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Ze wspomnień Pułkownika Rębajiy. 
(Karola Kality). 

(Ciąor d?lszy). 
Dałem sygnał: “naprzód!” 

strzelcy jeden koło drugiego, ja w 

środku z kosynierami dopełzali- 
śmy aż do brzegu lasu, nie spo- 
tykając Moskali, którzy niezawo- 
dnie pospieszyli do chałup. Sta- 
nąwszy' na brzegu lasu z całego 
gardła wydałem rozkaz: “Bata- 

Ijon kosynierów do ataku!” — w 

tej chwili kosynierzy zaczęli bić 
kasę jedną o drugą, co czyniło w 

lesie piekielny dźwięk, jakby od- 

głos kilku dzwonów. Równocze- 
śnie z naszej strony zaczęło 10 

strzelców zasypywać celnymi 
trzałami nieprzyjaciela, mając go 
w kupie przed sobą. Moskale na 

razie nie mogli połapać się, co 

się stało, lecz słysząc coraz wię- 
cej strzałów od strony tyłów, 
dźwięk kos, — zaczęli się mie- 
szać, gdy nadto obaj nasi kapi- 
tanowie ściągnąwczy strzelców 
7. tyralierów uformowali ściśnię- 
tą kolumnę i wydali rozkaz: “do 
ataku brońJ marsz, marsz! — 

wpadli na wroga. Powstał po je- 
go stronie piekielny hałas i na- 

stąpiła haniebna ucieczka Mos- 
kali na nasze pozycye. Strzelcy 
moi już nic strzelali, gdyż nie 

było czasu do nabijania broni, 
lecz kłuli bagnetami poszczegól- 
nych uciekinierów, którzy parta- 
li w krzakach lub ranni uciekali 

dalej, tale samo kosynierzy roz- 

biegli się siekąc kosami po łbach 
moskiewskich. Cały' ten pogrom 
nie trwał dłużej nad godzinę, po- 
czem cisza zaległa cały las. 

Po tej krwawej robocie ścią- 
gnęliśmy się wszyscy koło cha- 
łup, ściskaliśmy się i całowali z 

radości, dziękując Bogu za tak 
świetnie odniesione zwycięstwo. 
Już było po czwartej i zwrok za- 

padał, trzeba było zatem zabi- 

tych i rannych nieprzyjaciół po- 
ściągać i tych ostatnich zaopa- 
trzyć. Trupów i rannych Moska- 
li około chałup i na brzegu lasu 

leżących zebraliśmy 48, nie mo- 

gliśmy natomiast skonstatować 
tego, wielu padło w krzakach od 
strzelców i kosynierów, ponie- 
waż zmrok już zapadł i należało 

się spieszyć z wymarszem w lud- 
niejszą wieś dla wypoczynku i 

posiłku żołnierza. 

Zdobyliśmy 46 karabinów, ła- 
downic, rzemieni po zabitych i 
rannych. Zawołano mnie do ran- 

nego moskiewskiego oficera, któ- 
ry na pytanie z niej strony, cze- 

go sobie życzy, odpowiedział pol- 
skim językiem: “Proszę cię Na- 
celniku, nietylko żeni został cię- 
żko ranny, ale nadto twoi żołnie- 
rze zdjęli mi buty i bez nich le- 

żę tu na takim mrozie”. Natych- 
miast poleciłem kapitanowi Ja- 
gielskiemu ustawić oddział w szc 

regi i wezwać tych niehonoro- 

wych żołnierzy, którzy poważyli 
się z zabitych czy rannych ścią- 
gać ubranie i buty, by je natych- 
miast chałupie, gdzie prowa- 
dziłem dalej rozmowę 7. owym 
rannym rosyjskim oficerem. Za- 

pytany o nazwisko odpowiedział, 
że nazywa się Fedorowicz i jest 
stabskapitanem w korpusie kie- 
leckim i zeznał, że gen. Czcngie- 
ry wysłał majora Bentkowskie- 
go z dwiema rotami piechoty 
(500 ludzi) na odsiecz pobitemu 
oddziałowi pod Mierzw inem, 
gdzie były także dwie roty i so- 

tnia kozaków. “Przyszliśmy do 
Mierz wina — mówił dalej — już 
po rozbiciu naszych. Bentkowski 

postanowił dopędzić śmiałków- 

buntowszczyków i zemścić się 
za przegraną w dniu 4 grułnia. 
Szliśmy pańskinf śladem aż do 

l*jen, tu po strzałach waszej pi- 
kiety Bentkowski połowę wojs- 
ska zostawił w Ujnach dla kry- 
cia tyłów, natomiast polecił dru- 

giej połowie debutzować za od- 
działem powstańczym. Sam z 

piechotą potępował do Huty 
Szczecińskiej, — miejsca naszej 
zguby”. 

Powiedziałem mu, że mając 
trzy razy więcej wojska, aniżeli 
my. dał się przez surowego re- 

kruta na głowę pobić. Naczelni- 
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ku — odp: r| — manewr twój 
był świetnie pomyślany i znako- 
micie wykonany. Gdy twoi żoł- 
nierze opuścili chałupy i w ucie- 
czce poczęli się chronić do lasu, 
sądziliśmy, iż ucieczka jest praw- 
dziwa, wtedy Bentkowski parł 
do ataku nietylko na chałupy, ale 
i w drugą stronę lasu za wami. 
Tego drugiego rozkazu wykonać 
nic mogliśmy, gdyż wasza ucie- 
czka sformowała na brzegu lasu 
łańcuch i zaczęła nas ostrzeliwać 
i gdyby nasi chcieli dotrzeć do 
was przez to pole, byliby padli 
do jednego, z tej przyczyny za- 

trzymaliśmy się z tyłu chałup. 
Słyszałem wówczas w tyle pol- 
aki rozkaz :“batalion kosynierów 
do ataku broń 1” — dalej przera- 
źliwy dźwięk kos i strzały kara- 
binowe w tyle. Padł od nich koń 
pod kapitanem Bentkowskim i 
kilku żołnierzy a ja zostałem 
ranny. Bentkowski uciekł pieszo 
z polanki do lasu, czy się zdołał 
uratować nie wiem. Między na- 

szymi szeregami wszczął się stra 

szny popłoch, żołnierze rzucili 
się do ucieczki w las. Muszę do- 
dać, że nasz mużyk przed żadną 
waszą bronią nie stchórzy, ale 
kosynierom nic dotrzyma placu”. 

Gdym mu zwrócił uwagę, że w 

oddziale jest tylko io kosynie- 
rów, odparł ranny, że zmylił ich 
rozkaz rzekomo wydany do ba- 
talionu a krzyk i popłoch doko- 
nały swego. 

W* tym czasie powrócili węgla- 
rze do swych chałup z lasu a 

przekonawszy się. że chałupy ca- 

łe i niczego im nic tknięto, szcze- 

rze się radowali z naszego zwy- 
cięstwa. Kilka jednokonnych 
wózków, którymi węgiel wozili, 
wyściedono słomą, poukładano 
na nich rannych, nakryto mun- 

durami z poległych żołnierzy, po- 
czeni obdarzywszy każdego z 

nich po rublu, po opatrzeniu ran- 

nego kapitana, kazałem węgla- 
rzom odstawić transport prze’ 
Trzemoszno, Stopiec i Daleszy- 
ce do Kielc. Za poradą kapitana 
Fcorowicza pochowano zabitych 
żołnierzy rosyjskich we wspól- 
nym grobie w lesic. 

Po przeprowazeniu tych za- 

rządzeń opuścił oddział około 
6-tcj wieczorem swe stanowisko 
i udał się najbliższą drożyną do 

wsi, Cisawa. Po przybyciu do 
wsi nastąpiło rozkwaterowanie 

żołnierzy po chałupach, tcmbar- 
dziej pożądane, że wszyscy prze- 
marzli pozostając przez cały 
dzień na kilkunasto stopniowym 
mrozie a i głód dokuczał im bar- 
dzo, gdy* w ciągu dnia żołnierz 

każdy posilił się jedynie kilku 
kartoflami. 

Z raportów kapitanów wyni- 
kało, że po naszej stronie był ty 1 
ko jeden żołnierz kontuzyowany 
i dwóch piechurów uciekło z po- 
la walki, jak i sławetna kawale- 

rya wraz z porucznikiem Czar- 
neckim, który przerżnął popręg 
na koniu i pod tym pozorem 
czmychnął do Cisowa. Tu przy- 
bywszy, złożył raport generało- 
wi, że bitwa przegrana a major 
albo padł, albo dostał się do nie- 
woli. 'l ak samo znikł podczas bi- 

twy porucznik Uupert ze swym 
oddziałkiem 30 strzelców, którzy 
przy tylnym napadzie na roty 
moskiewskie mogli współdziałać, 
że i połowa byłaby z nich nie u- 

szła. A może i sam major Bent- 
kowski byłby się dostał w nasze 

ręce i szubienica byłaby go nie 

minęła, jako Polaka-zdrajcę i za- 

przańca sprawy polskiej. gdyż 
początkowo należał on do sprzy- 
siężonych polskich oficerów w 

Warszawie. 
Około n-ej w nocy Stanęliśmy 

w Cisowie. Jagielski i Bandrow- 
ski zajęli się bezr. bocznie roz- 

kwaterowaniem żołnierzy we wsi 
i poez\nili starania w ce^u po- 
zyskania dla żołnierzy ciepłej 
strawy — choćby za opłatą. Sam 
mimo zmęczenia, zziębnięcia i 

głodu udałem się z adjutantem 
na górę do leśniczówki, gdzie 
przebywał generał, strzeżony 
prrzez gospodarzy cisowskieh. 

• Gdym się znalezł w pokoju, 
generał jakby wystraszny zapy- 
tał mnie: “więc się wyratowałeś 
z tej strasznej klęski?” 

Jako stary żołnierz stanąłem 
przed mym zwiarzchnikiem a 

przyłożywszy prawą rękę do ba- 

torówki zameldowałem: 
— “Generale! mam zaszczyt 

zaraportować, że po wyjeździe 
generała z mego obozu w pół go- 

dżiny zostałem zaalarmowany 
strzałami z mojej pikiety w Uj- 
nach. Nic znając siły Moskali 
postanowiłem przyjąć bitwę, wo- 

bec czego wydałem kapitanom 
łnlpowiednie zarządzenia. Bitwa 
trwała dwie godziny, przeciwni- 
kiem moim był major Bentkow- 
ski z dwiema rotami piechoty, z 

siłą zatem około 500 żołnierzy. 
Wroga rozbiliśmy w puch. Pod 
Bentkowskim miał paść koń, po- 
czcm Bentkowski uszedł pieszo 
w las, zostawiwszy swoje roty. 
Zdobyliśmy 48 karabinów', amu- 

nicję, zebraliśmy 48 zabitych i 
rannych Rosyan, a wśród nich 
był zabity jeden oficer i ciężko 
ranny stabskapitan Fedorowicz, 
Polak, od którego wszystkich 
szczegółów bitwy z ich strony 
się dowiedziałem. Ciężko ran- 

nych odesłałem na wózkach wę- 
glarskich do Kielc, obdarzywszy 
mużjdców po rublu na drogę a 

zabitych Moskali kazałem we 

wspólnym grobie w lesie pocho- 
wać. Z naszej strony miałem jed- 
nego żołnierza kontuzjowanego 
i dwóch uciekinierów. Z placu 
boju umknął po raz drugi poru- 
cznik Czarnecki z kawaleryą i 
porucznik Hupert ze swymi 30 
strzelcami, których za tchórzo- 
stwo upraszam postawić przed 
sąd wojenny”. 

Raportu mego wysłuchał gen. 
Bosak stojąco, a gdy skończy- 
łem, rzucił mi się na szyję i ści- 
skając mówił: Dziękuję ci Rę- 
bajło za tak świetne zwycięstwo, 
bo ja już opłakiwałem ciebie* i 

twój oddział jako straconych, 
którą to wieść hiobową przynie- 
śli mi właśnie wspomiani dwaj 
nikczemnicy”. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Wybory Urzędników w 

Grupach Związkowych. 
SAN FRANCISCO. CAL 

Na rocinwr posiedzeniu Towarzystw* 
Polakbw w Kalifornii, gr. 7 Z. N. P. od- 
bytom dnia. «-go grudnia. 1913 r.. wybra- 
ny został następujący zarząd Tow. na 
rok 1914. a miano wici*: prezes. oh. P. 
Branża; vlce-pre«es ob. J. Po tar z; sekr. 
fln. ob. Wł. Małecki; wkr. prot. ob. K. 
Plerożyrtski; Kasjer, ob. Fr. Zakrzewski; 
rada gospodarcza, J. 1-azowskl. J. Rosz- 
kowski 1 L. Markiewicz; opiekunowie ku- 
sy, ob. A. Czarnecki. Fr. Gruszczyński I 
M. Waniosek; bibliotekarze, ob. L. Mar- 
kiewicz i A. Dudzik: chorążowie ob. F. 
lazowy i li. Ma Alach; odźwierny ob. L. 
Mostowski; lekarz Dr. J. K. Pliner. 

K. Plsroźyrtakl, sekr. pr., 

FRANKFORD. PHILA. 
Na rocznom posiedzeniu Tow. Jana III 

Sobieskiego gr. 421, odbytem dnia 10-go 
grudnia 1»13, został wybrany nowy za- 

rząd gr. na rok 1914; prezes Tomasz Wer- 
wirtskl: vice-prezes Wl. WerwlAskl; ka- 
syer I.ud. Walczak; sekr. Wl. lopart; 
opiekunowie kasy Wl. PottołOw, Walenty 
Machnlkowakl: delegaci do gminy Wł. 
łapacz, Andrzej Mangold; delegaci do 
^jednoczonych Tow. Tom. Werwlrtskl. 
Fr. Chwierot. Do doktora przy egzamlna- 
cył nowych członków Wł. łapacz. An- 
drzej Tomaszewski; odźwierny Fr. Miko- 
łajczak. 

BUFFALO, N. V. 

Niniejszem zawiadamiam Sz. P., łź 
grupa nasza wj-bmła na rok 1914 nastę- 
pujący zarząd: prezes A. Dybowski; vice- 
prezes A. Adamski: sekr. fin. L. Dzlo- 
bek: sekr. prot. J. Tabak; kasyer 8t. Ur- 
bański; rewizorzy książek I kasy Fr. 
Holewka 1 A. Grzegorczyk; delegaci no 

gminy J. Rarc i Fr. Holewka; marszałek 
A. Grzegorczyk; egzaminujący lekarz gr. 
Dr. St. Borowlak. Z bratnlem pozdrowie- 
niom 

L. Dziobek, sekr fln. 

BUFFALO. N. V. 

Niniejszem zawiadamiam o zmianie za- 

rządu w grupie 903 Grunwald. Wybory 
odbyły się w dnłu 28 grudnia 1913, ktd- 
re dały następujący wynik: prezes Ma- 
ryan hiewiadowski: wice prezes Rtanl- 
słnw ftwięcickt; sekr. fłn. Helłodor Lo- 
renz: sekr. prot. Władysław Kwiatkow- 
ski; kasyer Stefan Prusa; marszałek T. 
Pruclialski. — Z bratnlem pozdrowieniem 

W. Piskamy. 

DANVILLB, ILL. 
Na rocznem posiedzeniu grupy nr. 1441 

Im. Kazimierza Pułaskiego w Dannevltle, 
III., odbytem dnła 18 grudnia, wybrano 
następujący zarząd na rok 1914: prezes 
Rolesljw Stefaniak; wic# prezes Wa- 
wrzyniec Pachclarz; sekr. prot. Henryk 
Hchabowskl; sekr. fln. Mikołaj Bniekl. 
kasyer JOzef Szymański; odźwierny Wła- 
dysław Domzalskl. — Mlloźd | pozdro- 
wieni# 

Henryk Schabowskl, sskr. pr. 

Na Sprzedaż 
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ACOSTA, PA. 
To w Narodowa Polakle Im. Jasa TTl 

Sobieskiego. grupa 1434. Na zebraniu IS 
grudnia zostali wybrani naatępujący u 
“zędnloy na rok 1*14: prazaa Józef Stop- 
ka; vlc*-ppnn Stanisław Sob i flaki. sakr. 
fln. Karol Ol**#; aakr. proc Wojdach 
Wrona; nadzorcy kaay Stanisław Bajan 
l I akI w la Bury; nadzorcy chorych Jan 
Stankiewicz 1 Toman Tomala; odżwler- 
ny Stanisław Kapusta; wo#ny Stanisław 
Kowalczyk. Z bratntem pozdrowleniem 

Karol Ola4, sakr... 

BOSWSLL, PA. 
Tow. Bratniej Pomocy Serca Jasusa. 

kr 1347. na roernom posiedzeniu odby- 
tem dnia 31 (trudnią. wybrała na rok 
przyszły 191# następujący zarząd: prezes 
Stanisław Kozik; wica prezes Antoni Pl- 
saozuk. aekr. rin. Madej Koped; sekr. 
prot. Teodor Kudallk; kasyer Matausz 
Maślanka; opiekunowie kaay Kaslmlarz 
Grabowski I Józef Klima; chorąży Michał 
Myszka 1 Jan Krupnik; odźwierny Fran- 
ciszek Trojanowski; opiekunowie cho- 
rych Jan Grzybek. Stefan Zwlea 1 Michał 
Prokopcla; protolrułowy Wojciech Rze- 
źnlk. 

E AST ST. LOUIS, ILL. 
Nlniejszetn zawiadamiam, li zarząd gr. 

427, Tow. Jen. Sowlfłsklego na rocznem 
posiedzeniu odbytem dnia 31 grudnia 191# 
wybrała następujący zarząd na rok 1914: 
Antoni Siekierski, prezes; Paweł Odcloń. 
wice prezes. Hipolit GarczowAkl. sekr. 
prot.; Adam Malec. sekr. fln.; Antoni 
Klich, kasyer; Alojzy Broda. Jakób Bo- 
chnlnk 1 Józef Konieczny. opiekunowie 
kaay; Józef Krzanowski, marszałek; Jó- 
zef Kalinki odźwierne; Józef KameAskl. 
chorąży; Delegaci do gnilny Michał Wy- 
socki. Edmund Oronlkowskl. Antoni Sie- 
kierski. Adam Ogonowski. Stanisław Ka- 
mieńsk! i Adam Malec. — Z bratntem 
pozdrowieniem 

Adam Malec, ackr. fln. 

SUFF ALLO. N. Y. 
Towarzystwo 6iv. Waleń togo. grupa 413 

wybrała na posiedzeniu dnia 21 grudnia 
1914 nowy zarząd na rok 1914: Ignacy 
Ładowjekl. prezes: Józef Molka, wice pro- 
zo*; Adam Manka. sekr. fln.; Loonard 
Stanek, eokr. prot.; Wawrzyniec Wiśnió- 
wek!. kasyer; Franciszek Blnchura. pod- 
kasyer; Józef Lisowski. marsza lak; Jó- 
zef Ollrtwk! I Wincenty Stanek, rewizorzy 
książek 1 kasy Jan Jankowski 1 Stanisław 
Żelazko rewizorzy chorych; Konstanty 
AwIemyJMkl. chorały. — Z bratnlein po- 
zdrowieniom 

Jan Śmigiel. 

ORANO RAPIDS. MICH. 
Orapa Nr. 1659 na posłodzeniu dnia 19 

grudnia 1913 r. wybrała następujący za- 

rząd na rok 1914: prozo* Piotr Baryckl; 
wice prozo* Tomasz Poazelezny; *ekr pr. 
Piotr Wtochowlcz; eekr fln. Wincenty 
Jaskólski; kaayer Stanisław Nadwodnlk. 
Z ezacunkiem 

W. Jaskólski, eekr. fln..... 

WINNIPAUK. CONN. 
Na posiedzeniu rocznem. które się od- 

było dnia 21 grudnia 1913 roku. nastę- 
pujący komitet został wybrany na rok 
1914: 

Józef Truchlnowlcz. prozo*; Litrvan 
Wiśniewski, wiceprezes; Michał Kudła, 
sokr. finansowy; Julian Szczepkowski, 
sekretarz protokół® wy; Józef Wierzchol- 
ski. kasyer. Jan Łukaszewicz, odźwierny. 

Z bratnlein pozdrowieniem 
Michał Kudła, sekr. fln. 

SCRANTON, PA. 
Grupa Nr. 121S na posiedzeniu odby- 

tom dnia 21 grudnia 1913 roku w> brała 
następujący zurzij l na rok 1914: 

Stanisław Jłemt.owski. prezes. W łady- 
sław Szymanowski, wlco-pi czes; Walo- 
ry Myśliwski, sokr. fln.; Mateusz Prze. 
•trzalslu. Szymon Aniejko. kasycr. Gru- 
pa nasza zebrała z dobrowolnych skła- 
dek na powodz ań w (iallcyl $3.10, któ- 
ro wysłane będą na ręce kasyera Z.N. 

Z bratnlem pozdrowieniom 
Walery Myśliwski. 

Z SOUTH CHICAGO. ILL. 
I>nia IS grudnia na posłodzeniu Tow. 

Królu Chłopków Kazimierza Wielkiego, 
grupy 1366 Z X. P., został obrany nowy 
zarząd ns rok 1914. jak następuje: 

Bronisław Trojanowski, prezes; Michał 
Tomaszewski, wiceprezes. Walenty Ja- 
nicki sekr. finansowy; Stanisław Bucki, 
sekr. prot.; Jan Woszczyński. kaayer; 
Walenty TnnAroł, Jsn Kruszwicki i Mi- 
chał Żelazek — Ibula gospodarcza; W. 
Urbaniak 1 Antoni Lentowskl. marszał- 
kowie; W. Mikołajewski i W. 1'ank.i, 
odtwiemi. M Tomaszewski. B. Troja- 
nowski 1 W. śonkol. delegaci do Ominy. 

LOS ANGBLEES. CAL. 
Nowy Za rztyd na rok 1914. grupy 700. 

Czytelni Polskiej w Los Angelec. Cal.: 
W. J. Miller, prezes, adres 2*56 K. 

41łi st K. Rydzewski. wlce-prezes; W. 
Michalski, sekr. prot. adr. 1300 K. 4tli 

I; JsaoaiU. sekr fln Al Rodak. 
ka*ver: W. Michalski I Jan Tasek, ko- 
respondenci. 

Z szacunkom 
W. Michalski. 

NEW BRIGHTON, N. V. 
Na posiedzeniu Tow. Tadeusza Kościu- 

szki, gr. STO Z. N. P. wybrano nasię* 
pujiscy zarząd na rok 1S.14: 

Władysław- Karczewski, prezes; Ma- 
teusz Marsaallk, wuepiezes; Bronisław 
Kotarski, sekr. koresp.; Jan Kmdlah, se- 
kretarz finansowy; Wiktor itomanik. 
kasyer; Ignacy Waslelewskl, marszałek; 
Stanisław Gniazdowski, odtwierny; Ad 
Konopka i Jan 8. Jakubowski, trustysi. 

H AVE RHILL, MASS. 
W dniu 5-go grudnia na posiedzeniu 

Tow. Tadeusza Kościuszki, grupa 8.'« 
Z.N.P.. wybrano następujący zarząd na 
rok 1»14: Władysław włodkowskl, pre- 
zes; Koch Kutkowski, wiceprezes, Albin 
Itadulakl. sekr. Un.. Maryan Mandzlej, 
skarbnik; Aleksander Pogorzelski. Win- 
centy Kadniski. Władysławy Biernacki — 

opiekunowie kasy. 

WESTFIELO, MASS. 
Towarzystwo Rokdl Polski, rnlazdo 

No. 127 Ż U J’., grupa 1270 Z.N P., wy- 
brało na rocznem posiedzeniu nowy za- 
rząd na rok 1*14. l>o zarządu weszli 
druł-owle: /Michał Kuczyńekl. prezes; 
Józef Kiblt, wlcepre/ea, Koman Htry- 
cliarz. sokr. fln Zygmunt Hymallskl, 
skarbnik: Jan Palrtyrtakl. Jan Płaczek i 
Franciszek Grzywna, dyrektorzy. Józef 
Burzyrtskt, naczelnik; Jan Płaczek, pod- 
naczelnlk. Józef Kojewskl. podnaczelnlk 
drugi, oraz sekretarz protokółowy; Józef 
Budzlflski I Stanisław Brzoska, opieku- 
nowie chorych. Cfzołeml 

Roman Strycharz. 

Z MANCHESTER. N. H. 
Na rocznem posiedzeniu gniazda No. 

i<*> *.«.*». gr. *74 Z. N. P które 
miało miejsce dnia 14 grudnia z. r. na 
hall KoActuszkl. został Instnlownny nowy 
Zarząd na rok 1*14 Jak następuję: 

Jak Wy«»klel. prezes. Franciszek *urak. 
wlcepreies I; Ani#)* Hydzik wiceprezes 
li; Teofil Raot. #k«r*>nlh: Franoiszek Au- 
rele, naczelnik: Jan Plssnezny. sekr fln., 
Rudolf Trawel. seler, grot.; Stanisław 
Piaseczny, gospodirz 

NEWBUROHO. N. V, 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w 

"Zgodzie rezultatu wyborów w gr 1SM 
w New-Hirrgh łf. T Na prezeaa A. 
Brzostek, na cekr finansowego K. J. 
Starł to. na sekr. prot. J. Krawczyk; na 
odgw ornego Rt Sladawskl; wszyscy 

wybrani owłórnle Na wiceprezesa St. 
Kendztor; opiekunowi# kasy; Ht. śladew- 
skl, K Sty pułk owskl; opiekunowie cho- 
rych: M łtenleeany. t. Korzeb; aa ka- 
syera K l»»n«wekl. 

Czołami 
K. J. Sza Hf p. 

WAWIRLY, N. V. 
Grupa %9. T<»w. Obrony Polski na raca- 

nem posiedzeniu wybrało następuj*'/ 
nowy zarząd na nok 1*14: D. Sosnowski, 
prezaa; A. Olszewski, wiceprezes A. 
Górski, sekr.; A NasAdowskl, ka*var 
R (Measwakl. mtfWzsIek A Nssadow- 
skl, Kt Sosnowski. T. Rogaczyftskl. ko- 
mitet nadzorczy. 

1 bratnie* kadrów l-nlem 
A. Odrskl. saka. 

ŁAST ET. LOOIE, ILL. 
Iow. IU«*t Om Pol- 

•UilcŁ. OihiytMu w dniu 2* grudnia m» rn*u *o»tai obmny zmrzk|ii i«gu Tona- 
.r*>J,t^!a Jak n*“H.VUJ«*. aUtoitU* Ka- 
nuftalu. pisze*. J*u Borowicz. wlcapia- 
*'*• JuJUn bzabtowsAi. »wvr. lin. tłtw- ii u* iw w Gaalorowaai. aełu. prot., Jtut 
Ur*o»tow»Ąl. k»»jer, Wincenty Kutków- 

Michel W et u hu n. An- 
drzej alkornKl — opiekunowie kuy. 
■'V. "i Stanisław Gąsioiow- akl. dtltgaci do Gminy. 

J. Szabłowski, sekr. 

BINGHAMPTON, N. V. 
Tow. Kroia Jana lii bobleekiego, gru- pu io62 Z.Ni.P.. wybrała ua lok luli 

następujący zarząd: Władysław Bober, prezes, lgnący liinMsw i ca, wiceprezes. Jan Nagleiuonis. »e*r. lin.; Antoni Lu- 
Kowicz. sekr. prot.: Kazunleiz Hu rycki, kusyer 1 kapitan, ł ollks bielański, mar* 
!J“lek;,'!a" Hułokoa Z\ Km. Adaszyft- 
*-}• •fftfcunowla kasy. .Mikołaj Sleturt- 
ski Michał Uudkowski, op. chorych; Kazimierz Skawiński, i Stanisław Na- 
gleuionis. choin zowie. JOzel Klcnstenic. odźwierny. Posiedzenia będą sic od ,v- 
wac regularnie o godzinie 2-ej po połu- dniu w Każdą 1-szą niedzielę w miesiącu. 

oratnieni pozdrowieniem 
_A. cakowlcz. 

ELEANOR. PA. 
Towarzystwo dwardys Tadeusza Ko- 

ściuszki. grupa lńiil na posiedź niu dn. 
*"a° •tyisnu obrało nowy zuiząd na rok mi jak następuje: Jan Zięba, pre- 
zes; Tonusi Blachurskl, wlce-prezes; Jozef Drablckl. sekretarz finansowy; 
f awel Kopiec, Sekretarz Protokółów y; I.eo ii kopiec, kasjer; Kafał 1’oKorowsKl 
Jan Juruk ł Jan Grzebyk, dozorcy kasy; 
etanylaw Krajewski, chorąży. Z bratnleni pozdrowieniem 

Józef Drablckl, sekr. fln. 

DUNKI RK. N. Y. 
Na poeznem posieJzciiiu Tow. "Pod 

skrzydłem Sokoła", gr. <54 Z.N.H., któro się odbyło dnia 14-go grudnia, zo- 
stał wybrane zarząd na rok 1SH: Pre- 

i* Władysław Gawłowlcz. wice-prezes l*ioir Kułszck. Sekretarz finansowy: An- 
toni łteaicr; sekr. i>rot. Walenty Gro- 
chowski. kasjer Franciszek Bukowski; 
op.ekunowłe kosy: Walenty Kyczko; 
Walenty Mieli. Władysław Pap crskl. 
delegaci do Gminy Z. S. P.: Wlady- sław Uawlowtcz,, Antoni Resier; odt- 
w-lernj : Marcin Szewczyk owaki. 

_ TOLEDO. O. 
Towarzystwo narodowo Strzelców Ta- 

deusza Kościuszki, gr. 520 Z.NI*, wy- 
brało z-irząd na rok 1M14 Jak następuje: 
Andrzej Kurpanty. prezes; JlarjRti Ka- 
linowski. 1 wlce-prezes. Ignacy Zakrze- 
wski. 2-gi wiceprezes; Jan Zajączkow- 
ski. sekr. prot.; Jan Gawryś, sekr. fln.; 
Bolesław Janiszewski. kasver: Krami- 
szek Lech. Franciszek Zalewski i Jin 
Hlslr, dyrektorze chorych; Ignacy Za- 
krzewski. kolektor: Walenty Kowalski, 
marszałek; Leon Ta laska, lekarz egza- 
minujący. 

F. Kaszublak, 

PITTSFIELO. MASS. 
Na posiedzeniu dnia 7-go grudnia Tfiir. 

*"'• Józefa. srupu 441 w hiuiwM, 
Miss wybrała »mry zarząd na rok PU4 
k»k nn*t.,puje: Wojciech Tarnawa. pre- 
*es; Józef Otto. -wiceprezes; Atnnlsław 
Clmlodowakl. sekr. fln.; Konat. Gram- 
kowaki. kasyer; Tomasa Liw aakr. pro- tokółowy: Ludwik CbmnMtlU 1 Wi- 
told Bylina, opiekunów .« kasy; Konat. 
Gramkowakl. Jan Kielar Lildwlk Chrza- 
nowski. opiekunowie Chorych. Aleksan- 
der Szymański, marszałek. 
.. Z bratnlem pozdrowieniem 

Stanisław Chołodowskl. 

GRANO RAPIDS, MICH. 
Na rorznłm posiedzeniu grupy Nr. 

24S Z.N.P. odbytem dnia 21 grudnia z. 
r. obrano następujący zarząd nu rok 
191 ! WL'dytdaw Centllll, prezes; Wła- 
dysław * rasie wleź. włce-prczes; Lud- 
wik C. Jackowski, sekr. prot.: Hdward 
Jarntolklewlcr. sekr. fln.: Walenty Bu- 
dzyński. kasyer: Statilsław Spelńskl. 
Bernard Centllll. Wacław Cuklerskl, 
trustyel; Piotr Out. odźwierny. Ltelega- 
rl do Gminy: Walenty Budzyński. Józef 
Kuberski. Ludwik C. Jackowski 

Z bratnlem pozdrowieniem 
Ludwik C. Jackowski, sekr. 

BALTIMORE. MO. 
Niniejszein zawiadamiam, li dnia 21 

n roku lala Krupa ttl Z.N I'.. 
Towarzystwo pułkownika ZyzmuaUlUI- 
kOWski.go * vl.rj|o następujący nowy 
zarząd na rok 1*14: Szymon Ichnlowskl. 

prezes. Bernard Ozajsow «ki. wicopre- 
zes: Andrzej Wledech. MkrstZft ii- 
naneowy; Jan W aikowlcz, sekr. prot.; 
Jan Zajdel, ksuyer. Waolay KUszczyń- 
skl 1 Marcin Siekierski opiekunowie ka- 
sy. Władysław jiim ilkowskl. marszałek. 
Andrzej Bielański i Ignacy Augustyno- 
wicz, chora ty. Andrzej Biela ń*ki l An- 
drzej Wlecleeh. delegaci do Gminy. 

Z bratnlem poadros leniem 
Andrzej Bielański. 

AU BU RN. N. V. 
Tow. Ulan.w Polskich pod op. żw. 

Mliiala Archanioła obruló nowy za- 
rząd na rok 1914 na posiedzeniu w dniu 
21 grudnia. Jak następuje 

Z. nząd cywilny: Franciszek Janusz, 
prezes. Józef Młynek, wiccptezes; Józef 
Teiyk. sekr. finansowy; Jan Mierzwu, 
sekr. protokółowy: Jun Francek. kasyer; 
Jan Turosz. podkusyer; Ignacy Wawrzo- 
szek. opiekun kasy. lekarz: L*r. Mleliul 
Burek; Franciszek Nicpoń, marszałek; 
Ign. Hoctunan. chorąży. 

Zarząd wojskowy: Antoni Plis, kapi- 
tan. Jan Sroka, porucznik. Józef Kusz ij. 
podporucznik. W ojciec u >zaj|0n. sier- 
żant. Józef Młynek, faehrer. Michał 
Gąslorowskl. drugi fuehrer, Michał Bo- | 
rek, kaiprnl; Jan Mierzwa, hornlat; Jó- 
zef Tynk, cltoryży. 

Z bratnlem pozdrowieniem 
Józef Teżyk. 

BAYONNE. N. J. 
Nlniejszeni donoszę. Iż na rocznem po- 

siedzeniu odbytem dnia 3-go stycznia, 
został obrany nowy komitet w grupie 
61*9 Z.N.P.. Tow. Sw. Stanisława B. 
I M.. w aklud którego weszli: 

Prezes. Leopold Gustaw; wice-prezes 
Wiktor Cerkanowlcz; sekr. fin. Jan Jó- 
zefczyk; Sekr. prot. Kazimierz Pod- 
blelskl: Kasver Stanisław Mackiewicz, 
marszałek Maciej Bahirz. kotnlsya nad- 
zorcza: Stanisław Goluhiewskl .Józef 
M.tzleńskl 1 Antoni ttollon; tnaatysl: 
Konstanty Kuczeńskl i Wacław Żebrow- 
ski. 

K. Podbletski. 

WILKESON. WASH. 
Posiedzenie roczne gr tpy 4«ń Z. N. 

I* odbyło śle dnia 21 grudnia przy 
,. udziale członków tejże gram 

Obrano następujący nowy zarząd: W I- 
tołd Jahło*%kl. prezes; Wincenty Gawiń- 
ski. wiceprezes Antoni KoKwal. sekr. 
fln.; Andrzej Rybicki, kasyer; Andrzej 
Królik, sekr. prot 

Andrzej Królik, sekr. prot. 

SOUTH CHICAGO. ILL. 
Tow. Zg grupa 327 7. S. P. o- 

bmli nowa Zdmln'»trscye na roł 1914. 
Jak następuję- Władysław Przybjdlńskl. 
prezes; Jan Nowicki, wiceprezes Wła- 
dysław PlianowMki. sekr. nrotofcńłowy; 
Piotr Wąsowie*, sekr. fln.: Michał Wle- 
etorkowidtl. kasyer Stanisław lau-bej- 
<sak. Stefan Kleli«*ewskl. Zygmunt Szy- 
mański. radni. Michał Trofas. chorąży; 
Lr Robert LenatM. lekarz. Józef r»om- 
hrowskl I .Tan Bubnez. marszałkowie. 

Z bratnlem pozdrowieniem 
Z Kleliszewakl. 

MAYNARD. OHIO. 
Dnia 211 grudnia 1912 aoatala lornnl* 

aowana Gnilna Związkowa No. Rfl w 
Maynard. Olilo I»o zartfidti tej Gminy 
r* wybrani naetppujący obywatel#: Jd- 
zel Bnc/.af. prezea; Boleaław Stankie- 
wicz. arkoprotez Jan Borknwrtgil, aekr 
flnanaowry; Wladyalaw Parz. on. aekr. 
protokdłowy. Michał Ctyi. kaaver; Jan 
Ginter, marazałck. 

Wladyatiw Paczoa. aekr. pr. 

CHICAGO, ILL. 
Na przedroeznotn poaledzanlu Towa- 

nyatwa Nar. Korony Polak la J, Ot. 771 
Z N I', obrano naatppująs-ą nowa a<1- 
mlnłatraeyf: Al#k**nd#r Kurkowakl pre- 
a#a; Jftwl MalrrM, wh eprezca; Broni* 
• law Hp *#p inkow«M, aakr. fln., Kazi- 
mierz Btppnowakl. aekr prot.; .TAzef Ja- 
nua. kaeyer. Rada Ooap, .da resa; Cze- 
ałatr Tvia<>ta. JAzef KukllAakl. Onufry 
Ziarko. Marszałkowie: Kazimierz Mro- 
raków-alei. Antoni Cwallrtakl. Delegaci 
do Omlny: Pranelatek Zl.irko. Hronleław 
Hzczepankowakl. Fr. ('walldakl. jAtcf 
Wołowski, Piotr kukowakl | Kat. Htęp- 
nowakl. 

K. Stepnewakl, aekr. prot. 

■ A»T CHICAGO, IND. 
fflntelesem zawiadamiam. te dnia 22 

listopada a r odbyło sto posiedzenia. na 
k torem okrane nowych urtądnlk&w Gru- 
py l**» W aklad nowego zarządu weaall: 
wTM*oH* Map-bofer. prezes Kaalmlart 
•ywloe. Wlcepretea Frant-lasek Gwiazda 
•akr. flnaneowy H^man .Tureaak, aekr 
protofcAłowy. Marcin MeruMn kagyar: 
Ignacy Canraesla opleknn chorych; 6|- 
caak JOaef Orbodło JAtef. Kaaper Ra- 
decki. opiekunowie kaay ma race lak — 

W inoent y Orłowski. 
•tan lotaw Anto A, aakr. 
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CHICAGO. ILI.. 

T^nnyrtwo •'Gwiazda PrzyszłoZrl'' 
MłodzleOy Polskiej na Młodziankowie, 
irrupa 1532 Z.N.P.. na posiedzeniu 
przedroeznetit wybrało nowy zarząd. w 
skład którego wchodzę: Wojciech Augu- 
rtyrtaki. prezes; Jan Poituwz. wicepre- 
zes. Jan Hzwedo. sekr. knresp.; Leon 
ZMeszkowskl. sekr. fln.; Józef Smole A. 
kasy er, Kr. Wolny. tśt. Sobota, J. Paz- 
dyka, trusty*!; Jan Postawa. J. Lu- 
carz, dcl. du Gminy. St. Sobota, doi. oo- 
chodowy. 

EAST HAMMOND. IND. 

NlnlejAtem prósz* o ogłoszenie nowej 
administracji gr. bJS Z.N.P., która si* 
P LawiA. j.i* następuje: Franciszek 
Kowal, prezes. Adam Sikora, wicepre- 
zes. Franciszek LAnlowakl. sekretarz 
sekr. finansowy; Józef Notka. sekr. 
protokółu wy; Józef Kolanko, kasyer; Jó- 
zef Blefi. Józef M tatara, Antoni r- «1 > z ró 
skl. opiekunowie kasy. Andrzej liólaA- 
sM, marszałek; Walenty CIchoA. wice- 
marszałek. Antoni ftiaryk. Józef PraJ- 
zner, eborzlowle; Jan Knwal. Marcin 
Zgoda. podchorążowie. Jan Niemiec, Ja- 
kól> Smaga. odlwieml; Franciszek Ko- 
wal. Jan RimiowIcz: Józef Kolanko. Jó- 
zef Bień; Adam Sikora. K. Leśniewski — 

delegaci do Omlnjr. 
Z bratałem pozdrowieniem F. Leśniewski, sekr. fln. 

HAWTHORNE, ILL. 
Na przed rocanem posie<lzenlu To w. 

I'olek zw. Franclazkl. grupy Nr. 7W O* 
brany został nowy zarzęd na rok bieżą- 
cy. w- skład którego wchodzą nastę- 
puia<„ członkinie: !•’. Jeruzal. prezeska: 
Ag Pietrzak, wlce-prezeska: Kr. Ja- 
blnAzka. sekr. pmt.; Maryn Staniak, se- 
kretarka finansowa. W. Sfepowska. k.i- 
syerka: K. Maciejewska. M. Pawłowska 
ł Kr. Paszkiewicz, opiekunki kasy; Anie- 
la Młyńczak, odźwierna. 

A slostrzunem pozdrowieniem Fr. Jabłońska, sekr. prot. 

CHARLEROI, PA. 
Tow. Kazimierza Wielkiego. Króla 

POI., gr l'>r.l Z.N.P ol>rnlo na rocz- 
ne:n posMzłDlU nas t epujijry nowy za- 
rzijd: Aleks Cthrtoryskl. prezes; Anto- 
ni Michałowski, wiceprezes: Łukasz Wy- 
socki. sekr. fln.: Kdward Apnnasewlct. 
s<-kr. prot.: Józef Itodak. kasyer; Julian 
Michałowski, marszałek; Piotr Pomnie- 
li k-z, clwrgiy. Ludwik ■Sinke. odtwier- 
ny. 

Z bratniem pozdrowieniem 
Łukasz Wysocki. 

WMITING, IND. 
Orupa 4*3 7. N P.* Whltlnc. In<1„ 

na przrdrocznom posiedzeniu wybrała 
następu -»!•% łdintnintnicyt: prezes Woj- 
ciech Kowalczyk: wloe-prezes Wojdach 
Kowal: aakr prot Michał skanka: sekr. 
f Wa ii kasyer Franciszek 
Hachar: oplekttwo* 'o kasy: Marcin Jam- 
nie. Marcin Dyboł I Kcaneluck Karć*; 
•akr chorych Wojdach Kowalc*vk; 
maran lak pleńmy Jan Kowal. marsza- 
łek dl Ml: Marcin Karczmarczyk: cho- 

rąży Marcin Iłreżek. polchorijtowlr: 
Woj. |pch Po.laik 1 Jan Dudzik; odźwier- 
ny Józef Stopek. 

Franciszek Sachar, aekr. prot. 

OALLITZIN. PA. 
Nlnlejszem zawiadamiam. I* cr. 320. 

Tow. Aw. Wojciecha na rocznem p->- 
ei.-dzrnlu ewein, w dl I Krudnia 
wybrała nastypulacy ,nowy zuzijil na 
tok 1*14: Jakóh Zapurskl prezes; Jan 
Frunk. wiceprezes. S. Kriali. aekr. fi- 
nansowy. J. łl Kolka. aekr. prot.; St. 
Pawłowakl. kasyer, Stefan Nldzweokł 1 
W Wojlarewicz. opiekunowie ka.ey. 
Opiekunem chorych na I.llly. Pa. I oko- 
pcę został d>r:iny ob. Franciszek Sadów- 
a ki. a na Oallllzin. Pa ob. St. Krlah. 

J. Zagórski, prezes 

EXPORT, PA. 
Do zarządu 0'iipy 176 wraził następu- 

Jgcyn owi urzędnicy: Szymon Mazur, 
prezes; Stanisław Kek z> k. wlcepreze; 
Antoni Mika. aekf. fln wirowy; Nikodem 
ZUpusz, aekr. prot.; Jan Mazur, kasyer. 

Antoni Mika. 

CALUMIT, MICH. 
Na poetnem posiedzeniu *rupy 9źeJ, 

które alę odbyto dnia 20-go (trudnią zo- 
stał obrany naetgtniJacy nowy zarząd 
nu rok 1914: 

Prezes Stanisław Kaźmlerczak; wice- 
prezes Antoni ł.ttha; kaaver Franciszek 
Kolllpek; sekretarz finansowy Józef 
Adamski: Sekretarz protokflowy Jan 
Wend*onka; opiekunowie kasy; Prane. 
• iradzleleweid Jan KaKzyakaj Andrzej 
Kubiak; odźwierny Paweł Panfil. 

J. Adamski, sakr. 

PHILADELPHIA, PA. 
Tow. Aw. Michała Archanioła, grup* 210 Z.N.P. na posiedzeniu dnia lS-gó 

grudnia wyprało zarząd na rok 1914 Jak 
nasteruje: prezes: Jan Tiolengowskt; 
wiceprezes Wawrzyniec MłodzBcowakl; 
sekretarz protoktHowy Piotr Kułak; se- 
kretarz finansowy Walenty Htachowloe: 
kaayer Jan Wieruchowski; opiekunowie 
kaey: Wladyałiw Mlnkowskl. Stanisław 
l.aekowskl I Michał Kubiak Kubiak. 

Z bratntem pozdrowieniem 
Piotr Kulak, sekr. pręt. 

JACKSON. MICH. 
Towarzystwo ftw. JOzefa. Obi. N. M, 

P.. (Trupa 371 odbyło swe posiedzenie ro- 
czne dnia 14 grudnia isiSna ktftrem zo- 
stał obmny zarząd na rok 1914: Kazi- 
mierz Obuchowskt. prezes: Adolf Bur- 
kną «lc1. wiceprezes; Franciszkę Gawlak, 
sekr. fin.. Julian Gryczko, sekr. prot 
Julian J. Rest. kasver: rada gospodar- 
cza Stanisław Obuchowek!. Michał Ko- 
nopacki. Opiekunowi* chorych: Jan 

Marcinkiewicz. Władysław 1'rjmowlcz. 
Andrzej Pogorzelski. Prańclszek Ozysar- 
czyk: chorazr: Jdzef Chlebus; podchore- 
*v Adam Jodzie 1 Adam Burkowskl; 
marszałek Ifl m Gryczko, odł wierny: 
Aleksan edrtMaaloarskl. 

CHICAOO. ILL. 
Na przedrnoznem posiedzeniu grup; 

1341 dnia 17-go g-udnla IMS wybraliś- 
my następującą nową admłnlstracye, w 
skład ktdrej weszli następujący członko- 
wie: AlSJC. TCletanowIrz prezes; Andrzej 
DrzaKgn. wiceprezes; Władysław Mn-kot 
wJee-prezes; Jan ZdeNski. sekr. fin 

\Vnwrzvnlec Florczak, kasyer: I.udwtk 
łCrdl. Mikołaj Paweł | A Kobyłecki dv- 
raktotmy J Stanisław Shleben opiekun 
chorcch. Aleksander łKelamowlcz. JA- 
zef Makuch 1 Jan Zdebski, delegaci dc 

■ XFORT. PA. 
Towarsystwo ftanOw Polskie li pod 

wezwaniem 6w. Jana, grupa 871 2. M 
i*, na posiedzeniu odbytem dnie 14-go 
grudnia z. r. wybrało następujący no- 
wy zarząd na m* 1'.»14: prezes Szymon 
Mazur: wiceprezes iStumsliw Belczyk; 
sekr. fln. Antoni Mika: sekr. prot. Nl- 
kodem Zlzius; kasyor Jan .Mazur. Dele* 
gaci do Gminy: Marcin Rybę. Siymui 

Mazui*i opiekunowie kasy: Bernard 
MIII.rada. Stanisław Jarosz; opiekuno- 
wie chorych: Jan Siwek. Franciszek Ze- 
lka. odźwierny Franciszek Szewczyki 
chorąży Ignacy Wawrzyniec. 

LAIM3ING. MICH. 
Na regułarnent posiedzeniu grupy 1860 

które sl* odbyło dnia 21 grudnia Z. r., 
został obrany następujący zarząd ne 

rok l"t14: JOzef Bon lec. prezes; Bonifacy 
Gniewski. wiceprezes. .lan Nosal, »ekf. 
(n«n*owry; Wincenty Czeclw. sekr .pro- 
tokełowv: Jan GntbowakJ. kasy er; Boni- 
facy Galewski. Jagle Wojciech 1 Czecha 
Franciszek, opiekunowi* kasy. Tarko 
Stanisław odźwierny. 

Z bratnlem pozdrowieniem 
Józef Bon lec. prezes. 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY. 

Oprócz “Zgody" tygodniowej Zwlf* 
rek Narodowy Polski wydaje Jeszcze 

dziennik związkowy, 
pismo codzienne, polityczne, epołeem 
ne 1 literackie. Prenumerata wyneel- 
la dawniej $3.00. a obecnie zoetafa 
zniżona na $2.00 rocania. Półrocznie 
wynosi $1.00. a kwartalnie 50 .cen- 
tów. 

Dziennik Związkowy wychodzi oor 

dziennie o 8 miu stronicach, Jeat naj. 
tańszem pismem polskiem w Amery- 
ce, koaztuie bowiem prawie tyle, aa 

gazeta tygodniowa. 
Kto chce poznać wartość I pożyte- 

czność Dziennika Zwlgzkowege, nlaah 
nadeile swój adres, a otrzyma derma 
kilka numerów na okaz. Bracia Zwlga- 
kowcy, popierajcie twoja własna 
dzienna plamo przed wazyatkleml Im 
nemi. 

Adree: 
DZIENNIK ZWIĄZKOWY 

1400—1408 W. Dlylalon at. 
Chicago, III. 

Potrzeba dla Dziennika agentów we 
Wtzyetkioh osadach polskich. Prosh 
my zgłaszać sl« po informaeya | wa- 
runki. 

MASZ <4Mach mamkowt 

Załatwiajcie swe sprawy 
bankowe, przez bank któ~ 
ry wam daje gwaraneyę. 

Naiz Kapitał i Nadwyżka $600,000.00 
imłry pr/ewti 5 diłtrów. 

Bill JUT ORORPOROWt* V 

SI 
POD KOM RO| \ K/.ĄItl 

Wv*yl»rov płanlądia do kraju I ■przcda- 
da omy pzrfkarty do kraju I z kraju po 
kompantcznjrch ronarh. 

narcie po loiormarye, które Wam iUmj r>e/pfatni*. 
>»»/a ka«t <>tzcz*dr>ośr| priyj-noje wkładki p >rząwazy od JedaeffOdo- 

lara, Płacimy 8 prooent od ala rocaal* w naazej kasie oaacządacśol. Kałą 
teczkę otrzymacie damo, 

Katdemn który nam przyśle 10 narwlak wraz z dokładnym adreeem 
twych krewnych lab preelacldł w Amerrce, wyślemy darmo ładny powie- 
ściowy kalendarz Plasete do naa adreaująr 

Peoples Stock Yards State Bank 
Athland Af. cor. 47-th St. Chicago, 111 Dept. C. 


