
"ZGKDIDA.” 
•fl*» *wlą*k« Nar. Poltklei* 

W STANACH ZJEDNOCZONYCH 
PÓŁNOCNEJ AJtKKTKI 

Wychodzi w Środę Ktidego Tygodni* 
Prenumerata wynosi rocznie.$2.00 

i muai być ophooną naprzód. 
CENT OGŁOSZEŃ CZYLI ANONSÓW: 

Cal drako rai jodan.| 1.00 
1 rok. 10.00 

Podiaklwaaial krótkie o|>one- 
ala blsneoawe: 

Ka—tnlą u pierw* ras.SO ct. 

Wszystkie ogłoeienia muszą być 
opłacane naprzód. 

■teMMdMCl piaaąc do naa (Mą adreey iwa wy- 
padnie i wrWito podawać, a wymienieniem iwego ta«łeala, aaew1oka, mlejeca pobytu a dumno domu 1 
ulicy, Oouty 1 Stawa. Pray amlanie pomleuliula ł 

Epcaaprowadakach naleśy aawaae podać poprae- mlejace pobita awego. Prsedewuystklem nie 
traaba upomnieć połotyć awego podplen pod kat da 
aoreepondencyą 

WaealUe ptaaląrtae. prtoetiaceono dla „Zgody" mi- 
aaa być praeeytane w Uście regUtrowonym lob praea MOKKY UHDKK, praea Bank lub Krpreaa. Capie- 

Wykuptweay Money Order aaledy go 
Prayetac do eekretaraa, a ale aatnymywal Ło fcwtt pocatowy — bo tylko na tan kwit 

natychmiast 
t aairtymywać o deble Je- 

^i^ tylko na tan kwit cayll Money Order pocą ta pleń ląd te wypłaca. 

BIURO RZĄDU CENTRALNEGO 
ocaa 

REDAKCYA 1 DRUKARNIA 
„ZGODY” 

171 Nwble S(. Chicago, 111. 

Isną4 Kwląsks Nar. Polakiem*. 

CENZOR ZWIĄZKU: 
W.Y-PRZYBYSZEWSKI, 306—12th Si. Bay City,Mich 

WICE-CENZOR: 
*. M. HMLINBK1, Me. IM. SuperiorSt. DuluthJUnn. 

RZĄD CENTRALNY: 
F. MDAŁ1A SATALMCKI, pręt. 

866 8. Aabland ara., Chicago, Ul. 
ST. SŁOMINSKi, rloe-prea. 87* MUwaokee ara. 
A.. M Ał.ł.Ęfc aafa. jen. 674 Noble bL •* 

g. FL1SZK A. ilce-eekr. len Kngelwood M 

M. MAJK W bii, kaajer, 77w Milwaukee ara. ** 

•karb Narodowy Polski 
W MILWAUUą wis. 

pod opieką Zwląaka Narodowego Pola kiego. 
A Małek, pręt.; 8th aee.MBecber SC. MUwaokee,Wie 
W. FloWowakl, kaeyer; MO Milwaukee SL 
F. Droanlakiewlcz, te kr. 841—8th ave. 

M Waielkle koreepondencye i praeeyłkl pleniąśae na 
rśaca Skarbu Narodowego Polaklego nalely przeeytać 
uod idreeem eekretaraa: 

F. Drouiiakiewies, 
841 8ih ave., MILWAUKEE,WIS. 

ZARZĄD 
BIBLIOTEKI POLSKIEJ 

I MCZKUH NABODOWMłO 
W CUOAtO, iŁŁUOlł. 

pod opieką Zwlązka Narodowego Polskiego. 
■i- KodemakL pras.; 9*0 W. Taylor 8t, Chicago, III 
Ba. Terczeweld, 1048 Milwaukee av. 
A. Kolnakl, aakr. 904 W. Chicago ara. 
V. Bardo toki, kaayer; Cor. MoblsABradley k 
Dr. H. Kałuasowakl, dyrektor: jllL. »tr. N.W. Washington,D.C. 
K. X. Ksinusówaki, dyrektor: 

911 L. HU N. W. Washington D. C. 
A. Błaazczy toki, dyrektor; 648 W. 17th r>t. Chicagu,Ul. 
M. Drzemała, M UU N. UaletedhtT“ 
L Pnlkowskl, 817 Milwaukee ars. 
A. Bardo toka, bibliotekarz; 674 Nobla bt. « 

Bibliotek* i Muzeum Narodowe będą 
otwarto oodziennie w dni powszednie: 
Bano od gods. do 19. Po południu od gods. 1% do 6. 
Wieczór. 7 do 9. W niedzielą tylko 2 do 5. 

W 8wląta uroczyste nie bodzie otwarta. Waaalkłah 
Inlormacyl na tądanla udzieli Bibliotekarz. 

Środa 5-go Lipca 1893. 

[Ciąg dalszy z strony lsz«j.] 
Wrzesień r. b. Za porozumieniem sią 

a prezydentem grupy 147 ob. Janem 
Królikiem zwołano w dnia 25 Czerwoa 

posiedzenie nadzwyczajne. 
Na odezwą pana Cenzora członko- 

wie grapy 147 aią oburzyli i zapy- 
tują w jaki sposób Cenzor przyohodzi 
do roszozenia sobie prawa, łamać u- 

chwałą Delegatów, dotąd iaden jego 
poprzednik na nio podobnego nie od- 
ważył sią. Jeleli pan Cenzor obce 
samowładnie rządzić ? N issesąo uehws 
ły Sejmowe... Po oo mamy sobie 
robić daremny koazt posyłająo Delega- 
tów na Sejmy? Kiedy ieh uchwały 
mają być literą martwą... Co u ko- 
rzyść by przyniosło przyspieszenie Sej- 
mu o 14 doi? Czy w tych dniaoh pan 
Cenzor uwala te nastąpi straceni osie- 

go Zw. Na. Polskiego? Kiedy orzą- 
dnioy są odpowiedni 28£ miesiące to i 
te parą dni honorowe obowiązki dopsł 
nią... Uwalamy ii praoujemy, równi 
z równymi i wolni z wolnymi niepodle- 
gająo ładnemu samowładcy (Carowi). 

Otrzymaliśmy Ukto Projekt Konsty- 
tucji s Chicago, Ułotony przez zwo- 

lenników pana Cenzora leoz naten 
woale nie odpowiadamy. Prawda to 

grapa 147 w Naotiooke, powstała z sa- 

mych praoująoyoh przeto wiemy jak 
sunować nie tylko swój ciałko zapra- 
oowany grosz ale i naszych Braci, a 

wiąo Sądnego Projektu Kuuatytnoyi nie 
popieramy gdyi lekko ouase oenta 
zbierać, a jeszcze Itoj niemi rządzić. 
Sądziemy to Delegaoi z Chioago nie 
posiadają tyle prawa aby mogli rozpo 
rządzać cudzą właanośoią. Koastytuoyą 
uznajemy za odpowiednią, o tego jest 
dowodem wzrost Związku. W niektó- 
rych paragrafach motna aohwalić po- 
prawki Uje tą pozosUwiamy uokwale 
Sejmowej. My z Nantiooke wyślemy 
I na moey uchwał Sejmu w 

Detroit, Mich. na 4 Września 1898. 
Przy tern zawiadamiam członków gr. 

147 nietylkow Nantiooke zamieszkałych 
lecz i w okolicy aby na przyszłe pocie 
dzeniu w Lipcu wszyscy sią zebrali, 
Gdyś bądzie wybór Delegau na Sejm. 

W imienia grapy 147 
A. Aiejak, sekr. 

To w. KrAla Mieczysława Igo, 
grsya 121. 

Chicago, 111 dnia Igo Lipom 1808. 
Na poaiodsenin nadzwyozajoem odby- 

tem dnia 26-go Czerwca r. b., zade- 

cydowano jednogłośnie, aby wysłać do 
Organu Z. N. P, Zgoda, oo następuje: 

Odeswa Cenzora W. V. Przybysze- 
wskiego została odczytaną, którą osły 
ogół zanwatył jako nieprawną, ponie- 
w aft Sejm IX Z.N. P. uchwalił fte Sejm 
naztąpny odbędzie sią w miesiąca 
Września.—Tow. Kr. Mieczysława Igo 
zadecydowało, na podstawie uohwały 
Sej-nu lXgo wysłać swych delegatów 
na Sejm Xty Z. N. P. na dzień 4go 
Września r. b. jak Riąd Centralny na 

znaozył.— Grupa 122 oburza sią postę- 
powaniem Cenzora, który powinien, 
jako głowa Organizacyi prowadzić do 
zgody i jedności, szanować prawa, _ 

przeciwnie postępuje, ozy umyślnie lub 
nie, zawsze na szkodą Z. N. P, Spo- 
dziewamy się fte Sejm X który sią od- 
będzie w Chicago, 111. nadziej podo- 
bnem postępowaniu tamę połofty. 

Rządowi .Centralnemu oświadczamy 
podziękowanie za tak energiczne poetą 
powanie i wykonywanie uchwał Sejmo 
wy oh, które łamane być niepowinny. 

Następnie Grupa 122 uwala urząd 
Cenzora zupełnie zbyteozny, które to 
miejsoe powinno być zastąpione przez 
Dyrektorów, tak jak to ma miejsce w 

innych organisaoyach w Stanaoh Zjed. Tak fte donosimy fte na Sajm Xty mają- 
cy sią odbyć 4go Września r. b. w mie 
śoie Chicago, III. zostali wybrani jako 
delegaoi: Ob. Miohał Magdziarz i ob. 
Ignacy Mróz. 

W imieniu Tow. 
Michał Magdziarz, prezes, 
Jan Brzezi Aa ki, sekretarz. 

Grapa 119. 
Alden, Pa. 21 Czerwoa 1808. 

Na ostatnie m posiedzenia na kasy era 

wsparcia w chorobie Maciei Olszewski 
został wybrany w miejsce byłego ka- 
sjera Józef* Bsjorek. 

Na przyszłe posiedzenie wszyscy 
ozłonkowie raczą przybyć i być zaopa- 
trzeni w monetą, która bodzie utyta na 

podrót delegata na Sejm X do Chicago 
w dnia 4 Września r. b. otworzyć sią 
mający. 

W. Heydukieuńcz, sekretarz. 

Tew, Narodowe poi opieką 6-go 
Staalcława Kostki, grapa 17. 

Grand Rapids, Mioh. 20 Czerwoa 1808. 
Niniejszem podajemy do wiadomości 

it na miesiąosnem posiedzenia Tow. 
Narodowego Grupy 57 Z. N. P. na dniu 
26go b. m. jednogłośnie uchwalono nie 
łamać uohwał IX Sejmu. Uwalamy 
4ty Września za stóeowny do rozpoczą- 
oia przyszłego Sejmu i na ten tylko de 
legatów wyślemy. Zyozeniem naszem 

jest aby wszystkie grupy uchwały Sejmu 
szanowały. 

Z rozporządzenia towarzystwa 
Michał Słupecki, prezes, 
Felix A. Wachowiak, sekretarz. 

DolMMwatfo Rsądu Central- 
■fgo Zwląske n. P. 

St. Paul, dnie 24 Czerwo* 1894. 
Ne posiedzeniu Tow. św. Jdsafa, ar*. 

Zw. Ner. Pol. w St. Paul, Mitu., gru- 
pe 81 uohwaliła, ii odezwy do Grup Z wiązkowy ob, Szanownego Cenzora, 
wzglądem Zwolenie Sejmu ne dzień 21 
Sierpnie 1898, nie podzielę. Zadeey 
do weno wystać Delegatów ne zwoleny 
Sejm przez Rząd Gentrelny, ne dzień 
4 Wrześnie 1898, w Chicago, 111. 

Gdyś to byle sohwaJa Sejmu IX w 

Detroit, Mich., eby przyszły Sejm X. 
odbył sią w Wrześniu 1898., do której 
to uohweły Szanowny Cenzor sie nie 
seat deo wal. 

Zarazem prosimy i inne Szanowne 
Grupy Zw. N. PM eby eią jek najprę- 
dzej ned tern zdecydowały, i szły razem 

rąka w rąką z Rządem Centralnym. 
Z bre te rakiem pozdrowieniem do 

wszystkich dobrze myśląoyob Braci 
Związku N. P. 

W imieniu grapy No. 81 
M. Danieltki, sakr. 

T*w. Sysowie PeUkl, grapa 119 
Hailbton, Pa. 27 Czeawoa 1898 

Orędzie Cenzora otrzymaliśmy i na 
oatatnim mityngu poświęciliśmy ooś 
oaaau nad zaa tao o wianiem się nad tako 
wem, z czego uzytkaliśmy taki rezultat, 
ie s kretesem potępiliśmy, jako prze- 
ciwne konatytocyi i uchwale Sejm a. A 
przy ode zwie Rządu Centralnego stoi 
my jak jeden mąt i dzień 4 Września 
jest dzień Sejmu. — Szanowny Cen 
ror niech nie myśli, te potrafi dmuohad 
przeciwko wiatru. 

Z polecenia 1 w imieniu Tow. Syno 
wie Polaki, grupy 116 

J*r. Kot4ow»ki. 

Chicago, dni* 20go Cterwoa 1808. 
Stanoumy Rząd Centralny Z. N. P. 

w Chioago, Ilia. 
Zawiadamiam niniaiazem ii na posie- 

dzeniu regnlatnem Tow. Jaoa III So- 
bieskiego, grupy 77, odbytem w Nie- 
dzielą dnia 26go Osarwoa r. b. przeczy- 
taną została odaswa Caoaora Z. N. P. 
pana W. V. Przybyszewskiego, którą 
2dł jednogłośnie odrzucił, ponieważ 

•swa U ma zgadza sią podług uchwał 
Sajna a IX w Detroit. Natomiast Tow. 
Jana 111 Sobiaskiago zupełnie popiera 
(ocporsądaaoia Rządu Centralnego Z. 
N. r. i zgadza aią na zwołania Sejmu 
X w ro!«aiącu Wrześaiu. 

W imieniu Towarzystwa 
T. Koamomki, sakr. 

Tew. OiiUn nr*, i, 
KmM 111. 

Chicago, dnia 80 Cserwoa 1898. 
Na posiedzeniu nadz wy oza jnem, od* 

bytem dnia 29 Czerwom r. b. — grupa 111 uohwalila, te Sejm X w Chioago 
ma się rozpocząć dnia Igo Września 
1893 r. 

6 

A. Szumi/isli, aekr. 

Poprzednio jut były drukowane w 

organie Związkowym „Zgoda”, uchwa- 
ły Grap te Sejm X w Chicago, odbić 
aią ma stócoenie do deoysyi Sejmu IX. 

Od 
Tow. Jana Kochanowskiego Na I* 

grapy 149 w Chicago, IU. 
Tow. J. I. Kraszewskiego, grapy 145 

w Nanaieoke, Pa. 
Tow. Polakioh Przemysłowców, gra- 

py 177 w South Bend, Ind. 
Tow. iw. Józafa przy kościele iw. 

Trójcy, grapy 62 w Chicago, llL 
Tow. Orła Polskiego, grupy 147 w 

Nantiooke, Pa. 
Tow. Jan III Sobieski, grupy 76 ej 

wSt. Louis, Ma 
Tow. Nar. iw. Stanisława Kostki, 

grapy 57 w Grand Rapida, Mich. 
Tow. Synowie Boskiej Wolności pod 

opieką iw. Kazimierza Króle wiozą Poi- 
skiego, grapy 82 w Buffalo, N. Y. 

MiJłNKAPOLis, Minn. 28 Czerwoa 1898. 
Szanowny Redaktorze I 

Dpruum o ogłoszenie w następnym 
numerze Zgody, niniejszego listu, sby 
Grupy i Delegsoi wybrani do przyszłe 
go Sejmu, mogli jeszoze przed Sejmem 
o wypadkach jakie w tym miesiącu za- 

szły, zadecydować. Wyczytaliśmy dwa 
ogłoszenie zwołanie Sejmu X do Ohioa 
go. Pierwszy ogłosił Riąd Centralny, 
drugi Cenzor Związkn Ner. Pol. Po* 
nie wat wielu z delegatów do przyszłe- 
go Sejmu zapytania listownie mnie na- 

desłali oo mają w tym wypadku czynić? 
dla tego ja pragną w odpowiedzi neto 

zapytanie zdanie moje i uwagi w orga- 
nie związkowym „Zgoda" ogłosić. Sejm 
Związku Nar. Pol. jest oiałem prawo- 
dawozem, czyli najwytszą władzą Zwią- 
zku. Protokół z ostatniego Sejmu jak 
równie! z poprzednich znajduje sią w 

rąku Cenzora. Uchwał Sejmowych nie 
moie zmienić ani Cenzor Zw., ani ttt 
Rząd Centralny. 

Delegaci na ostatnim Sejmie w De- 
troit, Mich., zadecydowali stanowczo 

miesiąc Wrzesień do następnego Sejmu 
a miejsoe wybrali oni sami, te mają się 
zjechać podczas Wystawy światowej do 
Chicago. Jeieli więc Sejm ostatni wy- 
znaozył ozas kiedy Sejm następny ma 

się od by <5, zatem Rząd Centralny ani 
Cenzor zmienić tego nie mogą. Cenzor 
Związku ob. Przybyszewski zwołuje 
Sejm ua dzień 21 8ierpnia, nie zapyta 
wszy się nawet wp.erw Delegatów o- 

statniego Sejmu osy na tę zmianę się 
zgodzą? 

Uohwały Sejmowe jedynie tylko 
Sejm i to dwoma trzeoiemi większośoi 
głosów znieść mota. Regularnego Sej- 
mu Cenzor ani przyspieszyć ani opu- 
foić nie mole. 

Cenzor w orędziu swołująoem Sejm 
oz 2Igo Sierpni* nie e tem nie wspo- 
mina ezj kiedy uohwała Sejmowe znie- 

sioną została, Która wyraźcie określa te 

Sejm ma się odbyć we Września! Przy- 
puśćmy, te Delegaci zjechali się na 21 
Sierpnia, a niebyło zadecydowane znie- 
sienie najprzód pierwssej nohwały, — 

w takim razie kaidy mole wystąpić i 
ogłosić oały Sejm za niewaioy i orzą- 
doików obranych na tym Sejmie do 
ar żąda nie dopuścić za pomocą praw 
krajowych. Cenzor i Rząd Centralny 
na to są jedynie obierani i na o żele za- 

rządu postawieni, aby dopilnowali u- 

chwał Sejmowy oh i wolą Delegatów 
sumiennie wypełniali, bo nie Csnscr 
lub Rząd Centralny robi zmiany lub 
dodatki do Konstytuoyi Związku jak 
równie! wszelkie uohwaay zanotowane 
w protokółu Sejmowym, tylko Delega- 
01 zebrani na Sejmie to robią. Zatem 
j**oli Cenzor Przyby szewski był w po- 
siadaniu walnych powodów, na zasadzie 
któryoh zmienia datą uohwaloną przez 
Sejm i przyspieez* o dwa tygodnie 
woseśniej zjazd na Sejm X, to wpierw 
trzeba było Grupy wszystkie szczegó- 
łowo poinformować, seiądać zniesienia 
uohwały poprzedniej, a dopiero wten 
ozas porachować głosy nadesłane, i je- 
teliby było dwie trseoie lub wiąoej 
głosów, Orędzie Szanownego Cenzora 
zwołujące Sejm na dziefi 2Igo Sierpnia 
jako legalne ogłosić. 

U*naor uą niala aa Rząd Cantralny, 
• mb ogtuii Sajm wbraw daejzyi 
Sajmowaj, pomimo te taj łamać nia 
wolno, bo Dalagaoi i Sajm jaat naazą 
władsą jaką mamy, i oni obiarają Oan- 
lora i Rząd Oantraloy. 

Riąd Oantraloy ogłoaił to oo Sajm 
w IM troi t aoh walił, Canzor aai ignorują 
tą uchwałą, zwołując Sajm na dziafi 21 

Sierpnia bez zezwolenia grap lab dele 
gatów. 

Je ocobiśoie jeetem za tern, aby wola 
DtltgiUiw i uchwala Sejmowa uszano- 
wane były i w imienia mej Grapy, któ 
rą reprezentować bądą na Sejmie w 

Chicago, ogłaszam, aby Sejm są odbył 
4 go Września, jak jest uchwalone i w 

protokóle zanotowane i w Zgodzie było 
ogłoazonem. 

Z szacunkiem 
Franci, zek Gfryglcuzewtki. 

Bat CiTT, Michn 1 Lipca 1898. 
Redaktor ,.Zgody” w Chioago. 

Panie Nickil 
Płzy niniejszem w załączenia przez 

„speoial dęlirery” posyłam Odezw* 
do Grup Związku Nar. Pol. i proszą o 

umieszczenie tej te w przyszłym nume- 
rze „Zgody**. 

W% V. Przybyszewski, 
Cenzor Z. N. P. 

Do Szanownych Grup Zteiątku Na- 
rodowego Polekiego. 

Rodacy/ 
W ■pomniałem w mej odezwie do 

We*, te swołująo Sejm na 21 Sierpak 
ozjli kilka dni prędzej jak uchwał* 
Sejmowa poleca, miałem do tego walny 
powód i przyobiecałem Wam go w sto 
eownym czasie podać do wiadomośoi. 
Czynię to dzisiaj. 

Sprawa wychodf twa polskiego do 
Stanów Zjedaoczonyoh poozyna budzić 
w Europie wielkie zainteresowanie. 

Patryoci polscy widząc nasze szozere 
ohąoi i pracą wysłali w roku zeszłym do nas delegata prcf. dr. Emila Duni- 
kowskiego, aby sią naocznie przekonał 
co my tu robimy, czy chcemy pozostać 
wierni Ojczyźnie i czy w aeroath na- 

szych me wygasła jeszcze iskierka 
wiary i miłości Ojozyzny. Gdy przy- 
był do nas ssan. Delegat pokazaliśmy 
mn nasze wspaniałe zośoioły i szkoły, 
zwróciliśmy jego uwagą na licząc w 

Ameryce towarzystwa i organizacje 
polskie. To dowód, te sią wynarodo- 
wić nie ohoemy— to dowóu, te praco- 
waliśmy gorliwie wedle sił naszych. 
Tą pracą naszą uznał tet Ssan. Delegat 
i w napisanej przez siebie rozprawie 
wystawił nam jak najpiękniejsze świs 
deotwo. 

Braci* nasi w Europie wiedzą dziś z 
uat jego, te za morsem tyje półtora 
miliona Polaków i te 01 Polaoy kochają 
™ową polską, urządzają wspaniale ob- 
chody narodowe, trzymają sią silnie 
narodowości polskiej 1 organizują sią 
jak mogą. Wazystko to zawdziączamy 
prof. Dunikowskiemu i ssan. posłom, 
którzy go do nas przysłali. Lecz na 
tern nie koniec. Jak wiadomo p. Du 
nikowski którego zrobiliśmy człcmkitm 
honorowym naszego Związku przy by 
wszy napo wrót do kraju, opowiedział 
co widział i słyszał, i stóeownie do jego 
sprawozdania Szan. posłowie do Sejmu 
1 pktryoui polscy postanowili moralnie 
t, j. swą światłą radą, a nawet matsry- 
slnie przyjść nam w pomoc. Zamiarem 
ich jest — o ozem juz prasa swego cza 
su donosiła — zaloty ó u nas wyiszą 
szkołą, z której by wyohodzili dzielni 
przewodnioy ludu. JNaszym zaś świą 
tym obowiązkiem jest podaną nam dłofi 
przyjąć z wdziąozncśoią. i wspólnie na- 
radzić sią z nimi, jakby to walne i ol- 
brzymiej dla nas doniosłości dzieło jak 
najprądzej doprowadzić do skutku, 

Pan Dunikowski przybywa do nas 

powtórnie w licznem gronie poetów do 
Sejmu i Rady Paćstwa, w gronie mą- 
tów, którym najwiąoej sprawa nasza 

polska le*y na sercu, — przy kcfiou 
iipca. 

Uwalałem więc ta rsecz stosowną i 
dla Z wiązka wieloe korzystną zwołać 
Sejm na dzień, w którym moglibyśmy 
wspólnie z tymi wysokimi gośćmi i re- 

prezentantami narodu obradować nad 
n aa ze mi potrzebami, Patryoei oi przy 
bywają do naa poniekąd s gotowemi jol 
projektami. 

Oto jeden z głównyob powodów, dla 
który on przyśpieszyłem Sejm o całe 2 
tygodnie, a za oo , Zgoda” organ Zwią 
tao, mnie — któremu powierzyliście 
najwytzzy urząd, nazwała anarobUtąl! 
Na taki tytuł me zaatatyłem sobie. 

Bóg jest mi świadkiem, te tylko do- 
bro i rozwój Zw ątkn mam na oka. 
Ojca anarohii gdzie indziej eznkać trze- 
ba. 

Sprawą zwołania Sejmn na 2Igo 
Sierpnia oddają wiąo raz jeszcze Szan. 
Grupom pod rozwagą w tern moonem 

przekonaniu, ze Rodacy na krok ten 
dla dobra Z wiązka podjąty ohątnie 
aią zgodzą. Zrasztą za zwołauiem Sej- 
mu w Sierpnia był takie niedawno i 
Rząd Centralny wraz z redaktorem 
„Zgody”. (Patrz na 9 z dnia Igo Mar- 
ce IHVłd w którym wynfnie stoi, te 
Sierpień pod wielu wzglądami jest naj 
stosowniejszym ozaaem na zwołanie Sej- 
mu. Z bratankiem pozdrowieniem 

W. V. Przybytzemki, 
Cenzor Z. N. P. 

Od Redmkejl. 
Obowiązkiem duijbh jest samieśoić 

w olanie Z wiązka wy m nadesłany Ust 
otwarty Cenzora do Grup Związku Nar. 
Polskiego, jak równia* obowiązani jas- 
tMmj wypowiedzieć oboó w krótkich 
alowaoh to, oo aaroe i rosom es a ja. 

List Oaosora dla tego zamieazozony 
SOS tai sa głosami grup w sprawia Sej- 

ma X, ażeby wykazać wolą i zdanie Ii 
oznych grup i- powiadomić te podług 
rezolucji ogłoszonej w No. 26 „Zgoda” 
z South Beod, Iod. Cenzor ma wiado- 
mość, te członkowie Związku Nar. PoL 
pragną szanować uchwały Sejmowe i 
prawa konatytuoyi. 

Nie motemy pominąć, dla czego 
Szanowny Cenzor nieprawdziwemi cy- 
towaniami aią zaałania w odezwaoh i 
listach otwartyeb, oboąo bałamucić opi- 
nią publiozną. Żarnie ścięliśmy poprze- 
dnio w No. 26 Zgody odpowiedź na ja- kieś prawa i uchwały Sejmu IX, poda- 
na przez Cenzora a wcale nam nie zna- 
ne, — dziś w liśoie do grup znajdujemy 
napiryne: ,.Z resztą za zwołaniem Sej- 
mu w Sierpniu był takie niedawno 
i Rząd Centralny wraz z redaktorem 
Zgody (patrz No. 9 z dnia Igo Marca 
1803 w którym wyraźnie stoi, śe Ster 
piefi pod wielu wzglądami jeat najatćao- 
wniejazym czasem na zwołanie Sej mu)." 

Zwrócić musimy uwagą wszystkich 
ozłonków Związku Nar. PoL atoby za- 
chcieli przejrzeć wymieniony przez 
Cenzory numer „Zgody” z przekonają 
uą, to nie me tom przez Rząd Central 
ny w sprawie Sejmu ładnego iłowa 
wypowiedzianego. W artykule od re- 

dakoyi, odpowiadając wielu pisząoym 
ćo pism znany oh z nieprzyohylaośoi dla 
Związku i domagająoyoh aią zwołania 
nadzwyczajnego lub przyspieszonego 
Sajmu jut w miesiącu Kwietniu, — o- 

świadczyliimy w No. t Zgody rb. 
zdanie i z* pstry wanie naaze na to ląda- 
nie. Nie chcąc przesądzać woli Zwiąż 
kowyoh oo do przyspieszenia Sejmu, 
wy razili Amy, te przyspieszenie Sejmu 
byłoby motliwe nie prądzej jak w mie- 
siącu Sierpniu, rozumie aią, gdyby tego 
Grupy iądały. 

Czas otwaroia Sejmu nazuaozony 
przez Rząd Centralny a przez liozne 
Grupy uznany na dzień 4 Września rb. 
jest tak jut niedalekim, to wszelkie 
odezwy i listy otwarte w oelu przyspie- 
szenia Sejmu, są wiąoej jak nie właści- 
wo. P**g®ąoe wywołać rozdwojenie i 
ośmieszyć Związek, 

rzeozj wiście, jak Cenzor dono 
ai, liczne grono s Galicji poetów do 
Sejmn i Rady Paćatwa przybędzie w 
oeia zainteresowania się tutejszą emi 
gracją i pragną bjć na Sejmie Zwią 
zku Nar. Ptl., to pewni bjć molemy, te dla dobra ogółu odczekają do 4go 
Września, tym wiąoej, te niepotrsebują 
•ią nudzić, gdy* w dniu 22 Sierpnia r. b. rozpoczyna się w Ckioagc, Sejm Zje- dnoczenia Rzymsko Katolickiego. 

Polacy przybyli z Europy chcący do- 
kładnie zbadać obydwie te organizacye, 
mieliby bardzo utrudnione zadanie, 
gdyby Sejmy obydwa równocześnie się 
odbywały — będąc na jednym, nie nac- 
ina być na drugim, a przechodząc się 
* jednego na drogi mogłoby to zado- 
wolnid oiekawf go, ale nie pragnącego 
gruntownie stan rzeczy zbadać. 

Po ogłoszeniu listu otwartego od Cen- 
zora do Grup Związkowych, utwierdza 
ni tezteśmy w przekonania, te Sejm X 
wChiosgo, tylko się mole rozpocząć dnia 4gu Września 1898 r. Niethte 
przybyli gośoie z Europy rozpoznają 
się dobrze z kierunkiem dotychczaso- 
wym przewodników organisaoyi Zje- 
dnoczenia, będą mogli tei widzieć i o- 
oen:ć wy tają szkołę załotoną cd kilku 
lat na Stanisławowie w Chicago, która 
kursa zapewne rospooanie od dnia I-go 
Września, niechie Szanowny Cenzor 
zda sprawozdanie na Sejmie Związko- 
wym, co na Sejmie Zjednoczenia zade- 
cydowano pod względem wzajemnego 
asanowania organizacji i łącznych dsia- 
łzń. — Nau»aosaa Związek Ner. Pol., 
który tak dawno pragnie zgody i je- 
dnośoi, jefteli będzie widział, asozare i 
dobre chęci, niewątpliwie wszystko u- 

osyni, oo dobro ogolne wymagać będzie. 

Z Życia Polonii. 
1 BwlUmleale. 

Nintejazem uwitdanitm członków 
Tow. Synowie Ojosyzny grapy 144 Zw. 
N. P. ift przyszłe posiedzenie odbędzie 
**4 0 Lipo* b. r. o 4 godzinie po poła* 
dnia w beli iw. Kazimierze, obecność 
keidego członka jezt konieczną, ponie- 
wet mamy wiele zprew do załatwienia, 
tjoząoych zią nowej konztytuoyi Z.N.P. 
i Delegata ua Sejm X. Nieobecność 
członka podlega karze podług konsty- 
tucji Towarzystwa. 

S' MaryjaAtki, aekr. prot. 
281 Pulaaki Str. Clereland, O. 

Grapa 179. 
r iiiladklfhia, Pi. 20 Carwot 1808. 
Na mocy nohwałj tatiigo [r-ti-nlst 

nia uwiadamiam wazyatkioh oałooków 
Tow. Hat. Stafana Onrokokiago, gnpj 
172 Z. N. P. ii ksidy jadan bas waran 

kowo ma siq stawić na poaiadaania 0 
Lipaa b. r., pooiawai aą bardao walna 

■prawy do salatwiania. Niaobaonoto 
osłonka podpadnia karsa, którą Iowa- 

rsytwo nohwali. 
Z aiaoankiam 

A. Monkiettict, sakrpkan. 

Pan W. W, Paa body, i 
sarsądoa kolai Ohio A Missisipi, w 
dnoinnati, Ohio, piasa, to wywichnij 
eia nogi w goianin wylaosył w krótkim 
csatia sa pomooą olaju iw. Jakóba. 

Chicago dnia 2 Lipca 1893. 
Szanowni Rodacy! 

Ni nic jazem zawiadamiam wazyatkioh 
członków Tow. Gmina Polaka No. I, 
te posiedzenie kwartalne cdbędsiesi' 
w Niedziel' dnia 9go t. m. o godz. 8- 
oiej po południa w bali swykłyoh po- 
siedzeń, obecne śó kaidego członka na 
takowem jest koniecznie potrzebną, a 
to a powdu czytania niektórych popra- wek do Ustaw Konstytuoyu Wybór 
delegata na Sejm przyszły i wiele in- 
nych spraw bardzo walnych, które o- 

ozekają rozstrzygnięcia, zarazem upra- 
szam wazyatkioh ozłonków Towarzy- 
stwa, ateby aią uiścili na przyazłem po siedzeniu ze a wy oh zaległości. Nieo 
beonośó podpada karze DWA DOLA- 
RY. Z winnym szacunkiem 

J. Kniets, sekr. prot, 

Chicago, 2 Lipo* 1803. 
Posiedzenie kwartalne Tow. Gminy 

Pookiej w Chicago, 111. odbędzie się dnia 9go Lipoa rb. w hali zwykłych 
posiedzeń, na które zapraazam wszyst- 
kich Braci i członków naletąoych do 
Tow. G mina Polaka, o godzinie 2ej po 
południa, gdy! waioe sprawy wzglę- dem konstytucji Zw. N. P. i «*wiom 
obrani zostaną delegaci na Sejm X. 

A więc aby aią wszyscy stawili na 
czas jak jeden, gdyt kara podług kon- 
stytuoyi. Z bratałem pozdrowieniem 

J&ttf Wolny prezydent, 
if. Wróblewski, sekretarz, 

127 W. 22 st. 

Cm?fciMATi, 30 Cterwoa 1893. 
Uwiadamiam niniejazem ozłonków 

Tow. Kościuszko, gr. 19 ateby wszyscy 
przybyli oa miesięczne posiedzenie dnia 
9go Lipca rb., o godzinie 4ej po połu- dniu w hali ob. E. Czerwińskiego, róg Cutter i Liberty ul. Obeonośó człon- 
ków jest koniecznie potądaną, posie- 
wa! są watce sprawy do załatwienia, i 
zarazem odbędzie się obór delegata na 

Sejm X Z. N. P. —. Z szacunkiem 
F. Szur liński, sekr. 

Soutu Besd. Ind. 1 Lipca 1892 

Niniejszem zawiadamia się członków 
Tow Gwiazda Zwycięstwa, gr. 83, a to- 
by kaidy na przyszłam posiedzeniu w 
dnia 9 Lipca był obecnym, ponieważ 
waine sprawy są do załatwienia,jako tet 
odbędzie aię wybór delegata na Sejm X. Nieobenoló osłonka podpada karze 
jednego dolara. 

Zarazem proszę wszystkich którzy 
podatki, aieby na posiedze- niach w Lipcu i S wrpniu raczyli z dłu- 

ga swego się uiścić, abyśmy mogli 
przed kofioem Sierpnia wszelkie nale- 
inośoi do Rządu Centr, odesłać. 

Oraz zawiadamiam, ie na przyszłam 
posiedzenia zacznie się płaca na o horą 
giew. Z rozporządzenia zarządu 

Fr. H. Górka, seler. 

Tow. Owarśra Braci Ksściaaikł 
188 w Duakiik X, Y, 

Niniejszem zawiadamiam wssystkioh 
członków, ii w dnia 9 Lipca r. b. nastą- 
pi rozwinięoie nowego sztandaru N. P., 
takie w tom dniu odbędzie się Piknik. 

Szanowni Brada! jesteśmy zobowią. sani stanąć wszyscy jak jeden mąt 
punkt o godzinie 1 m. 80 w bali J. Ca- 
dooa, aieby wy maszerować razem na 
miejsce Pikniku. Uprasza się taksę 
wszystkich Polaków, aieby raozyli 
wsiąić odział w tak w sinej uroczystości i tak pięknej rosrywoe jaką jest polsko zabawa. 

Zarazem ■ uwiadamiam wssystkioh członków niniejszego Tow. ie posiedze- nie które przypada w ten sam dzień 
jest oiłoione i odbędzie się w następna 
niedzielę w dniu 16 Lipoa. 

Z szacunkiem 
T. Rutkotc$ki, sekr. 

T*w. P*likiek Krawców, 
iriM 8. 

Chicago, dnia 29 Curwn 1898. 
Posiedzenie przed roczne Tow. Pol- 

■kioh Krawców, grapy 6, odbędzie tię 
w niedzielą dnia 9go Lipom o godzinie 
paokt drogiej po południa w hali iwy. 
kłyoh posiedzeń. Na tamte posiedzeniu 
odbędą sią wybory oowej administraoyi 
jako i delegata na Sejm X, zatem jezt 
obowiązkiem każdego ozłonka by<5 oba- 
eoym na temfte pcaiedzeniu pod karą 
podług konatytuoyi. 

P«7 **j sposobnoćci przypominam ii 
waayaoy członkowie mają sią aiioić ze 

■wyoh zaległoici. 
6. K. Kanxrievric%t tekr. fiu. 

Oitrzeiraic. 
Chicago, d. 29go Czerwca 1898. 

Unia Polakich Stolarzy Na 84 oatrze- 
ga atolarzy Polskich ażeby nie jechali 
do Cinotnnati, gdyż Urn jest strajk od 
kilku tygodni. 

W imieniu Unii Polakioh Stolarzy 
B, Kruwyiitki, sekr. 

Chicago, d. 2go Ltpea *98. 
Posiedzenie półroczne Tow. Stefana 

Basioryftskiegoodbądsie sią d. 9 Lipca 
0 godzinie pot do traeoiej. Obecność 
wszystkich członków jest pożądaną. 

F Stawicki, sekr. 


