
L ZIEMI OJCZYSTEJ 
— Barbarzyństwo sądów pros 

kich. Za nieznajomość języka niemieo 
kiego dk trzy dii areiitn ńiut sądzie 
w Brodnicy mów pewnego włościanina 
i Brzozie, którego w sprawie opieka fi* 
■twa przeełnohiwano. Skazany, o ile 
nmlali odpowiadał po oiemleokn, mimo 
to sądzie skazał go na trsy dni aresztu 

i niebawem do wiąztsnfa odprowadzić 
kasał. U wiąsiony wysłał jednak depe* 
■są s saialeniem do Kwidsyna, skąd go 
jednak snown odesłano do sądn okrą 
kowego w Brodnloy. Dopiero kiedy 
dwaj snajomi włościanina tego zaznali, 
że ten niemleokim językiem nie włada, 
wypitzosooo go ca woloclć 

— W Prosach zachodnich mowa 

1.000 morgów pssennej sieml prsessło 
■ rąk polskich w niemieokie. Pan Adam 
Jan ta Półosyfiski sprzedał majętność 
Baginioę, w powiecie tucholskim w 

Prasach saohodnlob, którą przed kilka 
laty wykupił z rąk nismieokioh, snown 

niemoowi. 
— Nowe pi8mo. Oi Igo kwietnia 

b. r. saoanie wyohodsić w Tczewie 
oswarte s kolei pismo polskie pod tyt.: 
„Gazeta Tczewska*’. Gaseta wychodzić 
będzie tray razy w tygodniu i to we 

wtorki, oswartki i soboty. Wydawcą 
jest Bernard Milsk! a redaktorem p. 
Palędzki. „Srozęść Boftel" 

— Na wystawie paryskiej Galicja 
weźmie pod wzglądem przemysłowym i 
rękodzielniczym bardzo ełaby odział. 
Nawet płody surowe, nadające aią do 

wywoio, nie będą należycie przedsta- 
wionę. Prawie oełą subwencję krajo- 
wą na obesłanie wystawy paryakiej po- 
chłonął pawilon p. Kovatsoha, obejmu- 
jący specjalnie wykonane przedmioty, 
ale nie dająoy obraza rzeczywistego 
przemyeła i wytwórczej działalności 

krają. Niektóriy tylko praemyiłowoy 
galicyjscy włamym kosztem sdobyli 
■ią na obesłanie wystawy, kosat ten jeat 
anaosny, bo weayetkie instalacje muszą 
być robione według ogólnego planu na 

miejscu w Paryto, tak, że zająoia metra 

kwadratowego pocie ga za eobą koszt 
około 400 ał. Na wyetawie znajdą sią 
fabryki likierów i wódek: Baizewekie* 

go ze Lwowa, Perlbergera i Wieliczki, 
Reioba i Fraenkla z Białej, oraz kilka 
innych mniejszych produoentów. Mias- 
to Biała swoje wyroby aukiennioie wy- 
stawi łąotnie a grapą auatrjaoką. Tak- 
że galioyjekl przemysł naftowy zajmie 
bardzo skromne miejaoe w anstrjaoklej 
grapie sawodiowej. 

Największy nasłał w wystawie waż* 
mis firma tkaoka Graeaspana s Aodry 
chowa. Zajmie ona miejsce w oddalał# 

eksportowym, gdzie znaj Izie potniesz- 
ozeoi# 56 największych firm sksporto 
wych. P. Graeospan otrzymał subwen- 

cję ■ krakowskiej laby handlowej i 

przemy tło* ej. 
— Akadenija sztok pięknych w 

Krakowie. Cesara zez* olił oa prze- 
kształcenie krakowskiej Szkoły sitak 

piękny oh na Akadem ję. Zaczadzenie 
to wohodzi w tycie jat a początkiem 
roku etkoloego 1900 — 1, a więc od Igo 
paźdaiernika r. b. Prstkastałoenie po- 
lega w piarwiaym rzędaie oa otworze- 
nln trzech katedr awyoiajnych (w VI 
klasie rengi) i osterech Dadewyoaajnyoh 
(w VII klaaie rangi); dalej na motooloi 
mianowania bespłatoyoh profesorów 
nadawycasjoych, a więo na suptłnem 
zrównania peraonala naaoayoialekiego 
■ olałem profew rekiem wszechnic. 

— HprzedaZ Zony. Tymko Klapka, 
gospodarz w Bogdtnówoe (Galioja), za 

isedł wraz z toną iwą Martą, w towa- 

rzystwie piearsa gminnego Waeyla Ha- 

I 

14 do ksroBmy, gdsis lak pokoobał 
Tymko Wtiylł, te ma własną toną 
■prsedał. WaayJ sapłsoił 6 sł., a Mar- 
la poatła do oabywoy (równiei tonafte- 
R°)» ptiea dwa doi prasbywała. 
Ztodarmerja odebrała oiewiercą ols 

Wasylowi, a oakarieol Tymko, 
Waayl ł Marla odpowiadali prsed są- 
dem w Podwcłoosyskaoh sa lo poślę po 
wanit. Usarani soslali arsstłem 14 to 
dniowym. 

— Oryginalny zapis. „Warszaw. 
Gabaro. Wiedomcati" donoezą o orygi 
oalaym zapisie, jaki uozynlł ka. Lad 
wik Brcmirski, prsad notarjuazem w 

Lipnie, W ład. Nowoą. K siądą Bromir 
■ki aapiaał na rsaos parafji Lubraolo-, 
kiaj tysiąc batelak wina węgierskiego i 
tyiiąo bo kala k mioda, które majdają 
■łą w piwnicach kościoła Labraniokiego. 
Zapiaodawoa postawił warnnak, aby 
wino i miód apraadane były przez prze- 
targ pabliozny nie wcześniej, jak w 50 
lat po jago imierot. Sama otrzymana 
ze aprsedaiy ma być otyta na wyniesie- 
nie nowego kościoła w Lubrafioa. Za- 

pis tan, po przedstawienia go przez 
władzą guberojalną, zoatał zatwiardzo 
ny 80 stycznia b. r. przez władza minis- 
ter jaln». 

— Ś. p. Juljusz Walewski, b. 
obrońca przy b. warszawskich departa- 
mentach senatu, zmarł w Lipnej w po 
wiecie grójeckim w 65 r. tycia. Zmar* 
ły bjł przez dłogia lata wydawcą 
,,Słownika geograficznego", na który 
łożył fandusze. Ś. p, Jaljazz Walew 
aki, wydał tat między innami Kodeks 
oywilny Królestwa Polskiego, objal 
niony motywami prawa i jarisproden- 
oją. 

— Z Warszawy donoszą: Artystka 
teatrów warszawskich Józefa Mazurów 
ska, odtwarzająca jeazose typy komloz 
ne, pomimo sędziwego wieko, obchodzi 
ła półwiekowy jobilanss pracy eosotos- 
oej. Podczas poranka benefisowego 
p. Mazurowskiej, po ukcńozenia soeoy 
z komedji „Nieszczęśliwi", weszli na 

■oenę artyści dramatu i komedji z reży- 
serami pp.; Łidoowakim i Szymanow- 
skim oa otela, a p. Niewiarowska poda- 
ła beoefisantoe na aksamitnej poiussoe 
srebrny wieniec a napisem: „Józefie 
Mazurowskiej, koledzy 1 koleżanki w 

dnia 50 letniego jubileuszu"; na wstę- 
gach wieńca wypisano tytuły sztuk, w 

których jubilatka występowała. Próoz 
tego, p. Mazurowska otrzymała od pa- 
blioznoiol broszę brylantową, od dy- 
rekcji teatrów wieaiso, a od koletauek 
kosa kwiatów i dwa wiefioa laurowa. 

W dołu 20 s. m. wystawiono w te 
atrse Wielkim „Widma" Moniuszki. 
Sala teatralna miała wygląd urooiyety. 
Wywołano wszystkich solistów po kil- 
ka rszy, a reżyserowi p. Chodakowskie 
mu wręcsouo piękoy wienUo 1 żarowy z 

■ sarfemł. Oklaski retysera dsielił I dy 
rektrr Młynarski. „Widma" na długo 
będą zepeło ały widownię teatru Wlet 
kiego. 

Zamach Lucchenie^o. 
_l_ 

Z Ganawy doooasą do piam europaj* 
■kioh oo następuje: 

„Laoobaot, tnordlros oassrsowej Eli 
bioty, usiłował 24 f. m. wykonać w wiq 
aionła nowy aamaob mor dero «y, swró 

oony prtooiw dyrektorowi więelaufa 
Parrin. Zbrodoloay stmlar Luooheole 
fto powalał w świątku auoiaoską dwóoh 
akasafioów a wląilenla Evaobe: Gola, 
kldry sejmował partarową oalą obok 

Luochenfago i greka Rastopoalosa. 
Wdwoaaa okaaało alą, ta oela Luooba* 

nltgo aoiimotllwli gwałlowoe wjłi 
man!« się, dwóch iti zbiegów oj^li n 

m nirt^pnigo dola n* granicy fno 
oaskiej. Laoobeni, dowedtawity się o 

l«m, popali w nor arowa rozdratolenle, 
zwłaszcza, gdy za :owladalaao obostrza* 
nla przepisów więziennych. D. 24 
Lnooheni zgłosił się, osego j ii odda w 

na nla oayoił, s prośba o rcinow^ i dy 
re kto ram więzienia. 2 f ożenią nosyalo 
no zadość. W biurze swrócił się mor 

daroa do dyraktora s zapytaniem: .,C«y 
to prawda, ta otrzymam tylko jednę 
kslątkę na tydziefi do osytaniaf Chcę 
to wiedzieć”. Dyrektor odpaił; „Tak 
jeit!” Laoobeni rzucił przaklefistwo, 
saoizoął pięści, w taj obwili jadnak wy* 
prowadzony został ■ biura. W trzy 
godziny potam rozległ się zno za dswo 
nek s jego oeli 1 Lnooheni oświadczył: 
i,Obolałbym jesz na ras rozmówić się i 
dyrektorem!” Żądaniu jago mowa a-, 

siąpiono. Zaprowadaony do kanoelarjl 
Lnoobeni rsakł: „Powtarzam moja po- 
priedołe pytanie?" Parrin odrzekł: 
t,Jni powiedziałem i priy tern pozosta- 
nia”* Lncohanl laoierwienił się i gnie- 
wu i *awołał: „Pożałuje pan taj odmo- 
wy!" Pertin odwrócił się tyłem, a w 

tym momanoie Lnochani wyciągnął z 

kieasani oatre, oiankla narzędzie i i 

błyskawiczną szybkością aadał dyrakto* 
rowl oloa w głową. Tylko szczęśliwej 
okoliczności, że apoatrsagł błysk i noby- 
llł ssybko głową, zawdzięcza Peirin 
ooalanle. Waaoaąła aią gwałtowna wal- 
ka, trwająoa kilka sakand. Dopiero do 
soroy, którzy słyaząo hałas, wbiegli do 
biorą, zdołali obezwładnić mardaroą. 
Okazało slą, te narządale było kloozem 
do puszki konserwów. Laoobeni klooa 
ton w więzienia zaostrzył i zaopatrzył 
w skórzaną rąkojaść. Za Looobani snął 
slą na takiej robocie, pokazało s'ę jot 
przy morderstwie oesarsowej Elżbiety, 
dokonanam sa pcmooą naostrzonego pil- 
nika. Genewski trybonał sądowy za- 

brał aią wakotak polecania rządu oa na- 

radą, po której powzięto następojąoe 
ochwały: Lnoobeni będzie natychmiast 
omiatsosony w podslamoej oalł, w któ 
raj pozostanie at do dalszych postano- 
wień. Zamiast codziennego dwugodzin- 
nego spaceru, będzie wyprowadzany na 

Światło tylko trzy razy na tydzień. Po 

iywiania również zmniejszono. Obecnie 
otrzymywać będzie dziennie tylko talerz 
zopy. Prokoratorja wdrofty prawdopo- 
dobnie nowy proces przeciw Luoobenie- 
mo o zamach na dyrektora Parrin. Wad- 
łog art. 27 genewskiej ostawy karnej 
wlęsłenie dożywotnich skazańców może 
być bardzo oboatrsone. Najwyższym 
wymiarem karv jest odosobnienie w ca- 
li na przeciąg 5 lat. 

Iowina, która wielu ucieszył 
I.ud/.końć, Jak oowszechrie wiadrmo, dzieli etą 

według stanowiska fl/ycznego, dachowego I eko- 
nomicznego na dwie klasy; do jednej należą la- 
dzie zdrowi, eilnl, pięknie wyglądający, zawsze 
zaweze weseli i w takim stanie najszczęśliwsi w 
Intereeach: do drogiej klany należą ladzie cho- 
robliwi, oalabient, złamani, zeszpeceni, chudsi, 
trwożliwi, melancholijni I częstokroć absolutnie 
do pracy oraz do życia familijnego nie zdatni. 

Do tej nieszczęśliwej klasy należą cl, którsy 
ohociaż w snpełi le niewiadomy sposób dopasę- 
czali się strasznych zbrodni względem ciała i du- 
szy, z czego w póżniejszem życiu nastają etrass 
ne skutki, lub którzy przez złe odżywianie się, 
ciężką praca, kłopoty lub też przez styoznońć z 
chorowitymt osobami cierpień tych nabyli. 

Te zbłąkane istoty przez krótkie swoje tycie 
cierpła zazwyczaj skutki swych wad. słabości, 
na bicie serca, ból głowy, osłabienie, katar, epi* 
lepsyę, sny niemoralne, nerwowość, zatwar- 
dzenie, ból nerek, reumatyzm, astma, impotencję, 
bolące wysypki na całem ciele i różne choroby 
weneryczne. 

Nikt z tych Jednakże nie ma powoda rozpaczać, 
albowiem wynalezione zostało przez lekarzy w 
naszem mletcle takie lekarstwo,którem cierpienia 
powyższe szybko i gruntownie wyleczone być 
mogą, I które a ludzi cierpiących uczynić może 
ludzi znown zdrowych, silnych, tłustych, dobrze 
wyglądających t zdolnych do pracy I do wspólne- 
go tycia. 

Na żądanie wytlemy na próbę tyle lekarstw, ile 
wystarcsy na cały typilen, zupełnie darmo, wssy- 
sct.i którzy pragną wyleczenia, mogą aię zgło- 
sić listownie hib osobińcie do: 

Htate Wwilcal Dlnpennary, 
76 K. Madison St., Chicago, 111. 

Otwarte od 10 rano do t po południu. 
Od 9 do • wieczorem. 
W niedzielę od 10 do lf po południa. 

Od Administracji. 
Zwrsoamy uwagą członkom Zwiąż- ku N. P. i osytelnikom „Zgody”, aby 

prsy zmianie swego mieszkania po- dawali nam sawsse stary i nowy adres. Sekretarze grup powinni się 
ściśle do tego zastosować, gdyż przez 
to bodziemy w stanie uniknąć wielu 
pomyłek, i wysyłać „Zgodą” we 
właściwe miejsce. Wobeo ogromnej 
masy adresów, jednolitych imion i 
nazwisk, tylko przez podawanie sta- 
rego mieszkania możemy prowadzić 
dokładną kontrolą przy wysyłaniu 
„Zgody”. Nieohaj sią wiąo wszyscy do tego zastosują. 

Różne Organizacje. 
Związek Sokołów Polskioh w Amery- 

ce. — E. W. Kelchel, sekretarz, 86 Park 
St., Chicago. 

Związek Młodzieży Polskiej w Amery- 
ce. — Fr. T. Wołowski, sekr., 712 W. 20th 
St., Chicago. • 

Towarzystwo Centralne Polek. — Kon- 
stancja Bytońska, sekr., 786 W. 17th St.. 
Chicago. 

Klub Patrjotyczny Polek. — Władysła- 
wa Chodzlńska, sekr-, 886 Armltage Ave., 
Chicago. 

Związek Polek w Stanach Zjedn. Am. 
Półn. — Sekretarka Ł. Wołowska, 682 
W. 17th str., Chicago, 111. 

Tow. Polek Gwiazda Zwycięztwa No. I. 
— Anna Neuman, sekretarka, 628 N. 
Ashland ave., Chicago, IM. 

Związek śpiewaków Polskich w Ame- 
ryce. — Sekr. F. L. Gwizdała, P. O., Bay 
City, Mich. 
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Książki kwitowe 
dla grup Związku Nar. Pol. 

1. Książeczki kwitowe dla członków, r 

odpowlednieml rubrykami do kwitowa- 
nia po-iatków, pośmiertnego i t. p , wy- 
starczające na 10 lat. Cena za egzemp- 
larz 10 o. 

2. Ołówna książka finansowa z odpowle- dmeml rubrykami na wszystkie podat- 
ki i wpłaty, do prowadzenia nkuratne- 
go rachunku każdego członka. Cena 
$4.50 i $7.50. 

Dla mniejszych grap wystarczy tańsza, 
dla większych konieczną jest książka za 
$7.50. 

Adresować należy do administracji t,Zgo- 
dy” 102 — 104 W. Division st., Chicago, Ili. 

KTO CHCE 
kupić szczero złoty iLb srebrny zegarek 
łańcuszek, pierścionek lub t. p., niech pisze i prześle 2 cent. markę pocztowa, a wyśle- 
my dwa ilustrowane polskie k&tologi bez- 
płatnie. — 35 do 50 centów na każdym do- 
larze zaoscczędzicie na pewno, kupnjf^c zło- 
te lub srebrne wyroby z pierwszej ręki. 

K. STACH0W8KI & CO.. 
633 Noble 8tr. Chicago, Ille. 
Katalog wysyłamy tylko na Stany Zjednoczone P. A. 

SAM. STEINGARD, 
807 Milwaukee ave., Chicago, Illlnola. 

Fabrykant I Importer 
Rosyjskiego I Tureckiego Tytunlu, 

PAPIEROSÓW 1 TABAKI 
8TAROKRAJSKIEJ do ZAŻYWANIA. 

Rosyjski tytoń: 5«, ««, 75c. 1 $1 00: Toreckl $2 00 
3.00 1 4.00 za funt. Papierosy: 40, 56, 7$c, i $1 Ot 
setka. Tabaka do ZaZywanla: 80, 86 140c. funt Ma- 
szynki do papierosów 10c. Gilzy 8, 10 115c. set- 
ka. Bibułka M, 80, 40 1 aa tuzin książeczek, 
figar Clipping Uoaka 30 i 35c. funt. Cygarnicz- ki 3, 5 I 10 centów. 

Obstalnnkl wykonywam bezzwłocznie 1 aku rat 
nie I dostawiam do wszystkich miejsc 8ta» nó 

(1-S Wi 18800 ) 

Na sprzedaż & \b^: 
rzem, w polskie] okolicy, na wypłatę na 

długie lata. Fanny po 40, 80 i 120 akrów. 
Karty okrętowe z Kuropy aż do Chloago. 
$41.oo. 

Adam Majewski, 
•r>54 Noble ulica, Chloago, Illinois. 

w/m ■ ii i n wi a 

CZY JESTEM GŁUCHY?? 
Ka*d«t|('» fodraju głuchota d > *yl»*e/**nia 

tetylko głuchoniemi rą niewvler/.alnt. Nowa 
• proata roetodu. Ntum w narach watr/ymajętny 
natychmiast. O plaż w Jaki apoePb • iedomnKasr. 
KKumln tjra I po ad* darmo Ka/dy mute el*; 
leetyt w domu ber. wielkich wvdatk6w. * 

l>IK l» ALTON* A KLINIKA (JM/IT, 
h— La Maila ita, — CHICAGO. IŁŁ 


