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Z chwili dziejowej. 
Skufkiem szalejącej w Eu- 

ropie wojny sparaliżowaną 
też została poczta. Od kilku 
tygodni nie otrzymujemy 
pism polskich z -pod trzech 
zaborów, zatem i wiadomości 
z Ojczyzny mamy bardzo 
skąpe, a te, co dochodzą są 
niejasne i niepewne. Od kil- 
kunastu dni otrzymujemy 
kilka pism polskich z pod za- 
boru auistryackiego i to z da- 
wniejszemi datami. Są w 

nich wiadomości tak stronni- 
cze, tak zabarwione au- 
struacko pruską oryenta- 
cyą, tak z nich wyziera lo- 
ka jskie, a znane: “przy tobie 
Panie stoimy i stać wiernie 
chcemy”, że trudno wyrobić 
sobie trafny sąd, co się w Oj- 
czyźnie naszej dzieje i jak 
myśli nasz naród pod trzema 
zaborami. 

Na wiadomościach z je- 
dnego zaboru polegać tru- 
dno, zwłaszcza, gdy są one 

tendencyjne, sławiące potęgę 
Habsburgów i piejące hym- 
ny pochwalne na cześć dwój- 
przymierza, donosząc o ol- 
brzymich zwycięstwach (?) 
armii aus^ryackiej nad rosyj- 
ską i-pruskiej w 
Pruisiech. Aż się ckliwo robi, 
czytając te przechwałki, któ- 
re raczej przystoją pismom 
niemieckim, ale nigdy pol- 
skim. 

To też wiadomości te 
przyjmujemy z rezerwą, bo 
mogą pisma te bałamucić 
swoich czytelników tam na 
miejscu, gdy innych wiado- 
mości nie mają, ale my tu na 

wychodźtwie wiemy, że się 
dzieje odwrotnie i że właśnie 
Austryacy z Niemcami biorą 
po skórze od aliantów. Wie- 
my tu doprawdy więcej, co 

się na terenie walki dzieje, 
niż mogą wiedzieć Bracia 
nasi tam pod zaborami, więc 
z uśmiechem możemy tylko 
przyjmować wiadomości, ja- 
kie służalcza prasa w Au- 
stryi podaje. 

Czekaliśmy na wiadomo- 
ści z dwóch innych zaborów, 
aby się przekonać jak tam 
rodacy nasi i prasa zacho- 
wują się wobec tej wielkiej 
chwili dziejowej. Niestety 
pisma z zaborów rosyjskiego 
i pruskiego nie dochodzą, a 
te kilka, jakieśmy otrzymali 
w ostatnich dniach z datą, 
2fdv się wojna dopiero roz- 
poczęła, zachowują się z re- 

zerwą i... wcale nie krzy- 
czą, nie pieją hymnów po- 
chwalnych na cześć Niem- 
ców czy Moskali. 

Ta'ką pierwszą jaskółką 
dziennikarską, która zawrta- 
a do naszej redakcyi jest 
‘Dziennik Kijowski” z dnia 

6-go sierpnia, w którym jest 
)tiż garść wiadomości z woj- 
ny. Wiadomości to spokojne, 
nie przesadzone, nie naszpi- 
kowane przechwałkami i 
tdagą. Co nas jednak najbar- 
dziej uderzyło, to artykuł 
wstępny tego pisma p. t.: 
“W chwili dziejowej”. Po- 
zwolimy przeto sobie prze- 
dnfleować go, aby ogół czy- 
telników przekonał sie, jak 
poważnie, bez uniesień, bez 
krzykactwa przemawiają na- 
si publicyści pod Moska- 
lem, jak zachowują takt i 
zimną krew w tej chwili 
przełomowej i gdzie widzą 
największego naszego wro- j 

| £a. bynajmniej nie chwaląc i 
; nie broniąc drugiego, choć 

są pod jego panowaniem i 
“opieką’*. 

Artykuł “Dziennika Ki- 
jowskiego” brzmi: 

| “Godzina dziejowa wybi- ła... “Równowaga” Europy, 
oparta o hegemonię prusac- 
ka, zdaje się zapadać w gru- 
zy .. 

“Ludy i państwa, które w 

ciągu lat czterdziestu jęcza- 
ły pod brzemieniem narzuco- 
nego przez Prusy military- | 
zmu i perfidyi dyplomaty- 
cznej, chwytają za broń i dą- | żą ku swoim granicom, 
na których pięść niemiecka 
już rozpoczęła swoją robo- ' 
tę. 

“Raub-rittery” z Berlina 
ze swym ukoronowanym 
gwałcicielem praw ludzkich 
i boskich na czele musieli się 
wprawdzie dobrze zastano- 
wić, zanim zdecydowali się 
na wojnę na trzy fronty. 
Widać, że się przygotowali i 
że nie o obronę “zagrożone- 
go vaterlandu”, ale o nowe 
łupiestwo im idzie. 

“Ale czy wzięto tam, w 
Berlinierw rachubę, że prócz 
armii, w żelazną obręcz dy- i 

scypliny ujętej, i prócz bły-i 
skawicznej ofenzywy, istnie- 
ją inne jeszcze czynniki, któ- 
re podczas takich starć, jakie 
obecnie w Europie się zapo- 
wiadają, przemożnego na- 
bierają znaczenia. 

“Czy pamiętają oni o tern, 
że i Ucho uzbrojona Litwa 
pod osłoną rycerstwa pol- 

j skiego potrafiła przed pięciu- j set laty przyczynić się do 
pogromu zakutego w stal 
krzyżactwa, — bowiem kie- 
rowały nią zapał i świado- 
mość, że wszelkie zło z Mai-! 
borga płynie... 

“Jeżeli my dziś znajduje- 
my się w przededniu drugie- 
go Grunwaldu, to możemy 
rzec tylko jedno: oby jak 
najprędzej... 

“My, Polacy, uświadamia- i 
liśmy sobie cały ogrom u- 

krytego w Berlinie niebez- 
pieczeństwa być może ja- 
śniej, niż którykolwiekbądi 
z narodów Europy. Odwie- 
czne sąsiedztwo z prusakami 
nauczyło nas trzeźwo pa- 
trzeć na rzeczy. 

“To też obecna zawieru- 
cha nie zaskoczyła nas znie- 
nacka. 

“Ale właśnie dlatego, że 
długoletnie obcowanie z pru- 
sakami otwarło przed nami 
szersze horyzonty przyszło- 
ści, na chwilę nie tracimy 
spokoju i rozwagi, rozumie- 
jąc, że nie te lub inne drobne 
korzyści się ważą, ale losy 
Europy. 

“To też nie o to nam idzie, 
aby drogą głośnych manife- 
stacyi zyskać sobie przelotne 
sympatye, pewne ulgi lub o- 
sobiste bezpieczeństwo. Nam 
idzie o rzetz zgoła inną. 

“Nam idzie o tryumf spra- 
wiedliwości. 

“Wierzymy, że z chwilą, 
gdy gniazdo rozboju i gadzi- 
nowych podszeptów — Ber- 
lin — zostanie zdeptane, 
światło sprawiedliwości za- j 
błyśnie nad Europą, i szero- 

kie jego smugi luną przede- 
wszystkiem na naszą Ojczy- 
znę, której znowu prusak 
mordem i pożogą zagraża... 

“Tą wiarą chcemy się obe- 
cnie kierować w myślach na- 
szych i czynach.” 

lak to po męsku i z godno- 
ścią napisane. Twarda rze- 
czywistość i prawda nieza- 
przeczona przebija z każde- 
go słowa tego artykułu, na 
który * 

każdy Polak bez 
względu z jakiego zaboru po- 
chodzi pisać się może. 

Nic tam o caracie, nic o le- 
gionach. które mają się two- 
rzyć i walczyć w obronie na- 
szych wrogów; żadnych pa- 
wich wrzasków i przechwa 
lek. 

.Jakżeż wiąc wobec takich 
artykułów marnie wygląda 
artykuł p. t. “Dobrze” po- 
mieszczony w krakowskiej 
“Nowej Reformie”, gdzie ja- 
kiś prusofil od czci i wiary 
odsądził Francuzów, sławiąc 
dobroć i potęgę armii au- 

stryacko niemieckiej, a 

Niemców nazywając naro- 
dem żywym, pełnym siły, 
sprawiedliwym i mądrym, 
który zmiażdży swoich wro- 

gów, “bo inaczej być nie mo- 
że”_ 

Na szczęście nie wszyscy 
Polacy tak się zapatrują jak 
ów jegomość z “Nowej Re- 
formy” i olbrzymia wię- 
kszość naszych z całej duszy 
życzy pogromu teutońskiej 
nawale. 

I 

PRZED 44-MA LATY, 
D/.iś, gdy rozpętane żywioły sza- 

przed obliczem przełomowej 
katastrofy dziejowej, niepodobna 
się nie cofnąć myślą do ostatniej 
wielkiej tragedyi środkowo eu- 

ropejskiej, która nie tylko nową 
oryentacyę polityczną stworzy- 
ła, ale i na układ wszelkich sto- 
sunków w państwacsh starego 
świata wpłynęła. 

Mara na myśli fatalną wojnę 
francusko pruską z r. 1870, któ- 
ra tron Nupoleona TT obaliła, a na 

gruzach mrzonek bonapartyzmu 
pruskiego Molocha wzniosła. 

I wówczas, jak dziś, dyploraa- 
cya pruska całą swą przebiegłość 
wytężyła, by od dawna planowa- 
ną, oddawna upragnioną wojnę 
wywołać. 

Prowokacya — ten wypróbowa 
ny oręż najhardziej typowego 
pruskiego męża stanu Bismarcka 
— i wówczas zostęła w całej peł- 
ni wyzyskana. Chodziło w r. 1870 
o kandydaturę do tronu hiszpań- 
skiego. Rewolueya obaliła królo-1 
wę Izabelę, a marszałek Prim, nie- 
zadowolony z polityki Napoleona 
fil i chcąc sprawę francuską w 

Hiszpanii poważnie zaszachować, 
ofiarował koronę hiszpańską ku- 
zynowi króla Wilhelma, księciu 
Leopoldowi Hohenzollernowi .{go 
lipoa 1870 r. rokowania w spra- 
wie tronu hiszpańskiego między 
Madrytem, a Berlinem zostały u- 

kończone, a we dwa dni później 
płomienna interpelacya posła z 

departamentu Ix>ire Cochery ima 

siła ówczesnego ministra spraw 
zagranicznych. księcia de Gra- 
rnont do formalnego oświadczenia 
— że rząd francuski nie pozwo- 
li, by obce mocarstwo, osadzając 
swych książąt na tronie Karola V 
— gwałciło równowagę politycz- 
rą w Ku ropie na niekorzyść Fran- 
cyi i narażało na zgubę jej inte- 
resy i godność narodową. 

Zobowiązani** przyjęte przez 
rząd przez reprezentaeyę narodo- 
wą, musiało być wykonane. 9go 
lipca poaeł francuski Benedetti 
odwiedził bawiącego w Ema króla 
Wilhelma, t żądaniem, by ów na- 

kazał księciu Leopoldowi cofnfę- 
eie swej kandydatury. 

Wilhelm odpowiedział wymija- 
jąco; sam takieh rozkazów dawać 

nie może; jeśli jednak książę L*» 
opold i jego ojciec książę Antoni 
zechcą z własnej inicyatywy za- 

niechać swych aspiracyi do tronu 
Hiszpanii, on król pruski i głowa 
rodziny Hohenzollernów, pochwa- 
li taką dec^zyę. 

Ale eanncyacya pruska nie mo- 

gła zadowolić rządu francuskiego. 
11 lipę* B<*ncdetti ponownie od- 
wiedził Kras i zażądał stanowe** 
spełnienia żądań Fraucyi. I tym 
razem król pruski odpowiedzią! 
wymijająco. 

Ale na drugi dzień, niezależnie 
od rokowań w Ems. za pośrednic- 
twem posła hiszpańskiego w Pary- 
żu nadeszła wiadomość, że książę 
Antoni i Leopold Hohenzollerno- 
wie z własnej inicjatywy zrzeka- 
ją sie kandydatury tego ostatnie- 
go do korony his/pańskiej. 

Kroi pruski zdawał się byt * 

oal»*j sprawy wyeliminowany, o- 

koliczność ta jednak zmusiłu księ- 
cia de Gramont do dalszych kro- 
ków dyplomatycznych w kwesty i 
— na pozór ze wszech miar po- j 
myślnie dla Francy i załatwionej. 
I oto zaczęła się akcya, która do 
wojny i pogromu Francyi dopro- j 

wadziła. 

logo lipea Benedetti zażądał od | króla Wilhelma gwaraucyi, że' 
Prusy w przyszłości do spraw hi-: 
szpanskich mieszać się nic będą. 
Król byłby przystał i na to żą-1 
danie. Bismarck jednak, który 
rozgromienie Francyi dłu prze- 
prowadzenia swych ro/ltgły<«k plu 
nów politycznych potrzebował za 

pomocą sfałszowanej historycznej, 
“depeszy efagkiej” wystawił 
sprawę w lakiem świetle, że żaru-' 

w no żądanie francuskie jak i od- 

powiedź pruska wypadły i dla 
Francuzów i dla Prusaków o- 

grouinie obrażającemi. W nocy z 

Id na 14 lipea poseł Benedetti o- 

trzymał rozkaz powrotu do Pa- 
ryża, w tym samym czasie od- 
wołany został w Paryżu poseł 
pruski baron von Werther. Ińgo! 
zaś lipca Emil Olicier w korpu-' 
sie prawodawczym, a książę de 
Uramont w senacie wygłosili uio-j 
wy, dowodzące konieczności woj- 
ny. W przemowie swej rzucił w j 
dniu tym Olirier swe straszne hi-i 
storyczne słowa o “lekkiem ser- 

cu. z jakiem przyjmują na siebie 
ministrowie odpowiedzialność w 

razie wybuchu wojny.” 10go lip-1 
cn o godzinie 1.M0 po południu 
francuski charge d‘affaires w 

Berlinie Lesourd złożył rządowi 
pruskiemu noty z wypowiedzeniem 
wojny. 

Fatalny pojedynek śwista La 
eińskiego z Germańskim, pojedy- 
nek. w którym geniusz francuski 
miał ułedz przed przemocą pru- 
ska — został rozpoczęty. 

Siły wałczących od początku 
nie były równe. 2"»0 tysięcznej ar- 

mii Napoleona przeciwstawiły ] 
Prusy 450 tysięcy żołnierza. A 
liczba ta ku końcowi wojny uro- 

sła do miliona! 
20 lipca 7 korpusów armii fran- 

cuskiej zajęło stanowisko na gra- 
nicy. 1 korpus marszałka Mac- 
Mahoń* stanął między Strasbur- 
giem a Wisaemburgiera. Drugi 
korpus gen. Frossarta obozował w 

At. Avold Trzeci korpus marszał- 
ka Bazainca wraz z gwardyą ce- 

sarską pod komendą generała 
Bourbaki stał oparty o Metz. — 

Czwarty korpus gen. Ladmiranlt 
zajął Th^onrille. Piąty gen. de 
Failly Hitche. Szósty rezerwowy 
marszałka Canroberta zdążał z 

Chalous do Nancy, wreszcie sió- 
dmy gen. Douya miał za zadanie 
bronić drogi przez Bel fort mię- 
dzy Wogezami a Jurą. 

28go lipca przybył do armii 
Napoleon III. 

Pierwsze potyczki pod Nieder- 
bronn, WołckTngen i 8arrebruck 
wypadły dla Francuzów pomyśl- 
nie. Lecz już 8 sierpnia wojska 
pruskie rozbiły pod Wiasenbur- 

giem dywizję jen. Abla Douay, a 
6 marszałek Mac Mahoń i gen. Fro 
asart doznali jednoczesnej fatal- 
nej porażki: pierwszy pod Bęich- 
ahoffen, drugi pod Forbach. Cała 
Alzacya stanęła przed Prusakami 
otworem. 

Armia francuska 11-go sierpnia, 
straciwszy wszelkie widoki ofen- 
zywy, zaczęła się koncentrować 
potl Metz. 

I nu ślij piły dwie straszne klę- 
ski. jakich nigdy waleczna armia 
trancuska nic znała. Pędzone i 
przez armię księcia Fryderyka 
Karolu i Steinmetza wojska fran- 
cuskie doznały fatalnych porażek 
pod Borny « 14-go sierpnia) i| Oravelotte (18 sierpnia). 

VN reszcie — nastąpił najstra- 
szniejszy dzieli: 1-go września. 
l’od Sedam-in wzięta została do 
niewoli eula armia francuska; ru- 

nęło i esaotwo Napoleona. 
* zU rziizieści cztery lata iuija od 

t» j krwawej trMgedyi, która na 1 

e/.as życie polityczne Euro- 
py za\\ udem od /.brojiiej pieści 
rabusiu pruskiego uczyniła. 1 dzki, 
jak przed czterdziestoma laty,! 
grzmią na pograniczu francusko- 
nicuiieckicm J/iala i leje się krew 
ludzka. Lecz jak odmienny jest 
dziś wzajemny stosunek stron 
walczących. Odmłodzona półwie- 
kowa pracą nad wzmocnieniem1 
" 'sanego organizmu, silną wiarą 
v słus/uosć swej sprawy i w po- 
palcie uai.-uo cywilizowanego 
v'viata !• r.nrju —- i butne, a! 
chciwe, jak zawsze, chełpiące się 
swa m.we fizyczną, lecz hezna- j dziejnic słabe skamieniałością 
swego k r/y żackiego ducha — 

Niemcy. I>:is się już tragiczne e- 

pos od klęski pod Wissemburgiem 
tł katastrofy pod Sedanem nie 
powtórzy, już się powtórzyć nie 
nioży, już się powtórzyć nie po- 
winno. Zaślepione swą złością i 
swą butą Niemcy — ujrzały się i 

jak zwierz osaczony przez narody,] które nareszcie przejrzały, że dal-i 
s/.e istnienie liuperyum Uohen- j 
zoile rnów jest negacyą postępu, 
prawdy, prawa, sprawiedliwości. 
Nie Niemcy wogóle, lecz Niemcy 
Biscina reków i Wilhelmów po 
czterdziestu czterech latach i- 
stnienia zmuszone są stanąć przed 
sądem nieubłaganej historyi. 

Jak się mamy zacho- 
wać wobec wojny Eu- 

ropejskiej? 
Rezolucja Z. W. P. w Uti- 

ca, N. Y., na sejmie tegoż przy- 
jęta mówi sama za się, i powia- 
da nam, co czynić mamy. Rezo- 
hicya zatwierdzona w Cambridi 
ge Springs godna jest naśladowa- 
nia, i postępujmy tak. a z pewno- 
4cią wyjdziemy z obecnego oszo- 

łomienia zwycięsko na pożytek i 
chwałę Ojczyzny naszej. 

Z obowiązku mego, kochani ko- 
ledzy broni, chcę wam wytknąć 
drogę, po której postępować ma- 

my, ażeby nie zasłużyć na pogar- 
dę wszystkich dobrze nam ży- 
czących narodów.Z ubolewaniem 
tu muszę zaznaczyć, że panowie 
w Calicyi pogubili głow’y i po- 
wiadają nam, że kto umrze za 

Austryę, t0 umrze za Ojczyznę. 
Au9trya pochlebiając próżności 

szlachty, rozdając jej różnie tytu- 
ły hrabiowskie, chce. aby za to 
krew przelewać. Rodacy, jak bę- 
dzie wyglądać ta garstka Sokołów 
zbałamuconych w Galicyi przez 
ludzi typu podobnego temu, któ- 
ry dziś iest pod aresztem w An- 
glii? Jak wygląda ta cała robota 
i krzyki tych panów wcrt>ec na- 

szego Sienkiewicza, którego Au- 
•trya trzyma w więzieniu? 

Jak wyglądają nasze dzienniki 
i ich redaktorzy wobec r czołu- 
cyi przyjętej w Cambridge 
Springs, Pa., którzy przytakują 
tej nikczemnej robocie i rbrodni 
popełnianej na młodzieży naszej 
w Galicyi? 

Każde stracone życie polskie 
obecnie przynosi nam szkodę, a 

korzyść wrogom naszej ojczyzny. 
Drodzy bracia! Nie dajmy się 

bałamucić, pamiętajmy, że ci 
wszyscy, którzy bez namysłu ra- 

dzą umierać młodzieży naszej w 

szeregach austryackich, powiada- 
ją* że to za Polskę, sami zaś te- 
go nie czynią. Oni tej młodzieży 
ani Polski nie kochają. Kiedy o- 
ni już tak chętnie chcą umierać, 
to niech idą na ów wysoki histo- 
ryczny most w Lincoln Parku i 
dadzą nurka do dołu, to podług 
ich twierdzenia także będzie za 

Polskę. 
Jak można dziś takiemu czło- 

wiekowi wierzyć, który dziś tak. 
jutro inaczej mówi, a dalej wi- 
dzieć nic chce, jak do końca 
swego nosa. Powiałdają niektó- 
rzy, którym się zdaje, że są bar- 
dzo mądrzy, że przyjaźń Austryi 
z Prusami nie powinna nas chy- 
ba zrażać, bo kula nasza tak sa- 
mo żołdaka moskiewskiego, jak i 
junkra pruskiego traiić gotowa. 

Jeżeli przecież jak dzieci małe 
bawić się będziemy, to wolności 
nigdy nie odzyskamy, bo na nią 
nie zasłużymy. 

każdy uczciwy, kochający swą 
ojczyznę Polak powinien się za- 

stanowić w obecnej chwili, co 
ma robić, a gdy się tylko na 

chwilkę zatrzyma i pomyśli, to 
przecież choć najgłupszy, zoba- 
czy, że w obecnej chwili za 

Ojczyznę umrzeć nie można, a 
ci strzelcy, którzy pod Miecho- 
wem od armat moskiewskich po- 
legli, to nie za Polskę, ale za Au- 
stryę za namową stańczyków au- 

stryackich. 
Niech krew tych niewinnych 

spadnie na was, wy faryzeusze! 
Czyż można dziś jeszcze nie 

widzieć, że walcząc z Austryą, to 
nie dla Polski, ale jedynie dla 
Prusaka i że walczyć przeciw 
Rosyi, to znaczy walczyć przeciw 
Francyi, Belgii, Serbii i Anglii, 
które walczą o prawa narodów i 
tylko od nich spodziewać się mo- 

żemy sprawiedliwości. 
Wojna się toczy o uszanowanie 

praw narodów mniejszych. 
Gdyby Rosya, Anglia i Fran- 

cya stopięćdziesiąt lat temu mia- 
ły takie poczucie sprawiedliwoś- 
ci, jak dbecnie, nie byłoby roz- 

bioru Polski. 

Rosya stała się dziś wiecznym 
wrogiem Niemiec i razem z Frań 
cyą i Anglią broni praw ludzkoś- 
ci. Dlatego samego widzimy, że 
Rosya pragnie się z nami pogo- 
dzić. 

Bąidź co bądź Austrya i Prusy, 
dwa wrogi nasze, są ukarani i 
my jeżeli postępować będziemy 
rozumnie — autonomia zupełna 
będzie wymagana przez całą Eu- 
ropę — będziemy więc mieli na- 

sze szkoły, nasze rządy, nasze 

wojsko pod wodzami polskimi. 
Po upadku Prusaków i Austryi 

mając tylko z jednym wrogiem 
do czynienia, i mając po naszej 
stronie opinię Europy, łatwo bę- 
dziemy mogli o coś więcej się 
upomnieć. 

Wtenczas będzie czas za Pol- 
skę umierać, bo wtenczas każda 
rozumna dusza polska ulatująca 
z ciała na polu bitwy, nie uleci 
bez korzyści dla tych pozosta- 
łych. 

Lecz umierać za Pblskę obec- 
nie nie można, bo jeżeli Polacy 
dadzą się naciągać przez Austryę 
i za wroga krew przelewać, to ją 

przeleją za Austryę, nie za Pol- 
skę. » « 

Umierać za Austryę, to tyle ko- 
rzyści nam przyniesie, jak gdyś 
byś skoczył do wody z owego hk 
storycznego mostu w Lincoln 
Parku. 

A Czechowic*,, 

Z DZIELNICY BRID6EP0RT. 
Ja niżej podpisany mam szan* 

sę napisać parę słów o członkach 
Grupy 290 Z.N.P. w Chicago* 
111. 
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Kiedy na miesięcznem posie- 
dzeniu powyższej Grupy przyszła 
pod obrady sprawa Wydziału 
Niepodległościowego, zaraz przy* 
szło do małych zaburzeń i na m 

gitacyę paru członków postano- 
wiono zwołać Nadzwyczajne po- 
siedzenie względem tej sprawy | 
na nadzwyczajnem posiedzenia 
odbytem dnia 19 września dzialą 
się jak następuje: 

Najpierw po przeczytaniu listy 
urzędników okazało się, że ani 
prezes, ani wiceprezes nie był o< 

becny i na powyższe urzędy Ixb* 
postawiła innych członków. 

Następnie sekretarz protokóło 
wy oznajmił Izbie, że to posie- 
dzenie zwołane Jest względeof 
korespondencyi od Zarządu Cen- 
tralnego Z. N. P., ale on zapom- 
niał tę korespondencyę przynieść, 
więc na żądanie Izby sekretarz 
poszedł i przyniósł ową kores- 
pondencyę i po przeczytaniu zo- 
stała wręczona prezesowi, ponie- 
waż nasz tymczasowy prezes po* 
patrzyf na ową korespondencyę i 
zaagitował w tak haniebny spo- 
sób, mówiąc: "Co psiakręć jakiś 
humbug, patrzcie szanowni oby- 
watele na co to nas nawołują i 
kto, uwaźcie zdrowym rozumem 

czy mają prawo ci dwaj obywa? 
tele którzy tu są podpisani* a ni- 
mi są ob. Zawiliński i ob. Źych» 
liński.” Ponieważ jeden z obywa? 
teli na te słowa zignorował pre- 
zesa i poprosił, aby ten prowadzi! 
posiedzenie parlamentarnie i na- 

stępnie szanowny prezes z szy- 
derczym uśmiechem oddał ko* 
respondencyę pod głosy i została 
przyjęta do wiadomości. 

Następnie przystąpiono do ob* 
rad, czy Grupa 290 ma obrać po- 
borców do zbierania składek ng 
Fundusz Niepodległościowy, czyj 
nie, ponieważ na agitacyę na- 

szych haniebnych starych człon- 
ków sprawa została ąbita i w do- 
datku paru naszych braci, którynf 
prawdziwie leży na sercu sprawa 
Ojczyzny, zostało haniebnie ze« 

lżonych, to jest postęp naszych 
obywateli z dzielnicy Bridgepofl 
i członków Grupy 290 Z. N. P. 

Następnie jeden z naszych bra- 
ci zrobił propozyeyę, ażeby za- 

rządzić choć dobrowolną składhy 
na Fundusz Niepodległościowym 
to nasz szanowny prezes nie ra- 

czył nawet zarruanować jednega 
członka, aby się zajął kolektą* 
ponieważ paru naszych braci po- 
deszło do stołu i rzucili po pary 
centów na ołtarz Ojczyzny, to 
nasz prezydujący z szyderczym 
uśmiechem wołał na członków: 
"Chodź tu i daj talara, co oni 
chcą.” I na tem posiedzenie zam- 

knięto. 
Z szacunkiem 

Jan Olszak. 

PEABODY, MASS. 

Na zabawie u ob. F. Babierz, 
za inicyatywą ob. Jana Guzik, 
zebrano na Wydział Niepodle- 
głościowy $1.55, które przee^ 
łam na ręce kasyera Józefa Magt 
dziarza, a Wszystkim oiiarodaw* 
com skład.ifh staropolskie Bój 
zapłać. 

M. PHzga, 
4S E. English st. Salem, Mas* 


