
Wiadomości 
Związkowe. 

Powiadomienie. 
Niniejszeiu powiadamiam pp. 

Oj;«d Związkowy, i* Kadu Nad- 
zorcza wybrała z listy kandyda- 
tów, przedstawionych jej przez 

Gminy tych okręgów, w których 
dotąd były wakanse, następują- 
cych kandydatów na komisarzy 
danych okręgów, których j»od da- 
tą 18 lipca zatwierdziłem. 

Okr. 11 Connecticut: Hipolit 
Kwaśniewski, Meriden, Conn. 

r >kr. 111 Khode Island: W łady- 
sław Skrzypczak. I ł’rovidcncc, 
R. I. 

Okr. XII West Yirgiuia: Hen- 
ryk Trzciński, Monongah, W'. \ a. 

Okr. XX Colo. Nebr. Kansas: 
Paweł 1-roelilicli. W alsenburg, 
■Colo. 

Okr XXI Tcxas, Arkansas, 
Oklah.: M. A. Lukaszkiewicz, 
Argcnta, Ark. 

Okr. XXII California, Arizo- 
na: W. J. Miller, Los Angeles. 
Cal. 

Okr. XXIV Kanada i Prowin- 
cyc: Antoni Jankiewicf. Winni- 
l»eg. Kan. 

Okr. XX\ Zach. Mass. i Vcr- 
niont: l'clix Kurtek, Chicopce, 
Mass. 

Okr. XX\ I 1'oludn. Illinois. 
Wojciech I.a-kow-ki, Past Si. 
I.oui-. 111. 

Kada Nadzorcza została tom i 

-amcm -kompletowaną i liczy o-j 
bccnie członków ^o. 

Miłość i pozdrowienie 
A. Karabasz, 
Cenzor Z. X. P. 30—3' » 

Protokół Gminy 69 Z. N. P. 
W CARLISLE. W. VA. 
z dnia 28 czerwca 1914 

Posiedzenie Gminy (>9 odbyło 
>ie w miejscowości Siemrok, W 
V a. w hali Jakóba Capa, o godz. 
11 przed południem. 

Posiedzenie otworzył prezes 
Gminy B. Kwaśny; na programie 
były obrady jak następują: 

1. Odebranie hasła od wszyst- 
kich reprezentantów obecnych na 

posiedzeniu dnia 28 czerwca. 

-• Odczytanie listy urzędników 
Gminy No. 69. 

3- Odczytanie wszystkich re- 

prezentantów, przynależnych do 
Gminy. Byli obecni następujący:! 

Marek W oj dal z grupy.. 726 
Błażej Kwaśny, z grupy.. 733' 
Alojzy Bałcar. / grupy ..733' 
Michał Jarosz, z gr.733 
Jakób Duda, /. gr.733 
Józef Trzeciak, z gr.1070 
Antoni Talaga, z gr.i-łś! 
Grupy następujące nic wysłały 

żadnych reprezentantów : No. gr.l 
13°-. 15-20. 1722. 

4. Został odczytany protokoł 
posiedzenia poprzolniego, który 

został przyjęty jednogłośnie. 
5- Odezwanie korespondencji. 

Przyjęte do wiadomości. 
O. Obradowanie nad aplikacyą 

'horego Członka grupy 1070, zo- 

stała przyjęta i potwierdzona do 
Wydziału Wsparć X. P. 

uoraaowanie rożnych «pra\v 
w grupach .przynależących do 
Sminy fr>, aby zawiadomić Gru- 
]>y, które jeszcze nic wysyłają 
'woich reprezentantem na posie- 
dzenia Gminy. 
* 8. Odczytanie obrotów finan- 
sowych, które zostały przyjęte 
jednogłośnie. 

9* Uchwalono, aby protokół po- 
dać do "Zgody”, urzędowego or- 

ganu. aby każdy członek prze- 
czytał protokół, przynależny do 
gminy fx>. 

lo. Zamknięcie posiedzenia. 
Prezes posiedzenie zamyka o 

godzinie wpół do drugiej po połu- 
dniu : odracza do posiedzenia na- 

stępnego, na dzień .20 lipra 1010 

Józef Trzeciak, '‘ek. pr. 

UTICA, N. Y. 

Z Gminy Nr. 67 Z. N. P. 
7. powodu, i/, były Sekretarz 

f»miny ol». Stanina w l.ckarczyk 
wyjechał z Utica, N. Y.t na jego 
miej«ce zmtał obrany oh. Fr. Ja- 
nicki. Wszelkie listy i korespon- 
deneye tyczące się Gminy 67 Z. 
N. P. proszę adresować: 

Franciszek Janicki. 
54 Schuyler st. 

Utica. N Y 

Norway, Mich. 

Ja, niżej podpisany członek gr. 
44j Z. N. P., reprezentując tęż 
grupę na posiedzeniu Gminy w 

lronwood, Mich., dn. 5 lipca b. 
r. dziękuję szan. braciom Związ- 
kowcom za chętne przyjęcie i 
miłość braterską, okazywaną mi 
w czasie niego pobytu w Iron- 
wood, Mich. Uznaję Was Szan. 
lłracia za prawych i postępowych 
Polaków, bom poznał dążności 
wasze do ukochanej Ojczyzny 
naszej, /e popieracie każdą spra- 
wę polską narodową, jakoteż 
wszelkie sprawy wchodzące w 

zakres Z. N. P. i ze pragniecie 
powiększyć szeregi tejże orga- 
nizacyi, jako prawi Polacy* i 
Związkowcy. Dziękując Szan. 
Panom: Kobylińskiemu, Pawlic- 
kiemu, Nieradka, Stępa i Stacho- 
wiczowi za gościnne towarzy- 
szenie i t«*udy, iakic ci panowie 
jKtnicsli podczas mej obecności w 

lronwood. Mich. 

'1 akżc zwracam uwagę na tu- 

tejszą kolonię i sąsiednie grupy, 
ażebyśmy i my tyra samym kro- 
kiem postępowali, bo już przy- 
szedł czas, w którym rozpoczy- 
namy pracę w kierunku naszych 
dążności patryotycznych.Nic za- 

pominajmy o naszej okutej w 

kajdanach Ojczyźnie, nic zapo- 
minajmy o swoich obowiązkach 
narodowych, pracujmy wspólnie 
dla dobra Związku Narodowego 
Polskiego i < )jczyzny naszej, 
łączmy się w szeregi, wzmacniaj- 
my ducha narodowego, nic odsu- 
wajmy się od łączności, nie zapo- 
minajmy swych sił skupiać, ho 
nie skupiając ich. zaniedbujemy 
swe obowiązki, tamujemy roz- 

wój Związku, i krzywdzimy sa- 

mych siebie jako Polaków. A 
więc do czynu, bracia, do pracy 
wspólnej, narodowej, bo w łącz- 
ności siła: pracujmy nad sobą i 
czuwajmy, bo godzina zemsty 
może niezadługo wybije na zega- 
rze dziejowym. 

Z bratniem pozdrowieniem 
Michał Tomaszewski. 

Throop, Pa. 

I>nia 5-go lijwa 1014 r. stara- 

nicm Komitetu rozwoju z łona 
* '.miny Nr. 85 w Priceburg, Pa., 
został urządzony wiec agitacyj- 
ny w Throop. Pa., przy udziale 
licznie zgromadzonej publiczno- 
ści w hali Swiss Nickelette. Na-i 
.-tępnie ob. W. Kuduk. członek 
Komitetu Rozwoju zagaił i o-, 

tworzył niniejszy W »cc, prosząc 
zgromadzonych o wybranie prze- 
wodniczącego, a ponieważ zgn*- 
madzeni zaznaczyli jednogłośnie 
ażeby ob. W Kuduk przewodni- 
czył — zatem tenże ob. powołał 
na sekretarza niżej podpisanego. 

-\’a krótki program złożyły się 
mowy, a mianowicie: 

1 > Przemówienie, przewodni- 
czącego, w jakim celu jest urzą- 
dzony niniejszy wiec i dla jakiej 
sprawy — i po obszernem i głęb- 
szem omówieniu spraw Z. N. P.t 
jak również i spraw społeczno- 
polskich, publiczność nagrodziła 
mówców oklaskami. 

2) Mowa wiceprezesa Gminy 
Nr. 85 w Priccburg, Pa., ob. A. 
Zegar, wypowiedziana na tle 
stosunków polsko amerykań- 
skich — również nagrodzona o- 
klaskami. 

Mowa oh. J. Saji, wypowie- 
dziana na tle stosunków organi- 
zacyjnych i robotniczych, w któ- 
rej szan. mówca w serdecznych i 
gorących słowach nawoływał do 
wstępowania w szeregi Z.N.P.. 
jak również i organizowania sir 
w spółki kooperatywne, którą to 
niowę nagrodzono oklaskami, — 

V\ skutek tej mowy nastąpiły in- 
terpełacye i dyskusye nad różne- 
nii sprawami, gdzie mówcy ja- 
sno i dobitnie tłómaczyli strony 
dodatnie i ujemne. 

4> Na zakończenie odśpiewano 
hymn narodowy “Boże coś Pol- 
skę. 

I. Dembowski, 
sekretarz wiecu 

Tragedya rodzinna. 
Z Poli telegrafują: Zmarła tu 

żona lekarza marynarki Zachal 
kowa. Mąż jej wraz z teściową u- 
dali się po pogrzebie do domu, 
gdzie później znaleziono oboje 
hez życia. ZachaJka przeciął te- 
ściowej żyły na rękach, a sam o- 
trtił *ie morfiną W pozostawio- 
nym liście ośw-iadczają. że nie 

f»o stracie żony i córki. 

Newark, N. J. 
Z posiedzenia Gminy Nr. 48 Z. 

N. P. w Newark, N. I. 

Hnia 28 czerwca odbyło się po- 
: siedzenie instalacyjne Gtniuy 
j Nr. 48 pod przewodnictwem pre- 

zesa ob. J. Krajewskiego. 
Po odczytaniu protokółu i ko- 

respondencji. które zostały przy- 
jęte do wiadomości i po załatwie- 
niu spraw innych, ob. J. Jawor- 
ski. komisarz na stan New Jer- 
sey przemówił do zebranych de- 
legatów i kilku członków z po- 
szczególnych grup, streszczając 
cele i dążności Z. X. Polskiego i 
obowiązki Gmin i ich urzędni- 
ków, zachęcając do gorliwej pra- 
cy nad rozwojem Z. X. P., po- 
czerń odebrał przysięgę od wszy- 

stkich delegatów. Następnie u- 

chwalono 3 wiece: pierwszy do 
Bloomfield, X. J., który się odbę- 
dzie dnia 19 b. m.. drugi do Ir- 
vington, X. J.. a trzeci do Rock- 
away, X. J.. lecz czasu jeszcze 
nic oznaczono. 

Następnie sckr. odczytał listę 
grup nadesłaną od Żarz. Centr. 
Z. X. P. Grupy przynależne do 
Gminy Nr. 48 są następujące: 46, 
185, 332, 497. 968, 1057, 1135. 
1453, 1475, 1480. 1488, 1507. 1641 
1706. 

Ponieważ dopiero połowa z 

tych grup przysyła swych dele- 
gatów na posiedzenia Gminy, 
wiec proszę, aby i druga połowa 
raczyła przysłać swych delega- 
tów na dzień 26 b. ni. na godz. 
-'gł po południu pn. 30 t»o. 
Orange avc. 

Z bratniern pozdrowieniem 
P. Pomianek. sckr. 

46 Charlton .-t. 

Podziękowanie. 
Li>t;» ofiarodawców, którzy ra-1 

czyi się przyczynie ofiarą na 

nieszczęśliwych pogorzelców w 

Zembrzycach w W adowickient w 
’ ,aI,c> i. gdzie spłonęło niemal pół | 
wioski. Przeto Tow. Synowie gór, 
z nad Skawy. gr. 15 >4 Z. N. P. n-j 
1 ządziło bal 21 czerwca i rozgrywj 
kę, a cały dochód przeznaczono na 

powyższy cel. 

Ofiarodawcami są następującej 
osoby: 

Ob. Julius (Zyk dał halę bezpła- 
tnie. 

Ob. \\ i n cen ty Kaczorowski _ 

wszelkie druki darmo. 
Tow. Synowie gor z nad Ska- 

wy. gr. 15.24 Z. X. P. ofiarowali 
.$50.00. 

Tow. .Miecz Koścnuzki, gr. 67o 
X. P. ofiarowało $5. 

Tow. Dwór mv. heiiksa Fore- 
sterów Sio. 

Tow. sw. Stanisława Biskupa, 
gr. 453 Z. X. P. w Streutor, 111, zc 
składek S4.64. 

'' iel. ks. Kazimierz Sztuczko, 
wypożyczenie koła szczęścia. 

Jan i Szczepan Kopacz z. Arizo- 
ny Sio. 

I eofil Fidelu? 3 flaszki kina. 
Bracia Kajor 10 chlebów. 
M. Idzikowski męskie ubranie 

warte $jo. 
Jan Kalias -ałun, 3 flaszki wina 

i 3 flaszki wódki. 
Kraeker i Kosiński ścienny ze- 

gar wart. 
St. Kopielski salun, 1 galon wi- 

na i 1 galon wódki. 
louis F.isenberg. skład mebli 1 

lustro za $7. 
Mr. Schwartz 1 kamizelkę i 1 

parasol. 
Ig. Kozioł 1 galon wódki i t 

galon wina. 
St. Trojanowski, 2 flaszki wód- 

ki. 2 fi. wina. 
J;. \icmirowicz. salun. 1 galon 

wina. 
Jan Stolarz $1. 
Peter Messer, salun. pudło ckh- 

port. piwa. 
Dr. S. W. Mcnclewski $1. 
S. P. Popek, salun 2 pudełka 10 

cent. cygar. 
Jan \A ieoh. safun, j pudełka cy- 

gar. 
Fr. Pelczar, -ałun, 6 flaszek ko- 

1 niaku 

Nepomucena Cieślinowaka i lu- 
stro za $7. 

Jan Sitko, salun i pudełko loc. 
i i pud. $r. cygar, 

Jakób ftórka 2 flaczki w-Adki i 
i galon wina. 

F. Peyer, salun. 2 pudła skspor 
towego piwa. 

Schiller, zegarmistrz. stojący 
zegar za $5.50. 

Jakób Goldstein 1 kamizelkę. 
Albert Scliulhof 6 fl. wina. 
Dziadul, kwiaciarz 1 paproć. 
Vichar. grosernia 1 pudełko 50. 

cygar. 

B. Ruszkiewicz, buczer 5 funtów 
kiełbasy. 

Marcin Gnatek, buczer, 10 ft. 

| kiełbasy. 
\ntoni Śmigaj, skład cygar 1 

1 pudełko ioc. cygar. 
W. Kioska, salun, 2 fl. wódki. 
M. Nicderman, skład mebli 1 

stół za $7. 
Józef Galla, salun, 2 fl. wódk| i 

2 t'K wina. 
St. Wojciechowski, salun. Si. 
Jan śzymkowski, 2 pudełka cyg. 
LCdw. Blanko, salun, 6 fl. wina. 
Fraii. Kozyra $2. 
Albert Rostenkowski, salun, 2 

fl. wódki. 
Frań. Rytnulo $1. 
Franc. Ścisło 25C. 
Ob. z Budzowa N. N. $1. 
M. Bajerski cukierki i cygara. 
J. Krechniak pudełko cygar. 
J. Król, kolebacz za $3.00. 
Wszystkim ofiarodawcom, któ- 

rzy się przyczynili swemi datkami 
dla pogorzelców w Zembrzycach 
— staropolskie Bój zapłać. 

Komitet. 

Berlin, Ont., Kanada. 
Podaję tu kilka słów do wiado- 

mości Szanownych Braci Pola- 
ków o zajściu, jakie mnie tutaj, 
w Berlin, Ont,, spotkało. 

Mieszkam w tutejszej kolonii z 

jjófą siedm lat i często starałem 
>ię o założenie Sokołów, lecz, nie 
stety, nigdy nie miałem tyle 
materyału. ażeby coś utworzyć, 
bo tutaj w Berlinie, Ont,, nikt 
nie pracował na korzyść Polskiej 
Organizacyi, lecz na korzyść ob- 
conarodowych organizacyi, jak 
np. C. M. B. A. i Foresterów 
pracuje tu kilkunastu naganiaczy 
z “wielebnym” ks. pr. Pawłem 
Sobczakiem z Zakonu Zn.-rt-j 
w-ychwychwstańców. do którego 
i mnie złowili i utopiłem tam pa- 
rę dolarów, a nie widząc w tern 

żadnej korzyści dla Polaków zre- 

zygnowałem z niego i tern bar- 
dziej zacząłem pracować na ko- 
rzyść polskiej organizacyi i zna- 

lazłem kilku Rodaków. którzy 
chętnie pomogli mi założyć Tow. 
polsk e narodowe pod im. Tadeu- 
sza Kościui-zki. 

Będąc organizatorem, oraz 

członkiem tego Tow., byłem 
przez to w okti wszystkich 
naganiaczy ohćrmarodowych or- 

ganizacyi, a zwłaszcza najbar- 
dziej naszemu ks. Proboszczowi. 

Dnia 13-go maja 1914 r. uda- 
łem się do ks. proboszcza wraz z 

moją narzeczoną w sprawie za- 

mówienia ślubu i zostałem przez 
niego grzecznie przyjęty. Po za- 

łatwieniu sprawy, zapłaciłem, co 

się należało, i byłem ucieszony, 
że “wielebny” był tak grzecznym 
dla mnie. ale gdy już pieniądze 
schował do kieszeni, naraz odzy- 
wa się w te słowa: 

“Aha, narodowcu! teraz się 
rozmówimy, skąd ty do tego 
przyszedłeś, żeś mnie w gazetach 
opisał i co ci jeszcze do głowy 
nie przyszło. Polskie Narodowe 
Towarzystwo pod nosem mnie 
założyć i to pod imieniem Tad. 
Kościuszki?! Mam tutaj trzy 
polskie Towarzystwa bardzo do- 
bre, np. C. M. B. A_, są tam po- 
rządni ludzie, Amerykanie i 
Niemcy, a w twoim 2. N. P. sa- 

mi Żydzi; drugie kasa chorych 
pod im. św. Jana Kantego, to jest 
także bardzo dobre towarzystwo 
a jeszcze są inne, ale co tam to- 
bie o tem mówić, kiedy tobie na- 

rodowcy i Sokolstwo w głowie. 
Co tobie z Waszego Tow. Tad. 

Kościuszki przyjdzie, kiedy tam 

jest zły duch, i nie w dobrym ce- 

lu jest założone, bo mi rozbijacie 
moje Towarzystwa. Ty nie je- 
steś w stanie osobiście mrie 

; przeprosić, tylko publicznie mu- 

sisz się upokorzyć na klęczkach 
przed ołtarzem, a ja będę pod- 
czas sumy z ambony w imieniu 
x wojem mnie przepraszał i cała 
parafię, ze* tak ciężko zgrzeszył. 
Duazo droga, ja się na Ciebie nie 
gniewam; chociażbym ja Tobie 
to darował, to Ci jednak Pan 
Bóg nie odpuści; musisz się więc 

; wyrzec tego Towarzystwa i tych 
j złych Związkowców, bo innym 
; spoeobem nie otrzymasz roz- 
1 grzeszenia ani ślubu na stop- 
I niach ołtarza. tylko przy 
drzwiach, a teraz daję ci parę 
dni do namyślenia się. Idf z Bo- 

1 /iem i namyślij się. a w sobotę 
przyjdś do spowiedzi”. 

Nadeszła sobota — udałem się 
do spowiedzi, i chciałem tako- 

odprawić, jak się należy. p.> 
chwaliłem Boga i zacząłem 
się spowiadać, ale jemu tam 
nie spowiedź była w głowie, tyl- 
ko czym się namyślił wyrzec te- 

go Towarzystwa Z. N. P. mó- 
j wiąc: inaczej ja ci nie mogę 

! 
(}ać rozgrzeszenia, gdyż chociaż 
ja Ciebie rozgrzeszę, to jednak 

! Pan Bóg ci nie odpuści'*. 
Ja będąc tego zdania, że przy- 

szedłem do spowiedzi, lecz widzę 
ze o spowiedzi niema mowy do- 
póki Towarzystwa się nie wyrze- 
knę, nie chciałem z Tow. wystą- 

! pić i wobec tego odszedłem od 
kon fesyonału. 

W następną sobotę ponowiłem 
| próbę, lecz księżulek wcale nie 
| chciał mnie spowiadać, tylko ka- 
I zał mi przyjść na plebanię, i tam 
; mnie męczył przez dwie godziny 
| i przedstawiał mi całe piekło, 
| wszystkie wieczne męki, które 

(o okropnościII) na mnie czeka- 
ją i moją przyszłą żonę jeżeli nie 
wystąpię z narodowego Towa- 

| rzystwa. 
Ja widząc, żc nie mam innej 

'drogi wyjścia, podpisałem się, 
ie go przepraszam osobiście i to 
wszystko, aż tu naraz ojczulek 
nasz z ambony podczas sumy ła- 
godnie jak baranek, a fałszywie, 
jak wąż odzywa się w te słowa: 

“Mam tutaj do nadmienienia w 

sprawie Fludra. Tomasz Fluder 
przeprasza mnie osobiście i całą 
parafię za to zgorszenie, które 
dawał i przyrzeka, że się poprawi 
i że do tego Towarzystwa wię- 
cej a więcej należeć nie będzie. | 
Kochani parafianie, nie myślcie i 
sobie, że jest to wielkie upoko- 
rzenie dla niego, że w kościele go 
ogłaszam — to jest wielkim try- 
umfem dla niego i życzę mu wy- 
trwać w dobrem i myślę, że już 
więcej do tego Towarzystwa nie 
powróci, bo jeśliby powrócił, to 
większą karę i hańbę ściągnie na 
siebie.” 

Myślałeś “wielebny” ojczulku.' 
że połkniesz nasze Towarzystwo 
bns myślał, że jak mnie publicz- 
nie wywołasz i powiesz, że do 
prawdziwie narodowego Towa- 
rzystwa należeć już nie będę, to 

się pokłócimy wzajemnie wszy- 
scy i już po Tow. Tymczasem o- 

myliłes się bardzo, owszem — 

teraz więcej pracuję i pracować 
będę dla Związku Narodowego 
Polskiego, a nasi bracia jeszcze 
liczniej przystępują, bo widzą na 

jakim pasku chcesz ich prowa- 
dziś. że ty się tylko o to starcz,, 
aby wszystkich zagarnąć i po- 
pchnąć w Rismarkowe sidła. 

Żałuję, żem przyjechał w te i 

strony, spodziewając się wolno- 
ści w tym wolnym kraju, lecz 
niestety, zawiodłem się, bo jak w 

Niemczech i w Rosyi są Polacy 
prześladowani przez rząd i wy- 
naradawiani, tak tu podłą tę pra- 
cę sprawują księża polscy w ro- 

dzaju Sobczaków. Tam gnębią 
nas obcy, tu zaś niestety, swoi — 

co tern boleśniejsze i wstrętne. 
P»oże daj nam dobrych polskich 

księży patryotów w rodzaju ks. 
Marka i nasz polski kraj! 

Z bratniem pozdrowieniem 
Tomasz Fluder, i 

SEYMOUR, CONN. 
_ 

I 

Na prośbę członka Ign. Smalca 
nadesłały następujące grupy za- 

pomogę: 
Gr. 623 — $1.00; gr. 770 — 50c. 

gr. 250 — 60c: gr. 1235 — $1.05; i 
gr. 989 — 50c; gr. 1569 — $1.15; 
gr. 1.585 — $1.40; gr. 182 — 50c; 
gr. 360 _ $1.00; gr. 1223 — 40c; 
gr 362 — 50c; gr. 1261 — $1.00; 
gr. 1653 — 26c ; gr. 1075 — $1.00, 
gr. 1183 — 75c; gr. 742 — $3.00; 

Igr. 1170 — $1.00; gr. 1500 — 50c 
J. Dejne, III. 50c; gr. 1655 — 1.00 
gr. 1011 — 36c; gr. 283 — $1.03; 
gr. 1006 —$1.00; gr. 913 — 50c; 
gr. 351 $1.00; gr. 1673 — 50c; gr. 
1625 — 87c; gr 690 — 35c; gr. 
860 — 60c; gr. 408 — 100; gr. 
107*’ — 75c. gr 740 — 25c; gr. 
1*76 — 5C'c; gr. 630 — 1.00; gr. 
#50 ~ $r oo; gr. 1009 — $1.00; 
gr 711 — X7c; gr. 1249 — 60c. 

Wszystkim powyżej wymie- 
nionym grupom, jako też i Szan. 
ofiarodawcom składam serdeez- 
ne Bóg zapłać. 

Pozostaję z .szacunkiem 
Ign. Smalec 

i5.6oo SCHULZÓW. 

Według najnowszej statystyki 
w Berlinie mieszka 15,600 ludzi 
noszących nazwisko Schulz, 11,- 
2fiO nazywa się Mueller, 10,170 
Schmidt. 6600 Meier, 5860 Krue- 
ger, 53*10 Hnfmann, 5270 Neu- 

I mann i 50*10 Lehmann. Krausów 
I i Schroederów po 4000, kilka ty- 
sięcy jest także Fischerów i 
Schneiderów, nic mówiąc już o 

kc/nych Cohnach. Kuehnach, 
Frankach itd. 

Wszyscy Rodacy 
powtanl jot dsi* ta 

* 

Walny Zlot I 
Zjazd Sokołów 
6 *• 10 Września 1914 

w Buffalo, N. Y. 
a^łwłiifc— .»—«—■—j-. pfj.*-, 

kłpdjtalwlafc włn-eh Tlittanr—ijiŁ 

5 000 Dmnn<łorow«ych druhów 
• www przyrzekło współudział. 

Wszyscy Rodacy proszeni na ten Zjazd! 
OtyicaUłtki KomiUt ZkOu i Ziarnin Sokołów 

Emil P. Banasik, sekr. 
884 Sycstttore St^ Buffalo, R, Y. 

Wyjaśnień co do kuater i przejęci* 
gości udziela Subkomitet 

Informacypto-Kwaterunkowy 

F. Ruszkiewicz 
1293 Br.tJw.7. BtJUW, N. T. 

Ogłoszenia do 
"Kani Pamiątkowej Zlotu” 

(Nakład XX000 Knaplmr) 
przyjwntjm ow/wflfw 

..pracę i programu.. 
•28 8r*«iw.7. MU*. R. T. 

Gmina 69 Z. N. P. W Car- 
Lisle, W. Va. 

Ninteiszem zawiadamia Cmiu.i 
wszystkń grupy, przynależne 

do Gminy trf) w Carlislc W. \'a., 
aby wysłały swoich reprezentan- 
tów na posiedzenie na dzień jó 
lipea. \\ azne sprawy do załatwie- 
nia i dlatego pożądanem jest. aby 
każda Grupa wysiała swego dele- 
gata na to posiedzenie, bo Gminy 
się stały od i lipca urzędowe, 
więc tei dużo spraw jest do za- 

łatwienia. I 'prasza się te Grupy, 
■ł'‘} wysłały swoich delegatów, 
c«i jeszcze nic wysyłał) na posie- 
dzenia Gminy •<) w Carh»le. po- 
siedzenie Gminy odbędzie się w 

miejscowości w Ficiurr»ck. w hali 
ob. Jakuba Capa, o goilznie to ra- 

no. 

7 bratniem pozdrowieniem 
Józef Trzeciak, sekr. 

TO I OWO 
Dziecko porwane przez orła. 

Od dwóch tygodni w miejsco- 
wości Eichholz w południowym 
Tyrolu zginął 4-letni chłopiec 
włościanina Andreasa. Prztrpusz- 
czają. żc chłopca porwał orzeł i j 
uniósł / sobą do gniazda. YV dzień 
zaginięcia chłopaka orły kr«*żvłv 
nad insejscem, gdzie ojciec chłop- 
ca pozostawił. 

Carski ukaz przeciw pijaństwu. 
Y\ armii rosyjskiej odczytano 

ukaz carski rwracający *.ję prze- 
ciwko używaniu alkoholu przez 
żołnierzy i oficerów. Rozporzą- 
dzenie to odznacza sir wielką su- 

rowością i zabrania zupełnego u- 

żywania alkoholu w jakiejkolwiek 
bą*iż postaci. Oficerom nie wolno 
posyłać żołnierzy po napoje al- 
koholowe. Żołnierze, którzy wy- 
kroczą przeciwko rozporządze- 
niu, nie będą dopuszczeni do sto- 

pni wyższych, podoficerowie zo- 

staną wydaleni z armii. Dla ofi- 
cerów przewidziane są również 
ciężkie kary. 

Ciekawy dokument. 

l2e znalezionego starego doku- 
mentu wynika, że za cza*ów pa- 

! nowania króla francuskiego Lu- 
dwika XIV, a więc w XVII wie- 
ku, panny z domów szlacheckich 
otrzymywały w szkołach raz na 

cały miesiąc czystą bieliznę, parę 
pończoch i aż... dwie chusteczki 
do nosa. Nogi mogły wymoczyć 
także raz na miesiąc — a kąpać 
się 3 razy do roku. 

Podróż biskupów rosyjskich. 
“Peter*burskij Kurjer” donosi, 

że wkrótce udaje się do Anglii 3 
wyższych dostojników cerkwi 
prawosławnej w celu bliższego 
zaznajomienia się z położeniem 
kościoła anglikańskiego. Podróż 
ta pozostaje w związku z projek- 
towanem zbliżeniem się obu ko- 
ściołów. 

DO ODBIORU SPADKU. 
Poszukuje się do odbio-ru spad- 

ku Jana Szwacza (w Ameryce 
przerobił nazwisko na Szwarc), 
rodem z Krystyn opola (Stronio- 
wice), powiat Przemyśl w Gali- 
c>H. lat *»koio 27 z zawodu ślu- 
sarz; niech się zgłosi listownie, 
lub osobiście do: J. Janasiewicz, 
13 Męczna ul. Lwów. Galicya, 
Europa. — Kto z rodaków wie- 
działby o nim. a doniesie o tern 
na ten sam adres, otrzyma na- 

grodę. 
(Ogłoszenie). 

krawiec polski poszukuje 
miejscowości zamieszkałej 

przez Polaków, nragnąc tam/e 

założyć zakład krawiecki. Obja- 
śnienia proszę nadsyłać albo do 
biura cenzora, lub na adres: BoJ. 
Jabłoński. 113.I St. Aubin avc., 
Detroit. Mich. 

(Ogłoszenie.) 

KTO CHCE kupić urodzajną 
farmę między 1’olakami w 

zdrowem miejscu, w pobli/a 
wielkiego miasta, niech się zgło- 
si na adres: 

B. Pelechowicf, 
P. B. 336. Minersyille, Pn. 

Sehuylkill Co. 
(Ogłoszenie) 

Wielki i pewny zarobek, Sjo.oo 
tygodniowa stała pensya. Załącz 
markę, pisząc Renik Company, 
ć>7 Bernard Street. Buffalo, N. Y. 

(Ogłoszenie). 

Porzuć Swoje Oku- 
lary! 

Przepis darmo. 
Mo4Mi« M>y wić i go w demu. 
C*v no*l*« okulary? <~sy j**tn« nlew>|. 

"Iklem słabych lub nadwyręgonych o *. 
ecSelł tuk. ortessyws stą. ełyssijn Se je> r.- 

c*e istnieje dla ciebie nadzieja. Uuż < o- 
»Ab cierpiących :m oesy, nwiUtęcłaJą i* 
sdrowienle nnaryni j. sepijtom, larmo. Je- 
den mąscs>sna rtonując *ią podług tyc'i 
pnwpl»A* tak mówi: — "Myłem wpr^ 
niewidomym, nie mogłem iupehl<i wi- 
dale^1 tak aSehy pr*e< rytad. Obecnie rz 
lam bei ok ula-rAw | oesy nie sachod/.* 
ml łan ml. W nocy mnie fok bolały li me 
mogłem apaC. teras nłn cm Je sądnego M- 
tu. Oczy moje anntały wyleesone wproet 
cudownie. Kobieta ktAr* to usywała md* 
wl w ten epoebn; "Howletrse było rug i- 
•te w moich orrsch. be* wyjątku esy by- 
łam w okularach łub nłe. Ie<*s po 1t 
(tatach urywania tych prseptsdw. wssyst* 
ko wldsą tak dohrse. Se nawet mogą o*v- 
ttć nejmnlejesy druk be* okularów. Lu* 
dsłe cl kt'>rsr no«są okulary, mogą po* 
Sbyd etą Ich pr7‘ X owe prsrptsy, wymóc 
nlf rwoje oe*\* j ,K>*hv«* me wydatków 
ktdre ppnnalrie prąc* nabywanie oku’ 
rdw. tfośecle poshyl ale chorobę A. s 
prres ie*to»owan1e etę podług tych ł>ił- 
wyrh prsepiadw. 

Tutaj macie ten przepis: — Id*c|e de 
wiącąj snanej apteki I kupcie butelka 
Oyona, napełnijcie dwu uneyową butelką 
olepłą wodą I wrsuóele Jedną pigułką Op- 
to t poswAhle j*j reapłtnąl «1ą. T 
płynem umyj oesy trsy lub rstery nr’ 
dsicnnłe. Friekonaołe slp. Se oesy wat/* 
soetarą psyate od samego pocsatim ł go. 
rącska snlknlc. Jesei: oesy wnii» s*. 
nają was boi et*. sapobled*ck> fetnu łani o 
nie hądslo m pAino. «>u*o niewidomy b 
fit rb} sa pobiegł i l sicj^ij »|v tocjyC *v 
weaasu. nie byliby lek nlesersetHtwyrr.' 

Potrzeba Saai r.n — saroM* 
d s ł e o n I e. 

Łatwą do Rprsedągią banitom, aprred i* 
dobret Jakości artyatvrsoyoh wjrstawn- 
węch kart, Prsjtflij lOc pw oka<v war # 
IOś I katalogi. 
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