
Wiadomości Związkowe 
Phoenix, III* 

(•mina 125 Z. N. P. Protokół z dnia 
13 marca 1921 r. 

Posiedzenie frtwlny 125 Z. N. P. o- 

tworzył pr»»/«~ł Maciej Skupień* ki I 
powoktł sekretarza do odczytania II- 
•ty delegatów. Deleyatów było obec- 
nych 10 na teni posiedzeniu. Protokół 
■był przyjęty z poprawką Jak był czy- 
tany. Był wniosek przez Jana Filipa, 
a prartc Moteum Sk i ścina poparty. 
Iry prroM mianował dwóch dcł-^ztrtów 
do Komitetu nwwoju z Chicago 
Helghts z rr. 590 Bartłomiej Wawach 1 
z gr. 770 Władysław Piotrowski. Na 
wn»:osek Mat. Sfciśełm ażeby komitet 
rozwoju aorauit zowai erupę małolet- 
nich dzieci Z. N. P. Wnlneek J. Fili- 
pa. ażeby sekret ar z Gminy 125 zawia- 
domił przez koreerjwndencyę gnrpy 
należące do Gminy 125. iebv delegaci 
uczęszczali na po-óodzrwyła. Pr»«ea 
mianował dwóch delegatów z ChKMgn 
Hoichka B. Wawacha i Wł. Piotrow- 
skiego. żeby robili przegląd w gr. w 

ókoUcy Pboenlz. co kwwrtał albo co 
pół roku. a do gr. Chioaro Hctghts mia- 
nował Mateusza Skióełm I J. Jasiń- 
skiego tak samo co kwartał albo co 

pół roku na co byli wszyscy dcłeprei 
acodnL Na wniosek Skiśeima. ażeby 
Gmina 125 urządziła boi Do komitetu, 
który ma eję postarać o permit 1 na 

•który dzień a* obrani J. Jucha t M. 
SkiAcim na wniosek Wl. Piotrowskie- 
ico i J. Filipa boni kasyera był przy- 
Jęty. Cr. 764 wpłaciła podatek m. $1.3<\ 
;«r. i. 2003 wpłaciła p. za cały rok $4.20 
ii gr. 1885 wpł. z. c. r. $4.44 Do kasy 
'wpłynęło $9.94; w kasie Gminy pozo- 
<wtaje do dnia 13 marca 1921 r. $53.01. 
Poezaam na wniosek F. Szwet i p. Ski- 

'łoim prezes Maciej Skupi ń*kl odro 
•ożył posiedzenie do Z niedzieli przy 
•złego miesiąca. 

Z bratałem poadnowfantom 
Józef Waligórą Mfkr. Gna 

■ ■ ł_ 

Boston, Mass. 
I — — ■ 

\X poaMzenla Komitetu emigracyjne- 
go w Boston, Mass., 12 marca br. 

[ PoałedBsnbn. KotnTtetu emlgracyjne- 
acn odbyjo etę w obecności członków 
Znfaoownnych na .posłodzeniu O miny 
HIS Z.N.P. oraz członków zaproś so- 
ercrb przez prezesa Gnriny.tw tolcalo 

'■'Nafkżęal Lafeor Agency** przy ulicy 
Bk^pwl w B»tnq, Masa. 

Na tam poatadararn byli obecni: Ma- 
•fczypurtac Powieki. Maksymilian West, 
Kajetan Ostrowski. Ignacy Zawad z kj. 

; Boleałaor lamtaantlri Włodzimier* Pia- 
skowski, Władysław Dymsza. Wojc&eeh 
JTałaj. Pmnciazank Zapolskl 1 Ksawery 
BagUh 

Pselidnidu rtsrnif! erwawi Ondny 
TK Z> P. ob. M Went o robMe 6-uJ 
po pptndnśn. poYazujae (charter) pa- 
tent, wyjęty przez -następujących cby- 
watoH: MMJgMMs PonckfltleBo. A- 
daana Sannvsk>yo. Jana AomMkK 
efca, Karola Wldp, MafcayniUtana 
Westa. Wtadya^pnra Dymszę i Mścha- 
h Gnaylhkhgs. 

Następnie oh. West poeatat on prae- 
wtxtnrfczącrpo oh. M. hnrtDkhffo. obe- 
cnego komisarza Okręgu l-*o Z. N. P. 
na etany wschodnie Maasnchoaetu. 
Matne 1 N. Hanrpsbtrat a na eekraUr 
rza niżej podpisanego. 

W międzyczasie przybył oh. Ł Po- 
pia k, który został praedatawśony przez 
Włodzimierza Piaskowa kiego, Jako 
członek nowo aomnltowanego komi- 
tetu emlcraryjnea©. chcęc się przeko- 
nać naocznie, czy komitet emigracyj- 
ny Już istnieje t czy Jest czynny 1 zdał 
sprawozdanie z czynności komitetu, 
zaznaczając, że -nowy komitet był zor- 

kuu;*jwxmiv dlatego, ie dawcy komitet 
nic nie działał. 

Następnie Włodzimierz Piaskowski 
przemawiał w tym samym duchu. O 
i»aj obywatele zgodnie zaznaczyli. te 
widzu o dawny komitet czynny, om 

podporządkują się pod je-.ro kierow- 
nictwo ł będ> z nim wspólnie praco- 
wai'; n« co komitet Gm. 118 Z. N. P. 
preyJpl ich .©świadczenie z uzuawlem. 

Następnie ob. Popiak widząc. Ze na 
tem posiedzeniu mogą być poniszoue 
sprawy związkowe, a jako mezwiązko- 

j wriec, opuścił posiedzenie. 
Ob. M. West dał szczegółowe spra- 1 wozd«wie ze swrej działalności na ko- 

rzyść emigrantów, m co Władysław 
I Dymsza daje wniosek, aby sprawozda- 
nie przyjąć, oo przechodzi z ogóinem 
uznaniem. 

Dalej przewodniczący ob. M. Powi-* 
cki polecił ob. M. West praoować na- 

dal. u obywateli Ignacego Zawadzkie- 
go i Kazimierza Piaskowskiego na- 

znaczył Jako esystwitów i konTole- 
rów. aż do zatwierdzenia przez Za- 
rząd Centralny Z. N. P. komisji emi- 
gracyjnej na port Bostoówkl. 

Następnie ob. Zapolstcl. członek Z. 
N. P. oraz członek nowo zorganizowa- 
nego Łomitetu z powodu, ie przyszedł 
po oś w i ad c rem u wyżej wymienionych 
członków nowego komitetu. widząc 

1 działalność i pracę komitetu ernlrra- 
| cyjnego Z. N. P.. dał to samo oświad- 
czanie co i poprzedni członkowie — z 
uznaniem. 

Następnie kasyer nowo zorganizowro- 
nego komitetu. W. Piaskowski, wrę- 
czył ob. M. Westowi $10.00. zebrane 

I przez komitet rui pomoc dla emigran- 
tów Władysław Dymsza jako dar dla 
emigrantów $1.50. 

Dalej przewodniczący poleca wyżej 
naznaczonym rewizorom przejrzeć do- 
ktadnie działalność ob. M. Westa, za- 

pisać do ksiątki finansowej dochody 1 
rozchody oraz stopniowo ogłaszać 
sprawozdanie w “Kurywze Codzien- 
nym" oraz większe zebrania, proto- 
kóły zaś w- organie Z.N.P., “Zgodzie". 

Z bratniem pozdrowieniem. 
Ignacy Zawadzki, 

sekretarz posiedzenia. 
255 Park sL, Dorchester, Mass. 

Bridesborg, Pa. 

Protokół Gminy No. 106 na Frankford- 
Brtdooburg odbyty dnia 4 stycznia 

1*21 r. w hall Sokół Polaki 
w Sndeaburg. 

Posiedzenie otworzył 'prezes Gminy 
ob. Stanisław Terzyk i zażądał aby 
tlelegaci po w Hall przez powstanie o- 

becnego Komisarza Ł N. P. ob. St. 
Chłodziń s leiego i poprosił go do za- 

jęcia miejsca w gronie Zarządu Gmt- 
’ny. 

Nawtępnóe zażądał piwu odczytania 
■protrikohi c po przednie sto ;xwied»o:>ia. 
który po uslcuteczu leniu przez eeórr. 
w**tnf uznany jako zgodny i potwier- 
dzić pcóeoono. Następnie prezes na- 

komis yy do zbadania nundn- 
tów nadesłanych z krup powodem, iż 
Jeat Co uwsn posiedzenie. Konnsya 
po zbadaniu mandatów przedstawia i* 
z 4 eirajp t. J. a krupy nr 174. >121. SCO 
i 1227 mandaty delegatów *ą wypoł- 
.oóane legalnie, zaś brak mandatu z 
grupy nr. 24€. Del ob. Stanisław Kat- 
mrieroaic i prezes tejże grupy oświad- 
cza. to mandat byt, wypełniony prze* 
aeder. fm. ł miał go oeohlsrio doręczyć, 
a oo marło, że nie jen obecnym, bo 
też Jest delegatem. je*n mu loewfcsrio- 
tnom. DH. ob. AndrzJ Nowak rob! 
wnknek. aby przyj* delegatów z gru- 
py nr. 36G i dać im pełne prawo głosu, 
a mandat ma być doręczony na. przy- 
szłe regularne posiedzenie Gminy. 
Prezes biorąc pod głosy wniosek prze- 
chodni ogólną uchwała Komisarz aa- 
hiena glos do delegatów* słowami: Bu- 
dujmy. “budujmy Jeszcze silniej tę po- 
tężną 1 w!*patnlał* naez* organiraryf. 
a głównym punktem Jrcłt wybranie od- 

i powledniego 1 zdolnego zarządu, pól- 

Chroniczne Choroby 
I OSTRE DOLEGLIWOŚCI U LUDZI 

W KAŻDYM WIEKU 

Moja Konsultacya Darmo 
METODY ELEKTRYCZNO-LEKARSKIE 

CZY MASZ KŁOPOTY Z ŻOŁĄDKIEM? 
Czy JesteAcle zmoczeni rano I wycieńczeni? Czy >ui knjrł Jeet 

słaby? Cry tracicie pamięć? Czy mada tni.lnotć w skupieniu mytll? Czy 
tracicie arrtblcyę? Ciy czujecie, te nie Jest ciele tym umym metriyin*. 
©^przedtem?' Czy- macie •atakl*Kor*ezkl w krzytu I nagle osłabienia. spe- 
cryninle po Jedzeniu? Czy macie bicie serca? Tępy bńl Kłowy, boletfl u 
podotawy tn(o*M. najęte ucaucle bojAtnl bez sprcyalneco powodu? 
Czy JestoAcle niespokojni 1 nie motecie KpaC w nocy? Czy Jesteście 
nerwowi i podratnlenl uczuciem sainot nrSlct? Czy JesteAc.le przygnę- 
bieni I (nacie uczucie wlelkeigo smutku? Jedli potrzebujecie niego 
leczenia, to zetoAda Kip do mnie. 

Pewna i bezpieczna metoda za umiarkowaną ceną 

SPECYALNA EGZAMINACYA LEKARSKA 
DOK7*AX»NA KC ZAJKWJ A CY A PACYTOfTA JFW NA.PWAZNTEJ- 

(D4 BMHTSSA PłWY JTtZYJMOnKĄNlIJ CZtOWTl'3KA r»o urczknia. 
IłOKłaAmNA I JIJWAJZTa UOZAMIN A<*Y\ PTU5KZ SrKCYAI-MTE J UST 
JKDYKYM SWYSOTIKM OTIOtYMANIA rflPRAWNRJ I>YA<W*0'/,Y PA- 
CYMNC1 WLZ Y« *IOL>'/.\C Y I>0 SINIK SĄ WIMUCB S5AI»OWtM.KNI 
Z NAIJ-J*VTKJ I rJn*WTŻI KOSŁUMINACTJ. SJCTaADAJĄCRJ dUJ Z PRA- 
BY CMNIIKTA mńn./TZTCaaU KTAONOZY, hihmutinki ANA- 
LIZY MOCZU f I»ÓTO.AT>>rnrSICOMSTATO'W.ANIK WSZYSTKICH SYM- 
PWMAW r ZHW^TKTUZNYCH SKUTKÓW CHOROBY. 

NERWY I KREW SĄ ŻYCIEM 
Twoi* mity -fizyczna 1 umjr- 

ekrwe zaJeł^ od twojego poprze* 
dni ego tycia. Ulanego. Jetell o* 
alabllM lub zatTmełl Kwoją 
krew t nerwy. zaradź. złemu u- 
wrzawa. Idt zirmz do-doktora. a 
Jewzoze lepiej db epecyaJlaty. 
Vt/yy wła. jak rozpoznać twoja 
choroba 1 tkk lej mrulgiC -* ngj- 
niniejiraym wydatkiem dla de- 
ble. 

CHOROBY ŻYWOTNYCH OR. 
GA NÓW LECZONE 

NAUKOWO 
OTIROF. PI.ITCA. żOl.ATyiDK. 

WATItOHA. NF.KKI. Jak rftw- 
Clei NRRWT, MKAFLA t ICRKW. 
ulegaj* łatwo wpływom właści- 
wego ugycla MKTODY KI.MK- 
TKO-WKi»YCZ.VEJ. poleczonej 
m lak aret wainl łeczniraernl luh 
nl*. baz wzglądu na to, ta Inna 
tfalkl zawiodły. 
ni* por.wAi, mmrm pie- 

K1KŻSNRJ STAĆ CI 
NA URODZĘ 

JA UDZIELAM NAUKO WEOO NO- 
WOCZESNEGO LECZENIA. PRZYJ. 
MUJę TYLKO WYLECZALNE WY. 

PADKI 

Bez bólu I straty czasu. 

ELEKTRO MEDYCZNE METODY 
Szybki* rezultaty I umiarkowana bo- 

noraryum robi* stałych prcyjaefZł 

SERUM, ZASTRZYKI WANIA, SZCZEPIENIE 
wtoanjemy, Jeiell okate ale potrzebnem. Baz bólu ł utraty czeeu. 
KitMy Indywidualny wypadek lecz* apoaobem naukowym I atueownłe 

Aft J*koA».l choroby, ba* azperymentów liJb zgadywaA. 
Moja wiedz* o Twojej chorobie 1 kompletne urządzenie umotllwiłjt ml wlaAcl wy epoahh leczenia Twojej dojeartfwotcl. Próba przekona Cle. co 

mowc ticiynlć dla Ciebie. 1'aryentnrn * odległych etron daje pierw azeń- •two w ualudze, aby się mogli udać do domu tego aamego dnia. 

Bezpieczne, Naukowe Leczenie Dla Każdego 
Słabego, Chorego 1 Niechętnego Człowieka 

mc, pozwał Kwrarm ptknussnk.; trzymać oib nommiK 
ZOAT.UKA. CKNY MOJE HA UMf ARKÓW ANS 1 PI..ACIC BgOZIHKZ 

JAK MOAKAZ. 

Konaultacya 1 porada darmo. Przyjdt działaj. 
ooT>zurT — oon^jpjNNiK on * rano ix> * wieczór. w ntkoziems 

I AWII5TA OD II I LA NO r»o J Po POI* 
Przyjdź dzli Jeazcze I rozmów alf ze mn, jak czlowiak z oztowlaklem, 
Jaóell maaz kłopot lub wftphwoaó. Dlaczego odwlekać l chorobo pogorazyćT 

DOKTOR DLA MĘZCZYZN 
•» SMITHFIELD STREET, PlTTSBUROH. PA. 
80 SOUTH HOWARD STREET. AKRON, OHIO 

711 STATE STREET. ERIE, PA. 
M3 MAIN STREET. BUFFALO. N. Y. 

52 BE A VE R STREET. ALBANY, H. Y. 
S1* NORTH HOWARO STREET, BALTIMORE, MO. 

no uczęszczanie na posiedzenia Ouil 
ny. chętna praca Memh)* % każdej 
bantlsrl przeznaczonej. a zwłaszcza w 
tym raku przeJseJwowym, bo cała 
praca spoczywa aa /.arz*>lz.e i po 
mocy delegatów bo a grona tychże bę- 
i* w> brani posłowi* aa Sejm 23 Z. N. I 
P. Następnie przemówił parę słów 
prezea Gminy Nr. IM I on razem zk> 
żyl a woj* rozypnueyę podając powód 
brak czasu. Puczem przystąpiono do 
wyboru zarz* tu Gminy nr. in« na rok 

| 1921. a in-zao wicie prwvni zostui o 
hmuy dcl. ob. I*>oy J. Kawwkl; wice- 
prezes del. ob. Andrzej Nowak; aekr. 
<leL ob. Ignacy J Konopka; kawy er del. 
ob. Franciszek Koc że o'.ri; dyrektorzy: 

IdH. ob. Wacław Gambkiewicz 1 deł. 
ob. Jan Wnęk; marszałek del ob. Sta* 

I niaław Kaczmarek. Komisarz odbiera 
przy-sięcę od nowego zarządu Gminy 
i przemawia ponownie zachęcaj*!: <k> 
pilnej pracy dla dobra Związku 4 OJ- 

: czyżby naszej. Następnie nowy pr, z*~. 

odbieraJ*c ater zarządu 'zada I provi 
! aby delegaci nie lekceważyli eoble 
swego urzędu tylko byli wv(>ółpracow- 
tukami z zarządem pilnie na każde 

j posiedzenia przybywali ażebyśmy mo- 
*>li by,' dobrze 1 zawczasu przy gotowe 

i nl w pewien niaterysł informacyjny 
dla przyszłych posłów Sejmu 23 Z. N. 

1P. l’ehw»łnno. że posiedzenia regu- 
larne miesięczne Gminy Nr 106 maj* 
się odbywać *w p«*eTW*ty wiórek mś- 

| «ięea o rodzinie K wleceorem w hall 
J Sokół Polski w Brl lesburg. 

Del. ob. Wacław f>a ratki,-wic z przed- 
■ watwla nplikaeyę o wsparcie dla człon* 
ka grupy Nr 17t« ob. T,»traaza Koczu 
row~ikleeo. Po zbadaahi sprawy dolo 
naci ogółn* uchwał* polecaj*, li ton 

1 członek zasługuje na wsparcie i pole- 
caj* Z**rz*<krwi Gminy Nr 106 Aplitka- 

icvę potwierdzić i wysiać do Wydziału 
Wejarć z Jak ntjlep*zetn poleceniem. 

IV«czem posiedzenie zostało z.»*n- 

I knfete przez prezesa Gmtny Nr lo6. 
Wszelkie koresp<>n*1e<ncye dotyczące 

spraw Gminy proszę wimować na 
i sekr. Gminy. 

Z bratniom pozdfowleniem 
Leon J. Kawekl. prezee. 
Ignacy J. Konopka, 

sekr. Gm. 106. 4708 E. Thompson et. 
■- 

Na posiedzeniu roer-nom Townrzy- 
isrtwa Jiriiuwza Słowackiego gropy 17 
1Z N. P. został wybrany następujący 
zarząd, a mlanow-ic-ie; Prezes — oh. 
Jan Bulsza; wiceprezes — oh. Igna- 

icy Mika; sekr. fln. — ob. Ignacy J. 
‘Konopka; sekr. prot. — ob. Marc'n 
I Drzewiecki; kasyer — ob. Stanisław 
Burrchaclcł; opiekunowie kawy — ob. 
Franciszek Blaiejewwki 1 ob. Broni- 
sław Mientus; marszałek — ob. Wła- 
dysław' Szybowskl. Regularne mlesiy- 
<*zn*> posłodzenie nw idy odbyć w ka- 
żda trzecia medale* y miesiąca w hull 
Klub Obywateli Polskich w Brwies- 
tmrg. 44S3 Aimond et o godz. 3 po 
połudnłu. Wwcellrie V oreepondeoc ya 
proszą adresować im Tyce sekr. fln. 

Z bratnlem pozdmw Wwiem 
Jan Bulwa. prezes. 
Ign. J. Konopka, nok. fln. 

4T7<Vs E. Thompson st. Pbiładeiph+a. Pa. 

Donora, Pa. 

Protokół >«. ?i posiedzenia roeane- 
go (.miny No. 60 Ł P„ odbytego 
dala 1 litego ]K| r„ w Donora, Pa. 

Posiedzenie otwiera prezes Gminy 
ob. Wal. Krysmalaki o godzinie 3 10 
po południu. 

Sekretarz odc-zyt u Je lUty starych 
delegatów. poczerń komlsya mandatów 
złobona z del. T. Bartman. Feliks 
Drzyzga 1 8ł. M. Rygiel zabiera sly 

I do przejrzenia mandatów reprezentan- 
tów grup wybranych na rok 1*21. Ko- 
min)* poleca do przyjęcia 29 manda- 

1 tów. a S innych pozostawia do decy- 
! zyl laby Gminy — postanowrloco przy- 
Jąć wszystkie mandaty z tą uwagą, by 
delegaci mający matul u y z pewnymi 
brakami postarali sly takowe rale<* po- 
prawiane na przyszło posiedzenie. 

T.lsta delegatów na rok 1921 Jest na- 
■teirująca: 

Ur. 561, Donora. Pa: Wal. Krywmal- 
j akl. Stan. Sieczkowski. Józ Za w i sto w 

ski. Jóa. Stczepanklewioz. St Maluch. 
1 

IMotr Awlątek. Jan J. Złamaniec, Jan 
Witek. Józ. Sowa. Józ. Dołżyk, Józ 

! Mazurkiewicz, Paw. Mroczka. Boi. 
1 Kądzlor. 

ur, o-o, v•iitui iii**. 

K«. 
Gr. 976, Arnold City, Pa-: Jan Woź- 

niak. Fr. Belczyk. 
Gr. 1051, 1’harlerol, Pa : Julian Bu- 

Janowski. Julian Micha łom- skl. 
Gr.. 1146. Monessen. Pa : M. Jł. Bar- 

da k. FV. Pomakownki. Fr Orzrgocki. 
Józ. Soroka, Ht. Szczepański. 

Gr. 1183, Falrhope, Pa.: Stan. M. 
Rygiel. 

Gr 1287 Fayette Ctty. Pa : Stan 
Jezierski. 

Gr. 1693. Moneseen, Pa : St. J. Ow- 

siany, Rt Konieczny. Hdw. Ciepiela, 
EVrm Wojtowicz, Szczep. Tyburskl 

Gr 1926. Dalsytown, Pa.: Stan. Ba- 
niak. 

Gr. 193A. Ellsworth, Pa.: Win. A. 

Sikora. Feliks Drzyzga, Jan Kazar, W 

Chytroaz. 
Gr 1966. Roseoe. Pa.: Tom Rartman 

— And Bielski. 
Gr. 2092, Arnold City. Pa : Anonlna 

Kolasa. 
Po odebraniu przysięgi od nowych 

delegatów sekr. odczytuje protokół 
No. 71 z posiedzenia dnia 5 gnnlnła. 
1920 T„ który zostajo przyjmy. Jak 
czytany. _, 

Komisy a wsparć poleca do przyjęcia 
apllkacy? na wsparcie Ob. Ant Iwa- 

nowskiego, członka gr. 1930 — przy- 
jfto. 

Imiga prośba o wsparcie tegoż czł. 
a wystoeoa nna do Izby Gminy zostaje 
poparta przez dcl. gr. 1930 I proszę w 

Jego Imieniu o doraźne wsparcie w Je- 
go chorobie — polecono gr. 1930 wy- 
stosować listy o wsparcie dla owego 
dtonka <V> wszystkich grup w obrę- 
bie Gminy: również na wniosek Józe- 
fa Rowy. poparty, wyasygnowano *16 
Jako doraźną pomoc 

Sprawa utworzenie kasy wsparć 
przy Gminie zostaje poruszoną 1 wy- 

wołuje debaty, w których większa 
część delegatów bierze udział. Jednak 
że przywiano, by sekretarz ponownie 
rozesłał okólniki w tej sprawi# do 
wszystkich grup, by można wiedzieć. 
Jak członkowie zarpatTuJą się na ów 
projekt. 

Hel. T. Rartman odczytuje kilka no- 

wych .projektów, co do działalności 
Gminy ł Grup. które Jednakże zostały 
odłożone na stronę, aż do stosowniej- 
szej chwili. 

Następują noiwlnary* 1 wybór za- 

rządu Gminy na rok 1921. Wynik wy- 
borów I nomłnacyl następujący: 

\a prezesa nominowani: Walery 
Krywmalski, Tom. Bartman, Rtarrtslaw 
Jezierski. ^ 

Tom. Rartman I Ht Jezłerwkl* no- 

mtnacyl nie przyjmują, wlęe preze- 
sem zostaje wybrany Jednogłośnie W. 
Krysmalskl, 

Na wiceprezesa: Wiceprezesem zo- 

staje Ht. Jeziorski przez aklamacyę. a 

Jędrna delegatka w Gminie p Anboni- 
na Kolasa sostaje obraną takżo wice- 
prezeską. 

Sekretarzem sr»«tałe obrany przez a- 

klamecyę b. sekr. Win A. Sikora 
Ksayerem równie* zostaje stary ka- 

sy er Htasi Hłecrtoowskl. 
Bibliotekarz: Baw Mroczka. 
Marszalek: Tom. Rartman. 

Nit PRZYSYłAJ 
PIENIĘDZY 

PoniOIrlo nam pray Pmutlriii nam praw- 
ałaP irwalr Mwl«l'4a 
mM> I «rhtlu« Ha- j 

i>a« karani* na 
kat oplammy pnrtrl 
kr bra t#nl» n»pp»A<l. 
t\K «\ ZROMIONK. 
Ko aula trat cabluua a 

»>hy. Pa ir ktrasonkl. 
ini-kkl kolntrrayk. ta- 

plnanr rnino-h Mia- 
ry ih! 14 do II. <'tarnr 
■ iMMlnlr t tra (lr|* mi- 
irryala aaaryml pa 
■k tml Pobr* kimania, 
patrnt milki do aar- 
I k. aaplnkl <l > puka. 
Sir ina-' na nlrh bru- 

H*»atnl*r 3 cl*» I 
|l-»*-rr4l nlr«'rtl»*. — 

J \K łPlUIIM 
Ni» prtjrayla! pl-mr-tay 
iv k > mwlrti 1 roa- 

I miar Mpodnto I kttll 
aaS la l>r-!a wyda nr. 

Podmarnutek: Jan Witek. 
Odźwierny: Feliks Brzyzga. 
Komplet komisy! w Gminie: 
Komisja rozwoju: przew. Win. A. 

Sikora, St. Haluch. Jan Kaizar. 
Komisja mandatów: prze w. St. M. 

Rygiel, Józef Sowa. Ana. Blelrki. 
Komtsj a wsparć: przew. Feliks 

I Drzyzga. Tom. Bart ma a. Wal. Chy- 
trz osz. 

Komisja prawa: przew. Fr. Grze- 
Kocki. St. J. Owsiany, Józ. Szczepan* 
kle wic*. 

Komisja obywatelska: St. J. Ow- 
siany. Stan. Jezierski, Jul. Dujanow- 
akl. 

Komlsya hiwlraryjna: przew. Wta 
A. Sikora, M. S. Darczuk, Stan. Jezier- 
ski. 

Ponieważ posiedzenia cle odbywały, 
się często. po^tanow-Jono instalował 
no» v zarząd natychmiast Instalatorem 
obrano ob. Jana Ontak. który też od- 
biera przysięgę «1 nowego zarządu 
Gmlnj'. 

W nowych sprawach del. Jan Woż- 
niak i trr 97 S żada udwotania ustę- 
pów ml noszących idę do zarządu gr. 976 
w sprawie ś. p. Józ. Delosyk. a umiesz- 
czonych w protok ile Gm. 60 w urzę- 
<U>weJ "/-Kodzie'*. S-kr«*tnrz Win. A. 
Sikora, tlómarzy. li sprawy omawia- 
ne na powledaonlu Gminy, zapisań*- a 

protokóle. a później umieszczone w 

%godzi<> nie można odwroljrwać, płyt 
to *a i akta zanotowane z przebiegu 
posiedzenia I Jako takie odwołać ab- 
solutnie nie można. 

Ponieważ w bP-zącym roku odbę- 
Jz-.e się Sejm Z. V P., i z tej racyl 
bętkde duto pracy w Gminie, posta- 
nowiono na wniosek Jana Kaizar — 

poparty — odbywać posiedzenia. co 
miesiąc, aż do Sejmu. 

Prezes mianuje komisyę rewizyjną, 
do której wchodzą delegaci: M. S Ilar- 
czak. St. J. Owsiany i Tom. Bartinan. 

Posiedzenie odroczono o godzinie 
5.35 wieczorem <W dnia 0 marca b. r.' 

Wla. JL Sikora, 
tmkr Om. 60 Ł N. P. I 

Donora, Pa. 
SpnMMdinlf r«x*«nc Anannow, l.ml- 
nj >0. r>»( />P. «»<i d*U I lutcro ItiU 

do duU SI MjnaU IKI 

W dniu 1 Pucko 1»20 rohm by- 
kr> gotówką w b&nku .f 275.450 
Grupy *tpłactły podatku vt*: 

Grupa No. 
&01. TV»n*»ra. Pa. Sl.tf 
*23. ralitornta. Pa. 1S W 
974. An».*W City. Pa.. 10.0S 

1051. Otarto roi. Pa. 8.00 | 
11445. Mnwan^n. Pa. 1 1 

110.1, Pairhopo. Pa. 899 
1:*87. Payeftte CKy. Ilo. l.«» 
1C4*3, Moneaaen, Pa. 7.<> j 

MOMO, Pa. 8.30 
1910. ElleworUi. Pa. 8.5€ 
10015, Hwmf, Pa. —.— 

HH, Arnold f itr. Pa..- 
Kurni grupy zwpłaciły .Jl-- Sl 
I*n>oem od bondów wolnoAc... S.50 
(b)7««n dochodu ..|4^6.1>1 

lUnrhdd: 
Czcraiec. 1020: 
Wywyjtłi. ita plrtlscyt na Gór- 

nym Alaaku 50.001 
Nu poHMfe l«»ndy awlnoócloao 100 00 
M. 8. Iłarrzok — dnzkl 10.00 
Pioir I.ubecki — krążki do bi- 

blkdnkl 4.50 
P-.rwy a rek ret. (W. A. Sikora) 

za 5 tnłeaifcy 12.00 I 
Poozta 1.30 
Ja-n Malik — tolrirrain (paidz. 

19101 -*4 

*1711.41 
Sierpień 1920: Wjrłiyw. na na- 

rrody kantatowe 50.00 
Pa*<toi«»rn .'k 1020: Pnnsya eokr. 

(W. A. S ii kora) ara 4 mJ<*l«co 8.00 
Podróże W. A. Stkrara 3.00 
Kjqpcc*M | znaczkJ pocztowe ... 2.75 
M. 8. Marczuk — «truki 6.50 
Kom. Oh. zamiana za bonly 

wolnościowe .. 100.00 
120.35 

Oniditefl 1020: Petwya aekr. 
(W. A. Sikora) za 2 miesiące 4.00 

!V>dr6ie przewód, komtt. Iw* 
trać (W. A. Sikora) 4.50 

Kxpraa 1 znaczki poczto* e.... 1.S5 
i'<* Alm pwk mulurwa 1.25 

|M. 8. Marczuk — druki. 3.00 
Fla./cm rozchodu .7.$363.29 

Zestawi małe; 
T>och6d .$406 91 
Rozchód 363.29 

Ponowt. roi ó w. 43.62 
Nadwyżka (nln 
wypłać, ruch) 11.71 

| Dałam w d. 31 styez. 55.33 
Ma Jatek Omlny 60 wyrowi: 

Dondy woln. amervk. 
Pondy woln. IVd*ki« 
Gotówka w banku 

$200.00 
100 00 
55.33 

aRzma ..$356.33 
Win. A. 61 kora, 

fłckr Om. 60 7>. N. P. 
/zatwierdzamy Opodplsy): 

Tom. Bartman, 
St. J. Owsiany. 

i kom. rew. 

Potrzeba Agentów! 
w* waayatklrh fvaf1a<-h polaku h do 
anraadawanla anaknmltnj nowotrl. to 
i***' »ri yatyr anta ra*tt»lonr*o ftrla 
1’olaktoko a rorpuir łonami akr/y. 
filami a /attarklatn w pośrodku. Kiaci 
nowa. pairyotynana I apraoda*- pro- 
wla. I« awarantowana w kaMytn do- 
mu poiaklm Załontr atp natprhmlaat 
llalownla po warunki do: 

STAIDKOYELTT CO. Dept.“Z" 
Ion* Mllwanko* Ara. 1 klcafa. III. 

“Polska to 
wielka rzecz” 

(łd.y czasem ktoś z nas ujrzy ja- 
<i«* młode stworzenie z gniazda 
*wego przez kogoś wyrzucone, al- 
bo biedną sierotę przez złego czło- 
wieka uie po ludzku traktowaną, 
natenczas z wrodzonego nam po- 
czucia. litujemy się nad położe- 
niem tego pokrzywdzonego stwo- 
rzonka i oburzamy się na tego in- 
truza, który sobie pozwolił tak się 
“ładnie” zabawić w udręezeniu, 
tej już i tuk losem upośledzonej 
istoty. Zawsze to jest wszędzie 
wstrętnem widzieć, że jak kto 
cierpi, zamiast mu pouiódz i po- 
cieszyć go, to mu jeszcze dokuczać 
i wtłaczać go w otchłań przegaści 
i zguby. Takie postępowanie za- 

sługuje na napiętnowanie i prze- 
kleństwo tego, kto sobie na to po- 
dwalu i do tego się bezustannie 
posuwa. 

w obecnym czasie w rwiecie 

dzisiejszym myślę, ie niema bar- 
dziej udręczonego kraju, jak na- 
sza ukochana Polskn, która wsta- 
ła i stanęła do życia na równi z 
innemi europejskimi państwami, 
u druga znów Irlandya. która się 
mocuje z opancerzoną pięścią An- 
glii, aby się wyrwać z niewoli i 
żyć sobie samodzielnie i cieszyć 
wolnością. 

“Polska to jest wielka rzecz” 
— jak powiedział jeden z naszych 
geniuszów, zatem my wszyscy o 

tę Polskę dbać naprawdę winni- 
śmy' i pracować razem wspólnie, 
jako zjednoczony* naród, aby tej 
Matki naszej Polski nie dać szar- 

pać wrogom i osłabiać jej sił po- 
trzebnych do życia. Każdy Polak 
i Polka zrodzono na polskiej zie- 
mi pamiętać o tein obowiązkowo 
powinien, aby ile sił, starał się po- 
magać do rozwoju tej Polski. Na- 
sze oczy widzieć powinny jaka po- 
moc obecnie Polsce należy się od 
nas. Interesować nas to żywo po- 
winno, tło jakich to sztuczek i 
kruczków posuwają się Niemcy, 
żydzi i przeróżni inni ‘' jnibratytu- 
czy sąiucdzi, aby Tej naszej Pol- 
sce szkodzić i utrudniać do Jej po- 
tęgi i rozwoju, tak handlowego 
jak i ekonomicznego. Praca wspól- 
na, zbiorowa, podjęta być przez 
nas {towinua do jak najusilniej- 
szych starań, żeby ta Polska nie 
była dziadówką ^ łachmanach na 

czyjejś lasce, ale żeby była szla- 
chetną panią, pod której opiekuu- 
czemi skrzydłami wszystkim nam 
dobrze było. Ażeby to mogło na- 

stąpić, to nie lekceważmy takich 
chwil, jak co Polaka potrzebuje 
od nas pożyczki na agitaeyę w ple- 
biscycie. żebyśmy mogli dostać 
Górny Śląsk, dopominać się nale- 
żnych nam granic u Aliantów, 
protestujmy również tam, gdzie 
się należy, aby zła prasa nie ura- 
biała nam szkody materyaJnej ! 
moralnej, na naszej opinii i sła- 
wie. 0 taką naszą aamoobronę ko- 
niecznie dbać winniśmy i atać na 

straży naszych interesów, jak ten 
w*ierny żołnierz na posterunku. 
Nic zważać nam na to, co o nas 

tacy złod/.icjc i osczercy 
powiedzą lub aię /gniewają. Sko- 
ro nie przebierają w środkach na- 
si wrogowie, aby naszą ojczyznę 
ubić, my również tak samo do te- 
go dążmy, żeby Polskę podnieść. 
•Jak walka, to waika. “Oko za o-; 
ko, ząb za ząb”. 

Mv Polacy nie badżravż iuż 
kopciuszkami, ale ludźmi o idea- i 

łach, drżeniach, zdrowo myślący. 
Nie patrzmy z lekceważeniem na 

to, żo przez nas i tak wszystko sa- 

mo dobrze się zrobi w ojczyźnie. 
Ościenne państwa Polskę nam n- 

trwalą na mocnych podstawach, 
głodni przy naszej pomocy wszy- 
stko przecierpią — i my kiedyś 
tam na gotowym dorobku obsią- 1 

dzietny. Tak nie będzie, .lak miłą 
jest praea dla naszej familii, tern 
stokroć milszą być potSpna dla 
Ojczyzny, bo 44Polska 1o wielka 
rzecz!” To nie żadna “bamia” 
na aiano, ani szopa na drzewo, n- 

lo to jest miejscem życia dla bli- 
sko :t0 milionowego narodn i to 
narodu tak szlachetnego, tak do- 
brego serca i ludzi pracy, że niech 
się w piekło schowają ‘‘cywilizo- 
wani’’ Niemcy czy Anglicy, któ- 
rzy nie godni są rozwiązać rzemy- 
ka u polskiego trzewika. Nasza 
przeszłość historyczna, nasza sła- 
wa i rycerstwo, wiara w samych 
siebie, i nasza mowa ojczysta, to 

jest nasza droga Hpuśeizna i bro- 
nić jej wszyscy jedną siłą powin- 
niśmy. Gdyby ta nasza Polska nie 
była taką, jaką jest w rzeezy sa- 

mej bogatą i sławną, to wtedy 
bądźmy pewni, żeby się nic pchali 
na stały pobyt nH polską ziemie, 
ani łożyli tyle zacieklej walki, 
fund wizy i poświęcenia, żeby się 
u naa*ostać i nas ujarzmić, jak to 

czynią Czechy, Niemcy, Moskale, 
Ukraińcy i wiele jeszcze innych. 
Pilnowałby każdy swojego, nie 
czyjego kopyta. Ale, że, gdy oni 
widzą taką ponętę, na to, eo Pol- 
ska mieści w sobie, a z drugiej 
znów strony małe zainteresowanie 
w nas — nie wtedy dziwnego, że 
się kuszą nas utrącić i panami tam 
zostać. T)ziś to już w całym świę- 
cie to się przyjęło, że mocniejszy 

'stara się zdusić słalrszegn, jeżeli 
w swej przebiegłości lisiej spo- 

!str/eże, którą słalis/ą stronę swe- 

go “przygodnego” sąsiada. 
Tymi więc poglądami zawitere- 

Dookoła 
CZERWONA 
OBWÓDKA 

Więcej górników nosi obecnie *'Good- 
rich” obawie gronowe, niżeli kiedykol- 
wiek przedtem. 

Przyczynił w tym niezwykłym wzroś- 
cie jest zwykła — wyroby “Goodrich" 
są 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 tern swym przy- 
jaciołom. 
Coraz więcej górników przekonuje się, 
że buty “Goodrich” nie przeciekają, 
nie łuszczą się, ani nie rozłażą, co jest 
mcmozliwem ponieważ są zrobione z 

jednego kawałka — sposobem “Good- 
rich.” 

Ody kupujesz — uważaj na czerwoną 
obwódkę dokoła. 60,IKK) sprzedawców 
sprzedaje obecnie “Goodrich.” 

THE B.F. GOODRICH RUBBER COMPANY 
Ahrmn. OHIO 

Goodrich 
Hł-Press 

Rubber Footwear 

sowany. zwracam aię dziś do 
wszystkich braci związkowców i 
prawdziwych z serca Polaków, że^ 
by ta nasza pmca dla Polaki nic 
ustawała ani słabła. Ważno glosy 
Polski nie pomijajmy lekceważą- 
co, jak kiedy woła o naszą po- 
moc i samoobronę, przed niecny-, 
mi zabijakami politycznymi. Je- 
steśmy jednym narodem, wiec ra- 
zem wspólnie dzielmy los !*olski 
i odczuwajmy je, czy są wesołe 
lub smutne. Wsłuchujmy się zaw- 
sze w potrzeby naszej Ojczyzny, 
bo powtarzam jeszcze: “Polska to 
wielka rzecz”. Jeżeli ona wielką 
będzie trwale, wtedy i nasza sła- 
wa tu w Ameryce między Amcry- 

kunami również cenna będzie. Jlj 
ze swej strony okazujemy stale 
że się żywo Polską interesujemy, 
pomoc jej ślemy przed podłą ży- 
dowską i niemiecką prasą jej bro- 
nimy, — a gdy to Amerykanie uj- 
rzą, wtedy ocenią nas należycie i 
uznają, że godni jesteśmy z jej 
strony tak moralnego, jak i unitę- 
ryalnego poparcia, którego tak 
bardzo Polska stąd potrzebuje. 

Niech żyje nasza wolna Rzecz- 
pospolita Polska, wraz z jej Na- 
czelnikiem Józefem Piłsudskim.- 
Niech żyje i tu nasza organizacya 
V.. N. P., jako zbiorowa siła ludu 
polskiego. 

St. J. Michalczyk, Związkowiec. 

NAJNOWSZA KOŁYSANKA MATKI I I 
“Ltillaj ma dziecino, 
Nie płacz mi mńi eknrbie, 
Dam ci ja BAMBINO, 
I zat.nicaz mi ładnie.'* 
6pic«z się I Pobiegnij prędko 

do apteki i kup za 60o. butelk.- 

BAMBINO 
Jedna pełna łyżeczka 

azybko usunie kolkę 
^dziecka ł w przeciągu 

kilku godzin unormuje zatwardnirnie. "Dzieci kochają j ą | 
Proazą o więcej IM 

Matki, o ile Wa»z aptekarz nie mo*e takowe dostarczyć, 
poślijcie 60c. w znaczkach pocztowych wprost do 

F. AD. RICHTER ft CO. 
I ke 3S«h Str—C_Borougfa ol BroaHrn, Niw York Oy. 

WAŻNE 
dla Męiczyzn! 

Juz wytizła z druku w Ję- 
zyku polskim bardzo cieka- 
wa i pożyteczna książeczka 
pod tytułem “Wykrycia 0- 
szuatw". lYzy^kJ natych- 
miast lOc znaczkami pocz- 
towymi i adres, a otrzymasz 
za " dni tą ciekawą książe- 
czkę. “2” 

WESTERN SALES CO. 
1330 N. Waste"** •«*. 

Chicag*, yń. 


