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"Dzien. Związkowego" .

związkowców DzlennlkuZw.-
Społeczny

.
dorobek , 'fefetyslyka towa-

r* W. Polski przemysł I handel pol- ,
skrat ' |
Słysząc o zapowiedzianym wydaniu

e dniem fl5-go stycznia 1908 Dziennika
Zwlioweeo "Zgoda" zapytałem kil

naszych buffaloskich związkowców ,
jak na sprawę własnego dziennika się-
zapatrują. . Odpowiedzi , jakie odebra-
łem , zamieszczam , albowiem jest w
nich wyrażona opinia ludzi poważnych ,
a przytem starych i dobrych związko-
wców , którzy uważają Związek za in-

Btytucyę nie tyle ubezpieczeniową , ile
2a czysto narodową , stojącą na straży
Interesów Polski na obczyźnie , a jako
takiej potrzeba mieć agitatorów , a ta-
klm najlepszym agitatorem będzie wła-
śnie Dziennik Związkowy-

."Dziennik
.

Związkowy" to najnow-
szy wynalazek , }dki Związek Narodowy
Opatentował ; na wynalazku tym Zwią-
zek Narodowy Polski , respective wyschodźtwo polsko-amerykańskie zyska
tysiące przeznaczonych na wynarodo-
wienie polskich dusz" ?

*
, K.frJ.

t
"Zgadzam się zupełnie zuchwałą-

Sejmu XVII ; a jeżeli Sejm uznał wy-

dawanie "Dziennika" za rzecz praktj-

czną to ja dodam, ze będzie on rzeczą
jnądra i pożyteczną."

' Józef M-

."Juz
.

zamówiłem "Dziennik Związ-
kowy", bo uważam , że dla mnie Związ-
kowca rozumniej będzie abonować
związkowy dziennik

, jak jakikolwiek
inny pozajniejscowy , które do tej pory-
abonowałem. .

"

K. H-

."Sejm
.

Baltimorski podstawił pod
gmach związkowy dwa potężne filary ;

pod kasę ubezpieczeniową filar w po-

staci spodatku stopniowego , pod ideo-

wą część Z. N P. drugi filar , dzienną
"Zgodę". Cześć delegatom Sejmu
KVH" .

S. R-

.Takie
.

o Dzienniku Związkowym zda-

nia i wyrażenia , niewoliły mię do na-

pisania kilku wierszy , boć warto jest
ogłosić sąd ludzi bezstronnych , chociaż-

by dlatego , ażeby tym , którzy krakają,
że dzienna Zgoda nie ma racyi bytu ,
ażeby tym pokazać , ze szczerzy i do-

brzy .Związkowcy życzą sobie uczciwe-

go dziennego pisma.-

Kiedy
.

juz pióro do ręki wziąłem , to
możeby cos więcej z bruku naszego ba-

wolego grodu napisać.-
Szanowni

.
mam nadzieję , ze liczni

czytelnicy dziennej "Zgody" zgodzą się
ze mną , ze jakkolwiek Gród Bawoli do

pierwszych nie należy , przecież osta-

tnim z rzędu nie jest. I jny mamy tu-

taj swoich "wielkich" , swoich "ma-

łych i "'malutkich' i 11 nas dyploma-

cya sztuka , przemysł , handel no i. . .
polityka mają swoje siedziby. Nasza
> jak inni zowią "Little Poland" po-

siada swój własny charakterystyczny
rys , ma swoje własne cechy , po któ-

rych. . Innonarodowi współmieszkańcy-

łatwo nas poznawają. Jest nas
według jednych sześćdziesiąt , we-

dług drugich 85 tysięcy , a więc gro-

mada , której byle płachtą nie nakryj-

esz. .
A może nie od rzeczy będzie pochwa-

lić się przed szerokim światem , co my-

tutajmamy , jak się rządzimy jak go-

spodarzymy i t d-

.Mamy
.

tedy w Buffalo ośm potężnych
parafij , wśród nich jedne niezależną
18 księży świeckich , 4 zakonnych i
trzech niezależnych pomiędzy osta-

tnimi , niezależny biskup Dom Sie-

rót pod zarządem Sióstr Felicyanek ;
"DomPolski" , wystawiony przez grupy
związkowe I Towarzystwa narodowe ;

mamy "Sokolnię" , wystawioną przez
tutejsze gniazdo Sokołów , skład ubrań ,
założony przez Spółkę Akcyjną i w pro
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jekcie szpital i pomnik Kopernika-
.Tak

.
mniej więcej przedstawia się

nasz społeczny docobek-
.Zszeregowanych

.
i stowarzyszonych

w różnych Towarzystwach , grupach ,
if&actwCh i \t$ fmamjf ? 800Cfs

; 1800 Związkowcówl000 TJ--
•

nistówv8D0 & 20olsoko-

ło2 , reszta w luźnych
To arfewac * J
..

•Przegiysi i handel"polski podtrzym-
ują : , hurtowny skład paszy i
mąki , hurtowny skład artykułów spo-
żywczych (whole

,
sale Grocery) , hur-

towny skład drzewa budulcowego , kil-

kadziesiąt sklepów rzeznickich , kilka-
naście piekarń , kilka składów żela-

znych , około 200 grocerni i 350. . , sa-
lunów.-

Mamy
.

czterech lekarzy powinno-
być 15-tu , 4 adwokatów dwóch za-

dużo , bo im więcej adwokatów , tern
więcej procesowiczów 2 denty-
stów, miejsca dla 10-ciu , pięć aptek ,
1 artystę rzeźbiarza , 1 artystę malarza
I l architekta.-

Koroną
.

tego wszystkiego dwa dzien

niki.Ale
może ja nudzę Szanownego Czy-

telnika ? Więc chyba przystąpię do kro-

niki
, która jeżeli Szanowny Redak-

tor pozwoli stale na łamach "Zgody"
ukazywać się będzie-

.Nasi
.

kupcy i handlarze użalają
pię , ze podczas świątecznych zakupów-
składy i sklepy żydowskie na Broad
waju nie mogły pomieścić kupujących
Polaków polskie świeciły pustkami.-

Nasz
.

Broadway zamienia się po-

woli na chicagoską Milwaukee ave.,
raz po raz powstają piękne murowane
gmachy niestety. . . żydowskie-

.Dyrekcya
.

"Polskiej Spółki Akcyj-
nej" zdając na walnem zgromadzeniu
sprawozdanie , ogłosiła dywidendę w
wysokości 10 proc. Dywidendy atoli
nie wypłacono , lecz obrócono takową
na ulepszenie urządzenia interesu.-

Stowarzyszenie
.

Polskich Kupców
i Przemysłowców na posiedzeniu 3go-
stycznia b. r. wybrało nowy zarząd , w
skład którego wchodzą
Albert Nowak, prezes ; A. A. Nowac-

ki
, wice-prezes Leon J. Nowak, sekr.-

prpt.
.

. W. H. Zawadzki , sekr , fin , J-

.Jankowski
.

, kasyer J. Milewczykmar
szałek Leon Olszewski , F. Burzyński
I S. Witowski , rewizorzy kasy.
Stowarzyszenie naszych "Business-

manów" istnieje z małemi przerwa-
mi od przeszło 20 lat, zreorganizo-
wane w przeszłym roku , ma wielkie
pole do działania. W biezącym roku za-

kreśliło sobie plan działania , który się
da streścić w następujących słowach
zorganizować ściślej wszystkich kup-

ców i przemysłowców , rozszerzyć agi-

tacyę w celu uzyskania kilku posad w
różnych działach miejskich , utrudnić
osiedlanie się niemieckim i żydowskim
kupcom i handlarzom w sercu polskiej
dzielnicy , ulepszyć kanalizacyę w dziel-

nicy przez Polaków zamieszkałą , wpły-

nąć na prasę polską , aby o ile mozno-

ścL tylko czysto polskie interesa I han-

dle ogłaszała ł L p-

."Gmina

.

Polska" , bardzo czynna
w roku ubiegłym poczyniła znaczne u-

lepszenia w obradach , jest ztąd na-

dzieja , że w bieżącym roku działalność

"Gminy" stokroć większe wyda owoce-

.Pierwsza
.

żeńska grupa Z. N. P-

."Gwiazda
.

Wolności" urządziła 6go-

stycznia publiczną instalacyę urzędni-

ków. . Grupa liczy 30 członkiń. "Gwiazda
Wolności" powstała fz Tow. Polek
"Wanda" ; dziwi mię bardzo , ze "Wan-

dy" licząc 130 członkiń , zdobyły się tyl-

ko na 25 Związkowców-

."Kółko
.

Polek" , Towarzystwo do-

broczynności nosi się z zamiarem zor-

ganizowania grupy związkowej. Nic

lepszego nasze Panie wymyślić nie mo-

gły. .

Na kalendarzu gospodarza "Domu

Polskiego" wszystkie soboty i niedzie-
le az do środy popielcowej zaję-

te są przez różne Towarzystwa , urzą-
dzające zabawy. Wesoło w "Domu Pol-

skim" muzyka rznie całe noce , bo

Prowadzony przez Polaków
dla dobra Polskich Interesów.

810-814 MILWAUKEE AVE. , blisko
W. DIVISI0N ST-

.W

.
Banku tym można załatwiać wszelkie sprawy

wchodzące w zakres interesów bankowych ; można depo-

nować pieniądze w Kasie Oszczędności , od których do-

staje się 3 dolary procentu płatnego co kwartał. Można

nabyć pierwszej klasy hypoteki , przynoszące od 5 do 5%

doi. od sta na rok ; można wysłać pieniądze do wszystkich

części Polski i kupić karty okrętowe na najlepszych li

niach.W Banku Polskim znajduje się Skarbiec (Safe De-

posit Vaults ) jak najsilniej zbudowany , bezpieczny od

złodziei i ognia i znajdujący siępod dozorem stróża
,

dzień i noc. Skrzynki w tym skarbcu kosztują 3 dolary

na rok i są najlepszem miejscem do schowania kosztow-

ności i różnych papierów wartościowych.

* Urzędnikami Banku Polskiego są

JAN F. S31ULSKI , Prezesj WALTER J. RAYMER WicePro-

zesj JAN A. PRZYBYSZ W Ice Prezcaj T. H. KULIŃSKI

Kasyerj F. H. MIKITYŃSKA , Zastępczyn-

i.DYKEKTORZY
.

:

TEODOR OSTROWSKI MARYAN DURSKI , JULIUSZ F.-

ŚMIETANKA
.

, JÓZEF KORZENIEWSKI, HERMAN MOLNE-

R.ASYSTENCI

.

:

WINCENTY JÓŹWIAKOWSKI AUGUST J. KOWALSKI , K-

.OLSZEWSKI

.
W. GOSLINOWSKI , I. PUEKOWSKIL.H.KAŁ-

ACIŃSKA, HELENA J. JENDRZEJEK , EDNA REMA ,A.MI-

KITYNSKA-

.Bank
.
Polski zasługuje pod każdym względem na

'
j, zaufanie ,

i pieniądze w nim złożone są bezpieczne i'ni-

komu

>

*
' zginąć nie mogą.

Urzędnicy i dyrektorzy Banku Polskiego starają się

aby ta Polska Instytucya jak najwięcej , <
i sta-

ła się chlubą Polaków w Ameryce
W Banku Polskim składają swoje fundusze Orga-

nizacye Polskie jakr Zw. 2f. P. , Zjednoczenie Pol. Ez
K-

.Zw.Pobk
.

Macierz Polska
,
Parafie Polskie i wiele Tow.
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KarnawaT est od tego,
By człek sobie użył świata.-
Na

.
bok smutki. My tańcujmy

Póki jeszcze służą lata.-
Choć

.
niejeden bez zajęcia ,

bieda wszędzie ; *
pjBawpy się do upadłego

*
,

jakoś to tam będzie. H?

; Mars.

? *

DZIENNIE !
,
fiRODA DNrA 15-go STYCZNIA 1903.

CO SŁYCHAĆ W MILWAUKEE ?

Zawieszenie broni. Związkowcy serdev
cznie przyjmują Zgocłę. .
Katechizm tylkofc jezykuiporśljfmTj
Niezadowolenie św. Stani-j ,

*sława. "Halka" !* teatrze Pabsta. *

Wystawienie "Quo Vadls" ? Za wie-

le angielszczyzny.

święta przeszły spokojnie nie
tak hucznie jak to po inne lata bywało-

.Roboty
.

się ruszają j obawa złych
czasów przeszła , z tóego każdy rad.-

Pomiędzy
.

tygodnikiem , a dzienni-
kiem zawieszeni broni , ale na jak1 dłu-

go , to nie można naprzód przepowie-
dzieć. . Podobno ma tu powstać drugi
dziennik , o którym 4łł? głośno mówią-

.Związkowcy coraz to więcej mówią o

przyszłym Dzienniku "Zgoda" i Jest o
czem mówić. Dziennik dla Zw. N" P. ,
to trybunarz której codzien można mó-

wić o wielkiej organizacyi o Polsce 1 o
wszystkich dalszych sprawach , obcho-

dzących nietylko brać związkową , ale
całe wychodźtwo. Nie ulega najmniej-

szej wątpliwości , że Dziennik "Zgoda"
zostanie serdecznie w dom Związkow-

ca przyjętym , bo będzie organem sa-

mopomocy w oświecaniu się naszego-
społeczeństwa. .

Ani w jednej parafialnej szkole
nie wykładają katechizmu z tekstem
angielskim i polskim. Było swego cza-

su wiele hałasu o tę sprawę która
przeszła do przeszłości-

.Parafianie
.

przy kościele św. Sta-

nisława jakoś naprawdę zaczynają sar-

kać na swego proboszcza , który narzu-

cił im swoje "ja" . Parafia ma obecnie
około 40 tysięcy długu , który powstał
nie z winy parafian. Wszystko do cza-

su. .
Pan S. Kujawski , były dyrygent Z.

śp.P. na prawdę zabrał się do opery
"tlalka" . Nie ulega najmniejszej wąt-

pliwości , źe opera ta wystawiona bę-

dzlą na scenie w teatrze Pabsta ,
ale

kiedy , tego na pewno nie mogę powie-

dzieć. . "W roli Halki wystąpi pani Róża
Kwasigroch z Chicago , Jontkiem bę-

dzie p. Onet , a Januszem p. Fr. Rozen-

thal. . Chór składa się z najlepszych
sił milwauckich. Dr. K. Wagner stara
się , aby "Halkę" śpiewano podczas
Sejmu , do którego , jak mówią nasi

Związkowcy tak świetnie się przygo-

tują , jak nigdzie przedtem nie przygo-
towano się. Nfe są to puste słowa
wiadomo bowiem , ze Milwauczanie za-

wsze górą.-

O
.

śmierci St. Wyspiańskiego nie

wspomniano w naszych kościołach.
Dlaczego ?

Tow. Dram. Ign. Paderewskiego
ma zamiar odegrać w najbliższej przy-

szłości "Quo Vadis" .
U nas na każdym prawie kroku

daje się odczuwać brak poszanowania
dla mowy ojczystej. Nasze "buby" ,
skoro ylko posłyszą , źe ktoś mówi na
ulicy po polsku arogancko protestuj-

ą. . Nasi młodzi duszpasterze grzeszą
względem polskości bo zawsze po-

między sobą tylko po angielsku mówią-

.Angielski język panuje nawet w do-

mach naszej śmietanki. Za takie nie-

poszanowanie dla mowy ojczystej ka-

że Bóg dowodów juz jest wiele-

.Powstanie
.

tu na południowej stro-

nie nowa parafia. Zatem będziemy
mieli 10 świątyń.

J. Rąpała.

Z DUNKIRK , N. Y-

.Śmierć
.

( młodego związkowca. Trzeba

wskrzesić gminę. Propozycya czy-

telni miejskiej ) .

W zeszłą niedzielę , t. j. 5-go stycz-

nia , familia Nowaków , odebrała te-

legram z Maricopa , Arizona od sę-

dziego pokoju , który przyniósł nam

wstrząsającą wiadomość o śmierci

jej syna i brata Kazimierza P. Nowa-

ka. .
*

Śp. K. P. Nowak liczył 28 lat był

samotnym , nieubezpieczonym człon-

kiem Z. N. P. i wiceprezesem miej-

scowego Gniazda Sokołów Polskich ,
którego był jednym z założycieli-

.Zmarły
.

był człowiekiem , który za-

wsze patrzał śmiało w przyszłość. A-

by zwiedzić Amerykę , wybrał się w

podróż po stanach. Wyjechał z Dun-

kirk , N. Y. w październiku roku ze-

szłego, przejechał stany Montana ,
Washington , Californię , az nareszcie

w Arizonie spotkała go śmierć nagła.
1 dotąd jeszcze przez rodzinę niedo-

statecznie zbadana-

.Rodzina
.

wysłała bezzwłocznie te-

legram do sędziego pokoju Harry M-

.Williamsa
.

, z prośbą o przysłanie
zwłok na jej koszt do JDunkirk , lecz

on odtelegrafował , ze tam nie mają
przedsiębiorcy pogrzebowego , który
by mógł zwłoki zabalsamować i wy-

słać rodzinie. Donosi również , że zmar
ły został pogrzebany daleko od swo-

ich w Maricopa, Arizona Telegramy

są codziennie zamieniane. Dalszych
szczegółów udzielę później-

.Związek
.

Nar. Pol. przedstawia się
w Dunklrk doskonale. Obecnie mamy
'sześć dobrze stojących grup związko-

wyćh.* . , „
Z początkiem Nowego Roku

_
założy-

liśmy Związkowe Stowarzyszenie
Bratniej Pomocy czyli wsparcia w-

"chorobie. .' Jest to bardzo dobrze z. naszej"stro

ny że ufamy w swe własne siły i nie
chcemy się oglądać na niczyją po-

moc Iecz czy się będziemy miłować

wzajemnie i pracować solidarnie , to
czas pokaże. Jesteśmy bardzo mocno

o tern przekonani , ze pomiędzy psze-
nicę znajdzie się i kąkol

-Mieliśmy Związkową Gminę Polską
"Gdzie teraz jest ? Nie ma jej ! A

,
szko-

da wielka ponieważ byłaby nam mo-

B

*fi <V X*&

gła przynieść wielkie korzyści. Jesz-

cze pora, ażeby ją wskrzesić na no-

wo. .
Zarząd Czytelni miejskiej chce nam

dać lokal w czytelni i achce dostar

czyć polskjch-jksia eć dpczxtelni , lecz

my mamy fjji * rękę , jt apła-
jćić $3 00 ZatprzesyłSę siążek i zara-

zem kupić pewną ilósć "książek' wym-
'kosztem.

. Czy sprawa1 ta zostanie

przyjęta j>
rzezPolakow i poparta nie

wiadomo , lecł spodziewani ? się
, że

tak amlętajmy braclat ze przezsczy-
4anię do oświatę
'fin 'Tr >

ałoVlrii *
.

A. Marmurowi cz.

Z Ziem Polskich.

l&r &iggi

ZWIĄZKOWY

oświatyzaś"przez

Krotoszyn. Toczył się tu po raz
drugi proces przed Izbą karną prze-
ciw proboszczowi z Dobrzycy ks-

.śniatale
.

za strajk szkolny. Ks. Śnia-

talę skazano na ioo marek 1 koszta.-

Janów.
.

. G. Śląsk. Górnik Barski po
1'ilkakroć płacił kary za żmudę szkol-

i ą swego 13-letniego syna. Niedawno
miał znów nową karę zapłacić. To

go tak rozgniewało , że porwał laskę
lv w tak zbófecki sposób począł syna
tokładać

, ze ten niebawem pod raza-
mi ojcowskimi ducha wyzionął Mat-

kę , Mora dziecku skoczyła na ratu-
nek , kat-ojciec 'tak pokaleczył , ze
musiano ją umieścić w lazarecie.-
Zdziczałego

.
fcynobójcę aresztowano.-

Mysłowice.
.

. Dzień w dzień wracają
masy robotnika polskiego z Niemiec
do domu. Zwykle przywożą Ich oso-
bne pociągi. Dziennie przejeżdża o-

koło 2000. Koleje pruskie zgarniają
sute zyski. Ruch en trwał az do 20

grudnia , bo do tego czasu musieli za-

graniczni robotnicy polscy opuścić
podwoje gościnnego państwa pruskie-

go. .

Katowice. W tem mieście jak i w
Mysłowicach kupowali dotąd polscy
panowie i panie z Królestwa dużo to-

warów. . Teraz jednak przestali tu
przebywać z powodu prześladowania
Tolaków przez rząd pruski. Kupcy
niemieccy b&dają z tego powodu bar-

dzo , gdyż doznali juz tak wielkiego
uszczerbku , ze zanosi się na wiele-

bankructw. . Kupcy ci powinni , jak
słusznie radzi "Górnoślązak" , zwołać

wielki wiec i zaprotestować przeciw
nowym projektom do praw antypol
skich.-

Kościerzyna.
.

. Do tutejszego klasz-

toru zakradli się podczas nabożeństwa
złodzieje i napełnili kieszenie swe
rozmaitemi kosztownościami. Zauwa-

żył Ich jednak gospodarz 1 z pomocą
policyi zdołano ich przyaresztować.-
Jeden

.
z rabusiów bronił się nawet no-

żem. .
Murowana Goślina. Kolonizacya o

siedliła w przylegającej do miasta ma-

jętności Piła oraz na folwarkach na-

leżących dawniej do Piły jak w Bo-

dusewie , Rakowni i Małej Gośllnce

tylu kolonistów , że tutejszy zbór e-

wangelicki dosyć obszerny okazał Już
się za szczupłym i z powodu tego za-

mierza Kolonizacya wystawić tutaj
Jeszcze jeden zbór. Budowa nowego
zboru rozpocząć się juz ma w przy-

szłej wiośnie.-

Nisko.
.

. Wydział powiatowy na posie-

dzeniu odbytem dnia 13 z. m. uchwa-

łą jednomyślnie powziętą postanowił
przyłączyć się do protestu reprezen *

tacyi polskiej w Wiedniu przeciw po-

twornemu projektowi pruskiemu
przymusowego wywłaszczenia Pola-

ków z ziemi , która była kolebką na
rodu polskiego.-

Poznań.
.

. NIejakaś Anna Wojcie-
chowska z Poznania zwykła była od-

wiedzać księży w Księstwie i Prusach
Królewskich oraz siostry zakonne

,

przedstawiając się jako siostra ks-

.prałata
.

Zychlińskiego z Gniezna. Ro-

lę swą odgrywała oszustka widocznie

bardzo zręcznie , gdyż "interes" jej
nie źle się rozwijał. Rozczulającą ja-

kąś bajeczką o zagubieniu w podró-

ży torebki z sakiewką ujmowała dla
siebie księdza plebana , jak i serca
biednych sióstr , które nieszczęśliwy-

mi wypadkami prześladowanej podró-

żującej nie skąpili grosza na dalszą-

podróż. . Gdzie nie zaraz jej się szczo
drze pieniądze sypnęły, tam poprosiła
grzecznie o małą "pożyczkę" , choćby

tylko 20 marek
,
jak to uczyniła w kla-

sztorze w Chełmnie (nad Wisłą ) .
Większe jeszcze kwoty wyłudziła u
księży w Środzie i w Poznaniu. Juz
poprzednio karaną W. uznał sąd za
winną i skazał na 6 tygodni więzie-
nia.

Katowice. Ogłosił ks. proboszcz
Skowronek w Bogucicach z ambony ,
ze zgadza się na odłączenie miejsco-
wości Dąbrówki „

od parafii bogucic
kiej i utworzenie osobnej parafii. Dą-

brówka liczy około 7,000 mieszkań-

ców , a Bogucice po odłączeniu się bę-

dą miały jeszcze 20,000 parafian.
Sprawę odłączenia Dąbrówki posłano-
do książęco biskupiego urzędu w

"Wrocławiu , od którego zależy osta
teczne przyzwolenie.-

Kalisz.
.

. W powiecie kolskim , gub-

.kaliskiej , dokonano zamachu na ży
cie nauczyciela Śnlemińskiego. Nau
czyciel Śniemiński otrzymał ranę. A-

resztowano jedną osobę-

Warszawa. . Grupa zamieszkałych w

Warszawie Niemców , obywateli pań
stwa austryackiego , zamierza , jak do

nosi "Gazeta Nowa" , ogłosić publicz

nie , że się nie zgadza z robotą wy-

właszczycielską Prusaków.-

Częstochowa.
.

. Na ulicy Mikołajew

skiej w Częstochowie nieznani lu
dzie wystrzałami z rewolwerów zabi
li przechodzącego Fajwla bogdańskie

go , liczącego lat 17. Bogdański otrzy-

.mał trzy strzały w gZowę-

.Warszawa.

.

. Do warszawskiego nie

mieckiego klubu wioślarskiego wtar

gnęło trzech nieznanych ludzi z brow

ningami w ręku , którzy pogruchotali
znajdujące się w sali klubu popier
sia cesarzy Fryderykami Wilhelma n
poczem odłamki wyrzucili przez. okno.

*'3-

'Trzebinia.

Sprawców nie ujęto.i

. Na zebraniu miejscowe-

go "Ogniska" krajowego związkuna *

uczycielskiego uchwalono przyłąezyć
się do ogólnego protestu w sprawie
przedłozeń antipolskich w Sejmie pru

skim.Warszawa.
. Do warsztatów tramwa-

jowych na Woli przybyło czterech nie-

znanych ludzi
, uzbrojonych w brow-

ningir którzy podszedłszy do inżynie-
ra Kohlmayera , Niemca, z okrzykami :
"Precz do Berlina" zmusili go do
opuszczenia warsztatów.,' Jednocześnie
dwóch ludzr stanęło przed Jai anią i

"'zatrzymało naczelnego inzynieraf"-
ZaporskiegóV

p
przesta ogą , aby nie wcho-

dził do wnętrza , póki nie rozprawią
się tam z Kohlmayerem-
.Wskutek

.

zajścia tego Kohlmayer
podał się do dymisyi i opufocza War-

szawę , nie chcąc w razie pozostania
narażać się na utratę życia-
.Jak

.

wiadomo , inżynierów niemiec
kich w Warszawie i w Królestwie
jest bardzo wielu. .Angażują ich nie-
mieccy właściciele przedsiębiorstw-
przemysłowych ze szkodą dla polskich
inżynierów "których wielu nie mogąe
znaleść posad w kraju , musi wycho-

dzić po za jego granice ; szczególnie
do Rosyi.-

Tczew.
.

. Prusy Zach. Jeden z tutej-
szych kupców grywał juz od lat w lo-

teryę pruską , o co mu zona zawsze
czyniła wyrzuty. Nareszcie nie wy-

kupił losu 1 zaprzestał grania. W na-

stępnym atoli ciągnieniu padła na los
ten wygrana w wysokości 100,000 ma-

rek.
. Zona kupca owego tak sobie to

wzięła do serca , ze ciężko zachoro-
wała..
Płock. W parafiach maryawickich ,

w pow. mińsko mazowieckim , wła-

dze duchowne maryawickie ustanowi-

ły spowiedników dla mężczyzn i "spo-

wiednice" dla kobiet. Spowiednice u-

wazane są jako "półduchowne" i są
dopuszczane w kaplicach do odprawia-
nia "pomniejszych" nabożeństw.-

Zaryczewo.
.

. Właściciel majątku Za-

ryczewo Nowe
, gminy Szpetal , w po-

wiecie lipnowskim , p. Bronisław Ol-

szewski , odkrył w majątku pokłady
węgla brunatnego.-

Krotoszyn.
.

. Zamknęła się furta wię-

zienna za dr. W. Bolewskim z Kroto-

szyna. Na trzy miesiące więzienia za-

sądziła go izba karna krotoszyńska za
popieranie strajku szkolnego. Popie-

rania strajku dopatrzyła się izba kar-

na przedewszystkiem w rozdawaniu
historyi polskiej z dedykacyą tym
dzieciom , które wzbraniały się w szko-
le mówić pacierz po niemiecku.-

Dr.

.

. Bolewski juz przed kilku laty
siedział w więzieniu , skazany jeszcze
jako akademik na miesiąc więzienia ,
za pracę "w tajnych stowarzyszeniach
akedemików polskich."
Wilno. Popularny swego czasu na

scenie lwowskiej artysta dramatyczny
Józef Popławski , obchodził w Wilnie-

25letnI jubileusz ciężkiej pracy aktor
skiej.-

Kielce.
.

. W. Kielcach zabito 7 kula-

mi rewolweroweml 80-letnlego Karo
la Schmidta , b. kasyera górnictwa

rządowego , ostatnio zawiadowcę pie-

ców w Bzinle. Zabito go w chwili , kie-

dy wracał z katedry do domu. W dn.
12 z. m. rodzina jego otrzymała od

"partyi" list , z zawiadomieniem , ze

zabito go przez pomyłkę. "Partya" za
to rodzinę. . . przeprasza.-

Płock.
.

. Z Płocka donoszą , iz w tych
dniach złodzieje dostali się w nocy

do wnętrza kościoła w Sikorzu , w po-

wiecie płockim , przez zrobioną dziurę

w dachu i po wyłamaniu kraty w o-

knie , zrabowali różne przedmioty ko-

ścielne , ogólnej wartości 1,300 rubli-

.Świętokradców
.

nie odszukano.-

Prudnik.
.

. Żona i córka pollera mu
rarskiego SpiUera z Austryi poszły

naprzeciw mężowi , który pracował w

Długimmoście w powiecie tutejszym ,

lecz w drodze zabłąkały się wskutekś-

niegów. . Zcna zmarzła , podczas gdy-

13letnią córkę nawpół żywą jeszcze
znaleziono ; nieszczęśliwa ma jednak
obie ręce i obie nogi zmarznięte , i

nie wiadomo , czy zyć będzie.-

Król.
.

. Huta. Zmarła tutaj śp. Tere-

sa Ligoniowa , zona śp. Juliusza Li-

gonia , którego pamięć żyje i zyć bę-

dzie w sercach ludu śląskiego , jako

szczerego pracownika narodowego , ja-

ko pisarza i poety ludowego. Starusz-

ka , mająca 81 lat , żyła od roku 1869 ,
kiedy śp. Juliusz Ligoń , prześladowa-

ny za pracę narodową, sprowadził się

ze Zawadzkiego do Król. Huty.-

Jarosław.
.

. W Jarosławiu w Galicyi

zmarła śp. Władysława z Dąbrow-

skich Niezabitowska , córka Juliana

Dąbrowskiego , oficera wojsk polskich
i adjutanta generała Skrzyneckiego ,
a wnuczka Józefa Dąbrowskiego ge
nerała wojsk polskich. Urodziła się
w roku 1834 w majątku swych rodzi-

ców ,
Wesołku , parafii Iwanowice ,

gub. kaliskiej. W r. 1854 wyszła za
Hieronima Niezabitowskiego, który

juz od roku ,1846 brał żywy udział w
tajnym ruchu narodowym, a w r. 1861
został powołany na członka Rządu
Narodowego wraz ze śp. Traugutem i
Wazkowskim , pod nazwiskiem "Mi-

chał Lubicz. " W wypadkach ówcze-

snych odegrała nieboszczka rolę bar-

dzo wybitną
Łagiewniki Górnik Józef Rozpori

dek , pracujący na kopalni "Redens-

blick" , gdy przyszedł do pracy prosił
nadgórnika , aby go zwolnił od pracy ,
gdyż czuje jakąś niezwykłą niechęć
do pracowania. Nadgórnik jednak do

prośby tej się nie zastosował i doma-

gał się , aby Tt. poszedł do pracy , co

się tez stało. Ledwie jednak R. za-

czął pracować , zerwał się węgiel i
przysypał go tak nieszczęśliwie , ze
śmierć nastąpiła natychmiast.-

Wronki
.

Ks proboszcz Jezierski z
Kunowa opuścił mury więzienia we
Wronkach po odsiedzeniu cztśrotygo.-

dniowej
.

kaźni za sprawy szkolne.-

Laurahuta.
.

. Zona górnika Józefa
Pakuły powiła trojęta. Matka i dzieci

cieszą sie podobno bardzo dobrem-

zdrowiem. . Co tez powiewna to książę
Buelow , gdy się dowie o tak licznem

przybyciu na świat potomstwa ?
Śrem. . . Z polecenia Towarzystwa

górniczego "Adelheid" w Gocie po-

j& ?4 , s.,3 St *

O

ZHtĄ **

Wisiorek z herbem
Z. N. P. szctero-

pfStyr.jgrtj

&łf4yĄ

Po doszedłszy Uo własnej
i taniej nU

odznaki : *

Ciężki złoty Wisiorek zloty Ślicznie wy-
Wisiorek do łańcudęty od kpnany od-

$o.25. szka ód $4.oo do . . $2.25 do |3.50 znak Zw.
1 wy J. Polek w Ame

ryce czysto złoty
$1.25 do $2.50

Pląkny guzik z
Związkowym $1 50 ,

$1.75 ,

Wisiorek złoty doCzyeto złoty , ciązki Orzełek
* 2k °* Pier Sl

y ,
$4.60 do $8 50. $7 25 do89.50. . .

wszelkie odznaki dla druhów Sokołów Towarzystw
śpiewackich , a wszystkie zamówienia na , godło i t. p. wykonuję
podług nadesłanych wzorów z możliwą Piękne katalogi wy-
syłam na żądanie darmo.

i w Stanach Zjedn
,
polski

zakład
,

I 677 AVE. ,
ILL. I

i

BUFET I RESTAURACYA

A. WSIO , właściciel.
wwMfluu 4fcaBainw iawtf ii-1 rwsgawg

kilkoletnich
złotniczajubilerskiej sprzedaje gdzlekolwiekbądź-
.Następujące związkowe

Zemaliowanymi

Największy

zegarmistrzowsko jubilerski

MILWAUKEE CHICAGO

PIERWSZORZĘDNY

# ** #*

*

Jc
.** *

ztoty

herbem

cięBzy

-L

nasz

który zarówno pod względem doboru
,

i elegancyi w wykonaniu taniości w
niczem nie ustępuje najgłośniejszym zakła-

dom obconarodowców.-
O

.

tej prawdzie przekonali się już różni
kostumerzy a i każdy łatwo przekonać się
może

,
jeśli zechce odwiedzić nasz zakład ,

i
osobiście zobaczyć piękny , na nadchodzącą
porę świeżo nasz sprowadzony towar

, a za-

razem poinformować się o nadzwyczajnie
przystępnych i w stosunku do dobroci to-

waru i doskonałości roboty po bardzo ni-

skich cenach. Z szacunkiem

m Milwaukeeayenue fW7IFIF7INSKI CCAJ. . , vrzy noBLE UL. CHICAGO.

ZAKŁAD KRAWIECKI
,

1070 Rofaey ulica.

Interes fiealny ,
Pożyczki , Ubezpi-

eczeniaod Ognia. Wysyłka Pienię

dzy i Karty Okrętowe : : : : :

Jspecyałnie
zajmuje się propertami na
zachodniej stronie miasta.

PIERWSZORZĘDNY
r

Polski Zakład Fotograficzny

805 Milwaukee Ave.W-

ykonujemy

.

fotografio prawdziwie arty-

stycznie i trwałość takowych gwarantujemy-

.WESELA. . Każde wesele może sotie
zaoszczędzić parą dolarówjezeli przy
jedzie do nas fotografować się , gdyż

ceny są stanowczo niższe w

Innych zakładach.

Nowożeńcom dajemy wprezencie pięknie wykończony portret

dejmuje pewna firma z Chociebuża na
folwarku fRadoszyny należącym do

maaetnoścY Szczodrocnowa wiercenia

próbne za ,węglem brunatnym. Jah
zapewniając budowa pierwszego szy-

bu ma się1 rozpocząć juz w miesiącu
styczniu , j
Ostrów,

robotnik Micha

Skraburski , dokonał w miejscu *

wem na dworcu napaści rozbójniczej

na pewnej pani , będącej w podróży.-

Aby

.

uniemożliwić wołanie o pomoc ,

przytrzymaŁ napastnik-jjfifrze awej u-

sta.. "NapdiŻkięta jednak 'wyr-

posiadabia fabryki
wyrabiam

: # W X

.

P

nasze jak

? !?

3

%

.

.

,

Sokół czyato-
srebrny w kształ-

cie guzika do
klapy 30c ,
złoty $1.75.

Wyrabiam również
pieczęcie

dokładnością.

*
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847 Iilwaukee Av.-

przy
.

Dirision ulicy.

##

#

El

ustę

wać się z rąk rozbójnika i na krzyk

jej zbiegli się ludzie , przed którymi
niegodziwiec dał drapaka i ukrył się

w poczekalni. Tutaj go pochwycono i-

aresztowano. '"
.

•

/ Prośba.-

Sędzia

.

(do świadka ) . tPan musi

nam podać swój wiek i to konieczni ©

pradziwy. '

Panna X : No dobrze. . . 45 lat
ale proszę to"zapisać" całkiem meczy

teinie.

.
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