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“Rozsądek, nauka. cno- 

tą otwiera do zzczęścia 
wrota".— Tych zalet i 
cnót uczy Dziennik 
Związkowy. Czytaj go i 
innych do czytania za- 

chęcaj. a będziesz zbie- 
ra! ozzczędności du- 
chowe w procentujący 
się kapitał. 

UWAGI. 
Jtfi kilkanaście racy przez ła- 

my “Zgody” powiadamialiśmy 
pp. sekretarzy grup związkowych 
że zawiadomienia o posiedzeniach 
grup, czy to miesięcznych,.kwar- 
talnych, półrocznych, a nawet ro- 

cznych me mogą być zamieszcza- 
ne w “Zgodzie, bo taką była 
uchwała poprzednich sejmów i 
dotąd jest w mocy. <W Związku 
Narodowym Polskim jest około 
1700 grup, więc gdybyśmy ogła- 
szali posiedzenia każdej z tych 
grup co miesiąc, toby trzeba 
Zgodę” wydawać przynajmniej 

o 24 stronach co tydzień. 
Zresztą, co kogoś obchodzić 

może. że jakaś grupa w New Yor- 
ku, San Francisco czy Chicago 
ma swoje miesięczne posiedzenie? 
To najwyżej może interesować 
paru członków danej, grupy, a nie 
cały ogół związkowy. O swoich 

Eosiedzeniach powinni sami człon 
owić wiedzieć i przybywać na 

nie, a nie żeby icn wzywać aż 
przez pismo. 

We wtorek, aę-go listopada w 

gmachu Kolegrjum Z. N. P. w 

Cambridge Spring*, Pa., rozpo- 
czął się zjazd Komisji i Rady 
Szkolnej, na. którym o£był się 
wybór nowych dyrektorów i se- 

kretarza. Na Zjeździe tym był o- 

becny wice-cenzor L. Koiciński z 

Detroit, a z Zarządu Centralnego 
byli: prezes K. Zychliński, sękr. 
jen. J. S. Zawiliński; skarbnik J. 
Magdziarz: cKrektor Fr. Nowak I 
dyrektorka K. S. Obarska, tu- 
dzież dziewięciu komisarzy z ró- 
żnych stanów. Zjazd trwał dwa 
dni. 

Tymczasowym sekretarzem Ra- 
dy Szkolnej wybrano ob. Leonar- 
da Kujawskiego z Erie, Pa. 

Jak doniesiono drogą telegrafi- 
czną. obecni na tym zjeździć i u- 
dział w obradach brali: 

Wice-cenzor L. Kościński, De- 
troit. Mich. 

T. Karpanty, Toledo. O. 
M. Powieki, West Lynn. Mass. 
Fr. Jagocki, /Brooklyn, Ń. Y. 
J. Jaworski, Tassaic, Ń. J. 
T. Cronczewski, Milwaukee, 

Wis. 
M. Tomaszkiewicz, Chicago. 

Illinois. 
A. Brzeziński. Detroit. Mich. 
J. Kosiński. Gary. Ind. 
T. Jarzem-bowski, Baltimore. 

Md.. — oraz członkowie Zarządu 
Centralnego: prezes Zychliński, 
kasjer J. Magdziarz. sekretarz J. 
S. Zawilińskt, dyrektor Fr. No- 
wak i dyrektorka K. Obarska. 

Najpierw odbyło się posiedze- 
nie Komisji Szkolnictwa, której 
przewodniczył wicc-prezes Korni- 
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sji, p. K. Źychliński, a sekreta- 
rzował wice-cenzor L. Kościński. 
Na posiedzeniu tym wybrano 
trzech członków do Rady Szkol- 
nej, gdyż upływał termin pp. M. 
BłeńskienHi, Fr. świetlikowi i R. 
S. Abczyńskiemu. 

Komisja Szkolnictwa ponownie 
wybrała na lat sześć do Rady 
Szkolnej cenzora M. Błeńskiego, 
Kr. świetlika, a na miejsce p. Ab- 
czyńskiego Leonarda J. Kujaw- 
skiego z Erie. Pa. 

Bo wyborze Rady Szkolnej, ta 
ostatnia odbyła swoje posiedzenie, 
omawiając sprawy szkolne, bud- 
żetowe itd. podczas gdy* pozosta- 
ła liczba członków Komisji Szkol- 
nictwa odbyła posiedzenie Rady 
Nadzorczej. 

Zjazd zakończył się w środę 
wieczorem. 

O ile otrzymamy sprawozdania 
z odbytych sesji, zamieścimy je w 

."Zgodzie”. 
Dane statystyczne, sporządzone 

przez Departament Szkolnictwa 
Średniego w Polsce dotyczą roku 
szkolnego 1920-21. 

Według danych, tych szkół 
państwowych było: na obszarze 
b. Król. Kongresowego 69, Mało- 
polski 84, Wielkopolski 59, razem 

192. 
Nauczycieli w srkołach pań- 

stwowych było: na obszarze b. 
Król. Kongresowego 1.216, Mało- 
polski 1.2*5, Wielkopolski 535; 
razem 2.987. 

Uczni w szkołach państwowych 
było- na obszarze b. Król Kon- 
gresowego 19.156. Małopolski a6.- 
300, Wielkopolski 11.046; razem 

56496. 
Szkół prywatnych było: na ob- 

szarze b. Kr. Kongresowego 323, 
Małopolski 50, Wielkopolski 94; 
razem 4&7- 

'Nauczycieli w szkołach prywa- 
tnych było: na obszarze b. Kr. 
Kongresowego 5.770, Małopolski 
722, Wielkopolski 1.350; razem 

7.842. 
Uczni w szkołach prywatnych 

było: na obszarze b. Kr. Kongre- 
sowego qi.6ó7. Małopolski 15.700, 
^Wielkopolski .26.906; razem 133.- 
7-7- 

Nadto na kresach zachodnich 
(Śląsk Cieszyńskie było: Szkół 
państwowych 6, szkół prywatnych 
I, Nauczycieli w szkołach pań- 
stwowych 2.143, prywatnych 357. 

Na Kresach wschodnich (okrę- 
gi szkolne: poleski, wołyński i no- 

wogrodzki) : szkół państwowych 
6, prywatnych 52. Nauczycieli w 

szkołach państwowych 54. pry- 
watnych 479, uczni w szkołach 
państwowych 2.180. prywatnych 
18.820. 

Polska więc powoli, ale stale 
rozwija swoje szkolnictwo, a za- 

pewne rozwinie je do niebywałej 
potęgi, skoro tylko nie będzie na- 

gabywana przez wrogów zewnę- 
trznych 1 upora się z wrogami we- 

wnętrznymi. Wychoditwo nasze 
też z każdym rokiem rozszerza i 
ulepsza swoje szkoły zbudowane 
własną krwawicą i o wiele one są 
lepsze niż były przed kilkunastu 
laty. A jak jasna gwiazda miedzy 
tymi szkołami świeci nasze Kole- 
gium związkowe w Cambridge 
Springs. Pa. tudzież Instytut 
Rzemieślniczy przy tym Kole- 
gjum ufundowany. Szkoda tylko 
że związkowcy nie wszyscy posy- 
łają tam swoich synów, choć wie- 
lu by mogło, bo są dość zamożni. 
A przecież Kolegjum związkowe 
idzie w zawody z innymi tego ro- 

dzaju uczelniami i pod jednym 
względem nawet je przewyższa, 
gdyż u nas uczą języka polskiego, 
historji i literatury ojczystej, cze- 

go w obconarodowych kolegjach 
•niema. 

Z Kolegjum związkowego stu- 
dent może być przyjęty do każde- 
go uniwersytetu bez zdawania e- 

gzaminut, tak jest ono doskonałe 
pod względem nauki. 

Cała prasa lwowska omawia 
działalność ukraińców w Mnłopol- 
sce wschodniej. 

"Wiek Nowy" pisze: Społe- 
czeństwo ukraińskie w nas/ym 
kraju wstąpiło na złe drogi. W o- 
statnich czasach zaszły wypadki, 
dowodzące, że zacietrzewienie U- 
kraińców wykorzystały żywioły 
bolszewickie. Zamach Fedaka na 

głowę Naczelnika Państwa pody- 
ktowany był również z Wiednia, 
a w szczególności przez przedsta- 
wicieli ukraińskich prądów wy- 
wrotowych w Wiedniu. 

Społeczeństwo polskie wie 
wprawdzie, ie nie potrzebuje 
się obawiać tych zamierzeń, atoli 
z drugiej strony nie może pa- 
trzyć spokojnie na próby terory- 
styczne zbolszewizowanej mło- 
dzieży ukraińskiej różnych odła- 
mów. 

Rząd polski uwzględni niewąt- pliwie słuszne po<tulaty ludności 
ukraińskiej, da jej możność do- 
skonałego rozwoju i spokojnego 
życia; trzeba jednak i ze strony 
ukraińskiej pewnej przebudowy 
ducha i dobrej woli. 

W tym samym duchu pisze fa- 
kir "(Gazeta Poranna" i "Gaz. 
Wieczorna". 

"Słowo Polskie" występuję na- 
tomiast w artykule p. n. ł‘Irreden- 
ta bandytów” bardzo ostro prze- ciw terorystycznej akcji, podjętej 
w ostatnim czasie przez Ukraiń- 
ców i wzywa rząd do najostrzej- 
szych reprrsalji. 

Nie lepsi są ukraińcy i w Sta- 
nach Zjednoczonych. Ta sama 

Hajdamacka dusza r. nich wyglą- 
da, co u ich współplemieńców w 
Polsce. I tu oni w swoich pisem- 
kach w ohydny sposób łżą pola- 
ków, podkopują nasze dobre imię 
między amerykanami; ich księża 

Kaszel i zaziębienie. 
W m parat roku kuni 11 
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iw cerkwiach nawołują swoich ba- 
ranków do otwartej walki prze- 
ciw “lachiw" i inne urządzają ka- 
wały. 'Nic to im jednak nie pomo- 
że, bo świat się już na nich pozna? 
i ignoruje ich, gdyż z takim "na- 
rodem” wstyd mieć co do czynie- 
nia. Lachom oni nie zdzierżą, a 
swoimi wyskokami ^ylko sami so- 
bie szkodzą i niepotrzebnie pogłę- 
biają nienawiść. 

Państwowa Szkoła Przemysło- 
wa we Lwowie nadesłała do 
“Zgody”, jako organu Związku 
Narodowego Polskiego w Sta- 
nach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej następuiącc — 

PODZIĘKOWANIE 
Obywatele I 
Ofiarność polaków amerykań- 

skich na cele wolnej, upaństwo- 
wionej świeżo Ojczyzny jest 
wspaniałym dowodem waszej łą- 
czności z nam 

W ostatnim czasie dzięki ini- 
cjatywie jedne.ro z was, obywate- 
la Alberta Bradla z Detroit, uzy- 
skała Państwowa .Szkoła Przemy 
słowa im. Stanisława Szczepa- 
nowskiego we Lwowie kwotę 47 
Doi. ani. a to od obywatela dr. 
Romana Sadowskiego 15 Dl. am.,' 
od Towarzystwa itn. .Dwernickie- 
go 15 Doi. am.. od obywatela Ja- 
na Złotorzyńsliego 5 Doi. am.. od 
obywatela Stanisława Zelickiegn 
5 Doi. am.. od obywatela Stanisła- 
wa Hrzeczkowskiego 5 Doł. am., 
1 od obywateh Jana Małolepszego 
2 Doi. am. — celem przyznania 
tych pienięday po odpowiednim1 
ich rozdzieletiu jako nagród dfa 
najzdolniejszych i najpracowit- 
szych ucznióv w tejże szkole na 
stolarskim dsale intarsji. 

Za tę pomoc, dowodząca waszej 
żywej pam:ęci o sprawach odbu- 
dowującego się Kraju, któremu 
potrzeba przedewszystkim dobrze 
wyszkolonych rzemieślników, — 

dziękuje Dyrekcja Państwowej 
Szkoły Przemysłowej we Lwowie 
gorąco, polecając wa«zej obywa- 
telskiej pamięci nadal bohaterską 
młodzież swojego Zakładu, skrwa 

'wioną w niedawnej walce z bol- 
szewikami oraz w obronie boha- 
terskiej Lwowa przed Ukraińcami. 

Zachęcając zacnych obywateli 
! Detroit do dalszego niesienia o- 

'fiarnej pomocy ubogim, a tłum- 
nie u warsztatów stojącym wy- chowankom Państwowej Szkoły 
Przemysłowej, Dyrekcja tejże za- 
powiada, że listę ofiarodawców 

.będzie ogłaszać w “Zgodzie” or- 

ganie Zwi^/ku Narodowego Pol- 
skiego w Stanach Zjednoczonych. 

We Lwowie, dnia 8-go listopa- 
da, 1921 r. 

A więc organ Z. N. P. “Zgoda’’ 
cieszy się popularnością nawet we 
Lwowie, skoro tamtejsze insty- 
tucje odnoszą się do nas z prośbą 
o pokwitowanie ofiar płynących z 

Ameryki. Dodać musimy, że wy- 
żej pokwitowani ofiarodawcy z 

Detroit, to związkowcy, boć człon 
kowie naszej organizacji wszędzie 
są pierwsi. 

Jenerał Wcygand przesłał na 

ręce prezydenta miasta Warsza- 
wy następujące pismo: 

“Jego ekscelencja lir. Zamoyski 
doręczył mi dyplom obywatelstwa 
honorowego miasta Warszawy, 
który pan łaskaw był dla mnie na- 
desłać. Żaden dowód szacunku nie 
mógłby napełnić mię większą du- 
mą aniżeli tytuł obywatela war- 

szawskiego, obywatela miasta. 
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które się zachowywało tak spo- 
kojnie i mężnie, gdy niebezpie- 
czeństwo stało u jego bram i wy- 
kazało tyle godności i szlachetno- 
ści w zwycięstwie. Dokument, ja- 
ki otrzymałem dzisiaj, zajmie je- 
dno z najpierwszych miejsc w ino- 

jcm archiwum rodzinnym, zaró- 
wno dzięki słowom, w nim zawar- 

tym, jak i dzięki artystycznej war- 

tości. Zechce pan, panie prezy- 
dencie, przyjąć moie najszczersze 
życzenia dla władz municypal- 
nych i wszystkich moich współ- 
obywateli mieszkańców 'Warsza- 
wy 

Czytelnicy nasi zapewne pamię- 
tają, że jenerał francuski Wey- 
gand dopomógł wojennemu szta- 
bowi polskiemu do ułożenia pla- 
nu obrony miasta Warszawy, gdy 
na nią waliły hordy bolszewickie 
i już zdawało się, że ta stolica Pol- 
ski padnie. Stąd jest wdzięczność 
całej Polski dla dzielnego jenerała 
francuskiego, który jest jednym z 

najzdolniejszych strategików do- 
by obecnej. 

I Misja dyplomatyczna sowiecka 
traktowała w W arszawie o kupno 
na własność domu. mogącego sta- 
nowić odpowiednie pomieszcze- 
nie misji, a/.eby nie być zależnym 
od rządu polskiego w wyborze lo- 
kalów* i unikać pomieszczeń hote- 
lowych. W tym celu traktowano 
o kupno domu Nr. u przy ul. 
Wiejskiej, lecz transakcja ta nie 
doszła do skutku, choć dom ten 
kilkakrotnie oglądali wysłannicy i 
sowieccy. Uderza jednak fakt. ii 
bolszewicy chcą koniecznie uloko- j 
wać się w pobliżu sejmu przy ul. ; 
Wiejskiej, gdyż ze wszystkich o-' 
frrt wybrali tłom przy tejże ulicy, I 
a gdy kupno nie doszło do skutku 
wybrali inny dom, mianowicie o- 

znaczony Nr. i od ulicy Wiejskiej j 
a Nr. j od ul. Pięknej. Dom ten 
należy do wdowy po sędzi Radl- 
Ulanowie, który zmarł kilka lat 
przed wojną. Rosjanin ten uważa- 
ny był za człowieka niezwykle za- 

cnego i bezstronnego, który sta- ■ 

rał się zbliżyć do społeczeństwa I 
polskiego i słusznie pozyskał so- 
bie Hzaeunek. Obecnie wdowa po 
Rachmanowie. rodowita polka 
weszła w układy z. bolszewikami i 
zdaje się. że układ dojdzie do 
skutku. Bolszewicy dom ten o 

dwuch frontach i dwóch podjaz-1 
dach. w wielce dogodnym sąsie-; 
dztwie Sejmu, chcą nabyć za stój 
pięćdziesiąt miljonów. a rozchodzi: 
się tylko o spłatę obecnych loka- 
torów* i wynalezienie dla nich mie- 
szkań. Oczywiście w* pierwszym 
rzę*dzie w obszerny tu domu bol- 
szewickim znajdzie pomieszcze- 
nie drukarnia bibuły sowieckiej, 
jak to praktykuje się w misjach 
bolszewickich zagranicą, a pozy- 
cja domu z dwoma frontami i we- 

randą ogrodową na narożniku po- 
zwala na wszelkie potrzebne stra- 
tegiczne kombinacje, które bolsze- 
wikom ułatwi p. Rachnianowowa, 
sprzedając tę kamienicę. 

Ciekawa to musi hyc owra “ro- 
dowita polka”, pani Rachniano- 
wowa. która wyszła przedtem za 

mąż za rosjatiina, a teraz konsza- 
chty prowadzi z moakiewsko-ży- 
dow-skimi bolszewikami... 

A może to żydówka?... 

Najbogatszy niemiec 
Test nim TIugo Stinnes. przy* 

Mrodca przemysłowców niemiec- 
kich, stojący na czele najwięk- 
szych fabryk i składów przemy- 
słowych. W gazetach francuskich 
piszą, że pod zwierzchnictwem 
Stinnesa zostaje obecnie 200 roz- 

maitych fabryk, ajo kopalń wę- 
gla. 65 kopalń żelaza. 19 przesię- 
hior.stw' przewozowych, i<jo ban- 
ków i przedsiębiorstw handlo- 
wych, Ąjt) przedsiębiorstw’ różne- 
go rodzaju, jak: hotele, redakcje 
gazet codziennych i inne. Bogacz 
ten rozporządza kapitałem 7 mi- 
Ijardów 979 miljonów marek nie- 
mieckich. 

Ile rząd niemiecki wydał pieniędzy 
na byłego cesarza Wilhelma 

Urzędnik pruskiego ministc- 
rjum skarbu ifejning, który brał 
udział w likwidacji majątku by- 
łej rodziny cesarskiej w Niem- 
czech, ogłosił drukiem k-.iążkę rt 
Hohenzollernach. Według liczb 
wymienionych w tej książce, rząd 
niemiecki wysłał W ilhelmowi do 
Holandjt na rachunek jego oso- 

bistego majątku, do końca roku 
i9«jo-g° ogołem (19 miljonów 5.t 
tysiące 530 tnk. niemieckich. W 
roku 1919 Wilhelm zażądał, żebv 
mu przysłali* 1 mil jon 183 tysiące 
Vt5 marek na kupno posiadłości w 
Horn w* Holandji, a jednocześnie 
zagroził, że jeśli rząd odmówi mu 

tych pieniędzy, to były cesarz po- 
wróci do Niemiec. Oczywiście, 
wobec takiej groźby, rząd pienią- 
dze mu wysłał. 

1 

"Przed czterema laty” — pis/.e 
paniJózefina iHierle z Clement*, 
Slinn., — “jedna z moich córek 
miała się poddać ojuracji. Mimo 
tej operacji w roku ubiegłym za- 

częła upadać ponownie na zdro- 
wiu. Kadziła się kilku lekarzy, ale 
żaden jej nie mógł poradzie. 
Wówczas zaczęła zażywać Dra. 
Piotra O.omozo i szybko nabiera* 
ła zdrowia; po krótkim czasie 
przyszła do siebie i jest teraz 
zdrowa.” Lekarstwo to ziołowe, 
stare i wypróbowane odżywia 
krew, wzmacnia system nerwowy 
i powoduie lepsze trawienie. Nie 
jest to lekarstwo apteczne, spe 
cjalni agenci dostarcza go wam 

dp domu ze specjalnego laborato- 
rium Dr. Peter Fahrney & Sons 
Co., 2r>01 Washington Blvd., Chi- 
cago, III. (ogł.) 

Z NOWEGO YORKU 
DO EUROPY 

HA OKRĘTACH RZĄDU STANÓW ZJEM. 

USŁUGA ŚWIĄTECZNĄ 
KoJazybaM ł parowe* płynące pod flag* a- 

merrkańSt* przewUw* Wi» na powrót do OJc*nnr w nni 

by#cia mogli apfdstt Awlęta Bodego Narodaenla a 

rodzin* I starymi przyjaciółmi. 
PLYMOUTH — OHERBOUBO — BREMKN 

8*1. Amgrioa .-....3 gtyoanu 
8. 8. 0«org« Washington 8 frudntar—17 «tyc*nia 

BRSMEN 
8. 8. Hudson »..*• rtycm*. 
8. 8. Princees M&toik* ..10 grudni*—28 stycznia 

BKEMEH — GDAŃSK 
8. 8. Poiomac.31 grudni*—11 lutego 

PLYMOUTH — BOULOOlfl — LONDYN 
8. 8. Panhandle State .. 27 grudni* 
8. 8. Cenieunial State .. .14 grudni*—31 stycznia 

Odjazd z doku No. 1 i 4 w Hobokon 

United States Lines 
lun * leTwwft ra, I*r. 
ItMffdt HtaunUp Ca* Iw. 
1'zlted Azwriean Łlaes, Iw. 

Zarsydcy U. S. Shlp^ng Board. 

Po broszurki wirwujci*: UNITED STATES LINES, 
U liroadwey, Rew York, R. I. 

RZ^yD POLSKI 
sawarł umowę | ustanowi! zastępcę bankowego w Stanach Zjednoczo- 
nych. z którym my. przyjmujemy wsaelkie pieniądze na wysyłkę po naj- 
ntiszyoh kursach. 

Pamiętajcie o swych Rodzinach 1 Krewnych w Polsce na Święta Ho- 
ir«o Narodzenia 1 nie ociągajcie się «lo ostatniego dnia. 

Kurs marek dostarczamy na żądanie. 
Sprzedajemy karty okrętowe na snssystkis llnje. 
Posiada my w lessy betel. 
Kupujcie polskie marki na lokatę w naszym banku, na które dostar- 

czymy Wam natychmiast książeczki wkładkowe. 
W naszym banku, który Jest pud dozorem Departamentu Bankowego 

w Stanie New York. urzędują tylko polscy. 
Zatem pieniądz Wasz jaet zagwarantowany. 

UNION LIBERTY STATE BANK 
tSrd Street and Srd Atmar. >m* York. 

BAŁIYCKO-AM ERYKAŃSKA 
tXIN)A -9-8R0ADWAY. NX 
WPR03T*>ł* POLSKI 

GDAŃSK, 
DO GDAŃSKA $106.50 

w III kl. tylko kajuty na 2,4,6i8osób 
hhk* KmatmU — N*» Mukfca — CrMUiu OU^. j 

LITUANIA • 21-go Grudnia 
LATVIA • 4-go Stycznia 
Z«iruwiii<l« kajuty uacntu u wuMgo (|wli 

Ostrzeżenie dla Jadących do Krają 
SZYFKARTY ZNACZNIE POTANIAŁY 
r«drMuicl« b*i pranMtnla wprost do GDAŃSKA. HAMBURGA. BREMŁN ROT. 
TERDAMU ■ UUlsm ksla^swym do KRAKOWA. LWOWA, WARSZAWY ÓŚWIŁ CIMA i t. d. po ofcocnoj cnocpnio TAŃSZEJ CENIE. 
PASZPORT iiltlwUm « prucltpi DWUCH DNI. AwInanDt BAOAŻ. Ocaakujo pa. •aaorAw no stacji odprowadaam IcK do oArytu. Do wymiany piontydsy mkoyo nio 
ifflumm. Spoino w Kompanlconym Domu. 

Gwarantowana Przesyłka Pieniędzy na Święta. 
Kupujcia Sondy Polok to na Gwiaodky. 

Po oacargAlowo Inlarmacio ploacla da staro-mnanopo BANKIERA 

I. HERZ, BANKIER I NOTARJUSZ 
249 WEST 34th ST. NEW YORK. N. Y. 

Markowe Bondy Polskie 
Kupujcie teraz Bondy Polskie wewnętrznej Pożyczki 

Polskiej, 5/c, wolne od podatków. Teraz cena niska. 
$6.50 a bond 10,000 Marek Polskich 

Wyszlij dziś czek lub money order lub kup u reprezentanta. 

POLISH BONO SYNDICATE, 90 West St, New York 
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Bwftt byó nabytym w wszystkich arakach po 65o. 
butelka lub wprost od fabrykantów poestp ta 7So. 

P. AD. MCHTKR Jk CO. 
H.Y. 

DO MIESZKAŃCÓW 
Dickson City, Throop, Archbald 

PENNSYLVANIA 
T* offłomrato jrat warto 

2Sc DLA CIEBIE 
■£!•&££» ««• - 

TT^lT' ,lHł ** *'lwk1, fl*i. rr>- «t*ynhl, daktyla. ruklarkt, fmmtmńrif, jabłka, orsachy. 
mtytn,T"miT*H'olOW*rAW łok''ł<>w>rch * ł«l«nU>ryjnych J«at RaJkompletntrJ 

Hi.r. jalnr rany na TMlinZAOI m>. «ln awiĄTt 

THE DICKSON STORĘ CO., LTD. 
DtokMa City — Throop — Arrhhald, PrmmylTaaU 

ftKlEPT M,* W^nSTKU n 


