
..ZGODA” 
•rgas Bwląika Nar. Polikleg* 

W STANACH ZJEDNOCZONYCH 
północnej mmi 

Wychodzi w środę Każdego Tygodnia 
Prenumerata wynosi rocznie.$2.00 

t musi być opłsooną naprzód. 
CENY OOŁOSZEN CZTU ANONSÓW: 

OM araku rak J de....| 1.00 
1 rok...10.00 

PmbkIHwazla ł krćtkle ogłooio* 
Ela Miaooowot 

(OHtsta u pl«r«Mr ru..10 CA 
z* kasdy Bogpaoar na.ao ca 
Ogłeąainli Balowa koaatoj* ukitd; ras.$100. 

Wszystkie ogłoszenia muszą być 
opłacane naprzód. 

KjwąepmiOanrl plwy do nu uczą adresy rwa wy- 
wymienieniom MftfO linlt 1 caytei nie podawać, a 

mtaaila, aaawiaka, mlejeca pobjta ■ a 

f, Coanty 1 Staną. Prar 

Speeep ro wad ik ach naleky mawaaa podać poprae- 
mlajece pobrtu awego. Praedeweiyatklem nie 

> paeprowadakach 
pobrta r 

fewba upomnieć potukyć swego podplsa pod kakdą 
■oreepondencyą. 

Waaelkle olenlędae. praeanacaone dla „Zgody" ma- 
ma być praesrlane w Ukcie reglatrowony m lab prasa 
MONaY U KIJEK, praes Bank lab Eznreaa. Za ple- 
■Jadaa praeeytane w Ustach awycaajnych nie Jeetećmy 
dSpowtadalalal Jekeli w drodae aglną. 

Order pocate plenlądr.e wypłaca. 

BIURO RZĄDU CENTRALNEGO 
KEDAKCYA I DRUKARNIA 

„ZGODY” 
$71 Noble 8t. Chicago, III. 

4 Z wiązka Nar. Polskiego. 
CENZOR ZWIĄZKU: 

▼•PHZYBYBŁKWbKI, 306—lith St. Bay City,Mich 
WICE-CENZOR: 

t. U. HZ LIŃSKI, No. 1B. Superior Bk Dnlulb.Mlnn. 

RZĄD CENTRALNY: 
P. ADAI.IA BA TA LEC KI, prea. 

866 8. Ashland ara., Chicago, 111. 
FT.BŁOMLNSK1, rlce-prea. 079 Milwaukee ara. 

EK. eekr. Jen. 674Noble £r. PLISZKA, rlce-ae kr len 
Z. MAJEWSKI, kaayer, .79 Milwaukee ara. 

ibt 
Sngelwood 

•karb Narodowy Polski 
W MILWAUKEE, WIS. 

psd opieka Zwłąakn Narodowego Pola kiego. 
K. Małek, prea.; 8th are.&Becher St. Milwauk*e,Wle 
W. Piotrowski, kaayer; 160 Milwaukee SL 
P. Drosnlaklewicc, eekr. 041—8th ave. 

Z Waaelkle korespondencje 1 praeeytkl pieniężne na 

sod edraeem eakretaraaT 
F. Drożni a kle w tez, 

841 8fch iTo.| MIL WAUKEE,WI8. 

ZARZĄD 
BIBLIOTEKI POLSKIEJ 

I MUZEUM MABODOWKOO 
w Cmi'-ASO, IujNoa. 

pod opiętą Związku Narodowego Polskiego. 
Ł. KudamuL pres.; 340 W. Taylor Bt., Chicago, Ul 

Ba. Tarcze weki, sakr. 1049 Milwaukee av. 
V. Bardobakl, kaeyer; Cor NoblaABradley k 
Dr.H. KałuaeowakL dyrektor: 

BUL. Sir. N.W. Washington,D.C. 
K B. Katuaeowakl, dyrektor: 

911 L. 8t. N. W. Washington D. C. 
k. Błaasczyńakl, dyrektor: 648 W. 17th at. ChlcągoJll. 
M. Drzemała, 13M N. Baleted BtT^ 
l. Polkowski, 817 Milwaukee are. 
A. Iłerdobakż, bibliotekarz; 874 'Noble bC * 

Biblioteka i Muzeom Narodowe będą 
otwarte oodziennie w dni powszednie: 
Bano od goda do 13. Po południa od godz. 1 u do ft. 
Wieczór. do 9. W niedzielą tylko 2 do 5. 

W twlęta uroczyste nie bądzie otwarta. Wazelkloh 
Informacji na tądanle udzieli Bibliotekarz. 

Sboda 30 go Sierpnia 1893. 

Komitet Recepcyjny 
Do Szanownych Delegatów Sejmu X 

ZunązKu War. Pol. 

Z powodu Wystawy powsze 
chnej w Chicago, 111. zamówienie 
Hotelu dla przybywających De- 
legatów na Sejm X byłoby po- 
łączone/ z wielkiemi kosztami. 

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

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

osy JJelegat przybędzie sam 
lub z rodziną a natenczas prosi- 
my podać liczbę osób. 

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

Upraszamy również Polaków 
zamieszkałych w Chicago ażeby 
pragnący przyjąć na mieszkanie 
Delegatów raczyli zawiadomić wie 
le osób pomieścić mogą, podając 
oene za mieszkanie od osoby 
dziennie i dokładny adres mie- 
sakania. 

w powyższych interesach ko- 
respondencye adresować należy 
do niżej podpisanego. 

S. N i o k i, prezes Komitetu 
674 Nable Str. Chicago, 111, 

OriM 119. 
Chicago, 28go Sierpnia 1898. 

Tow. Polak na Obesjżoia, grapa 129 
Z. N. P. na mitsiąosnaw poaiadtanin 
wybrała Delagatem na Sajna Xty,który 
odbędzia się dnia 4 Wrzaśota w Ckiea- 

go, 111. ob. Stanisława Kokoszą, s pod 
Nra 749 W. 18th nlioy. 

Antoni Radomski, sakr. prot. 

Nareszcie zrzucili przy- 
łbicę. 

W przeszłym tygodnia Nowe Zy- 
oie ogłosiło w długim artykule to, do 
ozego jut dawno dąty. Teras oświad- 
osjło bez ogródki, te Związek powi- 
nien stać otwarty jak karczma w której 
panowie liberali powinni rządzić i przo- 
dować. 

Oi nrsądnioy oo teras są, n<ewyjmuje 
jut ani najliberalniejaaego oensora, po* 
winni ustąpić, ale to tak, aby ani ślad 
po niob nie został. Nowi pełni oświa- 
ty, wzory w piśmie i mowie powinni 
zająć ioh miejaoa. Mniejasa o to ile ioh 
tam będzie, ale im więoej tern lepiej. 

Gwałtu ratujoie woła — konstytucją 
potrzeba koniecznie przerobić, ale tak 
gruntownie by się stała zupełnie libe- 
ralną a nawet najliberalniejazą jaka na 

świecie egzystuje. 
Dalej Związek powinien koniecznie 

ras przystąpić do wykonania wielkioh 
idei, powinien ras dowieść namacalnie, 
te umyślił wykonać o ozem sało ty ciele 
marzyli. 

Lecz aby to wszystko wykonać, po- 
trzeba by oi ladzie co teraz są a zarzą- 
du ustąpił1. Nowe Zyoie twierdzi, ie 
nowe miotły zwyczajnie dobrze zamia- 
tają i wymiatają. Twierdzenie o mio- 
tłach nie podoba mi sią i jest co do 
Związku Nar. Pol. zupełnie nieątósc- 
wne. Ze tak jest wzywam na świadka 
Nowe Zyoie samo, które na tej samej 
stronnioy pisząc o teraźniejszym poło- 
żeniu polityoznem, twierdzi, Se lepiej 
było stary rząd republikański zostawić 
nii nowe miotły demokratyozne obie- 
rać. Tak i mnie aią zdaje, ie lepiej 
stary Rząd Contr, zostawić, który tyle 
członków nam przysporzył i tyle go- 
tówki nagromadził, aniżeli wybierać 
nowy, o którym ile jui z mnogich pism, 
mów i korespondencji przekonać sią 
możemy, że tylko nowe nakładałby na 

nas daniny i gotówką szafował na wszy. 
stkie strony, jakby to jej nigdny wy- 
czerpać nie można było. 

Co znaozą te kilka tyaiąoy dolarów? 
— gdy sią rąką do niob przyłoży? Nio. 
— W kilku tygodniach bądą w kasie 

pustki, rozpoczęte projekta pójdą w 

kąt — a pieniądz przepadnie. Co sią 
stało z podatkiem na Seminaryum de- 
troiokie? Powieoie — to było na cele 

religijne, na popieranie wychowania 
polsko-katoliokieg o — wiąo musieli 
imy my ludzie oświeceni, którzy mrzo- 

nek teistyoznycb pozbyli sią — być 
temu przeciwni. Zgoda i na to. Ale 
oo powiedzą masy wierząoyoh Zwią 
akowców, których siedm ósmych jest w 

Związku — gdy zaozniecie przeprawa 
dzać wasze górnolotne oele? Nietylko 
że wam nio nie dadzą — ale jeszoze od- 
wrócą sią od Związku 1 pójdą tam, 
gdzie bądą sią mogli spodziewać le- 
pszej gospodarki ioh groszem. 

Ze tak aię stania to nam najlepiej 
wyjaśni redaktor Nowego Zycie, któ- 
ren jut tego w Nowym Yorka z Tow. 

„Ognisko” doświadozył. Przeprowa- 
dzi! w nim konstytuoyę najliberalniej- 
ssą, padnosil ją pod niebiosy, a oo wi- 

dzimy dzisiaj? Ta przez wszystkioh 
liberałów jako ssozyt mądrości, wolno- 
ści i równouprawnienia saohwalonakon- 

stytuoya poszła „ad acta” i dziś kurzem 

przypadła lety w kąoie. Wielkie Tow. 

„Ognisko” w roku 1887, gdzie dziś 

jest — gdzie było jut przed dwoma 

laty? Redaktor Nowego Zyoia lub 
Kur. Pol, próinoby go szukał w dzień 
z latarką, jak ongi greoki Diogenes. 
Było — błysło — zginęło jak błędny 
ognik. 

Dla ozego? i wielu spyta się dla oze- 

go? Bo jeszcze nie przyszedł ozas by 
Polaoy mogli się przejąć tak zasadami 
liberalnemi na wskroś, by im te mogły 
zastąpić starą wiarę. Zaś koryfeusze 
liberalizmu sami, taki wstrętny dają 
przykład ludowi, te ten musi konie 
oznie od nich odwrócić się. W gronie 
ioh nio innego tylko intrygi. Dziś przy- 
jaciele — jutro cbrzuoają się błotem 

jak uliozniki. 

Odj to do iob oelów jest potrzebnem 
— forytują na nrsądy oaoby, które po- 
winny w Kącie siodzied i mruoMÓ. Pu 
bliosnie wy oh walają jeden drugiego — 

a po aa pleoami skórą i siebie sdsierają 
a jeden drugiego jutro sa skończonego 
urwisza, łajdaka i pełnego brudu przed- 
stawia. 

Myślicie te lud tego nie rosumie, te 

wam sią dana paaku wodzić? O on 

was sna dobrse i sądzi was tak ostro, 
te nio jego uwagi nie ujdzie. Lud 
nasz, osy tu esy w starym kraju, nie 

jest jut dziś tak głupi jak był niegdyś. 
Welnośd osobista i niezaleinośd od pa- 
na, wpłyaąły na jego umysł 1 postąp* 
wanie. 

Długotrwała raletncii uczyniła go 
podejrzliwym, walka o jego pogańskie 
bogi i zwyczaje, spotęgowała w nim 
podejrzliwość tern bardziej. W pana, 
księdza i kaldym z pańska obranym 
ajrzał swego nieprzyjaciela. Słuchał 
oo ma prawili — bo musiał słuchać — 

1110 KdJ przyszedł do chaty przeklinał 
ich i biegł do lasu by w niedostępnych 
jaraoh lab jsskiniaoh czynić ofiary bo 
gom. 

Dziś pokochał nową wiarę, zapomniał 
zapełnia o starej, ale jak dawniej — 

tak i dziś nie a£a temu oo nowe. oo a* 

mysi jego od rasa pojęć nie mota. Jak 
dawniej z przymusu — tak dziś z przy- 
zwyczajenia słuoha— głowę kiwa — 

czasem przyświadczy — ale posłaohaj 
oie oo on o tern wszyrtkiem mówi, gdy 
z kumem idzie do domu. Pćłuiej za- 

czyna się odwraoać, a w końca ani się 
więcej pokate. 

Jeieli lad księty słuoha oo ma prawię 
— to z tego nie moiemy wnosić, ta nas 

będzie słuchał oo my ma powiemy. 
Tam znajduje się na miejsoa Boga po- 
święoonem, wie od dziada pradziada to 
ma słuchać i spokojnie siedzieć. On 
wie ta księds mówi to samo oo mówio- 
no jego ojoa, dziadowi i pra-pradziado 
wL 

My mówimy ma oo4 nowego i do te- 

go w hali, w szynku. lub domie prywa- 
tnym. Tu i on nam pytania i od po wie- 
dli dawać mole. Wie ieimy nie auto- 
ritaa prze*, innyoh wysłana, tylko tak 
jak inni od siebie mówimy. W ie i ro- 

lami to bardzo dobrze, te mole to oo 

mówimy krytykować, wierzyć lab nie 
wierzyć. 

Lad nasz z natury jot jest konserwa- 
tywny i nie obetnie przyjmuje nowostki, 
dla tego nie moina go odraza z jednego 
ekstrema popchnąć w dragi. Ci któ- 
rzy się łatwo przerzuoają, nie przyno- 
szą nam korzy ioi, owszem potrzeba ioh 
później unikać. 

Lud nasz nie eierpi tyranii, lecz ani- 
ka jej w jaki tylko mole sposób. Dla 
ozegot mamy mu ją narzucać? Kto 
ohce pozyskać lud, masi się do niego 
udać, musi sią z ludem łąozyć i uszano- 

wać to oo on szanuje. 
Przymusem a osobliwie tu w Amery- 

ce z ludem nio nie zrobimy. Ani to 
mote być doatateoznem, te delegaoi na 

sejmie tak postanowili. Gdy delegaci 
nie uszanują woli ogółu, woli ludu, to 
ich uchwała nio nie pomote. Zostanie 
uohwałą zrobioną przez kilku a lud 
pójdzie tam gdzie mu sią będzie podo- 
bało. 

Czy mamy zbrojną ekzekutywę na 

przeprowadzanie naszyoh uehwał sejmo- 
wych? — Czy mamy jaki przymus do 
tego? Nie mamy nio — a tylko wolna 
wola każdemu pozostaje — ozy przyjęć 
uchwałę lub ustąpić ze Związku. 

Ogół nasz polski jeazoze nie postąpił 
0 tyle naprzód, by mógł lub musiał 
przyjąć konstytucyę liberalną. Tjoh 
kilkudziesięciu liberalnych krzykaczy 
nie wystaroza do przerobienia opinii 
ludu, bo intrygami zjadają się sami. 

Choecie sprawić przyjemność i podać 
broń do ręki ks. Majerowi. Piusowi, i 
mnichowi od Zmatłyohsłafioów, więc 
hurra — naprzód!!! Oni z wielką 
nieoierpliwośoią na to ozekają i weiąZ 
aa nas wołają byśmy tok uozynili, a 

będzie koniec wielkiemu Związkowi. 
* 

Dziś kropidlarze a raczej Baru o by 
1 Mami je tylko przy pietrają się nam i 
ozekają ozy poderżniemy sobie gardło. 
Dziś nie oni, tylko oi, którzy zanajwię- 
kszyoh przyjaciół nam p>rzodstawiają się 
— ohoą Związek zniazozyó. 

Panowie z pochodnią postępu i oświa- 
ty w ręku — gdzieś zostawiliście tole- 
ranoyę? Wszak Związek was zna i 
wie kim jesteście, a pomimo tego nie 
stosuje do was swyoh ustaw, tylko oka- 
zuje swą toleranoyę. Wy widzę pra- 
wicie o toleranoyi — ale jesteście na 

wskroś despotom i. Polskie przysłowie 
mówi: „Po matu — najdalej zajdziesz” 
albo „Muru głową nie przebijesz”. 

Lad diii to mar — jat nie jeden 
rot trzaskał sobie głowę o mego — a 

przecie są nsiwni którzy myślą te go 
pokonają. 

Ktoś i w pewnym piśmidle wydawa- 
nym przez dr. teologii lamentuje te p. 
Sadowskiego tak doskonale przedstawi 
łem. Pyta się osy się to godzi aroyli- 
berała tak przedstawiać, przecie i on 

jest delegatem, to jest i urazą dla gra- 
py. Pytam się więc wielkiego teologa, 
szpekulająoego na kiessefi lada, kto 
starszy czy pan Sadowski, osy Rząd 
Centralny Zw. Nar. Pol. w którego 
skład saliosam i Redaktora „Zgody”. 

Jefteli p. Sadowski jako delegat po 
watył się nazwać tych wiekiem i stano 
wiskiem powatnyOh ludzi: i próżniaka- 
mi, nieukami i intrygantami, a oi Jpano- 

wie stanowią Rząd oentralny, wiąo je 
jako delegat i dbały o honor mej grupy 
przypomniałem p. Sadowskiemu ozem 

był i ozem jeet. Jeieli p. Sadowski 
jako świecznik postępowy i liberał ozy- 
tlej krwi i wody zarzuoa innym te 
szklanką wina lob przekąską zjedli u 
ks. Pitaaa, to nieoh i on wie te był 
unltonym sługą ks. Pitaaa. Myśmy 
byli gośćmi i dąśyli do porozumienia 
dla dobra Związku, a on bojąc sią fizy- 
cznej pracy tebrsł ohleba a niego a 

pćiniej jadł jako słutebny. 
Ani oenta nieohoiałbym dać za to, te 

dziś go znowu jadłby, gdy mu sią spo 
sobność nadarzy. Popieranie perekiń- 
ozyka Nagie jest dowodem te i łysemu 
ooś podobnego paohnie. 

Wmw 7*7 nu mole być ublilająoą 
— bo de facto świeci czupryną jak po- 
ohodnią. Ze jeet dzielnym Intrygantem 
to dowiódł bo pisał w Echu o przyrze- 
czeniach jakie mu na Sejmie w Detroit 
p. Satalecki dał, a te ioh nie dotrzymał. 
Kto prywatne i tajne porozumienia do 
gazet publiotnie podaje, kim jeet, ozy 
nie intrygantem? Czy takiemu motna 

póloiej ufać? Gzy p. Satalecki nie 
uczynił zadość? Sprowadził Nagła 
zaufawszy p. Sadów, Nagiel zniszczył 
dwie postępowe gazety i omychnął do 
kropidlarzy. 

Kto tu jest więoej winny? Czy pan 
Sataleoki ozy p. Sadowski? — le reko- 
mendował człowieka, któremu ufać nie 
motna było. Powieeie mole te obleb 
go do tego pobudził. Na ohleb uczci- 
wie i z honorem motna gdzieindziejła- 
two zarobić. 

Toman t miasta. 

Z Życia Polonii 

De Uoalieta artądiaJąccK* 
„Dmie* Paliki’ 

Szanowni Fanowi* 1 

Między projektami podawanymi dla 
urządzenia „Dnia Polskiego” powstała 
mj 41 wybrania i zakupienia jednego z 

obrazów artystów polskich — znajdują- 
cych nią na Wystawie i ofiarowania go 
miastu Chioago. 

Wybór zrobiono bardzo trafny, tak 
ze wzglądu narodowego jak i artysty- 
cznego. 

Ofiarowanie bowiem obrazu „ Warni 
hora” mistrza Matejki z odpowiednimi 
napisami przepowiadającego zebranym 
w koło niego Polakom wszystkich 
Stanów — wskrzeszenie Polaki, jest 
najodpowiedąiejsze. Zaznajomi bo- 
wiem Amerykanów o naazyoh nieszczę- 
ściach trwaj ąoych jut lat 100 — a je- 
dnocześnie przypominać im będzie 
sztuką polską. 

Pragnąo tym usiłowaniom przyjść z 

pomocą a jednocześnie nie przekracza- 
jąc granic udzielonego |pełnomocnictwa 
— delegaoi Artystów polskich odnieśli 
sią do Mistrza Matejki ,z depeszą nastę- 
pco*: 

„Canse nationalle, moderer prise, re- 

noneons oommission”. 

(Sprawa narodowa, prosimy obniżyć 
oenę — wyrzekamy się zysku.) 

Odpowiedź sekretarza Matejki Gors- 
kowskiego: 

Matejko abaent — 6500 dollara. 

Wielebny Ksiądz Winoenty Barz) fi 
ski. któremu miałem zaazezyt zakomu- 
nikować, znalazł tą oenę za wysoką z 

powodu wydatków, na jakie tntejsza 
Polonia naroioną bądzie dla urządzenia 
choćby najskromniejszego ,.Dnia pol- 
skiego” — oo wobec ciężkich ozasów i 
ogólnego kryzys, jaki Ameryka prze- 
obodzi, jest łatwem do zrozumienia. 

Na skutek więc powyższego, wysła- 
liśmy depeszą do |.ana Oorzkowzkiego: 

„Krmaessiget noch mebr”. 

(Prosimy oenę jeszcze bardziej zni- 
żyć) a jednocześnie list do Mistrza Ma- 
tejki tej treśoi: 

Mistrzu, 
Duchowieństwo polaki* — Zjedno- 

o sonie polaki* Rzymsko Katolickiego 
Kościoła pod opieką Boskiego Serca 
Jeana* i Związek Narodowy Polaki, 
pragnąo tak jak inne narody urządzić 
,Dzień Polaki” na Wystawi* (Zaatrre- 

<f*°y» projekt „Dnia Polskiego”, po 
wstał początkowo z inicjatywy Wi*L 
Ks, W. Sarzyńskiego, a ten zastrzegł 
ateby ftadnej w mian ki ni* było o 

Związku Narodowym Polakiem, tylko 
U urządzają Polaoy. Projekt ton Ko 
mitot urządzający przyjął s sapałem. 
Zapatrywanie redakoyi dla asego to 

uczyniono wygłosiliśmy w „Zgodzie” 
No. 84 z rb. Prsyp. Red.) postanowili 
dla u!wi*tni*nla „Dnia” tego i zado- 
kumentowania polskiej narodowości a 

z nią 1 sztoki polskiej zakupić obraz i 
oferować go miastu Chicago. 

Nie mógł być innym wybór jak ten, 
któ-y źrebiono. 

Wernihora jest przeznaczony do 
przypomnienia Amerykanom „Ze Pol- 
aka nie zginęła”. 

Otrzymaną odpowiedz podamy Sz. 
Panom. 

Z uszanowaniem 
M Ntedłwicdzifiski. 

Prosimy inne pisma o powtórzenie 
niniejszego. 

Chicago, d. 26 Sierpnia 1808. 

* New Terka. 
New York, 24 Sierpnia 1808. 

Do Szanownej Redakcyi „Zgody" 
w Chicago. 

Ninie jazem w imienia Grapy 44ej 
To*. Boi Mej w New Yorka upraszam 
o łaskawe pomieszczenie w łamach na- 

szego urzędowego organa „Zgody”, te 

grapa No. 44 na posiedzenia lwem 

uohwsliłs przedłożyć ogołowi Związko- 
wców kandydaturą ob. Jana Józefa 

Chrzanowskiego na redaktora „Zgody” 
Wiemy, te kandydatów na ten walny 
urząd jest kilka, a nawet kilkunasto 
to tet tern bardziej nalety nam się nad 
tern zastanowić. Pp. Wildzi, De woj no, 
Sadowski i wielo innych — z wielu 
innymi „Eliasami” czują się być na re- 

daktorów powołani, a delegatów papką 
czapką i solą kaptają. Lecz osy tak 

powinno aię dziać? Otót oo motemy 
•ię spodziewać od Wilda — Leona lab 
Tadeusza, to widzimy z przygotowane- 
go przez niob projektu do konstytaoyi. 
Otót wyparcie się naszej Kstoliokiej 
Wiary, zdegradowanie takowej do ró- 
wni innyoh sekt — stworzyć obronę 
„majestatu” itp rzeczy. Co ssi od 
Dewoyno, to lećmy jat widzieli, te 

»wą opin ję sprzedał za marny judaazo- 
wski grosz. 

Otói Sun. Delegtoi nalely nam się 
oad tem zastanowić, ety choemy przez 
to odepchnąć od naa tak liozoe towa- 

rzystwa kościelne, otworzyć obraz ,,ma 
jcstatu” — czy tet chcemy powierzyć 
tak walny urząd judaszowi, lub innym, 
którym dobro Związku — dobro nasze 

bynajmniej nie lety na serou, gdyl 
tylko warcholstwo i krzykaotwo, 
które ongi przyczyniło się do 
zguby naszej Ojozyzny, i dzisiaj — 

nurtują na ksldym kroku nasze biedne 
społeczeństwo. Otól Sx, Delegaci 
pragnęlibyśmy by urząd redaktora po 
wierzony był Jasowi Józefowi Chrza- 
nowskiemu, jako najzdolniejszemu i 

najodpowiedniejszemu ozłowiekowi 
prawego charakteru Polaka Katolika. 
J. J. Chrzanowski będąo redaktorem 
„Kurjera” dał nam liozne dowody tego, 
oo wylej twierdzimy. 

Miło mi przy tej spoaobnoioi nadesłać 
wszystkim prawym Związkowym w J. 
mieniu grupy 44ej Braterskie i pozdro- 
wienie. 

J. E. Żmudziński, sekr. 

Dziennikowi Chleagoiklena. 
W No. 105 i 100 Dziennika Chicago- 

skiego, została umieszczona bogata tre- 

śoią i argumentami odpowiedź w spra- 
wie ,.Memoryału” do Delegatów Zwią- 
zku Nar. PoL wydanego przez komitet 
robotniczy. Artykuły te ze wzglądu 
na swoją formą, w ogóle na odpowiedź 
nie zasługują i gdyby nie fakt, te 

„Dziennik” odezwy tej nie wydrukował 
w całości ooby było właiciwszem, aleby 
opinia publiozna sama sprawy tego ro- 

dzaju oceniać mogła, bo w wolnym kra- 
ju ma do tego zupełne prawo, nie od- 
powiadalibyśmy wcale. Dziennik Chi- 
osgoeki wyszczególnił tylko kilka wy- 
godny oh mu zdafi i dalej wyzywać i 
ujadać. Kwesty a, kto go do tego opo 
wainiłf Kto jest właśoiwie ów Dzien- 
nik Chicagoski? 

Pod pisa odpowiedzialnego redaktor* 
wcale w piśmie tem nie ma, a tylko na- 

lwiako kilka biznesmenów, którzy sta- 

nowią komitet administracyjny tak, jak 
gdyby osła treść i tendencja moralna 
tego pisma takie pod rubryki doobo- 
dów i rozchodów podporządkowaną 
była. 

Cała ta sprawa byłaby nam sresztą 
obojętną gdyby ów dziennik nie tatra 
oił był wszelkiego pojąeia o aozoiwośoi 
i samienia w traktowania katdej nie- 
przyjaznej ma sprawy. 

Szczególniej podobał aią Dzień* 
nikowi punkt pierwszy petyoyi, w 

której mowa o opieee odnośnych władz 
azkolnyoh amerykańskich nad azkołami 
parafialnemu naaaami. 

Jest to sprawa waftaa i piekąca, którą 
my rozstrzygać nie bądziemy. ale spra- 
wa ta boli aietylko inteligentniejszą 
oząść naszego społeczeństwa, ale kaidy 
robotnik z talem 1 rozczarowaniem apo 
gląda na dziecko swoje, które niczego 
w parafialnych szkołach sią nie nauczy- 
ło 1 nie noży. 

Jeśeli chodzi Dziennikowi o to, nie 
koniecznie mamy braó przekład ze 

•zkoły ś go Stanisława Kostki, która 
w porównaniu do innych szkół nsszjch 
moie być nawet nniwersjtetem w nie- 
których pojęciach, ale molna się z tem 
zgodzić i najmniej uprzedzonemu, te 
gdyby przeciwnicy nasi (ezytaj księża) 
dbali ooikolwiek- o dobro przyszłego po- 
kolenia, ich opieoe powierzonego, szkół 
parafialnych nie odgradzaliby chińskim 
mu rem, nie kryliby się z niemi przed 
okiem tego kraju — ale oni sami stara- 
li by się o pomoc u władz amerykań- 
skich dla swoioh szkółek; w pysze i za- 
razo miałołoi swojej nie pohali by się 
na nieomylnych prawodawców tam, 
gdzie przy ioh pomocy wyohowują nie 
obywateli, ale malkc tentów tego kraju 
na łup dla jego spzedajuyoh politykie- 
rów. — Gdyby było tak kiedyś jak 
ohoe petyoya. aleby nauczyciele szkół 
naszych byli ohoć trochę egzaminowani, 
* Progr*B> nauki podlegał radzie szkol- 
nej Stanów Zjednoozonyob, ani religia 
ani patryotyzm, nic by na tem nie tra- 

ciły w obeo wszechstronnej toleranoyi 
tutejszego prawodawstws, gdy tymoza- 
sem dzieci nasze uozą się dzisiaj tylko 
tego ozego ich nauozyoiele uozyó s% 
zmuszeni przez niepowołanych chlebo- 
dawców i panów władców posad tych te 
nauozyoieli. 

Drtźliwa t* kwest ya potrzeba je u- 

ozoiwszego sądu ani te Ii bezimienny 
Dziennik podać nam mota — on 

mjtt dobrej woli prawem „lynchu” na 

gałęzi wiesssza, tłumom urągać jej daje 
i woła patrzoie to zdrajoy, zdrajcy. 

O panowie od Dziennika Chicago* 
■kiego! Nieatety dzisiaj zaszczytem 
jeat tema kogo wy zdrajcą nazwiecie — 

a wyraz ten jat nam w uazaoh wyje i 
zasnąć nie daje — Dzisiaj szydzicie 
jeszcze bo lad się bałamucić wam po* 
*w*l* — »le prawda na jaw wyjdzie 
nie długo i ten sam lad oo dzisiaj wam 

hołduje tak gorliwie — znajdzie dla 
was wyraz prawdziwy — i nie będzie 
ani źródła ani ozynu oo was z klątwy 
tej ocz) ści. 

S. Piotrowi ki. 

Grupa No. 1. 

Phiładelpuia, Pa. 23 Sierpnia 1898. 
Grupa No. 1 na nadzwyozajnem po- 

siedzeniu specjalnie zwołanem na dziad 
21 Sierpnia obradowało nad ogólnemi 
zasadami Związku Nar. Pol. w Stąnach 
Zjedn. — Dała pełnomocnictwo Dele- 
gatowi ob. Julianowi Lipińskiemu któ- 
ry był większośoią głosów wybrany w 
dniu 8 Lipca r. b. na Sejm X, mający 
się odbyć w mieśoie Chicago. 

Delegat p. J. Lipiński jest założy oie- 
lem Towarzystwa Zw. Nar. PoL kilka- 
naście lat jest tu zamieszkały, powsze- 
chnie znany i szanowany a przekonani 
jesteśmy te będzie godnie reprezento* 
wsó Gtupę No. 1. i wspólnie pracować 
na Sejmie Xym dla dobra ogólnego. 

Uwaga, Zarazem uchwalono przy- 
szłe posiedzenie miesięozne odłoiyć a 
dnia 9 Września na 18go Września (w 
poniedziałek) o godzinie 8mej wieczór 
w sali z wy kły oh posiedzeń na 8oiej i 
Noble ulioy; na które wszystkich człon- 
ków zapraszam. 

Z uszanowaniem 
Antoni Wojczyhski% sekr. kor. 

To w. K. 

WiLKits Barrk, Pa. 21 Sierpnia 1803 
Zawiadamiam niniejszem członków 

niebyły oh na t statniem posiedzeniu d. 
18 sierpnia b. r. te Towarayatwo naaze 

wyatąpi w dnia 8 Września na poświą- 
cenie kamienia wągielnego pod kościół 
polaki w Wilkesbarre. Punkt zborny 

na hali o godz. 2giej po pora- 
dnio. Nieobecność członka podpada 
karze 50 o. Przy tej sposobności nad- 
mieniam te na przyszły mityng katdy 
*aleR*j%0y ozłonek powinien sią aiśoió 
z podatku jaki kto zalega np. na semi- 
naryum w Detroit po 25 o. i $1.00 na 
koszu podróży delegaU na Sejm._ 
Zawiadamiam Uktę wisystkioh człon- 
ków te posiedzenia Grapy naszej nie 
b*dą sią odbywać w dragą niedzielą ale 
katdego miesiąca w niedzielą która 
przypada po 20tym a jeteli w niedzielą 
przypadnie 20ty wtedy Uktę mityng. 

Jan Falandyt, eekr. 

Sebenectady. N. Y., 26 Sierpnia ’03. 
W dodatkach do konsty tacy i jest no- 

jem zdaniem;Zwiąm»k Nar. Pol. winien 
•*ą *»jąć zorganizowaniem Towarzystw 
Wojskowych w jeden korpas Wojaka 
Polskiego tak, ateby Związek Nar. Pol. 
był łączny z korpusem Wojaka Polskie- 
go w Ameryce, to by wielce sią przy- 
ozyniło do podniesienia Zw. N. P. I 

Polonii w Ameryce. 
8. K. KowaUki, Stary Związkowiec 860 Edison Arm, Sebenectady, N. Y. 


