
Dział Związku Wojsk 
Polskich w Ameryce. 

URZĘDOWY PROTOKÓŁ 
ze Sejmu V-go Z. W. P. w Ame- 

ryce, odbytego w dniach 6. 7 
i 8-go września 1914 roku 

w Ulica. N. Y. 

(Ciąg dalszy.) 
wniosek kol. Hilińskiego, 

aby aZrząd Główny zajął się wy- 
robieniem i rozesłaniem po Od- 
działach kart podróżnych dla 
członków Z. W. P. jednogłośnie 
przyjęto. 

Wniosek kol. Makowskiego, a- 

by zakładać oddziały skautów 
przy oddziałach Z. W. P. jedno- 
głośnie przyjęto. 

Na wniosek kol. Andrzejew- 
skiego, sesyę wieczorną odrocz Ot 
no do godz. 8-ej rano dnia nastę- 
pnego, a Wiel. ks. Muszyński 
odmówił modlitwę na zakończe- 
nie. 

WTOREK, DN. 8-00 WRZE- 
ŚNIA, 1914 R. 

Sesya VI-ta (poranna) 
Scsyę 6-tą otworzył o godzinie 

8-ej rano marszałek kol. Wardyń- 
5ki Modlitwą Pańską, poczem 
Sekretarz koi Kozakiewicz, od- 
czytał protokół z poprzednich se- 

?yi, który z małemi poprawkami 
został przyjęty. 

Następnie sekretarz odczytał li- 
stę delegatów i Reprezentantów, 
p rzyć z cm okazało się, że wszy- 
scy oprócz Wielebnych księży są 
na hali obecni. 

W dalszym ciągu sekretarz kol. 
Kozakiewicz odczytał ofertę “Sło- 
wa Pol.", ofiarującego swój tygo- 
dnik jako organ Z. WX P. Z po- 
wodu powołania do życia własne- 
gor organu, nie wzięto wcale tej 
ołerty pod rozwagę. 

Ponieważ Komisya Próśb i Za- 
żaleń, pracę swą ukończyła, mar- 
szałek powołuje takową do przed- 
łożenia sprawozdania. 

Komisya sprawozdaje, jak na- 

stępuje: “Zażalenie Oddziału 77 
z New Kensington, Pa., w spra- 
wie nieprawidłowego postępowa- 
nia niektórych urzędników VII 
Dywizyi w Pńtsburgu, Pa., któ- 
rzy nie postępują zgodnie z kon- 
stytucyą Z. W. P. i ignorują 
rozkazy Znrządui Centralnego, 
przez co ów oddział zmuszony 
jest wystąpić ze 2w. W. p. 

Komisya poleca przyszłemu Za 
rządowi, aby tę sprawę do- 
kładnie 7badał i usunął nieposłu- 
sznych urzędników z ich urzę- 
dów, lub też wykreślił z szere- 
gów iZ. W. P., natomiast Komi- 
>va nie uznaje rezygnlucyi wy- 
stąpienia tegoż Oddziału ze Z. 
^ P i poleca takowej nic przy- 
jąć. Polecenie Komisyi na wnio- 
sek stawiony, Izba przyjmuje. 

Zażalenie i życzenia Oddziału 
29-go w Detroit, Mich., Komisya 
poleca przyszłemu Zarządowi tę 
sprawę zbadać i takową w jak 
najlepszy sposób załatwić. 

Na postawiony wmiosek, pole- 
cenie Komisyi Izba przyjęła. 

Protest Oddziału 22-go z Brad- 
docJc, Pa., Komisya poleca uwzglę- 
dnić, natomiast prośbę tegoż Od- 
działu, co do żądania $2400 z po- 
wodu, iż ta sprawa już na Sejmie 
VI-ym w Braddock. Pa., załatwio- 
ną była, Komisya nie uznaje i po- 
leca delegatowi tegoż Oddziału 
kol. Pbdoskiemu do dalszego za- 

łatwienia. Polecenie Komisyi Izba 
przyjęła. 

Sprawozdanie Komisiy Rezolu- 
cyi. Sekretarz Komisyi kc*l. Rud- 
kowski odczytał poprawioną rezo- 

lucję. którą na wniosek, jak by- 
ła odczytaną, jednogłośnie przy- 
jęto. 

Sprawozdanie Komisyi Konsty- 
tucji. Odczytanie (poprawek tk> 
Konstytucyi do Art. V-go par. 
2-gi przyjęto. 

Xa wniosek kol. Snoypka, aże- 
by ustanowić w naszej organiza- i 

cyi słowa powitalne, uchwalono 
wprowadzić w czyn: “Czołem Oj- 
czyźnie”. 
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Uchwalono również, ażeby u- 
staleniem rang i odznak dla ofi- 
cerów i podoficerów Z. W. P. 
zajął bię naczelnik 12. W. P. w 
Am. 

Propozycya kol. Kilińskiego, 
zamieniona na wniosek kolegi W. 
J. Andrzejewskiego, ażeby spra- 
ny uniformów w celu jednoli- 
tych odznak, wy łogów i ozdób, 
oddać Zarządom poszczególnych 
Dywizyi zpoprawką, ażeby głó- 
wny Zarząd porozumiał się z ja- ką odopowiednią polską firmą i 
rozesłał Zarządom Dyw, infor- 
macye i próbki, przyjęto. 

Wniosek kol. Snopka, ażeby 
specyalne odznaki poszczegól- 
nych Oddziałów członkowie no- 
sić mogli, przyjęto. 

Sprawozdanie Komisyi Rewizyi 
książek z finansów Zarządu Cen- 
tralnego przedstawia się jak na- 
stępuje: 
Dochód ogólny z rena- 

mentem od i września 
1912 r. do 30-go Sier- 
pnia 1914 r. wynosi.. 1,851.62 

Rozchód za ten sam czas 826.43 

Obecny stan kasy Z.W. 

t-xPI 1.025.19 
Doohod z “Przyj. Zoło.” 

u kasyera od 1 pazdz. 
19*3 <1° 3° Maja 1914 r. 
wpłynęło do kasy ... 508.90 

Rozchód za ten sam czas 

wrn05ił.. 

Pozostaje zatem niedobór 
Dochód zas od i-go czer- 

wca 1914 r. do 30 sier- 
pnia 1914 r. u Sekreta- 
rza jen. 

Rozchód za ten czas wy- 
nosi .... 

842.49 

125-57 

19500 

Ppzostaje więc niedobo- 
™ . 6943 

Do tego należy się Sekr. 
jen. komisowego .... 45.04 

Razem należy się Sekr. 
Jen .. U4 47 
Do tego powyższy niedo- 

bór . 842.49 

Co razem wynosi niedobór za 

“Przyj. Żołn.” 956.96 
Po sprawozdaniu i wyjaśnieniu 

sprawy przez Sekr. Jen. i Kasye- 
ra, sprawozdanie Komisyi przy- 
jęto, a na wniosek kol. Idzikow- 
skiego przedłożony przez Sekre- 
tarza jen. powyższy rachunek na 

$114.47 uchwalono bezzwłocznie 
iwypłacić. 

Prof>oy.ycya kol. Wardy ńskiego 
ażeby obmyśleć źródło, z które 
inożnaby pokryć niedobór za 

“Przyjaciela Żołnierza”. 
Kol. Czechuwicz .podaje pro- 

jekt, ofiarując dla Z. W. P. dom 
murowany wartości $0.500 za 

cztery tysiące. Elom ma być spie- 
niężony przez rozgrywkę. Czy- 
sty dochód ma być obrócony na 

rzecz niesienia pomocy naszej u- 

kochanej Ojczyźnie, zaś jakaś 
część z tego może być z koniecz- 
ności obrócona na pokrycie niedo- 
boru za organ “Przyj. Żołn.” 

W niosek kol. A. Zięby, ażeby 
ten dar przyjąć i ofiarodawcy po- 
dziękować, z zastrzeżeniem, aże- 

by Zarząd Centralny zawarł z kol. 
Czechowiczem kontrakt, a kopie 
rozesłał każdemu oddziałowi, je- 
dnogłośnie przez powstanie z o- 

klaskami przyjęto. 
Propozycya kol. Czechowicza, 

ażeby wyrobić bilety do rozgry- 
wki tego domu po $5.00. Po 
dłuższej dyskusyi na wniosek kol. 
Zięby, uchwalono wyrobić tako- 
wa po $.>.50 i rozesłać wraz z ko- 
pią kontraktu Oddziałom Z.W.P. 
do rozsprzedania. 

W niosek kol. Gołaszewskiego, 
ażebe rozgrywka tego domu od- 
była się dopiero na przyszłym 
Sejmie, po krótkiej dyskusyi 
większością głosów wniosek prze 
szedł. 

W niosek kol. Podoskiego, aże- 
by wszystkie oddziały, których 
członkowie jeszcze dotychczas 
nie popłacili za organ “Przyjaciel 
Żołnierza" bezwarunkowo przy- 
najmniej za pół roku ubiegłego, 
według li>ty swycłi członków za- 

ległość wyrównały. Wniosek 
przyjęto. 

Przystąpiono w dalszym ciągu 
do odczytania poprawek konsty- 
tucyi. Punkt, że Skauci mają o- 

płacać po ioc miesięcznie na 

pogrzebowe, odrzucono. Nato- 
miast na propozycyę Wiel. ks. 
Muszyńskiego, robi wniosek kol. 
Podoski, ażeby tam, gdzie to jest 
możebne, tworzyć ze Skautów 
odrębne Oddziały, ictóreby tak, 
jak inne oddziały Z. W. P. nx> 

gły mieć swoje prawa, według 
których będą swe wstępne i po- 
datki opłacać, zaś do IZ*. W. P. 
mogą na początku należeć zupeł- 
nie bezpłatnie, a nadto Dywizye 
obowiązuje dać im instruktora. 
^ niosek jednogłośnie przyjęto. 

Następnie Wiel. ks. Muszyński 
podaje projekt, że zorganizował 
oddział około 200 Skautów i chę- 
tnie może go ofiarować dla IX 
Dywizyi Z. W. P., co też z po- 
dziękowaniem przyjęto. 

\N niosek kol. Zabielskiego, aby 
kasyer dał poręczenie “Security 
Rond na $3,000 po dłuższej dy- 
skusji na wniosek kol. Grygien- 
ca uchwalono ten bond zniżyć na 

$2,500. 
niosek k°l. Grygienca, aby 

Sekretarz jen. dał poręczenie na 

$500, przyjęta. 
W niosek kol. Rudkowskiego, 

ażeby prezes 2. W. P. dał po- 
ręcznie na $300 — przyjęto, 

^ niosek kol. Podoskiego. aże- 
by Naczelnik Z. W. N. nie da- 
wał poręczenia — przyjęto. 

Na wniosek kol. Snopka Sesye 
^ I-tą do godziny 2-ej po połu- 
dniu odroczono. 

Sesya VII (po południowa) 
Se>ye siódmą otworzył o godzi- 

nie 2-ej Marszałek kol. Wardyń- 
ski; Sekr. kol. Kozakiewicz )dcz\- 
tał telegramy i korespondencve 
gratulacyjne od następujących 
osób i organizacji; 

Związek X. P., ob J. S. Zawi- 
liński. sekr. jen., Cliicago. 111. 

Tow. Krakusów św. Grzego- 
rza z Chicago, 111. 

Oh. A. Górecki, Chicago. 
E. Gołaszewski, uczeń Kole- 

gium z Erie. Pa. 
J. P. Michalski, adj. Jen. sztabu 

Z.W.P. z Chicago, 111. 
Ob. P. Białecki, sekr. jen. Z. 

W. P. w Jersey Citj-. 
Resztę telegramów i kore^pon- 

dcncyc jako też ich treści uzu- 

pełniają protokół na innem miej- 
scu 

Następnie wniosek kol. Porzu- 
caka. a/.ehy pr/c/ c/as wojny Ku-! 
ropcj-kiej odbywającej się na zie- 
miach polskich. Oddziały Związ- 
ku W oj^k Polskich nic występo- 
wały w uniformach na /adne ba- 
lc, ani zabawy publiczne — przy- 
jęto. 

W dalszym ciągu sprawozdanie 
Komisyi Konstytucyi co do za- 

mieszczenia roty przysięgi dla 
żołnierzy Z.W.P., przyjęto. 

Ustalenie pensyi urzędników 
Z W P.: 

Pensya Sekr. Gen.: Po dłuższej 
dyskusyi na wniosek kol. Podo- 
skiego, uchwalono $900 rocznie, 
czyli .$75 miesięcznie. 

Pcnsyę Prezesa Z.W.P. na 

wniosek kol. Urbańczyka uchwa- 
lono na $75 rocznie. 

Pensyę Kasyera L. W. P. na 

wniosek kol. W a w rzy c k i ego u- 

chwalono na $500.00 rocznie. 
Wniosek kol. Szymczaka, aże- 

by naczelnikowi Z. \\\ P. nic 
ustalać stałej pensyi, tylko u- 

chwalić mu dyety, któreby pobie- 
rał w czasie objazdów służbo- 
wych, lub kursów wojskowych, 
jednogłośnie przyjęto. 

Wniosek koL Grygienca, ażeby 
naczelnik Z. W\ P. pobierał w 

czasie objazdów i kursów wojsko- 
wych $4-oo dziennie dyety i ko- 
szta podróży, przyjęto. 
Wybory Urzędników Z. W. P 

Na prezesa na wniosek kol. 
Grygienca obrano przez aklama 
cyę koł. Porzuczka. 

Na wiceprezesa przedstawiono 
kol. Kucharskiego, który więk- 
szością głosów został wybrany. 

Ni wniosek kol. Grygienca se- | 
kretarzem generalnym wybrano 
przez afclamacyę kol. W. J. An- 
drzejewskiego. 

Na wniosek Wie!, ks. Mu- 
szyńskiego kaayerem wybrany 
przez aklamacyę kol. Grygienc. 

Na wniosek kol. Grygienca wy 

brano dyrektorem większością 
głosów kol. Rudkowskiego. 

Wniosek kol. Andrzejewskie- 
go, ażeby z braku kandydatów 
następnych dyrektorów, i chorą- 
żego* Zarząd Główny mógł sam 

zamianować, przyjęto. 
Na wniosek kol. Porzuczka, 

wicekapeianem wybrano jedno- 
głośnie Wiel. ks. Muszyńskiego 
2 Utka, N. Y. Zaś wybór kapela*- 
na Z. W). P., który powinien tnie 
szkać w siedzibie Z. W. P., po- 
zostawiono Zarządowi Główne- 
mu do uzupełnienia. 

Na wniosek kol. Wawrzyń- 
skiego wybrano jednogłośnie na- 

czelnikiem Z. W. P. koL A. 
Czechowicza. 

Wniosek kol. Dąbrowskiego, 
ażeby były naczelnik, kol. Gó- 
rzyński podał rachunek za szar- 

fę naczclnilcowską, a Zarząd Głó- 
wny, aby ją zapłacił, przyjęto. 

Na wniosek kol. Porzuczka, 
wybór wicenaczelnflca i innych 
oficerów Sztabu Jen. pozosta- 
wiono naczelnikowi Z. W. P. 
do uzupełnienia. 

iNa wniosek kol. Andrzejew- 
skiego wybrano komisarzem na 
Stan New York kol. T. Wawrzyń- 
skiego. 

Na wniosek kol. Andrzejew- 
skiego. wybrani zostali komisa- 
rzami na Stan Pennsylvania kole- 
dzy : Hiliński, Podoski i Pilarski. 
Na Stan Del. i wschodnią Penn- 
sylvanię kol. Zabielski. 

Delegatem na Sejm Z. N. P. 
na wniosek kol. A. Zięby, wy- 
brany został kolega Czechowicz. 

Drugim delegatem na wniosek 
kol. Grygienca obrany został kol. 
Idzikowski. 

Trzecim Delegatem na ten 
Sejm na wniosek kol. Podoskiego 
wybrano /przez aklamację kol. 
Porzuczka; wszyscy delegaci 
przyjęli nominacyę i ofiarowali się 
na Sejm Z. X. P. pojechać bez- 
interesownie 

Wniosek kol. Wawrzyckiego, 
ażeby dyskusyę zamknąć przyję- 
to. 

Propozycja reprezentanta Z. 
X. P. p. Wlawrnrkiego. ażeby 

'ustanowić głównego komisarza, 
jktóryby miał prawo ustanawia- 
nia w poszczególnych okolicach 
swych zastępców, na wniosek kol. 
Andrzejewskiego jednogłośnie 
przyjęto i wjbranę głównym ko- 
misarzem kol. A. Idzikowskiego.. 

Propozycja kol. \\ a\vrzj*ckie- 
go, ażeby każdy kmi-arz Z. W. 
P. lub też organizator- przy orga- 
nizowaniu nowych oddziałów, 
miał koszta podróży z kasy Z. W. 
P. zwrócone, na wniosek k«»!. Dą- 
browskiego przyjęto. 

Prepozyci a komisarza 7.. X. P. 
pana Wawroekiego. ażeby dług 
zaległy za drukowanie organu Z. 
W. P. w ‘IZgndzie” Marać ««ię na 

Sejmie przyszłym Z. X. P. u- 

tnorzyć. 
Na wniosek kol. Podoskiego z 

podziękowaniem przez powstanie 
powyższą propozycyę przyjęto. 

Propozycja kol. Andrzejewskie- 
go. ażeby nowa Konstytucya i 
podatek weszły w życie dopiero 
<*d i-go stycznia na wna»sek kol. 

(Irygienca ,przyjęto. 
Wniosek kol. Podoskiego, aże- 

‘Ztandaru przez powstanie, przy- 
jęto. 

Na wniosek Wiel. ks. 'Muszyń- 
skiego, kolegę Hartwiga, jako 
członka honorowego do Z.W.P. 
jednogłośnie z oklaskami przyję- 
to. 

t 

Przed samą przysięgą urzędni- 
ków Zarządu Głównego, prezes 
kol. Porzuczek przemawia w kró- 
tkich słowach do Izby i zrzeka 

się przyznanej mu pensyi z całyrh 
dwóch lat w kwocie $150.00, ofia- 
rowując takową na rzecz niepo- 
dległościową: czyli na wsparcie 
dla wdów i sierót po poległych 
w obecnej wojnie naszych bra- 
ciach. Izba przyjmuje tę wspa- 
niałomyślność kol. Porztrczka ser- 

decznem podziękowaniem z okla- 
skami przez powstanie. 

W końcu wielebny ks. Muszyń- 
ski, wice-kapelan Z. W. P. od- 
biera od urzędników ZaTządu 
głównego i innych uroczyście 
przysięgę, w czasie którego to 

aktu, wszyscy uczestnicy dli ucz- 

czenia chwili, prezentują broń. 

Następnie były naczelnik IZ. W. 
P., kol. Górzyński oddaje urzę- 
downie dowództwo Z. W. P. 
nowo obranemu naczelnikowi kol. 
Czechowiczowi, wręczając mu 

gwiazdę generalską, jako znak 

głównego dowódzcy i życzy mu 

przytem jak najlepszych rezulta- 
tów. Kol. Czechowicz podawszy 
bratnią dłoń byłemu naczelnikowi 
serdecznie mu dziękuje. 

Przemówił potem reprezentant 
Z. N. P. p. Wawrocki, życząc w 

gorących i szczerych słowach Z. 
W.P. jak największego wzrostu 
pod nowych zarządem, zaznacza- 
jąc ważność obowiązków, jakie 
urzędnicy Zarządu Głównego 
przyjęli i przysięgą do ich wypeł- 
nienia wobec Pana Boga się zo- 

bowiązali. 
(Dokończenie nastąpi.) 

GŁUPSTWO PRZEŚWIET- 
NY SADZIE! 

W “Dzienniku Związkowym" 
czytamy: 

Urzędowy organ Komitetu O- 
brony Narodowej, socyalistyczny 
świstek “Dziennik Ludowy" wy- 
chodzący w Chicago, pomieścił 
sprawozdanie z zebrania zwoła- 
nego na dzień 9 listopada do hali 
Walsha p/zez miejscowy Central- 
ny K. O. N. 

Główną mowę wygłosił profe- 
sor Tomasz Siemiradzki i mowie 
tej w urzędowein oświetleniu 
“Dziennika Ludowego” pragnie- 
my słów parę poświęcić. 

Aby zaś nas nie posądzano o 

przekręcanie faktów, pomieszcza- 
my poniżej poszczególne ustępy 
sprawozdania: 

“Przechodząc do obecnej 
sytuacyi na ziemiach pol- 
skich, wykazuje prof. S. 
znaczenie legionów polskich. 
Zdobyły one nawet uznanie 
u pism wrogich sprawie pol- 
skiej, u prasy moskalofil- 
skiej. Pierwszy legion, zło- 
żony z 4 pułków, liczy 16 ty- 
sięcy żołnierzy wszystkich 
gatunków broni. 

PQ kilkudziesięciu więc 
latach mamy znów własne 
wojsko i własny, narodowy 
rząd. 

Nasze legiony są w poli- 
tycznym przymierzu z Au- 
stryą, a nie z Niemcami, z 

którymi nie zawierano ża- 

dnych układów. Nie mamj^ 
więc nic wspólnego z poli- 
tyką niemiecką i pierwszym 
celem naszym jest walka z 

Rosyą, a jeśli zajdzie póź- 
niej tego potrzeba to z Pru- 
sami. Nad rozwijaniem spra- 
wności wojska pracuje Na- 
czelny Komitet Narodowy, 
który reprezentuje 5 milio- 
nów Polaków w zaborze au- 

stryackim. Królestwo, zala- 
ne 5-cio milionową armią 
carską, nie może podnieść 
swego głosu; jest to jednak 
pewnem, że chłop i robot- 
nik, stanowiący podstawę 
narodu, jest w swej całej 
masie przeciw caratowi”. 

Nonsens taki możnaby daro- 
wać jakiemuś prostaczkowi, któ- 
rego całe wykształcenie (polega 
na przebytem “abrychteron/ku” 
w au'tryackiem “wojsku” — ale 
żeby profesor, historyk i polityk 
mógł coś takiego powiedzieć, to 

się wprost wierzyć nie chce. 

MAPA POLSKI 
Wielki rozmiar (22x28 cali). Ramki metalowe. Z uszkami do zawieszenia na śoianie. 

W POLSKIM JĘZYKU £„7 
po polsku. Na mapie z polskiemi nazwami widzisz w mgnieniu oka jak DALEKO SĄ TWOJE STRONY 

OD MIEJSCA GDZIE KRWAWE BOJE SIĘ TOCZĄ. 
Widzisz jasno jak na dłoni, gdzie są Moskale, gdzie Niemcy, gdzie Austryaoyi a po c*zlokow*>- 

niu wojsk nieprzyjacielskich już sam możesz sądzić, kto przegrywa, a kto zwycięża. 

Mipi Polski w polskim języka winna »ię znaleźć w każdym doma yłtkia. 
DAJEMY BEZPŁATNIE 
W PREZENCIE DO DZIENNIKA ZWIĄZKOWEGO. 
Kto nadeszło $2.25, Jako roczną prenumeratą n» 
Związkowy, otrzyma Mapą Polaki w polskim jązykft, 
50c, za dopłatą lOc na koszty opakowania I przesył*. 

Dziennik 
wartośo! 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
— to — 

DZIENNIK DLA LUDU. 
Wydawany przez Związek Narodowy Polski po 
cenie kosztu w celu szerzenia oświaty i patryo- 
tyamu wśród wychodźców polskich na obczyź- 
nie. Wychodzi codzień w objętości 8 iu stronic 
najmniej. W kazoy piątek specyalny dodatek 
powieściowy. W ciągu roku daje czytelnikowi 
2.600 stronic, a kosztuje tylko $2.25 na rok. 
Jest to najtańsze i najlepsze p.smo polskie w 
Stanach Zjednoczonych- 

Baczność Chicago! gfc“£ 
otrzymywać Dziennik Związkowy przez chłopca 
6c tygodniowo. Mapą Polski dajemy Czytelni- 
kom w Chicago za dopłatą 26c. 

WYTNIJ TEN KIBPON 
Wypisz na nim swój adres, a « dołączeniem 
$2 55 nadsszlij na adres: 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
1406-08 W. Dirision St., Ckicafo, Ul. 

PANOWIE: — Posyłam w załącteniu $2.56 I 
proszą przysyłać mi Dziennik Związkowy przez 
rok czasu, a w prezencie proszą przysłać ścień- 
ną Mapą Polski, w polskim jązyku, wartości 60o. 

Moje imią I nazwisko 

Mój adres 

WT.W 

faktem jest niezaprzeczonym, 
żc legiony polskie składały wier- 
nopoddańczą przysięgę Austryi; 
faktem jest, że Austrya nawza- 

jem żadnej przysięgi nie składa- 
la legionom lecz z odebraniem jej 
wliczyła legiony w poczet swej 
armii — a więc w jaki sposób za- 
warto ow0 polityczne przymie- 
rze? 

Gdyby wywody profesora Sie- 
miradzkiego brać na seryo i wie- 
rzyć im, to w takim razie musie- 
libyśmy każdy /pułk każdą kom- 
panię wojska, (każdego “freitra”, 
kaprala” lub “fuehrera” uważać 

za politycznego sojusznika Au- 
stryi — a on tymczasem jak był 
tak jest biedną ofiarą military- 
zmu, zwykłym kanonowym po- 
karmom. 

Panie profesorze nie godzi się 
z Polaków chicagoskich chodzą- 
cych na zebrania K. O. N. tak 
srodze żartować i nakazywać im 
wierzyć w opowiadania o “cesa- 
rzu Franciszku i kapralu Fediu, 
jako sojusznikach w wojnie". 

Z powyższego ustępu mowy 
wynika dalej, że prof. Siemi- 
radzki twierdzi stanowczo, że le- 
giony nic z Prusakami nie mają 
wspólnego. 

Znowu ględ zenie przy komin- 
ku w zimie! 

Jeżeli legiony walczą za Au- 
stryę i pomagają jej w wojnie, a 

Austrya jest w absolutnym za- 

czepno odpornym sojuszu z Pru- 
sami, to w ten sposób pomagają 
legiony Prusakom ! Czy nie panie 
profesorze> 

Jeżeli pan mężowi pożyczysz 
pieniądze (mówimy to tylko 
przykładowo) na gospodarstwo 
domowe, to tern samem poży- 
czysz je i żonie. 

Czy nie panie profesorze? 
3) Dla dobitniejszego uargu- 

mentowamia swych wywodów J 
twierdzi profesor Siemiradzki, że 
5 milionów Polaków w Galicyi 
(czyli cała Galicya) pracuje przez i 
Naczelny Komitet Narodowy dla 
Austryi. 

Jest to absolutny fałsz i albo | 
profesor Siemiradzki nic a nic 
nie interesuje się sprawami kra- 
jowymi i gazet krajowych nie 
czytuje, albo wobec kilkuset słu- 
chaczów dopuszcza się świadome- 
go kłamstwa. 

Wszystkie pisma krajowe, ja- 
kie nas w ostatnich czasach do- 
szły stwierdzają rozłam opinii 
galicyjskiej, stwierdzają, że 
wschodnia i środkowa Galicya, 
oraz drużyny zakopiańskie nie 
weszły w skład legionów, a pan 
panie profesorze masz odwagę o- 

ba-łamucać i okłamywać zebra- 
nych na hali, a panu ślepo wie- 
rzących kilkuset ludzi? 

Jak nazwać tego rodzaju poli- 
tykę? 

Czyż nie jest to polityczne 
“przymierze” pomiędzy mówcą, 
a stekiem kłamstw i inwektyw ja- 
kie są w ostatnich czasach z try- 
bun K. O. N. siane? 

Jakby dla ukoronowania swo- 

ich wywodów rzuca prof. Siemi- 
radzki apel do zebranych, aby się 

Czy znacie nas?! 
Jeżeli nie to przyślijcie w 

ewoje nazwisko i adres z tym ku- 
ponem ponieważ my chcemy 
wam zrobić prezent. —Przeczy- 
tajcie kupon i przyślijcie (to na- 

tychmiast do naszego składa 
lub przynieście osobiście. 

* PARMO KSIĄŻKA zawierająca 
! zbiór wspaniałych polskich ke- 
[ pletów i monologów dotrchcsaa 

nieznanych w Chicago, wartoAol 
! 50(' dl* każdego naszego kasta* 

tfawmHUca..n---T-i ,, 

No. t Ulica-.. 

Miatto I Storn.. 

Jiajwlęksiy Ikti4 polskich rskorw 
mw w Ameryce oraa gramofonów. 
Wysyłamy do wszystkich cagfoi Świa- 
ta. 

Piszcie po polski# katalogi a na. 
tych miast wam U ko we wytlanty, 

Dla wygody Polaków masy Mi- 
lką usługę. 

RIECHARD PIANO CO. 
Nałwi«kssy skład mcycoy w Chicaga 
733-31 MILWAUKEE ME. 

1 klęk na połndnto od Chicago Asa, 
WlMiMta otwarty skład 

Wtorek. Czwartak I Sobota. 

trzymali organizacji polaki*), 
czyli K. O. N. 

Pogratulować Polsce takiej 
polskości, pogratulować jej Pola* 
ków, którzy popieranie austrya- 
cko->niemiedkich interesów nazy- 
wają oryerrtacyą polską. 

Tacy to Polacy chcą nam prze- 
wodzić, tacy w obecnej doniosłej 
i ważnej chwili zawracają łatwo- 
wiernym w głowie, aby tylko 
swej osobistej zawiści, czy atabi- 
cyi dogodzić. 

Crescent, Ohio. 
Zawiadamiam członków grupy, 

455 iż posiedzenie roczne odbę- 
dzie «ię dnia i3 grudni* b. t., po- 
czątek o godz. io zrań* w hali 
Tow. Orzeł Biały gr. 455 w mie- 
ście Maynard, O. Pożądanem jest 
rz każdy członek ma być obecny 
na rocznem posiedzeniu, w prze- 
ciwnym razie podpada karze 50C. 

Wojciech Golec, 
Sekr. Gr. 455. / 

—-- f 

Ludzie najazczęilbrsi powiani 
być zarazem najlepszymi; jr£eJ4 
takimi nie są,i snąć szczęście 4eh 
nieprawdziwe, albo oni go ais 
warci i prędko je utrac%. 


