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Ludzie a Zasady 
u 

Są ludzie niezłomnych za- 
*ad i stałego charakteru, 
którzy ukochawszy jakąś i- 
leę i uważając ją za pożyte- 

czną dla ludzkości, twardo 
-toją przy niej, bronią jej, 
krzewią tę Mcę mtędzy dru- 
gimi i gotowi życie nawet za 

nią poświęcić, niż się jej 
sprzeniewierzyć. Znamy ta- 
kich wielu, którzy ginęli na- 
wet w zapomnień iii i nędzy, 
jedynie dla tego, że się nie 
chcieli sprzeniewierzyć swo- 

im zasadom — że za misę so- 

czewicy nie śli służyć wy- 
znającym inne zasady, a któ- 
re oni uważali za szkodliwe 
dla narodu czy ludzkości. 

Naród nasz miał 'bohate- 
rów, miał swoich świętych 
męczenników, którzy za ideę 
wolności i w obronie uciśnio- 
nych przelewali krew swoją, 
a trupami swoimi zasłali po- 
la licznych bitew, wierząc, 
że z krwi i kości ich wykwi- 
tnie nowa era swobody i 
.szczęścia nietyBko. dja nąro- 

'*d'irpokk?ej*o',<ł!M*^d}a if»n*wh 
ludów uciśnionych. Dla te- 
go też na sztandarach tych 
naszych bojowników za swo- 

bodę i prawdę były wypisa- 
ne słowa: “Za wolność naszą 
i waszą”, to znaczy, żc ci 
bohaterzy i obrońcy świętej 
oprawy wolhości, nictylko 
siebie, ale i drugich chcieli 
widzieć szczęśliwymi. 

Ale mieliśmy też w naro- 
dzie naszym zdrajców świę- 
tej sprawy, jurgieltnrków, 
którzy za ruble lub talary 
wrogów naszych zaprzeda- 
wali własną krew —■ braci 
swoich obcym, a przekona- 
nia, których zresztą nic mie- 
li żadnych, zmieniali stoso- 
wnie do potrzeby, choć na 

naród zewsząd waliły się 
klęski. 

J dziś w Europie, tam w 

Ojczyźnie naszej nieszczę- 
śliwej mamy dobrych jej sy- 
nów, którzy każdej chwili 
gotowi złożyć mienie i życic 
w potrzebie, ale też nie brak 
lam spodlonych ugodow- 
'ów, stańczyków, sprzedaw- 
< zyków trymarczących oj- 
cowizną, Oddając obszerne 
włości na łup w rogów, osła- 
biając przez to i niszcząc 
nasz naród. 

l.ndzie ci zasad żadnych 
nic mają i tak samo kłaniać 
dę gotowi sułtanowi turo- 
bieniu, negusowi abisyń- 
kiemu, czy prezydentowi 

1 hin, jak się dziś kłaniają 
carowi moskiewskiemu, cc- 
arz<wi niemieckiemu czy 
ustryackicniu. byle im było 
ainym dobrze — byle na 

nich stamtąd spływały or- 

dery, zaszczy-ty i... krążki 
złote. 

Eudzi stałych zasad i ucz- 
ciwie pracujących dla naro- 
du jako też zmiennych i na- 

kręcających się na wszystkie 
* tri my niby chorągiewka 
'zy kogucik blaszany na da- 
fłiu mamy i między naszem 

wyehodźtwem. 
Znamy tu ludzi, co byli 

początkowo gorliwymi kat*>- 

o -- 

likami, później stali się nie- 
zależnymi od Kościoła rzym- J 
skiego, następnie Najechali 
do socyalistów i wmet ich 
opluli; dla interesu udawali 
nawet wielkich narodow- 
ców i kokietowali ze Zwią- 
zkiem * 

Narodowym Pol- 
skim, aby znów po niejakim 
czasie rzucić się na niego i 
obrzucić błotem, gdy im nie 
dał tego. co żądali... Są i 
tacy, co do Związku jeszcze 
nie należeli i pracowali w pi- 
smach wrogich Związkowi, a 

mieli nawet śmiałość ubiegać 
się o posady w naszej orga- 
nizacyi nie dbając o nią i nic 
należąc do niej. A gdy otrzy- 
mali w końcu posadę u nas, 
udawali wielkich i gorliwych 
związkowców, bronili Związ- 
ku słowem żywem i prsanem, 
kazali szanować władzę, jaką 
lud związkowy' ustanawia; 
lecz gdy w końcu z własnej 
winy stracili posadę w Zwią- 
zku, natenczas od razu 

.pienili przekonania i zasa- 

dy 
Związku, gdy go przedtem 
innym szanować i słuchać 
kazali. 

J acy to ludzie byli 
początkowo skrajnymi rady- 
kałami i lżyli kler* później 
jakiś czas żyli w jaknajle- 
pszej zgodzie z tym klerem, 
bo tak dla ich interesów by- 
ło trzeba. Przeszli następnie 
do obozu narodowego i kru- 
szyli kopie w jego obronie, 
zwalczając kleryk a łów; to- 

czyli zaciekłą wojnę z socya- 
listami atakującymi Zwią- 
zek, przysięgali na wierność 
‘‘endekom” czyli Narodo- 
wym Demokratom podczas 
pobytu Dmowskiego w A- 
meryce; bronili endecyi w 

pismach; endeckie “Słowo 
Polskie” we Lwowie uważali 
za alfę i omegę we wszyst- 
kich sprawach; gromili bez- 
względnie socyalistów na 

Sejmach związkowych, aż w 

końcu... o cudo! — ci sami 
ludzie przerzucili się do obo- 
zu socyalistycznego j są naj- 
żarliwszymi obrońcami ich 
idei, którą nawiasem po- 
wiedziawszy, gotowi jutro 
zdradzić, gdy inny wiatr po- 
wieje. .. 

Takim ludziom żadne 
stronnictwo, żaden odłam, 
żadna partya wierzyć nie 
może, ho gdy dziś się sprze- 
niewierzyli jednej idei, to ju- 
tro napcwno zdradzą drugą 
i zamiast pożytku — szkodę 
tylko przynoszą tak stronni- 
ctwom, do których się chwi- 
lowo przyznają, jak i całemu 
narodowi. 

To są ludzie bez zasad, 
nakręcający się zawsze tam, 
skąd wietrzą osobiste korzy- 
ści dla siebie. To nie ludzie 
pracy na polu narodowem, 
ale karycrowicze, na których 
a*bsolutnic polegać nic mo- 

żna. Ludzie tacy zdradzą 
nawet swoich najlepszych 
przyjaciół, którym przed- 
tem, gdy razem z nimi żyli, 
udawali przyjaźń, a nastę- 
pnie przerzuciwszy się gdzie 
indziej, tych samych da- 

w mich przyjaciół lżą i z bło- 
tem mieszają. 

Hej hej! — miły Boże, 
gdzież takim osobnikom 
mierzyć się w stałości zasad 
i uczciwej pracy na polu na- I 

rodowem z takimi pioniera- 
mi i filarami Związku jak 
byli ś. p. Andrzejkowicz. 
Brodowski. Kr. H. Jabłoń- 
ski. WfM. Sadowski, Osuch. 
Popielitiski, Lipiński, Bła- 
chowski i cała plejada in- 
nych. których kryje zimna 
mogiła; lub z wielu takimi, 
co żyją jeszcze, co nie zmie- 
nili swoich zasad i za Zwią- 
zek gotowi wszystko po- 
święcić. choćby najdroższe- 
go. Są tacy jeszcze na szczę- 
ście między nami, co nie 
zdradzą sztandaru związko- 
wego i pomrą dobrymi zwią- 
zkowcami, bo to są ludzie za- 

sad, i na nich Związek pole- 
gać może. żc go nie zdra- 
dzą. że go bronić i ochraniać 
będą we wszelkich przeci- 
wnościach — że się nie ulę- 
kną burz i gromów, a swo- 

ich zasad nie sprzedadzą za 

misę soczewicy, choćby paść 
mieli z wycieńczenia na 

szańcach związkowych. 
Xa szczęście takich bojo- 

sjfrawę’ 
jest więcej w Związku niż 
tych bez zasad, zatem bądź- 
my spokojni o przyszłość i 
całość naszej organizacyi. 

Na lisach farbowanych 
zaś ogół związkowy prędko 
się pozna i wystrzegać się 
ich będzie. 

“HASŁO NA DZIŚ” 
Pod takim nagłówkiem 

wydał sz. Cenzor Z. N. P. 
płomienną odezwę w miesią- 
cu lutym, wzywając brać 
związkową do zakładania 
Klńbów Pomocy Naukowej 
we wszystkich osadach, 
gdzie tylko znajdują się gru- 
py związkowe. Zadaniem 
tych Klubów jest niesienie 
pomocy materyalnej wyż- 
szej szkole związkowej w 

Cambridge Springs, Pa., 
która na początek potrzebu- 
je tej pomocy, dopóki z cza- 
sem nie stanie na silniej- 
szych podstawach matery- 
ałnych. 

Z drugiej strony jest wie- 

lu zdolnych lecz ubogich 
młodzieńców polskich, któ- 
rzyby chętnie szli na naukę 
do szkoły związkowej, lecz 
rodzice ich są za ubodzy, a- 

by mogli opłacać choćby na- 

wet niskie szkolne i utrzy- 
manie swoich synów. 

Tym więc młodzieńcom 
pomagać jest obowiązkiem 
nietylko związkowców, ale 
wszystkich Polaków wogó- 
le, boć ludzie wykształceni i 
zajmujący wyższe stanowi- 
ska społeczne są bogac- 
twem i chlubą całego naro- 

du, a nie pewnej jego części 
czy stronnictwa. 

Związek załężył szkołę 
wyższą nietylko dla synów 
związkowców, ale i niezwią- 
zkowców, gdyż wiedzę nie 
uważa za swój wyłączny 
monopol, lecz pragnie ją 
krzewić między całem na- 
szem wychodżtwem. Szkoła 
związkowa jest otwarta dla 

wszystkich Ucz względu 
młodzieńców**polskich, za- 

tem i przez c«ne nasze społe- 
czeństwo ngjt wychodżtwńe 
wspieraną hyc winna. 

Szanowny Cenzor przy 
końcu swej odezwy nawołu- 
jącej do zakf&Wania Klubów 
Pomocy \auHk»wci tak prze- 
maw ia: 

Sądzę, żtT każdy prawy 
Polak-Zwiąl(owiec będzie 
należenie do takiego Klubu 
uważał za swftj święty obo- 
wiązek, i że. agitacyę za skła- 
dkami na pomóc naukową u- 

prawiać będzie, w przekona- 
niu, iż pracując na rzecz 

młodzieży naAzej, która się 
do studyów ajniwersyteckich 
przygotowuj, pracuje na 

pożytek nietylko społeczeń- 
stwa polskiego w Ameryce, 
lecz i dja dobra Ojczyzny; 
naszej Pols^L 

■‘Tymczasam z serca wno- 
ście, Związljcprcy, składki na 

Wyższą; Szkołę Związkową 
w Cambridge Springs, i tę 
biedną młodzież, która nie 
może opłacać szkolnego, a 

pragnie, na ulft i wiedzy, aby 
módz pó/niej służyć narodo- 
wi”. ( 

Na i \v$£s%^Lrzętł»*krZwdl- 
zku w tym wypadku odnosi 
się łydko do związkowców, 
lecz i niezwiązkcmcy powin- 
ni sic* poczuwać do obowią- 
zku wspierani* instytucyj 
naukowych, które przyjmują 
każdego ucznia w swoje mu- 

ry i tam go wyrabiają na 

dobrego Polaka, obywatela! 
tego kraju, który w przy- 
szłości z pożytkiem praco-j 

| wać może dla naszej spraw v. 

W myśl odezwy Cenzora, 
| Koinisya Szkolnictwa mają- 
ca pod opieką wyższą szko- 
łę związkową w Cambridge 

; Springs. Pa. juz rozpoczęła 
pracę na większą skalę i or- 

ganizuje Kluby Pomocy 
.>dURUHCj ay więK.szycn śro- 
dowiskach polskich. Konii- 
syi Szkolnictwa w jej pracy 
powinni przyjść z pomocą 
wszyscy związkowcy i two- 

rzyć taikie 'kluby, zaprasza- 
jąc do współ pracy cały nasz 

[ogół. Takie Towarzystwa 
Pomocy Naukowej istnieją 
przy niektórych parafiach 
polskich jak np. w parafii 

i św. Trójcy w Chicago i w y- 
! dają dobre rezultaty, przy- 
i chodząc z pomocą materyal- 
! ną i moralną wyższym za- 
kładom naukowym i bied- 
niejszym studentom. Do tych 
Towarzystw należą najwy- 
bitniejsi obywatele polscy, 
bez względu gdzie kto przy- 
należy, bo nauka przecież 
nie zna klas. kast, partyj, 
stronnictw, organizacyj i po- 
działów gdyż służy ona ca- 

łemu narodowi i całemu 
światu. Niech więc i związ- 
kowcy. w myśl odezwy Sz. 
Cenzora tworzą takie Kluby 
czyli Towarzystwa pomocy 
naukowej: niech do nich po- 
ciągają i niezwiązkowców i 
pracujmy wspólnie nad roz- 

wojem naszych zakładów 
naukowych, które tak są 
nam potrzebne, a tak mało 
mamy ich w tym kraju. 

Niech odezwa Cenzora 
nie przebrzmi bez echa, lecz 
słowa głowy Związku wpro- 
wadźmy w' czyn. Organizuj 

my Kluby Nauikowe we 

wszystkich osadach i wspie- 
rajmy Szkolę związkową 
nic słowem, a czynem. Do- 
tąd jest już zorganizowane 
kilka takich Klubów Pomo- 
cy naukowej, ale niechaj o- 
ne powstaną we wszystkich 
osadach gdzie są Polacy. Pa- 
miętajmy, że tylko przez o- 

światę możemy zdobyć u- 

pragnioną wolność. 

Duch polski nigdy nie 
wygaśnie. 

Od czasu ostatniego rozbioru 
Polski, zapanowała wielka cisza 
grobowa i przygnębienie wśród 
całej ludności. \'a razie zdawać 
by się mogło, że Polska została 
pochowana w grobie i przywalo- 
na potężynm kamieniem, którego 
żadna siła ludzka nic zdoła od- 
walić. 

Rozumowanie takie byłoby 
myl nem, bczpodstawnem i ni- 
czem nic uzasadnionem. Duch 
p<»l-ki żył, żyje i żyć będzie, a 

siła jego choć powoli, lecz syste- 
matycznie zaczyna podnosić cię- 
żki kamień grobowca, który 
Prz>*Kniata ducha polskiego. I o- 

to dzisiaj wierzyć musimy w 

przyszłość i odord zenie naszej 

siaj prawie jednego zakątka w 

całej I-. u ropie, gdzieby nie dało 
się poznać żyrie i duch polski! 
Niema już prawic zakątka i tu 

poza oceanem, gdzieby nie dał 
się odczuć duch polski, który 
chwyta za oręż i gotów stanąć 
oddać życie w ofierze za wolność 
Ojczyzny Polski. 

Jezel: porównamy statystykę 
dzisiejszą z rokiem 1863-cim, 
przekonamy 'ię. że siła ludu pol- 
<kiesfo jest większą o czterdzie- 
ści procent. Lecz niestety zacho- 
dzi w tein wielka różnica, że 
wówczas naród polski nie znał 
tyle stronnictw. trakcyi i obo- 
zów. jakie" powstały w obecnych 
czasach przez samolubów, łudzi 
niedowarzonych, którym nie le- 
ży na sercu dobro Ojczyzny, lecz 
sprawy partyjne, nic mające za 

sobą najmniejszej podstawy o- 

swo-bodzema Ojczyzny Polski. 
Mamy najlepszy przykład z o- 

becnej sytuacyi Z. N. P., jako 
największej polskiej organizacji 
w A wiecie, która li tylko na pod- 
stawach patryotyzmu i niesienia 
pomocy oswobodzenia naszej 
Ojczyzny Polski została zorga- 
nizowana. I z tym duchem i po- 
stanowieniem szła naprzód przez 
lat 32. usuwając wszelkie prze- 
szkody, torując sobie drogę, któ- 
rą doszła do przeszło stu tysięcy 
członków, którymi może się po- 
szczycić, wychowując pod swo- 
im vunnarrm OOKOtStWp, śpie- 
waków. Wojsko i inne Wydziały 
oświatowe. Nieszczęsnym zbie- 
giem okoliczności wdarła się 
garstka ludzi niepożądanych do 
ogniska spokojnego życia tej 
Organizacyi i zaczęli swym ja- 
dem szkodliwego węża kąsać 
ster tej organizacyi, aby nie 
mógł nadal funkeyonować. aby w 

ten sposób wstrzymać bieg jego 
działalności. Dzięki jednak kie- 
rownikom. którzy stoją u steru 

tej organizacyi, że potrafili po- 
wołać najżywotniejsze siły do o- 

czyszezenia jadu. któryby mógł 
zniszczyć ster i zatamować bieg 
jego działalności. 

Poznał lud polski a raczej 
Brać związkowa, że ci fałszywi 
prorocy chcą zdradzić i zaprze- 
dać Związek, tak jak zaprzedali 
Polskę w roku 1863, dlatego 
związkowcy stanęli murem, aby 
nie pozwolić warcholstwn rujno- 
wać tego, co ludzie dobrze my- 

ślący zbudowali i utrzymali 
przez lat 32. Tak dzisiaj Polacy 
dążą do oswobodzenia Ojczyzny 
Polski. 

Mamy najlepsze przekonanie, 
że z tych wielkich patryotów, 
którzy głoszą swe mowy na ob- 
chodach, wiecach i innych zebra- 
niach. którzy powinni nawoły- 
wać lud do zgody, jedności i 
wspólnej pracy. To ci panowie 
zawsze krytykują wszystko, co 

tylko egzystuje na święcie, aby 
w ten sposób otumanić swojem 
kadzeniem lud wiernie stojący 
na straży uczuć i patryoCyzmu 
polskości. Możecie obałamuci1* 
panowie ludzi podobnych wam. 
lecz nie zdołacie obałamucić 
chłopa i robotnika polskiego. 
Miałem sposobność być naocz- 

nym świadkiem na wiecu w hali 
Walsha, zwołanym z ramienia 
K. O. N., jak się wyrażali mów- 
cy, ludzie, którzy się mianują 
kierownikami i ojcami ludu, mię- 
dzy którymi znajdował się wielki 
wódz z brodą, którego przed pa- 
ru miesiącami Bicz Boży malo- 
wał na koniku na biegunach, i 
dziś ten wielki patryota wziął 
ten sam bicz do ręki i pogania 
nim tego konika na biegunach i 
jedzie odbudować Poslkę. 

Na wiecu tym wszyscy mówcy 
podnosili zasługi partyi socyalis- 
tycznej. krytykując Związek Na- 
rodowy Polski, a raczej Jego ^iaj- 

i urzfdntMr>w>^dgraSa- 
jąc się uderzyć na nich z kosa- 
mi, mając naturalnie tak dobre- 
go wodza i bicz, który ich będzie 
poganiał. Cickawiśmy tylko, kie- 
dy ten szturm przypuszczą. 

Nie zapomniał również i pan 
doktor Żurawski w swej mowie 
zawadzić o wojsko polskie, jakie 
egzystuje tu w Ameryce, nazy- 
wając je drewnianem. jednakże 
był o tyle oględnym, że nie na- 

ruszył organizacyi. która ma je- 
dynie na celu stanąć w obronie 
niepodległości Polski, jeżeli zaj- 
dzie tego potrzeba. Lecz zapy- 
tujemy się sz. Doktora, jakie 
miał na myśli drewniane woj- 
sko? Czy' może to, z którem 
chcecie uderzyć na Związek, lub 
tez to, które chcecie zorganizo- 
wać z waszej partyi? A no zoba- 
czymy, jak to pp. socyaliści od- 
budują Polskę, jak się wyraził 
p. Dr. Ż., że nie wygramy Pol- 
ski na fortepianie, ani też na 

skrzypcach i nie zdobędziemy 
tem drewmianem wojskiem. Ale 
my musimy chwycić za karabin 
i iść walczyć o niepodległość 
Polski. My z naszej strony ży- 
czymy towarzyszom szczęśliwej 
drogi i pomyślnego powodzenia, 
tylko nic na Wawel na Milwau- 
kee ave. 

Gdyby tym panom leżało na 

sercu dobro Ojczyzny, nie postę- 
powaliby oni w ten sposób, jak 
postępują. Widzą przecież oni sa- 

mi, że wzmaga się ten duch pol- 
skości w narodzie i rwie *ię do 
tego, aby iść z pomocą strapio- 
nej matce Ojczyźnie. Jeżeli ten 
lud nie jest zdolny, nie umie się 
przygotować należycie do tej 
rozstrzygającej walki z wrogiem. 
Jest waszym świętym obowiąz- 
kiem, jako ludzi wykształconych 
zdolnych poprowadzić- i nauczyć 
ten lud nieuświadomiony na dro- 
gę prostą, po której ma kroczyć 
do wolności, a nie prześladować, 
narjgrawać najohydniejszerm wy- 
zwiskami, jakiemi potrafi czło- 
wiek najniższego charakteru. W 
ten sposób, panowie, nie odbudu- 
jemy Polski. Nie pójdzie z wami 
chłop polski, który ukochał mun- 

dur żołnierza polskiego, w któ- 
rym nigdy nie wygaśnie duch 
polski. Nie pójdzie z wami dlate- 
go, że lękałby się zdrady waszej, 
gdyż dzisiaj jesteście jego wro- 

gami i prześladowcami, dlatego 
wam wierzyć nie może. 

Niech wam się nie rdajc, moi 
panowie, że my będziemy żądali 
waszej nauki służby wojskowej, 
kiedy wy sami nic nic umiecje. 

Czas wielki już dawno na was, 
abyście się wzięli do roboty nau- 

czyć się chociaż karabin trzymać, 
jeżeli chcecie iść za Polskę wojo- 
wać, bo nikt za wami nic będzie 
go nosił. A chłopu dajcie spokój, 
on sam będzie wiedział, jak się 
policzyć z Moskalem. 

Może niejeden zadaje sobie 
pytanie, dlaczego stajem y w o 
bronie Zw. Nar. Pol.? Test to 
naszym obowiązkiem jako zwią- 
zkowców bronić honoru Związ- 
ku. przytem Związek Wojsk Pol 
skich jest Wydziałem Z. X. P„ a 

jako taki zawsze będzie stać wicr 
nic przy swym dobroczyńcy. 
Związek Wojsk Polsidch, cho- 
ciaż jest mniejszą organizacyą, 
jak innc Wydziały, jednakże ni- 
gdy się nie sprzeniewierzył Zw. 
Nar. Pol., jak to dzisiaj daje nam 

się widzieć u innych, że podpisu- 
ją się w rczolucyach, potępiając 
ten Związek, który ich wychował 
pod swą opieką. Smutnie się też 

przedstawia Rodzicowi takie 
dziecko, które się odpłaca za wy- 

chowanie niewdzięcznością. 
Dlatego, koledzy, ostrzegamy 

was przed tymi fałszywymi pro- 
rokami, aby nic dać aię uwieść, 
by kiedykolwiek z ramienia na- 

szej orięani*acjri mógł się znn- 

rfec jedcn> _jikórp>y wystąpi* 
przeciw naszemu staremu przy- 
jacielowi, Związkowi Narodowe- 
mu Polskiemu, który nam poma- 
ga do podniesienia naszej orga- 
nizacyi Z. W. P. Jest to stare 

przysłowie: lepiej się trzymać 
dobrego gospodarza klamki, jak 
lichego całych drzwi. Niech żyje 
Związek Narodowy Polski! i i 

nim Związek Wojsk Polskich! 
Niech żyje wolna i niepodległa. 
Polska! 

Gmina Nr. 92 Z. N. P. w 
Buffalo, N. Y. 

Posieditenie (jminy No. !»2 w Buffa- 
lo, X. Y. odbyło się w porządku; rr- 

prezentowanych hyło s smip 9-cln 
należących. w licznie 21 członków na 

3l ogółem, nie reprezentowaną była 
grupa Sokolic No. lOb* Ulceprez.*- 
ską Gminy wybrano panią Heleną 
Słupską, jako reprezentantkę grup 
że fis kich. 

Komitet Obchodowy zdaje sprawo* 
zdanie. łż obchód konst. 3-go Maja 
odbędzie się w tutejszej dzielnicy d. 
10-go maja. Będą sprzedawane rów- 
nież odznaki, z czego czysty dochód 
r.a Obr. Narodową. jak równie* * 

obchodu: z zeszłego obchodu znajdu- 
je się przeszło 7ó doi. na tenże cel. 

Rezorfucyę Gmin Clevelandzkich od- 
rzucono z małą tylko opozyeyą 2-ch 
członków. 

w sprawie k. O w. 1 stosunku Z. 
C. do t«*o/., podtrzymano stanowisko 
to* o i z■ c.. również powzięto uchwa- 
le wyfotowai* rezohioyę do Z. O. o U* 
mozrti.no. aby ob. Pangla wykluczyft 
«e Związku Naród. Polskl^co. 

Również Ominą postanowiła przy- 
Jąr do tejie a ropy ■ Nlaaara Falła I 
Norłfc Tonawanda, jcdyż według kon- 
■tyturyl nie mogą ono tworzyć osob- 
nej Gnilny. 

Ożonków w OMtatnun miosi*rn 
czyli kan<1ydat6w na cal. zgłosiło slf 
1 JrtltU. 

ftobaty nad /.miana nazwy j>ewneJ 
krupy miejscowej ukończono, gdyż n- 

kazato aif. iż prawnie slf tam przy 
tem postfpuje. Poczem posiedzenie 
odroczono. 

Józef Turek, 
•ekr. Gminy 92. 

Peter at. Buffalo, N T. 

Gdzie niema przeszłości tam i 
ojczyzny być nie może, bo ojczy- 
zna to koniecznie ziemia z pro- 
chu ojców. 

Ze wszystkich prawd społecz 
nych najmniej podpada wątpli- 
wości ta jedna, że rozwój oświa- 
ty prowadzi za sobą i rozwój 
moralności. 


