
Największa i Najlepsza Polska Kolonia, 
obejmująca ot ker j (4) graniczące aa tobą omHt 

w środku wschodniego Wiaoonainu, założona przez 

J. J. HOF LAND CO. z MILWAUKEE, WIS. 
MAPY I KALENDARZE BEZPŁATNIE. 

Cbątoia prześlemy takowa bezpłatnie każlemu, kto aią po takowe do naa 
Bgłoai i poda twój wyraśny adrea. Duio adresów w nasrych krążkach jest aU 
»yoh i niedobrych, zatem każdy, kto oboe mapą, kalendarz i azctególniettze in- 
formacye, musi nadesłać nam awój wynśay alres. 

Grunta mamy podoatatkiem dla każdego. Jakeśmy właścicielami I mamy 
ny«te doknmenta (oryaty tytuł własności), na około 100,000 (sto tyaiący) akrów 
wodsajnej ziemi a wyśmieiitym zdrowym klimatem. 

Ceny nizkie, terminy wypłaty łatwe. 
Po mapy i szczegółowe objaśnienia piazole dj 

J. J. Hof Land Co., 
119 West Walter St., Milwaukee, W 

Drukarnia Zcody 
^•*1® Str .... CHICAGO, ILI 

-WYKONYWA-- 

S^PRACE DEUKARSKIEJ^A 
Kaląiki 1 Komtytncje 

Karty wizytowe i biznesowe, zaproszenia, bilety, programy balo- 
we i koncertowe, zaproszenia ilubne i na zabawy familijne. Afi- 
we, plakaty, pamflety i cyrkularze, U bele aaygnacy# i kwity ka 

sowę, nagłówki do listów kopert itp. 
mr Zwracamy na to tnoaffĄ Rodakom, a mianowicie OrupomZwi^komytn. 

W drukarni »Zarod.y” 
•ą do nabycia naatępująoe kaląJkl: 

KSIĘŻNICZKA powiaśd, napisała 
Zofia Urbanowska, 260 stronnic 76 o. 

PANNA 1«IICIA, Obrazek galicyjski 
przez M, Gaohet — Poradowską, 176 
stronnic 80 o. 

DWIE powieścii I. Poddany 
CL Z głodu się oienił, 44 stronnic dru 
ku 10 o. 

BOŻENNA, Siostra Miłosierdzia zda- 
rzenia z naszych czasów, tomów 8 przez 
N.E Jaskółkę z Cieplic, Doi. 1. Cent, 60. 

dwa ŚLUBY, powie** przez Psu 
Wilkoftaką. 70 stronnie 20 o. 

O MIŁOŚCI OJCZYZNY, Kapra- 
we podług Karola Libelta, 72 a tron 10 o. 

RYS I ZNACZENI! KONITY- 
TUCY1 MAJA 1791, praet pan 
Q* Heleną Sawicką, wydał w stuletnią 
rooenioą Zwiąsek N. P. 40 stron. ft o. 

KSIĄŻKI KWITOWI, dla Towa- 
rsystwiGrup Związkowyoh s rozkładem 
podatkowym ns lat 10 10 o. 

Adres: 

674 Noble 8t. 
,ZOODA“ 

CHICAGO, UJ 

K. STACHOWSKI, 
SITO. 08 NOBIjS 

<UwntoJU8Hobte«L 

ILLINOIS. 
powł* 

CHICAGO, 
Poteea Hun. Pnbttenofd_ 

"?hr,,r'1> ••Karków, atutrck* 
•donkAw, ttobnych ohr%ca*k Itp. Up. ta u“ło ■Pr**d*fc »"*** <**y M UMn 

BX SSS1X?«SK7R»? •*“*' 
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łowco* 30 lat flH.M • 

»*asaiBusar' 1'“ : 
ggFaLSWŁjrMg— »* ~ - 

stis : 
k(Wkl wybór temakk-b I wąskich łotrooskAw te a*. 

(BoU— 004,1 r'*^> r>w natowtet at 10 lat o* itja w T f»>l M obotolookl lk)M t mtrłt m#<lai**!anji*- -Ł— Twote«to do chorągwi, od maki <11* Ba TvZT ZkmówtoaU • okolic <ęo»«tryj aafcaUcawlo 
Ł Ka HoWBŁJ. 

*nw». cwoMsto do e 
rtyntw h>, ... 

nąij kalł 

Wiała 
e%o tylko*** *° *'* łboff*oiło' — Wam nadana aię ta umi apoaobaośd. Pla- 

3 doi. zadatku i po I doi. tygodniowo 
możecie zostać właścicielami własnego ogniska. 

Loty w Alpine Heights 
k0l*ł wWłb“h’ 1 160 n,d j«*ioram Michigan, teras kopi 

^^^łOO.oo, narożne $150.oo*fi^f 
Procentów się nie płaci! 

FHfe/A*« łf olnu Ekttkursya 
w ka*dą NI K DZIELĘ o (rodzima 1.46 po południa 

> POLE bTREET DEPOT, 

Z”" **• b*,pł**°“' — «• 

W. w. WATSON & co. 
226 Dearborn Str. CHICAGO, ILL. 

C. ANTOSZEWSKI, jen. agent Potnoba poiakioh agaotów. 

Józef Błoć i szewski, 
T06^&O0 S. Amhlamd l«t, 

pamllUj 17-tą i litą alitą. 
-SKŁAJ 

Twardyoh i Mifkkłok 

Węgli i Drzewa 
po cnnack nader umiarkowanych. 

ZamówiMua prarjmaj* taki* LlatowmU 
wykonywa w jak najluótuym owłia. 

W. 8Ł0MJU8KA, 
171 lilwaikM i?*., CHICAG 

Polecam Wielebnemu Duch >wv» 
•twu jak i Seamowaym Towanyitna 
Polaki m mój akt ad i praoowaie p6*b 
go gatanka CHORĄGWI, *XAP 
ODZNAKI, ROZETY,BERŁA i PAi 
KI MARSZAŁKOWSKI*, itp. . 

ujtailMj teile, 
i wykenajf tekowe o bata Inn ki jak w 
punktualniej i najaamieaniej, bo pil 
oAmaatoie lat praktyki, słeśyłam 4 
wody mej srpusaoAci. 

W. SŁO MIŃSKA, 
I79lllwankee Are..Chteaie, • 

BKŁ1D 
Maszyn do Szycia 

ROZMAITEGO GATUNKU 
po nalBliuyeh eeuek 
t# Oloj, igły i cządei mauyn a 

tawern a mnio «a składne. 
Reperacja wykonywam prędko, A 

brio ; tanio. 

J, MARSON. 
W 634 NOBLI 17UCA Jh 

ponaiedar Uloaa i Bredlą? aL 

J. F. SMULSKI, 
POLSKI 

Adwokat i Notaryusz. 
565 Noble str. 

Wyrabia wsaełkie papiery aądowe l 
Dotaryalne. 

Przegląda Abstrakty 1 egtaminuj*- 
papiery pny kapnie lotów i właanośc 
grantowej. 

Szczególnie tajmoje aię aprawami Są du Opiekuftosego w Cook 3o. Illioob. 

Milwąimee Ayenue State Baw 
PAUL O. 8TENSLAND A CO 

Bank Stanowy 
Kapitał $ 250.000.00 

GENERALNI 1NTEKKH BANKOWI 

Odbierają handlowe i zaoezczędeon- 
nieniądze, przechowują takowe. Piat*, 
zwyczajny procent od pieniędzy do prze 
chowania wtulonych. Uprzedawają asy 
gnący* t wek* U na wezyatkie punkt, 
Europy. Wypotycaają pieni iz* ne 
majątki i inne rzetelne poręczenia. 

W HroMM • owija baaktaa iMt 
■n*MkMA*wMMi D*rwii tmM, 

laua# duakauala. I 
'Iw <1 >m*t Mątfo 

H ibrtuw* • | armad 
811* nuodiK ani afcrtU 

A 
alefcafc 

MA Ł' tjXM.o* U motmr >a aa barkao iaiukr'aa 

"lim: miwiakN Aftui Stati Baal 
HUwaakaa Arna- * <larpaatar St. CMoaM.li. 

URZĘDNI, fi 
FąW.O Wwluw. praa^Mat. Aadrta O La 

•ni«, kaafar IM 

DTHRKTORZT: 
■ .W Jofcrom’ *■ feŁMM. » ■ Bąkną Ę Ą. La liy Tboiaaa V. Rorrtą. A. t 
£?*■?’Ą C L*—<«*. ioka F. (taalaki ?aali ■«—a>aa< MM D. Tb arna. 

Eugeniusz K. Pociej, 
POŁJtKI ADWOKAT 

i Dondiot Prawny 

Notaryusz Puliczny 
PUni* broni intorooa Rodaków w» 

waayatkick a%dack. Kapa)* dla aial 
właaootoi raaln* jak najtaniaj a osystj aai tytularni i lokaj* płeoiądM na miaji 
oowyoh dobryok kypotokaok 

Mnil III 17 Rllff BIitl Mulitu, Hit 
SO181 urągi 9 I IaIjb ii 

OMCUNATI 

Z Madison, Wio. 

Wiórek, 10-go Styesaia. 
Dvi>itj po poładaiu odbył ais 

kaukus senatorów demokraty- 
oaiiych dla porobieaia nominacji 
na rótue urzędy w isbia wyższej 
Ptsedzenie otworzył prezes ko- 
mitetu centralnego demokraty- 
cansgo p. Wall, pocącm prezydu 
jącym obrano senatora Pratta, 
sekretarzem senatora Kruss <ę. 

Po calstwieniu rótnyck przed- 
wstępnych form luości, przya tą 
piooo do nominowania rółnjch 
utsqdników i slułby dla iaby se- 

na torów. 

Zistępcą prezydu jecego senatu 
obrano senatora M Bnds. 

Sekretarzem senatu obrany zo- 

stał wujkaioecią głosów Sam. 
Scbat far 

Podsekretarzem Pr. Bo wen, 

Marszalkiem J. B. Becker. 
Vice-marszałkiem obrany ustał 

jedni gł śuie na wniosek senatora 
Kruszki p. Kaaimiarz Owocki t 

Milwaukee. 
Poczniitrzem obrano N. W 

Byanf a pod poozmistrźem A. 
Wegner. 

Oprócz powyiasyck urzędników 
wyiaayck obrano kilku pisarzy, 
cdświernych i posługujących. 

Powyłaze momimteye uczynione 
nz rzeczonym kaukusie aoataoą 
preedłołone jutro aa południo- 
we m p srwjnem pos edsaniu izby 
senatorów do zatwierdzania, u«a- 

iaś je n<tleły jednak jut jako 
rzeczywiste, gdyf demokraci ma- 

ją w izbie bezwiględaą większość. 
Posiedzenie kaukuaowa akońizy 1j 
się o godzinie 6ej i odroczouo 
U ko we do te goi wieczora do 
godz. 7.30. [Kuryer Polski]. 

Wjitawa krajów 

Długi czai Galicja podoVnj 
była do chorego człowieka, który 
do tego stopnia o stanie zdrowia 
swego zwątpił, ii bał się udać do 
lekarza, aby nie dowiedzieć się 
0 sobie ci g>i jemze gorszego 
nii to, co wie. lub czego się do 
myślą. Znal t źli się przecież lu- 
dzie, którzy, chociaż nie wzywani 
przez nikogo, sami wzięli na sie- 
bie rolę łazarza i poloty li rękę 
na pulsie chre^o ogółu. I po- 
kazało się wprawdzie, te jest źle, 
ale znów nie tsk źle, aby z roz- 

paczliwą rezygnącyą opuścić rę^e 
1 czekać śmierci; owszem, prze- 
konano się, te utyć zaradczych 
środków warto i te jest nadzieja 
pomyślnego ich skutku. Waęto 
się tedy do pracy nad uzdrowie- 
niem Galicy i, a pierwszym tej 
pracy owocem, pierwszą próbą 
jej skuteczuości. b>ł* wystawa 
krajowa w r. 1877. 

Wystawa U był* bardzo ubo- 
gą wystarczyła jednak na to, aby 
ludziom, w kraju, cay za grani 
cą, której twierdzili, i i u nu a oie 
nie ma csego właściwie „wjata 
wiać" udowodnić, te to niepra- 
wda, łe bądź co bądi, prej ca- 

łej biaisie i cał>m długoletnim 
zastoju, przy nieałjchanie ciężkich 
warunkach politycznych i ekooo 
micznych, coć potrafimy robić. a 

co wainiejaza, i zrobić. Nie 
miano wówcsaa na celu zaimpo- 
nować iwittu, ohciaoo aię tylko 
•obie samym przyjrzeć i grunto- 
wnie się poznać. 

Od tego czasu, od roku 1877 
wiele się zmieniło. Lwią cręćć 
tej odmiany zawdzięczać nale iy 
nieodiałowanej pamięci Mi koła 

jowi Zyblikiewieżowi, którego mą 
dra głowa i silna ręka połoftyła 
jeden z węgielnych kamieni po- 

•t'pu i rozwoju g«!wyjakiego, 
jakkolwiek za przeczyd się nieda, 
*• i inni mrowia niemało się tu 

zasłuiyli. 
Poduiósł się przemysł domowy 

włościański. utworzyła aię korni* 
sya krajowa dU spraw przemy 
alowych, zaopiekowano się cho- 
wam koni i bydła, racjonalną 
hodowlą ryb i handlem drze- 
wnym, postarano się o podniesie- 
nia przemysłu naftowego i utwo- 
rzenia galicyjskiego Towarzystwa 
Bbfiowego, wzięte się do regula- 
cji rzek i osuszania znacznych 
przestrzeni, otoczono opieką lasy. 
dobudowano kolei p.zeszło 1000 
kilometrów, słowem zrobiono nia 
tyle mola, ile by się dało i po- 
trzeba, ale w kaidym razie zro- 

biono duio~. 
• Czss takie zrobił swoje. Lu 

daoeot przybyło przeszło milion, 
a wraz z jaj wzrostem wzmógł 
•ię i dobrobyt. Ody w r. 1877 
sumę wkładek w kasach oszczę- 
dności obliczano na 21 milionów, 
ebecaie wynosi ona 60 milionów 
* fór*; gdy w roku 1877 T..w* 
rzystwa zaliczkęwa liczyły 33.000 
członków i posiadały zaledwie 
2 000.000 »ł. własnego kapitału, 
obecnie liczą człenków 160.000 
posiadają kapitału bliz co 6.500.000 
zł., a obracają 18 milionami po- 
wieraoayoh im kapitałów cu 

dzycb; gdy wreszcie w roku 1877 
nia było prawie iadnych spółek 
oprócz kredytowych: dziś mamy 
j« i dj 40 spółek przemy»ł >wych, 
handlowych i najwaiuiejseych z 

nick rolniczych, ze sporym kapi- 
tałem okiło milioa zł. 

Postąpiła tedy Galicja naprzód, 
nie tyle moie, ile moinn było, 
ale zawaM bardzo widocznie i 
bardzo znacznie. 

Jeżeli więc wystawa w r. 1877 
miała aa eelu wykazanie status 

q io, wykaia iie, c© jut mamy, a 

caegi nam jeszcze braknie: to 

wystawa zamierzona na rok 1894 
mieć będzie n* oalu — naprzód 
pouczenie, co diii mamy, a po 
wtóre pouczenie, czy wszystkie 
drogi, któremi idziemy, prowadzą 
do p i^daaej mety, ozy i o ile 
nul lśni *by ten lub ów kierunek 
zmienić, zaniechać, albo zupełnie 
nny oblać? 

Jak wystawa a roku 1877, 
tak i obecnie zamierzona nie jest 
wystawą, którąby miały przybiec 
polziwuć odcienie i da ekie na- 

rody t) jest wystawa tylko dla 
aas samych, to ma być po pro 
stu sprawozdanie przed samym 
sobą z włssnyth crynności. 

Te kilka słów niech posłużą 
za wstęp do sprawozdania z pier* 
wszego posiedzenia komitetu wy- 
k<n«wctego wystawy krajowej a 

r. 1894, które miało miejsce w 

sali ratuszowej. 
Licea* igrom ad renie wajttkich 

preresów i r.f rtn»ów eekcyjnycb 
powitał w ustępstwie k*. Adam* 
8 piehy, bawijcego u łoia dęiko 
na tyfus róic borowanego syna, 
Leona, Stanisław br. Badeni. 
Powoławsay na sskretaraów, pp. 
Ihnatowicsa i prof Dziedsickiego, 
wspomniał mówca o pomyślnym 
rezultacie podróży deputacyi do 
monarchy o protektorat aad wy- 
stawą; o konstytuowaniu się i e 

nergietnej pracy w e»kcyach 
wsaystkeb, wreszcie »a wiadomi), 
ie szczegółowy program owych 
•ekoyj ma być właśnie praca ko- 
mitet wykonawoay aatwierdao- 
nym. Podniósł dalej br. Badem 
ssoiere poparcie te strony Rady 
miejskiej i wyrasił nadaieję, ii 
międty parkiem stryjskim a mia- 
stem kolej elektryczna jesioae 
praed otwarciem wystawy przyj, 
daie do skntka. W Krakowie 

snalaała sprawa cała przvjęcia 
gorące a nawissanie najlepszych 
■toaunków a tamtejasem tow> rzy- 
stwem rolnicami jeat na wybir* 
0 ej drodie. W końcu aapowie* 
dziawsty, Se stawianie budynków' 
rozpocznie się juł ■ wiosną roku 
przeszłego, około 16 maja i 
do wskaiówek komitętu wybór* 
owg> dyrekcys będue się starała 
zastosowań, wet wał kr. B sekre- 
tarsa p. Star kia, by przeczjtił 
isąjakt odeawy do kraju; po n* 

wtgacb p. WUd. Ł wińsk! >go wy* 
braao komisy* [dr. Kubnl*, Lv 
1 ń*ki, Starkę] i hr. Stanisław 
Badani] która ma ująć się zre* 

dsgowauiem ostatecznem takiej, 
odezwy. 

Nastąpiła dyskusja nad kat* 
dj® prawie s kolei paragrafem, 
przedłoć mago komitetowi progra- 
mu szczegółowego przyszłej wy- 
stawy. B *ali w niejudziłł iul. Sy- 
roozyński Rimułt, radca R >mt no- 
wica prtf Wairnikiewicz. p. Przy- 
bysłzwski, iosp Franke, WUd Łj- 
ziński, Janowski Pi p*e. prof Sci- 
bń*fi i Pawlswski, Biłza, Tebó- 
rznicki, Niewiadomski i Śliwiński* 
dr. Kubkla, ks. Jerzy Czartery* 
ski, prof. Dzisdaicki, dr. Czie- 
wicz i Merunowicz, p. Kazimiera 
Ostaszewski, T o51 Maruno* icz* 
Z ickarjdwicz, Biecboński i Wcze* 
lak. 

Zabierano głos caleca inn°go 
rozdzielenia pn&dmiotów między 
sekcje, lub uzupełnienia niektó- 
rych dziś łów lub innego ich skom- 
bisowania. Przeprowadzono w 
rezaltacie zmiany dość znaczne* 
usi{lędsiwiij takowa, podamy 
w jednym z nsjbliłszych* nume- 
rów pngrsm wystawy w całieci 
w takiej formie, jaka mu a 

dyskusyi komitetu wykonawczego* 
przypadła. 

Po zatwierdzeniu „przepisów 
dla wystawców” Wedla rozdane* 
go obecnym planu, wybrano, sto- 
sownie do propozycyi dyrektora. 
Marchwickiego, skarbnikiem dr* 
Alfreda Zgórskiego, g^ neralnym 
•ekretarłem Juliusza Sur kia a. 

drugim sekretarzem p, I. K. Zie- 
lińskiego, wybrano rów ieź wy- 
dział fi >ansowy i budowlany. 

Wszystkie instytucye krajowe,, 
któreby w powszechnej naszej 
wystawie uczestniczyć mogły, zo- 

staną do tego aa proszone. 
Cj di dalszej taktyki w kwe- 

styi aprobowania programów, ja- 
kie poszczególne sekcye opracu- 
ją, uchwalono po ożywionej roz- 

praw.e, by komitet wykonawczy1 
przekazał tą czynność dyrekcyi 
pre?etom, tudtiel sekretarzom 
sekoyjnym, sotis zaś by zarezer- 
wował decydowinie w ewentual- 
nych kolizjach między sekcyami 
lub w sporach między tensil i 
dyrekcyą. 

Nakoniso prawo wyłącznego 
kierownictwa akoyą w obrębi* 
Golityi zachodniej, przyznał ko- 
mitet komisyi krakowskiego 
Towarzystwa rolniczego. 

J*k wspomnieliśmy, zebrani* 
było liczne a zarówno iloió u 

bi©rających głos, jak sposób trak- 
towania rzeczy i wasystkie wnio- 
ski, poprawki i myśli rzucane oo 

chw.l*, świadczyły o bardzo iy• 
wena, bardzo szoserem zajęciu si| 
wielkiem naszem przedsięwzię- 
ciem apołecznem i o tern, ie losy 
tego przedsięwzięcia zostały po- 
wierzono rękom i umysłom dziel- 
nym a chętnym do rzetelne} 
pracy. 

Fakt ten napawa otuchę i bu- 
dzi wiarę, ie sprawa, w któr% 
zaangażowano tyle ambioyi na- 

rodowej, ansjdzie godne siebie 
urzeczywistnienie. 


