
Wiadomości Związkowe 
Carlisle, W. Va. 

Itoczne posiedzenie Gminy No. 60 Z. 
V P. w Garlialc, W. Vil. odbędzie się 
■ima 1 stycznia r. 1022 w hall zwyk- 
łych posiedzeń u ob. Jakuba Gap. na 

które Gmina zaprasza grupy do ulej 
należące o przydanie delegatów sta- 
rych. jako też i nowo obranych ua r. 

1022. * 

Posiedzenie otworzy prezes ob. J. 
Trzeciak o godzinie lej po południu 
punktualnie 1 obecność delegatów jest 
punktualnie wymagana. 

Z bratnim pozdrowieniem. 
KaUkst Badzyn, sekr. Gm! 

Schenectady, N.Y. 
Posiedzenie Tow. św. Wojciecha B. 

1 M.. gr. 331 Z. X. P., roczne odbędzie 
się dnia 1S grudnia w niedzielę zaraz 

po sumie w sali zwykłych posiedzeń. 
Na to posiedzenie każdy członek obo- 
wiązany Jest stawić się. Na posiedze- 
niu będzie wybrany komitet na rok 
1932. 

Przypomina się zarazom wszystkim 
członkom, którzy się spóźniają z op- 
łatą podatków, aby płacili regularnie.' 
co trzecią niedzielę miesiąca, a nie 
później, bo przez to sekretarz się spó- 
jnia z przesyłką za cyrkularz i przez 
to nie może być regularnie ogłoszone 
co miesiąc w organie. 

W. W. Trzciński, sekr. fin. 

New Britain, Conn 
ś. p. Piotr Kłutka został zabity » 

fabryce Stanley Works. Dotknął ale 
1rutu elektrycznego 1 został na miej-, 
scu zabity przez prąd dnia 16 listopa- 
da. Pogrzeb odbył się 19 listopada o 

-odzinle Tej. Nabożeństwo żałobne od-1 
prawił ks. Jan Taranowiez w kościele 
Najał. Serca Jezus. 

Zwłoki eksportowano na cmentarz ( 
Vajeł. Serca Jezus. Liczne grono 
■ rzyjactół i znajomych wzięło wspótu- I 
•iział w pogrzebie. Po odśpiewaniu ; 
'VitaJ Królowo przemówił parę słów 
■>b. A. Adamowicz, •wspominając, te ś. 
*>• Piotr Kłutka osierocił żonę 1 pięcio- 
ro dzieci, które pozostawił w Polsce. 

CIERPIĄCY 
NA RUPTURĘ 

Przestańcie Używać Pasa 
■TUABTA PLAMO- 
łAD* omiiM ln- 
n*»tn <«1 pAja Są ona 
nbinmtktrm i ąplika- 
torem mrrirryny, m 

mo-praylrpUJąca atą. 
palarń Aln>(ii utrsy- 
marria »rfritło».-i w 
brąuchu. Ńlnma paa- 

Złoty *ow. sprzączek mmi 
spptzjm. Nto 
Mf w > -ie,- m* Irze mata Jręr*4* nl« n.urn łata no ko .!>” r™ 

***n» puhiw Tysiące oaAh Iursytn oto w 
rtotmi skutecznie bez opus*u< ni* dzien- 
nej pracy. a ukntak był >«w<-t w naj- 
t''m>Tii w> ptulkarh. MII^KKIK JAK 
,'KS\MIT. I.ATWr: no 1’tyWAN I A. 
K1KKOS7.TOWNT. N A O ROI >ZO N K ZłAł- 
TTM MEPAbKM 1 r!BKW8ZA NA- I 
ORODĄ. lYnc”.« leczenia r.aturaJny, 1 

MIC pas ataje *i» zbytocwny. l'«t> wo«lnl- 
my Wam to. <o mAolmy. posył *J<»c Wam 
1-rAbkę PI.APAO. zupełnie |)\K»0. Na- 
piszcie swoje luzwIfOto I atlrea n.i kupo- 
nie I wynslljoe poczta rizt-tiaj 
rLAPAO ŁAItOKATOKItl UM Upili 

*10*.. 8t. Louis. Mo. 
lrt« 1 Nazw.... 
tlres 

< i.1 w not na poczta przyniesie Wam prA- 
ł>ę 1M-APAO bezpłatnie. 

Harwick, Pa 
Zlozjrli datki na brata i»igzkowca 
Tow. tilgsklch Górników. gr. 1930 

Z. N. P. w Kilu*orth. Pa., dla Anto- 
niego Iwanowskiego. gr. 1228 Z. N. P. 
a Harwick. Pa.: 

W dniu 13 listopada 1921 skolekto- 
w ano tnl członków następujących: — 

Stanisław Wilczek 2 Sc. Adam Kzep- 
izak 23c. Andrzej Czublak 26*. Józef 
Kcndzierski Cóc. Andrzej Duderowskl 
23c. Józef Fiedor 2Sc. Ludwik Zawi- 
sza 23c, .Maciej Stękała 2óc. Konrad 
Sobolski 2$c. Stanisław Głodowski 
lOc. Jan Tarka 23c. Józef Ludzia 2óc. 
Kr. l>ubiel SSi'. Wojciech Koziars 25c. 
Józef Uunk 2óc. Michał Szydło 2Sc. 
Józef Głodowski 2Sc. And. Łuszczek 
2Sc. Tomasz Lopateckl 2Sc. Józef Ja- 
rzembiński 2Sc. Józef Ptasińwkl *0c.— 
itazem ló.ló. które przelał na rfce bra- 
ta nteszczeiclem dotkniętego prezes 
grypy l'JM « Harwick. Pa. 

NtaaMsw H liczek. 

Elizabeth, N. J 
Po krótkich, lec* ciężkich cierple- 

pożegnała się * tym światem ś. 
p. Anna Dwojako w *,ka. lat 41. członki- 
ni krupy !>»8 Z. iN. P. w Elizabeth. N. 
J-. dnia 15 listopada we wtorek o go- 
dzinie 3eJ rano. A. p. A. Dwojakowska 
opatrzona została św. Sakramentami; 
pogrzeb odbył się w piątek, dnia 1S 
listopada o godzinie 10 rano. Oprócz 
męża Franciszka Owojafcowsklego — 

zmarła zostawiła matkę, ośmioro 
dzieci i brata Jana Dubecklego. Naj- 
starszy syn liczy JKł lata. 

Pogrzeb miała bardzo wspaniały p- 
rządaony staraniem rodziny i polsklęh 
Niewiast Tow. M. B. Różańcowej, któ- 
re wzięły liczny udział w ostatniej 
posłudze, tak samo sąsiedzi. krewni 1 
znajomi wzięli udział w pogrzebie, 
który się odbyt z domu żałoby pn. 432 
Bond st. 

Brał udział wlel. ks. proboszcz Ma- 
śnicki do kościoła parał. św. Wojcie- 
cha. gdzie została odprawiona msza 
żałobna. 

Msze św. były odprawione prze* ks 
prób. NCaśnickiogo. ka. Wetula i ks. 
Polan z Bayonne. (Po nabożeństwie 
ciało śp. A. Dwojaków sk i ej odprowa- 
dzono na cmentarz polaki św. Woj- 
ciecha rw» Linden. \. J., Góra Kalwar- 
ja prze* ks. Wetulę przy współudzia- 
le familjl i znajomych w liczbie oko- 
ło CM. 

W smutku pogrążona rodzina mąt 
Fr. Dwojako* sk i. matka, ośmioro dzie- 
ci 1 brat J. Denbeckicgo zapytają po- 
dziękowanie To w., krewnym i aęata- 
dom za udział ar pogrzebie. 

Mech jej ta obca ziemia lekką bę- 
dzie! 

Throop, Pa. 
W poniedziałek dnia 2S z. m. odbył 

się pogrzeb ś. p. Aleksandra Kropiw- 
ałcklego w Throop. Pa., z domu Żało- 
by pn. 137 Tinę str. do kościoła św. 
Antoniego z Padwy przy Rebeca ul. 

Pogrzeb śp. Aleksandra Kroplwnir- 
kiego był wspaniały, a Jego iona i 3 
córeczki żegnali go ze ściśniętym ser- 

cem i wielkim żalem. Należał on do 
Związku X. P. przy grupie 477 św. An 
touiego z Padwy. Był bardzo >vesoły 1 
łubiany serdecznie; zjednał sobie ser- 
ca i przyjaźń nie tylko twoich krew- 

SZKOŁA AUTOMOBILOWA 
U CIEBIE W DOMU 

Ucz się praktycznie mechaniki automobilowej w do- 
mu za pomocą pracujących modelów motorów i z książek. 

Najlepszy, najtańszy 1 najwygodniejszy sposób za- 
poznania się z konstrukcją automobilów daje nasz kurs 
do nauki w domu. Kurs nasz składa się z 16 polskich ksią- żek automobilowych i dwóch patentowanych pracują- cych modelów motorów automobilowych. 

Książki pisane są prostą mową polską łatwą do zro- 
zumienia. Kilkaset fotografji i rysunków Ilustruje książki. 

Nazwy wszystkich części automobilowych podane są nietylko w języku polskim lecz także i w angielskim. 
Pracujące modele motorów automobilowych wska- 

zują w Jaki sposób motor pracuje 1 z Jakich części on się składa Jeden z motorów Jest czterocylindrowy, drugi zaś 
sześciocylindrowy. 

Aby model motoru pracował trzeba tylko postawić 
go na stole 1 obracać ręką. Modele są lekkie i składają 
się. Modele ochronione są patentem. Za pomocą modelów 
mozesz nietylko uczyć siebie lecz także i innych. Książki i modele można nabywać razem lub oddzielnie. 

Cena 16 książek.. .. $5.00 
Cena dwóch modelów .*. $5.00 

Książki i modele można zabrać ze sobą do kraju. Jest to najlepsza rzecz, którą z Ameryki możesz ze sobą przy- 
wieźć. 

Spiesz się z zakupnem, bo liczba kursów ograniczona. 
Zamówienia wraz z należytośrią wysyłać na adres: 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
1406-1408 W. Divi«ion St. 

Chicago, III. 

CZY BOL PRZESZKO- 
DZIŁ CI W ŚNIE? 

BOL. I tortury rcumatyamu inon by\l 
»«ybk«> usunięte prwi uitowwtnlt 
Sl«n'«. Idnlment. Ofrrrw* on. Itco- 

Jxt I uspokaja I w ten sposób po<««U cl u#ne« spokojnie. 
Miej u«*m buteleczkę pod ręką I ia- 

stosuj. łdy pociu)«M pierwsza ukłucie. 
I*rmen1ka beenatderanJa. 
Itsłeta a-mkomlde. usuwając ból ma 

*2^?wn,ch- •*x*>nłych musiku 16 w, aa 
iwlrhnlf,', awty witych atav«» I bolą- 
cych knyśftw. 

*'*»•■ lłt «* Jest nieprsyjactelam bólu. 
^P>taJ ttnfn sąsiada. 

ł|Ł’#wa«y«tklch aptekarsy — J»c. 70c I 

nych I kolegów, ale takie 1 licznej 
Polonji. To tri wieść o Jego traglcz- 
nej śmierci, spowodowanej wybuchem 
w kopalni D. A L. wzbudziiu w ca- 

łej Polonji serdeczny żal. A. p. Ale- 
ksander Kropiwnicki w gronie swej 
rodziny eksportowany do kościoła o 
•ej godzinie, przy czem ks. A. Lewan- 
dowski odpnrwił żałobną mszę św. A. 
p. Aleksander przybył do Ameryki w 

1910 roku do Bostonu 1 przebywał tam i 
5 lat. W końcu przyjechał do kopalni 
w Throop, Pa. 

Pogrzeb śp. A. Kroplwnickiego, Ja- 
ko wzorowego polaka i parafianina, 
niech posłuży za przykład Jego dziat- 
kom. żonie A polonji a takie 1 całej Je- 
go rodzinie. Jest to przykład licznym | młodzieńcom, którzy nie należą do' 
towarzystw polskich, a zwłaszcza do 
Związku N. P. Jeżeli nadejdzie nieu- 
błagana śmierć, to nawet nie ma za 
co czasem złożyć wieńca na trumnę 
zmarłego. Zwłoki nleśH do kościoła 
koledzy: Jan Waraska, Józef Nawroc- 
ki. Alekts. Poda. Antoni Woroszyła, A. 
Clmoch. Piotr Iwanicki. 

Wszystkim, którzy iwzięli udział *w 

tym pogrzebie składam serdeczne po- 
dziękowanie. Przyjaciel zmarłego. 

A. Ik Skutnlk, sekr. <ln. gr. 477. 

Walsenburg, Colo. 
!»• Redakcji Z»sdy Ł 5. P. K^eren*. 

* ITT. 77€ L -X. r. 
To w. Wojsko Tadeusza Kościuszki 

I w Walsenburg. Colo, gr. 77$ N. P, 
odbyło regularne posiedzenie 6 listo- 
pada. na którym zdał sprawozdanie 
ze sejmu XXIII w Toledo. Ohio poseł 

1 Andrzej Socha. Grupa 77* Z. M. ł*. przy 
i jęła sprawozdanie posła Sochy z wiel- 
kim niezadowoleniem, ponieważ sejm 
XXUłl nie nie zrobił, co aobie głosy 
przedsejmowe zyczyły. tylko przepro- 

I wadził to. co sobie pastwie od żłób- 
I ha tyczyli. Najwięcej_jrrupę 776 Z. K. 

P. niezadowolił sejm XXIII, te zabrał 
| jednego centa z funduszu staroów i 
kalek 1 obrócił na inne niekoniecznie 
potrzebne potrzeby, zamiast sejm miał 
powiększyć fundusz starców 1 kalek, 
żtfty byli zaopatrzeni członkowie Z. N. 
P. w razie starości I kalectwa 1 wy- 
znaczyć Im miesięczną zapomogę, to 
sejm XXIII zostawił ich na laskę o- 

patrznosci Zarządu Centralnego. Dru- 
gie niezadowolenie Jest. że Sejm ?3ci 

|nlc poczynił żadnych kroków, zęby raz 
na zawrze skończyć żebraninę po 
grupach Z N. P. I skrócić sekreta- 
rzom robotę, ażeby nie musieli odczy- 
tywać korespondencji i próśb naszych 

'braci związkowców w każde posiedze- 
nie po trzy I cztery, którzy potrzebu- 

j Ją pomocy. 
Wydział wsparć, który Sejm pozo-' 

stawił na starych zasadach Jest nie- 
praktyczny. ponieważ głosy przedsej- 
mowe dość się o nim rozpisywały, że 
czasem członek, który potrzebuje za- 

pomogę dostanie wtedy, jak Jut leży 
zimny na desce. 

Wsparcie dla chorych zaprowadzić | 
w- Gminach na prowincji jest niemo- 
żebne. z powodu, żc Gminy na prowin- 
cji nie mogą odbywać miesięcznego 
posiedzenia, gdyż zwykle składają się 
z grup daleko oddalonych, jak np. na- 

sza Gmina iNo. 5. którą kosztuje Jedno 
posiedzenie az $200.00. Więc na takie 
koszta żadna Gmina na prowincji nie 
Jest w stanie zajmozać się chorymi. 

Pozostaję z bratnim pozdrowieniem 
Jan Płeć, prezes. 
Mtaaiwlaw t.ae, sekr. fln 

Ofiary na kalekę Jana Kisalę 
lamr. m>. 

To*. Wolnych Polek w 80. Chicago, 
III.. gr. Z. N. P 2147.$200 

Z dobrowolnej składki od człon- 
kiń tegoi To*, p. Kazimiery 
ObarakleJ $100. Weron. Jań- 
!>ka fi. Wiktor ja Wieczorkow- 
ska iOc. Zofja Wolaka Mc. 

Razem $.'* 00 
Tow. Jana III Sobieskiego gr. 

1176 . $1.00 
Ka. I. Wtńnłowlcckl gr. 1547.. $.00 
Jutrzenka na Zachodzie, gr. 156 2.85 
Kółko Robotnicze, gr. 1513 .... 5.40 
Tow. Pol llórnlków, gr. 403 ., 1.00 
Tow. Tad. Kościuszki. gr. 1263 62 
Tow. Br MII. p. o. M. II Ludz. 

541 2.00 
! Z Marion. III. gr. *88 1.60 
Tow. Jana III Sobieskiego. Kr. 

(Polaki, gr. 69* 1'00 
Tow. Poety A. Mickiewicza, gr. 

432 1 00 
Tow. z Mt < armcl, gr. 2109 ... .60 

I Tow.: 
Wiara I Ojczyzna, gr. 1474.. r. 1.26 
Dzwon Zygmunta, gr. 1979 58 
Tyalgc Walecznych, gr. 877 .... 6 05 
Tow M. B. Nleuft. P. gr. 1091 .. 1 00 
Sp. Coalport. Pa. gr. 857 ..>... 1 00 
Sokół Pol. K. Pul., gr. 1242 ... 1.00 
Kr. Jana Kazimierza, gr. 1928.. 2.16 
M. B. Częstochowskiej. gr. 1506 2.63 
Proridencc. R. ., gr. 204 .... 1.10 
Tad. Kodcliiaskl. gr. 1204. 1.00 
Wol. Pol. Krakueów. gr. $27.. 120 
Kazim. Pułaskiego, gr. 1441 .. 100 
£*w. Stanisława K gr. 121 ....... 2 75 

I B. P. Tysiąc Walecl.. gr. 1859 1.25 
Ryc. K. Pułaskiego, gr. 1771 .. 2.50 
Jana Sobieskiego, gr. 1517. 1.00 
Kr. Wład. Jagiełły, gr. 147$ .. 1.00 
(Wrnltów Polskich, gr. 1745 .. 1.08 
Hłog. Jana x Dukli. gr. 724 .... 1.00 
Ryc. K«. J. Poniatowskiego, gr. 

9"« . 1.00 
! Ks. Piotra Skargi, gr. 1873 .... 1.00 
1 Wt. Jagiełły, gr. 1327 4.24 
Southern Star P. N. P. gr. 1399 1 50 
Biały Orzeł. gr. 989 .. 
Górników Polskich, gr. 195$ .. 1.00 
Bridgeport. Osnn.. gr. 315.50 
Kr. Jana III. Sobieskiego, grupa 

1U9 2.50 
Br. św. Michała, gr. $85 1.45 

i Grupa 959 .. 
Rycerzy Zagłoby, gr. 981. 1.00 
BraL Pomoc. gr. 2004 . 1.00 
Bóg I Ojczyzna, gr. 888 2.00 
Henryka Sienkiewicza, gr. 319 .. .50 
Potęga. gr. 1370 5.00 
Mich. Wołodyjowskiego, gr. 580 '5.00 

Rasem 883.03 
Powyższa sumr odebrałem. Jako aa- 

pomogf w moim kalectwie 1 za skład- 
ki bardzo dziękuj?, 

z bratnim pozdrowieniem. 
Jaa Khala. 

I Cambridge Springs, Pa. 
tóola powinna zwadnJcao 

dwa aadaaia spełnić. — Pierwszym Ba- 

daniem Jeet danie ncznkrwl wiedzy fa- 
chowe] i ogólnej, drugim nie mniej 
watnym jest patrjotyctne wychowanie 
DitadBleiy na dobrych obywateli spo- 
łeczeństwa z którego wyrosła. 

Instytut Rzemieślniczy w Cambridge 
Springs. Pa., oba te nadania spełnia 
znakomicie, o nauce fachowej pisaC 
nie chcę, gdyż katdy który choć tro-, 
cb«r zainteresowania poetnda. w naj- 
większej szkole polskiej Jaka w Sta- 
Bach Zjednoczonych istnieje, widzi Jak 
na dłoni. Jak ogromnie Instytut R*e- 
mtoślntezy wzrasta, t jakie wybitne 
stanowisko /zajmuje pomiędzy Po łon Ją 
amerykańską. Porządek tu panuje wzo- 

rowy. Każdy pracuje wytrwale, każdy 
wytęta cała **t energję w tym kie 
runku by wynieść jak najlepsze rezul- 
taty z nankl. Każdy więc korzysta tu 
wicie, każdy opuszcza tę szkołę a u czai- 
ciem zadowolenia i: czasu appdaoneco 
w sakole nie stracił na marne. 

Najlepszym wyrazem racjonalnego i 
dobrego wychowania ucsnidw w tutej- 
szym Instytucie jest nowo założone 
i towarzyszenie pod naswą Towarzy- 
stwo Koleżeńskie Studentów a Sybe- 
rji. mające na oelu pracę, naukę a na- 

dewasyatko bewn terna miłość do 
wspólnej nam ojczyzny. Stowarzyszę- 
nie to na razie nie liczy wielu człon- 
ków. gdyż założyło je grono najle- 
pszych uczni z ponlędzy młodzieży 
przybyłej «e SyberJ. Każdy jednak * 

chłopców ay bery jak ich łatwo może 
*tać się członkiem, o ile odpowie wa- 
runkom Jakie stowarzyszenie na każ- 
dego członka nakłada. A wymagań ta 
te eg przystępne dla każdego ucznia, o 

ile chce dostroić się do szlachetnego 
kierunku, pracy I miłości ojczyzny. Są- 
dzę iż z grona Sybiraków w niedługim 
caaste nie będzie chłopca, któryby nie 
J>ł najgorliwszym członkiem tegoż 
stowarzyszenia. 

Ale nie tylko praca powinna wypeł 
nlać życie człowieka Człowiek uczący 
się i pracujący intonzywnie. musi tak 
/e um>sł swój rozerwać i da. mu Ja- 
kąś rozrywkę. Taką rozrywką i wypo- 
czynkiem umysłowym był wieczorek n 
rzą.Senny dukt I0ru li»'opada. stara 
niem uczni Instytutu Rzemieślniczego. 
Program. nadzwyczaj urozmaicony 
składał rlę z tzęaci oważnej i wesołej. 
W przerwach pomiędzy poszczególnymi 
punktami programu przygrywała dobo 
nowa orkiestra Kolegium Z N.P. pod 
lirzcwodnlrtw em prof. Kowalskiego. 

Ik» części poważnej wieczorku nale-1 
żał utwór znanego poety polskiego 
Kornela Ujejskiego, oddoklamowany 
przez ucznia Instytutu S. Banaszka. 

Akompaniament do tego utworu uło- 
żony przez jednego największych mu- 

zyków polskich Chopina, /ostał bardzo 
dobrze oddany przez prof Podhielnia- 
ks 

l»alsz>ml punktami poważnej czężcl 
programu były śpiewy chóru stu- 
denckiego. oraz odegranie kilku ka 
wałków' muzycznych na mandolinie 

SĄSIADKA OPO- 
WIADA SĄSIADCE 

Wskazuj* drogę do szczucia i 
zdrowia. Kobiety prze czy- 

tajcie to! 

MoundsTlIlft. W. Va. — “Uratam !•- 
kamtwa. zap|«ywane ml prze* 

rm prtct 2 lata, 
ponieważ rilalam 
nieregularne pnrjo- 
&y, które często 
przychodziły co 2 
•yirodnle. jak rów- 
nie* cierpiałam na 
bóle *cl*naj*<e. Pa 
wna pani opowie- 
działa ml o zate- 
ta<-li lekarstwa zio- 
łowego Lydta K. 
Piokham I Ile do- 
brano zrobiło ono 

Jej córce. 
W<d>ec tego spróbowałam I Ja I od 

t«*o czarni zniknęła moja nieregular- 
nodć 1 przestałam mleć boleści. Pole- 
cam waaze IHc*r«t»o moim znajomym 
1 daję wam moje zezwolenie opubli- 
kowania tego świadectwa, spodziewa- 
ją alf. *e Wasze ziołowe Iskerstwo 
przyczyni się talrte do odzyskania 
zdrowia n innynłi kobiet”. Mrs.Oeorgc 
Tegarden, 315 Tfclrd *t.. MoundwrlUe.1 
W. Va. 

He* to młodych dziewcząt cierpł po- 
d-ibniłi, jak pani Tegarden. a nie wie- 
dz#. w którą stron# uda< się o pomoc | ( ię*to a# one zmuszone riaźką pra- 
«• zarabia/ na swój obleh codzienny 
bez wzglfdu na boleści, które tmima 
cierpieć. Kakrta taka dziewczyna po winna spróbować l.ydla E. Ptakham 
Yegetable Componnd. 

WASHINGTON 
■j. 

H tum* Mato- 

- --J— *«g 
*o v WMklafiMto. m«ht 

r*toato«tf«, tky Wa- 

wta« «mMM« Jak kAJBTOa- 
w. WAfflCTCIWaj, IAJ. 
turnj z >AJunu 

SkWM*P«MmS» ,7^°* J**» 

BalaUj »• 
4 »«laka a 

SurccMont to th# lat* 
A. M. WtlMOT) 

PATENTS 
Ul Ttotor BIK. 

w&nmroToz, b. c. 

przy akompaniamencie gitary, praw 
eto den t ów C. Maranów sktcgo t J. WuJ- 
cika. 

Capśó wesoła programu składała alf 
z dwuch punktów. Pierwsze ze znanej 
sztuońrt "Szewc Arystokrata" odegra- 
nej wprost wspaniale przez Syblra-; 
ków, którzy popi z pierwszy w sztuce 1 

wystgpill. druric z niezmiernie weso- 
łych kupletów, któro poraź pierwszy 
tu odśpiewano. Kuplety na tle miej- 
scowych szkolnych Jak i sztuczka od- 
niosła niezaprzeczony tryumf. Brawa 
i oklaakl sypały się ze wszystkich 
stmn, a młodzi aktorzy po skończeniu 
sztuczki musieli Jeszcze raz pokazać 
się publiczności by nowo oklaski za-1 
brał. 

Przy śpiewie kupletów przez studen- 
ta P. Hajduka brawa I oklaski tak si« 1 

ze wszystkich stron sypały ii musiał 
on kilkakrotnie w czasie śpiewa (ko- 
bra chwilkę esekać canlm u- 
milkły. 

Zupełnie słoimit pan Hajduk w 
swej *> piewco powiedział: 
Dyrektor pierwsze skrzypce ma, 
Wasyst ko dogląda, wszystko aa, 
Chodzi, rozmyśla, nie patrzy się 
Lecz oo się dzieje, on dobrze wie. 

(•cyt md i porzędek tu anpehny i 
»zk'>la wzrasta bwrdao wyWoo. Oorac 
to więcej uciętych alę lodzi pomiędzy 
tutejsaę Polon ję i coraz to •więcsj łu- 
dzi chętnych do pracy nad samym so- 

bę. którzy wynoazę z Instytutu niecce- 
nłons korzyści. 

Iłardzo to portenajęcy objaw, iż tu- 
tejsza Polonja potrafi ocontć wartość 
uauki 1 sarnie się do alej szczane. 

W naoce i pracy nasra przyszłość. 
Stowarzyszenie AlumnóW Instytutu 

Rzemieślniczego. które ma na eolu 
utrzymanie węzłów koleżeństwa s la- 
wy szkolnej oraz ponrnganta sobkawza- 
jenmre. rnasyła do waaystklch byłych 
studentów Instytutu cyrkularna, w któ- 
rych prosi o Informacje co do warun- 
ków pracy oraz powodaaaU. 

O Ile ktoś jeracts takiego sawiado- 
mi on u nie otrzymał, to po win km »ko-, 
munlkować się s Dyrektorem, dodajęc 
jak mu się powodzi 1 jakie ma plany 
ne przyszłość. 

Stowarzyszenie to aoet eię z myślę j 
wydania broszurki o baterjach oiektry 
rznyeh automobilowych, które będę 
dawane zupełnie bezpłatnie. 

Przy nadchodzącym nowym półno- 
czu szkolnym ma być otwarty Jeszcze 
jeden nowy kurs. mianowicie Kurs Bu 
dnwnietwm |Architektoniczny!. -Mamy 
nadzieję, że kura ten w przeelęgu bar- 
dzo krótkiego czasu rozwinie ałę do to 
ko po/lomu w jakim wszystkie inne j 

I kuria sle znajduję. 
S. Lttwinlazyn. 

Najlepszym przyjacielem 1 opie- 
kunem w nieszczęściu jest Zwię. 
tek Nar. Pol. 

Sweter-Darmo! 
Z pięknego Sęiu Spodnie 
tANIOSC $~98 

Teraz po U— 

rtt»- 
■>tka 
Optm- 

NIK mZYNYŁAJ 
riRMKIlZY 

Oto >pnMb 
noM a I a czytelników 
I'r»y«|»my piękne miki 
»• opo«lnl*. wru ■ ple- 
kn* koazula be* cenią 
nur nmbwlmln. bPO- 
UMK zrobione a piek* 

neao nlebteaklern eertu. 
• żyta najdokładniej. do- 
bre kleatenla wsmncnla- 

kę aaawkl. branal ubrana* 
aane a lulemkaml na pa- 
aek. Miara w paala 1A da 
<« cali. Pluroae aiewkl od 
wnętrza 10 do 10 cali Swe 
ter. ki Ary dajemy darmo 
Jeal popularnym Rhaker 
Knlf. a wełnianej wlAcz- 
kl. wycięty w aayjl w 
kwatałole V. Kolor Kha- 

ki WIRf.KOtt I« do «« 
PwetaO a wet er DARMO! 
NadeOłlJ tylko naawlako 
I adree. podaJte miarę 

^^^Iweter I epodnla przy- 
l^boemy poczt* pakun 

>»»• /.aplacKs li»ion<>»/'>« | prijr odblnraa. 
ZwrArimy ptrnMw — Jarali nla hędtlaai *a- 
(itiwnlnny Ktannwraa warta (I.Mt. Zadamy 
lylko II M PnMIj dilalaj. g-ly* ll< *t>a awata- 
rrtw |a#t ngranli-mna -— Zami* aumaram 

IOWiU ŁOI OO. Dapt. : 
(xr.vBi.Awn, ohio. 

Największy 

Skład 
Pierza 
w PMmcmJ AWH)W. Pntiaiimr w m- 
nrrn akladila piana «łtn«|o a ?mbt. ( 
ma ałatała. aa akładfrw. fłkuttana. cala 
piana I piirh na taflanta wypytamy prfł. 
hkl Towar wparłam* do wamrafklrh Pt*. 
nAw Ameryki akapraaam. Tlaarla do pal, 
•k aj firmy na arfroa: AI.RKRT PT ITT 7., 
IM Paaaaic fi, Paaaalc. V. T. 

Jak organizować 
o ddziały dzieci? 
Kaida grapa związkowa moi* 

i powinna łtworzyć n siebie od- 
dział małolat nich. 

Ażeby stworzyć taki «*«**>, 
w7*tarczy, gdy grapa wybiarza 
z pośród swago grona sakratarza 
do prowadzania spraw dziad, a aa 
sajmia się zapisywaniem dziad. 

Oddział maiolatnieh w grapia 
powstają z chwil*, gdy grapa przyjmie chociażby jedno drinka, 
bo ono stanowi jnż zawiązek li- 
czniejszego oddziału. Ody aplika- 
cja dziecka przyjętą jest przez 
Zarząd Centralny — w 

Zarządu grapa to natychmiast jest I wciągnięta, jako posiadająca od- 
dział małoletnich, bas względu na 
liczbę dzieci 

jfte 
Ażeby dziecko mogło być priy- 
te, sekretarz oddziału małolet- 

nich, wypełnić musi aplikacje dla 
dziecka, dając wyraźnie wypisane 
odpowiedzi na pytania tam za war 
te, a po zatwierdzenia takiej apli- 
kacji i podpisania także przez ro- 
dziców rab opiekunów ii»ŁaW od- 
żył* j« do Zarządu Centralnego. 

Sekretarz małoletnich prowadzi 
książki i rachunki oddziała od- 
dzielnie od książek i rachunków 
członków pełnoletnich. Kwituje 
też w książeczkach kwitowych po- 
datki za ubezpieczenie dzieci. 
Książeczki takie Zarząd Centralny 
wysyła bezpłatnie w takiej liczbie, 
ile dzieci przyjętych jest do Zwią- 
zku. 

Na koszta prowadzenia ksiąg i 
t. p., grupa otrzyma z kasy Z. N. 
P. premię w sumie 25 centów od 
każdego przyjętego dziecka, płatne 
po sześciu (6) miesiącach od dnie 
przyjęcia, oraz 3 centy co miesiąc, 
którą to sumę odciąga sobie przy 
wysyłce assessmentu do Z. N. P. 
(Zamiast n. p. 19c., wysyła tylko 
16c. itp.) O dacie płatności premii 
grupa zostanie w swoim czasie za- 
wiadomiona. Przed otrzymaniem 
zawiadomienia, grupa premji od- 
ciągać nie może. 

Ubezpiecza się dzieci od lat 2 do 
16. Znaczy to, że dziecko nie może 
być przyjęte do Z. N. P. wcześniej, dopóki nie skończy przynajmniej- 
18 miesięcy życia. Prsed ukończe- 
niem 18 miesięcy dziecko przyję- 
te nic będzie. 

Opłaty za dziecko w wieku lat 
2, 3, 4, 5, wynoszą 19c miesięcznie; 
w roku 6 1 7 życia 20c miesięcznie 
itd., stosownie do tabelki. Parnię 
tać przytem należy, że wiek obli-! 
csl się od bliższej dąży urodzenia, i 
to znaczy: jeżeli dziecko liczy n.\ 
p. 2 lat, 6 miesięcy — liczy się o- i 
piaty od dwóch lat. Jeżeli zaś liczy 
2 lata, 6 miesięcy i 1 dzień, liczy 
się już jako 3 lata, ponieważ ma 
bliżej do trsecha lat, aniżeli do 
dwóch. Tak liczyć należy w w»». 
dym wypadku. 

W razie śmierci <<«<*«*• przed 
ukończonym 17 roku życia, wypii-' 

j ca sto pośmiertne, jak to«wyk&zuje i 
tabelka opłat. 

Po ukończeniu 16 lat życia czło- 
nek Wydziału Małoletnich może i 
powinien się przenieść do Wydzia- 
łu 8tarszych i stać się re 

Adresy przedstawicieli Rze- 
czypospolitej Polskiej 

ADRES POSELSTWA: 
Polish Legation, 3147 — ]6th 
St., N. W. Washington, D. C. 

ADRES KONSULATU 
GENERALNEGO: 
Polish General Consulate, 953- 
956 Third avc., New York, N. Y. 

ADRESY KONSULATÓW: 
Buffalo, N. Y. — 761-763 Fil- 
more Ave. 

Pittsburgh, Pa. — 217 N. Oraig 
Street. 

Chioago, Ul. — 1115 N. Rober 
Street. 

ADRES KONSULATU GENEK. 
W KANADZIE: 
Polish General Consulate, 44 Bi. 
shop St., Montreal, Queb., Ca- 
nada. 

Adres Konsulatu w Winnłpegu: 
Wiimipeg, Man., Canada — 52 
Balmoral Plaee. 

“ŁADNE PTASZKI 

W pewnej miejscowości objął 
hataljnn nowy d»wódzca.* Ponie- 
waż już w pierwszym dniu objęcia 
dowództwa doszły go skarpi na 

*4 gospodarkę w bataljonie. 
przeto wezwał do siebie skarbni- 
ka i prowiantowców. Wwyscy oni 
stawili się w kaneelarji. Wszedł 
kapitan i, zwracając się do pierw- 
xri‘gn, pyta : 

— Pan kto jesteś? Tylko proszę 
mówić głośno i wyraźnie. 

— Wachmistrz sztabowy Sko- 
wronek, panie kopitanie. 

— A pant 
— Sierżant sztabowy, Sikora, 

panie kapitanie. 
— Aeha! A wy, jak się nazywa- 

cie? 
— Kapral Zięba, panie kapita- 

nie. 
— Starszy szeregowiec Kruk. 
W tern miejscu przerwał kapi- 

tan. Spojrzał po stojącej przed 
nim gromadzie, zaklął szpetnie. 

— Skowronek. Zięba, Sikora, 
Knik — psiekrew! — to widzę sa- 
me “ładne ptaszki” się gebrały. 

Pomógł Tysiącom 
Znwł J*«t rseca*. U nlnrAvnany In 

d#k UOLOIN NKRVDNK wylecsył Łysi* 
ce ■ n*rw»wolcl. MUaicairi* muNnla 
braku apetytu Up. Iwitlciy o trm traki 
cł podilfkovil nam nadsyłanych. Kup 
Ha tfmlP butelka »e*o lekarstwa w pebk 
sklej aptece aa lub piaście de: 

A. AREND DRUC CO. 
aa* M. ataifeet K ękłoaya. m 

Na Reumatyzm cierpiącemu 
Anioł Strbt tak rzecze: 
Pan wysłuchał Twą modlitwy 
Dobry wierny ctlaeea! 

Kop od Ojca Groblewskiego 
Reumatyczne leki, 
A bydzlesz zdrów 1 silny 
I wdzięczny na wieki. 

Plancie: 
A. CU Groblewski. 

riymeath. Pa. 
Cena wraz z podatkiem wojennym 1 

przesyłką UM. 

ZA DARMO 
db Cierpiących u Hmarertf 
■I* tal rif «4«4«lć — at V7pr«tilHt 

to Bonowa Lthniwo, kfftW 
tatar mata utywzć bas «U*y|a«j 
>«ib Straty Cwn. To prowtm staj *4 
•mss ta can Pityjmult tasts- 

I )••• Tabliczkę 1 Uwolnij tl« od Xa- 
■sorałddw. 

Otzwól Mi Snśbowłć Jej Donna 
Boja wewnętrzna metoda w >csenii. 

I w trwalej itldz-i w hemoroidach )wt 
poprawna. Tv«l4ce po tyriarach listów t 
podziękowaniem poświadczaj* to i pra- 
gnę. abyście apóbowall tej metody na 
oaĄJ ko.-zt. 

Ile* względu na to. esy nowy wypa- 
dek trwa oa da tana. esy też dopiero cc 
*l| rozwinął. cey *te*t hronirmy, iub 
alrv. czy Jest tylko przypadkowy. lut 
■ tary. to powinniście powiać po to prdb- 
ne leczenia za darnin. 

Bez względu na lo. rdsle mlesakacl* 
— bez względu na Wasz wiek i zatru- 
dnienie -— Jetełl Warn doleeaJa hemo- 
rolde. to moja metoda prr> niesie "'»■ 
azybka ulgę. 

Ja szccegAlni* pragnę przesłać .'a dla 
tych wypadkAw. ktAre onzornio wydaja 
się beznadziejnymi i w których wsr.elkle 
olejki, maśrle 1 Inne nveJ«cowe lecze- 
nia chybiły w owych rkntkaeh. 

Ja pragnę W a* przekonać, że moja 
metoda leczenia heninroldAw jest Jedna 
z tych. na której tnozna najwięcej pole- 
gać. 

Ta hojna oferta leczeń1* za darna* 
Jest zz zbyt ważna —abyście poniechali 
jej nawet przez Jeden dziad. Plczde te- 
raz. N*lc posyłajcie zaJnych pieniędzy. 
Poproatu prześlijcie poczta kupon — 

lecz urzydele to TKRAZ — nziSlAJ! 

ŁE1AMTWO BA DUMO 
MA BEMOEODT 

r. n. r*c« 
4»A Pace Bldr. Marshall. Mich. 
rn>ł«f o prayalnnle mi u darmo 

prAbki raAaklcJ Metody 

SPECJALNA OFERTA 
NA 30 DNI 

Tu Jeat nad*wjaaajna spoaobnołi' nt- 
ł>oia niklem wvklivInn»ro "Youn* Ani*- 
rłca r««o1**ru najlap^zefo wwrol-u. 
strzał* pra«iiti«vml kulkami na 7 atraa- 
iAw Racularna itt* Jaat »t<*00. lara poi- 

ta*>» miaaiaca ar.tzyl!*my rana da 
»:• 60 Mamy Ja w 22, 22 i ?.* kalibrach 
P'« trj aa maj ranla. '/arna wtajar rami- 
war, zaanarz. Jaki kalibar rhrarz Ramol- 
war rwarant ojamy Jaa.alt nla byłby* u. 
do wołany. zwr<Vlm> plam.dar Nir ta- 
pomnij, aa tylko |ndria> irgo mizjniar* 
doaiHt.lana jr<> po taj < ania Wrtnił to «. 
Kło.aanta, zaia<z 30c markami lub rra- 
bram na konta pneanyłki ł r.utr-n aa 
rantrn adraaam nariailij do na* fi.50 aa- 
płHCiaa Jak rawolwar otrzyma** V|i 
naakaj .laaall nta ahraas pomin*(' taj «po- 
aobnokn. pu*z dzlataj. 

Chicago Safety Co. 
Dbpt. M 

Ckkifc, IB 

Blasunkl Miedziana 
V* Malt ałlmj sit rtiidau* 

7>«h.»n*r b.arhy nn»<t 
"*/ **■ '* * uncj#»*. /.« an i»!nl« 

P«lirv»a S rttgit ,l«v< »1#|. 
*• IM IKIIFII. <>n,« rfkl w r*!u >r;: «i 

y.«>taia>r>l«ni» r»aranu>wati«. Ijj 
plfnlgił^# bil Mhanla. 

* • cmy mmaunoa lon* tylko na 3» <łnl 
W i# tkofc 
a r»io»j 

: • 

: 
i* 

35 

• S.M 
4.TS 

J50 
9.73 
n.50 
9.99 

19.90 
as. 

Mlthki* r>ifV mit 
<1xlana Hrala *Sc u 
Hotf, •» pala Itr u 
•*<»•» ł*i*łacx«nia la- 

••luk* Pray ramawia 
nlu pnyMlj pr»* kac pl»nl«*ay. Wa*yp«. kl* wysyłki wysyłamy w .(nlu tamftwl*- 
nU w rflnyrk rftwwalaaiyrk putlarli. 

KOMR HAIK* CO. SM lar. 
— I»*p» t— — 

mt W. Iftth Mr*H. (Mraga. fil. 
PrtykllJ po na wir katalntf. 

NOWOŚĆ! 
*OCTOi.*l. (Iwtnlona pokry- 

wa. Ulw* do myci* 

4 Gil. 
I “ 

I - 

II - 

15 - 

25 - 

$ 4.95 
5.45 
7.95 
945 

12.95 
1545 

Rund mi«4aiMMk 'i r*ld*» Ma aa ii«M 
U r*it,w» 40* u oto pa M<xto*n» <rpo)«fd« % oaknr* Tła aa atopa 

OpafbttwrwaiM w monit ^rtanlto* •» 
*** PfwHIlott «on*T on*r. Iirt» «rtla> 
n>T C. O. D. 

i. KORECEK, 
1242 West 16th St., Chicago. Ul 


