
Precz z Bis- 
marckiem. 

Walka o zmianę nazwy 
szkoły publicznej. 

Protesty Polaków i Czechów 
przekazane komitetowi. 

Czarnecki wnosi rezolucję w spra- 
wie zmiany nazwy szkoły 

Bismarck. 

Członkowie Thompsońskiej Rady 
Szkolnej na wczorajszem swem po- 
siedzenia trzy razy konfrontowani 
byli propozycyą zmiany nazwy szkoły 
publicznej Bismarcka. Szkoła Bis- 
marck mieści się przy No. Central 
Park i Armitage aves. 

Pierwszą była petycya p. K. Żych- 
lińskiego. prezesa Związku Narodo- 

wego Polskiego. Na wniosek pani 
Snodgrass uchwalono petycyę poło- 
żyć na stół. Pierwotnie ehciano ją 
wrzucić do kosza. Następnie odczy- 
tano petycyę Czechów, nadesłaną 

przez p. V. Geringera, redaktora cze- 

skiego pisma dziennego ..Svornost". 
Po dłuższej dyekuski członkowie ko- 

misyi znowuż na wniosek pani Snod- 

grass uchwalili i tę petycyę położyć 
na stół. 

Przed postawieniem drugiego wnio 
§ku pani Snodgrass mówiła: ,.Jeżeli 
hidzie ci proponują η τ miana szkół 

naszych wybierać nazwiska zasłużo- 

nych Amerykanów, lub ludzi, którzy 
Ameryce oddali wielkie zasługi, zga- 
dzam się na to. Jednakowoż podane 
petycye atakują męża, który już 
•Jawno temu udał się po swoją nagro- 

dę. Gdy dla szkoły nazwę tę wybra- 
no, człowiek ten uosabiał wszystko 
to, za czego brak teraz jeet potę- 
piany". 
O&AJKMSOKI DEM A SKI JK BIS- 

MARCKA. 

W odpowiedzi na to komisarz 
Czarnecki podał następny rezolucję: 

Whereas the name of Otto 
Von Bismarck, as the officiai title 
of one of Chicago's Public Schools 
is répugnant and highly objection- 
able to a large portion of Chica- 

go's citizens and tax-payers and 

recalls to them persécution, suf- 
iering and the iron rttle wbich 

they or their parents suffered in 
their native land nnder domina· 
tion of Bismarck, m hen In his ef- 

forts to strengthen and build up 
the (ietman empire he rnthlessly 
tried to crufh the oppremed na- 

tions within its borders; 
Whereas Bismarck's name, life 

and work stand for autocracy as 

against democracy, for the policy 
of crushing the national life of 

the people of Poland, Alsace-lor- 
raine and Schlesswig-Holstein to 

strengthen Bismarck's fatherland 
and stand forth as the principal 
reason for many of this cityłs tax- 

payers and citizen*» and their be- 

coming ret'ugees and wanderere 

from their native land; 
Whereas Bismarck has render- 

ed no spécial service to the Uni- 
ted States, has accomplłshed no 

spécial henefit for edncation, hu- 
ma ni ty or civilization from an A- 
merlcan vie w point or from the 

▼lewpoint of the believers in dé- 
ni oc racy as against autocracy; and 
that his life and charaeter are not 

pro per examples in a free country 
for school children to emulate; 

Tberefore Be It Resolved that 

the name of the Bismarck Sehool 
located at 2010 North Central 
Park avenue corner Armltage ave. 

be changed and that the name of 

Bismarck be replaced by a name 

which will be in harmony with 

American ideals and activity, 
which will not be a reminder of 

autocracy and persécution to large 
masses of Chicago's tax-payers 
and which will be a name of some 

cne whose example children in 

free America may emulate: 

Resolved that in changing the 

name of Bismarck from the school 

the » a mes of General Franz Sigel, 
the hero of the Civil War, and 

Baron Von Steuhen the hero of 

the Revolutionary war be con- 

skkred as appropriate to replace 
the ?«ame of Bismarck, this in ré- 

cognition of the services they 
rriHkml to thls country and na- 

fjt'ii «nid in contrast with the lack 

of an.v services rendered to this 

country bv Prince Otto Von Bis- 

marck". 

W tłomaczeniu: 

,,Ponieważ nazwa Otto Von Bis- 

marck. jako urzędowo nadany ty- 

tuł jednej z chicagoskich szkół pu- 

blicznyeh jest wstrętną i podległą 
zarzutom znacznej części płacą- 
cych podatki obywateli chicago- 
skich. i przypomina im prześlado- 
wania. cierpienia i żelazne rządy, 
które oni lub ich rodzice znosili 

w łrh rodzinnym kraju za pano- 

wania Bismarcka, gd:* w jeg~ wy- 

siłkach wzmocnienia i zbudowania 

państwa niemieckiego bezlitośnie 

starał się zgnieć uciemiężone w 

tegoż granicach narody; 

i 

Ponieważ Bismarcka nazwisko, 

życie i praca obstawaj* za auto- 

kracyą w przeciwieństwie z de- 

mokracją, za zgnieceniem życia na 

rtrdowogo Polski, Alsace, Lorraine 
i Schlesswig Holstein, aby wzmo- 

cnić ojcowiznę Bismarcka, i są 

główny przyczyną dla której wie- 

lu w tem mieście płacących po- 

datki i obywatele i ich ojcowie 
musieli uciekać z ich własnego 

kraju i pozostać zbiegami; 
Ponieważ Bismarck nie oddał 

żadny-ch specyalnych usług Sta- 

nom Zjednoczonym, nie dokonał 
nic coby było z korzyścią dla oś- 

wiaty, ludzkości lub obywatelst- 
wa. z punktu widzenia amerykań- 
skiego albo z punktu tych którzy 
wierzą w demokracyę, a nie w au- 

tokracyę, i że jego życie i charak- 
ter nie są odpowiednieml przykła- 
dami dla dzieci szkolnych w wol- 

nym kraju: 
Dlatego niechaj będzie posta- 

nowionem, że nazwisko szkoły 
Bismarcka, która mieści się pod 
nr. 2010 Xo. Central Park ave., 

narożnik Armitage ave., zostanie 

zmienione, i że w miejsce nazwi9ka 
Bismarcka, wybrane będzie naz- 

wisko w haTmonii z amerykański- 
mi ideałami i czynnościami, któ- 
re nie będą przypominać autokra- 

cyi i prześladowania wielkim ma- 

som chicagoskich obywateli pła- 
cących podatki — nazwisko takiej 
osoby, której przykład dzieci w 

wolnej Ameryce mogą naślado- 

wać; 

Postanówmy, że zmieniając naz 

wę sz>koły Bismarcka, weźmiemy 
pod uwagę nazwiska Jak generała 
Franz Slgela, bohatera wojny do» 

mowej lub Barona Von Staubena, 
bohatera z rewolucyi Stanów Zjed 

noczonych, to w uznaniu za zasłu- 

gi jakie oddali naszemu krajowi, 
w kontraście z brakiem jakichkol- 
wiek zashig oddanych naszemu 

krajowi przez Otto Von Bismar- 
cka". 

SPRAWA PRZEKAZANA KOMI- 
TETOWI. 

Po odczytaniu rezoluer^ p. Czar- 
necki dorzucił jeszcze kilka słów- 

gorzkiej prawdy, porównując Bis- 
marcka z despotami jak Nero i At- 
tila, poczem sam proponował re- 

zolueyę odesłać do Komitetu Nomen- 

klatury. Członkowie Komisyi na 

propozycyę tę zgodzili się jednogłoś- 
nie. 

CZARNECKI POTRZERCJE WIĘK- 
SZEGO POPARCIA. 

Aby zmianę nazwy uskutecznić, 
komisarz Czarnecki potrzebuje po- 

mocy od ogółu. Wybitniejsi Polacy 
1 polskie towarzystwa, powinni nad- 
syłać żądania zmiany nazwy szkoły 
Bismarcka na ręce sekretarza Ko- 
misyi Szkolnej. Adresować należy: 
Secretary of the Board ot Education 
Chicago, 111. 

SZKOŁY PUBLICZNE NIE DLA 
WARCHOŁÓW. 

P. Czarnecki także zwrócił uwagę 
na fakt, że w auditorium szkoły pu- 

blicznej ,,Portage Park" w ubiegły 
wtorek odbyło się posiedzenie socy- 
alistów sprzeciwiających się wypo- 
wiedzeniu przez Stany Zjednoczone 
Niemcom wojny, na którem to po- 
siedzeniu zbierano prenumeratę na 

pewien dziennik, który rząd Stan. 
Zjedn. nie dawno temu zabronił prze 

syłać poczta. Członkowie Komisyi 
sprawę tę polecili Komitetowi reguł. 
Pozwolenie na użytek wyżej wspom- 

nianego auditorium otrzymał al- 
derman Jan C. Kennedy, socyalista. 
W aplikacyi podał on, że w sali urzą- 
dzić zamierza zebranie polityczne. 

Z Biura Meteorologicznego. 

W ciągu doby wczorajszej najwyż- 
sza temperatura wynosiła 73 stopni, 
najniższa 62 stopni. Normalna tempe 
ratura w tym dniu wynosi 73 stop- 

ni. niedobór temperatury w tym ro- 

ku 330 stopni. 
Wschód słońca o godz. 4 min. 31 

rano. 

Zachód słońca o godz. 7 min. 21 

wieczorem. 
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Ogólnie pięknie dziś wieczorem 1 
w piątek. Nie wiele zmainy w tempe 
raturze Łagodny umiarkowany, — 

zmieniający się wiatr. 

Nie Wstydź się! 
Ody powracasz do domu ze śród· 

mie<rla. ze składu, ofisu lub fabryki, 
kup sobie DZIENNIK CHICAGOSKI 
1 śmiało czytaj w tramwaju lub wa- 

gonie. 
DZIENNIK CHICAGOSKI moina 

•tale nabywaô na następujących na- 

rożnikach: 
State i Madison — przed składem 

departamentowym ,.Boston Store". 
State i Madison — przed apteką 

firmy Buck and Rayner; 
State i Madison — przed składem 

departamentowym firmy Carson, 

Pirie, Scott and Co.; 
State i Quincy; 
State i Van Bareaj 
State i Harrteon; 
Wabash i Harrison; 
Van Buren I La SaU«| 
Adams t La Salle; 
Adams ł La Salle; 

Washington 1 La Ballet 
Randolph 1 Dearbom: 
Washington 1 ara. 

< 

[NOTATKI REPORTERA, ! 
W kościele Najśw. Maryi Panny 

Anielskiej, Hermitage i Bloomińg- 
dale, odbywa się nowenna do św. 

Anny. Nowenna potrwa do dnia 26go 
lipca. Nabożeństwa wieczorne odby- 
wają się o godzinie 7:30. 

.j. .> 

Telegram z Honolulu, z doniesie- 

niera, ze pasierb jego Tadeusz Maje- 
wski, który trzeci rok służy w woj- 
sku Stanów Zjednoczonych, zamia- 

nowany został porucznikiem, otrzy- 
mał wczoraj p. Franciszek Zance— 
*icz. Pp. Franciszek i Marya Maje- 
wska Zancewiez zamieszkują pod nr. 

1639 No. Robey ul. 
Tadeusz zapisał się do milicyi w 

roku 1914. Wstępne ćwiczenia po- 
bierał w Jefferson, Mo., poczem wy- 

słany został do Honolulu. Dzięki je- 
go sprawności i sumienności, Ta- 
deusz już w dru?im roku awanso- 

wany był na sierżanta, teraz, w trze- 

cim roku shiżby, zamianowany jest 
porucznikiem. Porucznik Majewski 
liczy lat 22. 

ł ♦ + 

Dzisiaj prawdopodobnie zakończy 
się proces prowadzony przeciwko Ja- 

nowi Floss. który oskarżony jest o 

wspólnlctwo w* zamordowaniu dnia 

5go maja 1915 r. bankiera J. 'J. 

Słomskiego. Proces toczy się od kil- 

ku dni przed sędzią Fitch'em. O za- 

mordowanie Słomskiego oskarżonych 
było pięciu bandytów; z tych Stani- 

sław Stack. Stanisław Malirock i Ka- 
rol Bumworth jnż odsiadują kary 
więzienne. Piąty członek morderczej 
bandy. Harold Mortell, znajduje się 
we więzieniu, oczekując rozprawy 

sądowej. Dotychczas nie stwierdzo- 

no, który z bandytów bankiera za- 

strzelił. Zeznanie pi?mienne od Flos- 
sa otrzymał asystent prokuratora sta 

nowego J. Prystalski. 

♦ ł ♦ 

Dziesięcio-letni Józef T,aMar Ka- 

miński. najprawdopodobniej nadal 
mieszkać będzie z pp. î. Τ. ΝΊχοη, z 

Clinton. 111. Stanowczo dzisiaj popo- 
łudniu zadecyduje o tem sędzia 
Victor P. Arnold. 

Do dnia wcrorajszeco spodziewa- 
no się, że chłopiec oddany będzie 
matce, pani Helenie Kamińsce. któ- 

ra kilka tygodni temu do Chicago 

przyjechała z Detroit, aby wykazać, 
że Józef jest Jej synem, którego 

siedm lat temu uprowadził niejaki 
LaMar. Wczoraj w jej mieszkaniu 

pod nr. 1339 Jackson boulevard, pa- 

ni Kamińska oświadczyła. Iż widząc 

jak wykwintne mieszkanie pp. Nl- 
xonowi* jej synowi dali. zmieniła 

swoje zdanie ł zaniecha dalszych 
prób jego odzyskania. 

Λ Λ A 

Szczepan Rzepczyński, do niedaw- 

nego czasu zatrudniony jako woźny, 
wczoraj uznany został winnym na 

mocy oskarżenia pewnej panny z 

którą robił wycieczki automobilowe. 

Dziewczyna zeznała dopiero wten- 

czas. gdy dowiedziała się. że Rzep- 
czyński był żonaty. Rzepczyński ape- 
lował do sądn apelacyjnego. 

.» * ♦> Ψ 

Polskie Towarzystwo Oświatowe 
wkrótce zamierza urządzić bazar we 

własnym domu pod nr. 1223 Cornell 

ul· Dochód przeznaczony na cele oś- 

wiatowe P. T. O. w A. Polskie Tow. 

Ośw. obecnie liczy blisko sześć set 

członków i członkiń, posiada własny 
dom i prowadzi szeroką działalność 

oświatową. 
* ❖ ł 

Z okna czwartego piętra budynku 
pod nr. 330 So. Wabash ave., wysko- 
czył Wczoraj Władysław Gerdzan, 
zam. pnr. 1828 Blackhawk ul· Za- 

bił się na miejscu. 
Zmarły pozostawia żonę, która 

cierpi na pomieszanie zmysłów 1 
czworo dzieci; z tych trzy znajdują 
się w zakładach dobroczynnych, a 

czwarte niedawno temu zabrano z 

matką do szpitala dla obłąkanych. 
Gerdzan znajdował się bez pracy. 

W mieście szukał zatrudnienia. Poli- 

cya jest zdanie, że popełnił on samo- 

bójstwo z rozpaczy. 

<· * + 

Na wycieczkę do Justice, 111., w 

niedzielę, o godzinie 12:30 popołu- 
dniu, wyjeżdżają członkowie i człon- 
kinie chóru św. Cecylii, przy parafii 
św. Franciszka, gdzie proboszczem 
jest ks. F. J. Jagielski. 

«S» «J· »J» 

W uzdrowisku „Wanda" w Grand 

Junction, Mich. na letnich wakacyach 
przebywaj»: państwo Hinczowie z 

dziećmi^ .Czajkowscy z synkiem, 
Kasperscy, Cyżmarowie, Cieszkow- 

scy, Drobik z synem, pani Sabina 

Pietrzykowska, panowie Bihner, 
Zdziebłowski i p. Słupski. Przy końcu 

tego miesiąca pp. Zdziebłowski 1 

Bihner z pomocą letników odegrają 
sztukę ,,W uzdrowisku Wanda" napl 
saną specyalnie i odebraną dla let- 

ników ,,Wandy". Teatr ten urządzo- 

ny z odpowiednią sceneryą i deko- 

racyami odbędzie się na otwartem 

powietrzu. Jakkolwiek w sezonie te- 

gorocznym pogoda nie dopisuje i ob- 
ce sąsiednie letniska świecą pustka- 
mi, to w..Wandzie" każdy letnik wy- 

godnie i swobodnie pomiędzy swoimi 
czas wakacyjny spędza. 

'W połowie przyszłego mleiiąetf η- 

planowano wycieczkę eałego zarzą- 

du Maeftrzy Polskiej do uzdrowiska 
,/Wandy". 

N 
... 

Wczoraj w. biurze dr. F. Rudnicka,, 
pnr. 2007 Milwaukee ave,, odbyło się 
zebranie lekarzy oraz reprezentan- 
tów klubów towarzyskich, organiza- 
cyi obywatelikich i prasy, na którem 
zorganizowano komitet, pod którego 
auspicyami odbywać się będą wy- 

kłady o środkach i sposobach uni- 
kania i zwalczania chorób, w szkole 
Sabin w dystrykcie 14-tym, według 
planu, który onegdaj był w praeie 
ogłoszony w ogilnych zarysach. Bliż- 
sze ezczegóły będą w tych dniach o- 

głoszone. 
Ψ 4· 

\V>x;ieczkę do Cra;«in, nar. Grand 
i Mobile aves., w przyszła niedzielę 
urządzą Klub Kujawiaków. Początek 
o godzinie lOej rano. W razie niepo- 
gody wycieczka odłożona będzie do 
niedzieli, dnia 29go lipca. 

♦ Ψ ψ 

Przy Central Park ave i Madison 
ul.. Roy Travis, 4851 Washington 
ul., wczoraj wieczorem automobilem 

najechał 1 zabił dotychczas nieiden- 

'vfikowanego blcyklistę. Zabity męż- 
czyzna liczy lat około 25. Automobil 

kierowany przez Travisa należy do 

dr. E· Krelgera, 2160 W. Madison 
ul. Travisa aresztowano. 

ł ł « 

W rezultacie nieporozumienia dwu 
kobiet, wszpitalu Engle^ood z pęk- 
niętą czaszką," złamanym nosem i 

podbitemi óc;zyma znajduje się Wła- 

dysław SkagHas; zam. pnr. 4534 So. 

Hermitage ave. Jedna dzielna marso- 

wianka cegłą uderzyła Michalinę 
Brazańską, lat 28. zam. pnr. 4610 

So. Marshfield ave Wmieszał się do 

sprzeczki Skagilas, wtenczas także 

wmieszało się kilku innych mężczyzn 
biorąc Skagllasa w obroty. Rannym 

zaopiekował się dr. S. Brenza. 
* * + 

Właściciele realności w parafii 
śwt. Franciszka otrzymał zawiado- 

mienie, że dnia 2go sierpnia odbę- 

dą się przesłuchy w sprawie bruko- 

wania ulicy Koetner (dawniej 44ta) 

od Chicago ave. do Division ul. Spo- 
dziewać eiO należy, że ulica Kostner 

wybrukowaną będzie jeszcze w bie- 

żącym roku, w jesieni. 
Ψ *î* 4» 

W przyszłą niedzielę na wycieczkę 
koszvkową do Berkley, 111., udadza 

się członkowie klubu „Dellmore". 
« 

Specyalne pociasi górnej kolei ze 

stacyi Logan Square wyjeżdżają o go 

dżinie lOej rano- 

NOTATKI 
OSOBISTE 1 TOWARZYSKIE, fl 
Do Baes Lake, Indiana, na ryby, 

automobilem wyjechali adwokaci 
Jan Rybicki i Andrzej Kucharski. 

Pp. Rybicki i Kucharski powrócą do 

Chicago w sobotę wieczorem. 

«. « !*. :··* ··,«*· 

Pani Helena Neugebauer 1 panna 

Anna Sch'eibe, powróciły z wakacyi 

spędzonych w Michigan City, Ind. 
* * * 

Na wakacye do Fox Lake, 111., wy- 

jechał dziś rano p. Józef Pitlock, 
zam. pnr. 1353 North Ashland ave., 

były poseł do legislatury stanowej. 

v Pan Pitlock zamierza >cię>szy 
czas wakacyi spędzić na łowieniu 

ryb. : ,, 

ψ ψ ψ 

Na kilko-tygodniowe wakcye do 

Milwaukee, Wis., wyjechały pani 
Katarzyna Winkelman i pani Fran- 

cisa Kłodzińska, żona p. Antonie- 

go Kłodzińskiego, jednego z założy- 

cieli, a obecnie komitetowego para- 

fi· św. Heleny. 

Prasa w Okopach. 
Gdy wybuchła wojna umysły 

powierzchowne zapewniały, że 

potrwa miesiąc, inni poważniejsi 
utrzymywali, że pociągnie trzy 

miesiące, zaś myśliciele,' ekono- 

miści, znawcy strategii po głęb- 
szym namyśle orzekli, że wojna 
skończy się ,po sześcii*miesiącach. 

Było podobno fizycznem niepo- 
dobieństwem by przeciągnęła się 
dłużej. 

Ale walka otwarta zamieniła 

się szybko w walkę pozycyjną, 
wykopano i wybudowano okopy 
oraz zorganizowano życie wycze- 

kujące i przewlekłe pod ogniem 
obustronnego bombardowania. 

Powoli, a właściwie mówiąc 
dziwnie szybko żołnierze przenie- 
śli na teren egzystencji' wojennej 
swe zamiłowania i przyjemności 
z czasów pokojowych. Żołnierze 

spragnieni wrażeń estetycznych, 
poczęli pod grozą pocisków noca- 

mi wymykać się z okopów by 
zbierać odłamki i robić z nich, 
nieraz w ogniowym huraganie, 
skromne klejnoty których wartość 

polega na grozie chwili i na uroku 

wspomnień. Tworzy to dziwny 
kontrast zarazem wzniosły i dzie- 

cinny. A trzymając pilnik w ręku 
którym opracowywali kawałki 

śmiercionośnego .żelaza — śpie- 
wali. Nieraz, improwizowano hu- 

morystyczne wierszyki. Żeby szły 
one z okopu do okopu i zabawia- 
ły tow^rzy^zy, zaczęto je spisy- 

i- * ifciL Ató*. X 

wać. Żywiołowo chodziło im o to, 

aby szerzyć wesołość. 
Pisemka okopowe żołnierskie 

ukazały się w następującym po- 

rządku: najpierw na froncie'fran- 
cuskim, potem belgijskim, niemie- 

ckim i angielskim. Pisma belgij- 
skie na ogół są pełne dowcipu ! 

złośliwości, a angielskie drukowa- 
ne na tyłach odznaczają się zbyt- 
kownym papierem i starannością 
typograficzną, obfitują w nich wi- 
zerunki sportowe i grupy ofice- 
rów wyglądające na zespół ele- 

ganckich sportmenów na polowa- 
niu. Gazetki niemieckie były naj- 
poważniejsze i można by rzecz 

hierarchiczne: zamieszczały prże- 
dew.szystkiem poważne i sztywne 
podobizny generałów i dowódz- 
ców. Czasem też uwieczniły po- 

myłki jak np. ..gazeta piątego 
korpusu armii'* która w czerwco- 

wym numerze 1916 roku podawa- 
ła za fakt dokonany zdobycie 
Verdun. Mala pomyłka! 

Ale najciekawsze są pisma fran 

cuskie. 
JJzielą się one na (lwa rodzaje : 

jedne z nich drukowane w dłu- 

gich liniach okopów sposobem 
najprymitywniejszym. Wygląd 
ich jest wzruszający. Ilustracye i 

tekst mówią wiele o twardej, pro- 

stej ręce która to pismo układał:». 

Tc skromne świstki rozchodzące 
się momentalnie po ,,opuszczeniu 
prasy" po całym froncie, mokre 

nieraz od wilgoci ścian okopów a 

czasem zbryzgane tragicznymi 
plamami krwi—budzą jakąś cie- 

kawość z kultem połączoną. 
Drugi rodzaj pisemek drukowa- 

ny jest normalnie na maszynach 
tak jak pisma stołeczne. Ale nie 

trzeba się łudzić, jakkolwiek uży- 
te są wszelkie metody techniki 

typograficznej nie znaczy to by 
redaktorzy znajdowali się w miej- 
scu bezpiecznym. Pułkowy listo- 

nosz nosi rękopisy do drukarni". 
Ale te oryginały pisane są często 
ołówkiem na kawałku drzewa w 

czołowej linii okopów! 
Trzeba sobie uprzytomnić ta 

scenę: noc, noc zimna, wilgotna, 
która by była mroczna. gdyby 
ciągłe błyski pocisków nie. nada- 

! wały jej zjawiskowej jasności. 
Całe strumienie płomieni rzucane 

tam i tu przez odległe baterye, 

wybuchy pocisków, rechot karta- 

czownic i potem chwila milczenia, 

ciszy groźniejszej od wrzawy bo- 

jowej. Żołnierz na straży pomię- 
dzy dwoma ścianami z ziemi ubi- 

temi, z nogami w wodzie musi 

stać i czekać godziny całe, sam 

bez ruchu, wypatrując w ciszy i 

mroku znak życia nieprzyjaciela. 
Cóż ma robić bv nie zasnąć ze 

znużenia. Oto wyjmuje papier i o- 

łówek, lub jak nie ma papieru od- 

rywa z pod ręki kawałek deski i 

zaczyna pisać» Ciekawe jest to, że 

w sytuacyi i otoczeniu tak pełnem 
grozy najczęściej z ipod jego pió- 
ra wychodzą strofy pełne humo- 

ru i dowci.pu przeznaczone na to 

by rozweselić towarzyszów. 
I oto w tych warunkach się pi- 

sze — wszyscy współpracownicy 
pism okopowych umieją dać 
świadectwo śmiałości przytoczo- 
nego obrazu. 

Oto co np. redaktor ,.L jicito 

c!e Marmites" powiada w tym 

względzie : ^większa część humo- 

rystycznych artykułów pisana jest 
podczas groźnych nbcy pełnych 
nerwowego naprężenia w okopach 
w przerwach między bombardo- 
waniem i głównie dlatego żeby 
nie zasnąć na czatach." 

Redaktor „En attendant" opo- 

wiada, że w pracy „redaktorskiej" 
przerwał mu λν ciągu jednej n<3cv 

cztery razy austryacki „150" po- 
cisk. Red. „Boyandu 95" powia- 
da: „pierwszy numer mego pisma 
układałem w okoipie czołowym o 

300 metrów od nieprzyjaciela." 
Gazetki frontowe wspominają 

często o winie jako doskonałym 
uzupełnieniu emocyi pocisków i 

urlopach dzięki którym nienor- 
malność i wytężenie życia na 

froncie może trwać nie stając sit? 
ciężarem nie do zniesienia, w pis- 
mach tych mówi też często o ko- 
bietach — tych co czekają w na 

rodzie z sercem dzielnym a udrę- 
czonym i przy boku których ży- 
cie po powrocie będzie tak piękno 
i tak słodkie. 

Referują też czyny bohaterskie 
lub junackie przygody. W tym 
względzie nie brak redaktorom 

nigdy materyału. Nie potrzebują 
daleko zbierać informacyi i pi- 
semko każde ma swoich bohate- 

rów. 
Tak np.,,Le diable au corp" or- 

gah strzelców pisał na froncie i 
francuskim: 

„Redakcya nasza doznała sro- 

giego napadu i uległa znacznemu 

zniszczeniu ale wierna pamięci 
zasłużonych przyjaciół poległych 
na polu chwały — pracę swą cią- 
gnąć zamierza w dalszym ciągu. 
W 4tej dywizyi zawsze dość bę- 
dzie synów dawnej Gallji zdol- 

nych utrzymać w ręku zarazem 

miecz i pióro i gotowych poled'i 
w walce z wrogiem z okrzykiem 
na ustach na cześć ukochanej ko- 

biety i Francyi nieśmiertelnej." 

BETENNTR CHICAOOSKT 1m 
iynem plimem poleklem co apeluj· 
4o weiyetkłch: atarezym dostarcz# 

wszelkich nowin z Chicago, Sianów 
ZJednocionych, Europy 1 g całego 
świata, a dla młod:'*iy redaguje w 

•posób amerykański każda wlad» I 

%oit •portowi d otycia ca PoUJl<vw, ! 

Prawie kaftdr feknri poiifci alats o· 

rłanza swe urodziny ofisowe m szpil· 
Uch DZIENNIK Λ ΟΗΙ(ΤΛ· ÏOSK i EOO. 

W następujących miejscach 
na Town of Lake rriożna otrzy- 
mać „Dziennik Chicagoski"; 
30CHNIAK — 

1615 W. 43-cia ulica. 

WOJTKOWSKI — 

4624 S. Ashland ave. 

CICHOWLAZ — 

4612 So. Lincoln ulica. 

I TYSIAK — 

1718 W. 48-ma ulica. 

MIEL2YNSKI— 
1714 W. 48-ma ulica. 

3RADEL— 
1718 W. 47-ma ulica. 

LOPACIŃSKI — 

4659 Gross ave. 

STREJSMAN — 

4809 Loomis ulica. 
3. TALAN — 

1012 W. 51-ta ul. Skład paszy. 
HONDS — 

47-ma ul. i Racine ave. 

Dobry Apetyt. 
Pan Michał Mikler z Sîavia, 

Ρ Ό. Maitland, lia., pisa} nam: 

,,Ρο zażyciu Severa's Balsam of 
Life (Severv Balsam Życia) żo- 

na moja wyzdrowiała i napowrót 
odzyskała dobry apetyt. Lekar- 
stwo to polecam każdemu, kt ) 

cierpi na żołądek." — Severy P>ai 
sam Życia jest wybornym wzm ) 

cnicielem narządów trawieuia na 

zleniwioną czynność wątroby, 
niestrawność, nawykowe zatwar· 

dzenie, dyspepsyę i febre przery- 
waną. Spróbujcie. W cenie Τ 5 

centów za butelkę, do nabyciί 
wszędzie w aptekach. — W. l·. 

Severa Co., Cedar Rapids. Iowa 

(Ogł) 

MOELLER BROTHERS 
MILWAUKEE AVE.and PAULINA ST: 

J 

PRZETRZĄSAJĄCA SPRZEDAŻ I PODWÓJNE ZNACZKI, 
Kombinacya która znaczy zadziwiające wartości dla was, 

KUPON 
Jajku wy brano i 

wielkie zupełnie 
świeże tuzin spe- 

r,nle32^c 
7 _ 20 — C. 

KUPON 
Konserwy czysty o- 

woc, Priscilla 
marki, wielki sło 
ik — 

za 

7 _ 20 — C 
23 c 

KUPON 
napój na gorące dni 

Oran?ea<ie 
Grapeade owoc. 

punch owoc. a| 
hutnika 
— 20 C. 

86 
OKAZOWR FIKXNKI 

Pojfdyiw.f flrnnk',. 
2.50, " Γ>0 i 4.On sat.. 
wszystkie 2',£ i 3 jar 
dv długie, rabie net, 
filet 1 nottinprham, 
tylko 
po .. 

SHKPHKI11) KIMTKI 
Slirphoril krntkown mn 

terya. 36 oaH szero- 
ka, dobre worste i 

wykończenie, specj- 
alnie na tę wyprze- 
daż, jard 
P') 

29c 

15c 
POPIJ χ. 

Jrdualin^ poplln, Sîïo 
gatunek. jard sze-- 
r^ki. dobre ISniace 
jedwabne wykortcze- 
nie jvszystkie pożą- 
dane kolory, ACkf* 
jard po.... 

POTII/.EBV DOMOWE 
Slnlkmvr drxwl. oprn- 

na z suszonejço drze 
na, wszy. wièlkodici, 
z par·'), sprężynowych 
zawiasów, 79c 

IGnMvnn. 
drut do okaln 

nia drobiu. 1 cal. o- 

ka. kwad. stopa l 'fco 
za dwu talowe oka. 
kwadratowa "I _ 

stopa. po... * C 

< ΕΠ ΛΤ \ % \ STOf,. 
l'/4 jiirfla «ïfroka dru- 

gorzędny 2 ϋ<· κ a t υ 

nek, biała, marniuro 
w a i ciemna k'-Iory. 
specyalnie na tę wy- 
przedaż, i Π.1.Λ 
jur.j po lćeC 

V\ RIjSC/AIKI. 
Crnwh mntpry nn ręcz- 

niki. 10c gatunek, 
bielona, lniano wy — 

końizona niaterya — 

z czerwona borta — 

jard tylko 7-3/» 
pr> #41» 

POPIJ Ν Y. 
■Ifihvnlin,v poplin, site 

Kat·, jard szer.. jed. 
.połyskujące wykoń- 
czenie. odpowiednie 
na ubrania k^pielo- 

:Λπ1.. 69c 

:4\a:ł rn/.Mnenm' aln- 
tki do okien, poci.-j- 
xane najlepszy dm- 
oianrt siatką. specy- 

;';'r 25c 

Rnll ηιΠΜ. ηιηηηηη *1"·>1 
ki z zink. po kr. i f?u 
mami. pajnt.x vrie!k. 
tuzin ."Oc, kw. HOe« 

prai. wiel- 70c koić. tuzin 

nmiTiEs. 
\o»*o m o il u ρ IMniltli»*, 

I.ir pratunek. dobra 
cienka chłodna ina-- 

torya na enrage dni 
spp«*yalnie na to *v\ 

prjedaż jard 9łc 
ΜΛ'ΓΚΠ. Μ Λ WSI PV. 
ΗΛ/.ηινιι nuitron na 

wsypy, ή?»· satun«*k. 
jard Fie:·.. importów. 
«•ze.^K.1 mat., cwar. 

ni»» przepuszcza 
p!,r»' jarl32łc po 

Bin ι,ι \ vrvvt. 
lilnła molinlr bryl., Ι.2Κ 

sal.. M «'ali f>zer.. — 

jednali. w vk.. w slia- 
dow prążki. Orlpnw. 
lia snkηi^ w pis i 
suknie, .iard 79c 

Crope paplfr lonlrto- 
W V, (i0 wartoi»'·. 5=pe 
«•yalnie w tę wielką 
\vvpi'zaiaj:ic;j wy-- 

r"""· lOc 

•I rn/.y «fjlf miotły do 
karpetńw. roffiilar-- 
iif> it c w art o ί'.· i, — 

.-pe -valnie na t? wy 

;r"u 37c 

iMIĘSO 
Zadnia ćwiartka rle- 

Si?.. 16sÀc 
Przednia ćwiartka rie 

rr.. i43Ac 
Arnold Bros. polska 

kiełbasa \ ✓ 1/ 
funt ,, 1 0/2 C 

Hrlskot Hionina funt 

ir:..,3VAc 
(liuck pofc 1 -73/ 

roast, ft 1 *5/4 C 
1 wyżej. 

GROSERYE 
L. S. Mail mydło, 10 

kawał. 
za 3 7 C 

(z funtem kawy za 
25r lub wyżej.) 

Zapałki, Barbcrs liest 
wielka > 

paczka .. .JJAC 
Masło, najlepsza Kl- 

gin Créa- 
mery, ft. ^UC 

Smalec, Swifta Jcwel 
compound « 

fnnt za Δ> I C 
Kawa, najlcp. bour·· 

fcon San | O 1/ ~ 

tos. funt 1 0/2 C 

I ΕΚ Λ UST W A 
ï.'o Solioon-\ Wa<7 
rei<la lierba \ 

, 
ta za I Wybór 
Ϊ5«· M»re* I 
baOsajm ii a ι ZSL 
kaszel \ 
U.V farhn do ( 
słomianych ' 
kapeluszy 
S5r l'niη kil 
1er, tylko 
zi 

-·ν pc'1/.ip Wasz 
Hu smlwn ia. tjf « 

25c Cithar- ) Wybór 
tio kapsułki 
ï."i* Riiniowf 
ttiby ilo le- 
wa t y w y 

ii wiece 
f|« kadzenia 

12c 
n j uui 

8c 
0|«I Kj·, riiyłitn żytnlft- 

wka, 100 proof, peł- 
m kwarta 0gc 

Ktilif. Cngnar brcrnln, 
3 Star odrutowana 

iu";ka 72 c 

LIKIERY 
Penneylvantn iyinlAw 

ka, peina kwarta Kile· 

2 kwarty 
za 

1.60 
M 

Dobro rkmnf ttołotrf 
piwo, 2 tuziny bu- 
telek 
y.n 8Sc 

p1»vn, 'i fu/i- 
n.v, butelek. — »p»- 
c>a Inie 
za 80c 

P*sf ri 
UBERTY FOR POLAND 

Guziczki, czyli odznaki z powyższym na- 

pisem i artystycznie wykonanym wizerunkiem 
orła polskiego w pośrodku, są do nabycia w 

biurze Sekretaryatu Polskiego Centralnego 
Komitetu Ratunkowego w Ameryce po nastę- 
pujących cenach: 

celuloidowe po 5c sztuka, csjlf $5.00 za eto; 
emaliowane po 25c sztuko, czyli $25.00 za sto; 
szczerozłote po $2.00 sztuka. 

Guziczki emaliowane i złote sa trojakiego rodzaju, a mia- 
nowicie: męskie wkręoane w dziurkę od klapy surduta; męskie 
w formie szpilki do krawatu; żeńskie z agrafkami do przypina- 
nia. Wielkość guziczków i rysunek widoczne są na zamieszczo- 

nej obok podobiznie. 
Zarobku prywatnego przy sprzedaży niema żadnego, bo to 

służba dla Ojczyzny, na rzecz której całkowity dochód z tej 
sprzedaży jest przeznaczony. 

Na kredyt guziczków w zasadzie nie wydaje się. Kto prag- 

nie przysłużyć się dobrej sprawie, niechaj nie omieszka zakupić 
odpowiednią ilość tych guziczków i rozsprzedać je wśród przy- 
jaciół i znajomych. Guziczki te stanowić będą jedną z naj- 
piękniejszych pamiątek z czasów starań wychodźtwa polskiego 
•w A*meryce o ratunek i wolnpść dla Ojczyzny. 

Nie zwlekajcie zatem Rodacy z zamówieniami, które nadsy- 
łać należy na ręce sekretarza Polskiego Komitetu Ratunkowa· 

go pod adresem: 

.. Henryk Setmajer, 
Vi 180· 5· Ashland ąre* ^ CHICAGO, UL. // 

n« —-*n 
t Tv 


