
ZGODA 
ORGAN ZWIĄZKU NAR. POL. 

W Stanach Zjednoczonych Psin. Am. 
Wychodzi w każdy czwartek. 

Prenumerata tygodniowej "Zgody'' dla 
osłonkńw Z. N. P. rocznie 3Sc, |>latna 
mlealecznie razem ■ podatkiem za łyżko- 
wym. 
Dla aleczlonkńw rocznie. *70e 
De Europy .$2.00 

Biuro Zarzgdu Związku Narodowego 
Polskiego, oraz redakcyl I drukarni "Zgo* 
da” mleicl się we własnym budynku pn. 
1606-1408 W. Dlvlalcn ul.. Chicago. III. 

x Tolephone Monroe 769-770. 

Wszelkie listy tyczące się spraw ad- 
mfnlstmcyjnycli Związku Narodowego 
Polskiego naleZy przesyła? pod adresem 
sekretarza Jeneralnego. 

JAN S. Z A WI LI ŃSKI, 
1406-140* W. Dłvlslon ul.. Chicago. III- 

Pizekszy bankowe, pocztowe 4 pienia* 
daa przesyłane «».' Związku oprńcz pie- 
niędzy należących się Zgodzie za druki 
lip. należy adresować do kwsyera. 

JÓZEF MAGDZIARZ. 
1406-1408 W. Dl vlsion ul.. Chicago, III- 

Wsre'klo korespondencje dotyczące 
Redakcyl “Zgody” męskiej 1 żeńskiej na- 
leży przesyła? pod adresem naczelnego 
redaktora: 

Ltaty w sprawach administracyjnych 
“Zgody”, ogłoszeń I robńt drukarskich I 
pieniądze za takowe, należy adresowa? 
do Sekretarza “Zgody”. 

J. OLBIŃSKI. 
1606-1408 W. Dtwision ul.. Chicago. III. 
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ZGODA 
APPEARINO EVERV THURSDAY. 
Offlclal organ of the Pollsh National 

Alllance of the United States of North 
America. 

Publlsheds by the Pollsh National Al- 
llance of U. S. of N. A. 

1406-1403 W. Dlvtslon St. 
Chicago. III. 

Telephone: Monro# 789-770. 

■ubaerłptlon price for inembcrs of the 
Pollsh National Alllance: 
Par annum . 

Te noĄ-members .*,>c 
To other countrles .$2.00 

Zarząd Związku Narodowego Polskiego. 
Antoni Koraboaz, 

3053 Brereton Ave„ Pittsburgh, Pa. 

Wlce-cena*r. 
Adolf E. Rakoczy. 

31 E. Market St.. Wilkes Bsrre. Pa. 

Zarząd Centralny Zw. Nar. Pol. 
PREZES: — Kazimierz SychUAskl. 1496- 

1408 W. Diyision ul.. Chicago. III. 

WICE-PREZES: — Stanisław Mermel, 
945 Milwaukee ave.. Chicago. 111. 

SEKRETARZ JENERALNY: — Jan S. 
Zawlliński. 1406-140S IV. Dlvision st.. 
Chicago. 111. 

KASYER: — Józef Magdziarz. 1406-1408 
W. Dlvlslon st.. Chicago, III. 

DYREKTORZY: — Leon S. Mallek. M. 
Sakowska. Dr. IV. Statklęniez. Dr. .1. 
J. Jankowski. Henryk Anlelewski. Ki- 
altnlera Obarska, Antoni Mazur, Ir. 
X. Wlekllński. Karol Olszowy. M. 
Kmleciak. N. K. Złotnicki —Wszyscy 
z Chicago. 

LEKARZ NACZELNY: — Dr. Antoni 
Balcersak. 1406-1408 W. Divlslon at.. 
Chicago. III. 

ADWOKAT ZWIĄZKOWY: — Leon S. 
Mallek, 139 N. Clark at. 

KOMISARZE. 
Komisarz honorowy na wszyatklo Stany: 

Julian Szajnert. 959 — 28th ave.. N. 
E, Mlnnea polis. Minn. 

Komlsarka na wazystkie Stany * Wy- 
działu Kobiet Z. N. P.: — Tlalerya 
Llpczyńska. 411 Kastom ave.. N. Ł... 
Grand Raplds, Mich. 

Stany: Massachusetts, Malne, Vermont 1 
New Hampshlre. Okręg No. I. — 

Maksymilian Powieki, 612 Suinmtr 
at.. Wost Lynn. Mass. 

Stan Connecticut. Okręg Nr. II. Wakans. 
Stan Rhode Island. Okręg Nr. III. Wa- 

kana. 
Wschodni New York. Okręg Nr. IV. — 

Andrzej Wawrowakl. 678 St. Anno 
ave.. New York, N. T. 

Zachodni New York. Okręg Nr. V. — 

Jan Maternów lcz, 1105 Sycamoro 
aro., Buffalo. N. Y. 

•tan New Jersey. Okręg Nr. VI. — 

Józet Jaworski. 197 Autumn st.. Pas- 
oalc, N. J. 

•ton Maryland I Distrlct of Columbia. 
Okręg Nr. VII. — Adam Orogoro- 
wlcz, 525 S. Llnwood ave.. Baltimore, 
Md 

•tan Delaware. Okręg Nr. VIII. — Ma- 
ryan F. Ponlecki, 701 S. Harrlson st., 
■Wllmlngton. Delaware. 

Południowo-wschodnia Pennsylvania. O- 
kręg Nr. IX. — Piotr Borowicz. 3873 
Arcner at., Phlladeiphia, Pa/ 

Edłnocno-wachodnia I środkowa Pennsyl- 
vanla. Okręg X. — Eugeniusz Rra- 
chookl, 1314 Prospect ave.. Scranton, 
Pa. 

Zaohodnla Pennsylvanla. Okręg Nr. XI.— 
Roman S. Abczyfiskl, 616 Smlthfleld 
Ot., Plttoburgh. Pa. 

•ton West Vlrgi«la. Okręg Nr. XII. — 

•tao Ohio. Okręg Nr. XIII. — Józef S. 
Rarpanty, *38 E. Park at.. Toledo, 
Ohio. 

•tan Indiana. Okręg Nr. XIV. — Fran- 
ciszek Zawadzki, 1453 Broadway, Ga- 

•tan Illinois. Okręg Nr. XV. — Adam 
Majewski, U5« Nubie st., Chicago 
Illinois. 

Dolny Półwysep Stanu Michigan. Okręg 
XVI. — Leopold Terskl. 1261 Dubois 
at., Detroit, Mieli. 

•tan Wlscontln I Górny Michigan. Okrrn 
Nr. XVII. — I>r. Aleksander J. Hal- 
ler, 419 Mitchell at.. Milwaukee. YVi*. 

Stan Minnesota. Okręg Nr. XVIII. _ 

Antoni Gr.ibarklewl z. l» o. Djluth. 
Minn. 

Stany: Missouri I Alabama. Okręg Nr. 
XIX. — Franciszek Grodzki, 1617 U- 
nlon •«.. St Louia. Mo. 

Stany: Nebratka. Kansas i Colorado. O- 
kręg Nr. XX. — Wakans. 

•tany: Arkansas I Texa§. Okręg Nr. XXI. 
— Wakans. 

Stany: Califorma I Arizona. Okręg Nr 
XXII. — 'Wakans. 

•tony: Washington, Oregon i Idaho O- 
kręg Nr. XXIII. — Jan K. G rocki 
501 E. 61 at., North Purtland, Ore- 
gon. 

Kanada. Prowlneye. Okręg Nr. XXIV. — 

Wakwna. 

Iistmkcya Jo zn aay adresa •‘Zgody/’ 
Zwracamy uwag* członkom Związku 

N. P-. aby katdy imi«niaj«c twoje ml- 
askania. podawał zawsze stary | nowy 
adrs*. oraz numer grupy, do ktArij na- 
lały- Tak tama powinien pode* adres 
swej tony, Jot II do Związku naloty, a 

ęrzodowszy etklem wymienić Je) (mit 
ym fpo«"br»' unikniemy wszelkich po-' 

mylek przy wysyłaniu Zgody. Kio sl* do 
tego nie zastosuje, temu Zgody posyłać 
nie bfdzlemy mogli. Zitalenla w spra- 
wie nieregularnego odbierania Zgody po- 
winny rbwnlet być zaopatrzono w wy tatry adres numer grupy. — 

Związkowy 
DOM EMIGRACYJNY 
pn. 180 Ssoond *ve. TTa ■ ■ L 

ł'rsTjtno> Imlgr-mtriw ora* go4o 
przjj»-*d/a)ących do N«»w Yorku. 

Wyrodna p'»k»Ja arptalna. haa 
płstaii hlbll taka rtyi* nia, wan 

oy, azmarana t tama knchnia. 
OBSŁUGA POLSKA 

Dom Emlgraoyjny 
atwarly w kaitfym oiatla 
Imigrantom ląduląrym w Kllta 

lalaad Agant Związkowy Domu K- 
mlgrarrjnago ndztala bazlntaraao- 
wałe rzacaowych Infortnacyt. 

UWAGI. 

Rozpętały się żywioły. Nic 
schodząca ciągle z łam prasy co- 

dziennej sprawa K. O. N„ a e- 

wentualnic stosunki Zarządu 
Centralnego Z. N. P. do tej or-J 
ganizacyi niepodległościowej, o 

którym to, jak również o po- 
wodach którego pisaliśmy ob- 
szernie w zeszłym numerze 

"Zgody” wytrąca z równowagi 
wielu nietylko młodzików, któ- 
rzy chcą z aeropagu stolca re- 

dakcyjnego dyktować i uczyć 
członków Żarz. Centr., co oni ro- 

bić 1 jak postępować powinni, ale 
pozbawia ona także i tej zimnej 
krwi starszych i rzęchy można, 

wytrawnych Związkowców, któ- 
rych do dziś dnia o złą wolę po- 
sądzać nie mogliśmy. 

Źe młodzi wypadają często z 

torów, iakimi im chodzić kaza- 
no, to nic dziwnego, bo młody 
rumak najczęściej z toru wypa- 
dnie i unoszony gorącą krwią, 
puszcza się na szerokie stepy i 
pola różnych pomysłów, aby na- 

hasać się do woli, a nahasawzzy 
się dostatecznie i poczuwszy już 
zmęczone boki, wróci pokorny 
do koryta naszych wspólnych 
pożądań i celów i już da się byle 
jakiemu nawet jeźdźcowi powo- 
dować. 

| Ot krzyczą, ho młodzi zazwy- 
I czaj krzyczeć i wygrażać się lu- 
bią, robiąc to albo dla poklasku 

I i pokazania światu, do czego to 
oni nie :-ą zdolni, albo też dla 

1 wywarcia na kimś osobistej 
zemsty za to. że przepadło się 
tam na Sejmie, żc lud /wiązko- 
wy nie chciał ich widzieć u te- 

go "żłobu’*, do którego tak gwał- 
townie chcieli się dostać, a któ- 

ry im niestety, odstawiono z 

przc.d nosa. 

Tacy to panowie dziś dostaw- 

szy się na bardzo odpowiedzialne 
zresztą stanowiska kierowników 

pisin i umiejąc omotać, czy wy- 
mową, czy tcndencyjnem przed- 
stawieniem faktów rzecz całą w 

niezbyt wyraźnych kolorach, drą 
się i puszą jak pawie, ba, nawet 

robić poczynają pewne pogróżki 
w stronę najwyższych urzędni- 
ków Związku, całego Zarządu 
Centralnego, sądząc, żc oni są 
Brutusami sprawy i żc oni jedy- 
nie mają mózg w głowach. 

Takim się daruje zazwyczaj 
dziecinne wybryki i co najwyżej 
można im od czasu do czasu 

przesłać garść admonicyi.by zby- 
tnio nie galopowali po błoniach, 
bo zmęczą się bardzo szybko i 
niebawem poczną robić bokami 
ku niezadowoleniu tych jeźdź- 
ców, coby chcieli jeszcze pó- 
źniej i dłużej trochę na ich pn- 
hasać grzbiecie. Xad tymi krzy- 
kaczami z Detroit przechodzimy 
dziś do porządku. 

iZastanawia nas jednak i to mo- 

cno fakt, że porywowi chwili 

daj.ą się unosić star/y pracowffi- 
cy i dla rozwoju Z. X. I*. mo- 

cno zasłużeni, którzy powinni 
już byli nabrać godnego wieko- 
wi hartu i nic siadać na byle dre- 
wnianego konika, którego im by- 
le kto do dosiadania podprowa- 
dzi. 

Jeśli wolno młodym jeszcze i 

rwącym się do sławy przez ki- 
wanie palcem w .... straszyć lu- 
dzi niemniej dobro Z.X.P. mają- 
cych na oku i dbałych jednocze- 
śnie o rozwój tejże organizacyi 
jakimiś rewelacyami z “ułów”, to 

nie wolno ludziom tejże miary, 
co prof. Siemiradzki, długoletni 
pracownik Związkowy, używać 
tak ordynarnych i nie licujących 
z powagą głowy 1 siwego wło- 
*a wyrażeń, jakich użył w opu- 
blikowanej, a więc do publikacyi 
przeznaczonej korespondencyi. 
do redaktorów jednego z pism na 

prowincyi, gdyż jest to czyn, 
za który publicznie odpowiadać 
powinien. 

}edno takie wyrażenie, jakiego 
niestety użył prof. .Siemiradzki 
“gniazdo padalców”, a skiero- 
wane najwidoczniej w stronę Z. 
C.t za to, że nie chcą chodzić na 

pasku panów z obecnej Egzeku- 
tywy K.O.N., dowodzić musi, 
że istotnie robota p. Siemiradz- 

kiego w Związku i dla Związku 
szczerą nie była, skoro dziś do- 
browolnie rezygnacyę z tymcza- 
sowego redaktora “Zgody" zło- 

żywszy, od “padalców” śmie wy- 
myślać łudziom, z którymi razem 

łat kilkanaście pracował, i wśród 

tego grona “padalcóyr’ codzień 
przebywał. 

Wytykamy ten nieszlachetny 
postępek prof. Siemiradzkiego 
nie dlatego, by członków Zarzą- 
du Centralnego Z. N. P. miała 
zaboleć ta obelga, jaką pod ich 
adresem rzucił prof. Siemiradzki, 
ale chcemy dowieść, że w chwi- 
lach niezdrowego często i zbyt 
wielkiego zagalopowania się, w 

osądzaniu bezstronnem spraw 
wszelkich i starsi dadzą się u- 

nieść porywczości i rzucić mogą 
takie słowa, które nie licują ani 
z powagą, ani z uczciwością da- 
nego człowieka. 

Bo o co tu chodzi? Wszak Za- 
! rząd Centralny »Z. N. P. nie 
zrywa zgoła z ruchem wolnościo- 
wym. jaki wstrząsnął ostatnio 
naszem wychodżtwem. owszem 

za pracą tą się jawnie i katego- 
rycznie wypowiada, a natomiast 
chce on upewnić te szerokie ma- 

sy związkowców, że istotnie ro- 

bota *w K.O.X. idze tak, jak cel 
i świętość samej sprawy tego 
wymaga. Dowodem chyba najle- 
pszym tego, iż Zarząd Centralny 
Z. X. P. dba o rozwój ruchu 
wrdnościowego i pomnażanie 
funduszu bojowego jest fakt, że 

Z. C. Z. X. P. postawił swoje 
dezycraty, do których z każdego 
punktu widzenia był najzupełniej 
uprawnionym, gdyż w przeciw- 
nym razie ^iic byłby mieszał się 
do polityki i spraw wewnętrz- 
nych K. O. X., pozostawiając 
tę organizaeyę samej sobie i dal- 
szemu biegowi wypadków. 

Jasną jest chyba rzeczą, że 
nikt nie będzie zapobiegać, ani 
też nic będzie się spierać o rzecz, 
która go nie interesuje, która jest 
dia niego obojętną, lub której 
on wcale nie pożąda. Żc w tej 
myśli nie jesteśmy odosobnieni, 
wykazać się możemy ś\n iadect- 
wcm ostatniego “Sokoła”, który 
między innetui pisze: 

“Rozumnie Związek Narodowy 
czyni, że nie zwracając uwagi na 

koszty, postanowił przez swych 
delegatów stosunki w kraju zba- 
dać, stosownie do tego postawić 
K. O. N. żądania, by istotnie or- 

ganizowało się wychodźtwo w1 
“Czwartą Dzielnicę Polski" 

“Żądanie więc reform przez 
Związek Narodowy i zamierzone 
wysłanie delegacyi dowodzi tak- 
że chęci naprawy stosunków i 
postawienia K. C. N. na właści- 
wem polu działania i samą logiką 
wyklucza chęć wycofania się 
Związku Narodowego od pracy 
wspólnej." 

Znamienny ten głos “Sokoła”, 
organu urzędowego Związku So- 
kołów Polskich w Ameryce, do- 
wodzi, że inylnemi są wszelkie 
ujadania w stronę Z. C., mniej- 
sza o to, z jakich one pochodzą 
stron. 

Śmiesznym i strasznie śmiesz- 
nym wydaje* się najgłówniejszy 
zarzut, jaki 7.. C. Z. N. P. z 

tej racyi stawiają, a mianowicie 
że chce on uprawiać tu jakaś jk>- 
litykę ‘•kliki", czy coś w tym ro- 

dzaju. Zapytujemy się bowiem, 
co za interes może mieć Z. C. 
Z. X. P. w tern. żc stawił 
znane żądania Egzekutywie K. 
O. X. i «że domaga się pełnej 
kontroli Związku nad K. O. X. 

Czy istotnie stanowiska w 

Egzekutywie iK. O. X. są takie 
intratne, że nęcą one członków 
Z. C. zio objęcia ich, aby zno- 

wu mieć świeży, tak często im 

wytykany żłób? Jeśli bowiem za- 

rzuty takie pochodzą z drugiej 
strony, to my mamy prawo za- 

pytać się o to, a jeśli praca w K. 
O. N. jest istotnie bezintereso- 
wną i poświęceń, oraz nakładu 
czasu wymagającą.to czemu nam 

zarzut uprawiania jakiejś polity- 
ki, czy klikieryi stawiacie? 

Dlaczego członków Z. C., któ- 
rzy chcą dziś stanąć do pracy 
zbożnej i to nie w celu robienia 
polityki, posądzacie o inne ubo- 
czne względy? Do czego pro- 
wadzicie to niedowierzanie obo- 
pólne? 

Nie — aż ciężko pisać, a jed- 
nak. wmiosek nasuwa się taki, że 
ci panowie, co dziś za pracow- 
ników o czysty rękach chcą wo- 

bec społeczeństwa uchodzić, ro- 

bią na sprawne najświętszej inte- 
res własny, uprawiają swoją czę. 
sto -w rysikach niewidzialną poli- 
tykę. skoro o to drugich i to 
tak gawłtowne posądzają. 

Powoli, panowie! ‘Wkrótce do- 
wiecie się o sobie samych ład- 

nych rzeczy. Ogłosimy, co pano- 
wie ze "spółki" sami o sobie pi- 
sali przed niedawnym czasem. 

PITTSBURG, PA. 
Baczność członkowie Gr. 205 Z. 

N. P. Tow. “Promie- 

nistych”. 

Szanowni Panowie i Bracia 1 
Uchwaliliście na posiedzeniu 

grupy Waszej dnia Ugo stycz- 
nia, że każde posiedzenie miesię- 
czne rozpoczynać się ma wykła- 
dem, prelekcyą lub odczytem u- 

proszonego przez Wasz Zarząd 
mówcy — prelegenta na tentet 
pouczający, popularyzujący wie- 

dzę i naukę. 
W wykonaniu tej uchwały Za- 

rząd uprosił jednego z wniosko- 
dawców tej uchwały, członka na- 

szego Dr. Adama Wołcyrza, 
który da nam prelekcyę na te- 

mat “Alkoholizm i jego skutki”. 

Saznowny prelegent jest bardzo 

interesującym i posiadającym 
krasny dar wymowy oratorem— 

a temat swój traktować przy- 
rzekł nie na sposób "Billy Sun- 

day”, lecz w sposób społeczny i. 

naukowy z dewizą “in alias res 

moderatio” (w rzeczach wszyst- 
kich umiarkowanie). Temat ten 

nasuwa się obecnie jako rzecz 

na czasie, wobec uchwały Za- 

rządu Centralnego Z. N. P., “o 

agitacyi przeciw alkoholizmowi, 
który powoduje wielką śmiertel- 
ność przez zatrucie oraz zabija 
zdolności umysłowe ludu nasze- 

go”- 
Wzywamy przeto Szan. Braci 

i Siostry członków i członkinie 

grupy 205 Z. N. P., oraz ich zna- 

jomych i przyjaciół, których mrr 

gą na prelekcyę ze sobą przypro- 
wadzić, aby się stawili w Domu 
Tow. “Promienistych”, 45*4 
Plummer str. o godz. 1 ‘.30 po po- 
łudniu dnia 8go lutego 1914 w 

niedzielę. Prelekcyą rozpocznie 
się punkt o godz. agiej i trwać 

będzie jedną godzinę. Przybywać 
na czas. nie zapóźniać się i nic 
robić zamieszania. 

Z bratnicm pozdrowieniem 
Za Zarząd Tow. 
“Promienistych” 
R. S. Abczyński, 

Prezes, 
Wiktor Kolasiński, 

Sckr. prot. 

Chodził jak starzec. “Nie wiem 
co będziecie o tein sątizili'', pisze 
p. Ant. Matyjas, 1700 E. Ealls 
st., Niagara Falls, N. Y., “lecz 
czułem się tak słabym i wynisz* 
czonyni. iż chodziłem zupełnie 
jak starzec, około 100 «at mający. 
Po użyciu Gomozo, czułem sic 

jak nowo narodzny z świeżą 
krwią krążącą w żyłach. Przy- 
brałem też na ciele. Oby Pan 

Hóg wynagrodził fabrykantów 
tego środka leczniczego, które 

zdaje się mieć istotnie cudowną 
siłę w leczeniu chorych”. 

Dra. Piotra Gomozo nie ąe->t 
medycyną przechowywaną na 

półkach aptekarskich, lecz proa- 
tem domowem lekarstwem, które 
dostać można od specyalnyeh a- 

gentów lub wprost z laborato- 

ryum. Adresujcie: Dr. Peter 

Fahrney and Sons Co., to—25 
So. Iloyne ave.. Chicago, III. * 

(Ogłoszenie). 

Kalendarz Związkowy 
NA ROK 1914. 

wyszedł z druku i obejmuje 
192 stron dużego formatu.— 
Kalendarz ten, obok doboro- 

wych ilustracyi oraz obfite- 

go działu literackiego, zawie- 
ra tak cenne informacye i 
wskazówki zastosowane do 

potrzeb naszego ludu w A- 

meryce, że stanowi nieoce- 
niony podręcznik domowy 
we wszystkich sprawach. 

Cena za egzemplarz wyno- 
si 25 c., z przesyłką 35 c. 

Dla kupców i agentów, za. 

mawiających w większej ilo- 
ści, odstępuje się odpowied- 
ni rabat. Grupy związkowe, 
które dotąd kalendarza nie 
zamówiły, niech się pospie' 
szą, bo zapas może się wkrót- 
ce wyczerpać. Adresować na- 

leży: 
DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 
1406 W. Division st. 

Chicago, 111. 
_ 

* 

Brr piękna niema dobra, bez 

| dobra niema piękna. 

W SPRAWIE SZKOŁY 
WYŻSZEJ Z.N.P. 

Powiedziałem w poprzednim 
artykule i stwierdzam obecnie 
raz jeszcze z naciskiem, że na o- 

becny lat dziesiątek, najwięk- 
szem dziełem na jakie się zdobył 
Związek Narodowy Polski jest 
ufundowanie Szkoły Wyższej w 

Cambridge Springs, Pa. 

Pominąwszy usterki i niedo- 
magania, których żadne tak 
wielkie dzieło w początkach 
swych ustrzedz się nie może — 

wszyscy dobrzy Związkowcy i 
Polacy-narodowcy wziąść się po- 
winni całemi siłami, aby sprawę 
tej szkoły poprzeć i rozwinąć, a- 

by nam nikt nie śmiał rzucić w 

oczy zarzutu, żeśmy się porwali 
na dzieło, którego nie umiemy 
ani prowadzić ani rozwinąć. 

Nasi nieprzejednani z obozu 
trzymającego się klegykalnej po 
ły cieszą się i radują już teraz, 
że Sejm XIX dał panu Schreibe- 
rowi ślepe pełnomocnictwo, że 

korzystając z niego pan Schrei- 
ber zakupił nam magnacką po- 
siadłość, której utrzymanie po- 
ciąga wielkie koszta, że Sejm 
XX-tv dzięki niezrozumieniu do- 
niosłości tej wielkiej sprawy — 

wbrew sentymentowi ogółu 
Związkowców wyrażonemu w 

licznych głosacli przedsejmo- 
wych. a nawet platformach gnrn 
całych, które się domagały przy- 
najmniej centowego podatku— 
na utrzymanie Szkoły — dał tyl- 
ko cztery centy, że zbiegiem oko- 
liczności odwrócono uwagę ludu 

związkowego od tego dzieła i 
składki, któremi lud związkowy 
przed rokiem jeszcze hojnie za- 

silał swoją szkołę, odwrócone w 

inną stronę. 
Wszystko to jest woda na 

młyn nieprzyjaciół Związku, idei 

związkowej i wykwitłej z niej 
szkoły. 

Mówiłem już i wyjaśniłem w 

poprzednich artykułach, że nie- 

przyjaciele ci usiłują wszelkimi 
sposobami odstreczyć młodzież 

polską od tej szkoły, owszem na- 

wet i Ją dalej, bo jak słychać za- 

częli na gwałt zakładać parafial- 
ne szkwły wyższe, żeby tylko 
chłopców polskich zc swej czułej 
opieki nie wypuścić i dać im spo- 
sobność obejść się bez związko- 
wej Wyższej Szkoły. 

A więc powstały już trzy czy 
cztery nowe parafialne szkoły 
wyższe od czasu jak Związek 
swoją Szkołę Wyższą ufundował 
i mamy znowu jasny dowód, że 

Związek jak zawsze przodował 
na niwie polsko-amerykańskiej 
we wszystkiem tak przoduje i 
teraz w szkolnictwie. 

Lecz na to powstawanie Szkół 

Wyższych parafialnych nie pa- 
trzę bynajmniej krzywem okiem 
— niech' powstają szkoły nawet 

przy "salonach”, aby tylko pow- 
stawały — bo nigdy ich zawiele 
mieć nie będziemy. 

Przeciwnicy nasi szukać mu- 

szą i wychować zwolenników od- 
dawania czci ich osobom pod po- 
krywką haseł religijnych — a 

my starać się musimy wychować 
obywateli, synów i miłośników 
ludu i Narodu Polskiego. Takie 

są cele ich i nasze i tam się dro- 

gi nasze krzyżują i mijają. My 
chcemy służyć Wszechmocnemu 
oświatę i dobro Ludu a odrodze- 
nie Narodu Polskiego na pierw- 
szym stawiając miejsrti; nasi zaś 

przeciwnicy przez szkolnictwo 
chwycić chcą i nagiąć kark Ludu 

Polskiego do celów nie polskich 
lecz międzynarodowych — a 

mianowicie Wywyższenia za tę 
cenę potęgi świeckiej kościoła 
rzymsko-katolickiego. 

My pójdziemy naszą drogą na 

krzyż i przeciw klerykalnej, wie* 

Woodboro Farmy we Florida 
Motemy wam sprzedał* kilka ■ naj- 

ładniejszych farm we Flor Ma od $13.00 
do 930.00 za akler, za matą K otfla-he, 
reszta na łatwe spłaty. Kaidy akier 
naszej zler:! mota być zutrtyrn. Rola 
ta wyda dobre plony Jak kukurydzy, 
owsa. Zyta, Jeczemienla. waty. cukro- 
wej trzciny. kartofli. t ehull I 
kapusty etc., pomrą dc zy. (lyl. 
Jagody I brrnakwinie etc., parany, 
włoskie orzechy | trawy Ink proso, 
alfslfa, gror-o dla krOw etc. Zimowe 
plony Jak kapusta 1 owiec *4 upra- 
wiane S% to Jędrna farmy drobiu, de 
hodowli bydła. »wlrt I owiec. 1’ml.arko- 
wany klimat. obfttołU deazczu Matę- 
ryał budowlany kosztuje o wiele ta- 
niej Jat. na pftłnocr My posiadamy ta 
fermy przaa lata 1 gwarantujemy Js. 
Piszcie zaraz po dalsze informucye 

GEO. E. WOOI LUMBER CO.. Włitt. 
Corn Bsehangs Bank Butldlng 

Chicago. 
Słupecki Bygicata w Chleage, rspre- 

sentant. 11M Milwaukee sve. 

rżąc w słowa Zbawiciela, że 
"Królestwo Jego nic z tego jc>t 
świata”, mamy więc prawo i c- 

bowiązek budować Polskę na 

tym świecie, a ci, którzy inna bu- 
dują potęgo nic służą ani Polsce 
ani Zbawicielowi. 

Nie zrażajmy się więc żadne- 
mi przeciwnościami. Wytrwały- 
mi bądźmy w’ naszem przedsię- 
wzięciu. Przypatrzmy się jak po- 
wstały wielkie szkoły amerykań- 
skie i naśladujmy ich przykła- 
dy. 

W iclkie amerykańskie uczelnie 
jak Harvard, Yale i inne pow- 
stały z ducha czterdziestu mę- 
żów wychowanych i wykształco- 
nych w Cambridge w Anglii, któ- 
rzy zamieszkiwali w koloniach 
Nowej Anglii. John Harvard, dał 
swoją bibliotekę z 260 tomów 
połowę swego majątku 1700 fun- 
tów szterlingów — z tej donacyi 
powstał wielki uniwersytet Har- 
ward. Uniwersytet Yale założono 
w roku 1647, gdy John Daven- 
port ofiarował na ten cel “lotę” 
w New Haven, a pół wieku póź- 
niej Elihu Yale zapisał na ten cel 
500 funtów szterlingów. 

Z małych początków powstały 
wielkie działa — Związek Naro- 
dowy Polski zapoczątkował swo- 

ją szkołę wyższą na Sejmie XV 
w Wilkes Barre, dnia 22go paź- 
dziernika 1903 roku, ustanawia- 
jąc “Komisyę Oświaty i Szkol- 
nictwa” i przeznaczając tej Ko- 
misyi $2.000 na założenie wyż- 
szego zakładu naukowego. Na- 
stępny Seim XVI w Buffalo u- 

chwalił na ten cel jednocentowy 
podatek — Sejm XVIII w Mil- 
waukee, Wis. podniósł go do 2 

centów a Sejm XX w Detroit do 
4 centów miesięcznie od człon- 
ka. 

Z tak małych początków pow- 
staje i dźwiga się powoli dzieło 
wielkie. Amerykanie miliony w 

kilku dniach składają na uczelnie 

swoje. Obecnie, gdy piszę te sło- 
wa — obywatele Pittsburgha w 

ciągu pięciu dni złożyli na uni- 

wersytet Pittsburghski półtora 
miliona dolarów, a suma ta w na- 

stępnych kilku dniach napewnc 
się podwoi. 

Niechże i Lud Związkowy ot- 

worzy upust ofiarności na dzieło 
Oświaty i przyszłości narodu 

swego — pomny na hasło, że 

tylko “przez oświatę do wolności 

dojdziemy”. 
R. S. Abczyński, 

Sekr. Rady Szkol. Z. N. P. 

Na korzyść: biblio- 
teki Z. N. P. 

Wydział Biblioteki Z.N.P. urzą- 
dza wielki bal na dochód fundu- 
szu biblioteki Z.N.P., który od- 
będzie na tydzień przed popiel- 
cem, tj. we środę, dnia 18 lutego 
1914. w wielkiej hali Schoenho- 
fena. 

Piękność Iwerzy, 
cudną cerę. 

Zniknięcia zmarszczek, piegów, plam, 
węgrów, pryszczy, nieczystości 
skóry osięgnęć można tylko 

przez aparat "Aurora" 
patentowany. 

Użycie tegoż nadaje świeżą, różową 
cerę. gdyż wszelkie nieczystości krwi 
psujące cerę. usuwa się naciskiem at- 

mosferycznym. Precz z wezystkieml. 
reklamo*anemi maściami! Tylko na- 

turalne działanie aparatu Aurora mo- 
że być skuteczne. 

Nie psujcie cery środkami chemicz- 
nymi! 

świadectwo: Z mnóstwa podzięko- 
wań przytaczamy tylko jedno: Sza- 
nowny Panie! Zamówiłem aparat 
"Aurora” prawi# przez żart. bo wszy- 
stkie środki na piękność okazywały 
mi się zawsze humbugiera. Atoli spot- 
kał mnie przyjemny zawód. Ody pier- 
wszy raz go użyłem, aż się zdziwiłem, 
tyle brudu wycisnął on z twarzy, po- 
mimo, że poprzednio dobrze wymyłem 
twarz leżnią wodą i mydłem. Po kil 
ku dniach cera. pomimo, że zawsze 
byłem blady, zaczęła różowieć, prysz- 
cze zaczęły niknąć Jeden za drugim, 
wągry, szczególnie na nosie, znikły, ł 
co najdziwniejsza, zmarszczki pod o- 
czami t na czoła, znikły prawie zu- 
pełnie. Nie wiem. Jak mam podzięko- 
wać... jtd. Ząbek Karol, Chicago, 111 

Aparat ten wysyłamy tylko za po- 
przedniem nadesłanie 1 dolara faeż 

markami 2 centowemt. Za skutek gws 
rantujemy; Jeżeli do .10 dni nie pomo- 
że, zwracamy pieniądze. Adresowaót 
H. P. Bielec dorn Importowy, 342 War- 
ren et., Roxburv, Maae. 
(22,23,24.2M0.31 a.) 

u Kiszenie4 

ESPERANTO. 
Kurs języka Esperanto rozpoczyna 

się 2-go lutego r. b. Lekcre będą od- 
bywać alę w lokalu Tow. Polskich 
Esperantystilw, 1041 Milwaukee are., 
w poniedziałki, wtorki i czwartki od 
O-ej do 10-eJ godziny wieczorem. 

Wł. M. Tabeóski. 
Sekretarz P, L. E. 

> WYSYŁAMY NA PRÓBĘ 
l>»i canta <J«*po»jrtu. płac%c 

ikouta 
przemyt ki; 10 dni m 

rtbf. 
Hwiltiry to Mli* Wu 

l tvlk<» centa. ateby dowla- 
I »! r.u-i>. h »n | of»t t 
I na na.'lepszych 1114 moda- 
I owych runarirh. 

ABRYCiNE CENY »„ I 11 11 * r-1 • roweru ma tadn* I ewa az ujrzycie nasm wlał- 
ki Ar1)«tjii«y Kmtalał, la 

wlarająry *»ny na nowo 
rowery, wysyłane do Wa- 

szego miasta. 

Podróżujący Agtnci _ 

niedze. eprsedajec dmu rowfrjr. Nprzrdz* 
Jrm.<r taniej, aniżeli jakakolwiek Inna ftr- 

iMirtri* rumowe, hamulce, tylne kota. 
lampki. I Inne praybory po pół centa Nie 
zwlekajcie. piszcie zavaa po nasze ape* 
ryalmt ofert*. 
MMII C1TLE CO.. Dpt. HSZt CH1CAOO 

PANA. ILL. 

Proszę umieścił w "Zgodzie” nastę- 
pująco grupy, co wniosły datki dla 
Wiktoryi Kujawskiej, członkini grapy 
989: 

Gr. 986 — 363; gr. 250 — 50c; gr. 
1246 — »1.85; gr. 1261 — fl.00; gr. 
631 — 2.50; gr. 1263 — 81.00; gr. 
1625 — 81.00; gr 716 — 81.00; gr. 
157 — 81.10; gr. 872 — 82.50; gr. 1585 
— 11.00; gr. 1529 — 3.00; gr. 1166 — 

2.37; gr. 486 — 2.00: gr. 873 — 4.20; 
gr. 1913 82.20; gr. 211 — 81.00; gr. 
1320 — 82.00; gr. 841 — 81.40; gr. 218 
— $1.00; gr. 1073 — 8100; gr. 1009 
$1.00; Gr. 684 — $1.19; gr. 696 — 

2.00: gr. 1182 — $1.00; Gr. 1516 — 

1.50; gr. 1131 — $1.00; Gr. 494 — 

$1.50; gr. 1221 — $2.00 gr. 740 — 

$100; Gr. 1168 — $1.50; Gr. 1433 — 

$1.80; gr. 1614 — $2.50. 

TORRINGTON, CON*N. 

Szan. Prof. Siemiradzki! 
Przy niniejszem załączam przekaa 

pocztowy na sumę $5.00. przeznaczo- 
ną na więźniów politycznych, jako 
część z odbytego teatru urządzonego 
przez nasze gniazdo i proszę o pokwi- 
towanie w ■‘Zgodzie", lub "Dzienniku 
Związkowym". 

Czołem! 
F. Nowacki, seler. 

$5.00 otrzymałem 
T. Siemiradzki. 

CLEVELAND, OHIO. 

Następujące grupy nadesłały datki 
dal członka gr. 637 Stefana Stachom 
skiego. zmarłego w roku 1113: 

Gr. 707 — 31.00; gr. 856 — 31.03* 
gr. 1263 — 60c; gr. 1250 — |1.40; gr. 
121 — 60c; gr. 660 — 31 00; gr. 851 
31.00; gr. 1469 — 32.00; gr. 1946 — 

31.20; gr. 364 — 2.40; gr. 1440 — 

31.00; gr. 740 — 31 65; gr. 1568 —. 

40c; gr. 510 — 85; gr. 1239 — 60e.* 
gr. 057 — 32.00; gr. 1288 — 33c; gr. 
1156 — 31.00; gr. 143 — 38.65; gr. 
1569 — 31 00; gr. 1308 — 80c.; gr. 
862 — 31 20; gr. 1244 — 31 00; gr. 
1346 — 31.20; gr. 1182 — 31.00; gr. 
1578 — 94c.; gr. 1067 •— 31 10; Gr. 
270 — 31.14; gr. 1393 — 32.00; rr. 
1380 — 31.00; Gr. 543 — 60 c.J gr. 
315 — 85c.; gr. 697 — 31.00; gr. 866 
— 31.75; gr. 791 — 31 32; gr. 999 
— 50c.; gr. 1319 — 60c. gr. 533 — 

31.00; gr. 505 — 1.00; gr. 246 — 70c; 
gr. 527 — 65c.; gr. 443 — 31.00; gr. 
581 — 31.20; gr. 1364 — 60c; gr. 370 
— 50c; gr. 1038 — 31.00; gr. 577 — 

31.00; gr. 236 — 31 00; gr. 699 — 

31.00; gr. 1458 92c; gr. 218 — |1.0»; 
gr. gr. 675 — 60c. gr. 1115 — 31.00; 
gr. 1595 — 31.25; gr. 480 — 31.30; 
gr. 809 — 31.60; gr. 1300 —11.00; 
gr. 991 — 50c.; gr. S07 — 31.00; gr. 
1009 — 31.00; gr. 411 — 60c.; gr. 994 
50c.: gr. 254 — 1.15; gr. 375 — 31.00. 
gr. 1120 — 80c; gr. 369 — 31.15; 
Sokół No. 70 — 32.36; Sokół No. 6« 
— 31.00. 

Wszystkim ofiarodawcom zasyłam 
zasyłam serdeczne podziękowanie. 

Józefa Stachurska. 
Stefan Paszkę, 

eekr. Gr. 637-eJ. 

Czyś prawy Polak? 
DzH więc zamów 

ten przepiękny, czy- 
sto srebrny pierścio- 
nek, biały polski orzał 
na czerwonem polu. * 

Wysyka zn nadesła- 
niem 1 <10 ara, tnś w 
liłcie. Adresu]: 

Janiszewski i Januszewski, 
175Tremoat St. Dtp!. 9, Boatta, Mata 

Wspaniały katalog zegarków I wyro* 
b<>w lubller-klcb po niesłychanie niskich 
cenach posyłamy darmo każdemu. 

WARSZAWSKA 
HARMONIA 

$19.75 
Ta piękna Warszawska Harmonia 
ma 25 klawiszy. 6 basów, stalowo 
głosy i orzechowy oprawę. Nade* 
$lij tylko $2.00 a my Ci takową 
wyślemy i przy otrzymaniu zapła- 
cisz resztę. Nasz wielki katalog wy- 
syłamy za nadesłaniem 5c marki. 

HENRY SCHUNKE & CO. 
1080 Broadway Buffalo, N. Y. 

HISTORYA 
Związku Narofl, Polskiego 

I mM| mti aaroda- 

«i|t » birjoi PM. 
Katąftka oNiJmaJ^r* T48 itm 

*»OI'*«o formatu. ■ liczą.ml ry- 
cinami T portret*ml plarwtcrck 
ptonerów .mlcr.cyl. BułotyeUM 
/.wUika I Jeyo prznwndn k6«r. 
Wydane nakładam Zwtąskn N. P. 

C«na ibccnit znlztni wynetl i przyiyfk| 
35 centów 

uk Haki. aOt k»M; Barta* 
tnwtar laArl •!. M. bf« na aatoyrt. lago 
kalała, a prt*a u> aa oiatf ot. a kiai. 
r»a naata)„an^acjL 

Alrnaaad: 

Dziennik Związkowy 
1406 W. In sita St. CkiMfo, Hk 
k_ A 


