departamencie akcyzy

YV

towują się już
telegramy Zagraniczne. podatku
dochodowego. Trudności

Odezwa do Pola
ków

do składek

Apel

.Dokończenie

Ameryce.

w

stosunki

w

ze

dyplomatyczne

Jest bowiem mnóstwo wypadków takich,
innemt,
gdzie trudno będzie orzec jak wła-

lej.)

str.
z

napotyka się

że inne pań-

państwami. Zdaje się,

głodnych poGalicy i. Dar Zjena

wodzian w
dnoczenia P. R. K.

do

sumie

polityką1 ku

od
racy i amerykańskich

sprawach mexykanskich.

w

nadchodzą

Galicyi,

z

'

obecnie przedstawia obraz nędzy i rozpaczy. Żywiołowa katastrofa powodzi dotknęła biedną
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przez burze, nieustające słoty i
wielokrotne wylewy tak zniszczony, iż parom il ionowej ludnododatku

i

nędza,

jeszcze podkopanie

niespełna

dowe wykazują, że powódź zrząmilionów
dziła blisko pięć set

fala

przewaliła
sie przedwojennego

/a

Pankhur—

chwaliła Stany Zjednoczoganiła dyplomatów angielskich, którzy, jej zdaniem, byli
przyczyną trudności, jakie ją spostówa
ne

j»rowadzka ta kosztowałaby
".viele, a dochody byłyby stosu n-«
małe.

<owo

a

porcie nowojorskim.

Przestarzałe Choroby
i Ki·

Nerek
Żołądka, Wątroby,
korne

pochodzące z
s/©k, choroby
w Krótkim czasie
usuwa
krwi
KOLEKTOWANIE PODAT- nieczystej Ziołowa Herbata, paczka
Beglego
KU DOCHODOWEGO.
2óc, ó paczek $1.00. Przesyłamy pocztą.

tkały

spustoszenia
kraj w cza-

sio przez

3000 'udzi.

przemowie swej

W

szkody.
Galicya przedstawia w chwili
obecnej obraz zupełnego spustoszenia a najstarsi ludzie niepamiętają takiej Strasznej klęski, jak
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