
Braddock lub McKcesport, Ta., 
jeżeli tam Gmina powstanie. 

Jako Komitet sprawdzenia 
mandatów czynni byli ob.: Wład. 
Jędryka, Józei Rodak i Jan Kry- 
stek. 

l‘o wyjaśnieniu celów, praw i o- 

bowiązków Gmin przez niżej pod- 
pisanego. przewodniczący ob. Jó- 
zef Osika wyznaczył Komitet wy- 
borczy z następujących człon- 
ków: Jan Krystek Józef Kotarski 
i Wojciech Kraj. Wybrany został 
na rok 1914 następujący Zarząd 
Gminy 60 w Donora, Pa: Prezes, 
Wlad. Jędryka; wiccprezc, Woj- 
ciech Kraj; sekretarz, Ignacy Ho- 
kaj; skarbnik, Walenty Kryzmal- 
ski; marszałek, Wawrzyniec Sza- 
rol, pomocnicy marszałka, Jan 
Wiernicki i Jan Krystek; odź- 
wierni, Wawrzyniec Koralewski; 
pomocnik odźwiernego, Ludwik 
Pawłowski. 

Komisarz Z. X. P. wobec sztan- 
daru zaprzysiągł nowy zarząd 
według rytuału. Następnie u- 

chwalono odbywać i»o^iedzenia 
miesięczne w każdą pierwszą nie- 
dzielę miesiąca o 12-tej w połu- 
dnie po nabożeństwie w lokalu 
Gfupy 5Ó1 przy Thompson Ave- 
nue, w Donora, Pa. Następnie 
uchwalono, aby każda Grupa z 

kasy swej wpłacała miesięcznie 
do kasy Gminy Nr. 60 tyle razy 
po 50C., «lo ilu delegatów daje jej 
prawo Regulamin Gmin Z. N. P. 

Posiedzenie skończyło się o go- 
dzinie 6-ej przemówieniem Ko- 
misarza o Szkole Wyższej Z. X. 
P. i zebraniem składki, która wy- 
niosła $0.45. 

R. S. Abczyński, 
Komisarz Okręgu XI Z. X. 

P. na zachodnią Pennsylvanie. 

Youngstown, O. 
W dniu 15-go lutego b. r. gnia- 

zdo 236 Związku Sokołów Pol- 
skich, połączone z Kom. Obr. Xa- 
r lowej, obchodziło pamiątkę je- 
dnego z największych bohaterów 
polskich, Tadeusza Kościuszki, 
it>8 rocznicę jego urodzin. Wie- 
my dobrze, że naród polski powi- 
nien czcic pamiątkę tak zacnego 
bohatera dwóch światów, który 
swoje życic i krew przelewał nic- 
tylko w Polsce, ale i na tej ziemi 
W aszyngtona zostawił skarb dla 
nas Polaków, którego żaden na- 

ród z poza oceanu nic zostawił 
dla swojego narodu. Więc my So- 
koli wzięliśmy go sobie za patro- 
na i przysięgamy iść za jego sia- 
dem i jesteśmy gotowi iśę wal- 
czyć o wolność ukochanej Ojczy- 
zny. Obchód wypadł bar.Izo do- 
skonale," za co dzięki Komiteto- 
wi Obr. Nar., który podał rękę 
braterstwa sokolstwu i pracuje z 

nim wspólnie. Zarazem dziękuje- 
my prezesowi lX-go okręgu Z w. 

Sokołów, ob. Kurdzielowi, za pię- 
kną mowę, którą wyjaśnił, co to 

je-t Sokolstwo i do czego dąży. 
Czołem tutejszemu gniazdu So- 
kołów, którzy pracują nad du- 
chem narodowym, bo ich s*p«-ty- 
kamy na każdym obchodzie i na 

każdej sprawie narodowej, któ- 
rzy wiernie stoją przy sztandarze 
Związku Nar. Polskiego i sztan- 
darze Związku Sokołów Polskich 
i poświęcają swoje życic i pracę 
dla ukochanej Ojczyzny. 

Nie podaję całego programu 
obchodu, ponieważ był umiesz- 
czony w naszem miejscowem pi- 
śmie, które nam tak dawno po- 
trzebne było w naszem mieście. 
r>la tak wielkiej Polonii, która 
prawie spała tak jak w letargu, 
oprócz kilku grup "Związku Nar. 
Polskiego, którzy ciężko praco- 
wali i nie mogli obudzić tego na- 

rodu, zęby uczęszczali częściej 
na obchody urządzane przez tak 
piękną organizacyę Związku Nar. 
Polskiego i razem się z nią łą- 
czyli pod tak piękny sztandar. — 

W ięc mamy ładne pi<*mo dzienne 
to jest Dziennik Związkowy", z 

którym się znajduje na każdym 
krtiku. ale ci co do Związku nie 
należą, więc ich te sprawy mało 
obchodzą. Ale i teraz mamy ty- 
godnik jtofski w Youngstown,— 
on także pracuje dla oświaty na- 

rodu polskiego i Związku Nar. 
Pols. i pro^i, którzy nie należą 
do Związku, ażeby wstępowali w 

jego szeregi, a będą sir nazywali 
jako Polacy. Mamy tu jeszcze 
parę tysięcy ludzi, którzy jeszcze 
nie należą do żadnej polskiej or- 

ganizacyi. A:ęc Iłracia obudźcie 
•dę. wstępujcie w szeregi Związ- 
ku Narodowego Polskiego i do 
Związku Sokołów Przecie/ już 

I widzicli-cie nieraz gniaz Jo Soku- 

łów w Youngstown, jak pracuje 
* ja^ go obcouarodowcy poważa- 
ją, bo widzą, że są prawymi sy- 
nami Ojczyzny, do której każdy 
naród dąży. 

Mamy tu także dobrego Poli- 
ka patryotę. ks. proboszcza Ja- 
szczębskiego, który jest z nami 
na każdym kroku, w pfacy naro- 

dowej jest z nami na każde zawo- 

łanie, za co mu składamy soko- 
łem Czołem! Mamy tu także bliż- 
szego ks. proboszcza Migdalskie- 
go, ale ten od nas z daleka stoi i 
jakoś go wcale “sprawy narodowe 
nie obchodzą i z nami nie chce 
pracować. Przecież my z nim pra 
cujemy i popieramy go jako Po- 
lacy katolicy. 'I o on też powinien 
z nami pracować jak przyśtalo 
na księdza, który się chce nazy- 

I wać Polakiem. 

Mamy tu także zorganizowane 
przed paru tygodniami Towarzy- 
stwo polskich kupców i przemy- 
słowców .które się będzie starało 
dla Polaków dostarczyć wszyst- 
kiego. co człowiekowi do życia 
potrzebne, żel*y nie byli zmuszeni 
chodzić do tych krwiożerców, co 

jechali z kraju i w New Yorku 
jupicę zostaw** i pejsy ostrzygł i 
tu przyjechał i otworzył sklep zc 

zgniłemi rzeczami z napisem, że 
to “cisty polskie stor”. Więc Bra- 
cia obudźcie się, nie chodźcie 
więcej do tych pejsaków. Prze- 
cież tu mamy dosyć polskich sklc 
pów, możecie wszystko dostać, 
co sobie tylko życzycie, tylko 
nam brak sklepu bławatnego, ale 
I owarzystwo nowozorganizowa- 
ne postara się, że wkrótce będzie. 
Aie Bracie zmieńcie raz waszą 
wadę, a popierajcie, co nasze. 

Jan Łojek, 
Box 1411 E. Youngstown, O. 

brand Rapids, Mieli. 
Wiec Agitacyjny Gminy Nr. 10 Z. N. 

P. w Grand Rapida, Mich. 

W niedziele, dnia 15-go marca w 

sali św. Jadwigi, róg 4-ej i McRey- 
nolds ulic przy udziale paruseb osób 
odbył się wiec agitacyjny Z.N.P. u- 

rządzony staraniem Gminy Związko- 
wej Nr. 10, o godzinie 7:30 wieczo- 
rem. 

Prezes Tow. św. Jadwigi, ob. A. Mu- 
rawski otworzył wiec powołując na 

przewodniczą, ego ob. Juliana Mali- 
szewskiego, na sekretarza zaś niżej 
podj>isanego. 

1 Ob. J. Maliszewski, zająwszy miej- 
sce przewodniczącego w paru słowach' 
podziękował za zaszczyt i przj stąpił I 
do wykouśuia programu. Napierw 
chór Szopena odśpiewał Pleśń w Le- 
sie. za co został nagrodzony huczny- 
mi oklaskami. Poczem nastąpiła mo- 

wa p. W. LipcbyńskleJ. komlsarki Z. 
N.P. na Stany Zjednoczone. Szanow- 
na komisarka w krótkich, lecz tre- 
ściwych słowach wjtlómaczyła. co to 
Jest wiec agitacyjny: przechodząc z 

Jednego punkWi na drugi, mówiła o 

powitaniu z. p 0 jt.go działal- 
ności, instytucjach, które powołał do 
życia, tłóme * iż to wszystko pow- 

«*«ło_z centowych ofiar braci Zwiąż- 
kowej. 

Kończąc zachęcała niewiasty, które 
jeszcze nie nalecą do Związku, aby 
wstępowały w jego szeregi, aby u- 
czyły dziatki swoje jeżyka polskiego, 
aby strzegłj* tej powstającej genera- 
cyl, jak oka w głowie, aby wyrosła 
ona na chlubę nan> na.-zej uciemię- 
żonej Ojczyźnie. 

Następnie z werwą w > głosił dekla- 
macyę p. t. “Związek Narodowy Pol- 
ski". młody Roinan Walczewski, za co 
został nagrodzony buzrą oklasków, 

•W dalszym ciągu wiecu przemówił 
ob. M. Uuzalski, prezes Gminy Nr. 
lu Z. N. P. Szanowny mówca mó- 
wił o zdobywanie sił przez organizo- 
wanie się. wykazał dzisiejszą działał 
nośó Związku. Jego silę fizyczną, mo- 

ralną i materyalną. której nie posia- 
da żadna inna polska organizacja na 

całej kuli ziemskiej; wylczit. że Zwią- 
zek Narodowy Polski miliony dolarów 
Już wypłacił, aby otrzeć Izy wdów I 
sierót. 

Mówca z oburzeniem mówił o nie- 
których braciach naszych, którzy się 
mienią być patryotaml, a którzy najle- 
psze nasze siły. — nasza młodzież 
wcią*nją do obconarodnwyrh 'orpar.l- 
zacyi. ^ 

Mowę Szan. Prezesa Cminy przyję- 
to z entuzyazmem; widać było. że 
wszyscy słuchacze byłienią przejęci. 

Następnie chóry Lutnia I Halka od- 
śpiewały pieśń pod tytułem 'Rota 
Grunwaldzka" za co zyskały powsze- 
chne uznanie. 

Panie Helena Makowiecka I Wanda 
Surat zajęły etę kolektą na W? ższą 
Szkołę Związkową, która przyniosła 1 

$8 82. 

Następnie deklamował otwór po-! 
tyt. "Ojczyzna" młody Koman Wal- 
czewski, a po nim przemówił oh. J. 
Kuberski, który w krótkich słowach 
zachęcał młodzie*, aby wstępowała w 

szerepi Z.N.P. Następnie wystąpi 
Jeszcze raz chór mę«kl Szopena I od- 
śpiewał "Mazur w Maiti”. 

Po śpiewie lióru Szopena wystąpił 
t przemówieniem ob. Jan Borowski. 
Słowa Jk*o przyjęto z uznaniem. ądyż 
człowiek ten brał udział w nleda v. 

nych rozruchach w zaborze rosyj- 
skim. Wykazał cj^i. Jak dobrze Jest 
tu na wolnej /łefcl Waa<> nfttona. 

gdile wolno nam organizować się i 
pracować wspólnie dla dobra naszej 
uciemiężonej Ojczyzny Polski. 

Na zakończenie odśpiewano wspól- 
nie “Boże coś Polskę.” 

Teodor S. Orozaler, 
Sekretarz Wiecu. 

La Salle, 111. 
Założeni# Gminy Z. N. p. 

Sprawozdanie z założenia Gminy 
No. 14 Z. N. p. z siedzib* w La Salle. 
W dniu 15 tuarca, krótko po godzinie 

po południu ob. Adam .Majewski, 
komisarz na stan. Illinois otworzy! po- 
siedzenie krótką. a treściwą mową i 
wyznaczył komitet mandatów z oby- 
wateli Wiktora Kwiatka, Sylwestra 
Sarwińskiego, Władysława Janiczew- 
akiego. a na sekretarza powołał ob. 
Kaz. Ślusarka. Po odebraniu man- 
datów okazało się, iż na sali znajdu- 
je się 33 delegatów z poszczególnych 
grup; potem wystąpił chór męski 
Harmonia 1 odśpiewał marsz Związku 
!ł. P. pod batutą ob. 8t. Nowakow- 
skiego miejscowego organisty. Na sa- 

li zauważono proboszcza tuejszej pa- 
rafii św. Jacka ks. Wł. Rotkiewicza i 
poproszono go na estradę. Ks. Bob- 
kiewicz przemówił kilka pieknysłe 
słów do delegatów za co mu podzięko- 
wano przez powstanie. 

•1>alej sz. komisarz powołują dele- 
K»Tów do wrybranla zarządu gminy i 
zapytuj* się delegatów jak sobie ty- 
czą głosować ety Jawnie czy też taj- 
nie. Ogólnie zażądano, aby glosowanie 
odbyło się za pomocą kartek, z któ- 
rego to głosowania zostali wybrani 
następujący delegaci: 

Jan Kalasióski, prezes z gr. 112. 
Józef Dziełak. wlceprez. z gr. 158. 
Wład. Janiszewski' sekr. prot. z gr. 

1494. 
Fr. św-ier*yńskl, sekr. fln. z grupv 

lóSej. 
Kaz. Studziński, skarbnik z gr. 112. 
Paweł Kołodziej, marszałek z gr. 74. 
Kaz. Ślusarek, odźwierny. 
Znów nastąpił śpiew Harmonii, któ- 

ry wypadł bardzo pięknie za co się na- 

leży uznanie. Puczem sz. komisarz ob. 
Adam Majewski powołał wszystkich 
nowoobranych urzędników na estradę 
i odebrał od nich przysięgę na wier- 
ne wykonywanie cbowiąaków. 

Nowoobrany prezes gminy ob. Jan 
Kolasiuaki zajął krzesło i prosił de- 
legatów. aby się zabrali do szczerej 
pracy nad dobrem gminy i Związku 
N. P„ aby aię rozwijał i rósł w po- 
tęgę i silę. nie zważając na żadne 
przeciwności, abyśmy na sejmie XXI 
w Schenctady mogli zaimponować sto 
pif dziesięcioma tysiącami związkow- 
ców. 

Następnie omawiano sprawę jakie- 
goś początkowego funduszu gminy 
na pokrycie niezbędnych wydatków, 
jak książki. kwity itp. Po krótkich de- 
batach uchwalono na razie, iż każda 
poszczególna grupa ma wnieść na rok 
Jednego dolara na każdego delegata; 
posiedzenia gminy odbywać się będą 
w ostatnia niedzielę każdego mie- 
siąca w sali szkoły *w. Jacka w La 
Salle o godzinie 4 po południu. 

l'ch walono także, aby grupy z od- 
leglejszych stron z powodu większych 
kosztów mogły przysyłać swych re- 
prezentantów przynajmniej raz na 

kwartał. 

Z powoda spóźniano) pory nie mo- 

żna było innych w ni raków uwzględnić 
— więc pozostawiono do przyszłego 
posiedzenia na dzień 26 kwietnia. Po- 
czem delegaci powstali i odśpiewali 
hymn Boże coś Polskę. 

Następujcie grupy były reprezento- 
wane: 2*5, 33. 3J». 74. 112. 15?, 316. Ó28, 
1204. 1247, 1263, 1440, 1441. Mi>4. 

Zaś grupy HS. 433. 41*4 proszone są. 
aby się zastosowały do uchwały sej- 
mu i raczyły przysłać swych delesa- 
tów z mandatami na'"dzień 26 kwiet- 
nia do szkoły polskiej w La Ralle, a- 

•tyśroy mogli wspólnie pracować dla 
drogiego nam Związku N. P.. a tent 
samem i dla kochanej ojczyzny. 

Z bratnl«Mn pozdrow 'oniem. 
Władysław Janiszewski, 

sezretarz prot. Gminy Nr. ił x; La 
dalie. Iii. 

101 St. James st„ Peru, 111. 

Mt. Pleasant, Pa 
W Mani* Peoiisylvanłn w powiecie 

Westmoreland. miasteczku Mt. Peia- 
sant, które Jest opasane dookoła fa- 
brykami ł piecami koksowymi, znaj- 
duje się miejscowo*/ Mt. Pleasant a 
w niej parafia przem. Pań., w której 
jest kapłanem zacny proboszcz, ka. 
Micha! Kozłowski. Parafianie tutejsi 
*H io po większej części ciężko practi- 
jęoyjudzie, którzy po kilkanaście go- 
dzin pracował1 sę zmuszeni, by na 
ehleb zarobi/, kiedy Jednak niedzie- 
la nadeldzie. widzimy Jak nasi cięż- 
ka tygodniowa pracę zmarnowani pa- 
rafianie aarnę się do kościoła, aby 
się szczerze pomodli, t pięknych ka- 
zań wysłuchał5, które nasz ksiądz co 

niedzielę z ambony kłosi. 
W zeaztę np. niedziele po pięknej 

nauce, którą nam wygłosił, przemó- 
wił porę słów do młodzieży i oznaj- 
mił. ze zakłada Towarzystwo św, Mi- 
chała Archanioła i prosił młodzież, a- 

żeby licznie do niego wstępowała. Z 
góry nadmienił. #e nie aprzeclwla się 
temu. do której organtzaryi parafia- 
nie wstępują, czy do Związku czy 
do Zjednoczenia, bo to Jest wszystko 
polskie. Musze tntaj nadmienił1, że 

nasz proboszcz Jest wielkim wielbi- 
cielem ftokolóT. których Jest kanela- 
nem. I»aJ Hoże. aby ta ortca ziemia 
więrej takich kapłanów miało, a nie 
fcyh by po polskich parafiach tyle za- 

brrzcń I awantur To też tycie naro- 

dowe u naa kwitnie I spokój między 
bracię jest, a Związek N P. ale roz- 

wija. 
Z szacunkiem. 

Franciszek LewandowaM. 

Z posiedzenia Gmi- 
ny 79 Z. N. P. 

PEŁNE wotum zaufania za- 
rządowi centralnemu. 

Oburzenie ogólne na szkodników. 
Wieczorem dnia 2 kwietnia b. r*od- 

było się posiedzenie Gminy No. 79 Z. 
N. p. w sali ob. K. Skarpińskiegn. — 

Posiedzenie otworzył prezes W. Pija- 
nowski o godzinie kej wieczorem w 

obecności przeszło ÓO delegatów i de- 
legatek. 

Protokół z ostatniego posiedzenia 
odczytano i został przez ogól przj- 
Jfty. Sprawozdań.e komitetów przy- 
jęto 'bez d>skusyi. 

Na przedstawienie komitetu asita-' 
cyjnego. gmina ma urzędzie wielki 
wiec w maju w Douglas parku w pa- 
wilonie. Następnie mówcy wyrazili w 

słowach dosadnych wielkie oburzenie 
na szkodników sprawy związkowej, z 

którymi Już wielki czas się załatwi-' 
przez gremialne potępienie całego ze- 

społu naszych związkowców. Oburze- 
nie ogólne — a izba — Jako rezolucyę 
powyższego zebrania daje bez żadnej 
dyskusyi pełne wotum zaufania Za- 
rządowi Centralnemu w calem Jego 
postępowaniu. » 

Posiedzenie trwało do godziny llej 
wieczór. 

Komisye Emigracyj- 
ne Zw. N. P. 

Skład Komisyi Emigracyjnej Z. 
N. P. >na miasto portowe 

New York. 
A. Wawrowski, Prezes. 678 St. 

Ann‘s ave.t New York, N. Y. 
M. Seyfried. wiceprezes, 130 E 

7th st., New York, N. Y. 
W. Jungschlagier, Sekretarz. 

1161 C.reenc ave., Brooklyn. N.Y. 
W. Schwenk. kasyer, Bedford 

ave. and Grand st., Brooklyn, 
X. Y. 

Dyrektorzy: E. Zieliński. 149 
— 24th st., Brooklyn, N. Y.: F 
Skowron, 34 Cidre st., Brooklyn, 
N. Y.; W. Wilusz, 205 Washing- 
ton st.. Jersey City, X. J. 

Agent portowy (nie wchodzą- 
cy w skład Komisyi): J. Ko- 
zmor, 201 W ashington st., Jeresv 
City, X. J. 

| Skład Komisyi Emigracyjnej Z. 
N. P. na miasto portowe 

Philadelphia. 

Piotr Borowicz, Prezes, 3373 
Archer st.. Phila, Pa. 

Stan. Chludziński, wiceprezes, 
338 I.etnon st., Camden, X. J. 

And. Mangold, Sekretarz, 4o3 
E. Stiles st., Pliila. Pa. 

Jan Chludziński, kasycr, 336 
Lemon st., Camden. N. J. 

Dyrektorzy: Mary a Drcling. 
| 30»j<) Salmon st., Phila, Pa.: And. 
; Nowak, 4437 Livingston st.. Phi- 
la, Pa.; Józ. Wojciechowski. .817 

! X. 3rd st., Phila. Pa. 
Agent portowy, który nie 

wchodzi w skład Komisyi: Mar- 
cin Xowak, 2062 Lefever st., Phi- 
la. Pa. 

ZAWIADOMIENIE. 

Niniejszym mam zaszczyt zawiado- 
mić stan. delegatów gminy Nr. 84 Z. 
N. P., './. nas’.?I>ne posiedzenie tejże 
gminy odbędzie sie we ezwartek 30 
kwietnia b. r. na sali pn. 684 — 3cia 
»vc„ w 3o. Brooklynie. N. Y. Począ- 
tek rozpocznie sie punktualnie o go- 
dzinie 8cj wieczorem 

Posiedzenia tejże gminy odbywają 
sic regularnie w ostatni czwartek każ- 

dego miesiąca. 
Również mam zaszczyt powołać 

wszy*Vtle grupy w pobliżu Istniejące, 
aby się do tejże gminy przyłączyły, a 

to dlatego, że jeżeli nas będzie więk- 
sza silą. to prędzej możemy cos zdzia- 
łać. 

I Z szacunkiem, 
J. Burghardt, 

361 — 17 st. 

SUCHOTY 
Ich rozpoznawanie, leczenie i kuracja 

Darmo 
i 

(IOWA KSIĄŻKA O SUCHOTACH 
Napisał Frleman IIall. M. D. 

To »5D» ililrło lekarskie opisuje w •łnirick 
pr.wt.Tch i zrozumiałych, o j.»kl eptcftb v.tIcc*«<! 
•ij! raażna z Miclidt »« «la>n; m (kiDi. Jr/^ii 
łlw o kim* tlprfluftm na Si.fh"tr, Katar, 7.n« 

I ft|pnl<itTljrnnUo*r], Aatnią. alb" Taką łan <!>•>- 
mbc, prul,i Inb ptnr. albo Mm ba nlącier- 
pi**, ta kaia/.ka N->lzi*>cl potworą t'h.» by nirął 
twoja chorobą była jus dalrko porunicta I choCbyś 
czat to nl** ina nroLicl. kria/ki t«’i m." c<wz »l*. d< 
wi.slrlrt w jaki apceób tpnt wyleczyli etą. |m> t«-n» 
Jak <lużo żadną inną kkint«i nią immajjljr i jak 
juk auoją ch.robą uzaaii za beznadziejną. 

Pin aaru do Thą Ynnkermoa Co.. UM 
Ro»ą St.. KaUmaioa, Midi., a oai orzyllą H 
cb«t<u* tą książką odwrotną pocatą DARMO, jak Idwnlc* ckojma aaopotraą w Nowy £ rodak Loci- 
nk«r zapalnie Darmo, ponląltaż pragną żebyś »Tą tipuinil ha rudnwnrru lekarstwem. tanisn 
bądzio .apAżno. Me c*«kaj—Pisz dzik. Może od 
togo zależy ocalanie twego życia. 

Kansas City, Kans. 
GMINA N. 63 Z. N. P. 

Njniejszem zawiadamiam wszy t Oki* 
grupy. które są przytoczona do Gmi- 
ny Nr. 63 w Kansas City, Kans.. za 

dnia 22 marca b. r. delegaci grupy 
1115 z Kansas Ci!«y, gr. 853 i 1267 z 
Leavenwortb, Kans. odbyli pierwsze 
posiedzenie w celu zorganizowania 
Gminy 63 w Kansas City. 

Takowa też została zorganizowana 
i z dniem 22 marca weszła w życie. 

Zarazem zawiadamiam. ż« następne 
miesięczne posiedzenie Gminy Nr. 63 
odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 
-'ej po południu pn. 720 Centra! ave.— 
Te grupy, co delegatów nie przysłały 
na pierwsze posiedzenie uprasza się, 
aby przysłały delegatów na dzień 26 
kwietnia z mandatami podług konsty- 
tucji Z. N. P. 

Każda grupa jest obowiązana na* 
leżeć do Gminy’ a osobliwie, że jest 
wa/ua sprawa, a to wybór urzędników 
Gminy 03. Podądanem jest bardzo, a- 

żebv delegaci wszystkich grup byli na 
posiedzeniu obecni. 

Franciszek Kustra. 
sekr. Gm. Nr. 63. 

PITTSBURG, PA W. E. 

Do zarządu grupy 1062 Z. N. P. im. 
Kazimierza Pułaskiego zostali wybra- 
ni następujmy urzędnicy: 

Prezes Władysław Brut. wiceprezes 
Jan Górny. sekr. proi. Bolesław Su- 
dowski. sekr. fin. Władysław Olszak, 
kasyer Józef Firewtcz. Opiekunowie 
kasy: Franciszek Krawczyk, Józef A- 

damczyk i Aleksander Bednarski. — 

Marszałek Jakób Szczerbiak, opiekun 
chorych Michał Wileński. 

Posiedzenia odbywać się będą w 

każdą drugą niedzielę o godzinie 2.30 
po południu. 

Boelsław Badowski, sekr. prok 

LEKARSTWA ZIOŁOWE. 

Dobrze znanym jest takt, że 
we wszystkich częściach świata 
zaws/c zbierano zioła i robiono z 

nich wywary dla leczenia róż- 
nych chorób. Przcdewszystkiem 
mieszkańcy wiosek poznali, te 
zioła i umiejętność stosowania 
ich jako lekarstwo. 

Nauka medycyny badała wszy- 
stkie te zioła i robiła próby w 

połączeniach ziół w celu otrzy- 
mania skuteczniejszych re/.ulta- 

jtów. Takiem lekarstwem jest 
Trinera Amerykański F.lixir Go- 

rzkiego Wina. Tc zioła okazały 
sie bardzo skuteczne na konsty- 
pacyę, oslałiicnit* żołądka i kiszek 
i utratę sił żywotnych. Czerwone 
Wino jc«*t naturalncm wzmocnię* 
niem. Wszystkie apteki. Jos, 
Trnier, Manutacturer. 13^3-1339 
So. Asiami ave., Chicago, 111. 
Bóle w piersiach lub w krzyżu 
będą łatwo usunięte-przez wcie- 
ranie Trinera Linitncntu w zaa- 

takowane części. 
(Ogłoszenie.) 

Tylko Przez Ten Tydzień 
8 Kosztownych Rzeczy 
Wartości najmniej $25 za 

Z Fabryki Wpratt Ja Watztfa Oama 

W Mig mt^noittrhfilmU naaayrh k^InN^o * rosmaltą Mtutary*. ro- 
irnlUHml. nr., r«,:ni.'iirml -lotyml I *:< 'rnrml a*karknml. »roh||l«mr spacyalna n- 

farty I knad*nn'i kto Mik* nnm |irinikM» ni'<'ii«mlr, pnŁtamy mn Im raty aH akłnda- 
J«y«-a alf * I Ici-zionnwli rr.rry nnrfndrl lujmnirl n.t *1S Itd rn I* W, a mltnoai<'l*: 
Wapanlaly aolMn> aa .* "brnafn matili fabryn*«il» «*arannr.nny ragarak. rnrakl al- 
bo damTfct. Itnmrlatny r,< l»i-r*ym -i k r.ak. ir k .ry artyatyranl* *r(» 
-vlro*itny. adm odkryty (lalki * iiit|i»wV iml takryranyrni na (wini. plykny wlklnrry 
aralin m nykor,rsnnv In irHayak a fcompawam. nnn y wiorial Amarykadafcl i,t»raat(iwarr 
1? alln. H kalii 'f «|i »«■ na t wyMiaaldi*. cwaranlawanu rn atynnal Orford atall 
hrsyti a. kw-tr-rtonny a K naklal akArr rmlc rin kf»( l»v, Importowany kamfart do •- 
afrarnla brayia r, itamllk>a|r polarna i#y ktilirk do mydlą orar nydralrk 

Mf payyaył-»J« la Irm plrnlfArr 1'rayfllJnta tylko aa ’■! akw'a?ny adraw I fn o*In- 
srania, a mr »->«l«-riy nar*i n.»tyr Jimlart tan < ały ant O. O. IV praar akproaa do nl»ajrra 
nla darnin. — 1’nryndblnrr# wplarw aatyatkn ol>rjrt)<la | n-ni.nln pr/rkon i. Ir aly t* 
tnwar tan Jaat wart nnlrretal fft.nn I a-ly bądrlarl* kupalni" sadwwotanl. tn n ta war da 
rwpłwriala •iratnoi naara apnralna rany M.Pft. ora* k< am rrrnaylk.. 

Knrry«f a>< I* • taj nfarty Jak najpryrtraj: Plrrrlr dn naa ra ar ntr aannmlna<nla 
nap aa.* Jaki «-wm W) ała< sadarnk. ni-aki > «y di n.rkl, kiyty ln*> odkryły, nr.ir (.ilu rn- 
wni«»r ?. I»v *• ky.lliar Kitnn.ita pn ** od na* a »t<*a-. r< driata n«.nl td*l< l» 
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Wiadomości Związkowe. 
Wiec Agitacyjny Gminy No. 20 
In. N. P. w Jersey Gity, N.J. 

W niedzielę dnia 8-go marca, w 

sali Domu Polskiego przy Bruns- 
wick ul., przy udziale paruset o- 

sób odbył się wiec agitacyjny Z. 
N. P., urządzony staraniem Gmi- 
ny Związkowej No. 20. O godzi- 
nie 4:15 po południu prezes Gmi- 
ny oh. B. Powalski krótką prze- 
mową otworaył wiec, j>owołując 
na przewodniczącego ob. P. Złoą- 
czewskiego a na sekretarza wiecu 
niżej podpisanego. Ob. P. Złon- 
czewski zająwszy należne mu 

miejsce, w paru słowach podzię- 
kował za zaszczyt jak go spotkał 
i przystąpił do wykonania pro- 
gramu. zapraszając na estradę Sz. 
Wice-ceAzora ob. Adolfa Rako- 
czego, Komisarza na stan New 
Jersey ob. J. Jaworskiego, Komi- 
sarza na wschodni New York ub. 
Wawrowskiego, prezesów grup Z. 
N. P., Śpiewaków, Sokołów i De- 
legatów ostaniego Sejmu, 2 któ- 
rych byli obecni pani Białecka, 
panowie P. Zlonczewski i Bromir- 
-ki, nieobecni byli ob. \\'. Urbań- 
ski z powodu choroby i ob. W. 
Wilusz z powodu tego, że wiec a- 

ęitacyjny odbywał się w Domu 
Polskim a nie gdzieindziej. Gdy 
wszyscy zajęli swe miejsca, na- 

tenczas chór Harmonia odśpiewał 
"Górą Pieśń", za co został nagro- 
dzony przeciągłymi oklaskami, 
poczent nastąpiła mmva ob. J. Ja- 
worskiego komisarza na stan Xc\v 
Jersey, w której Sz. mówca mtf- 

wił o upadku narodu polskiego, o 

braku zgody, uświadomienia, 
••rzechodząc z punktu jednego na 

drugi: mówił o powstaniu Z. X. 
P., jego działalności, instytu- 
cyaeh, które powołał do życia, i to 

wszystko powstało z centowych 
otiar braci związkowej. Kończąc, 
przedstawił zebranym Sz. Włce- 
cenozra ob. A. Rakoczego, który 
w krótkich lecz gorących słowach 
powitać brać związkową i gości. 
Następnie p-a Adamska wypowie- 
działa deklamacyę, po ukończeniu 
której zabrał głos miejscowy a- 

dwokat p. P. Supiński. Sz. mów* 
ra mówił o zdobywaniu sił przez 
łączenie się w organizacje, o 

przyszłości pol.-kiego wychodi- 
twa. potrzebie tworzenia polskich 
intesesów i popierania takowych, 
o wstępowaniu do organizacyi dla 
zabezpieczenia bjtu swym bli- 
skim. 

Następnie podług programu de- 
klamowała panna L. Brzeska i 
śpiewał solo p. F. Lorewicz, za 

co został nagrodzony burzą okla- 
sków. Z kolei przemawiał Wice- 
enzor ob. A. Rakoczy, który na 

v -tępię swej ślicznej mowy wy- 
raził swe oburzenie na tych, któ- 
rzy telefonowali na stacyę poli- 
cyjną, aby ta przybyła na salę. 
< tburzenic sz. mówcy było cał- 
kiem shiszne, bo wrogowie Z. X. 
ó. nie tylko że nie stawili się na 

wiec, ale jeszcze usiłowali nu# 
/koilzić, lecz. zamysł ich łajdacki 

nic udał się. Wspominając o tym 
wypadku, wspomniał o walkach, 
jakie toczył Z. N. P. już od samc- 

Ro początku swego powstania, kto 
je roz.począł i dotychczas prowa- 
dzi. zachęcał do czynów, gdyż 
tvlko po nich poznają człowieka i 

organizacje; mówił o tych, któ- 
rzy przed laty usiłowali rozbić 

Związek, lecz ten wyszedł z. tej 
•urzy zwycięsko płynąc jako o- 

rzcł w przestworzach. Zwyciężył 
7.. X. P., bo oparty na podsta- 
wach konstytucyi j Maja. Mowę 
>7. Wicecenzora przj-jęto z entu- 

zya/mem i widać było, że wszy- 
scy 'hirhaczc byli przejęci tako- 
wa i zdawąło się, iż wiec przynic- 

moiwyciŁjm»+!£££. 
I^mjr rlnrmo n* prńbę nnll^pniry rowrr — 

"HmnKfT’'. Pnirltmr n» i> ftbr. r>l«< kn- 
»-•» Trinnyłkl. Ofnrta In <-M pmtilil* 

nituj 
fhl^-^rAw I fu t»*.*xo nlih.) 
J mm to ^nrykiopMy* ro*Fr<W. trtAra 
»nm dMtrnniiln infnfmufyf. lNr*ro 

r>vm » < /» III Nil»' • HAMl M 
* »ta t«r>t»kł I tan* pf /jMnrf |»« p/»f r+n>. 
T’'»tfnr 7 (|rii||#l r#kl ?*o ■* I P* k». *<lv; 

k Hi MA 
rutr^fbn frvf h Kirnlów |o *f>rx* 
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sic dość obfity plon i byłoby tak 
niezawodnie, gdyby nie następny 
niótfća ob. Czesław Kozłowski, 
redaktor tygodnika “Prawda”, 
który miast agitować, zaczął pro- 
wadzić destrukcyjną robotę, na- 

padając na Z. X. P., jego instytu- 
cyc, urzędników Zarządu Cen- 
tralnego, niektórych dyrektorów, 
to tci swem łajdackietn postąpie- 
niem popsuł to co poprzedni mó- 
wca zrobił; gdy skończył, dostał 
ciętą ale całkiem zasłużony od- 
powiedź od 'Wicecenzora. 

Następnym był śpiew * chóru 
Harmonia, a potem mówił ob. P. 
Białecki. Czegóż wy dzieci jedne- 
go ojca kłócicie się, łączcie się a 

wszystkiego dokonacie; mówił o 

łączności i potrzebie zgodv, orga- 
nizowaniu się, o stosunkach w 

Jersey City, Dotnu Emigracyj- 
nym. Szkole Związkowej, o tych, 
którzy jeszcze nigdy z niczego nie 
byli zadowoleni, o warcholstwie 
w Zwńązku i potrzebie pracy or- 

ganizacyjnej. Kończąc, zachęcał 
młodzież do wstępowania w sze- 

regi Z. X. P., Sokołów i śpiewa- 
ków'. Słowa starego szermierza 
związkowego przyjęto z uzna- 

niem, a proponowana kolekta na 

głodny chorzy niosła Sló. Kolektą 
zajęły się panny: L. Białecka, F. 
Kędzierska, J. Kenar i W. Czer- 
wińska. Po kolekcie przemówił 
jeszcze słów parę Sz. Wicecenzor 
zachęcając do wstępowania w sze- 

regi związkowe, a na zakończenie 
odśpiewano "Boże coś Polskę’’ i 
na tem wiec agitacyjny zamknię- 
to. 

W iec ten nie przyniósł spodzie- 
wanych korzyści, dzięki warchol- 
skifcmu stanowisku jakie zajął C. 
Kozłowski. Co o nim obecnie są- 
dzą związkowcy, to w najbliż- 
szym czasie przekona się osobi- 
ście. gdyż związkowcy mają w tci 
sprawie publicznie zaprotestować. 

W. N. D. Dłużniewski, 
sekr. wiecu. 

Zorganizowanie 
Gminy Z.N.P w 

Donora, Pa. 

Powołując się na 1i;>t z dn. 430 
b. m., w którym stosownie do u- 

chwały Zarządu Centralnego z 

dn. 3‘8° lutego b. r. wydclegowa- 
ny zostałem na instalacyę Gminy 
óo Z. X. p. w Donora. Pa. w dniu 
22."go lutego o godz. 3-ej po po- 
łudniu w* hali Gr. 501 przy Thom- 
pson Avenue donoszę, żc stawi- 
łem się w czasie i miejscu wska- 
zanem i przy udziale delegatów 
zorganizowałem wraz z Zarzą- 
dem Grupy 561 Gminę Xr. 60. 
Gmina ta zorganizowała się z 

Grup następujących: 
Grupa 5O1, członków „>17, dele- 

gaci następujący: Józef Orpika. 
Jozef Ceglarski. W lad. Jędryka, 
Ignacy Iiokaj. Walenty Kryz- 
nialski, W awrzyniec S/arol, Wa- 
wrzyniec Bej ma. Jan Krystek, i 
Józei Sawa. Kazein delegatów 9. 

Grupa członków 58, z Ca- 
lifornia, Pa. Delegat obecny, Jó- 
zef Kotarski. 

Grupa 1051, z Charlcroi, Pa., 
członków 70. Delegaci: Wawrzy- 
niec Goralecki, Jan Wicrnicki i 
Józef Rodak. 

Grupa 1146, Moncssen, Pa., 
członków 76. Delegaci obecni: 

Wojciech Kraj i Ludwik Pawłow- 
ski. * 

Grupa u8.t, 7. Arnold City, Pa., 
członków 35. Delegat; Stanisław 
Rygiel. 

(»rupa 1287, członków jj. De- 
legat : W ojciecłi Bytnar, Fayette 
City, Pa. 

Razem reprezentowanych było 
Grup 0 liczących członków 479 a 

delegatów obecnych 17. Następu- 
jące grupy: 448. członków 5 z 

Gałlatin, Ta.. 720. członków 2, 1. 

Charleroi, Pa., 1518. czł. 12, 1 Mc 
Donald. Pa., 970, członków 35, z 

Arnold City, Pa., delegatów me 

przysłały. 
Grupy zaś: 986 z Cherry Val- 

ley. Pa., członków 40, oświadczy- 
ła przez delegata I,cona lańskic- 

go. że z pow< dti dogodniejszej ko- 

munikacyi należeć pragnie do 

Gminy ^8 w Pittsburgn. Grupa! 
zaś 1147. członków 41. Smithton, 
Pa., nadesłała zawiadomienie. ż« 

dla dogodniejszej k< •mtmikacyi 
należeć pragnie do Gminy w 


