
Spieszmy na Ratunek Ojczyźnie! 
RODACY! 

Wspierajcie Fundusz Narodowy w Radzie Naro- 

dowej, w Związku Narodowym Polskim, w Zjednocze- 
niu P. R. Ii., w Związku Sokołów, w Związku Polek i w 

Unii Polskiej w Wilkes Barre, a kto dla jakichkolwiek 
powodów tani składać nie chce, niech ofiary — wypisu- 
jąc przekaz na: “POLSKI CENTRALNY KOMITET 
RATUNKOWY” przeszłe na adres “Northwestern 
Trust & Savings Bank” — J. F. Smulski — 1201 Mil- 
waukee ave. Chicago, 111. 

Potrzeba wiele milionów*, bo Polska toczy wojnę, bo 
tam nędza i głód. Rodacy w Kraju dają wszystko, co 

posiadają i życie. — Od każdego z nas Ojczyzna ma 

prawo domagać się choćbj’ połowy majątku. 
Za pewność zbieranych przez powyższe centra 

skarbowe funduszów, ręczy cały Polski Centralny Ko- 
mitet Ratunkowy, w skład którego wchodzą: 

i. Z. Ka. Arr»biaLar> J. WHCR. 
J. E. Ka. Biaka» P. P. RHOOE. 
J. E. Ka. Siaka* E. KOZŁOWSKI. 
ANTONI KARABA8Z. prau. 
P. BOSTEKKOWSKI. I. wln-pmn. 
ANNA KBUMAKN. II. wtr»-prvi. 
STANISŁAW OSADA, ackratan. 
J. T. SM ll.SKI. Kaspar. 

K». W. ZAPAŁA. Ks. W. KRAKOWSKI, Ks. P. WOJTALE WICZ. PR. 
GRCT7.A. K. ŻYCHLIN 5 Ki. PR. PORZLTZF.K. M. SAKOWSKA. A. RAKO- 
CZY. J. HANDKR. FR. BARĆ. t. 8. KONOPA. M. OSUCH. J. BAKTMAN- 
SKI. 8T. ZALESKI. H. SETMAJER. DR. T. STARZYŃSKI. K. NAPIERAL- 
SKA. L WOŁOWSKA. M. WETNA. TKO. M. HEI.INSKI. Ka. T. RONA. 
R. ROLANOW8KI. J. MACDZIARZ. J. 8. RYBICKI. J. 8TRTJAK. A. DEM- 
BIEC. DR. J. TEN KROWIO*Z. M. MADAJF.W8KI. OR. F. FROM7.AK. IG. 
K WERWIN8KI. N. L. PIOTROWSKI. IG. CZERWIŃSKI. DR. K. WAGNER. 
8T. W ALKOWI AK. DR. KALUSOWSKL PROP. ST. ZWILBZCHOWSKI. 
DR. DROBIN8KI. 

Z WOJNY EUROPEJSKIEJ. 
PRZEDMIEŚCIA KRAKOWA 

W OGNIU. 

Medyolan. 20-KO listopada. — 

Z powodu bombardowania rosyj- 
skich haubic, jedno z przedmieść 
Krakowa stanęło w płomie- 
niach. Taką wiadomość przesłał 
korespondent w leskiego pisma 
“La Sera”’. 

NIEMCY NIE ZOSTALI 
ROZBICI. 

Londyn, .28 listopada. — Jene- 
rał Hindenburg został przez ce- 

sarza zamianowany marszałkiem 

poinym i dowódzcą armii operu- 
jącej na rosyjskim froncie. 

Wiadomość ta nadeszła rów- 
n tcześuie z hiuletynami z Pet-ro- 
14 ratln (powyżej podanym) i z 

lłerłina, k!<*re uzasadniają od- 
znaczenie 1 i Oldenburga. którego 
ogromnym zdolnościom strategi- 
cznym zawdzięczają Niemcy, że 

nic zostali kompletnie rozbici ś 
że dokonali odwrotu w takich 
warunkach które im umożebnia- 

ją uporządkowanie szeregów i 

powrót do ponownej walki. 

60,000 JEŃCÓW ROSYJ- 
SKICH. 

Z okazyi podniesienia llinden- 

burga do ranr?i marszałka polne- 
go wystosował cesarz Wilhelm 
do niego telegram, którego koń- 

cowy ustęp brzmi: 

1 “Miło mi nadać panu najwyż- 
szą rango wojskową nad twoje- 
mi wojskami. Twój geniusz wo- 

jenny i doświadczeni* zadają nie- 
przyjacielowi w najhardziej kry- 

| tycznych chwilach nieobliczalne 
straty. V. górą < >0.000 jeńców. 150 
dział i Około 200 maszynowych 
anu.it wpadły dzięki tobie w rę- 
ce nasze. 

"Lecz Rosyanie nie z«*>iali je- 
szcze rozgromieni, przeto idź z 

Rogiem naprzód za twego cesa- 

1 za i za ojczyznę, aż zgnieciesz 
Uosyan i rzucisz ich pod nasze 

stopy. Hoch!” 

KLĘSKA GENERAŁA MA- 
CKBNSENA. 

Londyn, jo listopada. — Urzę- 
dowe biuletyny rosyjskie stoją w 

sprzeczności z poprzednimi wia- 
di*mościanii o wiclkiem zwycię- 
-twie Rosyi pomiędzy Wisłą a 

Wartą. 
Biuletyny te nie zaprzeczają, 

że armia rosyjska odniosła zna- 

czne sukcesy, ale stwierdzają, że 

Niemcy ciągle trzymają się w 

swych szańcach pomiędzy powyż 
wymienionemi rzekami. 

'Półurzedowe natomiast wiado- 
mości stwierdzają, że armia jene- 
rała Macken^ena. która spieszy*- 

|la armii Hindenburga na pomoc 
została przez Rosyan rozbita na 

trzy części. 
Każda z tych części czyni roz- 

paczliwe wysiłki, aby* przedrzeć 

>ię przez linię wojsk rosyjskich i 
dostać się do swoich w okolicy 
Lodzi. 

40,000 AUSTRYAK6W W 
NIEWOLI. 

W bitwach w okolicy Krako- 
wa odnieśli Rosyanie decydujące 
nad Austryakami zwycięstwo, 
zmuszając ich do cofnięcia się 
pod twierdzę. 

W ciągu tygodniowych zma- 

gań się zabrano 40.000 jeńców 
austryackich do niewoli. (Cyfrę 
tę należy z rezerwą przyjmować, 
bo jak się okazuje telegraficzne 
biura więcej już żołnierzy wzię- 
ły do niewoli, niż ich walczy we 

wszystkich armiach. — Przyp. 
Red.) 

Rosyanie pobiwszy Austrya- 
ków mają swobodne ruchy w 

kierunku Szląska, o który im 
bardzo chodzi, bo tamtędy pro- 
wadzi droga na Berlin. 

KRWAWA BITWA POD 
RZESZOWEM. 

Londyn, i grudnia. — Rosya 
podije urzędowo do wiadomo* 

“Pod łjowiczcm toczy się u- 

porczywa i zażarta walka. 
“Pod Rzeszowem zaatakowały 

nas wojska niemieckie, ale zosta- 

ły z wielkiemi stratami odpar- 
te. 

“W pierwszej połowie listopa- 
da wzięliśmy 50.000 Austriaków 
do niewoli, w tern óoo oficerów.” 

Z ZACHODNIEGO TEATRU 

WOJNY. 

Paryż, 30 listopada. — Gene- 

ralny sztab francuski wydał na- 

stęjr.iiący oficyalny komunikat: 
“Kilka szczegółów’ z wypad- 

ków. jakie zaszły na polu bitwy 
od dnia 21 listopada do 27 włącz- 
nie: Sytuacya ogólna nie zmieni- 
ła sit całkowiicie. Nieprzyjaciel 
atakował wszędzie, ale bez sku- 
tku. Natomiast wojska nasze 

wszędzie odpierały ataki, zada- 

jąc ciężkie straty nieprzyjacielo- 
wi i zyskując wszędzie grunt 
pod nogami. 

“W walkach od morza aż po 
Ly-s ataki nieprzyjaciela słabły. 
W dniu 23. 24 i 25 artyleria nie- 

miecka zachowywała spokój. Sta- 
rożytne wspaniałe miasto Ypres 
zostało zmiecione zupełnie z po- 
wierzchni ziemi, gdy wróg wi- 
dział sie zmuszonym porzucić 
nadzieję zdobycia go. Niemcy zia 

li nań piekielnym ogniem z ar- 

mat, niszcząc kompletnie wszy- 
stko.” 

1 

ARMIA ZDEMORALIZO- 
WANA. 

Londyn, i grudnia. — Niemie- 
cka armia, operująca na wybrze- 
żu belgijs>kicm, je-t — jak dono- 

szą korespondenci do tutejszych 
pism. zupełnie zdemoralizowana. 
Cierpi ona nic tylko na brak ży- 
wności, ale także wystawiona 

MAPA POLSK 
Wieiki rozmiar 22x28 cali). Ramki metalowe. Z uszkami do zawieszenia na ćcianie. 

PO 1 B J Nazwy miast, miasteczek i wiosek. 
^ nazwy gór. rzek i jezior—wszystko 

po polsku. Na mapie z polskiemi nazwami widzisz, w mgnieniu oka jak DALEKO SĄ TWOJE STRONY 
OD MIEJSCA GDZIE KRWAWE BOJE SIĘ TOCZĄ. 
Widztsz jasno jak na dłoni, gdzie są Moskale, gdzie Niemcy, gdzie Austryacy. a po rozlokowa- niu woj6k nieprzyjacielskich już sam możesz sądzić, kto przegrywa, a kto zwycięża. 

Mapa Polski w polskim języku winna się znaleźć w każdym domu polskim. 
DAJEMY BEZPŁATNBE 
W PREZENCIE DO DZIENNIKA ZWIĄZKOWEGO. 
*?°i n*d##łl® $2.25, jat;o roczną prenumerata na 

wiązkowy. otrzvma Itoape Polski w polskim jeżyku, Oc, za dopłatą lOc na koszty opakowania i przesyłki. 

Dziennik 
wartości 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
— to — 

DZIENNIK DLA LUDU. 
Wydawany przez 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 dodatek 
powieściowy. W ciągu roku daje czytelnikowi 2.500 stronic, a kosztuje tylko $2.25 na rok. 
Jest to najtańsze i najlepsze p smo polskie w 
Stanach Zjednoczonych. 

Baczność Chicago! 
otrzyymwać Dziennik Związkowy przez chłopca 
6c tygodniowo. Mapą Polaki dajemy Czytelni- 
kom w Cihcago za dopłatą 25c. 

WYTNIJ TEN KUPON 
Wypisz na n;m swój adres, a z dołączeniem $2.35 nadeszłij na adres: 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
1405-08 W. Diriiion S».. Chicago, Ili. 

PANOWIE: — Posyłam w załączeniu $2.35 i 
proszą przysyłać mi Dziennik Związkowy Drzez 
rok czasu, a w prezencie proszą przysłać ścien- 
ną Maoę Polski, w polskim języku, wartości 50c. 

Moje imię i nazwisko... 

Mój adres 

'Piew-edt* prsalia sotsi por stawy m lab w lite • 
rtf ilrowtnim 

jest na okrutne zimno i różne 
choroby, które dziesiątkują jej 
szeregi. 

KRÓL JERZY NA PLACU 
BOJU. 

Londyn, 30 listopada. — Król 
angielski Jerzy w towarzystwie 
swego sekretarza prywatnego 
barona Sta ni ford bania i majora 
Wigrma. udał się na plac boju 
we Francyi, aby zlustrować swo- 

je przerzedzone pułki, oraz dodać 
zachęty nowym pułkom, jakie 
ostatnio wysłano z Anglii. 

Na plac boju podąża około mi- 
lion nowych żołnierzy angiel- 
skich. przeważnie Szkotów’, An- 
glików- i Kanadyjczyków, któ- 
rych król chce pożegnać. 

NIEMCY W KRAKOWIE. 

Pruscy oficerowie objęli głów- 
ną komendę nad fortecą w- Kra- 
kowie. Wiadomości o fortyfiko- 
waniu w-ież kościelnych potwier- 
dzają się. Na wieżę Maryacką o- 

raz na katedrę Wawelską 
wciągnięto maszynowe działa i 
aparaty telegrafu bezdrutowego, 
aby stamtąd prażyć pociskami 
Rosyan, którzy nie będą szczę- 
dzić tych historycznych zabyt- 
ków, o ile one służyć będą jako 
punkty operacyjne wojsk pru- 
skich. 

GŁÓD WŚRÓD LUDNOŚCI. 

Przybywający do Lwowa ucie- 
kinierzy z opróżnionych przez 
Austryalków okolic w zachodniej 
Galicyi donoszą, że głód strasz- 

ny szerzy się wszędzie między 
ludnością, której wojsko poza- 
bierało wszystką żywność, zosta- 

wiając ją na pastwę l%su. 

ARCYBISKUP PROTESTUJE. 

Warszawa, 3 grudnia. — Arcy- 
biskup warszawski, k>. Dr. Ra- 
kowski. wniósł telegraficzny pro- 
test do Rzymu przeciw Niemcom 
którzy w ież i budyftków kościel- 

j nycłi w Polsce używają do ce- 

Jlów militarnych, ustawiając na 

nich mitraliezy, oraz aparaty te- 
1 tegraticzne. 

Wskutek tego- musiało moc 

kościołów ucierpieć od strzałów 
rosyjskich. Ten sam los czeka i 
katedrę na W a weta, gdzie Niem- 
cy ustawili mitraliezy. W kate- 
drze tej znajdują się relikwie św. 
Stanisława, a więc papież powi- 
nien wziąść tę katedrę w obro- 
nę. 

AUSTRYACY W BEL- 
GRADZIE. 

Wiedeń, (via Londyn), 2 gru- 
dnia. — Wojska austryaokie za- 

jęły dzisiaj Belgrad, stolicę Ser- 
bii. O zajęciu tego miasta dono- 
si w depeszy do cesarza Franci- 
szka Józefa generał France, do- 
wódca 5 korpusu armii austry- 
adkicj. Telegram ten brzmi: 

(L okazyi 06 rocznicy panowa- 
nia Waszej cesarskiej Mości, 
niech mi wolno będzie złożyć u 

stóp wiadomość, że Belgrad dziś 
I został zajęty przez V korpus 
wojsk austryackich. 

ZWYCIĘSTWO ROSYI. 

Londyn, 4 grudnia. — Aczkol- 
wiek łrrak do tej pory jeszcze o- 

fieyalnego potwierdzenia wyniku 
walki, jaka się toczy od szeregu 
dnri między'Wisłą a Wartą, przy- 
kuwając do siebie uwagę z po- 
wodu rwego ogromu, to jednak 
już dziś korespondenci różnych 
pism angielskich donoszą z Pio- 
trogrodu, że bitwa pod Łodzią 
skończyła się zwycięstwem po 
stronie Rosyi. Wojeka rosyjskie 
— aczkolwiek same poniosły ol- 
ł»rzvmie straty, to jednak zatrra- 

ły jeszcze większą moc niewolni- 
ka. dział i innych przyborów w 

Berlinie. 

WŁOCHY SIĘ RUSZAJĄ 

Londyn, 3 grudnia. — Kore- 

spondent “Daily Telegraph" do- 
nosi z Pekrmi, że okręty włoskie 

opakily wody morza chiń-kiego. 
płynąc do F.rctryi, gdzie wybu- 
chło |Knv-tanie przeciw Wło- 
chom. Włochy będą zmuszone 

czynnie teraz wystąpić. 

Ttian jrns-n •uhoso tirisisr. 
ASt ilnaraf prawiltl" r. tftdaj1* Ijiitlr* 
Itrom- <ł«tnin« na pnĄpta: B. 
W. firma. Lacay lailfMtn U w j-<łnrm 
4nlu. tli. 

Przeczyszczający 
środek dla dzieci. 

Skoro wasze dziecko jest i 
smutne i bojażliwe, zamiast 
być wesołcm i śmiejąccm się, 
napewno w tym wypadku za- 

chodzi jakaś niedyspozycya i 
wnętrzności dziecka żądają o- 

pieki. Dajcie dziecku przyjem- 
ny przeczyszczający środek, 
który nie drażni, lecz przywra- 
ca dziecku zdrowie. 

Najlepszym przeczyszczają-; 
cym środkiem dla dziecka jest 
Dr. CaldwelKa Syrup Pepsin, i 
ponieważ nic zawiera on w so- j 
bie żadnych narkotyków apte-j 
cznych, jest łagodnym w przyj- j 
mowaniu i działa powoli, lecz i 
pewnie. Apteki sprzedawająl 
Dr. Caldwell’a Syrup Pepsin i 
po pięćdziesiąt centów i jeden 
dolar butelka. Po okazową bu- 
telkę na próbę piszcie do Dr. 
W. B. Caldwell, 451 Washing- 
ton st., Monticello, 111. 

LOS GENERAŁA DE WETA. 

Londyn, 4 grudnia. — Generał 
Boerów, słynny w swoim czasie 
Christian I)e Wet. który ostatnio 
wywołał rewolucyę w Transwaa- 
lu przeciw Anglikom, a .w końcu 
został pochwycony, znajduje się 
obecnie w Johannesburgu, dokąd 
go przewieziono pod silną stra- 

żą. Jest on blady i wycieńczony, 
lecz spokojnie pali fajkę i nie o- 

kazuje żadnego strachu o swój 
los. Przewieziono go do więzie- 
nia w otoczeniu żołnierzy z na- 

jeżonymi bagnetami. 
Będzie on sądzony przez sąd 

wojenny jako zdrajca i zapewne 
rozstrzelają go. jeżeli nie zajdą 
jakieś okoliczności łagodzące wy- 
rok. 

BOJĄ SIĘ SŁOWIAN. 

Londyn. 4 grudnia. — Kores- 

pondent “Central News” donosi, 
że komenda pmisko-austryacka w 

Krakowie aresztowała mnóstwo 

żołnierzy pochodzenia słowiań- 
skiego. obawiając się nielojalno- 
ści ty di że. 

NIEMCY ZACIĄGAJĄ NOWĄ 
POŻYCZKĘ. 

Berlin, 2*go grudnia. — Parla- 
ment niemiecki uchwalił dziś no- 

wą pożyczkę wojenną w wyso- 
kości 5 miliardów* marek. 

Jedyny głos posła socyal-demo- 
kratyrznego Liebknechta padł 
przeciw. Marszałek w swej mo- 

wie podkreślił jedność w pań- 
stwie i patryotyzm całej ludno- 
ści, wskazał na wielką liczbę po- 
słów. wałczących w szeregach ar- 

mii, oraz wspomniał, że Japonia 
wystąpiła przeciw Niemcom, aby 
izabrać dla -siebie pomnik pracy 
kulturalnej niemieckiej. 

BOMBARDUJĄ ZAKŁADY 
KRUPPA. • 

Londyn, 3 go grudnia. — Depe- 
sza do "Exchangc Tclegraph 
Co.” donosi z Hagi, że awiator 
angielski bombardował wczoraj 
zakłady Kruppa w Essenie, rzu- 

ciwszy* na nie kilka bomb z po- 
wietrza. Bomby były przezna- 
czone i rzucone na budynek. gdz.ie 
odlewają się wielkie działa oblęż- 
nicze. Lotnik odpłynął cało, a 

szkody wyrządaonej bombardo- 
waniem nie m<»gą dotąd wyja- 
śnić. 

Gdy nie masz chęci do pracy i 
w-szystiko ci cięży, jest to dlatego, 
ponieważ twój system jest w nie- 
porządku — krew nieczysta, ner- 

wy są osłabione, cyrkulacya li- 
■cha. lub może wątroba i nerki są 
w nieporządku. Lekarstwo, które 
odbuduje system, dając spręży- 
stość i siłę nerwom, regulując 
cyrkulacyę, wyleczy j ciebie. — 

Przyślij do Dra Peter Fahmey & 
Sons Co., po bliższe szczegóły. 
jeżeK nie znasz kogo z ich agen- 
tów. Adre« kompanii jc«t 19-25 S. 
Hoyne ave.. Chicago. III. 

(Ogłoszenie.) 
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W WAŻNEJ SPRAWILI 
_ 

Do Sz. Urzędników grupy jiłte 
Z. N. P. w parafii św. Jadwigi w 

Detroit, -Mich. 
Otrzymałem list od p. A. Ka- 

rabasza. Cenzora Z. N". P., z dnia 
5 listopada, w którym mi pisze, 
że sprawę mego zażalenia polecił 
ściśle zbadać p. komisarzowi Ter- 
skieinu. jednak do tego czasu nie 
jest mi mc wiadomo, czy p. Ko- 
misarz poczynił w tej sprawie ja- 
kie kroki. 

i) Niechaj p. Komisarz zażąda 
protokółu z posiedzenia grupy z 

dnia 12 stycznia 1913 roku; 2) 
jaka zapadła uchwała; 3) jak du- 
żo było członków w grupie; 4) 
*‘a ile się członkowie podoatkowa- 
li i na jaki cel? 5) gdzie kasyer 
miał posyłać ten podatek i w ja- 
kich ratach; 6) ile członkowie 
złożyli pieniędzy i gdzie kasyer 
^akow’e podział i na co obrócił; 
7) przeliczyć książkę finansową i 

według obliczenia zażądać kwo- 

ty złożonej przez członków na 

szkołę Z. N. P. w' Cambridge 
Springs; 8) z jakich powodów o- | 
becny prezes miał prawo suspen- 
dować i wyrzucać, jak to się 
chwalił do ludzi, niżej podpisa- 
nego z grupy 1382, jako założy- 
ciela tejże, któremu grupa dłuż- 
na pozostaje do dziś dnia kwotę 
$22.22. Dalej wzywam byłego 
prezesa i kasyera grupy 1382 od- 
powiedzieć i) publicznie jaka za- 

padła uchwala na posiedzeniu gr. 
1382 dnia 12 stycznia, 1913 roku 
i na co członkowie się opodatko- 
wali? 2) czy na halę, czy na 

szkołę IZ. X. P. w Cambridge 
Springs; jaką sumę złożyli? Po- 
nieważ sekr. finansowy obliczył 
kwotę $76.20, lecz członków pod- 
ówczas było 97-miu, a więc ty- 
leby się dolarów należało? 3) Co 
zrobiono z tymi pieniędzmi i na 

co takowe obóconro. Członkowie 

jedynie na szkolę się opodatko- 
wali, dlaczego więc tej kwoty nie 
odesłano tam, gdzie się należy? 

Na -powyżej napisane zapyta- 
nia. proszę was odpowiedzcie pu- 
blicznie. Dalej zapytuję się pu- 
blicznie czy dla tych urzędników 
[istnieje Konstytucja Z. N. P. i 

paragrafy: 277. 278, 27o. 287 itd. 

Jan Solowski, 
74 Goldner st., Detroit, Mich. 

Wyjaśnienie: w roku 1913 w 

styczniu, na posiedzeniu grupy 
11382, na prośbę *Sz. byłego Cen- 

|zora Z.N.P. pana Schreibera, aby 
igrupa się opodatkowała na kwo- 

, tę jednego dolara od członka na 

'rzecz Szkoły związkowej w Cam- 
Ibridge Springs. Członkowie gru- 
py j3$2 nie zgodzili się, aby zło- 

żyć jednorazowo kwotę $1, nato- 
miast grupa uchwaliła opodatko- 
wać się miesięcznie po ioc do 
wysokości $1 przez 10 miesięcy. 
Podatek został ściągany i miał 

być przez kasyera S. M-oraja od- 

syłany na szkołę co trzy miesiące 
w czasie tym członków w grupie 
było 97, tyleż powinno być złożo- 

nych dolarów; że jednak sekre- 
tarz finansowy po obliczeniu za- 

znaczył, że sunia wynosi $76.20; 
(cyfry takowe mogły być jrrze- 

1 wrócone). Ciekawość, co były 
prezes i obecny prezes zrobili z 

tymi pieniądzmi — niechaj się 
publicznie wytłumaczą. 

Jan Solorwski. 
organizator grupy 1382. 

Ból głowy. 
Pan Mikc Hołtfbowski, Glen- 

side. Sask., Canada, donosi nam 

co następuje: "Przed niedawnym 
czasem przysłała moja sąsiadka 
do mnie po bryczkę, zamierzając 
umyślnie jechać do miasta po le- 
karstwo. gdyż ból głowy jej stra- 

sznie dokuczał. Mając Severy O- 
płatki na Ból Głowy w domu. da- 
łem jej kilka. Po zażyciu jednej 
dawki, w dwóch godzinach, od- 
czuła sąsiadka, że ból głowy zu- 

pełnie ustał”. — Severy Opłatki 
na Ból Głowy (Severa's Wafcrs 
for łłeadache and Neuralgia), 12 
sztuk w pudełeczku, kosztują 25c. 

Nabyć można w aptekach. Zaleca 
się zważać na podstawienia. Je- 
żeli aptekarz nie je«t w stanie Ci 

dostarczyć, zamów u W. K. Se- 
vera Co. Cedar Kapids. Iowa. (x) 

(0g1n«/' U I 

”Investing for Profit” 
DARMO 

PRZEZ • MIESIĘCY. W*rl» $10 k«»1#. 
mn < hopramii ulokować plan ta da#. k t Ary 
■ tr»cil na ulokowaniu swych płartlfdiry 
Inb mn*# $S.oo lob wlfraj r.**. tflr.W'. l#c* 
nla lirnia to *robk' korzy ai ni# dla «i#M# 
PnkaatiJ* prawdziwa nrtnk1 ptnnlfdzv. 
wiadra Jak* banklaray | flnanalSrl ikry. 
waJS. Wykasuj* o»r..mnv *y*V bank larów 
I Jak dorobią alf tak Tnn*na W\ JsSnt* 
Jak «*"«mna fortuny «a srnblnna i esamu 
Jak l.oao m*nia dn Silona. At#by tara- 
Irtaaawwatf ni*t ml**!#-znlk pląs taras 
Pofif « mlaulfrr DARMO M. L. BAR- 
• ER. Puk.. Roam 25#, 2* w, Jackson 

| Slvd., Ckicas*. III. 

B.J.Z.' 

WYDAWNICTWO 
MUZYCZNE 

I KSiętlARNIA , 

B. J. Zalewski, w w-*- 
TeJefoa Mmmm 3A47 CHICAGO. ILL 

Który No. Katalogu 
Wystać 

l SITY właenjrrb ntklidów.•* 
na orklratrą lub kapeli) .......... te 

* *• Importowane enrnpejzkie.tr 
4 KeiaZki różne, etownlki 1t. p. .... .Ar 
ft Książek teatralnych..... te 
6 Harmonii, Organków I Koncertyn,. Cr 
7 Inatrunienta rznięte | dąte.1*r 
8 Klasyfikacyjny a niiUml ..„....tłc 
•—IŁ Różne Katalogi muzyczne .......... Itr 

WRZTKTKIK KATALOGI KARKI *lr 
Wystarczy nadesłał za odpowiednią sumą >o« 

rek pocztowych na I l-ibtc. 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY. 
Oprócz "Zgody” tygodniowej Zwlą. 

«ek Narodowy Polaki wydalę jeaacze 
DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 

plamo codzienne, polityczne, opołecz- 
na I literackie. Prenumerata wynosi- 
ła dawniej $8.00. a obecnie została 
zniżona na $2.00 rocznie. P6łrocznie 
wynosi $1.00, • kwartalnis 60 .cen- 
tów. 

Dziennik Zwi«zkowy wychodzi co- 
dziennie o 8-miu stronicach, jeat naj- 
taiSszem pismem polskiem w Amery. 
co, kosztuje bowiem prawie tyle, co 

gazeta tygodniowa. 
Kto chce poznać wartość I pożyte- 

ozność Dziennika Związkowego, niech 
nadeśle ewój adres, a otrzyma darmo 
kilka numerów na okaz. Bracia Związ- 
kowcy, popierajcie swoje własno 
dzienne pismo przed wszystkiemi In- 
nami. 

Adree: 
DZIENNIK ZWIĄZKOWY 

140Ó—1408 W. Division et 
Chicago, III. 

Po'.Tzeba dla Dziennika agentów we 
wszystkich osadach polskich. Prosi- 
my zgłaszać sig po Informacye | wt> 
runki. 

30 DNI BZEPŁATNEJ PRÓBY. ! 
Podpisz swoja na 
zalako na Kupo- 
nie poniżaj 1 wy- 
ślij do nas zaraz. 
3 my ci poZlemy 
do twojego domu 
victor Mówiące. 
Maszyn* albo Fo- 
nograf Columbia 
1 li polskich Zpie- 

30 Dniowa B«z. 
płatna próbę. 

Po 30 dniach pró- 
by. JeZll JesteS 
zadowolony. za- 
trzymaj Ja I plaó 
nam %2 MIESIĘCZNIE 
Każda manj-na (aanntowaM ••«=**> a* «*:mnin«’ani Jeat na 15 lat. Ten kupon >est dolin- we nsz\stklch częściach StunAwr zi«dno- 
czonych i Kanady. Pi*z do: 
Saul Birns. 117 Stundiw., Dept. 148.1. Y. 

Yie*or_Columbia 

Addroas 

balep Otwarty wlx*..r.m>i « niedziele 

$75 mówiąca maszyna a Ił 
palsklomi piaóniamł ca 

Poza-61 
»hi<* do 

na in po* 
1 *nlc*n 

aomti wprost z fa- 
bryki ty prawdzl* 
wh COLUMBIA 
"Grand Opera” 

maszynę 
1 13 polakloh ple- 
$ni na 30 tlniusz 

Bezpłatna próbę 
Po 30 ilnimh próby, 
Je*ll będzie-z zado- 
wolony, uirtynwj 
mn*zynę I płaó nam 

»<: miesięcznie. 
Sprzedajemy te maszynę na łatwe 

wpłaty do wszystkich części Stanów 
I Kanady z piśmienna K'-varnnr\a na 
iś lat. Pisz dziś po nasz Bezpłatny Ilustrowany k -i * u 1' >k maszvnnwy. 

Atlantłe Talklng Machinę Co. 
46 EAST 7th St. DEPT. 52. New York 
Sklep otwarty w ter*..rami w nledzei*. 

My Wyhodujemy Wam Włosy 
PRAWDZIWE LEKARSTWO 

NA WŁOSY 
— ZUPEŁNIE DARMO — 

— DLA MĘ2CZYZN I KOBIET — 

rre#»d rozporze 
ciem leczenia. 

Czy wypadają wam 
u losy ? 

Ozy mete siwieją 
zawrze Anie? 

Czy włosy wasza 
biednieją lub są lep- 
kie? 

Czy marle łupi' * 
na Słowie lub czy 
• wędzi was słowa ? 

Czy Jesteście !'•- 
•>in luł. czy zacz 
nade łyeled? 

Jeżeli wam coś po- 
dobnego dolega, fi o 
zwlekajcie, ale post 
rajcie się temu zu 
pobb dz natj rlimln.-t. 

roftujcte fiatycnvnm*t po rumzą iluatrc* 
jraną łL*-ląterzkę pod tyt. 

JAK PIELĘGNO- 
WAĆ w*-Oiv" 

(Napisana przez eu- 
ropejskiego specyall- 

atą» 
Zawiera ona nastą 

ptiMre rozdziały: 
Pouczanie o wło- 

miIi. — Budowa wio 
su I czaszki—Przy- 
czyny wypadania 
mlosńw I łysienia. 
Jak starać się o zdro 
we włosy—P» osńb le 
czenla przy pomory 
kuracyl w szefem 
miesiącach. — Siwe Troci tydsi«A. 
wtOfT — Broda. — Fołwinarronia od u- 
4ł wnJaryrh łł>(to apoactm Ifriunla. 

Lekaritwo Darmo 
Pr> torf my alę prio 

konnć wna supetnl* 
bezpłatnie no nn-i 
koszt. tc f'ALVACl- 
RA no wtnay 
Seat nader pomoc- 
05m w rosło wjrpn- 
Janl wlnsdw, lupie* 
Rr, awodrnnla esoar- 
kl I w rasie braku 
ołoedw. Wjrłlemy 
zaRdemu darmo ca t 
fcoTTlte leoaenło sRar- 
to«< i Si-on wras a 
rAI<vAn'HA Ko. 1 

Piąty tydzień. | te « pomnianą 
kalą*eer.kę pod tył. "Jok p)»l{wowii1 
wlniif", *dy nnArAIrrt* nom Imię. natwi 
oko I ndren 1 lOc. arebrem lub tnnotluiini 
no rokTvr|*> kn-stAw r.j woj | 
przesyłki. Wytnljdo pontiosy kupon I 
przeAlijęlo ko mityrhmlinł do T'NION LA> 
BORATORT Boh AM 1'nlon. N. T. 
KUPON NA IEZPŁATNE LECZENIE 

WARTOłCI *1.00 
Union Lnboratory Bo* 000 Union, N. Y. 

'Z.*tarzam rAwrrnr*<■ «nlr in<- no opłot~ 
pnooty | oroarr O natjrrhmlaa*rrwa wy a ta 
nlo ml «*AI,VArmA No. 1 wortoAH fi no 
oraz wanną |til«tn>ak( pod tjrt. "Jak paa- 
ląirnowaA włoar*'. 

iUolącącM ton kupon do waosogo Uotufc 


