
NARODOWO- KULTURALNA 
PRACA DLA ŚLĄSKĄ GÓRNEGO 

P«y Polskim Towarzystwie Pomocy Ofiarom Wojny 

CY I RODACZKI! 
Warszawa, 1 listopada, 1921. 

Po wielowiekowej rozłące z nami, Śląsk nasz Górny powraca na 

^Ojoayauy łono”. 
Niecały! 
Zaludniany po obu stronach górnej Odry, z wyjątkiem sztucznie 
naaiaowanych miast, przez polaków, z chwilą, gdy wielki prezy- 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, po powalenia “smo- 

krzyiadriego" na ziemią, na sztandarze zwiastującym umączonej 
zmartwychwstanie wywiesił hasło zjednoczenia z nami wazyst- 
ma zamieszkałych przez ludność polską, miał prawo spodzie- 

•ifciźe jak Wielkopolska i Pomorza część znaczna zjednoczony z 
•ostanie, targając kajdany, jakimi skuła go przemoc i gwałt 

kiego najeźdźcy. 
Jakoś zrazu wymierzoną mu została sprawiedliwość, postanowio- 
zydzielić go do prastarej jego macierzy, z którą dzielił koleje 
od zarania naszych dziejów, radość jego była przecież krótko- 

K traktatem bowiem wersalskim, jak gdyby wątpiąc o tern do 
dziecko woli należeć, do tkliwej i ukochanej matki, która mu 
dala, czy też do narzuoonej mu obcej jego krwi macochy, za- 

9 na nim pod wpływem intryg zewnętrznych i wewnętrznych 
_ wrogów — plebiscyt. 
Gdybyś jeszcze plebiscyt ten odbył się tak, jak odbyć się był po- 

lan, z zabezpieczeniem Śląskowi zupełnej swobody wypowiedzenia 
► do kogo chce należeć, wątpliwości żadnej byćby nie mogło, że gło- 
"Tdbyjak jeden mąż za nami, ale przez pozostawienie go do ostat- 

etrwili w szponach pruskiego jego kata, który niczego nie zanie- 
aby śmierci groźbą, oszustwem i podstępem obezwładnić jego 
| wolę, wywołano to następstwo, że oddawszy głosy swe za Pol- 
w najważniejszych dziewięciu powiatach — na całym przecież 

Zaodrzu i w północnych swoich stronach, opowiedział się za 

Zdawało się wobec tego, że losy Śląska bezzwłocznie po odbytym 
posuwaniu ostatecznie zdecydowano będą. że powiaty te przynaj- 
Miej, które oświadczyły się tak znaczną większością za Polską, na- 

yHłnnisgr Polsce będą oddane, że Pszczyna i Rybnik, Katowice. By- 
WHi> Królewska Huta, Gliwioe, Wielkie Strzelce i Lubliniec, bezzwło- 
pnie po wypowiedzeniu swojej woli, świętując z pęt odwiecznych 
Wyzwolenie, zasiędą przy jednym biesiadnym z nami stole. 

Stało się inaczej- 
Poruszono w interesie prusactwa piekielne siły, cierpliwość bo- 

haterskich ślązaków wystawiono na nową próbę, i wynikiem nowej 
ytmiomiesięoznej blisko zwłoki w zadecydowaniu o losie tej dziel- 
Kłey było to, że nie cała część śląska, która w dniach plebiscytu o- 
kżzyknęła się za nami, przydzielona została do nas. 

Przyjmując z rezygnacją wyrok, którego odmienić nie możemy, 
"Tc w to, jak w wszechspraiwiedliwego Boga na niebie, że przyj- 

przyjść musi czas, gdy Indami niby rzeczą bezduszną żadna 
sfta frymarczyć, jak dziś jeszcze niestety! nie będzie miała 
idźmy z ufnością, oby w jak najpromienniejszą dla Ojczyzny 

>j przyszłość, ożywieni jednym duchem i żelazną jedną wolą: 
pracowania bea wytchnienia dla całego Górnego śląska, 
zarówno tego, który z nami dziś się łączy, jak i tego, 

który w kleszczach niemca pozostaje — 

uświadamiania go całego, jakim jest przez oświatę 
narodową i prowadzenia jej świetlnym gościńcem ku je- 
dnym z nami narodowym celom, — 

siania na nim na rubieży dwuch wrogich światów, 
nam i jemu grożących zagładą, zdrowych ziarn myśli 
naszej, pragnień i naszych nadziei, by go otrząsnąć s 

tdzy niemieckiej, która nie zdoławszy rozluźnić jego spójni, posiała 
przecież w zachodnich zwłaszcza jego stronach tyle kąkolu. 

W pracy tej możemyż pozostać osamotnieni, możemyż wątpić o 
tern, że zwróci się ku nam pomocna Wasza, Rodaczki i Rodacy dłoń, 
ke nam umożliwicie uskutecznianie tego, co leżąc w interesie nas 
wszystkich, wszystkich nas jednakowo kochających Polskę i pragną- ycb jej mocarstwowej potęgi, między dwiema największymi tyrana- mi świata: moskiewską i pruską, wprządz powinno w jeden pług o- 
riamej orki, dla wssystkioh tuuw tak drogiej krainy? 

Więc z wiarą, że wezwanie to nasze do Was znajdzie oddźwięk w 
Mroach Waszycb — że dziedzina naszych Piastów, w dwuch latach 
ostatnich szczodrze łzami i krwią zbroczona, nie dnłna. wśród Was 
obojętności — 

w uroczystej chwili zjednoczenia znacznego jej od- 
lunnse stęsknioną za nią przyrodzoną jej Macierzą, roz- 

poczynamy dla śląska naszą pracę. 
I « hasłem wypisanym na sztandarze naszym, przy 

którym zgrupować się powinniśmy wszyscy: 
_ 

4 ŚLĄSK CAŁY MUSI BYÓ NASZ, 
wzywamy Was Rodaczki i Rodacy do współpomocy, a 
przez współpomoc, w wielkim narodowym dziele ręka w 
rękę z nami — do współpracy. 

Tak nam dopomóż Bóg. 
STANISŁAW BEŁZA, 

Earstdzajtcy Sekcją narodowo kulturalnej pracy dla śląska Odr- 
negx> przy Polskim Tow. Pomocy Ofiarom Wojny. 

FELICJA ŁUBOWA, 
ZOFJA LELEWELOWA, 

Yice-prezesi Towarzystwa. 
TADEUSZ KKA.U8HAR, 
Sekretarz Towarzystwa, Członek Zarzadu. 
FELICJA ŁEBKOWA, 
Skarbnik Towarzystwa, Członek Zarzadu. 

STEFAHJA SAPKIEW3CZ, 
0 Zarządzająca Kasą Towarzystwa. 

Prenumerata Zniżona 
PRENUMERATA Dziennika Związkowego zosta- 

ła zniżoną na $5.00 na rok. Nie bacząc na stalą 
drożyznę papieru i innych materiałów drukarskich 
zniżyliśmy prenumeratę, aby tylko dać możność każ- 
demu związkowcowi zaabonowania sobie dobrego 
pisma jakim jest Dziennik Związkowy. 

Prenumerata wynoeit 

35.00 NA ROK 
2.75 NA PĆ>Ł_ ROKU 
1 .50 NA KWARTAŁ 

Chcesz wiedzieć co się w śwłecie dzieje, chcesz 
być o wszystkim dobrze poinformowany, chcesz wy- 
robić sobie swój własny pogląd na sprawy ogólne i 
narodowe, zapisz sobie Dziennik Związkowy. 

ZWIĄZKOWCY! 
Poznajcie swoje własne pismo. 

Czytajcie Dziennik Związkowy 
Każdemu wyślemy chętnie 
kilka numerów na okaz. 

PISAĆ NA ADRES: 

Dziennik Związkowy 
1406 W. Division Street 

Chicago, 111. 

Dom Polski u) Los Angeles, Cal. 

Dnia 13 listopada 1931 r., w niedzie- 
lę o foda. 2:30 po południa, na 40-teJ 
i So. Park ara., odbyła tlę ceremonja 
założenia węgielnego kamienia pod 
Dom Polski, ktflry jest nam ta bardzo 
potrzebny i nareszcie po tylu trudach 
naszej wspólnej pracy budowa Domu 
rozpoczęta 1 szybko się podnosi ku 

wykończeniu, ponlewak mamy odpo- 
wiednich 1 uczciwych budowniczych. 
Rommell Constr. Comp., którzy to pa- 
nowie przyobiecali nam dom wykoń- 
czył na Newy Rok. co będzie dla nas 

bardzo radosną chwilą znaleść się we 

własnym budynku Domu Polskim. 
Nasz naród jak zwykle, gdy się roz- 

chodzi o sprawy tyczące ogół cały. 
stawia się licznie na miejsce zboru, 
aby radzić Jak najrozsądniej nad spra- 
wami. które będą mu przedstawione. 
To też w dniu wyżej wymienionym na- 
sza Polonia stawiła aię bardzo licznie. 
Ob. w. J. Miller prezes grupy 700, Jak 
również dyrektor i kasjer bud. domu 
przemówił do zgromadzonych w angiel- 
skim i polskim Języku, przedstawił cel 
naszych tu dążeń, potrzeb 1 obowiąz- 
ków narodowych. 

Następnie przemawiał w angielskim 
Języku Albert D. Pearce. adwokat, w 

sprawach naszych tyczących domu. w 

skrócenia przebiegł hlstorję tyczącą 
się polskiego narodu wysławiając Je- 
go szlachetne I bohaterskie czyny 
w ostatniej wojnie światowej za wol- 
ność 1 także wymieniając przy tej o- 

kazji naszych wielkich bohaterów gen. 
Pułaskiego 1 gen. Kościuszko, którzy 

Jako pierwsi zacni Polacy walczyli ca 
wolność I niepodległość na ziemi ame- 
rykańskiej. Również przemawiał w Jp- 
syku polskim ob. S. Bayer. ze kr. budp- 
wy Domu 1 -w swej krótkiej, ale tre- 
ściwej mowie przedstawi) zgromadzo- 
nym czynności Komitetu Domu, omó- 
wi! to co dotychczas zdziałano I to. 
co do dalszej pracy nam potrzeba. — 

Nawołując i zachęcając naszych Ro- 
daków. aby gorliwie 1 wspólnie pra- 
cowali i wspomagali zip materialnie, 
aby wspólnem! nilami Dom ten wy- 
kończyć 1 urządzić. ażeby* zaszczyt 
to wykończone dzieło nam przynloeto. 

W czasie tych ceremonjl były 
sprzedawane cegiełki na dochód Do- 
rna przez nasze panny, które w stro- 

jach narodowych bardzo zip pięknie 
prezentowały. BTły to panny: Eli. I 
Ku*. Natuckie, Adela Miller i Helena 
Witkowska 

Z uroczystości tej zdjęto fotografie, 
ja takie fotograflści robili zdjęcia dla 
obrazków ruchomych z każdego na- 

szego ruchu, z każdej czynności w cza- 
sie ceremonjl. będzie to dla nas pa- 
miątka na długi czaa. bo obrazy tn 
będą przedstawiane w teatrach miej- 
scowych Jak również 1 w całym kra- 
ju. Polacy t innych miast będą mo- 

gli widzieć nasze życie I pracę tu w 
l»s Angeles. 

Tow. Czytelnia, gr. 700 Z. N. P. 
przedsięwzięła to ciężkie 1 wielkie 
dzieło bndoaranł* Domu Polskiego w 

Los Angeles. Dom ten ma hyl wykoń- 
czony na Mowy Rok. Kossta wy- 

nosić będą $32.000. Tow. Czytelnia za- 
kupiło I wyrównało plac pod budowę 
Dorno. Ob. Władysław Szeląiklewlcz 
słody! potyczkę w sumie I1S.OOO. na 10 
łnt, ale posostałe $17.000 musimy sło- 
ty ć prses saknpno certyfikatów po- 
łycskowych. które mędą przynosić I 
procent od sta. A satem wszyscy dy- 
rektorzy Bodowy Domu Polskiego w 

Los Angeles proszą bardzo usilnie 
**zystkich Rodaków o wspólne 1 na 
tycbmlatowe pospieszenie s pomocą, e- 
byśmy moglld okonsć tego wspania- 
łego dzieła. 

Nie prosimy tn o tadne darowizny, 
lnb ofiary choclal 1 te z serdccznem 
podziękowaniem przyjmujemy, ale 
nadewszystko prosimy o potyczkę, 
która będzie Wam przynosić procent, 
a Dom własny będzie nam ałutył 1 
będziemy mlełi z niego dochód moral- 
ny i materialny. Moralny z czytelni 1 
przez urządzanie wspólnych zebrań i 
zabaw naszych polskich. 

Z bratnlem pozdrowieniem 
Jullab Witkowski 

Dyr. Bud. Domu Polskiego. 

P. S. Tow. Csytetnla odbywa swe 
zebrania, ćwiczenia muzyki i taóce, 
na placu ob. W. f>Zelątktewtrza w 

kaidy piętek wieczorem, o godz. 7.30, 
a ogólne blzneeowe odbywają się w 

kaMę trzecią niedzielę k aide go mie- 
siąca o godz. Sciej popoł. Prosimy 
wszystkich rodaków o wstąpienie do 
Tow. i pomoc w naszej pracy. 

Zarząd. 

Sprawy Związkowe 
w Buffalo, N. Y. 

POSIEDZENIE GMINY 19-ej 
Z. N. P. 

Rezygnacja Komisarza Mysaki. 
"Telegram” wychodźcy w 

Muffalo zamieścił sprawozdanie z 

posiedzenia Gminy 19ej Z. N. P., a 
które brzmi następująco: 

Wczoraj wieczorem w Domu 
Polskim odbyło się miesięczne po- 
siedzenie delegatów Gminy No. 19 
Z. X. P., pod przewodnictwem 
prezesa W. 11. Zawadzkiego. Pió- 
ro trzymał sekretarz Gminy S. 
Acktyl. 

Po rutyno w cm załatwieniu 
spraw* sektctarz odczytał kores- 
pondencję od To w. ks. J. Poniato- 
wskiego, grupy 38 Z X. P., w któ- 
rej ta domaga się ‘‘zbadania za- 
rzutów' i wieści co do kryminalne- 
go rekordu niefortunnie na osta- 
tniem Sejmie wybranego komisa- 
nta Okręgu V'. Z. N. P. i albo oczy- 
szczenia go z ciążących nań zarzu- 
tów, albo też ukarania winnych 
roaiiewania pogłosek, gdyby ko- 
misarz okazał się niewinnym”. 

Obecny na sali Paweł Myaska 
zabiera głos w swojej sprawie i 
przyznaje się do popełnionego 
przestępstwa, za co sądownie uka- 
rany został, oświadczając, że padł 
ofiarą kilku przyjaciół, którzy go 
namówili do ubiegania się o u- 
rząd komisarza. 

Jednocześnie zaznacza przypar- 
ty do muru przez prezesa Gminy, 
żc i w pracy związkowej ciążą na 
Tnitn zarzuty bardzo poważne, iż 
wniósł na ręce Censora Z. N. P. 
swoją rezygnacją, która będzie 
przyjęta na sjeidsis członków Ra- 
dy Nadzorczej. 

Wobec powyższego oświadczę 
iiift i rezygnacji formalni© wnie- 
sionej na ręce Cenzora przez p. 
Myszkę, delegaci Gminy przecho- 
dzą nad sprawą do porządku, cze- 

kając, na załatwienie spiesznie tej 
sprawy przez Cenzora. 

Zdają sprawozdania różne ko- 
mitety. które atoli nie bardzo gar- 
ną się do pracy. 

Komitet oświaty przedstawia 
■prawą pogłosek do usunięcia z 
urzędu przez mayora-elokta F. X. 
Sehwał>a wszystkich szefów de- 
partamentu, co mogłyby dotknąć 
i I>r. F. E. Fronc.zaka, naszego ro- 
daka i brata Związkowca, propo- 

nując przyjęci© następującego oś 
wiadczenia: 

Buffailo, 25.9, 1921. 
Rezolucja Gminy No. 19 Z. N. T. 

Wobec rozszerzanych pogłosok, 
że major-elAt miasta Buffalo, p, Fr. X. Schwab, ma zamiar usunąć 
po objęciu władzy szefów wszyst- 
kich departamentów i wobec tego, 
że szefem departamentu zdrowia 
publicznego jest od całego azcTe- 
gu lat rodak nasz i Brat ZwiąAo 
wiec, Dr. F. E. Fronczak, który 
pełnił i pełni swój urząd łtn ogól- 
nemu umawiu nie tylko władz 
stanowych i miejskich, ale wszyst- 
kich obywateli miasta Buffalo, 

przeto zebrani na j.w.iunajnun 
posiedzeniu delegaci Ornaty No. 
19 Z. N. P., w 99 .proc. obywateli 
tego kraju, postanowiliśmy przy- 
jąć i wysłać na ręce majora-elekta 
p. P. X. Schwaba następującą re- 

zolucję : 
Zważywszy, że Dr. Fr. E. Fran- 

czak, jako wieloletni komisarz 
zdrowia publicznego okazał nią 
najzupełniej kompetentnym i pra- 
cy nad zdrowotnością miasta z ck- 
łego Rcrea oddanym urzędnikiem, 
na co dowodów przytaczać tu nie 
potrzebujemy. 
Zważywszy, że Polacy-obywatele 
miasta iiuffalo czuliby się nad wy 
raz dotknięci, gdyby pozbawiano 
ich rodaka tego zaszczytnego, a 

wielce odpowiedzialnego urzędn 
kimisarza zdrowia, który Dr. F. 
E. Fronczak już tyle lat piastuje; 

zważywszy dalej, żo mayor-elekt 
p. F. X. Schwab głównie polskim 
głosom w wardneh czysto polskich 
swój wybór zawdzięcza, a przed 
elekcją wyraźnie i niejednokro- 
tnie dawał .przyrzeczenie publicz- 
no, że Dr. F. E. Fronczaka na u- 

rzędzie zatrzyma, 
przeto apelujemy dziś do mayo- 

ra-elekta, aby przyrzeczeń danych 
Polakom dotrzymał i godność ko- 
misarza zdrowia publicznego na- 

dal w ryku Dr. F. E. Frorczaka 
pozostawić zechciał. 

Przyjęto na posiedzeniu dele- 
gatów Gminy No. 19 Z. N. P. w 

dniu 25 listopada 1921 r., w Domu 
Polak ire. 

Izba przyjmuje jednogłośnie 
powyższą rezolucję, która będzie 
praełożoną na język angielski i * 

podpisami własnoręcznymi dele- 
gatów przesłaną na ręce p. F. X. 
Sehwaba. / 

Komitet obchodu listopadowe- 
go sprawozdaje, że obchód listo- 
fmdowy odbędzie się 4-go grudnia 
w Domti Polskim, i bardzo boga- 
tym programem. Przemawiać bę- 
dą ks. .T. Kiunicki. prób. z parafji 
Przenajświętszej Krwi i Dr. Fr. 
PI tana. 

Komitet statystyki podnosi 
sprawę połączenia mniejszych 
fcnip, donosząc, żo w Gminie No. 
19 znajduje się około 20 grup, 
które nie mają pełnej liczby człon- 
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ków, t. j. RO ©o najmniej. Komitet 
polrca takie grupy łączyć. Gmina 
pnyjmnje w zasadzie polecenie, 
upoważniając komitet statystyki 
i etanu Z. N. P. opracować łącznic 
z komitetem rozwoju, do którego 
prezes dodał ob. J. Mat«nowicra, 
plan połączenia tych grup i zda- 
nia relacji na rocznym posiedze- 
niu. 

Delegaci zdają, relacje * wyasy. 
gnonranyeh datków na Aiocilitrra 
Academumra w Warszawie, czy 
Stowarzyszenie Pomocy Studen- 
tom uniwersytetu, co grupy bar- 
dzo skrzętnie podjęły. Gmina 
przyjłonuna także tym delegatom, 
którzy nie podjęli dotąd sprawy 
1-centowego dobrowolnego podat- 
ku miesięcznic na fundusz aty- 
pendyjny dla kształcenia jednego 
chłopca w Kolegium Z. N. P. z na- 

wago grona, aby tę sprawę na ro- 

cznym posiedzeniu grup swych 
podnieśli i na blankietach man- 
datów wybranych do Gminy dele- 
gatów' w rubryce dopisanej u gó- 
ry rezultat decyzji grupy zamie- 
ścili. Do tej pory kilkanaście naj- 
większych grup za tym podatkiem 
aię opowiedziało. 

Po omówieniu szeregu wpraw 
dla dobra organizacji, powiedzenie 
o godzinie 11-ej odroczono, we- 
dług formuły rytuałem przepisa- 
nej. 

Pod znakiem przesilenia 
Warnawt, 9 listopada. — Czy- 

tamy w “Nowej Reformie”; 
Gabinet Ponikowskiego nie stał 

nigdy na silnych nogach. Pp. Wi- 
tos i Skulski utworzyli go w prze- 
konaniu, że będzie on trwał około 
dwóch tygodni. Tymczasem gabi- 
net okazał się — “urodzonym w 

czepku”. Przyszła decyzja śliska 
i poprawa marki poMkiej. Dwa 
wielkie mocne konie. Dla dobre- 
go jeźdźca wystarczyłby jeden a 
nich... 

Ale gabinet p. Ponikowskiego 
ma także swoje własne organiczne 
— obciążenie. Jest niom minister 
skarbu dr. Michalski z jego twór- 
czością ustawodawcza w dziedzi- 
nie szybkiej sanacji finansów pol- 
skich. Nie da się ukryć, źe projek- 
ty jego spotkały się z powaanemi 
refleksjami zarówno teoretyków, 
jak praktyków akarbowyoh. Ale 

I to nie jest najtrudniejszą częścią 
kwewtji. Opinja publiczna jeet tak 
zaanimowana w kiemnJru zastoso- 
wania heroicznych ćrodków po- 
prawy waluty, że nawet najbar- 
dziej ryzykowna operacja mogła- 
by być wykonana bez narkozy. 
Jranuowoś aam operator nie o* 

kazuje zdecydowania, frazie ma 
nóż wbić w żywe ciało. Wywija 
przeto tyni nożem nad leżącym na 
atole pacjentem raz to raz tam. 
Rezultat jeet ten, że aczkolwiek 
nigdzie go jeszcze na prawdę nie 
skaleczył, to jednakże pacjent jx& 
aif wije z bólu, jeszcze więcej ze 
etrnchn. 

Można a obie bez ogródek powie* 
daieć, że mimo powszechnego 
przekonania o potrzebie daniny, 
co do płacenia każda fmpt apo- 

łeczna rozporządza argumentami, 
które, w jej mniemaniu dowodzą, 
że główny ciężar daniny powinien 
być przerzucony nie na nią, ale na 
— sąsiada. Jest to ludzkie, może 
aż nazbyt ludzkie. Ale reformator 
i operator musi się .* tern liczyć 
już z góry. Dlatego powinien on 
z jednej strony posiadać dość siły 
woli, aby nie dać się krzykiem i 
wierzganiem odwieźć od swe- 

go głównego ce hi, z drugiej zaś 
strony musi wiedzieć z góry, co 
ma robić i w jaki sposób. Tym- 
czasem zdaje się, że dr. Michalski 
obejmując swój urząd nie zdawał 
sobie dokładnie sprawy z gruntu, 
na któiym przyjdzie mu dziełeć; 
t. j. z natury Sejmu, jako w ogó- 
le nie był dostatecznie obyty z 

poftityką parianie ntaraą i jej me- 
todami. Zbyt szybko dał się też 
uwikłać w przeróżne sprzeczno- 
ści. Nie potrafił wybrać drogi 
dla koniecznego, lecz takie 
i rozsądnego kompromisu. Nie pa- 
nuje nad komisją sejmową, nie 
prowadzi jej, raezej unika bezpo- 
średnio z nią zetknięcia. Na głosy 
zaś krytyki i opozycji idąre z 

Sejmowej komisji skarbowej, re- 

aguje przez wnoszenia ooraz to 
nowych projektów uzupełniają- 
cych. Aż wreszcie doszło do tego, 
że pojawił się projekt manifesta- 
cyjnej przysięgi przy wymierza- 
niu daniny od kosztowności. Prze- 
tłóraaczmie na język polski nie 
znaczy to nic innego, jak państwo- 
wa produkcja — krzywoprzysięz- 
ców. Rezultatem jest stan, w któ- 
rym rząd jest zdenerwowany, a 

Sejm wstrząsany konwulsjami. 
Pacjent podskakuje ze strachu. 
Doktorowi ręka się trzęsie... 

“Pnąilegium odłosum” obale- 
nia projektów dra Michalskiego 
wzięli ua siebie ludowcy p. Wito- 
sa. Ale byłoby złudzeniem sądzić, 
że działalność ich w tym kierunku 
pozbawiona jest współczucia i wy- 
rozumienia także u innych stron- 
nictw. ^Może żądne z nich nie za- 

angażuje się z ludowcami tak da- 
leko, aby dało *ia siebie przerzucić 
odpowiedzialność za dalszą kata- 
st-rofę finansową. Ale nie łatwo 
któreś z nich zaangażuje się za 
drem Michalskim tak, aby narazi- 
ło się Ti a zarzuty wyborców, żc po- 
magało mu do zwalenia ciężaru 
daniny. 

W takim stanie rzeczy ludow- 
cy rozpoczęli już atak na gabinet 
p. Ponikowskiego. Nie jest on 

prowadzony przeciw centrum, ale 
<Ua zmylenia tropn — we flankę. 
Atakuje się p. Skrrimmta za w i 
ce-mmistra Dąbakłęgo. Sprawa 
jest mana. Wydalono z Polski kil- 
ku Rosjan, którzy oświadczyli się 
z przyjaźnią dla Polski i chciano 
wydalić obywatela pobrkiego, jen. 
Bałachowłcza. Przypomniano so- 
bie całą tę sprawę dopiero — te- 
raz. 

Oczywiście nie dla ^>rawy Ra- 
niej, ale dla skomplikowania pry. 
Tak aamo z układem czeakim. Ko- 
misja sejmowa dla spraw zaprę 
niemych nie dyskutowała oficjal- 
nie nad układem. Nie eheiały bo- 
wiem stronnictwa brać za niepo 
odpowiedzialności. Ale przecież p. 
Skinnunt zaprosił przywódców, 
przedstawił im stypulowane ukła- 
dy i ci dali rmi od siebie upoważ- 
nienie do ich podpisania. Mimo to 
teraz rozpoczyna się walkę prze- 
ciw min. Skinnnntowi. Polityka 
jepo budzi pewno wątpliwości i 
zastrzeżenia. Wpływy, które na 
niepo mają działać, są niedopusz- 
czalne. Ale metody, którymi stron- 
nictwa sejmowe poałnpują się w 
wales o władzę i w tumanieniu 
społeczeństwa, są jeszcze bardziej 
niedopuszczalne. 

Taktyka opozycji polepa więc 
na tern, aby atakując ministerstwu 
aprsw zapranicznych, obnlió cały 
rząd. W rzeczywistości bowiem i- 
flzie nie c ministerstwo spraw za- 

pranicznych, lecz o daninę i Mi- 
chalskiego. Ponieważ jednak wy- 
stąpienie jawne w tym ̂ kierunku 
mopMły być niepopularne, przeto 
zaczyna się — jak «ię rzekło — z 
flanki zagranicznej. 

Rządu bezpartyjnego p. Poni- 
kowskiego obalić nie jest żadną 
utuką. Ale kto przyjdzie na jego 
miejsce i co będzie robiłt Naro- 
dowa demokracja ma już podob- 
no gotową listę nowego gabinetu 
z Korfantym na cide. Rokowania 
jej z ludowcami trwają już ml 
dość dawna. Nie słychać jednak, 
aby posunęły się naprzód. Stoi te- 
mu na przeszkodzie wykonanie u- 
stawy agrnmej a także wzaje.mna 
nieufność rokujących. .Tern! i jed- 
nak szanse koalicji endecko lu- 
dowcowej są mimo wszystko nie- 
wielkie, szczególniej teraz przed 
wyborami, to szanse koalicji lewi- 
o°wpj % ludowcami aą jeszcze 
mniejsze. W tych warunkach ry- 
chłe utworzenie nowego rządu 
parlamentarnego zdaje się byli 
wykluć zonom. Jeżeliby bowiem 
taki rząd nawet powstał, to była- 
by to jakaś "aorietaa leonina” 
niezdolna do działania. Skoro zaś 
tak jest, to przeciętnie rozsądny 
obywatel musi zadać, sobie pyta- 
nie, poro obalać ten rząd, który 
jestt Czy idzie o projekty Michal- 
skiego? Alei te można poprawić, 
zmodyfikować, opracowywać. 
Sam minister akarbu złożył już do- 
WłKbr- nie lęka się kompromi- •6w. Cokolwiek można o obecnym 
rządzie powiedzieć, to jonł pewne, 
że lepszego stronnictwa z pośród 
siebie nie wyłonią. W takich zaś 
warunkach wywoływanie nowego 

i przesilenia rządowego jest po tę go 
| waniern anareb ji i spychaniem 
państwa w coraz głębszą przepaść. 

PISO* 
iKOBBt BttrtecmiSAWTAWłY 

Nri Kitul I Prani«U«ni* 
Tan ijmt) jnt innym od innych Saybka 

ul|i. Ki narkotyków. 3Sc waaędsie 

WOLE 3**^ 
aj* ro*w«J 

kailut. mtltl- 
aaawt Ml I fi 

KK*«l • 

WAŻNE fi* MĘŻCZYZN 
JeWell lekarse 1 Wam nł« 

pomoc*. aprobujcie niM* znakomite 
łtrodki. które nawet chorującym na 
przedawnione choroby męzczyancm 
przyniosą pomoc. Zaetuui* wypadki 
cierpienia na mocą nerki, ełaboid 1 
zazlpbleme pąchwia łoekuia iair- 
rnane. przez utywanlo lekarstwa 
Grantowa na Siarki i ftolwn. Cena 
pudełka 11.00. 

tnlSAsr romz slotowa na 
zatwardzenie 1 wasalkia choroby tnł*- 
dka i wątroby. Cena pudełka 60c. 

rsor. la mus rairruz nma- 
cntaj* męaowywn 1 pomacaj* cierpią- 
cym na bezaenoe noce, waruaaone ner- 
wy. mon Je t nie wado wolenie w etanie 
malZeftaklm. Cena pudełka $1.00. trzy 
pudełka za $3.60. 

Wymieniano Środki motna otrzy- 
mać t'lko od 

F. G. GRANZOW, 
817 W. Madison itoet, Cbloaęo, OL 
Naprzeciwko Northwestern Depot 
We* tam, a aadeSlemy Wam ma 

ptłkf BA DUMO. 

Odezwa do Chorych Lodzi 
Trzydzieści lat temu. chicagoakl do- 

któr zaczął dawać swym pacjentom 
codow-ne lekarstwo, które dziś nazy- 
wa się Nu® a-Tonę. Lekarstwo to Jest 
utworzone z g-rału doskonałych medy- 
kamentów, które są używane 1 reko- 
mendowane przez najlepszych dokto- 
rów na całym świede. Te osiem le- 
karstw (wzmacnia 1 buduje każdy Ży- 
wotny organ w ciele. Niiga-Tane Jest 
Jednem z najlepszych lekarstw jakie 
zostały kiedykolwiek -wynalezione na 

dolegliwości Żołądkowe, niestrawność, 
dolegliwości kiszek I wątroby, obłożo- 
ny Język, bółe żołądka, wymioty żół- 
ciowe, brak apetytu, nerwowość, brak 
energJl i ochoty, ogólne wycieńczenie, 
cienka blada krew, blada niezdro- 
wa cera i inne tym podobne dolegliwo- 
ści. 

Kup butelko Nuga-tone dzisiaj w Ja- 
klejkolwlek aptece. znzvwaj przez parą 
dni. a Jeżeli nie hądllocz całkowicie za- 
dowolonym. zwróć leaztę aptekarzowi, 
a dostaniesz swe pieniądze z powrotem. 
Jeiell twój aptekarz nie ma na składzie, 
Nuca.tone. nie przyjmuj n&Jladowntctw.l 
lecz prsyasltj gl.OO. a my wyazlemy ci 
csłomlmltcnt kuracją, pocztą opłaco- 
ną. National Lahorau>ry. 1018 8. Wabastu 
ave. Chicago. 111. i 

Nuga-Tone 

łv»« Wkrrm JTnKir'«<|| 
Htmmt H^W 

CwpigidMi 

PŁEĆ) 
Fakty, ktdry/h 
nna kaUalii, 

a kt«j*r* } « 
plfl. nt* in.lł 
rupn|at^, *% 
)aano 
n# w dttala nCu 

Kaaw. 
lad*- U •»« • 

Twormy nowy 
rodu) mllo*rl 
w maJ»»ft»'wl-v 
1’ewlon clytil- 
nlk m 6 łr.l s 
rv»M« u »*li> 
r» wiferj ibm- 
m*rjl, uiM 
■MTitUr lna« 
k*l«ikl **lr*u- 

Wy»yl»iuy w «ladk1rh nktalkanb «ł«r«(- 
»• i>" fttnimwnlu Ił.Ok w coiAwa 
prtrkatu puttloario. n«ku. lub tninki.* 
pnfilo.yrl, 1>KI*T. łł. (OI M8F.I, IRMIrK 
*4J W. Hat Wrwl Naw York 

Kapucyńskie Krople 
Są nmJ»knt*rcnU‘j«zym Irknrstwru na 

wwolkl*, a MrzrgAInle na 

zastarzali: choroby i boleś- 
ci /oładka I WĄTROBY 

Trąd* 
Mark 

Kio rirrpl nm nlnałra. 

l>r»k a (Mytu. ulw 
■Ir mir, fiiTw, (ujr, 
kolki, nlwi|. 
•«T nddrrh, i4w«l» 
In *«lnkt, nr rwo- 
»<«, omillrnir, Brn- 
«l|)ł. »*nm w nnarl 
I ihule, bill W linki 
I kreylarh, Ml głowy 
l>mn»ik, pnnnt- 
liirnlr lip., ni arb ui»- 

KROPLI KAPUCYŃSKICH, 
• pnrkana •«». ta trpfMrga Ukantwa 

mm ta rhorohy ni* ma I lat pa kllkamta 
»'• »MWrJ ulfl. Kropli Haouri noklr. iroMnnr |m>.IIu( atiiiffii | ott- 

prtbMinrtu prirpl.u. aaaaaja aratyatkk 

r«u 91.10 m bnlrlkf a pra*ajlką 
Mariański Regulator 
najinahomltaiy <fa|.K aa nirrrculara* » iłśaairl pfrH) nw I rhara. 

kol.l«-», ora* aa *awraty ttow*. ia«Ua •rl. ataki nrrwawa. hlatrrjł. Nolrkrf wrwmf- Inn* I w itlrm rlH*. 
C*i» $1.10 a hntrlk? s prmplkf 

^sxj,v*ftsv~ w&?~iu«ca 
sr i Kri:'ef* •*“" * 

J1AT10*AL MEmn^F CO. 
W14 l»*wann A?e. Milrwro, 111 

NOWA LAMPA SPALA 
94% POWIETRZA 

Przewyższa Electrycznotf Lob Gaz 
Nowa lampa naftowa. ktdra daje nad- 

zwyczaj rzęaiste. łagodne, białe świa- 
tło. I która Jeot łapana nawet od gazu 
i elektryki, została prAtmwana przez 
Tt««d Stanów Zjednoczonych I przez i& 
płarwezorządnyc.h uniwersytetów i 
•twlerdanno, te prze wytęża ona Ifl 
awyktycłi lamp haftowych Pall alę 
bo* swędu, dymu 1 halami — nie trze- 
ba napuazczh< powietrza, Jeat proata* 
czyzrta ł bezpieczna. Spala 94 % po- 
wietrzą 1 •% zwykłej kereayny (coal 
oM). 

Wynalaoca: J. Z. Rybak. B09 W. 
8t, f-htrawo. III., ofiaruje posłać 

tę lampę na DZIBSięó DNI BRZPI.A- 
TNBJ PRÓBY, a nawet dać Jedną dar- 
mo plerwwarmii ożywającemu tę lam- 
pą -w kaśdej miejscowości. Jeżeli ten 
pckttode no do rospowezec.hn łazi la Jej. 
Piwonie działaj po szczegóły Równia! 
’vuŚrle ad»y Wm, Wytłómaczjt. w 
Jaki sposób dopłać agenturę I be* do- 
świadczenia I pieniędzy carabłać |2i| 
do S&00 miesięcznie, 


