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I Jutro, we czwartek, d. 27 listopada, 

pDBtennłk Chlcagoskl" nie wyjdzie 
z 

I· powoda przypadającej w tym 
dniu 

jfcrejcrwej orocryeteécl „Dnia Daiękczy. 

Iptofłł*" (Thankaglving Day). 

KALENDARZYK. 
' 

Wro, 27 listopada: św. Wirgiliusza U 
Pujutri·, 98 listopada: Sir. Kreecen- 

teco. dv. Rufina m. 

RUCH PAROWCÓW. 
PRZYBYŁY: Londyn: Andanla. 

Queenetown: Arable. Glasgow: Ca- 

meron la. Nowy York: Finland, Kron- 

prtssessln Cecilie. Kursk. Gibraltar: 

Franoonfta. Boston: Marquette. Port- 

tand: Scandinavie. 

ODESZŁY: Nowy York: Rotter- 

dam. Palarmo: Stampalla. 

UWAGI. 

W y jaśnienie. 

„O wypłatę subwcncyi Polskiej 
Radzie Narodowej." 

„Nowiny Polskie" konstatując 
fakt. że pisma wrogie Polskiej 
Kadzie Narodowej szerzą wieści, 

jakoby prezes Zjednoczenia, p. 

Rostenkowski, zabraniał wyda- 
wania Pol. Radzie Nar. pieniędzy 
przyznanych jej przez sejm Zje- 
dnoczenia, oświadczają, że nie u- 

miej% na ten zarzut odpowiedzieć 
i domagają się jasnego wytłóma- 
czema tej sprawy jvomueru 

Wykonawczego P. R. . 
' 
Na o zapytanie pozwalamy 

jobie my niniejszem odpowie- 
dzieć publicznie, niezależnie od 

(ego, jak odpowie prawdopodob- 
nie Komitet Wykonawczy Pol- 

skiej Rady Narodowej, dla zaspo- 
kojenia przyjaciół P. R. N., któ- 

rzy może istotnie w błąd zostali 

naprowadzeni z jednej strony 

przez mylne przedstawienie tej 

sprawy, a z drugiej strony przez 
złośliwe jej przekręcenie. 
Konstatujemy przedewszyst- 

fciem ponownie fakt. który już 
• raz dostatecznie wyjaśniliśmy, że 

zupełnie mylną była wiadomość, 

później jeszcze potwornie ko- 

mentowana, jakoby Sejm 33 Zje- 

[ dnoczenia uchwalił $5,000 sub- 

wencyi lub jakąkolwiek subwen- 

cyę dla 'Polskiej Radv Narodo- 

t wej. tPolska Rada Narodowa nie 

prosiła o subwencyę, wniosków 

żadnych o udzielenie subwencyi 
nie było, a zatem i uchwała ty- 

cząca się udzielenia subwencyi 

nie mogła zapaść. 
Natomiast na Sejmie 33 Zje- 

[· dnoczenia Pol. R. K. wysłuchano 

raportów Komitetu Związku je- 

dności przez Sejm 32 obranego i 

Kom. Wyk. Polskiej Rady Naro- 

dowej. z których wynikało, ze ce- 

f le i zadania Pol. Rady Na rod o- 

! wej są identyczne z celami i za- 

daniami Związku jedności przed 

i kilku laty projektowanego, dla 

którego wprowadzenia w życie 

Zjednoczenie Pol. Rz. Kat. od 

lat czterech juz gromadziło fun- 

dusze (w księgach i raportach fi- 

gurujące pod osobną nazwą „U- 

nity Fund Account") Raporta 
te 

przyjęto i na podstawie tychże, 
na tymże Sejmie 33 zapadła 

u- 

chwała. iż Zjednoczenie Pol. Rz. 

Kat. w Polskiej Radzie Narodo- 

wej uznaje faktyczne wprowadze- 

nie w życie Związku Jedności, tj. 

< 

1 

że Zjednoczenie uznaje Polską 

Radę Narodową za identyczną z 

projektowanym Związkiem Jed- 
' ości, jakoteż że Zjednoczenie 
nadal postanawia udzielać takie- 

go samego poparcia moralnego i 

finansowego Polskiej Radzie 

Narodowej, jakiego udzielało do- 

tychczas projektowanemu Zwiąż, 

kowi Jedności. 
Otóż na podstawie tej uchwały 

zupełnie jasnej Kom. Wyk. <Pol. 

Rady Narodowej sądził i sądzi, 
że także i fundusze Związku Je- 

dności od lat 4 gromadzone w 

Zjednoczeniu są do rozporządze- 
nia Pol. Rady Narodowej, o ile 

będą -potrzebne do przeprowadze- 
nia jej planów. 
Nowy Zarząd Zjednoczenia, z 

panem Rostenkowskim jako pre- 
zesem na czele, najzupełniej . w 

taki sam sposób rozumieją tę u- 

chwałę sejmową. 

Nieporozumienie powstało tyl- 
ko z tego powodu, że pewne pi- 
sma wrogie Polskiej Radzie »Na- 

rodowej rozgłosiły, przekręcając 

pewne wyrażenia się prezesa Ro 

stenkowskiego, i pewne rozstrzy- 

gnięcia nowego zarządu Zjedno- 
czenia, jakoby pan Rostenkow— 

siei zabraniał wypłacania jakich- 
kolwiek pieniędzy Polskiej Ra- 

dzie Narodowej. 

Rzecz jest poprostu taka, że 

pan Rostenkowski sprzeciwił się 

tylko przelaniu funduszu Związ- 
ku Jedności (wynoszącego już 

przeszło $12,000) do kasy Pol- 

skiej Rady Narodowej, głównie 
z powodu, że Pol. Rada Narodo- 

wa nie posiada jeszcze „charte- 
ru" i ma trudności z jego uzyska- 
niem, ale jasno i wyraźnie o- 

świadczył, iż podczas gdy ten 

fundusz nadal zostanie pod opie- 

ką Zjednoczenia, wypłacać się 

będzie z niego wszelkie rachunki 

przez K. W. Polskiej Rady Naro- 

dowej przedkładane. Cały Za- 

rząd zjednoczenia privtuvm 

do tej propozycyi, rozporządził, 

by w księgach Zjednoczenia prze- 

pisano fundusz Związku Jedności 
na fundusz Polskiej Rady Naro- 

dowej, pierwsze rachunki przed- 
łożone już wypłacił btz robienia 

jakichkolwiek kwestyi i nadal je 
z pewnością wypłacać będzie, o 

ile zostaną przedłożone. Xadto 

wyrażono zupełnie słuszne ży- 

czenie, by nietylko Zjednoczenie, 
ale wszystkie organizacje w 

Polskiej Radzie Narodowej repre 
zentowane w równy sposób ją 

wspierały moralnie i finansowo. 

Jest to jeszcze rzeczą niezupełnie 

możliwą, dopóki sejmy tych or- 

ganizacyj się nie odbędą, ale nie- 

które z nich (np. Macierz Poi- 

ska) jeszcze przed sejmami w 

swoich grupach przeprowadzaj;) 
uchwały dobrowolnego opodat- 
kowania się członków na ce!c 

Polskiej Radv Narodowej. 

Zaznaczyć tu wypada, że Pol- 

ska Rada Narodowa, dotychczas 

przynajmniej, w zakresie nad- 

zwyczaj skromnym tylko korzy- 

sta z funduszó-w, jakie ma do roz- 

porządzenia, chociaż są one 
zna- 

czne. Pomimo, że zakres jej dzia- 

łania bardzo jest obszerny, po- 

milIIU» XC agiiu»» 

nach Zjednoczonych została zai- 

naugurowaną na skalę bardzo 

szeroką, pomimo, że zachodzi 

piekąca potrzeba rozsyłania 
or- 

ganizatorów i agitatorów w obja- 

zdy, zwłaszcza wobec szeroko 

rozwiniętej agitacyi podobnej ze 

strony tych, którzy starają się 
na każdym kroku jej przeciw- 

działać, przeszkadzać jej i grunt 

z pod nóg usuwać, 
— Komitet 

Wykonawczy tak jest oszczędny 
i ostrożny, że dotychczas z fun- 

duszów korzysta tylko, by najpo- 

trzebniejsze sprawić druki i opę- 

dzić wydatki biura. 
O ile nam wiadomo, tej takty- 

ki zamierza się trzymać obecny 

Komitet Wykonawczy aż do 

czerwca 1914, kiedy odbędzie się 

walny Zjazd wszystkich repre- 

zentantów i paratij i organ i żacy i 

w^ P. R. X. reprezentowanych i 

kiedy najzupełniej w ręce tych 

-eprezentantów dalsze losy Pol- j 
kiej Rady Narodowej zostaną 

złożone. 

Jeżeli nie zajdą w tym czasie 

nadzwyczajne wypadki, wymaga- 
jące nadzwyczajnych wysiłków, 
to jesteśmy pewni, że fundusz, 

akim rozporządza dzisiaj I\ R. 

V., (swoją drogą wciąż się zwię- 

kszający), nietylko w czerwcu 

-914 nie będzie uszczuplony, ale 

nawet się zwiększy: a wtedy ogól 
uchwali, jak nim nadal rozporzą- 
dzać należy. 

Raz jeszcze zaznaczamy z ca- 

łym naciskiem, że cały Zarząd 

nowy Zjednoczenia z prezesem 

Rostenkowskim na czele, jak naj- 

przychylniej jest us-posobiony 
wobec Polskiej Rady Narodo- 

wej, w ktdrej najzupełniej i bez 

zastrzeżeń uznaje wprowadzony 
w życie Związek Jedności stoso- 
wnie do uchwały Sejmu 33, a po- 

głoski szerzone o nieprzychyl- 
nem stanowisku pana Rosten- 

kowskiego są złośliwymi, tenden- 

cyjnymi, Jiajzupełniej nieuspra— 

wiedliwymi wymysłami, na to 

obliczonymi, ażeby wytwarzać 
ku P. R. N. nieufność i przeszka- 
dzać jej w działalności obecnie 

mającej głównie na celu pozyska- 
nie wszystkich parafij w Stanach 

Zjednoczonych do wspólnej pra- 
cy w celach jej konstytucyą oz- 

naczonych. 

Jutro—„Tbanksgiving Day." 

Jak to się dzieje od dłuższego 
lat szeregu, jutro, w ostatni 

czwartek listopada, obchodzi się 
w Stanach Zjednoczonych t. z. 

„Thanksgiving Day": Dzień 

Dziękczynienia, przeznaczony 

przedewszystkiem na to, by po- 

dziękować Bogu za dobrodziej-i 
stwa w ciągu dobiegającego ro- 
ku zesłane. 

Dzień, w którym nabożeństwa 
takie dziękczynne mają się odby- 
wać w kościołach i świątyniach 
wszelkich wyznań, corocznie wy- 
znacza prezydent Stanów Zjedno- 
czonych, a od szeregu lat (zdaje 
się 50) stało się niezmiennym 
zwyczajem, że naznacza się na to 
ostatni czwartek listopada. Cho- 
ciaż w roku bieżącym starano się 
wpłynąć na prezydenta, ażeby 
tym razem zmienił datę Dnia 

Dziękczynienia ('a mianowicie a- 

ze dv azien ren przeniust na rocz- 

nicę wygłoszenia słynnej mowy 
„gettysburskiej" prezydenta Lin- 

colna), pan Wilson zachował 

zwyczaj dawny i dobrze jest, że 
tak uczynił. Jak bowiem już wy-| 
kazywaliśmy parę razy, ostatni 

czwartek listopada zawsze musi 

wypaść w ostatnim tygodniu ro- 
ku kościelnego, bez względu na 

dzień miesiąca (od 24 do 30 listo- 

pada), a zatem wydaje sic naj- 
stosowniejszym z dni powszed- 
nich do ustanawiania takiego 
święta krajowego. 
Od szeregu też lat jest w stoli- 

cy Stanów Zjednoczonych. we 

W aszyngtonie, zwyczajem, że 

w Dniu Dziękczynienia odpra- 
wia się uroczyste nabożeństwo 

dziękczynne w kościele katolic- 

kim św. Patryka i że na to nabo- 

żeństwo zaprasza się prezydenta 
Stanów Zjednoczonych z rodziną, 
członków gabinetu, członków naj- 

wyższego trybunału, członków 

ciała dyplomatycznego itp. Nie 

zdarzyło się nigdy, by prezydent j 
nie przyjął zaproszenia, a i w ro- 

ku bieżącym prezydent W'ilso'i 

je przyjął, chociaż, jak wiadomo, 
żaden z prezydentów Stanów Zje- 

dnoczonych nie był katolikiem. 

Otóż fakt ten w roku bieżą- 

cym rozgniewał do najwyższego 
stopnia różnych duchownych 

protestanckich wyznań. Xa ze- 

braniu reprezentantów ducho- 

wieństwa episkopalnego, luterań- 

skiego, „disciples of Christ" i in- 

nych wyznań, przyjęto rezolucyę, 
ułożoną przez niejakiego Rev. 

Dr. R. McKima, której brzmienie 
zdradza z jednej strony gniew 
bardzo widoczny, a z drugiej 
strony zawiera pewne insynua- 

cye i ostrzeżenia, by do wydarze- 
nia tego nic przywiązywano zibyl 

wielkiej wagi. 
Ostatnie ustępy tej rezolucyi 

brzmią w przekładzie : 

„Protestujemy przeciw usiło- 

waniom zamieniania naszego na- 

rodowego Dnia Dziękczynienia 
na uroczystość rzymsko - katoli- 

cką przez nabożeństwo najzu]>ef- 
nicj nie harmonizujące z dzieja- 

mi geniusza naszego kraju i z du- 

chem i celem dnia teg«i. 

„Życzymy sobie dać wyraz 

szeroko rozpowszechnionemu u- 

czuciu imlygnacyi pomiędzy mi- 
lionami protestantów w Amery- 
ce przeciw usiłowaniom prasy 

rzymskiej i rzymskiej hierarchii, 

by wykorzystać obecność nasze- 

go naczelnego urzędnika i kilku 

członków jego gabinetu (która ta 
obecność wedle naszego przeko- 
ania ma jedyne znaczenie aktu 

grzeczności i dobrej woli) ku 

rozsławianiu rzymsko - katolic- 

kiego Kościoła i nadawaniu jego 
nabożeństwu charakteru urzędo- 

: * 
' 

_ 'w. 

wego, jakiego nie posiada i po- 

siadać nie może." 

Ci panowie, piorunujący zaz- 

wyczaj na „nietolerancyę" lub 

„fanatyzm" Kościoła katolickie- 

go i jego wiernych, swoim prote- 
stem i wyrażeniem indygnacvi 
wystawili sobie samym świadect- 
wo nietolerancyi i fanatyzmu do 

ostatecznych granic posuniętego, 
— podczas gdy przeciwnie najja- 
śniejszy dowód tolerancyi posu- 

niętej do wszelkich możliwych 
granic składają właśnie słudzy 
Kościoła katolickiego, gdy pro- 
testantów na swe nabożeństwo 

zapraszają. 

Jak zwołać wiec? 
KILKA RAD I WSKAZÓWEK 

DLA ZWOŁUJĄCYCH WIE- 
CE ORGANIZACYJNE POL- 

SKIEJ RADY NARODOWEJ 
W AMERYC. 

Ażeby wiec się udał, a przede- 
wszystkiem ażeby wypełnić salę 
publicznością, nie wystarczy ogło- 
szenie wiecu w pismach i z ambo- 

ny. 

Trzeba jeszcze rozesłać do 

wszystkich towarzystw istnieją- 

cych w danej parafii i dzielnicy 

listy z wezwaniem, aby na swo- 

jem najbliższem posiedzeniu u- 

chwaliły wystąpienie na wiecu in 
corpore. 
, Wobec tego trzeba datę wiecu 

wyznaczyć co najmniej na mie- 

siąc naprzód. 
LISTY TAKIE DO TOWA- 

RZYSTW, Z WEZWANIEM 

NA WIEC, SĄ GOTOWE W 

BIURZE SEKRETARZA GE- 

NERALNEGO i wystarczy na- 

pisać do niego kilka słów, a zo- 

staną odwrotną pocztą wysłane i; 

w takiej ilości, ile jest towarzystw j 
w danej parafii. 
Na tych listach potrzeba będzie | 

tylko dopisać dzień i salę, w któ- j 

rej się wiec odbędzie, i podpisać 
własno-ręcznie przez tych, którzy 
dla zwołania wiecu utworzyli ko- 

mitet organizacyjny. 
Komitetom tym radzimy jesz- 

cze, aby program tego wiecu or- 

ganizacyjnego, podany w naszej 
odezwie do towarzystw, urozmai- 

cili występem chóru parafialnego, 
deklamacyą i jakąś produkcyą 

muzyczną, aby go ożywić i uro-- 

zmaicić. 

Należy też pamiętać o tern, że 
o dacie wiecu trzeba powiadomić j 
sekretarza generalnego, ażeby był j 
ogłoszony we wszystkich pismach | 
Polskiej Radzie Narodowej przy- 

chylnych. 
Piszcie pod adresem: 

STANISŁAW OSADA, 

Sekretarz generalny P. R. N. 

984-6 Milwaukee ave., 

Chicago, 111. 

PIJCIE TO ! ŻYJCIE! 

Konke's herbata ziołowa na 

przeczyszczenie działa wprost na 

organa trawienia i czyści krew. 

Jest to łagodny, bezpieczny śro- 

dek przeczyszczający, szybko u- 

suwający wszystkie przypadłości 
zatwardzenia, ociężałej wątroby, 

dyspepsyi, kwasy w żołądku i za 

wrót głowy. 
Konke's herbata ziołowa na 

przeczyszczenie jest bardzo cen- 
nem lekarstwem, aby leczyć za- 

ziębienia, kaszel, gorączkę, lub 

katar żołądka. Cena 25c za dużą 

paczkę. Dostać można wc wszy- 
stkich składach departamento- 

wych, aptekach, lub wprost po- 

cztą od Burdo Drug Co., Dept. C, 

3261 Lincoln ave., Chicago. Pisz- 

cie natychmiast po próbną paczkę. 

(Ogłoszenie). 

Do Kraju! j 
Specyalny Okr^t i Po-j 

ciąg na Święta. 

Wszystkich tych, którzy za- 

kupią u mnie szyfkarty do Stare- 

go Kraju odwiozę sam 4go gru-| 
dnia pociągiem specyalnym ! 

wprost do okrętu spccyalnego. O- j 
kręt: największy, najlepszy i naj- 

wygodniejszy; podróż wodą bę- 
dzie trwała tylko sześć dni. 

Zamawiajcie kajuty, dopóki 

wszystkie nie są wybrane. Wszel- 
kie wygody zapewnione. Ceny j 

najtańsze. Po wszelkie informa-' 

cye zgłaszajcie się zaraz do Ap- 
teki i Biura Sprzedaży Szyfkart 

Bolesława Różańskiego, 
877 Milwaukee ae., róg Centre av. 

l 
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HAZARD POLITYCZNY. 
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Gdybyśmy zaś, nasze zbrojne hufce oddali do 

dyspozycyi austryackiej armii, — jak to było zamia- 
rem — to przez to, uczynilibyśmy się tylko wasa- 

lami Austryi. która owoce naszych poświęceń i o- 

fiar ufruktyfikowałaby niewątpliwie dla swojej po- 

lityki i dobra — dyktując nam później swe warun- 
ki! Abstrahując atoli od powyższych uwag, musi- 

my wobec poniżej wyszczególnionych faktów dojść 
do przekonania, że uruchomienie oddziałów zbroj- 

nych, zdolnych całkowicie do służby orężnej w ra- 

zie wylbuchu wojny austryacko - rosyjskiej, gdy- 

byśmy chcieli pozostać tlko rezerwą, lub oddziałem 

pomocniczym armii austryacikiej nie występując sa- 

modzielnie — jest wprost niepodobieństwem! 
'Wiadomo bowiem, że po myśli nowej austryac- 

kiej ustawy wojskowej z 5 lipca 1912 r. każdy oby- 
watel austryacki od 19 do 42 

— względnie 50 roku 

życia obowiązany jest do służby wojskowej podług 

następującego rozkładu: 

Młodzieńcy z ukończonym 21 rokiem życia o- 

bowiązani są stawić się do poboru wojskowego 
w 

I., II. i III klasie, — w razie zaascliterowania, od- 

bywać muszą czynną służbę przez lat 3,.następnie 
służyć w rezerwie przez lat 9. 

Po wysłużeniu w rezerwie wojska stałego prze- 
chodzą do popospolitego ruszenia („Landsturm") 

a 

dopiero po wysłużeniu w niem I. i II. „zaciągu" po 

skończonym 12 ( 50) roku życia uwalnia się ich z o- 

bowiązku. jakiejkolwiek służby, lub świadczeń woj- 

skowych. 
Osoby które nie zostały zaasenterowane z po- 

wodu wad fizycznych., których jednakże nie wy- 
kluczono od pomocniczej służby wojskowej i nie 

wykreślono ich z „list stawczydh" (Loeschung) 
-- 

prowadzone są w ewidencyi mobilizacyjnej, będąc 

przeznaczonemu do różnych pomocniczych czynno- 
ści mobilizacyjnych i podczas wojny w charakte- 

rze: rękodzielników, pisarzy, konduktorów. po- 

słańców lub zwykłych robotników, a którzy po o- 

gł osz en i u mobilizacyi obowiązani są stawić się do 

miejsca zboru uwidocznionego w paszportach woj- 

skówych, względnie „kartach przeznaczenia" 
— a 

to pod rygorem surowych kar. 

Jednem słowem w Austryi każdy mężczyzn. 
1 

od lat 19, do 42 — względnie 50 r. życia, z wyjąt- 

kiem kalek — jest żołnierzem podlegającym pod- 
czas mobilizacyi i wojny jurvsdykcyi władz woj- 

skowych względnie politycznych. 
Z powyższegoby wynikało, że do statystyki 

wojska polskiego wliczono tylko chłopców do 
lat 

18. i mężczyzn ponad 50 rok życia, którzy nie są o- 

bowiazani do żadnej służby wojskowej austryackiej. 

Zgodzimy się z zapatrywaniem, że chłopcy ·3 

letni, jako przeważnie słabo rozwinięci fizycznie 
nic mogą bezwarunkowo należycie spełnić twar- 

dych i uciążliwych zadań żołnierza, tak samo męż- 

czyzn i ponad lat 42, jako powszechnie fizycznie i 

moralnie znękani, wśród których trudno doszukać 

bv można ś. p. Zagłobów, — kwalifikują się więcej 

jako „kamfotrzy" szpitalni, aniżeli jako 
żołnierze! 

Dziś już statystyka lekarska wojskowa podaje 

30 procent rezerwistów powołanych do ćwiczeń 

broni — już w II roczniku rezerwy, jako niezdol 

nycli do służby orężnej ! 

Jeżeli atoli autor statystyki wcielił do wojska 

polskiego wszystkie osoby z pominięciem powyż- 

szych reguł, a więc te tysięczne kr dry mężczyzn 

których rząd austryacki potrzebuje niezbędnie 
i 

powoła do swych celów, to przyjdziemy do przeko- 
nania, ze ogłoszona statystyka ui, na miuw 

chych opiera się podstawach ! 

/Jeśli w kwestyi tej okazałem sic niewiernym 

Tomaszem, to muszę konsekwentnie pójść dalej, i 

zapytać się, kogo właściwie wliczono w szeregi woj- 
ska polskiego tu w Ameryce? 

Oto młodych ludzi, którzy nie uczynili za- 

dość obowiązkowi stawiennictwa wojskowego, lu!) 

rezerwistów należących do związku wojskowego, 
którzy za chlebem przybyli do Ameryki 

— a któ- 

rych w Kuropic na zasadzie prawa poszukują jakr> 
dezerterów ! 

Osoby takie, w razie powrotu n. p. do Austryi 
ietvlko że będą w razie zdolności natychmiast 
wcieleni do czynnej służby wojskowej, ale w myśl 
oar. 64. nader surowej ustawy wojskowej, karani 

btdą i grzywną i karą aresztu, a ponadto w razie 
irzeczenia sądowego narażą się 11a przedłużenie 

służby o 1 rok ! 

Sądzę, że rząd austryacki, któremu dzisiaj bra- 

kuje najmniej 250 tysięcy osób, bądź wojskowo wy- 

kształconych rezerwistów, bądź też będących w 

wieku popisowych (rekrutów) 
— a niedoboru tego 

w żaden sposób załatać nie może i w tym celu wy- 

dał znany zakaz emigracyi osób na1eżących do woj- 

ska — zrobiłby bardzo przyjemną minę na widok 

przybywających z Ameryki ludzi młodych, których 
już przy wjeździe w granice austryickic spotkałaby 
niemiła niespodzianka i.... rozczarowanie! 

W końcu dodać muszę, w chwili ogłoszenia 
mobilizacyi, zarząd wojskowy nie ścierpiałby pod 
ładnym względem obecności obcych obywateli, nie 

tylko na teatrze wojny, ale nawet w miejscowoś- 
ciach obwarowanych, mających pewne znaczenia 

strategiczne — gdyż w każdym takim wietrzyłby 

szpiega, który wcielił się w szeregi powstańcze 
w 

tym celu, aby z nieprzyjacielem łatwiej mógł się 

znosić. 

Rodacy, którzy przebywali w Galicy i podczas 
tej niepewnej svtuacyi politycznej, byli świadka- 

mi jaką brutalną nagonkę urządzały organa poli- 

cyjne na wszystkie osoby, które nie mogły udowo- 

dnić obywatelstwa austryackiego, z jaką bezwzglę- 

dną surowością wydalano szczególniej Rodaków z 

Królestwa. — w przeciągu kilkunastu nieraz go- 

dzin! Bywały wypadki, że osobom takim wzbra- 
niano nawet wysiadywania z pociągu! 

Działo sic to dlatego, ponieważ istnieją prze- 

A' 

pisy w ustawie mobilizacyjnej i analogicznych roz- 

porządzeniach ministeryalnyeh — ścisłego dozoro- 
wania i wydalania obcych w czasie mobilizacyi i 

wojny, a nawet obowiązuje specyalny przepis nad- 

zorowania także takich osób, które wprawdzie uzy- 
skały obywatelstwo austryackie, ale których orgi- 
ną policyjne jako całkiem „lojalnych" określić nie 

mogą! 
Te i tym podobne względy spowodowały Na- 

rodową. Demokracyę do wystąpienia przeciw zbroj- 
nemu powstaniu, które w obecnych warunkach pop- 

chnęłoby naród polski do niepotrzebnego rozlewu 

krwi a dorobek nasz ostatnich dziesiątek lat — 

zrujnowałaby doszczętnie. 
•Dzisiaj — kiedy ta cała komedya nazywa si? 

skończoną, kiedy narodowa prasa pod wpływem 
doznanego rozczarowania wysnuwa gorzkie na teii 

temat refleksye, kiedy naród nasz przejrzał na oczy 
i ujrzał jasno, jak na dłoni, że haniebnie go oszu- 

kano, i że wszelkie pokładane nadzieje w Austryi 

prysły, jak bańka mydlana, a wszystko to zbiegła 

się jakoby na ironię z rokiem, w którym obchodzi- 

my pięćdziesiątą rocznicę bohaterskich walk patry- 
otów polskich, a zarazem rocznicę straszliwego za- 
wodu — powinniśmy wejść w siebie i zrobić rachu- 

nek sumienia 

Pokój i ład europejski opierał się i opiera się 
dotąd na rozbiorze Polski i my Polacy powinniś- 

my pozbyć się tego złudzenia jakoby pokój euro- 

pejski wskrzeszenia niepodległości Polski się do- 

magał. 
Łudziliśmy się i łudzimy się dotąd, wierzą: 

wbrew oczywistości, że którykolwiek rząd zaborczy 
narażać się zechce sam na straszne klęski, na to 

tylko, aby Polskę odbudować ! 

Łudziliśmy się także — wręczając znany me- 

moryał na konferencyi ambasadorów w Londynie, 
że Anglia lub Francya dla idei niepodległości Pol- 
ski narażać się będzie trójprzymierzu. choćby tyl- 
ko przez niewinne debatowanie nad tym memorya- 

łem, nad którym się przeszło do porządku dzienne- 

go! 
Wieszcze narodu .polskiego w głębokiej, patry- 

otycznej boleści prorokując o przyszłem zmar- 

twychwstaniu Polski wskazywali .nam drogę do te- 

go celu wiodącą, i wzywali naród do pracy pod ha- 

słem : „Niech żywi nie tracą nadzieji, i przed naro- 
dem niosą oświaty kaganiec!". 

Wskazali nam. że do tego zmartwychwstania 

dojdziemy poszukując chrześcijańskiej miłości w 

politycznem i społecznem życiu! 
Xie stosując się do tego testamentu pozosta- 

wionego nam przez tych wielkich ludzi nie osiąg- 

niemy celu, wiemy bowiem z doświadczenia, że 

żadne powstanie naprawdę nie poruszyło narodu, 

bo ogromna jego masa pozostała zupełnie bierną, 
bo nie mogła ukochać tej Ojczyzny, której zupeł- 
nie nie znała! — Za broń porywali tylko patryoci, - 

których była garstka znikoma! 
Nie zdobędziemy wolności gdy miast szerze- 

nia oświaty wśród olbrzymiej rzeszy analfabetów 

— lud nasz religijnie w kraju wydiowany, a tu do 

Ameryki za zarobkiem przybyły 
— oddamy na pa- 

stwę, różnych demagogów, szalbierzy „mecenasów" 
i t. p. indywiduów z pod ciemnej gwiazdy, którzy 
miast przyświecać dobrym przykładem, karmić lud 

zdrową narodową literaturą — wydają bczecne 

broszury i pisma pornograficzne wyszydzające księ- 

ży i religię ,a polemizując na temat Bóstwa Chry- 
stusa drwią z najświętszych uczuć naszych, rzuca- 

jąc nam obelgę w oczy, jak ó\v wróg w bolesnym 
„Chorale" naszym : A gdzie wasz Ojciec, a gdzie 

Wasz Róg!? — 

Powinniśmy pamiętać, że z oświatą idzie w 

parze i dobrobyt narodowy, bez którego droga do 

kulturalnego rozwoju i do wolności jest zamknięta. 

Pamiętali o tem politycy tej miary, co Cavour 

i Bismark, którzy chcąc zdziałać w.ielkie rzeczy, 

zajmowali się obok polityki, w równej mierze i za- 

gadnieniami ekonom iczjiemi. 

Dlatego pilpie dbali o rozwój rolnictwa, han- 

dlu i przemysłu, wiedząc, że ubogi kraj nietylko mo- 

carstwem silnem być nie może. ale nawet i niepo- 

dległości swej utrzymać i obronić .nie potrafi! 
Przypisując sprawom tym doniosłości nic- 

mniejsze od doniosłości wojska i dyplomacyi, prze- 
istoczyli na korzyść swych państw* mapę Europy. 

Musimy pamiętać, że chłop i robotnik polski 
walczący dziś z nędzą i niedostatkiem, a przez 

krzywdzące ustrwy zdany na łaskę biurokratów, 

podżegany przez prowodyrów socyalistycznych o- 

światy na prawdę nie posiędzie. 
Pamiętajmy także i o tem, że istnieją liczne 

wsie polskie, w których skutkiem braku kościołów 

i szkół legiony dzieci wzrastają wśród strasznego 
zanie dba nia wy c li o w a w c z ego. 

Starajmy się więc zwalczać tę nędzę i dźwi- 

gnąć dobrobyt klas ubogich a remsamem uspokoić 
nieco rozhukane fale walk społecznych. 

Program działalności Polskiej Rady Narodo- 

wej, powinien być dla nas Polaków tu w Amery.e 

zamieszkałych hasłem doby dzisiejszej — a ponie- 
waż praca zakreślona tym programem wymaga 

ol- 

brzymich ofiar finansowych, dlatego powinniśmy 
gromadzić fundusze, gdzie tylko możemy, i jak 

możemy. Powinniśmy w imię tych wzniosłych idei 

dążyć do utworzenia narodowego skarbu pod kon- 

trolą całego społeczeństwa polskiego. 
Atoli winniśmy pamiętać, że wysyłanie fun- 

duszów .na zakupywanie broni, jest przynajmniej 
w obecnych czasach nonsensem w całem tego sło- 

wa znaczeniu, na czem robią dobre interesa różne 

szwabskie i madziarskie fabryki, na czem zrobił tak- 

że dobry interes rząd austryacki pozbywszy się 

starych karabinów, które na zwykły łam żelaza 

przeznaczone byty! 
(Dokończenie nastfpi.) 
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