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Dla czego kłamią? 
Scini XXIII Związku Na- 

rodowego Polskiego, jaki się 
TKfbył przy końcu września r. 
b., głośnem echem odbił się 
v Sejmie Polskim w War- 
uawie. Jak wiadomo naszym 
czytelnikom, a zwłaszcza po- 
słom sejnnt Z. N. -P., mar- 
szałek Sejmu Polskiego p. 
Ti ąmpczyński przez dra Za- 
hi'kę przesłał listownie ser- 

deczne życzenia sejmowi 
związkowemu, co pewnych 
'udzi wyprowadziło z równo- 
wagi, a zwłaszcza tych za- 

cietrzewionych partyjnie, 
którzy krok marszałka 
Trąimpczyńskiego poczytali 
wprost za zJbrodnię politycz- 
ną. 

Do rzędu tych zacietrze- 
wionych parłtyjnie osobni- 
ków należy smutnej pamięci 
Jan Dębski, poseł Sejmu Pol- 
skiego i niefortunny wysłan- 
nik stronnictwa Piatstowców, 
który wraz z podobnym so- 
bie wysłannikiem Janem 
Brylem objeżdżał osady 
polskie w Stanach Zjedno- 
czonych i tu spowodowali o- 

baj niepotrzebne zgrzyty ł 
kwasy między dotąd srpokoj- 
nem i pracowitesn wychodź-1 
twem. Odjechali jednak jak 
niepyszni, bo nic tu nie wskó- 
rali między dobrze zorgani- 
zowanym i rozsądnym ludem 
wychodźczym, a na Sejmie 
X. N. P. nawet nie dopusz- 
czono ich do głosu za burze- 
nie ogółu związkowego na 

wiecach. 
O waż mszcząc się za to, 

gdy powrócili do Polski, roz- 

siewają Kam kłamstwa sło- 
wem żywem i pisanem, uwła- 
czając czci i godności Z. N. 
IV. tudzież atakują marszał- 
ka Trąmpczyńskiego za to 

jedynie, że bez ich (Dębskie- 
go i Bryla) pozwolenia po- 
ważył się przesłać życzenia 
Sejmowi Z. N. P. 

Możnaby nad kłamstwami 
tych dwóch panów, jakie gło- 
'/ j o wychodźtwie polskicm 
w Ameryce, przejść do po- 
rządku dziennego, boć oni 
nie pierwsi i zapewne nie o- 

stat.ni, lecz, żc uderzyli nic- 
łu^/nic w marszałka Sejmu 
I'niskiego i wprowadzają w 

błąd cały Sejm, głosząc przy- 
łem fałsze o sejmie związko- 
wy m, przeto konieczncin jest 

na>zej strony zbić te fałsze, 
zwłaszcza, że pisina związ- 
1 *wc czytane są przez wichi 
po>low Scjnru Polskiego, 
"iv<* niechaj się oni od nas 

dowiedzą prawrdy. 
1’isnia, jakie do nas nade- 

szły z Polski, o wyskokach 
posła Dębskiego takie cuda 
"wpisują: 

“Na posiedzeniu konwentu 
sł morów poseł Dębski przed- 
łożył list marszałka pisany 
d<> Sejmu Związku Naród. 
Polaków w Ameryce. List 
rn zawiózł do Ameryki po- 

Załuska (nd.). Pisany 
inarszałka wywołało w A- 
n,r ryce wśróld większości po- 
ak<*w silne wzburzenie, al- 

bowiem Zw. Nar. Polaków 
Kat w ositrej Walce z Wy- 
działem Narodowym, a list 
n«rszałka obie *te Instytucje 
ił,oz-samia. Wydział Naród. 
7- wyjaśniał pan Dębski — 

Jrst instytucją czysto endec- 
ji* przesyłającą znaczne 

kwoty ze składek piiblicz- 
tych na cele endeckie, a pan ] 

marszałek w liście ostrzega, 
że nikt poza Wydziałem 
Nar. do składek nie jest u- 

poważniony. 
“W czasie dyskusji, która 

się -wyłoniła nad sprawą li- 
stu, przedstawiciele endecji 
opuszczają salę. Wówczas p. 
marszałek {tłumaczy, że sto- 
sunków amerykańskich do- 
brze mc zna i że jedynie pra- 
gnął zapdbicdz nadużyciom 
przy zbieraniu składek. Pan 
Stapiński nazwał list mar- 
szałka rzeczą niesłychaną, a 

pan Fiszna (NPR) zapytał 
marszałka, dfaczego do tego 
użył właśnie p. Załuskę. Na 
sejmie w Toledo ledwie, że 
pozwolono p. Załusce ten 'list 
odczytać, poczym delikatnie 
wyproszono go za drzwi. To 
było libliżającc dla autora 'li- 
stu. Ponieważ dyskusja w 

tej sprawie byłaby wysoce 
obniżającą dla najwyższego 
przedstawiciela sejmu, wo- 
bec tego rp. Barlicki wysunął 
żądanie, ażeby oficjalne wy- 
stąpienie marszałka było w 

przyszłości urządzane -w po- 
rozumieniu z iwicc-marszał- 
kami”. 

Na tc niczym nieuzasad- 
nione zarzuty i niezgodne z 

prawdą twierdzenia poseł dr. 
Załuska odpowiedział nastę- 
pująco w “Gazecie Poran- 
nej”: 

“Echa konwentu senio- 
rów. O list p. Marszałka do 
polaków amerykańskich”. 

“Od ipos. Jana Załuski o- 

trzymujemy list następują- 
cy: .**•!.! 

“Na konwencie seniorów 
w środę, 9 b. m., już po zała- 
twieniu- porządku dziennego, 
posłowie: J. Dębski (PSL) i 
Fiszna (NPR) zainterpclo- 
wali p. marszałka o jego list 
do Polskiego Związku Naro- 
dowego w Ameryce, który to 
list zawiozłem na zjazd Zwią- 
zku do Toledo. Obaj ci po- 
słowie wypowiedzieli szereg 
twierdzeń, najzupełniej nie- 
zgodnych z prawdą, jak wno- 
sić można z pism, które te 
ich twierdzenia powtórzyły. 

“Byłem na konwencie nie- 
obecny, gdyż przewodniczy- 
łem w komisji wojskowej. 
Tymczasem nic jest zgodne 
z prawdą twierdzenie posła 
Dębskiego, jaikoby Ihtt pana 
marszałka wywołał silne 
wkurzenie między związ- 
kowcami, który to Związek 
ma niby być w ostrej walce 
z Wydziałem Narodowym, 
gdy pan marszałek w liście 
swym obie te organizacje 
niemal utożsamił. O stosun- 
ku istotnymi Związku do 
Wydziału świadczy najlepiej 
fakt, że prezes Wydziału, p. 
Jan Snurlski z Chicago był 
przyjętym na zjeździć związ- 
kowców w Toledo żywymi 
oklaskami, zaś wybrany po- 
nownie w Toledo p. Kazi- 
mierz Żychliński, pozostaje 
nadal członkiem Wydziału. 
( W tym myli się p. Załuska. 
— Przypisck redakcji Zgo- 
dy.) 

“O stosurtlcu związkowców 
na zjeździć w Tóledo do listu 
pana marszałka świadczy 
wymownie uchwała zjazdu, 
aby list pana marszałka wraz 

z jog® sprawozdaniom z fun- 
duszów <plobi*cytowych i mo- 

,itn do tych d<Vkumerrtów ko- 
meritanzem wydrukować o- 

sotono i rozesłać do wszyst- 
kich grup Polskiego Związ- 
ku Narodowego, a już twier- 
dzenie posła Fiszny, jako- 
bym był wyproszony z sali 
zjazdu po odczytaniu listu 
marszałka jest poprostu bez- 
czelnym kłamstwem, tyni- 
bardziej zdumiewającym, że 
przecież na zjeździć tym 'był 
óbecny inny poseł naszego 
Sejrmi, towarzysz partyjny 
posła Fiszny (w innym zre- 

sztą niż ja charakterze) i zna 

falktyczny stan rzeczy. 
“Faktyczny zaś stan rze- 

czy, jak można się spodzie- 
wać po polskim Związku 
Narodowym, ętarej organi- 
zacji paltrjetycznej i kultu- 
ralnej <był taki, że nietylko 
dano mi wszelką możność 
odczytania i komentowania 
dokUmerttów, przywiezio- 
nych odp. marszałka Trąnrp- 
czyńskicgo, lecz i po zała- 
twieniu tej sprawy w prze- 
mówieniach jeszcze w spra- 
wie wileńskiej na poparcie a- 
pelu do wychodź twa od ks. 
arcybiskupa Hryniewieckie- 
go i innych 'wybitnych Wil- 
nian, szukających w Amery- 
ce matcrjalncgo poparcia w 

ich walce o przyłączenie Wil- 
na do Polski. 

“Ubolewam, że pp. Dębski 
i F iszna przez kłamliwe trak- 
towanie spraw Polonji ame- 

rykańskiej jefszcze bardziej 
pogłębią zniechęcenie na- 
szych braci z za oceanu do 
ich starej ojczyzny — znie- 
chęcenie, które odczuli wszak 
P P- Dębski i jego towarzysz 
Bryl iia skórze własnej, 'bo 
przecież ich faktycznie nie 
wpuszczono na salę obrad w 
Toledo. 

Dr. Jan Załuska.” 
Dr. Załuska wyjaśnił więc 

sprawę należycie i zgodnie z 

prawdą. Powołujemy się w 

tym na świadectwo wszysft- kich tych, 'którzy byli na 
Sejmie Zawiązku Narodowe- 
go Polskiego czy to w cha- 
rakterze delegatów, czy <też 
gości. 

“Dziennik Związkowy”— 
podawszy powyższe ataki 
/posła Dębskiego i wyjaśnie- 
nia iposła Dra Załuski, takie 
o»d siebie dodaje trafne uwa- 
gi- 

“Ka/kt goły jest taki, że 
Sejm Związku Nar. Polskie- 
go z oburzeniem odrzucił 
zgłoszenie się posłów Bryla i 
Dębskiego jako gości* na 
sejm Z. N. P. za ich niecne 
występy przeciw urzędnikom 
Z. N. R, a natomiast przyjął 
należycie i pozwolił przcnia- 
wiaćposłom Załuscc i Zagór- 
skiemu, chociaż obaj z prze- 
ciwnych i zwalczających się 
partji pochodzą. 

I o saimo byłoby i z posła- 
mi Dębskim i Brylem, gdyby 
przybyli z zamiarami uczci- 
wymi, gdyby nic wftrącali .się 
w nieswoje rzeczy i nic na- 
rzucali Związkowcom swej 
arbitralnej wefti. co mają, a 
co nie mają robić. 

"Związek Narodowy Pol- 
ski nigdy nic był i nie będzie 
żadną partją polityczną ani 
żadnej partji nie hodował i 
nie hołduje. Zgodnie ze .swo- 

ją ideją, która położyła ftin- 
darnemty pod organizację i z 

łdtórej czerpała ona swoje si- 
ły żywotne. — Związek słu- 
ży tylko sprawie ogólno-na- 
rodowej, ma zawsze i wszę- 
dzie tylko Naród i Kraj cały 
na myśli, a nie żadną partję. 
Co zaś do partji to każdej 
gołtów jest dać uznanie, kió- 

rej robota wychodzi na ko- 
rzyść Połski, i nie zawaha 
się potępić każdej part ii jeśli 
bidzie w czymkolwiek na 

szkodę Polski działać. 
“Tego nie mogli zrozu- 

mieć panowie Dębski i Bryl 
i myśleli, żc będą mogli ro- 
bić tu robeftę partyjną i na- 

ciągać Związek do swoich 
partyjnych celóv^. 

"Gdy im się to nie udało, 
gdy po niewczasie zobaczyli, 
żc się źle wybrali, że misja 
ich całkowicie ziwdodła — 

wygadują diiby smalone o 

Związku Narodowym Pol- 
skim i o polakach w Amery- 
ce i w błąd wprowadzają na- 

szą brać w Polsce. 
“Jest to robota szkodliwa, 

nieuczciwa, na potępienie za- 

sługująca. Nie tędy prowa- 
dzi droga do ideału uświado- 
mienia rbywatd* kiego, o- 

gólnego ludu. Jest to niedź- 
wiedzia przysługa dla spra- 
wy ludowej”. 

My od siebi4 postawimy 
pytanie: poco *icy panowie 
jak Dębski i Bry\ kłamią? — 

Kłaniali o rządzie i Sejmie 
Polskim tudzież o partjach 
w- Polsce, gdy tu do tna-s 
przybyli, a teraz kłamią tam 
w Polsce o wychodź t wic i or- 

ganizacjach nairych, któ- 
rych chą*aktm¥4»e*ia oni 
wcale nie znają. To przecież 
ani Polsce, ni wyctiodżtwu 
ni też partji, którą panowie 
Brj-f i Dębski rcprczentAiją nic nie poinożc. Sławy ni też 
splendoru nie przysporzy, a 
tylko pogłębi antagonizm z 

tamltcj i z tej strony oceanu. 
Marszałkowi Sejmu Polskie- 
go i rąmpczyńskieiuu wy- 
rządził p. Dębski krzywdę i 
okłamał Sejm pisząc i mó- 
wiąc o rzeczach, jakie się na 
Sejmie Z. N. P. w Toledo, O. 
nie działy. Krzywdzi się też 
przytem i Z. N. P., fałszywy- 
mi rewelacjami chyba za to, 
żc ten Związek niósł i niesie 
wydatną pomoc moralną i 
materjalną Polsce, a którą 
tacy Dębscy i Bryle niemiło- 
siernie łupią... 

Notatki Organiza- 
cyjne 

< Matnie. dni przyniosły nam os- 
ły łtzerrg zapowiedzi wzmożonej 
pnioy organizacyjnej z« wszyst- 
kich stron Ameryki. Tak w Wv- 
dziale małoletnich jak i w Wy- 
dziale starszych nastąpiło znaczne 
ożywienie. Spodziewać się też na- 
leży, żo do Nowego Koku wstąpi 
jcezcze kilka tysięcy nowych członków. 

• • a 

Orupa 7ti Z. N. P. (Tow. .lana 
FI! Sobieskiego) w St. Umie. Mo. 
na ostatnim awyni posiedzeniu 
wybrała komitet agitacyjny, któ- 
ry jako dewizę postawił; *'ft*28 no- 

wych ezłonłków w roku 1922” _ 

t.j. taką samą liczbę nowych człon 
ków ile licjry obecnie. Grupa 7ł»ta 
była swego cz«*u największą gru- 
pą w Związku. Dziś jednak prze- 
wyższyły ją inne, a pierwsze miej. 
sęe zajęła grupa 430 w Kdwards- 
ville. pa. Obecnie grupa 76 posta- 
nowiła za jąć swe pierwotne pier- 
wazo miejsce i dla tego rok 1922 
będzie rokiem wytężonej pracy. 

• • e 

Swoją drogą w szlachetnym 
tym przedsięwzięciu komitetu* a- 

giferyjnego, każdy członek grupy 
76tej powinien wziąć czynny u- 
<lział i nie oglądając się na komi- 
tet, sam powinien zdobyć choć 
jednego członka Komitetowi za* 
należy pomagać wwyatkuni Kiła- 
mi. Idzie o to, esy grupa zdobędzie 
z powrotem utracone pierwsze 
miejsce czy nie. Jeżeli grupa już 
raz weszła aa tą drogę, że rmwi 
podwoić swe szeregi, to t drogi tej 
cofnąć się już nie może. O tvm pa- 
miętać powinien kasdr osłonek 

tej grupy i za wszelki} cenę po w i- 
nie u postawić na swoim, by zdo- 
być tylu nowych członków ilu 
może. W każdym razie jednego 
obowiązkowo. 

• * • * 

Nie chcemy uprzedzać wypad- 
ków, ale znając sprężystość Zwią- 
zkowców w 8t. Louis, pewni je- 
steśmy. że grupa 76ta dopnie celu 
i zdobędzie Ó28 członków. Dwana- 
ście miesięcy to kawał czasu — 

a każdy członek grupy 76tej ma 

chyba jednego znajomego, które- 
go pozyskać może dla grupy. 

• • • 

Na Nowy Rok znowu^naatąpi 
połączenie dwuch grup w jedną, 
mianowicie grupa 1892 z grupą 
949 w Lacka wanna, N. Y. W ten 
sposób powstanie tam silna i za- 
sobna placówka Związkowa. Co- 
raz więcej grup zgłasza się do łą- 
czenia w jedną całość. Objaw to 
bardzo chwalebny. 

Z kilku stron otrzymaliśmy wia- 
domość o przygotowywaniu wie- 
czorków gwiazdkowych dla dzia- 
twy Związkowej. W Chicago — 

o ii« dotąd wiemy — Gwiazdkę 
taką urządzi Wydział Kobiet. 
Przygotowania są w pełnym bie- 
gu, ohociaż ostateczna data wie- 
czorku nie jest ustalona jeszcze. 

• • • 

W Milwaukee, Wis. wieczorek 
taki urządza (imina Nr. 8 dla 
dziatwy, należącej do grup tej 
gminy. Koszta wieczorku pokryć 
mają grupy, ma aię rozumieć, do- 
browolnie. Vt pierwszą składką po. 
śpieszyła grapa 858 ofiarowując 
$15.00. Korni—rz J. G mocze wski 
żFóryf $5.00; p. W. Bana—yński 
$10.00. Sądząc więc z powyższego, 
spodziewać się można, żc wieczo- 
rek Gwiazdkowy w Milwaukee 
uda Kię znakomicie. Odbędzie «ię 
on w poniedziałek 26 grudnia w 
sali Polonia. 

• • • 

Wieczorków takich zapewne 
będzie o wiele więcej lecz w' chwili 
gdy piszemy niniejsze, nic mamy 
ścisłych wiadomości. W każdym 
razie wprowadzenie zwyczaju u- 

rządzania takich wieczorków jest 
bardzo pożądane, tak ze wzglę- 
dów moralnych jak i agitacyj- 
nych. Komitety jednak baczyć po- 
winny na piękność programu ta- 
kiego wieeaorku i stanowczo po- 
sługiwać się czy to dla muzyki czy 
śpiewu — kompozycjami tylko 
polakjch autorów. 

Wieczorki takie powinny i mu- 

szą mieć “swojską nutę” od po- 
czątku do (końca. Wiać z nich mu- 
si ciepło ogniska domowego, nic 
w \ szukano i sztuczne, ale to pra 
wdziwe ciepło domowe, co to od- 
razu chwyta za serce i pozostawia 
po sobie długie, długie -wspomnie- 
nie. Kobió więc należy wszystko 
e« chwila nastręczy, hy dziecko 
na takim wieczorku czuło się swo- 
bodne jak w domu, by nic było za 

lęknione, niewmiałc — grzeczne! 
ono będzie przez sam fakt obec- 
ności starszych. 

• • • 

Wprowadzenie do programu kil- 
ku 'kolęd, które dziatwa odśpie- 
wać powinna, jest bardzo pożąda- 
ne. Żaden naród, żaden inny język 
nic przyswoił sobie tego piękna 
motywów ludowych co kolęda 
polska. Niech więc dziatwa pol- 
aka tu na Wychodćtwią nie roz- 

staje się z tem. co weszło w duszę 
ich ojców ; niech się uczy i śpiewa j 
zbiorowo chociaż raz w rok na 
Gwiazdce Związkowej. 

Kiedy* — a może już w roku 
przyszłym — Wydział Małolat- 
nich przygotują odpowiedni pod 
ręcznik na ta kio wieczorki. Mo 
zadntmm uas/ego Wydziału Mh- 
bdetnich jej»t ta właśnie Mroya 
wychowawcza dziatwy. Zanim je- 
dnak to naatifpi — gminy, grupy 
czy komitety tyrhże własną intui- 
cją kierować aię mm/4 — ale po- 
wtarzamy, uwzględniać powinny 
tematy ojesyste. Obcych tematów 
dziecko ma doayć w szkole i po za 
szkołą. 

• • • 

Zwraca *ię irwagę sekretarzy i 
kaajerów grup, će podatki na u 

bezp jeczen le mimą być nadsyłane 
do kaajeTa Związku w tym mie- 
siącu, na który przypadają, — a 

więc w grudniu za grudzień, a nie 
inaczej. W miesiącu grudniu muc 

być zapłacony aa asm ant I&£ dla 

Zawiadomienie dla członków Z. N.P. 
Mniejszym podaje się do wtadomodci wszyotklch członków I osłon- 

ki ń Związku Narodowego Polskiego, to podatki nt 

Asesment 168 na Grudzień, 
kjt optant ■ sakralna Grapy przai kafcam tafta- 

Jeżeli nie będą zapłacone przed północą ostatniego grudnia 1*217 
członek podlega ssspeadewaała I traci wsaelkJe przywileje I prawa do samy pośmiertnej. 
ykartntcy grup pieniądze wraz s raportami 

na Asesment 168 
124 Wydziału Małoletnich 

afakt Wił *• rttt kejm Zwieli pnS Mm 1 stjcub UH 
Nie czekaj ostatniego dnia z opłatą podatku! 
Ureguluj rachunek dzisiaj! 

JAK J. KlWIŁtOm, 
Bekr. Jen. ŁNJ». 

pełnoletnich i U4 dla Małoletnich. 
Opóźnianie w wysyłce pieniędzy 
n* opłacenie asesmeutu wprowa- 
dza nie tylko zamieszanie, ale 
przyczynie się możo do bardzo 
wielu kłopotów Ula grupy. 

• • • 

Przypomina się również, że 
pieniądze na opłacenie aeesinentu 
Małoletnich, musz4 być nadsyła- 
ne oddzielnym przekazem. .leżeli 
już ktoś przysyła pieniądze jed- 
nym czekiem na opłacenie ases- 
roentu i za pełnoletnich i za dzieci, 
— należy KONIECZNIE na rapor- 
cie napisać jaka suma jest dla je- 
dnych i jaka dla drugich. 

• • • 

Zachodzą bowiem bardzo często 
wypadki, że kasjer przywyła prze- 
kaz bankowy na pewną sumę i 
dwa raporty — pełnoletnie!! i .ma- 
łoletnich. Suma ta jednak w\ star- 
cza zaledwie na pokrycie jednego 
raportu, tldy następnie do grupy 
takiej się pisze, że podulki mało- 
letnich nie są zapłacone, sekretarz 
odpisuje, że pieniądze były wysła- 
ne razem. Przeprowadza się wów- 
czas u nas w biurach sprawdzenie 
— ezęsto długie i mozolne — i o- 

kazujn się, że niema żadnej nad- 
wyiki w podatkach pełnoletnich 
— a podatki za dzieei nie są opła- 
eone. Wskutek zaś tego i grupa i 
biura Zarządu narażono są na 

przewlekłą korespondencję, nie- 
przyjemności itp. 

• • • 

Każdy raport — tak pełnole- 
tnich jak i małoletnich — ma być 
podpisany również przr,z prezesa 
grupy. Otóż prezes powinien do- 
pilnować, bv wysyłana przez ka- 
sjera suma zgodna była z rapor- 
tami. Nie rzadkie są wypadki, że 
raport wypełniony jest dobrze, 
alo nadesłana suma nic zgodna 
jest z raportem. Otóż podobnych 
błędów koniecznie należy' unikać, 
a prezesi grup powinni tego do- 
pilnować. 

• • • 

lyprzyiomnić sobie nalewy, że w 

.Związku mamy z górą ‘2,400 grup 
(rażeni z małoletnimi). t‘o to za 

ogrom roboty, gdyby tak każda 
grupa jedną niedokładność popeł- 
niła eo miesiąc! Toć biura Zarzą- 
du musiałyby mieć dwa razy wię- 
rej pracowników, aby temu podo- 
łać. A Zarządowi bardzo idzie o 
to, by administracja jak najmniej 
kosztowała —by jak najtańszym 
kosztem biura prowadzić. 

W głosach przedsejmowych pi- 
sało aię wcięć o oszczędności. W 
waszym ręku Irijr ta oszczędność, 
n streszcza się do kilku punktów: 

1. Wypełnianie dokładne rapor- 
tów miesięcznych. 

2. Nadsyłanie rcgularnio i w 
•nroitn czasie pieniędzy na opłace- 
nie asesmentu. 

3. Zaznaczanie na raportach au- 

spendowanych, zmarłych, wy- 
szłyeh za kartami podróżnymi: 
odsuspcndowanyrb, przyjętych i 
t.. p. 

4. Takie same wypełnianie ra- 

portów Wydziału Małoletnich. 
5. Nadsyłanie oddzielnie pienię- 

dzy na asesmenty starszych lub 
dzieci. 

<»• Jeżeli pieniądze przesyłane 
*ł jednym przekazem — naileży 
zaznaczyć to na raporcie z poda 
niem mimy, jaka ma być przelana 
do Wydziału Małoletnich. 

Tylko w ten npnnób unikniemy 
błędów, poprawek i nieprzyjem- 
ności. 

O przestrzeganie tego, bardzo 
praftimr. 

Lista zmarłych czMśw 
raportowanych w iHcgłym tyfMifą 

•d 2* li etopsda ltfl de t trUlla 
1*21 r. irtamh, 

No. Grupy •* 

1-4 Wallocb Jan ftwlii nart S| 
listopada 1931, MUwaskee, Wla. 
66 dciboreka Marianna, pn., 3l lik 
etopsda. 1931, La Cross*. Wis. 
99 Trymucka IM ar Jurna sak 24 Uato* 
pada, 1901, Mion ca palla, Mian. 

159 Gadomski Pranelesek sak, 91 U> 
etopsda, 1931. Jollet, I1L 

196 ńmlerakl Tomasa, sm. 13 llstopm 
da, 0C91, Plymouth. Pa. 

264 Witklewica Ludwig ML 31 listo 
pada, 1*31, Proridetfee, R. L 

4U Jacfclmowlcs Ratarsym sak. 21 
Uttopada. 19C1, eheadBdoah, Pa. 

415 Polania Antoni am., 16 listopada 
1921. Brooklyn, K Y. 

435 Lańska Apolonia sm., 23 listo pa 
da, 1921, Detroit, Mich. 

632 Bloch Jan im C3 listopada, Mtti 
Sc ran ton. Pa. 
750 Danielewski JulJan sm.. 14 listo* 

pada. 1921, Milwaukee, Wla 
733 Balcar Hermłna sm., 19 listo pa* 
da, 1921, Car lisic, W. Va 

943 Ku hocki Piotr sm., 24 listopady 
19C1. Chlca*o. III. 

1061 Rujfk Michał sra., 18 listopada) 
l!*2il. Torrlnston, Conn. 

121* Ostrowski Antoni sm, 13 lisim 
pada, 1921, West 8 mm ton. Pa. 

1490 Ottajda PrancissHt sm., 21' listo* 
pada, 1921. Erie, Pa 

1<><8 Rumian Jan ud., 1 listopada* 
1921, Nortbbrłdge. Masa. 

121 Noakowiak Barbara ud* .*8 listo* 
pada. 1921, Antigo, Wis. 

477 Kropi* nicki Aleksander, cm., 
listopada. 1921. Throop, Pa. 

93ó Oleksiak Stanisław un., 26 listo* 
pada. 1921, Toledo. Ohio. 

1909 Straw Ińskl Jan ud., 27 listopady 
1921, Detroit, Mkh. 

1474 Skonieczny Tomasz zm., 13 listo* 
pada. 1921, Chicago, III. 

1C.*>1 Kara* Jan iid., 26 listopada* 
1921, IH*troił, Mirb. 

1937 Mróz Anastazja cm 1« li stopa* 
da, MSI, DotroH. Mich. 

218 Szczerba Michalina zm 28 listo* 
pada. 1921, Hudson, Pa. 

40ó Wardzińska Anna ud., 16 sierp* 
nia. 1908. Jersey City, N. J. 

^48 Nalepa Marjanna zm 27 listopa* 
da, 1931, Cannoshurg, Pa. 

2 Sobańska Konstancja zna, 80 M* 
stopada. 1101, Chicago, lit. 

268 Kurpiowska Agata zm., JO sierp* 
nia, 19C1 Clereland, Ohio. 

498 Okoniewski Władysław cm., Iga 
sierpnia, 1921, Ashley, Pa. 

479 Mąskl Antoni zm., 29 listopada, 
1921, Waterrllle, N. Y. 

1430 Dudzic Jan zm., 30 listopada, 
1921. boraln, Ohio. 

1487 Uazlński Antoni zm., 29 listopa- 
da, 1921, Clereland, Ohio. 

437 iPschucka Anna sm., 28 listopa- 
da. 1*21, Sugar Netch, Pa. 

218 Szczęsny Józef zm., 17 listopada, 
1921, Hudson. Pa. 

Wydalał ■alsletiUch. 
1883 Kosikowskl Henryk un., 11 M* 

atopada. 1921. Mounds lila, W. Va. 

Sto marek za ogolenie 
Z dniem 15 z. m. podwyższono 

w fryzjerniar.h krakowskich cen* 
nik przeciętnie o 50 do po procent. 
Według nowego cennika, oplata 
za samo golenie wynosić będzie w 
zakładach I. klasy 100 marek. Za* 
uważyć musimy, że w Gdańska 
za golenie płaci «ję 1 markę ni* 
miecką, a w Wiedniu 15 koron 
austr., co równa się około 2$ mara 
kom polskim 


