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Telegramy Krajowe.
Z

Kongresu.

Jeszcze b ili m ig ra c y jn y .

W ashington, 17 Lutego. —
Dzisiaj w senacie odbyły się
ostateczne debaty i głosowanie
rad bilem imigracyjnym przez
konferencję wspólną obu izb
prasowanym. Bil napotkał
ia opór bardzo znaczny, ale
>nr.tmo tego przeszedł małą
większością. Za nim głosowało
•4 senatorów, przeciw niemu
;U. Teraz już bil pójdzie do
.rezydenta, który go ma
podpisać albo zavetować. W
vcie bil wchodzi od 1 Lipca
: S97.
’
Najwymowniej przeciw bil.%wi wystąpił senator Palmer
z Illinois. Wykazywał on, że
ł»il ten jest tylko wynikiem
usiłować natywistów, że sprze
ciwia się zasadom wolności i
hańbę przynosi 'cywilizacji.
Carter z Montany, Caffery,
(iibscn i Blanchard przema
wiali przeciw bilowi i wzywali
demokratów, by przeciw bilo
wi głosowali.
Za bilem głosowało 26
i "publikanów, 4 demokratów,
trzech populistów i jeden re
] ublikanin “srebrny”. Przeciw
bilowi głosowało 25 demokra.ów, czterech republikanów, 1
j opulista i jeden “ srebrny”
republikanin.
W Izbie posłów zajmowano
się głównie sprawami budżewemi.

___________Czwartek dnia 18go Lutego 1897
mianuje komisarzy powiato
wych, a ci wyznaczają urzę
dników miejscowych do sprze
daży wódki w ten sposób, by
wszelkie wydatki zostały zy
skiem pokryte.
Zam ordow any,
C h a t t a n o o g a , Tenn., l7go
L u teg o .--Z Knoxville, Tenu.,
donosi depesza specjalna: John
de Heik, dyrektor ruchu w ko
palniach węgla Royal w Coal
Creek, dzisiaj w południe,
wracając z obiadu do roboty,
został zastrzelony z zasadzki.
Zmarły ogólnie był łubiany i
wielkie powstało oburzenie,
gdy się rozeszła wieść o tern,
że go zamordowano. D elleik
dopiero przed czterema tygo
dniami ożenił się.

Mózg D uestrow a.

Mo., 17 Lutego.
Ponieważ pomiędzy lekarzami
panowała wielka różnica zdań
co do tego, czyli dr. Duestrow,
niedawno stracony na szubie
nicy milioner, był obłąkanym
czy nie, przeto dzisiaj wobec
kilkunastu lekarzy fachowych
badano mózg jego. Okazało
się na razie, że na każdy spo
sób mózg ten nie był w stanie
normalnym. Znalazł się tam
napływ krwi zbyt wielki, a
oprócz tego we wielu miejscach
były plamy ciemne i mleczno
białe. Dziś jeszcze mózg będą
badali mikroskopijnie, a rezul
tat ogłosi się w gazetach.
S t . L o u is ,

O skarżeni o udział w pow staniu.

Z le g is la to r; Stanu Illin o is.

B a l t i m o r e , Md., 17go Lut.
'i-neral juntv kubańskiej Car1 >s w New Yorku miał dzisiaj
-:anąć w sądzie związkowym
•kręgowym, jako oskarżony o
^rządzenie wyprawy powstań•zej na Kubę. Nie pojawił
»;ę jednakowoż i kaucya za
niego postawiona w sumie
^2500 przepadła, podczas gdy
t n «am każdej chwili i na ka
rdem miejscu może być are
sztowany.
Towarzysz jego,
dr. Joseph J. Louis, pojawił
się w sądzie i oświadczył, że
jest niewinnym. Pozostawio
no go do następnego terminu
sądowego na wolnej 9topie pod
kaucyą $2500.

S p r i n g f i e l d , 111., 17 Lut.
W senacie dzisiaj zatwierdzono
zamianowanie Antona Petersona członkiem komisyi p ar
kowej chicagoskiej w dzielnicy
zachodniej, na miejsce Emila
A. Grotefund, który zrezygno
wał. — Odbyło się głosowanie
nad bilem Templetona upo
ważniającym gubernatora do
zaciągnięcia pożyczki $250000.
Bil przeszedł: 85 republikanów
głosowało za nim, a 11 demo
kratów przeciw niemu. — Do
trzeciego czytania przygoto
wano bil Morrisona, który na
znacza pensję sędziów wybor
czych w powiecie Cook na $5
dziennie. — Wniesiono też du
żo nowych bilów.

Ja d ę do W ashingtona.
S a n F r a n c i s c o , Cal., 17go
Lutego.—Pomiędzy podróżny
mi, którzy przybyli dziś na
parowcu Australia z Honolulu,
znajdował się także gen. pro
kurator Smith, który natych
miast wyjeżdża do Washingtonu, ażeby konferować z posłem
1latek nad anneksyą Hawan.
Nagły przyjazd Smitha nastą
pił w skutek śpiesznie zwoła
nej sesyi gabinetu hawajskie
go, gdy przybył tam okręt
<iaeliij który podobno przy
wiózł ważne wiadomości tyczą
ce się annekcyi.
Lorrin A. Thureton. były
poseł hawajski w Washingto
nie i A. S. Hartwell, który ró
wnież popiera myśl przyłącze
nia Hawaii do Stanów Zjedn.,
towarzyszyć będą Smithowi w
podróży do Washingtonu.

C hińczyk powieszony,

Rokosz na F ilip in a c h .

Telegramy Zagraniczne,

l7go Lutego. —
Powstanie na Filipinach sto
Wojna czy zabawa?
pniowo upada. Dotąd wojska
rządowe nie zdobyły się na to,
ażeby wypędzić powstańców z
K o n s t a n t y n o p o l , 17 Lut.
Rezultatem obrad Rady stanu twierdzy Cavite.
w Yildyz Kiosku było posta
Generał gubernator ogłosił
nowienie, że państwom europej amuestyę dla wszystkich tych,
skim zostawia się woluość którzy odstąpią od powstania
przywrócenia, porządku na i wskażą miejsca, gdzie jest
Krecie. Ponieważ obok flagi ukryta broń. Ogłoszenie to
tureckiej powiewają tamsztau- poskutkowało.
dary rosyjskie, francuzkie, an
gielskie, włoskie i austryackie,
S u łta n w obawie.
rząd turecki nie ma potrzeby
K o n s t a n t y n o p o l , 17 Lut.
sam jeden trudzić się z pow
Z
powodu
świąt Ramadan wy
stańcami.
Naznaczono wszakże Kara- padło dzisiaj być sułtanowi w
theodori baszę komisarzem świątyni i ucałować chorągiew
rządowym i Edhim baszę ko Mahometa. Ponieważ obawia
mendantem wojsk tureckich. no się zamachu na jego życie,
Mają oni być przygotowani na nie jechał sułtan przez ulice
miasta, lecz udał się do świą
wszelkie ewentualności.
tyni i powrócił do pałacu na
Sułtan uwiadomił mocar
stwa, że wobec zachowania się okręcie.
W bożnicach przylepiono
Grecyi, będzie działał tak, jak
plakaty,
wzywające do zamor
sam uzna za stosowne. W yra
dowania
sułtana.
•
ził nadto swe zadowolenie z
powodu wylądowania na wys
R osja zbroi się.
pie wojsk europejskich.
Sułtan przypuszcza słusznie,
P e t e r s b u r g , 17 Lutego. —
że poza Grecją stoi jedno z Rosya zbroi się, to nie ulega
wielkich mocarstw.
Utrata wątpliwości.
Nie zamierza
przeto Krety uchroni go na ona wypowiadać wojny, lecz
razie od większych strat w zie pragnie być przygotowana na
miach tureckich.
wszelkie ewentualności. Nawet
Tow.
Czerwonego Krzyża o r
C anea , 17go Lutego. —
ganizuje
się, ażeby być w po
Na pokładzie okrętu włoskie
go odbyła się konfereneya ko gotowiu.
■w
mendantów flot europejskich,
na której uchwalono uwiado
W olcott w B erlinie.
mić reprezentanta Grecyi, że
B e r l i n , 17gu Lutego.
—
w razie napadu Greków na
Senator
Edward
O.
Wolcott
z
Caneę, Retimo, Heraklion lub
Colorado
bawił
tutaj
przez
Sitię, okręty europejskie wy
stąpią czynnie przeciw Gre kilka dni i naradzał się w kwestyi zwołania konferencyi mię
kom.
dzy narodowej dla zaprowzdzeDo uchwały tej nikt nie uia podwójnej waluty. Mówił
przywiązuje znaczenia. Sądzą z kanclerzem liobenlohe, z
ogólnie, że mocarstwa skłonią ministrem spraw zagranicznych
rząd turecki do ustąpienia Bibersteinem i z ministrem fi
Krety Grecyi.
nansów dr. Miquel. Powie
K o n s t a n t y n o p o l , 17 L u t. dziano mu, że Niemcy wezmą
Cztery tureckie okręty wojenne udział w konferencyi, jeżeli
i 10 łodzi torpedowych otrzy weźmie w niej udział Anglia i
mało rozkaz udania się na wo Francja. Mi9ya Wolcotta nie
dy Krety, gdzie przyłączą się miała powodzeuia. Wyjechał
się do nich inne okręty z floty dzisiaj do Londynu.
tureckiego archipelagu. Pięć
innych okrętów tutejszych i
N iem iecki o k ręt zatonąłpięć torpedowców ma być go
towych do wyjazdu na każde
L o n d y n , 17go Lutego. —
zawołanie.
Niemiecki okręt “Baltimore”,
Minister floty zażądał kre w drodze z Londynu do New
dytu w sumie $2,500.000 na Yorku przedziurawił sobie
dno, nabierał wody i utonął
opędzenie wydatków.
Powołano 50,000 rezerwy i 24 Stycznia. Okręt portugal
kazano się stawić pod broń ski zabrał jednego rozbitka
wszystkim urlopowanym żoł na pokład. Reszta załogi pra
wdopodobnie utonęła,
nierzom i oficerom.

więzienie, Cal.
17 Lutego. Powieszono tu dzi
siaj Chińczyka Chun SiDg,
B e l i n , l ł Lutego. — Wię
który popełnił trzy szkaradne
morderstwa. We wrześniu 1895 kszość mocarstw przystała po
śmierteleie ranił Chińczyka Ah dobno na propozycję Nie
Fook siekierą i zamordował miec, ażeby blokować port
jego żonę. W domu zaś Chiń Piraeus i odjąć tym sposobem
czyka Charley Tai, zamordo Grecyi chęć do dalszego pro
wał tegoż i pewną kobietę, wadzenia wojny.
której głowę zupełnie odciął
A t e n y , 17go Lutego. —
od tułowiu.
Baterya artyleryi polnej, do.
wodzona przez księcia Miko
łaja, udała się dzisiaj do Laris
Hetatld telegraficzne krajowa
ea, miasta odległego od Salo
—W Wasningtonie umarł wcao- niki 20 mil. Ściąga się dalsze
raj w Gleacon House gen. Alfred rezerwy. Wojsku na Krecie
Pleasanton, jeden s najwybitniej- wysyła się żywność i amuniazych generałów w wojnie domowej. <79—Kontradmirał
peneyonowany
Nadeszła tu wiadomość, że
Edmund R. Caiboun umarł wczoraj chrześcianie blokują Retimo.
nagłe we Washingtonie na parali!
L o n d y n , 18go Lutego. —
serca we wieku 75 lat.
Cesarzowa
wdowa rosyjska
T ak ja k w S outh Curoliua.
—Kompania kolei górnej Manhat
przyrzekła królowi drogą tele
tan w New Yorku postanowiła za
O l y m p i a . Wash., 17 Lut.
graficzną dokładać wszelkich
7. łaje się, że w Stanie Wash- prowadzić motory elektryczne ua starań, ażeby mu dopomódz.
r.gton wkrótce przejdzie usta- górnych kolejach.
L ondyn,
18go Lutego. —
—Min ster floty Herbert wyjechał
\ a prohibicyjna usuwająca
Turcy
fortyfikują
Caneę. Ofi
\ szelkie wyszynki i piwiarnie, wczoraj do Charleston, S. C.
—W Galve$ton, Tex., strajkuję cerowie europejscy doglądają
l .-i wzór ustawy regulującej
wYszyuk wódek w South Ca- konduktorzy i motormani kolei robót. W Halepa znaleziono
zwłoki siostry rosyjskiego kon
rdina. Bil odnośny, zwany ulicznych.
—W Milwaukee umarł nagle 73 sula. Została ona w haniebny
Cline bill, przeszedł ku po
wszechnemu zdumieniu w izbie letni Edgar C. Jenning, który sposób zamordowana.
Konsul grecki otwoizył w
osłów większością 47 głosów przeszło 30 lat był kasyerem firmy
r,:eciw 80 i teraz już prawdo- Northwestern Mutual Life Ins. Co. Cauea na nowo swoje biuro.
—Senat stanu New York jedno Oryginalne położenie. Grecy a
jJobną jest rzeczą, że przej
głośnie
przyjął ustawę, mocą której zawięzuje tym sposobem dy
mie też w senacie. Bil ten całą
zbrodniarze,
którym udowodniono, plomatyczne stosunki z T u r
kontrolę nad szynkowaniem
wódki składa w ręce guberna że na szyny kolejowe narzucali prze cją, podczas gdy wojska gre
tora.
Gubernator wyznacza szkody, maję byę uznani winnymi ckie występują przeciw Tur
cyi.
komisję stanową, ta znowu aorderatw a w pierwszym stopniu.
S an Q

u in t in

M adryt

ilotatki telegraficzne zagraniczni
— Zapasy pszenicy w Australii
obliozają na 6,775,800 buszli.
— „American University Club“
w Paryżu urządza w przyszły Ponie
działek bankiet z powodu rooznicy
urodziu Washingtona.
— Konferencja sanitarna w W e
necji obraduje przy drzwiach zam
kniętych.
__ Na okręcie Britannic, który
wczoraj wypłynął z Liyerpool do
New Yorku, znajduje się Arthur
Platt, oskarżony o morleritwo i wy.
dany przez rząd angielski władzom
Stanów Zjsdn.
— Wojska związkowe brazylijskie
oszańcowały się pod Bahia, gdzie
lada dzień przyjdzie do bitwy z powsl&ńoami.
— W Manili rozstrzelano w jed
nym dniu 18 powstańoów.
Odczyty na W ojciechowi*.

W każdy Piątek wieczorem
odbywają się odczyty w kwa
terze Związku Młodzieży Pol
skiej, 773 S. Ashland ave.,
obok lokalu „Sztandaru” . O 
becnie odczyty wygłasza prof.
Ig. Machnikowski. Wstęp dla
każdego wolny. Zaprasza się
szan. publiczność do przyby
wania na takowe.
Z szacunkiem
Komitet,
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Nowiny z Polski.
•/

W a rs z a w a .— M ecen as Leon
Grabowski, pragnąc uczcić
pamięć syna, ofiarował rs.
5,000 na stypendyum wieczy
ste imienia Edwarda Grabow
skiego. Stypendyum otrzymy
wać będzie student uniwersy
tetu warszawskiego, prawnik,
z wyboru prezesa Towarzystwa
kredytowego m. Warszawy. —
W Łowiczu powstanie nowa
instytucja dobroczynna: „Sala
zatrudnień”, gdzie 40 ubogich
chłopców i dziewcząt znajdą
utrzymanie i uczyć się będą
rzemiosł. Koszta na ten nowy
zakład łożyć będzie Michał
ks. Radziwiłł, z Nieborowa.
Tego rodzaju instytucye dale
ko więcej zuaczą, niż najhoj
niejsze jałmużay. — Spadko
biercy ś. p. Emilii baronowej
Lesserowej ofiarowali na cele
dobroczynne rs. 9,000. Obdarowanemi zostały: kościół na
Powązkach, ochrona imienia
księdza Baudouina, Szpital
dla dzieci, Przytułek przeciwżebraczy, Schronienie kalek
nieuleczalnych i t. p. — S. p.
ks. Kazimierz Zajączkowski,
proboszcz parafii Szelków.gub.
łomżyńskiej, trzy czwarte swe
go majątku, wynoszącego ogó
łem rs. 25,000, przeznaczył na
chwałę Bożą i cele dobroczyn
ne. — P. Jan Bloch, z powodu
zapisania się na członka pro
tektora Towarzystwa wzaje
mnej pomocy pracowników
handlowych miasta Warszawy,
ofiarował rs. 2,000 dla tej
instytucyi.
G l i w i c e . — Jak wiadomo,
główny morderca bankiera
(Johna w Pszczynie, Włodar
ski, nie został dotąd schwyta
ny. O wspólnikach Włodar
skiego opowiadał tu niedawno
temu pewien obywatel z A ustryi rozmaite ciekawe histo
ryjki. Pewnego razu naprzykład zakradł się złodziej u
pewnego proboszcza i zabrał
mu ze spiżarni jedną szynkę.
Właśnie gdy złodziej^ góry
schodził, spotkał idącego na
przeciw proboszcza. Opryszek
nie stracił ani na chwilę przy
tomności, lecz nastroiwszy
twarz do płaczu, zaczął ubole
wać nad swoją chorą żoną i
i uarzekać.że teraz mii3i sprze
dać ostatnią swoją szynkę:
czy by też Wiel. ks. proboszcz
nie zechciał tej szynki kupić?
Proboszcz odpowiedział, że
ma dosyć tego, lecz obdarzył
mniemanego biedaka jałm u
żną i pozwolił mu wraz z szyn
ką się oddalić. Dopiero później
spostrzegł, że złodzieja w swo
im własnym domu obdarzył.
K o w n o . — Już nie Amery
ka, ale ląd czarny, jest obecnie,
w mniemaniu żydów powiatu
szawelskiego, ziemią obiecaną.
Spieszą tam gromadnie, wsku
tek czego większość miaste
czek szawelskich została opu
szczoną przez mężczyzn; han
dlem trudnią się przeważnie
żydówki. Zdawałoby się, że ta
okolicznoćś powinna ludność
chrześciańską pobudzić do za
garnięcia stanowisk korzy
stnych, ale na to się nie zanosi.
Dużo się o tern mówi, lecz,
niestety, do pracy szczerej nie
ma ochotników. — Doniosłe
może być w skutkach świeżo
utworzone w Rosieniach To
warzystwo rolnicze; gub. ko
wieńska, posiadając własną
instytucyę rolniczą, rozwinie
się pod względem ekonomi
cznym. Towarzystwo rosieńakie powołał do życia książę
Ogiński.
KALisz. — We wsi Lewiczynie w Królestwie Pol
akiem, nad granicą pruską
położonej, włąsności
pana
Unierzyskiego,
niesłychany
stał się wypadek. — Właści
ciel tej wioski, osiadłej po
części przez rozmaitych wy
chodźców pruskich i innych,
zwykle trudniących się kontra
bandą, przeprowadzaniem ży

dów i podejrzanych indywi
duów za granicę, a niekie
dy rozbojem, podzielił się
z tą gromadą jedną połową
mienia swego, sam gospo
darując na drugiej i w czę
ści lasu zaprowadził gospo
darstwo, niezależnie od służe
bności włościan, którzy drzewo
z całą chciwością rabowali
nieustannie. Miejsce, na mocy
przyzwolenia gubernatora, na
wyrąb przeznaczone, sędziwy
właściciel oddał pod dozór
jedynemu swemu synowi. W
dniu 7 b. m. o godzinie 10
rano włościanie napadli bez
bronnego młodzieńca w lesie
w chwili, gdy bawił u leśnika.
Skaleczywszy leśnika, rzucili
się ua młodego człowieka, na
stępnie ciężko poranionego
biedaka pozostawili na 15stopniowym mrozie. Żyd, kupiec,
tamże będący, mimo gróźb
gromady, kazał odwieźć kona
jącego do domu. Ciężko ranio
ny młody Unierzyski żyje do
tąd, jakkolwiek stan jego
wielkie ciągle budzi obawy.
W sprawie tej rozpoczęto
śledztwo sądowe.
PozNań. — Z powodu zbli
żającej się 900tnej rocznicy
śmierci świętego Wojciecha, J.
E. biskup warmiński ogłosił
List pasterski, którym poleca
wiernym, aby dla upamiętnie
nia uroczystości jubileuszowej,
zbudowali kościół pod wezwa
niem Męczennika w Pangrickolonii, pod Elblągiem nad
przystanią Fryjską, gdzie św.
Wojciech śmierć poniósł. List
Jego Ekscelencji zaleca także
budowę domu dla sierot i ka
techumenów katolickich w
Ełku, Kiszporkii i Malborgu,
pod przewodnictwem Sióstr
dyecezyalnych i kongregacji
św. Katarzyny lub innych.

BRONIŚ HUBERMAN.
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Jutro popołudniu i w Sobo
tę wieczorem odbędą się w
Auditoryum koncerty orkie
stry Thomasa, na których wy
stąpi z grą na skrzypcach mło
dziutki nasz rodak, Broniś
Huberman, “chłopczyk cudo
wny”, syn adwokata z W ar
szawy.
Oto co pisze o jego występie
w Wiedniu krytyk niemiecki
Dr. Speidel:
Gorąco na hali nie przeszka
dzało młodemu czarodziejowi
wywierać uroku na rozentuzj
azmowaną publiczność. Był
to koncert na rzecz Pol. Tow.
Dobroczynności w Wiedniu.
Polska wystąpiła tam w całej
swej gloryi. Była tam ona
reprezentowana przez sławne
go koncertanta na estradzie,
przez polskich kompozytorów,
jak Wieniawski, Chopin i Za
rzycki na programie i przez
wyborową, polską, wiedeńską
publiczność w krzesłach. Nie
wiadomo, co należało więcej
podziwiać: brylanty i toalety,
czy piękność dam, między któremi zasiedli książę Hohenlohe,
hrabia Neipperg, hrabia Za
moyski , protektor młodego
Hubermana, ministrowie Bacquehem,Schoenborn, Madejski,
J aworski, posłowie Abrahamowicz, Jendrzejowicz, Struszkiewicz itp.
Huberman rozpoczął od razu
koncert trudnym
utworem
Wieniawskiego, poczem ode
grał jego fantazją - “Faust.”
Trudno powiedzieć coś nowe
go o skończonej technioe i

głębokości uczucia małego mi*
strza. Pomimo że żądało się
od niego bardzo wiele, niemie
cka publiczność współzawodni
czyła z Polakami w okazywa
niu mu dowodów niesłychane
go zachwytu.
Obsypywano
jego grę oklaskami a jego osobę wieńcami i podarunkami.
Baronowa Ziemiałkowska
ofiarowała wielkiemu małemu
artyście wspaniały bukiet.Hrabia Zamoyski darował mu pu
dełko, zawierające srebrne
skrzypce, arcydzieło sztuki
jubilerskiej. Komitet obda
rzył go srebrnym wieńcem
laurowym. . . . ”
Taki to mistrz przybył do
Chicago, ażeby reprezentować
Polskę w obec chicagoskiej,
amerykańskiej,
muzykalnej
publiczności.
Witamy małego gościa w
imieniu cnicagoskiej Polonii,

Podziękowanie Knzimier, czyków.
Tow. Młodzieży św. Kazi
mierza Królewicza przesyła
niniejszem
najserdeczniejsze
dzięki wszystkim tym, którsy
w jakibądź sposób przyczy
nili się ku uświetnieniu obcho
du lOtej rocznicy założenia
Towarzystwa. — Szczególną
wdzięczność wyrazić pragnie
my szanownym mówcom Wiel.
ks. F. Gordonowi, p. J. F.
Smulskiemu, p. Boi. Klarkowskiemu, przewodniczącemu, p.
L. Szopińskiemu, sekretarzowi
obchodu, szanownemu reżyse
rowi p. S. Zahajkiewiczowi,
szau. dyrygentowi p. And.
Kwasigrochow:, szan. amatorce
i śpiewaczce pani A. Jóźwiakowskiej, szan. deklamatorce
pannie Rozalii Górzyńskiej
szan. śpiewakowi p. Barwigowł
i szanownym członkom Chóru
męskiego św. Cecylii. — Cl
przyjaciele nasi, nie szczędząc
sobie ni pracy ni trudu, z
prawdziwie polską życzliwo
ścią, bezinteresownie poświęcili
się dla podniesienia obchodu
naszego.
Zapewniamy Was Szanowni
Rodacy, że ofiarność Wasza
zapisaną jest w pamięci naszej
i w sercu naszem, i pełni
wdzięczności, zasyłamy Wam
polskie „Bóg zapłać11.
Tow. M l. św. Kazim ierza K r.

Din Dorna Sierot.
Z parafii św. Jana Kantego.
Bractwo wstrzemięźliwości
ofiarowało na sieroty $10.
Niechaj Pan Jezus stokro
tnie raczy to wynagrodzić
członkom szlachetnego B ra
ctwa wstrzemięźliwości. Czego
im życzą z całego serca
8 . 8 . d. N . D.
Podziękow anie.

‘

Bractwo wstrzemięźliwości
z parafii św. Jana Kantego,
złożyło ofiarę na Szpital polski
$7.00. Za co niech im Pan
Jezus stokrotnie zapłaci i wy
nagrodzi, czego całem lereem
im życzą Siostry Nazaretanki.
(Sprostowanie.
We wczorajszym wykazie
ofiar na rzecz Pol. Tow. Do
broczynności zaszła omyłka.
Nie Jan Susralski lecz J a n
Suw alski złożył na biednych
$5.00.

- -ww— Podziękowanie.
^ Niniejsiem składam najwrdaczniejsze podziękowanie wazyatkim
krewnym i znajomym oraz Tow. Or
ła i Pogoni aa wzięcie udziału w po
grzebie męta mego i. p. Staoieława
Osaroiyńakiego.
Z mianowaniem
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