
ZGODA 
ORGAN ZWIĄZKU NAR. POL. 

w Stanach Zjednoczonych Półn. Am. 
Wychodzi w każdy czwartak. 

Prer.urnarat* tygodniowej "Zgody" dla 
«a*onk.’.w Z. N. 1* roczni* 34c, płatna 
Hfltiinlt razem a podatkiem związko- 
wym. 
Dla litczlonkAw roczni* ... 70c 
D* Europy .$1.00 

Biuro Zarządu Związku Narodowego 
Polak tego. oraz ledakryi t drukarni "Zgo- 
da” miMcI ilf we własnym budynku pn. 
14M-1408 W. Dlvlaion ul.. Chicago. III. 

Taleution* Monro* 7$9-770. 
Wazelkla Bety tycząc* st* upraw ad- 

ministracyjnych Związku Narodowego 
Polok lego nałoży przesyłać pod adresem 
aakiotarza Jenerainego. 

JAN S. ZAWILINSKI. 
1404-1408 W. Divlslon ul.. Chicago. III. 

Pizekazy bankowe, pocztowe 1 plenlą- 
dąe przesyłane •.-» Związku oprAcz ple- 
ntfdzy należących się Żgodiie za druki 
łtp. należy adresować do kaayera. 

ą JOZEF MAGDZIARZ. 
1404-1408 W. Dlvlslon ul., Chicago. III. 

Wittlkl* knrespondeneye dotycząca 
Redakryl "Zgody” męskiej I żert sklej na- 

leży przesyłać poi adresem naczelnego 
redaktora: 

I.!stv w sprawach administracyjnych 
"Zgody", ogłopzeft I rohdt drukarskich » 

pieniądze za takowe, należ?’ adresować I 

de Sekretarzt "Zgody”. 
J. OLDIŃSKI. 

1404-1408 W. Dlvlaion ul.. Chicago. III. 

ZGODA 
APPEARING EVERV THURSOAY. 
Officłal organ of ihe Poilsh National 

Alliance ot t(»e United States ot North 
America. .... ... 

Ptibllshed l.y tlie Poiisb National Al- 
llanco cf t*. S. ot N. A. 

1404-1408 W. Oiwlsion St. 
Chicaąo. III. 

Telephone: Monros 744-770. 

SubżcripMon prlce fqr mombers ot the I 
Po||«h X tlona’. AUlar.ce: 
Per atmuni 

To non-meuihers .. 
T«. oiher CPunlrles ..$1-00 

Zarząd Związku Narodowego Polskiego. 
Antoni Karabaaz. 

_ 

auiS Ureiclou Ave.. Plttahurgh, Pa. 

Adolf E. 
51 U. 

Wice-cenc-r. 
Rakoczy, 
Market St.. Wilkoń Barre. 

Zarząd Gnwiiuy Z«. Nar. Pol. 

Pa. 
— 

PREZES: — Kazimier?, kyobiiftaki. 1104- 
JłOS W. I>ivUion ul.. Chicago, HI. 

WICE-PREZES: — Stanisław Mennel. 
łłi Milwaukee a\e.. Chicago. III. 

SEKRETARZ JENLRALNY: lau S. 
Zawiliti*k!. H0« H0S 'r Dltlslon st.. 
Chicago, lii. 

KASYER: JA*«f Magdziarz. 1404-’.1*8 
IV. l>ivi*ton st.. Chicago. 111- 

DYREKTORZY: l.e«n S. Mnllek. M. 
Sakowska. Dr. IV. Malkiewicz. L>f. J. 
J. Janków .-ki. Henr? It Anlclewski. Ka- 
zimiera Oóarska. Antoni Mazur. er. 

X. WiekDAski. Kiro; Olszowy. -I 

Kmlcciak. N. K. Złotnicki —Wszyscy 
z Chicago. 

LEKARZ NACZELNY: E»r. Antoni ; 
Balcer za k Htłli-UO* W. Division at.. 
Chicago, lit. 

ADWOKAT ZWIĄZKOWY: — Juliusz; 
Stule ta rn.ii. 6? W. Washington at.. j 
Chicago, lii. 

KOMISARZE. 
Komisarz honorowy na wszystkie Stany: 

Julian Szajner:. IT.n — 2StU ave„ N. 
R„ Mlnneapolis. Minn. 

Korr isarka na wszystkie Stany « Wy- 
działu Kobiet Z. N. R.: — VV*»ery» 
Idptzyrtsku. «11 Baalom ave.. N. e... 

Ora nd Rapid*. Mieli. 
Stany: Massachusetts. Malna, Vermont I 

Ńow Hnmpslllre. Oki-ęg No. I. — 

i Maksymilian Powieki. 612 riuuimer 
J fL. West l.ynn. Ma as. 
■•Stan Connecticut. Okręg Nr. II. Wakana. 
•^Skin r.hode Istand. Okręg Nr. III. Wa- 

wlchodni Naw York. Okręg Nr. IV. — 

/ Andrzej Wawrowaki. *78 St. Aniu 
/ ave.. New York. N. Y. 

/Zachodni Now York. Okręg Nr. V. — 

Jan Maternowie*. 1105 S) ca moro 
itr.. Buffalo. N. Y. 

Stan New Jersey. Okrgg Nr. VI. — 

J fizr f Ja wora.<1. 197 Autuinn 8'... Paa- 
saii*. N. J. 

Stan Maryland i Dialnct of Columbia. 
Okręg Nr. VII. — Atlani Gregoro- 
wi Cl, 525 S. Mnwood ave.. Baltimore, 
Md 

Stan Delaware. Okręg Nr. VIII. — lli- 
ryan F. Puntockt. 7'R S. Harrison at., 
Wllmlrgton, Delaware. 

Pałudntowo-wschodnia Pennsylvania. O- 
kręg Nr. IX. — Piotr Borowicz, 3873 
Art-ller at.. Pliilailclphla. Pa. 

Północno-wschodnia i środkowa Prnnsyl- 
vania. Okręg X. — KitRe:iiusz Bra- 
chocki. 1314 Prosr*«< t ave.. Sersnton. 
Pa. 

Zaahodnia Pennaylvanla. Okręg Nr. XI.— 
Roman S*. Abrzvflaki, 616 tiniltlifleld 
at.. Pittsburgk, Pa. 

Stan Woat Vlrglnia. Okręg Nr. XII. — 

Wakana. 
Stan Ohio. Okręg Nr. XIII. — Jfiief S. 

Karpanty. *33 E. Park at.. Toledo. 
Ohio. 

Stan Indiana. Okręg Nr. XIV. — Fran- 
ciszek Zawadzki. 1452 Broadway. C5a- 

Stan llllnoia. Okręg Nr. XV. — Adaś 
Majewski. ID*'- Nol.le at., Chicago, 
llllnoia. 

Dolny Półwysep Stanu Michigan. Okręg 
XVI. — l.eopnld Terakt. 1261 Dubois 
at., Detroit. Mich. 

Stan Wlaconaln I Górny Michigan. Okręg 
Nr. XVII. — Dr. Aleksande: 3. »|r|. 
ler. 419 Mitchell at., Milwaukee. Wis. 

Stan Mlnneoota. Okręg Nr. XVIII. — 

Antoni Graberklewt-z. P O. Dululh. 
Mlnn. 

Stany: Mlaaourl I Alabama. Okręg Nr. 
XIX. — Franciszek Grodzki. Itl7 U- 
nlon i*. St. Locis, Mo, 

Stany: Nebraaka. Kanaaa i Colorado. O- 
kręg Nr. XX. — Wakana. 

Stany: Arkansas Toaas. Okręg Nr. XXI, 
— Wakana. 

Stany: Califomia I Arizona. Okręg Nr. 
XXII. Wakana. 

Stany: Washington, Oregon i Idaho. O- 
Wręg Nr. XXIII. — Jan F. Ororkl. 
501 E. 51 at.. North Portland, Ore- 
gon. 

Kanad*- Prowlneye. Okręg Nr. XXIV. — 

Waham. 

listnkcyi do mhit adnsi "Ziodf," 
Zwracamy uwagę członkom Zwlętku 

N. P., aby katdy zmlenłajoc swojo mle- 
ozkanlo. podawał zawsze stary | sowy 
adres, oraz numer grupy, do której na- 
loty. Tak samo powinien podać adres 
awej tony, jeśli do Związku naleiy, a 
przedawazystklam wymienić ,t Imię. 
Tym apoaobom unikniemy wszelkich po- 
myłek przy wysyłaniu Zgody. Kto sle do 
togo nlo zastooujo. tomu Zgody posyłać 
nlo bodziemy mogli. Zaiaienla w spra- 
wia nleregularnsao odbierania Zgody po- 
winny równie* być zaopatrzone w wy 
raćny adres I numer grupy. 

Związkowy 
DOM EMIGRACYJNY 
pi. ISO Socond Av«. ,r7'r»Vi. 
Przyjmuje ImlrrantAw ort* fo4el 
przyJeSdtających do New Yorku 

Wygodne pokoje sypiała*, ber 
płata* biblioteka I czytelnia, wan 

ny, asaaezna I tania knchote. 
OBAŁtGA POLSKA 

Dom Emlgraoyjay 
otwarty w każdym ezailt 
Imigrantom lądującym w Kllfa 

Island Agent Związkowy Domu K 
mljpr-acyjnefo udziela bezintereso- 
wni# rzeczowych informscyL 

UWAGI. 
Datki na dotkniętych powoi 

I dzią, a co zatem idzie, klęską 
głodową płyną obficie ze wszy- 
stkich stron. Składają pieniądze 
na głodnych w Galicyi i organi- 
zacyc nasze, i parafie i pojedyń- 

| czy członkowie społeczeństwa 
polskiego, i dotąd złożono już 
kilkanaście tysięcy, które nieje- 
dnej biednej rodzinie w okręgu 
objętym klęską żywiołową otrą 
łzy rozpaczy i nakarmią zgłod- 
niałe dziatki polskie. 

Na odezwę wydaną przez Za- 
rząd Centralny Z. X. P. grupy 
złożyły około cztery tysiące do- 
larów. które nadesłano do kasyc- 

t ra Związku, nie licząc tych pie- 
niędzy, co związkowcy bezpo- 
średnio wysłali wprost'do Gali- 
cyi. W jednym tylko tygodniu 
ubiegłym naj>łynęło na ręce ka- 
sy era około Si.700. a składki 
wciąż płyną szerokim strumie- 
niem. Dawali związkowcy ofia- 
ry na dziatwę wrzesińską. kato- 
waną przez Prusaków w szko- 
łach : dali sporo grosza na głod- 
nych braci w Królestwie Pol- 
skient podczas zamieszek rewo- 

lucyjnych, które fatalnie w pły- 
nęły na -tosunki ekonomiczne: 
dają i teraz na powodzian w Ga- 
licyi. co dowodzi, żc kordonyj 
zaborcze bynajmniej nie dzielą 
narodu, żc cement jedności na- 

rodowej łączy na* silnie w jedną 
całość, bez względu, gdzie się 
znajdujemy. Pocieszający to ob- 
jaw wróżący nam dobrą przy- 
szłość i wolność pręnzej czy póż-! 
niej przyjść musi. 

J chociaż wychtditwo nasze 

:V'aci.i teraz ofiary m powodzian 
w Galicji, nie zapomina jednak- 
że i o innj-ch sprawach. Np. 
związkowcy choć słabiej jak 
przedtem, składaki ofiary na Ko- 
legium związkowe; gTUpy dosyć 
hojnie sypią centy na laborato- 
ryum fizyczne w tętn Kolegium 
i w ciągu kilku dni z5ożyły prze- 
szło Szoo.oo, a datki płyną w 

dalszym ciągu i nie będzie chy- 
ba grupy związkowej, ktćrahy 
nie złożyła ofiary na tale ważną 
rzecz jak laboratoryum fizyczne 
w naszem Kolegium. 

Stać nas na budowę kosztow- 
nych. wspaniałych kościołów i 
plcbanij oraz utrzj-manie setek 
księży: stać na« na opłacanie 
obcym wysokich procentów od 
olbrzyrriich długów zaciągnię- 
tych na te kościoły i plebanie; 
stać nas na wesołe zabawy przy 
kieliszku i szklance, to niech też 

znajdą się centy i dolary na cele 
narodowe, na budowę szkół i 
■domów narodowych, na pomoc 
braciom znajdującym się w po- 
trzebie i na inne ważne sprawy. 

Niektórzy Rracia nasi nadsy- 
łający datki na jakiś cel, zebrane 
przez siebie, domagają się ko- 
niecznie. abyśmy w pismach 
związkowych drukowali całe 
długie litanie imion i nazwisk o- 

•tiarodawców. Kto da pięć czy 
dziesięć centów na jakiś cel, za- 

raz żąda, aby jego nazwisko na- 

wet wiclkiemi literami drukowa- 
ły pisma, jak na reklamę. Tego 
jednak uwzględnić nie możemy, 
gdyż cały Dziennik czy Zgodę 
tygodniową zadrukować byśmy 
musieli nazwiskami ofiarodaw- 
ców, co chyba nikogo nie intere- 
suje, z wyjątkiem tego. co złożył 
ofiarę. Zresztą drodzy Bracia, 
jeżeli dajecie jakieś ofiary na cel 
dobry, to chyba nie dla reklamy, 
ale z poczucia obowiązku i nie 
powinno Wam się rozchodzić o 

drukowanie waszych nazwisk, 
bo to próżność. Wystarczyć po- 
winno Wam, gdy kasyer Związ- 
ku lub tez Cenzor ogólnie kwitu- 
je w pismach skąd ofiary nade- 
szły i przy j alcie j okazy i były 
złozone, co jest czynione, a nie 
żądać, aby przy złożeniu kilku 
dolarów ofiary zadrukowy wać 
połowę pisma nazwiskami ofia- 
rodawców. Niech nie wie lewica 
co daje prawica — powiada przy- 
słowie, i to z.upcłnie słusznie... 

Na ręce prezesa Z. N. P. K, 
Zychlióskiego nadeszło w tych 
dniach pokwitowanie od Zagra- 
nicznego Związku Pomocy db. 
Ofiar Politycznych z odbioru su- 

my Szoo.oo czyli 1OZ5 franków, 
jakie uchwalił Sejm NTX w St. 

i Louis, Mo., oraz podziękowanie 

tjL sumę S50o.uo, jaką na tcu sam 

cel uchwalił Sejm XX w De- 
troit. Mich. 

List ten br/mi następująco: 
rani, (1. 2$ listopada 1913. 

Wielmożny Pan Prezes 

Związku Naród. Polskiego 
w St. Zjedn. Półn. Am. 

Szanowny Prezesie! 
Załączając pr/.y niniejszem 

pokwitowanie z odbioru 200 do- 
larów, czyli 1025 fr. przesłanych 
nam. za pośrednictwem Trust 
and Savings P.ank. w wykonantc. 
uchwały XIX Sejmu Żw. Xai. 
Pol., składamy na ręce Sz. Pre- 
zesa podziękowanie za nadesła- 
ną sumę. 

Jednocześnie pragniemy wy- 
razić uznanie i wdzięczność XX 
Zjazdowi za jego uchwały odno- 
śnie do ofiar caratu, tak pełne u- 
czuć solidarności obywatelskiej. 
Kilka setek więźniów polskich, 
dręczonych w każniaoh Króle- 
stwa lub etapami wysyłanych do 
katorg syberyjskich, będą mogli 
doznać pewnej ulgi dzięki pa- 
mięci Związku Nar. Pol. Niech 
to będzie wymownem podzięko- 
waniem dla jego członków, oraz 
dła Sz. Zarządu, za którego 
sprawą zapewne kwestyę na po- 
rządku dziennym postawiono. 

Sumę 500 dolarów, przezna- 
czoną dla naszego Związku 
przez XX Sejm, najwygodniej 
nam byłoby otrzymać w dwóch 
iratach j>o 250 dolarów, miano- 
wicie: 1 lutego 1914 r. i 1 lutcg • 

1915 r. Wdzięczni więc będzie- 
my Sz. Prezesowi za łaskawe 
wydanie odpowiedniego zarzą- 
dzenia. 

Z wyrazami szacunku i brat- 
nimi pozdrowieniem — za Za- 
rząd Główny Z. Z. P. L. O. P. 

Konstanty Spława-Nejman, 
Sekretarz. 

A wiec w każdym wypadku 
Związek Narodowy Polski pier- 
wszy staje do apelu i niesie po- 
moc moralną i materyalną, gdzie 
tylko o sprawy polskie chodzi. 

DENERWUJĄCA OBAWA. 

Czasami napada nas jakieś ob- 
ce uczucie bojażni, powodów 
którego nie możemy sobie wy- 
tłumaczyć. wiedząc, że nie jeste- 
śmy w żadnem niebezpieczeńst- 
wie. Podobny wypadek jest pra 
wie. że zawsze przyczyną jakie- 
goś zaburzenia w organach tra- 
wienia. W takich wypadkach do- 
kładne przeczyszczenie organiz- 
mu jest wy maga nem. Ciało 
musi się pozbyć niepotrzebnych 
odpadków, lecz opieka powinni 
być przedsięwzięta, aby zachować 
siłę wszystkich organów. Bardzo 
dobrym jest Trenera Amerykań- 
ski Eliksir Gorzkiego Wina. On 
działa szybko i daje zadawalnia- 
jące rezultaty w chorobach żo- 

łądka. wątroby i wnętrzności w 

nerwowości i w wypadkach nie- 
czyste) krwi. 

W aptekach Jos. Triner, 1333- 
1330 S. Ashland ave.. Chicago, 
111. W wypadkach zwykle jest 
potrzebnym dobry Liniment. Po- 
winniście zawsze mieć pod ręka 
Liniment Trinera. Jest on bardzo 
silnym i pomocnym. (Ogł.) 

UTICA, N. Y. 

Gniazdo Nr. 137 Grupa 10R3 Z. 
N. P. wybrało następujący zarząd 
na rok 1914: Stan. Lckarczyk, 
prezes; Wład. Socki, wicc-prczcs; 
Frań. Kostor. kasycr; Lud. Żyła, 
sekr. fin; gniazda; Wacł. Lewan- 
dowski, sekr. fin grupy; Wład. 
Pawłowicz, sekr. prot.; A!ex. Ol- 
kowski. naczelnik; Piotr Lartow- 
^ki, gospodarz. Wszelkie kores- 
pondeneye proszę nadsyłać do: 
Wład. Pawłowicz, 18 Hart st.. 
Utica. N. Y. 

I 

WrNNlPEG. MAN. 

Pro**? umieścić na łamach 
•Wydawnictwa V ybor urzędni 
Iców w grupie Bartosza Głouac- 
kiego Sr. !<**) Z. X. P. na rok 
1914: 

Prezes. K. Konarski; wicepre- 
zes J. Pomes; sekr. prot. P. 
Trłd; sekr. fin. A. Jankiewicz; 
kasyer I. Kłosowski; kontrole- 
rzy: Roman Dybek. Bernard To- 
ny. 'Bronisław Górecki. Adres se- 

kretarza finansowego* Antoni 
Jankiewicz, 335 Pritchard av.. 

Winnipeg, Man.. Canada. Leka- 
rzem Grupy został obrany do- 
tychczasowy lekarz, dr. Jonker. 

ślę miłość i pozdrowienie 
Paweł Trąd, sekr. prot., 

568 Burrows ave. 

I 

2YDZI W SZWECYI. 
Pragnę opowiedzieć czytclni- 

kom. jako bezpośrednia obserwa-j 
torka stosunków szwedzkich. co 

czynią Szwedzi dla popierania 
własnego, rodzimego, przemysłu i 
handlu. Xa początek jednak parę 
słów o życiach w Szwccyi. 

/. z\v. kwestya żydowska wł 
Szwccyi nic istnieje. U całym 
kraju zaledwie niespełna 4000 ży. 
dów. 

Żydzi w Szwccyi stanowią pa- 
1 tryotyczny żywioł, pomimo, że i 

wstęp d.» tego kraju był im prze/ ( 
dłuższy cza* zupełnie wzhronto-! 
ny. Zaznaczyć bowiem należy, że 
dopiero edykt tolerancyjny Gus-! 
tawa Ill-go w r. r"8j otworzył im i 
granice tego państwa, pozwalając! 
osiedlać się na początek tylko wj 
Goteborgu. o w iele później zaś w 

Sztokholmie, a potem powoli i w 

innych miastach, ale tylko za spe.! 
eyalnem pozwoleniem i z pewne- 
nii ograniczeniami. 

W r. i8tł4, to jest tylko niespeł- 
na 50 lat temu, żydzi na równi z 

drugimi innowiercami uzyskali 
prawo do otwartego praktykowa- 
nia swej religii. do otwarcia bóż- 
nic itd. Jedne jusłoweni. zostali 
równouprawnieni ze Szwedami, 
chociaż jeszcze ulegają niektó- 
rym ograniczeniom: tak np. żyd 
nie może być ministrem, lub \vo- 

gede zajmować wysokie stai\pwi- 
| ska : nie może być nauczycielem w 

szkołach ludowych. Tym samym 
[ograniczeniom podlegają zresztą i 
katolicy. 

Pomimo, że Szwecja nie oka- 
zała się gościnną dla .żydów, ci je- 
dnak, którzy tam zamieszkali, zu- 

pełnie się zaasynlilowali. do tego 
stopnia, że często bardzo trudno 
odróżnić ich od reszty ludności. 
Wszyscy mówią po szwedzku i 
żargon jest tam zupełnie niezna- 
ny; szkół żydowskich niema, a 

dzieci obowiązkowo uczęszczają 
do szkół szwedzkich. Wiedzą też 

j żydzi szwedzcy, że chcąc kory- 
stać z praw służących innym o- 

bywatelom kraju, mus/ą spełniać 
wszelkie obowiązki obywatelskie i 
we wszystkiem ąastosowywać się 
do praw i obyczajów tego kraju: 
tak np. sklepy żydowskie muszą 
na równi z chrześcijańskiemu być 
zamknięte w niedziele, i święta, co 

widocznie przynosi pewną ujmę 
handlowi żydowskiemu. Uznać 

trzeba, że żydzi swe obowiązki o- 

.bywatclskie sumiennie wypełniają 
fi okazują ofiarność, gdy idzie* o 

dobro przybranej ojczyzny. Wiele 
też między nimi jest zasłttżonj*ch 
osobitości. uczonych, artystów, 
muzyków, i literatów, a wszyscy 
.uważają się za Szwedów i nawet 
nacisk specj alny kładą na to. że 
chcą nimi bjć chociażby i religia 
ich różniła. 

Charakterystyezncm w tej mie- 
rze jest to, co pisze rabin sztok-1 

iholm>ki, dr. filozofii, prot. Klein,] 
potępiając w jcdnem z poważnych ! 

pism szwedzkich ruch syonlsty- 
czny. Utrzymuje on, że już za cza- 

sów proroków zadaniem narodu 

żydowskiego było utworzenie spo- 
łeczeństwa religijnego, a nie poli- 
tycznego lub ekonomicznego. Za- 
znacza, że Jeremiasz, naprzykład, 
przemawiając w imieniu Boga do 
żydów w' niewoli babilońskiej, za- 

miast głoszenia narodowej odręb- 
ności. nakazuje im spełnianie 
wszystkich patryotycznych obo- 
wiązków. nawet wspominanie no- 

wej ojczyzny w modłach swych, i 

kończy tenii słowy: "Ten, który 
dla rozwiązania kwestyi żydow- 
skiej. ucieka się do środków poli- 
tycznych lub ekonomicznych, po- 
pełnia gruby błąd względem głó- 
wnego zadanja Izraela!” 

Chociaż, jak widzimy, żydzi tak 
*ię lojalnie zachowują wobec spo- 
łeczeństwa szwedzkiego i nie dają 
żadnych powodów do antysemity- 
zmu. jednak w narodzie szwedz- 
kim panuje względem nich pewne 
uprzedzenie i nieżyczliwość. Tak 
np wyraz "żyd” jest często uży- 
wany w pogardliwem znaczeniu, 
a typy żydowskie i różne dowci- 
py na ich temat zasilają stale pi- 
sma humorystyczne. 

Że stosunki łatwo mogłyby się 
taostrzyć. można było stwierdzić, 
gdy po r. 1905 w iele rodzin ży- 
dowskich zaczęło z Rosyi do 
Szwecyi emigrow-ać. Kiedy na- 

pływ' tfcn przybrał większe roz- 

miary, — nie był on nigdy jednak 
groźny, bo doszedł zaledwie do 
300 7 górą rodzin—kupcy szwedz- 

cy zaniepokoili sję i pisma poru- 
szyły tę kwestyę. protestując w i- 
rnieniu handlu krajowego, które- 
mu handel domokrążny i wogóle 
mnieiszy handel, głównie przez 

żydów uprawiany, dotkliwą mógł 
przynieść ujmę. Ż.adcn glos aznc- 

dzki tiic ujął się za nimi. a rząd 
bynajmniej pobytu w kraju im 
nic ułatwiał. Nawet otworzona 

I przez uapł\ wowycli żydów rzeź- 
nia rytualna została z rozporzą- 
dzenia władz zamknięta, jako 
przeciwna zasadom, stosowanym 

1 przez Towarzystwo opieki nad 
i zwierzętami. Z drugiej strony ży- 
| dzi szwedzcy dołożyli wszelkich 
starań, aby pozbyć się swych nie- 
kulturalnych współwyznawców 

; i cichaczem wyprawili ich do Da- 
nii. Niemiec i Anglii, tych wielce 
niepożądanych gości. W ten spo- 
sób udało im sir uniknąć urzeczs- 

I .1* 
wistnienia wniesionej w szwedz- 
kim Riksdagu, r. |Q12, propoz}- 

I cyi, mającej na chi stosowanie 
specyalnych praw w/ględcm cu- 

dzoziemców. 
Wobec tego, że w narodach naj- 

bardziej postępowych nawet obja- 
wia sic dążność do wyzwolenia się 
z cudzej zależności, nie można się 
dziwić, a jeszcze mniej potępiać 
tego, zc tam. gdzie władze i pra- 
wa nie stają w obronie kultury i 
bytu ekonomicznego narodu, spo- 
łeczeństwo samo broni się jak rao- 

i że. 
f\V krajach skandynawskich, a 

1 szczególnie w Szwecyi, może wła- 
śnie z powodu jej wyjątkowo wy- 
sokiej kultury, dążność do unaro- 

dowienia handlu i przemysłu co- 

raz więcej daje się odczuwać; 
przewodnicy narodu, mężowie sta- 

nu, cała prasa, głoszą hasło; “Swój 
do sw ego". W każdem mieście, 
zaczynając od Sztokholmu, od lat 
kilku, raz na rok urządzają tak I 

zwany “Szwedzki tydzień’*, pod-' 
czas którego sklepy obowiązują 
się tylko szwedzkie towary sprze- 
dawać a całe miasto jest przybra- 
ne w szwedzkie chorągwie i znaki 
o narodowych kolorach, noszące 
napis; “Kupujcie towary szwedz- 
kie’'. “Popierajcie przemysł szwe- 

dzki'’. 

Energiczna propaganda wśród 
Indu wiejskiego coraz więcej go 
uś#iadamia i uczy go cenić wła- 
sne wyroby, stosunkowo droższe. 
«dc o wiele lcp>*e od niemieckiej 
tai cięty, roznoszonej najczęściej 
przez żydów. 

W kalendarzyku za rok bieżący, 
wydanym za specyalnym przywi- 
lejem królewskim przez Akade- 
mię nauk przyrodniczych — jedy- 
n> m w Szwecyi używanym — 

mieśęi się odezwa do ludu szwedz- 
kiego, pod tytułem: ‘‘Popierajcie 
pracę szwedzką”. Zaczyna się ona 

od cytowania Gustawa Wazy. 
który surowo karcił w swym na- 

rodzie dziecinę upodobanie do 

wszystkiego co zagraniczne". 
“Wada ta. ciągnie dalej odezwa, 
zależ}' w gruncie rzeczy od słabo- 
ści, która pociąga ludy nieucywi- 
lizowane do wszystkiego co obce. 
Słabość zaś ta jest wynikiem ni- 

skiej kultury, b oim wyże janród 
[ doszedł w swym rozwoju, tern le ! 
piej potrafi ocenić, i do tego trze- 

źwo ocenić siebie samego i to, co 

do niego należy”. 
Odezwa ta kończy się temi sło- 

wami : 
"Nic można dość często i dość 

mocno pokreslac, że świętym obo- 

wiązkiem każdego obywatela 
względem kraju jest popieranie 
pracy szwedzkiej i przemysłu 
szwedzkiego. Żadne przedsiębior- 
stwo nie jest wyłącznie intere- 
sem. mającym na celu tylko kup- 
no, sprzedaż i zysk; każdy bo- 
wiem interes posiada też swą stro- 

nę moralną: musi być poczęty i 

prowadzony punktualnie i uczci- 
wie. musi też uwzględniać spra- 
wiedliwe wymagania innych. Są 
to zasady ogólni? uznane. Jeśli na 

nie się zgadzamy, musimy też 

zgodzić «ię na uznanie tej pra- 

wdy. ż? wc wszystkich interesach 
lub przedsiębiorstwach, tak wiel- 
kich jak małych, powinniśmy sta- 

rać się służyć naszemu krajowi, 
jego przemysłowi i ludow i. 

"Każdy Szwed powinien zro- 

zumieć .że kupując towar zagra- 

niczny. odbiera on. tein «amem, 
dzień, tydzień, a może i miesiąc 
zarobku robotnikowi szwedzkie- 
mu. Jeżeli dodamy do tych dni i 

tygodni wszystkie przewinienia, 
popełniane w tej mierze przez 
publiczność względem robotnika 

szwedzkiego, utworzą one cały 
szereg lat. podczas których setki 
robotników muszą iść szukać pra- 
cy na obczyźnie, dlatego, że spo- 
łeczeństwo nasze daje zarobek ro- 

botnikom w innych krajach. 
"Niech każdy kopiec zrozumie 

swój obowiązek, niech zawsze 1 

wszędzie — kiedy tylko jest to 

możliwe — przekłada towar szwe- 

dzki nad zagrzniczny, a niech o- 

Nie Wyglądajcie Ułomnymi 
Ułomność kalią pokryj* wyrób Inkorpa- 

rcwanoj Jodyno] Po.okloj Fabryki 
sztuczuycli rąk. 4 nó^ pod niuiwn 

LY0N'$ ARTIFICIAL LIMB CO, 
Załor.ooa roku Lb3i) 

KAŻDY WYRÓB GWARANTOWANY 
Po szczegóły I katalog piszcie do srładclclela 

fabryki 
MARCIN J. NOWAK, < 

305-6, IMW.Wirtintm SI. Cllugi, His. 

goł kupujących zawsze wymaga 
szwedzkich towarów, szcwdzkich 
wyrobów, tym sposobem nauczy- 
my się wspólnie szanować szwe- 

dzką pracę i służyć jej. Musimy 
czuć. myśleć i chcieć, po szwedz- 
ku, i musimy w tym celu wycho- 
wywać dzieci nasze, pamiętając, 
że popierając przemysł szwedz- 
ki, pracę szwedzką, popieramy 
rozwój Szwecyi i przyczyniamy 
się do jej dobrobytu i przyszło- 
ści’’. 

Zdaje się. że odezwa ta, w to- 
nie tak niezwykle stanowczym — 

ogłoszonym w kraju, który posia- 
da rdzennie swojski przemysł i 
warunki bytu nieskończenie po- 
myślniejsze od polskich, a który 
przytem potrafił ochronić się od 
obcych napływów, mogłaby słu- 
żyć za pożyteczną naukę tym. któ- 
rzy w ruchu dzisiejszym, dążą- 
cym do spolszczenia życia eko- 
nomicznego w Polsce, dopatrują 
się groźnego objawu szowinizmu, 
nienawiści lub niekulturalności. 

Wanda Pomian- 

Hajdukiewiczówna. 

Wybory Urzędników w 

Grupach Związkowych. 
MAMMOTH, PA. 

-*“““ 
Tow»riyt»wo św. Jana Chrzciciela, 

grupa 1211 Zw. Nar. Pol. na rocznem 

posiedzeniu odbytem dnia 21-go gru- 
dnia obrało nowy zarząd na rok 1914 
Jak następuje: — Fr. Baklarz. prezes 
(po raz trzeci); J6zef Wilczek, wi- 
ceprezes; Jan Iwanicki, sekr. fin.; 
Fr. Strzemp. sekr. protokółówy; Wła- 
dysław Pokracki, kaayer; Jakób Maj- 
cher. Józef Poręba, opiekunowie ka- 
sy; Fr. Kowalczyk. Fr. LYandowski 

I — opiekunowie chorych; Józef Pen* 
kaa chorąży; Fr. Szponar. marszałek; 
Wojciech Włoch, odźwierny. 

Józef Penksa, sekr. fłn. 

PLYMOUTH, PA. 

Niniejszem zawiadamiam ja niżej 
podpisany, ze na posiedzeniu rocz- 
nem dnia 21 grudnia grupy 484 Z.N. 
P.. wybrany został nowy zarząd na 

rok paóaki 1914, a mianowicie: 
Prezes Wojciech Kruzel; wicepre- 

zes Ignacy Kozik, sekretarz finanso- 
wy Michał Chudzik; Sekr. protokóło- 
wy — Jan Kondek; Kasyer — Igna- 
cy Krzysztofik; opiekunowie kasy: 
Ludwik Gałganowlcz; Antoni Stel- 
machowirz i Piotr ftwincki. Odźwier- 
ny: Walenty Pogoda: Marszałkowie: 
Michał Zaremba i Maciej Sikora; cho- 
rąży Mateusz Ciało i pomocnicy jego: 
Józef Zając i Antoni Furman. 

Opiekunowie chorych: Józef Bra- 
tek. Józef Mazolewski. Jan Kochan i 
Wawrzyniec Han. Trustysi: Jan 
Strojny ł Floryan Białogłowicz. 

Z bratniem pozdrowieniem 
Michał Chudzik, sekr. fin. 

SOUTH TACOMA. WASH. 
Na posiedzeniu dnia 21 grudui& 

Tow. Tadeusza Rejtana, grupa 1307 
Z.N.P. obrało nowy zarząd na rok 
1914 Jak następuje: — Roman Olsze- 
wski. prezes; Wawrzyniec Piotrkow- 
ski. wiceprezes: Józef Woźntewski. 
sekr. finansowy; Kazimierz Rado- 
wlee. sekr. protokółowy. Jan Kara- 
wan. kasyer; Jan Olszewski, Zyg- 
munt Piotrkowski t Antoni Rynearz 
— opiekunowie kasy; Maciej Otten- 
brat, opiekun chorych: Jakób Piotr- 
kowski. marszałek; Jan Różanek i 
Wawrzyniec Pawlak, pod marsza łko- 
wie; Wojciech Oliwa, odźwierny, Ka- 
zimierz Tura, delegat do Gminy; 

J. Woźmswskl. 

COYNE. PA. 
Grupa Nr. 454 obrała na posiedze- 

niu rocznem 14 grudnia zarzad na 
rok I!• 14: Wojciech Faslczka, prezos; 
Józef Kalota. wiceprezes; Antoni 
Mordze*, pekr. prot.; Szewczyk Sta- 
nisław. sekretarz finansowy: Stani- 
sław Niziołek, kasyer; Jakób Sajka, 
chorąży; Józef Szewczyk, marszałek; 
Jaa Pawlikówik. odźwierny. 

■UFPALO. N. Y. 
Na rocznem posiedzeniu odbytem 

dnia 14-go grudnia 1913 grupa 390 Z 
N.P. obrała nowy Zarząd na rok 
1914: Prezes Stanisław Pilarski; wi- 
ceprezes:* Walenty Jeżewski; sekr. 
prot. Józef Kłoatn, sekr. fln. Stani- 
sław Achtyl; kasyer Ignacy CaraA- 
skl; frustysl; Jan Pawlak. Wlady 
sław Kowaliki. Stanisław StnisiAakl; 
odźwierny Marcin Nowak; marszałek 
Walenty Kwaśniewski; chorąży Au- 
gust'Trzebiatowski; delegaci do Sto- 
warzyszenia Domu Polskiego; Stani 
•ław Królczyk; Jan Wieczorek; dele- 
gaci do Gmiay Nr. 19; 3t. Achtyl. W. 
Kwaśniewski. 

Z bratniem pozdrowieniem 
W. laydorczak, sekr. 

BUFFALO, N. Y. 

Dnia 16 Grudnia odbyły się wyboJ, 
ry urzędników Towarzystwa Obywa 
teli Polskich, gr. 966 Z.N.P. i wybra- • 

no następujący Zarząd: 
JOzef Kantor, prezes; Wojciech 

Gołębiewski, wiceprezes. Adam Kali- 
nowski, sekr. protokdłowy; JOzef 
Przybylski, sekr. finansowy; W. Bi 
Kowal, kasyer; Stanisław 6wlerczyA- 
ski, delegat do Gminy Zw.; Michał 
Fremikowskl, delegat do Domu Pol- 
skiego; St. Biskup. St. śmigielski 1 
Fr. Belowski, rewizorzy książek, -JO- 
zef Wonchnicki, marszałek. 

JOzef Przybylski, sekr. 

«t. LOUIS, MO. 

Na rocznem posiedzeniu Tow. Poleh 
"Echo Wolności", grupa 1280 Z.N.P. 
zebrano 11.56 na powodzian w Gali- 
cy!. Suma ta dołączona do asesmentu 
72 za gTudzień. 

Zarząd gr. 1280 na rok 1914: pre- 
zeska H. Imbierowicz; wiceprezeska 
G. Grams; Sekr. protokółowa J. Bu- 
dna; Sekr. fin. Emilia Grosze weka. 
2521 N. Sarah st. Kasyerka W. Bart- 
nicka; Opiekunowie kasy: W. Gro- 
sze wska. A. E. Lange, K. JabczyAska. 
Delegatka do Gminy M. Rygielska; 
Del. do L. K.O.N. K. JabczyAska. Le- 
karka Grupy Dr. W’lktorya DeKorren. 

ST. LOUIS. MO. 

W poniedziałek, dnia 15 (rudnia 
1913 odbyło się posiedzenie roczne 
(rupy 777 Z. NP. Tow. Ogniwo So- 
kole. Wybrano nowy zarząd jak na- 
stępuje: 

Prezes A. Grama; wiceprezes R. 
Jaeuński; sekr. protokółowy J. im. 
bierowicz: sekr. fin. Julian Groszew- 
ski. 2521 N. Sarah st. kasyer W. Im- 
blerowicz; Rada Gospodarcza: Ed. 
Swoboda. A. A. Pardo. A. Sztark; 
marszałek Józef Rutkowski: Delegat 
do Gminy: Stan. Lassa; delegat L. 
K.O.N. Józef Rutkowski; lekars 
Grupy Dr. E. Brezany. 

J. Groazewtki. sekr. 

■ NEW 8ALBM, M."i 
/ 

Ninlejszem podaję do wiadomość! 
nowo obrany Zarsąd (rupy (40 w 

New Salem, na rok 1914. jak następu- 
je: Władysław Majewski, prezes; Jan 
Clenkus. wiceprezes; Andrzej ‘Piani- 
czka. sekr. finansowy; Jan Broda, 
sekr. p-otokółowy; Jan łładała. ka- 1 

syer. Stanisław Fudala, marszałek; 
Jan Rakowski, chorąży; opiekunowie 
kasy: Jan Kisała. Jan Planiczka, Woj- 
ciech Tokarczyk; odźwierny Woj- 
ciech Gonsienica. 

Z uszanowaniem 
Wojciech Planicrk* 

SO. OMAHA, NEBR. 

Grupa 1315 Z.N.P. dnia 14 grudnia 
na rorrnem posiedzeniu obrała nastę- 

Prezes Andrzej Piasecki; wicepre- 
zes Stanisław Kawa; sekr. fin. Józef 
Hyjek; sekr. prot. Józef łabędź; ka- 
byer (jednogłośnie) FeliSka Sanlók; 
marszałek Jan Budzik; chorąży Jan 
Pluta i Antoni Wieczorek: odźwierny 
Tomasz Tragarz i Franciszek Smo- 
leń. Opiekunowie kasy: Antoni Ja- 
neczko. Jan Obal i Michał Saniók. 

Adres nowego sekr. ffn.: Józef Hy- 
jek. 802 N. 33rd st. So. Omaha. Nebr. 

Z bratniem pozdrowieniem 
Michał Kołodziaj. sekr. 

CARNEGIE, PA. 

Na roczncm posiedzeniu grupy 41§ 
w dniu 14 grudnia został wybrany 
zarząd na rok 1914 jak następuje: 

Jan Skrzypieńskl, prezes; Stani- 
sław Zapur wiceprezes; Jan Głądrol. 
sekr. fln.; Jan Stasiowski, sekr. pro* 
tokółowy; Józef Kaptan, kasyer; Jan 
Skocz I Andrzej Tumldajewlcz. opie- 
kunowie kasy; Józef Stawski, chorą. 
ty I odźwierny. Jdzef Kaspałowtcz 1 
Jan Wróblewski, delegaci do Omlny. 
Po przeczytaniu odezwy od Zarządu 
Centralnego, ażeby przyjśl z pomocą 
dla biednych w Oa-llcyl, członkowie 
skolektowall »* 17. za* grupa ze swej 
kasy dototyta flOiKt, co rasem u 

csyniio 911.17. 
Józef Kasza łowi cs, sekr. fla. 

WYSYŁAMY DARMO 

kiHma nwi katalog awtarków. plar«r)ank/Vm 1-».*- .-■- gr«*gini4 lancaaakAw. rAtaAoAw I wialń Inńjrh 
tów »toaownvah >t« 

Podarki dla niriMtontga, 
i'**i»raofi«l, mąka. tony, katar! I dla kat- 
•iwgw, | rwy katkaj okaay 

ma kupujcib! 
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