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' Stanowisko Zarządu Centralnego 
I! wobec Komitetu Obrony Narodowej. 

Xa inncm miejscu znajdą 
Szanowni Bracia i Siostry 
/wiązkowe sprawozdanie z 

ostatniego nadzwyczajnego 
posiedzenia Zarządu Cen- 
tralnego Z.N.P., które się 
odbyło w dniu 21 stycznia 
1). r. w Domu Związkowym 
w obecności Szanownego 
Cenzora ob. A. Karabasza z 

Pittsburga i Szanownego 
Wice Cenzora ob. A. Rako- 
czego z Wilkes Barre. któ- 
rzy specyalnie przybyli na 

nie ze względu na ważność 
omawiać się mających 
spraw 

Aby zrozumieć to suche 
poniekąd sprawozdanie, w 

ramy którego nie dało się 
wszystkiego ująć. postara- 
my się wytłómaczyć wszy- 
stkie pobudki i istotne po- 
wody, jakie wpłynęły na o- 

statnią uchwałę Zarządu 
Centralnego w odniesieniu 
do znanej nam już organiza- 
cyi Komitetu Obrony Naro- 
dowej 

Związek Narodowy Polski 
iako organizacya, która ~od: 
początku wypisała na swym 
sztanadrze walkę o niepod- 
ległość Ojczyzny naszej, ja- 
ko jeden z jej najistotniej- 
szych postulatów, nie mógł 
pozostać głuchym na we- 

zwanie, jakie szło do nas zj 
za morza w roku 191 1, kiedy 
zdawało się, że już do woj- 
ny na ziemiach polskich doj- 
dzie pomiędzy Austryą a 

Rosyą. 
Pośpieszył tedy Związek, 

iako jeden z pierwszych do 
Pittsburga, na pamiętny 
Wiec Xarodowy, gdzie 
wszystkie stronnictwa połą- 
czyły się i stworzyły w dniu 
i<> grudnia 1911 roku wśród 
niebywałego entuzyazmu 
Komitet Obrony Narodo- 
wej. Miała to być instytu- 
cva zupełnie bezpartyjna, 
'ama w sobie, boć oczywi- 
ście łączyła w sobie wszyst- 
kie obozy nasze tu na obczy- 
źnie, a głównem jej zada- 
niem miało być budzenie 
ducha narodowego wśród 
najszerszych warstw naro- 

du, zbieranie składek na 
rzecz funduszu bojowego 
Komisy i Tymczasowej i 
przygotowywanie mas wy- 
chodzi wa do zbrojnego star 
cia. jakie naród nasz zawsze 
czeka w przyszłości. 
Związek Narodowy Polski 

i jego kierownicy pokochali 
fę ideę szczerze, boć idea ta 

była tak szczerą i wzniosłą, 
źe chyba nic było w szere- 
gach naszych ani jednego 
Związkowca, któryby w po- 
szczególnych osadach pol- 
skich nic chciał stanąć do a- 

pelu, nie chciał garnąć się 
'o pracy wspólnej około od- 
budowania Ojczyzny, nic 
‘‘bciał wiązać się w Komite- 
ty Kokainę i któryby w koń- 
ru nie dawał grosza ofiarne- 
go na ten święty, i tak sercu 

lażdego Polaka drogi cel. 
Najlepszym dowodem, jak 

Związkowcy ukochali tę 
’deę, jak przejęli §ię nowemi 

hasłami, jak zrozumieli ko- 
nieczność istnienia takiej 
organizacyi, jaką jest Komi- 
tet Obrony Narodowej, jest 
to, że przeszło sto-tysięczna 
rzesza ludu Związkowego 
wypowiedziała się jawnie i 
otwarcie przez usta swych 
delegatów na Sejmie XX w 

Detroit,powziąwszy uchwa- 
łę, że Związek Narodowy 
Polski trwać będzie nadal 
przy Komisy i Tymczasowej 
w Krakowie i z sił całych 
popierać będzie prace w K. 
O. N. 

A jednak stała się rzecz 

znamienna. Po roku trwa- 
nia przy K.O.N., po roku 
wspólnej i tak serdecznej , 
pracy stało się coś takiego, | 
co wybranym na Sejmie i 
pełnem zaufaniem obdarzo- 
nym członkom Zar*ądu Cen 
tralnego kazało się trochę | 
skrupulatniej przypatrzeć, 
tej robocie, jaka robić się po- 
czynała w Egzekutywie K. 
O.N.t oraz powziąść pewne 
uchwały w tej mierze, które 
uchromćby mogły daną in- 
stytucyę od sprowadzenia 
jej na fałszywe tory, a Zwią- 
zek od podania na śmiech i 
urągowisko wrogom. 

Po pamiętnym rozłamie J 
czerwcowym w K O. N ., 
kiedy klerykali i wstecznicy 
opuścili salę zehrań, nie mo- 

gąc zawojować kierownic- 
twa Obrony Narodowej, ro- 

lę główną w Egzekutywie 
grać zaczęły jednostki, któ-! 
re chroniąc się pod egidę 
Związku Narodowego Pol- 
skiego i mając tejże najwię- 
szej polskiej organizacyi ja- 
wną sankcyę w pracy, upra- 
wiać często chciały politykę 1 

partyjną, czcm oczywiście 
tak sprawie samej, jako też i i 
/wiązkowi szkodzić mogły. 

Do Zarządu Centralnego 
Z.N.P. coraz częściej za- 

częły napływać skargi, że 
wysłannicy na koszt K.O. 
W, urządzający wiece w ró- 
żnych stanach czy miejsco- 
wościach, agitują nie na 

rzecz ogólną, ale zasłaniając 
się ideą K. O. N., organiza- 
cyi ze wszech miar patryo- 
tycznej, ale nie partyjnej, u- 

prawiają swoje własne inte- 
resy. agitują za sobą, a co 

gorsza jeszcze, za partyą ra- 

dykalną, dowodząc, że 
wszyscy słuchacze wstę- 
pować winni do Związku N. 
P, ale nie po to, by razem ze 

starszą i młodszą bracią 
pracować nad dobrem tego 
Związku i ogólną sprawą 
Polską, ale po to. by zawła- 
dnąć w przyszłości urzęda- 
mi i zacząć tam gospodaro- 
wać po swojemu. 

Nie dość tego. W Chicago 
i okolicy zaczęto kolporto- 
wać coraz częściej plotki o 

jakichś niedokładnościach 
w biurach K.O.N., poszczę 
gólne grupy związkowe i 
Bracia Związkowcy oburza- 
li się na niektóre uchwały 
Egzekutywy K. O. N., jak 
naprzykład na uchwalenie 
$100 miesięcznie pensyi se- 

kretarzowi K. O. N., na złą 

gospodarkę znaczkami han- 
dlowymi itd., itd. 

Gdy jeszcze w dodatku na 

listy pisane przez Zarząd 
Centralny Z. N. P. do Ko- 
misy i Tymczasowej w Kra- 
kowie, oraz telegram wysła- 
ny tamże, żadnej nie otrzy- 
mano odpowiedzi, gdy Ko- 
misya Tymczasowa nie 
przysyłała żadnych sprawo- 
zdań z przesyłanych tamże 
funduszów i ofiar, gdy re- 

prezentanci, którzy tam by- 
li z ramienia niejako K. Ó. 
N., zdawali mało znaczne 

sprawozdania, lub też nie 
chcieli ich zdawać wcale, 
gdy nakoniec tak oczekiwa- 
ny przez nas wszystkich po- 
seł Bojko z Galicyi odwołał 
swój przyjazd do Ameryki; 
a w dodatku mistrz tonów, 
a honorowy członek Zwią- 
zku, p. Ignacy Paderewski 
dał nam ciężką do przełknię- 
cia pigułkę, wtedy to Zarząd 
Centralny przyszedł do 
przekonania, że musi po- 
wziąć jakąś stanowczą de- 
cyzyę w tej sprawie, by do- 
brego imienia Związku na 

szwank nie narazić. 
I oto na dwóch posiedze- 

niach poufnych Zarządu Cen- 
tralnego. na jednem z któ- 
rych był obecny i Szanowny 
Cenzor, zastanawiano się 
drobiazgowo nad tem wszy- 
stkicm, a w końcu powzięto 
szereg uchwał, od przyjęcia 
których przez Egzekutywę 
K.O.N. zależało dalsze Za- 
rządu Centralnego Z.N.P. 
postępów anie. 

Wychodząc z założenia,że 
organizacya tej miary, co 

Związek Narodowy Polski, 
winna mieć największą ilość 
reprezentantów w K. O. N., 
do czego upoważnia ją nie- 
tylko dominująca nad inne- 
mi zrzeszeniami wr całości 
wziąwszy w K. O. N. repre- 
zentowanemi ilość człon- 
ków. ale i dotychczasowa 
praca, której chyba Sokoli 
nie ustępują, Zarząd Cen- 
tralny uchwalił, żc domaga 
się, by Egzekutywę K. O. N. 
tworzyła większość człon- 
ków Zarządu Centralnego 
Z. N. P., by prezesem tejże 
organizacyi był jeden z 

członków Z. C. Z.N.P. ; by 
pieczę nad funduszami K. 
O. powierzyć skarbniko- 
wi Związku, jako jednostce, 
która najlepsze daje gwa- 
raneye, że istotnie wszystko 
będzie “w porządku”, że w 

końcu ma się wysłać do kra- 
ju dwóch zaufanych emiśa- 
ryuszów, tj. jednego z ra- 

mienia Związku, a drugiego 
z łona Sokolstwa, którzy 
tam pojadą i zbadają spra- 
wy na miejscu. .»tcm po- 
dzielą s«ę wiadomościami a 

nami i wskażą nam. jak po- 
stępować dalej należy. 
W ten sposób jedynie bę- 

dzie się miało pewność, że 
istotnie robota w K.O.N. 
pójdzie należytym torem I 
że nie będzie takich, którzy 
mogliby się odważyć rzucić 
jakieś niebaczne słówko w 

stronę K.O.N. 

Każdy chyba z Szanow- 
nych Braci i Sióstr Zwi%- 
żkowych, który głębiej za- 

stanowi się nad dotychcza- 
sowymi wywodami, przy- 

klaśnic stafllwisku. jakie 
| Zarząd Cen tri ny zajął w 

tej sprawie. 'Ej k kazała po- 
stąpić słusznoi ć, tak dykto- 
wała świętość] »prawy. 

Cóż się jednak dzieje: Ko- 
misarze Skarbu O. X., nie 
zgodzili się na te warunki, 
uważając, że Związek nie 
ma prawa dyktować żad- 
nych postulatów, a skoro je 
chce dyktować, to oni po- 
każą, że bez Związku obejść 
się mogą, jak jasno można 
stąd wnioskować. 

Xie dość teg»io. Xa pamięt- 
nym Zjeździć K. O. X. w 

dniu ii stycznia w Domu 
Związku Polek w Chicago 
wyraźnie reprezentantów 
Związku Narodowego Pol- 
skiego ignorowano, a preze- 
sa tegoż Zwitku chciano 
wyszydzać zano, że on, dba- 
jąc o całość i dobre imię or- 

gan izacy i jegn powierzonej 
pieczy, udał s|ę za wyraźną 
uchwałą Zarzidu Central- 
nego wraz z kilku reprezen- 
tamami cio WMveiaml, auy 
tam widzieć się z mistrzem 
Paderewskim i zapytać, czy 
prawdą jest to, co mu w 

interview, tak przez pisma 
klerykalne roztrąbioncni, w 

usta wkładana 
Takie postępowanie kilku 

przy wódców Egzekuty wy 
K.O.N.f oraz zignorowa- 
nie żądań i uchwał całego 
Zarządu Centralnego spra- 
wiło to. że członkowie Za- 
rządu Centralnego w wię- 
kszości nie przyjęli nomina- 
cyi na żadne urzędy podczas 
sumarycznie przeprowadzo- 
nych i z góry uplanowanych 
wyborów do Wydziału Wy- 
konawczego K. O, X., nic 
tamując zgoła woli tych nie- 
licznych. bo zaledwie trzech 
członków Z. Cktórzv u- 

rząd wf Egzekutywie przy- 
jęli, czem wyłamali się z pod 
uprzednich uchwał i posta- 
nowień Zarządu Centralne- 
go* 

Sprawę K. O. NT. postano- 
wiono omówić na specyal- 
nem posiedzeniu -go sty- 
cznia, na którem zapadła u- 

chwała po dość burzliwem 
ścieraniu się zdań i poglą- 
dów, ze Zwnązek Narodowy 
Polski o odstępstwie od-Ko- 
misy! Tymczasowej nie my- 
śli. az do czasu, gdy przyja- 
dą emisaryusze i zbadają 
dokładnie stan rzeczy na 

miejscu, a natomiast od E- 
gzekutywy K.O.N. doma- 
ga się, Dy ciano mu tam re- 

prezentacyę w stosunku do 
ilości reprezentowanych 
przez się członków. 

Stanowisko zarządu Cen- 
tralnego Z. N. P. jasne jest 
teraz chyba każdemu. Chce 
on dopilnować czystości 
szerzonych przez K. O. N. 
idei: nie może pozwolić, by 
robotę w K. O. N. prowa- 
dzili ludzie skrajnie partyj- 
ni, którzy mogliby spaczyć 
ideę założycieli, a w końcu 
domaga się całkowitej kon- 
troli i wpływu na decyzyę 
we wszelkich uchwałach, je- 
śli Związek ma nadal dawać 
swą markę całej robocie w 

K, O. N.t która ostatniemi 

eeasy zaczyna racnej nabie- 
rać cech więcej partyjnych, 
jak szczerze narodowych. 

PO LATACH DZIESIĘCIU. 
I. 

Jakkolwiek czujny kładlibyśmy 
nacisk na ciągłość czasu, na nie- 
rozdzielnuść trwania, przyznać 
jednak musimy, że czas tez posia- 
da swoje miedze, też ma swoje 
graniczne kopce. To prawda, że 

granice te istnieją w na>. nie zaś 
poza nami: uwydatniają się linia- 
mi naszych wydatnych czynów, 
naszych przełomowych uczuć. 
Czas metafizyczny jest. być mo- 

że. szczerym bergsonistą: nie zna 

podziałów na okresy. Czas atoli 
historyczny, czas będący zderzeń 
dziejowych osnową, jest wyzna- 
wcą filozofii kartezyańskiej: 
wszystko odmierza, wszystko 
dzieli na części. W historyi, jak 
w olbrzymiej księdze, odcinają si£ 
karty białe od czerwonych, karty 
ogniste od czarnych. W historyi 
biją wyraźne godziny. Tylko, że 

nie zawsze dźwięk ich słyszymy 
natychmiast po uderzeniu: zda- 
rza się, że ich siłę rozpoznajemy 
donicro z ełcbokości echa. 

II. 
Gdy przed półwiekiem z górą, 

w pamiętną noc styczniową, 
garść młodzieży opuszczała War- 

szawę. by kości swe ro/siać po 
leśnych, bezimiennych mogiłach, 
nicrychło dosłyszano, jak strasz- 

na. jak cmentarna dla kraju ude- 

rzyła owej nocy godzina. Już dwa 

miesiące lała się krew na polach, 
a w Warszawie myślano, że to 

przekorny bolesny żart rozgrywa 
się za plecyma Margrabiego! 

Gdy w roku 1904 generał ja- 
poński przekraczał rzekę Jalu, nie 
odrazu również spostrzeżono, że 

w chwili tej bije dla nas godzina, 
która echo tamtej cmentarnej go. 

dżiny przezwycięży i zatrze. Być 
może. iż żywot nasz, v\ obecnych 
warunkach, żywot nasz jako na- 

rodu, jest żywotem więziennym, 
nie jest jednak bytowaniem w 

grobie: czujemy krępy na rę- 
kach ; ale. przecież, nie czujemy 
wieka trumiennego nad głową. 
Czujemy się niewoleni: nie czu- 

jemy się przecież zabici! Przy- 
szłość nasza w chwili obecnej nie 

przedstawia *ię różowo: wszela- 
ko już nie lękamy się przyszłości. 
Nie jesteśmy już tym narodem w 

rozpaczy skamieniałym na gro- 
bach własnych, na grobach, któ-^ 
re po roku 64 wydały się ojcom 
naszym jedyną rzeczywistością, 
jedyną puścizną wierną. Życie 
polskie z głębiny lochów wyki- 
piało na powierzchnię ziemi :trze- 
ba było aż tak wielkiej, wrąccj 
lawy entuzyazmu. jaka trysnęła z 

roku 1904. aby zagładzić wzgó- 
rza i wklęsłości mogił powstań- 
czych z przed lat czterdziestu. 

Od owej chwili upłynęło lat 
dziesięć. 

III. 

Minęło lat diiesięć: tyle. ile 
trzeba, aby pachoięctwo zmieniło 
i*ię w młodość, aby młodość prze. 
fc^ła w wiek męaki. Lat dziesięć: 
niewiele! Okres napozór zbyt 
mały, aby go starczyło na jeden 
rozdział w historyi. A jednak, 
wbrew ugoszczeniu chronologii. 
l>ewne wymowne znamiona zda- 
ją się wskazywać, że żyjemy... 
w nowym rozdziale historyi. 
Skończyło się coś, co korzenieni 
swym tkwiło w roku 1904. 

Zda się — gdyby wytężyć 
•łnch — moglibyśmy pochwycić 
^rnące na widnokręgu echo godzi- 
ny, która świeżo nad krajem na- 

szym wybiła. 
Cóż godzina owa twym dźwię- 

kiem obwiesie aa ? Jaką nam nie- 
sie zapowiedź? 

rv. 
Trudno jest w całej rozciągłw 

tei objąć krajobraz zmiany, która 
*ię w oczach naszych dokonała. 

Aczkolwiek jednak mogą, zacho- 
dzić spory co do istoty przeobra- 
żenia. samo przeobrażenie nie u- 

| lega wątpliwości. Świadectwo da- 
! ją mn Indzie, i świadectwo dają 
mu rzeczy. Z jednej strony wy- 
kwit i niesłychany w roku ostat- 
nim rozrost na gruncie galicyj- 
skim orgauizacyi. dążących do ra- 

dykalnego usamodzielnienia poli- 
tyki polskiej, z -drugiej strony 
spostrzeżenia i odczucia jedno- 
stek wybitnych, stwierdzające w 

życiu zbiorowem Polski nowy 
ton duchowy: wszystko to.dowo- 
dzi. że do drzwi naszych puka, w 

progi nasze wstępuje — nowa e- 

ra. 

Aleksander Świętochowski, któ- 
ry był jednym z pierwszych syg- 
nalizatorów zjawiska, sformuło- 
wał w doraźnych terminach isto- 
tę przemiany, i ponieważ ujmo- 
wał ją na tle przeszłości, sformu. 
łował ją w terminach negatyw- 
nych. Okres, który chwila obecna 

przed nami otwiera, to. według 
niego, okre> zagaśnięcia wiary w 

ostatnie gwiazdy, z którymi łą- 
czyliśmy nadzieję lepszej przy- 
szłości. okres, w którym pozosta- 
niemy sam na sam z własnym lo- 
sem. '' 

Wyłączono z granic Królestwa 
Pol>kicgo Chełmszczyznę, i — o- 

to prysła wiara nasza w rozwój 
parlamentaryzmu rosyjskiego! 

Wydali nam wojnę Żydzi, i — 

pry.snęła wiara w asymilację se- 

mitów ! 
Zdradzili nas na Śląsku socjal- 

demokraci niemiecej-: jakże wie- 

rzyć w wyzwalającą siłę haseł 

międzynarodowych ?... 
Istotnie: ostatnie prysły złu- 

dzenia. Rodzi się pj-tanic ostate- 

czne: Czy naród zniesie straszli- 

wą prawdę swojej doli? Czy się 
nie ugnie? Czy stawi czoło bezli- 

tosnej rzeczywistości? Czy zdoła 

żyć bez złudzeń? 

V. 

Lecz to. ccf dzisiaj rozleciało 
się w proch jako złudzenie, to 

przed laty dziesięciu było rzeczy- 
wistością : .tętniło wówczas żj-wą 
krwią wiary w programach całe- 
go rszeregu stronnictw politycz- 
nych. które, bez wyjątku niemal, 
pod czarem zorzy, świtającej nad 
Ro>yą. stanęły na gruncie auto- 
nomii Królestwa Polskiego, na 

gruncie zaufania do sił ewolucyj- 
nych postępu rosyjskiego i wiary 
w możność zharmonizowania roz- 

ległj'ch i wielorakich interesów 
pod egidą równego dla wszyst- 
kich prawa i równej powinności. 

Programy partyjne przetrwały 
do dnia dzisiejszego, lecz krew 
dawnej wiary wyschła w nich do- 
szczętnie. Programy te. rozwidle- 
niami swych paragrafów, odar- 
tych z ciała, sterczą nakształt 
szkieletów, albo raczej nakształt 
konarów suchych, na których za- 

zielenić się nie moi* żaden listek 
życia. 

I tu docieramy do owego dna, 
o które w chwili obecnej, zda się. 
uderzyliśmy stopami, aby odbić 
się odeń i wraz z fal? wypadków 
ponownie ruchem odwrotnym u- 

nieść się ku górze. 
Stanęliśmy u granic rozkładu 

życia part) jnego w Królestwie, 
życia ujętego w te formy jakie 
skrystalizowały się w latach 1904 
—1906. 

Partye polityczna w iKróle- 
stwie, ongi czynne i potężne, po- 
zostają w zaniku: bądź uległy 
rozbiciu, bądź popadły w zwyro- 
dnienie i, bądź wreszcie — zas- 

nęły. 
I ponieważ życie partyjne wy- 

gasło, więc również zapaść mu- 

siała się i ta w kraju party a, któ- 
ra na ruchu stronnictw opozycyj- 
nych pasorzytowała: Narodowa 
Demokracya. Gdy drzewo schnie, 
jemioła usycha s drzewem. Naro- 
dowa demokracya wybujała na 

glebie zbożnego strachu przci 
siłami rewolucyi. Powielekroć u- 
dawała się do Petersburga z pro- 
pozycją okiełznania rewolucyi w 
Polsce w zamian za okruch wła- 
dzy biurokratycznej. Chwilami 
blizka była dobicia targu. Bywało 
to wówczas, gdy powódź pow- 
szechnego ruchu bryzgała pianą 
szaleństwa aż hen! w okna stru- 

chlałych królewiąt. Ale zaledwie 
powódź opadła i biurokracja 
spełna odzjskała siłę, nieproszo- 
ny sojusznik odegnany został 
precz z przed progów pałaco- 
wych. jako obelżywy świadek i 
powiernik upokarzającej słabo- 
ści. 

Narodowa Demokracja dziS 
reklamować może dowoli cenne 
trunki Szustowa i cenniejszą nad 
nie wiedzę ks. Pranajtjsa: jej 
karta politj*czna jest zamknięta 
równie, jak karta innych stron- 
nictw politycznj'ch. 

VI. 
Kto dziś ina w piersiach ogień 

wielkiego entuzjazmu politycz- 
nego, ten ognia swego nie spali 
na ołtarzu partyjnym. 

Otóż, gdy w polityce dzisiaj 
zdziałać coś mogą jedynie ludzie 
wielkim przejęci entuzyazmem, 
na ołtarzach tyincza>cm partyj- 
nych płonąć mogą jedynie drob- 
ne płomyki. 

1 olityka, w rzetelnj*m słowa 
znaczeniu, poczyna się dzisiaj do- 
piero tam, gdzie kończą się kom- 
promisy. Tymczasem w kompro- 
misj- zabrnęły wszystkie stron- 
nictwa. Czyż nie są w obecnych 
warunkach kompromisem nawet 

programy autonomiczne? Kom- 
promisem tern bardziej niedorze- 
cznymi, że niewysłuchany m, po 
tamtej stronie? Czyż nie jest 
kompromisem polski mandat !a- 
giełły, podarowany- robotnikowi 
polskiemu pr/ed giełdę żydow- 
ską? 

Dla zawarcia kompromisu mo 

ina pośyyięcić rubla: można po- 
śyy ięcić dzień pracy: nikt atoli nie 
złoży dlań w ofierze życia, nie 
odda duszy. 

Duszę poświęcić można tyłku 
na służbę wielkiej, nieprzejedna- 
nej, nad wszystko w święcie wy- 
tęsknionej idei. śmierć ponieść 
można tylko dla rzeczy nieśmier- 
telnej. 

Partyc zaś nasze są gorzej niż 
śmiertelne. Są przeważnie już na- 

pół martwe. 

Nieśmiertelnością naszą może 
być tytko — stojący ponad par- 
tyami naród. 

W ielką, godną wielkich ofiar i- 
deą tylko — odrodzenie narodu. 

('“Prawda” Warszawa.) 

Składki na Wyższą Szkołę 
Związkową. 

KOLEGIUM Z. N. P. 
LHITA MO. 95. 

Dnia 9 stycznia 1914. 
Na wigilii Bot ego Narodzenia u 

ob. J6%. Nowaka. Amsterdam. 
N. Y. .. 4.65 

Jan p Sitrenk. Luli Ing Te*ae. 1.00 
Tow. Jana IfT Sobieskiego. Or. 

94. 8o. Chicago. III.104.50 
Tow. Jana III Sobieskiego. Or. 

94. 8o. Chicago, na laborato- 
ryjni *00 

!. Stankiewicz. Chicago, Tli.. *e- 
brane przy pogadance. 2.00 

Orupa 474. Chicago. III. 1 00 
C słonko wie Tow. Majora Wale- 

ryana Lu kas lilak lego. Or. 764. 
Hanrey 26 79 

Na weselu u pp D.ubaiy, <'ału- 
met. .Michigan r,.2® 

Orupa 115. Newark, N. J.. 2.5.' 
Bokół On. 105, Or. 962. Chicago. 

Illinois .. 10 20 
Orttpa 14. Milwaukee. Wis. 1 00 
Ja« Jealorskł, Brooklyn, N. Y. 

od członków Or. 401 21 i® 
Orupa 450. Hackensack. N. J. 

na lftberatoryiun | a® 

Karom .1f9 H 
Z poprzednich Hat 94.35.KOR II 

Karem .33.693 Tl 
OBla 33 atycrnia. 1914. 

4, Mafldrtarz, Kaeygp. 


