
«ZGOI>A.” 
Orbita Kwląika Nar. Poiiklrgo 

W STANACH ZJEDNOCZONYCH 
PÓŁNOCNEJ AMERYKI 

Wychódri w Środę Każdego Tygodnia. 
Preuumeraia wyuoai roeauie.tJ.OO 

1 mu4i hyó opłaoooą oapr/ód. 
CBN V OGŁOSZEŃ CZYLI ANONSÓW: 

Cel kraka ras jada*.$ 
l rok. 

1.00 
10.00 

PMaaklwanla I k rot kle 
nla blsaeoawet 

Koartn ą sa pierwszy ras.80 et. 
Ba kas >y następny ras.26 ct. 
Ogłoszenia Balowe kosztują sa kaldy ras.f ..ta) 

Wsz> stkie oglosznia muszą być 
opłacane naprz< d. 

Korespondenci piastę do na* raczą adresy rwa wy- ratnlr 1 czytelnie podawać, s wymimleft am sweg 
Imienia, nazwiska, miej*, a pobyto « numer m dumo 1 
ulicy. County I -t.nu. Pri* śmianie pomtsaskanla 1 
prsy przeprowadzkach naleSy r.a«ua podpoprze- dnie miejec* pobytu swego. Przedewazystklem nie 

-airomnieć połoiyć swego podpisu pcd każdą 
>nden>-yą 

Wasalkie pieniądze, pra-snacsona dla „Zgody” ma 
wabyć prsee.lane w lldcie reglstrownnym lab prsrs MONEY OkDE y, przas Bank lub Bspreas. Zanie 
aiądze pr-eerUne w Ustach zwy. sainycb nie jesteśmy 
odpowiedzialni jetell w drodze zginą 

7 

Wykupiwszy Money Order naiety go natychmiast 
przysłać d<> *ekr tarza, a nie satr-t mywać a siebie ja- ko kwit pocztowy — b-. tylko na ten kwit czyli Money Order poczta pieniądze wypłat a 

BIURO R'ĄDU CENTRALNEGO 

REDAKCYA I I 'RU K AK NI A 
„ZGODY" 

Nokle fcl. Chlragd, III. •?4 

Kursą* IwIąikaNar. Palikiem*. 

CENZOR ZWIĄZKU: 
W.Y.PRZYBTBZEWbKI, 808— 12th St Fay lty,Mich 

WICE-CENZOR: 
T. M HELINSKI, No. li. Superior Sk Dolnth,Mlnn. 

RZĄD CENTRALNA: 
8. P. ADALIA 8ATALKCKI, pros. 

886 8. iiklud oto., Chicago, IU. 
■T. 8£X)o IŃ8K1, T.co-pres. 87* Mllwackee oto. A. MaŁŁKK, aekr Jon. 67* Nubio 5>t. 
8T. PLISZKA, Tlceerkr.Jen ■nselw od •< 

M MAJKWoiłl, aayer, i79 Mi wauzeeare. 

<k»/k Narttfowjf Polaki 
W MILWAUKEE, WIS. 

pod opieką Związku Narodowego Polskiego. 
K. Małek, pros.; 8th are ABecber 8t. Milwaukee,Wis W 1 lotrow ski, kasy er; 830 Milwaukee St. 
F. Drożni Osiewicz, eekr. 780—3rd oto. f“ 

Wszelkie korespondencjo i przesyłki pienlątne no 
mecz skorba Narodowego Polskiego nalety przesyłaC 
pod adreaeas sekretarza: 

F. Droznlakiewlez, 
780 8rd ore., MILWAUKEE, WIS. 

ZARZĄD 
BIBLIOTEKI POLSKIEJ 

I MUZEUM NA BODOWEGO 
W CBIOSOO, IiLilOO. 

pod opieką Z wiązka N ar do w ego Polskiego. 
St. Koriemski, pres.: MO W Taylor r>t, Chicago, UL 
Dr. Midowricz, tUs prrz. :2M W. Chloogu ot. * 
A. Kotoakl, sokr. JMW. Chicago sto. 
V Kordu Os. 1. a asy er; Cor NobleABradiey st-4* 
Dr. H. Kainaeowsai d>rektor: 

_ 
#11 L "tr. N.W. Washington, D.O. 

H. S. Kafossowakl, dyrektor; 
•11 L. st. N. W. Washlnetoo D. C. 

A. Btaazczyhski, dyie.tor;648 W. 17th u ChiragowUL 
M. Drzemał a, w 1266 N. Maistad st 
I. Palaowskl. 817 Milwaukee oto. 
H. Sawicka, bibliotekarz; 674 Nokia 8L « 

Biblioteka i Muzeum .Narodowe będą 
otwarte oodsienaie w dni powszednia: 
Bono od godo. 9 do IX Po połnrlnło od rodź. 1H de 6. 
Wieczór. 7 dc 9. W niedzielą tylko 8 do 6. 

W twieto aroczyete nie bedzie otwarto. Wsaelkieh 
Informacji ne Żądanie odzieli Bibliotekarz. 

Środa 26 Stycznia 1893. 

Z Życia Polonii 

W4al^eia*M za poświęcenie! 
Milwaukee, 21 Styoznia 1808. 

Mamy lud*', którzy za mała praca 
baz poiwiąoeA, odbierają pochwały we 

formie laurów wieAoowyob, na które 
nie zasłużyli, jak to od swoich pople- 
czników, już to sami od aiebie wyłania- 
jąo w pismach publ.oznyoh. Mamy 
znów lndz’, którzy o sobie milczą, lab 
nawet o zamilczenie swyoh zasług sami 
sią starają. Pierwszy oh można by na- 

zwał chwastem wyrosłem po nad po- 
krzywy i pasożyty w ogrodzie, drugich 
jako fiołki ukryte w zaniedbanych za 

roślaob, zdobiąc i uszlachetniając swoją 
bytnośoią takowe, ażeby wyrównały w 

•wojem społeczeństwie innym szlache- 
tnym spnłeezeńitwom. Z tem można 

porównań naszych prawdziwyob pseudo- 
patryotów. 1 mamy ostatnich w Ame- 

ryce bez liku rozgłośnych, gdy zaś 

prawdziwyob patryotów i praoowników 
w winnicy narodowej bardzo mało, a o 

•obie miloząoyob. Obowiązkiem na 

•zym powinno byó jako młodszej gene 
racy i poczuwać sią do wywiązania sią 
jaką bądź wdsiąosnośoią za ich trudy, 
praoe i poświąoepia. Nie oboą sią tu 

rozwodził godnymi osobistościami i u- 

derzam od razu w sedno. 
Do gorliwych z poświąoeniem pracu- 

jących patryotów dla społ* ozeAstwa 

polskiego w Ameryoe, śmiało zaliozyć 
mogą naszego tu znanego patryotą, ob. 

1. WendziAskiego, weterana z roku 48 
i 88 i weterana pracy narodowej od 24 
lat w Ameryce. On to z przybyciem do 

Ameryki począł najgorllwiej praoowaó 
dla sprawy naszej narodowej, za puści w- 

azy swój lemiesz pomiądty ludem i dla 
Indu. Wie o tem ówczesna stara słabo 
ta osiadła i wiemy o tem młodasa, dziś 

już potążns generacja. Wiedzą o tem 

kapłani i lsjkowie. On to najpierwazy 
zasiał ziarno pisma polskiego przez 
„Orła” w Miaecuri, z którego powalała 
póśoiej „Gazeta Katolicka**, a przedtem 

jeszcze załolył Gazety Polską p. Dy- 
nie wiozą. Po póiaiej Przyjaciela La- 
da w zeszytach, s czego wyłoniła t>ę 
gazeta tygodniowa p d tym samym ca 

główkiem. W tej ~rukarni on naj 
pierwszy drukował i wyrabiał konstytu 
°yą polską w Ameryce, kiedy przed je 
go przybyciem „Gmina Polska" w Chi- 
oago musiała swoją konstytnoyą polską 
dać drukować w Pary tu we Franoyi. 
Z pod jego pióra wyszła ksiąteozka o 

jubileuszu „Zbiór pieśni narodowyoh" 
przez Ł B. A. W. [Ignaoa, Błateja, 
Andrzeja Wendzińskiege, które to 
imiona na chrzcie św. otrzymał] Wydał 
oa najlepszy p jatą po wy polski elemen 
tarz w Ameryce, naj pierwszy kalendarz 
polski i inne pomniejsze utwory. Figu 
rował on jako najlepszy mówoa polski 
w Ameryce, dopóki mu siły pozwalały, 
podniósł narodowość polską w Chiesgo 
i Milwaukee, politycznie tworząc silną 
falangą demokratyczną ze swoiob roda- 
ków, czem nadał im to znaczenie, ozem 

sią dzisiaj wszyscy chlubimy. Starzec 
ten kończy z ubiegiem tego miesiąoa 
04 lat i kto odgadnie z nas, ile rocznic 
i imieniu swoiob, które równocześnie 
przypadają na pierwszego Lutego, prze- 
tyje i kiedy i juką wdzięczność okste 

my jemu za jego zasługą? Ja z mej 
strony nio wiąoej uczynić nic mogą, jak 
nie oczekująo niepewnej przyszłości, 
lyozą mu jut dzisisj, by ohorobą złoto 
ny, powrócił oo najprędzej do zdrowia, 
do dswnyoh sił i choć częściowo do 
oblubnej jego prsoy ns poty tek społe 
czeńetwa naszego, Oby doczekał sią taj 
obwili, w który oh Związek, Zjedao 
dnoozeois i U ais połączą sią sgoduie 
do wspólnej pracy dla naazcj nieszosę- 
śliwej Oj ozy sny, do której pracy I. 
Wendziflski najpierwszy dał inieyaty- 
wą i delegował po najpierwszyoh roz- 

maitych Sejmaoh. 
Powytaze napisana nosyniism to z 

obowiązku jako syn jego sskólaego ko- 
legi z ławki Trzemeasefiskiej. 

Z szaounk em 

M. S żarty fu ki. 

T*w. Oddział Dragi We*myeli 
ErakUMw, grupa »8. 

(Jhicaoo, 21 Bijouił 1808. 
Dnia 15 b. m. odbjto się ponedzenie 

roczna Oduziałn ligo Wolnych Kraku 
•ów, na która przybyła okazała liczb* 
pięknie umundurowanych ozłonków, a 

aawat osób ma aalal%oych do Tow. 
Zaznaczamy ii na posiedzenia zaazozy- 
oiii nas takie swoją obeonodoią: szano- 

way prezes Rzędu Centralnego Zw. 
Nar. Pol. sb. 8. F. A dalia Sataleoki, 
który jako honorowy członek w tak wa 

inaj obwili jak jest roczne posiedzenie 
Krakusów, nie omieszkał przy by 4 i go 
rąoemi słowy zaohęcid do dalszej wy- 
trwałej pracy. Tak samo przybył rioe- 
sekr. Z w. Nar. Pol. ob. S. Pliszka jako 
z«łoiyoiel Towarzystwa. Zostali po 
proszoni aieby zajęli miejsee obok Ad- 
mmistracyi i przez powstanie powitam 
zostali. 

Po sałatwienin aprmw zwyczajnych, a 

następnie po odczytania pnąc aekr 

sprawozdania roosnego. która pomtaj 
wskróceniu zaznaczamy, okazało się j1 
działalność Tow. w roku nb egłym pod 
katdym wzglądem była energiczną. 

Tcw. bowiem odbyło posiedź* ń 15, 
ćwiczeń wojskowych 18, wystąpień (m 
corpore) 14. 

Dochodu w ubiegłym rok o było 
482.02 o., rozchodu 885 05 C-, w tam wy- 
szczególnić nalały jako to: podatki i 
aaaesmenta do Z w. Nar. Pol., waperoie 
w chorobie która wynoeiło 100 doi. 
Składka na pomnik 55 05 o., ofiary na 

kościół do Spring Valley i na Bridge- 
port, dziertawa za lokal do ćwiozeń 
wojskowych, na Biblioteką i Muzeom 
Polskie pod opieką Zw. Nar. Pol. Ka- 
pitało w gotówoe posiada Tow. na przy- 
szły rok 820 87 o., dolarów 200 jest 
nlokowanych w Banko na prooenu 
Członków obeonie liosy Tow. 80 osyn- 
nyoh i 1 honorowego, s tych neiety do 
Zw. Nar. Pol. 17. Naatąpnie przystą 
piono do oroozystej instalacyi orządni- 
ków, wybranych na rok bietąoy z na* 

stąpającyi b członków: 
Szczepan Teresa weki, prezydent, Oly 

rok; Piotr Królikowski, nee prezydent, 
8oi rok; Ant. Cieślak, aekr. prot. Soi 
rok; Wcj. Czeiński, eekr. fia., 2gi rok; 
Jós. Bielifiiki, skarbnik, 2gi rok; Jan 
Andryozka, Frań. Kucbarzewaki, rada 
goepodarosa, Itsy rok; Frań. Kozaneoki, 
2gi rok, i Jan Jółkowaki, lasy rok, 
opieknnowiekeey. 

Zarząd «oojzkowy: 
Szosepan Terozewski, kapitan, 4ty 

rok, Piotr Królikowski, poru os ni k lasy, 
6ty rok; Mik. Prsydryga, porucznik 2gi, 
4ty rok; Woj. Csaiński, wachmistrz, 
4ty rok; Jan Jółkowaki, oherąty, 4ty 
rok; Fr. Kosaneoki, podohorąśy, 2gi 

rok; Fr. Siozepafiski, tiąbaoz, ligi rok; 
Józ. Cieślik, podoficer lszy, Boi rok; 
Ant. Cieślak, podofioer ligi, 2gi rok. 

Po odebraniu przysiągł od kapitana, 
który w krótkiej przemowie zacbąosł 
ogół do jedności i miłośoi braterskiej, 
do dalszej wytrwałej praoy, na któryob 
to tylko podatewaob mcina dojść do 
porsądanego celu i oswobodzenia Oj- 
oayzny, 

Zarazem zaobąoał resztą ozłonków 
którzy jeszoze nie naleią do tak wiel 
kiej instytnoyi jaką jest Związek Nar. 
Pol-, on sam nalety do Związkn lecz do 
innej grapy i aby dać prsykład przy* 
łąozy aią z początkiem roku abj i dra 
dzy członkowie za jego przykładem po- 
sili. Po akoAozonej matalaoyi te zdzi- 
wieniem kapitana sformowano powtór 
nie szeregi i powołano takowego przed 
Oddział. 

Jednocześnie wprowadzono do hali 
w asystenoyi honorowej straty wojsko- 
wej panną Wyttyk, oóreozką jednego z 

ozłinków, która uozciła wypowiedze- 
niem odpowiedniego wiersza w nagrodą 
piąeioletnioh prac prezydenta S. Ter- 
ozewskiego, którego obdarzono złotym 
medalem. Prezes bądąo przejąty noży 
oioną niespodzianką od swoich współ 
towarzyszy był tak wzruszonym te nie 

mógł wiele przemawiać, poprosił Sta- 
no wnego prezesa Rządu Centralnego 
Zw. Nar. Pol. S. F. A. Sataieokiego o 

przemówienie kilka słów, — który w 

gorących ałowaoh rzucił ziarna do sero 

zuchów, a które niezawodnie poty teozay 
owoc wydadzą. Dziąki Ci za to, praco- 
wniku dla dobra ogólnyob spraw Polaki, 
Nastąp nie prnozono o przemówienie 
▼•oe sekr. Zw. N. P* ob. 8. Pliszka. 
W krótzieh słowach wyjaśnił jak Tu 
warzystwo było załotone, jakie koleje 
przeobodziło i on asm na powrót bądzie 
należeć jak mu tylko ozas pozwoli u- 

trudzony dziś odległośeią zamieszkania 
i rozmaitemi interesami. 

Po wyoierpn ąciu kilka mniejszy eh 

■praw posiedzenie Modlitwą zakofiezc- 
no. 

Oddziel II Wolojoh Krakusów jako 
Tow. wojskowe jest zarazem Towarzy- 
stwem bratniej pomocy. Członkowie w 

przypadku choroby pobierają 6 doi. na 

tydzi*6, w przypadku śmierci brata ple 
ci Tow. 50 doL na pogrzeb 25 doi. na 

mosyaą, po zmarłej tonie brat o trzy 
muje 25 doi. na koarta pogrzebu. 

Oprócz tego oałoozowie naleiąey do 
Oddziała i Związku Nar. Poi. korzysta 
ją z przywilejów przepisanych konsty 
tucyą Z. N. P. W stąpnę do To warzy 
■twa kosztuje 1 doi. podatek 25 cen. 

miesiącznic. Ubranie mamy najlepsae 
jakich iaden Oddział w Chicago nie po- 
siada, a w porównania do tego jest tanie 
i na wypłatą. A zatem lioznie przystą- 
pujoie do Oddziału II Wol. Krakusów, 
który jest najstarszym Towarzystwem 
wojskowem na północno-zachodniej 
■tronie miasta Chicago. Posiedzenia od 

bywają sią w kaldą trzecią niedzielą 
katdego miesiąca, o godzinie 2giej po 
południa w hali ob. Józ. Ssało, na rogu 
O na on i Clearer ul. 

Ćwiczenia wojskowe odbywają sią w 

katdy ostatni ozwartek BMuąoa o go- 
dzinie 8xej wieczorem w bali Czeskich 
Sokołów przy Emma uL, Zarazem po- 
dzielamy sią z osytelaikami wiadomo 
śnią, ii Oddział II Wolnyoh Krakusów 
na dniu 29 Styozma r. b. urządza ro 

orną zabawą, która sią odbędzie w bali 
Czeskiob Sokołów przy Emma olioy, 
sądzimy te szanowna publiosnośó która 
nas swoją obeenośoią zawsze liczoie za- 

szczycała i ta rażą jak najliosoiej na 

zabawą dsieloyob krakusów podąiy. 
Wszelkie korespondenoye dotyoząoe 

sią Oddziału II Wolnyoh Krakusów 
proszą przesyłać na rąoe sekr. proU pod 
adresem: 

Ant. Cieślak, 
105 Cornell str. Cbioago, Ilia. 

■ OranS Bapttfs, Bieli. 
Grand Kapius Miob. 12 Stycznia 1898. 

W Niedzielą 8 b, m. odbył sią tu w 

Polskiej Hali teatr amatorski, arząó.ony 
staraniem Tow. Narodowego. Odegra- 
no „Ulicznik Warszawski*1. Role oyły 
przedstawione nastąpująoo: 

Pan Rabek majster szewski, ob. Woj- 
oieoh Andrzejewski; Jsgasia jego oór 

ka, pani Rozalia Smolińska; Kunegunds 
ciotka Jagusi, panna Jadwiga Letsel 
berger; Jacuś Rzemyozek terminator, 
ob. Feliz Hejnertt; Piaskarr, ob. Frań- 
oissek Nowioki; Handlarz Zyd, ob. 
Franeistek Nowicki; Śaieeiarka, panna 
Wanda Falarsks; Ścianek czeladnik, 
ob. Jan Nowicki; Urządaik, ob. Ignsoy 
Puchalski; Nieznajomy, ob. Maryan 
Smoliński. 

PS teatrze był przedstawiony ty wy 
obraz „Piast” w którym brali udział 
„Piast” ob. Andrzejewski, Rzepicha 

pani Ojrowska i dwóob aniołków, któ 

rych przedstawiały o^reozki państwa 
Stanisławów Lpczyń«kich i R. Wrze- 
iaiewakioh. W ozasie przedstawienia 
obraza k warta t a to w. śpiewu Lntnia 
odśpiewał za kuliaami „Barkarola”. 

Długo przad otwarci a m przadata wia- 
nia wszystkie aiadzania były zajęte a 

póiaiej hala przapałoiona po brzegi pu- 
blicznością i to publiosnośoią a któraj 
•if szosyoió motamy. Widzieliśmy tam 
Prtf De Kontskiego i Dra Woilfa i 
wialu oby walali których rzadko kiady 
w hali widzieć motamy. 

Przaohodząo do krytyki mogę tylko 
śmiało powiedaitó ii waayaoy aktorzy i 
aktorki nia szczędzili starań, ataby rolę 
»* ą jak najlapiaj przedstawić, a rasnl 
tat był jak najpomyślniejszy. Publi- 
ozność oo ohwila przerywała grę hu- 
ot nami oklaskami a po akońaseniu 
wszędzie były zapytywania kiady bę 
dala drogi teatr. Takie słyszałam spra- 
wozdania pewnego obywatela, który 
był po ras pierwszy w Polskiej Hali,' a 

który wiała złego T o nas ałyazał,it taras 
widzi gdzie to ała tkwi i chętnie de nas 

się przyłączy. 
Po skcńozeniu przedstawienia Dr. 

Wolif poprowadził Polonez i bawililiAmj 
»*ę wesoło i zgodnie do pół aa w noc. 

Nie będg to dziękował z osobos, ale 
razem wszystkim amatorom a osobliwie 
paniom amatorkom, jako tek braciom 
Nowiokim, którzy choć nie będąo człon- 
kami naszej grupy diłotyli wazelkiob 
starań ko wykonania tego* przedstawie- 
nia. 

Zarazem dziękuję Szan. pablioznoAoi 
za tak liczne zgromadzenie się, i dodaję 
i* dwie aataki aą jut w pracy, które 
rasem przy końcu karnawału odegrane 
będę, których program pćiaiej ogto 
aim, a komitet dokłada wszelkich starań 

aftebj publiczność jak najlepiej zado 
wolnić. 

W imienin grupy 57 
Ftlisz A. Wachowiak, 

sekretarz. 

OliBIWAI 

B*oołłtk, 18 Siyosnis 1808. 
Dnia 17go Stycznia b. r. sałoiyio kil 

kanasta Polaków z Brooklyna Tow. 
, Czytelni.**. 

Jak ju* sama nazwa wskazuje celem 
nowosałoftonego Tow. jest: sprawiać 
rodskcm nader przyj* moą i potyteozną 
rozrywkę umysłową, dając im nsoili 
wońć czytania wszelkich czasopism i 

ksiątek w zakres literatury polskiej i 
humory styki wchodzących, wydawa 
nych w Stanach Zjednoczonych i Euro- 
pie. 

Nm a lega wątpliwości, ift togo rodza- 
ju Tow. ze strony publiczności polakiej 
s a osa ciem prawdziwej radości będzie 
przy witanem. Tern bardziej U wasal 
kie bulatjki i uiywanie gorąojob ospo 
jów w lokalu klubowym jest wzbronio- 
ne. Nawet do palecia cygar posta- 
nowiło Tow. urządsió osobny pokoik. 
Komitetowi w tym oelu obznaoemu po 
lecą no zająć aią wyszukaniem odpowie- 
dniego. zupełnie prywatnego lokalu. 

Biitsze szczegóły dotyojąoe warno 

ków wstąpienia do Tow. i t d. udziela 
ob. A. Kwaroisński, 180 Wbythe ars, 

Brooklyn, N. T. 
W nadzieji, ii Sz, Rodacy zrozum la 

wazy prawdziwie dobry oal Tow. secboą 
do tegoi jak najliczniej sią przyłączać, 
kreśli sią z szacunkiem w imieniu To- 
warzystwa 

Dominik T. SJcaltli, aekr. 

•tracone dziesięć lal aa pala po- 
liiycsnrni. 

Nairricou, Pa. 18 Stycznia 1808. 
Po tok dtugo letniej walce trwająoej 

pomiędzy to naszą polonią jzkoś przy 
chodzimy do porozumienia, e poozy 
nemy aią brzydzić z warami wy woła nem i 

przez jakieś widzimisię. 
Pewni motamy być, ii staniemy w 

krótoe, jak jeden mąt, taki jak to miało 
miejsoe w roku 1888, wtenczas kiedy 
to nasza polonia obchodziła pamiątkę 
odsieczy pod Wiedniem. Dziać ten 

jest wielce pamiętnym nie jot dl^ tego 
it obchód tok świetnie wypadł, lecz nie 

jeden (dla widzimisię), prace postra- 
dał.— 

Naród »iq zachwiał na taki podatąp, 
uesąii opuazozad szaragi jadnośoi a 

walka t dniatn katdjm aią powiek aula, 
nia przabiarająo w środkach najmowa- 
DO polioyą a laby pakować lada! do 
wiąsisaia, laes urnach aią nia cdal. 

Od etaaa kiady tao tak toobwały ta- 

nach alf nia udał, Indrla zzcząli wol 
niajazana powiatraam oddychać i nilaj 
aa aią spoglądać, prukonali sią ift w 

takim ataoia dtaśaj być niamctamy | 
tracić ani, innym korzyść przynoszący. 

Faktaaa it przy oh od zimy do poruso- 
ntania i zgody jast tao, U jot o win- 

snyoh siłach pomimo Irlandokiob de 

ouncyaoyi aa Polaków, obieramy do 
rady miasta od dwóoh lat dwóch Pola 
ków; od o lasu tsjp polonia nasza za- 

osyoa ooraz to dumniej spoglądać, do* 
szła do tego ii i jedenastu ozłonków 
rady miasta w tern roku mamy piąom 
polskich kandydatów na tei same posa- 
dy i jednego do odbierania podatków 
(Taz oolleotor) W drugim dystrykcie 
[Ward] ob. A. Wenta, w trzecim F. 
Abramaki, w czwartym M. Blokus, w 

aiudmym F. Patrsykowski, w dziewią 
tym A. Gołębiewski, do1 odbierania po- 
datków Adam DombrowskL 

Bracia! po tak długiej wojnie domo- 
wej podajmy aobie dłonie na snak zgo- 
dy, * • tając w dzień 21 Lutego, t, j. w 

dzisń elekoyi, nie swatajmy na żadne 
prsesskody, a róbmy krzyżyk przy kat 
dem polakiem imienia. 

Niezależny. 
Tew. W. T. Prs)bmswskle(s, 

(rays IHl. 
Philadklphia, Pa. 17 Styoan’a 1802 
Towarayatwo W. V. Przybyszewskie- 

go* FTnP* 102 Z. N. P. postanawiło oo 
rok obchodzić rocznicą swego założenia 

Z tego powodu wydaje bal z ktńceoa 
pierwszego roku swojego istnienia, t, j. 
dnia 80 Stycznia b. r. w Karpat han 
Saengerbund Halle, 167 Fairmoont aT., 
na który zaprasza wszystkie polskie 
towarzystwa istniejąoe we Philadelphii, 
tak Związkowe, wrjakowe, jako też i 
iaae „io oorpore” jako braci i synów 
jednej matki Polski. 

Powjtej wymionion* tow. upruu 
wssyatki* ino* tow. za pośrednictwem 
czasopism, po ni* wal ni* posiada ich a 
dresów. Tusząc nadzieją, t* szanowne 

towarzystwa zwróoą nwagą na niniejss* 
zaproszenie i raczą naa zaszczycić swoją 
obecnością. 

W dowód szczerych ohąei zaproeze- 
ni», polskiej zgody i jednośoi, zasyłam 
ośoisk bratoi*j dłoni w imi*nia Towa- 
rzystwa. 

H. Wilk, s*kr*tarz 
11 Cottag* ar*. PhiJsdelphis, Pa. 

Nioetown. 

T*w. , «-cl *aj" Kr. «« z w. IV. P. 
Niw Y< bk 9 Stycznia 1898. 

Tow. 8 oi Maj 44 u grapa Zw. N. P. 
na rooznem poeiedieniu obrało na rok 
1898 nastąpająoy zarząd: 

Józ*f Chrzanowski, pr*s*s poraź 5ty. 
Karol Lisowski, wiee-prez. “ 5ty. 
Piotr. hr. Wodsioki sakr. pro t.“ lszy 
J. E. Żmudziński, s*kr. fin. “ flcy. 
Wł. Kuoioki, kasy er •• 5ty. 
Ig. Kośoifiski, marszałek M lszy 
J. Drcb ński, gospodarz M lasy 

Rezultat sprawdzania ksiąg Tow. 
przez komitet nadzorczy okazaj* sią jak 
nastąpaj*: 

W kasie dnia 1 Stycz. 1892. $809.18 
Dochód od 1 Styoznia 1892 

do 1 Stycznia 1898 489 99 

D*b*t $799 12 
Credit 880 58 

Saldo na Sty ożeń 1898 r. $412.54 
W Msnbetten Sarings Inetitate 404.45 

W ręku kasyera $ 8.09 
Towarzystwo wykreśliło i powoda 

nieopłacalności 8 miu członków, którzy 
to nManatami, dłatoi tą Tow. 8oi Maj, 
rasam $60.oo. Tow. 8oi Maj jako gru 
pa Zt. N. P. ni# zalega (oprósz XVII 
Oyrk. pośmiertne) w iadnyeh opłatach. 

Z spoważnienia Tow. 8oi Maj, grapy 
44 i komitetu rewizyjnego 

Jan Edmund Żmudziński, aekr. 
429 Grand Su, Brooklyn. 

Ogtesseate 
St. Louis, Mo. dnu 18 Stycznia 1898 
Pozostali członkowie, kiedyś istnieją- 

cego Tow. Pnemysłowców Polskich w 

Su Louis, Mo. są zawiadomieni, te dai 
tego Towarzystwa są przy koftou. We 
dle przepisu konstytnoyi, ach walono 
pozostały majątek to jest w gotówoe 
przesłać do komitetu na pomnik Ko- 
ściański. — PoniewaA ostatnie pocie 
daenie Tow. Przem. Rtee. Pol. odbyło 
sią dnia 14go Lipca 1887 roku, a wiąe 
znajdujący aią wtenczas w dobrym Sta- 
nie osłon ao wie wymienionego To warzy- 
•twa, są zaproszeni przybyć na to po 
siedcenie, które sią odbądzio dnia 6go 
Lutego 1898 r. w dema p. Tomaszew- 
skiego pod No. 1784 ,»ółooooo 20 ulica, 
w czasie od godz 8 do 6 po południu. 

Ktoby miał co do ssprotestowania 
niech sią stawi na postedssnie, po 
aiewat na posiedzeniu tam po wy tej 
wymieniona uehwała zostanie potwier- 
dzoną. 

Jan Ryr,t*k, aekr. prot. 
lawlaSemieaie. 

Nin i ej asem sawiaoamiam wszyatkiob 
osłonków Tow. ..Synowie Ojoarsny” 
grupy 144 w Clereiand, O. Se przyśnie 

k 

posiedzenie odbędzie są o tydzień prę- 
dzej jsk zwykle tj. doia 5 Lutego w hali 
parafialnej aa „poznaniu”, a to s po- 
wodu balu który się odbędzie dnia 11 
Lutego w Sabotę w Jaite’a Hall przy 
St. Clair Ulicy, przeto obecność każde- 
go członka jeat konieczną. 

Nadmienić mi wypada te posiedzenia 
wy tej wspomnianego towarzystwa od- 
bywać się będą w parafialnej hali aa. 

„poznaniu” w kat Ją drugą niedzielą 
miesiąoa przez osły rok. 

Z szacunkiem 
F. J. Makówki. 

■ Akrem Obie. 
W osasie adwentu umóeiło się 

kilku Polaków ateby którego polskiego 
księdza tąpnąć do posłogi religijnej, 
raesył przybyć kaOrzeoboeski s Clere- 
land, O. Odprawiwszy nabożeństwo, 
wysłuchał spowiedzi wypowiedział pię- 
kne kazanie w duchu religijno naro- 

dowem, oo do Związku Nar. Pol. wy- 
rzekł, nie mam n o naprzeoić, owszem 

pochwalam go, zaobęoał aby ćmy To wa- 

rzy *two załot) li i do Związku Nar. PoL 
wstąpili. iel. ks. Orzechowskiemu za 

jego jpraoą składamy polskie Bóg za- 

płać. Przy tej sposobności zostało sko- 
-•ktowano 8 dolary które ofiarowaliśmy 
na pomnik Tadeusza Kościuszko n»sze- 

go nieśmiertelnego Bohatera, (Lista, 
ofiarodawoów będzie zamiaszozoną w 

ogól nem spisie zakwitowanych ofiar, 
Przyp: Red:) 

Z Ara Mm zasyłam Szanownemu Rzą- 
dowi Centralnemu Z. N.P. miła posdro- 
wiania od wssystzioh Polaków w 

Akton, Ohio. 

Bonifacy jR>t$ko%o*Jti 
2u2 E Fumaoa str. 

Ccytajele!!! Bracia!!! 
St. Louis Ma 19 Grudnia 1892. 

Na zakończenie zapas ta, Tow. Ryo. 
Kor. PoL ohoąo wszystkim rodakom 
da <5 iposobność zabawić sią po staro poi- 
•ku, urządzi dnia 11 Lutego t. j. w So- 
botą wieczór przadstawiauia teatralno 
w 8tolle’s sali 18 i Biddie uL 

Odegranebi bądzie „Kłótnia o wiatr" 
a po teatrze przy odgłosie doborowej 
mnzyki bnozny 

BAL! BAL! BAL! 
Poczyniliśmy wszelkie przygotowa- 

ni* aby za dowolnie Szan. Publioznoćó, 
Do liosoego wpułmłriiin zaprasza 

wszystkich rodaków 
KOMITET. » 

Początek o godz. 7.80 wieczór. 
.Wstąp od osoby 26 o. 

Iik«lu«uic, 
Grapa 145 s Nantiooke Pa. nadesłała 

dla chorobą iloiootgo Jana R«>t^ 
osłonka grupy 08 w Milwsakea, Wis^ 
doL 2 ono, 25, a mianowicie od: Sta- 
nisław Sakowski, oent. 50. Konstanty 
Zieliński, oent. 26. Fr. Lewandowski, 
oent. 26. Wojciech Półtorak, oent. 26. 
Jan Malikowski, oent. 26. Winoeaty 
Ramaszetter, oent 26. Ant Donbrow- 
aki, oent 26. Ant. Franke, cent 26. 
Tndaieft nadesłał cb. J. Dobrowski a 

Chiosgo, doi, 2. Jako npowstniony, 
imieniem Jena Rolek zamieazkałego 
ood No. 083 Sobieski u), w Milwaukee, Wis. oświadczam łaskawym ofiarodaw- 
ooas publiosne podziękowanie a zara- 
sem upraszam o dalsse tiary. 

Z szacunkiem 
A. Her koński, sekr. grupy 68. 

862 oor, Lee A Dosman ulio. 
Milwaukee, Wio. 

SawtadsaileBfe. 
Buffalo, N. Y. JO Siyosnia 1803. 
Tow. VI Pułk Ułanów gr. 168. Za- 

wiadamia wszystkich członków towa- 
rzystwa te posiedzenie miesięczne od- 
będzie się dala 20 8tyozoia 1803 roku 
w sali ob. Piotra Metelskiego pod No. 
1114 Broadway róg Sweet sto. 

Upraszam kaldeg » osłonka należące- 
go do VI Pułku Ulanów grupy 168, ateby był obecnym na posiedzeniu ko- 
niecznie które jak zwykle rozpocznie 
się o godzinie 2} po południu. Mamy wstne sprawy ao zadecydowania. W imieniu V[ Pułku Ułanów frruDT 
153. Wt. Artnt, -kr 

820 Wilson str. BufUo, N. Y. 

Ora^a ltS. 
Aldbk, Pb, doi* 17 8tyo*ni* 18^3. 

Orqp* 142 Kroi* J*n* III 8obi***i*-* 
go Związku N*r, Pol. bądai* miał* mi- 
tyng w zwykłym lok.lu — doi* 12 go La u* go r. b., o* który tow*sy*oy e^oo. 
kowi* r*ot% przybyć, pom*w.» j<Mt to 
roo,D* — * w cola wyboru acimioiatr*- 
oyi o* rok pr*y*«ły. 

W. H*ydvk\4%mc%, **kr. 

Pr*wi# k*ld*g* rok* o* wiosny i w 

jMiMi ci*rpią o* utwardnoi*, wątroby 
^ ^ Angu*t* Koonig* kam* 
banki* kropi* wyl*orą moi* »»-r 
C*ri CbrirtUo 8obo*id*r, Bloommgtoo, 


