
Wiadomości 
Związkowe. 

Urzędowe. 
Do pp. Prezesów i Sekretarzy 

Grup Z. N. P. 

Dochodzą mnie posłuchy, iż Pa- 
nowie Prezesowie i Sekretarze 
Grup Z. N. P. przetrzymują u sie- 
bie składki, zebrane na laborato- 
ryum fizyczne Wyższej Szkoły w 

Cambridge Springs. Pa. 
Ponieważ obecnie nadszedł czas 

płacenia rachunków, przeto wzy- 
wam wszystkich Prezesów i Se- 
kretarzy Grup, aby wszelkie skład 
ki, zebrane na ten cel odwrotnie 
nadesłali na moje ręce. Rachun- 
ki wszystkie przedstawiają kwotę 
około $200, większą, jak składki, 
które dotąd na moje wpłynęły rę 
ce. 

Z tego powodu odzywam się 
przy tej sposobności i do Was, 
siostry i Bracia Związkowcy, nie 
żałujcie Waszych centów na cel 
tak wielki, jakim jest wyposaże- 
nie tej naszej instytucyi związko- 
wej we wszelkie aparaty i przy- 
bory, potrzebne koniecznie do 
nauczania naszej młodzieży, tej 
przyszłości społeczeństwa i naro- 

du naszego. 
Nie oglądajcie się. Siostry i 

Bracia Związkowcy ciągle na in- 
nych, lecz ofiarną dłonią Waszą 
dajcie sami i przykładem Waszym 
pociągajcie innych do naśladowa- 
nia Was. Pamiętajmy, że społe- 
czeństwo jedynie wówczas try- 
ska zdrowiem, jeżeli młodzież 
swą zdobędzie nauką, która do- 
brze pojęta, nakazuje mu kochać 
i naród swój i rodaków swcćch. 

Nic wymawiajcie się Siostry i 
Bracia Związkowcy lichemi cza- 

sami. Dawajcie waszym Prezesom 
czy Sekretarzom chociażby cen- 

towe składki, a z tych urośnie su-1 
ma, która nam pozwoli z naszej i 
związkowej uczelni stworzyć pier- 
wszorzędne źródło oświaty naro- 

dowej. 
Pamiętajmy zawsze i wszędzie, 

że przyszłość nasza w wykształ. 
conej i narodową dumą przejętej 
młodzieży leży. A temu celowi 
chce służyć i służy Wyższa Szko- 
ła w Cambridge Springs, Pa. 

Więc ofiarne otwórzcie dło- 
nie. Bracia i Siostry Związkowe. 

Miłość i pozdrowienie. 
A. KARABASZ. 

Cenzor Z. N. P. 

Okólnik 
Do Gmin: 63. 66. 70. 4, 73 i 82. 

Trzy miesiące z okładem minę- 
ło, jak Zarząd Centralny zawe- 

zwał Gminy, aby przez swych 
reprezentantów wybrały kandy- 
datów na komisarzy. Powyżej 
wymienione grupy dotąd nie u- 

znały za stosowne do zlecenia te- 

go się zastosow ać. Wobec tego 
wzywam powyższe Gminy, aby 
w jak najkrótszym czasie wybra- 

I ły każda trzech kandydatów' na 

| urząd komisarzy i kandydatury 
te nadesłały odwrotnie do mego 
biura, celem ich zatwierdzenia i 

I uzupełnienia Rady Nadzorczej. 
Nadmieniam, iż każdy kandy- 

dat na komisarza winien odpowie- 
dzieć na następujące pytania: 

1) Czy jest obywatelem Sta- 
nów Zjednoczonych? 

2) Jak długo należy do Z. X. 
I r.? I 
| 3) Izem się zajmuje? 

4) Czy był urzędnikiem Z. X. 
! P.. jak długo? 

Matn nadzieję, iż tym razem 

I powyższe Gminy do tego okólni- 
kai w jak najkrótszym czasie się 

1 
za.-to-ują. 

•Miłość i pozdrowienie. 
A. Karabasz, 
Cenzor Z. N. P. 

KINGSTON, PA. 

Na ostatniem posiedzeniu gru- 
py Nr. 1715 K. Pułaskiego, zo- 

stało uchwalone, aby regularne 
posiedzenia odbywały się co 

drugą niedzielę na początku mie- 
siąca o godz. 6 wieczór na hali 
parafialnej. Ta uchwała już obe- 
cnie jot naszem prawem. 

Z bratniem pozdrowieniem 
Zarząd: 

W. Grondzki, sekr. fin., 
H. Pleszak. prezes, 
St. Kowalewski, wice-prezes, 
Jan Głuchowski, sekr. prot. 
I. Tanowa, kasyer. 

BEZPŁATNIE 
160 STRONIC 

nieznanej dot^d powieści 

“T redowata ” 
przy szlemy każdemu, kto zapisze sobie 

Dziennik Związkowy 
Przy czytaniu tej powieści 

BĘDZIESZ PŁAKAŁ 
choćbyś miał serce twarde juk z kamienia. 

BĘDZIESZ CZYTAŁ 
kafcfy stronę po dwa razy choćbyś miał dnie i noce nie spać. 

Czytelnicy Dziennika Związkowego otrzymują te no wieść bezpłatnie w seryach tygodniowych — jedna serye z każdym numerem p.ątkowym. Dotychczas wyszło 10 seryi 
obejmujących 100 stronic. ^ 

Nowi ał»ononci otrzymują wszystkie serye powieści ‘Tro downta od Hunojo początku |x> upływie dwóch tygodniowi chwili zaprenumerowania Dziennika. Tyle bowiem eza*u no trzeba na odbicie ostatnich dwóch seryi w format książkowy 
Dziennik Związkowy kosztuje: 

W Chicago tygodniowo. Na Prowincyi $2 25 rocznie. 
JeZwll rhcecz otrzyma*' wazyatkle *erye powieści "TRĘDOWATA” 

^i*T.^PT^kU’ IWy,n,j "-0 półsny p„n *ej | dziś jeazcze 
•tron” Wydawnictwa. Zrńk to „ta odkładając gaaety m 

Kupon dla Nowych Czytelników 
DO DZIENNIKA ZWIĄZKOWEGO, 
1400.08 W. DtTłaton Kt. Chicago, III. 

Panowla! Paarłam 30 rantów I proazg przyałar1 na mól arfraa mm..i Wlołcl “Trądowa,. • (lOaaryl, aN-jmujący, h i«0.-r.,„lc) ora/ iSi.eEBzlE k.,wy Pt*.-/ mlaaląo. OaU/r dar powIMd rn.o, otr*r nawa® w aorT.^h tygodniowych jrdaą *#ryt; a ka/.dyai mitnc-rtrn piątkowym 
7*oh 

(Dla aH«athą)ącyrb w (kkatt) 
ra aptywla winiąca *4' yiacM /a Oalaaalk Cwląghawy rlhwi aa *- 

(»laWtaaakąfąc rab aa prawlac7l) 
M tTfatalawa. 

W ciąga wI^I«ct la/łara ta ktlraalk Zwląabwwy $1.24 „ r.h łtł/> 

Moj* Imię I nazwiako 
» 

i. 

Mój adreii.. 

Wytnij ten kupon wlpla* na nlrn awój adre* | r 
gotówką lab markami nadfazllj do wydawnictwa. 

dołączeniem 80 la centów 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
1«0« 0H W. IHtIwIoh 8»„ Cklr«*o, I||. 

New Brighton, N. Y 
Sprawozdanie z posiedzeń orga- 
nizacyjnych Gm No. ioa Z. N. P. 

w Staten Island, N. Y. 

Wskutek starania miejscowych 
grup Ci. S. P. Zarząd Centralny 
Z. N. P. zatwierdził Gminę na 

Staten Island, nadając jej Xr. ioz. 

Zebrań delegatów dotychczas 
odbyło się dwa, na których o- 

prócz spraw wewnętrznych, wy- 
brano zarząd Gminy, oraz subko- 
nt it ety. 

Zarząd Gminy: 
Prezes M. Bojanowski. 
W iceprez. M. (Kuberski. 
Skarbnik 7 K. Wojtaszek. 
Sekr. prot. B. Kotarski. 
■Sekr. fin. J. Endios. 

'Marszałek J. Raizner. 
Odźwierny A. Michalski. 
Do komitetu agitacyjnego obra- 

no: 
B. Kotarski, ,W. Kaczewski, M. 

Kuberski, Z. K. Wojtaszek, J. 
Raj mer. 

Komisya badawcza. 

j. Kamiński, J. W. Kryger, W. 
Romanik. 

Komisya zażaleń: 
J. Fabiszewski, T. Truszkow- 

ski, J. Kamiński, M. Kuberski, Z. 
K. Wojtaszek. 

Komisya oświaty: 
J. S. Jakubowski. J. Endios, S. 

Pomianowski, A. Michalski, B. 
Kotarski. 

Komisya dla pomocy o uzyska- 
nie obywatelstwa przez związ- 
kowców. 

B. 'Kotarski, W. Romanik, J. 
Endios na New Brighton. 

J. Kamiński, F. Koźmiński, M. 
Kuberski na Port Richmond. 

Do klubu przyjaciół szkoły Z. 
N. P. zapisało się ośmiu delega- 
tów. którzy razem opodatkowali 
się po io c. miesięcznie. 

Na utrzymanie Gminy grupy 
złożyły po $5 oo, a delegaci u- 
chwalili urządzić bal na Sylwe- 
stra. gdyż w obecnym sezonie, 
odpow iednie dnie są już zajęte. 

Uchwalono poprzeć bal, jaki u- 

rządza komitet złączonych towa- 
rzystw 12 października, z które- 
go dochód przeznaczony na ucz- 
nia będącego w szkole związko- 
wej. 

Względem Komitetu O. N. u- 
chwalono tymczasowo się zatrzy- 
mać, aż do dnia sprawozdania wy- 
słanych reprezentantów Z.N.P. 

W szelkie korespondeneye do 
Gminy Z, N. p. No. 102 nadsyłać 
na adres niżej podpisanego: 

B. Kotarski, 
99 Jersey st. 

New Brighton, N. Y. 

ODEZWA 
do Grup Gminy Nr. 59 Z. N. P. 

Na podstawie uchwały osta- 
tniego regularnego zjazdu Gmi- 
ny ^l*r' 59 Z. N. P. odbędzie się 
dnia 28-go czerwca 1914 r. ogól- 
ny Zjazd naszej Gminy w sali 
grupy 1041 Z. N. P., 5 India st., 
Salem, Mass. 

Mandaty zostaną wkrótce ro- 
zesłane. 

Wobec ważnych spraw bieżą- 
cych, spodziewamy się, iż re,pre- 
zentacya będzie godną uwagi. 

Wiele grup nie opłaciło jesz- 
cze podatku gminnego, przez to 
samo zatrzymując pracę w kie- 
runku agitacyjnym. 

Delegaci powinni przywieźć 
podatek przynajmniej za pół ro- 
ku i wręczyć takowy kasyerowi. 

Podatek wynosi 50C rocznie od 
każdych 25 członków lub więk- 
szej cząstki. 

Do pracy bracia, niech sżadna 
grupa nie lekceważy sprawy tak 
poważnej i o ile możności spełni 
swój obowiązek. 

Początek zjazdu o godz. litej 
rano. 

W imieniu zarządu Gminy Nr. 
59 £ N. P. 

Alfred Fiderkiewicz, 
Sekr. Gminy. 

PODZIĘKOWANIE. 

Józefa Frankowska niniejszem 
dziękuje Szan. Zarządowi Zwią- 
zku N. P. za rzetelne wypłacenie 
jej $900 pośmiertnego po mężu ś. 
p. Michale Frankowskim. Bóg 
zapłać. 

Józefa Frankowska. 

Uczcie się po Angielsku 
Car cbcMi ■)« naurayC raytal. ptaaC l nMV- 
wiC po anflalaku w najkrOtaaym esaałaT 
Ueaymy po An(i«M<u prni poeatt. 
Bodalomy Waa uoayfl jad# n lup dwa 

mtaalpr* darmo; aa płaci oł# tylko mała 
atrmp aa drukowana pqP»kn anftałakla 
akcra. Plaarla po lakcya prAbn* I adra- 
iBjat: 

POLISM EIMOLISM SCHOOL. 
MM W. 22nd ot., cor. Miliard. Oapt. Z 

CHICAGO. nT^ 

Passatc, N. J. 
Nowozorganizcrwane Tow. “Fo- 

wstań Ojczyzno” Gr. 1734 
Z.N.P. w Pasasic, N.J. 
“A gdy myśl ci przyjdzie 

mylna 
Zwątpić w przyszłość i 

swobodę, 
Bracie, siostro — przyjdź- 

cie do nas, 
Poznać z Hartem dusze 

młode.” 
Wobec tak często urządzanych 

obchodów narodowych i wieców 
agitacyjnych w Pasasic, na któ- 
re Polonia nasza tak licznie za^ 

wsze się gromadzi, zapewne ma- 

ło znajdzie się ludzi takich, któ- 

rzyby nie słyszeli lub nie wie- 
dzieli, czem jest bratnia pomoc, 
ozem jest organizacya. 

Mamy tutaj różne towarzy- 
stwa i organizacye, lecz nie 

wszystkie można uważać za do- 
bre i pewne, szczególniej te, któ- 
re opiearją się na przekonaniach 
praktycznych i zależą od pewnej 
klasy ludzi “powołanych’’. 

Organizacya narodowa, pa- 
tryotyczna jest najlepszą, bo ta 

daje nam korzyści najwięcej. O- 
prócz pomocy materyalnej, osią- 
gamy także korzyści moralne. W 
zespole naszym uczymy się po- 
znawać historyę naszej ojczyzny, 
a także wyrabiamy w sobie po- 
czucie obowią-zku do miłości i 
poświęceń dla niej. Przez należe- 
nie prawdziwie polskiego To- 
warzystwa i organizacyi zysku- 
jemy uświadomienie narodowe, 
które rozbudza w nas energię i 
wyrabia przekonanie o drzemią- 
cej sile i niespożytej potędze na- 

rodowego ducha, który wznosi 
nas hen... w świetną przyszłość 
odrodzenia, do wolnej, niepodle- 
głej Polski ludow ej! 

W myśl hasła: “Z żywymi iść 
nam trzeba” zorganizowało się 
w ostatnich kilkunastu dniach 
nowe towarzystwo w Passaic, 
pod nazwą; Tow\ “Powstań Oj- 
czyzno”, które chcąc sobie zape- 
wnić pewny byt i wydatniejszą 
pracę na polu narodowem, ró- 
wnocześnie wstąipiło do Związku 
Nar. Pol., największej polskiej 
organizacyi w całym świecie, li- 
czącej obecnie około no tysięcy 
członków. ubezpieczonych na 

sumę 56 milionów’ dolarów. 
Tow. “Powstań Ojczyzno”, 

chociaż dopiero w zaraniu swego 
życia, jest na najlepszej drodze 
do pełnego rozkwitu, gdyż zor- 

ganizowane jest przeważnie z 

młodzieży, ludzi zdolnych, ener- 

gicznych i silnych duchem. To- 
warzystwo nasze mieć będzie na 

celu organizować do siebie mło- 
dzież tę. która dotąd nigdzie nie 
należy — luzem chodzi — ażeby 
w gronie naszem miała sposob- 
ność poznać obowiązki dobrych 
Pblaków, uświadamiać się i cze- 

goś pożytecznego dowiedzieć się 
lub nauczyć. Ci, którzy nie mieli 
sposobności w młodym wieku 
nauczyć się czytania i pisania w 

ojczystym języku, dla tych bę- 
dzie utworzona szkoła do nauki 
i którzy zechcą, mogą się nau- 

czyć. 
Tow. “powstać Ojczyzno” zo- 

stało zorganizowane w dniu 14. 
maja br. z 28 pierwszych człon- 
ków i członkiń; są to: mężczyźni 
i kobiety, młodzieńcy i dziewczę- 
ta. Towarzystwo nasze przyjmu- 
je ludzi żonatych, młodzieńców i 
dziewczęta. Tylko prowadzenie 
się wszystkich musi być dobre, 
nienaganne. 

Zarząd Tow. "Powstań Ojczy- 
zno” składa się jal^ następuje: 
Antoni Babula, prezes; Józef To- 
maszewski, wice-prezes; Marya 
Kwiecień, wice-prez. hon.; Jan 
Tyniec, sekr. fin.; Józef Cyran, 
sekr. prot.; I.eon Bąk, kasyes 
Andrzej Wdowiak, Wojciech 
Marut i Michał Węglarz, opieku- 
nowie kasy; Michał Wilk. mar- 

szałek; Jan Wdowiak, odźwier- 
ny. 

Posiedzenia miesięczne odby- 
wać się będą w każdą drugą nie- 
dzielę miesiąca o gotlz. 2 popo- 
łudniu, na sali ob. Wdowiak i 
Hąłc, 24 W all st. Pierwsze posie- 
dzenie instalacyjne nowej grupy 
odbędzie się również w drugą 
niedzielę miesiąca, tj. dnia 14-go 
czerwca br., na które będą spe- 
cyalnie zaproszeni: ob. J. Jawor- 
ski, Komisarz związkowy, a tak- 
że prezes Gminy związkowej. O- 
becnoać wszystkich członków To 
warzystwa konieczna. Nowi kan- 
dydaci, którzy życzą sobie nale- 
żeć do naszego Towarzystwa, 

zgłosić na posiedzenie, 
gdzie będą mile widziani. 

J. Tyniec, sekr. lin. j 

PROTOKOŁ GMINY 41 Z.N.P, 
Chicago, III., g czerwca. 1014. 

Prezes liminy ob. Józef Połczyński, 
otworzył posiedzenie i wezwał se- 

kretarza do odczytania protokółu z 

paprzed>ni«fco posiedzenia, który zo- 

stał przyjęty, jak odczytany. Nastę- 
pnie prezes odebrał przysięgę od 
delegatek świeżo prz)stopionej gru- 
py 11€2. pp. Karoliny Oauch i Karoli- 
ny Broweć. a także od ded. gr. ”06: 
ob. Józefa Maciejewskiego 1 Mikoła- 
ja Bród. Prezes wspomina, że jeszcze 
nie wwzysnkie grupy ulćcUy się z 

podatkiem do Gminy; Se kr. odczy- 
tuje te grupy, które już zapłaciły po- 
datek i ile. Komitet piknikowy zdaje 
sprawozdanie, iż ogród Jest Jut Jak 
najlepiej urządzony, a datki na ta- 
kowy bardzo obficie płyną od na- 

szych pip. Byznesmanów. 
Grupa "0ó uchwaliła zwrócić wszy- 

stka bilety na piknik Gminy przez 
to, iż było paru członków z tych do- 
brych dolarowych patryotów, którzy 
to. co zbudowane, lub się buduje na 

jakąś chwałę, przez swoją zapalczy- 
»o*ć chcą zburzyć, lub wwzelklemi si- 
łami przeszkadzać, jak nie inaczej, 
to choć dynamitem. 

1164 gTupa zaś, gdzie obecnie ob. 
J&kiel jest prezesem. a ob. Matlak 
sekr. finansowym, chociaż miała ró- 
^ne przejścia w krótkim czasie twe 

Ko istnienia, 1 po większej części 
składa się z członków młodych, nie- 
dawno ze starego kraju przjbyłjch. 
obecnie b<fc pracy będących, u- 

chwaiiła za 10 biletów z kasy Towa- 
rzystwa zapłacie, a tykiety rozdać 
darmo członkom, prócz tego pracu- 
jący członkowie pobrali po kilka bile- 
tów i zaraz za nie zapłacili, uznając 
tem. ze cel, na który dochód z pikni- 
ku jest uchwalony, jest poparcia go- 
dzien, bo jest przeznaczony na zapo- 
mogi dla (biednych, nie pracujących 
długo chorych Związkowców, którym 
rrozi suspendowanie ze Związku za 

nieopłacenie [>odatków. 
Projektodawcą tegoż pikniku i po- 

wyżej wyłuszczonego celu był nasz 
szanowny prezes, ob. Józef Połczyń- 
ski, nienawidzony przez wszystkich. 

| którzy tyłko zdradą i anarchizmem 
z.'ją. 

Na doniesienie Izbie przez jednego 
z delegatów, ii del. gr. 277. od same- 

go założenia tejże Gminy w roku 1303 
do tego czasu ftoriiwy pracownik ob. 
Franciszek Wojciechowski, nie żyje, 
prezes daje znać, zęby Iz>ba przez 
powstanie uczciła pamięć tego czło- 
wieka. jednego z najdzielniejszych 
Związkowców naszej dzielnicy. Dalej 
Izba uchwala $10.00 na wieniec dla ś. 
p. Wojciechowskiego 1 wystać dwóch 
reprezentantów Gminy w osobach 
ob. Antoniego Czechowicza 1 nowo- 

obranego wiceprezesa Gtniny Bar- 
tłomieja Krysińskiego na koszt Gmi- 
ny. Prezes ob. Pałczyński, i kasjer 
Gminy ob. Płóclński uczcili tegoż 
członka przez występ na jego po- 
grzeb. z własnej woli, jako zasługu- 
jącemu na tę cześć Związkowcowi. 

Gm na Nr. 41 odczuła bardzo boleś- 
nie złamanie jednego 2e swych naj- 
dzielniejszych filarów. 

Kurespondencya od grupy 672 z 

poleceniem dopomożenia dwom bied- 
n.'m wdowoms członkiniom grupy 41 
Annie Borkowskiej i Katarzynie Ko- 
lb 1 ziej. Gmina uchwala zająć się ich 
losem, a nasz szan. prezes bierze na 
siebie ten obowiązek, by wystarać się 
o pomoc dla nieszczęśliwych z ka- 
sy powiatu Cook. 

Prezes przedstawia Izbie, że Już 
czas, aby obrać nowego wiceprezesa, 
gdyż dotychczasowy, Herman Bec- 
ker już cztery razy z rzędu nie był1 
obecny na posiedzeniu. Izba uchwala 
obrać wiceprezesa na czas do nowe- 

go roku-Przedetawiono oh. Bartło- 
mieja Krysińskiego i p. Klarę Plu- 
cińską. Większością głosów ob. Kry- 
siński zostaje obrany wiceprezesem 
do roku 1915. 

Jeden z delegatów przedstawia 
sprawę grupy 952. Gmina uchwała, 
aby Sekretarz gminy zawiadomił o 

tom Sekretarza Generalnego Z. N. 
P. Ponieważ delegat do Gminy z 

gr. 705, ob. Mikołaj Bród zachowy- 
wał się przez przeciąg od samego o- 

twarcia posiedzenia niespokojnie, 
przeszkadzając delegatom glos ma- 
jącym. zapytując się. podług Jakiego 
regulaminu prowadzi się posiedzenie, 
zarzucając tak prezesowi, jak 1 Izbie 
niekom-ekw encyę, a nareszcie zapy- 
tany przez prezeea Gminy, jaką gru- 
pę reprezentuje, odpowiada, iż on nie 
wie 1 nie pamięta, a co raz napadał 
w anarchisty rany sposób, co dobre I 
więkezoóć popierała, tak. że nie mo- 
żna było tego dłużej mieść, więc Je- 
den z delegatów stawia wniosek, któ- 
ry przechodzi, aby del. gr, 705 Mi- 
kołaj Bród, salę opurfcil natychmiast, 
a Gr. 705 byłe natychmiast* o calem 
zajściu przez sekr. Gminy powiado- 
miona I proszona o nadesłanie inne- 
go delegata na miejsce usuniętego. 

Na nalę posiedzeń Gminy przybył 
zarządca Parku Holstelna I zawiado- 
mił delegatów, te w parku będy urzą- 
dzone polsko narodowe l*rzy«ka, 
Jak wenele krakowakle Itp., w dniach 
28 | 30 czerwca, zapraszając zarazem 
o Jak najliczniejsze atawlenle się na 
takowe. W owtatnl piątek przed pik- 
nikiem ma ale odbyć nadzwyczajne 
powiedzenie Gminy w sprawie pik- 
niku i 'biletów na takowy. Na tem 
posiedzenie zamknięto. 

Grupa 413 zapłaciła za bilety na 
piknik Gminy 41 *83.28. 

Józef PałcryAafci, prezes. 
Konstanty Kostrzewski, sekr, 

li38 W. Winchester ave. 

OLBRZYMI PODATEK. 
Podatek na zbrojenia, który za- 

płaciła firma Krupp wynosi 8,- 
i tĄJLWOO marek. 

$3000 FOR YO U 

Wyłączni* 
Krajcw* 
1- C* z> aku 

l>o»t»rr*j bij 

Jmc.o »uiiu kiAr« powfnniirle otriymt^ w tym roku. MA«l|c 
prm»<!v. PotrsebuJe poitrOluj^oyrb » p*\.lu»aih /.*r»d«l(Aw. nu/ 
csysn I kablu. klórst Amif!si I rhokllby ntjk1 w »|»Ałkę xe 

niiui. iK^wUilt amif ni konie* sne. Moje składane wanny *« rospo- 
wwf hnloiif I tir. po całym kraju Jest to cod nadswycsujnrio. w któ- 
rem plumblminwo j«hm sbyte*me Mokecle «staw|A taki# wannę d<» 
ktAreg** l'idi pokoju. MokKlo slosyć ja w mała rolkę tak Jak pa 
ma o JfMto to. tu«|i«yi'/nln»M«> bnnlro nadMryrtaJnrca: Prsewys- 
► Sit# kapletule. Taras alu* hajdę! Chcę akauyScl*- srosumtelt to* 

w »m wanny na bardato dogodny* h warunkach. Jeatem 
?» >n\M u gn trtlNMt arlęcaj unikali kłrd) 

'prsedloni laraUlliicl# w prie I#ku miesiąca. Ja wiem o («■. 

DWIE SPRZEDAŻE DZ'ENNIE 
$3.0.00 MIESIĘCZNIE. 

Jnito auuia kiAri powInnMcl* o:riym>« ml* 
ai?< znlc. l*otrz'-l*H w kutoljrm domu. ochoczo ku- 
piona. Tfr»(n:rJ»»u UnloMl k«plrll <11* *»«»«• 

-- kich. Blaraci* 
sainowianla ta 

ontytlklch atron. 
KiybkoM w ipn# 

daty I dobra ayokl. 
Patrt na ludtl 

^ (• Srnlth. Ohio. 
doMall U UlłlA- 

miart w |»l -w- 

■^P^* i/vm tyto 
^Mrytrtt. Wlacooaln 

Jtarobku * 

plarwatym mlaataru; 
N»«lon. Oallfnrnlii. Iłrt w trzerh 
dniach. PowtnnUcl* praco**!1 tu- 

połnie w ten sam apoaAb. * npriHatr dziennie 
**"• mMtnnlc. Praca j**t lekka, cayata. 
przyjemna I poci*** Jijca. To man* interaa 

ai* rft!rt#nnjr Jaat tu tylko maty kapitał. Daj* latwoAd wypłaty — pomacam nl# \% 'M>IJ« ta — nla saatana wlajrle alf -— nla odwlckajrfa — nU ntraclcla nic. 
»ank\#w# konta, dlaczego Mol liKłslf tak a»c dorobili la buduj* aoble domy. trzymają __ n,t* nmfocle A|daa*c|a al*. nla prwnytajrir ładnych pieniędzy. EMażrt* 

a aaoja nuxv luko. adraa I ralaciclt 1-ientowy znaczek poczto* y aa ofert*. dar- 
•praadaty aankn. Apleazrt* ał*! 

H. S. Robinson, Pres. 447 Tarlortm Blat. TOI.r.DO, OHIO. 
447 FirtiirlM Bid. TOI.KOO. OHIO. 

UWAGA 
DLA GRUP NALEŻĄCYCH 

DO GMINY Nr. 62 NA ZA- 
CHODNI MASSA- 

CHUSETTS. 

'Stosownie do uchwały powzię- 
tej na ostatnim zjeżdzie delega- 
tów grup do Gminy nr. 62, ni- 
niejszem zwołuję zjazd delega- 
tów do Gminy nr. 02 na dzień 21 

czerwca i«>i4 roku na godzinę 
i->/ą popołudniu. Zjazd ten od- 

| "będzie się w Kasthampton, 
j \la>s., w Domu Polskim przy 
j Franklin ulicy. Zatem w imieniu 
| zarządu Gminy upraszam wszy- 
! stkic grupy należące do tej Gmi- 

j ny o przysłanie delegatów, 
j Wskazówka dla delegatów: 
Delegaci przybywający niech 
proszą konduktora tramwaju, a- 

bv im wskazał Franklin st., to 

zejdą z tramwaju blisko Domu 

I Polskiego. 
Braterstwo i pozdrowienie 

Izydor Banaś, 
wice-prezes Gminy. 

FANTASTYCZNE ORDERY. 

Przed sądem przysięgłych w 

Paryżu toczył się w tych dniach 
proces przeciwko niejakiemu 
Clementicmu i jego towarzy- 
szom, .oskarżonym o upraw ianie 
handlu orderami. 

Rozprawy w tym procesie ob- 
fitowały w nadzwyczaj humory- 
styczne epizody. Tak np. Cle- 
menti twierdził, że nie sprzeda- 
wał wcale orderów już istnieją- 
cych, lecz rozdawał odznaki ho- 
narowe przez siebie utworzone. 
W tym celu założył stowarzysze- 
nie p. n. Narodowej ligi huma- 
nitarnej. Celem Ligi miało być 
krzewienie zasad ludzkości 
wśród społeczeństw nowocze- 

snych. które — zdaniem oskarżo- 
nego — coraz bardziej dziczeją. 
Towarzystwo rozdawało krzyże 
zasług. Te krzyże zasług. choć 
łudząco podobne do istniejących, 
nic były przecież orderami, lecz 
poprostu odznaką nadawaną 
członkom zwyczajnym, lub ho- 
norowym Ligi. 

Z rozdawania tych krzyżów, 
jakrt oznak członkostwa, Clemen- 
ti nic ciągnął jakichkolwiek ko- 
rzyści pieniężnych. Do towarzy- 
stwa należał szereg wybitnych o- 

sobistości, między innymi szereg 
deputowanych. Clementi pokazał 
list pewnego podsekretarza sta- 
nu rzeczypospolitej francuskiej, 
wzywający go, aby mu przysłał 
dwadzieścia wiadomych krzy- 
żów. Przesyłka miała nastąpić 
przed urządzeniem bankietu dla 
wyborców owego podsekretarza 
stanu. Z listów wynika, że pan 
podsekretarz, nie mogąc w inny 
sposób zadowolić żądań swych 
wyborców, którzy domagali się 
odznak honorowych, postanowił 
im ofiarować krzyże Legii naro- 

dowej i zapłacić za ich plecami 
składkę roczną pobieraną od da- 
nego członka. 

Niejaki Hahn otrzymał wielką 
odznakę członkowską za to, że 

zdobył dla Ligi 50 nowych człon- 
ków. Clementi oświadczył dalej, 
że na wypadek, gdyby sąd oka- 
zał zbytnią ciekawość, w takim 
razie porobi odkrycia i wymieni 
osobistości, których zdemasko- 
wanie przyczyni się niewątpliwie 
do skompromitowania rządu re- 

publiki. 
Clementi sprzedawał także or- 

dery papieskie. Pokazało się, że 
inema do tego żadnego prawa. 
Ordery papieskie nie są na sprze- 
daż. Clementi mianował się sam 

pa pia- 

skim i sfabrykował sobie dwa 
nowe ordery, a mianowicie ordci 
św. Baptysty i order Notre Da- 
mę de Lorette. Ordery te sprze- 
dawał we Francyi zupełnie otwar 
cie. Przed sądem twierdził, że 
sprzedaż owych orderów we 

Francyi nie jest karygodną, po- 
nieważ Francya wogóle nie u- 

znaje żadnych orderów papie- 
skich, dlatego sprzedaż fałszo- 
wanych albo prawdziwych orde- 
rów papieskich we Francyi jest 
tern samem, co sprzedaż papieru 
listowego. 

Obrona Clementiego była tak 
zręczna, że przewodniczący try- 
bunału sam nie umiał na wiele 
zarzutów odpowiedzieć i zwracał 
się ustawicznie do prokuratora o 
bliższe objaśnienia ,prawne. 

Niemniej skazano Clementiegc 
na kilka miesięcy więzienia. 

BALBIEiRNIA na sprzedaż, 3 
kąpielnie. 4 krzesła, za Ntanią ce- 

cenę z powodu wyjazdu na far- 
my* *457 Chicago ave., Chicago, 

(Ogłoszenie). 

Mam do sprzedania farmę 80 
akrów, 40 czyste, reszta pastwi- 
sko z inwentarzem i ze wszyst- 
kimi porządkami. Sprzedam tanio 
z powodu choroby. Pisać pod ad- 
res: 

Joe Stetz, 
Beaver, Wis. 

__(Ogłoszenie). 

POSZUKUJ? 
Aleksandra Mruż około 37 lat, 

brunet, pochodzi z Królestwa 
Polskiego, gubernii Łomżyń- 
skiej, który wyszedł z domu 13 
marca b. r. w Hamtronck, Mich. 
i nie wrócił więcej. Ktoby o nim 
cokolwiek wiedział, lub on sam. 
niechaj będzie łaskaw zawiado- 
mić jego żonę pod adres: Marya 
Mruż, Box 1077, iiamtranck, 
Mich. 

(Ogłoszenie) 

POTRZEBA. — Niezamężnych 
kobiet i dziewcząt do wyrobu o- 

huwia gumowego. Zdrowa, czy- 
sta i stała praca cały rok i dobra 
zapłata. Nasza fabryka Obuwia 
Gmnowego jest największa w 

świecie i najlepiej urządzona. — 

Znajomość języka angielskiego 
nie wymagana. 

The B. F. Goodrich Company 
Akron, Ohio. 

(Ogłoszenie) 

FARMY! 
Pięto n# książeczkę z licznymi obraz 

kami o uprawie Rruntu wydaną przei 
Uniwersytet Wisconslńakt umyślni* 
dla Polaków mających zamiar osie 
dlió się na roli we Wlsronain, oraj 

mapę Clark powiatu wyślemy bezpła 
tnie każdemu, kto przyśle nam swft. 
adrea Dowiedzcie się o niezwykłe} 
sposobności do nabycia dobrych grtin 
tów na łatwe wypłaty w Clark powie 
cle, gdzie tysiące polskich rodzin zna 
lazło sarzęśoie 1 dobrobyt. Piszcie za 

raz do nas 1 przyślijcie nam swój a 
dres, a my poślemy wam książeczkę 
I mapę odwrotną pocztą. 

WISCONSIN FARMS CO, 
641 MilwaukM Avt. 

Ohogo, Illinois. 

Skdry! Skóry! Skóry! 
Narzędzia newtarkla | rvmarskie, fm- 

lasne kopyta rASnyoh rozmiar A w Ale pry. 
wat na* r> uZytku. Maszyny zwyczajna I 
elektryczna aaewleekla. Pa*kl do brzytew 
a laenaąn wyrobu gwarantowana do na- 
byola w Polek Lm śkładsla SkAr. 1144 
Milwaakaa ara. Cklcasa. Ili, Kar- 
pittahl, wlaactotet-y.wlązkowlec Prsyjmu. 

Ifltę Pwąatę, 


