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Organ Związku Nar. 
Pol. „Zgoda", przez cały 
czas trwania Sejmu X w 

Chicago, 111. wydawany 
będzie codziennie w po* 
rze przedpołudniowej, z 

wyjątkiem niedzieli. 
Pragnący mleć wiado- 

mości o czynnościach Hej- 
mu, zamieszkali tak w 

Chicago Jak w Innych 
miastach, zechcą nade- 
słać za ealy czas abona- 
ment wynoszący 25 cen- 

tów w gotowizn le lnb 
markach pocztowych, 
pod adresem Itedakcya 
Zgody 574 BIobie ulica, 
Chicago, 111., a w zamian 
odbierać będą pocztą 
Zgodę codziennie. 

Osoby Interesowane, a 

chcące mleć ogłoszenie 
w Zgodzie wydawanej 
przez czas Hej mu X, ra- 

czą się zgłosić do Bedak- 
«yi. 

X u mera Zgody wyeho 
dzącej tygodniowo, będą 
wydawane 1 rozsyłane 
Jak zwykle 

Blóro Usądn €«ntr. Zw 
Al ar. Poi. 

Chicago, 21 Sierpnia 1898. 

Następujący członkowie przyjęci zo- 

stali do Związku Ner, Pol.: 

11801 Skibiński Michał grupa 78 
11302 Jezierski Kaźmierz ** 78 
11808 Bielaki Antoni *• 188 
11804 Eeatzkiewioz Józef “ 188 
11805 Szatkowski Teodor “ 188 
11808 Czerwiński Roman M 111 
11807 Kowalczyk Tomasz M 120 
11806 Obertz Andro “ 120 
11809 Mosiniak Michał “ 120 
11810 Kowalski Wincenty “ 120 
11811 Kowalozyk Frank ** 120 
11812 Knklewicz Bartłomiej M 140 
11818 Twarowski Henryk M 142 
11814 Kowatzek Bartłomiej M 188 
11815 Bolińaki Jan ** 96 
11816 Zielesinski Ludwik •* 105 
11817 Mtzerka Andrzej « 196 
11818 Mauszak Fr. O. - 196 
11819 Blacbowski Tomasz ** 207 
11820 Strumpf Jan " 207 
11821 Jazdsewski Albert ** 188 
11822 Zakrzewski Franciszek M 80 
11828 Palt Franciszek “ 2 
11824 Wąobadło Walenty •• 180 
11325 Żółkowski Jakób M 149 

Z rozporządzenia Rządu Centralnego 
Antoni Małi*k, Sekr. Jen. 

Dnia 22 Mlerpnlą ros- 

począl się w Chicago, 
III*. Hcjm Zjednoczenia 
Pol. Matolleklego 

Chicago dnia 21 Sierpnia 1893. 
Praed Sejmem X Organ Zwią 

zku Nar. Poi. „Zgoda” zmuszony 
jest odpowiedzieć Towarzystwu 
Dramatycznemu i Bratniej Porno 

cy , Fredro” w Detroit, Mich. 
Dla wiadomości związkowych o- 

bowiązani jesteśmy sprawą tą ob 

jaśnić. 
Towarzystwo Orła Polskiego z 

Detroit, Mich. złożyło aplikacyą 
i prawami konatytucyi przepisane 
dowody, prosząc o przyjącie do 
Zwiąaku Nar. Pol. — Rząd Ceotr. 
Z. N. P w dniu 12 Czerwca r. b. 

przyjął wyiej wymienione Towa 
rzystwo jako Grupą 212. 

Naatąpnie Towarzystwo Drama- 
tyczne i Brat Pom. „Fredro” na- 

desłało Rządowi Centr. Z. N. P. 
Protest, przeciw przyjęciu grupy 
212 do Związku Nar. Pol., moty- 
wując: 

1) Że grupa 212 składa aią z 

party i Kolasińakiego. 
2) Że tacy ludzie tamują roz- 

wój Związku. 
3) Że w obchodach narodowych 

nie chcą brać żadnego udziału. 

4) Przekonani jesteśmy dokła- 
dnie że wystąpują przeciw kościo- 
łowi katolickiemu, nł co konsty- 
tucya Z. N. P. nie zezwala. — 

Na powyższy protest, Sekre- 
tarz Jeneralny Z. N. P. odpowie 
dział Towarzystwu „Fredro”: 

Chicago, doia 25 Lipca 1893. 
Gr. 155. Szanowni Bracia! 
W sprawie protestu naprzeciw 

Gr. 212, należy udać się do Sej- 
mu. 

Z bratniem pozdrowieniem 
A. M a Iłek. 

Odpowiedź ta nader właściwa, 
niepodobała się protestującym. — 

Udali się zatem z ogłoszeniem 
„Protestu" do „Polonii w Amery- 
ce" wydawanej w Cleveland, 0. 
Naturalnie że chętnie ogłoszono 
a pospieszyły z przedrukiem jak 
dotąd Echo, Dziennik Chioagoski 
a zapewno i iune podobne wydaw- 
nictwa nieomieszkają naśladować. 

Korzystając ze sposobności po 
ważny Dziennik Ohio. jeszcze od 
siebie dodaje: 

„Rząd Centr. Z. N. P. a przy- 
najmniej „Zgoda" coraz głębiej 
pogrąża tą instytucyą w odmęcie 
błota". 

Przytoczyliśmy ten dodatek 

jako szczyt głupoty, nienawiści, 
złości, praktycznego katolika p. 
H. Nagła, który nawet nie wie 
że „Zgoda" nie ma żadnego 

udziału w przyjmowaniu Grup. 
Powołani do polemiki czujemy 

się w obowiązku wyrazić w spra 
wie ,.Protestu” własne zdanie. 

Towarzystwo Dramatyczne 
•Fredro” idąc w ślad za innymi 

stara się moie bezwiednie postę 
powauien swym pomnażać prze 
ciwuików Związku, szerzyć chęć 
rozdwojenia i upadku, przeto za- 

sługuje na wielką naganę, ie nie 
odczekało kilku tygodni do wnie 

sienią skargi przed Sejm X Z 
8. P. 

Kaidy ze Związkowych uzna 

ie na motywa przytoczone w 

czterech pnnktaob, Rrąd Contr. 
Z. N. P. nie mógł oofaąó swej 
decyzyi przyjęcia Grupę 212 bez 
sprawdzeń i śledztwa, takowe 

zabierają czas i pociągają koszta 
i wątpię czy przed nadchodzącym 
SejmemX całatwioneby zostały, a 

w każdym razie strona niezadowo 
na z apelacyą jeszcze do Sejmu 
ma prawo wystąpić. 

Czujemy się w obowiązku zwrócić 
baczną uwagę członków Związku 
N. P. na cały ten Protest i na 

skutki mogące wyniknąć. Zwią 
zek Nar. Pol. przyjmując grupy, 
nie zapytuje si? o wyznanie 
religijne, przyjmuje Polaków.— 

W konstytucyi Z.N.P. Art. III 
§ 3, wyraźnie powiada, że Polacy 

innych wyznań przypuszczeni są 
do pracy w rzeczach politycznych 
około dobra narodu polskiego. 
Art. III § 2, zabrania Związkowi 
wdawanie się w rozstrzyganie 
spraw religijnych. 

Zatem zbyteczną jest wiado- 
mość, a jeszcze mniej mamy mo- 

cy decydowania czy Grupa 212 
zalicza się do kościoła katolickie- 
go lub nie, — tak juł nazwy cza- 

jeni jesteśmy do nazwy syzmaty- 
ków, Ae gdybyśmy pospiesznie 
decydowali, byłyby dotąd wyrzu- 
cone wszystkie grupy związkowe 
z Chicago, poniewai sympatyzo- 
wały z zamkniętą parafią św. Trój- 
cy, teraz obcą znów rozpocząć wy- 
rzucać grupy z Detroit, bo prze- 
cieA mośe się jeszcze wykazać, fte 

który z członków i innej grupy 
uczęszcza do domu modlitwy Ko* 
łacińskiego, póAoiej nastąpiłyby 
Aądania z Winony, Brooklyna itd. 
— w rezultacie w miejsce nazwy 
Związku Nar. Pol. zajęlibyśmy 
stanowisko Aandarmeryi od bada- 
nia duoha religijnego. 

Wszelkie prześladowania zwię- 
kszają upór, mnośą zwolenników, 

czego mieliśmy doświadczenie 
f wytrwałości parafian św. Trój 
cy w Chicago. Oii sami po wymie- 
rzonej sprawiedliwości i do koś- 
cioła chodzą i do sakramentów 
coraz więcej się garną, a dzięki 
wyrozumiałości, pracy, chrzesciań- 
skiei miłości teraźaiejszego probo- 
szcza, stad się mogą jeszcze przy. 
kładem i dla drugich. 

Wierzmy w miłosierdzie Boskie 
a liczmy własne błędy. — Nieko- 
niecznie tylko świętobliwi: Na- 
głowie, Szwajkarty, Sadowscy, 
Dewojni, Szopióscy, wreszcie ko- 
mitet Tow. „Fredro’1 zasiadą po 
prawicy Boga, lecz i dla najwię- 
kszego grzesznika przyjdzie upa- 
miętanie i możność dostąpienia 
zbawienia. 

Nie odpychajmy osądzonych 
przez nas grzesznikami, lecz przy- 
garniajmy ich do siebie, bądźmy 
Chrzęścianami a nie bezmyślnymi 
fanatykami. — 

Nie możemy uwzględnić przez 
Te w. , Fredro" oskarżenia Grupy 
212 że ta nie przyjmuje udziału 
w obchodach narodowych, przy. 
stąpiła dopiero do Związku N. 
P. w dniu 12 Czerwca r. b. a 

po tym czasie żadnych obchodów 
jeszcze nie było — poważamy 
się jeszcze wnioskować że widząc 
starszą grupę czyli braci nie- 

chętnych dla siebie, trudno im 
się garnąć. 

Jeieli Tow. Dramatyczne 
„Fredro'’ z Detroit, złoty wiaro 
godne dowody, ie Tow. Orła 
Polskiego grupa 212, jest złoto- 
na z anarchistów, ie stara się 
szerzyć zgorszenie i znieważa 
publicznie religię katolicką która 
jest uznaną przez nas za panują- 
cą, w takim razie Sejm stóso- 
wnie do Konstytucyi niezawodnie 

zadecyduje wykreślić. 
Oo zaś do nas to nawet w 

takim rasie jeszcsebyimy prosili 
Sejmu. ■ uwagi te Grupa świę- 
to przystąpiła, na przeszłość nie 
zwracać uwagi, dać braterskie 
napomnienie i starać się uszla- 
chetnić. 

Gromadźmy zastępy Polaków, 
dobrych patryotów, prawych o- 

by watę li, a troski religijne, na* 
wracanie sekt i wyznań pozosta- 
wmy kapłanom. 

• 
• • 

Polacy w Chicago są bardzo 

zajęci urządzeniem „Dnia Pol- 
skiego”. Sprawa poosątkowo 
podniesioną została przez niektó j 

— 

re wydawnictwa pism, następnie 
obywatele z południowo zacbo 
dniej części miasta wydali „O- 
dezwę do Polaków w Chicago” 
zamieszczoną i w „Zgodzie” No. 
33 na stronie 2sj. W rezulta- 
tach nastąpiły ogóloe z groma ■ 

dzenia. pierwsze w Hali szkolnej 
przy ulicy Bradley; publiczność 
licznie się zgromadziła. W pierw- 
szej mowie p. H. Nagiel — być 
może z dobrych chęci — wygło 
sił i te słowa: 4e „Dzień Polski” 
jest wielkiej doniosłości, gdyi po 
wejścia do jednej z sal na Wysta-! 
wie powszechnej, nastąpi ogólne 
pojednanie, podanie dłoni, wszyst- 
kich Orgaoizacyi: Związku, Zje- 
dnoczenia Katolickiego, jak i 
Zjednoczenia pod opieką Matki 
Boskiej Częstochowskiej. 

SLwa te sprawiły ogólny za- 

chwyt i nadzieję, ie rozpocznie 
się chwila, od której prace i 
chęci, — cel dobry, konieczny, 
uświęcą. Złudzenie to krótko 
trwało — iądał głosu ks. W. 
Barzyóaki i Zastrzegł, aieby pre 
zydujący nie dozwalał głosu tym, 
którzy wspomną o jakiej orga- 
nizacji, gdyi nie organizacye 
biorą udział, lecz wszyscy Pola- 
cy w Chicago. 

Wielu powie: miał rację, po* 
niewai s obszerniejszym proje 
ktem jedności wystąpił. Uważa- 
libyśmy to aa słuszne, gdyby od 
dawna cele nie były znane. (Jpadł 
projekt pawilonu polskiego na 

Wystawie, jedynie te względu 
niedozwoleaia na posiedzeniach 
wspominać, ie biorą udział or- 

ganizacje, poniewai pawilon ma 

być urządzony przez Polaków. 
Tak samo teras a tracił na war- 

tości dziewięćdziesiąt dziewięć 
procent „Dzień Polaki” z powodu 
niedopuszczenia prac nad dopro- 
wadzeniem w przyjaznej i stóeo 

wnej chwili do przebaczenia sobie 
uraa, do wzajemnego ssanowa 

nia się i kochania jak synowie 
jednej Matki Polski. Zbyt to 
wyraśne, ie idzie tu głównie o 

to, aśsby nie przyznać równyoh 
praw Organizacjom, nie wspo- 
minać: tak dobry Katolik-polak 
jak Polak-katolik. 

Smutne to, ale bogate w myśl 
dla tyoh, którzy wierzą lab o 

bałam sesją, że jakaś zgoda, wsa 

jemny szacunek, wspólna praca 
jest Już znoiliwą. 

Następnie. w przedmiocie 
„Duia Polskiego” odbyło zię w 

dniu 18 bm. nieliczne zebranie 
kupców, a dnia następnego o* 

gólne zebranie Polaków z 

wszystkich dzielnic miasta Chi- 
cago w Hali Pułaskiego przy 
Ashland avo. 

Na zebraniach widzieliśmy 
ogólny entuzyazm dla “Dnia Pol* 
skiego”, słabnący jednak, kiedy 
poruszane zostawały kwestye 
niezbędnych wydatków w celu 
uświetnienia MDaia”.Nie rozumie* 
my dla czego Prezydująci na po- 
siedzeniach od razu kwestyi 
ofiar pieniężnych nie starali rię 
załatwić, koszta, wydatki tak 
łatwe do oznaczenia nie poddali 
pod obrady, ale starali się do 
nieskończoności czas tracić nad 
werbowaniem Towarzystw, dekla* 
rujących się przyjąć udział w po* 
chodzie „Dnia Polskiego”. Na 
zebraniach byli obecni wprawdzie 
pojedynczo członkowie admini* 
stracyi wielu Towarzystw, lecz ci 
nie mając po większej części 
jeszcze żadnego pełnomictwa, mo- 

gli dawać tylko zapewnienie, śe 
pracować będą na posiedzeniach 
Towarzystw, ażeby te przyjęły 
udział. Zapisanych zostało w ten 

sposóbTowarzyBtw blisko sto.jako 
przyjmujące udział w pochodzie 
w „Dniu Polskim”. Następnie 
naznaczono komitet urządzający, 
liczba osób w komitecie dochodzi 
do piędziesiędu. Całe urządzenie 
„Dnia Polskiego” złożone zostało 
w ręce komitetu, którego zgro • 
madzenie nazaaczonem zostało w 

dniu 22 bm. wieczorem w Hali 
Pułaskiego. Ponieważ „Zgoda” 
drukuje się rano dnia 22, zatem 
rezultatu narady komitetu urzą- 
dzającego podać nie możemy. 

Właściwem będzie nadmienić 
ie w czasie posiedzenia w dniu 19 
bm. prosił o głos ob. Z. Słupsku 
Przemawiał w treści: Widzę z 

entuzyazmu ogółu, ie „Dzień 
Polski” będzie, zatem powinniśmy 
starać się, afteby był świetny, pa* 
miątkowy, historyczny, głośny. 
Podzielam myśl pochodu ogólne* 
go po mieśde, lecz ozy wejśde na 

wystawę oeięgnie pożądany sku* 
tek, należy się zastanowić. 

Narody mające byt polityczny 
w czasie swego „Dnia”, witane 
były wywieszeniem chorągwi 
odnośnego narodu na gmachach 
pańatwowyoh. Nas żadne z państw 
w ten sposób nie powita, ażeby 
nie narazić się naszym nieprzy* 

(Otąg dalsay aa stroni* 4*j.) 


