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Cnaoo, 9go Stycznia 1808. 

Następujący ozłonkowie przyjęci co 

•tali dc Związku Nar, PoL: 

10887 Osiński Antoni 
10888 Dydenki Władysław 
10889 Kru{.a Franoiasek 
10840 Kordalewski Andrzej 
10841 Megoaaki Antoni 
10842 Oksentowioc Sty mon 

10848 Zwoliński Józef 
10844 Z* leski Jócef 
10844 Trewesyński Jan 
10846 Strocina Jan 
10847 Poleski Aleksander 
10848 Rutkowski Jan 
10849 Budny Jóa*f 
10860 Waran ko Antoni 
10861 Głowacki Franoiasek 
1086 i Rzeszot araki Stanisław 
10868 Szyperski Stanisław 
10864 Dałkowski Franoiasek 
10866 Prochaska Jan 
10856 Odrowski Antoni 
10867 Szreder Franoiasek 
10868 Nowaa Daniel 
10869 Hi lewiński Winoeety 
10860 Puloyn Jócef 
10861 Drusd Marcin 
10862 Rudnik Jócef 
10b68 Kowalski Szoce pan 
10864 Maroinkowski Michał 
10866 Nowak Tomasz 
10866 Grajoert Paweł 
10867 Gonat korowski Jócef 
10868 Sieiszuiski Leon 
10869 Pawiak Tomasa 
10870 Pawlak Stanisław 
10871 Aleksander Zaleski 
10872 Podgórski Bolesław 
10878 Sakowski Aatoni 
10874 M>kaoki Jan 
1» 876 Wieki ńaki Teodor 
10876 Hornnog Jan 
10877 Jungsibleger Benon 
10878 Gołęoiowsai Konstanty 
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10879 Wysocki Aotoni 
10880 W iekliński M.x 

169 
169 

Z rozporządzenia Rządu Centralnego 
Antoni MatUk, Sekr. Jen. 

CaiCAOo 9go Styosnia 1898. 

Na mocy nadesłanych deklaracji i 

certyfikatów zostały przyjęte do Związ- 
ku Narodowego Polskiego następujące 
Towarzystwo: 

Tow. Synowie Polski i Litwy w Pro J 
▼ideoce, R I. jako grapa204. 

Z rot porządzenia Rządu Oentralnegt 
A. MałteJt, sekr. jen 

T*w. „UwIbU*” gr. 1*7. 

Cbicaoo, 8go 8tjcxnia 189S. 

Sunowujib ciiooków To w. owiada* 
mian o p< tiadiania któro odb^dai# 
4sn ](go BtjornU w Holi *wjk#joh 
ponodMÓ o g< di. Bej po połodnm, 

Z powoda walnych opraw obaenoś* 

kaftdrgo a eatonkdw jast ni—byiną, 
nioobaonoM podpada karta koaatjtn 
*7% ptMpi«M»*j. 

Z aaaaaakl—i 
M. BimUk, takt. 680 Nobla ai. 

Pozdrowienie ■ krajn. 

Z dalekioh stron, gdzie w wielki dzwon 
Zygmunta, serce uderza, 
I Wawel gród, wysunął wprzód 
Płe>ś swoją, na kształt pancerza; 
A Wiała w łuk, a iego nóg 
Swe f de skrąoa u łota. 

Ztąd pioai ko nieś: za łan, za wieś! 
Za ooeeoy, sa morza 1 
W daleki świat!., ten polny kwiat 
Z rr dzinnyob nsacy< b ustroni... 
Szumiący las, niech wita Wszl 
Was wszystkich z polskich kolonii!. 

Z gałązką rói, powrócił ja* 
Jak gołąb s listkiem oliwnym, 
Wysłaniec nasz co Polską strat 
W tym krają znalazł przedziwnym. 
Ody wrócił rzekł: śe świata zbiegł 
Ogromny kawał, sserokl 
Jak step, tak łan! — Newjoraki stan. 
Ze był w Chicago, w Mdwsnki. 
I zadał kłam: bo widzisł sens 
N e własne oesy, bez liku 
Szcrąśliwycb dość — i kie w i kość 
Do kropli Polską, do sxp>ku! 

O! cześć wam cześć! sa taką wieść, 
0 • radość zieje stokłosą, 
1 w stanie jest — ta krwawy obrzeet, 
Na bój spieszącym, być roJjt.~ 
Ol cześć Wam oseśćl za taką wieść, 
Co w seroe Matki kołacze; 
Za Wami preoz ogania, leos 
Choć tąsknt — dziś jot n e plącze... 
O! cześć Wam cześć! sa taką wieść 
Nie złotym dfwiąkiem sią płaci 
Bij serre! dzwoń! od dłoni w dłoń 
Nieś pozdrowienie do Braci!.. 

• * 
• 

A gdy mam rwać zieloną nać, 
To z chat wyobodsą krewniak!: 
,A mój te gdzieś? i mego tet 
^Pozdrówcie — x&ó*ią — on taki 
„A taki... ot! — jak szary płot 
„W wytartej chodził sukmanie. 
, I poszedł bet!Wierzbowy flet, 
I osiozyny szemranie, 
Lecący wiatr z połonin, z Tatr, 
I tóraw nawet studzienny 
Zaoząły w krą*, powtarzać w oiąft: 
..Bądl zdrów!” — jak paoierz swój 

a z enny... 
Stefan Komornicki. 

Św. Wigilia 24 Grodnie 18V#2 r. 

Zawiadomienie. 
Zapraszam wszystkich z pół- 

nocno zachodniej czyści miasta 

Chicago delegatów Towarzystw 
Narodowych urządzających ob- 
chody pamiątkowe, aieby przy- 
byli na posiedzenie dnia 16 Sty- 
cznia r. b. (w Diedzielę) o godzi- 
nie 7 minut 30 wieczorem do 
hali ob. Ant. G^oenwald przy 
H >lt ave. No. 668. Posiedzenie 
odbędzie się w oelu ostatnich de- 

cyzyi tyciąych się urządzenia 
obchodu Styczniowego. Zarazem 
proszę wszystkich Delegatów, a- 

teby pospieszyh z zapłaceniem 
usleiności przypadającej od kai- 
dego Towarzystwa dolar jeden 
cen. pięćdziesiąt isko koszta a 

i sądzenia obobod u Listopadowego. 
Z uszanowaniem 
Antoni Groenwald, 

Kasyer Komitetu Obchodów. 

Protokół 
■ posiedzenia Rządu Central ieg« 
Zw. N. P. wraz z delegatami rriej- 

scowych Onipw Chic go, 111. 
d.ia 4 S yctnia 18fc3 r. 

Stósownie do uohwalj Rządu 
Centralnego i rozesłanych za pro 
aseń listownych do wasyatkich de 

legatów Sejm a IX zamieszkał* oh 
w Chicago, jak równieś i tych 
Gmp, które na S-imie nie byty 
reprezentowane, rdby łosię poaie 
dsenie w biórze Rządu C-ntr Zw 
N. P., dnia 4 8t>oania 1893 r. o 

godzinie 8 ej wieczorem. 

Prezes S. F. A. 8atalecłći w ca 

łym komplecie Rządu Centr. Z w. 

N. P zagaił posiedzenie iwa tern 

przemówieniu objaśotł cel aioiej 
szego zebrania, że takowe nastąpi* 
ło wskutek pokątoych knowań 
czynionych w celu szkodzenia 
Związkowi Narodowemu Polonie 
mu przez p. Teofila Stan, jednego 
z rewizorów ksiąg Zwąkowych; 
śe pragnie, ażeby każdy z obe- 

cnych delegatów, jeżeli ma oo do 
zanucenia Raądowi Centralnemu 
publicznie wobec wszystkich wy 
powiedział zwoje zdanie; naatę* 
pnie prezes zapytał się p. H Na* 
giel, redaktora „Dziennika Cbic»- 
gozkiego”. czy ogłoszony artykuł 
w No SOS , Dziennika Chicago 
skiego” pod tytułem „Glos. p. Teo 
Stan” podpisany przez T. Sun 

jest autentyczny! Del. ob. H 

Nagiel mechciał wprost odpowie 
dzitć na zapytanie, locs oświadczył 
że p. T. Stan jest obecnym, więc 

jego zapytać natęży, Del. Z. Bro- 
dowski zabrał gloe twierdząc, że 
posiedtenie zupełnie w innej my 
Ali jest zwołane, że Rząd Centr. 

nie może pręty do w aó, dla tego 
wnosi ażeby Rząd Centralny u 

stąpi. • 

Del. ob. S. Lauferaki stawia 
wniottk, że przede wszy stkiem na 

porządku dziennym jest odczyta- 
nie listy delegatów,— przyjęto. — 

Hekr. Jen. A. MtJłek, odczytał 
listę delegatów; Następujące Gru 
py były reprezentowane* 

Gr. 2 delegat 8. Lauferzki. 
Gr. S delegat A. Blasaozyńzki 

i W. WKkhńaki. 
Gr. 4 delegat M, Osuch i A, Ko- 

walski. 
Or. 6. delegat 8. Tercaewaki. 
Or. 20 delegat T. Woduj. 
Or. 86 delegat J. Blaeaka. 
Or. 41 delegat A. Oroenwald 
Or. 66 d*legat M V. Pikuleki. 
Or. 62 delegat T. Bartoeaewiea. 

Gr. 67 d *legat F. Bi esika i A. 
Li-tewmk. 

Gr. 77 delegat J Pulkowski. 
Gr. 84 delegat J. M^llek. 
Gr. 91 delegat A Majewski* 
Gr. 108 d*legat 8t. B-Tański. 
G 110 d-legat J Roeióaki. 
Gr. 111 delegat T. Nalepińdci. 
Gr. 119 d-legnt R. Malewski. 
G 122 delegat Z. Brodowski. 
Gr. 127 delegat J Radlicki. 
Gr. 129 delegat 8 R ikoes. 
G\ 130 delegat J. Dowiatt 
Gr. 141 delegat J. Blooiasewski 
Gr. 149 delegat A Koaiecska. 
Gr. 166 delegat T.Stan. 
Gr 167 delegat H Nagiel. 
Gr. 168 d legat J. K« wsiąki. 
Gr. 162 delegat N Piotrowski. 
Gr 169 delegat J. S o*ikowt>ki 
Gr. 170 delegat T Wild. 
Del. ob. J. Polkowski, zabrał 

glos i wrócd do sdaoia poprze- 
dniego wnioskodawcy del. ob. Z 
Broduwak ego, (e teołe twierdu. 
ja (tuby R ąd Centr. Z*. N*r. Pol. 
nie powiuieo pretydowaó, śe to 
jest uielt galuie, a osy jest legał- 
nem swołauie delegatów przez ob. 
T. Stan poprzednie sa pomocy taj- 
nego spisku? 

Del. ob. Brod owski: „Za daleko 
idziemy, tu o to nie chodzi esy 
kto kocha M łlka, ety me’*. 

Del. ob. 8. Terctewski: Ponie- 
waż na posieoaemu twołanem 
przez ob. Stana, wybrany był ko- 
mitet a pięciu, do saprpszenia 
delegatów, satem pytam się kto 
awotał obec e posiedzenie? 

Del. M. V. Pikulski: „B^dąc u- 

powaiuionym od komitetu, przy- 
byłem na posiedzenie Rządu Ceu- 

traluego Zw. N. Pn opowu działem 
oo uiita i prosiłem o wyuaoie 
nie ciuu, miejsc* Da dzisiejsze 
posiedzenie, rówuiei o udweleuie 
mi adresów delegatów. — Rząd 
Centralny postanowił sam zwołać 
delegatów i zawezwać ob. Stan.” 

Del ob. Z. Brodowski. „Cale 
go rotgłoeu, który pragnęliśmy 
utrzymać w tajemnicy, narobił 
nietakt Zgody V 

Redaktor 8. Nicki w odpowie i 

dzi rzeki. „Tajemne działania wa j 
■to, dąśą «tylko do zniszczenia 
Związku Nar. PoL, a o nietakt 

obwinią) pan tych, kiórzy tą spra- 
wą skandalicznie podnieśli w 

Wiarusie/’ 
Del. ob. M. Osuch, w prsemó 

wianiu swem ubolewał, Ae spra 
wa poszła tak daleko, zatem do 
bme sią stało, la Raąd Centralny 

zwołał posiedzenia delegatów, 
niech p. T. Stan wytlómaczy się 
te awego postępowania. 

D l. ob, S Terczewski oświad- 
cz) ł: ,,Jak sprawa nie miała zajść 
tak daleko, kiedy jui na poprze 
dniem posiedzeniu rozgłaszano o 

jakichś nadużyciach po Buffalo, 
B»y City itd. 

Del. ob. H. Nagiel domaga się 
kweatyi porządkowej. 

Del. ob. 8 Lauftrrski przyznaje 
to jako dobią myśl lecz Ją la 

,^Jeżeli skargi nie będą udowo 
dii »ne, aieby zdrajcy i szpiegi 
wynieśli się ze Związku”. 

Prezes ob. ,8. P. A. Satalecfci 
zabrał głos. „Szanowni Delegaci! 
Sekretnie Jen. Z. N. P. jest cd 
powiedzialnym urzędnikiem, po- 
siada kaucyę, reprezentuje jako 
członek Rządu Centralnego 
Zw ą*ek Narodowy Polski, z 

powi du poczynionych zarzutów, 
wzywam p. T. Stan o złoienie 
0'k»rteó i do sodów winy”. De- 
legaci równie* dopominali się pi- 
śn iennej skargi. 

Ob. T. Sun rd powiedział, śe 
z rzuty swe ogłosi! w „Dzienniku 
Chiosgoskim” i ie ma ich je 
szcze kapkę więcej, tak mote ze 

trzv łokcie. 
Prezes ob. S. P A. S.talecki 

czyta artykuł pod tytułem , Gl« s 

p. Tao. Stan” doszedłszy do wy 
razów „na ostatniem ogłoszonem 
w Zgodzie sprawozdaniu rachun- 
ków, połotoao mój podpis fał- 

szywie”. 
Redaktor Zgody ob. S. Nick i 

(świadczył; ,.p. T. Stao pra>b>l 
do bióra R ą1u Cjutraloego Z. 
N. P. i redakcyi Zgody, iądał, 
hŚ by sprawozdanie za kwartał 
III było wydrukowane, upowatnil 
redaktora do wydrukowali a pod 
takowem naswiaka, po wyjściu * 

bióra, redaktor twróoił go woła 
mam. czy przysłać mu pierwszą 
odbitką sprawozdania przed od- 
daniem form do druku, gdyś te- 

go iądał pao T. Sun poprzednio? 
na oo otrzymał odpowiedź: „To 
zbyteczne.”— Pooiewaś teras p. 
T. Stan powaśa aią pub!im nie 

zaprzeczać temu I rozmowie swej 
z redaktorem „Zgody”, przeto 
zapytują aią p. T. Stao, nieeh 
publicznie wypowie w obec zebra- 

nego Rządu Oentr. i Delegatów, 
poco właściwie przyszedł do bióra 
Rządu Centralnego? dla czego nie 
obciął widzieć odbttki? dla czego 
zarzz po otrzymaniu „Zgody” nie 

przybył doredakcyi wypowiedzeń, 
ie go nie zrozumiałem? wki atko 
to wykazuje, ie kłamstwa p. T. Sia- 
na są poczynione w złej myśli, 
w chęci wywołania sskandalu w 

oelu szkód ienia Związkowi N. P. 
Ob: T. Stan na to wmystko od- 

powiedział: „W ksiąńkach głów- 
n>ch Związku niema mojego pod- 
pieu.” 

Redaktor ,,Zgody” ob. S.Nicki. 
proei o przesłuchanie świadka pod 
przysięgą, ob. W. Wiśniewskiego, 
będącego w biórze podcz.s roz- 

mowy ob. T Stan z p. S. Nickim 
ł DeLob. A. BGliszczyński, zara- 
zem rewizor Ksiąg Związkowych 
oświadczył ie rewizorowie dawali 
upoważnienie do drukowania 
swych nazwisk pod spraw>»zda- 
niem. i uważają to tak dobrze 
jak własnoręczne podpisy, a za- 

tem i p. T. Stan dał plenipo- 
tencyą do drukowania swego na- 

zwiska. 
Del. ob. Józef Blaszka, rewizor 

Kaiąg Zwązkowych publicaoie o- 

świidczył: „Po Daj ściślej szem 

zbadaniu i sprawdzę> iu, k-iąiki 
rachunkowe i kasa Zw.N«r. Pol. 
*ą w porzą Iku. 

Dd. ob. Antoni L'stewoik o- 

świadczył wobec wszystkich: „W 
całej spraw e wid?ę powody sma- 

toe, intrygę bruduych gazet, chęó 
kłótni których my nie chcemy”. 

Del. ob. Fr. Bteazka, iąda nie 
tracić czasu na debatach, niech 
p. T. Stan składa dowody na 
stół! Żądanie to poparł deL ob. 
W. Wleklińiki, domagając się do- 
wodów oskariema. 

Oakirieoii według upttrjwid 
p. T. Stan były: bruk f>rmalno- 
*ci, nifsnetćeowftoie się Admioi- 
strecyi Grup do form prsepisa- 
nych w dra ko weny oh mematcoh 
i brak kwitów w drobnych wy- 
datkach, równie* aarrucił osłon- 
kom komiteta rewizyjnego, te 
nie snają nio o pro w ad ae mu kaią- 
kek. 

Del, A. Błasscsyóski rewiaor 
ksiąg Związkowych w odpowiada 
rsekł: „Na tak dsiecinay i prze- 
wrotny Birzut p. T. Stan jestem 
tmuaaony w obec Stan. Rsąda 
Centralnego i delegatów powie- 
daeó mu to, oaego w tyciu swo- 
im nie słyssał, to jeat: „Giyby 
Zwiąsek Narodowy Polaki miał 
sią składaó a takich egraaioao- 
nyoh ludsi jak p. 8van, toby jut 
dawno nie istniał”. dał, 

(Oiąg daisey aa MNdaią^ 


