
Z życia Polaków w Ameryce. 
Sprawozdanie kwartalne zarzą- ! 

du Zjednoczenia Pol. 
Rz. Kat. p. o. B. S J. 

w Ameryce. 
"Naród Polski", organ Zjed- 

noczenia Pol. Rz. Kat. p. o. B. 

S. J. w Am., ogłasza następujące 
sprawozdanie z II kwartału: 

Dochód: 
Remanent z przesz- 

łego kwartału $129,877.12 
Dochodu wpłynęło w 

kwietniu 12,862.58 
Dochodu wpłynęło w 

maju 12,900.89 
Dochodu wpłynęło w 

czerwcu 12,912.96 
f 

Razem $168,553.55 
Rozchód. 

Rozchodu było w 

kwietniu 11,372.75 
Rozchodu było w maju 9,235.80 
Rozchodu było w czer- 

wcu 10,550.30 

Razem $31,158.85 

Pozostaje w kasie go- 
tówka do dnia 1 lip- 
ca 1905 roku $137,394.70 
Wyszczególnienie dochodu. 

Z assessmentu wpłynęło 31,057.02 
Fundusz Rezerwowy 1,288.96 
Fundusz Obrotowy 1,706.46 
Organ 1,819.15 
Za przejrzenie aplikacyi 286.75 
Wstęp do Zjednoczenia 891.00 

Certyfikaty 589.75 

Konstytucye 92.50 

Kwitaryusze, formy itd. 85.08 
Odznaki 148.60 
Sub Carters 7.50 

Nadzwyczajne 51.41 

Procent od pożyczek 652.25 

Razem $38,676.43 
Remanent z przeszłe- 

go kwartału 129,877.12 

Razem $168,553.55 
Rozchód wyszczególniony. 

Wypłacono pośmiertne 27,500.00 
Dr. A. Szwaj kart za 

przej. aplikacyi 272.25 

Pensya Prezydenta 100.00 

Pensya Sekretarza i 

pomocnika 400.00 

Pensya JKasyera 100.00 

Pensya Adwokata 75.00 

Dopłata do pensyi Re- 
daktora 22.50 

Za gazety tutejsze i 

I europejskie 15.00 
Abonament "Naród 

Poski" 1,819.15 
Rent za biuro S1.00 

Odznaki dla Tow. 117.10 

Szpilki honorowe 1£5.00 

Ża druki 153.75 

Milwaukee Ave. Safe 
Deposit Vault za 

skrzynkę do papie- 
rów 5.00 

Za posiedzenia mies. i 
kwar. S5.00 

Komitet finansowy za 

obrachunki 15.00 

Organizatorom nowych 
Tow. ~ 193.00 

Komitet za załatwie-ł 
nie spfawy w Buf- 
falo 20.00 

Za znaczki pocztowe 60.10 

Razem $31,158.85 
Zestawienie. 

Remanent z przesz- 
łego kwartału 129,877.12 

Dochodu wpłynęło 38,676.43 

Razem $168,553.55 
Rozchodu było 31,158.85 

Pozostaje w kasie do 
dnia 1 lipca 1905 r. $137,394.70 

Tomasz Królik, Sekr. 
Teodor Ostrowski, Kasyer, 

Stanisław Behnka, Franciszek 
Fuhl, Leon Schultz. 

Komitet. 

RADY DtA DELEGATÓW 

Jak wiadomo, w roku bieżącym 
odbędą, się Sejmy tak Z w. Nar. 
Pbł. (przy końcu września w 

Buffalo, N. Y.) jak i Zjednocze- 
nia Pol. Rz. Kat. p. o. B. S. J| 
w A. (3 października w Chicago). 

Organy1 obu tych organizacyj 
dają różne rady. swym grupom, 
obierającym ob«cnie delegatów 
itjmowyćh, a przedewszystkiem 

radzą, ażeby delegatami obierano1 
ludzi spokojnych, a nie krzykaczy 
i warchołów. ;• 

''Naród Polski", organ Zjedno- 
czenia, pisze między innemi: 

''Dochodzi nas też wiadomość, 
że kilka naszych druhów Zjedno- 
czeńców nie zrozumiało widocz- 
nie wyrażenia naszego, pomiesz- 
czonego w jednym z niedawnych 
numerów "Narodu", gdzie pisali- 
śmy, aby nie obierano na delega- 
tów ''warchołów i krzykaczy". Co 

w tem powiedzeniu jest nieja- 
snem — nie wiemy, nie wiemy 
też, coby było niewłaściwem, bo 

gdybyśmy byli napisali "wybie- 
rajcie warchołów", to byłoby z 

pewnością dziwne i złe, ale prze- 

stroga, przytoczona powyżej jest 
zupełnie na miejscu. Wszakże — 

Bracia drodzy — warcholi i wi- 

chrzyciele są wszędzie i wszędzie 
ich pod dostatkiem; są oni i u 

nas, co prawda — z ręką na sercu 

rzec możemy, że nie jest ich tylu, 
jak gdzieindziej, ale są — i wie- 

my o tem i widzimy to w życiu i 

sprawach codziennych organiza* 
cyi naszej. Nie ma więc o co się 
obrażać, niema o co się oburzać, 
tylko trzeba rzecz należycie zro- 

zumieć. Wszak prawda!?" 
"Zgoda" zaś, organ Z. N. P. 

podaje szereg rad, z których dały- 
by się zastosować do wszystkich 
organizacyj. Czytamy tam mię- 
dzy innemi: 

''Doić jest między nami mów-> 
ców w pospolitem znaczeniu tego 
wyrazu, to jest ludzi, którzy u- 

mieją sypać słowa jak piasek z 

worka, słowa często piękne i zaj- 
mujące, lecz jakże często nie o- 

parte ani na znajomości rzeczy, o 

której się mówi, ani na szczerej 
chęci służenia dobrej sprawie! 
Całymi latami wyrabiał się u nas 

typ ludzi umiejących przemawiać 
nie do rozumu lecz do uczucia. A 

sprawy ważne opierają się na ro- 

zumie, na wiedzy, na znajomości 
faktów i umiejętności grupowania 
tych faktów i wyciągania z nich 

prawidłowych wniosków. Nie ta- 

kich mówców potrzeba nam na 

Sejm XVI, którzyby potrafili nas 

fcawić albo rozczulać ,lecz tylko 
takich, którzy umieją krótko i 

zwięźle powedzieć wiele prawd i 

oświecić nasz rozum w rzeczach, 
które oni znają lepiej od nas. Ta- 
kich tylko mówców niech wysy- 

łają grupy na Sejm XVI, a in- 

nych niech zostawią na inne uro- 

czystości. , 

Obak wartości mówców w wię- 
kszym jeszcze stopniu ważną jest 
wartość słuchaczów. Na każdym 
Sejmie zabiera głos niewieka li- 

czba ludzi; ogromna większość 
słucha, myśli i głosuje. Taki wy- 

padek, jak na ostatnim zlocie So- 

kołów, gdzie w sprawie połącze- 
nia się ze Związkiem Narodowym 
przemawiali prawie wszyscy de- 

legaci, jest wyjątkiem możliwym 
tylko przy bardzo małym skła- 

dzie sejmu, (idzie jest ludzi stu, 
lub więcej, a czas krótki, tam nie 

mogą mówić wszyscy po kolei. 
Otóż od mądrości tych niemych 
członków Sejmu zależy wszystko. 
Niech nikt nie sądzi, że delegat, 
który ani razu nie zabiera głosu, 
źle spełnił swój obowiązek. Jeżeli 
delegat zrozumiał wszystko i dał 

swój głos na stronę dobrą, 
zrobił on wiele, zrobił więcej niż 

ten, który gadał dużo, a rozumiał 
mało. Na tej cichej masie, która 

myśli, rozważa i głosuje według 
swego rozumu i sumienia opiera- 
ją się wszystkie kbngresy i par- 
lamenty. Nie należy więc odsu- 

wać od mandatów ludzi cichych 
i nieskorych do mówienia, jeżeli 
się wie, napewno, że są to ludzie 

rozumni, poważni i uczciwi. 
Natomiast należy stanowczo 

wyrzucać za nawias wszystkich 
krzykaczów i narwańców, którzy 

f,w dwuleciu między sejmami szu- 

kają popularności przez mącenie 
w grupach, obgadywanie urzędni- 
ków Związku, popisywanie się 
tem, coby to oni zrobili, gdyby 
mieli władzę i t. d. Ludzie tego 
rodzaju nie mają Hik społeczeń- 
stwa żadnej wartości. Człowiek 

poważny t rozumny możę nie zga- 
dzać si$ z tgm lub oiwym urzg- 

j dnikiem lub z całym Zarządem, 
[ lecz wie, że miejsce i czas na kry- 

tykę jest na sejmie. W okresie 

zaś międzysejmowym każdy 
związkowiec winien zaufanie lu- 

dziom, których ostatni sejm wy- 
brał, znając doskonale ich zalety 
I wady. Bezsensówe jątrzenie i 

krytykowanie po grupach nigdy 
nie wpływa na postępowanie u- 

rzędników. Każdy urzędnik dba o 

i to tyle, co o przcszłoroczny śnieg 
i i postępuje według swego sumie- 

! nia. Inaczej postępować nie może 

| żaden urzędnik, bo sejm, wybie- 
rając go, kazał mu wyraźnie 
pod przysięgą pracować według 
swego pojmowania rzeczy i nie 

zważać na żadne hałasy. Krzyki 
te po grupaah i gazetach szkodzą 
tylko Związkowi, podkopując w 

publiczności zaufanie do Związ- 
ku. Takich mistrzów gęby w cza- 

sie międzysejmowym grupy po- 
winne karać przez odsuwanie od 

delegatury. 
Wadą ogólną naszych delega- 

tów, o ile zauważyliśmy przez 

tych kilka lat, jest zbyt gorące 
interesowanie się osobami kandy-' 
datów na urzędy związkowe. 

Przed sejmem i podczas sejmu 
między delegatami gotuje się jak 
w garnku z racyi tego lub owego 
nazwiska. Bardzo wielu nie pyta 
o nic, nie myśli o niczem, nie dba 
0 nic jak tylko o to, czy preze- 

sem, sekretarzem'lub redaktorem 

będzie ten, czy inny. Czasby już 
był wielki, aby w tym względzie 
nastąpiła zmiana na lepsze. 

Tysiąc razy więcej znaczy dla 

Związku kwestya, czy np. będzie 
podatek stopniowy czy nie, czy 

polityka Związku będzie narodo- 

wą, czy nie, czy Związek postawi 
Dom Emigracyjny lub szkołę wyż- 
szą, czy nie, niż kwestya, czy tym 
lub owym urzędnikiem będzie p. 
Piotr lub pan Paweł. Jużci lepiej 
jest dla Związku mieć urzędni- 
ków lepszych, niż gorszych, lecz 

nie jest to znó\v rzecz tak żywot- 
na, aby nią sobie nabijać głowy 
aż do wierzchu. 

Zarząd wraz z urzędnikami — 

to władza wykonawcza Związku. 
Skład osobisty władzy wykonaw- 
czej ma olbrzymie znaczenie w u- 

strojach autokratycznych, gdzie 
władza ta jest wszystkiem, gdzie 
ona i tworzy prawa i zmienia je i 

stosuje według swojego widzimi- 

się. Lecz w ustrojach demokraty- 
cznych, gdzie jest konstytucya, 
gdzie ciało prawodawcze uchwala 
1 prawa i kierunek polityki orga- 

nizacyi, każdy skład władzy pra- 

wodawczej jest dobry, byleby 
wchodzili weń lulzie uczciwi i in- 

teligentni. Tyle zmysłu spostrze- 
gawczego ma każdy delegat, aby 
odróżnić ludzi odpowiednich od 

ludzi, którzy się zupełnie nie na- 

dają do sprawowania urzędów. 
Nie trzeba więc ani przed sej- 
mem, ani podczas sejmu zanadto 

się kłopotać o przyszłych urzędni- 
ków. Znajdą się oni na poczeka- 
niu. Dość jest mieć otwarte o- 

czy i uszy, i miarkować zdrowym, 
prostym rozsądkiem, a pomyłki 
nie będzie. 

Jeżeli się kto gwałtem pcha na 

urząd; jeżeli narzuca się wszyst- 
kim delegatom ze swoją osobą; 
jeżeli pochlebia im i obiecuje zło- 

te góry; jeżeli, -broń Boże, usiłu- 

je pozyskać sobie ich głosy jakie- 
miś specyalnemi grzecznościami 
— w łeb go. Taki człowiek ma cośl 

innego na myśli, niż dobro orga- 

nizacyi i sprawy narodowej. Wy- 
strzegać się także należy takiego 
kandydata, który mówi źle.o swo- 

im współzawodniku. Taki czło- 

wiek najczęściej kłamie, a jeżeli 
nawet czasami i ma racyę, to nie 

jego rzeczą jest walczyć dla sie- 

bie za pomocą szkodzenia drugie- 
mu. Wszystko to są rzeczy znane 

i tak jasne dla każdego, że nie 

trzeba o nich długo się rozwo- 

dzić. 

Przy rozważaniu ważności po- 

szczególnych urzędów nie należy 
oceniać ich według zapłaty. Pen- 

sye Związku są obliczone według 
ilości pracy, a nie według ważno- 

ści urzędu. Według naszego prze- 
konania najważniejszymi urzęda- 
mi są urzędy Cenzora i dyrekto- 
rów, którzy wcale nie biorą żad- 

nej pensyi. Dajcie bracia Związ- 
kowi najlepszego Cenzora i naj- 
lepszych dyrektorów, a reszta bę- 
dzie musiała być dobrą bez wzglę- 
du najosoby;." % 

Z Buffalo, N. Y. 

W sprawie zamordowania Sai- 
dła donosi ''Polak w Ameryce" 
we wtorkowym swym numerze: 

Wczoraj po południu wyznała 
w celi policyjnej No. 8 Marya 

i Saidlowa wszystko, co wiedzia- 
ła o śmierci swego męża. Zezna- 
nie to odebrali od niej prokurator I 

dystryktowy Coatsworth — jego 
asystent Jackson z kapitanem Re- 
gan. 

Kapuścński po dokonaniu mor- 

du, .powrócił późno w nocy do sa- 

lonu' i odezwał się w te słowa: 
"Maniu, jesteś już wolną od tego 
człowieka, który cię przez całe 
życie dręczył." 

Wyznała dalej, że łączył ją sto- 
sunek miłosny z Kapuścińskim i 
w skutek tego miała z mężem li- 
czne awantury. Pożycie jej z mę- 
żem do tego stopnia zbrzydło, że 

postanowiła się go pozbyć za ka- 

żdą cenę, obiecywała różnym swo- 

im zaufanym adoratorom wyna- 
grodzenie po 10—15 doi. za za- 

mordowanie jej męża, lecz każdy 
z nich tę propozyicyę odrzucił. 

Pewnemu ''lofrowi" dała już 
$10 aby jej męża zabił, ale ten 

pieniądze przehulał, a czynu tego 
nie dokonał. Gdy Saidle wycho- 
dził w piątek wieczorem wraz z 

Kapuścińskim z domu — Saidlo- 
wa namówiła męża, aby sobie 

wziął pieniądze z registru, a ten- 

że zabrał $36. Przez ten podstęp 
chciała upozorować morderstwo, 
a mianowicie w ten sposób, że 

Saidla zamordowali jacyś zło- 

czyńcy w celu rabunku. 
Świadek Chyrczak potwierdził 

niektóre z tych zeznań i on to 

podczas nieobecności Saidla te- 

goż wieczoru sprzedawał piwo za 

barą. 
Inny świadek zeznał, że Sai- 

dlową wsypała raz mężowi do 

szklanki piwa truciznę, lecz tru- 

cizna ta nie zrobiła swego i tylko 
przyprawiła Saidla o trzy dniową 
chorobę. 

Muzykanci, po zamówienie któ- 

rych udali się Saidle i Kapuściń- 
ski, zeznali, że tego dnia zupełnie 
nie widzieli się z nimi. Podług 
zeznań Dr. Howlanda, śmierć 
Saidla nastąpiła w skutek udusze- 
nia i trzykrotnego uderzenia w 

skroń głowy jakiemśi tępem żela- 

znem narzędziem — zapewne 
młotkiem. Ponieważ Saidle był 
tęgim mężczyzną, przeto zacho- 

dzi podejrzenie, że w zamordo- 
waniu jego brało udział dwóch 

sprawców. — Kapuściński za- 

mordowawszy ofiarę, włożył jej 
do kieszeni kartkę papieru, na 

której skreślił dokładny adres do- 

mu zabitego i jego nazwisko. Gdy 
mu na policyi kazano drugi raz, 

te same słowa napisać, charak- 
ter pisma zgodził się z charakte- 
rem pisma na kartce przy zmar- 

łym znalezionej. 
Zgłosił się na policyę również 

świadek, pewien obywatel mie- 

szkający w sąsiedztwie torów ko- 

lejowych, gdzie dokonano mor- 

derstwa i zeznał, że owej nocy 

słyszał jęki i stękania jakiegoś 
człowieka — lecz nie poszedł na 

miejsce, gdyż obawiał się, aby go 
coś złego nie spotkało. 

Komisya przesłuchała także 

kilku innych świadków, lecz ich 
zeznania na razie trzyma w taje- 
mnicy — oraz skonfiskowała ku- 

fer Saidlowej i Kapuścińskiego i 

znalazła w nich całe stosy listów 

kompromitująych wiele osób. 
Saidlowa .na gwałt chce poje- 

dnać się z Bogiem i żąda księdza 
do spowiedzi, lecz polieya ociąga 
się z przychyleniem do jej proś- 
by i przyrzekła uczynić jej to nie- 

co później. 
Również i Kapuściński, który 

początkowo przypuszczał, że wy- 

kręci się sianem, zaczyna myśleć 
poważnie o sobie i drży na całem 

ciele, gdyż widzi, że kara śmierci 

go czeka. 
Dzisiaj odbędą się przed sędzią 

Mnrphy pierwsze przesłuchy w 

tej sprawie. 
— Na powracającego późnym 

wieczorem ulicą Lathrop Stefana 

Kaczmarka ze Sweet ave., w to- 

warzystwie swej narzeczonej, na- 

padł podstępnie z boku inny mło- 

dzeniec polski, którego nazwisko 

polieya trzyma w sekrecie i za- 

dał mu w plecy kilka pchnięć — 

scyzorykiem. 
Pokaleczonego zabrano ambu- 

lansem do Emergeńcy szpitalu. 
Powodem napadu miała być ry- 

walizacya o względy i serduszko 
owej panienki. 

W ostatniej chwili dowiaduje- 
my się, że policya aresztowała 29 
letniego Ludwika Fisa, 21 letnie- 

go Piotra Wiernacza i 40 letnie- 

go Jana Pendaka, jako winnych 
napadu na Kaczmarka, a jako 
świadków zatrzymała Ignaca Bri- 

cka, Walentego Paca, Jana Dola- 
sza i Ludwika Bilcka. 

Z sgduw 
Sędzia: NI mniej, ni więcej, tylto 

^kradłeś tej zimy 12 paltotów. 
Oskarżony: Ale bo też, panie sędzk* 

zima tęga była tego roku! 

AKUSZERKA 
z długoletnią praktyką w szpitalu euro- 

pejskim, jnkoteż w Ameryce, poleca aw« 

usługi Szuuownym Rodaczkom. 
Przyjmuje kobiety do odbycia połogu, 

A.ŻEBROWSKA,84 Coraelia cl 

LEGENDY O MATCE BOSKIEJ 

ZEBRANE PIłZEZ 

Maryana Gawalewicza 

Z 20 ILLUSTKACYAMI WYKONANEMI 

PRZEZ 

Piotra Stachiewicza. 

Wydanie trzecie przejrzani 
i uzupełnione. 

CENA $3.75. 

NABYĆ MOŻNA W 
\ 

Adm. Dziennika Chicagoskiego, 
141-143 W. Dlvision St„ 

CHICAGO, ILL. 

Największa Polska Drukarnia 
w Ameryce. 

DRUKUJEMY 

D n a j m niejszej 
karty wizyto- 
wej do naj- 
większego a- 

fisza. 
Drukarnia nasza 

jest zaopatrzona w najnowsze 
czcionki i prasy drukarskie, 
mamy także swoją własną od- 

lewiarnię (Stereotype Room), 
dlatego jesteśmy w stanie wy- 

konywać wszelkie prace w za- 

kres drukarski wchodzące 
szybko, gustownie i tanio, 

PM 

Przyjdźcie i przekonajcie się. Na wszelkie zapytania do- 

tyczące się robót drukarskich służymy z objaśnieniami. 

DZIENNIK CBICAGOSKI, 
141-143 V. Oivision SL, CHICAGO, ILLINOIS. 

TELEFON MONROE 7S4. 

V FILOTEA ^ 
CZYLI 

OROGA DO ŻYCIA POBOŻNEGO 
NAPISANA PRZEZ 

ŚW. FRANCISZKA 8ALEZYUSZA 

Biskupa i Książęcia Genewskiego, Założyciela Zakonu 
Nawiedzenia Najśw. M. Panny. 

Cena 50c. iflUfUT 
DO NABYCIA W AD^INISTKACYI \ 

l DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, 
111-143 W. DlTlsion St., CHICAGO. A 


