
Pokłosie dyplematyczao-wojeae z tygo&m. 
Tydzień ubiegły w świecie nie 

obfitował w ciekawsze wypadki 
dotyczące innych narodów, a tyl- 
ko nasza Polaka była tą osią około 

której się ważniejsze sprawy wo- 

jenne i dyplomatyczne obracały. 
Było trochę kłótni między Wło- 
skimi a _Jugo-Słowianami o szmat 
ziemi i porty nad Adryatykiem, a- 

le zatarg ten będzie rozpatrywany 
i załatwiony przez konferencyę 
pokojową. 

Prezydent Wilson wrócił z 

Włoch do Paryża i natychmiast 
wziął udział w przedwstępnych 
konferencyaeh pokojowy che z wy- 
bitnymi mężami Francyi, Anglii i 
Włoch. Formalnie zaś konfereneya 
pokojowa rozpoczęła się w zeszły 
poniedziałek 13-go stycznia. 

W Niemczech, a właściwie w 

Berlinie szaleje krwawa rewolu- 
cja; wojsko lojalne rzędowi z E- 
bertem na czele strzelało z karabi- 
nów maszynowych do thimów ra-! 
dykałów, którym przewodzi so-1 

eyalista Liebknecht i pono 1.000 
osób zabito. Była pogłoska, że saui 

Liebknecht został zastrzelony na 

ulicy podezas walk, ale wiadomość 
ta nie została potwierdzona. 

Bolszewizm w dalszym ciągu ! 

szaleje w Rosy i i pławi się w krwi, 
niewinnych ofiar. Bolszewicy pa- 
lę. kradną i mordują, jak zaraza 

posuwając się ku ziemiom Polski. 
Alianci na seryo myślą o zbrojnej 
intcrwencyi. aby położyć kres 
tym zbrodniom i ocalić świat od 1 

bolszewickiej nawały. 

Z POLSKI, 

Członkowie polskich party? li- 

beralnej ; konserwatywnej doko- 
nali pod kierownictwem ks. 
Kustae licgo Sapiehy próby u- 

jęcia kontroli nad rządem pol- 
skim, ponieważ dotychczasowy 
dyktator generał Piłsudski iiie 

zgodził sit; na zreorganizowanie 
gabinetu, aby składa! się on z wię- 

cej przedstawicieli innych partyi, 
aniżeli aocyalistycznej. Jednako- 
woż próba ta, uczkolwick w po- 

czątkach pomyślna, zakończyła się 
oatatecznem niepowodzeniem. 
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Herbata Darmo aa Próbę! 
My chcemy wysłał 100,000 małych 

paczek naszej znakomite] 
BUŁGARSKIEJ HERBATY ii KRWI 
DARMO prac* miesiąc styczeń. Huł- 
«arnka herbata na krew zawiera naj- 
czyściejsze zioła, kwiecie, korzenie 
Jtd I daje ulgę w cierpieniach, spo- 
wodowanych zanieczyszczeniem, nle- 
•trswnoAcla, reumatyzmem, kwaAnym 
♦oładkiem 1 influenzyl. 
• NadeAlIJ nam swe nazwisko I adrea 
• otrzymasz próbny pskiecik naazej 
kerbaty darmo Pisz do WARTKI, 
JRODITTH 1)0, 72 Marrel Dullding. 
Plttstnirah, Pa. 

RUPTURA ZABIJA 
7,000 ROCZNIE. 
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Dfafo oczekiwana delegacja, 
reprezentująca polaki rząd w War- 
ezawie przybyła do Paryża w cela 
porozumienia aę z Polskim Komi- 
tetem Narodowym, który jest u- 

zuany przez Aliantów włącznie ze 

Stanami Zjednoczonymi, jako je- 
dyny polski prawdziwy rząd, pod- 
czas gdy rząd Piłsudskiego w 

Warszawie zdaje się właficiwie za- 

rządzać Polską. Kilka następnych 
dni okaże, czy pojednanie tych 
dwu rządów jest możliwe, czy też 
jeden będzie musiał ustąpić dru- 
giemu. 

Ignacy J. Paderewski przeko- 
nał się, że gen. Józef Piłsudski, 
polski wojskowy dyktator, nie 
nie złoży swej władzy w obecnym 
bz&sie. Obaj polscy przywódcy o- 

mawiali tę sprawę, a wynik roz- 

mowy był niezadawalniający. 
Paderewski przybył do Polski 

jako przedstawiciel czterech mi- 
lionów Polaków, od których, jak 
powiada, otrzymał pełną władzę. 
Twierdzi on, że posiada władzę za- 

ciągania pożyczek w imieniu pol- 
skiego rządu i że również jest 
przedstawicielem polskiego komi- 
tetu w Paryżu. Powiadają, że 
rząd Piłsudskiego nie jest uzna- 

nym, gdyż stwierdzono, że przed- 
stawia on zapatrywania tylko 
mniej niż jednej dziesiątej części 
ludności. 

W o jska polskie zdobywszy 
Ckrośnik, wraz ze stacyą kolejo- 
wi}. są tylko dwie mile od najważ- 
niejszego węzła kolejowego dla 
Brandenburgii i Śląska, Bytczyny. 
Część miasta jest już w rękach 
Polaków'. 

Nadcszłe tu depesze donoszą, że 
garnizon niemiecki w Lapicaoh po 
zaciekłej obronie musiał się (pod- 
dać wojskom polskim, oddając ró- 
wnocześnie wielką liczbę aeropla- 
nów' wraz z wielkimi zapasami wo- 

jennymi. 
Łódź i inne polskie miasta we- 

dług doniesień mają znajdować 
się w stanie zupełnego bezrządu, 
a tłumy robią co chcą. 

Robotnicy, według tych donie- 
sień, przyjęli zwyczaj, że w razie 
potrzeby pieniędzy, żądaj* ich od 
pracodawców, i zatrzymują ich w 

uwięzieniu tak długo, dopóki pie- 
niędzy nie otrzymają. Pracodaw- 
cy złożyli dotychczas fundusz z 

10,000,000 marek, lecz to nie wy- 
starcza robotnikom, którzy doma- 
gają się po 250 marek każdy. 

Na wschód i na północ od Lwo- 
wa toczą się bardzo zacięte walki 
pomiędzy wojskami polskiemi a 

ómą hajdamaków ukraińskich, w 

których to walkach Polacy są gó- 
rą. Ponieważ od wyniku tych 
walk zależał los Lwowa, przeto na 

razie Lwów jest bezpieczny. 
Polska milieya została wypartą 

z Wilna przez wielotysięczne woj- 
ska bolszewickie i całe miasto jest 
w rękach bolszewików rosyjskich. 
Natychmiast też rozpoczęła się w 

Wilnie rzeź mieszkańców, częścio- 
wo dlatego, że Polacy stawiali o- 

pór i rozstrzelali- kilku członków 
lokalnego komitetu bolszewickie- 
go. Polacy musieli się cofnąć z 

Wilna, gdyż brakło im armat, a 
do karabinów brakło iin amuni- 
ęyi. Wystrzeliwszy po kilka ła- 
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Rekrutacja to Armii Polskie) 
tylko do 15 lutego b. r. 

_____ 0 

Obecnie wstępujący ochotnicy pojętą już prosto 
te Polski jitzbz Gdańsk.4 

WASHINGTON, D. C. xo stycznia. Wobec odjazdu 
Arrmi Polskiej przez Gdańsk do Polski, rząd rzeczypoepoli- 
tej francuskiej zawiadomił Komitet Narodowy Polski w 

Paryżu, że rekrutacya do Armii Polskiej trwać będzie w 
Stanach Zjednoczonych tylko do 15-go lutego b. r. Każdy 
z wstępujących do Armii Polskiej ochotników, stosownie 
do prawa wojennego musi podpisać oświadczenie, że dobro- 
wolnie się zgadza do służenia w tejże Armii przez sześć 
miesięcy po zawarciu i podpisaniu przez państwa walczące 
zawartego pokoju. Prawo to obowiązuje pewne jednostki 
bojowe armii tak francuskiej, jak brytyjskiej, włoskiej i a- 
merykańskiej, gdyż przez utrzymanie tylko pewnych sił 
zbrojnych po zawarciu pokoju można mieć gwarańcyę, że 
nastanie prawdziwy pokój. Takąż sHę zbrojną musi mieć 
> Ptkka, aby była zabezpieczoną przed szalejącą dokoła 
niej burzą. Życzeniem jest tak rządu francuskiego, jak Ko- 
mitetu Narodowego Polskiego, aby Polacy s tego jedno- 
miesięcznego okresu, jak jiaj bardziej skorzystali i tłumnie 
wstępowali pod sztandar Białego Orła, gdyż obecne zacią- 
gi pojadą już wprost s Ameryki przez Gdańsk do Polski 

POLACY POD BRON! 
Telegram urzędu Prasowo-Informacyjnego Wydzia- 

łu Narodowego Pol.: 
WASHINGTON, D. C., io-go stycznia. Nadszedł tu 

lcablogram od Polskiego Komitetu Narodowego, wzywają- 
cy pod broń wszystkich Polaków zdolnych do noszenia 
broni. Szeregi ochotnicze z Ameryki potrzebne są w Pol- 
ać*, by ją ocalić przed falą bołszewizmu. 

Do szeregów więc Armii Polskiej niech się zgłasza każ- 
dy kto do tego zdolny, rekrutacya bowiem będzie zamknię- 
tą 15 lutego b. r. Ochotnicy, zapisujący się obecnie w szere- 

gi ochotnicze muszą złożyć przysięgę, że służyć będą w Ar- 
mii 6 miesięcy co najmniej po podpisaniu i zawarciu pokoju. 

Polska woła swą młodzież! Polacy do broni! 

KOMUNIKAT URZĘDU PRASOWO INF. W. N. P. 

KURS PIELĘGNIAREK ZAMKNIĘTY. 
Z powodu zmienionych warunków politycznych po- 

stanowiono na ostatniem posiedzeniu Rady Zarządzającej 
Wydziału N. P. po otrzymaniu odnośnych komunikatów z 

Paryża kurs pielęgniarek zamknąć. 

dunków, jakie przypadały na ka- 
rabin, byli zupełnie bezbronni, to 

też naczelnik tej milicyi, gen. 
Wojtka (t), zan%6s9 odwrót, ) 

laey cofnęli się do Landwarowa, 
ale tutaj wojska niemieckie ich 
rozbroiły, następnie obrabowały 
ze wszystkiego i wysłały do Bia- 
łegostoku, skąd milicyanci na pie- 
chotę musieli zdążać w kierunku 
Warszawy. 

Nadeszłe tu urzędowe depesze 
tak od rządu francuskiego, jak i 
Komitetu Polskiego w Psryżu do- 
noszą. że Armia Polska pod wodzą 
generała Józefa Hallera w tych 
dniach wsiada na okręty i odpły- 
wa do Gdańska. Transport wojsk 
polskich podzielony jest na kilka 
•kspudycyi. 0 rychłem lądowaniu 
wojsk polskich w Gdańsku władze 
niemieckie zostały w drodze dy- 
plomatycznej zawiadomione z za- 

strzeżeniem, że Polacy mają mieć 
zupełnie wolną rękę lądowania. 
Wypadki zaszłe ostatnio na 

wschodzie, zmusiły do przyspie- 
szenia transportu wojsk polskich 
do Gdańska. Wszystkie polskie zi- 
ły zbrojne przeniesione zostaną do 
Polaki. 

Bolszewicki zamódl m 

LONDYN, 12 stycsnia. — Ste- 
rowni* do depeszy Eachange Te- 
legraph nadeeiłej s Kopenhagi 
praes Wiedeń, Ignacy Jan Pade- 
rewski padł ofiarą samachu boi 
ssewiokiego. Do pokojn, w któ 
rym był Paderewski, wtargnął 
bolsMwicld morderca 1 strselił do 
Paderewskiego, lekko go raniąc. 

CAŁY ORGANIZM ZATAMO- 
WANY PRZEZ ZAZIĘBIENI. 
Zajmij słą butelką nowego wy na 

lasku Dr King natyohmiast. 
KmmI. przeziębienie i bronchltla 

«w« "powodowie ntebeapłeczDc na- 
atfpttwa. Jeżeli *ję Je zaniedba I nie 
wyleczy w nu Jak akutecznle I azyb 
ko pomagają pigułki Dr. Kinga I wy- 
leraaJa ru na ząwaae. One azynko roz- 

luźniają Atutową błoń 1 zdrowy, apo- 
kojny aen następuje. 

Do nabycia o wazywtklch drogerty. 
.etów do roku IMt za Mc. I $1.20. 
----- f 

Zanlecsy*scs«iii« 1 otłnbicme 
iołądka. 

Przy używaniu Dr. Kinga pigułek 
nie będtieai miął chorych klatek. łół- 
tą cerę, ból* głowy. nleatrnwnoM | nte 
normalny oddech. Dr King a pigułki 
regulują cały orgaultm I utrzymują 
świąt weeoło. 

Do nabycia wazędtlo tą Z6c. 

% 

Postrzał nie jest dk Pidwtwkto- 
go niebezpieocsny. Wialń bolsze- 
wików, Małynnyeh w —ach 

newskie 

Zanach tyłka pothiilc Pa- 
fcrcwtkkgo w tezach 

aarada. 

WABHDfGTON, D. 0., 12 sty- 
cznia. — Depesze, jakie tn nada 
uły > Polskiego Komitatu Naro- 
dowego w Paryżu donoszą, te Ig- 
nacy Jan Paderewski ooras bar- 
dziej jest pewniejszy, ta nowa ml- 
nisteryum koalicyjna zostania u- 

tworsone i ta nowy rząd na trwa- 
łych stania podstawach. Urzędni- 
cy biura są przekonani, ta zamach 
bolszewicki na Paderewskiego 
smote tylko jago wpływ w naro- 
dzie polskim i dopomote do wy. 
pędzania bolssewizmu z kraju. O- 
sobiste stosunki Paderewskiego z 

głową rządu tymczasowego w Pol 
soa, generałem Piłsudskim układa- 
ją się jak najlepiej.' Paderewski 
wytłómaczył dyktatorowi, te opo- 
zycya wywołana jest tylko wszech 
socjalistycznym charakterem ga- 
binetu, zorganizowanego przez 
Piłsudskiego. Natomiast projekt 
gabinetu, przedstawiony przez Pa- 
derewskiego jest koalicyjny, mia- 
nowicie gabinet składałby się z 
czterech reprezentantów zaboru 
pruskiego, 4 reprezentantów za- 
boru aastrysrkiego i 9 reprezen- 
tantów zaboru rosyjskiego, z cze- 

go 4 teki naletałyby do socyalis- 
tów, reszta do hmych pertyj 
NIE PIEBW8Z7 TO ZAMACH. 

Zamach bolssewiooki w Warsza- 
wie nie jest pierwszą próbą usu- 
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Severy Polski Kalendarz na Rok 1919 

DARMO! 
Nie zapomnij dostać egzemplarz tego kalendarza w awej aptece Jeet rozdawany bez- 
płatnie. Jeżeli wass aptekars nie może go dostarczyć, piszcie wprost do nas. Powiedz- 
cie o nim swym przyjaciołom. Chcemy aby wszyscy mieli po egzempl. tego kalendarza. 

W. 7. UYBBA OO, GBDAK •AKD* IOWA. 
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Zaufane Lekarstwa dla Familii 

Krc.1 i Katar 
dslć ł tein samem zapobleds Innym komplika- 
cjom. biers SeTern*z leleei fer Łap (Sere- 
ry Balsam aa Płaca), który jest znekomltem 
1 eleara tirem aa k—tl Cena Ił l-M centów. 

Nieczysta Krew 
lwiląciaah. pryeacsów > karb na trałów, które po- 
winny być leesoae prasa ocsyueunle krwi 
§erera*n Bleed Parlner (Serery Osyóctclel 
Krwi), wykonywa to sadanie szybko i sumlen- 
nie. Cena $1.25. 

Po Zatwardzenia rST&.T*!^ 
woić, Żółtaczka 1 Inne dolegliwości wątroby, 
którym łatwo modna upobleds prses natych- 
miastowe ubycie Berenta L»rsr Pllła (Serery 
Plcatkl na Wątrobą). Działają one szybko 1 
zadawalająco. Cena 36c. 

Dobrv Anetvt "■** dekry stan wogó- uoory /iperyt le j^y , mthowmA 
dobry apetyt, bierz Srani Stenach Błttars 
(Bazary Gorycz tołądkowa). Dawka wsląta od 
czasu do czasu skutkuje sadstwlająco. nawet 
n zdrowej, aaoby. Cena 75 centów 1 11.60. 

świerzbiące Wyrzuty 
ma. wągry, zatrucie bluszczem, salt rbeum, li- 
szaje. pryszcze 1 wysypka od gorąu znikną 
wkrótce JeZełl 8eiera*s Skin Olntnent («eve- 
ry Maść na Choroby Skórne) Jest naraz utyta. 
Przynosi szybką 1 pośądeną ulgą. Cena 50 cen- 

tów.____ 
DA1 ninwv#7®ł*ł natychmiastowych śro- 
DOlurowy^ów zaradczych. W tym celu 
weć Jeden lob dwa Serera’s Waferz fer Bead- 
aehe and ftenrmlgta (Sewery Opłatki aa Ból 
Głowy 1 Nenralglt). Cena 96 centów. 

Niestrawność Clya* chorego liabjra, csirawaosc sprowadza zatwardzenie i 
8*t«m Bal ml* of Life (Ssrsry Ha Imam życia) dopomaga przepędzić te dolc- 

Klłwoicl. Wzmacnia on cały organizm i regu- 
luje działat-le wątroby. Cena 85 centów. 

Liniment u*f7 w 

rodit]Ach reumatyzmu, neuraW 
Sil 1 weządzie. idtto tylko liniment Jeat pomo- 
cnym w bólach mtojacowych. boleściach 1 kur- 
c*ęh. Hetera’* (,'otkard 011 (Serery Olej Oo- 
thardowy) Jeat znakomitym llnlmentem w ta- 
kich rasach. 80 1 60c. 

Cierpiące Kobiety jgjjjjy* 
(Serery Regulator), ponieważ wieniy/że do! 
pomoże lm znacznie w odzyskaniu zdrowia 1 sił. Jest to wypróbowany 1 wierny przyjaciel 
cierpiących koMet 1 młodych dziewcząt. Ce- 
na $1.36. 

Maść na Rany £?**** «y^o n>etyi- 
* ko rany, lecz także bo- 

•K*l* oparzenia, opalenia, otarcia l skalecze- 
nia, Jeat pożądanym przyjacielem w każdym domu. Spróbujcie Nerera's Heallag Olatzacat 
(Serery Maść Oojąca). Jest ona dobra dla dale- 
cl zarówno Jak 1 dla dorosłych. Cena 25 centów. 

Słabe Nerwy prowadzają bezsenność, hl- 
9 •tcryf. wyczerpanie 1 zde- 

nerwowanie. Jeżeli chceez odżywić cały ay- stsm nerwowy, bierz Serrrn’s Nerreton (Seve- 
ry-Nerroton). Jest to znakomity środek wzma- 
cniający na zapcsone nerwy. Cena $1.25. 

Ból Krxyiap?chod“ *»z"re“fiTj«fciego4 * nieporządku nerek. A wtedy 8erss«*a KMney and Llrer Beaedy (Serery Lekarstwo na Nerki 1 Wątrobę) okaże sle do- 
brem lekarstwem dla pozyskania ulg* 1 uregu- 
lowania. Cena 75 centów 1 $1.25. 

8*r«i7 Lekarstw* Familijne sprzedawane M w aptekach wsspdtle. Zapytaj o ale swego apte- 
ka"*. a w rasie nlemoftuodcl dostania Ich w owej okolicy, przyślij samdwienie wprost do nas 

W. F.'SEVERA CO., Cedar Rapids, Iowa. 

nifda u drogi Paderewskiego. Jul 
w Gdańsku, gdy Paderewski wy- 
lądował, W—y sterali si« nledo- 
puścić do jago odjaadu do Pana- 
nie. Gdy mfaao to Padsnwski sna- 
laał cif w Possaniu, Niemcy strse- 
lali do hotelu, w którym spal Pa- 
derewski, smfoaony podródą auto- 
mobilową s Gdańska do Possania. 
Wiolo kul utkwiło w oknie poko- 
ju, njmowaaogo praw Fedorow- 
skiego. Wówcsas to Niemcy wy- 
wołali oralką uliesną w Possaniu, 
stnolająo do maaifostująooj dsia- 

twy polskiej, dwoje dsioci sabija- 
Jąo- 

Walki Polaki* w Wastfalll, 

LONDYN, 11 stycznia. — Sto. 
sownie do depeazy z Haftu w 

Westfalii toczą cif tam gwałtow- 
ne walki pomifdzy Polakami a 
Niemcami. Polacy w Westfalii, do- 
syć liczni, pracujący przeważnie 
w tamtejssych kopalniach, zorga- 
nizowali sif w związek wojskowy 
i wraz s żołnierzami Polakami z 
armii niemieckiej postanowiwszy 
pospieszyć z pomocą swym braciom 
w Poznańskiem, odjeżdżają na 
wschód. W Hag en dwie kompanie 
ochotników polskich próbowało 
wsiąść na pociąg, przeszkodziła 
im jednak policya, która wezwała 
na pomoc wojsko niemieckie. Wy- 
wiązała sią gwałtowna walka. Po- 
lacy zamknęli sif w pobliskiem 
krematorynm i bronią elf zapal- 
czywie. Wynik walki dotychczas 
niewiadomy. 

ATAKI INFLUENZYI 
BARDZO CZĘSTO 

OSŁABIAJĄ BERKI. 
Doktorowi* w* wwiyathłch mlajacowo- 

•ctach HUnftw KJrdmMWNiKti bjrll hardzo 
atlnl l apMi*nrf| Influenzy, którp ta 
n»*IMilhi tuk wlał* ilomA*. 

H) mplnujr tuj ppldfinll • « n«<U« vrul 
przykre I wprnwwkMjf roty orga-ntam do 
•'miii podppadlrfn. 'Sl*in»I wasyntkle o- 
flary nar**4ui)ą nt l'd| w placach nrar nla- 
‘loatatku w irntczowym •yotrnil*, która 
nl« |x«wlnny hyó zaniedbana. gdy* ta po- 
iwątkl nichczptacana tt<*prnm-a<l»« łą czc«tn 
do zgubna) choroby nar**. Aptakarwa dn- 
tmwww o wielki*) «t<ra*daftv IH. Kltmara. 
X w» n*p-R.mt, kUirn lakamtue wyleczyło 
tak doao idiW o*1 choroby nerek bodącą 
iMPttPMttnn wlaku grypy. Mintrnp-Hool 
ilAhnwy Zrtkłek leczniczy pop|«i|a lago 
dna akutkl lecznicze dh nerek, on jezt 
nieomal wezcdgle zanotowzne w wMu 
wypalkMh u Ink, którzy i* ukywall. lir. 
Klltner * Oo. Rlirghampton, N. Y. ofia- 
ruje alf iwzylać f I turza. vkf próbna) wiat- 
kodct za nad rola udam l*r kaidmu cier- 
piącemu. który takową za Żąda 

Ta riróba przekona każdego który za- 
chcą ją ntyaai*. 

lian u lamy grodek w* wiąlklch bart al- 
kach Jezt óo nabycia wnząrtzl* u katdeg.i 
apfakarza. Nic zapomnijcie wymlcntC ną- 
»»ł caaaiy. 

Inspektor: — Słuchaj Wojtek, jete- 
Uft ojca posu«al przy robocie, ojciec 
a deble sadomoloay. śpisz wtedy spo- 
kojnie. gdy ał« poloty u? 

*ojte (namyślając cip): — Nie. 
Inspektor.: — A jeśli octy— *ł« do- 

brze 1 paa nauczyciel obiecuje pochwa- 
IM df przed rodzicami, czyś wtedy 
koc tent z siebie, czy śpisz dobrze? 

Wbjtek (namystajpc sic): — Nie. 
Inspektor: — No. a JeśM za jak* ro- 

bot* dostałeś klftt centów i z tych 
połowę dałeś ubogiemu, czy wtenczas 
polśywszy slf. śpisz spokojnie? 

Wojtek: — Nie... 
Inspektor (z gniewem): — Dlaczego 

nie? 
Wojtek (z płaczem): — Bo u naz 

dato pobeł 1 spać ml ale daj*!... 

MOWA KOHUTA, KTÓRA 
WYPARZA REUMATYZM 

Wf Mfft* darmo dla k*ldr(n rlrrpląmo 
W Myractiaa. V T. wynalatloao •rodak na 

rłumatyim, o którym wikl choryrh. co 
utrwal! mAwlą. M Jrrt cudem Wypadki u 
adrowlanla. o klArym dnnleaiono a* niemal 
nadnaluralnr Tylko part 1«*«o aaatoaowaA 
nawal w najporatyrh wypadkach. adawalo 
Hf dokonywał* eudAw nawal wtody. pdy 
watyaikla Inna lakaralwa rhyblly całkowi- 
rla calu. trodak tan (dala alp nautralltala 
kwaay I oaady aoll wapniowych wa krwi. 
wyriocala*' watrelkla trul«<a matarya aa 
aratamu. RAI. rlarplanla. adywnoac napu 
rhnlarla. tdaj* ale ualppowal* I anlkal*. 

Kurarya wprowadtona najplatw prtat Dr. 
Dalano jaat lak akutcetna. ta |aj wiatr, 
ciał praynla. by katdepo. co rlarpl na rau- 
malytm. a.bo kio ma prayjarlela rlarplara- 
fo na niego. otrtymal ta darmo padalko ; 
l-rlo camowa od nlann. aby at« praakonal* 

co ona potrart uctynir tanim da wyda Ja- dna«o caala. Pan Dalano mAwl: Dy da- 
wlatd. ta kurarya Dr Dalano Idolnla prta 
mota raumaiytm — nla rorrhodtl alf o to. 
J*kl»r allaym on byl. upartym albo nd da- 
wna trwającym I nawal chorlat wttyaikla Inna lakaralwa chybiły, ja poda wam. jadł 
praadtam nla utywaltada lago lakaralwa. 
palna T» eto ramowa pudalko darmo, jatll 
wy praytlacia ml waaac natwlako I adraa a 
1t caala ml na opłacania praaaylkl porała- 
waj I koaalAw roaddalanla lakaralwa 

F. N. Del ano, Mt-łl^lUd Hldf.. 

Mopp poalad lylko jedna p«rtkf darmt 
na jadan adraa. 

Na Sprzedaż 
BARGAIN 

U MILWMKEE ME. 
Hamllii air. 77x19* pr*. 

*»;. Narw*»‘k Aim ai. UNhlti pr<S- 
*■7. *am*alk Aił*m atraaa. H\ 19& 
udoftkaaalaay, Jrd"* pWra tylko aa 

okłady, aa oarardat ralkha lab raf. 
Mowa. Hanrala knttkotrnalaoar aa 

■praaiaś. Dla aaoatów komUowr. 

Heary C. tram, 
93? Rush Street. 

Poszukujemy 
rzeczywiście kompetentnej steno 

grafistki. jako prywatnej sekre- 
tarki. Musi znać dobrze angielski 
język i być zdolną czytywać poi 
skie gazety.Zgłoszenia z podaniem 
wykszt ałccnia, lat. ora/ 

żądanej pepsyi uprasza się nad- 
syłać pod literą L. T. do Dzienni 
ka Związkowego. 

INHTR1 KCTK: AniUlikl Itzyk ntnriymy 
w ciiirtrh i*ircx1nl».h poczt*. Nowy wkr> 
try wynalazek. nla pntraatm kalazkl ani ało 
wnika Rezultat zwarantonany na pltmle 
W« aa lekcy*. otrzyma lr|e Informarye. 

Ml HM IIIIStHK f»CM W KITZRR, 
1*4 lazlMtza Air., New kark. N. V. 

POTRZEBA AGENTÓW. 
do sprzedaży ubrań, robionych na 

miary. Mamy pifkne towary, Nit«z* 
ceny nić adziekolwtek. Dogodne wa- 
runki M|iluty. /robicie duto pienlf- 
d«y. Pieac‘e po bezpłatne prrtbkl: — 

LEEDS-WOOLEN MILLM, ( HK AI.O, 
ILŁ. 

Ody t-hcerlfi wltriłlr 
tajemnica* Mity niiin< 
CSyll iwlaattm SIOI; 'In 
pnalemy wam darirc 
„Horoakop" to Jr«( a 
Mironom tran# propoio- 
d»*-nl*< Iomu 
rałowlekn. Jak ot n kata 
l«C najplek ii Irlaa rrh m 

■•iw/rn nu wminunin amuK macior njroh I wiol# Innych nownlrl. — Na 
prwaaylka lał*cacl« marka. 

ramtuKatiował iałi loun 
1 Oaioa Bawara. M*w York City 

DAR MO 

KUPUJEMY 
BONDYS 

Fnfjrikl*. luh pritiHJrlt hon- 
dy rownnym fintom. N»t\ 
mł**t fniAwkk CodslPtinl* d« fo 
datny rltnnrttii. P RHl Dl NT 
INIT1TUTI 2tt *. Mth li W. V. 

EPILEPTYCZNE 
ATAKI 

LECZY Jut od 50 lat 
[O UN1ST 

Jaat to n«JI'pUj »kiUkuJ#ey «ro«lrk 
na iptimy »«p1lrpl><‘«no < łanio*" *w. 
Wil»ni»fn) «r»» I Inno ataki notwn- 
wo Dn nabycia. lub saWAWtanta w 

aptoro 

rptaaola po na»i* war- 
I (Mli tnot knląHf opl- 

rhafoliy ri.tlop 
1 tycNna. OtryymaHo Jo DARMO I 

KLINE CO. Ł. 
MB BAinC. I. J. 


