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Do Braci i Sióstr Związkowych. 
Na ostatnicm posiedzeniu 

Zarządu Centralnego Z. N. 
P. niżej podpisany zamiano- 
wany został naczelnym re- 
daktorem “Zgody” tygod- 
niowej, organu Z. N. P., któ- 
ry to organ przez kilka mie- 
sięcy był osierocony, nic 
mając stałego redaktora, a 

tylko bvł redagowany do- 
rywczo przez redaktorów 
"Dziennika Związkowego”. 
Wedle zaś przepisów kon- 
stytucyi związkowej “organ 
urzędowy ma mieć stałego 
redaktora wybranego przez 
Sejm i z pensyą, jaką mu ten 

Sejm wyznaczył. Sejm XX 
Z. N. P. odbyty w Detroit, 
Mich., wybrał redaktorem 
Zgody tygodniowej ob. 

Stanisława Dangla z Cleve- 
land, O., bo i*nni. stawiani 
przez Izbę kandydaci posa- 
dy tej przyjąć nie chcieli, u- 

ważając, że pensya, wyzna- 
czona przez Sejm w sumie 
Sioo miesięcznie dla czło- 
wieka uzdolnionego i na tak 
odpowiedzialnem, acz Szczy- 
tnem stanowisku jest bezwa- 
runkowo za niską. 

I wybrany przez Sejm ob. 
Dangel posady tej nie przy- 
jął, gdy mu Zarząd Central- 
ny oświadczył, że ma praco- 
wać za pensyę, jaką Sejm dla 
redaktora “Zgody” tygod- 
niowej wyznaczył a nie mo- 
że być jakimś szefem wszy- 
stkich pism związkowych, 
jak to p. Dangel żądał, natu- 
ralnie z podwojoną pensyą. 

Oszczędność więc Sejmu 
XX w tym wypadku narobi- 
ła tytko kłopotów Zarządo- 
wi Centralnemu Związku i 
organ urzędowy pozostawiła 
bez redaktora, co się musia- 
ło odbić ujemnie na samem 

piśmie i na rozwoju Związ- 
ku. 

Osierocona więc starusz- 
ka “Zgoda”, posiwiała w bo- 
ju za dobrą sprawę, a tak po 
macoszemu potraktowana 
przez Sejm ostatni, otrzyma- 
ła nareszcie kierownika i jej 
szczerego przyjaciela od ca- 

łego szeregu lat w osobie te- 

go, który ją czytał od wstą- 
pienia na amerykańską zie- 
mię, co później pracowrał 
przy niej przez kilka lat jako 
pomocnik nac.zelmego redak- 
tora- 

Nazwisko niże i podpisane- 
go, obecnie naczelnego re- 

daktora “Zgody” jest Wam 
chyba dobrze znanie drodzy 
Hracia i Siostry związkowe, 
boć z Wami pracuję od ca- 

łego szeregu lat na niwie na- 

rodowej pod sztandarem Z. 
N. P., zatem przedstawiać 
się Wam nie mam chyba po- 
trzeby. Upewnić Was jedy- 
nie mogę, że będę się starał 
pfłdmieść zaniedbany dotąd 
organ urzędowy Związku na 

wyżyny, na jakich stać po- 
winien i że co tydzień przez 
ten organ Związku przema- 
wiać będę do W as jako brat 
do Braci i Sióstr swoich — 

jako Polak uczciwy i jako 
związkowiec, pragnąoy jąk- 
ną jwiększego rozwoju i do- 
bra Związku, tej organiza- 
cvi. którą ukochał całcm 

swojeni jestestwem, jak i 
Wy ją dr«xlzy moi kochacie. 

Dzielić się będę z W ami 
wiadomościami, jakie nas 

wszystkich Polaków ohcl o- 

..-ą‘ stan c się będę przez or- 

gan urzędowy podnosić 
.Zwdązek, krzewić jego szczy- 
tne hasła i idee, oraz z zapar- 
ciem się siebie bronić go 
przed atakami wrogów ze- 

wnętrznych, karcąc przytem 
i warcholstwo wewnętrzne, 
jakie się wkrada w ostatnich 

| czasach w' nasze dotąd karne 
i solidarne szeregi. Bratem i 

i przyjacielem serdecznym | 
j Wam wszystkim jestem 
| związkowcy i związkowczy- 
[nie, ale o całość, powagę i 
nonor całego /.wiązku dbać 

przcdewszystkiem będę w 

organie urzędowym i zapew- 
ne nieraz trzeba będzie i 
karcić odpowiednio jednost- 
ki, które wnoszą zamęt w 

masy ludu związkowego i 
dla celów osobistych gotowi 
poświęcić nawet dobro i ca- 

łość naszej organizacyi. 
Ufam też, że Bracia i Sio- 

stry związkowe nie poską- 
pią mi sw-ojej życzliwości i 
pomocy na tak trudnem i od- 
powiedzialncm stanowisku, 
a zamiast rzucać kamienie, 
ciernie i głogi na drogę, po 
której naprzód kroczyć bę- 
dę. owszem usuwać będę 
wszelkie przeszkody i dopo- 
magać mi zechcą serdeczną, 
braterską radą, nadsyłając 
przytem swoje uwagi, spo- 
strzeżenia i wiadomości ze 

wszystkich osad polskich, a- 

byśmy byli w ciągiem czuciu 
między sobą i aby czytelni- 
cy “Zgody” wiedzieć mogli, 
jakiem tentnem bije życie 
narodowe, ekonomiczne i 
społeczne między naszem 

wychodźtwem, rozsianem po 
olbrzymim obszarze Stanów 
Zjednoczonych. 

Związek Narodowy Pol- 
ski jest dziś w tern szczęśli- 
wem położeniu, że wydaje 
pismo dzienne “Dziennik 
Związkowy’*, który codzien- 
nie może odpierać wszelkie 
ataki wrogów' naszych, krze- 
wrić ideę związkową tak mię- 
dzy związkowcami, jak i nie- 

związlkowcami i informować 
ogół nasz sprawiedliwie o 

wszy^TKiem, co się w organ i- 

zacyi naszej dzieje. “Zgoda" 
zaś tygodniowa jako organ 
urzędowy Związku, poza u- 

mieszczaniem komunikatów 
urzędowych pomagać tiędzie 
rzetelnie “Dziennikowi Zwią 
zkowetnu” w pracy oświato- 
wej i organizacyjnej, stojąc 
na straży naszych interesów 
tak wewmętrznych, jak i ze- 

wnętrznych. 
Ponieważ przy redagowa- 

niu “Zgody" tygodniowej 
nie ma tyle pracy, aby wy- 
magała ona całego tygodnia 
dla redaktora i redaktorki 
działu żeńskiego, przeto ni- 
żej podpisany pracować bę- 
dzie nadal przy “Dzienniku 
Związkowym”, poświęcając 
tylko pewną część czasu w 

tygodniu na zredagowanie 
“Zgody". ryba więc pisma 
związkowe tak tygodniowe. 

jak i dzienne będą w ciągiem 
z sobą czuciu i harmonii i o- 

ba szczerze pracować będą 
dla rozwoju i potęgi Związ- 
ku Narodowego Polskiego. 
“Dziennik Związkowy” to 
lekka kawalerya w armii 
związkowej i lotnie przerzu- 
cać się będzie szybko z miej- 
sca na miejsce, gdzie potrze- 
ba zaatakować i przepędzić 
wroga skradającego się pod 
nasz obóz narodowy, a “Zgo- 
da”. to nasza ciężka artyle- 
rva, której pociski miażdżyć 
będą nieprzyjaciela wdziera- 
jącego się na szańce związ- 
kowe. Mając taką broń, da- 
my sobie z łatwością radę 
tak z wrogami zewnętrzny- 
mi. którzy nas zewsząd ata- 

kują, jak poskromi też war- 
cholstwo i niekarność wkra- 
dające się w nasze szeregi. 

A więc do pracy, do bojo- 
wania za świętą sprawę nie- 
podległości Ojczyzny, dla 
dobra narodu i Zwiążku. 

Z prawdą i wiarą w lepszą 
przyszłość narodu, zapatrze- 
ni wr promienne hasła wi- 
dniejące na sztandarze zwią- 
zkowym, pójdziemy na- 

przód. 
Miłość i pozdrowienie 

Wam wszystkim! 
Stanisław Orpiszewski, 

wedle konstytucyi szef 
“Zgody” tygodniowej, or- 

ganu Z. N. P. 

“Czerwony Mesyasz", 
W “Dzienniku Związkowym" 

czytamy: 
“Dziennik Ludowy", polski or- 

gan socyalistycznej partyi, ogrom- 
nie się na nas, za zdemaskowanie 
i pokrzyżowanie szyków, pognie- 
wał i w odpowiedzi na spokoj- 
ną i bez wyzwisk napisaną czter- 

dziestowierszową “Uwagę'*, bryk- 
nął pięcioszpaltowym artyku- 
łem. 

Mimo gniewu Czerwonego Me- 
syasza Polski, mimo gromów, któ- 
re spadły i jeszcze spadać będą 
na nasze głowy, powtarzamy z 

całym spokojem, ale i z naciskiem 
— że: Socyaliści, chcąc opano- 
wać Związek Narodowy Pol- 
ski przedzierzgnęli się nagle w 

gorących patryotów i adwokatów 
niepodległości Polski i w ten spo- 
sób uśpiwszy nieufność społeczeń- 
stwa postanowili dosiąść konika 
popularności i na nim do Domu 
Związkowego na Sejmie XXI za- 

jechać ! 
Tym konikiem popularności 

dla socyalistów jest obecnie Ko- 
mitet Obrony Narodowej, o tyle 
lepiej ujeżdżonym, że w obozie 
narodowców znalazło się wielu 
masztelarzy, którzy strzemiona 
Czerwonemu Mesyaszowi przy- 
trzymują i siodełko z kurzu o- 

trzepują. 
A więc K. O. N., przeciw któ- 

remu Czerwony Mesyasz tamte- 

go roku występował i w artyku- 
łach Dziennika Ludowego war- 

tość jego poniżał — tego roku 
stał się nagle dobrym, stał się ście- 
żyną, którą krocząc czerwona 

propaganda chciałaby Z. N. P, o- 

pannwać! 
Czemu przypisać tę zmianę — 

to nagłe zróżowicnic socyalisty- 
cznego sztadaru? 

Odpowiedź dyktuje nieubłaga- 
na logika! % 

Albo, soeyaliści nagle front 
zmienili i z międzynarodowców 
stali się patryotami, albo zmienił 
się K. O. \. i «oeyalistom w o- 

panowaniu Z, X. P. zaczął iść 
na rękę. 

Pierwsze jest niemożliwe, bo 
socyalizm polega nfc międzynaro- 
dówce — drugie nieprawdopodo- 
bne, bo w K.. O. N.. mamy związ- 
kowców. których o podkopywanie 
bytu Z. X. P. nie ęhcemy posą- 
dzać. 

Wobec więc tegofciasuwa się je- 
szcze jeden ale i ostatni wniosek, 
że wszelkie gadaniny socyalistów 
i wszelkie pisaniny Dziennika 
Ludowego o odbudowaniu “pol- 
kicj" Polski są obłudne, a całe po- 
stępowanie zarządti K. O. N. o- 

piera się na nieodczuwaniu ukry- 
1 tej polityki Czerwonego Mesya- 
| sza — względem {ale żywotnych 
dla polskości spra^r, jakiemi 

[ sprawy Z. X. P. ] 
Po tym wstępie pozwolimy so- 

bie na kilka szczegółowych uwag 
j na temat wspomnianego na po- 

; czątku artykułu w Dzienniku 
Ludowym. 

w pierwszej zaraz szpalcie 
! wsiadł widać Czenyonyr Mesyasz 
i na zbyt bystrego rumaka, bo za- 

rzuca nam, że staramy się zohy- 
dzić rucli niepodległościowy i 

j ruch wołnościwy. 
\N czeni to szanowny autor ar- 

tykułu dopatrzył się... zohydzania 
ruchu niepodległościowego? 

Czy może w żądaniu Zarządu 
Centralnego Z. N'.tp., aby wysłać 
delegata do kraju, celem zbada- 
nia stosunków w Komisyi Skon- 
tederowanych Stronnictw Nie- 
podległościowych? Chyba to nie 
— boć żądanie wysłania delegata 
jest w obecnej sytuacyi zupełnie 
jasne, gdy wyszło na jaw. że ta- 
ki działacz, jak Jakób Bojko, wraz 
z całem potężnem stronnictwem 
1 udo wetu do Komisyi Skoniede- 
rowanych Stronnictw \iepodleg- 

| łościawych nie należy! 
Więc czem zohydzono ruch nie- 

j podległościowy ? — Odpowiedz 
szanowny "towarzyszu**, jeżeli 
nie chcesz na miano kłamcy i nie- 
cnego oszczercy zasłużyć! 

W* tej samej szpalcie oburza się 
Dziennik Ludowy, żeśmy się po- 
ważyli powtórzyć słowa głowy 
galicyjskiego socyalizmu, Igna- 
cego Daszyńskiego, któremi on 

nazwał Polskę prostytutką naro- 

dów ! 

Przedewszystkiem ogromnie 
śmiesznie wygląda, że Dziennik 
Ludowy broni obecnie Daszyń- 
skiego, którego w r. 1810 ignoro- 
wał i zwalczał — a powtóre pro- 
simy Dziennik Ludowy, aby ra- 

czył zaglądnąć do urzędowych 
protokółów posiedzeń wiedeńskiej 
Izby posłów z jesieni r. iqo7, a 

przekona się, że "tow.” Daszyń- 
ski owe słowa istotnie powiedział 
i imię Polski w oczach obcona- 
fodowców zohydził. 

W trzeciej szpalcie artykułu 
Dz. Ludowego, czytamy taki a- 

O tern. że naród składa się z 

ludzi żywych, czujących, kocha- 
jącyeh i nienawidzących, z lu- 
dzi złych i dobrych, z ludzi mą* 
drych i głupich, z ludzi weselą- 
cych się i nieszczęśliwych, sy- 

i tych ł głodnych, ciemnych i wy- 
‘•oko wykształconych, redakeya 
Dz. Zw. nie wie.” 

A więc ślicznie. Czerwony Me- 
syaszu! Napisałeś to, cezgośmy 
pragnęli, bo brakowało nam czar- 

no na białe/n dowodu, że wasze 

zapewnienia, jakoby w socyalisty- 
cznem państwie przebywali tylko 
sami 'dobrzy ludzie, którzyby ni- 
kogo nie krzywdzili — są tylko 
czczym frazesem i przynętą, obli- 
czoną na łatwowiernych. 

W naszych uwagach, które tak 
okropnie obraziły czerwonego 
Mesyasza — twierdziliśmy, że 

choćby nawet międzynarodowym 
socyalistom udało się wywalczyć 
wolną i niepodległą Polskę, to je- 

szczc przy podziale łupów po- 
między wszystkie narody, Polak 
zostałby orżnięty i szkrzywdzo- 
ny, jako słabszy. 

Przypuszczaliśmy, że Dziennik 
Ludowy, w odpowiedzi na nasze 

twierdzenie, roztoczy przed nami 
uroczy plan socyal i stycznego po- 
działu łupów pomiędzy narody, 
roztoczy obraz przepięknego raju 
socjalistycznej krainy, w której 
«iic ma obdzierających i obdziera- 
nych. bogatych i biednych, sil- 
nych i słabych, ale wszyscy bę-1 I dą równi, szczęśliwi i kochający i 
się. 

Tymczasem — Czerwony Me- 
syasz zapowiada nam, że w miej- 
sce. obecnej miłości i nienawiści 
będzie w państwie socyalistycz- 
nem nienawiść i miłość. 

Wobec tego twierdzenie nasze, 
że Polacy zawdzięczając między-' 
narodów ce wolność, zostaliby np. 
przez Prusaków orżnięci, jako i 
przez mocniejszych i z natury* 

j złych i brutalnych — okazuje się 
zupełnie słusznem. a wywalczc- 

I tiie wolności pod wodzą miedzvna 
rodówki... początkiem drugiej nie- 

1 woli. 
Dziennik I,udowy wspomina 

dalej o tak zw. "Polscfc w zmniej- 
! szeniu określeniu wynalezio- 
J nem prze/, tego redaktora pism 
związkowych, który obecnie (ku 
wielkiej naszej przykrości) trzy-) 

1 ma z... Czerwonym Mesyaszem 
i ustawianymi Ohiowczykami. — 

Pisząc to, zapomniał widocznie 
Czerwony Mesyasz, żeśmy w na- 

szeni “credo” stwierdzili, że “u- 

ważamy Stany Zjednoczone za 

krainę tymczasowego pobytu”— 
a tern samem przeszliśmy do 

j porządku dziennego nad teoryąl 
i ‘zmniejszania” i “mufowania“i 
i Polski pod niebo amerykańskie. 

Kończąc odpowiedz, na “ccn- 
i ny” artykuł Czerwonego Mesyn- 
sza. dzękujemy mu raz jeszcze 
serdecznie za gniew, którym 
stwierdził, żeśmy się w naszych' 
wnioskach nie pomylili, skorośmy 
takiego stoika z. równowagi wy- 
prowadzić zdołali. 

PRZEGLĄD PRASY. 
SŁOWA GORZKIEJ PRA- l 

WDY. 
“Dziennik Związkowy** z dnia 

19-go h. m. pisząc o stanowisku 
większości Zarządu Centralnego 
Z. N. P. zaiętem wobec Komisyi 
Skonfcderowanych Stronnictw 
Niepodległościowych w Europie 
i Komitetu Obrony Narodowej 
w Ameryce, opanowanego przez! 
socyalistów, tak się ostro lecz j słusznie wypowiada: 

“Niezależnie od odpowiedzi 
większości Zarządu Centralne-! 
go Z. N. P. na rozrzucony 
przez K. O. N. pamflet, mają- 
cy być ową owczą skórką, w 

którą podpisani na pamflecie 
się przyodziali, przedstawiamy 
obecnie nago bez obsłonek na- 

szą oryentacyę polityczną. 
Zgodnie z uchwałami zja-( 

zdu Pittsburskiego, zgodnie z, 
uchwałą Sejmu XX w Detroit, j 
Mich. i zgodnie z naszem we-1 

wnętrznem przekonaniem stoi-! 
my do tej chwili przy Komisyi 
Tymczasowej, czyli jak się o- 

na obecnie nazywa przy Ko- 
misyi 'Skonfederowanych 
Stronnictw Niepodległościo- 
wych. 

Podzielamy najzupełniej 
zdanie K. S. S. N., źe wszelkie 
operacye przygotowawcze i 
.zbrojne na wypadek powstania 
najpraktyczniej jest oprzeć o 

Austryę. 
Podzielamy najzupełniej 

zdanie K. S. S. N., że Rosyę 
przedewszystkiem wypada 
zgnieść i Królestwo Polskie o- 

swo/bodzić, może nie dlatego, 
żebyśmy Rosyę uważali za 

gorszą niż Prusy lub Austryę, 
ale dlatego, że pod jej zabo- 
rem największy kompleks na- 

szej ziemi w niewoli jęczy. 
Podzielamy najzupełniej po- 

gląd K. S. S. N., że do powsta-. 
nia należy się już teraz przy- 
gotowywać i że te przygoto- 
wania potrzebują pieniędzy 
zaraz. 

Różnica tkwi w czem in- 
nein, a mianowicie w obowią- 
zku Zarządu Centralnego 
strzeżenia interesów i dobra 
Związku Narodowego polskie- 
go. 
Z. N. P. jest największą or- 

ganizacyą ideową polską w 

Stanach Zjednoczonych. 
Związkowcy największe o- 

fiary ponoszą na cele narodo- 
we. najwięcej dali pieniędzy 
tia ubojowienie polskiego spo- 
łeczeństwa w kraju. 

Z. N. P. sparzywszy się kil- 
kakrotnie na składkach na ce- 

le narodowe w kraju — ma 

chyba wszelkie prawo wie- 
dzieć na co idą te dolary, któ- 
re związkowcy składają i do 
których składania związkowa 
pra-a zachęca. 

Kiedy w grudniu 1912 roku 
padło hasło: “Dawaj pieniądze, 
b0 powstanie za pasem”, Z. 
N, P. nic czekał, nie żmudził, 
nic marudził, ale dawał, płacił 
i jH>svłał. a pisma zw iązkowe 
całą silą do popierania akcyi 
Komisyi Tymczasowej zachę- 
ęały! 

To trwało tak długo, aż za- 

częły rozmaite odgłosy z kra- 
ju uszu naszych dolatywać. 

Z początkti nie dawano tym 
głosom wiary, uważając je za 

nadszczekiwanie dożywotnich 
wrogów wszelakiego ruchu 
niepodległościowego, ale kiedy 
nadeszły wersye poważniej- 
sze: 

1) że Komisya Tymczasowa 
używa pieniędzy nic na ruch 
bojowy, powstańczy, ale na 

partyjną propagandę socyal- 
nycli demokratów, których nie 
przestaniemy uważać za wro- 

gów idei niepodległościowei, 
względnie za fałszywych tejże 
przyjaciół: 

2) że stronnictwa “postępo- 
wa dcmokracya” i ludowcy 
nie chcą należeć do Komisyi 
Tymczasowej, względnie 
chwieją sic w swej przynależ- 
ności : 

3) że galicyjskie Sokolstwo 
postanowiło na własną- rękę 
działać i własny skarb wojsko- 
wy utrzymywać; 

4) że po>eł Tetmajer wystą- 
pił z Komisyi Tymczasowej, a 

w miejsce jego stronnictwo lu- 
dowe żadnego nie wysłało re- 

prezentanta ; 

5) że Dr. Ji»dko. sekretarz 
Komisyi Tymczasowej, zrezy- 
gnował ze swej godonści; 

6) że “Kuryer Lwowski”, 
najpoważniejszy organ stron- 
nictwa ludowego w Cialicyi, 
zwrócił Komisyi Tymczasowej 
na nietakt, niezgodny z jej 
statutem całkiem niedwuzna- 
cznie uwagę, a w końcu 

7) że znany warchoł Stapiń- 
ski miał wejść do składu Ko- 
misyi Tymczasowej, czy też 
Skarbu Wojskowego, 

wtedy ani pisma związko- 
we. ani Zarząd Centralny Z. 
N. P. nie mogli pominąć tych 
głosów milczeniem, bo tu roz- 

chodzi się o grosz publiczny, 
rozchodzi się o honor Związku, 
jako organizacyi na wskroś 
polskiej i narodowej. 

Te fakta spowodowały, że 
obok oryentacyi austryackiej 
Stanęła ORYENTACYA 
ZWIĄZKOWA, tembardziej, 
ze pcane czynniki, grupujące 

się pod sztandarem K. O. N.t 
zaęzęly nadużywać niepodle- 
głościowego konika i dążyć do 
przewrotów w '.auiytnżc Zwią- 
zku. 

Oryentacya związkowa n»e 

pozwala na zapoznawanie ży- 
wotnych interesów’ naszej or- 

ga niżący i, tembardzicj, że o- 

becnie Z. N. P. więcej może 
być idei niepodległościowej 
przydatnym, lepiej może s\\ój 
konstytucyą objęty cel pracy 
dla niepodległości Polski zrea- 

lizować. niż kiedykolwiek po- 
przednio. 

Gdyby władze naczelne Z. 
N. P. nic stały na straży inte- 
resów Z. N. P., toby go zdra- 
dzały, a zdradzając Związek, 
zdradzałyby pośrednio i Oj- 
czyznę. 

-‘\ov więc temu zapobiedz, 
postanowił Z. N. T. własnym 
ko>ztem wysłać emisaryuszy 
do kraju, którzyhy zbadali na 

miejscu, o ile powyż wymie- 
nione wersye są prawdziwe, a- 

by zaś zapobiedz dczorganiza- 
cyi związkowej, muszą władze 
naczelne Z. X. P. zwalczać 
rozmyślne, lub bezmyślne za- 

kusy jednostek, bez względu 
na to, czy one na niepodległo- 
ściowym. czy też na innym ja- 
dą koniku.* 

Emisaryuszy wybrał Zarząd 
Centralny w osobach Cenzora 
Karabasza i wice-ccnzora Ra- 
koczego i od ich opinii zależeć 
będzie, jakie stanowisko pisma 
związkowe i Zarząd Centralny 
w stosunku do K. S. S'. X. w 

przyszłości zajmować będzie. 
Najchętniej do czasu powro- 

tu emisaryuszy nic pisaliby- 
śmy na ten temat, ale że leade- 
rzy K.tO. X. wciągają inną 
wrogą prasę do walki z nami. 
nic możemy milczeć, aby zaś 
powaga i interes Z. X. P. nie 
ucierpiały.” 
Powyższe uwagi zamieszczone 

były w ‘Dzienniku Związko- 
wym" z okazyi zebrania czy wie- 
cu jaki urządzili prowodyrzy K. 
O. X., a względnie socyaliści tam 
dziś rej wodzący, gdzie mówcy 
skrajnych poglądów napadali w 

nieuczciwy sposób na większość 
Zarządu Z. X. PM że ta nic chce 
się nagiąć' do interesów partyj- 
nych międzynarodówki. 

Z poglądami ‘‘Dziennika Zwią- 
zkowego” godzimy się w zupeł- 

I ności. 

Skłaiki na Wyższą Szkoły Związkową. 

KOLEGIUM Z. N. P. 
LISTA NO. 98. 

Dnia 6-90 marca 1914. 
A. Karabasz, ze składek od ob. 

Kdm. Szydłowskiego, New 
York. N Y. 58.10 

Tow. Przyszłość Polaki. gr. 672, 
Chicago. 111. 14.00 

Grupa 1227. Phlladelphla. Pa... 1.00 
J. Hokaj. Donora. Pa., na posie- 

dzeniu Gminy Nr. (0.. 6.96 
Na posiedzeniu gr. 1168. North- 

a nip* 011, Mass. 2.00 
K. Szczepkowski. K. Vander- 

grlft. Pa., a obchodu stycznio- 
wegS gr. 791 4.50 

Stanisław Bielawski. DeAroit, 
Mich. 600 

Na chrzcinach u pp. Wacł. 
Trzasków, So. River. N. J... 3.78 

Na posiedzeniu gr. 661 Donora. 

Pa...r.'.*. 4 66 

Razem .*...100 96 
7. poprzednich kst 97. .34,0*2.89 

Rasem .34.183.85 
Odejmuje alf $28.60 złożone na 

lnboratoryum. a odesłane do 
Censora Z. N. P. 26.60 

Pozostaje .134,167.31 
Dnia 19-go marca 1914. 

4. Magdzurz, kasyer. 


