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Przez tyle lat gratowaliś- 
my sic na wielkie wypadki, 
jakich ogólnie spodziewano 
>ię w Ku ropie, snuliśmy wa- 

tek jasnych nadziei, układali 
cudowne plany, powitarza jąc 
bezustanie, żeśmy w szkole 
niewoli wyrobili się politycz- 
nie i więcej już na lep obieca- 
nek wziąć się nie damy, na 

uczucia i sympatye nic pój- 
dziemy, ale z zimną rozwagą 
obliczać będziemy polityczne 
•zanse. Widocznie iednak za 

mało jeszcze nas oszukano, 
niedość boleśnie wydrwiono. 
Gdy zerwała się europejska 
zawierucha i. jak przewidzie- 
liśmy, na ziemiach polskich 
rozpoczął się krwawy tan za- 

borców naszych, owa zimna 
rozwaga gdzieś pierzchła na- 

gle. znikła bez śladu, a za- 

częło się ogólne zamieszanie, 
które jeszcze powiększała ta 

okoliczność, że linie walczące 
rozdzieliły zabór od zaboru, 
utrudniając porozumienie. 

Zimna rozwaga nakazywa- 
ła postąpić za przykładem 
bohaterskich kupców belgij- 
skich i chwycić za broń tłu- 
mnie. zwracając ia przeciw 
najstarszemu i najpotężniej- 
szemu wrogowi Słowian- 
szczyzny i Polski. przeciw 
potomkom krwawego, wia- 
rołomnego krzyżactwa. W 
•en sposób nictylko pomści- 
libyśmy prastare krzywdy i 
rozboje, ale przytem znaleź- 
libyśmy się w koncercie o- 
gólun europejskim, który 
gra Niemcom pieśń zagłady, 
u boku może Rosy i, zniecicr- 
pianci i /nienawidzonej, ale 
równocześnie w jednym sze- 
regu z ludatni, które kroczą 
na przedzie kulturalnego po- 
chodu. Anglii i Fraricyi. 

Jeśli rościliśmy sobie pra- 
wo do poczesnego miejsca w 

rzędzie ludów Europy i do 
przodownictwa w wielkiei 
rodzinie słowiańskiej, wów- 
czas ciężył na nas przede- 
wszystkicm obowiązek przy- 
łożenia ręki do tego dzieła, 
i«^ieg0 się Pojęły prawie 
wszystkie ludy' europejskie, 
do rozbicia Niemiec, prasta- 
rego wroga Słowiańszczyz- 
ny* i zgniecenia pruskiego 
niilitaryzimi. który przez lat 
trzydzieści zgórą cięży nad 
piękną i kulturalną Europą 
niby groźna, ołowiana, du- 
/aca chmura. Wówczas z 

I">dnjesionem czołem mogli- 
byśmy stanąć przed kongre- 
srrn europejskim i zażądać 
'ah /ny* h.zasłużonych praw. 
JN^afem jeszcze i materyal- 
na strona sprawy powinna 
0 Im skłonić nas do obrania 
lerunku anfyniemieckiego, 

1 "’z względu na bóle i żale 
Vn Ro«vi. » • 

Zastanówmy się nad tern, 
r wojna nic jest za- 

< tu n strategiczną, napolcoń- 
cnn pojedynkiem mocarzów 

irl» wynikiem chwilowej 
wruły, ale wynikiem długie- 

^zerego łajdactw polity- 
eznvcb, wzajemnych r>- 

gwałcenia zbrojną 
" kn praw narodów, militar- 
ia i i ekonomicznej grabieży, 
'łowem, jest t0 ogólna rewo- 

hicya narodów’ i jtaństw\ po 
której zapanować ma zupeł- 
nie nowa era. Kto w tej wal- 
ec Manął po stronic \jemtec? 
Nikt, prócz wiedeńskiego 
rządu; nie mężna przecie 

u 

mówić o Austryi jako pań- 
stwie, skoro wiadomo, że 
Węgrzy oddawna już czeka- 
ją na rewanż za Vilagosz, 
C zesi zaś, oraz inne słowiań- 
skie ludy Austryi otwarcie 
od lat wielu ciążą ku Rosyi. 
Ja'kie nadzieje zwycięstwa 
mają N’iemcv? Bardzo małe, 
luli żadnych. Każde ich o- 

becnc powadzenie prorokuje 
im ostateczną zagładę, bo co- 

raz jaskrawiej stawia ludom 
Europy przed oczy, w jakiem 
niebezpieczeństwie żyły 
przez lat tyle, coraz drasty- 
czniej woła o konieczności 
zgniecenia tej groźnej potę- 
gi, co stanęła na poprzek 
wszefkim wolnościowym dą- 
żeniom ludów: kolosalne 
zbrojenia Niemiec dowodzą, 
żc ich przechwałki 0 panowa- 
niu nad światem nie bvłv 
żartem, ale że naprawdę dr* 
tego dążyły. I gdyby pół Eu- 
ropy legnąć miało w gruzach 
pod straszliwymi haubicami 
Kruppa, to przecież w końcu 
dosięgnie i zgniecie butnych 
Teutonow karząca prawica 
rozgniewanych ludów, a 
wraz z nimi nieopatrzna Au- 
strya, od lat wielu nosząca w 

sobie zarodki rozkładu, roz- 
paść sic może. 

Gdzie wówczas będziemy 
my, odepchnięci przez wszy- 
stkich Słowian, znienawidze- 
ni przez całą Europę na rów- 
ni z Niemcami, po których 
stronie walczymy? 

A jednak znaleźli się tacy, 
co widocznie ani z historyi, 
ani 7. doświadczeń własnego 
narodu niczego się nie nau- 

czyli i gdy Austrya dała ze- 

zwolenie na jawną organiza- 
oyę zbrojną, w tej jedynie na- 

dziei i zamiarze. że ruch 
zbrojny w (ialicyi wywoła 
rewolucyjną ruchawkę w 

Królestwie na tyłach rosyj- 
skiej armii, oni popchnęli 
rwącą się do broni młodzież 
pod czarno ż<»łtc sztandarv, 
kazali jej składać sołdacką 
przysięgę wierności dla dwu- 
głowego orła “i na lądzie i 
na morzu, i w dzień i w no- 

ce!" 
Gar.ść zapaleńców, u któ- 

rych bezkrytyczny patryo- 
tyzin, nienawiść ku Rorsyi i 
powstańcze tradycye zagłu- 
szyły gło* politycznego roz- 

sądku i plejada c. k. patryo- 
tów. lojalnych biurokratów, 
w i eczji i e o rd e rów głodn >’c h 
galicyjskich karierowiczów 
rozrządziła się przedwcze- 
śnie wolą całego wielkicgp 
narodu, popchnęła jego od- 
łam d0 kroku, który na na- 

szych przyszłych losach za- 

ważyć może fatalnie! — Sza- 
leństwo! 

Cohy się działo w Euro- 
pie. gdyby jakimś cudem 
Niemcy zwyciężyły? Na sa- 
mo przypuszczenie takiej 
możliwości każdego, co zna 

historyę Niemiec i ich za- 

chłanność, co patrzv na o- 

beciie ich wymuszenia i gra- 
bieże w chwilowo zajętych 
krajach i miastach, dreszcz 
zimny przebiega od stop do 
głów i rzemprędzej odpycha 
od siebie tę myśl — zmorę. 
But żołdacki na piersi euro- 

pejskiej kultury, mord, gra- 
bież, rabunek, bezprawie, 
germanizacya, wywłaszcze- 
nie, niewola i zagłada dla 
Słowian, od nas począwszy! 

Nie, to być nie może! Jak- 
kolwiek .potoczy sic wypad- 
ki i jakiekolwiek będzie na- 
sze stanowisko względem 
Rosyi, to jednak pewne, ze 
ani z Niemcami bezpośred- 
nio, ani pośrednio z ich 
sprzymierzeńcem iść nie mo- 

żemy, nie powinniśmy, bo to 

byłoby ostatecznem samo- 

bójstwem narodu, wyrze- 
czeniem się całej przyszłości, 
nadziei, wolności j bytu. 

Niech tam sobie zielone, 
żółtodzióbe pismaki bredzą o 

czarno-żółtcj fatamorganie, 
niech nas obrzucają zarzu- 
tem rusotilstwa i zdrady; my 
ich odeślijmy Ho historyi, 
plując im w twarz słowami 
wieszcza Adama; 

“Raczej żelazo rozpalone 
w dłoni, niźli krzyżacką pra- 
wicę uściskać!” Sami zaś du- 
majmy nad problemem, jak- 
by z całą siłą nienawiści i 
zemsty zwalić się na obrzyd- 
łe pru-sactwo w dzień wiel- 
kiego Grunwaldu, jaki Niem- 
com gotuje Europa. 

Apel Polski do ludów 
Stanów Zjednoczonych. 

Żyjemy dziś wszyscy w 

gnrzie i przerażeniu, wsłu- 
chując się w wierci z krain 
wojną objętych i niejedno- 
krotnie stwierdzić nam 

przychodzi,* że nawet naj- 
dziksza fantazya do nieda- 
wna nie nn>gła sobie wyobra- 
zić takiego piekła, jakiem 
iest dziś Euruipa dla jej nie- 
szczęśliwych mieszkańców. 

W* najgorszem jednak pie- 
kle znalazła się rozdarta mię- 
dzy Prusy, Austryę i Rosye 
— PoNka i jej 25 milionowy 
najnieszczęśliwszy ze wszy- 

stkich w Europie lud polski. 
Kraina ta. od prawic pier- 

wszych chwil wybuchu woj- 
ny, stała się teatrem zapa- 
sów milionowych armii nie- 
przyjacielskich. których ni- 
szczące fale po przez niektó- 
re okolice już kilkakrotnie 
się przelewały i tam. gdzie 
dawniej lsnił\ w słońcu lud- 
ne mjasla i sioła kwitnące— 
dziś ruiny, zgliszcza i popio- 
ły, w których walają się tru- 

py z głodu pomarłych nie- 
wiast. starców i dzieci. 

Świat wie dużo o okrucień- 
stwach wojny w granicach 
Pclgii; opisami spustoszeń 
tam dokonywanych zaneł- 
nionc są w prasie amerykań- 
skiej całe kolumny. O tern. 
co się w Polsce działo i dzie- 
je, nie pisze się nic. Na ten 
teatr wojny prasy się nie do- 
puszcza. 

Świat wie o spaleniu przez 
Prusaków Kalisza i przez 
A u si rynków Jarosławia, nie 
wie iednak nic o zrównaniu 
z ziemią tysięcy kwitnącvrh 
siół polskich, o zabraniu dla 
armii z całego obszaru tego 
rolniczego kraju wszystkich 
koni. o wybiciu przez te ar- 

mie prawie doszczętnie by- 
dła na mięso dla żołnierzy, 
tak. że setki tysięcy dzieci i 
niemowląt polskich, nie ma 

już dziś mleka kropelki... 
W polu gniją wszystkie 

płody ziemi, bo wojna nic po- 
zwoliła na dokończenie żniw 
— odwołując milion pracowi- 
tych rolników polskich, dziś 
pod karabinem pruskim i au- 
strvackim mordujących wła- 
snych braci, w szeregi mo- 
skiewskie gwałtem wtłoczo- 
nych... 

Francuz. Anglik, Relgij- 
czyk, Rosyanrn, a nawet Nie- 

I »iec ma tę w wojnie tej przy 
j najmniej pociechę, że broni 
\Wa.«neęo kraju. Polak naj- 
nieszczęśliwszy ze wszv>;t- 
kich. bo tak w armii austry- 
ack:cif*jak pruskiej i mo- 

|'.kiewsKtcj, v\alczy w intere- 
sie pai^twa. które go przez 
P'Vit»*ra wieku gnębiło i — co 

chwila staic sic bratobójcą... 
j I vcr. co się ośmielali pro- 
; testować przeciw zbrodni- 
czym Z poisJcicgo punktu wi- 
dzenia rozkazom, wnet uci- 
szono. Tysiącami trupów 
wnet steroryzowane resztę. 

j Przewalają się te armie z 
krańca w kraniec.tej ziemi i 
kto wie. jak długo jeszcze w 

; ten sposob tratować ją będą. 
I idzie tam nędza, o iaktei 

nic mogą mieć pojęcia inne. 
•szezęsliu sze narody. 

hraneya i Belgia, stopami 
Xieniców stratowane, to kra- 

1 ie bogate, mające własne rzą- 
dv i przyjaciół potężnwh. 
którzy z natychmiastową już 
dzi> w tej nędzy spieszą z 

•pomocą. 
1 ylko Polska opuszczona 

przez wszystkich. 
Każdy rząd na tych zie- 

miach. tu wróg; a naidotkli- 
w.s/ą klęskę w całej (ia'licvi 
ludowi polskiemu zadał wła- 
Miie natprzyjażniejszy nam 

ieszcze ze wszystkich rząd 
austriacki.‘bo zabrał nie tyl- 
ko ludzi, ale także bydło, pła- 
cąc “kwitkami”, które teraz 
— po zajęciu tego kraju 
przez Rosyę. uic mają żadne- 
go znaczenia. 

Do trzech milionów Pola- 
ków w Ameryce zaczynają 
•płynąć listy tak rozpaczliwi*, 
że serce nam się rozdziera. 
W szystkie rodziny poKkie 
w tym kraju, mają bliższych 
i dalszych krewnvch ogar- 
niętych wojną i wtrąconych 
w przepaść ostatecznej nę- 
dzy i głodu. 

Zorganizowaliśmy jnż ak- 
cyę ratunkową. 

Każdy Polak daje i da na 

j ile go stać tylko: od u*t so- 

bie odejmujemy, aby rato- 
wać braci. Nędza ich jednak 
iest tak bezgraniczna, że po- 
moc nasza okaże się kroplą 

; w morzu tego nieszczęścia. 
W chwili tej, dla nas nad 

\vvraz ciężkiej, w chwili, gdy 
nieszczęśliwą Polskę opu- 

ścili wszyscy, my, obywatele 
Stanów Zjednoczonych, pol- 

skiego pochodzenia, zawsze 

| wierni przybranej ojczyźnie. 
I zorganizowawszy Polski 
| Centralny Komitet Ratunko- 
wy, podnosimy boleścią prze- 

i jęty głos do naszych współ- 
! obywateli, do całego ludu, 
I bogatych, szczęśliwych i wol 
nych Stanów Zjednoczonych 

1— błagając o pomoc. 
Piz.»dkowic nasi. Kościu- 

( >/!,... Pułaski i wielu innych 
1 przelewali krew za wolność 
i tego kra ju, Polska była “ry- 
jccrzrm narodów’*, spieszą- 
j cym po całym święcie w bój. 
jgd/tc %ię toczyła walka o wo- 

5 ino>ć dziś lud tej nicszczę- 
Miw ci krainy miażdżony woj- 
ną. ginie bez żadnego ratun- 
ku... 

Nie. >erca szlachetnego na- 
rodu Stanów Zjednoczo- 
nych nic mogą być obojętne 
na los tak okropny braci na- 

szych tani — w Europie! — 

Wierzymy, że poruszony do 
głębi głosem naszym lud te- 

go szczęśliwego kraju, nie 
poskąpi ofiar na ratunek gi- 
nącego w zamęcie wojny na- 

rodu. i /e go nam z popio- 
; łow i zgliszczów odgrzebać 

d< ipomoże. 
POMOCY! RATENKU! 

Nie dozwólcie i nicdopuśćcie, 
irb\ zginął naród tak przc- 
| cięż szlachetny! 

Uog. który kieruje losami 
wszystkich narodów, stokro- 

tnie Wam to policzy. 
W szclkic otiary kwitu ie- 

m\ w na>zem piśmie “Free 
Polami, które jest heroldem 
Sprawy Polskiej w tym kra- 

I iu. 

i Polski Centralny Komitet 
Ratunkowy. 

Na co przysięgał Polak ar- 

cybiskup Gniez. Pozn. 
W ‘‘Gońcu W ielkopolskrm” czytamy następu- 

jącą rotę przysięgi złożonej cesarzowi Wilhelmowi 
przez nowomianowanego arcybiskupa gnieźnień- 
sko poznańskiego Dr. Likowskicgo: 

“Ja N. N. przysięgam Panu Bogu, wszystko 
wiedzącemu i wszechmocnemu, jako i na świętą 
ewangelię, obejmując dostojeństwo arcybiskupa 
gnieźnieńsko poznańskiego, że NAJJAŚNIEJ- 
SZEMU PANU KRÓLOWI PRUSKIEMU i je- 
go wysokim prawnym następcom, jako memu naj- 
jaśniejszemu królowi i Panu poddanym, wiernym, 
posłusznym i POWOLNYM będę. że Jego dobro 
podług moich sił popierać, od strat chronić będę, 
że prawa państwowe sumiennie obserwować i 
GŁÓWNIE DO TEGO DAŹYĆ BĘDĘ, ABY W 
UMYSŁACH MEJ PIECZY BISKUPIEJ PO- 
WIERZONYCH KAPŁANÓW I GMIN SZE- 
RZYĆ uczucia czci i wierności do króla, miłości do 
ojczyzny, posłuszeństwo prawom \ pielęgnować 
wszystkie te cnoty, które z chrześcijanina robią do- 
brego poddanego i że NIE SCIERPIĘ, ABY POD 
LEGŁE MI DUCHOWIEŃSTWO PRZECIW- 
KO TEMU NAUCZAŁO I POSTĘPOWAŁO 

Mianowicie przysięgam, że NIE BĘDĘ POD- 
LEGAŁ ANI W KRAJU. ANI ZAGRANICĄ 
ŻADNEJ SPOŁECZNOŚCI, która mogłaby zagra 
żać publicznemu bezpieczeństwu, jeżeli się dowiem 
o jakichkolwiek knowaniach przeciwko państwu, 
ZARAZ O TEM DONIOSĘ. 

Wszystko to przysięgam, tak mi Panie Boże 
dopomóż i Twoja święta Ewengelia. Amen.” 

Sprawozdanie z posiedzenia 
Del. Gm. No. 28 ZJI.P. 

w Hazleton, Pa. w dnia 
27 września bjr. 

Prezes Józef Morawski otwo- 
rzył posiedzenie o godzinie 12:30 
po obiedzic. Czytanie listy dele- 
gatów i protokółu 7. przeszłego 
posiedzenia zostały przyjęte. W 
sprawie czytania łisty delegatów 
okazuje się. że te Grupy, które 
poprzednio przysyłały delegatów 
na posiedzenia gminne, i teraz ich 
przysyłają, a inne grupy, choć 
dobrze wiedzą, że do Gminy nale- 
żą i że mają obowiązek wysyła- 
nia swych delegatów na posiedze- 
nia. .nic sobie 7 tego nie robią. 
Gmina ich nic nie obchodzi, a na- 

j uet podobno bywają wypadki, że 
i R^y jaka korespondeneya do nich 
i z (»minv przyjdzie, to kpią sobie 
jz niej. IVezes zapytuje się, czy 
! sekretarz, zawiadomił wszystkie 
| grupy o nadzwyc/ajnem posie- 
dzeniu. sekretarz odpowiada, że 
wysłał do wszystkich grup w ob- 
rębie Gminy odezwę w sprawie 
niepodległościowej i zawiadomił 
o musowem wysłaniu delegatów 
na to posiedzenie dla porozumie- 
nia się wspólnego co do sprawy 
niepodległości Ojczvznv. Pomi- 
mo tego następujące grupy wy- 
słały swych delegatów: 115. 4^2, 
975. 956, 1201. 1298. 1586. 1248 i 
1514. Następujące grupy -nie wy- 
słały swych delegatów: 161, 2dt, 
28^., 366, 285. 517, 908. 1182. 1199 
I3,/> I5,ł7. 1568 i 1642. Prezes 
zapytuje się. jak stoi sprawa z 

grupami w Freeland. Sekr. zdaje 
sprawozdanie, że dwa razv pisał 
do S/an. komisarza w tej spra- 
wie. lecz nie otrzymał wcale nd- 

| powiedzi. Rożni delegaci zabie- 
rają głos w tej sprawie, wyraża- 
ją swe zdziwienie dlaczego on tak 
ozięble się odnosi do spraw’ orga- 
nizacyjnych. Po dłuższych deba- 
tach przechodzi wniosek, aby tę 
sprawę przedstawić Żarz. Centr. 
Z.N.P. W sprawie członka gru- 
py 452, który winien jest dług tej 
grupie, przechodzi wniosek, iż 
członek ten ma dług ów zapłacić 
w trzech ratach. 

Następuje sprawozdanie z wie* 
cu. który Ominą urządziła w dniu 
13'%° września. Po dłuższem wy- 
tłumaczeniu tej sprawy publicz- 
mwci. został wybrany komitet, 
który ma kolektować pieniądze 
na ten cci i zatrzymać aż do dal- 
szego rozporządzenia z porozu- 
mieniem Gminy. Prezes przed- 
stawia delegatom. jako Gmina 
mocą uchwały z ostatniego posie- 
dzenia. będzie pracować podług 
regulaminu Wydziału Niepodle- 
głościowego przy Zarządzie Cen- 
tralnym Z. N. P. i postępować 
jak regulamin ów wskazuje i a- 
bv szanowni delegaci przedstawi- 

1 li tę sprawę na posiedzeniach 
grupowych i zachęcali swych 
członków do ofiarności na ten cel 
i ab\ kolcktowali przy każdej 
sposobności. Każda Grupa może 

odsyłać pieniądze skolektnw&ne 
na ten cel d<» Wydziału Niepodle- 
głościowego Z.N.P. a sprawo- 
zdanie nadsyłać do Gminy w każ- 
dym miesiącu pr/cd pierwszym i 
wszystkie grupy należące do Gm. 
28 ej maja «ię do tego zastoso- 
wać. ora/ polecenia te ściśle wy- 
pełnić. fako kolektorzr z Gminy 
na ten cci zostali wybrani: na 

Tfazlefon Janowski Wincenty o- 

trzymał kwitaniisze Nr. 147 i 
»4* wartości Sroo i k wite w No. 
t*5 * ,Tf> wartości 40 dolarów ; Na 
V\ est Hazleton Randziewski Fe- 
liks, otrzymał kwitaryusze No. 
145 i 140 wartości 100 doi. i kwi- 
tów Nr. 117 itg na sumę 30 doi. 

Prezes przypomina, że była u- 
chwała, by zaprosić szan. komi- 
sarza na ten wiec, ale on nie przy- 
był. Sekr. oświadcza, iż pisał w 

tej sprawie do niego, ale nie o 

trzymał żadnej odpowiedzi. — 

Pr*vjęto do wiadomości. 
Sekretarz z grupy 452 w nosi 

prośbę. aby było wypłacone po- 
śmiertne po śp. Franciszku Omu- 
leckim, bo jeżeli nie zostanie wy- 
płacenie. to sierót nic będzie miał 
kto chowac i niemi się opiekować. 
Opiekunem tych dzieci jest ob. 

oj ciec h Złotnik, który sieroty 
utrzymuje. Uchwalono oddać tę 
sprawę do Żarz. Centr. Z..N.P., 

Druga prośba /. grupy u5, że 
jeden członek ich grupv jest w 
domu dla oblekanych i że cierpi 
na chorobę nieuczelną. Jest to 
członek W*. Margicwicz. Zona je- 
go od kilku już lat żyje w nędzy, 
Pracjj swą utrzymując kilkoro 
dzieci i opłacając pośmiertne za 

swego nieszczęśliwego męża. De- 
legaci twierdzą, że Sejm ostat- 
ni Z. N. P. przyznał jej wy- 
płatę pośmiertnego, ale Zarząd 
Centralny Z. X. P. według kon- 
stytucyi wstrzymał wypłatę. — 

Przechodzi wniosek, aby sprawę 
.tę przedłożyć Żarz. Centr. Z.N. 
P. do rozpatrzenia. 

Jest postawiony wniosek, aby 
Gmina wybrała jednego organi- 
zatora oraz agenta dla rozszerza- 
nia Dziennika Związkowego, aby 
on chodził pomiędzv Polonią i 
namawiał ich do wstępowania da 
ZWiązku Nar. Polskiego, oraz do 
Sokolstwa i zarazem zdobywał 

abonentów dla Dziennika Zwią- 
zkowego. Prace tę przyjął dele- 
gat Jan Ziółkowski, 710 Wyo- 
ming st., Hazleton. Pa. Uprasza 
•uę. aby Szajn. Administracya Dz. 
Zw. wszelkie informacya wzglę- 
dem agentury wysłała na adres 
powyższy. Wniosek przechodzi. 

Postawiono wniosek, aby stano- 
wczo grupy uiściły się ze swego 
podatku do Gminy, gdyż obecnie 
jest dużo więcej wydatków, jak 
przedtem, a grupy oprócz trzech 
o płaceniu nic myślą. Uchwalono 
za1* iadomić grupy o powyższem* 

Je~t przedstawiony rachunek, a* 

by zapłacić za hałę posiedzeń 
Gminy rachunek w sumie 14 do- 
larów. Uchwalono zapłacić. 

Prezes odczytuje pierwszy u- 

stęp reformy asekuracyjnej, dele- 
gaci słuchają z uznaniem. Sta- 
wiono wniosek, aby «ekretars 
na każdym mityngu miał przy so- 

bie wszystkie odczyty razem i a- 

by takowe kolejno były odczyty- 
wane. Uchwalono. 

P<> wyczerpaniu programu 
posiedzenia i dłuższej dyskusyi 
nad dzisiejszą kwestyą Polski i 
nad nędznem położeniem jej lu- 

du w teraźniejszym czasie i jak my 
możemy temu ludow i dopomódz, 
prezes odroczył posiedzenie o go- 
dzinie 6-cj wieczór. 

Morawski Józef prezes. 
S. Domin, «ekr. Gminy. 

DETROIT. MICH. 
Witt Grupy 1388 Dzieci Korony 

Polskiej Z. N. P. 

Wi»c zofeił prrr.es Jńzef Twt- 
nirki. powołuje** ne przewodniczą, 
repo prereee <Jtniny Nr. 15 F. Kło- 
poeiefakirgn. nu sekreterze Józe- 
fa Sobieskiego. Obecnych było o- 

koło 200 oeób. Ne pierwszy mów- 
czynię pnwoJeno znaną dziełacz.ką 
p Bnńczek. Neetępnie deklsmo. 
wełe p Iwenieke. W knńrn prze- 
mewie! oh. Temki. Kolektę przy- 
nioełe $5.81. 

Odśpieweniem Boże rm Polskf 
zamknięto wice. 

Józef Inbisrtrt, Sekr. 


