
Zmyj Bolączki Skórne 
Czy ci«rpin aa choroby skórne Jak 
wrzody, pryszcse, liszaje, wysypkę lub 

egzemę w jakiejkolwiek formie? Czy 
wzdychasz do tego spokojnego, chłod- 
nego uczucia, które następuje, gdy 
świerzbienie ustaje? W takim razie 
spróbuj receptę D. D. D-, łagodzące 
przemywanie, które daje natychmia- 
stową ulgę w tej samej chwili, gdy się 
Je zastosuje. 35 lat powodzenia — ty- 
siące listów od wdzięcznych pacjentów 
polecają cl tą receptę lekarską. Sprze- 
da* tego środka Jest dziś ogromną. 
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Wielka Butelka 
Wysiana na Próbę 
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Zokoftczy Chorobę żołądka 
Usuwa Tatlowca 
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Rozmaitości 
Aeroplan a Mma kola). 

Jedno ze sportowych pism nie- 
mieckich zamieszcza ciekawe po- 
równanie szybkości aeroplanu i 
kolei żelaznej, z którego jasno wi- 
dać, że smok parowy nie może iść 
w wyścigu z nowoczesnym pta- 
kiem-maszyną. Na przebycie dro- 
gi Berlm-Paryi kurjer potrzebuje 
29 godzin, samolot 6 godzin 30 
minut. iBerlin-Piotrogród, kurjer 
potrzebuje 60 godzin, samolot 10 

godzin. 
Pismo Wasyla Wyszywanego. 
Lwowska “Gaz. Wieczorna" 

donosi z Wiednia: Niebawem u 
każe się w Wiedniu organ Wa- 
syla Wyszywanego p. n. “Sobor- 
na Ukraina". Celem tego pisma, 
redagowanego przez młodzież u- 

kraińską, jest torowanie drogi 
Wyszywanemu do zdobycia het- 
maństwa na Ukrainie. Funduszów 
na cele agitacyjne tego pisma do- 
starczyć mieli monarchiści bawar- 
scy. Grupa Petruszewicza nie bie- 
rze tej kandydatury poważnie, je- 
dnak popiera jf po cichu, aby osła- 
bić znienawidzonego przez siebie 
Petlurę. 

Du jwt inwalidów po wojnie. 
Według obliczenia w biurze 

Sracy w Washingtonie, stolicy St. 
jednoczonych Ameryki Półn. po 

ostatniej wielkiej wojnie jest na- 

ogół sześć mil jonów inwalidów, 
to jest kalek niezdolnych do pra- 

^Tajdotkliwsze straty w ludziach 
poniosła Francja, tam bowiem 
iest około półtora miljona inwali- 
dów; w Niemczech i miljon 400 
tysięcy; w Angłji 1 miljon 300 

tysięcy: we Włoszech 570 tysię- 
cy; w Polsce 330 tysięcy; w Sta- 
nach Zjednoczonych 343 tysiące; 
w Czecho-Słowacji 178 tysięcy; w 

Austrfi 164 tysiące. 

Zakupy bolszewickie w Szwecji. 
“Ekon. Żiźń” komunikuje na 

zasadzie informacji, otrzymanych 
od Łomonosowa, że zakłady 
szwedzkie Nitwes i Heim oddane 
zostały całkowicie do rozporzą- 
dzenia rządu sowietów. Zakłady 
budują dla sowietów tysiące paro- wozów. Na rachunek zamówio- 
nych turbin wodnych rząd sowie-! 
tów złożył 58 tys. rb. w złocie. Je- 
den z banków .szwedzkich zapro- 
ponował udzielenia długotermino- 
wego kredytu dla zamówienia 
turbin wodnych, z dyskontem 
7^4 proc. weksli komisarjatu dla 
handlu zagranicznego na 10-cio 
letni okres. 

Intermezzo podczas baletu. 

Z Warszawy donoszą: W tea- 
trze Wielkim podczas przedsta- 
wienia baletu *łKarczma”, gdy po 
krakowiakach, mazurach i ober- 
kach rozpoczęła rodzina żyd^ 
karczmarza taniec charakterysty- 
czny, powstał ogłuszający świst 
na górnych piętrach teatru. **Obu- 
rzenie” swe na niewinny taniec 
wyrażali żydzi. Publiczność na 
ten protest zareagowała energicz- 
nym oklaskiem, który zagłuszał 
burdę, zorganizowaną i uplano- 
waną przed przedstawieniem, jak 
świadczy o tym użycie gwizda- 
wek. Oklaski dodały otuchy tan- 
cerzom : nie dali się oni wyprowa- 
dzić z równowagi i nie przerwali 
ani na chwilę tańca. 

Miasto poetów. 
Kijów ma wielkie prawo, by 

przyjąć tytuł “miasta poetów”, 
gdyż według danych francuskich, 
stolica Ukrainy posiada 3478 po- 
tów, a przynajmniej tylu ludzi 
podało w’ ten sposób swój zawód 
w spisie ludności. Oczywiście nie 
należ>v z tego powodu rokować 
Ukrainie w-yjątkowego rozkwitu 
literatury. Zastraszająca ta lista 
tym się tłumaczy, że bolszewicy 
wydają karty żywnościowe wyłą- 
cznie członkom związków, inteli- 
giencja wiec, która nie chce um- 
rzeć z głodu, zmuszona jest zapi- 
sywać się do różnych stowarzy- 

| szeń. Skutkiem tego stowarzysze- 
nie poetów posiada aż tylu człon- 

! ków. 

Armje Europejskie. 
Francuskie ministerjum wojny 

ogłasza — według Neues Wiener 
Journal — następujące zestawie- 
nie liczebności obecnych armji eu- 

ropejskich : 

Anglja 200.000; Austrja 30-000; 
Belgja 105.000; Bułgarja 33.000; 
Czechosłowacja 147x100; Danja 
15.000; Finlandja 35.000; Grecja 
250.000; Hiszpan ja 100.7^0; Ho- 
landja 21.400; Jugosławja 200.- 

000; Niemcy 100.000; •Norwegja 
105.000; Bułgarja 33.000; Szwe- 
cja 56.200; Szwajcarja 300.000; 
Węgry 35.000; Włochy 300.000. 

Najliczniejsze jednak armje, 
według tego zestawienia mają po- 
siadać; Francja 89652 ludzi i — 

Polska 600.000 ludzi ! 

Ta poznała się na bolinwumie. 

Bosonoga tancerka Izadora 
Duncan przebywa obecnie w Mo* 
skwie, gdzie ma szerzyć zamiło- 
wanie do piękna cielesnego wśród 
umierającej z głodu ludności. — 

, Bolszewicy dbaja oczywiście o to, 
: żeby — kto jak kto — ale profe- 
| sorka tańca była syta i zdrowa. — 

Pani Duncan odwdzięcza się za to 
listem, pisanym do “towarzyszy” 
bezimiennych, w którym oznaj- 
mia, iż wprawdzie w Rosji jest 

jgłód, ale*., kiedyś okaże się. że 

bolszewizm jest drukiem wyda 
niem chrześcijaństwa. 

Nie poznał się tedy na bolsze 
wizmie ani “renegat’* Kautsky, a- 
ni Hilferding, ani Bauer, ani inni 
ekonomiści i uczeni, lecz trzeba 
było aż subtelnych nóg t>aletnicy, 
aby przeniknąć wielkość szarlata- 
nów moskiewskich. 

Wzrost ludności w Francji. 
Wiadomo, że jedną z najwięk- 

szych klęsk każdego kraju jest u- 

bytek ludności, a przez to samo 
brak rąk do pracy. Otóż jeszcze 
ęrzed wojną największą troską 

rancji było grożące jej wylu- 
dnienie; a że przez wojnę Frau- 
cja straciła 2 miljony -ludności, 
więc troska ta znacznie się zwię- 
kszyła. Jednakże spis ludności we 

Francji w bieżącym roku dał ob- 
liczenia pocieszające, zawarto bo- 
wiem dwa razy więcej małżeństw, 
niż przed wojną w roku 1913, a 
mianowicie: O23 tysiące 869, za- 

miast, jak wtedy — 313 tysięcy 
36. Liczba urodzeń powiększyła 
się o 16 tysięcy, a wypadków 
śmierci było o 6 tys. 820 mniej. W 
r. 1913 liczba urodzeń przewyż- 
szała liczbę zgonów tylko o 56 
tysięcy, w tyrk zaś roku urodzeń 
było o 103 Ksiące 180 więcej, niż 
wypadków śmierci. 

O handlu i Rosją sowiecką. 
Wiadomości ekonomiczne, wy- 

dane precz towarzystwo dla han- 
dlu ze Wschodem słowiańskim w 
Pradze wydrukowały artykuł La- 
mo “Podróż do Rosii". Autor wy- 
raża poważne wątpliwości, co do 
możliwości przyjęcia koncesji w 

Rosji i pisze między innymi. **W 
Rosji brak taborów kolejowych; 
zaraz po wjeidzie w granice So- 
wdepji — pasażerowie zmuszeni 
są wychodzić z wagonów, rąbać 
drzewo i zanosić je na parowóz. 
Niema żadnej gwarancji 'bezpie- 
czeństwa osobistego, tak, że bar- 
dzo jest możliwym czynne wystą- 
pienie ludności miejscowej prze- 
ciw cudzoziemcom, odbierającym 
jej chlrh. Gospodarka rządu so- 
wietów przygotowała w Rosji 
grant dla dolarów amerykańskich 
i przemysłu niemieckiego. W E- 
stonji Anglicy zagarniają wszyst- 
ko w swoje ręce. Rząd łotewski 
dąży do odrodzenia swego prze- 
mysłu własnymi siłami. 

Zapotrzebowanie towarów na 

Ukrainie jest olbrzymie, lecz nie- 
ma tam ani surowców, ani pienię- 
dzy: chłopi posiadają tylko bez- 
wartościowe pieniądze sowieckie. 

Esperanto, esy interłmcua? 
Wysunięto przed forum Ligi 

Narodów kwestję języka między- 
narodowego, w szczególności ję- 
zyka esperanto. 

Istnieje drugi język międzyna- 
rodowy, interlingua, używany w 

korespondencji międzynarodowej 
w święcie. handlowym. 

Twórcą pierwszego języka jest 
Polak, lekarz z Warszawy, Dr. 
Zamenhof, drugiego włoch prof. 

Nie wykaszl swych 
wala.^af Zapalenie oskrzeli. ka-' 
ł****V»e nal. zaslfzlente, katar 1 ! 
grypa mogg być łatwo wyleczone za- 

potnocg starego naturalnego lekarstwa 
pod nazwa: 
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katar 1 grypa tpogg byC łatwo wyWanrte 
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N««« Beintacana Mlaarankl na Ola) ma 
m«l* a kap I'Kłowa'* — moi* byt*. utyta w do- 

h- Itraiatk. do roimaltyrh ralAw. Nla- 
mi nie podohnapn w handlu. Zamla tara*. 
Mamy npranlnon* llnae w tapaala. 
« • IM I l« pal.f UJM 
* *•'. iii II fal. Id.ii 
• Ul. II.U I ił pal. n u 

Sparjalna rany hlaaianak ponad li pal. 
okjptotrl Mamy rAwnlat tal wannowa na. 

Prty samAwlenlo pryyalad potAwkp praa- 
kat poeatowy. luk draft tankowy kąda) na- 
atych katplatnyrh ryrkulargy — pdyt mamy 
raamalla praadmloty, któryrk nla oplaaumy. 

— Tal ruta Af rat*w — 

AtHTI* HALBft CO.. Mat. Ina. 
IMS Iowa Rlrmt, ( hiaapo. Ul. Dop«. III 

Poa.no, znakomity matematyk. O 
pierwszym wiemy już wiele, o 

drugim należy dodać, że jest to 
zmodernizowana łacina (latmo si- 
ne flexione). Język ten przyswaja 
sobie szybko i łatwo każdy inteli- 
gient, podczas, gdy esperanto z 

początku łatwe, nastręcza później 
trudności. Interlingua uznany jest 
od r. 1887 za język oficjalny w a- 

kademji w Turynie i w takim też 
języku odbywają się wszystkie 
korespondencje w sprawach nau- 

kowych akademii z zagranicą, tak 
samo zresztą, jak esperanto przyj- 
muje się w wymianie myśli w 

szczególności w sprawach ogól- 
nych, a zwłaszcza handlowych. 

Potrzebę języka międzynarodo- 
wego wyczuwa się coraz bardziej. 
Nie należy zapomnieć że również 
bardzo silnie propaguje się mię- 
dzynarodowy język Ido. Esperan- 
to wniknąć może w masy, inter- 
lingua będzie udziałem tylko in- 
teligientów i niewątpliwie jest 
dla nich sympatyczniejszym i pię- 
kniejszym. 

Kwestja więc języka międzyna- 
rodowego pozostaje otwarta. 

Życie na księżycu. 
Znany astronom obserwatorjum 

w Harward, prof. W. H. Picke- 
ring opublikował w “Popular A- 
stronomy” obserwacje swoje od 
sierpnia 1930 aż do lutego >931. 
W artykule tym zwalcza prof. Pi- 
ckering tcorję, jakoby na księży- 
cu wszelkie życie dawno ustało. 
Pickering porobił zdjęcia fotogra- 
ficzne jednego z licznych krate- 
rów księżycowych i z fotografji 
tych przyszedł do przekohania, że 
na księżycu znajdują się płaszczy- 
zny pokryte roślinnością. Według 
astronoma tego roślinność w dniu 

i księżycowym, czternaście razy 
dłuższym od naszego, wyrasta z 

{ogromną szybkością. Kratry, jego 
zdaniem, zawierają dostateczną i- 
lość wody i ciepła, a uczony twier- 

1 dzi, że obserwował parę z nich się 
unoszącą. Teorja Pickeringa jest 
taka, że w chwili, gdy księżyc wy- 
łania się ze swoich ciemności, po- 
wierzchnia jego tak się rozgrze- 
wa pod wpływem promieni sło- 
necznych, iż rośl-nność wyrasta z 

szybkością porostów pasorzytni- 
czych. Stąd zmienne spostrzeże- 
nia na księżycu, poczynione rów 
nież na Marsie. Mineralne lub in- 
ne nieorganiczne przyczyny są 
wykluczone. Zresztą płyty foto 
graficzne pokazują rzekomo, że 
na księżycu bywają częste zawie- 
je piaKzocyste i śnieżne, ora* wy- 
buchy wulkaniczne. W każdym 
razie według teorji prof. Pickerin- 
ga nie ulega najmniejszej wątpli-1 

INSTRUKCTE: 
dMk ptiM poertf to*y ■>»«■ al* m. 
tmka HUfcl Ml Mawofko. Imltat 
(WMtowaa* m pilili Ha n Utaj*, 
■■kota Malała 1* M. Oliaiiaiii n- 
farauata. Mm l—ota ■rtwMiw. HM 
UtaflM oto. law taik, II.T. Bapi O. 

FARMY 
Na sprzeda* -w stania Panna Tkania. 

Polskiej Kolonjl. MMko wielkich mim* 
pnjr bitych, cemaotoaanycb drogach 
po niskich cenach z budynkami, In- 
wentarzem 1 zbiorami. Piz*cła po nowy 
katalog. 

H. KAJaSSU PAU ACFETICY 
7«1 Kast Amaa DepL G. Erie, Pm. 

NA KANADĘ 
Potrzeba agenta zo stałą rezy- 

dencją, 'któryiby mógł objąć do- 
stawę moich lekarstw i Żmijer-t- 

! ni ku na całą Kanadę. 
Po szczegóły pisać: 

ALBERT GROBLEWSKI 
Plymouth, Pa. U. 8. A. 

AGENCI 100% 
urtblaji nmM iftnH oprawiaj**' "FSrr- 
t ronię” hłrtaty. PMn*bu)«ni)r «x«n- 

ll4»- Pl» pn watfMy tlilatuj. Łatwo 
irobiaa pianlpda* m twlfta. 

POLSKA FIRMA ODZNAK. 
harf, sztandarów. chorągwi. 

GUZICZKÓW. FtECZgCI. 
Mn. W. MkM Mpl Bmw Mb 
HM ftUhMhM Ar».. CHICAGO. 

SPOSOBNOŚĆ NIEBYWAŁA 

BACZNOŚĆ PANNY I IM 
FIRANKI NAJNOWSZEJ MODY 1(0* 0ZD0I* W 

NM7«(|a dotyrkenaa 11 
Hrl* i»ilarMr;fli 

r>nianrtMnr na l«« nlnri^ racpn*- 
ooMUaayrh hnrtownyrh murk, 

J* tylhn M.lf Mparjalna lt ahru --»■■■■■ *’r »■ <• divm« 
**•* ffMWfłont dla odakorowanla wa- 
aayrh oktan w lak wapaalata I rea4ni f|. ranki na l»l(la dla nyn>i«niairanla na 

firmy. 4 pownoAela. <• natdroaoao 
firanki innago wyrobu nla t>pd« tak Ml- 
tina I rapraaantowo* ai« Jak ta. pray- 
patr ar la alf dobra# a rt ramowi tych wapa- 
alalyrk flrannk. a Jut s aamaj lluatra- 
ejl ocaalela |rk wari nar. Ma ona iraMa 
■a I ararannła wykodraona aa twlataj afl- 
■aj matarjl. dlal a#n fnałuta wam aa 
dlnala lata. Akabytrla pdtnlaj nla na- 
raakall. marla mrarIM tak aadatwlalac* 
nfarta I apnanbnaar. ydr aoba<iyrla. ta a 

prsyjarldtkl. tak wnpanlata I ar- 
tyatyeaala wykodraona. aajnowaaaj mody 
firanki, to aplaaario alf a aamOwianlam 
Tylko w tym mtaal«ru da Jamy wam aao- 
tnotd aabyd flranak aa ładno okno aa 
•t U. a aamawlaJ«o 4 pary ayakaeta Ja- 
aaeia 11.44. bo aap«ael~«a tylko 11.44. p*. 
lataj tal rana lak badam H 44 aa pa- 
ra Nlama najmalajaaado ryayka. nama- 
wiaj** a naa tak wapaalala I ywaran'#. 
wana firanki, aa k«4ra nta zadamy pv*. 
nlpday a «Ary. Wytnljrta tyłka ta adto- 
aaaam I aalpracla |to aa koaata praaaył- 
kl. a aapłaelcia pray odbloraa. A drami Jęła 

UNIOM SALES CO., mu F U 173 W. RMm SL, CktafD. M. 

wości, że na księżycu jest życie, 
którego warunki podobniejsre są 
do warunków na Marsie, nii na 

naszej planecie. 

Granica na Górnym feląalm, 
Granica między 'Niemcami a 

polską częścią Gomego śląska, w 

myśl art. 88 traktatu wersalskie- 
go, określa się jak następuje: 

Linja graniczna iść będzie wzdłuż Odry od miejsca, gdzie c»- 

na wchodzi na teren Górnego ślą- 
ska aż do Niebo to wów, i idzie w 
kierunku północno-wschodnim, 
zostawiając na terenie polskim: 
Brezie. Kobyłę. Radczyce, Ada- 
mowice, Bogucice, Lyski. Surni- 
nę. Dzwonowice, Chwałenczyce, 
Dolną Wilczą, Krywałd. Knurów, 
Gierałtowice, Krzyszowice, Mo- 
kotowo, Kończyce. Pawłowo, Ru- 
do, Orzechów, Chropaczów, Ła- 
giewniki. 

Na terenie niemieckim. Ostrów 
Markowice, Rabice, Górki, Słobo 
dy. Dolną Wieś, Nieborowicką 
Kuźnię. Nieborowice, Krzywałd, 
Ligotę Zabrzeską. Biskupice. Bo- 
brek Szombierki. Stąd przechodzi 
między Rosbarkiem, który przy- 
pada niemcom i Brzezinami, któ- 
re przypadają Polsce, potym gra- 
|nica przybiera kierunek północnt>- 
zachodni, zostawiając na teryto- 
rjum niemieckim Karf, Miechowi- 
te. Stolarzowice, Kolonję Biskup- 
ską, Ptakowice. Laryszów’, Mio- 
dany. 'Banuszek. >tawą Wieś, 
Tworóg. Kęty, Porembę, Mielce, 
Zawadki, Pluder. Małe Łagiewni- 
ki, Skrzydłów, Gwiżdziany, Dziel- 
ną. Ciadną, So rowki, — zostawia- 

łąc po stronie polskiej: Scharlej, 
Radzionków, Suchą Górę, Nowe i 

Stare Reptoy, Stare Tamowiee, 
Rybną, Borusowicę, Mikołóskę, 
Drutarnię, Brusiek, Pastą. Kuź- 
nice, Kokotek, Kośmidry, Pawon 
kowice, Spiegelhoff, Folwank, 
Wielkie Łagiewniki, Clinicę, Ko- 
ichlowice, Lisów. 

Na północ od tej ostatniej miej- 
scowości linja graniczna odpowia- 
dać będzie dawniejszej granicy 
imperjum niemieckiego aż do te- 
go miejsca, w którym odzyskuje 
linię ustaloną między Niemcami 
a Polską. 

Z piekła bolszewickiego. 
Z Helsingforsu donoszą, że po- 

twierdza się wiadomość o zamor- 
dowaniu Joffe’go. Zastrzelił go 
podobno niejaki Kwdokimow, 
członek egzekutywy i rewolucyj 
nego trybunału siódmej armii, 
który od dawna ze względów poli- 
tycznych i osobistych pałał do nie- 
go nienawiścią. Wiadomość ta 
wszakże mimo to wymaga jesz- 
cze potwierdzenia. 

Charakterystyczną jest rzeczą, 
że według gazety moskiewskiej: 
“Ekonomiczeskaja Żyźń” rząd so- 
wiecki postanowił wyasygnować 
na cele komunalne i na żywność 
tylko ograniczone sumy, a nato- 
miast poczynić znaczne wydatki 
na uzbrojenie i na parowozy, co 
z pewnością głodem dotknięte o- 
kolice przyjmą ze zrozumiałymi 
uczuciami. Więc na to ma Europa 
śpieszyć z pomocą pieniężną Ro 
sji! Zresztą jako podziękowanie 
za planowaną akcję ratunkową 
wydał rząd sowiecki swym taj- 
nym agientom polecenie, aby pod- 
niecały bezrobotnych we wszyst- 
kich krajach do żądania znaczne, 

go podwyższenia zapomogi. W 
ten sposób sowiety chcą utworzyć 
z bezrobotnych sobie oddaną a- 

wangardę. 
Tymczasem głód zabiera swe 

ofiary. Pewien znawca Rosji w 
rozmowie z korespondentem 
"Moroing Post” przypisuje głód 
głównie tej okoliczności, że chło- 
pi nie uprawiali i nie obsiewali 
roli w zwykłych rozmiarach. A to 
tłumaczy się tym, że sowiety, tor- 
turując chłopów, wydzierały im 
wszystko. Sto sześćdziesiąt kolo- 
nji niemieckich nad Wołgą, które 
powstały tam za czasów Katarzy- 
ny II. i prosperowały niemal aż i 
do ostatnich lat, znikły skutkiem 
krwawej metody bolszewickiej 
przy reiewirowaniu czyli rabowa 
niu. Wreszcie koloniści ci chycili 
za widły przeciw komisarzom i 
topili ich w rzece. Powstanie ich 
skończyło się w kwietniu r. b. w 
morzu krwi. Bolszewioy rozstrze- 
lali jednego dnia 4 tysiące tych 
kolonistów, w wielu osadach wy- 
mordowano wszystkich mężczyzn 
od 16 do 50 roku życia. Reszta 
ludności rozbiegła się na wszyst- 
kie strony, przeważnie do Turkie- 
stanu. do Krymu i Kaukazu. Wię- 
kszość ich zginęła w czasie ucie- 
czki. 

Wogole w ten sposób postępu- 
>ą bolszewicy z rolnikami. Wię- 
ksza część ludności, sądzi ów zna- 
wca Rosji, jest skazana na śmierć. 
Tylko żołnierze czerwonej armji 
mają żywność. Zajmują oni u- 

przywilejowane stanowisko w Ro- 
sji. We wnętrzu Rosji wrze rewo- 

lucja. Zwłaszcza na Ukrainie ruch 
powstańczy rozpościera się aż po 
linję kolejowe. Pociągi z Jekate- 
rynosławia są pod strażą wojska, 
gdyż zachodzi niebezpieczeństwo, 
by nie napadnięto na nie w poszu- kiwaniu komisarzy sowieckich 1 
żydów. 

Mimo wszystko bolszewizm 
stoi na silnych nogach i niema 
mowy, aby ludność o własnej sile 
mogła go obalić. Bierność i fata 
lizm pogrążają ją w rozpaczliwy 
stan. Lecz rząd załamie się sam w 

'sobie, gdyż za kilka miesięcy — 

twierdzi informator "Morning 
Post’; — nie będzie mógł dać thi 
mówi zgoła nic. Po jego upadku 
nastąpi anarchja czyli liczne roz- 

bójnicze paóstewka. Europa ma 
si dzisiaj przygotować się — kon 

W 10 MINUT 
Błieiyii ri( fnt a* fot waptalaltj CTTUB-CRAia boa U«Mj aaojomo- 
td ait. IU ty U o dorooto ooohy, Itri u«*t dałocfco Mti mt um pnj po. 
mocy aMiyck apocja~aio pray roto >uyck kart muyenyoL 

Itudotcl* t roirt-wk» bf«» dU całej rodziny 
tc mlfkklt 1 mclodjjne tony Ufa pzUtitowii- 
negu Instrumentu. składającego 019 Ze i»<• ..I- 
kich tonów cytry. gitary, srfy 1 mandoliny 
Akordy mcfii być uśywmne osobno lub w 
kombinacji Tony arfy sg potna, głębokie | 
przyjemne. bocaty akompaniament do laki*- 
kogolwtek at runowo jo Inat runciitu. lub tat 
do M«*u. Przy pomocy tego Inatrumantu 
Jedna oaoha ranie wydai! takie wme muzycz- 
ne efekty, na ktAre dotychoaaa potrzeba było 
czterech, ti et run sg ulokowane w 15 pgraoh 
I 4 gitarowych akordach po cztery struny 
kakdy. Zdrowy korpus miary 21x14 cali jest 
wykończenia pluninowego 1 pięknie dekoro- 
wany. Kloca do * zakręcania, podpórka do mu- 
zyki. nitotek do mandoliny ( pierścionki do 
grania należą do każdego komplotu. 

fena tej nowej Mandoliny-littary Jeat tylko 
112.50. Każdy miłośnik muzyki, każda rodzi- 
na powinna mleć Jedna. Bardzo wielu ludzi 
chciałoby grać, gdyby nie potrzeba było tra- 
cić caazu I ponoszenia kosztów za naukę 

Tutaj Jeat dla waz sposobność. Nte potrze- 
bna znajomość nut. nie potrzeba brać lekcji. nie potrzeba tracić czasu: nauczyciel także 
nie Jest potrzebny. Przyślijcie 13.00. a resztę zapłacicie przy doręczeniu. Instrument przy- ślemy opłacony przez pocztę pakunkowa, z 
wraz z nim Łbzslztwle Bonzo 10O Uaatrowa- 
ayok śikaaiy Mzayki. 

Ładny <Voh*r popularnych, a tak te klaayranyrh arji 1 pKdnl ludowych I w 10 minut rrmC hodalerlo jak wydoskonalony artysta. B«d*lacl« aadowolrnt 1 aa<-hwycanl. jak i tysiące lnayrh. I nacie J swracamy plenlądie. 
EASY PLAYING ZITH ER AND GUITAR CO.f 

Dept. 21 1511 Hayworth Bldg., Chicago, 111. 

kludujc korespondencja — na 
moment, gdy po obaleniu komuni- 
stycznej zapory bedzie w możno- 
ści przyniesienia Rosji pomocy i 
zaprowadzenia ładu i porządku. 

O AST, IND. 

Do Szan- Sióstr i Braci Z. N. P. 
Drodzy siostry i bracia. Powo- 

łany na urząd komisarza Z. N. P. 
14-go Okręgu oznajmiam, że po 
Nowym Roku będę miał małą in- 
stalację, więc proazę Sr. Braci i 
Siostry Z. N. P., gdyby mieli ja- 
kie sprawy, proszę mię zawczasu 
zawiadomić. 

Z bratnim pozdrowieniem, 
Jan Kosiński, 

Komisarz Okr. 14 Z. N. P. 

tMoina z kstąSką dalekie odbywać 
podróde, a jednak i nio wyjrzeć za 

swojo podwórze. 

Delikatnym ten tylko znote alę na- 
zywać. kto umie chęć uprzedzać i my- 
śli zgadywać. 

Spokojnie w przyszłość patrzy 
ten. kto życie swe ubezpieczy! w 

Związku Narodowym Polskim. 

URATOWANY PRZEZ 20N| 
To jest zaprzysiężone zeznanie E. M. 

Friedmana. 526 Fourth Aramie, Pfctts- 
burgta. Pan Friedman mówi: Prześlę- 
biłem ety silnie. Oardło bolało mnie 
tak. Se ledwo mogłam mówić, piersi 
mnie bolały i obawiałem się zapalenia 
płuc. Moja Sona ełyszała o Bułgarskiej 
herbacie na krew, jako o cudownym 
lekarstwie na zaziębienie— przynio- 
sła więc paczkę do domu i zrobiła fili- 
żankę goręcej herbaty. Następnego 
dnia cwałem się lepiej 1 poszedłem do 
pracy — a dziś wszystkim opowiadam 
o Bułgarskiej Herbacie na krew. 

Bułgarska Herbata na krew pomaga 
ludziom rborujęcym na tolądek, nerki, 
wątrobę i z powodu nieczystości we 
krwi. żądaj od swego aptekarza tylko 
prawdziwej Bułgarskiej Herbaty na 
krew, wyrabianej przez H. H. Ton 
SctiUck. 

Chorym ludziom, którzy żyją na far- 
mach, ldb zdała od aptek, chętnie wy- 
ślę wielką familijną paczkę pocztą o- 
placoną i asekurowaną za $1.25, lub 3 
za $3.15, albo 6 za $5.25. 

Adresować: H. H. Von Schhck, Pre- 
Mident, Marvel Products Company, 350 
MarSel Bulldlng. Plttoburgb, Pa. (ogł ) 

DARMO ŚLICZNA LALKA EXTRA NA ŚWIĘTA 
IATMI f».ao riranki na cal* 
okno tylko $2.25. Wprost z fa- 
bryki do domu. To iltowna f I- 
rankl 3 1 p<M jarda długie tu* 
najnowmi mody. delikatnego 
wyrobu, oadobno piankami u- 
noesaceml i*le nad fontannami 
1 kwiatami, a na tak mocne. i*> 
wjrnlarccł na dlu«1o lata Inni 
apraedaJa je po 95.SO my sak 
itperjalnie na Mrieta po 93.25 
na Jedno okno. na 3 okna $S.5n. 
a na 4 okna $8.00 | dajemv in- 
ko prezent na (wlfta iUrana 
laik* kto sakunl firanek na J 
okna lub wlpoej Prezenta te u- 
<ie«s« wnn* dslecH, n firanki rv- 

sdobla waez dom. Pr«v*'Mole 
39c markam* na pr*envłVę, a 
re&alę zapłacicie prsy odbiorze. 
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ADRES: 

PROGRESS SALES COMPANY 
1730 N. WhippU Stroat_D«pt. 157_Chicago, III. 

NOWOŚĆ! EXTRA! NOWOŚĆ! 

jHAAMowf 

Zegar 
i Muzyka 

TrawtU. ie każda rodzina chce 
posiadać dobry zegar. Każdy o tem 
wie. że zegar Je*r niezbędny w każ- 
dym domu nletylko do pokazywania 
godzin, ale zarazem do oadoby 
Waszego domu. Ozy widzisz ten cu- 
downy zegar z muzyk*, który nie 
tylko pokazuje godziny, jak każdy 
inny zegar, ale zarazem jeat te- 

| efrumemeni rainycanym. Z.m*ąpi 
cm mirjare zegarm i in ahrwnemtu 
muzycznego Jeżeli cbceas postu* 
chaó AHcgneJ muzyki, to nie po- 
trzebujesz *y rzucac ot etiro zapra 
cow«n«pi i;roszą na różne lnirt.ru- 
men ty muzyczne, juk fortepian, 
gramofon, skrzypce, klarnet itp. a- 
le wyetarozy ni nefcrpclć Mucaeni 
ten zegar, a zagra ct tak przertltca* 
ne metodyn 1 arye, te az »lę eam 
zadztwfcrz l wuzyzoy twnł eaeiedzl; 
za Jednam nakręceniem gra 16 
minut, a za każdym razem gna in- 
na metodyę Nie potrzebujees do 
niego nakładu ant Jednego centa, 
bo on posiada takt mer han lam, Ze 

wałki. ktOre wvjrr te rncin* melorlye. same się zmieniaj* a Zad- 
nych Innych dokupywać. nie potrzeba. Jest on pięknie I artystycznie rzei- 
biony z broczu ł grubo złocony. Gwarantujemy go na lat 2*. Zegar ten 
posiada wielka wartość nie tylko lako zegar ale takie lako łnstruraent 
grający. Porłury on Wam nie tylko na parę lat. ale na cale tycio. Jeat on 
wart co najmniej $20 Od. lecz ti naa w przeoiggu tego nrteslgca dostanie- 
crte go po cenie fabrycznej, to Jest tytko za 18.00. GotAwkl wysyłać nie 
pottnebujecle tylko wytnijcie to ogłoszenie, wlOicle go do listu | załącz 
cle 50c markami pocatowemi. Jako zadatek a my wyślemy Wam ten za- 
dr! wiający zegar, zaś resztę pieniędzy zapłacicie Jak Wam zegar ten prsy- 
nloag do domu PAMIĘTAJCIE, te ta wielka oferta Jeaf tylko na krótki 
czaa, pdtniej ten ram zegar koastowsć będzie 120.00 — dlatego spierzcie 
się z zamdwlenletn t plsarle po niego dziś J mecze ADRESUJĄC: 

WESTERN MERCHANDISE CO., Depl. “2” 
1440 N. WOOD ST.f CHICAGO, ILL. 


