
Chesterfields aą 
uwsze świeże 

Kapując paczką Che- 
sterfields, zauważycie ili- 
•kle przeźroczyste opa- 
kowanie zewnętrzne. 

To dodatkowe opako* 
wenie zabezpiecza przed 
wilgocią i zachowuje 
•■wstwą węń | pełny 
*n*k Chesterfields papie* 
roaów. Tytonie doskona- 
nfo gatunku używane w 
Chesterfields smakują tak 
dohrae. źe nie chcemy za- 
hwló ani odrobiny tego 
■nako. , Dlatego to uży- 
■*®y paczki odpornej na 
■nkmy pogody. Dlatego 
też Chesterfields-'są zap. 
sae świeże. 

Spróbujcie CHESTER. 
FEELDS dzisiaj. 

3 

Ad 112 PotUh 

Wilkes Barn, Pa. 
morroKut. gminy no. it z. n. p. 

Z ONIA 26 LIPCA, 1622 ROKU. 
Prntet Marceli Burryńtkl otwiera 

fooledtoalo o goda. 7:30 wlecaorea 
Mdhf rytuału, poczym soatalo ©dę- 
biono barto prze* MMlbi, (Mah 
■alak aówladoza, te wizyocy mwai, te- 
Mm edecytnje jratoM, który ao- 
rt** prayjfty. jak by* odchylany. 

dMenrtaae llot# rspreaentantów. 
fcaWwili alf tylko łtoh aa tent 
p—Itdieala. Odcaytano koaatytaojf 
tkalny M. U & N, ?. t odlotowo do 

poeledahnda. tNaatppnle 
a^oafto a<9 dwóob kandydatów do 
wytaaej aakoły świątkowej w Cara- 
trtdp BprkH. Pa* ptom*o o ma tar* 
jalao 1 moralno poparcia Komisja O 
Mady po obadania stanu aplikan- 
tów 1 Ich ówladectw szkolnych pola 
aa lob apMkarje przyjąć, a tak tamo 

.potwierdza aplikacjo o atypandja dla 
npfflrantflw 

Po aalatwleuHi kilka lanych drob- 
nych ■praw posiedzenie odroczono. 

Pr. Błalejewekl, stkr_« 

Ze Spraw Związku N. P. 
Dziś tylko same sprawy Z./N.P. 

* • * 

Djablik korektorski spłatał nam 

figla w ostatnim numerze “Zgo- 
dy”, bo w rozważaniach na temat: 

“Dlaczego się nie udał kontest”, 
myjnie podano gminę 'No. 91 za- 

zamiast gminę No. 81 Z. N. P. i 
numer grupy i>b. Jazowskicgo, 
który poprawnie brzmi 1667., za 

co interesowanych przepraszamy. 
• • • 

Urzędnicy grupy 1228 Z. N. P. 
z Harwick, Pa. przysłali nam za- 

wiadomienie o posiedzeniu tej 
grupy w dniu 13-go sierpnia, ale 
tak mieszczęśliwie. że do ostatnie- 
go numeru “Zgody” było za póź- 
no, 4>o już numer był złamany, a 

do tego numeru również za późno, 
bo już będzie po posiedzeniu, gdy 
ten numer “Zgody” do nich doj- 
dzie. Za zawód, ale nie z naszej 
winy, przepraszamy .Was — pre- 
zesie S. Wilczek. 

Prezes grupy 560 Z. tN. P. z To- 
ledo, O. upomina członków opie- 
szałych tej grupy. by się regular- 
nie stawiali na posiedzenia, bo 
przecież każdy Związkowiec może 
poświęcić kilka godzin męsiecznie 
dla awej organizacji. Zupełnie 
słusznie, prezesie S. Bociani 

0 0.0 

Sekretarz Gminy Nd. 39 Z. N. 
P, nadesłał nam protokół z nad- 
zwyczajnego posiedzenia tej Gmi- 
ny, które podobne było zwołane 
pRes dziesięć grup, a to celem o- 

mówienia spraw, które już dawno 
przez Zarząd Centralny zostały 
załatwione, o czym chyba prezes 
tej Gminy wiedzieć był winien. 
Dlatego protokołu w całej rozcią- 
głości nie zanlswcssmy. 

Z innych spraw tam podnoszo- 
nych należy podnieść, że Ominą 
No. 39 Z. N. P., urządza w dniu 
bo sierpnia obchód "Cudu nad 
Wisłą”, a w dniu sogo września 
bal na korzyść Gtaniny. Związko- 
wej na To-wn ©f Lakę niewątpli- 
wie poprą te usiłowania Gminy 
No. ją Z. N. P. 

• • o 
Prezes grupy H33 Z. N. P. 

z Prttsburgha, Pa^ ob. Jan De- 
beld, zwraca uwagę wszystkim 
tym, co lekceważą sprawę ubez- 
pieczenia w Związku, dowodząc 
słusznie, że jeśli ktoś z nas umie- 
ra, to umierają jednocześnie trzy 
osoby: 

umiem mąż, 
umiem ojciec, 
umiem żywiciel. — 

Umiera mąż ukochanej żony, 
któm z nim przez lata dzieliła do- 
lę i niedolę; 

umiera ojciec tych dzieci, któ- 
rym on dał życie, a którym prze- 
to winien jest zabezpieczenie na 

przyszłość; 
umiera żywiciel swej rodziny, 

którą utrzymywał swą pracą, a 

która po jego śmierci pozostanie 
bez środków, o ile nie da jej nale- 
żytego mbezpieczenia. 

• • • 

"Pamiętajmy, że ómierć nie 
przebiera pisze ob. 'Debald, ale ko- 
si porówni starych i młodych. 
Nikt nie zna godziny. Czas abyś 
dziś zabezpieczył swoją żonę i 
dzieci, bo jutro może być za póź- 
no. Gdy się zabezpieczysz w Zwią- 
zku, gdy pociągniesz doń swego 
przyjaciela, to Ty i on możecie 
jutro spokojnie oddechać o loi 
swój i swoich najbliższych. Nie- 
raz na głupstwa wydasz w jeden 
dzień więcej, aniżeli kosztuje w 

Związku ubezpieczenie na mie- 

GWARANTUJEMY 
wysyłkę pieniędzy do Polski 

SZYBKIE DORĘCZENIE 
Przez nasze biuro w Warszawie 

1,000 Marek Polskich... 16c 
6,250 Marek Polskich za 1 dolara 

do kaidej przesyłki należy dodać 35c 

Rata jest dobry do 22 go Sierpnia 

Depositors State Bank 
4633 SOUTH ASHLAND AVE. 

CHICAGO, ILL. 

Wytnij ogłoszenie i prześlij razem z czekiem lub 
Money Order do naszego Itanku, zaznaczając komu 
mają być wysiane pieniądze i pod jakim adresem. 
Resztą my wykonamy. 

siąc 1 Potnyil jeno o tym i na naj- 
bliższe posiedzenie grupy zabiera 
aplikację swej żony lub dzieci, 
albo też swego przyjaciela. * 

“Zrób to dla siebie i dla niego! 
A tym samym zrobisz wiele dla 
Związku t” 

* • a 

Związkowcy w Chicago nie mo- 

gą zapomnieć o wycieczce letniej 
Dyrekcji Biblioteki Z. N. P., któ- 
ra będzie miała miejsce w niedzie- 
lę 2Qgo sierpnia w ogrodzie Eldo- 
rado, około Cicero. Dochód cały 
na naszą bibliotekę. 

W jednym s pism buffaloskich 
czytamy: 

"W spisie gnąp, które stają do 
ponownego kontestu o sztandar 
pierwszeństwa, niewidzimy, nie- 
stety żadnego towarzystwa z Buf- 
falo. Zaś w spisie najczynaiej- 
szych członków i członkiń w o- 

statnim numerze “Zgody” spoty- 
kamy tylko narwisko pani Stefa- 
nji Przewoźnej, członkini gr. 2155, 
która zwerbowała 37 członkiń. 

“Był czas, gdy w Buffalo drga- 
ło życie związkowe pełń era tęt- 
nem; były chwile niezwykle pod- 
niosłe w Ominie i grupach. 

“Powiedźcie nam, starzy wia- 
rusi związkowi, czemu to przypi- 
sać? 

“Wiemy, że sporo osób wyje- 
chało do starego kraju, ale prze- 
cież w Buffalo jest jeszcze sto ty- 
sięcy Polaków, a mnóstwo mło- 
dzieży chodzi luzem? 

*^Cxyż nie warto wziąć sif do 
roboty, na którą w razie potrzeby 
Zarząd Centralny nie powinien 
poskąpić środków?” 

Czas, aby Brać Związkowa w 

Buffalo poszła za radą lokalnego 
pisma i zabrała się rączo do pra- 
CT* 

• • • 

Gmina No. 30 Z. N. P. w St. 
Louis będzie mogła wysłać jedne- 
go ucznia do Kolegjum Z. IN. P. 
w Cambridge Springs. W tamtej- 
szym bowiem ‘^Przewodniku Pol- 
skim” ozyłamy: 

“Nareszcie polonja nasza do- 
czeka się swego ucznia w Kole- 
gjum Z. N. P. w Cambridge 
Springs, Pa. o ile się który Zwią- 
zkowiec lub syn związkowcs zgło- 
si do Gminy 30 miejscowej, któ- 
ra chce ucznia wysłać ns swój 
koszt do Kolegjum by mógł czer- 

pać wiedzę z najwyższej uczelni 
polskiej. Więc iluż będzie zgłasza- 
jących się?" 

T 

Do Abiturientów Kolegium 
Z N. P. 

W wykonaniu konstytucji 
Stów. Alumnów Kolegjum Z. N. 
P. ora* uchwały poprzedniego 
zjadu niniejszem zwołuję Czwar- 
ty Walny Zjazd Alumnów Kole- 
gium Z. N. P. na dzień j, 3 i 430 
września, tgn r. w gmachu Ko- 
legjum w Cambridge Springs, Pa. 

Oprócz programu określonego 
przez poprzedni zjazd, jest bardzo 
wiele ważnych spraw nadprogra- 
mowych do załatwienia. Dlatego 
też obecność każdego abiturjen- 
ta jest nietyiko pożądaną lecz bez- 
warunkowo konieczną. 

Koledzy! Zjazdy nasze winny 
być dla nas rok rocznie łatwiej- 
sze. Szeregi nasze zwiększają się 
co rocznie. Więcej z nas jest n^ 
lepszych stanowiskach, a więc ma- 

terjalnie niezależnych. Przypu- 
szczać zatem należy, rż zjazd te- 

go roku będzie najliczniejszy. 
Obowiązkiem naszym jest nie- 

tylko podtrzymanie łączności z 

Kolegjum Z. N. P. w Cambridge 
Springs, Pa., gdzieśmy kilka lat 
młodego życia spędzili, lecz stała 
systematyczna praca na rzecz 

szkoły każdego z nas poszczegól- 
nie i wszyatkich zbiorowo. Musi- 
my wykazać ogółowi związkow- 
ców, że grosz przez nich łożony 
na podtrzymanie tej jedynej Pol- 
skiej uczelni nie idzie na marne 
i podtrzymanie nadal Kolegjum 
Z. X. P. jest niezbędną koniecz- 
nością. Musimy jednak wykazać, 
że czujemy i myślimy po polsku, 
że polskość wszczepiona w nas 
w Kolegjum nigdy nie wygaśnie. 

Myśl kiedyś rzucona przez pier- 
wszych tych, którzy pierwsi u- 

kończyli Kolegjum już wydaje 
plony. Trzeba tylko chęci do pra- 
cy i silnej woli a ziszczą się ma- 
rzenia pierwszych założycieli. Je- 
żeli chcemy mieć wpływy i zna- 
czenie musimy się złączyć w je- 
dno wielkie ogniwo — a niedługo 
osiągniemy to do czego dążymy, 
gdyż hasłem arbiturjentów Kole- 
itfjutn Z. JN. P. od początku było 

"Per aspera ad astra”. Z nim więc 
jedziemy/na ZJAZD. 

Dr. H. Ihrwłowakl. prezes, 
'Naczelny lekarz szpitala 
św. Marji, Detroit. Mich. 

Po informacje co do ZJAZDU 
pisać do: 

Laon Chojnacki, 555 FHlmore 
aee., Buffalo, N. Y. 

Wiadomości Związkowe 
C1evetand, Ohio. 

Pratekół a pnaladnawis Gminy No. 0. 
Ł N. W. u dnia 2tfo llpaa 102* r. 

Poaladsonis otwersyl prssss Omlay 
ob. 1. X. Ptadraa • swyktym oaasla. 
Z powoda nlaokaenoócl mars solko 0- 
brano tyoscsosowyai marssatklam doL 
A. Kolcsydokloce. Protokół a poprmad- 
nieco pootodtealo sootai w eatodct 
prsyjfty. Naatfpaia prsadaCawloa% so- 
stala opirkocjo o woporcls dła ob. Ro- 
•sklowiou s cnipy isa. po dokładnym 
prsofraaata takowa] i prsadyakntowa- 
nlo faktów, och wsi on o oyplauią a fan- 
km waparó >10 00. Koreayoadoacjs 
od Sokołów w sprawia “drajwn" Soko- 
Jepn pnyjfto da wiadoaaoócl a aprawp 
wyasypno wanla pawaoj seaty odłoSo- 
no do aaatfpaaco poslsdsoala. 

Sokrwtors finansowy adoi sprawasda- 
alo fta. a druclaco kwartału. która alf 
prsadatawla jak anattpalo: dochodu 
byto >70.20, s praaaiaslaala >11744 — 

rasam 210012; roaekoda 2122 00. po*> 
stało 200.12. 

Fontassa* nastała sprawa sałoOaala 1 

klnbn ptlkowaco s mlodtlady prsy Oml- 1 

ala No. •, do saesocótowaca roipatrss- 
ols taj sprawy wybraao komitat >ak 
naatfpaja; SL Ssosuka. X. SkowroA- 
skl I x. DoakakL Pbsatsn dabatows 
no sad potnianlao politywaaam w Pol. 
aeo, 1 ma tons posladsaalo sostalo sa- 
koóaaoaa. 

M. Parajałd, sakr. Gminy. 

Holyoke, Mass. 

pr. 
Gminy M 

n Upcu IMS r„ 
w ItrttaaytH, Im 

*nata*aania ttwon^ inm Jut 
• «odalnlu 11 rano. Odenyta- 

•o • oatatnlago paoladnanta. 
Mry prnyjfto jednogłośni*. Namtgp- 
nla odoaytaao Matę dal—atflw I od- 
esrtaao mandaty od pop na dalaga- 
idw do Om lny — a grapy T17 Walon ty 
dMoi. a grupy lin Józef Oto, których 
piajrjpfcu jadnogłoónta. 

Naatppwlo optwwoadaje komtu*. któ- 
ry aaj%ł alf roagrywkg aagnrfca 1 u- 
ripda antom pikniku, na którym naga- 
rok będzie rozegrany. Naloty aię im 
uacanl* aa Ich pracę. Naatępujgce ara* 
PT zapłaciły podatek do Om lny na r. 
19**:,gr. Bt6 $7 00: gr. 717 96.00; gr. 
13*9 9600. Ntftfpnl* wybrano komi- 
tat kontrolujący kaay w O minia, do 
którago weazll Wal anty Allsz I Euge- 
ttluaa Rzec k owaki Odcaytano raport 
od grup co do ilości * dobytych praca 
ta grapy nowych catonków. I tak pod- 
caaa kontra tu gr. 636 zdobyła nowych 
*0 catonków; gr. 717 nowych «; gr. 
112 nowych I; gr. 1*20 nowych 11; gr. 
1M6 1 gr. 1107 nla zdały raportu do 
Gminy, więc wydania nagród dla or- 
ganizatorów aoatante odłotooa do na- 

atępnago po*iadzoula. 
Odczytano Hat od Sokołów a Ho- 

lyoka .któray przeprowadzają drajw 
na oiwtatę* narodowp. przyjęto 1 u- 
rbwalono wyaayguowad 910 00 s kawy 
ntrlnnej. Naatępnia odczytano Hat a 
Wara, Maaa. a prośbę o waparcla dla 

Potrą aha ftprzedawcy do poaladłotrl 
MI HCLE HHOALs 

Toraa Jeat naaa aaMm ruok alf roaao- 
canlo. Ogtaaman* w całym kraju. ? .a w o 
• prwita^ Wielki* komknwf dla «d|*o- 
Wlednłoco tło wieka. Jeat to odpowle- 
dalalna 1 anana kompanj* 

y.gburld alf do: 
B. C. BÓBR 

Boom 1700 IM S. 4 lark »1 

Poszukiwania 
Władysław Romaftkki, cnłonek 

Z. N. P. w grupie 442 ej w J/O- 
i rain, Ohio, opuścił dom rodziciel- 
ski, dnia 5-fo sierpnia 1921 rolni, 
zostawiając tonę i troje małole- 
tnich dzieci na łasce losu, nie da- 
jąc znaku tycia o sobie do tego 
czaju. Ktokolwiek a Braci i Sióstr 
związkowych wiedziałby o miej- 1 

sou jego pobytu, raczy zawiado- 
mić na adres: Antonina Romań- 
ska, 809 W. 13 th «t., Lorain, 
Ohio. 

•trąjkafcsjwh, 41* ktdrpch och walono 
wytmjfaawmA m temy Omtof M-OO, a 
a* projekt prtMi wfcriBB i dobro- 
wotaprh okładek W 00 I 910.00 rwo 
wysłana na rpca kom tt et u. Na tam po- 
sledseiile odroczono o podslnła la} po 
południu. 

Karol Krach, wckr. 

Nanticoke, Pa. 

I HiMmk Gminy Kr. M S9F. 

Regularna ponledsenle (teiny nr. 
BC ZNP, odbyło alf w nledaieiy po po- 
łudniu. dnia M llpca IMS r.; ■ pdoo- 
4u, ta ani >mw oni wVa prania nta 
Byli Pb—4 ymto aArPin akwaaajl 
PBdPbtek powołując obecnych do o- 
brwdn praw u datey el« łapo 
—loda—te Praedatawloay ft poparty 
byt doi & J( Mońki, który aająl 
ndejece I prowadaU nadal poałałaa 
■la. PowolaJ netaotaiaa do odoayta- 
Bła protokółu > zaszłego posiedzenia. 
Wnr byt pnyjpy Jak co odczytano. 
Bekratam odczytał Maty delegatów. O- 
toaato aly, la obecnych było tl, nieo- 
becnych 15. Sprawo wsparcia catoa 
ka gr. 100, który oooMOcle alf atawll 
za poaledaonle, aaotała odeałaaa po- 
wtórnie do grupy m tam zaotreaOooiem. 
zby aaatoeowaao alf do recut Wydzia- 
łu Wspard, czyli aptfkacja i świade- 
ctwo winny byś prabdladooe komtejl 
wparł. Sprawoodatele komtzjl taso- 

wanych w "Zgodzie" na dałecata B. 
W. Warakomdkiago, aekratara praa 
syłzl kopjf reaolnctjl. orna Hat od Can- 
K>ra w ta) sprawia, takie aa znaczył, 
le kopja tej rezolucji była wyotano na 

rpca Cenzora, Pr arena Zarządu Cen- 
ralnago 1 Redaktora “Zgody". Bpra- 
eeedazrle noatato przyjęta do wiado- 
nodcL Korespondencje w aprawia 
podatku dla wapard 1 aum nadeate- 
»yoh, lob aa I alt ryeh alf Ominie od 
waau wprowadzenia nowego eyatamu 
reparol owego, były pnyjfte do wta- 
łamodd. Kaojer opraw—aje. ta za- 

ftoeowat elf do uchwały prayjftej na 

—nim poteednantu Gminy 1 otwo- 

wyt kotko w Polakhn Banka. Nartęp- 
do prtaw tłdmeczy aprawą która o- 
teeale Jeot omawiana w pewne) pra- 
li# Jatertiy Carafd Swlądra miał ode- 
owad p. MSBMIlearz praed Jago 
tdjeotaoz do Burapy pewną kwoty 
Herrlydey aa cole agltaujjnt. Skrawa 
ryła auawlaef w "‘Zgodzie", w której 
Barayd kale pnij ronią naprano—, wtye 
■prawa ta J— oałagwtoaa I nad teud 
mikami ulata ety oo rorwodzie. 

Maatypata byt odbiór podatku, któ- 
ry był wpłacony praaa aaaUpwJyoz 
trapy: gr. nr. 147 — 9UM; gr. 101— 
Mo; gr. I1M — Mo; renem a podat- 
ni w płyny l o |LM. Na tam praaan po- 
radzenia adraonył da naatypoaga mla- 

F. B. 

Detroit, Mkh. 
•rotokdł Om. 84 Ł N. s dnia C-go 

sierpnia 1922. 

Posiedzenia aminy otwarty! froMi 
I. Sadek, e gods. 1:11 go południu, 
wobec reprozantamiów ld grap. alere- 
^rtłtatowuiyek tyte U. OdtiyUty 
yrotokdł przyjfto boa aiaUa. Koreapon- 
dencjc dologata Cichonia, który * kar- 
ty alf no d«t. St. Koałcklogo. praydsie- 
omo do komiajl akarg I za tai eh. Proh- 
if i gr. 1377 Hallareayka St Cmoluch 
^wydzielono do komisji wepard. 

Odczytano raporty a Wyda. wapard. 
wykoty noleinoCcI aa 4 mlasląea po 

9ajmla 989 93 aa maj. 917.46 1 aa esor- 

slso 917.SC pnyjpto do wtadomodci. 
'•rzyjpto nowego del. ob. Jana Konia- 
ki, i gr. 1977 na miejsce suspendowa- 
isgo F. Płatki. 

.Sprawozdania komitetów. Za komi- 
tet roswoju sprawosdajo ob. Nowok. 
4 komitet ten Jest w porozumieniu 
i kilpdsem proboszczem nn Pronclet 

towle 1 ma ursądsid wiec agltacyjay 
»by lachffcld tamtejaaą mlodaleft do 
watppowanla w asaregl awląakowe. j 
Oel. ClchoA ykotratetu praoy podnosi j 
larsut arOeztp nleucaaadnlony (Prayp. 
■ed. Zgody), te plema Związkowe przyj-1 
nują ogłoszenia płatne od komponjl. j 
IV tej sprawia zabiera głos Korelsars 
K. Brzeziński | tl6maczy, ta pisma nie. 
ras muszą przyjmować Ukta ogłoszę- 
zło, ponlewoS tylko s tego sic utrzy- 
mują 1 sa ta nie są odpowledslslne. 
ale widzi, by pisma Z. N. P. prowadziły 
Jakąd agitacje, sa łub przeciw straj- 
kom. Izba wytldmtczenle Komlsarsa 
przyjmują sa cadawalnlajare. 

Nasi Komlun podaj* do władomo- 
lol Itbia. 1* J**t w porozumieniu a 

lednym r*port*r*n> a plama "Detroit 
Mewa”. Jeiellby noble amina kycayła 
to mol* w tym dilennika zemlaaaoaeó 
roamatt* artykuły bezlntrrezownl* na 
rzec* Z- N. P. W tej aprawl* wywlpaa- 
la alf ody wioną dyakuaja. Waayacy ra- 
dlili Jakby najlepl*] aaJąC zip tą apra- 

*p ponlawai młodzią* tutajaza pocho- 
dzenia polaklepo, a która nl* czyta 
polak Ich plam, mało wl* o Zwlpzkn, a 
w ten apoaób bfdsl* Jaj mokną zapro- 
ponował watpplenla do Zwlpzkn. Na 
wnloaak Kaapra Saymbary, poparty 
prana Leopolda Kowalakiago dano Ko. 
mtaaraowl Brzeslóaklemu wotum za- 

ufania w tej aprawl*. Ma on aajpó al« 
nip wra» s komitatem praay. 

Za komitat balu I nabaw aprawoada- 
ja J. B. ZłotorayAaki. Komitat miał 
jedno zebranie w taj aprawl* 1 urap- 
lal bal, Jak tylko bpdal* mópł doatad 
talf aa odpowiedni dalaA. 

Komitet akarg I aadaleó aprawoada- 
la w aparwia przykrej aajdeta mlpday 
łat. lit. Konlcklm a Ht. Ctchoolam. 

Obaj dalapaol po odwołaalo pray- 
krych ■ łów prana Jad napo podajp to- 
bie rpc# do apody 1 przyrzekaJp na- 
lał dyó w zgodzi# I u nikąd podobnych 
iłów na prayaałoóó, aa co łaba wyna- 
t rad aa Ich oklaakanl. 

Komtaja waparó raportują, ta Zarapd 
Centralay polacłł aprawp Hallarcsyka 
Imolucha oddaó do daryaji Omlny. — 

>mlaa poleca wyplfcció >lo 00. 

NAJTAŃSZA WYSYŁKA PIENIĘDZY 
Kura PolakicH Mank podajmy w dziennikach, al- 

bo wysyłamy na dcądanle. 
SPRZEDA2 SZYFKART DO GDAŃSKA 

I innych portów baz przesiadania. Spotykamy na stacji, 
wyrabiamy potrzebna do podróiy papiery. 

Na liaty odpowiadamy odwrotną pocztą. 

SLAVONICIMMIGRANT BANK 
4M W«t SM W, NSW YORK, N. Y. 

Dal. a gr. im podaj* 4* wiadomości 
dalagatów 1 prosi, ataby w a wy eh cn* 
pach powiadomili csłoaków, śo ta gru- 
pa nakłada oddslal Skautów l prsyjmu- 
}• eułuaków od lat lita. Polecono go- 
rąco poprseć t* spraw*. 

Komitat baaara sprawoedaja, śa do- 
chód aapalay wynosi JB,lTt.**, roaehśd 
40T.4S aatam ccynty doehdd wynoai 
ll.7d7.tS, która odeałnno da główne- 
go kom i tętn. Irba iprawoadaal* pruyj- 
maja 

Na wnloaak Khipra Ssymary pole- 
cono, aby uwiadomić grupy ulegają- 
ca ■ podatkami jesscae ren, a w rasie 
nJeulascnanla nip. postąpienie według 
prawa konatytncj! Ł N. P. 

2>aL grapy 100* sprawosdaja. 1* u 
grupa poe unowiła al* połpcayO s Ja- 
kakolwiek grupp i a tym celu napra- 
wa tak mała Jak 1 dui* grupy do ale- 
t>lo aa poeledsaala. która sl« odbywaj* 
w kat do drug* aledslel* miealpca. — 

3rapa ta. Jak usaaesaj* delegaci. 11- 
ssy około dwustu osłonków, ale dla do- 
i>ra pracy 1 ogółu obce al* sl*csy« s 
Ina*, w sprawie tej ubieraj* głos 
poeacsególnt dolegać! 1 rada* Jakby po. 
Igcsyć te małe grapy w Jeda* wielk*. 
gd slaby praca werbowanie nowych 
satoaków sala lepiej 1 nie potrsebe by- 
oby tyto ponosić koettów jak na wy- 
ujmowenle ul 1 L p. W taj oprawie 
polecono presosowi porosumleć ei* s 
tomUersem bratem A. BrseslAsklem 

upocsgtkoweć robot*. 
Na ukoćcseaie rosegreno lamp* 

>oras drugi po które riekomy właści- 
dal sl* ale igłoalt, a która priyploała 
I doi. na rseci inwalidów. Tym rasem 
ucspścle sprsyjalo ob. Jótafowl Flo- 

mi, d*L s gr. m. Nt tym poii«u«i 
nie odrNMM-■*" — 

Di aktkśm i oUoś grapy 76 
Ztwtadkmlut wssystklch csłonkA^ 

I eatosklBl*, U i powoda śmierci dhw 
got*tnl*go Mkretam fluuowt|« 
Tow. Ju» tn Sobieskiego. grupa 7f 
Zwtąakn Nar. PoL, wybrano ntdej pod® 
płaaaago Jako sekretarza Cto. tejtą 
grupy. WBMlkla sprawy tycsące alg 
•akratarsa finansowego Jaatem gotAW 
sałatwić. Taki* prosa* aby waayacy 
cstonkowi* 1 eałonklni* saea*lt płaotd 
■woj* podatki mleal*csne regularni^ 
gdyi prx«a to unikniemy dudo kłopot* 
i aarasaa ułatwi* prac* a*kr*tarao wj 
finansów* mu. 

Z bratałam poadrowl*ni*m, 
Piotr J. Wejoleohowaki, mokr.Tlt^ 
1898 N. lita ulica. Ot. LouM. Mo® 

Sprostowanie 
•umowna Redakcjo Zgody! 

I Do umionscsonych wywodów od rw 

dakcjl w No. 82 ■ 10 aierpnia w Zg» 
dal* ■ mojej koreapondencji sakredły 
el* tray błędy, a mianowicie: 

1. Nazywam al* P. Jazowsk], a ni* 
Jagowakl. 

t. No. grupy 1867 a ni* 188 Z. N. a 
8. Ominą dl. a nie 91 Z. N. P. 
Proas* poprawić, bo chicagowak* 

ftnlaa 91 byłaby w błędzie I grup* 
18 8-ta. 

Z posdrowleniem 
Piotr Jazowsk!. 

DO POLSKI 
Najodpowiedniejszy 

czas wyjechać teraz.— 
Letnie miesiące spra- 
wiają podróż miłą — 

wygodną — spokojną. 
Mamy duio miejsc 
zarezerwowanych, 
na NAJLEPSZYCH 
i NAJSZYBSZYCH 
OKRĘTACH. Spe- 
cjalna, osobista opie- 
ka dla tych, którzy 
kupują karty okręto- 
we przez Narodowy 
(National) Bank 
Polski 

Wysyłając Pieniądze do Krewnych 
czyńcie to przez nasz Narodowy Bank Polaki — 

a pieniądze doręczone będą w najkrótszym czasie. 
2W Kura Marek Polakich Najniższy 

AlUANCE NATIONAL BANK 
CHICAGO AVE. bliako ASHLAND AVE. * 

CHICAGO, ILL. 

Zasoby $2,000,000.00 dolarów 
JÓZEF MUSHKEWICZ LEON MAŁŁEK 

Wic-pr,,.. 
L. 

Sprzedaż Szyfkart do Gdańska 
Harnkorga, Brmm, Antwerpii. Rotterdamu. 
Tryjortu na nailopazycłi i najazybozych okrytacb 

SZCZEGÓLNĄ OPIEKA OTACZAM RODZINY 
■ pieniędzy po karata dziennym. Odieżdlaia- 
zmuaaam do wymiany pieniędzy. Po wmol 
udawajcie alg 

Wysyłka t 

gjk do laniu nio 
• uwormocto uoawaieto rty do anan#| atarej Anny 

a KUNASZEWSKI 
179 East 3rd Street New York, N. Y. 

4 

BAŁTYCKOAMERYKANSW 
HJA '9 8R0ABWAY. tCt 

WPROST <•<« POLSKI 
przez GDAŃSK, 

Z Nowago Yorku, Bortonu lub Phlladalahia do 
(><JaAska 91M.M i |S.M podatku woJwinMn 

®*luSUf pna|*w kalają a laatawu luk PklUMphU Aa Nawaro Yorku 
m UJ Huk łr/ko hmjmtr Mł, 1,111 Nil 

PaUko KwoKnla PoUko Murka Omu. OWu.a 
S. S» “LATVIAM ■ 23 Sierpnia 
S. S. “LITHUANIA" 6 Wrzrinia 
Zamawiajcie kajuty sawoMU u iwofo agenta 

Sprzedaż tiyfkirt do C da taka bn Pimlidanli 
Sprowodromy rodziny 1 krtwnycłi na jlepeoyml drogami Wyaylka dtnlfdiy, wrorikla łMfoeuiaoJr wkUaioy PAUMO 

!2>^Łt,*,WVKA,MKA aocncja okrętowa IOfa«P,d Slrao ... NrwY«k.N.Y. 


