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UWAGI NA CZASIE. 

Towarzystwom polskim, a zwła- 
szcza grupom związkowym po 
raz wtóry zwracamy uwagę, że 
w’ obecnym czasie nie przystoi u- 

rządząc bale i hałaśliwe zabawy, 
gdy w Ojczyźnie naszej śmierć, 
żałoba, pożoga i zgliszcza; gdzie 
krew polska płynie strumieniami, 
gdzie nędza i jęki rozpaczy. Nie 
tańczmy i nie weselmy się na gro- 
bach męczenników; nie wydawaj- 
my dolarów na wynajmowanie nie 
raicckich hal; nie lejmy strumie- 
niami gorzałki i piwa przy “ba- 
rach”, gdy w Polsce strumieniami 
płynie krew braci naszych. 

Urządzanie balów, choćby na- 

wet dochód z nich był przeznaczo- 
ny na sprtfwy naszej Ojczyzny jest 
nie na miejscu. Większość bo- 
wiem pieniędzy utargowanych na 

balu idzie na opłacenie hali, mu- 

zykę, trunki, cygara, a tylko dro- 
bna sumka zostaje, lub często są 
niedobory. 

Pieniądze, jakie rodacy tracą 
na balach, gdyby dobrowolnie zło- 
żyli do wspólnej kasy niepodległo- 
ściowej, toby się z tego źródła ze- 

brało wiele tysięcy dolarów. U- 
rządza.iąc zaś bale, pieniądz ten 
idzie do kieszeni często naszych 
najgorszych wrogów, bo Niemców 
i żydów — bo zabierają go bro- j 
warnicy i dystylatorzy Niemcy i! 
właściciele hal też Niemcy lub 
żydzi. 

Zresztą i zabawie się można na ] 
koncercie, przedstawieniu lub wy-! 
słuchać pouczającego odczytu, ą 
nie hasać i upijać się w chwilach 
tak ciężkich dla naszego nieszczę- 
śliwego narodu. 

Mamy nadzieję, że nasi bracia 
związkowcy posłuchają głosu roz- 

sądku i sumienia i nie będą urzą- 
dzać hałaśliwych zabaw z tańca- 
mi. 

kawie się będziemy i weselić, 
gdy Ojczyzna nasza odzyska wol. 
ność i stosunki się w niej poprą-j 
wią. Teraz zaś zbierajmy centy na 

braci naszych, aby im nieco ul- 
żyć w niedoli i nędzy. 

W bieżącym miesiąca rozpoczął 
się szereg obchodów rocznicy po- 
wstania listopadowego- Nie ina 

chyba zakątka w Ameryce, gdzie 
się znajdują Polacy, żeby nie ob- 
chodzono tej wielkiej rocznicy w 

dziejach naszego narodu. 

Mówcy na tych obchodach po- 
winni wykorzystać chwilę i zachę. 
cać zebranych do ofiarności na cc- 
le Ojczyzny. -Mówić trzeba o prze- 
szłości, ale więcej o teraźniejszo- 
ści i przyszłości naszej. Nie płacz- 
my nad tera, co się stało, nie roz- 

dzierajmy szat z rozpaczy, lecz z 

przeszłości czerpmy naukę na 

przyszłość i z podnicsionrm czo- 

łem, a z ufnością w sercu mówmy 
o tein, co nas czeka, że już chwila 
odrodzenia i wolności nadchodzi; 
że trzeba nam skupiać rozbite si- 
ły, zbierać fundusze i być goto- 
wymi na tę wielką chwilę, jaka 
nas czeka. 

Komitety obchodowe niech się 
starują, aby proj^ram był krótki, 
a doborowy. Nie czas bowiem te- 
raz na popisy estradowe, ale ma- 

my wspólnie radzić nad tern, co 
sie dzieje i co nas czeka w Ojczy- 
źnie. 

Mówców wybierać odpowied- 
nich, nie partyjnych, lecz szcze- 

rych. prawdziwych Polaków, któ- 
rzy umieją przemawiać do duszy 
raszepro Indu i trafiać nrm słowem 
do serca. NTa obchodach zbierać 
datki dla Ojczyzny, ho ta od nas 
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Datki na Wydział Niepodległo- 
ściowy priy 2. N. P. płvną coraz 

obficiej, chociaż ezaay są liche i 
wiciu z na«zjrch braci nie praca- ! 
je. Ofiary te jednak mogłyby być 
wi?k«ze. gdyby naai bogami roda- 
cy hardziej poczuwali aię do obo- 
wiązku niesienia pomocy czynnej 
Ojczyźnie. Datki niosą przeważnie 
biedniejsi nam bracia, odejmując 

sr»m*» oil ust lepszy ką*>ek. g !y 1»«>. 
galsi zbauiują Ojczyznę. .. gę. 
ba. Na trzy miliony Polaków w 

Stanach Zjednoczonych nie zebra- 
liśmy dotąd ani sto tysięcy dola- 
rów. co jest wstydem dla nas wo- 
bec braci naszych w Europie, wo- 

bec obcych i wobec t>ainycb sie- 
bie. W chwili tak wielkie i prze- 
łomowej powinniśmy byli już zło- 
żyć przynajmniej milion dolarów 
— gdyby każdy z nas złożył ofia- 
rę1. 

Z drugiej strony źle postępują 
te parafie, Towarzystwa, czy po- 
jedyńczy członkowie, którzy sko- 
lektowane pieniądze przetrzymu- 
ją u siebie, zamiast je odsyłać czy 
to do Wydziału Niepodległościo- 
wego Z. N- P., czy do Funduazu 
Kościuszkowskiego przy Sokolst- 
wie, czy do Zjednoczeuia, czy Ka- 
dy Narodowej, Funduszu Związku 
Polek lub też kasyera Centralne- 
go Komitetu Ratunkowego p. J. 
F. Stnulskiego. Wszystkie te skar- 
by mają wspólny cel i zlane będą 
— gdy tylko będzie można wysy- 
łać pieniądze tam. gdzie się nale- 
ży i gdzie ich będzie potrzeba. 

Miły i za przykład służyć mo- 

gący liścik nadesłały do Wydzia- 
łu Niepodległościowego dwie có- 
reczki państwa Sierbińskich z Pa- 
lisades Park, N. Y. Liścik ten 
brzmi: 

“Do Wydziału Niepodległościo- 
wego przy Z. N. P. 

Z datków na cukierki złożyłyś- 
my 50 centów, a papa dołożył nam 

też tyle, więc wysyłamy na obro- 
nę narodową $1.00. 

Widząc nasze dobre chęci p. 
Konstancya Źychlińska dołożyła 
$4.00, a p. Tomasz Bezradczyk $1. 
Pieniądze zostały wręczone grupie 
250 Tow. im. T. Kościuszki w 

Palisades Park, N. Y. 
Pan Tomasz kwit razem wyśle, 

a my posyłamy 5 kwitów i prosi- 
my.a by datek ten był zamieszczo- 
ny w tygodniku Zw. w Dziale dla 
Dzieci, to moi.e za naszym przy- 
kładem więcej polskich dzieci po- 
dąży. by nieść pomoc naszej bie- 
dnej uciśnionej Matce. 

Córki związkowca gr. 250 T. 
Kościuszki w Palisades Park, N. 
York, 

Ludwisia i Zenia 
S.erbińskie. 

Oby takich przykładów ze stro- 

ny dziatwy polskiej było jak naj- 
więcej. 

Górą Organizacye Bratniej 
Pomocy. 

Detroit, Mich., 5 listopada 
(lei. własny). — Podczas ostat- 
nich wyborów w Stanie Michigan 
obalono olbrzymią większością 
poprawkę do stanowej kon«tvtu- 
cyi.proponowaną pr/ez stowarzy- 
szenie "New Era”. którą gwał- 
townie forsowały wszystkie ka- 
pitalistyczne organizacye ubez- 
pieczeń na życie, chcąc zabić or- 

ganizacye bratniej pomocy. 
Poprawkę tę zwalczała "Michi- 

gan Fraternal Votcrs Leaguc”, z 

którą także wspólnie pracował i 
Związek Narodowy Polski, wysy- 
łając dyr. Jankowskiego, aby po- 
uczył polskich wyborców o zaku- 
sach, jakie na organizacye brat- 
niej pomocy stawiają kapitalisty- 
czne “life-insurancc.” 

POLACY WYBRANI NA U- 
RZĘDY W CHICAGO: 

Do Rady powiatowej wy- 
brani : 

lAlbert Nowak, (dem.) 
Tomasz Kasperski (dem.) 

Na sędziów wybrano: 
Edmunda K. Jareckiego, (dem.) 

Na posłów do legislatury: 
Alberta Ro^tenkowskie-go i J. 

A G Trandla (dem ) 
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Harden a sprawa polska. 
Ostatnie pisma europejskie przyniosły nam znowu pa- 

'V szczegółów i wielce charakterystycznych przyczynków óo tej najżywotniejszej dzisiaj sprawy, jaka zajmuie umy- 
sły nictylko nas Polaków tu na wycliodżtwie i w Ojczy- 
źnie, ale i całej Europy nieomal, nie wyłączając i Ameryki., Spieszymy natychmiast przytoczyć"wszystkie te gło-1 sy, ho z nich jasno ittż poznać możemy, kiedy manty się spodziewać spełnienia marzeń ojców naszych, którzy mniej j nioże mieli szczęścia od nas, bo nie dano im przeżywać chwil tak wzniosłych — choć bez wątpienia i strasznych, jakie my dziś przeżywamy i na jakie patrzymy. 

W;:Kury*r~ Poznańskim’* z dnia 23 października C\r. 240) czytamy nader ciekawy artykuł, który tu w ca- 
łosci przytoczymy, wysnuwając z niego później te wnio- 
ski, których *’Kur. Pozn.” z wiadomych dobrze powodów 
wysnuć nie było wolno. 

Pisze on tak: 

Sprawą polską zajmuje się Harden ponownie w 

najświeższym zeszycie swej “Zukunft”. Polemizuje z 
którzy s3 zdania, że .POWSTANIE PAŃ- 

POLSKIEG° LEŻY JEDNAKOWOŻ W 
INTERESIE PRUS I NIEMIEC. Przysłano Har- 
denowi listy, których autorowie wskazują na adres 
66 obywateli Królestwa do generalissimusa rosyj- skiego i na WYGRYWANIE SPPRAWY pol- 
ski^ PRZEZ kosyę. HARDEN PRZYZNAJE 

P0NADTO. ŻE ROMAN DMO- WSKI UZYSKAŁ RZEKOMO W LONDYNIE 
ZOBOWIĄZANIA RZĄDU ANGIELSKIEGO, twierdzi dalej, że Rosyanie nietylko we Lwowie i w 
Galicyi, ale także w Prusach Książęcych RZEKOMO 
SPTCYALNYin WZGLĘDAMI OBDARZALI 
POLAKÓW itp. Niezależnie od tego jest Harden 
STANOWCZO PRZECIWNY ODBUDOWANIU 
PAŃSTWA POLSKIEGO JAKO POLITYCE 

KĘSOM PPRuV*CEJ SI? ŻYWOTNYM INTE- 

Z obowiązku publicystycznego referujemy i tym 
razem krótko o wywodach Hardena, nie wszczyna- jąc zresztą w tej sprawie dyskusyi politycznej.” 

T_\ lo Kury er Poznański’ rrógł w t c i sprawie napi- sać ale to co już umieścił, to mówi nam więcej, niż po- trzeba. Pamiętajmy bowiem, że Harden należy do najwy- 
bitniejszych ludzi w Niemczech. Jest to polityk pierwszej wody, z głosem ktorego liczą się sfery miarodajne. Harden 
uczył się polityki w szkole Bismarcka, z którym pozostawał w zażyłych stosunkach, a przecież obecna krwiożercza 
woma i ewentualny podział Europy, w razie zwycięstwa Niemiec, byłoby niczem więcej — jak tylko spełnieniem testamentu polityki “żelaznego kanclerza” na mapie świa- 
ta. 1 

Maksymilian Harden — właściwie Witkowski, znany 
powszechnie literat niemiecki pochodzenia żydowskiego wydaje od szeregu lat tygodnik “Zukuntt” (Przyszłość), gdzie występuje jako bezwzględny czciciel polit*vki Bis- 
marcka, krytykując nieraz bardzo ostro rząd i społeczeń- 
stwo w Berlinie. 

W powyższej notatce dwa trzeba nam odróżnić mo- 
mentat Pierwsze fakt zaprzeczenia jakichkolwiek praw t olsce do samoistnego bytu politycznego, bo to sprzeci- 
wiałoby się polityce Truś i to jest zupełnie zrozumiale z 
punktu patrzenia na te sprawy Prusaków i polityków ich 
a la Harden. Dziwne tylko, że o tern nie chcą wiedzieć 
zwolennicy austryacko pruskiej” oryentncyi, t. j. nasi 
socyaliści w kraju i tu w Ameryce, którzy tworzyli K. T. 
no i ekspozyturę tejże, dychający dziś ledwie K.O.N. 

Drugim ważnym momentem — to wyraźne stwier- 
dzenie faktu przez Hardena, że rząd angielski miał Dmow- 
skiemu z Warszawy, jako przedstawicielowi wielkiego od- 
łamu społeczeństwa polskiego, dać pewne zobowiązania— oczywiście dotrzymania przez trójoorozumienie wojują- cych mocarstw obietnic odbudowania Polski, które wiel- 
ki książę Mikołaj — generalissimus rosyjskiej armii, zrobił 
Polakom w swoim manifeście na początku wojny. Nie mamy wprawdzie pewności tego. boć i rząd an- 
gielski nie może jawnie dziś z tern występować, ale "szcze- 
gólna rzecz, że Harden wspomina o tern, a przecież on so- 
bie tego z palca nie wyssał. Musi więc w Niemczech być o 

tej sprawie głośno, skoro Harden przytacza tę rzecz, jako 
argument w dodatku do zbicia wywodow o konieczności 
stworzenia nam Polski przez Niemcy. 

Że istotnie Niemcy Polski odbudować nie będą chcia- 
ły, bo to nie leży na linii ich interesów — dowodow wię- 
cej przytacza na to Harden, który w swojej “Zukpnft” po- święcił obszerny artykuł w tej sprawie, zatytułowawszy 
go "Warszawa—Antwerpia”. 

“W artykule tym — jak pisze “Kuryer Poznański” — 

rozprawia się nasamprzód z wszystkimi sentymentnlno- 
profesorskimi elaboratami różnych pisarzy okolicznościo- 
wych w obozie niemieckim, którzy starają się zbrojne wy- stąpienie Niemiec uniewinniać i wytłómaczyć w oczach 
Europy. Harden drwi sobie z takich poczynań. Dla niego 
wojna ta jest wielkim czynem Niemiec, którego uprawnie- 
nie tkwi w sile • ek-pan«vi narodu niemieckiego. Szczerze 
i otwarcie po\» •- 'ą f’'»T■Jen• 

M) nu- p twidzimj i\ -, grzeszników 
f)( vClI lub wy »\vjVioZcłC naiuuy uciemiężom 

>e * w »a d iii «ś c i ą bezmtereo w. •; -./lach. u..> t. Wojnę 
* ni czach w konania, i 

'• ą «^ i _ i oóięg. ąe w, cJj mi i w » i w* •: > '• •» Mocai mwi .ttó 
»>iłt Nicnu) r< z woj >v\oj silą wymogły, żyją jeszcze, a 
niektóre przyszły do siebie z dawniejszego osłabienia. Hi- 
szpania. Holandya, Rzym i Habsburgowie, Francya i An- 
glia posiadały i kolonizowały wielkie przestrzenie najuro- 
dzajniejszej ziemi. Teraz wybiła godzina niemieckiego 
przodownictwa.” 

Harden odkrył nam w słowach powyższych całą'du- 
sz? germańską. Niemcy wiedzą dobrze, dlaczego wdały się 
w wojnę z całym kwiatem, one nie potrzebują się usprawie- dliwiać z tego, że dla ich zachłanności morze krwi się leie 
obecnie, co dla Niemców znaczy stratować kopytami koń- 
skiemi cały świat, spalić i zniszczyć cały dobytek kultury setki wiek*^, osierocić i w nędzę najgorszą rzucić miliony rodzin, wygłodzić i na pastwę cholery i dżumy posłać dzie- 
siątki milionów niewinnych istot. skoro one potrzebują więcej ziemi” i hasta. 

ZAOPATRZYMY WASZ DOM 
NA KREDYT 

Przyślijcie swoje ru«»Mro I adres na pocs- 
tftwre po nasz wielki 224 stronic taniości ka- 
talog darmo. \Vntvstko dojemy na KREDYT. 
Zawiera przeszłe 4.8S3 artykułów do wasze- 
go domu. Cały rok do spłaty. Podajemy kilka 
zadziwiających taniości. 

* 122* za ten *20£2 
Jcdno ity Sx1ż Bru seh Cywan 

*112z góry *1 i* Miesięcznie 
sensacyjna tanlośd dywanów. Tkany Je- dno! .•la, * najlw .szej wełnianej tkaniny, sz\«t zwierzchność, mocny I grupy ap<Vt. Ar- 

e^lno^ne|Wi k"'1;‘lv desenie. Bogate kolon 
C*^ nn*» zielone i czerwone, wielkość 9ilJ 

R*. 217. Hl2 Moli I M»b Dt»m 

$14.50 Grubo W;siany Kclcbacz *9-68 
S1.00 gotówka — $1.00 

Ten mi»v# nv ktu -o wystany k Mmi-i Jest 
lt*n#w«o mJwIęk/H n\>rto<<-lo Jaki* n«>xn.t o- 
flirnw.if. Mof-no sbiiifouaay eletrmcko nhłty 
Roy.il ckAia Tył w> »kl. artystycznie wykortdo- 
ny i e'e(c -no o u d' In k.-u"1><>» .»n\ Kfiit 1 boki 
również fałdowane. No. 219. Cena J Si. 

30 Cni DARItfO Próba I 
Tylko kilka centów cotfarką przynlerte 

Wam Jakikolwiek Hrtvkuł rło <1omu na- 
tychmiast. 
rok cz isu '1o opticonla. Bez pi '*-rntu — 

bos osi minia. JeZeH w»» nie z.tlowolnl, 
■Mtnemy towar z powrotom, iwrArlmjr 
wpl.irone pi- H.| !*•> zapłacimy ko* z ta 
frachtu w ohlo atrony. 

U" oalitnich 5fi la- 
lach aaor>iirzy'l*mjr 
przeszło rni:!on dom^w No. ł1» 

X 
v menie. — 

we artykuły 
utv.y (tian. Ksisżka z <863 Tanicściami Dsrmoi 
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Przyślijcie t>ocTt<Vw 
Vę po t<» wielką kslą- 

zapewnioną tanlo- 
Sdanil za małe ceny 
n.i k**e«»a. atuty. |<vt- 
ka. komody, dywany, 
karpety, piece. etc. 
łV»/t*tW.i aa iaiw« ipuij 
Wyślijcie pocztówkę 

To jeszcze nie wszystko. Czytamy bowiem w “Kur. 
Poznańskim dacj, żc 

“część druga artykułu Hardena, zatytułowana “Bia- 
ły i czarny orzeł”, zajmuje się specyalnie stosun- 
kiem NIEMIEC DO KWESTYI POLSKIEJ. Har- 
den omawia różne pojawiające się w prasie i innych 
enuncyacyach nien eckich projekty WSKRZESZE- 
NIA NIEPODLEGŁEJ POLSKI JAKO “PUF- 
FERSTAATU” MIĘDZY NIEMCAMI A ROSYĄ. 
Na podstawie obfitego matery^łu historycznego, "a 
szczególnie na podstawie polityki i orzeczeń Eismar- 
cka, Harden dowodzi, ŻE Z PUNKTU WIDZENIA 
PRUS I NIEMIEC WSZELKIE TEGO RODZA- 
JU PROJEKTY I PRZYRZECZENIA UWAŻAĆ 
NALEŻY ZA SZKODLIWE. Całemi garściami rzu- 
ca Harden cytaty Bismarcka, w których tenże 
wskrzeszenie Polski uważał za NAJWIĘKSZE 
NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA NIEMIEC. “NIE- 
ZALEŻNOŚĆ POLSKI — tak brzmi jeden z przy- 
toczonych cytatów z roku 1863 — JEST RÓWNO- 
ZNACZNĄ Z SILNĄ ARMIA FRANCUSKA W 
POZYCYI WISŁY, A KAŻDY KŁOPOT KTÓ- 
RY MOŹNABY ROSYI SPRAWIĆ ZA POMO- 
CĄ POLSKI, ZMUSIŁBY ROSYE DO POROŻU, 
MIENIA SIE Z FRANCYA. NIE MOŻEMY U- 
TRZYMAĆ RENU, JEŻELI MA*MY POLSKĘ NA 
TYŁACH.” 

„Opierając się na takich i tym podobnych cyta- 
tach Bismarcka, z którym wydawca i redaktor “Zukuńft” 
żył — jak to już wspominaliśmy — w zażyłych stosun- 
kach. występuje on stanowczo przeciwko wszelkim pla- 
nom utworzenia niepodległej Polski “czy to jako republi- 
ki, czy jako monarchii”. Jeżeli Austro-Węgry część Króle- 
stwa zdobędą i przyłączą do monarchii Habsburskiej, 
przeciwko temu Hardcn n e protestuje. Ale przeciwko 
wszelkim przyrzekaniom Polakom niepodległości zwraca 
się Karden z jak największą energią. Wkońcu żąda tylko, 
aby zamiast tworzenia Polski niepodległej, Polakom w 

granicach pruskich nadano zupełne równouprawnienie.” 
“Kur. Poznański” w końcu dodaje, że “skreślił on te 

wywody tygodnika “Zukunft” nie dla dyskusyi lub pole- miki. lecz tylko w celu rzeczowego podania opinii publicy- 
sty tak wybitnego, jak Harden”. , 

My wiemy, że “Kur. Pozn.” nic może obecnie wiele w 
tej sprawie dyskutować, bo z pewnością cenzura wojen- 
na nakryłaby go, ale wdzięczni mu już bvć musimy ra to 
oświetlenie sprawy polskiej z punktu widzenia Hardena i pewno całych Prus. Teraz dopiero możemy dobrze zo- 
ryentować się w sytuacyi i powiedzieć tym, co jeszcze chcą wierzyć w Austryę i Prusy: Głupcy — dokąd idziecieV 
Czy wierzycie, że po zwycięstwie Prus i Austryi możemy 
się lepszej dla siebie doli spodziewać?! Czy sądzicie, że Prusy będą chciały dać nam to, co nic leży w ich interesie 
politycznym ?! 

Rozumowania TTardena powinny już raz otworzyć o- 
czy całemu wychodźtwu naszemu, jak otwarły je całej PoUre. wy :ąw*zy nieliczne grono czarno-żółtvch zapaleń- ców u r ikowie. którzy r I lali sie bez żadnych zastrze- 
'cn Au tryj i jej sprzymierzeńcowi Prusom. 

Co n fr. powiedzą ?uter i wielcy politycy z K.O.N., 
'vvo> r« /umieją. że zda drogą poszli, 

1 chcą przyznać się do ędu. b., Kieruje nimi nie dobro Ojczy ny naszej, nic zdro- 
wa my.-d polityczna ale fałszywy wstyd i ambieya o utrzy- manie się na powierzchni mętnei choćby wody i mącenie Nzc Kfldzj ^nrnw narodu. 

Mimo wwzystkie odkrycia, które 
poczyniono w dziedzinie miłości 
własnej, jest tam wiele jeszcze 
ziem nieodkrylych. 

Trwałość namiętności naszych 
nie zależy od na* bardziej, niż 
trwanie życia naszego. 

Namiętność czyni częato szaleń- 
ca z najrozumniejszego człowieka, 
a i najwięlrazyyh głupców lndiji 
rozumnych. 
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