
A gdzie inni? 
Od kilku już miesięcy Asi mini 

straćja Pism Związkowych wszcl 
kimi sitami pomału w obecnej 
kampauji zu ruzsprżcdażą bolidów 
Polskiej Pożyczki Żywnościowej 
Na apel Zarządu (jłówuogo nasze, 
organizacji cały szereg grup od 
powiedział tak naprawdę p< 
“Związkowemu,” natychmiasto- 
wym za kupnem hondów albo przez 
zarząd grupy, albo przez pojedyu- 
czych członków. 

Atoli cała gromada grup milczy 
jeszcze, ani słychu o nich? L cze- 

muż to się dzieje? 
Przecie mamy obecnie wykazać 

siłę naszą, mamy dowieść, że Zw. 
Narodowy Polski jest siłą, która 
potrafi dokonać rzeczy wielkich! 

Notujemy pilnie, która grupa 
zakupiła boudy, albo rozprzedała 
je wśród swych członków* i z bó- 
lem serca stwierdzamy, że jeszcze 
z górą ośinset grup nic zakupiło 
ani jednego bondii! 

Czyż nie jest Wam miłym honor 
ftwią/ku. a też i honor Polskiego 
Wyehodźtwa w Ameryce? 

Czyż nie czytacie w pismach, że 
teraz właśnie prz«*d żniwami naj- 
więcej żywności potrzeba w Pol- 
ice, żo po bohaterskiej walce po- 
wstańcy górno śląscy potrze- 
bują właśnie teraz największej 
pomocy, dokąd właśnie najwięcej 
>zło żywności zakupywanej tu w 

Ameryce przez sprzedaż bondów 
żywnoóciowych. 

Związek ma być pierwszym, bo 

był pierwszym dotąd zawsze. To 
też jeszcze raz odwołujemy się do 
wszystkich grup, by uu najbliż- 
szym posiedzeniu zaapelowano do 
członków, ażeby każdy, kto tylko 
może kupił sobie hond żywnościo- 
wy. Jest to przecież najlepsza lo- 
kata pieniędzy, za które gwaran- 
tuje cała Polska i płaci dobry pro- 
cent. 

Czas nagli, a głód w Polsce nie 
Szeka. 

Administracja Pism 
Związkowych. 

SZKOLNICTWO POLSKIE NA 
UKRAINIE. 

Szkolnictwo polskie na Ukrai- 
nie, od chwili wybuchu rewolucji 
rosyjskiej rozwijało się bardzo 
pomyślnie. W r. 1918 było tam 
180 szkół polskich rządowych i 
średnich, w Kijowie, Winnicy, 
Humaniu, Parze, Mohylewie, Ży- 
tomierzu, Płoskirowie, Kamieńcu 
Podolskim i in. Przeważna część 
tych szkół utrzymywała się z fun- 
duszów, dostarczanych przez or- 

ganizacje ziemskie. Ody na Ukrai- 
nie władzę objęły sowiety, wszy- 
stkie zapomogi pieniężne cofnię- 
to, a szkoły utrzymywane były 
kosztem społeczeństwa polskiejro. 
Stan ten dotrwał do końca r. 1919. 
Z wybuchem wojny polsko bol- 
szewickiej, skutkiem ucisku, wy- 
wjeranefjo przez sowiety na pola- 
ków, szkoły polskie stopniowo za- 

nikały. Wielu nauczycieli, ratując 
życie, musiało szukać schronienia 
w Polsce; było to płćwnym powo- 
dem zamykania szkół. I)o osta- 
tnich czasów dotrwało gimnazjum 
polskie w Kamieńcu Podolskiein, 
znajdujące się obeenie w stanie li- 
kwidacji z powodu braku fundu- 
szów i innych trudności. Z li- 
cznych szkół ludowych istnieją o. 

beenie tylko cztery: w Winnicy, 
Dunajeweach, Płoskirowie j Ory- 
minic. ale i te zaledwie wegetują. 

Kalendarz 

Związkowy 
na rok 1921 

po zniżonej cenie. 

ALENDARZ Zwózko 
wy zawiera mnóstwo 
niezbędnych informa- 
cyi potrzebnych każde- 
mu Polakowi w życiu 
codziennem. Prócz te 

Ko jest w nin mnóstwo po- 
wiastek oraz wiele bardzo za j* 
mujących dłuższych powieki. 
Nadto jest ozdobiony ccnnc- 
mi ilustracyami. Kn/en Uur. 
7wiązkowy powinien zna- 
leźć się w każdym domu. 

Pozostało nam jeszcze 
kilka set kalendarzy, 
przeto oddajemy je po 
zniżonej cenie t.j. pc 

30 centów 
egemplart a prtetylhą pocitową 

DZIENNIK 
ZWIĄZKOWY 
1406 W. Division St. 

Chicago, III. 

Komunikat Dr. J. Ja- 
kóbkiewicza 

n Ice-prezesa sjlierjjsklego komitetu 
lUtuakonrp). 

Po poddaniu się b S-eJ Dywizji Sy- 
ryjskiej pod Krasnojarskiem w d. 
11 stycznia 1920 r.. wojsko pozosta- 
wało Jesacze przez czas pewien w e- 
«zelonaoh. Wkrótce pokazało atę. te 
•olazewtcy nie maję żadnego zamiaru 
i otrzymania umowy kapitulacyjnej. 
Najprzód zażądano snisu wszystkich 
•flcerów. po otrzymaniu tego spisu o- 
•'kenule zostali aresztowani i inter- 
nowani w obozie Potem podzielono 
ołnierzy na inteligentnych i nie in- 

teligentnych. Tych którzy należeli do 
pierwszej kategorii zamknięto rów- 
ninż w obozie. 

Gdy w ten sposób odgrodzili leli z 
przed oczu świata, gdy sadzili że Już 
protesty, skargi i jęki nie przedosta- 
ną się na zewnętrz, wtedy dopiero roz- 
poczęły się znęcania i prześladowa- 
nia. 

Wszyscy pułkownicy I oficerowie 
wyższych rang zostali wstręceni do 

• zięricnia. wszyscy oficerowie i żoł- 
nierze, którzy należeli do bataljonu 
szturmowego, oraz wszyscy, którzy 
przyjmował) udział w wyprawach 
przeciw bolszewikom, zostali z rozpo- 
rządzenia czrezwyczajki bez sądu 
rozstrzelani. Wobec nędznego odży- 
wiania się. prawie wacyacy oficerowie 
wtręceni do więzienia zachorowali na 

tyfus głodowy lub plamisty. Władze 
bolszewickie nie okazywały im żadnej 
pomocy lekarskiej. Karnet rodzinom 
nic pozwolili odwiedzać ich i pielęgno- 
wać w chorobie. 

ITzynoszouą żywność bardzo rzad- 
ko oddawali uwięzionym. Zwykle zja- 
dała ją warta więzienna. Kie tez dzi- 
wnego. że prawie wszyscy, którzy 
zachorowali na tyfus — umarli. Nie- 
którzy dostali pomieszania zmysłów 
lub kończyli życic samobójstwem. 

W ten sposób wymarli: pułkownicy 
— Kinie. Siedlecki. Sawicki. Skirgteł- 
ła-Jacewicz. Nowakowski; kapitan 
Doliński, kapitan Dubaj, porucznik 
łjongołooricz. porucznik Zakrzewski, 
pułkownik Hymszewski. kapitan Hu- 
bicki, inżynier Dąbrowski I wielu, 
wielu innych. Sam dowódca W. T>. na 

Syberji pułkownik Walerjan Czuma. 
również chorował na tyfus plamisty, 
lecz wyzdrowiał. 

Zostali rozstrzelani: kapitan Da- 
rowskia porucznik Edward Nar. oby- 
dwaj bracia Jaczyniec, porucznik Ke- 
dorowrtez. porucznik Brzeziński, po- 
rucznik Kotkowski, oraz kilkudziesię- 
ciu podoficerów i żołnierzy z bataljo- 
nu sztrumowego I straży pniowej. 

Sierżant Wiśniewski powiesił się w 

więzieniu, sierżant Józef Wróbel — 

zastrzelił się. 
Mbżnaby stronnice cale zapełnił 

nazwiskami tych. którzy wymarli, zo- 

stali rozstrzelani, lub sami sił na ży- 
cie swoje larjęnęli. 

W końcu kwietnia pozostałych przy 
tyciu offccerft* wysłano do Omska. 
gdzie ich doszczętnie obrabowano z 

rzeczy osobistych, bielizny, ubrania 1 
pieniędzy, poczerń wysiano ich do Tu- 
ljr. 

Według wiadomości z Tuly, są tam 
oni głodni, obdarci, muszą ciężko pra- 
cował 1 przenosił dużo cierpień mo- 

ralnych. 
Dodało im nieco otuchy obcowanie 

z jeńcami polskimi z frontu zacho- 
dniego. 

kołnierze inteligentni, oraz niektó- 
rzy oficerowie, pozostają w obozie 
koncentracyjnym w Krasnojarsku. Z 
żołnierzy pozostałych utworzono tak 
zw. “JenJslejską Roboczą Brygadę”, 
którą zmusili do ciężkich robót w- An- 
(Izerskich kopalniach węgla lub w la- 
sach między AczyiWkieiu 1 Krasnojar- 
skiem. Wśród nich gorliwie prowa- 
dzona jest propaganda bolszewicka, 
lecz z bardzo znikomymi rezultatami 

Ogółem z dwunastu tysięcy iwoj- 
ska, które wyruszyło z iNowo-Nikola- 
Jewska. pozostaje w niewoli nie wię- 

[ cej nad pięć do sześciu tysięcy. Dos 
pozostałych następujący: około 
dwóch tyśfęcy przebiło się po podda- 
niu się dywizji i wyjechali do kraju, 
około do trzech ł pół tysiąca wymar- 

I ło od tyfusu, głodu i różnych innych 
chorób, oraz zostało rozstrzelanych. 
Reszla od tysiąca do tysiąca pięciuset 
rozbiegła się i ukryła po wsiach i la- 
sach. Wielu z nich zdołało juz prze- 
drzeć skę do Polski, inni przedostają 

I się na wschód do Mandzurji lub Mon- 
goljl. a stamtąd do Charbina. gdzie 
Już nimi zaopiekowują aię władze pol- 

1 skłe. 
Również rozpaczliwy Jest los rodzin 

wojskowych. oraz polaków rywilnjc.h. 
Hiuzy znosić oni ciągle rewizje. ma- 

sowo areszty. więzienia 1 rowtrzeli- 
w&nta. Szczególnie silne represje by- 
ły w maju r. u w związiru z wykry- 
ciom pr/.oz bolszewików rzekomego 
spisku w Torgaezynie. Rozstrzelano 
wtedy wielu polakAw, z górą RO osób. 

Potom były znów ropresje w sierp- 
niu I wrześniu. I zn6w dziesiątki na- 

szych biednych rodaków zostało roz- 
strzelanych. lub wtrąconych do wię- 
zienia 

Jak okropną Jost sytuacja I Jak cię- 
żkie są warunki tycia dla naszych ro- 

daków na SyberJI, świadczy fakt na- 

stępujący: 
żona ppułkownika h. f>-ej dywizji — 

Kogutntckiego. pozostawała w nie- 
woli 7. malutkim dzieckiem Przez kil- 
ka miesięcy nieszczęśliwa kobieta mę- 
żnie borykała się z niedolą. Nareszcie 

j straciła nadzieję wyrwania się z tego 
pieklą Więc. aby przynajmniej dziec- 
ku dać możność powrotu do kraju, 
uprosiła Jakiegoś ueariwegn rosjant- 
na. bolszewickie wydały pozwolenie 
na. któremu władze wydały pozwolenie 
brał jej dziecko ze sobą. bo od dziecka 
dokumentów ządac nie będą. Hama 
/ai frtruła się 

Dziecko zostało szczęśliwie dowie- 
zione do Władywostoku I tam oddane 
jK»d opiekę Komitetu Ratunkowego. 
Wkrótce wraz z Innymi sierotami pol- 
skimi przyjedzle do Ameryki, aby się 
nieco odżywiło I okrzepło, zanim hę 

| cizie mogło być oddane do rąk rodziny. 
Inne zony wotbkowych były szczę- 

śliwsze; zona pułkownika Wojtkiewi- 
cza. Zona porucznika Iłryca. kapitana 
Bronikowskiego, kobieta lekarz panna 
Murynowicz, oraz jej siostra, powycho- 
dziły fikcyjnie za rną* za oficerów au- 

istrjaeklch, znajdujących się w nie- 
woli | przy ewakuacji tychże przez 

j Międzynarodowy Czerwony Krzyż, 
wyjechały wraz z nimi z SyberJI. 

W ten sposób podając się za Jeńców 
nnstrjackłch, lub niemieckich, zdoła- 
ło wyjechać kilkuset naszych żołnie- 
rzy; byli to cl, którzy przedtem rze- 

czy wiście służyli w srtnjl austrjacklej 
luli niemieckiej. Niektórzy przedostali 
się przez lasy I góry do Mnngoljł | po 
kilku miesiącach tułaczki, przebywszy 
pieszo, konno, lub na wielbłądach o- 
ko>o 3.000 wiorst, doetall się nareszcie 
do ('harhina. 

Inni za pieniądze kupili sobie fał- 
szywe dokumenty I pozwolenia na wy- 
jazd do Mandżurji. 
Ale to są tylko szczęśliwe wyjątki. 

Obrzymla większość iyje w okropnej 
nędzy, bez możności wydostania alę 
z niewoli. Zimne, urzędowe sprawo- 

zdani* Jeńców, którzy powrócili z 
tezo piekłu, daje tylko słabe pojecie c 
tem. co atę tam dzieje. Wspomnieniu 
przeżytych cierpień są tak ciężkie, 
że powracający ntezawsze mają odwa- 
gę. aby Je poruszać opowiadaniem 
Obawiają się przytem. aby bolszewicy 
nie mącili sic nu pozostałych w nie- 
woli. za rozgłoszenie o nich tej stra- 
szliwej prawdy. 

Okropny Jest wygląd powracają- 
cych: obdarci, wynędzniali, bez kropli 
krwi w wyaólkłych twarzach, podobni 
są raczej do trupów a grobu powsta- 
łych. IT każdego w przygasłych źreni- 
cach lęk I obłęd Długie miesiące 
przejdą.panini staną się oni znów nor- 
malnymi ludźmi. 

Podpisanie przez władze aowieckie 
pokoju z Polską da wkrótce możność 
władzom wojskowym okazania tym 
nieszczęśliwym większej pomocy, za- 
bezpieczenia Ich narazie od głodu I 
zimna, zanim nastąpi możność ode- 
słania Ich do kraju. 

Brak jednak na tę akcję funduszów. 
Wobec ciężkich warunków, w Jakich 
znajduje eię obecnie nasza ukochana 
Ojczyzna, nie można liczyć na większą 
pomoc z kraju. 

Tylko Wychodźtwo Polskie w Ame- 
ryce. znajdujące ale stosunkowo w 
najlepszych warunkach może .podą- 
żyć z pomocą. 

Wybory posłów w 

Gminach. 
Wybory posłów' wr Gminie 75 

Z. N. P. 
Ubiegłej soboty od godziny 2 :30 J 

po południu do 9-cj wieczorem 
członkowie grup przynależnych do Gminy 7.Vj Z. N. I*., głosowali | 
na kandydatów przedstaw innych 
pr/ez Gminę na posłów do sejmu 
XXIII Z. N. I*., jaki ma się odbyć 
przy końcu września w Toledo, Ó-! 
hio. Wybór delegatów był trafny 

| i dobry. Członkowie tej gtniuv 
głosowaniem dowiedli, że nie po-1 
-rwol^ łamać ustaw konstytucji, [związkowej, zatem nie wybrali 
tych kandydatów, co nie mieii pra- 
wa się ubiegać o mandat poselski,! 
a jednak się ubiegali. 

Głosowanie w tej Gminie odby- 
i ło się iv jednym dniu w halach, 
gdzie grupy należące do tej Gmi- 
ny n*ają swoje posiedzenia i to 
było dobrze, bo nie było czasu na 
agitację i polityknwanie. Każda 
grupa spełniła swój obow ią/ek i 
oddała głosy kandydatom, jakich 
uważała za najlepszych. 

(downa kwatera wyborcza znaj- 
dowała się w hali oh.'Jana Krech-1 
niaka na rogu Noble i West IIu-J 
ron ul., i tam sędziowie wyborów 
skrupulatnie obliczyli głosy — ja- kie im w zapieczętowanych koper- 
tach były doręczone przez sędziów 
w grupach. Uczenie głosów zaję-1 ło kilka godzin czasu, a ostatecz- 
ny rezultat był następujący: 

Wybrani: 
Michał Turbak — kandydat na 

komisarza okręgu XV. zaś 12 dele-, 
gatów wyszło zwycięsko, a miano- 
wicie : 

Głosów. 
Franciszek Głowa ..917 
Wojciech święton .bOłi 
Ludwik Panek.T,si 
Szczepan Kenar .577, 
Walenty Kożuch .567 
Ignacy Stankiewicz .f».YS 
Karol Penar .514 
Stanisław Kluk.50;ł 
Józef Kolbusz .4<K) 
Józef Kowalczyk .457 
Stefan Górecki .455 
Jan Oleszek _1.450 
1'rzepadłymi kandydatami są; 

K. H. Czarnecki. Jan Krcchniak. 
•łan Sobota, W lad. Wojciechow- 
ski. Antoni Niedźwiadek. Józef 
Dydek, Tytus Jachimowski, Fe- j 
liks Bogusz, Jan Charehut, Aleks. | 
Samborski, Walenty Kuflewski i 
Leopold Kyndak. 

Wybory odbyły się spokojnie i 
poważnie, a tak znaczna liczba 
głosów na kandydatów dowodzi. | żo zainteresowanie się wyborami 
w Gminie 7óej było wielkie. Naj 
większą popularnością cieszył się 
oh. Fr. (iłowa, prezes Gminy 7f»ej, | 
drugim był Wojciech ńwietoń, wi- 
ceprezes tejże Gminy, trzecim Lu- 
dwik 1’anek. były prezes Gminy, 

i czwartym Szczepan Kenar, sekr. | 
iprot. tejże Gminy, a także zwv-1 
■ciężko wyszedł z urny wyborczej1 
Józef Kolbusz, sekretarz finanso- 
wy i Józef Kowalczyk, kasjer tej- 
że Gminy. 

Delegatom Gminy* 7ó można 
powinszować, że przedstawili od- 
powiednich kandydatów, a człon- 
kom grup przynależnych dn tej 

[Gminy podziękować, żn wybrali 
najlepszych Z lepszych. 

I szanowano te.'; prawa i przepi- 
sy konstytucji związkowej, ho nie 
wybrano kandydatów, którzy do 
tego nie mieli prawa. 

Ale ogół związkowy z tej 
Gminy wiedział o teni. dla tego 
tych kandydatów nie wybrał, bo 
szanował nie osoby, ale swoją kon- 1 

slytucję. 
Na ogół z trafnych wyborów w 

Gminie 7ó-cj możemy być zadowo- 
leni. 

Wybory posłów w <iminic 41 
Z.N.P. 

Wczoraj po południu odbyły 
*i? wybory posłów do sejmu 
XXIII N. 1*. w Ominie 41-ej.! 
znajdującej Kie w dzielnicy .lad- 
wijrowo. Wybory trwały krótko, 
bo tylko dwie (rodziny od 2-ej do 
4-ej po południu, a jednak odby- 
ły się spokojnie i sprawnie, oraz 
głosowało wielu członków. 

Posłami na sejm % tej Gminy 
wybrani zoatali następujący sta- 
rzy i dzielni związkowcy: 

Jan Nowak, prezes tej Gminv. ! 
K. Kordecki. 
M. Adamczyk. 
H. Becker, wiceprezes Gm. 
8t Dłubiu. 
J. Sztcrmer i 

Polskiej Potyczki Żywnościowej 
do unbycia w Administracji Dzień 
uika Związkowego, 1406 W. DM‘ 
siou st., Chicago. Biuro otwaala 
od godziny 8-ej rano do 9-ej wie- 
czór. w sobotę do 5ej po połuduiu. 

Pr. Trzoetowaki, skarbnik Gm. 
Wybory były trafne i wybrano 

dzielnych posłów. Ob. Jan Nowak, 
prezes Gminy 41ej 4>ył delegatem 
na kilkunastu sejmach związko- 
wych. 

Wybory posłów w Gminie 23 
Z.NJ\ 

Wczoraj po południu odbyły się 
wybory posłów na sejm XXIII w 
(•minie 1’J-ej Z. N. P. w tfouth 
Chicago. 

Jak nas poinformowano telefo- 
nicznie dziś rano, zwycięsko z urn 

wyborczych wyszli następujący 
kandydaci, a zarazem posłowie 
sejmu: 

J. Pawlicki, prezs Gm. 23. 
M. Wieczorkowski, skarbnik. 
Pr. Sikorski. 
T. Kurowski 
Pani Kazimiera S. Ob&rska _ 

sekretarka. 
W. Przybyłińaki dawny komi- 

sarz. 

J. Kociński. 
Jak w innych Gminach, tak i w 

-Jej wybory odbyły się szybko i 
spokojnie. Głosowało wielu człon- 
ków iiic zważając na szalony u- 
pał. Wybór był szczęśliwy, gdyż 
wybrani posłowie, to dzielni człon- 
kowie Związku i znani ze szcze- 

rych prac na polu narodowym. 

Na granicy Sowdepji 
Poci^tf z W lina do Molodeczna 
wypełniają różne postacie swoj- 
skie i mniej swojskie. Jadą. jadą. 
Co kilka stacji rewizja pakun- 
ków... Ale czyż jakiekolwiek 
środki policyjne mogą przerwać 
komunikację między ościennymi 
krajami? Ostatecznie można ła- 
pać emisarjuszy rządu sowieckie- 
go, pragnących zaszczepić Jiani 

komunizm, ale nie sposób po- 
wstrzymać fali innej, fali ludności 
spragnionej soli, manufaktury’, 
drobiazgów wszelkiego rodzaju 
od siekiery aż do taniego świeci- 
dełka. Te ciemne postacie, co wy- 
jeżdżają z Wilna ku granicy wio- 
zą sól — przede wszystkim sól —I 
ile kto może udźwignąć i oto w za 
mian za nią napływa do nas chleb. 
skóra, futra, czasem złoto i biżu- 
terja. Handel tamowany przez 
straże graniczne idzie nieustannie 
i powiedzmy ku wycieńczeniu o- 

ściennej połaci ziemi, która wy- 
wozi co można — jak bankrut. 

Nie zawsze jednak stosunki jr>- 
granicznc ‘•ą tak pokojow*e. Ra/ 
wraz rozlega się hałas. Randa ja- 
ków aś wpada w nasze ruhierzc — 

padają strzały, bywają trupy. —j 
1 lamia wybiera miejsce dobre. — 

Chwytają konie, krowy, a upro- 
wadziwszy je poza granicę, wysy- 
ła parlament arjusza po okup w 

słoninie, soli cukrze i td. 
Rod grozą napadów żyją lud/ie j 

z dnia na dzień. W miasteczku! 
Kados/kowicach nie minie doba | be/, jakowegoś alarmu. Myślał- j 
byś. powróciły czasy Jurandów 
ze Spychowa — ł>oć w sąsiedz-! 
kich stosunkach wiadomo — wet 
za wet. Tylko, że z naszej strony 
idą tam nie po łup. a najczęściej 
po zemstę zapuszczają się głębiej 
w nieprzyjacielskie dzierżawy i 
toną w' nich. Może zginą gdzieś 
w krwawej potyczce powstań- 
czej? — może zasłyną jako odro- 

idziciele Rosji, czy Białej Rusi.— 
Obcy są nam ci ludzie — obcy. 
co już pragniemy wytchnienia, 
spoczynku. 

W tniarę jak od Mołodeczna 
posuwamy się ku północy przez 

| wąski -korytarz, dzielący Bitwę 
Środkową od liolszewji, widzimy 
kraj coraz cię/ej pc/ez wojnę na- 

wiedzony'. Ale są to już siady wo- 

jen naszych. \N ilejka sama ośm 
razy z rąk do rąk przechodziła —■ 

a dalej za nią pas Dołhiów — 

lwic, gdzie wszystkie wsie zostały 
spalone. Ale jeśli kto sądzi, że 
znajdzie tylko zgliszcza — zaiste 
dozna radosnego zawodu. Wszjfj- 
stko — literalnie wszystko odbu- 

j dowane. Całe w’sic lśnią białością 
| świeżych belek, oz.łacnją je strze- 
chy słomiane — a nigdzie lak pię- 
knie dachów’ szyć nie timieią. 

I Chłop brał drzewo z lasów — za 
bolszewików legalnie — za nas 

mniej legalnie — brał i budował. 
Budował dla siebie, dla syna, po- 
tem na sprzedaż chałupę posta- 
wił. Wprawdzie urząd budowlany 
rozsyłał groźne zakazy wznosze- 
nia domów bez zatwierdzonych 
planów, ale... każdy wolał mieć 
chałupę, niż owe plany — no i 

GALL siMLs 
IV. K. R. f•*$*<>< k, yńtar* * Kanaan 

I M*> nyr.<t\)r #» nf|r> II liiat rowu tig 
kalałorak* * ktf<r»l opnwlm4h jmk matki 

1 liniał iłav»k*ł>< riijnarno mulraly pnje- 
<1Ytl Ł* Ilomonl W la l«nlu *«- 
palanta lllh Mll*rił |>ę. hrr*« ftOldnm-mgn j 
pr*»Wo<1Aw JtAłrtnw rłh W fw.łą. imlu * 
kamlnnlarrH tAłr Iowami, Pr*\«UJ tylko 

Inaawlnko 
I adraa <1H: 

Dr. M. a. PaUock. Boa 9 O 901. 
Kama aa City. He. 

rronaę |». anfflalaktt. 

ma! Dobre, że ma. bo choć mu 

ciepło przynajmniej. 
Głód tu panuje, Chleb tu robią 

z wrzosu tłuczonego z paprocią — 

placki z pokrzywy — oto pokarm, 
j Ludzie od tego pożywienia pu- 
[ chną, dostają wrzodów — strach 
|)oinyśleć. Pomocy — |M>mocy! 
\\icrz\li. że ją da ł>o!s/ewik — 

nie dał. W ierzyli. że da ją Polska. 
A ..ty Polsko tak bogata, że wy- 
żywić mogłabyś pół świata". 

„Kur. Lwow.“ A. Uziembło. 

TELEGRAMY. 
FRANCJA WCIĄŻ ZAJMUJE 

PRZYCHYLNE STANOWI- 
SKO WZGLĄDEM POLSKI. 
Paryż. 16 lipea. (Koresp. C. F. 

Bertełli do Herald Ksamincrn.) 
— Żadne zebranie Najwyższej Ra- 
dy nic zostanie zwołane, ani nie 
odbędzie się, dopóki Anglja nie 
zgodzi «ie na łączne z Francją wy- 
słanie nowych znacznych posił- 
ków militarnych na Górny Ńląsk, 
ażeby w ten sposób zmusić nicin- 
ców do zaniechania swych mili- 
tarnych przygotowań, skierowa- 
nych przeciw Polsce.” 

Taką jest główna treść ultima- 
tum, wysłanego dziś do rządu an- 

gielskiego przez Francję, jak o 

tym doniesiono urzędowo przez 
francuski urząd spraw zagranicz- 
nych. 

Równocześnie z ogłoszeniem te- 
goż ultimatum francuski urząd 
spraw zagranicznych na (juai d’- 

I Orsay przyznał, że francuskie po- 
I siłki są już w drodze na Górny 
.Śląsk. 

Nota nowa wysiana do rządu 
angielskiego ma być odpowiedzią 
na propozycję lorda Hardingc’a, 
angielskiego podsekretarza spraw 
zagranicznych. wystosowaną 
wczoraj, ażeby zebranie Najwyż- 
szej Rady odbyło się dnia Ul-go 
lipea, ponieważ premjer angielski 
Unt d George życzy sobie spędzić 
caly miesiąc sierpień na waka- 
cjach i odpoczynku. 

Prośba o zwołanie rychłego ze- 
brania Najwyższej Raiły zostanie 
!m*z dalszych eorcmonji odrzucona 

; przez fraeiurkicgo premjera Itrian- 
da. chyba że Anglia zmieni całe 

I postępowanie zajęte przez nią 
j w sprawie Górnego kląska i przyj- 
! tnie stanowisko Francji na ko- 
rzyść Polski. 

Francja upomina znowu Niemcy. 
W tej samej kweotji nadeszła 

jeszcze następująca depesza z in- 
nego źródła : 

Faryż, 16 lipca.—Premjer fran- 
cuski liriand wystosował nową 
notę d<> rządów bryty jakiego i 
włoskiego, w- której zaproponował 
powiększenie ałjanckieh wojsk o- 

kupueyjnych na Górnym Śląsku 
dla zabezpieczenia utrzymania 
porządku i wymuszenia poszano- 
wania dla decyzji aljantów pod 
traktatem wersalskim przed ze- 
braniem Najwyższej Rady. Rów- 
nocześnie franeu^ki ambasador 
w lterJinie otrzymał polecenie 
zwróceni i a uwagi rządu niemirc-' 
kiego na wciąż jeszcze groźne sta- 
nowisko wielkich mas niemieckie- 
go wojaka ochot niezeg-o js»d do 
wód/twem generała lloefera na 

Górnym Śląsku. 
Z powyższych depesz widzimy, 

że rząd iruncuski w dalszym cią. 
gu zajmuje poprawne stanowisko 
w sprawie Górnego Śląska i stara 
się całą kwestję rozwiązać w spo- 

jsób sprawiedliwy, Htosownie do o 

I statui ego plebiscytu i wyrażonej 
J w nim woli Indu górnośląskiego. 
| Dotychczas nic zostały uyeofa- 
| nc wszystkie wojska >0*11. lloeTo- 
J ra i, jak sprawdzono, około 20.000 
i niemieckich ochotników wciąż je- 
I s/e ze przfeby w n na Górnym ślą 
isku. Oddziały te stanowią poważ 
I ne niebezpieczeństwo dla u trzy 
mania porządku i sprawiedliwego 

! podziału Górnego Śląska. Zada 
nieiu więc aljuntów ma być o- 

ezyazczenie terenów górnośląskich 
z pozostałych wojsk niemieckich 
przed ogłoszeniem ostatecznej de- 
cyzji. 

BEZCZELNA NOTA NIEMIE- 
CKA. 

Od&ńsk, 17 li|x-a. — “fłanziger 
Zcitung” donosi /. Berlina, że w 

nocie wjnloitowitn^j przez. rząd 
niemiecki do przedstawicieli Kn 
truty w Londynie, Paryżu i Rzy- 
mie, powiedziano między inn\mi: 

Rząd niemiecki zakłada naj- 
oatrzcjszy protest przeciwko po- 
nownym usiłowaniom jednakowe- 
go traktowania samoobrony nie 
mreckiej i powstańców jiołakirh. 
Rząd niemiecki podkreśla, iż ży- 
czenie prezesa komisji międzyso 
jiiMsnreaej, aby zmusić powstań- 
rów «|o wycofania się nie silą, lecz 
w łłrodze rokowań, nie przywróci 
pokoju iim Górnym Aląwkti. Powo- 
dzenie nw>żr być osiąprnlętc tylko 
wówczas, jeśli komisja iniędzyao- 
jiisz-rwcza z. całą energią przystąpi 
do oczyszczenia kraju z powstań- 
ców polskich. .leżeli to się me sta-] 
nie, to cała odpowiedzialność «pa-| 
dnie na komisję międaysojttszni- 
e*ą i jej prezesa. Na podstawie 

i traktatu wersalskiego, komisja 
międzysojusznicza jest obowiąz.a- 
na do utrzymania porządku pr/.y 
pomocy rywch sił wojskowych na 

Górnym Kląsku. W końcu noty do- 
, maga się rząd niemiecki z całym 
naciskiem, aby uwolniono ludność 
niemiecką z pn*| panowania po- 

I wwtańców polskich. 
Kraneja powyższą bezczelną no- 

|tę eaikiriu zignoruje. 

O STOSUNKI POLSKO-CZE- 
SKIE. 

Warszawa. 17 lipca. — “Kzecz- 
po»|H»lita" donosi z Pragi: l'\\ uiri 
p. Wit<»sa w sprawie stosunków 
czesko polskich, uczynione w 
rozmowie z |». Stroń* kiui, wywoła- 
ły w prasie czeskiej wielką sensa- 

cję. Wszystkie dzienniki omawia- 
ją tę sprawę. Dr. Benesz, wrócił z 

Iiondynu do Pragi i w tych dniach 
ma odpowiedzieć w formie wy- 
wiadu w jednym z dzienników na 
oświadeacjiie p. prezydeuta mini- 
strów Witosa. Przy tej sposobno- 
H*i pisma czeskie donoszą, że cze- 
si i włosi czynią obecnie starania, 
ażnby Polsku przyłączyła się do 
małej eutenty. 

Eragw, 16 lipea. — Urzędowy* 
orjfan “Czeeho słowacka Iłepu- 
hlika” komentując. wywiad z pre- 
mjerem Witosem, zamieszczony w 

Rzeczypoupol itej ’’ warszawskiej 
— pisz**.; “Opinja czeska od dniu 
rozprzy ̂ męeia kwestji cieszyń- 
skiej spodziewała się podobnego 
oświadczeniu z polskiej strony i 
oczekiwała, że liczne propozycje 
wysyłane z Pragi, a mające na ce- 
lu zbliżenie czesko |>olskie. znaj- 
dą przyjazne echo w Warszawie. 
Premjer polski nie myli się, jeżeli 
liczy na to, że rząd czesko sło- 
wacki skorzysta z każdej sposob- 
ności, ażeby zacieśnić węzły przy- 
jaźni pomiędzy Pragą a Warsza- 
wą. 

NOWY TYP MĘŻCZYZN POJA- 
WIA SIĘ W AMERYCE — 

POWIADA TEOZOFISTA. 
Se&ttle, Wash., 17 lipea. Poja- 

wia się nowy typ mężczyzn w A- 
meryee. który ma się okazać tward 
szym fizycznie i umysłowo, niż 
którykolwiek dotychczas widzia- 
ny. Ta opinję wydaje L. W. 
llojrers, prezydent amerykańskiej 
*rk<*ji Towarzystwa Teozofieane-1 
lt«>. którejfn delegaci przybywają 
na trzydziestą piątą doroczną kon- 
wencję. 

Pan Ropers przepowiada, że gdy 
Iten nowy typ opanuje kraj, to 
“strajki między kapitałem, a pra- 
cą, ekonomiczna depresja, rozpa- 
noszona nędza i niezgoda narodo- 
wa, przestaną istnieć.” 

SUSI ZBIERAJĄ SIŁY DO PO- 
WSTRZYMANIA ZAPĘDÓW 

“MOKRYCH.” 

Washington. 17 lipca. — Liga 
nnty-salunowa wezwała swój na- 
rodowy komitet egzekujywny do 
specjalnej akcji. Iiy przeciwsta- 
wić wszystkie siły tej organiza-1 
cji przeciw wpływom czynionym 
przez mokrych za liberalizacją 
prohibicji. 

Komitet wystosował koni u ni- I 
kat do każdego członka senatu, 
wzywający do przeprowadzenia 1 

znajdującej się w senacie ustawy J 
przeciw-piwnej. 

"Zaniedbanie zabronienia uży- 
wania piwa jako lekarstwa po- 
wiada komunikat — nie będące- 
go wcale na liście lekarstw iar- 
maceutyki. otworzyłoby |»ono- 
wnie browarnie i poddałoby sta- 

ny, które nic zakazały użycia pi- 
wa jako lekarstwa, zalewowi pi- 
wa. co stałoby się natychmiast 
skandalem narodowym.” 

Podziękowanie 
J6s**f Zęhck. członek gr. 9*1 Toa\ 

Rycerzy Żagle by, dziękuje/wtuw slktm I 
Krupom /Ji udzielenie mu pomocy w 
Jejęo krytycznym położeniu, a miano- 
wicie: Kr 1504 $2 60; gr. 1*63 $2.03; 
Kr 20<W fi; gr 126$ $4 80; gr. SsK 
$-; gr 1505 $5; gr 1620 $1.60; gr. 
1247 81: gr 1365 $2; gr. 858 $3 50; gr. 
2004 $4; gr. 1S63 *130; gr. 637 $4 30; 
gr 1204 $1 ; gr 1*23 $1; gr. 2030 
ll^o; gr. 2034 $1. gr. 317 $1; gr. 1967 
$2.10; gr. 1006 $2 10; gr. 652 $15 45; 
gr 430 $235; gr 734 $250; gr. U63 
$1-0*5 gr 1485 $170; gr. 1143 *0c.; | 
gr. Cl.l *1; gr. 1433 $3 40: gr. 443 $2; 
gr 1846 $1; gr 1753 $1.22; rr l«x* 
$1: gr. 1745 *1.35; gr. 820 $1.20; gr. 
1535 $2 50; gr 352 $3 50; gr. 1378 
$1; gr. 713 $2.75; gr. 227 $2; gr. 313 

gr 1 gr V8| :t 28. gr 1211 
$2; gr 1237 $2 1*: gr 684 $1.25; gr 
1*40 $43.5; gr. 12*2 $1.*0; gr. 167* 
*2 0.5. gr. 634 $6; gr 2031 »3; gr 1771 
»2; gr. 143.* $1 gr 187» 1; gr. 2143 
$3: gr. 1311 $3 25; gr. *37 *«►•.; gr 
1746 ŁOc.; gr 432 $1; gr 1176 $3*0; 
gr 1381 $5.60; gr. 333 S6<\; gr. 1243 
*1: gr. 1318 t»c ; gr. 1444 II; gr 18.57 
$130; gr 527 ŁOr.; gr 34* 7*e.; gr 
331 $2; gr 2006 $2.72: gr 73* $2.77: 
gr 11*3 $123; gr. 3*3 $1; gr. 2130 
$1.10; gr 11*5 2; gr 3*3 $1; gr. 26*1 
$4; gr 1430 $6. «r. 1C23 $1; gr. 1476 
$1; gr. *73 $1.30; gr. 1636 50c.; gr 
740 1 ; gr 6*5 $2.20; gr. 1301 $3 50; 
gr. 2103 50c ; gr. 11 ?0 $4; gr. 323 
$4 70; gr. 1930 $2; gr. 1*43 •!. 

tycie to tańca wir za w rolny — 

Mija. Jak uśmiech ii kobiety — 

Muzyka ara — ilrż* kaalanjoty... 
tycie to tańca wir zawrotny* 
Warńd par tańczących bm? namolny- 
Kladac wrażenia swe w trjolety. 
tycie to tańca wir zawrotny 
Mija, Jak uśmiech u kobiety... 

Z. Kit 

Sesery Lekarstwa utrzymują 
idrowm m rodzinie. 

Polecenie 
dla Kobiet 

Kio igrajcie za owoiam zdrowiem 
przez zaniedbywanie tych nieragti- 
lamości i nieporządków, które po- 
wodują tyle cierpień. Dostańcie a 
•weno Aptekarza 

SEYERA8 Regulator 
(Serery Regulator). Jeet to łagod- 
nie dziaiąjacy tonik i lekarstwa 
Polecany jest na złagodzenie tego 
azczsgólówego osłabienia, niepo- 
rządków i nie regularności, które 

UW4k0U^t»*I.M. 
Sprzedaje eif wszędzie w Aptekach. 

W. F. S£VERA CO- 
C CD AR RAPIOS, IOWA 

Złe na gorsze s!f przemienia. 
Hłfdy ojców bierze syn, 
1 z pokoleń w pokolenia. 
Spada ciężar dawnych wio. 

FARMA! FARMA! 
Najpoważniejsze Dlurn Sprzedaży 

Karm w Stanie New York 
Mamy z gór* 150 farm pożądanych 

na eprzedaz do Twego wyboju. Po co 
czekać, aż zip fabryki znów* otworzą? 
Kup sobie farmę i bądź zobie wła- 
snym panem. 150 akrów blisko Cam- 
den. N. Y dobra woda. 30 akrów lasu, 
7-mlo pokojowy dom w dobrym po- 
rządku. Taniość za $2.500.00. 1>ziataj 
prędko. Pizz. lub zgłoś złę po wszyst- 
kie szczegóły: 
f'A MELO I OOMKKOIYSKI A(iKMY 
11$ K. Dominiek SL Korne, N. Y. 

WE WAŻNEJ SPRAWIE 

Poszukuję Antoniego Bernat. 
Pochodzi ze wsi Łuszczą nowo, 
Powiat Jarocin. Z zawodu 
krawiec. Ostatnio przebywał 
p. Bernat w Philadelphia, Pa. 
Ktoby wiedział o jego obec- 
nem miejscu pobytu, lub on 

sam raczy donieść pod adre- 
sem: 

Walenty Taszarck 
122 Henderson Avenne 

Washington, Pa. 

PAL GAZEM W SWYM 
węglowym lub na drzewo 

IV* cn rąbać ilrsown, no- 
piCV6m ejć wyciel I wynosić po 
pIN? Wl-im wytwarza wlawny 
rhi ze zwyczajnej t’wftv. Więcej cie- 
pła — niiirj**v koezt. taeujc do ka. 
zdeiro pieca MoZna zalniyć w Hyclu 
minutach Zadowolenie K«rtnmtiiwni«. 
A eonei Mażcie natychmiast |>o fą6enl1 waoanlatą oferty. Wiel- 
kie pieniądze? Wyłączne terytoryjutn. 
DARMO. 

ACOKH BRAM KTO. CO. 
Acorm Bldf., Chicago. 

INSTRUKCTE-jy^J.™*. ‘KEJ: 
ulach ptaot p«cit« lorry lyiUin. alit po. 
tnoba kołatki ani olc wnika. Komitat 
rwaraatowany na pltaia. 3Sc aa lokcy*. 
liko.li lotnio Jo la lat. Otrzymacie In- 
formacjo Mloe Blancho Schwoitior. 1364 
Lortnrton aoa, W o w T ark. W.Y. Doyt.. O 

RYCHŁĄ POSAD! 1 POMOC w 

prz«-prowaitX<»nlu n.iwrt nujt ruilnlrj- 
«*v<-h H|>rHW pat«*nlow\i h. urus w po- 
łapaniu 1'alrnt^w fttbry kftntom daje 
Miara. nA)wlyk»«ii. ucjiMwk korpora- 
cja: American Run>|<«Mi Ibitent •'<».. 
Ino. I>-litu) Łlroadway, New York 
Cłly. 

PRZESTROGA! 
CZY POSIADASZ JAKIE AKCJE 7 

<’*>' ch'-«•!•• atg |ir»>kniiiu* o war- 
lii.wl akcji. ktAra I wolni elftko ku- 
lirucowanyni unuwm kuptlra? 

• '<)’ wica*. Juk lutowa, picnlfdtr 
ktrtrc lokujca* w uk.-Ju. h 

A nurtu. w> kilcrua* »lę do kraju i 
inYfli»* o aprKcdaty Twol.-li akcji? Pin natichnilaai im» luiurm. .u 
*.i lik- w snuosk*<-h 
Wl.-ll oo 
ARGUS' IHPOZHATIOS BUKEAU 

JV» Broadway Baw York, WY. 

Zakończy Chorobę Żołądka 
Usuwa Tasiemca 

IW n łclflu Jnk *11U Ko der plrllrrtr— 
Jak illUK" •«•<*> IIHele aly Jak riynin 
wam iHiwli-risturio. sr JrnleAHt- nlaule- 
rs.tlnl. Ja al>Ko|ii| nlr h w arant uJv. U»<*J 
•|K-cyaln> srod«k “A" sakoftcs) naj<) 
»*> wypadek choroby żoładka u w)J«: 
kłrru nikol I U run la k.isdi^o taninie i. 
luli nlr |M>lir(ę wam nic u teraenlr Ja 
blnrr na niebie wrsrlklr rysykn. wy ni<-. 
Musicie b>C saduwolenł lub mr traelcta 
nb- Nir ciel p<’lr ani młnu*y dłtir.ej 
insyAllJ.le iimwltkn I adieu iUirl.il a 
lortiinlr.tr hrs|dNtnn BrAhk| mjwmin.y 
po- sta WaltHr A Kcfrnrr, lios AJ M. 
Milwankrr. Wla. 

WY W ALASCY! '1 
Nowa k"*S*kn < h ! 
wynalaekarh »n«t»nl> winił- 
r»l b»»pł»tmlw Plnrl* |«o nm 

•Irl-lut O ryehłe. urnleJctn** I 
tirorlwe ułatwienie patento- 
wych wpraw awracajrte wl<» 
<Jo naw. Jako dołwladnmnych 
łHwnk«|Aw imUnlnwiTh 
Nikt Wam lenłej patentowej 
«P'iwv "if sałatwl. 

W awolm właenym Intere- 
ate pławie działaj po na«*«i 
poleko łt«ta*e<-«ka nwtentnwii 

A. M. WTLSOlf. Ton. 
Barlatwred Katan* Attornayw 

aia Yintor stdir 
WĄSKI W OTO W. D. O. 

$100. NAGRODY $100. 
Otrzyma ten kio wyszuka dla mnie udziefcnlwlek dobrą miojrco- 

pomiędzy Amerykanami gdzlebym mAgl kupk'. lup otworzyć nowy 

Teatr Ruchomych 0brazfc6w 
Pool Room I Bowling Alley 
Ice Cream Par lor i Ryetaurant 
Grosernie i Buczernlt 11. p. 

Ktokolwiek wyazuka Jedno z tych IntereaAw otrzyma |00 dolarów 
gntdirlią zaraz przy zawarciu kontraktu, muel być dobra I pewna 1o 
kac ja na Interes 

Idatownle prrwr? zgławzar *|ę: 

K. KORFAŃSKI 
Room 505. Hartford, Conn. Main at. 


