 

róg Wright ul! za $3200. Obciążenie 

hipoteczne wynosi $2225. 

E. Benko zakupił od . Carlsona 

realność przy Mackinaw av. 217 stóp 

na północ od 86tej ul. za $1000. 

Antoni Kadolski zakupił od Pawła 

Zegleja realność przy 119 ul. 266 

stóp na wschód od Michigan ave. za 

$1. Obciążenie hipoteczne wynosi 

$800. 

Franciszek Pałka zakupił od W. 

McClarea realność przy Fairfield av. 

249 stóp na północ od W. 53ej ul. za 

$472. 
Jakób Ferenczak zakupi! od Jana 

Lukeya realność przy 4Otej ul. 78 

stóp na zachód od S. Francisco ave. 

za $10. 

Wacław lironk zakupił od Franci- 

szka Bronka realność przy Clifton 

Park ave. północno zachodni róg W. 

24 ul. za $18,000. Obciążenie hipo- 
teczne wynosi $6000. 

N. Golański zakupił od C. Boeth-- 

aana realność przy Cornelia ul. 168 

stóp na zachód od Hoyne ave. za 

$4200. 

Maciej Szczepaniak zakupił od Ka- 

roliny Kraft realność przy Cornelia 

ul. 96 stóp na wschód od Holt ul. za 

$4800. 

Ignacy Stempak zakupił od E. Pa- 

włowskiego realność pnr. 1251 W. 

Huron ul. za $4650. Obciążenie hipo- 
teczne wynosi $3000. 

Anna Poyt.Ii zakupiła od A. Jara-· 

szomskiego realność przy Homer ul. 

152 ętóp na zachód od Robey ul. za 

$10. Obciążenie hipoteczne wynosi 

$3200. 

powinniście pieniądze składać w BANKU POLSKIM 

NORTH WESTERN TRUST & SAYINGS BANK 
» Ł. * \ 

. « 
( 

!że 
tam będą zupełnie bezpieczne i pobierać 

będziecie od nich procent. 
Także i dlatego, że wspierać BANK POLSKI 

jest obowiązkiem każdego Polaka. 

Jeżeli pieniądze wasze są w innym banku, przynieście 
nam waszą 

książeczkę bankową, a my przeniesiemy Wasze pieniądze 
do BAN- 

KU POLSKIEGO i skolektujemy przynależny Wam procent. 
fl I 

Wszystkie wkładki deponowane nie później jak 

dnia 17-go lipca, procentujemy od dnia 1-go lipca 

BANK POLSKI 
NORTH-WESTERN TRUST & SAVINGS BANK 

1201 MILWAUKEE AVE. Róg Division ul. 

„BIAŁY NAROŻNIK" 

j 

{'pięćdziesiąt' centów 1 
Do wszystkich katolickich mężczyzn i kobiet | 

Możecie zaplead do Armii Katolickich Mf.czyzn 1 Kobiet, to Jest po» S 

magad w praoy Amerykańskiej Federacji Katolickich Towarayetw, przez 9 

posłanie tri ko pięćdziesiąt centów jako roczną eubskrrpcyę 
na oficyalny or- 

gan p. t. BULLETIN OP AMERICAN FEDERATION 
OP CATHOLIC SOCIETIEŚ. 

Przyślijcie waszą aubekrypcyę zaraz 1 trzymajole alą 
stale katolickich 

zasad. 

Panowie:— 
Nlnlejezem proszę o przysyłanie ml pisma „Bulletin" Amerykańskiej 

Federaeyl 

Katollcklcn Towarzystw przez Jeden rok. » które załączam 
tu pięćdziesiąt centów. 

a*wleko _____________ 

P. o. 
Staa .. 

Od 
Jeden Dolar Zapłaci la Dwa Lata. 

WYTNIJCIE TEN KUPON I POŚLIJCIE DO 

FEDEKATION BULLETIN 

214^ North 8ixth Str. 
Quincy, 111. 

Tysiące Polaków 
" 

j 
kupiło gramofony od nas i eą bardzo za- 

dowoleni z naszych gramofonów i rekor- 
dów. które dajemy zupełnie bezpłatnie pr*y 
każdym gramofonie. 

Jeśli chcesz bvd zadowolony, kup 
gramofon od naa, na spłaty 

I po $1.00 miesięczmie 
f 8 miesięczna próba bezpłatnie 

Pisz do nas. a my natychmiast po- 
ślemy oi zupełnie bezpłatnie nasz 

piękny katalog gramoionów na- 

fizvra wielkim katalogiem rekor- 
dów 

PRINCE GRAMOPHONE Co 
72 Second Ave., Dep. 14 
NEW YORK, . Y. 

35,000 zadowolonych kostumerów jest zada- 
walniającą gwarancyą naszej doskonałej i 

umiejętnej roboty. 

Nasze wielkie i dobrze urządzone 
parlory optyczne gwarantują dosko- 

nałą i natychmiastową obsługę ł 

dobrze dopasowane okulary, po 

umiarkowanej oenle. 

Satysfakcya gwarantowana. 

01-03 

CUL CWCJIQO Aval 
fukl piftro. W«jici· dtwttor. 

adwokat jan Jankowski AI)W°kat 
Ofla w mleiicle Adam* i Deurborn ni. Marquette budynek 

— Pokój 1418· 

OfU w domu Zjednoczeni», róg Milwaukee . I Augusta 
ul. — Pokój . 

Codziennie od 1-ej do 5 ej popołudniu. 
— Wieczorami od 7 do 8:30. Wtorki. Czwartki i So- 

boty. Telefon Monroe 2182. 
— Na Town of JjaUe w Banku Braci Włodarskich. 153 W. 47-nja 

ulica. — Co Poniedziałek 1 środa od 7-mej do 8:30 wieczorem. 

Mieszkanie 1501 W. CHICAGO AVE. 
Telefsa MONROE 2185. 

FREE POLANO t 

mieć w tej sprawie głos decydujący, dla tego najeży 

nam wytężyć wszystkie siły aby urabiać 
nam przy- 

chylną opinię dla Sprawy polskiej. 

Walka o wolność Pol- 

ski na całej linii. Sta- 

ny Zjednoczone będą 
i- · J1 4-/-( rtnl nrwXT 

Każdy Polak obowiązany jest w tem pomagać. 

Każdy Polak powinien mieć pismo FREE 
POLAND 

i dawać je znajomym Amerykanom do czytania. 

FREE POLAND kosztuje dolara na rok. 

Prenumerować można od 1-go marca, 1915, t j. od 12-go, lub 

każdego następnego numeru dwutygodniowego. 

Wytnij ten kupon, dołącz dolara i zaadresuj do "FREE PO- 

LAND" 984 Milwaukee Avenue, Chicago, Dl. 

. POTRZEBA AGENTÓW! 

- yJfa fi ? ·> ' I M 

Załączam Dolara jako prenumeratą roczną na "FREE 
1 i · · · . 

POL AND" począwszy od Nru go. 

Nazwisko 

Ulica 

Stan, 

. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

Praktykuje vre wszystkich sądach 
Ofis: 155 N. Clark ul. narożnik 
Randofph (Ashland Błock) 

307, 3ci· ptftr·. Tał. Ctatrai 7071 

.-i,*-·. . 


