
DZIAŁ KOBIECY 

Czym'jest organizacja? 

Jak wielk.ąłjeąt siła organizacji * 

cayli zespolenia osób pod jednym 
sztandarom pod jedną myślą prze- 
wodnią dowodów wielkich nie 
trzeba, kążden człowiek normalny 
a nawet dzieokotzrozumie dobrze. ■ 

że czego jedna osoba przy naj- 
lepszych nawettchęciach nie»zdol- 
ną byłaby dokonać, grupa osób 
złączonych jedną ideją jednym ce- 

lem z łatwością to uczynić może. 
W organizacji zatem leży siła i 
zwycięstwo o ile cele tej organi-, 
zacji\bfda szlachetne i korzystne 
dla członków a taką właśnie or- 

gan iza«tip^#st Związek Narodowy 
Polski. Kobiety polskie z całą 
**nfrf ją -zabrały się do pracy mi-1 
mo trudności na jakie na kużdym 
krokn napotykały pokazały, że 

umieją pracrtwsae chlubnie i wydaj- 
nie i dzisiaj*** dumą spojrzeć mo- 

gą na owoce-sswej pracy. Nie- 
jedne z tych ądehych pracownic 
których pracę pic zawsze odpo- 
wiednio oceniają, łączą obowiązki 
matki i gospodyni, poświęcają 
czas przeznaczony na spoczynek 
pracy nad organizacją, jedną my- 
ślą tylko przejęło by jaknajwięcej 
osób dobrze myśląeyrh skupić pod 

fctcn jeden sztandar, Im to zawdzię- 
czamy głównie werbowanie dzia- 
tek i nakłanianie do»zapisy wania 
się fo tego samego zespołu co i 
ieh rodzice by Związek ten Naro- 
dowy Polski był jakby jedną wiel- 
ką rodziną łączącą wszystkich ro- 

daków naszych pod -znakiem pol- 
skości, bez względu.na indywidu- 
alne poszczególne przekonania. 
Wielki i chlubny zaiste to cel i 
rdolen poruszyć i przekonać każ- 
dego a więc nie ustawajmy tylko 
•w pracy, ale zgodnie i wytrwale 
postępujmy naprzód i nie spoczy- 
wajmy w wysiłku aż dopóki nie 
zjednoczymy wszystkich w jedno 
wielkie ognisko polskie w jedną 
bratnią organizację wzajemnie się 
wspierającą. A będzie to jednym 
z największych zwycięstw. Wów- 
czas c/as pomyśleć będzie o spo- 
czynku ... 
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Sprawozdanie Wydziału Ko- 
biet Z. N. P. 

Z posiedzenia z dnia 20 
kwietnia 1922 

Po otworzeniu posiedzenia for- 
regulaminem przepisaną przez 

p. Milewską, przeczytano listę 
członkiń Wyda. Kobiet. Wszystkie 
lianie, oprócz p. Kosteckiej, obec- 
ne. Jest-także na posiedzeniu re- 
daktorka Działu żeńskiego, pani 
Polek i r nauczycielka azkółki so- 

botniej,. pani* Szybowicz- 
Prezeska p. Milewska, czyta ko- 

respondeneę r. Zarządu Centralne- 
go. donos as cą o nadesłaniu jej żą- 
danej subwencji w kwocie $200. 
Zaznacza jednocześnie, iż przed 
posiedzeniem, osobiście wraz z ka- 
sjerka "W ydz. Kobiet p. Rydzeń- 
ską otworzyły konto w North We- 
stern Trust and Sarings Bank. i 

Pan Cenzor komunikatem do- 
nosi, iż na skutek rezygnacji pa- 
ni Miinsor, Gmina Nr. 2 nadsyła 
delegat k? do Wyda. Kobiet w o- 
sobie .pani Jaworskiej, zaś z Gmi- 
ny Nr, *2 panią Łukasik- Obie de- 
legat kifWydział Kobiet mile przyj 
muje. 

Rachunek w biurze sekretarza 
jeneralnego za książki do Grup 
polecono zapłacić. 

Pan Orpiszewski, redaktor Zgo- 
dy, komunikuje, iż panna Pnstel- 
niak nie jest deportowaną i że za 

postawioną kaucją r Surtty Co., 
puszczono ją na wolność. Przyję- 
to do wiadomości. 

I)o powyższego łączy wytłuma- 
czenie p. Milewska, iż rachunek za 

poczynione starania w tej spra- 
wie. adwokatowi zapłaci Zarząd 
Centralny, a nie Wydział Kobiet. 

Na zapytanie p. Skierczyńskiej, 
jaka jest pozostałość pieniędzy z 

subwencji przed Sejmem XXIII 1 

wyłonił aię wniosek p- Obarakiej. 
aby p. Mi lewaka zbadała kasę Wy- 
działu Kobiet u p. kasjera i zda- 
ła sprawozdanie na następnym po- 
siedzeniu. 

Misjcrkn p. Rydzeńska, knmu ! 
nikuje, iż nada] wszystkie 
rachunki tv Wydziale Kobiet bę- 
d4 płacone przekazami bankowy, 
mi r. podpisów prezeski i kasjer- 
ki W. K. 

Na zapytanie p. Milewskiej, czy 
były "Wydział Kobiet wypełnił u- 

! chwałę Z. C., żądając zwrotu od 
pań I.. i S., pieniędzy w kwocie po 

Itf.OO od każdej, które przez nie- 
I opatrzne ujęcie sprawy zoatały im | 
wypłacone, pani Zembal odpowia- 
da, że nie pisała, tłumaczce się, iż 
p. Chodzińska kazała jej się z wy- 
słaniem korespondencji wstrzy- 
mać. Przechodzi uchwała, by ti- 

; chwałę Z. €. wykonać. 
Na korespondencję nadesłaną z 

Stowarzyszenia opieki nad siero- 
tami. pani Rydzeńska atawia wnio- 
sek, by korespondencję przyjąć i 
przychylić się do prośby i wysłać 
dwie reprezentantki z Wydziału 
Kobiet, Wniosek przechodzi. Re- 

; prezentantki zostały wybrane: p. 
p Walerja Kutz i Anna Łukasik. 

Listę członkiń Wyda. Kobiet 
polecono nie ogłaszać w Dziale 
Kobiet, aż skompletuje się wyma- 
gana ilość. 

Na wniosek p. Kutz, uchwalono 
czytać liatę członkiń Wydziału 
Kobiet, co miesiąc i znaczyć, a za 

trzech razową nieobecność na po- 
siedzeniu Wydziału, dana człon- 
kini podlega suspendowaniu. Wy- 
dział Kobiet zawiadamia Gminę, 
z której dana delegatka wysłana, 
o zajściu. 

Delegatka J. Czarnecka rów- 
nież interesująco przemawia w 

sprawie kobiet przy Ominie 7!i, 
którą o dalszą w tym względzie 
pracę prosi Wydział Kobiet. 

Pani Kutz przedstawia, że na 

Jadwigo-wie w Ominie 41 z konie- 
czności trzeba kobiety do pracy 
związkowej pobudzić. 

Rachunek przelata w inny przez 
nauczycielkę p. Szybowicz za o- 

kres czaeu od dnia 11 lutego do 11 
marca za 4 lekcje po $3-50 $14.00 
I od dn. 18 marca do 8>*o 
kwietnia za 5 aobót po3.50 17.50 

Polecono wypłacić razem $31.50 
Rachunek za książki dla ffrup 

żeńskich od 14 sierpnia 1918 r., 
do 11 października 1921 r. $40.19, 
polecono w biurze Sekretarza Je- 
neralncjn zapłacić. 

M. Milsnrska, prezeska- 
KaMmtora 8. 0barska. 
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W. F. STEVERA CO. 
CEOAH RADIQS, IOWA 

Z posiedzenia Wydział* Kobiet 
Zw. Nar. PoL 

Dnia 11 maja, o drugiej godzi* 
nie po południu, odbyło się drugie 
posiedzenie n«wo ■wybranego "Wy- 
działu Kobiet przy Związku Na- 
rodowym Polskim. 

Z powodu wysokiej temperatu- 
ry i niedyspozycji kilku Pań, Wy- 
dział nio bjł skompletowanym;— 
posiedzenie odbyło się jednak zu- 

pełnie prawidłowo. 
Widocznein jest, że nowy Wy- 

dział nie próżnuje bynajmniej, a- 

le nawet w tak krótkim ezasie 
swej egzystencji wykazał skutki 
owocne swych wysiłków nad |»o- 
mnożeniem członków Związku 
Narodowego Polskiego. 

Szczególnie ezynnemi okazały 
się Panie z dzielniey Annowo, z 

gminy 87, grupy ]7.‘ł0. Pani Ro- 
za 1 ja Palus wiceprezeska Wy- 
działu, oraz wice prezeska grupy 
zawiadomiła Wydział na posie- 
dzeniu o utworzeniu w dzielniey 
swej nowej żeńskiej grupy, któ- 
ra powstała dzięki energicznej 
pracy tej Pani. w czym dopomógł 
jej wielce komitet rozwoju, skła- 
dający się z p. Pawła Krupy, pre- 
zesa, p. Franciszka Jowora i p. 
Henryka Treli. 

Komitet ten w celach agitacyj- 
nych ogłosił również wiec w tej 
dzielnicy,mający się odbyć 21 -go 
maja w sali Tolonia, 22.»ó 22Ó8 
W. 19 ulica i róg Oakley av«. o 

godzinie trzeciej po południu. Na 
wiecu tym przemawiać będę naj- 
lepsi mówcy i mówczynie. Niech- 
że nie braknie na nim nikogo. 
Pokażmy, ie umiemy cenie pracę 
i zabiegi nad dobrem Związku 
Narodowego Polskiego i przyjdź- 
my waryacy. Podczas posiedzenia 
Wydziału Kobiet postawiono 
wniosek, aby Zarząd Centralny 
wyznaczył również prcmję dla 
najliczmejazej grupy żeńskiej, do- 
tychczas bowiem wskutek pomył- 
ki czy też przeoczenia, pominięto 
zupełnie kobiety w nagrodzie za 

zwerbowanie największej ilości 
członków, pomimo, ż« kobiety w 

konteście tym pracowały na rów- 
ni z mężczyznami, a w wielu wy- 
padkach oddały bez interesownie 
cały gwój czas z uszczerbkiem 
swych zwykłych zajęć. Oprócz 
kweetji wyżej podanych omawia- 
ne były również projekty urzą- 
dzania dnia składek d niu Wień- 
czenia Grobów, przyjęcia Haller- 
czyków podczas Zjazdu, oraz uro- 

czystego otwarcia szkółki pol- 
skiej w Kensington. Poezem po- 
siedzenie odroczono do następne- 
go miesiąca. 

Najlapazym prsyjacielem i opia. 
kunem w nieszczęściu jest Zwią. 
zek Narodowy Polski. 
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Koło Polek 

Źe kobiety polki zrozumiały do- 
niosłość organizacji i współpracy 
na gruncie krajowym, dowodem 
niezwykle szybki rozwój Koła Po- 
lek, stowarzyszenia kobiet liczą- 
cego 102 filje, 20,000 członkiń i 
wykazującego już 24,619,355 ni-( 
rek ^dochodu, posiadającego wła- 
sny dom, pismo, 2 hurtownie, 6 
sklepów, kooperatywą dla człon- 
kiń z obrotem rocznym 20 mil jo. 
nów, pralnią mechaniczną obsłu- 
gującą szpitale, bursy, wojsko i 
publiczność prywatną, cały sze- 

reg warsztatów kilimczarskich, 
garncarskich, koszykarskich, fa- 
bryką zabawek, kwiatów artucz- 
nych, kilku klubów dla młodych 
dziewcząt i 3 właaner kinemato- 
grafy. 

Historja K< la Polek odbiega pod j 
pewnym wzgiędem od historji in- 
nych zrzeszeń kobiecych w naszym i 
kraju. Podczas, gdy te powstały 
zazwyczaj w stolicy i stąd zaezy-| 
naly promieniować na prowincją, 
zakładając koła i filje, Koło Po- 
lek urodziło się w Mińsku Litew- 
skim w 1917 r. i z tej'kresowej! 
placówki, wyparte silą wydarzeń j 
wojennych i politycznych, przenio- 
sło sią do "Warszawy, aby tu pro-, 
wadzić dalej pracę rozpoczętą i' 
już bardzo pomyślnie rozwijającą 

1 się na kresach. 
A praca ta miała przede wszyst- 

kim, a nawet wyłącznie na celu 
pomoc dla żołnierza, pomoe jak1 
najróżnorodniejszą: sanitarną, 
żywnościową, oświatową. Koło Po-! 
lek potrafiło dla tej pracy *rze-' 
szyć liczne azerogi młodych kobiet., 
które pełniły służbę z zapałem i i 

energją. a podczas działań wojen- i 
nyc.h z męstwem i poświęceniem. 

Kiedy w końcu 1920 akcja bo- 
jowa ustala, Kolo P«lek, wobec 
zmienionych warunków, postano- 
wiło pole swej działalności roz-1 
szerzyć, a nawet zupełnie zrefor- 
mować. 

Tomncy dla żołnierza nie zanie-, 
cliano. ale ją znacznie zredukowa- 
no. Ze stu gospód, prowadzonych 
pozostało zaledwie 30, nie opłaca- 
jących się finansowo. 

Kolo Polek, zrozum i awęzy, ie 
nieodzownym warunkiem każdej 
organizacji jest zapewnienie jej 
podstaw materjalnyeh, z niezwyk- 
ły na nasze stosunki pomysłowoś- 
cią i fncrgjy, stworzyło sekcję 
handlowy i przemysłowy i powo- 
łało do życia wyliczone powyżej 
placówki, które z nielicznymi wy- 
jątkami, rozwijają się tak pomyśl- 
nie, że nie tylko dają stowarzy- 
szeniom mo/nośó samodzielnego 
istnienia, ale i coraz większego 
postępu na tej drodze. Z placówek 
tych prowincjonalnych wysunęły 
się na czoło: Mińsk Mazowiecki, 
którego specjalnością stał się haft 
biały, Skierniewice z warsztatem 

tkackim, koszykarskim i garncar- 
skim oraz Kimontów Sandomier- 
ski, który, prowadząc warsztaty 
tkackie i trykotaży, pierwszy po- 
myślał o założeniu internatu dla 
kobiet, pragnących wykszałcić się 
w jednym z tych działów. 

Koło Polek jest jedyny organi- 
zacją kobiecy posiadający własny 
dom. Dom ten zostanie wkrótce 
według odpowiednich planów, 
przebudowany, z zachowaniem 
charakteru budowli starych, w tej 
części miasta położonych (Kra 
kowskie Przemieście 99) i stanie 
się siedziby organizacji. Hędzie 
mieścił salę zebrań, biura, czytel- 
nię i innły hotelik dla przyjezd- 
nych członkiń. Tymczasem mieści 
się w nim klub panien, które, u- 

kończywszy zeszłej jesieni kurs, 
pod kierunkiem Amerykanek z Y. 
M. C. A., rozpoczęły samodzielny 
pracę i utworzyły 3 grupy, jakby 
3 związki nowych klubów, w któ- 
rych gromadzą młode dziewczęta 
od 14-18 lat, dając im w swoim 
lokalu w wieczornych godzinach 
dopełniający naukę, wygłaszając 
pogadanki i dostarezajyo rozry- 
wek. 

Od jesieni Koło posiada również 
— władny organ, tygodnik "Blu- 
moz” który pornsza zagadnienia 
związane ze sprawą kobiecą, atoi 
otworem dla wszyatkieh piór ko- 
biecych i liczy jut 4500 pram- 
meratorek. 

To są aktywa Koła Polek, jak 
widzimy już bardzo poważne. 

Ze Zjazdu, odbytego w «- 

biegłym tygodniu, na szczególne 
podkreślenie caałnguje kitka mo- 

mentów : 
Przedewazyatkiem obernośó na 

nim przed atawieielek Wilna, 
Gdańska, ńląska Cieazyńakiego, 
Górnego, Kołomyi, Drohobycza, 
Włodzimierza, Wołyńskiego, f/ue- 
ka, Pińska, Nieświeża, Nowogród- 
ka. Po rai to pierwszy może, od| 
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WIELKA liczba przypadłości kobiecych nie należy do klasy ohi- 
V rurgicznej. Radialna zmiany łub groźne przedstawienia Je- 

szcze nie nastąpiły. 
Drobniutka część delikatnego zegarka może się rozluźnić 1 spo- 

wodować że się będzie spieszyć lub spóźniać. Jeżeli się temu w czas 
nie zaradzi, ta część może odpaść zupełnie i sprowadzić groźniejsze 
kłopoty. Tak samo z dolegliwościami u kobiet—rozpoczynają się 
z nieznacznych powodów—lecz jeżeli się im trwać pozwoli, prze- 
obrażają się w etan sroźny. 

Gdy zauważysz symptomy ostrzegawcze, natychmiast .weź Lydla 
E. Pinkham’8 VegetafJTe Compound, aby ulżyć przykrej dolegliwo- 
ści i zapobiec rozwinięciu się groźniejszych następstw. 

orth Troy, ÓJ. T.—“Odr byłam mfo- 
X1<l* dziewczyn*. cierpiałam na o- 
atra przypadłoś kobiecą. Matka dała 
mi Lydla K. Pinkham a Vegetable fom- 
pound. a po użyciu kilku butelek tego* 
atatam aif silną i zdrową. Ody moja 
córka ‘wyszła za mąż. czuła aiy równia* 
bardzo tle. poleciłam jej wiyo wasze 
lekarstwo. Stan zdrowia jej alę znacz- 
nie polepszył i zna ślicznego 4-ro mie- 
•iycznego chłopaka Widzicie eripo, ża 
list (en pochodzi od traarh generacji t 
motecie go utyć jak chcecie".—Mra. R. 
M. ORBBKAWAY. U7 4th Ara, Troy, 

T-Tutrhinsoa. Kann.—"Miałam około 
•*■*13 lat. gdy roawlneło «1e u ml* 

dolegliwość kobieca. Matka walet* mul* 
do doktora, u którego leczyłam ale 
prze* wiedm miesięcy. Byłam no ałaba 
•by zrobić cokolwiek, byłam chuda do 
olemoaltwokal * cero moja było r.ółta. 
Matko moja uftywała niegdyś Lydia EL 
Piokhara'* Yegetable Compound, któro 
pomogło jej bardzo. Kopiła więc 1 dla 
mnie I zanim ek o Oczytam drugo butel- 
kę. czułam się doskonal© 1 od tego 
czasu Jestem zdrowo-" — Mt*. J. A. 
BTEVENS, 71«—»th St,/»Hulclzineoa. 
Kiiwi, 

Wiele takich listów udowadnia istnienie salet w 

Lydia £. PinkKam^ 
Yedetabk 

^^LYOIA l.aiNKHAM MEOICINE CO. LYN Nf MASS. /J 

Zmartwychwstania Polaki znalaz- 
ły się razem na Zjeździć kobiety 
z najdalszych kresów i radość, ja 
ką wyrażały z powodu połączenia 
tych kresów z Macierzą miała w 

aobie co.ś istotnie wzruszającego 
i budzącego otuch* na przyszłość. 
Z referatów, wygłoszonych na 

Zjeździć, największe zaintereso- 
wanie wzbudziły: referat Minkie- 
wicza o przysposobieniu rezerw z 

młodzieży' płci obojga; pań Piąt- 
kowej i Ziekicw iczowej o społecz- 
nej doniosłości klubów kobiecych 
i ich organizacji p. Woralewakiej 
o harcerstwie i dr. Reiclicrówny o 

zaprojektowanym przez Koło Po- 
lek na rok lDUd Kongresie Pracy 
Kobiet. — Ognisko. 

TO I OWO 
Kobieta sędzia będzie prowadzić 

rozprawy sądowe w swym 
salonie. 

Pani Mildrcd Iłrandt, nowo o- 

brana sędzią magistrackim we 

Winslow, 111., będzie sprawy roz- 

strzygać w swej własnej bawial- 
ni, chcąc uniknąć kosztów utrzy- 
mania specjalnego biura w cen- 

trum miasta- 

Ogródki dziecięce zaprowadzone 
po stacjach policyjny oh. 

Komisarz zdrowia Puiidcsccn i 
szef policji Fitzmnrris, chcąc zre-1 

PlfKNA TWARZ 
Powabna cara nla przyćmi 
NIEZGRABNEJ FIGURY 
Kobiotr z kaldaj katezorjl >!*».* rtn za- 

chowa Ilia litii osiągnięcia zzrabnoj ligu- 
ry I prawtaj postawy, I r n a 
t>all»'« Witk a* III t«, li 

a' ruitn y m 
wiDflalanm * po- f 
w.dn nl«-w»a*rtw»-\ 

Jfo podtraynirwania’ 
rwoinych r**aoi. to 

Jaot brrnoha. 
Knblrty, która ro*u- 

mleja u> atyl I dobra 
»<1n.win inn*a liki ręka 
w i*Kę, powinny titjr- 
wa^* Oiulrana iie<ii>'-»r_ 
Huppnrtar. wyk lito tając 
watyatko inna. jako po- 
mne w otrmymanlu gra- 
ejl rhodu->H(kMM 
kasta/16w—rdwnowtgl 
w poatawła-—1% dodat- 
kową t-><l|x>r*. ktOr«) 
• wyctajne tmndakr ani 
gnraały nio dadaą. Rkut- 
kłam tego jaat lapata1 
•drowie, Jako tak t wlyk- 

aca pieknodd. 
Modna tanatłyf na taj] 

tutaj ilnat racji,^raadata- 
jaat 

a k 

praypaaowany i prmylgnlą- 
do ciała. Jaka cudni# 'Vn.rig.tr. _ podwtawa. jaka pi«knoM 

formy, jaka raarowna po- 
la. a wtancaaa mokną i 
trapuniaA, dlaeaago* 

otum J««t tuk 
wiało* r^tąilanym u koTTot. 
Darmo j*k'Voiwi«k 

banda* bnuaoiy, lub J*k*M 
ltbfl»«A<*U »»lyph*l««l, wyklobir PAR- 
MO potrMkiM Informacja jakotab map* irtlotnjl i llmUapjt i»fo rtiteuiMco 
wmlMka. 
Goodform Manufacturinf Co. 

dukowaó śmiertelność dzieei lud- 
ności biedniejszej, zaprowadzili 
szereg ogródków dziecięcych po 
wszystkich star juch policyjnych. 
Trzydzieści poliejuntck miej- 
skich, które obecnie nic miały ści- 
śle oznaczonego zajęcia będą u- 

inicszczone po tych stacjach poli- 
cyjnyeh i iin to pod opiekę będą 
oddane dzieci rodziców klas ro- 

botniczych, których matki zmu- 

szone są do zajęcia pozadomowe- 
go, a które nie mają gdzie umie- 
szczać swoje dzieci, podczas swej 
nieobecności. Plan ten, o ile się 
powiedzie będzie prawdziwym do- 
brodziejstwem dla wielu i wpły- 
nie dodatnio na wychowanie tak 
do l<*go czasu zeniedbane. 

Kobiety ucinają palce u nóg, by 
być modnymi. 

Do jakich ofiar kobiety są1 
zdolne na rzecz mody, może słu- 
żyć przykład mndniA londyńskich, 
które poddały się amputacji pal- 
ca małego, aby mńdz nosić mod- 
ne teraz bardzo buciki, a tak wąs- 
kie, że normalna noga ludzka nie 
mogłaby je przywdziać bez po- 
przedniego ucięcia palca- Dowo- 
dzi to jednak, że odwaga kobiet 
jest faktem niezaprzeczonym i że 
wina tu wychowania wadliwego, 
które nio potrafiło na inne tory 
pokierować aspiracji kobiecych, 
pozwalając im na wyładowanie e- 

nergji i tego zasobu poświęcenia 
w złym kierunku. 

Oceanu cawdnifcca Minneapolia 
swe powitanie. 

Miasto Minneapolia, jedno z 

największych w produkcji mąki, 
zawdzięcza powstanie swe wodo 
spadom św. Antoniego. Siedem- 
dziesiąt lat temu prąd wody z ka- 
skady użyto do obracania młyna 
w Fort Kmclling, tak się bowiem 
ta osada pionierska nazywała, sto- 

jąca na gruncie obecnego miasta 
Minneapolis. Z ezauem silę wodo- 
spadu wyzyakano zupełnie i wy- 
budowano obecne miasto, które 
dziennie miele w młynach swych 
przeazlo 9,860 beczek mąki. 

Energję wody zużyto również 
do tartaków i apławiania drzewa 
z lasów północnej Minnesoty. 

Kobieta burmiatrzem miasta o 

złej reputacji. 
Miasto CoekeviI1e, nie eieszące 

się wcale dobrą opinją. słynące z 

reputacji gniazda bootlgerów, o. 

brało grcmjalnie panią Stoner na 

\ • 

burmistrza miasta, a panią Noblitt 
i panią Robcrts na radnych miej- 
skich, aby panie te wziąwszy w 

ręce swe administrację mfcjską pż 
czyściły miasto i poprawiły złą re- 

putację. "Widocznie,,że powoli za- 

czynają nabierać zaufauia do ko- 
biet i powierzać im wyższe stano- 
wiska. 

Czy Wasze Seret Jest Silne 
i Czynne? 

Tysiąc® ludzi ma wady *erca 1 ni® 
wie o tem. Codziennie czytamy, Z® ktoś 
padł martwy powodu wady serem. 
Zdarza alę to wtedy gdy serce zużyto 
•tę samo. Stosując środki zaradcze za- 
wczasu. można uniknąć wielu dolegli- 
wości sercowych. Jednym a najlepiej 
znanych lekarstw na aerce Jest Nuz 
VomicM. Waniami* ono i nalała czyn- 
n<»ć serca. Jeżeli aerce Jeat osłabione, 
silnie bije, przestaje bić chwilami lub 
skacze. wówczas po wzięciu dozy Nux 
Nornica można atybko tauwiśyś cu- 
downą zmianę na lepsze. Gdy akcja 
serca Jest słaba 1 nienormalna, czUe 
ciało na tera cierpi, cyrkulacja krwi 
Jest ałabn a organizm nie odżywiamy 
odpowiednio. 

Na takie dolegliwość! powinno się u« 
żyć Nugn-Tone natychmiast. Lekar- 
stwo to zawiera odpowiednią ilość NuX 
do uregulowania serca 1 wzmocnienia 
Jego czynności. To wpływa na polep- 
szeni® cyrkulacji, co Jeat bardzo waż- 
ne w przywróceniu organizmowi zdro- 
wia. aily 1 żywotności. I.ecz to Jeascsą 
nie wszystko co Nuga-Tone czyni. Za- 
wiera on siedem innych cennych le- 
karstw, Jak żelazo, które wytwarza 
bogatą, czerwoną krew. Fosfor, który 
odżywia i wzmacnia nerwy, Caacara, 
który reguluje kiszki i usuwa trucizny 
z organizmu. W rzeczy smnej nią ma 
leps/ego lekarstwa od Kuga-Tnne dla 
osłabionych, nerwowych, bladych, wy- 
cieńczonych mężczyzn 1 kobiet Jest 
absolutnie g:a aranżowane, de da zu- 
pełne zadowolenie lob pieniądze a po- 
wrotem. Jednomiesięczne leczenie ko- 
sztuje tylko $1.00. Sprzedawane Jest 
przez wszystkich dobrych apteśmny 
lub wysyłamy wproet przez pocztą o- 
pl*VConą przez National Laboratory, 
MIR s Wabash ave., Chicago, za otrzy- 
maniem $1.00. 

Na Reumatyzm clerpl%cema 
Anlot Strót tak rucM: 
Pan wysłucha! Tw| modlitwa 
Dobry wierny czlecse! 

Kup od Ojca Oroblewaklago 
Reumatyczna laki, 
A będzlem cdrdw 1 attajr 
1 wdzięczny n« wieki. >• 

Plancie: 
A. <1. Hrabiawaki 

Plymeatk, Pa. 
Cena wras e podatkiem wojeaayu I 

prseaylk% HM, 


