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Matmy prawdę o ta- 
my ch sobie; ziomkowie 
i obcy sądzić nu będą: 
umiejmy cenić kadzi- 
dło peJone szczęściu. a 
od powiadajmy prawdą 
urągeniom lub n te wia- 
domości. — Tak nau- 

czał Tadeusz Czacki. 
Dziennik Związkowy 
pod sztandarem pracy 
Oj czy i nie, niezie Świa- 
tło prawdy. 

Przyszłość Wychodźtwa 
Biedne |ffyvhodżtwo polskie w 

Ameryce! 
Zdała ocf, Ojczyzuy, tcurbardziej 

odczuwało tęsknotę za krajom, 
modliło się. o wolność i starało się 
całą dusz* srapomagać wszelki od- 
rack do jc| odzyskania. Chwila 
spełnieni* auarzcu nadeszła. Pol- 
ska otrzymała wolność i niepodle- 
głość, a w|tedy serce większości 
Wycbodźtwti zabiło silniej. Każ- 
dy cheiał pi^pieszyć i zobaczyć tę 
wolna Polaki1. Wymarzono sobie i 
odmalowano w daczy obraz Jej 
jak można tjjlko najbarwniej, zu- 

pełnie inaczifj wyglądający, niż 
był przy wyjaździe. Słowem zmie- 
niony nagle, jakby za dotknię- 
ciem różdżki czarodziejskiej. Zda- 
wało arę w gt^ręrem i asesorem u- 

aiesieniu, że potrzeba Polaee tyl- 
ko ''niejako bm'' do wsadzenia 
w nie tego cudnego i złudnego ob- 
razu. a pieaiftizy na tak# drob- 
nostkę znajdzie eię dosyć, nieeh 
tylko ktoś zbipra. Że tam jesaoza 
potrzeba i uat inne drobnostki, 
która ten obrap upiększą i utrwa- 
lą to i na to «*ię znajdzie grosa 
ochotnie. 

Niestety, sutoleśli się ••szkla- 
rze”, którzy podjęli się skwapli- 
wie pośredniczko w sprawieniu 
tej “ramy” jakiś daru Wychodź* 
twa dla Macierąy. Wycisnęli 
swe łapy po gra* ofiarny, nieraz 
wdowi, zarządzaE nim tak, że do 
dzisiaj różni i nożnie zarzucają 
sobie wstydliwe ukrywanie do- 
kładnych i szczegółowych spra- 
wozdań. To jetfniik jest pewne, że 
za swą “nadzw-yefcaj trudną, żmu- 
dną i wyczerpujyą pracę” przy 
zbieraniu składek^ policzyli sobie 
królewskie pensje, i wynagrodze- 
nia tak. że jeśli nfe w ięcej niż po- 
łowę, to napcwtiot połowę wszel- 
kich składek dobuoczynnych i zy- 
skownych zuzyio oia “koszta ad- 
ministracji”, a wiele składek po- 
szło do Polski nie na pierwotne, 
szlachetne cele. Uczullat: samar- 

| cie ofiarności i upadek prawi# 
wszystkich Spółek polskich. 

W Polsce zawrzały walki stron- 
metw o władzę, uie spotykane w 

żadnym państwie dawniej rządzo- 
nym. Nie byłoby w tym nic dzi- 
wuego, gdyby przytym history- 
czna niezgoda Polaków i nteprze- 
bieranio >v środkach walki nie de- 
szły do niebywałych granie. Zwy- 

| ełęstwo i dojście do władzy ja- 
j kiejś partji, zapewni jej przewa- 
i gę nu dłużazy okree ezaau. Na 
tprowadzcuie walki potrzeba pie- 

1 niędzy. Marka spadała szybko, 
przeto robiono wyprawy po alote 
runo do krainy “króla dolara”. 

Różni wysłannicy Ameryki 
bryzgali błotem i bałem na swych 
przeciwników w Polace i starali 
aif ipozyskać do taj walki lud 
wychodźczy, nie mający naj- 
mniejszej korzyści a tych walk, a 

A mm jego lak pożądane dolary. 
Udało im aię to doakonale i po- 
dzielili Wycbodśtwo na zażarcie 
z walcujące się partje, które tyl- 
ko jakiś nadzwyczajny wypndśk 
zdoła kiedyś połączyć, a tym mu- 
si hyć ulworaeme wspólnej partji 
pod imieniem “Polaka”. 

Pod wpływem tyoh agitacji 
pierwotny i kwiecisty obraz Pol- 
ski, wytworzony w duszach, za- 

mienił su; na “obraz bagna ”, na 

którym wyrasta tylko gdzienie- 
irdzio wątła, szlachetna roślina. 
Wynik ostateczny tego wszyst- 
kiego jest taki, że większość sta- 
rych, gorliwych patrjotów zra- 

; żona j zuużona usunęła się od 
pracy i umknęła swe kasy dla 
wszelkich, nawet szlachetnych 
celów. Garstka gorliwszych i wy- 
trwalezyeh tnva. na stanowisku i 
chłodnic powoli, widząc zupełny 
prawie brak zaratereaowania u o- 

gółu, tak jak to było dawuiej. 
Wskutek tego życio w towarzy. 

■ stwrucb umiera i prowadzi /żywot 
»ochotniczy. — Większość mło- 
dzieży, tutaj urodzonej ł wycho- 
wanej, tembardziej nie ma zrozu- 
mienia dla tych apraw. Gamie aią 
do towarzystw amerykańskich, 
gdzie życie wrze gorąca, ulubione 
aporty można dowolnie uprawiać, 
a na odmianę można zatańczyć 
“jazz” i “azuni”. Wiele idzie na 

“pikeiurki” i “ajakrun ” j to im 

zupełnie wystarcza. 
Jaka będzie przyniosę zwaśnio- 

nego Wychodżtwa, napesrno mo- 
żna przewidzieć. 

ł^zy stają w oeueh i rozpacz o- 

garnia, gdy się czyta sprawozda- 
nia * wieców rośnych, jedynych 
i wyłącznych zbawców Ojołyzny. 
W zaślepienia partyjnym adepta, 
li najświętsze uczenia miłości Oj- 
czyzny u tych, którzy innemi 
zdążali do lego celu drogami. 

Jedynie zaciekły i zgorzkniały i 

szowinista, który prawic od po- 
czątku wojny przebywał za gra- 
nicami kraju, a od 1916 w niewo-1 
li włoakioj, może tak napisać. Ja- 
ko naoczny świadek wypadków 
nie mogę absolutnie tego pojąc., 
jak można podać tyle* przekręco- 
nych zdarzeń, wysnuć tyle falezy-' 
wyoh wniosków i odsądzić od czci 
i wiary Judzi, których tylko na' 
poddania niezbitych dowodów 
można krytykować spokojnie, ale! 
nls można im zarzucać braku pa- 
trjotyzmu dla tego, że uie postę- 
pują po linji autora. Ostateczny 
aąd o tem może tylko wydać hi- 
storja. 

Nie socjaliści to byli i męty 
społeczne. To byli Pola<y, którzy 
święcie wierzyli, że po wybuchu 
wojny CAŁY WAMI) wystąpi 
zbrojnie i nastąpi jedna orienta- 
cja 4 'Polska niepodległa” do 
krwi ostatniej .fcropli a żył. Zda- 
wało nam się przeto, że idziemy 
tylko chwilowo z Auatrją, która 
nam nie przeszkadzała, ale niepo- 
prawni zapomnieliśmy tylko o 

tem, ie ludzie, krępująey najlep- 
sze poczynania, byli podczas roz- 
biorów w 1830, 1863 i znajdą się 
takie w 1914, gdy zagrzmi pobud- 
ka do ogóluego czyuu. 

Józef Pmimowskt 
Cambridge Spring*, Pa. 

Zakończenie pierwszej* pół- 
rocza szkolnego w Instytu- 
cie Rzemieślniczym przy 

Ktlejjom Z. N. P. 
Każdy człowiek mm w swojern 

życiu chwile, które wyryły głębo- 
kie znamię w jego pamięci i po- 
zostawiły po sotnie ślad townrzy- 
««#cy mu często aż do ostatnich 
chwil jego istnienia. 

Takie to właśnie chwile prze- 
żywało kilkunastu studentów In- 
stytutu Rcemieslniczcgo, którzy 
pokończywszy kurwa, opuszczali 
tutejszą szkolę na zawsze, po u- 

ciązliwej pracy zyskali wiedzę, 
dyplomy i certyfikaty. Chw ila za- 
kończenia półrocza była pełna po- 
wagi a dla niejednego wzruszają- 
ca. 

Uroczystość ta odbyła »ię 30 
ff° stycznia, o godz. 10 rano, w 
■ali teatralnej gmachu szkolnego. 

Dyrektor szkoły wraz z nau 

czycielami zajęli miejsca na e- 
stradzie a orkiestra pod przewód, 
nictwem prof. M. Kowalskiego o- 

degrala melodyjny utwór. 
Na wstępie przemówił Dyrek- 

tor do swoich uezni, objaśniając, 
iż chwila, którą obecnie przeżywa, 
sprawia mu smutek, lecz zarazem 
i radość. łSmutnern jest mu roz- 
stanie aię z uczniami swoimi. 
którymi tyle czasu spędził w pra- 
«*y i trudzie, a radosną j^t mu 

mysi, że młodzież opuszczając 
■zkołę * nabytą wiedzą i prakty-1 
kf znajdzie dobrą prace i lepsze 
wynagrodzenie za swoje czynno- 
ści. 

Na przewodniczącego utoczy- 
stoćci powołał Dyrektor szkoły 
nauczyciela S. Litwisiszyna, a na 
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wentaramn 1 * Morami Piatrle po nowy 
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sekretarza studenta niżej podpi- 
nnt|». 

Pu odśpiewania piękni atuden- 
tu w Instytutu “Gdzie wysiłku 
trud" i odegraniu bardzo łuduc- 
go utworu przez orkiestrę, zabrał 
glos instruktor A. Grudziński, 
który przedstawił obraz rozwoju 
automobile i przemysłu autooiobi- 
lewego. Mówił on, że przemysł au-! 
tnmobilowy w Ameryce jest roz 

wiuifty do niebywałych rozmia-1 
rów.i stelo się jeszcze rozwija. 

Mechaników automobilowych 
na ogół w Ameryce jest wielu, 
leez dobrych mechaników jest sto- 
sunkowo bardzo mały procent. 
Dlatego też potrzeba, aby uosnio- 
wie tej szkoły, którzy niebawem 
wejdą w pracę, udowodnili, że są i 
dobrymi i sumiennymi mcebani- 
kami, a prasa to wyrobią dobrą 
•Pini? o sobie i o polskiej szkole. 

Dalszym punktem uroczystości 
była deklaiMeja studenta Białe- 
go, a następnie przy dźwiękach 
muzyki rosiały rozdane dyplomy 
i certyfikaty. Dyplomy' rysowni- 
ków : M. Nowak i L. Opuiaki. Je- 
dnoroczne certyfikaty otrzymali: 
U. Iludziak, R. I. Wrona, J. Za- 
borowski. Certyfikaty półroczne' 
automobilistów otrzymali; J. Ber- 
nartowicz, A. Dering, J. Krajew- 
ski, W. Pięńkowski, P. Rybarozyk 
i J. Szarek. Certyfikaty roeuno 
za kura metalowców otrzymali K. 
Biały, A. Peroua. 

ro ro/daniu dyplomów Dyrek- 
tor pożegnał owoieh studentów, 
mówiąc: *’Żegnam Was jako ty- 
uów, opuszczających swą matkę. 
\m ta szkoła była dla Was istotnie 
Matką”. Zaznuezył pr/ytym, *e 
sakoła ta ma dużo do z wałęsania, 
dużo przeciwników i dużo ma 

wrogo w, którzy stale odmawiają 
młodzież, aby do niej nie przyjeż- 
dżała. Pomimo tego sakoła roawt- 
ja aią i warasta. gdyż posiew do- 
brej nauki, rzucony między poi. 
akia epołoesaóatwo, musi też do- 
bry rezultat wydać. 

Pr/y zakończeniu swojej mowy 
Dyrektor dziękował Radzie Stu- 
dentów. (Students Couneil) m 

energiczne pomaganie fakulteto- 
wi w utrzymaniu krnąbrnych 
studentów w karności. 

Z dalszych mówców przema- 
wiał abiturjent R. I. Wrona, któ- 
ry wyraził swój głęboki żal z po- 
wodu, że szkolą opuszcza. Wzy- 
wał kolegów do agitacji no-hm oz 

szkoły tej jodynoj polskiej insly- 
tueji rzemieślniczej tu w Amery- 
ce. Wreszcie przypominał wssyst- 
kim, oby o ile jeszcze do Zwiącku 
nie należą, postarali się wstąpię, 
aby choć częściowo odwdzięczyć 
się ca to dobrodziejstwo, które 
dzięki Rzeszy Związkowej otrzy 
mali. 

Natlępnir młodzież odśpiewała 
pieań “«Iak */.ybko mijają cbwi- 
le”. poczem muzyka /.aprała u- 
twór. Pitewodaiełiry przemów U 

kilka do odckod||cych atu* 
dentów, wzywając ich do dalnzaj 
pracy uad sobą. 

Uroczystość zakończono śpię* 
wem **Nie r/ucim ziemi”. Ną tym 
zakończył się pamiętny dzień w 

życiu tutej&zefo Instytutu. 
Nadmienić wypada, iż dzień 

przed zakończeniem półrocza 
atarzi studenci tutejszej szkoły 
rzemieślniczej urządzili amator* 
akia przedstawienie z bardzo do* 
łwym rezultatem. 

It* IUbm—k, 
Student Instytutu Rzemieślnicze- 

go przy Kologjijm Z. N. P. 

Wiadomości Związkowe 
-.1. 

PWiidelphi* . Bridesburg ; 

Tow. Jułjuaza Błowecklngo. gr. L327 
ZN.P. na swym roawjnn posiedzeniu 
dni* li grudnia 1051 roku wybrała 
następujący zarząd Tow. na rok 10B5: 
feaaas law Bulaaa: wiceprezes lgną 
«*7 «Ctka: sakr. ttm J. Ignacy Konopka, 
•akr. ■pro*. Marcin Drzew lorki; sakr. 
wydziału utatolatawb J. Ignacy Ko- 
nopka; kaajor ob Słani bił. w Duivba- 
ckl; opiekun kasy Bron kia w Mląutu*; 
mars młak Władysław ftzyboaski; cko- 
r«Zy do aausdaru umeryk Praackzak 
Błażejewski; asystent Bronki Mi?a- 
tua; c hor%ty do sztandaru poi ■ klag o 
Władysław 8*ybow*kl; aoyslant 8yl- 
weałar Lnpktewic*; delagaot do omJ- 
ny ar. UH ZN J». j. Ignacy Konopka. 
JskOb dam orki. Jan Marrtnlak. 

Posledseaia mają nlf odbywać w 

kaddą trzecia siedział* miesiąca o go- 
dami* i-kj po południu w lokalu Kia- 
bu Ob. rolsktoh. (415 AJ mon d ul., fbi- 
dosburg. 

Snuła uchwała, u kaady czioaak 
«a sif#l8Mrzae M swych opłat rugu* 
larule uą tnkaipraa?m pnulodseatu, 
<ad przynajmniej rna na kwartał po- 
winien każdy osłonek Vob ciloakhil( 
być obecnym na posłodzeniu by uba- 
dae oprawy toczące al« w Towarzy- 
stwie I do pewnej uchwały dotodyć 
,WA) glon. a ata poza pnsiadaaulem 
szemrać nla hgdąe obecnym a w 
Zwląaku to ile, a w Krupi* te Ile, a 

Sprawozdanie Zarzpda Centralnego Z. N. P. 

OcłWwha w Bankach .. 
.. 

tejBi, w»ar—OiwWIewe 
Mliautaki 

II«.IM 17 
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Dom I lol> 
l*om I Wy c Mew Turku 

III. 

olrfjum X. N. H, 

ll.i*0»« 
«n.<>ou.n>» 

17i.0«#.#e 

tr.uu) 

liiini 

!7l.i0* 00 

sutn i.iyitny wynoał 

WmtorOnu OoliasJon* 
mlortna uchwaloua oujnun l*o*n« artna rapOolaatto napruód 

Hasem Stan Błamy wynosi ... 

Hnanuarłny .. 
Ufiarwo«v 
K>»>nl»la M -paró .... 

Kolu#juni 3L N. ł». .. 

JWi »*Unroaw 1 kilak 
KomLa|a Kt1*po.-v jrva 
Kuiwluas \ano4eay 
kSJTiSI5oświaty ::: 
'>r*anlaac> Jny 
-Sr»dy 

B#nUJ Mn.iolK.ru Ku ud. Sejmo»a*o 

» — U-t_ 
ii«K6*ka w dniu 1-fu ptjcsala USB r 

HplaoMnt HIpolak 
Smiadsn.i Hondy 
Wsłiitlw ud Omp 
Kowalo tiłJnsarJI 
1'm'nnl 

a hl|mlali ... 
S lamdów .... 

S Banków 

Kuasta połjcsak 
HrinaiiPiłta 
Ccrlj fikały 

immu 

i.JOOOO 
so.ooi.t* 

I 143 3“ 

133.304.03 
;>4.73«.3i 

333.SIO.36 

3.373.31«. 13 

istnr«t 
mVt liilH 

~"K#t£ 
3.373.011.11 0.373.311.13 

111.343 33 

33.330 00 
100,130.00 
134.003.ił 

1.703.0% 

9liM\ 
103.33 34.011.03 

77 00 

373.117.33 

liijaitak putmUrlntan .. 

SftVŚS53..W?.. I'*rmJ« u raf <! 
__ __ 

u rodników euWrtk 
Wrnajr oOmanie D)7o»U)f. |tt au«IWMi. 
" } 'lalki Otwór* 

Z Kp'nt«iu»y\... 
onr*niaMto^ 
Koiwiaji Hyluaiu 

ftrayinanW llnniu 
•'(•ł I ułaluTanl#. 
T*!V*5' 1 
Aakl.uląulr no* yeti frup /•»’«. aWł poosiowe | parto ^•Młle a.i druk.) 
i‘»ir«*t>>- l.iom •'olraaty Itium ...... 
Konała łMinu.pU.-aonIa 
Aktuarju.a | Ueniaja 
Hooata •idwokMofcU K»U« 
Tdaoateja Miano* • 
Nut k>nal Kralom*! t>tiifra.o koaatm n.tav«a<'k 
1‘iwont «• *okupU*yak hl polak ... /.akunoo In wr mara* 
n > pł K-oito: 

KmtoUJI O# * tal y 
Hol*4uutn Js N P. 
Kp«*t«l- Kum UJ I AVop*rv .j 

4 AM.1t 

ISIS 
H 74 
to. ttt 
4*1 <1 

i a* 
i a 

3 £.0 
I SU 01 

GolAak* w a.> SI »Iy i>*nu l»:z r. 

lianom _, 

?•••,! no oo 
Tl.St7.St> 

1 «fc®.4» 

w.Sbt.SO 

SSS.00 

(MII 

(llll 
1SIII 

41 l» 
I0.IMI 

S1S.1I 
SS 1.16 
1*1 31 

.1132 
211 ff. 

S.IW 
U *0 

4*2 l« 
l.tk0.»7 

11147 

ti.tss.si jni.stoi: 
11*.lSł.27 

ł»M! 

lii! 
.m 

t.ssn.M 
s.*l| »* 

lV»3S 
11S.1SS 27 

ItMwm Suui Ciinnjr vyi 

Ctntiwlrttmu .... ł‘o»Mi«rui«) uohwuJujia l «*•« yHwfdt .. 

Ulw Blimy wynoti 

PtlinlM-tny 
•wy 
ry Xi^7> 

> *“r Hi#.*. n#» «nul# im #. 
OH«wV» w «łn. Igw lł:J r. 

JSESf.tLUW 

Ssrsjrwrsswrti- Dmkl i potfMky Muru. 
Ootówfc* w dn ligo «»y<u;u* 1»S3 r. 

North WMH.pyi Xrw»t A ft»vtj>*s Ufcnk M*r«Jml *tu»r« ...__ 

Rum 

lu 

Ł »»U 

U.ttlM 
1'*,000.0ft 

*.»si h 
lltoł 

1».70« 10 
!. 11 7.21 
MS4 1T 

30.»&7.|0 

“Mi 

m*I 
1H 60 

»,17».U 

>I17U 
7l.td7.VO 

JI.M.łł 

U.«3««T 

UTMI 

013.13 
U.10I.U 

to a I* ul ni* podoba. Podobne poatf 
pom-aalo jMwajreh edM)u*r osłabłych 
w «rup1o dalej tolerowanym ale bt- 
diie, bo to przyaeal krzywdę całej u* 

•*«f*of«aalaacJt. 
" »»elkl* oprawy 4otjrci|ce grupy 

nr. 1 ??7 Z N.P. pronę nedaytac aa ra- 
ce aekr. finansowego 

•lan Mm, |raii 
J. Iparny Konopka. *okr fin 

4-OS e Thompson at. Pbtladelpbta. Pa. 

Lincoln, Id. 
Towaraywtwo CbratkOw prdnktrb «r. 

1MM zrobiła kolekt* na aterety «a 

DOLEGLIWOŚCI I BÓLE 
SLOAITS USUWA! 

U MKNIJ tortupt. ktOr* Cl Ml 
spr*wia MirJ pod r«k« t>u(«ik« 'W •loftiło Umawni t paoKąruj pr«v 

pA«rvas) m uouuelu Mlu lub 4olb«Uwod«t 
Złafodal nm Ml Mybko I roMtla Ufl*a- 

el« dopł» po m1«J«oMk bd«ry(h. (UuW 

Doakonoly rHHU no ri«mtiyv <, 

Mdatlro. m«i«bnlp<Uo | orłucMnla. nl>- 
wn« atntry, bolący krayft I iwlthlont mir- 
••kuty. 

Pr««d !• lat łaat nl*prwy)bei«l«fn Mlu j 
•WUJ »w«go aąalada. 
U Wisyatklrh aptrkaray Ma, TM I |1.W 1 

Oómjm śl%aku jak następuje: Jan 
Ro«*ó«kl $1; Wład. W*aew«n $1; Jan 
Twardoam $1; Jósef Wysocki 1; Jan 
Ktassak 1; Kran. Go bor fi; Jakub Ko- 
koraki $1; Ra*. Lubawy fl; A. Jaz*- 
bek 60c; woje. baku la f|; Józef uu 
OUie«*k* 4óc. Kolektor zapomniał i 
nazw utka. co dali po dotarte. lUzem 
911.90 (jedenaście dolarów | #oe.) z 
kasy grupy 16 dolarów Rasem |2«.t«r. 

Wystano do J. MagdzUrza t otray- 
mano pokwltoeanlo. — Mogło by być 
duso więcej, ale pabascsysna | niewola 
•aboeosa meUwlty po sobie atraosm 
pipbno na aaesyib praelach. ho«9g na 
aajssUcbetwiojszy cel ula da nic. bo 
nlo musi. 

daa Ptaszek, sekreter* fm. 

Warren, Ohio, 

*• roMBTw p(»i*(ta«Atu grupy :«v«« 
Ł N. P Tchu. Tadtni— KadeltMkl w 
W«rf««. OM». data » grudo** c. mi. 
wyttaao nowy anrapd na m% 1*33, ja* 
OMt^pUJC 

Bołuolaw KiapMttywnki. prono*. jg. 
Marmur wleopre* JO»*f Kurhnr 

•kl ■•tar, ftai. Wojciech ftandR. wohr I 
prat, Wincenty Witawmli kasjer. J. j 
Kacbmkl. Jdwf Muntr optefcunawie 
kmmf. Ignacy N«UI 1 Tomwi Atuty 
o^nkniwwio chorych, Ipaoey NHUI, 
Mi wtórny. i« Nastał mer—lefc. W1* , 
BHIe—1 galop* do Oaday. 

Z bratnhn poidcnulctrm. 
KarkarakJ, wkr. fła. 

POLSKA FIRMA ODZNAK, KAftF. SZTANDARÓW. CHORĄGWI 
GUZICZKÓW, PIECZĘCI. 

■n. W. SkaMI Mp a Im wmi 
l«M MU»«uk«» *»».. CHICACO. 

extra 
OtreyniUitim- 

lUrmo.m W«r£E“ atkUili I Wl»<|iin,|ll,.|l {77•_ ■—inii.in,. 
°r“ 

E*J"2S w,fmn» HatuWl 
P« otn>nnn,-4u ł-J. 

vmuw iwjiowycii su 10 o*nMw 

Z» ■iwiąa Mymi lt**. 
IhifMJ. 

Dochód w Domu Ureis racy jurni 
Km I* rantów było w Domu Z 
HrzcjosdnyUi było »3. 
Praejeadayrli było w D. 93 

Z* uaoi*«i w Domu iw-plyoęlo fl^uu 
Z* *yole ,w Domu . 
Za pn*w6» bajpuy j; „o 
Za telefon . e- 

IU*am $5ia.:„- 
BoachMl 

Jnruyuy. maelo. ryby i luno t:ł.;s 

Drobne wydatki w Domu .... *33. 
Chleb .... ... 

. ul: 
|S tuzinów jaj . 3;*- 
Prauio bioltany 13 ̂  
tłom! dla góapodarza Dmuu .. i,(* 1 

Magura Dr« Jnnuranco Co. .. 

Agent .. ; 
ZnacuJd pocztowo. 1 3„ 
New York Krilaou Oo. D 33 
(uoaoltdated Gmu Oo. njim 
tttoke* Coal Co. .. 
Penitjc: 

K. Hadeiv*yu»kl ... 
I. Zy^koweki lM.no 
M <'tooń. 40.0# 
Ku.harka. fo.oo 
Ii. Wojtuita!:. j.rtii 
9i. liojauoe alrl . ino.. 

D> rok terom au pot-lodzooia .. n;,o 

IUmid 

'L pnenioaleule 910.246,;r. 
iKfc-bód Só».2o 

Hasem 9lo.«o<. <»* 

Koarbfel . go 1.17 

Foaoeteje -w keela $9,>64.11 
New York. d. 2 lutego, 1*3* 

fraik 2L 
rreaea Kam. Kmifr 

MJrhal BaJuamU, 
B«kir. Kom. fcku.gr. 

l.edwlk Wójt mlek, 
__ 

Keejer Kam. Barier 

WSTWJICYE: 

m&mt _ia« 
im o 

łisors-i •»00«K MZMKZNYISANIYARNY 
N* Kuni I Fntrifbiml* 

^•WTtrarEssars^r' 

WOLE StŁ" 
SUK «• 

£•»•**• V *“'• (J- 
•JFjM.— Paw.tr.ymuja mwtj 
•har*t>r MtrehmUit. multj. 

aur-ts, 

PAROKSYZM 
Wyleusylam rnrtj parokay-im 

xa|MtnviK>« aw\ kiego I* karat wa 
Itoklorsy atra<-lll «s««|k« n«- 
«U'»ję — m6wl j»aiw Oram ■ 
MIIwauke«. Hvwu d>>Mia<* bu- 
talkf łono samego lekarstwa, które ona usywaia, "darmo", Jraell nnpinseaa do: R. t.ape., 
llłapt. ii, Ulami »va.. Mllwau- 

ZakMkezy Okerobf Żołądka 
Kanwa Tukan 

b*« wactidu Jak <Uuio elerplalUcl# J*k długo l*.4y lltcln e(« — jak eaeatu 
w»«i powledaiann, aa ,u*tat.ln nieul* 
caelnl, jo ahunlut nie fkarinlujf. te m«J 
■ pecyainy trodak "A'~ takotay naj-'e*- 
My wypadek ch.ir.tW tfttidk* (» wyj*i 
■ tein raka > l u* u i* ktMitu laniem * 
lub nie poli • ain nłe 

l*ł<> taniemu 
lecąc nie. Ja 

hlorm ne »>»l.l« «»arlkl« ryayho. wy ul 
Muilelt liv<* aadnwolenl tub nla traalnn alr. Nie ulerpele ani minuty dłuta) 
rtrayłłlJeie nuawleko t adree dalnUJ 

anlarte h«4p>alna prAbky odwrm a 
Relmer. Boa AJ li (*". It» Walter A. 

Milwaukee. Wie. 

PasyMarshaB-MoMBrooks 

Ofiarujemy jr teraz za mniej nu 

połnwf dawnej eenv. 

Fojtdyńcnt .Ś4.00 
Podwójna $A00 

Wysyłamy pocztą opłaconą po 
otrzymaniu należy tości lub •<*»« 
ną dopasowane przez ekspertów 
w naazym biurze. 

FAUST MFO. 00 
3009 W Van Boran Street 

Chioafo, DL 


