
ZGODA 
ORGAN ZWIĄZKU NAR. POL 

W Stanach Zjednoczonych P6ln. Am. 
Wychodzi w kaldy czwartek. 

Prenumerato tygodniowej ••Zgody” dla 
ralonkhw Z. !ł. P. rocznie 3tc, .płatna 
miesiącznic razem m podatkiem z wiązko- 
wym. 
Uln aleczlonków rocznie ............ T6e 
"Je Ku ropy .....*..fl.Of 

Biuro Zarządu Związku Narodowego 
Po^aklcgo. oraz redakcyl I drukami ••Zgo- 
dę” mieści się we własnym budynku pn. 
HOS-140# W. Dlvl»lon ul., Chicago, III. 

Telephono Monroe 769-770. 

Wszelkie listy się ■•praw ad- 
ministracyjnych Związku Narodowego 
Polskiego n.ileży przesyłać pod adreeem 
sekretarza Jeneralnego. 

JAN S. ZA WILIŃSKI. 
1406-1408 W. Dlylslon \ul.. Chicago, III. 

Przekazy bankowe, pne-.towe I plenlą- 
dze przesyłane Związku opr<”«cz pie- 
niędzy należących sic Zgodzie za druki 
Itp. należy adresować do kasyera. 

JOZEF MAGDZIARZ. 
1406 1409 W. Olwislon ul.. Chicago. III. 

Wer.e*kle korespondencye dotycząca 
Rićaktyl "Zgody” nal«-Z' prMajrtuć P'>d 
adresem: Itcdakcya 'Zgody”, H0S—ll"S 
W. D!vtsion at. 

Listy w sprawach administracyjnych 
•■Zgody”, ogłoszelt I robOt drukarskich 1 

p!enie<lzo za takowe, należy adresować 
de Sekretarza ”Zgody”. 

J. OLBIKSKI, 
I 1406-140* W. Dlvls.cn ul..' Chicago. III. 

I 

ZGODA 
ARPEARtNO EVERV THURSOAY. 
Offirtal organ of tho Pol Uh National 

Alliancs of Ihe United States ot North 
America. ... 

Pubiishe.1 hy ihe Polish National Al- 
Uaaca of U. S. of N. A. 

1406-1408 W. Olwlalon St. 
Chicago, III. 

Telephone: Mooroe 769-770. 

Subacrlptlon prlce for meinbera of tha 
Polish National Alllance: 
Par ar.num .**° 
To non -membera .*0c 
To other countrlea $1.00 

Zarząi Związku Narodowego Polskiego. 
Antoni Karabaaz. 

3053 Brereton Ave.. PIttsburgh. Pa. 

Wlca-cena^r. 
Adolf E. Rakoczy, 

31 E. Market St.. tlłlkes Barre. Pa. 

Zarząd Centralny Zw. Nar. Pol. 
PREZES: — Kazimierz Żychllftskl. 1406- 

1408 W. Dlvlsion ul.. Chicago. III. 
WICE-PREZES: — Stanisław Mermel. 

345 Milwaukee ave.. Chicago. Ul. 

SEKRETARZ JENERALNY: — Jan S. 
Zawlllńskl. 1406-1408 W. Dlvl*!on at., 
Chicago. 111. 

KASYER: — J6zef Mugdzlarz. 1406-1408 
W. DHlslon st.. Chicago. 111. 

DYREKTORZY: — M. Sakowska. Dr. W. 
iStatklewicz. Pr. J. J. Jankowski, 
kl en ryk Anlelewskt. Kazimiera Obar- 
ska, Antoni Mazur. Kr. X. W lekllń- 
skL Karol Olszowy, M. Knneciak. N. 
K. Złotnicki. Pr. J. Zaleski — wszy- 
scy z Chicago. 

LEKARZ NACZELNY: — Dr. Antoni 
Balcerzak. 1406-1408 W. DlvUlon St.. 
Chicago. Ui. 

ADWOKAT ZWIĄZKOWY: — Leon S. 
Małłek, 133 N. Clark at. 

KOMISARZE. 
Komisarz honorowy na wazyatklo Stany: 

Julian .Szajnert. 959 — 28th av».. N. 
K.. Mlnneapolls. Mlnn. 

Komlsarka na wazyatklo 
działu Kobiot Z. N. 
l.lpisyńska. 411 Kastę 
Grand Kaplds, Mich. 

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

Maksymilian Powieki, 612 Summer 
et.. West L.ytin. Mass. 

Stan Connecticut. Okręg Nr. II. Waksns. 
Stan Rhods Island. Okręg Nr. III. Wa- 

Wschodni New York. Okręg Nr. IV. — 

Andrzej Wawrowskl. 678 St. Anna 
ave.. New York, N. Y. 

Stany z Wy 
'.: — Walery* 
n sv©.. N. £.. 

Zachodni New York. Okręg Nr. V. — 

Jan Maternowie*, 1105 Sycatnoro 
Rve., Buffalo. N. Y. 

Stan New Jersey Okręg Nr. VI. — 

Józef Jaworski, 197 Autumn st.. Pas- 
sale, N. J. 

•tan Maryland I Dlstrlct of Columbia. 
Okręg Nr. VII. — Adam Gregoro- 
wlcz, 525 S. Llnwoud avo., Baltimore, 
Md 

•tan Delaware. Okr«g Nr. VIII. — Ma- 
ryan F. Ponlecki. 701 S. Harrison st., 
Wllmtngton. Delaware. 

Południowo-wschodnia Pennsylvanla. O- 
kręg Nr. IX. — Piotr Borowicz, 8S73 
Archer st., Pfeiladelphia. Pa. 

Północno-wschodnia I środkowa Pennsyl- 
vanla. Okręg X. — Kujteniusz 3ra- 
chockl, 1314 Prospect ave., Scranton, 
Pa. 

Zachodnia Pennsylvanla. Okręg Nr. XI.— 
Roman a. Abozydskl, 616 Smlthfleld 
st., Plttsburph. Pa. 

•Un^Wast Ylrglnla. Okręg Nr. XII. — 

•tan Ohio. Okres Nr. XIII. Jftzef 9. 
Karpanty. 233 E. Park at., Toledo, 
Ohio. 

•tan Indiana. Okręg Nr. XIV. — Fran- 
ciszek Zawadzki, 1452 Broadway, Ga- 
ry. Ind. 

•tan Illinois. Okręg Nr. XV. — Adaia 
Majewski. 1156 Noble st.. Chicago • Illinois. 

Dolny Półwysep Stanu Michigan. Okręg 
XVI. — l.eopold Terskl. 1261 Duboia 
at., Detroit. Mich. 

Stan Wlsconsm I Górny Mithiqan. Okrea 
Nr. XVII. — Dr. Aleksander J. rre* 
ler. 419 Mitchell st.. Milwaukee. Wl*. 

•tan Minnesota. Okręg Nr. XVIII. _ 

Antoni Oraharkiewlcz, P O. Duluth 
Mina. 

•tany: Missouri | Alabama. Okręg Nr. 
XIX. — Franrlrie* Grodzki. 1117 U- 
nlon as., St. Louis, Mo. 

•tany: Nebrsska. Kanras I Colorado. O- 
kręg Nr. XX. — Waksns. 

•tany: Arkansas I Texas. Okręg Nr. XXI. 
— Waka ns. 

Stany: CaMfornia I Arizona. Okrea Nr 
XXII. — Wakans. 

Stany: Washington, Oregon i Idaho O- 
kręg Nr. XXIII. — Jan F. Gróckl 
501 E. 51 at., North Portland. Ore- 
gOłl. 

Kanada. Prowlncye. Okręg Nr. XXIV. — 

WakeTts. 

tistrikoyo to zihaiy adresa "Zgody," 
Zwracamy uwagę członkom Związku N. P., aby kaidy imłtn.ajec swej* mle- •zkanle. podawał zawrze stary | nowy adre*. oraz num*r grupy. d0 *t4r,, 
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•ety. Tym sposobem unikniemy wszelkich 
pomyłek przy wysyłaniu Zriody. Kto tle 
do tego nie zastopuje. temu Zgody posv łać nie będziemy mogli. Zatalenia w inr> 
wie nieregularnego odbierania Zgody po- 
winny rbwnlez być zaopatrzono w wyra- 
tny adres t numer grypy. 
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Związkowy 
DOM EMIGRACYJNY 
p*. IIO Saetnd Ati. ,TT,r?Vi. 
I’r*rjfnn)»> Imltrr torów oraz gortel 
przyjeżdżających d<> New Yorku. 

Wyjrodne pokoje eyptalne. bez- 
płatna biblioteka I czytelnia, wan 
ay, szmarzna I tania kuchnia 

OWŁIGA POLSKA 

Daia Emigracyjny 
•twarty w każdym azasit 
Imigrantom lądująrrm w KIIta 

laland Agent /.wiązkowy Domu E 
w*'®racrjnef o udziela bezinterean 
wnle rzeczowych Informanyl. 

UWAGI NA CZASIE. 

Mimo wszelkich walk i prze- 
ciwności ; mimo ujadań wrogów 
otwartych, próbujących szkodzić 
Związkowi na każdym kroku, mi- 
mo nawet warcholstwa wewnę- 
trznego, które nam więcej od- j 
biera nowych członków niż wro- 

gowie zewnętrzni. Związek jed- 
nak rośnie i rozwija sic potężnie. 
Oto w bieżącym miesiącu zgłosi- 
ło się do Zw iązku przeszło dwa 
tysiące nowych członków i kil- 
kanaście Towarzystw. Idea 
zw iązkowa zatacza coraz szersze 

kręgi i nic omylimy się z naszą 
przepowiednią, jeżeli oświadczy- 
my publicznie, że za dziesięć la: 
najwyżej nie będzie ani jednego 
Polaka czy Polki, coby do Z. X. 
P. n:e należeli, lub nic sympaty- 
zywali z nim. I wierdzenie nasze, 
że idea narodowa skrystalizowa- 
na w Związku Narodowym Pol- 
skim na wycliodżtwie nie jest by- 
najmniej krzykiem pawia, jak 
nam to przypisują wrogowie 
Związku, ale jest rzeczywistością 
która sama za siebie najlepiej 
mówi. 

Rośniemy w liczbę, pieniądz i 
znaczenie i róść będziemy dalej 
mimo wszelkie przeciwności i 
wrzaski wrogów idei narodowej. 

Zdobyliśmy w tym miesiącu, 
kochani Bracia i Siostry przeszło 
dwa tysiące nowych członków 

starajmy się, aby w tym mie- 
siącu zdobyć ich przynajmniej 
trzy tysiące. Jeżeli każdy z nas 

dołoży nieco pracy i zdobędzie 
choćby jednego członka w roku, 
no to za rok już będzie nas 200,- 
000 pod jednym sztandarem, któ- 
ry jest tak drogi sercu każdego 
Polaka i Polki. Idea narodowa 
zwyciężyć musi wszelkie inne 
idee. pchające się przed nią, boć 
przecie każdy z nas rodził się 
wpierw Polakiem z krwi i kości, 
zanim później w życiu został 
czcmś innem. Z tych to przyczyn 
właśnie tak się nasz Związek roz- 

rasta, bo jego idea narodowa po- 
rywa wszystkich bez względu na 

przekonania Polaków, gdyż ina- 
czej być nie może. 

Kto''się nic godzi na postulaty 
wytknięte przez Związek Naro- 
dowy Polski, ten albo komplet- 
nie jest ograniczony. lub też 
krzewi świadomie zasady między- 
narodowe ze szkodą naszego na- 

rodu. 

Założyliśmy tu fundament pod 
gmach narodowy, budujmy więc 
na tym fundamencie silnym 
gmach, który się zowie: Polska 
niepodległa. Gdy ten gmach sta- 
nie natenczas możemy mcblo- 

wac jego wnętrze, a nawet o/.Ui- 
biać je wedle potrzeby i w łasnego 
poczucia estetyki. \ 

Kiepskim je«t jednak budowni- 
czym teu, kto chce budować ja- 
kich gmach od dachu, gdyż go ni- 
gdy nie zbuduje. Ścierajmy się 
o zdania, jaki matcryał natęży u- 

iywać do zbudowania gmachu 
Polski niepodległej, ałc nie spro- 

wadzajmy naprzód mebli, któ- 
rych niema jeszcze gdzie posta- 
wić. Wywalczmy sobie wpierw 
Polsko wolną: zdobędżmy to, co 

inne narody o wiele słabsze licze- 
bnie i moralnie od nas już zdo- 
były, a wtedy dopiero poczniemy 
się sprzeczać, jakie meble są gu- 
stowniejszc i wygodniejsze do, 
wnętrza gmachu. 

Tej zasa ly trzyma się Związek 
Narodowy Poł-ki i dlatego w jc-; 
go szeregach jest dosyć miejsca 
dla klerykałów. socyalistów, de- 
mokratów, republikanów, mo- 

narchistów i innych dopóki chcą 
zgodnie razem pracować nad od- 
budowaniem Ojczyzny. 

Stypendystom związkowym, 
tym, co dzięki pomocy /. N. P. 

wybili'się na wyższe stanowiska 
sjłolccznc dzięki pomocy finanso- 
wej Związku, przypominamy, że 

cięży na nich obowiązek moralny 
zwrócenia udzielonych ich sum. 

Związek tych pieniędzy nie chce 
na inne potrzeby, lecz rozdzieli je 
na stypendya dla niezamożnych 
studentów, którzy tak samo wal- 
czą dziś z niedostatkiem i po- 
trzebują pomocy, jak ci. co dzi> 
przy pomocy Związku stoją tu 

wyższych stanowiskach i mają 
pieniądze. 

Są tacy stypendyści związko- 
wi, którzy pierwsze zarobione na 

[wyższych stanowiskach pieniądze! 
zwrócili Związkowi z podzięko- 
waniem i tern pomogli drugim 
studentom niezamożnym do 
kształcenia się, ale są też i tacy, 
co dobrze stoją dziś finansowo, 
dzięki pomocy Związku, a jed- 
nak nic poczuwają się do obo- 
wiązku zwrócenia pożyczonych 
bez procentowo sum, aby za “te 
pieniądze mogli się kształcić in- 
ni. 

Jest to «amolul>stwo w najwyż- 
szym stopniu i niezrozumienie 
obowiązków narodowych przez 
tych panów, boć pamiętać oni po- 
winni o tem, że nie byliby dziś 
tam, gdzie są. gdyby nie pomoc 
finansowa Związku( Niech więc 
przypomną czasy, gdy się 'bo- 

rykali /. losem i niech oddaniem 
zaciągniętego długu pomogą in- 
nym braciom swoim, aby i oni 
mogli się wybić na wyższe stano- 
wiska. 

Ze wszystkich stron dochodzą 
nas skargi na księży polskich 
(niestety 11, że z ambony i kon- 
fesyonalu, a także na publicznych 
zebraniach w halach zwalczają 

Co Daje 
DZIENNIK ZWIĄZKOWY 

Za 52 rocznic 

O 
■ 

312 numerów po 8 stronic 
2,496 stronic w cągu roku. 

52 serye powieści “Trędowata” 
16 stronic w każdej seryi. 
830 stronic powieści w ciągu 
roku. 

Oprócz najświeższych wiadomości 
z Polski, Amerykii z całego świata 
Dzienrrk Związkowy podaje: 

Przegląd Polityki światowej. 
Przegląd Prasy Europejskiej, 
Przegląd Prasy Amerykańskiej, 
Dział Społeczno Ekonomiczny, 
Przemysł i Praca, 
Dział dla Kobiet. 
Wiadomości Naukowe. 
Sport i Rozmaitości, 
Oraz wiele innych rzeczy. 

Wszystko za Dwa Dolary 
Jest to najtańsze i najlepsze pismo polskie 
w całych Stanach Zjednoczonych. 

Jako Związkowiec 
Zapisz sobie Dziennik Związkowy. 

Specyalna oferta na stronicy 8-ej. 
Przeczytaj. 

Związek Narodowy 1’oKki i jego 
pisma. Śmiejcie się dziś z teg >. 
Kracia kochani! Zwalczali oni sil- 
niej jeszcze Związek, gdy ten był 
w powijakach i nic niia! “Dzien- 
nika Związkowego** na swoją rv 

bronę, a coż oni teraz mogą natn 

zaszkodzić, gdy nas je*t przeszło 
•to i pięć tysięcy członków pod 
jednym sztandarem i to ludzi n- 

swiadomionych, co sobie nic po- 
zwolą dmuchać w kaszę. Jc/.cli 
ich wrzask* i napaści przez 33 la-* 
ta nie zaszkodziły Związkowi, 
który ‘przyjmuje po dwa tysiące 
członków* miesięcznie, to też 
oni i teraz nic mogą nam za- 

szkodzić. Ot. miast wypi- 
sywać sążniste kore*ponden- 
cyc z urąganiem tym biedakom, 
co są wrogami Związku, raczej 
starajcie się zdobywać nowych 
członków, a to będzie najlepszą 
i najskuteczniejszą dla nich od- 
powiedzią. Jeden now y członek 
zdobyty dfti Związku więcej zna- 

czy, niż kolumna wymyślać klc- 
rykałom. 

Pal ich sześć! Niech sobie 
użerają na na*, a my róbmy swo- 

je — budujmy Związek Narodo- 
wy Polski. 

Macherzy * zarządu Komitetu 
Obrony Narodowej podjudzeni 
przez panów z pod czerwonego 
sztandaru rozesłali wstrętny 
oszczerczy patnflct |»o całej A- 
meryce w liczbie kilkudziesięciu 
tysięcy egzemplarzy. W pamfle- 
cie tym zamieszczono kupę wy- 
zwisk i oszczerstw wstrętnych 
na tych urzędników Związku, 
którzy zajęli inne stanowisko 
wobec K. O. N. niżby to sobie 
panowie towarzysze życzy li 

Wydrukowanie i rozesłanie 
pocztą tych tysięcy egzemplarzy 
owego pam fletu oszczerczego 
kosztuje sporo grosza, którego 
chyba nie dali czerwoni “towa- 
rzysze”, bo oni raczej brać. a nie 
dawać lubią. Kto więc pokrył ko- 
szta druku i rozsyłania tego ro- 

dzaju literatury? A no chyba 
nikt inny, tylko kasa Obrony 
Narodowej. Na to więc lud pol- 
ski składa swoje krwawo zapra- 
cowane pieniądze,, aby garść lu- 
dzi stojących na czele K. O. N. 
drukowała i rozpylała oszczer- 

cze pamflety burzące naród i po- 

wodujące bratobójczą walkę. Tak 
to ci panowie p<»jmują obronę 
narodową, tak dą/^ do wyzwole- 
nia Ojczyzny z kajdan niewoli i 
tak to głoszą szcąytue hasła na- 

rodowe. 
• I nie mieli to dobrze i uczciwie 

myślący członkowie Zarządu Cen- 

tralnego żądać kontroli nad fun- 
duszami składanymi w lwiej 
części przez związkowców na o- 

brone narodową; nie mieli doma- 

gać się wysłania emisaryu*zv do i 

Ojczyzny, aby ci tam zbadali na 

co idą pieniądze składane przez j 
ciężko pracujący lud polski w 

Ameryce? Nietylko, że mieli i 

mają prawo żądania kontroli, a-< 

le to nawet ich obowiązek. 
Gdyby pieniądze składane 

przez lud na świętą sprawę wol- 
ności Ojczyzny były pod kontro- 

lą Związku, a w zględnie jego Za- 

rządu, 7. pewnością nie trwonio- 

noby ich na drukowanie i rozsy-! 
łanie pamflctów oszczerczych, 
które zamiast jedności, tylko roz- 

goryczanie i nieufność szerzą 
między naszym ludem. 

Jeden z naszych czytelników 
M. Krzyrok z Amsterdam, N. Y. 

przysłał nam ten oszczerczy 
pamflet z następującym dopi-, 
skiem : “Załączam odezwę przy-, 
słaną do mnie w stu egzempla- 
rzach od K. O. N. Ciekawa tam 

ta praca! Po polsku, gdzie 
dwóch, tam jeden za wiele. 

Wszyscy chcą na swój sposób 
zbawić Ojczyznę. Ja myślę, że 

najlepiej jeszcze będzie, jeżeli 
każdy pójdzie swoją drogą, byle 
szedł do jednego celu, a których 
będzie więcej, niech ci obejmą 
komendę nad narodem. Wyrzu- 
ciliśmy kilka tysięcy dolarów na 

podróże i co mamy dziś z tego. 
Jedni odeszli w czerwcu, drudzy 
się rozeszli w styczniu, a kto wie 

czy po niejakim czasie znów 

się nie zejdziemy, aby wią- 
zać się na to, żeby się znów roz- 

wiązać i tak w koło Macieju'*. 
Ot jak się lud nasz zaczyna 

zapatrywać na pracę tych, co to 

niby chcą odbudować Polskę, a- 

le odbudowują ją oszczerstwami 
i wyzwiskami, trwoniąc grosz lu- 
du na co innego przeznaczony. 

Czytajcie na tej stronie dzisiej- 
szej “Zgody’’ szczegóły o Wood- 
b»ro Farmach we Florydzie. 

>gtoszetnie.; 

Stanowisko Zarządn Gmi- 
ny Nr. 3, potwierdzone.- 
Zebranie delegatów gmi- 

ny No. 3 było ze wszystkich 3-ch 
dotychczasowych najliczniejsze. 
Sala posied/eń Zarządu Central- 
nego zapełniła się po brzegi, a w 

gronie delegatów obok wielu wy- 
bitnych Polek delegatek byli 
starzy, osiwiali Związkowcy, od 
założenia wierni pracownicy na 

niwie związkowej i narodowej. 
Posiedzenie zagaił prez.ęs Jó- 

zef P. Szymański, poczetn"Dr. J. 
K. Orłowski odczytał protokół z 

poprzedniej sesyi, przyjęty bez 
poprawek do wiadomości. 

Zkolei delegat St. Markowski 
przedMawił mandaty dalszych 
grup. które wszystkie uznano za 

ważne. 

Sprawę poparcia dla Tow. Pol- 
-kiego edukacyjnego co do nauki 
szkolnej w szkołach publicznych 
oddano do zbadania i przedsta- 
wienia na najhliższem posiedze- 
niu kómisyi statystyki i rozwoju 
(•miny. 

W miejsce dwóch członków 
Zarządu, których grupy przyłą- 
czył Zarząd Centralny’ do nowo 

utworzonej Gminy na Helcnowic, 
jiowołano na stanowisko drugie- 
go podmarszałka Franciszka 
Cwałitiskiego, a na zastępcę o- 

d/wierneęo W ład. Michalczyka. 
Z kolei przedstawia sekretarz 

Dr. T. K. Or1ow«ki rezolucyę u- 

chwaloną na zebraniu Zarządów 
12 Gmin w sprawie niepodległo- 
ściowej i w sprawie krzywdzą- 
cych ataków na kierujących u- 

rzędników Zarządu Centralnego 
Z. X. I*, wyjaśnia w spokojnem 
i rzeczowem sprawozdaniu sta- 
nów i-ko prezesów Gmin i wybi- 
tnych obywateli, którzy «ą przy 
Związku od założenia, w tak do- 
niosłej sprawie. Utrzymuje z ea- 

lą 'stanowczością, ż^ nie je<t pra- 
wdą, aby jakakolwiek potajemna 
była akcya w celu udaremnienia 
pracy niej>odległosciowej. Ro^- 
drażnienie wśród Związkowców 
nie zwraca sic też. wcale przeciw 
sekretarzowi czy tez poszczegól- 
nym funkcjonarjuszoui K. O. N. 
W szczerem i gorącem pragnie- 
niu zespolenia wszystkich sił dla 
dobra i pożytku Ojczyzny, og«d 
związkowy zmierza do jednego 
celu, aby udaremnić wyzyskiwa- 
nie ruetru narodowego i świętej 
sprawy nie|H>dlcgl ściowej dla ja- 
kichkolwiek celów partyjnych. 
Nie jest też prawdą, aby Zwiąż- 
kowcom i ich reprezentantom na 

.zebraniu w d. 3) marca *zto o o- 

ryentacyę wszechpolską. ale na- 

tomiast szło niemal «r«/y<tkilR o 

to, aby me było w /w 14/ku o- 

ryentacyi aocyalistycznej. /wią- 
zek powitał p<>d wpływem tę- 
sknoty za Ojczyzną 1 w chęci 
służema jej. a jeśli «..cyali4ci na- 

si są istotnie patryotami. to niech- 
że zło/ą tego dowód głownie 

^przez to. ze ;iprn>taną narzucać 

ogółowi związkowemu swoich 
zasad i swoich programów, kt>re 
są w większej czę-ci wyrazem ich 

politycznej niedojrzałości i braku 
należytego uwzględnienia pT- 
skich interesów i>le naród.,. | 
wych. VV sprawach społecznych 
i w sprawie uświadomienia 
war-tis rojK»tnii zy> h co do ». h 
doli ni.ttcT) alnej im 1 >ali« 1 

tak obszerne f*r/vtrm p. ■ > 

pracując uczciwie na rem prdu 
mogą już prze to samo wtę.e 
zdziałać i w ni*- -dnem k er u ku 

pożądańszy wywoła.- re u ar. 
niżeli wdzierając e do k- m«> ł 
w sprawach nar. do wy eh Vł* y* 
dobna zgod/if *ię na ..dezwę Jo 
socyalistów pnl-ktch wv*to» >«i 

ną w ich tutei*/vm organie 
tak dawno temu. w k* mm ez* 

talismy aj»el. aby *«••- »’ w 

sywali «ię do /w 'ą/ku i 4*,a'ij 
się go opaiw.wa. Związk w. v 

zrozumieli, ze dn tego d p«*rr 

niepodobna i ze mep. «t >ł» a k 
wdzić i osłabia- na .'ego -V*. 

wego stanowiska na •'*«-/», e 

niszcząc w ten spo»«,h »ue .... 

darną ok.do llli.llfl 1 4 .et -* 

2tąd w «prawic niepA.:'* 
Hf) gin* ««d Id r/#'l- 'W *»-/»-*• 

Gmin. gł^r zgodny, r i««.' >* i 

przekonania płynny. ie*t u k »e 

trolą Związku w tej na fi.-w. 
ślejszej uprawie. 

Co »ię za* tyczy wy*yfhi 4rk 
fTatiSw do starego krain. »o i tam 

zapanował ogromny chaos z pc> 
woda ro^ńcia stronnictwa h*d<>> 
wego i stosunku w/ajemwr » in- 

nych stronnictw nar<*djwych^ i 

dlatego dobrem bidzie i po/yi* 
cznem dla wipótnefn por.-zimne 
nia. jeżeli Indzie ł»ez-«trr>nni i me 

wątpliwie uczciwi jak ma»z Cen 
zor i Wicecenror sprawą na imej- 
»cu Napatrzą. Słusznie wig«. rutę 

Kto libi czyta: Kio chc: się kształć ć Kto poszukuje jakichkolwiek nowość. 
»r*y*l* nam Iwoj adres, a dostania Warnia 

Katalog Książek 
Obrazów, Listów i t. p. wydawnictw 

AMERYKAŃSKICH I EUROPEJSKICH 
ParWwnaJaia nasz katalog, kil tłokami tun«< h kacami a prankonact* r« 

u na» rarcanrWcta /naj<luj« na ałiadzia 

Najwiykszy wybśr księiak po otnach najniższych 
** K-lrcarnta ImrMirt mi w Cbtraco dontart *> Wani katat.k L ai Ilięiajcie. jaklrbki.lwi.k za«n»Ja< l« |>oniiklij i..b'lu*y Wa* • /1 bko 

Agentom odstępujemy stosowny rabat. 

Księgarnia Polska Importowa 
4629 80. Ashland Ave. Chicago, III. 

lucya zaleca spokój i rozwagę, a-| 
by oczekiwać na sprawozdanie 
delegatów, a tymczasem wszyst- 
kiego unikać,, coby rozdrażnienie j 
mogło podniecić i zaostrzyć. 

Delegat Chonarzewski, a na- 

stępnie Aniclewski, tudzież Pio-i 
trowski i Prokesz atakują to spra- 
wozdanie i zarzucają wogóle ze- 

braniu zarządów Gmin kompety- 
cyi w tej ^prawic. Aniclewski za- 

rzuca Drowi Orłowskiemu, że za- 

pomniał. jak to socyaliści od r. 

18(xł zaścielali trupami drogę na 

Sybir i krwią swoją przypieczę- 
towali walkę za Polskę. Utrzy- 
muje, że socyalisci polscy wy- 
przedzili wszystkie inne stron- 
metwa w ruchu narodowym. 

Dr. Orłowski odpowiada na to, 
ie jeszcze w majtkach chodzili, 
gdy ruch narodowy polski zdu- 
miewał świat cały. Od r. 1S63 nie 
mogli przyton w tym ruchu 
współdziałać. gdyż pol-ka partya 
socjalistyczna zawiązaną zosta- 
ła dopiero w r. 18‘JO. A przytem 
rty szlacłietnie zapominać o 

współpracy narodowej kleru, o 

^poświęceniu polskiego mieszczań- 
stwa, o męczeństwie i ofiarach, 
wielu nawet ze szlachty polskiej, 
o wsp< dudzialc ludu polskiego. 
Właśnie dziś — mówi Dr. Orłow- 
ski — upływa 120 lat od przysię- 
gi Kościuszki na rynku krakow- 
skim. Czyli nie było przy jego 
boku reprezentacyi wszystkich 
stanów polskich? Dlaczego nie 
podnn>s| tego na chlubę polskie- 
go imienia? Dlaczego krzywdzić 
przeszłość naszą historycznym 
fałszem, że socyaliści są pionie- 
rami nas/ej niepodległości. 

Delegaci pani Leokadya Ka- 
dow, pani f.ukaok. Graczykow- 
ski, Pluciński, J. F. Singer, pre- 
zes Szymański i dcl. Misiewicz 
popierają rezolncvę. 

Dcl Misiewicz ‘tauia wniosek 
na przyjęcie sprawozdania do 
w ia<Iotn *ci i wyrażenia'uznania 
Zarządowi Gminy N*r. 3 /a stano- 
wisko w tej ‘prawie zajęte. 

Wniosek należycie poparty 
przyjęty został wszystkimi gło- 
sami. przeciw trzem. 

W t ku rozprawy przemawiał 
tak/e Komisarz związkowy A- 
dam M ew»ki i wyraził obur/je- 
nie swoje na niepatryotyczne i 
nu poNkie stanów i-ko tych. któ- 
rzy dla względów partyjnych i 

anibicyi własnych, atakują naj- 
wvz-zvch urzędników Związku, 
•tarają -«ę Związek rozbić. 

Nie dopuścimy do tego — za- 

wołał \| jcw'ki. końc/ąc przemó- 
wienie — a ja nie będę nulowa- 

nyni Komisarzem, ale zcs])olę 
wszystkie siły Okręgu 15-go, a- 

by złej i niepoczciwcj robocie za- 

pobiedz i kres położyć. 
Co do opodatkowania grup do 

Gminy należących, przeszedł 
wniosek, aby*opłata wynosiła 
$1.50 od delegata rocznie. 

Niemal okoł0 północy zakoń- 
czyło się to pamiętne zebranie 
Gminy na Trójcowic. 

STARY CZŁOWIEK. 
Niedawno otrzymaliśmy list 

następującej treści: “Prawic 
przed rokicin zachorowałem na 

żołądek. Cierpiałem na liczne 
choroby jednocześnie i leżałem 
w łóżku zgórą trzy miesiące po.l 
opieką lekarzy. Powiedziano mi, 
że nicpodobncm jest uratować 
mi życie w moim wieku (urodzi- 
łem się w 1848 roku). Wtedy 
mój syn przyniósł butelkę Trine- 
ra Elixiru Gorzkiego Wina. 

Przyjąłem to lekarstwo i zau- 

ważyłem, że zrobiło mi sic lepiej 
po czterech dniach. 

W tedy zwolniłem lekarzy i 
brałem to jedynie lekarstwo. W 
miesiąc byłem zdrów, a teraz 

czuje się znowu jak młody czło- 
wiek. 

Lekarstwo to zawsze trzymam 
w domu i zawsze jak tylko czuję 
się niedobrze, biorę trochę Tri- 
nera gorzkiego wina i znowu je- 

| stem zdrów. 
Louis Dolejsi, Wallis, Tex.” 

Chcemy wam zalecić to lekar- 
stwo na choroby żołądka, wątró- 
bki kiszek. W aptekach. Jos. 
Triner Fabrykant, 1533-1339 So. 
Ashland ave.; Chicago, 111. Po- 
proście aptekarza, aby sprowa- 
dził Wam Trinera Liniment.Jest 
to wyborne lekarstwo na bóle w 

mięśniach i stawach. 
(Ogłoszenie). 

Woodboro Farmy we Florida 
Motemjr wam sprzedać kilka * naj- 

ładniejszych farm we KJorida od $i;».00 
do S3U.00 za akier, za mała gotdwk?, 
re«zta na łatwe spłaty. Każdy akier 
naszej ziemt może być zużytym. Kola 
ta wy da'dobre plony Jak kukurydzy, 
owsa, żyta. Jęczcmienia. waty. cukro- 
wej trzciny. kartofli. cebuli I 
kapusty etc.. pomrartczy, fl*i, 
Ja»oJy I brzoskwinie etc., peeany, 
włoskie orzechy I trawy Jak proso, 
alfalfa. groch dla krrtw etc. Zimowe 
plony Jak kapusta 1 owiec sg upra- 
wiane. S* to jedyne farmy drobiu, de 
hodowli bydła, śwlrt i owiec. Umiarko- 
wany klimat, obfitość deszczu. Matę- 
ryał budowlany kosztuje o wiele ta- 
niej Jak na pćdnocy. My postawiamy te 
farmy przez lata ł gwarantujemy Je. 
Piszcie żuta z po dalsze informacje. 

BEO. E. WOOD LUMBER CO., Właść. 
Cern Eachange Bank Bulldlng 

Chicago. 
Słupecki Sydlcate w Chicago, repre- 

zentant, 1194 Milwaukee ars. 

• 80 POLAttOW WA.40 AKHÓW 
«k* *Ar*. |>o f!W co rok 1 procent nt rolę wypłaci. Ni 

* »iw* -b « minkach. «pize<1a)e kolej Duluth Iron lUnr> najlepsze *run 
I • •* «h *r, R «!<• <1 mil od mi»«f I kolei, w Polskiej Kolonii Flood- 

OM«. •»** u* "«nła ktAreJ je«t 9 poUktrh parafii, knfc-Mr, azkoiy. ma- 
• >» * • » !*'»•• ..'kim*. F.J pol.kl* ofiłT, pi./. |« do t.»-r%Ą j 

«. I. IM/oKl.k, Kot iii F MMM>» OOI>, Ml»'. 
I» * • K • « Nhrtl. Minn. 

WOJNA KONKURENCYJNA 
7 pvs«eiy wanotci na $30.00 za 

Wolna Myśl 
>• • 
► » »* 


