
Wiadomości Związkowe 
Wilkes Barre, Pa. 

Nowo wybrany urzęd Grupy 176” 
■w wilkes Barre. Pa.. Tow. Młodzieży 
Polskiej: 

Prezes. Bolesław Polakowski; wice- 
prezes. Stanisław Szymczyk; Sekr. 
Mn.. Józef Kitu; Sekr. prot.. Jan Pink. 
Opiekunowie kasy: Józef Tryhulski I 
Stanisław Grochowski. 

Providence, R. I. 
Grupa 2M w Providence. R. I., wy- 

brała następujący zarzut na rok 1021: 
Michał Mikołajewski — prezes; Mi- 
chał Tacyjanis ■— wiceprezes; Ignacy 
Kuziemski — sekr. fin.; Kazimierz 
Cybulski — sekr. -prot.; Ia*on Uekier 
— kasyer. 

J. Kuriemski, sekr. fin. 

Sprostowanie 
W raporcie finansowym Tow. Ty- 

shye Walecznych, gr. 1859 Z. N. P. w 

Akron. Ohm. jaki zamieściliśmy po- 
przednio w ..Zgodzie", zakradła sic 
gruba pomyłka drukarska, a miano- 
wicie podane było. żc grupa 185:* dała 
na Amerykański Czerwony Krzyz 8.10. 
gdy miało być $90.00. bo tyle ta grupa 

..złozyła na tak dobry cel. co shę nieniej- 
•• .ezoni prostuje. Był to bł*d mimowolny, 

•za który' e*an. grupy przepraszamy. 

Hegewisch, III. 
Towarzystw ..Synowie WołnoAet". 

Nr. 2 grupa 624 Z. N". P., wy brało na- 
atępuJary zzrt|tl: 

l.cou Dembowski, prezes; Francb 
szek Brandys, wice-prezes; Julian 1 jo- 
niewski. sekr. fin.; Tomasz Wrzesień, 
sokr. prot.; Michał Biernat, skarbnik. 

Posiedzenia odbywają bię w każda 
druga sobotę miesiła pnr. 132000 Bal- 
timore ave.. łlegewisrb. Ul. 

Tomasz Wrzesień, sekr. prot. 

Dorchester, Mass. 
Wynik wyborów w Gminie 118 Z. N. 

V. jest następujący: Prezes — M. 
'West z gr. Ł9k; wu-epr. — K. Orłow- 
ski z gr. 1934; eekr. — niżej podpisa- 
ny z gr. C2.S; skarbnik — A. Sidoro- 
wiez z gr. 1703; marszałek — B. ł-a- 
niewskl z gr. 22<i. A zatem proszę 
wszystkich sekretarzy grup należą- 
cych do Gminy 118. by wszystkie spra- 
wozdania tyczące się niniejszej Gminy 
raczyli posyłać nu niżej podany ad- 
res; 

Ig. Zawadzki, sekr. Gm. 11$. 
2'2» Park *t.. Dorchester, Mass. 

Chester, Pa. 
Tow. Kazimierza Wielkiego, grupa 

2096 Z. N. P.. ofiarowało nu plebiscyt 
na Górnym Śląsku $56.50. które prze- , 
słała przez Konsulat Generalny w 
.New oYrku ł na które otrzymała po- 
kwitowanie. 

Z bratniem pozdrowieniem 
Komitet. 

Simsbury, Conn 
Tow Tadeusza Kościuszki. gr. 20# 

Z. N. P. wybrało następujący zarząd: 
FrancUzek Zabłocki, prezea; Wa- 

cław Siekierski, wiceprezes; Feliks i 
l)obek. sekr. ftn.: Józef Stachowicz, 
sekretarz protokółok); Paweł S. Mu-| 
szyke. kasyer. 

Posiedzenia odbywają się w każdą 
trzecią niedzielę miesiąca w domu Bła- 
żeja Iskra. Simsbury. Conn. 

Józef Stachowicz, sekr. prot. | 

Adams, Mass. 
Na roc/nem posiedzeniu dnia 20go 

grudnia 1»2U. Towarzystwo -Bratniej 
Pomocy. Grupa lMu Z. N*. P. wybrało 
nustępujący nowy zarząd: Józef Gor- 
czyca — prezes; Antoni Lic — wice- 
prezes; Franciszek Czarnik — sekr. 
prot.; Bednarz Wojciech — sekr. fin-; 
Ryzie wici Kuzimierz — kasyer; opie- 
kunowie kasy — Antoni Surow iec. An- 
drzej Krężel. Stanisław' Nowak; opie- 
ktuiówle chorych — Stanisław 1'zudak. 
Piotr Eliasz: delegaci do Gminy —- 

Antoni Surowiec-. Andrzej Krężel. Sta- 
nisław Nowak; sekretarz dla mało- 
letnich — Antoni Lic. 

Jackson, Mich. 
Sprawozdanie z ostatniego oraz rocz- 

nego posiedzenia Gminy w Jack- 
son, Mich., odbytego dnia 

27 lutego 1921 r. 

Wybrano następujący zarząd na rok 
1921: Prezes — :F. Gawlak; wicepre- 
zes — Paweł Gzulowski; sekr. fin. — 

Adam Borkowski; sekr. prot. — Józef 
Maryański; kasyer — Jul. Gryczko; 
marszałek — Antoni Szumliński; 1-szy 
podmarssałek — Piotr TMMklnrtM; 
2-1 podmarszałek — Wład. l*rynowlcz; 
odźwierny — Stefan Bom ba lic ki; pod- 

'odźwierny — Adalf Borkowski; Ko- 

j mitet rozwoju i obchodów — Antoni 
j Bieńkowski, Stanisław Oburhowskt, 
i Andrzej Rogalski, Frane. l.a/an>wicz 
jł Wład. Urlnowlcz; Koni. chorych — 

Adolf Borkowski. Kaz. Klimku i Jan 
|r>rągowskt; Komitet finansowy — 

Stan. Drągów-*ki. Wojciech Pojawi 1 
(Jan Walicki. Inne komitety w razie 
I potrzeby obierane bęlą na posiedze- 
niach regularnych; przytem tichwuk* 

|no, ażeby Gmina energiczniej działała 
w sprawie rozwoju oraz zaciągnięcia 
dziatwy pod sztandar związkowy. 

Stanisław Obuchowzki, 
były sekretarz. 

Dookoła z 

CZERWONA 
OBWÓDKA 
UilllllflUllUlliiHin,, 

Więcej górników nosi obecnie * Good- 
rich'’ obawie gamo we, niżeli kiedykol- 
wiek przedtem. 

Przyczyn* w tym niezwykłym wzroś- 
cie jest zwykła — wyroby Goodrich 
sh trwalsze niż obawie innych wyrobów 
o czem najlepiej przekonali się górnicy. 
Rzecz prosta, jeżeli ktoś knpi parę 
“Goodrich Hi-press” i jeżeli one trwa- 

ją dłużej i są wygodniejsze i tańsze — 

to wówczas opowie o tem swym przy- 
jaciołom. 

Coraz więcej górników przekonuje się, 
że buty “Goodrich" nie przeciekają, 
nie łuszczą się, ani nie rozłazą, co jest 
memoZUwem ponieważ są zrobione z 

jednego kawałka — sposobem “Good- 
rich." 

Gdy kupujesz — uważaj na czerwona 

obwódkę dokoła. 60,000 sprzedawców 
sprzedaje obecnie “Goodrich." 

THE B.F. GOODRICH RUBBER COMPANY 
Ahron, OHIO 

Goodrich 
Hi-Press 

Rubber Footwear 

Na Reumatyzm cierpiącemu 
Anioł Stróż tak rzecze: 
Pan wysłucha! Twą modlitwy 
Dobry wierny człeoze! 

Kup od Ojca Groblewskiego 
Reumatyczne leki, 
A będziesz zdrów I silny 
1 wdzięczny na wieki. 

Piszcie: 
A. G. Groblewski* 

Plymouth. l»m. 
Cena wraz z podatkiem wojennym i 

przesyłką KUM. 

Boston, Mass. 
Sprawozdanie z rocznego posiedze- 

nia Gmin> Ko. 119 Z. N. P.. odbytego 
dnia 2* lutego 1921 w hali kościelnej. 
;tS Cha ni bers st. Posiedzenie otworzył 
prezes M. West w obecności 12 dele- 
gatów. którzy reprezentowali choe w 

małej liczbie lecz wszystkie grupy na- 
leżące do tejże Gminy. 

Dniej prezes zapytuje delegatów, 
dlaczego nie przycnodzą na posiedze- 
nia. Delegat gr. 32t* J. Snaraki wytló- 
maczył się. że za daleko, to pociąga 
duże ekspensa. Reszta delegatów, to 
zwykle wykręty. Sprawozdanie finan- 
sowe przyjęto. Cały majątek Gminy 
»72.d2. 

Harwick, Pa. 

Ninfejszem dajemy do wiadomości, 
że tutejsi związkowcy Grupy 1229 ze- 

Praliśmy kolektę w kopalni w łlar- 
wlch. Pa na sumę $193.75 na głodne 
dzieci w Polsce. którą to sunie »\-bi- 
liśmy przez Konsulat polski w Pitta-1 
burghu. 217 X. Craig. Pa. 

Niniejszem upraszamy Szan. Red. o 
umieszczenie powyższego czynu w or 
gAnie Zcody i Dzienniku Związkowym, 
aby drugie Grupy wzięły przykład i za-j 
brały się do czynu tak godnego po. 
parcia. 

Z bratnimi pozdrowieniem 
Andy Czubiak, sekr. fiu. 
Stanley Wilczek, prezes, 
Stanley GłodowcM 
Wojciech Gondek, świadkowie. 

Toledo, Ohio. 
Na regulamem posiedzeniu Gminy 

Sr. '/?. X. P. w Toledo. O., wybrano 
tarzał nu rok 1i*21 Jak następuj**: 

Prezes. Józof Wiluwz; wicfrprłłfn, 
i.m y.i Miałom (dr. Mkntan, Wi Jan- 
ków iak; kaijrer. Wojciech łAJcikow- 
iki; marszałek. Jan Biały; odźwierny, 
iV’ł. Mazur. 

Zarazem oznajmia się. iż amina Nr. 
:«♦ Z. X I*, na posiedzeniu 
wyasygnowała z kasy pierdzi* siat do- 
arAw ifrTT na głodne dziwi w Polsce. 

Z szacunkiem. 
Wł. Jankowiak, 

Sekretarz Gminy Nr. 2‘J ZNP. 

OridjreporI, Conn. 
I»o Szanownycn Sekretarzy lirup nu- 

•i/yrjrrli do Gminy Nr Z N. P. i 
łelegatAw, /o posiedzenie Gminy 2* 
odbędzie sir dnia 2*MW> marca P;i r. 

* Rodzinie lft-tej rano w niedziele w 

sali SrkołAw pnr. So. Main sir. — 

Sprawy m» ważnej wagi z r6;ny«h grup 
* soeryalna ważna sprawa jest z Kru- 
py MSm z Ansonia. Conn Konieczność 
wymaca. ażeby delegaci przybyli na « 

posiedzenie Gminy 2i>-tej. 
Teraz podaję ztnlane adresu mero. 

żeby pikać wszystkie listy na adres 
niżej podany. 

Z ł»ratniem pozdrowieniem. 
J. Kujan, sekretarz (im. ZNP 

General Dellrery. Uridgeport, Conn. 

Hammond, Ind. 

Na rocmcm posiedzeniu Gminy 49 
Z.N P wybrano naMępnlacy zarząd 
na rok 1921- 8lanl«1av Milda. prezes; 
Jan Riwowln, wlrTfei'*! H. S Hur- 
dyk. sekr. prot ; Jan Porłenchański. 
sekr. fłn ; Józef Walskl. kasy er; Jan 
Kraska, insraulak !: Aleksander H.i- 
chut marszałek II. Jan A. I rak, odź- 
wierny. 

Nlniejatem przypominam delegatom 
Gminy 49-eJ, U przyszłe p (siedzenie 
odbędzie się w niedziele, dnia 27-go 

! b. ni. u obywatela Jana Kosowicz. pn. 
1176 Coiuinbia avo. w Ka*i Maiumond. 
o godzinie 2-ej po południu. Obecność 
każdego delegata Jest pożądań?. 

B. V Snrdjk, sekr. prot. 

Jersey City, N. J. 
To*. Matki Boskiej (>itorhovakl*} 

i Krupu 4»»0 Z S. P. na rm /.nein pośle- 
dzeniu wybrało nowy zarząd nu rok 
bieżący z następujących członków: 

A. Badowski, prezes; W. Bogusz, 
wiceprezes; W. Zieliński, sekr. prot ; | 
J. Sokołowski, sekr. fłn M. Krzyża- 
nowski. skarbnik. M. laika, marszałek. 
S. Kempiński — opiekun chorych 

Orupa 4<»ft Z N P ma w kasie kapita- 
łu $1100 i dw» nowe sztandary Orupa 

I ta obchodztła 25-letnl Jubileusz dnia 
25-go llstonada z r Wpłaciła w czasie 
swego istnienia $42.275 &3 na po- 
śmiertne. z niego Z N P. wypłaci! po 
ztpPTłych członkach $23.100 00. 

Wszelkie korespondencye nrnwze 

nadsyła*'- ns adres- J. Sokołowski, 173 
— 12th at. Jersey Gity, N. J. 

Cincinnati, Ohio 
Sprawozdania z rocznego posiedzenia 

Gminy Mo. 99 Z. N. P odbytago 
dnia 30 stycznia 1921 r. 

Posiedzenie otworzy! preaea oh. 
Franciszek Hznrtlńskl w csasie zwy- 
czajnym o godzinie 2 30 w hali para- 
fialnej <pr«jr ul. Cufter I Baurewne 
Prezes powołał do odczytania manda- 

l lAw na rok następny. Następujące 
grupy były reprezentowane; 19%. |9, 
!75o rWlej odczytano protokół z osta- 
tniego posiedzenia, który przyjęto Jak 
był odczytany. Następnie prztwiło do 

| wyboru urzędników do <;mlny No 99 
Z. N. P. I wybrano Jak następuje: 
Prezes — Fmnrlazek S/urllńskl; wl- 
cer>reses — Antoni Czerwiński; *e- 

; kretarz Teodor S-ihaJdak kasyer 
I — Andrzej Htnmlóski; marszałek — 

Antoni Pomorski: podmarszalek — A- 
dolf Piekutowwki. Wybrano Komitet 

I loetracvtnr- Antoni Pomorski 1 Adolf 
Piekutowski, 

Z bratniem pozdrowieniem 
Teodor Sahajdak, aękrelarz. i 

Latrobe, Pa. 
Towarzystwo Białego Orla. Gr. 1241 

w Latrobe, Pa., wybrała nowy zarząd 
na rok 11*21: Stanisław Korona. .pre- 
zes; Tomasz \lnrktrwtcz. sekr. finan- 
sowy; Tomasz Kubiet. >«kr. prot.; Pr. 
Sroka, kasyer. Zaś Towarzystwo Biu- 
lego Orla. Grupa 1241 w Jatrobr. Pa. 
nie napomniała o naszych Braciach w 
Polsce głodnych i jednogłośnie uchwa- 
liło bal na korzyść tychże braci i opo- 
datkowanie każdego członka na $1.00 
i rezultat był dobry, bo zebrano $110.00 
które Grupa odesłała na ręce Hoovera. 
administratora żywnościowego w Ku- 
ropie. Tomasz Markiewicz, sekr. fin. 

Wilkes Barre, Pa. 
Protokół z dnia 2ó-go lutego 11*21 

roku obywatel Marceli Burzyński, pre- 
zes Gminy l.y otwiera posiedzenie o 

s-mej godzinie wieczorem po odebra- 
niu hasła przez marszałku. 

Reprezentanci nieobecni na roczne iii 
posiedzeniu Gminy składają mandaty 
swoje nu rok 11*21. Komisy u mundalów 
po przejrzeniu poleca przyjąć; po 
przyjęciu -Mandatów Prezes odbiera 
przysięgę. Następnie został odczytany 
protokół z ostatniego posiedzeniu; pro- 
tokół przyjęty jak odczytany, kores- 
pondeneye odczytano 1 przyjęto do 
wiadomości. Odczytano prośbę z St. 
Paul. Minu. w sprawie pomocy na Dotii 
Polski. Postanowiono tykiety przysła- 
ne rozkupic przez reprezentantów, a 
tafcie Gmina zakupiła 3 tykletów ze 

swojej kasy. które to pieniądze w su- 
mie IS.iS odesłano na ręce komitetu. 
Następnie nplikacye o wsparcie z 

Grup $57, TIK*. lftSfi odczytano i odda- 
no Komisy! do zbadania. Komjaya po 
zbadaniu takowych poleca przyjań. 

Była poruszona sprawa reprezentan- 
ta na Sejm S-ci Wycholżtwa Polskiego 
w Ameryce w sprawie wynagrodzenia 
takowego. 7. powodu nieobecności re- 

prezentanta sprawa odłożona do przy- 
szłego posiedzenia. 

Ob. K. Gongolewskl porusz.* sprawę 
urządzenia dnia Polskiego na dzień 
30 maja. Prezes po krótkiej przemówię 
w tej sprawie i po dłuższej dyskusyl 
reprezentantów polecono Sekretarzo- 
wi Gminy na p.saó Ust do Zarządu So- 
kolstwa. czy uiw mogliby odstąpić 
parku na j>owrżs«y dzień dla Gm 13. 
Ob. Kazimierz Siemiński robi propn- 
zycyę o wysianiu ucznia do Kole z i u 
tv* przyszły szkolny rok. Po dłuższej 
dyskusyl reprezentantom polecono p.v 
informowań swoje Grupy o takowem 
postanów leniu i sdać sprawozdanie na 

przyszłe posiedzenie. 
Prezes porusza sprawę młodzieży; 

przy tej sposobności daje naganę re.- 

prezi-ntantom za ospało*,' w Grupach 
w tak ważne i sprawie i poleca, aby 
• prawa mtolzłeiy poruszona była ni 

posiedzeniach. Reprezentanci mają 
zda' sprawozdanie na iiosledzeniu 
Gminy. 

Następnie poruszono sprawę glo IncJ 
dziatwy w kraju. Pu dłuższych dysku- 
syach wyasygnowani z kasy Gminnej 
$30.00 I polecono kasyerowi odesłań 
na ręce lłooeera. 

Podatku wpłynęło dnia 2.% lutego 
M.47. Na fundusz 1'czniów $10**; Nu 
Górny Śląsk $2.50. Na t"tn posiedźcie 
zostało odroczone do przyszłego posie- 
Izenia. P. ftzladzińaki. -i-kr Gm. li1-. 

Steubemille, Pa, 
I»rotok6ł z posiedzenia Gminy Nr. ód; 
N. P. odbytego linia Lutego 

UC1 r. w Hellatre. Ohio. 
Posiedzenie zsgatt prezes o*> Br. Ku- 

liński o gods. 11:30 minut przed po- 
udniom. 

Naniimprzixl preae* mianuje koroi- 
iyv mandatów. w aklad której *it»- 
i/9 delegaci; S. Skowroński, M. Cgyx 

S. Pokrym. Komisyu po zbadaniu' 
Mandatów, poleciła izbie takowe przy-’ 
i*ó. 

Prezes polecił sekretarzowi odczy- 
ac~ listę urzędników i delegatów. De- 
cgatów bytu obeewreh 15. reprezentu- 1 

3<- 10 trup. Następni* prezes odeł»ral 
>rz>»iępv «>d w^/yałkich deleratów. 

/ostał przecz> »ny Protokół z orla- 
mirKo posiedzeniu, który był jedn>>* 
di lAaiep rJgU Prezes polecił przeczytać kore<pond**n 
've. — Korespondenci* o<l sekretarza | 
fMMlnrto /• N P w sorawle mjk- 

>eridowaniu Grapy 11*4 izba t>oleciła 
odpowiedzieć sekretarzowi Jeneralnr* 
nu. #.e Grupa p -wyzrza przmioalu się 
|o Gmln> No K 

Korespondencyu od Grupy 6ód za-, 
wieru prośbę do Gminy, o przejęcie jej 
pmńliy do /jir/eru Centralnego o 

wsparcie dla jednero s jej członków. 
Izba uczyniła proible tej zadość. 
jeden / delt x .tow powytaze] O rapy 

yostawli propozycjo o zebranie dóbr >- 

wolnej składki dla tero brata, zdyt 1 

k*st we wielkie) biedzie i bardzo po- j 
Irzebnjgcy, ł»ba się na to zgodziła i 
prezes d-ił zezwolenie. -Dobrowolnej 
(kładki zełirano 911.3.1. Pieniądze te 
Mbrał jeden z delegatów graj v *K-*J, 
tfóre wręczy potrzebującemu bratu. 

Korespondencye ze St. Paul Izba 
przyjęła do wisdo-noeei 

sprawozdanie kom‘*v| rewizyjnej^ 
[Mi. Ą.. Ihuhulski zd.ii sprawozdanie 

U. S. ARMY DOBRE WEŁNIANE 
KOSZULE 2 za S5.00 

Wełniana KOIKtJLK, dobr«m« #»- 
tunku azyle dla wojaka amerykaft* 
aklego, oliw kowano koloru — 

DWIE ZA $5.00 
Nadarza afc npwmhnnA1 nabyci n 

dwu wojakowyrh wełnianych ko. 
azuL oliwkowa*** koloru zn ISO*, 
> klftrjih kto** warta iaat MM). 
• Mnr pod/lwu. atar.innle uazyle. 
wv*i»ln» dobrze pumliif*. zimowa 
o mlrk-kim kołnierzu — poaladają 
(liiw allna kirairnlr Odpowiednia 
ilo priu y tub wyJZHa — Jarlyna ta* 
nluw\ Nie naday »»Jrle plenląrizy. 
Zapłacicie [xintnrrmn #dy nadej- 
dą. .Ta*all Waa nie zadowolą — 

zwrAołole |r nom — otrzymuj#** 
z powrotem pieniądza. Nie rumy- 
Ula Jola o (a. Zamówcie Je eonie, 
.•sprawdzicie, IZ nz ona dobrami KM 
tunku, oraz Za rana Ich nlaka. 
f*rzy zamówieniu podajcie miarą. 

UNITED STATES BLANKET CO. 
Dept. F.S.N) 

45 W. 34 St. New York, City 

Baczność kupcy i sklepikarze! 
Zapełnijcie swoje półki bŁaszankam i z Mazoią. To ogłoszenie jest jed- 

nem z całego szeregu ogłoszeń jakie iif obecnie regularnie ukazują w dzien- 
nikach w celu zaznajomienia czytelników z dziwną dobrocią, jaką posiada 
amerykańska oliwa do smażenia, Mazola i z wielkiemi korzyściami jakie ona 

oddaje gospodyniom, które jej używają. Dlatego powinniście natychmiast 
postarać sią o zapasy Mazoli, ponieważ w dodatku do waszych odbiorców, 
którzy jej już używają, bardzo wielu innych zacznie ją kupować. 

Ci z waszych odbiorców, którzy ze swojego rodzinnego kraju przyzwy- 
czajeni są używać doskonałych oliw owocowych, uważają Mazoią za bardzo 
odpowiednią do gotowania, pieczenia I wszelkiego rodzaju przypraw do sa- 

łaty. Od chwili gdy spróbowali Mazoli, zaprzestali używać wszelkich innych 
oliw I masła, albo smalcu. Wiedzą oni bowiem, że kupując Mazoią, płacą 
tylko za oliwą i za nic wiącej, ponieważ Mazola jako wyrób amerykański jest 
wolną od cła i opłaty przewozowej poprzez ocean. 

To jest kilka powodów dlaczego oszczędne gospodynie używają Mazoią. 
Bądźcie przygotowani na wzrastający popyt i bądźcie przygo- 
towani czy macie pod dostatkiem zapasów Mazoli w swoim 
sklepie. 

GWARANCJA 

Jeżeli nie jesteście zupełnie za- 

dowoleni z dobroci i taniości Mazoli, 
wasz sklepikarz zwróci wam wasze 

pieniądze. 

Po szczegółowe objaśnienia I ceny 
zgłoście się do waszego hurtownego 
kupca albo piszcie wprost do 

Corn Products Refining Company, 
17 Batterjr Place, New York. 

ze stanu kasy gminy do dnia 31 go grti 
dnia l»20 r. 

Stan kasy przedstawia się następu- 
jąco; 

I łoohodu było $334.43: Rozchodu by. 
ło 12*1.39, w tętn za $tńo.«*o hond I*. I*. 
1*. Gotówki u skarbnika $34.04. Spra- 
wozdanie komisy i rewizyjnej izba 
przyjęła jednogłośnie. 

Wniosek dany i poparty, aby stary 
skarbnik wręczył Hond P. ł\ P. nowe- 
mu skurbnikowi. — Wniosek przecho- 
dzi jednogłośnie. 

Prezes mianuje kontisyę rozwoju, 
komisye wsparć i zażaleń i komisyę o- 
światy I'obchodów. 

Ho komisyi rozwoju Jest mianowani 
obywatel Kaczmarski. Ił. Stankie- 
wicz i K. Jankowski. 

Wo komisji wsparć 1 zazaleń oby- 
watel w Kołakowski, W. Szczypiński 
i W. Kymar. 

Do komisy i oświaty | obchodów ob. 
M. Czyi, S. Prokryfti i A. Obierzycbleb. 

Komlsya wsparć p,, zbadaniu apli- 
kacji do Wydziału Wsparć ogłosiła 
izbie, iż apiikacye «ą w |s>rządku i 
poleciła jc di> przyjęcia, CO Izba uczy- 
niła Jednogłośnie. Izba poleciła sekre- 
tarzowi. azehy Apiikacye do Wydziału 
Wsparć z Gr. 4-'*.'» zatrzymał u siebie 
dopóty, dopóki <irupu powyższa nie ii- 
iście się ze Zaległym podatkiem do 
Gminy. 

W nowych sprawach zabrał glos ob. 
'I. Czyz i apelował do delegatów o 

urządzenia balu albo Jakiej inne J za- 

bawy na rzecz kusy Gminnej. 
Pan prezes II. Kohinskt dziękuje 

skarbnikowi i oznajmia Izbie, iż ma 

Już plan gotowy, czyli ina Jttż halę wy- 

najętą na bal iiu rzecz Gminy. Hat len 
odbędzie się dnia 2-go kwietnia na hali 
;>olskleJ w 8lenbenvllle. O. 

Izb.i przyjęła oznajmienie prezesa z 

podziękowaniem. Następnie wybrano 
Jednogłośnie gospodarzem balu gmin- 
nego delegata ob. Andrzeja Kaczmar- 
ka ze 8tet»benvll|e. O. 

O M. Czyż postawił propozycję, aże- 

by delegaci omówili we swych gra- 
pach sprawę dopomożcnlu studentom 
w szkole związkowej. ł*ropozycyę tę 
przyjęto jednogłośnie. 

Delegat ob. Hankłewicz mówił w 

wprawie ogłoszeń artykułów politycz- 
nych w ..Zgodzie" organie Z. N. I*. 
który powinien li tylko Związkowi Na-1 
rodowemu Polskiemu służyć. u nie ko- 
tnu Innemu. 

Ob. Kaczmarek postawił wniosek, 
który /.owiał poparty, atrby delegaci te 

sprawy przedyskutowali we swych 
grupach. a na pr/yszłem powiedzeniu 
('•miny Ja iłbszernicj omówił. Wniosek 
przechodzi Jednogłośnie. 

Wniosek dany i poparty, ażeby flinl- 
na raczyła *iv zapyta.- Zarządu «'en 
tralpero, * jakich funduszów I w Ja- 
kim celu był pan Złotnicki wysiany do 
Polski. W niosek przechodzi jcdnoglo- 
tale. 

Po wyczerpaniu (Mirz.idku dzienne- 
go, przystąpiono do Klocowania, kiedy 
ł gdzie ma aif odbyt następne pośle- 
d/enic amin) BtMeJ 

Wniosek dany i poparły, aby przy- 
szłe posiedzenie odbyło się wl-szg n'» 
dzielą maja. 

Pr/y etosowaniii wniosek upadu 
l»rugi wniosek dany I poparty, aby 

Troskliwa matka. "Mam tna 

la dc.ienrezynkf, Iirzijcn około e*te- 
ry lata wirku. która liylj ciężko 
ehony ubiegłej zimy. Nie chciała 
oiih brat'* żadnego pożywienia.” pi- 
ano jmiii Maryn li. .lohnMui z Ha t 
yon, S. Itak. —- “fłyłani bardzo 
niewpokojntj o kw* cór cerkę i wca- 
Je me wiod/iałnm, en robić. Zdecy- 
dowałam spróbować |>ra. INnłn 
(łoinozo i dawałam jej M regular- 
nie trzy razy dzion-tiio. Natych- 
miast polepuzyło się jej. 1’oopohi 
użyła tylko j«*rfcnt) budi-lkę lekar-1 
wtwa i je*d, obtrnir zdrowy, jak1 
niffdy.” — To znowu tlknaeiy 
<lla<vciro <lotno/.o stało sie l<*k po-1 
pularnem domowem Inkarat wetn. 
Mat.ka może zawsze polegać na 
tern lekarstwie, iptmieważ nie mavy; 
nie li>|K7.e(to na małe. codzienno 
tkłloffliwoŃei w rtslzinir; je*t ono 
również wkut kujące tak u dzieci, 
jak i n tkrosłynh. Aptekarze nie 
niomt Jfo sprzeda yyać. S|N-cyalni 
miejscowi agenci dostarczają go 
ludziom wprost z Inboratorynin 
wyrobicieli: I >t. I* et er Kahrney & 
S«>nxt'o., ióOI Washington llhd.. 
Oiicayo. III. 

(< IgłOszeuic) 

przyszłe posiedzenie odbyło się w ł-tsj 
■MsMf w maju. Wniosek prze- 
chodzi. 

Następnie podano trzy miejscowo- 
ści: Hellaire. SttMibenville I Blaine, 
Kdzie ma się odliyt1 przyszłe posiedzi 
nie. Głosowano tajnie za pomocy kar- 
tek. Ho odczytaniu I zliczeniu itłosdw 
przechodzi większością miasto Bellai- 
re. Więc przyszłe imsledzenle Gminy 

-Vo. 5<> odbędzie się dnia 22 niaja b. r. 
na aali w Miner Tempie w Uellalre. O. 
o Kodz. 1 I-tej rano. 

Wniosek dany i poparty o zaniknie- 
cie posiedzeniu. — Wniosek przeeho* 
!/. 

l*an prezes Kubińskl odroczył posic. 
dcenie o Kodz. 2:40 minut po połu- 
dniu. 

B. Marciniak, sekretarz. 

Chroniczne Choroby 
I OSTRE DOLEGLIWOŚCI U LUDZI 

W KAŻDYM WIEKU 

Moja Konsultacya Darmo 
METODY ELEKTRYCZNO-LEKARSKIE 

CZY MASZ KŁOPOTY Z ŻOŁĄDKIEM? 
>'/i *inv‘*<n: r.mo 1 w> (’*>■ wiiki krat * Jn«l 

rl.tł>> «v* ti M-i.-tr iKUiiIr^* fiy tn.flf inMn sć tkup>*nlu luyrtll ■ i-*y 
tri.tri atmltlryf? *'*' < r.i|*-il«*. ło Jtrlwlt' I > iii um iii inru uranii, 
■ i»r*ti1ti-m? iV\ marlr .itaki Ki>r«i’«ki r*> kritiu i na(|r iwUhltnli, *pe- 
*•> ilnl'- r*o |i -lErnlu 1'ay iiinri* blHa »«*r, iTcv»y li«'l Klon v, Inilin j u 

niAwru. naisł,- m ^n-.r bnkianl hra aprcyalnrcn 
*ar jii-*li-'li !r iika|Nikiijii1 I nil- mi4ri'li' i<i*;i*' v ikh'V riy 

iirmumi i»*lmsnW-ni n--ni,'i,*iii i» ifiMitii** i'xy ji"-u--Vl* (irrt Jti* ■ 

Unii t rni,'i*> ii<xita-l,- w smutku? J«k|| iM>trzi'l>tij<-f'ia nii*u>> 
Ji-i-Krnl». to AKtoki-ir »1ę Uo mrli-. 

Pewna i bezpieczna metoda za umiarkowaną ceną 
SPECYALNA EGZAMINACYA LEKARSKA 

lMtKI,A|i.VA KaJZA MIN A*« V \ l*V'Y KNTA JHST NAJW AZNTKJ- 
l*/.a l:X3 'V..\ PUZY intZYIMilWANir <7,h»U1IJKA ?M» I,Hi7>M\ 
ImKLMiNA I t WAŻNA IkWAMIS- vrYA IMOi:/, SPKC VAI.Ii*TK .IKST 
JKHYNYM fUNHtillKM ilTItZYMANIA l*OPUA\\ NK I HYAaNOZY PA- 
iYHMM 1'lt/Yi IU.HI/. \I-Y Im mmi: SA YYIHLTK /.A1W»\Vi*I.KNI 
V. NAI.KZYTKI I MTttJ.I KXi"/,A M IN Al VI ~»K I.A I» V J AfT,.l SU.', Z. PRu- 
ItY lANItM V KltWI. KIZVI'^NI-I I iY* AiiNi >3£r <*łlMMl<*ZNlii AN\- 
1.IZY 1Hh7,I I I m'KI. VI i.M! *»K< iNSTATi iW ANIK WSZY STK IOI MY M- 
ITi»M<Y\V I ZHAMSTItŁNYni !tKI I'KńW 1'IIOKlMIY. 

NERWY I KREW SĄ ŻYCIEM 
Tw»J» «Ily ftsyrsne I iiniy- 

£.<>/«* <kI |w»|>rzo- 
rtnir|t«. ayrta. IHai*«n. j<*»oll o- 

nliihlli>t lub /jlr.iM »«i>ią 
krów I n«*\, larwll złomu >a- 

MC znrnz •!<> itoklnra. a 
Jm<i* lopmj do oprcyalUCy, 
któr> wio. },,k nmpntnid twuiu 
rhyrialm I lak Jo) sanntzll* z nai- 
n>(iioJoz> :u w % dat kiom <ILi »-!»•- 
bie. 

CHOROBY ŻYWOTNYCH OR- 
GANÓW LECZONE 

NAUKOWO 
ttKWK. PMTA, MN^OHK, 

W A TłOUI A NKIEKI. lak i-A». 
lito* NKKWY. .AKOItA I KftKW, 
illogaji l.)Uw » ,i|v#«mi alaai l- 

usvcl:« MHTOUY KUłK- 
TIO >-.M KI > Y< "/N ILI. pnł«o*Ofi»j 
X tokarni >v.tiul '.n I- /.•-ml luł« 

JA UDZIELAM NAUKOWEGO NO- 
WOCZESNEGO LECZENIA. PRZYJ- 
MUJE TYLKO WYLECZALNE WY- 

PADKI 

Bez bólu I straty czasu. ni*. !•«•* WS4<IV<I<I na tn. xv Inn* 
«><«tki /.asliall), 
NIC IHaWńl. KWUSTYI PIK- 

NIKOM-:.! ST \<‘- i*| 
NA I*Rnl»ZK 

ELEKTRO MEDYCZNE METODY 
bsybkie rezultaty I umiarkowane ho. 

noi jryum robią stałych przyjaciół 

SERUM, ZASTRZYKIWANIA, SZCZEPIENIE 
at<ws>in), Je*Hl nku/.r pniru-bnsill. Ilia lw>lu I etrutł caaati. 
KsMi Inili wkIu tln> «’>'PK<lrk Inif apnwitirni naukowym I alonownl* 

<S<> Jikołrl i'lioroti), lir< vx|m r< menli.w luli lirsilis iA. 
ll<ij.i w |m|*a o Twujr |i»»r<ii»lv I k.itnpl*! n* iirx.i>larnLi iimozMwlaJi) 

ini właAHwy SfmrAli li*, r.rnln TwulrJ <l<ilr<llw«A<’i. 1‘pMim pr^r kona Clę, <■■> 
iN<iię iHTiynU' <11 • Clfiilr. 1’irumifii z lallrflyrh strun il.ilę i»l*-rw war u* 
»Uu w urliKlae. jli> alv ni"|[ll mLii* <lo >lmnu tegu aumejfo dnia. 

Bezpieczne, Naukowe Leczenie Dla Każdego 
Słabego, Chorego i Niechętnego Człowieka 

NIK it&WOI. KWHUTYI 1*1 KNI£*N KJ TRZYMAJ CIK filiHMNIC 
ZJ-AUHKA. CK\Y IKklK s*A I'Ml ARKÓW ANK I PI.AC1Ć liKI»Zli;s/. 

JAK MOtKIIK. 
Konsultacya 1 porada darmo. Przyjd* dzisiaj. 

OODZINT — COHZI10NNTK OI> 9 RANO |hi a Wn>7JYK. W NIKI*ZIKI.K 
i awikta <»r> i<* iu.no im 3 po Pot* 

Przyjdi dal* jeszcze I rozmów eię ze mn< jak człowiek z człowiekiem, 
jelell masz kłopot tub wątpliwość. Dlaczego odwlekać I chorobę pogorszyć ? 

DOKTOR DLA MĘZCZYZN 
•20 SMITMEIELO STREET. PlTTSBUROH, PA. 
90 SOUTH HOWARD STREET, AKRON. OHIO 

711 STATE STREET. ERIE. PA. 
•33 MAIN STREET. BUFFALO, N. V. 

bS BE A VE R STREET. ALBANY. N. Y. 
• 12 NORTH HOWARD STREET. BALTIMORE. MO. 

Pół ceny na naszym EKSTRAKCIE 
jęczmiennym podwójnej siły i chmielu 
Je«le«my »in'i«s«a»l «wA) wielki M|)M amnlejetyl*. wnkutek irf 

4pow>łinolf kupi*' naJlrpNpy I nalniiynirjuty Kilr.<< to 
mienny s Importowanym <*<e«klm • •łiniiHrm *.» p..| rtny. 

I ,ATKZ(11 K! 
11 wlalkli h funlowyrh |tii<w>k 
13 par-aak nitjl^i.■.*<•«■> rhmiolii 
12 |*»r *«>k M-lwtyny 

akntraktu 

$10-r; 
Marny rA*nl»t <**jraljr. bogat v iiiitirHltw *OV winn. Mirap* Jn,*> <]l 

wrobn .|..nw.wina a> wtHkl.h 3 kwurtnwrh ptil/ka. li pn crm. *l.»: 
*•» Mn*. I'»l» ••-«> *a ł p<l*xrk KamAwłrnła Ratniajar.iwr rałalw aim na 
lyrhnillil. PnykllJ rt»|c t>»r. prcrkm p«w»tow> < monay nnlrr), zam<>* ter../ 
•l'»(Wiht nio*i a ftoiia* aa laka iriif liaKowai4 

HOME MFC. CO., °*- K — >21 NORTH CLARK STR 
fHKMO, II.UNOI3 


