
Wybory urzędników u Grupach Z. N. P. 
TOLEDO O. 

rocrnem posiedzeniu Tow. Kas. 
Poleskiego. gr. 335 Z. N. P. zostali wy- 
knal urzędnicy na rok 1919, Jak na- 
•tfpnje: St. Kobyliński prezes, Prane. 
Ptwełczak wiceprezes. W. Gankowiak 
•*r- Pi^>C J*ł Wlusi sekr. tln.. I*. 
Kamiński kaeyer. Opiekunowie kasy: 
9. Arenł, T. Pek-ianOcl. M. O. Górny. 
tT. PaJ%k dyrektor chorych. Oiplekuna- 
•** chorych J. Jagodziński. W. Zycho- 
9ta. J. Ssporka marszałek. 

MdeJswB zawiadamiam członków 
Tow. X. Pułaskiego. «r. 336 Z. N. P.. 
•t Inetałaoya urzędników odbędzie się 
•a regularnem posiedzeniu 12 stycznia 

w sali zwykłych posiedzeń, na 

kńórsn ale powinno braknpć ani Jed- 
nego członka. Zarazem zawiadamiam, 
tt będę kcrieirtował specjalny podatek 
— który winien być zapłacony s regu- 
iajuyin, w przeciwnym rasie poetę pię 
Podług honetytocyl. 

Jóa. Wlhisz, sekr. fln. 

FE ELL, WASH. 

Zt^tedtniiun sus. Gn\py, otlttict 
Omłny 67 Z. i\. P., u posiedzenie 

roosne Gminy odbędzie się dnia 26go 
•tycama b. r. Początek o godzinie »ej 
taao nr hall polskiej w Taooma, Waih. 
Obecność wszystkich wymagana. 

Odbędą się wybory na rok 1919 1 
wadne sprawy do omówienia. 

Basia, sekr. Gminy. 

lorrr płeasavt, fa. 

NLnieJezcm zawiadamia się, że rocz- i 
lis posiedzenie Gminy No. 31 Z. N. P. 
odbędzie się w dnln 26 stycznia b. r.. 
o godzinie 1715 po poi., w sali zwyk- 
łych posiedzeń, na które wszyscy de- 

lak starzy, jako tet nowi — za- 

opatrzeni wr odpowiednie mandaty — 

stawić się powinni, gdyż będzie prze- 
prowadzony wybór nowego zarządu, a 

Zarazem Jest wiele walnych spraw do 
■ałotwisnla. 

% bratni om pozdrowieniem. 

Maciej Klimowski, sekr. 

SRAM) RAFTM, MTCH. 

Itoosne por]rdzeni* 1 uruem obór 
urzędników Gminy 10 Z. X. P„ ©dbę- 
diie się w niedzielę, dnia 20 stycznia 
i>. r. o godzinie 2 po południu w nil 
flPow. Narodowego przy Jackson ul., za- 
łom Grupy nalepce do Gminy Xo. 10 
W«ł wysłać starych i nowych dele- 
gatów. 

Kadda grupa ma prawo podług no- 

wej konstytucyl do 1 delegata na 26 
osłooków lub większy ułamek, gdyi 
bakdy sekretarz grupy otrzymał po- 
prsrwki do konstytpcyi od sakr. Jene- 
rsdnego i wie, jak każda grupa ma 

BIEDNI EMIGRANCI 
STAJA SIĘ BOGATYMI. 

Mała książką wydana przez prof. 
Jacaues Vttlard, dotyczącą «ytuacyl 
politycznej I przemysłowej w naszej 
Foloea, wysyła się darmo i bez zobo- 
wiązania każdemu, kto o nfą napisze. 

Kalaika równie* wyjaśnia przeciw- 
sdan*a, co do wielkiego znaczenia 

I bogactwa Stanów Zjednoczonych. 
Ameryki, gdzie wielu emigrantów zna- 
lazło dobra pracę i wzbogaciło się. u- 
mlejac uchwycić apoeób wzbogacenia 
•If bez weględu na zasługę | wartość. 

Co przeciętny człowiek nie wie. io 
Jest Jak powiękezyć umiarkowana 
kwotę pieniędzy w nadziei powrotu 
z większa Mima bez względu na jego 
zarobek. Mała ta ksiazka powinna być, 
Interesującą z powodu aa ej przychyl-' 
ności dla Polskiej sytuacyl oraz po- 
żądania dla tych, którzy cbrf polep- 
szyć swe stosunku, wierząc, tym. któ- 
rzy znaja doskonale, w jaki sposób 
zrobić ma Jatek w Ameryce. 

NsdeśleJ tylko Twe nazwisko 1 a- 
dres do Jaw Lrłwys, 1102 fnternatio- 
nal Life Duilding, flf. Louis. Miesour1 
ł poproś o wysłanie Tobie tej książ- 
ki. tgdanie Twe niczem Cię nie zo- 

bowła*nj« Książki wysyłamy jody- 
nie dla ndowódnien**. I* ona zainte- 
resować powinna każdego inteligent- 
nego człowieka 

postąpię waględem delegatów. 
Z szacunkiem. 

W. Wtłcnwikl, sekr. 
041 Milwaukee ars. 

umil, WIS. 
Tow. K. Pułaskiego. gr. C76 Z. N. 

odbyło iwo rocue posłodzenie dn. 
15 grudni* 1918 n* uli zwykłych po- 
siedzeń. na którem wybrano nowy sa- 
rząd na rok 1919, Jak następuje: Pre- 
zes Kzsper Suchodolski, wiceprezes F. 
Jedwabny, sekr. finansowy Bolesław 
Kiszewski, sekr. prot. Wincenty ZeMń- 
ski. kasy er Fr. Pakalski. Ludwik Pa- 
"łowski 1 Fr. Ziółkowski opiekuno- 
wie kasy. Józef Szcnitkowskt sekr. 
kasy chorych. 

Fr. LewaadsrwskJ, sekr. fin. 

PE»r, ell. 
Nowy zarząd na rok 1919, grupy Z. 

N*. P 1494 został wybrany. Jak nastę- 
puje: Prezes Józef Jsszak, wiceprezes 
Antoni Wlnszewski. sekr. fin. 8tan. 
Michałowski, eskr. prot. Jan Burkle- 
wicz. kasyer Szymon Stel maski, mar- 

szałek J. Oorgol. odźwierny Franci- 
szek Osccpióski. Delegaci do Ominy: 
Stanisław Michałowski. Szymon Stel- 
mach. Jan Jagielski. Opiekunowie ka- 
sy: Jan Jakubek, Piotr Szynkiem icz, 
Stanisław Jlydlewakl. Delegaci do 
Gminy: Franciszek Rybarczyk. Stani- 

sław Mlchałoski 1 Józef Jaezak. 
AwdrzeJ Grsnjk, sekr. prot. 

MCETOfnr PHI LA. PA. 
Tow. Jan« Kilińskiego, jtr 308 Z. N. 

i P., na rocznym posiedzeniu w grud- 
niu obrało nowy zarząd na rok 1919. 
]ak następuje: Warnel Józef prezee, 
Michalczyk Prań Ciszek wiceprezes. 
Stanisław Wilk sekr. fin., Dobrzański 
Wiktor kasjer. Opiekunowie kasy: — 

Aleksander Nowacki 1 Wojciech 8on- 
czka. Chorfiy Jan Gawroński. Dele- 
gaci do Gminy: Władysław Smoczyń- 
ski. Stanisław Wilk I Maksymilian 
Kalinowski. Delegaci do miejscowych 
Tow.: .Antoni Ziornicki 1 Wiktor Do- 
brzańakl. 

Stanisław Witt. sekr. 
4318 N. 16 str. 

BŁEMOYD, niAR. 
l Zarząd Towarzystwa w w Józefa, itr. 
129 ZNP.. na rocznem posiedzeniu d. 
22 grudnia 1919 roku, aoatat wybrany 

I ten sam na rok 1919. Prezes. Kazi- 
mierz Kempiński; wiceprezes. And- 
rzej Jadłowakl; sekr. fln Jan Kloc; 
sekr. prot., Jan Zarychta; kasyer Wa- 
lenty Radzikowski; marszałek, Fran- 
ciszek Niediwiedż; chorążowie; Wa- 
lenty Ćwik i Michał Nowak. Opieku- 
nowie chorych: Franciszek Ntedź- 

I Wiedź, Piotr Zan. Jan Zabawa. Rewl- 
aorowle książek i kasy: Jan Zan. 
Wojciech Bu Igle w łez. Delegaci do 
Cminy fidej: Jan Zan. Kazimiera Wo- 
antak. Doktor Kdzar Brłttain. 

Z bratnlcm pozdrowieniem. 
Jaa Zarychta, sekr. prot 

JAlEWOWlł, 5. T. 
i Towarzystwo pod op. 'dl. B. Często- 
chowskiej. grupa 1196 ZN.P., w Ja- 
mestown, N. Y., na rocznem »»wn po- 
siedzeniu odbytem dnia 16 grudnia 
1919. wybrała nowy zarząd na rok 
1919 Jak następuje prezes, Józef I- 
WT»iV-xuk; wice-prezes. Wincenty Mar- 
klel; sekr fln Jan Kulig; sekr. prot. 
Karol Nowak; kasyer. Wincenty Sta- 

|w-tarski; opiekunowie kasy: Józef 
Kraińsk!. Józef Ludwiczak; opieku- 
nowie chorych: Helena Marklel, 8ta- 
niaław Mlrawski; odźwierny, Woj- 
ciech Bkurskl 

Z bratniem pozdrowieniem, 
liarol Jlewnk, t«kr. prot. 

WŁRIDE*, rOltY. 
Grupa 3ód ZNP. wybrała nowy Za- 

rząd na rok 1919 Jak następuje, pre- 
tes, Jacenty Wtlemskt; wice-prezes. 
fan Dy do. sekr. fin.. Grze gon Tu lak. 
sekr. prot, Antoni Zyrkawskl; skarb- 
nik, Józef SładzleJ; marszałek, Maciej 

Nie Przysyłajcie Ani Centa! 

Zadziwiająca Nowość Aparat Teatralny! 

Tylko $4.50 Aparat i Filmy. 
Za pomoc* lec o aparatu motrw pokosy-wa/1 roz»« 

w^nTlpara^r. ®FSS Plln#i Awtatło. Pr*y t*m aparat t*n nu* snhlera w|#l* m\+j- f?*L * łVotn44 *° wygodnie uM«wi<* a je*t lak ire- Mony. i. tnoina wlękas. I mnlej.se obraskl pokaiywat* Wesyetkl. przyraady dajemy do aparatu ——«-«- —- 

ISA. a tuki* <1*J#fny 10 film, ev| na katdf I fiinS^łMi 
MaskOw raj II rasom Wit) ■•Moj filmie jaal 10 *. 

Filmy. ktrtra dajemy do aparatu aa takt* nam* i.k u 
"* wasyatklrh teatrach «dsle pokasuj, ru- rjtofne obraskl tmoyłnir ptcfiire.) ru 

drukowana obJaOnl.nla. isk »o uetawk! I 1e*x> se ras powtarsamy. t« aparat tan Imi do •urhomyrh obraak/sw I ruchom, obraskl pokasuj. Ty^h* Ja myrh artyątdw. których aam Maras wldtlalad a ,eat£e E kaaywanych. sobacayas takt. 1 r.a naatycb filmach ktK?* dajemy darmo do aparatu. 
7 iiim.cn. ktdra 

Aparut fen ęprre.1J,ja no IW Ok I wifcj. u nas saA doatantea, ,o sa IJM 11 w 4odatka ntrsym.es 10 f||m% RJ 
ic| jako to. we.oła, amutne. mtloene. wojenne | |nn. nrut. 

■UWMJIM rnane '-i«>Kaw* ner ty. — 

Ktoby M« chcl»i wlfrej film, to aa- 
wat* u bm doatanle, mamy Ich ta- 
ras 1000 gatunków 

Kia KOatny planisty a yAry Wy- 
tnij tylko ten kupon a 14 10 aap*a- 
cl»a. Jak ci tan aparat I filmy pray- 
nln*a do domu. Tylko praea trsy 
mleala^a npr*ed«weA bodniemy ta 
aparaty po tak nlaklej tanie. więc 

I ula csakaj a wyślij kupon aaraa. 

MTAŁ IUII OO, 174 
loi» W. lana ai. 

Chlca*^ III. 

KUPON 
m, 

Troaaa ml nrsyełal aparat do rucho- 
mych ohraakAw wraa aa waayatkleml 
prayboraml I 10 filmami a »00 obmafca- ml. Pray odhlo .a Bapłarp |4 10 a w 
raala adybym nta był saAawolaay to 
Panowie wrdctale ml planladaa. 
Imlf 1 naawtako 

A4raa 

Bryt; otMway. Mwtow Nutów- I 
•W; opiekunowi* knay: Merda Bry- 
te. J6mt ittrtaowlci, Jan Oronkłt, 
Michał (Jankowski; opieka nowin 
chorych: Paweł Mowtk, Józef Mard- 
aiak. Jan To per; dyr. choryoh. Jan 
Cichowekl. Do BthUotekl Jan Groma- 
le. Stan. Kuta. Delegatami do Gmi- 
ny: Adam .Rękoweki. Stanisław Ku- 
dła. Franciszek JagieTski. Paweł Kre- 
mlejaki. Stanisław 8achockl. Antoni 
Słowikowski. Inidwlk Kropa, Jaa Oro- 
łnala. Władysław Sobol«nr*ki. To- 
masa Tutek. 

Z bratnlem pozdrowieniem, 
Aateal Zyrkwwsk^ sekr. 

Tow. Gen. Kashnlersa Pułaskiego, 
gr. 914 ZSP. odbyło swoje roczne po- 
siedzenie dnia logo grudnia 1918 ro- 

ku, aa którem to posiedzeniu wybra- 
no nowy zarząd na rok 1919 Jak na- i 
■typuje: Jan Bawół, prezes; JAief t'- 
■ar. sekr. fln.; Józef Kiszka, sekr. 
proł.; Michał Delimata. kasyer; Jan 
Krypulek. Jakób Kordyl, opiek, kasy; 
Józef Wojciechowski. dyrektor cho- 
rych; Józef Stocki. chorąży; Paweł 
Ifrechorpwlcz. podchorąży; Jakób 
Kordyl. marszałek; Józef Uzer 1 Mi- 
chał Delimata. delegaci do Gminy nr. 

481 — Posiedzenia nasze odbywają się 
w ktżdą druga nledzlely miesiąca w 

tali Huzarów Polskich, na rogu Pin© 
Janc ulicy. 

Józef rmr, sekr. fln., 
S21 Jane st. 

SCH KXECTADT, 5. T. 
Wynik wyborów w Tar. Swoboda. 

Rr. C0»> 7AP. Aleksander Zaremba ki. 
prezes; Adam Zieliński, wtor-prezes; 
Dyonizy Zruysłowski, sekr. prot.; Wa- 
cław Bacławski. sekr. fln.; Wacław 
Sa*u*zewwkl. kasyer: Zygmunt Uni- 
cki. Tomasa Witkowski. atSwahns 
nlckl. Tomasz Witkowski, Stanisław 
Bartnicki, rewizorzy książek; Fran- 
ciszek Zieliński, marszałek; Stanis- 
ław Ignalcwski. odtnrterny; Józaf 
Misz. Paweł Kotarski, Chorzowie. De- 
legaci do Uminy nr. &3 ZNP., A. Ża- 
rem bek i. łi. Kanta. S. Marchewka. W. 
Csaguwzcwski. 1* Sołdyńekl, F. Zie- 
liński. S Bartnicki, P. Kotarski. 

Z bratałem pozdrowieniem, 
D. Zmystnwwkl, sekr. prot. 

426 C-Jtler st 

JERSEY CITY, S. J. 
Dni* 4 stycznia 191$ r., odbyło alg 

roczne posiedzenie Tow. Korony Pol- 
skiej gr. 13M ZNP. Prezes Jmn D*wi- 
rki otworzy! powiedzenie podług ry- 
tuału. 

Z najważniejszych urlrwał na trat 
powiedzeniu była uchwała wyasygno- 
wania llhb na fundusz l<v-cło mi- 
lionowy j u che* * łono wyasygnować 

Następni* był wybrany zarzgd gru- 
py na rok 1919 jak następuje: Jan 
Da wieki, proces: Jan Izraelski. wice- 
prezes ; Mateusz Cymmer, sekr. fln; 
Franciszek StanczewskI, sekr. prot.: 
Maryan Orzembski, kasyer; Antoni 
Wojtanowwkl. Jńzef Hytmer. Jan ło- 
wiecki. rewizorzy. Teodor Szymański, 
tnistyw; Ignacy Janowski 1 Heronhn 
Karzyńakl. chorążowie: Stefan Pa- 

szyński. Teodor Szymański. Marrln 
Plewackl 1 Karol Kuźmiński. delegaci 
do Gminy nr. 20 ZNP. 

7. bratniem pozdrowieni, 
KraaHasek hlnnraewskl, sekr 

SOLTAT, 5. T. 
Na rocznam posiedzeniu grupy 12*ft 

im Tadeusza Kodciuszkt. Jakie alf od- 

łiylo w miejscowej Sokołni przy ulicy 
Hiarlee ara., wybrany motał nowy 

zarząd, a mlancrslcle: prezes Włady- 
• law Bartników skt; wiceprezes. And- 

rzej Kułak. aakr, fln.. J<ta»f Piotro- 
wski; aakr. prot Jan 4»arna; kasyer. 
Władysław Orzechowski. Opiekuno- 
wie kasy: Stanisław Słaniać. Franci- 
szek MydllAaki; marszałek. Ludwik 
Piekllk. delegat do aminy nr. 4lty Jft- 
ref Godek 

J. Sama. sakr pmt 

PERRT. 5. T. 
Zarząd Gr. 1702 ZNP.. Tow. ks JA- 

sefa Poniatów ak lego oraz Oddz. M 
7/w Wojfk Polskich na rok 1919 jest 
następujący: prazea. Czesław F. Ję- 
drzejewski; wiceprezes. Franciszek 
Kosiński; aakr. finansowy. Kami Bo- 
rowakl; sakr. prot, Antoni Dac; ka- 
sy ar, Szczepan Kozieł; delegat do 
Gminy ?7. Adam Nabożny; rewizorzy 
kasy i książek: Jan Fałaudyaz, Fe- 

76mC BI Jak; opiekunowie chorych: 
8U»hto* Pałucki.' Jam firek; ©d<- 
wierny. Władysław JakObczak; bi- 
bliotekarz, FeHks Kwiecień; organi- 
zator, Jan Gonolarezyk. Pras wodni- 
ctgcym tette ejbortw był Wacław 
Hiklcrt. sekretarzował Adam Naboł- 
#y 

Dec. sekretarz. 

B1YOTYE, K. J. 
Towmraystwo. Kr. Wtad. Łokietka, 

pod op. ew. Wojciecha, grapa 1455 
ENP.. na roczaem poaledsenlu dnia 30 

grudnia 1918 roku, wybrała nowy ta- 

rzgd na rok 1919 jak nastfpuje: B. 
Adamkowakl. prezes; J. Lech. wice- 
prezes; J. Bajor. eekr. <in.; W. Ja- 
dach. sekr. prot.; W. Grzebik, ka- 
syer. 

Z bratałem pozdrowieniem. 
Jaa Bajer, sekr fiti. 

H AZLETO>, PA. 
Gmina nr. CS ZXP.. w Hazleton, Pa 

powiadamia Sunowne grapy do alej 
przynależne, że roczne posiedzenie 
gminne odbędzie alf w niedzielę, dnia 
!<igo stycznia rb., na zwTkleJ bali po* 
siedzeń tj. "Union'’ bali, North Wy- ! 
uming ul. (na drugiera piętrzą nad 
Ciowianaldm bankiem), początek o 

godzinie lej popołudniu 1 zarazem u- 

praeza Szanowne grupy, ażeby wysła- 
ły swoich delegatów* na rok bielpcy 
na roczne posiedzenie i mandaty na 

takowych, a zarazem utdclły clę z po- 
datku gminnego jaki jocscze do tego 
czarni zalegaj*. 

Uwaga i — Każda grupa ma prawo 
wypłać delegata na 2Ó członków je- 
dnego z tom warunkiem, jeżeli grupa 
nie posiada 25 członkAiw, to także ma 

prawo do delegata. 
Zloty zegarek chorego naszego bra- 

ta Jana Ziółkowskiego został roze- 

grany na posiedzeniu gmtnnem dnia 
24 listopad z r., wygrał nr. 203. — 

nł» D. Poniatowski z W. Hazleton. Pa. 
Zegarek przyniósł dochodu $108 60 

7t bratniom pozdrowieniem. 
Jmm KolaeMskl, sekr. 

* JOHTRTOms. PA. 
Za* i fula mi a m nlniejercm 

imipy 16NP.. należące do Gminy nr. 

22. U roczne posiedzenie Gnilny od- 
będzie się dnia 2$ stycznia, tj. w o- 

statnią niedzielę. bie* miesiąca, o Ro- 
dzinie 2eJ popołudniu, w domu Tow. 
Powstań Ojczyzna, gr. 832 ZXP.. z po- 
wodu. tn będą mów nowi delegaci do 
Gminy. przeto podaj? adres do miej- 
ara zebrania. 

•Przyjechać do Pourth ąre.t Cam- i 

hrla City 1 przez most wprost do ha- J 
H. — Szanowne grupy raczą przysłać j 
swoich delegatów. gdyż od nich zale- 
żeć będzie przyszłość Gminy; Jeżeli 
chcemy Iść krokiem naprzód, mual- 

my koniecznie pracować, inaczej mu- 

simy się okryć rmuteórem otatydu 1 
przyznać ale. łóżmy nie pracowali. 

Z bratni cm pozdrowieniem. 
Ir. BirM^ki, aekr. Gminy 22. 

DONOR4. PA. 
Na rocinwi posiedzeniu gr. 561 Z. I 

N. I*. wybrano nowy zarz*d na rok 
1*W Jak nastfpuje: Jan Miller, pre- 
zre; Jan Witek, wlce-prezea; Wla<l 
Jcndryka. Sekr flnan : Andrzej 8za- 
wan. aekr. prot ; Walenty Dziadosz. 
Kaeyw; Komitet goapodarczy: To- 
tnaaz Kyznar. Józef Hzrtepanklewicz, 
Bolralaw Kozioł; Dyrektorzy chorych: 
Piotr Janusz. Józef Kowalczyk; cho- 
rały do wztandaru amer Antoni Bo- 
gdan do polskiego Józef Mazurkie- 
wicz; Marszałek. Wojdach Nowak; 
Goapodarzem Hall Piotr Zera 1 rów- 
nie* a ytorano delegatów do Gm. No. 
Ml Jan Miller. Wtadyaław Jendyryke. 
Paweł Mroczka,. Walenty Dziadosz. 
Antoni Bogdan. Józef Ceglarakl. An- 
drzej Hzawan, Tomie! Byznar, Stani- 
sław Sieczkowski. Wojciech Nowak. 
Jan Zera. Józef Szczopankiewlcs. — 

Dzleó poelodzeó Jeat pierwsza niedzie- 
la po dziop|gt>m. 

Andrzej Nrawan, selrr pr. 
Boi KI. 

t Hit AGO HF.IGHT*. ILI- 
Tow. Króla Jana III. Hobleakiego, 

Grupa 77n odl>y|n awa roczne poale- 
dzenle w dnln 15 grudnia, na fctórrm 
został obrany nowy Zarząd na Tok 
przywzłjr. W takowy wchodzą; Piotr 
Koaierowekl. prezea; Michał Ubacz. 
wlce-prezea; Józef Karzyftekl, #ekr. 
proL; Ignacy Fkowrońnkl, aekr. fln.; 

T 

•ki. Micha! Tymorek. K. Madeja. Ma- 
da Nadzorcza; Michał Uh aa. błblłota- 
karz; Jan Skowroński, chorały. Nad- 
mlenlam>', te Nasze To w. odbędzie 
wielka uroczystość poświęcenia Pol- 
skiego sztandaru w dniu 19 stycznia 
o (odz. 10-tej rano. — Wszystkie or- 
aaaizacya polskie proszone do wzię- 
cia udziału. Zbiórka w Hali Sokola. 

DETROIT, MICH. 
Towarzystwo Laglon Strzelców 

Owardya Kościuszki Or. 334 Z. N. P. 
na rocznem posiedzeniu odbytem 32 
Grudnia 1918 obrało nowy Zarzad na 
rok 1919. Prezes AdamLukomekl; wl- 
co-preze*. Jan Hmlel; Sekr. flnans. 
Antoni Kowalczewakl; Sekr. protok 
Kazimierz Bończak; Kasyer. Andrzej 
Krych; Opiekunowie kasy: Kazimierz 
Tokarzewskl. Jan Wawlernla i Józef 
Marzec. Delegat do Gminy No. 15 Jan 
Wawlernla; odźwierny, Jan Marzec; 
Marszalek na posiedzeniach. Ludwik 
Andura. — Zarzad wojskowy: Kape- 
lan. K». Józef Ftolta z Parafii N. Ser- 
ca Maryl Panny; Kapitan. Adam !/U- 
kawskl; podkapltan. Kazimierz Toka- 
rzewskl; chorąży. Józef Taslemakl; 
podchorąży Jan Marzec. — Wszelkie 
korespondenrye tyczące się Gr. 334 
proszę nadsyłać na adres Sekr. fln. 

A. howalczenskU Sekr. Fin. Gr. 334* 
9C6 MedburT 

C.BEEN RAT, WIS. 
Na rocznem posłodzeniu odbytem 

dnia 16-go grudnia 1918 r. został wy- 
brany następujmy zarząd gr. 886 Z. 
N. P.: 

Józef Walus, prezes; Jakdb Olejni- 
czak. wlco-presea; W. Butrymowlcz, 
sokr. fln.; Władysław Grzybowski, 
sekr. prot.; Teodor Chlebowski, ka- 
syer; Rada gospodarcza: Jan Faltyo- 
►kf. Jan Rujarskl 1 titanisław Rosiń- 
ski; odźwierny Andrzej Szczechowski; 
Józef Olejniczak. Adolf Jakubaoas, 
chorążowie; Julian Kowalewski, mar- 

szałek; Antoni Hienlasz. delegat do 
Gminy na rok 1919. 

W. Bntrjmowtes, Sekr. fln 

PASSAIC, 5. J. 
Xa rocznem posiedzeniu odbytem d 

lt-go grudnia 1918 r. został wybrany 
następujący zarząd gr. 217 Z. N. P.: 
Maryan Kugarzewski. prezes; Walen- 
ty liorkowski. wlce-prezes; Antoni 
Moskal, sekr. fln.; Maryan Chmielni- 
cki. sekr. związkowy; Joachim óct- 
blorskl. aekr. prot.; Alesander Pomor- 
ski. kasyer; Franciszek Sennert, Bo- 
lesław Krygier. Józef Kidrocki. opie- 
Aunnwie kasy. 

Y. brutnlem pozdrowieniem. 
A. Moskal, Rekr. 

i 

CENTRAL CITT, PA. 
TVjw. ńw Jana Chrzciciela, gr. 187* 

Z. X. P. odbyło i«e posiedzenie roczne 
dnia 8-*o grudnia w hall posiedzeń. na 
którein wybrano nowy zarząd aa rok 
1910 Jak nastppuje: Prnei Józef I. 
Widotnskl; wtco-prazea Pr. Kawula; 
Sekr. fin. Stan. Zubek; wkr proc. 
Jan Nawalany; kaayer Stan. Kndaslk; 
zaetfpca kaeyera J. Grata: opiek, ka- 
sy: Wal K«*pa i Jan Babula; opiek, 
chorych Frań. Mikołajski, Adam 
Czarnecki I Jó* ('abała; Marszalek, 
Fabian Kunl<-kl; Chorąży Józef Htenl- 
stawek I Krane. Pietrzyk; odźwierny 
Au*. Witek; De|f*ael do *mlny 22-ej ł 
Józ. J Wldomskl I Stan Kudaeik. 

7, bratniein pozdrowieniem, 
Stan. Ząbek. eekr. prot 

By! kompletnym kalek*. — 

"Przez wiele Jat cierpiałem na 

reumatyzm i łnłeni kompletnym 
kalek* z togo podowtt*’ — pisze 
pan łan Friedman z Rochester. 
V. Y. — "Przez rok stale brałem 
Dra Piotra Cromozo. Reumatyzm 
obecnie całkowicie znikł. — Od 
dwóch miesięcy je* tern w możno- 

ści chodzić bez najmniejszego bó- 
lu. Czuję się też, jak inny ezło- 
wiek”. Tysiące cierpiących, jak 
p. Friedman, odnieśli to samo do- 
świadczenie. To stare, przez czas 

wypróbowane lekarstwo ziołowe 
nie je«t sprzedawane przez apte- 
karzy, lecz. dostarczane ludziom 
wprost przez Dr. Peter Fahrney 
and Sons Co., *501 Washington 
RIvd. Chicago, III. 

(Ogłoszenie.) 

SPECYALNA OFERTA! 
Darmo Dajemy Każdemu Fonograf i Pas Elektryczny. 

POMYAL TYIjKO co za przyje- 
mno^ mW hędzksa tnaj?<-. ten 
fonograf w swoim domu Fonograf 

iten jost bardzo pięknie wykończo- 
ny —■ rozweseli Wasza rodzino ł 
przyjaciół bez żadnych kosztów — 

przytern będziecie naleli doskona- 
ła spoeobnoźć nauczyć się tańczyć, 
ńpiewać 1 grać na różnych Instru- 
mon fach dlatego, źe fonograf ten 
*r» | śpiew a tak wyraźnie jHk gdy- 
by artyści grali li** śpiewali o»n- 
błśrje. Po co wydarzać dufo pienię- 
dzy na drogie Fonografy, skoro 
M"n innociAi jeai i+K oonry Jak inne drogie 

maazyny. Konografy takie at>r/.ed*t»ano a* po 910 00 I wy- **J. my kam dajemy Je zupełnie PARMO. DAJłTMY TAK- -y»m 

tf HARMO PAfl KI,KKTRV( 7AV Ta, Ln jraf bard™ pomnym na wm). kin choroby jako to. hdle w konrłarh rcnmalyzm, ból głowy, parallt. nerao- woa/>. bicia aerrn | lym podobne A więc Jeżeli chcesz być zdrowym plan po tan 
,lę ómn"x *wn»pn«ci«c« dm««be* ♦«. 

mi.Lh i: ^ “* mo**,r‘« ‘Mloalad go z powrotem, a my nalroh- 
J wrftrtmy pieniądze Paty te powinni amrtó nletylko indzie cierpiący ala I /drów! w celu zabezpieczenia alę od chorólw Sprzedawane po $10.00 | wyzel 

— od naa dowtantorto go jaknAwz I powyżej opisany FONOGRAF zupełnie darmo. 
Li!?SE£« ’,M>łe .P7a!2'L°v***lr Ko,*J«,rr zegarek. klóry ma 21 kamieni 1 joat gwarantowany na lat ?S Zegarek trn Jeat mocny I bardzo plekole zroMotly— w grubych "rębnych kopertach Mechanizm zrobiony z najlepszej „tali I tak ura- 

|gwlowany I* nie apleazy ale ani tez nie pófcjl | dlafogo też używany Jewt apecyal- hle przez ludzi fachowych, którym zalety na punktualnym rzaaln. Zoaarkt ta Sprzedawane a« po fctf.on I aydej. my zaA sprzedawać Ja będziemy tvlko po ftftjft |a w dodatku dawać będziemy zupałnia darmo Fonograf 1 Paa elektryczny Nie 4damy pieniędzy z góry. przybijcie l»m tylko 20c markami lub arabram. a Va- 
aztę zaołaelrle gdy wam to wgzyatkd przynloa# do domu. Plazcle natychmlat ho 
tapaa Fonografów mamy bardzo mafr. 

METROPOLITAN NOVELTY CO. Dept. 10. 
Carpentw atraet Chicago, III. 

NlnlaJszem mam saaaczyt uwiado- 
mi Baa. GmLn« No. (3 1 będących na 
oetatnlem posiedzeniu Sun. Delega- 
tów dala 29 grudnia 191S roku. U In- 
•talacya nowo zorganizowanej Gru- 
py Ł N. P. No. t07| Tow. iw. Wojcle- 
cha Bratniej Pomocy odbędzie alg 23 
Stycznia b. r., a ale w Niedzielę. 19 
Stycznia Jako Ja altej podpinany tz- 
praazalem Btu. Delegatów <J«n. (3 po- 
nlewai zaazly pewne okoliczności. — 

przez które Jeateśmy zmuezenl zmie- 
nić datę tej zabawy n* 22 b. m. któ- 
ra cię odbędzie o g. 6:30 wieczorem. 
Inztalacya połączona z balem. Otói 
uprazzam Szan. Delegatów Om. oraz 
1 wasyztkie Tow. w Schenectady. An, 
■terdam. Cohoes. Watenrllet. Troy, o 
liczny udrlal w tej naszej uroczysto- 
ści. a tem żarnem okaicmy. te Jeateś- 
my solidarni i stoimy ...Murem'* prz* 
Z. N. P. I przy tak wielkiej w czł. bo 
133 tysięcznej i w kapitał około 7- 
railionowej organ I żacy i na wychodi- 
twle. J es zez o raz zwracam uwagę, zo 

t« uroczystość odbędzie się 22 b. m 
Spodziewając się licznego zebrania 1 * 

przedstawicielstwa, kreślę etę z bra- 
terskim uściskiem dłoni 

Jan W. Tański, 
Organ zator Z. N. P. i powytssego Tow. 
św. Wojciecha, Or. 2072 w Albany, 
N. T. 

DETROIT, MICH. 

Protokół s posiedzenia oborowego 
Gminy 54-teJ Z. N. P.. które się odby- 
ło w niedzielą, dnia 29-go Grudnia! 
1918 r. w Domu Zjednoczonych Towa- 
rzystw przy ulicy Jucton na zachod- 
niej stronie miasta Detroit. Mich. 

Posiedzenie Gminy Z. N. P. N. M-tej 
zagaił prezes Gminy 54 ob. Józef Tn- 
chockl przy zapełnionej hall delega- 
tami Jakoteż z w łuskowcami należący- 
mi do Grup Z. N. P. z Gminy 54. Po 
przywitaniu Szan. Delegatów nowych 
oraz związkowców J wyjawieniu, w Ja- 
kim celu Jest zabranie tak liczne przez 
prezesa Gminy ob. Józefa Tuchockle- 
go. Na przewodniczącego laba wybra- 
ła Adama Brsezlóakiego. komisarza 
Z. N. P. na stan Michigan. Ob. Adam 
Rrzeztńskl w gorących słowach za- 

chęca szan delegatów, ażeby na urzę- 
dy Gminy 54 na rok 1919 wybierali 
ludzi, którzy wiernie stoją na straty 
idei związkowej i którzy pragną do- 
bra naszej ukochanej ojczyzny Pol- 
ski. Izba wynagradza szan. komisarza 
liuczncnit oklaskami 1 szan. komlsara 
powołuje na sekretarza o borów ob. 
Ludwika Słowińskiego Izba wybór 
sekretarza zatwierdza. Szan. komisarz 
powołuje kocnlsyę do liczenia głosów 
złożoną z ob. Adama Gucfa. Franka 
Wożniaka i Józefa Bienla oraz mar- | 
ezałków do rozdawania balotów ob. • 

Jana Piechowiak, ob. Kazimierza Gra- j 
bowakiego Izba powyższe komlsye 
zatwierdza. Następnie komisarz powo- 
łuje do odczytania mandatu delegatów 
z grup na rok 191Ó. Po odczytań hi 
mandatów 1 stwierdzeniu, że mandaty 
są prawomocne, okazuje alę że na sa- 
li obecnych delegatów z prawem gło- 
su znajduje elę 72. Po załatwieniu 
mniejszych spraw Adam Brzeziński 
oddbrał przyslfge od delegatów Gmi- 
ny na rok 1919 na wierno*** Konatytu- 
«jri '• J'*. P. Po ukończone) przyślę- j 
d za Izba przystopuj* do nomlnai yl u- i 
rzędnlków na rok 1?19. Ob. 8t. 8l«zvń- < 

f-kl stawia wniosok. atchr na prezesa 
Gminy No. R4 Izba wybrała starego 
prezesa JOzefa Tnchockleiro. Wniosek j 
delegata Izba jednogłośnie przyjtnu- 
je Następnie Izba przez aklamację 
na wlce-prezesa wybiera Wawrzyńca 
Nłslńsklego. Ob. Jan Hodkowskl eta- 
win wniosek. ażeby Izba za prace idei 
w Związku ł prac? narodową polak*.1 
laką połotył w tak krótkim czaale dla 
PoJonll detrołckłoj Adam BrzezlAakl., 
kotnieara na atan Michigan. ażeby by! 
wybrany Jako honorowy preąrs Om. 
No. M Izba przyjmuje bucznaml okla- I 
skaml Na rok 1919 w układ zarządu 
wcirll następujący Honorowym pre- 
zesem Gminy No M Adam Brzeslrtrtit 
komlaarz Z N. P.: Prezea nb. JAzef 
Tu chocki; wlco-praze* oh. Wawrzy-, 
nlac Nłalnakt; aakr. prot ob. Jak Ab 

Mlatolck przaz aklamacy?: Sakr. fln. j 
Jan Derengowskl; Kaayer Felłka Ku- 
jawa: d>'rAktorow|a kaay: Kranclazek 
Woinlak. Stefan Stańczyk, Jarzy Jut-' 
klewlrz; Marszalkowie: ob Antoni 
Dudzic t Szczepan Hudek; chorąży ob * 

Marcin RoaAł. 1-udwlk SłowlAakl 1 An- i 
toni WygoAakl; Delegaci do Gminy 
No. 15 Z. N. P. ob Wtadyaław Starań- | 
ko. Adam ł.nkaalewlcs I Kazimierz 
Karcmarczyk; Dyrektorzy domu Pol-i 
aklaco: Stanlaław ricbort, Marcin Wy- 
gonlk I Franclazek Wotnlak Naat?- 
pnle Adam Brzealńakl odbiera przy- 
siąg? od prezesa JAzefa Tnchncklego..; 
Prezes w krAtklrb atnwacb dzifkula 
delegatom »» zaufania | apeluje ■*>.#. 

by delegaci wspólnie pracowali dla 
Związku Nar. Pol. 1 na poty tek naazej 
Ojczyzny Polaki. Prozee odebrał przy- 
■łeg? od nowo wybranych urzędników 
Gminy No. 54 I^eopold Kowalakl ata- 
wla wnloaak o zatwierdzania wyboru 
zarządu Gminy Jako Jaat watnT. Iz- 

GROBLEWSKIEGO 
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Spit I Cmj Lekarstw Palskieb 
Eftoterm .u« I /i 

WlJ*ci»‘k .Sir, Mc i 
krople Itrlnw .. ..|i 
JUW RMUMiia *4 »Wale* 

Trwjaaka 7.7.7.11 .* .*.*.*.’.* .7 7! Jj Lliincit dla dzieci 
Lekarstw© aa kaurl .. .*. 4;, 
Lipowy bal Kam aa Płaca_ Xi 
Anty-Laksoe dla dzieci. 4;, 
Proszki ad frliat dla dzieci_ X 
Proszki od pllzt dla dorosłyck .to 
Woda od Holcala dci. X 
Kroplo żołądkowe X 
Lek od Laka/ I Mlezrnnkl.7:, 
Lek na Mlestrawaeił .c 
rrotikł -Glewobdr .to 
Kroplo aa bdl ząbdw.m 

I Maść aa poceale | fetor abp.. X ■ 

felaia/ mniomlelel adrnwla 40 
Lok na aspekejeale dzieci_ x 
Ralotoclsk (aa koro/) X 
Loki oa t»ry pc .fL7ś 
nlos-Ocbrna (na w/padaalo I 

Croat wlosńw) X 
uOchroa Mydło.|s 

Proaikl aa wątrobo.40 
Krople Bobrowe .. 
Kiader Balsam x i 
Odnowiciel Krwi .fo.ftO I 
Yorwoele* 'aa Nerw/ I Seree)9i.*» , 
Lok aa Rddą a dalecl.$1.;; 
Plaatr/ iywoknstne X 
Pomada aa Włosy. j- 
rchot/aa (aa bdl w uszach). x 
Z(raca«Ik (aa 7.*a?t czyli Ple. 

kotf) X 
Flkaator aa Wąsy •; 
Korftolek .Ue I fi.no 
Proszek Ocsay X 
Lek aa naaalrato dziąseł | o. 

irdlay bdl ifbdw .ft.ji 
Ka Parchy eiyll Uwierz b ■«. 

rday .t!JKt 
Gardłolek (aa cMomby rardła) X 
Lek aa Bełdki (a dalecl).10 
l»ek I maść aa Liszaje 
Maść Rac chód alk owa X 
Bem rolek .fi 44) 
Kataryna 40 
żebrowe florrkfe Wlao Żela- 

zo .91.00 
Pisscle wprost do Fabryki. Jeże- 

II w twojej okolicy dostać ale mo- 
tecie. aałąctając na każdy Dolar 
lab frakcyc de aa koazta praytyłkl, 
pocztą. 

LEKARSTWA POLSKIE 
nzdrowlły tysiąca, asdrowlą I Ciekła 

MA REUMATYZM 
(kolby Jak najbardziej jastaraaly 
mam pewae I nieodzowne Lekar- 
stwo pod aaawtaklem 

jr.AJ.KIUR, 
ktdro boa wątpienia wyleczy ry* i 
chlej lab Pddalej. ( eaa *XM. peez- 
tą 9B.7*. Posyła alą po otrsyamaJa 

w okolicach, (dale ale ma jnti. 
”*e Aąoata, proszą pisał o waran- 
** sdretejac: 

Albert G, Groblewski 
Ml B. Mała tL, 

Lazerao Cm* Pa. 
Plymoatb, 

U. S. A. 

ha zatwierdza. Obywatel Ctchoń oz- 

najmi! izbie że pod No. 26 Grajerl uli-1 
tnieazka pani Szafar-ka z cz*or 

ijlem małych dzieci, a tną/. Jest w Ar- 
mii Polskiej iwa <Francyi, a ona J*et 
rhora i w krytycznem położeniu 1 z.e 

apeluje ażeby jej dopnmbd Ob <łu«'fii 
robi wniosek. zęby była pomoc jej ila 
na ł zęby delegaci zrobili akładkr — 

laba wniosek przyjęła, a składka przz 
niosła $22. — Gmina upoważniła ol< 

Cichonia, laik asie wieża i Karcsnar”' 
ka. ażeby ph-niądze do pani Szafśr 

eklej zanieśli. Dalsze uprawy odr.i- rn 

prene* do następnego posiedzenu 
Jak Ab MMolek, aekr. prot. Gm M 

WYNALAZCY!! 
Ochrońcie Swój Wynalazek Pa 

tentem i Sprzedajcie go! 
"’y-i*U*hJ »* wnrtoOclowa * m» 
penMrt«iny utrsymad wtrtnlC w % 

••««" w> nalaakti dl* *u Ody mi 

wymlłiłli, lub ł»1y umytim 
■robtA i*ki. plnrl* ryatyrh" <*t 
|w» NOWA BEZPł ATNA 
POLSKA KI'AtK| PISZCIE PO 
PCwBKU. óbaltny w *ai .yyrii.ud 
haapUtni* I »*ha»pt*r«vmr w*»« 
wynalajak dokum*ntarnym oartr- 
flk*t«trv 
NmI kll*nr1 m»j* aarrlkta *rxwn 
bnodH OO SPRZEDANIA SWO 
ICH PATENTÓW BPZ JAKICH 
KOLWIEK KOIZTdW, — o«t>- 
•samy )« ** darmo w r*tym V aj 
• »a»**arh. w iftlfW*r»nlka<-h I 
w n*«t'ch ptibllkaryacb 
Na** «fl«. na|»*1*k**v >»y-- rndia- 
|ti na dwiacl* J*»ł » W*j>ht-i*ł«- 
nl* w naaarm wlaanyni dwlaipi# 
fr»1#cr dolarowym bndj-nku Ad 

vTctor J. EVMS&C0. 
Tlrlar Ralldlnr, I I. 
WARMIRCTOH O. C 

BACZNO** CEZfDNICT WNZTNTKICH 
Poi.NKICH TOWABZTNTW I ORCP! JEN- 
TEAWY HLOWNYMI FABRYK ANTAMI 
POI.HKK H I A BR RYK A* BK ICH HZTAN- 
O A RAW, KOŚCIELNYCH CHORAUWf. 
KZARP. ODZNAK EMALIOWA NICH. ZNA- 
CZKÓW. CZAPEK, PIECZĘCI BTALO- 
WYCH I T. P. 

WjrmhUumj I* rwi; t LEPMZEGO MATEKTALC, 
LEPIEJ I PO NlftNZYCH CENACH )ak którakolwiek 
flnaa w MUaark ZJedaarMayrk. 

Piat Panka oaago Towarzystwu potrr.oba na pnntkM* 
adrea I natychmiast przytkamy nasz katalog I ścienny 
kalendarz > roku ltli tmpłaals 

EAGLE REGALIA COMPANY, 
115 NasMU Street New York City 


