
Wyższe wykształcenie 
w mechanice 

System produkcji w fabrykach 
amerykańskich oparty jc-st ua ma 

sowcj i tanioj obróbce, przy po- 
mocy specjalnych narzędzi i ma- 

azyn. Narzędzia te sporządzają 
wysoce wykwalifikowani 'mecha- 
nicy. powszechnie znani, jako 
(tool i die makcrzy) wyrabiaczc 
narzędzi. 

Ambicją każdego rzemieślnika, 
metalowca, jest zostać takim wy- 
rabiaczem narzędzi, bo to jest 
praca interesująca, stula, a przc- 
dewszystkim dobrze płatna. Hzc- 
micślnik taki musi jednak po- 
biadać dobre wyszkolenie techni- 
czne i fachowe, jjdyż w przeciw- 
nym razie jest on tylko posługa- 
czem dnijrich. zwykłym metalow- 
cem. wykonując to. co mu inni 
polecą, irdyż sam nie jest w sta- 

nie narzędzi tych ohmyśleć. 
W szkołach kursa wyrabiaczy 

narzędzi są zwykle dwnilctnic. zaś 
w fabrykach czteroletnie. Insty- 
tut Rzemieślniczy ma t^kże dwu- 
letni k»H*> dla toni i die njakerów. 
połączony z wyższym wykształć- 
niem technicznym. Kurs ten skon- 
errło od czasu jego założenia za- 

ledwie kilkudziesięciu studentów, 
lecz każdy z nich ma dziś stała 
prace i minio ciężkich warunków 
jest dobrze płatny. 

"W program tegoż kursu, w cza- 

cie dwuletnim w chodzą następu- 
jące przedmioty: 

Praktyka warsztatowa. 

Metematyka wyższa. 
Mechanika elementarna i wyż- 

sza. 

Teorja warsztatowa. 

Rysunki mechaniczne i Machi- 
nę Design. 

Język angielski. 
Język polski. 
Elektryczność. 
Fizyka i 4'hem ja. 
Tjaboratorjum doświadczalne z 

dziedziny wytrzymałości mater- 

jałów. 
Student, który taki kurs ukoń- 

czy jest już nie prostym rzemie- 
ślnikiem. lecz także technikiem, 
który może zająć lepszą posadę w 

warsztatach i pracą kierować. 
Dział ten posiada cęść warszta- 

tów specjalnie na ten cel oddaną. 
Posiada także laboratorjnm do 
doświadczeń mechanicznych. 

Nauki iidzielają doświadczeni 
inżynierzy i mechanicy, którzy 
mają zu sobą długoletnie doświad- 
czenie w rzemiośle. 

Rodzice, którzy mają synów, a 

chcieliby nauczyć ich dobrze płat- 
nego rzemiosła, zrobią krok rcz- 

tropny. posyłając ich do Instytu- 
tu Rzemieślniczego, skąd po u- 

kończeniu wyjdą przedewszyat- 
kiein jako dobrzy polacy. rzemie- 
ślnicy i pożyteczni członkowie 
społcezeńst wa. 

Dyrektor Intytutu Rzemieślnicze- 
go przy Kolcgjuin X. P. w 

Inż. J. S. Kozaczka, 

Cambridge Spring*, Pa. 

Wielkie Sumy Pieniężne 
w Starych Kociołkach 
Me wyrzucaj więcej starych naczyń 

kuchennych. kiedy rJrknf. cdji pr* 
wlfi człowiek z Y owego Yorku wjiiii- 
lut BlrwkAdllnjr proszek, który po 
zmieszaniu go we fornir kitu. tzird> 
uleje jak kamień I zatyka strzelnie 
wszystkie otwory w rarnkarh I na- 

czyniach agatowych, żelaznych, aluml- 
njewyeh. mledziauych, moslężnjch, cy- 
nowych I Innych. >awet dziecko po. 
trafi ta zrobić. gdyż nie potrzeba grza* 
nia, ani kwasów, lab narządzi I nie to. 
pl »lf. 

Aby udowodnić każdemu z rzjtel. 
alków tein pisma wielką wartość t«f« 
preparatu, ofiarujemy w przecina a ty. 
pedała od daty tej gazety wysłać wici. 
kf regularna paczkę óO-crntowg pro. 
ozku Mead-a-leak, z przepisami uży. 
ria. Ilość wystarczając# do zalepienia 
4® do W szczelin. poczta opłacona ty I- 
ko za Kr, lub I paczki za IWr w ere. 
hrse lub znaczkach pocztowych. Je- 
tell posyłacie w srebrze, owińcie do. 
Krze w papier, I zaklejcie w silnej ho. 

perrie. (•warnnlnjemy lub pieniądze 
oddamy. Piszcie tylko po angielska 
Msaystkłe zamówienia adresować doi 
ALI.n 1YATHOM, B. 7*;, A TM, M. Y. 

Ten preparat ofiaruje dobra «p«. 
oobaość do zrobienia pieniędzy dla e. 
uergłeznyeh agentów. 

PA RIO 
poślemy ks/demu nowy. sio-ennr ka* 
ta tog TAMCH A INMIKYI M FARM w 
stanie Ohio I Pennsylzania. Pisz zaraz 
po In formacie do: 

TUK R, T. HI RIM.F LA ID f 0. 
f.Yf ORPORATFD 

Room ló, Oljmpla Rltd. 
W* K. iitk st Me te land. Ohio, 

Techniczne wyszkolenie 
młodzieży 

Według statystyk szknluTcli ró- 
żnych miast w Stanach Zjedno- 
czonych. okazuje się. że od 9d du 
f>;» procent młodzieży kończącej 
szkoły miejskie idzie do pracy w 

handlu lub przemyśle. W prasie 
a mery kaliskiej częste są głosy za 

zmianą szkolnictwa, a względnie 
systemu nauk, tak, aby tą wię- 
kszość przygotować zawczasu do 
pracy czy to w handlu, czy to w 

przemyśle, a tych zaś, którzy za- 

mierzają iść do uniwersytetów, o« 

sobno do tego przygotować. 
Wartość ekonomiczna rzemieśl- 

niczego wyszkolenia nie jest do- 
statecznie oceniona, a tern mniej 
jest oceniona przez nasze społe- 
czeństwo polskie. Ekonomicznie, 
nauka rzemiosła połączona z tcch- 
nicznem wyszkoleniem jest naj- 
lepszą inwestycją, jaką ktokol- 
wiek zrobić może. Na naukę opła- 
ci się wydać kilkaset dolarów, bo 
ta da człowiekowi oparcie, na 

której przyszłość swoją budować* 
mo/c. rorainąwszy juz ten takt. 
że pieniądze wydane na naukę 
rzemiosła wkrótce zostaną zwró- 
cone. — rzemiosło daje czlowie- 
ków i tą pewność siebie, że cokol- 
wiek on pocznie, jest pewien, że 
w razie niepomyślnych rezultatów 
ma zawsze coś za sobą, to jest rze- 

miosło. 

Narody, u których przemysł 
jest dobrze rozwinięty, gdzie pa 
nujo dobrobyt, mają liczne szkoły 
techniczne i rzemieślnicze. W nie- 
których krajach europejskich 
jest przymusowym dla uczącego 
sic rzemiosła uczęszczać także do 
szkoły {ochnicznej, przynajmniej 
na wykłady wieczorne. To też 
rzemieślnicy z tych krajów przy- 
bywający do Stanów Zjednoczo- 
nych są bardzo pożądani i często 
zajmują bardzo odpowiedzialne 
stanowiska. 

W Stanach Zjednoczonych licz- 
ne szkoły rzemieślnicze i technicz- 
ne kształcą tyaiącc młodzieży na 

rzemieślników i techników, lecz 
z powodu wielkiego zapotrzebo- 
wania fabrykanci nie int^ą zna- 

leść dostatecznej liczby ludzi fa- 
chowo wyszkolonych do objęcia 
odpowiedzialnych posad. Wiele 
fabryk ma nawet sw*oje szkoły 
techniczne, wiele innych fabryk 
daje stypendja dla chętnych do 
nauki studentów, a to w celu u- 

zyskania dla swoich fabryk od- 
powiednio wyszkolonych rzemieśl- 
ników i techników. 

( 
Fachowo wyszkolonych rze- 

mieślników* polaków* jest bardzo 
mało. Nic toż dziwnego, żc polscy 
zajmują w* przemyśle zwykle pod- 
rzędniejsze prace. Brak ten mo- 
żna usunąć, a można to zrobić 
jedynie prze/ naukę. Bodziec, któ- 
rzy mają dorastające d/.ieei, za 
nim ich dadzą do pracy w fabry- 
ce, powinni się dobrze nad tern 
zastanowić, że odpowiednie przy- 
gotowanie szkolne umożliwi im 
krótkim czasie dojść do stauo- 

■ wisk i majątku. 
Inż. J. S. Kozaczka, 

Dyrektor Instytutu Kacmieślni- 
czego przy Koiegjnm 7. V |»„ 

fanibridge Spring*, |'a. 

Nagły zgon śp. Wład. 
Przybylińskiego 

Dos/la na* bardzo mii utną win- 
domość z South Chicago, III., żc 
/inarł tam wczoraj nagle znany i 

| nader popularny, stary zwięzko- 
J wiec, Władysław Przyhyliński.- 
1 -Szedł on do domu z posiedzenia 
Towarzystwa i nnglc zaaiabł i 

I padł na ulicy. Zabrany do domu, 
J mimo natychmiastowej pomocy 
! lekarskiej wyzionął dtn lia. 

6. p. Przybyliński wstąpił do 
I Z V IV w mku 1MI należał do 
To w Zgrnla, kc. d27 Z. N. I*. 

Pył oii komisarzem Związku na 
klan Illinois, prezesem Gini- 
ny 2d-ej, a na ostatnim sej. 
mir In ł posłem z (juiiiiy '-'d ej. 
Polak prawy, dobry i czynny 
zwię/.kowioc. t'ześć jego pamięci. 

niiższe szczegóły o pogr/.Hue i 
jego życiu podamy w następnym 
numerze. 

Najlepszym przyjacielem i opte- 
kunom w nieszczęściu Jeat Zw1%- 
zak Narodowy Polski. 

SPRAWOZDANIE I. 
Z PIERWSZEGO INSTALACYJ 
NEGO POSIEDZENIA WY 
DZIAŁU KOBIET. ODBYTEGO 
DNIA 23 GO MARCA. 1022 R. 

:—. ; 
l cli w «hj sejmu 2-t-go Z. N. I*. 

w Toledo. < Mi:•». Gminy należące' 
Jo Okręgu .XV s<> niulrsłiih na 

zwiaka dfl. do Wydziału Kobiet, 
których po zatwierdzeniu na rę 
cć Prtz. Kom. Wydz. Kobiet p. I 

Milewskiej nadesłał pan l\*uzor. 
Pierwsze posiedzenie Instala- 

cyjne otworzył uroc*>v-ic w nie- 

obecności pana Prezesa, pan W i. j 
ceprc/rs Garbarek, zachęcając w 

pełnych powagi .słowach do pracy 
na niwie związkowej i narodowej, 
która może więcej dzisiaj leży od- 
łogiem jak kiedykolwiek przed- 
tem. Mówił o celach i zamiarach, 
jakie mamy do apctn;cnia w Z. N. 
P.. zaznaczając, iż Sejm zrozumiał 
dokładnie i ocenił pracę Zwiąż-: 
kowczyń. uchwalając subwencje 
dla Wydziału Kobiet w sumie 
$3.000.00. 

Wice-prezes p. liurharrk od- 
czytał regulamin i poprosił pre- 
zeskę W. Kobiet p. M. M i Iow >kij 
do prowadzeni* pusiHzrnia, a ta 

poprosiła na Sekretarką pro toni. 
p. K. S. Obarską. 

Następnie uchwalono pensję 
sekretarki w sumie $2ń.00, «lł« 
kasjerki $.>.01) rocznic, iks-/.oni 
przystąpiono ilo oboru urzędui- 
czek. 

Prcz.. p. M. Milewska. 
Wiee prez., p. P. Paulus. 
Sokr. prot.. p. K S. Obarska. 
Kasjerką, p. M. Kydzcuska, — j 

lim. 23. 
Dyrektorki; 
Pani Władysławo (. hodzińaka, j 

li m ma 120. 
Pani A. Skierczyńska, Um 2. 
Pani W. Kutz. <»ir. 41. 
Paui M. A. K taflo w.ska, Gna. 79 l 

Panna J. Czarnecka, lim. 7ó. 
Pani A. Maliszewska, Om. 24. 
Pani B. Kostecka, lim. 91. 
Pani A. Mitseor, Om. 2. 
Pani P. Stram*. (im. lll. 
Wire-prezes (rarbarek odebrał 

o<l nowo obranyeh urzędniczek 
przysięgę, pouczając o obowiąz-j 
kach przedsięwziętych i ważności I 
w wykonaniu tychże. 

Dotychczasowa sekretarka p.! 
Józefa Zembai odczytała protokół | 

j z ostatniego posiedzenia, który , 

| został przyjęty z małymi popraw- 
kami. 

Pani Wład. Chudzińska udziela 
informacji, że nauczycielka szkół 

| ki sobotniej pobiera $3..*>0 za lek 
eje. 

Omawiano również kwest ję 
przyjęcia nowej redaktorki w 

miejsce pani Wildowej. Pani A. 
Skierczyńska przedstawiła parną 
Olgę Polek, a pani Wład. Cho i 
dzińska panią Szybo wieź. Obie' 
panie polecono przedstawić na 

następnym posiedzeniu Z. (\ 
Pani Zembai przedstawia ra- 

chunek na sumę $6.86, który jmle- 
cono wypłacić. 

Wice-prez. Wydz. Kobiet pr/ed 
stawiła korespondencję o całej 
rodzinie z Badom. 111., mającej 
życzenie wstąpić do Z. X. I\. ktć 
rą polecono odesłać na ręce Sc 
kretarza Jcm-ralnego. 

Zadecydowano, że posiedzenia 
mają się odbywać w te Minie dni 
juk dotąd. 

tam Milewska z (Jminy i!4 tej 
i p. Winiarska g^iść X Kensington. 
pros/łj N\ y dz. Kobiet o /ałożenie* 
szkółki w PuIImań lub okolicy. 
Na wniosek p. Skifrezyimkuj po- 
lecono komitetowi zbadać tamtej 
s/e stosunki i przychylić nie dni 
prośby. 

Prezesce polecono uformowanie 
poszczególnych komitetów, celem 
ułatwienia praey. 

Pani Milewska przedsta wiłu 
majney się Odbyć ba/ar Haller 
«*/,' ków i prosiła Wydz. Kobiet o 

popan*ie pr/cz przybycie, ofiaro 
wanie datków lub inn«f korzystna 
pomoc. Sprawi* tę obecne na po 
siedzeniu panu- obiecują gorąco 
poprzeć. 

Podniesiony została kwest ja de- 
portowanej panienki Antoniny 
Pustelnik, chorej na suchoty ; 

po /badaniu sprawy okazało się. 
że Wydz. Kobiet jako taki z de j 
portowa ny nie miał nie wspólne- 
go, do tego ręki nic przykładał ij 
nie ponosi żadnych kosztów r>1 
sprawy wynikłych. 

Na zapytanie pani Rydzcnwkicj 
— ns jnky sumę mn pr/edłoży-ć 

boiul, patii Milewska odpowie-) 
działa, że zale/y to od decyzji Za 
rządu (..Yntr. 

Następnie pa nr M. Milewska, 
pr/cman iuła w spran ie kontestn 
ner bona u ia członków do Zn iij/- 
ku, zachęcając obecne d<» energi- 
cznej pracy n.nl powiększeniem 
sz« regnn Z. N. I*., o którego ro/. 
" oj u zapomina .się w cza<aeli o* | 
bccnyrh z powodu ogólnego zobo- 
jętnienia. Na mniej więcej ten 
sam temat przemawiała pani K. 
S. Oba raka. 

Z powodu nadchodzącycli ny- 
borów krajowych, omawiano bic 
żącc kwest je polityczne, poleca- 
jąc popierać wszystkich polskich 
kandydat ów, na czcui posiedzenie 
zostało odroczone. 

M. Milowika. prez.. 
K. 8. Obaraka, >ekr. prot. 

Cicha, lecz wstrząsają- 
ca tragedja 

^ Uomiku ł Wilkt'»b»rrp 
KtulriliMiiy następujący opis kro- 
nikarski ąichrj, Ino/. wstrząsają- l 

rrj «io tłęlii trairrdji. jaka się wy-! 
<1ar/.\ła w tamtcjs/rj okolicy, a 

kiom jr.st trj*o rodzaju. rc nalo- 
*y j;l ł*«dac do jak najszerszej 
wiailomoMi publicznej. 
" "•«>*<** w Błastrrska kinrmtoa, 

*■** r‘"*« ■lrjakic«o Piotra Maila**. < 

sŁ,rr"- 1*1 31, klar) marł lij««nh>t| 
śairrrlą wnaraj w imama w pakilia 
l»rw Rej Mapy, Hala widma Ir wakat 
>rhr«inirniu pr/rd wlatma I disinfR. 
Kalle Ja I aladir aUeJakir (dniał; *|f 
dawiediier aaatcpająryrh «,r*etr«|dw 
o uaja MallaawskiB. Zdaalea Inka. 
ria aiał na zaledwie M lat, a kran; 
b;l aara le. a ra taran, a In arial wr. 
In tnnalkdw aa aacank. W kinaznal 

łaalnilaao karlę a«j^k«n|, t kła* 
mj ntacaia w; alka. U Mali Ratrak i *ła- 
iyt W arwjl palaklej. adkyl Uapuk 
*»e Kraar.il I Polsce, a aaałnpair zaatał 
honornw.. nwalalaa? te.lie arB.il 
Oprara te*a taałniiaan katążacakę da 
aakaiaiztwa, w kierej aa pinrwatnj 
straaiey w Makią wyrazy, akmalaar 
rfM kobiecą i “Panłątka ad twalrb 
korhaajrk slaatrzyrank. Marli | He. 
Iraj" pa pal«ka. Oprara k Kląski na- 
Inaloaa pn» Mallanwskia kopertę. ■ 

ktdrrj wy alka, ii lalłaawakl paatada 
pnyiaHala. aleąaklcąa Jaaa Wyriy. 
kawsklata. aaaiaaakałnra pa. IM 
-*-<•!» ■lic* w Braaklyai*. V T. 
wojskowym >if inl» MallaowakUra 
widnieje je*e UlyDfc Te 
Opreet nś W* ItHiwwM miał 
pny nMi krtBlę Akta, niiM 
twmta, tUrą wMi—li JadL rWif 
<■7** H«7 MMtw M policji. 

kUrrr* iwrtim* alf * uwiado- 
mieniem 0 znalezienia trwpa Maila#*, 
'klnco. weawal Maria, ponieważ 
praypaanraal, U Mallaawakl a*łr 
laurt > po w 0<l ■ aaiaknrfo a życia 
alkoholu. Śledztw# przeprowadza## 
prze* lokaj-sa wykaaalo. M Mallaowikl 
laiari ■ po w #4 a ekorwfcy Mrrtwfj, »po- 
wedowaaej Kł«4ta ł ilawa .. Mkt 
4* tej pary ale artnalł alt pa trupa 
Malinowskim, ra wykaaaja. ir Mail. 
aowskl alr aia krewa yeti aal przyja- 
rłwł w okolicy. poałewwż ałr ailat aa* 
wat przy sefcte żadaera drwi. Wido- 
cznie Makat alf prtM Jakt* «a«, Jo- 
dzpc chleb pa4 szopą. podczas 4mno 
I dokucz II wer<> rtmaa I laa aaiart 0. 

przez wszyaŁklrk. ailmu la, 
U kył rałnifrifm I walczył • alepodle- 
rtość Polaki. 

Ur. Charles S. Skater. komeadaat 
tulejszero Icrjnaii A mery kań sklep* 
oświadczył. Iż Jeiell itt alf ala trio- 
al po trapi MaMaawaklcro w ciąga 
następnych dwóch dni, Malinowski 10. 

stanic pochowany aa ko«zt tero* l.c* 
zjonu \ mery kanak lar o, jako żnlnlerz, 
jak kolarn wojskowy. 

Tak ifinąt żołałerr-linhater. który 
poszedł a Kicani amerykańskiej wal. 
czy* ta niepodległo** Polski. Wlela 
jeszcze takich zrlale, jeżeli spoleczeń. 
siwo polskie nie pośpieszy z pomocą. 

IV ostatniej chwili dowiadujemy »lf, 
iż Placówka Weteranów Arniji Pol. 
sklej, a koleraml Szatuleklm. porurz. 
niklem Wilkiem, kolerą .Innleklm I la* 
ii) ml zajmie slf pogrzebem trarirzale 
/marleco kolegi, Plolra Mallaow* 
skier o. 

W sprawie tej dodaje redakcja 
“tiórnika" «•«! siebie w odytorja- 
le łuistępnjaee gorzkie, lecz mJii- 
szne uwagi: 

SPECJALNA SPRZEDAŻ 
przez 30 dni tylko 

mzbobiawc *i.amaii 
ireklon* • l«. 11 

i aa unr )ow«) cer- 
at*) mlcdil 

a NimUi • a.*o 
4 « U* 
• M 4*0 
• • •• «.SO 

10 " « 780 
15 •• •• a.so 
io * io.*o 
18 " '* 1X80 
W " 17.00 

K>«ui« oiTtt* aMiUu nrkl '* 
lak ulowi Mc wtop*. 

Mo««tao Miału (UUlowa) », Inb 
j calowa, tylko Ma utUa. 

■Mn MUO OO lot Im. 
1341 W. Utk Si. Dopt. MS Chieaffo DL 
rtoaoto po ayrkalara — wywiany 

tr i&aao yt 

“Jwl U strasany, ilnl^ku; wprost 
wy pod eh. śwladecpry kpkj «U wsi;. 
*tkk wnwula, uli wujtttl* odrawj. 
Jak Wyrkodatwo polskie odnosi »lf do 
łjek, klóryml nlf rlyrk chwali, kto* 
rjrk wysiało, których namawiało il» 
|w»i»rla pod karabin. którym na odjead. 
nym. rtnmło kwiaty pod nowi... na 
to. aby aa powrotom a Ir mleć dla nich 
naw ot kawałka rhleha! 

“Wypadek toa saeifży na samkain 
Wyohoditwa I aarlpły alumnie na 
tyrh aasayrh. lataj okolleark. adalr 
przeck* Joat byt I dobrobyt, rdz Ir Je- 
den praoa dmakpo pnie t>k. wy wy*, 
tan llrab# zebranych dolarów I tamo*, 
akjs/p. kasato wak.i%x# “properl#**. 

^•pewao Piotr Kalinowski. łolalerz 
polski. mo>c tyrodnlami całymi we. 

drowat. mole poniewierał slf dlurw, 
dłaz*. zanim dotarł do kiarstoa. 

Tero samaco dnia. jak stwkrdaoao, 
Mpcopo orlfiale Kallaomskiero spot- 
kał policjant I In* pray padł doi ze *n# 
pata... Knkmal, że pijany Idak... 
Kanada#! po. Kalinowski byl tracimy, 
tylko raocoś bardzo słaby... Pokazał 
ma papiery, aa robot# szedł... >k 
pr/y mai sly jeno policjantowi. *e był 
pijany Istotek, ale tylko głodem. te 
był pljaay bitem I talem, jaki tarzał 
Jero młoda plorste... 

Tak. * HantoJ A»«ryr«. w kraju 
■Wita I aMta płyaąrjau w tktll. 
ry. kfA? **?tujr I łjja Aaetatała <»k. 
*rlr tysięcy pttakrw, ąatakl Malm,. 
paUkl Weteran. ą«*l«kl aMiłnlrr, 
*a«hająry ąrary aearlwej, ginie aa 
AraAcr f rł«*Aa! 

Mf atM Ala takie*** alejsra ptalf< 
A«y uaaiL Miejsce aatyrkailaM ę«w»rśA 
aa* aaajAtle zawsze rygaa I alryk, 
łapleMoę I wnit, aarląirars I rzezi- 
aleuze*. prAialak I taki łetr. klery 
alr “KaAra.le" »|f, klery aa net p«A 
ręką. wytrych I Alucie rtw... 

Jtal klaka *erte. t.eryc* zrywa alf 1 

aa aula, pczehlewstwe akra Aa alf Aa 
krlaal. 

1'aarł a rlwAa, uurł aiłoAilealee, 
■■art prawy, aaraerj klłlen, tak 
akenał aa ileal amerykańskiej ten, 
ktkrtr* latlealeB ptrnlj w aaAte 
SkjaatcT Mila legltyaewał I kę- 
Aale tyawlaAal... rae*« ta *By*ay" 
Aebeaali. Jak to. |*aule AtHrtAiltJi, 
-aaaP zię spUall tęze I chwalą lailę 
peLskte akryli!!! 

iaat ta kaAaJ tra aajaUalejaay *re- 
aaltat* -Arajwn" Hallerriykaw ar aa- 

aayrk stronach" .. 

Są to gorzkie słowu, lecz w zu- 

pełności /asiu/one. Oby ten tragi- 
czny. wstrząsający do głębi du- 
szy wypadek poruszył serca ska- 
mieniałe. bv aię odezwały ludzkim 
uczuciem i apiacily bodaj część 
długu moralnego wobec tych, któ- 
rzy imieniem Polonji amerykan 
akiej posł/li bić się o wolność- 
Polski, a teraz często do ust nie 
mają co włożyć... 

Żałosna bistorja o kiełbasach 
I 

Na aulsdanie kawa z cykorji., 
/ubielili i wednistem mlcU«ci>*. a- 
do tej kawy kawałeczek gorzkie- 
go cblcbu; na obiad jałowa zupa 
ziemniaczana i kukurydzianka. 
polewana rozgotowaną marmola- 
dą; na podwieczorek herbata z 

mlekiem, a wreszcie nu kolację 
ziemniaki ugotowane w łupinach 
i bardzo obficie posolone. Takie- 
mi specjałami żywił się pan Win- 
centy WTrouski. człowiek żonaty, 
ojciec trojga dzieci. Zdał onego 
czasu egzamin dojrzałości z wv- 

kzczcgóluieniem. zapisał się na też 
zaraz na wydział filozoficzny, po- 
czem aimtrjary zaprosili go na 

wojnę. Pan Wincenty wojował na 

rozmaitych frontach bardzo przy- 
kładnie i w końcu wrócił do Kra-1 
ko«a jako inwalida r przestrze- 
loną nogą. A ponieważ na jednetn 
nieszczęściu nigdy się nie kończy, 
więc pan Wincenty ożenił się i. 

ubogą panna. Zawiesiwszy naukę 
razem z czapką austrjacką na 

kołku, /ac/ął pracować na chleli 
codzienny. 

Miał dzienną i nocni) praco, wy- 
sługi" <tI się po rozmaitych biu- 
raeh, ule z przerażeniom przeko- 
nywał się. że to eo zarabiał przez 
eały tydzień, przejadał z rodziną 
w ciągu dwóch dni. Należał on do 
optymistów, mimo to, przesycony 
cykorją, kukurydzą i marmoladą 
rzekł raz o północy do Jony: 

— Trzeba się chyba powiesić! 
Spłakana żona po długim na- 

myśle odparła : 
— To już lepiej idź do ciotki 

A polon ji. 
l)o lej kutwyT — mówił bo- 

leśnie pan Wincenty. — Mrowiłem 
ją na matkę chrzestną, ale odmó- 

wiła. — Prosiłem ją dwa razy o 

I pożyczkę, też odmówiła* Prosiłem 
ją n stare łachy — odmówiła. Jak- 
że ja do niej teraz pójdę. 

— Poświęć się. idź, zrób to dla 
dzieci... 

Tl. 
Nazajutrz udał się pan Wincen- 

ty do ciotki Polki, jak powszech- 
nie ją w rodzinie nazywano. 

— Pani nie ma w domu, ale 
niech pan zaczeka powiedziała 
służąca, licząca kilkanaście lat 
życia. 

Pan Wincenty poazedł do po- 
koju i czekał. Minęła godzina — 

ciotka nie wTacała. Pan Wincenty 

/ nudów począł bliżej badać p.»- 
kój. uieblc. obrazy i zaglądnął 
nawet do kredensu... 

— Ciotunia pamięta o sobie —I 
mów il, topiąc wzrok w głębi kre- 
densu. — des! wódeczka, jest ru- 
niek. jest kawał kiełbasy, slouiil- 
ku paprykowana, biały cłilcbuś i 
masło. 

/inuknął kredens i zaczął cko* 
d/.ie po pokoju. Był wzburzony i 
poduieeał się wlasiieiui mCślaiui. 

— Jeden ma wszystko, u drugi nie — mów ił zjadliwie. 
Zaglądnął znowu do kredeusu.; 

Iliiclnięłą z niego woń kiełbasy i' 
to polędwicowej. I*an Wjneenty 
toczył słuszna walkę duchową, a 

slrc-zczająeą się w słowach: — 

•JeM*. c/y nic jeść!” Iłył pewny I 
.-.e ciotka spostrzeże każdy uby- 
tek. Walczył. ale czul. że ulegnie. 
" vpił kieliszek w ódki i odra/.n 
poczuł podwójny irlud. Zjadł ka- 
wałek ̂

 
kiełbas* z białym chlehu! 

>inn. Zrobiło «ju hi1; błogo. Wypił 
drupi ki^lis/ck i przekąsił należy- 
cic szynku. 

—- Pyr ha — mówił do si#bie. i 
— To to rozumiem. 

Zaczął znowu chodzić po poko- 
ju. |M*łrn kawalerskiej fantazji A 
nawet zanucił jakaś kawalerską 
ozy żołnierską piosenkę. Po chwili 
wjpił trzeci kieliszek wódki i za- 
kąsił paprykowaną sl minką. 

Nagle w przedpokoju rozległo 
się dzwonienie. Pan Wincenty w 
mgnieniu oka zamknął kredens i; 
usiadł za piecem na krześle, jak 
najdalej od miejsca popełnionej ( 
zbrodni. I>o pokoju wetzlir ciotka 
Apolonia- 

A to t'». — odezwała się do- 
syć kwaśno na widok pana Win- 
centego. 

Po krótkich, ale dobitnych uty- 
skiwaniach na biedę i zupełne 
bankructwo, po energirznem z.a- 

pewnieniu. że mimo najlepszych 
chęci, nie mogłaby nawet rodzo- 
nej awej matki wspomódz, ciotka 
Apolonia otworzyła kredens, — 

mówiąc, nie wiele mam. ale po-J 
dzielę się z t<»ba nawet ostatkami. 

Równocześnie ciotka odskoczy- 
ła od kredensu i zaryezala: 

— Czy to ty gospodarowałeś w 
moim kredensie? 

Jakżebym śmiał, odparł pau 
Wincenty... 

— Ładna historja! — Ta służą- 
ca nie zagrzała jeszcze miejsca, h 

już dobiera się do mojego kre- 
oensn. — ł.«dna historja! Oho 
i wódkę piła i kiełbasę jadła A i I 
szynce też nie darowała! Wyrzu- 
cę na cztery wiatry, dziś jeszcze 
wyrzucę! Nie potrzebuję złodziej- 
ki w .swoim domu 

— Mo»e to nie służąca — bą- 
knął pan Wincenty. 

— Więc kto? Chyba ty! — za- 
wołała ciotka. 

— Jakżebym śmiał — zapew- 
niał skonfudowany do cna Wicuś. 

Wśród takich warunków reszta 
Wizyty była torturą dla Wicusia. 
Nic wskórawszy nic u ciotki, po- 
wrócił do domu z wyrzutami su- 

mienia, że rzucił podejrzenie na 

niewinną służącą. 
Ul. 

Przez całą noc auiły mu się e- 

pizody z wizyty u ciotki: wódecz- 
ka. kiełbasa polędwicowa, biały 
chłebuś. ciotka, służąca. Obudzi- 
wszy się pan Wincenty jeszcze sil- 
niej zaczął odczuwać wyrzuty »u-1 
mienia. Wypił swoją poranną ey- 
korję, wyszedł wcześniej z domu 
i udał się do ciotki. Wyznał jej 
wszystko jak na spowiedzi. Ciotka 
spoglądnęła na niego dziwnie- — 

Walczyła w niej mocna złość, ze 

słabą łitościa. Ale powoli wzrao-,' 
jrła się litość, gdyby nie sknerst- 
wo, byłaby całkowicie zwyciężyła. 
Mimo to litość odniosła połowę 
zwycięstwa. 

— Jestem biedną, chociaż u- 

chodzę za bogatą — mówiła ciot-! 
ka. — Po mojej śmierci coś wam 

się dostanie, .1 teraz to was tylko 
zapraszam na obiad w każdą 
niedzielę i każdy czwartek. Co zo- 
stanie z obiadu, to zabierzecie ze i 

sobą, a zawsze tam coś zostaje. 
Pan Wincenty spożywszy' u 

ciotki porządne śniadanie, poszedł 
do domu syty. co mu fkidawna 
już nie zdarzało. W dodatku miał 
czyste sumienie. 

WYBUCH ROPY W ZACHOD- 
NIEJ MAL0P0L8CE. 

W miejscowości Szymbark. łi ki 
lornet rów od Gorlic, położonej na 

południowo zachodnim krańcu 
roponośnego siodło Siary Hzyiii 
bark, powtarzają sir <mI S dni wy-j 
buchy ropy. która w kilku minuto- 
wych pauzach tryska fontanna, do.' 
chodzącą do wysokości przeszło ifO 
metrów. Dzienna wydajność wyno-l 
si dwa wagony ropy za u terającej 
S) proc. benzyny, 27 proc. nafty, 

a resztę wazeliny. Rzecz ciekawa, 
że srłęhnknk/' szybu wynosi zalcd l 
wie tylko 2.‘łfł metrów, podczas gdy 
wiercenia boryaławskie sięgają do; 
półtora tysiąca. Okręg jasielski, 
gdzie eksploatacja ropy ma za so- 

bą przeszło pół wiekową tradycją 
— która przyćmiło później eldora 
do borysławako -jSchodnickie. na ; 

bicra oebenie — przy wycr.erpani'i I 
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się zapasów Mory slawia — córa: 

większego znaczenia. W toku znaj. 
duje się organizowanie spółki hr|. 

gijsko polskiej celem ekspl<.a*u- 
cji tych właśnie terenów. 

Wezwanie do Gmin 
i Grap 

Niniejszem wzywa się za. 

rządy Omiń i Grup, by na. 

tychmiast weszły w porozu- 
mienie z lekarzami egzami 
nującymi i wymogły na 

nich natychmiastowe nadzy, 
łanie aplikacji zaraz po e. 

gzami nacji kandydata. 
Zachodzi bardzo wiele 

wypadków, że lekarze prze- 
trzymują aplikacje po kilka 
tygodni, z czego powstaje 
bardzo wiele nieprzyjemno- 
ści i kłopotów. 

Lekarz egzaminujący jest 
obowiązany nie później jak 
w dwadzieścia cztery godzin 
po zbadaniu kandydata ode- 
słać aplikację do Zarządu 
Centralnego nie czekając 
końca miesiąca. 

Zwraca się przytem uwa- 

gę. że przetrzymywanie apli- 
kacji najczęściej — a raczej 
niemal wyłącznie praktyku- 
ją lekarze polscy, podczas 
gdy obcy są o wiele skrupu- 
latnie jai pod tym względem. 

Jeżeli lekarz egzaminują- 
cy nie obce poddać się regu- 
le odsyłania aplikacji na- 

tychmiast, Gmina powinna 
postarać się o natychmiasto- 
we zmienienie lekarza. 

Wszędzie powinien być 
ład i porządek i dlatego ni- 
niejsze polecamy gorąco za- 

rządom Gmin i Grup. 

TYTOŃ IIOMESPIN do palenia lub 
do duela m. zaliczka 5 funtów >1 f.O, 
10 funlów $2.2.V 20 funtów $4 f>0. 
farmer* Azsoelatlnn. Padurah, kj. 

POTRZEBA Agentów. Stała pen 
sja, ora/ komisowe. Zułącz markę, 
pis/.: Kurjer, |Vii ÓOJ, Buffalo, 
X. Y. 

INSTRUKCJE: a8***^**® inoiiumwL. ueijrmy w citamch ty. 
uocmtf. Wowv żywieni. ni* 
i ant alowwiba. Baialtat 

(odałtch prmzz £ Ktrwk*__ 
gwarantowany Bak ot a istniał* 
•nacja Mina ] 

oi ara., 

piamia. 35c aa izkcjy. 
13 lat. —-Otrmymacl* Infor- 

Hanc lia Schwaitsar. 1M4 
kaw York, ».Y. Dzpt. O. 

POM/.l KIW IMK. 
Poszukuje brata ICd warda Bajem 6 

*tóp t A onII wysoki. ważył 166 funtów, 
diióbaty. lat 2!». I'rod zony Jest a Za- 
krzówku. Lubelskiej jcubernjł. Pot ho- 
dzl z Lublina. Mieszkał w st. l<ou1*. 
Mo. w 11* 14 r. I należał do Sokołów. 
Proszę nlę zfflaazat' do brata: Jan 
Beyar. 7!M4 Michigan ave Kansas City. 

KUP FARMĘ I STAŃ SIĘ NIE 
ZALEŻNYM. 

42 farmy iih sprzedaż luli nu 

/.aniianę o«i lo <1** 1 akrów ilo- 
4»rej ziemi w ałunie Ohio i Michi- 
gan. Spreju Ina oferto nu ten mir. 
siąc. 
TOLEDO IfOiMK A KARM KO. 
ulfi .lunetion »ve Toledo, Ohio. 

Teł. Proapeet .‘119 L. 

Nasiona—Drzewka 
Młode Winogrona. Ró * I Inne krze- 

wy.* Nasiona Ogrodowe. Warzywne, 
Paatawne, KiOstows. Rolne, do zla- 

nia I fadzenta na siewne, można nabyC. 
od na* PI**. Ir po cenniki, zalgrzajgz 
markę na przesyłkę Adres: 

ITftltlKT aRY4.fl R 
w- Helaietln. A. J. — 

ZWIĄZKOWCY POZNAJCIE SWOJE 
WŁASNE PISMO 

CZYTAJCIE 
i ROZPOWSZECHNIAJCIE “DZIENNIK ZWIĄZKOWY” 


