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Przeżywaliśmy tu wielce pod-l 
u&paniałe chwile. 

Rozę brzmiała znowu podniośle 
mowa polaka w tym małym mia- 
.-":ka. rader pięknie wśród oka- 
lających je wzjórzy pennsylvaó- 

I', położonym. zakotłowało 
iak ongiś, kiedy to przed, 

a»:?eifęm iaty spotkał je honor j 
-'•;Tiększy, bo zjechał dofc pierw-! 
yy kraju obywatel, prezydent tej 
Republiki potężnej, p. William 
Howard Taft. a zjechał na uroczy-1 
*• kć otwarci* kolegium Z.NP.| 

A oboe dziś ta uroczystość na 

'•c.e.isre stosunkowo zakrojona i 
r.zry. choć dził ludność miastecz- 
ka m« wygl%da z naprężeniem 
przybyei* nrezydeucjalnego po- 
raża. to me mniej pilnie obser-i 
—u.e wysypujące się z pociągów 
ielcf acje, które przybywa ją z róż- 

nych stron bądr to pociągami, 
bądź tramwajami, czy buńczu- 
i*:me trąbiącj-mi -na spokojnych 
przechodniów autami. » 

Studenci w mundurach 
Zbliżamy się powoli do kołe- 

g.um. Widać. i* kotłuje taro. jak 
■* mr*" lftkel, gromadki jak:es. syl- 
^e:k. jeszeze niejasne, zalegają 
pianiami na cbazerujrh weran- 

dach. bo' mży l»tko aa dworze, 
akby o a złość tym chłopcom, o o 

iziś po raz pierw ary włożyli p:ęk- 
n.ebieakie mundury, wspuma 

'■'* czapki l podłym Z.N.P. i napi- 
łem P. N. A. C.” Polikb Na 
‘.ona! Al ii a iw College', kwiecąc 
•rebrnymi guzikami i lampasa im 

i szeroka krojony-eh spodem pan- 
alonów. 

Toć to na>. *‘"Weat-4>wLnterzy 
— ktoś z delegacji krzyknął na 
■» dok małego oddziału wojskowe- 
ge. który pod kierunkiem, bo ja 
wista — może oficera, czy same- 

go nawet pułkownika — kto mb 
•aro ezarżę na prędce porna — 

•wiczył się we zwrotach wojsko- 
wych na werandzie i stanął na 

"bacz”, gdy delegacja nasza mi- 
mo nich przechodnia. 

A naszym dyrektorom i wice- 
orezeaowi rosło serce, że to niby 
■'hłopcy instynktownie <poznali. 1/ 
dą •'i. °o ruają dn.ro w sprawie 
Szkoły do mówienia, boć to wy. 
brani Związku Narodowego mie- 

nia strćze. włodarcze jego. odpo- 
•^ edziala: przed Bracią Związko- 
wą na Sejmie. 

Bo piknie, doprawdy, wj glą- 
óaią nasi chłopcy w mundurach 
nowych — ezezęfkwy to pomysł 
trzeba z góry zamączyć 

PięiiPy krój, forma doskonała, 
kolor dobry — flowem zaraz po 
mr, z kim okoliczność, bo na 

różnego koloru wyłogreh na koł- 
nierzu. zależnie od t*go na jakim 
i?my student fakultecie, widnie- 

% srebrne paski ed jednego do 
'z‘e~*eh. sraktznjąe na to. w któ- 
rej klasie kolegjalnej rtudent dc 
bojowania z ryciem się sposobi i| 
'-'c raa jeszcze lat do opaezczema 
murów tego zakładu, o ile tam 

któryś z penów "pssorów'* nie 

prawi mu psikusa 1 źle go nie 

'.klasyfikuje na końcu drugiego 
półrocza 

Wywieszenie tlag 
Młodzież kolegiata* i z Insty. 

*'i?u Raemieilniezefo, oraz całe 
"roao profesorów z Dyrektorem 
na e»el», zebrah snę na werandach 

poatawie rasadnieiej. 
Tamborzy i trębacze grajij pod 

*''*ły etpatrzyk. Majestatycznie 
^znoszą *i$ do yÓTy kolory ame- 

-'kańskie, ta ukochana przez nas 

agra jp’'.ażclrista a w ślad za mą 

zawisł znak nas; — biało ama- 

rantowa chorągiew polska. 
Odsłaniają, się głowy, młodzież 

w postawie na baczność, przodo- 
wnicy salutują, łza perli się w o- 

ku. a wraz z zamarciem ostatnie- 
go echa srebrzystych tonów trąb- 
ki. wzbija się w obłoki potężny 
chorał "The Star Spangled Ban- 
ner”, po którym natychmiast pły- 
nie w dal nasz hymn dziś tak po- 
wszechny: "Nie damy ziemi, slcad 
nasz ród’* 

Sucha komenda dowódcy, prof. 
Bielskiego, zwierają się szeregi, J 
zachodzą w ordynku wojskowym 
i nikną w gmachu kolegjum 
l roczyatość kolegialna rozpo- 

częła się. 

Wymarsz z fanfara 
O godz. 5-tej. gdy juz mroki 

ciemności zaległy okolicę, a deszcz 
padać przestał. 6tudenci kolegjał- 
ni sformowali pochód przed pma- 
chem Kolegjum i ruszyli wymar- 
szem przez miasto z oddziałem trę-, 
baczy i tamborów na czele. 

Składnie, żwawo, krokiem sprę-: 
żyatyrn, strojno, choć nie zbrojno, | 
ruszyła mł ódź nasza po ulicach głó 
wnych Cambridge Springs przy 
dźwiękach naszych marszów i a- 

rner> kańskiego “Yankee Doodle’\j 
pałac liczne pochodnie, od któ- 
rych zdało się, ze miasto całe gore. 

Wyległ na ulice, kto tylko mógł. 
Panienki miejscowe, a liczba ich 
nie v ielka, z ukosa poglądały na 

maraowe twarz*- naszych chłopa | 
kćw. a zwłaszcza tych z czterema 

paskami na kołnierzyku, bo. to 
rzecz wiadoma, mundur zawsze 

ciągnie *a serce, a tym bardziej 
gdy «>n na p-.ersi takiego. któremu 

już dobrze wąsiki pod nosem snę 
puszczaj;} i ostatni rok w kole- 
gialnej przebywa klanc 

A gdy młodzież wróciła z wy- 
marszu. wezwano nas wszystkich 
do wspólnej jadalni i razem spo- 
żywaliśmy dary. które daje nam 

farma kolegialna, przyrządzone 
wprawni} i kunsztu swego świado- 
my rękę kolegjalnego masarza, 
z którego tak zakład ja* i mło- 
dzież jest bardzo zadowoloną. 

Przedslanienic i Koncert 
Niezbyt atoli dług*1 dano nam 

gawędzić przy strach, ho jaz wo- 

łają ze w szech stron, aby spieszyć 
do sali teatralnej, bo młodzież 
chce się popi*a>- znajomością sztu- 

ki scenicznej. 
Na programie koncert ork estry 

iolegjalnej i jednoaktówka p.t.; 
"Dwaj Roztargnieni". grana w 

ertery osoby wielce ueieszna kro- 
tochwila przez kółko dramatyczne. 

Sew«*rjr lek.irstw.i utr/ymujj 
/drowie w rodiinie. 

Na słaby żołądek 
brak arwtytu i 
ł niestrawność, 
bierzcie 

Sewera s Esorka 
f»«ary <jar?rt tal«4ka»a. 

W*m*cnta oatab.ony zją-it*. 
sprc*v»<!*a opatrt pr?yr.o*t 
rj^cw7 sfao ca *ii'j ustrojo- 
wi trawieni*. 

Śrn^ęk wanf»*<-«i«iarT 
dla osob (drstfrli 
wtaktrm I lUbsallfk 

Caea 76c « f 1 60. 

ZaprtaH* w tftor*. 

W. F. SFVERA co. 
CFOAR RAPIO*., IOWA 

DARMO ŚLICZNA LALKA! 

b*08RE$$ sales company. 
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Jedzcie a zarazem 
schudnijcie 1 

J»«t ło Mwrłctnlo ■> trret- prmłrwu, 
we* rx>« ocjłMi* iiMtodi- po«t» da ttusacau. r« umoellwriJyT^ T: 

J*mOI wyW Jc*t n«dmlMm I 
!"**?? ^ w>sitku !•»>* rOwnncaaanln Iubici* wiała ja** * pomimo to -*k~lel!t<y«<-i<» b1« r>*bv<‘ktIku rcntOw tUłii-iu, srObrd* tak. Ldajclp al# lo wmm#« apt*kar»a lub naplńci* do 

--1*13 Woodac-d ara. 
prayłlij. | 

-in% mm. 
na <1 u- 

Marrricla pany 1*13 Woodm 
iIVh.» t daje.a nu <l«-o ,__ 

?*•' <ad«t**© dolara. Ca u akrom i* (rum- 
ie aptakarr wpno«ad*t XCa* na d-o*a sa- lo woi*n i% wanxh aby mt*d fu 
Krajanką i jT«r*^*. Da *<»“\frajn pae£ Marrnola Fraacriptlon Tał>>#«a. Tw-*- 
ratrfaiyeh podłu* vławn«I racapty Mar* 

ktOryeh J«dn« mualda sab-rwac 
po kabdym Jadam i u 1 -wicmoram dopOk! 

<ra«16 tH»a*ca atala 1 lat- 
irp W tady pry*dłubali* *% ku-arJa. do- pOW nla otnyrrarf* potad&ne] wa*i. Marmola p-aaorlnMon Tablet* aa r»1atvl- ko r.laaskodiiw* !*<'* oiry dsi*ra*« do- 
broć* vn irt * na ogolą y a tan sdroata Nla 
potraaba Wtm r+odowaj djaty lub oafm- btaJacyeh «*imlł Mosaci* «a#d co alf 
Jf'® Pp<loba. <yą«ta soatawtd dla at* 
latOw. lacs paatyiyi ra^-wajc'* rayular- «!•. a warz* wojna rt*K> anfknl* b**- 
w*t*l#pla. poaoa'awialaa Wai w atanfa 
naturalnym, o ailoaj budowla 1 tnuasku- 

Na tym zakończył się oficjalny 
program w sobotę, choć nieoficjal- 
ny trwał długo w noc. kiedy to 
znajomi z różnych części Ameryki 
spotkali się i gawędzili o spra- 
wach i rzeczach, tyczących rozwo- 

ju tej Uczelni, która dam tak 
gościnnie otwarła na dziś swe po- 
dwoje. 

Uroczystość wręczenia 
sztandarów 

Trudno tu wchodzie w detale i 

szczegóły tej dwa dni trwającej 
uroczystości, bo rbyt dużo zajęło- 
by tu miejsca, stąd streszczać się 
trzeba do zanotowania tyiko naj- 
ważniejszych faktów i szczegółów. 

Po powrocie z nabożeństwa mło- 
dzież po chwilowym odpoczynku 
zebrała się na tarasowato wzno- 

szącej się muraw ie przed Kole- 
gjuro. ustawiwszy się w rozwinię- 
tym szyku, aby być świadkiem 
jednej z nader rzewnych uroczy- 
stości. 

Niebawem mają j»j być dorę- 
czone sztandary, które ofiarowa- 
ły dwie tak blizkic nam j^rcu or- 

ganizacje t.j.: Związek Sokołów 
Polskich w Ameryce, który ofi». 
rowa? młodzieży kolegjalncj a*tan 
dar polski, oraz Stów "Weteranów 
Armji Polskiej, które ^ręczyło ko- 
legium rztandar amerykański. 

Delegacje różnych ^'rg»niza«*j! i 
Coście zalogii w mnog.ej liczb.e ol- 
brzymi taras przed wejściom do 
Koleg.ium. Zatrzepotały zdała 
dwa te znaki, które w asyście nie- 

siono z budynku Kolegjalneęr 
przed wyciągniętym .iak struna 
frontem młodzieży 

Oddział tamboru* t trębaczy 
gra pobudkę uroczysta 

Wychodzi przed front p. S. L. 
Stachowicz. generalny sekretarz 
Stów. W<*t. Armji Polskiej z 

Clereland i w słowach poJnio- 
*ł}'ch a serdeczno***; pełnych przy- 
pomina. jakie to węzły łączą We- 
teranów Armji Polskiej z rą Uczę], 
mą Z. X. P. i jakie to uczucie 

dyktują dziś Stowarzyszonym We- 
teranom ofiarować ten gwiaźdz*- 
sty sztandar, obok którego ci ra- 

mię do ramienia walczyli na ziemi 

francuskiej za demokrację świata 
i wolność PoNki T wśród napięcia 
ogólnego wręcza ten sztandar 
gwiaździsty w ręce Dyrektora Ko- 
legjum p. Wacława Gąsiorowskie- 
go. który go całuje z czcią należną 
i oddaje w ręc* studenta Pułaskie- 
go, wyciskając na jego twarzy 
dwa pocałunki. To Dyrektor Ko- 
l*ł?jum pasuje go na chorążego... 

A następnie prezes Zw. Sok. 
Pol., dh. R Abczyński r Pitts- 
burgbą w otoczeniu sekretarza 
generalnego tej organizacji ideo- 
wej, a tak Związkowi bliskiej, 
Dha. A. Cebuli i Naczelnika Zwiąż- 
ku dha. W. Pawlaka, wznosi wy- 
soko sztandar polski i przemawia 
w te mniej więcej słów a 

t Ceniąc wysoko naukę w duchu 
narodowym i w języku ojczystym 
pobieraną .Związek Sokołów Pol- 
skieh w Ameryce przer sztandar 
ten chce zachęcić młodzież polaka, 
aby mawowo garnęła się do Kole- 
gjum Związku Narodowego Pol- 
skiego po światło wiedzy, tusząc, 
że to godło Narodu Polskiego 
przypominać będzie nieustannie o. 

beenym i przyszłym wychowań 
kom tej Szkoły, ze aa latoroślami 
narodu wielkiego i dobrze wob»c 
ludzkości zasłużonego, ze więe 
mają święty obowiązek «tać na 

•tTaży języka swych ojców i ich 
szczytnych ideałów — te ideały 
piastować i szerzyć pomiędzy 
swoimi, gdziekolwiek los ich rzu- 

ci a przez swe szlachetne ezj ny i 
wzorowe postępowanie wśród ob- 
ejch być mają chlubą swego na- 

rodu, którego ten sztandar jeat | 
widomym znakiem. 

Tu wręcza sztandar prezyden- 
towi Kolegjnm. p, M. P. Stęe/yó- 
akiem.i. który go / ezc.ą należną 
nrzyirouje oddaje. **ałują<’ jego 

drzewce, chorążemu DasFowi. je j 
dneruu z czwartaków w Kyi^gjum 

Dziękuje serdecznie za te daryj 
w imieniu młodzieży, fakultetu ii 
całego Kol eg j um dyrektor p. W.j 
Gąaicrowski, który pcrprzyaięga 
uroczyście. że młodzież Kolegjal- 
na dochowa ślubów wierności tym 
ideałom, które oba sztaudary re- 

prezentują i życiem swojem, oraz 

©stępkami dowiedzie, że drogimi 
jej są dary, które nieść się będą 
tylko przy wielkich & wyjątko- 
wych uroczystościach w Kole-] 
gjum. 

I znowu uroczysta pobudka. 
Sztandary wracają do szeregów, 
dokąd Mtąd przynależeć będą. 
Młodzież formuje czwórki i wśród 
szpalem gości, wysokich urzędni-i 
ków i urzędniczek organizacji i 
różnych delegacji z oddali wnosi 
je do bram Kolegjalnycb. 

Tam również kierują no wszyj 
acy obecni, aby udać eię do sali 
teatralnej, gdzie ma wraz rozpo-1 
ciąć się uroczysta Akadem ja, czy. j 
li najważniejszy .punkt uroczysto- 
ść:. 

Uroczysta Akademia 
A gdy juz obszerne Audytorjum j 

Kole.gjalne zapełniło z tę uczestni- 
kami uroczystości. przy czym chórj 
kolegialny i młodzież zajęła miej- 
sce na balkonie, zaczęła uro-1 
jzyata Akadem ja występem orkie- i 

'try kolegialnej, która odegrała 
wspaniałe poutpurri z oper. 

Na estradę wstępuję Wice cen ; 
zor Leopold A. Kovió>Lj i prezes 
K. Zychliń»ki. dwa.i najwyżsi’ 
Związku urzędnicy na uroczysto- 
ści obecni, bo Cenzor nasz, sędzia 
Michał Błeński musiał wyjechać 
w foborę r powodu służbowych 
stosunków, aby na poniedziałek 
z rar.a bj n sadzie w Milwaukee, 

IVozes Zn lęzku zagaja uroczy- 
stość. przepraszając obecnych w i- 
mieniu Cenzora za zawód, a w 

rodriioHyeh słowach wita zebra-1 
nycb w im-eniu Związku \arodo-1 
wego 1’olfckiego w murach tej C- 
•*zełni, tego wielkiego Domu. sta- 

wionego sumptem i ofiarnością 
niezwykli) całej Brari Związko- 
wej. 

Na Reumatysni cierpiącemu 
Anioł &trdz tak rzecz*: 
Pan wysłocnsl T»| modlitwę 
Dobry wierny calec ze! 

K;ip od Ojca Groblewskiego 
Reumatyczne leki. 
A bpdziezt t<*r6*r 1 silny 
1 wdzięczny tła wlakl 

Ptaarla; 
A. G. Grobla* akL- 

riynooth. Pa. 
Cen* wraz z podarkiem wojennym I 

przesylk* BX. 

Wyleczył twe Hemoroidy 
rt»flH«ł pw’ 4* lut. D«i* ta tpalilntl •i* tylno "aleTj, a ikiUil lapafala 

r»o fi -•» i»m#ifł »<*&<• i«liin**> 
fu- J-#o tfycrnia i»2i p-y r- u-4m 

| i. kt%-| 
-ł^JUrt ,114 > ęo rr,*-p» >«H 

P.n oilaano ’atnu p!r*vTł»l»~ <aCno 
t lOawr na *em<->rol<ly. fct*r« 

X. F»»ny.' 
u*7iam padi <a •tkt>«*«k 1 ib i» «»<,•'.► 
na!»1t*nj da nl'b tblltany Ttru lilaki 
W«m. •i»p*arr •« f» -aylarannapo w da 

ta ulm mriyrnm pr-aas » Pasa była 
»*ala FI«Zl ON Tif A? — 

Danvtlla tli 
» f^eb »o< N K T> V ft C* 

■ Ił r«*. Ta 
ban^w.a naj-a •»**.* p*«»ta 

ia»wa:am pi *t'"la mata pupiiIi j *v« 
p^nła I *'«n» aa w tan wpoadb niajadan t 
fla»Tl*«rrb r>a«a «tii'mi< tata alt*. laka 
J* »<J ~ia a*rtymaJam. laoJtiaałam a1« trlba ulfl a «um iabaxa*wo wrlaPtyła 
f»f»ła a <a-ltti«1<-k tar*wr. apra«|anrrk ml 
j»r»a« łiatrwdy. Cau«* a'« Jakby lanym i rnfn-yiaktam Nla pntrafta nt|«w 4aa« al*» paabwały d'» «aa*a«o '.akaratwa I 
hamartHdy, 

Z pawataaiam, *m> 
*• A. PaT»r 

Nla pataaiPia •!« 'p«a»i/ dopdki nta 
aprAhuJacla >««a Takar«p«a I nla marnwjpja 
plaaltday aa hałaartna-na ma««ła. alalkl. 
#paakl raiafdaataaa t*p ki pray«.Hela| da<« pa ba*pia’na prnak* miajaj -»awnat rmaj matady ałałafa wyl#pr*n'a harrorad 6 w 

kartatainla phelatbrm Ja a-jatai1 paaar »!a hatnadalamla p|»nm Inbńm *»aa?hla 
mnd/tft <t|alb). #ro4kl rr»rr>pdfaJa<-* | inna lab: daradna nla pdm«t’>. 
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* *. r«i> 
«** * r%#a Var.i-a.t. Ałteh 
rr-tat* <* prtTtlanli ftrAkkl r>artsk;«> 

mało^r «9 

IMPOWTED MEDICAL HERBS TEA CO. 
Czy Chcesz Sam Slf Wyleczyć zs Swoich Chorób? 

To zaczrrtj zaraz używać najskuteczniejsze Medyczno-Ziołowe Her- 
baty, a napcwno zdrowie odzyskasz. * pni*rB« 
Na chroniczna zatwardzenie i wszelkie choroby żołądka No. <4 Cena 91.10 Na reumatyzm, kłucia i darcia po kościach No. €$ Cena $1.10 Na piersiowe choroby i wszelkie zaziębienia. No. 1 4 Cena $1.10 Jeżeli cierpłsz na Inną chorobę, lo pisz natychmiast po katalog wszy- 4 takich numerów naszych Medycznych Herbat. 

Wytnij to ogłoszeni*' i jeżeli sam nłepotrzebujee* to daj znajomym, 
IMPORTED MEDICAL HERBS TEA CO., 1449 W. Dlylslon St. Chicago, III. 

“Gdy przed 10 laty — mówił 
między innymi prezes Źychliński, 
zakupiliśmy ten gmach potężny, 
niejeden z nas żywił płonne oba- 
wy. ezy lnatytucja ta we jdzie na 

pożytek Wyenodżtwu, czy .spełni 
ona nadanie, jakie jej przezna- 
czyli założyciele Obawiano się. 
czy pelacy w Ameryce zechcę tu 
poeyłać swyeh synów, aby ich 
kształcić na pożytecznych tego 
kraju obywateli, na służbę wierną 
Wychodrtwu. na chwałę rozebra- 
nej jeszcze wonćzas Ojczyzny. 

Ale po 10 latach okazało się, 
że omyłki Zwiąaek Narodowy Pol- 
ski nie zrobił, ‘bo Instytucja ta i 

spełniła godnie swoje zadanie, j 
tj-m więcej, żc pierwsze dziesię- 
ciolecie jej bytowania przypadło 
na chmurne 1 burzliwe czasy, któ- 
re pochłonęły uwagę całego spo- 
łeczeństwa, ku innym skierowały 
je celom 

“Dlatego to z dumą obchodzi- 
my tę uroczystość 10-lecia. Witam 
Was przeto serdeernia w murach 
tej Uozelni imieniem Związku Na- 
rodowego Polskiego sokołem: 
“Czołem ’’ i żołnierskim : “Cześć”, j 
A. Schreiber przewodniczy 

Następnie zaprasza na przewod- 
niczącego tej uroczystości p. An 
tomego Schreibera r Buffalo, wy- 
bitnego tara przemysłowca, a 

długoletniego Cenzora Z. N. P. i 
założyciela Kolegium Z. N. P. Bu 
rza oklasków towarzyszyła p. A. 
Schreiberowi, gdy on wchodzrł ua 

cttradę. rozpromieniony tymi wi- 
docznymi oznakami uznania za je- 
po pra^ę i opiekę swego dzieła. 

Z kolei zaprasza prezes Żychlin 
ski na estradę wszystkich obec- 
nych w .sali Komisarzy Z. X. P. j 
członków Zarządu Centralnego, 
którzy wchodzą, od wice-prezesa 
K. P. Carbarka poczynając, kolej- 
no na estradę. Brakło tylko z gro- 
na Dyrekcji dyrektorów p. S. 
Dudka i M Kokowskiego. którzy 
przybyć nie mogli, oraz wiee-pre 
zeski pani M. Milewskiej i dyrek- 
torki K Dbarskiej, które acz by- 
ły w Cambridge Springs, to jed- 
nak w niedziel# rano wyjechały 
do Pittsburgha wraz z komisarzem 
Różyckim, aby tam wzią<* udział 
w instalacji grupy zen&kiej i prze- 
mawiać na kilku wiecach dla 
Związku Poświęciły wiec tę uro- 

czystość dla pracy organizacyjnej 
Związku 

Kapelan Kolepjum, ks Krorno- 
licki odmawia krótkie a podniosłe 
modły, prosząc Boga o błogosła- 
wieństwo dla pracy na»«zej, całe- 
go Związku Narodowego, a nade- 
wazystko dla naszej uczelni, pu- 
cz^ m prezes Żychliński okłada 
w'vkonanie dalszej części progra- 
mu w ręce p. Antoniego Schreibe- 
ra, podno.tZfic jego wielkie dla tej 

PAIN-EXPELLER 
wam dopomoże I- 
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Reumatyzm 
r-adna P«i»»» Urntlł 

ra (|«ryltl M ■!•••. 
S■ wiaan* 11*1 4 aa t a Iam nift4vi Mu- 

aak ufa waga | Zapa'a«ga Pa jntatyimu 
Ci*rpi«»*m prias rriMila tr»y lata. Prd- 

lakkratwa pa lakaritwla. tac* 
oi*a. laka atriymywałam. b»ia tytka rsa- 
aaa • Nakantac anataatam ;aka'it*o. k<6 
ra o *'iyla mata rupałnla Dałam ta la 
ktut»» nawnal Urabia aadb. dattralatyell 
-aurratrimam nlaktóra f al<*k llcayty aa 
T* da la tal tyrta. a wyniki byty ta Ba- 
ra*. lak w malm atraasnrm wypadku. 

Praga*, akr kaMr e|arpt*ey t rauma- 
tyr»ny«k laburaatt ąprdkawat cudowała 

Jalacal laga macy. Nla yaaylalela ani Ja- 
naga cant* yapraało priyliijria poeata 

owaj* ara taka | adraa a I* prrrg.* Ja *»« darma na prdk* pa utyciu y« | 
kłady akaiała *1* ana. la Jaat tym ad da- 
*ni paa>u«lw«n;-m Iradklam da uwalnia- 
li al* ad raamatrtmu. ta wtadv mai*, 
rla pnaiod narta aa ntaga Jadnaga datara. 
lary ratumla al* la nla *«itam Waaaych 
*tant*diy al b*4Maela <*a»kaw|a|a aada- 
wa’anl C*r nla J*at ta tgrawiadllwam T 
Para riarplad dfn*a). gdy łkam al* ofia- 
ruje u’** aa darmar Nla awlakajela. Pi- 
aarla datalal. 

«AIR H. JAUftOW 
HJ Ihnłn BMf. Ajrirn*, 5. T. 

Pan Ji'-kaan • aat ndpawladnalny. P*. 
wylai* łprawatdania jaat prawda Iwa. 

BACZNOŚĆ MĘŻCZYŹNI I KOBIETY! 
Tu B*M* wyjątków* IKNkttil' «• ntkrtlt stosownych trtrkultw w 

pr***-t n» •*•»*». po hurtowaoj co-" 

WMnrMMIU sstaador. o no bokosfe 
011CSB0 poirnowo 11 toto, OTkewA •W 
pUokorsoihlo. Zopar ton Jas* spro- 
**4»oay s KI walor, partu do worfc o 
•«oloiw«l konstrukcji. trsynao mm ra- 
miom!* 1 Jut gworootowaay ao • 
l*t Cyferblat posiada pdłealowp ob- 
**4k« slocoao. I) BUok-eortrMm 

(pistolet łamany da ładowania. Mi- 
ał* urobiony ladnla wykodcaeoy; 
t> Brsytwn Importowana a N lam tao 
najloposaj JokaOcL aam* wartoOeł 
HM; 4) Tar-Banjo, barda* plpkay 
Inatrumaat moayeany, łatwy 4o (Ta- 
nia dla kabdapo. Ta estary artykuły 
spraadajamy pa ranach f sbrycsnyoh. 
to Jest 14.41 tylko at do OrltŁ la- 
iacsela 44 centów w markach no ka- 
sata pnssyłkl, a aa towar sapłmłrta 
pray odbiorą*. Gwarantujemy tapoM 
radowolonla. Plucia ditslaj: 

Ms)«tfc Traiaf Ce., DipL C-HS 
TM W. Babay M. 

Uczelni nie tylko zasługi, ale i o- 

pickę i starania. Obejmuje prze- 
wodnictwo ip. Antoni Schreiber i 
M-zruszonym widocznie głosem,1 
który rwie się czasami i zamiera, 
odchyla od niebie te aartngi, do- 
wodząc, że nie jemu, ale całej Bra- 
ci Związkowej należy się serdecz- 
ne za to dzieło uznanie, bo on 

działał tylko jako wykonawca wo- 

li Braci Związkowej, która go w 

owym czasie na czele swoim po- 
stawić raczyła. 

“Byłem i jestem pewny — mó- 
wił p. A. Schreiber, ie Kolegium 
się utrzyma i że gdy za 35 lat 
rpothamy się tutaj, aby święcić je- 
go srebrny jubileusz, to wtedy bę- 
dzie i gmarh ten potężniejszym, a 

i z większych rezultatów chlubić 
się będziemy mogli”. 

Dziękując za zaszczyt przewod- 
niczenia. powołuje na sekretarza 
Dra. A. Małłka, jednego z almn- 

Reprezentant Rptej. 
A naatępnie powołuje aa estra- 

dę reprezentanta Rptej Polakiej, 
<p. Stani-sława Manduka, 'konania 
r Buffalo, N. Y., który zastępuje 
oficjalnie konsula Dra. Kurnikow- 
skieęo t Prttaburga. Burza okla- 
sków zrywa się na powitanie te- 
go, który ma w imieniu rządu 
Polski złożyć życzenia w ciągu u- 

ro^zystości Koleęjum. 
A dalej kolejno powołuje dele- 

gatów i reprezentantów miejsco- 
wych władz i zrzeszeń polskich na 

Wychodztwie w osobach pp. Con- 
roe. miejscowego mayora, p. Ri- 
\ona z Allogheny College z sąsie- 
dniego Midville, Pa., X. L. Pio- 
trowskiego. reprezentanta Wy. 
działu Narodowego, A Kaimier- 

czaka, prezesa Zjednoczenia P. R. 
K., pannę E. Napieralską, preze- 
skę Zw. Polek, dha R. S. Abazyfi- 
skiego, prezesa Z w. Sokołów Pol- 
skich, S. Z. Stachowicza, sekre- 
tarza generalnego Stów. Wet. Ar- 
mji Polskioj, reprezentanta Alum- 
nów Kolegjum i innych, którzy 
reprezentują większe lub mniejsza 
oiała i Gminy lnb grupy Z. N. P. 

O godzinie zxx> po południu 
rozpoczęli się goicie i starszyzna 
Związkowa sadowić do ustawio- 
nych w olbrzymiej sali jadalnej 
Kolegium stołów, pięknie przy-, 
branych w kwiaty. Studenci i pro- 
fesorzy zajęli miejsca swoje, pod- 
czas gdy gości miano rozsadzać 

(Doboóczeeie na str. 4ej.) 

DARMO DLA 
Cwjifcpli na Astm; i Fahrf 
"*■*. 51—— Hłr» ktMr Mi* 

"*t< k« rtumliMit^ I atiaty mmmm. 
UifflT sm matoda, która lacsy hstma, 

ł fkrtmy. łMy«eli wy J% spróbowali a* 
uta ktuL Bas «kI«4u na ta esy mmmm 
chorobo Joat Jat d»*s«. esy doploro po- 
wataJae*. esy Jaat ta tytka prsojóctowa esy 
łat cbratrteana astma. powlantdcla padat 
pa próbka basplatn* nassaj matody. Baa 
wsylpdu w Jakim k'.lmac1# mlaoikacla, baa 
wmalado. w jakim wlaku Jaatadeto lub Jaki 
macta fach. Jat*11 tylko dolruesa wam aatma. 
nasia matada pawlaaa uloesyd waa asybka. 

My eheamy apacjalnla wjaład do tych. 
ktOrsy Jut atraelll nadstaJs. kttryek wasy- 
atkla formy lakalacjl I wdychaaia oplom I 
pa tan to walnych obktada.fl aa wiodły. Cbot* 
my wykaaad katdamo na naas kasat. da ta 
aawa matada Jaat prsycotowana dla uou- 
ataeta trudnadei w addaabaalu i tyek atm- 
asaych ataków pa raksy im u. 

Ta baspłatna otarta Jaat sa watna. ataby 
santadbad nawat Jad aa dalaA. Plaaela 
■arii i sacsntjela t* nawa matada aa* 
tyehralaat. Nla pooylajeia piaatwJay. Popro- 
ato prsy»lljeta panltaiy kupon. Zróbcla ta 
dslataj. Kia optaeaeia cawat prsaaytłd poaa- 
tawaj. 

Bezpłatny Kupon na Próbę 
FranMar Aathma Ge.. lUam Ul Y 

Ma**** Z Hadaaa t.. Buffalo. N. Y. 
frarn prtlłltl kMpIłttt pr«bk* wa- 
mi m wtedy de: 

Polskie Rekordy Columbia 3 za $1.00 
y******** 10 «flowyeh poł«W!oh rafcorddw Colimblm. *pr**daj«*my a u *1.00 
«M»y JiSnl Pr**“ PPrłt* ł* ,Ut> wt*c*J •■♦koMdw. pr*WłV, orła- 
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__ 

»*» WołoWyJowoW. Mazur. Orfcleatra. 
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■ 05*—Wuur opery "Walia". 
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To t owe. Ba ryton N*. Wlcłd. 
■4341— Ra fu loro*, fe taniała w Bartni, toner 

•yceania. Stanisław Barinl, tenor 
■MM—Taraa albo nlftj. Masur 

■0091— <Moe 
»ąle| w koto, w f«r* osoło. Mujr 

4*»*T. XV Grab?** weki. fc aro-ton 

-*JM1- M Mokrayrka. oopran 
BtOM—Ha Jakalakt Wykonał A. Fertner. ♦ 

Stwor*aula twtara. W/łonaM Farmer I Rapacki. 

Po-wy»*J podajemy tylko niektóre • rekordów w nwvm unulr 
p» kateloc 
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