
Z WOJNY EUROPEJSKIEJ. 
łódź wzięta przez Niem- 

ców. 

Londyn. 7 grudnia. — Według 
beadrutowej depeszy, którą o- 

trzymano dzi-ś nad ranem z głów- 
nej kwatery niemieckiego sztabu 
generalnego w Berlinie, miasto 
Łódi w Królestwie Polskiem 
zdobyli Niemcy po zaciętych i 
walkach. 

Znaczy to, że wojska niemiec- 
kie posunęły się o 30 mił po pra- 
wym brzegu rzeki Warty w kie- 
runku Warszawy. 

Dotychczas nie otrzymano ani 
słowa wiadomości o tern zwycię- 
stwie Niemców z Piotrngrodu. 
Ponieważ niema żadnego oficyal- 
nego zaprzeczenia tej wieści z ! 

Piotrogrodu, przyjąć należy fakt 

zajęcia Łodzi przez Niemców za 

dokonany. 
200,000 OFIAR. 

Niemcy, o ile dany raport z 

Berlina się sprawetzi, wygrali je- 
dną z aajwiększych bitew, jakie 
się toczyły w historyi świata. A- 
le straty ich mają być olbrzymie. 
Obliczają eksperci militarni, że 

000,000 wojska niemieckiego pa- 
tdh) pod Łodzią. 

KRAKÓW BOMBARDOWA- 
NY. 

Haga, Hi landy a, 7 grudnia. — 

Otrzymano tutaj wieści z rosyj- 
skiego sztabu generalnego, że 

♦wojska rosyjskie rozpoczęły od 
wczoraj ostrzeliwać fortece Kra- 
kowa i przedmieścia tej twierdzy 
zc strony południowo wschod- 
niej t. j. od Podgórza. 

NIEMCY ODPARCI NAD Y- 
SERĄ. 

Paryż, 3 grudnia. — Prze- 
kroczywszy Yserę w połowie dro- 
gi między Dixmude i Ypres 
sprzymierzeni usadowili się sil- 
nie na prawym brzegu kanału, 
f-kąd zapewne rozpoczną zaczep- 
ną kampanię, aby wyprzeć Niem- 
ców z Belgii. Zdobyli oni kilka 
ważnych pozycyi, o które wal- 
czono już od miesiąca. Zdobyte 
pozycye sprzymierzeni natych- 
miast fortyfikują silnie, odpiera- 
jąc wszystkie ataki Niemców w 

celu ich odzyskania. *\V miejsco- 
wości Lampernisse ofiarą szpie- 
ga padło 500 Francuzów ; zdra- 
dził on Niemcom, że ten oddział 
ułożył się do snu w kościele, po- 
czerń niemiecka artylerya roznio- 
sła pociskami kościół, grzebiąc 
pod gruzami Francuzów. 
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NAJWIĘKSZY 

Pogromca Chorób, 
tak zowietniyck jak i wiwaftrznyok. 

WYRABIANE W 3-k FORMACH 
PO 2Sc, SOc ł PO $1 00 

LEKI GROBLEWSKIEGO 
narowiły chorrch anf?elt e*< 
kl Innych, bo rzetelne, czyste, pra- wdziwe, pomocne i nie oazukane. 

Tj♦•)»!« »1» o ewoirk ar>t«ka 
trf, mołch »r nfOw lab plazmie «»,.«( d F» ryk zaleczaj*- ren* naprzM ^ 

Albert G. Groblewski, Mfg., 
Plymouth, Luz. Co., Pa. 

Hłktnr/na lampka wartairl flj* 
Rrcjtna z rmitrttr/. <(uii $3.4*1 
*** f anrlaNklaj «(a|| 
Automat jemy nikło*/ rapa. bra fjgmr warfakrf tlJWI 

Hnaam $7M 
Waayatkl* ta prr><lmtotr da)»my ca «.»•». aby raroklarnowa*1 int*r#a. NI# prtyfftłajrfe Żadnych pf*nt»dzr. 

dokąd ni* otrzymani* tych arzatf- 
mlotAw .To£*|| nl* znaJdzW-l* Ich 
tak. jak ofttaazamy. awrdloi* na 
aaai koazt Place* <łzi*. Otarta ta 
wat tylko na krAtkf nu. Adrasnl- 
]#at tylko n afcfAfkl <*taa Piękna 
praaaata na Awłfta Adraanjoia: 

lift fllłwaatar Ay#„ flHaa#*, riu 
napąrtagieat L. 

KSIĄŻĘ RADZIWIŁŁ PO- 
LEGŁ. 

Piotrogród, 7 grudnia. — De- 
pesza agencji Havasa donosi do 
Paryża, że książę Mikołaj Radzi- 
wiłł, który służył we wojsku ro- 

syjskimi w randze kapitana dra- 
gonów, poległ w mordercznej 
walce pod Łodzią. 

łęczyca zniszczona. 

Podczas tych walk dostała się 
na Imię ognia artyleryjskiego ?.ę- 
czj-ca. starożytne miasto, odlegle 
od Łodzi o 16 mil na północny 
zachód i zostało doszczętnie zni- 
szczone. Wśród ofiar bombardo- 
wania padł tależe i Starożytny 
klasztor. którj' został zburzony, a 

mnóstwo mnichów zabitych. 

ZAKŁAD DLA OBŁĄKA- 
NYCH PŁONIE. 

Padające na Łódź szrapnele 
wznieciły pożar w gazowni miej- 
skiej i zakładzie dla obłąkanych 
w pobliżu Łodzi. Obłąkani, wi- 
dząc szerzący się pożar, wyska- 
kiwali z okien górnych piąter bu- 
dynku i zabijali się. Ci, co nie zdą- 
żyli uciec, spalili się w gruzach 
budynku. \V*ród paniki, jaka po- 
wstała między mieszkańcami Lo 
\izi. mnóstwo kobiet zostało za- 

deptanych na ulicach miasta, 
gdzie egipskie ciemności panują, 
a wiele innych padło od pękają- 
cych na ulicach szrapneli i poci- 
sków armatnich. 

PRUSACY PRZBCHRZCILI 
CZĘSTOCHOWĄ. 

Londyn. 8 grudnia. — Depesza 
z Piotrogrodu do biura Reutera 
donosi, że iPrnsaey przechrzcili 
polską Częstochowę na pruski 
Kaiserberg. 

“KAJZBRBERG”. 

Tegoś się doczekała, biedna Czę- 
stochowo. 

Dla całej Polski święty grodzie 
Jasnej Góry, 

Że cię pruskie złodzieje prze- 
chrzciły na nowo. 

Nazywając od swego najgorszego 
Ciury! 

Rozmaite są "górlci”: “psie”, “ły- 
se”, “hyclowskie”, 

Bo lud nasz pięknie brzmiących 
nazwisk nie dobiera. 

Ale takiej ohydnej, ach. na rany i 
boskie, 

Nie było takiej hańby, jak “Górka 
Kajzera!” 

PRANCYA NIE CHCE POKO- 
JU- 

Lugano, Szwajcarya. <5 grudnia 
— Według zapewnień “Lausanne 
Tribune’, Niemcy chciały za- 

wrzeć z Francyą pokój i przez je- 
dno z neutralnych państw ofiaro- 
wałv jej część Alzacyi za cenę po- 
koju. Francya jednak warunki ta- 
kie odrzuciła. 

NA NIEMCA. NA NIEMCA!! 
Piofrogród. 9 grudnia. — Pol- 

ski Centralny Komitet Narodowy 
wydał apel do całego narodu pol- 
skiego. \vryw*;ąc wszystkie pol- 
skie partye i stronnicowa dn wal- 
ki ze wspólnym wrogiem, to jest 
z Niemcami. 

Obecny moment historyczny 
— powiada odezwa tego komitetu 

zmusza Polaków do odłożenia 
na bok wszystkich waśni partyj- 
nych i programów swej działalno- 
ści. a nawet największych polity- 
cznych kwestyi, celem połączenia 
się i zgodnego działania w obro- 
nie -naszych narodowych prawd*. 

łZ> powodu tej odezwy wystoso- 
wał słowianofilski komitet z Mo- 
skwy, reprezentujący cały szereg 
partyj rosyjskich, gorące słowa 
sympatyi do tego komitetu, cio- 
sząc się z tego. że Polacy zajęli 
wrogie stanerwisko wobec Niem- 
ców i Austryaków. którzy tak 
zniszczyli i w formalną pustynię 
zamienili Polskę. 

DAR PLUSKI NA JASNEJ 
OÓRZE 

t6 listopada. — 

‘Bizeta Poranna" donosi, że ce- 
sarz Wilhelm podarował złotą ko- 
ronę dla Matki Boskiej w Często- 
chowie < Kajzerberg). 1 żf komwa 
te znajduję atę już na Jaanej GA- 

_-_1 

MARSZ NA CALAIS. 

Londyn, 10 grudnia. — Gene- 
ralny sztab niemiecki ma pomy- 
sły bardzo tru<de do wykonania, 
jak n.p obecnie zajęcie Calais, j 
którego sprzymierzeni -bromą z 

| całą zaciętością. Wzdłuż prawego 
bze-gu Izey. Niemcy ustawiH li- 
czne baterye ciężkich dział bom- 
bardują zawzięcie, aby otworzyć 
sobie drogę do ataku piechoty, 
który jednak się nie udaje, gdyż 

■ sprzymierzeni są przygotowani 
na wszelkie niespodzianki. 

WIELKA KLASKA NIEM- 
CÓW NA MORZU. 

Londyn, 10 grudnia. — Pogło- 
ski o wielkiej bitwie morskiej na 

wodach amerykańskich sprawdzi- 
ły się; Niemcy poniosły poważną 
klęskę, która położy koniec ist- 
nieniu ich floty wojennej poza 
granicami Bałtyku i Kielu. 

Rozprawa ta, na którą już od- 
dawna się zanosiło, miała miejsce 
u południowego cypla Ameryki, 
trzysta mil na wschód od cieśni- 
ny Magellana, koło wy^p Soko- 
lich, tuż przy Ziemi Ognistej. 
W alka rozegrała się wczoraj ra- 

no; udział w niej brała silna e- 

skadra angielska pod dowódz- 
twem admirała Fryderyka C. 
Sturdce, ipo stronie niemieckiej 
zaś niemniej potężna eskadra ad- 
mirała von Spec. złożona z pię- 
ciu pancernych krążowników no- 

wego typu. 
W rez-ultacie trzy niemieckie 

pancerniki, Scharnhorst i Gneise- 
nau. oba po 11,500 ton, oraz lek- 
ki krążownik Leipzig o 3,200 ton 

poszły na dno, a wraz z mmi oko- 
ło 1.500 załogi. Ponieważ, pomię- 
dzy uratowanymi niema majtków 
z flagowego okrętu Scharnhorst,' 
więc sądzą, że admirał von Spee 
poszedł na dno wraz z pancerni- 
kiem. Po stronie angielskiej jest 
trzech zabitych, czy też rannych 
tylko. 

Dwa pozostałe krążowniki, 
Nuernberg i Dresdcn umknęły z 

trudem z pogromu, i obecnie od- 
bywa się pościg za nimi; nie ule- 
ga wątpliwości, że niedługo wpa- 
dną one w ręce angielskich pan- 
cerników, które są o wiele szyb- 
sze. W ten sposób wody Atlanty- 
ku i Pacyfiku byłyby oczyszczo- 
ne z floty niemieckiej. 

POGROMY ŻYDÓW W KRÓ- 
LESTWIE. 

Berlin, io-go grudnia. — Na- 
czelny Komitet \arodowv, który 
przeni<*d się z Krakowa do Wie- 
dnia. dowiaduje się. że wojska ro- 

syjskie urządziły pogromy żydów 
w Radomiu. Kielcach. łxnviczu i 
Sochaczewie. 

PRZEMYŚL ZUPEŁNIE 
OPUSZCZONY. 

Lwów, 10-go grudnia. — Drogą 
na 'Piotrogród i Londyn przycho- 
dzą wiadomości z Przemyśla, że 
forteca ta została zupełnie opróż- 
nioną przez komendę z ludności 
cywilnej. Losy tej twierdzy będą 
niebawem rozstrzygnięte. 

Z WALK W POLSCE. 

Londyn, 10-go urdnia. — Nie- 
miecka armia stara się w dalszym 
ci^qu zgnieść woj>ka rosyjskie w 

Królestwie i przdhfwszy się przez 
ich kolumny, dotrzeć do Warsza- 
wy i zająć ją. Podczas gdy jedna 
armia w centrum usiłuje wstrzy- 
mać napór kolumn rosyjskich na 

pozycye niemieckie pod Łodzią, 
dnuga armia zWiża się do Mławy, 
atakując prawe jdcrzydfo wojsk 
rosyjskich, z chęcią odcięcia go 
od linii komunikacyjnej i dotarcia 
od tyłów do Warszawy. 

Zacięta walka trwa w okolicach 
na -południe od Lodzi i na połu- 
dniowy wschód od Krakowa, 
gdzie anstro pruskie wojeka sta- 
rają się osaczyć lewe skrzydło 
rosyjkie i zmizsić Rosyan do ustą- 
pienia z pod Krakowa. 

PRA8NY8Z ZAJĘTY. 

Londyn. fo-go grudnia. — Pez- 
tfrutowr depesze z P.erlina dono- 
szą. że N-iemry zajęli Pra-nysz w 

pobNżii Mławy, a około 55 mil od 
Warszawy na północ. Raport ro- 

syjski nie wspomina o walkach 

rszrąaissir iscty w jkdstw *«TP 
1 dn»a pz#g|ą Mgf y|#h 

U-Sllrw ««*, lęftl nf« M 
Ł W. »*4»ia M k*i«t. 

tanv/.e, choć one się toczą, jak to 
z innych źródeł donoszą. Armią 
niemiecką, która idzie z Prus 
W schód nich na Warszawę od 
północy. kieruje generał von 

Franeois, który ma wielkie woj- 
ska. ściągnięte z fortec w Prusach 
Wschodnich i ■* zachodniego tea- 
tru wojny. 

ZWYCIĘSKI POCHÓD 
SPRZYMIERZONYCH. 

Londyn, n-g© grudnia. — O- 
fenzywa sprzymierzonych portę- 
puje w dalszym ciągu pomyślnie 
na całej linii bojowej w Belgii :! 
Prancyi. Miasto Roulers, gdzie 
mieścił się główny sztab niemie- 
ckiej dywizyi po zawziętej bom- 
bardacyi i atakach zajęto, zaś ar- 

mia angielska wyparła Niemców 
z Rarmentieres. co znaczy zna- 

czne iposnnięrię się naprzód o 12 
mil na wschód od Ypres. Opera- 
cye te są głównie zasługą angiel- 
sko francuskiej artyleryi, która 
od dłuższego czasu bierze prze- 
wagę nad niemiecką. Pod Rbeims 
ogień tejże artyleryi wyparł 
Niemców z kilku transzów, zmu- 

szając do ucieczki. 
Także w lasach Argnnne armia 

francuska zwolna, lecz ciągle 
wypiera Niemców z pozycyi. 

ATAK NIEMIECKI NA DO- 
VER. 

Dover. Anglia, ii grudnia. — 

Niemieckie łodzie podwodne wy- 
konały śmiały atak na angielski 
port wojenny w Dover. położo- 
ny nad kanałem angielskim, tuż 
naprzeciw francuskiego Calais, 
którego Niemcom wziąść się nie 
udało. Jak obliczają, w atalcu bra- 
ło udział sześć łodzi podwodnych, 
które dwukrotnie próbowały 
przekraśc się do środka zamknię- 
tego portu pod osłoną ciemności. 
Straże u wejść do portu w czas 

jednak odkryły i sygnalizowały 
nieprzyjaciela, poczem rozpoczę- 
to strzelaninę, która trwała pół 
godziny. Jak twierdzą artylerzy- 
ści, jedną łódź niemiecką zatopio- 
no, inne taszkfdzono, ■wykrywszy 
ich obecność przy pomqcy silnych 
reflektorów. 

ROSY A ODRZUCA PLAN 
SPOCZYNKU. 

Berlin, ir grudnia. — Rząd ro- 

syjski nie zgodził się na propozy- 
cyę papieża Renedykta, który 
chciał, aby mocarstwa wojująr ć 

zaprzestały wojny na trzy tygo- 
dnie z okazyi świąt Bożego Naro- 
dzenia. Niemcy propozycję tę 
przyjęli. 

Z WALK W POLSCE. 

Londyn, u grudnia. — Z pię- 
ciu armij niemieckich, które w ró- 
żnych kierunkach zbliżały się na 
^ arszawę. trzy zostały wstrzy- 
mane w dalszym pochodzie, jak 
donosi oficjalny Taport general- 
nego sztabu rosyjskiego. 

Armia gen. Francois, która szła 
od Mławy po prawym brzegu Wi- 
sły, za ją wszy Frasnysz i Ciecha- 
nów, a która miała już znajdować 
się o 15 mil od Warszawy, zosta- 
ła rozbita przez wojska rosyjskie 
i rrmsi się cofać w nieładzie. 

Podobny fos spotkał także i 
główną armię Iliodenburga, któ- 
ra operowała na linii Łódź i Ło- 
wicz po lewym “brzegu Wisły, 
mając zamiar przez Sochaczew 
dotrzeć do bram Warszawy. Ar- 
mia ta została rozbitą i musi się 
cofać. Niemcy ponieśli olbrzymie 
wprost straty. 

SERBIA ZWYCIĘŻA. 

Ni»*. Serbia. — Krdl ł»iotr 
serbski, svyrhr»wanek akademii, 
wojskowej francuskiej w St. Cyr. j 
pomimo swoich 70-citi lat. okazał 
*ię dobrym dowddeą. wnet 

pr> -swojem przybyciu tu połę 
walki zaczął zwyciężać. Donrm.ą 
o dalszych porażkach Au*tryi; 
niedaleko stolicy RiałngTody Ser- 
bowie przerwali an«tryacką Imię 
łv>jow^ i dążą na miasto, aby je 
odebrać na nowo. Zajęli oni jtid ( 
Mahilc, o pięć mil od Białcąjrodti. 
Kłę.dcę atutryacką przedstawiają 
w czarnych kolorach; odrrwrono 
irh o ezte^lrieści mil w tył i na- 

dano cier/kie straty, bo depesze 
mćwią o 60.000 zabitych i ran- 

nych. TYdcig za armią ataatryacką 
odbywa się na całej linii. aie naj- 
gorętszy w środku i na lewem 
łkriyd.e hni bojowej ęerbelcicj. 

ODZNACZENIE SIENKIEWI- 
CZA. 

Piotrogród, u grudnia. — Hen- 
ryk Sienkiewicz, many powie- 
ść iopi«a»rz polski, autor Quo Va- 
dis, obdarzony nagrodą Nobla w 

I9°5 roku, został zamianowany 
hormwym członkiem rosyjskiej 
Akademii l miejętności. Polacy 
ucieszeni >ą bardzo zaszczytem, 
jaki spotkał naszego powreściopi- 
sarza. któyr pierwszy j jedyny 
wtszedł w poczet członków piotro- 
grodzkie-j Akademii. 

Tysiące Dolarów 
onrtzśrnnle iest wydawanych prtee hiM dla 
słuchania słynnych śpiewaków I muzyki. 

słyszeć we srUmym domu stsyst- 
ko co bez nadzwyczajnego koeatu w naezroh 
słynnych gramofonach. która sprzedajemy aa 
gotówkę iub na spłaty 

po $1.00 miesięcznie 
3 mleeipoana próba bezpłatnie. 

» ?4 i 50 śpiewów 1 kawałków irruaycawyek 
bezpłatnie. Piśmienna gwarwncya na li 
lat. Piez do naa po naaz bezpłatny Uuat.ro- 
wany piękny katalog. 

^Royal Phonograph Co. 
»1 E. 4«h at. Dep. 22. Naw York, N. Y. 

Dział Związku Wojsk 
Polskich w Ameryce. 

Z POSIEDZENIA 
Zarządu Centralnego Z. W. P. w 

Chicago, dn. 24 listopada 1914. 

Z powodu ważnej sprawy pre- 
zes Fr. Porztrczek nie mógł być 
obecnym na posiedzeniu, dlatego 
zagaił wiceprezes B. Kucharski i 
powołał do odczytania listy urzęd- 
ników. 

Nie był obecny dyr. J. Jaku- 
bowski. 

Następnie został odczytany pro 
tokoł z poprzedniego posiedzenia, 
który został przyjęty na wniosek 
kasyera W. Orygien. 
Korespondencye. 

Naczelnik A. Czechowicz na- 
desłał pisemne zawiadomienie, 

! 
** n*e może być obecny na posie-1 
dzeniu z powodu ważnej sprawy. 

I Uniewinnienie naczelnika przy- 
| jęto. 

Korespotrdencya od zarządu 6 [ 
Dywizyi z Detroit, Mich., jedno-! 
czesnie z wydaniem wyroku sądu 
polubownego w- sprawne niepo- | 
rządków, jakie powstały wywoła- 
ne przez pewnych członków Od- 
działu No. 29; wyrok ten podpi- 
sany przez reprezentantów’ czte- 

| rech oddziałów. Własnoręczne 
podpisy następujących członków: 
Jan Kotlarczyk, Jan Formas, Jó- ; 
zef Branka, Michał Moskalewski, 
Adam Fliesh, Kazimierz Moraw-1 
ski, Karol Skarzewski, Franciszek 
Fiołek. Jan Stempień, Stanisław 
Jurczyk, Kazimierz Spiewla, Grze 
gorz Rakoczy, M. Moskalowski, 
Wojciech Zieliński, Jan Solewski, 
prezes Józef Nycz, sekretarz Jó- 
zef Branka. 

Ponieważ nieobecni na posie- 
| dzeniu prezes i naczelnik, wyrok 
ten został w zawieszeniu. 

Korespondencja od oddziału 22 

j odłożona z powodu nieobecności 
prezesa i naczelnika. 

Korespondencyę od komitetu 
przed>ejmowego V Sejmu Z. W. 
P. z Utica, N. Y., przyjęto i po- 
lecono wypłacić koszta sejmowe 
w sumie $30.00, jak zwykle za ka- 
żdy sejn\ 

Korespondencyę Czerwonych 
Ułanów z Duluth, Minn. w spra- 
wie nowego podatku, sekretarz 
.ryjaśnia, że dał wszelkie możli- 
we informacye temoi oddziałowi. 

Korespondencyę Oddziału No. 
83 Z. W’. P. Krakusów z oznajmie- 
niem, co do wydanego rozkazu— 
w-szystko zostało pomyślnie za- 

łatwione na żądanie Z. C. za co 

w imieniu Zarządu Z. W. P. za- 

łącza się podziękowanie oddziało- 
wi Krakusów No. 83 za ich praw- 
dziwe wypełnienie odmwiązków 
względem Ojczyzny. 

Korespondencja od oddziału 
Artyleryi No. 29 Z. W. P. z oz- 

najmieniem, co do wydanego roz- 

kazu przez Zarząd Z. W. P. w 

sprawie uzupełnienia wypełnia 
nych formularzy ofiar dla spra- 

b.j.z: 

WYDAWNICTWO 
MUZYCZNE 

I KSIĘGARNIA 

B. J. Zalewski,941 
TrMo. Mowo* >A47 CHICAGO. IU, 

Który No. Katalogu 
Wysłać 
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wy Ojczyzny, wszystko ma być 
załatwione na najbliższem posie- 
dzeniu. Oi, co nie pracują, a zo- 

bowiązali się na większą. sumę, 
bętfą mgli złożyć częściowo swo- 

je ofiary — na co zarząd w zupeł- 
ności się zgadza • przyjmując to 
zawiadomienie o^ldziału Artyde- 
ryi No. 29. 

Koresipondencya oddziału Uła- 
nów No. 88 Z. W. P. z oznajmie- 
niem. co do wydanego rozkazu—, 
przez Z. Z. W. P. Wszystko zo- 

stało załatwione w oznaczonym 
czasie na żądanie Z. Z. W. P. po- 
czuwając się do obowiązku, jako 
karny i po>kiszny oddział swej 
organizacyi. Za co Z. C. Z. W. P. 
daje uznanie oddziałowi Ułanów 
No. 88 za ich posłuszeństwo i 
szeżere wypełnianie obowiązków 
względem Ojczyzny. 

Korespondeneya komisarza W. 
Kilińskiego ze Scranton. Pa., z 

Oznajmieniem, iż zorganizował 
oddział Strzelców, kt<'wy przy- 
stąpi do Z. W. P. Koresponden- 
cją komisarza W. Hilińskeig^ 
przyjęto z uznaniem. 

Korespondeneya oddziału Ry- 
cerzy No. 68 Z. W. P. z oznajmie- 
niem, co do rozkazu Z. Z. W. P. 
Wszystko załatwione w należy- 
tym porządku w oznaczonym cza- 

sie. KoTespon|lencyę oddziału 
przyjęto z uznaniem ich posłu- 
szeństwa i wierności dla Ojczy- 
zny. 

Korespondeneya oddziału Uła- 
nów i Strzelców No. 98 Z. W. P. 
z oznajmieniem, co do rozkazu Z. 
Z. W. P. Wszystko zostało załat- 
wione w należytym porządku na 
czas oznaczony na żądanie Zarzą- 
du. ponieważ znając obowiązki i 
posłuszeństwo wojskowe, przy- 
wiązanie do swej organizacyi i 
miłość Ojczyzny, dlatego chętnie 
chcemy wypełniać swe Obowńąz- 
ki. Korespondencyę oddziału U- 
łanów* i Strzelców Xo. 98 zarząd 
przyjął z uznaniem za ich praw- 
dziwe i szczere postępowanie i 
wypełnienie obowiązku względem 
organizacyi i dla dobra naszej 
nieszczęśliwej Ojczyzny — Pol- 
ski. 

Korespondencyę oddziału No. 
89 Strzelców z prośbą o wysłanie 
mów-cy na wiec 22 listopada r. b. 

ido E. Chicago, Ind. Sekretarz o- 

znajmia, iż po otrzymaniu tej 
korespondencyi zaraz się udał do 
prezesa ponieważ wiec odbył się 
przed posiedzeniem, -więc prezes 
Er. Porzruczek na żądanie oddzia- 
łu wydelegował na ten wdec se- 

kretarza W. J. Andrzejewskiego. 
Przyjęto. 

Knre^pondeneya od pułlcoumł- 
ka 9 Dywizyi J. Kozakiewicza z 

oznajmieniem, co do rozkazu Z. 
Z. W. P. Sprawa została załatwio- 
na w należytym porządku w o- 

*naczonym czasie na żądanie Z. Z. 
W. P. Raport pułkownika 9 Dy- 
wizyi J. Kozakiewicza przyję- 
to. 

Korespondencya od kolegi J. 
Jankowskiego z oznajmieniem, iż 
stara aię pracować o rozwój Z. W. 
P. nadesłaniem adresów od kil- 
ku oddziałów, które jeszcze nie 
należą do Z. W. P. 

Sekretarz zazna<-za, że na żfda- 
nle kol. Jankowskiego dał wszel- 
kie informacye. Korespondencyę 

kol. Jankowskiego przyjęto z uz- 
naniem i z życzeniem pomyślnej 
pracy dla rozwoju Z. W. P. 

Korespondencya kol. J. SataL 
z oddziału No. 70 Z. W. P. w 

sprawie już od długiego cza-j 
trwającego nieporozumienia po- 
między grupą 507 a oddziałem N 
70 Z. W. P. zarząd nie może w 
tom mc pomódz. Jeżeli członku- 
wie grupy 507 nie podadzą sobie 
ręki z członkami oddziału 70, a 

by raz zapanowała zgoda i miłość 
bratnia. Nieahaj każdy weźmie 
sobie do serca obecną chwilę, 
gdzie cała Polska zalana jest po- 
żogą. krwią i zniszczeniem, a 

my tu na wolnej ziemi zamiast 
pracować w skupieniu ducha, w 

jedności zgodzie, to sami przez 
swe osobiste sprawy i zarozumia- 
łość zadajemy jeszcze większy 
cios naszej nieszczęśliwej Ojczy- 
źnie. 

Niechaj ktoś swemi uprzedze- 
niami nie tamuje drogi do rozwo- 

ju szeregów wojskowych, niechaj 
każdy pamięta o tern, że ci, któ- 
rzy ukochali mundur, to nie dla 
parady, ale dla sprawy ojczystej 
— jeżeli ich Ojczyzna powoła.— 
Wobec tego w imieniu Z. W. P 
powołujemy każdego do zgodnej 
i wspólnej pracy dla dobra Ojczy- 
zny. 
Sprawozdanie sokr. jeneralnego 

Sekretarz oznajmia, iż na po- 
lecenie prezesa udał aię na wiec 
urządzony staraniem Oddziału 
Strzelców No. S9 w E. Chicago 
Jud., który się odbył w niedzielę 
dnia 22 listopada r. b. 

W iec odbył się w należytym 
porządku i w skupieniu ducha ku 
naszej drogiej Ojczyźnie. Spo- 
dziewać się należy, że oddział po- 
zyska wielu nowych członków.— 
Dobrowolnej kolekty na niepod- 
ległość zebrano $12.00, które od- 
dział nadeśle razem z większą 
strmą. 

Jednocześnie sekretarz zdaje 
raport z dochodu i rozchodu. 

Dochód za listopad $32.66 
Rozchód. 

9 Dyw. w Utica. N. Y. za 

koszta sejmu V. Z.W.P. $30.00 
Zgodzie za druk 1000 apli- 

kacji 4.00 
Sekretarzowi podróż i eks- 

pensa do E. Chicago 2.5C 
Wydatki pocztowe sekr. 2.52 
Podróe i ekspensa naczel- 

nika na instalacyę od- 
działu do E. Chicago 3.00 

Sekr. sejmu V J. Kozakie- 
wiczowi za 3 dni pracy na 

•ejmie. papier i telegr. 1600 
Pensya «ekretarza jen. za 

październik 75.00 

Razem * 

$133.02 
Raport sekretarza przyjęto. 
Na dobro organizacyi irchwa- 

łono wiec w dzielnicy Bridgeport. 
Do komitetu wiecu weszrti nastę- 
pujący kol.: A Rutkowski, Mi- 
chalski, Fr. Górzyński. 

Oddziały w Chicago powinny 
się stawić jak najliczniej na wiec, 
aby zaimponwać na wiecu, który 
będzie urządzony na korzyść 
Funduszu Niepodległościowego. 

Po wyczerpaniu wszystkich 
spraw wiceprezes B. Kucharski 
posiedzenie odroczył o g 11 wie- 
czór. 

W. J. Andrzejewski 
sekr. jeneralny. 

Gdybyśmy agoła nie posiadali 
dumy, nie skarżylibyśmy się na 

dumę innych. 
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