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Do Ogółu Braci i Sióstr Związkowych! 
Szanowni Bracia i Siostry! 

Jak Wani wiadomo, po 
Sejmie XX w Detroit, Mich. 
powstał w organizacji na- 

szej ferment i pewnego ro- 

dzaju chaos, sztucznie wy- 
wołany przez kilka jednostek 
zawiedzionych w swych na- 

Iziejach na tym Sejmie, a 

które to jednostki potrafiły 
zbałamucić pewną część na- 

szych Braci, nic wnikają- 
cych głębiej w istotę rzeczy, 
w powody i przyczyny, dla 
których wywołano między 
nami zamieszanie. 

Zdołano obałamucić kilka 
gmin związkowych w miej- 
scowościach. gdzie się znaj- 
dują jednostki z nikogo i z 

niczego nie zadowolone i a- 

by ukryć swoje istotne cele 
wichrzenia, jednostki owe 

wciągnęły nawet do swej 
destrukcyjnej roboty Komi- 
tet Obrony Narodowej i ja- 
dą na tym koniku, pragnąc 
zdyskredytować w oczach 
ogółu większość członków 
Zarządu Centralnego, która 
uczciwie myśląc i stojąc 
wiernie na straży honoru i 
dobra Związku, pragnęła 
większej kontroli w K.O.N., 
aby mieć pewność, że pienią- 
dze -składane na ołtarzu Oj- 
czyzny przez związkowców 
przeważnie, nie pójdą na 

marne, lecz użyte zostaną 
na cel właściwy. 

To dało powód pewnym 
jednostkom do napaści na 

Cenzora, Prezesa i tych 
członków Zarządu Central- 
nego, (których całą winą jest 
tylko to, że wiernie stali na 

>traży honoru Związku i do- 
bra narodu. 

Napastniczym jednost- 
kom, 'kryjącym tylko i jedy- 
nie swoje cele osobiste, uda- 
ło się podburzyć pewną 
część związkowców, którzy 
nie zastanawiając się, jakie 
czynniki wchodzą w prę, nie 
zbadawszy, kto i w czem za- 

winił, zaczęli uchwalać rczo- 

lucyc i protesty przeciw 
( enzorowi i Zarządowi Cen- 
tralnemu, a nawet członkom 
Rady Nadzorczej, ja'k gdy-, 
by ci najwyżsi urzędnicy 
wybrani wolą ludu pragnęli 
nic dobra, lecz szkody Zwią- 
zku. albo też byli przeciwni 
wolności Polski. 

Kilka takich rczolucyi ró- 
wnobrzmiących. a wyraża- 
nych niesłusznie vottim 

nieufności Cenzorowi i wię- 
kszości Zarządu Centralnc- 
2n. ukazało się w kilku pi- 
smach bądź to strony wro- 

giej Związkowi, bądź też 
związkowców' przeciwnych 
pewnym jednostkom w Za 
rządzie. 

Taka robota wywołać mu- 
siała rcakcyę. zatem z dru- 
giej s-trony, uważającej po- 
stępowanie Zarządu i Cen- 
zora na słtiszne i pożytecz- 
ne dla Związku. posypały 
'ię kontr-rezolucye, wyra- 
żające vottrm zaufania Cen- 
zorowi i Zarządowi Central- 
nemu oraz protesty, potę- 
piające robotę tyrh jednos- 
tek, które wprowadzają za- 

męt w nasze szeregi ku wiel- 
kiej uciesze istotnych wro- 

gów Związku. 
Kilka z tych rezolucyi za- 

mieściły pisma związkowe, 
zwłaszcza, że były to zbio- 
rowe głosy Gmin, a jedną 
nawet rezolucyę, uważającą 
stanowisko Cenzora i więk- 
szości Zarządu Centralnego! 
za właściwe, podpisały za- 

rządy aż 13-tu Gnlin z Chi- 
cago i okolicy, liczących 
przeszło 25,000 członków. 

Rezolucyi tych zaczęła 
płynąć cała fala i chcąc 
wszystkie umieścić, trzeba- 
by na to kilku numerów 
“Dziennika Związkowego” i 
“Zgody”, a przytem niepo- 
rozumienie byłoby coraz 

większe i spór nieprędkoby 
ustał, co chyba na dobre nie 
wyszłoby Związkowi. 

1 o też na posiedzeniu Za- 
rządu Centralnego w dniu! 
3-cim kwietnia większością 
głosów uchwalono, aby od-| 
tąd nie pomieszczać żad- 
nych rezolucyi i protestów, 
bez względu, czy są one 

przychylne Cenzorowi i wię-' 
kszości Zarządu Centralne- i 
go, czy też nic, gdyż dyrek- 
torzy przekonali się, iż re- 

zolucyami i protestami oraz 

walką wewnętrzną Związek 
może szkodę ponieść. 

Zimnej krwi i zastano- 

wienia nam w tym wypadku 
drodzy Bracia i Siostry 
związkowe potrz ba. 

Sprawie Komitetu Obro- 
ny Narodowej tu w Amery- 
ce i Komisy i Skonfedero- i 
wanych Stronnictw Niepod- 
ległościowych w Ojczyźnie , 

dajmy na razie spokój i nie 
kłóćmy się o to. Wyjechali 
do Ojczyzny wysłannicy i 
reprezentanci Z. X. P. w o- 

sobach Cenzora Karabasza. 
i wicc-cenzora Rakoczego, j 
aby tam na miejscu zbadali, 
jak gospodarzą naszemi pic- 
niądzmj ci, na których ręce | 
ofiary są wysyłane i czy is- 
totnie większość narodu so- 

lidaryzuje się z pracami K. 
S. S. N. i co dotąd za pienią- 
dze zebrane z wychodźtwa 
zdziałano.Wysłannicy Zwią- i 
zku po powrocie z Europy 
zdadzą nam sumienne i pra- 
wdziwe sprawozdanie, a 

wtedy będziemy wiedzieli, 
jak się odnosić do K.S.S.N. 
Jeżeli ie*t tam wszystko w 

porządku i istotnie czynią 
się przygotowania do roz- 

prawy orężnej z wrogiem, 
natenczas datki na ten cel 
popłyną szerokim strumie- 
niem, obficiej niż dzisiaj, 
gdy jesteśmy w niepewnoś- 
ci, czy ten grosz wdowi lu- 
du polskiego obracany jest 
na cel święty, jakim jest wy- 
zwolenie Ojczyzny, czy też 
na cele partyjne garści lu- 
dzi, którym naród jako ca- 

łość nie ufa i za iefi hasłami 
nie pójdzie. 

Za kilka tygodni sprawca 
się wyjaśni i Z. (\ oraz cały 
ogół związkowy będzie wie- 
dział. jakie ma stanowisko 
zająć wobec K. S. S. N. 
w Ojczyźnie i K. O. N, w A* 
meryce. Tymczasem zaś za- 

niechajmy pisania rezolucyi 
i protestów, czy to przychyl- 
nych większości Z. C., czy 
leż przeciwnych, bo to do 
niczego nic doprowadzi. Za-, 
stanówmy się głęboko nad 
smutnym faktem walki we- 

wnętrznej, jaka bodaj nigdy 
tak nie targała Związkiem, 
jak obecnie. 

Czystego ducha Związku 
nie napawajmy u zatrutego 
zdroju nienawiści i niezgo- 
dy; rzućmy w kąt protesty i 
rezolucye* a weźmy się 
szczerze do organizowania 
Związku, do zespolenia ce- 

mentem braterstwa naszych 
szeregów, abyśmy stawić 
mogli czoło istotnym wro- 

gom idei narodowej! Nie 
bądźmy sami sobie wroga- 
mi, ale braćmi serdecznymi. 
Wyrwijmy chwasty i kąko- 
le, co nam zanieczyszczają 
czyste zboże, a zakasawszy 
rękawy imajmy się pracy, 
która przyniesie korzyści 
Ojczyźnie i /wiązkowi. 

Pr*lc pracy pr/ed nami ol-1 
brzymie i wiele spraw czeka 
pomyślnego załatwienia, w 

I chwili, gdy toczymy walkę 
między sobą bczpotrzcbnic 
skutkiem warcholstwa kilku 
jednostek, których podszep- 
tów nie powinien słuchać 
mądry, kaYny i zgodny do- 
tąd zespół związkowy. 

Rezolucyi i protestów od 
timin. Grup i pojedynczych 
członków mamy całe stosy i 
choć z bardzo małym wyjąt- 
kiem są <me przychylne wię- 
kszości Zarządu Centralne- 
go, a surowo piętnujące 
warcholstwo, ale nie chce- 
my ich publikować, aby nie 
wywoływać tc<n większego 
zamieszania i rozgoryczenia 
w naszych szeregach. Z tego 
bowiem cieszyliby się istot- 
ni wrogowie nasi. którzy 
czyhają tylko na sposobno- 
ści, by podkopać egzysten- 
cyę Związku, a mogą tego 
dokonać przez nasze we- 

wnętrzne rozterki. 
Nak-oniec wzywamy ogół 

związkowy, aby nic ustawał 
w ofiarności na cele narodo- 
we, a zwłaszcza na tak świę- 
ty cci, jak odbudowanie Oj- 
czyzny naszej wolnej, ludo- 
wej. Składajmy nadal gro- 
sze na oharzu Ojczyzny, 
lecz składajmy je na ręce 
kierowników największej or- 

ganizacyi narodowej na wy- 
chodźtwie — na ręce kasye- 
ra Związku Narodowego 
Poliskicgo p nr. 1406-8 \V. 
Diyrsion ulica, Chicago, 111. 
Tam będzie najlepsza gwa- 
raneya. że grosz wdowi ludu 
polskiego nie będzie obraca- 
ny na marnjc, na jakieś celę 
partyjne czy wydawanie o- 

dezw irwłaczających powa- 
dze Z. N. 1’., ale na obronę 
Ojczyzny. 

Z wysyłką tych ofiar do 
Ojczyzny Zarząd Związku 
wstrzyma się do czasu, do- 
póki nie wrócą nasi wysłan- 
nicy z Europy. A gdy ci zda- 
dzą nam sprawozdanie, na 
co wydawane są grosze 
przez nas składane, naten- 
czas Zarząd Związku będzie 
wiedział co zrobić z ofiara- 
mi złożonemi na tak święty 
cel i nigdy ich nic użyje na 

nic innego, jak tylko na spra 
wę wyzwolenia Ojczyzny. 

W zywamy wszystkich I 
Braci i Siostry związkowe i 
l‘> wspólnej pracy dla dobrą! 
Ojczyzny i Związku, do. 
spokoju i rozwagi, a jesteś-! 
my mocno przekonani, że się>' 
zawiłe sprawjy wyjaśnią i 
Związek jako przodownik 
naszego wychodźtwa zatry- 
umfuje i nadal pełnić będzie 
w spokoju uczciwą pracę 
dla narodu. 

W imieniu Żarz. Centr. 
Z. X. P. — 

Kazimierz Źychliński 
prezes. I 

Jan S. Zawiliński, 
• sekr. jen. 

ZWIĄZEK A MIEDZYNA- 
RODOWCY.. 

Związek f^arodowy Pol- 
ski znajduje się obecnie w 

ogniu walki. Sprzysięgły się 
przeciw niemu wszystkie 
moce czarne i czerwone, któ- 
re wytoczyły największe ko- 
ltfbryny, jakie posiadają i 
walą z nich w tę twierdzę na- 

rodową, aby ją jeżeli już nie 
rozbić i opanować, to przy- i 
najjnniej osłabić. 

Walka czarnych i czerwo- ! 
nych ze Związkiem toczy się 
nie od dziś, lecz obecnie jest 

1 

ona zacieklej>za, ponieważ [ 
Związek z (każdym miesią- 
cem rośnie w siłę liczebną, 
finansową i moralną, co o j 
rozpacz przyprawia tych, co' 
są z zasady przeciwni wszv- i 
stkieniu, co narodowe, co poi- 1 

>kic. Ze Związkiem walczą 
dwie międzynarodówki: jed- 
na klerdkalna. która każe w 

Rzymie widzieć zbawienie i] 
odrodzenie narodu polskie- 
go; która z ambony i konte- 
syonału wskazuje, że jedyną 
drogą jaka prowadzi do Kra- 
kowa, Warszawy, czy Po- 
znania jest Rzym, i że bez a- 

probaty kleru i błogosławień 
stwa papieża, oraz hojnego 
świętopietrza Polacy nigdy 
nic odzyskają wolności i nic 
mogą być narodem żywym.' 

Hruga zaś międzynaro- 
dówka socyalistyczna wy- 
szydzająca naszą przeszłość, 
plująca na wszelkie nasze i- 
deały i prace narodowe, wo- 

ła, że zbawienie dla Polaków 
— to uznanie zasad Róży 
Luksemburg, Marksa, En- 
gelsa i innych bogów socya- 
lizmu; to zlanie się żywiołu 
polskiego z socyalistami 
Niemcami, Moskalami i ży- 
dami, a wyrzeczenie się czy- 
stej idei narodowej, bo ta 

jest przestarzałym zabyt- 
kiem przeszłości. 

Nie dziw przeto, że Zwią- 
zek Narodowy Polski, jako 
organizacja czysto polska 
sprawy Ojczyzny i ludu pol- 
skiego wyłącznie mający na 

celu jest atakowany równo- 
cześnie przez dwie między- 
narodówki, boć tym psuje in- 
teres i zawsze im przypomi- 
na, że wpierw Polska, 
wpierw wolność narodu, a 

dopiero później sprawy reli- 
gijne. czy partyjne. 

Walkę z międzynarodów- 
ką klerykalną Związek toczy 
od początku swego istnienia, 
więc jest w niej zahartowa- 
ny i skoro z tej walki wyszedł 
zwycięsko, gdy był jeszcze 

w powijakach, to z pewnoś- 
cią wygra ią teraz, gdy liczy 
przeszło sto tysięcy dziel- 
nych synów i cór pod jed- 
nym sztandarem narodowym, 
i wyrósł na dzielnego mło- 
dziana, łamiącego wszelkie 
przeszkody. i 

< idy Związek toczył zacie- 
kłe boje o swoją egzystencj ę 
z klerem wówczas drugiej 
międzynarodówki czyli so- 

cjalizmu wśród nas nic ł>y- 
ło. a przynajmniej był to tak 
słabiutki potworek, z którym 
się nawet nikt nie liczył i nie 

traktował go seryu. 

Związek, stosując się do 
za^ad konst\*tuc\’i tgo ma- 

ja uznawał i uznaje każdego 
ł’«*laka za członka* wielkiej 
naszej rodziny polskiej, bez 
względu, jakie -ą jego po- 
glądy religijne, * polityczne, 
czj społeczne* byle razem z 

narodem chciał pracować dla 
wolności i lepszej przvszło- 

« t PoI>ki. 
I -Maleso też na Sejmie XI 

w C h \ elaiid, ()., wyrzucono 
z konstytucyi paragrafy 
średniow jeczne zabraniające 
przyjmowania w poczet 
związkowców socyalistów i 
szeroko otworzono wrota 
dla wszystkich Polaków, 
którzy uczciwie dla Ojczy- 
zny chcą pracować, nie pyta- 
jąc sięt w co oni wierzą. 

Stracił słaby jeszcze wów- 
czas Związek na tein, bo z 

jc£n szeregów ubyło kilku- 
>et członków o poglądach 
nictolerancyjnych. opęta- 
nych przez czarną między- 
narodówkę. ale natomiast 
zyskał kilkaset członków z 

czerwonej międzynarodów- 
ki, której kiedyś wstęp do 
organizacyi naszej był 
wzbroniony. 

I płynęło kilkanaście lat i 
dziś pokazują się skutki. — 

KlerykaIna międzynarodów- 
ka, a raczej beznarodówka 
walczy ze Związkiem, jak 
dawniej walczyła, a w tej 
niskiej robocie rzetelnie jej 
pomaga socyalistyczna mię- 
dzynarodówka, którą Zwią- 
zek kiedyś przyhołubił i 
przytulił do swej piersi... jak- 
ów chłop z bajki przytulił 
zmarzłego węża, który 'o- 
grzany ciepłem jego ciała, 
gdy powrócił do życia, uką- 
sił swego zbawcę. 

Prąwde powiedzmy sobie 
w oczy otwarcie! 

Związek Narodowy Pol- 
ski, chcąc żyć i rozwijać się 
prawidłowo tudzież wykony- 
wać prace, jakie mu wskaza- 
li jego wielcy założyciele nic 
klerykali, ni też socyaliści, 
zwalczać musi zarówno mię- 
dzynarodówkę klery kalną, 
jak i socyalistyczną, gdyż te 
dwie siły wrogie czystej idei 
narodowej paraliżują nam 
wszelkie prace dla dobra na- 
rodu. 

Związek Narodowy Pol- 
ski nic walczył i nic walczy 
z kościołem katolickim, ni 
też z żadną organizacją reli- 
gijną: nie walczył i nic wal- 
czy z socj alizmem, jako ideą 
na podłożu ckonomiczncm, 
ale walczyć musi z przedsta- 
wicielami tych międzynaro- 
dowych organizacji, które i- 
deę narodową, czysto polską 
chcą podporządkować dla 
celów osobistych, bądź też 

f : ■ 
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swoich organizacyj nic z pol- 
skością nie mających wspól- 
nego. 

Bracie związkowczc bądź 
sobie najzagorzalszym ka- 
tolikiem, módl się i uczęsz 
czaj do kościoła choćby co- 

dziennie; bądź sobie socya- 
listą czystej wody i walcz z 

kapitalizmem o lepszy byt 
robotnika — w to Związek 
nie wchodzi, bo szanuje prze- 
konania każdego człowieka, 
ale nic ośmielaj się spraw na- 

rodowych, jakie pielęgnuje 
Związek podciągać pod spra- 
wy klerykalne, czy socjali- 
styczne. bo tego w Związku 
czynić nie wolno. Nie podo- 
ba się komu praca narodo- 
wa w Związku, niechaj sobie 
idzie precz od nas i niech 
pracuje na innem polu, ale 
wara mu od mącenia narodo- 
wej kadzi — wara od kala- 
nia świętej idei narodowej, 
kt^ra powinna ożywiać każ- 
dego Polaka. Związek nie 
jest dla klerykałów, ni socya- 
listów, ale jest dla Polaków 
którzy chcą zgodnie praco- 
wać dla sprawy niepodległo- 
ści Polski. 

SKARB NARODOWY. 
Sprawozdanie szczegółowe z fundu- 

szów Skarbu Narodowego, 
za rok 1913. 

I. Wykaz składek złożonych w Korni- i 
syi Nadzorczej Skarbu. 

Fr. c. 

Budzyński Alfred z Paryża .... 20.00 
Cieszkowski Wład. z Paryża .. 10.00 
Domański Ludwik z Llege.100.00 
Dybowski Aleks. z Paryża .... 20.00 
Gałęsoweki Józef z Paryża .... 20.00 
Gds/.lowtk Wacław 10.00 
Giiler AKatoi*. w jego imK«niu 

członkowie komisji paryskiej 
Skarbu 5.00 

Korytko Kugenlusz z Paryża .. 20.00 
Lewonhard Stanisław .10.001 
Matuski Artur z Nimes. 20.00 i 
Matuski Franciszek, syn 5.00 i 
Maluśka Ida. córka 5.00 
Obrycki Hipolit, z Paryża. 10.00 
Pogorzelski Władysław z Nicei 20.00 
Śliwiński Hipolit ze Lwowa ...200.00 
żamawski Leonard z Przemyśla 30.00 

Razem »\ła1ki w r. 1013 wy- 
niósł jr .505.00 

2. Procenta od funduszów Skarbu. 
Procenta od walorów procentowych 

1913. 30 Czerwca. 
Za 5 miesięcy pierwszego półrocza 

1913 roku (procenta za miesięc sty- 
czeń 1913 r. objęte były w rachunku 
za rok 1912) Fr. c. 
procenta te wyniosły .4.458.32 

1913. 31 Grudnia 
procent* za 6 miesięcy 
drugiego półrocza .7,296.95 

1914. 31 Stycznia 
Za Styczeń 1914 roku .2,303.10 

1914. 31 Stycznia 
z Ameryki od Cenzora Związ- 
ku Narodowego Polskiego 
Procenta za r. 1913 .4-10.00 

Razem procenta w r. 1913 
wyniosły .14.468.37 

3. Inne Dochody. 
Z wylosowania walorów .28.40 
Ze zmiany pieniędzy 26.71 

Razem .. 
SKARB NARODOWY. 

Zestawienie i wykaz ogólny fundu- 
szów Skarbu Narodowego. 

1. Skład*! złożono w Komisy! Fr. e. 
Nadzorczej Skarbu .606.00 

2. Procenta od Funduszów 
Skarbu .14.468 37 

3. Inne Dochody 54.11 

Razem przychody w r. 1013 
wyniosły .13,027 48 

Procenta w r. 1012 wynosiły 
fr. 12.110.4S I zostały we- 

dlu* uchwały Komisy i Nad 
zorczej Skarbu, w Sierpniu 
1913. dołączone »• całości 
do KaplYiłu Skarbu. 
Skarb Narodowy według 
Sprawozdania >Ir. XX z r. 
1912 wynosił .332.374.48 l 

Razem Skarb wynoel .347.40216 
Do sumy powy-żarej doda<* na- 

leży zebrane ekhulki na 
Skarb w Ameryce w latach 

1912 1 1913. Doi. 726.S3, 
czyli franków 3.706.84 

Razem Skarb wynosi ...351,109.00 
Od sumy powyższej odrią- 

cnąwszy wydatki z r. 1913. Za 
sprawozdanie z r. 1912 1 roz- 
syłkę takowego. fr. 13.75 
Za koszta korespond. 13.05 
za koszta banikowe 110.75 

Razem fr. 137.55 137.55 
Fundusze Skarbu 31 Stycz- 

nia 1914 roku wynoszą fr. 550,971.45 
a mianowicie: 4 

W Depozycie Komisyi Nadzorczej 
Skarbu: 
1. W walorach procentów. 358.068.13 
2. W gotówce .158.40 

W Depozycie u Skarbnika: 
1. W walorach .450.00 
2. W gotówce .896.22 
W Depozycie u Cenzora Zwią- 

zku Narodowego Polskiego 
w Ameryce Doi. 2,221.91, 
czy,ł *r.11.398.70 
Razem jak powyżej .350,971.15 

Pary*. 30 Marca 1914. 
'v imieniu Komisyi Nadzorczej 

Skarbu 
Prezes. Z. Laskowski. 
Wice-prezes. E. Korytko. 
Skarbnł\, J. Gatęzowaki, 
Sekretarz. W. Gasztowtt. 

E. Vanderorift, Pa. 
Tow. Stefana Czarneckiego, gr. 791 

Z. N. P. | gniazdo 339 Z. S. P. obcho- 
dzioł rocznicę powstania styczniowe- 
Ko w dniu 22 lutego 1914 r 

Obchód zagaił wiceprezes ob. An* 
drzej Stańczak, który streścił w krót- 
kich słowach rocznicę obchodu i po- 
wołał na przewodniczącego ob. Win- 
centego Jastrzembskiego. który po 
proaił Bzan. publiczność o spokój 
niepalenie podczas mów. śpiewu i de 
klamacyi i powołał na sekretarza ni 
żej podpisanego. N 

Śpiew — z dymem pożarów — p 
W ichrowski, K. Szczepkowski. J 
Szczepkowski. B. Hełcbowski z mu- 

zyką fortepianu, którą dyrygował ob 
St. Liszewski. 

Mowa ob. J. (Szczepkowskiego o po 
wstaniu Styeznlowem i o zachęcaniu 
do wstąpienia do Z. N. P. i łączności 

śpiew — Patrz Kościuszko — B. 
Hełchowskiego. 

Wolne ćwiczenia Sokołów, śpiew 
S*. Liszewskiego z akompaniamen- 
tem fortepianu. De-klam. pani Tań- 
skiej z Pittsbnrga. kwiczenia Sokołów 
karabinami. Deki. St. Hełchowskiego. 
Oo. W. Jastrzembski poprosił publi- 
czność o składkę na Wyższą Szkołą 
Związkową. Skolektowano $4.«n. 

śpiew pani Tańskiej z Pittsburga. 
Pochody, zwro*.y. formowanie czwó- 

rek i dwójek Sokołów;. Prez. Sokołów 
od. p. W iclirow-ski poprosił ojców I 
matki, aby przysyłali dzieci do 
szkoły kwiczeń dziatwy, podziękował 
*z. publiczności za huczne oklaski w 

kwiczeniach Sokolich. podziękował 
również młodym Sokołom za ieh sat- 
ranie I prace. Następnie prezes Zwi* 
zku J. Szczepkowski podziękował Sz. 
Publiczności za liczne zebranie i skła- 
dkę. Na zakońezenie obchodu orólny 
śpiew Boże coś Polskę. Jeszcze Pol- 
ska nie aarinęła. Marsz na fortepianie 
ob. St. Liszewski. Sz. Publiczność ro« 

zeszła się w porządku, unoazęe miłe 
wspomnienie z Obchodu. Jednocze- 
śnie wysyłam $4 60. Przosyłka lOc. 

K. Szczepkowski, sekr. obchodu, 
K. Vandcr*rift. Pa.. Boz 655. 

Kobiet ięzyki są nieprzyjaciele, 
Kiedy nim która bez potrzeby 

miele. 

Pięć razy więcej pochłonie kar 
czma, niż wszystkie zakłady nau- 

kowe w kraju. 
Stanisław Szczepanowski. 

Niedola dzielnych mistrzynią! 
Zważcie nieszczęśni: 
Kto nic ma sił odpornych w mię* 

śni. 
Niech wytęży siły ducha! 

Włodzimierz Wysocki. 

Ach! tylko cnota, sumienie czy* 
ste, 

Które zachowasz w swem łonie, 
Te dadzą spokój, szczęście wie- 

czyste. 
Tu w życiu — i tam... po zgo- 

nie. 
Franciszek Marzec, 


