
Wiadomości 
Związkowe. 

Z Gminy nr. 2. 

We środę dnia 3 czerwca, b. r. 

odbyło się posiedzenie Gminy 
Nr. 2 na Wojciechowie. 

Po załatwieniu spraw bieżą- 
cych sekretarz odczytał nowy re- 

gulamin dla Gmin, rozesłany 
przez Zarząd Centralny Z.N.P.; 
po krótkiej dyskusyi .polecono se 

krętaczowi odnieść się z prośbą 
do Szan. Zarządu Centralnego o 

przysłanie takiej ilości egzempla- 
rzy regulaminu, jaką jest liczba 
reprezentantów w Gminie. 

Z przejściem na nowe sprawy, 
delegat St. Kokosz porusza spra- 
wę Wyższej Szkoły Związkowej 
przedstawiając w krótkich sło- 
wach stan tejże. Po dłuższych i 
wyczerpujących debatach, w któ- 
rych zabierali głos liczni delega- 
ci przyjęto wniosek, aby z po- 
wyższą sprawą odnieść się do 
wszystkich Gmin w Chicago i 
okolicy, gdyż Gminie samej, jako 
jednostce trudno byłoby coś 
zdziałać. W tym cęlu więc wy- j 
brano Komitet z trzech, w skład 
którego weszli delegaci: St. Ro- 
kosz, St. Laufcrski i J. I.atusze- 
wski, którzy udadzą się do szan. 

Komisarza A. Majewskiego 2 

prośbą o zwołanie posiedzenia 
wszystkich Gmin i jej reprezen- 
tantów w celu obmyślenia środ- 
ków. aby stan materyalny Szko- 
ły Związkowej na przyszłość w 

równowadze mógł być utrzyma- 
ny. 

Po załatwieniu spraw mniej- 
szej wagi, posiedzenie zamknię- 
to. 

Z szacunkiem 

Ed. A. Gościcki. 
5033 S. Paulina st. 

Z POSIEDZENIA GMINY NR. 
2, GRUP Z.N.P. 

We środę, dnia 3 b. m. odbyło 
się posiedzenie Gminy r. 2 w 

hali Pułaskiego przy bardzo licz- 
nem zebraniu się delegatów 
grup. Najważniejszą kwestyą te- 

go wieczora było odczytanie wy- 
danego dla Gmin regulaminu i 
w myśli tegoż uchwalono, ażeby 
od 1 lipca wszyscy delegaci, któ- 
rzy nie będą uczęszczać na posie- 
dzenia, byli raportowani do grup 
aby miejsce ich inni zajęli. 

Również uchwalono zawezwać 
komisarza ob. A. Majewskiego, 
aby w bardzo krótkim czasie 
zwołał administracyę Gmin, aby 
po wspólnem porozumieniu się, 
mogły przy najbliższem spotka- 
niu się z Cenzorem i Wicecenzo- 
rem omówić sprawę bardzo wa- 

żną, do której to sprawy Gmina 
No. 2 poda swe poglądy. 

S. Lesner, prezes, 
S. Lauferski. sckr. 

Elizabeth, N. J. 
Do Szanownych Braci i Sióstr 

Grupy 998 Z. N. P. w 

Elizabeth. N. J. 

Upomina się Szanownych Bra- 
ci i Siostry, iz posiedzenie Grupy 
998 Tow. sw. Wojciecha odbę- 
dzie się dnia 13 czerwca bieżące- 
go roku w drugą sobotę miesią- 
ca, a nie w trzecią, jak zawsze, z 

powodu balu Towarzystwa św. 
Wojciecha. Oraz wzywa się 
Szanownych Braci na półroczne 
posiedzenie. Szanowni Bracia i 
Siostry. Każdy z członków powi- 
nien przyprowadzić po jednym 
członku, gdyż to jest polska or- 

ganizacya, wypłaca każdemu. Ot 
w tych dniach to jest dnia 30 ma- 

ja zarząd grupy wypłacił po sp. 
Katarzynie Wnęk sumę $300.00 
małżonkowi, na którą to sumę 
była ubezpieczona. A więc Wy 
Siostry związkowe pracujcie dla 
naszej onganizacyi, nie dajcie się 
zapisywać mężom waszym do 
żydowskich i obconarodowych 
kompanij, ale każcie się zapisy- 
wać do Z. N. P., do grup pol- 
skich Z. N. P., aby Wasze dziat- 
ki nie zostały na łasce losu, ale 
żeby miały jakąś sumkę. 

IZ* bratniem pozdrowieniem 
Jan Lenard, sekr. fin. 

WILKES BARRE. PA. 

Zawiadamia się wszystkich 
członków, ze została zorganizo- 
wana nowa grupa Z. N. P. 
nr. 1727 Tow. Bartosza Głowac- 
kiego na Kom Krest, Pa. Do za- 

rządu zostali wybrani następują- 
cy członków ie: 

Prezes Wincenty Flanc, wice- 
prezes Józef Urbański, sekr. lin. 
Fr. Dubiel, sekr. prot. Adam 
Niedziołka, kasyer Władysław 
Sawicki, opiekunowie kasy: Jó- 
zef Domorat, Józef Rumieński, 
Jan Czajkowski; odźwierny Sta- 
nisław Perkowski. 

Posiedzeń ja będą się odbywały 
w drugą niedzielę każdego mie- 
siąca na hali przy ulicy Main nr. 

1 na Hanover Twonship. Ktoby 
miał z nowych członków chęć 
przystąpić, to prosimy, lub sta- 

rzy członkowie za podróżnemi 
kartami, to uprzejmie zaprasza- 
my. oraz listy i korespondeneye 
proszę nadsyłać pod następujący 
adres: — Fr. Dubiel, sekr. fin., 
qi Carbon Lane, Wilkes Barre, 
Pa. 

SHAMOKIN, PA. 

Podziękowanie dla Zarządu 
Centralnego 7.. X. P. za wypłace- 
nie 300 dolarów po mojej żonie 
Teofili Zielińskiej i dziękuję gru- 
pie do ktćwej mam honor na- 

leżeć. Polacy w Shamokin po- 
winni wstępować w szeregi Z. 
X. P.. ho on ociera łzy wdowom 
i sierotom. 

Z uszanowaniem 

Wojciech Zieliński. 
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1197 
»)jS 
9199 
9:00 
9201 
9202 
92« 
>204 
920.. 
9200 
9*07 
9208 
9209 
9210 [ 
9211 | 
9212 | 
9213 
9214 I 
9215 j 
9210 
9217 ) 
9219 | 
9219 j 
9270 
9221 I 
9223 ; 
9224 | 
9225 
922* 
9227 | 
9228 
9229 | 
9230 | 
9231 | 
9232 | 
9239 
9234 1 

9235 
9234 j 
9237 I 
9238 | 
9239 | 
9240 
•241 

Plerzchalekl Andrzej 
Kamiński Antoni 
KolzalAakl K^iper 
Zugrsetmkl {Teodor 
Penżeńska Stefania 
Raullcki Kazimierz 
Cykowskl Wawrzyniec 
I-entz Ludwik 
Mfuszka Urzegórz 
Oaiuaroda Uertruda 
Zdrojewski Stanisław 
Szczepaniak Tomasz 
Stali) (Murawska Mar.) 
Kalinowska Michalina 
Szymarek Jan H. 
Kromer Czesław 
M islurew-icz Monika 
■Stefa ńakl Andrzej 
Brzezińska Bronisława 
Klczinskl Walenty 
Mandelska Leokadya 
Haranoweki Antoni 
Jankowakl Franciszek 
1.nkowska Antonina 
Klisz IMIrhai 
■Słoboda Paweł 
KopeC Karol 
Batioskńrski Jan 
Sypniewski Błażej 
Oruzdzietowirz Teodor 
Pencak Piotr 
Bak tJrzegArz 
Jurewicz Ksawery 
Nowak Stanisław 
KJoc Franciszek 
O.Milewski Piotr 
Kaezówkn Alojzy 
Szajna Zofia 
Słomińskl Adolf 
Biała* Michał 
Cltak Wojciech 
Kapłon Jan 
Aiiłfiistynowicz Stan-a 
W6Jcik Antoni 
Kozłowski Onufry 

Nr 
t.r 

| Nr. 
|t2st ska lisia 

Wincenty. syn 
Anna. sona 

Julianna, zona 
Stanisława Sokołowska, córka | 
Władysław, mes 
Muryanna. zona 

Kranciszka. córka 
Balbina, żona 
Pelagia. Zona 
William, syn 
Antonina, tona 
I-iz lec lont 
Leon. tnez 
Antoni, mą* 
Magdalena. zona 

■Konstanty, brat 
Sylwester, mą* 
Michalina, zona 
Jan. mąż 
Weronika, tona 
M Ichni, mą* 
Helena. tona 
Katarzyna Zak. córka 
Franciszek, mą* 
Anna. Sons 
WerojWka, tona 
Anna. żona 
Otylia Michalska, siostra 
Franciszka Zielińska, na rzecz. 
Stefania, tona 
1.ud wika. tona 
Józefa. Zona 
Oziecł 
Jan. brat 
Agnieszka. tona 
Marryanna. zona 
Antonina, żona 
Wojciech, mą* 
Franciazka. tona 
Jan. syn 
Katarzyna, matka 
Anna. tona 
Aleksander, mą* 
Karolina, żona 
Władysław, brat 

52 
82 
99 

115 , 

148 
1*3 | 
131 | 
188 , 
201 
2J9 
279 
307 
309 j 
319 j 
331 
350 
415 
449 
457 
471 
534 
530 j 
55* 
588 
fi«9 
*70 j 
691 i 
771 ; 
77* | 
816 | 
826 j 
834 I 
838 | 
922 1 

1079 ; 
1085 | 
1126 
1250 
1333 
1250 j 
1400 i 

1712 1 

7«9 ; 14 
82511 | 16 

174051 3 
Mit l.t 

4C66 27 
115129 2 
1203(8 2 
437*4 
53822 
20913 
19141 
13(52 
723(3 
3712* 

128859 

38*23 
4« >23 
54(10 
228 *2 
40557 
8:‘SX5 
25920 
34598 

152*17 
166889 
180757 
1582*4 
14*773 

*02<‘« j 17 
12*0*5 | 2 
9*792 2 

1*8214 , 15 
1*8814 2 
101819 j 2 

8<*159 | 15 
170(21 j 4 
116087 | 2 

11335 
ll*2c4 
173559 
tli 8*3 

42701 
129459 
183297 

2.8 

Llpet 

Lipca 

Patdzier 
tlrinl. 
Marca 

Paździor. 

Sierp. 

Sierp. 
Maja 
Sierp. 
Llstnp. 

Czerw. 

Wre*. 

K* ieu 

Luty 
Lipca 
Wrze*. 
Maja 

Lipca 
Sierp. 
Litwa 
Paździor. 
Sierp. 
Listop. 

I >at* a.niem 

1885 7 Maja 19! 
19ii7 22 Maja 191 
1913 1 Maja 191 
1887 i 5 Maju 191 
1901 1 13 Kalet. 191 
1910 15 Lutego 191 
1911 3” Marca 1»1 
1901 3 Maja 191 
1903 9 Maja 191 
lino 9 Maja 191 

*‘.»4 7 Maja 191 
1894 10 Kwiet. 191 
1907 30 Marca 191 
1900 12 Maja 191 
1911 19 Kwiet. 191 
1912 3! Marca 191 
1900 20 Kwiet. 191 
1902 20 Kw lot. 191 
1913 9 Maja 191 
189* 12 Maja 191 
1900 2N Kwiet. 191 
IMS 5 Maja 191 
18**9 ; Maja 191 
1900 *28 Kwiet. i9! 
1912 v 25 Lutego 191 
1913 28 Kw lei. 191 
191 ( 3 Maja 191 
1913 8 Marca 191 
1912 2* Maja 191 
1904 : 15 Maja 191 
1911 1:1 Maja 191 
1909 ; 28 Kwiet. 191 
1904 1 26 Marca 191 
1913 1 18 Maja 191 
1909 9 Maja 191 
1*07 15 Maja 191 
1913 20 Mana 191 
1*10 |' ( .Kwiet. 191 
19*5 30 Marca 191 
1910 9 Maja 191 
1*13 2 Mana 191 
1911 3 Maja 191 
U 00 4 Maja 191 
1912 9 Maja 191 
1914 j 14 Maja 1*1 

Prł.eilti zadarci * 

Choroba serca 

Choroba serca 

(Jrutllea 
Parali* 
Zapalenie płuc 
(iruZllca 
Choroba nerek 
t* topiony 
I'topił sic • wypadek) 
Choroba serca 

Zatrucie krwi 
Zapalenie pluć 
llruZItea płuc 
Zapalenie nerk 
Zapalenie mózgu 
tlrużlica płuc 
Hak Żołądka 
Pow iesil sic 
Zapalenie otrzewny 
Choroba serca 

Zapalenie otrzewny 
1 Irużlica nerek 
Choroba nerek 
chor,,ha serca 

Za pi lenie płuc 
Zapolenie płuc 
Zapalenie płuc 
Zapalenie płuc 
(irużlica płuc 
Zabity w kopalni 
Za im lenie oskrzeli 
Zastrzelony (wypadk. > 

Samobójstwo 
Zabity 
Choroba serca 

tlrużlica 
Zapalenie płuc 
Ap4»plek*ya 
otępienie starcze 

Orutlica 
Zabity przez tramwaj 
Wrzody żołądkowe 
< Irużlica płuc 
(irużlica płuc 
Zapalenie płuc 

I La Balie. Ili. 
j New York. N. T. 

Bo. Brooklyn. N. T. 
| Błiamokin. Pa. 
j Mmneapolis. Mina. 

Hasieton. IV 
Nantlcoke. Pa. 
Peru. Ili. 
Aubunn. N. T. 
Brooklyn. N. ?. 

| Chicago. UL 
Marche. Ark. 

| St. Louis. Mo. 
| Buffalo. N. T. 

Milwaukee. W la, 
| St. Louis. Mo. 

Mt. Cannal. Pa. 
Schenectady, N. T. 

| Puryem. Pa. 

[ Brooklyn. N. T. 
| PlttjZłurgh. Pa. 
| Milwaukee. Wis. 

Buffalo. N. T. 
Kantlcoce. Pa. 

j Hraddock. Pa. 
PMwwrdavllls, Pa. 
Nantlcoke. Pa. 
Chicago. 111. 

j Chicago. Ul. 
Packvtlle. Pa. 

j Chicago. Ul. 
Walaenhurg. Colo. 

j Mo Kee* Rocka. Pa. 
| Chicago. Ul. 
j Iracka wa na, N. T. 
I Charleston. W. Va. 

1 Indiana Harhor, Ind. 
! O rant Works. UL 
| Klyrla. Ohio 
I Chicago. 111. 
Chicago. Ul. 
Chicago. HI. 

| Scranton. Pa. 
Chicago. Ili. 

j Chicago. 111. 
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19 j 
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Wiadomości z całego 
świata. 

>Rewizya u “isprawnika” złodzie- 
* i*. 

W Szadrińsku, w gub. perm- 
skiej, na żądanie stanowcze nieja- 
kiej Jetimowej, dokonano rewl- 
zyi w mieszkaniu miejscowego i- 
sprawnrka Kiryłłowa. Jefimowa 
oskarżała go i jego zonę o syste- 
matyczne uprawianie kradzieży. 
Rewizya odbywała się pod osobi- 
stym kierunkiem prokuratora. 
Znaleziono mnóstwo rzeczy kra- 
dzionych. Kiryłłow oddane został 
potl sąd. Warto zaznaczyć, że 

Kiryłłow pełnił również obowią- 
zki cenzora tak sumiennie, że ma- 
łe pisemko “Iset” w ciągu czte- 
rech miesięcy zapłaciło kar 1,800 
rubli. 

Biadania żydów. 
W dniu 13 kwietnia odbyło su 

w Berlinie nadzwyczajne zgro- 
madzenie “Stowarzyszenia pomo- 
cy żydów niemieckich". Przewo- 
dniczący. dr. Simon, składając 
sprawozdanie za rok 1913 oświad. i 
czył. że stosunki w Europie były 
bardzo dla żydów niepomyślne. 
Na Rałkanie ucierpiało żydo- 
wstwo 7. powodu wojen i zmian 
politycznych. (W Królestwie Pol- 
akiem i (Va1icyi gubi ich bojkot 
ciągle się potęgujący. W Rumu- 
nii równie wzrasta prąd przeciw 
żydom do tego stopnia, żc były 
naw et groźby pogromów. W Ro- 

syi żydzi stale są prześladowani.1 
-\ie przyjmują tam wcale żydów1 
do uniwersytetów. Proces Beilisa! 
okazał światu straszne cele i środ- 
ki Rosyan stosowane do żydów. 
Jednem słowem wszędzie jest 
źle. a najgorzej w Rosyi. Jedy-I 
nym ratunkiem jest wychoditwo. j 
W roku 1912 opuściło Rosyę 85' 
tysięcy, w roku iqi3 cytra powię- 
kszyła się do 130 tysięcy. “Sto- 
iwarzyszenie żydów niemieckich’’ 
popiera emigrowanie żydów z R,>. 
#vi, na co od roku HJ05 wydało 2 
i pół milionów marek. Niezależnie 
od tego Stowarzyszenie oka/uje 
pomoc żydom pozostającym w 

Rosyi. 

Osuszanie Polesia. 

Jak wiadomo, .^rawa osuszenia 

najrozleglejszej w Europie hagni- 
stej krainy przewleka się już od 
kilkudziesięciu lat. Przed laty 30 
zabrano >ię do tego nanowo e- 

nergicznie. ale po krótkim czasie 

Mprawa jakby przerwała się i od- 
tąd tylko kiedy niekiedy dawała i 
znaki życia. Roboty szły w tem- 

pie nadzwyczaj powolncm, i to 

tylko w niektórych miejscach — 

naogół były w-trzymane. W sfe- 
tach oficjalnych petersburskich 
uznano łrowiem, że ze względów 
•strategicznych lepiej dać temu 

spokój. 1'ważano mianowicie bło- 
ta poleskie za najlepszą przeszko- 
dę. która musi wstrzymać w ru- 

chach armię nieprzyjacielską, sta- 

nowiąc dla niej kres możliwego 
pochodu ; w najlepszym zaś razie 

1 musiałaby taka armia okrążać 

Kwiat Młodzieży 
Niemieckiej 

Otrzymywał od czasów niepamiętnych swe studya 
w sławnym Heidelbergu. Tutaj profesorzy wiedzą, 
że ćwiczenie umysłu jedynie jest złem lecz ciało 
studenta zarówno pow inno być ćwiczone. Uczą go 
więc wartość umiarkowanego użytku wszystkiego. 
Dlatego też nie wzbraniają mu użycie piwa tak 
zdrowotnego, jak 

ALMA MATER 
To przedziwne piwo w butelkach jest wyrabiane w stary, 
rzetelny niemiecki sposób. Jeżeli spodoba się Wam łagodne 
I smaczne piwo. zamówcie pudlo Alma Mater dla do- 
stawy dzisiaj 

TKLKPONUJCIB CALUMKT 8401 

Ody Indzie oałabną lab wracają do cdrowla McAroy Malt-M arrow jeat dobrem lekaratwem do przywraca- 
nia Im zdrowia 1 alty. Kapelo w Aptore 

| McAvoy Brewing Co., Chicago 

przestrzenie większe od niejedne- 
go państwa eurr«pejskiego. Ten 
pogląd był długo decydujący. O- 
statecznie jednak zwyciężyło ży- 

* cie — nawet w Rosyi. Rozszerza* 
jąca się coraz bardziej -ieć koeli 

| żelaznej obejmowała coraz bar- 
dziej również Polesie, a wobec 
tego środka komunikacyjnego — 

bagno straciło wartość fortecy. 
Powrócono więc nanowo do prze- 
rwanych robót. W ministerstwie 
opracowano nowe plany osusze- 

nia Polesia, przypuszczając kosz- 
ty na IO.ooo.ooo rubli, przez co 

się zyska do 3.000,000 dziesięcin 
gruntów' zdatnych pod uprawę. 

1 rzecią część kosztów ma po- 
nieść ziemstwo, większa i średnia 
własność ziemska, tudzież towa- 

rzystwo akcyjne założone celem 
wybudowania kanału od Rygi aż 
do Cherzonu. a więc mające po- 
łączyć poprzez Dźwinę i Dniepr 
Bałtyk z Morzem (.'żarnem. Dwie 
trzecie części kosztów bierze na 

siebie rząd. 

Kandydat na biskupstwo wroc- 

ławskie. 

(»azety hakatystyczne usilnie 

popierają kandydaturę na biskup- 
stwo wrocławskie księdza kano- 
nika Steinmanna, któtry «nany 
jest z nader wrogiego usposobie- 
nia względem Polaków. Tymcza- 
sem dowiadujemy się. że koła rzą- 
dowe nawet ks. Steinmannowi 
nie uiają, ponieważ stwierdzono, 
że bywał on w domu pewnego 
lekarza pol-kiego. mającego ma- 

jątek na kresach Księstwa Po- 

znańskiego, który swego czasu 

kandydował jako Polak do par- 
lamentu niemieckiego i uchodzi 
za wielkopolskiego agitatora. O- 
koliczność tę rząd uważa za do- 

wód wystarczający, aby księdzu 
Steinmannowi nic ufać. 

Ilość koni w Europie w r. 1913. 

Wobec zapowiedzianego za- 

mknięcia granicy rosyjskiej dla 

wywozu koni zasługuje urzędo- 
we zestawienie liczby koni w 

państwach europejskich, podane 
przez “Neuc Preussischc Kores- 

l^*ndenz” na baczniejszą uwagę. 
Ogólna liczba koni, znajdują- 
cych się w większych pań-twach 
europejskich wynosi 41.003.509. 
Z tego posiada Kosya. która ma 

najwięcej koni, 24.M03.X72; Nie- 

mcy posiadają 4.345.047. Krancya 
3.107.720. Węgry 2.350.661. An- 

glia 2.243.724. Austrya 1.H02.74K. 
Wiochy 955378, Rumunia sM.- 
324. Hiszpania 546,035, Hułgarya 
588371, Bfigh 255.220 koni. / 

tego zestawienia wynika, jak jest 
wielka przewaga Rosyi w tym 
kierunku. A jeśli się zważy zna- 

czenie strategiczne posiadania w 

-azie wojny tak wielkiej liczby 
koni, mo/na zmierzyć doniosłość 
zakazu wydanego przez Rosyę, 
dotyczącego wywozu koni do in- 

nych państw’ europejskich. 

Alkohol a wojna bałkańska. 

Dr. Poporić, serbski lekarz 

wojskowy i uczestnik ostatniej 
wopny zamieszcza w pismach o- 

strzeżenia, dotyczące wpływu al- 

koholu n;i przebieg wojny bał- 
kańskiej. 

W wojsku bułgarskimi wy- 
dzielani* -tale jako porcyę dzien- 
ną żołnierzom koniak, a przed bi- 
twą decydującą porcyę tę dla do-' 
dania wojsku animuszu, podwa-j 
jano. < >krucieństwa. jakich dopu-■ 
-zczali -ię Bułgarzy w Adryano- 
polu i zdobytych chwilowo prcł- j 
wincyach, należy — zdaniem dra 
Popovića — przypisać działaniu 
alkoholu. 

Rozluźnienie dyscypliny woj- 
skowej. wzrost śmiertelności i 
podatność w kierunku wszelkich 
chorób zaraźliwych, a zarazem 

mniej-za sprawność i wytrzyma- 
łość na trudy wojenne — to dal-1 
sze -kutki sytematycznego uży- 
wania trunków. -kutki. które 
wystąpiły .wyraźnie w armii buł- 
garskiej. 

W woj-ku -erb-kiem natomiast 
przestrzegana była surowo zasa- 

da wstrzemięźliwości, dzięki cze- 

mu Serbowie okazali tyle hartu i 
wytrzymałości. 

Uwagi dra Popov»ća są niewą- 
tpliwie krańcowe. Jeżeli się jed- 
nak uwzględni stwierdzone przez 
naukę ujemne oddziaływanie al- 
koholu na organizm ludzki, bę- 
dziemy mu»ieli je uznać za nie- 
pozbawionę słuszności. 

Co kosztuje w Ameryce nawró- 
cenie jednego niewiernego? 
Odpowiedź na powyższe pvta- 1 

nie znajdujemy w statystyce a- 

nierykańskiego duchownego. 
Pastor Billy Sunday zajmuje 

się na wielką skalę nawracaniem 
niewiernych, a czyni to przy po- j 
mocy środków nowożytnych, gier 
różnorodnych i t. p., przyczem 
wygłasza słowo hoże. Misya ta 

cieszy >ię wielką popularnością 
wśród niewierzących i pozyskała 
dla kościoła już kilkadziesiąt ty- 
sięcy ludzi. 

Koszty tej misyi są jednak bar 
dzo znaczne, ze względu na dość 
wysokie nagrody, wyznaczone w 

grach, koszty urządzenia odpo- 
wiednich placów i budynków itd. 

Według obliczeń pastora Sun- 
daya nawrócenie jednego niewie- 
rzącego w Indianapolis kosztuje 
625 dolarów, w New Yorku 545, 
w Bostonie 420. w Chicago 395, 
w Nowym Orleanie 90 i w Atlan- 
cie 70 dolarów. 

Walka z przemytnikami. 
Na granicy holenderskiej wy- 

kryły władze holenderskie prze- 
mytnictwo spirytusu, prowadzo- 
ne na wielką skalę. Ztego powo- 
du powiększono straże granicz- 
ne. W tych dniach zauważono sa- 

mochód, przejeżdżający nadzwy- 
czaj szybko przez granicę. Gdy 
na wołanie, by automobil *tanął, 
szofer nie reagował, dali straża- 

cy kilka strzałów, przeszywając 
tylną ścianę samochodu, nie ra- 

niąc jednak nikogo. Trzy przej- 

ściu przez tor kolejowy pod Kirch 
rathen spuścili urzędnicy zapory, 
samochód jednak najechał z taką 
siłą. że zapory połamał i dopiero 
ścigającym samochód urzędni- 
kom na kołowcach, udało się go 
zatrzymać. Samochód i beczki 
zabrano, podług prawa holender- 
sko jednak nie można było 
podróżnych aresztować. 

Kradzież pamiątek po Wagne- 
rze. 

Córka drezdeńskiego tenora 
Tichaczka, pani Rudolfowi Ti- 
chaczkowa, która zmarła w r. 

1912 w Brukseli, podarowała 
muzeum R. Wagnera w Eisenach 
pamiątki po wielkim kompozyto- 
rze. jakie otrzymała od swego oj- 
ca, -który znał kompozytora oso- 

biście. W rok po śmierci p. Ti- 
chaczkowej pamiątki składające 
się przeważnie z listów i fotogra- 
fii, posłano w żelaznej skrzynce 
z Brukseli do Eisenach, lecz na- 

deszły one tam dopiero po kilku 
reklamacyach w wielkim niepo- 
rządku. Skrzynka była otwarta i 
brakowało w niej wszystkich fo- 
tografii. 

Kradzieży prawdopodobnie do- 
konali złodzieje kolejowi, od któ- 
rych roi się obecnie na kolejach 
belgijskich. Prawdopodobnie 
przypuszczali oni, że skrzynka 
żelazna zawiera klejnoty. 

Następcy ks. kardynała Koppa. 
W rocław. — Lista kandydatów 

na następcę ks. kardynała Koppa, 
ułożona przez kapitułę w dniu 7 
kwietnia, wymienia biskupów 
Koruma z Trewiru, Schmitta z 

Hochweiler, dr. Bertrama z Hil- 
deschcimu i delegata biskupiego 
Schaefera. 

Porzuć Swoje Oku- 

Możecie używać i mieć go w (lotna, 

Czy noslaz okulary? C*y Jm(«4 niewol- 
nikiem słabych lub nadwyrężonych oca. 
Jeżeli tak. ucieszysz ale. słyszeć ta jesz- 
cze istnieje dla ciehl* nadzieja Duto n- 

#Ab cierpiących n.i nery, zawdzięczała u- 
sdrowienle naszym przepisom, darmo. J*- 
dan mptczyzna stosując ale podług tych 
przepisów tak mftwl: — "Byłam wprost 
niewidomym. nie mogłam r.upalni* wi- 
dzieć tak ataby przeczytać. Obecnie czy- 
tam bez okularAw I octy nla zachodzę 
ml łzami. W nocy mnie tak bolały It nia 
mogłam spać. tara* ni* czuj* tadnago bA- 
lu. Oczy moje zostały wyleczona wproat 
cudo* nla Kobiała ktAra to utrwala mA- 
wl w tan spoeAb: "Powiatrza było mgll- 
ata w moich oczach, baz wyjątku czy by- 
łam w okularach lub nia. lecz po II 
dniach używania tych przeplaAw. weayat- 
ko aldze tak dobrze, ta nawet mogę czy- 
tać najmniejszy druk baz okułarAw Lu- 
dzie cl ktdrzy nosze okulary, mogg po- 
zbyć alf Ich przez owa przepisy, wzmóc 
nld swoje oczy 1 pozbyć alf wydatkAw 
ktAre ponoałcla przez nabywani* okuła- 
rć.w. Możecie pozbyd ale choroby Acz 
prtas zastosowania alf podług tyeh łat- 
wych pr*»pl*Aw 

Tutaj mat la tan prz«g>ls: — MIcla do 
wtfcej znanej apteki I kupcie hut alką 
Optons, napełnijcie dwu tiwyowg butelkę 
clepłf wodg t wrzućcie Jedna plgułkf Op- 
tona I pozwólcie JaJ rozpłynąć alg. Tym 
płynom umyj oczy trzy lub cztery razy 
dzieńnłe. Przekonacie ale, że oczy waaz* 
zostań* czyata od samego początku ł go- 
rączką zniknie, .leżeli oczy wasza zaczy- 
nała waz boleć, zapobladzcła temu zanim 
nie bfdzla za pAdno. finto niewidomych 
gdrhy zapobiegli I zaczęli alf leczyć za- 
wczasu. nla byliby tak nlaazczfdlłwyinl. 

Przepis darmo. 

Pt»r*rt«a«fc ai^aftl lak fcl’ 
'•»«» «r*f»ł m*fll«»),rkłrli»ą r»i 
•fel, Małj *raM aa rt»r«N*a H#. PIĘKNA PAMIĄTKA!__,__ 
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