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jeszcze
Pochwalamy patrjotyezny u prz łości cofnąć nie można, nalo tej wojny, aby można było
czynek mistrza! *, który nietylko
ży teraz życzyć gorąco, aby kto
«Кіс horoskopy.
dat caty swój majątek", ale i za
ny spełnił tę robotę, której nie
ją już dzienni"pieniądze pożyczane" prevje- spełnili dla siebie sami
Pola
v, więc niech
chał tu do Ameryki aby zbie
Bez uprzed ego rozbicia Rosji
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nie można udmgo budowania zjmniej obawę że naród
włos
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za to ręczą ludzie w kraju Polski rozpoczyna
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пе rzko żałować,
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więc potrzebne wojsko
bo nie przystoi nam składać hot
N ad tem warto si
astanowić, polski
spyta
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dów nie zasłużonych, a p. Pade
dodając przytem, że ża ne nasze
oro rezultat jest już przerewskiemu ich. przyjmować,
sympatje ani antypatje nie wpły› widziany? Wojsko polskie
potrze
Pozwalamy sobie przypuszczać, ną na przebieg
wypadków. Mi- bne jest na to, aby na kongresie
Paderew
nie czyta tych l'onowe armie zrobią to co beodrębnych zapatrywań
pokojowym nikt nie próbował roch
mu
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pismach hot. dą mogły, nie pytając nas ani o
politycznych, musi się jednakże
bić
Polski sprawy domowej roinaczej bowiem zdawna już opinię, ani о
czasem stawać w obronie ludzi,
"pozwolenie."
kiej,
niemieckiej, albo austryktórych stanowisko nie powinno byłby zaprzeczył faktom, które
ackiej.
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jest ono, aby
ozłyby pozostać niesprostowabyć narażonem na śmieszność i
Szukając odpowiedzi na powy
Niemiec mógł wskazywać Moska
ne
przez
osobę prywatną, ale po- sze pytanie, musimy uprzytomna żer gawiedzi ulicznej.
lowi na to wojsko, jako na dowinny być sprostowane przez je- nić
sobie całą gr interesów po- wód
Z tego założenia wychodząc,
e Polska nie chce zostać
dnostkę działającą w imieniu ozczególnych mocarstw.
musimy stanąć dzisiaj w obronie
zęścią
Rosji,
a Moskal mógł >
gólno-polskiej instytueyi zapome
Co jest ważniejszem dla Aup., Paderewskiego, który jest turvezeé
do
oczu
Niemcowi, że
gowej.
ut? strii: pobicie Rosji, czy pobicie Polska nie chce być
taj
reprezentantem Komitetu
częścią NieWłoch? Odpowiedź musi wypaść mice, Obydwaj
zwajcarskiego, instytucyi pow
zaś
- Moskal z
na niekorzyść
Rosji. Włochy Niemcem będą mogli
źmej. o której autorytet réwnie
#
dowodzić
zwycięskie
mogą
zabrać Austrji Asutrjakowi, że Polska nie
nam, jak wszyskim Polakom uchce
parę kawałków terytorjum z jaczciwym chodzi. Z zachowania
E
cia Austrii, A Polacy sakimś miljonem ludności, które
się jednakże prasy
mogli to potwierdzać,
tutejszej
zresztą
Austrja i bez wojny Wło
względem р. Paderewskiego wijąc na wojsko i dając do
chom już oddawała. Rosja zwy- zrozumienia.że
dzlmy że autorytet jego osobisty
skoro ono już jest
cięska będzie godzić w samo ist- i jest jego przypuśćmy
idzie w ruinę w miarę tego, im
dwieście
poetamonej przed trybunał po- nienie
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Wojna Włoch z Austr
Niemcami interesuje nas oiątyle,i oz
ile może ona wpłynąć
rozwój kwestji polskiej narazdalszjuży

"зол Codania uroku i blasku |
imieniowi "mistrza" nie cofaj
ą
się jego "szanowni" zwolenni
cy Widzimy dotąd tylko, że się Wło
przed używaniem kłamstw o Îego si pchają prze
mocą tam, dokąd

wet stawać na głowie i fikać no- czy tajny.
gami,
jeżeli to sprawia komu ulosobie, kłamstw ordynarnych, tak ich Asutrja
przed wojną obiecy- ge. a prawdą jednak jest,
2e-Audalece, że nawet rozgniewany za- wała puśc
A Francuz, Anglik, Włoch, Tu
ić be oporu, i że nie stria musi dalej
popychać oczy- rek,
pewne mistrz dotąd ich nie silil znać. aby
Szwed, Bułgar; Rumun,
na linji marszu wojsk szczanie Galicji
i Królestwa z Grek, Hiszp
się prostować, Zniewalają zaś tem włoskich
an, ba nawet Portu
znajdowały się jakieś Moskali,
niektórych ludzi do przypuszczeń, większe
galez
yk
i
repre
zentant San Marisiły niemieckie lub auże słabym jest autorytet, który strjackie.
no,
który
m
wszys
tkiem absolutWszystko to jednak mo
Dla Niemiec zwycięstwo nad nie nie zależy na
aż blagi pospolitej potrzebuje dla że zmie
tem, aby Ronić się w jednej chwil.
Francją oznacza tylko zatrzyma sia, Niemcy
zabłyśnięcia,
Iub Austria były po
Gdzieś w jakimś zakątku gotuje
nie nadal Alzacji i Lotaryngji, a wojnie silnie
jszemi, albo pozostaNie będziemy wchodzili w to się zapewne energiczna ofenzyprzegrana z Francją oznacza u
tak
silne
mi
jak przed wojną,
czy rzeczywiście p. Paderewski wa. która wybuchnie nagle i na
trate tych prowincji nie mająja wtedy mieli doskonały pre"najbardziej kocha Polskę", cho robi hałasu,
cych nawet dwóch miljonów mie" tekst do zapro
ponowania kongreciaż pozwolilibyśmy sobie wyra:
szkańców. Przegrana zaś z Ro- sowi pewne
j operacji chirurgiezzh skromne przypuszczenie, że
Dla Polski jedna tu rzecz jest
Sig oznacza dla
Niemców strate nej. polegającej na wykrajaniu
bardziej może kochał Ją jego ważna - aby skut
z
kiem wojny z Prus Wschodnich i zupełną
bez cielsk tych olbrzymów tych
brat, który zginął w Legjonach, Włochami mie urwa
polło się oczy- bronność wobec jak najdalej idą skich
cwóździ, które,: tkwiąc w
ale dziwimy się jednak twierdze. szczanie Galicji i
Królestwa Pol. cych projektów francusko-angielnich od wieku, nic im dobrego oniu dzienników tutejszych, ze skiego z. Moskali.
Bez wyrzuce- skich. Należy więc bardzo wątprócz chronicznego zapalenia niwiedzą, o czem nie wie nikt, na- Ta: Mockali z
dwóch tych pol- pi, cz
iemcyosłabią swoją o: gdy nie przyniosły.
wet sam komitet szwajcarski, że skich dzielnie
Ale, aby ci
nie można nawet fenzywę przeciw Rosji, aby
wzmo wsz
déentelmani mogli to
p. Paderewski oddał "caty mają- marzyć o budo
waniu Polski Nieswe szanse zwycięstwa naj! mówić na kongresie
śmiało i z autek" na usługi Ojczyzny. Co wie podległej. Byłoby
rzeczą niezmieancją i nad Włochami. Rosja forytem, potrzeba,
aby tego wojcej. nie przypuszczamy, by tak rzenie lepszą.aby
tej operacji do- mus być wprzód ubezwładniona ska
polskiego było dużo, i aby
wielki majątek mógł zginąć w konali sami
Polacy. Nie byłoby a potem co będzie to
będzie
posia
.
T
dało ono już—reputację woidrodze w czasie przesyłki, nie to niemożliwem,
gdyby przygoto- znów powiadamy, że, chociażby
ska
bijąc
ego mocno i boleśnie, Na
słyszeliśmy bowiem dotad, aby wania mili
tarne polskie zostały się. polscy wielbicrele
Rosji na to potrzeba robić wojsko polsk
dar taki cenny, jakikolwiek komi- rozpoczęte nie
ie
na dwa lata przed głowach stawiali, ich senty
ment i na to się też je robi,
tet w kraju otrzymał. Nie słysze» wojną, lecz na
=
dwadzieścia lat, i nie wpłynie ani odrobinę na
prze
liśmy dotąd,żeby duże jego ma- gdyby w tych
przygotowaniach bieg wypadków. Rezultat
tej woj
A że to jest wojsko polskie, a
jatki w Królestwie Polskiem prze brał udział cały
polski naród, nie ny już jest przesądzony,
Tu już nie
austrjackie, па to składają
szły na -biednych w Polsce, js wyłączaj
ąc i wychodétwa. Bylo- nikt nic zmienić nie
może. M
dowody sami nasi moskalofile,
dnak w prasie warszawskiej czy by to w częś
ci przynajmniej mo- źna tylko przedłużyć
, albo skró- ogłaszając z satysfakcją
taliśmy, że zarząd hotelu Bristol, źliwem, gdyb
zaczery już po wybuchu cić walkę.
рпіста skądś wiadomość, że dziś
którego właścicielem jest p. Pa- wojny,
przy tak słabych nawet
Rezultat ten będzie polegać na w Austrji
nie wolno werbować
derewski, skazany został na ty- siłach pols
kich, jak te, któremi tem.że Rosja przegra
z Niemcami do polskich legionów. A
siąc rubli kary za niedozwolone roznorządzał
niechże i
naród, nikt nie prze i z Austrją, a Niemcy
przegrają tak będzie. W Austrji
nie
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werbować

do armji niemieckie
nie wolno werbować do armji tukiej, nie wolno werbować i do

w Galicji hula, wynaradawia,
gwałtem па prawosławie przeciąga, wywozi ze Lwowa nasze

armji polskiej.

tego ruszenia, toby nie było potrzeby do nich wernowag.Rosiyby
same jak rośnie stopniowo całe

pospolite ruszenie austrjackie.
że są one polską armją.która d
Moskali, bo dla Polski jest
je
rzeczą absolutnie potrzebną, aby
wolna
cłówna dzielnica została
od obcego pana, a też jest rzeczą
konieczną aby druga dzielnica Galicja nie udusiła się w bratnim
przemianowanych na Sło

wian Kalmukow i Kirgizow, to
z
się je toleruje, aby nie mieć
lo nich
niemi awantur, lecz
werbować na terytorjum Austrji
nie pozwala. Dla Aus тј każdy
Polak poddany austriacki, który
pójdzie do armji austrjackiej jest
pewnym nabytkiem, Ale nie tak
znów pewnym jest tenże Polak
gdy pójdzie do polskiego legjonu.
Dla Niemiec Polak w armji aujest przymusowym
strjackiej
lecz całkiem pewnym sprzymierzeńcem, Lecz Polak w legjonie
- to na dziś bardzo obojętny
-

sąsiad na terenie Królestwa, a na
jutro pewny, a bardzo dobrze się
bijący, przeciwnik.
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V
stko to przekonało nader
szybko zdrowo myślących Polalaków, że kto w moskiewskie obietnice wierzy, ten albo głupi,
albo zdrajca, Na to tylko слекаliśmy. Г
wstrząśnięcia duszą
polską w dniu rocznicy powstania 1831 r. rzucono bombę na poNaczelnego Kom! ietu Narodowego z przesłanych
mnik pięciu zdrajców па Zielomu od nas kosztowności.
nym Placu, urządzono wielkie w
Jedno* manifestacje. Wi
"""
na wędkę, budzi- kościołach

brała, jak ryby
zaś parę organizacji, а
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wić się z Rosją bez udziału trze- co ona powie i jak się zachowa w popłyną.
Młodzieży \'іер. i kilka innych
Wówczas garstka jeno była grup pomniejszych, postanowiły
ciego - Polski. Ale że i Polska tej tak ważnej dla narodu chwili,
wlazła w środek ich roboty, mu- zale
bodaj czy nie najwięcej nas, którzyśmy nie dali się otu- zlać się w jedną potężną bryłę i
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Nie wolno więc urzędowo wer znajdujemy, rozumiemy
naszego ukochania. Polktó a na nas polsk ej miech na wieki potepio- pod
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nem będz e. Obrzucono nas blos ski, a nienawiści dla Moskala i
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ich poszły do legionów zamias! wiódł, a Warszawa okazała się
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Nie poprzestając tylko na buO pracach tych i bojach na- wierzy my w zdrową polską du=
we wszystkich creJegjonöw
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dobne do angielskich i amerykań" kłamstwa przez carskich zaprzekawy,
a
na
plwociny
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Legjony
na które Krakowie utwo
dzają wzrostowi legjonéw, a z miast złudne obietnice,
dla siebie Polskie, co dzielnie piastują po|nie dając mu podwód, zatruwa
prawami niemieckiemi i austrja- Rosja zawsze wchwili
różnych
głu- ojcach sławę niezwyciężonych,że jąc studnie, z których wojsko wo
ckiemi juz sobie polska młodzież cię ż ki e j
nae
ay
ch Moskal, nam w Warszawie obie dą czerpało, zabijając pojedyńpich
polityków
sama porad
KORESPONDENGUE.
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Gdyby nasze legjony były tylко слеб ą austriackiego pospoli-

czych żołnierzy. Wściekłość ogarni Moskala, ale czuje się bez
radnym, bo widzi, że wobec jedno
narodu i budzenia się ludu
- koniec jego panowania nadchodzi.
Próbował przez swoich szpiegów i zaprzedańców wywołać
walkę w narodzie. Postanowił utworzy. ć "legjony" na wzór prawow "ch które mu dobrze za

skóre sadła nalały; robił trzy takie próby, zmieniał naczelnika;
Sparskiego szpiega zamienił na
zbankrutowanego i z czei obranego szlachcica Gorezyriskiego,
tego zaś zluzowawszy, postawił
na czele zmoskwiczonego Polaka
generała Świdzińskiego.
Wszystkie te jednak próby w
leb wzięły, bo naród już się ocknął i zrozumiał że w zagładzie
moskiewskiej potęgi -- przySzłość nasza leży.
Dziś z utęsknieniem oczekujemy dnia, kiedy to Moskal z ziemi naszej precz pójdzie, a w mury Warszawy wejdzie Polskie
Wojsko - Legjony Piłsudskiego, które bagnetami swe
i
swem bohaterstwem mury wiezienia rozwalą i Niepodległość
wywalczą.
W Lutym 1915 r. Warszawiak,
Korespondencja z Częstochowy.

Do zmiany nastroju i upamiętania przyczynia się bardzo "Ba:
tos , który zawitał pod strzechy
wiejskie, puka do serc chłopskich
i ospałych do czynu i pracy dla
Polski wprzęga.
W mareu 1915 т.
Gospodarz z pod Jasnej Góry.
Łódź, r. marca. - Naczelny
Komitet Narodowy, najwyższa obecnie instytucja narodowa pol.
s
zajął się sprawą dostarezani: ludności Królestwa Polskiego |
niezbędnych środków żywności
ziemna do zasiewów wiosennych i
t. d. Departament Organizacyjny
Naczelnego Komitetu wysyła do
miast Królestwa swoich delegatów,
w porozumieniu z
miejscowemi ywiołami zajmą się
rozdawnictwem zapomóg.
PRBUNEK
_LEGJONOWY
NA PODHALU,
N "Wied. Kur." Władysław
Orkan opisuje werbunek legjonowy na Podhalu.
Stojąca u wrót roku 1912 wojna z Moskwą kazała pomyśleć o
tworzeniu polskich wojskowych
organizacji. Ruszyło się, co żywe
gorętsze - i Podhale nie zostało
w tyle. Powstałe w owym czasie
Drużyny Podhalańskie nawiązały
charakter swój do tradycji tej zie.
mi. Święto ruçszy rebelii cho-

Gdy Polska cała wre i kipi ro- chołowskiej, ów głosny zjazd w
«0—me wznoszeniem

tu pod gmach Niepodległego Pań
stwa Polskiego - i my pod Jasng Gora nie zasypiamy gruszek
w popiele. Zrazu szło opornie i
trudno. Nie dziw to - ludziska
tak nawykli do knuta moskiewskiego i zaczadzieli w niewoli, że
w początkach wojny chodzili błędni i nic nie rozumiejący, jak gdy
by dur ich ogarnął. Gdy bowiem
przedtem za myśl o Polsce człowiek już szedł na długie lata do
więzienia, teraz nietylko myślano
i mówiono. ale zaczęto działać i
walczyć o Polske. Ze wszyskimi
działo się coś takiego, jak z człowiekiem, który nagle ducha zoba"
czy: boć i prawda-zdawało się
ludziom nawet najlepszym, że
Polska już nie żyje i zgrobu nigdy
nie wyjdzie, aż tu nagle kamień
grobowy odsunął się i z czeluści

Chochołowie,jak i w tymże roku
1913 ni.zwykły obchód w Nowym Tercu Konstytucji Trzeciego Maja, pozwoliły stwierdzić
миа i piękny wzrost Drużyn.
Jotysiaca chłopów, jak las świec
]arzących, stało w szeregach na
rynku nowotarskim,
Topniejące, jako się zdawał
chmury konfliktu. zbrojnego,osta
biły rozpęd zaczatkowy organi»
zacji, która wojskową w znaczeniu właściwem jeszcze się nie była stała. Gdy miano w tym kierunku, to jest utworzenia z druéyh pogotow a z rojnego, zaczaé
pra ę, zaszły: wypadki niespodzia
ne - wojna - i pierwsza faza
jej. mobilizacja,
Podhala pobrano i powołano
mji wszystko, co jeno z bromiało styc. zni . - Tem sam yuv—t.… istnieć Drużyny,
iesięciu miodszyeh роi
szło ze Strzelcami. Zdawało się,
że Podhale już się na więcej wysilić nie może.
\Ze z wieścią o powstaniu Naczelnego Komitetu
Narodowego
«cuichnela nowina, iż
tworzą się
polskie Legjony.
Na Podhale
ybył komisarz wojskowy celem przeprowadzenia werbunku.
W końcowych ustępach odezwy, wydanej przez komisarza w
"opanem w sierpniu., czyta-

więziennej wyszła męczennica w
purpurze dawnej chwały swojej,
w blasku bohaterskich czynów
Polskich.
Lecz czas i wypadki, które z
dnia na dzień płyną, do wpamieta"
nia ludzi doprowadziły i obłęd
zdjęły. To też na Polskę ludzie
zaczynają sporlądać już nie jako
na isto'ę z tamtego świata, ale
ale jak na coś żywego i siłę do
życia mającego. A nie jeden, to
nawet słyszac o czynach dzisiej»
szych bohaterów naszych, żegna
dom i
stanęła. Zapalit sie
, by z nimi się połączyć,
świat od krańca do krańca, W

tym pożarze wiele padnie, wiele z zrobili, coby dali jakiego opiekuognia wyjdzie oczyszczone. Wol- na na grunt, a coby on mógł iść
Polski musi wyjść z plomie- do Legionów."
Takiej gotowości samorzutnej
ak sło
"

Podhalame' Do Waszwracam wylawialo się naogół sporo, co
ię, komisarz wojska polskiego.
al werbunkow miał sposo"
Kto żyw, kto ino zdoła, niech się bnosé w objazdach su
h stwiergarnie, niech się do Legionów dzić.
zapomnianym też zostanie
werbuje, Polska woła! Nie z musu,chocby mogła, ale w imię wol- dla w ów szczęśliwych dzień aności
świętej: na ochotę! Od cha senterunku w Czarnym Dunajcu.
lupy do chałupy niech hasło leci, Trzystu chłopców, zwerbowanych
nich burzy do d wi: "już czas!" z okolicznych wsi, stawiło się tu
Ruszyło się Śpiące wojsko z
› miary *. Miasteczko ciche zai. przebiegł prąd wzrusze
pod Tatr...
nia.
Asenterunek do wojska polCzas nagli. Kraków i Wars
wa czeka, Czekają Was tam bra- kiego!... Na rynku widać gęste
cia Wasi? - „Strzelcy, Sokoły gromadki pań z dziećmi, urzędni
ków
Drużyny.
ch Czarno-Dunajczan,
Podhalanie! Wzywam Was!
febrą nadzici radosnych отаW imię wolności, swobody i w wiające niebywałe za życia zdarzenie.
imię Świętej Polski.
"Już czas!"
Na placu przed piętrowym bu
szkolnym, w którym odZaczym biura werbunkowe roz dynkiem
poczęły w promieniach swych i ywa. się asenterunek, gromada
pracę, jedno na dolnem, drugie kobiet, matek i sióstr, które tu
agnely za "swoimi".
na górnem t. zw. skalnem Podhalu. Mimo, ze czas był niedogo- Jakaś stara kobiecina patrz zał.
dny - prawie najgwaltowniejs
oczyma w okno pierzbior owsa - mimo, że mobil
© › piętra, gdzie. "odebrani'
zacja już emigracją za morze naie, Висла na cały rypoły wyludnione wsi doreszty z nek:
chłopów wypleniła, to jednak nie "Bracia my se, bracia,
było dziedziny tak lichej, któraby
E kochamysię scerze kilku - kilkunastu chłopców o- My sie obronimy
chotników, ostatek swojej moО jedny: siekierze".
źności, do Legionów nie zulosî—
Połyka z chlipaniem їх
stała, Szczególniepięknie
bruzdach- lie, wi."
ę wsie: Poronin, Kościelisko
ic mogąc się zsilić, wybuWitów, Chochołów, Ciche, Dziaсм
nirz itd. Poronin np. po dwakroć
Podchodzi ku niej ksiądz młodawał sukurs z młodzieży swej
dy,
cos jej perswaduje, przedktazastępom polskim, raz w początku wojny i w czasie, o którym
cichia, ale łzy toczą się
mowa. I gimnazyum nowotarskie, sama prawie góralska mło. dało pokaźną liczbę ochoп……“ Jeden z profesorów tego cighe glow
gimnazjum,go ›odarz klasy VIII ię po pierś młody wyrostek.
- Iciez, mamo, du domu. Nic
pytar г х рос atku roku, czy bedzie szkołę prowadził, odrzekł krzyccie, bo nimacie o co. I tate
mnie wzieni, a ja wolę tu przy
"Z kimze bede tę szkołę prowa- |
Legionach,
przy nasych.Iciez du
dził, kiedy najzdolniejsi uczniodomu,
nie
stójcie,
Przydę jesce,
wie poszli do Legionów". Jakże
obie
np. taki Nowobilski z Białki, poi urlop, to wain: potomek sławnego zbójnickiego ro- mogę zebrać z pola.
du, mógłby zajmowa się greką
Ucichłać przygarbiła się, naw tym czasie, gdy tuż obok w ko
la chustkę na głowę i postuszarach karabinami éwiczono,
znie. odeszła,
formował
zastęp Legjonu.
Lecz co nie dziwnem wśród
Komitetowi Dzielnicowemu w
młodzieży szkolnej, świadomej
polskich spraw, to istnie dziw- Fall River, Mass., uchwalił przenem, wzruszającem było, gdy tę przesłać Komitet Centralny
K
ochotność spotykało się wśród
serdeczne podziękowanie
prostych, niekształconych goral.
za ich wydatną pracę narodową.
skich wyrostków.
kie komitety pracoNa przykład, taki chłopak z
(ak skutecznie, a Polacy w
Kościelisk (nie pomnę imienia)
dorodny, śmigły jak smreczek,
e spehniliby chociaż część
odcofnięty przez komisyę werbun wy U] › obowiązków
względem
Iowa, z powodu, iż stracił nieda(u,
Przysłae nam 500 dolawno ojca, dawniej matkę i został
rów z tak małej miejscowość
na gruncie sam jeden, zwraca się
ze łzami w oczach do referenta wskazuje na gorące ukochanie
Wydziału werbunkowego i do kraju i upragnienie wolności w
wójta, prosząc ich "coby jako tak tamtejszej Polonii,
u80

:

His Excellency,
Woodrow Wilson,
President of the
White
Wr.

House,

United

Washington,

States
D.

of America,

C.

President:

May we not be permitted to submit to you, in the name
of the Polish National Defense Committee,
the expressions of our sincere joy over the successful terminat
łem of the war. But

only ever the termination of the war - we wish to thank you,.
President, for the мису!“ followed as a result of mam…

present war was terminated so successfully, and not only
ії
boundary lines which hitherto separated states from each о
be shifted, but the entire world will be reconstructed al
of democracy.
In Poland your name has become a symbol of
national Justice. The world-leadership of America as a moral :
tor is ura—dy an accomplished fact,
2

An 'act of historical justice has uo— been accompli
mtm Gynastieg that perpetrated the crime of partitioning.
have fallen.
kt the very moment when the last of the w

perire. afid
last remaining partner te that internati
sought ref
abroad; thus soving himself from
the fate which
uvertook Nicholas Romenov, there arose to a new life the В
OF POLAND under the presidency of Ignace Dupayneki.,
While the American Nation, however, rejoices over
longed-for peace, Poland hus again bean inveded by the F
lies - the Ukranians, Territorier which for centurica were
and towns which for centuries were centers ef Polish culture
again been seized by a foreign enemy.
і

We beg to ask of you, Mr. President, at this
)
so pregnant with consequences, at & moment which will decide whether the mutual confidences und solidurity of the peoples ".
will become un actual fact or merely a phrase, you take the
initiative, as the leader of the democracy of the world,
dispatch forthwith an ambassador of the American people to
Polish Government in Poland. We ask this of you, Mr. Pre
in the interest of the League of Nations, in the interest
America und in the interest of democracy.
Poland ie extremely sensitive on the subject of
integrity of her sovereign rights. Thus far Poland has :
stowed upon anybody the right to represent her. ш

must be

established

grents who have

direct with Poland herself and not

lost

We are

the

spiritual

confident

that

with

=

contact with Poland,

this

request

of ours will

meet

with your approval and that it will be fulfilled,
Entire Poland
is awaiting this action on your part, My. President.
We would
ask of you therefore, Mr. President:

©

(1)
Te recognize forthwith the Republic of Poland in the
boundaries which existed in 1772, including Upper und Lower Silesin and Prussian Masovia, with the qualification however that the
peoples whe centuries ago fomacd & Union with Poland of their
free will be left the privilege to either dissolve this Union or
change its provisions through a plebiscite; and

сів
--

(2)
people

'To

to

the

dispatch
people

Accept,
found

esteem,

forthwith

an

Ambassador of the

>

American

of Poland,

Mr,

President,

the

expressions

of our most pro=

um. which we beg to
Yours most réspectfully,
For the POLISH NATIONAL DEFENSE COMMITTEE,

| |
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W

spisie warsztatów okrętowych,

Są niedokładności,

tyczące się

firm

przesłanych

N.3

Jura-uml" 4 „пиши“, które

Obecnie choo sprostows6. Wspomniane warsztaty и} są Lekięmi noms»
mi, jak co podatem, ale tłumaczy sig to tem 40 и 1916 roku Bergsună sprzedał swoje waruztaty nowej firmie Finbuia, pozostawiając w
avida zarządzie tylko wsrestaty, mogące budować statki rievielkiej
pojemności, со 2000 tou,s nie 1000,jek #ostako podane w spisie.
Powiedziałem się,że w zeszłym tygodniu n» mrastotad w
Bergauni s pazezeno nowy statek,nale2qoy do Tor .Zoriugi „Artemis, .
Statek ten me długość 59,36 w trów i szerokość 9,24 met ry.Statek
może Ładowaó węgle i świeżej wody 1140 dw. Stotek będzie misł messy»
ny potrójnego rozszerzenia się z kondensatorem j siłe maszyny = 500
HP. Ładunku może przyjąć 1650 ton. Okręt przy peknym kodunku będzie robił 8 węsków i przeznaczony ne odbywanie kursów w północtym
4 baltyckim morzu. Zakończenie statku jest cozekiwane w корса ргаушь
łego miesiące,
Zwiedziłem teś warsztaty w Finbuds,pównołem dyrektore
tego towarsystwa,p.Mektora,ktéry dat mi broszure w jşayru rosyjs»
kim,» krétkim opisen tych wersstetée. Broszurg przy niniejszym ga»
àq0 tom .
|
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Oteonie werss taty Finbuda przebudowa ą się i rozszerada się | jest. pro jektowsne wybwlowanić jeszcze jednego ellingm,
długości 480 stóp i по którym mogą być budowane statki - 8=9,000
ton, На

warsztaty mogą przyjąć obstelunki i ma jaki@

werunkech,konkretne j oi powiedai nie антишпиона,—014 tyle

È

wyliczenie,kosztorys itd. mogą być
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Departamentu dle Spraw Morskigh
2.а.
решу
ciąg (kome~
cænis orgenisscii mrynerki smedukiej,réuniei,jok i pewns ilość
] według oddzielnie załączonego spisu ) mbyiyoh ustaw i regalami»
nów,tyczących się merynsrki wojskowej i hendlowej.
Na moją prośbę,skieroweną do Gomser@Kolegium o
wydanie Mi ustaw,tyczących się mrynarki hmdorej,otrzymełem od»
powiedź,którą w zekączeniu przesyła.
Aby dostać wsór umowy,zwwuriej pomiędzy pocztą
w sprowie przewozu mnie przyjąłДХ _
kompenjąpousty,p.Promberga,ktôry
i żegługową
paßstwowm
się do dyrektor tutejssej
Sprswa prsowom
bardzo życzliwie i dał mi nostępu 406 inmocje.
uregulowana.,
poczty, zowikłane podczas wojny,dotychczas nie jest
,odbywa się przez
i peństw eurojejakich Zorespondeno
Przewóz poczty do Polskins statkach
ja do
puństwowych,
Trelleborg % Sesnitz
Norwegjg.clboriern
anglji w czesie wojny olbywsła się przeze@mury
sta
ci Grynione przez rząd angielski @ dodo Anglji.spowodowoky,ż6
stomnek
ki szwedskie odmówiły wożenia poeztyjest nawiązey ,8leObsenieme cherakter
pocztowy między Angiją i Szwecją
ramy. Estomiest przewóz
przypedkowy i nie jest objęty w żadnei odbywa
kontrek=
poczty do Ameryki jest uregulowanytłomecz@iu sięzostsławędłkuzmi wręccone,
tu,kopje którego we fromcuskien Ns pożegnanie powiećzieł mi p.
i którą przesyłam Departamentowi.
jek

WHO.…— rząd polski otworzy poos to, to *,
projektuje uzządió bezpośrednią komunikację pocztowądes.eine ___ -,
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