
Ze wspomnień Pułkownika Rębajły. (Karola Kality). 

(Ciąg dalszy). 
Źal mi było tych żołnierzy, a- 

leby się nic dostał; w ręce mo- 

skiewskie, zapytałem ich zatem, 
czyby dobrowolnie nie chcieli się 
przyłączyć do mego oddziału, 
gdyż rozkazem ich zniewalać nie 
imałem prawa. Odpowiedzieli, że 

chętnie przyłączą się do mego 
oddziału, gdyż już im się sprzy- 
krzył bezczynny pobyt na wsi, a 

i gospodarze czyn.ą im wymówki, 
że swym pobytem narażają ich 
na srogie kary. Za wspólną zgodą 
■wicie Len i zostali do oddziału, a 

było ich 30 ochotników i 10 ko- 
synierów, wszyscy dobrze uzbro- 
jeń: i umundurowani. Jeden z nich 
został wysłany na leśniczówkę z 

zawiadomieniem do porucznika 
Uuperta, iż zabrałem jego żołnie- 
rzy i jego wzywam do połącze- 
nia się z oddziałem i zatrzyma- 
niem rangi. Wkrótce przybył po- 
rucznik Hupert i objął dowódz- 
two nad własnym oddziałkiem. 

Tak wzmocniony oddział do 
150 piechoty i 10 kosynierów po- 
maszerował głębokim lasem parę 
wiorst do Huty Szczecińskiej, zo- 

stawiwszy na skraju lasu w Uj- 
nach konną pikietę pod kierun- 
kiem wachmistrza Truskolaskie- 

go z rozkazem, by w razie ukaza- 
nia się Moskali, wkraczających z 

drugiej strony lasu do Ujen wy- 
palił do nich z karabinów i pędem 
cofnął się do Huty Szczecińskiej. 

Osadę tę zamieszkiwali biedni 

węglarze, którzy zajmowali 10 

cahłup, stojących rzędem na po- 
lance, otoczeni naokoło lasem, na 

100 do 150 kroków w czystem po- 
lu, przyczem drzwi wchodowe 
zwrócone były ku stronie północ- 
nej. W tych chałupach spoczął 
oddział po strudzonym marszu, 

węglarze odstąpili kartofli, nad 

brzegiem lasu od strony północ- 
nej zapłonęły niebawem ognie, 
by bodaj napiec kartofli, gdy nie 

było większych naczyń do goto- 
wania. W godzinę później przypę- 
dził posłaniec z pikiety Truskola- 

skiego w Ujnach i zameldował, że 
do Ujen wkroczył silny oddział 

kawaleryi polskiej a dowódca na 

pikiecie przedstawił się jako ge- 
nerał Bosak. Kazałem cwałem 
wrócić ordynansowi z 'rozkazem 
do Truskolaskiego, aby przepuścił 
generała przez" pikietę, sam zaś 
zdwoił baczność, za generałem 
bowiem mogli nadciągnąć Moska- 
le. 

Oddział cały stanął tymczasem 
pod bronią a gdy generał nadje- 
chał, sprezentował broń, a ja zło- 

żyłem raport. Generał kazał się 
dalej zająć pieczeniem kartofli i 

zapytał, czyby się nie mógł w 

której chałupie przespać ze dwie 

godziny, gdyż jest bardzo zmę- 
czony forsownym marszem. Od- 
powiedziałem, że pod bagnetami 
Rębajły, generał może spać spo- 
kojnie. 

W orszaku generała znajdował 
się pułkown.k Chmieliński, który 
na powitanie szablą z mej strony 
zaledwie skinął głową, żywiąc 
nieuzasadniony gn.ew do mnie za 

wywołane przez niego zajście w 

Szczecinie i Cisowie. Generał ma- 

j$c silny oddział konny przy so- 

sobic, kazał rotmistrzowi opuście 
Hutę Szczecińską ze względu n.t 
trudne wyżywienie tak silnie 
skoncentrowanego oddziału kon- 
nego i szwadronami rozejść się w 
różne strony krakowskiego i san- 

domierskiego województwa. 
Po wymarszu kawaleryi z la- 

sów, generał udał się do chałupy 
na spoczynek, a ja wróciłem do 
oddziału. Charakterystycznem by- 
ło, że pułkownik Chmieliński sie- 
dział na progu jednej z chałup, 
spoglądał ku naszym ogniskom, 
lecz nie przybliżył się ku nam jak 
ów towarzysz powstania na poga- 
wędkę. 

Hziało się to w Hucie Szczeciń- 
skiej w dniu 9 grudnia 1863 o go- 
dzinie 12 w południe. Około dru- 
giej przebudził się generał a do- 
siadłszy konia udał się wraz z 

Chmielińskim leśną drożyną do 
Cisowa, zawiadamiając mnie, że 

dłużej zamieszka u leśniczego w 

lesie Cisowskim i tam z Chmie- 
lińskim przeprowadzi bojową or- 

ganizacyę, zmieniając dotychcza- 
sowe oddziały na pułki liniowe i 
polecił przesyłać sobie do owej 
leśniczówki raporty z ważniej- 
szych wydarzeń. 
VII Bitwa pod Hutą Szczeciń- 

ską. 
(w dniu 9 grudnia 1863) 

Zaledwie generał Bosak z puł- 
kownikiem Chmielińskim opuści- 
li nasz obóz, gdy na pikiecie w 

Ujmach padło kilka strzałów na 

znak, żc do Ujna wkroczyli Mo- 
skale. Pod świeżcm wrażeniem 
odniesionego zwycięstwa pod 
Mierzwinem w dniu 4 grudnia, u- 

fny w bitność młodego żołnierza 
i wzmocniony o 40 ludzi Iiuperla 
postanowiłem przyjąć bitwę i wy- 
dałem natychmiast rozkazy. Ka- 
pitanowie Jagielski i Bandrowski 
zajęli chałupy, m.eszcząc w nich 
po 10 strzelców, którym poleciłem 
prażyć ogniem nieprzyjaciela z o- 

kien i z poza węgłów chałup, gdy 
tylko zdąży do brzegu lasu. Po- 
nieważ po prawej stronie polany 
wił& się leśna drożynka do Smy- 
kowa, w obawie dywersyi moskie- 
wskiej z tej strony na moją lewą 
flankę wysłałem Huperta z jego 
plutonem, by obsadził drożynkę 
i jeżeli możliwe, by z rozwinętą 
później linią tyraliersKą wślizgnął 
się w las i zajął tyły nieprzyjacie- 
lowi i prażył go ogniem. Sam z 20 

strzelcami i 10 kosynierami sta- 

nąłem na skraju lasu w rezerwie, 
by śledzić dokładnie przebeg bi- 
twy. 

Gdy te zarządzenia zostały w>- 
d*ne, podpędził Truskolaski ze 

swą pikietą, wówczas Czarnecki 
z całą kawalcryą stanął za mają 
rezerwą i miał oczekiwać dalszych 
rozkazów. Mieszkańcy Huty na 

wieść, że będzie bitwa, z dobyt- 
kiem żywym opuścili bezwłocznie 
chałupy i wynieśli się w las. 

Może w pół godziny później na 
kraju lasu na drożynce z Ujen 
ukazała się szpica kc&acka, do 
której z chałup padło kilka skute- 
cznych strzałów, dwóch kozaków 
zsunęło się z koni, reszta cofnęła 

Światło dla domu. 
Do czytania, azycia, dla dzieci do nauki dla wszystkich 
domów użyteczne, najlepszą lampę jaką kupić możesz 
jest Rayo. Ona nie razi ani nie migocze Światło jest 
miłe ł jasne. Możesz przy niej czytać i robić nie na- 
rażając twego wzroku. Rayo jest tanią lampą, lecz nie- 
dostaniesz lepszego światła sa żadne pieniądze. 

Lampy Rayo oświetlają więcej aniżeli 3 miliony 
domów. 
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**'•** »y*w«rT®*la Ajnra lak »mdxj 'iłwi d« (rfntTMlt I 

J«tl w r* a/ek ttyUck i oU rMoyck ««4« 

STANDARD OIL COMPANY;' 

się w las. l'o chwili wysctąpiła 
piechota moskiewska, zajfwszy 
całą przestrzeń od brzegu lasu ze 

strony Ujen, rozsypała się, kry- 
jąc s;ę za drzewami. Rozpoczęła 
się strzelanina z obu stron, trwa- 
jąca z godzinę bez żadnych strat 
dla nas, ukrytych w domach i 
poza domami, za to Moskale mi- 
mo krycia się za drzewami co 

j chwila padali na ziemię od strza- 
łów powstańczych. Niezadowolo- 
ny z dotychczasowego przebiegu 
bitwy, gdyż Moskale mimo po- 
niesionych strat nie opuszczali 
swych stanowisk, postanowiłem 
fortelem za jednym zamachem 
znieść nieprzyjaciela i utrzymać 
się na placu boju. Podsunąłem stę 
pod chałupy i wydałem rozkaz o- 

bu kapitanom, by za kwadrans 
wszyscy opuścili chaty i pędem 
dotarli lasu na moją pozycyę * 

by łańcuchem tyralejrskim zajęli 
cały brzeg lasu, ja zaś okrążę pj 
lewej stronie chałupy, wpadnę na 

tyły rosyjskie a w chwili strzełów 
i brzku kos oddział z chałup z 

cala forsą wykona atak na bagne- 
ty- 
Gdym z tak słabą siłą io strzel- 
ców i io kosynierów pod osłoną 
drzew i krzaków obszedł chałupy 
i dotarłem do drożyny, gdzie mia- 
łem zastać porucznika Huperta z 

jejęo 30 strzelcami, na których po- 
moc wiele liczyłem, przekonałem 
się niestety, że porucznika Huper- 
ta z jego oddziałkiem nie było 
na stanowisku. Nie mogłem się 
coinąc, oo i napad Jagielskiego i 

Bandrowskiego mógłby się n:e 

udać, weszliśmy tedy w las, o ja- 
kie 200 kroków z tylu Rosjan, 
dziesięciu strzelców rozstawiłem 
wzdłuż linii bojowej o 20 kroków 
jeden od drugiego, 10 kosynierów 
w samym środku tej linii, a strzel- 
com zapowiedzałem, by na mój 
sygnał świstawką posuwali się aż 
do krawędzi lasu, prażąc ogniem 
w szeregi nieprzyjacielskie. Zale- 
dwie ustawiliśmy się w linię, do- 
szedł nas przy chwilowem za- 

przestaniu strzelaniny potężny o- 

krzyk moskiewski: “hurra!” Był 
on wskazówką, że nasi strzelcy o- 

puścili chałupy, cofając się w las 
i zajmują jego brzegi. Moskale 
sądząc, że nasi uciekają, opuścili 
swe stanowiska na kraju lasu * 

chcieli opanować chałupy, lecz do 
ich wnętrza dostać się nie moglt, 
ponieważ wejścia «do nich prowa- 
dziły od półnącnej strony, t. j. 
od naszej frontowej linii tyraljer- 
skiej. przyczem odkryli swe tylne 
szeregi od mojej strony. Zazna- 

czyć mi wypada, że od kraju lasu 
do chałup na odległość około 150 
kroków ciągnęło się równe pole. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
1 

Wybory Urzędników w 

Grupach Związkowych. 
CHICAGO HEIGHTS, ILU 

Na prze-droeznem posiedzeniu Tow, Kró- 
ia Jana Ul Sobieskiego, grupa 770 Z. N. 
P. w> brano nowy zarząd na rok 1814, Jak 
ruu-ifpuje: Józef Wojda, prezes; Piotr 
Knatoronski. wico prezes; Karol Madeja, 
sekr. prot.; Jan TUrud, sekr. fiu.; Jan 
Unrafc, kasyer; Józef Wydolny, marsza- 

łek; Adolf Skuba, bibliotekarz; rada go- 
spodarcza: Andrzej KUckl, Franciszek 
llorbut. Kazimiera Krzycaewskl. Zara- 
zem zaznaczam, te powytsze Tow. zmie- 
niło dziert posiedzeń. wiec posiedzenia 
będą się ©dbywaó w trzeci* niedzielę mie- 
siąca o goilz 2gleJ popołudniu w hall Ka- 
żlmlerza Pułaskiego przy Schlelds ulicy. 

Z bratnlem pozdrowieniem 
K. Madeja, sekr. prot. 

CHICAOO, ILU. 
Tow. Jordan Aw. Jana Chrzciciela gr. 

1154 Z. N. P. na przedrocznem powiedze- 
niu wybrało nowy żyra? 1 grupy na rok 
1914: Franciszek Burda, prezes; Jan Gru- 
deckL wica prezes; Ignacy Starzec, sekr. 
fln.; Marcin Moskal, sekr. prot.; Jan 
Szot. fcasyer. opiekunowi# kasy: Walenty 
Kacaor, Michał Matusz t Michał Kosior; 
marszałkowi#: Jan Wojdyła. Stanisław 
Kfdyekl; choreły Jdzef Kolhaa; podcho- 
rąży Michał Budnik;; opiekun cohrych 
do gn»py Krysirtrzl Konstanty. L»e- 
lacmtwn do gminy Ignacy Starzec. 

IłtONWOOO, MICH. 

Ntrrlejnzern zawiadamiam i# na posie- 
dzeniu gr. T7B Z. N. iP. w dniu 24 trrudnla 
obrano następujący za rząd na przyszły 
rok 1*14: Macie) Alek#, prezes; Jftzef No- 
wak. włco prezee; Pol łka Wasulcwafcl, 
*#kr. fin.; Jan Rukrajewskl. s**kr. prot.; 
Marcin Rtepa. kaayer; Franciszek Koby- 
liński. Franciszek Betka. Wincenty Rys- 
kewlrz. opiekunowie kasy; Walenty Kro- 
ił k a. Franciszek Sobolewski. Antoni Ou- 
lan, Jan Chłopek, opiekunowie chorych; 
Antoni MaksImowekU Aleksander Praw- 
dzik. marszałkowie; Feliks Sendek, od- 
Iwlemy; delegaci jto Gminy: Franclssek 
Miernika. Fellka Waeulewskl, Antoni 
Makzlmowakl. Jan Bukrajewakl. Klemens 
Nie ratka, JiMtef Nowak. (Madej Oleksy, 
A'«frennder Prawdslk. — Jan Bukrajew- 
akl. sekr. prot. 

OUkYtA, PA. 
Na poeledzenlu OtnMty No. II Z. N. F. 

odbytem w dniu 4«o stycznia 1114 roku. 
wybrano nowy za rząd Jak następuję: 
Teodor Mudrejskl. prezes; Władysław 
Strome ki. wice prezes: Mzrcln Flnokow- 
zkl. kaayer; Wojdach Czerw, sakr. prot.: 
Anastazy Ooleeownkl, eełrr. fin.; Jdsef 
Pietruszewski. odźwierny Następni# po 
dlukaeyoh debatach wybrano doktora dla 
gr jp nalo*%oyeh do Gminy 41, a to: A. M. 
Ozerw. • 

WtldiMB Oterw, nto yrd, 

SOUTH 6END. IND. 
Wybór adtnlnlstrncyl nu rok 1514 w 

grupie 14;:7. Nu rocznem po-iedzentu dniu 
ligo grudniu 1513 roku nu przewodniczą- 
cego wytx«r»w został prze* ogol wybrany 
Tomasz Wolter; nustcpnle przez przewo- 
dniczącego wyborów nu sekretarza został 
powołany Jan Penarf nu sędziów: Fran- 
ciszek Trudzirtskl 1 Staniała* Lekarczyk. 
Hsslepnlo przystąpiono do wyboru adrnl- 
nislracyl; nu prezesa loatal wybrany 
większością głosów Szczepan Burczykow- 
aki; nu wiceprezesa Jodnogloźnle Franci- 
szek Laskowski; nu sekretarza proL Jed- 
rogloAnte SI. Uyź z pensyą 96.00 nu rok; 
nu sekretarzu fin. wybrany został jedno- 
głośnie Stanisław l.ekarczyi: z pensyą 
99.00. nu kasyera Adam Andrzejewski z 

pensyą 91.04 na rok; na Opiekunów ka- 
sy wybrani: Franciszek Trudilóaki. Mur- 
em Grzeszczyk, Jan Wróblewski, nu mar- 

szałku wybrany Jednogłośnie Tomasz 
Feó. nu odźwiernego wybrany JudnogloA- 
nie Wojciech Woźniak. Komlsya do zba- 
dania zwłok wybrana Jednogłośnie Józef 
Mlłuslemy 1 Franciszek Śmigielski. Ko- 
respondent Stanisław Lekurczyk. 

LORAIN. OHIO. 
Tow.tłtefana Czarnieckiego, gr.1430 wy- 

brało aurzud na rok 1j14 Juk następuje: 
Prezes Michał Wutrau; wice prezes Waw- 
rzyniec Pawlus; sekr. fln. Piotr Danłckł: 
sekr. prot. Jan Hrobok: kasyer Wincenty 
Czuba; opiekunowie kusy: Andrzej Gliw- 
ku. Jan Polny; chorąży Michał Uezak; 
delegaci do Gnilny: Sebustyan HaUnlak, 
Jan Polny. 

ELMIRA HElOHTS. N. J. 
Tor. Biały Orzeł gr. 1094 Z. N. P. na 

roesnem posiedzeniu wybrało nowy za- 

rząd na rok 1914 Jak następuję; W. Przy- 
dryga. prezes: W. Kunlcwlcz, wiceprezes; 
F. Juruslk. sekr. prot.; Marcin Belczyk. 
sekr. fln.; Michał Zonibok ! Mikołaj Przy- 
dric». opiekunowie kasy; Jan Konieczny, 
kasyur: Piotr Ptyydrygu, marszałek 

EAST VANOERORIFT, PA. 
Na rocznem posiedzeniu gr. 1493 wy- 

brano następujący zarząd: prezes Z. Ta- 
ran owak i ; wice prezes J. Boncela; sekr. 
fln. D. Krauze: sekr. prot. J. Sześnlewlcz: 
kasyer A. Dzięgielewski: opiekunowie ka- 
sy: W. Więckowski, J. Urbuflski. W. Paw- 
łowski: odźwierny J. Pietrzak; opiekun 
chorych W. Kmieć. — Wacław Krauze, 
eekr. fin. 

DETROIT. MICH. 
Tow, Bartosza Głowackiego gr. 90 w 

Detroit. Mich. obrała zarząd na rok na- 

stępny 1914 • następujących obywateli: 
Jan Wesołowski, prezes; Józef Rzpotek. 
wice prezes: Antoni Raynay. sekr. fln.; 
Wojciech Pawlak, sekr. prot.; Jan Wel- 
zarrt, kasyer: opiekunowie kasy: Jan Wit- 
kowski.-Jan Cramza. Marcin Drozol; mar- 

szałek Walenty Bobrowski. 

BLACKSTONE, MASS. 

Na rocznem posiedzeniu Tow. Tadeu- 
sza Kościuszki gr 1322 Z. N. P. w Blnck- 
stnste. Mass. został wybrany nowy z< rząd 
w którego skład wchodzą następujący 
członkowie: Andrzej Lo‘rertow:cz. prezes; 
Józef Wawrzkiewlcs. wice rrezes: Wln- 
dysław Bana*, sekr. fin.: Stanisław Przy- 
była. selfcr. prot.: JAzef Rypyśd. kasyer; 
Wojciech Strycharz. JAzef Masłnft. Kle- 
mens Bednarz, oplekcnowle kasy; Marcin 
Skawiński. Paweł Jaworski, opiekunowie 
chorych: JAzef Kukla. chorąty; Wojciech 
Borowiec, marszałek: Jan Banafl. biblio- 
tekarz: Władysław Adamczyk, odźwierny; 
Jan Wróbel, gospodarz hall. 

STRUTHERS. OHIO. 

Tow. Im. Bartosza Głowackiego odby- 
ło roczne posiedzenie 21 go grudnia. Po- 
siedzenie otworzył prezes JAzef Czapa o 

SeJ godz. Został wybrany nowy zarząd: 
Prezea JAzef Czapor: wlco prezes Jan 

Pączek: sekr. fln. Piotr Telega; sekr. 

prot. Ignacy Tomaszek: kssyer Paweł 
Sidor: opiekunowie kasy: Flotr SkArskl t 
Jan Rtrylka; odtwlerny JAzef Kowalczyk. 
Posiedzenia będą się odbywać w trzecią 
niedzielę po pierwszy o 3eJ godz. po po- 
łudniu. 

HOLYOKE, MASS. 

Rezultat wyborAw w gr 1122 Z. N. P. 

Wybory odbyły się Ugo grudnia 1913 w 

niedzielę po południu o godz. 4teJ: Fran- 
ciszek Matuszak, prezes; Powel P. Mak. 
wice prezes: Jan Strobel, sekr. prot.: P 
Komorek, kasyer: Tomasz Kurpaska. na- 

czelnik: Stanisław Bmdnlski, poduaczet- 
nlk: Jan R. Kurnik, sekr. fin. 

TURNERS FALLS, MASS. 

W Turners Fali* została zorganizowa- 
na grupa 20 czerwca 1913 z liczbą około 
dwudziestu członkAw. My znloię-clele pra- 
cował iśmy uczciwie dotychczas. Dzisiaj 
w naszej grupie będzie znajdowało się 
przeszło sto członkAw; przystąpiło Tow. 
św. 1C. K które się sklarla z około 80 

członków, Poznali oni naszą pracę 1 jej 
dostąpili; powinniśmy pamiętać o tym 
naszym w przeszłości, aieby i my mogli 
zbudować, aieby ont wiedzieli 1 pamięta- 

| li o nas. Zarząd w naszej grupie Igo lu- 
tego: Prezes Stanisław Wojtaslewlcs: 
wice prejes JAsef Zając: sekr. fln. Woj- 
ciech Wallchowskl: sekr. prot. Piotr Woj- 
tasiewicz: odlwlerny Matuszkiewicz: ka- 
rcer Jan OtuJ. Wrzelkle Wety proszę prry- 
avłać na ręce: Wojciech Wallchowskl. 
sekr. fln. 

AMBRIDOE. PA. 
Usta urzędników na rok- 1914 gr. IBM: 

Stanisława Hllgler. prezeska; Maryan 
Kowalski, wice prezes; Bron. Grabowiec- 
kl. seler fln.; Wlad. Zlblonko. sekr. prot.; 
Woj. Nowak, ekarbnlk; Wlad. Kowalski. 
Cbsestaw Kowalski I Jan Janicki, opieku- 
nowie kasy; Jan Gutowski, naczelnik So- 
kołów | Sokolic; Kleofas Karłowicz. pod- 
nacselnlk. Bron Grabowledkl. naczelnik 
dtlatwy; Aleks. Leslrtaki, gospodarz; Rt. 
Wróblewski, delegat de Om. 38 Z. N. P.; 
Władysław Zletonko i Bron. Orabowlec- 
kl, instruktorzy woj. 

Generał 
mówi: 

Jala aą jaj*—Jn*oll w»m» kary do 
vr*0 n o ntoaa. Clepiy karnik *• 
rh-pl }* do tego 
ZrAbela dnoh I Many i 

Certain-teed 
KOOFING 

T*n »o*o»#k rwmiin * t« u 
11 mt, tr«» nnjw tk*f« miyny ato. 
<pn nim. 

Pr^hn «n te pokryci* da tą 
prwnołd. 
W«aa k«M'« wiata n* lwtarr^« jw 
tain-<>»<< R^flną w ml »«b lab fantom! 
fan vk«iratt« pfm k mil Iteflfhw IH|. 
G*. m/«ątw« w śmUt<«• I. te. Laik 
ni Maranila, Ul Tm*, Fb 

CLARIDGE. PA. 
Na roc>ti«iu putiaiicmu Krupy S12 «o- 

srtał ubrany nowy na rok 19U: 
Tomasz Puchalski. pr**/.,v». Jan Zygaro- 
wicz. włco prezes; Stanisław Wojtkow- 
akł. sekr. prot.; Starciu Puchalski. sekr. 
fln.; Kazimierz Koziołek, kasyer; Iłotnl- 
nlk Michalak, Józef Szewczyk, ltoman 
tśtrsałkoweal, opiekunowie kasy. 

MC INTYRE, PA. 
Zawiadamiam {tana ze nasza grapa 1397 

wybrała nowy zarząd na rok 1M4 składa- 
jmy zip z następujących osób: sekr. fln. 
Andrzej Iłoczur; prezes Paweł Ul gaj; wi- 
ca prezes Andrzej Krupski; sekr. prot. 
Franciszek Goclon; kasyer Andrzej Za- 
jąc; opiek, kusy: Karol Koch; opiek, cho- 
rych: Jan Ooclon, Antoni Zając. 

CHICAGO. ILL. * 

Tow. 1 Szwadron Polskich Krakusów 
gr. 491 obrała nowy zarząd na rok 1914 
jak następuje: Józef Sulis, prezes; Jakób 
*«yplert. wica prezes; Karol LKwlckl. sekr. 
fln.. Józef Krzonioowskl. sekr. prot.: Sta- 
nisław Tworek, kasyer; Jozef Nowak, Jó- 
zef Kozioł. Andrzej Kozioł, opiekunowie 
kasy; Józef Sypleu, opiekun chorych; za- 

rząd wojskowy: Piotr Skub. kapitan; Jan 
Ochab. 1 oficer: Władysław Sulla. II ofi- 
cer. Michał Swlca, wachmistrz; Wojciech 
Budzisz, chorąZy; Walenty Siewierski, 
trębacz. 

DETROIT, MICH. 
Tow. Dwernickiego gr. 1177 Z. N. P. 0- 

bralo następujących urzędników na rok 
1914: Prezes Jan ljolkowski; wice prezes 
Franciszek Plachki; kasyer Władysław 
Drzewiecki: sekr. prot. Piotr Grudziński; 
sekr. fln. Franciszek Miklaszewski; opie- 
kunowie kasy: Józef Po ruga. Wiktor Ze- 
larłeo. Benedykt Gardymiak; odźwierny 
Jan Filipowicz; delegaci do Omlny No. 
54: Wal. Pupko. Serafin Rakowski, Jan 
Ilotkowskl; delegat do Obrony Nar.: Wa- 
lery Pupko. Posiedzenia gr. 1277 odbywać 
się będą w każdy drugi czwartek miesią- 
ca. 

CHICAGO. ILU. 
Tow. łm. Generała Sowińskiego grupa 

283 Z. N. P. obrała nowy zarząd na rok 

przyszły 1914: Prezes Franciszek W. 
Gniot: wice prezes Konstanty Jasiński; 
sakr. prot. Piotr P. Jeslemy: sekr. fin. 
piotr P. Jezierny; kasyer Antoni Góral- 
sku rada gospodarcza: Antoni Stacho- 
wiak. Kazimierz Olszewski. Piotr Grze- 
czna marszałek 1 odźwierny Andrzej Gti- 
ra: chorąży Józef Żurawski; Nikodem 
Braun. Wawrzyn Michalski, komitet ob- 
chodti: Walenty Łukaszewski, Jan M. 
Sienkiewicz. Antoni Stachowiak, koinltot 
do Gminy; Jan M. Sienkiewicz. Wincenty 
Korwaczka. Piotr P. Jezierny. 

DULUTH, MINN. 
Tow. Gwiazda Wolności gr. Ml na po- 

siedzeniu 14 grudnia obrało nowy zarząd 
na rok 1914: Prezeska Stanisława Miko- 

łajczak: wic* prez. Joanna Kobus; sekr. 

fkn. Pelagia Kaczmarek; sekr. prot. Pe- 

lagia Frankowska; opiek, kasy: A. Kem- 

piska. F. Rusa. T. Stanisławska; gospo- 
dyni A. Nowak. 

AUBURN, N. V. 
Na posiedzeniu dnia 21 grudnia został 

wybrany nowy zarząd grupy 163: Antoni 
Tokasz, prezes; Jz.zef Tranowiem, wice- 

prezes; Józef Dziulłs. sekr. fin.; kasyer 
Julian Beldr; sokr. prot. Michał Milas; 
marszałek Julian Wilczek. 

CHICAGO, ILL. 
Tą.w. Miłość Ojczyzny miało swe rocz- 

ne posiedzenie dnia 12so stycz. w sali ob. 

Walijskiego pod nr. 116.'.6 Belmont ave. 1 
na teni posiedzeniu został obrany nowy 

zarząd nazrok 1914, który Jest Jak nastę- 
puje: Jan Kielmlńskl, prezos; Karol Dyl, 
wice prezes; Franciszek Sosnowski, seler, 

fin.; Stanisław Fel tych, sekr. prot.: Jan 
Groblewski, kasyer; rada gospodarcza: 
Stanisław Schilchtlng. Wojciech Muszyń- 
ski, Jazi Mlchałkiewlcz; marszałek Igna- 
cy Moskal; odźwierny Wilhelm Llput; 
delegat obchodowy 8t. TomalakI. 

Dopiero 9 miesięcy Jak Istnieje Tow. 
Miłość Ojczyzny gr. 15T5, lecz cieszy się 
rozwojem, gdyż za łożone zostało z 24 

członkAw. a dziś Juz ma 34 członków; 
widocznie żo w Arondale Polacy poczu- 
wają się do swych obowiązków 1 coraz 

ich więcej przystępuje do polskich To- 

warzystw jak Z. N. P. Idźmy- Siadem In- 

nych narodowości. Każdy innonarodowlec 
nie przystępuje do żadnych organlzacyi. 
tylko do tej Jaka się Jemu należy. Więc 
dla czego I my Polacy nie możemy też 
tak postępować 1 iść za przykt<*le:n na- 

szego staropolskiego przysłowia, łe swój 
do swego, a jeżeli tek będziemy postępo- 
wać. wkrótce śmiało możemy zawołać, że 

Jeszcze Polska nie zginęła. 
Więc kto jeszcze nie należy do Z. N. 

P. a ma życzenie wstąpić, gdyż oplata 
tegoż nie przewyższa żadne Inne Towa- 

rzystwa. więc inoze się zapisać. Posie- 
dzenia odbywają się regularnie w drugi 
poniedziałek miesiąca w sali ot*. 9t. Wa- 
lijskiego pod nr. 3636 BelinorU ave. — 

Jan Kiełmldskl, prezes, Stanisław Fel- 

tych, sekr. prot. 

SYRACUSE, N. V. 
Niniejszom zawiadamiam 11 nowy za* 

r*4<l Tow. Piotra ł Pawia gr. *7J Z. N. P. 
zoatal obrany jak następuje: Piotr Wój- 
cicki, prezes; Maksymilian Dobrowolski, 
wice prezes; Antoni Sagaia. eekr. fin.; 
Jan Anusaklewlcz, eekr. prot.; Ignacy 
Plwowarekl, kasy er; JAsef Markowski, 
tłtanlsław Bnizdziftskl I Jan Przybylski, 
rewizorzy kaczek; Franciszek Przybyl- 
ski, marszałek. 

HAZeiWOOD, PA. 
Wybory nowych urzędników gr. 1IM Z. 

N P. na rok m«: Jan Buczek, prezes, 
Jakóh Otowackl, wica prezes; Wacław 
Frokcsz. aekr. fln.; Andrzej Chmielewski, 
aekr. prot.; Jan Wojtaszek, kasyer; Fran- 
ciszek Koalbab. Jan Mamrot, trustysl; 
Józef Zgoda. Stanisław Węgrzyn, Bartło- 
miej Szewc, opiekunowie chorych; chora- 
ły Władysław Rurzyokl; kontrolerzy 
kalgtok: Władysław Włodarczyk, Michał 
Chojnacki Posiedzenia odbywają •!« w 

kard* pierwsza niedziela po lOtym w 

miesiącu na bałt •! Ciota ter at. 

KELLWILLE. ILU. 
Tow. Ks. Józefa Poniatowa ki ego, grupa 

IMS zol w r. 1*11 Igo grudnia obrały no- 

wych urzędników na posiedzeniu 11 aty- 
cznla 1114: Prezes Józef Maiku*; Wice- 

prezes Karol Pogoda; aekr. fln. Michał 
Adamiak; sokr. pro.. Franciszek Cis pa. 
•kar Sn Mc odłwierny: Stanisław Su- 
rsya. Pi siedzenia będą *>• odbywać Kii- 
dy miealge pa dwunastym w niedzielę. 
Michał Adamiak, aekr. fin. 

CHICAGO HEIOHTS, ILU. 
Ho wy tarzać na rok 1*14 który zoatal 

wybrany na rarznem posiedzeniu >1 gru- 
dnia 1*11 gr SM Z N. P Frazes Wło- 
szek Aleksander, wice prezea Jan Ha tor. 
Aksamit Antoni, aekr. prot Nowak Bar- 
tłnmlej: aekr fln. Wójelk Karot, opiek 

! kasy: Tatara Wojoleeh. Bara Itaki Michał: 
kasyer Karcz marski Nikodem, marszałek 
Kewaiekl Włncenty; wice marszałek Ko- 
watakl Whricerty: wice marszałek Kozub 
Stanisław; trukty^l: Wąsfk Stanisław 
Dobrwyokl Michał: de ehorg^srl amery- 
kanek la j: Majerski Fnw lasek. Sandera 
Andrzej, Kowalski Ludwik; do chorągwi 
bedołełnej- Ssulr Stanisław: komitet Mari- 
an: OiMgZłs Bk lak a. Bartmdewir* Jaa; 
edSwIermy Oaarałk Jan. — Wójcik Karol. 

NASZ GMACI! BANKOWY 

Załatwiajcie swe sprawy 
bankowe, przez bank któ- 

■ ry wam daje gwaraneyf. * Nasz Kapitał i Nadwyżka $600,000.00 
Nisze zaseby pr.eszlo 5 nihonów dolarów. 

HASS NAHZ JANT IkSOlrotOWUI 
i rou NO.NTaoLA a*4»o. 

e Wviyi»mv piauiątJze do krają I eprmeda- da einy szył karty do kraju t s kraju po 
kuinpa-ilczDycb eonach. 

nazcie po lurwrm^ryr, Które nam dauiy bezpłatnie. 
N.eza Ka.-a o»/cn dno* i przyj uje wkładki począwdsyod Jedneffodo- lara, Płacimy U pr»ceul od au rucznio w naszej kasie oaacsedaudol. 

teczka otrzymacie darmo. 
Katdeuiu kt.ry nam przyśle 10 nazwisk wraz z dokładnym adreoem swvch krewnych lub przyjaciół w Ameryce, wyślemy darmo ładny nowin- dclow» kalendarz Piszcie do aas adresająe 

Peoples Stock Yards State Bank 
Athlnnd Ave. cor. 47-lh St Chicago, III. Dępt. C. 

ST. JOSEPH, MO. 
Na pos.edzenlu rucsnein !• grudidż 

ISIS z>>stal obrany nowy zarząd: Pr.^w 
lun Dorkawakl; wice prezes piotr Modus; 
sekr. Józef Pyszora; wice sekr. Jan Py- 
•zora: kaayer Jakób Pyszora; marszałek 
Andrzej Petro; odźwierny Antoni G*rU; 
opiekunowie kasy: Walenty Borkowski. 
Franciszek L>rqx; chorąży Aleksander 
Plesnrowicz; podchorążowie: Ant mi 
Swli.cicitoweki. Stanisław IMesarowtrs; do 
sziandai u Antoni Domański; do flagi a- 

mery kańskiej Bnnedykt Norski; do zwłok 
zmarłego. Wojciech Kurnler. Jakób Py- 
szora: <ło doktora z członkiem: Prezes t 
sekretarz: siad polubowny: Jan Pr Wiś- 
niewski. W. B. Borkowski. Kra nelazek 
Kalinowski. Antoni Swlnclchowekl. Frań- 
eszek Drag. Jan Nowak. 

VULCAN, MICH. 
Na ostatniem posiedzeniu naszej grupy 

dnia 2: go grudnia 1913 obrano następują- 
cy zarząd grupy na rok 1914: Jaa Sta- 
nech, prezoa; Józef Grodeokl. wice pre- 
zes; Jan Gnady, sekr. fln.: Jan Cieślak, 
sokr. prot.; Józef Papclak. kaayer; Lud- 
wik Tomaszewski. Stanisław Setlak, do- 
zorcy kasy; Jan Brej. marszałek; Jan 
Tomaszewski, chorąży pierwszy; Michał 
Brej. chorąży drugi; Jak6b Stnokowlcz. 
dozorca chorych. 

ERIE, PA. 
Nlnicjazcm zawiadamiam IŻ na roconem 

posiedzeniu odbytem dn. 4 stycznia 1914 
grupa 1490 obrała nowy zarząd Jak na- 

stępuję: Antoni Szymański, prezes; Fran- 
ciszek Warzych. wice prezes; Józef Kor- 
mańfkl. sokr. fln.; Nikodem Żukowski, 
sekr. prot.: Tlrtmisław Daniszewski, ka- 
syer: Jan Kalinowski I Józef Grzybowski, 
rądekunowle kasy: Franciszek Turowski, 
marsz lek; zarząd wojskowy: Nikodem 
Żukowski, kapitan; Antoni Rzytnańakl. 
adjutant; Jan Kalinowski, sierżant: To- 
masz Polański, kupra!; Franciszek Tu- 
rowski. trębacz: Bronisław Uanissewakl, 
doktór. Posiedzenia odbywają się w każ- 
dą pierwszą niedzielę miesiąca o godzi- | 
nie 4teJ popołudniu na hall parafialnej 
św. Trójcr, róg uley Rglej 1 Reed. a ćwi- 
czenia odbywają się na tej samej tali co 

lszy i 3ci czwartek miesiąca, na które 
każdy członek powyższego Tow. obowią- 
zany się stawić Jako dzielny członek, tak 
na ćwiczenia Jak 1 na posiedzenia pod 
karą Jaka Jest uchwalona, gdyż jednoatkl 
nic nie zdziałają tylko wszyscy razem 

pracować dla dobra nas samych, nasze- 

go oddziału i dla uciemiężonej Ojczyzny 
oraz dla Ze, Nar. Pol bądź gotów. — 

N. Żukowski, sekr. prot. 

CLEVELAND, OHIO. 
Grupa 498 obrała nony zarząd na rok 

1914 Jak na* topu Je: Prezes Jan AJrtrale- 
wiea: wice prezes Jan Hentntk: eekr. fln. 
W. Lątkowakl: sekr. prot. Józef Lema fi- 
skl; kasyer Wojciech Klodnickl; opieku- 
nowie kasy: Stan. Gollrtskł. Frań. Łajpu- 
alrtski Wan. Wllamoirald; opiekun, cho- 
rych Stan. Zdąc-zyk; odźwierny Jan Lewz- 
rzellaki; chorąży Boioslaw Biernacki; de- 
legaci do Gminy No. 6: Antoni Sejatow- 
r.kl. St. Gnlirtski. Iffn. Witkowski. 

HARRAH. OKLAHOMA. 
Nlnlejszem łMrUdzmlł i|f Tow św 

Stanisława B. I M. gr. u*€ na a w om roi 
cznem posiedzeniu dnia l8go stycznia b. 
r. wybrało nowy sarsąd Jak następuję: S. P. Górski, prezes; Józef Kusek, wice- 
prezes; Wojciech Błochowiak, aekr. fiu j 
Karol Błochowiak, sakr. prot.; Jósaf Bło- 
chowiak. kazyer. Grupa 13M na swaoi iw 
cznwn posiedzeniu przyjęła »ch nowych 
członków, Jalcoteś sobie postanowiono Jtfc 
Jeden a Braci, postamó się o więcej no- 
wych członków v J. przy dobrej zachęcie zdobyć takowych do Z. N. P. PoeJedze- 
nln gr. 1.18# odbywać się będą W każdą 
trzecią niedzielę każdego miesiącaWhzel- 
kie listy i koreapoodencye dotyosąse się 
»ry. IIM proszę adresować do sakr. fla 
ZaA -wszelkie zażalenia tyczące się grupy 18M proszę adresować do Pruł — a, 
P. Górski, prezos. 

CHICAGO, ILU 
Bractwo B. P. św. St. Kostki gr. SU 

2. N. P. miało swe przód roczne posiedze- 
nie >)nla l4go grudnia, na które® został 
wybrany nowy zarząd na rok 1914 Jak na- 
stępuje: J. A. M. Drzycimski, prezes; W. 
Gronkiewicz, wice prezes; A. Krawczyk, 
eekr. fln.; Jan Malczewski, sekr. prot.; 
1 kazyer; B. Wiśniewski. P. Malczewski, W i. Łierstowski, Jos. Sikora, rada go- 
•nodaroza; Jos. Podgórski. M. Hudak, 
chorążowie; St. Hrretowskt. Jos. Henszek, 
marszałkowie: Antoni 1 Franciszek To- 
maszewscy, odźwierni; Dr. J. E. Naple- 
ralski pozostał nadal naszym doktorem. 
B. Gronkiewicz, delegatem obch. naród.; 
J. A. M. Drzycimski. P. Malcsewsld. Jos. 
^‘-••ora, delegaci gminy 2 na Wojciecho- 
wie; St. Parę. -ki. P. Opiła, P. Benna. nad- 
zwyczajny komitet do zbadania książek 

Na rzęra Wyższej Szkoły Związkowej 
w Cambridge tSpringe złożyli następujący 
członkowie: 12 stycznia 1»13: J. Malcżcw. 
sttl 35.00; A. Bonk 25c; J. P&włoeki 25c; 
T. Jaklmakt 25c: J. Podgórski 11.00; H. 
Ralcerek $1.00; J. Bonk 25o; B. Wiśniew- 
*ki 25c; A. Denwki 50o: J. Ignowski BOc; 
razem $9.25. 9 lutego: J. Henek 25c; St. 
Heretowekl 25c; St. Paredkl 60c; B. Gron- 
kiewicz 50c; W. Gronkiewicz 60c: J. Paw- 
łowski 25c; M Hudak; P. Malczewski 
$1.00; razem $3.50. 9 marca: W. Konopa 
J5e. W styczniu $9.25, w hitym $3.50; ra- 
zem $13.00. Powyższa a u ma była wręczo- 
na kasyerowi Z. N. P. I była umieszczo- 
na na liście śótej. W kwietniu wpłynęło 
od <*>. P. Opiło $1.00; ten stę znajduje u 
mnie Po posiedzeniu roc-znem wysiany 
tam będzie gtlzle zlę należy I lista tych 
członków co nie chcą na nkołę nic dać. 
— Jam Malczewski, sekr. prot., 13*3 w. 
fi pL 

Czy Umiczz po AngieUŁ u? 
Możemy was nauczyć przez korespon* 

dencyę po angielsku. Uleżymy po anglel* 
sku mńwlć, czytać t pisać. Mamy supeł* 
nie nowe, teraz wydane lekcye polsko* 
angielskie. Chcemy Was przekonać 1 po- 
ślemy Wam pierwszą lekcje darmo na 

[ prrtbę. Piszcie dziś I adreeutele: Tha Po- 
I llsh Engllsh Academy, 2210 80. Miliard I ave., Chicago, III. 

Teraz czas zapisać sobie 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
Kto teraz opłaci prenumeratę za Dziennik Związkowy na 

rok 1914, otrzyma w prezencie śliczny 

KALENDARZ ŚCIENNY 
z wizerunkami: 

Księcia Józefa Poniatowskiego, Henryka Dąbrowskiego, 
Bitwy pod Raszynem, Wawelu w Krakowie i Kapitolu 
Waszyngtońskiego. 

Oferta ta odnosi się zarówno do nowych, jak i starych 
abonentów. 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY, wydawany przez Związek 
N. P., jest najtańszem pismem codziennem w Ameryce, 
redagowanem w duchu na wskrośr patryotycznym i posiada- 
jącem najwięcej wiadomości z całego świata. Więc Bracia 
Związkowcy popierajcie swoje własne pismo przed wezyst- 
kiemi innemi. 

Prenumerata za Dziennik Związkowy wyposfta dawniej 
na prowincyi $3 00, obecnie wynosi tylko $2.00 rocznie, $1.00 
półrocznie, a 50c kwartalnie. 

W Chicago można dostać Dziennik Związkowy w każdej 
dzielnicy polskiej, który dostarczają chłopcy codziennie za 6c 
tygodniowo. Należy tylko nadesłać swój adres do admini- 
stracyi Dziennika. 

Adres: 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
1406 W. Dm«ion St. — CHICAGO, ILL 

Z.».wUjK DZirWNIK ZWIĄZKOWY » wyWI 

!» DO ADM DZIENNIKA ZWIĄZKOWEGO 
MOS W. DlVISION ST. CHICAGO. ILL. 

Nliitlizoni MłącBan |.aa pmaiaaret^ Dslaaaika Zwtąa- 
]i kowaąo, który prostą cal prsyayltć pad adroaom: 

laat« I aaawTako 

] i 1 iil«t Hiaato 

Bell l’hnn« Keaalarton 7CK CałtiMt 1997 r. 

LUDWIK RAUCHUT 
Plajataraia I Nąjwlękara Polaka Patryka 
Ciilforaiw I kompletnych nhtnrAw 4ia 

| Stowarzyszeń Wojsk Polskich Baad I Kipel 
I waaelk rt <****«rek mi iimraai* WptMmr 
Uklt młłłtrj Polaki* I A»er>k*<*kle. ftaatff I Mnati Ili 

Ta* a-w* a-kal* yaltat IU Ulata, *a*4a<# Ulltall 
I kat* aa* |t.M. r*a .kkraar ■ tiarą a* koką (IJt 

Marata ęm piąta* 'arna waaa katalogi i/oltki*. 

LUDWIK RAUCHUT 
1620 A 4-ł* tłfMt Phllaftłptia, N, 


