
Trzeci Zjazd i Sejm Wychcdźtwa Pol- 
skiego w Pittsburghu, Pa. 

^C'i#{r dalszy.) 
Pituburgli. Jó lutego. 

Pi%Uk, sesja popołudniowa. 
Osiną sc\v« Sejmu Wychodzi wn 

otworki marszałek Świetlik. Otl- 
czytany protokół z pophzeduiej 
se.\vi izba przyjmuje. 

Z kolei i/ha przyjęła sprawozda- 
nie. względnie poleeenia Komisy i 
Finansów, które brzmią: 

Polecenia komisji Finansów. 
Komisya Finansowa przedstawia 

Wysokiej Izbie Sejmowej następujące 
swoje poleeenia: 

Wobec potrzeb I zobowiązań Wjr- 
ehod/twa Polskiego względem Macie- 
rzy swej Polski, wobec ustawicznego 
wołania o pomoc i ratunek z Ojczyzny 
i od rodaków z rozmaitych stron wv- 

ri*jraj*< ych błagalne dłonie do Wy- 
cboditwa nietylko o Jałmużnę ale i o 
pomoc me walkach o byt narodowy, 
we walkach zaciekłych z Żywiołami 
godzscemi w samo Jestestwo nasze na- 
rodowe Komisya KianansAw nlniej- 
szem mocno przedkłada następujące 
polecenia: 

I. Aby wydział Narodowy rozciągnął 
jak najszerszą i najencrgiczniejszą 
działalność ku pozyskaniu jak najszer- 
szych warstw dobrze myślących Pola- 
ków. 

2 Ku wzmocnieniu I ustaleniu kasy 
Wydziału Narodowego. Komisya polr- 
ca ustanowienie stałych podatków 
przynależności do Wydziału Narodowe- 
go przez Komitety Obywatelskie. Ko- 
mlaya poleca by ustanowiono dwie 
kategorye członków, rocznych I do- 
żywotnich: roczny członek opłacający 
dolara lub wifcej, dożywotny $50 i 
wipcej. 

3. Członkiem Wydziału Narodowego 
może być Polak lub Polka prawego I 
nieposzlakowanego charakteru obsta- 
wająey przy poleceniach Wydziału Na- 
rodowego i uchwałach Sejmu Wyrho- 
dżtwu Polskiego zrzeszonego we Wy- 
dziale Narodowym. 

4. Komis>a poleca Wysokiej Izbie 
Sejmowej do zatwierdzenia by Komi- 
tetom Oh> watelskim było w olno za- 
trzymać Jedną czwartą cz?ść podatku 
członkostwa na prowadzenie pracy a- 
gitacyjnej i humanitarnej Wydziału 
Narodowego w danej miejscowości. 

« Tr»v czwarte zaś przesyłać winne Ko- 
mitety Obywatelskie w przeciągu mie- 
siąca do głównego zarządu Wydziału 
Narodowego. Inne za* fundusze zebra- 
ne na wyraźne wskazanie. 

Sprawozdanie Komisy! Handlu I 
Przemysłu przedstawił Izbie delegat 
Powieki a odczyta! Je ks. Krzyian. 

WYLECZYŁ SWÓJ 
REUMATYZM! 

"kłam SI lata 1 lwi) t»m alf na ratimatyam 
*4 ezaau «dy oj .upiłem a »«UV« J. 
lat temu. Tek Jak Inni I la arydooalem pie- niądze na tak znane "Inki" 1 czytałem »a'y- 
• 'ko o "lc»a»t« m(K;o»jm aa do aaudza- 
nia. Nin inocłam anaA norami I rhodzl* f«e. 
l»Alu. Moja ryre byty tak ehotala I aztyone 
•a ale motltm utra> mad plOra A trrna ma- 
«n oddawać ale moim Intnrnaom. rkMalt bez 
bf.lti tub riao' » cudnie. prtyja. Icla dzid.. 
»lc IrJ zmianie”. Moanai tak aamo dobrze 
prOhowaf uiraat.' otrled olejem lok wcieraj* 
•w*j reumatyzm, neurytyzm lub Inne dole 
clłwoarł eopomoea lekaratar ruaj^rjrh uau 
t>aP kwaa moczowy z tarei krwi | nr(«a'.|. 
mu. Pan Aahellmati otrącił JO lat. aby ałc o 
tam przekonań Dowiedział ap- on jak »lę 
P<»ab> A prawdziwego powodu aweyn rrwniz 
tyamu I tnnyeh zaburzeń oraz wdzyaka*' aae 
•lly » Wem nętrznyrh Tajemnic". ka a je. z- 
kl. ktOra Jeat obecnie rozdawane darmo 
brzn* człowieka Womp-ientn« |.i. ktAry |n>- 
eolfi-ll ra lal "aukorej nr»rv nad ivn» prze 
‘Im lotrni. Jeżeli ktAry ł czytelników /co- 
dy" a>r*y aoble miar 7 H et nytrznęeb Ta 
Ji-mnlc- Reumatyzmu" prze«>(-annr | przaz le 
karrv I ucjinnyeh przez lat. pnpruMu niadi 
napina do II p 1'learwater No INI.— |l 
btreei M.tMow ell Matne. PolllJ a raz aanlm 
ca pomnlaz. Je/e|| aam nie cierpło*. wytnli 
to o*te»rcn‘e dal (o WtArrniu ze aw yc h 
rlorplaejrch prr\Jar*AI kM.iv kto zazeda o 
Iriiuiz ta k»l.|lo ckt odwrotno porała zu- 
pełnie darmo. ibllMcenla). 

Sprano*danl<> K*hIh)I Handlu I 
Prif»j atu. 

J*ow*t»nif |M»ńK(»a itoliVif(o i ko- 
niwinoM witiudiruU przemysłu t han- 
dlu « odrwlionr] Ojczyźnie zmusza 
instytucja ni>tf|o lyrla narodowego 
przeUewszystklcm do czuwania, by i* 
naj*niniejsze działy poltkltzo zoapo- 
darstwa narodowego krzewiły się I 
rozrastały jak najhardziej a przytem 
pozostały w rykach polskich I chrze- 
ścijańskich. Wychodaąc z tego założe- 
nia Kontiaya Przemysłu I Handlu 
przedstawia Wysokiej Izbie HejmoweJ 
następujące wnioski do przyjęcia: 

1. Komlaya uwaia. że podniesienie 
przemysłu i handlu Jeet dźwignią 
zmiany dzisiejszych stosunków w Pol- 
sce i ze podniesienie to Jest możliwe 
tylko na tej samej drodze co w Arne- 
tyw. a więc przez zupełną wolność go- 
spodarną. s w szczególności wolność 
pracy. Stąd Wychoditwo Polskie w A- 
meryce z w lelkiem zdziwieniem I zdu- 
mieniem przyjmuje niektóre polskie u- 
■lawy ochronne zaprowadzające mię- 
dzy Innem! przymus próżnowania t u- 
waża Je dla postępu i odrodzenia Oj- 
czyzny wręcz szkodliwe! Ustawodaw- 
stwo polskie normująre stosunki go- 
spodarcze powinno dać możność do 
wszechstronnego rozwinięcia najlep- 
szych I najintensywniejszych sil Jed- 
nostki. 

Komisja Przemyślu i handlu uwa- 
ża za konieczne by Wychoditwo inte- 
resowało się nadal Macierzą i polskie- 
mt stosunkami gospodarczemu, uważa 
*a wskazane by właśnie Wychoditwo 
amerykańskie wnosiło do Polski naj- 
lepsze swe wiły. zasobne w doświad- 
czenia i zdolne wprowadzić tam meto- 
dy światowego kupca i przemysłowca. 
Powrót ten Jednak musi być planowy 
I zgodny z interesami Wjchoditwa. — 

Komisya w szczególno*, i uważa, że 
najpierw skierowj wac sie powinny Je- 
dnostki najbogatsze i zdolne, ująć w 
swe ręce wpływ na siosunki gospodar- 
cze a dopiero na utorowanej przez 
nich drodze mógłby nastąpić bardziej 
zorganizowany powrót Wjchoditwa 
Iizis-ej.- ze wyjazdy na oglądanie Polak! 
uważa Komisya *« marnowanie grosza 
Wjchoditwa Polskiego. 

rt. Cdv z pow staniem Państwu pol- 
skiego rozncM zoli rozmaici ludzie two- 
rzyć różne korporacje dla prowadze- 
nia przemysłu ł handlu w Polsce gdy 
niektórzy z t;łch wyłudzili tylko olęż- 
ko pracą zdobyty grosz Wrrhodżtwa. 
Knmisya uważa za konieczne powoła- 
nie do tycia przy Wydziale Narodo- 
wym Polskim Sekcyi Przemysłowo- 
Handlowej. któraby; 

a> informowała ogól Wychodłtwa o 
wartowci zakładanych przedsię- 
biorstw. 

b) rozpatTTyła w porozumieniu z do- 
świadczonymi ludźmi stosunki w 

kraju 1 stworzyła program jed- 
nolitej akeyl na polu przemysłu i 
handlu w Polsce I w Ameryce, i 
by w tym kierunku dawała infor- 
maeye i wskazówki. 

c) nawiązała ściśle stosunki ze 
światem handlowym amerykań- 
skim jak uiemniej ze sferami od- 
nośnemi w Polsce 

di dawała inicjatywę krzewienia o- 
światy handlowej i przemysłowej 
wśród Wychodki wa Polskiego. 

Jwsef Ha wieki, przewodniczący; M. 
Wróbel, sekretarz: Dr. Konaa Hadaw. 
•kl. Wf- k. IsrlentkL Jsiiu l.iadwer, 
}*. ('Iborwwski. lir. ». Walu Wlew lei. k. 
Zawadzki. Mart* Zol liska. pani Ha- 
damska, W. kawaelwski, Iłr. S. Mirra- 
kowskL 

Drobne wnioski: 
Komisy u wniosków przestawia 

potrzebę założenia w Wydziale \a 
rodowjn# FiinJiiazii Weteranów 
Armii Polskiej w wysokości 200 

dolarów, z której to sumy 
odsetki azłyby im wsparcie ituta- 
lidów armii Hallera z Ameryki. 

l'eh walono, że fundo*/ taki ma 
być stworzony, alo wysokości mi- 
my izba nie określa. 

i 

DARMO OLA CIERPII)CYCN NA RUPTURE 
5000 CERPIĄCYCH DOSTANĄ PLAPAO DARMO NA PRÓBĘ 

NIE POTRZEBA OBCIĄŻAĆ SWOJE ZYCIE DOKUCZAJĄCYM PASEM 
RUPTURNYM. 

• 9 *łpinumm' *in4 r»r#rtf troinl Mm 
w>nal«* a t#j u«1*» n#J meimfy pi«. UJ% #j 
Pr*®» <1*i»5 rmc « Hnn w /nv»rnl*nl* 

h m ip/.k •!<<’•«• ah\ nip mitift' ml* |n* 
<!*><* m^x4rp|^ pap* zupełni. | io r>«i nie 
fteijlef n> ^ll «!»>'•« >1. 

Nie piąci sie nic. 
lirtft If.ftrry n»pi»Tćf, poiła p«n Stuart 

•loita.ar<e« 11 o • «• 

1**1 t» łon coi ifhoinny koi »r WiA- 
ry P'Vl><» n-t ootaMnntfh m<nłkiilAo I 
kiAf> t<|Mbi«(i nuouli ai» PltfM r*iii 

^ formowana w Iow 
■ pnahh ».) aamnkaln nłwAr riifmr) xapn 
bioga'a> »<m»anhi o.ąp •n«'fiMn hriu 

ha łV <’A|onb<i .aafoulo alo h on. ta a 
abiarnlk tapofoiany Jra« m»nr,„4 Pra«la 

Mowp n o la4<*lmn 
p-mpao npr. koniu a 
».y# n\Aę» i» alko 
« Irl* • v|*r A b o w ■ 
/• I<* prMtk« ni» pla 
■ I *l» nu ani trraa. 
ani p'.*nlrt 
Praralart mnU Fm. 

p Tak. pr/> ata n I a 
n«al< pa a Kiju aria 
tlnmam wam Jaal 
w I a a n r*.. dopalili- 

x * n I a *«• pa a na 
n«l irf Jral 111 i»i 
a a m A hwttowi-np. 

Ino fal»>aa p«w|na- 
ra tirifd nlyom 

ałr mu-ain cńyt pa* 
hamujai • rkula <* v fl 
kra I. pAPlknpuJa t a-l 
k» Z<1ro|p Ir rjrrpła- 
r«<* fllai za*/>* akr 

•lala.) roalF paa na 

rupmr?? Otn JaM <1n 
brr ornlrk. klipy 
niolpt- a yprńhoa rP 
<1la arlaanrao aatlnnn 
lonia | tu aupclnlr dar- 

iUITM 
UC«U.t 

iacp« li 
T * li« il« «<i > \« IM* 
dprtna A«rr«*« alf 

r|*p»o u|m m m 
'• nif um iihnną • 
wjrriAli» vA«< im 
otnnru n/n•« rnn#|o 
lltor* f* I *p« « »i* 

ittnnry poroń* 
• • w « lalo. r#|rni 
** im«Knlfnt« mii«fku- 
*ń'» «o foli nl«-« la o-' 
tHoru rupturo«'fA 
*T' j»« to tan fiVu 

«t 1ion'#». flNiHin Tift 
ktArjr pr g v lapt * »<« na 
l«f>44 blmlroog. g.fjrt 
ta k!»*<)« fi ar ta 
f»ęk*t# r* ||m« i*k a #1o- 

»laj# l'la|Nif> l*a«! nul 
doskonal/ punkt o 

*i»rAknir|» to na 
■ Mr pnar- 

• •jrlo plAnMif 
*ai prtakona^ 

Uważane aa w podwójnym calu. 

>iair>M: ftarwazym I niJ(IA»ał«jM)in 
» r«|«m 1'Upan r»<t» Jtll. *• rat pr«v|t.ton* 

r|*g|r prtjlrgal* do o»lablonych tnwaika 
łAw | priririrmaja mmlyoM lak zwana: 
1’lapao ktAra poalada wladriwoa. ; *rl.iga)d 
ra | klAra w pnl*<rantu ta akladnlkamt ma 

« tlynynowaml caaplgra) alt in*«ay, działa ku 
nmtwy aaiafilu ryrkularyl krwi. ndtywtaiat 
w ta>n apoaAb muazkuły I pr**pron adza lac 
la da normalnago aianti ally I aprrtrpm* I 
Wtnłr doplar* a *l« praa.t tam muzada ala 
•pmlaiawa* taikalprla rttpfiiry. — |'*»i*»a: 
n» l«. lamo przylrga larrmł ralam /.apobta 
•anta zaowanla al? caAimka. Pd* p* o Patia 
okazały alt wadnym rzypnlklam w utray. 
mrwanlu raptarr. kklraj paa mnimat alg 
nla mnaa Haiki ludzi ataryrh I młodych 
ajawlall alt pr*a<l uratdnlkli ni upaa »*nl*. 
nym <la odblrranla prayalraL pr<> «i»k» i»r 
ta Plapaa Pada wyłączyły |rh rnpinrr au 
pala |r — nl*ktAra a tyrli rapiar były w 
karda* prołnjm ataala | bard/o ala ra. 

Nieustannie czynne d/len | noc. 

\%a*na wla»c|woacia latarnia Plapw*. 
Pada Jarl Za *toaun*owo traa lylho krf. 
It* lin nalaznltrla uknlkdw A to pnwn 
rtn łapa ta raynnnat* jarl nieustanni przez 
:« godzin na dohf. a alfo praat dziad 

Vlrma nladnpodnntcl. tadnat nlrwrpodr 
I fadn*t* HAIu. KaZ-lrj chwili. pdv dplaa 
lub pra< uiaat tan tloakonaly drodak nła- 
widrlalnta wpaja w muazkuły no *• ty.-ir I ally. kiAra to ally aa lym nmaikulom hrzu 
aznym poirsrbna aby mogły ulnymaf 
•nptrannarl w trodku brzucha baa salutz- 
na) aawnttranaj podpory 

wytiómaezono. 
r—a iły. na hiAryrh Plapao pada praruja 

mapa la iwo byt" lroanwilapo adr alf apo 
f*p!*l* na paw>*st« Hiustracyr, | zly aif 
ptwtirla naattpuJara oblaanlrnia: 

rtwpaw-tadl Iral trąbiony a aMnrgo girl 
klapo maiaryalii K\ k'Arr*o rrrp, |Ca, 
«amorowa ara alr do rurho * ciała I a upal **» arenda w noaaanlu Wiadłirtm Jrpo 
»'ri*ne Jaal łapka podwal* lak plaalar igr*, 
kola it fc rdtai ala tn od plastra). >o *apo 
hiapa. by rsAItnko B aaawała alt 

#• n.atana pokonaAruptory. 
Orty aałahłann inuntliuly lulrtakij^ |< fi 

Mlf I alaalyra„a*A; artr ,, halaana , 
byap.ariria r»'ur), *(ln|a. *,ly tirau.ia "■alitfltlt* na rtAI-* nilitla 'ipalpla karpa 
• polak-, (4r a* « alty. tramnnK 
anarpię I myana*.1 | a ty T»*i • >■!*<! no- 
prani «l* pml ka/.rt> tli * 'klfrtam lak. «a 
Twoi pr<yja<|a|a na Pet Mrtry na lo u 

Wiarfy pa.Jłlaa* nlaUlal «a Twajn rup- *urn aa* pakanana — I h»rtr|«.» ml aaaaa 
r»» a.Kiya/nym «a In, «a »!< aklanlłam <1a 

Pr'lŁTl* ,,r** ^ rurtownaj rtarmnwaj 

Piszcie dzisiaj o tę bezplstn# próbką. 
lT*aVnna lala a‘a aaahi*r|o a Jran wartnl 

a| Ma ftnaylaj Irnlnuh plaalyday. artyl pr/.kka nla kmartoja Maa ala. a mnln ri 
l.nialrtr lapaia artmala. ktAr. waty wlaaal 
?ł* .*.'•?+* rrayjmlj ta rtarmrwr, prAhliy nalała a pr/a* rała tyrla ky .Irtaa* r.«<1awatr»nv. /.a afcnayyałala* fal a fariv V*ptain la pnrriAak«. Uh wypalnłirla • »n kupna rtalalai. a n iwralny pa. *14 alray. 
m*a(a walni prAkkr riwpan a kal*taa*k« 
pyaa Stuarta. lraki<ila'« a rnymria. lako 
praaaai Ta balata'-*ks wyjatata w Jaki apoaAb la n.arorta oi Prywata .Oplom I aa 
■lata • vn#arort»ana *!*«» m martalam • 
Kaywair I plarwaan nairpia w karpiu | ba- 
arty rtarpiar. na ly alraatay ulomaatS po- 
• mian pnnlaM ty kaipnky. 

k **• r-tytalnlbAw mota atriymaA la la. 
raaaia darmawa l'npyi rapawaa kyrtala ol- 
hrai.nl. aky wlyr nla rto/aa.' ta wado irtna 

Poezllj kupon dzisiaj do: 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 

MM fttssrt Rldr. HL Isah, Ko. 
r<* rfarmn-yy prAfck? ri.pan | kal«*o.'ł- 

ka a rnpluraa. 

Odaroma pasata prayolaala wam 
darmnwy prAkby Plapaa 

■ ■ a 

LUCKY 
STRIKE 
cigarette 

Kstoasted 

Uchwalono, aby przedstawiciel 
Weteranów Armii Polskiej był 
członkiem Wydziału Nar. 

'/.h Komisyf Prasy sprawozdaje 
l)r. K. Smolczyńaki uuMvpuj.u;v 
wnioski: 
Komisy* wniosków I spraw nowych 

sprawozdaje. 
My. delegaci na Trzeci Sejm Wy- 

(hoditwu Polskiego » Ameryce, przy- 
byli na poriHtrnir przedsejmowe zr 
StanAw : Connecticut. Massachusetts. 
Maryland. New Jersey. wschodni Ne* 
York. Wschodnią Pennsy liania. Hiiodr 
Island. lietuware. na posiedzeniu tern 
odbytem w dniu 15 lutrtn. w hotelu 
MrAlpin w Nowym-Yorku. powzięli* 
śmy następując*- uchwały: 

1. Domagamy się by osady polskie 
w całych Stanach Z.j«diu>« zony* h po- 
dzielić na 12 okrecA* z siedzibami w 

Chicago. Milwaukee. St. lamia, tleye- 
land. Detroit. PIlDburgh. Phlladelphhi. 
Nowy York. Boston, llartlord. Mufla- 
io i Wiikes Barre. 

2. Jednostkom podstawowi m Ko- 
mitety Obywatelskie, prezesi tych Ko- 
mitetów lub ich zastęp* y. zjezdzajg 
sic w M dniach po Trzecim Sejmie 
Wychodztwa do siedziby okręgu. gdz'e 
z posrA«i siebie wybieraj* zsrzsd okrę- 
gowy i Knmfnar/a. ZarzgJ okręgowy 
sklada się z prezesa, wice-prezesa. se- 
kretarza. kasyera. dwAch rad< Aw 

Prezes okręgowy en ip*o Jest człon 
kiem Rady Zarzgdzoygcej i co trzy 
miesigre zobowiązany jest uczęszcza'- 
na zebrania Rady Żarz. ta co ma o- 
irzynia- zwykle koszta p aJrAzy 1 dye- 
tę flft.Od dziennie 

Komisarze okręgowi pc/ostajg na 

swym urzędzie od Ssjm do Sejmu 
Komisarze ci. ponlswa*. «sly swAJ 
cras winni ?g poświęcić pra« y dla 
Sprawy Narodowej i -a *’> działu Na 
rodowego i swego okręci urzędnika- 
mi, poblerajg penayę stał* miesięczna 
w kwocie fSAooO. 

Komisarze okręgowi winni z calem 
poświęceniem pracowa. z Wydziałem 
Narodowym, by praca ta była skute- 
czna 1 owocna dla Sprawy polskiej i 
Polonii amerykańskiej. Maję być szer- 
mierzami Spraw* narodosei w rałem 
togo słowa znaczeniu. 

Koml»iri» okręgowi winni w każdej 
polskiej osadzie przynajmniej raz na 

miesigce zwołać wlec.-na którym o- 
•oblst te w inni wyjaśniać prac? Wy- 
działu Narodowego lub w razie rze- 
czywistej niemozliwot-c! przez odpo- 
wiedniego zastfpc?. 

W każdym Jejntk razł»- winni być 
oarbiM ie w każdej miejscowości przy- 
najmniej raz na »^»i miesięcy. 

!>» zwoływau l-i w lor A w winni im po- 
magać lokalni delegat, sejmowi, kto 
11> lv» otrz> m.miti od Imatwm za- 
wiadomienia o nnj-ycy ni ale odbyć 
wrlern z poe.sucfa obywatelskiego I gts 
dnoścl dęło gula winni dołoży* wszel- 
kich starań, by w w coc u tym w ziyła 
udział cała miejscowa Polonia. Na 
wiecu komisarz zgromadzeń* publicz- 
ność jak najdokładniej poinformuje o 

działalności Wydz. \.ar I gorliwie d* 
n* sprawę wyjaśni, do jej uznania l 
poparcia nakłoni. W sw/lej osadzie 
komisarz okręgowy. prócz rwirzajnej 
swojej pracy postara ale o urządzanie 
przy pomocy prelegentów ewentualnie 
obrazOw świetlnych iirzgti/ic odrzjt 
przynajmniej raz na mles.gc. Tematu 
odczytu dostarcz) w razi < potrzeby za- 

rzgd główny. 
Cała praca przy urządzaniu tych 

wieców ma być skierowana dla pod 
niesienia i ożywienia uc/uć pstryoty 
c.znyrh oraz wzmocnienia oraanlzacyl 

Komisarz okręgowy Jest obowiąza- 
nym do osobistego brania udzlatu we 

wszystkich posiedzeniach komitetu <e 

kręgowego, gdzie zdaje apiuwozdunie 
ze swojej pracy. 

Ponadto Komisarz okręgowy składa 
Piśmienne sprawozdanie ze swej kwar- 
talnej pracy, któr* prczcz wręcza na 

posiedzeniu Radzie Żarz 
Wszelkie ofiary 1 składki zbierane 

przez Komitety Obywatelskie odsyłać 
naleZy natychmiast do kssycrs Komi- 
tetu okręgowego, który każdego nile 
slgca odsyła lakowe do zarzgdu W. 
N.. zaznaczając cni na który pieniądze 
były przez ofiarodawców przeznaczo- 

I Dr 

Składzi zebrane na admlnlatracye 
wysyłane ag równie/ do Wydziału Na 

I rodowego s potraceniem wydatków o- 

kręgowych przewidzianych. 
Komisy* Wniosków uchwala te po- 

int en ta do zatwierdzenia Wysokiemu 
Sejmów I. 

wniosę* nmrinow. 

H> li żołnierze Armii Polskiej odda 
| wszy swej OJczyalnle co mieli najdroz- 
I nm|o, ho iwy krew. swe iycle, zasłu- 
żyli sobie na pamięć niewygasły w 

sercach wszystkich Polaków terażnlej- 
ssyrh I prsyasłyrh pokoleń. sy obecnie 
dumni z tego ro zdziałali dla odrodzo- 

| nla Polaki, jednakie mają serdeczny 
żal. jaki w form!" wnloaku Trzeciemu 
Pejmowl Wychodżlwa wnoszy l pop*r. 
rla słusznych awych zydań proszą, a 

mianowicie: 
By Wydziel Narodowy w płyny! na 

Rzyd Polaki, by za trud I pracę ponie- 
siony w walce orężnej o wolność swe- 
go Narodu, fym weteranom którzy 
wykazy się odpowiednio wymaanneml 
kwaltfikacyami na posndy rzydowe 
przy Konsulatach polskich w Amery 
ce, posady le przedewscystklem im 
przyznano a nie tchórzom a więcej 
Jeszcze tym, którzy wyntłek naszego 
społeczeóstw a I tej serdecznej naszej 
młodzi co spieszyła w szeregi formo- 
wanej w fym kraju Armii Polskiej, 
zwalczała I w najwstrętniejszy sposób 
przeszkadzała. 

Zważywszy, ze we wszystkich cywi 
litowanych krajach bylt żołnierze mle 

i li i majy pierwszeństwo l przywilej do 

'drzymanla rtydo^ftli lUnewlik, dla 
tuszy <h lowartyii} uroni 4tla:ny pra> 
olać iwkach naazycli konsulatu. li poi- 
>k.« li * Amcryte pibrwszeństwp uu 
łoacdy r radowe. 

Następnie hy!j zidiileine Anuli Pol- 
■***i**J atu* .aJ-j .mlot-rk o ustanowie- 
nie przy W>dittlr Narodowym fundo 
^iu Ulu Inwalidów. wetwrpuów Arnł.‘ 
Polaz>J l u* ten e*-l w fawMlenfa srod-1 
'<#* prze pooaWey TUÓrych dany fun- 
1tiat nutanie nujnin.r w sntnle $200.-1 
000 rebrany hm zabesplectcule najwaz- 
nfhjszy.-h Dotrtrb życiowych lurtych 
Inwalidów weteaunów. u tak/c p»>- 
traab złęcionyt-h a Istnieniom jut do 
iydu powołanych j toi^ljajyryrb alt 
placówek. a dułej z**U> Wydział Naio- 
dowy n4«u ostoja nu Wychoditwl-e 
przyszedł t pomoc4 tak placówkom 
Joi lainlejprym jako toż powstać I za- 
wlazać się mających w tych nilejb.o- 
woseia.lt udzie » Iłalleęyzy.y jeszcze 
nie sę zorganizowani. a nadto by do 
Wydziału Narodowego do egzekutywy 
ciała ustawodawczego powołano Jedne- 
go z w e* era nów Anuli Polskiej, który 
by iniereaa nasze w Wy dziale Narodo- 
wy ni 'reprezentował I na odwrót byt 
l*cui<kiem miedzy Zaiczkiem Weto- 
ranów Armii Poiakicj z Wydziałem 
Narodowy nr. 

Wnioski- Weteranów Armii TolakieJ 
Komisya nu>/.a poleca Wyaoklej Izbie 
do przyjęcia ae względu na to. że Wy- 
dział Narodowy wysyłajgc żołnierzy 
naszych na front bojowy, przyjął na 
siebie obowięzek moralny zaopiekowu- 
nia się nlral w razie kale. t"a lub nie- 
zdolności do pracy. Proaliuy zatem de- 
legatów o przychyleniu się do kb 

Wnioski poltkiaj prasy narodowej. 
Zebrani przedstawiciele w osobach 

wydawców i redaktorów polskich pism 
narodowych w Ameryce, po dluzasycb 
obradach polecaj? pod uwagę Rady Za- 
riijrtzaj.K ej Wydziału Nziodosrgo I 
spostrzeżenia co do dalszej pracy nad 
dobrem Wymodli w a ł skonsolidowa- 
niem go przy Wydziale Narodowym 
Polskim. 

I. Ze względu, ze wydawany dotych- 
czas przez Wydział Narodowy Okólnik 
nie odpowiada w zasadzie celowi 1 nie 
przynosi spodziewanych korzyści, 
wskazanym byłoby aby okólnik zwieść 
a pokwitowania datków i ofiar segre- 
gowane wedle okręgów- pomieszczone 
w pisma, h danego okręgu, na co się 
wydawcy £««*#• 

-• Aby należycie przeciwdziałać zor- 
Kamioaunr] I systrniatycztiej pracy 
(rwłołdw pricwrotnyfh w kierunku 
roiblela jedności WychmUtwa, uwala- 
my za niezbędno utworzenie | odpo- 
wiednie upoaairni« aekcyi propagan- 
dy przy Wydziale Narodowym, powo- 
łując do pracy najwybitniejsze siły 
dziennikarskie czy ał<id czy z Polaki. 

.1 Dla wzmocnienia placówki narv 
dowej we wszyatkich Stanach Amery- 
ki ł cele informowania oyOtu i prasy 
polskie) » Ameryce o wypadkach i o- 
anbw< h stojeryh w związku z życiem 
I wypadkami w Polace. uważamy za 
koniecrne utworzenie w New Yorku 
ekspozytury Wydziału Narodowego 
Ekspozytura będzie miała szczególnie 
na celu organizowanie nlacdwek Wv- 
chodrtwa lUi wschodzie, prowadzenie 
odpowiedniej propagandy jsk również 
informowanie wydz. Nar. o przybywa 
Jęcyi h z Polski gości i i« h zamiera* 
niaih. Poządanem by było. by biuro 
to stało w kontakcie a biurem inforraa- 
eyjneni przy poselstwie polakiem w 
New Yorku i drogą telegraficzny poda- 
wało inforutaeye n« koszt Wydziału u- 

zyskane z pierwszej reki o wypadkach 
w Polsce bezpośrednio do plam dzien- 
nych atojfcych przy Wydziale Narodu- 
zrym. 

4 Najusilniej polecani' prowadzenie 
energicznej propagandy ayweni sło- 
wem przy pomocy wieców po II ty- 
rznych. społeczny* h odczytów popular- 
no naukowych nawet w najmniej 
szych osadach polskich. »prow*U**Jgc 
do tego odpowiednie wybitne siły z 
kraju I nie szczędząc w tym celu ko- 
sztów. 

5. Proponujemy zorganizowanie w 

Stanach wschodnich szczególniej No- 
wej Anglii sieci tygodników wydawa- 
li \ch lub MUhwencyonow anv« li przez 
Wydział Narodowy przesyłając tam z 
ecnłrall gotowe artykuły i ogólne wia- 
domości w formie matryc, gotowych 
do utytKU Tteaztę m*tery..łu czytelne- 
gn uzupełni carno pismu *ludouioecia- 
mi iokainemi. 

t* Polecamy aby Wydział Narodowy 
w miejsce Okólnika wydiwał miesią- 
• znłk poważny, polityczny, który był- 
by urzędowym organem Wydziału Na- 
rodowego odz wterciadlająr myśli i ce- 
le zorganizowanego Wychodzi w* 

Podpisani polecając te wnioski o- 

swtadrtają Jodnor zaśnie ze solidary- 
zuje » zupełności z dotychczasową 
dzłałalnoM ią Wydziału Narodowego 1 
jego władz reprezentowanych oraz po 
stanawłają popiera, na przyszloAl jak 
najusilniej pracę Wydziału Narodowe- 
go 

Komitet Rezolucji i /.yardu polskich 
I wydawców I dziennikarzy pracy naro- 

dowej w Ameryce: .1 Przyprawa. T 
Juałorkowski i K. Pietkiewicz. 

Komisy a Wnto*ków*po)e< a przyjęcie 
wnlotików Dziennikarzy polskich Wtk 
daryzujących się z Wydziałem Narodo- 
wym. 

Itelcgacł ze sianu Mssasi hnsetts 
przedstawiają komiayi wniosków na- 

I stepujące zadania: 

5pr6bÓ)cl« f*nmrv 

Rttffles 
^trtf nirktkicfl C.I. F»« Off. 

W aowcj ■lebltikl«| pic/co. 
^aayatki# pataatnwan* cr*<M 

•kłłdow*, Din^Mf* iwMlbi, rtarłal 
AichowiDA, a prrTjfuiof delikatny 
ptrłunf dodano. 

Rufflwa, ktdry Jaat ak-nlajmron 
r.ia»r*yr)«Um łupi**®, nraa wyk- 
wintnym a^yknłom fualMnwym Jo 
włoaAw, )®at łubianym nawal prre* 

oaoby tTwd 
no dn rad® 
wolaioaia. 

ftfta «« 

waayatklrb 
aptekarh 
lub #5®. aa 

dnalawy 
pooatf 
wprost 
a labora- 
torium. 

lOTWirĄ 

Ze względu 114 «iollty lic'l>e dzienni- 
ków lewicy. Jakie rozpowszechnione 

w Nowej Anglii. przez co łpri»n 
Wydziału Njr»duwP|o pr««I<> obu 
utarła. domagamy alę od Sejmu. by za- 
loty | dziennik, któryby paraliżował a- 

kryę czerwonych w Nowej Anglii I u- 
rwiadtiinluł ludzi w duchu patryoiy- [ 
fiBU narodowym. Plama Wydziałowa 
aa i z Chicago. Huffalo lub New Yor- 
ku nic zyąkuję poparcia w Nowej An- 
glii zr względu opóźniania z wiadomo 
acHunl jak również wakutek braku 
wiadomoaci kronikarakich 

Wntoeek delegatów z Maaa.. hy Wy- 
dział Narodowy założył dziennik w 

Nowej Anglii, ceiem paraliżowania a-1 
kcyi czerwonych I uświadamianiu lu- 
dzi w duchu patryotycano narodo- 
wym. Komiaya Wnioaków poleca, by 
upoważnić Rade Zarzudzajgcg-do aub- 
wencyonowanla już lalnlejgc-ycb piani 
w Nowej Anglii, przychylnych a kcyi 
Wydziału I- gdziekolwiek podobne po- 
parcie okaże alf za wskazanem I to w 

jak najarótazym czasie. 
Pod tym .względem Komiaya wzięła 

pod uwagę rezolucye Sejmu /Judo.! 
Kapł. Pol. w Ani domugujgcyrh się 
popierania pism uarodowo patrysty- 
cznych. 

Zważywszy, iż prezes \yydziału Na- 
rodowego Jan Smulakl prosił o zwol- 
nienie prac czysto admlnistracyj- | 
nych. by przez to zyskał więcej czasu 
dla spraw poważniejszych. Komiaya 
Wniosków poleca utworzenie urzędu 
Dyrektora Administracyjnego Rady 
Zarzedzajpcej. którego Prezydyum wy- 
biera a Radu Zartgdzajgca penayę wy- 
znacza. 

Zwący wazy. iz wielu s dotfd przyby- 
łych Hallerczyków wobec zastoju w 

pracy znajduje się bez śr« dkrtw utrzy- 
mania a llc/bs Ich wzrasta z proyby- 
deni nowych transportów. Komiaya 
Wniosków po|e« a ustanowienie biura 
pośrednictwa pracy dla Weteranów 
Armii Polskiej przy Wydz. Nar. 

Referat z wnioskami Poiako Ame- 
rykaóskiego T-wa Opinki nad Sierota- 
tu! nadesłane przez ka. Ora Władrsta- 
»a Chrzanowskiego. Komuya poleca 
oddanie lladzte Zarzadzaigcej z powo- 
du ważności i aktualności sprawy do 
głębszego zbadania I rozpatrzenia. 

Wniosek. aby Sejmy Wydz. Nar Pol. 
odbywały alf rocznie, uważamy za 

zbyteczne dlatego. Ze Rad* Nadzorcza 
jest upoważniona do zwołania Sejmu 
nadzwyczajnego kiedykolwiek uważa 

Sejm ten za potrzebny. 

Kounsya Wniosków pojmując do- 
nioałOM- a wiaty ki polskie] oraz po- 
więcen;e wielu uzdolnionych a wiat o- 

rów amerykańskich, którzy na ochot- 
nika pragn« zgłosić sir do Armii Pol- 
skiej. przychyla s.e do prośby boha- 
terskiego podpttłkow nlaa Kauntleroy. 
by Wydział Narodowy po itoroaumie 
mu się z Nacaelnent Dowództwem l*t>2 
aklent udzielił pomory finansowej do 
zwiekarenia oddziału awtatyrzneco 
Kowrtwszki. który odniósł niezwykłe 
zwycięstwo nad kongUa łłud!nny>go 

Wnioski uchwalone na zebraniu po- 
laków w Chicago dnia 22 lutego 1921 
r.. by udzielić natychmiastowej pomo- 
cy ntateryalnej ludowi- górnośląskie 
mu. Komisy a Wniosków poleca odda* 
tę sprawę Radzie Zarzędzajgcaj do 
przychylnego załatwienia 

Prośbę Komitetu Centralnego t aił 
l.ltemsko Polaklej o zapomogi mate- 
ryalne podczas zbCzaJaceto się plebi- 
scytu połgczrnla Ulwy Centralnej z 

Polska, polecamy Radzie /.arzgdzaJa 
cej sprawę tę wsiąść pod rozwagę 

Zwitkowi śpiewaków w Ame- 
ryce l/ha sejmowa wyraża jak uaj- 
ojti-icruf moralne poparcie. Kefr- 
rat k». (.'hrzanowakirgo oddano 
Radzie Zarządzającej do dal>Zi-go 
rozpatrzenia. 

('chwalono w myśl przemowy 
pułkownika Kauntleroy poprzeń 
ak<*yę pomocy dla organi/ująrych 
mc oddziałów lotniczych w Aroe- 
ryee dla armii polskiej. 

Polecono założyć biuro propa- 
gandy prasowej dla prasy anglo- 

1 
amerykańskiej i w tym celu pro- 
zy dyum naznacza komitet z trzech, 
który w 4 tygodnia oh ma zdań 
sprawozdanie Madzie Zarządzają- 
cej Wydziału. I>o Komitetu tego 
marszałek naznaczył: adw Goń- 
skiego. L. Kopcińskiego i prof. 
Z« ierzchow sk iego. 

Del. Setinajer odczytuje referat 
w sprawie reemigraeyjnej. Wnio- 
ski z tym referatem związane od- 
dala izba Radzie zarządzającej do 
rozpatrzeni*. 

Wniosek, aby Wydział Nar. wy- 
dał swego delegata lub delegatów 
do Polski, celem przypilnowania 
rozdawnictwa darów z Ameryki, 
uchwalono przyjąć i oddać Rad/ie 

|zarządzającej, pozostawiając jej 
atoli wolną rękę. 

1’chwalono. aby prezesi organi- 
zacji opłacających ó-eio rentowy 
(wiatek, wchodzili w skład Wy- 
działu. # 

I chwalono umoi/ye mniejszym 
organizacjom /.ohowiiuniii, j«ki** 
maja w Wydziale, u to celom dni 
»*cj wspólnej a owocnej pracy. 

Na wnionck Or. Hmykowaliic 
gn uchwalono natychmiast wysłać 
dał na plebiscyt $2-V000. składa o 

mv. jakie i/ha sejmowa postano 
wiła wysłać do różnych wybitnych 
osobistości. 

1’chwalono natychmiast wysłać 
na rzecz (łórnegn Mlaska $10.000, 
ks. Itiałdyira dodaje do tego $t».'»0, 
a l>r. Smykowski w imieniu Iłrid- 
geport daje JMldó"*. I'chwalono 
dalej wysłać do komisarza Korfan- 
tego telegram / zapewnieniem po- 
mocy i wezwać Komitety Obywa- 

; tclskłe do ursfdcznia natydhmia- 
1 stowych wieców na r/eez plebi- 
scyt u. 

Prezes Związku Narodowego I\ 
K. Zyehlińaki ośw iadcza, że Zwią- 
zek Narodowy Polski, który już 
■ lał na plebiscyt iłCió.OOO. składa o- 

becnie na plebiscyt drugie $20.000. 
I (Huragan oklasków na sali i kray- 
* ki: Odzie Zjednoczenief) Prezes 
Piotrowski oświadcza, że sprawę 
przedstawi Zarządowi Zjednoczę 
nia. 

DALSZA PRACA 
BANKU. 

Niniejszy artykuł je~t ostatnim 
ze »cry i artykułów, które >ię w 

czasopismach ukazały, a których 
celem było bliższe zapoznanie na- 

szych klientów, akcyonaryuszy o- 
raz czytelników / rozwojem i pra- 
cą naszej inatytucyi, a zarazem u- 

trzymanic ścisłego kontaktu z \vy- 
cliodżtwcm. W tym artykule 
chcemy W am przedstawić nasze 

plany przyszłej pracy dla dobr% 
Wychod/twa i Ojczyzny. 

Iiistytucya nasza została zur- 

banizowaną nic dla celów prywa- 
tnych. nie dla popierania jakichś 
przedsiębiorstw kapitalistycznych 
ale raczej w obronie polskiej 
strzechy, poisk^cj zienif. polskie- 
go chłopa i robotnika przed zale- 
wem prusactwa i jego niszcze- 
niem wszystkiego, co polskie. I.u- 
dzie zakładający t\* instytuoę, 
nic czynili to w celach sóniolub- 
nych, ale raczej, jako ludzie o sze- 
rokim horyzoncie poglądów, pa- 
trząc w przeszłość Narodu, uwa- 
żali /.i -koniec/nc otworzyć, o ile 
możności, jak najsilniejszą insty- 
tuc) ę finansową, kontrolowaną 
prze/ polskiego chłopa i robotni* 
ka i służącą jego i społeczeństwa 
interesom. Rezultat ich pracy jest 
W ani znany. Jesteśmy bowiem* 
dziś największym bankiem w 
ł’ołsce 7. otłdziałaini we wszyst- 
kich dzielnicach kraju i wszę- 
dzie pracujemy w tym samym kie- 
runku i 7. tymi samymi ideałami, 
które zagrzewały cło pracy zało- 
życieli Itanku Związku — tło f*ra- 
cy dla Ojczyzny i liulu. 

7. chwilą odzyskania wolności. 
Uank Związku ze zdwojoną siłą 
zajął się pracą mol wykupuem 
własności z rąk w roga nad roz- 

wojem i ufundowaniem na -sil- 
nych podstawach polskiego prze- 
mysłu i handlu, który alho był u 

rękach obcych, albo też dla braku 
odpowiednich kapitałów i sił nie 
mógł -ię należycie rozwinąć. Po- 
le pracy jest olbrzymie i jeszcze 
jest dużo do zrobienia. Mamy na- 

dzieję. żc Wychodżtwo nam w tej 
patryot> cznej. a zarazem korzyst- 
nej pracy dopomoże. Instytucya 
nasza ze wszech sił popierała i po- 
piera Rząd polski przez udziela- 
nie kredytów, pożyczek oraz przez 
wszelką możliwą współpracę. 

Mamy przed sobą szerokie po- 
le pracy w Ameryce, nielyTko w 

kwesty*^ wysyłki pieniędzy do 
kraju, ale także z ustaleniem się 

stosunków wewnętrznych i po 
prawieniem waluty, oddział \... 
\\o-Yorski będzie miał do pr/c- 
prowadzenia liczne transakcyc i 
nansowe między firmami polskit 
mi a przedsiębiorstwami amery kanskicmi, pośrednicząc w spr'a. wie kredytów oraz zakupów i 
sprzedaży wszelkiego rodzaju su- 
rowców. maszyn i t. p. Te tram- 
akcye z biegiem czasu dosięgną 
bardzo poważnych sum. Juz c/\ 
ni my przygotowania ku temu. 
by w przyszłości dać inożnoM 
W ychodztw u lokowania swoich 
pieniędzy w wielkich polskich 
przedsiębiorstwach, które praca 
ją z korzyścią dla kraju i swych 
akcyonary uszy. Dużo z takich 
przedsiębiorstw jeszcze czeka na 

wykup z rąk cnhcych, inne za> z 

powodu zapotrzebowań kraju mu 

s/ą się jeszcze odpowiednio roz- 

winąć i prodokcyę swą powięk- 
szyć. co za sobą pociąga powięk- 
szenie kapitałów akcyjnych. To 
jest uzis pracą wytyczną ISanku 
Związku. Mamy nadzieję, ze wie- 
loletnia. rzetelna i pożyteczna 
praca dla polskiego ludu. która 
zyskała nam uznanie i zaufanie 
całego kraju, również zaskarl.i 
nam Waszą życzliwość i współ- 
pracę. 

Wszelka dalsza praca w niema- 
łej mierze zależeć bedzie od wy- 
niku plebiscytu na kląsku i unor- 
mowania się wewnętrznych sto- 
sunków' oraz od ustalenia waluty 
polskiej. Z silną wiarą w pr/y 
s/łość i potęgę narodu założycie’* 
Hanku instytuoyę zakładali i nu 
d/iś mamy tę silną wiarę i niezło- 
mną nadzieję, że po przeminięciu 
obecnego okresu nastąpi era roz- 

woju. jakiego Polska jeszcze do- 
tąd nie miała. Potrzeba jednak 
jeszcze cierpliwości i ciągłego 
przygotowywania się w odpowie- 
dnie kapitały, by rozwój i urucho- 
mienie kraju odbywało się o i!* 
możności przy pomocy kapitałów 
polskich, a nie obcych i żeby z 

bogactw kraju korzystał polski 
lud pracujący w potskich fabry- 
kach i przedsiębiorstwach zbudo- 
wanych polskim kapitałem. To 

(jest dążeniom każdego zdrowo 
myślącego Polaka i każdej praw- 
dziwie polskiej instytucyi, a Jedną 
z pierwszych, która na tem p. !u 
pracowała i wskazała innym kie- 
runek. był i jest Bank Związku 

: Spółek Zarobkowych. 

Imieniem Związku rolek pa mu 
Napicralska składa na plebiscyt 
*i.000 (Oklaski). 

Dcl. Gniiski odczytuje telegra- 
my, jakie i/ha sejmowa postano- 
wiła wy słać do różnyeh wybitnych 
osobistości. 

Izba telegramy te przyjmuje. 
W dalszy ni ciągu w sprawie ple 

hiaey tu ad w. 1’iekarski składa 
♦óO.OO. Sosnowski z Detroit $100. 
X. N. *100. Leon Wazeter |'.’.V00.1 

ttorąceiiii słowy pożegnał izbę 
sejmową przed swym wyjazdem 
do K/y mu ks generał Wł. Zapała.1 
składając publiczne a serdeczne 
podziękowanie za prace dla Oj. 

czyzny : biskupowi Rhnde, J. Smul* 
skieinu. K. 2yrhlińskicmu, N. !.. 
Piotrowskiemu. b. prewscp pan 
Neumanu, całemu Wydziałowi i 
całemu Wychodżtwu. 

Ich walono. że wszelki** paragra- 
fy konstytucji, sprzeczne z ostat- 
nio przyjętymi uchwałami sejm-*- 
w rmi. mają być- odpowiednio zmie- 

nione. Składka na sali zarządzona 
nu plebiscyt przyniosła $284.76. 
Piotrowski uzupełnił mim* Ra/, in 
$600 Na Klłfhk nawet chłopcy 
sprzedający gazetv. dali swoje .. 

f iary. 
(< 'iąg dal. nastąpi.) 

NIE PRZYSYŁAJCIE ANI CENTAl 

$4.45 
P9 tattwie 

in ,^V# * k,/Vrr* »»Wor*>-|«i«\ i;Hv nam n«dr- 
**w* I m<trrg pnjnDfimjr W«m jur-- < n !r«ł>\»lkA»- t|n rgiamln.ir-ri | |irMv — im »»• 

*'* '"1nnwl**«ł«lmn.*,' |.«>i iHi|>rw.|iil«>| g Mu-/. Mmi.v • Miooim WHin iKi.twndulo li ihv- 
*r?"',n ... »«*• !•*«• MM ,mtr tr/. 
*'"'**• *'*v nif>«n*» Jr imb. O lko /« Jł.li. / 
infn*. if> poi.ie p.«ir 1o«MI u*n*«-l»>. t* ?,|«- 

*wr«M..|o to — otrirniui... 
i-’" roi^ni k»a<tv rem Te rnbo<■»# |p 

w<m 1(11)1 •** prae* flrmf Kmllrott and Jnim- 
*•»" <1U rtnl1 nntłf! ka(1«klej. Sn*,Tali.. 

rt.H w)traviiMlr. Wierzchnia 
•ch rze*. * >n'*Wkt*| -krtekl t>n<łwAJnr p< ilfin v I p'ft> t«k ttipraelnn,. 
U nie '1z.ala.la na mu ka.<*v lub inne chan.' 

K,ut« tnralnr tr*r»IWt tak rtbą mlrj akiaffu rittowlnłka jak t farmrra Z« 
niA« i-łn |a aottln m o»«4«IHr najlrpi- 
Ir li wartnii' nraa niaka rmnr \|a 
pr»v».vtaj«-l* pirniaita\ «<p>inii, 
tvll«o kupon; pntt»)nc miara lw>lnr tła 
•" i*kn "* I tm'«. * mv porami U ani namapnlr la parę 4ot«rvc!i tr«r- 
Mil>r.«- nn próti?. 

-KI'l»ON — 

Clvil!*n Army »nć N#vy Shoe Ca Dept O *>. 44 W. Mth St.. New Yprli City • f"'<ę nH4nl.it ml p»rf »oJ*kuv>rh tr« «tUfta : 
t;»xniUr NhikI «h<<... 
Atlree .•. 

PATRZ ■ ft krótki HU $7.50 rirMkftł ta «*• 
eta* tylko |W PODZIWIAJ 

Znlłyllśnir rana dlatago, 
aby aaanajnmld Itidal * na- | 
►*•) firma b' u««m o<l nm j 
"tale kupowali. Ta *lli sna 
firanki ?'* yar.la dlugia m 
najnitWMrl mody. daltkat- | 
n»|" wi -obu. oadohna dwo- 
ma pawiami I tak morwa l* 
wyatarrt* na dlugla lata. 
1. udała i.od-iwiar bada ta 
firanki w waaaym domu, 
adv* dotąd tv|ko ludaia bo- j 
k« t Ja poMadalt. — Inni ; 
rpraadaj* Ja po |7.t0. my 
ta* tylko po 13.21 n» Jadno 
okno, na 3 okna l).M. a na 
4 okna lll.dn. — Prwydttji ia 
2. v«- markami aadatkM, a ra- 
•lla aaptarlrtn pr«y ndt*|.»- I 
raa IMnaola caraa na ila w- I 
klan Adrea: 

Pragress Sales Ca. 
z 

hit v. *avu>a rr. 
eaicite, h.ł 


