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Tak iuż ogółowi polskie-* 
mu w>zvstkich obozów na 

w\chodżiwie wiadomo, — 

**N«»winy Polskie”, pismo 
klcrykalnc. dnia 0-go b. m. 

I» .dało wywiad, jaki mieli 

niektórzy księża i reprezen- 
tanci tego pisma u naszego 
mistrza tonów Ignacego 
Paderewskiego, gdy ten kon 

certo wał w Milwaukee, 
Wedle twierdzenia 

"Nowin Polskich”. Paderew 
sk' zapytany, co myśli o Ko- 

ni'} i Tymczasowej w Ku- 
rt .pic, z którą jest ściśle złą- 
czmy tutejszy Komitet O- 

brony Narodowej, miał się 
jakoby wyrazić, że “takim 
ludziom nie trzeba wierzyć”. 
< >prócz tego, wedle relacyi 
“Nowin Polskich”, Pade- 
rewski miał się wyrazić, że 
w Komisyi Tymczasowej są 
“ludzie, którzy mieli bliską 
łączność ze słynnym Re- 
dleni, oficerem austryackim, 
£tóry był szpiegiem rosyj- 
skiego sztabu wojennego”. 
Dalej wedle twierdzenia 
"Nowin Polskich" Paderew 
ski miał powiedzieć: “Jes- 
tem przekonany, jak wszys- 
cu ludzie trzeźwo myślący, 
że Redl był inspiratorem za- 

łożenia drużyn bojowych w 

Galicyi”. 
Nic dziw przeto, żc owo 

rzekome wyrażenie się mis- 
u za Paderewskiego, jedne- 
go z najlepszych synów Oj- 
czyzny i gorącego patryoty.o 
Komisyi Tymczasowej w 

(ialicyi, do której takie zau- 

fanie ma najpatryotycznicj- 
sza część naszego wychodź- 
twa, wywołało żywe poru- 
szanie między rodakami ze i 

wszystkich obozów. Prasa 

klerykalna w lot przedruko- 
wała sprawozdanie z owego 
"wywiadu”, opatrując je ko- 
t u ntarzami, naturalnie z 

własnego punktu widzenia i 
t \ imitując, że przecież tutej- 
szy Komitet Obrony Naro- 
dowej nic ma racyi bytu. a 

tylko klerykalna Rada Na- 
rodowa, bo mistrz Paderew- 
ski w tak czarnych kolorach 
odmalował Komisyę Tym- 
czasową. 

Sprawozdanie to poruszy- 
■> także silnie i obóz naro 

C<-wy, a w pierwszym rzę 
*l/ic Związek Narodowy 
Polski, Sokolstwo i Korni 
tet Obrony Narodowej, ja 
ko ciała mające łączność z 

Komisyą Tymczasową w 

Europie. przeciw której rze- 

komo miał podnieść tak cię- 
żkie zarzuty Polak tej mia- 
->\ co mistrz Paderewski. 
Postanowiono przeto dojść 
!o źródła, ile prawdy jest w 

sprawozdaniu “NoWin Pol- 
skich” i wprost zapytać się 
p. Paderewskiego, czy istot- 
nie wypowiedział słowa, 
które piu wkładają w usta 

I "Nowiny Polskie”. 

I Prezes Związku Narodo- 
iwcgo Polskiego, p. K. Zy- 
Ihl.ński. telegrafował prze- 
I • do mistrz.a Paderewskic- 
■o, koncertującego w St. 

Paul, Minii., w następują- 
cych słowach: 
Mr. lgnące Paderewski, 

Auditorium Hall, 
Minneapolis, Minn. 
Ravison Hotel, 
Minneapolis, Minn. 

Wielce Szanowny Mistrzu. 
Gdzie i o jakim czasie Ko- 

mitet Zarządu Centralnego 
Związku Narodowego Pol- 
skiego może się widzieć z W. 
Szan. Mistrzem jako człon- 
kiem honorowym Związku 
w sprawie bardzo ważnej i 
nie cierpiącej zwłoki, a doty- 
czącej Komitetu Obrony Na- 
rodowej i Komisyi Tymcza- 
sowej. Upraszamy bardzo o 

odpowiedź listowną lub te- 

legraficzną. K. Źychliński, 
prezes, Jan S. Zawiliński, 
sekr; jen. 

Xa ten telegram mistrz 
Paderewski odpowiedział 
telegraficznie następująco: 
St. Paul, Minn. Dec. 12, 1913 
Mr. K. Źychliński, 

President Polish National 
Alliance,. 

1406 Division st. 

Scrdecznicm wdzięczny za 

zaszczytne wezwanie. Ubo- 
lewam głęboko, że z powodu 
ciągłych- podróży, miejsca 
czasu spotkania oznaczyć 
nie mogę. Nie jestem poli- 
tykiem. Do zabierania głosu 
w tak ważnej sprawie nie 

, mam prawa. Odosobnione 
zdanie artysty nie może 
mieć doniosłości i wpływu. 
Zresztą Związek Narodowy 
złożył swe losy w ręce ludzi 
poważnych, dojrzałych, któ- 
rzy doskonale wiedzą, co dla 
pomyślnego rozwoju nasze- 

■ go narodu uczynić należy. 
Wyrazy najgłębszego sza- 

cunku wielce szanownym 
Panom zasyła 

Paderewski. 

Naturalnie telegraficzna 
odpowiedź, choć znamienne 
zawierająca słowa i po częś- 
ci przecząca wywodom 
“Nowin Polskich”, nic mo- 

gła zadowoliłić ani prezesa 
Związku, ani też ogółu bę- 
dącego w styczności z Ko- 

misy ą Tymczasową. Kiero- 

wnicy więc Związku i So- 
kolstwa postanowili osobiś- 
cie widzieć się z p Paderew- 
skim i z ust jego usłyszeć 
słowa, które niu włożyły w 

usta “Nowiny Polskie”. 
Gdy więc mistrz Pade- 

rewski koncertował w Clc- 
veland. O., udał się do niego 
specyalny komitet w tej 
sprawie i po odbytym wy- 
wiadzie z mistrzem takie 

wiarygodne i nie przekręco- 
ne daje sprawozdanie:. 

W imieniu Związku Naro- 

dowego Polskiego i Sokol- 
stwa w Stanach Zjednoczo- 

1 nch interpelowali pana Pa- 

derewskiego dnia I5"g° (?ru* 
dnia. 1913 r., w sprawie jego 
interviewu, ogłoszonego w 

Milwaukee w “Nowinach” 2 

dnia 6-go grudnia r. b.: Cen- 
zor, Antoni Karabasz, Pre- 
zes Kazimierz Źychltński, 
wiceprezes Stanisław Mer- 

mcl i Dr. Kamil Bogacki w 

imieniu Związku Narodo- 

wcgo Polskiego i Dr. T. Sta- 
rzyński w imieniu Sokol- 
stwa, oraz pan Stanisław 
Dangel z Cleveland. 

Po przedstawieniu panu 
Paderewskiemu delegacyi. 

Prezes Żychliński wyłusz- 
czył cel przybycia, a miano- 
wicie poprosił pana Pade*;! 
rewskiego, jako Polaka pa- 
tryotę i związkowca, o opi- 
nię, dotyczącą Komisyi Tymi 
czasowej w Kraju i Komite-! 
tu Obrony Narodowej w A- j 
meryce. Pan Paderewski w' 
dłuższem przemówieniu wy- 
raził się w następujący spo- 
sób : 

“. Opinje moją wy- 
raziłem w telegramie, wy- 
słanym na ręce pana Preze- 
sa dnia 12-go grudnia. Tę o- 

pinię tutaj wobec Was po-, 
wtarzam. Jestem artystą, a 

nie politykiem, więcej poza 
krajem niż w Ojczyźnie prze 
bywam i dlatego stosunków 
politycznych w kraju tak nie 
znam, jakbym sobie życzył. 1 

Przemawiam do was jako I 
Polak, jako jednostka mają- 
ca swe własne zapatrywa-1 
nia, a nie jako należący do 
pewnego stronnictwa. 

Do Komisyi Tymczaso-j 
wej nie ir.am zaufania..... j 
Wszystkich jej członków 
nie znam. ..” 

A gdy mu Prezes zwrócił 
uwagę, że przecież do Komi- 
syi Tymczasowej należą lu- 
dzie, których nazwiska są w 

całej Polsce znane, Pade- 
rewski dodał, że “.rze- 
czywiście obok ludzi, do któ- 
rych on osobiście nie ma za- j 
ufania, stoją ludzie bardzo 
uczciwi, szlachetni, idealiś- 
ci, artyści, ale nie trzeźwi 
politycy. ZWIĄZEK NA- 
RODOWY POLSKI, JA- 
KO NAJWIĘKSZA OR- 
GANIZACYA POLSKA,; 
NAJIDEALNIEJSZA, NA 
KTÓRĄ OCZY CAŁEJ 
POLSKI I WSZYSTKICH j 
POLSKICH STRON-j 
NICTW SĄ ZWRÓCONE, 
POWINIEN BYĆ OSTRO-1 
ŹY W SOLIDARYZOWA- 
NIU SIĘ Z KOMISYA 
TYMCZASOWĄ... Za- 
miast rewolucyonizowania 
młodzieży, która w każdej 

! chwili gotowa dać życie za 

I Ojczyznę, powinniśmy dro- 
gą organicznej pomocy i dy- 
plomatycznych zabiegów 
pracować dla niej Nie po-! 
winniśmy rewolucyi goto- 
wać przeciw Rosyi, bądź co 

bądź sojuszniczce Francyi, i 
tern dyskredytować się w o- 

czach Francyi. która dziś na 

Polskę innem okiem patrzy, 
niż dawniej, i daje przyzna- 
niem artystom polskim ze 

wszystkich zaborów jako je- 
dnego przedstawicielstwa w 

Grandę Palais prawa histo- 
ryczne polskie 

ZWIĄZEK NARODO- 
WY POLSKI POWINIEN 
SPRAWĘ ZBIERANIA { 

i SKŁADEK WZIĄĆ W 

| SWOJE RĘCE NIE PO 
WINIEN CASIĆ RUCHU 
OFIARNEGO .. A PO-| 
PIERAJAC ąWE MYŚLI 
ZDANIEM THIERS A. ŹE 
“POLSKA. JEŚLI CHCE * 

BYĆ WOLNĄ, MUSI SIĘ i 
ZBOGACIĆ”, RADZĘ. A-1 
BY PRZEZ ZAŁOŻENIE 

; BANKU LUDOWEGO! 
IrODNIEśĆ SIĘ EKONO-I 

MICZNIE I WZBOGA- 
CAĆ SIĘ... 

Rewolucye były i dokony- 
wały ewolucyi, ale boję się 
przedwczesnej rewolucyi. 
Boję się o naszą młodzież, co 

znowu byłaby gotowa, jak w 

30-ym i 63-cim roku, z gołe- 
mi iść piersiami na armaty. 
Budźcie chęć do powolnej i 
twardej pracy, a brońcie na- 

szą młodzież przed przed- 
wczesną rewolucyą. Rewo- 

ilucya przedwczesna w roku 
1905 ekonomicznie Króle- 
stwo zniszczyła...” 

“A interview w “Nowi- 
nach”? — zapytał Prezes pa- 
na Paderewskiego, podając 
mu numer z dnia 6-go gru- 
dnia r. b. tejże gazety. 

Mistrz szybko przeleciał 
oczyma artykuł i powie- 
dział: 

ALBO NAIWNOŚĆ 
BEZ GRANIC W GONIE- 
NIU ZA TANIĄ AMERY- 
KAŃSKĄ SENSACYĄ, 
ALBO PROSTA OBU- 
RZAJĄCA NIEUCZCI- 
WOŚĆ TEGO NIGDY 
NIE POWIEDZIAŁEM. 
CO O CZŁONKACH KO- 
MISYI TYMCZASOWEJ 
MYŚLĘ, JUŹ POWIE- 
DZIAŁEM I -• POWTA- 
RZAM, ŻE OBOK LUDZI, 
DO KTÓRYCH OSOBIŚ- 
CIE NIE MAM ZAUFA- 
NIA. STOJĄ LUDZIE 
BARDZO UCZCIWI, ZA- 
CNI. KTÓRYCH JEDY- 
NA WADĄ JEST, ŻE SA 

I IDEALISTAMI.” 
“A Redl?” 
‘‘Tak. Redl, jako członek 

głównego generalnego szta 
bu oficerskiego armii aus- 

j tryackiej, pomagał w orga- 
nizowaniu drużyn bojo- 
wych, ale obok Redlą inni 
oficerzy austryaccy, których 
nikt nigdy o szpiegostwo nie 
oskarżał, działali jako in- 
struktorzy wojskowi drużyn 
strzeleckich. Działali jedy- 

; nie w myśl ogólnej polityki 
■ austryackiej, w danej chwili 
'szachując w ten sposób Ro- 
syę.” 

“Więc jakież nasze pla- 
ny? Z kim iść?” 

‘‘Z nikim dziś. Czekajmy, 
! niechaj nasi wrogowie się 
zjedzą, a my z mocniejszym 
pójdziemy.” 

Interview trwało blisko 
godzinę. Rozmowa była ser- 

deczna i szczera, nie obra- 
i chowana na efekt, ani spra- 
wozdanie dziennikarskie, i 
choć z dwóch obozów pro- 
wadzona, toczyła się gładko, 
bo łączyła nas jedna myśl — 

Wolności Ojczyzny, choć 
dzieliły różnice w zapatry- 
waniu na drogę do takiej 
wolności. 

A. KARABASZ, 
Cenzor Z.N.P. 

K. ŹYCHLIŃSKI, 
Prezes Z.N.P. 

STAN. MERMEL, 
Wiceprez. Z.N.P. 

DR. KAMIL BOGACKI, 
Członek Z.N.P. 

DR. T. A. STARZYŃSKI, 
Prezes Z.S.P. w A. 

I to wszystko! 
“Nowiny Polskie” więc 

haniebnie skłamały, jakoby 
mistrz Paderewski miał się 
wyrazie, że osławiony szpieg 
i prowokator Redl miał ja- 
kąś styczność z Komisy^ 

Tymczasową. Temu on e- 

nergieznic. i stanowczo za- 

przeczył. A że nie zgadza się 
z niektórymi działaczami w 

Komisy i Tymczasowej, ni z 

jej programem pracy naro- 

dowej. to jego osobiste za- 

patrywania. jak każdego z 

nas. Nie wolno przeto niko- 
mu wkładać mu w u?ta sło- 
wa, których nie wypowie- 
dział. ho to nieszlachetnie 
i.*, nieuczciwie. 

T yle mamy na razie do 
powiedzenia w tej sprawie, 
która wiele wrzawy wywo- 
łała w prasie, a “Nowiny 

! Polskie postawiły w złem o- 

[ świetleniu, ho się posługi- 
wały przekręcaniem faktów. 

FRANCISZEK SMOLKA, 
Onia -5 listopada h. r. złożył 

Lwów widomy znak czci i hołdu 
pamięci Franciszka Smolki. 

Zjechali goście z rozmaitych 
>tron monarchii austriackiej, sto- 

pnie pomnika , pokryły wieńce, 
mówcy przypomnieli raz jeszcze 
niezapomniane zasługi wyjątko- 
wego tego ob> w ateła kraju i pań- 
stwa. 

Przypomnę, choć może w od- 
niesieniu do Franciszka Smolki 
wyraz ten jest zupełnie nic na 

miejscu. Pamięć o nim we Lwo- 
wie. w mitrach miasta, któremu 
znakomity parlamentarzysta po- 
święcił tyle chwil swego cennego 
żywota, je~t ciągle jeszcze świe- 
ża i da Bóg przetrwa przez długie 
lata wraz z kopcem Unii Lubel- 
skiej. usypanym na górze Zaniko- 
wej jego sumptem i staraniem. 

<‘»dy prezydent -weteran prze- 
szedł u dobrze zasłużone stan 

spoczynku, a wszystkie narodo- 
wości i stronnictwa, reprezento- 
wane w austryackicj Kadzie pań- 
stwa, wyprzedzały się dlań w wy- 
ra/ach czci i hołdu. Lwów czuł, 
że posiędzic Smolkę już niepo- 
dzielnie, żc starzec powróci do o- 

gni-ka, w które ongi kładł pierw- 
sze podwaliny pod nowy ustrój 
społeczny i narodowy. 

1 wrócił śliczny starzec nad 
Pcłtcw, gdzie charakterystyczną 
jego postać znało każde dziecko. 
Codziennie wędrował rzeźkim 
krokiem na Wysoki Zamek, by 
tam dozorować pracy robotników 
a zarazem służyć wyjaśnieniami 
przybyszom ze stron niejedno- 
krotnie bardzo dalekich, nie spo- 
dziewającym się nierzadko, kto 
to z całą skromnością i prostotą 
wiedzie z nimi długie rozmowy, 
kto tak serdecznie i gorąco mówi 
o dawnej placówce, rozrzuconej 
w' kotlinie, mętami i oparami spo- 
witej. 

T powstało mnóstwo anegdot 
na ten temat, podawanych z ust 
do ust; postać starca już za życia 
owiewała legenda. 

A gdy w szary, smutny dzień 
grudniowy (4 grudnia i8gr> r.) ro- 

zeszła się po Lwowie wieść o 

śmierci Franciszka Smolki, pra- 
stary gród okrył się niekłamaną 
żałobą, w niejednem oku zaszkli- 
ła łza, osierociał kopiec Unii Lu- 
belskiej ... 

Niebawem zrodziła się samo, 

rzutnit myśl uczczenia Smolki 
pomnikiem w granicie i spiżu, 
myśl, która obecnie realne przy- 
brała kształty. 

Przedziwny dar asymilacyjny 
po*iada nasze społeczeństwo. 
Przeglądając nazwiska najwybit- 
niejszych działaczy polskich na 

pohi literatury, sztuki, nauki, po- 
lityki, znajdziemy całe szeregi 
ludzi, których dziadowie, a czę- 
stokroć nawet i ojcowie nie mieli 
nic wspólnego z tern wszystkiem, 
co nas spe yalnie dotyczy. Cho- 

pin i Matejko — żc nic wylicza- 
my więcej nazwisk — najlepszym 
są słów naszych dowodem; do 
tego samego grona wypadnie 
wciągnąć i Franciszka Smolkę. 

Oficer austryacki, rodem z pru- 
skiego Śląska, przypadkowo spo- 
tyka na balu w Krakowie, gdzie 
nocować mu wypadło, łowczego 
niepołomickiego Franciszka Ne- 
mctby’ego z uroczą córką Anu- 
sią, wychowanką zakładu nauko- 
wego w Staniątkach. 

Zakochał się siarczyście, praw- 
dziwie po ułańsku i w dniu 2 sty- 
cznia 1835 r. stanął wraz z nią 
na kobiercu ślubnym. 

Pobożne “Mateczki’* snąć przy- 
stępne były uczuciom narodo- 
wym. które wszczepiały z kolei w 

serca powierzonych ich pieczy 
dzieweczek, więc i Anusia \eme- 
thy, acz pochodziła z rodziny on- 

gi po drugiej stronie Karpat za- 

żywającej znaczenia, przejęła się 
głęboko temi zasadami, a dzięki 
jej znowu wpływom mógł w do- 
mu rotmistrza ułanów austryac- 
kich wyróść mąż tej miary, co 

Franciszek Smolka. 
l’jrzał on światło dzienne w 

małej podgórskiej mieścinie, w 

Kałuszu, gdzie rodzic jego, zrzu- 

ciwszy mundur wojskowy, pełnił 
obowiązki kontrolera salinarne- 
go. Datę urodzin winniśmy pa- 
miętać wszyscy dobrze: 5 listo- 
pada 1810 r. 

Początkowe nauki pobierał w 

domu pod okiem przezacnej mat- 

ki. >knro zaś w gimnazyum domi- 
nikańskiem we Lwowie wpadł w 

otoczenie młodzieży polskiej, go- 
rąco odczuwającej narodowe po- 
trzeby i dociski, stał się sam. 

kończąc studya uniwersyteckie, 
najzagorzalszym Polakiem. 

Całą Galicję pokrywała pod- 
ówczas gęsto sieć związków, kó- 
łek i kółeczek konspiracyjnych. 
Smółka narażał swoją przyszłość, 
wolność, ba nawet życie, nie 
sprzeniewierzył się jednak ani na 

chwilę jedną hasłom, którym za- 

przysiągł służbę na żywot cały. 
Wytrwał też wiernie pod sztan- 
darem, a w dniach ciężkich do- 
świadczeń i wysiłków nie prze- 
bierającej w środkach komisyi 
śledczej, wykazał przedziwną 
moc ducha, charakter z granitu. 

Wyrok śmierci nie zachwńał je- 
go przekonaniami; ułaskawiony 
— kroczył dalej naprzód ku chlu- 
bie polskiego społeczeństwa, po- 
żytkowi kraju i państwa. 

Tak... państwa, bo skoro “daw 
wny porządek” runął w gruzy, a 

pod rządami Franciszka Józefa I 
zaświtała nowa era, jeden z to- 

warzyszów Smółki z kaini wię- 
ziennej — Floryan Ziemiałkow- 
ski, kończy swoją karyerę obywa- 
telską w mundurze ministeryal- 
nym; drugi-ks. Albin Duna- 
jewski, po pięknem, bogobojnem 
życia, złożony zostaje na marach 
w szatach kardynalskich; on zaś, 
ten ongi rewolucjonista i burzy- 
ciel ładu społecznego, jako niepo- 
równany wprost prezydent Rady 
państwa, najwybitniejszy autono- 
mista i federalista, oddaje monar- 

chii austro-węgierskiej nieocenio- 
ne usługi. 

Jako prezydent "Reichstafeti”, 
któremu działać wypadło w mie- 
siącach wiedeńskiej rewolucyi, 
odznaczał się Franciszek Smolka 
ogromnym taktem i spokojem. 
Posiadając niezwykły mir nawet 
w pośród najradykalniejszych ży- 
wiołów, zapobiegał niejednokrot- 
nie zbytecznemu krwi rozlewowi, 
równocześnie broniąc wobec na- 

cisku kół reakcyjnych powagi i 
znaczenia reprezentacyi ludów. 

Epokę Bacha przebył we Lwo- 
wie, prowadząc tutaj kancelaryą 
adwokacką, pracując przytem u 

podstaw nad odrodzeniem wła- 

snego społeczeństwa. Skoro życie 
konstytucyjne zapuszczać zaczy- 
nało trwałe korzenie, zasiadł na 

krześle radzicckiem w ratuszu 
lwowskim; z kolei, jako poseł 
stolicy kraju, która go obdarzyła 
obywatelstwem honorowem, w 

sejmie; wreszcie w wiedeńskiej 
Radzie państwa. Objąwszy w du< 
14 marca 1881 r. przewodnictwo 
Izby, wytrwał na tern trudnem, 
odpowiedzialnem i zaszczytnem 
stanowisku do 17 marca 1893 ro- 
ku. 

pewność w zasadach — 

pisał swego czasu Leszek Bor- 
kowski — jego krew zimna, jego 
wytrwałość, zahartowanie w 

przeciwnościach, wzbudzały po- 
ważanie nawet u ludzi przeciw- 
nych przekonań^ Liberalność je- 
go nie zatrważała najwstecznicj- 
szrch, a jego umiarkowanie nie 
było w podejrzeniu u najzago- 
rzalszych.” 

Wspaniała mowa, wygłoszona 
przez Smolkę podczas obrad nad 
“wolnością osobistą", zdobyła 

1 fnu dyplomy honorowe wielu 
gmin Moraw. Czech, Śląska, Kro- 
acyi i Krainy. Podobne manife- 
Uacye nastąpiły na Węgrzech, 
gdy poseł lwowski wystąpił w o- 

bronic praw zasadniczych krajów 
korony św. Szczepana. Przema- 
wiał zawsze otwarcie, nie ukry- 
wając swoich zasad szczerze pol- 
skich i demokratycznych, nic 
więc dziwnego, że zdobywał mi- 
łość powszechną i uwielbienie 
wśród swoich, ą niecodzienny 
szacunek i poważanie wśród ob- 
cych. 

Pogrzeb Franciszka Smolki 
przemienił się w olbrzymią mani- 
festacyę żałobną. Pomnik jego, 
wykonany przez Tadeusza Błot- 
nickiego w brońcie, wskazywać 
będzie młodszym pokoleniom, jak 
dla dobra publicznego pracowrać 
należy; przypomni niejednemu 
męża, który życie całe poświęcił 
serdecznemu umiłowaniu własne- 
go społeczeństwa. 

Jeśli pamiętać zechcemy, że oj* 
ciec Franciszka Smolki kaleczył 
jeszcze niemiłosiernie język pol- 
ski, tern dobitniej wystąpi dar a- 

symilacyjny polskiego narodu. 
Syn jego, radca dworu i b. pro- 

fesor uniwersytetu Jagiellońskie- 
go, Stanisław, jest wysoko cenio- 
nym historykiem. 

BAYSHORE, L. I., N. Y. 

Zawiadamiam, iż Grupa 1356 
miała roczne posiedzenie 13-g® 
grudnia, na którem wybrany zo- 

stał zarząd na rok 1914 jak nastę- 
puje: prezes, Kolczcjski Leonard; 
wiceprezes, Wyrębek Bolesław, 
sekr. fni., K. Selwą; sekr. prot., 
Lumata Aleks.; kasycr, Siatkow- 
ski Mateusz; Maliszewski Fr., o- 

dźwierny. 
Z bratnicm pozdrowieniem 

K. Selwą, sekr. fin. 

CHICAGO, ILL. 

Posiedzenie Tow. “Walecz- 
nych Polaków”, gr. 1612 7. N. P. 
odbyło się dnia 5 grudnia w hali 
ob. Józefa Jachima pod nr. 1433 
W. Cornell ulica róg Rosę ulicy. 
W zarząd wchodzą następujący 
członkowie: Jan Augustyn, pre- 
zes; Jan Telma, wiceprezes; 
Franciszek Telma. sckr. fin.: An- 
toni Prokop, sekr. prot.; Józef 
Jachim. kasyer; rada gospodar- 
cza: Bartłomiej Raudur. Woj- 
ciech Tomaszewski i Stanisław 
Mędrek; marszałek. Jakób Osi- 
ka: opiekun chorych, Jan Setlik. 
Posiedzenia odbywać się będą od 
miesiąca lutego co trzeci piątek 
miesiąca w hali ob. Józefa Jachim 
pnr. 1433 W. Cornell ul. róg 
Rosę ul. o godz. 7:30 wieczór. 
Wszelkie korespondencye i inne 
sprawy przysyłać należy na ręce 
sekretarza finansowego: Franci- 
szka Telma, 1436 W. łfur- n ul. 
Chicago, lila. 


