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Chicago, 6go Lutego 1808. 
Naatąpująoy członkowie priyjąoi so- 

Mali do Związku Nar, PoL: 
10453 Leszczyński Józef grup* 67 
10454 Wawrzyniak 8t. pojed. “ 118 
10455 Dałkowski B >L pojed. “ 118 
10456 Oiendrowioz Riman I. “ 46 
10457 Pałasze wski Wilhelm « 168 
10458 Minikowski L. “ 168 
10450 Gwiazdowski Miohał “ 173 
10460 Markowski Mateusz u 178 
10461 Sibiski Aleksander « 60 
10462 Fąfafa Miobal Rev. “ 156 
10468 Gembicki Jan 01 
10464 J «rz»mbski Stanisław “ 01 
10465 Rzepka Józef «* 01 
10466 Leisozyfiski Antoni M -145 
10467 Sobolewski Staoiaław “ 145 
10468 Kotkowski Bronisław “ 107 
10460 Lisowski Józef “ 107 
10470 B rowski Władysław u 107 
10471 Mieloarek Jan P. - 77 
10472 Walosak Miohał “ 77 

Z rozporządzenia Rsądn Centralnego 
A. Mctłłek, aekr. jen. 

W cyrkularni 18 zaszła pomyłka i ta 

są mnie jazem prostuje te zmarły śp. 
Mateusz Michałowski osłonek gr. 68 ma 

No. 6102 a nie 878e. 

Te w, Kstel e w Chlsace. 

Zapraszamy Szanowną Polską pnbli 
eznośó aieby raczyła przybyć na «o- 

oznioą imienia Bohatera Tadeusza Ko 
ścinszko, patrona naszego Tow. Uro- 

ozystoćó tą urząd aa Tow. Koćoinssko 
dnia 12 Latego r, b. (w niedzielą] o 

rrodz. punkt 8 wieososem w hali obywa 
tela Miehała Majewskiego pod No. *770 
Milwaukee stc. w Chicago. Program 
urocaystoćoi bądzie nrosmaioony mo- 

wami, teoewam i deklamscyą 
Ws*4 bezpłatny. KOMITET. 

lArs'4 l«Mt*«ekt Pe'eli«eJ i 
n«se«« Nar«4*wef*. 

Składamy aerdeozoe podzięko wtnif 

DMt^pującjm cfiarodawoom: 
Bronisławie Kąprtiakiej ca powieM 

„Zofia Kossakowska”, 
M. Zajączkowskiemu aa ksiątki „Po 

kraka”, „Tbe Cloister and tbo Heertb’' 

by Charles Reade, „A wif#’s pani” by 
Mrs. Holmes. 

Rjsalii Wiersaylfo aa powieśoi ^ło- 
poty Cbioozyka w Chinaob” Wsrasgo, 
„Nad Spreą” Bolesław! ta. 

Feliksowi Blaobowaklema aa ksiątki 
„Hera aod Hareafcee” by Baith, The 

two Repabllco or Romę and tbe United 
States” by A. T. Jones, „Patriarcha 
sad Prcpbeta” by Mrs Wbite. 

A. Koifuki, sakr. 

CM IMmkejl. 
Dla braku miejsca, amusicui 

jesteśmy odłolyó do następnego 
numeru Zgody; a obwały Grup 
Związkowych wyraśające wotum 
aaufeiiia dla Riąda Centr. Z N.l 
P. — równie* i lioaae korespon 
denoye. 

Bat City, Mich., 2 Lutego 1893. 
St. Nioki 

Redaktor „Zgody” 
w Chicago. 

Pauie Redaktorce! 
W załączeniu posyłam krótką 

odezwę do braci Związkowych, 
którą proszę dosłownie w przy- 
szłym No. Zgody umieścić. 

Z 8Z. 

W. V. Przybyszewski 
Cenzor Z. N. P. 

Bat City Micb. Igo Lutego 1893. 
Do Szanownych Braci 

Związkowych! 
Czuję się w obowiązku napisać 

kilka słów o moim pobycie w Cni 
ca go. Zaraz na wstępie muszę 
oświadczyć, ie nie znalazłem po- 
między chicagnskimi Związkowca- 
mi (ładnych zdrajców ani oszczer- j 
ców, którzy by pracowali nad upad- 
kiem naszej drogiej instytucyi na- 

rodowej. Tak źle jak „Zgoda” 
rzecz przedstawiła, nie jeat. I 
dziwią się bardzo, ii tyle hałasu 
narobiono o nic. Dziwi to tern 

bardziej, ie krzyk podniesiono 
włośnie przeciwko tym osłonkom 
Związku, którzy najwięcej dla nie- 
go pracują, chcąc go jak najprędzej 
ujrzeć zdrowym, silnym i wyko- 
ny wającym zasady zamieszczone 
w konstytucji naszej. Bo przyzna 
kaidy, który jako tako obeznany 
jest z celami Związku, ie nie zo 

stał on iiłoiouy jedynie dla pła 
cenią pośmiertnego i ściągania pie- 
mędzy na to, aby letaiy w kasie 
nie przynosząc korzyści, tak samo 

jak Lie został zułoiony dla prowa- 
dzeoia skandalicznej i do najwyt- 
(•sego stopnia nieprzyzwoitej wal* 
ki z urojonemt wrogami w Zwią- 
zknis obozem Konserwstywno 
Katolickim. Nie teroryzmem i 
wyzwiskami walczyć nam wypada, 
lecz pracą uczciwą Ona niechaj 
zaświadczy o naszych pięknych 
celach wyraionych na kartach 
konstytucji. Związek nie do wal 
ki z klerem został zalotyny, lecz 

więcej na to, aby pomagał ludziom 

dobrej woli, tak duchownym jak 
świeckim w praoy nad oświatą lu- 
du i jego polttjozoem zjednocze- 
niu. Przyznaję, te są tacy kapła- 
ui. którzy zasad naszych nie po- 
pierają, lecz z ręką na sercu za- 

pytajmy się się samych siebie — 

kto był głównym powodem ioh 

przeciw nam wystąpieniaT Bą1£ 
oo bądt, do wyzwisk, sakalowań 
iaden szlachetny osi o wiek ociekać 

I 
się nie powinien. Lepiej nie ras 

ucierpieć niewinnie, śmieli do ta- 
kiej uciekać się broni. V 

Co de rewisora ksiąg świątko- 
wych p. Teofila Stan, to po dokla- 
dnem sbadaniu sprawy prSyste- 
diem do przekonaoia, ił p. 8., jest 
sumiennym ursędnikiem, który 
włołone na niego obowiązki speł- 
niał gorliwie i akuratnie. 

W kałdym kwartale na prze- 
gląianiu ksiąg zmarnował, po kil* 
ka doi, nie odebrawszy sa tę stra- 

tę czasu najmniejszego wynagro* 
dsenia. Podane przez niego nie 
akuratnosci w prowadzeniu k«ią 
iek zupełnie się potwierdziły, cbo 
ciai z drugiej strony przyznaję to 
otwarcie — moinaby w n e'*tó 
rycb przypadkach uniewinnić se 

kretarza brakiem czasu i nie aku- 
ratnem pełnieniem obo* iązków 
przez sekretarzy niektórych grup. 

W szczegóły tutaj nie wchodzę 
albowiem s przebiegu rewizyt 
przeze mnie przedsięwziętej jest 
spisany dokładny protokół. Dwie 
sprawy jednakowoł muszę przy- 
toczyć koniecznie: 1] Ksiątkinie 
powinny być prowadzone o kilka 
miesięcy wtyle, ani teł sprawo 
adanie ogłaszane kilka miesięcy 
po osaaie; jeieli sekretarz obecny 
nie mole sam pracy wykonać, to 

Riąd Centralny był mu powinien 
dać pomocnika, aby sprawozdania 
mogły być ogłaszane na csas; 
2] Prowadzenie ksiąśek , Zgoda” 
było al do tego czasu więoej jak 
niedołęłne; po wielu naleganiach 
— urządzony specyahsta za pro w a 

dzić mz pożądany porządek., co 

csem prędzej nastąpi tern lepiej 
będzie dla Związku. 

£arat po ostatnim Sejmie, mie- 
miśmy wszystkie gazety ca sobą. 
Sejm zrobił tak świetne wraże 
nie, ie nie było mole pisma poi 
•kiego w Ameryce, któreby nam 

na seryo powiedzid mogło oo. 
Dziś rzeczy się zmieoiły. Wazy. 
stkie poważniejsze gazety są prze 
ciwko nam, gdyś odstręczył je 
swym brakiem taktu redaktor 
„Zgody”. 

Zarzuty czynione p Stan pu- 
blioznie jakoby był zdrajoą.szpie- 
giem, oszczercą i jako taki nie 
dtiełeł w «wojem w imienia są 
tak bezpodstawne, ił nawet nie 
warto na nie odpowiadać. 

Redaktor ,.Zgody” po kilka ra- 

zy donosił o jakimś Stowarzy- 
szeniu Złotego Mostu, mającego 
niby na cela zlanie dwóch wiel- 

kich organizacji polskich Związku 
i Zjednoczenia w jedno ciało. 
W tein uowem tajemniczem sto* 
warzy szeniu — jak redaktor 
„Zgody” się wyraża — Cenzor 
niepoślednie ma zajmować miej. 
■oe. Jestto najoczywistszy fałsz 
i prosty wymysł, którego p. Nioki 
iadnym me może popizeć fak- 
tem. O istnieniu podobnego sto- 
warzyszenia n<c nie wiem i o 

jego nazwie dopiero z ,, Zgody*’ 
się dowiedziałem. 

Co do mnie, jestem przeciwny 
paniusię Związku i Zjednoczer is 
w jedną organizację^ oba bowiem 
stowarzyszenia mc gą obok siebie 
swobodnie istnieć. 

Jedno nie zagraża bytowi dru- 
giego. Co jed ak potrzeba i do 
czego każdy uczciwy Polak dą- 
ż)ć powinien jest to, aby wszy 
stkie polskie organizacje nauczy 
ły się wzajemnie szanować i 
aby w sprawach ogół obchodzę- 
c>ch, w imię solidarności — szły 
ręka w rękę. 

Do towarzystwa, któreby miało 
taki oel, pierwszy bym wstąpił i 
me wstydzę się wcale wytnać te- 
go publioaaie. 

Wreszcie sądzę, iż dla dobra 
Zwiąsku przyszły Sejm powinien 
się cdbyć jak najprędzej. Żadna 
iastytucya nie jnoża się prawi* 
dłowo rozwijać, jeżeli urzędnicy 
niżsi, faktycznie ignorują naj- 
wyższą władzą, m nawet publi- 
cznie w organie związkowym z 

niej drwią, jakto obecnie ma 

miejsce w Związku. 
Na Sejmie będę w etanie wy- 

stąpić w tej sprawie z dowodami 
i bliistemi szczegółami. W każ- 
dym razie stau taki długo trwać 
nie powinien, albowiem Związek 
cierpi na tem. 

To wstystko co powiędnąłem 
niechaj W a* nie zraia Bracia 
Związkowcy. Stójcie witrnie pod 

waszej dsiało się m>śli. Przyj 
dtie ozas to i ale się naprawi 
Jesteśmy przeriewssyatkiem Po- 
lakami i dziećmi jednej matki 
Polaki, którą nam wrogowie pod- 
stępnie i adrsd iecko wydarli. 

Jako Polakom nie wolno nam 

się kióoić i roadwajać, nie Wilno 
nam oaynić tego tem więcej, po- 
niewaś tyjemy w kraju obcym. 
Łączmy aię więc bracia wętłem 
jedności! Dla aprawy narodowej 
nie ras trzeba poświęcić własne 
,ja”. Pamiętajmy sawaae, Ao dzi- 
siaj nie knykićm ani nawet ba- 
gnetem uwolnimy Polskę a kaj 
dan, lecą pracą i oświatą— pracą 
wytrwałą organiczną, świadomą 
siebie i c* wiatą w duchu polskim. 

Z bratałem pozdrowieniem 
W. V. Przybyszewski 

Cenzor Zw. N. P. 

OBĘDZIE 
Biąłn Centralnego 

Związku ]Var. PoUltiego 
w Ht Zjedli, 

do Grap Związkowych. 

Rząd Centralny otrzvmał O le- 
zwą od Cenzora W. Y. Przyby- 
szewskiego, która powy iej podaną 
j-st do publicznej wiadomości. Ze 
wzglądu, ie Cenzor t\lko w ogól 
nikowych słowach traktuje spra 
wy najbardziej obcbo iząoe czł. n 
ków Związku Narodowego Pol- 
skiego, w kilku wyrazach zby- 
wa aprawę oskarżenia uczynione 
go Rządowi Cintr. piz-z p. Teofi 
la Stana, adowody i bliiaze szcze- 

góły” zatrzyma je w sekrecie a i 
do przyszłego S jmu; R<ąd Cen- 
tralny widzi aię zniewolonym uzu 

pełnić odezwę Cenzora, przt z po- 
danie szczegółowego sprawozdania 
wszystkich oskarżeń i zamachów, 
na które Związek N. P. był nara- 

żonym w ostatnich dwóch miesią 
cach; tern bardziej zaś nakazanem 
jest takie szczegółowe sprawozda- 
nie, ie nieprzy jaciele Związku N. 
P. do dziś dnia jeszcze twierdzą 
iakoby nieład i nadużycia panowa- 
ły w prowadzeniu ksiąg, i ie gru- 
py po ta obrębem Chicago bądąoe, 
a które tyle słyszały i czytały o 

oskarżeniach p. T. Stena — a nie 
miały odpowiedzi, po winne jui raz 

być powiadomione o istotnym sta- 
nie rzeczy. 

Juś z poprzednich numerów 
Zg< dy wiadomo, te p. Tei fil Stan, 
który urzęduje w Związku N. P. 
jako jeden z trzech rewizorów 
ksiąg związkowych, wyszedłszy 
poza swoje wLAiwe atrybaoye, 
przepisane rewizorom przez kon 
•tjtuoyę Zw. Nar. Pol, a prz>ją 
wszy na się, samowolnie, władzę 
krytykowania, tylko C ozorowi 
przynależną, (a przez tego* Cenzo- 
ra niestety nie wykonywaną), o- 

glosił w No. 303 Dzieonika Chi' 
oagoskiego. z d. 30 Grudnia 1892J 
oaly szereg zarzutów, skierowa- 
nych główni# przeciwko Sekr. Jen. 
A. Małlek, i przecie redaktorowi 
8t. Nickiemu. A ponieważ Da. 
Chio, tnaoym jest jako pół urzą 
dowy organ Zjednoczenia R*.Kat. 
pod opieką B 8. J., i jako organ 
wrogi Zwiąskowi Nar. Pol. przeto 
wszystkie organy klerykalne, a 

nieprzyjazne t#j jedynej w A me 

ryos czysto polskiej i narodowej 
iostytueyi, jaką jestZw. N.P. pod- 
jęły „Głos” p. Siana i zajadle rzu 

ciłysię, aby rozmazywać otzcser- 
■twa i kalumnie, dą*ąo otwarcie do 
rozbicia naszej dr. giej organizacyi. 

Ateby wyświetlić sprawę, któ- 
rej Odezwa Cenzora nie wyświe- 
tla, ogłaszamy tutaj zarzuty p. T. 
Stana, umieszczając zarazem odpo- 
wiedź na takowe. 

P« przednio jednak winniśmy 
naznaczyć, te Rząd Centralny, 
nie mogąc się doczekać przyjazdu 
Cenzora, odkładanego z dnia na 
dzień, a wiedząc, te grupy są za- 

niepokojone rozgłaszanemi w.ado 
ściami, zwołał posiedzenie dele- 
gatów zamieszkałych w Chicago na 
dzień 4ty Stycznia; ie na tem posie- 
dzeniu zarzuty p. Stana były czy- 
tane punkt po punkcie, i odpo- 
wiedź czyniona przez R>ąd Cen- 
tralny; ie delegaci usłyszawszy 
zirzuty i odpowiedź, i przekona- 
wszy się z uat rewizorów p. Bla- 
szki i Btaszczyńskiego, a nawet z 
z ust samego p. Stana, ie oszustwa 
ani kradciety niema, i ie kasa jest 
w porządku, dali Rządowi Centr. 
Totum zaufania, pomimo proteM^w 
takich dobrych związkowców 
jakimi ^ pp Nagiel i Brodowski; 
o ozem szczegółowe sprawozdanie 
było jui ogłoszone w Zgodzie No. 
2 gi z d.llgo Stycznia b. r. 

Zarzuty p. Stana brzmią jak na- 

itępuje: 
»• Te > «l«u. \ 

Si. Redaktorze! — 

Ubolewam wielce, te innuonfjje* 
rtea^wyetąpić publicznie w sprawie, 
kuimiUiiiwii powinna by zostać cała* 
twioną. wewnątrz organizacji, której 
jectem otłonkiem i urzędnikiem. Vnj- kro mi, te zmaszony jeetea zajmować 
sspaltj gazetj waszej kwesty*, która 
wiato, wi., jeteli jot oa nń^paaąćcie eta. 
ł» się publiczną, powipetfby bjć oma 

fiaoą w organie związkowym „Zgo- 
We”, Zmuszają mnie jednakowo* do 
twlf0 odem nie niezaletae. 

Jako jeden ■ rewizorów ksiąg ra 
sbunków Re. Ceotr. Z. N. P. odkryłem 
watae aiedokładnoćei tyohte, a gdy 
przedstawienia a tego fSbwodu w drodze 
właściwej oayoione nie odnoeiły akatka, 
a nawet na oatatniem ogłoazonem w 

„Zgodzie” apra-ozdania raebankowem 
\Kdotoeo mój podpis fałszywie, poozo- 
IMb aią do obowiązku przedstawić tą 
rzeez delegatom eejma IXgo zamieszka- 

łym w Chicago, którym na zasadzie § 5 
art. V. kooetytaeyi Z. If. P. pozoete- 
wieoe aą prawa delegatów et do neetą- 
poego Bejmo. Zwołałem tedy poeie 
dseoie na d. 22 b. m., na którem reees 

Pokaótoe praedtte wiłem. Rezalratam 
mityega był wybór kun<teta, który 
miał a wołać drogie liesaiejaae zebranie 
delegatów W tym etanie rzeczy om- 
kałem dalszego przebiegu rzeczy w 

{Ciąg dalecy na Bronie 4ej .) 
\ 


