
Z WOJNY EUROPEJSKIEJ. 
rURCYA W WOJNIE Z RO- 

SYĄ. 

Londyn, 30 października. _ 

Tutejszy Times otrzymał z Pe- 
trogradu wiadomość, że Turcya 
rozpoczęła wojnę z Rosyą na 

>posób godny jej mentora, t. j. 
Prus j zbombardowała spokojne 
miasta nadmorskie. 

Otrzymane depesze mówię o 

zbombardowaniu Teodozyi przez 
krążownik Breslau i Noworosyj- 
>ka przez drugi krążownik Hami- 
dien. W Teodozyi, nadmorskiem 
mieście na Krymie, ofiarą bom- 
bardowania padła stacya kolejo- 
wa i katedra, oraz wiele kościo- 
łów i budynków prywatnych. Po 
zoombardowaniu miasta krążow- 
nik Breslau odpłynął w południo- 
wo zachodnim kierunku. 

POLSKIE LEGIONY. 

Petrograd, 30 października. — 

Korespondent lwowski “Rieczy” 
donosi. że we wszystkich czę- 
ściach Polski tworzą się obecnie 
legiony polskie, składające się ^ 
samych Polaków. Mają one ofice- 
rów polskich i kapłanów katolic- 
kich. Legiony te idą na pomoc 
Rosyi. 

Petrograd, 30 października. — 

Tutejsze pisma donoszą, że głów- 
nodowodzący wojskami rosyj- 
ski emi sankcyonował prawo two- 
rzenia polskich legionów pod pol- 
skimi dowódcami. Legioniści bę- 
dą posiadać swój mundur, ale 
rząd rosyjski da im broń, amuni- 
cyę i dostarczy żywności. We 
wszystkich miastach polskich u- j 
mieszczono proklamacye, wzywa- j 
jąc ludność do zapisywania się w 

legiony i wypędzenia wroga, t. j. 
Prusaków z Ojczyzny. 

KLĘSKA NIEMCÓW PO- 
TWIERDZONA. 

Potrograd, 25 października. —! 
Minister wojny Suchomlinow rc-< 

asumuje urzędowo wynik walk na 

południe od Warszawy. 
Sprawozdanie to brzmi: 
“Pomiędzy granicami Prus 

W schodnich a rzeką Niemnem ro- 

syjska armia odepchnęła Niem- 
ców w głąb Prus. oczyszczając z 

nich gubernię Kowieńską. Łom- 
żyńską i Płocką. 

Na lewym brzegu Wisły w kie- 
runku Warszawy i twierdzy w 1- 
wangrodzie stoczono od I3 paź- 
dziernika seryę walk z wojskami 
Austryi t Niemiec. 

Walki te zakończyły się w d. 
18 października zupełnem zwy- 
cięstwem Rosy i. 

Nieprzyjaciel ustąpił gwałto- 
wnie, pozostawiając swych ran- 

nych i silne pozycye ufortyfiko- 
wane. zaopatrzone w potrzebne 
zapasy i materyał wojenny. 

Ciężkie straty poniósł gwardyj 
"ki korpus pruskiej rezerwy. 

W iclka liczba jeńców została 
wzięta do niewoli. Mnóstwo ma- 

teryału wojennego zdobeto. 
Wieczorem 23 października 

posunęli się Niemcy i Austryacy 
w kierunku Warszawy i Iwangro- 
du. zostali jednak odparci na li- 
nię Skierniewice Radom.” 

CO MÓWIĄ NIEMCY? 

Londyn, 26 października. Ko- 
respondent Daily Mail donosi z 

Rotterdamu, że Niemcy są spy- 
chani coraz hardziej na prawem 
-•krzydlc. 

Roulcrs zo>tało odbite cztery 
razy i zupełnie zniszczone. 

Dc|»csza z Osburg donosi, że 
Anglicy ostrzeliwają przedmie- 
ścia Ostendy, która jest jeszcze w 

ręku Niemców. Przypuszczają, że 
pier w porcie w Ostendzie został 

wysadzony w powietrze. Jedynie 
silnie zajętemi przez Niemcy 
miejscowościami są Licge i Na- 
nntr. 

DZIELNI BELGOWIE. 

Londyn, 26 października. Ko- 
respondent Timesa telegrafuje z 

Paryża, że wszyscy sprzymierzeń- 
cy muszą zdjąć kapelusz przed 
dzielnością Belgów, którzy w 

mniejszej daleko ilości jHjtratili 
przez wiele dni trzymać w szachu 
dwa korpusy niemieckie w j>obli- 
żu Dixmundc i bronili im przej- 
ścia do Dunkirki i Ostendy. 

Niemcy, mimo olbrzymich po- 
siłków. otrzymanych w ostatnich 
czasach, nie mogli przełamać linii 
sprzymierzeńców, a choć ostat- 
nio odnieśli znowu kilka zwy- 
cięstw pod La Bassce i w okoli- 
cy rzeki Yser, to -nic znaczy to 
wiele, ho na południe dalej nic 
będą posuwać się mogli. 

FLOTA POMAGA. 

Dover via Londyn, 26 pazdzier 
łiika. Flota angielska wybrała ro- 

cznicę bitwy p«*l Trafalgarcm — 

21 października — jako dzień, w 

którym pomagać zaczęła sprzy- 
mierzeńcom, ostrzeli wając pozy- 
cye niemieckie w Belgii. 

Strzały z okrętów wyrządzają 
jeszcze i dziś niezwykłe szkody 
wśród szeregów niemieckich. — 

Skutkiem ognia z dział okręto- 
wych Niemcy musieli opuścić 
swoje pozycyc między Nieuport a 

Westendą. które zajęli przedtem. 
W jednym dniu miało zginąć od 
szrapneli 4,000 Niemców w tej o- 

kolicy. 

OLBRZYMIE STRATY. 

Pas de Calais, Francya, 27 paź- 
dziernika. W ojska niemieckie po 
przejściu rzeki Yser w Belgii zo- 

stały wstrzymane jn-zez wojska 
belgij-skie w dalszym pochodzie 

MAPA POLSKI 
Wielki rozmiar (22x28 cali). Ramki metalowe. Z uszkami do zawieszenia na ścianie. 

W POLSKIM JĘZYKU 
sku. Na mapie z polskiemi nazwami widzisz w mgmen.u oka 

OD MIEJSCA GDZIE KRWAWE BOJE SIĘ TOCZĄ. 

Nazwy miast, miasteczek i wiosek. 

M ~ nazwy gór. rzek i jezior—wszystko 
po pols*u. Na mapie z polskiemi nazwami widzisz w mgnieniu oka jak DALEKO SĄ TWOJE STRONY 

Widzisz jasno jak na dłoni, gdzie są Moskale, gdzie Niemcy, gdzie Austryacy, a po rozlokowa- 
niu wojsk nieprzyjacielskich już sam możesz sądzić, kto przegrywa, a kto zwycięża. 

Mapa Polski w polskim języku winna ajf zmleźćw każdym domu polskim. 
DAJEMY BEZPŁATNIE 
W PREZENCIE DO DZIENNIKA ZWIĄZKOWEGO. 
Kto nadeszło $2.25, jako roczną prenumeratą na 
Związkowy, otrzyma Mapą Polaki w polskim Jązyku, & Oc, za dopłatą lOc na koszty opakowania i przesyłki. 

Dziennik 
wartośoł 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
— to — 

DZIENNIK DLA LUDU. 
Wydawany prze z Związek Narodowy Polski po 
cenie kosztu w celu szerzenia oświaty i patryo- 
tyzmu wśród wychodźców polskich na obczyź- 
nie. Wychodzi codzień w objętości 8 iu stronic 
najmniej. W kazcy piątek specyalny dodttek 
powieściowy. W ciągu roku daje czytelnik wi 
2 600 stronic, a kosztuje tylko $2 25 na rok. 
Jest to najtańsze i najlepsze p.smo polskie w 
Stanach Zjednoczonych 

Baczność Chicago! SŁ3T5E 
otrzymywać Dziennik Związkowy przez chłopca 
6c tygodniowo. Mapą Polski dajemy Czytelni- 
kom w Chicago za dopłatą 25c 

WYTNIJ TEN KUPON 
Wypisz na nmn swój adres, a z dołączeniem 
$2.35 nadeszlij na adres: 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
1406-08 W. D.yisinn St., Chicago, III. 

PANOWIE: — Posyłam w załączeniu $2.35 i 
prostą przysyłać mi Dziennik Związkowy Drzez 
rok czasu, a w prezencie proszą przysłać ścień 
ną Ma^ą Polski, w polskim języku, wartości 50c. 

Moje imię i nazwisko-. 

Mój adres 

w pałać prMkiłMD pottlewrni Kik w hte a 
rtfMrowMpm), 

na C alais i Dunkierkę na linii bo- 
jowej, która ciągnie się od Nicu- 
port do Dixmundc. 

Straty Niemców w tej walce 
>ą olbrzymie. Niemcy liczą za- 

bitych i rannych na dziesiątki ty- 
sięcy w ostatnim tygodniu. Na- 
turalnie, że i ■straty Belgów oraz 

sprzymierzeńców są bardzo zna- 
czne. 

POLSKA WIDOWNIĄ NAJ- 
WIĘKSZYCH ZAPA- 

SÓW. 

Nieszczęsna nasza kraina od 
krańca do krańca jest widownią 
gigatycznycli zmagań się dwóch 
POtęg.. 

Walki we Francyi i Belgii są 
niczcm w porównaniu do walk ja- 
kie się rozgrywają na naszych 
ziemiach. Powszechnie też nazy- 
wają tc zapasy: “Bitwa w Polsce” 
— gdyż nic ma ani rzeki, ani lasu 
— ni pola, gdzichy się nie toczy! 
h"j srogi. Trudno więc tę bitwę o- 
krcślić, że toczy się nad tą lub 
ową rzeką, czy pod tętn a pod 
tern miastem, czy wsią. ponieważ 
wszędzie ona wre, tak w Galicyi. 
jak i w Królestwie Polskicni, a 
wkrótce przeniesie się i do Księst 
wa Poznanńskicgo. 

Najświeższe walki toczą się o 
W arszawę i Lwów. bo Prusacy 
za wszelką cenę radziby dostać 
W arszawę. aby w niej przezimo- 
wać. a znów Austryacv chcą o- 
debrać Lwów z rąk Moskali. 

OSTRZELIWUJĄ PRZE- 
MYŚL. 

Z drugiej za>ię strony przecho- 
dzą wieści, że Rusyatiic w Gali- 
cyi ostrzeliwają coraz energicz- 
niej Przemyśl pierwszą austrv- 
acką twierdzę w Galicy i, która 
stanęła Rosyanom na zawadzie w 

marszu na Berlin i która już oblę- 
żoną jest od kilku tygodni. 

Bombardowanie twierdzy od- 
bywa się dniem i nocą. przyczem 
reflektory porą nocną oddają ol- 

brzymie usługi artyleryi rosyj- 
skiej w celowaniu pocisków na 

forty przemyskie. 
Depesze z Pctrogradu dodają, 

że dezerterzy z Przemyśla opo- 
wiadają, iż garnizon przemyski 
jest wyczerpany, gdyż ciągle mu- 

szą naprawiać i wzmacniać po- 
zycye, w których wróg robi wiel- 
kie wyłomy. 

WALKI W GALICYI. 

Petrograd. 28 października. O- 
ficyalnc wieści głoszą, że walka 
w Galicy i słabnie coraz bardziej 
z powodu wycieńczenia woj>k 
austryackich. Bitwę pod Stryjem 
Ausrtyacy przegrali, tracąc na 

polu walki przeszło 5.000 zabi- 
tych. 

Walka zawrzała na całej linii, 
która wynosi 75 mil. Wojska ro- 

syjskie zdobywają wioskę za wio- 
ską w walkach na lunety. Au- 
stryacy cofają się coraz bardziej. 

PRZYZNAJĄ SIĘ DO KLĘ- 
SKI. 

Berlin. 29 października. Wojska 
austryacko niemieckie w Polsce 
musiały się cofnąć przed świeży- 
mi posiłkami rosyjskimi, które 
zbliżały się z Warszawy. Iwan- 
grodu i Modlina, odparłszy 
wprzód wszystkie ataki wojska 
rosyjskiego. 

1 ak brzmi urzędowy biuletyn 
wydany przez ministra wojny. W 
dalszym ciągu biuletyn ten dono- 
si, że Rosyanie nie następowali 
zbyt szybko, stąd Niemcy mogli 
wycofać swoje wojska bez trud- 
ności. 

Rezerwy zmienią sytuacyę — 

gdy znajdzie się odpowiednia po- 
zycja. 

100.000 JEŃCÓW. 

Londyn. 2^ października. De- 
pesza z Petrogradu do biura 
Reutera donosi, żc liczba austri- 
ackich jeńców, przywiezionych 
ostatnio do Kijowa, wynosi 100 
tysięcy. 

WALKA POD PILICĄ. 

Petrograd, 27 października. — 

Sztab generalny wydał następu- 
jący komunikat urzędowy: 

W bitwie, która ciągnęła się 
od 4 dni w lasach między Biało- 
górą. Głowaczowem. Policzną i 
Janowem. jw>d górnym biegiem 
Pilicy wojska nasze zadały nie- 
przyjacielowi dotkliwą klęskę. 

Między Pilicą, a Głowaczowem 
udało się naszym wojskom zła- 
mać ostatecznie linię wroga w 

dniu 20 października, która >kła- 
dala się z 20 korpusów rezrw. 

AUSTRYACY W BELGII. 

Paryż, 2/ padżdziermka. Dzie- 
-ięc tysięcy Austryaków przyby- 
ło do Gandawy. zwiastując prze- 
bycie dalszych nader silnych po- 
-iłków, jakie niebawem mają na- 

dejść. aby |*>móc Niemcom do 
zwycięstw zc sprzymierzonymi w 

Belgii, gdzie trwa obecnie naj- 
bardziej zacięta walka. 

Donoszą tutaj z Rheims, że 
Niemcy postanowili przebyć zimę 
w okopach nad rzeką Aisne. o ile 
oczywiście nie zo*taną wyparci 
stamtąd przez sprzymierzeńców. 

COFAJĄ SIĘ NA CAŁEJ 
LINII. 

Londyn, 29 października. De- 
pesza do Daily Mail donosi, że 

Niemcy cofają się na całej linii 
belgijskiej, od La Ba>see począ- 
wszy. aż do morza. Straty ich są 
ogromne. 

Obliczają, że na linii między 
Nieuport a a Dbtmtidc padło 16 
tysięcy żołneirza, a .V) tysięcy od- 
niosło rany. V\ niedzielę np. 400 
wozów 7 rannymi przesunęło się 
przez Ostendę. 

46,000 ZABITYCH. 

Amsterdam, 29 października.— 
Wszystkie miasta belgijskie prze 
pełnione -.ą rannymi, którzy padli 
w ostatnich dniach w bitwie nad 
rzeką Ypre-. Obliczają, że straty 
Niemców dziennie wynoszą 12.- 
000 ludzi. Dotąd zabitych Niem- 
ców w bitwach nad Yprcs obli- 
czają na 46.000. a «traty sprzy- 
mierzeńców nie >ą także mniej- 
sze. 

ODESSA BOMBARDOWANA. 

Londyn. 3o października. — 

Turcya rozpoczęła już na dobre 
kmki wojenne. Flota turecka pod- 
płynęła w sobotę pod Odessę, 
zbombardowała port i przedmie- 
ścia tamże, zatopiła kanonierkę 
‘‘Doniec’’, załoga której poszła na 

dno, a wreszcie uszkodziła rosyj- 
skie «tatki “Lazarew”, '‘Wrtiaz”. 
“Whampoa’,, oraz francuski o- 

kręt “Portugal”. 
Krążownik “Goeben’* zatopił 

rosyjski okręt “Jałtę" i “Kazbek” 
na morzu Czarncm. Zginęło 73 lu- 
dzi i załoga. 

JAPONIA W ATAKU. 

Tokio, 31 października. Urzę- 
dowo podano do wiadomości, że 

Japończycy ruszyli dziś całą li- 

WOJNA! WOJNA! WOJNA! 
Zo 35e wyaalwmy •) fot*f raf leś- 
nych reprodukeyl I mapę wojny 
Motyjako Auatryarko Nlrmlrcko 
Krancuakiej. a fotografiami panuj* 
cyrk. Pr/yślIJ gotów k* lob marki 
Mim Cl., 141 Ubfłj Iow Tort, l T. 

nią do ataku na niemieckie po- 
zycye pod Tsing Tao. 

Nastrój wśród wojska japoń 
skiego i walczących razem z niem 
wojsk angielskich i kolonialnych 
francuskich jest nadzwyczajny. 

W dniu dzisiejszym obchodzili 
Japończycy z niezwykłą uroczy- 
stością rocznicę urodzin mikada. 

Londyn. JO października. Urzę- 
dowo ogłaszają, że do wojsk ja- 
pońskich i angielskich walczą- 
cych pod Tsing Tao przyłączył 
się oddział Indusów. 

AUSTRYA GŁOSI ZWYCIĘ- 
STWO. 

Londyn. JO października, lak 
hrzmi hezdrutowa depesza z Ber- 
lina. austryackie władze w Wie- 
dniu ogłosiły publicznie władze, 
źc w Galicyi nic było żadnych i 
zmian w opcracyach wojennych. 
Obie armie są tam silnie uforty-J fikowanc. W iele rosyjskich ba- 
ter^ń zostało zniszczonych przez 
baterye austryackie. 

W Serbii Austryacy odnieśli 
kilka świeżych zwycięstw. Zdo- 
byli oni silne fortytikacye po za- 

ciętej walce. 
Nieprzyjaciel stracił 4 działa, 

b maszynowych karabinów, 5 o- 
ficerów i 500 żołnierzy. 

NA MORZU CZARNEM. 

Londyn, 31 października. Oczy 
całego świata zwrócone są teraz 
na 1 nrcyę, która idąc /a podmu- 
chem Niemiec, rozpoczęła wojnę 
z Ro>yą i zbombardowała kilka 
nadbrzeżnych miast rosyjskich na 

Krymie i Kaukazie. 
Z całego szeregu różnych i czę- 

sto sprzecznych wieści, jakie nad- 
chodzą z tego samego teatru woj- 
ny, jedno da *ię wywnioskować, 
że czarnomorska flota rosyjska 
zwarła się z flotą turecką w po- 
bliżu Odessy, jak to donosi de- 
pesza z Rzymu do ”Exchangc Te- 
legra phu.” 

SKAZANI MORDERCY AR- 
CYKSIĘCIA. 

Serajewo, 28 października. Nad 
mordercami następcy trrmu arcy- 
k«ięcia Franciszka Ferdynanda i 
jego żony oraz nad inieyatorami 
mordu wydano jirź wyrok. Oar- 
vio Princip, właściwy morderca 
dostał 20 lat. 

Czterech spiskowców skazano 
na powieszenie, jednego na do- 
żywotnie więzienie, dwóch na 20 
lat, między innymi Medelja Ga- 
brinowicza. który rzucił pierwszy 
bomby, jednego na 16 lat, jedne- 
go na 13 lat. dwóch na 10 lat i 2 
na 3 lata więzienia. Resztę oskar- 
żonych uwolniono. 

Z zamorza. <Przez uprzejmość 
pani Eugenii Lamacchia, 117 
Howland Avc., Kenosha, Wis., 
następujący list. który ona otrzy- 
mała od swego brata we Wło- 
szech. jest poniżej ogłoszony: 

San Vite Cosenca. Włochy, 
2 stycznia 1914. 

Droga Siostro: 
Głosem serca mówię do Ciebie, 

sercem, które <tziś bije z nowa 

siłą. i bije pełne nadziei, wskutek 
cudownej medycyny, którą mi 
przysłałaś. Zażywam teraz Go- 
mozo przez .piętnaście dni, » mój 
żołądek już zatrzymuje teraz 
mleko, jaja i rosół, i w rzeczy 
samej, wszystkie napół płynne 
pokarmy. Przepełniony jestem 
dobrem uczuciem. Lekarstwo to 
dodało mi koloru i sił i mogę pra- 
wic powiedzieć, uspokoiło mój u- 

mysł — wszystkiego tego niezna- 
łcni przez długi czas. Dziękuje 
Bogu za natchnienie, które skło- 
niło Cię do przyjścia mi w po- 
moc z lekarstwem Dra Piotra 
Gomozo. Teraz muszę Cię popro- 
sić o wyświadczenie mi przysłu- 
gi, abyś mi. zaraz po otrzymaniu 
tego listu, przysłała dwie butelki 
więcej tego lekarstwa, ponieważ 
ta, którą mam, jest do połowy 
wypróżniona, a prawdopodobnie 
potrzebować będę więcej. Proszę 
Cię, moja droga Siostro, uczyń 
to dla mnie. 

Twój brat, 
Alf one Naccarato. 

We wszystkich krajach i we 

wszystkich klimatach, Dra Piotra 
Gomozo okazuje z równą siłą 
swe zasługi jako medycyna. Nie 
można go dostać w aptekach. 
Specyalni agenci dostarczają go 
ludowi, lub można je oł>stak>wać 
wprost z laboratoryum fabry- 
kantów'. Dr. Peter Fahrney & 
Sons, 19-25 So. Hoync a\e.. Chi 
cago, 111. 

iOgło szanto). 

CHICAGO, ILL. 
Protokół z dnia 18 września z 

nadzwyczajnego posiedze- 
nia Gminy 41. 

Prezes J. Pałczyński otworzył 
posiedzenie i wyjaśnił, że dla du- 
żo niedokończonych i pominię- 
tych spraw na zeszłcm regular- 
nem posiedzeniu, zwołać ka/.ał 
nadzwyczajne posiedzenie. Po 
sprawdzeniu reprezentacyi grup 
przez prezesa, oznajmia tenże o 
Wiecu w sprawie Niepodległo- 
ściowej w Arondale odbyć się 
mającym. Prezes obiera komitet 
do urządzenia Wiecu w Avon- 
dale z reprezentantów tamtej- 
szych grup. jak następuje: Józef 
Kowaczyk, S. Czechowicz, f. 
Smoliński. Andrzej Płociński.j Czesław MakieUki 

Gmina 4r uchwala pro-ić Ko- 
misarza XV Okręgu ol>. \. Ma- 
jewskiego o zwołanie wszyst-1 
kich prezesów Omiń jego komi- 
saryatu w sprawie Wydziału 
N io podległości owego. 

Gmina nabyła 3 obrazy: Lin- 
colna, Pułaskiego i Kościuszki do 
hali w pawilonie w Iłolsteiu Par- 
ku. 

Komitet wysyłki telegramu na 

Sejm 7.. W. P. oznajmia, iż tako- 
wy kosztował 83 centów. 

Korespondencja od gr. 11 <y> Z. 
X■ P. w sprawie szkoły związko- 
wej przyjęta, a sprawa oddana 
komitetowi Oświaty do załatwie- 
nia i przedstawienia izbic na na- 

stępnem posiedzeniu. 
Sekretarz ma zawiadomić gru- 

py zalegające z podatkiem. 
Xa oznajmienie przez prezesa, 

iż może który z delegatów chce 
jeszcze interpelować delegata 
wysłanego do Cambridge 
Springs, zgłosiło się kilku, lecz 
delegat Czechowicz oznajmił, iż. 
dał sprawozdanie na piśmie i 
wszj-stko co w tej sprawie wie- 
dział, opowiedział na regułarnem 
posiedzeniu. Na tern posiedzenie 
odroczono. 

Józef Pałczyński, prezes. 
Konstanty Kostrzewski, -ekr. 

WIEC NIEPODLEGŁOŚCIO- 
WY. 

Wczoraj po południu odbył się 
w dzielnicy polskiej na t. z\v. 

Burnside wiec niepodległościowy, 
na którym przemawiał oh. J. 
Przyprawa, oraz F. Wyrzykow- 
ski, prezes Gminy Nr. .U z W. 
Pullman, 111. 

Na wiecu zebrała się dość spo- 
ra gromadka ludzi — jak na ma- 

łą i dopiero powstającą dzielnicę 
tamże, którzy z zapałem przyjmo- 
wali słowa mówcy. 

C l^JCOLl 

w^icowoi 

Bądźcie 
Ostrożni, 
ażebyście nie o- 

trzymali imita- 
cji, rządajcio 

RICHTERA 

Pain -EipaHer 
z znaczkiem k» 
twicy- 
Sprzedawane po 
ż3c i 60c w kaftde] 
aptece — lub te* 
piszcie do 

F. Ad. Richter 
* Ce. 

7440 WashutfM ,|. 
Wtw Yerk 

Na fundu>z niepodległościowy 
zebrano S7.10. które prezydyum 
" ***<-'i* tna wysłać na ręce skarb- 
nika przy Z. X. P. 

W “DZIENNIKU ZWIĄZKO- 
WYM” NA WYDZIAŁ 

NIEPODŁEOŁ. 

Z okazy i imienin p. Francisz- 
ka Słowińskiego, 12352 Parnell 
ave., \N est Piillmau, złożyli ofia- 
rę na 1* umilisz Niepodległościo- 
wy : Kr. Słowiński $1.00; Ant. 
Siemion $1.00: .1. Więckowski 
$1.00; A. Widucli $1.00; J. Sol- 
kowski $1.00; A. Kwiatkowski 
$1.00; II. Wingier 50e; T. Koza- 
kiewicz 25e; J. Bojarski 50c; L. 
Tomaszewski $2.23; S(. Szczy- 
gielski 30e. Razem $10.00. 

Pierwszy, Drugi i Trzeci 
Numer 

PÓL1ESIĘCZNJKA W JĘZYKU 
ANGIELSKIM, POŚWIĘCONEGO 
SPRAWIE POLSKIEJ. WYSZEDŁ 
Z POD PRASY W NOWYM 0- 
ZDOBNYM FORMACIE. 

Pojedynczy egzemplarz Sc 
DO NABYCIA W BIURZE: 

Dziennika Związkowego 
1406 W. Divisk>n UL, Chicago, III. 

Należytość należy nadsyłać 
wraz z zamówieniem. 

NAJSTARSZA I NAJWIĘKSZA FAMTKA 
VrraM* Ctowte KMcWm. Sttniary i Clr 
rv* ttUwMUtti, tunruiitN Szirrj, 

Mnatt, Mis*, tata. taczfda Ili Itl 
PoUciitł ffbai DoabowiaAaiwa I 9mm. 
Ttniifi. Po takim Canj oaltrimM 
■•kota iwwMtowioa I pUrwitotiądat. 

W. SŁ.OMINSKA 
1025 Mllwiakti Aft. Miski libli 

OMrCAOO. ILLINOIS 

DLA(£raP 
Związku Nar. Polskiego 
KMąlkl Kwitowa, Kwltwf IKopw 
tf ■ nagłówkami. Raporty dla chorych i tp 
mota każda Grupa nabyć w Administracji 
Plam Związkowych po naatapująosj rada 

Zw. K P. z odpowiadałam! ro- 

brykami do Mtonaia podat- 
lt|L wyatas- 

8c. 
LdbHtotumdi 

wasaikish wydatków 
towarzystwa łub grupy. za w kar a 
MA baLU -Ł l.i. 
iw iwnow oprawnymi w um\ 
taczką Wystawia df takowa 
da wypłaty na kaayara. a podpi- 

li.00 
Cma z pnatyftą. 
Kwi 

...tui 
n. dla kaayara. za- 

rałący 200 kwitów, opraw- 
ksIąSsczką. Wystawia 

takowa kasyar. gdy otrzyma)* od 
sok roi orra Mb komitatu Anaa- 
aowngo pieniądza se brane z po- 

££"* “br'.!?L..Z1.00 
Z przesyłką....IUS 

lirtf s •dpnrMota aflf^ 
kłam tnwarcyatwe. roem. IHzfl 

Kiywtf n1riT~~1niliitm aa Ąfta 
kiwa lowwtyMM 
280 wtok--8128 
800 tctnk ....M .... „..81.78 

tOOO —*^ili ni 

Mmmm+r Aa 
880 na I tydzia* 
800 -1 
280 S tygodnia 
800 a 
2 RO 4 • 

800-4 

8128 
..„$178 

81.78 

.88.78 

Kaiafki kwitowa waruj gotowa 
aa Władzia, kwitaryueza, łuty. 
koperty i raporty drukujemy na 
zamówienia. Obok tego drukamfe 
Związkowa podejmuje waza!kie 
knar roboty drakarakie, Jako tac 

Konetytucye, Keiftkl, Karty wizytowe I Mzneaowo, 
Zaproszenia, Bilety, Programy balowe I koncertowo, 
Plakaty, Afisza, Tabele, Cyrkularze Itp. Po eony I ob- 
jaśnienia odnoaięoe elf do WSZELKICH ROBOT ftRU- 
KARSKICH, naloty pisać do: 

1406-1408 W. DhMon 8t, CHICAGO, HJL 


