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CYRKULARZ - V. 
Chicaoo, 1 Stycznia 1894. 

To Gr»p Ztciązku War. Pol. 
Waparoie pośmiertne przyznanem zo 

'mio w następująoyoh wypadkach 
mierci: 

1. śp. Anna Stankowska, tona Józefa 
tanko wakiego, członka No. 8248 z gr, 
8 Tjw. Synowie Korony Pola kie j w 

łatroit, Mich. zamieazkała pod No. 707 
.8oia nl. umarła dnia 29 Października 
893 przy połogu. 

2. śp. Mateuaz Wilkiania, członek No. 
918 z gr. 80 Tow. Polonia w New 
fork, N. Y. zatuteezkały pod No. 185 

iVbyte Ave. umarł dnia 20 Liatopada 
.893 na wrzody brzuazne. 

8 śp. Józefina Rozpłochowska, tona 
Nikodema Rozpłoohowskiego członka 
>Jo. 8810 z gr. 177 Tow. Polakioh Prze- 

mysłowców w S >uih Band, I id. żarnie- 
izkała poi No. 810 Perkins et. umarła 
dnia 20 Listopad* 1893 na grypę. 

4, śp. Juliauna Guraka, Zona Józefa 
burskiego członka No. 7803 z gr. 41 
Tow. MLdyOb Przemysłowców w Chi- 
ago. Ilia. zamieszkała pod No. 459 
ilenwood Ave. umarła dnia 28 Listo- 
pada 1893 na e&tmę. 

5. śp. Józef Kulikowski, członek No. 
1437 z gr. 101 Tow. Synowie Polaki i 

itwy w <Jleveland, O zamieszkały pod 
o. 338 Fieet at. umarł dnia 29 Liatj- 

a lt>93 na tjfua. 
śp. Antonin* Borowiak, Zona Woj* 

eeba B.rowiak, osłonka No. 778 z gr. 
P Tu w. Postęp w Dulutb, Miun. za- 
li e*f«ała p ,d N*>, 925 Fast Av<j. umar 
a 2 Grudnia 1893 przy połogu. 

7. śp. Józef Zawadzki, członek No. 
z gr. 30 Tow. Polonia w New York 

Y. zamieszkały pod No. 4t9 E. I3ib 
umarł dnia 10 Giudnla 1898 na apu- 

V Władysława Jakubiak, łona 
'riu. a J -kubiak członka No. 6243 a 

76 Tow. J*n JII Sobieski w St. 
.Mo. aarr eszkał* pod No, 1820 

Avę umar*\ dnia 15 Grudnia 1893 
«7 > 
9. Sp. Igwący H*l-newski, członek 

Na, 10220 z gt. 140 Tc iw, Staiosła 
« Koatir w Poia^oegh, '*%. ztmiezzaa- 

ly pi' Ne 8018 Br»iiMoi< Ave. umarł 
lnu 10 Grudnia lb.f8 na ►u. -ty. 

10. ip. Alki ja begere, ioi a Karola 
Segets oztoeka No. 1U7P9 » gr. 127 
Tow. Gwiazda w Cniea^., fila. amie- 
■*k*ła pod No. 000 r.octnan Aro. 
umarła d. 14 Grud -a 1808 aa MUiutj. 

11. Sp. Kr«uo az?tf &.aat/>waki czło- 
nek No. 8249 z gr. 2% Tow. bjod* -o 
Polaki t D-:roit, Mich. umarł di la 2 
Grudnia 1898 aa apoplekt.* w Gi« *• 

iloapiul. 
12 Sp. Paweł Adamski, oliwek 

11675 z gr. 2i0 Tow. Synowi* K. r 

Polaki*} w IV h-ster, N Y. aa iluo> 
ij pod Ko 020 Hudson 8u on »*< doia 
18 Onduh 1898 aa wrzód brzuazoy. 
| I:». Mi Ludwia Lt.tuoki, osłonek No, 
^ij[4 gr. 127 Tow. Gwiazda w (Jhica 

pyliła, zam Mzkaj p.d No. 1112 N. 

^aTitt Su umarł dala 24 Gradaia 1898 
ua auch »ty. 

14. ip J a liana Sewer! aa Majer, tona 
Stefana Meier o.łonka No. 10i98 z gr. 
170 Tow. Tumaaza Zana w Chicago, 
lila. zamiMezaała w Warazawie w Pol 
toe 1714 li»**ra O. umarta doia 21 Paź 
dzieroika 1893 (2 listopada 1893} na sa- 
'.»alHfi * płuc. 

I.iozba członków 5094. 
poimiertne wynosi: 
W przypaoz u 2,5,7,9,1142 18pnlOo.-7C 

“ 1, 8, 4, 0, 8,10, 14 po 0 —42 

Waparoie 

Hasem $11! 
Z r oporządzenia Rządu Centralnagi 

MnU*k FUkr. Jen 

Chicago, Li i rod* 8go stjcznla 1894. 

Kooiisar^ wystawy wszech- 
światowej wypracowali memoryał 
mający na jdu rozstrzyganie kwe- 

styi międzynarodowych przez sąd 
rozjemczy:} czyli innemi słowy, 
aby państfe ucywilizowane nie 
wytaczały Bibie wojny — ale aby 
wszelkie ap<ry i nieporozumienia 
rozstrzygać były na drodze są 
du rozjemoego. 

Me mery ii ten był przesłany 
na ręce seb-etarza stanu p. Gre- 
shaoca z probą, aby ten w spra- 
wie pon zumiał się z rządami 
wszy*t'cich 3»ńitw na całej kuli 
ziemskiej. 

Dikuiseu ten podpisali repre 
zent«oci40turozmaitych narodów 
— dalej komisarze wszystkich sta 

now t teryrłryów amerykańskich 
jako i też wybitni teologowie, fi 
lozc f wie, ikonomisci, męiowie 
stani, redaktorzy i kupcy z roz 

mait/ch knjów. 
J it to pemoryał wielkiej do 

nioe<»8ci; -dokument, który za 

sługije ni wielką uwagę. 
Cytam w memoryale tym 

pon •jdzy memi, że „rządy wszy 
stkih państw ucywilizowanych 
zga<iają się, aby wszelkie nie 

porJzumieiia i dysputy między- 
naraioWe by łv rozstrzygane przez 
sąd rwjenczy”. 

rrfcydent Stanów Zjed. p 
Clevdand w ostatniem swym orę- 
dziu to kongresu wspomina o 

tym nemoryale zaznaczając z ra 

doścu, ie Anglia przyjęła jut 
proje t podany przez komisarzy 
wystary wszech światowej. 

Seretarz stanu p. Oresbam 
niebarem wyśle kupie memoryału 
tego > rządów wszystkich państw 
— pusząc aby w jak najkrótszym 
izasij odbyła się w celu tym 

• 'nfeencya międzynarodowa, na 

«.tórc( reprezentowane będą wszy 
stkie cywilizowane narody. 

Jeili projekt p. Greshama u 

rzeczy siatm się — na kouferen 

cyi mi Jri ty narodowej będzie takie 

reprezentowany i naród polski — 

ów la>.srz między narodami — któ 

rago njtsł usznie pozbawiono bytu 
lega ,i*ko 

Znaidliby się wtedy polacj^ 
ktorzyky śmiało podnieśli glos w 

obn r h uciemiężonego narodu 
swego.1 

Sie p*zy puszczamy jednak, aby 
wzniosłe idea ta była w krótoe 

Iurzeezywktuioną. Nspręisoae pomiędzy mocar- 

barami lak Francy a. Niemcy. 

Włochy i Rosy a jest ta wiol ie, 
aby zostało rozstrzygnięte na dro- 
dze sądu rozjemczego. 

Mocarstwa te zca dują się w 

położeniu, które musi wy wołać 
wojnę. 

Ludność europejska oba czona 
wielkiemi podatkami w celu u* 

trzymywania tak powainej siły 
zbrojnej —,chętDieby się zgodziła 
n ̂  tę proposycyę — ale nie leży 
to ot ruń w interMi« głów a. 

korowanych. 
Lecz nie zaginie idea ta, któ- 

ra miała swój początek w Chicago 
u& wystawie, gdzie heroldowie 
przy odgłosie fanfary głosili po 
kój wszech-ludom — i gdzie po 
wiewał sztandar wolności wszech 
ludów. 

Dwa tak potęine państwa jak 
Stany Zjed. i Anglia, przyjęły 
już projekt ten — a w przyszłem 
stuleciu i inne narody przejmą 
się ideą tą. 

Żyjemy przecież w wieku po- 
stępu — a wiek przyszły odzna- 

czy się większym jeszcze postę- 
pem. 

Dzisiaj, jeśli kroi króla obrazi, 
lub p gardliwie odwróci się od 
ambasadora państwa zagraniczne 

go — setki tysięcy ludzi opusz- 
czając rodziny swe muszą pójść 
ua pole bitwy — na rzeź. 

I mordują się ludzie, którzy 
sobie nigdy nic nie zawinili. 

I wymyślają rozmaitą brcó 

któraby jak najwięcej ludzi jak 
najprędzej ze świata zgładzała. 

Ale przyjdzie czas, kiedy broni 

utywaó będą narody ucywilizo- 
wane tylko broniąc się przeciw 
hordom dzikim — i myśliwi w 

lenie; — a wszelkie nieporozu- 
mienia rozstrzygnie sąd rozjera 
ozy. 

My się tego nie doczekamy — 

ale idea ta nie zaginie. 

W tym roku przypada setna 
rocznica powstania Kościuszków, 
skiego. 24 marca przypada stu 
letiiia rocznica złoieoia pnysięgi 
przez Kościuszkę— a 4 awietnis 
rocznica wypędzenia moskali z 

Warszawy. 
Naczelnikiem narodu był wów 

cssi Kościuszko, bohater dwóch 
światów — dyktator, który nigdy 
nie „splamił się krwią”, i które* 
roi zawdzięczamy, Ae naród poi 
ski nie upadł sromotnie w rot a< 

osy i zwątpieniu — ale z br ,oji^ 
w ręka na pOfa bitwy. * p 

1 Nie tylko Polska — ale wszyst- 
kie narody czcić będą imię Koś- 
duszki po wszystkie wieki. 

| Kościuszko pierwszy powołał 
pod 1 roń lud wiejski — i starał 
się wzbudzić w nim świadomość 
sił i poczucie obywatelskie. 

We wszystkich bitwach pod 
dowództwem Kościuszki — od- 
znaczał się lud wiejski — który 
duszą i sercem przywiązany był 

oaeaelnike. sw»go w ohiopakiai 
siermiędze. 

Odznaczali się wieśniacy Bar- 
tosz Głowacki, który zdobywał 
armaty rosyjskie; Swistacki — i 
J»n Kil ński, szewc (który wy- 
pędził moskali s Warszawy). 

Kościuszko bodaj pierwszy dą 
tył do t go, aby z mas ludu 
polskiego wytrwoiyć Żołnierzy — 

i trafaie osądził, te cała przyszłość 
ojczyzny naszej — to lud robo- 
czy. 

Czarne od pracy ręce ludu — 

terwą kajdany w których jęczy 
aaról. 

W kraju stuletnia rocznica bę 
tzie uroczyście obchodzoną a or. 

ga niżący a polska wystosuje ode- 
swę do narodu. 

I my polacy w Ameryce ob 
ebodzić będziemy pamiętną tę 
rocznicę — i uczcimy pamięć 
wielkiego bohht ra. 

Sprawą tą ujmuje się obecnie 
>rasa polsko- amerykańska. 

Mamy niepłonną nadzieję, ie 
wszystkie grupy związkowe urzą 
dzą świetne obchody; — a Cen- 
zor, Z N. P. wystosuje w ro- 

ku kościuszkowskim odezwę pa 
tryotyozną do grup związkowych. 

Czasy są krytyczne, polonia 
tutejsza ponosi obecnie wielkie cię 

»ry chcąo wzią*d współudział w 

wystawie kościuszkowskiej — 

oie moi na więc myśleć o urzą- 
dzeniu jakiej wielkiej manifwta- 

cyi — ale grupy związkowe w 

danej miejscowości powinny wspól- 
nie obchodzić pamiętną tę rooz 

moę, oo przyosym się do uświe- 
tnienia obchodu* 

Najlejuz-j^tiyfobj. iby mając na 

względzie krytyozae czasy w miej 
soe obchodów styczniowego i ma- 

jowego ur**vl*ouo w tym roku 
wielki obchód kościuszkowski w 

marcu lub teś łr wie tui u. 

Oo to prawie ogół związko- 

Vf łfr. 61 „Zgody” pisaliśmy, 
i na mocy uchwały sejmowej, 

która opiewa, ie nieporozumień5 a 

jakie /astły pomiędzy byłym Rrą 
dem Centr. a ob. Stanem roz- 

atrzygnąó ma sąd polubowny 
Rfiłd Centr. naznaczył termin na 

28go grudnia. 
Odnośna uchwała bnmi jak na* 

stępuje: 
„Rząd Centr. wybierze trzech 

sędziów, ob. Stan trzech, a ci wy- 
biorą siódmego — zbadają sprawę 

W ubiegły czwartek zebrały się 
strony interesowane, wraz z 8ę 
dzismi i obrc ócami swymi w bió 
rze Rządu Centr. 

W dniu tym bvl obecny cen- 
zor Z. N. P. p. Helióoki. 

Sędziami ze strony byłego 
Rządu Centr. byli pp. Terczewski, 
Magdtiarz i Polkowski, ze strony 
ob. Sta~a pp. Xelowski, Żychlió 
ski i Dr. Midowicz. Ol ie strony 
obrały siódmego sędziego — a więc 
superarbitra w osobie p. L Wilda. 

Syd polubowny wydał następu 
jący wyrok: 

,,Doia 28go grudnia 1893, niże 

podpisani sędziowie w sprawie by 
łego Rz. 0. Zw. N. P. i byłego re- 
wizora T-ifU Stana powołali n* 

sekretarza K. Midowicza a aa su- 

per brbitra Leona M. Wilda. 
Za porozumieoiem się a obu 

stronami uchwalono co następuje: 
Były rewizor ksiąg związkowych 

T. Stan działając zawsze w dobrej 
wierze, w swojem przekonani) 
korzyścią dla Związku ze zbytnie- 
go jednak uniesienia, postąpił so- 
bie niewłaściwie udając się z 

wewnętrznemi sprawami Związku 
N. P. do Dziennika Chicagoskie 
g« 

Po zbadaniu sprawy okazało się, 
ie błąd te u popełniony był bez za 

miara szkodzenia Związkowi; sąd 
przeto poleca Rządowi Centr. przy 
wrócenie ob. Stan a do wszelkisk 
praw osłonka Związku.” 

Lt<m M. Wild, 
A as Żychlin*1», 
Ignacy J*ulk(/*hi, 
J*r Midowicz. 
Michai laiart, 
Jan H. 1'cltnotki, 
8*. TtrMwtki. 

Wyrok ten prztjęły obie strony. 

Nestępającegrupy przesłały swe 

referaty na ręce komisyi związko- 
wej: 

Gr. 206 Tbw. Ułanów Sgo Pa* 
wła w Cbipago, 111. 

Gr. 160 Tow. Sztandar Wolno 
□ości w Camden, N. J. 

Gr. 219 Tow. Śgo Kazimiera 
w Chicago, £11. 

Gr. 63 Tow. Pułaski, wMiliraii 
kee, Wis. 

Gr. 3 Tow. Przymysłow oów 
Rzemieślników Polskich w Chica 
g" Ul. 

Komisya wzywa ponownie wssy 
®tkie grupy, aby jak najprędse; 
przesiały swe referaty, fotografia 
członków swych i sztandarów, p< 
jednej oznaoe itd. 

Czytamy w angielskich gazą 
tach wychodzących w San Frań 
ci*co, że dnia 2 Igo listopada u 

rządzono w mieście tern konoer 
na cześć muzyka naszego p. Kąt 
skiego. 

Program wykonało kilku zna 
nych muzyków mieszkającycl 
stale w San Francisco, — a kilki 
numerów wypełnił — bobatej 
wieczoru, sławny nasz kompozy- 
tor. 

Kiedy sędziwy muz'k ukaza. 
się na estradzie publiczność prty. 
witała go przeciągłemi oklaskami 
— a gazety angielskie piszą, że 
na koncercie była aama śmietanka 
grodu św. Franciszka. 

M-strz usiadł do fortepianu 
i począł grać. / 

I płynęły w powietrzu tn< lodye 
c»»dne, nmj, anielskie — tn 
caowu tony u śnięta i dzikie... J 
słuchacze to n*iriet ht*li się T to 
im oczy łzarti BaCuodxi*;" *\ 

Panie płakały. > 

Nareszcie mistry zaprał •dymą 
swą kompozycję „rrzobudtec i ńę 
Lwa’*. Kiedy skończył publioz- 
u ość gorącemi oklaskami. ca.* 

gała się, aby ,.L«w' f rzoVudwił m% 
poraź wtóry, ale p. Kąteki aagrr.t 
sonatę Webera. 

Następnie grał „Adaute" B«- 
thovena i „Scherzo” oasaeąo 
pena. | 

Pod koniec konoertu pani dok<*. 
torowa Pawlicka, panie Hearst * 

De Yong, ofiarowały sędziwemu 
mistrzowi laurowy wieniec, 

p. Kątek i cieszy się <v*r 

stwem zdrowiem — i m»fny na- 

dzieję, Ze poiyje nam <Vhgo. 

Sekr. jen. oddał *>rawordanle kwss- 
talne opialniDom do potwierdae- 
nia. 

Opiekanego kąty rotpooeąli jat twą 
praoę — ałe poniewai p. Jao Rroalakl 

naoatał wyjeebaó do Ben Franoiaeo w In- 

tereaie W cierpiącym a włoki — «prawą 
tą ułatwią rewitoriy sana po powie- 
cie p. 8, *4 ;J 


