
I Posiedzenia Zarządu Centr. Z. N. P. 
dnia 3-go Czerwca, 1914 r. 

Fre/es X. żychllńskl otwiera o go- 
dztnie 3.10 posiedzenie. Protokół zo- 

stał przyjęty. Po odczytaniu protokółu 
odczy tuje sekretarz Zawilińskt szereg 
korespondencji. z których niektóre 
•wymieniamy, jako to: l) sprawozdanie 
kom Abczyńsklego z jego udziału w 

obchodzie majowym w Johnston. Pa.. 
2* list redaktora z Poznania Alfonsa 
Kaniewskiego w sprawie dopomozenla 
mu przez apei do Polonii. Oddano 
Kom. Wydawnictw. 3) protokół nadzw. 
posiedzenia Komisji Emigracyjnej w 

New Yorku przekazano Cenzorowi. 

4) Rektor Kolegium proai o nadesła- 
nie 10 cgzemp. Pamiętnika z Kongresu 
w Waszyngtonie na nagrody dla ucz- 
niów Uchwalono. 

5) Wiceprez. iMermel dopomina sit 
o doręczenie mu kopii affldewitOw, na 
podstawie których wniósł przeciw nie- 
mu dyr. Złotnicki oskarżenie. Uchwa- 
Inon wydać kopie. 

«) Pracowniczki biur Z. N. P. pro- 
szą o udzielenie jednoty godniowych 
wakacyt Uchwalono udzielać, kolejno 
jednotygodniowego urlopu wszystkim 
ty m pracowniczkom, które od Sejmu 
XX w Domu Związkowym pracują. 

Sprawozdania urzędników. 
Prezes odczytuje rezygnację redak- 

tora Przyprawy motywowaną nieprzy- 
ehylnem względem niego usposobie- 
niem mniejszości Zarządu Centralne- 
go. Oddano Komitetowi Wydawnictw. 

Prezes stawia suggestyę. aby Irlan- 
dyi wysiać telegram z okazyl udziele- 
nia •'borne rull”. Uchwalono. 

Następnie przyjęto następujące spra- 
wozdania; 

Sprawozdanie kaay Z. N. P. w dniu 1 
czerwca 1914 r. 

W kasie było d. 1 maja 1914 42.664.99 
Wpłynęło w maju 1014 1 02.929.01 

Razem 145,594.00 
Rozchód w maju 1914 110,672.73 

Pozostaje w kasie 1 czerwca 34.921.27 
Suma znajduje się w następujących 

bankach: 
North Western Tr. and S. B. 12,104 01 
Illinois Tr. and Sav. Bank 51.09 
Continental and Commercial 

National Bank 10,029.01 
Pirat Nat Bank 793.17 
Fort Dcarbarn Nat. Bank 256.40 
The CWerchants Ix>an and Tr. 

Company 10,574.88 
Home Bank and Trua* Go. 104.18 
Peoples Stoik tkrdB State 

Bank 493.60 
Pcposiiors State and Sarings •' 

Bank 514.7* 

S4.321.27 
Rozchód: 

Wypożyczono na hipoteki 36.400.00 
Wypłacono pośmiertnego <50,780.61 
Wydatki z funduszów obroto- 

»>eh 5,116.07 
Wydatki z funduszów specyal- 

nych 8,193.13 
Wydatki różne 182.90 

Razem 110,672.73 
Dnia lgo czerwca 1914. 

J. Magdziarz, kasyer. 

Sprawozdanie Komitetu Koreaponden- 
cyl. 

1. Ominą w Elizabethport, N. J. pro- 
■1 o komisarza na wiec i instalację 
Gminy na dzień 27 czerwca Przychy- 
lu* się. List z d. 27 maja był opóźnio- 
ny. 

2. Gmina z Rochester, *N. Y., prosi 
komisarza na wiec. Przychylić się. 

3 List Gnipy 1688 wr E. Stroudsburg. 
Ta., w sprawie Gminy, oddać do Ko- 
mitetu Rozwoju. 

4 Grupa 549 w Ponland, Oregon, 
prosi o pozwolenie zmiany nazwy. — 

Przychylić się. 
List ob. W. Baeiawskiego z Hoo- 

sie.k Kalls, X. Y., te przyjmuje obo- 
w:azek założenia grupy I prosi o oka- 
znw* numery Dziennika Związkowego 
Przychylić się. 

6. List grupy 1189^* skargą na ka- 
syerkę. Wysłuchano dwie delegatki 
Rfnpy. poczcm wybrano specjalny ko- 
mitet w skład którego weszłi dyr. Dr. 
fctatkiewic*, Mazur i Złotnicki. 

7. List grupy 1196 z rezolucyą o 

stanowisku Zarządu Centralnego do 
K O. N. odłożyć do Innych rezolucyl, 
ponieważ Zarząd Centralny uchwalił 
sprawy tej nie omawiać, aż do spra- 
wozdania emisary uszy. 

$. List grupy 454 z Uniontown Pa., 
w sprawie Gminy, do Komitetu Ros- 
'"oju. 

9. List ob. Jankowskiego t Cleve- 
*nd. O. o spór w Grupie, do Komi- 

tetu Prawa m 

19 Gmina 48 w Newark, X. J. prosi 
o komisarza Przychylić się. 

II. List Anny Kmok z Wllmerding, 
P*.. o nagrodę za założenie grupy, do 
Komitetu Rozwoju. 

l'ł»t ob. F. Ctepowskiego z Uo- 

NIE 
dajcie sią o- 

szukać imita 
cyami. To 
jest jedynie 
pr a w dziwę. 
Możecie roz- 

poznać po 
kotwicy. 

F. Ad. Richter 
• o*. 

74-M WwhmftM •!. 

RewTsrk <*> 

I. voke. Mass., ze skarżą na grup*. do 
Komitetu Prawa. 

Sprawozdanie Komitetu Aplikacyi. 
Komitet Aplikacyi poleca prz: Jąć 

1534 członków do poszczególnych grup 
— razem z następująceml Towarzyst- 
wami. Jako nowe grupy związkowe: 

1. Tow. Powstań Ojczyzno w Paasaic. 
N. J.. Jako grupa 173(, członków 28 

2. Tow. Drużyna Strzelecka w Buf- 
falo, N. Y.. Jako grupa 1735. członków 
29. 

3. Tow. Sw. Rodziny (żeńska) w Chi- 
cago. Ili., jako grupa 1736, członkiń 
II. 

4. Tow. Kazimierza Królewicza Pol- 
skiego w N. Tonawanda. N. Y., Jako 
grupa 1737, członków 25. 

5. Tow. ńw. Piotra i Pawła w paa. 
saic, iN. J.. Jako grupa 1738, członków 
23. 

«. Tow. Przyjaźń w 8prlngfield. 
aiass.. jako grupa 1739. członków 23. 

7. Tow. Sokół ftlazowiecki w Chica- 
go. 111., jako grupa 1740, członków 14. 

8. Tow. Króla Jana Sobieskiego w 
Kd mon ton. Alberta. Ca nada. Joko gru- 
pa 1741, członków nieubezpieczonvch 
13. 

3. Tow Wolność (żeńska) w Wil- 
mington. Dcl., Jako grupa 1732, człon- 
kiń 11. 

Chicago, 111., 3 czerwca 1914. 
Komitet Aplikacyf. 

Sprawozdanie Komitetu Pośmiertnego. 
(Komitet Pośmiertnego poleca wy- 

placlt1 następujące wypadki śmierci: 
Grupa. 
26 Piorzchalski Andrzej $600 00 
44 Kamiński Antoni 600.00 
52 Kolasiński Kasper 300.00 

T? pozycyę zakwestyonowano, prze- 
kazując Kom. Prawa. 
82 Zacrzebski Teodor 600.00 
99 Peszeńska Stefania 600.00 
115 Roulickl Kazimierz 900.00 
147 Cykowskj Wawrzyniec 500.00 
148 I„entz Ludwik 900.00 
163 Lipiszka Grzegorz 900.00 
1«1 Domaroda Gertruda 300.00 
188 Zdrojewski Stanisław 600.00 
201 Szczepaniak Tomaaz 900.00 
239 Stahln.au Marianna 300.00 
279 Kalinowska Michalina 200.00 
307 Szymarek Jan 500.00 
309 Kromer Czesław 600.00 
319 Misiurewicz Monika 300.00 
331 Stefański Andrzej 300.00 
350 Brzezińska Bronisława 300.00 
415 Kiczinfki Waelnty 900.00 
449 Mendelska Leokadya 300.00 
457 Baranowski Antoni 300.00 
471 Jankowski Franciszek 900.00 
524 Łukowska Antonina 300.00 
530 Klisz Michał 300.00 
556 Sloboda Paweł 1000.00 
568 Kopiec Karol 300.00 
669 Białoskńrskl l,eon 300.00 
670 Sypniewski Błażej 500.00 
691 Grudziełowicz Teodor 600.00 
71 Pencak Piotr 500.00 
776 Bak Grzegorz 1000.00 
810 Jurewicz Ksawery 600.00 
826 Nowak Stanisław 500.00 
834 Kleć Franciszek 500.00 
S3K Godlewski Piotr 300.00 
922 Kaczófka Alojzy 600.00 
1079 Szajna Zofia 300.00 
1085 Slomiński Adalf 900.00 
1126 Białas Michał 300.00 
1250 Citak Wojciech 500.00 
1333 Kapłon Jan 500.00 
1350 Augustynowicz Stanisława 600.00 
1400 WAjrik Antoni 500.00 
1712 Kozłowski Onufry 300.00 

Razom wypadków śmierci 43 na o- 

eóln.) sumę $23,800 00. 
Sprawozdanie Komitetu Taksacyjnego 

Komitet Taksacyjny obejrzał i o- 

szacowai niżej podane posiadłości 1 
poleca udzielenie lub odnowienie po- 
tyczek. Jak nas'fpuje: 

1. Senke Jan — pożyczka $1000.00 
na posiadłość pn. 1101 N. Wood at., 
Chicago. Komitet ocenił posiadłość 
na $3000 00 i poleca udzielenie poty- 
czki $1000.00 na 5 lat. 

2. Brzozowski Józef — potyczka na 
$1800.00 na posiadłość pn. 1110 Nortta 
Marsh field ave., Chicago. Komitet o- 

cenił posiadłość na $4000.00 1 poleca 
udzielenie pożyczki w sumie $1800.00 
na 5 lat. 

3. Motyka Julian — pożyczka na 

$4000.00 na posiadłość pn. 1741 W. E- 
rle st..^ Chicago. 'Komitet ocenił po- 
siadłość na $8000.00 i poleca udziele- 
nie pożyczki w sumie $4000.00 na 5 
lat. 

4. Badłowskl Adam — odnowienie 
potyczki w sumie $800.00 na posiad- 
łość pn. 8732 Bazinaw are.. Sauth 
Chicago. Komitet ocenik posiadłość- na 

$1800.00 i poleca odnowienie pożyczki 
na 9 łat. 

6. Swarlńskl Stanisław — odnowie- 
ni* pożyczki w sumie $r.on on na po- 
siadłość pn. Haker at., So. Chi- 
rago. Komitet ocenił posiadłość na 

$1300.00 I poleca odnowienie pożycz- 
ki na ó lat. 

d. Kałwach Marranna — potyczka 
$3000.00 an posiadłość pn $230 Bond 
are.. Bo Oilcaąo Komitet ocenił po- 
siadłość na $4000.00 | poleca udzielenie 
potyczki w sumie $2000.00 na K lat 

7. Kalwarii Maryanna — potyczka 
$:.000.oo na posiadłość pn 8S&0—3* 
Bond ave., 8o. Chicago. .Komitet oce- 

nił posiadłość na t7opn.no 1 poleca o- 

dzlelenle pożyczki w sumie $3300.00 
na 5 lat. 

8. Doppke Herman — odnowienie 
potyczki w sumie $1000 00 an posiad- 
łość pn. 3*73 N Karlove ave.. Chica- 
go. Komitet ocenił posiadłość na 

$7000.00 1 polec* odnowienie potycz- 
ki na $ lat. 

0 Doppke Albert — odnowienie po- 

tyczki w sumie $2400 00 na posiadłość 
pn. 1*23 Karlore are., Chicago Ko 
mitet ocenił posiadłość na $700 00 | 
poleca odnowienie potyczki na $ lat. 

Sprawozdani* Wydziału Wsparć 2. N. 
P. za miesiąc maj 1914. 

Przychód; 
W d. 1 maja było w kasie 92.415.54 

W płyn tło: 
Czek No. 443K na imi* Jana 

KośHołek zwrócony z po- 
rodu śmierci 25.00 

Czek No. 4591 na im. Anto- 
niego Baranowskiego, (gr. 
457) z krócouy z powodu 
jego śmierci 25 00 

Razem 60.00 

92,495.54 
(Rozchód 950.00 

Pozostaje w- ka.Me l czerwca 91.545.54 
Rozchód: 

Wsparcie 31 członkom 95SO.OO 
Wsparcie Janowi Twarduś gr. 

1*5 25.00 
Wsparci* 15 członkom odnoś- 

nie do ogłoszenia w Zgodzie 
* 7 maja 310.00 

Pensya sekretarza za maj 25 00 
Znaczki pocztowe 5.00 
Wsparcie Malwinte Staszew- 

skiej z poi. Z. C. 5.00 

Razem >950.00 
Do wypłacenia: 
<Na posiedzeniu w dniu 25 maja 1914 

Wydział Wsparć przyznał wsparcie 59 
członkom na łączną sumę $1.185.00. 
które bodzie wypłacone w właściwym 
czasie. 

•ęwarwozdaoi* Komitetu Rozwoju Z. N. 
P. w sprawie Gmin Z. N. P. 

Komitet Rozwoju po rozpatrzeniu 
poszczególnych próśb, poleca Szan. Z. 
Centr. Jak następuje: 

!• "Na prośbę sześciu grup należą- 
cych obecnie do Gminy Nr. 4U w Du- 
ryea (2) i do Gminy Nr. 37 w Scran- 
ton. 'Pa. (4) Komitet poleca odpowie- 
dzieć, że grupy te liczą tylko 270 
członków. Gminy utrzymać nie mogą, 
gdyż w pobliżu są już Gminy zatwier- 
dzone i grupy te są Już prz>dzielone. 
Gdyby atoli liczba członków tych sze- 
ściu Grup wzrosła w krótkim czasie do 
500 członków, to Komitet rozpatrzył- 
by prośbę tę ponownie i Gminę do za- 

twierdzenia by polecił. 
2. Gr. .1670 w Chicago. Ili. Komitet 

poleca odpowiedzieć, iż należenie do 

Gminy Jest obowiązkowe, a prośby o 

przeniesienie tej Grupy z Gminy Nr. 
75 na Młodziankowie do Gminy Nr. 
91 na Helenowie, Komitet poleca nie 
uw zględnić. 

B.) 
(Komitet Rozwoju Z N. P. po roz- 

patrzeniu poszczególnych próśb, po- 
leca Szan. Zarządowi Centralnemu, 
jak następuje: 

1. Gr. 777 ob Juliana Groszewskie- 
go za założenie 2 grup i pozyskanie do 
gr. 777 20 członków. Komitet poleca 
nagrodzić medalem 1 kł. 

2. Gr. 1081. Na prośbę ob. H. Sierp, 
odpowiedzieć, by podał numeya i na- 

zwiska członków- z potwierdzeniem 
Zarządu Grupy. 

3. Gr. 1433. O. Jana Piwowara za 

pracę organizatorską w tej grupie na- 
grodzi medalem 5 kl. 

4. Gr. 1443. Ob. A. Olejniczaka za 
zwerbowanie 30 członków ubezpieczo- 
nych nagrodzie medalem 3 kl. 

6. Gr. Ifi82. Oh. Józefa Sierockiego 
za pracę organizatorską w tej gru- 
pie nagrodzić medalem 4 kl. 

Sprawozdani* z Wydziału Biblioteki 
Z. N. P. z posiedzenia, które aię odby- 

ło dnia 22 maja 1914 r. 

Posiedzenie otworzył wiceprezes E. 
Przybysz. Po odczytaniu protokółu z 

ostatniego posiedzenia, który przyję- 
to tak, jak był czytany, przyjęto rów- 
nież sprawozdanie skarbnika. 

Po przyjęciu sprawozdań przystą- 
piono do spraw odłożonych, z którcml 
połączono nowe sprawy, mianowicie, 
z 4ywem zajęciem omawiano kwestyę 
dotyczące zabaw, jak piknik, czyli za- 

bawę letnią i bal. ponieważ na posie- 
dzeniu Zarządu Centralnego Z. X. P.. 
również dyskutowano nad obiema spra- 
wami. w których polecono Komiteto- 
wi urządzającemu te zabawy, ażeby 
do poleceń tych się zastosować, mia- 
nowicie. *by na zabawach takich, któ- 
re niby są urządzane przez Związek, 
ewentualnie Komitet, nie były sprze- 
dawane żadne napoje wyskokowe. Jak 
pimo i wódka, przeto na posiedzeniu 
temże Wydział Biblioteki. raczej 
członkowie tego* Wydziału po wypo- 
wiedzeniu swoich zdań przyszli do 
tego przekonania, że lepiej daó^pokój 
całej tej sprawie ponieważ, wobec ta- 
kich poleceń niektórych dyrektorów 
Z. P. Komitet nie widzi tego, aże- 
by z podobnych urządzań zabaw, moż- 
na jakąókolwlek pomoc materyalną o- 

siągnąć, lees Jest mocno przekonani 
z doświadczenia, że z pewnością mu- 

slanoby jeszcze z Jakiego* funduszu, 
gdyby wlaóciwie był jaki — dokła- 
dać 

Wk»bec teąo ob. J. J. Chrzanowski 
postawu wniosek, ażeby Komitet czy* 
II Wydział Biblioteki złożył rezygna- 

CTf a 'Wydziału, a nlectujby inni mo- 

że lepiej rozumiejący takie sprawy 
aałatwiali. Wniosek ten prayjfto, lecz 
obecny na posiedzeniu prezes Z, N. P 
p. K Zycbltóakl rezyffnaryl tej nie 
przyjął, polecając dalej w tej myżll 
pracował*, temhardziej, te ani Sejm, 
ani Zarząd Centralny tadnej subwen- 
ryi na Bibliotekę nie udzielił, a sta- 
raniem Komitetu jest, ażeby Biblio- 
teką w nowe książki I dzieła sasITae, 
na co Jedynie tylko przes urządzanie 
zabaw można co* osiągnął*. bo z drob- 
nych ofiar. Jakie przez ofiarodawców 
na ten cel wpiywają, ani w cząici nie 
da alą wydatków pokrył*. 

Poczem uskuteczniono wybór sekre- 
tarza tegoż Wydziału, z powodu re- 

zygnaryl p. Cledlika. Wybór padł na 

ob. F. Osucha, który aa przyjącie ae- 
krerarstwa aią zgodził 

Bibliotekarz postawił wniosek czyli 
pray pomoieai* • saaaknifcie Biblłote- 

ki przez trzy miesiące letnie w niedzie- 
lę. przyjęło. 

Sprawozdanie z dochodu i rozchodu 
Biblioteki Z. X. P.: 

Dochód. 
Ze przetrz1 mywanie książek w 

ciągu miesiąca g.Sj 
P. .Maryn Zuchowska za zgubio- 
ną książkę C. C. Nr. 893 1.50 

Gr. 83o Tow. Jednoóć na korzyóć 
Biblioteki 2.50 

Za karty pocztowe z widokami S.50 

91.40 

.48 
JO 

4 20 

Razem -14.80 
Sprawozdanie z ruchu 1 rozwoju Bi- 

blioteki Z. N. P. 
Książek wypożyczono w ciągu mie- 

siąca 2407. 
Zwrócono książek 2434. 
Z czytelni korzystało osób 1063. 
Na miejscu książek czytało osób 

210. 
•Muzealnych książek czytało osób 

60. 
Pism ilustrowan>ch 430. 
Bibliotekę zwiedziło osób 13. 
Aplikacyi nowych przyjęto 17. 
'Kaucyl nowych zlozono 9. 
•Kaucyl wycofano 10. 
Ofiarowano: 

Razem 
Rozchód. 

Dzienniki 
Marki pocztowe 
Kije do gazet 

Ob. Wal. M. 8zpunar. ofiarował ro- 
cznik przedświt i rocznik angielski za 
r. 1913 “Science.” 

Ob. J. Wawrzynek oflarawoł książę 
ki p. t. Pan] El. 

Polish Rook Im tg. Co. Obraz opraw- 
ny "Polonia." 

Od red Dziennika Związkowego ro- 
cznik 1913 "Kosmos.” 

Ob. Koniusze* ski oprawną książką 
".Mont Orlol.” 

Poczem po omówieniu spraw mniej- 
szej wagi posiedzenie odroczono. 

Powyższe sprawozdanie Komitet po- 
leca Szan. Zarządowi do przyjęcia. 

Komitet Specyalny opracował regu- 
lamin przyjmowania pracowników do 
Zwigzku N. P. 

Odłożono do następnego posiedze- 
nia celem ewentualnego uzupełnienia. 

•Komitet Budżetowy odczytał swój 
referat, który odłożono do następnego 
posiedzenia, celem głębszego zastano- 
wienia sif dyrektorów nad poszcze- 
góin>mi punktami. 

Sprawozdani# Komitetu wydelego- 
wanego ua uroczystość rozwinięcia 
sztandaru gniazda im. Swiątkiewicza 
1 takąż uroczystość w grupie Im Jana 
Sobieskiego, założonej przez ksiądzs- 
patryotf Mazura, który wypowiedział 
taką mowf, jaką tylko szczery i ser- 
deczny kapłan polaki wygłosić mo- 
że. 

Przy nowych sprawach poruszono 
sprawy zamianowania stałego Komite- 
tu lekarskiego. 

Przy nowych sprawach poruszono 
sprawp częstych eksplozji w W. Vlr- 
ginii i z tern połączonej konieczności 
opłarania asekuracji. Wnioskodawca 
dyr. Anielwskl zdązał do tego. aby 
Z. X. P. wpływami swymi mógł spo- 
wodować poprawę doli górniczej. W 
tej sprawie uchwalono wystosować 
list do sekretarza stanu. 

Następnie dyr. Olszowy porusza 
kwestye samowolnego rozkazu poli- 
cjanta /Muellera. aby w ‘Decoration 
Day" zdjąć polską flagę Domu Zwią- 
zkowego. a 

Prezes wyjaśnia, że w tej sprawie 
odpowiednie kroki poczyniono u władz 
miejskich. 

Prezes Gminy 41 na Jadwigowie na-, 
desłał 1.1 biletów na piknik, który hę-' 
dzie urządzony w dniu u czerwca. 

Włoski Dom Morronne. Pani 
Jadwiga Capecelatro z Domu 
Morrone, 1719 W. 5-a ulica, Wil- 
mington, Dcl., pisze: “Używa- 
łam tę cudowną medycynę Dra 
Piotra Gomozo przy różnych o- 

kazyach i zawsze z wielkim po- 
żytkiem. Przekonałam się także, 
że jest ona ^bardzo pomocną dzie- 
ciom. Mam tu dużo pzryjaciół i 
chciałabym wprowadzić Wasze 
dobroczynne Gomozo pomiędzy 
nimi. Proszę mi donieść, czy jest 
tam w tej części W ilmington ja- 
ka ageneya dla niego”. 

Dra Piotra Gomozo nie jest 
medycyną aptekarską, ani żad- 
nym artykułem handlowym, lecz 
prostem, oddawna wypróbowa* 
nem lekarstwem roślinnem, któ- 
re bywa dostarczane ludowi 
wprost z lahoratoryum przez lo- 
kalnych agentów zamianowanych 
przez właścicieli. Jeżeli nie zna- 
cie żadnego agenta w Waszem 
sąsiedztwie, piszcie do Dr. Peter 
Fahrney & Sons Co., 19-25 So. 
Hoyne ave., Chicago, IH. 

Podpalenie fabryki icart. 
W Petersburgu usiłowano pod- 

palić cesarską fabrykę kart do 
gry. Jeden z nocnych stróżów spo- 
strzegł dym, wydobywający się z 
okien dolnych ubikacyj. Wszczę- 
to alarm i znaleziono szmaty sil- 
nie przesycone naftą i podpalone. 
Pożar stłumiono w zarodku. Ist- 
nieje przypuszczenie, że chciano 
podpalić fabrykę w celach rabun- 
kowych. Fabryka omawiana wy- 
puszcza rocznie w świat 12 milio- 
nów talij kart. na sumę 5 milio- 
nów rubli. Czysty dochód w su- 
mie 3 i pół miliona rubli idzie na 

pokrycie wydatków instytucyi 
departamentu Cesarzowej Maryi. 

Złota Księga. 
PlTTSBURG. PA. 

w **ł*c*«*niu przesyłam przekał A- 
tnericmn Ezprest Co., na $40.40, jako 
polo»a składki zebranej na obchodzie 
majowym w dniu 3 maja b. r. urzędzo- 
n>m przez Uminę Grup Zw. Nr. 38 i 
Okręg IV Zw. Sokołów Polskich. Su- 
ma t* Jest na Szkołę Z. N. P. do fun- 
duszu której proszę takowa zapisać. 

Z bratniem pozdrowieniem. 
R. 8. Abczyński. 

WILK«SON. WASH. 
Zawiadamiam. Iż dnia 1$ maja na 

balu skolektowano $5.30 na Wyższa 
Szkołę Związkową. 

Antoni Kowal, sekr. fin. 

TOLCDO. o. 
Nlnlejszem załączam przekaz pocz- 

towy na sumą 18.60. którą zebrałem □& 
Kolegium 70. X. p. podczas wesela 
naszego Strzelca ob. St. Bartelskiego, 
dniu 11 maja Proszą łaskawie pokwi- 
toawó ofiarodawców. 

J. S. Karpanty fi. m. Kalinowski $1. 
L. Barrdelakl $1, 8. Bardelaki 60c. J. 
Szymaszek 50c. And. Karpanty 50o. 
Ant Rzeczkowski óOc. J. Biały *,0c. A. 
Karpanty 50c. Kuroń SOc. W. Po- 
prawa 2:«e. Fellcya Bardelaka 3Sc, L. 
Karpanty ;Sc. J. Buczek 3Sc. F. Osa- 
dziński 25c. Bd. Karpanty asc. K Sło- 
tniński 25c. St. Karpanty 2óc. H. Ro- 
jek lOe. Razem $8.60. 

Stanisław k. Karpanty, 
człon. Tow. N\ StrzelcOw T. Kościusz- 
ki Gr. 520 Z. N. P. 

80KCHECTADY. N. Y. 
$6.00 przesyła grupa 509 Z N. P. 

na Szkołą Z. N. P. w Cambridge 
Sprlnga. 

Łukasz Kania, kasyer. 

HOOUIAM, WAM. 
Posyłana na Wyższą Szkołą Zw. $2.00 

— keóre były zebrane na balu u ob. Bo- 
lesława Malinowskiego. Usta ofiaro- 
dawców Jest następująca: 

Jan Demskl 50c. Wł. Urbanek SOc. 
Walenty Pietrzyk 50c. Wiktor Sinkie- 
wicz 2óc. Franciszek Szczepański 25c. 
Konst. Jabłoński 2óc, Stanisław Kiet- 
liński 25c. Franciszek Mruż 25c, Ad. 
Urbański 25c. 

Wincenty Pietrzyk. 

ANSONIA, CONN. 
Załączam P. O. Money Order na 

sumą $.*.00. którą Tow. Ułanów Pol. 
gr l'KVS z. X. P. ofiarowała na Wyż- 
szą Szkołą Z. N. P. z dochodu na 
balu, który był urządzony w dniu 2 
maja. 

F. Montwiłło, srkr. fin. 

EA8THA(MPTON, MASS. 
$3.00 zebrane na chrzcinach u ob. St. 

Golembiewsklego przesyłam na Szko- 
łę Związków#. Ob. Leon Czarnecki po- 
stawił wniosek a poparł go ob. Józef 
Anuszewlcz. 

POTMOUTH. PA. 
Tow. Oówlata, or. 1»0 Z. N. P. prze- 

syła przekaz na $35.50. ktOre są ofia- 
roawne na Wyzszą Szkolę Z. N. P. w 

Cambridge Springs 
Teofil Mrugowski. kasy er. 

CENTRAL FALLS, R. I. 

'Przy niniejszem załączam przekaz 
pocztowy na sumę $4.20 na naszą W. 
Szkołę Z. X. P., które zostały zebra- 
n ena Obchodzie konstytucyi 3 Maja, 
urządzonym przez Gminę Gr. Z N. P. 
w stanie R. 1. odbytem w Central 
Falls 3 maja b. r. 

P. Dziedzic, sekr. fin. 

MC KEE9PORT, PA. 

Przy hucznych chrzcinach, jakie się 
odbyły dnia 10 maja r. b. u ob. Fran- 
ciszka Izbirkiego. przy licznym u- 

dziale związkowców i nlezwiązkow- 
ców niezapomniano takie o Wyższej 
Szkole Z. X. P. Następujący ofiaro- 
dawcy slożyll dobrowalną składkę na 

Szkołę Z. X. P.: 

Józef Kru*z> Oski 2&c. Wł. Mołs 30c, 
Dtan. Dymiński 2óc. Władysław Wy- 
socki 25c. Helena Krupińska 2óc. Sta- 
nisław Karwowski 6c. Władysław Do- 
mański 25©. Jakób Wania łOc. Aleks. 
Bielański lOc. Piotr Mlrduszewskl 23 
c. Aleks. Dembiński 2f»c, Franciszek 
Izbickl jOc. Razem $2.40. 

MAVCRHtLL. MAM. 

Obrano na obchodzie Konstytucji 
S Maja na Wyzos* Szkołą Z. N. P. zu- 
*0 I* 19. 

AfWn Radulotrl, aakr. fln. 

•UFFALO. N. Y. 
W imienia Gminy Z. N. P. Nr. 1# za- 

•yłam pr*» akz na *um« f27 4«, która 
była zebrana na obchodzie Konetytu- 
cyl 3 Maja na Wyiaz* Szkołą Z. N. P. 
w Cambridge 8prima. 

Laczyóskl, kaamr. 

TAGOM A, WAIH. 

Tow. św. Stanietawa miało awojo 
powiedzenie na Mórem był gościem ob 
J<n»i Drapalakl Tono, Waah Po po- 
aledzenłu zostaliśmy zaproazeni na 

chrzciny do pj. Pawłowskich. gd/ie ni# 
zapomniano przy zabawie i o Szkole 
Związkowej | za tnlcyatywą p. Gazdy 
i po przemówieniu p. 8. Maciejewskie- 
Ko prezesa o znaczeniu i potrzebie 
szkoły upoważniono panią Beksińska 
do kolektowania i ta zebrała f3.*«. 

Na ohcbodaie i Maja skolelUowano 
na biednych naszych rodaków w Ga- 

| Hcji 911.00. 
Mnełsjw—Id, sekr, 

$19.00 Darmo 
Kupując łtftrak «*rwl a fabryki. TTTT1 

caedalaz aobla na lam najmalaj lit. a ta 
<llat*«n. ar u kar. da* o kandlaraa aa taa aam 
■••arak muzlalbya zapłacie prayaajmaloj 

» naaza apocyalna fabryczna cana taaa 
aacarka Jaat tylko SC. 

Jaaall checza kupie zaparak U dalarawy 
*• M — to wytnij «• o*toazanla I praytltj 
nam razam ar aaolm dokładnym adraaam. 
a my cl wyazlamy natycbmlaat aacarak w 
plaknam akaaniltarm pudałku do obajrmo- 
nla aupainla IIAKMO. 

Zapewniamy. ta ktacalwlak u a aa aaca- 
rak zamówi. to akaoluanlo ale nlo ryaykujo 
ponieważ każdy ma prawo zbadać naaa zo- 
•arak dokladnla I nao< znta alf przekoaad. 
aa Jrat rzeczy wlicla taki. Jak praadatawia- 
my A adv praakonaaa al«. ta aaparok Jaot 
raacaywltcla wart *11. I Jeat prawdziwy 14 
Kar. Oold Flllad fabrycznie (waraatowaay 
na I" lal aa alynnym w całym dwlaela mo- 
chanlzmam. to aaplarlaa acontowl • « | ka- 
•ala praaaylkl kilkanaście rantów. 

w nraM.«..tl w r#peruj#n»y supalnla 4trm« ~ Pr*«d%*u St lat. lub wymieniamy Miana. 
UWAGA: Na t«danl* wysyltmy kt-td«m« nul duły llwtM«ur katolo* termo. 
KATIOHL C0I1KBCIAL CO. iOó L tth Htr. N»w Y»rk, >. T. D*|>t. I. 

STULECIE ELBY. 
Dnia 20 kwietnia upłynęło ro- 

wno 100 lat od dnia, w którym 
Napoleon, po abdykacyi (podpi- 
sanej w Fontainebleau, wyruszył 
na przymusowy pobyt na wyspę 
Hlbę. Z—okazyi stulecia tego hi- 
storycznego wydarzenia, pisma 
paryskie podają opisy “emigracyi 
cesarza z Francyi”. Barwnie 
przedstawia tę chwilę historycz- 
ną p. G. Lenotre w "Temps”. Oto 
jego słowa: 

Napoleon opuścił Fontaine- 
bleau 20 kwietnia 1814 roku w 

środę o godzinie 9-ej rano. Tego 
samego dnia przenocował w mia- 
steczku Briare w departamencie 
LrfJtrc. Następnego dnia nocleg 
wypadł w N'evers, w departamen- 
cie Nievre, trzeciego dnia w Ro- 
anne. 23-go kwietnia przybył ce- 
sarz do Lyonu. Podróż odbywała 
się w karecie, zaprzężonej w 6 
koni. Orszak Napoleona zajmo- 
wał 13 powozów. Towarzyszyło 
cesarzowi czterech komisarzy 
sprzymierzonych mocarstw’: aus- 

tryacki feldmarszałek Koller, ge- 
nerał rosyjski hr. Szuwałow, ge- 
nerał pruski Waldburg Truch- 
sess, pułkowmik angielski sir Neil 
Damphell. Adjutantami cesarza 

byli generałowie Bertrand i Dru- 
ot oraz oiicer polski Jarzmanow- 
ski. 

Prócz tego asysty dopełniał 
ipersonal, złożony z sekretarza, 
lekarza, aptekarza, dwóch kamer- 
dynerów i pocztu służących. Z 
Fontainebleau do Ncvers konwój 
Napoleona stanowił oddział gwar 
dzistów, złozony z 1,500 żołnie- 
rzy i 12 oficerów. W Roanuc za- 

stąpił ich batalion austryackich 
huzarów* i kozaków, mimo wyra- 
źnego oświadczenia cesarza, że 
nie życzy sobie dalszego konwoju. 
Począwszy od Lyonu, ludność 
poczęła okazywać wobec Napole- 
ona usposobienie nieprzyjazne. 
Przy zmianie zaprzęgów w Avś- 
gnionie, z brzaskiem dnia 25-go 
kwietnia, rozległy się okrzyki: 
“Precz z tyranem 

W miasteczku Orgon, w de- 
partamencie Bouches du Rhone, 
przyszło niemal do rozruchów. 
Na przyjęcie Napoleona ustawio- 
no lalkę drewmianą, pomazaną 
krwią, z zawieszoną na szyi ta- 
blicą z naipisem: “Bonaparte". 
Tłumy otoczyły powóz cesarski i 
zatrzymały go: lalkę w oczach 
Napoleona spalono wśród okrzy- 
ków gawiedzi. Na cesarza rzucił 
się nawet jeden z demonstrantów 
usiłując zedrzeć mu ordery z 

munduru. Powstrzymano go si- 
łą. Historya przechowała jego na- 

zwisko; był to zagrodnik Durę!, 
który chełpił się swym hanieb- 
nym czynem, coprawda tylko do 
czasu powrotu Napoleona z El- 
by, wówczas bowiem uznał za 

stosowne ukryć się w górach. 
Po przyjeździe do Port Royal 

ponowiły się rozruchy. Napoleon 

zużytkował czas zmiany zaprzę- 
gu, by się przebrać ze stroju, zna- 

nego wszystkim, a miejsce jego w 

powozie zajął generał Bertrand; 
cesarz sam przywdział opończę 
i wsiadł na konia kuryerskiego 
obok pocztyliona. Odbył w ten 
sposób dalszą podróż na prze- 
strzeni 40 kilometrów w ciągu 
trzech godzin. 

W miejscowości La Calade, do 
której cesarz przybył przed cąłytn 
swoim orszakiem, zatrzymał się 
dla wypoczynku w miejscowej o- 

Zsiadł z konia i na zapy- 
tanie gospodyni kim jest, oświad- 
czył, że należy do asysty cesarza, 
jako komisarz angielski Neil 
Campbell. Gospodyni zapytała 
go, czy 

4 Bonaparte” wkrótce na- 
djedzie, a cesarz odrzekł, że jest 
już w pobliżu. 

— Kie puścimy stąd tego po- 
twora — wykrzyknęła kobieta.— 
Kie powinien żywy dojechać na 
wyspę Elbę. 

— Co Napoleon zrobił ci złe- 
że mu tak złorzeczysz? — 

zapytał cesarz. 
— \N innym jest śmierci mego 

syna. mego synowca i tylu setek 
młodych ludzi. Przeklinają go ttł 
wszyscy. 

Tymczasem nadjechał orszak 
cesarski. Gdy zwrócono się do 
Napoleona z tytułem: Sire, — 

kobieta poznała Napoleona i ar 
przerażeniu uciekła z oberży. 
Szybko po całej wiosce rozeszła 
się pogłoska o przejeździe cesa- 
rza. Ludność przybrała groźną 
postawę. Komisarze państw 
sprzymierzonych polecili otoczyć 
oberżę kordonem wojskowym. 
Cesarz, wyczerpany i zmęczony 
podróżą, przebywał w La Calad« 
dzień cały i część nocy, nie wy- 
chodząc z izby, bv nie drażnić tłu- 
mów zgromadzonych dokoła o- 

berży. W pamiętnikach generała 
Bertranda znajduje się ustęp, o- 

pisujący tę pamiętną chwilę. 
Wspomina w nim, że Napoleon 
spędził cały ten czas z głową u- 

krytą w dłoniach, a w oczach 
miał łzy. 

O i-ej w nocy wyruszono z La 
Calade w dalszy pochód. 26-go 
kwietnia przybył Napoleon do 
zamku w Luc, gdzie nastąpiło 
spotkanie z siostrą Pauliną. Po 
kilkudniowym tam pobycie i wy- 
poczynku, udał się na Elbę. Dal- 
sza droga odbywała się już bez 
przygód. 

Niezwykła płodność. 
Dr. Berger z W iednia donosi 

w "Centralblatt fuer Gynaekolo- 
gie” o wypadku niezwykłej pło- 
dności, jaką zauważył u pewnej 
kobiety. Kobieta ta, która zrestzą 
sama pochodziła z bliźniąt,w prze- 
ciągu 25 lat rodziła 30 razy i wy- 
dała na świat 20 żywych dzieci. 
Śród nich były cztery razy bli- 
źnięta, a raz trojaczki. 

■™ $1.00 MIESIĘCZNIE bes 
Spróbuj naszego fonografu 3 mie- 

siące bezpłatnie 
J*#ll nie byłby dobry, odeillj go a powrotom. Ta 

próba nie bedrie cip koaatowało ani renta Tyatące 
■imyrh klientów dowiodło, li naes fonograf Jeat naj- 
lepeay. 

24 i <V> polaklcb Aplewów bezpłatnie. Gwarancya 
na 1!V lat. Bpiredajemy tanie] ni* którakolwiek Inna 
kompania, ponieważ Jeitetmy fabrykantami. 
Pla* do naa po polaku, o nr cl podlemy pięknie lin- 
atrowany katalog bezpłatnie. 
ROfll WOIOGIUF CO. 11 Eni 4S Ił. lept. 22 bar Tek, I. T. 
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