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Teorya a praktyka j 
Socyaliści wszystkich na- 

rodów w tcoryi są przeciw- 
nikami wojen jako rzeczy 
strasznej, niszczącej dorobek 
kultury kilku pokoleń za je- 
dnym zamachem, przelewa- 
jącej potoki krwi ludzkiej i 
przynoszącej cierpienia, roz- 

pacz i nędzę niesłychaną mi- 
lionom niewinnych istot. I 
godzić się z tern trzeba. że 
wojna to straszna rzecz, ho 
zamienia ona ludzi w krwio- 
żercze zwierzęta, które poże- 
raią się wzajemnie; zabija 
człowieku poczucie sprawie- 
dliwości, piękna, etyki i nisz- 
czy wiedzę, wstrzymuje po- 
stęp, uboży narody, a kraje 
ich zamienia w pustynie. 
/•ofnierz idąc na wojnę i bi-l 
iąc się, przestaje być człowie- 
kiem cywilizowanym, który 
ma jakieś szlachetniejsze po- 
czucia, lecz staje się dziku- 
sem, wandalem, maszyną sie- 
jącą śmierć i zniszczenie, a 

często i zbrodniarzem mor- 

dującym bezbronnych, bez- 
czeszcząc kobiety i pastwiąc 
się na‘d dziećmi. Ńic on nie o- 

szczędza i z niczem się nie li- 
czy, a im więcej ofiar zamor- 

duje i większe spustoszenia 
poczyni w dobytku wojują- 
cego z nim nieprzyjaciela, 
fem więcej się tern chlubi i u- 
chodzi za bohatera, którego 
nawet obdarzają ikrzyżami i 
orderami, a pisma sławią je- 
go męstwo ł poświęcenie. 

Mają przeto racyę socyali- 
ści, że są przeciwnikami wo- 

jen, ale niestety, że tylko w 

teoryi, bo w praktyce, jak to 

wykazana obecna wojna w 

Europie. zapomnieli oni o 

swojej teoryi i partyi, a 

chwycili za broń i “towa- 
rzysz Niemiec poszedł mor- 
dować towarzysza Francuza. 
Felga czy Rosyanina i od- 
wrotnie. 

Protest socyalistów prze- 
ciw wojnie obecnej zanim o- 
na wybuchła z całą siłą ży- 
wiołową był bardzo słaby, 
nlbG żaden. J co dziwniejsze, 
wodzowie socyaliznm we 

wszystkich krajach walczą- 
cych nawołują swoich towa- 
rzyszy do chwycenia za 
broń i bicia “nieprzyjaciela”, 
nie zważając nawet, czy jego 
rząd i naród ma racyę i czy 
postąpił uczciwie; czy nie 
powoduje nim chęć grabieży 
cudzego mienia, i ujarzmie- 
nia drugiego narodu. 

Hotąd państwo włoskie 
zachowuje się neutralnie, 
zerwawszy trójprzymierze i 
rząd włoski nie chce się o- 

"•wiadc^yć ni za jedną, ni za 

drugą stroną, natomiast na- 
ród włoski gwałtownie do- 
maga się wojny, urządzając 
olbrzymie manifestacye po 
m;a«tach, a liczni mówfcy 
v •• das-/a ją płomienne mowy | 
z.: wojna, a przeciw neutral- 
ności rządu. Manifestacye te 

inspirowane przeważnie 
^rzez socyalistów, a mówcy, 
to też w wdększej części so- 

cyaliści. 
Wódz socyalistów woło- 

skich Henryk M. Hyndman, 
domaga się wojny z Niemca- 
mi j wydał takie publiczne o- 

świadczenie: 
“Niemcy są moralnie pobi- 

ci przez ich najazd na Belgię 
i brutalne obchodzenie się z 

ludnością. Nadeszła chwila, 
że Włochy powinny się przy- 
łączyć do aliantów przeciw 

berlińskiemu militaryzmówi i skruszyć go, aby przez to 
zapewnić światu bezpieczeń- 
stwo, wolność i niezależność 
mniejszym państwom, oraz 
równość i swobodę narodom 
dziś uciśnionym przez pań- 
stwa militarne. 

“Dopomóżmy d0 prędsze- 
go zakończenia wojny i niech 
Włochy odbiorą te terytorya, które historycznie i rasowo 
do nich należą. Przywróćmy 
wolność tym Włochom, któ- 
rzy znoszą niewolę pod za- 
borczymi rządami.” 

Przeczy on wprawdzie te- 
oryi socyalizmu, że ten z za- 
sady jest przeciwny wojnom, 
ale trudno nie przyznać mu 
racy i w jego wywodach za 

wojną. Jedynie bowiem przez 
zgniecenie militaryzmu pru- 
skiego, nastąpić może roz- 
brojenie się państw, jeżeli 
przytem wolność narodom 
dziś ujarzmionym zostanie 
przywrócona, a krzywdy na- 
grodzone. 

Wódz socyalistów wło- 
skich przemawiając za woj- 
ną narodu włoskiego z Niem- 
cami dał silnego szczutka w 
nos naszym nibyto socyali- 
stom, gardłującym za Au- 
stryą i Niemcami, nie chcąc 
tego zrozumieć. żc zwycię- 
stwo tych państw, to dalszy 
jeszcze gorszy militaryzm, 
to szereg krwawych, okro- 
pnych wojen w przyszłości 
— to ujarzmienie narodów 
przez prusactwo j tamowa- 
nie postępu, oraz prawdziwej 
cy wilizacyi. 

Rozumieją to socyaliści in- 
nych narodów, zatem porzu- 
cili teoryę. a praktycznie z 

mieczem w ręku wystąpili 
przeciw smokowi military- 
znvu jakim są Niemcy i przez 
odcięcie łba temu smokowi, 
chcą zaprowadzić w świecie 
sffokój i sprawiedliwość dla 
wszystkich narodów. Jakżeż 
więc nędzną imitacyą socya- 
lizmtt prawdziwego iest so- 

cyalizin polski, który staje w 
obronie najgorszego tyrana i 
krzewiciela militaryzmu w <->- 

pancerzonej pięści — Prusa- 
ka. 

Pisaliśmy już nieraz, że i- 
dea narodowa jest wyższa 
ponad wszelkie inne idee i te- 
orye; że socyalista Niemiec 
pierw szy wrazi miecz w pier- 
si “towarzysza” Francuza, 
Rosyanina czy Polaka, gdy- 
by przyszło do walki o całość 
i hegemonię Niemiec i gdyby 
Polacy chcieli odebrać to, co 
im Prusak ukradł. I twier- 
dzenia nasze nie były mylne, 
gdyż tak się istotnie dzieje 
w obecnej wojnie. Niemcy 
na razie zapomnieli o swoim 
socyaliźmie, o gardłowaniu 
przcc;w wojnie, lecz chwycili 
za karabiny i morduią “to- 
warzyszy” i nietowarzyszy 
innych narodów. 

A z drugiej strony “towa- 
rzysze" w^łoscv każą chwy- 
cić za broń przeciw Niem- 
com, choć tam w szeregach 
jest orbrzymia masa "tftwa- 
rzyssów” niemieckich. Dzi* 
wić się temu poniekąd nie 
móżna, bo narodowość mk 

swoje silne prawa, pfMd kt<> 
remi teorye, frazesy socyali- 
styczne i wierzenia ustąpić 
muszą. W narodowości łączy 
nas wszystkich hrstorya, 
krew, tradyeye, zwyczaje, o- 

byczaje, język. szczep i rasa, I 

a;rt&o wszystkiego nic nam 
nie zastąpi. Wpierw zatem 
narodowość w każdym naro- 
dzie, a dopiero wierzenia, 
partye i stronnictwa. 

SocyaHści w teoryi wystę- 
pujący przeciw wojnom, o 

jednem zawsze zapominają, 
że dopóty wojny nie ustaną 
mimo ich życzeń, dopóki nie 
uznane będą wszystkie naro- 
dowości, dopóki ujarzmio- 
nym dziś narodom nie zosta- 
nie przy wrócona wolność ab- 
solutna i krzywdy nagrodzo- 
ne. A jednak wątpić należy, 
czy socyaliści niemieccy lub 
rosyjscy zechcieliby oddać 
Polskę dobrowolnie, gdyby 
przez to miały się uszczuplić 
ich terytorya i naród ich u- 

cierpiał na handlu i przemy- 
śle oraz na potędze państwo- 
wej. O, bo teorya co innego, 
a praktyka też co innego, na- 
wet u socyalistów_ 

SPRAWOZDANIE MACIERZY 
SZKOLNEJ W MILWAUKEE, 

WISCONSIN 
za rok od maja 1913 do maja 1914 
przedstawia się jak następuje: 

Dochód: 

Pozostało w kasie rok te- 
ro11 ..$23465 

Podatki członków przy- 
niosły 27.91 

Federacya Polska .. .$25 
Tow. M. Konopnic. $ 5 30.00 
Za książki wpłynęło ... 4.90 
Z połowu w parku Ko- 

ściuszki 14956 

Razem $447.02 
Rozchód: 

Za książki dostarczane 
dzieciom bezpłatnie .. $211.55 

Stróżowi Szkoły przy 
A\ indlake ave. za po- 
siedzenia 5.00 

Rekordy pieśni polskich 
do fonografu Szkoły 
Windlake 9.00 

Razem $225.55 
D™** .... 4-35 
'Wydatki na papier .... 3.57 

Kazem .$233.47 
Od r. 1909 dochody i rozchody 

Macierzy były następujące: 
Dochody: 

rok: 
1910. .$331.83 
1911.. 181.27 
1912.. 300.68 
1913.. 390.18 
1914.. 212.37 

Rozchody: 
rok: 
1910. .$138.30 
19”.. 35175 
1912.. 126.45 
1913 352 81 
19M.. 233.47 

Raz. $1416.33 Razem $1202.78 
Zestawienie: 

Dochody $1416.33 
Rozchody $1202 78 

Pozostaje $ 213.55 
Dotychczasowy dochód Macie- 

rzy Szkolnej pochodzi z następu- 
jących źródeł: 
Podatki członków przy- 

niosły .$157.62 
Datki osob 105.75 
Kolekta w parku K. 442.71 
Pocztówki 2.92 
Datki od Grup Tow. Zvr. 

Polek i Federacyi .... 414,25 
Pikniki i bale. 266.65 

k*ri^źVt ... 26 43 

Ra*Wi $1416.33 
Uwaga: Macierz Szkolna w 

Milwaukee, Wk uzyskała na 

sejmie XX Z. N. P. subwonycę 
$200.00, którą wypłacono w tych 
dniach. 

r 

Niemcy złupili klasz- 
tor częstochowski, j 
PETROGRAD, 9-go października.*— Depesza do “The | London Standard”, a powtórzona przez “The New York 

Times” donosi, że kilkanaście osób w Częstochowie złożyło i 
zaprzysiężone zeznanie, że Niemcy po wkroczeniu do ! 
Częstochowy, znieważyli święte miejsce na Jasnej Górze i 
dopuścili się tam rabunku. Naoczni świadkowie tak oper ■ 

wiadają o gospodarce Prusaków w Częstochowie: 
Gdy Niemcy zajęli Częstochowę i stali się jej panami, 

wtargnęli do klasztoru na Jasnej Górze i zażądali od prze- ■ 

ora znacznej sumy pieniędzy. Gdy przeor odmówił, tłó- j 
macząc się, że nie ma tak znacznej sumy pieniędzy, Niem- i 

cy rzucili się na cudowny obraz Matki Boskiej Częstochow- 
skiej i zdarli z niego złote ornamenty zdobne w brylanty | i drogie kamienie, które były ofiarowane przez papieża. Za* j brali także cenny złoty krzyż darowany klasztorowi jasno- [ górskiemu przez papieża Zygmunta. 

WALKA LUDNOŚCI Z NIEMCAMI. 

**Góy się rozeszła po Częstochowie wieść o święto- Ć 
kradztwie Prusaków, ludność zawrzała oburzeniem prze- S 
ci w Niemcom, na których gwałtowniejsi postanowili się f 
zemścić. Gdy prżytem ludność dowiedziała się, że Prusacy C 
wyprawiali dzikie orgie w celach klasztornych przez całą t 
noc, mając z sobą bachantki z półświatka i że poniszczyli J 
co się dało, oburzenie doszło do zenitu. 

“Obawiając się, że Niemcy powtórzą na drugą noc swo- i 
je łajdactwa, kilkunastu ochotników Polaków z Częstochcr f 
wy udało się na Jasną Górę. aby pilnować klasztoru i nie do- [ 
puścić na dalsze orgie. Ochotnicy ci natknęli się na pięciu t 

żołnierzy niemieckich, którzy tam przybyli weczorem z za- ^ 
miarem ponownego wdarcia się do klasztoru. 

TR&ECH NIEMCÓW ZABITO. 

“Rozjątrzeni widokiem barbarzyńców Polacy rzucili się n 

.na nich i trzech z nich zabili na miejscu po krótkiej walce. J Na huk strzałów nadbiegł oddział Niemców, którzy widząc J 
trzech swoich kamratów zabitych, postanowili się zemścić, I 
Daremnie jednak szukali dzielnych obrońców klasztoru, g 
gdyż ci widząc nadciągające siły niemieckie, którymby nie g 
mogli stawić czoła, uciekli na koniach, jakie mieli z sobą. ^ 
Niemcy przetrząsnęli klasztor i okolicę, lecz ochotników § 
tych nie znaleźli. Zemścili się jednak srogo na bezbronnych g 
i niewinnych mieszkańcach Częstochowy, gdyż rozpoczęli fi 
strzelaninę po ulicach i do domów, zabijając wiele całkiem ji 
niewinnych osób. v j 

“Mszczono się za tę zbrodnię na Niemcach, gdyż w jj 
dalszych okolicach znaleziono trupy żołnierzy niemieckich Ś 
zabitych przez okolicznych chłopów, którym Niemcy tar- 

* 

gnęli najświętsze uczucia, profanując i ograbiając klasztor ^ 
Jasnogórski 

i takich to wandalów, rabusiów i zbrodniarzy, którzy g nie uszanują nawet najświętszych uczuć, każą bronić so- jj 
cyaliści i stańczycy w Galicyi, tworząc nawet legiony na g 
ich obronę. Wstyd i hańba! 

Okólnik Wydziału Niepodległościowego 
przy Związku Narodowym Polskim. 

Do Szanownych Towarzystw, Grup i Gmin Z. N. P. 
Szanowni Bracia i Siostry! 

Związek Narodowy Polski wyraźnie wytknął sobie 
cel i zaznaczył w ustawie zasadniczej swej Konstytucyi: 
skutecznie działać wszelkimi godziwymi środkami na ko- 
rzyść przywrócenia niepodległości Ziem Polskich w Eu- 
ropie. 

Moea sie zmieniać ludzie, ale — nie zmieni się duch 
ustaw zasadniczych Związku, które nietylko każdy za- 
rząd i urzędnik, lecz także każdy członek winien przestrze- 
gać jako świętość i w myśl ich postępować. 

Dzisiejsze Władze Związku Narodowego Polskiego 
— wierne postulatom Konstytucyi. aby nieść skuteczną 
pomoc Braciom i Siostrom w Ojczyźnie, powołały do ży- 
cia Wydział Niepodległościowy, którego jest zadaniem po- 
łączyć całe Wychodźtwo do wspólnej pracy, w celu wy- 
walczenia lepszej doli dla spotwarzonego Polskiego Na- 
rodu. 

Wydział Niepodległościowy pomimo licznych prze- 
szkód, jakie mu stawiali w pochodzie niedobrzy synowie 
Oiczyzny. cierpliwością i wytężoną, przy pomocy szcze- 

rych patryotów Innych Organizacyj Polskich pracą, po- 
konał rozbieżność poglądów, powiązał serca miłością bra- 
tnią i wypośrodkował drogę, po której potoczy się myśl 
polityczna i praca narodowa naszego Wychodźtwa. 

Owocem tych prac i wysiłków Z. N. P. stanał symbol 
braterstwa J żgody, a tym jest — CENTRALNY kOMI- 
TET POLSKI W AMERYCE. Pierwsza odezwa C. K. P. 
jasno określa którędy nam zmierzać należy do wywalcze- 
nia lepszej doli dla Braci i Sióstr w Ojczyźnie. 

Wobec dokonanego faktu zbratania się wszystkich 
Organizacyj Polskich do wspólnej akcyi — zwracamy się 
z serdeczna prośbą do wszystkich członków Towarzystw, 

Grup i Gmin Z. N. P., abyście Szanowni Bracia i Siostry stanęli twardo przy Wydziale Niepodległościowym i wy. kazali swą ofiarnością, że nie słowem, ale — czynem zda* 
zacie do Wolnej i Niepodległej Polski! 

Skarb Wydziału Niepodległościowego jak dotąd tak 
i nadal istnieć będzie przy Z. N. P. i obowiązkiem Braci 
Związkowej jest popierać wszelkimi środkami ten Skarb, aby wykazać innym, że prace Braci Związkowców i Sióstr 
Związkowczyń są rzeczywistem dążeniem do wywalcze- nia lepszej doli Braciom i Siostrom w Ojczyźnie. 

Centralny Komitet Polski w Ameryce nie znosi, ani 
me zlewa w jeden Skarb złączonych Skarbów, lecz ma 
mieć nad nimi kontrolę i dopilnuje, aby te Skarby nie były użvte na cele partyjne, lecz były wypłacone takiemu Ciału, 
jakie cały Naród Polski powoła do życia i uzna za swą Na- 
czelną Władzę. 

Miłość i pozdrowienie! 
K. Żychliński, prezes. 
Jan S. Zawiliński, sdkr. jen. 

Z POSIEDZENIA 6MINY 114 
W JAMAI6A, L. I. N. Y. 
Nareszcie ziściły się nasze ma- 

rzenia, bo oto dnia 4 październi- 
ka została zawiązana, uprawomo- 
cniona i puszczona w czyn Gmi- 
na 114 w Jamaica, L. I., N. Y., 
wyczekiwana z niecierpliwością 
od trzech miesięcy, by się zająć 
zbożną pracą w krzewieniu idei 
Związku Nar. Pol. i rozszerzania 
tegoż, a także by wspólnie wal- 
czyć w pocie czoła o niepodle- 
głość Ojczyzny Polski, bo dzi- 
siejsza szczera praca może nam 

przynieść zdwojone plony. Pier- 
wszym początkiem niesiemy Sza- 
nownemu Zarządowi Centralne^ 
mu staropolskie Bóg zapłać, iż 
raczył uwzględnić nasze prośby, 
nadając nam Gminę, a zarazem 

ślemy dzięki panu Komisarzowi 
4-go dystryktu, panu Wawrow- 
skiemu, za wstawiennictwo do te- 

goż. Posiedzenie otworzył orga- 
nizator Gminy pan T. Kornobis, 
dowodząc, iż niezbędna potrzeba 
było utworzyć Gminę w Long 
Island, Jamaica, mając szerokie 
pole do działania, a tembardziej 
w obecnej chwili, kiedy Ojczyz- 
na każdego prawego Polaka po- 
wołuje do pracy, by przez swą 
pracę choć odrobinkę ulżył cier- 
pień znękanej Ojczyźnie. Nastę- 
pnie pan T. Kornobis powołał na 

przewodniczącego pana Komisa- 
rza Wawrowskiego, który w kró- 
tkości skreślił pożytek z działal- 
ności Gmin, zaznaczając, iż tylko 
przez rozumną i chętną pracę 
Gmina może wzrosnąć w potęgę 
i sławę, i przystąpił do wyboru 
zarządu i komitetów. 

Do zarządu }>owołani: prezes 
p. T. Kornobis, wiceprezes p. J. 
Sikorski, sekr. prot. p. B. Jabłon- 
ka, sekr. fin. p. W. Karliński, ka- 
syer p. J. Walczyk, marszałek p. 
F. Więcko. 

Komitet rozwoju: pp. Biegaj, 
Trzasko. 

Komitet badawczy *karg i za- 

żaleń : pp. Bandary, Czarnecki i 
Ciecierski. 

Nakoniec pan Komisarz Wa- 
wrowski złożył szczere życzenia 
na pomyślny bieg pracy młodej 
Gminie, nadmieniając o tej ofie- 
rze centowej, która się należy 
Ojczy/nie. więc wpłynęło 3 doi. 
i to centów. które polecono se- 

kretarzowi przepłać do Wydziału 
Niepodległościowego. 

Posiedzenia Gminy 114 będą 
się odbywać co miesiąc w pierw- 
szą niedzielę o godzinie 2-ej po- 
południu. na *»ali oh. pana Żuka, 
189 Liberty ave., Jamaica, I,. I., 
N. Y. Pierwszą pracą, jaką Gmi- 
na powzięła, to jest utworzenie 
wiecu Wydziału Niepodległościo- 
wego, który się odbędzie dnia I 

listopada r. b. o godzinie 3-ej po 
południu na sali nb. pana Tatind- 
mana Hakony, Jamaica Road, w 

którym o jaknajliczniejszy współ- 
udział Grupy związkowe jak i o- 

koliczną fcolonię uprasza się. 
T. Kornobis. prezes 
B. Jabłonka, «ekr. Gminy 

Biuletyn Wydziału Niepodle- 
głościowego przy Z.N.P. 

W tej rubryce ogłaszamy na- 
zwiska ofiarodawców którzy zło- 
żyli swe ofiary na ręce poborców 
i pieniądze te wpłynęły do kasy 
W ydziału N iepodległościowego. 

Wiemy jak trudne posłannic- 
two spełniają nasi poborcy i dla- 
tego. aby ich publiczność nie po- 
sądzała że zatrzymują zebrane 
pieniądze dla siebie — będziemy 
stale ogłaszać ofiarodawców w 

tej rubryce, skoro poborcy wraz 
z. pieniędzmi złożą listę ofiaro- 
dawców lub kupon kwitaryusza. 

L rzędowe pokwitowanie kasyc- 
ra z odbioru pieniędzy znajduje 
się w liście składek. 

Skolcktowaue przez poborców 
gr. 457 w Milwaukee, Wis.: M. 
Zagorski $2.00; A. Wojciechow- 
ski $2.00; L. Bendkowski $1.00; 
Kr. Gigowski Si.oo; S. Banaszak 
Si.oo; J. K. Wałecki $1.00; N. N. 
$4.00. 

Skolektowane przez poborcę 
Gminy 34 Jana Dorańskicgo w 

Pullman, 111.: J. Perłowski 
Sto.oo; A. Jarecki $2.00; J. Spi- 
ker $2.00; J. Lewandowski $2.00; 
M. Dorańska $1.00: J. Dorański 
$1.00; R. Kozakiewicz $1.00; T. 
K. Czarnik $1.00; B. R. Waw- 
rzyńska $1.00; L. Szyperska 
$1.00. 

Skolektowane przez poborców 
Gr. 865 Z. N. P. w Chicago, 111.: 
H. Lukasiak $10.00; F. Kruk 
$2.00; J. Kanon (Grek) Sr.oo; J. 
Żurawski $1.00; A. Tomkiewicz 
$1.00; J. Majdański $1.00; S. Son- 
tag $l.oo; W, Orzarzewski $1.00; 
A. Rogoziński $2.00; K. Dantsz 
$3.00; A. Gunthcr Sl.oo; F. Ni- 
klowicz $1.00; W. Grzegorczyk 
$i.otr. 

Skolektowane przez poborcę 
Gminy 75 J. Kornaszewskiego w 

Chicago, 111.: J. Kaźmierski $3.00; 
J. P. Kornaszewski $5.00; J. Kem- 
pisty $4.00; A. Orzarzew^ka 
$5.00; H. Kempisty S2.00; J. To- 
maszewski $1.00; S. Wałowska 
Sl.oo; S. Fejnarowicz $100; S. 
Ciechorz $1 00; P. Ciechorz $1.00; 
A. Masłowski $1.00; $\V. Zem- 
brzu^ki $2.00; z "cegiełek” wpły- 
nęło $6.00. 

Pracownicy w biurze Sekreta- 
rza Jeneralnego Z. N P. złożyli 
na ręce poborczyni Janiny Sei- 
dler w miesiącu wrześniu: J. 
Magdziarz $2.00; A. J. Kaletta 
S200; M. Kmieciak $400; Ign. 
N.iemiec $200; F. Osuch 50C4 J. 
Kawałkowski 50C; W. leszczyń- 
ski S^no; J. Olszewski 52.00; Z. 
Kamiński Sr 25; f. Sykta $3.00; 
W. Kobylański $p’oo; M. W. Kit- 
kowski 52.25; S. ZłOczcwski 
Si.oo; A. Hoppe 500; T. Wojcie- 
chowski $1.00; A. S^rtefbowski 
5200; J. Lop;rto\C^ki S2.00; P. 
Kenrpisty 5if.oo; M. Wikaryasz 
52.oo; M. Szumirrska Sl.oo; W. 
Augustynowicz Si.oo; G. Statkie- 
wicz Si.oo; J .Scidlcr S2.00; W. 
Seidler Sr.oo; A. Jerontek $1.00; 
E. Guzow^ki $2.00. — Razem 
$58.00. 


