
Dział Związku Wojsk 
Polskich w Ameryce. 

Zarząd Związku Wojsk Pol 
skich w Ameryce. 

FRANCISZEK PORZUCZEK. Pi*M* 
::i: x itub«7 ulica 

JOZEF JAKUBOWSKI, W ue-pi imi 
w. J. ANDRZEJEi.JKI. }>ekr. i*n.. lUl 

Aujtusia ulica. 
WIKTOR GRYGIENC. IŁasyar. HM W 

U-ta ulic*. 
A. CIEŚLAK. 
K. NOWAKOWSKI. > Dyrektor** 
B. KUCHARSKI. I 
KS. K. SZTUCZKO. Kapelan 
OR. A. E. MAŁACHOWSKI. Uekar* 

tOSi K. Ho>n« ave 

KOMIS Y A ROZWOJU: 
J. MICHALSKI. W. KOGUT. o* »IAS 

Ulinala. 
J. SOLOWSKI. na *t*u Mlchlsan. 
J. MALON. K. NOWAK, n* at*n Ml»- 

PR. PAPST, K. STAWERY. J. PILAR- 
SKI, na stan Pennsylwnta. A. IDZIKOWSKI. J. WASILEWSKI. 
A. WROCZYŃSKI, na stan New York. 

SZTAB: 
FRANCISZEK GÓRZYŃSKI. Naosałolk. 

•242 Hall ara. 
MICHAŁ. WLEKLIŃSKI. Pod-nacaolnlk 
JAN PRZYMORSKI. Ilotirowy nacialntS 
JOZEF P. MICHALSKI. AdJutanL SM 

N. llarshfleid ar*. 

ZARZĄDY OYWIZYłl 
MARYAN KNUTKOWSKI, Major I-tteJ 

Dyn lżył w Chicago. 
wotOSZKiEWICZ. Adjutant 1-zzej 

KAZIMIERZ NOWAKOWSKI. Major O 
D)’wliyl w Chicago. 

WŁADYSŁAW PCIB. Adiutant □ Of- 
»izyl. 

ZARZĄD V-teJ DYWIZYI W ST. LOUIS. 
MO.: 

JAN MALON. Gon Major. SIS O" Palio* 
atr. 

J. GRONIKOWSKI. Pułkownik. 
A. NIEDZIAŁKOWSKI, Adjutant. TM 

0'Pallon atr. 
JAN SOLOWSKI. Pułkownik V1-«J Dy 

wiry!. 74 Ooldner «t. 
JAN KOTLARCZYK. Mnlor. 
JÓZEF TUREK. Sztabowy kapitan. 
JAN STĘPIEŃ. Adjutant 
MICHAŁ. BARAN. RlerZant. 
ZARZAD VII- EJ DYWIZYI W PITTS- 

BURGU. PA. 
JOZEF PILARSKI, Preze« 
JAN BEDNARKO. W U-e-prcze* 
WŁADYSŁAW CYPRYCH, Sekretarz. 
JAK6B GRZYB. Kasver. 
W KURPIEWSKI. 
A. PASUT. 
opiekunowie kasy. 

SZTAB: 
A LE X. WALEWSKI, tlen M.tjor. ?04>i 

Vme May. Hrasldtick. I*h. 
WAKANS ADJUTANTA. 
JÓZEF PILARSKI. Gen. Bur 
JAN BEDNARKO. Pułkownik. 
FR. KOTULA. Major I-*n Mat*!. 
SZCZEPAN GAJEWSKI. Major Il-po Ha- 

KS. w. ODZIEMCZEWSKI. Kapelan. 
ZARZAD vm-fnej DYWIZYI W TOLE- 

TO. OHIO: 
JÓZEF DRELA. Pułkownik 
JAN DRZEWIECKI. Pod pułkownik. 
ANTONI ZOLDOWSKI. Naczelnik 
JÓZET &NIECIŃSKI. Adiutant 
STANISŁAW HOPPE, Kwaterrnlalrz ItS 

etrolt. ava 

NARZĄD IX DYWIZYI W UTICA, N.Y. 
JÓZEF WASIELEWSKI, Prezea.. S(J 

Lincoln ave. 
IGNACY PRZYBOROWSKI, Wiceprezesi 
FRANCISZEK SMYT, Sekretarz Dywtayt 
IGNACY BRODZIK. Skarbnik. 
ALEKS. WA4KIEWICZ I 
STEFAN SZATKO — Dyrektorzy 

ADAM RUKOWSKI. marszałek.' 
SZTAB: 

ADAM IDZIKOWSKI, General-lUto*. 
252 Lincoln tv* 

KS. L. P. MUSZYŃSKI. Kapelan Dyw 
KS. A. FIJAŁKOWSKI, Wlcekapelan 
DR. LEON JANKIEWICZ. lekarz Drw 
JERZY KOZAKIEWICZ. Pułkownik — 

l<ox 242 New Vorh Mills, N. y. 
Podpułkow- IONACY WAWRZASZEK. 

nlk. 
ADOLF WROCZYŃSKI M«Jor AdJ Dv> 
TOMASZ HUTA Major I kom I B*L 
JAN WENTKA. Major ! kom. IT Bat 
ALEKS. ZIĘBA, Major ł kom. III BtŁ 
JULIAN HUCAL, Kapitan czr. Ren 
JAN CICHOŃ, Nadpor adj. pułk 
STAN. STARZYK. Major rezerwowy /.wraca uwag? wszystkim rzlonkom 
i i. 7.» rząd 7. W P. poleca wprowadzić J ik 
rsjprodzcj w tycia odznaki Zwlazka 
Wojsk Polskich do cywilnych surdutdw 
al"'4my ale morll poznać inedc rdzle* 
kol wiek spotkamy. Odznaki >e wyrabia 
n<sz kolega M. Wolteckl. 103? Milwau- 
kee ave.. Chicago, IlL 

Do Delegatów Sejmu V. Zw. 
W. P. w Utica, N. Y. 

Komitet przedsejmowy z łona 
O-ej Dywizyi w Utica, Y. V., u- 

prasza wszystkich delegatów o 

łaskawe zgłaszanie się eo do kwa- 
ter pr/ed czasem do gospodarza 
kwater oh. T. K«dik. ji8 Lincoln 
o e., ('tira. N. V. 

Jednocześnie zarząd kotnisvi 
przedsejmowej uprasza wszystkie 
oddziały należące do t>-ej Dvwi- 
v\\ Z. W. P., aby w-zelkic kore- 
spondencie dotyczące się spraw 
sejmowych adresować do sekre- 
tarza komitetu niżej podpinanego: 

Z koleżeńskiein poztlrowieniem 
Frań. Schmidt, sekr. kom.. 

/5 Spring str., 
Utica, N. Y. <-7s.) 

7 POSIEDZENIA 
Zarządu Z. W. P. w Chicago, dn. 

30 czerwca 1914. 

1 o*icdzenie zagaił preze« i po- 
^\ołał sekretarza do inlczylania ii 
.-ty urzędników jak się okazało. 
"'Zyjcjr byli obecni. Następnie 
został odczytany protokół z po- 
przedniego po-iedzenia, który zo- 
>tał przyjęty na wniosek kasye- 
r.i W (.r\gienca z poprawa >krc- 
^‘'•nia 11-tępti co do naczelnika Kr. 
< «orzyń*kiego w -prawic V*ej Dy- 
"'/.v* względem załatwienia -pra- 
wy gen. lejtnanta. S. Wardiii-kie- 
krr». 

Korespondencye : 
^**cn. Major A. Waleń-ki nadc- 

•*iał raport ze swej działalności 
Zaznaczając, że zapowiedziane po- 
siedzenie batalionu « Carnegic 
>ię nic odbyło. gdyż ,widziały się 
mr ‘“lawiły. wobec tego -prawy 
tnc załatwił, jednakże dwa od- 
dział, przyrzekły pracować wier- 
nie zc Z W. P. — Na port gen. 
mai \ Walewskiego przyjęto. 

Korespondencja od pułkowni- 
ka q ej Dywizji w Ltica, N. Y.f 

J. Kozakiewicza z oznajmieniem, 
i/ zarząd <y-cj Dy w izyi dokłada 
wszelkich starań co do Sejmu V. 
/. W. P., aby wszystko było w 
n? leży ty m porządku i cała praca 
fto*mva >ię naprzód bardzo po- 
my sinic. Jednocześnie zaznacza- 
jąc iz ‘Zarząd <»-ej Dywizyi stara 
>ię całenii siłami, aby oddziały 
tej/c Dy wizyi uiściły się * jak 
najkrótszym czasie za “Przyja- 
jacicla kołnierza” i należy się spo- 
dziewać pomyślnego rezultatu w 

jak najkrótszym czacie. — Raj>ort 
pułkownika przyjęto. 

Kores|>ondencya od Ułanów i 
Strzelców z Wilmington, Del., o 
udzielenie szczegółowych intor- 
macyi co do przystąpienia do Zwr. 
W. P. Informacyi udzielił sekre- 
tarz podług życzenia. 

Korespondcncya Oddziału Ka- 
cetów z McKees Rock*. Pa., z 

prośby o przedłużenie czasu za- 

płacenia podatku do ligo lipca r. 
b- — Uwzględniono. 

iKorespondencya od Komisarza 
7.. "\V. P.. A Idzikowskiego z U- 
tica. Y. z oznajmieniem, aby 
wszelkie zaległe rachunki z Od- 
działów w 1’tica. X. Y. były na- 
desłane na i ego ręce. aby mógł 
sam zbadać i załatwią tą sprawę, 
co też sekretarz niezwłocznie u- 

czynił. 
Korespondencyc od oddziałów 

w sprawie uniformów oddano ad- 
iutantowi J. Michalskiemu, jako 
■dostawcy mundurów, gdyż zarząd 
s’*ę tętni sprawami nie zajmuje. 

Korespondencja od oh. A. Cie- 
śla z I.ackawanna. X. Y., w spra- 
wie połączenia czterech oddzia- 
łów zc Z. W*. P. _ Sekretarz dał 
żądane informacye jakie się zg*- 
‘dzały z regułami Z. W. P. 

W iele innych korcspondencyi 
nie hrano pod debaty, ponieważ 
ich było za wiele, na które sekre- 
tarz dał wyjaśnienie i takowe 
przyjęto. 

Sprawozdanie komitetu. 
Komitet sztandaru oznajmia, iż 

był niedobór $79.00 na sztandar, 
więc potrzeba w jakiś sposób teu 

deficyt pokryć, dlatego na ten cel 
jest urządzona majówka na 25go 
Jipca r. b. — Sprawozdanie komi- 
tetu przyjęto. 

Komitet organu oznajmia, iż 
“Przyjaciel Żołnierza’’ jest 
wstrzymany do cza-u opłacenia 
zaległych podatków przez Od- 
działy. 
Sprawozdanie dyrektorów z obli- 

czenia książek. 
Dy rektor A. Cieślak oznajmia, 

że przejrzano książki i znalezio- 
no takowe w porządku. Kasa Zw. 
W. P. zo-tała wyczerpana na 

“Przyjacielu Żołnierza”, jednakże 
żadnego deficytu nie będzie, jeże- 
•li ( iddz.iały opłacą swoje zaległo- 
ści za “Przyjaciela Żołnierza”. 
Szczegółowe sprawozdanie będzie 
w sierpniu po obliczeniu k-iążek 
przed sejmem. Sprawozdanie dy- 
rektora Ciolaka przyjęto. 

(Naczelnik Kr. Górzyński oznaj- 
mia. ze Oddziały nie życzą -.obie 
mieć u tym roku manewrów. Na 
to niektórzy kapitanowie powsta- 
ją i żądają polowych ćwiczeń. Na- 
czelnik oznajmia, że kapitanowie 
mogą wyprowadzić swoje Od- 
działy w pole i z nimi ćwiczyć. 
Na to pow staje oficer Snopek i 
oponuje przeciw temu. że oddział 
niema prawa samowładnie nic po- 
dobnego urządzać jc/lci nie otrzy- 
ma rozkazu od wyższej władzy. 
Dlatego oficer Snopek żąda. aby 
naczelnik włożył nacisk na majo- 
rów. 6y ci się wzięli do pracy. Za- 
rząd poleca Sztabowi tę sprawę 

! do załatw ienia. 

Sekretarz porusza sprawę wy- 
boru delegatów do Sejmu. Zapy- 
tuje cz\ < iddziały będą wybierać 
delegatów podług dawniejszego 
sy 'temu. jednego delegata na to 

członków — były różne zdania. 
Sekretarz Andrzejewski robi 
wniosek, aby wybierać jednego 
delegata na 10 członków. Wnio- 
sek kol. Szczepańskiego przecho- 
dzi jednego delegata na to człon- 
ków. 

Sekretarz przed>tawia, aby wy- 
brać komitet do zamówienia od- 
znak dla delegatów sejnu*- 
wyeh. Prrzcs mianuje do komite- 
tu : naczelnika Fr. Górzyńskiego 
i adjtrtanta J. Michalskiego, za- 

znaczając, aby na przyszłe posie- 
dzenie komitet da^ próbkę od- 
znak 

Sprawozdanie sekretarza. 
Sekretarz przedstawia Zarzą- 

dowi dwa nowe Oddziały, które 
Zorganizował: Strzelcy T. Koś- 

iu>/Li w 1 larvey, 111. i l.rgion 
1V>1. Strzelców Henryka Dąbrow- 
skiego w \V'e>tville, III. Oba Od- 
działy zostały przyjęte. 
Sprawozdanie z dochodu i roz- 

chodu za miesiąc maj i czer- 

wiec. 
Dochód z podatku $136.68 
Na sztandar Z. W. p. od 

VI-ej Dywizyi z Detroit, 
10.00 

Od Ka walory i im. Puła- 
skiego na sztandar c.oo 

Ra-em S151.68 
Rozchód za miesiąc maj i czer- 

«iec był następujący : 

Koszta podróży sekretarza za 

17 dni. kolej i tramwaje z Chica- 
go do Erie, Pa., z Erie do Pitts- 
[burga. do Braddock. Pa., do Do- 
nory dwa razy, z Donory do 
Homestead. do McKeesport, do 
'Fittsburga. do Carnegie dwa ra- 

zy. do New Kensington, Pa., do 
Moon Run. Pa., do Toledo. Ohio. 
do Detroit. Mich., z Detroit do 
Chicago, z Chicago do St. Louis 
i z powrotem. Razem $40.31 

Dyeta za 17 dni objazdu 34.00 
.Marki pocztowe za mie- 

-iąc inaj i czerwiec 
Podróż do Haney, 111. i 

ek^pen-ia do organizowania 
nowego Oddziału 

Podróż sekretarza w 

sprawie organizowania no- 

wego Oddziału do West- 
,filie, 111. 

Ekspensa za dzień i pół 
Zwrot kosztów podróżv 

Cen. Majorowi A. Walew- 
skiemu w sprawach Zw. 

! W. P. 

Ogólny rozchód za maj 
i czerwiec $94.88 

Przytcm sekretarz zaznacza, żc 

podług uchwały sejmu należałoby 
j wypłacić niu dyety po $3.00 dzien- 
nie, jedna»kże żąda on tylko po 
$4.00 a resztę ofiaruje na “Przy- 
jaciela Żołnierza”; reszta ekspen- 
sów sekretarza wynosi zaledwie 
po parę centów dziennie. — Spra- 
wozdanie sekretarza przejęto. 

Adjutant Michalski stawia 
wniosk. aby protokóły były ogła- 
szane dopiero po następnem po- 
siedzeniu gdy będzie przyjęty 
przez Zarząd. W niosek przecho- 
dzi ; dlatego każdy protokół la- 
dzie opóźniony do druku o cały 
miesiąc. 

3.38 

1.36 

5.18 
65 

2.0O 

DruKi wniosek adjutanta Mi- 
di .'ilskicgo, aby wystosować k< >- 

respondencyę do Zarządu >Z. S. 
aby tenże wpłynął na swoje 

gniazda, które rozbijają nasze 

oddziały. W niosek przechodzi. 
Prezes Kr. Porzuczek odczytu- 

je rezygnację .sekretarza W. I. 
Andrzejewskiego z powodu usu- 

nięcia całego ustępu przeciw na- 

czelników’! Fr. Górzyńskiemu w 

sprawie poleconej przez \-tą Dy- 
w izyę sekretarzowi do załatwie- 
nia. Zarząd rezygnacji sekretarza 
no przyjmuje. Prezes mianuje 
komisyę do zbadania i rozstrzy- 
gnięcia tej sprawy lub pozosta- 
wienia do Sejmu. Sekretarz sta- 
nowczo sprzeciwia się temu. że 
niewłaściwie przyjęto protokół z 

poprawką wykreślenia tego ustę- 
pu. Poczem prezes Kr. Porzuczek 
posiedzenie odroczył. 

Fr. Porzuczek. prezes. 
W. J. Andrzejewski, sekr. jen. 

RAPORT 32 VI-go ODZ. Z W. 
W P W DETROIT. MICH. 

Z posiedzenia dnia ar czerwca. 

Posiedzenie otwiera prezes 
modlitwa Pańską o godzinie 3-ej 
popołudniu na hali parafii Serca 
Panny Maryi przy Caniield ulicy. 
Sekretarz. odczytuje protokół, 
który zostaje przyjęty ora/ lista 
delegatów. 

Prezes postanowił odczytać }K»- 
raz drugi Rezolucję Towarzy- 
stwa Artyleryi S»bieskicgo i na 

każdy punkt zapytuje D. Józefa 

IFleszara, a tenże odpowiada i w 

końcu sam delegat u/naje, że Re- 
zolucja ta nic nie warta i b> ła 
tylko /.tnyslona. aby w oddziale 
/robie zamieszanie. Wniosek. ał>v 
poraź drugi odrzucić; wniosek 
nrzerhod/i. ł>alej Fleszar zapytu- 
je prezesa: jeżeli f>tnina będzie 
urząd/ac obchód. czy dywizya 
wystąpi z nią. Trczes mówi. że 

tak. jeżeli tylko dostanie w iado- 
aaosc jak >ię należy VI D. 

Dalej Jan Srempień wnosi, aby 
koszta obchodu ponosił każdy 

oddział gdzie się obchód urządza. 
V\ niosek przechodzi. 

Następuje sprawa ukarania od- 
działu artyleryi Króla Jana So- 
bieskiego za to. że me wystąpił 
na obchód Konstytucyi 3 Maja r 

dywizyi; delegaci proszą u uka- 
ranie według kolistytucyi. Prezes 
przedstawia, że na jego żądanie, 
■łby ia członków tylko wystąpiło 
z dywizyi a reszta pozostała w 

parafii, członkowie się zgodzili, 
lecz później byli zbałamuceni 
przez dwóch członków, którzy 

(fałszywie sprawę przedstawili, 

jwięc oddział uwolnić, a karę na- 

łożyć na tych dwóch członków 
Iza przestąpienie Artykułu III i 
^-gie konstytucyi Z. W. P.. jako- 
też konstytucyi VI Dywizyi Ar- 
tykuł M paragraf. Delegaci się 
[zgadzają. 

KaKoczy prosi. a ov ukarać wi- 

nowajców i buntowników. Dalej 
Fiołek stawia wniosek, aby M. W. 
jako sierżanta zdegradować, zaś 
IW. B. wydalić całkowicie z od- 
działu za podburzanie i szkodze- 
nie VI Dywizyi oraz Z. W. P. 

j Wniosek przechodzi. Dalej J. 
Tlesiar zapytuje prezesa czy pra- 
wdą jest. że prezes powiedział Ar- 
ityleryi, że ją suspenduje. Prezes 
odpowiada że tak. Jeżeli oddział 
nie będzie się stosował do kon- 

stytucyi Z. W. P. i do VI D.. to 
samo przez się rozumie, że od- 
działu tadciego trzymać nie fno- 
żna. 

Były kapitan J Młynek, który 
zrezygnował na posiedzeniu Ar- 
tyleryi, zabiera głos i zarzuca 

prezesowi, że był obrany delega- 
tem do Gminy', a nie chodzi na po- 
siedzenia. Prezes odpowiada ta- 

kowemu i odbiera głos, bo spra- 
•wa nie na miejscu. Tenże rozpo- 

I czyna kłótnię. Prezes poleca usu- 

nąć go z hali, w końcu się uspo- 
kaja. Dalej Jan Stępień prosi, aby 
go <lo głosu dopuście, jeżeli jest 
|delegatem. Prezes przedstawia, że 

fam kapitan zwrócił się do niego 
ż zameldował się, że więcej kapi- 
tanem w Artyleryi nie będzie, 
więc teraz i głosu nic ma, Delega- 
ci zaprzeczają udzielania głosu T. 
Młynkowi. Prezes oskarża byłego 
kapitana Młynka, że nie zdaje 
sprawozdania z posiedzenia Dy- 
wizyi. Stempień prosi tę sprawę 
odłożyć na drugie posiedzenie aż 

obejmie ponowniie kapitaństwo. 
Wniosek przechodzi. W końcu u- 

chwalono ąająć się urządzeniem 
pikniku na dochód IT1 Dywizyi. 
Del. Rakoczy przedstawia, aby 
tylko oddziały wystąpiły, to się 
dochodem podzielą. Prezes przed- 
stawia, że tna ziamr urządzić ma- 

newry, o ozem poinformuje na 

przy szlem posiedzeniu, na co de- 

legaci się nie zgadzają. 
Na tern posiedzenie zakończo- 

no o godzinie 5 130 wieczór. 

Jan Solowski, prezes. 
Michał Baran, sekretarz. 

ENERGIA DO PRACY. 

Mr. Yladimir Seman z Supc- 
j rior, W is., przysłał nain list 

następującej treści: "Otrzyma- 
łem Trinera Amerykański Elik- 
sir Gorzkiego Wina i musze 

przyznać, że jestem bardzo za- 

dowolony z niego.” Organizm 
musi Lyć wyczyszczony, aby był 
zdolnym do pracy, jak również 
musi być wzmocniony, aby mógł 
przyjąć i strawić konieczną i- 
lość pożywnej strawy. Dlatego 
chcemy wam rekomendować 
Trinera Amerykański Eliksir 
Gorzkiego Wina, któ.y działa w 

przyjemny i łagodny sposób, zu- 

pełnie bez bólu i eałkicni re- 

gularnie. To lekarstwo składa 

się z leczniczych ziół i doskona- 

łego czerwonego wina. ma dobro- 
wienia. ponieważ ono usuwa po- 
wie-nia. (ponieważ on usuwa p<>- 
z istałe niestrawione części po- 
karmu z organizmu i wzmacnia 

wyczerpane organy. Spróbujcie 
go w chorobach żołądka, wątro- 
by i kiszek W aptekach. Jo*. 
Tnner. Matiuiacturer. 1.133 — 

1339 S<». Ashland ave., Chicago, 
111. Ból w krzyżu łatwo ustąpi po 
użyciu Trinera Lin imentu. 

forto***”**) 

Na drodze 

Pan X zabłądziwszy podcza* 
śnieżycy, ża/e woźnicy zobaczyć 
na drogowskazie, w kt<Vra stronę 
trzeba jechać. 

7a chwilę słyszy trzask. Woź- 
nica wraca ze spróchniałym dro- 

gowskazem na ramieniu. 
— Co4 ty zrobił ! — woła p. X. 
— A no, kaj nie Umiem c/ytaC. 

przyniosłem tego wskaziciela, i 
niech wielmożny pan sami oba- 

| SŁOŃCE LEKARZEM. 
• »dzie nie zagląda słońce, zagląda 

lekarz.” 
I niv>ł ludzki, badając świat, o- 

taczających go zjawisk, zagłębia 
się analitycznie w ich sedno, ga- 
tunkuje je na działy, rozciera na 

drobiny i poświęca im mikrosko- 
pową uwagę — wskuteg czego 
traci związek z całością. Kiedy po- 
tem zbadane cząstki w pierwotną 
całość chce złożyć, stosuje mimo- 
voli prawa i wnioski, zdobyte pod 
mikroskopem, klasyfikuje swe 

spostrzeżenia, bez względu na to, 
czy odpowiada całości w naturze 
i >kąd wynikają błędy i zasklepie- 
nia nauki. 

Nic "tanowi pod tym względem 
wyjątku i wiedza lekarska. Zao- 
patrzona w szczegóły, w dzieje 
komorki. w wypadki poszczegól- 
nych chorób, nie zdołała jeszcze 
objąć i ma niejako przesłoniętą 
icałość życia i praw. niem rządzą- 
cych, A co dostrzega i zbadała 
f)od szkiełkiem, chciałaby zawsze 

zastosować w życiu, nieraz z po-| 
miinięciem rzeczy oczywistych il 
ważniejszych. 

j Rzecby nawet można, że itn coś 
• iczywistsze jest i bardziej ważne, 

Item dłużej pozostawać musi w 

cieniu zapomnienia, przesłonięte 
•szczegółami — ale szczegółami— 
Iłfwykrytemi w pocie czoła i w na- 

pięciu myśli przez zdobywczy 
mózg człowieka, co im nadaje go- 
dność i znaczenie. I może dlatego 
twłaśrie słońce, że jest najwięk- 
szym dobroczyńcą naszym, fun- 
damentem zdrow ia, a życia nie-, 
mai koniecznym warunkiem, że 

zasługi iego względem nas są tak! 
jasne, jak zasługi powietrza i po-! 
karmu — słońce zatem, o niem to 

bowiem chcę pisać — było do J 
niedawna jeszcze dla wiedzy le- 
karskiej rzeczą, “o której się nie 
mówi.” 

Tem to ciekawsze, a może bar- 
dziej zrozumiałe, że niemasz ży- 
rwej istoty, któraby nie znała ży- 
Viodajnei mocy słońca, nie gło- 
*iła jego bezcennej użyteczności. 
Kwiaty, owe kwiaty, których wi- 
dok tyle nam chwil w życiu upię- 
•knił, a nie nauczył niczego, czvż 
nie szukają w pokojach słońca z 

nieopuszczającą ich niegdy zapo- 
biegliwością? Czy nie więdną w; 
ciemnicach? Czyli bywają gdzie 

1 piękniej-ze. bardziej bujne i bar- 
wiste, jak na stokach górskich, 
calanach słońcem ? 

j Przypomnijmy sobie jakiem 
(zdumieniem napawały pas nieraz 
w cienistych ogrodach długie, dzi- 

Iwac/.nic pokręcone gałęzie drzew' 
lub pnące, niewiadoma gdzie jhv 

'dążajace po murawach i trawach. 
fl*y spytać skąd ten ich ksztah nie- 
zwykły. Pr/.ejd/im się w słonecz- 

ny dzień po folwarku lub lesie i 
'przypatrzmy, jakich miejsc każ-! 

j de zw ierzę na spoczynek szuka, 
jeżeli oczywiście zbytni nie do-i 
-kwiera upał. Zwróćmy uwagę na 

zdrowy mocny w>glą«i rybaka, co 

półnagi brodzi w wodach rzeki.— 
chłopa, pracującego w rozwartej 
koszuli na łanie, dzieci wiejskich, 

i które mn /e nie tylko z braku 
j przyodziewku tak starannie się 
j wy zbywają w pogodny dzień. A 
,nie będzie nam chyba trudno ze 

spostrze/eń tych dobyć prawdy, 
którą instynkt wszystkich ży- 
wych stworzeń posiada od dzie- 
siątek tysięcy lat. 

Poeci, ludzie, którzy mają nad- 
zwyczajne wyczucie źródeł rado- 
ści życia, dzięki temu. że są z. niem 
ściślej od innych swiązani przez 
doskonałość swych zmysłów i 
moc pierwotnych instynktów — 

jintuicyi — gło-zą w niezliczonych 
'•wierszach wielk< ~ć i chwałę słoń- 

r‘ Również w -tarożytnyn Kgip- 
cic mądry Ramzes wielki, chcąc 
zapohiedz wielobóstwn, jKdecił 
swemu ludowi oddawać słońcu 
cześć h<>ską 

I-ecz poco z odwoływać się do 
obserwacyi cytat, pocóż szukać o- 

nej prawdy poza nami? Czyż nie 
żyje ona w każdym z nas, rozro- 

sła potężniej, niżby się zdawało? 
Czyż nie przytłacza na* w słotny 
— mroczny dzień bezprzyczyno- 
wa żałość? Ogromny procent ra- 

do-ci życia, której dziś tak mało i 
której zdobyciu tyle poświęca się 
starań, zawdzięczamy słońcu i 
nie wiemy o tern nawet. 

Biała barwa dlatego prawdopo- 
dobnie wydaje ^ię wesołą, a czar- 

na smutną, ze pierwsza oddaje 
nam całe słońce, druga je w zu- 

pełności zabiera. Oto jest wszy- 
stko. wielki głos instynktu, któ- 

ry woła; — Wróćcie do słońca. O- 
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Dairy Farm Co., 1201 Farnan Si, Room 6, Omaha, Neb. 
no da wam zdrowie i siłę. Da ra- 

dość, której próżno szukacie w 

zalanych elcktrycznem światłem 
halach miasta. Ale jeśli wzgardzi- 
cie niem — biada! 

Zdawałoby się, że t» można 

skończyć. 
Lecz nie. To była tylko jedna 

>trona dobroczynnej działalności 
słonecznego światła. Zaiste, ob- 
jęło ono względem nas pełnię ro- 

dzicielskich obowiązków. Nie 
dość, że żywi, ale i strzeże. Tak: 
jest nam stróżem, opiekunem. któ-< 
ry broni od wroga — choroby. Z 
potem, który ono dobywa z ciała, 
opuszczają je trucizny i jady we- 

wnętrzne. Nie masz dla bakteryi 
straszliwszego pogromcy. Gruźli- 
cze giną na słońcu w przeciągu 4 
minut. Jego chemiczne promienie 
przenikają na wskroś i bez żadnej 
dlań szkody, nasze ciało, co im da- 
je wyższość niezrównaną nad 
•wszelkiem lekarstwem. tępią i 
spalają, cokolwiek jest w niem 
szkodliwego. 

Stanowią one, jak gdyby subli- 
blimat wewnętrzny. Sławny prof. 
d’Arsonval w przedmowie do 
swego traktatu o fototerapii prze- 
widuje dzień, w którym będziemy 
umieli naturalnymi środkami two- 

rzyć w organizmie substancye o- 

chronne i lecznicze, jakie dzisiaj 
K postaci surowic otrzymujemy 
od bakteryi. Czyż nie jest takim 
naturalnym środkiem słońce? 

Oto garść nie tylko dowodów, 
ile raczej pewników'. Dzisiaj zre- 

sztą nie trzeba już nikogo zbyte- 
cznie przekonywać o ich oczywi- 
stości. 

Wiedza lekarska, do niedawna 
jeszcze pomijająca zupełnem mil- 
czeniom działanie słońca, coraz 

większą doń przykłada wagę. Nie 
można sję dziwić owemu pomi- 
nięciu. Kto dąży, ten błądzi. Tein 
w spanialszem zato i bardziej trwa 
łem będzie zwycięstwo słonecznej 
idei. że wsparte przez ogrom ba- 
dań analitycznych, dotychczas jej 
wrogich. I niedalekim już dzień, 
gdy stanie się słońce w wiedzy o 

zdrow iu człowieka tern, czem jest 
obecnie dla wielu ludów dzikich 
i silnych — bogiem. 

Dr. Apolinary Tarnowski. 

Tajemnica piramidy 
W odległości około 60 mil an- 

gielskich na południe od Kairu— 
wznosi się wysoka, na pół rozsy- 
pana piramida, zbudowana około 
3.400 lat przed Chrystusem. Od 
czasów dwunastej dynastyi za- 

rzucono dawną metodę budowa- 
nia królewskich grobowców z cię- 
żkich bloków kamiennych, a u- 

żywać zaczęto często lżejszych, 
•czarnych cegieł. Piramida w La- 
hun. nad któfą gorliwe badania 
przeprowadza obecnie Flinders 
Pctrie, jest pędnym z najlepiej 
zachowanych zabytków tej młod- 
szej epoki. 

Już przed 25 laty odnaleźli ba- 
dacze starożytności tajemne wej- 
Vir do piramidy, ale dopiero w 

zimie zeszłego roku, za poparciom 
angielskiej szkoły egipskiej ar- 

cheologii, rozpoczęto dokładne 
badania. Piramida nie tylko naj- 
lepiej zachowana z pomiędzy 
wszystkich z epoki późniejszej, 
lecz ze względu na szczegóły łrn- 
/lowniczc budząca największe za- 

interesowanie, zbadana już jest 
obecnie w całej rozciągłości, prze- 
szukana we wszystkich krużgan- 
kach i szczelinach murów. Po- 
szukiwania doprowadziły do nie- 

spodziewanego wyniku. Fłindcrs 
1’etrie nmgł powiedzieć słusznie 
i bez samochwalstwa, że żadne- 
mu z egipskich grobowców nie 
wydarto tyle zazdrośnie przed 

i światem skrywanych tajemnic. 

Protokół Gminy No. XI, 
Zw. N. P. 

w Joliet, HI. z dnia xa Upca 1914. 

Posiedzenie nadzwyczajne 
Om. Nr. ii odbyto się w Joliet, 
Ul. w hali Turner o godz. 3-ej po 
południu. Posiedzenie otworzył- 
prezes Gminy ob. Tomasa Bosia- 
cki; na programie były obrady 
jak następują: 

1. Odczytanie listy urzędników 
Gminy nr. u. Nieobecnym na po- 
siedzeniu był A. S. Buszkiewicz, 
wiceprezes Gminy. 

2. Odczytanie protokółn ■ osta- 
tniego posiedzenia, który został1* 
jednogłośnie przyjęty. 

3. Przyjęcie mandatów ! dele- 
gatów 7. gr. 1049 2 Aurora, 111. 

4- Uchwalono, ażeby gr. 465 z 

Uemont, 111., posiadała 8 delega- 
tów' zamiast 9-eiu. 

5- Odczytanie korespondencyi. 
Przyjęto do wiadomości. 

Prezes Gminy mianuje na- 

Stępujące komitety wchodzące w 
zakres Gminy: 

Kom. 'Rozwoju — Fr. Piekar- 
ski. Stan. Wruk, T. Pająk. 

Kom. ilustracyjny — E. J. Ma- 
kowski, And. Spólnik, Paweł Ki- 
czu ła. 

Kom. Badawczy: — M. Kozło- 
wski, T. Budnik, I*. Powalisz. 

'Kom. Oświaty — F. J. Zicliń 
ski, Jan Powalisz, Wład. Kamiń- 
ski. 

Koh. obchodów — Al Pilch, 
Kazim. Buszkiewicz, P. Żuła. 

Kom. Domu Gminy Związko- 
wej — Kaz. Buszkiewicz, Jan 
Powalisz. M. Kozłowski. 

Kom. Biblioteki i czytelni — 

Paweł Źoła, Al. Pilch, And. 
Spólnik. 

Kom. Finansowy — T. Budnik 
Ig. Powalisz, M. Kozłowski. 

Kom. Skarg i Zażaleń — A. & 
Buszkiewicz, lAl. Pilch, IŁ J. Ma- 
ków skL 

Kom, zabaw — E. J. Makow- 
ski. Wład. Kamiński, Fr. Piekar- 
ski. 

Prezes zaznacza, źe którego aa 
zwisko jest pierwsze w komite- 
cie, ten jest prezesem tej komisji. 

7- Aplikacya do Wydziału 
Wsparć Z.N.P, od chorego człon- 
ka gr. 1040 została przez Kom. 
Tladawczą przyjęta i potwierdzo- 
na przez zarząd Gminy. 

8. Del. Pilch wniósł, aieby u- 

rządzić wieczorek na korzyść 
Gminy. Wniosek przyjęto i od- 
dano sprawę do Kom. zabaw. 

9. Del. Makowski wniósł, aie- 
'by Gmina kupiła książki i wszel- 
kie przybory dla sekretarzy i 
Gminy. Wniosek przyjęto i tą 
sprawa tna się zająć sekr. prot. 

10. Del. Makowski wniósł, aże- 
by posiedzenia Gminy odbywały 

'*ię przez jeden albo dwa miesią- 
ce nadal w Turner bali. do tego 

leżaku, aż się «tost«nki Gminy po- 
rep>/ą. W niosek przyjęto. 

11. Del. Kaz. Buszkiewicz 
wniósł, ażeby następne posiedze- 
nie Gminy odbyło się w 2-gą nie- 

dzielę sierpnia. Wniosek przyję- 
to. 

12. I'chwalono, aby protokół 
podać do "Zgody". urzędowego 
organu. aby każdy członek nale- 

żący do (iminy nr. ii przeczytał 
protokół. 

1.1. Zamknięcie posiedzenia. 
Prezes posiedzenie zamHca o go- 
dzinie wpół do szóstej popołu- 
dniu i po odśpiewaniu pieśni Ro- 
że coś Polskę odracza posiedze- 
nie do następnego miesiąca, na 

łzicń f) sierpnia !Qł4 
P. J Zieliński. 

•ekr, pro* 


