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Pierwsza odezwa Centralnego 
Komitetu Polskiego w Am. 

RODACY! 

Zgromadzeni w dniu 2-go października w Domu Zje- 
dnoczenia Polskiego R. K. w Chicago^ reprezentanci pię- 
ciu największych centrów Polskiego Skarbu Narodowego 
w Ameryce, świadomi swych obowiązków względem Ma- 
tki Ojczyzny, w obliczu rozgrywającej się obecnie strasz- 
nej tragedyi europejskiej, 

postanowiliśmy jednozgodnie i jednogłośnie połączyć 
wszystkie usiłowania nasze i organizacyj przez nas repre- 
zentowanych, w jedno ognisko, pod nazwą Centralnego Komitetu Polskiego w Ameryce, w celu skonsolidowania 
całego wychodźtwa dla czynnej pomocy Ojczyźnie. 

Rozumiejąc, że dotychczasowa rozbieżność i tworze- 
nie się coraz to nawszych komitetów i centrów poborów 
podatku narodowego jest wprost dla Sprawy Narodowej 
zabójcze, uznajemy, zatwierdzamy i całemu Wychodźtwu 
do poparcia polecamy wyłącznie centra następujące: 

1. Skarb Narodowy Polskiej Rady Narodowej. 
2. Fundusz Niepodległościowy Z. N. P. 
3. Skarb Polski Zjednoczenia Polskiego R. K. 
4. Fundusz Kościuszkowski Związku Sokołów. 
5. Fundusz Bojowy Związku Polek. 
Nie znosimy ich i nie zlewamy w jedno, nietylko w u- 

znaniu pracy dotychczasowej, ale także w tym celu, aby dać możność już sprawnie funkcyonującym organom wy- konawczym tych centrów dalszej pracy w dotychczaso- 
wym kierunku. 

Ustanowioną natomiast zostanie z łona Centralnego Komitetu jedna dla wszystkich Komisya Kontrolująca. Wszystkie inne centra, komitety i organizacye, zbie- 
rające fundusze na pomoc Ojczyźnie w imię obowiązku narodowego wzywamy, aby fundusze przez siebie zebra- 
ne. do któregokolwiek z wyżej wymienionych centrów 
natychmiast przelały i do szeregu, celem dalszego zbiera- 
ma ofiar przy jednym z nich stanęły, aby raz nareszcie 
położyć kres rozbieżności dzisiejszej. 

Postanawiamy i uchwalamy, że dziś stworzony Cen- 
tralny Komitet Polski w Ameryce, nawiąże natychmiast stosunki z Ojczyzną 1 w chwili, gdy tam zorganizowany zostanie przez wszystkie trzy zabory uznany Rząd Naro- 
dowy^ podda się natychmiast pod jego rozkazy. Postanawiamy i uznajemy, że Centralny Komitet Polski w' An^eryce jest dla nas, dla organizacyi naszych i całego Wychodźtwa jedyną legalną władzą narodową, 
Ct?va^?anCiM?-1-deCy<io^va^ ma 0 wszystkich kwestyach polityki polskiej, a także reprezentuje nas na zewnątrz wobec Rządu Stanów Zjednoczonych. 

Powołujemy w końcu naszych Najczcigodniejszych Arcypasłerzy polskich w Ameryce i kilkunastu wybitnych Rodakow z poza zarządów organizacyi do naszego grona 3 y, wsPol?le z stanęli do spełniania tych tak waż- nych zadań w dzisiejszej chwili dziejowej. Publikując dziś ten fakt w życiu naszem tak doniosły 
wyrażamy niezłomne przekonanie, że podda się mu cały nasz ogoł, pewny, że ci, którzy obecnie kierujące zaięli ■stanowisko, odpowiedzą w zupełności zadaniom chwili? Niech żyje Jedna i Niepodległa Polska. 

TYMCZASOWY KOMITET WYKONAWCZY: 
Antoni Karabasz, Prezes. 
Piotr Rostenkowski, Wice-prez. Anna Neuman, Wice-prezeska. 
Stanisław Osada, Sekretarz. 

Na zgromadzeniu piątkowem byli obecni następują- 
cy reprezentanci organizacyi. 

Z Polskiej Rady Narodowej: 
Stanisław Szwajkart, Ks. W. Zapała, Stanisław Osa- 

da; za Stowarzyszenie Księży, Ks. W. Krakowski; za Fe- 
ieracyę z St. Louis, Ks. Fr. WojtalewiczT za Stowarzy- 
szenie Polaków, Fr. Grutza; za Pogotowie Polek, pani Krenz. 

Z Wydziału Niepodl. Z. N. P. 
A. Karabasz, K. Źychliński, A. Rakoczy; ze Z. N P 

I Magdziarz; ze Zw. Wojsk Pol., Fr. Porzuczek; ze Zw! 
skaCWakÓW’ P Handkc; 2a wydział Kobiet, pani Sakow- 

Ze Skarbu Polskiego Zjednoczenia P. R. K. 
d K^°Pa* P3™ Osuch; ze Zjednoczenia P. R. K. Piotr Rostenkowski. 

Z Funduszu Kościuszkowskiego: 
c l, ł' Bai|tmański, St. Zaleski, H. Setmajer; ze Związku Sokołow, Dr. T. Starzyński. 

* 

Z Funduszu Bojowego Polek: 
Anna Neuman. Emilia Napieralska. 
Uchwalono powołać do składu Centralnego Komite- tu Polskiego i zaprosić ich na następną konferencyę, od- 

yc się mającą w poniedziałek dnia 12-go października o 

daków'* *** P°łudn'u następujących wybitnych ro- 

ŁE^KS; ^rC:!?i8k"P T Wcbcr’ J E Ks- Bi^up Pa- weł Rhode, JE. Ks. Biskup Edward Kozłowski, Jan F. 
v»iTiuiski, Teo. M. Heliński, dr. Fronczak z Buffalo Ig K Werwinski z South Bend, Ind., N. L. Piotrowski z Chica- 

£fcrwlń>t 1 dr‘ WaSner * Milwaukee, St. Walko- wiak z Chicago, Dr. St. Szczodrowski z Filadelfii, Dr. Ka- usowski z Washingtonu, prof. Zwierzchowski z Ann Ar- 
Df* * Brooklyna i prof. Korwin- ie wieki a Nowego Yorku. 

Według zapadłej uchwały wszystkie zgromadzenia 
Centralnego Komitetu Polskiego w Ameryce będą pod naciskiem wymogów chwili poufne, a prasa otrzymywać będzie urzędowe komunikaty. 

Wszelkie korespondeneye do Centralnego Komitetu 
Polskiego w Ameryce, należy nadsyłać na adres nastę- 
pujący: * 

Stanisław Osada, sekretarz. 
984 Milwaukee Avenue, 

0, Chicago, I1L 
Keaakcyi: Pomieszczając powyższy urzędowy oniunikat sekretarza C. K. P. w Ameryce, dodać chcemv, ze Związkowcy powinni posyłać nadal składki do \Vvdzia- łu Niepodległościowego, Sokoli do Funduszu Kościusz- 

kowskiego, a innj do swoich skarbów. Ci zaś, którzy nie 
chcą posyłać do żadnego z owych pięciu powyżej wymie- 
nionych skarbów, przeszłą swe składki na ręce wspólnego kasjera, który niebawem będzie wybranv. 

Prócz powyżej kooptowanych już na pierwszem po- siedzeniu obywateli, mają być na najbliższem posiedze- 
niu kooptowani inni, których przez pośpiech przypadko- 
wa pominięto. 

Wszelkie zasię komunikaty informacyjne należy prze- syłać na adres sekretarza C. P. K. w Ameryce, ob. S. O- 
sady. 

!! SZALEŃSTWO POLITYCZNE. 
^ 

_ JJ 

Otrzymaliśmy z Europy z 

pod zaboru austryackiego 
pisma polskie. które nam do- 
kładnie wyjaśniają, czem są 
owe sławne “legiony” pol- 
skie (?) formowane naj- j przód tprzez socyalistów, a 

później iprzez Stańczyków w 

Galicyi. Oto jak nam donosi 
krakowska “Nową Refor- 
ma która już kompletnie 
poszła na żołd austryacki, a 

zatem i pruski, legiony pol- 
skie (?) składały przysięgę 
na błoniach. Przysięga to 

była straszna i posłuchajmy 
jak ona brzmi: 

“W obliczu Boga Wszech- 
mogącego przysięgamy uro- 

czczyście, że Jego Apostoł- j 
skiej Mości, naszemu Najja- I 
śniejszemu Monarsze i Panu 1 

Franciszkowi Józefowi I, z | 
Bożej łaski cesarzowi Au- 
stryi, królowi Czech itd., | 
królowi Apostolskiemu Wę-| 
gier, wierność i posłuszeń- 
stwo zachowamy, że Najja-! 
śniejszego Pana, generałów 
i wszystkich innych przeło- 
żonych naszych i starszych1 
słuchać będziemy, ich czcić i1 
bronić, oraz nakazów i roz-; 
kazów ich w każdej służbie' 
dopełniać będziemy, że prze- 
ciw każdemu nieprzyjacielo- 
wi, którykolwiekby nim był, 
gdziekolwiekby tego Naj- 
wyższa wola Jego Cesarskiej 
Mości od nas wymagała, na 
wodzie i lądzie, w dzień i wj 
nocy, w bitwach i szturmach 
potyczkach i przedsięwzię- 
ciach wszelkiego rodzaju, — 

słowem na każdem miejscu) i pr^y wszelkich sposobnoś-! 
ciach dzielnie i mężnie wal-! 
czyć będziemy, że naszych; 
wojsk, chorągwi, sztanda-' 
rów i dział w żadnym razie, 
nie opuścimy, że z nieprzy- 
jacielem w żadne bynaj« 
mniej porozumienia wcho-1 
dzić nie będziemy i zawsze! 
tak, jak tego wymagają od 
nas ustawy wojskowe i jak 
to na uczciwych żołnierzy 
przystoi, zachowywać się, ze 

czcią żyć i umierać chcemy * 
Tak nam. Panie Boże daj.< 
Amen V* 

Mój Boże. mój Boże, kto- 
bv się spodziewł, że my Po-« 
lacy doczekamy się jeszcze 
takiej hańby! 

A więc Legiony pólskie, ta 
chluba nasza z lat dawnych, 
to nie legiony dla obrony 
Polski i jej praw, ale pułki 
<*rhoiin»c7c atfstryacko^pru-1 

skie. które bić się id^ za ca- 
łoś ć i potęgę najgorszego 
naszego wroga Prusaka, złą 
oz on ego przymierzem z Au- 
stryą. 

Poszaleli p«» pyostu “nasi” 
socyalisci i stańczycy w Ga- 
licyi, którzy się ośmielają 
dopuszczać podobnych wy- 

bryków. Ktuby >;ie nawet 
spodziewał takiego upodle- 
nia ducha i myśli polskiej ze 

strony tych. którzy przecież 
mogli więcej dla Polski zro- 

bić, niż ci ściśnięci obrożą 
pruską czy moskiewska. 

Powyższa przysięga złożo- 
na przez "legiony” nibyto 
polskie na wierność jedne- 
mu z naszych wrogów-, a 

przez to i drugiemu, związa- 
nemu z nim sojuszem i inte- 
resami jest czcnrś tak nrs- 
kiem, tak upadlającem nas 
wobec świata całego, że nie 
masz nawet słów do wypo- 
wiedzenia swego oburzenia 
na robotę narwańców z pod 
czerwonego sztandaru i tych 
co gonią za orderami, urzę- 
dami i łaskami Najjaśniej- 
szego Pana”... 

(idzie i kiedy jakie legiony 
składały taką przysięgę na 
wierność choćby tego, z któ- 
rym szły w sojuszu? 

Legiony przysięgały wier- 
ność, ale tylko sw*ojej ojczy- 
źnie. a szły i walczyły po tej 
stronie, po której widziały 
sprawiedliwość i sympatyk 
dla swojej sprawy. A "tu 
garść szaleńców politycz- 
nych każe składać legionom 
polskim przysięgę na wier- 
ność pierwszemu z rozbior- 
ców Polski; każe im iść i 
walczyć za potęgę Austryi i 
Prus, be*z żadnej absolutnie 
gwarancyi, że Polska na tern 
cokolwiek zyska. 

Krew w* żyłach się ścina, 
dowiadując się o takiem sza- 
leństwie politycznem, czy 
t^odleniu ducha garści tych 
braci naszych, którzy chcą 
dyktować swoją poglądy i 
dążności służalcze 25 milio- 
nowemu narodowi polskie^ 
mu. Garść ich jest — to pra- 
wda ale ile oni szkody 
wyrządzają całemu narodo- 
wi tymi szalonymi wysko- 
kami 

Ani zabór rosyjski, ni pru- 
ski nie pomyślały nawet o 
tworzeniu jakichś legionów 
dla łrtwo-ny Moskala, czy 
Niemca. gdy tymczasem 

garść urzędnicza z c. k. kan- 
celaryi, żądna orderów i u- 
rzędów, tworzy legiony i wy 
syła je na pewną rzeź nie' w 

obronie Polski, ale w obro- 
nie Habsburgów i prusac- 
twa. 

Ot, po prostu splunąć na 

taką politykę i oryentacyę 
austryacko pruską naszych 
narwańców. 

Kto dotąd był jeszcze za- 

ślepiony polityką austro- 
pruską naszych socyalistów 
i stańczyków galicyjskich, 
ten niech sobie uważnie prze 
czyta przysięgę, jaką skła- 
dały legiony ‘‘polskie” przez 
nich formowane, a ten wraz 
z nami splunie w stronę 
zdrajców sprawy ojczystej. 

URZĘDOWE 

Sprawozdanie Komisyi Emi- 
gracyjnej w Bostonie za 

ostatnie półrocze. 
Rozchód: 

Agentowi za pobyt przy okrę- 
tach ..$8.67 

Premie za poręczenie dla 
kasy era . 2.00 

Koszta członków Komisyi 
za uczęszczanie na zebrania 
zwrot za tramwaj 

W.‘Dymsza 60 
W. Dworzecki. 60 
A. Koziewicz .. 60 
J. Popkiewicz. 60 
Świechowicz .. 60 
.Sidorowiez .. 60 
M. West . 60 
Za stracony czas w celu u- 

zyskania karty wstępu dla a- 

genta: 
Sidorowicz .2.00 
Popkiewicz .2.00 
Koziewicz .2.00 
Za wysłany telegram do 

Żarz. C. w celu wydelegowa- 
nia jednego z członków Za- 
rządu Centralnego na zebra- 
nie instalacyjne 97 

Znaczki pocztowe i pocz- 
tówki . 75 

Za lokal na zebranie Ko- 
misyi za pięć zgromadzeń .. 2.50 

Oprócz tego pozostają do 
zapłacenia następujące długi: 

Dwa tygodnie utrzymanie 
Jana Kozioła .5.00 

Trzy dni utrzymanie Jana 
Szczerby .. 1.40 

J. Romaszkiewicz za dwu- 
razowy pobyt przy okrętach 6.00 

\1. Powieki, strata dwa dni 
czasu podczas lądowania o- 

krętów. dzień i pół w sprawne 
Anny Słodkowiec, która mia- 
ła być deportowaną z powo- 
du choroby, a która pojecha- 
ła do Chicago.9.00 

Razem $46.19 

SPRAWOZDANIE 

Zarządcy Domu Imigracyjnego 
Z. N. P. za miesiąc sierpień 1914. 

Dochód: 

Od emigrantów za życie w li- 
czbie 19.$18.40 

Od przejezdnych w liczbie 
153 za nocleg.86.05 

Za życie. 79.75 
Za przewóz 16.90 
Inne dochody: za marki 4.78 
Na złotą książkę 2.50 

Za listy . 2.43 
Za telefon. 90 

Razem $211.71 
Rozchód: 

Na życic .$50.03 
Na przewóz .j.. 16.21 
Na marki i pocztówki .. 6.50 
Na listy. 50 
Na dom 15.46 

Na biuro. 40 
Na nadzwyczajne. 1.91 
Na pensyę sekretarza za 15 

dni .30.00 

Razem $121.01 
Zestawienie: 

Dochód .$211.71 
Rozchód 121.01 

Wręczono ka-syerowi 
Komisyi .$90.70 

A. WawTowski, prezes, 
W. Jungschla gier, sekretarz, 
W. Wilusz, kasyer. 

RAPORT 

Komisyi Emigracyjnej Z. N. P. 
w New Yorku aa miesiąc sierpień. 

Dochód: 
Od Zarządcy Domu ....$90.70 
Od Zarządu Centr.750.00 

Razem .$84070 
Rozchód: 

Reperacye dachu J. Bunk $126.05 
Plumbiarzowi W. Yung.. 105.00 
B. Kemp za mięso.62.90 
Telephone Co. 6.94 
Consolidated Gas Co.10.16 
M. Mierzwiński, wędliny .. 4.58 
Rosenfeld Product Co.10.05 
R. C. Williams Groc. Co. 27.58 
Ersenberg za pieczywo ... 11.57 
Dept. of Water Supply ... 11.30 
Prezes. Kom. Em. za czas 6.66 
Pensya Gosp. Domu ....... 60.00 
Pens. Agenta J. Kozmora .100.00 
Pens. Ag. J. Pengell.40.00 
Pens. Ag. S. Wilczek .... 40.00 
Pens. Matrony Domu .... 30.00 
Pens. służ. W. Smereka .. 22.00 
Pens. służ. F. Garnowskiej 18.00 
Pens. Halabara. 16.00 
Sekr. Kom. Em igr.10.00 

Razem .$718.79 
Zestawienie: 

Z przeniesienia.$309.71 
Dochód 840.70 

Razem .$1150.41 
Rozchód .718.79 

Pozostaje w kasie ....$431.62 
New York, dnia 21 września 1914. 

A. Wawrowslri, prezes 
W. Jungschlagier, sekr. 
Wiktor Wilusz, kasyer. 

Gdzie prawda? 
W pisemku wydawanem przez 

Dangla, czytam: 

“Gdy pired kilku tygodniami 
podniosłem sprawę informowa- 
nia fałszywie z wyraźną chęcią 
zdobywania sympatyi dla car- 

skiego moskiewskiego rządu w 

prasie angielskiej przez jedne- 
go z automatów redakcyjnych 
w Chicago, ten miał na tyle 
bezczelności, że zaparł się tego 
i usiłował tłumaczyć i wyja- 
śniać. Oto dosłowny przedruk 
artykuliku jaki jednocześnie u- 

kazał się w dziennikach angiel- 
skich w miastach zachodniej 
Pennsylvanii, na który się w 

swoim czasie powoływałem. 
Gleams of sunshine for the 

Polish Nation. Csar has granted 
complete independence to Rus- 
•ian Pol and. acoordłng to ra- 
port! from Warsaw. 

Chicago, Ąng. 26. — Infor- 
mation has been received by 
tha Polish daily Zgoda from 
Polas in Europa that Czar Ni. 
cholas has granted complete in- 
dependence to Russian Polan d, 
withdrawing aU Russian chril 
ndlitary authoritias and permit- 
ting tha establishment of a 
Polish government. 

“Our inforraation is that a 

Polish govermnent has been, 
etUblished at Warsaw'said i 

Louis Leśnicki, editor of tbe 
Zgoda. “The Czar promked 
that if the Russian Poles stood 
by the empire in the war with 
0«nnany sad Austria, indepen- 
deace would be granted. Ni< 
cholas has lived up to the pro- 
misę he gave, according to our 
informataou, and the Uberty we 
haee so long sought has finalny 
been granted to m”, 

Ustęp powyższy jest od począć 
ku do końca sełgany. Nic moja w 
tem wina, że tak dosadnego użyó 
musiałem wyrażenia, ale od lat 
wielu przyzwyczaiłem się rzeczy 
po imieniu nazywać. 

Nie na tyle bezczelnym, o ile 
uczciwym jestem, p. Dangel, iż po raz trzeci wzywam Pana do 
udowodnienia, że to co Pan pi, 
szesz jest prawdą. Zarzut jest zbyt 
ciężki, by go pominąć milczeniem 
i w zapomnienie puścić. Raz jui 
powiedziałem i dzisiaj powta- 
rzam, że jestem każdej chwili go« 
tów usunąć się ze Z. N. P., jeżeli 
Pan udowodnisz, li kiedykolwiek, 
jakiemukolwiek pismu wysyłałem 
korespondeneye lub komunikaty 
mające na celu urabianie przy, 
chylnej opinii dla cara. Jeżeli się 
taki jak Pan, panie D&ngel, czyni 
sarzut, to winno się po przytocze- 
niu artykuliku podać również i 
-rodło, s którego się to saeserpnę- 

Insynuacya ta jest tak nikczem- 
ną, że tylko nikczemni z jej nie- 
chlujstwa sprawy sobie nie zdają, 
jako i Pan one oszczerstwa ciska- 
jąc, nie raczyłeś sobie zdawać 
sprawy z jak oszczerczego czer- 
piąc kubła, szlam na głowy nie- 
winnych ludzi wylewasz. 

Stanowczo stwierdzam poraź 
trzeci, że: 

1. Do ładnych pism komoaflau 
tów nie wysyłałem. 

2. Żadnych reprezentantów prac 
sy o manifeście carskim nie infor« 
mowałem. 

3. Że od pism, które zamieścfc 
ły tej treści komunikat powołują 
■ię na mnie, natychmiast po wy- 
mienieniu mi przez Pana nazwyr 
zażądam zadośćuczynienia. 

4. Wobec tego jednakowoż, że. 
poprzednio uczyniony mi zarzut 
cofnąłeś Pan (po swojemu natu- 
ralnie), a obecnie mi poraź wtóry 
oną plugawą robotę przypisuj jeez, powtarzam raz jeszcze, oo, 
dawniej w tej sprawie powiedzie-, łem: 

5. Albo Pan udowodnisz, że tej 
albo nawet podobnej treści komu- 
nikat prasie obcojęzycznej poda- 
łem, albo też przylgnie do Cię mia- 
no ludzi, którzy zarzuty czyniąca 
dowodów na to nie mają, a więo, 
oszczercy. 

I słuszną jest rzeczą i godziwą, 
abyśmy w ten sposób tę sprawą 
załatwili. 

Słuszną powiadam, bo jeżeli uczy- 
niłem to co mi Pan zarzucasz, wt- 
nienem być usuniętym ze Z. N. P. 
jako nikczemny carskiej łapy li- 
zun, a jeżeli tego nie uczyniłem, 
Pan zrozumiesz, że jako taki, któ- 
ry mnie nikczemnie skrzywdził, 
zadośćuczynienie dać winieneś. 
Nie prywatny to, pocztą Panu list 
przesłany, ale publiczny on jest, 
bo zwracać się do Pana prywatnie, 
jak to inni przez Pana napadani 
czynią, za nieodpowiednie uwa- 

żam. 

I odpowiedź Pańska publicznąi 
jasną być winna, jak publiezneną 
i jasnem jest wezwanie do przed- 
łożenia dowodów, których, wio-, 
rzaj mi Pan. spokojnie oczekują, 

Vt należna Panu estymą 
Ludwik Leśnicki. 


