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Polskiego należy t>rzes\lać pod adresem 
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Zarząd Związku Narodowego Polskiego. 
Antoni Karabasz. 

30ó3 Brereton Ave.. Pittsburgh. Pa. 

Wlce-cenz^r. 
Adolf E. Rakoczy. 

31 E. Market St.. Wllkea Barre. Pa. 

Zarząd Centralny Zw. Nar. Pol. 
PREZES: — Kazimierz żyehllrtskl. 1406- 

140S W. Dlvlslon ul.. ChlcłfO, 111. 

WICE-PREZES: — Stanisław Mermcl. 
943 Milwaukee avc.. Chicago, 111. 

SEKRETARZ JENERALNY: — Jan S. 
Zawlllrtskl. 1406-1408 W. Dtvision st.. 
Chicago, 111. 

KASYER: — JOzef Mugdzl.uz. 1406-1408 
W*. Dlvlsion st.. Chicago. 111. 

DYREKTORZY: — Leon S Mallek. 11. 
Sakowska. Dr. W. Matkiew Icz. Dr. J. 
J. Jankowski. Henrj k Aniclewski. Ka- 
zimiera Obarska. Antoni Mazur, hr. 
X. Wlekliński. Karol Olszowy. M. 
Kmiecia k. X. K. Złotnicki —Wszyscy 
z Chicago. 

LEKARZ NACZELNY: — Dr. Antoni 
Balcerzak. 14O6-H08 W. Divisioa st.. 
Chicago. 111. 

ADWOKAT ZWIĄZKOWY: — Leon S. 
Malłek, 139 X. Clark st. 

KOMISARZE. 
Komisarz honorowy na wszystkie Stany: 

Julian Szajnert. 9.'>9 — 25tl» ave., N. 
K., Mtnneapolis, Minn. 

Komlsarka na wszystkie Stany z Wy- 
działu Kobiet Z. N. P.: — W alerya 
Ltpczyńska. 411 Eastcrn ave.. N. L., 
Grand Itaplds, Mich. 

Stany: Massachusetts. Mamę, Vermont I 
New Hampshlre. Okręg No. I. — 

Maksymilian Powieki, 612 Suinmer 
st.. West Lynn. Mass. 

Stan Connecticut. Okręg Nr. II. Wakans. 
Stan Rhode Islantf. Okręg Nr. III. Wa- 

Wachodnl New York. Okręg Nr. IV. — 

Andrzej Wawrowski, 678 St. Anna 
ave New York. N. Y. 

Zachodni New York. Okręg Nr. V. — 

Jan Matemowicz. llOi Sycamore 
are., Buffalo, N. Y. 

Stan New Jersey. Okręg Nr. VI. — 

jr.zef Jaworski. 197 Autuntn st.. Paa- 
X. J 

Stan Maryland District of Columbia. 
Okręg Nr. vn. Vdmzn Oregoro- 
•wicz, 323 S. l.inwood ave., llaltlmore, 
M«1 

Stan Delaware. Okręg Nr. VIII. — Mn* 
ry.tn F. Poniecki. 791 8. llarrison st., 
Wllmingtnn. Delaware. 

Południowo-wschodnia Pennsylvania. O- 
kręg Nr. IX. Pluli Borowicz, 2873 
Archer st.. Phlladelphia. Pa. 

Północno-wschodnia i środkowa Pennsyl- 
vanla. Okręg X. — KuKMllłiS Hr.i- 
chockl, 1314 ł’rosj,ect ave.. Scranton, 
Pa. 

Zachodnia Pennsylwania. Okręg Nr. XI.— 
Roman 8. Al*cz> rtskl, 616 bmlthfleid 
aL. Pittsburgli. Pa. 

Stan West Virginla. Okręg Nr. XII. — 

Wakans 
Stan Ohio. Okręg Nr. XIII. — Jftzef S. 

Karpanty, .133 E. Purk st., Toledo. 
Ohio. 

Stan Indiana. Okręg Nr. XIV. — Fran- 
ciszek Zawadzki. 1432 Broadway, Ga- 

Stan Illinois. Okręg Nr. XV. — Adam 
Majewski, 1156 Noble »t., Chicago 
Illinois. 

Dolny Półwysep Stanu Michigan. Okręg 
XVI. — t^opold Teraki. :26l Dubois 
et., Detroit, Mich. 

Sten Wlsronsln I Górny Michigan. Okreo 
Nr. XVII. — Dr. Aleksander J. Kel- 
ler, 419 Mitchell at., Milwaukee. Wis. 

Stan Minnesota. Okręg Nr. XVIII. — 

Antoni Grubarklowl z, P O. D.iluth 
Minn. 

Stany: Missouri I Alabama. Okręg Nr. 
XIX. — Franciszek Grodzki, 1817 U- 
nlon ae„ St. 1> •.:!*, Mo. 

Stany: Nebraska. Kansas I Colorado. O- 
kręg Nr. XX. — Wakans. 

Stany: Arkansas I Tezae. Okręg Nr. XXI. 
— Wakans. 

Stany: Callforma I Arizona. Okrea N 
XXII. — Wakans. 

Stany: Washington. Oregon i Idaho C 
kręg Nr. XXIII. — Jan F. Gróck 
501 E. 31 st., North Portland. Or< 
gon. 

Kanada, Prowlncye. Okręg Nr. XXIV. 
Wakwns 

Instrukcye do /m any adresu "Zgody," 
Zwracamy uwiję c/lonkom Zwla/ku N. P.. aby każdy zmieniając swoje mie- szkanie. podawał zawsze at ary I nowy 

• dres. oraz numer grupy, do które! na- leży. Tak samo powinien podaó adrea owej żony. Jeśli do. Związku należy a 
przedewszystkiem Wymienić jej (mle 
Tym aposobem umkniemy wszelkich po- myłek przy wysyłaniu Zgody. Kto ale do 
tego nie zastosuje, temu Zgody posyłać nie będziemy fnogll. Zażalenia w spra- wie nieregularnego odbierani ZnodWo Im -i 
winny również być zaopatrzone w wy rażr/ adres numer grupy. 

Związkowy 
DOM EMIGRACYJNY 
pn. 180 Saoond Ava. ,TT'mVi. 
rrzyjmoje imijrr-tniow om* uo-łci 
przyjeżdżających do New Yorku. 

Wyyodn* pokoje arpialne. bez. 

płatna Mbll teka i czyte nla, wan- 

ny, azmaczna I tama knrhma 
OBSŁUG A POŁYKA 

Dom Emigracyjny 
otwarty w każdym ezatla 
Imlfrantom lądującym w Rllia 

Istand Agent Związkowy Domu K- 
migraryjneyn udał a la bfrlaltraio 
wnle rzeczowych iaformacyi. 

| Sprostowanie. 
W numerze 6 Zgody tygodniowej z dnia 5-go lutego, 

,na stronicy 5-ej w szpalcie trzeciej protokutu z Sejmu 
XX-go, w ustępie omawiającym pensyę Cenzora zakradł 
się błąd drukarski, mianowicie: pensya Cenzora podana 
jest $2000.00 rocznie, natomiast oiyginalny wniosek w tej 
sprawie opiewa: “Wniosek kompromisowy del. Głuchów* 
skiego, aby pensya Cenzora była $2400.00 przeszedł znacz- 

ną większość ągłosów." 
Administracya “Zgody” 

UWAGI. 
Na ostatniem posiedzeniu Za- 

rządu Centralnego Z. X. P. roz- 

ważano wnioski Komitetu Wy- 
dawnictw co do ustalenia jedno- 
litości poglądów w pismach 

j Związkowych i postawienia tych- 
że pism na takiej stopie, jakiej 
obecne interesa Związku Nar. 
ł‘olsk. wymagają. Zarząd Cen- 
tralny po obszertiem i rzeczoweni 

przedyskutowaniu sprawy po- 
wziął następujące decyzye: 

Ponieważ redaktor “Zgody” 
jest dziś odpowiedzialnym za 

wvc kroki przed Zarządem Cen- 
! tralm ni, gdyż wybrany na Sej-1 
mic redaktorem ob. S. Dangcl 
zrzekł się swego stanowiska i w 

oznaczonym cza>ie redakcyi tego 
pisma nie objął, przeto Z. C. Z. 

1 N.P postanowił redakcyę dla 

j pism związkowych utworzyć 
wspólną tak że redaktorzy będą 

j w spólnie pomagać sobie w pracy 
i w organach codziennych — ja- 

| ko też i tygodniowej “Zgodzie”. 
Wyjdzie to niewątpliwie na 

korzyść pism Związkowych, gdyż 
redagowanie "Zgody” nic pochła- 
niało wie czasu, by odnośny re- 

daktor i redaktorka działu dla ko- 
biet nie mogli poświęcić jeszcze 
chw il wolnych dla rcdakc\ i “Dz. 
Związkowego”, co teraz będzie 
koniccznem przy połączeniu obu 
redakcyi: Przy jednem ogniu da 
się tedy dwie pieczenie upiec i 
żadna sprawa na tein nic ucier- 
pi. 

A że Komitet Wydawnictw 
przedstawił na poparcie swoich 
twierdzeń wiele jeszcze innych 
korzystnych dla rozwoju pism i 
wydawnictw Związkowych wnio- 
sków, że Komitet ten wykazał, 
iż jemu rzeczywiście o jakość 
pism Zw iązkowych rozchodzi się 
i w tym celu zaproponował na- 

wet sposoby rozszerzenia cyrku- 
lacyi tychże, stąd też Z.C.Z.N.P. 
w zupełności sic do wniosków 
Komitetu wydawnictw przychy- 
lił. sądząc, że s/erzenie przez pi- 
ania Zw iązkowe idei związko- 
wych w jak najszczerszych śro- 
dowiskach przyczyni się niewąt- 
pliwie dó powiększania szeregów 
Zw iązku X. P. i szerzonych przez 
nas zasad. 

Z pism detroickich dowiaduje- 
my się że Gmina tamtejsza, da- 
jąc się powodować ludziom złej 
woli, bo uprzedzonym do dziróej- 
szego Zarządu Centralnego za zi- 
gnorowanie ich starali przez 
Sejm i wymarzonej swojej wiel- 
kości przez większość członków 
dziś na Zarząd Centr. Z. X. ir 
się składających, powzięła ostre 
w tonie rezolucye, które oparła 
na jednostronnem tylko patrze- 
niu na sprawy i nierozważne w 

dodatku, ze względu na niewyko- 
nalność uchwalonych przez się 

^zleceń. 
Nie chcemy ani na chwilę przy 

puszczać, by starsi. znani ze 

swych prac na polu narodowem 

Związkowcy w Detroit pisali się 
na daną rezolucyę i tak tłumnie 

ją uchwalali, — jak to owe pisma 
zaznaczyły, a chcemy wierzyć w 

to, że ostatni krok Gminy związ- 
kowej w Detroit jest odbiciem 

się raczej pochopności naszej w 

n»'sądzaniu czambułem spraw' 

| wszelkich i wypływem porywczo- 
ści pewnych 'członków Gminy, 
którzy za herostratową zwykli 
połowi# sprawą, nie dbając o to, 
żc w oczach szerokich mas Zwią- 
zkowych ośmieszają się przez 
lekkomyślne pozowanie na Kato- 
nów oprawy. 

r Gdybyśmy bowiem chcieli u- 

względniac z jednej strony wszel- 
kie częste bardzo niedorzeczne 

protesty i kierować się złą wolą 
protestów iczów, to na odbicie 
i sparowanie rzekomych ataków 
w stronę Z. C. Z. N. P. skiero- 

wanych. musielibyśmy brać pod 
uwagę te dziesiątki głosów Zwią- 
zkowców z różmch stron i roż- 

nych wotów zaufania na nasze 

ręce nadsyłanych, dla pomiesz- 
czenia których musielibyśmy od- 
dawać całe stronice “Zgody” i 
naszych pism Związkowych, 
mających do spełnienia chyba in- 
ne zadanie wobec naszego społe- 
czeństwa. niż bawienie się w za- 

bawki dzieciom. a nic mężom 
hartu i woli nieugiętej właści- 
we 

Dziwi nas tylko niepomier- 
nie jedno, a mianowicie, jak 
myślący niewątpliwie Zwią- 
zkowcy dadzą się bałamu- 
cić młodzikom i chorują- 
cym na wielkość rzekomym prze- 
wodnikom ludu. którzy przy swo- 

jej pracy dorywczej często nie 
mają nawet czasu zastanowienia 
się nad tern. co oni piszą i do cze- 

go w swych wywodach zdążają. 
I jeszcze co gorsza używać chcą 
jako swych narzędzi działania lu- 
dzi złych, zdeprawowanych czę- 
sto. wążących się — jak prze- 
szłość wykazuje niestety — na 

wszystko. bv tylko osobistym 
chuciom dogodzić i rzekomo na 

wierzch wypłynąć. 
Brać związkową w* innych 

miastach i Gminach Związko- 
wych natomiast prosimy, by nic 
dała się unosić li tylko zewnętrz- 
nemu zapałowi, jaki przebijać się 
zdaje z uchwalanych szumnie re- 

zolucyj; ale wstrzymała się z wy- 
powiedzeniem swego sadu na 

nadmiernej doniosłości spraw v 

aż do chwili, gdy Żarz. Central- 
ny jawnie i otwarcie się w tej 
sprawie wypowie, zważywszy na 

to. że łatwiej jest powziąć jakąś 
niedorzeczną uchwałę, ale trud- 
niej ją potem odwołać. Wszak raz 

tylko w danej rzeczy wypowia- 
dać się stanowczo i słusznie mo- 

żemy. a więc sąd swój powinniś- 
my ważyć bardzo długo i zbadać 
rzecz dana ze wszystkich stron, 
nim ją osadzić będziemy mogli. 

Sprawy z K. O. X. niebawem 
mc wyklarują. Zarząd Centralny 
nic na pogłoskach i bałamucących 
opinię pisaniach różnych gazet 
opar! swoje żądania. Wiedziano 
dobrze. dlaczego tego żądano, 
czego żądano. Tu się rozchodzi 
nie o opanowanie przez Z. C. 
steru w K. O. X.. ale o ochronę 
na później zaufania szerokich 
mas do roboty tamże, rzeczy naj- 
świętszej dla każdego, i niedopu- 
szczenia do tego, bv miano tą ro- 

botą później pomiatać, czy od- 

chylać się. od niej, zważywszy 
niewłaściwe tory całej pracy, na 

jakie chciano ją ostatnio kiero- 
wać. 

Trzeba istotnie być bardzo 
wtajemniczonym we wszelkie ar- 
kana, które wiadome *ą tylko dla 
wielu z nas, by zrozumieć to sta- 

nowisko, na jakiem Zarząd Cen- 
tralny stanął. Jeżeli zajdzie tego 
potrzeba, to niewątpliwie i tego 
ukrywać nic będziemy, ale wy- 
kazawszy przyczyny naszgo kro- 
ku dobitnie, będziemy czekać na 

W asz sąd w tej sprawie. 

URZĘDOWE. 

Szanowny Cenzor A. Karabasz 
zamianował następujące stałe 
Komitety przy Kolegium Zwią- 
zku Narodowego Polskiego w 

Cambridge Springe, Pa.: 
Komitet Reguł i Przepisów. 

Prof. Stanisław /.Wierzchowski, 
Dr. Kamil Pogacki. 
Roman S. Abczyńsbi. 

Komitet Budżetu i Finansów. 
Kazimierz Żychliński, 
Prof. Stanisław /wierzchów ski. 
Roman S. Ahrzyński. 

Komitet Składek. 
Adolf F.. Rakoczy, 
Kazimierz Żychliński, 
Józef Magdziarz, 
Komitet Prasy i Publikacyi: Ko- 

respondencyi i Informacyi. 
Dr. Teofil A. Starzyński, 
Dr. Władysław Stalkiewicz, 
Roman S. Abczyński. 
Komitet Skarg, Rewńzyi i Zaża- 

leń. 
Adolf E.. Rakf>czy. 
Kazimierz Żychliński, 
Dr. Teofil A. Starzyński. 

KOLEGIUM ZW. N. P. 
Obchód styczniowy. 
_ 

Za milionami Polaków, obcho- 
dzących uroczyście pamiątkę po- 
wstania styczniowego nie pozo- 
stała w tyle i młodzież Kolegium 
Z. N. P. w Cambridge Springs, 
Pa., w tej prawdziwie polskiej 
wyższej uczelni na obczyźnie. 

W niedzielę dnia 25 stycznia 
wszyscy studenci Kolegium z pro- 
fesorami, oraz cała tutejsza nie- 
liczna Polonia, zebrała się na hali 
kolegialnej. 

Uroczystość otworzy! nasz 

czcigodny pan rektor Piątkowski; 
po dłuższem przemówieniu, w 

którem wyjaśnił znaczenie i ce- 

le obchodów narodowych i omó- 
wił jakie powinno być stanowi- 
sko młodzieży polsko amery- 
kańskiej wobec tych obchodów. 

Zakończył gorącym apelem, a- 

by ta młodzież poszła w ślady 
praojców i w stosownej chwili 
nie odmówiła Ojczyźnie swego 
poparcia. 

Na przewodniczącego obchodu 
został zaproszony prof. p. Szulc, 
a na sekretarza niżej podpisany, j 

Program był następujący: 
1. śpiew Modlitwa Moniuszki 

wykonał chór studentów. 
2. Fortepian solo Modlitwa 

dziewicy odegrał student Wien- 
ski. 

3- Odczyt “Powstanie stycznio- 
we” wygłosił student Lieśnikow- 
ski. * 

4- Śpiew “Nowy rok Polsko”, 
wykonał chór studentów. 

5. Solo na skrzypcach “Serce i 
kwiaty” odegrał student Kuńkow- 
ski przy akomp. fortepianu pro- 
fesora Trałki. 

6. Mowa p. profesora Piwowar- 
skiego. 

7- Marsz — odegrał na fortepia- 
nie student Mcndralski. 

8. Śpiew “Wieniec Melodji 
Polskich” — chór studentów. 

9. Deklamacja “Polska żyje”, 
student Czerekko. 

10. Śpiew ogólny “Boże coś 
Polskę.” 

Część muzykalno wokalna wy 
padła wprost świetnie. Zasługa 
to bezsprzecznie wykonawców 
studentów, którzy z zapałem od- 
dają się muzyce i śpiewowi. — 

W szelkie postępy jednak mają do 
zawdzięczenia naszemu dyrygei- 
tawi i nauczycielowi p. prof. Trał- 
ce. który przy nadzwyczajnej zna- 

jomości swego fachu łączy w so- 

bie znakomity sposób nauczania 
i do zachęcania młodzieży do u- 

miłowania śpiewu i muzyki. To 
też chórem naszym możemy się 
śmiało szczycić. 

Odczyt studenta Lieśniko\\ł- 
skiego powszechnie się podobał, 
albowiem był ściśle i zajmująco 
opracowany. Najmłodszych ze 

studentów szczególnie wzruszy- 
ła deklamacja studenta Czerek- 
ki. 

Mowa sz. prof. Piworskiego 
była jednym z najpiękniejszych 
punktów w programie. Szanow- 
ny mówca wzruszył do głębi wszy 
stkich przedstawieniem niedoli 
ludu polskiego, tej prawdziwej 
“męczennicy narodów” i grał nie- 
jako na sercach słuchaczy, nic też 

dziwnego, że wywołał wśród nich 
nieopisany zapał. 

W końcu uważam za stosowne 

zaznaczyć, że obchód styczniowy 
zakończył się wielką owacyą dla 

naszego Rektora, gdy przewodni- 
czący w krótkich, ale ciepłych i 

serdecznych słowach podzięko- 
wał mu za jego śliczne przemó- 
wienie i gdy prosił go w imieniu 
zebranych o dalszą pracę, której 
na każdym kroku daje dowody nie 
dbając o swe zdrowie i siły, jak 
również o dalszą miłość i opiekę, 
która sprawia, że młodzież całą 
du«zą lgnie do sz. Rektora. 

Z obchodu każdy odniósł wra- 

żenie, że młodzież w Kolegium 
nie będzie już tą samą młodzieżą, 
jaką była przed przekroczeniem 
progów tej szkoły. Z każdym ro- 

kiem pobytu w Kolegium będzie 
coraz lepszą, ba nabierze zdro- 

wych wiadomości, a pięknemi mo- 

wami i przykładem swoich prze- 
łożonych Otrwali się w miłości 
Ojczyzny. 

Jestem pewny, że młodzież nie 

będzie płacić swoim profesorom, 
rektorowi i ogółowi związkowe- 
mu złem. lecz sercem za serce, 

pilnością za trudy nauki i wy- 
chowania. wdzięcznością za powo- 
łanie do życia przez Z. N. P. tak 

doniosłej instytucyi, jaką jest Ko- 

legium. gdyż ta młodzież uszla- 
chetniona i wykształcona przez 
profesorów, a wspomagana przez 
Brać związkową, nie zapomni 
podniosłych słów, jakie słyszała 
na obchodach, a gdy te słowa zro- 

zumie doniosłej, to i w czyn wpro 
wadzi i stanie się w ten sposób 
filarem nowej, odrodzonej niepo- 
dległej Polski. W końcu uważam 
za stosiwne nadmienić, że obchód 
ten, jak zawsze, urządziła nasza 

młodzież zgrupowana w Towa- 
rzystw: Synów Polski. 

Br. S. Budzewicz, 
sekr. obchodu. 

Gmina Związkowa Nr. 87 
na Annowie. 

Zorganizowanie i ukonstytuo- 
wanie Gminy dokonane zostało 
przez komisarza Majewskiego w 

dniu lp stycznia o godz. 8cj wie- 
czorem w hali ob. Jana Zniudy, 
pod nr. 2100 W. 18 PI. w Chica- 
go, 111. 

Zarząd Centralny przydzielił 
do tej Gminy następujące grupy: 
499. 718, 760, S99, 1060, 1159, 
1217, 1335, 1408. 

Grupy te obejmują obecnie 561 
członków i jest ich 9. W stosun- 
ku do liczby swych członków 
mają te grupy prawo naogół do 
22 delegatów. 

Komisarz okręgowy Majewski 
otwierając posiedzenie, wskazał 
na donio-lc zadania Gmin w pra- 
cy nad rozłsojcin Związku i idei 
na»v>dowych — poczcm na pro- 
wizorycznego sekretarza powo- 
łał ob. Włodzimierza Kradyne. 

Następnie powołana przez ko- 
misarza Majewskiego koniisya 
mandatowa złożona z ob. Alojze- 
go Kaliczaka. Ludwika Bcrow- 
skiego i Wojciecha Koguta, spra- 
wdziła mandaty, które przedłoży- 
li delegaci w liczbie 18. Trzy dal- 
sze grupy nie wystawiły w prze- 
pisanej formie dla swych delega- 
tów mandatów — gdy jednak 
stwierdzono, że grupy te faktycz- 
nie dokonały wyboru delegatów, 
przyjęto i tych delegatów z pole- 
ceniem, aby na najbliższej sesyi 
przedłożyli pisemne pełnomoc- 
nictwa. 

Następnie przystąpiła izba do 
wyboru zarządu. Nominacye od- 
bywały się ustnie, a głosowanie 
kartkami. Zostali wybrani nastę- 
pujący urzędnicy: 

Władysław Krzewiński, pre- 
zes ; Alojzy Kaliczak, wice pre- 
zes; Włodzimierz Kradyna, sekr. 
prot. i lin.; Wincenty Dubiel, ka- 
syer; Faweł Krupa, marszałek; 
Sebastyan Węglarz, podmarsza- 
łek ; Józef Koterba, odźwierny. 

Po dokonaniu wyborów komi- 
sarz Majewski odebrał przysięgę 
od nowego Zarządu Gminy Zwią- 
zkowej No. 87 na Annowie i zło- 
ży? przewodnictwo w ręce preze- 
sa W ładysława Krzewińskiego. 

Tenże podziękował delegatom 
za zaufanie i zapewnił imieniem 
swojem i wybranych urzędników 
że wszyscy zgodnie i gorliwie 
pracować będą nad spełnieniem 
zadań Gminy — zaś komisarzowi 
Majewskiemu podziękował w 

serdecznych słowach za pracę 
pr;.y organizacyi Gminy. 

Z kolei uchwalono, że posie- 
dzenia delegatów Gminy odby- 
wać się będą raz w miesiącu w 

każdą pierwszą środę w hali ob. 
Tabora, 2057 W. 19 str. 

Bond ka«yera wyznaczono na 

$250. a sekretarza finansowego i 
protokółowego w jednej osobie 
na $50. Podatki gminne na whio- 
sek delegata Wincentego Dubie- 
la oznaczono na $2.00 rocznie od 
każdej grupy, płatne z góry. 

Akta i książki Gminy No. 87 
na Annowie złożono następnie do 
rąk sekretarza Włodzimierza 
Kradyny, pod którego adresem: 
2200 W. 19 st., Chicago, 111., 
wszy tkie pisma i komunikaty 
dla Gminy adresować należy. 

O godzinie 10:30 odroczył pre- 
zes Władysław Krzewiński pier- 
wsze posiedzenie Gminy na An- 
nowie. ę 

Włodz. Kradyna, sekr., 
2200 W. 19 str., 

Chicago, III. 

^prindajnuiy msazyny do pl 
łania najnowszego wyrobu, 
na których mntna plaad w 

» rMnffh feiykarh W' •Tlimy ma- 
STTny (łn wrralklrh Air• 
iykl I hieouy Jazall ayriycl* na 

bf# d^brą ma.rjn* pt«xna aarar *«tą< rająr mar- 
ką na rtM) Iką lln«( wanagr. katalogu 

PILMN TYPEWRITBR CO. 
1» *10* WmI 1 hib Htr. Ihlrato, III. 

! ZORGANIZOWANIE GMINY 65, 
Z. N. P. W NEW KENSING- 

TON, PA. 

Powołując się na list z dnia 5 
b.m. za Nr. 6317, którym szan. 

pan sekr. jcneralny zawiadamia 
o uchwale Zarządu Centralnego, 
delegującej mnie jako urzędowe- 
go reprezntanta na roczne po- 
siedzenie Gminy Nr. 65 Z. N\ P. 
w New Kensington, Pa., dnia 25 
stycznia, mam zaszczyt zdać na- 

stępujące sprawozdanie: 
W dniu pomienionym w ozna- 

czonym czasie przybyłem do So- 
kolni Gniazda No. 41 Z. S. P„ 
grupy Ż2» Z. N. P. i zastałem li- 
cznie zgromadzonych delegatów, 
Przewodniczący Antoni My»t- 
kowski, sekretarz Kazimierz Gra. 
cki czynni byli jako organizato- 
rowie. 

Wyznaczony komitet manda- 
tów z obywateli: Marcin Skrzy- 
pek, W. Jastrzembski i K. Grac- 
ki, przedstawił listę mandatów, 
jak następuje: 

Gr. 445, Ford City, Pa. człon- 
ków 140 — delegaci: Stanisław 
Kornusiewicz, Władysław War- 
chol, Michał Lorenc Jan Micha- 
lak. 

Gr. 533. New Kensington, Ta., 
członków i jo — delegaci: Hen- 
ryk Huczek, Marcin Skrzypek, 
Adam Sobolewski, Franciszek Ja. 
ranowski, Jan Dyljan. 

Gr. 599. Natrona, Pa., człon- 
ków 96 — delegaci: Antoni Kor- 
panty, W alery Zdunkicwicz, Jó- 
zef Karolkowski, W iktor Statkie- 
wicz. 

Gr. 722 New Kensington, Pa., 
członków 103 — delegaci: S. Ko- 
złowski, M. Chojnacki, S. Włoch, 
S. Szalankiewicz, Jan Długokęc- 
ki. 

Gr. 791, Yandcrgrift, Pa., czł. 
114 — delegaci: W. Jastrzembskr, 
Andrzej Stańczak, A. Stemplew- 
ski. 

Gr. 907, New Kensington, Pa., 
członków 23 — delegat: Franci- 
szek Porawski. 

Gr. 122S, Cheswick, Ta., człon- 
ków 38 — delegaci: Stanisław 
Gołdowski, Józef Różnicki. 

Gr. 1249, Frceport, Pa., człon- 
ków 41 — delegat: Franciszek 
Czajkowski. 

Gr. 1319, Oil City, Pa., człon- 
ków 27 — delegat: Michał Le- 
wicki. 

Gr.#i496, Yandergrift, Pa., czł. 
39 — delegat: Wojciech Więc- 
kowski. 

Gr. 1506. Curtisrille, Pa., c/.ł. 
28 — delegat: Antoni Stalankic- 
wicz. 

Komitet mandatów sprawozda- 
je: reprezentowanych grup 12, 

delegatów 29, z których nieobecni 
dwaj Antoni Korpanty i Wiktor 
Statkicwicz (później przyszedł) z 

Natrona, Pa., reszta obecni. Nie 
reprezentowane grupy 905, Gil 
City, Pa., 1560 z Eleanor, Pa. 

Podane w liście sekretarza je- 
ncralnego dwie grupy 97Ó i 1183 
obie z Arnold City, Pa., nie mo- 

gą być przyłączone do Gminy 65 
z powodu zbyt wielkiej odległo- 
ści. Arnold City, Fa. znajduje 
sic w Fayettc Co., w obrębie irm. 

Nr. 31 w Mt. Pleasant, Pa. O- 
myłka ta zaszła zapewne z przy- 
czyny, żc miasteczko Arnold, 
leży tuż obok New Kensington, 
lecz żadnych grup Z. N. P. tam 
nic ma. Delegat gr. 1319 ob.'Mi- 
chał Lewicki z Oil City zawia- 
damia, że bilet z Oil City do N. 
Kensington kosztuje Sj.8o i jak- 
kolwiek wydelegowany został na 

niniejsze zebranie gr. w Oil City, 
Pa., wolałyby mieć własną Omi- 
nę, gdyż do najbliższych C.min 
bilet z Oil City kosztuje Sj.oo, 
jak Youngstown, Erie, lub Duu- 
kirk, Pa. 

Po przeczytaniu protokółu Ko- 
mitetu organizacyjnego udzie- 
lono głosu ni/ej po.1pis.memn, któ 
ry, jako komisarz Z. N. P. podzię. 
kował zebranym za gorliwą pra- 
cę i wyjaśnił cele zadania i spo- 
sób organizacyi (itnin. 

Przystąpiono do wyboru przez 
jawne nominacye i tajny wybór 
i wybrano następujący zarząd:— 
Prezes Antoni Mystkowski, wi- 
ceprezes Adam Sobolewski, sekre- 
tarz Jan Długokęcki, skarbnik 
Szczepan Kozłowski, marszałek 
Władysław Warchoł, podmarszał- 
kowie: Henryk Puczek i Franci- 
szek Porawski, odźwierny Frane. 
Jaranow-iki i pomocnik M. Choj- 
nacki. Sędziami wyboru byli o- 

jjywatelc Jastrzembski, Lewicki 
i Lorenc. Po ogołszeniu rezultatu 
komisarz Z. X. P. zaprzysiągł no- 

Nie Noście Pasa! 
P« trzydzkstotetniem doświadczeniu 
zrobPem środek dla męzczyzn, ko- 
biet I dz.ecł, który leczy rupturę. 

Wysyłam na Próbę. 
Inne. r»r*\<1.» mni»\ Kły Inni z.tn-ioiy. Mini n J.. |>,»\ł | «\ Pr/\Stljol* 

sataczuny kuyya u wy6i« Wam 

Powyższy jest C. E. Brooks. wynalazca 
tego środka, który wyleczy! sam sie- 
bie I leczył bardzo dużo przezsło 30 
lat. Jak cierpicie na rupturę, pisz- 

cie do niego dzisiaj. 
a on w ;mi prsySlę llluntrowang kslaż^cs* 
M' u lirze irii \vyl(S'7.pnłu, pok<isu)%o W nil Jok wynalazek. I równie* poilalao 

'O duto Ul. któ- 
rzy prAliowall I zoMtall wyleczeni. Daj* 
natychniiaat tCKę. «•!>• wszystkie lnri* 
uwlod*. 

Pamiętajcie. nie utywnm Ładnych tna- 
*el._ nzmirownnla i tadnych kłamstw. 

W \Sie Wam na pról»ę, .ihy sprawdzić, co 
mówi;. Oi-udżcle Faini. czytając moj* 

! k ••■■ sk*. K;ta nu r*>*- 
'• lak ■ te. eh pacyentćw. któ- 

rych listy możecie tak*c czytać. 
Wypełni* le bezpłatny kupon ponltej t 

PrzySłjcio <lzi.«! ij. Je-t to warte Wafze;i 
ezisn dzisiaj hez wyjątku czyńcie sprft- llfl" *'l mego wynalazku, czy nie. 

DARMJ INFORMACYJNY KUPON 
C. K. Brooks. 1S61 State st„ Marshall. Mich. Prószy nadesłać ml przez po- 
cztę Wasz* Ilustrowana książeczkę I 
pełne szczegół} o Waszym ftroilku 

leczenia ruptur}'. 

Nazwisko ... 

Miasto Stan * 

wy zarząd na wierne spełnianie 
swych obowiązków i wierność 
konstytucyi Z. X. I’. Prezes wy- 
znaczy! następujące Komitety:— 
tKom tet Rozw iń i lustraeyi: ob. 
lAdam Sobolewski, Fr. Jankow- 
ski, M. Skrzypek, W. Jastrzcmb- 
>ki, S. Kozłowski. Komitet Ba- 
dawczy: M. Chojnacki, St. Kor- 
tfiasiewicz, W’. Statkiewicz. Ko- 
mitet Oświaty: J. Długokęcki, F. 
iPorawski, Wł. Warchoł. 

Lchwalono zorganizować Ko- 
mitet Obywatelski, do którego 
każda grupa ma wybrać jednego 
•przedstawiciela, Uchwalono, ihy 
posiedzenia administracyjne od- 

bywały się w każdą czwartą nie- 
dzielę co miesiąc, zaś co kwartał 
walne zgromadzenie wszystkteli 
delegatów, W kwestyi podatku 
zapadła uchwala, aby każda grupa 
•płaciła ze swej kasy-co miesiąc 
tyle razy po 25 ć., do ilu delega- 
tów ma prawo. 

Uchwalono, aby prezes dopil- 
nował podęczenia sekretarza na 

S50.00, a skarbnika na Sioo. X’.i 
tem posiedzenie zakończono we- 

dług rytuału Z. X. p. o godzinie 
5.30 wieczór. 

• Gmina Xr. ó5 składać się bę- 
dzie 7. przeszło 800 członków i 
według sprawozdań delegatów 
ruch organizacyjny jest dosyć 
ożywiony, więc spodziewać sie 
należy, że liczebnie wkrótce 
wzrośnie. Organizuje się w obrę- 
bie tej Gminy nowa grupa w Co- 
niter. Pa., przyczcm jest czynny 
ob. Józef Flak z gr. 1600 z Semi- 
nola, Pa. Prosiłbym *»zan. Sekre- 
tarza jen. o wysłanie temu oby- 
watelowi odpowiedniego upowaz_ 
nienia i instrukcyi. Proszę rów- 
nocześnie o przedłożenie niniej- 
szego sprawozdania Zarządowi 
Centralnemu i polecenia ogłosze- 
nia takowego w pismach związko- 
wych. 

Z bratniem pozdrowieniem, 
R. S. Abczyński, 

Kom. Z. N. P. 
Pittsburg, Pa. 
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Tylko $1.00 na rok 
U3' W. Oiiisio.i Sł. Chicago, III. 
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Czy Umieli po AngieUUul 
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