
z życia Polaków v Ameryce. 
ORĘDZIE 

DO Szanownych Towarzystw ZJedno- 
cienia Polskiego Rzymsko Katoli- 

ckiego pod opieką Boskiego Ser- 

ca Jezusa w Ameryce. 

Szanowni Bracia! 

Stosownie do Konstytucyl Zjedno- 
csenia P. R. K i uchwał powziętych 
aa ostatnim Sejmie w Detroit, Mich., 

twołujemy niniejszem 29ty Sejm Or- 

ganizacyi naszej na dzień 3go paź- 
dziernika br. o godzinie 9tej rano do 

Siiasta Chicago w Stanie Illinois. 

Wzywamy zatem Szan. Towarzy. 
■twa do Zjednoczenia należące, ażeby 
na najbliższem swem posiedzeniu w 

m. lipcu zechciały zarządzić wybory 
Delegatów i ich zastępców, podług 
Art. II z 19—23 Wzywając Was do te- 

go, upraszamy równocześnie, ażeby- 
ście przy wyborze tych reprezentan- 
tów kierowali się jedynie dobrem Or* 

ganizacyi naszej i powierzali manda- 

ty tylko takim członkom, którzy swą 

gorliwą dla Zjednoczenia pracą zdo- 

byli sobie wśród Was poszanowanie i 
zaufanie. Pracy na Sejmie będzie nie- 

wątpliwie dużo, narady odbywać się 

będą ważne, potrzeba przeto, ażeby 
Szan. Towarzystwa wybrały ż pośród 
siebie Delegatów odznaczających się 

przedewszystkiem dobrą wolą, spoko- 
jem i roztropnością, tak, iżby ten 

Sejm nasz mógł się nietylko odbyć o 

He możności jak najwspanialej, ale 

także z jak najlepszą dla Organizacyl 
korzyścią. 

Przy tej sposobności niecnaj nam 

wolno będzie zaprosić także do jak- 
najliczniejszego współudziału w obra- 

dach zacne i o dobro Zjednoczenia 
dbałe Duchowieństwo nasze, które nie 

mało przyczyniło się do rozwoju i 

świetnego dziś stanu Organizacyi na- 

sze!}. Wbni Kapłani służyli nam nie- 

raz radą, nie szczędził pracy i zachę- 
ty, nawoływali lud nasz do skupiania 
się pod sztandarem, na którym wypi- 
sane jest hasło Bóg i Ojczyzna, to też 

z całego serca pragniemy naszym 

Przewodnikom duchownym podzięko- 
wać za wszelką, pracę dla nas podjęty 
i razeta z nimi naradzić się nad jesz- 
cze lepszem ustaleniem naszego ukoT 
chanego Zjednoczenia. 

Pamiętajmy zawsze o tem, że celcm 

Organizacyi naszej jest nietylko wy- 

płata pośmiertnego po zmarłych 
członkach. Mamy nadto przed sobą cel 

daleko idealniejszy: mamy jednoczyć 
lud nasz w sprawach religijno naro- 

dowych. Tego zaś skutecznie dokonać 

potrafimy jedynie przy współudziale 
Duchowieństwa naszego, jedynie na 

zasadzie Kościoła Rzymsko Katolic- 

kiego Zawsze w przeszłości, kiedy 
potężnie biło źródło uczuć katolickich 

Polska była potęgą. Zawsze kiedy te 

uczucia słabły, Polska upadała. Na 

wyżynie swej wielkości i sławy Pol- 

ska śpiewała hymn Boga-Rodzicy, roz- 

bijając Krzyźactwo, Muzułmanina 1 

Szweda, ale gdy chętnem uchem 

przyjmować zaczęła podszept sekciar- 

ski, gdy zaczęła się poić trucizną fał- 

szywego liberalizmu i niewiary, Pol- 
ska zaczęła słabnąć, aż wreszcie upa- 

dła. Dziś ażeby się podnieść z tej nie- 

mocy, trzeba cierpli.wej._ wytrwałej i 

zbożnej pracy. Zbawienia naszego 1 

prawdziwego rozwoju szukajmy w ści- 

słem złączeniu, w wiernem i dziecię- 
cem przywiązaniu do Stolicy Apostol- 
skiej, która za.wsze Naród nasz S*cze_ 

gólniejszą. otaczała opieką. W ten tyl- 
ko sposób osiągnienyr upragniony cel: 

zmartwychwstanie Ojczyzny naszej. 
Wten tylko sposób zdołamy ocalić 

narodowość naszą na wolnej Ziemi 

Washingtona. 
Polecając w końcu Zjednoczenie 

nasze dalszej opiece Boskiego Serca 

Jezusa, prosimy raz jeszcze, ażeby 
Szan. Towarzystwa w sprawie wybo- 
rów odnośnie do Delegatów zastoso- 

wały się ściśle do Konstytucji i na 

zwołany do Chicago Sejm wysłały jak 
największą liczbę Delegatów.. 

Sejm odbędzie się .w Hali Walsa'a, 
tta rogu Milwaukee ave. i Noble ul. — 

w tym samym budynku, w którym 
znajduje się biuro Zjednoczenia. Dal- 

sze szczegóły co do nabożeństwa i 

innych spraw ważnych ogłoszone zo- 

staną w stosownym czasie. 
Z braterską miłością dla wszystkich, 

kończymy to nasze do Was orędzie z 

okrzykiem: 
Niech żyje Zjednoczenie Polskie 

Rzymsko Katolickie pod opieką Bo- 

ikiego Serca Jezusa. 

Leon Szcpiński, prezydent. Tomasz 

Królik, sekr. gen. Ks. Fr. Lange, ka- 

pelan. 
Chicago, 2Ggo czerwca, 1905. 

Z TOLEDO, OHIO. 

(•Własna korespondencya "Dziennika 
~ Chicagosklego").. 

— "Gazetfi. Buffaloska", pisemko 
tygodniowe wychodzące w Buffalo, pi_ 

swoje uwagi o pułkowniku J. 
Smolińskim z Waszyngtonu, który to- 

warzyszył Arcybiskupowi Symonowi 
w Jego jppdróżv na wschodzie, zarzu- 

ca mu niechęć i uprzedzenie do Zwią- 
zku Narodowego. Polskiego, a urazę 
do pewnych naczelników iei 1organiza- 
cji^ Zaś uspd^fc^e^i \jp^tkne: ą pułk. I 
S. miało być w*ai kioaljlfowe- 
go pobytu w Buffalo ^ pbcojfaoia w 

ttk zwanym obozie'kTeryiudnem. Po- 

**9 tutejsi, którzy lepiej może tnaii 

pułkownika Smolińskiego jak kto In- 
ny w kraju i dla których cały przebieg 
sprawy budowy pomnika Pułaskiego 
w Waszyngtonie jest otwartą, kartą, 
wcale nie podzielają zdania ga- 
zety wspomnianej wypowiedzianego 
z takim przekąsem o sędziwym i za- 

służonym patryocio- polskim. Pułk# 
Smoliński, oddając się sprawie naro- 

dowej, uczynił to całą duszą I myślą 
swą. Poświęcając się dla idei, nie znał 
on naszych obcjęów i różnych partyi, 
nie cenił nas według naszych liczeb- 

nych sił, lecz widział nas tylko tą 
miarą jaką każdy1 z osobna zasłużył 
się sprawie polskiej. Spodziewał on 

się, że dla tej pracy każdy poświęci 
się nie dla jakichś celów osobistych, 
nie dla widoków które mogą mu przy- 
nieść zaszczyty i uznanie, lecz jedynie) 
dla obowiązku i głębokiego uczucia 

patryotycznego. że pułkownik Smoliń- 

ski po pewnym czasie zawiódł się na 

patryotyzmie farbov/anym niektórych 
przywódzców na zachodzie, że po pro- 
stu musiał walić do ich "uczuć" patry- 
otycznych ażeby rozbudzić w nich co. 

kolwiek czynu dla sprawy, to było na- I 

uką dla pułkownika, której do dziś 

jeszcze nie zapomniał. Poznał on wte- 

dy jak głęboko rzeczywiście sięga za- 

pał patryotyczny naszych liberałów 

związkowych, jak daleko są oni gotowi 
iść w s.wem poświęceniu dla dobra 

sprawy polskiej, byle po za tą widzieli 

jakieś uznanie dla siebie, korzyść o- 

sobistą, wywyższenie i zaszczyty. Nie\ 
nie dzisiaj pulK. smonnsKi wyroDii 

sobie zdanie o tych, którzy wprost za- 

wstydzeni i zmuszeni przez niego do 

pejwnego czynu w sprawie pomnika 
Pułaskiego, później cieszyli się owo- 

cami jego pracy i poświęcenia. Wąt- 
pić też należy, iż żywi on jakiekol- 
wiek uprzedzenie do ogółu Związko- 
wego. Jest on zanadto rozumnym i 

światłym, ażeby nie poznać komu ma 

do zawdzięczenia prowadzenie chy- 
trej polityki dla korzyści jednego i 
naczelników Związku. Wina w tem o- 

gółu tylko o tyle, że pozwala swej si- 

ły i znaczenia nadużywać tym któ- 

rych wybrał dla ąwej służby, że puł- 
kownik Smoliński znalazł się w towa- 

rzystwie Arcybiskupa Symona, że 

lgnął całą duszą, i sercem do tego ka. 
płana patryoty, chyba oprócz zacofa- 

nych, nikt mu tego za złe nie weźmie. 
Tutaj też wyprzedził on naszych libe- 

rałów, a śpiesząc by oddaę uznanie 
zasłużonemu szermierzowi za sprawą 

polską, dał tylko godny przykład, któ- 
ry nawet zaślepieni swoją wielkością 
naczelnicy Związku, w końcu zmusze- 

ni byli naśladować. 
— że nasze dzielnice polskie w To- 

ledo rosną i szybko rozszerzają się, 
mamy też dowód w tem, iż kościoły 
obecne tak na Jadwigowią jak na An- 

toniowio, nie mogą pomieścić wszyst* 
kich tych, którzy chcą zostać parafia- 
nami i słychać już mowy przynajmniej 
ńa Jadwigowie, o budo.wie nowej świą- 
tyni i założeniu w tej okolicy drugiej 
parafii. Miejsca próżnego jest jeszcze 
dużo z obu stron ulicy Lagrange. a 

jeżeli gdzie to przy tej ulicy .w pobli- 
żu starego cmentarza katolickiego* 
stanie nowa świątynia polska. O ile 

dzisiaj słychać, do nowej parafii od 
razu zapisze się przynajmniej sto fa- 
milii a liczba ta powiększy się ze 

wzrostem dzielnicy wspomnianej. 
— Paulina Stasiak, zamieszkała 

przy ulicy Mettleb, umarła w skutek 
poparzeń otrzymanych podczas eksplo- 
zyi gazoliny we środę wieczorem ubie- 
głego tygodnia. Nieszczęśliwa była 
tak strasznie poparzona, że ciało z 

piej wprost opadało, a pomimo najlep- 
szej opieki lekarskiej trudno było ży- 
cie jej ocalić. Stasiakowa pozostawiła 
męża i kilkoro drobnych dzieci. 

— Pani Julia Grudzińska, żona wła. 
ściciela sali "Kościuszko" przy rogu 
ulic Lagrange i Dexter, stała się ofia- 

rą nieszczęśliwego wypadku. Gdy 
przechodziła ona obok budynku, drut 

podtrzymujący drabinę ogniową (fire 
escape) zerwał się i pani G. została u- 

godzona w głowę. Pokaleczoną zabra- 
na do szpitala, gdzie okazało się, że 

czaszka jej została mocno uszkodzo- 
na. Według zdania lekarzy, p. G. nie 
grozi utrata życia, ale parę miesięcy 
upłynie zanim rana w głowie się za- 

goi. 
— W ubiegłą niedzielę blisko sto 

dziatek przystępowało do pierwszej 
Komunii ś.w. w kościele św. Jadwigi. 
Była to wspaniała uroczystość, a u- 

czostniczyły w tejże, oprócz dzieci, 
wszystkie towarzystwa wojskowe i cy- 
wilne z kapelą na czele. Podobna uro- 

czystość odbędzie się .w przyszłą nie- 
dzielę w kościele św. Antoniego, gdzie 
również około 100 dzieci poraź pier- 
wszy przystąpi do Stołu Pańskiego. 

— Druga najliczniejsza wardza pol- 
ska w mieście mianowicie Dziewiąta, 
także rośnie bardzo szybko. Według 
raportu asesora, w dzielnicy tej w 

przeciągu roku ostatniego urodziło się 
348 dzieci, a wypadków śmierci było, 
tylko 80. ósma warda również w częr 

ści osiedlona prze*, Polaków,- miała 
167 nowych przybyszów, 55 wypadków 
śmierci, 'J, 

— Policyi tutejszej wreszcie udało 

się pochwycić oszusta polskiego. kt&- 

rjr nietylko w*Toledó, ale"i we wielbi 
miastach na węchodate. a szczególnie; 
w PennsylYanłtw aabnłU dużo siefcty 

jrutąj oszust .ten. znany., pcd na 

'7 ;»; 

skięm Maryan Czarnecki,, a ucWdząc 
za organistę, szukał miejsca przy je. 
dnej z parafii toledoskich. Nie mogąc 
dostać stanowiska, trudnił się sprze- 

dażą organów i fortepianów dla pe- 

wnej firmy, a obok tego naciągał ka- 

żdego i o ile się dało. Parę miesięcy 
temu "Czarnecki" stracił miejsce, lecz 

t nie chcąc z głodu umierać, a lękająo 
się ciężkiej pray, wymyślił inny spo- 
sób zarobkowania. Otóż udając księ- 
dza katolickiego, rozpoczął kolektę na 

budowę wrzekomego zakładu dla sie- 
rót. Od jednego z amęrykanów, nieja- 
kiego J. W. Conrad, agenta gruntowe- 
go mającego wielkie obszary w stanie 

Louisiana, wyłudził on 50 a w zamian 

za ofiarność tegoż obiccał, że zorgani- 
zuje osadę polską na farmach Conra- 

da. Conrad wziął go też z sobg. do 

Louisiana, ażeby mu pokazać grunta, 
a będąc w New Orleans chciał Czar- 

neckiego zapoznać z tamtejszym bi- 

skupem katolickim. Gdy Czarnecki 

wymówił się z wizyty do biskupa. 
Conrad zaczął podejrzywać, że został 

oszukany, a kiedy obaj wrócili do To- 

ledo, łatwowierny Amerykaninin od- 

dał sprawo policyi. Po upływie kilku 

dni, Czarneckiego aresztowano i oska- 

rżono o wyłudzanie pieniędzy pod fał. 
szywym pretekstem. Odszukano te4 

jego fotograf w policyjnym "rogues 
gallery" i dowiedziano się, że policya 
z innych miast chce go dostać w swo- 

je ręce. W Scranton, Pa., miał on u- 

kraśS pewnemu Polakowi książkę 
bankową i z banku wyciągnąć całą je- 

go aszcz?dność w sumie $415. W in- 

nych miejscowościach uchodził on pod 
nazwiskiem Adamski i Gorło.wicz, a 

wszystkich oszustw jego nie mo- 

żna wcale policzyć. Skoro Czarnecki 
tutaj odsiedzi karę za swoje przestęp- 
stwo, następnie oddany zostanie wła- 
dzom w Scranton, gdzie go czeka kil- 

koletnie więzienie za kradzież książki 
bankowej. 

— W tutejszem kolegium św. Jana 

premię odobrał Franciszek Nowicki, a 

honorowo odznaczeni zostali Stani- 

sław Konczal i Wincenty Krzewiński 

Wszyscy trzej studenci są z parafii 
św. Antoniego. 

W SPRAWIE OSTATNIEJ ODEZWY 
ZWIĄZKOWEJ. 

(Z "Narodu Polskiego"). 
W przeciągu niewielu dni ostatnich 

rozesłał Zarząd Centralny Związku N. 

P odezwę swą do organizacyi i prasy 

polsko amerykańskiej .w której 
zwołuje reprezentantów tychże na na- 

radę. w celu "wyrobienia sobie wspól- 
nego poglądu na obecne w Polsce po- 
łożenie i na najlepszy dla wycbodź- 
twa sposób służenia sprawie starej 
Ojczyzny". Odezwę tę, motywującą o- 

dezwanie się Związku N. P. ostatnie 
mi zajściami w Polsce, jak udziele- 

niem tolerancyi religijnej, oraz zapo- 

wiedzią autonomii dla Królestwa na 

sposób ziemstw rosyjskich^ otrzymał 
także Zarząd Główny Zjednoczenia P. 

R. K. i omawiał ją wszechstronnie na 

posiedzeniu swem dnia 23go czerwca, 

przyczem zabierali głos oprócz innych 
pp. Prezydent organizacyi i Redaktor 

organy którzy referując odezwę zwią. 
zliową, przedstawili właściwie całą 
bezprzedmiotowość pro- 

jektowanego zebrania, oraz nasze 

poglądy na Sprawę Polską i sposoby 
służenia tejże; poglądy te aprobując, 
polecił Redakcyi organu swego Za- 

rząd Główny Zdejnoczenia P. R. K. 
streścić w osobnym artykule "Narodu 

Polskiego" nasze zapatrywania na 

kwestyę poruszoną, odbitka za£i arty- 
kułu tego ma być równocześnie prze- 
słaną innym pismom i organizacyom 
polsko amerykańskim, jako nasza na 

odezwę Związkową odpowiedź i wy- 

tłomaczenie, dlaczego Zjednoczenie 
nie uważa za potrzebne uczestniczyć 
.we wspomnianej naradzie którą samą 
również za zbędną uważa. 

przystępując ao rzeczy, zaznacza- 

my przedewszystkiem, trwając na raz 

zajętem stanowisku, określonem już 
poprzednio niejednokrotnie, źe uwa- 

żamy za nieuzasadnione, niewłaściwe, 
a na.wet zgoła za nietaktowne^ ażeby 
nasze koła emigracyjne na jakimkol- 
wiek gruncie wyznań politycznych 
stojące, zabierały w sprawach Ojczy- 
zny naszej głos decydujący, glos da- 

jący jakąś dyrektywę Polsce< staro- 

krajskiej i Jej obywatelstwu w kwo- 
styacli dotyczących naszych wspól- 
nych dążeń politycznych, dążeń ku 
wywalczeniu upragnionej niepodległo- 
ści Polski. Motywa. jakimi uzasadnia- 
my te nasze zapatrywania, są .w krót. 
kiem streszczeniu następujące: 

Emigracya nasza i cały prawie bez 
wyjątku jej ogół jest wychodżtwem 
jedynie i wyłącznie ekonomicznem — 

nie politycznym, znaczy to że opuści- 
liśmy Kraj Stary wcale nie z przyczy- 
ny natury politycznej, a więc z powo- 
du prześladowania zaborczych rządów 
za pracę i działalność przeciwko nim; 
my przeważnie nie braliśmy udziału 
w tego rodzaju działaniach, a .wyje- 
chaliśmy z Ojczyzny, jedynie 
biedą 1 niedostatekkiem wypę- 
dzeni, przybyliśmy "dó Amery- 
ki tylko za chlebem za "bytem lep* 
szym, i zasługi czy chwały, czy mę- 
czeństwa jakiegoś wcale w tym kroku 

I Aaszym niema! Owszem zapatrując 
się na* rzec? również z ekonomicznego 
punktu .widzenia, trzebaby nawet o- 

Ezec, żo Ojczyźnie naszej, wcale nie 
ihającej rąk do pracy z^ttiele i wca* 
le nie przeludnionej, -wyrządziliśmy 
Raczej s«kodę i ^tratę< b$rżąnłiąst »ra* 

i ctowafi w Kraju nad wzmożeniem jego ( | (Jobrobytm my poazllśpasr|M6 precz { 
[tp pracujeiay^' tiiad dsAWrtein na* 
> •.w#rc«tn- -rwsatr.- 

Bzym własnym zamiast w niedoli wy- 

trwać przy matce naszsj, porzuciliś- 
my Ją wraz z Jej niedolą., a sami tu 
doli lerśzej doznajem. 

Inną. byłaby kwestya, gdyby emigra- 
cya naaza miała charakter ściśle, lub 

j przeważnie chociaż polityczny, t. J, 
gdyby przez polityczne była wywoła- 
ną czynniki, jak to miała się rzecz ń. 

p. z emigracyą polską, we Francyi po 

roku 1880, kiedy to zdała od Ojczyzny 
zbierali się najwybitniejsi Jej syno- 
wie 1 skupiało się tam wszystko, co 

Ona miała najlepszego i najgodniej- 
szego; wtedy ci emigranci mieli pra- 
wo radzić i myśleć a nawet stanowić 
o losach PolBki, bo oni za nią krew 

własną przelewali i męczeństwo za 

nią przenieśli, oni mieli prawo decy- 
dować o Ojczyźnie, bo w Niej samej 
zostali tylko ci, co nie byli niebezpie- 
czni dla wrogów naszych i co inieya- 
tywy żadnej stanowczej powziąć nie 

umieli. Z tych przyczyn emigracya 
ówczesna, choć z oddali( mogła kiero- 

wać i kierowała pracami nad polity- 
cznem uświadomieniem narodu na- 

szego, który odczuwając powagę jej 
powołania, słuchał jej i szedł za jej 
głosem. 

Zupełnie inaczej jednakże wygląda 
cała ta sprawa w odniesieniu uo nasze- 

go wychodźtwa, bo jakie "rawo mieS- 

•by mogła obecna emigracya amery- 

kańska do podobnych wystąpień, skąd 
może ona ku nim rościć sobie jakieś 
pretensye, tego nie uzasadni niktt 
więc nieuzasadnionem, niezrozumia- 
łem wydaje się wszystkim występowa- 
nie z podobnemi pretensyami i takiem 

jest też ostatnie a wcale nie pierwsze 
wystąpić/nie Związku N. P. Wiemy na 

pewno, że w Ojczyźnie rozmaite z 

rzeczonej organizacyi wychodzące me- 

moryały, protesty etc. uważane bywa. 
ją za czczą gadaninę, za zabawkę nie- 

szkodliwą, a często też niestety i szko- 

dliwą bo wywołującą zwłaszcza pod 
pruskim zaborem sroższą jeszcze od 

istniejącej już obecnie represyę i u- 

cisk rodaków naszych, cierpiących co- 

raz dotkli.wej z łaski naszej i naszej 
"polityki". 

Zaznaczamy otwarcie bez ogródei:, 
0 czem napomknęliśmy wyżej, że głó- 
wnie i przedewszystkiem tyczę się 
słowa te nasze Związku N. P., który, 
jako największa liczbowo organizacya 
polska, przejął od jakiegoś czasu uto- 

pijne pretensye i urojoną .wielką po- 

litykę "Polski w zmniejszeniu'^ z ja- 
ką jednak nie liczą, się ani tu za r:o- 

rzem, ani i to zwłaszcza w "Starym 
Kraju", dzięki temu zarozumieniu po- 

pełnia organizacya ta jeden nietakt za 

drugim i to nie czem innem, jeno bar- 
dzo zwykłą wadą naszą, pustą, beztre- 

ściową gadaniną, bo czego innego nie 
widać ani nie słychać o tej "nowej" 
Polsce. Gadaniem starej nie odbuduje- 
my Ojczyzny^ a zwłaszcza takiem ga- 
daniem, jak nasze — które pozbawio- 
nem jest tej powagi i kwalifikacyi ja. 
kie daje zorganizowana pełna i uzna- 

na reprezentacya tych, którzy w danoj 
kweetyi głos zabierają; a przecie my, 

głos emigracyi naszej, choćby nawet 

1 całej, a nie tyiko drobniejszego jej 
odłamu w dodatku na.wet powszech- 
nie nie uznawanego — głos ten nie 

może uchodzić za poważny i miarodaj- 
ny w kwestyi bytu i przyszłości całej 
Ojczyzny, obchodzącej naród cały i w 

której tylko całego narodu reprezen- 

tanci społeczeństwo do czynu wzy- 

wać mogij. My, stanowiąc wychodź- 
two — nie miecza, ale pługa, będąc 
emigracyą ekonomiczno ludową, mu. 

simy się liczyć z wyżej zaznaczonym 

pewnikiem, jeśli nie chcemy narażać 

się wprost na śmieszność; liczyć się 
musimy z tem że warstwy nasze i 

gromady w prze.ważnej swej masie — 

pochodząc z roboczego ludu, najmniej 
w Polsce uświadomionego, tego ludu, 
który dopiero w bieżącym czasie po- 

czyna budzić się z uśpienia, poczyna 

myśleć i pracować nad sobą., a tem 

samem przyjmować pewien udział w 

dziele ideo.wo narodowem, ale wtedyj 
kiedy większość nas przed laty kilku- 

nastu, lub nawet kilkudziesięciu opu- 

szczała Ojczyznę, wtedy lud ten spał 
jeszcze umysłowo, ani też o przetar- 
ciu oczu swych nie myślał — tedy my, 

z tej właśnie grupy ludu naszego w 

przeważnej wywodząc się liczbie, — 

powinniśmy pamiętać, że nie mamy 

dziś Jeszcze, ani kwalifikacyi ani 

kompetencyi odpowiedniej, aby pierw- 
szy głos zabierać w sprawie, nad któ- 

rą pracuje w Kraju .wiele czyników 
('wiatlejszych, poważniejszych i wa. 

żniejszych od emigracyi polsko ame- 

rykańskiej. 
że bowiem emigracya ta posiada 

(przypuśćmy) obywatelskie tutejsze 
uświadomienie — nie powiemy wcale 

oświeceniet z tego nie wynika Jeszcze 
.wcale,ażeby miała ona potrzebne obe- 

cnie, zastosowane do chwili i postępu- 
jące z chwilą, uświadomienie i oświe- 

cenie, zastosowanie mające w Ojczy- 
źnie naszej w Europie, gdzie panują 
stosunki i potrzeby zgoła pod każdym 
względem od tutejszych odmienne. 

Gdy tak jest, trzebaby nam więc 
być bardzo ostrożnymi w owem zabił <■ 

raniu głosu w sprąwąch ogólno na- 

rodowych i to w tym nawet wypadku( 
gdyby głos ten nasz był istotnie nale- 

życie zorganizowany i uznany, ale 

wiemy dobrze, że i tak nawet nie jest 
yr danym razie, bo jedna organizacya 
raz po raz tu występująca, od której 
i. ostatnia pochodzi odezwa, stanowi 

tylko małą cząstkę emigracyi naszej 
i to w dodatku cząstkę, wcale nie naj- 
lepazą^ bo owszem złożoną w znacznej 
mierze z żywiołów, które owszem Bko- 

dsą jfeij i fcWaleeiją Ji ż przejęciem, 
lepszej sprawy « 

Gdy wszystko to rozważymy, 1 gdy 
t4kl BtWtt r^ecay faktyczni''-za miarę 
jedynie -właściwą przyjmiemy,/)czyż 
nie będzie istotnie .nieuzas&dnforiem 1 

bietaktownem o.wo bezustanne "pro- 
wofytB kie-' występowanie Związku, 
powtarzające się i w ostatnim wypad- 
ku ro- 

zdaniem naszem jest tak — bez 

wątpienia a że jełst istotnie, o tem 

świadczy głos powszechny Polonii na. 

szej i większości nasz<*j prasy, zgo- 
dnie przeciwko uroszczeniom Związku 
protestującej. Ponieważ zaś do głosu 
tego przyłączamy niniejszem i nasz, 

ponieważ zapatrywania wyżej wyrażo- 
ne są w całej ich osnowie stanowi- 
skiem, jakie Zjednoczenie w całej tej 
sprawie zajęło i zajmuje, przeto po- 
stanawia organizacya ta, nie brać u- 

działu we wspomnianej związkowej 
naradzie, a w odpowiedzi na otrzyma- 
ne ku niej wezwanie i ku zamknięciu 
sądów naszych o pracy narodowej 1 

my zawsze myślimy 1 pa- 

miętamy całem sercem i duszą całą 
orzekamy; co następuje: 

Ma .w nas Ojczyzna nasza synów 
oddanych niepodzielnie i chętnych 
szczerze ku służbie dla niej, służbie 
od pierwszego momentu uświadomie- 
nia naszego, aż do chwili zgonu; pra- 
gniemy pracowafi dla niej — dla Pol- 
ski wielkiej, całej i niepodległej przez 
całe życie nasze i z ręką na sercu po- 
wiedzieć możemy, że pracujemy tak, o 

ile tylko starczy skromny zasób sił 1 
możności naszych. Lecz we właściwem 
zrozumieniu owych właśnie skrom- 
nych naszych zasobów, nie rościmy 
sobie wcale zrozumiałych pretensyi 
do jakichś przewodnich stano.wisk i 
głosów, bo wierny, że pozostało w Pol- 
sce dość mężów światłych i dzielnych 
i poważnych, którzy stojąc u steru na- 

wy Ojczyzny, trzymając rękę na tę. 
tnie jej spraw, wiedzę, pewnie lepiej 
od nas, co—Jak i kiedy należy czynić, 
a wierzymy że oni w czasie właści- 
wym o nas pewnie nie przepomną i do 
czynu tego nas wezwę. który w zaKre- 

cie wykonania z naszej Rtrony lećeć 
będzie. Za tem wezwaniem pójdzieiuy 
ochotnie, uznamy je bez zasir.:C£en i 
czekamy go z gotowością; na razio 
dopóki ono nie nastąpi, będziemy pra- 
cowali nad samymi sotą i będziemy 
baczyć, ażebyśmy dojrzali i dorośli 
do owdj chwili, k!edy do nas dojdzie 
wspomniano hasło do czynu! 

Pracujmy mianowicie nad usuwa- 
niem bł?dó.\v i wad ncszych, nad urny- 
słowem i moralnem dźwiganiem ludu 
naszego, nad organiz: waniem go i wy- 
zwalaniem z pod wpływów zgubnycht 
i p r z e w r o t o w y c h To 
także praca dla Ojczyzny i praca wiel- 

ka — tego nikt nie zaprzeczy — takiej 
się pracy oddajmy, a dość jej będzie- 
my mieli na tymczasem. Ojczyźnie 
prócz tego pomagać możemy i powin- 
niśmy ld2z znów o tyle, o ile to w 

granicach skutecznego leży wykona- 
nia,a zatem dopomagajmy materyalnie 
biednym rodakom, ratujmy wpływami 
naszymi i rządu naszego — amerykań- 
skiego, uciśnionych ze względów poli- 
tycznych przez rządy zaborcze, w ten 
sposób również nadzwyczaj wiele do- 
brego zdziałać możemy. Tak właśnio 
staramy się działać mj;: i cała więk- 
szość polskiej Wierze i Narodowi 
Wiernej Polonii nasiej. Niechajże 
więc i Związek N. P. takiego działania 
się ima, bo tylko ono jest dla nas na 
razie możliwem i właściwem, a za- 

miast wygłaszania pustych frazesów, 
niechaj z nami popiera skutecznie — 

jak może i powinna tak .wielka i za. 
sobna organizacya — oświatę ludu na- 

.szego i niech ratuje biedę w Ojczy- 
źnie, a tem w obec Niej samej naj- 
większą dla się zasługę zarobi. 

$14.00 do Chautauąua Lake, N.Y. 
i z powrotem, od Chicago, koleją 
"Nickel Platę", jgo Lipca; przez 
depozytowanie biletu można wró- 
cić najpóźniej 8go Sierpnia. Ża- 
dnych wygórowanych cen żąda- 
nych na jakimkolwiek pociąga 
kolei "Nickel Platę". Tania po- 
dróż do innych wschodnich punk- 
tów. Trzy pociągi dziennie, ma- 

jące przedsionkowe wagony sy- 
pialne. Obiady podług osobistego 
planu klubowego, ranżujące w ce- 

nie od 35C do $1.00, podawane w 

wagonach jadalnych kolei "Nick- 
el Platę"; także obsługa a la car- 

te i podwieczorki 50C. Piszcie do 

John Y, Calahan, Generalnego A- 

genta, 113 Adams Ul., pokój 298, 
Chicago, 111., po bliższe szczegó- 
ły. Miejskie ofisa biletowe, iii 

Adams ulica i w hotelu Audito- 
rium Annex. Chicagoska stacya, 
róg La Salle i Van Buren ulic, 
przy okręgu kolei górnej. v x 
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Nowoczesne przysłowia. 

Gdy dwóch robi jedno i to samo, to 
— jeden mógłby sobie oszczędzić fa- 

tygi. 
* 

Cicha woda — cuchnie. 

* 

Kto się na gorącem sparzy — ten 
sobie palec obwija. 

o — 

DZIENNIK CHICAOOSKI 

Jest Jedynym dziennikiem po|akliff,M» 
Ameryce który podaje codziennie swo- ; 

ł« ovrkuIacy§. v * I 

Mogę was jedną zaopatrzyć 
za bardzo przystępną cenę. 
Mam wybór od $5.50 aż do 
$20.00. 

Wszystkie moje lodow- 
nie sq najnowszej konstru- 
kcyi. 

The American 
Furniture Storę, 

1075=1077 MILWAUKEE AYE„ 
blizko Lincoln ulicy. 

A. F. L1KÓWKA, właściciel. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

Ashland Błock "RBRStffc*. 
NAD BANKIEM-POKÓJ 101 

T«lcfoa Ctotnl 80§. 

Mieszkanie, 74'J DICUSON UUCA. 

F. W. K0RALE5KI, 
ADWOKAT 

Praktykuje wo wszystkich cądach. 
Atwood uicig. 

Clark i 5in<1!si>n nl. 
Pokoje SOI —'J03. 

Telefon Main 8058. 

Mieszkanie: 

730 Milwaukee Ar. 
Tel. Ilalrtcd 1810. 

Stan, S, Walkowiak, Adwokat. 
Ofia: 8:i3 AIihhmI KMg., rop lurk i Sl.iUlsun. 

Mlcstkanlo: 85ł S. Carpcntcr ul. 
Telefon w nfisle Telefon w i'omu 

łlnin lti«c5. Moi.ret* 11 i-i. 
Praktykuje we wsssyetklch farl-łch. Ofiaruje 
gne Uhind w epnwuch u odszkudonauu pr 
cl>v kompitnluin 

J. F. ŚMIETANKA, 
Adwokfet, 

poler/o* y z naj- 
l<'p*/.i-tui eilico: 
uuiiryl»^ii8kii nil. 

120 E. IJniidolpli St.' te L\ytro, 
Telefon Ala n C370. 

Wio"7nr m: C2CG roTrtnrrc''al A.vc- 
Tcli-fon South Cliirairu aloo łOOS. 

[<. B. CZARNECKI, 
adwokat 

Pokoje 1210—12—U, Scliiller Builćlng, 
105) Kauiiolph St.. Cli ciiyo. 

_ _ i Central 5SH. 
Telefony. ^ Autoiuatic 5:102. 
Łlice/.k&nie: 60U S. ii LAM) 17K. 

Joirs A. Oitn, Prwd^nf. 
Theoooue Okh.st. Wice-pr<*z. J I:a?ył>r. 

Juuus 11. Scmu.nii, Sekretarz. 

CONRAD SEIPP, 
BROWAR 

27 Ulica f Cottłigre Crore Av>. 

TELEFON SODTII 350. CHICAOO, 

ł Irina założona w roku 1878. 

AUG. BURKĘ, PSCZ 
Obejrzy dach dunno i powie ile koszt wnć 
bądzia reperacja. — Muteryaly na dach. 

Cfl3 l skład: 10(1-104 W. SuperiorSt 
Telefon llmrco SOS. blizko Halated, Cb cag». 

Hu> Husn 
Duża i wygodna hala do zabnw. wesel 1 noM<v 

dzeń. nleziównana do pr/edstnwi-ń teatralnych, 
ma zupełnie nową sceneryę. takie do watftl po- 
siada osobną halę do jedsea wraz z kuchni* 
Ceny przystępne. Zgłosić rię do Zarsądzey 

A. Urbańskiego, Tmn«°a"1u*ic. 

Hala Schoenhofena, 
Pierwszorzędna 

Restanraeya 
i Bufet. 

Hale wlękezel mniejsze do 
przedstawień, balów, we##! ł 3 
obchodów. Dwie kręgielnia. 1 

KARÓL RICHTER, 
876-880 MUwiltM klb | 

Św, Wincenty nalcarmlającj ilerotkL 

TYGODNIK: 
Wychodzi co Piątek p. t. "8IEEOTA" na knrtjU 
ilerotok polskich pod opiekaS W. WINCENTEGO. 
1*0 pisemko powinno znajdować tiq w ksZdyai 
polskim domu. Zaprenumerować motca katdego 
czasu od początku bleiącteo roku. Pluci* p» 
numor okazowy, ktor* chętni® wysyłamy za dar, 
ino. Adres: "BIBROTA" 
Ol Pr. W INGRAHAM OT., CHICAGO, ILL. 

i ") 1 !"* 1 1 1 1 1. 1 

\ DZIENNIK CHICA008KI 
•Ult w^ehodxJ • 8-mty atr«nl«Mk 


