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Następu jąoy członkowie przyjęci zo- 

•tali do Związku Nar, Pol.: 
10882 Motyliński Ludwik grapa 156 
10883 Frankowski A a toni “ 156 
10884 Jesionki Franciszek * 156 
10885 Paniozko Wojoieoh “ 156 
10886 Banach Stanisław “ 156 
10887 Lewandowski Franciszek “ 185 
10888 Kamskl Paweł “ 185 
10889 Nowioki Józef “ 52 
10890 Babiak Andrzej “ 52 
10891 Knetter Józef u 52 
10892 Rydle fiski Józef “ 52 
10898 Bojewios Henryk “ 177 
10894 Hasiński Michał « 177 
10895 Eitkowski Józef u 177 
10896 Hibner Antoni “ 80 
10897 Radomski Jan “ 80 
10898 Sohnltz Andrzej u 62 
10899 Paloer Jan M 169 
10900 Wiohłacz Józef M 180 
10901 Bieiakowski Wincenty “* 180 
10902 Mleosek Andrzej " 180 
10908 Garczeński Jan *' 180 
10904 Korzeoki Antoni M 180 
10905 Garcsyfiaki Jakób M 180 
10906 Horka Walenty « 180 
10907 Wicbłaoz Michał « 19 
10908 Szydłowski St. H. Dr. « 19 
10909 Strenk Wojoieoh M 142 
10910 Moszyński Michał “ 142 
10911 Marszałek Jakób “ 142 
10912 Slernalski Winoenty “ 118 
10918 Nowak Władysław * 118 
10914 Mateoki Ignaoy ** 118 
10915 Majchrzak Piotr J. ‘‘ 162 
10916 Reymoniak Franoissek 44 86 
10917 Maobtowaki Eimund “ 48 
10918 Rogalski Cyryl ** 110 

Z rozporządzenia Rządu Centralnego 
Antoni Mctiiek, Sekr. Jen. 

Chicago dnia 23 Maja 1893. 

Stosownie do zaproszenia ogło- 
szonego w „Zgodzie” No. 20, w 

d. 20 b. m. zebrali się chooiaś nie- 
licznie delegaci Towarzystw urzą 
dzającycb obcbody pamiątkowych 
rocznic na północno zachodniej 
części miasta Chicago. Spra- 
wozdanie z tego posiedzenią na- 

desłane przez właściwego sekreta- 
rza zamieszczone zostanie w przy- 
szłym numerze Zgody. 

Donosimy, Ze na posiedzę 
aiu zostały poruszone walne 

sprawy: przybycie do Chicago 
Prof. Dr. Jana Piadór z Cieszy 
na, wysłańca ludu polskiego na 

Szlązku, w celu powitania tutej 
szej enigracyi. Urządzenie ob- 
chodu na cześć Mikołsja Koper 
nika, jako w 360 letnią rocznioą 
jego śmierci, i uznania Jego teo- 
ryi. 

Sprawy te zebrani Delegaci za- 

decydowali połączyć w jedną uro | 

czystość, której urządzenie należy 
dokonać bezwłocznie. 

Znalazły się dobrowolne ofiary 
na koszta uroczystości, wybrano 
komitet ażeby Obchód i Przyjęcie 
o ile możae najlepiej urządzone 
zostały. Do komitetu weszli: ob. 
Ł. Szopiński, K. Kroll, S. Nicki 

Komitet rozdzielił się pracami i 

zaproszeniami, ażeby uroczystość 
uświetnioną została mowami, śpie- 
wem i deklamacyą. — Komitet 

postanowił w czasie uroczystości, 
uwieńczyć portret Teofila Lenar- 

towicza, liraika Mazowieckiego, 
zmarłego w Florencyi. 

Zebranie w oelu odbycia uroczy- 
stości naznaczono w dniu 28 bm. 

(w Niedzielę) w hali Czeskich 
Sokołów przy Emma ulicy pod 
No. 32—34. Rozpoczęcie punkt 
o godzinie 3ej po południu, gdyż 
hala mogła być wynajętą tylko 
do godziny 6 ej wieczorem. 

Komitet wzywa i zaprasza, 
wszystkich Polaków i Polki, aie- 

by w dniu i czasie powyśej ozna- 

czonym raczyli licznie się i gro- 
madzić, dać dowód jak nam 

drogiemi są: pamiątki zasług i 
nauki wielkich mężów Polaków 
i chętne łączenie się dla ogólnych 
prac narodowych. 

Dumni jesteśmy że emigracya 
Polska w Ameryce nabiera roz- 

głosu, w roku zeszłym Galicy a 

pragnęła poznać bliiej tutejsze 
stosunki i wysłała swego delega- 
ta pana Habdank Dunikowskiego, 
obecnie Polacy zamieszkali na 

Szląsku szią profesora doktora 
Jana Pindór, w tej samej misyi. 
Programu urządzenia Obchodu i 

Przyjęcia, nie mośemy j osie ze 

dokładnego podać. Wstęp na 

Halę jak zwykle, przy zaprosze- 
niach od Towarzystw narodo- 

wych bezpłatny. 
• • 

• 

Sekretarz Grupy ISO z E*st 

Sagi aa w, Mich. donosi, ze ks. 

Lipiński po otworzeniu kościoła, 
wypowiedział miejsce organisty 
ob. Jerzemu Andrzejewskiemu, 
jeżeli nie wystąpi ze Związku Nar. 
Pol., — skazany delikwent, zmu- 

szony zapracować na utrzymanie 
rodziny wystąpił z Grupy ISO. 

Otóż to pojęcie obowiązków 
Kapłana i Polaka. 

Drsfl Oddalał Wslayek Kra- 
kasa w O rapa *8 

Zipruum w»*y»tkioh towarzyszy, 
•S«by przybyli w dom 26 ba. o (rodzi- 
nie 8bj wieczorom do bali Czeskich So- 
kołów. Obsonotó wszystkich jsst ko- 
ni sosną dis ważnej sprawy. 

8. T*rc*tv*kii kapitan. 

Chicago, dnia 17go Maja 1888. 
Drodzy Rodacy i Rodaczkit 

Jako mieaskafioy wolnej Ameryki po- 
winniśmy sią starać byś jak najlepszymi 
jej obywatelami. Uosaoie świętej po- 
winności obywatelskiej wzglądem go- 
ścinnej nam Ameryki nie poarinno w 

nas nigdy zastygnąć, swaty wszy U 

jesteśmy toiaosamy, ii nie mamy wolnej 
Ojosysny. 

Kochajmy ten kraj który nas tak mi- 
le prsyjąt i żywi, lecz nie zapominajmy 
ii jesteśmy Polakami, synami jednej 
matki naazej n kochanej Polaki, którą 
nam drapietne beatye w postaoi despo- 
tów E aropejskioh zabrali i zniewaiyli, 
niesapommajmy ii nadejdzie ozas spra 
wied li w ości gdzie oddany naszym wro 

gom piąknem za nadobne i wydrzemy z 

loh passesy tarł ocznej tą świątą ziemią 
tą naszą matką ukochaną Polską. 

Leoz aby dojść do tego ocla, powin- 
niśmy sią wzajemnie kochać, aształoić, 
powinniśmy rozszerzać hiatoryą naszych 
bohaterów którzy cudów dokazali w 

walkach o wolność Polski Powinniśmy 
siebie i dziatwą swoją wzmsenisć w mi- 
łości do Ojczyzny abyśmy mogli w rsz'e 

potrzeby, godnie jej ałuiyć. W tern 
oela Tow. Unjz Lubelska postanowiła 
poświąoać sią dla braoi, postanowiła 
karmić nas pokarmem miłości Ojosysny, 
postanowiła rozszerzać historye c ssij oh 

przodków przez oząste odgrywanie 
sztok teatralnych li tylko na tle pstry o 

tyosnym opracowanych. Tak jak osasu 

swego na mccy traktatu w Lublinie 

ożyli (Unji Lubelskiej) dwa pobratym- 
cze narody Polska i Litwa złączyły sią 
w jedno silne państwo i złąezonemi 
siłami gromili nieprzyjaoiół i pogan, 
tak tez tutaj Towar*. U0|a l^aDeiaza 

tylko w tym alf oclu zorganizowało aby 
łączyć braci, aby wzmaoniać miłość bra- 
ter»ką, wpajać patryotysm i miłość Oj 
ozyny. Dla togo bodziemy miał i w 

Niedzielą dala 28 Maja w hali Pula 

•kiego na Ashland Ara. urządzoną ata- 
raoiam Tow. Ud ja Laba laka wialką bie- 
siadą na któ«^ kaidy Polak i Polka 

przyjść powinni aby aią wzmocnić na 

duohu i oiala. 

Odegrane albowiem bądzia, przez 
zaszczytnie nam aa awyoh aktorakioh 
adoiaośoi zezna Kółko Dramatyczne 
która ałąecyło aią a Tow. Unja Lu bel- 
aka. znana aatuka „Kośoioaako pod Ra- 
oławicami”. Kółko Dramatyczna która 

tą sztuką jut a razy świetnie praadata- 
wiło, 2 raay w Chicago i dwa razy w 

Opara Hoaae w La Salla, Ilia., ono nam 

[wyda] odda tą zatoką, tak it kaidy bi- 
dzie zadowolony, awatywaay it Kółko 

Dramatyeana w złą ożeni a a Unją La 
be laką poeiadają jak najlapaaa aiły tea. 

trał na w Chicago i akolioy. 
Niechaj wiąc kaidy Polak wraz a 

awoją familią przybądzia, a bądzia miał 

opoaobność po.jąć poświąeania obłopa, 
mieszczan i aa, azlaobcioa a nawet kobiet 
dla dobra akoebanej Ojczyzny. Po- 
wazeohnie nwielbiana ta zatoka bądzia 
odegrana całą b*z zmiany, z kilka do 
datkami apiąkaiająoeai zatoką. Swia 
tła antomatyozna bądzia rzooało awa 

promienia na grających i kaidy raah 

bądziamy mogli dobrze widzieć. Pod* 

esM przysięgi Kościuszki bidzie obecny 
Biskup, który go do takowej powoła; 
będą dwa tywe obrazy i kilka pięknyoh 
śpiewów w swoim ozssie przez Tow. 
Śpiewu J utnę oka pod dyrekoyą profe- 
sor* P. R. HcneePa oddanych. 

Orkiestra profesora pana HeosePa 
składająca się s 18tu osób będzie nam 

Swemi miłemi tonami uprzyjemniać 
wolne chwile. Kto więc choe mile wie- 
czór przepędzić w towarzystwie braci 
swoich, kto się chce zmoonić w pstry o 

tyzmie i miłości Ojczyzny, kto chce po- 
snąć lub da poznać swoim dzieciom 
szlachetne czyny Kościuszki, Wodzi- 

okiego, Głowackiego i t. d. ten niechaj 
przybędzie se swoją familią do Hali 

Pułaskiego na Ashland Ars. pomiędzy 
a 18tą ulioami w niedzielę wieczo- 

rem dnia 28go Maja r. b. Początek o 

godz. 7.80, oena biletu 85 e. KaZdy 
kto przybędzie dostaje w prezencie pię- 
kny wachlarz. Z szaonckiem 

KOMITET. 

EwecrC w Oru4 Bapłda, nich. 
Grand Rapidh M>cb. 12 Maja 1893 

„2 la bM pieści ludrloot, i wlała. 
Tak Bóg w a%darh twych alotjrl. 
Jak Da UkuB kaa uót, kwiatu; 
1 ptcAnlaraa ludziom utworzył 

W Ud. Bał aa. 

Jak smutno bj nam było bez śpiewa 
ptasząt; tak smutno musi być naszym 
braciom pod Moskalem którym nie 
wolno pieśnią wy nu tyć swych iałośoyoh 
uosaó w niewoli. Korzystać powinni- 
śmy tu na tej półkoli i pracować ku 

podniesienia śpiewa polskiego, popierać 
go s oalych sił nassyob. Jest to spuśoi- 
sna po naasej matoe Polsoe, która wpa- 
ja w młodzie! naszą historyą o swej 
świetności przeszłej, o swej niewoli te 

raźniejszej, buduje w nich nadzieją i! 

kiedyś hymny błagalne zamienią sią w 

dziąkozynne po zmartwychwstania na- 

szej ukochanej ojozyzny. 
Tow. śpiewa Lotnia, Chór 7 Związku 

śpiewaków Polskich w Ameryoe zapra- 
sza Szan. Polonią s Grand Rapids i 

okolioy na Soi roczny Koncert i Bal, 
który ursądza na Niedzielą wieozór, 28 

Maja b. r. w Polskiej Nar. Hali. 

Utrzymywanie śpiewa pociąga za 

sobą wiele trudności. Tow. Śpiewu, 
Lotnia dokłada wszelkich stara A ateby 
Konoert ten wypadł jak najpomyślniej, 
a bądaie to dla nas wielką nagrodą, je- 
tali Rodacy nas poprą liesnem współu 
działem i Halą Polską zapełnią po brse 

gi. Dochód z tego koncertu przezna 
csony dla Tow. Narodowego. 

A zatem Polacy pokaśoie It na serca 

Wam lety śpiew Polaki i przybądscie 
na koncert 28go Maja. 

Z uszanowaniem 

Komitet koncertu Ton. śpiewu Lutni. 

redsląhewamle. 
SoninsKi Park, 20 Maja 1898. 

Niniejszem składam najserdeczniej- 
sze staro polskie „Bóg zapiać” Wiel. 

Ojcom: Przew. Ksiądsu Dziekanowi 
W. Baszkiewicz, 8t. Nawrockiemu, Fr. 

Lange, M. Pyplatz, A. Nowickiemu, J. 

Sarzyńskiemu. T. Siypkowskiema, J. 

Byrona, Geo. Rsths, G. Kolesińskiemu 
K. Kobylińskiemu sa odział przy po- 

Iwięoeniu nungo koioioła przes Najp. 
Arcybiskup* P. A. Feehan w niedzielę 
14go Maja. — Zarazem Towarzystwom, 
które nie odmówiły nam swej obeono- 
Aoi przy tak dla nas drogiej uroczy- 
stośoi. Nadmienić wypada, te nastę- 
pu j%oe Szanowne Towarzystwa raczyły 
złotyć następu jęoe oGary: 

Tow. Św. Stanisława Kostki z Chica- 
go $20.oo. Tow. Matki Boskiej Saka 
plerznej z Chicago $13.oo, Tow. Św. 
Jó te fata z So. Chioago $25.oo, Tow. 
Św. Barbary s Chioago $17.oo, Tow. 
4ty Pułk Ułanów z Town of Laka 
$10 oo, Dwór Św. Wojeieoha Kat. Le 
ioiozych $40 oo, Tow. Św. Piotra i Pa- 
wła $30.oo, Tow. Matki Boskiej od 
Nieustająoej Pomocy $18.eo, Tow. 
Króla Stefana Batorego $25 oo, Tow. 
Orła i Pogoni $10.61, Tow. Gwiazda 
$10.oo, Tow. Kazimierza Wielkiego 
$10.oo. 

JTi. F. M. Woj tale wicz, 
Proboszcz parafii Sw. Andrzeja w So- 

bieski Park, UL P. O. Hammond, Ind. 
P. S. Jeieli które z imion Sz. Tow. 

opuiciłem to proszę o pomyłoe jak naj 
prędzej zawiadomić. 

Wiadomości Miejscowe. 
Przedstawienie teatru amatorskiego, 

dopełnionem sos tanie w dnia 28 Maja 
r. b. wieczorem, na południowej stronie 
miasta Chicago, w Hali Pułaskiego przy 
Ashlaod ave. pomiędzy 17 a 18 ulioą. 
Odegraną bądzie piękna sztuka narodo- 
wa „Kościuszko pod Raoławicami”. — 

Przedstawienie urządzone zostało na 

pamiątką przyłączenia sią Kółka Dra- 

matycznego (z poładniowej strony] do 
Tow. Unii Lubelskiej. — 

* Dnia 22 b, m. na nabotefistwie po- 
błogosławiony został w kościele św. Jó- 
s*f«ta przez WieL ks. Lanka związek 
małieftski, pomiędzy ob. Józefem R> 
sifskim wydawcą „Przyjaciela Ludu” 
z Pittsburgha, Pa. s wdową panią Ma 

ryanną z Maraohów Górecką. Nowo 
śefioom iyosymy asoząśeia i pomyślno- 
ści. 

* Odwiedzili Redakcyą Zgody ob. 
Łukasz Kaczkowski z South Bend, lad. 
ob. Franciszek Tomosyk z Manitowoc, 

Oo., Wis. 
* Artysta rzeźbiarz, Witołd Kochano- 

wski, który ukończył akademią w Flo- 

reocyi, przybył do Chicago, zamieszkał 
w hotelu pod No. 581 Noble nl. Po- 
leca sią publiosnośoi w pracach w za- 

kres rzeźbiarstwa wohodząoyoh a szosę- 

gólnie w wykonywaniu figur 1 portre- 
tów. 

* Dnia 14 b. m wystąpił ostatni ras 

w tym sesonie w hali Walsh’a, Klub 

Teatralny, dająo przedstawienie dwóch 

komedyi, „Schadzka” i „Stryj przyje- 
chał”. — Występowali: panie Marcin- 
kowska i Olbifiaka; panowie Wojnicki, 
Zd ziębło weki, Rseezotarskl, Smolaki, 
Maohek.— Występujący amatorzy i 
amatorki, dobrze publiczności znani z 

talentu, wywiązali sią dobrze, 

Nowiny Amerykańskie 
Poświęcenia kościoła w dniu 14 Maja 

w Hammond, Ind., dopełnił Arcybiskup 
ks. Feehan s Chicago, w asystencji li* 
ornego duchowieństwa. Kilka tysięcy 
osób na tę uroczystość przybyło z Chi* 
oago, w liczbie tej liozne towarzystwa 
tak cywilne jak wojakowe.— 

— Red Jacket, Mich. Dnia 14 Maja 
o godz. lej po południa, w szybie ko- 
palni miedzi, głębokim blisko oztery 
tysiąoe stóp, wracało w kuble na po- 
wierzchnią ziemi dziesięciu górników, 
maszynista przez pomyłkę sądził, te ma 

jeszcze do prrebyoia 75 stóp, właśoiwie 
znajdował się jut na powierzchni, ude- 
rzył o dach, pękła lina i, kupeł z ludźmi 
spadł w przepaść, w kilka godzin z nie- 

szczęśliwych ofiar wydobyto drobne ka- 
wałki eiala i kości. Jaka kara spadnie 
na maszynistę, dotąd niewiadomo. 

Moje dziecko oierpiało prawie ciągle 
na kaszel i ból w piersiach. Utyłem 
kilka paczek Dr. Augusta Koeniga 
hamburskiej herbaty piersiowe] i zosta- 

ło zupełnie wyleczone. — Adam Attig, 
Des Moines, Io. Cena 25 centów za 

paoskę. 

W ielkiMeeting P arafian 
przy kościele 

Św. Trójcy w Chicago. 

Dozór kościoła św. Trójcy w 

Chicago zaprasza wszystkich para- 
fian, ałeby przybyli w celu wa- 

żnych narad, dnia 25 go Maja 
r. b. [w czwartek) o godzinie 
7:30 wieczorem, do plebanii przy 
kościele św. Trójcy. 

Piotr BiAktnotki, prezydent. 

Administracja „Zgody*1 
uprasza Ssanownyoh Abonentów 
0 nadsyłanie zaległej prenumera- 
ty, tak samo i tych, którzy od 
1 Stycznia rb. jako nowi abonen- 
ci aię zapisali i dotąd naleiytości 
nie zapłacili — pomimo że tako- 
we z góry zapłacić listownie sią 
zobowiązali. 

Bawla4«al«Bie, 
Ni nie jazem zapraszam wacystkioh 

Delegatów Grup Związku Narodowego 
Polskiego w Buffalo, N. Y. na posie- 
d zenie, które tią od Sądzie w niedzielą, 
dnia 28go Maja 1898, o godzinie 2ej 
po południu, w Heli KodoiutzkL pod 
No. 1120 Broadway. 

ObeeooM wszystkich Delegatów 
jest konieesną, pooiewaZ Sądzie aprawe- 
■danie a obebodu 8go Maja, zaraaem 

wybór nowego Zarządu. 
Z brata iem pozdzowieeieni 

B. RaHortyikM, 
Presez Komiteta Obobodowego. 


