
DZIENNIK CHICAG0SK1 
(THE POUSH DAILY SEWS) 

oldest nad moet lafloeatiai Polieb DeUj 
Ib the Stase of Illinois. 

dally fxoept Sundaya »nd Holtdeys. 

TOBLItHlU BT 

TBUBPOLISH PUBŁJLSHISiG OO. 

TER MS OF SUBSCRIPTIOir: 
Om yoar .............A?<£0 
Sis montha t.SO 

7Vn monihs 0.75 

rt 
m ont A 0.23 

Chicago by mail for month 0.43 

Karope for one ytar 6.00 

Canada for one year .00 

AU letters ihtll be tddnsMd Mx 

TU POL1SH PVBM8HIXO « 
* 

W. DItWm 8u CHICAGO, OU. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
fi··· peCłyene >il<i|Wi iitoiii· Peidhév 

• JUnack Zjedaocioeych AatryU Pélk. 
WYCHODif CODJSIE 

• wyjątkiem Niedziel i świąt urocjystyA. 

Be oftosteoia 1 artykuły pod necMwMHi 
«JTedesłaae". rednkeye ..Dzieanlk» Ctilos#· 
•kiego" oie bferre odpowtedzlelaofeL 

PRZEDPŁATA WYNOSI: 

Kocenie 
Pótrocmie ........ ISO 

Kwartalnie .................... 0.7S 

Miesięcznie OJS 

Chicago poaeta mieeifcente 0.43 

Do Europy roc ente 
6.00 

Do Xanadfy rocznie 3.00 

Pieniądze można przeetnd w jedoocwnto· 
wyob xnaczk&o· pocztowych elbo vrtor expr» 
•owy lub pocztowy ..Money Order". Wueikls J 
bety *dresow*<5 oelety: 

I 

THE POLBH PUBŁI8H»Q OO· 

14*5-47 W. DlTtelon St. CHICAGO, OL ! 

W razie nierefulernefo otrzymy w » i a I 

.JHlennika Cbioecoekiego". prosimy netyiA· | 
' 

es zewledomtd. 
I 

TUB8DAY, NOVEMBER 9th, 1915. 

7 "POT isKA 
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·, Ftanolszek Goroon. Sśoderator- 

Jellan Nejman. Prezes. 
Antoaina Baranowska. Wiceprezeska 
Wojciech Me kick i. Wicepreaea. 
Mu Broehocki. Sekretarz. 
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Dr. Aleksao. Pt-trzykowskl. Loxar* Ns 
A4 w. Piotr P. Mlndak. Doradca Prawny. 
Jaltuez P. Siatkowski. Buchalter i Raefeaiatta 
IG W«j:aiow'cz. Asystentka Sekr. Generała. 
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Chicago, 111. 
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Jutro, 10 listopada: Św. Andrze- 

ja z Awelinu. — Św. Florencji. . 

RUCH PAROWCÓW. 
PRZYBYŁY: Nowy York: Lafa- 

yette, United States. — Liverpool: 
Tuscania, Lapland. St. Paul. — Liz- 

bona: Roma, Providence. — Kopen- 
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Baczność 
So. OHicago! 

Obecnie agencyą Dzien- 
nika Chicagoskiego zajmu- 
je się: 

STANISŁAW G. MAZANKOWSKI 
Wszelkie zamówienia ja- 
oteż i skargi należy nad- 
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South Chicago 14994 
Z Uszanowaniem 
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Chowajcie swe pieniądze w pewnym polaki· 
kanku. » otnymacie najlepsza obtłuc* 

Ftoeiity foffE Jto 
297 Milwaukee Atenoe 

EDMUND SZAJKO WSKJ. prezydent. 
Ott>fW w poniedziałek. piątek i sobołt wieom» 

ran do rodziny i-ML 

UWAGI 
Na temat, złodziejstwa. 

Pomiędzy niezliczonymi ar- 

tykułami gazeciarskimi w róż- 
nych językach, które przecho- 
dzę przez nasze ręce i które 

jiiżto z obowię^aku już też z cie- 
kawości odczytujemy w chwi- 
lach wolnych od innej pracy, w 

zeszłym tygodniu zwrócił na- 
sz$ uwagę artykulik gdzieś 
schowany w kąciku jakimś ga- 
zety Chicago Daily News (z d. 
5 bm.) oryginalnym tytułem: 
„Have we become a nation of 
thieves" (Ozy staliśmy się 
narodem złodziei?) 
Tak zajmującym wydał nam 

się ten artykulik, że nie waha- 

my się podać go prawie w tłó- 
maczenm; zdaje nam się bo- 
wiem, że niejednemu przyda 
się przeczytać go bardzo u- 

ważnie.... 

Przerażającą bowiem staje 
się istotnie rzeczą, jak twier- 

dzi autor artykułu, jak roz- 

wielmożniła się pomiędzy nami 
nieuczciwość. Gazety przepeł- 
nione są wiadomościami o po- 

pełnionych feradsieżach, sprze- 
niewierzeniach, łamaniu ukła- 
dów i przyrzeczeń i niewypeł- 
nianiu tak prawnych jak i mo- 

ralnych zobowiązań, a jednak 
ogół nie dowiaduje się prawdo- 
podobnie nawet o jednej setnej 
części tego rodzaju wydarzeń. 
Nieuczciwość zaś jest grze- 

chem wobec nas samych, wobec 
bliźnich i wobec Boga. Żaden 
człowiek nieuczciwy, o ile nie 

uzna grzechu, nie poprawi się 
i nie odpokutuje, nie może li- 

czyć na dostanie się do Króle- 
stwa Niebieskiego. 

Brzydota zaś tego grzechu 
nie zależy od przedmiotu, o 

który chodzi. Pod względem 
moralnym ukraść szpilkę rów- 
nie jest brzydkiem jak ukraść 
dolara, a ukraść dolara równie 
brzydkiem jak ukraść milion 

dolarów. Pewien amerykański 
kaznodzieja ilustruje to w taki 
sposób: „Jeżeli mi wykażecie, 
jaką jest różnica wartości 

szpilki od wartości dolara wo- 
bec Boga, to przyznam, że go-| 
rzej jest ukraść dolara, niż u- 

kraść szpilkę.'' Nie zgadza się 
wprawdzie takie przedstawie- 
nie rzeczy ze ści-słymi przepi- 
sami etyki, wobec którejjjza- 
sem mogłoby się okazać, że 

większym było grzechem po- 
śród pewnych okoliczności u- 

kraść szpilkę, aniżeli pośród 
innych okoliczności dolara, 
chrześcijańską zasadą etyczną 
oceniania ciężkości grzechu za- 
wsze pozostaje rozważenie o- 

wych siedmiu towarzyszących 
11· ^ · · ·» ?· 

uituiicziiufiKji : quis, quia, uui> 

cur, quomodo, quando, Quibus 
aiixiliis. Ale porównanie to 

niezły jest przecież ilustracyą. 
Autor artykułu powiada da- 

lej, że z pewnością jego słów 
odczytywać nie będzie zwykły 
złodziej, a zatem byłoby tylko 
niepotrzebnem marnowaniem 

papieru rozpisywać się o ta- 
kich „prostackich" objawach 
nieuczciwości, jak włamywanie 
się do domów, rozbijanie kas, 
kradzieże kieszonkowe i w 

składach itp. Natomiast uwa- 
ża za stosowne rozpisać się o 

niektórych objawach nieuczci- 
wości u ludzi cieszących się 
„powszechnym szacunkiem" i 

tych objawów przytacza mnó- 
stwo, a jednak nie wszystkie. 
Oszukiwać korporacye tego 

rodzaju, jak kompanie kolejo- 
we lub tramwajowe nieopłace- 
niem lub niedostatecznem o- 

płaceniem należytości za jazdę, 
jest kradzieżą, chociaż dopusz- 
czający się tego nieraz chełpią 
się, że „naciągnęli bogatą kor- 

poracyę." 
W1 ranlln rrrrmoL· n7Trli 17. 
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stanie z niepomyślnego poło- 
żenia kogoś innego jest kra- 

ckiećą, obocia w naszych cza- 
sach to tylko jako spryt ucho- 
dzi. ^ 

Obcinanie sprawiedliwej 
płacy robotnikom jest kradzie- 
żą, chociażby się je usprawie- 
dliwiało uczonymi wywodami 
ekonomiczno - społecznymi. 
Oszukiwanie pracodawców 

przez wymykanie się od pracy, 
jaką oozekuję,, jest kradzieży, 
chociaż tak wiele „poważa- 
nych" funkcyonarynszy stara 

się jak najmisiej pracować za 

wyznaczoną im płacę. . 

Fałszowanie wszelkich fa- 

brykatów jest kradzieży, cho- I 

ciaż tak rzadko się zdarza, by- 
śmy otrzymywali istotnip to- 
war taki, za jaki płacimy. 
Oszukiwanie na wadze i mie- 

rze jestkradzieżą, chociaż wła- 
dze corocznie konfisknją i to- 

pię tysiące miar i wag fałszy- 
wych. 
Fałszywe przedstawia nie 

zalet towaru jest kradzieżą, 
chociaż tylu kupców nietylko 
trzyma się tej praktyki, ale 

także od swoich sprzedawaczy 
i sprzedawaczek tego wymaga- 
ją i od tego czynią zależnem 

ich trzymanie. 
Ogłoszenia w błąd wprowa- 

dzające są kradzieżą, chociaż 
niezliczone składy departa- 
mentowe niezawodnie zbankru- 

towałyby dawno, gdyby praw- 
dą było, co w swych ogłosze- 
niach opowiadają o ofiarach i 
stratach jakie ponoszą dla za- 
dowolenia swyoh odbiorców. 

Niepłacenie długów jest kra- 
dzieżą, chociaż niejeden dopu- 
szczający się tego oburzyłby 
się, gdyby go nazwano złodzie- 

jem. 
^ 

Opóźnianie się z płaceniem 
należytości i długów jest kra- 
dzieżą, bo pozbawia wierzycie- 
la sposobności obracania pie- 
niędzmi mu należącymi. 
Zaciąganie długów bez moż- 

ności i widoków ich zapłacenia 
w oznaczonym czasie jest kra- 
dzieżą. 

Przywłaszczanie sobie naj- 
mniejszej drobnostki należącej 
do kogo innego, chociażby 
działo się w formie żartu, albo 
nawet z wiedzą osoby pokrzy- 
wdzonej, jest kradzieżą, a na- 
wet rodzajem „towarzyskiego'' 
rozboju. 
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w auiszym auiur wy- 

kazuje, że tylko jasne zdanie 
sobie sprawy z tego wszyst- 
kiego i nazwanie rzeczy po i- 

mieniu, a następnie postano- 
wienie i wykonanie poprawy! 
stanowczej, restytucya naj- 
kompletniejsza, mogłyby zdjąć 
z nas piętno nieuczciwości i w 

zupełności zaspokoić nasze su- 
mienie, bo zaiste mało kto z 

nas mógłby śmiało powiedzieć, 
że nigdy absolutnie nie popeł- 
nił żadnego z wykroczeń wyżej 
wymienionych, albo podob- 
nych, których wyliczyć prawie 
niepodobna. Dopuściwszy się 
grzechu nieuczciwości, nie mo- 
żna zaspokoić sumienia dawa- 
niem np. ofiary na cele dobro- 

czynne albo szlachetne. Nie 

jest restytucyą, gdy to, co się 
zabrało jednemu, daje się dru- 
giemu, chociażby nawet po- 
krzywdzony był majętnym, a 

obdarowany biedakiem, albo 

choćby pokrzywdzony był nie- 
uczciwym i wyzyskiwaczem, a 

obdarowany zasługiwał na 

szacunek i na pomoc. Tak mi- 

lionerów, którzy się dorobili 
olbrzymich majątków pokrzy- 
wdzeniem innych, nie uspra- 
wiedliwi ani nie oczyści z grze- 
chu nieuczciwości wydawanie 
kroci i choćby milionów na ce- 
le dobroczynne i oświatowe. 

Tak samo i testamentarne za- 

pisywanie majątków na cele 

dobroczynne nie może zmazać 

winy, jeżeli te majątki nabyte 
były drogą nieuczciwą, ani na- 
prawić krzywd wyrządzonych 
innym. 

Do powyzszycn uwag autora 

artykuliku moin aby nawiązać 
wiele innych, ale my od siebie 
jedną tylko dołączymy. 
Wykazywanie wad- głęboko 

w społeczeństwie zakorzenio- 

nych staje się obowiązkiem lu- 
dzi, którzy je dostrzegają, w 

tem społeczeństwie żyją i mi- 
łują je o tyle, iż pragną jego 
uszlachetniania i wstępowania 
na wyższy szczebel etyki i do- 

skonałości. Ukrywanie ich z 

jakichkolwiek względów, a 

przedewszystkiem ze względów 
osobistych, ażeby sobie „nie 
robić nieprzyjaciół", jest zno- 
wu nieuczciwością, jest dopu- 
szczaniem się współwiny, lub 

jak to etyka chrześcijańska o- 
kreśla, jednym „z grzechów cu- 
dzych". " 

Jak obowiązek ten wykazy- 
wania dostrzeżonych wad, 
grzechów, wykroczeń przeciw 
zasadom moralności, spada po 
sługach Bożych głównie na 

dziennikarzy, tak samo i dzien- 
nikarze dopuszczają się współ- 
winy, jeżeli dostrzegając zło, 
ze względów osobistych ukry- 

Odezwa do Ludu 
» 

Polskiego. 
Z powodu braku miejsca w po- 

przednich — zamieszczamy w 

dzisiejszym dopiero numerze po- 
niższą odezwę, otrzymaną w ze- 

szłym tygodniu. 
Red. D. C. 

„Bieda kropna! Radzimy nad 
tem — żeby jakoś wytrwać i 

przetrwać. Ale jak." 
(Wyjątek z listu z d. 6, 10, 1915). 

r 

Oto ostatnie wieści z kraju. — 

Wieści, w których jest tyle har- 

tu, woli, rozumu, miłości, nadziei 
— zaparcia się siebie i gotowości 
do samoobrony, że imponują nam 

te wyrazy, jakby zwiastuny ko- 

niecznego zwycięstwa. I to ci, 

którzy tyle złego przebyli, za- 

miast się giąć od bólu 
— stoją 

silni, zamiast rozpaczać 
— potę- 

gują sprężyny woli, zamiast za- 

kładać ręce — sięgają do nad- 

ludzkich mocy, aby tylko 
' 

„wy- 

tęwać i przetrwać." O Polsko, co 
takich ludzi wydajesz, dla któ- 

rej takie serca biją 
— pozostań i 

ożyj z dumą, a idąc zdała na to 

twoje wielkie posłannictwo rzuć 

promień światła poza ocean, któ- 

ryby nasze serca i mózgi rozgrzał 
i oświecił, naszą energię wskrze-, 
sił, nasze uczucie obowiązku, ja- 
ko opiekunów tej ziemi krwi i 

niedoli spotęgował tak, żebyśmy 
z ołówkiem w ręku liczyć zaczę- 
li czegp Ojczyzna nasza potrze- 

buje i czego dostarczyć jej po- 

winniśmy. Ty to Polsko przez ich 
usta pytasz się nas: „Ale jak 
To znaczy, jak wytrwać i prze- 

trwać, gdy ziemia ta krwawa 

waj je, albo nawet staraj y, się 
je usprawiedliwiać. 

Pomimowoll przypomina 
nam się po przytoczeniu po- 

wyższych uwag bardzo jeszcze 
świeżo w pamięci wielu na- 

szych czytelników pozostający 
wypadek, którego echa jeszcze 
nie przebrzmiały. 
We formie bynajmniej nie 

tak ostrej, jak to czyni autor 
artykułu: „Czy staliśmy się 
narodem złodziei", ale owszem 
we formie najdelikatniejszej, 
bo satyry żartobliwej, niedaw- 
no wspomnieliśmy o tem, że 

niektórzy delegaci sejmu Zje- 
dnoczenia dopuścili się zabie- 
rania „paonięitek" z hotelu w 

Pittsburgu. Nadzwyczaj roz- 

powszechniony to zwyczaj za- 
bierania „su we ni rów", a jed- 
nak należy do kategoryi nie- 

zliczonych „kradzieży" wyżej 
wyliczonych, zasługuje na na- 

pitnoVanie, powinienby być 
wyrugowany: prosty obowią- 
zek dziennikarski nakazuje 
skierowywać uwagę na nałóg 
taki grzeszny, by z niego le- 

czyć społeczeństwo, do które- 

go się należy i które się miłuje, 
szczerze miłuje, a pragnie się 
nakłaniać je do uszlachetnia- 
nia się coraz to większego. 
Co się jednak stało? U jed- 

nych — zapewne istotnie win- 

nych — powstało oburzenie na 
nas; inni — z pewnych im 

znanych powodów zawsze ra- 

dzi przysparzać nam nieprzy- 
jaciół — rozdmuchali to obu- 
rzenie; redaktor zaś organu. 
Ziednoczenia nietvlko zarzucił! 
nam złą wolę, w -wojem piśmie 
zgromił i przypisał nam po- 
budki zmyślone, ale nadto pu- 
blicznie dopuścił się takiej 
przesady, że oświadczył, iż 

„wszystkich" Zjednoczeńców 
nazwaliśmy złodziejami! Ro- 

zumie się, że znalazł i znajduje 
sobie podobnych, którzy jego 
„uczciwości" i „szlachetnym 
pobudkom" wystawią jak naj- 
lepsze świadectwo: czy jednak 
własne jego sumienie to po- 

twierdzi? Chwilowo lub chwi- 

lami, kiedy bywa przyćmione 
lub uśpione, może; kiedy jed- 
nak „zupełnie" się obudzi, nie 
zdoła tego uczynić. Przekręca- 
nie, fałszywe tłómaczenie, 

przedstawianie w zupełnie fał- 
szywem świetle i słów i'myśli 
i pobudek czyichkolwiek, jest 
jedną z na j brzydszych nieucz- 
ciwości dziennikarskich, z ja- 
kichkolwiek powodów pocho- 
dzi; podwójną nieuczciwością 
zaś staje się, kiedy służy do po- 
krywania lub dalszego rozwiel- 
możniania się wad, błędów i 

grzechów społeczeństwa. 

nic teraz nie wydaje nad jęk. Ję- 
kiem polskiej duszy rozbrzmiewa- 
ją pola bitwy, jękiem odzywa się 
chata, w której głód i nędza, z 

jękiem tuli do piersi głodną 

dziecinę matka, której za chwilę 
doniosą o skonie dorosłego syna 
w boju. 
Wiem, że na głos tego pytania: 

„Ale jak?" zgłoszą się znów 

dziesiątki, albo setki osób, żeby 
dać wyraz współczucia oraz prze- 
świadczeniu, iż do nas należy o- 

calić od zagłady młódź ' polską, 
jak do nas należy nasycanie gło- 
dnych, którzy ofiarę składają z 

mienia i krwi w wyczekiwaniu 
lepszej doli. Ale to nie dość, że 

obowiązek ów czują dziesiątki, 
alteo setki osób, to poczucie musi 

ogarnąć całą imigracyę, obudzić 
musi zwłaszcza tę częić ludności 

polskiej, która dotąd nie przyj- 
mowała udziału w składkach. O- 

ni dotąd nie mieli może dość cza- 

su, aby się nad tein zastanowić 

głę-biej, że tam krew potworzyła 
potoki, że tam strzecny ogień 
zmiótł z powierzchni ziemi, że 

tam głód podcina młode latorośle, 
że tam miejsce rodzin zajmą nie- 

zadługo sami tylko starcy i ka- 

leki. 

A przecie my tu żyjemy 
spokojni, zamożni, strojni w atła- 

sy, jedwabie i świecidła, rzucając 
„niklami", rzadko dolarami na 

sprawę poltkką. Czy w przeciw- 
stawieniu do tej niedojrzałości u- 
czuć politycznych znalazł się 
choć jeden magnat polski w Chi- 

cago, któryby sypnął tysiącem 
dolarów, albo chociaż zebrał je 

' 1 1- 1 Uf 
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dla Polski zbvtek w ucztach i za- : 

bawach, czy zrzekł się kto dla j 
głodnych automobilu, domu, ko- j 

sztowności? 

A wy, kobiety, przodujące u- 

czuciami, czy zrezygnowałyście 
z jedwabiów, piór, albo zabaw na 
czas wojny? — Nie, ale czyi 
nie dość dookoła pracy na rzecz 1 

biednych i głodnych, czyż niema 

pięciocentowego podatku, kon- 

certów, bazarów itp. Tak, to pra- 
wda, ale czy tego rodzaju pomoc ; 

tam, gdzie potrzeba milionów nic 
zakrawa na ironię al'bo naiwność 
z naszej strony. Możnaż było , 

zbierać tysiące na dzieci wrzesiń- ] 

skie, a nie można zbierać milio- i 

nów na zniszczony i zdziesiąt- 

kowany naród polski? A pomy-- 
' 

śleć, że gdyby się znalazło 50,000 i 

osób, któreby chciały zaoszczę- ] 

dzić po $5 miesięcznie na sprawę < 

polską, nie ginęłaby ona głodem 
i nie zatracała impulsu ku osta- < 

tecznej samoobronie. Rozpacz . 

wo"bec tego ogarnia, tchu pozba- 
wiając w piersiach. Jakto, więc ( 

damy im zginąć, zmarnieć nim 

słońce zejdzie, nie zrobimy wszy- 
stkiego, co można, aby „wytrwa- 
li i przetrwali 

" 
, 

Polacy! Wszak w żyłach Wa- ] 

szych płynie krew Chrobrych i 

Sobieskich, wszak z piersi mat— 1 

czynej wyssaliście czystą miłość ! 

dla Ojczyzny, więc skąd ta o- ' 

ziembłość, skąd to skąpe mierze- 
1 

nie datków, gdy chwila przeło- 
mowa woła do Was o pomoc i o- ( 

piekę męską nad głodem mrącą 
' 

Ojczyzną. Zdobądźmy się raz na 
' 

czyn mądry i przewidujący, pod- 
nieśmy trzy alDo aziesięcKroi- 

nie nasze datki, aby nie wyglą- 
dało, że dajemy na sól tam, gdzie 
brak chleba. 

Musiał chyba (ktoś w naszem 

społeczeństwie zawinić, że nam 

brak dotąd uświadomienia, iż 

półśrodki, to powolne konanie dla 
niemowląt i głodnych w Polsce. 
Zanadto rozpisywaliśmy się o 

nienawiści do Niemców i Moska- 
1 

li, za mało... o miłości dla Pol- 1 

« f i 

ski. I praca ta wydała swój o- 

woc : Każdy wymyśla wrogom, 
nikt niema czasu na obmyślenie 
środków oforony ginących z gło- 
du. Więcej każdy woła: — Woj- 
na powinna trwać do zniszczenia 

1 

Niemców,· ale nikt się nie zasta- 
nawia nad tem, że ci Niemcy so- 
lidarnie związani ze sobą podwa- · 

jają tą solidarnością swoje siły, 
a my grzęźniemy· we frazesach! 
Kto chce przedłużenia wojny, 
niech to życzenie stwierdza ofiar- 

nością setek dolarów, gdy oni da- 

ją ofiarność krwi i życia. 
Ale i w tem nasza wina, że nie 

umieliśmy pukać dość gorąco do 

Waszych serc, że nie chcieliśmy 

wypowiadaniem prawdy narażać 

się osobiście. Lecz dziś nadszedł 

Sio razy jiojto dolarów. 
Druga setka i połowa trzeciej. 

— — — · · · - i · i i 

Sekretarz P. C. . ., otrzy- 
mał w poniedziałek dnia 8-go 
listopada list następującej tre- 
ści: 
Pan Stanisław Osada, 

sekretarz P. C. . K. 

1309 N. Ashland ave., 

Chicago, 111. 

Saiznowny Panie ! 
ów Amerykanin, który w pi- 

śmie „The Nation'' uznał się 
za „wieprza'' dla tego, że nie- 
poruszony straszną dolą mi- 

lionów ofiar wojny w Europie 
za mało na ich wsparcie okazy- 
wał hojności, miał zupełną ra- 

cy?. i ,· 

Byłoby bardzo dobrze, gdy- 
by wszyscy ludzie zamożniejsi 
doszli do takiej konklrrcyi i a- 

by postępowali jak ów Amery- 
kanin, który ze skruchą złożył 
na ofiary wojny $2,000.00 i o- 

biecał dać drugie tyle, jeżeli 
się znajdzie ktoś jeszcze kto 

taką samą sumę ofiaruje. — 

Ponieważ pomiędzy Polaka- 
mi milionerów nie ma, więc ty- 
sięcy spodziewać się nie może- 
my, ale setki mogłyby się po- 
sypać dość obficie bez zbyt wi- 

docznego uszczerbku nawet kil- 
kunastu tysięcy rodzin. W sa- 
mem Chicago jest takich kilka 

tysięcy. Są księża, lekarze, ad- 

wokaci, aptekarze ;. „real-e- 
stetimani", jest sporo kupców, 
a przedewszystkiem jest kilka 
setek wcale zamożnych „sata- 
nistów", którzy przecież na 

podsta\vie hasła „swój do swe- 

go" porobili majątki i — po- 

Z.Cl3, UlVilia ca iii wi.if ... , 

itracenia. Przestańmy się upa- 

ać tern, co się dotąd zrobiło, a 

)odnieśmy na wyższy poziom 

,vspółudział w składkach. Znam 

:ywotność Ludu Polskiego i wiem 

— że gdyby ktoś z pośród nas, 

>bliczył, że każdy z zamożniej— 
»zych obywateli musi dać taką a 

aką sumę dla ratowania Ojczy- 
:ny, bo inaczej wszystko sięl 

zmarnuje, to ten Lud Polski ro- 

:umnych wymagań nie zlekcewa- 

y- 

Znając jego ofiarność w la- 

tach zwykłej walki o byt — li- 

:zyć można na pewno, że w chwi- 
i przełomowej ofiarność tę pod- 
lieść zdoła wysoko. A taka chwi- 

la przełomowa właśnie nadeszła. 

Trzeba nam skalę ofiarności pod- 
lieść, trzeba nam znaleźć ludzi, 

ctórzy potrafią zapomnieć na 

•hwilę o sobie i działać i wpły- 
wać, aby tę ofiarność o wyższej 
>kali podniecić, aby oni tam mo- 

fli „wytrwać i przetrwać." 
Oto mój projekt: Mówię w tej 

:hwili nie do biedaków, którzy 

sami końca z Koncern zwi^at 

lie mogą, ale mówię do zamoż- 

liejszych warstw naszego społe- 
:zeństwa, do tych zwłaszcza, któ- 

•zy nic jeszcze dotąd na sprawę 
Polski nie przeznaczyli, mówię 
:eż i do całej falangi finansistów, 

;ędziów, adwokatów, (kupców, le- 

carzy, dentystów ,aptekarzy, nau- 

:zycieli, salunistów, groscrników, 
iknszerek, stenografek, słowem 

lo całej zamożniejszej klasy Po- 

aków w Stanach Zjednoczonych : 

jpodatkujmy się doraźnie na $p— 
10, miesięcznie, na czas wojny.— 
Może ona potrwa już niedługo, 
noże tylko miesiąc, dwa, pół ro- 

:u co najwyżej, więc nie lękajmy 
>ię, że będzie to ciężar zbyt dot- 

cliwy. Obliczcie, że gdy znajdzie 

się takich osób 50,000 wówczas 

3olska będzie o tyle o ile urato- 

waną. Ćwierć miliona rozdzielone 

niesięcznie na trzy zabory nie 

vszkrzeszą zamożności, ale uchro 

lią od głodu, oraz pozwolą im 

,wytrwać i przetrwać", mając 

aką otuchę w naszem braterstwie 
i poświęceniu. 
A więc do dzieła Bracia i Sio- 

jtry! 
* 4 

Błagam Was o to całą energią 

Hej duszy, błagam Was w imie- 

iiu wielkich duchów Rejtana i 

Kościuszki,'błagam Was w imię 

winni tym uieuaiiuui 

szyé z pomocą, jeżeli nie chcą, 
aby im sumienie do końca ży- 
cia wyrzucało, że są.... „wie- 
przami.' ' 

Bardzo mi się podobało to, 

co napisał pan Teofil Stan w 

„Dzienniku Chicagoskim". I- 

dę za jego wezwaniem, tembar- 
dziej, że przecież prowadząc 
interes z Polakami dorobiłem 

się cokolwiek i posyłam na 

Polski Centralny Komitet Ra- 

tunkowy wypisany czek na sto 
dolarów, oraz podobnie jak on. 
jeżeli do 1-go stycznia znajdzie 
się stu takich, co złoży po set- 

ce, dołożę drugie sto, bo uwa- 

żam, że my w ogóle sprawę z 

głodu umierających braci trak- 
tujemy tak, jakby to działo się 
w Chinach, albo gdzie na innej 
planecie a nie w Polsce, gdzie 
przecież nasza krew, nasi naj- 
bliżsi. 

Z poważaniem 
Fr. Węgierski, 
1239 N. Ashland ave., 

Biuro realnościowe asekura- 

cya od ognia itp. 

Również wczoraj złożył na 

ręce naszej Redakcyi na tenże 
sam cel i z tego samego powo- 
du sumę $50 pan Jan Kielian, 
utrzymujący skład groseryjny 
pnr. 1332 Wade str. Pieniądze 
te przesłaliśmy również do biu- 
ra P. R. N., jak to uczyniliśmy 
z ofiarą złożoną przez p. Teo- 
fila Staną. 
Kto następny? 

Waszych ojców i'dziadów, bła- 

gam Was w imię tych tysięcy 
młodzieży polskiej, jaka padła w 

tej wojnie z nadzieją w sercu, 

błagam Was w imię tej rozdartej 
Polski, która powstać może i po- 
winna przez Ich krew i życie, a 

Wasze dolary. 
Czyn tego rodzaju zmusi świat 

cały do stania po stronie naszych 
mtere'sow, gdy okażemy poczucie 
obowiązku dla Ojczyzny równie 

dojrzałe. 
Kto chce odwalić kamień gnio- 

tący Polskę, dl ateg oofiara te- 

go rodzaju nie będzie ciężarem, 
a rozkoszą ze spełnionych aż do 

ostatka najświętszych obowiąz- 
ków dla Ojczyzny. 
Pokażmyż teraz, że jesteśmy 

narodem dojrzałym i mądrym., 
a nie.... 

Ja wierzę w Lud Polski, jak 
wierzę w to, że Jego pieczy po· 
ruczając pytanie i życzenie: — 

„Żeby tylko jakoś przetrwać i 

wytrwać. Ale jak 
" 
można czekać 

spokojnie jutra. 
Dr. Anna WyCzołkowska. 

Chicago, dn. 6 listopada, 1£1. 

(O przedruk uprasza się). 

DUNCAN. NEBR. 

Kto chce czytać najlepsze co- 

dzienne pismo polskie, niech się 
uda do pana F .M. PAWOLL, 
naszego agenta na Duncan i oko- 

licę i zaabonuje sobie .Dziennik 

Chicagoski. 
Administracya 

Co do ogłoszeń — wielkich i ma· 

łych, każdego rodzaju i treści — 

DZIENNIK CHICAGOSKI zajmuje 

bezsprzecznie pierwsze miejsce w ca- 

łej Ameryce. 

Każda familia potrze- 
buje Torpedo. 

Nowe lekarstwo na odciski. 

Stanowozo usuwa twnrtle lub miękkie 
odciski, jruzy. nagniotki i brodawki. pręd- 
ko i łatwo, bez bólu. Torpedu różni się od 
wszystkich Innych lekarstw. Ujrdzo łatwe 

do używania. Jedn i kropla usuwu ból. na- 

tychmiast. Jest najprędsze, najczystsze i 

najpewniejsze lekarstwo. Można na niem 
POieflrMA Usunęło już tysiące nagniotków. 
Uczyni to samo dla was. co uc/.vniłu dla in- 

nych. Spróbujcie tylko. Zdziwicie nię. 

Możecie je otrzymać u swego apteka, 
rza, cena 25c. 

Jeżeli nie ma sro na składzie, niech je 
dla was zamówi, lub my przyślemy wam 
wprost. Nie bierzcie iDne?a 

Torpedo Chemical Co. 
Bu 590 Chicago 

$35 Złoty Zegarek na 21 $C.75 
Kamieni, tylko 

— 

Wrnny Hamuioad q· 21 kamieni — znany jako najlepszy 
kolejowv zegarek. oajakuratniejszy co do czasu. 2 patentowy 
nymi ulepszeniami, gwarantowany na łO lat. Mk gold fllled ko 
perty. Regularna tenu 35 dolarów. U zegarmistrza nie kupisz 
taniej ani centa. Zajdf zapytaj ale. Nasra snltonn fabryczna 
o«oa tylko 86.75. — Przyślij nam to ogloszznie i 20 centów 

zadatku my zaraz wyślemy ci go poczty albo erpresem do o· 
bejrzenia. Jeśli ci się spodoba i pewny będziesz te jest nujlep· 
ezy i najpiękniejszy złoty zegarek jaki kiedy widziałeś, to 1*, 
trzymaj. jeżeli nie. to możesz odesłać na nasz koszt i my ci 
zwrócimy należytość. Powinieneś zobaczyć wpierw ten zega- 
rek nim kupisz gdzieindziej. Spodobał się 00 wszystkim spo- 
doba się i tobie. Jeżeli chcesz mieć dobry zegarek, to kup Ham· 
mond ua SI kamieai. Elegancki gold filied łańcuszek z wisior· 
kiem dostaniesz darmo jeżeli zamówienie uadeślesz zaraz. 

Zrób to dtlś. Adresuj: 

Hammond «, uep. 100, . l^ouu, . 


