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DO BRACI NASZYCH! 
Z dniem i marca br. nastą- 

piły w redakcyi pism związ- 
kowych pewne zmiany. Do- 
brano nowe dwie siły, a mia- 
nowicie red. Jana Przypra- 
wę, byłego redaktora 
“Dziennika dla Wszyst- 
kich” w Buffalo, N. Y. i 
“Dziennika Narodowego” w 

Chicago i red. Bolesława M. 
Zielińskiego byłego redakto- 
ra “Dziennika Polskiego” w 

Detroit, Mich. 
Dążeniem nowej redakcyi 

pism związkowych jest po- 
stawić te pisma na wyżynie, 
odpowiadającej ustawiczne- 
mu wzrostowi Z. N. P. 

Związek Narodowy Pol- 
ski, jako największa polska 
organizacya na świecie, w 

której się wszystko stresz- 
cza, co piękne, zacne i sercu 

polskiemu drogie, musi ob- 
jąć najszersze polskie war- 

stwy, musi sięgnąć w naj- 
bardziej zapadły kątek kra- 
ju, gdzie tylko polskie serce 

bije i z utęsknieniem do wia- 
domości o swej Ojczyźnie i 
rodakach się zwraca. 

W tern pomódz mogą 
Związkowi tylko jego pi- 
sma i Wy Bracia Związkow- 
cy. 

Redakcya uczyni wszyst- 
ko, aby Was zadowolić i jak 
najlepszą karmę Wam podać 
— a Wy pomagajcie tej re- 

dakcyi — przysyłajcie ko- 
respondencye o ważniej- 
szych wypadkach, w kolo- 
niach związkowych — pra- 
cujcie nad wzrostem pism 
naszych, aby nie było domu 
polskiego, gdzieby pism 
związkowych nie było. 

Nie chcąc siać obietnica- 
mi i nużyć Was zapowiada- 
niem nowych programów, 
kończymy, zabierając się do 
pracy dla Was. 

Wy bądźcie sędziami na- 

szych usiłowań i naszej nad 
rozwojem Z. N. P. pracy. 

REDAKCYA. 

Wotum zaufania dla Zarządu 
Centralnego Z. N. P. 

Posiedzenie Gminy No. 3 na 

Trójcowie otworzył ob. J. Szy- 
mański wcmraj o godzinie 8:20 
wieczorem (39 grup, 133 delega- 
tów przy założeniu). 

Protokół odczytano i po przy- 
jęciu poprawek drobnych został 

— Następnie przyjęto 
dalszych 14 grup — 30 delegatów 
—* razem dotychczas zgłosiło się 
54 grupy ze 149 delegatami. — 

Zezwolono delegatom, którzy nie 
wykazali się mandatami, zabierać 
głos z zastrzeżeniem do przyszłe- 
go posiedzenia. 

Przystąpiono do omawiania 

czynności poszczególnych komi- 
tetów oraz ich atry.bucye. Z po- 
wodu mianowania komitetów 

przez prezydytim wywiązała się 
dyskusya w sprawie pewności, 
czy prezydyum miało prawo no- 

rainacyi. Po wypowiedzeniu się 
kilku delegatów' przeszła izba do 
porządku dziennego. Na wniosek 
ot. Anielewskiego uchwalono za- 

twierdzić komitet obchodowy w 

całej rozciągłości. Na wniosek 
ob. ł^agodzuutkiego przyjęto ko- 
mitet zabaw i wycieczek według 
polecenia. Komitet rewizyjny 
przyjęto jednogłośnie. Komitet 
statystyki i rozwoju przyjęto. — 

Komitet skarg i zażaleń. Sprawa 
podatku od grup zabrała dość 
1 /aau. Wniosek prezydyum o 2- 

centerwy podatek upadł. Wniosek 
f'b. ł-agodzińskiego, ażeby spra- 
wę opodatkowania odłożono do 
następnego posiedzenia — przy- 
?to. Odczytano rezolucyę Tow. 
Kultura” gr. 1643 a p<>dpi>aną 

pr/rz Hipolit* Głuskiego, Micha- 
ła Dziedzica, Zygmunta K. Pio- 

trowskiego, Juliana Stefańskiego 
i Stanisława Litka w sprawie 
wyjaśnienia ‘•♦anowiska Gminy 
Nr. 3 odnośne do Komizyi Nie- 

podległościowej oraz K. O N. 

>rupa 1196 Z. N. P. nadesłała 
ł>st pod adresem Gminy No. 3 z 

żądaniem, ażeby Z. C. Zw. Nar. 
P'*l. nie usuwał biura K. O. N. * 
D *mu Związkowego, przyczem 
w>raża swoje votum dla Kami- 

Tymczasowej. Nad korespon- 
deney^ tą nie wywiązała się je- 
dnak żadna dyskusya i list ten 
'o tanie zapewne rozpatrzonym 
na przyszłetn posiedzeniu Gmi- 
n>- — Odczytano następnie dłtiź- 
*fł korespondencję od Polskie- 

lowarzystwa Edukacyjnego 

w sprawie wykładów języka pol- 
skiego w szkołach publicznych 
miasta Chicago przeciwstawiając 
chwalebną działalność na tem 

polu Polonii w Milwaukee, Wis. 
Z kolei przystąpiono do odczyta- 
nia rezolucyi nadesłanej przez 
Tow. “Orła i Pogonii’, gr. 119 Z. 
N. P., wyrażającej pełne votum 
zaufania Żarz. Centralnemu za 

jego stanowisko zajęte w sprawie 
K. O. N. 

Po odczytaniu wszystkich ko- 
respondencyi wywiązała się na- 

der ożywiona dyskusya nad re- 

zolucyą przedstawioną przez 
Iow. “Kultura''. Pierwszy głos 
zabrał ob. Piotrowski członek 
Iow. “Kultura" uzasadniając 
punkta zawarte w wniesionej re- 

zolucyi. W odpowiedzi zabierali 
głos wybitni delegaci, którzy w 

przemówieniach swoich wykazali 
tendencyjność w rezolucyi a nad- 
to udowodnili znajomością sto- 
sunków, że rezolucya wniesiona 
przez Tow. “Kultura”, nie jest 
nicz.em innetn, jak tylko “profa- 
nacyą” ideałów związkowych, 
pielęgnowanych tu przez Zwią- 

I zek od swego założenia. 
Dcl. J. J. Chrzanowski naczel- 

ny redaktor “Dziennika Narodo- 
wego”, stary pionier związkowy 
zabiera głos i z naciskiem zazna- 

cza, że Zarząd Centralny wcale 
nie uchyla się od pracy z Komi- 
syą Tymczasową, lecz ma prawo 
żądać absolutnej kontroli nad 
działalnością K. O. N., wycho- 
dząc z założenia, że 100 tysięcy 
związkowców zrzeszonych w Z. 
N. P. powinno i musi mieć domi- 
nujące stanowiako w pracach K. 
O. N. Sejm XX Z. N. P. zazna- 

czając swe stanowisko odnośnie 
do Komisyi Tymczasowej nie po- 
lecił Zarządowi Centralnemu iść 
/ia ślepo, ażeby ci pilnowali tej 
roboty i kontrolowali ją. 

Zarząd Centralny Z. N. P. nie 
usunął się od Komisyi Tymcza- 
sowej, owszem popiera ją, stoso- 
wnie do poleceń Sejmu, lecz żąda, 
ażeby orgamzacya nasza jako 
największa, miała prawo kontro- 
li i decyzyi w sprawach K. O. N. 
Stanowisko Żarz. Centr. jest ja- 
sne i tak dobrze zrozumiałem, że 

tylko ten nie może go zrozumieć, 
który działa chyba na szkodę Z. 
N. P.. orgamzacyi ufundowanej 
li tylko dla dobra ludu nod ha- 

słem niepodległości Polski. W y- 
wody delegata J. J. Chrzanow- 
skiego wywołały entuzyaztn u 

delegatów Gminy, a wszyscy na- 

stępni mówcy, którzy obeznani >ą 
z działalnością Z. N. P. i K. O. 
N. potwierdzili słuszność wywo- 
dów. 

Jeden z delegatów omawiając 
kwestyę wysłania cmisaryusza z 

łona Z. N. P. do kraju, eelem zba. 
dania na miejscu całej roboty, 
zwrócił uwagę delegatom na 

fakt, że żywioły niektóre, sprzeci- 
wiające się temu, sami siebie 
“zasypują'’, albowiem ludzie z 

czystem sumieniem nie powinni 
obawiać się kontroli, zwłaszcza 

| tych, którzy szczerze i uczciwie 
| pracują dla idei Niepodległości, 
j .Cudzie źli, w rodzaju p. Dangla 
et consortes, mogą uważać ten 
krok za zły i bczpotrzebny, ale 
hubie uczciwi nie boją się ża- 

dnych emisaryuszów ani kontro- 
lerów, albowiem są pewni, że 

praca jest w porządku. 
Jeden zaś z delegatów, stary 

związkowiec i gorący zwolennik 
pracy niepodległościowej wyra- 
z;l się, że Centralny >;ą- 
.Ijiąc prawa kontroli w K. O. N'.. 
czy tii to z.ipcinic racyonalnic, 
aib*. wiem lvóą część składek ja- 
>'ie składamy otrzymujemy 
przeważnie od związkowców w 

tem li tylko przekonaniu, że są 
one pod opieki Związku a pod 
kontrolą Zai* Centr. — Z ciiwi- 

gdy Żarz. Centr usunąłby się 
od Współpracy, składki te zejdą 
do minimum. Wiedzą to dobrze 
nasi “niepowołani” i dla tego dą- 
żą wszclkiemi drogami do “mar- 
ki związkowej” nad K. O. i\'„ ale 
równocześnie pragną wpływy te- 

go Z. N. P. ukrócić. Wszyscy ci, 
którzy chwalą działalność do- 
tychczasową K. T. w kraju, opie- 
rają się na wypowiedzianem “go- 
łosłownem” sprawozdaniu obe- 

I cnego sekretarza K. O. N. oh. 

Dębskiego, który jak sam zazna- 

czył. wszystkiego tego, co zawie- 
ra sprawozdanie (drukowane) K. 
T. nie widział i dokładnie nie 
zbadał, albowiem nie wszędzie 
był on dopuszczonym do “tajem- 

; nic *. Nam, jako 100 tysięcznej 
rzeszy związkowej, po winno na 

tem zależeć jak najwięcej — jak 
i ta robota rzeczywiście idzie, i czy 
rzeczywiście K. Tym. zakupiła te 

wszystkie buty i pasy o jakich 
i wspomina sprawozdanie, a któ- 
rych ob. Dębski nie widział, a 

nawet nie słyszał o tem wszyst- 
kiem, co sprawozdanie zawiera- 

ło. Dowiedział się o tem wszyst- 
kiem dopiero tu... w Chicago na 

; Zjezdzie K. O. N. Sprawozdanie 
oh. Dębskiego i sprawozdanie K. 
T. nie jest wystarczającem dla 
Polonii amerykańskiej. Dowodów 
żadnych nam nie przedłożono, 
poprzestano na opowiadaniu o... 

1 strzelcach, którzy ćwiczyli się w 
I sztuce wojennej przez c/tcry ty- 
! godnie. 

Z przemówień delegatów oka- 
zało się, że zrozumieli oni dokła- 
dnie pobudki jakiemi kierował się 
Zar*. Centralny i krok jego uzna- 
li za zupełnie uzasadniony i ra- 

cy onąlny, przyjmując bowiem 
jednogłośnie rezoluryę wyrażają- 
cą votum zaufania Żarz. Centr. 

Skład komitetów: 
Komitet obchodowy: 

Jan Kempczyński, Józefa Zem- 
bal, Wład. Graczykowski, 
Piotr Langer, M. Rzeszotarski, 
Franc. Wiechowski, Czesław 
Hibner. 

Komitet zabaw i wycieczki. 
Edmund Misiewicz, Magdalena 

Milewska. Wincenty Kaczorow- 
ski, Aleksander Osuchowski, 
Bronisław Szczepankowski, Wła- 
dysław Gronczewski, Stanisław 
Białoruski. 

Komitet skarg i zażaleń: 
Stanisław Markowski, Roman 

Kotłowski, Kr. Łagodziński, Hi- 
polit Mańkowski, L. Kadow, Jó- 
zef Zaczkiewicz, 

Komitet finansowy i rewizyjny: 
Jan F. Singer, Katarzyna So- 

Piotr Lat wis, Zygmunt Ma- 
jewski, Ludwik Smiejkowski, Jó- 
zef Rączka. 
Komitet statystyki roswoju Gmi- 
ny i Związku: 

Karol Olszowy, Władysława 
Chodzińska. Dr. J. K. Orłowski, 
J. Wroński, Franciszek Wosz- 
czynski, Stanisław Bucholc, Jan 
Drązkiewicz. 

-*4— 

REZOLtTCYA 
przyjęta przez Gminę Nr. 3ci w 

Chicago, IU. 

Zważywszy, że główny zarząd 
K. O. N. zlekceważył delegatów 
reprezentujących Związek Naro- 
dowy Polski, 

Zważywszy, że do głównego 
Zarządu K. O. N. dopuszczono 
ludzi, którzy nie reprezentując 
zgoła nikogo, wciskają się w ko- 
ła narodowej pracy, aby zgodę 
rozbijać i w działalności uczciwej 
przeszkadzać, 

Zważywszy, że Zarząd Central- 
ny Z. X. P. miał nie tylko prawo, 
ale także obowiązek bronić sta- 

nowiła naszej orgaAizacyi i za- 

pewnić jej kontrc-Ię O. X'. i 
na klar ą w niej reprczentacyę; 

Gmina Nr. 3 Z. N. P. na Trój- 
eowie na posiedzeniu z d. .25 lu- 
tego b. r. w hali posiedzeń Z. Xr. 
P. odbytem, na wniosek i przed- 
stawienie grupy 119 Z. X, P. po 
przeprowadzeniu szczegółowej 
rozprawy przyjęła dosłowny 
tekst przedłożonej przez te gru- 
pę rezolucyi, która brzmi: 

Wyraża się Zarządowi Central 
nemu Z. X. P. wotum zaufania 
za jego obecne stanowisko zaję- 
te w sprawie K. O. X. j wypowia- 
da się zarazem ubolewanie, że 

niektórzy członkowie Zarządu 
Centralnego nie poczuwają się do 
solidarności ze stanowiskiem Za- 
rządu; pochwala się wreszcei wy- 
słanie speoyalnego delegata do 
starego kraju, aby czynności i 
prace K. T. i sprawę obrony na- 

rodowej na miejscu zbadał i o 

tem ogół Związkowców poinfor- 
mował. 

W imieniu Gtniny: 
J. P. Szymański, prezes. 
Dr. J. K. Orłowski, sekr. 

Z posiedzenia Gminy Nr. 75 
Związku Nar. Pol. 

LICZNE ZEBRANIE DELEGATÓW; 
DEBATY NADER OŻYWIONE. 

Pr*yjęcie odpowiednich rezolucyj. 

Wczoraj w hali ob. Krechniaka w 

dzielnicy zwanej Młodziankowo przy 
Noble I W. Huron ulic odbyło tdp re- 

gularne posiedzenie nowozorganizo- 
wanej (Aminy No. 7bty. Delegaci sto- 
w||| elf licznie i brali żywy udział w 

obrad a^b przyjęto kilka nowych 
grup do Gminy, których delegaci do- 

Mercsyll mandatów, poo.zem obrado 
waao s ożywieniem nad sprawami 
Zwlgzku i ogóuenn. 

Dłuzszą dyskusyą wywołała kwe- 
atya opodatkowania delegatów, a 

wrzgtpdnie Ich grup na opędzenie nie- 

zbędnych bieżących wydatków Gmi- 

ny. Ostatecznie włąkszożctą głosów 
przyjęto wnłoaek. te każdy delegat 
Gminy ma być opodatkowany «0c. ro- 

cznie. ożyli że tak» sumę ma każda 
grupa pokry ć za każdego (twojego de- 
legata. 

Przyjęcia rezolucyj. 
Po omówieniu kilku spraw mniej- 

szej wagi przywzła na stół kwesty a 

stanowiska Zarządu Centralnego do 
K. O. N. tudzież za i przeciw udziele- 
niu 2. C. wotum zaufania za Jego sto 
nowłako zajęte w tej sprawie. Pojawi- 
ły sią trzy naraz rezolucje. Jedna 
a nich w tokiem niemal bronieniu 
Ja* raeetacya Gminy No. % odczytał 
deiągat A. Paluszek, a drugą od gro- 

py 620-tej odczytał sekretarz Gnuny 
ob. T. Wojciechowski, obie te rezo- 
lucye wyrażają wotum zaufania Z. C. 
za jego dotychczasową działalność 1 
piętnują, aczkolwiek w sposób delikat- 
ny te jednostki 1 pisma, które zasie- 
wają n ezgodę w naszych szeregach. 

Trzecią zas rezolucyę zbyt ostrą 1 
drastyczną, a skierowaną przeciw 
Z. C. za jego stanowisko do K. O. N. 
odczytał del. Szpunar w imienin grupy 
1671 (przyjętej w styczniu r. b.) Nad 
rezolucyaml w»ml wywiązała się ostra 
i długa dyakusya. gdyż zdania były 

( 
podzieione. Zabierają głoa delegaci 
Matczyński. Czarnecki. Kempisty. 

I Romaszewski. Orpiszewslci. Wojcie- 
chowski. Górny. Maciątek. Szpunar, 
Wi« checki. Micek. Awientoń, Paluszek, 
prezes Gminy Dy dek, wiceprezes Szpi- 
la i wielu innych. 

W końcu większością, bo 48 glosa- 
mi przeciw 18-tu przyjęto pierwsze 
dwie rezolucye wyrażające Zarządowi 
Centralnemu wotum zaufania i po- 
chwalające uchwałę wysłania delega- 
tów do Ojczyzny, w celu zbadania go- 
spodarki Komisyi Tymczasowej. 

Rezolucjrę zas potępiającą Z. C. za 

j jego stanowisko do K. O. N. znaczną 
w ększoscią głosów odrzucono. 

Rezolucye przyjęte przez Gminę 75- 
tą będą pomieszczone w Dzienniku 
Związkowym następnie. 

Na tem posiedzenie Gminy No. 75-ty 
odroczono o godzinie 11:30 w nocy. 

i 

U NAS I NA ŚWIECIE. 
Odredakcyi! — Rubrykę 

p<>d powyższym tytułem po- 
iii ic szczać będziemy stale, 
w każdym numerze “Zgo- 
dy \ Zawierać ona będzie 
ciekawsze wiadomości w 

krótkiem opracowanin, któ- 
re nie są tak ważne, aby im 
poświęcać długie redakcyj- 
ne artykuły, ale są o tyle 
ciekawe, żc ich nic wolno 
pominąć, ze względu na o- 

bowiązek pism związko- 
wych, które swych Szano- 
wnych Czytelników o wszy- 
stkiem informować powin- 
ny. Dziennik Związkowy 
przez to samo, że się codzień 
okazuje, będzie te wiadomo- 
ści szerzej opracowywał, 
wobec czego Bracia Związ- 
kowcy mają sposobność 
przez zaprenumerowanie 
Dziennika Związkowego za- 

znajamiać się codziennie z 

biegiem spraw u nas i na 

święcie. 
Zgoda pod nową rcda- 

kcyą będzie w pierwszej li- 
nii organem urzędowym 2. 
N. P., a oprócz tego pi- 
smem, informującem o 

wszystkich ważnych przeja- 
wach naszego tułaczego ży- 
cia. 

Z kolei przystępujemy do 
f»c*dania wiązanki wiadomo- 
ści ze świata. 

Komisya Tymczasowa posta- 
nowiła na ostatnim swym zjeź- 
d/ie, odbytym niewiadomo które- 
go dnia, bo odnośny komunikat 
tego nie podaje, zmienić swą na- 

zwę. Od tej chwili nazywać się 
ona będzie Komisya Skonfcdero- 
wanych Stronnictw Niepodległo- 
ściowych. 

Reforma wyborcza do Sejmu 
galicyjskiego dobiega końca i 
mimo, że klerykalno szlache- 
ckie czynniki robiły wszystko, by- 
le tylko reformą tą ukrócić pra- 
wa ludzkie włościan i klasy pra- 
cującej okaże się prawdopodo- 
bnie w szacie sprawiedliwszej o- 

ceny interesów biedniejszych 
warstw ludu w Galicyi. O watfto- 
ści tej reformy świadczą najlepiej 
bolesne łzy wylewane przez po- 
sła Hupkę, jednego z najwię- 
kszych wsteczników i kleryka- 
łów. Pan Httpka tak, między in- 
nemi, wyraził się o nowym pro- 
jekcie reformy w deklaracyi 
stronnictwa klerykalno konser- 
watywnego : 

“Wyrażamy żal, że przez skre- 
ślenie ktiryi średniej własności 
ziemskiej, z którejby mogli zy- 
skiwać mandaty bez pokusy ucie- 

kania się do radykalnej agitacyi i 
demagogicznych obietnic, du- 
chowni katoliccy obu obrządków, 
osłabione zostały nadzieje wydat- 
nego zwiększania wpływu katoli- 
ckiego duchowieństwa w prry- 

; srfym Sejmie”. 
Kto zna stosunki w Galicy i, 

kto pamięta choć jedne wybory 
do Sejmu, to przyzna że skreśle- 
nie kuryi średniej własności tyl- 
ko dobrze wpłynie na stosunki w 

kraju. Nie będzie teraz nadużyć 
po parafiach, nie będą konfesyo- 
nały zamieniane na budki agita- 
cyjne. a świątynie Pańskie na po- 
litykierskie areny. Nigdzie 
ksiądz katolicki nie zatraca tak 
swego charakteru duszpaster- 
skiego jak w polityce i partyj- 
nem ujadaniu się. A że z powodu 
reformy wyborczej mniej pienię- 
dzy do kieszeni jegomości poli- 
tyka wleci, to na tern nie straci 
ani kraj, ani lud, a najmniej wia- 
ra nasza. 

Litewski Skarb. — Dwaj wy- 
bitni litewscy działacze Dr. Ba- 
sanowicz i poseł Iczas bawili w 

Stanach Zjednoczonych zbierając 
fundu>zc na Towarzystwo Nau- 
kowe w Wilnie. Skutkiem ich 
działalności jest, że wszystkie 
stronnictwa litewskie w Stanach 
Zjednoczonych zaczęły wspólnie 
tworzyć t. zw. “skarb narodowy” 
(Tautos fondas), którego prze- 
znaczeniem będzie popieranie 
materyalne celów narodowych i 

oświatowych zarówno w Amery- 
ce, jak i w Europie. 

W Petersburgu obchodzono 
30-lecie pracy naukowej rodaka 
naszego, prof. uniwersytetu pe- 
tersburskiego, Tadeusza Zieliń- 
skiego. Jest on jednym z naj- 
gruntowniejszych znawców kul- 
tury Grecyi i Rzymu i autorem 
wielu prac z tej dziedziny. Wy- 
kłady jego mają niezwykłe powo- 
dzenie. “Dziennik Petersburski”, 
omawiając działalność jubilata, 
dodaje: “Niestety, prace prof. 
Zielińskiego w oryginale pisane i 
drukowane są — po rosyjsku i po 
niemiecku. Sam profesor osobiście 
głęboko boleje nad tein, iż aczkol- 
wiek włada językiem rodzinnym, 
nie jest jednak w stanic, dzięki 
okolicznościom życtowrm. w tym 
języku prowadzić swe prace i ba- 
dania naukowe”. 

Wszędzie bieda, wszędzie ból. 
— Łajdactwo austryackie stało 
się już przy sło wio w cm, a teraz 
dochodzi do punktu kulminacyj- 
nego. Siedm naście lat kopie już 
rząd austryacki kanały, świecąc 
Polakom oczyma i obiecując że 

tylko polscy inżynierowie będą 
przy tych robotach zatrudniani i 
że polski robotnik znajdzie pro- 
cę. Tymczasem co się dowiaduje- 
my? — Oto rząd powołał do ko- 
pania kanałów w Galicyi od Kra- 
kowa do Dniestru inżynierów 
Niemców i kilku Czechów. Cho- 
ciaż Polacy mają znakomitych 
inżynierów, nie mogli dostąpić 
zaszczytu dokonania pomiarów 
pod budowę kanałów na ich oj- 
czystej ziemi. — W innych robo- 
tach publicznych tak samo po- 
stępuje maeoszka Austrya. po- 
wodując nędzę polskiego robot- 
nika. Setki wyrobników lwow- 
skich są bez pracy. W robotach 
publicznych nastąpił zastój, 
wskutek tego, że rząd, który wie- 
le obiecywał, nie dotrzymał zo- 

bowiązań. Zamiast pół miliona 
funduszu zapomogi, otrzymał 
Lwów tylko 300,000 koron. Wy- 
robnicy kołaczą o pracę w Ra- 
dzie miejskiej i namiestnictwie. 
Rada miejska rozdaje im ziem- 

niaki i drzewo na opał, a rząd fi- 
gę pokazuje i obiecankami oczy 
mydli. Doszło do tego, że głodni 
bezrobotni we Lwowie próbowa- 
li demonstrować przed Namiest- 
nictwem. ale polieya ich rozpę- 
dziła. 

NA POWODZIAN W SALICYL 
lista no. 14. 

Dnia 14 lutego 1914. 
Na chrzcinach u ob. SL Haa- 

czewskiego, Chicago. 111. 2.7* 
F. Sokołowski. Anderson, Ind. 

od grupy 11*4 5.0*i 
A. J. Mąka, E. Hammond, Ind. 

Zebr. na obchodzi* stycznio- 
wym połącz. Tow. 30.3* 

Na zabawie Tow. w. Pol. Strzel 
ców- 1 Kadetów T. Kościusz- 
ki, Newark, N. J. 2.2# 

Tow. Nar. Strzelców T. Kościu- 
szki. gr. 520, Toledo, Ohio .. 26.7* 

■Michał ©kiermański, Chicago, 
Illinois. 3.0* 

Tow. Listopadowe, gr. 34S. Chi- 
cago, 111. 10.0® 

Tomasz Ochwat, Clevcland. O... 7S 
B. Morzyński, New Haven. Conn. 

z obchodu styczniowego .... 16.61 
Na chrzcinach u ob. Józ. Miodu- 

szewskiego, Jewett City. Con- 
necticut 2.01 

Tow. Biały Orzeł, gr. 1120 La 
Porte, Ind. 4.7* 
Tow. Kr. Jana III Sobieskiego, 
gr. 985, Chicago, 111., z kasy i 
se składek 21.0* 

Tow. Ks. A. Kordeckiego, gr. 
353, Chicago, 111. 8.6* 

Rasem 136.68 
Z poprrgtiuich list 5,640.58 

5.777.28 
Wysłano do Wydz. Krajowego 
w Galicy! 4.000.00 

Powwtaje w ręku kasyera 1.777.28 
J. Magdziarz. 

umrn r*O. __ 

Dola 11-go łotego 1914. 
Grupa 7, San Francisco, Cal. 10.00 
L. Sokołowska od Gniazda 

No. 443 w Stomford, Conn. 2.80 
Tow. Emilii Plater, gr. 564, 

PSttaburg, Pa. 23.00 
Tow. Gwanlya T. Kościuszki, 

gr. 1560, Eleonora, Pa. 7.50 
Na weselu ob. Wlad. Strytka 

i Maryi Haderowicz, Bridge- 
port, Obio 4.00 

Komitet delegatów obchodo- 
wych na północno zachodniej 
stronie miasta Chicago. 32.20 

Tow. Lobscrwłanie, gr. 1155, 
Chicago, 111. 10.00 

Tow. Wandy Królowej Pol- 
skiej, gr. 461, Wilkos Barre, 
**»•. . 14.00 

A. J. Heller. Milwaukee. Wis. 
od Tow. Bartosza Głowackie- 
go 9.38 

Na koncercie urządzonym 
przez p. Fr. Przybylskiego w 

18.35 hali 'AMas", Chicago. 
Nr chrzcinach u ob. Franci- 

szka Aiejsak, Littlo Kalla, 
N. Y. 5.13 

Grupa 9*6. Cherry Valley. 
Pa. 2.88 

Jan Zajwalskt, Whecling, W. 
Va., na wieczorku u ob. Ko- 
walskiego 2.50 

Razem *... 143.63 
..Z poprzednich list .►.6,777.26 

Razem .6,920.89 
Wysłano do Wydziału Kra- 

jowego w Galicy i .4.000.00 

Pozostaje w ręku kaayera,. .1,920 89 
Dnia 27go lutego 1914, 

J. Magdziarz. 

PAMIOR!.. 

C»enerał gubernator Warsza# 
wy, Skałłon, umarł dnia 14 lute- 
go, na białaczkę. 

Jako o zmarłym nie chcemy pi- 
sać nic złego, tembardziej, te on 

sami nieśmiertelny wybudował 
sobie pomnik, z polskich łez i 
przelanej krwi męczenników wol- 
ności. 

Następca niewiadomy jeszcze, 
wymieniają rozmaite nazwisk* 
“błahonadiożnych”. 

Ruch w interesie. 
— I mnie w sklepie gwar od 

rana do wieczora. 
Co pan mówi; Tylu kupu«. 

jących?! 
— E. nie; posadziłem w nim 

tylko moją tonę..,. 


