
Z WOJNY EUROPEJ- 
SKIEJ. 

I> >k< iW/cnie na stronicy 5-tj.) 
nów obserwujących skutek slrza 

|ÓW 

Trafiony! Trafiony! 
W Mocznic, ktory.s z pocisków 

mu-iał go dosięgnie.-bo „padł r.a 

posiadłość hrabiego Konikom, 
gdzie go ujęto. 

gknkral gubernator 
WARSZAWY PRZEMÓWIŁ. 

Warszawa 15 października. ~ 

U rtbee krążących wieści, że na 

wypadek zbliżeniu się wojsk au- 
-uo niemieckich, W arszawa c- 

stałiic wydaną l*o/. strzału, ngło- 
ł generał gubernator plakatami 

następując oś w itidczciiio; 
"Podaję mięszkam-oni do w ia 

Homosci. żc mogą wazy st kie tn»- 
ski odrzucić, albowiem Wiaraza- 
wa będzie broniona do ostatecz- 
nych granic.” 

KLĘSKA POD WARSZAWĄ. 

Londyn, 15 października- Z 
IMrogradu nadeała nicitrzędowa 
wiadomość o dotkliwej klęsce — 

ji'k« poniosły wojska austro nie- 
mieckie opodal Warszawy. Stra- 
sy niemieckie mają być ogrom- 
ne. 

Rosyanie mieli w/.iąść tysiące 
jeńców. 

Korosepondent petrogradzki lon 
łepskiego “Timeaa” pisze: 

“Słyszałem ,żc Austro Niemcy 
posunęli się na 10 mil pod War- 
izawę. zostali jednak na :i0 mil 
odparci.” 

UU OTOW1 FETROGRAD. 

PetrogTad, 16 października. — 

rząd wojenny ogłasza, że Niem- 
•y zostali odparci na 20 mil od 
Warszawy, oddając w ten sposób 
'.dobyty parę dni przedtem < Jro- 
oc, leżący na 25 nul ani- od War- 
izawy.. 

Linia bojowa Niemców opero- 
wych w okolicach Warszawy wv- 

ńąga się obecnie od Lodzi przez 
Piotrków do Kielc. 

W ojska rosyjskie mają ustawi- 
cznie ciężkie _ walki do stacza- 
nia. 

Iłotyehczaa pojmano 10 .tysięcy 
niemieckiego żołnierza. 

Setki mieszkańców Warszawy, 
którzy zbiegli przed Niemcami, 
powróciło z powrotem do miasta, 
w ierzą<* słowom generała ko- 
mendanta. że do ostatniego tchu 
bronić będzie Warszawy. 

Położenie Armii niemieckiej pod 
Warszawą jest obecnie bardzo 
trudne. Nic może ona znaleźć od- 
powiedniego terenu do walki, a 

zwłaszcza kawalerya ma utrud- 
nione ruchy z powodu roztopów 
« zwodowanych ustawiczną ule- 
wą. 

Sy tnący a Niemców poił Warsza- 
wą staje się tein gorszą, żc a li- 
st ryackiej ofenzywie pod Przemy 
6!oin zaczyna się niepowodzić. 

Niemcy chcieli opanować most 
pod Twangrodem, ale zostali od- 
parci. # 

•Tednein słowem przednia ar- 

mia niemiecka została pobita. 

OSTENDA ZAJĘTA. 

Ostenda, 17 października. *— 

Niemny weazli do Ostendy o g». 
łrinie 10-30 «<■ r/wurtck mno. V. 
'kwilą. srdy tylko uk;i/aly sir 
pierwsze straże nieminekie pod 
miastem. Mrni eywilna. która ję- 
drnie pomniała. jako uzbrojone 
•lało w mieście rzuciła swojo J<a 
p»l'tny do morza. 

Świetne Pianola 
Pianino $550. 

Ady zważysz, że Pianola Pianino 
Jf*l oaftlnie znane. jako unjieps/e *a- 

fnoaraJace pianino, że Jest to Jedyny 
instrument prntadajaey przyrządy to- 
no** Moirostyle I Themndlst, lo spo- 
tfrzezeaz niezrównana wartoW. jaka 
pr/.«<1a*awla za f6S0. 

Warunki dogodne. 112 00 miesięcz- 
ni* dla osób odpowiednich. Jeżeli nie 
ckrojz płacie polne) numy gotówką 
..Niema piękniejaaei muzyki do tafi- 
’*• nad nowe Ptanola Pianino rekor- 
(1r. Porywnjacę tony PołndnioweJ 
Ameryki upajają rozkosznie. 

Pianola Pianina ftamornjąre poka- 
zu ł*my codziennie na droglem ptę- 
»rze Zwiedrn jooyrh nie namawiamy 
<1 * kupna. Przyjdź i rozkoszuj alę 
p zyjemną. półgodzinną muzyką 

Mówimy po polsku. 

■a. Piękny SkłrJ Hozyeniy «twiwii 
Wabaah At«m mmi Aimm StowŁ 

Dział Związku Wojsk 
Polskich w Ameryce. 

Zarząd Związku Wojsk Fja- 
skicn w Ameryce. 

!85?uc,ik- r~- 
W'lr* pmu, 

iK,‘ ***'■ «« 

WlTK.-°?..^KV<,,eNC- *«»«• »*» " 
A. CltiLAK. 
a- K^w^r'- J K SZTUCZKO. 

*•. *• MAŁACHOWSKI. Lekarz. TCi* \ lioi no av*. 
KOMISY A ROZWOJU: 

Ji.rńoifAL*K'-w ko°ut- - 

J- SGLOWSKI. na atan Mieh>*ar 
\.MrĄ*-ON. K. NOWAK, na .tan Mu 

r5,„,PAP$T' K- STAWSRY. J. PIUAR- 
SRli n.« *|BH l*#nnsylvanlu. * 
A J• WASILEWSKI. A. WROCZYŃSKI, na stan Naw Tork 

SZTAB: 
FRANCISZEK GÓRZYŃSKI. Nacaelalk. •!U II >i( «v*. 

Pot-narsalnlk. 
M«RiyWORSKI' Hnnroay na.-mlnlk 

JÓ,?Ł'f. P MICHALSKI. AdjutanL «Jł N. MarahfUM >rv. 

ZARZĄDY OYWIZYi: 
M£*\AN KGUTKOWSKI. Major I-aseJ Dywlajrl w Chicago. 

nvwuyL|OWKIEWICZ' Adjutanl 1-ssaj 

KAZIMIERZ NOWAKOWSKI. Major U Dy wlari w Chlcwn. 
WŁADYSŁAW PLIS. Adiutant U Dł- 

wlayl. 
ZARZĄD V-te| DYWIZYI W ST. LOUIS. 

MO.: 
JAN MALON. Gen. Mijor. tła OFkllos 

J. UPONIKOWSKI. Pitkowrlk. 
A- NIT Of AŁKOWRKI. AdjulanŁ TM 

OFalton etr. 
JAN SOLOWSKI. Pułkownik VI-eJ Dy wlaj i. 71 Ooldrer at. 
JAN KOTLAPCZYK. Major. 
JÓZEF TUREK, Szlifniry kn f>;ta n. 
JAN STĘPIEŃ. Adiutant 
MICH At TARAN. **1er*y rtt 
ZARZAD VII-FJ DYWIZYI W PITTS- 

SURGU. PA. 
JÓZEF PI ŁAPSK I, 
JAN BEDNARKO. '.Yloe-preze# 
JAKApV&3P. CYPRYCH. Sek.Ttar* 
JAKoE (SRZYB, Katyer 
W. KURPIEWSK1, 
A. PASUT. 
opiekunów!# !usv. 

SZTAB: 
ALEX. WALEWSKI, (jen. Major. V'n# Riv. R-.-addock. P:i_ 
WAKANS AOJUTANTA. 
JÓZEF PILARSKI. Gen Rrv* 
JAN BEDNARKO. Pułkownik. 
FR. KOTULA. M > |nr l-RO rut.it 
SZCZEPAN GAJEWSKI. Major ll-w«i Ra- 
KS. W. ODZIEMCZEWSKI. Kapelan. 
tARZĄO VIII -mej CYWllYI y, TOLE 

TO. OHIO: 
,ÓZEF DRELA. Pułkownik 
JAN DRZEWIECKI. Pad-pułkownik. 
ANTONI ZOŁDOV/SKI. Nao::olntk 
JÓZEF tMSCIŃSKI. Adiutant 
e-rANISŁAW HOPPE. Kwatermtatra I* elrolf. uve 
NARZĄD IX DYWIZYI W UTICA NV 
JÓZEF WASIELEWSKI. Prerea.. icj 

T.lncoin avr. 
IGNACY PRZYEOROWSKI. 7Vłc#nre«r#y 
FRANCISZEK SMYT. Sekretarz DywlJrl 
IGNACY BRODZIK. S arhnlk 
ALEKS. WAIKIEWICZ I 
STEFAN SZATKO — Dyrektorzy • DAM ROKOWSKI. nurazalek 

SZTAB: 
ADAM IDZIKOWSKI. Oeneral-Malor 

23J Lincoln five. 
KS. L. P. MUSZYŃSKI, Kapelan Dy* 
KS. A. FIJAŁKOWSKI. Wt.-ekn pelan 
DR. LEON JANKIEWICZ. Lekarz Dy* 
JERZY KOZAKIEWICZ. Pilkownlk _ Ttoy i«! New Tork Mills N T 
IGNACY WAWRZASZEK. Podpułkow 

nlk. 
ADOLF WROCZYŃSKI Major Adj Dy* 
TOMASZ HUTA Major l kom. I Am JAN WENTKA. Major I kom. II Bat ALEKS. ZIĘBA, Major I kom. III Bat JULIAN HUCAL. Kapitan ast. wen 
JAN CICHO*. Nad por. «,|j Pu|k 
STAN. STARZYK. Mn tor rezerwowy Zwraca elę uwago e.ejtistktm rrl..iiKo-n I* Za r/ad Z W P. polem wprowndrtC Uk 
aa jp*edz#1 w *yei# odznaki Związku tVoi*k Poiskicti «io evw1lnveh surdutów 

•>!* mówił po/n-ó k.eilr (rd*i« koi wiek TJotkamy. Odznaki te wyrabia 
n;t« Wole** M. Wopeekl. 1037 Mtlwau. •<## ave Chlr/ir Tli 

2 POSIEDZENIA ZARZĄ- 
DU Z. W. P. 

Chicago, dnia 29 września 1914. 
Pojedzenie zagaił prezes oh. 

I*r. Porzuczek i powołał sekreta- 
rz* do odczytania list\ urzędni- 
ków. Jak się okazało, wszyscy 
urzędnicy byli obecni. 

Następnie został odczytany 
protokół z ostaniego posiedzenia, 
któr\ też został przyjęty na wnio- 
sek wiceprezesa ob. J. Jakubow- 
skiego. 

Korespondencye: 
Korc-jwnidencya «h] prezesa 

X. L\ p. K. /.\cblińskiego o wy- 
delegowanie reprezentanta na po- 
siedzenie w dniu a-go paździer- 
nika d<* |H»ląezenia Wszystkich 
organizacji w sprawc niejHłdle- 
głoseowej. przyjęto z zadowole- 
niem i uchwalono wydelegować 
prezesa I r. |\>rznczka i naczelni- 
ka A. Czechowi' za 

Korespondencję od kapitana 
ł Mdziału Strzelców T. Kościu- 
szki z (Wen Yyni. I’a., polecono 

! naczelnikowi do załatwienia. 
Inne korespondencje zostały 

załatwione przez sekretarza, któ- 
re również przyjęto. 

Raporty urzędników. 
Prezes Kr. Porzuczek zdaje 

raport ze Sejmu V*go Z. W. P., 
który się odbył w dniach 6. 7 i 
8-go września r. b., oznajmiając 
jakie uchwały zapadły na Sejmie. 
Sprawozdanie prezesa przyjęto. 

Naczelnik Kr. Górzyński zdaje 
rajjort z < Mdziału Strzelców w 

Kast Chicago, Ind. oznajmiając, 
że dnia a*/-go sierpnia b. r. ode- 
brał przysięgę na wierność Z. W. 
P. od powyżej wymienionego 
oddziału. Raport naczelnika przy- 
jęto. 

Sekretarz W. J. Andrzejewski 
przedstawił nowy oddział do 
przyjęcia Je»t to Oddział Wol- 
nych Strzelców w Cleccland, O. 

/ar/ąd przejmuje bez żadnej dy- 
skus\ j. 

I ulkowińk \ I-ej Dy wizy i z 

Detroit. Mich., J. Soluw>ki, na» 
desłai rajK>rt ze swej działalno- 
>ci. zaznaczając, iż wszystkie od- 
działy znajdują się w należytym 
]»>rządku. Co do wydanego roz- 
ha/n przez Zarząd Centralny 7.. 
W. I*. « 'Z\ >tku zostało za łat w io- 
llr r- w iclkiem zadowoleniem 
l>r/ez w>zy>tkic oddziały. Raport.* 
pułkownika J. Sadowskiego pr/v-l 
jęto. j 

C.cn. Major J. Pilarski \ 1 I-ej 
Dywizji z Pittshurgn. Pa. nade* 
'łał raport /c swej działalności, 
zaznaczając, że co do wydane- 
go rozkazu przez Zarząd Cen- 
tralny Z. W P. nie było zwołane 
posiedzenie dywizyjne wszyst- 
kich (>ddziałów, lecz sam osobi- 
ście udał się na posiedzenie do 
Oddziałów i o ile było możliwe, 
sprawa została załatwiona. Ra- 
port majora J. Pilarskiego przy- 
jęto. 

Nowe sprawy. 
Prezes powołuje sekretarza do 

odczytania listy nowego Zarzą- 
du. nowi urzędnicy zajmują swe 

urzędowanie. Prezes zaznacza, że 
Sejm \ -ty polecił Zarządowi wy- 
brać dwór|, dyrektorów, ponie- 
waż na Sejmie nie było tylu de- 
legatów z Chicago, aby mógł być 
wybrany cały Zarząd. Przedsta- 
wieni na dyrektorów; były dyre- j 
kt<»r A. Cieślak i były wiceprezes 
J. Jakubowski, którzy zostali 
przez aklamacyę wybrani. Na 
komisarza na Stan Illinois i na 
Stan Indiana zo.-tał wybrany 
przez aklamacyę adjutant T. Mi- 
chalski; na chorążego kol. S. Ka- 
szllh»ki przez aklamacyę. Prezes 
powołuje n >wo obranych urzęd- 
ników dn złożenia przysięgi, do 
wspólnej i zgodnej pracy i su- 

miennego wypełniania swych o- 

jhowiązkow dla dobra i rozwoju 
Z. W. P. 

Naczelnik A. Czechowicz zda- 
je raport ze swej działalności od 
Sejmu j przedstawia Zarządowi 
wypracowany szkic aplikacvi c- 

gzaminujących wszystkich ofice- 
rów. Zarząd takowe przyjmuje z 

małą poprawką i poleca takowe 
sekretarzowi dae do druku, aby ; 

j można w ja < najkrótszym czasie 
rozesłać do Dy wizy j i Oddziałów] 
i przeprowadzić egzamina dla u- j 
regulowania naszego działu. Da- 
lej naczelnik A. Czechowicz za-! 
znacza. że pracuje nad rozkładem 
Z. \\. P.t abv podzielić prawi- 
dłowo nasze siły, gdyż dotych- 
czasowy podział zupełnie był nie- 
odjiow iedni podług taktyki woj- 

<owej. Narząd przyjął raj>ort 
| naczeln ka A. Czechowicza z za- 

dowoleniom. 
Komitet z Oddziału Gwardyi 

f. Kościuszki Nr. 100 z Chicago 
prosi Zarząd i Sztab do odebra- 
nia przy sięgi «jd tego Oddziału 
na wierność Z. W. P. w dniu 25 

j października h. r. Zarząd zapro- 
szenie przejmuje, lecz z leni za- 

strzeżeniem. aby Oddział nie wy. 
i-typował na zabawę w mnndu- 

j»r/c/ cza** wojny europej- 
j**kiej, yd.'ż taka ucliwala za pa 

]dła na Sejmie \-tyin.. Dlatego 
na»/ym nitów ią/kiem zastosować 
*>9 do uchwał sejmowych. Wn- 
ł*ec tcjjo Odd/tał tiwardyi T. 
KoHciu^/ki Nr. ioo złoży przy- 

na ćwiczenia. a zabawa, 
która «ię odbędzie j$-Ęo pazdzier- 

(inka na poparcie nowego Oddzia- 
hi hędzic po cywilnemu.. Dlate- 

go wszystkie oddziały biorące u- 

dział w’ tejże zabawie raczą się 
do tego zastosować. 

'T’rezes mianuje komisyę do 
zbadania tego budynku. który 
naczelnik A. Czechowicz ofiaro- 
wał na rozlosowanie na Sejmie; 
w skład komisy! weszło trzech 
dyrektorów: A. Rutkowski. A. 
Ciewlak, J. Jakubowski i wicepre- 
zes B. Kucharski. 

Sekretarz jen. zdaje raport z 

dochodu i rozchodu za miesiąc 
w rzesień. 

Od. Kadetów* Nr. ó8 <pod. $14 jf» 

|Od. Kad. Nr. ółt podatek 4.08 
t 
Od. Rycerzy Nr. 57 podatek 3.jo 
Od. StrzelcÓAsr Nr. 4Ó podat. 2.12 
lOd. Kadetów Nr. 59 podatek 3.Ó3 
Od. Krakusów Nr 8.1. pod. ,j.r8 
Od. Rycerzy Nr. 55 podatek 1.50 
Od. Artyleryi Nr. 54 podatek 54 

Od. Gwardyi Nr. <>o podatek 72 

Razem $33.0* 
Rozchód 

'Koszta podróż czterech urzę- 
dników na seim V. wydatki 144.00 
Zaległa pensy* sekretarza 
io sejn^u 114.74 
Wydatki pocztowe sekr. 1.Ó5 
Przepisanie protokółu ze Sej- 
mu I\ -go 2.50 

Razem $262.*) 
Jednocześnie sekretarz zazna- 

cza. że już ma wydrukowane u- 

rzędowc zawiadomienie co do 
ważniejszych uchwał sejmowych 
które l>ędą rozesłane do wszy>♦- 
kich Oddziałów. Jednocześnie ma 

już opracowane s/kice aplikacji, 
kt«»re łłęda dane do druku, aby 
można w jak najkrótszym czasie 
rozesłać do (hldziałów. by cał^ 
pracę ukończyć przed nowym 
rokiem, aby można w swftini 
czasie wprowadzić w życic no- 

wy }K»datek. A jeżeli będzie nto- 

żliwem. wcześniej. Raport sekre- 
tarza przyjęto. 

Ponieważ na posiedzeniu było 
wielu reprezentantów 7. poszcze- 
gólnych Oddziałów, dlatego pre- 
zes zapytuje, jak Oddziały przy- 
jęły na swych posiedzeniach no- 

we uchwały Sejmu V-go. Wszy- 
scy oświadczyli zadowaKiiająco. 

Jednocześnie prezes prosi Od- 
działy, aby jak najprędzej nade- 
słały zdeklarowane sunu na fun- 
dusz Niepodległościowy; ponie- 
waż dalej tego nie można odkła- 
dać. gdyż Ojczyzna woła do nas 

o pomoc. 
Po wyczerpaniu wszystkich 

spraw, prezes Kr. Porzuczek po- 
siedzenie odroczył o godzinie 
H-ej. 

W. J. Andrzejewski, sekr. jen. 

PORT CHESTER. N. Y. 

Tow. Kadetów Tadcu-za Ko- 
ściuszki urządziło uroczystość 
poświęcenia sztandarów, na kt<’»- 
rą to uroczystość zo«tały zaj ro- 

szone Towarzystwa miejscowe i 

pozamiejscowe. Pochód do ko- 
ścioła wyruszył o godzone ii-ej 
przed południem, gdzie został 
sztandar prńwifcpny przez ks. 
Kaniszewskiego ze Stamford, 
Conn.. który też wygłosił piękną 
ntowę w kościele w duchu pa- 
tryotycznym w' sprawie Pol-ki. 
za co Tow. składa -tar. .pol-kie 
Bóg zapłać. Później wyruszano z 

kościoła pochodem na *alę Frank 
Doli. gdzie -ię-odhyła dalsza uro- 

czystość rozwinięcia sztandaru. 
Najpierw prezr- obchodu Mater- 
nowski przywitał wszystkie To- 
warzystwa oraz i gości i powołał 
mówców i przedstawicieli Towa- 
rzystw na estradę. Pierwszy 
mówca oh. I’zery z Yonikers. X. 
Y., który wygłosił piękną mowę 
w sprawie Ojczyzny, Matki Pol- 
ski. za co publiczność nagrodził:, 
go burzą oklasków. 

Drugim mówcą był &Aół zc 

Stamford, Conn.. który w krót- 
kich słowach wy tłumaczył publi- 
czności historyę Polski w daw- 
niejszych czasach i teraz w obe- 
cnej chwili, i czego od na- Oj- 
czyzna żąda. za co został nagro- 
dzony burzą okla-ków*. 

I rzccim mówcą był Sokoł >ło- 
wiańwki / lvast Port Chester, któ- 
ry nawoływał do łąc/.noki /c Sło- 
wianami i do wspólnej pracy na 

niwie narodowej. 
Mówca i. Tow. Kalowila Jed- 

nota hwan^iclicka. który* prze- 
mawiał w tych słowach co i |*»- 

1 przedni mówcy. 
Mowa oh. P.ielet kiego 7. Vr>n- 

kers. V. V.. który w krótkich sło- 
wach mówił o Tow. Kadetów i 
jego patronie Kościuszce i o 7. 
N. P. i zachęcał młodzież, która 
jeszcze nie naieźy pod sztandar 

N. iP.. ażeby się gromadziła i 

wstępowała w szeregi Towarzy- 
stwa i Z. N. P. 

■Następnym mówcą był oh. 
Czarkowski 7. New Yorku, który 
rozwinął sztandar i w krótkich 
słowach wytłomarzył publiczno- 
ści. co jest sztandar a co Z. N. 
Polski, i do czego dąży. za co zo- 

stał nagrodzony hucznymi okla- 
skami. 

iNaitfpnym mówcą był Józef 
Kołacz ze słowiańskiego Sokoła, 
który zachęcał Polaków do łącz- 
mokci ze Słowianami, za co został 

nagrodzony b«rzą oklasków. 

Następnie przemawiał oh Kla- 
matina że Słowiańskiej Jednoty, 
który określił narody słowiań- 
skie i polski i żeby' nadal praco- 
wać w jednoścj i zgodzie, a wten- 

czas wyjść możemy z jkh! jarz-1 
ma niewoli, za co został nazru* 

<lz«my burzą oklasków. 
Następnym mówcą był 0I>. pa- 

na I*irla zc Słowiańskiej Katoli- 
ckiej Jednoty, który w krótkich 
słowach wytłumaczył publiczno- 
ści. co ten patron T. Kościuszko 
zdziałał na tej ziemi W aszyng- 
tona i wyroł>ił imię nie tylko Po- 
lakom. ale i wszystkim Słowia- 
nom. 7a co został obdarzony bu- 
rzą oklasków. 

Mowa oh. Klimka z Tow. Ru- 
skiego, który przemówił parę 
słów. 

Mowa ob. Hałda z Tow. Huza- 
rów 7. Ycmkrrs. N. Y.. który w 

krótkich słowach zachęcał całą 
publiczność do łączenia sir zc 

Słowianami. i młodzież, która 
jeszcze nie jc>t wciągnięta pod 
sztandar 7. N*. p., ażeby licznie 
wstępowała i pomiędzy Polaka- 
mi w Port Chester żeby zapano- 
wała miłość i zgoda. 

Następnym mówcą był p. Ro- 
bak z Tow. Ruskiego imieniem 
Oświata, który w krótkich sło- 
wach wytłumaczył o Rusinach I 

ukraińskich i Słowianach i żeby 
wspólnie pracowali i dalszą rolę 
odgrywali, a Polska i narody sło- 
wiańskie wyszły z kajdanów nie- 
woli. -którymi są związani. 

Następnie ob. Modrzejewski z 
New Yorku wygłosił piękną de- 
klamacyę o miłości Ojczyzny, za 
co został obdarzony burzą okla- 
sków. 

Następnie została odebrana 
przysięga od Iow, Kadetów na 

wierność Ojczyźnie przez jedną 
z chrzestnych. a po przysiędze 
prezes obchodu Matcrnowski za- 

chęcał całą publiczność, ażeby się 
przyczyniła do odbudowania 
Pol siki, jak nie bronią to finan- 
sami. Składką zajęli się ob. z 

Hminy iiz, ob. Modrzejewski i 
Czarkowski. która to składka 
przyniosła $12.00. 

Na zakończenie uroczystości 
kapela oh. Jankowskiego z Ba- 
yonne, X. J. odegrała ‘'Może coś 
Polskę i na tern zostało zakoń- 
czone. 

Wszystkim Towarzystwom i 
mówcom Tow. K. T. Kościusz- 
ki składa staropolskie Bóg za- 

płać. 
Antoni Sroka. 
sekretarz obchodu. 

SŁOWO POLSKIE” W UTI- 
CA I JEGO REPORTER 

B. J. STRZELECKI. 

Nadesłano nam ponownie wy- 
cinek zc szmaty 1,'tickiej “Słowa 

! Polskiego”, w której zamieszcza 
i bandycki. napad na urzędników 
i /. W. !\, używa wyrazów jak 
i nnjgor>zy ulicznik, których by ża- 

j filie pismo nie umieściło oprócz 
| bezwstydnego Słowa Polskie- 
I go". Mści mc to marne stworzon- 
ko za to, że Z. W. P. nie przyjął 
tej gazeciny za urzędowy organ 

j Z. W. I*.. Nitcłi ci się nie zdaje, 
j /c urzędnicy Z. W. P. są tego po- 
kroju ludzźmi co ty. aby mogli 
pozwolić na to. żeby twą gazetą 
demoralizować naszych ludzi. 
Nic tędy droga p. Strzelecki? Mo- 
zesz obalamucać takich osobni- 
ków jak ty i twoi zwolennicy, 
lecz nic zdążysz obałamucić tych, 
którzy z czystcm sumieniem 
przez szereg lat pracują uta spra- 
wy narodowej. 

Jak śmiesz, pisać takie kłam- 
stwa. /»• sekreta r/ Sejmu V-go Z, 
W. IV. p. J. Kozakiewicz nade- 
słał urzędowy protok<’d Sejmu 
Zarządowi d<> umieszczenia w pi- 
smach a urzędnicy Z. W. P. ta- 

kowego nie ogłosili, i przekręca- 
ją wszelkie uchwały w swych 
sprawozdaniach. Wobec tak nik- 
czemnych kłamstw, unucszczo- 

nych w "Słowie Polakiem*’, o- 

świadczaitiy publicznie, żc do o- 

bec.nrj chwili sekretarz Sejmu V., 
p. J. Kozakiewicz nie nadesłał ża- 
dnego protokółu do Zarządu Zw. 
W P.. a to, co było urzędowe za- 

wiadomienie umieszczone w 

"Zgodzie" przez Zarząd Z. W. P., 
jest oparte na konstytucyi jaka 
Sejm \ -ty przyjął. Dlatego po 
wołnjemy komisyę konstytucyi, 
ahy stwierdziła urzędowe spra- 
wozdanie Zarządu Z. W. P.. czy 
takowe jest mylne lub rzeczywi- 
ste. 

Nic rozchodzi się o to, ahy się, 
usprawiedliwiać tfrkiemu osobni- 
kowi, lecz chodzi nam o to. aby 
swymi brudami nie obałamucał 
ludzi dobrze mydlących i nie szar- 

gał organizacyi, gdyż do tego 
jeazczc nie dorósł. 

* nil u.»ia»iuuj jegomość I 
o wykształceniu i inteligencji. j Ot stwierdziłeś swym czynem, ze : 
ani jedno ni drucie nic mieści >ię 
w twej mózgownicy, gdyż takie 1 

kłamliwe brudy i niczcm nieuza- 

sadnione, to każdy ulicznik po- 
trafi napisać. 1 ty *du/ko niemie- j cki chcesz twymi brndamf lud ] 
nauczać? Nic podlizuj się naszym] 
Oddziałom w L tica, które ci juz j 
raz tia zawsze dały kopniaka z 

twoją szmatą. Niech oni sądzą to. I 
co do nich należy, a tobie wara «hJ : 

spraw organizacyjnych. Jeżeli, 
chcesz ujadać na pojedynczych I 

urzędników Z. \\ I’., to możesz 

tyle, ile ci się podoba, ale od ! 

spraw organiżącyjnych a za*ie. 
Nie będziemy się tutaj wiele, 

rozwml/.k-, gdyż szkoda miejsca 
w uczci w cm piśmie; należy tyl- 
ko Ubolewać nad nieszczęśliwym 
losem umysłowo upośledzonego 
człowieka. p. Strzeleckiego.) 
Smutno się przedstawia każde- j 
mu, że i^t^a żyjąca w |»n>tacii 
człowieka może u paść tak nisko 
moralnie i umysłowo. Radzimy 
przeto p. Strzeleckiemu zimne 
ktmrpresy wody na głowę, a to z 

pewnością poskutkuje na umy- 
śle. 

Zarząd Z. W. P. 

BIULETYNY 
Wydziału Niepodległościowego 

przy Związku Nar. Pol. 

W tej rubryce ogłuszamy nazwi- 
ska ofiarodawców, od których sko- 
lektowane ofiary przez poborców 
wpłynęły do kusy Wydziału Nie- 
podległościowego. 

Z powodu, że większość ofiaro- 
dawców nie nudnyła zwrotnych 
pocztówek. — zwracamy się z pro- 
śbą do Szanownych Poborców, a-' 
by po rozprzedaniu kwit ary uszy 
nadsy łali kupony lub listę ofiaro- 
dawców, których chętnie ogłaszać j 
będziemy w Biuletynach Wydzia-'1 
lii Niepodległościowego. 

Urzędowo pokwitowanie kasye- 
ra z odbioru pieniędzy Biuro wy- 
syła do Grup. Towarzystw i Gmin 
po zaciągnięciu pieniędzy do 
ksiąg; również wysyła się takież 
pokwitowanie listowne do osób 

prywatnych o ile można ich adre- 
sy odszukać w Biurach 7,. N. P., 
zaś publiczne pokwitowanie ka- 
syera z odbioru pieniędzy jest za- 

mieszczane w listach składek w 

pismach Z. X. P. 

Szanownych Rodaków i Szano- 
wne Rodaczki prosimy. ahv przy 
nadsyłaniu pieniędzy do Wydzia- 
łu Niepodległościowego listy swe. 

obok podpisu uzupełnili adresem, 
a to dla tego. że Biuro będzie w 

stanie natychmiast wysłać Wam 
urzędowe pokwitowanie i potrze- 
bne inforinacye. 

Wszelkie przekazy pieniężne i 
listy na Wydział Niepodległościo- 
wy prosimy przysyłać na adres: 

J. Magdziar*. Kazyer Z. N. P. 
1406-1408 W. Dlvision at., 

Ohicago, 111. 
Grupa 168 w Buffalo, N. Y., zło- 

żyli nn ręce poborcy Antoniego 
traper: 

ECZEMA ERSSS5Ł 
l/yw^j Blancharda Eczema 

kt«'»re sprzcdawnc jest przez 20 

lat w aptekach. 
Pisz lub zgłoś się po książecz- 

kę darmo, opisującą choroby skó- 
rne i tychże powody. 

Adresować: Prof. J. Fr. Blan- 
chard, 3811 Cottagc Grove sve., 
Chicago. 

W. Legner 1.1)0; M. Szymański 
.'*0; A. Szu per 1.00; W. Trzaska 
100; S. Wrzesiński 1.00; K. Za- 
wadzki 1.00; Kr. Olszanowski 1.00; 
I4 r. Zieliński 1.00; W’. Zieliński 
1-00; A. Wnłnszyński *2.00; J. Mię- 
Iiik 1.00; .1. Reszel 10; T. Autbor- 
ski 50; K. Rergner 1.00; .T. Bur- 
ezyński 1.00; W. Bieda 25; A. 
Chojnacki 150; M. Dobosz 1.00; 
M. Dorabiała 25; A. Dudziński 25; 
h\ Domhrnwski 25; M. Klenz 1.00; 
J. Gasinrowski 1-00; J. dędrasiak 
I. 00; Kr. Kawezyński 25; J. Klo- 
siak 1.00; J. Kazanowski 2.00; Dr. 
L. Kurek 1.00; J. Kuheracki 75 f 
•J. Kotwas 50; M. Kralisz 50; J. 
Lemka 25; A. Łukaszewicz 1.00 > 
M. Madaj 2.00; S- Molutewski 50j 
A. Mielcarek 6.00; L. Madaj 1.00; 
L. J- Mikuszewski 1.00; L. Mości- 
cki 1.00; ,T. Małachowski 50; M. 
Nadolny 25; Fr. Nowak 1.00; J. F. 
Nowak 5.00; J. Nowadowski 1-00; 
J. Olechowski 50; L. Pawłowski 
1.00; Ł. Pech 1.00; J. Podbielniak 
1.25; Fr. Poltowicz 1.00; A. Bułec- 
ki 1.50; W. Rułecki 1.00; S. Ro- 
siński 50- 

Skolektowane przez poborców, 
Grupy 1420 w Dubois, 111. 

II. Jahnke 1-00; W. Borowiak 
1.00: J. Stelmaazewski 1.00; M- 
Czemiejewski 1.00; Fr. Żmudziń- 
ski 1.00; J. Andruszkiewicz 50t 
L. Witkowski 1.00; L. Szpotansk! 
1.00; Kwiatkowski 25; Naliborsk! 
25; M. Kujawski 1.00; J. Raszki 
100. 

Skolektowaue przez poborcy 
Grupy 119 H. Mańkowskiego v 

Chicago. TU.: 
H. Mańkowski 200; Z. M»A 

kowska 1.00; Kr. Mańkowski 
•>.00; 8. Kukułka 1.00. 

Skolekłowane przez poborcę Gr 
:192 w Chicago, 111.: 

F. Mrukowski 2.00; A. Kopali 
1.00: A. I. Makowski 1 00; P. Ma 
zur 100. 

Skoloktowane przez poborczy 
uię Grupy 579 W- Wloklińską a 

Chicago, 111.: 
W. Wleklińska $1.00; P. Make 

w*ka 1.00; A. J. Makowski 1.00, 
Kr. Stasik 1.00; K. Wedda 1.00, 
.1. A- \N ed»la 1.00: Kr. Wengiersk 
1.00; W. Szymański 1-00; S. Ma 
łeoka 1.00; Kr. Szeszycka 1.00; M 
Kodyehowska 1.00; A. Gaziński 
1.00; S. Kleczewsk 1.00; W. Kan* 
torski 1.00; M. Jaworski 1.00; J- 
Kleczewski 1.00; D. Wróblewski 
100; Fr. W. Kleczewski 1.00; Fr. 
Shmidt 1.00; M. Sruderska 1.001 

DLA (SETUP 
Związku Nar. Polskiego 
Keląiki Kwitowe, Kwita ryuaao, listy 1 Koper- 
ty s nagłówkami. Raporty dla chorych i t. p. 
moie każda Grupa nabyć w Adminiotrecyi 
Pism Związkowych po następującej ceniet 

Ketągkl KwtUw* dla członków 
Zw H. P. * odpowieriniemi fa- 

brykami do kwitowania podat- 
ków. pośmiertnego i t. p. wywar- 
czające aa łat 10. Cena za a 
egzemplarz bez przesyłki .. OC. 

Rwttaryaaa I. dla sekretarza do 
wypłaty wssełfcleb wydatków 
towarzystwa lub grupy. zawiera 
200 kwitów oprawnych w ksią- 
iMB| Wystawia są takowe 
do wypłaty na kasyera. a pod pi 
aojr precae i ukraun 
inatMowy .. 
Cena z prarsy.są .... 

Kwltaryan II. dla knsysra. za- 

wierający 2W» kwitów, opraw- 
nych w książeczkę. Wyatawia 
takowe kaeyer. gdrotrrymuję od 
sekretarza M> komitetu finan- 
sowego pieniądze zebrane z po 
aiedzeó. zabaw itp. 
Cena ...$1.00 
Z przesyłką |1J3 

$1.00 
..*128 

Lłaty z odpowiednim nagłów, 
kiem towarzystwa, rozai. 8Vizlf 
290 sztuk.91.20 
•00 sztuk. 92.0# 

1000 sztuk.93.99 

Keparty z od powiadałoś nagłów- 
kiem towarzystwa 
290 setnk. 91.39 
900 sztuk.. 9179 

1000 sztuk.93.99 

Raporty dla chorych: 
290 na 1 tydzień ..91.29 
•00-1 .91.79 
290 2 tygodnia.31.79 
«00“2 .92 23 
280-4 hJl 
900-4 93.79 

Książki kwit«*we nrwmy gotowa 
nn (.kładzie, kwitaryuize. listy, 
koperty i rajorty drukujemy na 
zamówienia. Obok tego drukarnia 
Związkowa podejmuj- wszelki# 
inne roboty drukarskie, jako tac 

Konatytucye, Kołatki, Karty wizytowa ł bltnewwą, 
Zeproazenm, Bi loty, Programy balowe i koncertowa. 
Plakaty, Allana, Tabele, Cyrkularne Itp. Po ceny t ob- 
jaśnienie odnoszące aię do WSZiXKICH ROBÓT DRU- 
KARSKICH, należy piaac do: 

1406-1400 W. Dirlaion St„ CHICAGO, HJL 


