
Po Powrocie Komisyi 
Amerykańskiej z Rosyi. 

Waszyngton, 13. sierpnia. — 

Przewodniczący Amerykańskiej 
Komisyi do Rosyi p. Root po po- 
wrocie i złożeniu niezbędnych wi- 

zyt dyplomatycznych udał się na 

spoczynek do swojej rezydencyi 
w Nowym Yorku. W połowie 
przyszłego tygodnia spodziewają 
się go tutaj z powrotem i wtedy 
dopiero rozpoczną się konferen- 

cye o stanowisku, jakie w przysz- 
łości Stany Zjednoczone zajmą 
wobec Rosyi. 

Rozpoczęcie tych konterencyi 
cczekiwanem je>t z wielkiem za- 

interesowaniem przez ciała dy- 
plomatyczne tego kraju. Podczas 

gdy p. Root na sugestyę albo też 

na żądanie Prezydenta W ilsona 

zachował nadzwyczajną dyskre- 
cyę o tem co widział podczas 
swej podróży za granicą i jakie | 
wnioski wyciągnął co do pomocy 
jaką Stany Zjednoczone mają u- 

dzielić nowej rzeczypospołitej. to 

jednak inni członkowie komisyi 
dość swobodnie opowiadali o 

swoich wrażeniach. Oni również 

jednak zachowali się zupełnie dy- 
skretnie pod względem wypowie- 
dzenia się o treści i charakterze 

urzędowego raportu podpisanego 
przez całą komisję. 

Z wyjątkiem Charles Edward 

Russell a wszyscy członkowie ko- 

misyi są jednego zdania, że po- 
moc jaką Stany Zjednoczone ma- 

ją udzielić Rosyi ma być w go- 
towce i matervaheh a szczeęól- 
rie w materyałach. które pomogą 
do odbudowania tego kraju. To. 

rzec można, jest zgodne z plana- 
mi uważanymi taK przez Departa- 
ment Stanu, jak i obecną ambasa-! 
dę rosyjską za najważniejsze. Co 
do wielkości pomocy i sposobu I 

sfinansowania jej. to są pewne 
różnice w zdaniach, a nawet są 

pogłoski, że w samej komisyi nie- 

ma pod tym względem zupełnej 
jedności. 

Twierdzą także, że sytuacya 
polska zwróciła na siebie uwagę 

komisyi podczas jej pobytu w 

Rosyi. Przed wyjazdem komisyi | 
z Ameryki, organizacye polskie w J 
tym kraju wyraziły życzenie i na- 

dzieje do p. Roota i jego towa- 

rzyszy .ażeby komisya poświęcił? 
cokolwiek czasu na przestudyo-- 
wanie sprawy polskiej. Prośba ta 

wyrażona była w bardzo skrom- 

nej tormie, jednak są pewne dane. 

że odniosła skutek i że prace Pol- 

skiej Komisyi Likwidacyjnej zo- 

stały przez komisyę amerykan- 
ek;} szczegółowo zbadane. Miej- 
my nadzieję, że pogłoski te srę 

sprawdzą, gdyż już nie biorąc pod 
uwagę tego, czy Rosy i udało się 
zrobić tak dodatnie wrażenie na 

komisyę podczas pobytu jej tam- 

że, jak tego spodziewano się, pa- 

miętać warto, że opinia komisyi w 

sprawie polskiej zwróci na siebie 

uwagę Amerykanów, co w obec- 

nej chwili jest bardzo ważnem. 

Co do dyskusyi o wysłaniu a- 

merykańskiej armii do Rosvi i 

Polski, to obecnie przyznają, że 

mvśl ta powstała po raz pierwszy 
u jednego z oficerów rosyjskich. 
Pomimo, iż oficer ten miał poru- 
czoną sobie komisyę cywilną, me 

mógł on oprzeć się napaściom re- 

porterów amerykańskich, gdy wy 

lądował na brzegach Pacyfiku. 
Chcąc być uprzejmym dla swych 
nowych przyjaciół, na zapytanie 
czy posłanie armii amerykańskiej 
do Rosyi nie byłoby dobrym pla- 
nem. wyraził się bardzo entuzya- 
stvcznie o tem i serdecznie popie 
rnł ten plan. Przedstawiciele Ro- 

syi w W aszyngtonie byli bardzo 
zdumieni i zaniepokojeni, gdy u- 

skszeli o szczegółach tego inter- 

wiewu i natychmiast ostrzegli te- 

go oficera przed powtarzaniem je- 
go zdania w tej mierze. N'aresz- 

cie, gdy zdawało się, że wszystko 
już ucichło, Charles Edward Rus- 

sell znowu poruszył całą sprawę 
swojem oświadczeniem się zr 

tym planem. 

Apel Charles Edward RusselTa 
o wysłaniu armii amerykańskiej 
(!o Rosyi nie spotkał się z uzna- 

niem Departamentu Stanu ani o- 

becnej rosyjskiej ambasady. Pod- 
czas gdy urzędnicy w Departa- 
mencie Stanu wstrzymują się od 

wszelkich komentarzy mogących 
brzmieć jako odmowa pomocy dla 

Rosyi, zajęli oni stanowisko, że 

Rosya potrzebuje dzisiaj przewa- ! 

żnie pieniędzy, materyałów i in- 

żynierów, a nie żołnierzy. 
P. Russell, rzec można, jest je- 

dynym członkiem komisyi amery- 

kańskiej, który wypowiedział bię 
za wysianiem armii amerykań- 
skiej do Rosyi. 

Generał maior Scott podobno 
miał się wyrazić poufnie, że wy- j 
słanie nawet sporej armii amery- 

kańskiej do Rosyi, gdzie obecnie 

znajduje się około dziesięciu mi- 
lionów żołnierza pod bronią, by- 
łoby zbytecznem trwonieniem e- 

ncrgii. Propozycya ta otrzymała 
•>oparcie i rozgłos w pewnej częś- 
ci prasy amerykańskiej. Pewna 

część Polaków zdaje się jest tak- 

że zdania, że obecność wojsk ame 

rykańskich w Polsce, białaby do- 

datni wpływ na zbliżenie się Pol- 

ski ze Stanami Zjednoczonymi. 
Chociaż zapatrywanie takie za- 

sługuje na uznanie, to jednak ci. 

którzy się lepiej na stosunkacl 

znają, twierdzą, że posłanie armii 

amerykańskiej do Polski połączo- 
ne jest z pewnem niebezpieczeń- 
stwem. Xie możnaby zapobiedz 
temu, że tu i ówdzie zaszłyby pe- 
wne nieporozumienia potniędz) 
Amerykanami, Rosy a na m i i Po- 

lakami. czemu w obecnym czasie 

najbardziej zapobiegać trzeba. 

Ażeby skutecznie pomódz Ro- 

syi, trzebaby posłać tam co naj- 
mniej jeden milion żołnierza i 
taka armia musiałaby być prze 
*!aną w ciągu sześciu miesięcy. 
Oczywistą prawdą jest, że Frań- 
cya dzisiaj ma pewne prawo dc 
pierwszego pół miliona żołnierza, 

jaki obecnie jest zaciągany, a za- 

ciągnięcie i wyćwiczenie armii 
lia kampanii rosyjskiej zajęłoby 
ό najmniej ośmnaście miesięcy. 
W" obecnej chwili, zdaje się, naj- 
lepiejbv było, gdyby Polacy nie 
poruszali więcej tej sprawy, aż 
wszelkie fakty będą lepiej oświe- 
tlone. 

James C. White. 

(Nadesłane.) 

Do członka Wydziału Ra- 
dy Szkolnej pana A. 

Czarneckiego. 
Szanowny Panie: 

Znając Pańską bezinteresowność w 

oddawaniu wszelkich usług naszym 
rodakom ośmielam się przesłać do 
Pana pewne zażalenie w sprawie 
dzieci wychodzących ze szkól para- 
fialnych. Nie czynię tego prywatnie, 
ale publicznie z tego powodu, że 

przewiduję, że więcej jest takich, 
którzy będą mogli nadesłać podobne 
zażalenia, gdy się o tem z Dziennika 
dowiedzą ,a Pan zebrawszy je bę- 
dziesz mógł razem je załatwić z 

mniejszym nakładem pracy. Rzecz ma 

się tak: 
Jak Panu wiadomo, dzieciom u— 

częszczającym do ezkół parafialnych 
po czternastym roku życia wydaje eię 
t. zw. ,.Age Cards", czyli certyfikaty 
z którymi Idą do miasta I dostają 
pozwolenie uczęszczania do pracy. 
Otóż w jednej z naszych szkół para- 
fialnych, Jedna z dziewcząt, która 
ukończyła lat 14 1 nauki 5 grade, 
rozwinięta fizycznie nad swój wiek, 
otrzymała na żądanie ,,age kartę" i 

udała się z nią do miasta dla otrzy- 

mania pccwolenla uczęszczania do 

pracy. Odmówiono Jej Jednak zezwo- 

lenia dlatego, że jak powiedziano od 

pierwszego sierpnia wyszło prawo, 

które zabrania dzieciom, chociaż już 
1 po czternastym roku życia, uczęsz- 

czać dopracy, dopóki nie skończą 
przynajmniej 6th grade nauk w szko 

le i że muel nadal uczęszczaj do 

szkoły. Otóż zapytuję się szan. Pa- 

na. czy rzeczywiście zostało uchwa- 

lone takie prawo, czy też Jest to 

może umyślne krępowanie l prześla- 
dowanie naszych ezkół parafialnych. 
Jeśli zostało uchwalone takie prawo 
to taż władza powinna była o tem 

uwiadomić szkoły parafialne, a dru- 

ga rzecz, że pomimo prawa nie moż- 
na go bezwzględnie do wszystkich 

stosować, bo są czasem trudne oko- 

liczności, które wymagają wyjątku 
z pod prawa. Tak 1 ta familia, do 

której nalPży dziewczyna, o której 
piszę ma jednego z dorosłych synów, 
który pracował, ale poszedł na woj- 
nę, na ochotnika 1 jest już we Fran- 

cyi, drugi też powołany 1 lada dzień 

spodziewa s'.ę odjazdu na wojnę; oj- 
ciec familii 60cio-letni starzec jesz- 
cze wprawdzie chodzi do pracy, ale 

już często niedomaga; jeden jeszcze 
z synów dorosłych chory na reuma- 

tyzm i dłuższy czas Już nie pracuje. 
Pracuje tylko jedna córka 1 stary 

ojciec. Więc jeśli Istnieje podobne 
prawo, to jest ono niesłuszne, bo Je- 
śli Polacy wysyłają swoją młodzież 

na usługi kraju, to kraj przez swoich 

prawodawców powinien lm pomagać 
do utrzymania, a nie odbierać lm 

środków do życia. 
Mam nadzieję, że szan. Pan zaj- 

mie się tą sprawą 1 załatwi ku zado- 

woleniu interesowanych. 
Adres i nazwisko familii, o któ- 

rej piszę, oraz adres plszicego można 
fo7'e potrzeby zażądać od „Dzień. 

Chlc." 

P1EŚN POLSKA. 
(Żołnierzom przyszłej armii polskiej 

poświęcam). 

(Z paryskiej „Polonii"). 
Z szumem wichrów, na bój chwały 
Pójdą, pójdą, pułki nasze — 

W niebo wzięci ptak nasz biały, 
Brzękną dawną pieśń pałasze — 

Znany wiew, 
Śpiew i krew, 

Co się z każdym świtem wełni — 

W pieśni, w kryvi, 
Szumi, grzmi : 

Ojców naszych sen się spełni! 
Zmartwychwstania dzień się zbliża, 
Kamień grobu się odwala. 
Znika czarne widmo krzyża : 

Alleluja ! grzmi już zdała 

Ha ! kto z nas 

W zbożny czas 

Nie pochwyci słów tych pieśni? 
Z czyich warg, 
Zamiast skarg, 

Nie zadzwoni : „Polsko—wskrzcśnij !" 
Witaj, witaj dniu weselny 
Zwiastujący wrogów pogrom, 
Żywot Polski nieśmiertelny 
I spłaconych łez, krzywd ogrom.... 

Padł już los 

Gromu głos 
Przebiegł dreszczem świat zdumiony : 

Polsko — wstań ! 
Krwi Twej dań 

Rozbudziła serc miliony!.... 
Me rozmarza tak kwiat wonny. 

Ni miesięczna jasność biała 
W bój, w bój pójdzie lud koronny, 
Za nim Folska, Polska cała : 

Zwarty wał 
Z dębów skał. 

Mur z żelaza i granitu — 

Orły, lwy, 
Wieków sny 

Wypryśnięte z fol błękitu! 
Cośmy śnili od powicia, 
Co nam grało w rytm kołyski? 
Dzisiaj bierze%postać życia. 
Tęczowymi świeci błyski. — 

Dalej ! w bój 
Mieczu mój — 

Żaden ciebie strach nic imie! 
Żaden wróg 
Przy kim Bóg 

I Ojczyzny święto Imię! 
Kędy spojrzeć — krew, pożoga. 
Ogrom nieszczęść postrach budzi, 
Jakby został świat bez Boga, 
Jakby został świat bez ludzi 

Konie w lot ! 

Zemsty grot 
Ponad kurzem krwi ulata — 

Grzmi nasz miecz: 
— „Niemcze!" precz, 

Precz z niw polskich, hańbo świata !" 

Nie płacz, maci ! ze twe dziecko 

Może w krwawym legnie dole : 

Pierwej trzaśnie w pierś niemiecką 
I przypomni — hej — „Psie Pole !" 

Tyle lat 
Widział świat 

Jakie morza krwi płynęły — 

Z jakich kart 

Grał ten czart, 
Nim go zwalił miecz Jagiełły! 
Dziś odrodzou znów się czołga 
I podnosi łeb padalczy — 

Wisła pachnie mu i Wołga, 
Z światem walczy, z Bogiem walczy ! — 

Bij na schwał 
Z swoich dział — 

To twej piersi śpiew ostatni! 
W światy mar 

Poszedł car, 

Siła twoja, duch twój bratni! 
Pod widm trupich będąc władzą, 
Zamiast dzwonów, łkań i pleśni, 
Do grobu cię zaprowadzą : 

Wóz Drzymały, dzieci Wrześni!.... 
Wzbudzi lęk. 
Szabel szczęk, 

Tych, co twoja pięść nie zgięła — 

W grobu cieśń 

Wpadnie pieśń: 
„Jeszcze Polska nie zginęła !** 

Kazimierz Gliński. 

ZA OJCZYZNĘ. 
Dać ml karabin do rąk. 
Niechże się bronią popieszczę; 
W godzinie dotkliwych mąk 
Ja jestem żołnierzem jeszcze. 
Otrzyj mi z lica tę łzę!.... 
Przemocą z oka się toczy.... 
Ja dla Ojczyzny żyć chcę, 
Ojczyźnie oddać chcę oczy. 

Powiadasz, że kilka mi chwil 

Życia zostaje na świecie.... 
Wrócić mi zdrowie się sil, 
Mnie trzeba Ojczyźnie, przecie. 
Mówisz, że z piersi 1 ran 

Krew mnie ubiega strumieniem: 
Wszak ją Ojczyźnie dał Pan, 
A ja pogardzam cierpieniem. 

Kapłanie ! ja muszę żyć !.... 
Słysz, trąbka woła do boju.... 
Unieś, — pod ramię mnie chwyć, 
Ja tu nie spocznę w spokoju. 
Ot, z mroczył mnie tylko sen 

Na chwilkę — na chwilkę właśnie, 
A tyś rzekł, że pójdę hen !.... 
Że życie we mnie już gaśnie! 

To bajki, kapłanie mój, 
Ja nie rozłączę się z bronią, 
Bo znowu pójdę na bój. 
Gdzie dźwięczne moździerze dzwonią. 
Jeno mi trochę brak sił, — 

Jakaś mnie niemoc chwyciła. 
Coś jakby się domek śnił, 
Gdzie mnie matula rodziła.... 

Ty przy mnie matuś, tu? 

Cha, cha, dzielnego masz syna !.... 
Ja dębem stanąłem stu. 

(idzie ogniów ziała lawina. 

Lecz we mnie uderzył grom!.... 
Ha. czuję, że jestem w męce.... 
Matuś, wszak tutaj nasz dom 

I twoje całuję ręce? 
A tatuś, matulo, tu? 
Powiedz, już mówić nie mogę.... 

Coś braknie mi słów i tchu.... 

W rajską wybieram się drogę? 
Ach, to ty, kapłanie mój. 
Świętej udzielasz pociechy. 
Podajesz mi krzyżyk twój.... 
Mam wyspowiadać me grzechy? 

A jakie, czy grzechy mam? 

Wszak mówisz, że mnie Bóg bierze, — 

Ha, życie teraz mu dam 
Za braci moich w ofierze, — 

A tuka ofiara, to grzech?.... 
Miłością prostą, dziecinni) 
Najdroższy z najprostszych strzech 
Kochałem: chatkę rodzinną, — 

A taka miłość, to grzech?.... 
Jak świętość do rękim brał 

Wyrosły krwawo kłos zboża, — 

Ach, księże, ja żyć bym chciał!.... 
Co mówisz, że wola Boża? 

Ha, rozgrzeszenie więc daj, 
A szkaplerz ten oddaj matce, 
Dała go — właśnie był maj — 

Strumyk — stałem na kładce — 

Kładła na szyję ze łzą. 
Krzyżykiem błogosławiła.... 
Oddaj, zbroczony mą krwią; 
O moja matulo miła !.... 
Patrz jaśniej słoneczko gra!.... 
Słyszysz, jak grają kartaeze? 

Czy jeszcze spływa mi łza? 

Księże, kto przy mnie tak płacze?.... 

Ach, serce !... » Nie zniosę mąk !.. .. 

O Boże, ratuj grzesznika!.... 
Dać mi karabin do rąk — 

Bagnet rui piersi przenika !.... 
Ach, księże, podaj mi dłoń — 

0 Jezu !.... Ojczyzno droga !.... 
Kapłan, całując mu skroń, 
Westchnął za duszą do Boga. 

K. T. Z. 

Nie Wstydź się! 
Gdy powracasz do domu ze śrfld· 

I śmiało czytaj w tramwaju lub wa- 

gonie. 
DZIENNIK CHICAGOSKI można 

btale nabywać na następujących na- 

rożnikach: 
Stato i Madison — przed składem 

departamentowym ,,Boston Store". 

State i Madison — przed apteką 
firmy Buck and Raynor. 

Stnte i Madison — przed składem 

departamentowym firmy Carcon. 

Pirle, Scott and Co. 
State i Quincy. 
State i Van Buren. 

Wabash i Harrison. 
Van Buren i La Salle. 
Adams i La Salle. 

Washington i La Salle. 

Kandolph i Dearborn. 

Washington i δ-th ave. 

Madison i Jefferson. 
Van Β «ren i Franiilin. 

Franklin i Madison. 
Glomski. 118 N. La Salle etr. 

Helmii.lak. 104 N. La Sa!le ul. 

W następujących miejscach 
na Town of Lake można otrzy- 
mać „Dziennik Chicagoski": 
BOCHNIAK — 

1615 W. 43-cia ulica. 

WOJTKOWSKI — 

4524 Ashland av% 
/ 

CICHOWLAZ — 

4612 So. Lincoln ulica. 

KRUPOWICZ 
1718 XS. 48-ma ulica. 

MIELŻYNSKI— 
1714 W. 48-ma ulica w 

OTWARCIE WYŻSZEJ SZKOŁY 
ŚW. TRÓJCY 5-GO WRZEŚNIA. 

l>o zapisu zgłaszać się należy podczas «lui» do bu- 

dyuku szkolnego na Division i Cleaver ul. od do 11:30 
i mi 1 do 4 zaś wieczorami na plebauię Św. Trójcy od 7 do ϋ. 

Program nauk dzieli się na trzy kursy: 
a) klasyczny 
b) u <uk ścisłych i przyrodniczych 
c) handlowy 

1>« tei szkoły przyjmuje się chłopców z 8-ej klasy 
s:kół elementarnych. 

Brat Alaksymus, C. 5. C., Dyrektor. 

■bmAi 

TANIOŚCI NA ŚRODĘ Oszr/ęd/^ W ani 

Pieniędzy 

1,00 Nateraha Jedwa&nj Pongea, 69c 
Jard «zeroka, extra dobry gatu» 
nrk. odpowiednia na suknie i pła- 
MCMk 

75c Worsted Plaids, 49c 
M cali szerokie piękne szkockie 
plaids, na dziecięce szkolne su- 

kienki. 

1.00 Franciskie Serźe, 69; 
36 ea2l saerokie, dobry xrorwnv 
calny gatunek, czarno, granatowe 
i wszystkie pożądane odcienie. 

18c ludty Sio^tiaim 
I>obrT ZephyT aainnek, skromno 

plaids kratki 1 prążki, gT»*ranio- 
cane truaie kolory. 

15c Ncvelty Organdie, 6S2c 
Piękne style na hluski, kimony 
i suknie — najlepsze pralne to- 

wary. 

i5c|d sîît. ail u prześcieradła lO'^c 
z grubej podwójnej nici, niebie- 

lony L. L. gatunek. 

25c Butcltsr Line*, 19c 
30 rali szeroka, bielona, u bławat· 
nlone wykończenie, na Middies 1 
sok nie. 

22c, s?er. 1£ Jd cerata na s!óf, 12^c 
drugorzędny 22r gatunek, nieco 

niedoskonała. Jasne i ciemne ko- 

lory. 

Mięso 
Siekane mięso, 
" 'Γ- 25 c 
Cleęeina na po 

Z"nl6%C 
Cielęce kotlety 

r i8^c 
tal. nzynki — 

T2\Xc 
Wieprzowe kieł 
ba>kl 
funt 163-śc 

(JROSERYE 
Cukier, Domino 
mirlonr. ·· fnat» 
w« ρ»- 1 7r oku i ' t 
/, (nntfm k.iH} 
sm l'5f lab wrlfr. 
Siualec, Swift!* 
JfMfl, iprcial— 

,u·· i9c 
(laxtka, >tar«h — 

mrllon coeoa- 
■ata. fl.tslki o- 

noouwp Mr Ka- 
tanek. | ς funt sa lvC 
Ruuiforda esy*»» 
phi nphatr pro— 
•ark do plwif— 
niu, I fnnto««a 

;rk· 21 c 

Ci rand man 

my dlo, 10 
kaw. sn 

białe 

43c 
Kartofle. białe 
kruche, OQ 
pek. sa Ot/C 
Kapu.ota wielkie 

3c K>A>vki, 
po 
Kawa, Hio 
funt 
sn 
ΐ funty kostum. 

Manto najlepMse 
El«in ereaiuery, 
funt 
sa 

>t«k*. Nfw l'en· 
tury. Zą o ft *3 
becakl OtUJ 

12łc 

42 c 

Drogerye 
1.00 Trlnera gort 

Ji' «'-« 59c 
I funtowa rolka 
abaorbuJaccj wa 

U 31c 
Wr memoae ku 
mowę 1Q. 
tuby sa 

ϊΓμ· pfdile do ko 

i4c 
,"Oe Importowa,- 
uj ryśowyOO 
puder «OC 
-'c Milk of ma- 

16c 

LIKItRY [Old Grand Dada Kentu- 
cky bourbon.*pe 1.19 

Doppel kuemmel. kwar 
towa butelka 
sa I t7C)oar talon KenV«ekyS<*yalnie kwarta 

Kalif. Coeaae brenda —PnMka pełna kwnt(onaSstołowe piwo, 
batelka 73c 87C/ 

tuslny 

85c 

j .—"——s KRÓL NOCY 
Ρ- wieść irlandzka przez 

A de Laroothe. Przetłó- 
mnczona na polski język. 
W 2 tomach, oprawnych, 
tylko 

75 centów 

DZIENNIK CHICAG0SK1 
1457 W. DitUîoo ul., Chicago 

Wy«yłmmf katalog ksl%ftek 
^ 

a» tfrikul·. ^ 

DZIENNIK CHICAG OSKI Jeet > 
éynem pismem polakiem co apeluj* 
do wszystkich: starszym dostarcz# 

wszelkich nowin z Chicago, Sianów 

Zjednoczonych, Europy 1 g całego 
éwlata, a dla młod:ł*ży redaguje w 

•posOb amerykański każd» wlad» 

sportowa dotrczacA P«ujr6w. 

swe pranie 
Jestto łatwo gdy znacie sekret, a 

eeikretem tym jest to: spróbujci» pa- 
czkę N. R. G. (energy) tableelkćw 
do prania. które możecie otrzymać 
darmo u swego grosernika, włóżcie 
dwa tableciki do kotła, potem w 10 
do :'0 minutach wypłukać bieliznę, a 

zobaczycie, że wszystek brud został 
usunięty Jaikby magją- Te małe za- 

dziwiające N. R. G. tableciki, nie za- 

wierają w sotrie nic takiego coby w 

Jakikolwiekbił.dź sposób, uszkodziło 
najdelikatniejszą bieliznę, lub ręce. 
"Wytnijcie to ogłoszenie i zanieście 
do swego groeernika dzisiaj, po o- 

kaz darmo, dosyć na Jedno tygod- 
niowe pranie, lub jeżeli nie ma w 

zapasie, przyślijcie nam jego na- 

zwisko z 2c znaczkiem na pokrycie 
kosztów przesyłki okazu darmo. A- 
dresować: 

KARQI HAU MOOV MFC·. CO. 
140 W. Van Iltiren St.. Chicago. 

Telefon ttnhnih 40712. 
Znaczek handlowy niżej podany 

Jest waszą protekcją. 

ΙΙΜηον TAR 

r u j 

KOLLEGIUM ŚW. STANISŁAWA 
W CHICAGO, ILLINOIS 

Zakład Wyższy Naukowy Polski 
Pod Zarządem XX. Zmartwychwstańców. jfj 

Kollegium obejmuje sześcioletni kurs klasyczny, 

Zakład posiada 3 gabinety: fizyczny, chemiczny i biologiczny, urzą- 

dzone stosownie do najnowszych wymagań naukowych. 

Dla dogodności uczniów mieszkających poza Chicago, został utworzo- 

ny w gmachu Kollegium INTERNAT/ Uczniowie mieszkający w inter- 

nacie, oprócz opieki, iriają: mieszkanie, wikt, pranie, nadzór i pomoc ze 

strony profesorów w naukach. Rocznie płaci się $275.00 prócz wydatków 
na szkolne książki. 

Uczniowie, którzy nie mieszkają w internacie, płacą za* naukę $5.00 

miesięcznie. 
Wpisy uczniów na rok szkolny 1917-1918 odbędą się w Kollegium 

św. Stanisława dnia 5, 6 i 7 Września. 

NOWY ROK SZKOLNY rozpocznie się uroczystem nabożeństwem 

DNIA 8-go WRZEŚNIA, dnia 10-go Września rozpoczną się regularne 
lekcye szkolne. 

Po wszelkie informacye zgłaszać się należy do zakładu począwszy od 

15-go Sierpnia pod następującym adresem: 

Rev. L. J. Zapała, C. R. Président, 
St. Stanielaus College, 

1456 W. Division St. Chicago, Illinois. 

? 
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—Λ V 

Klisza powyżej umieszczona przedstawia nowy, pię- 
kny, kolorowy obraz pod tytułem Matki Boskiej Pokoju, 
zaopatrzony w podpis z Apostolskiem Błogosławień- 
stwem Ojca św. Benedykta XV. 

Ojciec św. Benedykt XV. jest orędownikiem poko- 
ju, czynił też już różne zabiegi aby położyć koniec obec- 

nej strasznej europejskiej wojnie i zarządził w całym 
Kościele Chrystusowym nabożeństwa i modlitwy po- 

wszechne o pokój ; a kiedy ukazał się obraz pod tytułem 
Matki Boskiej Pokoju, położył na tym obrazie własno- 

ręczny podpis udzielając zarazem Apostolskiego Błogo- 
sławieństwa dla wszystkich, którzy nabędą ten ob/az i 

modlić się będą o pokój i zakończenie tej strasznej bra- 

tobójczej wojny europejskiej. 
Nabyliśmy pewną liczbę egzemplarzy tego obrazu, 

aby go rozpowszechnić pomiędzy naszymi czytelnikami, 
którzy nie mniej od nas pragną, by jak najrychlej ukoń- 

czyła się owa straszna wojna europejska i zapanował po- 

żądany pokój. 
Wielkość obrazu 16x22 cali. Regularna cena $1.00. 

Aby ten obraz rozpowszechnić postanowiliśmy 
sprzedawać go po 50c w Adm. Dziennika Chicagoskiego, 
pocztą 60c. 

» 

ikJ 

LIBERTY 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, czyli $5.00 za sto; 
emaliowane po 25c sztuka, czyli $25.00 za stof 
szczerozłote po $2.00 sztuka. 

Guziczki emaliowane 1 złote są trojakiego rodzaju, a mia- 

nowicie: męskie wkręcane w dziurkę od klapy surduta; męskie 
w formie szpilki do krawatu; żeńskie z agrafkami do przypina- 
nia. Wielkość guziczków 1 rysunek widoczne są na zamieszczo- 

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

służba dla Ojczyzny, na rzccz 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 1 rozsprzedać je wśród przy- 

jaciół i znajomych. Guziczki te stanowić będą. jedną, z naj- 

piękniejszych pamiątek z czasów starań wychodźtwa polskiego 
w Ameryce o ratunek 1 wolność dla Ojczyzny. 

Nie zwlekajcie zatem Rodacy z zamówieniami, które nadsy- 
łać należy na ręce sekretarza Polskjego Komitetu Ratunkowe- 

go pod adresem: 

u Henryk Sełmajer, 
YV 1809 N. Ashland are* CHICAGO, ΠΑ. // 

rus 


