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STARANIA NASZE O MŁODZIEŻ 
Piękny rozbhdził się osta- 

tnio ruch w naszej organiza- 

Ruch za (pozyskaniem mło- 
dzieży polsfleo amerykań- 
skiej do Zawiązku Narodowe- 
go Polskiego. 

Boimy się powiedzieć, że 
nich ten zapoczątkowała 
Brać Związdoawa w Chica- 
go, by nflcoffrtu nie udhybić, 
prawa i honorów pierwszeń- 
"‘wa nie odebrać. 

Ale nie 'bę<d'ziemy źle zro- 

zumiani, jtófli fłfwierdzrmy, 
/e nrch za zdobyciem mło- 
dzieży polsko amerykań- 
>kiej do Zwiądku roztoczył 
najszersze 'kręgi w Chicago. 
Zresztą nic w tyra dziwnego 
i nie nasza to bodaj zasługa, 
że najwięcej tu mamy mate- 

riału. 
7. radością podnieść dhce- 

my fakt, że 'mamy już w Chi- 
cago całą Lłgę "klubów pił- 
k owych, złożoną z ośmiu 
kiirbów młodzieży, które 
stanowią grupy Z. N. P. A 
wszystko to chłopcy młodzi, 
ywi, pełni *Tpepu” — jak się 

to mówi i dom ni z tego, że 
mogą grać i potykać się pod 
auspicjami Związku. 

Trzeba widzieć naszych naj- 
wyższych urzędników, a 

więc prezesa, skarbnika, dy- 
rektorów i innych, kflórzy 
przedtem nigfchr na gTy pił- 
kowe, lub yzacfko bardzo u- 

częszczali, z jakim dziś zado- 
woleniem siedzą na boisku 
całymi godzinami, bacząc 
jeno, by piłka nie zboczyła 
z pod palanta i nie trafiła je- 
dnego z nich. 

Młodzież widzi to zacie- 
kawienie, młodzież pilnie to 
obserwuje i mając na każ- 
dym kroku dowody tej opie- 
ki ze strony starszyzny 
związkowej, garnie się sama 
i zapisuje <fo klubów, pomna- 
żając w ten sposób szeregi 
Z N. P. i odświeża jąc w nim 
niejako krew. 

A toć to dopiero początek. 
1 oć to dopiero próba, która 
sr'ly się uda — w co ani na 

chwilę wątpić nie na'leży, po- 

prowadzić musi do daleko i- 
dących wniosków, jakie bę- 
dzie miał do decyzji Sejm w 

Philadelphia, Pa. 
Tdzie bowiem cłrwńla, w 

kltórej wszyscy Związkowcy 
muszą się poważnie zastano- 
wić nad sposobami werbo- 
wania do naszych szeregów 
młodzieży polskiej »ru zro- 

dzonej, jak zakładać kWby 
dła niej, jak wiązać ją Liga- 
mi sportowymi, jak otoczyć 
ją talęą opieką, której Ona 
łaknie i której szuka u in- 
nych, może obcych nam du- 
chem i mową, ale dających 
młodzieży to, czego ona pra- 
gnie, bez czego ona do Zwią- 
2lku nie przyjdzie, lub też w 

niewielkiej liczbie. 
Kim atoli zaczniemy oma- 

wiać dalsze wnioski, spró- 
bujmy po Gminach Z. N. P. 
zastanawiać się juz dzisiaj 
nad tym, jakby w swoich o 

kręgach i Gminach robić /o 
samo, co się w Chicago jwż 
robi. Wiemy, że w te i pracy 
nie u stępiejemy niektórym 
Gminom na wschodzie i na 
zachodzie. 

Chodź i o to, aby starania 
nasze o pozyskanie młodzie- 
ży do Związicu rozszerzyć na 

wszystkie Gtniny, czy grupy 
lokalne. Chodzi o to, aby 
młodzież naszą werbować w 

szeregi Z. N. P. w sposób, 
jaki Brać Związkowa uzna 
za najlepszy ze swej strony. 

Kto wierzy w owocność i 
skuteczność swoich zabie- 
gów, ten doprawdy zawsze 
do sukcesu dojdzie. 

A chyba nam Związkow- 
com nie brakuje na wierze w 
wieFlcość i świętość naszej 
pracy i zabiegów, bo co robi- 
my, robimy dla dobra naszej 
Organizacji, a więc i dla nas 

samych. 
Jeno chciejmy, a sposób 

się na wszystko znajdzie. 
Starania nasze o pozyskanie 
młodzieży vło Związku przy- 
niosą bogaty plon naszej or- 

ganizacji, a nam zadowofleL 
nie ze spełnionego obowiąz- 
ku wobec przyszłych tu po- 
koleń i losów naszego Zwią- 
zku Narodowego Polskiego. 

Nasz Wydział Wsparć. 
Srjm 23-ci odbyty w roku ubie- 

Ivm w Toledo, O., poraź już dru- 
zadecydował, ie fundusze Wy- 

ziału Wsparć, nadsyłane przez 
-rupy, mają być odsyłane w trzech 
czwartych do Gmin, do których 
Srupy te należą, a jedna czwarta 
r"i pozostawać w kasie Zarządu 
> ^Hralnrgo na nieprzewidziane 
ipomofi podczas katastrof ży- 

w f.łowych itp. 
Mówimy “poraź drugi”, gdyż 

! lobną uchwałę przyjął już po- 
r,Hni sejm w Pittsburghu, Pa. 
rfz na skutek prośby wielu gmin 

<«'ia Nadzorcza wówczas uchwa- 
tę zawiesiła, wychodząc z zało- 

». ze jest ona niepraktyczną i 

ubawioną taj cechy dobroczyn- 
no"”i, j*ką odznaczać się powinna 
'sanizacja. Rozumowano wów- 

»s — zupełnie słusznie zresztą 
'i z pomocą potrzebującemu 

d -nkowi, powinni śpieszyć 
'■yscy a nietylko członkowie 

danej gminy, bo tam, gdzie Jeat 
zbiorowa pomoc jert ona łatwiej- 
szą i może być większą aniżeli po- 
moc z gminy, tymbardziej, jeźel: 
gmina jest nieliczną. 

Delegaci ostatniego sejmu nie 
chcieli jednak uznać tych dowo- 
dzeń i poraź drugi uchwalili, że 
nowy system ma być wprowadzo- 
ny w życie, bo takie jest życzenie 
gmin. I stosownie do tej uchwały 
Narząd Centralny odsyła do gmin 
rzeczony fundusz Wydziału 
Wsparć. Gminy zaś wypłacają sa- 

me wsparcia stosownie do swego 
uznania. 

Tymczasem cały szereg gmin — 

zdaje się, iż więcej niż połowa — 

nie chce uznać tego nowego syste- 
mu, protestuje przeciwko odsyła- 
niu pieniędzy do gmin i stale nad- 
syła aplikacje do Wydziału 
Wsparć, domagając się wypłat nie 
z gminy a z Wydziału. 

Zarząd Centralny ani też Wy- 
dział Wsparć uwzględniać tych 
próśb nie może, wskutek czego 

wytworzyło się cały szereg nieza- 
dowoleń, chaosu i komplikacji, 
które bynajmniej korzył ci Związ- 
kowi nie przynoszą. 

Są wypadki, że jakaś grupa z 

tych czy innych powodów została 
suspcndotęaną w gminie czy też 
sama się usunęła i nie chce brać 
żadnego udziału w pracach gmi- 
ny. Tymczasem w grupie tej za- 

szedł wypadek, że któryś z człon- 
ków tej grupy koniecznie potrze- 
buje pomocy. A ponieważ grupa 
nie należy do Gminy, więc aplika- 
cję o wsparcie przysyła do Wy- 
działu Wsparć. Wydział odsyła ją 
z powrotem i każe odnieść się do 
gminy; gmina zaś wsparcia udzie- 
lić nie chce, bo grupa do gminy 
nie należy. I od razu powstaje sy- 
tuacja bardzo przykra, a często i 
bez wyjścia. 

Wprawdzie konstytucja nasza 

wyraźnie zastrzega, że każda gru- 
pa obowiązkowo musi należeć do 
gminy, a grupa, która nie należy 
sama pozbawia się praw i przywi- 
lejów. a tym samym prawa korzy- 
stania z zapomogi. Ale pomimo 
tego zastrzeżenia jest wiele grup, 
które — powtarzamy — dla ta- 
kich czy owakich przyczyn usnnę- 
ły się z gmin... 

Wskutek rozdziału funduszu 
wsparć podług fmin — niektóre 
z tych fmin otrzymują sumę tak 
śmiesznie małą, że myśleć nawet 
nie mogą o tym, by komuś wspar- 
cia ndsielić. A oód dopiero mówić, 
fdy odrazu gmina znajdzie się w 

położeniu, że ma dwie, trsy apli- 
kacja, a w kasie wsparć zaledwie 
kilka dolarów? 

.Nic więc dziwnego, że wśród 
delegatów gminy budzi się nieza- 
dowolenie z takiego podziału fun- 
duszu i w ślad za tym idą nowe 

protesty do Zarządu Centralnego 
— jak zawsze bez skutku, bo Za- 
rząd Centralny uchwały Sejmu 
zmienić nie może. 

Ze strony Zarządu Centralnego 
było ostrzeżenie przed sejmem. 
W sprawozdaniach urzędników 
zwracano uwagę na niepraktycz- 
ność takiego podziału, a jednak 
pomimo wszystko uchwałę prze- 
prowadzono, a Zarząd wprowa- 
dził ją tylko w życie. 

I na to rady przed następnym 
sejmem niema. 

Niechże więc grupy i gminy ra- 

czą zrozumieć, że wszelkie rezo- 

lucje z nawoływaniem do dawne- 
go systemu nie mogą zmienić te- 

go, co sejm postanowił. Do na- 

stępnego sejmu musi pozostać tak 
jak jest. 

Grupy zaś nienależące da gmin 
muszą podporządkować aię pod 
prawo konstytucyjne, jeżeli chcą 
korzystać ze wsparć i innych 
przywilejów. Upór w tym wypad- 
ku pogarsza tylko sytuację, two- 

rzy coraz większą niechęć, a ta 

wszystko odbija się na rozwoju 
Związku. 

Przez uchwałę ostatniego tej* 
mu w sprawie Wydziału Waparć 
chciano zapoczątkować zakłada- 
nie kas chorych przy gminach, a 

znieść wsparcie przy grupach. Ta- 
ka była przynajmniej myśl prze- 
wodnia delegatów. Tymczasem 
plan ten pozostał zdaje się mar- 

twą literą na papierze, wytworzył 
niezadowolenie, a częściowo po- 
zbawił większych zapomóg tych, 
którzy pomocy potrzefoąjf. 

Me wiemy dotąd, czy Jest z je- 
dna gmina, która przeprowadziła 
intencję sejmu i zaprowadziła u 

siebie kasę chorych. (Wiemy, na- 

tomiast, ie wiele gmin próbowało 
to zrobić, lecz spotykały olbrzy- 

J. Grunwald na miejsce 
kongresmana Klęczki 
Mlłwnuhee, Wlm, Polonja mfl- 

waucka, która m wasyetkioh ko- 
lonji polskich if Ameryce pierw- 
sza zdobyła się na wybór kongre- 
smana polskiego, w osobie adw. 
Jana C. Klęczki, nie myśli utra- 
cić tej ważnej placówki w stolicy 
kraju, Washingtonie. 

Wobec oświac&menia kongres 
mana Klęczki, ii nie będzie pono- 
wnie kandydować na ten urząd, 
który sprawował chlubnie przez 

cztery U ta, mihraueka Rada O- 
hywatelaka wysunęła aa Jego 
miejsca p. Jana L. Grunwalda, 
byłego sekretarza* kongresmana 
Klęczki. 

Obywatelstwo polskie w Mil- 
waukee, Cudahy, So. Milwaukee i 
West Allia solidarnie poparło 
kandydatury p. Grunwalda i w 

jednym tygodniu przeszło trzy ty- 
aiąoe o*Ab podpisało jego papiery 
nominacyjne. 

Pan Grunwald ubiega się o u- 

rrąd kongresmana z 4 dystryktu 
na tyklecie republikańskim i ma 

trzech oppnentńw innonarodow- 
ców. Czwarty oponent ad w. F. E. 
Darideon, zrzekł się kandydatu- 
ry na kerayźć p. Grunwalda. 

mie trudności, — największe ze 

strony grup, które nie chciały po- 
zbyć się wsparcia u siebie, a do 
dwuch kas chorych członkowie o- 

płacać nie chcieli. I w ten sposób 
cała inicjatywa nie przyszła do 
skutku. 

Ale na próbie tej Związek traci, 
traci chociażby na rozluźnianiu 
szeregów, przez wytworzone nie- 
zadowolenie. Grupa, która nade- 
słała aplikację do Wydziału 
Waparó. Widzi ona tylko Zarząd 
Centralny i do niego ma źal a 

przez to i do Związku. Źal ten — 

zupełnie niesłusznie — zamienia 
się w niechęć i zupełną apatję w 

stosunku do własnej organizacji, 
co chyba do korsyztnyeli obja- 
wów nie należy. 

Poimy się ciągłym niezadowole- 
niem i sami w siebie je wmawia- 
my nawet tam, gdzie to aie^ado- 
wolenie niema najmniejszej pod- 
stawy. A tego być nie powinno. 
Jeżeli dana sprawa uchwalona na 

sejmie jest niepraktyczna, można 
ją zmienić na sejmie następnym. 
Ala protestowania w międzycza- 
sie, wyrażanie niezadowoleń, a 

nawet grożhy sprawy nlezałatwią 
a raczej przeciwnie, — szkodzą i 
Związkowi i samej sprawie. 

Zastanówcie się nad tym Rracia 
Związkowcy! 

Ohmj opeayojl będą podzielone 
na trzy części, więo w tych wa- 
rantaA OrnwuM m świetne 
■sana* otrzymania ■ ■■■tiiauji w 

prawyborach 5 WMjąj^ jożeli 
fłoay polaki* be* różnicy partj i 
będą aknpione na pokkiego kan- 
dydata. 

Jan L. Grunwald jaflt ■ sawodu 
dziennikarzem. Urodafi się w Mil- 
waukee * ojca Stefana i matki 
Marji s Walczaków Grunwald, 
•pochodzących a (Poznańskiego.— 
Kształcił się w szkołach parafial- 
nych i publicznych, a na wyższe 
stad ja uczęszczał do publicznej 
szkoły wyższej i do University Ex- 
tension Divi*i«n. lCors dziennikar- 
ski ukończył na uniwenyteoie 
Marąuette. 

Przy dziennikarstwie sączą) 
pracować w roku 1913, jako ko- 
respondent ‘dziennika Związko- 
wego’\ Będąc wychowany w o- 

toczeniu am ery ka Aekim, piaanie 
w jeżyku polskim przychodziło 
mu z początku s trudnością. Z 
czasem jednak pokonał trudno- 
ści stylistyczne i nabrał więkssej 
wprawy, tak, ie w roku 1914 k. 
p. Michał Kruszka, wydawea Kur. 
Polskiego w Milwaukee, dał ma 

poasdą reportera. Koresponden- 
cje z Milwaukee nadal ukazywa- 
ły się w Dzienniku Związkowym, 
lecą po nie jmkfcnd ozenie byt snu- 

aaony oddać ałę ealkewlośe pracy 
dla Knrjom Pelakiofe. 

Później tei a wanna wał aa wapćł 
redaktora w dziale miejskim, a 
od blisko dwuch lat sajmuje sta- 
nowisko miejskiego redaktora, 
mając de pornosy kilka reporte- 
rów. 

W roku 1917 p. Grunwald zo- 

stał akredytowany koresponden- 
tem wojennym Kurjera Polekie- 
ge i zoetał przydzielony de 32ej 
dywizji w Camp Mae Arthur, Te- 
zas. Dywbja ta składała się a o- 

koło A,000 polaków a Właconsinn 
i Michigann. Z samego miasta 
Milwaukee był polaki bataljon 
pod komendą majora S. Piasec- 
kiego i pnłk częściowo złożony z 

polaków pod komendą pułkowni- 
ka P. F. Piaaecklego. 

W obozie tym znajdowała się 
słynna Gwardja Kościuszki z ka- 
pitanem Leonem S. Konskiem na 

czele, s w sztabie oficerów był 
między innymi kapitan Michał F. 
Błeóski, oensor Z. N. P. Kores- 
pondencja a Camp Mac Arthur 
odzwierciadlały życia polskich 
wojaków i były ważnym przyczyn- 
kiem do hiatorji żołnierzy pola- 
ków w armji amerykaóskiaj w 

wojnie światowej. 
W jesieni 1918 r. p. Grunwald 

wziął czynny udział w kaiapanji 
pelitycznej w Milwaukee i po wy- 
borach został zamianowany se- 

kretarzem kongreamana Klęczki. 
Dwuletni pobyt w Washiaftenia 
dał ma sposobność zaznajomi sala 
się z oprawami rzędowymi i • pro- 
cedurą ustawodawczą w Kongre- 
sie. Z tego więc względu, oraa bło- 
rąo pod uwagę jego d oś wi ad oze- 

nie dziennika rak ie, p. Grunwald 
znakomicie kwalifikuje alf na n- 

rząd kongreamana i jefteU będzie 
ebrany niewątpliwie okala aię 
chlubą polaków, tak, jak jego po- 
przednik p, Kłeczka. 

Pan Gmnwald jeat cwiąokow- 
oem i niedawno temu przyczynił 
się do zorganizowania grupy 9169 
Z. N. P. Tow. "Milwaukee” a aa- 

myoh polaków uradzonych lub 
wychowanych, w Ameryce, na 

wi6t Tow. "Chieago”. Psia tym 
jest dyrektorem milwaucklej Ra- 
dy Obywatalakisj (dawniej Kom. 
Ob.), członkiem mil wanc kiego 
Klubu Prasowago i jednym s sa- 

Zawiadomienie dla grup Zw. N. P. 
Nłntejnem podaje d( do wiadomości wsyetkteh człon- 

ków 1 członkiń Związku Narodowego Polskiego, że podat- 
ki na 

Aitetment 176 za członków starszych 
I 32 Wydz. Małoletnich za Sierpień 

■zuną być odesłane do kasy Związku przed 1 Września 1922 
Każdy przeto członek i członkini Z. N. F. podatki zwoje 

obowiązany Jest opłacić na regularnem posiedzeniu grupy 
w miesiącu Sierpniu, w przeciwnym rade naraża się na su- 
pendowamie 1 utratę wszelkich praw 1 przywilejów do sumy 

pośmiertnej. 
Stosownie do praw i przepisów Zw. Nar. Fol. podatki 

mają być odsyłane na ręce kasjera Związku w 24 godzin po 
odbytem posiedzeniu grupy. 

JAN S. ZAWILIASKI, 
Sekr. Gen. Z. N. P4 
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Lista zmarłych członków Związku Na- 
rodowego Polskiego 

raportowanych w ubiegłym tygodniu, od 6-go Sierpnia, 1922 
do 12-ge Sierpnia 1922 włącznie 
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ICraJerwWta Balbina 
Dilera Władysław 

Jósafe 
Jóeefa 

1923 
1927 
11933 
1913 
1932 
1919 
1439 
1933 
1933 
1929 
1933 
1929 
1912 
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1933 

Chteaco, ITL 
Chicago, 111. 
Bayonns city, H 9J 
Jameatown, N. T. 
Jaraay C*y, tt. J. 
Detroit. Mich. 
Chicago, m. 
Hamtnunclr. Mlek. 
Calizn et, M%*1. 
ihroa, Ohio. 
maora'Balie, N. T. 
Frtwtołrg. Pa. 
New Kenstnrton. Pa 
Cbkaia ni. 
BanaMboro, fa 

łeiyoleli organizacji **Camels,”| 
która dąży do złagodzenia usta- 

wy prohibioyjnej w calu dozwole- 
nia wyrobu piwa 1 win I zwalcza 
zapędy fanatycznych reformato- 
rów. Prezesem tej organizaoji jest 
kontroler L/odwik M. Koteeki. 

Pan Omnwald dał aię także po- 
znaó szernsemn ogółowi, jako ko- j 
respondent na sejmach Związku 
i Innych organzacyj i ma wielu 
znajomych w*ród polaków w róż 
nyoh częódach kraju. 

Nie tylko wrględy narodowo* 
ciowe, lecz zrozumienie potrzeb 
ludu robotniczego przemawiają 
za wyborom Jana L. Grunwalda 
na kongrosmana. Jego szczere 

wystąpienie w obronie słusznych 
żądań robotników kolejowych i 
jego postępowe poglądy w spra- 
wach ustawodawczych dają za- 

pewnienie, iż na stanowisku kon- 
greamana będzie stał na straży 
interesów ludu robotniczego i 
działać będzie na korzy&ć ogółu, 
a nie dla dobra partji. 

Korespondent. 

PhiUdelphia, Pa. 
Prsdekót e peoledaaafo ftmtzy ar. 1 

Ł R. P. 

aoledcmle Omlny nr. 1, od- 
byto alą w Otą sledrlalę Hpca, w aalt 
iwiWjuh ZMletuA. Z powodu n1«o- 
beanaAe! praa—a, eOworsył poaladaa- 
ele włos prmm Jaa Oimrlftakl, o ro- 
binie 1:00 *. p. pray dbaonoAnl krnnt- 
earea na Okrąż IX ZNP„ o*. Bt. Ctalu- 

Pe aataOwtenta forrn*»oAH pna4- 
wmęgmyPb prtmm Mkreaarca 1 odczyt*' 
nie eraa pmayJeohi protokołu, odesy- 
nao korespondencją od Karaedu Cen- 
tralnego. dalej od Wydalał u Waparfl. 
w tatArej wykazano fi ode wopard. ja- 
kie otrzymała Ominą ar. 1 ZNT ca 

Ow aiidąw 1ZZ1 rrflru 1 1 mleeląr 
IM* r. Kiwnepeedaunję p» fcrdtklej dy- 
•kuwjl prsrjęta. 

Padoace awłwwmdcaia regularnych 
kmNMOf «md na oalę prezes Om. 
I cfcfeł młotek Korattot dla nbadmta 
sprawy sacMlona) otrselfcy oprawo- 
•daje t polana ras Jirt nad tą opraw* 
pmajdd da porsądku dalannegn Omi- 
ną przyjmują. Komfteft w oprawia gr 

•■ÓOluleJ 188 ŁV?, eprawozdanie, i* 
■rapa ta będzie należeć do gminy 1 
wyślą swoje delegatki. Prezes poleca 
tę grupp przyjęć. a del. Gumltekl sta- 
wta wniosek. aby delegatko Kędziorek* 
przyjęć 1 zatwierdzić Jako wlce-praae- 
*kę. Wniosek przeszedł. Sprawę agi- 
tacji za powiększeniem grona tej gru- 
py odłożono do przyszłego posiedze- 
nia. Odłożono również do przyszłego 
posiedzeń ta referaty komitetów dla 
załatwienia sprawy grup 74 ZNP., 1 gr. 
3M ZNP. 

Sekretarzowi zakupiono torbę do pa- 
pierów 4 pieniędzy za sumę *7.60. 

Komisarz Ofcr. IX donosi, że we- 
dług odpowiedzi otrzymanych z Cam- 
bridge Spring* koszta agitacji dla ko- 
legium ZNP., musza ponosić Gminy i 
Grupy ZNP. 

Na przedstawienie prośby Macierzy 
Szkolnej na Śląsku Cicszyóeklm przea 
Komisarza Gmina poleca tę sprawę 
grupom, a na eali złożę doraźną ko- 
lektę, na któr* złożyli aię: St. Chlu- 
dzlóski $1.00; del. Gumłóskl $1.00; de.l 
KędzlorSka $1.00; del. Hzanc 60c. 
Przyjęto aplikację syna jednej człon- 

kini grupy żeóeklej o atypendjum, a 

odrzucono aplikację członka gr. 714 
ZNP( 

Komisarz na nowe sprawy popiera 
gorąco my.M urząd/enia wiecu agita- 
cyjnego, poczerń przechodzi wniosek, 
by Gmina urzędriła wiec agitacyjny w 
październiku. 

Przechodzi również wntoaek, by se- 

kreter* wywiał rachunki do wszyst- 
kich grup, które zalegaj* z podatka. 
mi do Gminy od pół roku i powiado- 
mić Je, by delegatów regularnie po- 
syłały na posiedzenia Gminy, bo de- 
legaci na posiedzenia nie uczęszczaj*. 

Dochód na posiedzeniu; 
Podatek, od grup .$ 2.70 
Od Wydz. Wsparć 13.9$ 

R«"m .$16,63 
Rozchód: 

Seler, pensja 1 poczta .$ 2 26 
Walizka na k«i*żk4 7.5* 

Razom .$ p.7A 
Pozostała rama ..$ 6.£7 
Na ręku ekarbnlka .$117.27 

Razem gotówki .,. .$134.14 
Po psnyjęclu rachunków 1 wyczerpa- 

niu eprarw, pojedzenie Gminy odro- 
canao. 

Jaa Dełeagewskl. 
llelrr. Gminy nr. 1 7,NP. 

1711 Tloga et., Camdan. N. J.j 
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