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Ba mowę kanclerza Beth- 
mann'a Hollweg'a.. 

Jak już o tem donosiliśmy, niedaw 

•o wywikłał* się pomiędzy rządem 

angielskim a rządem niemieckim po- 

lemika o to, kto pono·i winę za wy- 
buch wojny. 

Jak wiadomo, odpowiedział na mo- 

wę kanclerza rzeszy niemieckiej, 

Bethmana Hollwega. wygłoszoną w 

dniu 17 z. m. w parlamencie niemiec- 

kim — której treść swugo czasu bar 

dzo obszernie podawaliśmy — angiel- 
ski minister spraw zewnętrznych, Sir 

Edward Grey w liście otwartym, o- 

gloszonym w prasie angielskiej. 
Z wywodami Sir Edwarda Greya po 

lemizuje obecnie urzędowa „Nord- 

deutsche AUgemeine Zeitung'% Zbyt 

szczupłe ramy naszego pisma pozwa- 

lają nam tylko na powtórzenie tych 
obszernych wywodów w streszczeniu. 

Otóż Sir Edward Grey zaprzecza 

stanowczo, jakoby istniała jaka taj- 

na umowa pomiędzy Anglią a Belgią. 

„Czemu" — pisze Sir Edward Grey 

— „mówi kanclerz rzeszy niemieckiej 

0 nieformalnych rozmowaoh z roku 

1906. a zupełnie pomija milczeniem, 

że w roku 1913 oświadczyłem posło- j 
wi belgijskiemu bardzo stanowczo, iż 

w stosunku do Belgii i do innych 

państw neutralnych życzymy sobie, 

by ich neutralność była szanowana, 

1 że, dopóki neutralność ta nie bę- 

dzie naruszona przez inne mocarstwa 

i pewnością wojska na ich tery to— 

ryurn nie wyślemy. Trzeba sobie przy 

pomnieć, że pierwszy użytek, który 

Niemcy zrobiły z dokumentu belgij- 

tkiego (mowa tutaj o dokumentach 

ogłaszanych przez rząd niemiecki z 

tajnych archiwów belgijskich. — 

Przyp. Ked.) było zarzucenie Belgii 

nieszczerego postępowania wobec 

Niemiec. Ile jest w tem prawdy? 

W dniu 29 lipca 1914 r. próbował 
kanclerz niemiecki przekupić nas 

przyrzeczeniem przyszłej niepodległo 

ęci beŁsijskiej, po to, abyśmy przy 

wybuchu wojny weięli udział w na- 

ruszeniu neutralności belgijskiej 

przez Niemcy. Nazwał on traktat bel- 

gijski kawałkiem papieru. Niemiecki 

sekretarz stanu spraw zewnętrznych 

oświadczył, że Niemcy muszą iść 

przez Belgię, by zaatakować Francyę. 

Nie mają one na to czasu, by postę- 

pować inaczej. Nie potrzeba przyta- 
czać jeszcze raz oświadczenia p. Ja- 

gowa. Rząd niemiecki musiał na uaj- 

szybszej i najłatwiejszej drodze 

wkroczyć do Belgii, by operacye je- 

go mogły się szybko rozwijać, i sta- 

rać się jak najszybciej zadać cios de- 

cydujący. Dla sprawy niemieckiej 

było to kwest>4 życia i śmierci, bo 

Niemcy, gdyby byli obrali drogę po- 

łudniową, wskutek braku dróg i sil- 

nych fortec nie byliby przeszli bez sil 

ego oporu, który równał się wiel- 

ciej utracie czasu. Ta utrata czasu 

>ylaby dla Rosyan zyskiem, któryby 

m pozwalał dowieźć wojska aż na 

granicę niemiecką. 

Szybkość postępów była wielkim 

syskiem dla Niemców, gdy tymcza- 
sem przewaga Roóyi polegała na nie- 

wyoeerpanej ilości wojska. W parla- 

mencie oświadczył kanclerz niemiec- 
ki w dniu 4 sierpnia 1914 r. w spra- 

wie zgwałcenia neutralności Belgii i 

Luksemburga: „Bezprawie, wypo- 
wiadam to otwarcie, które popełnia- 

my, naprawimy, skoro tylko nasz cel 

wojskowy będzie osiągnięty". 

Zgwałcenie neutralności Belgii by- 

ło tedy dokładne obmyślane, chociaż 

Niemcy neutralność tę rzeczywiście 

gwarantowały i niema z~ pewnością 
nic bardziej zasługującego na pogar- 

dę i nic podlejszego, jak próba unie- 

winnienia się po spełnionej zbrodni, 

zarzucając niewinnemu i poczciwemu 

rządowi belgijskiemu i narodowi bel- 

gijskiemu zupełnie fałszywie, że zro- 

bił spisek na Niemcy. 

2) Pertraktacye w sprawie umowy 

angielsko-niemieckicj, o której na- 

pomykał kanclerz rzeszy niemieckiej, 

doszły do punktu, gdzie widać było 

jasno, że mieć będą wówczas tylko po 

wodzenie, jeśli przyrzekniemy, iż po- 

zostaniemy bezwzględnie neutralni, 

gdy tymczasem Niemcy były by za- 

trzymały swobodę brania udziału w 

wojnie europejskiej w ramacib- swych 

sojuszów. 

3) Kanclerz cytuje tymo jeuuu 

z zdania z mojej mowy z dnia 3go 

sierpnia 1914 r., by udowodnić, że 

bytttśmy gotowi do wojny. Już w tia- 

stępnem zdaniu, które mógłby był 

przytoczyć, ale którego nie przyto- 

czył, powiedziałem: „Obawiam się, 

że ucierpimy bardzo przez tę wojnę, 

obojętne, czy weźmiemy w niej u— 

dział, albo stać będziemy na uboczu". 
— Pozostawiam każdemu poza Niem- 

cami, w każdym kraju neutralnym, 

sad, czy są to słowa męża, który ży- 

czył sobie wojny earopejskiej, albo 

ją planował, alto też człowieka, któ- 

ry starał się jej przeszkodzić. 
4) Wojny można było uniknąć, 

gdyby nastąpiła zgoda na propozy- 

cyę konferencyi. Niemcy zdecydowały 

się pod bardzo nikłym pozorem na 

wojnę. Jest rzeczą zbyt jasną, że pro- 

pozycya konferencyi, którą zrobili- 

śmy. a na którą zgodziły się Rosya, 

Fracya i Włochy, gdy tymczasem 

Niemcy przeciw niej protestowały, 

j stanowiła jedyne widoki utrzymania 
pokoju. A istniały przecież tak uza- 

sadnione nadzieje. Serbia przyjęła 

prawie całe ultimatum austryackie, 

jakkolwiek było no bardzo ciężkie i 

niesłychane. 

i Punkty sporne mogły być załatwio- 

1 ne w sposób honorowy i sprawiedliwy 
na konferencyi, która byłaby trwała 

tydzień. To, że Niemcy nie chciały 

wziąść udziału w konferencyi, nie za- 

decydowało o przyłączeniu się Anglii 

do wojny, lecz o kwestyi, czy Europa 

mifeć będzie wojnę albo pokój. Odmo 

wa Niemiec podpisała wyrok śmierci 

na wiele setek tysięcy, które zostały 

mmm 

zabite w tej wojnie. Nie należy toż 

zapominać, że car rosyjski zapropo- 

nował cesarzowi austryackiemu, by 

spór austryacko-serbski rozstrzygnął 
sąd rozjemczy w Hadze. Czy istnieje 

choć jeden rzetelny i uczciwy czło- 

wiek w Niemczech i Aust.-Węgrzech. 

któryby poglądając na rok ubiegły, 

nie ubolewał nad tem, że ani angiel- 

ska ani też rosyjska propozycya nie 

zostały przyjęte? 
- - " 

5) A czem jest program niemiecki, 

tak jak go słyszymy z mowy kancle- 

rza i z oświadczeń polityków niemiec- 

kich: że Niemcy chcą wywierać kon- 

trolę nad losem wszystkich innych 

narodów, chcą być „tarczą pokoju i 

wolności wielkich i małych narodów" 

Takie są słowa kanclerza. Oznaczało- 

by to żelazny pokój pod tarczą prus- 

ką i pod niemieckiem panowaniem. 

Niemcy same jedne miałyby swobodę 

łamania międzynarodowych· traktatów 

i wolno by im było zniszczyć je i wol- 

no odrzucić wszelkie pośrednictwo, 

wolno rozpocząć wojnę, gdy im się 

będzie podobało, wolno, gdy rozpo- 

czną znowu wojnę, łamać wszelkie 

reguły ucywilizowanego prowadzenia 

wojny i ludzkości na lądzie i na mo- 

rzu, i postępując tak, pozostawaj by 
ich cały handel podczas wojny swo- 

bodny, jak każdy handel w czasach 

pokojowych. Byłoby bardzo rozsądnie 

wolność mórz zrobić przedmiotem o- 

brad, postanowień i traktatów po tej 

wojnie, ale nie jako coś osobnego, i 

nie, dopóki nie ma pokoju i pewno- 

ści przed wojną i niemieckiemi meto- 

dami na ladzie i na morzu. Je>śli być 

mają gwarancye przeciw przyszłej 

wojnie, to powinny one obejmować 

wszystko i być skuteczne i zobowiązy- 

wać Niemcy zarówno jak i inne naro- 

dy, Anglię także. Niemcy chcą stać 

na pierwszem miejscu, pokój dla in- 

nych narodów byłby ten, na jaki zgo- 
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Taki jest oczywiście wniosek, jaki 

wyciągnąć można z mowy kanclerza 

niemieckiego. Do tego dodaje sekre- 

tarz skarbu rzeszy, że ciężkie brzemie 

milionów przez dziesiątki lat nie 

Niemcy dźwigać muszą, lecz ci, któ- 

rych im się spodoba uznać winowaj- 

cami wojny. Innemi słowy: na dzi- 

siątki lat chcą Niemcy, by całe 
naro- 

dy, które im się opierały pracowały, 

aby płacić im w formie kosztów 
wo- 

jennych haracz. Pokój pod takiemi 

warunkami zawarty być nie może. ży- 

cie innych narodów nie było by wów- 

czas ani wolne ani znośne. Mowy 
kan- 

clerza niemieckiego i sekretarza 
skar- 

bu rzeszy wykazują, że Niemcy walczą 

o panowanie i o haracz. Jeśli rzeczy 

tak się mają, dopóki rzeczy tak się 

mają, walczą nasi sojusznicy i my, i 

musimy walczyć o nasze prawo do 

życia nie pod panowaniem Niemiec, 

lecz w prawdziwej swobodzie i bez- 

pieczeństwie". 
NV powyższe wywody angielskiego 

kierującego męża stanu odpowiedział 

urzędowy organ rządu niemieckiego, 

„Norddeutsche Allgemeine Zeitung" 

w dłuższym artykule wstępnym, 
za- 

mieszczonym na naczelnem miejscu. 

Czytamy tam pomiędzy innemi: 

mm* 

CZYSTY BIAŁY MINERALNY OLEJ 

Wasz Doktór przepisuje go 
NAJWYŻSZE instytucye 

lekarskie wszędzie teraz indorsują czysty mineralny 

olej jako lekarstwo na zatwardzenie. 

Nujol odpowiada wymaganiom leczenia mineralnym olejem, przepisanym przez 

wynalazcę Sir William Arbuthnot Lane. Daje stałą, nie chwilową ulgę, w za- 

twardzeniu, i nie pozostawia po sobie żadnych niebezpiecznych skutków jak 

jnne środki rozwalniające. 

Nujol jest bez wonny i bez smaku, absolutnie neutralny, jest nietrawiący, i nie 

wsiąka w system. Działa więcej jako mechaniczne rozwolnienie. 

Nuiol nie jest drogeryą. Używanie go nie przyniesie tylko prędkiej, tymczaso. 
wej ulgi. Lecz Nujol jest prawdziwym środkiem usuwającym zatwardzenie, 
w najnaturalniejszy sposób, który zmiększa wnętrze kiszek i przez to spowodu- 

je zdrową normalną akcyę kiszek. 

Standard Oil Company 
(New Jersey) 

Biyonne New Jersey 

Piszcie po ,,The Rational Treatment 

of Constipation", nieformalne leczenie 
zatwardzenia. Jeżeli nie możecie o trzy 
mać Nujol w waszej aptece, przyśle· 
my wam pajntową butelkę, bez dopła- 
ty za przesyłkę, do każdej części Sta- 
nów Zjednoczonych po otrzymaniu 75o. 
Przekaz pocztowy lub znaczki. 

Z KAŻDEM 

UBRANIEM 
lub PALTEM 

ZA $10.00 i WYŻEJ 
!; Jeżeli nie chcecie zabrać ze sobą swego indy- 

!» ka jutro zapytajcie się klerka o certyfikat, który 

j! można zamienić na indyka każdego 
czasu przed 

$ Dniem Dziękczynienia. 

NAJLEPSZE OFERTY NA UBRANIA I PALTA W GHIUAUU g 
A W DODATKU ŻYWY INDYK DARMO I 

Męskie i Młodzieńcze 

UBRANIA I 
PALTA 

Są to wyroby sławnej firmy 
Hart, Schaffner& Marx najlepsze 
w Chicago. Najnowsze modele 

najśliczniejsze wzory, najpiękniej 
§za krawiecka robota, zupełnie 
coś nowego, czego w innych skła- 

dach dostać nie można, epecyal- 
nie na jutro 

MATKI! 
Kupujcie dla swych 

SYNÓW 0- 
DZIEŻ U 

SUFFRINA! 
Te, które kupują odzież dla 

swych chłopców tutaj są szczę- 

śliwe, gdyż Suffrina odzież chło- 

pięca jest trwała a Suffrina ceny 

są najniższe, Największy zapas 

chłopięcych ubrań i palt na pół- 

nocno zachodniej stronie miasta 

do Waszego wyboru. 

INNE GATUNKI MĘSKICH UBRAŃ I PALT PO 
SIO, SI2, SIS, SI8, S20, S22, S25, S30, S35 

hica$o's §reątęst ©othin§ louse 
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„Ze strony niemieckiej nigdy nie 

twierdzono, że Belgia sprzedała swą 

neutralność Anglii i że ukuła wspól- 

nie z nią spisek przeciw Niemcom. 

Ze strony niemieckiej twierdzono i 

udowodniono też przez znalezione do- 

kumenty, że belgijskie władze woj- 

skowe z wiedza rządu belgijskiego to- 

rowały drogę militarnym planom an- 

gielskim i że przez to zawiniły wykro 

czenie Belgii przeciw swym obowiąz- 

kom neutralności. W dniu 23 kwiet- 

nia 1912 r. angielski attache wojsko- 

wy pułkownik Bridges oświadczył 

generałowi Jungbluthowi, że rząd an- 

gielski zamierza na każdy wypadek 

także bez pozwolenia rządu belgij- 

skiego wysadzić w Belgii wojska na 

lad. Belgijskie ministeryum spraw 

zewnętrznych dowiedziało się o tej 

rozmowie. Zapytujemy niniejszem Sir 

Edwarda Greya: Czy rząd belgijski 

przez swego posła w Londynie zapro- 

testował u rządu angielskiego-przeciw 
temu oświadczeniu angielskiego atta- 

che wojskowego, albo czy przynaj- 

mniej zapytał się, czy na oświadcze- 

nie to godzi eię rząd angielski? Mo- 

żemy już uprzedzić odpowiedź Sir 

Edwarda Greya. Rząd belgijski po- 

dobnego démarché w Londynie nigdy 

hie zrobił. To dowodzi, że był zdecydo 

wany przynajmniej nie opierać się 

naruszeniem swej neutralności przez 

Anglię. Prosimy zważać na różnicę: 

Na ekutek przypuszczenia, źe Niemcy 

zamierzają zgwałcić neutralność Bel- 

gii ,czyni Belgia wszelkie przygoto- 

wania, celem interwencyi angiel- 

skiego korpusu pomocniczego. 

Na wyraźne oświadczenie angiel- 

skiego attache wojskowego, że Anglia 

chciała naruszyć neutralność belgij- 

ską, nie rusza rząd belgijski palcem. 

Kraj, który tak postępuje nie jest ne- 

utralnym". 

A dalej czytamy: „Sir Edward 

Grey powołuje eię na to, że w roku 

1913 oświadczył posłowi belgijskiemu 
bardzo kategorycznie, że Anglia nie 

wyśle do Belgii wojska, dopóki jej 

neutralność nie będzie naruszona 

przez inne pań6twa. Pozostawiamy na 

uboczy pytanie, czy oświadczenie to 

Było rzeczywiście tak kategoryczne. 

Właśnie znowu widzieliśmy, co za 

wartość mają takie oświadczenia an- 

glelskie. Lecz to nie jest decydujące. 

Decydującem jest, że angielski szta/t 

jeneralny, jak tego dowodzą nietylkc 

kilkakrotnie wspominane dokumeuty 

lecz także angielskie mapy i podręcz- 

niki o belgijskim placu boju, juk 

również dokumenty znalezione u an- 

gielskiego sekretarza Grand Watso- 

na, spowodował belgijski sztab gene- 

ralny do tak ścisłej współpracy i do 

takiego uwzlędnienia angielskich pla- 

J nów wojennych, że przez to spowodo- 
wane zostało jednostronne stanowi- 

sko wojskowe na korzyść Anglii. 

Sir Edward Grey oświadcza dalej, 

że nie ma nic bardziej zasługującego 

na pogardę i nic podlejszego, jak pró- 

ba uniewinnienia zgwałcenia belgij- 

skiej neutralności, którą Niemcy 

rzeczywiście gwarantowały, po doko- 

nanym fakcie za. pomocą zupełnie fał- 

szywych zarzutów przeciw poczciwe- 

mu rządowi belgijskiemu. Poczciwo- 

ścią rządu belgijskiego zajmowaliś- 

my się już. Zresztą stwierdzamy, 
że 

ze strony niemieckiej nigdy nie pró- 
bowano, wkroczenia do Belgii później 
uniewinniać pcłucm winy zachowa- 

niem się Belgii. 
Powody wkroczenia niemieckiego 

do Belgii przedstawił kanclerz w 

swej mowie 4 sierpnia ub. 
r. i odtąd 

w mowo ewej z 2 grudnia ub. r. oś- 

wiadczył tylko, że gdy wojaka nie- 

mieckie wkroczyły na terytoryum 
bel 

gijskie, znajdowały się na# terenie 

państwa, które samo swą neutralność 

przedziurawiło. Nie możemy sobie 

odmówić uwagi, że oburzenie o nie- 

uszanowaniu traktatu, który przed 

76 laty w epecyałnych celach i pod 

zupełnie innemi warunkami został 

zawarty, niż obecne, dziwnie brzmi 

w uszach zastępcy kraju, który w 
ro- 

ku 1904 przeszedł do porządku dzień 

nego nad uroczyetem przyrzeczeniem 
danem przed 26 laty całej Europie, 

i który popiera! zawsze z wielkim na- 

ciekiem ciągłe nteuszanowanie zobo- 

wiązań kontraktowych, które objęła 

Francya w sprawie Maroka, nawet 

wobec niebezpieczeństwa wywołania 

w roku 1911 wojny". 

W dalszym ciągu cytuje „Nordd. 

Allig. Z tg." referat ambasadora nie- 

mieckiego w Londynie, ks. Lichnow- 

skiego o rozmowie, jaką miał tąmżo 

krótko przed swym wyjazdem z Lon- 

dynu z Sir Edwardem Groyem. 

Na wywody Sir Edwarda Greya, że 

Niemcy nie chciały się zgodzić na pro 

jekt, by spór austryacko-serbski roz- 

strzygała konferencya międzynarodo- ] 
wa, odpowiada „Nordd. Allg. Ztg." 

„Można to przypisywać jego naiw- 

ności w sprawach wojskowych, jeśli 

rzeczywiście przypuszczali, że — 

władające za bezpieczeństwo państwa 

władze mogą się spokojnie przypa- 

trywać, jak tygodniami całemi oma- 

wia się kwestyę serbską, gdy tym- 

czasem wojska milionowe Rosyi zbie- 

rają się u wschodnich granic Nie- 

miec. Gdyby słę to stało, to dziś całe 

Niemcy byłyby Jedną pustynią". 
A dalej czytamy: „Gdyby Sir Ed- 

ward Grey podobnie jak kanclerz w 

Wiedniu był dał do zrozumienia w 

Petersburgu, iż nie życzy sobie być 

wciągnięty w pożogę światową, to 

byłoby się unikło wojny. Zamiast te- 

go przyrzekł sojusznikom poparcie 

wojskowe Anglii. Bezpośrednio potem 

nastąpiła mobllixacya rosyjska. To 

zadecydowało o wojnie wszechświato- 

wej." 

Artykuł „Nordd. Allg. Ztg." koń- 

czy się słowami: ,,Nie do zdobycia 

panowania nad Europą dążą Niemcy, 

lecz do oswobodzenia Europy z pod 

brutalnego panowania przemocy, któ I 

rą wywierała dotąd Anglia z pomoc? 

zarozumiałej floty i przez politykę, 

która wychodziła na to, by dzielić mu 

carstwa kontynentu na dwa nieprzy- 

jacielskie obozy, by pozwolić im się 

wzajemnie rozszarpywać i rzucać swą. 

decyzyę ca jedną, albo na drugą sza- 

lę, zależnie od tego, jak na tem naj- 

lepiej wychodziły jej cele egoistycz- 

ne". 

Chowajcie swe pieniądze w pcwnrm polakla 
banku, » otrzymacie najlepsza obsług 

Ftoełity State Bam 
i£975 Milwaukee Avenue 

EDMUND SZAJKOWSKI. prezydent. 
Otwarte w poniedziałek, piątek i sobol# w tęczo 

rem do zodziny 9 tej. 

DR. W. S. ŚCHKAYER 
Polski Lekarz 1 Chirurg 
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Randolph (Ashland Błock) 

Pokój 307. 3ci« pitr·. Tel. Central 7071 

S' 
. / Sfisi a . ^ 

rCOFFEE 
Dlaczego płacld więcej Jeśli BanVas kawą jedną s 

najlepszych dostać motna po 2 font Kitdr o. 

H -tzoztjdsa 9c do 14 na otrzymaniu dobrej kawy. Zto· 

patrzcie aię w nią jeszoze dzisiaj. 
Bankea najlepsza Santos kawa werę. 
dzie sprzedawana po 23, I Q- 
u aas po I JW 
Najlepsze śmietankowe masło 
w mieńcie po uUC 

Bankea farmer, osełkowe mseło 

Wyborna aerbata w dobrem opakowł 
nln funt wart. $1 sprzedajemy po 60< j 
Herbata wartości GOc tylkc po.. 40c| 

|500 nagrody tema kto dowiedzie że u nas kupi sztuczne masło 
''Butterine 

Stron» péta. sm*. 

1S44 W. Chicago av. 
1373 Milwaukee ave 
104C Milwaukee av· 
{064 Milwaukee avt 
971 W Nnrth a v» 

Btrona pMateiUk 
40S W. Division at 
720 W. North av·. 

>640 Lincoln ave. 
3244 l,!n« oln 
*413 Clark 

_..i ave. 
lark at. 

Strona aaohoAnla. 

1610 W. Madison «t. 
2830 W. Madison et 
1S36 131 ue Ialapd av 
1217 S. Halated at. 
18*2 a. Halatfidat 

Uli Vf. 13. at 
1102 W. 22 at 

Stron* pointe. 
1032 Wentworth a» 
3427 ł>. Halated at , 

4720 S. Aahląnd ąy 1 


