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Subacribtlen prloe for raembera ot the Pollah National 
Ali lance: 
Per annum ..... 88e 
To non-roombers .... 70e 
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Zarząd Centralny Zw. Nur. Pol. 
PREZES: — Kazimiera Śychllńskl. 1406-1408 W. DItI- 

•lon SL. Chicago, Ol. 
DYREKTORZY: — M. Sakowska. L. F. Małlek, M. Kmle- 

clak. W. Chodzlrtska. N. K Złotnicki. W. Kuflewski. 
J. P. Szymański, S. Mermel, wszyscy z Chicago. 

LEKARZ NACZELNY: — Dr. W. Kuflewski, 1406-1401 
W. Dlvlalon St„ ChlcaĆo. 111. 

ADWOKAT ZWIĄZKOWY: — Juliusz śmietanka, 69 W. 
Washington St., Chicago. 111. 

KOMISARKA NA CALE STANY ZJEDNOCZONE a 

Wydziału Kobiet Z. N. P.: — Walerya Llpczyńska, 
255 N. Kast st., Grand ltapids, Mich. 

Zarząd Wydziału Kobiet Z w. Nar. Pol. 
Prezeska: M. A. Kuflewska. 2631 W. 22-ga ul. 
Wice-prezeska: M. Milewska. 4119 W. Montrose ave. 
Sekretarka: J. Duninowa, 2821 N. Springfield ave. 
Kasyerka: M. Majewska, 3110 N. Montlcello ave. 
Wydziałowe: A. Ryll.M. Sakowska, W. Chodzlńska, W. 
U pińska. A. Łukaszewska, B. Malkiewicz. E. Winkler. 
Al. Pijanowska, II. Wasilewska, B. Rajska. 

Tabela Podatku Stopniowego Zw. N. P. 
(§160, Art. XIX kunstytucyl Zw. N. P. 

wb liii 
tg—18 08 17 25 33 
18— ̂ 19 09 17 28 34 
19— 20 09 18 28 35 
20— 2t 09 18 27 36 
Cl—22 09 19 28 37 
22— 23 10 19 29 38 
23— 24 10 "20 29 39 
24— 25 10 20 30 40 
25— 26 10 21 3t 42 
20—27 11 22 32 43 
27— 28 11 22 33 44 
28— 29 12 23 35 46 
29— 30 12 24 36 48 
80—31 12 25 3/ 49 
81’—32 13 28 38 51 
82—33 13 26 40 53 
33— 34 14 27 41 64 
34— 35 14 28 42 58 
85—38 > 16 29 44 58 
36—37 15 30 46 61 
87—38 1 6 32 47 83 
38— 39 16 33 49 66 
39— 40 17 34 51 68 
40— 41 18 36 53 
41’—42 19 37 86 
42— 43 19 39 58 
43— 44 20 40 80 
44— 45 21 42 83 
45— 46 22 44 86 
40—<7 23 40 09 
47—4« 24 48 72 
40—49 29 80 75 
49—50 28 53 79 

42 50 58 68 75 83 
43 52 60 69 77 80 
44 53 62 70 79 88 
45 54 63 72 81 90 
47 58 65 74 84 93 
48 58 67 77 86 96 
49 59 69 78 88 98 
51 61 71 81 91 101 
52 62 73 83 94 104 
54 65 76 86 97 108 
56 67 78 89 100 111 
58 69 81 92 m 118 
60 71 83 95 107 119 
62 74 86 98 111 123 
84 77 90 102 115 128 
66 79 92 108 119 132 
68 82 95 109 122 138 
71 85 99 113 127 141 
73 88 102 117 131 146 
78 91 106 122 137 162 
79 95 111 126 142 168 
82 98 115 131 148 164 
85 103 120 137 154 171 

Opr6cz tej tabeli członkowie płac* 12c na funduss o- 
brotowy, z czego Już ‘‘Zgodę’' otrzymuję bezpłatnie. 

Wstępne wynoal od każdego członka Bez względu na 
wirk I ubezpieczenie $2.00. przyczem kandydat otrzymuje 
odznakę I certyfikat darmo. 

Kandydaci na członków nleubezpleczonych płacę BO 
centów wstępnego I także otrzymuję odznakę bezpłatnie; 
podatku zaś miesięcznego płacę 12 centów, z czego “Zgo- 
da” Już Jest opłacona. 

Kandydaci, którzy skończyli 40 lat mogę ubezpieczy# 
sle nlr wyżeI |ak na 1300. 

ÓWIATLO PÓŁNOCNE. 

Tak zwana zorza północna jest to zjawisko, któ- 
rego przez długi czas ludzie uczeni nie umieli wyja- 
śnić. Teraz utrzymuje się przeświadczenie, źe gaz 
niedawno odkryty, zwany •neon”, jest przyczynę te- 
go zjawiska. I czenl powiadaj?, że na Węglinach zie- 
mi, pod ciśnieniem bardzo wysokiem z powodu zim- 
na. prędy magnetyczne działaj? na ten gaz “neon” 
1 powoduję świecenie, zwane zorzę północnę. 

UWAGI 

Czysto spotykamy wśród pas ludzi za- 

myślonych, zapatrzonych w przeszłość, któ- 
rych wzrok ze zdumieniem i niepokojem ba- 
da zjawiska chwili obecnej, których słowa 
zawsze tchną pesymizmem, a serca pozostają 
zimne dla nowych haseł, którzy postanowili 
być wielką negacyą życia. 

I widzimy jak zwolna odsuwają się od 
nich liczne rzesze, jak wśród swoich stają się 
obcymi — jak coraz większe uprzedzenie ota- 
cza ich nieprzebytym murem, jak co chwila 
żegnają bezpowrotnie jakieś swoje ukochanie, 
jak wierność ich pozostaje nieoceniana. A 
przecież sprawiedliwość przyznać każe,, u 

wielu z nich duże zdolności umysłowe, uczci- 
wość i odwagę w obronie swych przekonań, 
ale obok nich tkwi także niewecząca siłę. 
tamtych sprzeczność z życiem. 

Zasadą postępu jest fakt, że jedna przy- 
czyna wywołuje więcej niż jeden skutek. 
Wielkie to zdanie Spencera określa jasno, że 
postęp nie jest stworzony sztucznie przez tę 
lub ową partyę, ale że jest on wynikiem ży- 
c^a, a raczej życiem samem. Walka więc z po- 
stępem, to walka z życiem. 

t\\ rozwoju społecznym zwycięża zawsze 

potrzeba czasu. Wszelkie teorye ustąpić mu- 

szą przed tern, co dla życia i jego rozwoju jest 
w danej chwili potrzebne. W pływ więc mogą 
zachować tylko ci, którzy idąc razem z prą- 
dem, starają się nadać mu prawdziwy kieru- 
nek, którzy odczuwają wszystkie potrzeby da- 
nej chwili, a nie zamykają swych sił wr bez- 
radnym proteście. 

Wiadomą jest rzeczą, że przepaść dzielą- 
ca klasy z olbrzymiej staje się coraz mniej- 
szą, wiadomą jest rzeczą, że przez długie wie- 
ki kosztem klas biednych rozwijała się po- 
myślność klas uprzywilejowanych, czego na- 

turalnym wynikiem jest konieczność wyrze- 

czenia się niektórych przywilejów na rzecz 
klas dotąd upośledzonych. Oczywiście nie 
przychodzi to zbyt łatwo, możliwem jest je- 
dnak przy przejęciu się ideą ogólnego szczę- 
ścia, dobra i wiarą w lepszą przyszłość, wiarą, 
że ludzie wyzbędą się wrogich względem sie- 
bie instynktów a podporą zechcą być dla sie- 
bie. Jeśli jednak duszę naszą napoimy pesy- 
mizmem. jeśli myśl nasza nie stara śię odszu- 
kać w dobie obecnej lepszych i szlachetniej- 
szych pierwiastków, to przedział między ży- 
ciem a nami wzrastać będzie z dniem każdym. 
Pesymizm osłabi w nas wolę i chęć do czy- 
nu ; z najzdolniejszych osobnikow uczyni nie- 
u żytko w społecznych, smutek i zniechęcenie 
siejących naokoło, a warunkiem życia nasze- 
go społecznego i narodowego jest walka nieu- 
stanna. zapamiętała, bez chwili wytchnienia i 
niczem niezmącona wiara w zwycięstwo swej 
sprawy. 

W iara -w niepodległość Polski jest naj- 
" iększym skarbem Polaka w niej tvlko czor- 

pać może siłę do pracy narodowej, tak świę- 
tej. tak nęcącej, a tak bardzo najeżonej prze- 
szkodami stawianemi niejednokrotnie przez 
nas samych. W iar^> w szczęśliwszą przy- 
szłość naszej biednej uciśnionej Ojczyzny za- 

chować musimy w sercach naszych, bo bez 
niej przestalibyśmy być narodem. Jedyną zaś 
ostoją polskości, jedyną organizacją, która 
nam nigdy zapomnieć nie pozwoli żeśmy Po- 
lakami, która utrwala w nas przyv\ iązanic do 
ojczystej ziemi i każe być dumnymi z tego 
żeśmy Polakami, jest Zw. Xar. Polski. Do 
niego też wszyscy Polacy i Polki należeć po- 
winni. Organizacya która po za ubezpiecze- 
niem ma jeszcze cele tak piękne i podniosłe 

jak podtrzymanie ducha narodowego wśród 
emigracyi polskiej, drżenie do oświaty i nie- 
zależności politycznej gnębionego narodu, 
która z drobnych centowych składek buduje 
szkoły, opiekuje się emigrantami, jest zaiste 
jednym z najpiękniejszych i najszlachetniej- 
szych zrzeszeń jakie gdziekolwiek na święcie 
istnieją. Celem Zw. N. P. jest, by przez pisma 
swoje i szkoły uczynić Polaków dzielnymi o- 

bywatelami i swej obcej nie wrogiej nam zie- 
mi. 

W Katedrze na Wawelu 
Królowi Władysławowi Jagielle. 

.. -A\ ciszy Wawelu Jagiełło kamienny, 
Rycerz zaśniony w kamiennej koronie, 
W powodzi kwiatów i wstęg barwnych tonie, 
Które tu przyniósł naród w czci bezdennej..^ 
Jest tu i wieniec z kłosów' zboża płowy, 
I ten z Podhala, z zielonej jedliny, 
Które złożyły tu Obczyzny syny 
W dzień ów, ku większej chwale Jagiełłowej... 
W głowach grobowca z pod Grunwaldu działo, 
Relikwia, zeschłą ziemią szarą droga. 
Zdaje się świadczyć tu, przed tronem Boga, 
Jak ongi vv polu, w ogniu bitwy grzmiało!... 
Zwisają stare, podarte sztandary, 
I rofea męstwa i rycernej chwały... 
Z mych oczu łzy się rzęsiste polały • 

Na czyjeś czarne, drogie, święte mary... 

Otwarcie Szkółek Wakacyj- 
nych Wydz. Kobiet Z. N. P. 

Dnia 14 lipca b. r. rozpoczną się wykłady 
języka polskiego dla dzieci w szkółkach waka- 
cyjnych, prowadzonych przez Wydział Kobiet 
Z. N. P., w następujących dzielnicach: 

Na Wojciechowie: w szkole publicznej 
Cooper, przy 19 ulicy i Ashland ave. 

W Ayondale: w szkole publicznej Avon- 
dale, przy Sawyer i George st. 

Na Bridgeporcie: w szkole publicznej P. 
D. Armour, przy33 ul. i Morgan. 

Na Town of Lakę: w szkole publicznej 
“Hedges”, przy 48 ul. i Winchester. 

Na Trójcowie: w szkole publicznej “Pea- 
body”, przy Augusta i Noble ul. 

Wydział Kobiet Z. N. P. ma niepłonną 
nadzieję, że rodzice uznają, jakie korzyści 
dziatwa ich wyniesie z uczęszczania na naukę 
języka polskiego i nie omieszkają zapisać ją 
na wyż wymienione wykłady. 

Nauka odbywać się będzie codziennie 
prócz sobót od godziny 1 do 4 po południu. 

Fragment, 
O! trzeba nam dzisiaj wytrwałych szermierzy, 

,Coby i męstwo i wiarę kochali, 
Kiedy godzina do pracy uderzy, 
By hartowani byli jak ze stali; 
Trzeba nam dzisiaj na obszernej niwie 
Cichych rolników wśród płomieni słonka, 
Aby zbierali z pola plon szczęśliwie, 
By im otuchę niosła pieśń skowronka!.,. 
Trzeba nam dzisiaj i ob\ wateli 
Z prawem sumieniem, miłości;* dla ludu, 
1 dla tej ziemi, z której życie wzięli... 
Coby własnego nie skąpili trudu; 
Trzeba nam wieszczów i trzeba pieśniarzy, 
Co to na nowe tory naród wiodą _ 

I lutnię kładąc u Pańskich ołtarzy 
Wciąż pieśnią darzą ognistą, a młodą... 
Ale nie takich, którzy omamieni 
Złotem i zyskiem, lub cielesną żądzą. 
Dają dziś zgniłe ow*oce jesieni — 

T po manowcach i bezdrożach błądzą... 
O dobrych piewców módl się Polsko cała! 


