
.ZGODA*’ 
•«■«•■ *wląik« Rar..P«iiklcc* 

W STANACH ZJEDNOCZONYCH 
PÓŁNOCNEJ AMERYKI 

Wyohodii w środ^ Kilde^o Tygodnia 
Prenumerata wynosi rocznie.$2.00 

1 mani opłaconą naprzód. 
CENY OGŁOSZEŃ CZYLI ANONSÓWt 

1 rok. 
■t LW 

10.00 

PMiKklwkkta t kNIkle •(•••me- 
wia klMCMwei 

Kosztują za plerwesy raz..HA 
likaldy Mfltąpaj ru..» ct 
OgfcoBUaU Balowe kutstują aa kitdj ma.$100. 

Wszystkie ogłoszenia muszą być 
opłacane naprzód. 

.: do dh no* adresy swa wy- 
a Sals l csytalala podawać, a wymlaelaAlsm awago 
mł—la, aaswlaka, miejsca pobyto ■ nomersm dom a 1 
alicy, County 1 Stano. Pray amlanls pomlsamkanla i 

B przeprowadzkach naleśy sawsse podać poprze- 
mlejzce pobyto aweco. Prasdewasystklera ols 

tana ba zaoomniei pototyć awago podpina pod kntdą 
■ossapondsBcyą. 

Waaslkle olenlądae. prassnacsone dla „Zgody" no- 
aaą być przesyłane w liicie regiatrowo&ym lob prasa 
MONEY O UDEK, prasa Bani lub »T] ress Za pis- 
atadaa przesyłane w Ustach rwy czujnych ais Jsetaimy MMji 11 w ts 11 a I a 1 ii I JsSell w drodae zginą 

Wykupiwszy Money Order naloty go natychmiast 
■tayzłać do askrctaraa, a ols zatrzymywać o slabie Ja- 
ta) kwit pocztowy — bo tylko na tan kwit czy U Money 
••der poczta pleal%dae wypłaca. 

BIURO RZĄDU CENTRALNEGO 

REDAKCYA T*DRUKAHNLA ~- 

„ZGODY” 
$74 NoMle 8t. Ckleago, 111. 

Saraąd lwiątka Nar. Poltkieit. 

CENZOR ZWIĄZKU: 
V-PUAYBY BZEW&K1, aog— Utfc 8L Bey City,Mich 

WICE-CENZOR: 
t. M. HE LIŃSKI, No. 1B. Superior Si. Dulutb .Mlnn. 

RZĄD CENTRALNY: 
V. ADAL1A SATALBCKI, prea. 

8668.Ashland ara., Chicago, UL 
WT. BŁOMINSK1, nco-prsz. 67t MUwankas ars. M 

A. MAKl.KŁ aakr. Jan. 874Nobla bt. • 

fT. PUSZKA, Tlee-aekr. Jen Engelwood 
H. MAJEWbKl, kaayer, 778 Milwaukee are. M 

Iksrb Narodowy Polski 
W MILWAUKEE, WIS. 

pad opieka Związku Narodowego Polskiego. 
K. Malak, prea.; Sth aae.ABecber 8ł. MUwaokae,Wla 
W. Piotrowski, kaayer; BO Milwaukee 8L 
?. Prosa la kle wica, aakr. Ml—Sth ara. 

k Waaslkle korespondencje i praeayłkl pleoiąlne na 
Maca Skarbu Narodowego Polskiego naleity przesyłać 

F. Dronlaklewies, 
841 8th ave., MIL W AU KEE, WIS. 

ZARZĄD 
BIBLIOTEKI POLWK1KJ 

I MCUUM KilODOWMO 
w Cii^ito, Ili, nom. 

pod opieką Zwląskn Nitodmnfo Polikltgo. 
t Eortemakl. piwu; *10 W. Tej lor 8fc, Chicago, BI 

Su Tercuetraki, wkr. 10*1* Milwaukee ar. •* 

V. Bardohakl, kasjer; Oce NobieABradiej sL“ 
Dr. H. Kaluaeowakl, dj rektor: 

911 L. 8tr. M.W. Washington, D.C. 
Ł U. Ksłnasowskl, dyrektor: 

lULbtkp. Washington D. O. 
A. Btssscsjhskl, djrsktor: 648 W. 17th oc Ctdcago,m. 
V. DraemaaSt 1366 N. Halrtart BtT^ 
I. Polkowski, 817 MUwsokss sts. 
A. Bardohaka, bibliotekarz; 674 Bobin SC. « 

Biblioteką i Muzeum Narodowe będą 
otwarte oodziennie w dni powasednie: 

od (Oda. do 13. Po południa od godn. 1H do 6. 
— 7 do ». W niedzielą tjlko 2 do 5. 

W 8wl«U nrocajste nie be dale otwarto. Wsaslkloh 
Informacji na tąrtanla adaleU Blbllotekars. 

koja 9 go Serpnia 1893. 

Komitet Recepcyjny 
Do Stanownych Delegatów Sejmu X 

ZtoiątAu Nar. Pol. 

Z powodu Wystawy poważę 
chnej w Chicago, III. zamówienie 
Hotelu dla przybywających De- 
legatów na Sejm X byłoby po- 
łączone z wielkiemi kosztami. 

Komitet postanowił wystarać 
się o odpowiednią potrzebie liczbą 
prywatnych mieszkań, w umiar- 
kowanej cenie. Upraszamy za- 
tem zamiejscowych Delegatów 
którzy życzą sobie mieć zape- 
wnione mieszkania za pośredni- 
ctwem Komitetu ażeby donieśli: 

W którym dniu przybędą do 
Chicago i na które Depot kolei 
żelaznej; 

Czy Delegat przybędzie sam 
lub z rodziną a natenczas prosi- 
my podać Lczbę osób. 

Komitet pragnie wywiązać się 
jak najlepiej z danych mu zle- 
ceń, ale ptosi o wczesne zawia- 
domienie. 

Upraszamy również Polaków 
zamieszkałych w Chicago ażeby 

Eragnący przyjąć na mieszkanie 
delegatów raczyli zawiadomić wie 

le osób pomieścić mogą, podając 
oene za mieszkanie od osoby 
dziennie i dokładny adres mie- 
azkama. 

W powyższych interesach ko 
respondencye adresować należy 
do niżej podpisanego. 

S. N i ok i, prezes Komitetu 
674 Noble Str, Chicago, 111. 

Ciłsskaa Tew Orła I Pefewl, 
grapy 110 Zw. N. P. do witdoaoisi, te 

posiedzenie regularne odbądzie się w 

niedzielą d. Id b.m. w hali pod No, 120 
W. Dirłaion St, Na porządku dzien- 

nym oeteteesne czytanie inztruaćyi dla 

delegatów Sejmu.— Również każdy 
członek powinien sią uiścić ze swych 
zaległości. 

8. Nicki, sakr. proś. 

^ 

•pr» w •■4aal« 
■ ruchu w Bibliotece, Cijteloi i Muzę- 
am F el kiem pod opieką Zw. N. Pol. 
i ni etapujących czterech miteiąoy. 

W Kwietnia: 
Ksiątek wypoiyozono 287. 
Z czytelni kor*yatało caób 42. 
Muzeum zwiedziło osób 84. 

W Maja: 
Kaiątek wypoiyozono 289. 
Z ozytelai korzystało osób 84."* 
Moieam zwiedziło oaób 15. 

W Ccerwou: 
Kaiątek wypoiyozono 225. 
Z czytelni korzystało oaób 58. 
Muzeom zwiedziło oaób 82. 

W L;pou: 
Kaiątek wypoiyozono 285. 
Z czytelni korsjatało oaób 50. 
Muzeum zwiedziło oaób 48. 

Zarazem podają do wiadomotei te ob. 
Koińaki ustąpił z Djrektoratwa i ae 

kretarstwa Biblioteki. Proasą przeto 
wszelkie korespondencje i oprawy od- 
nossąoe oią do Biblioteki i Muzeum, 
prseajład do nitej podpisanego; które- 
mu na ostatniem posiedzeniu Dyrekto- 
rów, obowiązki Sekretarza Biblioteki i 
Muzeum powierzono. 

Z osaounkiem 
St. Terczswtki, 

1049 Milwaukee Are. 
Chicago, 80 Lipca 1898. 

Z Ży cia Polonii. 

Waieskl i poprawki de ltonsty- 
taacyl X. N. P. 

Na posiedzenia grupy Nr. 10 Im. 
Kościuszko w Cinoinnati, Ohio, wybrs 
ny został komitet, do opracowania 
wniosków i poprawek do konstytucji 
Z. N. Pol. keipitet stanowią następują- 
oy obywatele: Jan Kmieoikowski, E. 
Czerwiński. Fr. Szurlifiski i A. J. W. 
Koaak. 

Komitet po dokładnem zbadania kon- 
■tytuoyi uznaje aa walne zmiany w 

konstytnoyi następująoe. 
Po pierwsze podzielenie władzy 

pomiędzy Cenzorem i Rsądem Central 
nym i zmiana nazwy Najwyłasego do- 
stojnika Związku Nar. PoL 

Po drogie. Zmiana roku i kwar- 
tałów świątkowych i zrównania ioh z 

rokiem powsseohnym. 
Po trseoie. Sposób zapobieie 

nia urojonej zaległości, i dania sposobu 
i moinośoi w uniknieniu zaległośoi. 

Po oswarte. Zmiana opodatko- 
wania. a z tąd ułatwienie dla sekretarza 
jeneralnego. sekretarzy grup i kontro- 
lorom rachunków w prowadzeniu i 
kontrolowaniu raohunków. 

Po piąte. Zniesienie raźna za- 

wsze zaległoioi na fundusz Żelazny, 
wstępnego i odznak. 

ir o szóste. Zniesienie ras ns za- 

wsze doczesnej praktyki. wyznaczania 
miejsoa i dnia na przyszły sejm. 

Wniosek pierwszy. Nazwa 
»Cenzor" jako zapełnia nieodpowiednia 
tjtałowi najwyższego dostojnika Z. N. 
P. znosi się a nadaje się miano więoej 
odpowiednie jego urzędowi Naczelnik 
(suprem president). Nazwa U jest ta 

zapełnia nieużywaną, więc dobrze bę- 
dzie odznaczyć najwyższego dostojnika 
Związku. 

Dalej następny podział fanicoyi i 
władzy pomiędzy urząd najwyZazy i 
Rząd Centralny. Cenzor i wice oen- 

zor po porozumienia się pomiędzy sobą, 
mianują jednego ze Związkowyeb w 

miejsoa pobyto Cenzora jako sekreta- 
rza, którego imię i nazwisko, urząd 
no mer i alioa zaraz po wymienienia 
nazwisk oenzora i viee oenzora«w Zgo- 
dzie umieszczonym- będzie. Cenzor i 
rioe oenzor stanowią jak dotąd najwyż- 
szych kontrolerów czynności Rządu 
Centralnego a ksiąZzi, rachunki i pro- 
tokóły z posiedzeń te go Z, mają im byś 
oddane do przejrzenia i skontrolowania 
w ofisie Rządu Centraltego, takeamo i 
rachunki i czynności organu urzędowe- 
go „Zgody”. Cenzo»- ~ioe-oenzor w 

porozumienia z Rządem Centralnym 
suspendują urzędnika przez sejm obra- 
nego zaraz, gdy ten popełnił zbrodnię 
kryminalną i naznaczą tymczasowego 
sastępeę. Wszelka korespondandys z 

towarzystwami polakiem i po za grani 
oemi Stanów Zjednooso^yoh i Kanady, 
oraz wszelka korespondencja z towa- 

rzystwami oboonarodowemi w całym 
świacie, prowadzi Cenzor i rlce Cenzor 
ze swym sekretarzem. Wszelkie odpo- 
wiedzi muszą nosić pieczęć cenzorską 
i podpis sekretarza. Jeieli się okflZe 
potrzeba ogłoszenia niektórych kores- 
pondenoyi, Cenzor nadeszła je do Rsądo 
Centr. len zanotuje je w swośm proto- 
kole i odda redaktorowi „Zgody” do 
ogłoaaenla. Takie korespondencje 

winny bjó umieszczone w .Zgodzie’' 
o* pierwszej stronie. 

W siei kie koreepondeaeye od polskioh 
lab oboonaioiowyeh towarzystw finsn 
•ownj natury muszą oprócz aprobaty 
Urzędu oen ton kiego wyzyskać aproba- 
tą Rządu Centralnego, który je wypłaoi. 
Waselkie koreapondenoye od Tow. za- 

granicznych lub oboonarodowyoh któ- 
reby nadeszły do Rrądu Centralnego 
lob po jady fi czego osłonka, odesłane zo 

stanę na rące cenzora, osy będą polity 
crncj lub finansowej natury, a dopiero 
po jego przejrzeniu i aprobaoie, jefteli 
to uzna za potrzebne, nadesłane do 
azego załatwienia Rządowi Oentr. 

Uwaga. Zw. Nar. PoL co dzień 
wzrasta i po oetateoznym uregulowaniu 
i pozbyciu aią podejrzanyoh przyjaciół, 
jeszcze lepiej wsraauć będzie. Czyn- ność Rządu Centralnego wzrasta, by 
sapobiedz nawałowi pracy i zwiększę 
niu liozby urzędników najlepiej podzie- 
lić osynnośoi na finansowe i polkyozne, 
krajowe i zagraniczne, prsytem nad* 

najwytazemu urzędnikowi funkeyę, 
która nu się n ale ty z urzędu, za pobić 
gnie intrygom i kłótniom. 

Rs%d Centralny zostaje z tym samem 
■kładem i załatwia wszelkie sprawy fi- 
nansowe i polityczne o ile te związek 
mają z finanaowemi w Z wiązka, zai 

sprawy ozyato publioznej natury zała- 
twia Cenzor. 

^ niosek dru gi. Zmiana kwar- 
ta* roku związkowego i zaatóeowanie 
tyohte do kalendarza powazeobnego. 

Uwaga. Mało jest znanym kiedy 
sią zaczyna rek związkowy i jak idą 
jego kwartały. Rok związkowy rozpo- 
ozyna sią 1 Września katdego roku i 
Uk. Wrzesień, Październik i Listopad 
1892 stanowiły Iszy kw. Grudzień 1892 
Styoaeń i Laty 1898 ligi kwart. Ma- 
rzec, Kwiecień i Maj 1898 IUd kwart, 
Czetw.eo, Lipiec i 6 erpień 1898 lVty 
kwartał roku związkowego. Tymoza- 
sem wiadomo jest te Czerwiec nalety 
do ligo kwartału a Lipiec i Sierpień 
stanowią pierwsze dwa mieaiąoe Ulgo 
kwartału roku zwyczajnego. Jak wi 
dzimy nasze kwartały nie odpowiadają 
kwartałom roku zwyczajnego, ani rok 
naaz godzi sią z rokiem bierząoym. 
Jest to anomalia, którą jut dawno znieść 
potrzeba było. 

Wniosek. Postanawia sią te lok 
bieszący przyjmie pozostałe cztery mie 

■iąoe jako kwartał nadzwyczajny do 
siebie, a odtąd kwartały liozyó sią bądą 
i rok rozpoozynać zaoznie, jak jest w 

kalendarza powszechnym. 
U w z g z. W ten sposób rok swią 

zkowy nie bądsie sią zaczynał 1 Wrze- 
śnia tylko Igo Stycznia. Sakr. jen. 
bądzie miał dosyó ozaau zamknąć kaią- 
tki i wysłać grupom raobuuek kwartal- 
ny przed aejmem we Wrześniu, z grupy 
bąią miały dokładny raohnnak osy za- 

legają osy nie. 

gfotć grap prsy wykazach kwar- 
talnych doszła do takiej sumy, ta mazi 
zastanowić kaldego. Sakr. Jan. wyka- 
zuje za Illoi kwartał blisko aześć ty 
si^oy dolarów i to rosłotonej na wszy 
atkie pozycje, ba nawet na fandasz 
Żelazny. Wynoei to przeszło dolara na 

głowę. Czy jest tak faktycznie, ozy 
Związkowi tok dato zalegają! Nie. 
Sakr. Jen. zamyka ksiąiki podług kon- 
stytucji z kcfioam kwartału. Wszelkie 
pieniądza przysłana po ostotniem, piszą 
się na raebanek grapy do ksiąiki, ale 
nie wliczają do jat zamkniętego kwar 
tołu, Ztąd grapa popada w zaległość 
pomimo ta wpłatę uiściła. W rachun- 
kach sakr. jen. z jednaj strony wielka 
zaległe sć, z drugiej wielka nad wy tka 
w kasie. W grupach powstają niepora 
zamienia, gdyt członkowie otrzymają i 
sakr. fin. twierdzi ta nio niezaiegają, a 
te bies ioh tam wie jak raehanki w Rzę- 
dzie Contr, prowadzą. Tymczasem sakr. 
jen. nie winien tama, tylko grupa ta 

pieniędzy na osas nie przysłała. 
Ze pod względem zaległości coś uczy- 

nić potrzeba, ta aztaosoą zaległość su- 

pełnie znieść potrzeba, to kaidy łatwo 
pojmie. Ooa hsftbt Związek, wpija* 
demoralizująco na Zarządy i członków 
grup i niepozwala im doskonale wie- 
dzieć jak finanse grapy 1 / wiązka stoją. 
Z innej strony taka ogromna zaległość, 
przy sopełnej odpowiedzialności sądo- 
wej Związku, mota całe jego fundusze 
pochłonąć i o zgubę go przyprowadzić. 
Żadne s towarzystw dobryoh w 8l 
Zjed. nie utywa takiej praktyki jaka 
j«t a nas. Więc aby grupy, które re- 

gularnie, ale s powodów, od nich nie 
aaletaych na ostatniego pieniędzy przy- 
słać niemogą, dalej aby grapom ułatwić 
wydobycie się ■ zaległości a Rtęda 
Centralnego podajemy następujący: 

Wniosek: „Grapa która do lfigo 
pierwszego miesiąca następującego 

kwartału nieuiśeda aią s wkładek *a mi- 

oionj kwartał, bas poprzedniego za- 
wiadomienia po ty aa tern. me auapendo- 
waną bądzie. Sekr. jeoeraloy pisemnie 
jl ° t*in ••wiadomi, cras Nr. grapy a 

ilością zaległości w Zgodaia na 4tej 
stronie po lewej rąoe w pierwszej ko- 
lumnie u góry w najblitaaym Numerze 
ogłoszonym zostanie. Zgoda a pooząt- 
kiem trzeciego miesiąoa katdego kwar- 
tału, tłustym drukiem na pierwszej 
stronie po prawej rąoe umieści następu 
jąoy napis: ,.Z końcem miesiąoa N. N. 
koóozy aią kwartał N. N." i pr/sz eały 
miesiąo powtarzyć to bądziet 

Uwaga. Wtadomo te niektóre 
gropj pośmiertne i podatki kwar 
ta Inie, wiąo po uregulowaniu kwarta- 
łów i przedłużenia terminu nie bądą 
potrzebowały figurować w zaległości bo 
bgdą mogły na ozas uiścić aią. Są inne 
które regularnie płacą, ale nie mogą na 
ozas przed ostatuiem pieniądsy a kole- 
kto w ać, te bądą mięły eetyzfakoyą te 
aie bądą im iluioryosnej zaległości wy 
nazywać. Są inne które korayatająo a 

poswc lenia sejmu zalegają. To mole 
ustać, bo mając tarmin praedłuftony o 
15 dni, mogą łatwo rachunek u siebie 
wyrównać. Zaś w rachunkach aekr. 
jen. bądzie tylko U zaległość, która jest 
de facto, a w kasie tylko te pieniądze 
które tam powinny być. 

Zmiana opodatkowania. 
Obecnie Rząd Centralny pobiera o- 

prdo* pośmiertnego poda tka, od kalde- 
g° członka po 5 o. na fundusz Żelazny, 
5 e. na fundusz obrotowy i 5 c. na Zgo- 
dą, oprócz tego po 1 o. przy kaidem 
pośmiertnem. Co aozyni około 80 a 

miesiącznie od osłonka. Czy jest jaka 
konieczna potrzeba, by Uk wielki po- 
datek toiągać? Nie ma — a wiąo ras 
dla uproasczenia rachunków, drugi raz 
dla ulieuia członkom podatki 6 o. znieść 
potrzeba a aa te zaprowadzić podatek 
centowy przy pcimiertnem. 

W III im kwartale podatek jednooen 
towy uczynił $1.671.850 , gdy ta kwota 
zoatała zupełnie niepotrzebnie śoiągnią- 
tą, bo podatek piąoiooentowy pokrył 
zupełnie wydatki, a gdybyśmy byli po 
d o. przy kaZdem pośmiertnem pobrali, 
to mośna było wszelkie wydatki pokryć 
i jeszcze $400 nadwyżki mieć. 

W niosek. „Podatki piąciooento 
we znoszą aią, a natomiast przy kaidem 
pośmiertnem pobierać dwa oenty. Z tak 
zebranej snmy pójdzie fi c. na fundusz 
śzlzzny © o. na Zgodą a reszta na fun- 
dusz obrotowy**. 

Uwaga. Przy ooraz wzrastająoej 
liczbie ozłonków, dochód óentowy bą- 
dzie tak dufty fte molna bądzie rozpo- 
rządzać znaoznemi sumami na oele do- 

broczynno. Rachunki tak śl» sekr. jen. 
jak dla sekr. grup i dla kontrolerów 
uproszczą sią. Dziś sfikr. jen. rospiaująo 
wykazy musi wykazać ile piądooento- 
wego podatku, a ile pośmiertnego z do- 
datkiem jednego oenta. Pćźmej jui 
P«y rozpisaniu peśmiertnego 
wliczone oenty a przy rozpisaniu wyka- 
sów napisze: Grapa N. N. członków 
N. N. pośmiertne wraz a dodatkiem 
N. N. o. uczyni $ N. N. o. Przy sale- 
głośoi grap, nie będzie klasyfikował za 
0° KruP* tylko grapa N. N. za 

Inga $ N. N. Kl> syfi kowanie zaległo- 
ści to interna grapy i członkowie będą 
wiedzieli co mają piaoić do Związka 
gdy zobaczą w Zgodzie. Przeto uprości 
eią kontrola katąiek i rachunków Rządu 
Centralnego, bo przy mieeięeznem roz- 

pisania będzie do zkontrolowsnis ile 
tysięcy było osłonk ów, ile i to tylko 
w jednej pozycji było do sspłsoenia, a 
ile wpłynęło, i jaka salagłość. Przy 
kontrolowania posyoyi grup będzie tak 
samo, tyła ma ozłonków, tyle na każde- 
go. a w;ęo tyle niedoboru. 

Wniosek piąty, „Za wstępoe 
i odsnaki zalegać nie wolno”, oraz se- 
kretarz jeneralnynie przyjmuje oświad 
ożenią od grupy te za to lab owo za 

*•*■» tJlk® pisie po prosta te grapa 
N. ff. salega dolarów N. N. 

Wniosek szósty. „Sejm wy- 
znaoza bezwarunkowo czas, miejsoe i 
dsiefi przyszłego tejma. Cenzor lub 
Naczelnik na trzy miesiąoe przed sej- 
mem sawezwie orędziem grupy do wy- 
bór u delegatów. 

Uwaga. Przy wyznaczania miej 
sca na sejmy należałoby uwzględnić 
róine kolonie polskie, stąd motemy 
prsyjść w takie położenie Ze dla oddal 
no4ei miejsca i wielkich wydatków mo- 
ta ledwie połowa grap być represento 
weną. Co esynió w takim rasie, osy 
tak zebrani delegaci mogą mieć prawo 
przerabiania konatytaoyi I dowolnego 
rozporządzania f and oazami Związku i 
nakładania podatków. Wiadomo nem 
te mamy w Związka ludzi, którzy bez- 
względnie za członków, tylko by dogo 

dzid iwtffla „ja” naklacUlit>7 ooras no* 
w* ciętary, tworzyli dyrektorya, wy 
ds ały po kilkunastu ozionków, by in 
trjgami pozbyć aię lodzi uozoiwyoh i 
umiarkowanych od staro Związku. 
Ct mogą korzystać sa sposobności, prze- 
robić konstytnoyę, rosszafować foodo 
•sami Związku, ponakładać na ozłon- 
kdw niapotrzabna podatki, tak ta po 
dwóch latach ani połowy członków nia 
pozostałoby w Związku. Co wiąoaj 
wyznaczyć dla ioh samy stów najdo 
godniejsza miejsca, Wiąc bardzo na 

miejscu i dla powodzenia Związku był- 
by nastąpująoy wniosek: „Gdy na Sej- 
mie mebędą reprezentowana dwie trze- 
cie wszystkich grup przez wysłanych 
delegatów. Sejm tao niemota czynić 
ładnych zmian w konstytuoyi lob roz- 

porządzeń funduszami Z wiąz ko wam i w 

innej myśli lob dalej, jak to oozynił 
Sejm poprzedni. Gbyby tylko połowa 
grup była reprezentowaną nateoozas 
dotyczący eejm zajmie sią z kontrolo 
waniem raohoŁzćw, potwierdzeniem 
były oh urzędników na <łilw lata, nie 
osnaosa przyszłego miejsca sejm o, tylko 
Cenzor rozpisze osądzie do grap na 
fcaeść miesięcy przed terminem i sawe 
zwie je do oświadozenia sią gdzie i kie 
dy ma sią odbyć sejm. Absolutna 
większość po upłynionym terminie roz 

•trzy gnie”. 
Powytsse wnioski były odczytane na 

posiedzeniu grupy i polecono by je sz 

opatrzyć pieczęcią grupy, podpisem 
Zarządu i wysłać do naecego organu 
Zgody, w oclu ogłoszenia. Delegaci 
tak aamo słotą je wysokiemu sejmowi 
na piśmie. 

d. J. W. Kosak, 

0«tdc. 
Doi» 28go Lipo* wylądował z okryta 

„Columbia” w New Yorku, Profesor 
Emil Habdank Dunikowski w gronie 
tyrystów,— jako to: Dr. Ludwik Kio*, 
rektor seminaryair; A. I. Rogosz, zna 

n7 literat; Tadeusz Barą oz, artysta- 
rzeźbiarz; Roman Dziąśle wski, profesor 
politechniki; Dr. Tadeusz Bujak, współ 
radaktor „Gazety Narodowej”; Karol 
Pollak, dyrektor fabryki z Frankfurtu, 
Władysław Kozłowski, srohitekt; Sta- 
nisław Buazyńzki, inżynier gómiozy; 
i nowożeńcy Ksiąstwo Lubeooy. 

Komitet obywateli New Yorskieh na 
ozele z Dr. Czupka, powitał \ przyjął 
serdecznie gośoi. 

Nas tąpnie Profesor E. Habdaok Do- 
□ikowski i jłga towarzysze przybyli do 
Chicago dnia 2 bm. wietzjrem, gdzie 
zostali na dworcu kolei Żelaznej Grand 
Trunk przyjąoi przez kilku z Komitetu 
Recepcyjnego, któremu przewódoiozył 
ob. W. Sm ulik i. 

Z przybyłych, pan Tadeusz Barą oz, 
otrzymał pierwszą nagrodą za projekt 
pomnika Koiaiuszki, wznieść sią ma 

B°7 w Chicago. Projekt* wykona- 
ne z gipsu a uwiefiozone nagrodami 
wkrótce nadejdą ze Lwowa i bądą u 
mieszczone na Wystawie Columbijakiej. 

Tadeost Barąoz jest znany ze 

*^*wy jzko artysta rzeźbiarz — zamie- 
•*k*ł pod No. 617 Noble ul., ma mniar 
dłnZasy osss tu zabawić, a pragnący 
mieć wykończony znakomitej roboty 
portret, mogą sią {łorozuaiieć s pan Ta- 
deusz Barąoz podejmie sią wykonania. 

Poświęcenie trsccfc eherąg »1. 

W niedzielę (80 lipo*) po południu 
odbył* się w parafii św. Wojoieob* n* 
•troci* południowej miaat* Chicago 
piękna nroozyztośś poświęoenia oborą- 
Ifwi trzech polsko katoliokioh to w*, 

rzystw. Przed aktem poświęoenia od 
był* się piękna prooeaya, w której bra 
ły udział liozne towarzystw* i dolega 
®7** Poświęceni* dokonał na aolennyoh 
naazporaoh ka. prcb. Jan Radziejowski 
a ka. Kug. bied laczek z parafii św. Su 
niaława wygłosił piękne kazanie, zaokę- 
oająo do pracy i walki w imię Krsyia, 
do zgody i pracy narodowej a szczegól- 
nie do wytrwałości w tej te pracy. Na 
uroczystości był Uktę obeony Wb. ka 
Jao Kasprzycki. Trzy nowe chorągwie 
few. Serca Najśw. Maryi Panny, tow. 
Imienia Jasna i bractwa św. Dominika 
wyatły z pracowni p. W. Słomifiakiej i 
komują razem 11850. Wykonanie ich 
jeet prześliczne i gustowne, hafty aą 0ię- 
tkie i ozdobne. Motamy byś dumni z 

togo, ta ruj praoowci poUkiej wycho- 
dzi tak świetna iobota przy stosunkowo 
niskiej cenie. Przy tej sposobności sa- 

piaujemy Uktę, ft równocześnie * owe- 
mi trzema chorągwiami opuściła zakład 

litewskiego św. Kazimierza g Bridge- 
po»tu, która kosztuje 8815 i poświęoo- 
oa zostanie póśoiej. Oprócz tego jeat ■iadm innych chorągwi pod pracą, co 

jest snów dowodem! te układ naazej 
Polki oieszy sią wielką popularnośoią i 
uufiniem. a na które uozoiwą praoą 
rzetelnie zasłulył. 

OniM 90. 
Chicago, 7go Sierpnia 1891. 

Na zgromadzenia odbytem w dnia 
6go Sierpnia obrano nastąpująoych 
urządników: 

Piotr Binkowski, Prezydent, Józei* 
Rudsńaki, Wioe Prezydent, W. Kar- * 

łowski, Sekretarz protokołowy (Oty raz) 
M- V. Pikolski, Sekret*rs finansowy 
(5ty raz), Antoni Marsselaki, kasy er (6ty 
raz). Radą Gospoda rosą składają: 
Edward Blaohowski, Jan Kniets, Fer- 
dynant Radomski, Na delegatów do 
obchodów narodowy oh: Wiktor Kar- 
łowski i Józtf Rudziński. 

W. Kariocnotki, sekr. 

Tsw. Gmina Polska «• 1 gr 30. 
Chicago, 5 Sierpnia 1808. 

Rodaoyl Niniejszem podają do wia- 
domośoi wszystkim osłonkom To warzy, 
rzystwa Gmina Polska No. 1, aleby 
stawili sią na posiedzenie regularne i 
urazem nadzwyczajne, które ma sią 
odbyć w Niedzielą dnia 18 tm. o go- 
dzinie 8»j popołudniu w hali zwykłych 
posiedzeń, w sprawie wybrania Dele- 
gata na Sejm X. Zarazem przypomi- 
nam wszystkim osłonkom tym, którzy 
sią nie uiścili na ostatniem kwartał nem 
posiedzeniu ze swyoh zaległości, aby raczyli usprawiedliwić sią z takowych 
na przyszłam posiedzeniu. Nieobecność 
podpada karze dwa dolary. Z wicnym ssaouukiem i bratankiem 
posdrowienien 

Jan Knietz, sekr. prot. 

T«w. OBlM P*lik>, gr. IV*. 1. 
Ckicago dnia 4 Sierpnia 1898. 

Dnia 18go Sierpnia 1898 r. odbędzie 
•IV pomad fenie regularne, na które za- 
pnazam wzzystkich Brani i Członków 
Uk naletąoyoh jak i tyob, którzy maja samiar wstąpó do Towarzystwa. 

Wstępne jest jeszcze jeden tylko 
miesiąc znitone a potem będzie podług lat. Posiedzenia odbywają się w dru- 
gi niedzielę po pierwszym w polakiej Hali Pułaskiego, pomiędzy 17tą a 18tą nlioą na Ashland sye. 

Zarazem zawiadamiam, aby kaldy osłonek, naletąoy do Towarzystwa, ui- 
Aoił się z pośmiertnego do Związku, jak równie* zapłaoił podług uchwały Sej- 
mu składkę na Semmaryum wyno- 
•ząoą 28 o. Naletnośoi te muszą byó 
zapłacone na przyszłam posiedzeniu,aby delegaoi nie słyszeli, li Towarzystwo Proszę was Brania, abyśoie się stawili jak jeden do zapłaty. Z bratniem pozdrowieniem 

Jf. Wr6b'eti»k*y sekr. 
127 W. 22 Str. 

* III. 
Jcurr, 111., dnia 24 Sierpnia 1898. 

Ko»onia polska w Joliot, Ili, liczy me wielką liczbę polskich familii, hslb 
byicny jeszoze dłngi ozasnie mieli ka- 
tolickiego polskiego kościoła, gdyby 
nie starania Wiel. ks. Kozłowskiego, proboszcza z Lemont, który z panom Antonim Witkowskim, Józefem Bur 
0I7^* kilka razy do Arcybiskupa w Chicago, w celu wyjednania pozwo lenu -ndowania kościoła. Uzyskali!- 
my pozwolenie budowania koioioła pod wezwaniem św Krzyta; na budowę p,e™7* Wiel. ka. Kozłowski ofiaro- 
wał 50 dolarów. Arcybiskup nazna- 
ozył n. proboszcza w Joliot, Wiel. ka. K. Słomifiakiegr, który gorliwie pracu- je' ataby w świątyni pańskiej jak naj- prędzej Polacy mogli wznosić modły, i 
w tak krótkim ozasie pomimo m«ł«j li- ozby parafi.n kościół św. Krzyta jest jot postawionym. Parafianie nie mają 
w W7P°W1td*eni» podziękowania Wielebnym ks. K. Kozłowskiemu i K. błomińskiemu jak 1 wszystkim tym któ- 

Członek Tow. Iw. Krzyta 
Jan K<neaUvo$ki. 

p,“V™»i,ł7 
South Bhwd, Ind. 8 S.erpnia 1888. Z powoda zblilająoego . ą Sejmu X 

wChjoa^fo, uwiadamiam członków Tow. Pol. Prteoayzłowoów, grupy 177, aby •i' raesyli zebrać w bełnej lłoibie na 
miesiąosne poeed zenie w do i u 18 b. m. Jaatto ostatnie prsed Sejmem, aa ktd- 

rrm^ b,« „«,piwy 

Poimlertoe — 44 o. 

Podatek-15 e. 
Na Bem i nary om 25 e. 

a ... Razem: 84 o. 
umata,jak i inne zaległości na tym *• poatedeenio muszą by<5 wniesione, 

pomowai wszelkie rachunki z Rządem Centralnym mnszą być uregulowane prsed lfitym Sierpnia b. r. 
Z bratniem pozdrowieniem 

X. AT, Kuchar$fńt sekr. 

Braterstwo 1 pozdrowienie 
X B. Zmudmfakt, sskr. 


