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UWAGI. 
Neutralność a dostawa 

amunicyi. 

Dzięki szeroko rozgałęzionej 
agitacyi tak Niemców, jak może 
i niektórych zbyt gorliwych pro- 
pagatorów rychłego pokoju, roz- 

powszechniły się w tym kraju 

i niezmiernie bałamutne pojęcia o 

I kwestyi : czyli lub o ile ogłoszona 
neutralność Stanów Zjednoczo- 
nych nakłada na rząd tego kraju 
obowiązek zamknięcia wywozu i 

amunicyi do krajów we wojnie 
zaangażowanych? Na temat ten 

odbywają sie dyskusye nieraz 

bardzo rozgorączkowane także i 

w kołach polskich. Przedmiotowi 
temu postanowiliśmy tedy po-1 
świecić kilka uwag poniższych, o| 
ile możności wyczerpujących 
kwestyę i odpowiadających na 

wszelkie najważniejsze argumen- 
ta. Nie będą one sie wydawały 
zbyt rozwlekłemi dla tych, któ- 

rzy pragnęliby się zapoznać ze 

wszystkimi punktami kontrower- 
; 

Otóż zaraz z góry zaznacza- 

my i zamierzamy to poniżej udo- 
wodnić, że gdyby naciskowi obe- 
cnie wywieranemu na prezydenta 
Stanów Zjednoczonych i na lud- 

ność tego kraju udało się dopro- 
wadzić da zakazu wywożenia 
broni i amunicyi (t. z. „embar- 

go'*), to pod pewnymi względa- 
mi Stany Zjednoczone dopuści- 
łyby się ciężkich przekroczeń 

przeciw prawu i moralności, 

przekroczenia praw międzynaro- 
dowych, złamania przyrzeczeń i 

zobowiązań, a nadto pozbawiły- 
by się jedynego argumentu lub 

pozoru mogącego usprawiedliwić 
takie postąpienie, jakoby to czy- 
niły „w obronie żywotnych inte- 
resów kraju." 

Jeden ze znakomitych znaw- 

ców praw międzynarodowych, 
profesor uniwersytetu Columbia, 
George F. Camield, w obszernym 
artykule ogłoszonym w „New 
York Times", nie waha się dowo- 
dzić, że agitacya na rzecz zaka- 
zu fabrykacyi i wywozu broni w 

Stanach Zjednoczonych, wszelkie 
ma cechy kryminalnej konspira- 
cyi skierowanej przeciw legalne- 
mu prowadzeniu handlu tego kra- 

ju i przeciw jego najżywotniej- 
szym interesem, ale „na nieszczę- 
ście" za konspiracyę taką w o- 

czach prawa i sądów uchodzić 

dlatego nie może, że w ustawach 

tego rodzaju konspiracyi nie 

przewidziano. 
+ 

W ustawach federalnych różnfe 

znajdują się zastrzeżenia tyczące 

się obowiązków, jakie nakłada 

neutralność kraju na swych oby- 
wateli. Są ustawy zabraniające 

pod karą uwięzienia lub grzywny 
pieniężnej, przyjmować urzędo- 
we posady w obcym kraju, z któ- 

rym Stany Zjednoczone nie pro- 
wadzą wojny; zapisywać się do 

wojska lub marynarki w takim 

kraju; uzbrajać okręty przeciw 
takiemu krajowi; zwiększać lub 

pomnażać pod tutejszą juryzdyk- 
cyą ilość okrętów wojennych ob- 

cego kraju; przyczyniać się do 

tworzenia wojskowych ekspedy— 

cyj przeciw takim krajom. Nie- 

ma jednakowoż ustawy zabrania- 
I jącej przeszkadzać prowadzeniu 
legalnego handlu amerykańskie- 

go na korzyść jednego, a ze szko- 

dą innego kraju, z którymi oby- 
dwoma Stany Zjednoczone woj- 
ny nie prowadzą. 

A jednak takie złamanie neu- 

tralności, jakiem byłoby nieza- 

wodnie przeszkadzanie wywoże- 
niu materyałów wojennych do 

któregokolwiek z krajó\y zagra- 

nicznych, byłoby o wiele gor- 

szeni jeszcze wykroczeniem, ani- 
żeli którekolwiek z wyżej wy- 

mienionych, w ustawach przewi- 
dzianych, gdyż przyniosłoby pe- 
wnym krajom wiodącym wojnę, 
ale utrzymującym pokój z nami, 

większą znacznie szkodę, aniżeli 

wymienione tu jakiekolwiek wy- 
kroczenia przeciw neutralności. 

+ 

We wojnie obecnie się toczą- 
cej istotnie zwycięstwo jednej ze 
stron walczących zależeć będzie 
od ilości amunicyi, jaką rozpo- 

rządzają. Niemieccy sprzymie- 
rzeni mają jednak do dyspozycyi 
olbrzymie dostawy fabryk Krup- 
pa, zupełnie legalne, a ponadto 
dostawy mnóstwa fabryk w Bel- 

gii i północnej Francyi. w któ- 

rych posiadanie przyszli przez 

nielegalne zdobycie Belgii wbrew 

chroniącym ją międzynarodowym 
traktatom. Tym tylko sposobem 
Niemcy przyszli do objęcia w 

posiadanie niemal dziewięciu 
diesiątych europejskich fabryk 

dostawy broni : mocarstwa 

sprzymierzone, pozbawione tej 
dostawy główcie przez pogwałce- 
nie neutralności Belgii, w znacz- 

nej mierze liczyć musiały i mu- 

szą na zamawianie i ściąganie tej 
amunicyi ze Stanów Zjednoczo- 
nych. 

Jasną przeto jest rzeczą, dla- 

czego Niemcom właśnie zależy 
na tern, by zmusić rząd Stanów 

Zjednoczonych do wyrzeczenia 
się tradycyjnej sprawiedliwej po-| 
lityki wolności handlu amunicyą 

wojenną i dlaczego w tym kie- 

runku wywiera się olbrzymi na- 

cisk najrozmaitszego rodzaju. 
Wynalazczość tyczącav się spo- 

sobów doprowadzenia do tego ze 

strosy agentów rządu niemiec- 

kiego równie wydaje się zdumie- 
wającą, jak złośliwą, albo wprost 
zbrodniczą. Do niej zaliczyć nale- 
ży np. fałszywe oskarżenia 

wniesione przeciw fabrykantom 

amerykańskim przez osławionego 
dra Dernburga, a nawet przez 

niemieckiego ambasadora; prze- 

kręcanie wielu faktów; groźby 
jawne i ukryte przeciw rządowi 
i prezydentowi, iż tutejsi obywa- 
tele niemieckiego ipochodzenia 
nie oddadzą im głosów przy wy- 
borach ; obłudne odwoływania się 
do humanitarnych uczuć i propa- 

ganda prowadzona w Lidze Neu- 
tralności IKobiet ; wywoływanie 

strajków, pogróżki popełniania 
gwałtów, wreszcie faktyczne po- 
sługiwanie się bombami i dyna- 
mitem we fabrykach, okrętach 
itp. Celem tego wszystkiego jest 
ograniczanie legalnego handlu a- 
merykańskiego i zapobieganie te- 

mu, by „alianci" zrabowane im 

dostawy w Europie zastąpili ko- 

rzystaniem z legalnego handlu 

bronią amerykańskiego, do czcgo 
najzupełniejsze mają prawo i spo- 
sobność, dopóki utrzymują kon- 

trolę na morzach. 
+ 

Źe wyrób i dostawa amunicyi 
jest w kraju tutejszym, dopóki 
jest* neutralnym, najzupełniej le- 

galnie prowadzonym interesem, 

najlepszy mamy dowód w tem; 
iż sam rząd niemiecki nie mógł 
formalnie zaprotestować przeciw 
niemu i taktycznie też protestu 
takiego nigdy nie wnosił. Tak to 

nawet nie ulega kwestyi, że kie- 

dy na niedawnem zebraniu Aka- 
demii Politycznych i Społecznych 
nauk. jeden z mówców zauważył, 
jakoby protest taki wniesiono, 
sam dr. Dernburg powstał z obu- 
rzeniem i zaprzeczył temul 

Jasną nadto jest rzeczą, że 

Stany Zjednoczone, gdyby chcia- 

ły obecnie handel ten amunicyą 
wojenną ograniczyć lub sparali- 
żować, dopuściłyby się najjaskra- 
wszego złamania neutralności. 

A takie złamanie neutralności w 

tych czasach byłoby szczególnie 
ubolewania godnem z powodu, że 

prezydent Wilson w różnych 
swoich proklamacyach o neutral- 
ności wyraźnie zaznaczał prawo 
obywateli amerykańskich do pro- 
wadzenia handlu, a stroiły woju- 
jące (wszystkie) wyrainie za- 

chęcał do korzystania z tego. Do- 

dać zaś należy, że prezydent Wil- 
son czyniąc to, poprostu szedł 

za precedensami w dziejach te- 

tradycyjnej polityki prowadzonej 
od czasów Jerzego Waszyngtona, 
nie mogąc postąpić inaczej, by 

pozostać w zgodzie z konstytu-- 
cyjnemi ustawami. 

+ 

Wszystko to zupełnie jest jas- 
nem i zrozumiałem dla znawców 

praw i ustaw tak tutejszych jak 
i międzynarodowych, ale niedo- 
statecznie znanem jest nietylko 
szerszemu ogółowi, lecz także i 

wykształceńszym niektórym prze 
wodnikom i nauczycielom ludu, 
a między nimi bardzo gorliwym 
propagatorom pokoju; spowodo- 
wuje więc bałamucenie pojęć, 
które gorliwie znowu rozkrzewia- 

ją właśnie Niemcy w tym kraju. 
Wytwarzają tym sposobem zu- 

pełnie mylne mniemanie, jakoby 

utrzymywanie wolnego handlu 

amunicyą było wyzywającym ak- 
tem wrogim skierowanym spe- 

cyalnie przeciw Niemcom. Nie 

zważają · panowie i ten ogół na 

to, że postępowanie przeciwne o- 

burzyłoby na Stany Zjednoczone 
mnóstwo innych krajów, poza 

Niemcami, Austryą i Turcyą, za- 

równo inne kraje we wojnę wplą- 
tane, jak i kraje neutralne. Gdyby 
Stany Zjednoczone uległy nacis- 
kowi na nie wywieranemu pod 

tym względem, to pozostałyby 
bez przyjaciela na świecie i okry- 

łyby się hańbą i wstydem. 
+ 

Dlaczegóż jednak, — argumen- 
tują niektórzy, — prezydent Wil- 
son równocześnie wydał zakaz 

wywozu broni do 'Meksyku'i jak 
pogodzić ze sobą sprzeczne to 

postąpienie? 
Nietylko żadnej niema tu 

sprzeczności, ale przeciwnie, w 

obydwu postąpieniach prezyden- 
ta Wilsona objawia się jak naj- 
ściślejsze stosowanie się do ustaw 

tutejszego kraju i międzynarodo- 
wych.· Istnieje bowiem · specyal- 
na ustawa Kongresu tycząca się 

iMeksyku, a uchwalona z powodu 
szczególnych stosunków tego 

kraju do sąsiedniego Meksyku, 
wskutek których broń i amuni— 

cya wywiezione do Meksyku 

mogłyby kiedyś być użyte prze- 
ciw Stanom Zjednoczonym, gdy- 
by przyszło do przewidzianej 
wojny między obu krajami. Nad- 
to należy zauważyć, że w stosun- 
kach z Meksykiem kraj ten ma 

do czynienia nie z jednym z za- 

przyjaźnionych krajów wiodą- 

cym wojnę z innym krajem, tyl- 
ko z pewnemi stronnictwami poli 
tycznemi ubiegającemi się o pa- 
nowanie w jednym i tym samym 

kraju. Wielka to różnica i postę- 
powanie musi być odmienne. 
Dnstawv Krnn! amunievi te£TO 

kraju otwarte są zarówno dla 

wszystkich krajów Europy : 

wprawdzie obecnie korzystają z 

tego głóf/niei wyłącznie prawie 
państwa wrogie Niemcom, ale 

dzieje się to dlatego, iż pozyska- 
ły w zupełnie legalny sposób 

kontrolę na morzach (podczas 
gdy Niemcy nielegalnem naj- 
ściem Belgii przyszły w posiada- 
nie jej fabryk) poczęści i dlate- 

go, że Niemcy nie potrzebują 
korzystać z tej dostawy, bo mają 
własne i zdobyte fabryki zupeł- 
nie wystarczające. 

•i· 

Jest jeszcze parę innych argu- 
mentów przytaczanych przez 

propagatorów zamknięcia dosta- 

wy amunicyi w tym kraju, po- 

części obłudnie i podstępnie, po- 
części jednak w dobrej wierze ; 

postaramy się na nie jeszcze od- 
powiedzieć jutro. 

(Dokończenie nastąpi.) 

Notatki Real- 

nościowe. 
Franaiszek Kozdrzew&ki zakupił 

od Otylii WMite realność przy Haue- 

sen ot. 231 «tóp na południe od Mil- 

waukee ave. za $1600. 
Franciszek Pawłowski zakupił od 

Jana iMichana realność przy Linder 

ave. 216 stóp na południe od Wright 
wood ave. za $300. 
Franciszek Pawłowski zakupił od 

Józefa Fahey realność przy Nordi^p, 
ave. 238 stóp na północ od Wave- 

land ave. za $200. 
L. Chaworiat zakupił od Teresy 

Klink realność przy Larrabee ul. 

189 etóp na północ od North ave. za 

$10. 
Józef Mroczek zakupił od S. Szjani- 

kowskiego realność przy ThrOop ul. 

100 etóp na /północ od Lyman ave. 

za $3900. 
Stefan Filipowicz zakupił od X. 

L. Blackmana realność przy ATmour 

ave. 50 etóp na południe od 39tej ul. 

za $1. Obciążenie hipoteczne wynosi 

$1400. \ 

Zygmunt Arciszewski zakupił od 

J. M. eioaarczyka realność przy Oak- 

ley ave. 72 stóp na południe od Ber- 

lin ul. za $600. Obciążenie hipotecz- 

ne wynosi $1700. 
Andrzej Kołeczek zakupił od Ana- 

etazyi Zuntarekiej realność przy 

Greenwich ul. 237 stóp na zachód od 

Hoyne eve. za, $2500. Obciążenie hi- 

poteczne wynosi $1000. 

Józef Mondrak zakupił od Anto- 

niego Kleszczyka realność przy 
Ho- 
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mer ul. 158 stóp na wschód od Lea- 

vltt ul. za |2400. Obciągnie hipo- 

teczne wynosi $1400. 

Stefan Brooe zakupił od Jana 

Stebcil realność przy Hototein par- 

ku 150 stóp na północ od Hamburg 
ul. za $7000. Obciążenie hipoteczne 

wynosi $1500. 
Helena Orlikowska zakupiła od 

JakÓba Kulik realność trzy Corne- 

ila uL 321 etón> na wschód od Ash- 

land ave. za $10. Obciążenie hipo- 

teczne wynosi $3800. 
Bernard Stasiek zakupił od W. 

Mrażka realność przy Ashland ave. 

96 etóp na północ od Blandh© ul. za 

$10. Obciążenie hipoteczne wynosi 

$2500. 

Andrzej Seratygiel zakupił od Fe- 

Lixa Matyszkiely realność przy Chi- 

cago ave. 312 stóp na wschód od 

Case ul. za $10. 

Wincenty Szul zakupił od Piotra 

Szymańskiego realność przy Clarin- 

da ul. 241 stóp na wschód od Ash- 

land ave. za $10. Obciążenie hipo- 

teczne wynosi $1200. 

Jan Popiela zakupił od Łukasza 
Andresiaka realność przy Luce ul. 

150 etóp na północ od Blackhawk 

ul. za $10. Obciążenie hipoteczne 

wynosi $3252. 
Piotr Szymański zakupił od Win- 

centego Szul realność przy Arteeian 

ave. r00 stóp na północ od Potomac 
ave .za $10. Obciążenie hipoteczne 

wynosi $4800. 
Félix Matyszkiela zakupił od An- 

drzeja Szczygieł realność przy Iowa 

ul. 176 stóp na wschód od Leavitt 

ul. za $10. Obciążenie hipoteczne 

wynosi $5300. 
Józef Mawaj zakupił od Józefa 

Kopernego realność przy Cornell ul. 

225 stół) na zachód od Holt ul. za 

$7000. Obciążenie hipoteczne wyno- 
si $3000. 
Kwa Szymon zakupiła od Franci sz 

ka Wyralka realność przy Crystal u:l. 

154 stóp. na wschód od Hoyne ave. 

za $10. Obciążenie hipoteczne wyno- 

si $3200. 

Teofil Kursowski zakupił od Bole- 

sława Kuleszy realność przy Hum- 

boldt ul. północno-wschodni róg 

Thomas ul. za $1. Obciążenie hipo- 

teczne wyhosl $8000. 
A. Mldlowski zakupił od I. Pre- 

tzela realność przy Evengreen ave. 

154 stóp na zachód od Rockwell ul. 

za $10. 
Anna Frankiewicz zakupiła o<l Pio 

tra Sopały realność przy Iowa ul. 

225 stćip na wschód od Rockwell 
ul. 

za $7500. Obciążenie hipoteczne wy- 

nosi $4500. 

Portret Pade- 

rewskiego 
w przepięknem wykonaniu, 
pizedstawiająca wielkiego tego 

patryotę polskiego w postawie 
wołającego: ,,Ratunku! Ratunku 
dla Polski!" — są do nabycia w 

Administracyi Dziennika Chica- 

goskiego po cenie 50c za egzem- 

plarz. Pocztą 55c Cały dochód ze 

sprzedaży tych portretów prze- 
znaczony jest na fundusz naro«j 
dowy imienia Paderewskiego ce- 
lem rozwinięcia akcyi dążącej do 

osiągnięcia niepodległości Polski. 

Portret taki będzie ozdobą każ- 

dego domu polskiego, a zarazem 

dowodem, że jego mieszkańcy 

pragną przyczynić się do osiąg- 

nięcia niepodległości Ojczyzny. 

Wśrffd ca zet ple-angielskich 
DZIENNIK CHICAGOSK1 przoduje 
pod względem doboru i treści mate- 

riału. 

ZEZWOLENIA NA ŚLUBY. 

Niżej podajemy zezwolenia na ślu- 
by, numer porządkowy, orai wiek ślu- 
bujących. Mieszkanie Ich znajduje ·1* 
w Chteago, chyba te adres Inny jeat 
podany, j 
Numer Wiek 
7U3.320 Jan Allwecht, Anna Mar- 

cin 40-44 

321 R. Kapłan, B. Gardon 

21-20 

322 Piotr Balcius, Walerya 
Butkiewicz 22-18 

328 Jan Samodral, Ludwika 

Mickiewicz 25-20 

331 Albert Muszyński, Wik- 

torya Głowacka 22-26 

336 H. Rydzep, B. Krow- 

szyk 28-20 

337 Jan Murawski, Marya 
Konieczna . 22-1S 

348 Jan Kaszczak, F. Pole- 

wicz 21-18 

361 Franciszek Rasprzak, 

Blue Island, 111., Stefania 

Budok, Blue Lsland, 111, 26-24 

365 Michał Merfy, Helena 

Klug 21-17 

367 Stefan Grebenar, Rozalia 

Bajzek 23-19 

370 Stefan Ksionek, Peru, 

111., Julia Hawszya 20-18 

371 Jan Tyszkiewicz, L. Ja- 

niszewska · 24-25 

372 Teo-fil G-leszraan, Kata- 

rzyna Soszyńska 27-24 

374 Herman Laadstrom, 

Stefania Koralewska 23-23 

375 Franciszek Dobeckl, Ja- 

dwiga Staszkiewicz 31-25 

381 Jan Ryskus, Stefania 

M lien ko 28-13 

385 Stanisław Goscińskl, Ma- 

rya Donalska 36-32 

387 Stanisław Kuznor, W. 

Barcikowaka 21-15 

339 Wojciech Siwicki, Jad- 

wiga Rutkowiak 23-13 

402 D. Mendyk, Anna Pie- 

traszak 26-19 

404 L. Lisowski, Antonina 

BlezewsUa 25-21 

406 Franciszek Lakto, A. 

Krabak 27-21 

407 Jakób Lubik, Teofila 

Baran 27-23» 

412 Jan Kawecki, Marta 

Rzepka 21-21 

420 Józef Banek, Marya 

Jaszczuk 21-18 

423 Franciszek Mica, Marya 

Matejka 28-2® 

Ostatnie wiadomości s OJczyrar, 

arozmalcone oryglnalneml illustra- 

cyaml, zamieszcza stale DZIENNIK 

CH1ĆAGOSKJ. 

FREE POLANO 
Walka o wolność Pol- 

ski na całej linii. Sta- 
- ny Zjednoczone będą 

mieć w tej sprawie głos decydujący, dla tego należy 
nam wytężyć wszystkie siły aby urabiać 

nam przy- 

chylną opinię dla Sprawy polskiej. 

Kaidy Polak obowiązany Jeet w tera pomagać. 

Każdy Polak powinien mieć firn· FREE POLANO 

! dawać je znajomym Amerykanem do csytania. 

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 1 zaadresuj do "FREE PO- 

LANI)" 984 Milwaukee Avenue, Chicago, DL 

POTRZEBA AGENTOWI 

Załączam Dolara jako prtnumantą metruj 
na 'FREE 

» 

POLANDf pociqwsz od Nru go, 

Nazwisko 

Ulica 

Miasto Stan 

|i| 

Spieszmy na Ratunek Ojczyźnie! 
RODACY! 

Wspierajcie Fundusz Narodowy dla ofiar wojny w Polsce 
w Kadzie Narodowej, w Związku Narodowym Polskim, w Zjed- 
noczeniu P. R. K., w Związku Sokołów, w Związku Polek i w 

Unii Polskiej w Wilke· Barre, a kto dla jakichkolwiek powodów 
tam składać nie chce, niech ofiary — wypisując przekaz na: 

POLSKI CENTRALNY KOMITET RATUNKOWY" przeszłe na 
adres "Northwestern Trust & Savings Bank" — J. F. Smulski— 

1201 Milwaukee ave., Chicago, III. ^ 
Potrzeba wiele milionów, bo Polskę niszczy wojna, bo tara 

nędza i głód. Rodacy w Kraju dają wszystko, co posiadają i ży- 
cie. Obojętność z naszej strony byłaby zbrodnią. 

Za pewność zbieranych przez powyższe centra skarbowe 

funduszów, ręczy cały Polski Centralny Komitet Ratunkowy, 
w skład którego wchodzą: 

CZŁONKOWIE KOMITETU WYKONAWCZEGO: 

J. . X. BISEUr r. anuu», 

rew» honorowy. 

J. . X. ARC. J. WEBER. 

Członek honorowy. 

J. . . BISKUP . KOZŁOWSKI 

Ciloatk honorowy. 

DR. FRANC. . FRONCZAK, 

ren·. 

PIOTR ROSTENKOWSKI, 
Wieo-pre»··. 

ANNA NEUMAN; 

Włee-pr#xe«ka. / 

rf 11 . UOIVJ LnJAAi 

Skarbnik. 

STANISŁAW OSADA, 

^ekrtUrs. 
FRANCISZEK 8. BARĆ. 
EMILIA ŃAPIERALSKA, 
F. PORZUCZEK, 
J. S. SKIBIŃSKI. 
H. BKTMAJER 

s 

DR. T. STARZYŃSKI, 
K8. W. ZAPAŁA, 

K. ŻYCHLIŃSKI 

CZŁONKOWIE: 

KS. T. BONA, 
ANT. CZARNECKI. 
IG. CZERWIŃSKI. 
A. DEMBIEC, v 

DR. DROBIŃSKI. 
ALFONS DZIADUL, 
KAZIMIERZ GOŃSKI, 
X. PRAŁ. J. GÓRZYŃSKI, 
F. GRUTZA. 
DR. HELLER, 

I T. . 
LIŃSKI. 

DR. KAŁUSOWSKI, y 
S. KOŁAKOWSKI. 
J. S. KONOPA. 

KS. W. KRAKOWSKI, 

WŁ. KRAWCZEWBKI 
TEKLA KRENZ. 

PAWEŁ LIPIŃSKI, 

J. MAGDZIARZ. 

KS. JUL. MANTEUFFEL, 

KAL.f MOUK£ŁJbW81U, 

STEF. NAPIERALSKI. 

KAŹMIERA OBARSKA, 
MARTA OSUCH. 

N. L. PIOTROWSKI, 
A. RAKOCZY. 
J. S. RYBICKI 

M. SAKOWSKA. 

J. STRYJAK. 

STAN. SZWAJKART, 
DR. R. TĘNEROWICZ, 
ANT. TOMKIEWICZ, 

DR. K. WAGNER, 
S. WALKOW1AK, 

M. WEYNA. 

I. WERWIŃSKI, 
Ł. WOŁOWSKA 

KS. F. WOJTALEWICZ, 

FR. ZAWADZKI, 

Dla wsparcia starań o niepodległość narodu, tworzy się 

przy P. C. K. R. nowy Fundusz Narodowy, powstający 
z ofiar 

specyalnie na to przeznaczonych, ze sprzedaży nalepek Bia- 

łego Orla, (dolara za 80 sztuk) i portretów Mistrza Paderew- 

skiego (50c za sztukę). Zamówienia należy przesyłać na adres 

sekretarza P. C. K. R.: 

STANISŁAW OSADA 

1309 N. Ashland ave, Chicago, 111. 

m 
HENRYK SIENKIEWICZ 

j Quo Vadis 

s 
POWIEŚĆ Z CZASÓW 

* 
NERONA 

WYDANIE NO W 

Jedna x najpiększych powieści nw· 
szego mistrza; Huur) ka Sienkie- 
wicza. — W mocnej, *\kórkowej 
oprawie. — Cena 

• (Pwitą *1.12) 

Do nabycia w Mara· 

: Dziennika Ctiicagosklego 

LI455-1457 
W. Diriuon iL, 

cmoAor 
— 

BURTA 
SŁOWNIK 

Polskiego, 
i Angielskiego Języka 

—ułożyli— 

W. KIERST I 0!. O. CALLIEFL 

DWIE CZĘŚCI W JEDNYM'TOMIE. 
CZĘŚĆ PIERWSZA: POLSKO-ANGIELSKA. 
CZĘŚĆ DRUOA: ANGIELSKO-POLSKA. 

Jestto specyalne wydanie Dziennika Chicagoskiega 
Śmiało twierdzić możemy, że żaden inny słownik 
polsko-angielski i angielsko-polski nie może się ró- 
wnać ze słownikiem Burt'a co do układu. Zawierft 

przeszło 800 stronic ładnego, wyraźnego drak» 
Oprawa jest gustowna i trwała. 

Pojedynczy egzemplarz kosztuje $L 
Za ptt«jrlk« p*cctow« M«csj< tmk 10 cntéw extra. 

Dziennik Chicagoski 
1455-1457 West Division ulica 

CHICAGO, ŁL 

Biuro otwsrt· kaidtfo dal· od (ods. 730 wto· 
cior··· wyjątki·» ·· I świąt •roctystycb. 


