
ZGODA 
ORGAN ZWIĄZKU NAR. POL. 

«• Stanach Zjednoczonych P6in. Am. 
Wychodzi w Każdy czwartak. 

Prenumerata t> godniowej "Zgody” dla 
ezłonkAw Z. N P. rortnl* 36c. płatna 
imeelącznle razem z podatkiem związko- 
wym. 
Dla nleczlonkAw rocznie. 70c 
Do Europy .$2.00 

Biuro Zarządu Związku Narodowego 
Polskiego. orna redakcyl 1 drukarni "Zgo- 
da” mleżcl ale wre własnym budynku pn. 
1406 1408 W. Dlelslon ul.. Chicago. III. 

Talophono Monroe ^769-770. 
Wszelkie listy tyczące aie spraw ad- 

ministracyjnych Związku Narodowego 
Polskiego nilezy przesyłaO pod adresem 
sekretarza jeneralnego. 

JAN S. ZAWILIŃSKI. 
1406-1408 W. Dlvlslon ul.. Chicago. III. 

Przekazy bankowe, pocztowe I pienią- 
dze przesyłane w.-* Związku oprOcz pie- 
niędzy n*!e*acych ste Zgodzie za druki 
Itp. należy «.lrr»ow»f do kasyera. 

JOZEF MAODZIARZ. 
1406 1408 W. Dlvltlon ul.. Chicago. III. 

S. ORPI SZEWSKI. 
gTfWI Redaktor naczelny. 

Wszelkie korespoudencye dotyczącą 
Itcdnkcyl "Zzody" należy przesyłać pod 
adresem: Redakcja Zgody”. 1406—14"* 
IV. Dtvtston st. 

I.!stv w sprawrsch administracyjnych 
••Zgody", ogłoszeń 1 robAt drukarskich 1 
pieniądze za takowe, należy adresować 
do Sekretarza "Zgody”. 

J. OLBIŃSKI, 
1408-1408 W. Dlvl*lon ul.. Chicago. III. 

ZGODA 
APPEARING EVERV THURSOAY. 
orriclal O! Ran of t lie Polis li National 

Atllanoe of tne Uniteil States of North 
America. 

Puli.lBhed by the Pcllsh National Al- 
llanco of lt. S. of N. A. 

1406-1403 W. Divlslon St. 
Chicnyo. III. 

Telephone: Monros 769-770. 

Snbarrlptton priee for membcrs of tho 
Polish National Alllance: 
Per ar.mitn ,3Sc 

To non-tnembers .,nc 
To otiier conntrlcs ..1 0 

Zarząd Związku Narodowego Pclstoego. 
Antoni Karabasz. _ 

1033 Brercton Ave.. 1’ittsbnrgh. Pa- 

Wice-cenawr. 
Adolf E. Rakoczy. .. 

31 K. Ma: ket St.. Wllkes B.irre. Pa. 

Zł rząd Ceilralnj Zw. Nar. Pol. 
PREZES: — K xl er* Ź ilillftskl. 1466- 

MCft W. r*iv: '.on itl.. C!tt< a*o. 111. 

V. ICE-PREZES: Sta:>i*l w OWnie!. 
r:i~, M.lw. ultee ave.. CI'.ica*o. HI- 

SEKRETARZ JENERALNY: len S. 
SkiwKiftsUl. H»U MOS W. Di.lsion st.. 
Chicago. Itl. 

KASYER: — I /•'! M .c iz...:-z. MCS-M"? 
w. > n chb r. ni. 

DYREKTORZY: kowska. I >r. W. 
Stmklewicz. I* .i .J. J ijil.ow ski. 

,\. .,-!»• a .1. Kasim.ri U ar- 

S. '\ lonl Mazur. Vr. M. W.ekliA- 
aki. Karol Otrao : « 

K. V.\ •..iii. I»r. I ZalerUI — wtzy- 

LCKarŻ NACZELNY: — Dr. Antoni 
106*1491 W Di ssion »t.. 

Chicago. Ili. 
ADWOKAT ZWIĄZKOWY: — L.. JU S. 

Maile*. 139 X. Clair. st. 

komisarze. 
Komisarz honorowy na wszystkie Stany: j 

Juliatn SasajnerJ, l>-">3 — -Sili av«„ N. | 
K.. Minn«s*p«lD. ilłnn. 

Kor.'K»rka na wszystkie Stany z Wy- 
działu Kobiet Z. N. P.: — Walery* 
l.lgczyńsk... 411 Kastetu ave.. N. Ł... 
Uinatl Itupids. Mich. 

Stany: Massachusetts. Marne, Vermont 
Ń«w Hampshlre. Okręg No. I. — 

Mak-1 mllla u Powieki, *>12 śumrner 

st.. West l.ynn. Mass. 
Stan Connecticut. Okręg Nr. II. W akans. 
Stan Phcde Island. Okręg Nr. III. We- 

kań**. 
Wschodni New York. Okręg Nr. IV. — 

Andrzej W iwrostskl. *>ii al. Anna 
u\ e.. Noty York. N. V. 

Zachodni New York. Okręg Nr. V. — 

J;>:i M.iłom ».\ z. lloi Sycą.norę 
sto., Buffalo. N. Y. 

Stan New Jersey. Okręg Nr. VI. — 

.1,'izef l.io >:aUi. 137 Autuinn st.. Pas- 
sa te. N. >1. j 

Stan Maryland Olstrlct of Columbia. 
Okręg Nr. VII. — Adim Gregnru- 
wloz, Ś2ó ii. oocl ato., Baltimore. 
Ml 

Stan Delaware. Okręg Nr. VIII. — Ma- 
rt ar K. Ponlecki. 113 Market st. — 

WlUnlngton. Delaware. 
Południowo-wschodnia Pennsylvania. O- 

kręg Nr. IX. Piotr Borowicz, 3873 
Archer st.. Phlladelphl*. Pa. 

Północno-wschodnia środkowa Pennsyl- 
vania. Okręg X. —■ Siuteslutl Bra- 
chockl. 1214 Ptospect ave.. ijeranton. 
Pa. 

Zachodnia Pennaylv.mia. Okręg Nr. XI.— 
Koman ;4. Ał»c?vriskl, Cl6 Smlthfleld 
st.. Ptttshurgb. Pa. 

Stan West Vlrginla. Okręg Nr. XII. — 

Wakans. 
Stan Ohio. Okręg Nr. XIII. — JAjrf Sr. 

Karpanty. 233 K. Park st.. Toledo, 
Ohio. 

Stan Indiano. Okręg Nr. XIV. — Fron- 
cl-zck Zawadzki. 14">2 Broadway. (Sa- 
ry. 1 nd. 

Stan Illinois. Okręg Nr. XV. — Adam 
Majewski, llA*i Noble st., Chicago 
Illinois. 

Dolny Półwysep Stanu Michigan. Okręg 
XVI. — l.eojiold Terskl. 1261 Dui>o!s 
s!.. Detroit, Mich. 

Stan Wlsrontln I Córny Michigan. Okręg 
Nr. XVII. — Dr. Aleksander .1. Mel- 
ler. 411# Mitche'l st., Milwaukee. Wis. 

Stan Minnesota. Okręg Nr. XVIII. _ 

Atitonl Gru bark lew i*. P O. D.ihith. 
Minn. 

Stany: Missouri I Alabama. Okręg Nr. 
XIX. — Franciszce Grodzki, 1817 U- 
nlon st.. St. l/*m!s. Mo. 

Stany: Nebraska. Kansas I Colorado. O- 
kręg Nr. XX. — tYuknns. 

stany: Arkansas I Texas. Okręg Nr. XXI. 
—. Wnkans 

Stany: Callfornta I Arlzor.a. Okręg Nr. 
XXII. — Wakan*. 

Stany: Wrchington Oregon 1 Idaho. O- 
kręg Nr. XXIII. .Jari F. iłrocki 
soi K 51 ot.. North Portlnnd. Ora- 
gon. 

Kanada. Prowlncye. Okręg Nr. XXIV, _ 

Wakwn*. 

Instrukcye do zmiasiy adresu "Zgodr," 
Zwracamy uwagę członkom Związku 

N. P aby kaidy zmienlsjęc swoje mis- 
szkapie, podawał zawzzo stary I nowy a^*» oraz rumir grupy, do której na- 
lały. Tym sposobom un.kniamy wn.elklch 
pomyłek przy wysy'an^ Zgody. Kto się 
do tego me zastosuję, (emu Zgody posy- 
łać me bedzlemy mogli. Zażalenia w spra- 
wi* nieregularnego odbieram* Zgody po- 
winny również być zaopat-zone w wyra- 
źny adres I numer grupy. 

Związkowy 
30M EMIGRACYJNY 
p<i« >0 S*c<uH *»3. ,V7mVi 

r7vjfT,,i »- 'n r -,r, .w urn' giiir\ 
tj".<ych d.» Sr w Yorku 

Wjr .Kino p .k .Jo *vplrtlno, l,** 
płatna MbM toku | orytonU, wan 
ny, umiczna I tania kuchnia. 

OliUW UA POLSKA 

Dom Emigracyjny 
otwarty w każdym czaslo 
Imigrantom lądującym w Kilia 

lalami Agont /wiankowy Domu K 
mlgraryjnogn tcl/iola hoaintaroao 

rxoK**owrch informaeyi. 

UWAGI NA CZASIE.li 
=DCf 

Dobremu związkowcowi nie 
powinno wystarczyć, żc sani na- 

leży do naszej organizacyi. ale 
obowiązkiem jego wprowadzać 
<lo Związku swoich krewnych, 
znajomych i przyjaciół i starać 
>ię 'usilnie, aby ani jeden Polak, 
czy Polka nie zginęli w obcona- 
rodowych organizacjach. Kto 
kocha Związek nie połowicznie, 
ale całeni sercem, ten ilba o jego 
rozwój i cieszy się serdecznie, 
gdy widzi wzrastające jego sze- 

l rcK*- 

Pracujmy więc wszyscy szcze- 
rze Ha Związku, wciągając do 
niego tych. co jeszcze się z najni 
nic połączyli. 

Pismo niemieckie “Frankitir- 
tt*r Ztjg\ f « publikow ało niepo- 
twierdzoną d«>tąd w iadomość, (ja- 
koby Kurya rzymska potępiła 
Polaków- za to. żc domagali się 
pacierza w polskim języku w 

kościele >w. Pawła w Mnabicie 
pod licrlinetn. 

w cole rewelacj i pi-tna nie- 

mieckiego. Watykan, dowiedziaw 
"ry sic o zajściu w Mnabicie 
miał orzec, że Polakom w tvm 

wypadku nic s/lo <* względy re- 

ligijne. ale o cele polityczne pol- 
skie i wyzyskanie »ytnącyi na 

»woją korzyść, dla tego Polakom 
gani się mocno ten czyn. 

Autentyczność powyższej wia- 
domości jest wątlpliwa. zwłasz- 
cza. że ją polało pi>mo niemiec- 
kie. które naciąga może faktv 
na korzyść Niemców, a dokucze- 
nie Polakom, leżeli jednak Ku- 
na rzymska istotnie w ten spo- 
sób wystąpiła przeciw Polakom, 
przyznając tern racyę Nietnconi. 
nawet protestantom, to dowiodła 
po raz niewiadomo który, że się 
liczy ty*ko z narodami silniejszy- 
mi militarnie i politycznie, że jej 
0 Polaków o tyle chodzi, o ile 
składają oni oliary na kościół i 
bogacą obcych biskupów. 

Polska uważana za “przcdmii-! 
r/e chrześcijaństwa” była tylko 
wtedy dobrą Rzymowi, dopóki 
stała na szczycie .potęgi i chwały. 
1 o względy tego państwa Rzym 
się wte.ly dobijał, choć nam nie- 
raz paraliżował dobre przedsię- 
wzięcia. korzyść własną i polity- 
kę mając na celu. 

Teraz gdy jesteśmy pozbawie- 
ni wolności, nie mamy własnego 
rządu, ni wojska, t<4 i Rzym o 

nas nic dba. choć z Polaków są 
jaknajgorliw i katolicy. Nic o 

zbawienie dusz dyplomatom ko- 
ścielnym w Rzymie idzie, ale o 

wriastią politykę ziemską, którą 
się tak ongiś brzydził Chrystus. 

O smutnem zajściu w kościele 
w Moabicie pisma polskie pod 
zaborem .pruskim bez względu 
na zabarwienie tak się wyraża- 
ją 

“Sprawa wyrzucenia za pomo- 
cą policyi z kościoła św. Pawła 

w Moabicic pod Berlinem Pola- 
ków katolików, którzy chcieli 
przystąpić do Stołu 1 'ańskiego. 
głosiłem i bolcsiiem odbiła się e- 

chem w całej ł’oh»ce. Prasa nie- 
miecka. nie wyłączając gazet cen- 

trowych. zarzuca Polakom. żt 

stawiają żądania bezwstydne. Z 
ludźmi o dwojakich pojęciach 
moralnych jest dyskusya niemo- 

żliwą. l.cez. żeby wykazać ety- 
kę tym pismom, pozwolimy so- 

bie przypomnieć inny fakt. 
Przed rokiem doniosły gazety 

o czynie rozpaczy, którego si^ 
chwycili rodacy nasi w W illielms- 
burgu. j*o i {Hamburgiem. Mia- 
nowicie wydali odezwę, by zu- 

pełnie nie chodzić dc* kościoła, by 
1 nie dawać ofiar na kościół ani 

mszalnych, ani na tacę, by nie 
brać ślubów i chrzest dzieci 
wr.trzymać. 

“Niech czyn na-z, na który mu- 

sieliśmy się zdecydować, wywo- 

ła w całej Kuropic i na całym 
święcie katolickim okrzyk zgro- 
zy.*’ 

Tak pisali w wydanej wów- 
czas odezwie. 

I co 'popchnęło Polaków* wil- 
hcltnhurskich ti«» tego kroku?— 
W parafii tamtejszej jest na 7 ty- 
sięcy katolików <» tysięcy Pola- 
ków*. a więc przeważająca więk- 
szość. Pomimo to nic chciano im 
przyznać tak drobnych stosunko- 
wo i naturalnych żądań, by co 

drugą niedzielę odbywała się dla 
Polaków katolików wotywa, a 

co drugą niedzielę suma z pol- 
skiem kazaniem. 

Tymczasem pi a trzech księży 
w parafii nie chciano zaprowa- 

dzić kazań polskich i- uważano, 
że wy-tarczy, jedi dwa razy do 
roku sprowadzi sję na dwa ty- 
godnie księdza polskiego. Wszel- 
kie pctycye i prośby do władz ko- 
ścielnych nie c«Jniosly skutku, na- 

wet petycya wysłana do Rzymu 
pozostała bez odpowiedzi. 

Cazety centrowe wówczas czyn 
ten potępiły, podobnie, jak obec- 
nie Polaków berlińskich. Taka 
“(łcrmania pisała np., żc "auto- 
rów ic i krzewiciele odezwy sto- 

ją poza kościołem katolickim,“ a 

bojkot kościoła określiła jako naj- 
cięższą obrazę religijnych obo- 
w ią/ków.** 

Niemal tak samo, jak w Ame- 
ryce. I tu Polacy są podobnie 
prześladowani pr/cz niemieckich 
i irlandzkich biskupów, jak w 

Niemczech, a Rzym milczy, choć 
się nam krzywda dzieje. Na 
w szelkie pctycye i błagalne pro- 
śby słane przez Polakow do Rzy- 
mu, W atykau t\ lc zważa, co na 

l zeszłoroczny śnieg i prędzej na- 

gotów potępić, że -ię "sprzeci- 
wdamy władzy danej od Boga" 
niżby nam chciał wymierzyć 
prawiedliwość wedle nauki Chry- 
stusa: “Miłuj bliźniego twego, 
jak siebie samego.*; Miłości pra- 
wdziwie chrześcijańskiej nic do- 

1 patrzy się dziś nawet u następ- 
ców Piotra św., bo naukę Chrys- 
tusa spaczono i nic jc't tent dziś 
ona czetn była za czasów pierw- 
szych chrzcścian. 

DAJ MS 
PAN 

Dziennik Związkowy 
Gdy agent wejdzie do mieszkania twego, 
powiedz mu: 

"Daj mi Pan Dziennik Związkowy" 
Agent może będzie zachwalać inne ga- 
zety, bo większy zarobek ma na nich, 
lecz ty me odstąp od swego. 

Dziennik Związkowy wydawany jest 
przez Związek Narodowy Polski 

Wychodzi codzień najmniej o 8-iu stro- 
nach, a kosztuje tylko $2 na rok. 

Jestto NAJTAŃSZE I NAJLEPSZE pismo 
polskie w całych Stanach Zjednoczonych. 

Jako Związkowiec powinieneś 
czvta<* Dziennik Związkowy. 
Przeczytaj specyalną ofertę na 
stronicy 8-ej. 

A to się prędzej czy później | 
srodze zemści na tych,, co te 

wzniosłą naukę ^istrza z Naza- 
rctu pacz.ą i naciągają ją do swo- 
ich ziemskich celów. 

W roku bieżącym upływa 50 
lat. wydania ukazów w Króle- 
stwie Folskiem o uwłaszczeniu 
w loscian i o samorządzie gmin 
wszcchstanowych. 

Z tego powodu kilka szczegó- 
łów przypomnieć należy czytel- 
nikom “Zgody." 

światli ludzie już w końcu 18- 
go wieku rozumieli u nas konie- 
czność uwłaszczenia włościan, 
niestety jednak głos ich nic wy- 
warł należytego wpływu i telko 
Koscius/ko zdobył sic na ener- 

giczniejsze zarządzenia w tej 
sprawie. 

Księstwo -Warszawskie nada- 
ło włościanom wolność osobistą, 
lecz gruntów im nic wydzieliło. 
Królestwo Kongresowe w ciągu 
swego krótkiego istnienia nic 
zrobiło iżadnego ważniejszego 
kroku w tej dziedzinie. 1 oto, nie 
dokonawszy reformy, kiedyśmy 
-ami mogli to uczynić, pr/.epro- 
wadzenic-jej pozostawiliśmy rzą- 
dom obcym. 

W roku 1863 wybuchło /n- 
\v-tanie i Rząd Narodowy dekre- 
tem 7. dnia 22 stycznia n. >t. i8(»t 
r. postanowił, że wszystkie zie- 
mie obrabiane j*rzcz chłopów 
powinny łiez żadnego okupu 
pr/ejsć na ich własność, wyna- 
grodzenie zaś ziemianie otrzy- 
mać mieli z ogólnych funduszów 
narodowych. Ale powstanie zo- 

stało prędko stłumione i do Kró- 
le<twa został wysłany Milutin dla 
przeprowadzenia uwłaszczenia. 

Milutin w swych raportach do- 
wodził. że niepodobna dać wło- 
ścianom w Królestwie mniej, niż 
im obiecywał Rząd Narodowy i 
iT, y skał na to zgodę, zwłaszcza, 
że łączył on z reformą daleko się- 
gające nadzieje. Jak sam pisał, 
nienawidził on Polski szlachec- 
kiej i lo 1 przekonany, żc uwłasz- 
czenie przez rząd dokonane, od- 
d/icli na zawsze lud nie tylko od 
zicmiaiit<wa, ale i od polskiej i- 
dci narodowej. 

I w łaszczenie więc zostało do- 
konane przez rząd rosyjski, bez 
żadnego udziału polskiego spo- 
łeczeństwa. 

Po niejakim czasie wszakże o- 

kazało się, iz nadzieje Milutina. 
że chłop polski, otrzymawszy 
wszystko od rządu rosyjskiego, 
wyrzeknie się łatwo swej polsko- 
ści — że te nadzieje były płon- 
ne. 

Rozłam pomic d/.y |M>Ukicm zie- 
miaństwcm i inteligcncyą. a 

chłopem nie dał się przeprowa- 
dzić. Chłop polski, któremu zdro- 
wy rozsądek tak dobrze zastępu- 
je brak s/.er-zcj wiedzy, nic dał 
się — kupić. Nawet za to, co jest 
dlań najdroższe. za ziemię. I dziś. 
po latach jocin. włośeiaństwo poi. 
-kie nic odrod/iło *ię od innych 
stanów, lecz owszem razem z' 
nimi stanęło i coraz dzielniej •'ta- 

je do wspólnej obywatelskiej i 
narodowej pracy. 

A praca ta musi być coraz ro- 

zumniejsza i owocniejsza, gdyż 
włościanin pnUki, otrzymawszy 
ludzkie prawa i swobodę, używa 
ich przedcwszystkjem do zdoby- 
cia coraz większej oświaty. 

ODPOWIEDZI REDAKCYI. 

M. Chudzik, sekr. gr. 484 Z.N. 
P. w Plymouth. Pa, — i\\ cdle u- 

chuały sejmu XVIII tudzież u- 

chwał Zarządu Centralnego Z.X. 
I. zawiadomień o miesięcznych, 
kwartalnych c/v |M*frocznych po. 
siedzeniach nic można zamiesz- 
czać w organie urzędowym “i/go- 
dzic '. (idyby bowiem wszystkie 

JEŻELI MASZ FARMĘ, JES- 
TEŚ ZABEZPIECZO- 

NY OD NĘDZY, 
c/y fabryki są w ruchu lub na- 

>tąpi zastój w pracy, c/y ludzie 
wyjdą na -trajk. _ Ciebie to nic 
absolutnie nie obchodzi. Rodzina 
twoja zawsze będzie miała żyw- 
ności poddostatkiem. Czas jest 
twoim własnym. Piszcie do nas 

zaraz. Wyjaśnim wam w jaki 
sposób możecie kupić farmę, pła- 
cąc od $15.00 do $25.00 za akicr 
z małym kapitałem, reszta na łat- 
we spłaty. 

Nie odwlekajcie, piszcie do nas 

natychmiast: 
Geo. E. Wood Lumber Co. 
Corn Kzchange Bank 

Buibling, Chi*, agi >, 111. 
(Ogłoszeń teł. 

Krupy, których je st przeszło’ 
ióoo w Związku, chciały zamie- 
szczać w organie zawiadomienia 
o posiedzeniach, toby każdy ca* 

ły numer “Zgody*’ był zapchany 
tym matcryałeni, nikogo nie inte- 
resującym. Członkowie sami po- 
winni wiedzieć, kiedy są posie- 
dzenia ich grup, a nie żeby ich o 

tein zawiadamiała “Zgoda”. 
Tcmbardz.iej nic można przez 

“Zgodę*’ nawoływać członków do 
płacenia podatków i grozić im 
suspcndowauiem lub wyrzuce- 
niem, bo to się na nic nie przyda. 

Zamic>zcza się tylko zawiado- 
mienia o posiedzeniu danej gru- 
py. jeżeli ma ona urządzić ob- 
chód narodowy, swój jubileusz 
łub tez jaką inną ważną uroczy- 
stość i wzywa członków. 

Niech powyższe wystarczy i 
dla innych sekretarzy grup, któ- 
rzy mają urazę do na-, że im za- 

wiadomienia o posiedzeniach nie 
zamieszczamy. 

SPRAWY POLSKIE. 
Wasilków, gub. grodzieńska, 
tych dniach została wykryta 

“tajna szkoła polska". Pewna 
kobieta, nie umiejąca nawet czy- 
tać. uczyła dzieci pacierza oraz 

katechizmu. Spisano protokół i 
pociągnięto nauczycielkę do od- 
powiedzialności. 

Mińsk. — Prokurator wszczął 
sprawę przeciwko proboszczowi 
w Ossowie ks. Loposzcc, oskar- 
żając go o obrazę prawosławia. 

— '/. powodu braku pracy w 

folwarkach \meryki Północnej 
wielu włościan powraca do do- 
mu. 

Bal polski w Nancy. — Kolo- 
nia polska w Nancy urządziła 
bal na dochód polskiego stów. a- 

kademikow. Hal ten rzeczywiście 
no*ił charakter balu polskiego— 
tańczono mazury i oberki, wpro- 
wadzając w podziw obecnych 
Francuzów. Komi<\a organiza- 
cyjna nic szczędziła zachodów, 
aby bal <ię udał jak najlepiej, co 

też w zupełności osiągnęła: do- 
chód w sumie 400 franków je»t 
najlepszym dowodem powodze- 
nia balu polskiego. 

Liga dla spolszczenia miast_ 
Dnia j-go b.m. odbyło się w Kra* 
kow ic 4ic/ne zebranie w *ali To- 
warzystwa rolniczego przy pla- 
cu Szczepańskim, które zagaił 
prezes. Franci-zek k>. Radziwiłł, 
wskazując cele i zadania I.igi 
dla spolszczenia miast i zazna- 

czając. ze nic ma ona wcale cha- 
rakteru politycznego. Przewod- 
niczący udzielił głosu p. Matja- 
sikowi, który na podstawie cyfr 
wykazywał wychodzenie realno- 
ści w Krakowie z rąk polskich. 
Architekt Makowski mówił o 

niszczeniu starych zabytków 
Krakowa ze szkodą miasta i je- 
go historycznego charakteru. Na 
miejscu dawnych cennych budo- 
wli powstają nowe banalne, ro- 

biące z Krakowa banalne miasto. 
Dziewczęta na służbie w mieś- 

cie. — X Radomia pi>/ą o nastę- 
pująocm zdarzeniu, które powin- 
no być nauką dla rodziców od- 
dających córki do służby w mie- 
ście. 

Niejaki Majewski, żyjący z 

wyrobku, oddał niedawno 14-lct- 
nią córkę na służbę do domu ży- 
dów-kiego. Ładną dziewczynkę 
chętnie zgodzono, ale zamiast 11- 

żyć w domu d<> posług, sprzeda- 
no zaraz niecnym handlarzom, 
którzy w \ wic/li ją do 'Kielc. 
Dziewczynka zaniepokoiła się 
tein. że ją wywieziono bez wie- 
dzy rodziców, a potem jeszcze 
bardziej zatrwożyło ją zachowa- 
nie >ię jej nowych opiekunów, 
/wróciła się więc zaraz do kogoś 
z chrześcijan i ten zawiadomił 
wład/c policyjne. Żydów natych- 
miast aresztowano, a dziewczyn- 
kę odesłano do rodziców. 

Wystawa zbiorów ś. p. Łoziń- 
skiego. Odbyło się wc I,nowie 0- 

twarcie zbiorów «,p. Władysława 
Łozińskiego w jego pałacyku 
przy ul. Ossolińskich. Zbiory te 
i pałacyk nabyło, jak wiadomo, 
miasto na własność. Na otwarcie 
to przybyli: marszałek kraju hr. 
Dohtchowski, wiceprezydent Ka- 
dy krajowej szkolnej dr. Ignacy 
Dembowski, prezydyum miasta i 
lwowska rada miejska w kom- 
plecie. profesorowie uniwersyte- 
tu i |>o1itechniki. prezes Tow. 
przyjaciół </tuk pięknych Stani- 
sław br. Mycielski, rodzina ś. p. 
Władysława Łozińskiego, wielu 
arty-tów malarzy oraz liczni go- 
ście. Do zebranych przemówił 

wiceprezydent Lwowa, dr. Ku-' 
towski, który, złożywszy liołd 

pamięci zmarłego i przedstawiw- 
szy w gorących słowach znacze- 

nie dzieł Łozińskiego, zaznaczył, 
ze dzieł tych nie da się inaczej 
pomyśleć, tylko w związku z je- 
go zbiorami. Łoziński zbierał bez 
cenne nieraz rzeczy nie jako a- 

mator, lecz jako uczony i jako 
Polak, z pewną myślą i celem, 
chcąc przez nic stwierdzić naszą 

przeszłość narodową, zachować 
dla potomnych to, co było nie- 

gdyś chlubą naszą. Zbiory jego 
dzielą się na kilka grup. Pierw- 
szą stanowi zbiór zbroi, broni 

siecznej i palnej, uprzęży, sztan- 

darów, odznak wojskowych, or- 

derów itd.: drugą — portrety na- 

rodowe, zbiór konterfektów za- 

służonych i wybitnych mężów, 
tudzież tych, którzy przyczynili 
się <io upadku Polski; trzecia — 

zbiór dzieł sztuki plastycznej, 
jak prymitywów włoskich do 
współczesnych mistrzówr zagra— 
niczuych i polskich, a więc obra- 
zy, rzeźby, bronzy, plakiety, mi- 

niatury itd. W reszcie przedmio- 
ty przemysłu artystycznego. O- 

gółem je*t około 2.000 numerów.; 
Złożywszy następnie podzięko- 
wanie rodzinie i spadkobiercy sp. 
Łozińskiego za ocalenie większo, i 
ści tych zbiorów dla Lwowa, o-j 
tworzył wiceprezydent Rutowski 
wystawo. 

Wyrodna matka i córka. Chci- 
wość zagarnięcia jak największe- 
go majątku popycha ludzi do naj- 
ohydniejszych zbrodni, jak to n- 

śtatnio miało miejsce w Radom- 
skiem. we wsi Grabowa gin. 
Grabów nad Pilicą, u wiejskiej 
rodzinie. Matka z córką w celu 
usunięcia sukcesora do 15-nior- 
gowego majątku, ugotowawszy 
trzy garnki wody. wylały ją na 

śpiącego syna i brata g-pletniego 
lozefa Snrka. lecz na szczęście 
dla poparzonego ugotowały wo- 

dy za mało. Surek uległ tylko 
silnemu poparzeniu połowę całe- 
go korpusu, co mu nie przeszka- 
dza choć przy wielkich męczar- 
niach. lecz ku trwodze milej ro- 

dziny żyć. Obecnie leczy sic w 

szpitalu w Radomiu. 
Sprzedawczycy.— Pisma wicl- 

kopolskie notują znów kilka fak- 
tów- fryniarki ziemią. l*a>zotta 

sprzedał posiadłość swoją w O- 
sieczlcu w powiecie wąbrzeskim, 
obejmującą przc~z?o mórg do- 
brej ziemi, koloniście Ó\ etzikero- 
wi z Dębowej Łąki za 48.750 ma. 

rek. a Pa-zott\ nic nic zmuszało 
do sprzedaży. Gryzą w Wiel- 
kich Brudzew ach sprzedał sw oje 
gospodarstwo. obejmujące 45 
mórg, niemcowi Kuch nowi z, 

Wąbrzeźna za gS.500 marek. 
Los obieżysasów. — Od kilku 

dni setki robotników sezono- 

wych z catcj T.alicyi i Królestwa 
Polskiego, zwabionych niesu- 
mienną agitacyą agentów biur! 
pośrednictwa pracy, a pr/cdc- 
wszystkiem przez “rolniczy urząd 
pracy przy ck. towarzystwie rol- 
niczcm w W ietlniu, wracają pie- 
chotą z Rogumina d<» Krakowa 
o głodzie i cldod/.ic. Tysiące wy- 

chodźców, ściągniętych do Bogo- 
mina pod iirnią rolniczego urzę- 
du pracy, postawionych zostało 
w przymusowe położenie: albo 
przyjąć pracę w miejscu i pod 
warunkami przez, biuro wskaza- 
nymi, albo zginąć z głodu. Zna- 
czna jednak część robotników 
zwerbowanych nic ma możnoś;i 
wogófc ndz.iac się na robotę gdzie 
kolwick. gdyż agenci rolniczego 
urzędu prac\ zakontraktowali 
więcej robotników, niż pracoda- 
wcy złożyli otertv Ci robotnicy 
przeważnie ze wschodniej (»ali- 
cyi >ą zdani na łaskę i nieła-kę 
losti. Siedzą o głodzie w Ropu- 
minie w bali kolejowej, w\glą- 
dając napróżno pomocy. 

Klęska na Kaszubach. — Jak 
wiadomo, połnucny koniec ziemi 
polskiej przytyka rlo samego mo- 

r/a Bałtyckiego koło tego sanie- 

go miejsca, gdzie się nasza W i- 
sła kończy. \\ stronach tych, 
nad samem morzem Rałtyckiem, 
mieszka od w ieków ludność pol- 
ska, która trudni się głównie u- 

prawrą roli i połowem ryb w mo- 

rzu. Część tej ludności, mieszka- 
jąca na sahiym brzegu morza, u- 

cierpiała w styczniu od strasz- 

nych burz, kóre szalały na cnłcm 

wylwzeżu bałtyckicm Takich ł»urz 
nie pamiętają tam już od lat wie- 
lu. Wicher północno wschodni 
na|K*d/ił \\<*dę z morza na brzegi 
i zalane zostały wsie j j»ola. U- 
cierpiały szczególniej okolice 
Gdańska, a je-zcze bardziej wsie 
położone na długim a wąskim 

półwyspie Heli, który niby potę- 
żna tania wysuwa się z lądu da- 
leko, daleko w mor/.e i oddziela 
zatokę gdańską, do której Wisła 
wpada. od właściwego morza 

Bałtyckiego. Najmniej jeszcze u- 

cierpiało miasteczko Hel na >a- 

mym końcu tej niby tamy, ale we 

wsiach Jastarni, iKusfeldzie i 
Chałupach *ą bardzo duże opu- 
stoszenia. Sam półwysep, który 
tu i ówdzie jc^t bardzo wąski, 
został w paru miejscali przerwa- 
ny, tak. że mieszkańcy oddziclc- 
ni są już ze wszystkich stron 

wodą od lądu. Pola uprawne, łą- 
ki i ogródy są zamulone, budyn- 
ki niektóre zniszczone. Ksiądz 
proboszcz Jarzębski Vve wsi Jas- 
tarni pisał o tej klęsce do gazet, 
prosząc o wsparcie dla nawie- 
dzonych powodzią. Ze wspar- 
ciem pospieszyła przedewszyst- 
kicm Wielkopolska, która złożyła 
znaczniejszą kwotę. 

Krwawa walka z bandytami_ 
W o-adzic Słotwiny wydarzył 
się krwawy napad bandycki. O 
godz. 9 wieczór kilku uzbrojo- 
nych bandytów wtargnęło do pi- 
wiarni, znajdującej się tuż przy 
stacyi, żądając pieniędzy. W tej 
samej chwili około piwiarni prze- 
chodzili żandarm stacyjny Timo- 
szuk i konduktor kolejowy Łu- 
czyński. Bandyci, widząc nad- 
chodzących i przypuszczając, ze 

chcą oni okazać pomoc napadnic- 
tym, zaczęli strzelać z rewolwe- 
rów. przyczem żandarm zestal 
zabity na miejscu, a konduktor 
ciężko raniony. 

Bandyci, powróciwszy do pi- 
wiarni w Słoi winach, wywlekli 
nieżyjącego już żandarma, a 

mniemając, że jeszcze żi je. dali 
l°ń 5 strzałów w piersi z rewol- 
weru. jaki zrabowali zmarłemu. 
I pewniw-zy sio. że mają przed 
sobą trupa, bandyci pozostawili 
go pod drzwiami piwiarni. Za- 
stawszy w piwiarni konduktora 
kolei Iwangrodzko Dąbrow- 
skiej. bandyci poranili go strza- 
łami. Następnie bandyci, spotka- 
wszy bryczkę, udali s:ę do pobli- 
skiej wsi, gdzie, jak stwierdzono, 
napadli na dom kolonisty i zra- 

bowali 200 rb. gotówką, poczcm 
tą samą bryczką umknęli, znając 
dobrze tamte okolice. Ranionego 
konduktora przewieziono do szpi- 
tala w Koluszkach. 

Niezwłocznie urządzono pr/c z 

straż, ziemską pogoń za bandyta- 
mi. którzy uciekli bezkarnie. 

Proces o przeszkadzanie w na- 

bożeństwie. — Izba karna w 

Gdań-ku zajmowała się w środę 
procesem przeszkadzanie w na- 

bożeństwie. W c wsi kaszubskiej 
Kłodawie odbywały się 7. dawien 
dawna nabożeństwa co niedzielę 
ze śpiewem polskim, /miana na-( 
'tąpiła dopiero z objęciem para- 
fii przez ks. proboszcza Willntę. 
który ogłosił z ambony rozpo- 
rządzenie bi-kupie. że polskie na- 

bożeństwa odbywać się mają tyl- 
ko co czwartą niedzielę i co dru- 
gie święto Wielkanocy, Zielo- 
nych Świątek i Bożego Narodze- 
nia. 

Z. tej przyczy zapanowała w 

parafii wielkie wzburzenie, po- 
nieważ liczba parafian polskich 
jest znacznie większa od niemie- 
ckich. (Idy w czasie tym powybi- 
jał ktoś księdzu okna i wywrócił 
mu płot. przypisywano te czyny 
Polakom, chociaż dowodu nic 
było. Dnia 27 lipca z. r. doszło 
Jo przykrego zajścia w kościele. 

Oeladnik mularski Staniszew- 
ski i mistrz szewski Wilkc, któ- 
rzy znajdowali się na chórze, za- 

intonowali po kazaniu pieśń |h>I- 
ską. podczas gdy organista, z 

rozkazu księdza, śpiewał pieśń 
niemiecką i -.ilną grą na organach 
usiłował zagłuszyć pienia pol- 
skie. Ponieważ w kościele znaj- 
dowało >:ę więcej Polaków, niż 
Niemców i wielu Polaków śpie- 
wało po polsku, zagroził pro- 
boszcz. /«• stawi do prokuratoryi 
wniosek o przeszkadzanie w na- 

bożeństw ic, poczem nastąpił spo- 
kój. 

Przed izbą karną w Gdańsku 
tłńmaezyli się oskarżeni, że śpie- 
wali po polsku skutkiem omyłki, 
ponieważ dawniej zawsze śpie- 
wano po kazaniu polskie pieśni. 
Świadkowie niemiecko katolic- 
cy zeznali jednak, że oskarżeni 
znali rozporządzenie biskupie t 
dokładnie wiedzieli, że po kaza- 
niu niemieckiem należało śpie- 
wać pieśń uiemiecką. 

Sąd nabrał wobec tego przeko- 
nania. ze zachodziło rozmyślne 
przeszkadzanie w nabożeństwie 
i skazał każdego 7 o«karżonyct 
na 3 tygodnie więzienia. 


