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dnie miejsce pobyto twego. Praeuewzzyztklem nie 
Irmebe zapomnieć połołyć swego podpiao pod kaadą 
sorsapondencyą. 

Wszelkie otenlądae. przeznaczone dla „Zgo^y'’ mi- 
ni być przesyłane w lttcle regiatrowonym lab przez 
MON Bi ORDKK, przez Bani lob Bzpreea. Za pie- 
si*!— przesyłane w Uatach zwyczajnych nie )aa»eimy Odpowiedzialni jeżeli w drodze zgina. 

Wykoplwaay Money Order nnledy go natyckmlast 
—Maleć do eskmtmraa, a nie zau-zymj wić n żlebie ja- 
ko kwit pocztowy — bo tylko na ten kwit czyli Money Order poczta pieniądze wypłaca. 
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Biblioteka i Muzeum Narodowe będą 
Otwarte ocdziennie w dni powszednie: 

) od gods do 13. Po południu od gods. 1K do 6. 
ssor. ** do 9. W niedziel u tylko 2 do 5 

W twista uroczyste nie bedsle otwarta. Wszelkich 
Informacji ns Żądanie udzieli Bibliotek ara. 

Środa 13 go Września 1893. 

(Dalszy ciąg sprawozdania z 2ej str.) 
Posiedzenie przez prezesa Sejmu ob. 

'S. Lewandowskiego o godzinie 9-ej z 
rana zostało otworzone. 

Odczytarą została lista delegatów, 
nieobecni delegaci: Szopiński, Pawiń- 
ski, Czernik, Gryca, K. Sa- 
dowski, Iłowiecki, Wł. Mróz, Zwik, 
Berens. Modrzewski, M. J. Sadowski, 
Gorzkowski, Gularski, Smulaki, Piotro- 
wski, Kuflewski i Kost rześki. 

Protokół z dnia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty. 

Delegat Lauferski czyni wniosek a 

zmianę uchwały wypłacenia 500 dola- 
rów na wystawę Lwowską. 

Delegat Bardoński i Leon Wild, a- 

żeby zamknąć w tej kwestyi debaty. 
Wniosek przeszedł. 

Delegat Lipiński czyni wniosek aże- 

by jeszcze na wystawę Lwowską prze- 
znaczyć ze Skarbu Narodowego 50 do- 
larów. — Wniosek upadł. 

Uczyniono wniosek ażeby dzień dzi- 
siejszy przeznaczyć na poprawki do 
konstytucyi Z. N. P. 

Prezes Sejmu oświadcza, że to jest 
już uchwalone dnia poprzedniego, od- 
czytano kilka korespondencyi, zdano 
sprawozdanie, że dobrowolna składka 
na pawilon polsko-amerykański na wy- 
stawie Lwowskiej, zbierana dnia wczo- 

rajszego uczyniła, łącznie z darem del. 
Poszwińskiego doi. 25, razem doi. 65 
centów 65. 

Naznaczono komitet do rozpatrzenia 
skargi przeciwko grupie 212 z Detroit, 
Mich., do komitetu wyznaczeni zostali 
delegaci A. Welzant, Jan Smulaki, 
Maca, Mróz i Zdziebłowski. 

Przystąpiono do ozytania konstytucyi 
Z. N. P. w celu czynienia uwag i po- 

Sra wek. Przy Art. 1 g 4 wszczęły się 
ebata nad urzędem Cenzora. Del. 

Jarosławski i Grabarkiewicz żądają 
ażeby urząd ten pozostał, przeciwnie 
del. 2ychlinski i Bardoński domagają 
się zniesienia. — Przystąpiono do gło- 
sowania, wywołując każdego z delega- 
tów imiennie. — Za pozostawieniem 
urzędu Cenzora było głosów 80 przeci- 
wko 41. — Zatem w tym punkcie 
konstytucya nie została zmienioną. 

Przy odczytaniu § 5 del. Terczewski 
prosi o wyjaśnianie w sprawie charteru, 
dal. Lipiński popiera to żądanie, — del. 
Czarnowski zapytuje się esy charter 

SN na stan Illinois i Miohigan — del. 
owikowski opowiada historyę wyjęcia 

charteru, przez kilku Związkowych, — 

del. Terczewski oświadcza, że wyjęty charter jest w rękach Rządu Centralne- 
go Związku N. P. — del. L. Wild 
oświadcza, że wyjęcie charteru nastąpi- ło z powodu obawy, ażeby nieuprzedzo- 
no wyjęcia na nazwę „Polish National 
Alliance”, del. Poszwinski, zapytał się dla czego to czyniono bez wiedzy Rzą- du Centralnego Z. N. P., del. Lipiński 
domaga się, aby podpisani na charterze 
złożyli rezygnacyą, del. Heliński, czyni 
niosek, ażeby Rząd Centralny Z. N. 
P. wyjął charter na całe Stany Zjedno- 
czone P. A. —- del. M. Kucera odpo- 
wiada, że charter jest wyjęty jeszcze w 

roku 1880. Przeczytaną została kore- 
spondencja od Jenerała Mc Dowell za- 

praszająca na wystawę w czasie „Dnia 
Polskiego”, — del. Makielski czyni 
wniosek, ażeby przez telegram podzię- kować za zaproszenie, — del. Szopiński 
czyni wniosek, ażeby zamknąć debaty 
nad charterem a sprawę tę pozostawić do załatwienia wybranemu Rządowi 
Centralnemu. 

Przystąpiono do dalszego czytania 
konstytucyi Z. N. P. 

^ Art. II § 1 dodano za wyrazami 
„przez zakładanie odpowiednich insty- 
tucyi” bibliotek i czytelni, del. Bobo- 
wski żąda w miejsce zakładania — po- 
pieranie. 

Wice-prezes Rządu Centralnego Z. 
N. P. zabiera głos, że co do szkół pol- 
skich, to te istnieją od lat 18 w pa- rafii św. Trójcy w Chicago, i poza mia- 
stem. "W tymże paragrafie poczynio- 
no dodatki: „popierać i zakładać szko- 
ły” a przy instytucyi dodano „polskie”. 

Posiedzenie zawieszono do godziny 
2ej po południu. 

O godzinie 2ej po południu prezes 
zagaił posiedzenie sesyi po południowej 
Sejmu X. Z. N. P. — Sekretarz Sejmu 
odtcz^ał listę delegatów, następnie 
marszałek Sejmu odczytał korespon- 
dencje. Przyjęto wniosek del. Ter- 
czewskiego, ażeby dozwalać na Sejmie 
przemawiać tylko delegatom. 

W skład do komitetu porównania 
pro tok u łu Sejmu IX z protokułem w 

Zgodzie, naznaczono del. Wójcik w 

miejsce del. Czarneckiego, 
Zadećydowano, ponieważ dnia ju- 

trzejszego przypada.święto Matki Bo- 
skiej, zatem sesya Sejmowa ropocznie 
się o godzinie lOej z rana. 

Następnie przy stępiono do odczyta- nia konstytucyi. Debat nie umieszcza- 
my nad paragrafami, które pozostały nie zmienione. 

Przy odczytaniu § 3 w Ar. V. del. 
Lauferski żąda poprawki, ażeby termin 
zawiadomienia Rząd Centralny o wy- 
stąpieniu grupy ze Związku skrócić na 
dni 30. Wniosek przeszedł. 

Po odczytaniu § 8. Art. V. stawia 
del. Rudziński wniosek, ażeby cały ten 

paragraf wykreślić a w prowadzić do 
konstytucyi nowy paragraf a mianowi- 
cie: Każde Towarzystwa .Rależąoe 
do Z. N. P. przynajmniej 6 miesięcy i 
liczące najmniej 8 członków, ma prawo 
wysłania delegata na Sejm tylko z łona 
swych członków. Grupy zaś, które nie 
są wstanie wysłać własnego członka 
jako delegata na Sejm, mogą przesłać 
Bwe instrukcje piśmienne na ręce se- 
kretarza Sejmu. W debatach zabierają 
głosy liczni delegaci; w rezultacie przy- 
jęto wniosek del. Rudzińskiego. 

Przy czytaniu § 2. Art. VI. po dłu- 
gich debatach uchwalono paragraf ten 

wykreślić, a w miejsce jego uchwalono: 
„Każda grupa winna w 40 dni od ogło- szenia cyrkularza uiścić się z pośmiert- 
nego, w przeciwnym razie zostaje su- 

spendowaną. 
Del. Wlekliński stawia wniosek, 

ażeby delegatem mógł być tylko 
mający papiery obywatelskie Stanów 
Zjednoczonych. Wniosek upadł. 

* Z § 4. w Art. VI. na wniosek del. 
Terczewskiego wykreślono słowa: „a 
przytem umiejącego czytać i pisać. 

§ 7. w Art. VI. upadł, ponieważ jest 
w przeciwieństwie donowego para- 
grafu 0. w Art. V. 

Marszałek Sejmu ob. Gryglaszewski 
prosi, ażeby go zastąpił wice—cenzor 

Heliński, sam zaś prosi o głos i odczy- 
tuje artykuł p. Dewojno, (obecnie 
delegata,) umieszczony w „Polonii w 

Ameryce**, w którym p. Dewojno czyni 
brutalne napady na ob. Gryglasze- 
wskiego. Artykuł ten sprawił wielkie 
oburzenie we wszystkich obecnych na 
autora artykułu. 

IMa żądanie ogółu przystąpiono do 
dalszego czytania konstytucyi. 

Przyjęto wniosek del. Lauferskiego, 
ażeby cenę dyplomu zniżyć z jednego dolara na 50 centów. 

Na wniosek del. Chrzanowskiego 
przyjęto dodatek do § 10 Art. VI. 
Członkowie wyjeżdżający po za grani- 
ce Stanów Zjednoczonych, a pragnący 
pozostać w Związku, powinni zostawić 
grupom zaliczkę 5 doi., i otrzymują 
paszport na 4 miesiące. Po upływie 
tego czasu gdy członek taki nie zgłasza 
się, ma być wykreślony ze Związku. 

W Art. VII g 4 zamiast sekretarza 
ma być sekretarzy. Na wniosek del. 
BardcńskiegO uchwalono, aby w g 10 
Art. VIII umieszczone słowo „czynny” 
będzie się zatem czytać, każdy czynny 
członek. 

Następnie zawieszono posiedzenie do 
godziny 7-ej wieczorem, sprawozdanie 
z sesyi wieczornej ogłoszone będzie w 

przyszłym numerze. 

8 esy a mana w sobotą. 
Posiedseaia otwarto o godzinie 7g 

rano. Najprzód odczytano listę dele- 
gatów a potem odosytano protokóły a 

posiedzeń dnia poprzedniego. Następne 
wzmianki zrobiono do protokołu: Del. 
Dewojno aby jego zapytanie oo do pen- 
zyi zekr. jen. poprawić. DeL Bkowski 
aby zmienić jogo wniosek oo do penzyi 
kasy era a połoiyć na wydatki kasyeia. 
Prezes Sejmu oświadczył aby oi oo 

mają poprawki napisali je na kartoe a 

sekretarz ją uwzględni* 
Potem protokoły zostało przyjęte. 
Del. Bardoński robi wniosek aby de- 

l*g*ci sejmu dali się fotografować, po 
perty i przy j^t >. Do zajęcia się tą 
sprawą oraz porozumieoiem z fotogra- 
fem wyznaczono komitet z del. Piotrow- 
skiego. 

Następnie odosytane zostało sprawo- 
zdanie komisy i do rewizyi rachunków i 
ksiątek Rządu Centralnego i sekretarza 
jenerałnego. Sprawozdanie to jest do- 
łąozonem do protokołu. Marszałek pod- 
dał pod głosowanie osy sprawozdanie 
komisyi ma być przyjęte? Zostało przy- 
jęte. 

Delegat Maternowioz robi zapytanie 
gdzie jeet prooent od 18,000 dolarów. 
Suną 250 doi. jest za małą a powinno 
bjć przynajmniej 750 doL więo gdzie 
500 doi.? 

Następnie zabrał głoz prezydent Rz. 
Gentr. obw. Adalia Sataleoki. W 
dłutssej mowie oświadezył i dowodził 
izbie sejmowej, te jat przed jego urzę- 
dowaniem kaiątki prowadzono nie by- 
znesowo, a oo niepodobnem było od 
razu zaprowadzić. Po ucieczce Mor* 
genaterna zastano wszystko w nie po 
n%dka a w kasie pustki, a prawdziwie 
nietylko pustki tylko dług tnaozny. Co 
do Seminarynm i pieniędzy zebranych 
oświadozył, te grupy nie nadsyłają ioh 
regularnie i dotąd jeszoze zalegają. 
Skoro tylko reszta nadesłaną będzie, to 

doręczy ioh gdzie się naletą. Odnosząc 
się oo do wydatków sa przyjęcie gościa 
delegata z Polski, oświadczył it trudno 
było od furmana za powóz iądaó kwitu. 
Zaś oo do mortgiozów, do któryoh ko* 
misya zarzut ozyni, te nie mogą być 
prędko w gotówkę zamienione, cświad- 
ozył te tak nie jest, i ie są tak pewne 
jako pieniądze i te w katdym banku w 

gotówkę zamienione być mogą. Prosił, 
aby izba wybrała komisyę któraby po- 
szła z nim i sprawdziła to, lub gdy wy- 
soka izba tego sobie tyczy, to najmie 
ekspres przywiezie i wypłaci srebrem 
lub złotem. Del. Poszwiflski sprawo- 
fdawoa komisyi wyjaśnia, te komisya 
nie myśli aby mortgioze nie były dobre 
tylko uwatała, te w razie potrzeby nie 
mogą być prędko zamienione w pienią- 
dze. Zaś del. Leon Wild, członek ko- 
misyi, oświadozył te ona nie chciała 
brać odpowiedzialności na siebie. 

Kasy er Majewski daje objaśnienie co 

do dzierżawy lokalu i malowania. 
Dzierżawa domu jest tak niską, 
bo tylko 45 dolarów wynosząca 
aa mieeiąo, więo musieliśmy wszelkie 
reperaoye przyjąć aa siebie i z tom Zw. 
Nar. Pol. ma wielki zysk. W odpo- 
wiedzi del. Ma terno wieżowi oświadozył 
te 18,000 nie letą tom przez oałe dwa 
lata, ale zostały deponowane w rótnym 
czasie i tak 6-go Grudnia 1802, 1-go 
Stycznia 1808 w Lutym 1808 i 6go 
Czerwca 1808. Zaś oo do wartośoi i 
pewności prędkiej zamiany martgiczów 
na gotówkę. DeL Rusiński pyta się 
gdzie jest gotówka? Na to kasy er Ma- 
jewski oświadosa mu, te tyle pieniędzy 
niebezpiecznie jest nosić przy sobie, ale 
jeteli delegaci tego sobie tyozę, to 
niech wybiorą komisyę ta nieoh idzie z 

nim do domu a wręczy jej pieniądze. 
Del. Kupferschmidt broni komisyi i da- 
je wyjaśnienia oo do drobnyoh wydat- 
ków, 

Sekretarz jeoeralny Małłek daje ob- 
jaśnienia eo do kwitów i drobnych wy. 
datków. Np. W drobny oh wydatkach 
figurują osąato marki pocztowe z te mi 
ma zią tak. Sekretarz grapy nadsyła- 
jąo pieniądze drobną monetą przysyła 
markami. Samą kwituje zią sekreta 
nowi a marki pisze do wy da tka. Del. 
Poezwinski w odpowiedzi mówi, te ko 
misyz wspomniała tylko o drobny oh wy. 
datkaeb na które nie ma kwito.’ Del. 
Sowaoki. Proponuje by wyznaczyć 
komitet ozy pieniądze drukowane na 

sMrtgiozaeh są pewne? Kasy ero wi 

motemy ufać, ale nam sią o eo inn* go 
rozchodzi. Gzy ksiąiki Rządu Central- 
nego, Protokoły odpowiadają w nieb 
zawartym figurom. Del. Rolland. Py- 
ta sią eo znamą w raporcie komisji za- 

wartą nadzwyczajne wydatki. Sekre- 
tarz jeoeralny Małłek daje wyjaśnienie 
np. $5 przy żaku pnie szaf de Biblioteki 
to aą nadzwyczajne wydatki. 

Vioe-prezydent Słomifiaki preai o głos 
i daje wyjaśnienie eo do tyoh $5. Stu 
kająo szaf straciliśmy wiele czasu bo 
przea trzy dni ekodząe od ttoru do 

•toru niemcgliśmy zualeśo odpowiednioh 
i nirtuow oznajmiono um te musi my 
wziąśó rozmiar Itanoyi 1 podług tego dać 
nowe zrobić. Obetalnnek zrobiliśmy 
bardzo korzystny dla Zw. Nar. Pol. bo 
teazafj przedstawiają daleko większą 
wartość. Za Btraoonj ozaa tą daliśmy 
doi. 6. Są pomiędzy wami panowie de 
Ingaoi byznezmani, więc powiedzcie ozy 
to dla was zdaje się wiele, a jetel* wam 

•ię zdaje śe wzięliśmy ioh niesłusznie 
t° wam zaraz połoZę pięć dolarów na 
stół. Del, Twarowaki Żąda by debaty 
zamknąć. Del. Berens by Rządowi 
Centralnemu podziękować. Del. Leon 
Wild robi wniosek aby sekretarz jene 
™lny zapisowa! drobne wydatki w ksią- 

takową ras na mieaiąo przed* 
kładał Rządowi Contr, do podpisu a ta 
przy sprawdzaniu rachunków słuśyłaby 
“ kwit. Wniosek pa party i przeszedł. 

snjmu robi propozyoyę by 
obrać miejsoe Rządn Centralnego. Wy- 
brano Chioago. 

Następnie przystąpiono do wyznaose- 
nia miejsoa na przyszły sejm. 
Del. Matsrnowicz proponuje Clereland. 
K. Strzela Pbiladelphię. Del. Lewan- 
dowski przemawia do delegatów i prosi 
by prsyszły Sejm odbył się wClsTeland 
gdzie z ot warto mi rękami prsyjęoi zo- 

staną. Del. Stefanowios robi wniosek 
by glosowanie przez podniesienie ręki. 
Upadł. Na ogólne Żądanie postanowio- 
no głosować imiennym wywołaniem 
i***1 kartki. Kemitet do odbierania 
kartek został obrany następnjąoy: Del. 
Beozkiewioz. Ojrowski, Oóreoki, Schrai- 
ber i Magdziars. Wynik ballotn był 
następujący: Clareland 104, Pbiladel- 
phia 21, Pittsbnrgh 2, San Francisoo 1. 
Więo przyszły Sejm odbędzie się w 

Clereland, Ohio w 1805 r. Poczem 
odroesobo posiedzenie do pół do drugiej 
po południu. 

SeMja popołudniowa* 
Została otwartą o godzinie 2giej po 

południu. Po od ozy tania listy dolega 
tów Del. Piotrowski przedstawił i obja- 
śoił jaki format bądzie miał obraz przed- 
sUwiająoy delegatów, oraz te p. Niklas 
wielki obraz blisko 4x5 stopach odfoto- 
gnfowaoy wyszle na wystawą lwowską 
Katden delegat któren nadeszło swoją 
fotografią i zapłaci 8 dolary do 
stanie obraz podobny temu jaki przed 
stawia delegatów Sejma IX w Detroit, 
Mich, lecz w wiąkszyoh daleko rozmia- 
raoh zal a spodu wszystkie grapy nu- 

merem i nazwiskiem i miejscem pobytu 
bądą umieszczone. v 

Prezes Se jmuo b. Lewandowski »»m 

ożył nastąpnjąoy komitet do obejrzenia 
zbiorów ob. Słupskiego: Del. Hslifiski 
Hertsuz i Piotrowski. Dalej wyznaoz)ł 
komisyądo zbieranin kartek i notowani, 
głosów. Komitet ten stanowią del 
Henryk Zieliński, 8. Ojrowski, J osty u 

Hartwig, Józef Rndzi&ski, Józef Po 
czekaj. 

Przystąpiono do głosowania na orząd 
oenzora. Przy pierwszem głosowania na 

kandydatów ob. Helifiski otrzymał gło 
sów 97, ob. Gryglaszewski 88, pocie 
wat ob. Gryglaszewski zrzekł sią kan- 
dydatury przed drągiem głosowaniem. 
Zatem okrzykniąty z wielką radością 
został oenzerem T, li. Hslifiski. 

Na riee-cenzora powołano przez akla- 
macją prezesa Sejmu ob. Lewandow 
•kiego z Clsreland, O. 

Na prezesa Rządu Centralnego, gło 
sowanie na kandydatów dało reznltat 
głosów: W. Bardofiski 83, S. F. A. Sa- 
taleoki 49, S. Słomifiski 88, reszta gło- 
sów rozrznoona w małej liczbie, prsj 
drągiem głosowaniu stanąli trzej wyftej 
wymienieni. Otrzymali głosów Sataleeki 
75, Bardofiski 56, Słomifiski 12, przy 
trzeoiem ostateoznem głosowaniu 8. F. 
A. Sataleeki otrzymał głosów 81, Bar 
dofiski 57, wybrany zatem został preze 
sem rządu oentralnego ob. 8. F. A. Sa 
taleoki. 

Na vioe-prezesów powołani zostali 

głosom ogólnym ob. St, Słomifiski i 
W. BtrdofiskL 

Na kasjera prsos aklamacją powoła- 
nym został ob. M. Majewski, dawniej 
my kasjer. 

Na opiekunów kasy podano na kan- 

dydatów obywateli: Smolaki, Śmie- 
tanka. Ko iławski, Oroeawald, Terozew- 
ski, Chrzanowski, Blasaka, 8ławikowaki 
a tyah wybrano trseoh, którzy przez 
kartki otrzymali największą liesbą gto 
sów: Śmietanka otrzymał głosów 80, 
Smolaki 80, Groenwald 80, Kuflewski 
10, Teroaewski 60, Blaaska 40, Chrza- 
nowski 12, Słowikowski 0, trzej pierwsi 
obrani toetali opiekunami kasy. 

Na sekretarza jeneralfiego przy pier- 
wszem głoaowanin otrzymał głosów 
A. Małftek 01, K. Zyakliftski 60, Do- 
wiatt 10 1 kilku innyeb po parą głosów 

^**7 OftitocinDiD głosowaniu otrzymał 
rIomSw A. Małłek 72, K. 2 ych liński 68. 
Sekretarzem jeneralnym wybrany jest 
A. Mai tek. 

Na redaktora przy pierwazem głoso 
wania otrzymał głosów F. Jabłoński 90, 
S. Nioki 20, T, Wild 8. — Pooiewal 
S. Nioki i T, Wild głosy swe odstąpili 
F, Jabłońskiemu, zatem tenie wybrany 
został ogólnym głosom redakto- 
rem. 

Zadecydowano, te następny sejm roz- 

pooznie się w mieście Clereland w pier 
r.ssy poniedziałek miesiąca września 
1895 rokn. 

Na sekretarza “Zgody”, ob. Rudziń 
ski przedstawia 8. Niokiego, ob. Sawa-' 
oki proponuje, aieby 8. Nioki był ra- 
zem eakretarzem Zgody i biblioteka- 
rzem, na oo tenie odpowiedział ii z po 
woda niskiej płacy przyjąć ofiarowanej 
mu posady nie mole. 

Na sekretarza przedstawiono nastę- 
pująoych kandydatów: W. Wiśniewski, 
Chrzanowski, D. Ekowski i A. Majow- 
ej Wybrany został J. Chrzanowski, 
jako mająoy naj większą liczbę głosOw 59 

Na Bibliotekarza projektują S. Nic- 
kiego, ponieważ tenie poprzednio o- 

świadosył, ie przyjąć posady isdnej nie 
moie, jeieli ta nie daje moinoćei cho- 
oiai skromnego utrzymania, przeto del. 
De wojno projektuje pensy i doi, 600, 
wniosek upedł. — Terozewski iąda wy- 
znaczenia sumy na rozchód biblioteki, 
przyznano dolarów 1000 na dwa lata. 
Na wniosek del. Makielskiego, pensy a 

redaktora oznaczoną została 1000 doL 
rocznie. 

Del. Olszewski czyni wniosek, aieby 
podziękować za trudy i praoę byłemu 
Rządowi Centralnemu Z. N. P. przez 
powstania. Izba powstaje. 
Marszałek czyta odłoioną do czasu spra- 
wozdania ksiąg przez komisyą rat huuko- 
wą sprawę 8 ta na—długo zabierano gło- 
sy,wrsazoie przyjęto wniosek del. Smul- 
• kiego, aieby wybrać sąd polubowny. 

Sejm X. zakofiozony. 

n«wa Cemara HdlśikUf* 
pr*y zamknięciu tej mu Xgo w bali 

Puławskiego. 

Rzeczywiście po burzy, która tu pa- 
nowała podczas obrad sejmowych, a 
która nie powinna była mieć miejsca — 

panowie daliście poznać do jakiego dą- 
życie celu panowie zrzucili przełbicę. 
Ze stanowiska jakie zajmujecie wśród 

wykształconych — powinniście być 
przykładem dla ludu. A cóż ten lud o 
was powie? — Gdy delegaci przyjadą 
do domu i opowiedzą jakie wyprawiali- 
ście burze zamieszanie i intrygi. Wy 
powinniście być świecznikami dla ludu 
— misyonarzami jego i nieść oświatą 
pomiędzy lud. Panowie a czegóż dali- 
ście dowody? Jaki daliście mu przy- 
kład? — Jaki osiągnęliście rezultat? 
Żaden a dwóch padło ofiarą waszej 
działalności. Gdyby ci obywatele co 

tyle rozwinęli działalności w celu dopię- 
cia oelów samolubnych, byli poświęcili 
swą pracę dla dobra Z w. Mar. Pol., dla 
dobra sprawy polskiej — rezultat byłby 
jeszcze świetniejszy. 

Myśmy przeszli tyle burz, tyle walk 
— zdobywaliśmy szaniec za szańcem 
i niedaliśmy się — to i teraz niedamy 
się. Nie boimy się otwartych wrogów, 
ale boimy się naszych przyjaciół, którzy 
w każdej chwili są gotowi ciężki cioe 
nam zadać. Panowie zrzućcie przyłbioę 
— opuśćeie nas gdy tak postępować 
chcecie. Nie boimy się dziś nikogo — 

Z w. Nar. Pol. ń gruntowany teraz na ta- 
kich podstawach że nie damy się. Wy- 
stąpcie otwarcie, bądźcie jako inteli- 
gentni przykładem dla ludu — przy- 
świecajcie mu a Z w. Nar. Pol. wkrótce 
wzrośnie do bOciu tysięcy. ((Jrzmot o- 
klasków nagrodził mowę oenzora). 

Cześć mu — cześć naszemu cenzoro- 
wi Helińskiemu, w tej krótkiej i jędrnej 
Srremowie zaznaczył program swe] 

ziałalności na przyszłość. Dał do zro- 
zumienia burzycielom i macherom cze- 

go się po nim spodziewać mają— a już 
na sali sejmowej twarze ioh pobladłe 
ze złości, okazywały zdumienie, że no- 

wy Cenzor nie będzie popuszczał cugli 
— lecz starał się będzie burzliwy ży- 
wioł trzymać na wodzy. Tu i owdzie 
odgrażają się — że opuszczą szeregi.— 
Panowie im prędzej tern lepiej. Poka- 
zaliśmy wam że chcemy — i że pomimo 
waszych knowań na dobro Zw. Nar, 
Pol. i sprawy polskiej pracujemy — 

niedamy się — tak niedamy «ę. 
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