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NIECH ŻYWI NIE TRACĄ NADZIEI! 
Co właściwie nazywamy 

życiem? Czy za życie uwa- 

żać mamy monotonną walkę 
o byt codzienny, gdy czło- 
wiek człowiekowi jest wil- 
kiem, gdy o kawałek chleba 
królowie stworzenia walczą 
jak morskie rybitwy? 

To nie jest życie. Po za tą 
walką ponurą a wstrętną in- 
ne są cele człowieczeństwa, 
inne drogi jasne, do których 
dążyć musi, kto na miano 
człowieka kulturalnego za- 

służyć chce. W każdem spo- 
łeczeństwie są jednostki, któ- 
re się rodzą za wcześnie i 
swym geniuszem wyprzedza- 
ją tłum o dwieście i trzysta 
lat na drodze postępu, na tej 
niebezpiecznej i uciążliwej, a 

jednak tak pięknej i ponęt- 
nej ścieżce do doskonałości. 
Xam w ich ślady dążyć, kto 
chce być żywym i życie swe, 

pracę swego żywota przelać 
na potomne wieki. 

Niebezpieczna i uciążliwa 
to droga; na każdym kroku 
potykać się trzeba o głazy 
zacofania, o cierniste zapory 
konwenansów... każdym 
zakręcie jej szczerzy zęby 
potwór zwątpienia, fałsz ży- 
cia jadowity syczy i przera- 
ża bladą twarzą kretyna 
bezlitósna głupota. Przepaść, 
ziejąca obok tej ścieżyny po- 
stępu i prawdy, bieleje kość- 
mi tych, co wr pół drogi zwą- 
tpili, albo demon przedwcze- 
snej manii wielkości zawró- 
cił im głowę.. 

A jednak na tej drożynie 
rojno, ludzkość ciśnie się ku 
ideałom, niepomna niebez- 
pieczeństwa. Niech tylko je- 
den na stu, jeden na tysiąc 
dojdzie do celu, a ofiara nie 
poszła na marne. Ci, co po 
nas przyjdą, kroczyć będą 
po tej drodze jak po bitym 
gościńcu, swobodnie i pew- 
nie. Nie traćmy nadziei — 

my żywi! 
Są ludzie, dla których nie- 

ma nic świętego, gdy pie- 
niądz zabłyszczy. Bóg Ma- 
mon dawno już zwyciężył 
wdelkiego Brahmę i wszyst- 
kich, co się zrodzili z fanta-1' 

zyi Btidhy. Ale czyż przez to 

mamy stracić wiarę w nie- 
śmiertelną Prawdę i Piękno? 
Czy mamy zwątpić w po- 
słannictwo człowiecze? Za- 
pewne, że nie. 

Lata mijają na żmudnej 
pracy; mrówka-człowiek bu- 
duje gmach idei — a jeden 
człowiek-upiór, człowiek,któ- 
ry umarł duchem, wali go w 

gruzy. I znów bezwładne 
zwątpienie rozsiada się na 

gruzach naszej pracy, znów 
kruki chórem zakraczą i ty- 
siące duchów zamiera śmier- 
cią trwogi, apatyi, bezwiary 
w siebie. «• 

Żadna najkrwawsza bitwa 
nie porywa z naszych szere- 

gów tyle ofiar, co jeden po- 
dły czyn, jedna bezmyślna 
zdrada. Ale my żywi idzie- 
my naprzód bez trwogi i nie 
powstrzyma nas nic. 

W Związek już niejedne, 
biły gromy, o jego podstawy 
rozbijały się gwałtowne bu- 
rze, filary jego podgryzały 
szczury zdrady, a on trwa i 
rośnie. Nieraz prywata i za- 

zdrość wyrywała z naszych 
szeregów jednostki dzielne, 
ale na wyłomie natychmiast 
stawali inni, żyw,i gotowi do 
pochodu ku wolności i świa- 
tłu. Ideja nasza jest ideją na- 

rodu; jeśli nas zbraknie, to 
nie znaczy jeszcze, aby bra- 
kło jej obrońców. I choćby 
wszystkie demoniczne siły 
sprzysięgły się na nas, to je- 
dnak nie zawrócą nas z o- 

branej raz drogi. 
Oto ci, którzy ze swoją 

polskością afiszują się na ka- 

żdym kroku, czekają tylko 
najmniejszej sposobności, a- 

by świeżo rozbudzonego du- 
cha narodu zatruć jadem nie- 
dowiarstwa i zwątpienia. A 

sposobności tej nie brak; 
dbają o to ci właśnie, którzy 
jak upiory pomiędzy ży- 
wych się cisną. 

Plunąć na nich... 
My, żywi, my widzimy dalej 
i lepiej w przyszłość i tam 

dążymy, dokąd obowiązek 
nas woła. 

Kolonia Polska w Mitawie 
Rok rocznie z jakąś nieubłaga- 

ną, konsekwentną stałością, nie- 
dola zmusza rodaków naszych w 

kraju*do porzucania strzech nv 

-iainnych i goni ich hen w dale- 
kie, obce światy, na zło czy do- 
bro — któż odgadnie?... 

Jak stada wędrownych pta- 
ków, dążą gromady polskich wy- 
chodźców, gorzką ł^ą w oku że- 

gnająa “lata dzieciństwa, domowe 
zagrody” — jedne na wschód, 
Irugie na zachód, jeszcze inne —. 

ra oeaan daleki... 
Do rzędu tych licznych kolonii 

polskich, które dla rodaków, za- 

mieszkałych w kraju, pozostają 
najczęściej przez długie lata osło- 
nięte tajemniczością dziewiczych 
pusacz afrykańskich, należy kolo- 
nia mitawska. 

W r. 1265, na wyspie między 
f*^ką Aa i jej odnogą Dryksą, zo- 

stał zbudowany przez jednego s 

komturów nowopowstałego nad 
!>żwiną zakonu ryeerzy miaczo- 
"Mreh, Konrada toi Mandera, o- 

bronny z^mck Mitawa. U stóp tej 
warowni powstała następnie osa* 

da, która w XV wieku otrzymała 
prawo miejskie. 

Stąd, jak równie i z innych 
twierdz i zamków nadbałtyckich 
rok rocznie spadały na sąsiednie 
ziemie litewsko-żmudzkie, na 

kaatałt stada ptaków drapieżnych 
— liczne zastypy krzyżaków in- 
flandzkich pod osłoną azczytnych 
haseł krzewienia wiary -Chrystu- 
sowej wśród pogan, niosąc ini 
pożogę, mord i niewolę... 

Wyprawy takie, oczywiście, 
•ciągały na Zakon zemstę ze 

strony gnębionych plemion tu- 

bylczych. Wr ten sponób została 
Mitawa splondrowana przez za- 

stępy kiejsłutowych Litwinów w 

latach 1345, 1361 i 1376, płacąc 
krwią i zgliszczami za zaciągnię* 
te poprzednio długi 

Od caaau podłączenia Litwy z 

Polaką (w 1386 r.), a zwłaascza 
od pamiętnej bitwy Granwaldz- 
kiej, której 500-leci* święciliśmy 
tak uroczyśeie przed trzema latr. 
zaczyna »śę stopniowy upadek 
Zakonu. W roku 1361 Mitawa 

staje się stolicą nowo-ukreowane- 
go na jego gruzach księstwa Kur- 
landyi i Semigalii, które otrzy- 
muje w lenne posiadanie od kró- 
la polskiego Zygmunta Augusta 
Goćthard Kettler, ostatni mistrz 
krzyżaków nadbałtyckich. 

Okres następny jest począt- 
kiem wpływów polskich, które 
zaczynają ugruntowywać się w 

stolicy księstwa. Przyczyniają się 
do tego zwłaszcza przeciągające 
nad krajem ciągłe zawieruchy wo- 

jenne w epoce wojen moskiew- 
skich i szwedzkich, oddając Mita- 
wę niemal co kilka lat w inne rę- 
ce, wojsk moskiewskich lub 
szwedzkich, od których z kolei 
przechodzi znowu do rąk pol- 
skich. Z drugiej zaś strony, przy- 
jęcie przez Gottharda Kettlera lu- 

teranizmu, za którego przykła- 
dem poszła niemal cała ludność 

Kurlandyi — wywołało niezado- 
wolenie wśród katolickich kół hie- 
rarchii kościelnej w Polsce." To 
też duchowieństwo polskie, a 

zwłaszcza jezuici, rozpoczynający 
w owym czasie złoty okres swycn 
wpływów na bieg politycznego 
życia w Polsce, występują w 

Kurlandyi i na Inflantach z gorą- 
cą akcyą propagandy katolicy- 
zmu w celu zareagowania na po- 
stępy z żywiołową szybkością 
szerzącego się protestantyzmu. 

Akcya ta, prowadzona przewa- 
żnie przez duchowieństwo pol- 
skie, w której czynny udział brał 
ks. Skarga, umacnia wpływy pol- 
skie w Mitawie. 

Następstwem propagandy je- 
zuickiej było wzniesienie przr- 
księcia Jakóba I własnym sump- 
tem w roku 164.3 kościoła katoli- 

ckiego. Jednocześnie jezuici do 

tego stopnia rozwielmożnili się w 

stolicy księstwa, że nawet pomi- 
mo oporu ze strony sejmu zbudo- 
wali tu sobie kolegium i osiedlili 

się na stałe. Kolegium owo prze- 
trwało do dni dzisiejszych i jest 
obecnie przerobione na przytułek 
dla biednych wdów po zmarłym 
urzędnikach. 

Do tego właśnie okresu odnosi 

się osiedlenie w Mitawie po raz 

pierwszy na stałe żywiołu pol- 
skiego, który wszakże nie potrafił 
zdobyć sobie praw -obywatelstwa 
i aż do drugiej połowy XIX wie- 
ku był ilościowo nader znikomy. 

W roku 1660 po raz ostatni od- 

bierają wojska polskie pod wodzą 
Połubińskiego Mitawę od Szwe- 
dów. Okres następny, datujący 
się od pierwszych lat wieku 
XVIII, jest początkiem upadku 
wpływów polskich i stopniowem, 
stałem wzmacnianiem się wpły- 
wów rosyjskich, jako nieuniknio- 

nego następstwa szybkiego roz- 

kładu politycznego Rzeczypospo- 
litej. 

Lecz oto z dalekiego Zachodu 

dochodzą echa wielkiej rewołu- 

cyi francuskiej. Ludwik XVIII, 
pretendent do tronu Francy), 
znajduje w Mitawie czasowy 
przytułek w roku 1798 Jego 
przymusowy 3-letni tu pobyt, 
zwłaszcza Klask otaczającego 
dworu, sprawiają, że iloś* katoli- 
ków wzrasta w tym czasie Jo 4 
tysięcy, kolonia zaś polska rów- 
nież powiększa się nieco, co pra- 
wda jeszcze bardzo nieznacznie, 
wskutek napływu Polaków z są- 
siedniej Litwy., 

Po królu Ludwiku XVIII w 

Mitawie pozostały dwte pamiątki, 
jedną z nich jest nagrobek i* mo- 

gile byłego spowiednika Ludwi- 
ka XVI, ks. Henryka Esjea 
Edgewocth de Pirmont, <tóiy 
dzielił wygnanie królewskiego tu- 

łacza 

Druga pamiątka — to stylowe 
schedy żelazne, które byty usta- 
wierne w starym fcośutaie I prowa- 
dźmy g preabfteryum tfb górnej 

l°ży, gdzie późniejszy król fran- 
cuski słuchał mszy św. w dni 
świąteczne. 

Nawałnica roku 1812 wstrząsa 
stolicą b. heroogów. Korpusy, 
francuski Macdonalda i pruski 
Raumera, zajmują Mitawę i pozo- 
stają w niej ai do dnia 3 grudnia, 
gdy parte zewsząd przez Rosyan 
zmuszone są do wymarszu. 

Od tej daty w przeciągu na- 

stępnych lat z górą pięćdziesięciu 
kolonia polska prawie że się wca- 

le nie powiększa. Dopiero burza 
roku 1863 wyrzuca na bruk mi- 
tawski nowe zastępy emigrantów 
polskich. 

Napływ Polaków z sąsiedniej 
Litwy wzmaga się znacznie a o- 

statniem dziesięcioleciu wieku za- 

szłego. Wywołao go przesilenie 
ekonomiczne w kraju Nadbałty- 
ckim, gd2ie brak rąk roboczych z 

każdym rokiem daje się odczu- 
wać coraz dotkliwiej. To też mi- 
tawska kolonia polska, w obecnej 
chwili licząca około tysiąca dusz, 
w dziewięciu dziesiątych składa 
się z warstw najemno robotni- 
czych i tylko nieznaczny jej od- 
setek stanowi inteligencya; są to 

przeważnie Polacy z Litwy, kró- 
lewiaków jest bardzo niewielu. 

Podżegacza fcikatystyczni. 
Na ostatniem w Berlinie odbjh- 

tem zebraniu zarządy głównego 
i Ostmarkenve*Mau przyjęto je- 
dnogłośnie jasolucyę, w której 
stwierdzono, iż w polityce rządu 
na kresach polskich nastąpił silny 
zastój, z którego to faktu ludność 
niemiecka wnioskuje, iż zanosi 
się na zasadnicze zmiany w poh- 
tyce antypolskiej, co znów ma 

ten skutek, że ludność ta popada 
w ubezwładntający wszelką od- 
porność pesymizm, podczas gdy 
Polacy czerpią stąd nową otuchę i 
nadzieję, że im się uda osiągnąć 
swe niebezpieczne dla państwa i 

niemczyzny cele. 

Wobec tego zwraca się główny 
zarząd Ostmarkenvereinu do rzą- 
du z prośbą usilną, o energiczną 
kontynuacyę bismarkowskiej po- 
lityki antypolskiej, a mianowicie 
przez dalsze rozbudowanie polity- 
ki agrarnej drogą planowej kolo- 

nizacyi chłopów niemieckich przy 
zastosowaniu wszystkich środ- 
ków ustawodawczych, a więc tak- 
że wywłaszczenia, oraz przy po- 
mocf skutecznej ustawy parcela- 
cyjnej; przez uprawianie skute- 

cznej polityki germanizacyjnej w 

miastach ; przez energiczne dal- 
sze przeprowadzenie dotychczaso- 
wej tyle skutecznej polityki szkol- 

nej i to przy wzmożonem mate- 

ryalnem zasilaniu tej polityki za 

strony rządu. 
Do członków t przyjsriA? Osł- 

markenrereina wnosi główny za- 

rząd tegoż bractwa prośbę, by nie 
ustawali w trosce o "sprawiedliwą 
sprawę kresową", lecz by właśnie 
w obecnych trudnych stosunkach 
ze zdwojoną działali siłą. 

Tyle rezolucya w najgrubszych 
I zarysach. 

Czytając te skargi faryzeuszów- 
skie na rzekomo uwydatniający 
się niby zastój w polityce anty- 
polskiej rządu pruskiego i to w 

chwili, gdy rząd ten spełnił wszy- 
stkie życzenia hakatystow bądź 
to uruchomiając akcyą wywłasz- 
czycielską, bądź mianując sympa- 
tyczną hakatystom osobistość na 

kierownika komisy i kolon i żacy j- 
nej, oądź to nareszcie występując 
z całą siłą aparatu administracyj- 
nego przeciwko zebraniom i sto- 

warzyszeniom polskim, nie prso- 
pueucuając nawet zebraniom Cen- 
tralnego Towarayutwu Oospodar* 
ezego, które dotyckasae cieszyło 
aśą pewnemt wzglądami — czyta- 
jąc fe skargi, uałote nłe wiedzieć, 

co o tem wszystkiem myśleć. 
Jakie poszlaki, ba, cień po- 

szlak jakich podaje w wątpliwość 
gorliwość i stateczność rządu w 

stosowaniu wszelkich środków u- 

stawodawstwa antypolskiego? 
Gdziez i kiedy widział kto 

wzmagający się rzekomo u Niem- 
ców pesymizm ubezwładniający ? 

W czem dowód wzrastającej w 

szeregach polskich siły i otuchy? 
Czy w epidemii szerzącego się 
sprzedawczykowstwa, a może w 

objawach nurtujących społeczeń- 
stwo nasze zatargach i waśniach? 

Nam zgoła inaczej przedstawia- 
ją się sprawy. Dawno już sprawa 
nasza nie stała tak źle jak wła- 
śnie w chwili obecnej. Dawno nie 
było takiego wewnętrznego roz- 

bicia w społeczeństwie jak wła- 
śnie teraz, takiej dezoryentacyi i 
takiego zniechęcenia. Który rok 
był tak obfity w klęski na polu 
walki o ziemię jak obecny, kie- 
dy to jeden majątek po drugim, 
gospodarstwo po gospodarstwie z 

naszych rąk przechodzi do rąk ob- 
cych ? \ cóż dopiero powiedzieć c 

stekowisku brudów i podłości 
wszelakiej, które się przy tego ro- 

dzaju transakcyach objawia? 
Prawda, założyliśmy Radę Na- 

rodową! Jestto jasny niewątpli- 
wie moment, a przeto hakatystom 
nienawistny. Lecz trudno uwie- 
rzyć, by hakatysci na prawdę byli 
tak ciemni, aby mieli nie spo- 
strzedz, że i na tej' instytucji od- 
bija się tragizm naszego położe- 
nia. 

Hakatyści nowych się domaga- 
ją dla nas udręk i nowych ucie* 
miężeń. Dotychczas przeprowa- 
dzili oni wszystko, o czem tylko 
marzyli, więc obawiać się trzeba, 
że i nowy ten apel nie minie bez 
echa, że w imię "sprawiedliwej 
sprawy niemieckiej na kresach" 
zacieśni się jeszcze na szyjach na- 

szych dławiąca obroża polityki 
eksterminacyjnej... 

("Praca”). 

Z Grodu Śmietan- 
kowego. 

Milwaukee w styczniu 19x4 r. 

Uznanie gminy przymusowych 
przez ostatni sejm Związku Na- 
rodowego Pol. w 'Detroit, wlało 
nowe życie w organizm grup i 
gmin związkowych. Ostatnie po- 
siedzenie Gminy Nr. 8 na połud- 
niowej stronie Milwaukee, Wis., 
daje typowy przykład ożywienia 
Związkowców po sejmie. Delega- 
tów z różnych grup przybyła taka 
mnogość na styczniowe posiedze- 
nie, że siedzeó w sali zabrakło. 
A wszyscy przejąci chęcią do pra. 
cy dla orgsnizacyi. 

Sprawozdania urzędników a 

działalności w roku 1913 wykaza- 
ły. it Gmina weszła na drogę 
krzewienia oświaty, jak to pole- 
cał ostatni sejm, przygotowując 
**ereg odczytów naukowych na 

sezon zimowy. Odczyty rozpo- 
cząć się mają w styczniu. Pierw- 
szym prelegentem ma być prof. 
T. Siemiradzki, który wygłosi 
szereg odczytów na temat hieto- 
ryi Polski. 

Dalszym objawem działalności 
Gminy na rzecz oświaty ludu jest 
troska o Bibliotekę Związkową. 
Zarówno na południowej stronie, 
jak na północnej, biblioteki pusz- 
czone są w ruch, mając zapas 
książek z Wydziału Oświaty, c 

darów, z killru towarzystw i z 

biblioteki publicznej. 
Uezeoenie pamiątek narodo- 

wych auajdowało w Milwaukee 
zawaee szerokie zastosowanie. 
Zarówno grapy Zw. N. P., jak 
przedstawiciele różnych sowa- 

reyetw, tworzyli Komitet Obcho- 
dowy, który 1 w 1913 urządzał 

obchody styczniowy, majowy i li- 

stopadowy. Zgoda w ubiegłym 
roku zakłócona nieco została w 

Komitecie obchodowym do tego 
stopnia, że przedstawiciele grup 
związkowych radzili nie urządzać 
obchodów z towarzystwami in- 
nych odcieni, ale niezależnie, 
przez komitet wybrany z łona 
samej Gminy Związkowej, jak to 
zaleca regulamin dla Gmin, za- 

warty w nowej konstytucyi zwią- 
zkowej. Do polecenia tego Gmina 
przychyliła się, a więc w r. 1914 
obchody narodowe będą urządza- 
ne przez samych związkowców. 

Obchód styczniowy urządzony 
jest na 23 stycznia. 

Mało uczyniono w ubiegłym ro- 

ku dla rozwoju Związku Nar.'w 
okolicach Milwaukee. Komitet 

rozwojowy usprawiedliwiał*się to 

brakiem czasu, t<^ niepomyślnymi 
warunkami, ale to nie zmieni 

smutnego faktu, że nie uczyniono 
więcej dla formowania nowych 
grup, lub zwiększania ilości 
członków w starych. Jest nadzie- 

ja, że nowy Komitet rozwoju 
pracować będzie z większą ener- 

gią, gdyż wpłynęły nowe siły w 

organizm Gminy. 
Prezes Gminy, ob. J. Kaczmar- 

ski, zdając sprawę z działalności 
swej, polecił, aby Gmina nadal 
krzewiła oświatę, popierała Ma- 
cierz szkolną, wywierała wpływ 
na Sokołów, oraz na Związek 
Młodzieży, aby gorąco popierała 
sprawą Obrony Narodowej, wre- 

szcie ze względu, iż sekretarz 

Gminy ma w roku bieżącym 
szerszy zakres pracy, poleca 
przeznaczyć temu urzędnikowi 
pensyę. W dalszym biegu spraw 
przeznaczono sekretarzowi $15 
rocznej pensyi. Nastąpiło .spisy- 
wanie delegatów wszystkich grup 
należących do Gminy w Milwau- 
kee. Gdy odczytano nazwiska, 
podniosły się głosy, aby ob. Le- 
ona Kiełpińskiego z grupy Koł- 

łątaja wykluczyć ze składu Gmi- 

ny natychmiast, ze względu na 

jego wrogie zachowanie się w Ko- 
mitecie obchodowym do Zwiąż- 
kowcow. rrzewazyła jednakowoż 
myśl, aby sprawę oddać w ręce 
Komitetu skarg i zażaleń, a gdy 
ten zda raport, Gnłina będzie mo- 

gła powziąć właściwą uchwałę. 
Przystąpiono do wyboru nowe- 

go zarządu, w skład którego we- 

szli : }. Kaczmarski, (prezes; J. 
Kłos, wice-prezes; A. P. Kowal- 
ski, sekretarz prot.; S. Lilko, se- 

kretarz fin.; K. Rozmarynowski, 
kasyer; Ig. Kowalski, marszałek. 

Po wyborze urzędników Ko- 
misarz na stan Wisconein, dr. a. 

(J. Heller, mówił o zadaniach 
Gminy, zagrzewał delegatów do 

czynu na korzyść Zw. Nar., wre- 

szcie odebrał przysięgę na wier- 
ność w pracy od wybranych u- 

rzędników. 
Zmarł tu Związkowiec Patyk, 

niedługo po śmierci swej żony 1 
osierocił sześcioro drobnych dzie. 
et. Gmina zaopiekowała się sie- 
rotami i poleciła wybranemu Ko- 
mitetowi dalei opiekować sie 

szczegółowo temiż. 

Na życzenie sekretarza finanso- 
wego postanowiono zażądać od 
grup spisy ich członków, aby mo- 

kną ułatwić rozpisanie podatku 
na grupy. 

Polecono sekretarzowi protokó- 
kmemu,aby zasilał pisma związ- 
kowe stałem i korespondemryami. 

Ze względu, źe urządzanie od- 
czytów powinno być przyspieszo- 
ne, prezes wybrał nowy Komitet 

oświatowy, w slciad którego wt- 

uli delegaci: Stan. Litko, dr. A. 
J. Heller, Szczepan Lewandow- 
ski, J. Dolegalski i J. Wojszel. 
Inne komitety wyznać sonę bądą 

na pasiadaaahi lutowem. 

Posiedzenia Gminy Milwauc- 
kiej odbywają się w pierwszą śro. 
dę miesiąca, w sali Kościuszko, 
612 i-sza ave. 

Wszelkie korespondencye do 
Gminy Nr. 8 należy wysyłać nat 
adres sekretarza: A. F. Kowalski, 
581 Greenbusch st., Milwaukee, 
Wis. 

Poseł Prawdy. 

Datki od Grap no Liborito- 
ryuoi Fizyczno dli Szkoły 

Związkowo). 
Licta fWr. 2 — Od 25go grud. 1913, 

do *go a tycz. 1914. 

Grupa I**. WUmington, Del.... 1.00 
Grupa 368, Eaat Chicago. 111.... 6.00 
Grupa 88. Buffalo, N. Y. 2.00 
Grupa 616, Bnumclaw, Wash..._ 1.00 
Grupa >60, Broux, N. Y. 2.00 
Grupa 166, Tacom a, Wash. 1.40 
Grupa 206, Plttsburg, Pa.. 5.00 
Grupa 1810, OU Gity. Pa.. 3.00 
Grapa 918. Hudson, Pa.. 2.00 
Grapa 88, Brath Bend. Ind__ 1.00 

Grapa 46a, Philadalphla, Pa..... 1.00 
Grupa 89, Wararly, N. T. 1.00 
Grupa 946, Waat Pullman. 1.00 
Grupa 824. Erie, Pa.. 1.00 
Grupa 886. New York. 3.00 
Grupa 277. Chicago, I1L........ 6.00 
Grupa 1J2. Fmsaaic, N. J. 1.00 
Grupa 863. Milwaukee, Wie. 2.00 
Grupa 178, Ajngenta, Ark.. 1.00 
Grupa 611. South Milwaukee, 

Wla. 2.00 
Grupa 808, Nłcetown, Pa.. 1.00 

Gr^pa 441, Tairyrllle, Pa. 2.00 
1 Grupa 1897. Tacoma, Wash. 1.65 
Grupa 751, Cłaraland, O..*.... — 1.00 
Grupa 637, Clereland, O.... 5.00 
Grupa 267, Bt. Paul, Mlnn. 1.00 
Grupa 224, New York. N. Y. 1.00 
Grupę 1012, AmhrMge, Pa.. 1.00 
Grupa 484, Plymouth, Pa..M>. 1.00 
Grupa 894, Owatoaaa, Mlnn.- l.oo 
Grupa 289, Wllkee Barre, Pa.... 1.28 
Orupa 20, New York. N. Y. 2.00 
Grupa 779, New York, N. Y.... 2 00 
Grupa 1878. Chicago, Dl. 3,00 
Grupa 1620, Mlnneapolis, Mlnn.. 3.00 
Grupa 1846, Cambridge Spriiigs, 
Pa.. 10.00 

Grupa 704, Kenosna, wia. 2.00 

Orupa 301. Marofae. Ark.. 1.28 
Grapa 1378, Be. ea. Ohio. 3.25 
arii pa 1383. Detroit, Mich. 25.00 
Grupa 1366, South Chicago, 111... 3<15 
Orupa 1114, Lawrence, Mass.... 1.00 
Orupa 1602. u tira, N. Y. 2.80 
Orupa 1831, Amsterdam, N. Y... 2.0(1 
Oiwpa 219, Chicago, 111. 4.30 
Orupa 889, Phlladalphla, Pa..... 1.00 
orapa 877, Chicago, 111...,. 2.00 
Orupa 888, Bar Ctty. Mich.. 1.00 
Orupa 1447, Brldgeport. Corrn... 1.00 
Orupa 1180, Woonsooket, R. I... 1.00 
Orupa 1168, Chicago. Ili. 4.20 

Orupa 858, Chicago, 111. 1.00 

Onqpa 1437, South Band. Ind.... 1.00 
Orupa 851, Starkrille, Colo. 1.00 
Orapa 708, Chicago. Ili.— 1.00 
Orupa 650. Łeweil, Mus. 1.00 
N. tf* Duluth. Mino. 1.00 
!f. N.. Buffalo. N. Y. 1.00 
N. N Bouth Brooklyn, N. Y... 1.00 
r. Oklejerwlei. Brldgeport, Coda. 1.00 

Raaaai od dnia 28-go grud 1918 
do du. *go styea. 1914.142.90 
W ostatnia] Mfeia sasiła pomyłka, a 

mianowicie: 

Oraga SIS, Naw Brighton. N. 

T, uMtlt • pawi- 
tawaao |1 00, wobac ewfo • 

Het? »apr»adn1ej wpłynęło.. .MS.lt 

Kum +*ąś wpłynfto.361.91 
O* łrinlgj—iB kwituj*. 

A. KAAUUkAOZ. 
Canaar Z. N. P. 

Uwaga: — Osobnych pokwitował 
ni* bfdaia alg wparłaś, iw tato waka» 
aanom jaat, a* aby *nipy awtaskow* 
aa pomyt*— Bwrtclly trwać*. 

Unikaj tego wazyrtkiefo, co 

Woydkie i pospolite, a piękno sta- 
nie się tokte potreebą i przerodsl 
aig we wrodzoną estetę charak- 
tem. 

o o o 

Mieoówute mtfM byłoby maję- 
Mopo«6wt gdyby kcjdją, 

pemi#ał, i* adda^ 


