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Depesze z "Waszyngtonu do- 

noszą, że prezydent Wilson 

poświęci swe pierwsze orędzie 
do Kongresu, którego sesja o- 
tworzy się dnia 13-go bm., wy- 
łącznie kwestyi zbrojeń i pogo- 
towia <łła obrony kraju, tak 

przed wrogiem zewnętrznym, 

jak wewnętrznym. Wojna eu- 
ropejska, srożąca się jeszcze o- 
brutnie na całym niemal ob- 

szarze Europy, jest krwawą 
lekcyą poglądową dla wszyst- 
kich jednostek i narodów świa- 
ta, a zwłaszcza dla tyeh, które 
albo strusim sposobem zaśle- 
piają się na niebezpieczeństwo, 
grożące ze strony zgłodniałych 
sępów, albo też ignorują lek- 

cye historyi i zapędziwszy się 
w przestwory ideału poza kra- 

iną rzeczywistości, już widzą 
nadchodzące millenium wieczy- 
stego pokoju i naiwnie zaprze- 
czają możliwości jakiejkolwiek 
inwazyi wroga, albo też wresz- 
cie i dla tych, które wskutek 
wewnętrznej bezmocy i braku 

odpowiedniego uświadomienia 
na konieczne środki obrony 
zdobyć się nie mogą. 

s 

Mowami prezydenta Wilso- 
na, programami ogłoszonymi 
zbrojeń lądowych i morskich, 
mających sankcyę rządu, mo- 
wami takiego militarysty 
skrajnego jak Kooeevelt, ta- 
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kiego pacyfisty skrajnego jak 
iBryan, oraz agitacyą, rozpo- 

czętą przez „National Security 
League", już jest naród ame- 

rykański przygotowany na to, 
że kwestya pogotowia wojen- 
nego niepodzielnie zajmie cen- 
trum na forum dyskusyi w o- 
bu izbach kongresu natych- 
miast po zebraniu się praco- 
dawców i to przez długi czas. 
Przedłożone będą kongreso- 

wi polecenia co do powiększe- 
nia wojska, fortyfikacyi nad- 

brzeżnych, floty i wogóle wszy- 
stkiego co bezpośrednio jest 
konieczne, ażeby wszelkie po- 

trzeby obrony były zaspokojo- 
ne. Polecenia te jak zostały o- 

pracowane przez departamen- 
ty wojny i marynairki, mające 
sankcyę prezydenta Wilsona, 
przewidują wydanie dwóch mi- 
liardów dolarów w następnych 
pięciu latach. Oto strzeszczenie 
tych poleceń na rok następny, 
które dadzą wyobrażenie o 

tem, co jest planowane na na- 

stępne cztery lata: 

Marynarka ma być powięk- 
szona o 10 dreadnoughtów, 6 
krążowników liniowych, 25 

krążowników wywiadowczych, 
80 torpedowców i 125 nurów, 
nadto o odpowiednią liczbę o- 
krętów szpitalnych, węglow- 
ców itd. Program obejmuje 5 
lat najbliższych. Kredyty żą- 
dane na cele marynarki w roku 
1Q1G xr-umrwe^ii _4l99l 00 
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Armia lądowa ma być pod- 
niesiona do siły 669,000 żołnie- 

rka, a mianowicie: 140,000 w 
armii regularnej, 400,000 w 

nieregularnej (kontynental- 
nej) i 129,000 w gwardyi naro- 
dowej. 
W armii regularnej żąda se- 

kretarz wojny dodania 10 

pułków piechoty (20,000 żoł- 

nierzy), 4 pułków artyleryi 
polowej (4,800 żołnierzy), 25 

kompanii artyleryi pobrzeżnej 
(5,720 żołnierzy), 15 kompanii 
inżynierskich (1,200 ludzi) i 4 

szwadronów awiartycznych 
(600 łudzi). Korpus oficerski 

ma być podniesiony w tym i 

przyszłym roku z 4,500 do 6,500 
oficerów. Czas służby czynnej 
w regularnej armii ma wyno- 
sić 2 lata, następnie zaś w re- 
zerwie 4 lata. 

W armii kontynentalnej 
(nieregularnej) mają ochotni- 
cy pełnić służbę przez 3 lata 

przez dwa miesiące co roku, 
poczem przechodzą na 3 lata 

do rezerwy. Licziba oficerów, 
którzy otrzymają wykształce- 
nie w akademiach wojskowych, 
ma wynosić 20,000. Armia ta 

rekrutować powinna co roku 

133,000 ludzi w wieku ponad 
lat 18, którzy w czasie służby 
otrzymają zupełnie taką samą 
zapłatę jak żołnierze armii re- 
gularnej. 
Kredyty żądane na cele ar- 

mii w roku 1915 wynoszą 

$184,000,000, ogólna więc cyfra 
kredytów żądanych na rok 

przyszły na wzmocnienie 0- 

brony krajowej wyniesie 
$405,000,000. 

# 

Lecz po za powyższym pro- 
gramem, czysto militarnym, 
jest jeszcze i inne pogotowie, 
nad którem kongres zmu- 

szony będzie prędzej czy póź- 
niej także się zastanowić. 

rrezyaent wiison, wspomina- 

jąc o „mobilizacyi wszystkich 
zasobów narodu" dał do zro- 

zumienia, iż sobie zdaje spra- 
wę z tego dodatkowego pogo- 
towia. Poważniejsza prasa i 

rzeczoznawcy nacisk kładą na 

społeczne pogotowie, tj. na 

fakt, iż w skład rzeczywistego 
pogotowia wchodzą oprócz mi- 
litarnych, także czynniki finan- 
sowe, handlowe i przemysło- 
we. Powiadają oni, że w «dzi- 

siejszych czasach wojny pomy- 
ślnej nie może prowadzić na- 
ród, który się jeszcze trzyma 
doktryny „laissez-faire" w 

traktowaniu zagadnień co do 

własności, handlu, przemysłu, 
pracy i organizacyi społecznej. 
Wskazują oni na Anglię o u- 
stroju państwowym zasadniczo 
demokratycznym, w której 
wkrótce po wybuchu wojny 
rząd obdarzony został nadzwy- 
czajnemi władzami i ująwszy 
całą nawę państwa w swe sprę- 
żyste ręce, począł wykonywać 
funkcye, które w normalnych 
czasach wywołałyby rewolu- 

cyę, jak np.: zarządzenie „mo- 
ratorium" (zwłoki płatności), 
podtrzymanie rynku pienięż- 
nego, udzielenie wsparcia spół- 
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kam asekuracyjnym, rozwią- 
zanie monopolistycznej kontro- 
la nad żywnością i zakaz pry- 
watnego przechowywania pie- 
niędzy. 

Studyowanie krajów euro- 
pejskich w obecnych warun- 

kach wojennych poucza każde- 

go, że prawdziwe i· zupełne po- 
gotowie wojenne polega na 

tern, iż powyższe i wiele in- 

nych rzeczy muszą być z góry 
przez rząd uplanowane i że 

rząd ten musi mieć poparcie 
całego narodu, ażeby mógł 
szybko i skutecznie' działać. 

Nowożytna wojna wymaga bo- 
wiem harmonijnego użytkowa- 
nia kolei żelaznych, telegrafu, 
telefonów, poczty i telegrafu 
iskrowego'. W jak krótkim cza- 
sie możnaby zaprowadzić ko- 
ordynacyę wszystkich syste- 
mów komunikacyi w Stanach 

Zjednoczonych? pytają się kry 
tycy obecnego pogotowia Sta- 
nów Zjednoczonych. Czy kto- 
kolwiek przygotowuje plan, 
jak obejść na wypadek wojny 
ograniczenia konstytucyjne i 

ustanowić silną kontrolę kra- 
jową? Nowożytna wojna wy- 

maga rekwzycyi wielkiej iloś- 
ci własności prywatnej. Czy 
ktokolwiek studyuje, jaka wła- 
sność będzie rekwirowana, na 

jakich warunkach, według ja- 
kiej procedury i jaką technikę 
administracyjną należy zasto- 
sować? Nowożytna wojna wy- 
maga elastycznego systemu 
iaDiycznego, w rouoi- 

nicy mogą łatwo być przerzu- 
ceni z jednej gałęzi pracy do 

drugiej. Czy rząd myśli o wy- 
konaniu przeglądu wszystkich 
zasobów przemysłowych, ażeby 
w nagłym wypadku mogły być 
skutecznie zmobilizowane? No- 

wożytna wojna bowiem wysła- 
wia skuteczność organizacyi na 
najsurowsze próby. 

•w 

Przejście z pokoju do wojny 
wytwarza tymczasowe bezro- 

bocie, niewłaściwie zatrudnie- 
nie robotników, nędzę i brak 
żywności. Zbieranie armii czy- 
ni wielką liczbę kobiet i dzie- 

ci zawisłem i, które potrzebują 
pensyi i wsparcia. . Potrzeby 
te mogą być zaspokojone tylko 
przez wielką administracyjną 
machinę, złożoną z ludzi o wie- 
dzy fachowej. Obecna metoda 
nieudolnego traktowania bez- 
robocia, chorobv starców i nie- 7 * 

mowląt w tym kraju, okazała- 
by się skandalicznie niedosta- 
teczną na wypadek wojny ta- 
kiej, któraby naród do wytęże- 
nia swych sił zmusiła. 

Jest jeszcze jedna lekcya, 
której uczy Anglia, a która za- 
ćmiewa wszystkie inne, mówią 
zwolennicy pogotowia. Machi- 
na rządowa może być jak naj- 
lepiej zaimprowizowana, nie 

będzie ona jednakowoż funkcy- 
onowała bez czynnej koopera-. 
cyd unii robotniczych. Zwalcza- 
ne jako wrogowie państwa, u- 

ważane jako źródła niebezpie- 
czeństwa dla ustroju spo- 
łecznego, unie okazały się 
organizacyami, bez których 
naród nie mógłby się ostać. 

Społeczeństwo bez planu nie 
może nagle stać się ustrojem 
celowym, lud podzielony nie 
może pozyskać jedności stałej, 
naród osłabiony zaciekłemi wa- 
śniamii, jątrzącą niesprawiedli- 
wością i bezmyślną edukacyą, 
spisze się strasznie na wypa- 
dek wojny. Ci, którzy z spoko- 
jem patrzą na okropności woj- 
ny, przyznać muszą, że takie 

będą następstwa. Jeżeli nie 

mają odwagi i inteligencyi ty- 
le, ażeby zagadnienia te sta- 
rań cńo rr\ywiił7nń w nain -nnr__ 
— w —x 
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niesienia społeczeństwa, to 

przynajmniej nie cofnij się 
przed niemi ze względu na wy- 
magania skutecznego pogoto- 
wia wojennego. 

•W 

Zwolennicy więc pogotowia 
społecznego widzą w niem pod- 
wójne dobrodziejstwo. Przygo- 
towuje ono nie tylko cały na- 
ród do wojny nowożytnej, któ- 
ra wszystkie suły, energie i za- 
soby, tak materyalne jak i du- 
chowe do ostatka prawie zu- 

żywa, ale nawet sam pro- 
ces przygotowywania podnosi 
cały naród, organizuje go ściś- 
lej i nakłania go do rozwiązy- 
wania rozmaitych kwestyi spo- 
łecznych, które naród zazwy- 

czaj albo zbywa, albo całkiem 
pomija. 

Niejeden się zapyta, czy pro- 
ces taki nie doprowadzi do o- 

statecznej militaryzacyi całego 
narodu, jak tego smutny widzi- 

my przykład w sprusaczonych 
Niemcach. 
Nad tern zastanowić się po- 

winien głęboko każdy obywatel 
tego kraju. 

Dla „D «lennika Chicagoekiego". 

Ewangeliczni Maluczcy. 
NA „DZIEŃ POLSKr 

jako i na caaa adwentowy, 

.( X. J. Guzdek). 

(Dokończenie). 
Jakiż Jezus Chrystus wyna- 

nazł przeciwczynnik, grze- 

chom? Miłosierdzie! — dobre, 
miłosierne uczynki względem 
bliźniego. Wyraźnie poucza nas 
o tem w ewangelii o dłużniku, 
który sam błagał miłosierdzia 
od swego wierzyciela, a dłuż- 

nikowi zaś swemu nie chciał 

darować, ale go wsadził do 

więzienia, ażby dług oddał. — 

„Sługo niecnotliwy, wszystek 
dług ci odpuściłem, żeś mię 
prosił. Czyż tedy -i ty nie mia- 
łeś się zmiłować nad towarzy- 
szem twoim, jakom się i ja 
zmiłował nad tobą?" 
Tak to dalece rozchodzi się 

Bogu, byśmy spełniali uczynki 
miłości względem bliźniego, że 

wyraźnie nacisk kładzie na teu 

najważniejszy moment Ostate- 

cznego Sądu, iż wyrok wieczne^ 

go potępienia na niemiłosier- 
nych rzucony, będzie najstra- 
szniejszym momentem zakoń- 
czenia historyi świata ludzkie- 

go. 
Cóż wy wszyscy na to, co o- 

kazu jecie zimne serca na widok 
do niebios wołającej o pomoc 
naszej nieszczęśliwej Braci w 

kraju ? 

Czyż widział i słyszał kto o 

większem nieszczęęściu, o więk- 
szej potrzebie, o większym 
głodzie i opuszczeniu takiej 
masy ubogiego ludu, bliźniego 
naszego, w jakim obecnie znaj- 
dują się nasi rodacy? 
A przecież i nas Ewangelia 

Chrystusowa obowiązuje, — a 

przecież i my tam staniemy 
kiedyś na dolinie Jozafata, — 

a przecież i do nas skieruje 
Chrystus owo straszne zapyta- 
nie Sędziego, czyśmy Go nakar- 
mili, napoili, przyodziali, w 

dom przyjęli?. 
Daremne będą wtedy nasze 

„ T~>,, 
liułudu/iciua ^vcni^ tu x u. 

na Jezusa nigdzie od domu do 
domu żebrzącego uie widzieli, 
bo nas wyraźnie poucza w 

Swej Ewangelii : 
„Coście nie uczynili,.jedne- 

mu z tych najmniejszych, toś- 
cie Mnie nie uczynili" — boś- 
ci nie spełnili mego przykaza- 
na, tyczącego się miłości bliź- 

niego. 
A kiedyż jawniej w historyi 

ludzkości, albo w życiu naszem 
okazali się nam owi ewangeli- 
czni maluczcyf 
Do jakichże to maluczkich 

snadniej s.tosują się ewangeli- 
czne słowa Chrystusa, jeśli nie 
do milionów tej polskiej, bez- 
radnej, opuszczonej nędzoty, 
pochłoniętej w ten straszny ta- 
niec wojenny. Cóż ci biedacy 
winni, że tak straszne po- 
nosić następstwa muszą tej 
wojny, a ci, co ją wzniecili, o- 

pływają w purpury, złoto, mię- 
siwo i szampany, podczas gdy 
milionowa, niszczętśliwa, Bogu 
ducha winna nasza biedna brać 

polska w strasznem rozszela- 
niu głodowem nie wzdryga się 
po żołnierskich transzach wy- 

dłubywać odpadki z pośród 
żołnierskiego gnoju, by szalo- 

ny głód zaspokoić.... 
A my co na <tę milionową nę- 

dzę najbliższego nam bliźnie- 

go, bo rodaka! 

Szeleszczą jedwabie na uli- 

cy, leje się szampan u boga- 
tych na sto.le, płynie echem 

pieśń bankietujących, karczmy 
nabite po całych dniach i no- 

cach ubogą klasą roboczą, — 

tam pękają dolary, pięcio- dzie- 
sięciodolarówki, tam się prze- 
sadzamy jeden nad drugiego w 

grzesznej szczodrobliwości a 

raczej rozrzutności,gdy zaś się 
nam zjawi żebrząca, szlachetna 
istota z puszką dla głodnych w 

kraju, wtedy sypiemy ale 

czem?—całym stekiem zjadli- 
wej ironii i niesmacznych a 

złośliwych żartów i wyzwisk 
od „żebraków", — „dziadów" 
iitp. rzucając rzadko kiedy ni- 
kła dla odozepnego. 

• Takie jest dzieło naszego 

(miłosierdzia, nic też dziwnego, 
że cztery miliony Polaków je- 
szcze nie mogło się zdobyć na 
ćwierć miliona wobec tak stra- 

sznego jęku i lamentu naszych 
w kraju rodaków, wołających 
o ratunek przed głodową i mro- 
zową śmiercią. 
Jakżeż tacy odrzekną Chry- 

stusowi na sądzie ostatecznym, 
gdy ich spyta, czy głodnych 
nakarmili, spragnionych na- 

poili i nagich przyodziali a bez- 
domnymi się zaopiekowali? 
Jaki tam wyrok usłyszą, nie- 

chaj im odpowie Ewangelia o 
sądzie ostatecznym, którą nam 
ogłosił kościół w niedzielę, w 

jakiej mieliśmy właśnie okazać 
czynem, czy zachowujemy 
przykazania o miłości bliźnie- 

go, czy też wiara nasza jest)· 
martwą, a więc nie zasługująca 
na zapłatę w Królestwie nie- 

bieskiem. 

Jeśli tak, to jeszcze czas złe 

naprawić. — Jeszcze wiele bę- 
dzie nam potrzeba takich „Pol- 
skich Dni czy Niedziel", a 

więc, — jeśli ktoś jeszcze za- 
chował i żywi twarde, zimne, 
kamienne serce na nędzę bliź- 

niego, to niechaj mu wciąż 
grzmią w uszach te etraszne 

słowa Chrystusa Pana : 
„Iżeście Mię głodnego nie na- 

karmili, nagiego nie przyodzia- 
li, bezdomnego w dom nie przy- 
jęli, tedy idźcie precz przeklę- 
ci, w ogień wieczny, który jest 
zgotowany dyabłu i aniołom 

jego!'' 
Jeśli nakoniec i ten strach o 

własną ich duszę ku miłosier- 

dziu nie wzruszy, — to ich już 
nic nie wzruszy. 

Odpust w West 
Rutland, Vt. 

(Własna korespondencya „Dzien- 
nika Chicagoskiego"). 

W niedzielę, 21 listopada, ob- 

chodziliśmy tu w West Ruthland 

Vt. piękną i rzewną uroczystość 
patrona parafii św. Stanisława 

Kostki. 

Z uroczystością tą połączone 

było i czterdziesto godzinne na- 

bożeństwo, które właśnie przypa- 

dło, a także i nabożeństwo za na- 

szą drogą i znękaną Ojczyznę. 
Uroczystość ta już była' na- 

przód parę tygodni zajpowiedzia- 
na przez naszego tu nam tak dro- 

giego i od wszystkich lubianego 

księdza proboszcza Walentego 
Michułkę. To też każdy, jak mógł 
tak się gotował, aby jak najgo- 
dniej w dniu tym uczcić Pana 

wszech rzeczy. 

Już dzień przed uroczystością 
przyjechało kilka księży z pomo- 
cą naszemu 'księdzu Proboszczo- 
wi słuchać spowiedzi świętej, 
którą rozpoczęli popołudniu, prze 
ciągając do późnej godziny w 

wieczór. 

Dnia następnego rozpoczął 
nasz Czcigodny ksiądz Proboszcz 
nabożeństwo uroczystą Mszą św. 

i procesyą z Przen. Sakramen- 

tem. Następnie przez całe trzy 

dni było ludzi dużo w kościele 

na każdem nabożeństwie. 

Przyjechało jeszcze wielu in- 

nych księży, którzy słuchali spo- 
wiedzi Św., do której przystąpiła 
cała parafia, prócz może jakiego 
wyrodka, co już zapomniał nie- 

tylko o dniu świątecznym, o mat- 

ce ojczyźnie, która modlitwy wo- 

ła, ale i sam o sobie. Takich nig- 
dzie nie brak. 

Istotnie były to dni rzewnej 

modlitwy i błagania, bo któż się 
znajdzie w czasach obecnych, a- 

by nie miał o co prosić tego, któ- 

ry wszystko może? 

Najwięcej był dla nas wzru- 

szający dzień ostatni, w którym 
to dniu około godziny dziewiątej 
wieczorem wyruszyła wspaniała 
procesyą na zewnątrz kościoła, a 

poprzedzały ją bractwa ze świe- 

cami, z chorągwiami, z obrazem, 
i oddział Krakusów w pięknych 
i bogatych strojach. Liczna gru- 
pa maleńkicH dziewczynek pięk 
nie przybranych i wzorowo pro- 

wadzonych przez swą panią na- 

uczycielkę i kwiaty sypała" pod 
nogii kapłana, który niósł Pana 

nad Pany. I tak się posuwała 
wolnym krokiem cała procesya 

przy dźwięku dzwonów, dzwon- 

ków i wonnego dymu kadzideł, z 

tą naszą ulubioną pieśnią, Iktóra 

zazwyczaj 'bywa w największe u- 

roczystości -śpiewana: „Twoja 
cześć, chwała." 

Była to chwila nie do opisania. 
Śliczny wieczór sprzyjał tej uro- 
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czystości, dzwony biły, światła 

swym blaskiem połyskiwały, a 

cudne echo tej ślicznej pieśni o- 

bijało się o wysokie szczyty gór, 
któremi nasz kościół jest otoczo- 

ny. Przy końcu zabrzmiał hymn 
dziękczynny „Te Deum lauda-- 

mus", który dzieci szkolne pod 
przewodnictwem swej nauczyciel 
ki pani Kasikiewicz ślicznie wy- 
konały. Poczem nastąpiło błogo- 
sławieństwo Przenajśw. Sakra- 

mentu i na tem się uroczystość 

zakończyła. Pozostanie ona jed- 
nak na długo w pamięci nas wszy- 
stkich. 

Szczepan Pietras. 
West Rutland, Yermont. 
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Nasz srebrny jubileusz 
Dnia 15 grudnia roku bieżącego upłynie lat 25 od chwili, w 

której pojawił się pierwszy numer „Dziennika Chicagoskiego". 
W dniu tym zatem obchodzić będziemy nasz srebrny jubileusz. 

Jubileusze nasze — flcio —, lÓcio —, 15to — i 20-letni obcho- 

dziliśmy wydaniem specyalnego numeru naszego pisma; tembar- 

dziej w podobny sposób obchodzić będziemy srebrny nasz jubi- 
leusz. 

Każdy z naszych jubileuszowych numerów odznaczał się nie- 

tylko większymi niż zazwyczaj rozmiarami, ale także jakimś spe- 

cyalnym układem i treścią; żaden z nich pod tym ostatnim wzglę- 
dem nie był podobnym do innego. Tem większych dokładamy sta- 

rań, ażeby· nasz tegoroczny numer jubileuszowy wyróżniał się od 

dawnych i nowe przyniósł Czytelnikom naszym niespodzianki. 
Ro- 

zumie się też samo przez się, że rozmiarami będzie przewyższał 
dawne numera jubileuszowe. 

Podczas gdy głównie członkowie redakcyi naszej starają się 

o urozmaicenie treści'tego numeru, znajdzie się jednak w 
nim 

miejsce dla artykułów łaskawie nam nadesłanych od naszych 
da- 

wnych i nowych korespondentów i współpracowników, o ile ra- 

czą je nadsyłać w jakiejkolwiek f ormie, począwszy 
od krótkich a· 

foryzmów, a skończywszy na dłuższych rozprawach 
lub fanta· 

zyach i powiastkach. Uprzejmie upraszając wsz^tkich naszych 

przyjaciół o nadsyłanie nam do tego 
numeru prac swoich, zmu- 

szeni jesteśmy zastrzedz się, że uwzględnione być mogą 
tylko te 

artykuły, które otrzymamy najdalej 
do dnia 1 grudnia, b. r. 

Ponieważ mogłoby się zdarzyć, że mimo znacznych 
rozmia- 

rów tego numeru, nie zdołalibyśmy 
w nim pomieścić wszystkich 

prac nadesłanych, przeto z góry przyobiecujemy, 
iż te z artykułów 

które do numeru jubileuszowego przyjmiemy, a pomieścić 
w nim 

nie moglibyśmy, pomieścimy później w następnych 
numerach z no- 

tatką, iż łaskawie zostały nam 
nadesłane na srebrny jubileusz 

„Dziennika Chicagoskiego." 
Wszystkim, którzy raczą uwzględnić uprzejmy 

nasz apel ni- 

niejszy, z góry serdecznie dziękujemy 
za takie okazanie nam Uzna- 

nia i życzliwości. 
· 

REDAKCYA „DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO". 

Lekcye Są Łatwiejsze 
jeżeli dziecko ma wygodne światło przy nauce 

LAMPA 

ochrania wzrok. Jest to światło naftowe jak 
najlepsze, czyste, jasne, nie migając. Lampa 
RAYO nie kopci, ani ją nie czuć. Łatwa do za- 

palania, czyszczenia i nawijania knota. Lampa 
RAYO koszutje mało, lecz nie dostaniesz lepszej 
lampy za żadną cenę. 

.Standard Oil Company 
(Indiina) 

Chicago, U. S. A. 
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PIĘĆDZIESIĄT CENTÓW 
-i:rafl3JEZ2ŁRS&" IcagBaKMMPfCBMWl^M—· III 11 IMBIII ·· I JUmiB · Il 'l 1L· 

Do wszpstkich katolickich mężczyzn i kobiet 
Motecie zaplssd slq do Armii Katolickich ll^fcozyzn 1 Kobiet, to jest pc» 

magad w pracy Amerykańskiej Federacji Katolickich Towarzystw, prtei 

posianie triko plęddzfesląt centów Jako roczną sub^krypcy^ 
na oficjalny o»· 

gan p. t, BULLETIN OF AMERICAN FEDERATION OF CATHOLIC SOCIETIES. 

Przyślijcie waszą subskrypcyę zaraz 1 trzymajcie elą stale katolickich 

zasad. 

Fanowłw— ... 

Klnlejszem proszę o przysyłanie ml pisma „Bulletin" Amerykańskiej 
Fefleraerl 

Katellckten Towarzystw przez jeden rok, za które załączam ta pięćdziesiąt centów. 
Nazwisko 

8tan P. O. 

Od_ 
Jedea Dolar Zapłaci za Dwa Łata. 

WYTNIJCIE TEN KUPON I POŚLIJCIE DO 
FEDERATION BULLETIN 

2\i% North Slxth Str. Quincy, 111, 

mww< 

DOKTOR A. LrTVIN 
835 MILWAUKEE AVENUE róg EŁ8TON AVENUE 

""""I _« .L. X I 
JkJi y tJj VUV/&VISJ MJlBf VfttVUA 

I dsieci wUenemi medycynami 
ZwrtM ipMrilni uw»t( » waselkU 

«hrnnloio· choroby. 
Godalnjr «fl.owe» Od 8 rano do i witttorMI 
kr.źdrfo dola. w· ciwartek popołudnia Wy· 

( łącznie lecar choroby lobtece. 
Telefon Mcmroe 5784» 

i Koszt jest 
bardzo mały. 
$1 m lecze- 
nie s medy- 
cyną włącz. 

pdwiedza pa 
cyentów we. 

dnie i w nocy 
Każdego cza· 
augdysatąd. 


