
Fermy i Robota.. 
Najtepszelh, co teru mośna zrobić, jest kupno farmy w jednej 

i oatef^h pofekioh kolonii: 

Niech 100 lub 1000 familii przyjeidia, jeśli mają po kilka 
set dolarów, a mogą sobie farmę kupić i własną dziedzinę załoiyć. A aa wpłatą przynajmniej $50.00 zadatku mogą kupić sobie 
kf^ał gruntuj potostać jeszcze w miejscu, gdzie mają pracę i mocą 
wypłacić r e s a t ę w I, 2, 3, 4 lub 5 latach. 

Na tych 400 kwadratowych milach, które posiadamy w nasaych 
4 koloniach, możemy aadowolnić kałdego zdrowo myślącego cało* 
wieka, który zechce sobie farmę kupić. 

Mamy takie wiele jui uprawionych farm. 
Ceny są nizkie i warunki łatwe. 
Piszcie po ksiąikę, mapę i dokładne informacye do: 

ar. j. Hof Land Co. 
119 Wesz Waler Sc., Riiwaskee, Wis. 

Drukarnia Zgody 
•f4 Noble Str • CHICAGO, ILL 

-WYKONYWA.- 

^PRAOE DRTJ KAPflTTT TR i^° tc 

IŁ alążkl 1 Komlytaeye 
Karty wizytowe i biznesowe, zaproszenia, bilety, programy balo- 
we i koncertowe, zaproszenia ilubne i na zab^wiamilijne. Afi. 
we, plakaty, pamfiety i oyrkularze, tabele aaygnacye i kwity ka 

sowę, nagłówki do listów kopert itp. 
■F* Zwracamy na to moayi Rodakom, a mianowicie OrttpomZwiątkowym 

*W drukami ..Zs2rod.v” 
£* do nabyci* na«tqpaj%oe kaUikl: 

KSIMNN1CS&A powieść, napisała 
Sofie Urbanowska, 280 strofinie 76 o. 

PANNA RKICIA, Obrazek galicyjski 
pnti M, Gaohet — Poradowską, 176 
■feronnio 80 o. 

PWIB POWIEŚCI) I. Poddany. 
O. Z głodu się otenił, 44 stronnio dra- 
ka 10 o. 

BOtlNNA, Siostra Miłosierdzia zda- 
wania z naazyoh czasów, tomów 8 przez 
N.B. Jaskółką z Cieplic, Doi. 1. Cent, 60. 

DWA ŚLUBY, powieść przez Pan- 
linę z L. WilkoAską. 70 stronnie 20 o. 

O MIŁOŚCI OJCZYZNY, rozflta- 
wa podług Karola Libelta, 72 stron 10 o. 

RYS I ZNACZENIE MONITY. 
TUCYI Sarn MAJA 1791, prsespan- 
nę Helenę Sawicką, wydal w stuletnią 
roosnioę Związek N. P. 40 stron. K o. 

KSIĄŻKI KWITOWE, dla Towa 
riystw i Grup Z wiązko wy oh s rozkładem 
podatkowym na lat 10 10 o. 

A(irt7B • | ę ^Jr M -* X3l 

574 Noble St. CHICAGO, ILI 

K. STACHOWSKI, 
4ł*iUj KM Hobla iL 

CHICAttO, ILLINOIS. 

¥*. MA JEW8KA. 
niCWAUMEE ATI, CHICA0I, EU 

_ 
POLICA 

Wielebnemu Duchowieństwu, Wieleb- 
n€In Siostrom Zakonnym, Szanownym To- 
warzystwom oras oałej Pubhcznódr poł- •klaj awój ikhd i praoownię 

**•» Kaiclelayek, Charągwl, Harf 04tuk, 
Pałek I Bereł ■•nul 

*•.' kowafelch I t. p. 

Utrzymują Ukta wielki wybór 
_ Keremek. 
Welenów I Bukietów 

4la łilewrsąt I chłopców, 
przyaUjpająoyoh do piarwasej spowied dla panien na waaala. 

ŁAPELU8ZY DAMSKICH 
najnowmsaj mody, 

P”syjdzoia I pr7.akooajoie s!q, anlrn 
pójdziecie tdzielndzlej, 

P. MAJEWSKA, 

Polaki Przedsiębiórca Pogrzebowy 
196 Chmtmrine 9trr+t.— PhUm*elptUm, Pm 

PoIm Szacownym Rodakom swoja pr*ed*i*b»6rstwo, sasnaosająo. fta a ■niemotna dostać kaidego ozaau stóeo w nie podług *y< anła motam dostać katdago ozaan stóeownle podług ftyoaania najwygodniejszych najpyssałąjasyoh kara warów, powozów, ekwi patów, doróików jedna fdwa- 
konnych, na pogrzeby, ohrzty/przeiatdiki ato. w PhUadelphii jako tat i okoli- 

1 Bndeshąrg, Macaj ank. Zamówienia kaide aakataozcla slf pun- ,7 owwwmii umm oaaaioosaia sif pun- ktualnie i po oaaia tak nmiarkowanaj^a ftadan inny przedsi^bióroa pogrzebowy w ••*7“ Stania Pensylwania tego cezy nić aie jest w siania. 
nia biadnych ort%dsam pogrzeby za 

1 

w. słomiKska, 
Ol llhmkM In., • CHI0AG< 

Polecam Wielebnemu Duohowief 
■twu lek i Ssanownym Towariyetwoa 
Polskim mój skład i pracownie róftae 
go n tanku CHORĄGWI. MAB1 
ODZNAKI, ROZETY,BERŁA i PA* 
KI MARSZAŁKOWSKIE, itp. 
po Jak ujUAsieJ eeale, 

i wykonuj' tekowe obetelunki Jek ee] 
punktualnie] i najsumienniej, bo pne 
ośm naście lat praktyki, słośytam dc 
wody me] sreosności. 

W. SŁOM IŃSKA, 
mwtlwssker lTf..rhlrar<> M 

PULĄiKI 
Mutual FIre Infto/ance 

Company 
Kompania Aselćuraoyjna Puławskie- 

go zabezpiecza domy, składy, t$y8[r£ 
domowa oprzęty t,>. przeciwko oukfi; 
dzeniu przez po dSoiclT tift»zvcn 
aqiieli jakakolwiek inna kompanTt. «k- 

Wszyąehy Polacy powinni asekurował 
swoje właanciai w polskiej kompanii, 
gd*»® rzetelną odbiorą wypłatę w rasie 
nieszczęścia. 

Kaooelarya 
168 W. Blaekhawk 8tr. 

CHICAGO, ILL. 
Emil Bessa, prezydent, Pacific Junction 
Alb. Jendrsejek, wioe-prez. 657 Holt 
aven A. J. Kowalski, kasjer, 617 Noble 
St. A. J. Kwasigroob, sekretarz 168 
W. Blaekhawk St. J. F. Smulski, ad- 
wokat 665 Noble 8t. Andrzej Sohultz 
697 Noble St. Jozef Schroeder. 486 
Elston are. Jan Czekała, 761 Holt ave. 
Jan Suwalski, 414 Elston sto. Jae. 
Jakubowski, 9 McHenry St. Jao. Mu- 
cha, 162 W. Blaokbawk St. Frank 
Matz, 46 I ngraham Str. Jos. Paszkie- 
wicz, 598 Holt ave. 

Ogłoszenie. 
raAu choesz polać jtklt ogłoszenie w je- 
z kiembądi miejsca 1 cueie, pism do Oeo. 
P. Rowell A Cło, Ho. 10 Spraoe 8C, New 
York. 

'ETaZdt, kto potraebuje tnformeoyl w | 
jgMSIjt, Mj lepiej sobie postąpi. gdr kupi egsempl&n Hookfor Adrertiaers", 

uwierająca 808 stronnic. Cena jednego do- 
®7jył» poestą n odebraniem nals- 

iytotol. Zawiera spis sebrany skaratnie ■ 
American Newepsper Duectory wszystkich 
nąjlepesych pism, podaje llatbą lek sboneo- 

Lbon Moszcztnsei 
bcdowniczy 

KONTRAKTOR 
wTT»bls plany 1 podejmuje budów* doesb* 

po najtabesej aenie. 
Pokes równled Rodakom swój 

8ALOON 
•aopatnony w wyborna napój« i cygara 

1087 nr. Bob«j nu 
CHICAGO, ILLINOIS. 

HALA do tabakt meeoł L p. 

W. F. Seyera Balsam 
na ohorob* płuo jest najlepszem, naj* 
pawniejssam 1 naj bezpi eosniejazem le 
karet w era na wszystkie c boso by gardła 
i płac, na kaasel róinego rodzaju, dy- oha wio*, upalenie gardła, febr* płuo, 
modry kaszel, krop, pluoie krwią, wy. 
■ilająoe a krótkie oddychanie, na su- 

ohoty i dokaosliwy kaszel. Cena 50 e. 
ł 26 o. Przyrządził W. F. Boomra w 
Oedar Rapida, Iowa. Tego oaisamn 
dostać mokną we wasystkioh polskich i 
eaeekich aptekach, Skutki tego bal- 

Ob. W. F. Serera, Oedar Rapida, Iowa, Pafieki Balsam okasał si* praw- da iwy m środkiem do ora to wania tycia I moieh pi*cicrga dzieci. Dwoje umarło 
nam, onociat miały najlepszych lekarzy, 
Zaniechałam rady tych lekarzy a Se rera 
Balsamem uratowałam bmoje pi*oioco 
dzieci przy tycia. 

HUma KorUcmkomm, 
Yining, Iowa. 

Po nim nastąpiła mowa rice-cMuon 
Helićskiego, w której oświadczył, to 
Mjm w Detroit nie przeznacz)t gin 
Żadnej działalności ani tez nie mia 
spoeobncAoi jakieś rozwinąć daialalnnśęł, 
g&yt nie zawezwano go do tego. Lecz 
nie został bezczynnym, tylkp działaś ile 
motnośol w Duluih na dobro Z. N. P. 
Po nim zabrał głos prezydent Rządu 
Centralnego ob. A dalia Sateleoki. Od- 
pierał zarzuty oeozora i dowodził, to 
tylko zmuszeni byli do odpierania i 

| uniemożliwienia zzkandalów a nie wy* 
wołjwali ich. Na to rzekł, aą dowody 
W Protok<^*°^i książkach Z wiązkowy oh. 

Po nim zabrał głos Tioe-presydent 
ob. 8t. Słomi Aski. Jat z miny jego było 
widać, gdy wyatąpował, to zanosi sią 
na oo grubszego. Oozy przymkniąte, 
wąa najeżony, postawa wy prą tona, 
zwrócił aią do delegatów i w gromkiej 
mowie zbijał twierdzenia oenzora Przy* 
byazewakiego, a uniesiony ispałem, 
me azoządz.ł sprawozdaniu oenzcrakie* 
mu ostrej krytyku Mowa i postawa 
szanownego staroa, uniesionego oburzę 
niem do ostateoznośoi wywoływała 
grzmoty oklasków i wołania brawo. 

Entuzjazm był tak wielki te —la 
zdawała trząść aię osła. Podziękował 
delegatom za okazane współ ozu me, po- 
moc i radę jptką go wspierali w czaaie 
tych dwuletmoh aoświadozefi i intryg. 

Gdy*8ekrć£hrs jeneralny ob. Małłek 
powstał by zdań sprawozdanie, delegaci 
przywitali g£ oklaskami. Sprawozdanie 
to tyczyło się odebrania darń od pana 
Henryka Kałussowskiego z Washing- 
tona, dalej nastąpiło sprawozdanie z 

urządzenia pochodu Columbi jakiego a 
nareszcie ozynnotoi finansowej Rządn 
Centralnego. Sprawa Morgensterna 
została naietyoie objaśnioną i udowo 
dmoną te znsjdnje się na dobrej drodze. 

Kasyer, ob. Majewski, w energiozuej 
mowie zbijał twierdzenia Cenzora oo do 
poręczenia, wyka tai w jaki sposób 
przez niewłaściwe podnoszenie jego 
boiidu (poręczenia) starano się zassao 
dzid jego reputacji i stanowisku. ub 
me dla zabezpieczenia funduszów 
Związkowych, tylko dla nieznanych 
mu powodów chciano mu szkodzić. Na- 
stąp.! grzmot oklasków. Dalej wyka 
zał, Ze Ejho, Polak w Ameryce jut 
zaraz po Sejmie w Detroit bez naj- 
mniejszej przyczyny występowały wro- 

go jvawie, pisząc te dzieją się rótne 
motane sprawki w Rządzie Central 
nym. A gdy wyraził swe oburzenie ne 
te pisma, delegaci przyjęli mowę lego 
grzmotem, oklzaków i brawów 

Dalej ob. Pulkowaki odczytał spra- 
wozdan.e a ozynncśoi swych jako sekr. 
Biblioteki oras podał ilość znajdnjąoyoh 
się ksiątsk, broszur, rękopisów, monet, 
medali i obrazów. Prosił o większe 
miejsce, gdyś obecne nie jest wystar 
czające. Ob. K. Małek odczytał spra- 
wozdanie a fanduazu Skarbu Narodo- 
wego Polskiego i prosił Delegatów ja- 
ko i wszystkich obeonyoh ns sali o po- 
parcie Skarbu Nar. PoL 

Po zakońozeniu sprawozdań przystą 
pioao do wyboru komisji do sprawdza- 
nia ksiąlek Rządu Contr. Najpierw 
nastąpiło nomioaoya kandydatów a pe- 
tom głosowano przez kartki na kanay 
datów. Nastąpująoy obywatele zostali 
wybrani do rewiryi aaiątok. Leon Wild, 
Winoenty Kupferiobmid, Jakinski 
Ludwik, Dowie, t Ignacy, Poszwinaki 
Władysław. Obywatel Bardoński zro- 
bił wniosek by prezes sam nominował 
ozłonków komisji do rewizji ksiąftek 
Zgody. Wniosek poparto i prtyjąto. 
Nastąpnie prezes ob. Lewandowski 
mianował nastąpująoy oh obywateli: Ol- 
szewski, Twarowski i Lanferski. Pre- 
zes ob. Lewandowski, zamianował na 

•tąpująojoh ob, Sohreiber, Herteuz i 
Czerwiński jsko komitet do zbadsnia 
korespondencji sejmowych. 

Marszałek Sejmu ob. Gryglaszewski 
odczytał blisko 50 telegramów gratula- 
cyjnych nadesłanych do Sejmu. 

Potem zrobiono wniosek by odroczyć 
posiedzenie do jutra o godzinie dziewią- 
tej Wniosek przjjąto i sesją zam- 

kniąto. 
Dtitfi trze cci, Środa 6-go Września. 

Posiedzeń i* we zwykłej formie otwo- 
rzone zoeteło dnie 0 Wrześnie 1808 r 
o godz. 0 scena. 

Pierwszy wniosek zrobiony i po- 
perty, efteby protokół z ostatniego Sej- 
bd Związku Nar. Pol. został odczytany, 
przy głosowania upadł. Zadeoydowano 
wysnaozyć Komitet, który me porów- 
nać osy protokół w ksiątoe wpisany nie 
róini sią od protokółu wydrukowanego 
w Zgodzie. Ciynnośó tą pomost no de- 
legatom: Józef Rydlewios, Józef O zer 

nik, Tadeusz Wild. 

Naatąpnie r dozy tany został protokół 
z dnia poprzedniego, przed południem, 
przez Sekretarza Ssjmn A. J. W. Ko 
sak, z popoładnia przez Sekretarza Sej- 
mu Franoisska Jabłońskiego. 

Delegat W. Bardońaki, osyni wnio- 
sek. te zbyteczne są w protokóle dra- 

styczne przymiotniki i ftąda wykreśle- 
nia takowyob, a domaga sią, aleby mo- 

wa Cenzora z dnia poprzedniego, po- 
nieważ ałoftoną została na piśmie, zosta- 
ła do protokółu całkowicie wpisaną. — 

Delegat Teroaewski śąda a Zęby w ta- 
kim rasie wpisać i mowy a raczej odpo- 
wiedzi Cenzorowi wypowiedziane przez 
osłonków Rtądu Centralnego. 

z tego wzglądu wywiązały zią dość 

długie debata, niepotrzebnie osas żabie- 

łające, a dające obraz jak oaobiate 
aprawj głównie zajmują niektórych de- 
legatów. 

Wnioaek delegata Terosewakiego w 

odpowiedzi Żądaniu delegata W. Bar- 
doAskiego, tak był właściwy, Ze nale 
Załocd razu przyatąpić do głosowania 
ozy przykroi,pamiąoi działania rocma 

aywaó dalej drukiem lub ataraó aią aZe 
by jaknajprądzej o owooaoh podobny oh 
prao zapomniano. 

W rezultaoie uznano, Ze wypowie, 
dziana mowa i odpowiedzi nie przed 
■ta wizją sprawozda A z ozynnośoi orzą* 
dowych, tatem niema potrzeby i w kaią- 
Zoe protokółowej zamieszczać. — Na 
wykreślenie paru wyrazów drastycznych 
z protokółu zgodzono aią. 

Prezes komitetu do sprawdzania za* 

kwestyoaówanyoh mandatów, p. Julian 
LipiAski zdaje aprawozdanie, Ze ko* 
mitet uznał za dobre kwestionowane 

mandaty, s wyłączaniem mandatu dele- 
gata grupy 10 Ignacego Polkowskiego, 
który potrzebuje złoftyć dowód należe- 
nia do Grupy. 

Delegat Walenty Kuflewaki prote- 
stuje, ateby ob. Teofil Stan mógł mieć 

pitwo fcasiadać w gronie delegatów. 
Oburzyło to wielce zwolenników prac 
ob. JT. Stena. Pcezee komitetu, delegat 
JufianLipińaki oświadczył, te deoyzya 
z.palłrf nj^moĆy^zaiwiadoienia grupj, 
jako ob. T. Stan nie ma zaległości pie- 
niężnych i dla tego nie jest wykreślony, 
a niema nio przeciw temu jeteli za awe 

poatąpki ob. T. Sta a oddany zostauie 
ozy to pbd a|d polubowny lub wyrok 
Sejmu. Po dwugodzinnych debatach 

zadecydowano: Deoyzyą Komitetu 
apra w dzająoCgo mandaty przyjąć z wy 
łąozeniem delegata grupy 28 T. Stan, 
z którego przyjęciem naleiy odczekać, 
aft nastąpi sprawozdanie komitetu z re- 

wizyt ksiąg związkowych. 
Posiedzenie z powodu pory obiado 

wej zawieszono przez jedną godziną. 
O godzinie lej minut 45 prezes Se] 

mu X ob. Lewandowski zagaił poaie 
dzenie, sekretarz Sejmu odczytał listą 
delegatów, a marszałek Sejmu ob. 

Gryglaezewski, odozytał nadesłane te- 

legramy, delegat A. Majewski przypo- 
mina fte konstytuoya Z w. N. P. pie ze- 

zwala w jednej kwestyi zabierać głosu 
więoej jak trzy razy. 

Na wniosek delegata Lauferskiegc, 
poparty przez deL Olszewskiego pre- 
zes Sejmu zamianował komitet do poin- 
formowania prasy ameryksńssiej. — W 
skład komitetu wohodsą delegaci: 
Smulski, T. Wild, Zychliński. 

Marszałek Sejmu odczytał liczne 

korespondencye w sprawie projektów 
do poprawek koastytucyi Zw. N. P. 

Zaproszenie a Ze by przyszły Sejm Zw. 
N. P. odbył się w Philadelphii; Prośbę 
komitetu urządzająoego „Dzień Polski" 
w Chicago o subwencją; Prośbę do 

Sejmu X Zw. N, o pomoc materyalną 
w celu urządzenia osobnego pawilonu 
polsko- amerykańskiego, na wystawie 
we Lwowie, która ma się odbyć w roku 
1804 — prośba podpisana przez komitet 
zamieszkały w Chioago. Delegat Sa 
wieki zapytuje się kto mianował korni 
tet. Delegat Bardoński iąda ateby w 

pierw załatwić korespondencją w spra- 
wie „Dnia Polskiego", po zabraniu gło- 
su przez del. Lstewnik, Roland, Ter 
ozewski, Fleming, na wmoeek delegata 
Chrzanowskiego uchwalono z kasy Zw. 
Nar. Pol. wyasygnować doi. 150 i wy- 
płacić na rąoe komitetu głównego urzą- 
dzającego „Dzień polski" równie* wy- 
płacić doL 250, ateby Rząd Centr Zw. 
reprezentował Związek w uroczystośoi 
„Dnia Polskiego. 

Del. Bardofiski prosi, ule by Dr. Du- 
nikowski pcświadomi! mową o wysta- 
wia mającej sią odbyć we Lwowie. 

W dłutassj swej przemowie Dr. Du- 
nikowski wspomniał: O zadowolenia 
swem, śe po ras pierwszy znajduje 
sią na Sejmie polakiem na 

ziemi amerykańskiej. Dziąkowa! za 

sassosy t, jakiego dostąpi! przed rokiem, 
zostawszy mianowanym członkiem 
honorowym Z. N. P. 1 zapewnia!, te na 

zawsze pozostanie jednam z najlepszych 
Zwląakowoów. Powiedział te ohoąc 
budować jeden gmach, potrzeba jeel 
zachować łączność, zatem Polaka mu 

prawo mieszać sią w wasze sprawy. 
Ubolewał, te dzieci polskie spotyka! tu 
które nie znają ojosystsgo jązyka. Da- 
lej mówił, te Folaoy z osłej Eortpy 
biorą udział w wystawie Lwowskiej. 

Zabrał głoe del. Mec bek: Dr. Duni- 
kowski w wydanej niedawno broasurse, 
oćwiadotał, te szkoły polskie w Amory 
ee są nieodpowiednie, te panowie gali- 
eyjsoy zamierzają w Ameryce budować 
kościoły 1 szkoły. — Dr. Dunikowski 
potwierdza, te to wszystko bądsie, ale 
te wielkie zamiary nie mokną wykonać 
w jednym dniu. 

Na korzyść wystawy Lwowskiej prze- 
mawiali: s. F. A dalia Sataleekl, Pr»- 

B 

ty den t Rządu Centralnego, Del Gry. 
glaszewski, marszałek Seimu, Del. P<£ 
izwińtki, który na korzyść wystawy 
iłoijł doL 26, Magdsiftfż, Kozłowski, 
Rudzińdd. 

Del, Tero ze wsk; Osjni wniosek popar- 
ty 'przez ciel. NadoIskiegoT*zięby wy- 
asygnować z kasy Z. N. P. doi. 500 aa 

pawilon polsko amerykański na wysta- 
wie lfrowskiej. Wniosek przyjęty. 

Nastąpiły odczytania kOresporfdeooyi 
s ty oh wainiejsze, — wdowa po ip. Pr. 
Kujawie zmarłym w r. 1888 osłonka 
Tow. Gminy Polskiej, prosi o wypłaoe- 
nie jej pośmiertnego po mątu. Zade- 
oydowano to Gmina Polska nienaleiała 
nstenosas do Związku, a o wszelkie na- 
leincści niechaj sią upomni u Towarzy- 
stwa. 

Korespondenoya pani Antoniny Wi- 
śniewskiej, w której upomina sią o po- 
śmiertne po mątu a które jest obłoione 
aresztem przez Cenzora. 

Na wniosek deLT. Wilda naznaczono 
w tej sprawie komitet z delegatów Li- 
stewnik, Florek, Gryce, Melin i M. Ku- 
cem. Zsproszenie Towarzystwa Dra- 
matycznego imienia Fr&ro. na przed- 
stawienie teatralne w dniu W Września 
r. b. Wstąp dla delegatów "bezpłatny. 
Poru ozon o Sekretarzowi Sejmu odpo- 
wiedzieć to delegaci ohątnie wezmą 
udział jetoli ozas pozwoli. 

Odozytano protest grupy 165 z De- 
troit przeciw przyjąoiu do Związku N. 
P. grupy 212. Na wniosek del. Czar- 
neckiego sprawą oddano komisyi słoto- 
nej z pięciu delegatów. 

Przyjąto wniosek del. Stefanowicza 
to konstytuoya Z. N. P. bądzie ozytaną 
dla poczynienia potrzebnyoh zmian na 

ogólnem zebraniu delegatów. 
Posiedzenie odroczono do dnia na 

stąpnego. 

Koncert Związku ipie- 
wąkow .Polskich. 

Wszystko mogą odebrać nam wro- 

gowie, wiary jednak i języka nigdy nie 
odbiorą. Owszem, pod wpływem naj- 
straszniejszych prześladowań tak wiara 
jak i język potężnieją, wyrabiają się i 
świadczą wymownie, te naród, który je 
pofcada zginąć nie m.ie. 

Wmi język polski jest wymownym 
tego przykładem. Nigdy nie stanął on 
tak wysoko jak obecnie. Nawet w o- 
kreaie złotym naszej literatury, w wieka 
Kochanowskiego i Reja z Nagło wio, nie 
błyszczał on takiem mnóstwem skarbów 
nieprzebranych. 

Naturalnym wypływem tego wspa- 
niałego rozwoju języka, jest rozwój 
pieśni naszej. Staje się ona prawie te 
mimowolnym wyrazem uozuć naszyoh i 
dźwięczy to nadzieją ryohłego zmar- 

twychwstania głosząo świata, te „Je- 
szcze Polska nie zginęła", to uniesione 
w sfery niebisńskie zwraca się tęsknią- 
oa do Ciebie. „Bote ocś Polskę przez 
tak liczne wieki otaozał blaskiem potę- 
gi i chwały", to rozgoryczona i smutna 
ściele się po krsju ,,Z dymem pola- 
rów, rozlewem krwi bratniej”, to 
znów pojąc się zwyoięstwem naszego 
oręia, nuói wesoło „Grzmią pod Stocz- 
kiem armaty, błyszczą bisie rabaty" lub 
Ras pamiętam z wieczora w Raoławioaoh 
stoimy." 

O ta pieśń nasza, któi ją eałą obej- mie! Tyle w niej ozuoia, s>ły. miło- 
ci, tyle objawów najtajniejszych uozuó 

Polska! Rosleoiała się ons jak wy- 
słannik pojednania po świeoie całym i 
brzmi, sławiąc imię Polski. Nie dziw 
więc, te tu wśród nas zawitała takie i 
obejmuje ooras szersze i szersze koła. 

Dowodem tego koooert wozorsjszy. 
Zleciał* sią drutyna śpiewaok* x miejsc 
odległych i stanąła wobec tyaiąoa pu- 
bliczności, by napoić ją dłwiąkami pio- 
senki. Trudno wyobrazić tobie jak 
miłym był koooert dla tero miłują- 
cych daleką Ojozyzną. Chór wyitąpo- 
wał aa chórem karnie i pieśoił oazy słu- 
chaczy, to ochoczym krakowiakiem, to 
smutną dumką, to powaftnym marszem. 
Za kaldym numerem odśpiewanym 
grzmiały oklaski gorąoe. 

Prawdziwą tą ucztą artystyozną u- 
świetnili awoim udziałem: sądzi wy 
mistrz A. Kcntaki, pani W, Banaazyó- 
•ha, paana K. Dombrowaka i bukiet 
ślicznyoh kwiatów nazwany Chórem 
Wandy** 

Niech jednak nikt nie sądzi, te chóry 
mąakie pozosttły w tyle. Kaidy z nich 
wart pochwał wielkich. Co prawda są 
jeszcze niewielkie usterki w wykonaniu 
znikną ooe jednak bezwątp eoia przy 
pracy takiej jakiej dowody dali zwią- 
zkowoy w dniu wczorajszym. 

Koroną wieczoru byt chór finalny z 
..Pieśni o ziemi naszej”, wykonany przez 
Związek śpiewaków Polskich przy 
współudziale orkiestry. Wykonanie by- 
ło artystyczne ptd kaidym wyglądam i 
przynosi prawdziwy zeszozyt ta z wyko- 
nawcom jak 1 niezmordowanym kiero- 
wnikom Związku panom A. i k. Małłek. 

Pb konoeroie bawiono sią oohoezo 
prawie te do rena. 

Przed wykonaniem 8go numeru pro- 
grama ob. Konstanty Małłek, prezes 
Zwiąakn $pie*aków Polskich wystąpił 
s mową, którą przytaoaamy ponitsj. 


