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Biblioteka i Muzeum Narodowe będą 
otwarte <wizi«»n"ie w dni powszednie: 
Bano od gods. t do 12. 
Wlacaor. •• 7 eo *. 

Po południa od gods. m do 6. 
W Biedzi nią tylko H 2 do 5. 

W twląta uroczycie nie ba dale otwarta. Wanelkloh 
informacji as syiaata ndziaU Blbliotekare. 

Środa 22 gi Lutego 1893. 

Z Życia Polonii. 

Z minneapolle, IRIu. 
li] inn kapo lis, 14 Lutego 1898. 
Szanowny Redaktorze! 

Powrójiwszy wczoraj do domu z Ca- 
lifornii przeczytałem catatni numer 

Zgody, w którym koreapcndenoya oba 
on ago Cenzora, ob. Przybyszewskiego 
zią znajduje, oiytalam i inna gazety 
polskie w których takie koreaponden- 
oye i komentarza tyoząoe sią Związku 
Mar. były drukowana. Za parą doi ja 
dąo na wzcbód bądą i w Chicago, oh, 6 
na parą godzin zatrzj mam sią i zbadam 
na raiajaou sprawy gruntowniej, nia ja 
ko były urządaik Związku ala jako 
członek, a jako temu aluiy mi prawo 
dowiedzieć sią prawdy, a nawet i kziąi- 
ki przejrzeć gdy tego zaiądam. Na 
zabraniu delegatów w Cbioago na któ- 
rym Szao. Cenzor był obeony nia by- 
łam, a opinią jaką obecnie ogłaszam 
powziąłem z tego co w Zgodzie wyczy- 
tałem, jak rów mat i z tego co i nieprzy- 
jazna gazety Związkowi o naa Z wiązko* 
wyoh drukują. 

UMSOT prMKOMM tią i prtJZDljA i* 
ouaitwi Udnogo di* było o jaki* Rząd 
Centralny a miano wicie Sekretarza Je- 
neralnego Małłka pomawiano. Z mej 
ałrooy wierzy w aozoiwtśó I gorliwtść 
ob. Suma co do rewizji ksiątek, je- 
dnakie jak© Związkowiec ni* mogę po- 
chwalić jago wystąpienia w Dziennika 
Ohicagoskim, i postępowanie takie Cen 
aor powinien bjł zganić na zebraniu, a 

jeiali nie nozynił tego, to jeaicze ma 

cza* złe naprawić. Mamy trzech rewi- 
zorów, zatem dwóoh oprócz ob. Stanc, 
obywatele BłaaaozjAski i Blaszka, obaj 
godni, znani ł szanowani w Chicago i 
dawniej są członkami Związku jak ob. 
Stan. Postępowanie pana Stena, nbliia 
tym dwom R wieńcom, Zarządowi, Oce- 
Borowi i calem n Związkowi. Takie 
postąpowanic zgubiło naszą ukochaną 
Ojcsyzną, gdy u obcych lub u wrogów 

azukali nasi przodkowie pomocy, jedy- 
<**• aby aią zemśoó gdy caobi- 

ała upatrywania lob rady ich ogól ni© 
obolał przyjąć. 

W Związku nie ma nio tajnego. 
Zgoda ogłosiła wazyatko doałownie co 
ob. Stan publikował w „Dzienniku**. 
Sekretarz nigdy kaiątek przede mną lub 
innemi Związkowymi bm umykał lub 
chował. A kaayer Michał Majewaki 

wielkie oznanie w Związku. Gdy 
8° powtórnie na kaayera obrano na 
oatatoim Sejmie w Detroit, wyprzedał 
awój Saloon aby z wiąkazą gorliwością 
■prawami Związku mógł aią ujmować. 

Wzroat Związku uwdziąozyć tylko 
motamy ogólnej pracy wzzyatkich 
Związkowoów po wazjatkich Stanaoh i 
miaztaoh umieazkałych, gdyby nie oni, 
ożyli my wazyaoy razem połąozeni w 

Związku nie atarali aią o uozoiwą praoą, 
to ani Cenzor ani tai R ąd Centralny 
uio by nie pomogli, u tam ogólnej pra- 
°y wzzyatkich uozoiwie myślący oh i 
przyjazny oh nam polzkioh gaut wzroat 
tan uwdziąozamy, a nie temu, oo aią 
oaobiśoie oh wali. 

Na Sejmie w Su Paul w roku 1887 
aunowny Cenzor wówozaa Prezydent 
Rządu Centralnego w Bay City zda w .i 
sprawozdania z dochodów i rozchodów, 
i wykazało aią tam, ta prdnieaioną i 
wypłaconą była peoaya Sekretarzowi 
Jeneralnamn coś o czterysta dolarów 
**1°^.', hea zapytania Cenzora lab któ- 
rego z delegatów poprzednio, ozy nie 
**k? Związek od Sejmu w Bay City do 
S*jmu w St. Paul powiąkazył sią tylko 
o parąaet członków i nie liosył nawet 
trzech tyaiąoy członków, nutąpne lata 
dopiero wykauly, te przez długi ozu 
kilka set z tyih członków woale do 
Związku nie naietełi z tej prostej przy- 
c*7n7» .*• ówozuny SekreUrz chciał 
wykazać jak najwiąkazą liozbą aby po- 
dniesienia awej pensyi uzaudnić, a De- 
legaoi ubrani na Sejmie w St. Paul, 
g iy zią rozpłakał podarowali ale nie ber 
krytyki. 

Wówczas ja byłem Cenzorem a pan 
Przybyszewski Prezydentem Rządu 
Centralnego, A gdy ja wtenczas zapy- 
tał®® sią urzędowym listem, jakim pra- 
wem i na jakiej zasadzie Rząd Central 
ny rozporządza kapitałem Zw ązku bez 

wiedzy Cenzora lub ogółu, odebrałem 
• dpowiedź, ie Rząd Centralny ma wią- 
kazą mu przez ogół Delegatów powie 
rzoną władzą aniżeli Cenzor Związku. 

Kropi ilarze i kropidlarakie gazety 
• brzuoały mnie jak do dziś to ezynią 
błotem w swoioh pismach. Ooeonie tak 
jak i dawniej pomiatają Związkowemi, 
mną i Rządem Centralnym, jedynie wy 
ohwalają tylko paaa Przybyszewskiego,' 
obeonego C on zora. 

Przepowiadam, te jak tylko Związek 
Narodowy Polaki wirolaie w powatną 
liczbą członków oo najmniej od 15.000 
do 20.000 ozłonków, wtenozas dopiero i 
wszelkie kłótnie oataną i kropi d lar ij 
nie bądzie. Pomimo waselkioh wysilafi 
ze strony kropidlany Zwiąsek atarął na 

■ilnych podstawach i rośnie w liosbą. 
dłiąki pstry ot y zmówi wazystkioh braoi 
dobrze mylląoyoh i koohająoyoh drogą 
nam Ojczyzną, a gdy taki wzrost na 

itąpi i n nie Bóg pozwoli dooaeksć, 
wtenczas błogo i mnie bądzie umiera<5. 

Braoia Związkowi! Gdy nas było 
lwa tysiące niespełna ozłonków płaoi- 
liśmy Sekretarzowi Jeneralnemu tysiąc 
lolaMw pensyi, dziś mamy jat 5 500 
członków i ani Rząd Centralny ani tet 
Sekretarz wiąoej sobie nie wypłaca. 
Pomyłki jakie wyozytaliście ogłoszone 

eh rasem 18jie, w których roz- 
chodziło sią o daty w kwitach nadeeła 
iyoh przez Sekretarzy Grap lab te 
ni' było zmienione zamiast Władysław 
"• byó podpisany Waoław, na- 
twieko to same, a Grapa pieniądze ode 
>rała. Sam Cenzor przyznaje te oazn- 
itwo *fdne nie egzystuje. Ja przez 
Chicago przeje tdiam oseato, do bióra 
wstępujt i znam osobiści* antki osłon 
ków Związkowych i Delegatów którzy 
by mnie s pewnością pok formowali 
gdyby ocś najmniej*sego w biór*e na- 

aaym Centralnym saasło. Zudn Ś6 
waroetu nasaego w liesbą wprowadza 
w obawą kropidlarsy Se weaośoiej lob 
P< śoioj bądą dą ooi musieli ■ nami li 
otył, dla togo starają sią wsselkiemios 
sposobami rekrutowa* pomocników 
miądsy Związkowcami. 

8ejm Sądzie jot ta kilka mieniący a 
tam wyślijcie przedstawicieli godnych t 
Waesyoh Grup, aby sią praekoosli na 

miejscu i obejrasli wszystko co jcet Wasse a cośmy sobie zdobyli połącsomą 
prscąnasaą. 

Naprzód wiąe bracia Związkowi, bo 
kto nie pootąpnje posootajo w tyle, 
zwysiąstwo nasze jest jot niedalekie, 
a jatę li do przy zalega Sejmu w Chicago 

wzrośniemy w liczbą 0000 to do nastą- 
po«go Sejmu gdy się zbierzemy w om 
dzie brata Urbanowicza Poznań w 
Cierelsnd hądsie mi wtenesas oo naj 
moizj 10 000 i za dwadzieśoia tyałąoy 
dolarów w kasie. 

Wytrwaliśmy prześladowania gdy nas 

było garstka bo Bóg był z nami, to tal 
i tocaz Oo nas nie opuści. kiedy nam 

dopomógł wzróść w sile 6.500 osłonka 
mi, sprawiliśmy wszystko oo potrzeba 
dla naszego Oganu, dla muzeom i bi* 
bli< t«ki, a oprócz tego mamy jat i 
10000 dolarów w kasie. Na taki po* 
stqp nio dziwnego te kropi dla rze nie 
moK\ P*trzed, i starają sią katdego po 
dejrsywać i oczerniać aby im w opieką 
tą pieniądze oddać, a potem im by było 
łatwiej Związek rozbić. Niech tyje 
Związek i wszyscy bracia Związkowi. 

Franciszek Gryglaszeyoeki 

T»w. Jenerała H Dąbr««ikle> 
»•. |r«M IW. 

Pkbth Amboy, N. J. 22 Siyeznia 1808. 
Ds wnym zbiegiem okoliczności, 

trzecie roczne zebr«n e DUie^o Tow. i 

K^PT przypadło właśnie na dzień dxi- 
«ejazy. 

O godzinie 8 wieczór zebrali są ii 
ozaie członkowie a poradzenie rot po 

pamiętne nam bidzie nie tylko ze 

względu aa dziefi w którem zią « dbyło 
lecz i z powodu watayoh uchwał które 
powzięliśmy. Postanowiliśmy, by pła- 
eió pośmiertne po osłonkaoh naazego 
Tow, lub ioh tonach, na oo fundusz ze* 

brany bąlsie przez apeoyalną składkę. 
Podatek nasz miesięczny wynosi tyl 

ko 25 o. a wsparcie choroby $5 00 na 

tydzień, a mimo to mamy w b anku pie 
niędze, gdyś sami, dobrze się rządzimy. 

Ztrząd pozostał ten sam i słusznie 
gdyt począwszy od prezesa p. Jakóba 
Marciniak a skofiozy wszy na sekreta 
rzaob, wszyscy prsoują sumienn e nad 
utrzymaniem i wzrostem Towarzystwa i 
zasad tegoi. A nasz wioe prezes, Feliks 
Romański, ten mole i 10 takioh ..Pola- 
ków w Ameryce” a bonować i ozy ty w* ó 
— a mimo to oo ras to gorliwszym sta 

je się Zwiąskowoem, co dtiwaem mole 
się wydawań — lecz nie przestaje być 
praw dziwem! 

Po załatwieniu spraw Towarzystwa, 
posiedzenie zmieniło się na zebranie o 

innym polocie—na skromny obchód! 
Jeden zozłonków powstał iw te prze- 

mówił słowa: 
Sto lat mioąto jak oboiwe sąsiady na 

sze, Prusy, Moskwa i Austr/a jak zgło 
dniałe kruki rozassrpały ojosysnę naszą, 
podająo na powód swary i nieporządki 
w Polsoe. Mole niektóry z wes pomy 
śli dobrze im tak —ozemu nie tyli zgo 
dnie, oót nzz ta Polzkz obohodzi kiedy 
my to mzmy chleb! 

Wystawcie sobie to nis jeden s was 

posiada kawałek ziemi, nabyty oiąiką 
pw°łi te na tej sieni się sagospodaro 
"d—• to przychodzi sąsiad i przemocą 
wypądza go s tej własności, ozyniąo go 
równoo teinie swoim sługą, i powiada to 
robi to dla tego byśoie sią w donn nie 
kłóoilil Leos oói nasię swary oboho 
dzą sąsiada, który ma mato jeszcze 
gorsze! 

Co byście, pytam uczynili z takim 
sąsiadem? Zaskarżylibyście go do sądu, 
lecz tam nie zyskalibyście sprawiedli 
wośoi, gdyi ów sąsiad i sądy miał w 
•wem ręku! Có! wtedy pozostaje do 
czynienia próiz zemsty! Nie jeden z 
*»aa by takiemu sąsiadowi głową siekie* 
rą rozpłatał. Tak samo ma sią rzecz z 

nsszą ojczyzną. Motna sią było oo 

prawda uratować lecz zdrajcy zgubili 
kraj. Zdrajoów było wielo i miądzy 
szlachtą i duoho wie fiat wem, to jest wła 
śnie miądty tym. co ster rządów mieli 
w swej dłoni. A jeteli miądzy nami, 
mieszosaoami i robotnikami poozuoie 
narodoweści, duch polskości nie był ros 

budzonym, to nie nasza w tem wina. 
Z ohwilą gdy poczucie narodowości ros- 

P°°*V0 bndaid arę wa wssystkioh nr. 
stwaob narodu polakitgo, cbwyoHiimy 
*• broń, i diii właśni#, 80 lat upływa 
od taj pamiętnej obwili, bO lat tana oj 
oowia nasi poświęcali swa niania i ftyeia 
w obronią narodowośoi a diii — daiś 
ta w Amaryoa nia jadan t was nota 
bodaj 0*7 palao poświęoił! To taft aa- 

asliśnj się tu by odda* osad* tym eo aa 

oj osy tnę tycia poświęcili w ofiarna. 
Prsybra ni fta na asa Tow. nia nota a 

rsędsid pabliosnago obchodu. Nia ebaa- 
ny narmftaó aię na intrygi i swary, robi 
ny więo na oo nas stad. 

Po aardaesnan podsiękowanin md 
»<ąoana, poaiadsania umknięto około 
fods. 11 w nosy a ws ryscy roaaaah aię 
do domów pokrsapiani na dnahn. 

* * * 

■ Partii Arnabay, >. I. 
Pnra Am bot d. 16 Lutafo 1896. 

Dłogo nilaaaśan, laaa »brakło oiar- 

plm< śoi i ja obociei be* dyplomów na 

ukowyob, zwyczajny robotnik biorą za 

pióro; — osy tam rólce gazety, trzema 
o* lab narsucaoe członkom grupy i dzi- 
wią iif dla nrgi ta p>*są o przyspiesze- 
nia zwołania St-jmu X Zwiąska Nar. 
Pol. Powodów ani Cenzor, aoi wrogie 
Związkowi orgaaa nie podają, prsynaj- 
mniej tak, ażebyśmy proataozki sn za 

■ieM, bo prseriet Związek Nar. Pol 
nie jrit tylko dla samych dyplomatów 
załotooy, i to na to ateby mam jak pia- 
tami (zastać i kosztom sławy Zwiąska 
dobijać są a rządów, przez oczernianie 
tera i iejss*go Rsądo C-ntralnego. 

Nie doeyó togo, dla ozego napadają 
na ot). F t. G ryg lassa wak lego, który dla 
Związku Nar. Pol. poloty! zasługi, czy 
dla togo ateby nie był kandydatom na 
Cenzora? 

Pragniemy takie wiedzieć, które to 
•% powatn* gazety napiaama nam do- 
kładniejszego i jaśniejszego o snaoze- 
n a konserwatyzm o, katolieysmn i t. d. 
Z powoda braku ozasu i konieczności 
pójścia do pracy, a jest jat gods. Usta 
w nocy, nie mogą kategorycznie zasta- 
nawiać sią nad kaldym punktom. Spo- 
dziewać sią motoa. te nawet'plama po- 
tąpione przez Sejm IX są zaliczone do 
powatnyck. 

Zasługi położone dla rozwoju Zwią- 
zku N. P. oalstą sią w pierwszej linii 
Rządowi Centralnemu Z w. N. P. i Re- 
daktorowi Zgody naatąpnie tym oo aą 
błotem cbrzuoani, a powiększają od- 
działy Związkowe i organizują Grupy. 

Przyszły Sejm powinien sią odbyć w 
Ctasie najliczniej zwiedzanej wystasry 
po wszech aej w Chiosgo, kiedy Brmois 
nasi przybądą z wszystkich trzech zabo- 
rów, będzie to niejako Sejm Narodowy, 
a którego Polacy wazyatkicb trzech za- 
borów dowiedzą sią o intrygach prze- 
°iwników Związku Nar. PoL. ró * met 
oo dotąd zrobiono, ateby sprawą naro- 

dową w pośród emigtmoyi tutojazej u- 

trzy mywać i nadawać jej znaczenie 
polityosoe. 

Zgromadzeni na Sejmie Polacy, za- 

deoydozrać powinni blitssy atóaunek 
łączący wszystkie organizacje patrye- 
tyozne oałego wyobodi ;wa polskiego i 
ułatwienie porozumiewania się ze waty 
stkiemi zaborami. — 

Zapatrywania moje zaledwie w treści 
podane, mam nad i sją te przez zdcl 
□iejszyoh zostaną opracowane. 

Z bratałem po z irowieaiem 
J. 8.. związkowiec, 

T*w ftefiM BuB«i)Aikl«f* 
Chicago 1*1. dnia 17 Lutego *98, 

Niniejszem daję do wiadomośoi, it 
doi* 10 Stroztiia r. b. pomimo wszelkich 
przeszkód i prześladowań, załotonem 
■ostało Tow. Nar. Im. Stefana Busz 
czyfiskiego. Towśrzyatwo to zorgani 
zowane pod imieniem naszego dzielne 
go obroń oy spraw narodowy oh, ma oel 
naatępnjąoy; Wspierać się moralnie i 
materyalnie, utrzymywać własną biblio 
tekę, urządzać odczyty treści Darodowej 
jako tał obobody pamiętnych roosnio na 

rodowych. Na ostatniem posiedzeniu 
obrano zarząd, w skład którego wcho- 
dzą nastąpująoy członkowie: 

Mazi mil tan Marcinkowski, prezes, 
Ter dor Grabiński, wioe-prezes, Franci 
ssek Stawicki sekr. prot., Czesław Ra 
fiński, sekr. fiu., Józef Stolecki, kasyer, 
Adam Błaszezyński, JanRjeiński, Wła- 
dysław Grabiński, rada gospodarcza, 
Tomasz Kasperski, bibliotekarz, Woj- 
ciech Don araki, marszałek. 

Posiedzenia odbywają się w kaftdą 
dragą niedzielę mieeiąoa w lokalu ob. 
T. Kasperskiego, narotnik 22 ej i Alba 
ny Ars. Poniewai wy tej wymienione 
Towarzystwo przystąpi wkrótce do 
Związku N. P„ zatem 8/aaowni Roda- 
oy zwłaszcza na Kaimierzowie żarnie 
askali mają teraz sposobność wstąpić 
do tegoi Towarzystwa. Jest to pierw 
'*• Tow. Nar. na południowo zacbo- 

dniej stronie miasta Oaiosgo. Spodu# 
“Ił ł* Sceoowni Rjdaey posnm 

wu7 liosni# do grona nasze 

go wstępować będą. W a tąp obeo. i# 
wjoosi jednego doi. tylko. 

Wsselkie koreapoodenoye tyesąee aią 
Tow. Stefana Buasozyfiakiego, oalety 
adresować 

F-y Stawicki, sekr. 
1M4 W. 22nd 8tr., Chicago, III. 

**■* Miałka lalaleeikL 
Pbl eyautów Polaków w Chicago jeet 

48, naawiaka podajemy: J. Randzie, 
8. Tarnowski, 8ebeofe!d, aiertaooi. — 

Kubicki, Kolasa, Beiiflski, Wiśniewski, 
Halwkh, J, Połosyflaki, J. TasaiMo, L. 
Króli, M. Korsenieweki, 8. Kledaio, A. 
Matessek, A. Pekalts, J. Adamski, J. 
8 apikowski, Klinger, F. Wesołe i, F. 
Klafta, IL Winek, K. Waleryftski, K. 
Dasrioski, F. A ran owaki, 8. Mae bo w 

•kl, T. Rotanakł, Fi. Pleafanfci, WrA 

blewski, P. Kojoeb, F, Zaw.cki, M. 
Wiek liński, A. Osowski, R. Nielubow- 
•ki, A. Ozymkowski, M. Cyburowski, 
i Wajer, J. Bagiński, F. Bagiński, J. 
Tomaszewski, J. Grzeoa, P. Żuławski, 
M. Ciesielski, J. Matgajda. — Zawią* 
sali ..Klub pomnika K. śoiasaki”. — 

Celem będzie pomagać komitetowi w 
zbierania ofiar i urządzać zabawy na 
ten oel. 

Na posiedzenia odbytem dnia 20 
Stycznia, został obrany zarząd kluou, 
Józef Położy ński, prezydent; Fr. Ara 
nowski, wiee pręt.; 8t. Machowski, se- 
kretarz prot; Jakób T.miłło, aekr. fio. 
Lniwik Króli, kasjer; Fr. Knbioki, T. 
Róiafiski i Fr. Pieniarski, opiekunowie 
kM7- — Na tym te posiedzenia moh ws- 
iano urządzić wielki bal dnia 10 Kwie 
tnia 1808, w hali Schoenh B ,os, róg 
Milwaukee i Ashland sre., a którego 
dochód przeznaczono na budową po 
mniaa dla Tadeusza Kościuszko w Chi* 
eago. Oorliee i ozynne zajęcie sią na 

szych dzielnyoh polioyantów przy ozy ni 
•ią wielce do przyspieszenia chwili 
wzniesienia pomnika. 

Oairstirałc 
Buffalo N. Y. 6 Lutego 1898. 

Prsybył do Boff.lo wiosną rok a ze- 

•iłego Józ»f Krasowski w wieku około 
lat 80 włosy blood tółtawe, t«ut biała 
bes zarostu, ząby czarne. Rekcmen 
dowali go jako swego kolegą, przy ja* 
oiela i hrabiego, panowie: De woj no by 
ły redaktor „Echa” i W agonia właśoi- 
oiel te go i pisma. Józtf Krasowski 
°°i®s*kał a p. Jana Nowak razem z p 
Dewojno, w krótce poznał sią p. J. No- 
wak na ptaazkn i wypędził go na ozetry 
wiatry. W kilka doi polem czytam w 

,,Ejhu” ,,Szczęśliwy hrabia Krasowski 
doetaje spadek po swojej ciotce 4000 
rubl», zakłada wielki biznes”. 

Rszu pewnemu przychodzę od pracy 
a tona mi powiada te był J. Krasowski, 
z propozycją atebyśmy interes załotyli 
do spółki, odpowiedziałem te zabra- 
niam aieby ten szarlatan w domu mo 

jem bywał. Tymozasem dnia 28 Sty- 
cznia przyszedł o godzinie 10 ran >, ba- 
wił do godami po poładaia, tona wyszła 
za sprawunkami, J. Krasowaki skradł z 

kuferka dwa złote zegarki, dwa złote 
ł- Aousski i złoty pierścionek i gotowi 
zną piąć dolarów, rasem wartości 184 
dolaró m. Ktoby o niem dał znać, wy- 
znaczam nagrody pięć dolarów. 

Teodor «*» eradzJci, 
osłonek Tow. Rzem. Pol gr. 188. 

adres: 1155 Broadway. Buffalo, N. Y. 

T#w. 0»re*cy g.arM Rir*4i 
Pele leg*, g mpm. 184 

L)invir (Jolo. 18 Lutego 1808 
Sumowai Delegaci i Bracia Z wiosko* 

wi, zamieszkali w Cbioagu, prosimy 
was abyioie się starali jak najprędzej 
porbjó s waszego grona niegodziwa 
otobiatośoi kropidlarakia. 

Oo saś do Rządu Centralnego, To 
warzystwo Obrefioy Skarba Narodu 
Polskiego, grupa 184, mamy zupełne 
zaufanie. Bolesne dla nas były, kilka 
wyrazów nieprzyzwoity oh napisanych 
w Zgodzie No. 8 a pocbodząoych od 

oaj wyftazego urzędnika Związku na ktd 
re ani Rząd Centralny ani Redaktor 
Zgody nie zasłuZył. 

Czy pięknie to jest ateby najwyższy 
urzędnik Związku traoił ozas na zabawie 
z kropidlarzami a nie miel czasu odbyć 
posiedzenia i załatwić i eter eta Zwią- 
zkowe. 

Kaldy rozsądny Polak zapoznawszy 
się z konstytucją i celami Związku a 

uozoiwemi praeami Rządu Centralnego 
Z. N. P. winien jak najprędzej wstępo 
wać w szeregi Związkowe. 

Nieoh tyje Związek Narodowy 1 
Nieeh tyją urzędnicy Reąlu Centr.l 
Nieoh tyje Redaktor Zgody! 

Froncut4& W ar gin, 
sekretarz grupy 184. 

•lab. 
Jamka Góra, Marchr, Ark. dnia 17 

Lutago 1808 
Daia 18 Latago rb. w kodoiala para- 

fialnym na Jaanaj Górsa Wiał. Ka. R. 
Magott pobłogoatawił twiącak małrafi 
ak> ob. Jana Kolelaloago, a<lo«*oa, a 

Maryanną Haramaką, wdową, a St 
Lonia. 

Jan Kcloialoy Ba honor nalafad do 
Towarzystwa Niapokalanago Poasąoia 
Najlwiątssaj Panny Maryi, Grapy 201 
Zw. Nar Pol, 1 caratom jaat opiakanam 
kapy. 

Waaala odbyło aią w doaan ob. J. Ko- 
ieialnago, na któraś było Hordo agro- 
aaadaaoia. Bawiono aią w miltlai bra- 

NowoOsAo-nd tyosymy błogoalawiaó- 
■twa i ataropołakia „SaaaąM Bora!" 

/#Mep <fcn»oAolrf, aakr. prot. 

W»k*rf ■rs^alkiw. 
Dkhtkb, Colo. 18 Lutego 1888. 

Na roosuem posiedzeniu dola 4 Lute- 
K° Tow. Obrońcy Skarbu Narodu Pol- 
Polakiago grupa 184 obrani aoatali na- 

stępujący urzędnicy: 
Michał Bletiflski, prezes po ras 2. 
Fraoeiasak Wargiu, sakr. «• 8. 
Jan Wargiu, kasyer, ** 8. 
M Stjmtńiki, opiakuo kasy M 8. 
Posiedzenia wy tej wyaiianioDego 

Tow. odbywać się będą w każdą sobotę 
po pierwssyn miesiąoa w pomieszkaniu 
ob. F, Wargiu o 7aj godainia wieozo- 
rem. 

Z bratuiam pozdrowieniem 
Francitzek Wargin, sakr. 

nickiewicsa, >ra« 
>• 1«9. 

Chicago. 2 Lutego 1898. 
Na posiedzeniu roozoem Tow. Ada- 

ma Mickiewicz*, nowa Admioistraoja 
która była na przedrooznym p siedze- 
nia obrana zajęła swoje miejsca: 

Jaknb Słowikowski, prezes; 
Andrzej Konieczka, rioe prezes; 
St. Pluciński sekr. prot. po taz 2; 
W. Szymański, kasy er po raz 2; 
Edward Knnze, sekr. fin; 
Stanisław Dmgiałowioz, 1 Bada 
Konstanty Gołąbiewski, V gospodar- czo Wojciechowski, | o za. 
P. Kanabsj II. marszałek I. po raz 2; 
Maciej Ćwik, marszałek II. 
B lesła w Podgórski oborąty I. 
Michał Schalla, ) pod AdoJf Puhlman, j rhorąiy. 
Tow. Adama Miokiewiozą istnieje 

l*ta i licay około 60 osłonków, iy- 
oaąoy wstąpić do Tow, Adama Miokie- 
wiozą rgłoazą sią do sekr. prot. albo na 

posiedzenia Tow., które sią odbywa w 

każdą niedzielą po pierwszym m:e»iąoa 
w hali ob. Juliana Stasiowskiego 104 
Cleater ulioy o 7sj godz. wieoworem. 
Tow. Adama Miekiewiosa przyjmuje 
członków za jednego dolara wstępnego. 
Zarazem zwracam uwagą Szanowny oh 
ozłonków Ze posiedzenia zamiast o 2ej 
po południu o 7ej wieczorem bądą sią 
odbywać. 

^ brstniem pozdrowieniem 
Stanisław Pluciński, sekr. prot. 

|r. IBS. 
Chicago, <Jd a 17 Lutego 1808. 

To w. J edncść, grupa 188 post* no wi- 
to zwołać, przed roczna posiedzenie, któ- 
r® *'7 odbędzie w niedzielą o drogiej godzinie po pełndniu, doi* 26 Lutego 1893. w sali ob. Pawła Mrozek, na rocn 
48 ej i Wood ul. Na posiedzeaie wszy- 
•°J członkowie powinni się stawić; tak- 
te zaprasza się tych wszystkich Braei> 
którzy jut zeszłą rasą mieli chęć przy- 
stąpić do naszego Towarzystwa. 

Z szacunkiem 
IWojciech Dropik, sekr. 

>*• iaćsziicała. 
Bdfzalo, 18 Lutego 1808. 

niiej podpisany zawiadamiam 
szanownych członków Towarzystwa 
Szóstego Pułku Ułanów, Grupy 158 Z. 
N. J\, te posiedzenie missięozn* odbę- dzie się dnia 26 lutego br. w hali zwy- kłyoh posiedzeń pod No. 1114 Brosd- 
**7* *6% Sweet uL o godzinie 21 po południu. Obeonoćć katdego członka 
jest konieszną, ponieważ my my walne 
sprawy do załatwienia. Nieobeonoćć 
saldego ozłonka podpada karze podług 
koostjtuoyi. 

^ 

Na posiedzenie to zapraszam i ty oh 
obywateli, którzy tyozą sobie wstąpić 
w szeregi Szóstego Pułku Ułanów. 
Wstępne kosztuje tylko jednego dolara. 

W imieniu komitetu 
W. Annt, sekretera. 

TanroK, N. J. H Lnio^o 18W3 
Nimojaiom wtjrwm sią członków To- 

""T“W‘ Ko^ki^o Grapy 180, llj a, auwili baswaraokowo na 
aBająoo mą odbyć pozicdicnic duj* 
laUgo, 

*fąc*) fuki, prezydent, 1« Kimał. Tron ton, N. J. 
T#w. Iwlą.«k r.l.kl 

Pniummu, ft, U Lat^o 1808. Nk reoznem poeiedzenia Tow. Zwie* 
xka Narodowa*. P„l. *„p. No. , ŁN. P. odbyta. dala 1 ,(fo Lata*, obnoo aa rok prrjtój o^puj*. 7*. 
nioistrmoyf: 

B. Błiebowiki, prezAg 
Fr. Steniezewzki, wiem yr—m. A. Wojo»yń,ki, aekr la. I koreeo ®** ^"-"od^nbakl, zkeronikT^* 

Wojezyleki, JMB 8UekzB,xo« wU. Z bratałem poidmokaka 
A, 

— 


