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Przy nBtfeli««liąercli iwl^ueh 
Wlrlkmo»)ch Syczymy Szano- 
wnym < ztonhom lwiątka Nar. 
Pol eiytelnlkao „UgoJ?” fl 
wszystkim Polakom aa wyffaa- 
■lat i lek rodzinom weiol |t 
Alleluja! 

Rlóro Biąda Cenir. Zw, 
Nar. PoL 

Chicago, 27 go Marca 1898. 

Następujący członkowie przyjęci so 

•tali do Związku Nar, Pol.: 
10659 Zientek Jan grapa 172 
10660 Szozygłowski Józef “ 88 
10661 Pałeazewaki Józef • M 88 
10662 Ostrowski Felu u 145 
10668 Głowacki Jan 44 145 
10664 Dobrowolski Franciszek “ 148 
10665 Grylewioz Jan « 99 
10666 Draus Franciszek “ 26 
10667 Janikowski Aleks 14 26 
10668 Zdanowicz Walenty “ 26 
10669 Lsngowski Józef *' 26 
10670 Drzondziewski Stanisław “ 147 
10671 Rakowski Michał “ 147 
10672 Dsokiewioz Władysław “ 51 
10678 Krajewski Francuzek •» 192 

* 10674 Lipka Jsn • “ 192 
10675 Rutkowski Jskób *• 192 
10676 Winiarski Józef “ 192 
10677 Szczeohowski Andrzej 44 160 
10678 Truduoeskt Miobał “ 82 
10679 Klobuozer Józef “ 96 
10680 Kuzma Jan M 96 
10681 LesAski Włsdysław 189 
10682 Raozaowski Andrzej *• 8 
10688 Żmudziński Władysław *» 108 
10684 Gałczyński Francuzek *• 207 
1U685 Enrtafreuna Bernard M 207 
10686 Nagórski Franciszek 207 
10687 Strunipf Józef “ 207 
10688 Krystyński Józef “ 207 
10689 Wichowslrl Teofil “ 207 
10690 Wiobowski Władysław •» 207 
10691 Gliński Franciszek “ 207 
10692 Krzywicki Antoni “ 207 
10698 Nowacki Jós*f “ 207 
10694 Jenczko Józef •« 207 
10695 Henoel J eudizej *• 178 
10696 W aj ,ert Jsn - 169 

Z rozporządzenia Rządu Centralnego 
A. Małłtk, sakr. jeu. 

Na mocy nadesłanych deklaracji i 
oenyiikatdw zostało przyjęte do Związ- 
ku Narodowego Polakiego następujące 
Towarzystwo: 

Tow. H<*uryka Sienkiewicza w Ba 
11*10, N. Y. jako grupa 207. 

Z rozporządzenia Rządu Centralnego 
Antoni Małłtk, Sekr. Jen. 

•prMUWBBia. 
W No. 154 „ćffoay” uowi członkowie 

No. 10054 ma być Ro* wadowski 7ranci 
ssak oalouok giu^ij 100. 

W No. 11 „Agody” w uprawia Ap. 
Aotoniago W liuiawskiogo j«*at pod pi 
sany Jan A. Nadolaai prezes gr. 30 po 
wiliuo b)ć prezes gr. 

Do »*•■* Ktądl Cealr X. R P. 

Chicago, dnia 27 Maroo 18W. 
Tow. do. Jóaofa pray fctśoialo św, 

Trój ej gr. 02 na pok.adcaain roguiar- 
n«m dnia 12 Marom uchwaMo joJno 
głośnie po wyUacbaoia iprawocduia 
doiogata a w ago oh. T. Bartcazewioaa 
W)iatid rotuai teofania Rządowi Contr, 
orai 1 Redaktorowi „Zgody”; równie* 

podatkować 8*. Raąa Ueotr. aa uh 

gorliwą praoą ofcołu aobra Zw. N. P. 
Tow. do. >ózefa pr*y kościele św. 

Trójcy DiQi«j*wn pro tom tujo przeciw 
przyepteez* n u Sojktu. 

Jam Gr—oa 1 
» Woj. BofOwiAM > Komitat. 

Fr. H JabtoAM i 

Chicago dnia 27 Marca 1893. 
Licsne głosy dają się słyszeć o 

koniecznej potrzebie znacznych 
zmian w konstytucyi Związku N. 
P.; konstytucya pierwotna przez 
dwanaście lat na sejmach popra- 
wiana, stała się zbiorem praw 
naleiycie nie uporządkowanych, w 

wielu razach i wypadkach jest nie 

jasna, nie dosyć przewidująca, w 

wielu razach nie daje wskazówek 
do decy*) i. 

Wzrost Związku Nar. Pol., za- 

szłe wypadki i doświadczenie, dają 
możność napisania projektu kon- 
stytucji i przedstawienia do uzna- 

nia i zatwierdzenia Sejmowi X od 
być się mającego w Chicago. Ul. 

Opracowanie konstjtucji po- 
trzebuje czasu, namysłu i rozwagi; 
opracowanie w czasie Sejmu przez 
najzdolniejszy komitet, zmuszony 
dla braku czasu do pospiechu, za* 

wsze spowoduje pewne niedokła- 
dności i brak praw.— Słuszne 
zatem, ażeby na Sejmie Związku 
N. P. złożone już zostały licznie 
opracowane projekta konstytucji. 
Wjbierą najlepszą, a w tej jeżeli 
się okaże potrzeba z innych proje- 
któw uzupełnią prawa. 

Będzie bardzo właściwe i zape- 
wne to nastąpi, te komiteta, które 
pracować będą nad projektem kon* 
stytueyi, na parę miesięcy przed 
Sejmem swe opracowania roześlą 
po grupach Związku Nar. Pol., a« 

Łeby te odcsytjwane dały moi 
nośó Delegatom i Grupom wyro* 
bierna sądu. 

Konieczność opracowania kon* 
atytuoyi, zajęła myśl zamieszka- 
łych w Chicago delegatów, którzy 
zebrawszy się dnia 26 Marca r. b. 
wieczorem w sali bióra Rządu 
Centr. Zw. N. P. odbyli naradę. 
Pomiej zamieszczony protokół 
z posadzenia delegatów, dostate- 
cznie powiadamia. 
Pr«i«kM a pea etfaeala 4cle|a> 

uaiiMiiikt|ck w 

thleai*. 
W dnia 25 Maron 1808 zwołani to 

•Uli, ta imoyatywą dni. ob. Tarcze 

wak.ego, Falkowskiego i Pi kolskiego, 
delegsot Sejmu IX. zamieszkali w 

Cbiosgo do DiOr* Kząda Centralnego 
2«. N. P. 

Delegat Terozewaki otworzył poaie- 
d ze nie i poprosi! zebranych, aby wy* 
brano prozy dającego na dzień dzisiej- 
asy. Przedstawiono ob. Teroaewakie 

gi który jednogłośnie obrany toatnł. 
Na aekretarza powołano M. V. Pikał 

•kiego. 
Nas tąpnie przeczytana została lista 

delegatów. Obeoei byli: grapa 8 8. 

Laufaraki, grupa 41 A. Groanwald, 
grupa 66 M. V. Pikulaki, grupa 62 T. 
Bartoszewicz, grupa 67 Fr. Biacski i 
A. Liatewnik, grupa 77 I. Polkowski, 
grupa 01 D. Ekowski, grupa 106 S. 
Barafisk', grupa 110 R. Męclewaki, gru- 
pa 122 M. Magdziarz, grupa 127 8 
Bombiński, grupa 160 J. Słowikowski, 
grupa 140 Igu. Krakowski, grupa 170 
T. Wild i Dr. K. Midowior, grupa 6 
Tarocawaki, grupa 180 J. Dowiat, gru 
ps 141 J. Błooiszawski, grupa 178 
Csarnaoki. 

Komitat, który troili poMdunk 
w krótkich ałowaoh oświadozył cal 
* wołania delegatów na narady. P.erw 
“7 **brał gioa deL M, Y. Pikulaln, 
który wrtłomaczył, ta konstytucja 
Związku Narodowego Pola kiego po- 
trzebuje dokładnej rewizji i w ogóle 
przerobienia, a te na Sejmie nie na 

tyle craau, przeto pozwoli liismy sobie 
S/.delegktOw na dzisiejszy wieozór zwo- 

^ład, aby aią nad tam zastanowić i w 

sprawie konstytuoyi stanowczo za dosyć 
aozynió. Del. Terozewski czyni wnio 
sek, aby wy brać Komitet który by sią 
zajął poprawieniem konstytuoyi. 

Wniosek poparty został przez del. 
Fr. Bieszki. 
Del. T. Wild czyni wniosek aby komitet, 
który będzie wybrany, wypraoował 
konatytucyę i dał takową wydrukować, 
a na dwa lub tray miesiące przed Sej- 
mem rozesłał do kaldej giupy, aby 
aaftda grupa miała apoeobooSć rozpa 
trzyć, poprawić lub odrzucić niektóra 
artykuły ua Sejmie. Wniosek poparł 
dal. dr. Midowioz, i przez cgół 
został przyjęty. Delegat B.eazki robi 
wniosek, aby wybrano komitet s OJu 
delegatów do opraoowaata konstjtuoyi; 
dal. Słowikowski popiera wniosek, któ- 
ry przez cgty przyjęty został. Do ko- 
mitetu wy orani zostali pp. T Wild, 
2, Fr. Blaszki, 8, Bfooiaaewaki, 4, Tur 
osewaki, 5, Błaazozjfiski, 0, M. V. Pi 
kolski, 7, Dowiat, 8, J. Słowikowski, 
0, ad w. Drzymała. 

Przy obieraniu komitetu przedzta* 
wionj zoatał dr. Midowioz, który dzią 
kując sa nożyn iony mu zaazozyt, o 

iwiadozył: kilkunastu nas Związkowych 
otuliśaay potrzebą opracowania konsty* 
tuoyi. Do praoytej mosoloej zabrali- 
knj aią jot od potowy miesiąca grudnia 
ra. — opraoowanieprojektu kooatytaoyi 
ukończyliśmy w połowie marca rb. a 
zamiarem wydrukowania i przesłania do 
rozpatrzenia i rozwagi wazyatkim gru 
pom Związkowym. Poniewai myśli 
moje aą przejąte tpraoowaną konstytu- 
cją, stawia mnie to w niemoiności przy- 
jąoia udziału w ponowny oh pracach, 
nieobcą projektów przedstawiać podług 
jut opracowanej konstytucji. Właśo.- 
wem jeat, aleby opraoowaó aią mający 
projekt był świętym i nowym a łatwiej 
nateooaaa bądaie tak delegatom jak 
grupom gruntować awe zdanie i decy 
dowaó oo jeat lepaae. 

rrojokt oprtcowutj konstytucji o* 

późmomy g rotoatanigm do grap, U do 
otasa wypracowania praog komitat da 
logaidw ob oagoakiob, atoby nicsam om 

wpłynąć do kdonio pracujących ood 
uoujm projektom konatytaoji. 

Zapytany dr. M ido wiek, kto na U tai 
do opraoowama kousty tueyi, naiwiak 
nie oaoial w yjawtd. * 

I>eL Biooaki robi wniooek, obj dal. 
T. Wild jako prosydująoy komitatu 
doatal adresy waiyatkioh naiaiąoyob do 
komitatu i atoby był ogłoasony w 

„Zgodno” a dr aa ob. T. Wild. w aolu 
ułatw.on ta grupom t kdayłaoia awyoh 
uwag, poprą won Iti. — wnioaok popar 
lJ > pr«j;*ty. 

Naatąpnio poaiod zanio odroctono s 

zaproszenia delegatów, 
bidzie miał opraoowany 

■bf V. Pilmlski, sekretarz, 
pewyiszego protokółu 

Grapy i Zwią 
swych uwag i 

konstytucji jak nsj- 
na rąoe prezesa komitetu oh. 
zamieszkałego pod Nr. 638 
w Chicago, Ilia. 

I Jersey City, M. J. 
J KRbSY CiTT, 20 Maroa 1898. 

Odpowieoź Tuw. Jen. Buuk H«uke, 
8P*A N. P. na protest w sprawie 
wapartW pt imiennego dla wdowy po 
Ap. Antonim Wiśniewskim: 

My. grup* 86 in Towarsyatwo Jen. 
Boask Hanke na nadiwy ozajoem posie- 
dzeniu w dnia 20 maron rb. umyślnie 
iwoltDjn a powoda pojawienia się pro- 
testu wbrew prawdy skomponowanego 
a podpisany przez reprezentantów grup 
z New Yorku Nr. 49. 80, 61 i 48, ma 

jąoy ns cela pod pozorem oekarienia 
KząduCentr., wstrzymanie pośmiertnego 
po śp. Ant, W iśaiewskia?, postanowi 
tlimy pofoftyć tamę nieprawcioiom, od- 
powiedzieć aa po wytrze publicznie, 
objaśniając stan rzeczy szosegótowo 
a mianowicie: 

Sp. Anto li i Wiśniewski naleisł do 
Związku Narodowego Polskiego w Tow. 
Krakusów w Jersey City, skąd był 
delegatem do Sejmu w Bsy C.ty, 
po tem gdy T^w. Krakusów przestało 
byó grapą, został Wiśniewski przyjęty do grupy 80 w New Yorku; następnie 
gdy Wiśniewski pizysaedł do nas w oe 
iu wstąpienia do Związku, po zapytaniu 
według formy, odpowiedział, lt ostate 
osnie naletał do grup; 30 Peionia, lecz 
s powodu krytyozuegu położenia nie 
m<^gł naleteć i wystąpił, a dsiś ma cbąó 
przy stąpić napo wrót— według czego 
zoetai se pośrednictwem nassej grupy 
jako nowy osłonek do Zwiąsku przy ją 
tym dnia 31 siernia 1801 roku mająa 
na pamięci, ii ogło*zenie Wiśniewskie 
go w Zgodzie przez to samo obudzi 
intertsowanycb. I spokojnie było, at 
po pewnym crasie, kiedy Wiśniewski 
wrąosył nam list od gruyy 80 Polonia, 
prywatnie do niego piaauy o zapłaoeoie 
t-jse zaległości, prosząc jednocześnie 
aby uwzględnić go od Żądanej tumy 
przes grupą 80 jako niesłusznie śądaną, 
objaśniając nas, śe on (Wiśniewski) po 
parą rasy Żądał wykreślenia, gdyś i..e 

mógł opłaoaś w danym razie. Grupa 80 
Polonia tego nie uosymłs, przystając 
mu dsiś tak wysoki rachunek, na który 
oo sią nie sgadsa. My jednakowoż me 

uwsglądniająo prośby Wiśniewskiego, 
saządaiiśmy piśmiennego stwierdzenia 
pojednania aią ■ grupą 80, co teś Wi 
śoinwaki tądaniom naszym przyrzekł 
ssdosyć uotyaić 

Ukuło 5 nnesiąoy po tam odbieramy 
uwitdooi«Di« od Rsąda Geotrsioego. 
to grapo 80 wniosła protest prseeiw 
Wiśniewskiemu. Weswsny prtyrsekł 
asm, it Bi' jak oajprądsej do grupy 80 
aifloi. My stosojąo i>f Milo do praw, 
posłaliśmy Wiśniewskiego do sasospen 
aowaoia oś do ososa uwiadomienia, to 
Wiśniowski me prawo byó os liścia 
członków, eo to* wkrótce nastąpiło. 

Praypadek ohdtsł, to Wiśniowski dolo 
28 Paidsieraika 1HW2 umarł; po odeate 
oto aplikacji, w drągiem mieoiąou o 
r rymujemy od Raądu Cent rolnego, to 

protest grup 49 i 80 zatrzymuje pray- 
rosole pośmiertnego po W.śoiewskim. 
Po pr sos ta <5 nad Urn o.epodoboem było, 
odpisaliśmy do Rsąda Csctr^ to isdoe 
protosts w tym wzglądzie aluśyć nie 
mają mejsos, gdyś mamy dowody 

świadkami stwierdzone, te Wiśniewski 
do Grapy 80 nio nie winien. Prawdo- 
podobnie, i£ na mooy powyższego ze- 
znania Rząd Centralny przyznał wspar- cie p< śmiertne dia wdowy po śp. Anto- 
nim Wiśniewskim. 

Zatem wnioskujemy o tyle według 
pcwytazycb objaśnień, te Wiśniewski 
prawnie Daleiał do Związkn Nar. PoL 
a przynajmniej nie Uk jak twierdzą 
reprezentanci grap w kłamliwym pro teśoie. Powiadamy w kłamliwym, gdyś 
mamy świadka, którym jest Jan Za 
trieaiki , obywatel znany i powsze- chnie szanowany jako dobry Związko- wieo i patry o ta, te Wiśniewski za życia 
płacił do grapy 30 racbucek mn na- 

desłany na tące piezeaa tejże grapy ob. 
Dom alewsk lego, czego tenże wcale nie 
zaprzecza; a ma po śmieroi, jak twier 

w proteście. Rachunek ten nie ject 
nawet zgodnym z rachunkiem w pro- teście, który mamy w rąk u, czegp ko 
pja przesłaliśmy do Rządu Centr. 

Ze Wiśniewski opóźnił się o parę 
miesięcy s opłatę, zatem nie dowodzi to 
jeszoce zatrzymania pośmiertnego; wią- 
oej tema winne grupa 80, trzymając członka w uk wysokiej zaległości, to 
jot przeciw konstytucji. W ktńou, 
te protest reprezentantów oztereohgrup nie jest urzeczywistniony zgodnie, po 
nł* w dniu 0 Lutego r. o. było re- 

prezentowanych 8 grup z około 20 oby- wateli, a po wysłuohanm wszelkich da 

2ch na gwałtowne żądanie z grupy 49 
zśoi uszko, u oh walono przez głosowa, 

uie worew opozycji zbudować protest 
zoiorowy, tak go tu nazywamy, gdyś 
grupy które miały mieć na Rząd Oen- 
traluy jakie zażalenie, mogły nadsyłać 
takowe w tygodniu do pana St, Śleszyń- 
skiego, a tenże po Złotemu wszystkiego 
przedłoży do podpisania. 

Widooznie, że grupy nio nie mają, 
mo nie nadesłały, to też na wezwanie 
do podpisu protestu wszyscy niestanąli; 
nawet pan Domalewski, prezes i pan Sttfanowiez, delegat do Sejmu z grupy 
80iej nie podpisali protestu, gdzie w 
dniu d Lutego swoją grupą reprezento- 
wali, tylko mnyoh trzech panów, którzy 
w dniu wspomnianym byli niewidzialni, 
zaś detaliczne wyjaśnienie sekretarzy 
grup „Polonia” i Bosak Hauke” oparło 
sią na tern, że pan Domalewski, prezes 

I 
grupy Polonia, wobeo wszystkich po 
wiedział, że zaległość od obywatela Wi 
śniewskiego odebrał. 

Zetem według naszego zdania, to 
protest przez reprezentantów 4oh grup 
podpisany, jakkolwiek jest wprawnym 
piórem opracowany, jest nie więcej jak 
uaobiatośó, widoczna ob^S pokazania 
z iolnoioi, którym zapraeozyó nie mo- 
żna, aled i Morgenstern był zdolnym- 
My znown z tfsazej strony me wi- 

usimy. ażeby Rząd Centralny 
iekoewaiył swe obowiąskL Owszem, 
pilnuje aią az za śeiśie uaUw Sejmefa 
przepisanyob, kiedy w oł-ee naszych do 
anmentów wstrzymają nam pieniądze 
dla wypłacenia wdowie po tp. Antonia 
Wiśniewskim, która o tyle jest oierpli 
wą i spokojną. 

W obwili powziąte; rozoluoyi odo- 
braliśmy od Kiąda Cod trał do# o, ii p. 
Przybyazowaki, Coosor Związku Mar. 
Poi. poloty! roto naprsooiw o hwilo 
Hządu Cootraloogo co do przyznania 
poimtorUiogo po *p. A. Wiiaiowotim 
oa mocy otrzymaoogo protoatu 4oh 
(Trap a Now Yorau. 

Bracia Związkowi, woboo togo to 

jaft asaia cierpliwości przewala, widaąo 
przychylne* Coaacr*, gldwnogo na 
caoinika Związku, dla bursyoioli którzy 
kolojno a tego korzystają J okoli Con- 
aor piloty! owo jo roto na aaocy proto 
•to, w którym za mi wydawcy protoatn 
powiadają, to grupa 86 Joo. Boaak 

Hauke w Jfrwy C.ty przedstawiła pł- śmie* ne i przytiegą stwierdzone doku- 
ment*, te W śoiewaki grapie 30 Polonia 
nio nie jest winien. 

Jefeh Cenzrr przeeiytmuj obja- śnieni© całej tł-j sprawy przez naszego 
delegata do Sejmu IX J. A. Nadolakie* 
go w koretpondeicyi umieszczonej w 
„Zgodzie” No. Hej, którą tu poświed- 
ozamy te jest zgodną z prawdą, potrafi! 
MTeto zatrzymając nam pienią* 

wypłaoenia wdowie pani Wi 
śoiawikiej. To powiadamy publioznie 
te nam wyrządzono krzywdą drrgą nie 
prawną, która przynosi ujmę całemu 
Związkowi N. P. 

Zatem prosimy Cenzora Z. N. P złe 
naprawić, odrzucając protest ntesłosany wpłynąć na Rząd Centr. aby teoto "«■» 

pnmeiai pieniądze dla wypłacenia poś- 
miertnego dla wdowy po ip. Antonim 
Wiśniewakiem, inaczej bądzie pani Wiśniewska zmuazona sama o swoje aią 
upomnąć — czego nie tyczymy, oo i 
Związek Nar. Pol. dopuśo.ó me powi. 
nien. 

M«my nadzieję te na powytaze ob- 
jaśnienie cofną cbooiat nie którzy pano- wie awój podpis z Protestu jeteli im 
dobro leiy na serca. 

Protest wydra kowany w Kgzempla- rzaoh rozesłano grupom. 
biy niniejszą odpowiedź i objaśnię- nie posyłamy do Rządo Centr. z prośbą 

o umieszczenie w Organie Związku .,Zgoda” jak równiet prosimy ocłosió 
rachunek który Wiśniewski do cruDY 
80ej „Polonia” opłacił. 

J. 'A. Nad o aki, prezes i delegat Sejmu IX w Detroit, Mich. 
W. Budzę fi*ki riee- prezes. 
N. h obrzefuki kasy er. 
K. Wieluński sekr. ftn. 
A Groszencski, aekr. prot. Jan Zakrzewski świadek stwierdza 

własnoręcznym podpisem. 
Pieczęcią stwierdzone 

Rachań *k O rapy M. 
Antoni Wiśniewski ule<?a: 19 Marca 

188?, Pośmiertre, Trojanowski cent. 10 
Rsndo oan, 10; Sobieraj oen. 20; Rj. 
dzefiaki oen. 19; Ustera cm. 19; Pio- 
trowiki oen. 9. — 8 Kwietnia: podatek 
nadawy oaajny cen. 10 aa Kwieo»fi oen. 
60. kary oen. 26. — 24 kwietnia, po- śmiertne: Cyrylewski oen. 19; Kaazyfi- aka cen. 9; Kaczmarek oen. 18; Kila- 
nowie* cen. 9; Bonawaka oen, 9. _ 

8 Oserwoa, Raport pośmiertny oen. 67. 
— 14 Lipoa, Raport pośmiertny oen. 
24. — 28 Lipoa, pośmiertne aa Bubelias 
oen. 18 Podatek aa Lipiec oen. 60, 
aa Sierpień oen. 60 i doi. 1. Rasem 
doi. 6 oen. 88 

Dolarów 6 oentósr 88 odebrałem dnia 
20 Wraeśnia 92 r. 

8. Domalewkt. 

Grmpm •«. 

Chicago, 28*o Miro* 1808. 
Szanowni Członkowie , Gwardyi Pn- 

łaekie*o” wiedzą dcakonale, te na dzień 
2go Kwietnia przypada jedno a naj. 
aroozyatesych lwiąt — Wielkanoc. W 
ty* dnia powinno aią odSyłJ pootedrenie 
naate. Jad na ko w ot a powoda 
świąta, soatało poradzenie odloftone aft 
do naatąpoej 8oboty, ft. j. do data 8go 
Kwietnia rb , o godzinie 7| w eoaorem 
w kah * wy kły oh poatedzefi, r6g Diriaion 
i Clearar alio, 

Katdy eałonek powinien byl oba* 
aayn. 

Wtftor Kario%o*ki, aekr, 
860 Noble Kr. 


