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PRZYBŁĘDY. 
Przybłędami zwykliśmy 

nazywać tych, którzy przy- 
byli z jednej wsi do drugiej; 
z jednego miasta do drugie- 
go lub z jednego kraju do 
drugiego. Takich przyby- 
szów o ile oni nie wnoszą z 

sobą chęci do pracy, energii, 
uczciwości, lecz chcą się tu- 

czyć pracą drugich i wyzy- 
skiwać ich. nazywamy przy- 
błędami, których jak tru- 
tniów pracowite pszczółki 
wyrzucają z ula, tak i mądre 
społeczeństwo danej osady, 
miasta czy państwa wyrzuca 
z pomiędzy swojego grona. 

Polskiego wychodźtwa do 
Ameryki, jako całości nikt 
nie może nazwać trutniami i 
przybłędami, gdyż uchodząc 
/ ziemi ojczystej przed prze- 
śladowaniem wrogów na- 

szych i nędznymi stosunka- 
mi ekonomicznymi, pnzynie- 
slimy do tego kraju spory za- 

pas siły, energii, zdolności, 
chęci do pracy i tych wszyst- 
kich zalet, które podnoszą i 
bogacą kraj i którym każdy 
naród jest wielce rad. 

Jednakże za pracowitemi 
pszczółkami jakie z ziemi 
wolskiej przybyły -do tego 
kraju, by szukać kwiatów 
-wobod/y, równouprawnie- 
nia i lepszego bytu tak poli- 
tycznego jak i ekonomiczne- 
go, przywędrowały i trutnie 
— przywędrowały przybłę- 
dy, owi ptacy niebiescy, któ- 
rzy to nic tu nie zorali, nie 
posieli, a zbieraćby pragnęli. 

Wychoditwo polskie w 

silniejszym napływie datuje 
się tu od przeszło 40-tu lat. 
Gnały nas tu nie dostatki i 
chęć zobaczenia tego kraju, 
ale konieczność szukania le- 
pszych warunków bytu i 
wolności politycznej. I przy- 
była nas tu początkowo gro- 
madka nieliczna, która je- 
dnakże nie oglądając się na 

nic, zakasała rękawy i jęła 
-ię ciężkiej pracy po fabry- 
kach, kopalniach, lasach, ko- 
lejach i gdzie się dało, byle 
uczciwie zapracować na ka- 
wałek chleba dla siebie i ro- 

dziny. 
I ta szara gromadka pol- 

skiego wychodztwa ciężko 
wracująca nic zapomniała jc- 
Inak o Ojczyźnie swojej tam 
!|en za morzem, lecz począ- 
kowo skupiała się w ogni- 
ka parafialne, w towarzy- 
stwa religijne, a w końcu 
wiatli mężowie patryoci 
'tworzyli i Związek Narodo- 
wy Polski i Sokolstwo i 
Związek Śpiewaków i Woj- 
'ka Polskie i Związek Polek 
i inne organizacye patryoty- 
:zne. 

Wszystko to się ęozwija i 
crlle swego zrozumienia 

pracuje jak może nietylko 
dla organizacyi, ale i dla Oj- 
czyzny. Nikt tu przedtem nie 
znał ptaków niebi^«»k;rk «o- 

cyalistami zwanych, którzy; 
nic tu nie zorali, nie posiao, 
a dziś zbieraćby chcieli. A 
dziś tc trutnie, te przybłędy 
istotne przywędrowali za 
nami j chcieliby rządzić ty- 
mi, co bez ich rady i pomo- 
cy stworzyli stosunkowo 
wielkie dzieła, jakich oni sa- 
mi ni gdyby stworzyć i utrzy- 
mać nie potrafili. 

Przyśli onj na gotowe; 
wdarli się tu i owdzie do To- 
warzystw i organ izacyj i 

tam chcą rej wodzić, chcą o- 

j panować i zagarnąć to, co in- 
| ni mrówczą pracą i poświę- 
cenieni wytworzyli. 

| I taka to nieszczęsna ho- 
lotka wiecznie nie pracująca, 

| nieproduktywna, o zasz.arga- 
,nej przeszłości, która z Eu- 
ropy nie uchodziła do Ame- 
ryki z innych względów, jak 
tylko za "popełnianie różnych 
nieuczciwych kawałów, dziś 

| 
tu ośmiela się rzucać kalum- 

nie oszczerstwa i dziko na-i 
tpadać na tych, co tu już od 
lat wielu pracują na niwie 
narodowej, co tu właśnie l>cz 
pomocy jakichś tam czer-, 

wieńców potworzvli różne 
Związki i nauczyli lud nasz 

•kochać swoją Ojczyznę i bvć 
uczciwymi pracownikami 
narodowymi na wychodź-j twie. 

Pierwsj pionierzy naszego1 
wychodżtwa pracowali tu 
wiele. Poświęcali tu swój 
czas, zdrowie i pieniądze, nie 
licząc bynajmniej na zyski. 
T acy Szajnerty, (irygla- 
szewscy, Żychi niscy, Kara- 
basze, tfelińscy, Majewscy, 
Olbińscy. Rzeszotarscy, 

j i setki innych, zakładając 
[Związek Narodowy Polski 
|czy Sokolstwo nie myśleli o 

zyskach, o urzędach ni o za- 

szczytach, lecz z zaparciem 
| się siebie, a z krzywdą swo- 

ich rodzin pracowali dla do- 
brej sprawy, nie żałując 
swoich centów gdzie była po- 
trzeba. 

A dziś, gdy jeden lub dru- 
gi z tych posiwiałych w bo- 
ju za dobrą sprawę praco- 
wników, powołany wolą o- 

gółu na kierownika nawą 
związkową, pracuje uczciwie 
wedle swoich zdolności dla 
tego ukochanego przez sie-' 
bie Związku, Wychodżtwa i 
Ojczyzny, to się na nich rzu-! 
ca zgraja osobników, przy-! 
błędów, którzy nawet nie 
mają najmniejszego pojęcia, 
co to praca organizacyjna i 
utrzymanie się między ob-j 
cynii żywiołami na takieni1 
stanowisku, na jakiem dziś 
Z. X. P. czy Sokolstwo stoi. 

I porównać teraz tych 
pierwszych pracowników 
narodowych, tych pionierów 
czystej myśli narodowej na 

wychodżtwie z takimi Kara- 
siewiczami. Kułakowskimi, 
Sokołowskimi, Romerami, 
Rayzacherami, Niedźwiedz- 
kimi. Szpunarami, Późnią- 
kami i innymi próżniakami, 
którzy tu nic nie stworzyli, 
nic nie zbudowali a burzyć- 
by pragnęli to, co zapał i po- 
święcenie ufundowało. 

V\ stąpili wprawdzie ci pa- 
nowie do Związku — ale po 
co? Chyba nie z miłości do' 
idei jaką Związek szerzył i! 
szerzy, ale żeby rvć, mącić, 
skłócać zgodne dotąd szere- 

regi związkowe, uprawiać in- 
teresy partyjne, a jakby <*ię 
dało, to i opanować całyi 
Związek, aby go przerobić 
na swoje socyalistyczne ko-j 
pyto... 

Znamy już Was, wy ptacy 
niebiescy — wy przybłędy, z 

których ani iny Polacy, ani 
społcczcńst wo amerykan* 

iskic, ani Z. N. P. pożytku 
mieć nic będzie. Jesteście 
| chwastem między bujncin 
zbożem, które wyrwać i rzu- 
cić na spalenie należy. 

A lud związkowy — ten 
lud dzielny, który nic burzył, 
lecz budował, ocknąć się po- 
winien i nie pozwolić buszo- 
wać w naszych szeregach tej 
bandzie przybłędów, co roz- 

bijają naszą jedność narodo- 
wą i organizacyjną. 

PRUSY I AUSTflYA. 
W chwili, gdy niepewne losy 

wojny utrzymują w ciągiem pod- 
nieceniu, najpewniejszcm opar- 
ciem dla orycntacyi jest histo- 
rya; przy jej pomocy -możemy 
sobie wytłómaczyć wiele obec- 
nych zagadnień. Jcdnem z nai- 
cit kawszych dla nas jest stosu- 
nek Niemiec do Austryi, przeciw 
którym właśnie cała prawie Eu- 
ropa zwraca paszcze dział i o- 
strza bagnetów. 

Zd\\ ią/.kiem obecnej monar- 
ciiii austryackiei 'było niewielkie 
margrabstwo. Marchia Wschod- 
nia lOstmark, Oesterreich); ta 
marchia miała być niejako kreso- 

placówką Niemiec, przednią 
strażą, która miała torować dro- 

żywiołowi germańskiemu 
l>rzez ziemie słowiańskie ku pół- 
wyspowi bałkańskiemu i wybrze- 
żom morza Śródziemnego. Że ta 
marchia rzeczywiście pochód ta- 
ki odbywała *»y'Mernatycznie. to 
w :adoino z historyi jej rozrostu. 

I odczas jednak gdy Niemcy 
dzieliły *ię na liczne, drobne i 
niezgodne królestwa, księstwa i 
księstewka, dom austryackich 
Habsburgów przez sprytne wy- 
korzystywanie sytuacyi polityc/ 
Hycli, głównie zaś przez kols- 
cy matrymonialne w czasach, 
kiedy ludy uważano za ży\vv in- 
wentarz i wraz z krajami dawa- 
no na wiano, dr-m ten rósł w po- 
tęgę. aż z marchii zrobiła się mo- 

narchia, obszarem równa Niem- 
com, ale przewyższająca jc spoi- 
stością. 

Taki stan rzeczy by? nie na rę- 
kę Niemcom; chciały one w Au- 
stryi mieć przednią straż dla 
swoich interesów', ale mc życzyły 
sobie takiego jej rozrostu, aby 
mogła się wyłamać z pod zależ- 
ności od Niemiec i jako drugi 
przedstawiciel niemczyzny w Eu- 
ropie na własną rękę prowadzić 
zaborczą polity kę. Ta zawiść za- 

kończyła się wojną i pogromem 
Austryi pod Koenigraetzcm w r. 
1^2' M stosunku obvd>wu 
państw zaczęła się nowa, nader 
ciekawa era; Niemcy, upokorzy- 
wszy Austryę, same zjednoczone 
silnie dłonią żelaznego księcia 
Bńmarka, rosły szybko w mili- 
tarną potęgę i o rywalizacyi Au- 
stryi z niemi nie było już mowv. 

Austrya znów była Marchią 
Wschodnią, zależną we wszyst- 
kiem od Berlina, a trójprzymie- 
rze, do ktorego niezgrabnie wcią- 
gnięto Włochy, było tylko po- 
krywką supremacyi, do jakiej 
Niemcy dążyły w Europie. 

Wypadki polityczne z ostatnich 
Jat przyniosły nam aż nadto do- 
wodów, że Niemcy uważały Au- 
stryę za rodzaj swego pokornego 
przyjaciela, wasala. który miał 
spełniać ich polityczne plany, 
choćby nawet z własną szkodą. 
Chwilami ten stosunek przybie- 
rał charakter dla Austryi upoka- 
rzający, szczególnie wtedy, gdy 
polityka tejże chwilowo nie zga- 
dzała się z samolubnymi celami 
Berlina; w interesie Austryi le- 
żało utrzymanie dobrych stosun- 
ków 7 południowo wschodnią 
Słowiańszczyzną. podczas gdy 
Niemcy inaczej obliczały. We- 
dług ich konsekwentnego planu 
Austrya miała objąć dziedzictwo 
po rozkładającej się Turcy i, sza- 

chując Rosyę na Bałkanie, pod- 

czas gdy Niemcy zbroiły się nie- 
słychanie, gotując się dn rozbicia 
Rosyi i otworzenia sobie drogi 
na wschód. L wieńczeniem tego 
dzieła, jak to niebacznie wypa- 
plał cesarz W ilhelm, miało być 
wchłonięcie Austryi wraz z jej 
zdobyczami i rozpostarcie niem- 
czyzny od Bałtyku do morza 

.^śródziemnego i kto wie, jak dale- 
ko na wschód. I na ten dumny 
plan niemieckiego Michela praco- 
wać nnał posłusznie, nadstawia- 
jąc własnej i swoich Słowian 
skóry, Michel austryacki. 

Tymczasem, na szczęście Eu- 
ropy, historya inaczej pokierowa- 
ła wypadkami. Wiosna ludów-1 
przy-iosła Austryi konstytucyę, | 
a jej ludom wpływowy glos w 

rządach dualistycznej monarchii, 
obalając wszechnicmiecki centra- 
lizm i józefińskie trądy cyc. R >u 
nież i ze spadkiem po Turcyi 
rzecz nie szła tak gładko, jak ob- 
liczono; Europa zaczęła podejrz- 
liwie badać stosunek Austryi do 
Niemiec, a bezpośrednio intere- 
sowana Rosy a rozdmuchiwała 
płomień pan sław izm u, paraliżu- 
jac politykę ausiryacką na połu- 
dniowym wschodzie. Dla Austrvi 
zaczęły się kłopoty; pierwsze 
starcie dyplomatyczne z Rosyą 
w\ wołała tormal:# anck>va Bo- 
>mi i Hercegowiny, yajętej ju/ 
pr/ed dwudziestu pięciu laty. — 

Wówczas Niemcy nie czlr.ąc sic 
jeszcze dość na siłach do walki z 

Kosyą. odmów:iy ch1«\ino ]*■ .mo- 

cy Austryi. każąc jej połknąć w 

milczeniu up.karzaiąca pigułkę. 
Ale wichrzenie polityczne na póB 
wyspie Bałkańskim nie ustawało 
i doprowadziło wreszcie do woj- 
ny i dalszego rozbioru Turcyi 
europejskiej, z którego znów, po- 
zbawiona poparcia Niemiec. Au- 
stria wyszła z próznemi rykom:i. 
Pomiędzy W icdriiem i Berlinem 
zaczęły się kwasy i była chwila. 
g !y po!it\ ka angielsko-francuska 
próbowała cxlciągnn<'- Au>tryę r*d 

trój przymierza, jak to po cielni 
zrobiono z Włochami. 

Teraz zrozumiały Niemcy, co 

im grozi; połapano się w Berli- 
nie, żc ktoś inny nuże uprzedzić 
plan niemiecki i zaczęto sic zbroić 
gwałtownie, nie cofając się przed 
nakładaniem nadzwyczajnych, 
miliardowych podatków, nneno- 

czcśnie zaś przynaglając także i 
Austrię do siemożliwych wysił- 
ków militarnych. Był to czas o- 

ostatni. bo chmura wojenna już 
nadciągała. Na pan-»law istvczneni 
drzewie, wyhodowanem przez 
Rosyę.dojrzałj* ok-plodujące o- 

wocc, a link boion królohojczych 
w Serajcwie zwiastował początek 
zawieruchy, która miała ogarnąć 
całą Europę. 

Wobec tak lawnei zapowiedzi, 
ze Europa wojny chce za każdą 
cenę. musiały Niemcy przyjąć 
wyzwanie, stając wraz z Austryą 
do walki. Pytanie teraz, jak się 
ułoży stosunek tych obu mo- 

carstw po wojnie? Jeśli zamiar 
.Europy się ziści i Niemcy zosta- 

ną rozgromione, wówczas i Au- 
«trya ucierpi grubo; albo rozsa- 

dzi ja ferment narodowościowych 
różnic, albo wyjdzie z przeprawy 
znacznie obkrojona, w każdvm 
zaś razie zej<b.ie ona do rzędu 
kopciuszka Europy, jak była do- 
tąd kfłpciuszkiem Niemiec. Gdy- 
by zaś jakimś radem zwyciężyły 
Niemcy.wówczas słowiańskiej na 

poły Attstryi grozi jeszcze gorszy 
los; upojona zwycięstwem teu- 
tońska nawała zaleje ją i potknie, 
pdyż jako marchia nawet Indzie 
już Austrya Niemcom niepotrze- 
bną. Dla nas i dla innych Sło- 
wian w pierwszym wypadku 
przeibłyska nadzieja; w drugim 
w razie zwycięstwa Niemiec. — 

tkwi chmurna zapowiedź dalszej 

walki na śmierć i życie lub też 

haniebnej niewoli i systematycz- 
nej zagłady słowiańskiego żywio- 
łu. a choćby tylko wyparcia nas 

wszystkich z odwiecznych sie- 
dzib wgłąb Rosyi i na emrgracyę 
w szeroki świat. 

L posieizsnia Związko- 
wej Gminy No. 3 na 

T.ójcowie. 
Przewodniczący prezes Józef 

P• Szymański. l*o przyjęciu pro- 
tokóiu z ostatniego posiedzenia i 
załatwieniu spraw administracyj- 
nych. sekretarz zdaje sprawę że 
Towarzystwo “‘Synowie Polski”, 
Sr* 257 Z. N. P., której prezesem 
jc^t delegat Jan I*. Singer, obcho- 
dziło w zeszłym miesiącu uroczy- 
ście 15-ictnią rocznicę swego za- 

ł«*żł.:t:a. Towarzystwo to wydało 
w u .n ...kresie lat 15-tu na po- 
-miertiie wdowom, wdowcom i 
-icr tom na wsparcia w 

chorobie 51.440. a na cele patryo- 
tyczne tlo S 1.000. Członków liczy 
Towarzystwo obecnie 170. W u- 

naniu zasłużonej pracy urzędni- 
ka *\v i cakgo Towarzystwa izba 
uchwala zapisać wiadomość o ob- 
chodzie jubileuszowym do proto- 
kołu Gminy i wystosować do 

upv _*57 To\\. Synowie Polski 
P winszowanie i serdeczne życze- 
uia *n 1 dalszy jak nnj.-w ietniejszy 
r- >zw ój 

W sprawie obchodów narodo- 
wych zarząd zawiadom?* izbę, źe 

-nowi! urządzić obchód sty- 
c n y i listopadowy i wynajął 
na ten cci wielką halę Zjednocze- 
.i:a ia dzień 27 listopada i 29-go 

v. zn a /a zniżoną cenę Si5.00 
<a vie:. *r ; jako komitet obcho 

<! >wy j *• .id już starania, aby 
obchód listopadowy odbył się z 

n, otnną w tym roku wspaniało- 
~c:ą i powagą. Izba uchwaliła, a- 

by wszystkie Grupy do Gminy na- 

leżące wzięły w obchodzie gene- 
rał iy udział ze sztandarami i od- 
znakami. 

W sprawie odczytów niedziel- 
nych prze' wybitnych obywateli, 
komitet rozwoju Gminy i Zwią- 
zku zaznacza, że odbyły się do- 
tąd trzy odczyty, sędziego Igna- 
cego F. Dankowskiego o przepi- 
sach spadkowych, sędziego Ed- 
munda Jareckiego o sądach muni- 
cypalnych i a-scśora Franciszka 
Koraleskiego o opodatkowaniu o- 

bywateli 
l’o wykładach zbierano składki 

dobrowolne na fundusz niepodle- 
głościowy. które przyniosły S2.07, 
S.UO i $.v55- Kasyer Graczykow- 

1 »ki oddał te pieniądze skarbniko- 
wi związkowemu ob. Józ. Mag- 
dziarzowi. 

W najbliższą niedzielę będzie 
j czwarty z rzędu wykład alder- 
mana Stanisława Kunza o zakre- 
sie działania radców miejskich i 
o sprawach porządków miejskich. 

Dotychczasowym prelegentom, 
sędziemu I. F. Dankowskiemu, sę- 
dziemu Edmundowi Jareckiemu i 
assesorowi F. Koraleskiemu wy- 
raziła Gmina za ich bezintereso- 
wną chętną i dodatnią pracę ser- 

deczne uznanie i podziękowanie. 
W sprawie obrazów .. Polski 

zarząd wyjaśnia, że wtabec 
wzmagających się potrzeb oświa- 
towych Gminy i obowiązku gro- 
madzenia funduszów dla Ojczy- 
zny, postanowił u ob. Schmidta 
wynająć na cztery przedstawienia 
oryginalne filmy starokrajskie^ 
przedstawiające dramat Kościusz- 
ko pod Racławicami i inne obrazy 
pamiątkowe z Polski. 

Prezes Szymański mianuje dla 
tych przedstawień do prowadze- 
nia kasy delegatkę Zembal, do bi- 
letów del. Kaniewskiego, do po- 
tnocy przy ka«ie del. Markowskie- 

RO, do porządku w sali dcl. Śmiej- 
kowskiego, na galery i dcl. Wosz- 
czyńskiego, a na schodach dcl. 
Kuleszę, marszałka. 

Gmina uchwala, na wniosek del. 
Gronczewskiego uznanie dla Za- 
rządu za trudy w tej sprawie. 

W sprawie pomocy dla swoich, 
izba na wniosek zarządu uchwali- 
ła po ożywionej dyskusyi: 

“Zważywszy na bezrobocie, 
które w niejednym dystrykcie 
bardzo jeszcze daje się we znaki 
i mając na uwadze, że kupiectwo 
nasze i profesyonrści nasi, jak 
niemniej robotnicy polscy wszyst- 
kich działów doskonale, a w prze- 
ważnej liczbie wypadków wzoro- 
wo dopełniają prac podjętych i na 

poparcie ogołu polskiego w zupeł- 
ności zasługują, 

Zważywszy, że nasi pracowni- 
cy w miarę dochodów zasilali za- 

wsze groszem wszystkie cele pu- 
bliczne, 

Zważywszy, że religijnym ich 
wiara, patryotom pamięć o Ojczy- 
źnie, a wszystkim wzgląd na! 
wspólne interesa ekonomiczne po-| 
parcie dla sw oich szczególniej za-1 
lecą, Gmina Nr. 3 na Trójcowie 
wzywa wszystkich rodaków, aby 
zakupna swoje załatwiali w skle- 
pach polskich i oddawali roda- 
kom z zaufaniem dostawy i zamó- 
wienia i domaga się, aby prasa 
wszystkich partyi i odcieni gorli- 
wie czuwała nad dopełnianiem 
przez wszystkich bez wyjątku te- 

go postulatu narodowego". 
W sprawie -Szkoły Związkowej 

załatwienie pisma od Towarzy* 
stwa •'Wisła", gr. 1196 Z. N. P. z 

ostrą krytyką zarządu i rektora- 
tu szkoły izba na wniosek Zarzą- 
du, a po dłuższej naradzie, posta- 
nowiła sprawę pozostawić z całem 
zaufaniem w rękach Rady Szkol- 
nej Związkowej i Zarządu Cen- 
tralnego i dziękuje Sz. Zarządcy 
Szkoły Mary ano wi Stęczyńskie- 
mu za nadesłanie Gmmie wyja- 
śnienia i jego niewątpliwie gorli- 
wą dia zakładu pracę. 

Izba zwraca uwagę Towarzy- 
stwu Wisła” i wszystkim gru- 
pom na półroczne sprawozdanie 
zarządcy szkoły, ogłoszone w nu- 

merze 4J "Zgody”, z którego się 
i okazuje, że gospodarka na farmie 
i jest prawidłowo i wzorowo pro- 
wadzona, a stan szkoły w osta- 

tniam p<drorzu znacznie się pole- 
pszał. tak żc należy powstrzymać 

I si od pr/\ostrych wycieczek w 

tej sprawie, gdyż takie ataki szko- 
dzą ogromnie naszej szkole i 
przeszkadzają jej rozwojowi. 

W sprawie skargi ob. Babec- 
kiego Komisya Skarg i Zażaleń 

I przedstawiła przez usta del. Min- 
1 daka jednogłośną decyzyę, że nia 

j byc bczwłoczn.e odsuspendowa- 
ny i do gr. 1130 p-zyjęty. 

Główny poborca Latwts podaje 
; do wiadomości, że wiceprezeska 

W ł. Chodzyńska zebrała na fun- 
dusz niepodległościowy kolekty 
$19.15, od Ed. Drmetcr $5, od pa- 
ni Zofii Demcter $5, od W. Ko- 

1 czorow-kiego $1. od grupy 223 $5 
i od pani Colniewicz $8.35 kole- 
kty. 

W sprawie bzkoły Związkowej 
| odbyła się następnie dłuższa na- 
1 rada z powodu broszurki bez wie- 
dzy Zarządu Gminy rozesłanej 
przez 'Iow. Wisła, gr. 1196 Zw. 
N. P. 

P<> odczytania tej broszurki 
zwrócił uwagę prezes Szymański, 
że końcowy u«-tęp brzmi: "Zadali- 
śmy sobie trudu zbadać prawdzi- 
wy stan stosunków" i zapytuje 
delegatów odnośnego Towarzy- 

| -twa o wyjaśnienie, czy istotnie 

| badali stosunki, czy uczynili to 

j na miejscu ł przy -pomocy rzeczo-1 
znawców. 

ł>el. Gronczewski przyznaje, ze 

takich badań nie zarządzono, ani 
w rzeczyw istości nic dokonano. 

Prezes Towarzystwa delegat 
Weis: Zebraliśmy głosy i opinie 
rozmaitych ludzi i gazet, a cyfry 
wzięliśmy z półrocznych sprawo- 
zdań zarządu szkoły. 

Del. Orłowski przedkłada te 
sprawozdania i porównując z wy- 
wodami broszurki stwierdza, że 
cytry się nie zgadzają. 

iPrezes Szymański zarządza od- 
czytanie pisma od Zarządu szko- 
ły, które punkt po punkcie zbija 
twierdzenia broszurki. 

Del. Orłowski zaznacza, że de- 
lcgaci muszą to zrozumieć, że 
niepodobna teraz rozważać już kwestyi czy i jakie błędy popeł- 
niono przy nabywaniu posiadło- ści w Cambridge Springs, a jeżeli 
idzie o krytykę gospodarki czy 
systemu nauczania w naszej srko- 
le, trzeba liczyć się z wolą związ- 
kowców, aby szkołę utrzymać I 
zaufanie ogólne do niej wzmo- 
cnić. 

początkiem bieżącego roku 
były obawy, czy podatek uchwa- 
lony przez Sejm na szkołę związ- 
kową wystarczy, Czy nie“ potrze- 
ba będzie ofiar naruszających byt 
organizacyi. Okazało się, że po- datek wystarcza, że więc obawy 
były płonne. Ze sprawozdania 
Szanownego Zarządcy Szkoły M. 
B. Stęczyńskiesgo wynika, że zdo- 
łano nawet kilka tysięcy dolarów 
zaoszczędzić. Również wynika z 
cyfr urzędowych, żc farma się o- 
płaca i że gospodarka na niej do- 
bra i zapobiegliwa. Z jakiej więc 
przyczyny obrzucao podejrzenia- 
mi tak bardzo nieuzasadnionemi 
troskę Zarządu o osiągnięcie jak 
najlepszych rezultatów? Szanow- 
ne Towarzystwo “Wisła" mogło 
więc mieć chęci najlepsze, ale o- 
bralo drogę niewłaściwą, a formę 
stanowczo nagany godną. Jeżeli 
już mamy odstąpić od zbyt o- 

strej nagany, to tylko dlatęgo, że 
nie możemy podejrzywać człon- 
ków To w. “Wisła" o złą wolę, a- 
le raczej, że poszli zbyt pocho- 
pnie za poduszczeniem ludzi złej 
woli. Nie należy przytem sądzić, 
aby odrzucać wogóle wozelką 
krytykę w sprawach naszej azko- 
ł}'» albowiem krytyka rozsądna i 
poważna przyczynia się zawsze 
do pożądanych reform. Ale niech- 
że krytyka będzie krytyką, a 

Związkowcy niech pamiętają, ze 

jest to wprost zamachem na na- 

szą organizacyę, jeżeli rozognia- 
my nieufność ogółu do najniezbę- 
dniejszych nawet prac na polu 
oświatowem, których to prac nie 
godzi s;ę już zaniechać ani dla 
żadnych względów odstąpić. 

Del. Hinkelntan staje na sta- 
nowisku krytyki bezwzględnej i 
zwraca trwagę, że broszura za- 

wiera cyfry, z któremi trzeba się 
liczyc. 

Delegatka Milewska Czy pan 
nie słyszale-. ze cyfry te 54 fał- 
szywe ? 

Del. Hinkelman: To trzeba 
zbadać. 

Prezes Szymański; Nie możemy 
zapominać, że stan szkoły i go- 
spodarka w niej badaną była 
przez radę szkolną złożoną z re- 

prezentant ów Związku niemal ze 

wszystkich stanów, którzy z pe- 
wnością najsumienniej sprawę ba- 
dali. 

Del. Gronczewski stawia wnio- 
sek na odroczenie narady nad tą 
sprawą d<> następnego posiedze- 
nia. 

Dcl. Orłowski i del. Kotłowski 
sprzeciwiają sir. 

Ostatecznie przechodzi wnio- 
•wk. aby prezes Szymański po- 
wołał osolnyr komitet, który ma 

orzec, rzy Tow. •Wisła*’ miało 
racyę do swoich zapodati w bro- 
szurce. 

Na tern o jM*łn«nV zamknięto 
posiedzenie. 


