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POCZĄTEK KOŃCA. 
Wieści nadchodzące z pola 

walk na wschodnim i zacho- 
dnim terenie Europy wska- 
zują, że siła Niemiec poczy- 
na >labnąć i że początek 
końca militaryzmu pruskiego 
zbliża się powoli lecz stano- 
wczo i nieubłaganie. Walki 
straszne, krwawe toczą się na 
wielu punktach i gdy alian- 
ci walczą z całą pewnością 
siebie, że zwyciężyć w koń- 
cu muszą — Niemcy walczą 
z rozpaczą, bo wiedzą co ich 
czeka, gdy przegrają. 

Potężna maszyna wojsko- 
wa niemiecka początkowo 
szła z całym rozmachem i 
sprawnością na Francyę, 
lecz w drodze potknęła się o 
kamień, jakim była dla niej 
mała lecz dzielna Belgia, i 
tam wyłamała sobie kilka 
trybów... Brutalna przemoc 
wzięła jednak górę nad mę- 
stwem i'Niemcy posunęli się 
dalej, niszcząc miasta belgij- 
skie / zemsty. Kilkanaście 
cliii, jakie zeszły Niemcom na 

uporaniu >ię z armią belgij- 
>ką. wystarczyły na zebranie 
swoich sił aliantom i chociaż 
nawała teutońska znalazła 
się niemal u bram Paryża, 
jednak nie doszła do upra- 
gnionego celu. W opera- 
cyacli wojennych nastąpił 
zwrot, bo połączone armie 
sprzymierzeńców przeszły 
do otenzywy i zaczęły iść 
przeciw Niemcom całą siłą. 
wypierając ich stale choć 
powoli z granic Francyi i 
Belgii. Cesarz Wilhelm nic 
zjadł śniadania w Paryżu, 
jak to sobie obiecywał_ 

Z drugiej strony prusac- 
two wdarło się do Króle- 
stwa Polskiego, gospodarząc 
w nicm po swojemu, tj. pa- 
ląc miasta i sioła oraz mor- 

dując bezbronnych. Zebraw- 
szy zaś większe siły i połą- 
czywszy się z armią austrya- 
cką. Prusacy całą siłą runęli 
na Warszawę i Dęblin, chcąe 
opar\o,\ya4j«fcmiasta i przezi- 
mować w nich. A tak byli 
pewni, że wejdą do Warsza- 
wy, iż oficerowie wdziali na 
siebie galowe mundury, aby 
paradniej wyglądać, gdy po- 
maszerują przez ulice stoli- 
cy Polski, a wieczorem za- 

siądą do tryumfalnego ban- 
kietu. 

Lecz i tu ich rachuby za- 

wiodły. Byli już tak blisko, 
ze mogli widzieć wieże koś- 
ciołów warszawskich, lecz 
nagle przed nimi jak z pod 
ziemi wyrosła potężna ar- 

mia rosyjska, która z całą fu- 
rvą rzuciła się na najeźdź- 
ców i po krwawej kilkudnio- 
wej bitwie odrzuciła pluga- 
we Prusactwo od bram 
Warszawy, pędząc je nie- 
zmotdowanie ku granicy. 
Nie. zjedli więc Niemiaszki 
kolacyi w Warszawie, jak 
nie zjedli śniadania w Pary- 
żu. Za to butni oficerowie 
napili się... własnej krwi... 

Role się więc /mieniły po 
trzech miesiącach krwawych 
zapasów, ho wpierw Niem- 
cy byli stroną atakującą na 

obu terenach, a teraz bronić 
•sic muszą pr/erl silnym na- 

porem, aliantów i stale się 
cofaia, ponosząc przytem ko 
lo^ane straty. Silna armia 
rosyjska wdziera się iuż do 
Prus w kilku punktach i te- 

raz Niemcy zakosztują okro 

pności wojny wc własnych 
granicach. 

Chcąc powstrzymać na pór 
wojsk rosyjskich, muszą 
Niemcy wycofywać swoje 
korpusy z Belgii i Francyi, 
co znów osłabia im linie tam 
że, pozwalając Francuzom, 
Anglikom i Belgom posuwać 
się naprzód i niedługo z tej 
strony wojna się przeniesie 
na terytoryum niemieckie. 
Niemcy wtedy będą osacze- 
ni jak odyniec w kniei przez 
sforę ogarów’ i w końcu paść 
muszą po strasznym pogro- 
mie. 

Początek końca więc się 
[zbliża. 1 eutońska nawała 
walczy rozpaczliwie, lecz z 

każdym dniem maleje, aż się 
rozpłynąć musi. Bierze już 
pod karabin chłopców szkol- 
nych od 16-tu do 20-tu lat, 

! słabych, niewyćwiczonych, 
lub też starców, co już kara- 
binu dźwignąć nie mogą, a 

z taką armią daleko nic za- 

jedzic. 
A tu z drugiej strony Au- 

strya, aliantka Prus, pobita 
i mocno wyczerpana, chce 
się podobno wycofać z woj- 
ny, aby się ocalić od zupeł- 
nego pogromu. Między oti-j cerami pruskimi a austryac- 
kimi przychodzi do ciągłych ! 
sprzeczek, a nawet utarczek,! 
a generał Dankl nie chce wy- 
konać planów generalnego 
sztabu niemieckiego, lecz co- j fa się ze swoją armią w inną 
stronę, nic chcąc służyć za 

tarczę cofającym się Niem-. 
com, którzy zdradziecko na-[ 
duży wali sił austryackich, 
gdy sami się cofali i oszczę- j 
dzali własnych żołnierzy. 

Gdyby więc Austrya zdo- 
była się na tyle odwagi, że- 
by opuściła Niemców i za- 
warła pokój z aliantami na 

własną rękę. to początek 
końca Niemiec nastąpiłby je 
szczc prędzej. A gdyby jesz- 
cze miała tyle odwagi, żeby 
się wprost odwróciła i ude- 
rzyła na Prusaków, toby 
wtedy nie żal było naszej 
krwi i legiony polskie miały- 
by właściwą robotę... 

Bądź co bądź początek 
końca Niemiec się zbliża i 
chociaż wojna może potrwać 
jeszcze kilka czy kilkanaście 
miesięcy, chociaż liczne set- 
ki tysięcy żołnierzy padną i 
strumienie krwi się poleją, 
to jednakże nic prusaków nie 
uchroni od zagłady. 

Z upadkiem Niemiec, a ra- 

czej militaryzmu pruskiego, 
nadejdzie też koniec pruso- 
filskiej polityki naszych nie- 
dowarzonych polityków i 
wojowników w Galicyi. Już i 
teraz nadchodzi początek 
końca austro-pruskiej oryen- 
tacyi w Galicyi, gdyż legio- 
ny polskie widząc, komu ma- 

ją służyć, jaką przysięgę im 
składać kazano, i że rząd au- 

stryacki haniebnie zdradza 
Polaków, rozwiązują się. Wj 
Naczelnym Komitecie Na- 
rodowym też nastąpił roz- 

łam, gdyż większość człon- 
ków nie chce iść pod but ofi- 

, cerów i junkrów pruskich. 
; Austro pruskiej oryentacyi 
■ trzymają się jeszcze socyaii- i 
1 ści i krótkowidze z innych o- 

hozów, ale naród cały odrzu- 
cił ią ze wstrętem. 

Trzyma się tri “oryenta- 
cyi” także garść naszych 

rozwydrzonych socyalistów 
na wychodżtwie i garść gru- 
pujących sic przy K.O.N. o- 

sobników nic wiedzących 
gdzie isć mają i zamykają- 
cych oczy na jaskrawe takta, 
jakie się im rzucają. Nie słu- 
chają oni głosu rozsądku, bo 
partyjność i chęć zadowole- 
nia własnych ambicyj zagłu- 
sza ten głos i zasuwa biel- 
mem oczw 

Ale i tu zbliża się początek 
końca tej “oryentacyi”, bo 
wychodźtwo poznało >ię już 

na robocie tei garści rozwi- 
chrzonych cz$ oszołomio- 
nych osobników i już im nic' 
wierzy, odsuwa się od nich, 
a ofiary swoj^ na potrzeby 
Ojczyzny składa gdziein- 
dziej, bo nie chce już dawać I 
swojej krwawią- na ratunek 
ginącego prusaka czy aus-i 
tryaka. 

Im prędzej>‘\icmcy we- 
zmą w łeb. ten* prędzej skoń 
czy się “oryentacya” na- 

szych nicdowarzonych poli- 
tyków. 

Z LONDYNU. 
Korespondencya własna “Zgody”. 

Grupa dzieci polskich w Londynie, uczęszczających do szkół- 
ki polskiej, założonej przez panią Pace. 

Londyn. i4-io-’i4. 
Kilkatysięczna Polonia polska 

w Londynie rozrzucona na Kast 
Endzie, lub na przedmieściach, 
uboga, przeważnie robotnicza, 
żyjąca zarobkiem nieregularnym, 
nic dba z bardzo małymi wyjąt- 
kami o utrzymanie w dzieciach 
poczucia narodowego. Dzieci cho- 
dząc do szkół angielskich, zapo- 
minają mówić po polsku, posłu- 
gując się nawet i w domu języ- 
kiem angielskim, czego im rodzi- 
ce wcale nie bronią. 

PANI ZOFIA PACE, 

założycielka i kierowniczka szkół 
ki polskiej w Londynie. 

A przecież do potęgi narodu 
potrzeba, by każda jego jedno-I 

^stka czy w kraju, czy zagranicą 
zdawała sobie sprawę ze swego 

pochodzenia i by starała się to 

j poczucie łączności narodowej 
w>pajać w- >we najbliższe i najdal- 
sze otoczenie. 

Powodowana tą ideą i wiclkicm 
ukochaniem kraju p. Zofia Gacę, 

i 1’olka z K*. Poznańskiego, żona 

!adwokata angielskiego, własnym 
kosztem założyła przed laty bli- 

isko dwudziestu szkółkę i biblio- 

jtekę polską na 17 Old Forge Rd.. 
'Londyn F... gdzie dzieci w godzi- 
nach wolnych od szkoły angiel- 
skiej uczą się języka pM«kicgo, 
h»«toryi i geografii swej dalekiej 
ojczyzny i poczucia łączności. 

Szkółka ta jest jedyną stałą 
szkółką polską w Londynie i 

dzieci korzystają z nauki bczpła- 

tnie, a nawet najbiedniejsi (a jest 
ich liczba pokaźna) ubrania i bu- 
ciki, Biblioteka również bezpłat- 
na. zawiera oprócz, książek dla 

[dzieci i t. zw. dostępnych też i 
dzieła najwybitniejszych pisarzy 
polskich. Biblioteka ta jest tym- 
czasową siedzibą słynnego ongiś 
tow. literackiego, założonego z u- 

działem Anglików przez i dla wy- 
gnańców z iff^o r. zamieszkałych 
w Londynie. Towarzystwo to o- 

becnie jest 'bardzo nieliczne, ale 
egzystuje dotychczas i p. Tomasz 
Pace (syn) adwokat jo«t sekreta- 
rzem takowego i zajmuje się u- 

'dzielaniem zapomóg nielicznym 
niedobitkom z 1863 r. 

Do szkółki oprócz dzieci i wy- 
gnańców znają też drogę najbie- 
dniejsi z kolonii wiedząc, że jedy- 
ną opiekunką i dobrodziejką w 

całkowitym tego słowa znaczeniu 
jest p. Z. Tace. Również dzięki 
tylko wytrwały in staraniom p. L. 
Pace i jej męża ś. p. Henryża 
Tace. zawdzięcza kolonia, że 

sprawa budowy kościoła polskie- 
fo, zapoczątkowana również 
przez. pp. Pace. me r,padła, i po 
długoletnich trudnościach posu- 
nęła się do tego stopnia, że obec- 
nie pr/ed wojną kolonia polska 
wszczęła staranie o plac pod ko- 
ściół. 

Pp. Pace zabezpieczyli copra- 
wda plac pod kościół, ale z po- 
wodu przedłużania się sprawy 
budowy, księża Francuzi wybu- 
dowali naprzeciwko kościół, a 

więc wskutek tego plac ten obec- 
nie rznany został za nieodpowie- 
dni. Przed trzema tygodniami od- 

była się tu wspaniała katolicka 

proersya przez ulice Londynu do 

katedry Westminsterskiej na u- 

proszenie pokoju j za dusze pole- 
płych. Na proce^yi tej powiewały 
sztandary angielski, francuski, 
belgijski i... (niesłychany fakt w 

dziejach naszych) sztandar pol- 
ski. 1 na ulicach anielskich roz- 

legło się ‘‘Bo/e coś Polskę". 
Sztandar ten zapożyczony ze 

szkółki polskiej od pani Pace nie- 

śli chłopcy polscy w otoczeniu 

dzicwczątck w kostvmnarh pol- 
iskich. 

W procesyi ogółem wzięło 4 ty- 
siące ludzi udział. M. W. 

W OBRONIE PRAWDY. 
Sekretarz Gminy Nr. 6 V.. N. 

P. w Cleceland, O. nadesłał nam 

li*t. w którym wyjaśnia swoje 
stanowisko wobec uchwalonej 
przez tę Gminę wstrętnej rezolu- 
cyi. pomawiającej cały Zarząd 
Centralny. Radę Nadzorczą i pis- 
ma związkowe o branie rubli ro- 

syjskich za szczerą i serdeczną 
robotę, jaką wszyscy tutaj w i- 
mię dobra naszej sprawy polskiej 
robimy. 

Ponieważ wytłumaczenie się 
ob. Skowrońskiego przekonuje 
na<, ze i on padł ofiarą łajdackiej 
kliki z Nied/wiedzkim i Danglem 
na czele, ponieważ ob. Skowroń- 
ski wyraźnie zaznacza, że odstę- 
puje «KON. i staje przy Wy- 
dziale Niepodległościowym, chcąc 
być nadal poczciwym związkow- 
cem. przeto cofamy dziś zarzuty 
wszelkie przeciw ob. Skowroń- 
skiemu i podając mu rękę do zgo- 
dnej pracy na prz\'zl. śe.przepra- 
szamy go za mimowolną krzy- 
wdę. jaką mu swojego czasu wy- 
rządziliśmy. stawiając go na ró- 
wni z Du I.awrence — Baer- 
Niedźwiedzkim i Danglem. 

Jednocześnie przytoczymy w 
całości wywody, jakie na swoją 
obronę przesyła nam ob. Sko- 
wro ński. 

"liędąe sekretarzom Gminy Nr. 
6 Z. X. P. od 3 lat t. j. od jej za- 

łożenia, pracowałem tak. jak mi 
rozum i sumienie dyktowało, ni- 
gdy nie mieszałem >ię do jakiejś 
brudnej polityki. Wypełniałem 
woły i uchwały Gminy i chociaż 
gorzko mi przychodziło położyć 
podpis pod jakąś rezolucyę, z wy- 
myślaniem na "nieporządki’’ w 

(Związku i jego urzędników, to je- 
dnak robiłem to z obowiązku. 

Czytając "Dziennik Ludowy” z 

j dnia 14 października, zauważyłem 
list uchwalony w Gminie Nr. 6 

,7. podpisem moini. Prawda—pod- 
pisałem list do Wydziału Niepo- 
dległościowego przy Związku, w 

domu prezesa, nie zastanawiając 
się wcale nad tern; po pełnem je- 
dnak rozważeniu owego listu. zo- 

stawiłem go u siebie do najbliż- 
szego posiedzenia Gminy Nr. 6. 
aby go dać do potwierdzenia: czy 
go wysłać, lub też nie. Oświad- 
czam publicznie, że innych listów 
tego rodzaju, co były drukowane 
w “Dzienniku T.udowym” nie 
podpisałem i nikomu upoważnie- 
nia nic dawałem. Użyto go bez 

mojej wiedzy. “Dziennik Związ- 
kowy” obrzucił mnie błotem, wy- 
zywając <»d brudasów, za to. że ja 
do tej kliki należę. Ja osobiście 

; do tych filarów wiedzy, oświaty, 
którzy w Clercland chcą refor- 
mować Związek i innych, ażeby 
mogli nas jak oślepionych niewol- 
ników prowadzić na pasku i wy- 

! pełniąc ich zachcianki, nie nale- 
1 żę j należeć nie chcę. 

Jestem robociarzem. który cię- 
żko pracuje na utrzymanie swej 
rodziny i nie chcę żeby ci ludzie, 
którzy tyHco są dla swej wielkiej 
patryotami i rozbijaczami jedno- 
ści Polski w Clereland. chcieli się 
do mnie przyznawać. Wszyscy 

'nic mogli posiąść wyższego wy- 
kształcenia w Uniwersytetach 
pol<kcb. ci którzy są w wieku 

starszym, obecnie ciężkie musieli 
: staczać walki o to,by byli Polaka- 

mi, ale godnymi tych. co zostali 
I wysłani w lochy sybirskie. “Pz. 

•IZwiązkowy", który rzucfł brud 
na me nazwisko powinien odwo- 
łać to. co W dniu tó października 
napisał o mych brudnych czy- 
nach, do których ja się nie przy- 
znaję. Chłostajcie tych w piśmie 
waszem. eo nie mają czucia ludz- 
kości. honoru, bo ich skóra gład- 
ka jak lód. i bez wstydu spłynie 
z nich wszelka podłość. Tacy to 

są nasi “prowodyrzy”, żc widzą 
wszystko u drugich ludzi, a u sie- 
bie nic. Pokorni jak Mojżesz na 

puszczy, który gdy widział, że 
naród buntuje się przeciw nie- 
mu, wziął sobie do pomocy Aa- 
rona, swego przyjaciela, z wielką 
wiedzą i nauką, bo ten mógł zro- 

bić, że suchy^kij zakwitnął, ale i 
ten kwiat był cuchnący. Związek 
przechodzi kryzys warcholstwa 
obecnie, lecz przyjdzie czas, że 
porachunek rozbijaczy solidarno- 
ści jest bliski, bo lud związkowy 
zerwie zasłony z ócz i przejrzy, 
a wtedy zobaczy, kto chce Pol- 
ski niemieckiej, kto formuje I.e- 
£>°nv Polskie na wierność cesa- 

rza austryackiego i Niemca, kto 
chwali przysięgę Legionu Pol- 
skiego w Austryi, która o pom-1 
stę do nieba woła do tych boha- 
terów. co walczyli w powstaniu 
i krew lali za sprawę świętą wy- 
swobodzenie własnej Ojczyzny 
Polskiej, nie niemieckiej. Legio- 
ny Pol!*k:c w Austryi są sprzy- 
mierzeńcami tych. co zniszczyli 
Kalisz, gwałcili dzieci i niewia- 
sty. To jest kultura pruska. Czy 
my mamy dłużej cierpieć to, żc 
te “filary oświaty’’ mają w nas 

wmawiać, że oni walczą za Oj- 
czyznę. Raz temu musimy zapo- 
biedz. Dość tego tumanienia lu- 
du polskiego tu w Cleveland 
przez tych, którzy każdego, co 

mc wierzy w ich słowa obłudy, 
obrzucają swą nadętą pychą, bło-, 
tcm oszczerstwa. Czyż już nic 
dosyć jest tego? Zważając cah 
przebieg spraw w obecnym cza- 

cie. uważałem dawniej że wiernie 
łni stać przy K. O. X. należy, te- 

raz mi zeszła z ócz zasłona, po- 
znałem co jest prawdą. Zapyta- 
łem się sam siebie, czy by* to mo- 

gło być, że cała Rada Nadzorcza 
Z. X. P. mogła być zaprzedajną 
i br.ić ruble rosyjskie, a przecież 
ona uchwaliła na swym Zjeździć 
w Cambridge Springs Wydział 

'Niepodległościowy. Ciało to peł- 
,nomocne, obrane na Sejmie XX 
,ma prawo rozstrzygać sprawy 
nagłe w czasie międzysejmowym. 

ITo są nasi senatorowie, do któ- 

rych my musimy mieć zaufanie i 

wypełniać ich wolę. Oni wszyscy 
i są odpowiedzialni za swoje czy- 
1 
ny, a skoro uznali, że sprawa z 

K. O. X. i K. T. w kraju jest w 

nieporządku, postanowili wyco- 
fać się z K. O. X. i dobrze zrobi- 
li. Prawda, że Sejm XX uchwalił 

[stać przy K. O. X., lecz to była 
.rzecz nieprzewidziana, że wojna 
; wybuchnie w czasie posejmowym 
■ 
— po której i państwa obecnie 

wojujące musiały swe uchwały 
j parlamentarne schować do szu- 

ifladlci i zastosować się do czasu 

obecnego, plany stare zagrzebać 
li nowe nigdy nieprzewidziane 
I rozpocząć. 

Gdyby Sejm XX przewidział, 
iż wojna europejska wyniknie \s 

tak krótkim czasie. z pewnością- 
by owa sprawa wzięła inny obrót. 

Czyż i dalej mamy błądzić, i is<; 
w niepewne pozycye; że Austfya 
nam da Wolność Polski; gdyż o- 

na może być tak rozebrana, jak 
Polska, do czego Austryak dał 

początek? Rządu Narodowego w 

Galicyi niema, bo tak piszą pisma 
krajowe, a Legiony są nie pol- 
skie. lecz austryackie. Wszystkie 
nasze oryentacye, że nam Nie- 

miec lub Moskal da ziemię pol- 
ską którą skradli. «ą marzeniem. 
Stal i mocna ręka pobka odbije 
to, co nam zabrano. Czas je«t o- 

becny do tego. 

PO CO (KOUZIM 

— Król bawarski odwiedził klasztor 
Jasnogórski w Czc*tochowł«. 

— Po ro chodził? Piwa tam nic da- 
ją. a gdyby był szczerym katolikiem. 
ale trzymałby spółki z WUuslea. 

ZAWIADOMIENIE. 
Niniejszem zawiadamiam Dele- 

gatów Gminy Z. N. P. nr. 6 iż po- 
siedzenie regularne miesięczne 
będzie dnia 22 listopada r. b. o 

godzinie 2giej po południu w do- 
mu własnym pn. 7205 Fullerton 
-uL 

Obowiązkiem jest każdego de- 
legata Gminy Z. X. p. nr. 6 być 
obecnym na tein posiedzeniu, aże- 
by zapobicdz różnym nieproszo- 
nym korespondentom miejsco- 
wych gazet pisać w nich kłamstw 
li tylko prawdy, tyczących się po- siedzeń Gminy, gdyż w ostatnich 
czasach Gmina nr. 6 stała się tar- 
czą rzucania w nią pocisków róż- 
nego kalibru, które szkodzą jej o- 

pinii i powadze jako Gm. Z. N, 
P. nr. 6. 

Szanowni delegaci grup zwią- 
zkowych do Gminy nr. 6, w wa- 

szych rękach spoczywa to, i jes- 
teście odpowiedzialni za to, że 
nie umiecie bronić powagi Gminy 
nr. 6. Strząśnijcie z siebie opie- 
szałość i pokażcie, że jesteście 
Związkowcami; zróbcie sąd nad 
obecną gangreną, która się wżar- 
ła w szeregi nasze; nie pózwólcie 
ażeby honor nasz szarpano pc 
różnych gazetach, bo to nie przy- 
stoi na takie poważne ciało ja- 

Ikicm jest i była Gmina Z. X. ?. 
nr. 6. 

iZ pozdrowieniem 

Mieczysław Skowroński, 
Sckr. Gm. Z. X. T. nr. 6. 

CLEYELAND, 0. 
i 

| Odezwa do wszystkich grup Zw. 
Nar. Pol. w Cleveland i okolicy, 
należących do Gminy Nr. 6-tej 
w dzielnicy Warszawa. 

Szanowni Bracia Związkowcy! 
A\ przyszłym miesiącu nad* 

chodzi czas wyborów urzędników 
po wszystkich grupach związko- 
wych na przyszły rok 1915. a tak- 
że i wybór delegatów do Gminy 
nr. 6. Wiec odzywamy się do was 

drodzy Bracia związkowcy i ape- 
lujemy do serc waszych, my, jako 
robociarze. członkowi£»*Fow. Ro- 
botników Polskich gr. 1274 Z. N. 
P. w Clevcland, Ohio, należąca 
do Gminy nr. 6. abyśmy przyszłe 
wybory wypełnili ludźmi godny- 
mi zaufania i którzyby szczerze i 

I uczciwie dla IZwiązku pracowali, 
aby t;rzędy im powierzone były 
prowadzone w myśl naszej zwią- 
zkowej konstytucyi i prawa. 

A przeważnie drodzy Bracia 
związkowcy, miejcie to na mjśli* 
aby delegatów na przyszły rok do 
Gminy wybrać uczciwych i pra- 
cowitych którzyby stali wiernie 
przy Związku Nar. Pol. i praco- 
wali szczerze w zgodzie i jedno- 
ści dla dobra naszej organizacyi 
i całego ogółu. 

A i ie tak jak do tej pory idzie 
ozięble i bez żadnych postępów 
w naszej gminie. 

'/.z paro baronów dostało Mer 

władzy w swe ręrc i kierują tak 
jak im się podoba, tylko dla swo- 

jego ja. Więc drodzy Bracia 
związkowcy, weźmy się energicz- 
nie do dzieła i wybierzmy lud/i 
takich. afl>y urząd im powierzony 
mr>pli prowadzić w zgodzie i jed- 
ności i aby wszyscy reprezentary 
ci grup byli zarówno uważani. 

7. bratniem pozdrowieniem 
A. Prusiński. prezes. 
A. Nowakowski, «ekr. fin., 
Leon Mroziński, sekr. prot, 
Leon Ruazczyk, kasy er. 


