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Przeistoczą sią w czyn. 
Otrzymaliśmy numer pi- 

sma “Polonia” wychodzące- 
go w Paryżu, które w stresz- 
czeniu podaje przebieg Sej- 
mu XXI Z. N. P. odbytego 
w Schenectady, N. Y. “Polo- 
nia” streszcza rezolucye 
przyjęte na tym Sejmie w 

następujący sposób: 
1) Dążenie do uzyskania 

bytu samodzielnego i nieza- 
wisłego, odbudowanie Polski 
w granicach przed pierw- 
szym jej rozbiorem. 

2) Lojalność dla sztandaru 
gwiaździstego Stanów Zjed- 
noczonych, jako sztandaru 
drugiej ojczyzny, spodziewa- 
jąc się, że Unja rzuci na sza- 

lę sprawy polskiej swój głos 
potężny, oraz wyrażenie spo- 
łeczeństwu amerykańskiemu 
serdecznego podziękowania 
za pomoc ginącym z głodu 
rodakom. 

3) Wezwanie do powię- 
kszenia szeregów Związku 
Narodowego. 

4) Zorganizowanie i wcią- 
ganie do Związku młodzieży 
polskiej. 

5) Zjednywanie dla Związ- 
ku tych braci, którzy do żad- 
nej nie należą organizacyi. 

6) Staranie o wprowadze- 
nie języka polskiego do szkół 
publicznych. 

7) Zachęcanie Związkow- 
ców do posyłania synów 
swych do Wyższej Szkoły 
Związkowej. 

8) Zabieganie o poparcie 
przez wychodźtwo Instytutu 
Rzemieślniczego oraz mają- 
cych tam powstać kursów 
kupieckich. 

Nadto Związek Narodowy 
potępia tych, którzy zbawie- 
nie Polski widzą w obiecan- 
kach zaborców, wzywa do 
skupienia sił narodowych, 
wzywa do ofiarności na rzecz 

cierpiących głód braci w Oj- 
czyźnie. ustanawia podatek 
pięcio centowy na rzecz Oj- 
czyzny, wyraża hołd Sienkie- 
wiczowi i Paderewskiemu za 

akcyę ratunkową, wyraża u- 
znanie stowarzyszeniom i 
czasopismom, które, w języ- 
kach o|bcych, sprawę naszą 
przed śWiatem wnoszą, dzię- 
kuje Paderewskiemu za sło- 
wa otuchy i za jego bezinte- 
resowną pracę, składa po- 

dziękowanie władzom ame- 

rykańskim, gubernatorowi 
stanu Schenectady, etc. etc.” 

Podawszy następnie na- 
twiska urzędników Związku, 
wybranych na tym Sejmie, 
*Pokmia” takie zacne słowa 
wypowiada od siebie: 

"Zarówno te naczelne sta- 
nowiska, jak i wszystkie wtó- 

mandaty, zostały obsadzo- 
ne w myśl dotychczasowego 
kierunku, żywa agitacya opo- 
zycył była ubezwładnioną 
przez tak zwany ”mur” 
Związkowców. 

Odnowionemu Przewod- 
nictwu Związku Narodowe- 
go zasyłamy gorące życzenia 
pomyślnej i owocnej pracy; 
ctoy powzięte przez Sejm a- 

chwały przeistoczyły się w 

czyn, — lleże nie obywatel- 
skich pragnień nam brak, 
lecz czynów, lecz pracy po- 
wszedniej, mrówczej. Zwią- 
zek Narodowy wiele dokonał 
••a niwie dobra polskiego,| 
J^cz droga trudu jego jest 
niemiteriia, bo od najpotęó- 

niejszej organizacyi polskiej 
na obczyźnie naród musi wie- 
le żądać i wiele się ^odzie- 
wać.” 

Dziękując "Polonii” za tak 
serdeczne i życzliwe słowa, o- 

śmielamy się zapewni ć ją, że 
powzięte uchwały na Sejmie 
Związku przeistoczą się w 
czyn. Nie było -bowiem żad- 
nej ważniejszej -uchwały po- 
wziętej na Sejmie Związku 
Narodowego Polskiego, aby 
jej czyny nie uświęciły. Kto 
pilnie śledzi -pracę tego Zwią- 
zku, interesuje się nim i jest 
bezstronny, ten przyznać 
musi, że każda uchwała sej- 
mowa mająca na celu dobro 
ogólne nie była zaniedbana. 
Poprzednie Sejmy uchwaliły 
założenie Wydziału Oświa- 
ty, aby ten z pieniędzy u- 

chwalonych przez Sejm za- 
kładał biblioteki w osadach, 
gdzie grupy związkowe i- 
stnieją; aby urządzał odczy- 
ty, wydawał broszurki nau- 
kowe oraz aby udzielał sty- 
pendyów studentom Pola- 
kom, -którzy uczęszczają do 
wyższych szkół. Na to wydał 
Związek wiele tysięcy dola- 
rów, lecz dziś chlubić się mo- 
że, że przez biblioteki i wy- 
dawnictwa podniósł poziom 
umysłowy wielu tysięcy bra- 
ci naszych; że przez udziela- 
nie stypendyj biedniejszym 
studentom, dopomógł kilku- 
dziesięciu do wybicia się na 
wyższe stanowiska społeczne 
i dziś są oni ch*lubą naszego 
wychodżtwa. 

Związek na jednym z Sej- 
mów uchwalił budowę po- 
mnika Kościuszki w stolicy Stanów Zjednoczonych Wa- 
szyngtonie, aby obcy wie- 
dzieli, że za wolność Stanów 
walczyli najwybitniejsi Pola- 
cy i też uchwałę przeistoczył 
w czyn. bo bez żadnej pomo- 
cy z innych stron, ufundował 
pomnik, który jest ozdobą 
głównego placu przed Bia- 
łym Domem. 

Uchwalono na Sejmie u- 
fundowanie wyższej szkoły 
związkowej, aby w niej mło- 
dzież nasza mogła się kształ- 
cić w duchu narodowym i też 
uchwała ta przeistoczyła się 
w czyn, bo szkoła ta istnieje 
jako trwały pomnik wielkiej 
pracy oświatowej, jaką Zwią- 
zek szerzy. Ze szkoły tej co 
*ok będą wychodzić ludzie 
światli, wyróbieni narodowo, 
którzy jak misyonarze pójdą 
imiędzy nasz lud wychodźczy, 
szerząc między nim wielkie 
hasła narodowe, jakieśmy 
wypisali na sztandarze na- 
szym. 

Sejmy związkowe uchwa- 
lały znaczne sumy pieniędzy 
na różne cele narodowe i ni- 
gdy od tych ofiar związkow- 
cy się nie uchylili; zatem i te- 
raz po uchwaleniu pięciu cen- 
tów podatku miesięcznie od 
członka na głodem i nędzą 
dotkniętych braci naszych w 

Ojczyźnie żaden związko- 
wiec nie odmówi tej ofiary, 
lecz składać ją będzie ocho- 
tnie, wiedząc, na jak szlache- 
tny cel będzie obróconą. Ro- 
zumie dziś kaiżdy z nas, że 
“nie obywatelskich pragnień 
nam brafc, leoz czynów, lecz 
pracy powszedniej, mrów- 
czej”, zatem pragnienia na- 

i »*« przeistoczymy w czyn. 

bośmy przecież nieodrodni 
synowie i córy naszej uko- 
chanej, a tak nieszczęśliwej 
Macierzy — Polski. 

Życie na wychodźtwie nie 
zabiło w nas poczucia obo- 
wiązku i tej serdecznej miło- 
ści, jaką każdy Polak i Polka 
żywi dla ziemi ojczystej. My 
związkowcy dawaliśmy zaw- 

sze, dajemy i dawać będzie- 
my, na ile nas stać, ofiary dla 
nieszczęśliwej Polski, a inne 
uchwały wyrażone *w rezolu- 
cyach Sejmu XXI będziemy 
się starać przeistoczyć w 

czyn, bo nie słów nam dziś, 
lecz czynów potrzeba. 

KRAJ PARADOKSÓW. 
Jeden z amerykańskich pisarzy 

doskonale skreślił charakterysty- 
kę swej ojczyzny, nazywając ją 
"krajem paradoksów”. Inni zwą 
ją “krajem możliwych niemożli- 
wości”, oba określenia znaczą 
mniej więcej to samo. 

Skoro zaś ludzie tu urodzeni i 
zżyci ze stosunkami dostrzegają 
ten anormalny stan, to cóż mówić 
o tych, co wychowali się wśród 
mniej lub więcej uporządkowa- 
nych społeczeństw zanim tu przy- 
byli? Tacy już zmpełnie połapać 
się nie są w stanie. 

Jedną z najdotkliwszych bolą- 
czek tego kraju jest jego ustawo- 
dawstwo. Najpobłażliwszy czło- 
wiek, jeśli tylko nieco zmysłu kry- 
tycznego posiada, przyznać musi, 
że pod tym względem panuje tu- 

taj najzupełniejszy chaos niedo- 
kładności, sprzeczności, paradok- 
sów wszelkiego rodzaju. Jeśli zaś 
się zważy, że prawo jest podsta- 
wą społeczeństw 1 państw, że z 

niego wychodzi całe życie i roz- 

wój narodów, tedy musi się 
przyjść do przekonania, że głów- 
nem źródłem wszystkiego złego w 

tym kraju jest właśnie jego uło- 
mne ustawodawstwo. 

Jak się to dzieje, również do- 
ciec nietrudno. Wszystko, cokol- 
wiek się tu robi, robi się doryw- 
czo, naprędce, ad hoc, pod naci- 
skiem nagłej konieczności; 
wprost trudno znaleźć ustawę, o- 

pracowaną po długim namyśle, o- 

bliczoną na dalszą przyszłość i 
możliwe potrzeby społeczeństwa. 
Jurysdykcya posługuje się kodek- 
sami starymi jak świat, a dopiero 
gdy jakaś ustawa absolutnie wię- 
cej się nie nadaje do obecnych 
stosunków, uchwala się jakiś no- 

wy surogat, łata się pstrokato u- 

stawę starą, ale jej «ę temsamem 
nie znosi. Najlepszym dowodem 

jest, źe w Chicago wydobyto i pu- 
szczono w moc obowiązującą u- 

stawę o zamykaniu szynków w 

niedzielę, starą trzy ćwierci wie- 
ku. uchwaloną wówczas jeszcze, 
kiedy o pięć mil od Chicago po 
preryach przeciągały stada bawo- 
łów i gromady Indyan, a samą 
maleóką mieściną rządzili wszech- 
władnie nabożni Kwakrzy. 

'Wogóle o jakiejś teoryi prawa 
nie tu mowy. 

Nie można również dostrzedz 
w niem jakiejkolwiek jednolito- 
ści. Rząd federalny uchwala sobie 

ustawy, pojedyócze Stany uchwa- 

lają sobie prawa na własną rękę, 
taksamo robią powiaty « miasta; 
mamy więc ustawy federalne, sta- 

nowe, powiatowe i miejskie, z 

czego powstaje ogólny chaos i za- 

mięszanie niesłychane. Co wolno 
w Illinois, zato wędruje się do ko- 
zy w Indiana I na odwrót, a nie- 

porozumienia i awantury, jakie 
na tern tle się wydarzają, zdolne 
są często umartego do homerycz- 
nego śmiechu pdbudnlć. 

— Skutek r tego fatalny; po 
prostu ludziska zniechęceni takim 
•tanem rzeczy, adnosji weaal 

ki szacunek dla prawa 1 poczynają 
sobie nic nie robić z tego całego 
ustawowego bigosu. CS, co się po- 
trafią -w tym chaosie połapać i zo- 

ryentować jako tako, omijają zrę- 
cznie ustawy, robiąc co im się po- 
doba, — mniej szczęśliwi wpada- 
ją w ten labirynt i panoszą dotkli- 
we szkody, co ich również rozgo- 
rycza i uczy lekceważenia prawa. 
Ostatecznie przychodzi do tego, 
że ustawa, zamiast być podstawą 
społeczeństwa, regulatorem całe- 
go życia i ochroną jednostek 
przed złą wolą innych, staje się 
podatnem narzędziem w ręku róż- 
nego rodzaju spryciarzy, terenem 
zdzierstwa dla niesumiennych 
adwokatów, okazyą do graf tu i 
ucisku dla nieuczciwych przedsta- 
wicieli władzy. 

luną jeszcze, bardzo charakte- 
rystyczną, a ujemną cechą tutej- 
szych ustaw jest fch drobiazgo- 
wość, często wprost dziecinna; w 

niektórych stanach panowie legi- 
slatorzy suszą sobie mózgi nad 
takiemi drobtazgowemi głupstwa- 
mi, że doprawdy śmiech i polito- 
wanie bierze. 

Reguluje się krój kostyumów 
kąpielowych i ubrań kobiecych, 
nadaje formę damskim kapelu- 
szom, ozdobom i szpilkom do 
nich, zakazuje palenia papiero- 
sów w miejscach publicznych itp. 
Równocześnie zaś sprawy bardzo 
ważne, wprost podstawowe, leżą 
odłogiem i byle skwajer załatwia 
je tak, jak mu się chwilowo podo- 
ba. 

Wbrew zasadniczym postano- 
wieniom koostytucyi uchwala się 
przeróżne zakazy i regulacye 
śmieszne, nielogiczne i niepo- 
trzebne, a w wysokim stopniu 
krępujące wolność osobistą. Co 
zaś najkomiczniejsze, że legisla- 
torzy owi są zdania, że w ten spo- 
sób tworzą postęp i kulturę. Przy- 
pomina to Piotra Wielkiego, któ- 
ry usiłował w ten sposób po- 
pchnąć Rosyę na drogę cywiliza- 
cyi, że kazał muzykom golić bro- 
dy, strzydz włosy i obcinać przy- 
długie kacabajki. 

2 tern wszystkiem Ameryka ro- 

bi wrażenie wozu, ładownego do- 
larami, do którego z przodu i z 

tyłu przez omyłkę przyprzęźono 
konie; przemysł i nauka ciągną 
naprzód, zaś zacofana legislatura 
i zaściankowa polrtykierya — 

wstecz. 
I tak ciągnąć będą, aż rozerwą 

cały wóz, jeśli ktoś przedtem nie 
wyprzęgnie znarowfonych kobył, 
co wóz cofają. 

DO OGÓŁU POLONII W 
PORTLAND, ORE 

Szanowni Rodacy I 
Zbliża się 85ta rocznica po- 

wstania listopadowego, kiedy zie- 
mia nasza ojczysta spłynęła stru- 
mieniami krwi naszych praojców 
walczących, aby wybawić ją z 

jarania rosyjskiego. Chcąc ucz- 

cić tę chwilę tak pamiętną dla 
wsryatkłsh Polaków, Gmina tu- 

tejsza rozesłała wezwania do 
Grup Z. N. P, 4 innych Towa- 
rzystw polskich, aby obrano ko- 
mitety. Na zebraniu tych komi- 
tetów uchwalano, ii obchód od- 
będzie się dnia 5-go grudnia o go- 
drinie 3ej po południu w sali pol- 
skiej przy rogu ulicy Failing i 
Maryland. Aby zapobiedz wszel- 
kiej przeszkodzie w czasie ob- 
chodu, prosimy osoby życzące so- 

bie mieć mowy, deklamacje, śpie- 
wy łtd., o zgłoszenie się do sali 
parafialnej Br. Sw St. w niedzie- 
lę, dnia 28 go listopada pom. go- 
dziną 12tą a 1-szą po południu, 
takie do saH polskiej w irodę. 
dnia Igo grudnia • godzinie 7-9j 
włoezorer.i. 

Prosimy o liczny współudział 
Z pozdrowieniem 

URZĘDOWE. 
Specjalna Komisya wyznaczo- 

na przez Sejm XXI w Schenec- 
tady, N. Y. do opiacowania pla- 
nów, w jaki sposób podatek Na 
rodowy ma być używany, poleciła 
Izbie Sejmowej rezolucyę nastę- 
pującą: 

REZOLUCYA. 

Zważywszy, iż różnorodność 
potrzeb narodowych sprawia tru- 
dności nieprzezwyciężone w okre- 
ślaniu szczegółowym celów, dla 
których fundusz użytym być wi- 

nien ; 

Zważywszy, iż potrzeby naro- 

dowe zmieniać się będą w stosun- 
ku do zmian między państwami 
w Europie; 

Zważywszy, iż koniecznie po- 
trzebnem jest ciało, któreby kon- 
trolowało dany fundusz i upowa- 
żniało wypłaty na cele narodowe 
zgodnie z postulatami naszej Or- 
gan izacyi; 

Dlatego polecamy Sejmowi 
XXI wybrać Komisyę z prowin- 
cyi z trzech (3) osób zaufa- 
nia, która wraz z Cenzorem i Za- 
rządem Centralnym ma stanowić 
ciało dla należytego dysponowa- 
nia funduszu na cele narodowe w 

myśl postulatów określonych w 

ustępie Konstytucyi naszej; 
Każda z tych trzech części wy- 

żej wymienionego ciała ma mieć 
ty’ko jeden głos. Większość 
czlonkow ma stanowić quorum 
dla załatwienia wszelkich spraw 
z wyjątkiem uchwal upoważnie- 
jących wypłaty, które jedynie 
przeprowadzone być mogą przy 
obecności trzech czwartych (f£) 
wszystkich członków. 

W razie śmierci, rezygnacyi, u- 

Eląpienia lub odmówienia współ- 
udziału któregokolwiek z trzecn 

(3) członków wybranych przez 
Izbę Sejmową, reszta członków 
całego ciała ma prawo dopełnić 
wakans przez wybranie osoby, na 

którą zgodzić się muszą wszyst- 
kie trzy (3) części; Cenzor, Za- 
rząd Centralny i pozostali człon- 
kowie Komisyi Sejmowej. 

Frzyjęte w Schenectady, New 
York dnia 2-go października 1915 
r., w sobotę popołudniu. 

Powyższe do przyjęcia poleca- 
my: 

Michał Bleński. 
F. J. Drobiński. 
C. W. Sypniewski, 
Franciszek Zwoliński, 
T. Butkiewicz. 

Z Biura Sekretarza Jeneralnego Z.N.P. 
1. Stosownie do uchwały Wal- 

nego Sejmu 21 Z. N. P. niniej- 
azem oznajmiam Szan. Gminom i 
Grupom Zw. Nar. Polskiego, że 
Zarząd Centralny Z. N. P. nie 
może wysyłać żadnych mówców ( 

na koszt kasy Z. N. P. 
2. Szanowne Gminy i Grupy Z. 

N. P. chcąc koniecznie mieć na 

obchodzie lub wiecu wyznaćzo- i 

nego mówcę przez Zarząd Cen- 
tralny, muszą pokryć jego koszta 
podróży i takowe przy zaprosze- 
niu załączyć i nadesłać do mego 
biura przed jego wyjazdem. 

3. Szanownym Panom Sekreta- 
rzom Gmin i Grup Z. N. P. ni- 
niejszem przypomina się, aby 
wszelkie sprawy dotyczące biur 
Zarządu Centralnego, lub urzęd- 
ników Z. N. P., załatwiali na u- 

rzędowym papierze i, uzupełniali 
takowe własnoręcznym podpisem 
adresem, oraz pieczęcią zwej 
Gminy, Lub Grupy, a to dlatego, 
że dany urzędnik wie odrazu z 

kim ma do czynienia i sprawę mo- 

że załatwić natychmiast, bez stra- 

ty czasu na domyślanie się, lub 
wyszukiwanie adresu. 
..4. Wszystkich Braci i Siostry 
Z. N .P., oraz wszystkich ko- 
respondentów proszę, aby każdy 
list swój zaopatrzyli .dokładnym 
adresem, a odpowiedź będzie u- 

dzieloną natychmiast; w przeciw- 
nym razie sprawa się przeciąga, 
lub wcale nie może być załatwio- 
ną z braku adresu. 

Wasz rodak i sługa 
Jan S .Zawiliński, 

Sekr. jen. Z. N. P. 

PH1LADELPHIA, PA. 
Odezwa do Związkowe zyń w 

Philadelphia, i okolicy, 
Okr. IX Z. N. P. 

■■ ■ 

Drogie Siostry Związkowczynie I 
W dwulectu urzędowania jako 

komisarz Z. N. P.‘ poznałem w j 
części działalność tego Związku 
Narodowego Polskiego. Wola 
członków Okręgu IX, następ- j 
nie Sejmu XXI Z. N. P. pono-' 
wnie powołała mnie na trzyletnią 
kadencyę. Urząd mój nie jest tak 
wysoki w Z. N. P., jak potrzeb- 
ny w części stanu Pennsylvania. 
jako Okręgu IX Zw. Nar. Pol. 
Sejm XXI. jako najwyższa in- 
staneya działalności organizowa- 
nia i powiększenia szeregów 
Związku pościł r^mmom Chcąc 
wypełnić wolę Sejmu i skutecznie 
wszystko przeprowadzić, powin- 
no się obmyśleć. aby to ułatwić. 
Przedewszystkiem Ominą, która 
ma swój obwód na kilkadziesiąt 
mil. liczy blisko dwa tysiące 
członków powinna się podzielić. 

Chociażbyśmy rzeczywiście 
podzielili według Konstytucyi co 

500 członków Gminę, to zawsze 

będą brać udział tylko mężczyźni, 
kobiety będą pominięte, do pracy 
wapóinej nie powołane. Będąc 
naocznym świadkiem na Sejmie 
XXI. widziałem zmaganie się 
słabszych « dhuejasynri. 

Jakkolwiek słabsze, ale nieugię- 
te wasze Siostry upominały się o 

swe i wasze prawa, z trudnością 
ale wywalczyły co żądały. Wi- 
dząc ich energię i zrozumienie 
spraw związkowych, zastanowi- 
łem się. Były same Delegatki z 

różnych miast, dlaczego z Fila- 
delfii niema ani jednej. KtOby 
przypuszczał że niema Związko- 
wczyń w Filadelfii a tu przeciw- 
nie, bo liczba ich przenosi ty- 
siąca. 

Postanowiłem odezwać się do 
zacnych serc naszych Polek i po- 
budzić nasze Siostry do wspólnej 
pracy związkowej. Jeżeli ktoś ma 
do mnie osobistą urazę.lecz się te- 
go niespodziewani, powinien przy 
być na wiec żeński, który to zwo- 

łuje na dzień 5-go grudnia r. b. [ 
na godzinę J-cią popołudniu do 
hali Pułaskiego, Gcrmantown ave. 
i liuriting Park ave. w dzielnicy 
Nicetown, Filadelfia, Pa, Znając 
zacność naszych SióstT dla spraw 
Z. N. P. jak również dla uciemię- 
żonej Ojczyzny naszej, wierzę, że 
z łatwością przyjdzie zorganizo- 
wać nie urzędową Gminę. Nie 
będzie to przeciwne KomttyOucyi 
Z. N. tP., tembardziej, że w nie- 
długim czasie przy umiejętnem 
funkcyonowaniu moie się »tać 
pierwszą Gminą Żeńską urzędo- 
wą w Związku 'Narodowym Pol- 
skim. Wierzę niezbicie, że gdy 
nasze Siostry złączą się z wszyst- 
kich dzielnic Filadelfii, będą mo- 

gły niejedną akcyc poyrowadtii* 

skutecznie, bo dotychczas były u> 

ży te tylko do pomocy. Związek 
równo uprawnił tak mężczyzn jak 
i kobiety. 

Mają równe prawa; niestety 
płeć żeńska ulega mężczyznom od 
wspólnej pracy związkowej gię 
odsuwa, że na 22 grup w FiladeU 
fn jest zaledwie jedna żeńska gro* 
pa 780-ta co prawda ta grupa nie- 
ma szansy rozwoju, bo jest tylko 
sama jedna. Gdyby zwiększyło się 
grup żeńskich, będzie pewne o- 

żywienie i agitacya na zdobywa- 
nie członkiń by liczebnie prze- 
wyższyć inne grupy. Mężczyźni 
mogą przypuszczać, że z cłrwHą 
zorganizowania grup żeńskich 
zmniejszy się liczbę członków w 
grupach mięszanych; przeciwnie 
Związek na tern bardzo dużo sko- 
rzysta, bo nie zmniejszy swej li- 
czby. Każda zorganizowana pan- 
na lub mężatka będzie się starał 
wprowadzić krewnego lob męża 
w szeregi Z. N. P. Główna rzec* 
czy nasze związkowczynie pójdę 
za przykładem związkowców luhf j 
też poczują się do obowiązku i H- 

icmie przybędą. 
Każda związkowezyni ma pełne 

prawo przybycia na ten wiec 4 
pełnym głosem. 

Piotr Borowicz, 
Komisarz Z. Nr. P. 

ODEZWA DO POLEK W 
N. TON A WANDA, N. Y. 

Szanowne Siostry Polki! 
Za i-nicyatywą ob. Jana Szcze- 

paniaka, byłego posła Sejmu XX C 
Zw. Nar. Pol. zwołano w niedzie- 
lę, 31 października, 1915 przez ksl 
proboszcza pierwsze posiedzenie 
kobiet, które jeszcze nie należą co 

żadnj organizacyi polskiej. 
Na tero zebraniu ob. J. Szcze- 

paniak objaśnił cel i żądanie Pol- 
ki tu na obczyźnie względem 
swej Ojczyzny Polski, bo Ojczy. 
zna woła do nas: Bracia i siostry, 
łączcie się!- 

Po przemówieniu ob. J. Szcze- 
paniaka, zgłosiło się 14 członkiń 
na założenie nowego towarzystwa 
jako grupy żeńskiej tu -w N. To- 
nawanda, N. Y. 

Ustanowiono tymczasowy 
rząd z następujących członkiń: 

Franciszka Januszewska, preze- 
ska ; pani Gerlah, wiceprezeska | 
Antonina Augustyn, kasyerka; pa 
M. Kozłowska, sekretarka. 

Następne zebranie postanowio- 
no zwołać na niedzielę, dnia 2f 
listopada, na godzinę 3 popołu- 
dniu do szkoły parafialnej i po- 
stanowiono zaprosić wszystki# 
Polki, które jeszcze nie -należą dcl 
Związku Narodowego Polskiego* 
aby przybyły i zapisały się a li 
mion a ich będą zapisane jako or* 

gani za t orki tegoż towarzystwa f 
obrany będzie stały zarząd. 

Wstęp do towarzystwa jea( 
wolny. 

Polki i drogie siostry nasze* 
winnyście służbę Ojczyźnie, udo- 
wodnijcie, źe i wy tu w Ton a Wan- 

dzie pamiętacie o naszej Ojczyź- 
nie Polsce, bo się organizujecie 
pod sztandarem największej orga- 
nizacjo polskiej na całym świście. 

Kreślę się z uszanowaniem w w 

mietniu tych ki>bict nowego to. 

warzy siwa, Jan Szczepaniak. 

MERIDEN. CONN. 

Zawiadamiam grupy na1eża< e 

do Gminy 56 Z. IN. P., że posie- 
dzenie odbędzie się w czwartą 
niedzielę listopada to jest 28-go o 

godz. 2-gicj po południu w hał| 
Sokoła. 

Przypominam również szanows 

njrm grupom, żeby wybrały dele* 
gatów nowych łub zatwfeedaNjp 
starych w bieżącym 4 przy sety wg 
miesiącu i raczyły przysłać rm 
roczne posiedzenie, a kiedy f 
gdzie, to będzie ogłoszone. 


