
^£5<3C3 
OrfM Kwłąika 

Nabodowboo Polskimo 

Staiach Z|rieeczeaycb 
PÓŁNOCNEJ AMEKYKI. 

W KAtDĄlBODĘ 

PreiHDartU wynosi: 
w Stan Zjedn l Kana<lxie.. .$S 00 
W południowe) Ameryce 1 l«»0 
cjn)*ri«cli ewiat*.$4.00 

Waaelkt* llely w aprawacn adml- 
nlatracrjorch nalety.prseeylmć pod 

‘“"“a. nAŁŁEK, 
574 Noble Sir. Ctaica^o, 111. 
a prwtu> bank —e lub pocmtowa 
l pieniądze prieejiać .a iaug U- 

MAJEWSKI, 
779 lllwiaŁee w. ChlctĄoJU. 

1 Waaelkie saakoreepoodeocye do- 
j ^caypałd^Redakcji pioalmy prań- 

F. H. JABŁOŃSKI, 
! 574 Noble Sir. Chicho, 111. 

Wszelkie korespondencje doty- 
cs%ce administracji „Zgody" pro- 
simy praeeyłać pod adresom: 

J J. CHRZANOWSKI 
574 Noble 8tr. Chicag, III. 

RsąA Ontralnjr 
Związku Narodowego Polskiego 

cnajduje sin 

574 Noble Street 
CHICAOO. UX. 

a wesel kie korespondencje do Rxą 
do Centralnego nalegy adreeoeać: 

A. Nałłek, 
574 Noble Street. Chicago, IU. 

POLISH NATIONAL ALUAKB 
OFTHB UNITED STATES. 

Isksorlptlss 5I.M ysr yaas. 

F H. Jattl.ONNKl, 
EDITOR. 

Bites of Adwertlslig: 
One lina once. 
One lnch once.$1 
One loch one >aar. 

Office: 574 Meble Street, 
CHICAGO, 1U. 

Tak ..Zoooa" Pnnmee omca 
ezecutee sil ktnde ot 

•Tob Priutlwig 
ln all modern langsagna 

AU hsal' ean ewaai 

as mat ba sddrssssd: 

J. J Chrzanowski, 
Sacretary „Zgoda”. 

574 NOBLE STREET. 
CHICAGO. ILLINOIS 

Ali commnnlcatlona to the 

POLISH NATIONAL ALL1ANCI 

A. MALLEK, 
General Secretary. 

574 Nobla Street. Chicago, IU 

Chicago, DL, Środa dnia 13*go Grudnia 1893 roku. Rok 12 No. 50. 

Wydawnictwo i wUnoM Świątka Nar. Pol. w 81. S]t Pól. Ameryki. Franoiaaak Hi aron im Jabłoński, redaktor. Drukarnia i ekspedycja 674 Noble 8tr, Chicaga, id. 

EnUred U łba Foal OBm «t CThtaago, DL, ud ■iluWUrt fot tnouMco thioagh tha Maila at aaeoad cłau fUtaa. 

Chicago, Iłu środa 18go grudnia 18M. 

W orędziu iwem prezy dent Sta- 
nów Zjedn. poświęca tym rasem 

-dłut sty ni* t wy kle ustęp polityoe 
zagranicznej. 

• Mówiąc o rewolucyi brązy li j 
ekiej, p. Cleveland ostro krytyku- 

J e admirała amery kańskiego Stant- 

ona. który w wodach brazylij- 
skich katal strcelać z armat Da 

-cześć przewódcy floty rewolucyo- 
nifltów. 

W ustępie dotyczącym Chili, 
prezydent bardzo niepochlebnie 
wyraża się o byłym pośle amery- 
kańskim w Chili p. Pu tricku Egan, 
za to ia pod dach swój przyjął 
dwóch obywateli chilijskich, któ- 

ny po dwakroć bunt podnosili 
przeciw iządowi swemu — z czego 
wynikły nieporozumienia pomiędzy 
fi tan. Zj. — a Chili. 

Dziwna jest rzecz, że właśnie o 

sprawie hawajskiej prezydent bar- 
dzo mało mówi. Opiera się na 

oprawozdai iti Blounta i twierdzi, 
4e poprzednia admi^istracya nie- 

potrzebnie mięszala się do spraw 
wewnętrznych wysp ty oh. 

p. Citwland zamierza jednak 
poświęć ć osobne orędzie apra* 
wie hawajskiej. 

Następnie pisze prezydent w 

orędziu swem o finansach, o woj 
oku, o fiocie, o poczcie, o sądow- 
nictwie i rółmctwie na mocy spra 
wotdtó ministrów swych. 

Mówi także o zmianie szkodli 

wego systemu sądownictwa fede- 

ralnego. Wedle systemu obecne 

go pobierają marszałkowie, korni 
Barze i pisarze rządowi wynagro 
dzeme przy kaidym wypadku are- 

sztowania — oo jest dla nich wiel 

ką pokusą — bo aby tylko mieć 
większe dochody, niektórzy z nich 

niepotrzebnie aresztują ludzi. Im 

wiąoej spraw — tern większe do 
•chody urzędników tych. 

p. Cłtvelaud jest więc zatem, 
aby znieść ten szkodliwy system 
— i aby urzędnicy d pobierali sto 

eowną stałą pensyę. 
W oręduu swem wyraia prezy- 

dent zadowolenie, te klautula w 

ustawie Sbermana dotycząca sre 

bra została zoiesioną — i wspomi- 
na o swcłaniu mięć zynarodowej 
konferencyi monetarnej. 

Przy końcu orędzia swego pre- 
zydent wspomina o reformie słui 

by cywilnej — która nam tak jest 
potrzebną [aby kaśdy nilssy u 

rzędaik złośjł egzamin i został w 

urzędzie dopóki się dobrze spra- 

wuje) — i o nowym bila taryf/ 
Wilson’*. 

Oo do bila Wilson’* , Zgoda” za- 

snaasyls jui swe stanowisko w te 

eslym numerze;— powtarzamy tu. 
ie bil ten powinien być więnej 
spec) ficzny. * '• 

Prezydent mówi takie w orą- 
dtin swem o pensyi udzielanej 
weteranom. Ludziom tym rząd 
płaci 160 milionów rocznie — a 

jest wielu takich, którzy niepraw- 
nie pensy ę pobierają. 

Bąoż co tądi, bt,dąc besstron 

oym przyznać trzeba, te orędzie 
p. Cierelanda jest jędrne i obfite 
w zdrowe rady — i ie ohoetai 
niektóre jego poglądy mogą bjć 
mylne — ma on na oku dobro nie 
pewnej klasy społeczeństwa — 

ale dobro całego ogołu. 
Widocznie orędue to napisał 

prezydent w dobrej wierze i z prae 
konania. 

Trzeba tu dodać, ie w o 

rędziu iwem preiydent wspomina 
o traktacie rosyjskim, który pier 
wotniejui w r. 1887 został pod 
pisany — a w lutym r. b. przez 
senat zmodyfikowany — w czerw 

cu zaś ogłoszony. 
Zarzucamy p. CUvelandowi, 

ktćry aa wazę tak pięknie mówił o 

wolności wsaaech ludów, ie nie- 

tylko nie usiłował zerwać roko 
wania a Roa>ą co do haniebnego 
traktatu — ale ostatecznie pod pi 
sal go i ogłosił. 

Traktat ten to plama na gwisf 
dzistym sztandaizj wolnego tego 
kraju. 

Kontyngeus emigracji polskiej 
w Ameryce /tanów ią robotnicy;— 
ludzie, którzy diitń pny dniu w 

po ab czoła pracują fizycznie na 

kawałek chleba. 
A praca fizyczne w Ameryce 

tak wycieńcza ziły robotników — 

źe twarze ich nieraz pobledną, a 

ręce i nogi wykrzywią się. Pra- 
cują oni tak wąiko od świtu do 

zmroku, te przyszedłszy do domu 

najedzą się i zasypiają — aby za- 

pomnień o doli swej — nie dbając 
wcale o rozwój umysłowy. Po- 

bierają oni nieraz niedostateczne 

wynagrodzenie — i nieraz przy 
najlepszych chęciach nie mogą o 

trzy mań zatrudnienia. 

W mieście nasiem tysiące gło- 
dnych ludzi śpią W kurytzrzach 
ratusza i gmachów innych w śród- 

mieściu, w kościołach itd, 
I kontyngent Zwiąaku Nar. Pol. 

stanowią wyrobonicy i nemu Asi- 
cy. 
Powinniśmy więc tajić się losem 
naszych braci świątkowych robot* 
aików— jak i w ogóle robotni- 
ków polskich — udzielać im zdro* 
wych rad i wskazówek, aby dolę 
ich polepszyć pod względem matę 

ryalnym i moralnym — a przez to 
samo pozyskać ich dla sprawy na- 

rodowej — i aby nie dali się u 

wieść krzykaczom i burzycielom, 
którzy by ich zaprowadzili na ma 

nówce. 

Starać się musimy o rozwój u- 

my słowy robotników polskich w 

kierunku prawidłowym. 
Nigdy nie moina za wiele o 

tern mówić, ani za wiele pisać. 
Nie narzucamy się bynajmniej 

robotnikom w roli opiekuna — 

chcemy być ssczerym ich przyja 
otelem — i wspierać ich w walce 

legalnej pneoiwke kapitalis 
mówi, aby ich nie krzywdzono i 

aby im lepiej się dzUło. 

Robotnicy łącząc się, stać się 
mogą słą z którą partve poi.ty 
czne liczyć się bęią musiały. 

My polacy powinniśmy się sta 
rać o powiększenie dobrobytu — 

za pomocą przemysłu, rękodziel- 
nictwa i handlu. 

Mało tu jest polaków, którzy 
posiadają swe fabryki i mało po- 
laków, którsy by byli w stanie 

fabryki zakładać, 
R/ucamy tutaj myśl zakłada- 

nia fakryk kapitałem zbiorowym 
— na planie kooperacyjnym — 

gdzieby właściciele fabryk byli 
zarazem i robotnikami — i dzielili 
się tyskiem. 

Fabryki takie mogą na razie 

być prowadioae na miłą skalę. 
To samo moinji powiedzieć i o 

handlu. 
D«loby się to uskutecznić prty 

dobrych chęciach a wtedy więk- 
szy był by dobrobyt pomiędzy po 
lakami w Ameryce. 

Trzeba tylko odwagi i rzetel- 

ności, a robotnicy polacy, pnynaj 
mniej azęśd ich nie wzbogacaliby 
pracą awą ayndykaty i kompanie 
amerykańakie. 

W zeszłym numerze „Zgody” 
poruszyliśmy myśl zakładania klu 

bów robotników pclskioh, które 

mają byś szkolą ludową. Klnby 
takie mają mieć przedewszyst 
kiem na oeln rozwój umysłowy 
robotników przez szerzenie oświa 

ty, aby robotnicy wiedzieli w jaki 
sposób dolą swą polepszyć pod 

względem moralnym i materyal- 
uym i aby w nich podtrzymać 
ducha narodowego polskiego. 

Kluby takie powinny istnieć nie 
tylko w Cbioago, ale i w innych 
osadach polskich gdiie znajdują 
się fakryki. 

A. grupy świątkowe które zło- 
żone są s wyrobników lub rse- 

mieeluików powinny zająć się 
kwestyą robotni osą i dbać o 

roswój umysłowy swych człon- 
ków. Redakcya „Zgody” udsieli 
im chętnie wszelkich potrzebnych 
wskazówek. 

W tym celu odbędzie się posie 
gżenia w redakcyi „Zgody” w 

przyszłą sobotę o gods. 8"ej wie- 
csorem — na które prosimy kil- 
ka wybitniejszych robotników pol- 
skich, aby wspólnie się naradzić. 

Stanowczo nie zaprasza się ludzi 

skrajnych pojęć. 
W mytoy czytelnicy „Zgody” 

słyszeli już ta pewne o taj nem sto- 
warty sten i u A. P. A. (American 
ProtecUre Associatiou.) 

Organitacya ta dąży do tego, 
aby me tylko katolicy — ale 
w ogóle iaden cudzoziemiec me 

piastował w kraju tym urzędu — 

a jest ona wręcz przeciwną kon- 

stytuoyi tego kraju, która gwa- 
rantuje każdemu wolność sumie- 
nia — i której kraj ten zawdzię- 
cza swój wzrost, potęgę i złotą 
swobodę. 

Członkowie tego stowarzyszenia 
■obowiązują się nigdy nie gloso 
sowaó na kandydata katolickiego 
wytnania lub mekrejowca. 

Stowarzyszenie A. P. A. chociaż 

mianuje się tow. natywistów — 

jest na wskroś nieamerykańskie 
— a pozyskuje ooras więcej zwolen- 
aikdw; — ludne stojący na czele 

te) instytucyi me ją der organise. 
cjjoy — i instytucye to stać się 
moie i czasem niebezpieczną. 

Orgamzaoya to ohoo wytępić 
niety lko katolicyzm, ale wetelki 

iywiol obcy. 
Trzeba więc obmyśled środki, 

abyśmy mogli etonąd w obronie 
pr«w nanych; działaś trzeba 
wspólnie z inoemi orgeoisaoyami 
tok amerykańskiemi jak i innons- 
rodowe mi — aby etłumid szkod- 
liwy nam ruch ▲. P. A’stów — 

i aby wiekopomna konatytucya 
jak dotąd tok i nadal była zacho- 
waną i przestrzeganą. 

Nie ma tu jeszcze bliskiego 
niebezpieczeństwa — ale z cza- 

asm organizacya to jeśli i dalej 

tok wzrastać będzie — sta- 
nie się bea wątpienia bardzo nie- 
bezpieczną. 

Ameryka to konglomerat na- 

rodów — i dobrze jej z tem. Kaidy 
mieszkaniec stara się władać ję- 
zykiem krajowym — ale czy nie 
ma prawa uiywać języka ojczy- 
stego? Wychodzimy z tego za- 

łołenia, ie urzędnik, który się 
rodził ca granicą, tak samo (a 
moi© i sumienniej], wypełnia 
obowiązki swe jak i urzędnik 
krajowiec. 

Zwalczać musimy tęorganizacyę 
szowinistów amerykańskich w 

obronie narodowości naszej — 

którą przeciei kaidy dobry polak 
chce zachować. 

Tyle o tem na dziś. 

Mitliśmy uuur zamieścić w 

niniejszym numerze artykuł o 

proponowanem urządzeniu plan 
tacy i buraków. 

W ostatniej chwili jednak do- 

wiadujemy się, ie Towarzystwo 
to sinienia podane warunki na 

korzyść kolonistów polskich — 

aby ułatwić biednym rodakom 
swym nabyde ziemi na włas 
coeć. Słynęliśmy, że cały ten 
interes traktowany ma być ideał 

niej.... 
Poczekamy więc. 

Zamiesscsamy w tym numerze 

kilka ciekawych wiadomości s za 

graoicy. 

Członek Związku Nar. Pol. p. Gry- 
glassewski z Minnsa polis zestal miano- 

w sny komisarzem na saobód Amaryki 
prssz dyrskoyą wystawy lwowsktaj. 

p. O. proszony jest, „aby postara! siąo 
sachąosnis polskich farmerów do wsią 
ols udziału w wystawia lwowskiej prsss 
przesiani* swyoh produktów ł dst sta- 

tystyoznyoh o ilości polskich miesza a6 

oów, samiesskująeyoh jakąś okolicą, o 

wislkcśei posisdiośoi stsmskisj itd. 

p. O. ma teki* onądLfi wystawy lo- 

wieoką iDtrykifiską. Potrzeba wy- 
pchanych kar preryowyeh, keesek, gąet 
;td., jaianich rogów 'J sieli me całej 
głowy i elka) bawolej ornacki itd." 

p. O. poayła na wjstawą lwowską 
sblór produktów rolnych zebranych 
prses kom pan.ą kolejową „Oraat Nor 
thern** — który był wyntawiony na wy- 
■tawie wazeohiwiatowej w Chioago — a 

sa którą kompania te otrsymała pierw 
•są nagrodą — słoty medal. 

Zbiór tea ma bjó wart $10 000. 
On ber na tor stena Minnesota sarnia 

no wał p. Q rygla asewsk tego speeyalnym 
komiaarsem do ropraaantowana stena 

tego na wystawie koiomaskowskiej. 
Gsytamy w dohomeneia ar sądowym 

pomiądsy innemi: 

„I b*w appointed jon Frank Grygla 
ai speoiaf Gommissioner to mpmiot 
this State at the Koeoiaszko Expoełtloo 
to be keld et Lemberg, Austria in 1894. 

[pod ] K. Nklson, G T«nor." 

„■•cde”. 
W Uatne Hjolaj'a przy Ran doi ph 

al. w Chicago grano poraź pierwszy 
piękny dramat Sidermann'a „Die 
Heimath” w [ang •lakiem tłómaozenin 
(< małe mi zmianami) zatytułowany 
„Magd.”. 

W roli tytułowej występowała sławna 
artystka na asa pani Helena Modrzejew- 
ska. Rteoz dzieje się w domu pen- 
•jonowanego majora w Niemoseoh. 
Szczęście i pokój panowałyby w doma 
tym gdyby nie to, te stary ojoiee był 
oparty i popędliwy — a starsza jego 
oórka „Magda” pokochawszy się w mło- 
dym a mesami* mym arystokracie, u- 

ciekła z domu rodzicielskiego. 
Wszysoy znowu podziwiali wyama- 

kią, .królewską postać tftjttci ftuuj — 

po* abne jaj ruobj i giesty kulsoye. 
Pani Modrzejewska występują jmiok 

i wielkiem powodzeniem — gra jaj jak 
dawniaj wy wiara jeezoze sil aa wraienie 
na pabliozność, która snajdnja aią jak* 
by pod wpływam osarn jakiegoś; tylko 
głos jaj nia jast tak diwiąozny i mało* 
dyjny jak dawniaj — chacia* jaaseaa 
miły i dcśd silay. 

Sławna artystka nassa umia badać 
psjobologioznio „Magda1* jak ją sobla 
a a tor wyobraisł— i usobiła ją świetnia. 

W soanaob we>otyoh była ona ko- 
kiatką — a w soanaob rososnlająoyck 
sentymentalną. 

Magda była kobiatą namiętną, dam* 
ną; b«stao jaj bjło: „Ja tak oboą — a 
oo ja ohaą musi być dobrom”. 

Piękną była ona w gniawia, kiady owo* 
dzioielowi swamu, który dał tyoia jaj 
ds eotąeiu — a następnie ją porsnaił 
— wskazała drzwi, dla togo, ta on dsie- 
cięcia togo wstydził stą wębao świata. 
Rrusała słowa pogardy nwodzioialowi 
swamu, który zwichnąwszy prsyszłjśś 
niajadnaj dziewczyny ohoiał uchodzić 
przód świstam za człowieka uczciwego, 
pobotnago — sa wzór oby wstało pra- 
wego, ta człowieka nieposzlakowanego 
«horaktero. 

Moralnie daleko wyto] od o lago stała 
uieezeząśliwa kobieta, którą oa uwiódł i 
rsoeil w prtępa 64 — bo Żywiła w eo 
bie śwtą*ą miłość maniera) Aską — i 
waeyetko gotowa była nożynie dla dzie- 
oiącia a wago. 

W roli ojoa „Magdy” wystąpowal 
atawny aktor p Ottie Skin nar. Mokną 
ohyba to zarznoiś p. 8. to zanadto lu- 
buje aią w dlugtob przeetaokaoh 1 mi- 
aaioe. ą 

„Magda” w rospanzy wielkiej wyspo- 
wiadała aią z weayatkinh swyob grze- 
oków prrad ojoem — który nagie urnie* 
ra z talu. A u stóp trupa lefty pokutu- 
ją** „Magda**. 

Dóbr te grał rolą twą paetor, mebli wa 
I złośliwa etotka Franczaka. którą 
wazy et ko irytowało— i ałutąoa Terenia. 
W ogóle a azyataie n.l« — a wyjątkiem 
młodag , ofioara, który jakoś nie dopity* 
wał — były dobrze obaadzoee. 

Publtezeośś gorącem! i preeeiągśeml 
okleakamt wywoływała aktorów po har- 
dym akcie. 

Szkoda, to dla braku aa ejaoa nie aao* 

tomy nią te aaernej roapłeeś o dramaato 


