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Szczęść Wam Boże! 
Za dni kilka, bo już w 

przyszły poniedziałek rozpo- 
czną się obrady Sejmu XXI 
Z. X. P. Sejm dwudziesty i 
pierwszy — mój Boże! Ileż 
to pracy, starań i trosk o do- 
bro naszej organizacyi, było 
udziałem tych, którzy ni dla 
zysku ni dHa sławy wstąpili 
w szeregi Związku i wy- 
trwali na swoich posterun- 
kach narodowych, mimo, że 
biły w -nich gromy przeci- 
wieństw, zawiści i złości lu- 
dzkiej. 

Pierwszy Sejm Związku 
nie liczył tytfu delegatów, ile 
dziś ich wysyła pojedyńcza 
Gmina; a jednak wówczas 
był święty zapał do pracy dla 
dobra Ojczyzny i wychodź- 
rwa; wówczas nie ubiegano 
się o urzędy w Związku dla 
korzyści, bo te były bezpłat- 
ne, ani też tego zaszczytu nie 
przynosiły co dzisiaj, gdy 
Związek jest wie/lki liczbą i 
bogaty finansowo. 

Pochylmy więc czoła 
przed pracą pierwszych pio- 
nierów naszej organizacyi, i 
starajmy się iść w imię ha- 
seł, jakie nam rzucili pierwsi 
założyciele Związfku. 

Szanowni Bracia. posło-| 
wie Sejmu XXT. Jadąc na 

len Sejm, pamiętajcie o tern. 
xe tpierwszą naszą troską tam 
w Schenectady powinno być: 
całość, dobro i rozwój Zwią- 
zku. 

Odrzućcie na bok wszel- 
kie uprzedzenia, swary, nie- 
nawiść i swoje osobiste “ia”, 
ale pamiętajcie o tern, że ie- 
1 tencie przedstawicielami 
przeszło situ tysięcznej rzeszy 
'kupionej pod sztandarem 
■narodowym; że dziś macic 
radzić w chwili, gdy losy na- 

szej Ojczyzny ważą się. i nie- 
wiadomo. co nam przyszłość 
przynieść może. Od wasze- 

cro rozumu i dobrej woli za- 

leżeć będzie. czy ten Zwią- 
zek ufundowany nie dla zy- 
sku przez prawych synów 
rłjczyzny ma być tylko or- 

gan izacyą ubezpieczeniową 
na wzór dziesiątek innych, 
iakjc tli istnieją, czy też or- 

gnn izacyą polityczną, która 
sprawy Polski — sprawy na- 

szego .narodu ma na pierw- 
szym planie. 

Szanowni Posłowie i Bra- 
cia moi! Niech Was nie uno- 

szą wiry rozmaitych “oryen- 
tacyj” i oso/biste sprawy, ale 
przede wszystkiem baczcie 
na dobro Związku, który stał 
się dziś potęgą, dzięki usia- 
nej pracy nas wszystkich. 
Związek dziś, to wielka rzecz 
— to uosobienie Polski tu 
na wychodżtwie. W chwili, 
gdy ważą się losy naszej Oj- 
czyzny, nam nie przystoi 
kłócić się i dowodzić, który 
z nas ma racyę, ale iść ścież- 
ką ubitą przez założycieli 
Związku, których hasłem by- 
ło: “Miłość Ojczyzny, mi- 
łość bratnia i pomoc brat- 
nio. 

Świętokradzcą byłby ten 

związkowiec, któryby tych 
haseł nie słuchał i nie szedł j 
za nimi. 

Jedźcie z Bogiem na Sejm! 
XXI Z. N. P. i wróćcie nam 

zdrowo. 

Wróćcie z dobrą nowiną, l 
żeście się nie wyrzekli haseł 
głoszonych przez założycieli 
Związku i nadał organizacyę 
chcecie utrzymać na najwyż- 
szym szczeblu potęgi, jaką 
wytwarza poczucie narodo- 
we. 

Pamiętajcie przytem z 

drugiej strony, że od wa- 

szych mądrych uchwał zale- 
ży ubezpieczenie waszych ro- 
dzin w razie wypadku kalec- 
twa czy śmierci. 

Ustanówcie przeto takie 
prawa i reguły, abyście bro- 
nili ka«v Związku przed na-i 

ciągaczami; abyście ią 
wzmogli finansowo, czem, 
zabezpieczycie byt swoim 
najbliższym. 

Drodzy moi! Xa Seim ie-1 
dziecie nic dla zabawy, ale. 
staniecie do pracy rzetelnej, 
która przynieść musi błogie 
owoce. Mniej zatem poświę- 
cajcie czasu na politykę, o- 

graniczającą się na wyborze 
urzędnik ów. chociaż i to je*t 
rzecz ważna, a większą uwa- 

gę zwróćcie na nasze zewnę- 

trzne i wewnętrzne potrze- 
by mające na celu dobro Oj- 
czyzny i Związku. 

Jedźcie z Bogiem i szczęść 
Wam P.oże w obradach! 

WYLAZŁO SZYDŁO Z WORKA. 
W “Dzienniku Związkowym” czy-i 

tamy co następuje: 
DziiieJiij “CHIOAOO HZ- | 

RALD" zajnieszaza następującą 
ierpeszę, którą tu bez żadnyoh 
zmian i komentarzy podajemy w 

io?łow7iem tłómacseniu 

DETROIT, 14 września. (Spe- 
cjalna). W dalszym ciągu swoich 
artykułów, w których wyciągu na 

folatło dzienne działalność władz I 
a u *tro węgierskich przeciw fa- 

brykantom amunicyi i pokrewnej 
propagandy, publikuje "DE- 
TROIT FREE PRE88" szczegó ! 
ty. w jaki sposób tajni agenci i 
rządu austryackiego Hausner i 
Młynarski zakładali i utrzymy- 
wali biura prasowe w tutejszej 
różnojęzycznej orasie i dawali jej 
subwenoye. * 

"Detroit, Ołerelaad, Buffalo, 

Scranton i Toledo były ośrodka- 
mi tej zgubnej propagandy w I 
etanach środkowo-zachodniej A 

mery ki, a New York i Chicago 
były źródłami tychże jak rów- 
nież austryacka ambasada w 

Washingtonie była kierującą 
sprężyną tej działalności przez 
tajnych agentów Hau en era i Mły- 
narskiego. 

"Oenezy tej propagandy nale 

ży szukać z przybyciem do Sta-, 
nów Zjednoczonych agentów 
Hausnera i Młynarskiego. Wzrost 

tej agitacji znaczył się w naprzód 
wytyczonym planie objazdów tych J 
ludzi po całym kraju, a skutek 

takowych widocznym jest w kłót- 
niaoh tak w stronnictwie klery 
kalnem, jak i świeckiem, o ozem ( 

właśnie mowa w odnośnym ustę- 
pie listu Dr. Dumby do ministra 
spraw zagranicznych Buriana w 

Wiedniu w sprawie jego słyn- 
nych propozycyi strajkowych. 

"Pomiędzy pismami, które al- 
bo były wprost subwencjonowa- 
ne, albo też były gorliwemi służ- 
kami austryackich agentów i re- 

prezentantów w tej mało znanej 
fazie zgubnej działalności Dum- 
by, są następujące: 

"THE DAILY SZABADSAG" 
(Wolność) z Cleveland, którego 
redaktor, a następnie reprezen- 
tant now-yorski Martin Dienes, 
alias Wilhelm Warm, przygoto- 
wał plany strajków w stanach 
środkowo zachodnich, przychwy- 
tane przy kapitanie Archibaldzie. 

DZIENNIK WĘGIERSKI "A- 
merikai Magyar Nepsava" z New 
Yoriru, redaktor którego G. D. 
Berko — dawniej David Berko- 
witz, figuruje na liście dochodzeń 
śledczych w sprawie fałszerstwa 
paszportów. 

"KURYER CODZIENNY" 
fDaily Courier) z Cleveland, re- 

daktor Kazimierz Głuchowski, 
wspomagany przez Dr. Bogackie- 
go i Dr. Ernesta Ludwiga, au- 

stryackiego konsula w Cleveland. 
"NARODOWIEC” (Nationa- 

list) z Cleveland. tygodnik; Sta- 
nisław Dangel, wydawca i redak- 
tor. 

"DZIENNIK POLSKI” (Po- 
lizh News) z Detroit, pismo dzien- 
ne, redaktor J. Karasie wica. 

•DZIENNIK LUDOWY" 
(People’s Daily) z Chicago, wy- 
dawany przez polską socjalisty- 
czną partyę, a który obecnie ska- 
rzy o zbrodnię oszczerstwa jedno 
z pism, w ktorem nazwiska hr. 
Bemsdorffa, Dr. Dumby i kon- 
sula Ludwiga z Cleveland ukazu- 
ją się jako część rekordu. 

“BICZ BOŻY” (Scourge of 
God) z Chicago, tygodnik, wyda- 
wany przez polską socyalistyczną 
partyę; nader ostry, antyklery- 
kalny podburzający organ, któ- 
rego kolumny dawniej były Del 
ne karygodnych ataków na bi- 
skupa Rhodego dyecezyi rzym- 
sko-katolickiej. 

“DZIENNIK DLA WSZYST- 
KICH” (Everybody s Daily) z 

Buffalo, redaktor J. Kamiński. 
“TELEGRAM CODZIENNY” 

(Daily Telegram) z New Yorku, 
dziennik. 

“STRAŻ” (Sentinel) ze Scran- 
ton, Pa., tygodnik, organ t. zw. 

Polsko-narodowego kościoła. 

Detroit ‘‘Free Press z dnia 14-.go 
września odkrywa szereg cie- 

kawych szczegółów. 
HAUSNER I MŁYNARSKI 

AGENTAMI AUSTRYI. 
Do podanej na innem miejscu 

wiadomości o rewelacyach Detroit 
l'rce Press w sprawie pi-m pol- 
skich stojących na żołdzie au- 

striackich agentów, jak ich to pi- 
smo nazywa, Hausnera i Młynar- 
skiego, dodać nam wypada pewne 
szczegóły tyczące się tej sprawy, 
a w piśmie tern ogłoszonych w 

wydaniu wczorajszem. 
Pewien u«tęp około cztery 

szpalty obejmujących rewelacyi 
brzmi, jak następuje: 
NIEBEZPIECZNE FAZY AU- 

STRYACKIEJ PROPA- 
GANDY. 

Tajemnicza propaganda pro- 
wadzona przez dwóch agentów 
rządu austryack ego. którzy mieli 
polecenie od dawnego premiera 
Bcrtholda z Wiednia, a którymi 
są Dr. Feliks Młynarski i Artur 
Walenty Hairsner obydwaj pod- 
dani austryaccy. tajni agenci 
swego rządu, porozumiewając się 
z Dr. Dumką i z nim razem »»raz 

naczelnym Komitetem Narodo- 
wym. którego zachodnia sekeya 
znajduje «ie w Chicago p. n. 945 
Milwaukee a\e., prowadząc robo- 

tę austriacką na szkodę Stanów, j 
została zdemaskowaną. 

Dr. Młynarski jest znany w Au- 
stryi jako nowelista, o Hausnerze 
zaś więcej szczegółów zebrano. 
Przez pewien czas był on człon- 
kiem austryatcko węgierskiego 
parlamentu, jako reprezentant 
partyi socjalistycznej, w którym 
to czasie wyrobił sobie markę ja-. 
ko dobry mówca, publicysta i agi- 
tator. Hausner, jak mamy na to • 

dowody, przez cały czas pobytu 
w Stanach Zjedn. był w ścisłych 
stosunkach z Dr. Dtimbą i często 

1 

z nim korespondował i konfero- 
wał. Obydwaj ci ludzie, to jest 
Młymarski i Hausner. zebrali tu- J 
taj wielkie sumy pieniędzy od kia- j 
sy robotniczej austryackiej i pol- 
skiej w celu zakupienia broni i a-l 

[ municyi dla polskich legionów, 
które to leg:otiy są integralna czę- 
ścią austryackiej obrony krajowej. 
Zebrali oni przypuszczalnie po-1 
między 35 a 50 tysięcy dolarów. 
Dalej wiadomem je«t. że przyje- 
chali tutaj do Ameryki mając po- 
lecenie jako agenci Czerwonego 
Krzyża, jednakowoż jak się oka- 
zało. żadnej dotychczas robotv 
mającej coś wspólnego z Czerwo- 1 

nym Krzyżem nie zrobili. Dwaj 
główni urzędnicy Komitetu < 

brony Narodowej, w którego biu- 
rze można po największej części 

I zastać agentów* Młynarskiego i 
Hausnera są Dr. T. Zaleski, pre- 

j zes, i Aleksander Dembski, sekre- 
tarz. Pan Dembski jest obecnie w 

Aiwtryi. jako rzkmek austrya- 
ckrej obrony krajowej i test tam 

jnż poraź drugi od początku woj- 
ny. Dr. Zaleski z Chicago przy- 
znaje się. że ma stosunki z au- 

stryackimi agentami Hausnerem 
i i Młynarskim. 
I OTRZYMALI ROZKAZY OD 

DUMBY. 

Obydwaj agenci rządu austria- 
ckiego. t. j. Młynarski i Hausner. 
otrzymywali od czasu swego 
przybycia do Stanów Zjed. rozka- 
zy od Dr. Dtttnby i iego p<inj«ł- 
cników. Często z nim kontcrowa 
li w ambasadzie w Washingtonie 
i w hotelu St. Regis w \Yw 
Yorku. Zajmowali sic wysławia- 
niem Austryi i Prus. przyczem 
karcili i naganę w słowie i piśmie 
wyrażali Polakom i Austryakom. 
którzy nie sympatyzowali z kie- 
runkiem reprezentowanym przez 
Hausnera i Młynarskiego. Pod a- 

dresem właścicieli frbryk amery- 
kańskich, które wyrabiają atnuni- 
cyę i broń rzucali najgorsze ka- 
lumnie i oszczerstwa w obecności 
ich własnych robotników, a po- 
nadto drukowali odezwy w obco- i 
języcznych gazetach w tym du- 
chu. Egzaminacye ich paszportów 
wykażą, czy rzeczywiście otrzy- 
mali polecenia od Czerwonego 
Krzyża. 

GROZI SZUBIENICĄ. 
Hainner poświęcał czas swój 

przemawianiu na mityngach Naj- ! 
częściej przemawiał on w Detroit, | 
w Domu Polskim, Farrest ave..! 
blisko Chene ul., gdzie odgrażał 
się wszystkim tym. lotórsy nie by- j 
li jego zwolennikami i zachęcał, 
do rozruchów. Stosownie do ze- j 
znań świadków, miał nawet po- ; 
wiedzieć: “Na gałąi (the branch j 
of a tree)”, co równa się zlynczo-1 
waniu, 

REKRUTUJĄ AMERYKA- 
NÓW. 

W "New York American” z i 

dnia 14-go września czytamy: 
“RUMBY AGENCT REKRU- 

TUJĄ AMERYKANÓW”. 
DETROIT, 13 września. — 

Artykuły pism tutejszych odsła- 
niają skutki czynności Konstan- 
tyna Dum by w kierunku utrą- 
cenia wyrobu amunicyi na za- 

chodzie. Mówią, że funkeyona- 
ryuaze auetro węgierskiej pracy 
badają w gę*o zaludnionym 0- 

kręgu Delray czynność rekruta- 

cyjny i zaciąganie pod broń re- 

zewistów, aby stwierdzić, czy u- 

chybiono ustawom. Oprócz wiel- 
kiej ilości a ust r o niemieckich 
rezerwistów, tu zamieszkałych, 
WIELU AMERYKAŃSKICH 
OBYWATELI ZOSTAŁO 
ZWOŁANYCH I ZBADA- 
NYCH. ORA7 UZNANYCH 
ZDOLNYMI DO SŁUŻBY 

WOJSKOWEJ. AGENTAMI 
W TEJ SPRAWIE ZE STRO-i 
NY AUSTRYACKIEJ AM BA- I 
SADY- BYLI. JAK TWIER- 
DZĄ, DR. ERNEST LUDWIG. 
AUSTRYACKI KONSUL W 
CLEVELAND I JEGO ZA- 
STĘPCA HANS PÓLENYI. 

Dr. Ludwig twierdzi, że ani 
on. ani jego za-stępca nie mieli za- 

miaru wykraczać poza legalne 
granice swego urzędu. 
AUSTRYACCY PODDANI 
ĆWICZĄ SIĘ WOJSKOWO. 
Dziś stwierdzono nowe fakta. 

że obecni i byli poddani austryac- 
cy są ćwiczeni i mustrowaui do 
wojny europejskiej w Detroit i 
Tcledo, i że dwóch ludzi prowa- 
dzi w tym kierunku propagandę. 

Jak mówią, ludźmi tymi są Dr. 
Feliks Młynarski j Artur Walen- 
ty Hausner, austryaccy poddani; 
posiadają oni papiery polecające 
od byłego premiera wiedeńskie- 
go Berchtoida i są odpowiedzial- 
ni przed Dr. Dumbą. 

Dr. Młynarski znanym jest w 

Aufitryi jako pisarz nowelista o 

kierunku socyalistycznym. A. 
Hausner był swego czasu człon- 
kiem austryackiego parlamentu 
z ramienia partyi socyalistycz- 
nej i prowadzi propagandę na 

korzyść Austryi w Stanach Zje- 
dnoczonych już od roku blisko. 
Cbaj ci ludzie, jak mówią, ze- 

brali wielkie sumy od polskich i 
au^tryackich klas robotniczych 
w centralnych Stanach na zakup- 
no broni i amunicyi dla polskie- 
go legionu. integra’ne części au- 

stryackego landszturmu. Sumę 
zebraną obliczają na $35.000 do 
$50.000 PODOBNO JAK 
TWIERDZĄ. CI DWAJ AGEN- 
CI ZAOPATRZENI ZOSTALI 
W PASZPORT AUSTRYAC- 
KIEGO .. MINISTERYUM 
SPRAW ZEWNĘTRZNYCH. 
JAKO AGENCI CZERWONE- 
GO KRZYŻA AUSTRYACKIE- 
GO. 

UŻYWALI WOLNEJ POLSKI 
ZA HASŁO. 

Cała praca agentów Młynar- 
skiego i Hausnera przez ich czas 

pobytu tutaj kierowała się prze- 
ciw antiaustryackiemu uczuciu 
między austryackimi Polakami, 
których oszukano obiecankami 
wolnej Pojpki. Ci dwaj ludzie, 
jak donoszą, konferowali często 
z Dr. Dumbą w washingtońsłdej 
ambasadzie i nowojorskim hote- 
lu St. Regis. Wkrótce po przy- 
byciu do New Yorku Dr. Mły- 
narski pozostał tam i otworzył 
austro węgierskie biuro pasowe 
dla cyrkulacyi polskiej prasy w 

Stanach Zjedn. Podczas konfe- 
dencjrł ze swoimi współpracow- 
nikami w Chicago, New Yorku i 
‘Washingtonie, Hauener prowa- 
dził, jak twierdzę rodzaj militar- 
nej propagandy w centralnych 
stanach między polskimi żywio- 
łami. 

“DRUŻYNY STRZELECKIE”, i 

Sokół Polski jest orgarrizacyą ! 
wojskową, do której należą liczni : 

polscy robotnicy. Że jednak jest 
on przekonań antin i endeckich w 

swej polityce. Hausner założył j 
inną organizacyę, zwaną ‘‘Druży- 
ny Strzeleckie”, które rekrutowały 
*ię w znacznej sile w Detroit, 
Clevełand i Toledo.” i 

Obrazki z Wojny. 
DZISIEJSZE “POZTOYE **. 

Mówi się dziś nieraz i pisze, że 
oto wojsko, albo żołnierz, albo 
posterunek sanitarny wysłany 
został na “pozycyę”, że stoi na 

“poaycyi”, albo że zeszedł z “po- 
zycyi”, opuścił ją. 

Łatwo się domyśleć, że “pozy- 
cyą” jest właśnie to obronne 
miejsce, którego wojsko nie po- 
zwala zabrać i przejść wojsku 
nieprzyjacielskiemu. 

Dawnemi czasy dogodność po- i 
zycyi takiej .polegała głównie na 

przeszkodach naturalnych: na 

wzgórzach, wąwozach: od zdoby- 
cia ich zależała możność posunię- 
cia się naprzód, zajęcia kraju lub 
miasta. 

Dziś inaczej. Dzisiejszy ogień 
armatni wytworzył inne warunki 
niedostępności — najlepsza obro- 
na pozycyi jest równa, gładka1 
płaszczyzna, ze spadkiem ku nie- 
przyjacielowi. 

Zdobycie takiej otwartej rów- 
niny. zasypywanej z szhóców gra- 
dem ołowiu, wymaga wielkich o- 

fiar nawet przy bardzo rozsypa- 
nej tyralierce i przebiegach. 

-Ataki Niemców, idących zwar- 

tenii kolumnami, rzadko kiedy 
mogą sforsować taką równinę ot- 
wartą na ogień karabinowy i mi- 
traljezowy, rozwinięty czasem na 

kilkuset sążniach. 
Xa odstępie kilkudziesięciu są- 

żni od szańców, tatn. gdzie ogień 
strzałów najcelniejszy i najdo- ^ 

tkliwszy, ustawiane są zagrody 
drutowe. 

Nie jest to jednak wcale owo j 
zagrodzenie z drutu kolczastego, j 
jakiem otaezaja się ogrody, par-1 
ki. gumna i inne urządzenia go- | 
spodarcze. 

Zagrodzenia drutowe na woj 
nie. to szereg palów drewnia- 
nych. powbijanych kilkoma rzę- i 
darni, wzdłuż eałej pozyeyi. Po- 
między te mi palami od jednego 
do drugiego, rozsnuta gęsta plą- 
tanina drutu kolczastego. Takie 
zagrodzenie ma często kilka sąż- 
ni szerokości ,i przejść go można 
tylko przygniatając przyniesio- 
nemi z sobą pomostami drewnin- 
nemi lub po przecinaniu drutów 
i po usuwaniu ich. A wszystko to 
zrobić trzeba pod gradem ołowiu 
i żelaza. 

Często po drutach puszcza a?ę 
prąd elektryczny o Wysokiem na- 

pięciu. 
Zwykle urządza się kilka linii 

takich zawodzeń. 
Niemcy kopia szerokie rowy i 

w nich ukrywają zagrodzenia 
drutów, urządzając na równi z 

poziomem gruntu, w ten sposób 
śmiałkowie skradający się prze- 
cinać druty, będą znajdowali się 
czas cały pod ogniem. 

Słzańce budują się bardzo sil- 
ne i w zupełności zabezpieczają- 
ze przed pociskami armatniemi i 
kulami karahinowemi. Nad głębo- 
kiemi i ob«zernemi rowami urzą- 
dzane są dachy i osłony z gru- 
bych balów, czasem nawet z be- 
lek żelaznych. 

Wał przed frontową ścianą 
szańca ma pourządzane strzelnice 
w stronę nieprzyjaciela. 

Wobec mocno zbudowanego 
szańca artylerya lekka połowa 
jest bezsilna, aby zburzyć dwu- 
arszynowy wał osłony, trzeba po- 
cisku dział dużego kalibru. Groż- 
nemi dla szańców są niedawno 
przez Niemców wynalezione przy- 
rządy do rzucania speeyalnyeh 
bomb. Przyr/.ąd taki rzuca bom 
be zaledwie na kilkadziesiąt sąż- 
ni. ale bomba taka zawiera kilka 
pudów materyi wybuchowych. 

WARSZAWA. 

Wiadomości dokładnych % 

Warszawy brak. Nawet plama ga- 
licyjskie cierpią na niedostatek 
informaryi. Oto, naprzykład* 
Czas krakowski z dnia 8 sierpnia, 
nie wiele co mówi o Warszawie, 
a już ani słówikiem nie wspomina 
o rozsiewanej przez Niemoóif 
wiadomości, że Rosjanie bombar- 

dowali Warszawą, a w szczegól- 
ności Zamek królewski Nato- 
miast źródła rosyjskie obstają u* 

poroży wie przy fakcie, że Niem- 
cy. wszedłszy do Warszawy, bonu 
hardo wali Pragę. 

Co się dzieje w stolicy Polski• 
— T.ad pruski i pruskie rarządzu' 
nia. 

Pierwszą troską najeźdźców, 
był wielki policjant. W kilka gos 
dżin po zajęciu Warszawy, jui 
ogłoszono nominaeyę niejakiego 
von (łlasenappa, znanego ze swej 
“energii” policjanta kolońskie- 
go. na “oberpolic-szefa” policji 
nieszczęśliwego naszego miasta, 
Gubernatorem Warszawy został 

geuerał Seheffer-Bayzel. Prokia- 

maoye. równe co do treści pro- 

klamacjom. wydanym .w Belgii, 
grożą karami śmierci, kontrybu- 
cjami. więzieniem i tym podob- 
nemi argumentami prusko-austry- 
aekicmi: o godzinie 9 wieczór, 
miasto musi chodzie spać. przed 
piąta nie wolno mu wstawać; l 

zebrań musi skwitował* i t. d. 

Na prezydenta miasta zootal 
powołany Zdzisław książę Lubo- 
mirski a na jego zastępcę Piotr 
Drzewiecki, inżynier. Nominacjo 
te. jak łatwo się domyśleć, mają 
jedynie na eoln tem azybaze i łat- 
wiejsze chwycenie wodzy. Wy- 
brańcy oczywiście mieli do wy- 
boru. albo stanowiska prezydyal- 
ne w radzie miejskiej albo depor- 
tacyę za opór i krnąbrność. 

Telegramy pruskie, a w szcze- 

gólności kuźnia kłamstw oficjal- 
nych biura Wolffa, czyni wszy- 
stko. aby nas skompromitować w 

oczach Europy, aby zburzyć 
wazeune ino*ty porozumienia się 
polskiego, zgodnego sąsiedzkiego 
pożycia z narodem rosyjskim. Na 
ten koniec, rozesłano szumne wia- 
domości o tern, że Warszawa 
przyjmowała z zapałem wojska 
niemieckie! Jest to fałsz głupi i 
śmieszny nawet. Nie ma żadnej 
wątpliwości, ii Niemcy znaleźli w 

Warszawie zwolenników. Inaosej 
byó nie mogło. Ludnośó żydów* 
ska, pozbawiona wszelkich praw 
państwowych, gnębiona zakaza- 
mi nakazami, wypędzana s gra- 
nie cesarstwa, musi odruchowo 
ciążyć do państw, które dają jej 
pełnię społecznych i politycznych 
przywilejów. Trzeba nawet przy- 
puszczać. że, o ile przebiegłość 
niemiecka puściła do Warszawy 
oddział strzelców polskich, z pol- 
akiem! chorągwiami i pieśniami, 
no to. niezawodnie, ci strzelcy do- 
brze byli przyjęci pTzez ludność 
stolicy, boć przecież Polakami są, 
braćmi i dziećmi jednej ziemi, — 

aV* co do Prusaków. Bawarów, 
głupszych od nich Węgrów, no to 
ci Urn nie zaznali przyjaźni, — 

bo ogół polski miał ieh zawsze i 
mieć będzie za wrogów, choćby 
sam Wilhelm wyparł się swego 
pochodzenia do dziesiątego poko- 
lenia i na kolanach wierność osą 
ślubował 


