
PEWNIE 
PUNKTUALNIE 

PRĘDKO 
Jeżeli chcecie przesiać pieniądze do starego kraju pewnie 

prędko zwróćcie się do, 

Wells Fargo & Company 
Ta Olbrzymia kompanja przesyłki pieniędzy prowadzi interes 

przeszło 60 lat. 

WELLS FARGO posiada 24 miliony dolarów kapitały. 
WELLS FARGO operuje jako express na przestrzeń 

90,000 mil, linji dróg żelaznych i okrętów parowych. 

WELLS F ARGO posiada 8,000 biur w Ameryce, 1 25.000 
pracowników. 

WELLS FARGO wręczyło miljony dolarów punktualnie 
i pewnie innym, gotowe i Wam jest usłużyć. 

Korzystajcie z tej sposobności, a będziecie zadowoleni obsługą 
tej największej instytucyi finansowej. 

Dalsze informacye będą podawane darmo, piszcie więc óziś: 
a 

Adses: 

Wells Fargo & Company 
51 Broadway, New York 

SKŁADKI NA POWODZIAN. 
LISTA NR. 18. 

Dnia 14-go marca 1914. 
To w. Postępowców, gr. 261 Cle- 

\eland. Ohio ...». 17.08 
P. Winnicki, Altooua, Pa., ze- 

brane przez członków gr. 1320 13.40 
W. WalicbowKkł, Turnera Palla, 

Mass., od gr. 1625. 6.44 
W. Switalski. CIeveland, Ohio, 

od gr. 41 Z. P. „W. 0. 10.00 
Tow. Im. Królowej Jadwigi gr. 

1511, So. S. TMttsburgli. Pa... 25.00 
Od grupy 836 Tow. Synowie Pol- 

ski złożyli: 
Pt. Prabucki lOc; Jan Andry- 
ehowaki lOc; Andrzej Kowal- 
kowski lOc; Tomasz Ocli a p 
lOc; Jan Żurawski lOc; Fe- 
liks Stawarz 10c: Piotr Ku- 
aienskl 2T>c; Wawrzyniec Hu- 
Jar 10e;' Antoni Gietler 25c; 
Antoni Andrychowskl 25c; 
I^udwtk Pyskaty 10o: Stani- 
sław lłuiar lOc: Piour Sty- 
czeóakl lOc; Jan Iłudzior 15c; 

Wojciech Hasko 10c; Ferdy- 
nand Rataj lOc; Jan Andry- 
chowskl 5c; razem 2.25 

Razem 73.17 
Z poprzednich list.6.384.10 

Razem .6,457.27 
Wysłano do Wydziału Krajowe- 

go w Galicy! .5.500.00 

Pozostaje w ręku kasycra.1957.27 
Dnia 2*t-go marca 1914. 

J. Magdziarz, kasyer. 
Sprostowanie. 

W urzędowym spisie składek na po- '■ 
wodzian. który ogłosiliśmy w zes/ł* ! 

sobotę, zakradł się bUjd, a mianowicie i 
wypuszczony została pozycya $2.01. ! 
itfóre ofiarowała grupa 1564 Biały i 
Orzeł Z Je wet t Citw, Conn.. a która 
to pozycya w ogólnym spisie policzo- 
na została. Błąd ten na życzenie tej 
grupy niniejszera prostujemy. 

Czytajcie na gej stronie dzisiej- 
szej "Zgody’' szczegóły o Wood- 

j horo Farmach we Florydzie. 
(Oslo*zenl«>. 

$1.50 Ten Kupon Wart Jest $1,50 
DARMO K! PON NA POW1K&Ć “TRĘDOWATA” 

Kupon na Chicago 
do Dziennika Związków *j;o 

w CłllCHID. 
J*an®w1»' Po»vłam mv/.j adrn I 

pro* ze przysyłać rut in<y a*ir«-s Dzien- 
nik Związkowy pnci chłopca, a w 
k,«rA >• piątek flmkzę praytł;^ 1edn* 
*erye w*ruktaj»< e| pow.«. i •TKSIJO- 
WATA" od samego początku. Pierw- 
az* cztery aerje, nbcjmujtt e M »tro- 
ftlcw. proeze przykład z pierwszym 
numerem Dziennika Zw azkowego. Z* 
gazeie bęrif. pł icił -hłopmi t P god- 

MoJ# inną ntrw tko 

MAJ adres 

Kupon na Prowincyę 
< W>*y»iki« miasta 1 neady w a me- 

rvce | w Kanadzie). 
Oo Dziennika Związków ojj 

» (‘lilcago. 
Panewle! Poryłam w zaleczeniu 

jaku prenumeratę na Dziennik 
Zw lazkowy na n»k cały I prouze przy- 
eła< na mój a.lre* nop* powleAĆ 
"TIU;i.m>» aTA wartoftet Jl.ńrt w n*- 
rya. h tryo<1rilonrch od uh meyo począt- 
ku. Plerwaze cztery *erye, ei-ejimija- 
<•# M atranłce. proeze przł-uiać z 

1 pierwaz m numerem l»z!enmk» Zwią- 
zkowego. 

Mi.je tm>e t e-rwl-ko 

Mf.J »dre« 

1 

I 

rboeaz otrzyma w.*r*tkl* »#rya powlwtcł 'TRĘDOWATA”, od 
*««> początku, wytnij ren kupon I dr, U Je«zcze OHdezrliJ do Wydawnictwa. i 

4rób to zaraz, nie odkładając gazety na atront;. 

Dziennik Związkowy 
1406-08 W. Diyision 8t. Chicago, III. 

$1.50 
Kto nadeazle kupon podany powyżej. otrzyma z pierwazym nnnu>- 

rem Dziennika Związkowego 4 serye (ft4 atronio) powieści •'! RĘDO 
WATA”, a następnie będzie otrzymywać jedni* aeryę co tydzień aż do 
kommoo końca Powieść Trędowata” obejmuje 85Ó atronio i w uprze. 
«łaży koeztnje II óO Czytelnicy IMeanika Związkowego otrzymują 

e powieść darmo jako dodatek do gazety w aeryach tygodniowych. 
Nadeazlij ten kupon zaraz. 

Wiadomości 
Związkowe. 

URZĘDOWE. 
Chicago, III., 18 marca 1914. 

dodaje się do wiadomoś- 
ci ogółu Grup Z. N. P., że 
pieniądze za assessmenty od 
Grup mają być przesyłane 
wraz z cyrkularzami w jed- 
nej kopetcie na nazwisko ka- 
syera Z. N. P. Wysyłanie 
bowiem osobrto pieniędzy do 
Kasyeru, a raportów do Se- 
kretarza JeneralnegQ powo- 
duje tylko zamieszanie — 

zwłaszcza*, że w znacznej 
części przesyłki nie są nada- 
wane w jednym i tym sa- 

mym dniu. 
Uchwała ostatniego Sej- 

mu XX nakazuje, ażeby 
wszelkie pieniądze przezna- 
czone do kasy Z. N. P. by- 
ły przysyłane w asygnacyach 
bankowych (drafts), lub w 

przekazach pocztowych albo 
ekspresowych (money or- 

ders), a nie przekazami pry- 
watnymi (czeki), gdyż za 

zmianę tych ostatnich trze- 
ba w banku płacić, co czyni 
niepotrzebny wydatek z fun- 
duszów Z. N. P. 

Jedynie za zmianę przeka- 
zów prywatnych z miast 
New York, St. Louis i Mil- 
waukee nie trzeba płacić, a- 
le i te przekazy muszą być 
potwierdzone przez banki, 
że na ich pokrycie znajduje 
się gotówka. % 

Do powyższego uprasza i 
się stosować tak dla dobra 
Związku, jak i zaoszczędzę- j 
nia dodatkowych opłat gru- 
pom za protesty bankowe, 
które często stanowią poka- 
źny odestek. jako zgoła zby- 
teczne obciążenie. OD I-GO 
KWIETNIA 1914 R. KA- 
SYER Z. N. P. CZEKÓW 
PRYWATNYCH NIE BĘ- 
DZIE PRZYJMOWAŁ 
WCALE. 

UWAGA: Zwraca się u-j 
wagę, że wszelkie pieniądze' 
dla Związku Nar. Pol. mają 
być przesyłane na adres Ka- j 
syera ob. J. Magdziarąa,! 
1406—08 W. Division st., J 
Chicago, 111. 

Inne zaś pieniądze za dru- 
ki, prenumeratę pism i t, p., 
a należące się Wydawnic- 
twu, uprasza się adresować 
na Sekretarza-Kasyera Wy- 
dawnictw Z. N. P., ob. J. Ol- 
bińskiego. 1406—08 W. Di- 
visiop st., Chicago. 111. 

J. MAGDZIARZ, 
Kasyer, 

JAN S. ZAWILIŃSKI, 
Sekr. Jen. 

URZĘDOWE: 
Chicago. 111. 2X marca, 1914. 

Do Szan. P. Sekretarzy Fin. 
Grup Z w. Nar. Pol. 

Niniej-zeni zawiadamiam, żc 
obecnie wysyła się dla grup Z. 
N. P. na adresy Sz. P. Sekreta- 
rzy Fin. przez “United States Kx 
pre<s Co.” odpowiednią ilość eg- 
zemplarzy konstytucji Z. N. P., 
przyjętej na Sejmie XX Z. N. P. | 
Koszta przesyłki opłaca grupa i 

przy odbiorze tejże. Dla grup Z. 
N. P. wsChicago (celem uniknię- 
cia znacznych kosztów przesyłki) 
uprasza sj(. zgłosić po odbiór 
konstytucji Z. P. do biura 
Zarządu Centralnego w godzi- 
nach urzędowych. 

/. hratmcm pozdrowieniem 
Jan Zawiliński, 
Sekr Jen. Z N P. 

14<V»-08 W. Divisłnn «t. 
P. S.—Jeśli do tej miejscowo- 

ści fnited States Expresj nie do- 
chodzi, należy się zgłosić do naj- 
bliższej stacyi jakiegobądź inne- 
go Expressu. (30,31,1) 

Plymouth, Pa. 
Grupa 1470 w Plymouth. Pa., po- 

amkuje członka tej jempy, a Jest. nim 
Jnn J.yiiea, który przed para miesią- 
cami wyjechał s Plymouth I nie daje 
o sobie, wiadomości. Jeżeliby kto s 
Szanownych Czytelników wiedział o 

nim lub o Je*o adresie, niech będzie 
łaskaw jemu powłedzleó. lub sam 

przyślą/- Je*o adres we ważnej spra- 
wie do sekretarza grupy, 1470 w Ply- 
moulh. Pa. pod adres:* Józef Cieśla, 
Boi 141, Plymouth, Pa 

Potępienie dla wircholstwa 

JERSEY CITY, N. J. 

Rezolucya. 
Na regularne, n posiedzenia 

(•rupy Zw. N. I*, w dniu Jo 

marca I*. r. wzięto pod obratly 
"prawi'/.danie delegatów do Gmi- 
ny Z. X. 1*. Nr. jo z wiecu agita- 

■‘•yjm-Ko, urządzonego staraniem 
‘Cj/e (.miny dnia 8 marca. 

i’• '/-czególowcm .rozpatr/c- 
iiin i przedyskutowaniu spraw >- 

/dan postanowiono jednogłośnie 
wyrazić publicznie swą najwię- 

kszą pogardę ob. C. Kozłowskie- 
mu, redaktorowi tygodnika "1’ra- 
wda za jego warcholskie sta- 

nowisko, jakie zajął w mowie na 

wiecu. W sweni bowiem bezro- 
; /umnem zaślepieniu począł pluć 

jadem nienawiści na Związek 
N. P.. jego instytucye. urzędni- 
ków Zarządu Centralnego nra/. 

dyrektorów, przekręcając fakla 
w nikczemny sposób i przedsta- 

wiając wszystko w fałszywem 
świetle, prorokując przytem, żc 
/wiązek upaść musi. 

w »*bec tego, ie postępowanie 
| takiego warchoła, dla iktórego 
niema nic dobrego ani świętego, 
szkodzi całemu Z. X. P., wzy- 

wamy Radę Nadzorczą Z w. X. 
I' aby położyła kres warchol- 
stwu oh. C. Kozłowskiego, po- 
-tępnjąc z nim w myśl konstytu- 
cyi Związku X. P. 

Przedstawiając niniejszą rezo- 

lucje ('.minie Zw. X. P. Nr. 20. 
zadamy w imieniu wszystkich 
członków i członkiń, aby takowa 
była wzięta pod obrady i po pod- 
pisaniu przez komitet wykonaw- 
czy ('.miny Xr. 20, została ode- 

słaną do Zarządu Centralnego Z. 
X. P. dla opublikowania jej w 

pismach z w iązkowjcli. 
Komitet Wykon, grupy 36: 

W. Wilusz, prezes, 
W. Dołęga Dłużniewslu. 

wice-prezes, 
Józef Dawicki, sekr, prot, 
W. Cinochowski, kasyer, 
F. Frankowski, marsrał. 

J- Kozmor. 

Powyższa rezolucja została 
na posiedzeniu •< .miny Z. X. P. 
Xr. 20 odczytaną, większością 
głosów prz\’jęta i potwierdzona. 

ł owiadamy większością gło- 
sów — znaleźli się w Gmi- 
nie delegaci, związkowcy, kto4 
rzy prawdopodobnie nic rozu- 

miejąc, co znaczy wiec agitacyj- 
ny dla dobra Związku, przyjęli 
warcholskie wywody p. C. Ko- 
złowskiego za dobre. Tak, tak, 
\ficle jeszcze wody w Wiśle i w 
r/ccc Hudson upłynie, Zanim 
I bieli sw. spuści promień św ia- 
tła na tych naszych braci związ- 
kowców, którzy tak namacal- 

nie jego łaski i pomocy potrze- 
bują. 

Ob. Kozłow -ki m>>gł swoje wy- 
wody przedłożyć w swej grupie 
lub (•minie i lam swej namięt- 
ności dać upust, tam mógł wy- 
lać swoje żale, skargi i gryzące 
mu jego s/laclietnc serce zgrzy- 
ty. tam mógł zażądać protestu 
w o hec tego co wic i co nie wie, 
ale jako mówca na wiecu, powi- 
nien się był wobec obcych za- 

chować przyzwoicie, rozumnie, 
jak na mówcę i związkowca przy- 
stoi. — Widać, że jego rogata 
dusza, nie zadowolona z niczego, 
zawsze bierze górę nad jego ro- 

zumem i dlatego zawsze i wszę- 

dzie było i jc-t jego przewodnią 
ideą i celem życia — “warcho- 
lenie”. 

/. jednej strony jest pożałowa- 
nie godny taki człowiek, z dru- 
giej zaś strony należy inu się 
moralna chłosta, na jaką zasłu- 
żył. Niech pozna, że warchole- 
nie nie w szę Izie jest przyjęte. 

/a Komitet Gminy Zw. N. P. 
P. Białecki, sekr. Gminy. 

Dunkirk, N. Y. 

Baczność Bracia Synowie Wolno- 
ści, Grupy 690. 

Zawiadamiam Braci powyżej 
wymienionej Grupy, że posiedze- 
nie w kwietniu odbędzie się w 

pierwszą niedzielę miesiąca, dnia 
5-go kwiętnia, nie w drugą, jak 
zwykle z tego powodu, że w dru- 
gą niedzielę miesiąca, 12-go kwie- 
tnia przypada uroczystość Wiel- 
kanocna. 1'pras/am Szanownych 
braci, aby jak najliczniej się zgro- 
madzili. ponieważ mamy wiele 
ważnych spraw, które na tem 

Szorowanie będzie ukończone w po- 
łowie czasu i połowę mniej pracy 

będziecie mieli jeżeli użyjecie j 

GOLD DUST 
Myje statki, miski, okna, i wogóle 

wszystkie przybory kuchenne. 
5c i większe paczki. 

Ithenk.FAIRRANKcompanyI 
CHICAGO 

“Let łhe GOLO DUST TWfNS 
Hf do your w >rk” 

posiedzeniu muszą być załatwio- 
ne i sekretarz fin. zda swoje 
sprawozdanie z pierwszego kwar- 
tału. Obecność każdego z braci 
jest pożądana. Idzie o to, abyś- 
cie słyszeli sprawozdanie z do- 
chodu i rozchodu i stanu kasy. 

/. bratniem pozdrowieniem 
Fr. Jakubowski, prezes, 
Jakób Dykas, «ekr. fin. 

ZACZADZENIE PIĘCIORGA 
DZIECI.' . 

W nieobecności rodziców I»i- 
wiły się dzieci właściciela dóbr 
Balczaka w LJ1«»dcrbrrgu w-Stvrvi 
zapałkami i podpaliły meble w 

mieszkaniu. Zanim nadeszła po- 
moc zaczadziło się dypiem pięcio- 
ro małoletnich dzieci. 

" I 
SWORN STATEWENT OF Tł4E POLtSH WEEKLY ZGODA 

Statement of the ownership, management, circuiation, etc. of The Polish 
Weekly Zgoda pubkshed Weekly at Chicago, lllinoit, reąuired by the Act 
of August 24, 1912. 

NOTĘ: Thła statemmt i* to be nade In dupII nte. botk cosłn to ba «le.i\er.-.l t'ie fMi»>li>>tt. to tlie inMiiasirr, w ho will one i»m l.. ilu Tlrirri Aeslstant 1 .. th-ifr.il 11 *ix islon of t "..issifk-n; I .». W n Klon, l> t\ ,.).l reteln tho other In tl:o file* of the poit offlco. 
Kdltur. S. OrpUzewski, I4m> W. Dleision st.. ChUa.o. III. 
Managing .'Miler, S. Orpl»Zf»'*kl, MOC W. I)ivision st.. < hicago. III. 
Business Manager, K. J. WlerhecM, not» W. Diyisicn »t., lilcago, III. 
Publisher. I^I.ISH NATTO.WI. AU.IANTK oi lite Init.J States of 

Xorth America, 140*> W. Dltision st.. Chicago, Illinois. 
Owners: (If a Corporation, gtve names and a-ddrecses of stockholders 

holding 1 per cent or morę of total amount of stock.i 
Polish National Alliance or the l*n!ted States uf Ncrili America, au Il- 

linois Corporation not for profit, and ba\ing no etcrklioidPW, ilie owncra 
being tln» members of the organi/.ation, • 

Known bondholders, mortgages, and other security holders. holding 1 per 
cent of morę of total amount of bonds. mortgages. or other securities: 

'Hiere are no bonds, morlgages or other securiiłes ourstatidin-. 
Average number of copies of each issue of this pubiicrtion sold or dis- 

tnbuted, through the mails or otherwise. to paid subsciOers durmg the six 
months precedmg the datę of this statement. (This Information is reouired 
from daily newspapers only.) 

FOIJSM NA PIONATj Al-I*IAN<’K of the Fn.ted s ates of North \nicrica 
.1. S. KAWIU.^SKI. General Secretafy. 

Swi.ru to and subscribed before ine thi* Tiiirtietłi da> of March, 1HU. 
FRANK A. OSITH, Noiary F’1 lilie. 

(My eommission espires Nov. u, 

Sam Róg \y i<* pr/y-złc rzeczy, 
A śnitejc się z nieba, 

Kiedy się człowiek troszczy 
W ięccj niż potrzeba. 

TABELA PODATKU STOPNIOWEGO ZWIĄZKU I. P 
(Rozdział XI. par. ł !Con»l>tucył Z. N. P.) 

W IKK 

16—21 
21—2? 
22— 23 
23— 24 
24— 25 
26—26 
26— 2 7 
27— 28 
28— 29 
29— 30 
30— 31 
31— 32 
32— 33 
33— 34 
34— 35 
36—38 
36— 87 
37— 38 
38— 34 
39— 40 
40— 41 
41— 42 
42— 43 

4*—46 
45— 46 
46- -47 
47- 40 
48— 49 
46—50 

09 18 
09 19 
10 19 
10 20 
10 20 
10 21 
11 22 
11 22 
12 23 
12 24 
12 25 
13 26 
13 26 
14 27 
14 28 
15 29 
15 30 
16 32 
16 33 
17 34 
18 36 
19 37 
19 39 
20 40 
21 <2 
72 41 
23*16 
24 48 
» 50 
28 63 

27 36 
28 37 
29 38 
29 39 
30 40 
31 42 
32 43 
33 44 
36 46 
36 48 
37 49 
38 61 
40 53 
41 54 
42 56 
44 58 
46 61 
47 63 

i i i i i I ! 
45 54 
47 56 
48 58 
49 59 
51 «1 

62 & 65 
56 67 
58 69 
60 71 
62 74 
64 77 
66 79 
68 8? 
71 85 
73 89 

49 
51 68 

76 91 
79 95 
82 98 
85 103 

63 72 
65 74 
67 77 
69 78 
71 81 
73 83 
78 86 
78 89 
81 92 
83 95 
86 98 
90 102 
92 106 
95 109 
90 113 

102 117 
136 122 
111 12* 
115 131 
120 137 

•1 90 
84 93 
86 96 
88 »■ 
91 101 
94 101 
97 108 

100 111 
104 115 
107 119 
111 123 

128 116 
119 132 
122 1.6 
127 141 
131 146 
137 152 
142 158 
148 164 
154 171 

Tabel* ta Jest oparta na tabel! ómlpr- 
telnoicl “National Fratamal Congrese” 
* dodaniem raty procentował 4 procent. 

Oprócz tej tabeli ezłonkowto płac* 1Sc 
na funduaz obrotowy, z czego Ju* “Zgo- 
da” otrzymuj* bezpłatni*. 

Wetepn# wynoil od kaidego członka 
bez względu na wiek I ubezpieczenie 92.00, 
przyezem kandydat otrzymuj* odznak* | 
certyfikat darmo. 

Kandydaci na członków nłeubezpleezo 
nyeh plac* 50 centów wetfpnegp I takte 
otrzymuj* odznak* bezpłatni*] podatku 
za* mieaipczneg* płac* 16 centów, z oz* 

go “Zgoda” Ju* Jest opłacona. 
Kar dydacl. którzy ukoóezytł 40 lat mo- 

gą ubezpieczy* elf nie wy*e| jak na 
9308. 

Wnelkld komunikaty <in Zwlgzku N 
P Mięty adresowa* do Arkretarza Jen : 

JAN 2. Z A WIL IŃSK I, 
1409 09 W. Olylełon et., Chicago, IH 

Cerldin-teerf 
* o o Pi no 

y-Ti, mi~. jyt- v—» 
MEanmn 
laMgr^g-r-nc; 

B 
Generał 
mówi: 

Kaf.Jy nnlynok na wnazTch far 
m*rh bfd/lr Ippazym i wifppj war 

tymj#*#ll po kry rrledach Certa,n 
/nac/rk handlowy na 

Cerłain-teed 
KOOFINO 

łrw»rantu!r otni* trwałoś. NI# 
II)a *adn*J prclu iM pokrrrl* 4*.hAw po 
no l<łi trnnł"»rl. 
Hiirhr *t*j ntc ntarrrą f*lko 'ifirhnli Ntarl. ny/» trąy i»t.j«t^k-.r« mPiij |».kr, iia Ilirów, (łaja »im "Hinnoii 
Wa«« kupne mora wam daatarcayl 
>a»a >aa4 t oftnu w rollarh l ih aonrmfi 
faoryfcowar* r>r»a* Graoral Roofin? Mff. 
Co. nmjwif litra w twircu- E M LomIu 
III. MaraHIlea, III York, Pa. 

J. 

BĄDŹ DETEKTYWEM! 
Duże zarobki; potrzeba ludzi 

światłych na rządowych detekty- 
wów. Gov. System. 1501 Fort 
I >earborn Lłldg. Chicago. 

(Ogłoszenie). 
DARMO CłRUNTA (llome- 

stead). Załącz cztero centową 
markę. Pi<z: Jan Renik. 97 Wei- 
mar Street, Buffalo, X. Y. (4) | 

(Ogłoszenie.) 
NA SPRZEDAŻ lub dzierżawę. 

115 akrów w Cook County, 
mil <>d mia-ta. Dobra ziemia na 

kukurydzę, owies it. p., niedaleko 
I.cniont. Gotówką lub na dzierża- 
wę. Zgłosić się \zaraz pn.: 441<) 
l.ake Park ave. Telefon: Dresel 
--.ło. (Ogłoszenie.) 
•M M I /M MI\ W DOI M \s rOIATT, W nlr »•> i.il»> laku dobrą | uro- 
•* —1 'ł *'ł ludzi** tii kupouallhy | nl« ąn- 

s/kiuMliby iiii »n*'i. «II«d K". xr hu nri#'* 
u ■ Mfcb rmlokta w 1 hrittf h. 

S*i| **i l*»r. ialcot* /. nir.U I*-*,. ChlniKo. St. I miiI. Mlfitira|N>llfi. I*ncy.i«l#< Ir I robartria 
Łirmn* tM Et. «ik..|y I .Ir.'El. a r.r. 

* ••‘•Ir |»..« *'U. |*r7*,: który innt furmrrxy 
l>rr\ -wIZmIu I za ni ir« *.k u. 4 w bftugtas 1 '.'Ulit' Irrt. łray tm.ilH.iiainzrml Kteiśiri..- 

Mm H l>ou*la> <'n.inty. PIji. I* r>« <ł«l«M 
I \KMKK* I \M> * rATTI.K ITD. 

ł.lolw IM<lc. «*l. Kani, Minł. 

Potrzeba Polskich Ludzi 
Płacimy $20 pensy! t.cgodnlowcj 

»>«n agentom. którzy pracują dla nas 
w przeciągu całego dnia I $8. którzy 
pracują tylko wieczorami, sprzeda* 
wając nasze złote, .srebrne i niklowe 
zegarki i łańcuszki dla swych znajo- 
mych i prywatnych ludzi na spłaty 
ratami po $1 lub 12 miesięcznie. Mv 
»ak/.e płacimy po $15 tygodniowo dla 
agentów-asystentów ł ftórnaczy, Wtó- 
rzy będą jeździć razem z naszym li- 
gę nie ni. rozmawiając? m po angiel- 
sku. Doświadczenie nie potrzebne. 
Uczciwi f trzeźwi ludzie mogą się tyl- 
ko zgłaszać. Wymień twoje obecna 
zajęcie. Manager, Box 954 — Dept. 4 
New York City. 

Nowy System 
AGENTURY 

Dziennika Związkowego 
Zapewnia 

DOBRY ZAROBEK 
Katriamu Mt ehew praoawat 
Nie trzeba dużo mówłd. 
Mc trzeba nosld k»ią*ek, 
Tylko kolektowad pieniądze. 

Rllfaze tnformacYA wysyłamy na 

lądanie. Adresowa'1: 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
1406-08 W. Dirron SI. Ck ofo. Ilf. 

Jł«-tl 1’hon* krn«inrlon 7«H Załotnaa 1**7 r. 

LUDWIK RAUCHUT 
Jtijłtirna I >'ajwifk«z* PnUki PaHryka 
( nUorinóił I kontiilrtnuh nMortii ill* 

I Stowarzyszeń Wojsk Polskich Band I Kapel 
I wanlkłrk pt hor w It rwąfyrh mię .4ar*«iali Wjralilaa^ ^ 

MMNIMlHr Palaklr I JaKr;ka*afej|a. kcarff I (Miaaki Il4. 
I al arwia •tkali połowa / a. r Mata.apaWat# rbalrwkl 
I kiprltu Ma*. >*•• •kOmay ■ klamra aukolą |I.M 

Hacrta po ptaka# ilaa'r>waa« kara logi polaki#. 

LUDWIK RAUCHUT 
1520 H. 4-ffc Itrttl Pkllatftlphia, Pj, 


