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Odezwa Ridy Nadzorczej i Zarząd a Ce:, 
tralnej) w sprawie Wydziału 

Niepodległości 
Do Dziewa Pracla Zwirzkowcy 
Gromadźcie funćurze na walkę o niepodległość Poleki. 

Parni .'tajcie, ie Żwir zek Narokowy Polski ma Wydział 
Niepocl ilościowy. 

I ZEK NARODOWY POLSKI założony zo- 
stał przed laty t ’ydz:ec,u cztery i?ko POLSKA O O 
NIŻĄCY A POLITYCZNA I NIEPODLEGŁOŚCIO- 
WA. 

Związek Narodowy PoH:i TO SPADKOBIERCA 
PRACY NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ dla Polski po Wy- 
chocitwie pol:tycznem zachodniej Europy po r. 1E63. 

Takim Związek Narodowy Polski mieć chcieli zało- 
życiele, takim on był przez lata ciężkiei walki, takim bvć 
muf i. gdy spotężniał w zasoby materyalne i stał się armią 
przeszło 100,000 członków liczącą. 

I takim będzie nadal do chwili wyzwolenia Polski! 
Idea niepodległości Ojczyzny kierowała Związkiem 

gdy członkowie jego w Chicago założyli “GROSZ 
POLSKI towarzystwo, którego “celem jest zbieranie 
podatku na rzecz Skarbu Narodowego” i ta sama idea 
powołała w Nowym Yorku “Skarb Narodowy” założo- 
ny przez Związkowców. 

Ela tej właśnie idei oba te skarby — tysiące dolarów 
wynoszące, zostały w 1895 r. na Sejmie w Cleveland, O., 
przelane do Skarbu Narodowego (wówczas zwanym 
Raperswihkim.) 
->rr iestrzegł obecny Zarząd Centralny, w myśl 

tejże działa i swe uchwały według niej kieruje. 
BO ZWIĄZEK NARODOWY POLSKI, TO OR- 

GANIZACYA POLITYCZNA, a ubezpieczenie na życie 
»inne cele to środki pomocnicze tylko. W myśl tej idei Za- 
rząd Centralny wziął udział w Zjeidzie w Pittsburgu i 
przystąpił do “Komisyi Tymczasowej” w Krakowie. 

Runęły nasze nadzieje, na pamiętnym zjeździć w 

Pittsburgu w serca zaszczepione, runęła wiara nasza w 
działalność Komisyi Tymczasowej (dziś K. S. S. N.), ale 
nie runęły nadzieje lepszej przyszłości, nie runęła wiara 
w wolność i niepodległość Polski. 

Po miesiącach nad wyraz przykrej walki, w której 
niejeden sądził, ze Zarząd Centralny Z. N. P. zboczył z 

wytkniętej drogi, nadeszły czasy prawdy, tej nieubłaga- 
nej a rzeczywistej, która nawet najbardziej wypieszczone 
ideały nakazuje z piersi wyrwać, jako szkodzące sprawie 
ogółu, szkodzące sprawie naszej drogiej, a skołatanej Polski. 

Minęły cza- y kryzysu i stania na rozstajnych dro- 
gach i minęły dla nas szczęśliwie, bośmy na lekarzy zawe- 
zwali ludzi znanych, głęboko uczonych i wysoko w kraju 
powa żanych. 

Emisaryusze nasi, a dwaj najwyżsi urzędnicy Zwią- 
zku Narodowego Polskiego, przywieźli nam obszerny i 
wyczerpujący materyał, który dla każdego z Nas Bracia 
Związkowcy jest dostępny, a dla każdego trzeźwo myślą- 
cego Polaka decydujący. 

W materyale tym znajdziecie opinie ludzi wszystkich 
istnie,ących w Ojczyźnie obozów, najrozmaitszych sfer i 
stronnictw. 

Opinie takich ludzi, jak Henryka Sienkiewicza, bi- 
skupa Bandurskiego, Włodzimierza Tetmajera, Wacła- 
wa Sieroszewskiego, Wacława Gąsiorów, kiego i wielu 
innych, których nczwhk ze względu na ewentualne 
przęsła' owan:a rządów zaborczych wymienić nie mo"e- 
my, zodecyc owały. e Związek Narodowy Tol ki paca- 
nowi} zerwać rto unki, łac ące 70 dotyc’ cza.-, z orni- 
syą Sikonfederowanych Stronnictw Niepodległościo- 

wych. ■ 

Li;cz ni'ZEK NAPOJOWY POLSKI NIE 
UST/NIE V/ PR CY DLA IOEI NIEPODLEGŁO-. 
£CIOWEJ. NA R CE WI C ZWIĄZKU N. P. SKŁA- 
DAĆ POWINNIŚMY GRO Z NA WALK 1 Z W ’f>- 
GIEM, N \ WSPIERANIE SKARBU WOJ^KO^T- 00 W EUROI i T‘ P IMOC DL O' GANIZA- 
CYJ WOJSKOWYCH, TEGO ZACZĄTKU ARMTI 
POLSUIFJ, NA TE WRESZCIE POTRZEBY, 

KTÓRE W D/ NLJ CHWILI BĘDĄ NIEZBEDNE 
DLA OJCZYZNY. 

Zanim jedm.kr oż zaznajomicie rię Brac:a Zwiąrko- 
wcy ) ^ y p awdziwie życzliwi rodacy z materyałem przy- 
wic7ionym przez cmir-zr^tr zv uwa amy za rtosowne uza- 
sadnić narze ohsene ’^z*l cm KoTjisyi Skonfederowa- 
nyrh Stronnictw Nut odległościowych stanowi ko 

Skoro na sztam ar ie K >rri yi i ymczasowej wyp: a- 
no walkę o nicpo< 1: ło'ć. j i li my w jej szeregi poepo- 
rząc kując wszelkie wzglę y — ale rkoro Komisya Tym- 
czasowa zaczęła *ię uważrć za jedynie niepodległościo- 
wę organizacyę, ckoro uzr po”*?łć «o'">i prawo ""ryt a- 
wania patentów nieporle°ło;cio^'ycb”. koro w~zv■ »Vch 
poza nią stojących zaczęła mienić zdrajcami i odszcze- 
okneami. wtedy zrodziła się w sercach naszych nieufność. 

ctóra z biegiem czaru doprowadzła do wyjaśnienia sy- 
uacyi, a tem samem do koniecznego zerwania stosun- 

ków. 
Niepodległo ciowc m jest każdy, który pragnie wol- 

lej i nie[ ot ległej I ol ki. a dopiero ten jest zdrajcą, który 
ustępowaniem swojem zdradza chęć zacieśnienia oko- 

3w i k jc an, ić '•c w łu bę wroga czyzny 
la sama Kon. sya Tymczasowa wysto owała do am- 

asadorów p :y-tw europejskich manifest, który spotkał 
;ę z najoitrzej ą krytyką wybitnych pal kich polity- 

: w i całej dobze my lącej demokratycznej i postępowej 
P'asy. T. anife* t ten o m e 7,,l na* ,v całei Km-z> 
py. CO PZIŚ.P Z Y ZNA JA NAWET CZŁONKOWIE 
KOMISYI TYMCZASOWEJ. 

Ta sama omisya Tymczasowa powołała na kiero- 
wników swoich ludzi zupełnie w kraju nieznanych, a na- 
wet po~zla kowanych. 

Na domiar wszystkiego ta cama Komisya Tymczaso- 
wa zaczę'a uprawiać politykę skrajnie partyjną i naszych 
p:cnię< zy urywała do zwalczania kandydatów. 

Powyżej przytoczone fakta -ą tylko czą .tką z wielu, 
ale i te wystarczyły, aby Zarząd Centralny Związku zer- 
wał wszelkie stosunki z Komisyą Tymczasową, wzglę- dnie z Komisya Skonfederowanych Stronnictw Niepodle- 
głościowych i jej ekspozyturą czykagoską — Komitetem 
Obrony Narodowej. 

Na dowód, że stanowisko nasze i?st usprawiedliwio- 
ne, że nietylko meliśmy p-awo ALE I OBOWIĄZEK 
zerwać wszelkie stO'unki z Komisya Tymczasowa, ogła- 
szamy w pismach naszych wyjątki z opmii pp. Włodzi- 
mierza Tetmajera, redaktora Feldmana i Wacława Siero- 
szewskiego, trzech ZWOLENNIKÓW Komisyi Tym- 
czasowej. z których jeden nawet należał do niej jako urzę- dnik piartujacy goc nosć honorową, a ostatni nadesłał nam 
przed rokiem “Odezwę* gorącą o popieranie Komisyi. .. 

Wyraźniej i szczerzej wypowiedział się znakomity 
nasz rodak Henryk Sienkiewicz, którego imię daje chyba 
najlepszą gwarancyę patryotyzmu i upoważnił nas do o- 

głoszenia swego listu do rodaków w Ameryce. 
Skutkiem powyższych opinii jest znany Wam fakt. 

ze Związek Narodowy Polski, zrywając z Komisyą Skon- 
federowanych Stronnictw Niepodległościowych POWO- 
ŁAŁ DO ŻYCIA “WYDZIAŁ NIEPODLEGŁO- 
ŚCIOWY”, do którego każdy Polak szczerze idei niepo- 
dległościowej oddany ofiary swoje składać może z calem 
zaufaniem, że pieniądze te nie będą użyte ani na wysokie 
pensye urzędników, ani na niepotrzebne wydatki. Fun~ 
dusz ten pozostawać będzie pod kontrola Rady Nadzor- 

I czej. Zarządu Centralnego i WSZYSTKICH, PRZE- 
! SZŁO STU PREZESÓW GMIN Z. N P 

Nadto Z. N. P. zapraszając niniejszem wszelkie orga- nizacye do współdziałania i zastrzegając reprezentantom 
tych organizacyj prawo głosu poddaje się pod kontrolę ca- 
łego polsko-amerykańskiego ogółu, ^^ydział ten wspie- rającego. 

Ody w ten sposob ulokujecie pieniądze przeznaczone 
dla wywalczenia Niepodległości Ojczyzny, będziecie ich 
pewni, będziecie grosz swój własny kontrolowali i Wy sa- 
mi zadecydujecie kiedy i komu czas wysłać ofary wasze. 

Ta odezwa niechaj będzie odpowiedzią na paszkwile, niech zawędruje tam, gdzie czytelnik sam sądzić będzie! 
czy lepszy jest ten, który zawczasu zoryentuje się i dalej bałamucić się nie da. czy też ten, który zło widząc w złem 
brodzi, nie rozumiejąc, że przed drugim brzegiem utonie. 

Śląc tę odezwę apelujemy do Was Bracia Związkowcy 
składajcie pieniądze w Kasie Z. N. P., gdzie też znajduje 
się część funduszu Skarbu Narodowego (dawniej Rapers- 
wikkiego), który niebawem cały będzie oddany pod opie- 
kę Związku Narodowego Pol kiego. 

Szczegółowo opracowany statut i regulamin WY- 
DZIAŁU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO wkrótce będzie 
gotów i rozesłany zostanie do wszystkich prezesów Gmin 
związkowych, do Rady Nadzorczej i wrzystkich organi- 
zacyj poi kich. 

Niech żyie WOT.NA I NIEPODLEGŁA POLSKA! 
Niech żyje ten dzielny, mno.;i lud wychodźczy, który 

pieniędzmi swemj do stworzenia funduszu na ten bój się 
przyczynił! 

Niech żyje Zw:ązrk Narodowy Polki, założony w 
celu pracy nad wywalczeniem NIEPODLEGŁEJ POL- 
SKI! 

ANTONI K.ARAR^SZ. Cenzor, 
APOLf R KOCZY, Wictcenzor. 

RADA NADZORCZA: Julian Szajnert, Walerya 
T/pczyń ka. Mak ym lian Powieki. Andrzej Wawrow- 
kt Tan Matcrnowicz. Maryan Poniecki, Piotr Borowicz, 

j Eugeniusz Brochock;, Romyn S. Abczyński, Józef Kar- 
pantv. Fra:ici zek Zawadzki, Adam Majewski, Leopold 
Ter ki, Dr. A. Heller, Antoni Grabarkicwicz, Franci- 
zek Grodzki. Jan F. Grocki. 

ZARZĄD CENTRALNY: 
KAZIMIERZ ŹYCHLI ...Kl, Prezes. 
STANISŁAW MEPMEL. Wiceprezes 
JAN S. ZA WILIŃSKI, S kr. Jen. 
JÓZEF M/G^ZIARZ. Skarbnik. 

Dyrektorzy: Marya Saków ka. Di. Włady- 
sław 5*afkiewicz, Kazimiera Obanka. >. X. Wlekli'.-ki. 
Antoni Mazur, Karol Olszowy, Michał Kmicciak, Niko- 
dem K. Złotnicki. 

WOJNA W EUROPIE. 
Z dziennych pi^m wiedzą : 

cz\ielmcy, ze w Lurop c roz 

.-'Zalała straszna i ineobli-; 
czaina w skutkach wojna, 
której wynik może być taki, 
/c zupełnie zmieni mapy 
h-uropy. zmiażdży i zepchnie 
na dru.^i, albo trzeci piani 
mocarstwa pierw.szorzę Ine, 
a uwolnić i podnieść może 
!u ly d/iś jęczące w niewoli 
pod rządami despotów i za- 

borców. 
W ojnę spowodowała maleń ; 

Ka liczbą ludności i obszarem 
ziemi ^ei uia, ale za to w ielka 
patryotyznicm i poświęcę-1 
n.cm tiia własnej ojczyzny. 
l’rzccn\ niklem jej jest Au- 
strya, stanowiąca sztuczny 
zlepek rożnych krain i ludów 
— z których Słowianie sta- 

nowią przewagę. Austrya 
aczkolwiek bita sromotnie 
na polach bitew od szeregu 
lat. potrafiła jednak chytro- 
setą i podstępem zajmować 
cudze ziemie i ujarzmiać 

i drobne ludy, powiększając 
[swoje terytorya kosztem dru 
ffich. słabszych liczbą naro- 

dów. 

Korzystając z zawieruchy 
bałkańskiej, jadzie Słowianie 
i < »rccy wytoczyli morze 
krwi w wojnie z Turcyą, 

iAustrya bez uronienia krop- 
li krwi sięgnęła po dwie pro- 
w incye l.osinę i llerccjtfowi- 

; nę. zabierając je i wcielając 
di* swego iiiiperyum, co się 
naturalnie podobać nie mo- 
gło ościennym państewkom 
bałkańskim, gdyż widziały 
one, ze prędzej czy później 
ten sam los je spotka. Xic- 
podobała się ta polityka au- 

stryacka i Kosyi, która nie 
życzy sobie w zmożenia się 

jAustryi tak tanim kosztem; 
a gdy w dodatku rząd au«-try- 
acki przez swoje intrygi i 
machinacye pozbawił Serbów 
owoców zwycięstwa, jakie 
odniesiono nad Turcyą, za- 

wrzał naród serbski oburze- 
niem i począł prowadzić a- 

,gitacyę na w ielką skalę prze- 
I ci w Austryi. burząc jej ludy 

Owocem tych knowań 
serbskich, mających z pew- 
nością aprobatę Rosyi było 
ostatnie zamordowanie au- 

striackiego następcy tronu 
I* rancis/.ka Ferdynanda i 

i jego małżonki, których za- 
i strzelił Serb Princip. Śledz- 
two ustaliło, że mord ten był 
w związku z agitacyą w.el- 
koserbską, | że cały spisek 
zgładzema następcy tronu 
austryackiego był przepro- 

1 wadzony w Belgradzie, stoli- 
! cy Serbii. 

Rząd austryacki widząc, 
7e ta agitacja serbska nic 
dobrego nie wróży na przy 

jszłośc dła Austryi, nakłonił 
sędziwego monarchę Au«tro 
Węgier, cesarza !•'rańcieżka 
Józefa, ze ten zażąda) od 
Serbów upokarzającego za* 

dosyćuczynienia, t. j. suro 
w ego ukarania spiskowców, 
zakazania wszelkich agita- 
cyj wiclkoserbskich i kno- 

i wań potajemnych; zakazania 
prasie pisania artykułów pod 
burza iących ludność serb- 
ską i słowiańską wogóle 
P zerw Austryi itp. 

\’a takie warunki, które 
były tylko pietck^tom dą- 
żącym do wypowiedzenia 

I 
wojny, naturalnie, ani rząd 
serbski, ani tembardziej na- 
ród zgodzić się nie mógł. By* 
lohy to bowiem przyznaniem 
się do morderstwa i do knu- 
na spisków, czyli skompro-1 
ulitowanie się przed świa-! 
tein całym. 

Serbia więc utną w bit- 
ność swojego żołnierza i w 

przyrzeczoną prawdopodob- 
nie pomoc Rosy i, a może i 
innych państw, hardo odpo- 
wiedziała na ostrą notę Au- 
stryi, nie przyznając się doi 
niczego i nic nie obiecując,] 
więc rządowi austryackiemu j 
nie pozostało nic innego, jak ; 
wypowiedzieć Serbom woj- 
nę i ruszyć na nich całą siłą. 
bez względu na następstwa. 

A następstwa te mogą 
być straszne nie tylko dla 
Austryj i Serbii, ale i dla kil- 
ku innych mocarstw europej- 
skich, które z konieczności 
będą wplątane w tę kabałę 
wojenną. 

Rosva bowiem mieniąc się 
naturalną opiekunką Sło- 
wian. musi iść z pomocą Ser- 
bii. bo inaczej straciłaby u- 
rok i inir u wszystkich Sło- 
wian, że ich bronić tie chce, 
czy nie pTrrrrrfrre- |nui/.ebitv 
a z drugiej strony Rosya ma 
już od dawna porachunki z 

Au«tryą za jej zachłanność i 
grabienie ziem słowiańskich 
i wzmaganie się przez to na 
kiłach, na co Rosya obojęt- 
nie patrzeć nie może. 

Byłoby już przyszło do 
wybuchu między temi dwo- 
ma sąsiedniemi mocarstwami 
przed kilku lary. gdy Au- 
strya nieprawnie zagrabiła 
Bośnię i Hercogowinę, i już 
wojska z obu stron stały na- 
przeciw siebie w pogotowiu 
wojennem, ale snnć oba pań- 
stwa nie były dostatecznie 
przygotowane do zapasów, 
skoro wojna nie wybuchła. 

Ale długo się to nie odwle- 
kło j dziś jesteśmy świadka- 

i mi strasznej zawieruchy, 
która może dokonać zupełne- 
go przew rotu w Europie. 

A lemcy bowiem związa- 
ne trój przymierzem z Au- 

j stryą nie mopą pozostać o- 

.bojętne, pdy Rosya ruszy na 

] pomoc Serbom, a z clrupie i 
j strony Francya tylko czyha 
na sposobność, aby się ze- 

mścić na Niemcach za Se- 
dan. czyli poprom w roku 
1870-1 i odebrać Ten tonom 
dwie prowincye Alzacyę i 
l.otnrynpię, więc runie na 

Niemcy cała siła. jako so- 

juszniczka R osy i. 
W tej zawierusze obojęt- 

ną nie pozostanie i Anplia, 
i ł.t<>ra Niemców nie cierpi i 
ma z nimi porachunki, bo jej 
włażą w paradę na polu 
przemy'łowem i zaborczem. 
n z v nplią, inko sojuszniczka 
pójdzie bitna i czupurna Ja- 
ponia. 

Jeżeli więc przyjdzie do 
wojny ogólno europejskiej, 

lNiemcy berki odosobnione i 
| czeka jc pogrom straszny, 
oraz upadek na wzór państ 
wa rzymskiego. 

My Polacy w tej zawieru- 
sze zająć musimy stanowi- 
sko wyczekujące, nic oświad 
czaiac się na razie za żadną 
stroną ponieważ żrą sic mię- 
dzy sobą nasi wrogowie, na- 
si zaborcy i dręczyciele, do 

d<tórycb c/uć sympatyi ni lo- 
jalności nie możemy. 

Skupiajmy siły, gódźmy 
stronnictwa, zaniechajmy 
waśni partyjnych, gromadi- 
mv grosze, ćwiczmy mło- 
dzież wojskowo, a gdy wro- 
gowie nasi osłabną żrąc się 
między sobą i gdy zmienioną 
będzie mapa Europy, naten- 
czas i my się odezwiemy i u- 

pomnimy o swoje nieprzz 
dawnione prawa. 

Czuwajmy przeto i bądż- 
my gotowi, ponieważ wielka 
chwila wyzwolenia naszego 
zbliża się. 

Shenectady, N. Y, 
REZOLUCYA. 

My, członkowie Tow. “Prawd* 
i Praca”, a zarazem związkowi 
l>racia grupy 436, zebrani ua po- 
siedzeniu miesięcznem w dniu 19 
lipca, uchwalamy i przesyłamy do 
wiadomości publicznej nasze za- 

patrywania. Pochwalamy i votum 
zaufania przesyłamy dla Zarządu 
Centralnego oraz Rady Nadzor- 
czej Z.N.P., iż wysłała najwyż- 
szych urzędników, a mianowicie 
szan. Cenzora ob. Karabasza, oraz 
szan. wicecenzora ob. Rukoczego. 
do zbadania stosunków (otwarcie) 
gospodarki Kotnisyi Tymczasowej 
w Galicyi, która wspomagana na- 

szymi centami niejasne i mało 
znaczące odpowiedzi dawała. 

Po powrocie Szan. eiuisaryuszy 
dowiedzieliśmy się publicznie, iż 
ta Komisya TymczffSowtr Używa hi 
naszej wspomogi na cele nie mn 

jące nic wspólnego z Obroną Na 
rodową, ale tworzył i popierała 
partye polityczne syocyalno ży- 
dowskie w celu zwalczania innych 
partyi, że pieniędze te ulokowane 
były i są w rękach ludzi mało zna- 

nych i niczem nie gwarantowa- 
nych, że z pieniędzy tych mają u- 

trzymanie dosyć hojne, a może ai 
nadto dobre osoby nie kwalifiku- 
jące się żaduern świadectwem u- 

mysłoweiu. Z tych to powodów u 

/najemy, ze s/an. Zarząd Central- 
ny postąpił uczciwie i rozumnie, 
tworząc Wydział Niepodległościo- 
wy pud swą opieką i my, członko- 
wie To w. Prawdy i Pracy, o ile 
możności takowy popierać będzie- 
my, wiedząc, że cent ten będzie o- 

bróeony na eel ten, na który jest 
składany. 

Szczycimy się, iż mamy w Za- 
rządzie Centralnym urzędników, 
którzy obrzucani są przez rozmai- 
te cbłystki społeczne obelgami, a- 
le ducha nie tracą i prowadzą 
Prąci związkowych po dobrej 
drodze i wierzymy, że sejm nastę- 
pny zrobi z tymi warchołami taki 
porządek, jak zrobił Rejm w Mil- 
waukee ze uprawą Yalparaiso. 

\N am, Szun. Panowie obywate- 
la Karabasz i Rakoczy, składamy 
pozdrowienie za wasz otwarty 
charakter duszy, który bez żadnej 
zasłony wypowiedział to co wi- 
dział i słyszał. Cześć Wam! 

A wain, czerwoni, przyodziani 
jagnięcą skórką, pr/y wstępie do 

: Związku podpisujemy apłikacyę 
| do domu wary itów, to może po 
; pewnym czasie was uleczą. 

Imieniem grupy -{f> podpisuje 
my — Komitet 

LIMA. OHIO. 

Ponieważ przy zakładaniu n. 

wych grup Z. N. P. lub przyj- 
mowaniu nowyrh członków za- 

chodzą nieporozumienia co do o- 

płaty doktora w sumie jednego 
dolara, kt'» ma płacić, czy członek 
czy Z. X. 1\, więc niniejszem o- 

swiaderamy, że każdy nowy 
członek zapłaci doktora bez wy- 
iątku. czy będzie przyjęty do Z. 
N. P., luli nic według kon-tytu- 
cyi Z. N. P. 

Z bratniem pozdrowieniem 
S. Wilk, org. gr. 1748 


