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Doczekaliśmy się my, Po- 
lacy, wielkich chwil dziejo- 
wych. Górny Śląsk, ta boga- 
ta w dary naturalne i piękna 
kraina, która przez przeszło 
piec wieków jęczała pod ja- 
r/.inem pruskiem, zabrana 
podstępnie Polsce, znów po- 
wróciła na łono Macierzy. — 

Plebiscyt, * czyli głosowanie 
na Górnym Śląsku, zadecydo- 
wał, że Śląsk ze s wojem i bo- 
gactwami ma należeć do Pol 
ski, a nie do Niemiec. P.rzez 
pięćset lat Niemcy starali się 
usilnie zgermanizować pol- 
ską ludność na Górnym Ślą- 
sku i były czasy, że my sami 
wierzyliśmy, iż Śląsk jest dla 
Polski na zawsze stracony; 
że luność jego jest tale już 
zniemczoną, iż o powrocie na 
łono Polski wcale nie myśli. 
Tymczasem mniemanie to 
było błędne, gdyż lud śląski, 
choć pozornie zniemczony, 
jednak w duszy i sercu pozo- 
stał na wskroś polskim i cze- 
kał ityłko chwili, by mógł na- 

powrót złączyć się z całą 
Polską. \ 

Były to tyfleo” sthmii—»ł 
iskry, które tlały pod 'popio- 
łem niemiedkim i gdy ten po-! 
piół został odgarnięty, zabły 
sły i spowodowały pożar, któ 
rv wybuchł całą mocą i stra-j wił to, co było niemieckie — 

co było pruskie. 
Wedle doniesień telegrafi- 

cznych Górny Śląsk przypadł 
Polsce, jest nasz i będzie 
nasz na zawsze. Wprawdzie 
za przynależnością do Nie- 
miec oświadczyło się nieco 
więcej głosów niż za Polską, 
.tle to nie stanowi naszej 
przegranej. Wedle brzmienia 
traktaltu pokojowego zawar- 

tego w Wersalu, w paragra- 
fie 88 powiedzianem jest, że 
te okręgi, które dadzą wię- 
kszość głosów Polsce, zosta- 
ną do Niej przyłączone, a 
które zaś oświadczą się za 

Niemcami, niogąr sobie do 
nich iść. No i tak się też sta- 
ło. 

Na szesnaście okręgów — 

czyli powiatów Górnego ślą- 
ska, dziesięć dało za przyłą- 
czeniem się do Polski stano- 
wczą większość głosów, a 6 
przeszło na stronę Niemiec. 
Jednakże powiaty, które mu- 
rem stanęły przy Polsce, są 
najludniejsze i najbogatsze 
w dary naturalne, bo tam są 
główne kopalnie węgla, mie- 
dzi, rudy żelaznej, cynku, la- 
sy, huty i wielkie fabryki. A 
właśnie o te powiaty rozcho- 
dziło się tak Polakom jak i 
Niemcom i o nie toczyła się 
tik zażarta walka. Bez tych 
powiatów Śląt*k niema wiel- 
kiej wartości. Na dwa i pół 
miliona mieszkańców Górne 
go Śląska, dwa miliony po- 
szły pod skrzydła Polski, a 

tylko pół miliona pod skrzy- 
dła Niemiec. 

Za Polską oświadczyło się 
iro gmin, a za Niemcami tył 
ko 92. Większe i mniejsze 
miasta oświadczyły się za 

icmcami i tam otrzymali o- 
m znaczną większość, ale tę 
"iększość zalały fale pol- 
skich głosów z wsi, kopalni 
t rejonów fabrycznych, — 

gi/ie żywioł polski ma prze- 
stającą większość. Te więc 
^nasta, które się znajdują w 

okręprjK-h obecnie polskich, 

rade <nie rade, nui*szą należeć' 
do Polski, boć przecież ich 
wykrawać nie można i prze- 
nosić na ftereny niemieckie. 

Polska więc wygrała sta- 
nowczo plebiscyt i rzec mo- 

żna, że jest panią Górnego 
Śląska. 

Absolutna polska więk- 
szość w dziesięciu węglo- 
wych i przemysłowych po- 
wiatach. P diacy zdobyli po- 
wiaty rybnicki, pszczyński, 
katowicki, bytomski, zabr- 
ski, gliwicki, tarnogórski, 
strzelecki, lubliniecki i po- 
wiat Królewskiej Huty. 

Zwycięstwo polskie więc 
[jest stanowcze i decydujące. 
| Niemcy naturalnie protestu- 
ją, dowodząc, że Otrzymali 
większość głosów, a więc ca- 

ły Górny Śląsk powinien do 
nich należeć. Zapominają je- 
dnakże biedacy o 88 paragra- 
fie traktatu wersalskiego, — 

który sami podpisali, że gło- 
sowanie miało być nie na ca- 
łość tylko na okręgi i który 
okręg przegłosował za Pol- 
ską, ten do niej należy i bas- 
'fk! ru sffiśdliffMF 
nic nie pomogą. Polacy nie 
mają absolutnie pretensyi do 
powiatów, które większością 
głosów przeszły na stronę 
Niemiec, ale swoich teraz nie 
oddadzą, choćby ich przyszło 
bronie orężnie. I Polska jufż 
ich broni orężnie, bo do po- 
wialtów przyznanych Polsce 
wysłała swoje wojska i tam 
zatknęła polskie sztandary. 
Jak telegramy z Berlina sa- 

mego doniosły, Polskie woj- 
ska przekroczyły granicę i 
zajęły tę część Górnego Ślą- 
ską, która w ostatnim plebi- 
scycie głosowała na korzyść 
Polski. Wojsko polskie ujęło 
w ręce władzę i ogłosiło pro- 
klamacyę, na mocy której 
rzeczone tcrytoryum przyłą- 
czone zostało do Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. Miejsco- 
wość Birkenthal została za- 

jęta przez wojska polskie. — 

Mieszkańcy, naturalnie tylko 
Niemcy, uciekają, z Kaitowic 
i Mysłowic. 

W pierwszy dzień po ple- 
biscycie, t. j. 2i-go marca 

Niemcy roztrąbili po wszem 
świecie hióbową dla nas 

wieść, że odnieśli olbrzymie 
rwycięstwo nad Polakami i 
że Górny Śląsk do nich nale- 
ży. Nie uwierzyliśmy tej 
wieści pochodzącej z Berlina 
ale bądź co ‘bądź przygnębie- 
nie było wielkie. Tymczasem 
w następne dnie okazało się. 
że to była niemiecka „bujda” 
i „jubcl" ich jaki już obcho- 
dzili w Berlinie był przed-j 
wczesny. Mieli oni wiadomo- 
ści, że zwyciężyli w miastach 
więc sądzili, że Śląsk wygra- 
li, ale nie liczyli się z ludno- 
ścią pozamiejską, która po- 
szła ławą i pobiła na łeb gło- 
sy niemieckie w miastach. 

Radujmy się przeto i dzię- 
kujmy Bogu, żcśmv doczeka 
•li tak wielkiej chwili. Niem- 
com dostały się powiaty i>ie- 
mal wyłącznie rolnicze, więc 
niech na nich orzą, sieją i 
zbierają płacąc swoje długi. 
My zaś Polary zdfbywsory 
bogate kopalnie i fabryki ol- 
brzymie, będziemy się teraz 

mogli wziąć do odbudowy 
kraju, mając poddostatkicm 
węgla i rudy, możemy puścić 

W górę czoła—Górny Śląsk, ktły był nasz, znowu jest nasz! 

fabryki w ruch na całym ob- 
szarze Pcrtski i podnieść nasz 

rodzimy •przemysł do nieby- 
wałej pdtęgfi. Ziemi zdatnej 
pod uprawę mamy dosyć — 

więc chleba nam nic braknie. 
A £dy teraz ujmiemy prze- 
mysł i handel w nasze ręce. 
to i złota dosyć się znajdzie 
na ustalenie pol-skiej waluty 
tak dotąd bitej przez Niem- 
ców i żydów. 

Alianci widząc, co się sta- 

ło, dali mandat Polsce do u- 

trzymywania porządku na 

Górnym Śląsku. No i Polska 
zapewne porządek utrzyma, 
skoro tam wysłała swoje woj 
ska i to dzielne, bo z armii 
jenerała Hallera. Stał się 
więc drugi etid, bo pierwszy 
był pod Warszawy nad Wi- 
słą, gdzie nasze dzielne woj- 
ska rozbiły w puch liczne 
hordy bolszewickie, a drugi 
teraz na Górnym Śląsku, któ 
ry zdobyliśmy, bo ludność 
tamftejsza polska dotrzymała 
wierności Polsce choć przez 
z górą pięć wieków była pod 
jarzmem pruskiem i gwałto- 
wnie ją próbowano zniem- 
czyć. 

Cześć ci za to dzielny, za- 

cny ludu polski na Górnym 
Śląsku, żeś wytrwał w nie- 
woli i teraz tulisz się pod 
skrzydła ukochanej Macie- 
rzy, do której tyle wieków 
tęskniłeś. Przyjmie Ona Was 
serdecznie i przytuli do łona 
jako swoje najlepsze dzieci. 
I będzie dobrze tak Polsce 
jak i Wam, wierne syny Oj- 
czyzny. 

Fali River, Pa. 
To-wwnywfwn Jultwm Rłn>w%r ł)***t> 

rr. 1*S4 /« N. P. wybrało nwftj «rz*ri 
n* m* 1S21: 1 -ot Cr.ęrpĄri — prm*«; 
K«Vmmt Rowołmrwfct — wtc#«prwzn«; 
M«rya PSntrowdk* — ortk r. pen*.; .1 <r 

łrlw — wikr f4n.; WMyntew Tn- 
— lwów PnHlo«U9(vnlH odbywają 

d* w Va*f1a dnie* ołorV*iHf po |dnrw- 
«yra w ith wafcoM+j im Włrrtrop uHcy. 

Jan Rzel*«. a.«lcr. fvn 

Z Biura Organizatora 
Kilka«l/ir»>'i4Ł nagród wkrótce 

z>*ł!aiiie wysłanych dla tych pra- 
cowników Związkowych, którzy w 
czacie k<-utł*rtii zdobyli przepisa- 
ną litvb\* cctanków. Najn^ly te 
bydn miła dla nich pamiątką pra- 
cy iiotożonej dla < rguriizacyi. 

• • • 

Wszyscy ci pracownicy, których 
nnawMka podajemy na inm-m 
niiejseu niniejszego numeru Zgo- 
dy — przysłużyli się bardzo nie- 
tylko Związkowi, jako całości, nie 
tylko Spraiwie narodowej, ale i 
grupom Karnym, bo w,prowaxlzili 
♦io nieb całe dziesiątki ludzi *dro- 
wych, przeważnie młodych, przez 
co wzmocnili grupę, jaiko tuwa- 
rzyst wo. 

• • • 

Ale... są itodobito w naszym 
$9wii)zku Towarzystwa, które lo- 
kalną k<*n*»tytueyą mają zastrzeżo- 
no, że nie [irzyjmują młodszych 
oz łmrków nad 21 lat. 

Dziwno. napra"\v«lę, byłoby ta- 
kio zastrzeżenie Po piorwiM — 

uno Rjwzoozno 7. kflMłjtaryi 
tfwijpdui, bo kon?4tytueya związ- 
kowa na 'przyjmowanie 
pn ukończeniu już Ifi roku życia, 
a fconstytaeya pojedynczego to- 
warzystwa nie uroże być sprzoez- 
n* z k<»nM(ytTłoyj> Zwiijzku — n po 
drugie nio znajdujemy żadnego 
argumentu, któryby iMprowiodli- 
wmł podobne zastrzeżenie. 

• • • • 

Przecież w interesie każdego to- 
warzystwa. zwłaeojoya townrzywt- 
wa wyjdaoa jarego wwpareia w ćho- 
robie, loży, «by jmk najwięcej by- 
ło członków młodych, <*i|>ociuej- 
•*y*Jh tui wszHkii choroby, bo 
przez to towarzystwo finansowo 
siłniej Ktoi. Ikowiorłfcioną już jeat 
rzeczy, że im stancre towarzystw*), 
to wtmcny, im więeej ma członków 
w wieku podesżłym, tętn kasa jmt 
biedniejw.ą. Tam zaś, gdzie jewt 
duao młodsi rży stan kasy jewt bez 
porównania lepmy, bo j wypłaty 
wsparć w chorobie nio tok czę- 
sto i ehorób długich nietna tak 
wiele. 

• • • 

Dziwnem i bardzo nieroz^adnem 
jest twkie zastrzeżenie i otieioliby- 
śmy bardzo usłyszeć argument 
tych towarzystw, którym ipodłnży- 
ły wi" przy tsdiwalnaiiii takiego za- 
strzeżenia, łv> w ramom pnrjeeiu 
jest on łmrrhrnej rzknrll i wy. aniże- 
li korzystny dla lowaigyatwa. 

• • * 

Ale aHcodl iw w. ym on jest dla 
całego Związku i grupy, które po- 
(k>hne Mfltńeicnś* hi i ją, powinny 

natychmrant przystępie do rewi- 
zyi swej konatytucyi i paragraf 
ten usunąć, <llu wielu powodów. 
Pierwsze: j«-*#t ou sprzeczny z kon- 
stytucją Związku; drugie: jewt 
on szkodliwy, bo zamyka drogę 
młodzieży do wstępowania dc 
Związku; trzecio: nie pozwala 
wprost na przyjmowania dziwi dc 
grupy, zwłaszcza. gdy dziecko u- 

kończy wszy lti rok życia przenieść 
się ma do Wydziału członków peł- 
nofotnich; czwarte: zamyka 
wprost drogę towarzystwu do roz- 

woju i wzmocnieniu swej kasy. 
• • • 

Prosimy przedstawić sobie taki 
wypadek: <Jru]»u przyjmuje dzie- 
ci i ubezpiecza je w Związku. U- 
iM-wpieczemie jest terminowe do 16 
roku życia. Po tym imisie dziecka 
ma się przenieść do kasy star- 
szych. Tymczasem towarzyztwc 
ma zastrzeżenie, że przyjmuje tyl- 
ko od 20 ctr.y 21 roku życia. I od 
raczą towarzystwo traci członka. 
Przyjąć go musi do grupy — ale 
traci go w towarzystwie i to człon- 
ka młodego, z ogrom nem prawdo- 
podobieństwem, że do 21 roku 
życia nie będzie chorował. Odzież 
tu sens i rs«sądekt 

• • • 

Zapewne nie wiele jeat tych to- 
warzystw z podobueini zarftraoee- 
niami — ale w każdym razie są i 
dlatego pmtanMiy — j*nvinny 
nii<ycł»jiii;ist przystąpić cło rrrwi- 
zyi owej konidytwyi i odpowied- 
nio ją poprawie, a mianować* ic, za- 
strzeżenie takie usunąć. 

* * * 

W Wydaialo Małoletnich pierw- 
sza nagroda przypaliła grupie, 
względnie sekretarzowi małolet- 
nich Krupy 4H4. Ma on zarpioamych 
252 dc tac i. Nartom wiat druga na- 

groda dodała się grupie 2073 za 
250 dzieci. 

• • • 

W grupach. prozie jest, wieikwjR 
liczba dzieci rozpoczęto już odby- 
wać pofrucdnonia oddziału dzieci i 
w ton H|ioj»db przyzwyczajać dziat- 
wę do życia towarzyskiego. Nie- 
które 7. tych oddziałów urządziły 
już wierwork i dziecięco z deklaamc- 
eyami itp. Ot, wytwarza eię u nar 
w Związku nowy, a bo rdzo ważny 
dział jKracy wyrhowawczaj, który 
dl* iprzywr.łońri bardzo ważne bę- 
c|zie miał znan zonie. 

• * • 

Tkttąd nie mamy apceywbiych 
odva*aczków dla dziatwy — ale 
nic nie przemkadiza. aby te same 

odunarzki, eo dła nt-aracych, uży- 
wać i dla daiatwy. Cena takiego 
ndmorr-zkn nie jewt. wiełka, -bo tyl- 
ko 15 centów i rrwteice powinni 
dla dziecka owego toki rx Lwie rzek 
kiapió. Niech na pieowiach efeiatwy 
Związkowej goiło Zwiąc- 

ku Narodowego, niech etanie się 
•iyrabolem i umiłowaniem każde* 
-T° dzieeka — niech będzie wido- 
mym .makiom naszej siły, a zara- 
zom i agitatorem wśród tych, któ- 
rzy jeszcze do Związku nie (nale- 
ży 

• * * 

Powtarzamy — cena za taki od- 
znaczek wynosi tylko 15 centów, 
a na taką sumę każdy ojciec zdo- 
być się chyba może. Pamiętajcie 
o tom, ojcowie i matki i udekoruj- 
cie szpilką związkową pień wa- 

szego dziecka. 

Przyznane nagrody 
kontestn 

Stosownie do przedłożonych ra- 

portów biura organizatora i Ko- 
mitetu Rozwoju. Zarząd Central- 
ny na ostatniem Rwflra posiedzeniu 
przyznał nagrody następującym 
członkom s 

__ , 

NAGRODA IL 

(Złoty pierścień z herbem Z.N.P.) 
No. Grupy 

Ig. Jaskutowicz ..1986 

NAGRODA DL 

(Medal I klasy). 
J. Śledziewski ..2056 
S. Zioło..1115 

NAGRODA IV. 
(Medal II klasy). 

J. S. Kucharek.918 
A. Pawlaczyk ... 1203 
F. Głodńak .. 840 
S. Wilczek.. .1228 
L. Pawłowski 432 

NAGRODA V. 
(Medal III klasy.) 

.T. W. Tański.2073 
K. lJoksz....fi..1369 
W. Knrzel .484 
S. Kędzior 60 
Z. Zelamt..... ........ .1033 
A. Orszewski M.»».w*..l$62 
J. Tadek.. 750 
J. Ggegsn 205 
K. Abramowie* 383 
A. Oorzfkoh...... 383 
J. Raipaki .. ..—...m.. .1068 
J. Matwiejezyk .1831 
A. Dziewka ...^-.^.— .1832 
M. Prejda .... .2103 
P. Szladzinskl mmw 600 
,T. Dmowski ... 613 
W. Gomułka «. .. 832 
O. Szatkowski .^.-....^.1468 
Maryn Dziedzic -.1961 
St. Przewoźna .«.*• w-.t-.2135 
P. Tybuszewski •.338 
.T. Ginter. 1638 
Oprócz powyższych nagród k<m- 

tectowych, Zarząd Centralny ńa 

polecenie komitetu przyznał apo- 
cyalne odznaczenia za pracę wer- 

bunkowa w postaci medali par 
młotkowych czwartej klaay nar 

stępajj^cym członkom: 
S. .furys ....*.«.368 
J. Zając ».... .. .w*.... 369 
M. Kurek--338 
S. Sokołowski .M < 400 
M. Stanek..„ 533 
•T. .Tanuaakiewicz —. 615 
A. Oołembiewaki 650 
A. Urbanik.. 677 
J. Halncha ..........—750 
A. Kaejiowka ...a...827 
.T. Kaczkowski.. 860 
M. Niedźwierki ..^......1091 
T. Markowie* .1241 
W. Strycharz ...«...... 1322 
.?. Karaś ..... 1476 
F. Krupa.-..1506 
.T. Wołoezezak .1569 
A. Skrobaez.-..1646 
P. .łazowski .1667 
•T. Zaorski..2109 
F. Basiński.2128 

Wydział Małoletnich. 
W Wydziale Małoletnich nagro- 

dy przyznane zostały następują, 
cyni grupom: 

Nagroda I. Zloty medal T kla- 
ay — gr. 484 w Plymouth, Pa. 

Nagroda II. — Pióro wytrynke. 
we % herbem Z. N. P. — gr. 2073 
w Albany, N. Y. 

Nagroda Ul. — Złote spytki do 
mankietów r. herbem Z. N. P. — 

gr. 627 w Kaat St. Tjouis. 111. 
Nagroda IV. — Złoty medal ni 

klaay — gr. 840 w Edenborn, Pa. 
Nagroda V. — “Jfistorya Woj- 

ny Światowej ” — gr. 645 w Łyn- 
dora, Pa. 

Ponadto przyznano epecyalne 
odznaczenia w poeta ci Pamiętni- 
ka Kongresowego naatępującym 
grupom: 

887 w Chicago, 111. 
918 w Baltimore, Md. 

1441 w Danzille, I1L 
Nagrody Wydxiała Małoletnich 

przesłane zostaną grapom, a te aa- 

decydują, komu się one należą i 
wręczą je tym, którzy najwięcej 
pracy położyli przy zapisywaniu 
dzieci do swej grapy. 

Notatki Związkowe 
Do 

Oł«skn w macanej 
atę sro— Oflarar wmaę> ładu na 
ctKMttewta. PiaytayaJM się 1 naad rwt%- 
*»wcy, d byt* najofiarniej* n»< 
«*wrę pleMsoytową I im 
poiwdedslee. Se sami tylko 
itotytl około ftlllwt mlltnM 
oa plebiscyt. ▲ taka suną Om 

«4y atę ją 
ChM ouqu 1 

>» a OJcaymu koa ts* 
ko 

■san. oenaor wyda orędzie, 
Sejm I bodziemy wtedy wiedzieli : 
punkty nam przedłuży do 
a wtedy dopiero meto df 

W koMi .__ 

na rariodC a powodu odniesionego awy- 
cięMrwe na Górnym Siwku. W Onł- 
nmch 1 grupach Jut «ą czynione przy- 
•otowank do obchodu te) zwycięskiej 
chwili dziejowej, a niektóre grupy Jud 
tę umsyatoM obobodslły. Uroczyste 
obchody powdnny Gminy 1 grapy nirajr 
daaC m całych Stanach ^Jednoczonych 
wspólnie z Towarzystwami innych or- 

ncyl eohkich. wsysane wszyst- 
SMdww do wBpcia udziału w 

aiocięstoicL 

JHełNmy MMI "ęnbliwyrfti patryo- 
tftw" (aa nei{śd« nie wielu) nawet 
między naszym zespołem. którzy dowo- 
dzili. $e nłe warto dawać składki na 

plebiscyt Górr>«g» Aląska, bo Polska 
10O i tak ula dostanie, lecz Niemcy, •- 
więc szkoda wynuca* pieniądze ua- 
próżno. Sami więc ofiar nie dawali 1 
Jeszcze Innych od nich odxnaivlaU. Jak- 
ież więc muszą się dziś wstydzić ta- 
cy “patrycd” słomiani. gdy Polaka 
wygrała na Górnym Aląsbn. 

Kleęatoby nasza Ojczyma wygląda- 
ła, gdyby miała (wszystkich tego ro- 

dzaju synów. .. Zarząd Centralny SŁ, N- 
P., niezachwianie wierzy! w zwycię- 
stwo. zatem pierwszy a kasy główce] 
wyasygnował znmcmą. sarnę na plebi- 
scyt Górnego ftląaka i wydał odezwę 
do związkowców, aby składali ofiary 
na ten ceł. 

No i posypały aftę Mary. pray któ- 
rych pomocy srała zwycięstwa piwa 
chyliła aśę aa aaazą stronę. Ł N. P. 
może więc być donray, te dopomógł 
serdecanls srlelklenra dzieła. Współ 
nemi silami 1 ofiarnością sprawlUdmy 
Niemcom dragi G morwa Id ca flóiiijag 
Wąska— 

ŁRP, W* 
Nd aawhshanR. li aa Zfcotsic prar)ę« 
Na prasa 8ejss poMd w Wwa esasta 
Konetytooyl dla Potakl, Zarząd Ł K. 
P. aryełał 
Trąjupcayl 
gratulacyjny. 

fiegretza | 
raapondencyA, oraz 
trzymał kilka odnowionych 
rok bieżący. 

Komitat 
wypłacenia 43 
fólną sumę $28300(000 
padkOw 
trzy wypadki śmierci w i 
Mi 

Znamy w areroklch Mm> M Malt* 
Au Narodowego Polakłega. Jak t Sv. 
Wojak Polktrh, eekreoerz jamtaj 
tej ostatniej organlmryl mijituemi •* 
bywatel W. J. Andrzejewski, pi ■ ytą 
pił do spółki łntroHretor akIej, unM) 
pod firmą: American Book BMkf 
A°d fłtationery Company, której praae 
wmia rozwinięta na wlotatzą łfcaJę n*e- 
W »lę jm 1162-ół Mkł» iu*o« ara. tr 
Chtcaso Urzędnikami i Vi “równikami 
tej polaklej firmy *ą: J. P. MkrhkhikJ 
— prozo*; O. Mory* — wkoepreisea; 
i W. J. Andrzejewski. sekretarz 1 *kar- 
bnłk. .iPrzedBłębiomtiwo to rozwija *»|ę 
znakomicie i robi dirty Obrót w dzie- 
dzinie tirtmłigatoretwn, wykon ująć 
wmelkl* prace w zakrm tego intere- 
su wchodzące dobrze, tnwalo ] po ce- 
nach umiarkowanych. 

Polacy iotroligaforzy pnoaronl en o 
nadsyłanie do biblioteki Związku Na- 
rodowego Polek lego, mleacczącej elf 
w domu Związkowym -pod nr. 140$ W. 
DiYłKiotj ulica, ofert na opnarwę ka.ą- 
*«k. Jakich w spomniana btbi.ot* ka ma 

•porą Hostię do oprawy. 
Oferty te mają byf nadsyłane nie- 

■włócznie pod adresem "Ubrary ot 
the PoHoh National A11 lance, 14ó« w. 
Dlrtsion at., Chicago, Ul. 

Zarząd Btnwarzywwwna AlunmAt 
fOolejfium RZ wiązko Narodowcem Pr»V 
ałrtoRo u*Unie proeł wszystkich Alan* 
nów o naty* hm kastowe na<lc*łami« 
swych dokładnych adresów na ręce 
JoneraJ-n-go eekrełansa Mnitwiów. 

Men. nadzieje, tc kanały Ałimrn chąt 
nie zastosuje Mę do mej pro<*by 

Z kokartkkb.TB pozdrowieniem. 
Kaa. Frąatka, 

*72* Kicham** are.. So. Chicago, ffl. 


