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3053 Brereton Ave.. Pittsburgh. Pa. 

Wlce-cenz»e. 
Ado.t E. Rakoczy, 

31 K. Market St.. W ilkes Barre. Pa. 

Zarząd Centralny Zw. Nar. Poi. 
PREZES: — Kazimierz żychlińskł, 14P6- 

14i>8 W. DlvT.-Ion ul.. Chicago. 111. 

WICEPREZES: — Stanisław Mermel. 
945 Milwaukee ave.. Chicago. 111. 

SEKRETARZ JENERALNY: — Jan S. 
Za Wiliński. 14U6-H0S W. Dlvislon st., 
Chicago. 111. 

KA8YER: — Józef Mogdzlarz, 1406-1403 
W. Dlvlslon st.. Chicago. III. 

DYREKTORZY: — M. Sakowska, Dr. \V. 
gtatkiewlcz. IM J. I. Jankowski. 
Henn k Anlelewski, Kazimiera Obar- 
ska. Ant..Ili Mazur. Pr. X W h-kl.ń- 
skl. Karol Olszowy. M. Kmieclait. 
K. Złotnicki. Dr. I. Zaleski — wszy- 
scy z Chicago. 

LEKARZ NACZELNY: — Dr Antoni 
Halcerzak. 1406-1478 W. Dlvislon *L. 
Chicago. Ili. 

ADWOKAT ZWIĄZKOWY: — Laon S. 
Maltek, 139 N. Clark st. 

KOMIS4RZE. 
Komisarz honorowy wszystkie Stany: 

Julian Szajner.. !»•*'.* — Jbth *ve.. N. 
E.. Minneapolis. Mian. 

Komisarka na wsaystkie Stany Wy 
dzialt Kobiot Z. N. P.: — Walery* 
Llpczyftska. 411 F.astern ave.. N 
Grand Uapidi, Uleli. 

E.. i 

Stany: Massachusetts, Marne, Vermont I 
New H.impahire. Okręg No. I. — 

Maksymilian Powieki, 612 Suinmer 
et., West T.ynn. Mass. 

Stan Connecticut. Okręg Nr. II. Wakana. 
Stan Rhode laland. Okręg Nr. III. Wa- 

Wschodni New York. Okręg Nr. IV. — 

Andrzej Wawro weki. 678 Sat. Anna 
ave.. New York, N. Y. 

Zachodni New York. Okręg Nr. V. — 

Jan Maternów a-z. 1105 ca morę 
ave., Buffalo. N. Y. 

Stan New Jersey. Okręg Nr. VI. — 

Józef Jaworski, lf*7 Auturnn et., Pas- I 
sale. N. J. 

Stan Maryland I Oistrlct of Columbia. 1 

Okrfeg Nr. VII. — Adam Gregoro- 1 

wic*. 525 S. l.lnwood ave.. Baltimore, 
Md 

Stan Delaware. Okręg Nr. VIII. — Ma- 
ryan F. Ponleeki. 11# Market at. — 

Wilmington, Delaware. 
Południowo-wschodnia Pennsylvanla. O- 

kręg Nr. IX. — Piotr Borowicz, 3873 
Archer at., Phiiadelphia. Pa. 

Pbłnocno-wschodnta I środkowa Pennsyl- 
vania. Okręg X. — Eugeniusz Bra- 
chockl, 1314 Prospect ave., .Seranton. 
Pa. 

Zachodnia Pennsylvan1a. Okręg Nr. XI.— 
Roman S. Abczyflski, 6:6 Sinlthfleld 
st.. Plttefcuntfi, I»a. 

Stan Weat Virglnla. Okręg Nr. XII. — 

Wakana. 
Stan Ohio. Okręg Nr. XIII. — JAzef 9. 

Karpanty. 233 E. Park at., Toledo, 
Ohio. 

Star. Indiana. Okręg Nr. XIV. — Fran- 
ciszek Zawadzki. 1452 Broadway, Ga- 

Stan Illinois. Okręg Nr. XV. — Adam 
Majewski, >lk> Noble at., Chicago. 
Ihlnola. 

Dolny Półwysep Stanu Michigan. Okręg 
XVI. — f-eopold Terskl, 1261 Dubois 
at., Detroit. Mich. 

Stan Wlsconsln I Górny Michigan. Okręg 
Nr. XVII. Dr. Aleksander J. Hel- 
ler. 4I» Mitchell at.. Milwaukee. Wis. 

Stan Minnesota. Okręg Nr. XVIII. — 

Antoni Gra bar kle wiz. F o. Duluth, 
Minn. 

Stany: Missouri I Alabama. Okręg Nr. 
XIX. — Pranr|sz»U Grodzki, 1*17 U- 
nlon ae St. Loul*. Mo. 

Stany: Nebraska. Kansas I Colorado. O- 
kręg Nr. XX. — Wakana. 

Stany: Arkansas I Teras. Okręg Nr. XXI. 
— Wakana 

Stany: Callfornia I Arizona. Okręg Nr. 
*XXIf. — Wakana. 

Stany: Washington. Oreqon I Idaho. O- 
kręg Nr. XXIII. ■— .lun F. Grorkl 
ŁOt E. SI st.. North Portland. Ore^ 

Kanada. Prowlneye. Okręg Nr. XXIV. — 

Wakwn*. 

iRStruhcyp do zmiany adrisj “Zgody,” 
Z*trae.»my uwagę członkom Zwięzku 

N. P aby kardy zmionlajae swoje mię- I 
uksnii. podawał zawsze stary I nowy 
sdreo. oraz numer grupy, do której na- 
«zy. Tym sposobem unikniemy wszelkich 
pomyłek przy wysyłaniu Zgody. Kto stę 
So tęgo nie zastotcje. temu Zgody posy- I 
,-t nie bodziemy mogli. Za*alenta w spra- | 
h te nlerogidai c*go odbierania Zgody po- 
winny równie* byt zaopatrzone w wyra- 1 
my adres I numer grupy. 

Związkowy 
DOM EMIGRACYJNY 
pn. 189 Second Ava. 

r/.vJtnoie Imirr in»Aw nrnr. g<4ri 
prrj»Jn<-y*-h <1.. N*»w Yorku 

Wytrodrw* p <k >}«• *vplaln#», baz 
ptatn* MMI »#ka rzrta nia, wan 

ny, azmaczna I tania kuchnia 
OBAMTO* POLAKA 

Dom tmi»racyjny 
otwarty w każdym ciasio 
hnl(;ra!i*-''ii !a'!,ijąrrin w filii* 

!*1 «n<! Aircit /.w »/kiw\ Domu K 
mlłfacriiM/tcU b^rlo^arcto- 
« ula r/BcWiwych Jnformacrl. 

UWAGI NA GZASjE. 
Minął post, czas smutnych 

rozmyślań i reflek^yj. a nadeszła 
wesoła wiosna, która sweni 

tchnieniem budzi przyrody do ży- 
cia. Zielenieją drzewa, ptactwo 
świergoce wesoło i wije gniazd- 
ka. !’o martwocie zimowej wraca 

życie. I ludzie wobec natury czu- 

ją się inaczej niż podczas miesię- 
cy zimowych. Bawią się j weselą 
na różnych zabawach, koncer- 
tach. przedstawieniach, a niedłu- 
go bawić się zaczną na łonie na- 

tury. wyjeżdżając na świeże po- 
wietrze, na tak zwane pikniki 
czyli majówki, odetchnąć świe- 
ż.em powietrzem i nabrać nowych 
sir do dalszego pchania taczki ży- 
wota. 

Otóż w tym czasie przebudze- 
nia się natury z długiego snu zi- 
mowego niech się też przebudzi 
energia i poczucie obowiązku u 

Braci i Sióstr Związkowych : nie- 
chaj korzystają z tych wspól- 
nych zebrań towarzyskich, wcią- 
gając w szeregi Związku tych. co 

jcszc/c do nas nic należą. Jest to 
dobra sposobność do agitacyi na 

korzyść Związku Narodowego 
Polskiego i bawiąc się wspólnie 
z przyjaciółmi, nic zapominajmy 
0 orgartizacyi. lecz pracujmy dla 
nici. Budźmy ducha narodowego 

ludzie naszym, przy takich o- 

kazyach. Njccli nawet z naszych 
zabaw płynie korzyść dla narodu. 
1 nie zadawalniajtny się własną 
przyjemnością bawiąc się w gro- 
nie przyjaciół, ale starajmy >ię, a- 

l»y ci przyjaciele znaleźli sję ra- 

zem z nami pod sztandarem na- 

rodowym i pracowali wspólnie 
dla przyszłości Ojczyzny. 

Zbliża się trzeci maja, rocznica 
wielka z dziejów naszych, którą 
godnie uczcić należy. Związkow- 
cy i Sokoli we wszystkich osa- 

dach, gdzie choć garść je-t na- 

szych rodaków, niechaj urządzą 
obchody Konstytucyi .1 Maja. 
niech ściągną na hale obchodowe 
lud nasz, a tani niechaj mówcy 
tłómaczą temu ludowi, czetn dla 
niego była ta konstytucja, jaką 
przeszłość świetlaną miał nasz 

naród i jakie obowiązki spoczy- 
wają na masach ludu naszego, 
przez które jedynie odzyskać 
możemy wolność. 

Programy obchodów' majo- 
wych niechaj będą krótkie, a do- 
borowe. Najwyżej dwie mowy. 
dwie lub trzy deklamacyc patryo- 
tyczne, śpiew i muzyka, a gdzie 
są odpowiednie siły amatorskie, 
pdegranie krótkiej sztuczki osnu- 

tej iia tle patryotyczncm. Taki 
program nic znuży publiczności, 
ale ją zajmie. pouczy czegoś o 

Polsce i zachęci do uczęszczania 
na obchody, które dla nas są 
świętami narodowemi. 

Komitety urządzające obchody 
narodowe niech baczą pilnie na 

dobór mówców, aby ci ludow i na- 

szcmu mówili o Polsce, o ol*j- 
wiązkach jakie cw-żą^na każdym 
Polaku i Polce, a nic •> sprawach 
partyjnych, nic z polskością nic 
mającemi wspólnego. Należy tak- 
że unikać zbyt długich progra- 
mów, które wykonują małe dzic- 
ci lub dorosłe osoby mniej uta- 
lentowane do występów publicz- 
nych, bo to tylko psuje poważny 
nastrój obchodu i zniechęca ogól 
do uczęszczania na takie uroczy- 
stości narodowe. Obchód narodo- 
wy, to świętość dla każdego pra- 
wego Polaka i Polki, zatem sta- 
rać się należy, aby odbył sic on 

iaknajpowazniej — aby z niego 
lud nasz nic zabawę lub krytykę 
wynosił, ale naukę i gorące umi- 
łowanie ideałów narodowych. 

W tygodniku “Strumień", pi- 
śmie życzliwcm wielce Z. X, f*. 
czytamy takie trafne i od serca 

pisane słowa: 

“Wydawcy Bostotiki cieszą się 
jak tiagi w pokrzywach i głoszą 
zagładę Związkowi Narodowemu 
który nazywają spróchniałem 
drzewem dlatego, że nic oparty 
jest o polski kler. Następnie le- 
ją krokodyle Izy nad upadkiem 
tego gmachu i powiadają: “Żal 
doprawdy, serdeczny żal, że 
nasz, w każdym razie, dorobek, 
pod pewnymi względami próch- 
nieć i rozkładać się poczyna. A 
przedewszystkiem, żal tego lu- 
du. który obalamucony i zepsuty 
nic wiadomo, czy kiedy powróci 
dd normalnego stanu życia. Gan- 
grena zazwyczaj szerzy się po 
całym organizmie i zaraża wszy- 
stkie jego członki. Przynajmniej 
wy, którzyście stali dotychczas z 

daleka od tci bezbożnej organ i- 
zacyi, nic pchajcie się w jej bło- 
to i nic maczajcie palców we 

wzburzonej krwi bratniej". 
Nic płaczcie “drodzy” od Bo- 

stouki, nie bójcie się i ukójcie 
swój boi j żal, możemy Was za- 

pewnić, że Związek bynajmniej 
nie myśli upadać, i! ten dorobek 
jest tak zdrowym i zbudowanym 
tak silnie, że nawet robak “Gwia- 
zdy Wschodu” nie zdoła ani je- 
dnej najmniejszej dziurki wy- 
wiercieć w tern drzewie, bo 
wprzód zje własne żądło, zanim 
potrafi uszczknąć choćby kawa- 
-łek listka z drzewa związkowego. 
Oświecony zaś Lud związkowy, 
napewno nie wróci nigdy do nor- 

malnego stanu ciemnoty, w ja- 
kiej był pogrążony za bezwzglę- 
dnego panowania despotów w ro- 

dzaju ojców Syskich i jemu po- 
dobnych.” 

Dzielne to i zacne .-Iowa. Oby 
takich przyjaciół w pismach na- 

rodowych Związek miał jaknaj- 
więcej, a wtedy szybcicjby się 
rozwijał, .r wkrótce przytuliłby 
pAd swoje skrzydła cale nasze 

wychodźtwo. 

W Dzienniku Związkowym 
czytamy: 

"Nie rzucajcie |iereł między 
wieprze" — oto słowa jakie cisną 
>-ię każdemu na usta. gdy przeczy 
ta podaną ni/.ej kuresponden- 
cyę, którą ostatnio pomieszcza 

DAJ Ml 
PAN 

Dziennik Związkowy 
Gdy agent wejdzie do mieszkania twego, 
powiedz mu: 

"Daj mi Pan Dziennik Związkowy" 
Agent >roże będzie zachwalać inne ga- 
zety, bo większy zarobek ma na nich. 
lecz ty nie ocistap od swego. 

Dziennik Związkowy wydawany jest 
przez Związek Narodowy Polski 

Wychodzi codzeri najmniej o 8 iu stro- 
nach, a kosztuje tylko $2 na rok. 

Jestto NAJTAŃSZE I NAJLEPSZE pismo 
polskie w całych Stanach Zjednoczonych. 

pako Związkowiec powinieneś 
czytać Dziennik Związkowy. 
Przeczytaj specyalną ofertę na 

stronicy 8-ej. 

“Straż", a więc pismo, na które 
soc/ali-tyczni liderzy ki. 1,. za- 

•z wy c/aj lubią si« powoływać, 
zważywszy, że jest to organ bi- 
skupa niezależnego kościoła, k-. 
Hodura, który byl nawet obda- 
rzony misyą tajnego wysłannika 
<). X. do zbadania stosunków w 

K. S. S. X. W wiarygodność za- 

tem danej korespondencji nikt 
chyba wątpić nie może. 

Owói w korespondcncyi, jaką 
niejaki p. J. Skowroński z P.d- 
\vardsvillc, I’a., zamieszcza w 

'‘Straży** z dnia 17-go kwietnia 
1». r. czytamy po wyrzekaliiach ! 
na robotę klcrykałów dla U. X. 
co następuje: 

“Po łajdacku też odnoszą się 
do K. O. N. tutejsi socyaliści. Ja 
jako należący do partyi > wybrany 
z .Oddziału do K. O. N.. wziąlcn. 
na posiedzenie szpilki K.O.N. by 
je sprzedawać między członków. 
Jeden towarzysz mówi mi, że na 

taką Polskę nie da nic, drugi nie- 

dowarzony mędrek prawił, że on 
nie Polak. C»dy się go zapytałem, 
kim i ozem jest, odp*»w’iedzial. że 
człowiekiem. Pytam eię go: A 
jakim ty językiem mówisz —czło- 
wieczym czy polskim ?\Vtedy zbn- 
raniał i poczerwieniał, jak jego 
krawatka. I tak niestety wszyscy 
mówili. Więc mię oburzyło i o- 

'wiadczylcm im. że oddział nie 
ma prawa wysyłać delegata do 
K. O. N., bo się składa z nie-Pola- 
ków, a wotfec tego ja z nieg>j< 
występuję, bo z beznarodową 
trzodą nie chcę mieć nic wspólne- 
go. 

Członkowie innych towarzystw 
tak zc Spójni, jak z grupy Zwią- 
zkowej bez żadnych wykrętów, 
owszem z największą chęcią szpil- 
ki wzięli”. 

1 czyż można lepszego szukać 
świadectwa na prawdziwość i po- 
twierdzenie tych wywodów, ja- 
kie od szeregu miesięcy ukazują 
się w Dzienniku Związkowym i 
pismaki narodowych, które do- 
wodzą, że czerwona międzynaro- 
dówka zgoła nic myśli o Polsce, 
gdy chce nawet polskicmi sztan- 
darami powiewać, że ta mię lzv- 
narodówka zawsze się wyprze 
haseł narodowych i oświadczy się 
za mternacyonaliztncm, gdy ją 
tylko do muru przycisnąć. 

“Jestem człowiekiem” — otO| 
ich hasło, i w" myśl tego hasła 
działają wszędzie, chcąc uczucia 
narodu podporządkować pod da- 
leko obszerniejsze pojęcie, jakiem 
jest “człowiek”, ho w szak pod po- 
jęcie “naród” da się podciągnąć 
tylko pewna i ograniczona liczba 
jednostek, które mówią sobie zro- 

zumiałym językiem, mieszkają na 

(jednym skrawku ziemi, dobro o- 

(gólnc danych jednostek mają na 
i celu, podczas gdy pod to drugie 
pojęcie można wszystkie podcią- 

j gac jednostki, które t> Iko znamię 
człowieka noszą. 

Rzecz to już /byt zresztą zna- 

na. by o niej się rozwodzić. Cały 
chwiejący się już dziś gdziein- 
dziej socyalizm j rozpadający, 
choć może niewidocznie na naro- 

dowościowe grupy tam. gdzie 
faktycznie dawna idea socyalizmu 
już się przeżywać zaczyna, staje 
się Zjawiskiem wielce jeszcze 

I niezrozumiałeni na gruncie, na 

który go sztucznie przeszczepiono 
i na którym nic znajdttje stosow- 

nego dla się podłoża. 
Karykaturę tego zjawiska ob- 

serwować możemy zwłaszcza tu, 
w Ameryce, szczególniej między 
t. zw. pol<-kiemi partyann socya- 
listycznerr.i. Zaprzeczyć się nie 
da. żc w ostatnich latach napły- 
nęło tu do Ameryki tylu szowi- 
nistycznych wyznawców * idei 

murksow«kicj, /<■ zaczęli oni roh;ć 
“ruch" między warstwą tego 
pracującego dziś r<>l>otnika fabry- 
cznego, który do niedawna na 

roli wiedział i /dala od socyalisty- 
czuycłt mr/onck pługiem czarną 
ofał ziemię, zdołali obałamucic 
nieliczne gar-iki i pod swój za- 

ciągnąć sztandar. 

I jaka/ to była agitacya? Czy ci 
pionierzy socyalistyczni szli do 
naszego ludu z ewangelią Mar- 
ksa w ręku i kazali niu czytać 
"kapitał”, rzecz bezsprzecznie 
świetnie przemyślaną i na podło- 
żu ekonomicznej walki z kapita- 
łem o«niitą która myślącemu i 

rozumującemu człowiekowi na 

wiele rzeczy ciekawych i zawi- 
łych kwestyi otwiera oczy?! Czy 
ci pionierzy przedstawiali mu 

zgubne skutki kanitalizacyi na- 

rzędzi pracy j produktów prze- 
twórczych w rękach pewnych jed- 
nostek ? 

Nic. ł>o tego nasz rolny chłop' 
nic rozumiał i do d/i>, choć dc 
ich <zeregó\v należy. jeszcze nic 
rozumie. Oni. ci agitatorzy szii z 

hastami temi do niego. odzwicr-j 
cicdlcnie których znajdujemy w, 
odpowiedzi tych “towarzyszy”, co I 
to nic chcieli kupić guziczka O. 
X. dlatego, że oni nic są Pola- 
kami, ale ludźmi, żc oni nic 
chcą “takiej” Polski. bo oni ża- 
dnej nic chcą. gdyż ich agitator 
im o Pol>cc nic mówii. 

Czyjaż to nauka? Czyż i tych 
socya1i*t»>w z Edwardscille prze- 
konały piania związkowe, że on 
nic powinien na Polskę płacić po- 
<Utku. bo on nic Polak? Czy tez 
jc^t to nauka tych zacietrzew io 
nycli organów partyjnych czerwo- 

nej międzynarodówki, które teraz 

ogon swój właściwy pod siebie 
schowawszy, i siadłszy na zadzie, 
wyj* w stronę tych, którzy sziftc- 
rzc Polski pragną, dla Polski pra- 
cują i pracować będą, o ile takie j 
pomalowane obecnie na czerwo-J 
no-bialo lisy stamtąd się prędzej 
odsuną i mniej o Polsce krzyczeć j 
będą?! 

Może nam sławetny dziś półofi- 
cyalny organ K. 4). X. zarzuci, 
że uogólniamy wszystkich z je- 
dnego tylko wypadku, a my zasię 
na to powtórzymy mu słowa ko- 
respondenta z Kdwardsvillc, że 
“tak niestety, wszyscy mówili”. 
Jeśli jeden oddział socyalistycznvJ 
w Pennsyh anii zapatruje się na I 
sprawę narodową tak, jak to j 
stwierdt.il członek ich partyi, bal 
nawet delegat do K.O.X., to I 
nam wolno powiedzieć, że ws/v- 

-tkie oddziały podobnie myślą i 
myśleć nie przestaną, chyba że 
wyrzekną się swoich ideałów, ja- 
kie im na cźerwowym pisano 
sztandarze. ^ 

Dlaczegóż jednak ci socyaliści 
dzi> tak robią Dlaczego tak /a 

tą Polską szermują, dlaczego tacy 
oni "mocni w pyskach” dzisiaj— 
zapyta niejeden. Ha — odpo- 
wiedź łatwa. Ho widzą, że pr/.v 
narodowym rożnie i swoją pie- 
czeń mogą^upiec. Sprawa Pol- 
ski świętą jest każdemu Polako- 
wi i jeśli na nic Polaka .nic zakl- 
niesz, to jedno słowo "Polska'’ 
starczy ci za wszystko. Oni to 
bardzo dobrze w iedzą, a jeszcze 
lepiej rozumują. 

Czasy są tak szczególne, żc dziś 
hasło "Ojczyzna” stało >ię ha- 
słem dla wszystkich. Chcesz — 

jak brat do brata się zbliżyć — 

wymów tylko to lifesło. I oni to 
hasło dzi?> za swoje przyjęli — 

(pod wyrażeniem "oni" ciągle 
mamy na myśli liderów) — z 

tern hasłem idą w lud, bo wiedzą, 
że niosąc na sprzedaż dobry i po- 
kttpny towar, mogą czasami i 

tandetę swoją przemycić i jak się 
to mówi — wetknął ją w ręce 
nieświadomych. 

I cj metody się jęli i dlatego >• 

Polskę dziś wrzeszczą ci, co na 

tę Polskę plwali niedawno, co im 
Polska na nic nic była potrzebną. 
Ale nic zawsze zdołali liderzy 
myśli swoje tak szybko przemy- 
cić i do -crc tych, którzy często 
zbyt tępi są, by jakąś robotę w 

mig pojąć i wyczuć, albo ukryć w 

sobie to, czego się nauczyli da- 
wniej, z czcm się zżyli. 

Dlatego też tniaiowoli, przycho- 
dzi* im połykać takie pigułki, ja- 
kie im do strawienia dali ci "to- 
warzysze" z Kdwardscille. którzy 
nawet zmusili swem postępowa- 
niem delegata tego oddziału do 
wypowiedzenia takich słów. że on 

7 beznarodową trzodą nie chce 
nic mieć wspólnego.. 

Święte, datipan święte słowa i] 
tak dosadnie malujące tych. któ-j 
r/y w ostatnich czasach za zbaw 1 

oów Ojczyzny chcą uchodzić. 
I.ecz nic tędy im droga. Ten je- 
den przykład otworzy ludowi o- 

czy i powie mu. że pretensye d<.' 
zbawienia Ojczyzny mogą mie^ 
tylko tacy, co czują się-PolakanO, 
a tymi są ci “członkowie grupy 
Związkowej, co bez żadnych wy- 
krętów, owszem, z największą 

chęcią" dali i dają na cele naro- 

dowe 

MT. PLEASANT. PA. 
— 

fcarzad w imit^e 319 Z. N. P. ukła- 
da alf * aMtęmiJfeycb członków: 

Prezes Plcrtr Jakowskl. wleeprea. Bt. 
f*e*enza. sePr fln. Jan Marek. sekr. 
profc. Julian Zaorwkl, ka«ver Jnn Bzra- 
mowskl. Hadnl: Jan Oraborkl. Kon- 
stanty Ma tulę w łez i Mdła* Kadrów 
•ki. 

Z bratniem pozdrowieniem, 
Jan Mtrtk, sekr fłn. 

23.3 S. N^trket at. 

Sprawozdanie Wydziału Szkol.' 
nictwa Z. N. P. 

ZAMKNIECIE RACHUNKÓW KO- 
LEGIUM Z. N. P. W CAM- 

BRIDGE SPRINGS. PA. 

z dniem 31 stycznia 1914. 
Dochody 

ł^ataus w Spring* Xat'l Ilan- 
ku z dniem 1 sierpnia 1913 606.10 i 

gotówka w kasie [Kłdr^cznej ino.00 
U czuło wie wpłacili za szkolą! 
Uczn. wpłacili za prania S7S.n0 
Uczn. w płacili na depozyt 1.2SO.OO 
Za książki zapłacono 277.43 
Za łekcye muzyki zapłacono 53.00 
Za lekarskie wizyt) 16.73 
nauczyciele za wikt 331.93 
gożcio za wikt 110.00 
zwroty różno 79.S9 
donacye 117.75 
bazay utargowa! 331.00 
Zalegle rachunki zapłacono S7.4S 
Z. N. F. przesłał • 19.500.00 

Razem $31,295.22 
Przejściowe: 
Klub atletyczny <]e;>onowat 23.15 
Studenci de|>oaowaii nu dro- 

bne wydatki 1.062.67 
Studenci deponowali na 

mundurki 2S5.00 
Zwrot “certified” czeku za- 

branego na Sejm XX 4,994.40 
Razem 96,305.32 

Suma dochodów rzeczy w i- 
atych 34.295.22 

Suma dochodów przejścio- 
wych 6,365.31 

DoMiód ogólny 510,660.53 
Rozchody: 

1. Pens» nauczycieli 5.833 32 
2. Przybory szkolne 560.39 
3. Bieżące wydatki szkolne 309.53 
4. a. ad- 

d. 

f. 

s. 

Pensye urzędników 
ministracyi 1 

b. PcnB> c służby domowej 
c. Pensye maszynistów 1 

palflozy 
Pensye służby kuchni i 
jadalni 
Pensye zatrudnionych 
w pralni • 

pensye zatrudnionych 
na farmie 
Pensye rzem}oślników 1 

5. Ruchomości, nieruchomości 
lioracyc: 
a. dom i grunta szkolno 5 
Ib. Maszjnerye 
c. kuchnia i jadalnia 
d. farma 1 

0. r. Wydatki bieżące biura 
b. wyd. bież. domu szkoln. 

c. wyd. hie/.. hali masz.' n 3 
d. Wyd. bież. kuchni i jad. 5 
e. Wyd. bież. pralni 
f. Wyd. bież. farmy 

7. a. Ubezpieczenia 
d. Posiedzenia Komisy! 1 

} Rady Sz. 
e. Koszta prawnicze. 

Artykuły do bazaru 
Książki szkolne 
Instruktorowi muzyki 
Lekarzowi za wizyty 
Zwroty w ciągu roku-w\stę- 

pujących > t •leniów 

683.16 i 

2.001.24 

1,241.77 

562.60 

092.32 
,561.39 
i mc- 

.”02.4'' I 

21.00 i 
246.70 
.701.22 
116.10 
419.72 

,420.61 
.751.58 
152.93 

y»S.36 
90.43 

5.25 

26.71 
319.29 
445.38 
178.50 

694.12 

Razem 33,177.57 
Rozchody przejściowe: 
Zwrot drobnych kwot stu- 

dentom 700.00 
Zwrot klubowi atletycznemu 23.15 
Certifled czek na Sej4ii XX 4,094.49 

Razem " 5,717.64 
Suma rzeczywistych rozcho- 

dów 33.177.57 
Suma przejściowych rozch. 5,717.61 

liazom 38.S95.21 

Zestawienie: 
Suma dochodów 
Suma rozchodów 

$40,660.53 
8S.S9i.21 

Kalana 3i stycznia >1914 
Z tego w lian ku 
W kasie podręcznej 

1,765.32 
$1,665.32 

100.00 

$1.765.32 
'SPRAWOZDAŃ IE FINANSOWE 

'Kolegium Z.N.P. w Cambridge 
Spring*. Pa., od 1 lutego do 

28 włfcznie 1914. 
Dochcdy: 

T'cznio*Me za szkolne 
depozyt 
pranie 

" ksiftki 
" lekarza 

lekcje musiki 
Donacja 

07.00 
10.00 
65.00 
HM 

5.50 
13.60 

i H 
Nan mycie le za nikt w styczniu 59.00 
Flazar utargowa! 94.00 j 
Balans ze stycznia w banku 1.765.32 

Kazein 
Dochody przejściowe 
1'rznlowi* na drobne w\d. 

na mundurki 
nadpłacili 

Klub atletyczny deponował 
na przybory 

Kumy rzcrzywUte 
Bumy przejściowe 

Suma dochodów 
1. Prusy* nauczycieli 

Ruchomości szkolne 
3. Wydatki bieżące szkody 
t. a. Pensji urzędn. adm. 

b. Pensy* służby dom. 
c. pensy* maszynistów 
d. pensy* służby kuchni 
e. pensys służby pralni 
f pensy* służby farmy 
g. persze rzemieślników 

4. a Wrdstkł biura 
Bazar na marki 
Zwrot drobnych studentom 

Kuma rozchodów 
Hnrna przychodów 
Kuma rozchodów 

I- 
Balans w banku 23 lutego 

$2,762.1*2 

51.33 
2.4.90 
61 60 

5 30 
2.762.92 

153.63 

2.916 37 
963.00 

29.16 
196.11 
106.00 
326.33 
206.50 
113 en 

1*2 00 

170 oo 

lOOOf) 
10.06 
75.00 

32.417.92 
S.\oifi..*,7 
$2.447.92 

$463.63 

LEKARSTWO 
WIOSENNE 

.Juk dom wymaga dokładnego 
ocayt zezem* na wiosnę, tak samo 
i krew. Zycie w zaniknięciu, ja kie prowa izimy w ciągu zimy, z 
konieczności prepelma krew za- 

nfeczyszczeniami, a te powinno 
pr/< pędził* precz, tak samo jak 

brud usuwamy z domu. 

Severy 
Czyściciel Krwi 

fSetrera’11 Hlond Purlfier) 

jest dla ciebie najlepszym dro«l- 
klem d<> oczyszczenia krwi. spró- 
buj go I zauważ szybki pożadauy 
rezultat. 

Ona ?1 OM 

Wysypki 
Skórne 

zazwyczaj występują, jeżeli skórą 
zaniedbujemy i oiofUrannie i»czt. 

szczamy By dobrze ja wymywać 
i otwurki czyli |>ory utrzymywać 
w niej otwarte •—u&rwaj do mycia 
slą 

$every 
Mydło 
Lecznicze Skórne 

(Severa’» Sertiraled Skiu Soap) 
codziennie. Nadaje się ono zna 
kotuleie dla niemowląt tak samo 

jak dla dorosłych, d!;» mętc/yzn 
tak samo jak i dla kobiet. Spró- 
buj go. 

SEYERY TAB-LAX 
Cukierki rozwalniająre 
Pia Dzieci rówuie dobre 
jak dla Dorosłych. 

Lena 10 i 25 centów. 

Na sprzeda* u aptekarzy wszę- 
dzie. Nie przyjmuj innych. Żą- 
daj prawdziwych Lekarstw Scve- 
rj. 

W.F.Severa Co. 
CEDAR RAPIDS. IOWA 

Każdy swą pracę ceni tak wy- 
soko, 

V pracę drugich często lckccwa- 

T * ży* 
Co sam uczyni — skrupulatnie 

waży. 
Co zrobi bli/.ni—ocei^ja "na oko"’. 

JEŻELI MASZ FARMĘ, JES- 
TEŚ ZABEZPIECZO- 

NY OD NĘDZY. 
czy fabryki są w ruchu lub na- 

stąpi zastój w pracy, czy ludzie 
wyjdą na strajk. — Ciebie to nic 
absolutnie nie obchodzi. Rodzina 
twoja zawsze będzie miała żyw- 
ności poddostatkiem. Czas je»t 
twoim własnym. Piszcie do nas 

zaraz. Wyjaśnitn wam w jaki 
sposób możecie kupić farmę, pła- 
cąc od S15.00 do SJ5.00 za akicr 
z małym kapitałem, reszta na łat- 
we spłaty. 

Nie odwlekajcie, piszcie do nas 

natychmiast: 
Geo. E. Wood Lumber Co 
Corn Exchauge Bank 

Uuilding, Chicago, 111. 
(Ogłoszeni*'). 

Domowe szczęście ma powagę 
pełność, użyteczność i cichość 
swoją, obok któtych wszelkie 
światowe uciechy płoche, próżne 
głoszące sic wydają; można ich 
użyć czasem dla ru/rywki i przy- 
zwoitości, ale tak w podobień- 
stwie, jak się- kosztuje łakoci p<i 
dobrym i pożywnym ohiedzic, na 

wety, w dodatku. 

Powrót różowych policzków.— 
‘Dzięki Wam za was/.ą dobrą i 

drogocenną medycynę", pi-/e pa- 
tii Magdalena Gryfa z ,(o South 
Street. North Adams, Mass. — 

"Córka moja jest lepsza z każ- 

dym dniem. Zażyła ona tylk*» 
I cztery małe butelki Dra Piotra 
Gomnzo, a już apetyt jej powró- 
cił i kolor w jej policzkach tak/c 
powrócił. Możemy Wam tylko 
(podziękować za tak cudowną me- 

dycynę i zyczyć W ani nieustan- 
nej pomyślności w Waszej pra- 
cy”. 

Nie pytaj sir o Dra Piotra Go 
mojto w aptekach. Nie ma go 
tam. Spe~vn1nt agenci dostarcza- 
ją je ludowi wprost z laborato- 

ryum. Jeżeli nic znasz żadnego a- 

genta, obwałuj je wprost od wła- 
ścicieli: Dr. Peter Fahrnry K- 
Sons C.»,. Uf-25 So. Hoyne ave 

Chicago, fil, 
fO^łoszeoieA 


