
Wiadomości Związkowe 
TOW. SYNOWIE WOLNOŚCI. 

CUL 694 Z. N. P. 

KOOTEST 
O palmę pierwszeństwa w% 

Z. N. P. 

My, członkowie Tow. Synowie 
Wolności. gr. t>94 Z. N. P., z sie- 
dzibą w Chicago, UL, z liczb* 
członków (grupoweów), wedle o- 

fiejaltiych obliczeń, na swym ro- 

cznym posiedzeniu dnia 32 stycz- 
nia 1922 r., — 420 członków — 

wypowiadamy walk? kontestową 
frupom liczniejszym od naszej, n- 

roz i wszystkim tym. które ehe* 
JŚe z nami w zawody o >paIme pier. 
wwreńfitwa w Związku N. P., i dla- 
tego uchwalamy i przyrzekamy, 
że w następnych 6-ciu miesiącach, 
t. j., począwszy od 1 -go marca do 
30-go sierpniA 1922 roku, pohije- 
my rekord wszystkich grup Z. N. 
P.. dzisiaj liczniejszych od naszej; 
a tym samem odbierzemy przodo- 
wnictwo, co do ilości członków 
skulonych w j«*dną grupę Z. N. P. 

Bo zdaniem naszym jest, żc naj. 
liczniejsza grupa Z. X. P. powin- 
na znajdowa*; sie w Chicago tuż 
przy boku “Kapitolu*’ Z. X. P.. a 

i fconor związkowy musi odebrać 
do czasu tego dzierżącej go pro- 
wincji. 

Wobec tego wyzywamy wszyst- 
kie silne liczebnie iprnipy w całym 
Z. X. P. do kontestu na następu- 
jących warunkach: 

m). My, Tow. Synowie Wolności, 
?r. 694 Z. X. P., składamy kwotę 
$50.00 na ręce skarbnika Z. X. P., 
ob. J. Magdziarza. 

b) To samo ma zrobić i frrupa. 
która wyzwanie nasze przyjmie (t* 
j. $50.00 złożyć na ręce skarbnika 
Z. N. P.) 

c) Jeżeli mv pobijemy współza- 
wodnicząca grupę, rzeczone $50.00 
mają być wypłacone przez kasje- 
ra Z. X. 1*., albo odwrotnie. 

d) Decyzję ma wydać po upły- 
wie czasu wyżej określonego se- 

kretarz generalny Z. X. P., ewen- 

tuoloie Zarząd Centralny Z. X. P. 
Pod koniec podkreślamy, że nie 

jest to żadna błaga, ani zła wola. 
lecz w pierwszym rzędzie kieruje 
naiui dobro Z. X. P., a następnie 
honor grupy i miejscowłości, w któv 
r« j nasza grupa się znajduje, bo 
faktycznie, być największą grupą 
w Z. X. P.. to jest, zdaniem na-J 
szym największy honor związko- 
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Z bratnim pozdrowieniom. 
M. Tur bak, prezes. 
J. Kenar, wiceprezes. 
A. Guzik, srkr. prot. 
J. Osęką), sekr. fin. 
J. Dubiel, kasjer. 

P. S. — Zar/ędowi Cent rabie j 
mu poddajemy sugcstję, ażeby za- 

stanowił się nad taką uprawę, jak 
! sprawa powyższa, że być najwiek 
szę grupę w eałym Zwięzku, t*^ 
zuaezy tyle, jak (usprzyklad) w 

sporcie być szampionem. wobec te-; 
go podajemy myśl, że Zarzęd Cen-i 
fralny powinien uchwalić jaki» 
“Proporsec" (czyli godło honoru) j 
takiej najliczniejszej grupie i tak 
długo ów “Proporzec” dana grru 
pa raa dzierżyć, dopóki jest naj-! 
lieaniejszę grupę w Z. N. P. 

T>rojrę tę można wywołać ol- j 
hrzymię rywalizację w grupach Z. j 
NT. P„ o taki zaszczyt. 

M. Turbak. 

New Castle, Pa. 
riwtefteł 5a 68 Gaby *4 WJ. ■ da., 

1 Stjuila 1995 r. 

Preiee ab. J. Gręcki otworzył po- 
sied/enio o gudz. 2:'JO po południa, 
podług rytuału. Najpierw presce po-1 
wołorjc do odebrania heła, lecz z po w o-1 
du nieobecności odźwiernego preaee 
mienuju marszałka. Po chwili daje 
marszałek zuać. że jest wazywlko w : 

porządku. Naartppnie przystąpiono do 
załata lania spraw. 

Odczytano Hatę urzędników na rok 
19-1: prezes ob. J. Grącfci; wicepr. j 
P. Ślepek; »ekr. ftn. Bron. Tauakl; j 
kasjer M. Mateja; odżw. S. Graczyk; 
marszałek J. Kobiałka. Wszyscy obec- 
ni prócz odźwiernego. 

Odczytano listę delegatów na rok 
1921, a zwłaszcza grup, które były re- 

prezentów ano na rocznym i>osiedzeniu 
c grup 423 delegat K. Oku paki; z gr.1 
782 del. J. Soński, z gr. S66 del. M. P. 
Pelc. z gr. lflCT del. M. Jan loki, ł del. 
M. Mateja; z gr. 12L2 del. Bron. TWn- 
aki. del. P. Stepek 1 del. J. Liaz; z gr. 
1237 del. J. GręrJri, del. P. Wrona, z 

1 

gr. 1754 del. R. L#nkea z gr. 2071 del. 
J. Kobiałka. 

Grupa J<KV4 z Bearer Patia. Pa., nie 
była reprezentowaną w ubiegłym ro- 
CU. 

Przyjęcie mandatów na rok 1*:*. ! 
Nasrtrpująco grupy zloctyły mandaty: 
gr. 423. 782. 866. 1077. 1212. 1237. 1766 
1 2034. Delegat taj ostatniej grupy nie 
ma mandatu. Tlómaczy. że zaszła 
zmiana adreau sekretarza tej grupy, 
dlatego teZ mandat zaginął. Po zagra- 
ceniu podatku przez tego delegata I 
wazałklej należności przyznano as u 

równe prawa z Innymi. 
Odczytano listę delegatów na nk 

1822 z grupy 423: K. Okwpakl 1 del. 
K. Dąbrowski, z grupy 7*2 del. J. Po- 
gorzelec. nieobecny z grupy 8H4 del. 
M. P. Pelc. 1 del. I. Supeł, ostatni nie- 
obecny z gr. 1077, del. M. Janicki i del. 
M. Mateja, z gr. 1212 del. Ilran. Tań- 
ski. del. M. Stepek 1 del. A. Kamerki; 
^aetatnl nieobecny: z gr. 12*7 del. J 
Grąckl. del. P. Wrona 1 del. F. Wro- 
na; z gr. 17ót> del. R. Luksa 1 del. M. 

, Maciejewska, z gr. 2064 dal. 8. Outów- j 
ski. z gr. KRI J. Kobiałka. 

! Odczytanie korespondencji fig dwie 
prueby o naparcie * gr. 1C12. Na -w nio- 
sek del. M. Janickiego uchwalono dać 

; po $5.00 dla każdego. 
I Na wniosek del. M. Mateja, ażeby 
.zrobić ckladke na drobną dziatwę, n 
1 której nędzy przepytano w nadesłanej 
! proebie — złozyli obecni delegaci & 
dolarów. 

Odebrano przysięgę od delegatów na j 
rok 1822. Odczytani) protokół z nstat- j 

j niego powiedzeń ta. który tek znała), 
przez delegatów przyjął >. Sprawozda- 
nie komisji finansów zostaje przyjęte. 

I lecz zostanie w vbrana komisja do zba- 
dania książek Gminy. 

Kołektowanie podatków; Gr. 423, 
f«.4S; gr. 782 $3.38; gr. 8€6 fó.03; gr. I 
R*77 $4.32: gr. 1237 $2.13; gr 2054 
$4.»6; gr. 21*71 $l_2t;. flnzem zebrano i 

| podatku $28.64. Wydatki: za podróż 
delegatom $13.74; pensja sekretarza I 
za znaoakl pocztowe $2.60; w spanie I 
dla dwiich członków po $5 00. Ita iem j 

I wydatków suma $24.34 — pozostaje! 
: $2.30. 

Gmina *.ł Z.N.P. uchwaliła dać od-J 
powiedź grupie 411 za napaść. Jaką o- 

I wa gmpa uchwaliła na swym regalar-1 
nym powiedzeniu I napadła na łamach 

I**Zg«sły” organu Z.N.P. na Ominę 64 

l^.tN.P., nło mając, zupełnie funda- 
ment Inych podstaw do napadania na 

J rzeczoną Gminę. 
Wybór urzędników na rok 1822: I 

prezes J. Orąokl, w ire-prezes p. Stepek, | 
sekr. fin. M. P. Pelc; aekr. prał. P. 
Wrona; kas. M. Mateja; odźwierny K. 
Wrona, marszałek J. Kobiałka. 

Od nowego zarządu odebrano przy-1 
ełęgę. 

Następne posiedzenie odbędzie się 
dnia 2-go kwietnia, to Jest w ptey-1 
wszą niedzielę miesiąca Na zakotw-ze- 
nie odśpiewano "Jeanc/c Polska nie1 
zginęła” ł delegaci rozjechali alę do 
domów, 

llrna (sław Tańekl, 
fdtr Gnilny C4 Z N P. 

Bsy CHy. Mich. 
Niniejszym zawiadamiam wszystkie j 

grupy przynależne do gminy nr. ^ z. I 

N. p.. źe posiedzenie odbędzie się w | 
niedzielę 26-go lutego w łłnginaw.' 
Młeh.. w hali T. Kościuszki, o godzinie 
2-ej po południu I zaraz po posiedzą 
nlti pójdziemy wspólnie na So. Sagi 
naw, na wlec agitacyjny grupy 21*6 
Z.KP. Proszę wszystkich delegatów 
stswló się na oznaczony czas. 

Kreślę się z bratnim pozdrowieniem 
Antoni Czaczkowakl, 

4 
•«*r. Om. BT. 1 ZJ4.P. I 

Severa’s 
Coufh B*1—r 

do- 
» od 

w f S' VfRA Co 
tft)A4 R-\i’IOS IOWA 

Iron River, Mich. 
Sprawozdanie z posiedzenia instala- 

cyjnego Gminy (M). z dnia 2*fo 
•tycznia b. r. 

Stosownie do rozporządzenia Z. C. 
Zw. No. P.. komitet grupy 1H1 otrzy- 
mał polecenie od Z. C. zawiadomię 
wrszyatkie grupy, które nabiec mijy1 
do Gminy (M) w miejscowości wylej 
wymienionej, co trł niezwłocznie uczy-1 
niono. Oraz grupom należy się uzna-1 
nie, ii na dzień naznaczony wysłali de- 
legatów. 

Posiedzenie Gminy (M) otwiera pre- 
zea miejscowej grupy 1441. B. F. Kar- 
wowski o godzinie Jej .m. 30 po połu-, 
dnin. Przewodniczący wyznacza k«>m»-, 
sjf mandatów z (2) członków, co sic 
okazało, że mandaty są w jsknajlcp 
szym porządku. Przewodniczący odbie. I 
ra przysięgę od delegatów podług praw 
konstytucji Z. N. P.; następuje wybór 
zarządu Gminy na rok 1>22gi Jak na-1 
stępuje: Prezes z grupy 1444. ob. Jan 
Kudłaty; wiceprezes. ob Tomaaz Bo 
lek z gr. 443; sekr., H. F. Karwowski 
* gr. 1461; kasjer, Kaz. Kokowski z gr. 
1444; marszałek. T. P. Malinowski z 

gr. 1441; wicemarszałek. A. Hohol z! 
gr. 1494; odźwierni ci sami marszałko- 
wie wyżej wymienieni. Przysięga urzę- 
dników Gm la y podług praw 1 kon. Z 
N. P. Przewodniczący oznajmia nowo 

wybranym urzędnikom Gnilny, co o- 
znurza Gmina i Jak pracować winni 

urzędnicy tejżo dla dobra I rozwoju 1 

Z. N. P. Następnie powołuje prezesa 
nowo wybranego. t»y ten dalej prowa- { 
dzlł posiedzenie. Prezes dziękuje obe- 
cnym w krótkich słów ach za zaszczyt j 
Jftkiat wstał obdarzony ł zajmuje seto-J 
Je miejsce prowadząc nadal posiedzą-1 
nie. Najpierw zachodzi małe nlwporo-' 
zumienie co do mltjsoowoiid Gminy. I 
Delegat K. Kokowski i delegat Jan 1 

Kudłaty z grupy J444 wnoszę żądanie. I 
by Gmina była w Stani baugh. Mich.,, 
na co delegat T. P. Malinowski żabie- j 
ra głos i w kilkunastu dobitnych sło- 
wach wyjaśnia dogodność okolicy dla 
przybywających postronnych delega- 
tów, co się okazało, te HLsmbaugh nie 
jest odpowiedni om miejscem dla przy-1 
bywających z powodu odległości od I 
stacji o \ mili, więc delegaci z grupy \ 
1444 przedstawiają, że grupa 1444 w 

i*a mbaugh, Mich. poniosła dużo ko- 
szta starając się o Gminę, w *ym dele 
gst z grupy 443 ob. Tomasz Bolek w 
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*Uka przekonywających słowach wy-' 
iaawje, *« ni,-tylko gr. 1444. lecz wazy- 
>tki« Krupy nr4vn starary ai« o Oai 
»t t ponosiły ktnu tak samo Jak I 
er. 1444 I otwarcie ozaajatia. te Omi- 
na ma być stosowało do roaporiądze- 
nla z. C. I ubjicotilrl aa to odpo 
nledniejsaej w Iron IUver. Mich. W 
tym delegat B. F. Karwowski stawia 
wniosek, by załatwienie tej sprawy 

(Mac pod tajne, głosowanie delega- 
tko- Wniosek przechodzi i okaiaio s>«. 
to więcej delegatów głosowało sa Omi- 
ną w Iren Rirer. na ee wszyscy dolega 
ci alf agodsUt. Następnie debatowano 
n*d stanem finansowym Omlny nowo 

zorganiaewanej. bl Jakoś w tym sam 

daić. posiewa* Gmina potrzebuje 
w szelkie draki arna pieczę* I inne rze. 
czy w zakres Omlny wchodzące, więc 
na walonek delegata T. F. Malinow- 
skiego Jednogłośnie uchwalono, ażeby 

* grup należących do Omiń) 
(M) wpłaciła pa U c. od każdego 
członka swojej grupy na pierWsiy 
kwartał, co będzie wystarczające na 
potrzeby Gminy, o esym wszyscy t»e- 

kretarze gr. Jut aostali listownie za- 
wiadomieni. Załatwiono kilka raniej 
szych spraw. poczym prezes zamyka 
poeiedzeaie. poateweż delegaci z dal- 
szych miejscowości zmuszeni byli od- 
jechać pociągiem o godzinie 6teJ. 

F. Karwowski, sakr. Gminy. 

Jołmstown, Pa. 
Protokół Gminy nr. *2 Zw. Nar. POL 

w Johnstown. Pa., a dnia 
22 lutsge 1t22. 

Prezes ob. W. Olech otworzjł po* 
dxrnie według rytuału o god*. 2-ej po 
południu w obecności 7.3 delegatów. 
" *,W<“Jr delegaci oddali swojo mau- 

daty | posiedzenia zostało otwarte. 
Komisja próśb I razu leń przedstn* 

wia aplikację a gr. 1878 w Central Ck 
ty w sprawia wsparcia członka Prań 
ciszka Klnrata (Ostała uanaua przez 
Gmlnr jako legalna, zas druga aplika- 
cja członka Franciszki Rozwat s gr. 
19^2 z Nanty Olo, Pa. aoeuła unłewa- 
aaiona powodu togo. u nic była apli. 
kacja wypełniona należycie i została 
odłożona do następnego posiedzenia 
nad z w yczajnego. 

Sprawozdanie urzędników Gminy 
ur. 22 zostało przyjęte przez Izbę de- 
legatów. 

Następnie stawia wniosek ob. Józef i 
kołkod. ażeby przystępie do wyborów 
nowych urzędników na rok 1922 I 
wniosek poparty przez B. Kułaków, 
"kiego praechodzl przez delegatów. 

Ob. Jan Klotz stawia wniosek, sie- 
by wybrsó przewodniczącego do prze-! 
prowadzenia wyborów wniosek prze 
chodzi prze* izbę, — na prsewodni 
częcego został mianowany Piotr Sam 
son z gr. 1520. 

Ngwy saragd Gminy nr. 23 Zw. Nni 

W. Olech, wlcepransg K. 8łunIu a r 
••3. druga wioepresaska Marja Oryś 
gr. 2141. sekr. finansowy J. Kędzio 
* gr. 1771. sekr. protokołowy J. ortel 
s gr. 1771. kasjer A. Kucharczyk s gr. 
1569, opiekunowie kosy K. Nasad o w- 

»ki s gr. 1771. Pr. Kontro s gr. 1771 I 
M. Saldan s gr. Ul*. Marszalek Mi- 
chał Siwak s gr. IMS. odźwierny J. 
Jackel s gr. $0% cboręźy A. Zajdel z 

gr. 832. naczelny organizator Gminy 
32-ej w Johnstown. Pa. Michał Saldan 
« gr. 318. 

Nsutępme prereo Oleoto oznajmia 
•any podziękował staremu zarządowi: 
Ominy 2-łJ, jak r6«ni*t prem ob 
W- Olech przemawiał do delegatów w 

sprawie Zw. Nar. Polskiego. nioby w 

każdej grupie powiękarrć członków. 
Nnifpalrp rezea Olech oznajmia 

komitety wchodzące w cakres taniny 
23 w Johnstowa. Pa., ażeby alf stawi- 
li na nadzwyczajae posiedzenie Gmi- 
ny, to jest eswarta niedziela w mioaLą- 
cu hMym dnia 24 lutego IW?* aa hall 
srupy M2 Powstać Ojczyzno w Johna- 
town. Pa. » 

Na teni prezes zamyka posiedzenie 
o godzinie 7 mej wieczorem Hymnem 
Narodowym. 

M. Saldan, sekr. prot. > 

South Brooklyn, N. Y. 
Towarzystwo Cboragl-w Polaka gt. 

i2 ZNI*., na poaledzcnlu dnia Hgo lu- 
tego 1P22. po przeczytaniu kontestu od 
J!NI’., zostało uchwalone, aby znieM- 
wstępne w Towarzystwie na przeciąg 
konteatu od Igo mareo do Igo Hpca. 
wiec każdy nie należący do gr. U z. 
N. P, ma dobrą sposobno**- należenia 
do największego Towarzystwa | gr 42! 
Zw. N. p. 

.Szanowni Itracla i Hlostry. teraz za 

bierzcie Zif do daieU jak żesrte ucłiwa- 
lill; nie Jest wymagane, aby kaSdy 
PrreJaiawil Jednego członka albo 
członkinie, ale chor co drugi Jednego, 
w będzie naa o więcej 

Jak żeście aaml przedstawiali na o-1 
stotntm posiedzeniu, inne organizacje 
nawet | Jedna polsku organizacja na 
wchodzie podobna Kwląakowl. co Jej 
nie wymienię. U członkowie opłacają i 
po Itr, od sta. a teras przyjdzie bieda [ 
na tych starców. Nic będę się rospisy- 
wa| o tych starcach, bo sami wiecie1 
jak nie opłaci — koniec w Związku | 
Nor. Polskim lago nie było | niema |j nłe będzie. A sscsegdlnie daję do wla- j 
do model tym członkom., co nie byli na 
nalatnlm poaiedsoaht Aby zabrali się 
do pracy. 

Ho TV»w. | gr. J2 ZNP należą człon-) 
kowie każdego fachu: róboclarsa. a-! 
dwokata. doktora, redaktora i profn | 
■ora. więc każdy należeć może i sabez 
pierzyć alf mnie od 100 dolarów do 
dwueh tysięcy do!. | mota opłacać jak 
aobłe syesy; 2# lat bib całe bycie I 
pray gr. M będzie ułożony oddalał 
małoletnich dzieci, co aokr. fin. za 
pierwszych ID eta zapłaci zz jeden 
miesiąc. 

»• iii, u kr. I 

/ 

Nimłny wUi Armji PoUkiaj «• Fi 
IM dmiaUliM Mtnjrch 

rUmi ochotników Wi 

njl PoUkicj ww Francji, generał J 
letników Eskadry “Keóciuozko", 
'ojny Światowej. 

Jówl Haller, ie- 
nagradaa jąc ich 

pSKADRA Lotnicza “Kościuszko”, Składająca się 
z Lotników Amerykańskich — pod Komendą Puł- 

kownika Faunt-le-Roy9a, oddała Polsce Wielkie Usługi 
Wice-koroeiKiant tej eskadry. Kap. Cooper, napisał pamiętnik, w którym barwnie i interesująco przedstawił historję stworzenia eskadry ‘•Kościuszko", 

jak ona wywdzięczyła się narodowi polskiemu za usługi, jakie w walce o wolność 
Stanów Zjednoczonych położył Tadeusz Kościuszko. 

Dzieje tej eskadry znać powinien każdy Polak! 
Dzielny członek tej eskadry. kapitan Cooper, napisał pamiętnik, w kró- 

rym barwnie i interesująco przedstawił historję stworzenia eskadry “Kościu- 
szko oraz ciekawe wrażenia, jakich doznali dzielni lotnicy amerykańscy pod- 
czas pobytu na froncie bojowymi w Polsce. 

Daeje Eskadry Kiśauzki drakawaae Mą w Dziewki Związktwya 
,rfV1}iJ-trIllłcach lyc? rzcwnic opisaną jest scena, kiedy generał broni, JOZth HALLER, zegna zdemobilizowanych lotników Eskadry “Kościuszki" 

dekorując ich krzyżem ochotników wielkiej wojny’ światowej. 
Druk Dziejów Eskadry “Kościuszko” Rozpoczął się 

u) Dzienniku Związkowym 
w dniu 20go Lutego 

Na żądania wyślemy każdemu bezpłatnie pierwsze aerje tych 
pamiętników, kto zamówi Dziennik Związkowy 

r 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

Zamówienie na Dziennik Związkowy 
H* załączeniu posyłam $5.00 na roczną prenumeratę Dzień- 

nika Związkowego i upraszam o przysłanie ni i pierwszych Serii 
Dziejów Eskadry Kościuszki. 

Imię i nazwisko... 
Ab. domu i ulica. 

Miasto i Stan. 
---I 

Lowełl, Mass, 
—- 

REZOLUCJE. 

My członkowie grupy 6ó0 Z. N. P. na 
regularnym posiedzeniu tejże grupy 
19 liitepo 1922 r. w mieście Lowell. 
Masz. po głębokiej rozwadze i zasta 
nowłeniu przedstawiamy Zarządowi 
Centralnemu Z. N. P. następujące 
punku pod giowną uwagę: 

Z uwagi. U Z. N. P. może rozwijać 
aię I ma pole do pracy w stanic Mas- 
sachusetts. Jedynie przeszkodą jest. że ; 
my w tym Stanie Mass. nie mamy suto- 
charteru, s powodu tego nie możemy 
prowadzić otwarcie pracy Z. X. P. 

Na ostatnim Sejmie Z. S. i*, odby-, 
t>m w Toledo. O- sejm uczynił wszy- 
stko. poprawił konstytucję, co komi- 
sarz asekuracyjny stanu Mass. ayma- 
gał. Uk więc, według Hz Cenzora I 

prawnika Zwlą/ku N. P. ale nlo stoi 
na przeszkodzie do uzyskania aub 
charteru. 

Z tego powodu nie prosimy Zarządu i 

Centralnego Z. N. P.. alo przypomina- 
my. żeby ta uchwała ostatniego Sejmu 
nie po er ta do kosza, alo idby przynlo- 
ala owoce korzystae. 

Wzywamy Zarząd Centralny Z. N. P.1 
aby przyałal prawnika ZNP. do Iłosto- 
nu I zakończył sprawę, by my Już ese- 

1NSTRUKCYE: 

•skata Mai*)* ł« ___ __ 

(FOtOMOM <1la »nv«t. 
kich, chorych ł *4rnwych. 
bogatych I M«4nv>'h. Ma- 
rych ( mMrch kąwal«r6w 
I panien Kio rtadeftlc Mil- 
ka marek na prseaylky. 
otrą) ma broajrury. a kto- 

rrch rtA dowtn nMtwyrh ramy. jak u- 

!.r*łJI?. »drnwl#. *•* » ** 
‘v || >(<(kiiyin Mar*ałych chor6b 

I mllrm ■. 
7.K 

FARMY 
_ 

V* naraartad w r»*naylvanla I N#w 
Tfu* Mianach. w doaknnamJ aakr-M fnlttf- 
C«rj. * hK^nUrtMii i•*ra«dStan*l I nt. 
a*> nami roliitoay rai w kolonjl potnkiaj. 
bltak# mlwt« — f>i»brr rynki rl»vtu, 
koUJr fabryki I dob>« droipl w około. 
Farmy « budynkami. draawamt o woco- 
Wvrr»4 I laaom od |io aa do |7k. AA M a- 
kUr W*«y«ayMnny frrunt $».<*« ■» a- 
klar 1 wytoj. 

flaat* n*l}vhml*M po naaaa hroMurkl 
i» farmach *--■ I pr-**konacl« al«. *a potrafl- .aadtu' dobra wydatna far- 
mo tanlrj nt* *d*l*nd*laj 

kamy od kilkunastu lat. a niech raj 
■koAcay ale a bidzie pole do pracy, 1 
to pole korzystne. 

M. J. •dawka, 
JOsaf Orsana, 
Stanisław Maślianka, 

komisja rezolucji. 

Kockford, III. 
Tow. Tadeusza Kościuszki »r. 1224 

&NT., na iwym rocznym posłodzeniu 
obrało nowy zarząd na rok 1922 jak 
nastfpuje: Prezes. Wojciech Jana; , 

wiceprezes, Ipnący fasada; aekr. fiu., 
Kazimierz Kazimierski; aekr. prot., 
Jóief Didak; skarbnik. Kunst, (loż* 
dzialskl; mar<ii«lek i odźwierny. And. 

Waszkiewicz; chorąży. Konstanty Goi- 
dzlaleki; opiekunowie kasy, Koman 
Ma ku lec. Marcin Tworzydlo; rewizo- 

rzy chorych na wschodniej stronie., 
Marjan Jahczak I Władysław Nowac- 
ki; na zachodniej stronie. ^Unisław 
Zawłocki I Karol Hticzyhski; delegat i 
do Gminy. Wojciech Janr. 

J6zef Dsiatak, aakr. peot. 

Detroit, Mich 
Towar*. I.ogion Htntelców GwanJJI 

Koóciaackl pod opinkę św. Karlinie 1 

rzu Królewicza, Gr. 124 Z. V. P. iia 

•wyra ronnym posiedzeniu dnia 1H k<< 
grudniu roku 1921 wybrało nowy “Za- 

rząd na rok 192? Un którego wchodzę: | 
Kapelan ka. Jówef Plagrnew, pro 

borne* paratji Najiiw. Panny MarJI; 
Józef Twwłemakl. prezea; Józef Ma 
rzec. wiceprezes; Antoni Kowalewów 
wkl, ar kr f In.; Antoni Kowalcaewnki.! 
eekr. protoórółohy: Antoni Kowal<-*ew- 
•kl. aekr. Wyd*. Małoletnich; Jan J 
Mochowie*, kasjer; Komitet roowny. ) 
Andrzej KIIIAakf. Józef fftymaóaki I 
JulJ*n Kiliński; Józef Tasiemek!. de- 
legat do Gminy IR-teJ; Antoni Kowal 
rsewakl. dyrektor chorych; Augustyn 
Lała*, odt.wierny: Zaizęd wnjakowy: 
Jan Wawternln. kapitan; Jótef Ta-J 
aiemekl, c hondy. 

• Ant. Kowalezawankl. ackr. Tin. 

PO ZNIŻONEJ CENIE 
Pszaatał* aaa Jaazeza 

kHkaaat KalaaWarzy Z właz- 
kewyeb. ZattyMaiy eaaf 

Ma za ipwaylan, * 

przesyłką. Pzlaaalk Zwtaz- 
kewy, |4MW.0łvMea«t. i 

Caldwell. Ohio. 
Zawiadomienie * Grupy Nr. 1346 Z. 

N. P. z Caldwell, Ohio, że X powodu 
wyjazdu do Polski, sekr. fin. ob. lana 
Pele. został obrany nowy sekretarz fi- 
nansowy. Żutym członkowie z powyz- 
»xej grupy, którzy mieszkują poza gra- 
nicami Caldwell, Ohio, proszeni «| o 

przysyłanie swojego podatku na niżej 
podany adres lub na rpoe kasjera 8. 
Mazgaj, trzy dni przed drugą nie- 
dzielą w miesiącu. Również oznay 
miam miejscowym, io odtąd posie- 
dzenia będą otwierane wcześniej, re- 

gularnie o pierwszej godzinie po połu- 
dniu. 

Z bratnim pozdrowieniem, 
Albert Krzak, 
n. F. D. Nr. « 

Caldwell, Ohio. 

FARMY 
N* aur/edai w etanie renney Wania, 

PolekleJ Kolonjł. bllako wielkich miaet 
pn> bitych. cementowanych drogach 
po niftklHt cenach z budynkami, in- 
(rMłUrmu I zbiorami. Ple/.io po nony 
katalog. 

M. IdlMKI F\*K AflF.IM Y 
;«l *«»t Aifłw. Repl. fi. Kr la. Pa. 

HOI.il, RKkOKRY k KIJOWYMI 
I tutę Jazy cli rekordów a ń Rolki Forte- 
pianowa Optruim pr/eayłkf. Zaoss- 
cafdakdo W> imint na Rekordzie. 2ł 
wwów na rolo*. Plmrla po katalog:. 
Najwifkezy wybór 

KAMI KI NIC l i), 
W Kerlh Kain W, WIlkM Harris Pa. 

KARMA do eprzedanta wpmat o*I wła- 
addala Z farmy odeyla ale młako. 
Zgloalć ale do: M. Janko* nkl. II. 7, 
H«x 3t. Jefferaon, Ohio. 

TYTO."ł IIOMU4PU.N do pałania lub 
do żucia za zaliczka & funtów 91.óo, 
lo fumów $2.20. 20 fumów $cno. 
1'araiani Uaoriallen, Patfarab. Kj. 

POTR/KB A AMiATÓW 
kKAWieOKIC H 

Zarób $*0.M do 91ÓOOO I wifcej ty. 
godnidwo, *prsada)%r naez* cudowna 
aiyaia wała la na wyroby. (brani* 
apr/edajp alf po — nie wtywej. 
Pklepy detaliczne /-.plaju przynaj- 
mnlej $.'>000 za tan aam gatunek. Ró- 
wnia/ -/lalki wybór Henklch materia 
lów «lo >*pr/adaAy po fl«"i od ubra- 
nia. Kolaku,jaw/, *wój zarobek ^idrazu. 
Wywylamy C.O.I» klijentnm nn rewztę. 
rk»larr*»my |*r/ep1* kny ko nplet pró- 
bek #x* I ellne poparcie. Pominie Jaro- 
wi niech płe«*. mCejwrowt niech nip 
/.glae/aja $0 zarzfdcy 4. II. Hlntpaon 
lac. f»apt A«4, $21 Weil Adam* Sc, 
Ci*ca«o. Ul, 


