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Projekty nowych zbro- 

jeń w kongresie. 
ł · 

~ 

juz przeu kuu^xcscui 

znane narodowi amerykańskie- 
mu w głównych zarysach pro- 
jekty powiększenia sił zbroj- 
nych na ladzie i morzu. Pro- 

jekty maję aprobatę prezy- 

denta Wilsona i nie wiele się 
różnią od formy, w jakiej zo- 
stały przed kilku tygodniami 
zapowiedziane. 
Pomimo nieustannej działal- 

ności pacyfistów jak Bryan, 
Ford i inni, pomimo opozyoyi 
ztipowieclzianej z niektórych 
sfer w kongresie, Stany Zje- 
dnoczone już są na nowych to- 
rach polityki światowej. Nad- 
zwyczaj ostry ton noty do Au- 
stro- Węgier w sprawie Anco- 
ny dowodzi, że inny prąd już 
wieje we Waszyngtonie. Z pra- 
wie nie mniejszy stanowczością 
Stany Zjednoczone żądają za- 

przestania gwałtów morskich 

ze strony Francyi i Anglii. 
Prezydent Wilson był przez 

dłuższy czas uważany za nie- 

mal skrajnego pacyfistę. Pier- 
wszą niespodzianką był ton je- 
go noty do Niemiec w sprawie 
Lusitanii, która spowodowała 
ustąpienie Bryana, który się 
okazał jedynym skrajnym po- 
kojowcem w jego gabinecie. 
Zrozumiał wtedy naród, jak 
szczęśliwym jeet, że <ieru rzą- 
du nie dzierży w chwil obecnej, 
tak trudnej dla 

tralnych, ani utopijny zwoleai- ] 
nik pokoju za wszelaką cenę, : 

który sobie urojił, że już na- i 

stało millenium, podczas gdy : 

na całym kontynencie srożą : 

się wszystkie rozpętane instyn- 
kta kirwiożercze, ani z drugiej 
strony człowiek popfdliwy, 
skrajny militarysta, ubóstwia- 

jący przemoc i łatwo się irytu- 
jący na żmudne i powolne pro- ! 

cesy wyrozumiałości i cierpli- 
wości 

Posłuch więc przed całym 
narodem zyskują projekty 
zbrojeń, przedstawioue przez 
członków gabinetu prezydenta 
Wilsona i mające jego aproba- 
tę. Że też zostaną przez kon- 

gres przyjęte mniej więcej w 

tej samej formie, w jakiej zo- 

stały przedłożone, nie ulega 
prawie żadnej wątpliwości. 
Naród bowiem cały jest po- 

dzielony na trzy obozy, (a pod 
narodem rozumiemy tu tylko 
ych, kórzy słowem i czynem 

okazują, iż są obywatelami a- 

merykaiiskimi, a nie są jak 
prezydent ich trafnie w swem 
orędziu scharakteryzował, „kre 
aturami namiętności, nielojal- 
ności i anarchii"), naród ten 

dzieli się na trzy obozy: naj- 
przód, skrajnych pokojowców 
typu Bryana, Forda, Jane Ad- 
dams, milionera Carnegiego, 
Jordano, prezesa Uniwersyte- 
tu Leland Stanford, a w kor- 

gresie Kitchina i innych, 
chociaż nie wszyscy są dla tych 
samvoh pobudek przeciwni po- 
większemu zbrojeń; następnie, 
skrajnych militarystów, na 

których czele stoi Roosevelt, 
Łodge, Gardner i falanga 
mniejszych osobistości; wresz- 
cie zwolennicy zbrojeń, przed- 
stawionych we wyżej wymie- 
nionych programach, na któ- 

rych czele stoi prezydent Wil- 
son i jego administracja, ma- 

jący -bezwzględne poparcie 
przeważnej części prasy i na- 

rodu. Nawet gdyby umiarko- 
wani, że tak ich nazwiemy, mi- 

litaryści, by]a w mniejszości, z 

pomocą bez kwesty i im przyj- 
dą radykali i poprą projekty 
prezydenta Wilsona, jeżeli się , 

przekonają, że ich własne pro- ( 

jekty, o wiele dalej idące, nie . 

l>ędą miały żadnych szans 

przeprowadzenia. ( 

Już są w kongresie objawy 
znamienne, że tak względy 
partyjne jak i samodzielne inte ( 

resy tuzinkowych i zaścianko- 

wych politykierów chwieją się 
wobec rozbudzonej opinii pu- 
blicznej narodu, który pomimo 
różnic partyjnych na kwestye 
krajowe popiera prezydenta w - 

polityce zagranicznej jak rzad- , 

ko w historyi tego kraju. Wy- 
kluczając czcicieli przemocy, 

buty i zaborczości, cały naród i 

trzyma się hasła, ażeby do po- 
lityki zagranicznej nie wciągać 
walki partyjnej, ażeby unikać 

' 

wszystkiego, cobv mogło osła- 
bić pozorem niezgody stano- . 

wisko rządu w krytycznych 
chwilach, jak np. obecna, gdy 
grozi zerwanie stosunków dy- 
plomatycznych z Austro-Wę- 
srami. Prezvdent Wilson iest 

' 

w chwili obecnej uosobieniem 
ideałów amerykańskich, a jego 
wypowiedzenia przyjmowane 

1 

są jako wyrocznie. Zamilkną : 

domagania się zaściankowych ! 

politykierów w obydwu izbach 
kongresu, którzy skandal kra- 

jowy w ciągu każdej sesyi ro- 
bili z bilów apropryacyjnych 
na wydatki pocztowe oraz na 

rzeki i przystanie, bilów po- 

pularnie przezwanych „pork 
bar rei", w których kosztem in- 
nych apropryacyi, zwłaszcza 

na cele wojska i marynarki, 
zyskiwali miliony na budowę 
okazałych gmachów federal- 

nych, albo na ulepszenia rzecz- 
ne i portowe, albo wreszcie na 

niepotrzebne stacye wojskowe 
i warsztaty okrętowe, jako wa- 
bik na głosy w swych dystryk- 
tach. Wobec potężnego głosu 
opinii publicznej, która potrze- 
by obrony krajowej stawia na 

pierwszy plan, a niezawodnie 

poświęcenie tychże dla „pork 
barrel" scharakteryzuje nie- 

tylko jako postępek niepatryo- 
tyczny, ale nawet akt zdrady, 
można tuszyć, iż „pork barrel" 
nie wielkiej roli odegra w obe- 

cnym kongresie. 

Do dodatnich symptomów, 
które każą wnioskować, iż po- 

większenie obrony krajowej 
będzie przeprowadzone w myśl 
Vj 
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Doleceń umiarkowanych milita- 

:ystów, należy najprzód posta- 
nowienie partyi demokratycz- 
nej w izbie niższej kongresu, a- 

ieby debatami ze strony demo- 

iratycznej nie kierował kon- 

ęresman Kitchin, wybrany 
wódz tej partyi, gdy kwestye 
pogotowia przyjdą pod obrady, 
ędyż Kitchin jest przeciwni- 
kiem stanowczym wszelkiego 
powiększenia zbrojeń, leoz in- 
ny wybitny demokrata, które- 

go poglądy nie różnią się od 

poglądów administracyi. I re- 

publikanie w obu izbach kon- 
gresu, przejęci nowym duchem 
patryotyzmu, przez swych 
przywódzców zapowiadają, że 
wobec tego, iż dalsze utrzymy- 
wanie kraju wielkiego i boga- 
tego w stanie częściowego po- 
gotowia wobec lekcyi wojny 
europejskiej nie da się niczem 
usprawiedliwić, godzą się na 

potrzebę powiększenia obrony 
krajowej, a nawet senatorzy 
republikańscy proponują za pe- 
wne ustępstwa całkiem zanie- 
chać walki partyjnej przeciw 
programom zbrojeń prezyden- 
ta Wilsona. 

% 

I nie ma się czemu dziwić, że 
programy te zbrojeń mają do- 
bre szanse przeprowadzenia. 
Naród bowiem wierzy, że pod 
kierownictwem prezydenta 
Wilsona nie ma żadnej potrze- 
by się obawiać, iż zapanują 
rządy pięści i buty, że kraj ca- 
ły stanie się zbrojnym obozem. 
Zbyt dobrze są znane jego po- 
kojowe i mezaborcze poglądy, 
gdyż nieraz wyrażał się, że „A- 
raeryka pragnie dla siebie tyl- 
ko tyle, ile życzy wszystkim 
innym narodom świa- 

ta." Dlatego też z tak ogólny 
aprobatą przyjęto jego polece- 
nia, uważając je za umiarko- 

wane, jakiemi istotnie są wo- 
bec istniejących warunków, 
c-hociaż stanowią całkowity za- 
wrót z torów, jakimi dotych-j 
?zas Ameryka postępowała. 
Któżby bowiem marzył przed 
iwoma laty, że na obecnej se- 
syi kongresu przedstawione bę- 
3ą projekty powiększenia woj- 
ska amerykańskiego do 1,000,- 
)00 żołnierza z rezerwami i 

wydania $500,000,000 w pięciu 
atach na powiększenie i wzmo- 
cnienie floty ! Żyła Ameryka w 
lodkiem złudzeniu, iż,· nie 

wiążąc się traktatem według 
nakazu konstytucyjnego ze ża- 
inem innem państwem, zdoła. 
.vz>iąć udział w obcowaniu na-j 
rodów i postępie świata tak 

[nateryalnym jak i ducho- 

wym. A jednocześnie narzuciła 
>obie „traktat" z całą Amery- 
*ą, który dalej się łudząc, na-1 
iywała doktrynę, Monro'ego 
prawie przez cały wiek, igno- 
rując do chwili obecnej wszel- 
kie' praktyczne zobowiązania i 

następstwa, jakie szły parze 
i tą obietnicą protekcyi konty- 
nentu zachodniego przez zabór-1 
•zością państw na drugim kon- 
;ynencie położonych. 

& 

Wojna europejska wreszcie 
przedarła łuski złudzenia. Oka- 
lało się, że marzenia niemiec- 
iie o pangermanizmie, jak | 
rn-zi*r>o\vifdzianp nrzez Kolan- 
L Ł A 

ia G. Usliera i innych, nie były 
mi żartom, ani przesadą. Lo- 
sy Belgii, Serbii i Polski do- 

wodzę, że ani gwarancya neu- 

tralności, ani niewinność, ani 

nieszczęście nie wstrzymają 
zapędów nienasyconej zabor- 

czości, wspieranej bezwzględ- 
ny przemocą. Dreszcze Ame- 

rykę przechodzą na samą myśl 
:» takim losie. A jakże łatwo 
przyszłoby najechać Amerykę 
któremukolwiek z państw eu- 

ropejskich o flocie silniejszej 
niż amerykańska i o wojsku 
milionowem, znakomicie wy— 
C'wiczonem i zahartowanem w 

obecnej wojnie? Jakże łatwo 

przyszłoby uledz pokusie po- 
wetowania sobie olbrzymich 
strat na jednem lub więcej z 

państw neutralnych! 
# 

. Pozorów ostrzącym sobie 

zęby nie zabraknie. Nie zaskar- 
biają bowiem sobie Stany Zje- 
dnoczone uczuć przyjaźni kam- 
panią przeciw agitatorom i 

spiskowcem teutońskim w A- 
meryce, ani akcyą w sprawie 
wojny podmorskiej ani wyro- 
bem amunicyi dla aliantów, a- 
ni zatargami dyplomatyczny- 
mi, których ofiarą już trzej dy- 
plomaci padli. Już w Niem- 

czech czynią się wymówki go- 

żkie, iż z wojny obecnej „pra- 
vdziwym zwycięzcy" wyjdzie 
ylko Ameryka. Znawcy, piszgc 
» warunkach pokoju, przypo»- 
uinaj plany niemieckie wiel- 
:iego państwa kolonialnego w 

Afryce, powzięte po nkróce- 

lin zakusów niemieckich w 

Południowej AmeTyce, i pod- 
;reślają możliwy rolę kolonii 

afrykańskich w rokowaniach 

>okojowych. Gdyby te rokowa- 

lia, chociażby nawet w małej 
nierze wypadły na korzyść 
reutonów, czyż można wątpić, 
e znów zakusy niemieckie 

wróciłybj" się w tym samym 
:iorunku ! 

A i milczeniem nie można 

łominąć sytuacyi na dalekim 

Wschodzie, zwłaszcza w Japo- 
iii. Premier japoński oświad- 

zył w parlamenciie przed kil- 
:u dniami, że dla ekspanzyi na- 

odu japońskiego otwarte mu- 

szj, być bramy do wszystkich ! 

krajów na równi z białg. rasą, i 

że cierpliwość ma swe granice ! 

i że wtedy Japonia będzie in- ; 

nymi środkami domagała się] 
równouprawnienia dla swych 
poddanych. W tej samej mo- 

wie zaznaczył premier, że rznr] 
powinien natychmiast przystą- 
pić do powiększenia flo«ty. 
Nie można wątpić, że takie 

szczere wypowiedzenie się pre- 
miera japońskiego ne pozosta- 
nie bez swego efektu nawet na 

zaściankowych zwolenników i 

be e f i cy ar y u s zy „pork barre- 

1 'u" we Waszyngtorie, nie 

mówiąc już nic o strachu, jaki 
im napędzili propagandziści i 

spiskowcy teutońscy w Sta- 
nach Zjednoczonych. 

DZIENNIK CHICAGO,SKI zamte- 

ezcza więcej drobnych ogłoszeń, ani-1 
żeli wszystkie inno dzienniki polskie j 
w Chicago razem wzięte. 
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CZYSTY BIAŁY MINERALNY O· 

LEJ NA ZATWARDZENIE 

OSTATECZNEM doświadczeniem 
lekarstwa jest — czy usuwa cho- 

robę na którą jest zastosowane? 

Przez to doświadczenie, liczne lekar- 

stwa na rozwolnienie są potępione. One 
nie usuwają choroby którą powinne 
wyleczyć. Przeciwnie, im dłużej są u- 

ży wane, tem więcej są potrzebne. Uży- 
wanie różnych środków rozwalniają- 
cych powstają niebezpiecznem nało- 

giem. 

Przez to samo doświadczenie, leczenie 

mineralnym olejem połączone z jedze- 
niem i ruchem okazuje się jedynym 
logicznem lekarstwem na zatwardzenie 

Nujol jest bez smaku i zapachu, abso- 
lutnie neutralny i nie jest strawiony 
ani obsorbowany przez system. Działa 

tylko jako mechaniczna śliskość. 

Nujol nie jest drogeryą. Używanie go 
nie przynosi tylko chwilowej ulgi. Lecz 
Nujol jest prawdziwem lekarstwem 
dla tego że usuwa zatwardzenie w na- 

turalny sposób przez sliskość którą u* 
dzieła wnętrzości kiszek, i z miększa 
je, a przez to podnieca kiszki do nor- 

• malnego działania. 

Piszcie po „The Rational Treatment of 

Constipation", nieformalne leczenie za- 
twardzenia. Jeżeli nie możecie otrzy- 
mać Nujol u swego aptekarza, przy- 
ślimy wam pajntową butelkę, do każ- 

dej części Stanów Zjednoczonych, po 

otrzymaniu 75c przekaz lub zaczki 

pocztowe. 
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WSZĘDZIE 
DO NABYCIA 

Ladies* Gold*fiUed Bracee* 
Watch. 850 coupon» 

Podziwu Godny Papieros z Korkowym ustnikiem 

Nadzwyczajne Podarki Na święta Bożego Narodzenia 

DARMO Za 

Nebo Kupony i za wierzchy z pudelek. Zachowuj je. 
Nebo wierzchy z pudelek są warte każdy z osobna pół cen- 
ta w gotówce, albo równają się przy wymianie na podarki 

Całemu Kuponowi. 
A 

Gotówkowy Kupon w Każdej paczce 
Poślij Po Katalog Podarunków Do 

NEBO DEPARTMENT 

95 First Street» Jersey City, N. J. 

P. Lorillard Ce.· Inc., New ferk City. Est. 1764. 
Cmeraon Phooograph. 500 coupons 

tli t*£i .I&i ... 

"O! ten Ból!" 
Czemu cierpisz?!—Kup butelkę 

"Oleju Nowaka" natychmiast, a 
doznasz ulgi, którą tylko ten Olej 
dać może. Tysiące ludzi którzy 

poprzednio cierpieli, zostali na- 

tychmiast wyleczeni « 

OLEJEM NOWAKA· 
Jest to najlepsze lekarstwo na 

Reumatyzm, Ból krzyża, Opuchliz- 
nę, Stężenie karku i stawów, itd., 

jakie kiedykolwiek zostało przygo- 
towane, a polecanem jest przez ty- 
siące ludzi, których wyleczyło. 
Za 25 lub 50c. do nabycia w ap- 

tekach i u agentów, — lub pisać 
wprost do fabrykantów, załącza- 
jąc pieniądze na lekarstwo i 10c. 
na przesyłkę. 
• JOHN NOWAK & CO. ) 

[ 1724 S. Ashland Ave. Chicago, I1L | 
£3 1 a "te: o bl 

\ Dr. Sieminowicz 
założył lecznicę, 

Ofie gdisie leczy spe- 
1518 W. Cyalnie cho- 
Dirlulon, róg ̂  roby kobie- 
Miiwaukee are., ce bez O- 
od S — 8 wlec*. - 
nłedz. od 10—11 rano^Wcyi 

Telefon lfonroe 1781. 

Mloaxk.i 4108 Aw.\ 
Tel. Irring *537- 

Prrrlnmjiłłłd· Iłtinlcr »ełehw I eheti r pfwlneyi 

ftąWAtfiK MONKOL 121. 

\A.ł\MKlvS/\ r'Ol.SKA FAHItMiA1 
INTliol.il. X'IOISKA i 

KALENDARZY ŚCIENNYCH 
jfc' > . ·. 

i nowości o^h^/miow \ rh 

K. OLSZOWY I SKA. 
|Jl 1 * ' ,· 

152-54 Milwaukee ave. CHICAGO, ILL. 

WSZKLkli: 01'KAWY KSI\/hK 

. 1)\\(/() 

·. , 
r uinnwMt;. 

nioff n'ilRpnq toB 
M btw· iTjoteiow· epUtj. p4 
Moah itbrywaTa *l«o»·» 
mnotć wyij!»Mn4 w HM 
^ryp&rtkóW, I HlH JO»ÓM M 

^v'rtw*n»r Łredkl rt»Hio *< 
tuko. en· Mttoi» «loekl 
•te. 1 «pmeLeinjr Je a» kiti i|* 

Je·* fjft 
;o»ny W »M<k '·*·! 
U tum, opMkl bncui. 

mm, w ..MUrunai poi o łachf. 
wwcm pr*»Jdśd· do nu. w«tfi 
•U o tpriMU)· tlą pod fwaraaer· 
1 rtopeeewtne Jest prre* past J, 
Lorch, iiMiotfo akeperU 41· pnu 
oftW. 

Damefca obiłuff*. Otwarte cod r lennie o4 
'•co, do 7 wieczorem. W niedzielę od 9 r»ae 44 
llw południu. 

Hottingera Fabryka 
801 Milwaukee ·, 

Motelk ObicAgo Ar· om .— 64» plfUfc 
l Wedau etaraM» J 

Najlepszy proszek do wszelkiego uŁy 
tku domowego. Wielka paczka Sc u 

groserników 
Chowajcie wieloryby na premie. 
Porcelana i srebro, firanki, dywany, 

notnikowe surduty, przybory lniane, 
lalki, zabawki, gry i prawie wszystka 
dla mężczyzn i niewiast, chłoj>ców i 

dziewcząt. 

PREMIUM PA LOR 
941 W. Van u ren ulica. 

CHICAGO 

MRS. M. URBAN 
Jedyna 

RESTAURAGYA I KAWIARNIA 
Przy 

CMENTARZU ŚW. WOJCIECHA 
J Która uie jest połączona z salonem, 

i A zatem polecam się do usług Szan. 
S Publiczności. Szczególnie zapraszam 
) Gońci Pogrzebowych jakote* Panów 
c i Panien. Przyjmuję zamówienia na 
S obiady pogrzebowe przez telefon albo 
/ osobiście. 

S Telefon Niles O 

DR. N. SCHRAYER 
tOLSKI DENTYSTA ! 

weelfci· robo» dcotretre··» pfA 
tag nejBowazero nyNiesia l po uraUrkoTrcytAj 

wnaeh 1 rw*rASjtuJo tnfcowe aa lat i<X 

8> Milwaukee ave., % CW«ri 
Mile/i Od 8 runo do 0 wlrexr; w DliCxiaie e# 
•m. J.ł»aedośiwooto«lD'!»· — 

Andrzej F. Kucharski 
ADWOKAT 

Ofii Pokój 306 Home Bank Badyaeii 
Milwaukee I Aaliland Aret. 

Mieszkanie: 3'J30 THOMAH ULICA. 

Telefon w ofisie: I Telefon w doa: 
MONROi: 1006. I HUMBOLDT B75!J« 
Praktykuje we wrazyatklrh sądach. 

Usłuży *cim w sprawach kupna 1 ;>p!.,t rcalnoio* 

Teodor Jeśierski 
(Były uozed Chicago Musical College, 

p. LntKi i p. J6z. Fitzek, członków Theodor 
Thomas rch'^tra.) 

2971 . Ridgeway (Avondale) 
Udziela leucyi na skr/y oach albo w 

swym domu aibo ież w domu u.·anta lub u- 
czenmcy. 

Pol^W Lekarz I Chirurg 
tpecyalnie we wyzystkich chorobeA 

mężczyzn, kobiet i dxied 

927 Noble uL TeL Monroe 1554 
Oodslnr ofUowe do 9 raoo. od do · wleosir 

tobru uatr»lr^ numer dom· I Ofulifl 
*» » art— 

Mam dla Kairte^o rodzaju pieców wszyatkl· 

Części Pieców 
H. MAUC.OMS, 

e»7 MILWAUKEE. AVENUE, 
Maprudw Harta aL Fke« rentrai* — Piec· aiklai· 

·.. ,j4 i 


