
S. p. Franciszek A. Olsza 
nowski 

V, Buffalo. X. Y., doszła nas 

.. nutną wiadomość, ż.e dnia 4-go 
tiian*a /marł tam ś. p. Franciszek 
\. Olszanowski, znany powszeeh* j 

■ .* wśród Polonii a mery kańskiej 
-ionnikarz. ongiś wydawca po- 

arnej “Uaifty Buff lińskiej”, j 
-az nader czynny członek Zwia- 
i ; V I’.. dh>|lhtli prezes Gmi-i 

riv Nr. 19 Z. X. P.. jak również i | 
prezes Slow. Domu Polskiego w 

Buffalo. 
Ostatnio zmarły zajęty był wr 

Ś.M-poraeyi Broadway Finanse i w 

Banku Broadway National, jako : 

zarządca departamentu zagranica- j 
r-'go. 

" p. Franciszek A. Olsza nowski, 
...i czasu zapadnięcia w listopadzie 
na |x»ciągu w drodze z Nowego 
V ora ku do Buffalo, nie wróżył 
w iele nadziei, choć zawsze i tak 
corjjeo pragnął powrócić tło zdro- 
w a i pracy wśród nas. 

Nio doczekał się tej chwili. Ży- 
cie tego gasło powoli w szpitalu 
Columbus, gdzie mimo troskliwej! 
.pioki lekarzy i czuwającej prz\ 
•żn do ostatniej chwili jego mał- 
<«tiki, już aił nie odzyskał i na jej j 

r. k^ch. przyjąwszy ostatnie Sa-1 
.ramenta św., Boju duchu oddał. | 

Telegram wychodzący w Buf-1 
falo tak kreśli życiorys zmarłego 
wiązkowca i działacza narodowe*' 

Kto go nie zjiałt Kto z nim nie 
stykał się w życiu• Gdzie on nie 
o^tawił po sobie wdzięcznej i nji- 
i pamięci, a szczególnie wśród 

Braci Związkowej, wśród tych ci- 
In eh pracowników Domu Pol- 

>k ego, którego kiedyś był preze- 
sem i do którego tak chętnie !u- 
hiał zawsze Vpaść i nagadać się do 
woli ze Związkowcami. 

Bo twardym on był Związkow- 
cem. Wychowany w* czasach za- 

ciętej walki Związkowców, nic ro- 
zumiał nawet później odchyleń i 
hoczeń czynionych dla dobra 

sprawy i poświęcenia nieraz inte- 
resów tej organizaeyi dla sprawy 
większej i świętszej, bo całej Oj- 
czyzny i polskiego Narodu. 

S. p. Franciszek A. Ols/annwski 
znany także pod pseudonimem 

Fao. którego czysto używał w ga- 
zociarskiej robocie, urodził sic w 
1875 w Po/natKskiem. Małym 
chłopcem będąc, przybył tu wraz 
z rodzicami i osiadł w Buffalo, u- 

częazczając do szkoły parafialnej 
>w. Stanisława. 

Po skończeniu takowej rozpo- 
czął pracę w drukarni ówczesnego 
“Polaka w Ameryce’’, gdzie |»o- 
znał dokładnie fach drukarski, 
oddając się mu z pełnym zapałem. 

Wrodzone atoli i dlufco tłumio- 
ne zdolności d z i cnn jk a r sk ic nr ze- 

rwy o iflSdy w nim żyłkę drukar- 
ską. bo po ustąpieniu p. Nagła, 
znanego dziennikarza lutejs/ego. 
objął redakeyę ówczesnego tygod- 
nika “Echa”, stawiający w ten 
sposób pierwsze kroki na drodze 
dziennikarskiej. 

Snąć zawód ten dawniej nie był 
zbyt popłatnym, skoro ś. p. F. A 
Olazanowski rzucił go i zdaws/y 
egzamin służby cywilnej. oł*jął 
P°*adę klerka na poczcie przy 
William ul. 

Kto atoli raz zakosztuje zapa- 
chu farby drukarskiej, tego po- 
ciąga eoś zaws/e do drukarni, do 
życia gazeeiarskiego. które acz 
ma swoje zawody i ciernie, to jed- 
nakże i zadowolenia dużo we- 

wnętrznego z .sobą niesie. Spraw- 
dziło się to i na ś. p. F. A. Olsza- 
nnwskini, bo po kilku latach wró- 
cił do dziennikarstwa i już w r. 
1fW>) podczas wystawy światowej 
widzimy po pr/y redagowaniu 
"Gazety Ruffaloskiejnader po- 
czytnego na owe czasy pisma, któ- 
re sam założył i które — jak aie to 
mówi, sam pisał, sam składał i sam 

rozwoził. 
A kiedy powstał w Huffalo dru- 

g. dziennik polaki pod nazwą “Po- 
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Między 
Nienawiścią 

a Miłością 
Pod takim tytułem rozpoczniemy drukować w 

najbliższych dniach w “Dzienniku Związkowym’*, 
obszerną powieść, napisaną na tle współczesnem 
przez J. GorJiea. Pełno w niej sen żacy i i dramatycz- 
nych epizodów. Treść nadzwyczaj ciekawa tak, iż 
po prostu oderwać się od niej nie inoże czytelnik 
od początku aż do końca. Bohaterką powieści jest 
młoda, piękna Polka, która całe piekło intryg, upo- 
korzeń i prześladowań przechodzić musi. zanim o- 
statecznie odniesie zwycięstwo nad sprytną Węgier- 
ką. która zbałamuciła Jej męża. czyhając na śmierć 
Jadwigi, ażeby zająć jej miejsce. Ona to na sposób 
l»ająka stara się pochwycić w rozstawioną sieć na- 

szą bohaterkę, a działa sprytnie, jak szatan, chy- 
trze, jak żmija, byle się pozbyć niebezpiecznej ry- 
walki. Wszelkie jednak zakusy, wszelkie sprytnie u- 
knute plany i Intrygi jej spełzły na niczent i gdy już 
widzi siebie u szczytu tryumfu, spotyka ją nagle za- 
służona kara za jej niegodziwe intrygi miłosne. 
Rzecz dzieje się częścią w Polsce, częścią w Indyach 
Wschodnich. Gała powieść napisana jest z wielkim 
rozmachem i niewątpliwie zainteresuje nawet naj- 
wybredniejsze gusta Szan. Czytelników Dziennika 
naszego. Zwracamy już driś uwagę na to. aby czy- 
telnicy nasi starali się otrzymać każdy numer dzien- 
nika tak. iżby nową powieś*' mogli mieć w całości. 
Prosimy też o powiadomienie krewnych i znajomych, 
ażeby sobie zaabonowali nasz dziennik, jeżeli pra- 
rfną przeczytać nową. a wielce ciekawą powieść o- 

byczajową. Dziennik Związkowy nietylko zamiesz- 
cza najciekawsze wiadomości z całego świata, nie- 
tylko stara sic być najpoczytniejsze tu pismem pol- 
akiem w Ameryce, ale także w dziale |>owieśelowym 
drukuje najlepsze dzieła wyborowe. Zwracamy na 
to uwagę Szan. naszych czytelniczek. 

Jak już zaznaczyliśmy, powieść ta ukaże się w 

następnych kilku dniach. 
Zamówcie sobie Dziennik naprzód. 
Dziennik zamawiać można u agentów, lub pi- 

sać wprost do głównego biura i»od adresem: 

Dziennik Związkowy 
110(3-8 W. Divi>ion St. 

Chicago, 111. 

luka Amerykańskiego", założony 
i przez ś. p. ślisza. a następnie prze- 
mieniony na “Dz. dla Waz.” za 
czasów wydawcy p. A. {Skarży u* 

iskiego. pracował tam ś. p. Franci* 
'szek A. Olszauowaki z przerwami 
pewnymi, n od roku I!M1 stule re- 

Idagujac dział miejski. 
Przy wspoiunianem wyżej pi- 

śmie pracował aż do roku 1!»10. t. 

tj. do chwili, gdy dzięki energii i 
ijwaryp. M. M.*Nowaka aaezęli 
Polacy organizować Bank polski 
Broadway National, do którego to 
dzieła on też swojej ręki przyło- 
żył. Otrzymał w Banku Broadway 
National posadę zarządcy depar- 
tamentu zagranicznego i jedno- 
cześnie generalnego agenta pasa- 
żarskiego dla linii Baltic Stenm* 
ship. 

T*» zmuszało go do wytężonej i 
nader żmudnej pracy, ktyra po- 
ciągnęła za sobą częste wyjazdy 
do New Yorku i innych miast, a 

życic takie było zbyt uciążliwe 
d*a jego nadwątlonego organizmu 
i przyzwyczajonemu już wówczas 
do wygodnych domowych piele- 
szy przy boku swej małżonki Wa- 
leni z domu Majerowakiej. która 
zaślubił w 1 10 roku. 

Podczas jednej z podróży z 

New Yorku do Buffalo /*•>♦«M w 

poeią srn kolei Lacka wanna i wskn- 
tok zupełnego wstrząsu nerwowo, 

aro. do którego dołączyły się jesz- 
cze inno słabości, musiał resztę 
dni (twego życia dokonać w szpi- 
talu. ozy to w odległym zakątku 
Pennsyhanii. ozy toż w Bufralo, 
dokąd aro w grudniu przewieziono. 
Organizm jego był zbyt wycicń- 
ozony i osłaMony. by mu można 
było wróżyć powrót do zdrowia z 

toj fatalno) choroby i oto po c/to- 
roch blisko miesiącach dogorywa 
nia powolnego zamknął oozv na 

vrioki. 
Pozostawia on za sobą s/ezery 

żal w kołach Związkowców tutcj 
i/.yeh, którym przewodził, pia.stu 
jąc prz.cz, kilka lat godność preze- 
sa Gminy No. 19 Z. V P.. jak ró 
wnioż był przed kilku laty prozo- 

!«tcm. 
Żegnaj nam druhu serdeczny i 

towarzyszu długich łat pracy 
wspólnej przy jedn\ iii warszta- 
cie! Mech ci ton poszum wichru 
cmentarnego. co się po obnażo- 
nych dziś wierzchołkach drzew 
niebie, mówi o żalach i smutkach 
życia doczesnego, z którego wię- 
zów już się otrząsłeś. niech Ci ta 
ruń wiosenna, która niebawem 
przyjdzie, będzie tą szczerą i ser- 

deczną wiązanka uczuć i pamięci 
Twych przyjaciół, co dziś lub ju- 
tro. krocząc za Twoją trumną, 
wołać z. sorca będą : Oby mu ta 
ziemia oben i tak prz.e/.eń ukocha 
na lekką była ". 

Tyle “Telegram". My zo swej 
strony mo/etns dodać, żeśmy oso- 

biście dobrze znali ś. p. OU/.anow- 
skiego nietylko .iako zdolnego 
dziennikarza, ale dobrego polaka 
i nader gorliwego, czynnego zwią- 
zkowca. Był on delegatem kilku 
sejmów związkowych, na których 
odgrywał ważną rolę. stawiając 
trafno wnioski i pracując w róż- 

iin-li koinisyuoh sejmowych, t *z» śc 

jego pamięci. 

Na Sprzedaż 
; binlynek /. wifły. '* fletowy po ii 
li 7 pokoi. — \Yy k<>ńc/<>uie «lębo 
we — elektryka. ojfriewanir. r»0 
stopowa lot*. Trzelw zobac/.ye. a- 

by jro ocenić. ,">7»4» Throop Ce- 
na *10,000 

--piętrowy budynek /. cegły, rt 
i 7 |H»koi — wykończenie dębowe, 

!- pieee do ogrzewania. elektryka, 
lota 2*» x 1*JS .stóp, 5740 Throop 

: nI. Cena ♦8,7,'iO. 

I k. r. mc oriHE, i.v»i* We»t;»:»*t. 
T«L PMpNi 7Wm. 

POTKZKBA I t D/l IHI KOPAMA 
KAFLI 

(Tiledltrhina) 
Praca na 7 mieaięey. dobre zarobki, 

uir/ymaąie darmo. Jednakowa !lo# 
god/ln pracy dziennie. /.Klonie j»ie do 
Hotel Rl#t. blisko Nortb Western l»e- 
|>ot we czwartek. 74 marca p>ui godz. 
« I I, 
TYTO* do Żucia i palenia, i funtów 

$ on io funtów $i (m» z optaeoa* 
przesyłka. Harris Kros. Dukadom. 
Tenn 

FOTIUEBA ZARZĄDCY K1UI \GBN- 
TA W do reprezentowania fdhrjki 

wyrobów lekarek uh korzeni, ziół i 
pszczelnego miodu. Ptaz< ie po warun- 
ki, mła* za tac 2c markę na odpowiedz. 
I. I /unici ki. Oli \. tobland ate. 

POTRZEBA <*g"ntów do sprzedawa.n!:i 
szeroko i>cl*>-/aiifgi> Bob" smaku <ło 

D*poi Wiflkl zarobek Przyjdźcie. lub 
piszcie: Ulcnsnod Pharmacy. Frank 
Masza r os. 5451 (B) Swond ave, Pittz- 
burgh. Panna. 

KTO JEST AGENT? 
I*ra«mj« stale, nie ma narł noha 

zarabia więcej n.Z nujlriioa> facbttwtr- 
w fabrjie I r>.e zna c<j ln ]r«i be»i i.iw«-lr 

wlf leaeli hi-nii aarablac i>a>>dnlo- 
wi> |*ft fto | »ifrr| lo I* t X po liforiMi')# 
H»i< w działa) tln 

3. W CO. Dapt. >. 
>♦<> at- Car. Aahlaad Azę. Chicago, 

FARMY 
P.-akrowa farma |ISO0. blisko wiol 

klagu miasta, fabryk, marklrtii. bru- 
kowana drogi | polscy *g»irdzł. Dobre 
budynki. f50»)»0 gotówki z góry. Tak- 
że #7 akrowa fanna blisko 1'nłon Pi- 
ty. Dobra budynki. 17 akrów wysokie- 
go la>-u. 7 krów. 2 konia, wieprze, ku- 
ry. słano i narzędzia rolnicze. (Vn« 
tS.aóO talar spłaty. Po informarye I 
katalog piszcie: 

K f(. Rl >TIM., Dept- K. 
HM Peneh Mt,Krle, Pa. 

Taniości we Farmach 
'•O akrowa farma, dobre budyń 

ki. 2 mile od miasta. 2 konie. 4 
krowy, wwgelkic narzędzia rolni- 
cze, $2.H00. 

200 a krów-a farma, dobre bu- 
dynki. *2.000. 

40 akrowa farma za **00 łat- 
we warunki. wplata d«i 10 lat. 
Zw r»cam\ koszta podróży. Kata 
lo(f darmo. V. 4}. MiMaftterw, l>ept. 
M 111-** State *f„ Krie, Pa. 

FARMY 
w okolicy wt. Pani I Min nr a polis. 
Iłodacy! Teraz Jest najlepszy czas 

ażebyście sobte nabytt dobrv knwat 
roli. gdzie zamieszkuje tysiące pols- 
kich rodzin .Mamy farmy mata, duże 
I uprawiano z budynkami i z inwenta- 
rzem blisko dużych fabryk, gdzie ro- 
boty dontać zawsze można. Tysigce a- 
krów w Północnej Minnesocie I tVls- 
ronslnie po 15 do 25 akrów na ła- 
twe splatr Mamy domy. loty, byznesa 
nu sprzedaż. Pisz lub /głos się do biu- 
ra : 

WM. M. RYBASKI 
llw Brr mer Bida. 

fl»c J-eJ i Koherl ul. *!. Pani 

Wiadomości Związkowe 
New Kensington, Pa. 

rrotok6t Gminy 05 Z. N. P. * posła 
dzenia odbytego dnia 27-go lutego r. 
1921 na sali Gniazda 41-go Za Sok. 
Pol. 

Poa lad zenie otworzył Prezes ob. A- 
dam GarblAskl o godzinie 3:30 w obe- 
cności 23 delegatów. Następnie prezes 
powołuje odłwiernego ob. Józefa Lę- 
wandowsklego. ażeby odebrał hasło od 
delegatów. Odźwierny po odebraniu 
takowego oświadcza. ż*- ag wszyscy' 
swoi Preres powołuje delegatów. Jeże. II który posiada mandat do Ominy. a- 
żeby złożył na stole. Mandaty zostały 
złożone a naetępujęry, h grup; Grupa 
201 fi. Grupa 1219. Grupa 1760. Grupa 
2137. Kównocsewnie prezes mianuje ko- 
mlsyę mandatów z na*tępujgcvch de- 
legatów- W. Z igkłew u-z I Wojciech 
Górny. Komiaya po zbadaniu manda- 
tów oświadcza, iz *g » poragdku l po- 
lecą Izbie takowe do przyjęci*. 

Prezes odbiera przysięgę od tych de- 
legatów. którzy nie byli obecni na ro- 
cznera posiedzeniu. Następnie prezes 
powołuje sekretsrza protokólowego. a- 
żeby odczytał listę ursędników. listę 
delegatów I urazem protokół z oata 1 

tniego posiedzenia. lUóry został priv- 
iety z poprawka tg. że pani Aimlonia i 
Dominik, wice-prezoaka Gminy fw przy 

'sprawozdaniu roctaem zzznzuyla że 
w roku 19C0 zorganizowała grupę żeń- 
ska w- Russellton. Pa., a równocześnie 
była obeeng na inaUlacyjnem posie- 
dzeniu tejże grupy, które się odbyło 
dnia 28-go grudnia 14C0 roku. 

Prezes powołuje sekretarza do od- 
czytania wszelkich korespondencji. — 

Wniosek przechodzi ażebv korespon- 
dencję prezesa Z. N. P.. ób. K. tych- 

Mińskiego w sprawie odpowiedzi Ćmi 1 

nie 63. co się tyczy Grupy r.33 przyjęć. 
•Wniosek przechodzi. aiehv korespon- 
dencję sekretarza Jenerał nego w spra- 
wia gnm suspendowanych przyjąć. ró- 
wnocześnie zaznacajgr. ażeby sekre- 
tarz Gminy iii o tern zawiadomił se- 
kretarza -leaeralnegn. Jakie Grupy nie 
biorg -żadnego udziału w Gminie 63. 
Wniosek przechodzi, ażeby odpowiedź 
z grupy !WJ w Gadoaan. Pa przvjgć 
do 'cladomo-C. a grupę 2043 pozosta- 
wią |*k nadał. Jak była ol»e<-nlc. Rów- 
nie/ o tem zawiadomić sekretarza Je- 
neralnrgo Wnloaek przechodzi, ażeby 
list z prośba o pomoc dla Budowy Pol- 
skiego Domu a tarasem i tyklety ode. 
tła.- z powrotem z tego powodu, że 
w każdej Grupie »g takowe nadesłane, 
a w Gminie sg delegaci z każdej Gru- 
py wiec lieiegari bęag się starali w 
swoich grupach takowe rnsehrać. Na- 
stępuje odczytanie raportów miesięcz- 
nych * Gnip. Wnloaek przechodzi, a- 
*eby takowe przyjąć do wiadomości. 
Mprnwozuanie n-zędnikAw. — Sprawo- 
*danie gpmni urayjęfo. Sprawozda- 
nie wiceprezeski przyjęto. — Sprawo- 
zdanie sekretarza przejęto. — Rów- 
nier. rozchody. Jak** przedstawił. wy- 
płacić. Sprawozdanie kasycra przyję 
to. Sprawozdani* delegatów z* wszy- 
stkich ({rop należących do Gminy «.*• 
przyjęto do wiadomości Wniosek prze- 
rhodz!. by Grupie zeAakiej 17*> w N>w 
Kensiniron podatek aa rok 1 !»_•»> poda- 
rować. Wniosek przechodzi zęby apll- 
kacTf o wsparcie dla członka (trupy 
1*.<* -ar ('urtearilla. Pa.. Izydora Bru- 
dny przyjąć. rdwDOczaaaie uchwała za- 
padła. ażeby Wydział wsparć wypła- 
cił w mi \ i* 25 dolarów powyżej wy. 
mienionemu członkowi. Wniosek prze- 
chodzi. hv rezolucję Grupy ISO** odło- 
żyć aż do głosów przedsejmowych. — 

Prezea zaznacza. Iż a powodu późnej 
sodzłny na rocznem poaiedzeniu mc 
zostały wybrana żalne komisje. Wnio- 
aek przechodzi, ii wszelkie Komlaye 
ma prawo nasaacapć tam prezaa. za- 
tem prężę* naznacza następujących 
dalezatów I delegat ki Komlayn roz- 
Wł»Ju: KYanclszek Krupa I Bronisław 
l-ew andowakl; Komiaya lustracyjna 
P-ini Stanisława Rzewnicka I pani KY. 
Witkowska: Kotnlsra Oświaty: Walc- 
rvan 7/dakicwicr i Wojciech Krawczy- 
kłcwicz. Komisja finansowa: Antoni 
Antkowiak, wojciecn Górny i pani Ma- 
ryn I.eja. 

Prezes oznajmia delegatom, iż się 
znstduj* kilka obrazów z roku 11Md. 
które nie były sprzedane Wniosek 
pr/echodzł. ażeby te obrazy rozda' po 
kilka de|ea»u>m. a ci by w swej (trupie1 
sprzedawali po |0 centów za Jeden, a 
dochód. Jaki będzie. to przeznaczony 
do Wąsy Gminr Si Wstępując* kru- 
py wpłaciły podatek; Gr. _ $2.Mi; 
<ir. 2Ó1C — 25c. Gr. 2Aią .'iOc. (Jr. 
WA |1 Or. 150*; — $;00: Gr 1240 ~ 

II -'-0: Gr I7|0 — .W. G rupii 2137 — 

7.Ac: Gr. 1*2* — óóe: Gr. 122* — SAc. 
Zawiadamiam d*Ic|tat6w. z* przysz- łe posiedzenie gminy •>*. odbędzie alf 

* trzecią n.edzielę miesiąca. to Jest 
-A-go marca. Wnioaek przechodzi, aze- 
b> posiedzeń e odroczyć. Posiedzenia 
odroczył prezes Adam Garbiński o go- 
dzinie S-tej wieczorem 

7. bratniem pozdrowieniem. 
L. Krynicki. 

Sekr. Gm *5 P. O. Bo* |3. 

Na sprsrdaż w stania Pann- 
s> Kania, polskiej kolonii Mi- 
rko wielkich miast, po bardzo 
niskich ranach, na długie lata 
wypłaty. rod tajna. rdwne. u- 
prawrna grunta, tnwamars. na 
rtadtia i taalewr wtpasone t 
farmami Ptairta po nowy kata 
Io* C. ITrkHANY FARM CO. 

Dapt. C. 
Car. 12th A Parada at. tria. Pa. 

usuń soi etem 
Wetrayj Mnatarolf w Osoto i 

Skronie 

Orodek na Ml (Iowy baz nteber.ple- 
rtPi\*twe połączonego ■ środkami na 
b*I głowy". fauna ból głowy ł U 
przykre uczucie zaziębienia 1 na- 
brzmienia. A działa on momentalni** 
Muatarola Jest rzyatą. biały ma*cią 
'•©••łona z olej*©* mtiazirrdor. ym 
■ /•pęto nl* plaster musztardowy ł nlr 
robi pe*>herzr. Pływa alf tylko zewnf- | 
trznt*. a w tadfii sposób nie mott 
■latałaś na żołądek. lub serce. jak nie- 
ctórr środki wewnętrzna rrdiłą. 

Doskonałe na ból gardła, bronchit 
•a/.tenlenie tfter karku, astmę. ne« 
*alg1t\ nabrzmienie, reumatyzm. Inm- 
Migo. wetystkle bóle 1 ałaboścl pleców 
tib etawów. wywichnięcia. bolesne 
mtiarknlr, potłuczenia. odmrołenla 
nóg. zazlfhienia w piersiach (często 
zapobiega zapaleniu płue). ,'t.źr | OSc aiolk. Wielkość szpitalna 
$3 00 

Watykan w Rzymie 
Poleca Nuxated Iron 

Jeżeli Ci brak FIZYCZNYCH i UMYSŁOWYCH SIŁ; Jeżeli jesteś SŁABYM, 
NERWOWYM i DRAŻLIWYM. SPRÓBUJ DZIŚ NUNATED IRON. 

Nuzated żelazo uwiera w anbłr enrmnleine ifltw, klar* je»t takie 
**■»*« jak Żelazn w Twej krwi, I jak irkn w szpinaku, tuczenie?, lak 
jabłkach. 
NL'XATED ŻELAZO nadto umiera w aoble znakomity produkt, na któ- 
ry słynny Pr Robin zwrócił uwag? FranruakleJ Akademii Medycznej, 
ke przedstawia on najgłów alejazy chemiczny składnik czynnej energii 
nerwowej, koniecznej do odżvwtanU nerwów tak. ze NlTXATEl> IKON 
można by nazwu.' POKARMEM tak KRWI. Jak I NERWÓW. 
W twej krwi jest 3MJNMUNMUttNMMQ rzerwoajeh ciałek krwi, z których 
kazdr musi zawierać żelazo. 
I>z:ś ogólnie z pomiędzy trzecli lud/l jedna cierpi mniej lub 
z powodu pod ko pu je cej zdrowie slaboeci. spowodowanej 
niestosowne odżywianie >ly I rak doetatecznego pożywienia 
— to powoduje nie tyle bruk pokarmu, o Ile brak doslate 
cznej ilości ŻKLA7.A organicznego we krwri. któreby u- 
zdolnie uic.' mogło do wydobycia ei! z pokarmu. Jaki spo- 
żywamy. 

nifcej ^ 
przez żfl 
nu Mmk 

A 
*EI*AZO Je»t najważniejszym pierwiastkiem we krwi, 
ii krew JeK życiem. Przodkowie nimi Jadali łuaki 
ziarna, 'łupiny i skórki z Jarzm i owoców, boga- 
te w organiczne Żelazn. wytwarzające atle. I,eci 
nowoczesne iponoby przyprawiania potraw 
odrzucaj* wszystkie te drogocenne płer- 
wiaslki 1 st*d tq pochodzi zatrważające po- 
mno/i-nio »ir w latach ^ostatnich wypadków 
anemii, braku żelazu we krwi z przjlcgie- 
mi jej słabościami 

II łuski 
boga- 
«ec» J 

4 
Jeżeli wskutek braku żelaza wstajesz *ra- 

na uczuciem zmęczenia. jeżeli zauwazynz. 
że Jeate* nerwowym, rozdrażnionym, i łatwo 
*iv Irytującym, jeżeli juz zwykłej awej dzien- 
nej pracy wykonywać nie możesz bez od- 
czucia wieczorem osłabienia, kiedy trawie- 
nie twe niedomaca. lub odczuwasz bóle w 

krzyzach. tnaaz krótki oddecli. bicie aerca. 
lub wysiadasz b!adv i wycieńczony, nie 
zwieraj. at na arowtu zupełnie pod- 
upadniesz i wpadniesz w stan roz- 

stroju nerwowego ł co gorsza. wwku- 
tek osłabienia narawtsz sic jakiej 
poważnej chorobę — poradź sic swego 
domowego lekarza i kaz mu /badać 
ilość- I jakość czerwonych ciałek w 

twej krwi. albo zbadaj sam moc żela- 
za twej krwi przez dodanie szpinaku, 
marchwi i innych, zelazo zawierają- 
cych owoców i jarzyn do twej dzien- 
nej dyety. hiorgc przyteiu Nuzated 
Iron na inki* czas — a zauwazysz. w 

jak wielkim stopniu polepszenie na- 
stąpi Tysigce ludzi powiększyło siły, 
energlf i wytrzymałość w przeciągu 
dwóch tygodni tg prosty prób#. Lecz 
upewmij stf. ze żelazo, które bierzesz, 
Jest organu-/.nem. a nie metalicznem 
zelazem. Jakie ludzie zwykle btorg. 
nie wiedzec. ze ono sporządzone Jest 
dztałantem kwasów na opiłki żelazne, 
zupełnie odmiennem ielaaem od Nuza- 
ted Iron Fakt, że poprzednie używa- 
nie metalicznego żelaza nie przyniosło 
ci ulgi. nie dowodzi, ze Nuzated ci nie 
ponn./r Owszem. \TX ATKD IKON 
przedstawia organiczne zelazo w sto- 

CO WATYKAN MÓWI O NUXATED IRON 
"Mam przyjemno*'' zawiadomić Panów! że podarunek Nuzaled żelazo został 
przyjęty z«> szczególna wdzięczność14 przez Ojca ńwiętego, któ»ry przekona- 
ny o jego korzystnych skutkach 1 po daniu go do spccyalnej analizy zarz+d- 

1 ry Watykańskiej apteki, wyraża szczere życzenia, by 'produkt Pański dobił 
sławy i został oceniony, na co w zupełności zasługuje dla swojej rzeczy wi- 
•lej warto»rL 

(J. Tedeschlnl. Instytut Sekr. p. 
Stanu we Watrkanlei • 

* ^ 

"Skład chemiczny NUXATED IRON’ powoduje niezawodne fizyologirzne I 
terapeutyczne skutki, wymagane w przepisach produktów lekarskich tego 
rodzaju”. 

Aarsgdra apteki we Watykanie) 
(K. .Narrlsco Dnribiarkela, 

pniu koncfntrucyi tak wy sok im. *e Je- 
dna doza. Jak onaeowa.no. równa «lę 
i»»a zawartością zelaza organiczne- 
go) pół kwarcie apozyteco szpinaku, 
lub kwarcie zielonych Jarzyn. Jeat to 
zupełnie to Kamo. co epozy wanie tdiue- 
K" wyciągu mięsnego (bulionu) zu- 
miast Jedzenia miysa funtami. Prze- 

szło 4.000.000 ludil używa Nuzatcd 
M lazo rocznie. 

Wystrzegaj mc na siadu wnict w! Zwa- 
laj. aby litery N. I. były na każdej pa- 
stylce. Twoje pieniądze bfd?. <M zwrrt- 
cone przez fabrykantów, jeżeli nie o- 

Łrzymasz zadawalnłających rezulta- 
tów. U wszystkich aptekarzy. 

UWAGA. 

Zwracamy uwagę Szan. Czytał 
ników na głoszenia firmy Leonard 
Morton na ostatniej stronicy, gdzie 
poezukujący prawdziwych tanio- 
ści. zwłaszcza w okrasie przed- 
świątecznym, może się zaopatrzyć 
w doborowe towary, o&zosędsaiąc 
tam samem pokaźną sumkę, która 
w innym razie utonęłaby w kie- 
szeniach mniej uczciwych speku- 
lantów. 

Zawiadomienie 

Niniejszam zawiadamia się 
wszystkich członków Związku Na- 
rodowego Polskiego, że stosownie 
do uchwały Zarządu Centralnego 
zostały ustanowione specyalne zło- 
te odznaki dla członków, którzy 
należą do Związku Narodowego 
Polskiego bez przerwy przynaj- 
mniej 25 lat. 

Wszyscy ci członkowie, którzy 
należa do Związku Narodowego 
Polskiego bes przerwy przynaj- 
mniej 25 lat, mogą iuż teraz za po- 
średnictwem Panów Sekretarzy 
grup specyalne odznaki zamówić. 
Odznaki te będą sprzedawane tyl- 
ko za gotówkę, licząc $3.50 za ka- 
żdy. 

Aby każdy odznak mógł być 
doręczony tylko takiemu członko- 
wi, który ma przywilej go noeić. 
przy zamówieniu należy podać i- 
mię i nazwisko członka, oraz nu- 
mer jego certyfikatu i załączyć j 
$3.50, a no sprawdzeniu jego re- 
kordu w aktach związkowych, od 
znak będzie wysłany na ręce ze 
kretarza gTupy, do której dany 
członek należy, 

JAN 8 ZAWILIltSKI, 
x) Sekretarz Jenerałny 

POLEP8ZENIE SIĘ 8TANU KO 
LEJNIOTWA POLSKIEOO 

Według wiadomości z W stażu 
wy, sten kolejniel wa naszego po- 
lepszył sir w oflnfnim czasie bar- 
dzo znęcanie. Ilość parowozów 
zwiększyła się od wt/eśnia do 
końca grudnia r. nb.. o łłi.ó pro- 
1*00!. wagonów osobowych o łfi 
procent, wagonów ciężarowych o 

33 proc.. a naprawa p< psntycli pa 
rownaów postępuje znacznie na 

pr/ód. Z ilości niezdatnych <lo u- 

żythkn parowozów wyreperoweno 
do I listopada r, ub. — fi proc. .Fe- 
dnflkżr koleje nasze zatrudniają 
jeszcze nadmierną liczbę służby, 
bo porifUK, gily iih przestrzeni je- 
dnego kilometra winno pracować 
siedmiu urzędników, to w dyrek 
eyi warezawskie.i na takiej samej | 
przestrzeni pracuje ich około ‘JO. 
w krakowskiej zaś — Ił*. Wobec 
tego minmterstńty kolei żeWuoryeh 
powinno stanowczo zredukować 
liczbę urzędników kolejowych, 
przez co obniżą się wydatki. 

Niemcy zwróoą co ukradli. 
Kazimierz. Olszewski oznajmił 

przedstawicielowi “Kast Kaprea- 
*01”. że główny skład odebranych 
od nicinców. zrabowanych w l*ol- 
*,*e rnsn/yn. znajduje *ię w I.ip. 
'.ku. Jest gotowych do wysłania 

»lo Pniaki 87 dzwonów kościelnych ! 
i 10t) motorów elektrycznych.1 
Wiadome są również komisyi na- 
zwiska i miejsce zamieszkania 
właścicieli 125 mas/yn i ośmiu 

turbogeneratorów wywiezionych z 
Polski. W ciapu stycznia ukazał 
się dekret niemiecki, zmuszający 
obecnych właścicieli wywiezionych 
z Polski maszyn do zwrotu ich. 

KWIETNIA ODJEDZIE 
wspólnik naszej firmy, p Leon Zabojsk) 
do Kraju t duz* partym pasażerów 
okrętem SUSQUKHANNA wprost do 
UDAŃ8KA bez przesiadania w sprawach Interesu 

WKt.MIK 8ZYWCARTY, DOKUMENTY l TIK 
N1 AD/.K dla tvch. którzy maja przejechać dc 
Ameryki. PIENIĄDZE w KRAJU wypłaci w 

AMERYKAŃSKICH DO IKARACH. 
KTO MA W KRAJU Jakt sprawę do załat- 

wienia. albo chce wysłać PIENIĄDZE dla swych 
KREWNYCH, lub zechce Jechać do KRAJIT pod 
opieka naszego reprezentanta, niech się zaraz dr 
nas zgłosi, albo napisze. Kto później pojedzie. niech 
pisze po rozkład odjazdu okrętów. 

STAR SH1PPING COMPANY 
SUuklsław Lisowski, Prezes 

42f» E. I«th Street, >ew York, I. Y. 

PRZESYŁKĘ PIENIĘDZY DO POLSKI ORAZ WSZEL- 
KIE SPRAWY BANKOWE NAJLEPIEJ ZAŁATWIA 

BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH 
UNION BANK OF THE CO-OPERATIVE SOCIETIES 

23-31 W. 43-rd St. New York City 
ODDZIAŁY W: 

POZNANIU, WARSZAWIE. KRAKOWIE. LODZI. GDAŃSKU, 
BYDGOSZCZY. RADOMIU, LUBLINIE, PIOTRKOWIE, 

KIELCACH. TORUNIU, GRUDZIĄDZU. ZBĄSZYNIU 

PRAWDZIWY TONIK 
Dobre zdrowie i fizyczna siła zależą przeważnie od prawi- dłowego działania żołądka i wątroby. Najzwyklejszcmi cier- 
pieniami tych dwóch organów są dyspcpsya, niestrawność 
żołądkowe bole, kolki, żółtaczka, ataki żółciowe, zatwar- 
dzenie, zgaga i chorobliwe bóle głowy. 
Symptomami tych chorób są: niesmak w dołku sercowem, tkliwość, zawroty głowy, obłożony język, cuchnący oddech] kwaśny smak. plamy przed oczyma, trapienie po jedzeniu i 
ogolne uczucie bólu. 

Severy Balzol 
(poprzednio znany jako Severy Balsam 

Życia) 
naprawia te zaburzenia. Wzmocni organa trawienia i przyprowadzi je do natural- 
nego działania. Usunie ogólne osłabienie. 
Jest to idealny tonik i odnowiciel ciała. 
Dostańcie butelkę takowego jeszcze dziś 
i korzystajcie z jego skutków. 

Wa wszystkich aptskach. Ctna 8Se. 

W. F. SEVERA CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 


