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Następujący członkowie przyjęci zo- 

stali do Związku Nar, PoL: 

10882aSerowiński Maryan grupa 146 
10888jPłoski Antoni “ 120 
10010 Kaozyński Piotr u 188 
10020 Urbaniak Marcin “ 44 
10021 Triczer Adolf “ 88 
10022 Miohalśki Mateusz *• 88 
10028 Gudinas Jan u 21 
10024 Inda Piotr u 147 
10025 Sawitsky Józef Adam Dr.M 172 
10020 Jankowski Walenty M 172 
10027 Obiamzki Andrzej M 70 
10028 Szybuński Ignacy ** 144 
10020 Hodubski Jakób M 144 
10080 Żyliński Józef “ 25 
10081 Locho wioz Maroeli “ 1 
10082 Mazurek Jau “ 188 
10083 Rogoziński Teofil u 188 
10084 Mićkiewioz Józef “ 147 
10085 Drozdowaki Stanisław “ 147 
10080 Maroińkowski Józef “ 147 

7718 Lutowski Wawrzyn “ 21 
762 Butkiewicz Toaaasz «• 147 

10087 Szelągowski Edward ** 171 
10088 Pientkowski Józef u 54 
10030 Komorowski Franciszek u 54 
10040 Snuszka Tomasz •* 140 

Z rozporządzenia Rządu Centralnego 
Antoni Maiiek, Sekr. Jen. 

Administracja „Zgodj" 
uprasza Stanownych Abonentów 
0 nadsyłanie zaległej prenumera 
ty, tak samo i tych, którzy od 
1 Stycznia rb. jako nowi abonen- 
ci się zapisali i dotąd należytosci 
nie zapłacili— pomimo te tako- 
we z góry zapłacić listownie się 
zobowiązali. 

Chicago dnia 29 Maja 1893. 
Dnia 26 b. m. po południa 

„Klub Kościuszki” złoiony z Po- 
laków członków policyi Chicago- 
skiej zaprosił do hali ob. Augusta 
Kowalskiego przy Noble ulioy, 
Komitet budowy pomnika Tade- 
uaaa Kościuszki i kilku redakto- 
rów gazet.— Posiedzenie otworzył 
prezes „Klubu Kościuszki” ob. 
Józef Połczyński. Zdał sprawo- 
zdanie, te bal urządzony przez 
Klub uczynił czystego dochodu na 

pomnik Xościuszki doi. tysiąc 
dziewiętnaście centów dziesięć 
{$1019.10), takowe wręczył pre- 
zesowi budowy pomnika ob. Z. 
Brodowskiemu. 

Pan Z. Brodowski, w języku 
angielskim, podziękował „Klubo- 
wi Kościuszki” za poświęcenia i 
przyczynienie się w tak znaaanej 
csęóci do wzniesienia pomnika, na- 

stępnie zabierali obecni głosy, w 
ocenianiu prao Klubu. 

Csyn jeden dobry i wmiotły 
wytwarza następne, to tei Dr. 
Midowicz uczynił projekt, aieby 
urządzić loteryą fantową (Fair) 
przy współudziale zacnych pol- 
skich policy anto w, myśl ta zosta- 
ła ogólnie uznaną, zabierano w 

tym przedmiocie głosy; zadecydo- 
wano, aieby prezydujący J. Poł- 

czyński, naznaczył komitet do wy- 
szukania odpowiedniej hali. 

Do komitetu naznaczeni zostali: 

Obywatele P. Kiołbassa, M. Drze- 
mała, H. Nagiel, L. Kroll i A. J. 
Kowalski. Proszono komitet, zię- 
by starał się uzyskać halę w gma- 
chu szkólnym parafii ego Stani- 
sława Kostki przy Bradley ulicy; 
jest to miejsce dla obszerności 
najodpowiedniejsze, nadto ie Za- 
rząd parafii i Proboszcz niewąt- 
pliwie na cel tak wzniosły odstą* 
pią na czas leteryi fantowej (Fair) 
bezpłatnie. 

Komitet oświadczył, ie dołoiy 
starań, aieby halę szkolną uzy- 
skać, w kaidym razie postara się 
o halę i zda sprawozdanie Komi- 
tetowi budowy pomnika. 

Komitet następnie zwoła wiel- 
kie zebranie z przedstawicieli 
wszystkich polskich towarzystw w 

Chicago, ażeby uchwalili w jaki 
sposób urządzić loteryą fantową 
[fair]; zająć się rozsprzedaią bile- 
tów wstępu, zebraniem fantów de 
losowania i naznaczyć potrzebną 
obsługę. 

Mamy nadzieję, ie urządteuie 
loteryi fantowej [fair] przy■ pony 
znacznie fundusz budowy pomnika 
zwieńcza jeieli „Klub Keściu. 
giki" czyli polioyanoi Polacy w 

Chicago, z równą gorliwością jak 
poprzednie praco wad będą. 

Na zakończenie progi! prezydu- 
jący ob. J. Położy rigkj, ateby obe- 
cni redaktorzy, publicznie oświad- 

czyli podziękowanie od „Klubu 
Kościuszki" wszystkim tym, któ- 
rzy pracą, staraniem lub datkiem 

przyczynili się że Klub Kościu- 
szki mógł zebrań tak znaczną su- 

mę pieniężną na korzyść budowy 
pomnika Tadeusza Kościu- 
szki.— Oświadczył również po 
dziękowanie za wystąpienie w 

dniu Balp w paradzie Kadetom 
Polskim z parafii św. Stanisława 
Kostki. 

• 

Zapowiedziany w poprzednim 
numerze Zgody obchód 360-letniej 
rocznicy śmierci i uznania teoryilfi> 
kolaja Kopernika, oraz wepomnie- 

nie o pognębię poety Teofil* Le- 
nartów icsa, lirnika Mazowieckie- 
go, jak równie* przyjęcie Profe- 
sora Dr. Jana Pindór s Cieszyna 
na Szląsku, jako posła lada 
polskiego zamieszkałego na Salą 
skn do Braci swoich Polaków w 

Ameryce; — dopełnione sostały 
w dnia 28 b. m. o godzinie 3oiej 
po południu w Hali Czeskich So- 
kołów pny Emma ulicy a urzą- 
dzone przez Związek Narodowy 
Poląki. 

W hali przybranej w chorągiew 
amerykańską i sztandary polskie, 
napełnionej przez publiczność dbałą 
o uroczystości narodowe, otworzył 
posiedzenie prezes Obchodów ob. 
L. Sio piński. 

W krótkich stówach wspo 
mni&ł o wielkiej nauce, o sławie 
dla narodu polskiego jaką poty- 
skał jeden t jej synów Mikołaj 
Kopernik, który zmienił od wie- 
ctne błędne teorye obrotów pla- 
net. — 

Zaprosił na prsewodniosącego 
uroczystości Prezydenta Rządu 
Centr. Zw. N. Pn ob. 8. P. Adalia 

Sataleckiego. Tenie podzięko 
wawszy za zaszczyt powołał na 

sekretarza ob. W. Karłowskiego, 
i, zaprosił na wzniesienie gościa 
przybyłego ze Szląska, profesora 
Dr. Jana Pindór, obecnego byłego 
Cenzora Zwiątlni N. P. ob. Fr. 

Gryglaszewskiego, Członków 
Rządu Centr. Zw. Nar. i ob. Sz. 

Modrzewskiego. Chór Chopina 
pod dyrekcyą ob. A. Małłek, za 

iatował hymn narodowy „Bete 
coś Polskę”. Publiczność powsta- 
wszy z miejsc hymn wysłuchała.— 

Pierwszym mówcą był ob. Z. 

Słupski, któremu zawdzięczamy 
myśl urządzenia e bek od u 360 le 
tniej rocznicy Mikołaja Koperni- 
ka; w mowie awej skreślił Żywot, 
tłómaozył na tarczy przygotowa- 
nej z kwiatów «y storn Kopernika 
obrotu ziemi, wskazał skromne 
narzędzia jakimi się posługiwał 
nieśmiertelnej stawy astronom 

Mikołąj Kopernik, jak Jego za- 

zdroszczą nam Niemcy i bez Ła- 

dnych podstaw pragną skraść 

pochodzenie narodowe. Wspo- 
mniał, Ae emigraoya polska w 

Ameryce, nabiera w Europie ob- 

szerniejszego znaczenia, w roku 

zeszłym przy Md jako delegat wy- 
słany z Galicy i, Prof. Dr. Duni- 

kowski, dziś w pośród nas wi- 

dzimy w tej samej misyi Prof. 
Dr. Pindor, wysłańca od Luda 

Pilskiego 
s ku pod 

zamieszkałego na Szlą- 
panowaniem Austrya- 

'okiem. 
Zakończając przemówienie, za- 

wiesił wieniec laurowy na biuście 
Kopernika padany przez Władzię 
Majewską i Mieczysława Tucho- 
ckiego. 

W dalszym ciągu pierwszego 
mówcy, wystąpił z mową po 
angielsku ob. Jan Sarniaki, z po- 
wodu Ae było kilku reporterów 
pism amerykańskich, wypowie- 
dział to co poprzedni mówca, 
wygłosił z zapałem protest na- 

rcJ.d. polskiego, przeciwko fał- 
szywem głoszeniem przez niektó- 
re pisma i nawet uczonych obcych 
narodowości Ae Kopernik był 
Niemoem a nie Polakiem. 

ranna Helena Sawicka, zade- 
klamowała wiersz napisany na 

tę uroczystość przez Szymona 
Modrzewskiego. Publiczność za- 

chwycona wierszem, wywołała 
Autora, podziękowała Mu przez 
powstanie. 

Wiersz w najbliższej przy- 
szłości drukiem ogłosimy. 

Przemówił w krótkich słowach 
•b.Słupski, ponieważ zwłoki nasze- 

go poety Lirnika Mazowieckiego 
Teofila Lenartowicza, zmarłego w 

Florencji [we Włoszech] miały 
być w/dniu dzisiejszym złożone 
w grobach mężów zasłużonych na 

Skałoe w Krakowie, zatem składa 
wieniec zasłudze poety. Dalej 
nadmienił że Kemitet do przepro- 
wadzenia zwłok Teofila Lenarto- 
wicza z Florencyi do Krakowa 
dla urędzenia jak najwspanialej 
odłożył urocsystość złożenia 
zwłok Teofila Lenartowicza na 

wieczny spoczynek na Skałoe na 

dzież 12 Czerwca r. b. Przy tej 
sposobności siedmioletnia Antosia 
Nicka w ubraniu ludowem zadekla- 
mowała wiersz Teofila Lenartowi- 
cza „Moja Nuta” a Chór Chopina 
odśpiewał pieśż, T. Lenartowicza 
„Śpiewaj Ludu Polski”. 

r rezydujący ob. S. w. Adalia 
Seteleoki przedstawił zgromadzo- 
nej publiczności przybyłego Go- 
ścia ze gałązka Szanownego Pro- 
fesora dr. Jana Pindor, który w 

tych mniejwięoej słowach prze- 
mówił: 

Kochani bracia/ 
Potwóloie, to wu tam po- 

witam. Na sewaątra j—tslwy sobie 

obey; wyśoie nigdy nie widnieli obliosa 
mojego a ja nie widiialsm Was, Za 
krótki eaas ja aoowa epessesam to mia- 
sto i wracana do awoiek, a megą powie- 

dzie<S aa pewne, na tej demi nie sobą 
osjmj się więcej. Zobaczymy się zno- 

wu, ale tam przed tronem Pasa Jezuaa 
w niebie. Na zewnątrz jestem obcy, a 

jednak nazywaw was bracia, bo gdzie 
się Polacy z rodu i krwi spotkają, Urn 
sobie są braćmi. 

W mieście naasem, w Cieszynie, na 

Ssląska Aostryaokiem jest pewna stara 
studnia, którą „studnią braci" nazywają. 
Jest o niej takie podanie, te w lOym 
wi®ku wyszli 8 synowie pewnego króla 
Polskiego na siarek i świat, kaidy w in- 
ną stroną. Po wielo latach wędrówki 
spotkali się znowu a mianowicie o onej 
stadni, która się od tego czasu studnią 
braci zowie; tam się powitali, a ponie- 
wat radosne było to spotkanie, zaloty li 
tom miasto, które się zowie Cieszyn, na 

pamiątką, te się tam wespół cieszyli i 
radowali. 

I mnie jest dcii sposobność dsns sta- 
nąć a takiej studni braoi, prsezemnie 
pozdrawiają Was Polany krainy Szląska 
austryackiego a dalej Polany A ostry i i 
wołają: Bądfeie pozdrowieni brania 
mili, aa ziemi amerykańskiej. Bóg 
nieok bądzie z wami, i nieob bądzie z 
nami a nieob nas znowu złączy w jeden 
naród, w Synów jednej Matki, Polski. 

O ozem te mam do was przemówić na 
tem spotkaniu? Gdy owi królewsoy 
synowie sią powitali, nie mieli dolo so- 
bie opowiadać o radosnyob doiwiadoze- 
niaoh, bo w drodze a szozególnie wten- 
czas niejedna smutna przygoda spotyka 
ozłowieka. Były tam opowiadania o 

trudaoh przebytych i o przyszłych 
walkach, ale znajdowało sią tei, nie 
wątpią, niejedno słowo zaohąty i po- 
krzepienia na duehu. Pozwólcie, ie i 
ja wspomną na tem miejaeu o walkach 
Polaków. 

Walk* Polaków na świacie! Nia jest 
to przedmiot bard bo przyjemny, a mota 

wjdaó się na wat nia bardzo stosownym, 
przynajmniej na tam miejscu. Wy ja 
ataiaia synami wolnej Ameryki, wam 
na zewnątrz, o ila lndskia oko przewi- 
daiaó, a ludzkie saroa przeczuć mota, 
tadna zewnętrzne niabazpiaosafistwa 
nia grozi. — Do tego ta cudowne min- 
sto, eo nia wiedzieó kiedy, prawie przez 
neo wyrosło, obchodzi dziś uroczystość 
tryumf a swojej prasy i usiłowania. Na 
wystawi* obeoaej pokazuje Chicago, 
jak daleko Ameryka od ozasów Kolom 
ba postąpiła. Jsst to ezas zwycięstwa i 
tryumf a? 

L*es esy jest to Uktę tryumf dla Po- 
laka? Widziałem wyroby amerykańskie 
i europ*jakie, widziałem oddziały, w 

który oh Francy a, Niemcy, Jtosya, Ao- 
•trya i t. d. wyręby swoje świata poką- 
sają, leos niewidziałem ani jednego pa- 
wilonu, w którym by wyroby pracy Po 
laków były. A przecie* jesteśmy naro- 

dem, a przecie* mieliśmy niegdyś swoje 
snaeseoie! 

Przechodziłem alioe miasta tego i 
trafiłem na jedną, która sią nasywa uli 
eą Kościański! Nie wielka alioe, ale 
przecie jest apemiątniene imią bohatera, 
który walesył za naród swój a przedtem 
jessoae, przed Uty 100 stanął na tej 
ziemi i z jenerałem Washingtonem dę- 
by* szabli w walce o nicpodlcgłośd Sta 

nów Zjeducozouych Ameryki! Kolein* 
•zko, to oetetDi z nengu cnyob mą* 
iuyoh bohaterów polakioh, który po* 
o*%we*y od Boleeława Cfcrobrego sta- 
wali w obronie Europy od napływa 
dziczy plemion wsobodnich. — Dziś, 
ilet się to zmieniło na iwieoie! 

Tak ma się rzecz na zewnątrz! A jak 
na wewnątrz? Nie wiele dotąd miałem 
sposobności oglądać Ameryką. Gdym 
przejeidzał, widziałem z powozu na nie* 
jednem miejscu piąkną czarną ziemią 
niby sapraazająoą człowieka, aby ją u- 

prawiał. ▲ jakie n nas? Są w Polaoe 
obszary urodzajne," obfity wydające 
plon ale jest częściej gleba nieurodzaj, 
ną. A jakieś jest iyeie naszego kmio- 
tka? Wstaje rano woześnie do pracy i 
peaeaje aś do noey póinej, pracuje na 

kawałku roli własnej i pracuje oa roli 
większego włsśoioiela; a w przecięciu 
motua rzec, Ze nie stoi próżnującym na 

polu powołania swego! — Pismo św. 
powiada, godzien jest robotnik zapłaty 
swojej! A jakaś jego zapłata? Czy 
ma wspaniałe mieszkanie? — W lepian- 
oe przebywa! — C«y mm dobry stół? 
Kartofle prawie jodyny jego pokarmi 
Csy ma obiór przyzwoity? Nie, nędzny 
i zaniedbany! Ozy ma naukę i wy- 
kształcenie? Czy mote dać je swojemu 
potomstwu? Widziałem w Galioyi pe- 
wną gminę, której właściciel folwarku 
wybudował szkołę. Szkota jest, stoi od 
łat dziesięciu, ale nauki w niej nie było 
nigdy, bo niema nauczyciela a niema 
środków na jego utrzymanie. 

U nas na Szląsku jest trochę lepiej. 
Lud nasz jest pilny i pracuje eiętko, 
ale choć skarbów mą nie dorobi to przy. 
najmniej do tego dojdzie, te dzieciom 
swoim jakie takie wychowanie dać mo- 
te. Wprawdzie i tu trudnić, bo lu- 
dność korniejsza nit kraj wy ty wić mote, 
a gdzie się kawałek ohleba pokaśe, tam 

*ię rąk tysiąc za nim wyoiąga. Ztąd 
powstawają spory i niesnaski, które ina- 
osej nie mogłyby powstać. 

Natomiast inna trudność i inna walka 
istnieje. Ziemia Szląska, to niegdyś 
osąśó dawnej Polaki, naród "me, to ta 
sama krew, oo w narodzie polskim! Ta 
ziemia nasza była niegdyś zajmowana 
przez Polaków, szlachta nasza była pol- 
ska, mieszczą fiat wo nasze było polskie, 
lud nasz polaki! Dziś?-. Szlachta 
nasza wyginęła, a majątkT jej w 

rękach Niemców! Dziś miasta nasze 

zgermanizowane nie chcą o tern wie- 
aurt, to przodkowi* ioh byli Polakaai; 
poMMtoł Din tylko lad, widilit w 

ohato* swojoj polskim jązykism mówią- 
ey, Alo j*łli rsoosy taką koloją pójdą, 
tody i on naroleny no m*b*zpi*cz*fi 
•twn, Wytnw mim ukoły są wsoy- 
•tkio sl*mi*oki*, o polscy aosniowio ni* 

■•ją nsw*t sposobności własnogo jąsy- 
ks sią wyuczył. Ody ehłopioe polaki 
akoAocy sokoły ntomtooki*, tody sią 
prsojąt u taszczy zDą, ojesystofo jąsyko 
ni* poonsł i gotów j*tt prskjM do Nio- 
moów, o iwago noroda sią ztprtoć. 

Tokio sokoły wyftsz* są dlo nas nło- 
tbądną kontoosnodcią, j*śli to latorośl 
lndn p^oktojfo ni* no straoid siły tj- 

(Oiąg dolsoy no stroni* 4*j.) 


