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Z P08IEDZENIA DELEGATÓW 

GMINY NO. 75 ZW. N. P. 
NA MŁODZIANKOWIE. 

W ostatni piąto, istopada b- r. 

odbyło się rozuluri.t zebranie de- 
legatów Gminy 75 Z. N. P. w sali 
zwykłych posiedzeń p. J. Krech- 
niaka na Młodziankowie. O godz. 
8:15 wieczorem prezes ob. Józef 
Dydek otworzył posiedzenie przy 
licznym udziale delegatów. Se- 
kretarz Gminy ob. T. Wojciecho- 
wski odczytał protokół XI, który 
został bez zmian przyjęty. 

Komitet mandatów przedstawia 
nowe, względnie zmienione man- 

daty z grup 1776, 56 i 844 Z. N. P. 
Odnośnych delegatów Izba uchwa- 
la przyjąć do swego grona. 

Koreopondencya Zarządu Cen- 
tralnego donosząca o przydziele- 
niu nowej Grupy 1776 do Gminy 
76, zostaje przyjętą do wiadomo- 
ści. Taksamo postąpiono z korea- 
pondencyami z Wydziału Niepod- 
ległościowego Z- N. P., w których 
jeat mowa o utworzeniu Komitetu 
Centralnego Polskiego Ratunko- 
wego. 

Komitet Badawczy poleca do 
Wydziału Wsparć Z. N. P. apli- 
kację ob. Piotra Nejmana z Gr. 
268. — Izba uchwala udzielić żą- 
danego poparcia. 

Imieniem Komitetu Obchodów 
sprawozdaje del. Wleklióaki. że 
program obchodu Powstania Li- 
stopadowego w najbliższą niedzie- 
lę jest z© wszystkiem przygotowa- 
ny, i zachęca gorąco do najokazal- 
szego wzięcia w nim udziału. 
Wniosek Komitetu, ażeby delega- 
ci Gminy wystąpili in corpore na 

nabożeństwo za poległych w ko- 
ściele śś. Młodzianków, przechodzi 
bez opozyeyi. Dalej na prośbę Ko- 
mitetu, żeby pobliższe grupy do- 
starczyły sztandarów celem ude- 
korowania estrady, obiecują to u- 

ezynić Grupy 1524 (dwa sztanda- 
ry), 865, 844, 1533, 268 i 1084. 

Po wybraniu pomocy z kilku de- 
legatów dla komitetu na dzień ob- 
chodu, Izba sprawozdanie przyj- 
muje 

Z kolei rzeczy zdaje sprawę ko- 
mitet specyalny (del. Micek, Pey- 
or i Cienciara) do wybadania 
sprawy, że w Wydziale Niepodle- 
głościowym pełni obowiązki pra- 
cownika członek Zarządu Central- 
nego. Komitet ten różni się w opi- 

nii. Raport większości opiewa, że 

Zarząd Centralny dla dobra spra- 
wy tmisiał powierzyć tymczasowo 
funkcye sekretarza nowego Wy- 
działu swemu zaufanemu oraz wy- 
próbowanemu szermierzowi w 

sprawach związkowych dyr- M. 
Kmieciakowi. Nie godzi się z tern 
członek komitetu ob. Cienciara. 

Wywiązują się dhiasze debaty, 
w których bkrą udział delegaci: 
Maciontek, Jachimowski, Ciślak. 
Paluszek, Damsz, Wlekliński, Kor- 
naszewski, Oinejt, Czarnecki i 
członkowie komitetu del. Micek o- 

raz Peyor. Zdania się ważą i poja- 
wia się wniosek del. Damsza, aże- 

by wybrać nowy komitet. Del. 
Micek podkreśla ,że Zarząd Cen- 
tralny jcwt gotów przyjąć każdej 
chwili innego sekretarza Wydzia- 
łu Niepodległościowego, o ile się 
znajdzie uzdolniony aplikant. — 

Wniosek o wybór nowego komite- 
tu przechodzi. 

Następnie na wniosek del. Czar- 
neckiego sprawozdanie pierwszego 
komitetu odłożono na stół. 

Do nowego komitetu prezes mia- 
nuje delegatów: Da msza, Stąśka i 
Jachimowskiego. Przyjmuję. 

Powołany do sprawozdania da- 
wniej obrany komitet w sprawie 
wydawania robót introligator- 
skich do zakładów nieunijnvch, 
(dcl. Panek, Wróblewski i Giba- 
aiewiczj referuje, że sprawa ta się 
wikła, bo nawet unja musiała 
wkroczyć i znaczek unijny zastał 
odjęty Pismom Z. N. P. _ Izba 
uchwala, ażeby komitet badał da- 
lej sprawę znaczka unijnego w 
drukarni Pism Związkowvch. 

Komitet do zbadania zarzutów 
przeciw del. W. Szpunarowi roz- 

porządza materyałem obciążają- 
cym i na dowód tego del. Mistarz 
(czł. kom.) odczytuje pewien list 
kompromitujący, oraz artykuł z 
przed kilku lat z Dziennika Ludo- 
W*F°- fird.de p. bzpunara otwarcie 
piętnują. 

Inny ozłonek komitetu del. Kol- 
busz oznajmia, że w sprawie p. 
Szpunara odbyło się kilka posie- 
dzeń ,ale na żailnem nie był sam 

interesowany a nawet można rzec, 
że wprost zignorował wezwanie na 
ostatnie posiedzenie. 

Z tego powodu komitet wstrzv- 
rauje się z poleceniem i niech Izba 
sama oceni, czy p. Szpunar zasłu- 
guje na to, ażeby zasiadał między 
nami jako delegat Gminy. 

Trzeci komitetowy, del. Janow- 
ski występuje przeciw samemu o- 

skarżenru, zarzucając mu brak 
formalności. 

W ten sposób złożony raport 

wywołuje ożywioną dyskusyę, któ- 
ra zabiera dość długi czas. Prze- 
mawiają delegaci: Samborski, 

| Matczyńaki, Orpiszewski, Wojt- 
kiewicz, Dąbrowski, Przyprawa, 
Cienciara, Czarnecki, Wojciecho- 
wski, Micek. Chmielewlcz, Bryg, 
Damsz, Ginejt — i jedni z nich o- 

świadczają się za umorzeniem 
sprawy, względnie za odłożeniem 
jej z powrotem do komitetu, a dru- 
dzy domagają się odpowiedniego 
postąpienia z p. Sapunarem na 

podstawie przedłożonego matę rys- 
iu kompromitującego. 

Na atole jest wniosek, ażeby 
sprawę przeciw p. Szpunarowi po- 
zostawić jeszcze w komitecie, któ- 
ry też przechodzi. Komitet pozo- 
staje ten sam* chooiaż miał chęć 
zrezygnować. 

Na nowe sprawy podniesiono, 
że data następnego zebrania wy- 
pada w sam dzień Bożego Naro- 
dzenia, więc należy postanowić od- j 
bycie zebrania w innym dniu. —— 

Uchwalono sprawę tę pozostawić 
administracyi, która się porozu- 
mie z gospodarzem sali i datę od- 
powiednio ogłosi. 

Delegacya grupy 865 (Tow. 
Młoda Polska) prosi o zareklamo- 
wanie po grupach, że jej staraniem 
odbędzie się 5 grudnia b. r. przed- 
stawienie sztuki “Za Wisłę _Za 
^ isłę! z którego dochód w po- 
łowie jest przeznaczony na Wy- 
dział Niepodległościowy. — Ogół 
przyjmuje ten apel do wiadomości 
i obiecuje szlachetny cel poprzeć. 

Sekretarz Gminy podnosi po- 
trzebę zakupienia pieczęci dla 
Gminy. — Uchwalono kupić pie- 
częć w dobrym gatunku, czem się 
zajmie administracya. 

Grupa 1341 To w. Rozwój Pola- 
ków urządza w niedzielę 13 grud- 
nia b. r* Wiec Niepodległościowy 
i prosi o poparcie Gminy. — Przy- 
chylono się. 

Również przychylnie odpowie- 
dziano na prośbę tej Grupy, ażeby 
sekretarz Gminy ob. T. Wojcie- 
chowski sekretarzował na tym 
wnecu z upoważnienia Gminy 75. 

Sekretarz podnosi sprawę od- 
czytów o reformie asekuracyjnej, 
nadsyłanych z Zarządu Centralne- 
go, jakie powinny być w Gminie 
odczytywane. — Uchwalono, że 
tę sprawę omówi się na przyszłem 
posiedzeniu. 

Wobec wyczerpania programu 
posiedzenia, prezes zamyka je na 
odpowiednio postawiony wniosek 
o godzinie 11-toj w nocy. 

T. Wojciechowski, 
Sekretarz Gminy 75 Z. N. p. 

BEZPŁATNY 
DODATEK POWIEŚCIOWY 

OD NOWEGO ROKU 
Czytelnicy Dziennika Związkowego będą otrzymywać raz 

na tydzień bezpłatny Dodatek Fowieściowy. 
Dodatek Powieściowy będzie zawierał ciekawe powieści, oraz opisy i ilustracye z wojny europejskiej. Każdy zeszyt Do- datku Powieściowego będzie zawierał tyle treści, ile zawiera książka o 33-ch stronicach, wartości ioc. W ciągu roku czytelnik otrzyma 52 zeszyty ogólnej wartości $5.20. 
Dziennik Związkowy z Dodatkiem Powieściowym będzie kosztował $3.00 na rok, czyli o 750 drożej, aniżeli kosztuje obe- cnie. Kto zapłaci prenumeratę przed Nowym Rokiem, otrzyma Dziennik Związkowy z Dodatkiem Powieściowym po starej cenie $2.25. 

“ZAPŁAĆ TERAZ — OSZCZĘDZISZ 750“ 
Wytnij ten kupon, wypisz na nim swój adres i z dołącze- niem $2.25 nadeszlij na adres: 

1 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 
1406-08 W. Division st.f Chicago, III. Panowie: Posyłam w załączeniu $2.25 i proszę przy- syłać na mój adres Dziennik Związkowy przez rok czasu a 

łdowy 
ygW)n,U Pr°52ę przys,ł<; b«P'»«ny Dodatek Powie- 

Imię j nazwisko -- 
No. domu i ulica ... 

Mia,,°...Stan 

Do Szanownych Gmin i Grup 
Z. N. P. w Okręgu XI. na 

Zachód. Pennsylvanię. 
Szanowni Bracia i Siostry: — 

Przy nadchodzących uroczy- 
stych świętach Bożego Narodze- 
nia i Nowego Roku, pragnę wy- 
razić Wam tutaj szczero-polskie 
życzenia “miłej gwiazdki” i 
szczęśliwego Nowego Roku 
i9*5-6<>- 

Daj Boże. alby święto Narodzin 
Zbawiciela Świata natchnęło 
serca prawdziwych Chrześcian 
pragnieniem utrwalenia na świę- 
cie Pokoju i Sprawiedliwości. 

Daj Boże, aby biedny nasz Na- 
ród Polski wyszedł z wojennej 
pożogi, jaka ogarnęła w roku 
tym Ojczyznę naszą — Połączo- 
nym i Walnym, aby się zadość 
stało sprawiedliwości i aby mógł 
wskutek tego nastać na świecie 

prawdziwy pokój dla wszystkich 
ludzi dobrej woli. 

Kilka miesięcy temu odzywa- 
łem się do Was, drodzy Bracia i 
Siostry, abyście w myśl uchwa- 

ły władz związkowych popierali 
szczerze i gorliwie W\dział Nie- 

podległościowy przy Zw. N. P., 
który zbiera fundusze na potrze- 
by Ojczyzny naszej, a zwłaszcza 
w dobie obecnej potrzebny Roda- 
kom naszym w starym kraju po- 
krzywdzonym wielką wojną ka- 
wałek chleba! 

Prosiłem Was, abyście zawią- 
zywali komitety i urządzali Wie- 
ce w celu zbierania pieniędzy i 
takowe odsyłali do Kasyera Zw. 
N. P. i muszę Wam teraz podzię- 
kować, żeście pracowali dobrze, 
gdyż w kilku miesiącach popły- 
nęły znaczne ofiary i jest już w 

kasie Wydziału Niepodległościo- 
wego z górą IWszystko 
to jednak nie jest do-statecznem, 
aby wystarczyło na częściową 
choćby tylko ulgę w strasznej nę- 
dzy i nieszczęściu w jakie popa- 
dła ludność polska na tereuie 

wojny i muszę się zwrócić do 
Was Szan. Bracia i Siostry, aby- 
ście zdwoili energię Waszą i w 

tym obecnym sezonie świątecz- 
nym a także i po świętach pono- 
wili Wasze wysiłki żeby zasilić 
fundusz Wydziału Niepodległo- 
ściowego przynajmniej dwu lub 
trzykroć tak wielką jak dotąd o- 

fiarą. 
Odzywam się zwłaszcza do 

tych braci kamiennego serca, 

którzy jeszcze dotąd żadnej nio 
złożyli na potrzeby Ojczyzny o- 

iiary, aby otworzyli sakiewki 
swoje i serca i złożyli datek do- 
raźny i hojny. 

Wydział Niepodległościowy 
rozpoczął już akcyę aby fundu- 
sze przez nas złożone jaknajprę- 
dzej dosięgły Rodaków naszych 
w Polsce, zwłaszcza w Galicyi i 
Królestwie, gdzie woina najsro- 
żej dotknęła mieszkańców. 

Urządzajmy więc w zbliżają- 
cym się sezonie poświątecznym, 
przedstawienia, ode zyty, wiece 
i t. p. (lecz nie bale ani tańce, bo 
na grobach nikt tańczyć nie po- 
winien;, a na nich niech płyną 
składki na Wydział Niepod'egło- 
ściowy. 

Nie zaniedbujmy też składek 
na ten cel na posiedzeniach grup 
i gmin, zebraniach rodziunych i 

przyjacielskich, i bądźmy wszy- 
scy poborcami grosza na cel tak 

święty i szlachetny jak pomoc gi- 
nącym z głodu i zimna rodakom 

naszym. 
♦Gminom i grupom w okręgu 

XI-tym zwłaszcza polecam gorli- 
wość i pilność w zajęciu się tą 
sprawą, abyśmy w zachodniej 
Pennsylvanii nie pozostali w ty- 
le za innymi Okręgami Zw N. P. 
w zabieraniu zapomogi dla Roda- 
ków naszych w starym kraju. 

Życząc Wam drodzy Bracia i 

Siostry wszelkiej pomyślności, 
łączę wyrazy 

Bratniego pozdrowienia 
R. S. Abczyński, 

Komisarz Z. N. P. 

TOW. AD ASTRA, GR. 1398 

Na przedroczncm posiedzeniu 
Tow. “Ad Astra”, gr. 1398 Z.N. 
P. wybrano w dniu 7 grudnia b. 
r. następujący Zarząd: 

Prezes: Ob. Raciborski, wice- 
prezes Józef Jaks; Sekr. finanso- 
wy Jan L. Jasiński; kasyer Ze- 
non Ulanow*ki; sekr. prot. Jan 
Wiśniewski. Daiegaci do Gmi- 
ny: Jan Przyprawa, Honryk Ro- 
dner, Komisya szkontru jara: 
Leśnicki, Lokański, Sadowski. 
Odiwaarny: Lucheik Leonie ki. 

ODEZWA. 
Do Delegatów Gminy w Filadel- 

fii Nr. L Z. N. P. 

Drodzy Bracia i Siostry! 
‘Podaję do wiadomości, ze po- 

siedzenie roczne Gminy odbędzie 
się w niedzielę dnia 27 grudnia 
b. r. o godzinie 3<ńej po południu 
w Domu Polskm, 211 Fairmont 
ave. 

'Poczuwając się do obowiązku, 
odzywam się do delegatów Gmi- 
ny nr. 1, tak do tych, którzy szer- 

mierkę prowadzą od dłuższych 
lat, jak tych, którzy wejdą w ich 
grono, by w roku przyszłym był 
wydany pożądany owoc z ich 
pracy, by z godnością do swego 
stanowiska wytrwale ł szczerze 

oddani dla spraw Związku Naro- 
dowego Polskiego, przyidużyli się 
też i rprawie polskiej. 

Pierwszem zadaniem delega- 
tów jest przeprowadzić wybory 
na tem posiedzeniu by kandyda- 
ci odpowiadali zdolnościami ja- 
kich wymaga koniecznie ich 
przyszłe stanowisko. Delegaci 
nie jxłwmni się kierować osobi- 
stemi uprzedzeniami, mając na 

myśli jedynie czystą pracę Z. N. 
P. Gmina wtenczas odpowiada 
swemu zadaniu, gdy jest zarząd 
odpowiedni, a delegaci stale 
przybywają na posiedzenia. To 
też dlatego wzywam wszystkich 
delegatów grup do Gminy nr. i 

Z. X. P., by nie zabrakło ani je- 
dnego, a wybór wypadł pomyśl- 
ny i zadowolił każdego. Pomnąc 
musimy na to, że zgoda buduje a 

niezgoda rujnuje, zgodą i jedno- 
ścią harmonijną możemy powię- 
ki-zyć szeregi i udoskonalić Z. N. 
P. 

Tembardzicj nam jednej myśli 
potrzeba, gdy żądają pomocy na- 

si Bracia i Sio>try za oceanem 

żyjący, w trwodze uciekając bez 

wytkniętego celu o głodzie by u- 

niknąć napadów brutalnego żoł- 
dactwa naszych wrogów; a że 

nie mamy zakątka ziemi własnej 
wolnej, więc niema dla nich opie- 
ki; błędni wyciągają ręce w stro- 

nę naszą z jękiem: dajcie nam 

chleba, jeżeli innego ratunku dla 
nas nie macie! Gminy powinny 
wziąać się do akcyi czynnej, by 
nie wzdychaniem współczucia 
zaspokoić ich niedbale; przecież 
słowem współczucia nikt nie bę- 
dzie eyty; dziś dać na chlefo, bo 

jutro może i nam tam być trze- 

ba, by raz z niewoli lud wyswo- 
bodzić, by powiedzieć jeszcze nie 

zginęła! Pracy nam potrzeba, by 
historya nie zapisała, żeśmy zim- 

ni, bez poczucia na stosunki 
b»*cne w Ojczyźnie. Idźmy w 

myśl założycieli tej organizacyi. 
że tworzy mściciela, który po- 
mści wszystkie krzywdy Polski 

na wrogach naszych. Może zadu- 

żo się rozpisałem, ale jakże nie 

pisać, kiedy "erce tak dyktuje, 
gdy patrząc dziś na sprawy Pol- 

ski, ludzie zamożni oniemieli i 

dają znaki ramionami, że nic z 

tego zrozumieć nic można. Prze- 

cież wołano swój do swego, a 

dziś się ma dobrze i odpowiada: 
“na co mi Polski gdy jestem w 

Ameryce”. W Ameryce lud ob- 

cy zbiera pieniądz dla Belgów, a 

nawet w polskich kościołach. 
Czyżby rzeczywiście Naród Pol- 

ski był wydany na zagładę, że 

wróg wystawia do ostatniego 
Brata na bagnety, a głodnym 
Brat odmawia chleba? Gościn- 

nym był Naród Polski dla ob- 

cych i dziś nim pozostaje, nie wi- 
dząc swego pod nosem, ale cu- 

dze pod lasem. 

iPrzy nadchodzących świętach 
.Bożego Narodzenia Braciom i 

Siostrom IX. Okr. jak wszystkim 
pracownikom Związku Narodo- 

wego Polskiego, ślę serdeczne 

życzenia. 
21 bratniem pozdrowieniem 

Piotr Borowicz, 
Kom i Prez. Gm. i. 

DO DELEGATÓW OMTNY 75 
Z. N. P. NA MŁODZIAN- 

KOWIE. 

Zawiadamia się «Szan. Delega- 
tów Grup na Młodziankowie, że 

zebranie delegatów w tym mie- 

siącu odbędzie się dwa dni wcze- 

śniej, aniżeli to wypada, bo w 

piątek ^5 grudnia jako dzień na- 

szego regularnego zebrania przy- 

pada święto Bożego Narodzenia. 
I Zebranie zatem odbędzie się w 

środę, 33 b. m. o godzinie 8 wie- 

czorem w sali p. J. Krechniaka, 
róg ulic Noble i W. Huron. 

Z bratniem pozdrowieniem 
Józef Dydek, prezes, 
Tom, Wojciechowski, sekr. 

FARMY 
W ślicznej okolicy starej polskiej kolonii blisk.. 
wielkich portowych i najwlęksiycta przemysłu, 
wych atest, nieme upeln ani srogiej simy, ani 

gór, zbiorr odbywają et<* 3 d.» 4 rezy rocznie. 
Sskoła etacya I koiolól w mlejacu. Warunki korsyatna. 

I. HERZ, 224 W. 34th Str. New York, N.Y. 

RAPORT 
Kornisyi Immigracyjnej Związku 

Nar. Palsk. w Nowym Yorku, 
N. Y za miesiąc listopad.' 

Dochód: 
Od Zarządcy Domu 91.11 
Od Zarządu Centralnego ..400x0 

Razem ...491.11 
Rozchód: 

73. Reinfrarad Coal Co. 10 

ton wnpU.66.50 
73. Knickerbodkcr Gdnde 

■Comek trał Railway 
guide. 8.00 

74- New York Telephono 
°°. 751 

75. Consolidated Gas Co. 4.40 
76. Rnsenfeld za jarzyny ... 44.03 
77. R. Cl WiLlianw Groc©- 

ry ^. 1*3 25 
7&. F. EtsenSberę, za pło- 
czrwo. ia.oi 

79. B. Kcmip, za mięso .... 59.10 
80. New York Edison Co... 11.70 
81. Pensya agenta J. Koz- 
mon.100.00 

83. Pensya agenta J. Pen- 
gell .i.40.00 

83. Ponura Matrony Domu.. 30.00 
84. Pensya Gospodarza 
domu...60.00 

85. Pensya służącej W. 
Smcreka .32.00 

86. Pensya służącej F. Gar- 
nowskńej 18.00 

87. Pensva sekretarza Ko- 
misy! Im. .to.oo 

Razem ..506.50 
Zestawienie: 

Z przeniesienia.667.81 
Dochód M...M..491.1:1 

Razem.......145893 
Rozchód .506.50 

Pozostaje w kasie.652.42 
New York, X. Y.. 2 £rud. 1014. 

W. Jungszlagier, sekretarz. 
A. Wawrowski, prezes. 
W. Wilusz, kasyer. 

Ludzie chełpią się czasem na- 

miętnościami. nawet zbrod-nicze- 
mi; jeno zawiść jest namiętnością 
trwoźmą i wstydliwą, której ni- 
gdy wyznać się nie śmie. 

ZA DARMO. Kto chce darmo 
otrzymać Kalendarz na rok 
1915 liczący 192 stronic, niech 
przyśle swój adres i dwucento- 
wą markę na prze.-yłkę. Adres: 

APTEKA PARTOSA, 
150 Second Ave., 

New York, Dept. 30. 

POTRZEBA roUrtników do ko- 
palni węgla. Każdy mężczyzna 

robotnik otrzymuje 5 akcyi i 
dom z 5 akrową farmą, opał bez- 
płatny i stałą pracę z dobrym za- 

robkiem. Strajków tu nigdy być 
nie może. Największa sposob- 
ność dla robotnika otrzymać 
dom i -niezależność. Clinton and 
Company. 610 Bhie Island Ave. 

(Ogłoszenie.) 

POTRZEBA mężczyzn i dziew- 
cząt do wyrobu obuwia gumo- 
wego. Płacimy wtenczas, kiedy 
wy się uczycie. Również potrze- 
ba doświadczonych ludzi do wy- 
robu gumowego obuwia i trze- 
wików, także i Lumbermanów.. 
Zdrowa, czysta i stała praca 
przez cały rok i dobra zapłata. 
Nasza fabryka obuwia gumowe- 
go jest największa w ćwiecie i 
najlepiej urządzona. 2najomość 
języka angielskiego nie wymaga- 
na, dlatego, Iż dużo z naszych 
robotników jest narodowości pol- 
skiej. 

The B. F. Goodrich Co. 
Akron, Ohio. ... 

(Ogłoszenie) 

Z riemi świętej. Pan Ja Dyck 
z Jerozolimy, Syria, pisze: “Czte- 
ry dni temu, jak pudełko z Gomo- 
zo, które od Was zamówiłem, do- 
szło do mych rąk, po przejściu 
przez komorę celną. Bardzo mi 
przyjemnie, że Gomozo jest już 
na miejscu. Ani jedna butelka 
nie była potłuczona. Teraz po- 
cznę używać Gomozo w celu 
przywrócenia mego zdrowia. U- 
zywałem już Gomozo przed kilko- 
ma laty i wiem, że nie ma nic od- 
powiedniejszego nad to.” 

We wszystkich klimatach, po- 
między wszelkim narodem, Go- 
mozo jest jedyne niezawodne i 
popularne lekarstwo. Używanie 
jego przez przeszło sto lat było 
probierzem, że ono jest stosowa- 
ne jako środek leczniczy w dole- 
gliwościach, tak rnmo dla męż- 
czyzn jako i dla niewiast. Nie 
jest ono artykułem handlu — i 
dla tego nie jest do nabycia w 

aptekach. Specyalni agenci do- 
starczają je ludowi, lub można je 
dostać wprost z laboratoryum fa- 
brykantów, pr. Peter Fahrney & 
Sons Co., 19*35 So. Hoyne ave., 

Chicago, 111. 
(Ogłoszenie.) 

Posiadamy więcej siły. niż wo- 

li ; i tylko dla usprawiedliwienia 
się przed sobą samymi, wyobra- 
żamy sobie często, że coś jest nie- 
możliwe. 

HASSAN 
Kupony Papierosów 
mogą być zamienione na pożyteczne i 

Piękne Prezenta 
w jakiejbądź z niniejszych stacyi 

CHICAGO, ILLS. 
■>'>T Ho. Clark «t. 
1528 W. Madhon ni. 
750 H. Miłdlwn lit. 
2523 Ho. Hal«t<d *t 
623 Ho. Clark at. 
1330 Proria ni. 
1102 Ho. Hal-trd ot. 
515 W. Kadtuou nt. 
KI.,-2 Ho. Htato at. 
627 IV. Snrth ate. 
152H W. f71 h ot 
1*|H Ho. A*hland aro. 
Ml W. HadNoa at. 
1015 3 o Me At. 
53 F. AdaiDN At. 
20IS W. I2th At 
520 W. Cblraao aro. 
1605 Weot 12 (h At 
5081 Ho. AAhland ara. 
4767 Broadway 
3425 Wrat 16tb at. 
• »8 Weot IMh At. 
8111 WfAt I2th tt. 
1026 Ho. IłalAtrd «t 
600 W. 121 h At. 
1021 Helmont ara 
407 Ho. Kedile ara 
#14 Htlwaukee aro. 
1708 Waof l.ake aro. 
21 Horth Flfth aro. 
1058 Hoot IHtIaIob ot. 
Hló Hoath Hal«tod at. 
506 Horfh Aroaao 

61* Weila *1. 
3426 South llnUted it. 
307 Ashland ate. 
2*06 W. Cbiraro a»e. 
2234 SorthwMlfrn itn 
2100 >orth Park at 
4014 Went 5«rth are. 
2IM Ashland atr. 
3*23 W«t 2*1 h lit. 
1463 Fullertnn are. 
*01 Eaat *8rd ot 
ilM Indiana arr. 
1644 Went 4 h traw ira 
2647 >orth Kedile Monter ar d 
1012 Wflaoa are. 
1(33 Milwaukee are. 

407 R. IK.th at. 
113 Eaat 1071 h aft. 
3164 Moriran at. 
316* Weat 26th aft 
1310 Milwaukee are. 
134* Rlae laland are. 
33(3 We*t lullerton ara 
11** Sorth Clark at. 
Mo Rlne laland are. 
3147 Went 22nd at. 

©ART, rfDIAJTA. 
2200 Broadway 
302 Broadway 
M. Złotnlrk 

IKUIASA HARBOB, ISO. 
•401 Mlrhliran are. 

W razie niemożności prezentowania Hassan Kupo- nów w żadnem z miejsc powyżej wymienionych, 
można takowe nadesłać wprost do 

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY 
Premium Departament 

490 BROOME «T. New York, Ni Y. 


