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Aczkolwiek w “Zgodzie’* 
zamierzaliśmy kontynuować 
-zereg artykułów w spra- 
wach czysto organizacyj- 
nycli Związku X. P. i nie 
mieszać tego urzędowego 
organu 100 przeszło tysię- 
cznej rzeszy Związkowców 
w lakieś polemiki brudne i 

zysto gazeciarskie, to je- 
dnak dziś odstąpić nam trze- 
ba od swego zamiaru i roz- 

patrzeć na łamach tego pi- 
ania rzecz dość poważną, a 

wszystkich związkowców 
tyczącą. 

W wiecznej i ciągłej na- 

szej walce z klerykałami i 
zacofańcami nieraz przycho- 
dziło nam związkowcom 
chwytać się dość ostrych 
miar, aby już nie atako- 
wać, ale bv się jedynie bro- 
nić od ataków, jakie pod na- 

szym adresem mierzono z 

kazalnic, konfesyonałów, z 

różnego rodzaju pism lizu- 
sowskich, które rzekomo 
“dobro ludu” polskiego 
Wriąw«y sobie za hasło, stst-i 

wały się powoli organami 
pewnych klerykalnych i za- 

przańczych często zrzeszeń i 
Mały w lud ten ziarna niena- 
wiści do tej pracy, jaką zai- 
naugurowali pierwsi założy- 
ciele Związku. Pienią się oni 
ze złości i dziś jeszcze, gdy 
patrzą, jak ten Związek ro- 

dnie i przerasta nawet naj- 
śmielsze pierwszych pionie- 
rów marzenia, a w atakach 
Mvych zgoła nie ustają? 

ł za co nas prześladują? 
Głównym — Jak sami Dro- 

dzy Bracia i Siosty związko- 
we widzicie — powodem 
wydania nam tej walki i rzu- 

cania się na związkowców’ 
wszędzie jest to, że Związek 
Naród. Polski rośnie, rozwi- 
ia się coraz potężniej, ol- 
brzymieje z dniem każdym, 
chwyta się dzieł takich, o ja- 
kich w innych społeczeń- 
stwach, biednych tak jak 
my, nawet marzyć nic mo- 

’4ą. Plują na Związkowców 
Hatego, że my pokazaliśmy 
etkom tysięcy naszych 

wrogów, iż z hasła: Jedność 
rycie — śmierć rozbicie, u- 

miełiśmy swoje zrobić hasło 
i z.aniem poszliśmy. Wyszy-^ 
nzają nas Związkowców dla- 
tego, że nie mogą się nawet 
nasi najwuęksi wrogowie 
doszukać “plamy na słoń- 
cu. Wyklinają nas i wyrzu- 
cają z kościołów za to, że 
lud Związkowy pokazał, iż 
umie się gospodarować zna- 

komicie na “własnych śmie- 
ciach” i by odgrzebać u sie- 
bie perły, nie potrzebuje po- 
mocy żadnych innych obco- 
narodowych dostojników. 

A prasa polska na usłu- 
gach tych wszystkich sza- 
leńców stojąca rzuca się i na 

pisma Związkowe, wołając 
/a swymi chlebodawcami 
głosem wielkim, że 95 pro- 
cent katolików w Związku 
'•burza się na kierunek pism 
Związkowych, który prze- 
cie/ niczem nie jest, jak tyl- 
ko wypływem woli czytają- 

Cr 
cego ogółu. Nie mówimy ni- 
gdy i nie twierdzimy, by pi- 
sma te były doskonałością, 
bo dziś o doskonałych nawet 

księży trudno. Nie chcemy, 
by nas gloryfikowano za 

pracę, którą z poczucia obo- 
wiązku wykładamy w nie, jak 
możemy i umiemy najlepiej, 
ale chcemy, by lud Związko- 
wy choć w części starał się 
rozpoznać, że istotnie trudną 
nad wyraz jest rzeczą zado- 
wolić wszystkich. 

Nawet na słońcu są pla- 
my, a cóż dopiero mówić o 

pismach, redagowanych 
przez ludzi, a więc ułomnycfi 
z natury już tej rzeczy, że 

są ludźmi. Jedna nam tylko 
nawet wtedy, gdy ułomno- 
ści jakieś popełniamy, przy- 
świeca myśl, że chcemy do- 
brze czynić dla Związku, że 
o ideę Związku chcemy szer- 
mować zawsze, że staramy 
się o to. by nam tej idei 
szczytnej nie splamiono i 
nie podeptano, jak to chcą i 
chcieli nieraz wrogowie zro- 
bić. ^ 

To też tej trzymając się 
zasady, musimy nieraz wy- 
powiedzieć się ostrzej prze- 
ciw jakiemuś osobnikowi w 

sutannie, który nie hamując 
swego temperamentu, rzuca 

się na Związek i Związkow- 
ców w kościele, choć prawo 
kościelne i prosta przyzwoi- 
tość zabrania mu tego ro- 

bić; musimy od czasu do cza- 
su wytrzepać hajdawerki je- 
dnemu lub drugiemu szko- 
dnikowi, boć to leży w na- 

szym zakresie pracy, która 
polega na bronieniu swego 
zagonu. Nie chcemy przyo- 
rywać cudzej bruzdy, ale i 
swojej skiby odwalić na cu- 
dze nie pozwolimy. 

A taki wytrzepany przez 
nas ksiądz, czy najmita kle- 
ru rzuca się następnie jak o- 

pętany wołając, że my 
krzywdzimy 95 procent lu- 
du Związkowego, bo odbie- 
ramy mu wiarę, religię, 
wpychamy czytelników swo- 

ich gwałtem do piekła; no i 
domaga się sądu nad na- 

mi, jakby sąd, który Związ- 
kowcy sarni wydają, czyta- 
jąc i popierając nasze pisma, 
nie był dla nich wystarcza- 
jącym. Jest to perfidya, któ- 
rej oczywiście trudno spro- 
stać, bo chyba pcrfidyą trze- 

baby z nimi toczyć walkę. 
W walce tej największą 

chyba perfidyą jest wmawia- 
nie w ludzi i w czytelników 
swoich, *że krytyka jednost- 
ki, księdza jakiegoś złego, 
czy nawet całego- zakonu, 
który ślubami nie do upra- 
wiania ziem^ich, ale -nie- 
biańskich interesów się zo- 

bowiązywał, jest podrywa- 
niem wiary, bo jakże ksiądz 
— to i wiara sama. Skryty- 
kujesz księdza, toś skrytyko- 
wał ideę przez niego głoszo- 
ną, obrazisz gospodynię, czy 
kucharkę księżą, to popełni- 
łeś zbrodnię wobec księdza, 
który ią angażował do pra- 
fy. Taką jest logika tych, co 

wołają potem o “sądy” nad 

pismami-związkowęmi i ka- 
żą ludziom' burzyć się za to, 
że pisma te stają w obronie 
interesów Związku i zrzeszo- 

nych tamże Związkowców. 
Szczęściem, że u nas już 

pozbyli się ludzie tej łuski z 

oczu, przez jaką na niecne 
często gęsto postępki pa-, 
trzano. Szczęściem, że prze- 
śladowani za swą sprawę 
Związkowcy przekonali sięs 
iż nie jest tak świętą dla nich 
ta sprawa, z której zrobili 
sobie parawan i kryć chcą 
za nim swoje bezeceństwa 
częstokroć, szczęściem, żc 
sami Związkowcy wydają 
dziś o nich należny się im 
sąd i wskazują im jawnie, żc 
lepiej o sąd dla siebie do 
Związkowców nie apelować, 
bo poznał się Jud związko- 
wy już dawni na lisach w 

skórze baranka chodzących. 
Dla nas każdy głos uzna- 

nia drogim jest, bo dowodzi, 
że przynajmniej od swoich 
nie spodziewamy się więcej 
takich pigułek, które wrogo- 
wie ku otruciu nam podają, 
a które nas jedynie w walce 
na nogi stawiają, bo wska- 
zują i na to, że musi ich bo- 
leć nasza chłosta i liczyć się 
z ąiiąarr- w ulać • —muszą, 
skoro tak się jej Obawiają i 
aż pod płaszcz Związkow- 
ców ucieczki szukają, byśmy 
ich dalej nie chłostali. Talii’ 
jest chyba sąd każdego, kto 
o tym “sądzie*’ będzie chciał 
na trzeźwo myśleć. 

» *--- 

Nowocześni Hefajstasi. 
"K.to wiatr sieje... ten burze 

zbiera — oto słowa, jakimi za- 

czyna grzmieć i to na seryo “Na- 
rodowiec” p. S. Dangla. przepo- 
wiadając, że na Wschodzie gro- 
madzą się straszne gromv i 
śmiercionośna burza, która-przyj- 
dzie i zmiecie z powierzchni ca- 

ły Zarząd Centralny Z. N. P., a- 
le także na W schodzie, tj. aż na 

sejtnie i to XXI w Schenectady. 
I aż włosy dębem na głowie 

*tają, gdy czyta się tyle listów 
— szczęściem anonimowych — 

do redaktora i wydawcy “Naro- 
dowca stosowanych, które znów 
wszystkie pochodzą 7. osad pol- 
skich “na wschodzie". Ten cały 
wschód wogóle jakoś bardzo re- 

wolucyjnie nastrojony, a za to 
zachód, południe i północ cał- 
kiem spokojnie usposobione, bo 
o żadnej burzy tu nic nie słychać, 
piorunów ludzie nic kują, a na- 

tomiast w pracy rzetelnej i uczci- 
wej idą o wiele dalej naprzód, 
niż te tak zrewolucyonizowanc 
ośrodki. 

Trzeba rzeczywiście być tej 
miary Hefajstosem, co jest p. 
'Dangel, trzeba siedzieć w pobli- 
żu takiej kuźni jaką jest Detroit, 
aby umieć kuć takie pioruny i 
zapowiadać straszne grzmoty, od 
kftórych ziemia będzie si* trząść, 
a krzesła cenzorów, prezesów i 
całego Zarządu Centralnego Z.N. 
I*. aż drżeć ze strachu będą, gdy 
ci panowie, niezadowoleni z roz- 

sądnego stanowiska, przez Z. C. 
IZ.N.P, zajętego w sprawie obec- 
nej Egzekutywy K. O. N., będą 
w Scbenectady rzucać ukute • w 

kuźniach radykałów gromy na 

ich głowy. 
Nim odpowiemy na bajki, dru- 

kowane w przybocznym obec- 
nie organie niezadowoleńców, 
przytoczymy bajeczkę starożyt- 
ną o Hefajstosie, którą nam łas- 
kawie przekazał Homer. Hcfaj- 

-— * 
stos był to podaęczny kowal Jo- 
wisza, najwyższego z bogów gre- 
ckich, dla któnło kuł w pod- 
ziemnej kuźni Jfromy i pioruny. 
Pewnego razu rjŁłócił się Jowisz 
ze swoją żoną, i Hefajstos stanął 
w obronie pokrzywdzonej w je- 
go oczach matu. Stary Jowisz, 
nie mogąc zwie tego kroku 
swego synalka. A* ycil go za no- 

gę i machnął n^r tak potężnie z 

Olimpu — sif.<Mtby bogów grec- 
kich — że ten przez kilkanaście 
godzin leciał nBhpatrznie głową 
na dół i spadłszy ^ ziemię, zwi- 
chnął sobie ak&atnie nogę. zo- 

>tając raz na 'Łwsze "kuterno- 
gą ", jak go nazywano. 

W arto, by ten przykry 
akcydent Hetaagtoftt zapamiętali 
także i dzisicjSwniezadowoleńcv, 
jC'ii zbytnio bijtoeartować z Jo- 
wiszem, ktoryj^I v^>.\ ni wypadku 
jc>t wola ludu P*i%zkowego. Mo- 
że sic bowiem ^darzyć, że i lud 
związkowy schwyci na owym 

sejmie jednego^fl^ drugiego za 

i rzuci* \z Olimpu swej nogę 
chwały tak si 
się ci panowi 
latach lecenia 
gą doznać n 

wrotu głowy, 
nti” nie zost 

Nic dość be 
swojej kuźni, 
wać listy 

żf nie opatrzą 
a wet po dwóch 

ą*«a dół i mo- 

y> zawsze za- 

ilć “kuternoga- 

i^J<uć gromy w 

uość fabryko- 
nyfh. rzekomo 

•‘związkpwcó^J z Br^ldock, Ro- 
chester, Maynard, Fhamókm, 
czy Bostonu nie podawać na- 

zwisk ich autorów, bo to nawet 
w połowie nie równa się potędze, 
laką posiadał starożytny Hefaj- 
stos. My z naszej strony, gdy 
sprawa przybierze prawdopodo- 
bny. acz niepożądany dla nas o- 

■brót, nie będziemy posługiwać 
się anonimowymi w walce lista- 
mi, ale rzeczową argumentacyą i 
głosami całych zespołów związ- 
kowych, które napływają już do 
nas i które stwierdzają, że roz- 

sądnie postąpił sobie Zarząd 
Centralny, gdy nie chciał sic dać 
wodzić za nos menerom, zawie- 
dzionym na Sejmie, którzy we- 

wepchnęli się na czoło K.O N. 

Dzierżymy jeszcze pióro, chof 
garstka wichrzycieli i burzycieli 
świętej zgody prowokuje Za- 
rząd Centralny i osobę najwyż- 
szego urzędnika związkowego na 

każdym kroku, cierpimy jeszcze 
te ataki i zapowiedź burz wsze- 

lakich, boć czekamy na ostatecz- 

ny wynik rokowań. Nie dajemy 
się wytrącić z równowagi nawet 

wtedy, gdy szkalują naszych pra- 
cowników i wyzywają od najgor- 
szych epitetów, aby pokazać o- 

gółowi związkowców, że pewni 
siebie jesteśmy, ze umiemy do- 
brze władać bronią i n:e boimy 
sit spotkania, d<7 którego pchają 
nas gwałtem ci, co sami wiatry 
siejąc, nam każą burzę zbierać. 

Gdy przyjdzie do ostrego staro- 

cia. to i my będziemy umieli wy- 
toczyć na mury harmaty ostat- 

niego kalibru, wtedy i u nas 

znajdą się głosy prawych i po- 
czciwych związkowców, których 
jest na <pewno 99 procent, a nie 
droboej garstki radykalnych wi- 
chrzycieli, którzy zawsze dziury 
w calem szukają. Nie chcemy 
walki — dowód najlepszy, że za- 

rzuty ledwo parujemy i sami nie 

nacieramy, ale gdy zajdzie po- 
trzeba, to już nie parować tylkó 
i odbijać ciosy, alr atakować bę- 
dziemy. Jaki będzie' skutek, to 

dziś już przewidzieć można. Lucf 
związkowy stanie po stronie 

tych, którzy chcą trzymać nasz 

sztandar związkowy i narodowy 
w białej, patryotycznej dłoni se- 

tek tysięcy, a nie w ambitnej 
wichrzycielskiej rękawicy kilku 
do steru gwałtem pchających się 
jednostek. 

Polacy na Morawach. 
W grudniu z. r. wysłały wszy- 

stkie towarzystwa polskie na 

Morawach obszerny memorval 
i '1° Sejmu i Wydziału krajowego 

w Bernie, zawierający ważne po- 
stulaty polityczne i kulturalne 
ludności polskiej, mieszkającej 
stale na Morawach. Według u- 

rzędowego spisu ludności z r. 

iqio, mic-/ka w tym kraju T4.924 
ludności polskiej, z tego w okrę- 
gu sądowym Morawska Ostrawa 
12.845. W Morawskiej Ostrawie, 
Przywozie, Maryańskich Górach, 
M itkowieach, Zabrzegu, i Hra- 
bowcc są zwarte micjszości pol- 
skie. które w cyfrach przedsta- 
wiają się następująco: (r. 1910) 
Morawska Ostrawa 5.117 Pola- 
ków. Przywóz 2.8ł*8. Maryańskie 
Góry 2.285. W itkowice 1.664, Za- 
brzeg 850. 11rabów ka 52. Rzccz>- 

I wiście jednak liczba ludności pol- 
skiej na Morawach wynosi prze- 
siło 30.000, jak to wykazał pry- 

l watny spis ludności, przeprowa- 
dzony przez instytucye polskie 
w r. 1910, 

I W olbrzymiej większości jest to 
ludność robotnicza, zatrudniona 

( 
w kopalniach węgla, w hutach, 
fabrykach i drobnym przemyśle. 
Od lat osiadła na Morawach z ro- 

dzinami, ponosi ona wspólnie z 

ludnością cze^cą i niemiecką wiel- 

i^tjowau ^ 
państwowe, niestety jednał? nie 
posiada i niekorzysta z tych praw, 
które ustawodawstwo krajowe 

[ zapewnia obu innym narodom 
margarbstwa morawskiego. 

W roemoryale zaznaczono, iż 
ludność polską wykluczono od 

współudziału w pracach Sejmu 
krajowego, pozbawiając ją moż- 
ności reprezcntacyi swoich praw 

| w tej najwyższej krajowej insty- 
tucyi ustawodawczej. Polacy mo- 

; gą głosować obecnie i wybierać 
do Sejmu jako Niemcy lub Czesi. 
Ustawą z r 1005 (lex Perek), re- 

I gulującą sprawę używania oba 
i języków krajowych w' szkołach 
morawskich, uniemożliwiono lud- 
ności polskiej prawo posługiwania 
się swoim ojczystym polskim ję- 

| zykiem w publicznych szkołach, 
jakoteż tworzenie publicznych 
szkół polskich na Morawach. 

I Od lat kilku istnieją w Moraw- 
skiej Ostrawie. Przywozie, Mary- 
ańskich Górach i Witkowicach 
szkoły polskie, utrzymywane z 

funduszów prywatnych przez To- 
warzystwo Szkoły Ludowej w 

| Krakowie. Według urzędowych 
wykazów, pobierało naukę z p;> 
czątkicm bieżącego roku szkolne- 
go w tych szkołach 1350 dziec* 
nie licząc kilku ochronek, w któ- 
rych przebywa również przeszło 
500 dzieci polskż-h. 

Koszta utrzymania wszystkich 
tych zakładów spadają wyłącznie 
na barki społeczeństwa polskiego. 
Towarzystwo Szkoły Ludowej 
wydaje rok rocznie więcej niż 
100.000 koron na utrzymanie 
szkół polskich w tych gminach. 
A przecier koszta utrzymania 
szkół mają ponosić kraj i gmi- 
ny. 

Memoryał kończy się żądaniem 
zmiany krajowej ordynacyi wy- 
borczej z r. 1905 w tym kierun- 
ku, aby dla ludności polskiej w 

okręgu sądowym Morawska O- 
strawa utworzono osobny naro- 

dowościowy kataster wyborczy 
polski i wydzielono dla Polaków 
jedensokręg wyborczy z jednym 
mandatem. 

Dalej domaga się memoryał a- 

znania w gminach okręgu sądowe- 
go morawsko- ostrawskiego rów- 
nież języka polskiego jako języka 
urzędowego. 

Następnie memoryał żąda zmia- 

ny krajowej ustawy szkolnej z r. 

1905 w ten sposób, aby przewidy- 
wała również tworzenie publicz- 
nych szkół polskich na Morawach 
w tych gminach, gdzie istnieją u- 

stawowe ku tentu warunki, prze- 
pisane państwową ustawą szkol- 
ną. 

Me moryał kończy się prośbą 
do Wydziału krajowego, aby na 

razie wyznaczył Towarzystwu 
Szkoły Ludowej w Krakowie, któ 
re utrzymuje prywatne polskie 
szkoły na Morawach, stałą rocz- 

ną subwencyę w wysokości unor- 

mowanej dla szkół czeskich lub 
niemieckich krajową ustawą szko- 
lną z r. 1905. 

Prasa czeska i niemiecka na 

Morawach zajęła wobec treści mc 

moryału stanowisko bardzo nie- 
przychylne. “Polacy nie są tubyl- 
cami to przybysze. nte chcemy 
mieć kwestyi polskiej na Moty- 
wach” — oto argumenty, jakiemi 
się posługiwały ^morawskie pis- 
ma w zwalczaniu polskich żądań. 
Mimo to ludność polska gotowa 
jest walczyć dalej o swoje prawa 
tembardziej, że właśnie ona w 

dużej części przyczyniła się do 

rozwoju tamtejszego przemyt 
łu i handlu. a więc wzbogaciły 
krajowy bilans na Morawach. 

Rezolucye Gminy Nr, 41 
Z. N. P. 

Na regularnem posiedzeniu 
Gminy Nr. 41 Z. N. P. jednogło- 
śnie przyjęto następującą rezolu- 

cyę: 
Zważywszy, że na poufnem 

posiedzeniu Zarządu Centralnego 
Z. N. P. o ile nam jest wiad°mo, 
jednogłośnie uchwalono stać jak 
jeden w obronie całego Związku 
i praw jego; co się tyczy do K. 
O. N. 

Tymczasem okazało się, ie 

trzech członków z łcoia Zarządu 
Centralnego a mianowicie: wice- 
prezes i dwóch dyrektorów zdra- 
dzili zaufanie, jakie Związkowcy 
Polacy w nich pokładali. 

Zważywszy ważność sprawy, 
jaka się toczy już od dłuższego 
czasu pomiędzy Związkiem Na- 
rodowym Polskim a K. O. N. 

Przyszliśmy do tego przekona- 
nia i wniosku, że obecna wię- 
kszość wykonawcza w K. O. N. 
w partyjnych i osobistych celach 
opanowała, lub dąży do opano. 
wfenia funduszów składanych 
przez Związkowców Polaków na 

rzecz Obrony Narodowej i wo- 

góle całego funduszu Z. N. P. 
Oświadczamy jak następuje: 
My delegami Grup do Gminy 

ror. ei-szej z.. N. r. popieramy 
słowem i czynem stanowisko za- 

jęte przez Zarząd Centralny Z. 
N. P. z Cenzorem Karabaszem i 
Prezesem Żychlińslrim na czele; 
dając im votum zaufania i dzię- 
kując im w imieniu połączonych 
Grup Gminy Nr. 41-szej, za ich 
cywilną odwagę i wystąpienie yv 
obronie sto tysięcznej Braci 

Związkowej i całego ludu pol- 
skiego przed fałszywą robotą i 
chytrością partyi międzynarodo- 
wej. 

Wyrażamy słowa oburzenia 
dla tych trzech członków Zarzą- 
du Centr., którzy nie dotrzymu- 
jąc solidarności w Zarządzie, na- 

dal nie powinni być cierpieni u 

steru Z. N. P. jako przeciwnicy 
dążeń i ideałów Z. N. P. 

ANDRZEJ J. PLOCIŃSKI, 
BARTLOM. KRYSIŃSKI. 
FR. WOJCIECHOWSKI, 
JÓZEF JANUSZ. 
STANISŁAW HERMAN. 
KONST. KOSTRZEWSKI, 
ANTONI CZECHOWICZ. 
KLARA PLUCIŃSKA. 
JÓZEF J. LITKA. 
FR. PORZUCZEK, 
JÓZEF KOWACZYK. 

DATKI OD 6RUP NA LADORA 
TORYUM FIZYCZNE DLA 

SZKOŁY ZWIJjZKONEil. 
Lista Nr. 3. — Od 9-go styczni^ 

1914 r. do 3-go lutego. 1914 r. 

Gr. — Minneapolis, Minn. i. 
(A. Zając, sekr.)..$3 

119 Chicago, III. I.. i 

574 Dunkirk, N. Y. ... 1 

1178 So. Chicago. 111. .. 1 

Butte, Mont. i 

1540 Cambridge Springs, 
Pa. 3 

878 Schenectady, N. Y. 1 
ioii New Haven, Conn. 1 

261 Cleveland, 0. 1 

1221 Keister, Pa. 1 

1168 Northhampton, 
Mass. 5 

494 Westville, 111. 1 

1057 Newark, N. J. 1 

1276 Detroit, Mich. 1 

1239 Winsted, Conn. .. 1 

428 Union City, Pa. .. 1 

236 Port Richmond, 
N. Y. 1.00 

£88838 
8 

238? 
e 

8 

8'8 
8 

1511 Pittsburg. Pa. 
401 Brooklyn. N. Y. .. 

1 ^eKU.. ?v. 
12 Bay City, Mich. .. 

771 Chicago, 111. 
1450 Chicago, 111. 
480 Wilkeson, Wash. .. 

1558 Ballard, Wash. ... 

1196 Chicago. Ili... 
936 Ludington, Mich, 

Wincenty Wytężyk 
Cambridge Springs, 
Pa. 

1067 Kositcr, Pa. 
702 Chicapce, Mass. .. 

315 Bridgeport, Conn. 
850 Chicago, 111. 
647 Kansas City, 
134 Denver, Colo. 

1443 San Dicgo, Cal. ... 

865 Chicago, 111. 
1109 Depew, N. Y. 
454 Uniontown, Pa. .. 

1.20 

lc£v 
1.00 

1.00 

10.00 

1.00 

3°° 
1.00 

1.10 

300 
I OO • 

1.00 

500 
5-5® 
1.00 

423 
1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

Razem .$75-35 
Z list poprzednich.$351.28 

Razem dotąd wpłynęło ..$426.63 
co nńnicjszem kwituję, 

A. Karabasz, Cenzor Z. N. P. 
Uwaga: Osobnych pokwito- 

wań się nie wysyła; przeto wska- 
zanem jest, ażeby grupy związ- 
kowe zwróciły uwagę na powyż- 
sze. 

NA POWODZIAN W 6ALICYI. 
Lista No. 13. 

Dnia 7-go lutego 1914. 
Klub poliiko polityczny niezależny 

w Aberdeen, Wasb., a obchodu sty- 
czniowego $4.85 

Członkowie gr. 299. Warrlor 
Run, Pa. 2.40 

* 

Tow. ks. Aug. Kordeckiego, 
gr. 261, Chicago, 111. 6.00 

M. Wieczorkowski, 80. Chica- 
go, z obchodu styczniowego .... 8 '.4 

Orupat1091, Plains. Pa.26.M) 
W domu <jb. Jana Ogsior, Chi- 

cago. III.*.. 1.35 
Tow. św. Piotra 1 Pawła. gr. 

973, Syracuse, N. Y. 4.5^ 
Na chrzcinach u ob. Piotra 

Mlklaea. Port«ge. Pa. 8.25 
Tow. Ojoayzna, gr. 669, Chica- 

go. (11.«. 10.00 
Razem <9.89 
Z poprzednich list 6.670 69 

Rasem 6.640.68 
Wyałano do Wydziału Kra- 

jowego w Galicy! 4,000 00 

Pozostaje w ręku kaayera $1,640 68 
J. Magdzlarz, Kasyer, Z. N. F, 

Dala 18-go lutego 19U 


