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Związkowy 
DOM EMIGRACYJNY 
P » IHSnnOn. ffTifS 
Prtyjmuja Imigrantów ora* >o*et 
Pr yjt2risnj*<-) oh do Naw Yorku. 

Wygodno pokoja sypialnia, L>a»- 
rtaina hlbllota! a I csitalnla was* 
py. * marin* | tania kuchnia. 

OBSLUOA POLSKA. 
DOM HUOBACTJgT 

imigrantom IgduJsom w Tliła 
.'TWAJkTt W IUDYM OSAlLt. 
fslaod 4gant Zwiaikowy tiorou 
Rir.igiacyjnago udcirla b#tiatars> 
aoania rtarcoirycii Informacji 

Pisgmjr prawdę o sa- 

mych sobie; ziomkow ie 
i obcy sądzić nas będą; 
umiejmy cenić kadzi- 
dło palone szczęściu, a 

Oflpowiadaj my prawdą 
urąjjoniom lub n rewia- 
domości. — Tak nau- 
czał 7 adeusz Czacki. 
Dziennik Związkowy 
pf>d sztandarem pracy 
Oj czyi nie, niesie świa- 
tło prawdy. 

Notatki organizacyjne 
Pierwszy miesiąc kontostu—jak 

u* pisaliśmy w poprzednim nume- 

rze — przysporzył Związkowi do- 

ważną lir z hę członków, a wiele / 
grup powiększył znacznie, tak w 

liczbę członków pełnoletnich, jak i* 
dziatwy. 

• • • 

W pierwszym miesiącu wybiła 
się grupa 431 w Wilmington. Del., 
przez zdobycie 130 nowych człon- 
ków ; drugie miejsce zajęła grupa 
6!>4 z Chicago, 111., przez zdobycie 
72 członków: następnie idzie gru- 
pa ÓOS z Dunkirk. N. Y. z 38 człon- 
kami; potem 702 z Chieopec. Mass. 
10 członków: 1008 z Ansonia.1 

*Conn., 23 członków: 1057 z Ne- 
wark. X. J., 23 członków i cały 

-szereg gryp ze wszystkich stanów, 
po 20. 15 i 10 członków. 

Nic wymieniamy ich wszystkich, i 
Ito za dużo zajęłoby to miejsca, a-j Ic spodziewamy się. że w drugim 
miesiącu kontestu wybiję się tak. 
że zajmę pierwsze miejsce i stanę 
na czele w* miesiącu kwietniu. 

• • a 

Zasługa to ma się rozumieć or- 

ganizatorów poszczególnych grup i 
ich wytrwałej pracy, że grupy swe 

postawili na pierwszych miejscach 
— i o nich to. o tych właściwych 
pracownikach Związku napiszemy' 
później. Dziś. w nawale tej pracy.' 
jaka się zwaliła do biur naszych, 
ograniczamy się do podania grup i 
wskazania, żc grupy tc maję dob- 
rych pracowników. 

* • • 

W Wydziale Małoletnich, ani 
jedna grupa nie dorównała w pier- 
wszy mi miesiącu k on test u grupie 
431-ej. Największą liczbę dzieci 
zdobyła.grupa 1946 w Easl Chica- 
go, Ind., zdobywając 72 dzieci, 
czyli tyle. ile grupa 694 starszych. 
/ kolei idą grupy: 608 w Dun- 

kirk. N. V.. 4ó dzieci; 430 w Kd- 
wardsville. Pa., 38 dzieci; 1064 w 

Ftarbertnwn, O.. 38 dzieci; 684 w 

Southiugton. Conn., 31 dzieei i ca- 

ły szereg grup poniżej tej cyfry. 

Akcja werbunkowa idzie na 

całej przestrzeni Stanów Zjedno- 
czonych i wszędzie idzie żywo i 
.skutecznie. Nawet w okolicach sła- 
bo zamieszkałych przez polaków.' 
praca idzie » dobry*i rezultatami. 
Z takich oddalonych zakątków, 
jak Kaymond, Wash. nadsyła nam 
ob. K. Krupa 7 aplikacji i pisze: 
“Niema naa tu dużo. ale przecież 
kilkudziesięciu nowych się ‘sąy- 
trzaśnie”, jeżeli koniecznie po- 
trzeba. A. że taraz Związkowi 
potrzeba koniecznie drugie tyle 
członków, więc na razie posyłam 
siedmiu.” Brawo, p. Krupa! A 

wytrzaśnijcie” tam jeszcze z kil- 
kudziesięciu ! 

• o o 

Niektóre z grup. aby uależycie 
wyzyskać zainteresowanie, nie 
tylko zniosły na czas kontestu 
wstępne do towarzystwa, ale jesz- 
cze ze swej kasy płacą za egzami- 
nuję kandydata. I takich grup! 
jest kilku. Inne znów grupy od aie- 
bie wyznaczyły nagrody dla orga- 
nizatorów i to dość znaczne. 

• * • 

Gmina 110 w Mc Keesport, Pa., 
! wyznaczyła cztery specjalne na- 

grody dla swych grup za zdobycie 
największej ilości dzieci. Nagrody ; 
od pięciu do dwudziestu dolarów. 
1 taro. w zagłębiu górniczym, po- 
mimo strajku, praca idzie energi-| 
rznie. Wszędzie ruch, wszędzie za- 

pał. 
* * 

Alp w ogólnym tym zaintcreso- 
wanin, ciekawe rzeczy podnoszą 

| niektórzy nasi organizatorzy. Pi- 
sze nam naprzyklad jeden w ten 
sposób: 

“Trąbisz pan w każdym nume 
rze “Zgody”, że mamy budować 
Związek. Toć my to robimy. Ale 

jeremu to nie popukasz po palcach 
>zv po głowie tych. co to przed 
każdym sejmem dra się na delega 
tów. jada na sejm. naniadruja du- i 
żo i myślę, że Związek zbawili, a- 
le jak do robott'i to ich niema, — 

Czemu to im pa ii nic przypomni o 
robocie dla Związkuf” 

• • O 

Były tam i inne epitety — ale 
pominęliśmy je. Rzecz jest. w tern, 
/.e ów organizator ma rację, a p|. 
v:ący niniejsze, nie umie nawet u- 
sprawiedliwie takiego objawu — 

Natomiast ma jedną i skuteczną 
radę i to taką : 

* * • 

Obecnie jest kontest, a więe eg. 
zamin przed ogółem Związków, 
eów. Wszyscy w grupie wiedzą, 
kto dla powiększenia grupy i Zwią. 
zku pracował. Przez delegatów 
swych o pracy takiej wie Gmina, 
czyli wszystkie grupy. I potrzebna 

tu tylko pamięć. Zapamiętać nale- 
ży tylko tych, którzy pracowali 
dla rozwoju Związku pomiędzy je- 
dnym sejmem a drugim i pamięć 
tę przywołać, gdy odbywa się gło- 
sowanie na delegatów. Ot i wszy- 
itkg. 

• • * 

Są ludzie, że żadne “pukanie” 
na nich nie podziała; przeciwnie, 
rzucą się z protestami i Bóg wie 
czeta. Ale podzielać na nich mogą 
głosy przy wyborach na sejmy.— 
My, ze swej strony, zadamy sobie 
nieco trudu po skończonym kontc- 
ście i sprawdzimy, ilu też delega- 
tów .ostatniego sejmu było na li- 
ście organizatorów, i ilu oui zdo- 
byli członków. 

• • • 

A teraz inna sprawa. 7 wielu 
grup przychodzą żądania domaga- 
jące się. by na ten. a ten dzień 
przysłać raporty, rachunki za 

przyjętych członków itp.. bo u 

ten dzień odbywa >ic posiedzenie 
grupy, u raporty przychodzą po 
posiedzeniu. 

* • • 

Je*t to jedna z najbardziej nie- 
miłych spraw dla biur Zarządu 
Centralnego, gdyż wysyłki tej w 

żadcu sposób przyspieszyć się nie 
da. Jest bowiem cały szereg grup. 
które posiedzenia swe odbywa ją 
w pierwszych dniach miesiąca. prę- 
dzej nawet, aniżeli posiedzenia 
Zarządu Centralnego, na których 
przyjmuje się nowych esłonków. 

• * * 

Posiedzenia Zarządu Centralne- 
go. na których przyjmuje się 
członków, odbywają się zazwyczaj 
3 lub 4-go każdego miesiąca. Pier- 
wszego zaś zamyka się przyjmowa* 
nie aplikacji, układa jc się w po- 
rządku alfabetycznym podług 
grup. numeruje, wciąga do ksią- 
żek. wypisuje rachunki, wciąga 
do raportów, adresuje koperty, 
numeruje i akłada raporty, spraw- 
dza wypisane rachunki — słodem 
ogromny nawał pracy, której w 

żaden spoaób nie da się wykonać 
prędzej, jak w 6 — 7 dniach. 

* ♦ * 

W pierwszych więc dniach mie- 
aiąca biura niezym innym niemal 
się nie zajmują, jak tylko t. zw* 

o# ekapedycją. Ale pomimo wszy- 
stko, wychodzi to na pocztę oko- 
ło 6 Ink 7 danego miesiąca, a oko- 
ło J dla hliaazych okolic może, być 
doręeoone do rąk adresata. 

• • • 

Tymczasem cały szereg grup 
posiedzenia »we odbyły przed 9- 
tym, no i nie mogły mieć "rapor- 
tów, listy przyjętych członków i 
t. p. Wskutek tego opóźnienie w 

grupie następuje o cały miesiąc, n 

stąd znowu powstaje cały szereg 
niezadowoleń, błędów, nieporozu- 
mień, opóźnienia w opłacie podat- 
ków j tak dalej. 

* • • 

I zattanawiano kię tutaj setki 
razy i szukano wszelkich możli- 
wych sposobów, aby temu zapo- 
biedz. a jednak wszystko na próź- 
no. Możnaby przyspieszyć posie- 
dzenia Zarządu o dwa. trzy dni. 
lecz wówczas trzebaby listę apli- 
kacji zamykać około 27-go. co bv- 
łoby jeszcze gorzej, bo aplikacje w 

tym czasie najwięcej nadchodzą; 
bo tak grupy, jak i panowie Icka 
rzc nie uważają za właściwe przy- 
spieszyć wysyłki. I tak źle — i tak 
nie dobrze. 

* * ♦ 
W całej tej sprawie jedna jest 

tylko droga wyjścia. Mianowicie: 
grupy powinny się starać wszelki- 
mi siłami, aby posiedzenia swe od- 
bywać w dnigiej połowie miesią- 
ca. Mogą tu być dla grup pewne 
trudności, co do sal posiedzeń, 
zwłaszcza, jeżeli tych sal jeat ma- 

ło, a towarzystw dużo. ale zdaje 
się, że i te trudności możnahy po- 
konać, jrżediby się naprawdę tego 
chciało. 

• * * 

Jeżeli więc grupy mogą. a o co 

usilnie prosimy, niech zmienią da- 
ty swych posiedzeń na druga po- 
łowę miesiąca, jeżeli nie terąz, to 
niech o tym pamiętają, gdy cza* 

odpowiedni do tego nadejdzie. — 

Ha rdzo prosimy. 

owa ""K. »niu IUP 
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hr»/ tadnywh taka rat w 
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Przyszłość 
Każdy człowiek, powinien mieć ! 

nn względzie swoją przyszłość. 
To znaczy, zabezpieczyć się, ażc 
•*y można łatwiej zapracować na 

utrzymanie a tetnąauem być po* 
żytccznym społeczeństwu. 

Aby być pożytecznym społe- 
czeństwu, trzeba pracować bądź 
to fizycznie, bądź umysłowo. Lecz 
ażeby lżej zapracować na utrzy- 
manie, trzeba się uczyć. Przez , 

naukę można sobie zapewnić le- j 
pszą przyszłość, a mam na w/.glę 

1 

dzic naukę rękodzielnictwa czyli j 
rzemiosła. Rzemieślnikowi prze- 

i ciętnie zawsze się lepiej powodzi, 
a przytem ma lepszą przyszłość i 
sposobność działania, mając za 

podstawę rzemiosło. 
Ale nie dosyć to będzie, nau-1 

ezyć się rzemiosła, gdzieś w mu- 

fo m warsztacie lub fabryce, bo 
wtedy będzie się tylko narzę- 

! 
dziem danego rzemiosła. Trzeba 
się uczyć w szkole rzeinieśluiezej. 
gdzie uczy się rzemiosła prakty- 
cznie i teoretycznie, bo sama prak- 
tyka tylko, tworzy właśnie to na- 

rzędzie rzemieślnicze. Saiua znów 
tcorja też daleko nie zaprowadzi.! 
Ucz połączona praktyka z teo- 
rj;t. właśnie tworzy rzemieślnika 
fachowca. 

Taki rzemieślnik fachowiec, 
; n*o potrzebuje cale swoje życie 
pracować przy warsztacie, gdyż, 
gruntowna znajomość rzemiosła.! 
wskazuje drogę do lepszyeh posad 
i stanowisk, których bez zna jo- i 
mości rzemiosłu zdobyć nie mo- 

imi. 

Czytamy tu i o«Jxic. że tuki to 
a taki człowiek jest na ww.szym 
>tuaow<»ku, Irez gdj się bliżej 
/.ajK>/.nuniy z jogo przeszłością.' 
to na pewno dowiemy się, /.c kil-l 
ka lub kilkanaśc.c lat temu pra- 
co* uł jako rzemieślnik i to rze- 

miosło b>lo podstawą do jego 
przyszłości. 

Zapotrzebowanie rzemieślnika 
w zrasta c każdym rokiem, w kaz 
dym kraju. Popatrzmy się na na- 

r,,<ly, to przyjdziemy do przeko- 
nania, że rzemiosła wzbogacają 
danyNiaród. przemysł się rozwija 

|i panuje dobrobyt. 
Ludwik lettar, 

Instytut Rzemieślniczy, Cambrid- 
ge Spring*. Pa. 

Walka o Wilno 
Od trzech lat PoLska prowadzi' 

ciężką walkę o Wilno. Pamiętają 
Czytelnicy, jak w pierwszej chw’i-| 
li po wyzwoleniu Wileńazczyzny 
cala Polska r. radością pragnęła 
odraza zjednoczyć tę dzielnicę z 

Macierzą — ale jak zgrzyt żelaza 
po a/klc odezwał się wtedy ayk 
odezwy Naczelnego Wodza: Kraj 
wasz!, który zmroził serca i głę-1 
bokiem napełniał jo niepokojem, j 
I odtąd zaczęła się walka: Sejm 
raz po raz wołał o wybory posłów * 

z kresów do Sejmu Ustaw odaw-j 
ezego, a Naczelny W ód z ustana- 
wiał zarząd odrębny, niekonsty-. 

1 tucyjny, od siebie zależny, a na 

czele poatawił Osin<dowskiego, o 

którym niedawno |>oseł Załuska 
w sejmie wyjawił, ze był zdrajcą, 

I który !. korpus wschodni wydał 
Niemcom w Brześciu! Sejm kazał 
tworzyć tam województwo, ale 
rzijd nie chciał go słuchać i gdy 
już nie można było inaczej — to 
do zagranicy »ie odwołano, aby* o- 

na groźby i naciskiem zmusiła 
Polskę do niewcirlenia WHeńsz- 

; czyzny. I dożyliśmy tego, żc choć 
Litwini z bolszewikami hazem 
wojowali przeciwko nam były mi- 
nister spraw zagranicznych w rzą- 
dzie Witosa, pan Sapiecha, pos- 
pieszył podpisać układ z nimi, a- 

Głuchota 
Normalny alurb można 
obecnie przywrócić w 

każdym rodzaju Klucho- 
ty, lub wadliwego »lu- 
chu, pochodzących i. ta- 
kich przyctyn.Jak: Ołu- 
bota z kataru, opadnif- 

te. lub rozluźnione hę 
benkl. zgrubienie be- 

oatuiow. uum lub dzwoaiooła w u- 
«Mft. pr soddurawlonn. całkowici* lub 

i o»farl«wo zniszczone bębenki. wyciski 
a uszu IM. 

Nilsu CiaaoaSusi Trytti Htiu 
sparały tolofaakaaa kn dnia 

dla ansa** nla wyma«ają lekarstwa. 
skutecznie zastępują braki lub 

wady w naturalnych bębenkach nn- 
nych. Są ona prostym przyrządem 

I ktAry nontąry Jo a łatwością pnypa- 
ouj# noble do ucha 1 stają sic natych- 
miast niewidoczne. Miękkie, bespiecz- 

j »* < wygodno. 
Pł*,?fk—*J W* nsas# bsapłatna katąs- Ik* o U* oteATW^ach o abwthorle która ,4* «1 pełne NCM|Ał> 1 poświadczenia. 

wruio* ear nur w en. 

<by Wiln* nie brać, i odwołał aię 
do Ligi Narodów, gdzio żydzi rzą- 

dzą, aby rozpatrzyła jalć roz- 

fAniczyć Polskę od Litwy. A 
tymczasem kazano Żeligowskie- 
mu się “zbuntować” i wziąść 
Wilno, ale nie dla Polak i—tylko 
dla jakiejś Litwy środkowej. A 
tymczasem ludność wileńska co- 

raz bardziej zawzięła się w zwo- 

jom patryotyzinie i na wszystkie 
pokusy i matactwa odpowiadała 
w kółko jedno i to samo: “do 
Potoki—boą żadnych sastrsośoń”. 
Więc pan tSapiecha poprosił rzą- 

dy francuski i angielski, aby ka- 
zały panu Hymansowi zapropono- 
wać Polsce i Litwie, żeby Wilno 
było litewskie, u cała Litwa, żeby 
była związana z Polską sojuszem. 
I Askcuazy. żyd, którego sobie u- 

patr/.mio. żeby tę zdradę przepro- 
wadził. w Lidze Narodów tak 
pięknie naszej sprawy bronił—że 
ta I.iga Narodów' postanowiła, że 
Wilno ma b'^- litewskie. I chcieli 
nam ci panowie — z panem Pił- 
sudskim na czele zagrozić gnie- 
wem zagranicy, jeśli nic ustąpi- 
my. Ąlc s/tukr im zrobił rząd li- 
tewski z Kow^ia, bo on się na ża- 
den sojusz z Polską nie /.godził. 

Wtedy już nie było rady—-ma- 
tactwa się urwały — i trzeba by. 
ło wykon.' wać to, co Sejm usta- 

wodawczy uchwalił: Polska tak 
postąpi, juk ludność Wileńaaczy. 
zny sama będzie chciału — i uro- 
czyście to tej ludności obiecano. 

wola ludu ziemi Wileńskiej. 
Wifp zebrał się Sejm w Wilnie 

i jak pamiętacie jednogłośnie u- 

chwalił wspaniale oKecifnif, /c 

Wilciiszczyzua jest polską. do 
Polski należv, i tylko Polska taui 
ma rządzić. A uchwalił jeszcze 
trii Sejm, że żadnej autunnmji, u- 

ni Ma lutów osobnych Wileń- 
*z czyzna nie potrzebuje i nie chce 
— a tylko takich rządów i samo- 

rządu. jak wszystkie województ- 
wa Polski. I wybrał Sejm delega- 
cję, której kazał Sejmów i w War- 
szawie i K/h ilowj te uchwały 
przedłożyć i załatwić formalności 
potrzebne, aby rząd polaki jak- 
najprędzej władzę w Wilnie ob 
jfł. 

Ale rząd pana Ponikowskiego, 
pod wpływem obcych zaczął krę- 
cić — i każe Wiłeńazrzy źnie. niby 
obcemu krajowi, umowę z Polak# 
podpiaać, że się dwa kraje łączą, 
ale to włączenie nie będzie zupeł- 
ne, tylko będzie osobny statut dla 
Wileńszczyzny. Obiecał to pan 
Askruazy zagranicy. Komisję dla 
spraw zagranicznych w Sejmie p. 
Ponikowski także strinzył zagra 
nieą, jak gdy by. Polaka nip była 
wolnym i samodzielnym, jak mó- 
wią suwerennym krajem, ale jak 
za czaaów Tąrgowiey, wola “gwa- 
rantki” najjaśniejszej imperato- 
rów ej, tak teraz wola zagranicy 
ma (być dla Polski rozkazem. 1 p. 
Ponikowski zapowiadał wielkie 
klęski, jeżeli fsejm się mc zgodzi, 
aby taka umowa z Wileńską de- 
licję była spisana, i jeśli w tej 
umowie nie będzie zawarowane, 
że Ziemia Wileńska otrzyma sta- 
tut. Związek Ludowo-Narodowy 
żądał, aby przynajmniej nie było 
powiedziana “Statut ”, ale “U- 
atrój Samorządowy w ramach 
Konstytucji”. Ale zrntał przegło- 
sowany, bo z nim głosowali tylko 
Chadecy i grupa Duhanowicza — 

a Narodowe Zjednoczenie Ludo- 
wo pana Skulsiego ustąpiło stra- 
chom zagranicznym i głosowało 
razem z lewicą za statutem. Zwią- 
zek zaprotestował przeciwko te- 
nru i oświadczył, że wie, że takiej 
umowy delegacja wileńska uie 
będzie mogła podpisać, bo to jest 
sprzeczne z uchwałami Sejmu 
wileńskiego. 

Tak eię też stało. Pan Poni- 
kowski zaproeił delegację do ra- 

dy Ministrów we czwartek wie- 
czorem — straszył ich kilka go- 
dzin gniewem zagranicy, jitórą p. 
Aakenazy podjudza przeciwko 
nam; Wilnianie, nie chcąc Pol- 
skiemu rządowi trudności robie 
zgodzili się z bólem serca podpi- 
sać umowę, lecz żeby było dodane, 
ż« ten statut będzie zgodny z Kon- 
etytueją. 

I tu aią stała, rgacz niepojęta. 
Pen Ponikowski po jedeneelu 

godzinach męczących narad, o 

3Vs w nocy miał do wyboru: pod- 
pisać z całą delegsoją umowę, 
gdzieby do punktu o statucie by- 
ło podano “zgodnie z Konstytu- 
cją”, ałbo pomimo protestu 8-miu 
na 20-tu członków delegacji — 

podpisać z częścią delegacji umo- 

wę bez tych trzech słów dodatku. 
I wybrał to drugie. Ale kiedy 
przyszło do podpisywania — jesz- 
etc dwóch włościan, za których 
przywódcy a Rad ludowych wy- 

cigarettes 

• 

Wspaniale! 
Knpojcie te papierosy i oszczędzajcie pieniądze 
nucili zgodę — odmówiło podpi- 
>ow — tak, że tylko połowa dele- 
gatów podpisała, \azwj.-kn tych 
włościan są: Jachow icz i Szwa- 
bów icz 'a nazwiska tych, co 

pierwsi protestowali, >ą: pau pre- 
j zydent miasta Wilna, Bańkowski, 

i posłowie Zwierzyński, Kaczkow- 
ski, Lisowski, Czarnowski, Brzo- 
stowski i Kł\cze.jko. To będą na- 

I zwutka ze czcił wymawiane, jak 
nazwisko Kcjtana, który na Scj- 

| tnie grodzieńskim w 1701 roku 
nic chciał podpisać rozbiorów 
Kolski, 

A pan Ponikowski się uparł — 

i podał się do dymisji z całym 
r/adem. Mała szkoda — krótki 

I żaj, ale wstyd i hańba wielka, bo 
wdclka uroczysto*,* i zjednoczenie 
Ziemi wileńskiej z Polskę, ważny 
akt państwowy, został zepsuty 

j P™** u por rządu, który zn stra- 
*hu przed zagranicą i za podnio- 
są Belwederu nie chciał dodać w 
umowie słów, że Statut dla Ziemi 
wileńskiej będzie zgodny i Kon- 
stytucja. 

I choć aię potem na ten dodatek 
zgodziła nietylko cała delegacja 

J— ale i cały Sejm ustawodawczy 
na swoim konwencie aenjorów, to 
znaczy na Zebraniu Starszyzny, 
pan Ponikowski nawet na rozkaz 
Sejmu podpisania umowy odmó- 

I wił. 
Tak to upór i strach przed za- 

granicą, rząd Ponikowskiego ivy- 
*ej ntawiał od woli całego \aro- j 
du. od woli ludu wileńskiego i od 
oczywistego dobra Państwa, któ-1 
re na największe niebezpieczeń-} 
stwo naraża przez tę haniebną 
zwłokę. Trzeba więc tworzyć no- 

wy rząd. aby upartych strachaj* 
i lów zastąpił. 

Ks. dr. Kazimiarz Lutosławski 
poseł łomżyński. 

NOWA POLSKA PLACÓWKA 
NA POMOBZU. 

W grudniu z. r. gmuo wih>ui 
ków polskiego Pomorza zawią/.il-i 
w© Lwowie spó|k<.» p. t. “Polska 
Riviera w Gdyni” z zamiarem 
wybudowania na własnym b<v|.„. 
brednio nad morzem polożom<-li 
terenach z właśni) plaż;) hotelu c.j- 

powiada jip-cgo ostatnim wynio- 
sr^m kom fart u. 

NAJSTARSZA 

POLSKA FIRMA ODZNAK, 
SZARF. SZTANDARÓW. CHORĄGWI. 

GUZICZKÓW. PIECZĘCI. 

Mn. W. Stawski Mp Ł Banner Works 
1025 MUwaukoo At*.. CHICAGO. 

rPISOSn 
S*ODŁK KZFICCZNYI SANITARNY 

Na Kaaaal i Prwi«bi«ii« 
Ten tyrup i«i innym ort mnyrh SrvhW* 

ul** Bat narkotyków 3Sc wuydiie 

KONWULSJE 
etyli wiatkę choroba) 

Wyleoeyłam inoje konwulsjo *•> 
p«mrxił zwykłego kk.irMK.1 !»>.- I 
klony wtrącili wszelki* na/|*ieJv 
mówi piani lirain s Milwaukee 
Moł.wlr dostać butelkę tego swtue 
Ito lokaralw*. WtAre one uivw.il.> 
dermo’ jeżeli napiszecie do: i: 

l.epen tvj*l li. lalaud avc.. Mil- 
waukee. WJe. 

SYMPTOMY 
Nader mwnr I silne zaziębienie I za- 

katarzenie p»l*ctonr x częstym ki- 
> lian leni. IWM (Iowy polt*esnny | gnr^- 
< tk*. z zimnem! drcanuml M urn- 
mian. 

Następnie porty na boleć w yar<lia 1 
w pleralarh. pnlgnnnr z oslrvm d'j- 
nltrym kaszlem, boleniem wszystkie!) kotrl .draniom cełonkćw prze* kt>» 
re ml i-ianu ilo ruan prte.'l».<lzl kłu- 
cie strzeliste, to jest UHYl* czyi. 

Łec tania: 
Kgiuterro .cen* *_j;, fcmljecgmk .. .35 
l.ek.irwtwo na kaszel ostry —.35 
Grypo-Flur. M .70 

R**«ni .Tl 1.70 
Nieodzowne gdy «|ę utyw.t według PTr|>ls..w. Pvla. się w sztnrnrh 'ul. 

KIL.5i.V5rW 

Kalendarz Związkowy 
NA KOK 1922 

Po zniżonej cenie 
Pozostało nam jaszcza kilkaset egzemplarzy. Kto jeszcze dotychczas nia posiada naszego kalendarza, niech się bezwłocznie zgłosi li- 

stownie, lub osobiście do: 

DZIENNIKA ZWIĄZKOWEGO 
iiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiłiłiiiiiiiuriiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiłiiiłi! 
a otrzyma Kalendarz za 25c. Wydanie tego- 
roczne zawiera całokształt historji odrodze- 
nia naszej Ojczyzny, obfity dział literacki, 
mnóstwo ilustracji, oraz bardzo wiele róż- 
nych ilustracji, potrzebnych każdemu w 
życiu codziennym. Zawiera także historję w 
obrazkach największych mężów i twórców 
największej Rzeczypospolitej Stanów Zjed- 
noczonych. mianowicie ojca przybranej 
naszej Ojczyzny, Jerzego Washingtona i 
Abrahama Lincolna, który zniósł niewolnic- 
two. Ilustracja tych dwucłi wielkich mężów 
powinna zainteresować naszą młodzież i 
dlatego 

KALENDARZ ZWIĄZKOWY 
iiiif'liiitrniiiiiiiiiiiiMiitiiiif i i iiiiiiii jiiTHlIlllhfłlllll Nllfli 
powinien się znajdować w każdym polskim 
domu, ponieważ Jc«t najlepszym informato- 
rem polaków, zamieszkałych tu w Ameryce. 
Włóż 25 centów srebrem lub markami do 
koperty i wyślij działaj na niżej podany adrca 
a odwrotną pocztą otrzymasz Kalendarz. 

Dziennik Związkowy 
1406-1408 W. Divi»ion Street 

CHICACO, ILLINOIS 


