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mci piaząc da nam raczą adresy rwa wy 
■■■i 1 czytelnie podawaj ■ wymienieniem twego 
Imienia, nam w taka, miejsca pobytu ■ numerem doma 1 
milej, County 1 Mana. Priy zmianie pomlaaitznla i 
prmy pcaaprowadskack aaleiy zawrze podać poprze- 
dnie mlejace pobytu swego. Praedewazyztkiem mi| 
trzeba za;>omniec połslyi my |i il|i lail ^ koreepondenryą. i 

pod kaldą 

Jędrny 
piec ląd ze, przeznaczone dla „Zgody” 

asa być przesyłane w liście regUtrowonym lab pr 
ioSITUKDlK, przez Bani lub Rzpn 
-V- pro ery tana w listach zwyczajnych 
odpowiedzial.,1 jetell w drodze zginą. 

Wykupiwszy Money Order naiady go natychmiast 
pnyatnc do sen* taras, a nie zatrzymywać u żlebie Ja- 
ko kwit pocztowy — bo tylko na tea kwit czyli Moaay 
Order poczta pieniądze wypłaca. 
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ZARZĄD 
BIBLIOTEKI POLHK.IKJ 

I MCZKCM NAKODOWIOO 
w Cnouo, liAiioa. 

pod opieko Zwiasko Niroóowefo Polskiego 
UJ 

Dr. H. Kai nasuwali l. dynklor; 
911 L. hu. N.W. Waahlagtsa, D.C. 

"w. W. Washington O. C. 
A. BłssscjtTńskl, dyrektor; 6*8 W. 17tk a*. Chicago, 111. 
■ Driemata, 1268 N. Halsted ** 

ŁPolkowski, 817 Mllwaokae ars. 

Sawicka, bibliotek*™; 674 Noble St. * 

Bibliotek* i Muzeum Narodowe będą 
otwarte oodzienuie w dni powszednio; 
■ano od soda. 9 do IZ Po południu od gods. 1H do 8. 
Wlocaor. 7 do 9. W alert tlcl<t tylko i do 8. 

W łwtota nrwcajrste nie bodnie otwarta. Wsaelklob 
Informacji as Żądanie udnioll Bibliotek*™. 

Ó&oda. 29 go Marca 1893. 

Donosiliśmy w No. 12 „Zgo- 
da^ te podawać będziemy wia 
domości w sprawie „Protestu'’ 
podług ogłoszeń „Dziennika Chi* 

oagoskiego. W tej sprawie w 

No. 68 Dziennika Chicagoskiego. 
czytamy Dstepujące wiadomości: 

Pnmm 
przeciw traktatowi Sianów Zjednoczo- 
nych z Roeyą wymiany dnia 20 marca do 

pre*. Cltnilanda do Washinętonu 
na zasadzie uobwały mama-mityng od 

bytego dnia 19 maroa t* r. w Hali 
askolnej przy ol. Bradley. 

Wielmożny Grorer Cleveland, 
Prozy da u t Sun. Zjeinoosooyoh 

Wuhmgtoa, D. C. 

Niżej podpisani obywatele m. Chicago 
zostaliśmy e po waśnieni prasa oaw* 

mityng pięcia tysięcy a wy oh współoby 
wstali, reprezentnjąoyoh 126.000 poi- 
ako amerykaAskioh obywateli, do peł- 
nego poważania proteatn przeciw raty fi 
kacy i traktatu oo do wydawania pras 
stępoów pomiędzy Rosją a Stanami 

Zjednoozonemi, który to trakut anaj 
doje się obecnie w zawieszeniu w Sena- 
cie Stanów Zjednoczonych. Protest 
ten zakładamy o tyle, o ile traktat po 
wyłazy nie zostanie poprawiony tak, 
ażeby były a niego wyłączone przestą 
pet we polityosne. Prosimy o łask. 
awróoeme uwagi na te, że wiele aktów, 
nazywanych przestępstwami w Rosy i, tu 

W wolnym kraju sUuowi prawo obywa- 
teli. A przy bezwstydnym systemsoie 
szpiegostwa istniejącym w Rosyi, prze 
kroczenia polityosne łatwo bywają 
przerabiane na mniemane zbrodnie przez 
procesyjnych krzywoprzysiątoów rządo 
wy eh. Nie sympatyzujemy z przez tę 
pstwem, leoz protestujemy przeciw 
polityce dławienia dątąoyob do swobpdy 
poruszeA uciśnionego loda prftes danie 
•arowi Rosyi możności wskazywania 
neksstoików każdego polityeznego po- 
wstania, jako prsestąpoów i przęślado- 

wenie i oh w tym swobodnym krają, 
który mm w usiał rozlać krów tyranów 
tanim mógł korzystać a dobrodziejstw 
swobody cywilnej i religijnej. 

[Podp.] Piotr Miołbama, 
C. V Midowic*, M. D. 
E. Z. Brodawki 

w imienia posoatałyoh członków Ko 
mitetn. 

Tek brzmi telegram wysłany wozoraj 
w mech egzemplarzach do Washing 
tona przez komitet wyznaczony do za* 

jąeia sią sprawą traktatu na ooegdaj 
«jb maas mityngu w Hali przy uL 

Brsdiey. Opeóoz pres. Gierelauda ode- 
brali ów telegraficzny protest wice- 

prezydent Stereo son i seuatot Palmer. 
Dziś lub jutro dla popareia protestu 
osobiście wyjadą do Washingtona przed- 
stawiciele komitetu z p. Kiołbassą na 

czele i za wic z | ze sobą obszerny w tej 
sprawie jut wczoraj wypracowany przez 
komitet memoryał. Tekst owego me- 

•eeryału wkrótce ogłosimy i podawać 
oądziemy wszystkie wiadomości o prze- 
biegu naszych starań w sprawie trakta 
tu. Jakikolwiek saś wyniknie ztąd re- 

zultat, zawsze bądziemy sobie mogli 
powiedzieć, Ze spełniliśmy — naaa o bo 
wiąsek. 

Washington, 20go marca. Prezy- 
deot otrzyma! dzisiaj z Chicago tele- 

gram podpisany przez trzech obywatel1 
w imieniu 5 000 Polaków zgromadzo 
uyoh na mass meetingu, a reprezentu- 
jących 120,000 Polaków zamieszkałyob, 
z protestem przeciw zawarciu traktatu 
Stand'- Zjednoczonych z Rosyą. 
Brzmienie telegramu w doałownem tió 
maozeuia podajemy po wy tej. 

Dziś l»b jutro p. Kiołbasaa wyjetdta 
do Washingtona dla poparcia protestu 
polskiego w sprawie traktatu Rjsyi ze 

Stanami Zjedaoozonymi. 

W tej samej sprawie , Dzien- 
nik Chicagoski” w No. 72, z 

duia 26 Marca zamieszcza: 
Sprawa uchwalonego na niedzielnym 

mass-_l;.yngu protestu przeciw trakta- 
towi Stanów Zjednoczonych z Rjsją 
posuwa się—szybkim krokiem naprzód. 
Energia komitetu, któremu powierzono 
rzecz do przeprowadzenia, sprawiła, Ze 
dziś jut w Washingtonie przedśotony 
został obszerniejszy, ehoó treściwy me- 

moryał przeciwko traktatowi. 

Memoryał ten, będący, jak go jedna 
z gazet nazywa „Głosem przeciwko oa- 

rowi” (Cry against the czar), stał się 
obeonie dokumentem publioznym, roz- 

szedł się za pośrednictwem gazet po 
oałyoh Stanach Zjednoozonyoh — i jut 
tem samem spełnił połowę swego zada 
nia, rozbudziwszy opinię publiczną oby- 
wateli amerykańskich. 

P. Kiołbassa jat w środę wyjeohał do 

Waahingtonu rasom za znanym tutej- 
szym adwokatom p. F. La w 1 erem, o to 
dla poparcia sprawy protestu. Wczoraj 
po prz) bycia do Waahingtooa, jak do 
noezą telegramy ze Stolicy związkowej 
do wszystkich tutejazycb gazet, nasz 

akarbnir-miejski odrazo i energicznie 
wziął się do przeprowadzenia swego za 

dania. Odwiedził najpierw Sen. Pal 
mera i przedstawił mu naszą spraw 
prosząc o poparcie; następnie zaś rasem 

z adw. Lamerem miał andyenoyą o Se 
kretarza pafiatwa Greshama w jego 
urzędowym ofisie i zlotył ma memoryał. 
Dziś rasem z Senatorem Pal merem p. 
Kiołbessa miał się odąć do „Białego 
Dorna” 4**1 przedstawienia tegot pro te 
stn prezydentowi Gierelandowi i wice* 
prezydentowi Sterensonowi. 

Jakie są widoki protestu f — odga 
dnąd w taj chwili trudno. Sprawa U 

jest urzędową i w drodze urzędowej bę- 
dzie rozstrzyganą. To pewua, te me- 

moryał ohioagoskiej, Polonii zostanie 

wzięty pod rozwagę, przez krgo nalety, 
— i na ssali postanowiefi w sprawie 
traktatu sawaty. 

Tekst naszego memnryału, roztele 
grafowaoy dziś z Washingtona do 
wszystkioh gazet Ameryki, brzmi, jak 
następuje: 

NfMorfał. 
,.W obec fantu, te Senat Stanów 

Zjedaoosooyob ma obeonie pod rozwa- 

gą trakUt o wydawania * prsestąpoów 
pomiary SUnami Zjednoosoneml A ma 

ryki a Roayą, który w pro wadu nowa 

aaaady oo ut» pneetąpatw polityesnyob, 
my nitej podpinani obywatela Stenów 
Zjadnoosooynh Ameryki, urodzeni w 

Poleca lab polskiego poohodseoia, bądąo 
dokładnie okacoaoi aa sprawami polity 
osoaul i warunkami, obecnie istniejąca 
mi w pa Aft wie rosyjskiem, upraszamy o 

łaskawa, dla inforsaacyi naszyoh współ 
obywateli, pcarjąoła pod a wagą nastą 
pojących awag: 

1. R'%d rosyjski, jako absolutnie de 
ipotjotnj nie daje Żadnej gwaranoyi ł 
w Żadnym rasie dać jej nie mote, aZeby 
taki traktat nćgi być wykonany w 

spoarib wierny i uczciwy, o ile to doty- 
czy R eyi. 

2. Warunki polityosne, obecnie iat- 

n'ejąoe w Rosy i, czynią bardzo l«twem 
uznanie s« ozyny kryminalne takieb 
aktdw politycznych, któie w pafistwaoh 
konstytucyjnych lab demokratycznych 
«ą uznawane aa naturalne prawa każde- 
go swobodnego obywania 

**«■■ snahady pad parne wu- 
aiarn ca a. 

8. WRosyi uieaa awooody isl<gijaej 
ani wolności prasy, ani wolności słowa i 
wychowania, a knZde wy knocenie w 

kierunku wolności słowa, prasy lab wy- 
chowania jest uwalane aa „przestępstwo 
kryminalne”. 

4- Przed laty niewielu rząd rosyjski 
sorgan zowst systematyozny ruch w celu 
przy masowego nawracania ty siąoy 
swych poddanyoh na prawosławną reli- 

gią osra. Wszyscy, ktdisy me ugięli 
się wobec despotyoznego rozkazu zm.a 

ny wiary, zostali nznani za winny oh 

przestępstwa i zesłani na wygnanie. 
DMMCrui aą4»w w Kesyl. 

5, W Rosji ouima niezaiezujoh są 
dziów do lądisali przestępstw politj 
tjoznjoh. Sędziowie wszyscy są urzą 
dulkami oara; zresztą ateby uniknąć 
motnoioi sądzenia sprawy przez sędzie- 
go* którego wjkaztaioeme i wyohowanie 
z szacunku dla siebie samego nogłobjr 
go skłonić do dania oskarżonemu po 
oząioi przynajmniej bezstronnego prze- 
słuchania, sprawy o przestępstwa poli- 
tyczne oddawane są za z wy o raj pod sąd 
wojenny, którego sędziam są wyłącznie 
wojskowi. W aądaoh taaioh niema auł 

bezstronnego wymiaru sprawiedUwuśoi 
ani wlaioiwego zachowania jakiuhkul 
wiek form proceduralnych. Car jest 
bogiem, a wojskowi UuZalej tego boga 
nie mogą sią mylić. Surowodć wyroków 
owych sądów jest powszechnie zuaną 1 
nie wymaga obszerniejszych kom en ta 

rzy. 
6 Nawet gdyby zamierzony traktat 

zawierał ustąp o wydawań u tylso w 

pewnyoh specjalnych wypadkach oaób, 
które zajmując sią pjittyozuemi spra 
wami, stały sią winnemi niewątpliwie 
sorodni kryminalnych,, rozstrzyguiąoia 
oo do winy lub niewinnodoi oakarsooyoh 
nie należałoby pozostawiać sądom ro 

syjakim. Despotyczna organizacja' są 
dów rosyjskich i wykonywacie tamtej 
szych ustaw umoZlieiłyby wydawanie 
fałszywych wyroków i kłamliwe oska 
rżenia przeciwko takim wyohodicom do 
Stanów Zjednoozonycb, którzy nigdy 
zbrodni nie popełnili. W kaftdym razie 

zawsze, skoro takie oskaraenia zostaną 
wniesione, oskarżeni powinni mieć za ■ 

pewnione zupełne i sprawiedliwe prze 
słuchanie w sądach Stanów Zjeduoezj- 
nyob, a orzeozeaie sądu rotyjskicgo nie 

powinno miąć znaczenia w obec oska 
rzonyob. 

04w«ł«ale al^ «• wwreda, 
Slioj Zjeduuosooe Ameryki unie 

dawały opieką i ■chronienie uciśnionym 
m wszystkich krajów, i nigdy nie przy- 
czyniały się do wzmoeoieoia ucisku 
ciemięzców. Rząd Stanów Zjednoozo 
nyoh jeat tyjącym protestem przeciwko 
tyranii i niesprawiedliwości i nie powi- 
nien ani wprost ani ubooznie wspoma- 
gać tyrana, który siebie sowie bogiem 
gdy uoiska i zmusza do miloaenia naród 
domagający sią wolności. 

Dlatego odzywamy sią do narodu 
o tanów Zjednoczonych i do jego Sena- 
tu, Prezydenta i Sekretarza stanu by 
sprawiedliwości zadość nosymli i wspe 
mogli lad dąftąoy de wolności — cho 
oiatoy nawet w ten sposób mieli potę- 
pić 1 obrazić wrogów tej wolności i 

lego postępu, które są oharakterysty- 
oznerni znamionami, naazego. wieku i 
tak wspaniale znalazły nosobnienie w 

rządzie Btanów Zjednoczonych. Oc do 
kotdego u«tęp u traktatu, — skoro ss 

chodzi wątpiliwość oo do jego przyjęcia 
— błagamy, ateby Bóg sprawiedliwy 
kierował naszym Senatem i Prezyden 
tern,by oi rozstrzygnęli teką wątpliwość 
na korzyść nieszczęśliwych uciśnionych 
przyjaoiół wolności i postępu i obrofi- 
oów wiecznej sprawiedliwości. 

[Podp ] Piotr Kiołbatta, Auyutt J. 
Kowoltki.JanArkuttewekiKt Winę 
Party At W J. Patxkievrict C. V. Mi 
dowies, M D., Henryk Naęitl, Leon 
StopiAtki, Michał Otuch. 

Wazjstkia £azaty ohioagoakis g dnia 
dsistajasago podają w dapaagaoh i Wa- 
ehingtoou takst powjtoaago naasago 
paotaata. Zaajdajamy o tam wiadomość 
jat wa woaorajaaam na marża „Kraning 
Nawa”, D stola jaga „Ti mas”, „Tnbuoa”, 
»Jota* Ooaan” i lana gazaty wspomina 
ją o nim aympatyesoia. „Roooed” | 

» H-łrmld” podają całkowity tekst niemo 

rysło, przy ozem te ostatnia gazeta ozy- 
oi uwagą, te „skoro ostateczna wymia- 
oa traktatów nie nastąpiła, protest nie 
je«t jeszcze spóźnionym”. 

„Globe” nmieaaoza w tej sprawie ar 

tykuł redakcyjny, w którym bardzo 
ałuseoie pisze: 

•.Sji»p*ty* osiego lada amery- 
kańskiego masi być za tym protestem 
Niepodobieństwem jest oby be przy pa 
śoid Roeyą do bretentwe narodów 
obrzrśoijańskioh ne równych prawach; 
a daó jej prawo sapeloiaaia tego krają, 
jak to robi w iwem państwie, sapiega 
mi, poszukującymi osób podejrzany oh 
politycznie, byłoby to — zbyt duto. 
Jako kraj, najciemniejsza'Afryka jest 
niebem światła w porównania z Raoyą, 
oo zresztą nie przeszkadza być wielu 
Rosyaoom — ludicni uozoiwymi i spra 
wiedli wy mi”. 

Z damą i zadowoleniem przytaczamy 
te i tym podobne głosy. Dowodzą one, 
te protest nasz spełnił jat w znacznej 
oząści swe zadanie. Zs spełni je do 
końoa, mamy prawo sią spodziewać. 

Alezaoder. Kana. — Pan Piotr Bali 
sat pisie: M..ja to o a ołw^i.ła tak 
aa reamatyim, te nie mogła tp»ć Po 
tnykntaem utycia oleją Iw. Jakóba 
została wyleozona. 

Zżycia Polonii 

Habtfobd Conn. 22 Marca 1808. 
Szanowny Redaktorze! 

Tak tamo jak podczas mej podróiy i 

pobytu nad brzegami spokojnego Oeea 
<>o, gdzie nie miałem tednej wiadomo- 
mości oo do apraw Z wiązko wjeb i za- 

mierzeń jakie miały miejsce; tak samo 

}i tutaj nad brzegami Atlantyku w oko- 
lioy (Bay Fundy) zatoki Fundy nie spo- 
tkałem się z Ładną gacetą polską, aby 
sią dowiedzieć lob usłyszeć oo sią dalej 
dzieje i dopiero dowiem sią, gdy po- 
wracaj ąo wstąpią do Nowego Yirko. 
Znając osobiście tak wielu Związko- 
wych braoi po rólcych Stanach Półno 
ooej Ameryki zamieeskałych, którym 
jedynie dobro ogółu i postęp Związku 
na serou leiy, jestem przekonaniem za 

pewniony, fte nie d ipussosą, aby Sejm 
był przyspieszony, lub rady udzielone z 

przeeiunego obozu zostały przyjęte. 
Na to tei jedynie mamy te Sejmy i 
ijeidtamy sią s róioyoh stron co dwa 
lata, aby doświadczeniem ubiegłego 
czasu od 8ejmu do Sejmu poprawić to, 

oo sią okazało neprak ty osnem lub nie- 
zgodne s prawami konztytuoyą Zwią- 
zku zakreślonemu Tak długo jak tyl- 
ko Ci bądą radzić i poprawiać oo w 

Związku praoują i duchem petryoty 
zmu są przejęci, zaręczam, te upaść nie 
moiemy ani tei zginiemy, ale jak tylko 
pozwolimy obcym nami rządzić i u ob- 

nyoh rad zasięgać, napewno upadniemy 
Najlepszy przykład mamy i takich wy- 
strzegać sią powinniśmy, jakim był i 

jest Domagalski i arielu jemu podo 
bnyoh, którzy dla kawałka ohleba na 

łapkach ałuiyli przyrzekając wierność 
Związkowi i Związkowym, a dziś szosę 

kają na Związek 1 wszystko oo Zwią- 
*kowe gdy im wiąoej ochłapów rsuoono 
*e atolu wrogów Związkowyob. A 
obooiat aa i wazyaoy wiedzą o tom do 
bna. ia ll» robią. bo rosum inaozej im 
dyktują, jod aa kto napełnione brsoehy 
i widok wiąoej oohłapów nie pozwala 
im loMM] działać, wiąo dla tego atarają 
aif spokój naaz zakłócić, aby przaoiaS 
oboó ozami obaenia zajęte przez nich 
ataoowiako wobae ogółu wytłómaezyć! 
Cierpliwości tylko i czaao a przekona 
my aią aami, to azozara praca, atoazoość 
i prawda zwyoiątą, a podłotą w natu 
rai nam świetle przedatawią. 

Blizko 0000 członków Związku Nar. 
Pol., kilkanaście tyaiąey dolarów w ka- 
cią, kompletna i baz długów drukarnia, 
Muzeum, Biblioteka jakieb trudno gdzie 
indziej zaaleść, ata tyaląoy dolarów 
wypłaoooo wdowom, aiarotom i wdów 
oom, to nie jaat tort, a im to aolą w oka, 
to Związek wazyatko zrobił, i to wobae 
najobyJniejazyeh prześladować, okła 
mywzfi i intryg, na j«kie u o hołota 
zdobyć aią mogła. 

Kilkaoaśobt Mt dolar<5 * adzialiliimy 
jalynamu Samioaryum polskiemu w 

Detroit, wian t» ani jeden i om dm a 
etał prxe* to astcserbka oeobildet A 
oo4bj prses to dobrego dla tego bie 
dnago Seminarynro ooayoili, to doba 
modły Tyab aaaoiwyeb karaty profaao 
fów 1 nosąoej eią tam oaaaaj dsiatwy. 
najlapiaj iaiadoią, bo Ol o atnymania 
w jadnołoi, igodsie i solidarnofoi braoi 
Zwiąskowyoh, dobą modlitwą błogoata- 
wiafiatwa a atóp Na j wy łasego Boga dla 
naaproa^. Tym gfoaaem wdowim 

składam j ofiary na oaukq polskich dli e 

oi oót mota byó wioioilejiMf^o i sala- 
ohatoiajazego nad taki esjn? 

Czytaliście mota niedawno, oo piuł 
o tom „Polak w Ameryoe”? Ze ksiądz 
Dąbrowski powinien to pieniądze zwró 
oid i nieprzyjąó od Związku? Udziela- 
ją rady, a ozem u t ksiąds Pittas nieusy 
pał trbohą ze swego buszla i nie prze 
słał ks. Dąbrowskiemu, aby Związkowi 
to pieniądze odesłał ? Czytelnicy Zgo 
dy mi przyznają te gdyby sią tylko 
wszyscy ksiąła ode*woli do ludu w 

ich parafiach, to nietylko mątozyzni. 
ale kobiety i dzieci składałyby po 10 
centów oo rok na ton oel, oo u czyniłoby 
przeszło sto tysiąoy dolarów oo rok, i 
fundusz taki nietylko te- wystarczyłby 
na wykińozenie oałego gmachu zwssel 
kiemi wygodami podług najlepszej o 

beooego wieku architektury, ale i tara 
zem starczyłby i na wiele lat w opłaca 
niu kosztów nauk, sprawienia bibliotek' 
map i instrumentów potrzebnych w ta- 
kim zakładzie naukowym. I dla cze- 

goś oni tego nie uozynią? A na Związek 
wymyfilają, te ze pomógł jut nie małą 
sumą, i jak te tc motna takie poetąpowa 
nie wytłumaczyć? Przeoiet oi ksiąta 
nazywałą siebie najlepesYmi prakt?- 
ornymi katolikami! Setni nary u m kato- 
liokie jeat hardao potrzebne, e jednak 
nie nie działają drogą poparcia, ale o- 
wazem atarają się aby wszelkiej pomocy 
przeazkodz'4I Nauka jeat prawdziwy 
majątek dla dziecka, takie dzieło po- 
pierać zrozumieli Związkowcy i dla te 
Ifo Bóg im błogosławi. wytrwałości tył 
ko i cierpliwości, a nadejdzie niebawem 
ta chwila, w której biatrrya będzie Waa 
wapominaś I Wantę dzieła wy-hwalać. 
ooście założyli i coście popierali, a hafi 
ba tym co naa prześladowali i w pracy 
nezoiwej ciągle nam przeszkadzali. 

Starajmy się. aby Sejm naatąpny był 
zaa zezy eony liczną delegaeyą, pokażmy 
świata i gościom z Eir py, co poltoy 
rzemieślnicy i robotnicy wygnani nci- 
akiem t Ojczyzny o rzez * rogów, tutaj 
na tej wolnej ziemi dokonali połącze- 
niem w grono Związku Narodowego 
Polakiego w Północnej A^eryoe. 

Want Krat i Rodak 
Francintlc Oryglatzewki. 

W sprawie wreteetn prmem mrmnr 
Ncw.T*nkł«| Breoklyshte. \ 

Bbooklth N. Y 10 Mtret 1808. 
W "prawi# protestu prces gnpj 

New Y^rskie i Bmnklynskie. jako i ko 
reepondencyi p. Nadnlak<efiro dotyczące 
i p. Wiśniewskiego, niehedzie od rze- 

nitej podpisany poprosi o 
słowo. 

B«dąo obecnym os tynk posiedzą 
nłsoh s ffrfry a<«| powiedzieć t* tylko 
iskri osoM«ts zemsta. jakieś własne 
„j*w mogło ton protest dyktować, jako 
i to. fte p. Śleszyński woale sekretarzem 
nie był, a jednak figuruje j*ko takowy. 

oekr. bowiem na trat posiedzenia o- 

brany soatał ob. Jasionki — ale mniej 
asa nto p. Jasionki nie potrzebnie u 
rdrnś*;d tego bonora p. Sleezyfiakiema. 
Otóf choą przystąpić do rsecsy: Pa 
nowie Śleszyński i Kopań kiewcz, 
*o'ao sobie spokojnie od Sejmn w 

Bnffslo, nie trosrozyli aie bynajmniej o 
dobro Związku w orasaoh krytycznych. 
Nie biorąc iadnego udziału w uroczy- 
atoteiaeb narodowych, a nawet gdy pe 
wneffo rzssu delegat poszedł s prośbą 
0 współdziałanie, dostał od jednego s 

nich odpowiedź: te grdyby Polonia 
New Yorska i w błocie leftała to by 
•wej rąki nie podał, aby jej wypomódz 
1 ». d. A wiąo ci panowie spali sobie 
spokojnie, at ich komar ukąsił — komar 
w postaci jedenasta oeotów, które mieli 
zapłacić dla jednego te swych rodaków. 

Z a ledwo co sobie oesy przetarli po 
tym długim śn e, a chcąc dad takie i 
o sobie ooś słyszeć. niby jako „pk>n:e- 
rzy’*, postanowili oiohsozem zwołać po 
siedzenie delegatów grap miejscowych 
jako i sa m ejecowyeb, i zaraz jedną 
klapką dwa komary zabić, lecz niestety 
sią nie udało Zwołali wiąo tajne po- 
siedzeń e; dowiedzieliśmy sią o co oho- 
d«i, a gdy nitej podpzany powiedział 
ta to nie ładni® robicie panowie, %r1 rt. 
mustardy po obiedsie się nie niywr, I 
proscęo, i dowodrąo tośmy prtaoiat nie 
materyallścł, tośmy bracia, taśmy Po 
laoy naletąoy do jednej wielkiej familii, 
której je tali jadao osłonek jest chory 
to oała ciało cierp-, | a toby pominął! 
milczeniem, tym baidtej.gdyi dług jot 
dawno jaat oiasosooy, to ml oboiano 
•łowo odebrać. Oburzony Uktom po 
•typowaniem zapytałem p. Śleszyńskie 
*©, to Mazan nie zwrócił uwagi na Bej 
młe w Buffalo gdzie grapa 44ta wznio 
zła skargę na zekreUrza Morgensterna 
btdry gr. 44 akrzywdził na M dolary, 
czy dla tego to M. był jego zerdeetoy. 
przyjacielem t ceenan tetoj ehoe proto 

■towad gdzie ohod*i o jedenaście cen- 
tówf Oto p. 8. odpowiada te ja tej 
rzeosj nie rozumie ai, ta nie ohodzi o 

naa, w New Yorka, ale chodzi o Zachód! 
gdsie f^Orniej ciętej pracują jak my 
tutaj, i ta cbodsi oto te aekr. Małłek 
p. S iDffnorował, i t. d. (A wiąo oao- 

biatośtf!) Pan Doaaalewaki pr. fp. 80 
objaśnia, te Ap. W, wpłacił aiedm dni 
przed śmieroią. 

Po ciUteoiDem wytłómaozeniu ii^ 
gr. 86, ip. Wiśai«w»ki uozynit wszy- 
tki™ Żądaniom u dosyć, jako i Rząd 
Ceotr. który go et po 8 my snspendo- 
wal, a po odebrania wiadomości to 
wasyatko w porządku oapowrót go wpi. 
sal, oóź jeszcze wiąoef Panowie chcecie? 
Jetoli zaś jaka wina jest to ją stokajoie 
u gr. 80 i u jej prezesa, a me u Małłka. 
To tel wszelkie gbnrowate i uliczne 
wJr**J n* ^ P* W* (wypi miedziane na 
oetatniem posiedzeniu) motna je sasto- 
•owaó U tylko do tego, który je wypo- 
wiedział. 

A więc panowie spaliśoie do tego 
o***a, śpijoie i di u tej, . j,k etę znowu 

Pnebudxioie, nie wzywajcie innyob 
<?rup jako sa narzędzie do waszej oso- 
b atej zemsty i pamiętajcie zawsze to 
kto pod kim kołki kopie osęato sam w 
nie wpada. 

J. E. Zm*<dzińtki, 
osłonek gr. 44 tej. 

®* Ce*ir«lB*g« M m tąika 
Nar. r*i 

Patkrson, dnia 21 Marca 1898 
My ni lej podpisani w imieniu grupy 
®*j * Tow. P. K. Jan III Sobieski w 

Paterson, N. Jn widrąo niesłuszny pro- 
test od paru Nowo Yorskieh grup, pod- 
pisany i rozesłany do tntejssyoh grup, 
nie zgadzamy się na takowy i na tąda- 
uir, a Zęby zatrzymać wypłaty pośmier- 
tnego po śp. A. Wiśniewskim, osłonka 
grupy 86 w Jersey City. 

Znaliśmy oaobiśoie śp. A. Wiśniew- 
skiego, zawierzamy mu tyle, gdyś ze- 

znał, śe grupie do której należał po- 
przednio w Nowym Yorku nio nie za- 

tega, to tei z pewne śoią uozymł i gru- 
pie uiścił się ze swego długu. 

Nie postępujecie słusznie panowie w 
New Yorku, jeżeli mieliśoie lub maoie 
jakie nienawiści do śp. Wiśniewskiego 
lub jego tony, to był czas za Zjoia 
proteeta robić i wnosić, a nie teras 4 
lub 5 miesięcy po śmierci, na to teraz 
nie jest osas. Jesteśmy ojcami rędzin, 
pytamy się Was drodzy Obywatele, jak 
by to niemiło było gdyby s nassemi to- 
nami i dziećmi tak choiano p jstępić po- 
auiieroi naszej, gdyby takie proteeta 
nadeszły f Oj pamiętajcie, oo wam nie 
miło, nie osyńoie drugiemu I 

Mj będąc w Towarzystwach i Gru- 
pach, za ijoia naieiymy i staramy się o 
to, abyśmy gdy nas śmietś zaskoczy, ni* 
'pozostawili Zony z małymi dziećmi na 

Zabranym ohlebie; nie raz niejeden oj- 
oieo sobie od ust ujmie, aby mógł 
tylko w towarzystwie i grapie sad śd 
uczynić, takowe opłaoić, aZeby rodzina 
po nim ooś dostała. 

Wdowa po śp. A. Wiśniewskim oho- 
ciszmy tam nie zamieszkujemy, jest 
nam wiadomo, iz znajduje się w dość 
kryty oz nem położeniu z kilkoma ma- 
łetni dziećmi p nieboszczyk dość długo chorobą przygnębiony, z pewnością nie 
pozostawił Żadnego majątku lub zaso- 
bów po sobie. 

ChMoi* f jeszcze tej biednej wdowie 
ten ostatoi|grosz wstriymad, aleby od- 
jąd ed net ten kaweiek chleba, aa który 
« pewnością oozekeje i spodaiewa me 
ii dostanie pcmoc, która jej sią naleiy i alty sobie se s weno i małemi dziatkami 

Nadmieniani Uktę ii nadesłano nam 
Ust s protestem, na który wcale nie od- 
pisaliśmy, gdyi było nam wiadomo na- 
przód o co chodzi. 

Prosimy Rząd Centralny, by był łaskaw nadesłaó pośmiertne po 4p 
dU 10DT. Kdj, to jaj oaUky i j«t -ifoaj jak ałuazoa. ab. ta. 

kowe odebrała_ 
Prosimy o zamiessozenie powytsaei 

prośby dosłownie. 
Z bratankiem pozdrowieniem w 

imienin grapy 18 ej Francimk Ro*ńnski, Prezes. Jan Dę/bmotki Vioe prezes. Edmund Spam, sekr. fin. 
Jukób Z tarnowski, kasjer Marcin Pianki sekr. prot. 

* CWBIII* Ore. 
OomaaLLia, Oni. 16 Marca lg»8. 

Szanowny Redaktorze! 
Prodtbym o łaskawe umiawo^oj- w 

„Zjcdat.”, n^jąoyoh fcSSIi Bfdąo jedynym Polaki*® t7Woy® w Cor^ailł,, Oto. od dawna obiecywało® ?*** olwt**«>»< «"■« wZlW w p~a.»d do ktd,.j «,,, mU. ♦yd, . hocłjotoj^o i kilko doi woloyok wjbrmi^na mą c 1004, 1 • e tor A- 
j O mi w odnaUał—In Polaków bo 


