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“"T®. małłek, 
574 Noble Str. Chicago, Ul. 

a przekazy bank >«e lub pocztowe 
1 pieniądze przesyłać na ilulą ka- 

*'Y'rNi. MAJEWSKI, 

779 Milwaukee are. Chicago,111, 
Wszelkie zaś korespondencje do 

tyczące tlą Kodak cyt prosimy prze- 
syłać pod adresem: 
F. H. JABŁOŃSKI, 

574 Noble Str. Chicago, 111, 
Wszelkie korespondencie doty- 

czące adminietracyt „Zgody” pro- 
simy przesyłać pod adresem: 

J J. CHRZANOWSKI 
574 Noble Str. Chicago, 111. 
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Związku Narodowego Polskiego 

znajduje się 

574 Noble Street, 
CHICAGO. ILL- 

a wszelkie korespondencje do Rzą- 
du Centralnego należy adreeować: 

A, Mallek, 
57* Noble Street. Chicago, IU. 
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W poniedziałek SOgo paźlz. senat 
nareszcie zniósł ustawę Sherm&na 
— czyli właściwie klauzulę jej, 
zmuszającą rząd do zakupowanis 
4i miliona uncyi srebra co miesiąc. 

Za odwołaniem prawa Sherma- 
na głosowali demokraci i republi- 
kanie z wyjątkiem senatorów de- 
mokr. i repub). z tych stanów, w 

których znajdują się kopalnie sre- 

bra — i którym prawo Sher- 
znana było na rękę. 

Jak wiadomo większość tak w 

izbie posłów jak i w senacie repre- 
zentuje partyę demokratyczną — 

jednakowoż panowie senatorowie 
demokraci tak się różoili w zapa- 
trywaniach swych na kwestyę sre 

bra, że gdyby nie głosy ich repu- 
blikańskich kolegów — odwołanie 

ustawy Shermana do dzisiaj by 
jeszcze nie nastąpiło. Piszemy to 
całkiem bezstronnie, opierając cię 
na faktach. 

Nie ulega wątpliwości, że pre- 
zydent Cleve)and nie mało przy- 
czynił się do odwołania tej ustawy. 
Od samego początku był on za 

bezwarunkowem zniesieniem pra- 
wa Shermana i nie chciał słyszeć o 

żadnym kompromisie — z góry o- 

swiadczając, że przeciw każdemu 
kompromisowi, używając swej 
prerogatywy zagwarantowanej mu 

konstytucyą — założy vato. 
W ubiegły czwartek przedłożo- 

no w izbie posłów bil przyjęty w 

senacie — i po krótkich wysiłkach 
zwolenników ustawy Sbermana, 
przyjęto bil Voorhees’a większoś- 
cią 99 głosów. Pod wieczór przy 
niesiono bil do białego domu — 

i wręczono go prezydentowi. Pre- 
zydent przeczytawszy akt ten głoś 
no w obecności ministra finansów 
p. Carlisle i jen. rzecznika kraju 
p.Olsey — podpisał takowy z wiel* 
kiem zadowoleniem. 

I nagle znikło straszne widmo 
srebrne— które dotąd wisiało nad 
krajem tym — a odwołanie klsu 
zuly dotyczącej zakupna srebra 
w ustawie Shermana wywrze skut 
ki zbawienne na cały kraj. 

Jak to jut wy tej powiedzieliś 
my rząd był zmuszony zakupywać 
co miesiąc 4} miliona uncyi sre 

bra, Kupował je w sztabach — 

» płacił za nie tyle ile to srebro 
warte było w formie dolarów — 

skutkiem czego wartość dolara 
srebrnego wynosiła właściwie tyl- 
ko 64 c. i zagranica straciła zau 
fanie do Stan. Zjedn. 

Teraz naprawi się wszystko. 

Jedna jeszcze niepewność — 

jedno jeszcze widmo stoi przed na- 

mi — a jest niem kwesty a tarjfy. 
Kongres powinien sprawę tę 

.jak najwcześniej załatwić. 

Polscy robotnicy powinni za- 

wiązywać unie — a następnie 
przyłączyć się do jednej z wiel 
kich organizacyi robotnic*} ch. — 

Leży to w ich własnym interesie 
i w interesie ogólnym. 

Wszelkie uczciwe organizacye ro- 

botnicze działają w kierunku pole- 
pszenia doli robotników na drodze 

prawnej — a przy umiejętnym 
kierownictwie i świadomości sił 

swych — wiele zdziałać mogą. 
Robotnicze organizacye mają 

przedewszystkiem na celu rozwój 
umysłowy pomiędzy robotnikami 
— tudzież skrócenie czasu pracy 
— o ile to jest mołebnem — na- 

stępnie starają się, aby ten robot- 

nik, który od rana do zmroku 
dzień przy dniu pracuje — i pracą 
swą i potem swym wytwarza bo- 

gactwa dla drugich — a sam nieraz 

cierpi nędzę — aby ten robotnik 

powtarzamy pobierał płacę przy- 
zwoitą, któraby wystarczała mu 

na utrzymanie rodziny — i z któ 

rej by mógł odłożyć pewną sumę 
na czarną godzinę. 

Widzimy to oodziennie, te lu- 
dzie zdrowi, silni, mający szczere 

chęci pracować nie mogą otrzymać 
zatrudnienia — skutkiem czego 
rodziny ich cierpią niedostatek. 

Niech nas nikt nie posądza o 

propagowanie socyalizmu lub in- 

nego jakiego izmu — dalecy je- 
steśmy od tego. 

Jednakowo* obowiązkiem na- 

Mjm jest zająć się losem braci na- 

szych pracujących tak cię*ko na 

ten kawałek cbleba — śe twarze 
ich wybladły od dymu fabryczne- 

— a osłonki wykrzywiły się od 

diwigania cięiarów. Obowiązkiem 
naszym jest wskazywać im drogę, 
na której mogą byt swój polepszyć. 

Są to obowiązki nasze jako re- 

daktora organu związkowego, mo- 

le nie dostatecznie utalentowane- 

go jak niektórzy powiadają — ale 
świadomego obowiązków i msją 
oego niezłomne postanowienie o- 

bowiązki te sumiennie wypełnić i 
wiernie wytrwać na utrudnionym 
posterunku swym do końca. 

I chętnie i szczerze to czynimy, 
bo ten lud polski roboczy kocha- 

my sercem calem—w nim widzimy 
zł mienie ojczyzny naszej i chce- 

my go pozyskać dla sprawy naszej. 
Milej nam uścisnąć czarną i 

twardą od pracy ręką robotni- 
ka — aniżeli białą i pulchną dłoń 
próżniaka. 

Niechaj żaden z robotników pol- 
skich nie łączy się z towarzystwa- 
mi tajnemi, mające mi na celu 
gwałtowne zniesienie obecnego 
ustroju. Idea taka, to roślina, która 
rozwijać się może w krajach auto- 

kratycznych — ale nie wytrzyma 
blasku słcńca wolności. 

Klasa pracująca może tu naj* 
większe ustępstwa dla siebie uzy- 
skać — na drodze prawnej i uczci- 
wej — a przedewszyatkiem wy- 
bierając sobie sumiennych prawo 
dawców, takicb, którzy dbają o 

interesy robotników, którzy usta- 

nowią prawa prtychylne dla 
wszystkich warstw społe 
czeństwa. 

Polskich robotników nazywają 
scabs’ami — i nieraz kiedy 
proszą o pracę, innonarodowcy 
rzucają do nich kamieniami, biją 
się i nimi — jak to miało miej 
sce w rzeza lni ach i gdzieindziej. 

A to wszystko dla tego, żenie 

możemy zrozumieć— ii w włas- 

nym naszym interesie leży łączyć 
się z drugimi robotnikami — i 

wspólnie pracować nad polepsze- 
niem doli. 

Gdyby nie organizacye robo- 
tnicze — los robotnika byłby za- 

prawdę smutny. Wobec oentra- 
lizacyi kapitału — musi istnieć 
oentralizacya sił roboczych— ina- 

czej kapitalizm imiaidżyłby naj- 
szlachetniejsze usiłowania klasy 
pracującej. 

Wystawy wszechświatowej niema— 

na'ety ona jut do przeszłości. 
Ze wszystkich zakątków Unii amery 

kańskiej i i krajów samorskieh dątyH 
ludzie do białego miasta jak mnaoJma- 
nie do Makki awej. — 1 jak musnłma 
nin wchodząc do Mekki przejęty jest 
csoią i u wielbieniem dla swego proroka 
— tak 1 widzowie chodząc sobie po sze- 

rokich u licach białego miasta przejęci 
byli czcią i uwielbieniem dla twóroów 

tej wystawy. 
A była to wystawa piękna — wielka 

— wspaniała jakiej nigdy jeescze nie 

było i bodaj osy tak wnet będzie. 
Oczy nasze takiej wystawy pewno 

juft nigdy oglądać nie będą. 
Była ona piękną z rana kiedy pierw- 

sze promienie wschodzącego słofioa ca- 

łowały złociste kopuły olbrzymich pała 
oów i zalotnie przeglądały się w lagn 
nach — oblewając je purpurą; — a po 
lagunaoh snuły się romantyczne goodo 
le i piękne łodzie elektryczne. 

Była ona piękną w południe — kiedy 

białe jak ścieg ściany pałaoów odbijały 
się na modrem tle jeziora — ale naj- 
piękniejszą była wieozorem kiedy po 
zaehodzie ałcfica zabłysły tyaf^ce rótno- 

barwnych światełek — na szosytach pa- 
łaców, na lagunach,— na wysepkach — 

wszędzie, wszędzie błyszczały urocze 

lam; eozki. Elektryozne fontanny try- 
snęły w górę —a światła badawoze rzu 

osły smogi jasne na ciemne tło nie- 
bios. 

Pięknie tam było pięknie! — Gdzieś 
zdała dolatywały melodye anielskiej 
muzyki — jakieś śmiechy i śpiewy — 

tysiące rakiet strzeliły ku niebiosom, 
t. z. włosy Wenery i deezoz złocisty 
zwolna spuszczały się ku ziemi— rzekł- 

byś, te to jakaś zaozarowana kraina. A 
tak dobrze tam było — tak błogo — 

te człek by siedział — słuchał i patrzał 
wieczność całą.... 

Minęło wszystko. 
Ostatni dzień wystawy miał by6 dniem 

kolumbijskim, w dnia tym cudowne to 
białe miasto miało zabłysnąć ras jeazese 
w całym iwem blasku, w całej swej glo- 
ryi — aby potem zgasnąć na zawsze. 

Niestety musiano zamknąć wystawą 
w smutku i Żałobie — bo mer, który sią 
przyczynił do sukoesu wystawy — któ- 
ry tyle raty tak serdecznie i mile witał 
tam przybyszów ze stron dalekich w 

imieniu miasta— zginął pod sam koniec 

wystawy śmiercią tragiczną. 
Dla tego wiąo zaniechano w ostatnim 

dniu piąknego programu — zaniechano 
wszelkioh ceremonii — a kiedy ałońoe 
oatatniemi promieniami ziemią Zegnało 
salwy armatnie 1 zwiniąoie sztandarów 

zapowiedziały zamkniąoie wystawy. 
Smutny był ten dzieli ostatni. 
Z rana ałońoe skryło sią za chmury — 

które w fantastycznych kształtach leni* 
wie przesuwały sią po niebie. 

Na twarzach wszystkich malował sią 
smutek jakiś i prsygnąbienie — nie 
śmiano sią wcale— rosmswiano z cicha. 

Zamiast muzyki wiatr tylko jąozał 
przeraźliwie — a rozhukane fale jezio- 
ra dziko azumiały. A * dzisiaj? dzisiaj 
słyszeć tam mctna głuchy łoskot walą- 
cych sią ścian i uderzenia toporów. 
ttaną posągi 1 płaskorzeźby, któreśmy 
tyle ruj pod ii wiali — i codne palt- 
M uwierające okazy przemysłu, aztaki. 
rolnictwa, massynetyi 1 wiele przedmio- 
tów z dziedziny nauki i wiedzy. 

Iatoieje projekt przeniesienia kilka 
gmachów na „Lakę Front” — ale nie 
wiadomo czy projekt ten bądzie u rze- 

czy wiatniony, W kaftdym razie pewną 
jeet rzeczą, te wyztawą upamiątni mu- 

zeom kolumbijskie. 
Wystawa jest wiąc rzeczą przeszłości 

— wyatawey spieszą z powrotem do 
kują rodzinnego, a robotnicy ueząli 
dzieło zniszczenia;— niszczą dzieli przy 
dniu. 

A wieczorem T Wieczorem nie poły 
skują tam różnobarwne lampki — w 

powietrzu nie płyną melodye cudne; — 

oierono tam i oieho — tylko czasem ja- 
kieś dziwne odezwą aią głosy; — czegoś 
tam głuebo i straszno.... 

Pisząc o wysuwie nie motna nie 
spomnieó o „Midway Plaiaanoe” — 

którą zwiedza! kaidy kto zwiedzał wy 
stawą. 

.,Midway Plaisance” — był to jar 
mark narcdów z całej kuli ziemskiej. 

„Midway Plaisance'’ była to czarno- 

ksiątuiozka, kapłanka mistyczna, ba- 
cbantka — a przedewszystkiem kokiet 
ka — kokietka, która uśmiechając sią i 
głaszcząc nas wyciągała nam dolary z 

kieszeni. 
Niejeden z widzów gniewał sią stra 

ci wszy tam piątką lob dziesiątką w kil- 
ka godzinach — i zaklinał sią te jat 
ncga jego tam nie postsnie — a za ty- 
dzień jat go coś ciągnęło na ^Midway 
Plaisance” — która orjginalncśoią swą 
pociągała. 

Było tam olbrsymle koło Ferris'a, i 
meczet turecki i pogromcy dzikich 
zwierząt; — stary Wiedeń gdzie rumia- 
ne bawarki roznosiły piwo w wielkich 
kuflach, — ulica w Kairo gdzie beduini 
o tąsknych marzących cezach sprzeda- 
wali towary swe — gdzie za 10 centów 
motna było przejechać sią na wielbłą- 
dzie i doznać zawretu głowy; były tam 
wioski mieszkańców z Jary i s wysp 
połotonyob daleko na oceanie Spoko’- 
oym — ktfir/ i zulusy i inne plamio- 
na afrykańskie — mamią egipekie — 

tanoerki perskie i egipoyaoki — bujne i 
ksstałtae — i ozarnemi, paląoemi octa- 

mi* Były tam i ty reiki rumiana i wiecz- 
ni® uśmiechające rę; — a kiedy u- 

śmiech rcztworsył im usta — s po ta 

karmazynowych warg wyjrzały dwa 
rządy rąbków białych jak keśń słoniowa. 
W bazarze tureckim powsftny tarek 
zsleoał swe towary powtarzająo ciągle: 
ot! ott otl a o oazy odbijały sią woiąi 
dziwne, amutne jednostajne tony wseho- 
dnioh instrumentów muzyeznych. 

I „Midwsy Plaisance” naleiy jut do 
przeszłości a mieszkańcy jej odjetdtają 
do domu szeząśliwi bo wywotą z sobą 
milion dolarów. 

Turcy wrócą w ojczyste swe strony 
do Carogrodu nad brzeg Złotego Rogu; 
arabowie i egipoyanie do brzegów Nilu 
— do olbrzymiej przestrzeni pustyni 
■aharskiej — do stóp pyramid. Jedni 
wrócą w głąb Afryki — drudzy do 
Azyl nad wybrzete Gangesu — s inni 
z radością powitają wysmukłe oedry na 

górze Libanon. Wracają oni szczęt i' w; 

bo wiozą z sobą po walną samą pienią- 
dzy. 

„Midway Plajsanoe” ieet jol rzeczą 
przeszłotoi. Gujewsliśroy sią wszyscy 
□ieraz na tą kokietką — która tak a 

miejątnie wyciągała nam dolary z kie- 
saeni — a dziś kiedy jej jn* nie ma 

tąekno nam po niej..... 

t 
Jan Alojzy Matejko, sławny malarz 

polaki, umaił w Krakowie 8 bm. 

Matejko był bez wątpienia jednym 
z najwiąkazych mistrzów pądzla. 

Piąkne obrazy jego, prze walnie hi- 
storyczne, bez zaprzeczenia wiele przy 
ezynłły sią do krzewienia i podtrzymy- 
wania patryotyzmu. 

Ubył nam mąi, który pądzlem sze- 

rzył sławą Polaki — i tak umiejątnie 
przedstawiał okrutne cierpienia I krzy- 
wdy narodu swego. Nieobaj mu bądsie 
lekką ziemia ta, którą tak ukochali 

Ostatni numer ,.Przegląda Enigra- 
oyjnego” umieszcza obszerny artykuł 
zatytułowały: Cai bono? Autor tego 
artykułu Dr. Aleksander Lisiewioz wy- 
stępuje w obronie emigraoyi polskiej 
w Ameryce — o której rozmaici kore- 
spondenci gazet polskich w kraju, któ- 
rzy przybyli na wystawą na ozas bardzo 
krótki — piszą potworne niedorzeczno- 
ści — przedstawiając nas jako ludzi 
stojących ca najniższym szczeblu mo- 

ralności i kultury. 
Dziwi nas bardzo, że gazety polskie 

w kraju brednie takie umieszczają. 
Dla czego panowie redaktorzy gazet 
w kraju nie zasiągają informacyi od 
redaktorów gazet tutejszych, którzy 
najlepiej znają tutejsze społeczeństwo 
polskie, bo badająo puls żywiołu poi- 
■kiego, wiedzą dobrze jakiem tempem 
bije — i mogą udzielić najwiarogo- 
dniejazych informacyi dotyoząoyoh sto- 
snnków tutejszych. 

W kraju co raz oząśoiej dhją sią 
słyszeć głosy o łącznośoi z nami — i 
owszem, my pragniemy łączności z ma- 

cierzą naszą — ale panowie w kraju, 
przysyłając nam ludzi w celu nawiąza- 
nia stosunków z nami — przysyłajcie 
nam ludzi słownych a bystrych — 

światłych a skromnych — inaczej nio 
sią nie da zrobić! 

Owi „korespondenoi” piszą z oburz** 
niem, te tu w Ameryoe chłop zostaje 
senatorem, a hrabia musi spełniać fan- 
ko je kelnera. Największe uznanie na* 

leiy się temu chłopu, który umiał 
wznieść się tak wysoko, że został aena* 

torem. Cześć takiemu „selfosadę” se- 

natorowi! Nie przyniesie on nam ujmy, 
ale zaszozyt i korzyść. Ze zsś hrabia, 
przetr woni wszy w Europie całe swoje 
mienie musi w Ameryce pełnić funkoye 
kelnera — jest to dla niego gorzkiem 
ale skuteesoem lekarstwem. 

U nas prace fizyczna nikomu nie 
przynosi ujmy — owszem, wszyscy pra- 
oę oenimy — a pogardzamy próżniac- 
twem. 

O w hrabia-kelner więc nanosy dę 
pracować, szanować gross oiętko zapra- 
cowany — i s osasem wy kiera je się na 

potyteosnego osłonka społeczeństwa. 
W maaaoh polskich wytworzyli- 

śmy ta dopiero poesaoie polskości, za- 

chowywana y narodowość naszą, ba da je- 
my szkoły polskie, i kaidy robotnik po- 
ryła dzieci swe do szkoły, stara zią dać 
jakte takie elementarne wykształcenie. 
A w krają? O! wiele, wiele b tem mó- 
wić motnat 

ł^ozność z krajem popieramy soałyoh 
sił ale słar-nłe protestujemy przeciw 
przedstawienia tatejssyoh stosunków 
w świetle falssywem. 

Zasięgajcie panowie wiadomości se 

fródeł wiaro godnyoh — bądźmy sobie 
braćmi równymi — wspierajmy się na- 

wzajem radą i wskazówkami — a wtedy 
motemy s korzyścią pracować dla 
wapólnych interesów. 

Znany se swej aslacbetnośoi p. Erazm 
Jerzmanowski przesłał $600 ne rzec* 

polsko-amerykańskiego pawilon* — na 

rąoe tutejszego Komitatu Centralnego. 


