
Stanek Zjrfiicznyel 
PÓŁNOCNEJ AMKR1TKI. 

Uta «T AdTirtlilig: 

Wszelkie listy w sprawach adml- 

■Mragrjarch naleZy pczsejlać pod 

A. KIAŁŁEK, 
974 Noble Str. Chicago, DL 
ą przekazy bankowo lob pocztowa I pieniądze prz—ytać aa lmi, ka- 
•yara 

1*1. MAJEWSKI, 
779 lllsankea ara. Chicago,Dl, 

znajduje si* 
574 Noble Street, 

CHICAGO, ILU 
a wszelkie korespondencje do Rzą- 
du Centralnego nalekj adresować! 

A, nałłek, 
674 Kobie Street. Chicago, DL 

ORQpM_^a*iĄZff 

Chicago, Dl., Środa dnia 18-gt) Stycznia 1893 roku. No. 3. Bok 12. 

Wydawnictwo i właanoAd Zwiąaku Nar. Pol. w 8t. Zj. Pół. Ameryki. 

Kntered et the Poel Ofioa et Chietfo, II)., and 

w Nicki, redaktor.) 
M ■ MII II 

Drmkaraia i ekapedyoje 574 Noble 8tr, Chicago, 111 

for twiamlalia throogh the Maila at eeoood claaa Rataa. 

RI6ro Biąda Ceitr. Zw. 
Nar. PoL 

Chicago, 16go Stycznia 1808. 

Następujący członkowi* przyjęci to- 

■tali do Związku Nar, PoL: 

10381 Wałaazkicwioz Juljau grupa 127 
10882 Polaozyk Jakób w 22 
10888 Ruszkiew^ps Jan “ 170 
10884 Smetkowski Staniaław 187 
10885 Maokowiak Staniaław “ 187 
10880 Jakubowski Zygmunt “ 187 
10887 Baozkowaki Szczepan “ 187 
10888 Jaohimowioz Aleksander “ 107 
10880 Witkowski Michał “ 51 
10800 Franckowiak Jan “ 135 
10801 Ogdrkiewicz Antoni ** 177 
10802 Poozekaj Jakób “ 177 
10808 Kurny Antoni 108 
10804 Warzeoba Jan « 127 

Z rozporządzenia Rządu Centralnego 
Antoni Mołłek, Se kr. Jen. 

Chicago dnia 17 Stycznia 1893. 
Odebranie przez Sz. Oicytel 

ników tego numeru Zgody, na- 

etąpi cokolwiek opóźnione, po- 
wodem jest, ie pragnęliśmy po- 
dać wiadomość s posiedzenia nad 

zwyczajnego, odbytego w dniu 
16 b. m. Rządu Centralnego Zw. 
Nar. Pol. z delegatami. 

W obecnej chwili kiedy .pośród 
Związku Nar. Poi. znalazły się 
osobistości szkodliwie pragnące 
pracować dla doprowadzenia u- 

padku Związku, dla szerzenia 
nieufności i podejrzeń, każdy dzień 

jest zbyt walnym, ażebyśmy mo- 

gli wiadomości o postąpię waiki 
odkładać do następnego tygodnia, 
zwłaszcza ie z nadsyłanych li* 
stów i korespondencji widzimy 
gorące i szczere interesowanie się 
sprawą przez ogół. 

Ponieważ czas czyni niemo! li- 
tern Sekretarzowi Jeneralnemu, 
podać do druku protokół posie- 
dzenia, gdyż ten musi być do- 

kładnym, a zatem wiadomości z o- 

bowiązku redaktora umieszczamy. 
Szanowni członkowie Związku 

Nar. Pol. zechcą przypomnieć so- 

bie umieszczone w No. 52 Zgody 
z roku zeszłego, listy, telegramy, 
w sprawie naznaczonego przez 
Cenzora W. V. Przybyszewskiego 
terminu rozpatrzenia skarg na 

dziefi 16go Stycznia 1893 r. o 

godzinie 7ej minut 30 rano. W 

•prawie tej obowiązani jesteśmy 
powiadomić. — Rząd Centralny 
Zw. N. P. na posiedzeniu zadecy- 
dował, zawiadomić Cenzora, że 
naznaczona godzina jest za wcze- 

sną, że posiedzenie Rządu Cen- 

tralnego z Csoz>rem Z. N P. od- 

będzie się w dniu przez Cenzora] 

naznaczonym, o godz. 2 ej po 
południu, a drugie posiedzenie 
Cenzora, Rządu Centralnego i De- 

legatów grup zamieszkujących w 

Chicago, nastąpi tegot dnia o go- 
dzinie 7 min 30 wieczorem. 

Na podstawie tej decyzyi, dnia 
13 b. m. zaproszenia listowne do 

delegatów zostały rozesłane. — 

Dnia 14 b. m. po południu 
odebrał od Cenzora W. Y. Przy- 
byszewskiego, Prezydent Rządu 
Centr. S. F. A. Satalecki donie- 
sienie, ie dla wainych powodów 
spraw domowych na posiedzenie 
dnia 16 b. m. przybyć nie moie, 
zatem naznacza takowe na dziei 
23 b. m. — Prezydent pośpiesznie 
zwołał na posiedzenie członków 
Rządu Centralnego, którzy zade- 

cydowali odpowiedzieć przez tele- 
graf, ie wainoeć spraw nie do- 
zwala na opóźnienie, ie przybycia 
(oczekują, ie w razie nie moi nosa 

przybycia, Cenzor moie wyręczyć 
się Wioe Cenzorem. 

Dnia 16 b. m. o godzinie 2ej 
po południu zgromadził się w 

komplecie Rząd Centr. 'Z. N. P., 
wyczekiwanie przybycia Cenzora 
trwało do godziny 4tej, w którym 
to czasie z Dziennika Chicagoekie 
go powziętą została wiadomość: 

„Cenzor Z. N. P. p. W. V. Przy- 
byszewski, który miał przybyć 
diii do Chicago dla zrobienia po- 
rządku w Rządzie Centralnym. 
odłoAył swe przybycie do przy 
azłego poniedziałku d. 23go sty- 
cznia”. 

Wieczorem do bióra Rządu Cent 
o naznaczonej godzinie poczęli 
przybywać Delegaci, następnie 
Prezydent Rz. Centr. S. F. A. Sa- 
talecki w komplecie członków Rrą 
dn Cent Z. N. P. otworzył posie- 
dzenie. 

W krótkich słowach oznajmił 
cel zwołania posiedzenia, oraz u 

dzielił wiadomości zeszłe po roze- 

słaniu zaproszeń listownych do 
delegatów. 

Przystąpiono do sporządzenia 
spisu obecnych delegatów. Se 
kretarz Jeneralny a farszem se- 

kretarz posiedzenia A. Mai lek 
doszedłszy do Grupy 122 otrzy- 
mał decyzją tej te Grupy, Ae na 

posiedzeniu ogół Grupy 122 zads> 

cydował: — z powodu Ae delegat 
p. Z Brodowski nie wywiązuje się 
odpowiednio, zatem w charakterze 

pełnomocnego zastępcy naznaczają 
swego prezydenta jako delegata 
Grapy 122 ob. M. Magdziarz. 

-----r— 
Na posiedzenie s zamiejscowych 

przybyli: ob. L. Olszewski z De 
troit, sekretarz grapy 63 a zara- 
zem wydawca i redaktor „Pka- 
wdyn i ob. Słupecki, kapitan 
Gwardyi Kościuszki z Milwaukee, 
Wis. 

Protokół z posiedzenia dnia 4go 
Stycznia r. b. zamieszczony w 

Zgodzie No. 2 został odczytany i 

przyjętym. 
Prezydujący S. F. A. Sataleeki, 

wnosi rozpatrzenie sprawy Nagła. 
Delegaci T. Woźny i N. Piotro- 

wski, Żądają aieby nie obradować 
lecz czekać przybycia Cenzora. 

Del. S. Lauferski jest przed* 
wnego zdania, te przecie! Szano- 
wny Cenzor musi wiedzieć o tern, 
ie dolewa oliwy do ognia aieby 
dać pole szkodliwych działań Stań- 
azykom. 

Prezydujący zabrał głos, oświad-/ 
ożył, pomimo ie to jest bardzo 
przykre i smutne, zmuszony je 
stern odczytać list p. W. V. Przy. 
byszewskiego pisany do p. H. Na- 
giel dnia 18 Września 1892 r. 

L;at przeczytany spowodował 
oburzenie ogólne, dostatecznie wy- 
kazał, ie p. W. V. Prz> byszewski 
w tajemnem atowarz. „Złotego 
Mantu’'nie ostatnie zaimował miej 
eoe. — Tlómaoay się w liście p. 
H. Nagie i, de z powodu przeprowa- 
dzenia awej kandydatury na skar- 
bnika powiatowego parę miesięcy 
nie ma czasu, a dla wiadomych 
mu powodów musi odczekać na 

sprawozdanie kwartalne Rządu 
Centr. Z. N. P. — zaś pozwala p. 
H. Nagiel ie tonie jako dzienni 
karz winien pracować, gdyi bez 
starcia się nie obejdzie. 

Del. 8. Rokosz, potwierdzi}, ie 
p. H. Nagiel będąo u niego jako 
u wydawcy redaktorem „Refor- 
my” odbiera! listy częste od pana 
W. V. Przybyszewskiego, a na 

stępnie miał z p. Nagiel niemile 

zajścia z powodu nie dozwolenia 
pisania przeciwko Związkowi. — 

W sprawie zarzutów uczynionych 
Rządowi Centr. Zw. N. P. przez 
p. H. Nagiel, który to swe skar- 
gi zamieścił w Dzienniku Cbica- 
goskim w No. 285 z dnia 7 go 
Orudnia 1892 r. ogólnie zadecy- 
dowano, ie uczyniony zarzut 
tfsłszowania protokółu, jest kłam 
liwy, k«<ąika protokółów lety na 

atole — i ta zasługuje na zupeł- 
ną win ę. oo zaś do wszelkich in- 
nych oszczerstw, te niegodne na- 

wet na twróoenie uwagi, ze 

względu na źródło z jakiego po 
cbod ą;— nadto ponieważ p. H. 
Nagiel. w Dzienniku Chicagoskim, 
już ogłosił te przestał być człon- 
kiem Związku N. P., zatem wszel- 
ki sąd z niem jest zbyteczny, a 

nie wart dochodzenia.— 
Delegaci M. Osuch, 8. Terczew 

ski, Fr Bieszki, żądają te dalsze 
wzywanie delegatóif jest zbyte- 
czne, daliśmy votum zaufania 
Rządowi Cetr. Z. N. P. zatem nie* 

chaj tenże a Cenzorem sprawy 
załatwi. 

Del. A. Listęwnik, poparty li- 
eanemi glosami stanowczo żąda, 
ażeby posiedzenie Rządu Oentr. 
z Cenzorem i Delegatami konie- 
cznie odbyło się, niechaj oko w 

oko wszystko się wyńwietli. Wszy- 
scy członkowie jak i grupy Zw. 
N. Pol. w Stanach Zjedn. Półn. 
Ameryki, patrzą na delegatów za- 

mieszkałych w Chicago, lecz się 
nie zawiodą pomimo wszystkich 
przeciwności, poczuwamy się w o- 

bo wiązkach do gorliwej pracy i 
wytrwałości i damy dowody, że 
nieobecnych delegatów z powodu 
odległego zamieszkania, godnie i 
skutecznie zastąpimy. Wniosek 
przyjęto. 

N aznaczony da posiedzenie dzień 
23 Stycznia przez Cenzora W. Y. 
Przy by newskiego, uznano jako 
niedogodny, ponieważ obchód ro- 

cznicy styczniowego powstania na 

północno-zachodniej stronie mia- 
sta Chicago jest naznaczony w 

tymże samym dniu; zatem zadecy- 
dowano,— R»ąl Centralny Zw.N 
P. zawezwie Cenzora W. Y. Przy- 
by szewskiego i wszystkich dele 
gatów, ażeby na posiedzenie przy- 
byli do Błóra Rządu Centralnego 
Zw. N. P., 674 Noble ul. w Chica- 
go, 111., na dzień 24 Stycznia 1893 
r. ogodz. 7 miu. 30 wieczorem. 

OBCHODY STYCZNIOWE. 
Chicago dnia 10 Stycznia 1893. 
N.niejnem zawiadamia się 8*. 

Polską Publiosnożń, jak również 
1 wszystkie Towarzystwa na po- 
łudniowo zachodniej stronie mia- 
sta Chicago, iż obchód ostatniego 
powstania z roku 1863, odbędzie 
się w Sobotę dnia 21 Styosnia 
1893 r. w bali Pułaskiego o go- 
dzinie punkt 8 ej wieczorem na 

Ashland Ave. pomiędzy 17 a 18 
ulicą. Towarzystwa raczą swe 

et ta nd ary do dekoraoyi hali od 
dać w ręce gospodarza bali, pa 

du Marcinkowskiemu najpóźniej 
do soboty południa. Do współ- 
udziału zaprasza szan. polską pu 
blicznośó 

Komitet. 

Chicago, dnia 16 Stycsnia 1893. 
Obchód rocznicy powstania 

Styczniowego w północno-zacho- 
dnie] części miasta Coioago od- 
będzie się dnia 23 Stycznia r. b. 
[w poniedziałek] o godzinie 7} 
wieczorom w H-tli Schoenhofena, 
róg Milwaukee i Ashland are.— 

Obchód będzie urządzony s całą 
wspaniałością dla ucaasenia pa- 
mięci wielkich poświęoei Narodu 
Polskiego w celu odzyskania nie- 
podległości. Na obchodzie prze- 
mawiać będą najzdolniejsi mówcy, 
śpiewy ''środowe wykonane będą 
przez Chór Chopina i Towarzy- 
stwo Sokółek, utwory muzyczne 
wykonują znani i cenieni artyści. 
Program Obchodu jest bardzo 
bogaty i urozmaicony. Zapra 
ssam wszystkich Polaków i Pol- 
ki, aAeby liczbie przybyli. 

Z upowaśnienia Komitetu 
M. V. Pikuiski, 

Buffalo, N.Y. 9go Stycznia 1893. 
Donos ię Siano wnym Rodakom 

w BuffJo. N. Y.f ii obchód Sty 
osniowy odbędzie się dnia 22 go 
Stycznia r. b. w hali Kościuszko o 

8 ej godzinie wieczorem, w nie- 

dzielę. Będą przemawiali najwy- 
bitniejsi mówcy, deklamatorzy i 
deklamatorki. Wstąp wolny dla 
kaśdego. 

Prosimy o jaknajliczniejszy u- 
dział. 

W imieniu komitetu 
W. Tkań, aekr. 

South Bzmd, Ind. 13 Stycznia '93 
Obchód pamiątki powstania Sty- 

czniowego, urządzony przez miej- 
scowe grupy Zw. Nar. Pol., odbę- 
dzie się w niedzielę 22 b. m. w 

bali „Kościuszko" na Ohapin ul. 
puokt o godz. 3-ej po południu, 
na który polską publiczność a 

szczególnie członków Związku 
Nar. Pol. ztprassa 

\ Komitet. 

Bat Citt, Mich. 9 Stycznie 1898. 
W dniu 23 b. m. o godzinie 8 

mej wieozorem. Towarzystwo Na- 
rodowe św. Kasimierza urządza 
obchód z ostatniego powstania, w 

bali ob. J. Weltra na rogu 18-ej 
i 8. Farragutul., na który wszy- 
stkioh Rodaków zaprzesz 

Komitet. 

Czytelnia Polaka. 

Towarzystwo „Synów Korony Pol- 
skiej” w Detroit, postąpiło saaosay 
krok naprzód w dążeniach do umoral- 
nienia i oświaty członków swoioh. 

Na ostatniem posiedzeniu zwojem 
uchwalono, by wynająć i odpowiednio 
urządzić osobny budynek na halą To- 
warzystwa tego, w której by prócz tnie- 

siąoznyoh zgromadzeń, załoieną została 
i „Czytelnia Polaka”. Odpowiedni na 

to budynek, znaleziono pod No. 781— 
24tej ulicy, gdzie na przyszłam zgro- 
madzeniu Towarzystwo jut pierwsze 
zgromadzenie swoje odprawi. 

Myśl ta jest bardzo ohwalebną i po- 
żyteczną, albowiem zgromadzeaiia w 

prywatnej kall nietylko te są o wisie 
przyzwoitsze i spokojniejsze nit w pa 
blioznyob, ale takie do bali tej osłon- 
ko wie katdego ezasu osobliwie wieczo- 
rami zgromadzać sią bądą mogli, oo 

bądcie dla niob z korzyścią nietylko 
duobewą ale tei i kieszeni, albosriem 
tam nikt narażonym nie bądzie aa nie 
potrzebne wydatki, a wieczór spędziś 
mote wesoło wśród swcieb, na poga- 
danoe lub czytania, oo dla nie jednego 
z wielką bądzie korzyścią. 

Myśl załotenia „Czytelni**, jest bar- 
dzo zbawienną, a przy czytelni zarazem 

od otasu do ezasu urządzane bądą nau- 

kowe odczyty, deklamaoye, wspomnie- 
nia historyczne narodowe w celu 
dokładnego ob znaj mieni a młodszych 
członków swoioh z historyą ojczystą i 
ogólne pogadać ki, oo wielkie korzyści 
amyałowe przynowi tom bardzie), te 
nie ina człowieka na świacie, któryby 
na oko obośby z najmniej oświeconych, 
lecz oo sią najoząśoiej zdarza s rozu- 

siem praktyozoym, jakowejś korzyści 
nie odniósł, choćby jut taką przynaj- 
mniej tylko, ih ezasu swego nie ssaar- 

uotrawią, ale potytecsuie 1 wesoło 
prsepądsą. 

W przsdsiąwziąoiu ton, Towarzy- 
stwo „Synów Korony Polskiej” li esy 
wiolo no sosyonoM i prsyekylnoóó Ro- 
daków, pod wzglądom salo tema biblio- 
toeski, gdyt s doświadosonia wiomy, U 
w wiola domaok snojdają 114 rdtoo 
działko i potytoosoo książki, któro po 
praoesytoola walają sią bom korzyści, 
podosor gdy dla Ciytolai a małym a- 

ssosarbkiom ofiarowano, mogłyby nie- 
mało prsyniaśó korzyści. Szczególniej 
liomymy na aosyanoM Ssan, wydawoów 
polakiofa czasopism tutaj i w Ejropie, 
tt laakawio pismami awoasi satilió nas 

raczą prooząo ich zarazom o umieszcze- 
nie w ozoaopismaeh awoiok następnej 
msłej wzmianki. 

CZYTELNIA POLSKA 
w Detroit. 

Uprasza Wydawoów pism polaklok 
tutejszych i w Europie o zasilenie jaj 
ozaooptamami swemi, a w zamian, go- 
ipodarz bali, ob. L. F. Olszowski, wy- 
ilowoa datroiokioj „Prawdy”, obątnie 
podredniozyó bądzio, gdyby k.óry s 
osłonków noszyok jak.•kolwtok pismo 
Toa amorowa 4 ty ozy i. 

•sksws dary w ozasopismaoh 1 
kziąikech nadesłać prosimy pod odro- 
•ass: „Czytelnia Polska”, 

Na, 781—24th 8tr. Detroit, Miob. 


