
Urzędowy Protokół Walnego Sejmu XX 
ZWIĄZKU NARODOWEGO POLSKIEGO, 

odbytego w dniach 15go do 22go 'września 1913 roku, 
w Detroit, M.ch. 

(Ciąg dalszy.) 
Uwega: — Po południu, o godzinie 1-ej wspólna fotografia Izby Sejmo- 

wej przed domem gbrad. 
Ogłoszenie: — 

Wszyscy prezesi Komitetów, w/głodnie Komisy I, ktÓre Już ukończyly 
swe prace, zgłoszą się do Prezesa Komisy i Kegulaiu.nu i będ^ w pogotowiu 
do zdania sprawozdania. 

Kegulaiuin przyjęto. 
W sprawie pewnego delegata napomnianego przez wiceprezesa Rylskie- 

go na poprzedniej Scsyi. na tegoż interwencję, wyłoniła się dyskusja w 

trakcie której, wice prezes przedstawił rezygnację swą z urzędu zajmowa- 
nego przez siebie, która Izba nie przyjęła. jtow-ołując wiceprezesa Rylskie- 
go. Wiceprezes powrócił, co przjjęto licznymi oklaskami i zademonstro- 
wano swe zudowolenie priez powstanie. ^ 

Interpelacja byłego prezesa del. K. Ksyckiego. 
(notatki stenograficzne). 
Po wyczerpaniu się interpelacji de!. Ksyckiego. tenże został zwolnio- 

ny od dalszych Interepelaoyi. 
luterpelacya Prezesa, ob. K. żychlińsklcgo. Na wniosek stawiony, 

który przeszedł, zamknięto listę interpelantów. Rozpoczęła się interpela- 
cya: 

(notatki stenograficzne). 
Po zrzeczeniu się kilku głosów, przyjętych na listę Interpelantów, Iz- 

ba zwolniła prezesa. 
Interpelacya sekretarza jcneralnego, J. Zawilińsklego. 
(notatki stenograficzne). 
Po wyczerpaniu się lnterpelacyi. przedstawiony wniosek, aby były se- 

kretarz ob. Czechowicz powołany został do lnterpelacyi. Wniosek ten jed- 
nak jk> krótkiej dyskusji został odrzuconj-. 

Powołany został del. Malłek do sprawozdania, jako krótko Wrminowy 
sekretarz jeneralnj-, a że w tejże kadtncyi zamianowanym został na sekre- 
tarza jenerainego del. Romaszkiewlcz. stawiono wniosek o powołanie 1 te- 
goż. Wniosek ten odrzucono. 

Sprawozdanie del. Maiłka, przyjęto do wiadomości. 
Interpelacja kasycra ob. Wiern.ekiego. Uchawlono wniosek, że kasyer 

zwolniony został od lnterpelacyi. Kasjer zaznacza, że jest w-posiadaniu 
kwitów 1 gotówki zo sobą przywiezionej, i starym zwyczajem chce zło- 
żyć takowe na tęce Prezydyum. lecz za pokwitowaniem. Uchwalono, by 
Kasyer zatrz.rmal przy sobie wrszystkie dokumenty, « przedłożył takowe 
Komisyl Finansowej i był obecny przy przeglądaniu tj-chże. 

Sprawozdanie kasjera, wedle odbitek rozdanych przyjęto. 
Dodatkowe sprawozdanie Kasy Związku N.P. w dniu 1 września 1913. 

W kasie było dnia Lgo sierpnia 1913 r.$133,671.27 
Wpłynęło w sierpniu 1913 .*. 113.712.80 

Rozchód w sierpniu 1913 r. 

Razom 24fi.334.07 
135,107.89 

Pozostaje w Lasie dnia Igo sierpnia 1913 r. 110,926.18 
Suma znajduje się w następujących bankach: 

North Western Trust and i?avings Bank 4.830.41 
The Northern Trust Company 15.000.00 
Illinois Trust and Savines Bank 7,476.67 
Continental and Commercial National Bank 14,217.16 
First National Bank.. 14.C47.31 
Kort Dearboru National Bank 14,300.00 
The Merehants l.oan adn Trust Co. 14.193.6S 
Home Bank and Trust Co. 1,260.45 
National Bank of the Itepublic 15,000.00 
Peoples Stock Yards Siat© Bank 10.000.00 

Razem 110,926.18 
Rozchód. 

Wypożyczono na hipoteki 74.300.00 
Wypłacono pośmiertnego 48,696.59 
Wydatki z funduszów obrotowych 4,885.56 
Wydatki z funduszów specyalnych 6,863.85 
Wydatki różne 511.89 

Razem 133,457.89 
Fr. Wiernickl, Kasyer. 

Dnia 1-go września 1913. 
Sprawozdanie Ka«y Związku N. P. w dniu 13-flo września 1913. 

W kasie było dnia l-so września 1913 110,926.18 
Wpłynęło we wrześniu 1913 12,124.03 

Razem 123.050.21 
Rozchód we wrześniu 1913 63,875.00 

Pozostaje w kasio dnia 13 września 1913 59,175.21 
'Suma- znajduje się w następujących bankach: 

North Western Trust and Sarings Bank 2,134.66 
The Northern Trust Company 15,000.00 
Illinois Trust and Savings Bank 7,300.01 
Continental and Commercial Nation. Bank 6.S40.50 
First National Bank 170.04 
Fort Dearborn National Bank 829.92 
The Merehants Loan and Trust Co. 417.96 
Home Bank and Trust Co. 1.186.09 
National Bank of the Repuhłic 13,000.00 
Peoples Stoek Yards State Bank 10,046.03 

Razem 59,175.21 
Rozchód. 

Wypożyczono na hipoteki . 3i.673.00 
Wypłacono pośmiertnego 21,285.30 
Wydatki z funduszów obrotowych .^. 3,286.27 
Wydatki z funduszów- specyalnych 4,536.56 

Kuczny Piec 
RFECTIO] 
Snoncum 

Często potrzebujesz nieco ciepła 
w rychłym wypadku, gdy jeszcze 
nie ogrzałeś pieca. 

"V? każdej czę.4'i domu potrzebujesz ciepła, 
a otrzymaszje najszybciej przez Perfection Smokeless 
Oil Ileater. Perfection jest najpewniejszym piecem w 

handlu i możesz go przenosić gdzie zechcesz. 
Postaw po w sypialni !>ibw łazience, a mo#e<z «i<* obierać 

t rrzyiemnoScjrł w r aj zimniej nzy poranek. Daj po do jadalni, a wczesne 
•niadamo z przyjerrno^. ti spe yjes*. Przytkniesz zapałkę o zmroku, 
a wszystko atije się milom t. go wieczora. 'J "n Perfection Smokelos 
O I ł.aater. Je t piknie wykończony i ozdobioi y. k;U-n jasny lub n i- biesko malowany z niklowy ;m ga mir linkiem. Specyelny automatycz- 
ny przyrząd czyni niemoiliwcni dymienia. Palnik nie może się rozbić. Wazystkie części łat we do czyszoŁ G isiciclu szczytu. Zimna rękojeść. K*e** lab pum o apUawf c/t.dUm do ««#ncri 

Standard Oil Company 
* i Ao Indiana Corporation i 

Wydatki różne • 1.67 

Ri.zem 63,875.00 
I>nia 13-go września. 1013. 

Interpelacja Naczelnego Lekarza. Uchwałą Izby zwolniony został od 
Interpelacji. 

Interpelaoya Naczelnego Redaktora Zgody. 
(Notatki stenograficzne.) 
l*o wyczerpaniu, został także zwolniony. 
Inter; elaeya Sekretar/.a Pism Związkowych: 
(Notatki stenograficzne.) 
d'o wyczerpaniu, zwolniono Sekretarza od dalszych Interpelacyl. 
Również zwolniono od interpelacyl Konilsyę Wsparć. 
Sprawozdanie Konilsyi Srkont rającej, powołanej przez Rade Nadzor- 

cza. Referat Komisji, d l. A. 'Kara busz. zaznacza, że w sprawozdaniu dru- 
kowanem na Sejm XX-ty su opuszczone* ustępy, traktująca sprawę daru 
Panini a oraz Domu Emigracyjnego, w obec czego odczytuje dane sprawo- 
zdanie. 

Do Walnego Sejmu XX-go Związku Narodowego Polskiego. 
■Mocu rozporządzenia Szanownego Cenzora z dnia 12-go kwietnia r. b„ 

powołana została Komisya Rewizyjna dla zbadania ksiąg 1 czynności by- 
łego sekretarza jeneralnego Z. N. P., ob. 8. J. Czechowicza. Komisya 
składała się z obywateli: A. Karabasza. J. Jaworakłeeo, 6t. iMermela. 
Czynność tę spełniliśmy, o ezem stosowny raport złożyliśmy tSzan. Cenzo- 
rowi Z. N. P. Suma defraudacyl ustanowioną przez nas została na 
$7,719.65. 

Stosownie zaś do podanych Jednocześnie wskazań I suggeetyi, odnoś- 
nie potrzeby zbadania całej działalncści poszczególnych działów biura Za- 
rządu. jak i zaprowadzenia ściślejszej kontroli czynności biurowych, powo- 
łaną została Komisya inwestygacyjna. składająca się z trzech komisarzy: 
A. Karabasza, A. Tomkiewicza. A. Główczewskiogo. Komisya po zatwier- 
dzeniu przez Sz. Cenzora przystąpiła do pracy. Czynność Komisy i objęła 
dochodzenia: 

* 

W sprawie defraudacyl byłego sekretarza Jen. 
n daru $5.000 na Szkołę Związkową, 
w kradzieży znaczków pocztowych. 

przepustek na (Sejm w fit. Louis, Mo. 
Przed odroczeniem się Rady Nadzorczej zamianował Sz. Cenzor Ko- 

misję; A. Karabasza. A. Glówezewaiklego. A. Zwollńsklęgo, polecając tej 
Komisji przeprowadzić: 

Rewizję poszczególnych departamentów w Domu Związkowym. 
*• czynności Domu Emigracyjnego w New Yorku. 
» czynności Zarządu Szkoły Związkowej w Cambridge 

Springs, Ta. 
Poszczególne sprawozdania protokólowe naszej czynności przesłane 

były Szan. Cenzorów 1 Z. N. P.. a także *ą przy ninlejszem sprawozdaniu 
dołączone wraz ze wszystkieml notatkami | wykazami. Czynność naszą 
spełniliśmy uczciwie i bezstronnie, poświęciwszy tej pracy razem 39 dni 
na rozjazdy i sanie dochodzenia. ISpelnlllśmy obowiązek związkowy Jak 
nas stać na to było. 

Przed zakończeniem naszej pracy pozwala sobie Komis/a Jedno ważne 
polecenie złożyć, że poza znanymi faktami sprzeniewierzenia byłego sekr. 
Jen. i wyzyskiwania sytuacji przez Jednostki na swą korzyść, praca ldzio 
możliwie dokładnie i uczciwie. Podejrzenia i insynuacje kursujące w 

szeregach związkowych mają tylko ten skutek, te wytwa«*»ają zadużo po- 
lltykowania. nłe dają pewności jutra pracownikom płatnym, a cl nie peł- 
nią swych czynności z takieni poświęceniem na Jakie zaooyćby się mogli, 
gdyby byt ich oparty był na bardziej sprawiedliwych i mniej chwiejnych 
podstawach. 

Obowiązkiem niech będzie obmyślenie jakiegoś w tej sprawie syste- 
mu i regulaminu, aby przeszło setka już dziś pracowników w Związku czu- 
ła swój loa z jego rozwojom związany i zabezpieczony. 

Składając obecnie całość naszej pracy na ręce Prczjślyuin Izby, goto- 
wi jesteśmy do lnterpelacyi rzeczowej i o nią prosimy. 

Niech żyje Z. N. P. i w pracy swej ideowej na krok nie zbacza! 
Antoni Kar&basz. 

Referent tlómarzy, że powinny być poczynione zmiany w składzie Do- 
mu Emigracyjnego. Wobec tego również poleca, aby izba coś postanowiła 
w celu położenia końca różnym niepotrzebnym zażaleniom szkodliwym, 
które są nadsyłane na ręce Władz Federalnych. 

Sprawa kupna Szkoły Związkowej. — Komisya zaznacza, że po prze- 
prowadzeniu śledztwa nie można znaleźć Jakichkolwiek powodów, aby ja- 
kaś łapówka lub komisowe było wzięte przez urzędników Związku. 

Prezes odroczył sesyę o godzinie 12-je. 
ZAWIADOMIENIE.— O gMdzini® 1-ej odbędzie s|ę zdjeole fotograficzne. 
ADAM PLUTNICKI, C. W. SYPNlEWlSKi: 

Sekretarz Sejmu, Prezes Sejmu. 
SESYA 13-TA. 

popołudniu, piątek, 19-go Września 1913. 

Wiceprezes Rylski otworzył sesyl o godzinie 2-eJ, powołując Komisję 
Regulaminu do zdania sprawozdania. 

Program: 
1. Po ukończeniu interpelacji izba przystąpi do irominacył na urzędy. 
2. Zaraz po nominacyi. iKomisya Zażaleń ma zdać sprawozdanie, co do 

kandydatów, na których są ważne zażalenia. 
3. Sprawozdanie Komitetu Budżetu i Komitetu Wydawnictw, 
Wniosek, aby Komitet Zażaleń kwesty® co do kandydatów na nomi- 

nacje wyjawił przed nominacją, upadł. 
Regulamin przyjęto. 
Następnie stawiono wniosek, aby egzaminowano kandydatów na urzę- 

dy drogą następujących pytań: 
1. Czy Jest obywatelem. 
2. Jak długo należy do Związku Nar. Pol. 
3. Czem się teraz zajmuje. 
ł. (Czy był urzędnikiem Z.N.P. — Jak długo. 
5. Czy jest urzędnikiem Innej organizacji, podobnej Związkowi. 
Wniosek przeszedł 1 został dołączony do regulaminu. 
Z kolei przystąpiono do dalszej lnterpelacyi KoraL.yi SzkontrująceJ: 

(Nodatki stenograficzne) 
Po wyczerpaniu się lnterpelacyi Komisya Szkontrująea została zwoi 

niona. 
Przewodniczący Sejmu zaznacza, li na porządku są nomianeye urzęd- 

ników. 
Del. Malłek po dłufcszem przemówieniu stawia wniosek, aby uchwa- 

łę XIX l?ejmu dotyczącą przywileju dwóch kadencyi dla czterech dyrektorów 
mających największą ilość głosów, izba zniosła. Wniosek poparty, prze- 
chodzi. 

Dyr. Malłek pierwszy zrzeka się wszelkich pretensyi, składając swą 
rezygnację, a po nim następujący Dyrektorzy, zamianowani Sejmem XIX 
na dwie kadeneye: — 

Złotnicki. 
Kmieciak, 
Sakowska. 

Rezygnącye Izba przyjmuje. 
Stawiono, aby zawiesić porządek regulaminu i przystąpić do interpe- 

lacyl Rektora i Zarządcy Kolegium Z.N.P. Wniosek upadł. 

Nomlnacye: 
cenzor: — 

T. Siemiradzki — przedstawił <jrl. Prajnert. 
A. Karahasz — przedstawił del. Szymański. 
H. Niediwledzkl — przedstawił delegat Kawecki. 

Nominacjo zamknięto. 
Wice-Cenror: — 

Edmund Szydłowski — 

Leopold Kośclński — przedstawił a. Glńwc«ew*ki. 
Aleksander Dębski — przedstawił P. Kurdziel. 
Adolf Rakoczy — przedstawił p. Dutkiewicz. 
Wiktor Wilnsz — przedstnawlł del. Powkkl. 
K. B. Czarnecki — przedstawi! del. Haremakl. 

Nominacje zamknięto. 
Komlsarka na wszystkie stany: — 

Jadwiga Bończak, 
WaJerya Llpczyńska. 
Leokadya Lipińska. 

Noroinacye zamknięto. 
Komisarze na etany: Massachusetts. Maln. Ycrmont 1 New Hampshire — 

(Okręg I) 
Maksymilian Powlekł m 

'Feliks Furtak. 
Nomłnacye zamknięto. 

•Tonnectlcut (Okręg II) 
Arkadytisz Kawecki — przedstawiła del. Blilecka 

Nomłnacye zamknięto. 
Ithodp Island (Okręg III) 
$*t. Poniatowski. 

Nomłnacye zamknięto. 
Wschodni New York (Okręg IV) 
Andrzej Wawrowakl 
Teodor Kornobls 

Nomłnacye zamknięto. 
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Zachodni New York (Okręg V) 
J. -Miitemowicz — przedstawił del. Olsz&nowekl 
Michał Czyi 
Jan Szczepaniak 
Piotr Homot 

Nominacye zamknięto. 
New Jersey (Okręg VI) 
Józef Jaworski, 
M. Kugaczewski 

Nomiuacye zamknięto. 
Maryland — District of Columbia (Okręg VII) 
Adam Gregorowie* 
Wład. Urbański. 

Nominacye zamknięto. 
Delaware (Okręg VIII) 
Maryan F. Poniecki _ 

Waleryan Droszczyński 
Nominacye zamknięto. 

Polud. Wschód. Pennsvlvania (Okręg ]\) 
Zygmunt Skrzypkowraki 
Piotr Borowicz 
Antoni Kędzierski. 

Nominacye zamknięto. 

Póln. Wschodnia Pennsylvauia (Okręg X) 
Eugeniusz Brachockl 

Nominacye zamknięto. 
Zachodnia Pennsyhanla (Okręg XI) 
Wojciech Górski 
Roman S. Abczyóski 

Nominacye zamknięto. 
West Vlrgin!a (Okręg XII) 

Ohio (Okręg XIII) 
Józef Karpanty 
Jan Jasiński 
I>r. P. Peters 

Nominacye zamknięto. 

Indianą (Okręg XIV) 
Paweł Lipiński 
Fr. Zawadzki 

Nominacye zamknięto. 
Północny Illinois (Okręg XV) 
Antoni Oneeki 
Adam Majewski 
Jan Kobrzyński 
Jan M. Nowicki 
Wincenty Koczorowski 

Nominacye zamknięto. 
•Połudn. Illinois (Okr. XVI > 
Wład. Przybylińskj 
Edward Godlewski 

Nominacye zamknięto. » 

Dolny półwysep Michigan (Okręg XVII) 
Leopold Terskl 
Jan Welsand 
Aleksander Niedzielski 

Nominacye zamknięto. 
Górny półwysep Michigan (Okręg XVIII) 

Wisconsln (Okręg XIX) 
Dr. Aleksander Heller 
Jakób Kłos 
Piotr Kuczyński 

Nominacye zamknięto. 
Minnesota (Okręg XX) 
Antoni Grabarkiewicz 
Julian Szajnert 

Nominacyo zumknięto. 
Missouri (Okręg XXI) 
Fr. Grodzki 

Nominacye zamknięto. 
Colorado. Kansas, Nefrraeka (Okręg XXII) 

Texas 1 Arkansas (Okręg XXIII) 

Californla 1 Arizona (Okręg XXIV) 

Washington 1 Orogon (Okręg XXV) 
Antoni Skubiszewski, 
Jan Grodzki 

Noiuinacye zamknięto. 
Kanada (Okręg XXVI) 

Prezes: — 

Kazimierz żychliAskl * 

Jan Romaszkiewlcz 
S. K. Sass 

Noininacye zamknięto. 
Wice-Prezes: — 

Antoni Czechowicz 
Walenty Kuflewski 
Jńzefa Zembal 
Wiktor Pijanowskl 
■Stanisław Mermel 
8t. Rokosz 
J. M. Sienkiewicz 

Nominaeye zamknięto. 
Kasyer: — 

Pr. Wiernlcki — zrezygnował. 
JAzef Magdzlarz. 

Nominaeye zamknięto. 

(Ciąg dalszy)* 

■ TYLKO 2 DOL. ZA AKIEW" 
wpłaty a r*air< w 10 la c h, — warunki, ta I M|Malnlr]<tr etłnwlak m >tr naby< kawa 
lak *i. mi od o'a, Iłtilwt <t Iron H <n*», k'ftm a;>rroda}« na lap«r.a prouta pn IS doi. u aklar 
8d»6 mil »d mlaata • k. lal, w POI/tKirj hOI.O*ll Kloodwood, Mian. naokoło kttraj aat 8 
polaklrb par fil. Po polakia optuj, p narta do na»*<vo *»r*k«lcy : 

U I. ID/ORKH, Iło* 676 FLOOOHOOl), «!!»*. 
n. A I. H. RK I#., Rnlntb, Rinn. 
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EX'SO 

imimiimiiiiMiiimimiiimi iiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Now*, bardzo przyjamna I najlap 

iwlselt lakaratwo na 

ZATWARDZENIE! 
Prany Aro lek na rr/eeryareKenle 2oładka dla Dzlarl I Dnronlyrh. 

EX-SO I 'wgl d Jak cukierki I zajmuje mlejące rozmai 
tyeh witrętoyrh leknratw. 

EX- 80 powinno al«* znajdować' w kntdvm domu dla utycia Jako plrr 
w* > Ai Nłek w katiicj eborab e. 

Spróbuj EX-RO a bfdtltu przakonany. 
EX-SO P»i nnifł l< karat JaZali *w6J Aptakara, Oroaamlk Inh Aren jaareaa n'a nwajrt. na rkla-l/la to |>rzvAh} lOr w pr .at <1fabrykant, a otrarmae* 
pa ir ko pr/a* pncatą 
WjrraklM* »n«i EX-SO REMEDY CO. Pł,,,*k* *l»»l*w 

^ Jaraoy City. N. J. 

DO I OD STOŁU. 

Nikt nic powinien siadać do 
obiadu wpierw. mi się czuja 
głodnym i każdy powinien się 
usunąć od stołu, kiedy go głód 
opuszcza. Jest to rwykłym błę- 
dem spożywanie pokarmów w 

jakimkolwiek czasie, specjalnie 
wtedy, kiedy człowiek nie czuje 
się głodnym i pozostawanie przy 
stole po skończonym ooledzie. 

To jest źródłem wielu chorób 
organów trawieniowych, jak na- 

przykład: gazy w żołądku, za- 

twardzenie i ból głowy. Język 
jest zwykle pokryty gorączką, od- 
czuwa się wtedy niesmak w li- 

stach i nieprzyjemny zapach. Po 
trzebujccie Amerykańskiego Eli- 
xiru Gorzkiego Wina, który szy- 
bko wyczyści cały organizm, je- 
dnocześnie wzmocni organy tra- 
wienia. 

Jest on polecanym w choro- 
bach żołądka, wnętrzności i wą- 
troby. W Aptekach. Jos. Triner, 
>333—*339 So. Ashland Ave., 
Chicago, 111. Nie pozwólcie aby 
wypadek zastał was nieprzygo- 
towanych. Miejcie zawsze butel- 
kę Trinera Linimentu pod ręką. 
Usunie on szybko bóle. 

(Ogłoszenie.) 

CHICOPEE FALLS. MASS. 
N:i posiedrontu rocznem Towarzystwa 

Walnych Synów Polski, im. Bartosza 
Ulmva< KioKo, Krupa 711 Z.N .P. wybra- 
no uowy zarząd na rok l'.'H w dniu 7 
grudnia. Wybrani .-a: Stefan Warzecha, 
prezes; Wojciech Kug.in. wiceprezes; 
Józef R»jlik. sekr. fln.; Stanisław Kulig 
sekr. prot.; Stanisław (Julka. knsyer; 
Frartolszek Zujchow skl. ojclech Bieda, 
Szczepan Ifalada. opiekunowie kasy. Jo- 
zef (Jlera. marszałek. 

Z bratnietn pozdrowieniem 
Stanisław Kulig. 

DETROIT. MICH. 
I.eKlon Strzelców, Owardya Kościu- 

szki. Krupa 3.74 Z.N.l*.. pod <>p. Sw. 
Kazimierza w Detroit, Mich., obrał na- 
stępującą admlnfet racyę na rok 1914: 
Jan Stypleń. prezes; Adam Łukowski, 
wiceprezes; Ant. KJowałcsewskl, sekr. 

fln.; Władysław Osiński, sekr. fln.; J6- 
zef Sooliorwlcz. k-isycr; Władysław Szcze 
pański. Franciszek Rraneokl 1 Fruncl- 
czek Kmiecik, opiekunowie kasv. Odf- 
wlemy Jan I-angowskl; Antoni Dygów- 
skl. marszałek; Antoni Ko Walczewski, 
dyrektor chorych. 

Zarząd wojskowy: kapelan ka. Józef 
Fol ta proboszcz parafii N. Serca P. >!., 
Kapitan Ada tn.Mlller: j»orucr.nIk. Jan 
Kteplert. feldfebel Antoni Kowalczewskl, 
chorgiy Józef Taslomski. 

Miłość I bratnie pozdrowienie. 
Antoni Kowalczewskl, 

Poszukuje się Bronisława 
W ojtczaka, który jeszcze w sicr 
pniu opuścił dom rodzicielski 1 
wyjechał w nieznanym kierunku. 
Podaję do wiadomości poszuki- 
wanie, gdyż boleść moja jest 
wielką. Synu mój, nie obawiaj się 
przybyć do domu. Jeśli nie masz 

pieniędzy, napisz a poślę ci na 

drogę. Miej litość nad matką 
zrozpaczoną po twoim wyjeździe 
i daj znać gdzie się znajdujesz. 
Uszanuj boleść matki i wróć do 
domu. 

Uprasza się wszystkich o po- 
danie jakiejś wiadomości o zagi- 
nionym, a gdy pewną wiadomość 
dostanę, dam 25 dolarów nagro- 
dy. Zgłosić się do: 

Maryanna Wojtczak, 
1616 Penn ave., Pittsburgh, Pa. 

Chcesz Kupić 
Harmonię, Skrzyp- 
ce po fabrycznej 
cenie, to pisz po 
nasz Polski wielki 

illustrowany katalog, załączając 5c 
markę. Pamiętaj że u naa kupisz 
taniej jak gdzieindziej. 

HENRY SCHUNKE & CO. 
1080 Broadway Buffalo, N. Y. 

HISTORYA 
Związku Naród. Polskiego 

I renwój ruchu narodu- 

v«|0 w Ameryce PM. 
K.łątka obejmująca 748 fttroo 

wląka/eco formatu, ■ llccneml ry 
dnami I portretami plerw.erch 
płonerów emlgracyt, całotydall 
/.winku I Jejro' przewodników. 
Wydane nakładam Zwiąskn N. P. 

Cent obaco'* znlZtat trynotl i przyuyffcf 
35 centów 

Oen * )Mt tak al.ką, »WT k»Mr |«t^ 
kowtar wAft *lą H aa ii.b/d. tafo 
4tl*ła, a pri*r t/> aa .oana* ną a bt*te» 
r/ą aaa/.j > iMnacrl. 

A4r«*owa4: 

Dziennik Związków) 
1406 W. Dtóslon St. Ckieip, 01. 

rj 


