
położonej w środkowym, weohodnim Wisoonsinie, założonej przez 

Spółkę Gruntową J, J. Hof. 
Każdemu, kto tylko zgłosi się listownie, wysyła się bezpłatnie książkę i 

M«pę, które informują dokładnie o 4000 kwadratowych milach pięknych i u- 
rodsajnyoh grantów, w bardzo umiarkowanym klimacie, Betki ferm i tysiące akrów sprzedawać będą rseosywiśoi ioh posiadacze, mający zupełny tytuł wła- 
mołci. 

Sprzedajemy po 40, 80, 100, 500 lab 1000 akrów, a warunki aprzodaży i 
wypłaty przystępne są dla katdego kupującego. Grunta są przednie i tak rów- 
ne. Ze z każdy ob 100 akrów można 99 akrów orać i oprawiać. Składają się one 
s lotów, gajów i małych łąk, przegradzanych małymi strumykami, potokami i 
połażonych w pobliża tiacyi kolejowych i miast portowych nad jeziorem. • 

Jestto najbliżej położona polska kolonia od Chioago i Milwaukee i ma wy- 
imieaity klimat. Proszę pisać po książkę i mapę pod adresem: 

J. J. Hof Land Co., 
119 West Water St., Milwaukee, Wis. 

Drukarnia Zgody 
•W Noble Str ... CMC A. GO, IJLŁ 

-WYKON YWA- 

25“!PRAOE DBUKABATCTT: i^° to. 

Ksląiki i Komtytneye 
Żarty wizytowe i biznesowe, zaproszenia, bilety, programy balo- 
we i koncertowe, zaproszenia łlubne i na zabawy familijne* Afi- 
■e, plakaty, patnflety i oyrknlarze, tabele asygnacye i kwity ka 

sowę, nagłówki do listów kopert itp. 
WT Zwracamy na to uwayt Rodakom, a mianowicie GrttpomZwiąekowym. 

W drukami ..Zc:odv” 
tą do nabycia nMtQpaj%ofl kąciki: 

CZKA powieść, napisała 
Sofia Urbanowska, 200 atro&nie 75 o. 

FAUNA NICIĄ, Obrazek galiojiaki 
przez M, Gachet — Poradowską, 170 
rttonnio 80 o. 

PWIE POWIEŚCI: I. Poddany. 
II. Z głodu się olenił, 44 ■trounic dra- 
ka 10 o. 

BOtfiNNA, Siostra Miłosierdzia zda* 
rżenia z naazyoh czasów, tomów 8 przez 
S.B. Jaskółkę i Cieplic, Doi. 1. Cent, 50. 

DWA ŚLUBY, powieść przei Pau- 
linę z L. Wilkońaką. 70 stronnio 20 o. 

O MIŁOŚCI OJCZYZNY, rozpra- 
wę podług Karola Libelta, 72 itron 10 o. 

BYS 1 ZNACZENIE MONITY- 
TUCYI Sko MAJA 1791, przez pan- 
nę Helenę Sawicką, wydał w atuletnią 
rocznicę Związek N. P. 40 stron. 5 c. 

KSIĄŻKI KWITOWE, dla Towa- 
rzystw i Grup Związkowych z rozkładem 
podatkowym na lat 10 10 c. 

Adres: 

674 Noble St. 

» * 

CHICAGO, Ul 

K. STACHOWSKI, 
OTo. 089 NOBUO TTT.Trry 

<UwrU*J 63* WobU m. 

CHICAGO, ILLINOIS. 

F». MA JEW8KA, 
• 8» Hll.WAIJKEE AYB. • CHICAM, Ue, 

m POLECA 
Wielebnemu Duchowieństwa, Wieleb- 
nem 8io*trom Zakonnym, Szanownym To- 
warzyetwom ora* całej Pabllczaódr pol- 
skiej swój skład I pracownię 

*»■< Ksłełelsjrtb, 
Ckorąiwl, Szarf odzaak, Kornel, Palek I Bereł martzal 

kswsklek 11. p. 

Utrzymuje Ukt# wielki wybór 
Koromek, 

Weissów I Rokietów 
**• dziewcząt I rklepcSw, 

przystępujących do pierwasej spowiad 
dis panien na weselą. 

oraz 

KAPELUSZY DAMSKICH 
najnowszej mody. 

PrzyjdsoU 1 przekonajcie się, anl~ 
pójdziecie gdsiefiidzlej, 

P. MAJEWSKA, 
Oktaw* lUlawle. 

Polski Przedsiębiórca Pogrzebowy 
199 fJhataritie Street, PhUmeteiphim, Pm 

Polaoa Szanownym Rodakom swoja przadsiąbkSratwo, zaznaczając, aa a 
ainia mołni dostać kzidago czasu atdaowntapodług tyozania najwy^oinmiMfck l najpjasniajsiyoh karawar ów, powozów, akwi patów, doróików jadna Idwa* 
konnyoh, na pogrsaby. chrzty, pnajaidtki ato. w PbiJadalphii jako tai i okoli' 
aj; Camdan, Bndasburg, Maoajaok. Zamówienia kaida uzkutacznia sią pan Btaalnia i po oaoia tak tamiarkowanaj, ia Zadań inny priadsiąhiórca pograaboa a 
W całym Stania Pensylwania tago uozynid nia jaat w stania. 

Dla biadnycb Polaków urząd tam pogrzeby u darmo. 

LOTY 
W GOSTYNIU, 

ILLINOIS. 
długie stóp 125, szerokie 25, sprzedają 
■ią po doL 150, narożne troohą drożej. 
Ptagnąoyoh bliższych szczegółów, lob 
mieć tańsze bileta jazdy, proszą aieby 
zgłosili sią do Jana Koatrzeskiego, wła- 
ściciela, zamieszkałego w Gostyniu, po- 
cztą adresować Downers Grove, 111, lub 
w redakcji Zgody. Podrói do Gostynie z Chicago, 45 
minut czasu. — Potrzebują dobrych a- 

gontów bo sprzedawania lot w Gosty- 
niu; interesanci zechcą sią zgłosić, — 

jestem zawsze w każdy piątek wieozo- 
rem pod Nr, 120 W. Division ul. Chi- 
cago, w saloonie ob. Szulca. 

JAN K 08 TRZ ES KI, 

Dniach 
Z CHICAGO, 

lnem 
Juda 

Bilety dla 
Turystów tak są 
Po przystępnej 
Cenie, jak nigdy 
Przedtem, 
Mogą być 
Uzyskane z pełną 
Informaoyą na 

Prośbą do City 
Tioket Offioe: 

*08 
CLARK ULICA, 

CHICAGO. 

W*|M7 J«4al- 
■« opatrzone 
•łatką. 

Wafaay ka- 
wlalae sypia. 
■«» rkwalel wa- 

K*ar dla tary- 
•low do SAN 
FRANCISCO kei 
mmimmy. 

PoeUąrl odcho- 
dtą ■ Ghlcaya 
codziennie kolo- 
Jk* 

North-Western Linę. 
Chicago & North-Weatern Ry. 

Alk UłDlUJ i»v 

Białego Indyanina 
ir41a LflUm, 

r. o buz ci, 
JMU1I etalmil doktorzy ntt 

Mogli wy lacaye, te "Biały la- 
dymała" da wyłomy. Troił 
ot ItdiOU ńituyL ktirr 
dłago ctarptoll, a inol doku 
py eto r.iogil Im ponUi 
Lndala WMgdal* rocrUaio 
iąimtą “Białko lady anic*" 
I ••Tu anajomym go polar* 

BOlOBT 
•piM.p-.y- 

tolkdo ecr 

droF*y"' ehołobr kl«r>k m fc'“Ł** —-1-- *VwM>tok U z 

J. H. ANDREWS, M. D< 
F. •- Bm «*. Toi.fijko. itRK 

B. HELLER, 
dyplomowany w Wiedniu 

608 Blue hland ow. Chicago UL 
TM* I. CumI W. 

Były weterynarz auatryfcoLiej armii. 
Ordynuje od 4 tej do fi-tej 

w A*ter* p«4 Białym Orłem, 
614 Noble ul. rdg Bloeo. 

WINCMTy WIZA., 
(dawała) i. MImdcnwiUJ 

607 Noble 8tr. Chicago, Dl. 
poleca swój 

Kaloon Paliki 
taopa trzony w najlepaze wina, wódki, 
cygara i uwm święta piwo. 

HALA do poaiadaeó. 

CENTRALNE TO W 
I*oI«k w Ameryce 

Pani B. Jenczyk, aekr. 
184 Da Koreo at. Cbioago, IU. 

> Waropy mogi dać aalajaca taras. Parni 

Sprawozdania z Obcho- 
dów. 

■ PkilUcIfkll. 
Puiladzlpiiia, Pa. o Maja 1898. 

We wtorek wieozorem 2 Maja można 
było widzieć oalą południową cząić 
miasta Philadelphii w ogniu. Bjł to 

ogieft radości. Zwiastował en te Pola 
oy obchodzą uroozyśoie 102 rooznioą 
Konztytuoyi 3go Maja. Obchody od 
pewnego csaau rozpowszechniły aią w 

mielcie Philadelphii poniewai było ioh 
*4 ***4 cztery, ale teden z niob 
nie zote dorównać tema, któren odbył 
sią 2 Maja w Caledonian hali pod No. 
214—218 Pine ul., bo nawet lioznie 
zgromadzona publiczność nie mieściła 
aią w hal*, tak ii prawie połowa muaiała 
pozoatać przy wejloiu do hali na ulioy. 

O godzinie 8 wieczorem Towarzy- 
atwa urząd za jąoe obchód a mianowicie: 
1) Grapa 172 Zw. Nar. Pol. 2) Jana 
III Sobieakiego. 8) Młodzieży Bole 
sława Wielkiego. 4| Imienia Jezus; 
stanąły w hali Caledonian gdzie prezes 
obchodu ob. W. Bcńkowski powitał 
takowe i powcłał na przewodniczącego 
obchodem ob. W. Góreckiego, który 
dziąkując pabliozności poprosił na wioe 
prezydentów obchodu weteranów ob. 
Andrzejkowiczs, Lipińskiego i Roma- 
□owakiego i wszystkich prezydentów 
Towarzystw biorąoyoh udział w tern 
obchodzie, a na sekretarzy obchodu A. 
Monkiewicza i Liberkowskiego. 

Pierwszym mćwc^ był ob. Lipiński, 
który w słowach prostoty i prawdy 
scharakteryzował konstytucją 8 Maja 
i jej dla nas znaczenie. Zastanawiał 
się dla o ze go u Polaków nie ma jedno 

Po skcńozour j przemowie sostał 
obdarzony licznemi oklaskami. 

Drugim mówoą był ob. Andrsejko 
wioz były Canzor Związku Nar. Pol. 
powszechnie znauy i szanowany w 
Stanach Zjednoosonyoh, przy pier- 
wszych słowach pozdrawiając Towa 
rzystwa pochwalał szozególnie tutejszą 
polonię, zaznaczając ii pierwszy ras 
widzi tak licznie zgromadzonych Pola- 
ków w Philadelphii, mówca przeszedł 
w pięknej i treściwej mowie, doniosłość 
Konstytucji 8 Maja swraozająo uwagę 
obeooyeh na rozwój Stanów Zjednoszo 
nych pod błpgiemi rządami Konstytuoyi. 
Dalej sos tał przeczytany akt podpisany 
& Czerwca 1792 r. prses oby wtuli 
Województwa Nowogrodzkiego t rek- 
tnar Jana Cseposota se i łożeniem 
przysięgi posłuszeństwa i obrony. Po 
przeczytaniu takowego wspomniał o 

drągiem rozbiorze polski ufająo w bez- 
warunkowe odbudowanie jej, za co 

posypały s ę liozne oklaski. 
Następna mówosyni, P. Michalina 

Poniecha przy pierwszem wstępie mowy 
swej pełnej patryotyzmu, uczucia i 
miłości ojozyzny, jak zawsze tak i tą 
rażą zrobiła nie małe wrażenie na sła 
ohaczacb, która w mowie swej przebie 
gła dzieje narodu Polskiego i ich l oha 
terów, wyjaśniła przyozyny nadania 
Konstytucyi 3 Maja a takoż przedsta 
wiła zawiązanie się Koofederacyi do 
obalenia Konstytucyi. Pomimo tego 
Konstytucya ta jak gwiazda polityoznej 
jasności unosi się ponad biedną ciemię 
żoną Polską i przyświeca nam w tej 
ciernistej pielgrzymów naszego narodo- 
wego iyoia- Od nas tylko zalety by 
śmy potrafili ooenió tę światłość i zwró 
oonem ku niej okiem szli naprzód ku 
przyszłośoi i uwolnieniu, w miłości,zgo- 
dzie i braterstwie. 

Poezem nastąpiła składka na pomnik 
Kośoiuszko z której wpłynęło 7 doi. 
68 o. 

Tut ej młody chłopczyk Tadeusz 
Góreoki przystrojony w Krakowską 
kierezyą sympatyozoie zaśpiewał „Je 
azcae polska nie sginąła chcć my za 
mor samy", ta oo obdarzono go gromom 
oklasków. 

Na zakończenie wszyscy odśpiewali 
przy akompaniamencie muzyki „Bose 
coś Polską" a po skcńozenlu przewo- 
dniczący ob. Góreoki dziąkając za tak 
liosne zgromadzenie prosił aby publi- 
ozność rot począł a zabawą, gdzie muzy 
ka zagrała wesołego marsza a zadowól 
niooa publioznośó ruszyła w tańoe i 
roepoosąła zabawą gdzie w tak piąknej 
harmonii bawiono do samego rana. 

Obowiązkiem liosą nadmienić it po 
śród zabawy o godzinie 11 w nocy 
przybyli w pełnej uniformie in oorpore 
słowiańskie strzelcy No. 1 którzy przy 
wejśeiu na belą prezentowali broń, a 

naj wiąoej odznaczał sią mały obłop 
czyk 7 lat, któren szedł w przodku 
pod kierunkiem kapitana, La kacza, 
a cała publiczność z zachwyceniem 
przyglądała sią presentanoyi dsielnyoh 
słowiańskich strzelców. 

A. Monkiewicz, sakr. obchodu. 

Philadklphia, Pa. 8 Maja 1808. 
Obohód 102 rooscioy nadania Kon* 

•tytutyi 8 go Maja 1701 r. obchodzony 
przaz członków grupy 102 Z. N. P. w 
Ponemah Hall 8801 Germantown itr. 
Nicatown Philadelphia. Pa. w dnia Igo 
Maja L. r. jak następują: 

Po aabranin się publioznośoi i Iszej 
Kompanii Strzeloów Puławskiego, do 
po wy taj wymienionej i odpowiednio 
udekorowanej Hali o godzinie 8 wiaer, 
ob. J. A. Serafin wstąpił na estradę i 
otworzył obchód następującą przedao- 
wą: 

Szanowni Rodaoy, Panie i Panowie! 
Zebraliśmy się dzisiaj by aozcić pa- 

miątkę%adania Konatyiocyi 8go Maja 
1701 r. Dzień tan to naszyoh dziejów 
korona, jest on narodową relikwią, któ- 
rą kaldy prawy Polak powinien nie 
tylko przechowywać, lecz ją od wro 

gów bronić, a nawet i tycia za nią ło- 
żyć. 

Historya tyoząoa się tej pamiątki ta 
dziś obohodsonej której właloiwym 
twórcą był ojcieo duohowny śp. Ks. St. 
Konarski oraz wiała innyoh gorliwych 
jej obrofioów, jak ks. podkanclerzy 
Hugo Kołątaj, St. Małachowski, Poto 
oki, Sapiecha, Niemoewioz i wielu 
innyoh, zoaunie wam drodzy Rodaoy i 
szanowci geście jak najdokładniej przez 
tutaj znajdujących się zdołaycb mów- 
odw a godnych patryotów objaśuioua, 
jeżeli rac życia (co bas wątpienia się 
spodz.ewam) dla wiadsy własnej, a zba 
wiania Polaki, uroczyście wysłuchać. 

Jednak nim będziemy mieli przyje- 
mność posłuchania tyohże, oraz i io 
nyob nam tu miłyoh osób, którzy ra- 

osyli przybyć i nam tan pamiętny ob- 
chód nart do wami pieśniami, deklama 
oyami i odpowiednią muzyką osdobić, 
mam najpierw zaazozyt przedstawić 
szan. zabraniu, te tyczeniem członków 
grupy 102 Z. N. P. im. W, V. Przyby 
szewski jest, by ojoieo duchowny WieL 
ks. Małusecki, który raczył między nas 

jako godny pstry o ta i kapłan zawitać 
był tego pamiętnego obohodu głównym 
prezydującym, jateli ten urząd raczy 
Pr*7Ń^ 

Po ukcńczeaaj przedmowie W. as. 

Małusecki był przez dwóch członków 
poproszony i wprowadzony na estradę 
gdzie zajął krzesło prasy dującego. 

Następnie W. ks. Małusecki zaprosił 
na wioe-prezydenta ob. Szufozyfiakiego 
zasłużonego patryotę który swoje po 
święcenie za wolność i Ojczyznę musiał 

odpokutować w zimnej Syberyi. Na 
stąpnie zaprosił prezydujący na estradę 
wazyatkioh prezydentów towarzystw i 
dwóch członków na sekretarzy. 

Po uregulowaniu porządku prezydu 
jąoy W. ks. Małusecki miał orułą mo 

wę w której się wyraził, że ohooiaż nie 
sprzyja aby było więcej obohodów 
w jednem i tern samem mieście, tak z 

drugiej strony uznaje za stósowne i 
barozo potrzebne urządzenie obchodu w 
.N loetown dla ułatwienia nie mogąoy m 

brać udziału ua obcbcdzie w centrum 
mi aa ta Philadelphii, tam bardziej aby 
dać poznać wcale jeazcze niebywałym 
na 'podat nych obchodach Polakom jak 
miłe aą wapomuienia niegdyś kwitnącej 
naazej ojozyzoy a zatem pozyakać ith 
do wapóluej pracy dla jej dobra, 

^fufrl**en,<łw>ł wioe-prezydent ob. 
Szofozyńaki, zachącająo do wzajemnej 

* jedności i do wspólnej prai y. 
Trzecia z rządu deklamowała Helena 
Weaołoweka. Młoda ta dziewczynka 
przyprowadziła do podziwu całą publi- 
ozność awoją patryotyozną deklaaaeyą 
którą przedłużono grzmotem okluków. 
Cześć wam i honor rodzioe którzy ma 
śeoie być dumni za ataranne wychowa* 
nie waazyoh dziatek. 

Cswarty był śpiew, Solo: przez pan- 
of Wand^ A. serafin „Polaka nigdy 
nio zginie, gdy ma takie dzieci” i t. d. 
Podziękowano lioznemi oklaski. 

Piąty: Przemawiał ob. Szafrański, 
ów mały jeszcze Pstry ota zaebąoał go 
rąoe młodzie! w swojej obszernej no 
wie do pracy ł poznania Historyi Pol 
akiej, ponieważ w młodzieży jest oa 

dzieją zbawieoia Polski. Mową ob. 
Szafrańskiego wynadgrodzono grzmo- 
tem oklasków.' 

Szósta: Deklamowała panna M, Ry- 
dzieńska. 

Siódmy: Miał mową prezes Kółka 
Dramatyoznego ob. Lipiński. 

Ósma: Śpiewała Solo panna Wanda 
A. Serafin, „Columbia tbe gem of tbe 
Oeeao". 

Dziewiąty był hymn do M. B. Czę- 
stochowskiej przez ozłonków grupy 
IW Z. N. P. którego promotorem byi 
ob. J. A. Serafin „Maryo św. coś na 
Polski tronie'*. 

Następnie prezydnjąey W. ks. Ma 
łnseeki zadowoiniony z wykonanego 

programu, przemówił do ogółu zachą- 
oająo do urządzenia obchodów pamią- 
tkowych. Nadmieniam te po kaidej 
mowie deklamacji, lub śpiewie, orkie- 

P* Nowiokiego uprzyjemniała 
chwile. 

Obchód saktńosono Hymnem Naro- 
dowym „Bote coś Polską'*. 

Grupa 192 Z. N. P. jest zobowiązana 
złożyć publiczne podziąkowanie Kółku 
Dramatyoznemu za obeonośó in oorpore 
na obchodzie, jako tet i nowo założonym strzelcom Iazej kompanii Puławskiego 
pod dowództwem kapitsna ob. F. Beoz- 
kiewiozą. Równiet dziąkujemy ob. J. 
A. Serafinowi który dokłada wszel- 
kich starać w urządzeniu narodowych 
uroczystości, opuszczając nie kaz własny interes. Cześó Ci ozoigodny ziomku za 

twoje wszystkie trudy które ponosisz 
dla ogółu, pozwól te Ci tu złotą w 
imieniu grupy 102 publiozne podziąko- 

H. Wilk, sekr. 
11 Cottage are. Nioetown 

Philadelphia, Pa. 

* Dslsth, Mima. 
Jak obfity owoo wydaje zgodna > 

wspólna praca narodowa, dowodzi ob- 
chód wiekopomnej konstytucji 8go Ma. 
ja, odbyty w zeszłą niedzielą wieczorem. 
Obszerna hala szkólna okazała sią za 

szczupłą steby pomieścić wszystkich że- 
branych Polaków i Polek, którzy swą 
oteonośoią obcięli uczcić chwalebne to 
dzieło naszych przodków. Widocznie 
spełniają sią słowa naszego nieśmiertel- 
nego wieszcza Adama Mickiewicza, gdy 
mówił: 

-,0 gdybym dożył tej pociechy, Z-iby te książki zbłądziły pod strzechy;*' 
Gdyby też wzięły wieśoisozki do ręki, Te proste, jsko ich piosenki”!. 

Leo* chociaż On tam nie dożył być 
pomiędzy nami, to dach Jego pozostał, 
i zbłądzą pod strzechy w ogniska roz- 

rzuconych braci, i roznieca garniąoe 
ku miłości Ojozyzny. 

Czem są uroozystośoi religijne w po- 
ci.nes.emu i ustaleniu dnoba w naszej św. .wierze katoliokiej, tern aą obchody 
narodowe w podniesieniu i ustaleniu 
ducha narodowego. 

A że * Bogiem wszystko zaozynaó 
należy, przeto też komitet obobodowy 
towarzystw, urządzających obohody sta- 
ra się ażeby obchody rozpoozynaś na- 
bożeństwem w kościele. Na nieszpory 
wystąpiły towarzystwa w swych pię- 
knych odznakach nsrodowych, co bardzo 
piękny sprawia widok. Po wysłuchaniu 
nabożeństwa wracają towarzystwa w 
wzorowem porządku, pod dowództwem 
jen oralnego marszałka, ob. W. Walko- 
wiak na halę i tam zabierają przezna- 
czone miejsca. Na estradzie zabierają 
miejsce komitet obchodowy, prezydenci 
tow., w.el. ks. Sroka, i zaproszeni go- ście. 

Ob. Helinski, Vice-Cenzor Z w. Nar- 
Polskiego, i jako prezes komitetu ob- 
chodowego otworzył obchód stoeowoą 
mową, a niżej podpisany zabrał miejsce jako sekretarz obchodu, poczem tek 
przystąpiono do wykonania programu 
obchodu, który z Dowodu że 
do miejsoowcśoi, jako też ażeby „Zgo- dna” nie zabierać aa wiała miejsca po- dam tylko w ogólnośoi, podług następu- 
jących numerów. 

1. Mu tyk a kapali polakiaj Pułaskie- 
go. 2. Śpiew Chóru mieszanego pod 
przewodnictwem miejsoowegoorganisty 
p. Kosińskiego, Z dymem pożarów* 8. Deklamaoya panny Bejenka, Trzeci 
Maj. 4, Deklamaoya panny ZiM|jn. 
•kiej, Ojose Nasz. 6. Śpiew Chóru, Mazur Trzeciego Maja. ft. Mew* ob. 
Dolińskiego. 7. Muzyka kapeli. 8* 
Deklamaoya panny Machnikowskiej, Trzeci Maj. 9. Deklamaoya panny Re.- 
••1, Pieśń o Ziemi Nasiej. 10. Śpiew Chóru Matur Wojenny Chłopiokiego. 11. Deklamaoya panny Kempińskiej* 
Zgon 8t, Potockiego. 12. Deklamaoya Ignacego Bejenka, Jestem polskie dzie- 
eko. 18. Śpiew Solo, panny Dzie- 
mmakiej, Hymn do Boga. 14. Muzyka 
k.p.h. 16. Deklamaoya penny PC- 
•kiej, Dziewczę Polskie, lfl. gpi«w Solo, ob. Góloz, Krakus. 17 ruLU 
■ccye penny Zająotkowakiej, Wzgórek 
f>o*eKHania. 18. Deklaaaaeya panny 
Walkowiak, Domek Rodsinny. 19. 
Śpiew Chóru, Wezwanie do boju. 

Wisi, ka. Sroka 1 ob. Grabarkiewicz, 
« powodu już późoej pory tego wieczo- 
ra nie wystąpili s mową, odkładając 
oa przyszłe obchody. Zaznaczyć tu wy- 
P«da że kapela polaka, Chór, jako i 
wszystkie szanowne penny wywiązały 
< 7 * ich zadania doskonale, za co im też 
publłozoośó nie szczędziła oklaików. 
Ob. Helinski jako prezes obchodu, za- 

kończając obchód dziękuje publiczno- *oi za tak liczne zebranie, dziękuje t»kże w imieniu komitetu obchodowe™ 


