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Za oęłoszAnła i artykuły pod napfîftw- 
kleni ..Nadesłane", redakcya Dziennika 
Cfilcasoskiesro nie bierze odpowiedzial- 
ności. 
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Pieniądze m^żna przesłać w Jedno- 
sentowvch znaczkach pocztowych albo 

δ rzez expresowy lub poratowy Money 
rder. Wszelkie list v adresować należy: 

THE ΡΟΙ,Ι*Η ΡΓΒΙ.ΚΗΤΝΟ CO. 
t«UU7 W. Division Street. 

Telefon Hnymnrket TtM· 

Rząd narodu przez naród dla 

narodu, nie zginie z powierzchni 
tiemi. 

—Abraham Lincoln 

Mężowie stanu wszędzie zga- 

dzają sip w zdaniu, że musi ist- 

nieć zjednoczona, niezależna i 

tamorządna Polska. 

— W o odr o w Wilsofi 

MACIERZ POLSKA. 
TELEFON MONROE 4303. 
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Ks. Franrlszek Gordon. Moderator. 
Ks A. A. Kłowo. Wice-Moderator. 
Wojciech F. Soska. Prezes 
Antonina Baranowska. Wiceprezeska. 
Wojciech Menklckl. Wlce-prezes. 
Tomasz S. Blachowskl. Sekretarz. 
Franciszek Witkowski, Skarbnik. 
Stanisław Liezmartski. Dyrektor. 
Władysław Łopatka. Dyrektor. 
Anton! Mazurk. Dyrektor 
Leokadva Kortczykowska. Dyrektorka 
Palomea Urhartska. Dyrektorka. 
Franclsxka Bieschke. Dyrektorka. 
Dr Alexander Pietrzykowski, Lekarz 

Naczelny. 
Adw. P otr P. Mindak, Doradca Prawny 
Berta C. Wojtalewicz. Asyst. Sekr Gen. 

GODXI.W HII ROWE: 
Biuro Zarządu Głównejro otwarte w 

dni powszednie od grodź. 9-t«j rano do 
6-teJ wieczorem, iw sobotę do 1 -e 1 po- 
południu». Wieczorem, w dni powszed- 
nie (g wyjątkiem soboty), od godziny 
7-mej do 9-tej. — W niedziele i święta 
uroczyste. biuro jest zamknięte 

PtMfa: w poniedziałki i piątki wie- 
czorami od godziny 7-meł do 9-tej. 

Wszelkie korespondencye do Główne- 
go Prezesa należv adresować: 

WOJCIKCH F. SOSKA. 
14.15 W. Division Mr., Chicago. III. 

Sekreter**» w poniedziałki, wtorki, 
irody l czwartki. Wieczorami od godzi- 
ny 7-mej do 9-tei. i od 1-szej popołu- 
dniu codziennie, z wyjątkiem soboty, od 
9-tej do 1-szeJ. 

Skarbalka: we wtorki, irody 1 płatki 
od godziny 7-mei do 9-tej wieczorem. 
9kła<łanla opłat. Wszelkie opłaty do Ka- 
•y Głównej przyjmuje Kasyer Główny 
podczas godzin oflsowvch. albo we dnie 
w godłinach ofisowych. Sekretara <îe- 
aeralay. 

Wszeikie listy nadsyłać należy na rę- 
ce Sekretarza Generalnego: 

TOM S. RI.Al'HOWSKf. 
Serrelary Pol I* h Alma "Mater, 

1455 W. Division »tr, Chlcaso, III. 
FIXASSE. 

Przekąsy bankowe i pocztowe 
(ehecks. mmey orders etc.) naleiy wy- 
stawiać na organizacyę: 

POLISH U.MA MATER. 
1 przesyłać pod adresem: 

KR. WITKOWSKI. 
1455 W. Division »tr., Chicago, III. 

„Macierz Polska". 
Biuro Zarządu Głównego: 

1455-57 W. Division Ulica, 
Na draKlrm piętrze. 

Chicago, IIL 

Starajcie Się Jak NajspieszniaJ 
o Papiery Obywatelskie. 

Każdy mieszkaniec tego kraju, 
9 ile jeszcze nie jest obywatelem 
Stanów Zjednoczonych, powinien 
iak na j śpiesz niej postarać się 
przynajmniej o pierwsze papiery 
obywatelskie. 

Nadeszła chwila w której to 

Ktało się koniecznością. 
Zwłaszcza dla Polaków jest to 

rzeczą ważną. 
Wyrzec się poddaństwa pru- 

skiego, rosyjskiego lub austryac- 

kiego, a zostać obywatelem wol- 

nych Stanów Zjednoczonych, po- 

winno dla każdego być miłym o- 

bowiązkiem. 
Czytajcie wszelkie wiadomości 

o Siołach Obywatelskich. 
o 

W SOUTH BOSTON, MASS. 

nabyć można Dziennik Chicago· 
iki codziennie u Fr. Urbanowskie· 

£0, — 13 Boston ulica. 
adm. dzień. chic. 

LISTY z PODRÓŻY, 

po ziemiach Polskich i do ziemi 

Świętej, napisał Ks. Franciszek 

Gordon, cena $1.00, do nabycia w 

Adminietracyi. 

UWAGI 
Reakcyjna decyzya 
Najwyższego Try- 

bunału. 

Powszechna uwaga prasy i 

publiczności amerykańskiej 
jest tak zaabsorbowana wojną 
stojącenii w związku z nią 
sprawami, że jedna z najdo- 
nioślejszych decvzyi Najwyż- 
szego Trybunału Stanów Zje- 
dnoczonych przeszła niedawno 

prawie niepostrzeżenie i bez e- 

cha, W ubiegłym miesiącu Try- 
bunał uznał za niekonstytucyj- 
ne przyjęte przez législature 
Stanu Washington prawo, 
wzbraniające agencyom pobie- 
rania opłat za stręOzenie pracy 
robotnikom i uznające ten spo- 
sób zarobkowania za karygod- 
ny wyzysk. Decyzya Trybuna hi 
zapadła pięciu głosami prze- 
ciwko czterem, w motywach zaś 
wyroku potopiono omawiane 
prawo jako „stronnicze i uciąż- 
liwe", jakoteż bezpodstawnie i 
niesłusznie ograniczające za- 

gwarantowaną czternastą po- 
prawką do konstytucyi „wol- 

0 * 11 
nosc. 

Ze ta decyzya Trybu- 
nału Najwyższego przeszło tak 
cicho do jego annałów, to 

po czyści przypisać można tak- 
że tej okoliczności, iż obecnie 

mamy — jak to mówią po ame- 

rykańsku — „dobre czasy" i 

„prosperity." Stan ten nie bę- 
dzie jednak trwał wiecznie. Prę 
dzej czy później przyjdą znów 

czasy ciężkie, tak dobrze już — 

niestety — znane i polskiemu 
robotnikowi. Sprawa agencyi 
pracy, którą pismo nasze nie- 
jednokrotnie już na łamach 
swoich poruszało i omawiało, 
sprawa tych nor, które często 
nie tylko żyją groszem polskie- 
go robotnika, ale jeszcze nie- 
raz w dodatku przyczyniają się 
do moralnego upadku niedo- 
świadczonych, szukających za- 

jęcia dziewcząt, stanie się zno- 

wu z biegiem czasu aktualną i 

niemniej piekącą jak była 
pizedtem. Dlatego trudno nam 

wstrzymać się od poddania tej 
decyzyi pod skalpel analizy i 

zasłużonej krytyki. 
Ażeby zdać sobie dobrze 

sprawę z całej reakcyjności te- 

go orzeczenia, trzeba przede- 
wszystkiem uświadomić sobie 

jasno,jak dotkliwym rakiem na 

ciele społeczeństwa tutejszego 
są rozmaite prywatne agencye 
pracy, jak wiele zła powodują 
i jak krzyczących nadużyć 
bezkarnie się dopuszczają. 
Nie chcemy wojować frazesa 

mi, niestwierdzonymi faktami, 
ani niesłusznymi insynuacya- 
mi, a podamy tylko tu opinię 
sędziego Brandeisa, jednego z 

tych czterech,którzy sprzeciwia 
li się uznaniu washingtońskie- 
go prawa za niekonstytucyjne. 

«twierdza 011, ze prywatne 
agencye pracy uznane są od 
dawna za jedno z najniepo- 
trzebniej szych i naj nieprawi- 
d-łowiej funkcyomijących kół w 

przemysłowej maszynie kraju. 
Łupem ieh padają przeważnie 
nieukwalifiko wa.ni i najmniej 
świadomi robotnicy, z których 
ściągają one nielitościwie ha- 

racz, gdy klaska ogólnego bra- 

ku pracy rzuci ich im na past- 
wę. Staję się oni wówczas bez- 
bronni wol>ec wyzysku, którego 
ofiary paplają. Biura te liczą 
sobie wygórowane wynagrodzę 
nie za pośrednictwo, które czę- 
sto bywa pozorne tylko i iluzo- 

ryczne, dopuszczają się setek 
cygaństw, oszustw i nadużyć. 
Wysyłają robotników w odle- 
głe strony do pracy, której cał- 
kiem niema, albo prowadzona 
jest w warunkach, równają- 
cych się niemal niewolnictwu, 
którego nikt znieść nie potrafi. 
Zawierają, potajemne umowy z 

pracodawcami, na mocy któ 

rych robotnik, otrzymawszy 
pracę, aostaje z niej po paru 
dniach wydalany i zmuszony 
się widzi opłacać powtórne na- 

leżytości agencyi za wyszuka 
nie nowego zatrudnienia. 

Komu nie wystarcza opinia 
sędziego Brandeisa, ten może 

się dowiedzieć, że wedle rapor- 
tu Federalnego Biura Pracy 
„natura prowadzonego przez 
te agencye interesu jest tego 
rodzaju, iż umożliwia im naj- 
niegodziwsze praktyki", za- 

mianowana zaś przea prezy- 

denta Wilsona Komisy a dla 
Spraw Przemysłowych stwier- 
dziła, że „wszystkie na ogół 
prowadzone przez te biura in- 
teresa cuchną oszustwem, wy- 
muszeniem i bijącemi w oczy 

nadużyciami wszelkiego rodza- 

ju." 
Starano się niejednokrotnie 

ten stan rzeczy zmienić i przy 
pomocy prawa uregulować 
szkodliwą, działalność prywat- 
nych agencyi pracy, ale żaden 
z tych wysiłków nie może po- 
szczycić się. pomyślnymi rezul- 
tatami. Próbowało już pod 
tym względem doświadczenia 
24 Stanów i dystrykt Colum- 

bia, ale każda prô'ba zakończy- 
ła się zawsze fiaskiem. Dlatego 
Komisya dla Spraw Przemy- 
słowych doszła do konkluzvi, 
że nadużycia tkwią w samej i- 
stocie prowadzenia prywat- 
nych biur pracy i nie da się im 
zapobiedz za pomocy przepi- 
sów i regulacyi ustawowych. 
Stosownie do tej opinii Ame- 
rykańskie Stowarzyszenie Pu- 
bliczmych Agencyi Pracy zale- 
ciło zupełne skasowanie insty- 
tucyi prywatnych agencyi, ale 
— jak dotychczas — bez skut- 
ku. | 

»am Man w asnmgion, za- 

nim przyjął uznane obecnie za 

niekonstytucyjne prawo, sta- 
rał się ograniczyć szkodliwość 
działalności prywatnych agen- 
cyi przez założenie publicz- 
nego biura, które prowadził z 

pożytkiem i w którem koszt 

wyszukania pracy dla jedne j 
osoby wynosił przeciętnie 4 

centy, ale pomimo tego prywa 
tne biura utrzymały się nadal 
i prosperowały, pobierając po 
$2 i więcej od swoich klientów. 

Chcąc położyć temu koniec, 
chwycił się wspomniany Stan 
środka radykalnego i w roku 
1914 wprowadził u siebio usta- 

wę, wzbraniającą prywatnym 
agencyom liczyć sobie jakiekol- 
wiek należytości od poszukują- 
cych pracy, wychodząc przy 
tem z założenia, że koszta po- 
średnictwa w wypadkach ta- 
kich powinni ponosić pracoda- 
wcy, albo całe społeczeństwo, a 

nie należy wymuszać ich od lu- 
dzi, którzy ze wszystkich naj- 
mniej są w stanie je opłacać. 
Ustawa ta była owocem długo- 
letniego doświadczenia i — we- 

dle słów sędziego Brandeisa — 

„pierwszym krokiem w kie- 
runku ustalenia konstrukcyjnej 
polityki w traktowaniu proble- 
mu braku pracy, najpoważ- 
niejszego może w nowoczes- 

nym przemyśle." 
Uznaj ąc η iekons ty t uc y jnść 

tej ustawy i uchylając jej moc 

obowiązującą, nie zdołał Naj- 
wyższy Trybunał zdobyć się na 

żaden poważniejszy motyw 
wyroku, jak tylko wyrażenie 
następującej opinii: „Sądzimy, 
że nic niema w tem niemoral- 
nego ani nie zagraża to uiczem 
publicznemu dobrobytowi, je- 
żeli płatny zastępca wyszukuje 
komuś zajęcie, przy którem ten 
ostatni może uczciwie zarabiać 
na życie. Przeciwnie, usługa ta- 
ka jest pożyteczna i godna za- 

lecenia." 
To przekonanie i wspomnia- 

ny na początku niniejszego ar- 

tykułu frazes o rzekomem nie- 
konstytucyjnem ograniczeniu 
wolności osobistej wystarczyły 
Trybunałowi do powzięcia tle- 

cyzyi wbrew naprowadzonym 
powyżej faktom i opiniom, 
stwierdzającym szkodliwość 
istnienia i działalności prywa- 

tnych bifir pracy. Dowód t<> 

zbyt krzyczący zacofania i re- 

akcyjności, jaka widocznie o- 

władnęła większością najwyż- 
szego cdała sądowniczego Sta- 
nów Zjednoczonych. 

Prezydent Wilson rzucił 
wzniosłe hasła rządu przez lud, 
z ludu i dla ludu, a obecnie A 

meryka znalazła się w naj- 
krwawszej z wojen w obronie 
nie czego innego, jak najwspa- 
nialszych zasad demokracyi i 
ludowładztwa — ale panowie z 

Najwyższego Trybunału zdają 
się przy swych honorach i wy- 
sokich pensy ach o tem zapomi- 
nać. Nie w głowie ini widocznie 
los tego Indu. 

W tym stanie rzeczy drzeć 
trzeba z obaw o los każdego 
nieco pos/tępowszego prawa 
społeczno ekonomicznego, o 

którem ostateczną decyzyę 
przyjdzie wydać Najwyższemu 
Trybunałowi Stanów Zjedno- 
czonych w obecnym jego skła- 
dzie. 

Ukończyli 8-mą klasę szkoły Królowej Różańca św. w Saginaw, Miel). 

Od lewej strony ku prawej. Dolny rząd: F. Dutkiewicz, A. Sołtysiak, M. Borowicz, A. Patel- 

»ka, AV. Kb. F. A. Kacemarek, W. Tewner, S. Wąchadło, J. Luczyk. 
Górny rząd: J. Nowak, S. Dubaj, Bt Jani róg, Anna Bsichara, J. Kostrzewa, Apolonia Bacha- 

ra, L. Kostrzewa, T. Wagner i W. Krukowski. 
*— I 

Z Saginaw, Mich. 
' W tutejszej szkole polskiej parafi} 
pod wezwaniem Królowej Różańca 

Św., gdzie proboszczem jest Wiel. ks. 
F. A. Kaczmarek, a naukę prowadza 
zacne Siostry Felicjanki, odbyło się 
17 czerwca uroczyste wręczenie dy- 
plomów ósmej klasie połączone z 

popisem dzieci szkolnych. 
Z okazyi tej wykonano następują- 

cy program: 
Ave Maria — ósma klasa. 

Mowa wstępna — S. Wąehadło. 
„Akwilina Męczenniczka", dramat 

w trzech odsłonach. Osoby: Akwila, 
matka — A. Wujkowska; Akwilina. 

córka — F. Cegielska; Anioł Stróż 

Akwiliny — J. Dukareka; Emeren- 

cya, służąca Akwili — R. Kubiak; 
Euzebia i Maksencya, przyjaciółki 
Akwiliny — R. Wujkowska i L. Bo- 

cian; Tekuza, córka prefekta — J. 

Żak; Eutropia. służąca prefekta — 

A- Somerfeld; Niewolnice, M. Dęb- 
niak, T. Krukowska; Oficer — H. 

Luczyk; Kat — S. Szymański. 
Śpiew ..Friendship" — chór dzie- 

ci. 
,,The Tniin to Mauro" — Mrs. 

Nan — A. Patelska; Mrs. Buttermilk 

— F. Kozak; Mirandy — S. Bu- 

rzych. 
Występ na cześć Ameryki i Pol- 

ski: ..Ameryka" — ósma klasa; 

,,Polska' — 8 dziewcząt. 
Śpiew .Polka Patryotka' — chór 

dzieci. 
Mowa pożegnalna — W. Teśner- 
Mowa i wręczenie dyplomów Wiel 

ks. prob. F. A. Waczmarek. 
Hymn narodowy ..Boże coś Pol- 

skę". 
"■""■ 

Przegrywki na fortepianie w an- l 

traktach: A. Patelska, F. Dutki®, 
wicz, F. Wagner, M. Sołtysiak, H. 
Luczyk K. Wagner; klarnet — A- 
Sołtysiak; Mandolina — M. Boro- 

wicz; skrzypce — C. Sołtysiak. 
Dyplomy otrzymali następujący 

uczniowie i uczenice: Anna Bacha- 
ra Apolonia Bachara, Maryanna Bo- 
rowicz, 3ofia Dubaj, Franciszka Dut- 
kiewicz, Antonina Patelska. Walen- 
tyna Teśner, Stanisława Wąchadło, 
Teresa Wagner, Bartłomiej Jamróg, 
Józef Kostrzewa, Władysław Ko- 

strzewa. Wincenty Krukowski, Hie- 
ronim Luczyk, Józef Nowak, Antoni 

I Sołtysiak. 

7j lłl FFALO, Ν. Y. 

Tomasz Nowak uzyskał od t. z\v. 

sheriffe jury werdykt na $2,000 od- 

szkodowania przeciw Antoniemu 

Czosnyce z Lackawanna City. 
Nowak pracował przy kopaniu ro- 

wów na Wasson ave., w Lackawanna 

CMty i przy tej robocie potłukł go 

Czosnyka swoim automobilem. Ma- 

szyna wpadła do rowu i przygniotła 
Nowaka, który wskutek tego odniósł 

był złamanie kilku żeber i inne o- 

brażenia. 
Stosownie do zapowiedzianego 

programu odbyła się na Piotrowie 

uroczystość obchodu srebrnego jubi 
leuszu WieL ks. Piotra Pitassa. prob 

parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła 

z ta zmiana, że w nabożeństwie przy 

asyście w miejsce ks. P. Letochy 
brał udział jako subdyakon ks. Da- 

rowski. 
Ks. jubilat otrzymał mnóstwo u- 

pominków od dziatwy szkolnej i pa- 

rafian, 7a co niezmiernie Jest w'dzię- 

czny wszystkim, którzy okazali mu 

dowód swego przywiązania i pamię- 
ci. 

Znowu zaszło kilka wypadków au- 

tomobilowych· Pomiędzy inuerni pad- 
ła ofiarą polska dziewczyna, 14-let- 
nia Anna Jachimczak, zam. pnr. 174 
Germain ul., (na Blaik Rock, gdzie 
najwięcej zachodzi takich wypad- 
ków). Najechał ją automobil H. S. 
Gortona z pn. 146 Victoria ul. Dziew 

czyna ma złamaną lewą nogę. U- 
mieszczono ją w szpitalu powiato- 
wym, bo wypadek stał się na północ 
nej Main ul 

Pomiędzy trzema lîufla'owianami, 
którzy z pierwszą ekspedycyj woj- 
skową przybyli do Francyi, znajduje 
się młodzieniec polski Alojzy Gospo- 
darski, syn Jana Gospodarskiego, za. 

mieszkałcgo pn. 97 Weimer ul., na 

Kazimierzowie. 
Wiadomość o szczęśliwem przyby- 

ciu do Francyi nadeszła lu z głów- 
nej kwatery wojskowej w Washing 
tonie. 

Stanisław Πιιχ, lut 21, zam· pnr., 
41 Hirschberck ul. Frank Gabrych, 
lat 17, zam. pn. 55St Louis ul. i Jan 

Łukaszewski lat 17. zam. pn. 181 Sta 

nislaus ul., zostali w sobotę areszto- 

wani pod zarzutem kradzieży. Mieli 

oni w ubiegłych dwóch tygodniach 
dokonać kradzieży z wozów ekspre- 
sowych i rabunków kolejowych 0- 

debrano im kilka par trzewików i 5 

paltotów, pochodzących z rabunków 

kolejowych. Policya twierdzi, że a- 

resztowani przyznają się do winy. 

Z DETROIT. MIOH. 

W |)onior]/jałck stanął przód są- 

dem policyjnym Franciszek Skrętny 

robotnik w fabryce Forda, pod za* 

rzutem sfałszowania podpisu Edsela' 
Forda i syna Forda) na trzech cze- 

kach i puszczenia ich w obieg. Skręt- " 

nemu skończył się 15 maja parol za 

podobną sprawę. Udało mu się ja-/ 
kimś sposobem pozyskać w fabryce* 
podpis Forda. Policja wyśledziła! 
sjeść czeków z podpisem Forda, na \ 
ogólną, sumę $234. Ofiarami wymię- » 

nionych na wstępie czeków padli Lee \ 
Hardy, 1430 Michigan; Jan Kubera. \ 
397*— 31sza ul. i Paul Stecker, — \ 
1281 Michigan — u których Skrętny 
zeskontował czeki. Wszyscy trzej 
wnieśli z tego powodu skargę do po- 

li cyl. 
•Inn Rzykouski, 1Ó7Ó K, Ca η field 

ul. leży w miejskim szpitalu — pora- 
niony na całem ciele. Hzykowski ze- 

znał przed detektywami policyjnymi, 
że w niedzielę wpadli do jego domu 

jacyś nieznani mu mężczyźni i po- 

kaleczyli go nożami. Napad ten jest 
tajemniczy, gdyż Hzykowski nie ma 

wrogów, którzyby czyhali na jegc 
życie i nie wie wogóle za co go na- 

padnięto. 
.Michał KoHitik, .'IHletni, Γ»Γ»2 Hal- 

lick ul., targnął się na swe życie 2 

powodu utraty zajęcia w fabryce 

Forda, gdzie przez pięć lat pracował. 
Kośnik postrzelił się w brzu<-h i we· 

(Jdy sędziowie przysięgli w Steu· 

Grace — prawdopodobnie umrze. 

Z CI/EVKLAXD, OHIO. 

i idy Sfdliowip przysięgli w Stau— 

benville, O., przeczytali Julii Piotro- 

wskiej werdykt, uznający ja winna 
zabójstwa, skazana zalewając się 
łzami zawołała: ..Bóg mi świadkiem, 
że jestem niewinną". 

Nim się spostrzegli obecni w sali 

sądowej, Piotrowska podbiegła do 

okna i wyskoczyła przez nie głową 
naprzód na bruk z wysokości 4 0 

stóp· Odniosła tak ciężkie obrażenia, 
że wkrótce potem umarła w szpitalu. 

Piotrowska była procesowaną o 

zabójstwo jednego z urzędników wię 
ziennych. niejakiego Jana Beem. lecz 

jak twierdziła, działała w swej obro- 

nie. 'gdyż Beem miał ją zaatakować, 

gdy sprzątała sypialnię deputv sze- 

ryfa Geonza Husooffa. z którym po- 

zostawała w zażyłej przyjaźni. 

Z LACKAWAWA CITY, 

Policya tutejsza wzięła „w opiekę'* 
Antoninę Wierzbiec, lat 30, zam. 

przy Halbock ave., bo kobieta ta 

chciała zarznąć swego czteroletniego 

synka. Rzuciła się do niego z nożem 

kuchennym i przecięła mu lewą nóż- 

kę. Chłopca umieszczono w szpitalu 
Moses Taylor. 

Narazie policya nie wie. czy ko- 

bieta w zapalczywości swej chciała 
dziecko swe zabić, czy też jest ona 

niespełna rozumu. Chyba to ostat- 

nie. » 

Re* ohairy wvznaC naîeïy przy robie- 
niu zakupów, że sle oiytało odnośne o- 

firlołzeni· w DZIFWMKU ΓΗίΓΑΟΟ- 

q κ i m. 

Czyn Miłosierdzia Dla Bliźniego 
Jest Także Korzyścią Dla Siebie Samego! 

$10,000 w Premiach 
ZA ZBIERANIE GŁOSÓW OTRZYMANYCH PRZY SPRZEDAŻY GUZICZKÓW 

I CHORĄGIEWEK W CELU OTRZYMANIA PIENIĘDZY DLA 

NATIONAL AMERICAN COMMITTEE 

Polish Victims' Relief Fund 
IGNACY J. PADEREWSKI, ZAŁOŻYCIEL 

Honorable WILLIAM H. TAFT 

Honorowy Prezydent. 
IGNACY J. PADEREWSKI FRANK A. VANDERLIP, 

Prezes Komitetu Wykonawczego. Honorowy Skarbnik. 

W. O. GÓRSKI 
Honorowy Sekretarz Wykonawczy. 

R. S. MONGER, 
Kierownik Ogłoszeń 

NEW YORK CITY 
814 ALOLIAN BUILDING 

35 West Forty-second Street 
:ng I 
reet j 

— CHICAGO, ILLINOIS — 

PERLOWSKI BROTHERS 
1327 Milwaukee Avenue 

" CLEVELAND. OHIO 
320 BANGOR BUILDING 

942 Prospect Avenue D 
PIĘĆDZIESIĄT 

Premier Touring Car 
Sześć cylindrów. Na siedm osób 

Kissel Touring Car1 
Sześć cylindrów. Na pifć osób. 

Hupmobile Touring Car 
Cztery cylindry. Na pięć osób. 

Saxon Touring Car 
Sześć cylindrów. Na pigé osób 

Metz Touring Car 
Cztery cylindry. Na pięć osób. 

Premia dla Pań 
Suknia wyrobu "Lucille", 

Premia do domu 
Trzy sprzęty do salonu. 

I CZTERDZIEŚCI TRZY 
INNYCH PREMII. 

TEN KONTEST PO- 
TRWA 12 TYGODNI. 

PREMII 

$1985 
W 
$1205 
$935 
$650 
$200 
$150 

DZISIEJSZA POLSKA 
WOODROW WILSON, Prezydent Stanów Zjedno- 

czonych o Polsce: Położenie w Polsce, gdzie cała 
dzisiejsza ludność jest bez przytułku i tysiącami 
z nędzy wvmiera, jest straszne." 
MISTRZ IGNACY J. PADEREWSKI (powia 
da): "W imieniu chrześcijańskiej miłości bli- 
źniego i ludzkości zwracam się do wielkiego 
Amerykańskiego narodu, prosząc o chleb 
dla kobiet i dzieci." 

IIENBY P. DA VISON, Prezes Rady 
Wojennej Amerykańskiego Czerwone- 
go Krzyża: "Za rosyjską linią bojo- 
wą błądzą miliony polskich wy 
gnańców, wypędzonych z miejsc 
rodzinnych przez wojska au- 

stryackie i niemieckie, żyją Si'a S 
tłoczeni wnie- Jttr JS 
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natłoczeni wnie- 

zdrowych echroni 
skach, stajniach 
i piwnicach i umie 
jnją z trudów 
wycieńcze 
nia, niedosta 
tecznego po- 
żywienia j 
choroby. 
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