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Blóro fiiądn Ceatr. Z«# 
Nar. PaL 

Chicago, 23 go Stycznia 1898. 

Następujący członkowie przyjąoi zo- 

stali do Związku Nar, PoL: 

10896 Zaleski Franaissek grnpe 110 
10896 Rudnicki Jan •• 188 
10897 Ostrowski Paweł M 144 
10898 Lewandowski Marcin M 88 
10899 Kraawioki Jan M 112 
10400 Gili Igoaoy “ 112 
10401 Kościelny Marcin ** 201 
10402 RemiAaki Jan ** 208 
10408 Pepera Tomasz “ 199 
10404 Mrugoftski Stanisław “ 189 
10406 Kolman Andreej « 98 
10406 Caarwi&aki A ntoni ** 179 
10407 Grabowski Tomasz “ 179 
10408 Moszczyński Władysław “ 206 
10409 Zacharewicz Józef Ed. “ 206 
10410 Starzyński Stanisław ** 206 
10411 Domaohosrski Jan “ 206 
10412 Zacharewicz Piotr ** 206 
10418 Gmys Józef J. « 206 
10414 Stank ewiez Antoni ** 206 
10416 Abczyńaki Roman 8. •* 206 
10416 R «ssen Kazimierz “ 205 
10417 Domaebowski kamasz M 206 
10418 Marskowskl Jrtz-f •* 206 
10419 Stankiewicz Piotr ** 206 

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

Towarzystwo Zgoda gru- 
pa 1577 

Pate roow, N. Y. 17 Stycznia *93. 
Do Rządu Centralnego Związku 

Nar Pol. 
Na regnlarnem posiedzeniu d lia 

15 b.m. odczytane zostały czynio- 
ne zarzuty Rządowi Centralnemu 
Zw N. P. przez pana H. Nagie!. 

Poniewai śadea członek Towa 

rzystwa Zgoda, grupy 167, po* 
przednio nie czytał Dziennika Cbi 

csgoskiego, zatem postępowanie 
ob. H Nagiel tak bardzo sprzeci- 
wiające się konatytucyi Z w. Nar. 
Pol. nie było nam znane. 

Po krótkich debatach, głosami 
ogółu zadecydowano, prosić Rząd 
■Centralny Związku Nar. Pol., ale 

by ob. H. Nagiel wyrzucić ze Zwią- 
zku i przychylić się do naszego 
dądania, unieważnić mandat wy- 
dany ob H. Nagiel, na delegata 
grupy 167. 

Z rozporządzenia Towarzystwa 
Zgoda, grupy 167 

W. Zdziebkowski, 
z sekr. prot. 

Pismo to stwierdzam wyciinię 
ciem pieczęci Towarzystwa. 

Tswznyitwo Jutrzenka 
na Zachodzie, gr. I®#1. 
Tacoma, Wazh. dnia 18 Stycznia 

1893. 
Do Jitądu Contralnoffo Zwtązku 

Nar. Pol. 
Członkowie grupy 16 #u ej 

się zebrali na posiedzenie nad- 

zwyczajne, aniśeli było oznaczone. 

Posiedzenie otwarte z stało dnia 

12-go Stycznia w eczorem w do- 
mu zwykłych posiedzeń, przez pre- 
zydenta N. J. Olszewskiego, po 
wyjaśnieniu spraw p. Teofila Stan, 
Towarzystwo Jutrzenka na Zacho- 
dzie, grupa 156 zadecydowało, śe 

juł więcej nie uwaia p. Teofila 
Stan za swego delegata i odwołuje 
dany mu mandat na delegata. — 

Grupa 156 postawiła p. Teofila 
Stan na delegata, aby wiernie wy- 
pełniał swoje obowiązki jak przy 
stoi na dobrego Żołnierza, ale nie 

jak szpieg, zdrajca, który potaje- 
mnie działa na niekorzyść Braci 

Związku Narodowego Polskiego 
przez umizgi do kropidlarzy 

Zadecydowano, aieby decyzyę 
Towarzystwa Jutrzenka na Zacho 
dsie, grupa 156 przy wyciśnięciu 
pieczęci, podpisała cała admini- 

stracya 
N. J. 01 s ze w s k i, prezes. 
Kazimierz Ruszkiewicz, 

wiceprezes. 
Jan Bakoś, sekr. prot. 
S. Maciejewski, sekr.fin. 
Jan Zieliński, kasyer. 
Jan.Bakoś, ) 
S t. Wilkosz j Rada 
L Maciejewski ) gospodar- 
JanToszarski j c/.a. 

Chicago dnia 23 Stycznia 1893. 
Pragniemy jak najprędzej za 

kończyć opisywan e szkand ali, in- 

tryg, podejść, powodowanych w 

celu doprowadzenia do upadku 
Związku Nar. PoL,— wykryć nie- 
cne zamiary, zedrzeć maskę obłu- 

dy, było naszym obowiązkiem, po- 
iwiadomić ogół o przebiegu spra- 
wy koniecznością. — Poniewal 
dziś nieprzyjaciele są obezwładnie- 
ni, działalności ich na szkodę Zwią- 
zku Nar. Pol. wyśmiane, siane o 

ssozerstwe z pogardą przez ogół 
odrzucone, — zatem uwalamy za 

właściwe jak najprędzej dojść do 

tego, aieby przeszłością nie zakłó- 
cać spokoju. 

Cieszyliśmy się nadzieją, śe po 
zdaniu sprawozdania c posiedzenia 
odbyć się mającego w dniu 24 b. 
m., które odbędzie się juś po wy 
drukowaniu niniejszego numeru 

Zgody, będziemy w moiności za- 

jąć się przyjemniejszą i nie kłótli-1 
wą pracą. 

Chęci nasze przedstawiały się 
mośliwe w urzeczywistnieniu, 
zwłaszcza po przeczytaniu w No. 

116 Dziennika Chioagoskiego, ar- 

tykuł zatytułowany , Skandale 

Zwitkowe’*, w którym autor ob 

jaśni a, — jakoby tajemne stówa 

rsyssenie „Złotego mostu" było 
aałotone w celu doprowadzenia do 

wspólaej narodowej pracy całej 
amerykańskiej Polonii, amusaenie 

aieby Zwiątek Nar. PoL był rzą- 
dzouy przez ludii usnanyeh praea 
Stowarayssenie, — następnie gubi 
się w domysłach w jaki sposób 
list ob. W. V. Przybystewakiego, 
dostał się na stół Rsądu Central 
r'.ego Zw. Nar. Pol., — sakoócsa 
tapewnieniem, ie ras ostatni sscze- 

gółowo wdaje się w sprawy Z arią- 
skowe. 

Cały ten artykuł wygląda, ie 
autor uwaiał tylko jako roezbę- 
dną konieczność aa pisać jakieś u 

nie wina ienie siebie i sobie podo- 
bnych, wmówić, ie dsiałsno nie dla 
interesu lnb zarobienia pieniędzy, 
lecz w dobrych chęciach złotenia 
Związku Nar. Pol. u stóp ks. Win- 

centego Baczyńskiego — Po speł- 
nieniu takp&tryotycznego czynu, 
pracownicy wiedzieli dobrze, Ze 
wielu Związkowych jako zatwar- 
dziali grzesznicy, nie zechcą pozo- 
stać w tak błogiej niewoli, nie pod- 
dadzą karków do jarzma, w kai- 
dym jednak rasie przez parę lat 

mogę być spokojni o wzrost Zw. 
N«r. Pol, wstrzymać jego dzia- 
łalności, bo czas musi być poświę- 
eony do zapełnienia szczerb i do 

dslszej walki o racyę bytu. 
Nie długo jednak trwała dekla- 

racja Dziennika Chicagoskiego, 
nie interesowanie się sprawami 
niewdzięcznego Związku, — zaraz 

w następnym numerze i dniu ude 
rza z całą brutalnością na Rząd 
Centralny Zw. N. P. za przywła-1 
sączenie smutoego a z treści ogó 
łowi znanego listu. 

Trzeba wiedzieć, Ae krop id larze 
to są strasznie honorowi Indzie, 
aieby dopiąć swych zamiarów, mo 

gą spiskować, fałszywie oczerniać 

stojących im na zawadzie, kłamli- 
wie zarzucać przeciwnikom fałster I 
•twa, złodziejstwa, mienić ich roz- 

bójnikami, głosić kłamliwie te na 

wszystko mają dowody w kieszeni, 
których dla swej poboiności świa- 
tu nie głoszę. Jeśeli ogłosili znane 

zarzuty zapewne jedyne jakie mie- 
li, a poczynione przez p. T. Stan, 
to tylko z miłości dla instytucji, 
nadto nie przypuszczali, Ae uznany 
przez nich ogół jako ciemny, po- 
zna się na farbowanych lisach. —- 

Cnooiai rzuoone fałaty we obelgi 
zasługują aieby sprawców umie- 

7- 

ćcić u kratkami więzienia, Dzień- | 
nik Chiosgoski wymaga jeaaoie 
uanania, ie R?ąd Centralny Zw. 
Nar. Pol. popełnił zbrodnię, po- 
oiewai praet oaoby iyczliwe Zwią- 
akowi Nar. Pol., złodony dowód 
tajnych intryg przedstawił do wia- 
domości pub lica u ej. Według twier- 
dzeń Dziennika Chicagoakiego, 
prowadzona walka a tak szlache- 
tną igrają jak Kropidlane, po- 
winna była nakłonić do zwrócenia 

jm nie ozytauego zioionego doku- 
mentu. 

Błogie to będą chwile, leci nie 
prądko jeszcze nastąpią, aAebyśmy 
o zasady mogli walczyć po lu- 
dzku. — Redakoya Dziennika 
Chicagoakiego, jak równie* inne 
będące na śołdrie kropidlarskim, 
najmniej mają prawa wspominać 
e waloe honorowej, chociaiby na- 

wet przyzwoitej, gdyś nie pora fi ą 
razem wszystkie wykazać przykła 
du aieby swego przeciwnika, lub 
nie podzielającego ich wynajętych 
w danej chwili przekonać, nie sta- 

rały się zeliyć w sposób brutalny, 
przekonani będąc, te wielu wolą 
zamilczeć jak wdać się w pole mi 
kę z tego rodzaju pismakami. 

Ujawnienie dowodu przez Rząd 
Centralny Związku Nar. Pol było 
konieczne, było świętym obowią- 
zkiem, gdyż nadto w razie oh wiej- 
ności niewątpliwie składający do- 
wód, stawiłby świadomych pod 
pręgierz op nii publicznej. 

Otrzymana wiadomość urzędo- 
wa donoei, te Towarzystwo Kółko 
Dramatyczne, grupa 24 w Wino 
nie, Minn., stoi wiernie pod sztan- 
darem Związku Nar. Pol., a wszel- 
kie intrygi w oelu skłonienia do 

wystąpienia ze Związku zakoó 
osone zostały wykreśleniem na 

posiedaeuiu grupy 24, pięciu nie* 
obątnyoh członków. Wiadomość 
ta jest bardzo radosną, śe grupa 
24 z całą energią oparła się in- 
trygom, dała dowód swej gorli- 
wości dla sprawy narodowej, oraz 

wskazała przykład jak w podo- 
bnych razach inne grupy postąpić 
powinny. 

_ 

Ob. W. V. Przybyszewski, Cen- 
zor Związku Nar Poi. z B«y Ci- 
ty, Mich , przybył dnia 23 Sty- 
cznia przed południem do Bióra 
R«ądu Centralnego Zw. N. P. i 
Redakoyi Zgody. 

Utyłam na usiębienie Dr. Aagnata 
Koeniga berbety pieniem!, która mi 

tana pomogła. —- K. L. Brooka, 2117 
Mara 8». Baltimore, Md. 

Smmd Blkltciekl Pa sklej I 
Nsr«4*we|«. 

Chicago, 28 Stycznia 1888. 
Składamy wrdeozne podziękowanie 

nMtIP#jl07« oeobom, które wsparły, 
ozem mogły Bibliotekę Narodową: 

Ob. M. Kor Olszewskiemu: sa ksiąftki 
„Biedne 2/cie”, Cesara Donata; „Oztap 
Boodarczuk”, Kraszewskiego; „Lioh 
tenstrin”, HaafTa; „Z sismi niewolni- 
ków”, Stanley’a; „Spowiedź Korsaka", 
„Pan Marek w piekle", Syrokomli, jako 
te* 5 tomów powieśoi U. s angielskiego 
i francuskiego. 

Ob. Stanisławowi Stela Sawickie 
mn sa kstąlki: „Sskaplers Matki", Ign. 
Maohnikowskiego; „Kosynierzy”, Dra- 
®*t, Pamiętna noo listopadowa, ożyli 
dzieje wojny narodowej s r. 1880 i 1881, 
,200000 mil podmorskiej teglngi”, JuL 

Verne; Jaskinia Potępieńca”, Syozyfi 
akiego; „Wyprawa po 2mę", , Jak się 
zsmśoił borowy Zielonka nad Wojtkiem 
Brucbyłą”, J. Niemira; „Wyprawa na 

8ybir i ostatnie chwile szpiega”, „Z 
przygód tułacza”, W. Karłowski; , No 
wa Sybilla”, „Sąaiedzi Pintowskiego”, 
„Wygnańcy”, Mikołaj”, dramat 
w 4ch aktach; „Ze świaU”, obraski i 
homorestki, Wilczyńskiego; „Dzieoię 
Maryi”, „Szary Prooh”, Radziewiozó 
wny; „Maroyan Kordysa*', J. Zachary a 

aiowioza; „Possukiwaoze Szczęścia”, 
Ra wita. 

Ob. Błassozyfiskiemu za ksiąftki: 
„Sąd Sejmowy” 1827-1828 r.; .,Widok 
Królestwa Polskiego, ożyli o wewnętrz- 
nych i zewnętrznych sprawach ftzeozy 
pospolitej”, J. Bielskiego; „Dzieje Ma- 
zowsza sa panowania ksiątąt”, Kozłow 
kiego. 

Do Muzeum ofiarowali: 
Ob. Kornaasewski srebrny pieniądz z 

ozasów Zygmunta III. 
Ob. Sswioki klamrą, jaką w ezasie 

powstania noszono a pasków. 
Składamy równiet podziękowanie 

tym redakoyom, które popierająo spra 
wą narodową, przysełają nam po jednym 
egzemplarzu swego pisma. Miano wisie 

Redakoyom: yyEoba” w Buff.lo; „Ka 
ryers” z Toledo; „Patryoty” z Pbila- 
delphii; „Przyjaciela Ludu” z Pitts 
burgba; „Ameryki w Toledo i Kury er 

w CUreland”; „Polonie w Ameryce” w 

Clereland; „Owieady Polskie” w De- 
troit; „Prawdy” w Detroit; „Polonii” 
w Baltimore; „Ojozyzny” w Clereland; 
„W.arasa” w W mona; „Gazety Kato 
liokiej”; „Dala Śeiflego”; „Wiary i 
Ojozyzny”; „Nowego 2/oia”; „Zgoł 
dy”; „Gazety Polskiej” w Cbioago; 
„Kuryera Polskiego” i vPrasy” w Mil 
waokee. 

Dsiąkajemy równiet ob. Malikowi za 

jeden egzemplarz poloneza na obór 
męski, którego muzyką ołotył A.Kont 
ski, a słowa 8«. Modrzewski. 

A. KoiAtki, sekr. 

Poazuk Iwanie. 
Proszą ateby we własnym in- 

teresie zgłosi) sią do redaktora 
Z<ody, pod No. 674 Noble nly 
Cbioago, III., pan Turski, który 
był poprzednio redaktorem gaze- 
ty litewskiej f,Vienybe”. 

Wiadomości Miejscowe. 

Odwiedzili Bióro Rządu Centr, Z 
N. P. i Fledakoją Zgody przybyli z 
L* 8*11*, 111. ok. Leon Karkowski wice- 
prezydent grapy 112 i Andrzej Pierz- 
cbalski. 

* Dais 5 La togo r. b. (w niedzielą 
wioozorom na korzyść Biblioteki i Ma* 
saam Narodowego w Chicago, Kółko 
Dramatyczne imieaia hr. Alu. Fredry 
urządza przedstawienie teatru amator* 
•kiego w bali Walah’a róg Noble i 
Bmma alio, odegrany bądzie melodraa 
w 8oh aktaoh pod tytułem „Gałgan* 
dooh ezyli Trójka Ohultajska”, wyatą* 
powić bądą □ aj lepsze siły amatorskie. 
Szanowna Publiczność pomnąc fte przed* 
stawienie urządzone jest na korzyść 
Biblioteki i Mnsąnta Narodowego po- 
winna przybyć bardzo lłoznia, na doku- 
pienia nowyob dział Biblioteka potrą*- 
baje pieniądzy, spoeobność dopomofte- 
oia tak pośyteoąnej iostytuoyi jest obo- 
wiązkom kaidego. Biletów dostać 
mośna w aptekach pp. W. BardoAski*. 
go No. 688 Noble ulica i Xelow.kiego 
róg Noble i Milwaukee sre^ oraz w 
Ssloooscb pp. Sznlo 120 W. D.riaion 
i Popek róg May i Front ulic., tu dziel 
w Redakoyi Zgody. 

* Dnia 22 bro. Kółko Dramatyczno 
im. Alaz. Fredry w kali Walaha, wy. 
konało przedstawienie dwóch sztuk: 
„Chrapania z rozkazu” i „Oryl” w piór- 
waiajt panny K Wiaiara«a i Sawicka, 
panowie J. Pulkowaki i Wrzesiński, w 

drugiej pani M. 8zulo, panna Ł Wie- 
marzka, panowie J. Pulkowaki, W. Ka- 
ozoeowaki, Grześ i Kosiński, grą awoją 
ia< h wy ciii bardzo liczną publiczność. 

* Towarzystwo Przemysłowe Rze- 
mieślników Polskich, gr. 8 Z. N. P. w 
dnia 20 Stycznia rb. wieczorem, orzą. 
dza wielki bal w bali Pułaskiego 706— 
800 8. Ashland ara. Grań bądsie wy- 
borowa orkiestra p. R. HeoseL 

* Na bela urządzonym w hali Cze* 
•kiej przy Emma uL. przez Gwardyą 
Pułaskiego w dniu 21 bm. bawiła sią 
licznie zebrana publiczność do rana. 

* Obchody rocznicy powstania Sty- 
czniowego zapowiedziana w papaję 
doim nomerze „Zgody” odbyły nią 
świetnie, pnbliosność licznie aią zgro- 
madziła, szczegóły ogłoszone bądą w 

sprawozdaniach sekretarzy. 
* Drogi Oddział Wolnych Kraku- 

sów urządza zabawą tańcującą dnia 20 
Stycznia rb. wieczorem, w Czeskiej he- 
li 8okołów przy Berna ulicy. Drogi 
Oddział Wolnych Kraknców sawsae 
gotów do usług puhlicsncśoi, spodzie- 
wa aią licznych gości. 

De Braci Litwinów. 
W Chicago wychodzi tygodnik w ją. 

•yka litewskim „Letara” nakładem p. 
8. Kokosz, pragnący otrzymywać tygo- 
dnik zgłoszą aią a tądaoicm do wyda- 
wcy adresują*: 8. Rokosz, 667 W. 
18tb atr. Wiadomość te dla prageą- 
oyeh potyteoznego pisom w jątykn lite- 
wzkiai powinno byś berdse poZąceną. 


