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Jutro, 16 października: Św. Te- 

resy. 

RUCH PAROWCÓW. 
ODESZŁY: Nowy York: Ofcar II 

Verona. — Bordeaux: Espagne. — 

Hongkong: Sodo Maru. 
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Uwaga! Uwaga! J i 

FR. PASZKIEWICZ 
1248 Noble Ulic· 

blisko Bradley 

Wyrabiana* okna siatkowe wszelklero 
rozmitiru. takie utrzymujemy wszrstkie 
rozmiary gotowych drzwi iorfiea wątko- 
wych po bardzo niskich cenach. 

tX:iej kretlimy kitka speeyaioatfeO 
Farb· totowa do akytku reg- Sl.OO. 

«per. 79« ealoru 
Piec· fazowe x dwoma kółkami re- 

rnJarnie &0, »pec SI·»· 
Stoliki do pieców gazowych na 2 koł- 

ka. rac- i i»«c- 08e 

Okna siatkowe 15c i wyżej. 
Drzwi siatkowe 8óc i wyi«J. 

Reperujemy wyżymaczki. octrzjmj 
noiyczkl i brzytwy, takie wkradamy ra- 
mowe koi· aa karet ai dziecino· (Go- 
Carte). 

Z szacunkiem 

FR. PASZKIEWICZ 
1248 Noble Ulica 

T*Ł. MO>KOE 

Kupujcie ran, gazie jest najrep- 
szy towar za najniższą cen?!!! 

Najlepsze instrumenta mury rznę 1 

najtaniej. można dostać w naszym skia· 
dzie, Również posiadamy wielki wybór 
nut na każdy instrument. 

Wysyłamy katalogi na iadanie; na 

koszta przesyłki należy za^ezyć 10 oea- 
tów « znaczkach pocztowych. 

Adresować należy: 

H. W. SAJEWSKI 
1011 Milwaukee Avenue 

CHIC AGO» ULL. 

CONRAD SEiP 
BROWAR 

I PIWO BUTELKOWE 
Zim* aiica i Grtrt m. 
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UWAGL ' 

„Pour le roi de Prusse" 

Niezręczne wycofywanie się 
zwolenników i wielbicieli gali- 
cyjskiego . . N. i tutejszego 
. O. . z kompromitującej „o- 
ryentacyi" austryacko-pruskiej i 

trwające od dłuższego czasu już 
niesłychanie nieudolne zapewnia- 
nie i prrekonywanie, jakoby oni 

/ właśnie i tylko oni stali na grun- 
cie prawdziwie niepodległościo- 
wym, „ale wzniósłszy się na wyż- 

i sze stanowisko zrozumienia inte- 

resu ogólno - polskiego" przezna- 
czyli legionom polskim dwuzna- 

czną rolę do odgrywania, — zna- 
lazły świeżo wyraz w artykule 
ogłoszonym : we „Wiciach" i 

skwapliwie przedrukowanym w 

„Dzienniku Ludowym." 
Ponieważ u tych, którzy nie 

dali się wplątać w bałamutną ta- 
1 ką politykę, zawsze najsilniej- 
szym argumentem było i jest, iż 

każdy udział osobisty Polaków 

w tej wojnie po stronie „mo- 

carstw centralnych" musi wyglą- 
dać na robotę „pour le roi de 

Prusse" i jest nią faktycznie, 
przeto nowemu artykułowi, o 

którym mówimy, śmiało i zuch- 

wale dano tytuł: „W pruskiej 
służbie", a w nawiasie pod tytu- 

, 
łem owo: „pour le roi de Prusse". 

Chciano w tym artykule jakąś 
karkołomną sofistyką udowod- 

nić, że nie zwolennicy . . N. 

, 
i . O. N., ale właśnie ich prze- 
ciwnicy pracują „pour le roi de 

Prusse", ale co gorsza i wstręt- 
nie j sza, chciano, — jak zaraz zo- 

baczymy — brzydikiemi pogróż- 
kami odstraszyć od „obrażania 
majestatu pruskiego" wszystkich 
tych, którzy takiej „zbrodni" się 
dopuszczaja. 

« 

n- 

i Cały artykuł, — domyślamy 
| się, kto jest jego autorem, ale 

mniejsza o niego, — mógłby u- 

chodzić za arcydzieło saiisteryi, 

gdyby nie b^ł równocześnie 

gmatwaniną argumentów prze- 

krętnie adwokackich tak nacią- 
ganych, że u rozumniejszych czy- 
telników tylko niesmak budzić 

mogą, mniej rozsądnych, dla 

których artykuł jest napisany, 
chyba rozzłoszczą, iż nic a nic z 

tego zrozumieć nie są w stanie, 
a samego autora, o ile jeszcze ma 

jakie sumienie narodowe, powin- 
nyby nakłonić eto złamania pióra 
oddanego na usługi tak niewdzie- 

1 cznej sprawie, choćby dla za- 

robku. 

Oczywiście artykuł cały na- 

stroszony jest pomawianiem o 

moekakyiilizm wszystkich tych, 

którzy nie dają się wciągnąć do 

polityki X. K. N. i służby legio- 
nów po stronie pruskiej ; oczywi- 
ście dla efektu tu i owdzie wplą- 
tane są przekonywania, że rząd 
moskiewski nienawidzieć należy 
i ufać mu nie można, jakoby ko- 

mu takiego przekonywania było 
potrzeba; jest i dezawuacya pew- 

nych osób dawniej na piedestale 
stawianych, o ile ich postępki lub 

wyrażenia się zbyt dla . . X. 

były kompromitujące ; jest i obu- 

rzanie się na tych, którzy przesa- 
dne a stwierdzane jako kłamliwe 

bajki o dzikiem zachowaniu się 
Moskali w zdobytych częściach 

Galicyi prostowali; jest jako 

pendant zupełne zamilczenie o 

zachowaniu się Prusaków w zdo- 

bytych przez nich ziemiach pol- 
skich; są wreszcie osobiste wy- 
cieczki przeciw różnym osobisto- 

ściom 
f poczęści na faktach opar- 

li te, poczęści złośliwie zmyślone, 

I by tą mieszaniną wytworzyć po- 
zór równej wiarygodności wszyst 

kiego: adwokacką tę plątaninę 
znają wszyscy, któr^if przysłu- 
chiwali się od dwu lat blisko wy- 

stąpieniom jednego z najzręcz- 
niejszych rzeczników . O. N. 

Ale góruje nad wszystkiem 

najprzód śmiało obrany tytuł ar- 

tykułu, potem zręcznie w pierw- 
szym ustępie przyznana słusz- 

ność tym, co Prusaków nie ko- 

I chają i im nie ufają wraz ze 

! wzmianka jednakowoż o potrze- 

I bie „wzniesienia się na wyższe 
; stanowisko zrozumienia interesu 

ogólno polskiego", — wreszcie 
niegodziwie zredagowany końco- 

i wy ustęp artykułu. 
A 
-w 

O tym ustępie chcemy pomó- 
wić słów kilka. Brzmi on tak: 

„Nie ulega wątpliwości, że 

>u wszystkie wybryki moskalofil- 
1 skie (czytaj: antypruskie. — 

Przyp. Red.) prasy wielkopol- 

skiej są skrzętnie notowane przez 

hakatystów, którzy gromadzą 
materyały do późniejszych wy- 

stąpień antypolskich. Zwalczanie 

przez narodową demokracyę w 

Poznańskiem . . N. i Legio- 
nów dostarcza hakatystom żąda- 

nych dowodów na to, że Polacy 
są moskalofilami i że wskutek te- 

go nie należy im czynić żadnych 

ustępstw, ani pozwolić na ich sa- 
modzielenie. Ze względu na przy- 

puszczalną zmianę kursu wobec 
Polaków w Prusaich wszystko to 

jest bardzo niebezpieczne." 
1» 

Oczywiście w powyższym u- 

stępie uderza przedewszystkiem 
pogróżka i denuncyacyjka rów- 

nocześnie. 

rogruzKa, ze rząu yiuaivi 

mścić się będzie na wszystkich 
Polakach, jeżeli i nadal taki brak 

miłości i ufności ku rządowi pru- 
skiemu objawiać będą pewne pis- 
ma, jak dotychczas. 

Denuncyacyjka, zwracająca «- 

wagę rządu pruskiego na nielo- 

jalne zachowanie się pewnych 
pism wielkopolskich, boć wiemy, 
że rząd pruski zaznajamia się 

przez usłużnych tłómaczy z tem, 
co prasa polska ogłasza w związ- 
ku z wojną. Ale właśnie dlatego, 
że o tem wiemy, denuncyacyjka 
ta, choć brzydka, chybia celu i 

szkodliwą już samą w sobie być 

przestaje. 
Jest tu jednak jeszcze co in- 

nego. 
Zwolennikom . . N. i K. O. 

N. od dłuższego już czasu otwie- 

rają się oczy na to, czego od rzą- 
du pruskiego my, Polacy spodzie- 
wać się możemy bez względu na 

to, czy jakie legiony polskie, bar- 
dzo pogardliwie przez ten rząd 
pruski traktowane, znajdą spo- 
sobność do jakiegokolwiek od- 

znaczenia się. Widzą oni już dzi- 

siaj prawdopodobnie doskonale, 
że w razie zwycięstwa ostatecz- 

nego Niemców nietylko pogrze- 
bać przyjdzie wszelkie nadzieje 
odzyskania niezależnej Polski, a- 
le nadto, większym niż dotych- 
czas obszarom ziem polskich, 
może nawet całej Polsce, grozi 
los dotychczasowy jej obszarów 

pod zaborem pruskim i dlatego 

wcześnie, widząc zbankrutowa- 

nie własnej polityki, chcą zwalić 

winę na barki tych, którzy od 

samego początku wojny za rów- 

ną niedorzeczność uważali .ufać 

Prusakom, jak ufać Moska- 

lom, we wojnie brać do- 

browolny udział jaki taki po je- 
dnej czy po drugiej stronic. 

Przewidując — przedwcześnie 
— zwycięstwo Niemców, a wraz 

z niem wzrost buty Prusaków, 

ich prawdopodobne w tym razie 

„vae victis'' na zdobytych zie- 

miach, ich równie prawdopodo- 
bne kopnięcie nogą usłużnych le- 

gionów, a w najlepszym razie 

tylko dia zachowania jakichta- 
Kich pozorów, rzucenie z łaski ja- 
kiegoś ochłapu, z którym ku ich 

radości nie wiedzielibyśmy sami 

co zrobić, — przewidując to 

wszystko, ci panowie, aby unik- 

nąć gorzkich przewidzianych wy- 
rzutów, wcześnie torują sobie 

drogę, by zrzucić winę na tych, 

którzy dopomagać do tego zwy- 
cięstwa nie chcieli, którzy rządo- 
wi pruskiemu od samego począt- 
ku tak jak Moskalom nie mali. A 

proszę przytem zauważyć, jak to 

ci panowie starannie unikają wy- 
rażenia się: „rząd pruski" i wolą 
zasłaniać się wyrazem „hakaty- 

ści", byleby tylko rządu nie u- 

razić... 

Przedwczesne może o tyle są 

ich przewidywania, że ostateczne 
zwycięstwo „państw central- 

nych" bynajmniej nie jest jesz- 
cze zapewnione. Jaką jednakowoż 
fórtkę sobie zostawią, jeżeli 

„zmienne losy wojny" wydrą 
Niemcom dotychczasowe powo- 
dzenie, jeżeli Moskale chwycą się 
pozorów mszczenia się za tworze- 
nie legionów polskich po stronie 

pruskiej walczących, by przy roz- 

rządzaniu losami Polski jak naj- 
mniej ustępstw robić i na inne 

mocarstwa, o ile będą zwycięskie, 
wpływać zechcą, by to na nieko- 

rzyść naszą zanotowały? Pomię- 
dzy nami mogą gdzieniegdzie za- 
wracać głowę, jakoby zajmowali 
stanowisko ściśle niepodległo- 
ściowe: obcy liczyć się będą li 

tylko z faktem, że we wojnie do- 

pomagali czynnem wystąpieniem 
Prusakom. 

Ale o tem już pisało się dużo 
razy, — nadaremnie. Powtarzać 

się nie chcemy, chociaż jakiejś 
odpowiedzi ciągle nowe prowo- 
kacye koniecznie niemal się do- 

magaj? 

Bardzo na czasie nadesłane 

nam poniżej podaną korespon- 

deneyę, którą, jako pochodzącą 
od osoby widocznie doskonale o- 

beznanej z działalnością polskich 
legionów, z wielką umieszczamy 
przyjemnością. 

Jeszcze o arty- 
kule profesora 
Znanieckiego. 

(List do Redakcyi). 

Szanowny Panie Redaktorze ! 

W wydaniu poniedziałkowem 
Dziennik Chicagoski" powtórzył 

za „The Chicago Sunday Tri- 

bune'' artykuł p. dra. Floryana 
Znanieckiego, który zawiera nie- 
które nieścisłe lub wręcz nie- 

prawdziwe wiadomości, prowa- 
dzące do fatalnych wniosków i 

mogące, gdyby ogół tutejszych 
Polaków im uwierzył zaszkodzić 

sprawie narodowej. 

'Z tego powodu proszę Pan.i 

o pomieszczenie na łamach Swe- 

go Pisma następujących sprosto- 
wań. 

1) „Armia polska walcząca ra- 

zem z austro - wegierskiemi woj- 
skami" nie liczy i nigdy nie li- 

czyła jak mniema p. Znaniecki, 

75,000 żołnierza. W rzeczywisto- 
ści owe legiony, których pełna 
nazwa brzmi ,,Kaiserlich uud 

Koenigliclie Polnische Legionen' 
(c. k., t. j. cesarskie austryackie, 

legiony polskie), nie doszły ni- 

gdy do liczby 20,000 żołnierza, i 

zgodnie z rozporządzeniem cesar- 
skiem nie miały liczyć więcej, ja1< 

pułków piechoty cztery. 

Z końcem września, 1914 roku 

wykazy . . N. świadczyły c 

istnieniu we wszystkich oddzia- 
łach legionów razem około 14,00C 

żołnierzy, oficerów i wojsko wy cl 

pomocników. Był to najkorzyst- 
niejszy okres dia rozwoju legio- 
nów i potem liczba legionistów 
spadła. Pułki drugi i trzeci legio- 
nów polskich, pozostające bezpo- 
średnio pod komendą austryackie- 

go generała o polskiem nazwisku, 
mimo uzupełniali liczyły przeważ- 
nie łącznie tylko około 5000 żoł- 
nierza. Piłsudski przy swym puł- 
ku wprawdzie już w pierwszym 
miesiącu wojny tworzył piąty ba- 
talion uzupełniający, ale jego ba- 

taliony nigdy nie doszły do peł- 
nej liczby po 1000 żołnierzy. W 

chwili reorganizacyi swego pułku 
w brygadę w połowie grudnia 
191-1 r. wydzielił cztery bataliony, 

liczące przeciętnie po niespełna 
350 żołnierza w osobny pułk, a ra- 

zem z pozostałymi dwoma bata- 

lionami, z których usiłował ufor- 

mować pułk drugi brygady, ka— 

walerą i artyleryą, posiadał wraz 
z batalionem uzupełniającym o 

koło 2,500 żołnierza. Po klęsce 
łowczówskiej (23 grudnia), gdzie 
z tej liczby stracił przeszło 500 

żołnierza, cała brygada okazała 

się przez półtora miesiąca nie- 

zdolną do boju. 

Dopiero w kilka miesięcj póź- 

niej (zdaje się w czerwcu) X. K. 

X. ostatecznie zorganizował pułk 
czwarty legionów. 

2). Nie składają się też owe le- 

giony, jak mniema p. Znaniecki, 

„przeważnie z ludzi, którzy zbie- 

gli przed mobilizacyą rosyjską" 
— ponieważ procent nie - austry- 
ackicli poddanych w legionach 
nie przekraczał nigdy 25 od sta. 
Z końcem 1914 r. ten procent nie 

wynosił 6 od sta. Później próby 

przymusowej rekrutacyi Pola- 

ków poddanych rosyjskich, przed 
siębrane przez niektóre agendy 
. . N. wbrew komunikatowi 

tegoż, (w czasie których między 
innemi '* 2 lutego oddział c. k. 

legionu strzelał do protestujące- 

go tłumu) ten procent podniosły, 
ale nigdy ponad 25 procent. 

3) Myli się p. Zn. gdy twierdzi, 
że krakowski „Naczelny Komi- 

tet Narodowy ma w swym skła 

dzie najwybitniejszych Polaków 
z pod trzech polskich zaborów" 
— ponieważ ten Komitet jest re- 

prezentacyą jedynie posłów pol- 
skich zaboru austryackiego i w 

swem gronie kierowniczem miał 
zawsze aż do ostatnich wiadomo- 

ści wyłącznie tylko poddanych 
austryackich, ani jednego zaś Po- 
laka poddanego pruskiego albo 

moskiewskiego. . ,K. N. został 
i 

utworzony 10 sierpnia, 1914 r. 

przez t. zw, polskie Koło Sej- 
mowe t. j. ogół posłów polskich 
do parlamentu austryackiego i do 

sejmu galicyjskiego. Jako jedną 
z zasad swej polityki przyjął nie 
zabieranie głosu w sprawach by- 
łego zaboru rosyjskiego, dopóki 
reprezentanci tamtego zaboru sa- 
mi się wypowiedzą i akcesu do 

niego nie zgłoszą. Ponieważ po 
przejściu Warszawy z rąk mo- 

skiewskich w niemieckie tamtej- 
sze stronnictwa polskie, takiego 
akcesu nie uczyniły, a nie uczy- 

niły też tego nigdy stronnictwa 
zaboru pruskiego, przeto . K. 

N. jest ciągle tylko reprezenta- 

cyą posłów zaboru austryackie- 
go. 

1 nie jest reprezentacyą wszy- 
stkich posłów owego zaboru, ale 

tylko części, t. zw. „bloku namie- 

stnikowskiego". Już w dwa mie- 

siące po utworzeniu . . N. ra- 

dykalni członkowie owego bloku 

widzieli w skrupułach niektórych 

posłów przeszkodę do bezwzglę- 

dnego postępowania na terenie 

królestwa kongresowego, i po- 

słów tych, między którymi pp. 

Stroński i Surzycki kierowali de- 

partamentem skarbowym i woj- 

skowym . . N., na zawsze z 

. K. N. usunęli. Wobec presyi 
rządowej i oświadczenia (w kwie- 

tniu) nowego prezesa wiedeńskie- 

go koła Polskiego, Bilińskiego, 
że „polscy obywatele Austryi nie 

mogą mieć innej oryentacyi, jak 
'tylko austryacką", owi usunięci 
z . . N. posłowie nie mogą pu- 
blicznie wystąpić przeciw . K. 

N., ale na politykę jego się nie 

zgadzają. 
Tak więc . . N. nie jest re- 

prezentacyą całego narodu pol- 

skiego, ale jedynie części jedne- 

go zaboru austryackiego. Przy- 

jęcie zaś przez niego tytułu, „na- 

rodowego" jest uzurpacyą, gd>ż 

mógłby on się najwyżej miano- 

wać „galicyjskim" komitetem. 

Nie jest . . N. „rządem na- 

rodowym" jak chce p. Znaniecki. 

Pretendowała do uznania za ta- 

ki rząd Komisya Tymczasowa, 
która też z początkiem wojny wy- 
dała datowaną niby w Warsza- 

wie a podpisaną przez „Rząd 
Narodowy" odezwę, mianującą 

J' 'ff · * * 

Piłsudskiego wodzem naczelnym 
wojsk polskich. Ale 16 sierpnia z. 
r. . . N. publicznie wyznał o- 

szustwo, stwierdzając, że i ów 

tajny Rząd Narodowy i owa ode- 

zwa pochodziły z Krakowa o<l 

wiadomych członków Komi- 

syi, a Warszawa nic o nich 

nie wiedziała. Zarządzając też 
rozwiązanie Koinisyi Tymcza- 
sowej . . N. starał się p,J 

łożyć kres podobnemu oszukiwa- 
niu opinii publicznej przez stwa- 
rzanie takich tajnych „rządów 
narodowych". 
) Wbrew mniemaniu p. Zn. ol- 

brzymia większość działaczów 

polskich nie tylko nie uznaje X. 
. N. za rząd narodowy, ale 

wręcz przeciwnie, uważa jego po- 
litykę za szkodliwą, a sprzymie- 
rzanie się z Niemcami za zdrady 
i za wyrządzanie strasznej krzyw- 
dy narodowi. Prawa, większość 
Polski niema wyboru pomiędzy 
lojalnością wobec Austro - Nie- 
miec, a lojalnością wobec Rosy i, 

ponieważ obie strony walczące 
stotnie uważa za wrogie dla spra- 
wy polskiej. Prawa większość ta- 

ką lojalność uważa za zaprzań- 
stwo, choć wobec stosunków 

stworzonych przez wojnę, nie 

może tego publicznie w ten 

sposób nazwać. 
Prawa opinia narodowa, posia- 

dająca większość ogromną w ca- 

łej Polsce, odnosi się ze współ- 
czuciem i serdecznością do wal- 

czącej w c. k. legionach młodzie- 

ży ale uważa, że jej zapał został 

wyzyskany przez nieuczciwych 

polityków stanowiących część o- 

wego „obozu radykalnego", o któ- 

rym p. Zn. pisze.' I w świado- 

mości ogółu polskiego nieqylko 
sprzymierzanie się części Pola- 
ków .z prusactwem przeciw Za- 
chodowi jest zdradą tradycyi, pol- 
skich, i jest jaskrawą pracą ,&our 
le roi de Prusse ', ale nadto poli- 
tycy z . . N., zupełnie inaczej 
niż szeregowcy legionów, nile za- 

sługują na współczucie, ale na 

potępienie, i to nie tyle z powo 

du nieszczerej polityki, ile. z po- 

wodu osobistej nieuczciwości, z 

jaką oszukiwali naród, gdy przed 
wojną twierdzili, że Nieipcy u- 

działu w niej nie ^ r2U' 

(Dokończenie na stronicy* 7-mej), 

Kupujcie Teraz 
Oszczędzicie Pieniądze 

ZIMA 
się zbliża ! Czy jesteście przygotowani? Zaopatrzcie się— 

w palto teraz, abyście byli przygotowani na pierwsze zimne 
dni. Postanówcie sobie, że oszczędzicie pieniądze, na jesien- 

nem lub zimowem palcie, jeżeli kupicie jutro. Przyjdźcie do Con- 

tinental w. tym celu, jeżeli nie w innym. Każdy mężczyzna który 
tu kupi palto jutro, rzeczywiście oszczędzi od $3.00 do $8.00. 

Lecz nie jest to jedyna przyczyna, że będziecie zadowoleni z 

waszego przybycia do Continental. 

Mamy najwspanialszy wybór palt, jaki kiedykolwiek widzie- 

liście, największy wybór w całej naszej historyi. To jest właśnie 

sekret, dla czego możemy wam oszczędzić tyle pieniędzy. 
Nasze olbrzymie zakupna w tym sezonie, umożliwiły nam naj- 

niższe ceny od fabrykantów, przez co nasze oszczędności, mogą być 

"waszą oszczędnością. 

Przyjdźcie jutro bez względu czy macie zamiar kupić czy nie, 

i obejrzyjcie ten olbrzymi asortment ulsters i balmacans, w tysiącu 
i jednym najnowszych stylów i materyi. Przejrzyjcie te eleganckie, 
dobrze zrobione palta, a znajdziecie je bardzo interesujące. 

Poza tem pamiętajcie, że każdy z tych eleganckich palt, oszczę- 
dzi któremubądź mężczyźnie w Chicago od $3.00 do $8.oo: 
Wasz zdrowy rozsądek każe wam 4 i aA · 

skorzystać z tej najlepszej oka-U I 11 * U U U "ł UU 

zyi kupienia palta tanio. Ceny od I " ZUS W" Mv — 

Prasujemy i reperuje- 
my Wasze ubrania 

bezpłatnie. 

Z chęcią zwracamy 
pieniądze, jeżeli nie jee 
teście zadowoleni 

Największy Skład Ubrań i Obuwia na Północno Zachodniej Stronie 

Narożnik Milwaukee i Ashland Aves. 

SKŁAD OTWARTY WE WTORKI, CZWARTKI I SOBOTY WIECZORAMI TAKŻE W NIEDZIELĘ DO POŁUDNIA. 


