
ODEZWA 
Do Wszystkich Oddziałów Zwią- 
zku Wojsk Polskich w Ameryce. 
ZACNI KOLEDZY BKoNI ! 

Ν a doszła chwila wielkiego czynu, gilzie cały Naród Polski rzucił się w 

«trou»; najgorszego wroga ludzkości, aby raz położyć kres cierpieniom zada- 

wanym ze strony zbrodniczego krzyżaka, który obrócił całą Ziemię Polską w 

jedną mogiłę i zgliszcza. Iłęka zb rod niczego Prusaka nietylko zrujnowała ca- 

łą Ziemię Polską, ale także zburzyła i ujarzmiła inne mniejsze wolne narody. 
Za dokonane zbrodnie na nieszczęśliwej Polsce. Belgii. Serbii i Kumuuii 

zawrzała krew w innych szlachetnych narodach, jak Francyi, Anglii. Stanów 

Zjediu>czouych i Whichów. jak również wszyscy Alianci zaprzysięgli wymie- 
rzy·· sprawiedliwą karę teutoństwu za dokonane zbrodnie, jakich przedtem 
żaden naród nie dopuścił się, by zagwarautować wolność i swobodę całemu 

światu, aby na przyszłość prusacze plemię więcej nie powstało i nie powtó- 
rzyły się w przyszłości te straszne zbrodnie. 

Do pokonania tego odwiecznego wroga przyszło w udziale i naiu Pola- 

kom stany«'· do walki przy l>oku wszystkich Aliantów, aby pomścić krzywdy 
nasze i wybawię nieszczęśliwą Ojczyznę z kajdan niewoli. 

Tej wielkiej i upragnionej chwili oczekiwaliśmy przeszło setkę lat naj- 

okropnieszych katuszy i niewoli, i oto dziś doczekaliśmy się tej błogiej chwi- 

li. gdzie możemy tworzyć własną Armię Polską. chociaż nie na ziemi Pol- 

ski. ale na ziemi wolnej Republiki Francyi i na wolnej ziemi Washingtona, 

gdzie otoczono naszą Armię Polską troskliwą opieką i dano naiu wszelką po- 

tno*· do stworzenia rej Armii, abyśmy mogli walczyć pod własnymi sztan- 

darami Białego Orła i Pogoni, jak ongiś walczyła Armia Polska nietylko za 

sprawę Polski, ale i za wolność innych narodów. 

Związek Wojsk Polskich jako organizaeya wojskowa i czysto patryoty- 

czna. mająca na celu li tylko dobro Ojczyzny » wierność Stanom Zjednoczo- 
nym. które nam dały wszelką swoUodę. stanął pierwszy do apelu ze swymi 
ochotnikami gdy Srany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom, aby iść 

bić najgorszego wroga ludzkości i bronić wolności tego kraju w którym ży- 

jemy i udowodnić, że spełniliśmy swój obowiązek Polaka i żołnierza polskie- 
go, że jesteśmy potomkami wielkiego narodu i sławnych naszych bohaterów 

'l'. Kościuszki i K. Pułaskiego, którzy walczyli za wolność Ameryki. 
<My Francy a pierwsza pozwoliła Polakom na swej ziemi stworzyć Ar- 

mię Polską i zwolniła wszystkich Polaków ze swych szeregów, aby wstąpili 
w szeregi własnej Armii Polskiej, zapanowała wielka radość wśród całego 

wychodź twa polskiego i jh» krótkicui oczekiwaniu rozeszła się wieść, że Sta- 

ny Zjednoczone pozwofiły organizować się Armii Polskiej tu na wolnej ziemi 

ma. jN»spi(»sz\ la w szeregi Armii Polskiej. aby służyć Ojczyźnie jako jej 

wierni synowie i iść walczyć za wolność Polski i innych uciśnionych naro- 

Muhmmp w szeregach naszej organ izacyi Z. W. l'., pozostali tylko ci, co 

ni»· są zdolni służy·'· ani w Armii Polskiej, ani w Armii Stanów Zjednoczo- 

nych aby iść na fM>le walki, jednakże silny duch i zamiłowanie do wojaczki 

wzruszyło nerwami na zy» h starszych członków ahy nie siedzieć bezczynuie 
i przysłuży»"· -i·; dobrej spraw u» do zgniecenia chytrego prusaka, rozpoczęto 

organizować rezerwę milicyi ohrony krajowej /. ludzi poza wiekiem poboro- 

wym. a!»y i ci |>otoży]i cząstk«, swej pracy. ł»y utrzymać porządek wewnątrz 
l«-;o kraju. gdyby szwabiska próbowali podnieść swój łeb. 

liząd Stanów Xjedn«>rzonych wzywa wszystkich obywateli do solidarnej 

pracy i wstęj>owania w szeregi rezerwy luilicyi czyli obrony krajowej, dla- 

tego -dusznie postąpiła pierwsza Iiywizya Związku Wojsk Polskich, która 

stanęła pierwsza do apelu i zorganizowała pierwszy polski batalion rezerwy 

milicyi obrony krajowej pod nazw;} Polish Military Alliance Batalion i roz- 

poczęto organizować drugi batalion, który w krótkim czasie będzie skomple- 

towany. 
Aby rozszerzy»'· swą prac? |»> wszystkich Stanach, zarząd i sztab Z. W. 

I*.. przeprowadził uchwałę na swem specyalnem posiedzeniu dnia î>-go gru- 

ćnia b. r.. aby wydać odezwę przez pisma polskie do wszystkich Oddziałów, 

aby rozpoczęły jak najprędzej pracę nad organizowaniem rezerwy milicyi o- 

brony krajowej po wszystkich stanach, gdzie tylko nasze Oddziały się znaj- 

dują. 
Zarząd Z. W. P. przez swój specjalny komitet odniósł się do Głównej k-v 

misy i obrony krajowej. National Council of Defens ew Washingtonie, aby 

uzyskać pozwolenie na organizowanie rezerwy milicyi obrony krajowej po 

wszystkich stanach, przeto wzywamy wszystkie nasze Oddziały, aby rozpo- 

częły tę pracę l>ez żadnej zwłoki, a wkrótce otrzymają dalsze informacye. 

Każdy Oddział liędzie egzystował nadal jako Oddział Z. W. P.. a co się 

tyczy rezerwy milicyi. można złączyć dwa lub trzy Oddziały aby można wy- 

pełnić kompanię liczący najmniej 60 członków według prawa rządowego. 
Podać należy, że do rezerwy milicyi obrony krajowej należeć mogą uio- 

tylko człoukowie Związku Wojsk Polskich, ale każdy Polak któremu leży na 

sercu dobro tego kraju i dobro naszej Ojczyzny Polski. Przeto wzywamy 

wszystkich Polaków dobrej woli. aby raczyli zapisywać się w szeregi re- 

zerwy milicyi obrony krajowej, gdzie tylko polskie kompanie zaczną się or- 

ganizować. Niechaj się nikt tein nie zraża, że może będzie musiał opuścić 
swą pracę i chodzić na ćwiczenia. Ćwiczenia każdej kompanii odbywają się 
raz w tygodniu, dwie godziny wieczorem. 

Koledzyniechaj tych parę słów naszych irafi do serca każdego, abyśmy 
mtKrli udowodnić czynem, że nas nigdzie nie braknie. 

Czołem Ojczyźnie! 
ΖΛΚΖΛΙ) l SZTAB Z. W. P. 

Tytus Jachimowski. prezes. 
Władysław W. Góralski, wiceprezes. 
W. J. Andrzejewski, sekr. generalny. 
Wikłor (ir>RÎenr, kasyer. 
•lózef Jakubowski. 
Stanisław Snopek. 
Walenty Kożuch, 
Władysław Majewski. 
Antoni Sikorski. 

SZTAB. 
.1. X. Przymorski, naczelnik. 
Alex. Wittort, pod-naczelnik. 
W. J. Andrzejewski, adjiitant. 

PRZYJEMNOŚĆ M) || 
możecie mieć tylko wtedy, jeżeli kupicie 
jakąś uzyteczną rzecz do waszego domu i 

jesteście z niej zadowoleni — szczególnie jeżeli chce- 

cie nabyć 

GRAMOFON ALBO GRAFONOLĘ 
dla rozweselenia waszego domu na 

Święta, przyjdźcie do naszego sklepu 
'i pozwólcie pokazać sobie prawdziwie 
wartościowy instrument samogrający 
słynnej firmy COLUMBIA. 

0 

> Qajemy pisemną gwarancyę, na lat 15 
na wszystkie Gramofony, których ceny 
są od $15 do $200. 

Uważajcie na numer naszego sklepu. 

BRACIA SHERMAN 

11082 "Xe 1082 
Narożnik Tell Place. 

Obchód Kościuszkowski 
w Piotrogrodzie, 

Na wielkim, uroczystym Wie- 

czorze Kościuszkowskim, który 
miał miejsce dnia 15 październi- 
ka w Piotrogrodzie, w sali Dra- 
matu Artystycznego. minister 

spraw zagranicznych, Tereszczen 
ko, oraz ambasadorowie państw 
Koalicyî złożyli deklaracyę poli- 
tyczną w sprawie Zjednoczonej i 

Niepodległej Polski. 
Cala prasa piotrogrodzka 

stwierdza jednomyślnie, że dekla- 

racya ta jest wyjątkowej ważno- 

ści i historycznego znaczenia. Ο- 

ίο jej tekst: 

jWespół z przedstawicielami 
całej Polski składam hołd pamię- 
ci polskiego bohatera narodowe- 

go, Tadeusza Kościuszki. Przed 

stu laty, gdy zamknął on oczy, 

zapanował w Kuropie ciężki, że- 

lazny porządek. Po wielkich i- 

deach Rewolucyi francuskiej nad- 
szedł czas suchych formuł poli- 
tycznych, których pierwszą o- 

fiarą padła Polska. Z tych formuł 

zaś wyrosły Prusy, winowajca o- 

becnej krwawej wojny. Iłasla i 

zasady, o które walczył Kościusz- 

ko i które podziela wraz z nim 

cały naród polski, jak mogę za- 

świadczyć z radością — są hasła- 
mi całej Koalicyi. Wola narodu 

polskiego, aby sam on mógł o- 

kreślić swój los. iest uznaną 

przez wszystkie mocarstwa Koa- 

licji. Mani zaszciyt oświadczyć, 
że wszystkie mocarstwa Koalicyi 
przyłączają się dzisiaj do odezwy 
Rządu Tymczasowego z dnia 17 

—30 marca i uważają, że warun- 

kiem trwałego i sprawiedliwego 
pokoju jest niepodległość i niepo- 
dzielność Poîs'ki. Dzisiejsza uro- 

czystość jest nietylko polską. Τ 

my ta':że stkładamy liołd wielkie- 
mu pragnieniu sprawiedliwości i 

patryotyzmowi, który ożywiał 
Kościuszkę." 

Podczas uroczystości przema- 
wiali wszyscy ambasadorowie 
mocarstw Koalicyi. Sir George 
Buchanan, ambasador angielski 
przemówi! u* języku francuskim. 
W imieniu swego rządu potwier- 
dził deklaracyę rosyjskiego mini- 
stra spraw zagranicznych. O- 

świadczył. że czuje się szczęśli- 
wym. iż może uczestniczyć w uro- 

czystości na cześć Kościuszki, 
który walczył przeciw Anglii i 

przeciw Rosy i, ale walczył razem 

z caią Polską o wolność i niepo- 
dległość. a więc o to samo. o co 

obecnie prowadzą walkę wszyscy 
sojusznicy przeciw państwom 
centralnym. 

Po ambasadorze angielskim 
przemówił poseł włoski, markiz 

Carlotti. 
Wspomniał 011 o braterstwie 

obu narodów, o Koperniku, który 
studyował na uniwersytecie wło- 

skim. o niewygasłych sympatyach 
W lochów i Polaków. którzy 
wspólnie walczyli o wolność i 

swobodę. 
Następnie, w imieniu rządu 

Stanów Zjednoczonych, wygłosił 
przemówienie poseł amerykański. 
D. Francis. 

..Sto czterdzieści lat mija od 
chwili, jaik Kościuszko przybył 
do Ameryki, przedstawił się ( >jcu 
naszej Republiki, W aszyngtono- 

wi i powiedział: ./Przybyłem wal- 

czyć jako ochotnik za niepodle- 
głość Ameryki" — mówił p. Frań 
cis. 

A kiedy po ogłoszeniu niepo- 
dległości Stanów Zjednoczonych 
Kościuszko w grudniu r. 1783 o- 

puszczał 7.0 swoimi towarzyszami 
Amerykę — Waszyngton, żegna- 
jąc się z nim, powiedział: „Serde- 
cznie życzę, aby przyszłość Wa- 
sza była tak szczęśliwą jak sław- 

nym i czci pełnym było życic 
Twoje !" 

Czas zbioru z plonów jakie za- 

siał Kościuszko zbliża się obec- 
nie. 

,.'Niepodległość Polski napawa 

radością wszystkie ^erca w Ame- 

ryce. Zasługi Kościuszki tern sil- 

niej godne są pamięci w czasie o- 

becnej walki o tryumf tych zasad 

dla których on żył, pracował i 

walczył." 
Ostatnią przemowę wygłosi! | 

przedstawiciel Francy!. poseł 
Xoulcns. W s,pomniał on o wieko- 

wej przyjaźni o»hii narodów: Po- 

laków i Francuzów. 

Obecnie sprawa Polski, dzięki 
pomocy wszystkich sprzymierzo- | 
nych narodów — stoi bardzo sil- 
nie. Sprzymierzeni przysięgli, że 

nie złożą oręża, dokąd państwa 
centralne, uważając do tej pory 

umowy za „świstki papieru" a 

prawo za ,.dźwięk pusty*' — nie 

uznają zasady prawa narodów do 

samookreślenia, ogłoszonego 
przez młodą, rosyjską Rewolu- 

cyę. 
Poseł Xoulens wezwał do oswo 

bodzenia wszystkich narodów 

znajdujących się w takim samym 

położeniu jak Polska — a więc 
ujarzmionych Włochów, narodów 
bałkańskich, naddunajskich, C ze- 

chów. Alzatczyków i Lotaryń- 
czykow. Rezultatem zwycięstwa 
,będzie zmartwychwstanie Polski 

ι oswobodzenie wszystkich naro- 

dów ujarzmionych. 
Mowa ta przyjętą była przez 

wszystkich z niezwykłym entuzy- 
azmem. 

Prasa Piotrogrodzka stwierdza 

jednomyślnie, że od czasów pier- 
wszy cli dni wojny nie spotkało 
się tak wysokiego nastroju i tak 

powszedniego entuzyazmu, jaki 
panował na tej polskiej uroczy- 
stości. urządzonej ku czci Tadeu- 

sza Kościuszki. 

NAJLEPSZE 

PERFUMY 
sławnej na cały świat fir- 
my „PALMERA" sprzedaje- 
my wył cznie. 

CZEKOLADKI w pudełkach 
najsmaczniejsze. 

CYGARA hà'.Vanskie pudeł- 
kami 

PAPIER LISTOWY świąte- 
czny pudelkami. 

MYDŁO PACHNĄCE w pię- 
knych opakowaniach. 
POCZTÓWKI PIĘKNE pol- 
skie na święta i Nowy Rok. 
i wiele innych przedmiotów 
Mpecyalnych na prezenty gwia- 
zdkowe poleca pięknie urzą- 

dzona i zasobna apteka 

"LIBERTY FHARMAGY" 
924 Noble Ulica róg Walłon 

M. Pietrzykowski 
właściciel. 

Ścienne Ozdobne Kalendar/e 
y, każdem z»kupnem. 

Kalendarz Darmo 
od ii I-go do 25-go 

Grudn sa. 

Najlepsza, najsmaczniej- 
sza upalana kawa 

26c 
funt. 

I li ar <i zo <lo 

j bra Santos 
kawawar j r\ 

i ta 30c za 1 VjC_i_ 

I 
Najlep. créa- | 
mery ~ I p masło 1 ^ 

Najlepsza herbat·, 
wszędzie sprzeda- 
wana po Λ /\ 
COc funt. 

Najlop.dairy 
stołowe 4 O 
masło 

Hankes masło .jest lepsze niż w 

innych składach 

Bankes składy kawy 
Ne pftłnocno-zn- ! 
ehodnlcj atronlet ! 
Iflét \\ < hic.>K" Av. 
I0M M'iwaukee A»*. { 
ΙβΤΰ Mtlwauke* Λτ· ! 
10'5 Milwaukee Are. I 
•CK· W. Ν ort h Ave. I 

Na północnej 
•Ironie. 

40Q W. Division u). 
710 W. Nortb Αν·. 
W40 Lincoln Λτβ. 
U44 Lincoln A»·, 
Mli N. Clark Su | 

Na racbodnlej 
■tronie. 

1510 W. M rui eon al. 
2Ś.SU W. Mediłon ni. 
IS86 Blut* leUnć At*. 
1*17 ». lltlelrd Ulica 
lb32 t». llaletud ulic» 
łSiS W. 12. Ul 
310-2 West Μ.·/» Ul. 

Na południowej 
«tronie 

S0?2 Weutworth Ar#. 
842? S. Hal*t*d uli·». 
4720 k. Àihltad At·. a 

I 

^Z£Ct\v 
ZATWARDZENIU 

^τττ-. JT Λ L J-.-k-J· / 

POMOC! 
przy konstypaoyl i niepra- 
widłowemu działaniu żolą 
dka przynoszą Nowaka Pi- 
gułki, które oczyszczą żolą 
dek i kiszki ze szkodliwych 
wydzielin. Spróbujcie je! 

Na tprzéda* wsiądii·. 
Cona 15 centów. 

J0H5 HOWAK COBPlîtT 
1(34 8. A«hl«»d Ατ». 

Cblctfo, Ul 

2*Bt\ 
My ofiarujemy specjalne zniżki w cenach dla zachęcania wczesnego 

kapowania, dalej jest to dla waszego dobra, zrobić wasz wybór teraz, 

dopóki nasz zapas jest kompletny — wstrzymany się z przysyłaniem 

naszych zakupień, dopóki sobie życzyda. 

LIBERALNY 

KREDYT 

OLA WSZYSTKICH 

(jitery pokoje ιι- 

inchlotvnnc koni-- 

X" 149.00 
f<utwe warunki— 
>7Λ·· iuIo*lv«**nłe. 

ił-SZTl'"KOWY 1*1"LLMAX DL'OtOLD GAUXITl'lt. 

Ton piękny :î sztukowy l'ullinan Duofohl Kuniirtir sprawi wum wy- 

godne pełnej wielkości łóżko w nocy i śliczny parlorowy garnitur we 

dnie. Z trwałego przećwiartkowanego dębu rama, w złotawym i ma- 

honiow\m wykończeniu, polstrowane czarny lub CCffl Cfl 
hiszpańską imperial skórą. Spec. gwiazdkowa cena .. 

\Λ 1'ODI.OGĘ. 
IM?kn<* lampy na po- 
dło*^· mahoniowy pie- 
destał, extra dłubie ex- 

tension kompletnie z 

jedwabnym sznurem — 

cena gwiazdkowa 

$18.50 [j 
Wasze Hondy Wolnościowe i wa« 

waszw kwitki na Hondy Wolno- 

ściowe przyjmowane tak samo jak 
gotówka we wszystkich naszych 
siedmiu składach. 

PH O .MM< Il Λ PUS. 
Doliry.p PhonoRriiplia — 

an iard Victrola wielkości— 
złotawo dębowe lub mahonio- 
we wykończone gabinety — 

wielka rozmaitość do wyboru, 
res· $150. specyalniei 
na gwiazdkę po 
Inne maa/.yny Ι0.·"»0 i wyicj. 

79.00 

KOMOR \< ζι:. 
i.'la użytku urzy ognisku, <iu 
że Fireaide kolebaczc — z frru 
bej dębowej ramy. złotawo i 
mahoniowe wykończenie pol- 
strowane czarny i hiszpańska 

3„frł'..ly.k.0.... 14.50 

r;oTo\v \ι,\ικ ζμλομ;. 

Te piękne Kotnwalnie 7. tnaho-- 
nlu lui) walu uf. s/.ufla i y są tlove- 
taileil ażeby się nie rozespały ■/. 

<111x0(11 jęrubein ślifowa nem !u-- 
streni, zniżone 31.75 

Narożnik: Blute Island Ave. i 18tej ul. 
OT W AKTΚ WE WTOICKK, C/ΛΥΛΙίΊΈΚ I SOBOTĘ WIKI ZOHIttl. 

NASZE β WIELKICH S KL Li Λ. O O W FILIALNYCH 

2804-9Λ Milwaukee ave. I ii'21 Commercial ave. 

Naroż. »2jça i Houston, So. Chleago. I Naroż. j Halstcsl ul. 

4012-18 Wentuorth ave. I lll."i.V»7 MiełiiRun ave. lto»rlau<l. 

if, λ mx} h- 

Oszczędzajcie Sobie Pracę w Myciu Naczyń 
Mydło jakie używacie przy myciu naczyń 
zdaje się być małą rzeczą, lecz — 

Policzcie naczynia jakie umyjecie w jednym 
dniu, i pomnóżcie je przez 365. 
Jest prawdziwą oszczędnością używać mydło, 
które usuwa tłuszcz tak szybko jak Fels-Naptha 
To znaczy, że praca jest prędzej wykończoną 
i zmniejszym trudem. To znaczy, że wszystkie 
naczynia będą zupełnie czyste. 
Używajcie Fels-Naphta do mycia naczyń. 

L' tva»r.«go cronernlk» w czer. 

wunej 1 zielonej owljce. 
Al».v xatr/yma*4 folałif nrizirż Małą 
ubywajcie Kpla-Naptha. 
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SPECYALNA OFERTA 
Poniżej podajemy kilka książek nader interesujących, po bardzo 

zniżonej cenie, lecz tylko na krótki czas. 

CZY PIEKŁO ISTNIEJE, Filozoficzno-Apologetyczna Rozprawa 
FAŁSZYWE RUBINY I SZAFIRY. 

$100,000 W ZŁOCIE, wolny przekład z angielskiego. 
KAPITAN SEIDEL DETEKTYWEM, powieść bardzo interesu- 

jąca dla młodzieży, także dla dorosłych. 
Wartość książek 45 centów; jeżeli zgłosicie się zaraz specyalna 

cena na kilka dni tylko 20 centów. 

Administracya Dziennika Chicagoskiego 
1455 1457 W. Division St. 

Departament M. 

Îm 

CHICAGO. VLt- 
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