
zcs ©:D-£k." 
Or|BB lwiątka 

NiEODOwtoo Polskiego 

Preiumertti wynosi: 
w Stan. Zjedn. 1 Kanedsie.. .$* 00 

Wszelki* listy w sprawach mml 
ntotncrJaycb.nnl«<7j>rsMjrtać pod 

974 Noble Sir. Chloro, 111. 

prukuT bank It 
I pieniądze praeeytać ua lonl, ka- 

Stancl ZJriiicznycli 
PÓŁNOCNEJ AMERYKL 

W EAtDA OBODĘ. 

A. StAŁŁ^K, 

m. NAJEWlRl, 
779 lllwtikoe ne. CUc40.ni. 

Wszelkie sad koreepondencye do- 
tycząc* si* Kedekeyl prosimy przs- 
»jrtać pod adresem: 
F. H. JABŁOŃSKI, 

974 Noble 8tr. CUC40, III. 
I Wszelkie koreepondencye doty- 
rząre administracji ..Zyody" pro- 
•imy przesyłać pod adresem: 

J J. CHRZANOWSKI 
574 Noble Str. Chicago, 111. 

Kią4 Centralny 
Zwlązkn NarodtHseco Yolakiago 

574 Noble Street, 
CHIC A OO. IŁL 

slkie 
iu Centralnego nnłedy adresować: 

A. RlAtlek, 
b74 Noble Street. Chlca*o, III. 

No. 48. 
- 

Thx W 

POLISA NATIONAL 
OF THE UNITED STATES 

Subeerlptloa SM* per year. 

fu. jabłoński, 
EDITOR. 

Ittes of Adrertlslig: 
OaeUns ooes. 
Onelncb once.gl « 
One inch one )«ar. 

Office: 574 Nikli Struł, 
CHICAGO, [LŁ. 

Ta a ..Zgoda" Pancnae Oman 
eiecaten all binda ot 

•Tob Printinę 
in all modern langnnfae 

AU bonieeaa csmoniBloaUoai 
mnat ba nddraaaad: 

J. J Chrzanowski, 
8«*or.U»y „Zgoda". 

574 NOBLE STREET. 
CHICAGO, 1LUNOI8 

All commnnłcnttona to the 

P0L1SH NATIONAL ALUAIGK 
mast ba addrsaaed: 

A. MALLEK, 
General Secretary. 

674 Noble Street Chicago, Dl 

Bok 12. 
Wydawnictwo i wtaraoóó Mar. Poi. w Bt. I], Pół. Ameryki. Francis*ek Hieronim Jabłoński, redaktor. Drmkaraia i ekspedycja 674 Noble 8tr, Chioaga, HI. 

et the FM Otloe et Ohleago, DL, sod tknmfk the Maila et aeoood olaas Bata*. 

Chtcaoo, Ilu środa 2#fo listopada 1898. 

Dziś 29 ty listopada. Dzień 
to pamiętny w historyi nasiej; 
dzień naznaczony kraską czerwo- 

ną w kalendaria narodowym poi 
ekim. Dzień ten wróiył przywró- 
cić Polsce blask i świetność staro- 

żytną wieków minionych; wróżył 
Polsce świetną przyszłość. 

Mówiono sobie, ie naród polski 
znając pod bronią 40 000 dobrze 

wyćwiczonych żołnierzy zwycię- 
żyć musi; a niestety dzień, któ 

ry tak świetnie się zapowiadał 
— pozbawił Polskę ostatniego 
cienia niepodległości. 

Dziś 63 cia rocznica powstania 
listopadowego. Smutną tę rocz- 

nicę obchodzą polscy gromadząc 
«ęf aby wspóluie uczcić pamięć 
bohaterów, którzy polegli za oj- 
czyznę — aby podtrzymać wiarę 
w lepezą przyszłość. 

Nie trzeba nam wątpić w siły 
nasze i przysłość naszą — bo przy- 
szłość nasza świetną jest — a siły 
nasze wielkie są. Trzeba tylko 
abyśmy byli świadomi sił nassyob. 

Nie upadajmy na duchu dla te- 

go, te naród nasz cierpi katusze 
niewoli wiek cały — przecie! śy- 
jemy i rozwijamy się w calem 
słów tych znaczeniu! Hiszpanie 
700 lat cierpieli niewolę — gnębi- 
li ich maurowie — ai nadszedł 
czas kiedy z minaretów runęły 
pół księiyce, a na miejscu ich 

krzyl zabłysnął — i Hiszpania 
wolną jest... 

I Polska wolną będzie! Będzie 
ona znowu przedmurzem pomię 
dzy cywilizowanemi krajami eu- 

ropejskiemi — a barbarzyńską 
Roeyą. A przedmurze takie ist 
nieć musi — przyznają to dziś 

wszyscy. 

Oofuijmy się teras myślą wstecz 
na lat kilkanaście przed wybu- 
chem powitania listopadowego. 

Kongres, który się zebrał we 

Wiedniu, aby zadecydować o lo 
sie Polski — uchwalił trzy głów* 
ne punkta decydujące o losie oj- 
czyzny naszej. 

1) Tak zwane Królestwo Pol- 
skie ma być połączone z Roeyą 
przez konstytuoyą. 

2) inni polscy każdego mocar- 

stwa otrzymają reprosentacyę i u- 

stawy. 
3) w oałej rozciągłości dawnej 

rzeczy pospolitej polskiej handel i 

żegluga mają być wolne dla wszy- 
stkich polaków. 

Punkta te zostały podpisane ze 

•trony Austryi, Prus, Rosyi i 
Wielkiej Brytanii. 

Otoś satrapa moskiewski miał 
być konstytucyjnym królem Pol- 
ski — miał nadać konstytucją 
narodowi pelskiemu. 

Zaras tei po ogłosseniu konsty- 
tucyjnej ustawy prsystąpiooo do 
wprowadaenia jej w śycie na spo- 
sób osysto moskiewski. Gar Ale- 
ksander zamyślał sami ano waó 
Kościuszką namiestnikiem — ale 
szlachetny mąt ten widząc, łe car 

frymarcsy narodem polskim — 

odmówił mu wszelkich usług. 
A wojsko polskie, ta ohluba na- 

rodu polskiego miało jut przyda- 
nego sobie opiekuna w osobie ca- 

rewicza Konstantego. 
Historya ostatnich lat tycia 

Konstantego, jest to historya 
prześladowań i demięień narodu 

polskiego. 
Był to szatan w ciele ludzkiem; 

robił wszystko bezkarnie bo wie- 
dział — ie car brata swego dla 
narodu nie poświęci. 

Utworzyło się wówczas w cara- 

cie tajne towarzystwo „dobra po- 
wszechnego” — mające aa hasło 
„red de quod de be a” [oddaj 
coś winien). 

Do spisku tego naleśało i woj- 
sko polskie. 

Spisek ten jednak wykryto 
w Rosji przez zdradę — car Ale- 
ksander I umiera — a na tron ca 

rów krwią ludzką zbroczony watę 
puje brat jego Mikołaj L 

Mikołaj przybył r. ] 820 do 

Warszawy— gdzie został uroczyś- 
cie ukoronowany na króla polskie- 
go — ale ua skroniach jego nie 

spocaęła korona Bolesławów i Ja- 
giellonów — bo tej jut nie było. 

Wtedy jul spiskowcy byli goto- 
wi do powstania — mieli nawet 

przywitać cara gradem kul.... 
wstrzymano jednak zamach dla 
przyczyn, których szczupłość miej 
sos nie poswala nam tu wyłuss 
czad. 

Da spisku podchorąiych asie 
ieli prrowatnie wojskowi niizzych 
stopni s Wysockim ns cnie. Mó 
wiono sobie, ie 40 000 dobrss wy 
śtriozonych iołaierzy— przejętych 
ideą wolkośći— zwyciętyó muasą. 

A ucisk stawał się coraz sroftsiy 
— carewicz okrutnie prześlado- 
wał polaków i był on jako szatan 

dyszący złością i nienawiścią ku 
nim. 

Wybuch powstania naznaczono 

na 29ty listopada o godzinie C tej 

wieczorem. Hasło dano prasa na- 

palenie starego browaru w pobli- 
śu komar moskiewskich. Kiedy 
na niebie zajaśniała łuna poiaru 
— wojsko polskie natychmiast 
wyszło a koszar i stanęło na miej 
sou wyznaczonem. 

A garstka walecznych polaków 
wpadła do Belwederu [mieszkanie 
carewicza] aby go uwięzić. Wpa- 
dli do jego komnaty, ale carewics 
juś ociekł. 

Rozbito wtedy arsenał i ludowi 
rozdano 40,000 karabinów. 

Kiedy spiskowcy wypędzili mo- 

skali z Warszawy — krzyknęli — 

— nie mając na nieszczęście pro 
gramu—: Chłopicki niech będzie 
dyktatorem! 

Wówczas carewicz wyruszył w 

pochód ku Moskwie—zabierając z 

sobą wiele ofiar nad któremi się 
pastwił — a mianowicie wielkiego 
patryotę Lukasie wiozą, którego 
na rozkaz carewicza przykuto do 
armaty. 

Zwołano teras sejm obu isb — 

a s dumą tu wyznajemy, ie sejm 
nar. polski s r. 30-31 odsnaosył 

wielką miłością ojosysny i pra- 
wością Uchwalono ie: Repre 
sentacya narodowa usasje rewo- 

lucyą dokonaną na dniu 29 listo- 
padasa dsieło narodowe. 

Resolucyę tą wpisano do proto- 
kołu — a zewsząd roalegly sią o- 

krzyki: Nieoh iyje Polska! 
Wtedy oar wysłał do Polski 

jen. Dybicsa, twanego Zabałkań 
•kim s potąioą armią rosyjską. 

Teras przy chód simy do najwaś 
oiejsiej czynności sejmu — do 
aktu wielkiej doniosłości. 
Zrzuoeme z tro nu polskie- 
go rodziny Romanowów 
jest n aj d a ni eśle jezymozy- 
nem powatania liatopa 
dowego. Wnioaek ten atawił 
poaeł Roman Sołtyk. Po atawie- 
niu wniosku odetwał aię poeci 
Łuszczewski: „Pooół ta głoeowaó 
— niech isba praea aklamaoyę 
•danie awe oraeknie!” Wtedy 
grobowa aaległa ciasa — twarze 

posłów przejętych waśnośoiąohwili 
pokryła trupia bladość — byli oni 
eilnie wzruszeni. Wstaje wówczas 
poseł Jan Ledóchowaki i woła: 
„Nie ma Mikołaja!’1 A na nim po 
wtórzyli wszyscy paałowie: „Nie 
ma Mikołaja!” 

Tak dokonanym został akt zrzu- 

cenia z tronu polskiego całej ro- 

dziny Romanowów, którzy dzisiaj 
barbarzyńskie awe rządy w Polsce 

podtrzymują gwałtem przeciw 
woli narodu. 

Powstanie listopadowe głównie 
upadło dla tego, ie nie mieliśmy 
człowieka, któryby umiejętnie po- 
kierował siłami polskie mi. Wa- 
leczność iołnierzy była bezprzy- 
kładna— ofiarność ludu wielka. 
Słusanie teł powiedział nieśmier- 
telny naaa wieszcz Adam Miokie- 
wio*, który wóweaas bawił 
w Rzymie: „Paoie — nie masw 
człowieka!” 

Jan. Chłopicki był walecznym 
iołni^ipem — ale niedołęinym 
wodzem. Jen. Skrzynecki odniósł 
świetne zwycięstwa nad wrogiem 
pod Wawrem, Wielkim Dębem, 
Iganiami, Ostrołęką— gdzie sta- 
rodawna waleczność polaków 
w odnowionym sajaśniała blasku. 
Skrzynecki mógł wtenczas pobić 
na głowę armię rosyjską i ruszyć 
ku Moskwie — ale wahał się — 

spodziewając się pomocy a za 

granicy, której woale nie potrze 
bo w ab mogąc śmiało liczyć na 

siły własne. 
Kiedy Skrzynecki waha się — 

P&lmenton zrywa stosunki z Pol* 
ką w imieniu rządu angielskiego. 
Wtedy Dy bios przeszedłszy przez 
Wisłę — roiłośył się pod mura- 

nii Warszawy; a w nocy 15 go 
sierpnia lud warszawski widząc co 

się dzieje powstał i powywieszał 
adrajoów. 

A Krukowiecki, komendant 
Warszawy wydaje moskalom sto- 
licę Polski mimo woli i wiedzy 
sejmu. 

Kiedy jui nie starczyło śród 
ków do obrony — armia polska 
— as nią sejm polski presali na 

terytoryum pruskie. 
Wówcłm to sejm wydal pa 

miątoy manifest, w którym po- 
wiada, ie opuasosająo kraj 
rodainny iwilśały krwią 
i iiami jest praekonany 
o słuaanośoi swejspra- 
wy — a będąc amusaony 
iśó na tułaotwo ukooha- 
ną iwą ojcayaną oddaje 
pod opieką narodów u- 

oy w iliao Wanyo h. 
Tak lakoóoaył się krwawy dra- 

mat, który Polskę poabawil o* 

statniego cienia niepodległości. 
Doświadcaenie a pnessloeoi po 
winno nam byd nauką na pray. 
asłośó. 

A sprawa naaaa awydęśy jak 
prawda nad lasem, jak światło 
nad oiemnośeiami— sprawa naaaa 

s wy dęty siłą koeśeoanośdl 

Błąd Centralny 
Do Grup ZtctątAu ATar. Pol./ 

N» przyiilorocznej wystawie lwów* 
■klej zwanej kościuszkowską, stanie o- 

•oboy pawilon polsko-amerykański, w 

| którym pomieszczą sią róftne zbiory i 
okazy wysłane przez Polonią Ame- 
rykańską. 

Rrąd Centralny Zw. N. P. w Sta- 
nach Zjednoczonych Północnej Amery- 
ki postanowił, te naaza organizaoya bą 
dzie reprezentowana na tej wysuwie i 
sajm;e osobny dział w rzeczonym pawi- 
lonie. 

W tym osia naznaczony został osob- 
ny komitet, słotony z obywateli: 8. F. 
Adelia bata lacki, Jan °—ł-lH ftamni 
Groenwald i Antoni Małlsk, którzy 
zajsaą sią esynnie urzeczywistnieniem 
tego tam jara. 

Przoto Rząd Centralny Z. N. P. 
wzywa wszystkie Grapy Związkowe, 
aby raczyły jak najrychlej nadesłać do 
po wy tej wymienionej komisy! deklara 
cyn o przedmiotach jakie zamierzają 
przesłać na WysUwą Lwowską, a ró- 
wnoozećnie przygotować fotografie 
Grap i sztandarów, oraz sprawozdania 
z ich dotyehosaeowej działalnoćei i po 
jodaym egzemplarza odznaki oiywanej 
przez Grapą. 

S. F. AL SataltrM, pras. 
Antoni McU4eJk, Sekr, Jen. 

Od Redakcji. 
Nie wiedząo jeesose oo Rs%d Oentr. 

w tej mierze postanowi, pisaliśmy jol 
w No. 47 „Zgody” aby pp. sekratarae 
grup związkowych przesłali p«m daty i 
faku grap ich dotyczące i aby im to 
ułatwić podaliśmy nawet szereg sapy- 
UA. Pisaliśmy to jedynie w tym oelu, 
aby wssystko oo daje pogląd na praeą 

przychód siło na rąoe 
xuńKzJcovych —ani* gdtieindiUi. 

Rząd Centr. na sobotniem swem po- 
siedzenia nasnaosył spesyalną komisyą, 
naleiy wiąo wszystko przesyłać na rąoe 
tej komisyi. 

w M«tią nUdzielą odbył aią w South 
Bond obohód listopadowy, w któryś 
wsiąły a dział wasyctkia tamtejszo to 

warzy siwa polskio. 
Obchód ton był iwiotoy, był oo ol- 

brzymiał snkooaom — a sala była prao 
połniozą po samo brzegi roaoatusya- 
smowaną publiosnodoią 

Na obebodzio prtomawiał i rodak tor 

»Zgody" — był on bardzo gościnnie 
P«7h»7 1 wywiózł z sobą s Bootk Bond 
jak najmilsza wrażania. Brania związ- 
kowi w South Bond łdfoio tek daloj a 

wy*^ • wytoj — a zdziałania 
wlało dla sprawy związkowo), dla spra> 
wy oj esy stoj f 

Z głąbi sarea d siąka jamy wazyztkim 
braciom naszym w South Bond za go 
faiano pnyjądo — z zseaagólnioj pono 
i pani Bart oazo k. 

Oosokajomy korozpondonoyi od az- 
krotarsa obchodu. 

ODEZWA 
I>© BratrI Związkowych, 

Szanoumi i drodzy bracia! 
Bom wątpienia kaidy prmwy Polok, 

ktdry całą duszą koc ho twój krój ro- 

dzony, który sią głęboko zastanowił 
nad jogo smutnym upodkiom i obeonoaa 
1 tości godnem położeniem, przyszedł 
do prsokononio te najgłówniejsze prsy- 
esyny upodku narodu polskiego, jogo 
obecnej smutnej niedoli były i są: brak 
jedne Łoi * zmysłu zachowawczego, da* 

oepsuoie i niedołąztwo tyoh w któ- 
rych rąku spoczywały władze kroju, o 

szozególnie brak i teras jeszcze ogólnej 
oświaty w całym narodzie. Ten brak 
ogólnej oświaty i poczucia narodowego 
dozwolił małej garstoe uprzywilejowa- 
nych osób fry naroży <5 losami tak liczne- 
go narodu i dopuszczać sią bezkarnie 
przekupstwa i jawnej zdrady. Nie 
ulega takke wątpliwości te dziś katdy 
prawy Polak, który szczerze i osłem 
sercem ukoohał Polską i pragnie jej 
najrychlejszego wyswobodzenia, po ty- 
ło zawodach, po tylu smutnych do- 
świadczeniach, przyjść mazi do prseko- 
kania ta naród Polski tylko o własnych 
siłaob powstać moie a wyswobodziwszy 
sią o własnych tylko siłach utrzymać aią 
moie. Rozpatrzmy sią o n misiu 
smutnem półcieniu z zimną rozwagą a 
twierdzenie to wyda nam sią zupełnie złu sanem. 

Poili*wal ni do zarwania ohańbią- 
eyeh nas kajdan potrzeba pomocy i 
współudziału kaidego Polaka, <łl^ te^o 
tai starać się powinniśmy o to ateby to 
twierdzenie kald* Polak zrozumiał i 
awalal takowa jako wskazówkę w pracy 
na niwia narodowaj. 

zajść miały okoliczności od 
naa nieprzewidziane które by nam dopo- 
mogły do odzyskania naszej niepodle- 
głości, tam lepiej dla naa, ale sgnbnam 
jest dla barta daoha narodowego odda- 
wać się podobnej złndnej nadziei. 

Naszem hasłem więc w dąienio do 
podniesienia ducha narodowego — nią. 
ehaj będą: Praoa, Oświata i Łączność! 

Naród Polaki nękany stuletnią nie- 
wolą, gnębiony przez rządy zaborcze, a 
00 najsmutniejsze poniewierany i bała- 
mucony przez własnych rodaków, któ- 
rzy zamiast prowadzić do zgody ł jedno- 
ści, prowadzić drogą do dobrobytu, 
pooosać jak jednoczyć ziły i uftywać te- 
kowych aa zerwanie krępujący oh nas 

wiązów, zgubnym przykładem zbytków 
1 lekkomyślności psują naród, nabijają 
ducha narodowego i w oeobistyoh samo- 

lubnych celach starają się utrzymywać 
naród w ciemnocie i poniżeniu. Nie 
dziw więc *e naród osaaem opada aa 

daoha, obojętnie]* w sprawach naro- 

dowy oh i woła ■ bolałem sercem: Nie 
ara dla nas nadsiei, nie ma dla nas ra- 
tunku! 

Lftos poaiao gwałtu niecnych łn- 
pieftodw, ponimo becroiamnego i nik- 
os*innego postępowania awoioh pras- 
wódseów dach togo naród a, jego 
fty wotnie nie soetały j—gim --ltinanoe 
I potrseba tylko prasy wytrwałej | 

(Ciąg dalasy na stronie 4-ej). 


