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N aa typujący ozłonkowie przyjęci to 

•tali do Związku Nar, PoL: 
7820 Kolioh Adam grupa 25 
8054 Szozukowaki Józef ” 140 

10600 Ziok Jakób *» 4 
10661 Zdziebkowaki Wlad. Jan 

pojedyfiozy ” 167 
10502 Grześkiewioz Franoiazek 

pojedyfiozy n 157 
10508 Florkowaki Michał ” 170 
10504 Janozak Tomasz " 170 
10605 Graczyk Staniała w " 170 
10500 Poadrowski Leon " 07 
10507 Jalkiewioz Andrzej ” 82 
10508 Plewka Bogumił ” *81 
10500 Ambroaiewicz Winownty ” 25 
10570 Wasiakonia Piotr ” 25 
10671 Werfel Adolf ” 181 
10572 Walter Teodor ” 100 
10578 Schulz Franoiazek ” 187 
10574 Daniłowski Antoni ” 82 
10575 Krzykwa Kazimierz n 82 
10570 Burkart Julian ” 180 
10577 Kilifizki Roman ” 110 
10578 Byozek Andrzej n 85 
10570 Lewandowaki Jakób 14 77 
10580 Biskupski Szymon " 77 

4541 Hoppa Fraaoiazek *' 21 
Z rozporządzenia Rządu Centralnego 

A. Maiitk, sekr. jen. 

Chicago dnia 6 Marca 1893. 

Ubiegły tydzień odznaczył się 
szczególniejszym wypadkiem, — 

wiele pism których jedynem za- 

daniem wydawnictw jest szarpać 
Związek Nar. Pol., o takowym 
albo nie wspomniały lub mało 

pisały. Zastanowić powinno co 

na tę zmianę wpłynęło? czy świa- 
domość, ie z całej tej pisaniny 
Związkowi sobie nic nie robią, 
przeciwnie zostają ostrzegani, aie 

by strzedz się chwalonych, czy 
też chęć udania drzemki dla mo- 

żności tern większego pokątuego 
działania. — Godzimy się na to 

drugi6! gdy* z listów otrzymy* 
wanych i to co na własne oczy 
widzimy; jesteśmy przekonani, i* 
przeciwnicy Związku agitacyą po* 
kątoą silnie rozwijają. Ns pierw- 
szym planie mają przyspieszenie 
8ejmu, gdy i zwołanie nadzwyczaj- 
nego do niczego w ich planach 
me doprowadzi; staną ci sami de 

legaci oo na Sejmie w Detroit i 

uchwały swe potwierdzą. Nadto, 
bądf oo bądś upragnionem jest 
ukryć Sejm Związkowy przed 
światem w czasie Wystawy, a 

zwrócić uwagą na Sejm Zjedno- 
czenia, który odbędzie sią w Chi- 
cago w czasie Wystawy, choą ko- 
sztem skrycia pierwssego, uczynić 

niezasłużony rozgłos dla Barba- 
rzyńskich. 

Pisaliśmy poprzednio o konie- 
czności odbycia jak najświetoiej 
Sejmu Związku N. P i o braku 
podstaw lub potrzeby przyspie- 
szenia, wszystko to z bardzo ma- 

łymi wyjątkami niektórych osób 
ogół w zupełności podziela. Krzy- 
kacze jednak chcą swe zobowią- 
zania dla Barbarzyńskich wiernie 
wypełnić, — mieliśmy świeży 
przykład zwołania nadzwyczajne- 
go posiedzenia, w celu podania 
prośby do Cenzora o przyspiesze- 
nie Sejmu Związku Nar. Pol. — 

Projektowicze wyszydzeni zostali, 
mieli zatem możność przekona- 
nia aię, że tam gdzie idzie o i in 
teresa Związku Nar. Pol. intry- 
gami nic zdziałać nie potrafią. — 

Naj wsi niej szem a jedynem dziś 
ta da uiem nieprzyjaoiół Związku 
Nar. Pol. jest pozyskać wybory 
na delegatów przyszłego Sejmu, 
ludzi po swej myśli. Agitacyę 
rozwijają po wszystkich gru- 
pach, nie szczędząc kosztów, do- 
starczając swym upragnionym 
kandydatom funduszy dla pozy 
akania głosów. Nie chcemy 
w tym przedmiocie długo 
się rozpisywać, niechże agitatorzy 
pieniądze tracą kiedy mają łatwo 
nabyte, a Związkowi będą bardzo 
ostrołni przy wyborach delegatów 
i za Szczytnem urzędem nie będą 
mianować ubiegających się oso- 

biście. 

Kadda grupa zna swych członków 
i z szczególną rozwagą mandaty 
na delegatów udzielać będzie. — 

Mamy nadzieję, ie Sejm X pomi 
mo wszystkiego, zgotuje śmiertel- 
ną porażkę wszelkiego rodzaju 
rzeczywistym lub najętym nie- 
przyjaciołom Związku Nar. Pol., a 

uchwały połoią tamę nadal szko- 
dliwym działaniom. 

I)oia 28 Lutego r. b. odbyła się 
w Audi ton um urocystoió parnią 
tkowa ku ości J. G. Blaine. W 
rassie uroczystości przyjęto rezo- 

lucyę, afteby przewodniczący da 

soaosył komitet ze atu oby wateli 
z prawem, aieby ci postarali się o 

inkorporacją i wybrali komitet 
wykonawczy do wystawienia po- 
mnika J. G. Blaine Resolucya 
została przez ogół jednogłośnie s 

zapałem przyjętą. Do Komitetu 
pomiędzy innemi wybrany został 
i prezes Rządu Oentr. Zw. N. P. 
ob. 8. F. A dal*. Satalecki. 

Brmcl I«iąik«w|cb w 
ryce. 

Bat City, lfioh., 25 Lutego *08. 
Wiadomo wszystkim dawniejszym 

Grupom i Związkowcom, to od osaau 

Sujmu IV go w Milwaukee, Wia. at do 
Sejmu w Detroit, Mich esy li prres lat 
siedm anodowania mego jako Censora, 
nie było tadnego zamieszania w Zwią- 
ska, jakie dtiś wytworzyło sią, a wła 
śoiwie o tern drukują i ogłaasają prse 
walnie tygodniki i dzienniki anti swią 
akowu. Po Sejmie VI w Bay City, 
Hiok egzystowały daleko w jąkanej w a* 

gi i znaczenia nieporozumienia pomią- 
dsy mną jako Cenzorem, a ówczesnym 
Rządem Centralnym, którego Pracy 
dentem był obeony Cenzor p. W. V. 
Przybyszewski z tą róinioą, to ja jako 
Cenzor nie rozgłaszałem po nieprzyja- 
znych gazetach Związkowi, ani tet w 

Zgodzie. Przekonywałem Rząd Cen- 
tralny liosnemi i obszernami listami, a 
na Sejmie VII w Si. Paul, delegaei u 

znali, to ałnsznc>śd była po mej stronie, 
a nie po stronie p. Przybyszewskiego. 

Pan Przybyszewski twierdził wów- 
°***» to najwyższą władzą a wyjątkiem 
Sejmu jaat Rząd Centralny, a Cenzor, 
powtarzam z jego liitu dosłownie, .,pją 
tem kołem u woza”. O baonie p. Pr^y 
byazewiki zostawszy Cenzorem inaozej 
myśli i wymaga od Rządu Centralnego 
poałuazeńatwa woałym tego ałowa zna 

czemu bez wzglądu osy wymigania Je- 
go aą praktyczne lub nie_Jako 
przykład iądań przytaczam jeden, 
wbrew deoyzyi delegatów na Sejmie w 

Detroit, zamianował ob. Olbtćskiego, 
sekretarzem Zgody, którego Sejm od- 
rzucił nieomal jednogłośnie, a na zasa- 

pie tej i Rząd Centralny do urządu te 
go ob. Olbińakiego nie przyjął. Od 
tego czasu datuje sią nienawiść miądzy 
Cenzorem a Rządem Centralnym. Z 
tej przyozyny ja udzieliłem list pisany 
do mnie jako Cenzora, przez Rząd Cen 
tralny z Bay City, obeooemu Rządowi 
Centralnemu w Chicago, który dosłow- 
nie tokowy odkopiował i przesłał panu 
Cenzorowi W. V. Przybyszewskiemu, 
w liśeie wyraźnie stoi, to Rząd Central- 
ny jeet główną władzą, a Cenzor tylko 
piątem kołem u wozu! Po odebraniu 
togo listu w parą dni pan Przy by bmw 
ski żalą dał od obecnego Jen. Sekr., A. 
Małłka, aby odebrał wszelkie listy ja- 
kie u mnie aią znajdują i aby takowe 
jemu do Bay City natychmiast odesłał. 
Na to ja odpisałem ob. Małtek, to listy 
jakie ja posiadam aą wyłąosais moją 
własncdoią, al do ozasu gdy takowe za 

deoydują podarować do Biblioteki i Mu- 
muod Związku, i tjmouaowo są on* 

■ap*łni* bczpiaozni* zaobowan* o moi*. 
Związkowcy przyznają ni, U gdy pan 
Przybyszewski objął C*nzoratwo, Zwią 
s*k jat wyprowadzony był z aaotoi* 
to0*01 i jni na 8*jmi* w Buffalo, do 
wiódł aw*j dojrzałości. At do Sajna 
w Buffalo i kaiąta do Związku nai*t*li, 
a potniało t* na S*jmi* wyatąpili, Zwią 
z*k zamiast opaść, liczbą członków po- 
dwoił, kapitał potroił, Muzeum i piąkną 
biblioteką pozyakał od zaonegą rodaka 
Kałaaso wskiego i dziś aaa świetną przy 
aałość, taj to przyaałośoi nieprzyjaciele 

’nui nam zazdroszczą. Związek pra- 
gnia spokoju i dalszego rozwoju, niko- 
go nie zaosepiamy tylko zmuszeni je 
■teśmy sią bronić i odpowiadać na za- 

rzuty fałszywe ze strony przeoiwnej 
dostatecznie wyeserpaliśmy wszelkie 
środki, obcąe uniknąć prześladowania 
ze strony ka. W. Barzyńskiego w Chi 
oago i położenia tamy zgorszenia; pró 
bowali Z wiązko w 07 w Chioago przez 
wiele lat, odprawiać narodowe o bo body 
lub wymarsze wspólnie, wszelkie mois- 
bae ustępstwa Związkowcy zrobili, ale 
było to wszystko daremne, i dziś Żaden 
aa Zwiąskowyeh w przyjaźń ze strony 
ka. B. dla Związku nie wierzy. Te sa 
ao dzieje sią w Bay City l po innyoh 
miastach gdzie ksiąta nad parafiami 
przewodniczą należący do obozu Ba 
rsjńskiego. Na dowód, pytam sią p. 
Przybyszewskiego, e ile Grupa 12 u 
załoiona w Bay City, w liczbą członków 
wzrosła od osasu jak został Cenzorem? 
JaZeli wiąo w mieście w którym mie 
szka i dobrze jest znany i Żyje w przy 
sini z ksiądz*m proboszczem, a nie nie 

jest w stanie zrobić dla grupy i Zwią- 
zku, to darem nem osas jest tracić z Jego 
•trony nad jakąś ugodą lub pojedna- 
niem z ks. B. w Chioago, lab jego s* 

gemami. Brodowski, Nsgiel, dziś są 
na Żołdzie ka, B. i jemu ałuZyć muszą, 
o tern wiedzą najlepiej wszyscy Zwią 
akowcy w Chicago, zatem dziwić im sią 
nie motna, jeżeli są z tego niezadowo- 
leni gdy widzą Cenzora Związku wią- 
osj w gronie tyohze i ks. B. aniżeli w 

swoim, s pan Przybyszewski zaprzeczyć 
tego nie moZe. 

Byłem tutaj w Baj City jut par* ra- 

ty, oddałam pierwazy wizytę jako da- 
wnemu znajomemu Zwtązkowoowi, a 

obeonie Cenzorowi Związku, kaidą rażą 
bawiłam po parą dni, a obeonie jestem 
tutaj jat cały tydzień, a z Cenzorem nie 
spotkałem aiąt. A przeoiet je- 
stem i byłem Związkowcem i starałem 
sią o ile moje siły i zdolności pozwoli- 
łf wypełnić mnie powierzone obowią 
zki dla postępu lub obrony Związku. 

Przez dwa lata Ci sami urzędnicy w 

Rządzie Centralnym, Małłek, Majewski 
i Batalecki praoowali ze mną, odwie- 
dzałem ich często i nie miałem ładne 
go z nimi nieprzyjemnego starcia, lub 
jakiegokolwiek niezadowolenia, bośmy 
wspólnie praoowali w jedaej myśli i 
zgodzie dla Związku. 

Ja ii' ni* waobafom wypowiadałoś 
maj opinii publicznie podesas Sajna w 

Dotroit, ftn p, Brodowski prmnsndl do 
prtooiwnogo obosn, altfw tych nie oo> 

fa%tam i nie oofatn, — a takiob ani a 

Bartjfiokieh rad dla spraw Zwiąsko- 
wyob nie sesi^gałem i dla tego prana 
gasaty r przeciwnego obosn chwalony 
nio jnetom, a osogo ai* oiees*, poniewat 
ain wiercę, aby ktoś mógł równocześnie 
w dwóch przeciwnyob obocaob ałuiyś 

Franciszek GrygUuusueki. 

Na prsoosy as«sao io krwi afty watem 
regularnie prana kilka tygodni Dr. Aa* 
gnata Kooniga kambnrskinb kropli, któ- 
ro wylocsyły mnin supeJnie. Okarlna 
Ooldnwny, 1017 K. Lombard 8t-, Balti 
moro, Md- 

D* ®*ą^« CcniralBeg* lwiątka 
NBtą4»«e|« Polskiego. 

Chicago, 0 Msros 1808. 
N* posiedzeniu przed rocznem Tow. 

Jana Kochanowskiego No. I. grupy 
149 Związku Narodowego Pol. dnia C 
Lutego br. delegat Sejmu IX. ob. Ign. 
Krakowski stawił wniosek, aby rozpa 
trayć tanu ty esynione Rządowi Cen- 
tralnemu Z. N. P. i redaktorowi , Zgo- 
d7’\ głoszone prres p. T. Stan w nie- 
przychylny oh Z w. N. P. pismach. Po 

debacie wnioeek odłotono do 
następnego posiedzenia, aky osłonko 
wie Towarzystwa po przeczytaniu w 

„Zgodzie" sprawozdania Cenzora mogli 
sprawę tę lepiej rozpatrzyć, co te! na 

posiedzeniu rooznem Tow. dopełńionem 
zostało i jednogłośnie zadecydowano: 

Poniewal Cenzor Związku Nar. PoL 
ob. W. T. Przybyszewski, na posiedzę 
niu Rządu Centralnego wraz z delega- 
tami oświadczył publicznie, te kaaa 
Związku Nar. PoL jest w porządku, jak 
równie! po odczytaniu w „Zgodzie” nr. 
6 wyjaśnienie Rządu Centralnego Zw. 
N,P. dotyczycząoych zarzutów ozynio 
nych temu! przez p. Teofila Stan a, 
przyszliśmy do przekonani*, te R*ąd 
Centralny Związku N. P. wraz z red* 
ktorem „Zgody” pracują szczerze dla 
dobra Związku i wyrażamy im niniej- 
azem jednogłośnie rotum zaufania, po- 
tąpiaaay piana znane wazyatkim dobrze 
z wrogiego uapoeobienia dla Związku 
Narodowego Polskiego, które w oelaoh 
niektórych oeobiatośoi przez niewłaśoi 
we pod noszenie a praw, starają aią 
osłabić zaufanie do Rządu Centralnego 
i przez to wpływają niekorzystnie na 

rozwój drogiej nam I net; tacy i. 
Również przyspieszenie Sejmu X. 

podnoszone w niektóryoh pismach, ja 
koby konieoznem dla dobra Związku, 
uważamy za zbyteczne, a powody bez 
podstawce i obliczone na to tylko, aby 
zdyskredytować Rząd Centralny Z w. 

N. P. wraz a redaktorem „Zgody”, a 

Sejm X, który zapowiada aią tok świe 
tnie, przyspieszony, wypadłby nieko 
rzystnie dla Związku Nar. PoL, gdyż 
oczy Braci naszych z zagranioy aą na 

nas awróoone i pożąda nem jest, by z 

Nimi wspólnie porozumieć aią dla dobra 
ogóluago, a nie atarać aią przez przy 
spieszenie Sejmu, Ich od wspólnej pra- 
cy nsnnąć, jakbyśmy aią osynów na 

szych i Związku wztydzić mieli. 
W imieniu Towarzystwa Jana Ko- 

chanowskiego Nr. 1. 
Leonard Tuc hocki, prezydent, 
Witt Obecny, wioe prezydent, 
Julian Cegielski, aekr. prot. 
8 Mróe, sekretarz flaaaaowy, 
Andrzej Chtletreki, kasy er. 

Taw. Hrtla nileca|*ławal. Kr 
IMIw. Nar.Pal 

Cbicaoo, Ilia. 8go Maroa 1808 
Na poaiadaania 6wier«roo*osan odby 

t*« w aiadctalf dala 10 Latego 1808 r. 

ob. Michał Magd tiara, jako aaat^poa da 
i«gata Zkigaieaa Brodo traki ago, tdał 
aprawoadama a dwóch poaiadseA dala 
gatdw, Rcądu Oantralnago arras a Oso* 

która jadnogłoima prayjfto. Po- 
«»«•« ogół rota aa aaafaaia Raądowi 

Centralnemu Z w. NI P. jak i Redakto- 
rowi panu 8. Niokiemu za lob aTtiraca 

prane uchwalił. 
Z przyczyny wj stąpienia ob. Z. Bro- 

dowskiego s grupy naszej, został jedno-' 
głośnie obrany delegatem ob. Miobał 
Magdziarz, do Sejmu przyszłego. 

W imieniu Towarzystwa 
Michał Magdzian, prezes. 
Wojciech Poczekał, rioe prezes. Jan Przotinski, sakr. prot. 
Stanisław Grochówki, sekr. fin. 
Jan Adamówki, skarbnik. 

Okchśś Sf# Maja. 
Philzdklphia, Pa, 1 Marca 1888, 

• Dnia 22 Lutego w bali n ob. Moakie- 
wieża pod No. 180 Federal ul. odbyło 
aią posiedzenie delegatów Towarzystw: 
1) Het. 8. Czarnieckiego, grupy 172 Z. 
N. P., 2) Imienia Jezus, 8) Jana III 
Sobieskiego i 4) Młodzieży Bolesława 
wtelkiego, w oelu urządzania obchodu 
Konstytuoyi 8 go Maja, na południowa] 
•tronie miaau. Obchód odbędzie zię 
dnia 2 Maja b. r. w połąozeniu a balem. 
Do komitetu delegaci soatali obrani na 

prezydenta ob. Bańkowski, sekretarza 
ob. Monkiewioz i kasjera ob. Witko- 
wski. 

Zatem w imieniu całego komitetu u- 

praazam wszystkie towarzystwa, które 
raczą wsiąść udział w wymienionym 
wj*ej obchodzie, wysłać delegatów 
•wyoh na przyszłe posiedzenie, które 
odbędzie się 20 laaroa r. b. pod ternie 
samem numerem co i pierwsze. 

Z szacunkiem 
A. Monkiewicz, 

sekretarz deleg. 

T*w. ftplewia Wania. 
Chicago, dnia § Marca 1898, 

Stanówmy Panie Redaktorce! 
Prosimy łaskawie umieścić w łamach 

„Zgody” następujące uwiadomienie, te 
To w. Śpiewu Wanda w Chicago, IU. 
załoftone dnia 8 Kwietnia 1888, na 
•wem dsisiejszem posiedzeniu, nok wab- 
ło przystąpić do Związku śpiewaków 
Polskich w A mery os. Cel naszego to- 
warzystwa był dotyohosas pielęgnowa- 
nie śpiewu, składanie i zbieranie ofiar 
oa Skarb Narodowy Polaki. Dowody 
naszej pracy niejednokrotnie ujawniły- 
śmy czynem. Kiedy dziś, w Chicago 
pole działania na rzeoz Skarbu Narodo- 
wego Polskiego, zupełnie się zmieniło, 
a na jakiohbądf uroczystościach 1 ob- 
chodach, sternicy ani wspomną o 8kai* 
bl« Narodowym Polak im, poatan owity, 
śmy jako Polki, priyłąctyd sią do 
wapólooj pracy nassyeh braci po Lotni, 
potąeaooyoh w Zwiąsak Śpiewaków 
Polskich w A mory o* i rasom połwiąoad 
tią na pola uprawy i podniaaionia ipia- 
wu narodowego polakiago ora* masy ki 
i sstak polskich. Lokeyo śpiewa odby- 
wają »' eo Cswartok pod No. 868 
Jono atr. 

Ssanowno Polki, która mają cbąó 
przyatąpioota do nassego towarzystwa 1 
praoować s połwiąeaniem i atałołoią około uprawy śpi# w u, jak najaprsej- 
miej npraszamy. 

W im tania Tow. śpiewa Wanda 
Armm Ułomka, pręt. 
Michalino Binkomtka, sakr. 


