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Ostatnie punkty Orędzia Cenzora. 
W* ostanich dwóch puirk- 

t.ich swojego orędzia Sz. 
i enzor omawia sprawę przy- 
szłych Sejmów oraz wybór 
delegatów. Ten ostatni 
punkt omawia Cenzor po- 
’uc/nie tylko, chociaż trzeba 
będzie mu poświęcić nieco 
więcej uwagi, zwłaszcza żeś- 
my mieli doświadczenie, jak 
się ostatnie wybory odbywa- 
ły w gminach i grupach. 

Mówiąc a przyszłych Sej- 
mach Związku sz. Cenzor tak 

V wypowiada: 
“Wkutek pokrywania ko- 

szów delegatów ze wspól- 
nej kasy, sądzę, że bardzo 
wlaściwem byłoby, gdyby od- 
tąd Sejmy odbywały się sta- 
le w naszym własnym domu 
w Kolegium Z. N. P. w cza- 
sie wakacyjnym. Mylne kur- 
sują zdania, że Sejmy przy- 
czyniają się do wzrostu 
członków1 w mieście, w któ- 
rem się odbywają. Natomiast 
kilkadziesiąt tysięcy dola- 
rów, wydanych w obcych ho- 
telach, zostałyby w kasie Ko- 
legium. Każdy delegat stał- 
by się agitatorem w swojenij 
mieście dla szkoły i wreszcie; 
koszt Sejmów znacznieby się 
zmniejszył. Jestem niemal 
pewny, że i praca sejmowa w 

miejscu spłśkc^liem, oddalo- 
nem od ruchu wielkomiej- 
skiego, postępowałyby szyb- 
ciej i skuteczniej dla Zwią- 
zku Narodowego Polskiego i 
wydałaby bogatsze żniwo”. 

Po zdanie sz. Cenzora po- 
dziela wiele Gmin i grup 
związkowch, sądząc z głosów 
przedsejmowych, jakie do 
nas nadchodzą i omawiają 
ton punkt. Związkowcy po 
ześci godzą się. aby Sejmy 
Ibywały się w Kolegium 

Związkowcm w Cambridge 
Springs. Pa., gdzie jest odpo- 
wiednia hala na urządzanie 
tego rodzaju zebrań, zwłasz- 
cza przy obecnie zmniejszo- 
nci lic/.bie delegatów. 

Naszem zdaniem jak i 
t enzora Sejmy musiałyby 
'ię odbywać w czasie waka- 
cyjnym, gdy studentów nie 
ni a w Kolegium, ponieważ 
Sejm przerwałby wykłady a 
i miejsca na pomieszczenie 
prz/*>zł<» czterystu delega- 
ów i około dwóch setek stu- 

dentów. zwłaszcza, gdy bę- 
’'ie funkryonować Instytut 
"zemieślniczy. możeby tam 

ęię nie znalazło, więc i tak 
viHti delegatów musiałoby 
■'ójść do obcych hoteli. 

To/cli jednak idzie o to, 
■y zaoszczędzić kilkanaście 

*’ iycy dolarów Związkowi i 
Mać ie raczej na Kolegium 

ni' obronarodowreom w hote- 
lach. szynkach, restaura- 

ach i t. p. to istotnie odby- 
wanie Sejmów w Kolegium 

byłoby korzystne. Przytem 
okolica tam przepyszna: 
miejsce sejmowania byłoby 
i ala od zgiełku wóelkomiej- 
• kiegn; mało byłoby sposob- 
^o<ci spędzania drogiego cza- 
'ti poza salą sejmową, coby 
k Tzystnie wpłynęło na bieg 

’»r;td i więcej pracy dodat- 
>,f‘l posłowie mogliby wyko- 
«W. 

Wszystko więc przemawia 
zatem, aby Sejmy odbywać 
w < ambridge Śprings, Pa. i 
nad tem niechaj przyszły 

Sejm poważnie się zastano- 
wi. 

Zresztą spróbować nie za- 

wadzi. Zwołajmy przyszły 
Sejm do Cambridge Springs 
i jeżeli okaże się to prakty- 
czne, zadowolni delegatów, 
oszczędzi nam grosza i pod- 
niesie powagę Sejmu, naten- 
czas i następne Sejmy mogą 
i powinny się tani odbywać. 

Mówiąc o wyborze posłów 
na Sejm. sz. Cenzor krótko 
zaznacza, że "ma się odbyć 
według Rozdziału IV ko*n- 
stytucyi Z. N. P.” Natural- 
nie, jeżeli nie będzie żadnych 
poprawek w Konstytucyi i 
zmiana paragrafów, co do 
wyboru posłów, to wybory 
muszą się odbywać tak, jak 
Konstytucya przewiduje. Tu 
jednakże pozwolimy sobie 
zwrócić uwagę, że praktyka 
z ostatnio dokonanych wy- 
borów wykazała iż wybory 
te niekoniecznie są prakty- 
czne i odnośne paragrafy na- 

leżałoby ulepszyć. Dziś bo- 
wiem, aczkolwiek zmniej- 
szyliśmy liczbę delegatów i 
wybory przeprowadzono sto- 
sunkowo legalnie i uczciwie, 
to jednak było podczas wy- 
borów i teraz jest pó 'wybo- 
rach tyle kwasów, niezado- 
woleń. złości, podejrzeń, nie- 
nawiści przepadłych kandy- 
datów do zwycięskich, czego 
nigdy przedtem nie było. gdy 
posłów wybierano z grup. 

Naturalnie nie możemy 
wracać do dawnego systemu 
wylborów,bo nam nie o zwięk 
szenie, ale obniżenie liczby 
delegatów chodzi, lecz obec- 
ny system powinien być u- 

proszczony i zmieniony o ty- 
le. aby tak gwałtowna agita- 
cya przedsejmowa w gmi- 
nach, i poszczególnych gru- 
pach nie mogła mieć miejsca. 
Byłem świadkiem wyboru 
posłów dawniej w grupach i 
widziałem obecne wybory, 
które o. wiele różniły się wy- 
glądem. Dawniej jeżeli pro- 
wadzono agitacyę to tylko w 

ciasnem kółku — w grupach 
i kandydat z jednej grupy, 
nie wiedział nawet, co się w 

drugiej grupie dzieje. Dziś 
przeciwnie. Agitacya roz- 

ciągnęła się na wszystkie 
grupy r przybrała pozór agi- 
tacyi politycznej amerykan1 
skie j. 

W gminach .nominowanie 
kandydatów poszło jeszcze 
jako tako. gdyż w jednym 
dniu odbyło się przedstawie- 
nie i wybór kandydatów, za- 

tem i agitacyi tak wielkiej 
nie było, chociaż przeważnie 
przedstawiano kandydatów 

będących delegatami Gminy, 
pomijając związkowców 
choćby najzdolniejszych po- 
za Ominą. 

7. tego już było pierwsze 
niezadowolenie. Gdy z ja- 
kiejś grupy mc przedstawia-] 
no kandydata, grupa ta mia- 
ła urazę i obojętniała na dal- 
szy przebieg wyborów. Tern 
też można tłomaczyć tak sła- 
by udział głosujących w gru- 
pach na kandydatów przed- 
stawionych z Gminy. Przy1 
najmniej w Gminach chica- 
gowskich głosowało zaledwie 

,40 proc. związkowców, co 

być nie powinno, gdyż każ- 
dy powinien poczuwać się do 

obowiązku, bez względu, czy 
z jcg° gTtrpy przedstawiono 
kandydata htb nie. 

Konstytucya obecna daje 
miesiąc czasu na głosowanie 
na przedstawionych przez 
(iminę kandydatów. Otóż 
przez cały miesiąc wyborczy 
kandydaci chodzili od grupy 
do grupy na .posiedzenia, a- 

gitowali zawziępie, rozda- 
wali karfki z nazwfskaini pe- 
wnego grona umówionych z 

sobą kandydatów i z tego 
dochodziło do swarów i 
sprzeczek nie licujących z 

godnością Związku. 
Dziś ci, co przedtem byli 

najlepszymi przyjaciółmi 
przez tę agitacyę pokłócili 
się z sobą i dziś są wrogami, 
czego być nrepowinno. Wpra 
wdzie grupy wybrały naj- 
mniej tych co tak zawzięcie 
za sobą agitowali, dając pier- 
wszeństwo tym, których u- 
ważali za najlepszych, ale 
bądź co bądź pozostały kwa- 
sy. nieporozumienia, niesna- 
ski, które Zw<iązJkowi nic do- 
brego nie przynoszą. 

Naszem zdaniem należa- 
łoby zmienić system wybor- 
czy w ten sposób, żeby przed- 
stawiać kandydatów jednego 
na 500 członków i to na sej- 
mikach danego okręgu, a w 

tydzień po nominacyi zarzą- 
dzić ogólne głosowanie we 

wzystkich grupach w jed- 
nym dniu, jak to się czyni 
przy głosowaniu politycz- 
nem. Wybory ogólne w gru- 
pach mogłyby się odbyć w 

tydzień po nominacyi w o- 

kregach, zatem nie byłoby 
czasu na agitacyę, bo kan- 
dydaci w jednym dniu nie 
zdążyliby oblecieć wszyst- 
kich grup z prośbą, aby na 
n*ich głosowano. 

Ryłoby to o wiele prakty- 
czniej i nie kłóconoby się 
przez cały miesiąc jak to 
miało miejsce przy ostatnich 
wyborach. 

Nie piszę powyższych u- 

wag z uprzedzenia do które- 
gokolwiek z ubiegających sie 
kandydatów bo sam o kandy- 
daturę się nie ubiegałem i 
kandydatem nie byłem; 
wskazać jednak na wadliwy 
system wyborów jest moim 
obowiązkiem jako starego, 
doświadczonego związkow- 
ca. któremu dobro organiza- 
cyi na sercu leży. Twierdze- 
nia moje poprzeć mogą tak 
posłowie wybrani, jak i prze- 
padli kandydaci, że obecny 
system wyborów więcej nam 

zamieszania, zatargów i nie- 
zadowolenia przyniósł, niż 
kiedykolwiek. 

Kładziemy więc na serce 

posłom przyszłego Sejmu, 
aby system wyborczy ulep- 
szyli. żebyśmy nie byli świad- 
kami tego. co się ostatnio 
działo. 

CHESTER. PA. 

Za staraniem tutejszych, oby- 
wateli zawiązaliśmy Grupę Z. N. 
P. w Towarzystwie Ks. Józefa 
Poniatowskiego. 'Pierwsze posie- 
dzenie odbyło się dnia 14-go sier- 

pnia b. r. na którem zostali wy- 
brali członkowie. W. Owsiany, 
prezes; Grzegosz Zachorski. wi- 
ce prezes; W. Relcik. sekr.; 
Czesław Rlumekranz. kasyer. 

Z bratmem pozdrowieniem, 
W. Belcik, 

818 East 8th St. Chester, Pa. 

nam Polskę. 
Tak Rosyanie jak i Niem- 

cy piorąc się po łbach w Eu- 
ropie dziwną -do nas Pola- 
ków zapałali miłością i nabo- 
żeństwem, bo aż Polskę wol- 
ną odbudować nam obiecują. 
Ci sami kaci, co przed prze- 
szło stu laty tę Polskę po- 
ćwiartowali na trzy części, a 

naród jej ujarzmili i gnębili 
haniebnie, pragnąc go zmo- 

skwiczyć i zniemczyć za 

wszelką cenę,, obecnie łaszą 
się do tych, którym zagrabi- 
li wszystko pfócz miłości Oj- 
czyzny i wiary w lepszą 
przyszłość. •' 

Najpierw z projektem od- 
budowania autonomicznej 
Pólski, jednak pod berłem 
cąrów rosyjskich wystąpił 
wielki ksią*że Mikołaj Miko- 
łajewicz. generalissimus 
wojsk cara, mając na to, jak 
się okazuje, sankcyę cara i 
rady ministrów. Dotąd jest 
to tylko obietnica, jakiej ca- 

rowie rosyjscy nie dotrzy- 
mują, gdy są w sile i nic im 
nie grozi. To też obietnicę 
tę przyjęli Pblacy z niedo- 
wierzaniem, a tylko garść 
zwolenników caratu się nią 
zachwyciła. 

Na obie£iu<£ch bowiem 
tyćh. którzy się nam dali we 
znaki przez cały szereg lat, 
budować przyszłości naszej 
nie możemy. To też obietni- 
cę kniazia Mikołaja przyjęli- 
śmy spokojnie i z rezerwą, 
nie zachwycając się nią by- 
najmniej, bo nic nam fakty- 
cznie nie dawała. 

Gdyby car Mikołaj i jego 
rząd istotnie szczerze pra- 
gnęli odbudowania Polski, 
toby zamiast czczych “świ- 
stków papieru” do niczego 
nie zobowiązujących powie- 
dzieli Pólakom tak: 

“Popełniliśmy przed laty 
zbrodnię, rozbierając wasz 

kraj, a Was gnębiąc niemiło- 
siernie i nfiesłusznie. Oddaje- 
my Wam przeto waszą wła- 
sność, a wy jej brońcie przed 
Niemcem. 

“Dopomożemy wam bro- 
nią, anuinicyą i pieniędzmi i 
wspólnie bić będziemy wro- 

ga słowiańszczyzny. Od was 

przeto zależy, abyście Kró- 
lestwa Polskiego, waszej 
niezaprzeczonej własności 
bronili i nie oddali jej Szwa- 

bom.” 

Gdyby w ten sposób Ro- 
sya postąpiła z nami. to kto 
wic, czyby Niemiec był dziś 
w Warszawie, czyby pochło- 
nął Litwę i Kurlandyę i czy- 
by zagrażał Piotrogrodowi. 
Polacy bowiem broniąc jirż 
swej własnej ziemi, praliby i 
szaTpaili Niemców na każ- 
dym kroku. Jako znakomici 
partyzanci, operowaliby na 

tyłach Niemców, niszcząc im 
komunikacyę i tabory, bu- 
rząc koleje i mosty, podczas 
gdy armia rosyjska mogłaby 
stawić czoło następującym 
Niemcom z frontu, którzy 
wzięci we dwa ognie uledzby 
musieli. Kto wie, czy w ta- 
kim wypadku i Poznańskie 
pozosltałoby spokojne i nie 
przyszło w pomoc Krńfłewia- 
kom, a i legiony galicyjskie 
wtedy miałyby ‘wdzięczne 
pole do działania, przedzie- 
rając się do swoich szere- 

gów. 
Tego tępy rząd rosyjski 

nie chciał czy nie mógł zro- 

zumieć. a może też miał w 

zamiarze nie dotrzymać o- 

bietnicy, gdyby stał się abso- 
lutnym zwycięzcą. Chciał 
nas widocznie uśpić obietni- 
cami, aby mu Polacy w Kró- 
lestwie nie urządzili rewolu- 
cyi. 

Niemiec też zrozumiał, że 
wkraczając do Królestwa 
Polskiego i Litwy, lezie w 

gardło uśpionego lwa, który 
gdyby się Obudził i zacisnął 
szczęki, mógłby zmiażdżyć 
szwabów. szarpiąc ich na ka- 
żdym króku. Uderzył i on w 

obiełtnice odbudowania wol- 
nej Polski z jednym z ksią- 
żąt Hohenzollernów, jako 
króllem polskim na czele. O- 
biecał nawet przyłączyć do 
Królestwa część Galicyi i 
mały skrawek Poznańskiego 
i z tego utworzyć niepodle- 
głe państwo polskie jako sil- 
ny bufor między Rosyą, a 

Niemcami. 
Obecnie nawet mówiąc o 

pokoju i na jakich warun- 

kach chciałby go zawrzeć 
kajzer pruski, jako pierwszy 
punkt pokojowy stawia od- 
budowanie Poflś/ki wedle wła- 
snego projektu. Ma on ku te- 

mu dwa powody. Jeden, aby 
uśpić czujność Polaków, po- 
ciągnąć ich ku sobie i zabez- 
pieczyć tyły swej armii 
wdzierającej się w głąb Ro- 
syi, bo wie. coby go czekało, 
gdyby tak Polacy i Litwini 
zaczęli szarpać jego armie 
na tyłach. Zginąćby ona mu- 

siała niehybnie, jak armia na- 

poleońska w Moskwie, gdyż 
partyzantka gorszą jest dla 
regularnej armii, niż nie- 
przyjacielska armia fronto- 
wa. 

Z drugiej strony Niemcy 
przeczuwają, że i tak prędzej 
czy później uledz muszą pod 
naciskiem aliantów i ustąpić 
będą zmuszeni z ziem zabra- 
nych, zatem nie chcą, aby 
Królestwo Połskie ponownie 
wpadło w ręce Rosyan, zwię- 
kszając ich potęgę. Wolą 
przeto, aby powstała Polska 
jako naturalna zapora mię- 
dzy Niemcami, a Rosyą, a 

gdyby jeszcze na jej czele 
sitanął jakiś książę niemiecki 
z dworu panującego jako 
król ipołslki. natenczas Niem- 

cy spodziewałyby się mieć w 

Polsce silnego sprzymierzeń- 
ca. 

Wyczerpane i wycieńczo- 
ne 'wojną na długie lata 

Niemcy zapewne zapragną 
pokoju bezwarunkowo, a nie 

miałyby go, dopóki Polska 

pozostawałaby w niewoli i 

gdyby próbowano tak gnę- 
bić Polaków w Królestwie, 
jak ich się gnębi w Poznań- 
skiem wywłaszczeniem i wy- 
jątkowemi ustawami języko- 
wemi. Rozumieją Niemcy, 
że połknąć Królestwo i Li- 

twę łatwo można, ale stra- 

wić byłoby trudno. Dla tego 
to orri tak otwarcie mówią o 

odbudowaniu niepodległej 
Połski i kwestyę tę stawiają 
jako pierwtszy warunek po- 
kojowy. / 

Gdyby Niemcy czuły, że 

zwyciężą świat cały, toby nie 
o odbudowaniu Polski, ale o 

zagrabieniu jej na stałe mó- 

wiły. 
Austrya nic nie mówi o 

odbudowaniu Polski, boć 
mało ma ona do gadania w 

tym wypadku. Jest ona pod 
zupełną komenda i kontrola 

Prus. zatem musi tak ska- 
kać, jak jej kajzer zagra. O- 
bałamuci-ła tylko część na- 

szej młodzieży legionami, 
które nie za Polskę, ale dla 
raitowania Austryi i Niemiec 
od zupełnego pogromu zo- 

stały utworzone. 

Na szczęście naród nasz 

nauczony ciężlkiem doświad- 
czeniem nie wierzy obietni- 
com. zachowuje swoje siły i 
czeka, co mu niedaleka przy- 
szłość przyniesie. A że tak 
czy owak przyszłość ta le- 
pszą być musi od teraźniej- 
szości — to rzecz pewna. i 

Do wiadomości Sz. Po- 
słów Sejmu XXI Z. N.P. 

Na liczne zapytania w sprawie 
dyet i zwrotu kosztów podróży 
posłom przyszłego Sejmu XXI w 

Schenectady, N. Y. Zarząd Cen-! 
tralny uznał za stosowne podać 
do publicznej wiadomości, że on 

w tej sprawie nie może nic zade- 
cydować, t. j. wypłacać koszta i 

dyety posłom naprzód, jak się te- j 
go wielu domaga, bo to jest atry- | 
bucya ściśle sejmowa. 

Konstytueya w Rozdz. XXXIX 
par. i, lit. c. wypowiada się jasno, 
co do należytości, jakie posłom 
mają być wypłacane, lecz nie mó- 
wi o sposobie i czasie uskutecz- 
nienia wypłaty i tę właśnie kwe- 
styę rozstrzygnie Sejm w ciągu 
swego trwania. 

Posłowie zatem muszą się zao-; 

patrzyć we własne fundusze na 

koszta przejazdu i utrzymania. 
Z bratniem pozdrowieniem, 

JAN S. ZAWILIŃSKI, 

Sekretarz Jeneralny Z. N. P. 
__ 

URZĘDOWE. 
Ważne. W sprawie mandatów 

Szan. Posłów Sejmu XXI. 

Sz. pp. Sekretarzu Gmin Z. N. | 
P. które dotyczczas nie nadesłały 
jeszcze do mego biura duplika-1 
tów mandatów Posłów wybra- 
nych z ich Gmin na Sejm XXI ra- 

czą jak najrychlej to uczynić. 
Upraszam również o nadesłanie 
wykazu adresów obranych Po- 
słów i wypełnione dokładnie kar- 
ty z nazwiskiem obranego kan-; 
dydata Gminy na Komisarza da- j 
nego Okręgu. 

Karty adresowe i blankiet w 

sprawie Komisarza wysłałem do 1 

wszystkich Gmin poprzednio ze 

stoeownem wyjaśnieniem. 
Z bratni cm pozdrowieniem, 

Jan S. Zarwiliński, 
Sekretarz Jeneralny. > 

Zawiadomienie. 
DO BRACI I SIÓSTR OKRĘ- 

GU IX. Z. N. P. W PHI- 
LADELPHIA, PA. 

Drodzy moi! Na żądanie po- 
szczególnych Delegatów, by zwo 

łać Wiec Okręgowy, więc chcąc 
zadość uczynić również i <Vmuvre 
No. ioó, Z. N. (P.. zwołuję Wiec 
na dzieó ra-go Września b. r. do 
Domu Polskiego au Fairmont 
Ave., na godzinę 3-cią po połu- 
dniu. Pożądanem jest. aby przy- 
były oba zarządy Gmin No I. * 

106. z ich przynależnymi delega- 
tami Najwięcej są pożądani de- 
legaci na Sejm XXI Z. N. P. 

Z hratnicm pozdrowieniem, 
Piotr Borowicz. 

Komisarz Z. N. P. 

Ważne dla Posłów 
Sejmowych. 

Biuro Komitetu Przedsej- 
mowego Z. N. P. w 

Schenectady, N. Y. 
—. i 

Z łona Komitetu Przedsej- 
mowego został wybrany sub- 
komitat, który zajmie sto wy- 
szukaniem kwater dla delega- 
tów Sejmu XXI Z. N. P. oraz 
dla gości, jacy na Sejm przy- 
będą. 

Prosimy zatem po wszel- 
kie mformacye zgłaszać się 
do sekretarza tegoż Komitetu 
lokacyjnego, adresując: J. A. 
Urbański, 517 Webster ,Str„ 
Schenectady, N. Y. .ill 

Kto z szanownych delega- 
tów czy gości z ditszych 
stron chce zamieszkać-w tio- 
telu podczas Sejmu, niocti u- 

wiadM^sekratarza pod wyzęj^ 
wskazanym adresem. 
—■ biiim __H 

URZĘDOWE. 
Zawraca się uwagę 

Sz. Kasyerom Grup 
Z. N. P., że z po- 
wodu Sejmu XXI, 
który się odbędzie 
od 27-go września, 
do 4-go październi- 
ka br., w Schenecta* 
dy, N. Y. Książki 
głównej kasy Z. N. 
P. będą zamknięte 
23 września a zatem 

uprasza się Sz. Ka- 
syerow Grup, aby 
assesment 93-ci za 

miesiąc wrzesierf za- 

płacili przed dniem 
23-em września, br. 
Tak samo zawiada- 
mia się wszystkich 
tych, którzy mają 
pożyczki w Z. N. P. 
a którym procent 
przypada płacie w 

czasie Sejmu, aby 
raczyli takowy opła- 
cie przed Sejmem, 
ponieważ Biuro Ka- 
sy Z. N. P. będzie 
przez czas Sejmu 
zamknięte. 

Z brat. pozdrowieniem, 

J. Magdziarz, 
Kasyer Z. N. 


