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Następujący członkowie pzzyjęci zo- 

■tali do Związku Nar. PoL: 

11354 Kobrzyński Adam grupa 115 
11865 Kandjba Frauoiszek “ 77 
11850 Szasoski Piotr u 00 
11857 Ruszyjawzki faieozysław “ 00 
11858 Wiśniewski Antoni “ 82 
11359 Kułak Aleksander M 82 
11800 Owsifiski Józef “ 172 
11801 Wiśniewski Michał *• 209 
11802 Nowak Jan « 209 

11309 Rusiewski Aleksander ** 57 
11304 WlekliAski Ludwik “ 57 
11305 Paoyfiski Walenty •« 12 
11300 Maroinkowski Jsn “19 
11307 Poradzińaki Władysław “ 19 
11308 Dorn Jan “ 82 
11809 Pasoiński Piotr “ 82 
11870 Repka Józef •• 82 
11871 Tarcz łwski Msroin “ 82 
11872 Dombrowski Robert “ 32 
11878 Ziemba Szczepan *• 82 
11874 Sznelski Wiktor “ 82 
11875 Pasiński Józef “ 82 

Z rozporządzenia Rządu Centralnego 
Antoni Sfaii&k, Se kr. Jen. 

Sprawozdanie z pier- 
wszego dnia Sejmu. 

Nadszedł nareszcie dzień rozpoozęoia 
Xgo Sejmu Związku Narodowego Pol 

skiego. 
Dzielnica polska przystroiła sią lwią 

teoznie, wsiądzie sztandary, wstąpi i 

girlandy. Kościółek Św. Trójcy ginął 
w zieleni, Bióro Rządu Centralnego Z. 
N. P. lfiniąoe barwami tąozy, wrzało 

iyoiem a tłumy ładu oczekiwały jut od 

wczesnego ranka na ukazanie sią dele 

gatów i towarzystw. 
O godzinie 0 r. zaczęły nadciągać 

rozmaite grupy pod wodzą marszałków. 

Ustawiały sią one kolejno na uliey Di- 

vision, tworząc długi, barwny łańcuob. 

Nagle rozstąpiły sią szeregi i przez 
utworzony takim sposobem szpaler 
przeciągnął! członkowie Rządu Central 

nego, delegaci i orkiestra. Pochód ru 

szył w największym porządku przez 
ulioą Dirision. Milwaukee Arenoe, uli 

oą CleaTsr i skręciwszy na ulicą Noble 

zatrzymał sią przed kóśoiolem. Tu 

towarzystwa koioielne trzymały porzą- 
dek, oczekując s chorągwią kościelną 
na braci związkowych. Niebawem nad 

ciągnęli oni i wkroezyli w cichości 

skupieniu ducha do świątyni. Uroezy 
stośd kościelna była imponująoą. Mszą 
twiątą oelebrował Wiel. ks. W. Csy- 
te w s ki; asystowali jako Dyakon Wiel. 
ks. Wojtalewios, Subdyakon Wiel. ks. 
Pawłowski. Wielebny ks. Sztuczko 

przemówił z ambony tak serdecznie i 
wzuiośle, zachęcając do praoy, wytrwa- 
nia, miłości Ojczyzny, tak gorące nale- 

gał o zaparoie sią widoków osobistych i 
i/.i słanie jedynie dla dobra initytueyi, 
Która w imię Boga i Ojczyzny stworzo- 

na ) powinna jak Mojtesz, wy pro- 

wadzić lud z niewoli i upokorzenia — 

te nie jednemu z obeouyoh Izy sakrąoiły 
się w oozaoh a promień łatki Boakiej o* 

świecił aeroa. Chór pod przewodniotwem 
pana A. Małłka, przy współudziale 
znany oh śpiewaczek i śpiewaków spisał 
się dzielnie, śmiało moina powiedzieć 
te najwspanialsza i najbogatsza świą 
tynia Pańska mogłaby się poszczycić 
takim śpiewem. 

Gdy kapłan oelebrująoy mszą pobło- 
gosławił zebrany oh Krzyiem świętym, 
setki piersi zaintonowały nasz oudowny 
hymn narodowy: „Bole ocś Polskę” 
tak szczerze, po walnie i wzniośle, te 
eobo jego odbiło się chyba o Niebiosy. 
Z ostatnim dźwiękiem hymnu oddział 
Krakusów, trzymający strat honorową 
przy ołtarzu, ruszył ku wyjśoiu, za nim 
ssś podążyli delegaci i towarzystwa. 

Przed kośoiołem znów uszykował się 
poohód dla odprowadzenia delegatów 
do hali Pułaskiego, gdzie mają odby- 
wać się obrady. 

Przodem dążyli konno w czerwonych 
rogatywkaoh marszałkowie. 

Czoło kolumny zajął szereg polskioh 
polioyantów, za nimi zaś śliozna orkie- 
stra poprzedzała dzielny oddział Kra- 
kusów z obnatouemi szablami. 

Dalej kroosyli członkowie rządu cen- 

ralnego, delegaci i nakonieo to warzy 
stwa zwi ązkowe przy cdznakach i s roz- 

winięty mi sztandarami. 

>«jkdj uj ojt poonoai na wuj- 
■tkioh twarzaoh widniałapewność siebie 
łnteligenoya, nieaaletność, we wssy- 
atkiob postaoiaoh drgały aiła i zdrowie 
a trtepooząee sztandary zdawały aię nu- 

oić: „Jwazoze Polaka nie zginała**! 
Następu jąoe towarzyatwa brały odział 

w pochodzie: 2gi Oddział Wolnyob 
Krakusów gr. 08. Adama Miokiewioza 
gr. 100; Króla Mieczysława gr. 122, 
Polskich Krawoów gr. 5; Polonia gr. 01 
Orła i Pogoni gr. 110; Gwardya Pała 
akiego gr. 50; Młody oh Przemysłowoów 
gr. 41; Miłość Narodu Polskiego gr. 
188, Tadeusza Kościuszko grupa 07; 
Harmonia gr. 4; Gmina Polaka No. 1. 
gr. 20; Jana Kochanowskiego gr. 140, 
Agatona Gillera gr. 111. Gwiazda gr. 
127. 

O godzinie 1-ej po południu 
pochód atanął w hali Pul takiego. 
Z powodu zmęczenia uczestni- 

czących ob. A. Listewnik, mar- 

s lalek pochodu, zaproponowali od* 

poosynek półgodzinny. Zgodzono 
się na to jednogłośnie. 

Ody po upływie tego czaau ze- 

brano aię na halli, ob. F. Śmie 
tanka, prezea zarządu halli Pula 
akiego, przedstawił dyrektorów i 
prosił cenzora W. Przybyszew- 
skiego o otworzenie sejmu. W od- 

powiedzi Cenzor poprosił ob. 
Śmietanką, aby zechciał przemó- 
wić obszerniej, proszony oświad- 

czył, Łe jest szczęśliwy powitać 
delegatów X go Sejmu Związku 
Narodowego Polskiego i zazna- 

czył, 4e wypłata pośmiertnego 

jest tylko pobocsnym oelem Zwią 
aku, głównemi tai jego celami 
są: utrzymanie ducha narodowe- 
go i dąienie do wywalotenia nie 

podległości ukochanej Ojcsysny 
naszej. 

Za mowę tą podziękowali te 

brani rtęsistemi oklaskami. 
Gdy oklaski ucichły Ce Dior po- 

witał delegatów krótkiem prze- 
mówieniem. Z niewiadomej przy- 
czyny nie uznał on za sto- 
sowne poprosić ani Vioe»Cenzora 
ani Rząd Centralny o zajęcie 
miejsca na estradzie. Pomimo to 

urzędnicy weszli na estradę i zo- 

stali powitani przez delegatów z 

nieopisanym entuzjazmem. Wątpi- 
my, aby te oznaki radości były 
przyjemne najwyższemu urzędni 
kowi Związku. 

Delegatów dotąd w ogóle zgło 
siło się po odznaki sto trzydcie 
stu siedmiu. 

Cenzor naznaczył Komitet do 
sprawdzenia mandatów stanowią 
go: ob. Leon Szopióski, Aleks 
Leszczyński, Kazimierz Żychlióski, 
Luoyan Dewojno, Dr. L. Sadow- 
ski. Cenzor zaprojektował odro 

czyć posiedzenie na dwie godziny, 
Delegat Liatewnik. czyni wniosek 

poparty, ażeby posiedzenie odro- 

czyć do dnia następnego do godzi- 
ny 9 ej rano z powodu ogólnego 
zmęczenia i niemożności sprawdze- 
nia tak licznych mandatów przez 
dwie godziny. 

Cenzor stosownie do tyczenia o- 

dracza posiedzenie. Zabrał głos 
Prezes Związku polskich śpiewa- 
ków ob. K. Małłek, oświadczył że 
w dniu dzisiejszym, przypada kon* 
cert urządzony przez Zjazd pol- 
skich śpiewaków o godzinie 8 ej 
wieczorem w halli Pułaskiego za- 

tem wszystkich Delegatów Sejmu 
X-go Zw. N. P. i całą polską pu 
bliosność uprzejmie zaprasza. 

Sprawozdacie z konoertu ogło- 
simy w dniu jutrzejszym. 

Niemołemy z obowiązku reda 
która pominąć nader niewłaściwe- 
go zachowania się pana W. Przy- 
byszewskiego, jako najwyższego 
urzędnika Związku, który otworzy 
wszy Sejm zapomniał osy tet nie 
chciał powołać do zajęcia miejsc 
należnych, Vloe-oenzora i Rządu 
Centralnego, tak śe ci zmuszeni 

byli wprowadzić w wykonanie na 

leśne im prawa. Ogół Delegatów 
i zgromadzonych Towarzystw, da 

jąo dowody sympatji Rządowi Cen- 
tralnemu Zw. Nar. Pol. destatecs. 

nie wynagrodził to upomnienie. 
Zdziwiło nas bardzo] lekoewaye- 

nie konstytuoyi praes Censora. — 

Konstytucja zaleca w Artykule 
Y ym § 0 * Grupy utworzone 
mniej nić na 6 miesięcy przed Bej' 
mem, nie mają prawa wysłać De- 
legatów44. 

Tymczasem Cenzor naznacza ja- 
ko delegata do sprawdzenia man- 

datów ob. Aleksandra Leszczyń- 
skiego. który posiada mandat 
grupy 207 przyjętej do Związku 
Nar. Po), dnia 27 Marca 1893 r. 

[patrz No. 13 Zgoda z TTnia 29 go 
Marca 1893 roku.] Zatem grupa 
207 należy do Związku Nar. Pol. 
miesięcy pięć dni siedm. 

Z miasta z wystawy. 
Teatr. 

Przedstawienie amatorskie, u- 

rząd Lane dnia 3 go września przez 
oddział 2 gi Wolnych Krakusów 
w halli Walsha, udało się nadspo- 
dziewanie dobrze. Obszerna hala 
była zapełnioną. Wszyscy biorący 
udział w przedstawieniu, grali z 

ćyciem i prawdziwą werwą aktor 
ską. Widać, ie Wolni Krakusi 
równie gorliwie pracują nad mu- 

strą i robieniem bronią jak i nad 
podtrzymaniem ojczystego języka 
i sztuki narodowej. Chwała im za 

to. Po przedstawieniu nastąpiła 
zabawa. Ozy się bawiono i jak się 
bawiono spytajcie tych, którzy 
wracali nad ranem do domów 
zmęczeni i rozmarzeni taktami poi 
ki, walca i mazura. Górą Krakusi! 

W uprawie malarzy 
polnklch. 

Szanowny Redaktor**! 

Podozas wieou, zwołanego na po- 
osątku b. na. dla radzenia nad arządse- 
niani dnia polskiego na wystawia, p. Z. 
Stu paki wystąpił a wnioskiem zakopie 
nia jednego a obraaów polakioh, wysta- 
wionyah w pałacu sztoki i ofiarowania 

go miasto zamiast nrządzenia koszto- 

wnego pochodu. Bympetyozny ten 
wniosek nie aoetai przyjąty, a raesej 
nie głosowano woale nad jago przy ją- 
oiem wbrew regałom wieoowym. 

Sądzą Ukta, ii Ust p. 8. posłany do 

speeyalnego komitets, aajmojąoego sią 
urządzeniem o bo bod o, nie bądaie wzłąty 
pod awsgą. Ośmielam sią wiąe podsu 
oąć myśl nową, która nie praesskadaająo 
o rządzeni o dnia polskiego, moi* ebla- 
bnie zaświadczyć o przy wiązania nas Mm 

do Ojosyany 1 o okąoi poparcia usiłowań 

artystów nassyob, tak świetnie przed- 
stawiająeyek nasze społeczeństwo wobec 

Amerykanów. 

Chodzi mianowicie o to, aby zakupić 
składkowym sposobem jeden z obrazów 
naszyoh artystów i ofiarować go biblio* 
teoe i muzeum pod opieką Związku 
Nar. PoL 

Rozpoczęty obecnie X sejm związ- 
kowy niechaj myli tą poprze, niech 
panowie delegaci wezwą do udziału swe 

towarzystwa, niech katdy z nas da oo 

nok, a jestem pewny, Ze myśl szybko 
oblecze aią w ciało, X sejm związkowy 
pozostanie na długo w pamięci wszyst- 
kich, tak piękna zaś i pstryotyozoa 
instytuoya jak muzeum narodowe — 

uzyaka skarb nie lada. 
Sądzę przytem, to panowie przedsta- 

wiciele malarzy polskich, dowiedziaw- 
szy się o szlaobetnym oelu kupna, 
prsyozynią się takie do urzeczywistnie- 
ni* go, zniiając o ile moina katalogową 
oenę danego obrazu. 

Ciyby nie moina kupić takim sposo- 
bem rzewny i śliozny obraz J. Malczew- 
skiego, przedstawiający śmierć wy- 
gnanki na Sybirze? 

Oto myśl moja. By ją poprzeć o ile 
mi sa to środki pozwalają, ofiaruję 
$1 i proszę o umieszczenie tego listu 
w Zgodzie. 

Racz przyjąć 8z. Red. etc. 

S, 

Zabójstwo. 
Nocy woierajzzej nad ranem Piotr 

MoCovsy, zamieszkujący na a lisy John* 
•on pod numerem 168, został zabity 
wystrzałem s rewolweru przez złodzieja, 
który zakradł sic do mieszkania przez 
otwarte okno, wiedząc te MoCorey 
posiada w domu 6400 gotówki. 

Nieszczęśliwy człowiek usłyszawszy 
szmer w pokoju, zerwał sią z łótka, 
w tej te jednak obwili rozległ sią wy- 
strzał i kula ugodziła go w oko. 

Zaalarmowana polioya zarządziła na- 

tyohmiast poszukiwania i odkryła mor- 

dercą w osobie niejakiego T, Higginas. 
znanego złodzieja, kilkakrotnie jut 
karanego. 

Prtgram wystawowy. 

Przed południem i popołudnia dnia 
dzisiejszego odbądą sią koncerty orkie- 
stry złoionej ze stu osób. O godzinie 
8 po południe przeprowadzenie po placu 
wystawowym inwentarza nagrodzonego 
medalami. O godzinie 7.30 wieczorem 
załogi wszystkich narodowości urządzą 
na suwach I kanałach wysWwowyoh 
poohód w łódkach dekorowanych i 
oświetlonych latarniami jspoóskiemi. 
Gmachy: maszyn, elektryczności, tudsiet 
przemysłu i sztuk stosowanyoh bądą 
otwsrte do godz. 10 w nocy. 

Kongres pracy, zasiadający obecnie 
w gmachu muzeum sztuk piąknyoh ne 

Laka Front, oieazy sią wielkiem powo- 
dzeniem. Przyjmują w nim Uktę udział 
liczni duehowni rótnyoh wyzna fi, prao 
dają im jednak duekowni katolieey. 

Po trzydzieśsi pooiągów speoyalnyok 
przybywa obeeaie dziennie do Chioago, 

przy woląc tysiące lado, Żądnego zoba- 
ożeni* wystawy. 

W przeszłą niedzielą zwiedziło wy- 
stawą 25489 osób. 

Nzjwiąkiiy saksy 4brza4w mas 
Wystawie skiuIł piąkaycfe w 

.Ckieaga. 
W ostatnich dniach w oddziale mala- 

rzy polskioh ,,Society of Polish Artisia” 

pan Baron Erazm Jerzmanowski, współ- 
właściciel zakładów pasowych w New 
Yorka i Chicago, zakupił kilkanaście 
obrazów malarzy polskioh za ogólną 
samą 22.500 dolarów. 

Pan Baron Erazm Jerzmanowski po* 
aiada jeden z najpiękniejszych zbiorów 
obrazów w New Yorku. — Wiadomość 

kopna obrazów podwójnie nas ucieszy- 
ła, jako pomoo i zachęt* artystom pol- 
skim, i te obrazy pozostaną własnośoią 
Polaka, który ohątnie Amerykanów 
poznajamiać będzie z dziełami sztoki 

polskiej. 

Preśfca ed Mł«47Ck Okralkśw 
Pcliklch w BMljra. n aah. 

Do 

Szanownych Delegatów Sejmu X. 

Roslyn, Wazh. 29 Sierpnia 1898. 
Poniewat nasza Grapa 214 jest sa 

młodą abj mogła postać swego delegata 
na Sejm Xty, wprawdzie nasiej Grapy 
Prezydent ob. J. Żakowski jest dolega* 
em od Grupy 168. Ośmielamy prosić sią 
się Ssanowoyeh Delegatów aby wzięli 
pod a wagę wnioski, które myślimy bę- 
dą bardzo praktyczne i dla tego mogły 
by być przyjęte. Wnioski te są: 

Poniewat tysiąoe młodych lodzi w 

sile wieka i energii nie przystępuje do 
Z wiązka z powoda podatku pośmiertne* 
go, który jest nie stosunkowo do lat 

pobierany: gdyft osłonek bądąoy w 20 
roku tycia, mnsi płacić tyle oo mający 
przeszło 40 lat. Wetmy na owa* 

gę: — młody mote umrzeć nie tak 

prędko jak stary. W narodowym sto* 
wis&skim Związku daleko mniej u* 

miera, gdyt nie przyjmują po 46 lat. 
W asekuracyjnej kompanii (jedna znaj* 
lepszy ob) na zabezpieezenie 6600, 
mętozyzna w 21 roku tycia płaci 9 doi. 

rocznie, 60tym płaoi 624 25o. Związek 
Nar. Pol. jeteli chce wzróść w potęgę 
być siłą musi się postarać aby była spra- 
wiedliwość wszędzie. 

Waioeek: 
1. Osłonek czynny naletąoy do Zwią- 

zku i opłacający pośmiertne regularnie 
bez przerwy 26 lat powinien otrzymać 
pośmiertną sumę stosownie do koasty* 
tooyi Z. N. P. 

2. Członek ozynny naletąoy do Z. N. 
P. i spłacający pośmiertne bez przerwy 
przez lat 20, a jeteli jest słabym, te nie 
mote zajmować się pracą, otrzyma ró* 
waiet pośmiertne. 

W imieniu młodych Górników w Ro- 
si yn, Waah.: 

J. Zakoemkiy prezes, 
T. Sokotoweki, sekr. 


