
-ZGODA” 
•»«■■ Iwląika Nar..P«Ukl«|* 

W STANACH ZJEDNOCZONYCH 
rÓŁHOCRU AMIBTII 

Wyohodzi w środą Każdego Tygodnia 
Prenumerata wynosi rocznie.$2.00 

i mań być opisooną naprzód. 
CKMY OOŁOSZKN CZYLI AMONBÓW: 

Cal Srako raz ) deu...$ 4 • 
* 1 rok...10.00 

PMiaJtlwaała 1 krótkie eflease* 
ńa klsaeaewei 

knaałnją za pierwszy ras. 
la kaddy nastąp ny ras 
OąOoa—ńls Balowa kosztują za.kazdy ras. 

Wszystkie ogłoszenia muszą 
opłacano naprzód. 

..Het. 

..Het. 

być 

Korespondenci pisa er do naa raczą adresy rwa wy- 
adaia 1 czytelnie podawać, s wymian tentem swego 
aihaila, nazwiska, mtalara pobyto a samarem domu 1 
allcy, County ltMsna. Prń śmianie pomieazkasls I 

SpcBeprowadakac.il naledy zawasa podać poprze- 
mtejece pobyto swego. Pnadwwssyztkłem ate 

teaebz za; runięć połotyć swego podpian pod katdą 
aoraapondescyą. 

Wszelkie -otenlądaa. praet---. 
aaą być przesyłane w Ukcie regletrowony___ 
MONKY OKDKK, przez Bani lab Bzprasa. Zs pie- niądze przesyłane w Ustach zwyczajnych nie Jeeteśmy 
Odpowiedzi«Jb1 JeZall w drodze zginą. 

Wykupiwszy Money Order nntedy go nziyfhmlnrl 
przystać do sekretarza, a nie zatrzymywać n siebie Ja- ko kwit pocztowy — bo tylko na ten kwit czyli Money 
Order poczta pieniądze wypłaca. 

rmE? pnet 

BIURO RZĄDU CENTRALNEGO 

REDAKCYA 1 DRUKARNIA 
„ZGODY" 

•71 Noble li, Chicag*, III. 

larsąl Związku Nar. P*ltkl«|*. 

CENZOR ZWIĄZKU: 
T. M. HKL1NSKI, No. X E. Superior St. I>nlnth,mnn. 

WICE CENZOR: 
B. LEWANDOWSKI, 40 sowinaki CleveUad, O. 

RZĄD CENTRALNY Z. N. P. 
(składa się z 7 członków) 

PREZES: 
8. F. ADAUA SATALKCKI, 

865 8. Ashland ave, Chicago, Ili. 
WICE PREZESOWIE: 

BT. 8ŁOMIŃSKI: .679 Milwaukee sto. Chicago, Ula. 
WIKTOR BAKDONSKI, 638 Noble St. Chicago, Ula. 

KASYER: 
M. MAJ EW KI, 779 Milwaukee are. Chicago, lila. 

OPIEKUNOWIE KAaY: 
JAN F. SMULSKI, 565 Nobl t. Chicago, Ilia 
FM. ŚMIETANKA, 615 W. 17th 8t. Chicago, Ilia. 
A- GROKNWALD, 668 ilołt are. Chicago im» 

SEKRETARZ JENERALNY: 
ANTOSI MAŁŁGK, 674 Noble St Chicago, lila 

REDAKTOR „ZGODY”: 
FR. H. JABŁOŃSKI, 674 Noble St. Chicago, Ilia. 

SEKRETARZ „ZGODY”: 
JAM J. CHRZANOWSKI, 674 Noble St. Chicag, Ule 

•karb Narodowy Polaki 
W MILWALKRR WIS. 

pod opieka Zirlgskn Narodowego Polaklego. 
Ł Makak, prea.; Sth aro ABecber St. MUwaakee,WR 
W. Flotrowekl, kaayer; KO Milwaukee St. 
V. Droanlaklewlcz, eekr. 841—8 th aro. 

Weaalkle koreepondeacye 1 preeeytkl plenlekae na 
kaca Skarbu Narodowegi 

~ 

eod edreeem aakreUrzaT 
F. Drozniakiewiez, 

841 8th ave., MILWAUKEE,WIS. 

Według uchwały Sej- 
mu X. należy przesyłać 
wszelkie przekazy po- 
cztowe 1 pieniądze ule na 

ręcesekr. fen. ale wprost 
do kasy era Z. 91. F. pod 
adresem: 

M. Majewski, 
779 Milwaukee Ave. 

Chicago, Ilia. 

Środa, 8 go Listopada 1898. 

Z dziejów 
Narodu Polskiego. 

(Ciąg dalszy). 
Później w przystępie gniewa zabił 

król ten św. Stanisława, biskupa kra 
kowskiego. 

Zabiwszy biskupa opuśoił Bolesław 
Polskę i w Klasztorze Osysku dokonał 
tyoia. • 

Po nim panował syn jego Herman od 
roku 1070 — 1102. 

Miał on dwóoh synów: Zbigniewa i 
Bolesława Krzywoustego. 

Bolesław Kry woasty jest to jeden s 

najdzielniejszy oh królów polaki oh. 
Pobił on nieprzyjaoiół Polski w 47 

bitwaoh. Będąo małym jessoze chłop- 
oem prosił się ojoa swego, aby mógł 
pójść na wojnę. 

Gdy Bolesław wstąpił na tron polaki 
w roku 1102 rospoosął eiątkie boje i 
wrogami. Brat jego starasy Zbigniew, 
obursony, te nie jemu dostało sią pano- 
wanie poburzył sąsiednie narody na 

króla polskiego. A aatem niemoy, oss- 

ti, pomorzenie wypowiedzieli wojną 
Bolesławowi — ale osątny ten król po- 
bił lok wszystkioh. Zdobył on oałe 
Pomorze i przyłączył do Polski. Pomo- 
rzanie byli w tedy jessoze poganami — 

a Bolesław starał sią szerzyć miądsy 
nimi ohrześoiaństwo. 

Henryk, niemieoki cesarz, tądał od 
Bolesława haraczu — t. j. aby dawał 
mn pieniądze na znak uległości. 

A król polski dał mu taką odpowiedl: 
„Wolą osły kraj utracić — nifli go w 

pokoju a niesławie dziertyć.” 
Zaoząta sią tedy wojna. 
Henryk wpadł do Polski s ogrom nam 

wojakiem — a król polaki stanął śmiało 
do walki. Podosaa bitwy Bolesław do 
kata! cudów waleoauośoi — nawet toł 
nierze niemieccy nucili pieśni na jego 
cześć. Przyszło do bitwy rozstrzygają 
cej niedaleko Wrooławia, gdzie większa 
oząśd niemieckiego wojska trapem legła 
— a psy ciała niemieckie rozwłóozyły 
— ltąd miejsce to nazwano „Psiem Po- 
lem”. 

Podczas tej wojny waławili sią mętni 
mieszkańcy miasta Głogowa. 

Zawarli oni pokój z cesarzem nie* 
mieokim dając mu dzieci swe w zasuw 
— a tymczasem wysiali posłów do kró- 
la polskiego z zapytaniem, czy sią mają 
poddać? Bolesław kazał im bronić sią 
przyrzekając rychłą pomoc. Kazał 
wtedy cesarz niemiecki na czele 
wojska — prowadzić dzieoi Głogowi an 
— myśląc te oi nie będą do nick strze 
lać. Ale mętni Głogowianie — wie- 
dząc te rozohodzi sią o wolność ojczy- 
zny zaczęli walić na niemoów kamie- 
ni®, gorącą smołą i wodą — i zmusili 
ioh do uoieozki — a tymczasem nadszedł 
Bolesław z pomocą. » 

Bolesław Krzywousty zwiedził Uktę 

ziemię świętą. 
Na nieszoząśoie mętny ten i zaałuto- 

ny król podzielił Polskę między czte- 
rech synów — co było przyozyną wiel- 
kich kląsk i nieszczęść dla Polski — i 
wiele lat upłynęło zanim rozdzielone 
oześoi zrosły sią w jedno oiało, 

Bolesław Krzywousty umarł w Płoo- 
ku w r. 1180 — gdzie tet go pochowa- 
no. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Pogrzeb C&rtera H. Harrisona. 

W ubiegłą środę odb} ł się pogrzeb 
zamordowanego K?rs. Był to pogrzeb 
śirietny — wspaniały. 

W kondukoie Żałobnym wzięło udział 
oonaj mniej 50,000 osób — a ulioe, po 
których pochód się przesuwał były za* 

pełnione ludźmi. 
Na przodsie pochodu żałobnego szła 

orkiestra, dalej szły kompanie policyan- 
tów — i strażaków ogniowych — na 

stępnie pułki piechoty związkowej, mi* 

lioya i t. d. 

Chioagosoy husarzy tworzyli straż ho 
norową karawanu. Karawan byt bar- 
dzo wspaniały — a ciągnęły go ozte* 

ry czarne rumaki żałobnie przystrojone 
Piękny ten karawan, wartcśoi $12.000 

własncśó pewnej firmy w Cinoinoati 
był wystawiony w gmachu trans porta- 
cyi na wystawie. Oglądał go nieboss- 
ozyk mer na kilka dni przed śmieroią — 

a odchodząc mówił do przyjaciół swyoh: 
Cudny to karawan — aby się w niem 
przejechać warto nawet a mrzeć. 

Nikt nie przypuszozał, aby tyczenie 
jego — aozkolwiek wypowiedziane w 

iaroie tak wnet się ziściło. 
Za karawanem stangret prowadził 

ulubionego konia zmarłego. 
Powozów było kilkaset. 
Za powozami postępowały rozmaite 

tow. były i to w. polskie, które raźno po- 
stępowały niosęo 'ttandary okryte krepę 
Żałobną, z muzyką na czele, która grała 
marsz pogrzebowy Szopena. Zmrok 
jni zapadał, kiedy pierwsze szeregi Ża- 

łobnego konduktu i karawan przybyły 
na cmentarz zwany Graoeland. 

Trumnę wniesiono do ksplioy cmen- 

tarnej a podczas tego chóry odśpiewały 
kilka pieśni iałobnyoh; — za trumną 
weszli osłonokwie rodziny zmarłego — 

a pastor Morrison odczytał ostatnią mo- 

dlitwę. 
W krótoe omątarz opuśoili wszysoy, a 

księiyo spokojnie płynął po niebie — i 

przez okienko kapliozki rzuoał łagodne 
swe światło na trumnę zawierającą zwło- 
ki zmarłego mera. 

Cicho tam było — tylko wiatr pomia 
tał usobłemi liśćmi, które smutnie jakoś 
szeleśoiały.. 

Kilku lekarzy — peyohiatrów nuat- 

ozonyoh z rumienienia prokura toryi ba- 
da umysł mordercy mara Harrisoua. 

Jakkolwiek być mośe, te umysł jago 
nie jest rozwinięty, ta nie jest w nim 

rozwinięte poozuoie odpowiedzialności, 
— to praaoia o tyle jest zdrów umysło- 
wo — Aa wiedział oo ozy ni — i Za ile 

ozyni. 
Mordeea powinie- jak najwcześniej 

stanąć przed kratkami sądowemi. Nie 
ma tu iadnyoh łagodrąeyoh okoliozno 
śoi — i sąd przysiągtyoh wyda wyrok 
śmieroi na zbrodniarza, który popełnił 
zabójstwo z rozmysłem. 

Zycie za tycie. Na szubienicą z 

nim) 

Nie zapominajmy o wystawie koś- 

ciuszkowskiej ! 

Związek Wy chodliwa Polskiego zo- 
stał zawiązany 8 go maje r. 1801. 

Od tego ozaan Związek ten wydal na 

włoAoian polskich, którzy oałemi groma- 
dami wracali a Brazylii w ostatecznej 
nąisy — niespełna tysiąe franków. 

W Skarbie narodowym W. P. w de 
pożycie wMosenm N. P. w Rapperswyln 
w Szwajoaryi znajduje sią 44 810 fran- 
ków. 

Niektórzy sądzą, to Związek W. P. 
ohoe nam narzucić hegemonią swą (pre 
woinictwo) — o tern i mowy niema — i 
na to nigdybyśmy sią nie zgodzili. 

Jednakowo! usilnie popieramy tąoz- 
nośoi Zw. N. P. z Wycb. Pol. w oelu 
wspólnej akoyi polityoznej. 

Akcyz polityczna! wyraz to dla nas 

nowy — a dla niektóryoh dziwny. 
Wszelako ooimy o tem pisali n'e są 

to mrzonki — ale kwestya seryozoa — 

o której na razie szerzej rozpisać sią nie 

motomy. 
Bądąo redaktorem organa związkowego 
mamy prawo dp osobistyob inioystyw, 
któie ogół związkowy mota przyjąć al 
bo odrzucić. 

Zima się sbliia, ozaay się nie polep 
u»j%. Niektórzy brsois związkowi 
cierpią wielki niedoststek — s zblitają 
os się sims napełnia ioh trwogą wielką; 
— staje przed nimi widmo zimna i gło- 
du. 

Trzeba pomyśleć o zorganizowaniu 
komitetu, któryby przez nawiązanie sto- 
sunków z stowarzyszeniami dobroczyń- 
cami, z urzędem powiatowym dla nbo- 
gioh i t. d. — dopomógł nieszczęśliwym 
braciom swym. 

W tym osin odbędzie się posiedzenie 
w redakcyi „Zgody” w przyszłą sobotę 
o 8-ej wieczorem — na które prosimy 
wszystkich braoi dobrej woli. 

W polskiej parafii iw. Rótańoa 
w Baltimore zaszły znown rozruchy. 

Gazety angielskie pizzą, ie proboszcz 
tej parafii ks. Barabasz wydał rozporzą- 
dzenie na mocy którego nie wpuszcza- 
no do kośoioła nikogo, kto nie miał bile- 
tu zaopatrzonego w podpis proboszcza. 

U wnijśoia stało dwóch polioyantów 
— którzy bez biletu nikogo nie wpusz- 
czali do kośoioła. Tłum, który się ze- 

brał przed kościołem rzucił się na poli- 
cyę — i przyszło do strasznej bijatyki— 
któraby bardzo źle się skończyła dla 
stróiów porządku publicznego — 

gdyby nie przybyło na pomoo kilkuna- 
siu policyantów z najblilszej staoyi. 
Aresztowało 17 polaków. Wstyd i 
hańba! 

Ks. Barabasz jest to osłowiek o ile 
wiemy —wykształcony; czyby nie mógł 
zapobiedz podobnym awanturom, które 
tak złe światło rzucają na oałe apote- 
oz* ństwo polskie? 

W Notre Danae, w stanie Indiana, 
umarł Jen. Stów. św. Krzyfta, Wie!, ks. 
Sorrin, mąt wielkioh zasług. 

Otnymaliśmy z Sjuth Band kore- 
spondencja, odnoszącą się Jo działalno- 
ści zmarłego,który w 20 latach na miej 
sou poprzednio postem wzniósł olbrzjr- 
mie gmaohy, w których się mieści jedna 
z pierwszorzędnych akademii w krają. 

Korespondencję tę odłożyliśmy do 
przyszłego numeru. 

Na posiedzenia dyrektorów Bibliote- 
ki i Muzeum Z w. N. P. uozęszozsją naj- 
regularniej znany nasz weteran p. Ko 
oiemski, p, Terozewski i p. Dr. Jan 
ozewski. 

Brawo panowie! Dziękujemy Wam 
w imieniu ogółu związkowego sa speł- 
nianie obowiązków, jakich dobrowolnie 
się podjęliśoie! 

Czas teraz pomyśleć o zorganizowa- 
niu się. 

Bracia związkowi miłujmy się ns- 

wsajem! — Czołem przed tymi, którzy 
wiele poświęoają dla dobra ogółu zwią- 
zkowego. 

— W muzBum To w. Historyoscego 
na Sten Maryland w Baltimore znajdu- 
je się ohorągiew zblakła i zżółkła i 

wiekiem. Chorągiew tę ofiarowały 
Połiakiaao siostry Mora wianki i Be- 
tlebem, w mieście Trentoo. Kiady 
Pułaski padł pod Saraanah, sztandar je- 
go podniósł kap. Bsntałow. Pułaski 
w r. 1778 własnym kosstam uformował 
w Baltimore logion Pułaskiego. Oprócz 
togo ansjduje się w muzeum jeden epo- 
let s munduru Pułaskiego. Być mole, aa 
sstandar Pułaskiego będzie wysłany na 

wystawę lwowską. 

Rząd Centralny Zw. N. P. przesłał 
na rąee rodziny zmarłego mera miasta 
resolaoyą kondolencyjną. Podobne re- 

zoluoye wysłano t rozmsityoh parafii 
dsielnio polskich nassego miasta. 

— Kom. Contr, w Chicago, zajmują- 
cy •>$ obesłaniem wystawy kościuszko- 
wskiej pracuje szczerze i gorliwi*. 
Utworzono sub-komitety w rozmai ty oh 
koloniach — naznaozono referentów itd. 
We wasyatkich dzieloioaoh miasta Chi- 
oago polscy krzątają aią; — na parafisl- 
nem posiedzeniu u św. Trójcy wybrano 
w oclu tym apeoyalny komitet — któ- 
rego przewodniczącym jeet ks. Sztuczko. 

Uczmy dzieci nasze czjtaó i pisać po 
polaku! 

Jeazoze się ten nie urodził — który- 
by wszystkim dogodził. 

W niniejszym ncmtree musieliśmy 
umieścić spis grup związkowy oh, oo 

nam wiele miejsca zabrało. 
Dla tego wiąo odłożyliśmy do przy« 

szłego numeru rozmaite podziąkowants 
jak np. od Dr. Ststkiewioss it J« — oraz 

i korespondencje. 

Wiadomości z zagranicy 
— Richard Stok©s, długoletni towa 

rsjas Emma Baszy pian z Afryki, te 

długi czai bawił w pcbiiftu miejscowo 
ioi, w której Emio miał być rab’ty — a 

uio nieuatyszał oo by go utwierdziło w 

przekonaniu te Eonin Basza rzeczywi- 
ście został zamordowany. 

— Z Afryki dosiły wieśoi, jakoby 
król murzy firki Lobengula był w nie- 
wolL 

Okazuje się, te to była fałszywa po 
głoaka, bo król Lobengula ściąga 
wszystkie swe siły i zamierza uderzyć 
na białych. 

— Rzeczpospolita argentyńska wy- 
słała dwie łodzie kanonierskie do Bra- 
zylii w celu rozciągnięcia tamte opieki 
nad interesami swemL 

— Lord—mer miasta Londynu da 
9go b. m, wielki bankiet na cześć am- 

basadora amerykańskiego p. Bayard. 
— W Christianie odbyło się walne 

zgromadzenie wyborców na którem 
przyjęto umiarkowany program wybór 
czy. Żądają reformy taryfy, monopolu 
rządowego na trunki rozpalające i kasy 
pomocniczej dla robotników. 

— Do Rzymu wróci niebawem am- 

basador rosyjski hrabia lswolski. Przy- 
wozi on podobno z sobą instrukoye od 
osra do papieża, a odnosząoe się do po- 
lityki papieskiej we Franoyi. 

— Włoski okręt Florio na którym 
znajduje się 1500 emigrantów wrócił 
z Brazylii — gdzie pasażerom wzbio- 
niono wylądować — ponieważ na statku 
grasuje cholera. W drodze przyszło 
pomiędzy pasażerami do krwawyoh roz- 

ruchów z przy ozy ny braku wody i ży- 
wności. 

Rozruchy jednak uśmieizono — z 

trzech leglsrzy, którzy wzięli udział w 

zaburzeniach, okuto w kajdany. 
— Papiet udzieli niebawem audyen- 

cyi Wielkiej Ksiąinej roayjakiej Kata- 
rzynie. Wielka ksiąlns podozas poby- 
tu swego nie odwiedzi kwiryuału (pałac 
króla włoskiego). 

— W San tan der, w. Hiszpanii, zgi- 
°ąło wiele osób wskutek strasznej eks- 
plozyi. Do portu tamtejszego przybył 
parostatek „Volo” wiozący dynamit. 
Na statku powstał po tar — a strat og- 
niowa, polioyanoi i przechodnie — nie 
wiedząc te na nim znajduje sią dyna- 
mit, gasili ogiefi. 

Od razu dał sią słyszeć huk ogro- 
mny, który wzruszył miasto oałe w 

swyoh podsuwsoh. Wszystkie kamie- 
nioe w poblitu portu zapadły sią — 

grzebiąc pod gruzami swemi mą tory zn, 
kobiety i dzieci. 

Statki w zatoce płonąły — 1 oałe mia- 
sto stało sią pastwą poiaru. 
Bardzo wiele osób zostało zabitych lub 
eiątko pokaleczonych, niektórzy dosta- 
li pomieszania zmysłów z prsestraohu. 

Jeet to najoiessoząiliwsza katastrofa 
— jaka sią od wielu lat w Europie wy- 
darzyła. 

— W wodach brazylijskich odbyła 
sią bitwa morska pomiądsy pancerni- 
kiem rewoleoyonistów „Republice'* a 

okrątem rządowym „Rio de Janeiro**. 
Ostatnie telegramy donoszą,te z pan 

oernika rewolaoyonistów tak celnie 
strzelano do statku rządowego, Ift ton 

zatonął. 
Na statku rządowym znajdowało sią 

1,800 kołnierzy. Podobno wszyscy uto- 
nął!. 

— K sią te Windieohgraets u formował 
nowy gabinet austryaoki jak aastąpuje: 
Minister spraw wewnątrznyoh Bokulaw 

Widmann; minister sprawiedliwotci 
hr. Karol Choryfiski; minister finansów 
Ernst t. Plener; minister rolnictwa kr. 

Julian Falken hm jen; oś wiat y hr. Stani- 
sław Madejski polak; handlu hr. Fr. 
Cronini; — minister bes teki Apolinary 
Jaworski polak. Jak widzimy w 

skład nowego gabinetu aostryaokiego 
wchodzi dwóch polaków. 

— Słynny olbrzym chiński Cbang — 

przybył tymi dniami do Anglii. 
— Rosyjski minister wojny jen. 

Wannowski wybiera się do Algerii — 

dla poratowania nadwątlonego zdrowia; 
— sądzą jednak, te wyjetdla on w mi- 
sji politycznej. 

— Na zamka królewskim w Chri- 
stiana dano w ubiegłym tygodnia ban- 
kiet w rooznioę połączenia Szwecji z 

Norwegią (4 listopada r. 1814) Podczas 
bankietu przemawiał król Oscar. 

— Z Rigi donoszą o 11 wypadkach 
ęholwy. 

Wiadomości krajowe, 

W Den Ter, w a Unie Cole rado za- 
strzelił sią sądzia Georga G. Symer. 

Cierpiał on na ból głowy — i był 
obory na sapalenie płuc. 

Pozostawił list, w którym opisuje 
ogromne swe oierpienla f zyosne i te 

gna sią z wszystkimi prsyjaoiołmi swy- 
mi. 

— W Milwaukee szeryf zamknął 
wielki skład bławatów i towarów łok- 
oiowyob p. James Morgan — który 
zbankrutował. 

— W pobliin Oliphant, w sunie Ar- 
kansas napadli rab osie na pooiąg kolejo- 
wy. Rozbili drzwi wagonu ekspresowego 
i zabrali pewną sumą pieniądzy i mnó- 
stwo klejnotów. Konduktor kolejowy, 
który im sUwił opór — został zastrze- 

lony. 
— W pobliin St. Louis, w stanie 

Obło, wydarzyło sią straszne nieszoząś 
oie kolejowe. Wagon pądzącego pooią- 
gu wykoleił sią i pooiągnął z tobą kilka 
innyob wagonów s wysokości 30 stóp. 
W jednym s tyob wagonów znajdowało 
sią trzynastu włoskich robotników. 
Dwóoh s nieb zostało na miejscu sabi- 
tyob —a jedenastu strasznie pokaleczo- 
nych. 

— W Kansas City prsyohwyoono nar 

wafioa, który miał zamiar zamordować 
prezydenu Cibvelanda. Zowie on sią 
Ni mer Rsub. Przybył on niedawno do 
Kansas City i wssystkim rozpowiadał, 
śe wybiera sią do Waabingtonu, zastrze- 
li Cla y elan da 1 obejmie urząd jego. 

Prsyobwyoono go i osadzono w wią- 
zieniu. 

— W Peru, w stanie Indiana spaliła 
się fabryka wyrobów porcelany oh. 
— W Bjffalo przyohwyoono niejakie 

go Andrews, mężczyzną już w wieka — 

prcfssyonalnego aborcyoniatę. 
— W Minneapolis wypadł oknem s 

hotelu s wysokości 61 stóp niejaki 
Lundgren na kamienny trotoar — i za- 

bił się na miejsoa. 
— Niejakiego John’a Howard, orga 

nistę w Monyannk, w stanie PennaylTa- 
nia ukąsił pies przed kilkoma dniami, 

Biedak myśląc, te to pies wśoiekły i 
obawiając się wodowstrątu tak się wy- 
itnizyt, te isoborował na zapalenie 
mózgu i umarł. 

— Kiedy kardynał Gibbons odbywał 
przejasdką w ubiegłym tygodniu, zała 
mało się koło u powozu, w którym jechał. 
Kardynał nie odniósł żadnego uszkodze- 
nia. 

— Pooztarz jadący lasem w pobliżu 
Nasbrille w sUnie Tennessee, spo- 
strzegł trupy 8 negrów wiszące u drzewa. 
Okazało się, te to trup Waggonera, sy- 
na jego i oórki. Powiadają niektórzy 
że Waggonerowie podpalali stodoły w 

aąsiedltwie. Są, którzy sądzą, że Waggo 
narowie popełnili samobójstwo — oo 

jednak jest nie prawdopodobnym. Z 
pewnością powiesili ich regulatorzy. 

W iadomości związkowe. 
— T. Kotkowski, sekr. Tow. Owir- 

dji Braci Koioiustki w Daokirk, N. Y. 
uwiadamia osłonków togo Tow. to 
prsjule pooiodsooie odbądsśe sią w nie- 
dsielą 12 listopada taras po nabotofi 
stwio w hali sskolooj. Na to poeiedsanie 
kaidj osłonek obowiąsany jest stawić 
■ł3 pod karą 25 o. Wato* .prawy bądą 
sałat wionę. Kaidj osłonek jest sobo 
włąsany mścić sią s naleiootoi — a kto 
nie a iści sią w prseoiągu dni 20 — i nie 
poda prsyosyny dla której nie jato w 
•tanie płacić — soetanie wykreślony s 

listy członków. 
°b- Tora jaki sakr. Tow. Synowie 

Polski 1 Litwy w Clereland, O. donosi, 
to na ostatniem posiedunin tego Tow. 
rosbieraso upadłe uchwały ostatniego 
Bojara. Ze wsglądu na to to grap. 
ta nie liosy pałnyoh 25 csłonków 

ni* mogła zatem posłać twego delegata. 
Uchwalono przeto w Zgodzi* powiado- 
mić braci związkowych, te grapa ląg 
o przebiegu ostatniego tej ma wyraża 
■ią z zadowoleniem jako i o reprezen- 
tantach tego*. 

Nadmienia sią, te Tow. Synowie Pol- 
aki i Litwy rozpoczyna 8ci rok twego 
istnienia; przyszłe zatem zebranie 113go 
b. m. będzie roozcem walnem zebra- 
niem na które katdy ozłonek tow. sta- 
wić tlą winien. 

— Se kr. Jan Radke donosi, te posie- 
dzenie miesiąozue Tow. Rsem. Polskich 
w Detroit, Miob. odbędzie się w Ponie- 
działek dnia lCgob.m. w bali zwykłych 
posiedzsfi. Zaprasza aią wszystkich 
członków bez wyjątku — z powodu za- 

łatwienia walnej sprawy. Nieobecność 
ozłonka podpada karze, konstytucją 
przepisanej. 

— W. J. Zdziebkowski sekr. Tow. 
Zgoda gr. 157 Zw. Nar. Pol. w Pater- 
son, N. J. zawiadamia szanownych 
ozłonków tego Tow. to posiedzenie ro- 
ozne odbędzie aią w niedzielą dnia 12go 
b. m. o godzinie ponkt 2sj po południu 
w sali zwykłych posiedzefi. 

W dnia tom Tow. „Zgoda”obiera no- 

wą administracją; obecność wszystkich 
członków jest pożądaną, nieobecni 
ozłonkowie podpadają karze konstytu- 
cyą przepisanej. Zarazem npraaza żale* 
K*j%°70^ Zw, Nar. PoL o niazczenie 
*łę> jkk lówniet wazyatkioh ozłonków 
aieby podatki na kaidego przypadająoe 
starali się wnieść do kasy Towarzystwa. 

— Sjla ester Fleming, sekr. grupy 
189 w Buffalo, N. Y. donosi, te przy- 
szły mityng Grapy 189 Czytelnia Pol- 
ska przypada dnia 12 listopada r. b. 
JMt to roczne posiedzenie a katdy czło- 
nek, który się nie stawi na posiedzenie 
podpada karze 60 oentów. 

— Sakr. H. Wilk, zawiadamia ozłon- 
ków Tow. W. V. Przybyszewski gr. 
192 Zw. N. Pol. w Philadelphii, Pa. te 
przyszłe miesiączne posiedzenie które 
przypada dala 12go listopada, jako tet 
i dalsze przypadająoe w katdą dragą 
niedzielą miesiąca, odbywać sią bądą 
w Keystone Hall, róg Girard i German- 
town At. 

Katds posiedzenie rozpoczyna sią re- 

gularnie o godz. 2 m. 80 po południu. 
— J. Blaszka, sekr. Tow. śpiewa 

Pn7 kościele św. Trójcy w Chicago za- 
wiadamia członków tego Tow. te ponie- 
wat 8go grudnia rozpocznie sią czter- 
dziesto godzinne nakotefistwo w tej par. 
posiedzenie jest odłożone do 17go gru- 
dnia. 

Pe4ilęite wenie 

Tjtiąo siedmset trzy dolary i trzy- 
dzieśoi centów otrzymałem od Z wiązka 
Narodowego Polskiego, jako wsparoie 
dla Saminaryum Polskiego w Detroit, 
bzitjkuję za tę ofiarą, gdyt przyszła na 
oz asie. Zakład liczy obeonie przeszło 
sta studentów, z których wielu odbiera 
wykształcenie darmo, a inni ze znaczne* 
mi algami w opłacie. — Gdyby nie U 
pomoc, nie bylibyśmy w stanie podać 

wielu z ubogiej młodzieży, pragną* 
oej wyższego wykształoenia i przyspo- sobić się do stano duchownego dla Po- 
laków. 

Za ten dar składamy Wam Panowie 
publiczne podziękowanie. 

Ka. J. Dąbrówki, 
Detroit, 1 listopada 1808. 

Za gośoinne przy jęcie podczas pobytu 
naszego w La Salle składamy niniej* 
asem podziękowanie pp. Sonę a borg, Karkowskim, Szpotafiskim, Drewniak, 
Mandel, Reks i Dr. Butkiewicz. 

Dziękujemy Wam staropolskiem „Bó* 
zapłać”. 

R 

W imieniu Sokołów II. w Chicago, 111. 
Hax Barański, 
*4. Groentoald. 

Nowr Yokk, 24 WrześnU 1898. 
Szanowna Redakeyo! Proszę o łaskawe umisssczenie w łi 

mach swego pisma niniejszej koreepoc 
denoyi: 

Zgromadzeni obywatele Polacy Nowego Yorku 1 okolicy na dniu 2 
Września b. r. wybrali komitet dla zs 
jęcia się obesłaniem wystawy Kcściusa 
kowsklej we Lwowie, przez Polakói 
samiesskującyoh w tej okolicy, a któr 
“ doło 22go Września otaateoznie u 

zapełnionym został, jak oastępujs: 
W. Dackiewics prerss. L. Nieme 

jewski, w ioe-prezes. Adam Beutrc 
••kr. prot. M. Kamiński, sekr. fin. S 
Prum, kasy er. Oprócz tego do pomoc komitetowi należę wszyscy p. preze. Towarzystw z osiej okolicy. 

Sprawozdanie z dotyczasowej działał 
nośei komitetu. Na posiedzenia k< 
mitetu dnia 22 psi. uchwalono by: 


