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Chicagoska „Tribune” dziennik 

angielski bardzo przychylny pola* 
kom zamieścił nader sympaty- 
czny artykuł o Matejoe; następnie 
zamieścił artykuł o pomniku dla 
Kościuszki. Artykuły te ozdobio- 
ne są illustracyami — • napisał 
je p. J. Smulski, członek Rządu 
Oentr. 

W zeszłym numerze wkradła 
nam się przez prędkość pomyłka 
do artykułu wstępnego. Pisaliś 
my: „Wtedy Dy bios przeszedłszy 
przez Wialę itd.” Nie Dy bicz — 

ale Paszkiewicz. 

Projekt bilo taryfowego zawie- 
ra znaczny spis surowców, które 

mają być wolne od da — a mis 
do wicie: dnewo budowlane, weł 
oa, sól, ruda ielasna i t.d. 

Oło na wyroby a bawełny tni- 
iono snaosoie, aniiono takie do 
aa blachą o 40 procent i na cukier 
i t d. 

Oło na dyamenty, perły i inne 
koKtowności podwyieioDO. 

Nie wiadomo jeesoie oay bil 
ten nie ulegnie śmianie — zanim 

otrzyma potrzebną tlodd głosów. 
W nowym bilu sa wiele arty* 

tułów jest obielonych ołem „ad 
valorem” — przez oo otwiera się 
szeroko bramy dl* zagranicznych 
fabrykantów— a kupcy sprowa 
dujący Lewary z zagranicy, oszu 1 

kiwać mogą rząd przy opłacie cła 
— poniewał towary mogą być u 

mąko oszacowane. 

Projekt bilu tarjfjwego powi- 
nien być więcej specyficzny. 

Ko misy a wyznaczona z łona 
członków kongresu pracuje nad 

projektem st prowadzenia podat 
ku od dochodu. 

Według uowego projektu ci, 
którzy mają mniej ni i 4000 do- 
larów dochcdu — będą wolni 
od podatku. Od 4,000 doi. do 
20,000 płacić będą dwa prooent; 
Od 60,000 doi. 6 proc., — ad, 
którzy mają więcej niś 60,000 
doi. płacą 10 procent. 

O projekcie tym rozpieśćmy 
się szerzej, poznawszy dokładniej 
szczegóły jego— które nie są 
jesKse zoane. 

W zeszłym numerze „Zgody” 
zamieściliśmy odezwę Rządu Cen- 
tralnego do grup Zw. N. P. w 

sprawie obesłania wystawy lwow- 
skiej. 

Iostytuoya nasza powinna wy- 

stąpić na wystawie lwowskiej jak 
najświetoiej —jak najwspanialej; 
ateby tego dokonać czas rozpo- 
cząć pracę. 

Do pracy więc bracia związ- 
kowi. Wszystkie grupy związ- 
kowe powinny kwestye te oma- 

wiać na przyszłem swem posie- 
dzeniu, a następnie zawiadomić 
specyalną komisyę [wyznaczoną 
pzez Rząd Contr.] co w tej mie- 
rze postanowiły uczynić. 

A zatem do dzieła związkowi! 

Terenoe V. PowderlAy, wielki 
mistrz zakonu Rycerzy Pracy był 
zmuszony ustąpić z urzędu swego. 
Rządził on samowładnie prawie 
organizacyą tą przez lat piętnaś- 
cie. 

Zakon Rycerzy pracy był on 

gi organizacyą potęśną — i świet- 
na dlań przyszłość zapowiadała 
się. 

Organiztcya ta liczyła kiedyś 
1.700,000 członków i posiadała 
olbrzymie fundusze i gdyby nią 
pokierowano umiejętnie w kie- 
runku politycznym wpłynęłaby 
korzystnie na dolę robotników. 

Wówczas wielki mistrz Po w der- 
ley był w cenicie swej potęgi — 

liczyły się z nim wszystkie par- 
tye polityczne. 

Przyszłość więc była wielka 
dla zakonu tego, ale na niesiczę 
ście rozbiło się wszystko z jednej 
strony o upór, zarosumiałość i 
rozrzutność wielkiego mistrza, a 

z drugiej o krnąbrność i zaz- 

drość członków; i dziś zakon 
liczy zaledwie 100,000 członków. 

Jui to nieszczęście robotników, 
te przewódey ich wybiwszy się 
nad masy, zapominają o losie 
braci swych i używają stanowis- 
ka swego na własną korzyść. 

Nie trzeba jednak się zrałaó — 

wszyscy ludzie nie tą iii— a wła- 
dzę przewódzoów należy ograni* 
czyń. 

Być może, ie nowy wielki 
mistrz zakonu Rycerzy Pracy Ja- 
mes Sorereign wieje nowe życie 
w organizscyę tę i przywróci jej 
blask i potęgę jaką dawniej się 
cieszyła. 

Życzy my tego sraerze zakono- 
wi R. P. dla dobra klasy pracu- 
ją. 

Zarazem poruszamy tu myśl 
zakładania klubów robotników 
polskich. Kluby takie byłyby 
niejako Indową szkołą mającą na 

cela rozwój umysłowy robotnika 
polskiego, aby skupie ł swe siły, 
poznał pcłoienie swoje i dąśył 

do polepszenia bytu pod wzglą- 
dem moralnym i materyalaym, 
a wtedy nie wpadnie w sidła aa* 

•tawionę na niego przez burzycie 
li, którzy udają przyjaciół jego — 

a niesłychanie go krsywdtą. 
Jak tylko zorganizujemy komi- 

tet dobroczynności — zajmiemy 
•ię wczerze sprawą zakładania 
klubów robotników polskich. 

Echa obchodów listo- 
padowych. 

Obchód listopadowy 
■rap l«. Nar. Pal. 

na północno zachodniej stronie miasta 
Chicago, na sali czeskiej. 

W trodą dnia 20 listopada o godz. 
8*j wieczór ob. F. H. Jabłoński, jaka 
ptasM kemitata dla orrąisania obcho- 
du listopadowego krótką przemową za- 

gaił takowy, powołując osłonka Rządu 
Canto. ob. Bardońskiego na prze- 
wód uiosąoego. Ob. W. Bardcński, po 
wolał ob. K. J. Maciek na sekretarza 
obchodu — tarana prosząc wszystkich 
członków Rządu Centralnego Z. N. P. 
i prezesów Grap związkowy eh aby ra- 

ozyli zająć miejoe na estradzie. 
Chór Szopena pod betitą prof. A. 

Małłek odśpiewał pieśń: „Módlmy sią”. 
Prezes ob. W. Barduńiki przedstawił 

zgromadzonej pnblieznośoi aa pierwsze- 
go mówcą powszechnie znaaege i wiel 
oe szanowanego proboszcza parafii gw. 
Trójcy Wiel. Ks. K. Sztuczko, 
który przemówił do zgromadzonych 
w ducha polaka-kapłana. 

Mówił on jak nastąpnje: 
Kochani Bracia Rodacy! 

Roabioi i po całym świeełe rozrznoeni 
wygnańcy, nie znajdując współczucia 
a ładzi, skazani na wygnanie z niewoli, 
prawie pegrąteni w rozpaczy, polscy 
ocfsmy sią w a tęcz i to w krainie naszej 
przeszłeśoi, w dziejach co sią śćmiły — 

błądząc szakamy pociechy. I dzisiaj 
otóż kochani bracia, jeszcze raz w da- 
chu wnośmy na pole naszyoh walk, 
na cmentarze pod Groobowem i Ostro- 
łąką, na mogiły naszyoh dziel ayoh 
wspaniałomyślnych Sowińskich, co to 
nam w roku SOym pokazali jak mamy 
walezyś w obronie praw naszego naro- 

du. 
Uoi omb pccieti} ć argą nu mogi- 

ły? Czyi aą ona w stania udyszeć na 

asa tałosne jęki; esy* martwa groby 
okatą nam współosocia, kiady ludzi a 

obdarzani sercem sdolnem do miłośoi ta* 

go nia czynią? W jakimi więc oaln tuła- 
my sią między grobami, jak ów opęta- 
ny, jatali ta niama na wat.... nadziai? 
Nadzie?.. .Bracia! któi mówi: nia ma 

nadziai? Na mogiłach ojców naszych, 
na grobach która rdobi krzyt Zbawicie- 
la, któi imia mówić: nia ma nadziai? 
“Wiemy”, rzakną nasza siostry Maryi, 
ta w dnia sądnym oni wszyscy zmar- 

twyoh powstaną”. Wiśmy i my, i my 
mamy niazłomną nad ziaję, ta moc Bata 
ich wszystkich zapartych wskrzesi, i 
stąd wprawdzie radość nasza wielka. 

A lat i inna jaazesa nadzieja między 
grobami, aa mogiłaoh naszych przy 
krsytacb kryje się dla nas nadzieja — 

nadzieja przyszłości dis narodu naszego. 
Nadzieja przyszłości dla narodu, o któ 
rym mówią, ta go jat nia ma. Taki 
— Czyi mogą miąć jaką nadzieję przy 
szłości polscy, naród rozdarty w kawał- 
ki, rozłoiooy na atomy, naród konający 
pod nieemiernym uciskiem prześlado- 
wania? Okoć krzyczą nasi wrogowie: 
nie ma Polski ani polaków; ohociat 
wssalkia objawy naszego tyoia nar odo 

wago, nasz „Dzień polski” i nasza ob 
chody tałobna nazywają poezwarnem 
widziadłem drgających członków zmar- 

łej jat Potoki; ohociat konamy pod 
śmiertelnymi ciosy wrogów naszych, 
jednakte my polaey mamy przed sobą 
nie tylko nadzieję przy żałości, ale i | 
prsysałość as ssą; tyjemy, jastaśmy na- 

rodem nieśmiertelnym, jak nieś wierteł- 
nam jest królestwo B>te na siemil 

Roswatd* jeno dobrso, koohani bra 
da: Mylmy stali sią narodem „od 
prayjAcia Chrystusa”; mylmy narodom 
na wskroś ohrseśeiafiskim; togo jcatcse 
ni* dosyć: myśmy powołani do walki 
w obronią wysnawoów i zwolenników 

tych wssystkieb prawd i saaad, których 
najkrótssym wyrasem jest saak krzyta 
Iwiątego. Wątpicie, nie chcecie wie- 
nyś, to te jest narodu nośnego powo 
łanie? Badajcie dsieje ojesysts. Go mó 
wią ooe o powołania Poltki i polaków? 
Oto* kaidy waśń lejny wypadek a dzie- 
jów naCsyeh wała do nas, tośmy narodem, 
tośmy polakami tylko na to, abyśmy 

bronili Chminińitm. Rospoosąliśmy 
być uiodta, ziedj ś aj rozpoczęli wal- 

o*)6 w obroni* Chmlsiaiitm, suit 

nlojąo jo piersiami awnmi od napadów 
hord północnych. Następna wojny 
podaj bo wane w sprawi* Krzyfta rozwi 

nęły naszą iy wota ość: dały nam nasz 

charakter naiodowy polski, którym są 
rótoim od wszystkich innych narodów, 
* hióry zdobią mił.śó prawdy i złotej 
osobistej wołnt iji; oraz duoh wojowni- 
ozy, który nikogo ni* uznaj* za pana, 
tylk* samego Boga. Największy blask 
sławy nas otaczał wtencsaa, gdjśrny 
najwaleczniej bronili Chrześsiafistwa. 
Gdyśmy najmniej gorliwi* walotyli 
w jego sprawi*, wówczas spadały na 

nas meazeząśsia największe — wówczas 
niszczyliśmy sami' siebie. Do takich 
to wniosków koniecznie przyjść musi 

hałdy, co rzetelnie bada dzieje narodu 

polskiego. 
ux»]« powszechna wozie nie aprzeoi 

wizją aią po wy tarem u załataniu; twier 

dią bowiem one taśmy we wesyttkuh 
nieomzl wojoaeh, jakie Chraaśoiańatwo 
prowadziło z pogaństwem brali ozynny 
odział; Maj dzielnie rąbali wrogów 
Krzyta; ieśmy wreszcie najpćiaiej z 

pola wa>k wracali i prawie najstraszniej- 
sze zadawali kląakt wrogom Chrzeioi 
■ ńitwa. Dzieje obrony Chraaściafiatwa 
bjłyby niezrozumiałe, gdyby polaków 
oie cbsiały uznać za głównych obroń 
oów jego. Ot nie napróino nazwano 

Polską przedmurzem Cbrześołaństwa; 
saałatyła ona na to zaazozytne miano 
w zupełności — ona rzeczywiście była 
przedmurem Chrzcśjiaństwal 

Pozostawiając dalaze i dokładniej a ze 

w tej mataryi wywody historyozofom, 
niech mi wolno bązie rą apytad: czyśmy 
jat nasze zadanie obrony Cbrzaśjl- 
afistwa skończyli? Czyśmy jat wszy- 
stko uczynili oośmy uczynić po win 

ai? Ooromliśmy jut Chrzsśoisńatwo 
raz na zawsze? Czy jut Chrześoianie 
oddychają wolnośoią, tyjąo z sobą 
w zgodzie i miłości według nauki ewan 

gielii św ątej? Jut nie ma ktoby tra- 

pił królestwo Bota na ziemi? 

2»śmy nie wyczerpali wszystkich sił 
naszych w obrocie Cbrześcłańitwa niecb 
przekona nas oboóby to, te przewatna 
wiąkazość naszego narodu nigdy prawie 
jeszoze za tą świątą sprawą nie walczy- 
ła. Bracia nasi z pod strzechy dopiero 
za czasów kościuszkowskich dowiedzie- 
li sią, te zą Polakami, te im takie wol- 
no walozyć i umierać za wclaośó i pra- 
wdą. 

Uj stą zaś tyozy Królestwa Bo togo 
oa zisiąi, to nie jaat j oaz o za wjzwoom, 
jama i nadal zadają gwałt anty-chrześci- 
aoia Leżni jak ra wsze, laoz o wiola stra- 

azatajał nil kiedykolwiek prządłem, bo 
walozą najczyściej akrjoia. O taki oh 

wrogach królestwa Bo togo niech świa- 
domy zhańbiony krzyt na grobaoh ojoó w 

naszyob; niech świadczy o pomstą wo- 

łający gwałt zadawany prawdzie ohrze 
śolafiskiej, nieoh świadczą aasi bracia 
na Syberyi, oknoi w kopalniach mą 
esenniey nasi, których jedyną zbrodnią 
było, is odwaiyli sią kochać Boga i 
bliiniego, którego nazwali ojosyzną, 
niech świadczą wreszcie wszyscy pols- 
cy gdziekolwiek oni są, których indy- 
uńduałnotć narodov>\, teraz s osobistą 
wolnością, z niszczyć usiłują panisi. 
Uyesmi emisaryusze Antychrysta. 

Wiąc ma Chrześoiaństwo nieprzyja- 
ciół, wiąe potrzebuje obrońców: i swe- 

go dawnego przedmurza i naszego sil- 

nego ramienia — wiąc potrseboje Pol- 
ski i polaków. Dla tego tet Polska musi 

być Polską a my polscy narodem. 1 taką! 
to dziś nadzieją pocieszają nas poległych 
braci naszych groby. My za to pokrze- 
pieni na dnoho. w dowód wdsiąozno- 
śei oplećmy wieuieo niezłomnych przy 
rzeazeń, te sprawa naszyoh braci pole- 
głych w roku SOtym, to sprawa prze 
sałośoi naszego narodu bądzie i naszą i 

nasrego potomstwa sprawą: bądziemy 
walc syć w obronie praw narodu na- 

szego, w obronie rozszarpanej ojczyzny 
nassej, w obrosłe spotwarzonej ehrze 
ściaflskiej prawdy, choóby nam i um- 

rzeć przyszło. Prawda nas musi aba- 
wićl • 

Mowa Wiol. Ki Bitaoski wywarta 
głęboki# wralani* na ataehaosy 1 wy wo- 

łał* gorąoa oklaski. 

Taras wystąpiły naaaa Wandy aa 

ipiawam. Następni# młodsintkapanianka 
P. Saiagoeka dak lamowała s wialktam 
otaoiam — tsy snkłyaty w oka atarago 
watarana, który aiadsiat aa astradai*. 

kłady mata ta psołanka wymówiła 
słowa: ,4y)ąoyeb oo soaUli aarca boli — 

bo sostali”. 

Ob. M. Kaozmarak w mówi* angial- 
■kiwj podniósł wyra lała aaaaaania ob> 
eboda i miaaaania Polaki w obaa Karo- 

tl- 

Oa. Kam pro w* ki dakłaarował a wiał 

ką warwą i uotoniaoiea piękny wiarat 

ueogo publiczne44 kilkakrotnie obda- 
rzyła boomami oklaskami. 

Śpiew chóru Wandy i Sto pana: „Do 
pracy”. 

Deklamacja panny Liaztewnik i Ja 

roatawakiej. gra na fortepianie panny 
H. Jankowskiej wypadły doskonale. — 

Ob. Sawioki w zastępstwie ob. Chrza- 
nowskiego w krótkie, przemowie opisał 
stosunki polaków W ojczyźnie, naweła- 
jąe abyśmy o nich nie zapomnieli — 

abyśmy o nich pamiątali, wspólnie a 

niemi pracowali, bo oni wierną te my ta 

niesiemy sztandar ci wiaty i pestąpn, fte 

znamy miłość bliiaiego i ojczyzny. — 

Nis dajmy im swąnp:ć — mówił — ro 

daoy o sobie, bo te dachy, te oienis, ta 
krew przelana, te kości porozrzdace na 

lodach sy bery jakich, wołają o pomstę, i 
budzą nas do ezynu. Pracujmy aby nie 
zapominać języka ojczystego, dziejów 
narodu, wiary naazyeh ojców —a kiedy 
okrzyk do broni tn zz oceanem usłyszy- 
my, staniemy wszyscy do walki, zgodni 
pod sztandarem wolności na dawnych 
opuszczonych niwach polakiob, aby 
zrzucić jarzmo: — Nieoh tyje Polska.” 

Na zakefiozeoie odśpiewano, .,Boto 
ooś Polskę”. Na rreom bieknyeh Zwią- 
zkowych zebrano $88.27 c. * 

Karol J. Machek, sakr. obchodu. 

Joli et. Ilia. 20 l:itrpida 1898. 
O 9<»j godfioi* rano dnia 29go b. m. 

To wara jata o Kościuszko gr. Z. N. P. 
pi ar wuj nt stanęło in gremio w poi 
•kim kośeiala abj wysłuchać Masj św 
sa poległych braci, które odprawił 
Wiei. K». proboszcz F. K. SłomiAeki 
a naatąpnie wypowied ciał prześliozne 
kazanie. Ntu W ud. Ka. proboszcz 
jeat tei kochany od wnyatkioh swoich 
parafian i od członków Tow. Kościuszki, 
u swą gorliwą prarą dla dobra naszego. 
NiemieLśay umiaru budować polaki# 
go kościoła, a jak Wiel. ka. proboazoz 
F. K. Słomifiaki przybył do Joliot to w 

5 miesiącach był kościół gotowym u oo 

mu wuyaoy wdziączni jesteśmy. 
8. Wateroti*. 

South Bknd, Iod. 28 listopada 1808. 
Polacy w Sjath Bend, obchodzili 

•teićJUiesiątą trzecią rocznioę powsta- 
ni» listopadowego jol w nie Jzielę 20go 
z. m. O godzinie pół do drogiej zao/ą 
U sią gromadzić na sali „Good’s Opera 
Hall*', która to aala przybrana była w 

chorągwie, obrazy i transparenta. O 

godzinie pół do trzeciej obszerna sala 

po brzegi zapełnioną była publicznością 
Na estradzie zajęli miejsce WieL Ks 

Czyżewski proboszcz parafii ś m. Jadwi 

gS major p. kD. K. Leeper, pp. G- E 

Clark i J. Gallagher. 
Ob, Bsozkiewicz otworzył obchód 

krótką pnemową zapraszając prezesów 
towarzystw na estradą i powołując 
powszechnie szanowanego weterana z 

roku 1868 p. Józefa Kaczmarek na pre- 
zesa obchodu, niftej podpisanego na se- 

kretarza. Ob. Kaozmarek za ją wszy 
krzesało przewodniczącego prsesuawia 
kilka gorących słów dziękując za za- 

szczyt mn nocyniooy. 
Chór śpiewa Mierzwińskiego pod dy- 

rekcją ob. Fr. Drzewieckiego z towa- 

rzyszeniem mazyki odśpiewał marze 

polaki „Gdy naród do boja**. Na pier- 
wszego mówcą prtiiono szanownego 
gościa z Chicago redaktora ..Zgody** p 
F. H. Jabłt ftikiego, który w awaj mo- 

wie wypowiedział przebieg powalania 
listopadowego zaznaozająo ofiarność i 
waleczność bezprzykładną kołnierzy pol- 
skich oraz 1 z drogiej strony niedołątność 
przewódoów naazyoh. Sznnowny mówca 

zaznaczył,te młodzieft polaka oddająca 
aią z ukiemzapałem sprawie tak wielkiej 
tak świątsj musiałaby zwysiątyć, gdy 
by nie niedołątność wodzów. Dalej 
przemawiał on do lada pracującego ja 
ko swyeh braci zachącsjąo, aby łączyli 
sią w erganizaoye celem poprawienia 
doli swej, zarazem ostrzegając iek przed 
Indimi, którzy sią mianują przyjaciółmi 
robotników, a są ieh największymi wro 

gami. Upomirał rodziców, aby dsisoi 

•woje chowali w dachu polskim oraz 

strzegli mowy ojczystej prsodków na 

esy eh. Mówea swoją praesilo pół go 
ddaoą mową łakoć ożył słowami: Niech 
tyje Polska! ss co go obdarzono oklss 
ksmL 

DthluiMja pnaj M. Lafoaj „Od 
w6d Biltjkn do karpaakiefc brMgtf*”. 
Mowo aogtalaka pana O. E. Clarka. 

Siaoowny ndiroa w awaj dlutasaj mo- 

w*a wypowiadciał poesąioi hiatorya na- 

rodu polskiago prmytaasajao głdwniaj- 
■aa (akta orać bcbatatów aaaayoh Jak 
Sjbiaaki, Dąbrowski KoMaaiko) 
•u <5 wił, ka pod Włada kaw Toray a o- 

kr ryk ław Allah, nucili aią aa wojsko 

I ohricśoiailabic, a Jan III Sabiesk: 
■Iowami „Bole dopomóż” Turków po. 
bil. Dalej mówił o stosunkach tutej- 
ezyt h saznaczająe, il przyjemnie bardzo 
w tyob okolicach gdzie polacy mieszka- 
ją poniewaś oni są lud* mi uczciwymi i 
pracowitymi. W całej awej mowie sza- 

nowny mówoa da wsi pochwały polakom 
■a co harzceml oh hakami i ślicznym 
bukietem praca panną P. L a eeką wy. 
oagtodaooy acetal. 

Daklamacya prrez p. Z.fią Drejer, 
r Z«gnam Cią Ojczyzno, ftagnam Cią na 

wi«ki”. Śpiew chóru „Wiało moja”. 
Deklamacja praca Wacława Górka, 
„Jeszcze nie zginała naaaa Polaka dro- 

Mowa p. B. Lułoego, który w awej 
dłifftasej mowie praytacaał wazystko co 

jot poprzedni mówoa p. Jabkfiaki w 

mowie swej wygłosił. 
Daklamaoya peany Su Luicej 

„Smieró Jenerała Sowińskiego”, śpiew 
choru „Bole mój drogi biedna ma dolał” 

rocsam pneuwial Wiel. ks. Pro- 
btiic* zaobęoająe do anądnoii obcho- 
dów narodowych oru i miodzie! do łą- 
czenia się w Towarzystwa, zwłaszcza 
To w Oświaty, która nam jest tak bar- 
dzo potrzebną. Mowa Wiel. ks. Prób. 
wywołała gcrąoe oklaski. Mowa p. J. 
Łukaszewskiego, który przemawiał 
fcrótao 1*oz tieioiwie. Dsklamaeya 
przez p. B. Rospłoohowaką, „Z Bogiem 
braoia do pracy”. śpiew chora „(Joto 
»gwar*'. Poozem wystąpiła p. StJ 
Wawrzoo, z mową, którą zaczęta słowa- 
mi: O jazy zza! jakie wielkiego wyraz 
ten znaozenia. Panna Stanisława labo 
młoda panienka, przemawiała blisko pół 
godziny, sacbąeająo netylko towarzysz- 
ki swoje, sle i starszych do ośwuty. 
Cześć Ci szanowna panienko, a Wam 
rodsioe cześć i sława za wychowanie te- 

go dziewczęcia. Nie szczędziliście ko- 
sztów na jej wykształoenia, dsjoie nam 

wiąoej takich dziewoząt polskich, a wte- 

dy śmiało powiedzieć motamy: Nie zgi- 
nęła jeszcze ojczyzna — dopóki polki w 

niej tyją! 
Dsklamaeya przez p. Szalewtką, 

„Młodość moja”.' śpiew chóru ,Na 
groby bracia na groby.** Dsklamaeya 
malutkiej panienki P. Szulorawskiej 
•vKrają lałoby” (która deklamowała z 

werwą i zrozumieniem nad wiek swój}. 
Dsklamaeya małej M. Mon uszek, „Na 
wędrówce na obczyźnie”. Deklamaoya 
małego Su Chełmieniak. 

Na zakoćosenie odśpiewano wspólnie 
„Bole ooś Polskę.” 

Poesem przedstawione cztery lywe 
obrasy. 

1] Polska w grobie. 2) Bogini wol- 
ność s wagą w ręku. 8] Welntść, rów- 
ność i niepodległość. 4] Polska zmar- 

twychwstająca. 
Na koniec przewodniczący oohodu p. 

Kaczmarek, podziękował pabliezncśoi, 
it tak liosnie sią zgromadziła, oraz ko- 
mitetowi, który wszystko tak starannie 
urządził; na ozem ten obchód tak drogi 
sercu kaldego Pol* ki zakończeń o. 

Niech mi to będzie wolno wyrazić 
najserdeczniejsze podziękowanie WieL 
ks. Czyżewskiemu, Szanownemu Komi- 
tetowi, który pomimo przeszkód tak 
starannnie wszystko urządził a zwłasz 
osa p. Antoniemu Beezkiewieżowi, któ- 
ry nie szczędził ni kosztów ni trudów, 
aby całość jak najpomyślniej wypadła. 
Dalej składam najserdeczniejsze podzię- 
kowanie prezesowi ob. Kaczmarek, or- 

kiestrze, oras śpiewakom chóru Mierz- 
wińskiego; mówoom, zwłaszcza p, Ja- 
błońskiemu z Chidago, dekla matc rem i 
wszysstkim wogóle, którzy w jakikol- 
wiek sposób do uświetnienia dnia tego 
się przyczynili staropolakiem MBóg za- 

płać.’* 
Fr. H. Górka, sakr. obchodu. 

korespondencji dotyczących 
obchodów listopadowych musieliśmy o* 

dtctjó do przyszłego na mera. 

2 dujemy bardzo, te dle braku miej- 
•oa nie motamj w niniejszym numerze 

z*ns ietcić witdoaoM krajowych, 

8karb Narodowy Polski. 
fTeS op>»ką Zwt^Rk* Wtifawm Polaklego! 

Uuwiu&u, 27go listopad* 1898. 
Na Skarb Narodowy Polski pod opie- 

ką Z wiązka Nar. Pol, wpłynęło: 
Od ob. J. Hurt wie h zebrane na chrzci* 

oach pana 8. Liwo w llonnt Pleassnt: 
W- Pedraoki 25 a, 8. Liwo 25, ł^a* 

26, J. Hart wiek 26, ton* 26, Wacław 
syn 10, Piotr Banko 26, tona 26, Klara 
oórka 6, Piotr Radaik 26, tona 25, 
WaL Kooifiski 10, tona 10, 

Razem $2 50 
Z przeniesienia 2867 29 

Ogólna sama 2869-79 
O dalsze łaskawe składki uprasza 

w imienia zarządu 
Fmncimtk Drowniakimim, sakr. 

841 — 8th Ara. Milwaukee, Wit, 


