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Fząd narodu przez naród dla 

narodu, nic zginie z powierzchni 
tiemL 

—Abraham Lincoln 

Mniowie słana wszędzie zga· 

dzają ait» w zdaniu, że musi ist- 

nieć zjednoczona, niezależna i 

samorządna Polska. 

— Woodrow Wilson 

MACIERZ POLSKA· 
TELEFON MONROE 4303. 

"ν v ZARZĄD GŁÓWNYl 

Ka. Franciszek Gordon, Moderator. 
Ki A. A. Kłowo, Wice-M:>derator. 
Wojciech F. Soska, Prezes 
Antonina Baranowska. Wiceprezeska. 
Wojciech Menktckl. Wlee-prezes. 
Tomass S. Blacnowsk!. Sekretarz. 
Franciszek Witkowski. Skarbnik. 
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GODZINY nit BoWEi 
Biuro Zarządu GIAwne*o otwarte w 

βπ! powszednie o<d godz. 9-tej rano do 
l-cej wieczorem, (w sobotę do 1-ej po- 
południu). Wieoaorem, w dni powszed- 
nie (z wyjątkiem sobotyl. od rodziny 
Τ-mej do 9-:eJ. — W niedziele l święta 
Mro?a>9te, b.uro Jest zamknięte. 

PrnMUi w poniedziałki i płatki wie- 
.eaoram! od godziny 7-mej do S-tej. 
I Wsselkie korespondencye do Główne- 
Igo Prezesa naieźr adresować: 

WOJCIECH F. SOSKA. 
I4M W. 1)1% lalo· efr Chirac·, III. 

Sekretarza: w poniedziałki, wtorki. 
Ir od y i czwartki. Wieczorami od godil- 
»y 7-msJ do 9-tel, l od 1-sxéj popołu- 
dniu codziennie, z wyjątkiem soboty, od 
fetej do 1-szej. 

Slurbaik·: we wtorki. Środy ! płatki 
ed fcodsiny 7-me1 do S-tej wieczorem. 
IMadaat· opłat. Wszelkie opłaty do Ka· 
wf OłdwneJ przyjmuje Kasyer Grłdwny 
yodcuj *od*ln oflsowycb. a'bo we dnie 
W godzinach ofisowych, Sekr«t«ra Ge· 
maliy. 

Waselkle listy nadsyłać należy na rf- 
te Sekretarza Generalnego: 

TOM S. RI.ACHOWSK1. 
Secret· ry Pu lia U Alma >! ■ ter, 

1455 W. Dtvlaloa atr^ Ckltai·» ΠΙ. ; 
FINANSE. 

Prsekaey bankowe 1 poeztow· 
(ebecks, rr.eaey orders etc.) naleiy wy· 1 «tawlać na orgranlaacyę: 

POLISII ALMA ΜΑΤΕΛ, 
I pneayłać pod adresem: 

PR. WITKOWSKI, 
1455 W. Dl v lal υ a lir, Ckletfe, Î1L 

„Macierz Polska". 
Biuro Zarządu Głównego: 

1455-57 W. Division Ulica, 
fim drągiem piętra*. 

Chicagu, UL 

Nie Wstydź się! 
QÛ7 powracasz do dora α ze śród- 

mieścia, ze składu, oflsu lub fabryki. 

tap sobie DZIENNIK CIIICAGOSKI 
I śmiało cxytaj w tramwaju lub **· 

«oni©. 
DZIENNIK CHICAGOSKI można 

«tale nabywać βλ następujących na- 

rożnikach: 
State 1 Madison — przed ekłade» 

departamentowym „Boston Star·", 

stato i M ad Lv mi — przed aptek% 

jfirmy Buck and Kayner; 
Sute I .Madison — przed bkladexa 

departamentowym firmy Carton, 

jplrie, Scott and Co.; 
I State i Quincy; 
f State i Van JBureej 

[ State i Harri^oo; 
! Wahash i HarrLson; 

Van Uuren 1 la Sali·) 
Adam» i I-a Salle; 

, Adams i La Salle; 

| W ushin^ton 1 La Sallaj 

| RaudoJph i Dearbora; 
I Waehin^tu* i 5-ih »ia 

tndayeii sialblerry i ii;liia«iF, 

ûyhaJacycb na kleeseufe łatwowts^ 

| aych, ale ma DZIENNIK CHICAGO· 
•KI na ewyoh szpaltach, bo tawaa· 

pracuje dla dobra luda. Oazukaûea· 
Lftre aałee·* stanoircao v DZIENNI· 

SU CH1CAGOSKIM agłaaaaae lyf 

ÛZTENNTK CHTCAG09K1 nat»· 

[ mci* więcej drobnych ogłoszeń, aa I· 

ι *ali wez/stkie Inne dsieoaikJ polali· 
lar Chicago 

NOTATKI. 

Po Kościuszkowskim 
Dniu. ) 

Polonia chicagoska przeżył* 
w 'dniu wczorajszym chwilę 
wielkiej politycznej doniosło- 
ści 

W czasach, tak bardzo wyję 
tkowych, jak obecna doba Wiel 
ki ej Wojny, kiedy każda cliwi 
la przynosi wiadomości wciąi 
nowe, wciąż Arięcej denerwują 
ce, podniecająco do żywego 
wstrząsające całe masy ludo* 
i społeczeństw — w czasacl 
tych, w których niewątpliwi* 
przetwarza się z gruntu ukłac 
politycznych pojęć i uwar 

stwowań w narodach i pań- 
stwach, a podnosi się pOnac 
nie jako zasada—przykazanie 
dotąd tylko jednostki obowią- 
zujące — Xi© zabijaj, Nie kra- 
dnij, — w tej oto chwili, co hu- 
raganem wiekopomnych na- 

stępstw po świecie leci, my Po- 
lacy, porwani, jako inne naro- 

dy pędem wypadków dziejo- 
wych, przeżyliśmy wczoraj mo- 

ment taki podniosły, a taki pro- 
mienny, że nawet ponad wszy- 
stko inne, wielkie i niezwykłe 
dni bieżących, świeci i świecić 
będzie w pamięci tych, którym 
uczestnikami być dano wczo- 

rajszego Święta Kościuszkow- 
wej Pamięci. 

Tysiące naszego ludu, naro- 

du masa wielka i mocna, na jej 
czele — jej znakomitsi pracow- 
nicy, jej przywódcy ze wszyst- 
kich sfer, obozów, różnych prze- 
konań — zgodzeni, zjednani u 

jednego celu ; wspólne spotęgo- 
wanie nadzwyczajne ducha na- 

rodowego, w nastroju takim 
czystym, takim jasnym, gór- 
nym, o jakich jeno czyta się w 

dziejach starych, jakie się nie- 
mal dziś już nie trafiają — bo 
ludzie, zdałoby się do nich nie 
zdolni, nie dorośli! A jed- 
nak myśmy dorośli, myśmy 
zdolni nastroić serca na nutę 
jedną wspólnych umiłowań, na 

czyn poświęceń jednego uprag- 
nienia, na krok śmiały po jed- 
nej, obranej drodze dobrej. 
Ruszyliśmy nią wczoraj, i teraz 

już pewnie pójdziemy, bo jjż 
znamy kierunek; robota zaczę- 
ta potoczy się teraz tem żwaw- 
szein tempem, dzieło zaczynio 
ne wczoraj, światu okazane — 

widomie, swoim i obcym, ro- 

snąć będzie, potężnieć, ogrom- 
nieć: zstąpił na nas duch Koś- 
ciuszki, zstąpiła tradveya Na- 
czelnika — on to tę drogę uka- 
zał kuPolsce ludowej, demokra- 
tycznej — za Nim ruszamy ty- 
mi pierwszymi oddziałami na- 

szych ochotników, On wiedzie 
na nowe Pole Chwały — wie- 
dzie hasłem : Bóg i Ojczyzna Î 

Pobłogosławieni wzniosłą in- 
wokaeyą na onegdajszym Koś- 
ciuszkowym Obchodzie, zuchy 
nasze jadą do siostrzanej Fran- 
cyi — do tej Armii polskiej, 
której utworzenie jest równo- 
znaczne z uznaniem Polski za 

kombatanta Koalieyi w wiel- 
kiej wojnie przeciwko prusa- 
ctwu,przeciwko despotyzmowi i 
m il i tary zmówi, przeciwko wy- 
znawcom postrachu, prawa pię- 
ści, a policyjnej przemocy ab 
soiutyzmu monarchów central- 
nyrli: wspaniałe to zbratanie 
•uarodów w walce przeciwko hv 
drom owym potwornym i do- 
brze. że Polska ma w zbrataniu 
tern swój udział, ma w szeregu 
rycerskim ludów — bojowni- 
ków Swobody^ swoje micj&e za 

szczytne — Ona, oo Swobód 
wszelkich była zawsze — o(J 
wieka, wy znawczynią οίτυηι-· 

cielkij i — dawczynią ! 
łdg. nasi do Francy i uo pol 

skiej Armii, żegna ich dobrt 
serdeczne życzenie cakgo lutej 
szego społeczeństwa, żegna ici 
to błogosławieństwo onsgdajszt 
kapłana, wypowiedziano na sa 

mym wstępie Obchodu, ono—bj 
Anioł Stróż poleci nad tym nu 

szym pierwszym oddv.iał\Ien 

junaków, 0110 go znwiedzi* 
przez morza i oceany, przez bu 

rze i nawałności i z łowezycl 
go wyzuje obieży i trwóg «j 'ûer 

teiny ch wy zbędzie i ochroni o< 

zasadzek wroga i ocali z wrza 

wy a zamętów bitewnych, 1 

przywiedzie ich znowu do ?wo 

ich, powróci rodzinnym gniaz 
dom, nam zaś wszystkim wrót.' 

otworzy — Wolnej Polski ! 
Inwokacya na onegdrjszyn 

obchodzie Kościuszko « viii — 

w 

była najwznioślejszy i najpięk- 
niejszy jego częścią, najbar- 
dziej nastrojowy, najgłębiej w 

serca idący i najsilniej je uj~ 
mujycę. 

Drugy taky wzniosły chwilę 
dała nam Przysięga piorwszc·- 
go Oddziału żołnierzy na- 

szych: rotę odczytywał oficer, 
powtarzało wyrazy przysięgi 
kilkaset piersi, wezbranych u- 

czuciami tak, że głosy owe chcć 
zgodna i siine, drżały— zda się 
nam — łzami przejęcia serdecz- 
nego — takiemi łzami, co to sio 
ich nie wstydzić, bo one jak łza 

czyste, obmywajy dusze i nszJa- 
chetniajy je. Słuchaliśmy: 

„U'roozyście przysięgam 
Ojczyźnie mojej — Polsce 
Zjednoczonej i Niepodległej 
— na łydzie, wodzie i na każ- 
dem miejscu wiernie i uczci- 
wie ze wszystkich sił moich 
służyć, a honorowi i trądy 
erom nieskazitelnym armii 
polskiej w. nicz(«n nie uchy- 
biać ; przełożonych i dowód- 
ców słuchać, dawane rozka- 
zy i przepisy wykonywać ; w 

wojnie obecnej walczyć zr 

Zjednoczony i Niepodległo 
Polskę do ostatniej kropli 
krwi, a żołnierzy armii sprzy 
mierzonych, walczących o 

wyzwolenie ludów, uważać za 

swych braci i wogóle tak się 
zachowywać, abym mógł żyć 
i umierać jako mężny i pra- 
wy żołnierz polski. 

„Tak mi Panie Boże dopo- 
móż ! 
Słuchaliśmy Słowa przy- 

sięgi dawno już przebrzmiały, 
a nam grały jeszcze wciąż, jak- 
by nuty hymnu bojowego pol 
skiego — onej prastarej pieśni 
„Boga-Kodzica-Dziewica'';.. .. 

i przez łzy, co z oczu nie wie- 
dzieć kiedy płynęły, — zdało 
się nam, iż to drugi Anioł zle- 
ciał z wyżyn nadobłocznych po- 
nad tę garść naszych wojaków 
i — obok Błogosławieństwa sta 

nął w Przysiędze owej — u dru- 
giego boku tego naszego rvce- 

skiego zastępu.... A\"ięc wiara 
w nas wielka wezbrała, w nas 

wszystkich, coś czujących, a nie 
tylko puste chwytających 
dźwięki przelotnie, — wiara w 

nas wstała silna, że Sprawa na- 

sza musi zwyciężyć, skoro nie- 

chybnie Bóg z nami, a Anioły 
Jego za nas, z nami, nad nami 
— walczyć będą !.... 

A potem widzieliśmy uścisk 
i pocałunek braterski wielkiego 
artysty i znakomicie w robo- 
tach bieżących narodu — zasłu- 
żonego obywatela z jednym z 

tych, -co odchodzą — na Poie 
Chwały. 1 znowu nas wszy?i 
kich dusze były w owym uści- 

sku, w owym pocałunku. To &\- 

ły naród, całe społeczeństwo w 

uścisk was bierze Ojcowski — 

młodzi junacy, to cały naród, 
całe społeczeństwo braterski 
składa na waszem czole pocału- 
nek i żegna was z rozrzewnie- 
niem wielkiem i woła za wami 
— na drogę walk i znojów rycr-i 
skich: Wracajcie zdrowi; Do 
ujrzenia się w Wolnej Ojczyź- 
nie! 

Xie wątpić, że wobec takich 
na Obchodzie onegdajszym 
spraw i nastrojów — Duch ja- 
sny Kościuszki istotnie był z 

nami w chwilach owych, że pa- 
trzył 011 z góry i błogosławił 
nam, a radował się w swojej 
chwale, że nie zginęła l ica je- 
go obywatelskiej dla całego im- 

rodu powinności.... zaprawdę 
— nie było mim dotęd Jaue 7ii'j 

podobnego: zdaje się, j;.-k gdy- 
byśmy od wczoraj stauęii na ja- 
kiejś wielkiej wyżynie jasnego 
poznania naszej mocy, naszej 
pracy, naszych dróg i jak gdy- 

■ byśmy zatraciwszy w sobie 
wszystkie nasze dotycliczasr-e 
drobnostkowe podziały i wad; 
i zwady, ruszyli zgodzeni, po- 
prawieni, lepsi duchem, zdrow- 

si, silniejsi, więcej warci dl» 
Polski — niż kiedykolwiek, wię- 
cej dla Ludzkości całej wara- 

na wielkie z reszty narodów ro 

boty, reformy, które na wieki 
całe odmienię ustosunkowanie 
ludów i państw, a przybliżą na 

tym padole ziemskim królowa- 
nie Bożego Pokoju.... 

Oto — jakie nastroje 
wzbudził Kościuszkowy Ob 
chód, największa może z pol 
skich manitestacyi i najwa<5 

ι niejsza z urządzonych kiedy»col 

wiek w Polsce, lub poza nię, a 

jedna z bardzo znamiennych 
czasu Wielkiej Wojny dokona- 
nych. Obyż się te nastroje gór 
ne utrzymały, oby przetrwał) 
długo, a realizowały się w dzie 
łach naszych na pożytek Polski 
— tej co „Świętych Drogę*' 

I tej co wydała Chrobry cli, Ka- 
zimierzów, Zygmuntów, Za- 

moyskich, Czarneckich, Sobie- 
ski cli, Kościuszków, Mickiewi- 
czów, Skargów, Koperników i 

tylu tylu wielkich, świetnych 
ducha narodowego przewxlni- 
ków-patronów! Początek sta 

się nam dobry i wzniosły — 

gromadka wojowników naszyci 
na bój już wyrusza pod wlas- 
η un sztandarem, z którym da- 
no tym wybranym synaczkon 
narodu naszego, tym jego dziat- 
kom najlepszym, gotowyn 
krwią, serdeczny służyć miłoś- 
nie Macierzy, —- dano im serca 

wszystkie, umiłowania i życzę 
nia najgorętsze. Myśleć Irydzie 
o nich naród cały — nie zapo- 
mni ich, we wdzięcznej swe; 
pieczy zachowa i w czułej tro- 
sce : ot sypnęły się zaraz wczo 

raj dziesiątki tysięcy dolarów 
na Armię Polską, posy]\o sl·. 
ich więcej jeszcze, pośpieszą dr 

owej garstki Pierwszych aowi 
bojownicy, pociągnięci przy- 
kładem — i rosnąc będzio ίο na 

sze Wojsko Narodowe na chwa- 
łę imienia polskiego, na poży- 
tek Ludzkości całej, na si sier- 
dzenie wielkiej naszej w wierze 
umiłowanej prawdy z potężne- 
go, nieporównanego z mc/.cm 

naszego humnu narodowego — 

„Bóg był i jest!'' 

Wspomnienia z Obcho- 
du Kościuszkowego. 
Składki na Armię Polską w 

dniu Obchodu złożone wyniosły 
odrazu około $20.000; zapowiada 
się znacznie więcej. 

Pierwsza grupa zaprzysiężo- 
nych naszych rycerzy, którzy 
wczoraj odjechali już do obozu 

koncentracyjnego w Kanadzie, 
wynosiła blisko żołnierzy ·- 

będzie i ich więcj. 

Radzibyśmy w tych szeregach 
naszych ujrzeć jnk najrychlej na- 

szą młódź inteligentniejszą któ- 

ra by w Armii Foiskiej znalazła 
świetne pole i sposobność wyróż- 
nienia się; wiele jej widz eliśrny 
na obchodzie owym, ciek i wiśmy 
c/y też sporo z nich zgbsiło się 
do kiosków rekrutacyjnych? 

'tć 

O, młodzieży nasza, jeśli chceS2 

prawdziwie — duć dowód swej 
polskości, jeśli chcesz Ojczyźnie 
dopomódz — spiesz do tych sze- 

regów ! 

Czy wam — młodzi — serca nic 

zabiły żywiej — gdyście wczoraj 
retę przysięgi słyszeli, składanej 
— nie przez was, a przez innych, 
którzy wam może nie dorównują 
nauką, ogładą, a.,., jakże nad 
wami górują Ojczyzny miłością 

Co się w duszach waszych dzia- 

ło, gdyście pomyśleć musieli, ż<. 

oni idą, a wy — nie, a jednak — 

jednak tam ? nimi liiczaprzeczenie 
wasze miejsce !... 

Na bój!... wołali onegdaj z o. 

strady mówcy wybitni, narodi 
nauczyciele; przodownicy... X: 

bój ! r\ wy młodzi siedzieliście o 

bojetni, milczący. nieporusze 
ni?... Na bój!.'.. 

Kobiety polskie w Ameryce — 

piykne, poczesne miejsce zdubyl· 
dla i>iy w Kosciuszkowyni Dnii 

Narodzin Polskiej Armii —· czy 
nem patryotycznym, ofiarowa- 

niem sztandaru tejże armii ; v 

akcie dedykującym sztandar óv 

powiedziano : 
„Rycerstwu polskiemu sprawia 

jącemu swe szyki do boju o nie 

przedawnione prawa Polski z od 

wiecznym wrogiem, υ boku przo 
downiczki cywilizacyi, bohater 

skiej Francyi i Jej dostojnycl 
sprzymierzeńców, Kobiety-Polk 
w Ameryce składają w darze v 

setną rocznicę śmierci Bohater; 
dwóch światów Tadeusza Kościu 

szki symbol chwały narodu 

wiary w zwycięstwo,Sztandar Bo 

iowy. Niechaj ten drogi, święty 
odwieczny nasz Znak Orzeł Biał; 
wiedzie i wywiedzie Was zwycię 
sko z bojowej zamieci, do Zjedno 
czonej, Wolnej i Niepodległe 

Polski. Tak Wam i nam dopomóż 
Bóg. 

Działo się w Chicago dnia 14goj 
padziernika .1917 roku." 

Niezwykle potężne wrażenie 

wywołały przemówienia przedsta- 
wicieli armii sprzymierzonych — 

Francyi, Anglii i Stanów Zjedno- 
czonych : witano ich· owacyjnie, 
słowa ich pochłaniano z upragnie- 
niem. 

W olbrzymim pawilonie, w któ- 

rym się Obchód odbywał — pano- 
wał porządek wzorowy; żałować 

tylko wypada, iż część spora pu- 

bliczności upuścić musiała pawi- 
lon przed zakończeniem Obcho- 

du, na co się różne złożyły oko—| 
liczności. Obchód, zapowiedziany 
na popołudniu, odbył się faktycz- 
nie wieczorem, a skończył późno 
wieczór, wiele towarzystw miało 

własne obchody kościuszkowskie 

po innych dzielnicach polskich, 
po parafiach, te więc musiały po- 

śpieszać z powrotem.Psuło to tro- 

chę... Nawet w czasie głównej 
mowy obchodowej, swoją drogą 
nadmiernie przydługiej, widać by- 
ło zwłaszcza członków towa- 

rzystw wojskowych, parafialnych 
zwijających chorągwie i pakują- 
cych sie do odwrotu... Można z 

tem było zaczekać jeszcze trochę, 
a przynajmniej taktowniej się ja- 
koś usunąć... 
... Pozatem — powtarzamy — 

porządek panował wzorowy, nie- 

zakłócony. 

Podobał się bardzo — nowy I 

Hymn Paderewskiego, odśpiewa- 
ny dwukrotnie przez Chór ..Fila- 
retów", pod batutą p. Tadeusza 

Wrońskiego, artysty Opery bo- 

stońskiej. „lulareci" musieli 

Hymn powtórzyć, a odśpiewali gOj 
wcale poprawnie — pomimo na- 

der krótkiego czasu, danego im 
1 do wyćwiczenia utworu tego. 
1 

Hymn posiada miejsca o wielkiej 
sile, a przy lepszem jeszcze opra- 
cowaniu śpiewaczem i pewniej- 
szem ustawieniu głosów — bę- 
dzie zapewne tein potężniejsze 
czynił wrażenie. 

Skoru mowa o Chórze l·ilarc- 

tów" — niechże słówko się też 

znajdzie dla jego dyrygenta zasłu- 

żonego, ob. Bronisława Rybowia- 
ka. który w dniach tych właśnie 

podwójnem, straszliwem dotknię- 

ty został nieszczęściem... Mimo 

to nieszczęście — przybył on na 

Obchód, na występ Chóru swego 

i — śpiewał... z oczyma jeszcze 
o<l łez czerwonemi... Mówiliśmy 

] z nim: pytali go, jak mógł przyjść 
1 

— oderwać się od swej żałoby — 

— powiedział nam pięknie, tak— 
1 

że to zapisać warto: „Tam śmierć, 
a tu Zmartwychwstanie — tu 

1 
przeto miejsce moje !"... '· Więc 
dobremu Polakowi i pożyteczne- 

1 
mu pracownikowi przesyłamy 
wyrazy współczucia — niech w 

pięknej myśli, wyżej przytoczo-- 
nych słów własnych — znajdzie 

' pociechę... ( 

Nawiasem napomkniemy, iż na 

przyszłość dobrzeby było, by ma- 

nifestacyi podobnych nie urządzać 
w ,.Dexter-pawilonie": miejsce to 

zgoła niestosowne, odległe, w o- 

toczeniu — fatalnem, a tak won- 

neni, że... Xo, ale słyszeliśmy, 
iż na niedzielny obchód, tak wiel- 
kich rozmiarów,Komitet urządza- 
jący innego, odpowiednio ogrom- 
nego lokalu znaleźć nie mógł. 

Γ 
Tutejszy, z niemieckich sub- 

wencyi wydawany, świstek socya 
ii s tyczny —· cały Obchód Kościu- 

szkowski zbezcześcił i wyszydził. 
Potwarczo, obelżywie, stekiem 

łgarstw podłych obrzucono wszy- 

stko, co się działo na obchodzie... 
Nic zapomnieć tego tej pruskiej 
psiarni wyrzutków i zdrajców, 
wysługujących się. dziś jeszcze 
wrogowi — próbami mącenia 
wśród nas i przez wysiłki nikcze- 

mne, zbrodnicze — bratobójcze... 
Nie poszkodząl Nie dadzą iuż ra- 

dy! Ale —· nic zapomnieć im ich 

czystych intcncyi ! Za obrazę tych, 
co wczoraj odjechali, jako pierwsi 
nowej Armii Polskiej żołnierze, 
za obrazę tych Ludu Polskiego 
tysięcy, które w Obchodzie udział 

wzięły, za obrazę wszystkich go- 
ści naszych, przedstawicieli 
sprzymierzonych nam ludów i 

państw —- ze Stanami Zjednoczo- 
nymi na czele, za obrazę naszych 
własnych narodowych tutejszych 
przewódców — niechaj ta garść 
wyrzutków podłych będzie wy- 
kluczona do reszty z wszelkich 

spraw i prac naszych tutejszych, 
nie wpuszczać ich na zebrania na- 

sze, nie uznawać ich nigdzie; — 

wolno im <lo czasu żyć pasorzyt- 
nio na ciele społeczeństwa, ale 
wara im od naszej narodowej ro- 

boty i — nie patrzeć nam nawet 

w stronę tych — pruskich parob- 
ków !... , 

Pullman 
Wagon 

1867-1917 

BYŁ cały zbudowany z drze- 

wa, oświetlony lampami 
olejiiymi, ogrzewany kwadrato- 

wymi piecami w którym palone 
drzewo. 

Spoczywał na kwadratach z 

Indyjskiej gumy zamiast na 

sprężynach, platformy były o- 

twarte, i używano 4 kołowych 
wózków (trucks) z żelaznemi 
kołami. 

Dzisiaj 7,400 Pullman wago- 
nów, budowane w fabrykach 
Pullman Company, są operowa- 
ne przez ich własnych trenowa- 

nych pracowników. 

Dwadzieścia-siedm milionów 
pasażerów, korzystają z pewnoś- 
ci bezpieczeństwa, wygody i do- 

godności na 137 kalejach, obej- 
mując 223,489 mil torów. 

Trwale zbudowane, elektrycz- 
nie oświetlone, sanitarne, prze- 
wietrzane i ogrzewane parą, dają 
wszelką wygodę i lukces pasa- 
żerów. 

W dodatku, wagony Pullman 

Kompanii dają równą i jedno- 
stajną obsługę, η i e z r ó wnane 

przez jakiekolwiek inne tego ro- 

dzaju organizacye, w świecie. 

THE PULLMAN COMPANY 
Chicago 

Niedzielny Numer 
„Heralda". 

Z okazyi Kościuszkowskiej 
Rocznicy i Maniiestacyi dziennik 

angielski „Chicago Herald", zna- 

ny ze swej, zdawna objawianej, 
życzliwości dla Polaków i sprawy 
Polskiej wydał onegdaj dodateX 

polski do swego niedzielnego wy- 
dania, o ośmiu stronach obfitego 
materyału literackiego. 

Pierwszą stronę tego dodatku 
zdobi duża rycina illustratora 

,,Heralda", p. Aralaska, przedsta- 
wiająca prezydenta Wrlsona u 

stóp wielkiego ducha Kościuszki, 
dźwigającego z omdlenia Polskę 
i żądającego dla niej — Wolności ! 

Na stronie trzeciej znajdujemy 
niestety o wiele mniej udatną 
rycinę K. iMajewskiego, ponadto 
mamy w numerze portrety Koś- 
ciuszki, Poniatowskiego, Sienkie- 

wicza, Paderewskiego, oraz podo- 
bizny kopca Kościuszki w Krako- 
wie i pomników jego w Chicago, 
Waszyngtonie, West Point, wre- 

szcie pomnika Pułaskiego w Wa- 

szyngtonie. 
Na część literacką złożyły się 

artykuły angielskie : Odezwa Pol- 
skiego Centralnego Komitetu Ra- 

tunkowego i prace : pni Adamów- 
skiej-Szuinowskiej, p. W. L. Clie- 

nery'ego, cx-gubernatora Dun- 
ne'a, adw. Danisza, kongresma- 
na Galleghera, X. dra Godrycza, 
red. Lewenthala, S. Łempickiegu, 
pny Napieralskiej, red. S. Orpi- 
■szewskiego, sekr. P. C. Iv. lv, 
Setraajera, p. W. Skaggsa, autora 

pracy „German Conspiracics in A- 
merica" p. W. Szrojdy, pni Tur- 

czynowicz, red. K. Wachtla, p. 
Weddy, i prezesa Z. X. P. Żych- 
lińskiego. 

W części polskiej mamy utwory 
poezyą i prozą następujących: — 

pni Adamowskiej-Szumowskiej, 
mowa ambasadora rosyjskiego 
Bachmatiewa, pni L. Chrzanow- 

skiej, p. F. Danisza, X. C. Dużyń- 
skiego, ex-gubernatora Dunne'a, 
kongresmana Gallaghera, X. dra 

Godrycza, sędziego Jareckiego, X. 
W. Kruszki, p. S. Lewenthala, 
red. ΙΓ. Lokanskiego, p. S. Łeni- 

pickiego, pny E. Napieralskiej, 
red. Orpiszcwskiego, red. J. Przy- 
prawy, p. li. Setmajera, p. W. 

Skaggsa, sekretarza Z. Naród. 
Czeskiego, p. Jarosła\va Smetan- 

ki, red. K. Wachtla, X. rektora 
W. Zapały i ρ. X. K. Złotnickiego. 

Zaznaczyć należy, iż dodatek 
ów polski „Heralda" został zre-- 

dagowany dzięki inieyatywie i 

pracy polskiego Komitetu Odbu- 

dowy Polski, na którego czele stui 

pni L. Turczynowiczowa, za co 

należy się Komitetowi temu po- 
winne uznanie; nic mniejsze uzna 

nie i podzięka należy się czasopi- 
smu „Chicago Herald", które do- 
datkiem swoim wykazało nam 

znowu wielką swą dla nas i dla 

Sprawy naszej sympatyę, oraz 

cenne jej dało poparcie, przyczy-- 
niając się do jej popularyzowania 
wśród społeczeństwa amerykań- 
skiego. Nic zapomnieć nam o 

tern ! 

WYGLĄDAJCIE- MŁODO 
Τυ Łatwo — Jeżeli TYiecic o 

Dr. Edwards' Olive Tablct-s 
Sekretem zachowania młodości jest, 

aby się czuć młodo—a w tym celu mależy 
dać baczenie na wątrobę i żołądek—nia 
potrzeba mieć wybladłej cery, ciemnych 
obwódek pod oczyma, pryszczów, żółtego 
wyglądu cery, oczu bez blasku. Wasa 

doktór Wam powie, że dziewięćdzie- 
siąt procent wszystkich chorób pochodzi 
z nienależytego działania żołądka i 
wątroby. 

Pr. Edwards, szeroko znany lekarz W 

Ohio, udoskonalił roślinny preparat, 
zmieszany z oliwą i działający na wąt- 
robę i żołądek, a który dawał on ewyia 

pacyentom przez długie lata. 
Dr. Edwards' Olive Tablets, zastępu- 

jące k&lomel, są łagodno w działaniu, 
lecz zawsze skuteczne. Przynoszą ona 

tę podnietę ducha, tę naturalną rzeźkość, 
które każdy powinien posiadać, przea 
wzmocnienie wątroby i oczyszczenio or- 

ganizmu z nieczystości. 
Poznacie Dr. Edwards' Olive Tablet! 

po ich oliwkowym kolorze. 10c i 2ofl 

pudełko. We wszystkich aptekach. %, 

(o gl) 

ery τα obowiązek poerytywafl eobt· 
powinien stal· reklamować naroda- 
woftd n&asa wSrôd ohoveh. MKnalamlad 
Araerykauôw st ool«siemt Inatytucyctni 


