
Wiadomości 
Związkowe. 

WAŻNE 
Ninicjszcm zawiadamia się 

młodzież związkową chcącą ko- 
rzystać z bezprocentowej pożycz- 
ki udzielanej przez Wy dział < > 

światy Z. X. P. dla chcących się 
kształcić w wyższych zakładach 
naukowych, iż termin składania 
aplikacyi naznaczono do 15 listo- 
pada 1914 r. 

Aplikacye muszą być wysłane 
wraz z świadectwami szkolncmi 
na ręce sekretarza Wydziału O- 

śwdaty do 15 listopada u/14 r. 

Aplikacye przysłane później nie 
będą uwzględniane. 

A. Jarontek. 
Sckr. W. O. 

Detroit, Mich. 

Do Wydziału Niepodległościowe- 
go przy Z.N.P. w Chicago, 

Iii. 

Posyłam sumę $67.22 na tun- 
sdusz wolnej Polsiki. Pieniądze te 

‘zebrano jak jiastępuje: 
Zebrano w Gminie dnia 2 sier- 

pnia i na wiecu 9-go sierpnia 
1914 — $28.26. Ob. J)ranka sko- 

llektował $14.83. Na zaręczynach 
>ob. F. Gawarcckicgo zebrał oh. 

•J. Dicrzbicki; W. Niemiec 50C. 
M. Senk 500, J. Baran ioc, J. Ci- 
choń 350. F. Gawareckł 250, J. 
łBudron ioc, J. Kudron ioc. 1. 
■'Wierbicki 250, P. Sobola 25C, X. 
>X. 15C. Razem $2.55. Grupa j6o 
Jz puszki $1.12; Gr. 1495 z pusz- 
.ki $2.io: gr. 4Ż0 $7.10; grupa 2<>2 

S735; K™pa 4-’5 — ^.23; grupa 
312 — 3<k- ; grupa 1277 $1.32. Ra- 
zem $<*7.17. 

Pieniądze te proszę pokwitować 
w “Zgodzie". 

Z bratuiem pozdrowieniem 
J. Pilznienski, prezes Gm. 

Nr. 54 w Detroit. 
L. Słakinski. 

Windsor Locks, 
Conn. 

Polacy w W indsor Locks pomi- 
mo lichych zarobków, nic zapo- 
minają jednak o sprawach naro- 

dowych. lecz dają hojnie ofiary, 
jeżeli zajdzie tego potrzeba. Gdy 
teraz z Ojczyzny wołają do nas 

o pomoc, gdy sami wrogowie, 
którzy nas więzili przeszło sto 

lat. zabraniali nam ojczystego 
języka, teraz obiecują nam wol- 
ność, gdy inne narody jak Pran- 
cya i Anglia interesują -ir nami. 
mv Polacy nic powinniśmy być 
bezczynnymi, lecz składać ofiary 
do W ydz. Niepodległościowego 
przy Z. N. P. Tak toż i tutejsi 
Polacy zebrali kwotę na za- 

bawie u oh. 8t. Kaspra, którą to 

listo ofiarodawców podaję poni- 
żej: P, Janik $1.00; Jan Zimow- 

ski Si.00; Jozef Glista Si.oo; Pr. 
Wal Sr.oo; Ludwik Lisak $r.zo; 

(Stanisław Kawa 85-00; St. Karp 
S5.00: Prane. Klara 85.00; PT. 
Zimowski 85 00. 

F. Z 

Podziękowanie. 
Ja niżej podpi>ana “kładam -cr- 

dcrzne podziękowanie Zarządowi 
Centralnemu i całemu /wiązkowi 
Narodowemu Polskiemu za rze- 

telne wypłacenie po>miertnejjo 
po moim -p. mężu w -umie Sooo, 
którą to -urnę odebrałam w -ier- 
pniu r.b. 

\ akze dziękuję Zarządowi gr. 
iqo. Z.N.P. w Plymouth. Pa., 
do której mój mąz należał, za w y- 
stąpienie in eorjH»re w pogrzebie 
i oddanie o-tatnirj u-ługi zmar- 

łemu 

Ewa Dziawer z dziecin i. 

Zawiadomienie u- 

rzędowe. 
Niniejszcm zawiadamiam dele- 

gatów Gminy Grup Związkowych 
No. 5^ w Dunkirk. N. Y., że przy- 
szłe posiedzenie, które się odbę- 
dzie dnia 25-go t. 111. jest kwartal- 
neni. zatem obecność każdego de- 

legata jest konieczną. 
Opr<K-z delegatów proszeni są 

Wszyscy wybitniejsi Związkowcy 
aby przychodzili na posiedzenia 
Gminy, a to dlatego, że przez 
dziesięć miesięcy z góry będzie 
czytany i omawiany odczyt Dyr. 
J. J. Jankowskiego w sprawie re- 

formy asekuracyjnej w Związku. 
Zapoznajmy -ię Bracia z tenti 
sprawami, aby' delegaci, którzy 
pojadą na przyszły Sejm byli do- 
brze przegotowani gdy ta retor- 
ma będzie przeprowadzania. 

Sprawy tej nic powinniśmy lek- 
ceważyć. 

Z bratniem pozdrowieniem 
M. A. Marmurowicz, 
sekr. kor. Gm. No. 5^. 

Philadelphia, Pa. 

Odezwa do Braci i Sióstr Okr. IX 
Z. N. P. 

Drodzy Bracia i Siostry! 
Zmusza mnie przebieg chwili o- 

hccncj. obym zabrał głos. co nam! 
wszystkim na sercu leży. 

<'złowiek nawet żelaznej siły o 
1 

stalowych nerwach, wątłym i ner- 

wowym się stać musi ua wspom- 
nienie, co się dziś w Ojczyźnie 
dzieje. Niema zapewne jednej ro- 

dzin v, by nie posiadała w akeyi 
wojennej syna, brata, stryja, wu- 

ja, kuzyna lub dalekiego krewne- 
po- Nie wiadomo, który jest z nieb 

'żyw, ranny lub zabity, wiadomem 
jest, że tysiące mamy rannyeh i 
zabityeh. nie lieząc tych. co w nie- 
woli. Dziś cały naród powinien 
być pogrążony w smutku, bo na-1 
sza Matka, na imię jej Polska. Ira- 
ei codzień a nawet co godzinę swe 

dzieci, lak tyeh. co poszli przymu- 
sowo do walki w obronie wroga, 
jak tyeh. którzy dobrowolnie sta- 

nęli do walki w mniemaniu, że w 

ten sposób uzyska się wolność Oj- 
czyzny. Okrucieństw, jakie się 
dzieją na glebie ojczystej, nie zdo- 
łam wypowiedzieć, tylko wyobra- 
źnia mi wskazuje, że jest coś okro- 
pnego. Najspokojniejszy obywatel 
nie jest pewny życia. wrogowie 
mszczą się na naszym narodzie. 

Powyższe okoliczności zmuszają 
mnie, bym ogłosił żałobę w mym 
Okręgu IX Z. N. P., wzbraniając 
wszelkich zabaw i tańców na prze- 
ciąg wojny w Ojczyźnie. Niech się 
echo odbije o każde serce polskie, 
że nie jesteśmy zdolni tańczyć na 

grobach braci naszych- Obowiązek 
mamy wielki. Pionierzy Z. N. P., 
przybywając na grunt amerykań- 
ski. dali nam te słowa w spuści- 
źnic. ‘•.Myśmy utracili wszystko, 
cośmy posiadali w Polsce, dla Pol- 
ski. Wy macic czynie to samo, gdy 
Ojczyzna tego wymagać będzie 
nietylko majątek, ale eo jest lu- 
dzkości najmilsze, to jest życie, by 
dać wolność jęczącym w niewoli.’’ 
Na tej podstawie już dziś ojczyzna 
potrzebuje pomocy. Powołuję gru- 
py do urządzania wieców, chociaż- 
by liczyły jak najmniej członków 
i zbierały ua fundusz Niepodległo- 
ściowy przy Z. N. P- Ho nam milio- 
nów potrzeba i to zaraz. 

Z bratnimi pozdrowieniem 
Piotr Borowicz, 

Komisarz okr. łX Z. N. P. 

PODZIĘKOWANIE. 

Ja niżej |H)dpi>any zapylam mo- 

je >cr<lr»vnr Hzięki za tak rzctcl- 
nr i ryrhłr wypłacenie nu po- 
Mni< -rlnego j»o mojej żonie Wikto 

tr>i. Życząc Szan. Związkowi, jak 
największego rozwoju. pozostaję 
/ l*ratnictn po/drowirnirm 

Franciszek Szulczewski 
wraz z rodziną. 

Naprawcie sami sobie Buty. 

O-zc/y l/r,*' picn adze. Któro hjście musieli dać szewcowi. MiysaJjc 
uniwersalnego Szydła. Szyj** ,*> <>I>ii stronach tuk samo, jak masz.yna do szy- cia. Szydłom tom i»* z znajomości sztuki itralsektej możecie sohlo sami przy. azywai podeszwy lun przyatcsypkl do butów, naprawiać tiprzgz, pokrowce, dywany, rękawice, fartuch skórzane ;id. Jest ono nWbędnoni I najpotrze- bniejszym narzędziem domowem. 

Nie posyłajcie pieniędzy, tylko przyślijcie Wasz dobry pocztowy adres 
» my zsraz po otrzymaniu wyślemy Wam po.*ztg pakunkowg to HZYDłzO r ,rt i*M. po otrzymaniu zapłacicie Waszemu pocitmlsf rzowl Mc 
raz#in poślemy Wam mły I ald. oraz objaśnienia w polskim J«zr*vt 

riLSEN surm co., d*. rt. um s. uuk k* ^ 

Z instalacyi nowej 
grupy Z.N.P. Tow. 
‘■Dążność do Wol- 

ności”. 

We czwartek 15 października 
b. r. wieczorem odbyła się insta- 
lacya w tym nue-iącu przyjętej 
do Związku N. P. nowej grupy 
17/0 Tow. “Dążność do Wolno- 
ści**. 

Jc>t to nowa placówka naszego 
dorobku patriotycznego w oki>- 
licy Młodzianków a. gdzie Z w. N. 
1*. zatacza coraz szersze kręgi, bo 
i Polonia tu zamieszkała stanowi 
podatny materyał organizacyjny. 

l)o zorganizowania grupy przy- 
czynili się głównie gorliwi Zwią- 
zkowcy. erb. Tvtu» Jachimowski i 
ob. Jan krechniak. przyczcm na- 

leży uznać szczere dążności wszy- 
stkich nowych członków, których 
jest spora gromada, ho na począ- 
tek 4o, a jeszcze kilka nowych a- 

plikacyi wniesiono do głównego 
biura. 

Po załatwieniu zwykłych for- 
malności administracyjnych w 

sali jednego z organizatorów oł>. 
Krechniaka przy W. Iłuron i No- 
ble ul., przysięgę od członków o- 

riebrał reprezentant Zarządu 
Centralnego oh. |. S. Za wiliński. 
sekretarz jcneralny Z. N. I’.. któ- 
ry przybył na tę instalację w /a- 

stę-pstwic prezesa Z. C. oh. K. 
Zychlinskicgo. Prezes bow icm mi- 
mo obietnicy nie niogł wziąść w 

niej udziału z powodu wyjazdu /. 

Chicago w sprawach /wiązko 
wych. 

Drugim reprezentantem był re- 

daktor "Zgody” oh. St. « >rpis/cw 
'ki. (rtninę 7? Z. X. P. reprezen- 
towali prezes ,»b. J. Dydek, -ekre- 
tarz oh. I*. W ojciechowski i ka- 
sjer oh. M. Drygalski. 

Po odroczeniu posiedzenia pre- 
zes ob. lachimowski zaprosił 
wszystkich do mniejs/ej sali, 
gdzie gościnny gosjH*darz prz\- 
gotował małą ucztę. Trzeba prrv- 
znać. że b\ la to nicsi»od/ianka 
dla uczestników, z której wsz\sc\ 

byli radzi. 

Po spoży ciu smacznych potraw 
— przyrządzonych be/interesow 
nic przez mistrza sztuki kulinar- 
nej p. Jana Augustynowicza, pre- 
zes na mistrza toastów poprosi! 
sekretarza jeneralnego ob. Zawi- 
lińskiego. 

Ten w ciepłych i serdecznych 
słowach zachęcił nowych szer- 

mierzy związkowych do współ- 
pracy w duchu narodowym i na 

pierw szego mówce powołał redak 
tora Orpiszewskiego. W dłuż- 
szent przemówieniu przcs/edl 
mówca historyę Związku i scha 
rakteryzwoał dobę obecną, w 

której nasza nieszczęśliwa Ojczy- 
zna znosi okropności wojny. 

Red. Orpiszewski szerzej na 

ten temat mówił jeszcze raz póź- 
niej. Słuchacze przyjęli jego wy 
wody oklaskami. 

-Następnie 1*'sypał się cały sze- 

reg przemówień. I tak wygłosili 
mowy ol). oł>. Dydek. Wojciccho- 
wski. Dr. Kostr/.ewski <lekarz e- 

g/aminacyjny). Drygał-ki i człon- 
kowie nowej grupy: Jachimski. 
Krechniak. Kożuch, Przybyło, 
Kolcrak i Szczepan. Ostatnio wy- 
mieniony mówca zachęcił zebra- 
nych do składki na Fundusz Nie- 
podległościowy przy Z. X. P., 
która tprzyniosła $15.JO. 

W> wszystkich przemówieniach 
dał się odczuć nastrój serdeczny 
i życzliwy dta nowych szermie- 
rzy związkowych. Nic brakło też 
czasem dowcipnych zwrotów, któ 
rr przyjmowano wybuchem śmie- 
chu. 

Zabawa trwała blisko do U go- 
dziny i na zakończenie mistrz to- 
astów ob. Zawiliński, po krótkiem 
przemówieniu zaproponował <hó- 

ralny śpiew “Róże coś Tolskę”. 
(>dśpicwano także “Jc-zczc Pol- 
ska nic zginęła.” 

Zrobilibyśmy krzywdę, gdyby- 
śmy nic wspomnieli o doborowej 
muzyce, która tmiilała ucztę 
przez cza* jej trwania. Muzyki 
dostarczył młody członek nowej 
grupy ob. Adolf Hcnsrl, syn zna- 

nego muzykanta ob. Leona Hen- 
sla. 

Nowa grupa 1776 N. P. ma 

zapewniony rozwój, bo należą 
doń ludzie owiani jak uajleps/s m 

duchem życzliwości i umiłowania 
idei związkowej. Członkowie o- 

bierują do Nowego Koku podwo- 
ić swą liczbę, czego i my im ze 

j serca życzymy. 

Milwaukee, Wis. 

Sprawozdanie z posiedzenia Gmi- 
ny Nr. VIII Z. N. P. odbytego 
dnia 7 października. 

Posiedzenie otwarto o godz. 8. 

Deletgatów najmniej połowa obe- 
cnych. Przyjęto pmtokół bez po- 
prawek. Nowych delegatów przy- 
słały dwie grupy. Odczytano pro- 
tokóły z posiedzenia zarządu fi mi- 

ny. który odbywa posiedzenia co 

tydzień w środę. 
Korespondencje nadesłane przy- 

jęto do wiadomości. Ze sprawo* 
zdania sekretarza finansowego o- 

kazuje się, że w kasie jest gotów- 
ki około $170.00. oraz. że dziesięć 
grup zalega z podatkami. Uehwa- 
Innn. aby grupy te pospieszyły Rię 
r. zapłaeenieni podatku, w prze- 
ciwnym razie delegaci nie będą 
mieli głosu. Z powodu iż Tow. 
Biblioteka Polska zrzeka się bi- 
blioteki. uehwalono sprawdzić 
książki i tymczasowo umieścić jc 
w hali posiedzeń. Del. K Kowalski 
interpeluje Zarzad Gminy w spra- 
wie odczytu prof. Janowskiego. 
Sekr. Gminy oczy tuje w tej spra- 
wie list urzędowy od Tow. Min. 

i dzieży. Delegaci przechodzą nad 
i tą sprawą do porządku dzienne- 
go. Uzupełniono komitety i pole- 
cono komitetowi obchodów nar o 

dowych. aby się zajął urządzeniem 
obchodu Listopadowego. Poezein 
posiedzenie odroczono. 

Waw. Doligalski, 
Sekr. Gminy. 

Wiec Niepodległo- 
ściowy na Town 

of Lakę. 

W nied fiole [»<» p»J. odbvł się 
w hali Pułaskiego przy W. łs i 
Tlirnop ul. Wiec Niepodległościo- 
wy. urządzony staraniem Ominy 
Nr. HU Z. N. P.. który zebrał po- 
ważna ilość uczestników. mieszka 
jarych w obrębie ( aralii .lana Ho- 

żego. 
Wice zagaił imieniem komitetu 

nl». Kitajrzak. pywołując na estra- 

dę prezesów i prezeski towa- 

rzystw, oraz mówców. 
Pierwsza mowę wygłosił oh. .1, 

Przyprawa, red. Z\r.‘‘. kre- 
śląe przebieg wojny na zimniaeh 
polskich i w Kuropie i przedsta- 
wiajae straszne położenie, w ja- 
kiem się nasi braeia za morzem 

znajdują. Wspomniawszy zasię o 

połączeniu się tu wszystkich orga- 
nizaeyj. wzywa, by teraz wszyscy 
z. wytężeniem swych sił nad odbu- 
dowaniem Ojczyzny pracowali. 

Druga mowę wygłosił znany w 

tamtej dzielnicy oh. Jankowski, 
który również serdecznie wzywa) 
do pracy dla Ojczyzny w czasach 
tak niezwykłych. 

Trzecią i ostatnią mowę wygło- 
sił. jak zwykle z werwą i zapałem 
prezes banku polskiego, oh. ,f. 
Smulski. Zaznaczył on, że w cza- 

sach dzisiejszych nie może miana 
Polaka nosić ten, kto leni się od 
brania udziału w roboeie narodo- 
wej. kto nic chce łożyć najwięk- 
szych nawet ofiar na ołtarz Oj- 
czyzny. 

/■lindni duchem i dążeniami, bo 
wszak niezgoda nas zabiła, powin- 
niśmy wszystkie d/iś wytężyć si- 
ły. by przyjść z pomocą Ojczyźnie 
naszej, która jej potrzebuje. Wie- 
rzy święcie w to, że chwila dziejo- 
wa dla naszej Ojczyzny wybiła i 
że Polska wstać milsi, bo potra- 
fi się o krzywdy swoje upomnieć 

! 20.000.00f) naród, który żyje swo- 

ją odrębnością dusz i kultury. 
Mówcę MHirrad/ano e/.ęsto burz- 

liwemi oklaskami. Zarządzona ko- 
lekta przyniosła około 4*37.00 na 

fundusz nicpodległośriow v. 

Następnie sekretarz odczytał re- 

znlueyę. którą jednogłośnie przez 
jmwstanie przyjęto. Kezolucya ta 
brzmi: 

Zważywszy.'że w obecnej woj. 
nie europejskiej waża sio losy mn 

narchów. a krwawe boje toczą s»ę 
na ziemiach polskich, do których 
nH*z naród ma pierwsze prawo 
własności, a wojna oheena bez 
wątpienia spowoduje zmian* kar 
ty europejskiej. 

Zważywszy, że obecna wojna 
jest wynikiem prnskiej intrygi, 
która popchnęła Anstryę do woj- 
ny" /*• Słowiańszczyzną. 

WOJNA! WOJNA! WOJNA! 
Za 34« *Tok»inł •) fot«|r«tlu- 
"y-h raprodukeyl I mapę wojny 
hoayiekn A ust rysek o Niemiecko 
Francuskiej, a fotografiami panują 
cyeh. Przylllj gotOwką !uh marki 
WOUWGO., 143 ti» rty H, IwTork, R. T. 

Zważywszy, że zwycięstwo 
Prus popchnęłoby jeszcze więk- 
szo prześladowanie naszych braci J 
zamieszkałych poił zaborom pru- i 
skim. zwycięstwo zaś Słowian- ; 

szozyzny oraz Francyi i Anglii ro- 
1 

kowały złączenie w jedną całość! 
na trzy części rozdzielonej naszej 
Ojczyzny i wzmocniłoby nasz na- 

ród w dalszej walce o swoje pra- 
wa i o wolność niepodległej Pol- 
ski. 

Zważywszy, iż my Polacy za- 

mieszkali tu na obczyźnie, cłio-j 
ciąż ciałem za granicą, jednak 
sercem i duszą jesteśmy z naszy- j 
mi braćmi w Ojczyźnie, i odczu- 
wamy wraz z nimi straszne poło-! 
żenić naszego kraju, który naj- J 
dzielniejszą młodzież swoją musi 
w obecnej wojnie poświęcić na 

rzeź wrogów swoich, a w armiach j 
zaborczych wbrew woli swojej j 
służy milion tejże i codzień ty- j 
siące ginie ku większej chwale o-j 
ręża nam wrogiego. 

Mv Polacy i Polki w dzielnicy 
Town nf Lakę. w obrębie parafii I 
•Tana Bożego /gromadzeni 4 paź- 
dziernika w sali im. Kazimierza i 
Pułaskiego, oświadczamy wobec 
całego świata i wobec państw w j 
tej chwili wojujących, że ani na 

chwilę naród nasz. 2.’» milionowy 
nic wyrzeka się swoich praw do 
ziem polskich i do wolności Na- 
rodu. 

Potępiamy jako zgubny dla lu- 
dności kraju system militarny, ja 
kim się rządzi (termalna. gdyż za 

ich przykładem zmuszone były. 
inne państwa zbroje sir dla obro 1 

ny swych granie przed zachłan-! 
noseijj toutońską. która wyrlała I 

wojny prawic całemu światu, wie- 
rząc w swoja siłę militarna. 

A życzymy z całego serca po- 
wodzenia i wielkiego zwycięstwa 
narodom słowiańskim, a także 

Kraneyi. Fielgii i Anglii. które 
podniosły miecz przeciw Prusa- 
ków i. Iiy go upokorzyć. Wyraża- 
my naszym braciom w Ojczyźnie, 
których krwawa wojna dotknęła, 
nasze serdeczne współczucie. 

Zadamy dla narodu zamieś ka 
łego na ziemiach polskich. r«»z-: 
il> ichniego na trzy części, złącze 
nia w jedna całość* i tycli wolno- 
ści i swohód. do jakich uprawnia 
nas prastara kultura polska, a 

nic żadnych łask carskich, tylko 
praw nam przynależnych. 

Przy rzeka my uroczyście. że 

według sił i możności popierać 
będziemy Kundusz Niepodległo- 
ściowy przy Związku Narodo- 
wym Polskim. 

Niech żyje Polska wolna i nie- 

podległa ! 

Z Camber, Riversi- 
de, Milville i oko- 

licy. 
Odezwa "miny 45-tcj > wszy- 

stkich Braci i Sio>tr z\\ iązko- 
wych w Camdcn. Ricerside, Mill- 
ilk i okolicy, aby raczyli stawić 

się na obchód listopadowy połą- 
czony z wiciem agitacyjni 111 /. 
N. I’., który odbędzie się dnia 
2<) li-topada to jest w niedzielę o 

godzinie 4-tcj po |)ołtidnin na ha- 
li Kościuszko przy 10-tcj i 
Koighns avc.. na którym to będą 
przemawiać mówo miejscowi i 

poza miejscowi, o co się stara ko- 
mitet obchodów i rozwoju, aże- 

by jak najwspanialej i w zgodzie 
uczcić bohaterów powstania li- 

stopadowego i zarazem zagrzać 
ducha braci naszej w pracy o 

wolność naszej ukochanej Ojczy- 
zny. 

Miłość i pozdrowieniem. 
Bolesław Witkowski, prez. 
Józef Kozielski, sekretarz. 

OKRUSZYNY. 

Aforyzmy japońskie. 
Usta wciąż otwarte 0 

to nieszczęścia targ 
czernią życia kartę 

u>ta. wciąż otwarte. 

I.epiej postaw wartę 
n przymkniętych warg 
usta. wciąż otwarte 

to nieszczęścia targ. 

Gdybyśmy bliźnich swych nie 
znali. 

nie znalibyśmy nienawiści, 
w wiecznej miłości byśmy trwa- 

li — 

gdybyśmy bliźnich swych nie zna- 

li... 

l.ecz cóż. gdy wielcy dziś i mali 
zabić gotowi są w zawiści — 

PROSZĘ DO TAŃCA. 
muzyka do Tańca jest naj- 

lepszy na 

COLUMBIA 
Grsfofonie lub grafonoli 
każdy jest dobrze widziany, 
kro umie tańczyć, a możecie 
się nauczyć tej sztuki w domu 
przv 

COLUMBIA GRAFOFONE 
Tysiyce ludzi w ten sposób uczy 
się tańczyć. 

Wieiki wybór Grafofonów od 

$151° do $50022 
Najnowsze rekordy polskie. 

Piszee po katalogi. 
Sprzedajemy na łatwe spłaty, 
wet $1.00 tygodniowo. 

na- 

REICHARDT PIANO COMPANY, 
733 73) MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

na w ęliiłł iM*H muzyczny na północno*zachodniej stronie 
m >ita. Jeden blok na północ od Chicago Ave. 

Otwt-ly w eczór twe Wtorki. Czwartki i Soboty. 

gclyl»y>m\ l>!i -nich >\vuli nie zna- 

li... 
:i e znaiioy-nt\ nienawiści. 

Remigiusz Kwiatkowski. 

Składki na Fundusz 
N lepod ległości owy. 

TOUS < RFFK. VA. 

T«>w K. l'iiiH«ki«'iro, i.r. 17i/,. V P. 

Niniej:z'"*i zew tariamisni biura 
W >ri/v»iii MppuHottii.-ciowrRo przy 
/ \. IV, za «i giełki t z.t kwity >kn- 
1 Mowat.o 115 45 w mirsiijcu wrześniu 
b. r. przrz I.V.<k torów ob. .lóścfa 
I* 'murtrt i Józefa Kurowskiego. 

Naz«t<ki« ofiarodawców ; 

W. Kaliszewicz *1. W. sieć $1. F. 
K Kal't.tcw|cz $1. S. Nowicki $1. J. 
Kurowski $1. .1. Domarad $1. M. Ho- 
t ł.- 25c, A. Ili>/t ’2ńe. A. Bugów ienski 
25o, M. Czarniecki 25c, S. Głat- 
kow cki -5c, W. Makuch 25c, P. 
Szawa 25t\ .1. Glicza 25c, A. Wrótkow- 
*k: 5<>c. A. Wiosznieaki 25c. J. Szu- 
ski 25c. A. Wujcik 25c. J. Ratka 25c, 
.1. Szymański 25c. M. naciek 25c, J. 
iiukow ieński 50c. .1. Klclamiet 25c. 
M. Law cdowski 2óc. S. Lerakowski 
25o, A. Kleismit 2k, J. Bilobram 
lOc. W. Zawiślak 25c, M. Bedzuch 50 

c, W. Godlewski óOc. 

YONkFPM. V J, 

Sprawozdani** 7. wiecu odbytego 20 
września b. r. w mieście Yonkers. u- 

rutdronrKo staraniem Gminy No. 112 
złączonych Grup 7.. N. P. 

Obszerna Tum Hali była przepeł- 
niona 1*0 brzegi. 

Ob. St. Mierzejewski zagaił wiec i 
po paru słowach powołał na prze- 
w odniczJ»eepo wiecu wiceprezesa Gm. 
ob. W. Biele* kiego, który w kilku 
słowach poprosił publiczność do wy- 
słuchania mów i d< klamacyi z uwaga 
I cierpliwością. Dalej powołany zo- 

stał na sekretarza wiecu niżej pod- 
pisany. 

Program był następujący: 
1. Powołanie wszystkich prezesów 

Tow. na estradę. 
2. Deklamacja p. Turska. 
3. Mowa p. E. Szydłowskiego. 
Wówcy nie szczędzono oklasków. 
4. Kolekta, która się zajęli nasi 

pracowici obywatele l Związkowcy p. 

p. 8L Broźyna. 8t. Wesołowski i B. 
Kossakowski 

Kolekta przyniosła fćk.fłrt. Roz- 
chód sala 112.50. druki $.100. czysty 
dochód $41.40. które posyłamy rów- 
nocześnie do Wydziału Niepodległo- 
ściowego przy Z. N. P. 

5. Mowa komisarza na slan New 
York oh. A. Wawrowskiego. Sz. mó- 
wea zachęcał wszystkich do składa- 
nia na Wydział Niepodległościowy i 
prosił. abv młod,.i**J. tutejsza wstępo- 
wała w szeregi Z. N. P. za co nagro- 
dzono go burza okta«ków. 

0. Przemawiali radny miasta pan 
S Posach. p Mttrłn I p. Palko, któ- 
rzy mówili na temat teraźniejszych 
stosunków w Europie. 

7 Dcklamacya p Smole. 
Po wyczerpaniu tak wspanła*eg*i 

programu, przewodniczący dziękuje 
całemu zebraniu, a zwłaszcza mów- 

com, dekłamatorkom I całej Polonii 
w Yonkera za tak liczne l wzorowe 

z-brante, dalej prosi publiczno W1, a- 

b> nadal nie zapominała o swoich o 

howlązkarh narodowych i gromadzi- 
ła składki olle możności. 

Na koniec chór Tow. Chopina, któ- 
ry nie był kompletny zaraz przy ze- 

braniu odśpiewał Boże coś Polskę" 
Cl, którzy dali włękaie ofiary są: 
Ks. Dr. Józef Dworzak $1. pp 

Michał Kaczeótkl 12, Maryn Janów 

s-ka *1.50. Jan Stabiarski $1. A. WoJ- 
tusiak *1, A. Janowski *1. P. śmi- 

gielski $1. M. Murin $1. W. Bielecki 
91. St. Mierzejewski $1. 

St. Mierzejewski, sekr. wice®, 
Stefan Brozyna, kasyer. 

MM. OOP. W. V 4. 

Niniejszem do Wjdziału Niepodle- 
głościowego przy Z- N. P. wysy- 
łam sunie $k9.J0, które odebrałem 
od następnjących poborców wybra- 
nych przez crupy przynależne do 
Gminy No. on w farlisle. W. Va.: 

Jerzy Wieją za kwity *23.00, za ce- 

giełki *10.-.w. Wojciech Krzysiek za 

kwit> $20.00. za cegiełki 50c. Alojzy 
Itakar i Jakób Duda za kwity *25; 
za cegiełki $10.03. fi dwaj ostatni 
skolektowali podczas zabawy u ob. 
Pasłanck $.*>.»o. liazem $00.80. Wy- 
syłka pieniędzy 30c. biuro kasyera 
20c. Wysyłam przeto $00.30. 

4. Wieją. 
—- ■ 

Posiadaj swoją Farmę, 
Będziesz niezależnym. 
Europejczycy odnoszą wielkie re- 

zultaty w Arkansas i Lousiana. Wie- 
lu z nich zaczyło z 10 akrami ziemi, 
dziś są bogatymi ludźmi. Ta sama 

sposobność czeka i was. Ziemia tania 
na bardzo dogodnych warunkach. — 

Piszcie, lub zgłoście sie po informa- 
cyc L. M. Allen, p. T. M Kock Ib- 
land I.ines. Pokój 718 la» Salle Sta- 
tion. Chicago. Nasz oddział rolniczy 
jest korzystnym dla wszystkich osad- 
ników. 

POTRZEBA mężczyzn i dziew- 

cząt do wyrobu obuwia gumo- 

wego. Płacimy w tcnczas. kiedy 
wy >ię uczycie. Również potrze- 
ba doświadczonych ludzi do wy- 
robu gumowego obuwia i trze- 

wików. także ł Lumbermanow. 
Zdrowa, czysta i stała praca 
przez cały r<>k i dobra zapłata. 
\a~za fabryka obuwia gumowe- 

go jest najwięk-za w święcie i 

najlepiej urządzona. Znajomość 
języka angielskiego nic wymaga- 
na. dlatego, iż dużo z naszych 
r< l»otników jc-t narodowości pol- 
skiej. 

The B. F. Goodrich Co. 
Akron. Ohio. 

(Ogłoszenie) 

GROBLEWSKIEGO 

o 

NAJWIĘKSZY 

Pogromca Chorób, 
!ak zewnętrznych jak i wewnętrznych. 

WYRABIANE W Vh FORMACH 
PO 2»f, BOc PO tl 00 

LEKI GROBLEWSKIEGO 
Uzdrowiły wla»raj rhorrrh anitHt e**f 
hi innv«h, ho a* ryyata, pra- 
wdliwa, pomocna I ma onukint. 

n »wn|rk ■rtoralkAw, apt*fca 
| T'f, "'Olch *tr*itow lab pf«*«l» apro.t do 

T<ryk »||pi.,» cau* naprtód V aa 
prra»ytaa. 

| Albert G. Groblewski, Mfg., 
i PItbmUi. ba. Co., Pa. 

j 


