
Matko! nie trwóż się.-. 
(Dl. i.Zgodj”). 

O! matko nie smuć się! gdy które z Twych dzieci 
C zezem echem gromu spłoszone — 

Od gniazd. Maciarzy — i Braci uleci 
I siąd&ie — gdzieś zdała — strwożone- 

Żvć smutno bez swoioh — i ptaszę stęsknione 
Z il serca w skardze swej nuci- 
I pomknie — gdy burza przejdzie lot swój w stronę 
Ku matce— ku Braci — i — wróci!.. 

Wszak myśmy tern ptactwem— co smutne, zbłąkane 
K^ąży — u krzyża — wśród drogi — — 

Na puszczy wygnania — powodzią skąpane- 
To-Związek — serc poczet — ubogi.... 

Biedny-— ah! — lecz silny — pamięcią Twej siły 
Krzywd — tortur — bezprawia boleści — — 

Ciepłem Wiary Ojców — u stóp Twej mogiły 
Roznieca ognie — Twej części!... 

A! lecz chociaż zbrojni duchem — myśmy zawsze 
Rozbratu — smutnym obrazem — 

Chyba że nam nieba dozwolą łaskawsze 
Iść razem — a razem! — a razem!! 

To kraj nasz odbijem zwartemi hufcami 
Ody wzejdiie krwawych łun zorza- 

Bo zemsty ah! słusznej akt spisan — krwią, łzami, 
Przemeólim — w serc skrytkach — za morza.... 

1 kiedy chorągwie jak fale popłyną 
Ku Wiśle — i z Krzyżem Sztandary- 
I Orły zbłąkane — lot splotą z Drużyną 
By złożyć Ojczyźnie — serc dary,- 

To może Zygmunta dźwięk ocknie — uderzy 
Radości odgłosem w spiż łona — — 

I Wawel się skłoni czołem siwej wieży 
— Witaj gromadko strudzona! — 

I Wisły abl nurtów zaszepce nam serce 
— Witajcie z dalekiej hen drogi! — 

Coście nie upadli tam w bratniej rozterce 
P ols k a otwi era Wam progi!! 

Matko za morzami! — niech mówią za nami 
Saromne Pomniki w Obczyźnie.... 
Choć— nie jak my chieli — lecz jak my umieli 
I mogli — służylim — Ojczyźnie.... 

C mc ago dnia 14 Stycznia 1893. 
TEOFILA SAM OL TUSKA. 

Najemnym kropidlarskim zbirom a w szczegól- 
ności redaktorowi „Polak w Ameryce”. 
Ojl zaczepki te zaczepki, są mytem nie pierwsze na, 
Na którem zwykł odpowiadać prawie zawsze wierszem, 
Ja gdy pizzę panie Siiszn, piszę z przyjemności, 
Ty zaś pisać kłamstwa musisz, za kawakk kości.. 
Czy się zgadza, osy nie zgadza z twojem przekonaniem, 
Musisz pisać — bowiem Pitass zagroził wygnaniem. 
A gdy łykniesz burbonika przynajmniej półzwarty, 
Więc tańcujesz jak ci zagra, (z Pitasem nie iarty), 
Kaidy kuglarz psy i małpy do koziołków zmusza, 
Ztęd teś nie złość mnie sad tobą ale litość wzrusza. 

Tylko przykro: kiedy Polak na głos sswaba skacze, 
Na ten widok serce pęka, krwawi się i płacze. 
Choć się na mnie tak rzucacie, nawet bez przyczyny; 
Ale jako chrześcijanin — odpuszczam wam winy. 
Więc kąsając Polski Związek, mnie i „Nowe Życie" 
Jam jest pewny ie im prtea to, członków przysporzycie. 
Dziś najprostszy chłop rozmmie, kto niezgodę sieje... 
Przezto same jui napewno — skurczy was, zmaleje.— 
Wy nędznicy! się rzucacie na lewo i prawo... 
Takim tylko, tacy sami zwykle biję brawo... 
Ale spotka jeszcze kara moralnyoh bankrutów 
Że wyszcaują ich ze dworu i puzzctą bez butów. 

SZYMON MODRZEWSKI. 
sa 

Wiadomości Miejscowe. 
Dnia 18 Jg aa. w nocy powstał potu 

w salooaie p, J. Stuiewskisgo pod No. 
104 Clesrer ulios, poor ąły tią psi Mi 

schody prowsdsąoe ns piętro, mieszka 

jąey tam psfistwo A, Zdsiebłowaoy 
ptnbaduoi zostali groiącem im :ie- 

bospieoatśitwom. Ratowanie sią ncie- 

Oską było jat niemotliwe, setem przez 
wybita okno osła rodzina p. p. Zdzie 
błowzkioh ratować sią muaiała prseoią 
gniąoiem do sąsiedniego domu, przy- 
eeaaa pani Zdatebłoweka została silnie 

pokaleczoną, tak fte pars tygodni pozo 
stawać musi włdikn. Przybycie straty 
ogniowej owładnęło pokerem, straty 
wyrsądione prsei ogień i zniszczenia 

przy gaszenia są dosyć snaosne zwła 
szcza dla lodzi nie bogatych. — 

* Gwardya Pułaskiego, gr. 66 urzą* 
du dnia 21 b. m. (w sobotą) wkeiorra 
w bali Czaakiaj pod No. 82 — 84 Boa 
na uL. u Kawą tafioojąoą. Do lioznago 
wa póła działa uprasza Gwardya Puła 

akiago, swych znajomyoh i przyjaciół. 
* Tow. Priamysłowa Rtania li ków 

Polskich, grupa 8, w dnia 20 Stycznia 
r. b. wiao zoram urządza wiał <i bal w j 

bali Pułaskiego 700 — 800 8. Ashland 
ara. Grad będzie dobra orkiestra pod 
dyrekoyą P- R- Heoael. 

* Kółko Dramatyczne imiea. Ależ 
hr. Fredry w dnia 22 Styoznia rb. [w 
niedzielę) wieoaorem daje przedstawie- 
nie teatru amatorskiego w bali Walsh'a 

róg Noble i Emma al. Odegrane będą: 
„Chrapanie z Rozkazu” komedya w je 
dnym akoie i „Oryl” komedya aa ipie 
wami w jednym akoie. Występował 
będą najlepsze siły amatorskie, zdolne 
sadowolnió publioznoM. 

* Wydzwoń i redaktor „Prawdy” z 

Detroit, Ifieh., ob. L. F. Olaaewskl, 
przybył do Ohioago i odwiedził Redak- 

«7t Zgody. 
Prx«M kilka miaaigoy oiarpiałam na 

dtBsnoM, a ftadan Arodak nia pomógł 
bL W koóoa u tyłem Dr. Augusta Koa 

nigą Hambarakiaj bar bat j pianiowaj 1 
aoaułam wjlaotanj. — Charlaa A. 
Arwn, 828 8. Prinea Str. Lanoaatar, Pa. 

Dłiewcgęta 
flanugllnls Brtaio ptiybylya AalawMinuB 

lorapy mogą da* ariafaea nraa, Paał 
L. BA WIOLA, Bag—ha. MM Oomogt 
Owta ara., OUcago, ni 

Jedyito 
^nwdiiwj 

BJgOTWTGZHY 
Pain Expeller 

J««t I bidzie 

REUMATYZM 
Khicie, Tnflnwn^ ból knyta.^ 

r kolki w boku, ból płoni, i 
fule, ntonlgi^ wjwlchnlfcie Itp. 

Zanim babka kiiponit. noslnnd riaaJ 
k^a*ka “PMYJACIZL rlumrra^- ] 
ydnną pr»n biwlit—iTfl ltfcnriy, 
dbtą na iądanU piajMwy aa bw 

kF. Ad. Richter k Co. 
17 Warna uL, 

NUW YORK. 

29 
madali 

"tdobjto (o lekarstwo nawy-1 
stawach. Domy w Europie: 

tadr latadt, Londyn, WlaM 
•udani, Attou, Hmabn 
UpatkSetBOcbotalka. Ma smbui 

>mui Mtnmw a lutu, 
Tb, tao. Scaokr M* Sllawka *7 

Bal Maskowy! 
nn^dtODj w sześcioletnią rocznicą 

załotenia 

Tow. Centralnego Polek 
W CHICAGO, ILI*. 

odbę j zie się d,l 2 Lutego 
18W3 roku 

w Hall Pułaskiego 
przy 8. Ashland are. i 18 ni. pod No 800 

Początek o godi. 8 wieczorem 
Kasa dla sprzedafty biletów otwartą bą> dzie od urodziny 7 ej. 
Cena biletu dla oeób te matkach 50 c 

Na galeryą 26 ot. 
Biletów dostać moina u pani Szymaft 
sklej, 620 Blue Island ars.; p C esiel- 
skiej OWI Ce>itre are. i p. Pokrzywić 
sklej, rójf Laflm i 18 ul. 
Do lioznego współudziału zspraaza 
_ 

Ksniui 

TEATR 
AMATORSKI 

KÓŁKA DRAMAT1CZNEGO 
Im. Altx. Fredry, 

ODBĘDZIE 61Ę W NIEDZIELĘ 
lila 2J p Styczila 1893 r. 

W HALI H AUIH*A 
róg Milwaukee areuue i E jama ulicy. 

ODKORAMI BĘDZIK: 

, Chrapanie z Rozkazu” 
Komedy* salonowa w jedeym akoie. 

II. 
m ArŁ x JLa 

Komedya r przedmieścia ze śpiewem 
w jednym akoie. 

K*m atwartao godz. 7-e| Początek o godz, 8-eJ 
Cena bikcu 35 anłóto 

Po Przedstawienia Zabawa! 
Do liosnego współudziału uprzejmie za* 

prasza 
KOMITET. 

LOTY 
W GOSTYNIU, 

ILLINOIS 
długi* stóp 125, szeroki* 25, sprzedają 
sią po doi. 150, narotne troobą drotej 
Pragnących bliftszyoh szczegółów, lab 
mieć tańsze bilet* jazdy, proszą ateby 
zgłosili sią do Jsaa Koatrzeskiego, wła 
śjiciels, ssał'jszksłego w Gostyniu, po- 
cztą adresować Downers Grove, UL lob 
w redakcyi Zgody, 

Podrób do Gostynia z Chicago, po- 
trzeb a je 45 minat czasu. 

_JAN K 08 TRZE8 KI, 

WINCENTY WIZA., 
(dawniej J Nluncwinkl,) • 

607 Noble Str. Chicago, TU 
poleca swój 

Halooii Polaki 
zaopatrzony w najlepsze wina, wódki, 
cygara i zawsze świeże piwo. 

HALA do po«tef*sefi. 

DAHLMANN & MALINOWSKI, 
notaryusze publiczni 587 MIL W A TJHEE A VE^ CHICAGO, ILL. 

?'**¥**' PoMnieMą w Żaba,- 
pieozają od ognia. Spraadają karty okrętowe po najtafiuyoh oanaoh w miaście. 

Zabaapiooaają na tycia. 

61S H*hl« róg Mloau nile. 

FR. MILEFCZ TR% 016 Nobla Ulica. 

lltyUópi 

N. L. PIOTROWSKI &A. G. DICUS 
ADWOKACI 

wypo*yoi*ją piMii^dj. n. 
p ^ ^ J 

0fflice:84 — 86 Ła Sali* 8tr.Chlttgo,IU.(aió««pitRo)Boon 6*1. 
MiMskaaie: *117 LAUKJCL 8TR. Talefoa: 4087. 

Irlety wlt«lrt«>r f»»rl 

—wyl 

Katdy ohcąoy nabyć dóbr* ubranie tanio, srobi najlapasj wybór kupująo a 

Charles Ahlsweue, 
w głównym składne 

UBIORÓW MĘSKICH DLA MŁODZIEŻY 
I CHŁOPCÓW. 

719—714 Milwaukee ave, róg ]foble I Bmnsa ■!_ 
Wielki wybór gotowych ubrać, paltotów, wełnianych jaosek, kapeloaay, 

czapek, rękawiczek itp. 
Kupująo za gotówkę w wielkiej iloieLmoZemy naszych Szanownyoh Od- 

bióroów zsdowolnió sprzedając zawsze najlepszy towar po najniższej cenie. 
Kaidy chcący korzystać z Sf.oeoboołoi najlepiej uczyni jeZeli odwiedzi naa w 
nowo urządzonym składx'e, zapewnić m o te my Ze z kupaa zadowolony będzie. 

BRUNO NE U MANN, Pobki Ezpedyent. 

&wfetny w po mi ślnośel 
Ji lenitająey w roiwljnnla j 
Miezrónnony w położenia i <<*> Hammond 

Największe miasto fabryczne i kolejowe 
• • • JEST • • • • 

i 

Najlepsze miejsce do kupowania posiadłości, bo pewne, że wartość pójdzie w górę. W 3 la- 
tach zarobicie więcej na tj ch lotach, aniżeli 
prac% w 4 latach. 

Nie dajcie się za wiek) do jakiej aubdy wizyi, gdzie nie na więcej jak jedna lab dwie koleje, gdzie żadne okręta nie doohodzą i gdzie akier ziemi tyle ko- 
sztuje, ile wy za lotą płacicie i gdzie nie ma najmniejszej nadziei, że loty te 
ani za 20 lat w górę nie pójdę. 

Jeżeli wam jaki agect powie, że inne miejsce jest lepese niż Hammond, bądź- cie pewni, że jemu nie chodzi o wasze dobro tylko o swą kieszeń. 
Nie wierzcie nikomo, ale 

przyjdźcie sami na dwom c na Polk ulicy 
w niedzielę rano o godzinie 10:30 m. 

i jedźcie z nami loty w Hammond zobaczyć, a będziecie zadowoleni, że mówi- 
my prawdę. 

O. H. BBOOES & CO., 
803 Taooma Building, Chicago, 111. 

Śliczne West P ullman 

Loty w West Pullman 
Najlepsza sposobność do kapowani* rsslnośoi w Chicago po nie wat te łotr nr- bko pójdą w górą. Jetsli nie wisrtyoio, wyjedioie s nami sobaosjó fabryki, domy, irównaas ulice, cementowe chodniki, wodociągi, sury, wysoką ziemią i cienista drzewa, * 

Loty od $350.oo do lOOO.oo 
Jedna dziesiąta gotówki, resztą na spłaty dogodne kapującemu. Loty te w krótos bądą warte jeszcze ras tyle. 7 

WEST PULLMANN LAND ASSOCIATION, 
108 DKARBORN ULICA, — CHICAGO, ILL. 

* 

Po blitszs szczegóły i wolno bilety zgłosić sią do: 

V. A.!¥TOHZI2W*iK EGO, Agenta. 
701 W 18th Str. Red. Reformy”. 

Piotr Binkowski, 

•OB MOBUD 

_ POLSKI 
JUBILERSKI, 

Hrmóm, ram, SUuaanych 
tmimttk n« KohU ulicy wpoUMtj 

daUlrUcy Chicago, III. 
-WY KONT W A.- 

lltteSipllkl Zwląikos e 
«U» Polok 

Onte. Zwląski Hor. Poi 
aa MpIlU dla Potok 

P. Brno 

Jan A. Wierzbieniec, 
ARCHITEKT 

wykonai* piany I wazolkio roboty w 
sakra* bodowy kodoiołdw, ^ n, achów 1 
domów wohodząon, po eonach omiarko- 
wmnyeh. 
Offloai lMt lii, 1»#W. IWlNi Mr, 

ClKUAO, ilA. 

Jedźcie z nami 
NA WIELKĄ BEZPŁATNĄ 

WYCIECZKĘ Z MUZYKA * < 

w Niedzielę dnia 22go Stycznia br. o godzinie 1:20 po południu z dworca 
CHiCAGO ROCK 1SLAND KOLEI. Zabawicie się z nami a przytem motecie obejrzeć naszą królowę przedmieść 

BLUE ISLAND PARK ADD1TION 

WEST KJLLMAN. 
W"' ttJTćZZzsffistiZri w? 222? tŁssitte i* Brudni* 200 lud*f; 4. Puringtou* MarMfikIfabryn* wyrobów * TWr* cL*ł* n—A ^Rifining Worka 

aa• s+jzS&sz.<r?> .^r„:JSs^nSrsSrSH po MjW|MW»} owite. Loty połoton* wysoko i auob*. Raj dl* robotnik* i kapo*. 
TO J <U* “ 

Lota tylko 325 Dolarów. 
Dziesiąta część gotówką, resztę po 6 dolarów miesięcznie. 

Utitz, Heimami 6 Co., 
po 

Wolt 425 §0 27 Unity BTg. 
70 DE4BBORBT HTB. 

lub n**tfpaj*oynh (gratów: 
A* 684 Noble ul. I, Dowlatt, 668 W. 16U ul. 

i?*!* .wtamxj P001** o***** * dworo* *®UI Ohioaąo, Roek T*l*nd róg Praiie At*. i Vu Baran ul o I tM&rjmm *, o. », **, « .£5 i Po^To i.W 


