
Wiadomości Związkowe 
Cłevdaod, Ohio 

Na rocznym posiedzeniu. odbytyui 
do a 11 srudula 1»21 r. Tow. Króla 
ti-efana Batorowo. *r. 751 ŁN.P. wy. 
rato naotępuJuey zarząd aa rok i:cc: 
Jan Bulka, prezes; Walenty «ko- 

«reński. wiceprezes; Józef Wybawiu- 
ik sekr. fln.; Wiktor Kułakowski. 

*-kr. prot.: Antoni Kasprzak, kasjer; 
oiekuoowle kasy; Antoni Rutkowski, 
w*. Zieliński. w. Sulej; marszałek K. 
fir siekł; odźwierny W. Saoetak; o- 
p.rkun ehorycb Stefan Kro n czak. 
i bratnim posdro wianiem 

Wiktor Kułakowski, sekr. prot. 

Ptosak, N. J. 
Ns posiedzeniu w styczniu w *r. 317 

WP odbyła alf instalacja nowego za- 
”#du na rok 1*22. w którego skład 
%rhodzą następujący członkowie: Pre- 
rs. M. Chmieliński; wiceprezes. St. 

Trzciński; sekr. fin.. Antoni Moskal; 
rnkr. dis małoletnich. FY. Senert; sekr. 
prot. J. dclborskł; kasjer. J. Fldroc- 
ki; opiekunowie kasy. M. Chmieliń- 
ski. Wl l.ensrtowicz I J. Kuciński; 
kontrolerzy. Kr. Senert, J. Jaworski; 
marszałek. St. oLrkowskl. — wasel- 
kie listy proszą nadsyłać na adres: 
A. Moskal. 30 Qunicy at* Passsic. N. J. 

Joachim dcibiorekl. sekr. prot. 

Camdeo, N. J. 
X*. a>tataim posłodzenia Ominą 4Sta 

rrch-wmjlla urządzić wleo agitacyjny w 
Kivcr»W«*. N. J. i wiec im odbył si? 
*-*o stycznia b. r. ‘Wloo otworzył prw- 
»»ow* fromiearz Okr. IX ob. Chi ud 7.1 u 
ritl. wyjaaa1aj*c tamtejszej Polonjt* 
etan majątkowy Z.N.f*., om Jego 
cele 1 dotychczasowe prace. Głównym 
niowc% był ob. A. Rakoczy. Wzywał on 
J*4c*0e a»h»c<»> ^4o wwtępo wanta 
w szeregi awIgBkowe. Fniblicznośo choć 
aiebcento adbrana. Jodnata wystncha- 
'« w okupieniu mówców. Kilka osób 
wttpdo do Z.K.P. Znalazł elę jeden 
•adnk. który etaciat bruzd zk. Zarzu- 
cił mówcom, da ale wspomnieli o P1I- 
^ndełrtm. Na to odpowiedział nrn ału- 
~ant« ob. Rakoczy, de wlec tan coctał 
nre^daony dla celów agitacyjnych za 

Związkiem. a nie w żadnych celach 
politycznych. To widocznie trafiło do 
pnekooanla interpelującemu jegomo- 
ściowi 1 tak wlec skończył *ię z ko- 
•zjwlt dla naeeej organizacji. 

Z brmtnhn paadrowieaiom 
C. Lambert, eekr. Gm. 1* 
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WAŻNA UWAGA: Gdyby kto z członków Zwitku Ner. Pol wlmizU. , 
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West Lynn, Mass, 
Grup* 630 w Went Lynn. Mus., wy- 

brała na swym rocznym posiedzeniu w 
dniu 15-go »tjx*ali następujący nowy 
zarzęd na rok 1D33: prace* — Bole- 
sław Wanollk; «icc-prun Maksym i- 

Powideł; sakr. (Hi. —- Prane inek 
Doda; sakr. protdkóftowy — Praad- 
nak Jacubnkf; skaiholk — Jan Wl- 
niaresyk; Mkr. małoletnich Jóse Ja- 
rski; opiekun chorych Władysław 
Sulewakl; truetyai — Wojciech Un- 
bara; Karol Brendo, oborało wie: An- 
to®* Wesołek. Kadm len (Toczydlowekl 
i Grzegorz Wróblewski. 

Fr. Jara haki. sakr. pr»L 
S7 Cottage et 

Wyano, Pa. 

Grupa 1489 Z. N. P. w Wyano. Pa- 
na ostatnim posiedzeniu na skutek o- 

(łojenia kont es Ui dla nowych człon- 
ków zddbycia jak najwięcej do naszej 
grupy ł Z. X. P. członków uchwaliła, 
ce każdy zc starych członków, który 
zdobędzie nówce?, nie pędzle tędał 
wcale zapłaty jako prenzję za nowego 
członka. To powinno zachęcić nowych 
członków, gdya w naszej grupie na 
cza* koatoatu zniesiono tg uchwalę 
wszelkie wstępne. Również podaję do 
wiadomości tym starym członkom, to- 
by regularnie uczęszczali na posiedze- 
nia grupy. 

W. Kurzenlec, aekr. fln. gr. 14g». 

Chicago, III 
Na wieczorku Gminy 112teJ w Broni 

N. Y. odbytym w dniu 23go stycznie 
1*22 roku. za Inicjatywy prezesa S. 
Nowickiego, który powołał na mówcę 
A. (Piotrowskiego. Mówca w paru sło- 
wach zachęcił delegatów i delegatki 
do złożenia ofiary na aieroty polskie. 

Prezes f». Nowicki przystąpi) z kar 
peluszem do zCbranycbl każdy Jeden s 
uczcstnrsow zabawy złożył ofiarę. któ. 
ra przyniosła trzydzieści Jeden dolar. 

Pieniądze polecono niżej podpisano- 
mn wysłać na ręce kasjera Z- N. P. J. 
Magadziarz*. — Polecono podzielić su- 
mę 931.00 na dwie części, Jedna fl6A0 
na sieroty śląskie, a f 15.50 na sieroty 
syberyjskie. 

North Tnawaadi, N. Y. 
W saH polaldej przy Olirer ul., w 

North Tonawanda, odbyło tdę roczno 
posiedzenie Gminy 117 Z.N.P. Posie- 
dzenie 7*^aił wiceprezes A. Niclezew- 
•*1. "'yysey delegaci obecni. 

ił ars odczytał protokół z ostat- 
niego posiedzenia, dctóry przyjęto bez 
zmiany. Odczytano korespondencję es. 
Onaora Z.N.P., db. MkfeaLa Bień- 
nkiogo. w sprawie wyboru komisarza 
ntcręąu V c siedzibą w Buffalo. Wo- 

;ber togo. de wybrany Bejnrle w Toledo. 
O., komisarz został ueunięly po KeJ- 
mie. trzeba mianować Jednego kandy- 
data z Gminy. Pcdeeono sekretarzowi, 
sby eię porammlaf s bmymi Gminami 
w tej wprawie 

Ob. Ant iNścIesewsU oznajmił, Je gr. 
tH będzie obchodzić w tym roku 
srebrny Jubtłeuss 1 ymsl, aby wlą Gmi- 
na postarała o mówców na tę uroczy- 
btaać. gdy* srebrny Jubileusz cbre 
grupa abc-bodzk: okazało. 

Odczytano sprawozdanie f doohodu 
I rozchodu Gminy. ttprawoadanie przy- 
)f»®. 

-N na tumie Przystąpiono do oboru 
■owyok urzędników Ma przewodni- 
cmceąo wyborach powołano ab- Józe- 
fa Pawltokiego. na sakr eta rna tym* 
ci .nawago ab. 8Ł Rowteteklego 

Przystąpiono do nomftnueji 1 wybra- 
no naatęp-ująryrb: prssen Józef Bo- 
ciek. wice-prezes Józef Olko. sekre- 
tarz Teofil Owi arb, kasjer, B Rosie ó- 
ekrt marannlak 

Pe wy ber ach deł Jóanf Pawlicki o- 
4*ral przywtągę od nowego zarządu 1 
prsywtąptoae do dslnyih wpraw awlą- 
Aswyrb Wtęrtsy Ineymi omawiano 
nowe wprawy dla dobra Gminy 1 Orup 
w tej Godnie. 

kkn pranan J. Boniek odrorayT po-1 
dwdianle a pódnej godzinie. 

Józef Olka. aekr.j 

Moosup, Córa, 
Towarzystwo Kutnlfrza Pułaskie- 

Ko. grupa No. 1691 Z. N. P. v Moosup. 
Co®®- ®* »wym rocznym posiedzeniu 
dal* ll*o grudnia 1921 wybrało nowy 
**r*6d na rok 1922 jak następuje: Pro- 

FTanełsaofc. Cwynar; wiceprezes, 
Władysław f*o«lolski; sekretarz fłnan- 
•ooy. Jan Corczyóski; sekretarz dla 
maloletnicli. Jan corczyóski; sekre- 
Uri protok ułomy. Antoni .Stębeb; ka 
ajer, Jan Bednarz; delegat do Gminy. 
Jan Gorczyński; opiekunowie kasy. 
Karol Kopeckt I Kazimierz Witalne; 
opiekunowie chorych. Sylwester Po- 
tocki 1 Antoni Walas; odźwierny, An- 
toni LachowieckL 

Anten* Siębab. sakr. grot 
Box 229. 

Brkfgcport, Conn. 
PratskOł z* zjazdu rocznego Gm. J6 

2M*. w gridgeport. Ceno., odby- 
togo dnia 15 etycznie 1622 roku na 
aołł Jana gehieoktsge, 33 Mi selen 
«H. w fttemford, Conn. 

Krótko po gotlz. IO-eJ rano prezes 
Gminy A. Niziuokl śpiewem Dwc coś 
Polską otwiera zjazd, poczym wita ze- 
branych delegatów, przemawia krótko 
I przystępuje do ©boru przewodniczy i 
cego zjazdu. Przewodniczycym zjazdu 
przechodzi Jednogłośnie ob. Józef O- 
klcjewicz, zaś w icr przewodniczyć m 

przechodzi B. Mokrzyński. sekretarzem 
Zjazdu obrany JuZ przedtym ob. A. 
Bandurakl a Wat erbu ry, Conn. 

Przewodutczycy zjazdu ob. Józef O- ( 
klejowicz obejmujyc krzesło przemo- 
dniczycego dziękuje zebranym za za-1 
ufanie w nim położone 1 prosi delega- 
tów o jak najlepsze zachowanie się. 
polecajyc w każdej przyszłej sprawie 
nieć 11 tylko dobro Z-N P. na celu i 
takowym eię -kierować, poczcm przy- 
stępuje do oboru komisji. Komisja 
mandatów; K. Stolarski. L. rawłow- 
ski i K. Brotfu. Komisja uualeA: 

i W. Koroaaki. W. Lyjak i C. Dejcwskl. 
| Komisja rewizyjna: W. Wróbel, J. Zif. 
I kiewles i J. Brzuszek. Komisja roso- 

jlccji: 8. Januszewski, K. Drożyna i L. 

| Zgłombickl. 
Odczytany protokół s ostatniego 

| zjazdu odbytego w Ansonji przyjęto 
be* poprawki. 

Przewodniczący ijazdu oh. Józef O- 

I klojewkz przedstawia labie nowego 
komisarza na Okręg Komlsarskl II g! 

jlziba przyjorujo komisarza w osobie 
Pr. Oklejewlcza gorącymi oklaskami. 
Następuje sprawozdanie posłów z o- 
statniego Sejmu Z.N.P., odbytego w 

I' 

Wyleczcie swoją 
Rupturę jak ja 
wyleczyłem swoją 

-ayrewsryg ia!ssv wtedoSelU opersojo olbo OmUrS 

ł BstoSBo wyeyloae tirai 
I KasłUn CoiUnn Mflost) *ltl« ut po morsach. peonegw ruu ubawił *1? dwu- 
stroDnwsj rtipturr. ktAro smuelło to nie 
tylko do posootonlo na l*d»l«, aio pray- kulo go no długi* loto do lAtko Pr^bo- 
wał on lekorso no lekorsu. pas po punie. todn*to resultołn! W konni powiedziono 
mu. SS Olbo idhiI poOdea- rte opero- jt. ol> 
BO tsiwrsod. W« xroh<> oni todno oni dru- 
t*« Motorolo** W> lorayi nom siebie. 
• 

Coli In ts ntudjowst nom oleMe 
I owdi oton I w końcu ooetol <o«rndiony wynalezieniem tnelody, ktoro riybko to 'łodrowit*. mbiiyr |o nłlnym. cnaacglODy m 
I ssoofSIlwym oł o wiekiem 

KoSdy mota oAyć te no mą metod* Jent 
ono prosto, łatwo, bosplectno I nlo dro 
£» Kosdo osobo '-terpiąco no rupturo po wtnno ml od kopi tono Colllnjso'4 ksl«S- 
kt wyJoSnloJsca. w jokl npoatfb w- lmgyd 

JOt«* Slow#. I w Jokl npnn^b koSdy me 
fo przeprowadzić to Isc-senle u slaMs w 
domu ka Sądnych kłopotów Ksl«Sko I I#. korstwn no B ostki tai. Zostań* ono trysłs- 
no opłacono do koOdspo dotknie top* rup- 
*?,f* k,*,r.T !’rHm wypełni ponlSsoy kupon. Ale wy Myci* to serso — tero* — przed- 
tem nlrri odłotyytn sos elf 

uwrras 
Copt. W. A. Collins* <Inc.) 
Bo* 1SSK ~ Wotortown. N. T. 

Pro«x* przykuć ml notislde 1__ «ao lokarstwo no mptur* I kei«tky o 
rdoj Bos Sodnych sobowlosod s mojej •trony w Sądnym klerunYuT 
lasie 1 
Adres 

loko. 

Influenza Grasuje! 
Typjjc luOłl dst+unie upadu w No- w>n> Torliu nu InfliMnir. a w 

— 

CKliafo 
umarto »* 1* Choroby oknlu i ty»(f<y < :l~. r-»-— ofiAb. a klGr* 

uaj u* grmmowmC po cal.-J Aim>- 
OJU*c *«tęiy tmrnrt tata* na tuflu- 

fr**ł>u 

;rr. 
f*'-u£?£ k™l€>a"y’ "*"»»*'"'* ntrw> 

IhmMe7 +rmtnwmll ?n« 
Jl “I •»"> Irtaiytwoni. santiu od- dano Je 0<» uSrtku ludalu>*rt. tn im tr- 

I**"* ««j*tuło uadrow*onvch. wi«c uZywanle mhinnl od ehorob' I 
młetUmy wjTiodku 

E££mkJ£* “' '‘0r0WŁi- **“« 

_,l L;_L!-00 JJł«*wr Cl na •••on strrarwy Pnptiilkig markam: na kwota pra*«>-tfci. a r«ntr •aptaotcle przy odbtoiw* ‘r 

'bbtjst^st 
Toledo. Ohio. Oł». Kr. okleja w icz Ja- 
ko komisarz refcrujo sprawozdanie 
wszystkich posłów j przedstawia kolej- 
no wszelkie ważniejszo sprawy. Jakie 
hyly przeprowadzone na ostatnim Sej- 
®ie. Pod koniec prosi ualhile o manii- 
wi« Jak najakwarnninjen akcją uk 
** **n»y gminy. Jak m sirooy grap. 
celem agitacji na rzecz ŁN.P. i za- 
miacza. U ofiaruje 9l£.<k> tętnu. kto 
pierwszy w Okresu Komisaraklm 0r. 
II » r. 1P23 wprowadzi w szersi Z.N. 
P. pięciotysięcznego członka. Sprawo- 
adanie komisarza przyjęta z uznaniem. 

Ponieważ Juz na zegarze godzina 
1-aza. bczJt odroczono na Jadu* go- 
dzinę Jako czaau obiadowego. 

fteaja łi-ga. 
Przew odnirzący otwiera sesję w clą- 

Su dalszym o godzinie 3:13. Po odczy- 
taniu listy delegatów przystąpiono do 
spraw na dobro Gminy l Z.N.P. Wy- 
stawiono na stół nieporozumienie po- 
między gminą a grupą 3Ó0K w Ansonji 
trwające od roku. Po wypowiedzeniu 
się stron odnośnych przystąpiono do 
wniosku ażeby te strony urzędników 
gminy zoetsły odwołano wrzelkie za- 

•*le zło kłowa skierowano w 8»cze- 
gólnorci przez u»ta prezesa gminy ob. 
A- NUióskJego na ^rupę 1008 rok cza- 
su temu. Odyż lak się okazało grupa 
1008 w niczym gminie nie zawiniła, a 
to co było zawinione zawinił komitet 
t*Jie grupy, który odpowiednio ukara- 

j ny został. Wszelkie słowa cechujące 
nagany grupie 1008 przez strony Inte- 

resowano z os tajg odwołano | grupa 
1008 zżywa się w najprz>jażnicjszych 
stosunkach z amina 25 ta. 

Na korespondencję ob. Józefiny Sie- 
raków sklej z 1'ulon CWy. proszącej o 
aa pomogę finansową, nie przyrbyloóo 
się z powodu. U ob. Józefa Sieraków- 
•ka posiada majątek wartości kilka 
tyzięcy dolarów. Następna prośba o 
wsparcie od ob. Antoniego WUgosie 
w lezą i gr. 80S w SUmford. Conn Po 
zbadaniu Jego potndenia whwalono 
wyplaeió &o dolarów. 

Następuje sprawozdanie komisji fi- 
nansowej. Ze sprawozdania komisji 
wynika, że gmina 26 posiada bondów 
P.P.P. na sumę |20ó. Jeden amerykaft- 
skl bond na sumę |©0. Na książce ban- 
kowej jest fllft.A*. v skarbnika jest 
170.85. Razem czyni to sarnę $424.74. 
Sprswosdanie komisji finansowej 
przyjęto w całości. 

sprswosdanie starych nrzędnlków 
przyjęto z uznaniem przez powstanie. 

Otwarcie nominacji na nowych 
rzędnlków na rok 1922. Nowo obrani 
urzędnicy jak następuje: prezes Zyg- 
munt Rutkowski; wiceprezes Jósef 
Oklcjewlcz; sekr. Roman Kwik; ekar- 
bnlk Jan Kujarz; chorąży W. Leż- 
niewakl; dyrektoray; U Zglombfekl. 
R. Przewłocki I Al. Inmperski. 

Następny walny zjazd odbędzie się 
w mieście Norwaik. 

Na koniec znbtmrk głos komisarz ob. 
Wt. Oklejswlcz t przemawia na temat 
agitacyjny, w szczególności o Wydzia- 
le Małoletnich I proponuje obór komi- 
tetu celem urządzenie szeregu wie- 
ców agitacyjnych, na eo labę nr supeł- 
noścl Się zgadze. W skład tegoż ko- 
mtteta wchodzą członkowie zarządu; 
preaea gminy, wiceprezes i sekretarz 

Rezolucja zjazdu odczytana przez 
komisję — przyjęta przez powstanie 

i 

I 
w całości. “Ospały i gaudny-' śpiewem 
zakoóraoao zjazd. 

7. bratnim pozdrowieniem 
Antoni Bandu raki, «ekr. zjazdu. 
Józef F. Oklajewicz, przew. aj. 

Merideo, Conn. 

Tow. św. Stan Ula w a Koatki, gr. 6&i 
Z.S.ł*. wybrało zarząd na rok 1*22 
jak uaatopuje: pretM — Jan Dudek; 
wice-prezea Szymon Kucówz; aekr. fin. 
Ktuncisack Marona; wekr. prot. An- 
drzej Kaczka; kasjer Tomasz Słowik; 
odtwlerzy Jan Mlłowatcld; marszałek 
Jan Lcla; * Ice-marszałek Józef Ko- 
*uch. opiekunowie kasy — Jaa Bo- 
gacz. Ludwik Tylec 1 KraarUsek Ko- 
•»ch; dyrektorem chorych Jest w Ice- 
prezee, opiekunowie chorych: Józef 
Grzybek; Izydor Sokół t Antoni BaJ- 
gter; delegaci do Gminy: Hieronim 
Snura. Prawkutk Maroaz. Andrzej 
Kacraka. Andrzej Mod«ł>ki, Józef Grzy- 
bek. Jan Dudek. Szymon Itogóez 1 Jó- 
snf Krupa. Sekretarz małoletnich — 

fłr. .Maroaz. 
I Daje alf do wiadomości Braci Z*ig- 
zkowej tu w Maridesi 1 okolicy, że jeet 
to pierwsza grupa małoletnich w Gmi- 
nie ó#-ej, wipc z tego wzglfdu warta 
l«at poparcia. Bracia i Siostry, którzy 
marie synów 1 córki, zgłaszajcie »ię do 
Franciszka .Maroaza pod Kr. 127 Yete- 
raa et. a on Wam wypełni aplikacje 

; i o wszystkim Waa poinformuje. 
Z bratnim pozdrowieniem 

AndiooJ kaczka, aakr. prot. 
U Wilio w at. 

Meriden, Conn. 

So. Omaha, Ncbr. 
Gminu 33-ta Okręg Komisarski XX 

w So. Omaha. Ncbr. na posiedzeniu w 

styczniu wybrała zarząd na rok 1922 
jak następuje: Leopold Chlieblrtaki, 
praso*; Stanisław Trybunalski, wica 

prezes; Feli* M. Soniuk. sokr. fiu.; 
Józef S. Łabęd/. ekarbnik; Tomasz 
Kozioł, marszałek; Jan Sawicki, pod 
marszałek; Piotr P. Woźniak, odświer. 
ny; Stanisław Pomiebter, pododiwier- 
ny; Jan Lagenza 1 Stanisław Waleaga 
kom. finansowy. 

Posiedzenia odbywają się w osta- 

tni* niedzielę miesiąca na sali św. 
Franciszka przy 33 i K ulicy o godzi- 
nie 2-ej po południu. 

Wszystkie korespondencje proszę 
adresować- na adres 4320 So. 33 Street 
South Sldc. Omaha, Ncbr. 

Felłx M. San tuk, sekretarz. 

tycie stało się ciężarem. Pan 
Karol Ditmcr z New Yorku, pisze: 
"Przód trzcm.i laty używałem Dra 
Piotra fłomozo na chroniczną cho- 
robę żołądka. Wydałem wicie se- 

tek dolarów na doktorów i lekar- 
stwa, lecz choroba moja tylko się 
pogarszała. Życie stało się dla 
mnie ciężarem. Wszystko, co tylko 
zjadłem, kwaśniało w żołądka. Nic 
mogłem spać, nie miałem apetytu, 
a głowa moja drętwiała od gazów 

! wewnętrznych. Nie sądziłem, aby 
było na tym świede coś, coby mo- 

gło ulżyć mym cierpieniom. Pew- 
nego dnia żona moja przynioała do 
domti butelkę Dra. Piotra Como- 
zo, kfóre poczęło działać cudów-1 
nie. Użycie IkiOm butelek przynio- 
sło mi całkowitą ulgę. ” To aławne 
lekarstwo ziołowe skuteezuie dzia- 
ła na żołądek, pobudza do trawie- 
nia. reguluje wnętrzności i w ten 
sposób poprawia stan całego orga- 
nizmu. Pierwsza butelka stwier- 
dza jego zalety. Nie jezt to medy- 
cyna apteczna, lecz dostarczają je 
specjalni agenci lokalni, którzy 
otrzymują lekarstwo wprost % la- 
boratorium Dr. Peter Fałrrney * 
Hons Oo., 2501 Washington Blvd. 
Chicago, Tli. (Ogł.) 
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Związkowy Wydział Ubezpie* 
czenia na Życie 

Ubezpieczyć sif może i powinien kaidy Polak i Polka w jed- 
nym z trzech systemów ubezpieczenia. Suma opłat podana jest 
poniiej. 

Ubezpieczyć się można 
na sumę od $100.00 do 
$2.000.00. 

Wstępne od każdego 
członka bez względu na 
wiek i sumę ubezpiecze- 
nia wynosi $2.00. 

Oprócz podatków na 
pośmiertne opłaca się 
21c na fundusz admini- 
stracyjny, oświatowy. na- 
rodowy. atypendyjny, or- 

gan urzędowy itp. 
Kandydaci w wieku lat 

{ 40 do 50 ubezpieczyć Uę 
mogą nie wyżej Jak na 
$500 i tylko podług ta- 

; belki nr. I. tj. w systemie 
opłacania do końca ży- | CUL 

Kandydaci na człon- 
ków nie ubezpieczonych 
płacą 50c wstępu i opła- 
cają podatki obrotowe. 

Tabelka nr. I. wskazuje 
ile wyftoszą opłaty mie- 
sięczne przy ubezpiecze- 
niu opłacanym do końca 
*ycia. 

Tabelka nr. II. obejmu- 
je opłaty miesięczne 
przez lat 20. Po 20 latach 
należenia przestaje się 
płacić, bo certyfikat jest 
Już opłacony. Suma po- 
śmiertna płatna jest każ- 
dego czasu a' razie śmier- 
ci członka. 

Tabelka nr. III. obej- 
muje to samo* 20-łetnie 
ubezpieczenie z dodat- 
kiem, że połowa sumy 
ubezpieczeniowej wypła- 
cona będzie za życia, gdy 
członek skończy 70 lat 
żyda. 

Do tabelek Nr. II i m 
dodane są przywileje, 
wykazane na certyfika- 
tach tego systemu ubez- 
pieczenia, mianowicie: 

Gdyby członek po pię- ciu latach należenia 
chciał wystąpić, lub nie 
chdal nadal opłacać po- 
datków, może otrzymać 
wypłacony certyfikat na 
taką sumę, jak wypad- 
nie w stosunku do rezer- 
wy na jego Certyfikacie. 
Dalej: nadwyżkę tę re- 

zerwy każdy członek te- 
go systemu może otrzy- 
mać po pięciu latach na- 
leżenia w gotówce, Jeżeli 
tego zażąda. 

A także: Gdyby czło- 
nek po pewnym czasie 
należenia zaprzestał o- 
płacać, certyfikat nie bę- 
dzie w tej chwili wyco- 
fany, a będzie on w mo- 
cy tak długo, jak długo 
starczy rzeczona powy- 
żej nadwyżka na opłace- 
nie rat miesięcznych. I 
gdyby w tym czasie za- 

TABELA NO. I. 

TABELA NO. II. 
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Przywileje dodane do tabelek No. n i III gwnmtuja ciloa- 
J™' f***!*®* 1 zaprzedania opłat, nie trąd 

nltacy ^Wpl*c<"3rch — czego nie dają Inne orga- 

wiż*** ln,ormac> *«*o*ć f*ę należy do aekreta- ** najbliższej grupy Zwięakowej lub do sekretarza generalnego na adres: '~m~ 

ZWIĄZEK NARODOWY POLSKI 
1406-1408 W. Dmsion »t, Chicago, IU. 


