
Wiadomości Związkowe 
Passaic, 'N. J. 

Towarsyatwo wytej wymienione 
^,*jmuJo nowych członków do Tow. 
1 do ZMP. od 10(u do 40 lnt ibcz opłnt 
wstępnego; od 40tu do 45ciu lnt poło- 
wu wstępu do Towursyutwu. n do Z. 14. 
P. z opuszczeniem premjl członku. 

Posiedzeniu odbywają się w 3cl% nie- 
dzielę po pierwszym każdego miesiącu 
w Domu Ludowym Polskim. Nr. 1—3 
M o nr on ulicu w Passuic. N. J. 

Zgłosić się: A. Moskal. 20 Oulncy 
•t. Pasanie. x. J. 

7. bratnim pozdrowieniem. 
3. Oelblorskl. sekr. prot 

Podziękowanie 
Ja niżej podpisana w smutku pogr*- 

tonu wdowa po śp. Franci saku Maj- 
cher dziękuję Szanownemu Zarządowi 
Centralnemu za tak prędkie wypłace- 
nie mi pośmiertnego w sumie GOO do- 
larów po śp. moim męóu i tyczę Zwią- 
skowi Narodowemu Polskiemu Jsk 
najpomyślniejszego rozwoju jako naj- 
w jęk esej organizacji polskiej, do któ- 
rej kaidy polak i pólka powinni s du- 
mą należeć. 

W smutku pogrążona wdowa po śp. 
Franciszku Majoher 

Marjanna Majcher. 

Hamtramck, Mich 
Tydzień Związkowy w Hamtramck 

rozpoczęty obchodem Majowym, w po- 
łączeniu s wi#c«*m agitacyjnym, w nie. 
dzielę dnia 7go maja, o rodź. 2:30 po 
południu. 

Staraniem gm.ny 122g!ej ZNP. 11- 
cznie zebrana publiczność w aall oh 

Kansas, uczciła wiekopomne dzieło 
Konstytucji 3go Maja. 

Zebrania zagaił krótkim przemówie- 
niem prezes Gminy ob. Adam Andres, 
powołując, na przewodniczącego ob. 

Władysława CyŁąckiego miejscowego 
komisarza robót publicznych, a na se- 
kretarza niżej podpisanego. Przewo- 
dniczący powołuje prezesów grup zwlą. 
skowych o zajęcie miejsc na estradzie, 
następnie po krótkim i zwięzłym prze- 
mówieniu przedstawia zebranym Jako 
pierwszego mówcę wtce-cenzora 2. N. 
P. mecenasa Leopolda A. Kopcińskie- 
go. Sz. wlce-ccnzor w swym pięknym 
przemówieniu zachęcał gorąco zebra- 
nych do łączenia sią w organizacji ta- 

kiej jaka Jest Związek Narodowy Pol- 
ski. który kierując się według zasad 

Konstytucji 2go Maja. skupia w aobie 
wszelkie stany, gdzie tolerancja, o- 

twista, równość, dają nam najlepsza 
gwarancję potęgi i przyszłości Jego. 

“Nie licząc co ZNP. zdz.alai dla 
wychodżtwa i Ojczyzny od twego sa- 
łat o nia” — mówił. «z~.wictfccenzor —I 
“ale weźmy tylko pod uwagę Jego za- 

sługi położone podczas ostatniej woj- 
ny. to Jak niegdyś Wyspiański o Pal- 
ące. tak my dziś i o ZNP. możemy po- 
wiedzieć. że Związek Narodowy Polski 
to Jest wielka rzecz”. 

Następnie po odegraniu “Bukiet me. 

lodjl polskich” przez braci Grabów- 
tkich. przewodniczący powołuje na 

drugiego mówcę prezesa miejscowej 

Cierpiący na Nerki, 
Pęcherz i Reu- 

matyzm 
Uwolnijsigod bólów wkrzyżach, 
sztywnych stawów, bólów reu- 

matycznych i nieznośnych do- 
legliwości pęcherza. 

■f DARMO 
NIE PRZYSYŁAJ PIENIĘDZY 
tylko swoje nazwisko i adres — 

Kompletny kurs leczenie WY- 
SYŁAM Y_NA_PRÓBĘ 

>f«J* pftningło n-»i*com. k»6r*jr ct»r- 
pt«ll n» m ■ Ml w krijiii.li n:r 
rnnknii dnl*gtlwa<k | niorzow* | p-. ł>rr*». | 
Innim isnębionyin rnimitjiinini. Wlilu ■ 
nlrłi rltrpiilo na grntn•. d t j*otr w »l • | 
rnnłnu in" rnorouy, 
lym inna mknratwn 

n* mogły. 

Powstrzyma) 
tea Ni Krzyża 
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Ja««ll mai* (akia' 
it«|r|ll»>ilr|, Ja 
•*ll nuUii «v1Ua- 
»*< iiiot-a ..tato. 
■"siayor- w nocy » «oik». Jaa*ll pall | Pi.. la 
w MM* s«iu. JsSall oałada alt w nim osad 
••apiaz po maja la- łania baa chwili iwlokl. T*raana aby* wyprAbowal moja lacaanlr Mo- 
ja lacod/aca I rn1ąr» Ickaratwa. aparlalnia yrobiona do usunięcia tawaati macaaaapo 
iraa ita, nima-nlaJt I podnlacaJa nurki do 
ttla*iiaa> filtrowania krwi. 

Moja Bezpłatna Oferta na Próbę 1’raytta r| palny. komplatny I potrAjny kun 
Imotla l.aaoM. b«a 

potrAjny _| 
• Ary. porcta 

miarowa, coiawy do utytkii. tak ta raotraś 
ro wyprAbowal1 baa liAnyrh kaatfAw. 
rprAbtti m. »*1y tylko prsyjdal* |’*y| poło 
*t ł praakonaj alf co dla olabla uriynl. A 
•<ly sabat syas ta et pomada, praytlass ml 
mata tumt- aut**, na ktArp rt* s laiwat- ta 
ataA badała. — to wuyitka ca ad rl«M* «* 
dani PprAbiij go najplrrw, a aaplad pAłnlal. 
«dy aiy praakonaaa. ma prydaal. Ody utyłoś* 
połowa a nla bpdslaaa «t4o* olony, awrAA ra 
•*■• I nla plad ani canta Nla pnyaylaj ta- 
ras nic. ani nawal marki poritoaaj—tyłka 
awaja naisisko | adraa da 

rm m MiTt nr.i l. ■ 
»:• 

naWKKTH 
Itnlldlng I laraiaad, Okła 

*Oa prayaylaj pl aa lad ar—tyłka ten kupwa~ 
Dr. H. Mitchell Itanartk 

»*• r-aiatd nidd f lat-łand. Ohio 
rraaay ml prsyalaA komptamy. potrAjny Kura J,ar*onla I-asald na prAbf, jak po- 
pytaj obiecana, a praraylka aplarona. 

Nas* laka 

Paeata 

Ulica lab n.P.D. 

•tan .. 
Prawe? naprrac nas* lako I adraa esytalnla 
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>w«kl Marcia 
MkniercS Juicf 
Z w lek Kaetmelrs 
Jtehloilnkl JAsef 
Juctai-iAakl KmittsalT 
■'od bielski Aniirifj 
Talaska Kraneleask 
Mr«»a Marcin 
Prajs Władysław 
Zapora Jan 
Danowakl Mikołaj WtłniAWRka Cecylja 
estaatewski Antoni 
Klonowski Antoni 
Meajna Maria 
Piekarski Wincenty 
HsybcsyAskl Albin 
Maciejewska. Marjanna I rsybyllflskl W ład ret. 
Morawska Katarsyna 
koc»nt Antoni 
3lowikoww«a Marjanna 
Dudek Zofja 
Zajk owaka Anna 
^“rtawica Stanisław 
Woah Wojdach 
Olkowska WaJerja Jakubowski Stanisław 
J^nn<*°wnka Roaalja Majdowska Katsni ns 
pblfl—r Henryk 
Jabłonowska KI amant. 
Oletktswio* Piotr 
ciaaek Wojdach 
Kraft Iniry 
Orłowa fcl Stania ta w 
(•utah I.udwlk 
Kleinrlder Pmtr 
Moator Kranclaaak 
MrO* Kranclaaak 
Walcsak Jan 
KubakWoJdaoh 
KapuSełajt Alkesandar 
Zuba Antoni 
Rn aa Marjanna 
Tarwulaka Jadwiga RkublAaka Jadwiga 
Mleaareak JOiafa 

I Pawłowski Miklas 
Wasaklawlc* Aleknand. 
Zalswaka Kranoiaaka 
Madchsr ludwik 
Gal Wincenty 
Rłastym JAsef 
Prsewtckl Jan 
Kajdar Stanisław 
Warclkowakl Walar. 
Wtnlackl Isnary 
Musyrtks Jan 
Matula Isnacv 
Lsnciowska ilalana 
Kocon Ca y dor 
Kokuta Piotr 
Iłmsowski Karol D. 
Ja Iow tao Aniela. 

| Jałowiec Stan lała w 
KI U powieś Wiktorja 
Kadala Antoni 
Waludklaw ica Antoni 
Ranna* Wojciech 

( Oarstsckl Stanlnław 
Pasakowaki Antoni 
Kaesmarrtyk Wladyał. 

! Lachowicz Marjanna 

lml« spadkobiercy 
Wsronlka. eona, 

wr. 
I całonku 

MsrJauna. auua 
Mar ja. sona 
CArkl 
Pelacja. bona 
A«»i tasaka, eona 
Katareytna. eona 
Roaalja. eona 
Juljanna. eona 
Arn lenka. sona 
Władysław, ayn 
Anton*, mąt 
Aleksandra, bona 
Kalana, eona 
Kranc tasak, mab 
An troi na. eona 
Antoninę, eona 
Paulin, mab 
jfeletia, sona 
Jan. n*ab 
Marjanna. bona 
Aleksander, mat 
Jan. mai 
Paweł, mab 
Marja. sona 
Roaalja. eona 
Merjan. mab 
Stanisława, eona 
J«saf. mab 
Antoni, mab 
Anna. bona 
Modest. moi 
Marianna, eona 
Rosina, eona 
J fteafa. bona 
Katarzyna, eona 
Kran ci saka. bana 
fftantslawa. bona 
Ja>lwisa. Mae 
Antonina, bona 
Kodsice 
Aga lew 
Katersyaa._ 
Michalina, cdrka 
JAssf mąb 
August. mab 
Rtanlsław, mab 
Jan. mab 
Michał, brat 
Anna. bona 
JAsa/, ayn 
Walesttjr, brat stryjsciny 
wektor ja bona 
Rozalia bona 
Roaalja. tona 
Mik tor ja Bona 
JAesfa eona 
Palec 
Barbara, bona 
Anna Bona 
AndreeJ. mab 
JAsefm. bona 
Anna bona 
Matka 1 siostra 
Stanisław. m(l 
Aniela, zona 
Wojciech. tnąO 
Apolonja tona 
KIaonora, tona 
Dorot* tona 
R0t«. bona 
Psleet 
Zona I cArka 
CArkt 1 mat 
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Data wstąpienie 
1T alerpnia 
14 ulerpnl* 
12 pstaaisr. 
29 listopada 
2( maja 

24 marca 
1 atycenla 

3* lutego 
3 atycenla 

10 «rudnia 
la sierpnia 
30 luteam 
15 pabdelor. 
Ib llpca 
13 lutacs 
7 maja 

10 alerpnia 
15 llpca 
10 sierpnie 
33 lutss* 
10 sierpnia 
15 ceerwea 
10 sierpnia 

3 sierpnia 
3 kwietnia 
2 kwtet. 

10 kwleta. 
1° sierpnia 

3 lutego 
31 salda. 
15 Wlita 
31 llpca 
30 caerwea 
3* listopada 

2 maja 
3 llpca 
2 luteso 
3 atrcanła 
3 kwlattua 

20 listopada 
10 sierpnia 
27 llpca 

2 sierpnia 
10 marca 

3 maja 
4 dSdelar. 

15 llpca 
3 maja 

15 liftage 
< radia ter. 

15 listopada 
5 listopada 

2* maja 

2 llpca 

2 pabdzier. 

maja 

atrcsnla 
lutegn 
atycenla 
atycenla 
sierpnia 

Ul* a 

U* lopada 

•.*•*3 
*09 
900 
0*7 
090 
bit 
*94 
(09 
094 
910 
904 
900 
905 
9IX 
90J 
*94 
*95 
900 
903 
900 
097 
900 
905 
900 
914 
91 b 
910 
907 
900 
90( 
099 
JAS 
900 
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900 
911 
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910 
909 
*90 
9«3 
*47 
907 
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911 
*ot 
916 
904 
913 
90* 
930 

kwtetn. 

13 kwletn. 
* kwteln. 
Ił kwletn. 
34 luteso 
13 kwietny. 
^3 kwlstn. 

* kwletn. 
11 kwlstn. 

7 kwletn. 
20 kwlstn. 

33 kwletn. 
11 marca 
13 kwletn. 
25 marca 

b kwletn. 
15 kwtetn. 
10 kwletn. 

4 kwletn. 
13 kwletn. 
20 marca 

20 marca 
» kwletn. 

10 kwletn. 
7 kwletn. 

^4 kwietny 

11 kwletn. 
20 marca 
20 kwiatn. 
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932 
912 
922 
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Chorob* serca 
Choroba wątroby 
WrsAd płuc 
SamobAJelwo 
Zap.tlrtiu- otraewnej 
Zabity prze* tramwaj 
Choroba serca 
Choro ba nerek 
Choroba serca 
Zapalenie płuc 
Orutllca t»luc 
Choroba nerek 
Zapalenie płuc 
Orutllca płuc 
Rak 
Choroba serca 
/.opalenie płuc 
Watr esc pooperacyjny 'horoba serca 
Rak 
Choroba nerek 

Zapalenie płuo 
Zapalenie pbtc 
Zabity w kopalni 
Choroba serca 
Choroba nerek 
Zapalenia płuc 
choroba nerek 
Choroba nerek 
Otruł się. wypadek 
Zakate.nle krwi 
Oiowłia serca 
Orutllca płuo 
Choroba serca 
Grut! Ica płuc 
choroba wjtroky 
Choroba wątroby 
Apopleksja 
Zabity preea automobil 
Zabity — wypadek 
Choroba wątroby 
Zapalenia pluć 
Zapalenie oekrecl! 
Apopleksja 
Zapalenie płuo 
Zapalenie płuc 
Zapalania płuc 
Zapalenia płuc 
Choroba serc* 
Zapalania płic 
Orutllca płuc 
Choroba serca 
Zapalam# plue 
Mlaadtyca 
Zabity w kopalni 
Choroba rorek 
Choroba serca 
Zapalenie płuc 
< ‘horoba serca 
Orutllca płuc 
Choroba serc* 
Zapalenia płuc 
Padarska 
Zapalenia płuc 
Zapalenie płuc 
Zamoiatruclc 
Zapalenie płuc 
Orutllca płuc 
Zapalenia płuc 
Zapalenia pluń 

*ti choroba nerek 
75 Tyfus 
13 I Rak 
ypadkAw kmlerct 74 na ogAlna 
na potiniertns wpłacono 
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He a eajpcla 
Kupiec 
Robotnik 
Robotnik 
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Rolnik 
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rady miejskiej db. Władysława J. (Jas- 

tona. 8b. mówca zaraz na wstępie o 

świadczył, ii dumnym się czuje, te 

Jeet Związkowcem 1 w gorącTch eto-1 
wach zachęcał tak młodzież Jak i tur. 

szroh, do powiększenia szeregów Zwią- 
zkowych, przyczyni alumnie zaznaczył, 
te Hamtramck nie piąć set ale pled ty- j 
eiący Związkowców powinien liczyć. 

Marat "Princee ot India** odeerany 
przez braci Gralbowskłeh. 

Następnie przewodniczący przedsta- 
wia zebranym Jen. organizatora Z. N. 
P. p. S. Litką z Chicago, który w ewaj 
programowej mowie największy na- 
cisk położył na fakt. bodaj że najbole. 
iniejazy, dlaczego nasi rodacy wratą- 
pują do organizacji dbcych. w wielu 
wypadkach wrrogich nam polakom, ma- 

jąc organizacją awoją własną, która 
oprócz niższych opłat daje każdemu 
członkowi prawo współwłaściciela taj 
największej i najpotężniejszej organi- 
zacji polskiej na całym swiecte. 

“Posiedzenia grupy związkowej, to 

Jest szkoła** — mówił p. Utko — 

“gdzie tysiące naszych braci związko- 
wych gromadzących tlę wspólnie wy-! 
rabia się tak na dobrych obywateli | 
polskich jakotoż amerykańskich. Za* 
młodzie* i dziatwa polska oddana w o- 

płekę tych uświadomionych obywateli, 
będzie podporą dla rodziców t chlubą 
dla Ojczyzny". 

Następnym mówcą był komisarz Z 
CS*. P. pa stan Michigan p. Adam F. 
Brzeziński. Mowa p. komisarza Brze- 
zińskiego powinna przekonać naszą 

1 

młodzież polsko-amerykańską, że Jej 
miejsce jest w szeregach Z. 0>\ P„ 
gdzie wychowują się tak stu-procento. 
wl polary jakotet i stuprocentowi a- 

merykanie. 
Na zakończenie w zastępstwie ma 

yora, który nie mógł sam być obe- 
cnym, przemówił p. J. B. Kot-mowekt. 

Obchód zakończono śpiewem Iłote 
coś Polskę o godz. 5teJ po poł. 

Władysław Jendryka. 

East St. Louis, III. 
APEL 

do grup przynależnych do Gminy Nr. 
61, Okręgu Komisarakiego 26 ZNP. 
z siedzibę w East 8t. Louis, III. 

Ominą No. Cl ZNP., przyczynlnjąc 
się do konteetu wydanego przez 7.w. 
Nar. Polski, zdeklarowała wypłacie 
$10 40 nagrody ze swej kasy, po ta na- 

grodami wyznaczonymi przez Zarząd 
Centralny, tej grupie, która z pożród 
grup wchodzących w skład Gminy No. 
61 — zdobędzie przaz czas kontrstu 
największa llcsbą członków do Zwlą- 
skn Narodowego Polskiego w awej 
Gminie No. 61. 

Bracia w ogóle, a szczególnie Szano- 
wne zarządy grup. rodziny naszej Gmi- 
ny. czyi było co droższym nad honor 
polakowi? Brońmy więc go I stańmy 
Jak Jeden maż do pracy, porozumiewaj, 
my się na swych posiedzeniach wspól- 
nie i pokatmy, że w tych ostatnich 
miesiącach zdziałamy to. czego Inni 
nie zdołaj*. Niech ta spużclzna na- 

szych praojców, honor, będzie bodź- 
cem w naszej pracy, niech nas nie po- 
liczę w poczet, ospałych 1 gntńnych. 

Przytym powiadamiam fezanowne 
grupy, że na ostatnim posiedzeniu zo- 

stał nowo obrany sekretarz Gminy Nr 
61 — ob. Józef Rakowski, Boz 235 — 

MadIson, Illinois, do którego wszyst- 
kie korespondencje tyczęoe się Gminy 
No. 61 — proszę adresować. 

Raport* miesięczne obowiązkowo po- 
winny być nadsyłane każdego miesią- 
ca. 

'' 

Z bratnim pozdrowieniem 1 milo 
ćd*. 

Edward Godlewski, prsz. Gm. 61, 
723 N. 7th aL. E. St. Louis, IlUnola. 

Mc Keesport, Pa. 

Protskuł a regularnego posiedzenia 
Omlny 110 z dnia 30go kwietnia 

1022 w McKsssport. Pa. 

Pr er as ob. Jan Tudek otworzy! po. 
siedzenia o godzinie SdeJ po pohrlnm 
w Sokolnl przy Kvans ave. Nastcpnle 
powoła! sekretarza do odczytania listy 
urzędników. zarazem protoku! z osta- 

tniego posiedzenia został przyjęty. Od- 
czytanie korespondencji przyjęto. 

tPrsses odczytuje aplikację do Wy- 
działu Wspard a gr. 352 1 oddaje w 

ręce Komitetu Wsparć; po zbadaniu 
aplikacją komitet przyjmuje, lecz pre. 
zea J. Tudek oznajmia UMe. iz Gmina 
nie Jest w stania Joszcze wsparcia u- 
dzlellć. przeto sprawę tę odlotono do 
przyszłego posiedzenia. Sprawozdanie 
urzędników zostaje przyjęte. Sprawo- 
zdanie wszelkich komisji przyjęto z 

wyjątkiem projektu komitetu zabaw, 
który poiozumlal się z grupą 315 o u- 
dzielenle hall na bal na ftgo maja, na 

dochód Kasy Wsparć, zarazem 1 na 

preroję w konteśda za zdobycie Jak 
najwięcej dziatwy do Wydziału Mało- 
letnich. Dalej sprawozdania delegatów 
zostaje przyjęte. Poczym prezes J. Tu. 
dek oznajmia Izbla, lz kontest Z. N. P. 
trwać będzla niedługi era*, jeszcze na- 

lały satym wytędyd wszystkie siły, aby 
jak najwięcej członków do ZN'P. 1 dzia- 
twy idobyć, zad dal. Mieczkowski sta- 
wia wniosek, aby przyszło posiedzenie 
odbyło się w czerwcu dopiero, co chę- 
tnie przyjęto. Prezes J. Tudek odracza 
posiedzenie do 4teJ niedzieli czerwca. 

Zarazem zawiadamiam wszystkie 
grupy, aby się uteclły z podatku do 

Gminy, zarazem wszystkich delegatów, 
aby sobie nie lkcewałylt posiedzenia 
gminne, lecz nby częściej uczęszczali, 

Jeżeli masz Rupturę 
Spróbuj to Darmo! 

Żartowij to do kakdaj Ruptury staraj, 
ery now»j, wialkiaj lub malaj ą 

bfdiiMi na drodza, która 
przakonala tysiąca. 

Wysyłany u dowód Darmo 
JCasdy clarplący ns rupturp loptcay- 

sns. kopiata esy dziecko, powiną. piMć 
o<1 rat u do W. 8. Ul.a. 42** A Main sł, 
Adama. N. Y., po tan cudowny. w arna- 
cnlajpcy Srodak. PrzylAS tylko ns ruptu- 
rp. s muatkuły zaczną alp Ściągał I sto- 
pniowo taclaSnlsd, ad otwAr drogą natu- 
ralną tamknła e1p tu pełnie, wskutek cta- 
(o pasy. lub Inna Środki siana ais zu- 
pełnie zbyteczne. Nia zaniedbuj aa sąd ad 
bezpłatnej protikl. — JaSall nawet ri.p- 
tu ra cl ula Wwadsa. to nocAa mass no- 
ald opałki ptiri cala tycia? r>lscmego ta 
SfioalC? Dlaczego naraSsd alf ns gangre- 
ną I Inna nlebctpierseAałwa powstała s 
potornla rnalych I Inlewlnnyrh ruptur. s 
ktAr# tmiially wtalu do poddssls alp nla- 
beaplscznym opersoyom? 

Cały aaatpp mpSr-yan I kobiet narada 
•1p codslaft ns ta nlebesrtaeseflatwa tyl- 
ko dlatego, sa ruptur* Ich nla jaat bo 
laana I nla priaasksdss Im w codllen- 
nyrh aałpelsrh. 

Naplss taras po bezpłatna prAbkp, gdi t jaat to s pewnością cudowna rtpcs, 
która pomogła w wylacaanlu ruptur na- 
wał tak dufyeh. jak > ptpSrta. RprAhuj I 

Ctas natychmiast utywająe ponissay 
Upoił 5 

Barwa ss Bwptmrp 
W 8. Rlcs Ina. 
42AA. Msln st. Adams. W. T. 

Panowia mofacia ml prsysład su- 
palnie darmo prAbkp Iscaanla waasago 
wzmacniającego Środka tts Rupturp. 
Nazwiska .... 

Stan ... 

DZIECI W WASZYM DOMU 
Tyaipce egzemplarzy nowej książki, 
napisanej przez Dr*. II. Will Elders 
rozdaje eip ta darmo bezdzietnym ko- 
bietom. Każda rodzina zainteresowana 
w pokonaniu przeszkód w błogosła- 
wieństwie. powinna pisać po tp cudów-1 
04 ksiakkp dzi* Jeszcze. Opisuje ona' 
pojedyncze domowe leczenie, oparte! 
na używaniu Steriltone- cudownego, 
naukowego toniku. nader skutecznego 
w* pokonywaniu słabości organizmu. 
Każda kobieta, która pralnia cieszyć I 
zip normalnym żydem. aaczpAclem do- 
mowym z maleństwami dokoła siebie, 
powinna wiedzieć, czym Jest tonik 
STERILTONF. 1 dlaczego powinien być 
tak cudowng dla niej pomocą. Ta mata 
książką zostanie wysiana darmo w 

zwykłej kopercie. Odkryją ona fakty, o 

których wipkszość kobiet nlo nie wie.] 'Nie nie liczymy, żadnych sobowlgzan. 
Otrzymacie tg bezpłatna kalgżk? po- 
proatu przez posianie awego nazwiska 
dzisiaj do I>oktora Ił. Will Kldera, 
14i Ralllnger Rldg St. Joseph. Mo. 

: Jeżeli im na zcrcu lely dobro Z. X. P. 
I Ojczyzny. 

Z bratnim pozdrowieniom, 
M. Bazylak, sekretarz. 

Buffalo, N. Y 

Sprawozdania s obchodu Konstytucji 
3go Maja, Gminy 1*tej, Okręgu Bgo 

Z- N. P. w Buffalo, N. Y. 

Za staraniem dzielnego 1 pracowite- 
go komitetu obchodowego, na którego 
czoła Jest prezesem obywatel Szuper 
Ant., urządzony został obchód Konsty- 
tucji 3go Maja dnia 7go maja b- r. na 

salt Domu Polskiego w Buffalo, N. Y. 
Obchód zagaił ob. Bsuper, powołując 
na przewodniczącego dzietnego Zwią- 
zkowe* ob. Karola Kutkowakłego. —, 
Przewodniczący obchodu powstał I w 

serdecznych słowach podziękował za 
tak zaszczytne stanowisko. Przewo- 
dniczący powołał na estradę sekrota- 
rza oraz wszystkich prezesów, a przed- 
stawiwszy publiczności cel 1 znaczenie 
obchodu. Jakim Jest Konstytucja 3go 
Maja. poprosił wszystkich o odśpiewa-; 
nie "Witaj Majowa Jutrzenko". Po od- 
śpiewaniu pieśni, którę odczul można 
było Jak wychodziła ■ ust i serc* pra- 
wego Związkowca i Zwlęzkowrsynt. 

Na pierwszy numer programu uroz- 
maicenia obchodu występłło nasze 

sympatyczne Towarzystwo śpiewu Ka- 
lina, które pod dyrektywę dyrygenta p. 
J. I.unda odśpiewały dwukrotnie pieśń 
■YHorla”, ta co publiczność nie śało- 
wała im serdecznych oklasków. 

Głównym mówcę był prawowity po- 
lak I patrjota ks. Śtsalilsw Pawłow- 
ski probostrs parafjl Królowej Poko- 
ju, który chorlai wy« hownny na rrt>- 

ocyinle, objaśnił publiczności, te jak 
amerykanie czczę s wielkim tryumfem 
•woje święto narodowe, dzień 4 lipom. I 
tak i my polacy Jeszcze s wlękssę sta- 
ra nnośclę powinniśmy święcić ten 
dzień narodowy 3 maja. 

Szerzej I dokładniej omówił obecne 
stosunki w Polsce I porównał takowe 
do stoęunków Jakie panowały w cere- 
sie tworzenia tego wiekopomnego dtle. 
łs. Jakim Jest Konstytucja 8go Maja. 
Po skończonej mowie ks. Pawłowskie- 
go, pewna kobieta powstała, a podzię- 
kowawszy dzielnemu kapłanowi, w te 
odezwała się słowa: "gęby naród pol- 
ski miał wszystkich takich kslęiśy, to 

by Połska nie była rozebrana I duszo- 
na w niewoli; a teras gdy jest wolna, 
s którę to wolność wywalczył nam tak 

.szlachetny Męt Józef Piłandskl. Cto- 
lem zawołali". Istnę niespodziankę pu- 
bliczności sprawiła pani J. Barańska, 

i która swym głosem odśpiewała dwie 

plenni: “Kochaj a cały świat Jeit 
mój" l -Biała Róta". 

Następnie wystąpił synek dzielnego 
Związkowca 1 prawego polaka, mały 
bo saledwle 12 lat liczący Henryk My* 
saka, który oddeklamowal z uczuciem 
wierszyk: Niech śyjo Naczelnik Józef 
Piłsudski. 

Harmonja pod dyrekcją swego dyry. 
gonta ob. Fr. Majerowskiego oduplo- 
waia dwie pleśni: “Wiatą" Wledeinana 
1 “Do Flośnl", Dembińskiego. 

Głębokie wrażenie na zebranych u- 

czynlła gra na skrzypcach p. II. Galan- 
łowicza, któremu akompaniowała pan- 
na H. riewacka. Niemilknące oklaski 
były dowodem uznania i zmusiły po 
trzykroa artystę do popisywania się 
awą grą artystyczną. 

Kapela Obywatelska pod dyrekcja 
dzielnego dyrygenta ob. Borowskiego 
oderrała marsza, a w c.rasie tej gry 
panie: I*. Urban, Medurd, Dolman, 
('tasak lew łez, Norysklewicz, Dąibrow- 
ska rozpoczęły kolektą na rzecz sie- 
rót i wdów na Górnym Aląsku, która 
przyniosła 162.02. Przy końcu dzielny 
Związkowiec ob. J. Faityn zaagitowal 
na rzecz ZNP.. zachęcając nlenalcż*- 
cych do Związku, za co należy slą mu 
uznanie. 

W czasie tak nodnlozłej uroczysto- 
ści sztandary na scenie trzymali db. 

Wrzesiński, ob. W. lCeślińskl. s Tow. 
Ks. J. Poniatowskiego gr. 21 1 ob. J. 
Maciejewski z Tow. Synowie Wolności 
gr. 32. 

Na długo pozostanie w pamięci ob- 

chód Konstytucji 3go Maja, którą 
świątynia narodowa okazała alą za 

szczupłą dla publlcsnośd, która wy- 
pełniła niemal po same brzegi 1 w 

skupienia ducha wysłuchała całego 
programu obchodu. 

Z bratnim pozdrowieniem, 
Frań. Aclrtyl,<Sekr. Obchodu. 

McKeesport, Pa, 
Protokół z Obchodu Majowego połą- 

czonego z wiecem agitacyjnym ZNP. 

urządzonym przez Gminę 110 ZNP. 
dnia 7-go maja. 

Ob. Jan Tudek, prezes gm. 110, po 
krótkim przemówieniu na eall otwo- 

rzył obchód Konałylurjl 3 ko Maja, 
Na przewodniczącego powołał wlel. 
ks. wikarego A. Twardego, na sekre- 
tarza niżej podpisanego, oraz zaprosił 
wszystkich prezesów wszystkich to- 

warzystw do zajęcia miejsca honoro- 
wego na estradzie. Przewodniczący 
ks. A. Twardy dziękuje prezesowi za 

tek milek! taszczył oraz wyjaśnia 
publłrsnodel w Jakim celu ten obchód 
Majowy Jest urządzony, oraa powołuje 
orkiestrę panny Florentyny Będzie w- 

STARE RANY, WRZODY 
I EGZEMA GINĄ 

Dobra, ilara niezawodna maść 
Petenion*a wufdzie używana. 
„Miałom M wriadżw na n«f*<-b T>a- 

kf*f»y rbrlali ml ndriąż nn(«. Matż P«t»r- 
aon' a wylwirla mnla”. Wm. J. Nirholi. 
a03 Wilie St. Rorhaałar, N. Y, 

Kurria Sale peribą tylko i* *% r«n«4w, 
w którejkolwiek ept*r«, mówi peterenn • 
Raffala, t jotoll inajitilaete lepua. o«r«y- 
maria piwaląti* ■ pn»r#t«» 7.awue traf- 
tnajrla w dmnn maZZ Petereoa’a. Znakomi- 
ta aa epartanla, blitny, ranr. apelom*, p» 
kunia ikAry. a ale tapeiaso niania w 
iwiaria na iwfitrery Imaj baawroiiły. 

MiP raterłon‘a Jut najlapetym Zrn4- 
klrm. Jaki łaam na krwawiąca I ewąSiąr* 
baieoreiSy’*. Major Charlaa E. Wkunay, 
Vtaorar4 Haran. Maaa. 

Po*arion a daj* aajlepeaą »*'»*- 
fakrją na Salt Khnn PaCI J. Waiae, 
Corlarnlia, S. T. 

wnyitkta aptakl sprtedają }%T Wyarłkl 
paritowa załatwiana priai Patirsae Olei- 
mam Ca., Ina., Buffeta, K. T. 

aklej do odegrania hymnu narodowe- 
go polskiego 1 amerykańskiego. Po o- 

degrantu następuje śpiew dslecl s»Vol- 
nych "Trzeci Maj.- Następnie sosta- 

| jo powołany na mówcą p. Francis sek 
Wlernlckt > Plttsburgha, Pa. Szaao- 

; wny mówca w swe] mowie przeszedł 
hłstorją konstytucji 1 zachęca ten na-. 
rOd polski zbierać elf w grona rok ro- 
cznie aa pamiątkę aby uczcić ten wiel- 
ki 1 święty dzień Konstytucji 3go Ma- 
ja. 

(Następnie nastąpiła deklamacja 
przez chłopca ze szkoły parafialnej 
9L Bazylaka pod nazwą "Swobodna 
Polaka.” 

Później naatąpl! iplew dzieci szkol- 
nych ”z Białym Orłem.” 

Następnie przewodniczący powołuje 
na mówcą Sz. Komisarza Okręgu XI 
Z.N.P. p. Michała Różyckiego s Pltte- 
burgha. Pa. Szan. Komisarz przedsta- 
wia. te tak samo Jak Konstytucja S-go 
Maja, tak samo 1 naród polaki zrozu- 
miał. że należy tę polskość złączyć w 

Jedną siłę, to też w roku 1M0 wygła- 
sza oderwę do narodu polskiego 1 za- 
kłada Z N P., który teraz do tego cza- 
su tak świetnie się rozwinął. T&k sa- 

mo; Jak 1 Konstytucja Majowa ml&la 
przeciwników, lecz wytrwał 1 wytrwa 
do końca, więc dumni możemy się 
czuć ■ tego, ie neleśymy do tak wiel- 
kiej organizacji, oraz zachęca mów- 
ca tych, którzy Jeszcze nie są w tym 
wielkim gronie ZjN.P. Przed ©wszyst- 
kim zachęcić należy młodzież, aby Ją 
sawezseu zapisywać do Wydziału Ma- 
łoletnich, czy do starszych Jeśeli chce- 
my aby polskość w Ameryce otrzymać. 
Publiczność wynagrodziła mowę tą o- 
klaskami. Następnie śpiew dzieci 
szkolnych "Brzmi trąbka.” Po śpiewie 
nastąpiła mowa tak u nas bardso po- 
żądana przes naszego patrjotą 1 do- 
brego syna Ojczyzny wiel. ks. probo- 
szcza Antoniego Tarkowskiego. Otóż 
Szan. mówca zaraz na wstępie został 
wynagrodzony hucznymi oklaskami. 
Później ks. A. Tarkowskłl przemawiał 
o zgodzie I miłości, że Jak dawniej, 
(ak 1 w naszych czasach jest nam 
bardzo potrzebna tu na obczyźnie Jak 
w Polsce. Rz. mówca ks. prób. Tarkow- 
ski wygłosił nam bardzo piękną 1 ob- 
szerną historję od lat 150 naszej ko- 
chanej Ojczjrzny aż do teraźniejszych 
czasów. Po długiej mowie zakończył 
słowami; w miłości 1 zgodzie żyć bę- 
dziemy w swobodzie. 

Następnie odbyła się kolekta aa sle- 
roty w Kmaworth. pa przea panla Fr. 

(Tyszkiewicz I Marję Stawicka. W cza- 

hIo kolekty orklmtra panny F. Bo- 
rt ziewskirj odebrała piękny kawałek. 

I Kolekta na aleroty przyniosła rasem 

{za guziczki majowe 120.42, co będzie 
{wysłane na ręce ka. Retkl w Brna 
! worth. Pa. 

Następnie eolo na fortepianie przez 
pannę Zofję Kalinowska- Przewodni* 
czący oznajmia publiczności. ee pro- 
gram alf zakończył na obchód dzisiej- 
szy, więc dziękuje gminie 110 ta urzą- 
dzenie oraz dziękuje orkiestrze panny 
Sędziów sklej za tak piękne odegranie 
oraz mówcom za Ich piękne mowy 1 
zachęty I równia* przewielebnym Sio- 
atrom Felicjankom z naszej parafjł za 
tak piękne wyuczenie dzieci I publi- 
czności, ze Uk licznie przybyła na ten 
obchód Majowy. 

Zań Gmina 110 dziękuje Jeszcze rez 
wszystkim wymienionym, którzy braH 
udział w obchodzie, zarazem grupie 

OGŁOSZENIE 
Męiczyinl. przyślijcie po bezpłat- 

ną kzMecskę I Informacje lekarakie 
nedw /yczaj ciekawe I ważne dla każ- 
dego mężczyzny. Płetele do I»r. Jas. ». 
Plwenha, *7i> Broadway, tlet e lud, 
Ohio. 

345 aa oditalaata hall 
wnl# na Obchód Majowy. 

Wach tyją ZJN.P.I 
Wach tyją wolna sjednooaoaa Poi* 

aha. OJcsyana nu u; 

Marcin sazyłak, itkr. Obchodu. 
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BEZPŁATNĄ 
PROBf A 

Oi wielo lat la. 
<*!• P rzyeh #4*111. 
4o ■nie ■ każde! 
e i e i e I Chleajr*i 
*u)te ■■!# i ■«. 
jej ueroklel repa* 
te«Jl w Iwhww J 
■la eakleL które 

• pasaj*, u Demie oflarown* 
w korzyści mojego ucroktafo Mwlai. 
rżenia wszystkim łodziom. Bm wafle. 4u na ta, gdzie mlesskacle, rwaraataj* stanowczo przypasować wam okalary. 
ąlDe ale linę wcale. Ofiara Je prayoład Waai par* okularów. która amodiiwla 

dokładała I zadowoli! Wani widzieć mzzwoin 
Was pod każdym oiflfdaa. Ochronią 
oae w asze aezy, ochran lajea Was przed hdlem głowy I znołenlem. Umożliwią Nam przeczytać najdrobniejszy drak. nm lar nnlelsńa.a ł.l. _ z.» 

"*W|^» daiekB*1* ****’ wMato^ ■ klW 
ska 
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HPKf JALMK 5A TB* XnMjr 
^•Wl pfirllm ».l. u* 
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