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F. Dromnlaklewtem, 
841 8th »ve., MIL W AU KEK, W iS. 

ZARZĄD 
BIBLIOTEKI POL8KIJKJ 

I MCZIUM HABODOWU4 
w Cnouo, luunoia. 

pod opieką Zwląakn narodowego Polskiego. 
•L KodemskL pres.: MO W. Taylor Bt. Chicago, III 
8ł Teresa weki, 104H Milwaukee ae. 
▲.Boiaekl, eekr. 20* W. Chicago ara. ■ 

T. BanioOekl. kaeyer; Cor. KobleSBradley et** 
Dr. H. Kai naeowekl, dyrektor: 

911 li BU. H.W. Washington, D.C. 
E. >. łahiaeowakl, dyrektor: 

811 L. Bt. N. W. Washington D. C. 
A. Maascsytakl, dyrektor; 648 W. 17lh ot. Chicago, Ul. 
ILDnewta, UMK. UaistedBt. ^ 
L Palko wekL 817 Milwaukee wre. 
K. Sawicka, bibliotekarz; 674 Nobla BC 

Biblioteka i Muzeum Narodowe będą 
otwarte oodziennie w dni powsaednie: 

Po pohidalo od goda. 1U do 6. 
W niedzielę tylko 2 do 6. 

W ftwleta uroczyste nie bfdzie otwarta. Waaelkleh 
łnformacyl aa tądanle ndzieli Bibliotekarz. 

Sanę od goda. do 12. 
Wleceor. 7 do 8. 

Środa 24 g© Maja 1893. 

Z Życia Polonii. 

Z Sewth B«a4, Ind. 

South Bmnd, Ind,, 16go Maja 1898. 

Towarzystwa Związkowe obchodziły 
tu w South Bend, pamiątkę nadania 

Konstytuoyi 8 Maja, w dnia 7go Maja; 
jat o gods. pół do trzee iej uozęły się 
gromadzić Towarzystwa na Mlaoh po* 
siedzeń, a o godz. trzecie] wyruszył po- 
chód z muzyką nz czele, Diyiaion ni. 
do Walnut, Walnut do Napier, Nzpier 
do Chapin i Chapiu ni. do hali Kośoiu- 
azko, gdzie w ła Łoi wy obchód aią rozpo- 
czął. [Muszą tu nadmienić z talem, ii 
nie wszysoy Związkowcy swoje zadanie 

rozumieją, dowodem ostatni wymarsz, 
mamy tn trzy grupy, a ozłonków prze 
szło 180 s których s» ledwie 80 brało u- 

dział w ostatnim wymarszu, s gdzie re- 

szta? Bracia Związkowi weźoie to ao- 

bie do seroa]- 
Uroozystoćć obchodu, a powoda aby 

dać kaldemu sposobność być na obebo 
dzie i nabożeństwie nieezpornem, które 

zią odbywa o godzinie pół do óamej> 
rozpoczęto o godzinie otwartej muzyką, 
która ugrała bymn „Bole ooś Polskę”, 
poozem ob. Leonard A. Kała majaki, 
otworzył obchód powołując na prezesa 
ob. P. Bcozkiewiou, który zawezwał 

obecnych do odmówienia krótkiej bo- 

H lit wy, po odmówieniu której powoda 
na wloe prezesów, prezydentów Tow* 

rzyntw, na aekreteraa ni tej podpisanego. 
Nastąpił śpiew solo prset p. A. Pin 

oi fis kiego przy akompaniamenoie or 

ganów przez panną Szamaoką i skrzypce 
p. F, Drzewiecki. 

Deklamaeya panny A. B*jer, „Sto 
lat tema”, poozem obór Mierzwiefiskie 

go pod przewodnictwem p. Fr. Itrze 
wiec kiego odśpiewa! „Witaj Mejowa 
Jutrzenko”. Deklamaeya przez Wa- 
cława Górka, „W dali za morzem”; 
Śpiew cbórn, „Bote mój drogi”; De- 

klamaeya małej panien z i Sza loże w 

ekiej. 
Poezem nastąpiła mewa ob. P. Becz 

kie wiozą, mówca mówił obszerniej o 

znaczeniu dnia tego i znaczeniu Kon- 
etytuoyi 8 Maja, zaznaćzająo te konsty- 
tucja jaat niejako testamenleaa Polski, 
zakończa jąo siowj: Nisek tyją Polska, 
nieeh tyją Konstytucja 8go Maja. 

Śpiew chóru nPolska krajna przed 
wszy a t kiami ałynie”. 

Daklamaoya panienki Antoniny Gie- 
ryk, (która ras piat wazy deklamowała, 
lecz wywiązała sią te swego zadania 

nadspodziewanie). 
Deklamacja p. A. Płaci oskiego „Gdy 

sią pola zsz elenią”. 
śpiew chóru „Dalej chłopcy bisrsoie 

kosy”. 
Odczyt ob. P. Beozkiewioz „Lubią 

mową ojczystą”, poozem ten te ob. prze- 
mawiał jeszoza o znaczeniu mowy oj- 
osyatej saohącająo szczególniej matki 
Polki do pielągnowania tej drogiej spa 
śdzny po przodkach naasych. 

Wystąpiła jeszcze ras mała panienka 
Sz ul orawska s deklamacją „Bota O jotę 
Twoje dzieci”, za co otrzymała liczne 
oklaski, 

śpiew ohórn „Jeszcze Polska nie zgi- 
nąla**. 

Na zakońosenie odśpiewano ogólnie 
„Bote ooś Polską”. 

Mówoy, deklamatorzy, zwtaasoza ohór 

Mierzwińskiego nagrodzeni zostali hu- 
osnemi oklaaki. 

Prezes obchodu ob. P. Beozkiewioz 
podziąkował publioznośoi it tak lieznie 
sią zgromadziła, oraz komitetowi za ich 
prace, i wszystkim którzy do uświetnie- 
nia obohodu aią przyczynili, poozem 
muzyka jeszeze zagrała kilka sztuczek, 
poozem obchód zakofiozono. 

Obohód len wypadł nadspodziewanie 
dobrze, publioznośó salą zapełniła po 
brzegi, tak te dla braku miejaoa oofać 
aią musiano. 

Tylko mówos rekomendowany przez 
Dr. K. Midowiozą pan Koiński z Chioa 

go zamówiony na obohód nie przybył, 
lecz dopiero po obchodzie, t. j. o godzi- 
nie 6tej. 

Szanownemu marszałkewi obohodu 
ob. A. Beozkiewieżowi, wszystkim de- 
klamatorom, komitetowi obchodowemu, 
muzyce św. Jadwigi, a zwłaszcza To- 

warzystwu śpiewu ehót Mierzwińskie- 

go, w imienia wszystkioh zgromadzo- 
nych składam staropolskie Bóg zapłaó, 

Francuzek H. Górka, 
sekr. obchodu. 

X Hlaneupells, Mina. 

Minnkapolis, Mion., 15 Maja 1898. 

Dnia 7go Maja, Polaoj zabrali się w 

starym kościele, aby obchodzić parnią 
tką Konstytucyi 8go Maja; przewodni* 
ożył nasz Wiał. ks. proboszcz J. Pa- 
oholski. 

Najpierw chór zło tony z dzieci szkól* 

nych, odśpiewał hymn narodowy „Bota 
ooś Polskę”. Potem wystąpił z mową i 

odczytem ob. J. Gluba, zaohąoał do na- 

uki i oświaty, gdyś to tylko polepszyć 
mota byt Polaków tu w Ameryce. 

Drugim mówoą byłob. E. Przybeoki, 
który wyjaśniał cel konstytuoyi i za- 

ohąoał publiczność do licznego sią zbie- 
rania na obchody pamiątek narodowych. 

Trzecim mówcą był ob, R. Wojoie 
obowski, redaktor „Polskiego Robotni- 
ka** w Minneapolis, który takie dowo- 
dził znaczenia tej drogiej nam pamiątki 
mająoej na oelu polepszenie bytu i 

równouprawnienie tak ubogiego wie- 

śniaka, mieszczanina, jak najbogatszego 
szlachoioa. 

Obór dzieoi zaintonował pieśń Żałosną 
„Z dymem polarów**. 

Czwartym mówoą był Tomasz Rapaoz, 
przemawiał równieś o celach konstytu- 
cyi, to jest: wolność, równość i niepo- 
dległość, bez rótnioy Stanów i wyznań, 
Zaohąoał rodaków do lioznego zbierania 

sią na ten drogooenny obchód, za oo 

liczne oklaski otrzymał. 
Chór dzieoi, „Jeszcze Polska nie agi- 

nąła** 
Na zakończenie przemówił Wiel. ka. 

J. Pacholski, który to najdobitniej wy. 
jaśni! moczenie konatytoeyi 8ge Maja, 
i rozbierał przyczyną tej myśli, oo zpo 
wodowało naazyoh naczelników do na- 

dania konatytoeyi. Oiezytał takie o- 

.tąp, w jaki apoaób ł gdzie uchwalono, 
i jak król wykonał przyaiągą na dotrzy- 
manie praw konatytoeyi. Potem za- 

obąoał Polonią, aby sią łączyła w To 
warzyatwa i inatytocye, gdyś to nam 

siły moralnej 1 materyalnej doda, 
a wtenozaa wrogowie nasi poznają, te 

„Jeszcze Polaka nie zginąła. 
Na nwieńo zenie obchodu wyatąpił ob. 

B. Yolkman i eb. J. O ryle wieź, z pie- 
śnią narodową „Dalej bracia do orąta”. 
Na tern aią obchód zakończył, a kaśdy 
pokrzepiony na doobn, odazedł do domu 
z tą myślą, ie na przyszłe obchody li- 
oz niej sią zgromadzą. 

Toman Gorsy, aekr. obebodn. 

■ Alicauwa, Pa. 
Allintown, Pa, 8 Maja 1898. 

Dnia Ogo Maja w sobotą Towarzy- 
stwo „Obrońcy Polski** grapa 197 w 

AUentown, Pa. urządziło obchód nada 
nia Konstytaoyi 8go Maja 1791 roku. 
Pomimo Aa p. Kr—miński dolotył wasal* 
kioh starań aby praca spalała na ni- 
o—m grabo sią omylił, gdyi wiaozorem 
o godzinie 8ej w mi—kania państwa 
J ar mułowi esów osłonka naazaj grupy 
pnbliosnoM polska sgromadsiła sią tak 
licznie, ii miajeoa były zapalnic prze- 
pełnione. Ob. Julian B jrnstein prasy 
dant komitatu obobodowago, otworzył 
oroosystoió obchodu, został obrany 
przez ogół na prezydenta, pófniej po 
wołał ob. Michała Gołoinieokiego i p. 
Górzyńakiago na rioa prezydentów, 
ob. E. Jasińskiego i Józefa Lisowskiego 
ua sekretarzy. 

Następnie ob. J. Bornstein poprosi! 
iipomidionjeh aby zaśpiewali „Bole 
ooi Polskę”. 2. Ob. J. Bornstein prze 
mawiając słowy: Dumny jestem s no- 

tnośoi powitania tak li oz nie zgroma- 
dsooyob gośoi, którsy pospieszyli na 

miejsoe wspólnego zebrańis, aby uozcić 
dzień radość. W dalszym tok a mowy 
przemswisj|0 w gorących i patryoty- 
ozoyoh slowsoh przypomniał fte 102 rok 
upłynął jak ojeowie nasi starali się ra- 

tować naszą Ojczyzną. Wytłómsozył 
mówca równie* dątnośó i oel Zw. Nar. 

Polskiego, twierdził te pomimo ucisku 
i tyranii przez naszyoh wrogów tu na 

tej obcej ziemi, pracuje o podniesienie 
imienia polskiego. 8. Pani Bornitem 
zadeklamowała „Giętko ranny”. 4. 
Śpiew duet „Młody wojownik” wyko- 
nany przez panią Bornitem i panią Jar- 
mułowioz. 5. Sześcioletni synek pań- 
stwa Bornstein zaśpiewał „Polak nie 
■ługa”, w nagrodą obdarzyła publi 
ozność malca gradem oklasków te at 
hala drżała. 0. Śpiew Tadzio i Roman 
Jasiński, pomimo ich młodego wieku 
wywiązali się znakomioie, publiczność 
podziwiała talent tyoh dwóch chłopczy- 
ków. 7, Kwartet: J. Bornstein z toną, 
p. E. Jasiński i pani Jarmułowicz. 
8. Koaoert na organach przez znanego 
tutejszego muzyka p. Harry Holi. 9. 
Zunknięoie obchodu, poozem prezydent 
obohodu podziękował w imieniu Tow. 

Obrońoy Polski wszystkim biorącym 
udział tego obohodu, za tak liosne ze- 

branie. 
Julian Bornstein, 

Prezydent obchodu. 

ero 

Nobth Littlk Rock, Ark. 4 Maj* *08. 
Mam booor donieść Rodakom te i w 

Arkanaaa Polacy tyją, albowiem obcho- 

dziliśmy pamiątką nadania Koeatjtneyi 
8go Maja, w wieczór w tym te dnia o 8 

godzinie. 
Jest nas ta mała garstka Polaków 

ilu naa jest nieomal watysoy aią stawili 
s familiami na miejsoe przeznaozone a 

ob. M. A. Łukaszewicz. 

Obohód odbył się w następujący apo 
aób: Ob. Franoiazek Łukaszewicz roz- 

począł krótką przedmową, nastąpcie 
obrany został ob. Jan Lijewski za pro 
zydającego który zamianował ob. M. 
A. Łukasze wiozą na sekretarza ob, L., 
wypowiedział piękną mową o K ona ty ta 

oyi 8go Maja, zaohąoał Rodaków aby 
aią trzymali wiary która jest panująoą 
w narodzie Polskim, aby pielągnowali 
mową ojezyatą i aby tej te swe dzieci 

uezyli. Uczmy idą mewy krajowej lecz 
nie zapomnijmy swej własnej, oklaski 

Drugą mową miał ob. Franoiazek 
Brewozeńaki który w krótkości skreślił 
los naszej Ojozyzny. 

Tak samo donoszą ii w dniu 26go 
Kwietnia r. b. zorganizowało sią To w. 

Muzyczne p. t. „Kościuszko” jest te 
wielki zaszozyt dla nas Polaków, it 
wkrótoe moie będziemy mieli swą wła- 
sną muzyką. Na ten oel młode muzy- 
kanty wydali kilka pięknych i oennyoh 
przedmiotów do wylosowania i proszą 
aby Bracia Rodacy podali im ręką w 

trudna m początku. 
2/ezymy młodej Kapeli dobrego po- 

wodseoia. 
Z bratniem pozdrowieniem 

M. A. Jsukatzeuńcz, sekr. obchodu. 

Itweiwule! 

Rkd Jack*t, Miob.„ 11 kiji IBM. 
Tomtu Wamar, praeająny w minach 

misdsianyoh (Coppsrmins), ioitał pnj 
pracy ubitym i to natyohmiaatowo, 
pmi odłam kamiaoia, na dnia 28 Pa- 
IdzWrnika 1892 r, 

śp. T. Warnae, nalaiał do dwóch To- 
warzystw jako to: do Haaarsy Króla 
Jaaa III Sobłaakiago i ś-go Stanisława 
Kostki w Calamst i Rad Jaokat,Mich. 

Pognabam tajała dą kompania ■ 

Tamaraok Mina. Towanyatwa oba bra- 

ły udział w pogrzebie śp. T. Warnera; 
był obowany z muzyką Huzarzy, podług 
konatytuoyi, za którą to mnzyką Hasa 
rze zapłacili $20 oo. Na koszta po- 
grzebu Towarzystwo daje 60 dolarów, 
leoz koszta kompania poniosła, zatem 

pieniądze te naletą sią tonie i dzieoiom 
śp. T. Werner’*. 

Wdowa po śp, X- Werner, podobno 
sią znajduje w Stanie [State] Illinois, 
ktoby ozasem o niej wiedział lab one 
saaia niechaj sią zgłosi do Prezydentów 
Towarzystw tatejazyoh, lab dc niiej 
podpisanego, a ja z swej strony ohątnłe 
udzielą wsrelkioh informaoyi. — 

Po śp. T. Werner, nalały sią wypła- 
cić 200 dolarów, jego tonie, dzieoiom, 
albo krewnym. Przygotowania [kroki) 
do tego są peozynione i oddane na opie- 
kuńczy sąd. Równie* wdowie po śp. 
T. Werner, przysługuje prawo z Tow. 
ógo Stanisława Kostki, 60 doi. na po- 
grzeb, potem po 6 dolarów, a dzieciom 
aiiej lat 12 po dwa dolary miesiącznic, 
do końoa jodnego roku. 

Tow. Husarze Króla Jana III So- 
bieskiego tak samo, tylko to dzieci ma- 

ją prawo do 14 lat, wdowa 0 a dziecko 
po 2 dolary miesiącznic nie dłutoj ma- 

ją być wspierane jak jeden rok. 
W roku 1802 była poazukiwana w 

„Gazeoie Polskiej” (pana Dynie wieża) 
i pisała jeden list do śp. Wernera, za 

pierwazem ogłoszeniem, donosiła jakoby 
chętnie do niego (Wernera) przybyła, 
ale nie ma o ozem, a śp. Werner tak sa- 

mo znajdował się w krjtyoznem poło- 
żeniu, leci zawsze było jego zamiarem 
to uosynić, ale niessosęsna poniesiona 
w minach śmierć, przeszkodziła tema. 

Długi pozostałe po nim wynoszą około 
60 dolarów, i są jnl podane na sąd. 
Za jeden miesiąc pracy należało się śp. 
T. Warner 50 doi. i takowych nikt nie 
dostał i nawet nie może. Zatem najle 
piej niechaj aią wdowa (pani Werner) 
zgłosi osobiście, oo będzie najpewniej 
ase, lab pełnomooniotwo nadeżle jakiej 
znanej i pod każdym względem wiaro- 
godnej osobie. 

Upraszam wszystkie polskie czasopi- 
sma, a mianowicie „Gazetę Polską” w 

Chicago, o ogłoszenie, ażeby wiadomość 
ta mogła dojść do pani Werner, wdo- 
wy po śp. Tomaazn Werner. 

X. Wróblewski. 
Red Jacket, Mioh. Adres: 

Parała w GmijbIb. 
Gostyś, 14 Maja 1898. 

Podpisani parafianie, donasimy smu- 

tną wiadomość te ponielśtśmf ni ozem 

niepowetowaną stratą, gdy i a woli Ar- 
eybiskupa opuścił nassą parafią pro- 
boszcz Wiel. ks. K. Słomifiski i udał 
sią dla objąoia parafii w Joliet, Ilia. 

Poprzednio jut Wiel. ka. K. Słomiń 
aki oznajmił w kościele te bądzie mu- 

siał Gostyń opuścić; wiadomość ta 
wieloe nas zatrwoljła obawą te utraci 
my tak dobrego kaiądza który był 
prawdziwie naszym ojcem. 

Ztpowiedf odjazdu, nader prądko 
odczuliśmy, gdyt d. 26 Kwietnia r. b. 
Wiel. ka K. Słomifiski odprawił na- 

totefistwo, poświącił chorągiew braotwa 
św. Rotańoa i wypowiedział ałowa po 
tegnalne, które wazyatkiob obecnych 
do łez wzruszyły, a kiedy wychodził z 

kościoła nastąpił ogólny płacz. Po 
spakowaniu swych rzeczy, udał sią dla 
odjazdu na stacją drogi telaznej w Kast 
Orore, odprowadzany prses parafian s 

ftonaai i dziećmi, przy odjefdzie Szan. 
Prób oaz a wazyatkiemi z talom aerde- 
omie sią po Zegnał. 

Utraoiliśmy kaiądta, którego zada 
niem było: kastałoić i nmoralniać, 
wzbudzać uoanoia polakie w powierzo- 
nej tobie parafii, to tei opaazozenie od 
eznwamy boleścią nie dająoą aią alowa- 
mi wypowiedzieć. 

Proaimy Wiol. ks. K. Słomifiskiego, 
atoby raosył zachować naa w a woj pa- 
miąoi, tak jak pomiąć Jego zawsze dro 
gą nam pozostanie. 

Krótko bo zaledwie dzieeiąd mieniący 
oieazyliśmy nią twą obecnością; przyj m 

naaze aerdeozne a azozere podaiąkowa 
aie za trudy, poćwiąeeoia i praoe, wy- 
bacz doznane przykroćoi, pocbodąee nie 
z naszej winy a które stokroć wiąoej 
od osuwamy. 

Dsiąknjemy równiet Ssanownej sio 
■trze Wiol. Proboszoza pannie Jadwi- 
dze Słemifiskiaj, która przez ozaa po- 
byto brata, w ozaaie nabożeństwa piąk- 
nym śpiewem i grą na organaeb, bez 
interesownie upiąkisała naboteńatwo i 

przyczyniała nią ku obwale Boga. 
Pozostajemy dozgonnie wdziąezni: 
Michał Przy dryga, lliobał Wądłew- 

ski, Jan Pajewaki komitet kościelny. 
Wł. Pomorski, Jan Miobela, Józef Sro 
ka, Wawrzynieo Baron, Jnlian Piotrow- 
ski, Franeiasek Siwioki, Miebał Antko 
wiak, Walenty Łuka, parafianie. 

P«4il^k«« ui«. 
La Sallz, Ul. 18go Maja 1893. 

Niniejszem nilej podpisana, składam 
jak najserdeczniejsze podziękowanie 
Rządowi Centralnemu Zw. Nar. Pol. 
w Su Zj. Pól. Ameryki, oraz 8z. To 
warzystwa „Gmina Polaka” No. 1 w 

Chicago, grapa 20ta, do którego to 
Tow. mąt mój i p. Antoni Drewniak 
miał honor naleted, od samego początku 
załolenia, równiet i wszystkim Bra- 
ciom Związkowym, u rzetelne i aku- 
ratne wypłaoenia mi pośmiertnego po 
mątu moim 4. p. Antonim Drewniak w 
sumie dolarów pięćset [500]. Oby Bóg 
Wszechmogący błogosławił Zw. Nar. 
Pbl. i wszystkim naletąeym do tej in- 
atytuoyi. Niech tyje i wzraita Związek 
Nar. Polski. 

Pozostają z głębokim szacunkiem 
Ottilia Dreuniak. 

Zarazem my nitej podpisani składa- 
my serdeczne podziękowanie szanowne- 
mu Tow. K. Pułaski w La Balie, III. 
grupa 112 Związku Nar. Pal. i wazy- 
atkim paniom i panom u tak liczny 
współudział wzięty w pogrubię i od- 
danie ostatniej usługi zmarłemu i. p. 
Antoniemu Drewniak. Krewnym i 

przyjaciołom donosimy it 4. p. Antoni 
Drewniak opatrzony świętami Sakra- 
mentami sunął w Panu u słowy „Wi- 
te j Królowa nieba”. Zwłoki wprowa- 
dzone zostały do Kośoioła św. Józefa 
prus wielebnego księdza Sohmall, który 
równiet odprawił nad trumną tałobne 
nabotefistwo, oraz wygłosił mowę po- 
grzebową która do łez wzruszyła nieje- 
dnego, Zs co mu tikte dzięki skła- 
damy. 

Następnie odprowadzono zwłoki na 

cmentarz św. Wincentego, i przy li- 
cznym gronie przyjaciół słotono do 
grobu na włunej locie familijnej. Oby 
mu te ziemia lekką była. 

W smutku pogrąteni 
Ottilia Drewniak, tona; Walery a, 

Leokadya, oórki; Edward, Oskar, Paul, 
synowie. 

T»w, Owiu la (rapa 1S7. 
Chicago dnia 22 Kwietnia 1898. 

Na regularnem posiedzenia Towarzy- 
stwa Gwiazda, dnia 15 Styoznia r. b., 
ogół poprosił swego pr ze wodni oząoego 
ob. S. Nickiego, aby na chwilą ustąpił 
z przewodnictwa i opuścił halą posie 
dzefi, który prośbis zadosyó aozynił; 
na chwilowego przewodnioząoego obra- 
no członka W. Poazwifiskiego. 

Członek Tow. M. Bali podał wnioeek 
aieby przewodniczącemu, 8. Nickiemu, 
U jogo 4 roczną pracą, którą poświą 
oił dla dobra Towarzystwa Gwiazda, 
na jego imieniny przypadające dnia 8- 
go Maja, członkowie ofiarowali upomi- 
nek z dobrowolnych składek. — Wnio 
sek został przez ogół przyjąty. 

Ogół uobwalił, aby upominek przed 
stawiał godło naszego Towarzystwa i 

Związku Nar. Pol. i, aieby wybrany 
komitet zajął sią tą sprawą. 

Obyw. Bombifiski, osłonek komitetu 
wypraoował rysunek upominku, uznany 
przez komitet za odpowiedni, wykona 
ny został u złotnika p. SLachowskiego 
w Chioago. 

«a regniarnem pcsieazetiiu łowi* 

rzjstwa w d. 21 bm., osłonek komite- 
tu obyw. W. Poszwióski, prosił o głos, 
otrzymawszy takowy, w tej treści prze 
mówił: 

Szanowny Panie Przewodniczący: 
Miło mi jest, it w imieniu Tow. 

Gwiazdy mogą Tobie, chodak cokol- 
wiek spótuiono, na Twoje imieniny zło- 
ty*, za Twoją 4} roosną pracą dla do- 
bra Tow. Gwiazdy, mały upominek, 
przedstawiający nasze dla Ciebie uzna- 

nie, Przyjm go, ohooial on jest tak 
skromny szczerem sercem, tak, z jakich 
on jest dany. Niech on bądzie dowo- 
dem dla Ciebie prao Twoich, niech on 

bądzie dla Ciebie ohooial małą osłodą 
za wszelkie nieprzyjemności, które 
doznałeś przy spełnianiu obowią- 
zków, niech on bądzie dowodem poza 
obrąbem Towarzystwa dla tyob, którzy 
fałsze i plotki rozsiewają na Twoją o 

sobą, te Towarzystwo Gwiazda, jako 
Grupa Związku Narodowego Polskie 
go takowe ze wzgardą od siebie od 
pycha. 

A was koohsni Brada i współtowa- 
rzysze Tow. Gwiazdy, proszą, abyście 
te słów parą, które wypowiedziałem 
potwierdzili przez powstanie. Niech 
tyje! 

Przewodniczący 8. Nioki, dowód ten 
dznania przyjął z wielkiem wzrusze- 

niem, d siąkając w krótkich słowaoh, 
oświadczył, fte niespodziewany ten za- 

szczyt 1 upominek pozostanie mu jedną 
z najdrotssyoh pamiątek ftyda jego, fte 
pragnie, ateby ta szanowna pamiątka 
zachowaną była przez synów jego — 

wyraził sią dalej, te skromne jegopraoe, 

•ą powodowape najlepsze mi o bociani i, i 
U Towarzystwu Gwiazda pozostanie na 
“wite wdzięcznym i gotowym do a. 

■lag. 
M. Biettek, tekr. gr. 127. 

Mowo Tewarmyst w o. 

Elmika, M. T. 17 Maja 1898 
2,9 miasto naaso obudzą się s Utargu, 

w który aa przez tak długi czas pozosta- 
ło najlepszym tego dowodem, te na 

pierwsze przez pp. Jerzy ko wskiego i 
Nasadowakiego zwołane posiedzenie 
a ta wiło się na przeszło 20atu Braci, z 

których dziesięciu się zapisało na listę, 
tworzęo towarzystwo, które wedle u- 

obwały członków nosić będzie nazwę 
„Postęp” a oałem oiatem do Z. N. P. 
przystąpi w niedalekiej przyszłości. A 
tak i tutaj będziemy mUli grupę Zwiąj 
zkową. Lecz teraz parę słów do Braci 
tutejszyoh, którzy niedowierzającym 
wzrokiem patrzą na to wszystko. Po- 
rzućcie tę bojatft, łąoząo się z nami a 

wnet ujrzyoie nas silnych. Gdyl o- 

prOcs aarodowyoh działań moteoj tak* 
±6 i polityczni© działać, pomagać aobia 
wzajemnie, a jeteli dojdziemy do do- 
statecznej liczby będziemy takie mieli 
pomoo w chorobie tworząo Beaefit w 

Tow. Na sakofiozenie podaję jeazoze 
do wiadomości te przyszłe posiedzenie 
Tow. Postęp odbędzie się 11 Czerwca 
o godz. 8 po poładnin. Wstępne tak jak 
na pierwszem posiedzenia będzie bar- 
dzo nizkie. Mając nadzieje te Polacy 
tutejsi którzy jeazoze nie są zapisani 
lioznie do naszego grona przybędą. 

Kreślę się, z bratniem pozdrowieniem 
L. JerzyIcolotki, sekr. prot. Tow. Postęp* 

220 Orohard str. Elmira, N. Y. 

Tew. Gmina Pelskm gr. 3. 

Chicago, 18 Maja 1898. 
Zawiadamiana wszystkich członków 

którzy s ą jeazoze nie niśoili z pośmier- 
tnego, sby raczyli przybyć na posie- 
dzenie administraoyi. i zapłacić gdyt 
jat nie jeden, wrazie śmierci by nie 
dostał tego oo myślał, przez 
swoją opieszałość, a Towarzystwo by 
znów w kłopot wprowadził, a więo 
nieok kaldy przyjdzie na posiedzenie 
administraoyi, które odbędzie się dnie 
28 Maja o godzinie 2ej po południa w 
hali Pułaskiego na Ashland ar. pomię- 
dzy 17tę i 18tą ulicami. Zarazem zapra 
szant osią radę gospodarczą i całą admi- 
nistracyą, o* godzinę 2gą po poładnłta 
28go Maja, nieobecność 2 doL kary po- 
dług uohwał na ostatoiem posiedzenia* 
więo proszę się stawić na ozsa. 

Z bratniem pozdrowieniem 
J. Wolny, prez. M. Wr6bUv>skit sekr* 

I«w.Im III Sefcleskl, gr. 77.^ 
Chicago, 14 Maja 1893. 

Na posiedzenia kwartał nem Tow* 
Jana III Sobieskiego w Chicago, Ilia. 
gr. 77 odbytem dnia 80 Kwietnia r. b. 
przyszły dęba U w aprawia pośmiertne- 
go po śp. Antonim Wiśniewskim. Po 
dokładnem zbadania proteatu przeełs- 
nago do grapy 77 podpisanego przez 
niektóryoh ozłonkew grap New York* 
■kich, nastąpiły 'oZy wionę debata* 
uznano protest ten jako i rato położone 
przez Cenzora Z. N. P. pana Przyby- 
szewskiego za zupełnie niesłuszne, i 
zaiądać od Rządu Centralnego Z. N. P. 
aby pośmiertne po śp. A. Wiśniewskim 
które jest skolektowane, pozostałej wdo- 
wie wypłaoone zostało. 

Z npowalniemia gr. 77 
3*. Ko«mo%D»ki, aekr. prot. 

Te w. OhrsAer Orete Pelaklcfe. 
irapa 118 

zawiadamia swych członków, Ze posie- dzenie roozne i zarazem mieaiąosne od- 
będzie sią dnia 28 Maja r. b. o godzinie 
8oiej po południa w hali swykłyoh po- siedzeń p. Piotra Mitelskiago pod No. 
1114 Broadway ulioy. 

Obecność na poeiedsaniu wazystkiek członków jest konieczną, ponieważ na- 
•Hplł wybory administracyi na rok na- 
•t^pny, Nieobeoaośó podpada karze 
oent 50. 

W imieniu Towarzystwa Obrońcy O- 
rąśa Polskiego 

W9. Arendt, sakr. 
Buksa ix), N. Y. 17 Maja 1898. 

Wfkery sri^alktw. 
Poktlanr>, Ora. duła lńgo Maja 1898. 

Towarzystwo Patryotyozne, grupa 
195 Z w. Nar. Pol. na roosnem poaiedze- 
dzeniu dnia 14 Maja wybrało jednogło- 
śnie Zarząd jaz nastąpuja: 

Władysłow Sselązkiewios, prezes po 
raz 2; Jan Kośoiełek, rioa prezes, Woj- 
eieeh G nitra, sakr. prot poraź 2; Ale- 
ksander Ciasowski, aekr. fi a. poraź 8} 
Jan Zioezewski, kaayer poraź 2; Wa- 
otaw Jagmin, Franciszek 8 skałek i* 
opiekunowie kasy. 


