
Dział Związku Wojsk 
Polskich w Ameryce. 

Zarząd Związku Wojsk Pol- 
skich w Ameryce. 

FRANCISZEK PORZUCZCK. PnM 
311? N. Robry ulica. 

JOZEF JAKUBOWSKI, Wlre-prezaa. 
W. J. ANDRZEJEWSKI. Sakr. Jen.. 10U 

Augusta ulica. 
WIKTOR ORYOIENC. Kasy er. 17*0 W. 

17-ta ulica. 
A. CIEŚLAK. < 
K. NOWAKOWSKI, 1 Dyrektorzy. 
B. KUCHARSKI, I 
K8. K. SZTUCZKO. Kapała*. 
DR. A. E. MAŁACHOWSKI, Lalurk 

HOSS H. Huyna ava. 
KOMISY A ROZWOJU! 

J. MICHALSKI. W. KOOUT. aa eta* 
U Mada. 

J. SOLOWSKI, na stan Michigan. 
J. MALON, K. NOWAK, na atan *ia- 

aourl. 
K. STAWERY, J. HILAS- 

na stan Pennay Ironia. 
A. IDZIKOWSKI. J. WASILEWSKI. 

A. WROCZYŃSKI, na stan Naw Tortu 

_ SZTAS: ... FRANCISZEK GÓRZYŃSKI. Naoaalalh 
134* Holt iva. 

MICHAŁ WLEK LIŃSKI, Pod-nacsalnlk. 
JAN PRZYMORSKI, Honfowy nacselnIŁ 
JÓZEK P. MICHALSKI. Adjutant «W 

N. Msrshflald ara. 

Wszelkie sprawy wajakewa sslatwta 
Adjutant Sztabowy pod wytaj wymlenle- 
nem nazwiskiem I adresem — Wazelkle 
sprawy cywilno, jak sprawy finansowe, 
agitacyjna, sprawy organizowania no- 
wych Oddziałów, sprawy dotyczącą sl« 
organu "Przyjaelsls Złonlsrsa”, uprasza 
sl« zgłaszaj da Sakr. Jan.. W. J. An- 
drzejewskiego, 1611 Augusta st. 

Posiedzenia Zarządu odbywają sl« w 
ostatni wtorek kaldsgo miesiąca w sali 
Domu Zwl«zku Narodowego Polskiego 
przy Olrlslon I Noble ulicy a godz. S a| 
wieczorem. 

ZARZĄDY OYWIZYil 
MARYAN KNUTKOWSKI. Major 1-aaaj 

Dywizji w Chicago. 
W. WOLOSZKIEWICZ. Adjutant l-epoj 

Dywlsyl. 
_ 

KAZIMIERZ NOWAKOWSKI, Major U 
Dywlayl w Chicaga. 

WŁADYSŁAW PLIS. Adjutant II Dy- 
włzyi. 

ZARZAD V-taJ DYWIZYI W ST. LOUIS. 
MO.: 

JAN MALON, Oan. Major. 815 0'Falloa 
atr. 

J. GRONIKOWSKI. Pułkownik. 
A. NIEDZIAŁKOWSKI. Adjutant. TSS 

0‘Pallon atr. 

ZARZĄD VI-taJ DYWIZYI W DETROIT. 
MICH.! 

JAN SOLOW8KI, Prezes. 
ST. JURCZYK. Wlre-prezeaa. 
MICHAŁ BARAN. Sekretarz. 
JAN STĘPIEŃ. Kasyer. 
A. KOWALEWSKI. I 
JOZEF MŁYNEK. ł Dyrektorzy. 
JOZEF RAJ. ( 
JAN SOLOWSKI. Pułkownik TI-aJ Dy- 

wlzrl. 74 Goldnar sŁ 
JAN KOTLARCZYK. Major. 
JOZEF TUREK. Fztebowy kapitan. 
JAN STĘPIEŃ. Adiutant 
MICHAŁ BARAN, Rlertant. 
ZARZAO VII -mel BYWIIYI W PITTB- 

BURO. PA.I 
ALEX. WALEWSKI. Gen. Major, tO«H 

V!n« W*T. Rraddook, Pa. 
JOZEF PILARSKI. Gon. Brygady. «■ 

Knon Alley. Plttaburg. Pn. 
JAN BEDNARKO. Pułkownik. 
SZCZEPAN GAJEWSKI, Major. 
FRANCISZEK BĄCZKoWsKt. Major. 
KS W. PRZYBYLBKI, Kapelan. 
ZARZĄD VIII-njn| DYWIZYI W TOLB- 

TO. OHIOt 

JOZEF DRELA. Pułkownik. 
jan DRZEWIECKI. Pod-pułkownik. 
ANTONI ZOŁDOW8KI. Ifarmelnlk 
JOZEF 4NIECIŃSKI. Adiutant. 
STANISŁAW HOPPE, Kwa term tatro lit 

Detroit. avo. 

ZARZĄD IX DYWIZYI W UTICA. N.Y. 
JOZEF WASIELSWSKI. Prezes.. t«S 

Lincoln avo. 

IGNACY PRZY BOROWSKI. Wleeprasos. 
FRANCISZEK BMYT. Sekretarz Dywlayl 
IGNACY BRODZIK. Skarbnik. 
ALEKS. WĄSKIEWICZ I 
STEFAN SZATKO — Dyrektorzy. 
ADAM RU KOWSKI. maroaałek. 

SZTABi 

ADAM IDZIKOWSKI, Oonoral-Major. 
?sj Lincoln avo. 

KS. L. P. MUSZYŃSKI, Kapelan Dyw. 
KS. A. FIJAŁKOWSKI. Wlcekapolan. 
DR. LEON JANKIEWICZ. Lakarz Dyw. 
JERZY KOZAKIEWICZ. Pułkownik. — 

Box 242 Now Tork Mills. N. T. 
IGNACY WAWRZASZEK. Podpułkow- 

nik. 
ADOLF WROCZYŃSKI Major AdJ. Dyw. 
TOMASZ HUTA Major 1 kom. I Bat 
JAN WENTKA, Major 1 kom. II Bat. 
ALEKS. ZIĘBA, Major 1 kom. III BaŁ 
JULIAN HUCAŁ. Kapitan szt. gen. 
JAN CICHOŃ. Nadpor. adj. pułk. 
STAN. STARZYK, Major rezerwowy. 

Zwraca ale uwagę wszystkim członkom 
1* Zarząd Z W. P. poleca wprowadzić lal 
najprędzej w Syci# odznaki Ewiązki Wojsk Polskich do cywilnych surdutdw 
zbySmy ale mogli posnąć kiedy ale gdzie 
kol wiek spotkamy. OdsnakJ ta wyrabia 
nasz kolega M. Wojteokl. 10JT Mllwau kes ave„ Chloago. ul. 

Z posiedzenia Zarządu' ] 
Centralnego Z. W. P. 

w Chicago, dnia 27 (/łaja 1914. j 
Posiedzenie zagaił prezes Kr. 

Porzuczek i powołał sekretarza 
do odczytania listy urzędników. 
Nie byli rtbecni: wice-prezes J. Ja- 
kubowski. dyrektorzy: A. Cieślak 
1 B Kucharski. 

Następnie sekretarz odczytał 
protokół z poprzedniego posiedze- 
nia. który został przyjęty, jak był 
<zytany na wniosek naczelnika 
Kr. Górzyńskiego. 

Korespondencye. 
Tow. Rycerzy Jana III Sobie-, 

rkiego w Hazleton. Pa. wyjaśnia 
sprawę K. Misięnskiego, któremu 
wymienione Tow. powierzyło 
S500 jako wstępne do 7. W. P. 
w roku łoi2 w miesiącu lutym. 
K Misięński tej sumy nie ode- 
*łał. a zatrzymał sobie. Był to. 
niedozór tegoż Tow., gdyż przez 
fh'a lata nie wiedzieli, czy się na- 

do 7. W. P. lub nie. Przez to 
'isriagarze mogli spokojnie na- 

r'ągar Tow. Bądźmy ostrożniejsi 
na przyszłość. 

^ow. Po). Strzelców T. Kościu- 
z Harvey, Ul prosi o infor- 

macye przystąpienia i zaprowa- 
lrenia uniformu i w ogóle całej 
tnstnkcyi wojskowej, polecono 
aekretarzowi, aby się w tej spra*i 

wie poinformował z tym Oddzia- 
łem. 

Xa korespondencję z Coyne, 
Pa., co do przystąpienia do Z. W. 
P. polecono sekretarzowi tę spra- 
wę załatwić, ponieważ korespon- 
dencja nie była jasną, czy tej in- 
formacyi żąda Towarzystwo, lub 
pojedyncza osoba. 

Ob. Z. Cieśla z Lackawana, N. 
Y. .prosi o informacje, w jaki spo- 
sób można połączyć 5 Oddziałów 
istniejących w Lackawana ze Z. 

P.; info^ftacyi udzielił sekre- 
tarz. 

Tow. Ułanów i Kadetów z Wil- 
mington, Del. proszą o szczegóło- 
we wj-jaśnienie. czy oni, jeżli 
przystąpią do Zw. \Y. P. pozosta- 
ją przy swoim czarterze i konsty- 
tucyi. Sekretarz dał wyjaśnienie, 
że Z. W. P. zupełnie nic wchodzi 
w sprawy* Towarzystwa i nic ma 

nic do czynienia z majątkiem. 
Korespondeticya od pułkowni- 

ka VITT-ej Dywrzyi z Toledo, O. 
J. Drelli z oznajmieniem, iż nie 
może być obecnym na uroczysto- 
ści poświęcenia sztandaru Z. W. 
P., ponieważ został złożonv cięż- 
ką chorobą. Jednocześnie załącza 
serdeczne życzenia na pomyśl- 
ność tfj uroczystości: duszą i ser. 
cem z wami. Szczerość słów 
•przyjęto z uznaniem. Korespon- 
deneya od .pułkownika VI-ej Dv- 
wizyi z Detroit, Mich. J. Solowi 
skie^o z życzeniami na uroczy- 
stość poświęcenia sztandaru Zw. 
*\V. P. przyjęto z podziękowaniem 
za łaskawą pamięć. 

Inne korespondenrye pozosta- 
wiono sekretarzowi do załatwię- 
nia. 

Raporty i sprawozdania komite-1 
tów. 

Komitet sztandaru pozostawio-l 
no do następnego posiedzenia, po- i 

nieważ nic było obliczenia komi- 
tetu. 

Raport Gen. Majora V Ii-ej I")y- 
wizyi z Pittsburga, Pa. A. Walew- 
skiego, oznajmia, iż dnia 17 ma- 

ja b. r. udał się na posiedzenie do 
Oddziału Polskich Strzelców w 

Pittsburgu, Pa. i Oddział ten je- 
dnogłośnie zgodził się przystąpić 
do Zw. W. P.; wypełnioną dekla- 
racyę podpisali. Poza tym Od-i 
działem stoi jeszcze cały szereg 
Oddziałów, które nie należą do Z. j W. P. potrzesba jeszcze poświęcić 
wiele pracy, aby je pozyskać. Ra- 
port Gen. Majora A. Walewskie- 
go przyjęto. 

Sekretarz W. J. Andrzejewski 
życzył sobie zdać raport szczegó- 
łowy ze swej działalności z obja- 
zdu, lecz izba zgodziła się na to, 
co było umieszczone w organie 
Przyjacielu Żołnierza. Jednakże 
sekretarz musiał zaznaczyć głó-j 
wniejsze punkta, które musiały 
być ustnie przedstawione Zarzą- 
dowi, a mianowicie sprawę byłe-, 
go Gen. Majora V Dywizyi z Sl 
Louis, Mo., kol. S. Wardeńskie-1 
Ro. Przed kilku miesiącami na- 

czelnik Fr. Górzyński mianował 
kol. S. Wardeńskiego Gen. Lcjt- 
nantem. V Dywizya tej nomina- 
cyi nie uznała za właściwą, zazna- 

czając, iż to nie było zrobione u- 

izędowo, dlatego kolega S. War- 
deński rangi tej nie przyjął. Bę- 
dąc obecnym w St. Louis w dniu 
17-go m»^a b. r. V Dywizya po- 
leciła mi tę sprawę do załatwie- 
nia. aby tę sprawę przedstawić w 

prawdziwem świetle Zarządowi 
Z. W. P.. aby to było przeprowa- 
dzone urzędowo, ponieważ kolega 
fWarden«ki jako długoletni praco- 
wnik V Dywizyi i zarazem Z. W. 
P. zasługuje na to, aby go usza- 

nować. Kiedy w imieniu V Dy- 
wizyi przedstawiłem tę sprawę 
Zarządowi, jak miałem .polecone, 
zostałem obrzucony obelżywymi 
wyrazami przez naczelnika Pr. 
Górzyńskiego, jakobym sam to 

zmyślił A że dyplom nie był wy- 
słany. to naczelnik zaznaczył, że 
sekretarz powinien był takowy 
wysłać. Przecież wie doskonale o 

tern naczelnik i cały ogół. że ja 
nie jestem adiutantem już blisko 
dwa lata. z jakiej racyi ja miał- 
bym prawo wypełniać komukol- 
wiek dyplom wojskowy, a przy- 
tem, że takowe posiada adjutant 
a nie sekretarz. Zarząd polecił, a- 

by sztab zaraz się tern zajął i za- 

łatwił tę sprawę urzędowo na żą- 
danie V Dywizyi i formy wojsko- 
wej. 

Smutnie przedstawia się spra- 
wa Oddziału Rycerzy w Home- 

stead, lła., pomiędzy członkami 
cywilnymi a uniformowanvmi. 
Ponieważ większa część członków 
cywilnych dlatego «ą wieczne 
starcia z nniformowanymi i gru- 
pa na tera w icie cierpi. Wobec te- 
go zarząd nie może nic uczynić, 
gdyż ta walka toczy się już od ro- 
ku. 

Ta sama Historya stała się w 

Detroit. Mich., z Tow. Ulanów, 
gdzie musiało przyjść do rozłamu 
pomiędzy uniformowanymi, a cy- * 

wiltjymi. Tak nasi bracia chc.*j 
Pofśkę odbudować, zamiast łą- 
czyć, to sami się dzielą na małe 
gromadki. Największe nieszczę- 
ście naszego ludu jest. że chorują 
na wielkość i ubieganie się o wy- 
sokie urzędy, a jeżeli takowych 
nie otrzymają robią zaburzenia i 
rozłam. 

Będąc w Toledo i i 2 maja r. 

b. ■pozyskałem 4 oddziały, pozo- 
staje tam jeszcze pole do działa- 
nia i -z pewnością obecnie 8ma 
Dyw-izya \Ve/mie się do dalszej 
pracy agitacyjnej, aby nie pozo-] 
stał żaden oddział na uboczu. 

Sprawozdanie sekretarza przy- 
jęto. 

Naczelni^ T*r. Górzyński zda- 
je raport, iż w dniti 24 maja r. b. 
podczas uroczystości sztandaru 
stawiło się 17 oddziałów w na-! 
leżytym porządku. Jednocześnie 
naczelnik Fr. Górzyński zazna- 

cza, aby oddziały stawiły się na 

dzień 31 maja do wymarszu do 
pomnika Kościuszki do Humboldt 
parku. Punkt zborny przy Divi-! 
sion i Noble ul. o godzinie 1 po j 
południu. 

Raport naczelnika przyjęto. 
Sekretarz przedstawia do przy- 

jęcia Oddziały: 
l łani Księcia Józefa Poniatow- 

skiego z Perry, N. Y. 
Gwardya Tadeusza Kościuszki1 

z Chfcago, fil. 
Oddział Polskich Strzelców z 

K. Chicago, Ind. 
Te trzy oddziały nie były za-1 

ciągnięte do protokółu w miesią-j 
cu kwietniu ponieważ sekretarz i 
nie był obecny w Chicago. 

/.a miesiąc maj są następujące 
Oddziały do przyjęcia: 

I 'Komp. Rycerzy St. Ratorego 
z Toledo,D. 

II Kom. Strzelców T. Kościu i 
zski z Toledo, O. 

III Kom. Polsko Amerykańska j 
z Toledo, O. 

Artylerya Pol. Jana III Sobie-! 
skiego z Toledo, O. 

Oddział Pol. Strzelców z Pitts- 
burga. Pa. 

Wszystkie Oddziały zostały ! 
przyjęte i przydzielone do ula-j 
ściwych Dywizyi. 

Dochód za miesiąc kwiecień: 
L lani Ks. Poniatowskiego 

wstgpne $5.00 
'Krakusy T. Kościuszki z 

Scranton, Pa. podatek 2.88! 
Kawalerya Pol. No. 37 z 

Cliicago, podatek 7.25 
Gwardya T» Kościuszki No. 

10 7. Chicago, podatek 1.96 
Kadeci J. Washingtona No. 

80 z Chicago, podatek 1.40! 
Oddział Pol. Strzelców No. 

89 z East. Chicago, Ind. 
wstępne 5.00 

Gwardya T. Kościuszki No. 
90 z Chicago, wstępne 5.00 

Razem w kwietniu $28.49 
Rozchód: 

Wydatki pocztowe sekre- 
tarza $1.97 

Podróż sekr. do E. Chica- 
go, Ind. f.20 

Razem rozchód 
Po wyczerpaniu wszystkich 

spraw preze* Er. Porzuczck po- 
siedzenie odroczył 

Fr. Porzuczek, prezes. 
W. J. Andrzejewski, sekr. 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 

Oprócz "Zgody** tygodniowej Zwlg 
tek Narodowy Polani wydala Jeazcae 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 
plamo codzienna, polityczno, apoteoz 
na I literackie. Prenumerata wynosi- 
ła dawniej $3.00, a obecnie zoetala 
zniżona na $2.00 rocznie. Półrocznie 
wynosi $1.00. a kwartalnie 50 .cen 
t6w. 

Dziennik Związkowy wychodzi co- 
dziennie o 8-mlu stronicach, Jest naj- 
tahszem pismem polakiem w Amary 
ce. kosztuje bowiem prawie tyle, co 

gazeta tygodniowa. 
Kto chce poznać wartoić | poiyte- 

czność Dziennika Związkowego, niech 
nadeóle swój adres, a Otrzyma darmo 
kilka numerów na okaz. Bracia Zwigs 
kowcy, popierajcie swoje właene 
dzienne pismo przed wsz/stkiemł in 
neml. 

Ad-es: 
DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
1406—1408 W. Dlvlsion et. 

Chicago, III. 

Potrzeba dla Ozlernika agentów we 

wszystkich osadach polskich. Prosi 
my zgłaszać sig po Infermacye | wa<> 
Punki. 

Z POLA WOJNY. 
Specyalna korespondencya przez 

dha Mieczysława Głoda. kapra- 
la 27 pułku armii Wuja Sama. 

Z obozu mobilizacyjnego 4 i 6cj 
Brygady -Ilej Dywizyi U. S. A. 

Potężny Ares. Bóg, specyalista 
od wojen, zawiódł nas znowu ha- 
niebnie, widocznie drwi zc swoich 
dzieci. Uderzył wprawdzie stra- 

szny olimpijski zabijaka swą dzU 
dą w bronzową tarczę i złowrogi 
odgłos poszedł naokoło św iata. 
Carnegiego gołębica pokoju drap. 
nęła, gdzie pieprz rośnie, “('.rape 
juice'’ Bryana zmienił się w 

alkohol, a nam. synom Marsa, za- 

biło żywiej serce. — iWojna! — 

zgroza bije od tego dźwięku, ale 
zarazem jest w nim coś przycią- 
gającego. coś. co nęci 1 bierze mę- 
ża w posiadanie. Ostatecznie, co 

warte życie, jeśli się go nic sta- 
wia na szali i nie ryzykuje? 

Czy żył kicdv taki. co nigdy nie 
przekroczył Rubikonu?. Więc 
byka ze złoconymi rogami w ofie. 
rze boskiemu Marsowi, ale niech 
się bestya poczuwa do obowiązku 
— gdyż stary Carnegie drwi z 

niego, ba i cały świat także. Ale 
ostatecznie nic pora jeszcze try- 

umfować zwolennikom pokoju.— 
<'»dzic jest dynamit, o wybuch ła- 
two. 

Vera Cruz jest w posiadaniu 
woj>k amerykańskich, które za- 

gospodarowały się tam na do- 
bre i z pewnością nie opuszczą go, 
aż pokój będzie przywrócony w 

Meksyku kompletnie, a cuda teraz 

przecież się nie dzieją. Pewnego 
pięknego poranka Vi!la, Zapata. 
lub inny z. tysiąca meksykańskich 
generałów poprosi pięknie na. 

szych chłopców "to movc out'’. że 
zaś generał Funston, '-hoć stary, 
ale jeszcze jarv i okrutnie łakomy 
na senority, więc się nie niszy i 
taniec się rozpocznie na dobre. 

Z chwilą upadku strasznego 

Hucrty, w Mexico City powtórzy 
się małe wydanie rewolucji fran- 
cuskiej, gdyż Zapata i Yilla nie 
byli na konwencyi genewskiej, a 

mają tam rachunki do załatwie- 
nia. Ostatecznie więc niżej pod- 
pisany ujrzy prawdziwe senority, 
chociaż “Gawęda” się na to tak 
"ccptycznie zapatruje. 

W porcie Galw estońskim i 
Texas City stoi na kotwicy i3 ol- 
brzymów transportowców. l’kła- 

dy swoją drogą, a budowanie 
transportów swoją. Tysiąc chłt> 
pa ładuje okręty żywnością, a- 

municyą. łóżkami, buduje stajnio 
dla koni i mułów* i obecnie praca 
na ukończeniu. Okręty dniem i 
nocą trzymane są pod parą i rze- 

czywiście mogą w drogę ruszyć 
każdej chwili. 

A że się 'bez tego,nie obejdzie, 
to pewna, wóz wojny za głęboko 
ugrzązł w błocie, aby go można 

wyciągnąć. W kołach wojsko- 
wych nie ma wiary w pokój. Rc- 

krtyów uczy się strzelać do tar- 

czy na gwałt i wojnę czuć w po- 
wietrzu. 

Ale ostatecznie wojna w’ za- 

wiesżteniu, wdęc “Gawęda” nie 
miał racyi posądzać godną osobę 
korespondenta o ochłonięcie w 

zapale. Gdy ruchawka się roz- 

pocznie, to zapełnię tak Związko- 
wy, że dla "Gawędy” nic będzie 
w nim miejsca, a (lo tego udowod- 
nię, ze “Gawęda” nic jest w Ve- 
ra Cruz, lecz spędza swe wieczory 
w "(Juo Vadis” lub w gospodzie 
pana Jana Soboty. Co Wy na to, 

oby watelu ? 

Hej, były fV> c/asy w gospodzie 
p. Soboty i żołnierz wspomina je 
z tęsknota po piętnastu miesiącach 
spędzonych w Tcxas. Miły to stan 
i miał świętą racyę nieboszczyk 
Sherman, gdy powiedział: ‘‘gdy- 
bym posiadał piekło i Texas, sprze 
dałbym Texas, a mieszkałbym w 

piekle.” Wyprowadźcie nas z Te- 
xas, o bogowie, a nie zabraknie 
wam czcicieli! 

Co do Polaków żołnierzy, jest 
ich tu niemało i ciągle nowi przy- 
bywają, jako rekruci. Podług mo- 

ich obliczeń, raczej bardzo kon- 

serwatywnych. to w drugiej dy- 
wizji liczącej 12,000 chłopa, bę- 
dzie nas ze 700 jeśli nie więcej. 
Znaczny procent Sokołów, mię- 
dzy nimi i wszyscy świetni żoł- 
nierze z krwi i kości. 

Kiedyż i dla nas godzina wybi- 
je, godzina zmartwychwstania 
naszej świctej Polski? Dlatego tu 

jesteśmy, dlatego itezjmy się 
władać bronią, dlatego gotowi je- 
steśmy z ochotą i zapałem ruszyć 
w bój pod gwiazdzistym; sztanda- 
rem, gdyż myślimy, że w ten spo. 

sób się jednak, choć pośrednio Oj- 
czyźnie służy. I tak ongiś w tem 
przekonaniu polskie hufce prze- 
biegały świat i na skrzykłach sła- 
wy roznosiły imię polskie. Powo- 
dzenie nie uwieńczyło ich tytani- 
cznych usiłowań, lecz zostawili 
nam olbrzymi spadek tytaniczny, 
jakiego żaden inny lud niema, jak 
ci, co miełi na sztandarach-: "Za 
naszą wolność i waszą!" 

Mieczysław Głód. 
Kapral 27 Reg. E. Comp. 

U. S. A. 

SPRAWY POLSKIE. 
Toruń. Robotnikowi Duczko- 

wskiemu utkwił odłamek drzewa 
\v rękę, na co nie zważał. Wkrót- 
ce ręka opuchła i puchlina prze 
rzuciła się na całetn ciele tak. że 
mimo pomocy lekarskiej, Ducz- 
kowski wśród strasznych cierpień 
zmarł w lazarecie. 

— 2d-letni robotnik wiejski, 
Marcin W itczak, mieszkający u 

żony właściciela Maciejewskiego 
tui Morkę w popełnił samobój- 
stwo. Nieszczęśliwy strzelił so- 
bie z rewolweru w samo serce. 
Dzieci szkolne znalazły trupa o- 
bok walizki lezącego na brzegu 
lasu przy szosie do Łysomic. De- 
nat cierpiał w ostatnich czasach 
na umyśle. Zdawało mu się mia- 
nowicie, że jest mordercą. 

Kargowa. — Gospodarz Wei-j chetr. jadąc na pole. zabrał na J 
woz dwoje małych dzieci. Nagle 
konie spłoszyły się i uderzyły 
wozem o drzewo z taką siłą, że 
jedno dziecko spadło i złamało 
kręgi. Śmierć nastąpiła na miej- 
scu. 

Królewska Huta. — W Piaśni- 
kach pod Królewską Hutą przy- 
szło do starcia między urzędni- 
kiem policyjnym Wojmarem, a 
kilku robotnikami. Podczas boj-1 
ki policyantowi odebrano szablę i 
podobno pożgano go nożem. Po- 
licyant strzelił z rewolweru i za- 
bił na miejscu 20-letniego górni- 
ka. 

POGŁOSKI O ZGONIE MA- 
COCHA. 

Warszawa.—Kolportowano tu 

niesprawdzoną dotychczas wia- 
domość. że przebywający w szpi- 
.talu więziennym Damazy Ma- 
coch umarł.Opowiadają, że przed 
zgonem napisał dwa listy: mia- 
nowicie do OO. Paulinów i do 
byłej swej kochanki, Heleny 
Krzyżanowskiej. W liście pier- 
wszym ma wrzekomo usprawie- 
dliwiać zbrodnię swą tern, iż za- 

mordowany przez niego brat wie-: 
dział zawiele o życiu zakonnem 
“pobożnych zakonników” na Ja-1 
snej Górze, a przez zdradzenie i 
tajemnic mógł narazić na szwank: 
wiarę, przeto trzeba go było 
sprzątnąć. 

W liście znów do Heleny Krzy- 
żanowskiej czyni jej Macoch 
wyrzuty, że nie umiała należycie 
ocenić jego wielkiej miłości i 
sprowadziła go na drogę występ- 
ku. 

Całe to doniesienie podajemy z 

zastrzeżeniem, że jak dotychczas 
— opiera się ono tylko na pogło- 
skach. 

NOWY MARSZAŁEK. 

W niedzielę odbyła się w gma- 
chu sejmowym w Krakowie cere- 

monia wprowadzenia nowego 
marszałka. Niczabitowskiego 
wprowadził do sali recepcyjnej, 
gdzie byli zebrani członkowie 
Wydziału krajowego, namiestnik 
Korytowski. Niczabitowski był 
w bogatym stroju polskim Kory- 
towski wygłosił do niego dłuższą 
przemowę, wskazując trudne wa- 

runki. w jakich obejmuje swe no 

we obowiązki. 
"7, mej strony — kończył na- 

miestnik — możesz Kkscellencyo 
być pewnym najsilniejszego po- 
parcia.Chcę i umiem na tern polu 
działać”. 

Nieza'bitow>ki w odpowiedzi 
Korytowskiemu podniósł jego 
zasługi, a odpowiadając na powi- 
tanie Wydziału krajowego za- 

kreślił krotki program swej przy- 
szłej działalności. Za najwazniej* 
sze zadanie Sejmu uważa rozsze- 

rzenie autonomii kraju i powię- 
kszenie dochodów na podstawie 
opłat szynkarskich Za główne 
zadanie Wydziału krajowego u- 

waża ścisłe trzymanie «ię prelimi- 
narza, aby budżet zamykać bez 
niedoboTti. 

Następne przedstawili się mar 
szalkowi urzędnicy Wydziału 
krajowego. 

__ 

S. P. KS. ANTONI BOC. 

W Krakow ie umarł jezuita, ks. 
Antoni Boc, długoletni nauczy- 
ciel konwiktu w Chyrowie. a na- 

stępnie zasłużony działacz społe- 
czny. 

Organizował stowarzyszenia 
robotnicze w Galicyi i na Śląsku, 
następnie działał wśród ludu pol- 
skiego na wychodżtwie. w Sa- 
ksonii, W estfalii, prowincyach 
nad reńskich i na Węgrzech. W 
roku 1907 wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych. gdzie urządził 
100 misyi i 34 rekolekcyi zakon- 
nych. 

Olbrzymia praca wyczerpała je- 
go siły i wrócił zeszłego roku do 
Krakowa złożony ciężką choro- 
bą. 

Z misyi amerykańskich pozo- 
stawił on nader Ciekawy pamięt- 
nik. 

POLACY W ROSYJSKIEJ 
RADZIE PAŃSTWOWEJ. 

Przy głosowaniu nad zmniej- 
szeniem kredytu 402.000 rubli, 
przeznaczonego na poparcie or- 

ganizacyi rolnej włościan pol- 
skich, oświadczyli Polacy, iż za 
wnioskiem o skurczenie tej su- 

my głosować nie będą, gdyż o- 

znaczałoby to upadek gospodar- 
stwa włościańskiego w Polsce. 
Prawica głosowała razem z Pola- 
kami i dzięki temu, wniosek paż- 
dziernikowców w tym przypadku 
został odrzucony 159 głosami 
przeciw- 153. 

MORDERSTWO W HAM- 
BURGU. 

W jednej z karczem przy ulicy 
Michała w Hamburgu znaleziono' 
zamordowaną 16-letnią polską 
dziewczynę. Stanisławę Babasó-i 
w nę. Śmierć zamordowanej zada- 
no nożem rze^nickim. Przypusz- 
czają, że zbrodni dokonano w ce- 
lach rabunkowych. 

Rozmaitości. 
Wydalenie 2,000 studentów. 
Uniwersytet w Moskwie wy- dalił 2.000 studentów z powodu 

nieopłacenia nauki. Dotychczas 
wielu studentów wspierał milio- 
ner moskiewski Szachów. który 
powiadomił studentów, że dal- 
szych wsparć im nie będzie pła- 
cił. ponieważ niezadowolony jest 
7 postępowania profesorów z u- 
czniami i nie chce dawać pienię- 
dzy na to. aby płynęły do kie-' 
szeni profesorów. 

Weteran z roku 1812. 
Na policyę w Moskwie przy-1 

był w tych dniach pewien czło- 
wiek nazwiskiem Kmoszkin. li- 
czący lat I2J, i dopytywał się o 
adres swojej, córki, ^-letniej , 
sprzedawaczki. Kmoszkin uczest-j 
niczył w roku 1812 w kampanii 
przeciwko Napoleonowi i przypo- 
mina sobie jeszcze dużo szcze-! 
gółów z czasów n^ioleouskieh.1 
Żona jego liczy 123 lat. 

Burze w Petersburgu. 
Straszny orkan wyrządził w 

Petersburgu i okolicy wielkie 
spustoszenia. Rzeka Newa wy-1 
stąpiła z brzegów, stan wody 
wynosi 7 stóp nad zwykłą wy- 
sokość. Sklepy i nisko położone 
mieszkania dzielnic nadnewskicii 
zostały zalane. Wielkie szkody 
ponoszą właściciele lodzi, gdyż 
zoo łodzi, naładowanych po czę- 
ści drzewem, zostało przez wiatr 
uniesionych i pływa po rzece. W! 
pobliżu parku letniego zatonął 

parowiec policyi na wodzie, a w 

innych miejscach zatonęło 30 ło- 
dzi. Połączenie telegraficzne i te- 
lefoniczne z Carogrodcm i Mo- 
skwą jest zerwane. Wojsko daje 
z fortecy ciągle strzały ostrze- 

gawcze. 

Kradzież w pociągu. 
Handlarza koni Dymanta z 

Królestwa Polskiego, wracające- 
go z gnieźnieńskiego jarmarku 
na konie do domu. okradziono w 

pociągli. Śpiącemu zabrano 20,- 

Dostarczamy Wam DARMO 
na 30 dniową PrObm 

NIE PRZYSYŁAJCIE PIENIĘDZY 
wielki ltl« katalog "kaiiirr* 

tylko plaa- 
cle po ma] 

-kłlaloi "lUnirr* rowerdw. o 
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200 marek. W Jarocinie, gdy się 
obudził, zauważył brak pieniędzy. 
Złodziej rozciął kamizelkę noży- 
czkami i wyjął z kieszeni pugili- 
res z pieniędzmi. Dymant powró- 
cił do Gniezna i powiadomił o 

wypadku policyę. Stało się to we 

środę. Dotychczas złodzieja nie 
wyśledzono. 

Krewni papieża. 
Papież kocha nadzwyczajnie 

swyah krewnych i interesuje się 
nimi tak samo, jak interesuje się 
ustawicznie swą wiosną rodzin- 
ną. Jeżeli potrzebuje który z nich 
pomocy, to udziela im jej chętnie, 
lecz nic ponadto. O pomoc jed- 
nak krewni nie proszą papieża. 
Jeden kuzyn papieża. Antoni Pa- 
roli, jest w Riese właścicielem 
rcstauracyi ‘^Pod dwoma miecza- 
mi Drugi kuzyn, Demctryusz 
Sarto, jest posłańcem gmfftnym. 
Jedyny brat papieża jest listono- 
szem w Grazie di Mantowa i po- 
mimo lat 77 spełnia swój obowią- 
zek. Sióstr posiada papież jeszcze 
5; dwie, Marya i Anna, znajdu- 
ją się z kuzynką Hermencgildą 
Parolin w Rzymie, trzecia Tere- 
sa znajduje się ze swym synem 
Janem Parolinem, arcykapłanem 
katedry trewirskiej w Treviso. 
Lucya zamężna za Boschinem 
mieszka w Sal/.ano. ostatnia An- 
tonia mieszka w Carpenedo. 

Rewolucya mniszek w klasztorze 
prawosławnym. 

Z Orenburga donoszą o buncie 
mniszek w klasztorze Razguljew- 
skini. Rozruchy rozpoczęto z po- 
wodu samowolnej sprzedaży 
przez przeoryszę 5 tysięcy pudów 
zboża w celu odrestaurowania 
muru klasztornego. Mniszki opar. 
ły się temu, uważając ogrodzenie 
za zbyteczne. Spór doszedł do te- 
go stopnia, że 45 mniszek rzuciło 
się na przeoryszę z zamiarem u- 

sunięcia jej z klasztoru. W celu 
uśmierzenia buntu gubernialna 
władza eparchialna wydelegowa- 
ła swego przedstawiciela, który 
postanowił natychmiast usunąć 
«3o mniszek “huntowniczek” a re- 

sztę pozostaw ić pod warunkiem 
zaprzestania rozruchów. Po vvy- 
jezdzie “delegata” mniszki podję- 
ły ponownie rokosz. W celu zu- 

pełnego uspokojenia mniszek wy- 
jechał do klasztoru Dyonizy epi- 
skop Czelabiński. 

OCALONA. 

Otrzymaliśmy następujący list 
od Mr. Jos. \ odicka o ocaleniu 
jego miłej córeczki. “Moja pię- 
cioletnia córeczka cierpiała na żo- 

łądek i kiszki przez długi czas. 

Ja zamówiłem dwie butelki Tri- 
nera Amerykański Klixir Gorz- 
kiego Wina, co ocaliło moją cór- 
kę. Wasz z szacunkiem Jos. Vo- 
dirka. R. F. D. Nr. 2, Swartz 
Creek, Micb To wskazuje szyb- 
ką działalność Trinera Amery- 
kańskiego Elixiru Gorzkiego Wi- 
na w niektórych chorobach żo- 

łądka i kiszek. Elixir ten jest 
bardzo dobrą kombinacyą ziół i 
czerwonego Wina, który dowiódł 
swej wartości w wielu wypad- 
kach i który możemy spokojnie 
rekomendować. On wyczyścT" i 
wzmocni cały organizm. W apte- 
kach. Jos. Triner, Manilfacturer, 
1333-1339 So. Ashland ave., Chi- 
cago, III. Na zaziębienie nacie- 
rajcie szyję i piersi Trinera Li- 
nimentem. Próbujcie go przy 
każdym bólu. (ogł ) 

(Ogłoszenie.) 
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