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kząd narodu przez naród dla 

narodu, nie zginie z powierzchni 
tic mi. 

—Abraham Lincoln 

+< v.. ·>·> 

Mężowie siana wszędzie 
dzają sip w zdaniu, że musi ist- 

nieć zjednoczona, niezależna i 

tarnorządna Polsku. 

— Woodrow Wilson 

MACIERZ POLSKA. 
TELEFON MONROE 43»S. 

XAHZ4D GŁÓWNY: 
Kn. Franciszek Gordon. Moderator. 
Ks A. A. Ktowo. Wice-Moderator. 
Wojciech F. Soska. Prezea 
Antonina Baranowska. W ! cep r e zeak a. 

Wojciech Menkteki, Wice-prezes. 
Tomasa H. Blach-«\t»k!. Sekretarz. 
Franeiszełi Witkowski. Ska-imiiC. 
ft«*an:9ła* l«icimartski, Dyrektor. 
WVidvs>»w ł-onatka. Dvrektor. 
Antom Mazurk Dvrektor 
t^oicaiya Kort ex v k. Dy rekt<?rka. 
'aiomeł Frbartska. nvektorka. 
Κ *· <zka R'eschke. Dvrektorka. 
Dr. Pr. A. Dulak. l.ekarz Naczelny. 
Aaw. P'otr F Mi η Jak. Doradca Prawny 
uerta C. Wojtaiewioz. Asyst. Sekr Gen. 

GODZI \ Y RU ROWE: 
Riu-o Zarządu Głównego otwarte w 

#n. powszedni· od godz. 9-teJ rano do 
»-:ej wieczorem, (w «obote do 1-el ρ·->- 
p>łudniu). Wieczorem. η dni powszed- 
nie (z wyjątkiem sobotv). od godziny 

*T-meJ v!o 9-ieJ. — W niedzielę 1 święta 
uroczyste, *>inro Jest zamknięte 

Pre^rsn: w poniedziałki 1 piątki wie- 
CSCrani'■ od goiziny T-meJ do 9-teJ. 

Wszelkie korespon<te"cye do Główne- 
go Prezesa na'eiv adresować: 

WIIJdVl'H F. SOSKA, 
1458 W ni\UI»n itr., Chlcac^ Tli. 

Sekreter**: w poniedziałki, wtorki, 
irody 1 czwartki. Wieczorami od godzi- 
ny t-mej do 9-tei, 1 od 1-szeJ popołu- 
dniu codziennie, z wyjątkiem soboty, od 
•-tej do l-*zej. 

Skarbsika; we w4orkl, Środy t piątki 
od gudiiny T-mei do 9-tej wieczorem. 
Ikfadanla opłat. Wszelkie opłaty do Ka- 
ły Głównej przyjmuje Kasyer Główny 
podczas arolzln ofiaowych, albo we dnie 
w goditnach ofiaowych. Sekreter* Ge- 
iinliy. 

Wszelkie listy nadsvła<< należy na r#- 
•e Sekretarza Generalnego: 

TOM S. Bf.ACH OWSKI, 
Bscjetary l'oit» U Alu Mater, 

1465 W. Divlain» etr Chicago, fil. 
ΡΠΑΝλΚ, 

Przekąsy bankowe ł pocztowe 
(checke. money oriers etc.) nalcty wy- 
•tawlaó na orçanizacyç: 

POLISII ALMA MATER, 
I praesylać pod adresem: 

FR. WITKOWSKI, 
1<35 W. Dltltioa itr, Chicago, ill. 

„Macierz Polska". 
Biuro Zarzadu Gîôwne«o: 

1455-57 W. Division Ulica, 
s. >'■ drufffm piętrz·. 

Chicago, 11L 

W następujących miejscach 
na Town of Lake można otrzy- 
mać „Dzitnnik Chicagoski": 
BOCHNIAK — 

1615 W. 43-cia ulica. 
• WOJTKOWSKI — 

4524 S. Ashland ave. 

CICHOWLAZ — 

4612 So. Lincoln ulica. 

KRUPOWICZ 
1718 \V. 48-ma uiica. 

MIEL2YNSKI — 

* 1714 W. 43-ma ulica. 

BRADEI 
1713 W. 47-ma ulica. 

STREJSMAN — 

4809 Loomis ulica. 

LOPACIŃSKI — 

4Ô59 Gross ave. 

S. TALAN — 

1012 W. 51-ta ul. Skład paszy 
HONDS — 

47-ma ul. i Racine ave. 
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mjch. ai· ma DCIENNIK CHICAGO* 
•KI sa awyoh szpaltach, bo uvim 
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UWAGI. 
Okręty, żywność i 

pieniądze. 

Woj lia musi się zakończyć 
stanowcze 111 zwycięstwem A- 
li anto w. 

W przeciwnym bowiem razie 

wszystkie ofiary poniesione! 
przez narody, które wytoczyły,1 
wojnę prusactwu, pójdę na| 
marne. Ani jeden z celów wy- 
znaczonych nie będzie osiąirnio- 

ί ty. Pokój, oparty na walce nie- 

rozstrzygniętej, nie ladzie po- 

kojem, lecz tylko zawieszeniem 
broni. Tały świat zamieni się w 

dwa obozy: po jednej stronie! 
prusactwo, antokracya i mili— | 
taryzm, wraz z jego chętnymi i 

niechętnymi sprzymierzeńca- 
mi. a po drugie j narody demo- 

kratyczne i wolność więcej mi- 

łujące aniżeli patronat kultury 
i buta pruskiego. Groźba hez- 

skrupulatnego i zachłannego 
prusactwa będzie nieustająca. 
Świat nie będzie bezpiecznym 
dla wolnycli ludów demokraty- 
cznych, a los ludów, które o- 

becnie do wolności wzdychają, 
będzie jeszcze gorszy. ...Jestem* 
niezwyciężone!" — chełpić się 
będzie rozzuchwalone pruscat- 
wo, jeżeli wojna obecna nie 

skończy się wynikiem decydu- 
jącym. Λ buta pruska wzmoże 

się jeszcze więcej i trząść bę- 
dzie całvm światem, aż nowa 

1 

lawina wojny całkiem go niej 
j zmiażdży do nicestwa. 

Niech tą lawiną będzie woj- 
na obecna. Stokroć lepiej, aże- 

by wojnę obecną jeszcze trzy 
lata prowadzić i główny cel o- 

siągnąć, aniżeliby po krótkiej 
przelewie świat miał znów wró-l 
cić do tej samej katastrofy, «Ιο; 
tych samych męk, pizez które 
obecnie przechodzi. 

Ażeby cel ton osiągnąć, po- 
trzeba okrętów, żywności i pie-, 

ι niędzy. 
Przystąpienie Stanów Zje- 

dnoczonych do wojny i revujlu | 
cya rosyjska nadały wojnie tenl 
charakter wyraźnie taki, jaki 

ι pragnęli ci, którzy widzieli w 

prusactwie hydrę, zagrażającą ι 
całemu światu. 

Teraz już nie ma żadnej wąt- 
pliwości. że narody demokraty- 
czne, wolne,pokój miłujące,a cu- 

dzej własności nie łaknące wal- 
czą o swój hyt i przyszłość, wal- 
czą o ideę» demokratyzmu i sa- 

morządnego rozwoju wszyst- 
kich ludów na kuli ziemskiej 
przeciw drapieżnej autokracyi 
i bezwzględnemu militaryzmo- 
wi, który się przed niczem nie 
cofa, ażeby zapanować nad ca- 

łym światem. Rewolucya rosyj- 
ska wzmocniła stanowisko mo- 

ralne Aliantów, lecz osłabiła je 
pod względem militarnym. 0- 

patrznościowo niemal w tym 
samym czasie bezwzględność i 
brutalność pruska zmusiła Sta- 

ny Zjednoczone do zaniechania 
swej neutralności, co znów o 

tyle wzmocniło siły militarne 
Aliantów, nie mówiąc już nic o 

jeszcze silniejszem podparciu 
stanowiska moralnego, że sta- 
nowcze zwycięstwo nad prusa 
ctweni przy niewzruszonej woli 
i energii j»*-t zapewnion··. 

Lecz nietylko wola i energia 
są konieczne. Prócz pomocy mi 

litarnej jeszcze ważniejszy jest 
kooperacya ekonomiczna pu mir 
dzy wszystkimi narodami alian- 
ckimi. 

Wojna obecna jest iak ol- 

brzymich rozmiarów, że każdy 
naród jako całość musi si? wy- 
tężyć. Wszystkie zasoby, tak 
finansowe, jak handlowe i 

przemysłowe muszę byt'· użyte, 
ażeby wzmocnić moc militarną. 

Ażeby wojnę* skutecznie pro- 
wadzić, wszystkie siły muszą 

być jednemu celowi podporząd- 
kowane. Przeistoczenie więc ca- 

łego ustroju społecznego i eko- 
nomicznego idzie z tem w pa- 
rze. Naród cały staje się drzew- 

cem, a jego moc militarna o- 

strzem. Tm naród lepiej zorga- 
nizowany, toni więcej siły w 

drzewcu, tom lepiej walczą je- 
go siły militarne i łom wcześ- 
niej cel osiągną. 

Na ezem polega kooperacya 
Aliantów ? Na połączeniu swyeh 

I !>ił i zasobów* i na dostarczaniu 
I sobie wzajemueui tego, czego 
I inni nie mają, dla osiągnięcia 

wspólnego col u. Tym celem jest 
pogrom prusactwa na frontach 
europejskich. 

Jaki jest udział Stanów Zje- 
dnoczonych w tej międzynaro- 
dowej kooperatywie narodów, 
które pragną świat uwolnić od 

zmory zaborczości i bezwzględ- 
ności pruskiej po wszystkie 
czasy? 

Lord Northcliffe przedstawił 
teu udział w trzech słowach: o- 

kręty, żywność i pieniądze. 
W tych trzech słowach znaj- 

duje się cała treść mowy, który 
niedawno temu lord Northclif- 
fe wygłosił w Chicago do Clii- 
cagosk i ego Stowarzyszenia 
II a η d 1 o wego .Myśl i w toj mowie 
zawarte przeznaczone były dla 

całego narodu amerykańskie- 
go, a nietylko dla finansistów, 
kupców, przemysłowców i za- 

wodowców drugiego najwięk- 
szego miasta w Stanach Zjedno 
czonych. Przez usta lorda 
Xortlicliffe'a mówił nietylko 
rząd brytyjski, ale wszystkie 
narody, obecnie z narodem a- 

merykaiiskim sprzymierzone. 

Znaczenie słów lorda Xorth- 
cliffe a nie można przesadzić. 
Jest 011 dziś bezsprzecznie naj- 
wpływowszą postacią w Anglii. 
Jemu nawet Lloyd George zaw- 

dzięcza stanowisko premiera 
a η gi leskiego. Swemi lieznemi 
czasopismami wywiera nieogra 
niczony wpływ na angielski) o- 

pinię publiczni). Jemu zawdzię- 
cza Anglia gruntowny przewrót 
v zapatrywaniu się nîl wojnę i 
w prowadzeniu jej, eo dopro- 
wadziło do podstawowych 
ziuianw eałyni gabinecie angiel- 
skim i w eałem kierownictwie 
wojny w tym kraju. Z tyeli 
podstawowych zmian wystar- 
czy tylko wspomnieć jedną, tj. 
ustiinowienie nowego minister- 
stwa zapasów wojeiinycli, o 

którem poprzednio nikt nie ma- 

rzył, i doprowadzenie do tego, 
że Lloyd (ieorge był tym pier- 
wszym ministrem. 

obecnie lord Xorthelitfe ba- 
wi w Stanach Zjednoczonych 
liii czele mi>yi brytyjskiej, któ- 
rej powierzone jest zakupywa- 
nie zapasów wojennych dla ar- 

mii brytyjskich. Rozporządza 
więc miliardami. Un a rząd an- 

gielski, to jedno i to samo. Jest 
bardzo możliweni, że z czasem 

przyjść może nawet do ściślej- 
szej identyfikacyi, Rząd an- 

gielski nie mógł w lepszej for- 
mie okazać, jak wielkie znacze- 

nie przy wiązuje do udziału Stei- 
nów Zjednoczonych w obecnej 
wojnie, jak wysłaniem lorda i 
XortlicliiYc'a do tego kraju liai 
czele swej misyi wojennej. 

W* mowie lorda Xorthcliffe'a 
zawarta jest także liajzupeł- 
niejsza aprobata dla programu 
wojennego Stanów Zjednoczo- 
nych. 

Program ten polega: naj- 
przód, na szybkiej budowie jak 
największej liczby okrętów ce- 

lem przeciwdziałania kampanii 
nurów niemieckich, które bez--! 
wz^lędncin topieniem wszyst- 
kie] ι okrętów bez wyjątku dnia 
d<» wymorzenia Anglii i Fran- 
cy i i pozbawienia ich koniecz- 
nych zapasów wojennych: na- 

stępnie, na oszczędzaniu żyw- 
ności, a raczej na urozmaicaniu 
dyety, ażeby ze zapasów nad- 

wyżkowych mięsa, tłuszczów, 
pszenicy i cukru, w ten sposób 
wytworzonych, zaopatrywać 
narody alianckie, w których na 

produkeyę żywności obecnie rąk 
nie starczy; a wreszcie i na uzy- 
skaniu koniecznych funduszów 
w postaci miliardów dolarów 
na budowę tych okrętów, które 
mają Aliantom dostarczyć nie- 

ustających zapasów żywności i 

przyborów wojennych, oraz na 

wyekwipowanie milionów no- 

wych żołnierzy amerykańskich 
w amunicy?, karabiny, armaty, 
aeroplany itp. 

JL 

Zdaje si?, że zbyt mało zwró- 
cono uwagi na fakt, jak wielce 
mowa lorda Xorthcliffe'a wy- 
jaśniła program wojenny rzą- 
du amerykańskiego, który do- 
tychczas oficyalnie w sposób 
jednolity nie został przedsta- 
wiony. 

Każdy lojalny obywatel anie 

rykański może się w swym za- 

kresie do wprowadzenia w ży 
eie tego programu przyczynić, 
wykonując sumiennie wszyst- 
kie wskazówki i rady rzedli. Je 

j żeli tak każdy z nas bodzie po- 
j stępował, wtenczas zwycięstwo 
i bidzie pewne, a z uiem nastąpić 
urasi także odbudowanie na- 

szej Ojczyzny. 

Κ WESTY A ARMII POLSKIEJ W ROSY!; 
„Polonia" paryska zamieszcza: 

W sprawie polskiej siły zbrojnej. 
Biuro Prasowe przy Polskim 

Komitecie Narodowym ogłasza: 
„Z najpewniejszego źródła do- 

wiadujemy się, że głównodowo- 
dzący wydał dn. 16 zm. rozkaz 
nic rozformowywania polskiej dy- 
wizyi, a po starannem oczyszcze- 
niu jej od szkodliwych elementów 

przy udziale komisarza Perzyń- 
skiego, przenieść ją bez inwenta- 

rza dywizyjnego na front zachod- 
ni. Tutaj dywizya będzie zrefor- 

mowana, obejmując cały inwen- 

tarz jednej z dywizyi tego frontu 

i zachowując nazwę N-ej pol- 
skiej dywizyi strzelców, wejdzie 
w skłatl N-go polskiego korpusu, 
obok innej polskiej dywizyi strze- 

leckiej. tworzonej obecnie z dy- 
wizyi rosyjskich. Razem z obec- 

ną polską dywizyą będą przerzu- 
cone na front zachodni polskie 
prywatne 'instytucye sanitarne, 
czołowe oddziały opatrunkowe 
polskiego Komitetu Pomocy Sani- 

tarnej i ruchomy oddział Z wiązka 
Ziemców. 

„Wszyscy oficerowie i żołnie- 

rze, pragnący pozostać w polskiej 
dywizyi, muszą złożyć deklarację 
zatwierdzoną przez Naczelny Pol- 

ski Komitet Wojskowy." 
Wiadomość niniejsza kładzie 

kres wszelkim rozsiewanym ten- 

dencyjnie plotkom υ rzekomem 
rozformowania pierwszej dywi- 
zyi pols-kicj. 

Polska Dywizya Strzelecka. 

Naczelny Polski Komitet Woj- 
skowy informuje prasę polska w 

Rosyi : 

..Polska Dywizya Strzelecka 

zostaje przeniesiona na miejsce, 
gdzie sic znajduje nowoformują- 
cy się Korpus Polski." 

* 

Rozkaz do 1-go Korpusu 
Polskiego. 

Polacy-żołnierze ! 
Zbliża się chwila urzeczywist— 

| niciiia naszych najgorętszych 
pragnień : Rewolucya rosyjska, 
znosząc tyranię caratu, wyzwoliła 
naród 'pulski z niezasłużonej cięż- 

J kiej niewoli. 

Jako jeden z głównych celów, 
! o które toczy się wciąż przedłuża- 
jąca się wojna, uznano odbudowa- 

nie Polski i, jako pierwszy krok 

dia osiągnięcia tego, rozpoczęto 
formowanie silnej, samodzielnej 
jednostki bojowej polskiej. 

Niech ta radosna chwila, ocze- 

kiwana przez nas z upragnieniem 
od stu lat przeszło, wyryje nieza- 

tarty ślad w naszych sercach ! 
Powołani wolą Opatrzności do 

rozpoczęcia twórczej pracy od'bu. 

dowy przyszłej wolnej Polski, 
winniśmy poświęcić Ojczyźnie na 

szej wszystkie siły duchowe i fi- 

zyczne. Na nas s/pada o-bowiązek 
założenia trwałych podwalin tego 
dzieła, gdyż od powodzenia jego 
zależy cała przyszłość gorąco u- 

miłowanej ( Jjczyzny. 
Przystępując do tej odpowie- 

dzialnej pracy, musimy niezbicie 

pamiętać, że: 

Najzawziętszym wrogiem pol— 
skiego narodu i wogóle całej Sło- 

wieńszc/yzny były, są i będą 
Niemcy. Potęga pruska wyrosła 
: zmężniała /. krwi i kości naszej 

| Ojczyzny·. Wskrzeszenie Polski-- 

! to groźne niebezpieczeństwo dla 
! potęgi niemieckiej i odwrotnie: 

zwycięstwo Niemiec —· to zguba 
Polski. Odpowiedzialni przed po- 

tomnością musimy, nie bacząc na 

żadne ofiary, walczyć o nasze na- 

rodowe ideały. 
ι Wolna Polska może istnieć tyl- 

1'0 obok wolnej Rosyi i w łącznoś- 
ci z jej walecznymi sprzymie- 
rzeńcami. 

" « ·— : .1» 
IJt*U£ICllI V ni» «ιν,ιιιι <JL> ixunvu. 

Xarôd nasz przeżywa ciężkie 
doświadczenia, gdyż rozsiani je- 
steśmy w szeregach państw wal- 

czących i wyzuci z ziemi rodzin- 

nej. My, Polacy, wierni hasłu i 

wypisanemu na naszych sztanda- 

rach : ..Za naszą i Waszą wol- 

ność", wielokrotnie przelewaliś- 
my krew za innych, a sami wol- 
ności nie zaznaliśmy. Obecnie los 
znów nas doświadcza. Chociaż 

niepodległość nasza ogłoszona — 

należy ją jeszcze zdobyć. Środek 

αο tego jedyny: oręż w doświad- 
czonym ręku polskiego żołnierza. 

Dlatego też powinniśmy wziąć U- 

dział w toczącej się obecnie nie- 

bywałej wojnie, gdyż jej prze- 
bieg rozwiązać ma los narodów 
świata — być wolnymi lub nie- 

wolnikami. 
Więc społem do pracy! 
Przesiąknięta krwią ojców i 

braci Ziemia Nasza Rodzinna 
wzywa nas do czynu bohaterskie- 

go. 
Postawiony na czele Waszych 

szeregów, w imieniu najlepszych 
synów naszego Narodu żądam od 
was tradycyjnej żelaznej karnoś- 
ci i całkowitego poświęcenia się 
sprawie. Tylko to doprowadzi do 

urzeczywistnienia upragnionego 
p»*zez każdego z nas marzenia — 

Niepodległości i Zjednoczenia 
wszystkich ujarzmionych zabo- 
rów Polski. 

Dowódzca Korpusu: 
jenerał-porucznik 

Dowbor Muśnicki. 
Zgodnie z oryginałem : 

'Podporucznik Bagiński. 
» 

Ze Związku Wojskowych Pola- 
ków Okręgu Moskiewskiego. 
Dnia 10 zm. powrócił z Piotro- 

grodu członeik Rady, chor. Mil- 
kowski. Konferował on tani z 

członkami Polskiego Komitetu 

Wojskowego, jen. Jacyną i kapi- 
tanem Przeździeckim. 

Wyjaśniło się, że praca nad 

wprowadzeniem w życic pamięt- 
nych uchwał z dnia G czerwca br. 
wre w całej pełni. Uzyskano już 
pozwolenie na całkowitą poloni- 
zacyę dwóch korpusów armii ro- 

syjskiej, co zaś do formowania 

polskich odddziałów w garnizo- 
nach tyłowych, to kwestya ta nie 

jest rozstrzygniętą. Wszyscy ro- 

clacy-wojskowi proszeni są o 

przesyłanie* do Naczelnego Komi- 

tetu Wojskowego — Piotrogród, 
ul. Gogola Kr. 8 111. 4 — kart re- 

jestracyjnych z wymienieniem :— 

imienia, nazwiska, rangi, daty u- 

rodzenia. specyalności wojskowej, 
miejsca służby, miejsca pochodze- 
nia, zajęcia przed wojną, naglą- 
cych potrzeb, nagród wojsko- 
wych, stanu zdrowia — wymienić 
rany, kontuzye, choroby nabyte 
na wojnie etc. — daty powołania 
do szeregów i wykształcenia ; nabi- 

to chcący służyć w oddziałach 

polskich winni to zaznaczyć. 
Wszystkie Związki W. P., uz-J 

nające Naczelny Komitet Woj- 
skowy za polską naczelną władzę, 
wojskową, winny nadesłać odpo- 
wiednie deklaracye. 

Komisya wojskowa jen. Bylew- 
skiego uchwaliła zlać się z Na- 

czelnym Komitetem dla wspólnej 
pracy. 

Chor. Millcowski konferował 
też w Piotrogrodzie z prezesem 
Komisyi Likwidacyjnej p. A. Le- 

dnickim. 
Wobec licznych zapytywań pod 

adresem Związku, Rada ma honor 
► V 

oświadczyć publicznie, iż Związek 
stoi całkowicie na gruncie uchwał 

Zjazdu w Piotrogrodzie i członko- 
wie Rady : dr. Sobański, chor. Bi- 

sping i chor. Zarębski wchodzą w 

skład Naczelnego Komitetu Woj- 
skowego. 

Członek Rady 
chorąży Stefan Milkowski. ι 

Bohaterstwo ułanów polskich. 
Z Kopenhagi telegrafują do 

„Gazety Polskiej": Prasa polska 
w Galicvi i Wielkopolsce sławi 
bohaterstwo ułanów pod Krecho- 
wcami i w Stanisławowie. 

Ludność Stanisławowa wspo- 
mina z uznaniem, oprócz wymie- 
nionych uprzednio, nazwiska na- 

stępujących jcszcze ułanów: rot- 

mistrza Dziewickiego, poruczni- 
ków: Hr. Pruszyńskiego i Chrzą- 
stkowskiego, kornetów: Jastrzęb- 
owskiego i Nakentro(?), oraz 

lekarzy Kurnatowskiego i Korna- 

sćewskiegof ?). 
Prasa galicyjska oświadcza, że 

list pułkownika ułanów, Mościc- 

kiego, winien być zamieszczony w 

wypisach szkolnych na równi z 

listem księdza Swiejkowskiego. 

Podkapitan Mieczysław Wę- 
żyk, dowódzca kompanii saperów 
Dywizyi Strzelców Polskich, na- 

grodzony w tej wojnie za walecz- 
ność oficerskim krzyżem św. Je- 
rzego, zamieścił w „Wiadomoś- 
ciach Wojskowych" charaktery- 
stj'cziiy artykuł ,.Dwa cpiz< dv A 

życia Dywizyi Polskiej.'' 
y 

I „Było to — pisze waleczny 
J podkapitan — pod Baranowicza- 
mi w Brygadzie Polskiej. Pewne- 

go dnia przyjechała do nas grupa 
totografów, a nawet aparat kine- 

matograficzny, czekając na uro- 

czystość wręczenia czterech sztan 

darów polskich czterem batalio- 

nom polskim. j 
„Czekali ci ludzie parę tygodni 

i... coś się zepsuło — zaszły ja- 
kieś zmiany — sztandary nie 

przyjechały. Dowiedziałem się już 
znacznie później, jak to wszystko 
się stało. Sztandary były już 
przywiezione do stawki carskiej,! 
a posłano po eskortę, aby odnieść j 
te sztandary do Brygady Polskiej, j 

„Dygnitarz, który po to jeździł, 
wraca po sztandary i zdziwiony 
spostrzega, że sztandary znikły, 
więc pyta cara: ,.Co to znaczy?" 
i car objaśnił: „Przyjechał Jen- 
gałyczew i przekonał mnie, że to 

będeie szkodliwe, więc pozwoli- 
łem mu zabrać sztandary." 

„Formuje się Dywizya Polska. 

Nastaje rewolucya, a więc wszczy 

nają władze nasze wojskowe sta- 

rania o to, by sztandary przez ca- 

rat nam zabrane w chwili ofiaro- 

wania, do rąk naszych trafiły. 
Chcieliśmy zagrzać ducha żoł- 

nierskiego. Rozkaz wydania nam 

sztandarów był wysłany do Mosk- 

wy, eskorta honorowa pojechała 
je przywieźć. 

„W te m zjawił się pan Lednic- 
ki. 

Przekonał rząd Rosyi rewolu- 

cyjnej, że wydanie sztandarów 

jest zl)ytecznein i... sztandary 
wzięto pod zamki, a żołnierz pol- 
ski powiedział: „Społeczeństwo 
polskie od nas się obr«>ciło ! Spo- 
łeczeństwo polskie nas nie uzna- 

je! Społeczeństwo polskie głosi, 
żc nic niani}· prawa dotykać się' 
sztandarów polskich.*' To jedna z 

przyczyn katastrofy, która spotka 
ł?. Dywizyę lMlską. 

„Za czasów caratu, gdym roz-< 

mawiał z żandarmem, lu«l> wyso- 
kim dygnitarzem biurokracyi ro-( 
svjskiej, nieraz zwracano mi u- 

wagę: „Panic i>oruczniku, zbyt 
śmiało Pan mówisz — możesz się 
narazić." 

..Za czasów wolności byłem z 

wizytą w składzie delegacyi od 

Dywizyi Polskiej w pałacu Zimo- 

wym u... pana Lednickiego. 
„Mówiłem szczerze i śmiało — 

mówiłem przecież do Polaka. Mó- 
wiłem, że Polak przedewszyst- 
kiein o Polsce winien myśleć, że 
armia polska, jeśli ją się stworzy, 
może powstrzymać przykładem 
swoim armię rosyjską od dążeń 
do pokoju separatywnego... tu 

mi przerwano... Pan Lednicki 
wstał — oparł się o biurko Pała- 
cu Zimowego i oznajmił: „Zabra- 
niam Panu mówić w ten sposób, 
ponieważ jestem urzędnikiem ro- 

syjskim." 
(Zrozumiałem to: „jestem mi- 

nistrem rosvjskim do spraw pol- 
skich"). 

„Wyjechałem z Piotrogrodu... 
dziśDywizya się rozpada na wszy 
stkie strony. Są ludzie — i nawet 

Polacy, którzy dużo prac}' temu 

poświęcili: jedni z przekonania, 
drudzy z partyjnych powodów, 
trzeci bezwiednie — prowadzeni 
przez ludzi, którym ufali." 

Według doniesień późniejszych 
wiemy już, że Dywizya Polska, 
na szczęście, nie tylko sie nie roz- 

pada, ale nawet stała się jądrem 
czterech nowych dywizyi. 

Do „Rus. Słowa" telegrafują d. 

Sgo sierpnia z Kwatery Głównej : 

,.Wczoraj gen. Korniłow przy- 

jął dowódzcę wojsk polskich z 

wyboru, generała-porucznika Dow 

bór-Muśniclciego, i toczył z nim 

długą rozmowę o tworzących się 
nowych dywizyach polskich. 

„Mówiąc o dyscyplinie w pol- 
skiem \vojsku. generał Dowbor. 

Muśnicki oświadczył, że wtedy tyl 
ko może gwarantować zdolność 
do boju nowych iormacyi, jeśli 
władza dowódzcy nie będzie skrę- 
powana przez żadne org-aniza- 
cye." 

Generał Powbór-Muśnicki — 

jest jednym z najświetniejszych 
oficerów armii rosyjskiej. 

Na początku wojny miał ran- 

gę pułkownika i zajmował stano- 

wisko naczelnika sztabu d y wizy i, 
był dwukrotnie ranny, a za świet- 
ne walki pod Przasnyszem otrzy- 

j muł krzyż św. Jerzego i rangę ge- 

| nerała; dowodził 14 pułkiem Sy. 
ι ba|yje-!dcm. W lecie roku ubiegłe· 

$ 

go odznaczył się w walkach na 

froncie kaukaskim, jako dowódz- 
ca dywizyi piechoty, a następnie 
to samo stanowisko otrzymał na 

froncie ryskim. W czasie walk 

styczniowych pod Kałncemem ro- 

siał zatruty gazami, lecz pozostał 
w szeregu. 

Rewolucya zastała generała 
Dowbor Muśnickiego na Stano- 

wisku naczelnika sztabu lej ar- 

mii. Guczkow, jako minister woj- 
ny, wezwał generała do Piotro- 

grodu i zaproponował mu stano- 

wisko wice-ministrą wojny, lecz 

generał odmówił i objął dowódz- 
two jednym z korpusów czyn- 
nych. Niedawno polskie organi— 
zacye wojskowe wybrały go na 

dowódzcę wojsk polskich. Obec- 
nie gen. Korniłow zatwierdził go 
na tem stanowisku." 

« 

Zarząd Zw. Wojskowych Po- 
laków Armii 2ej wydaje co ty- 
dzień własny biuletyn. Z „Biule- 
tynu" piątego z rzędu czerpiemy 
następującą interesującą wiado- 
mość : 

Minister wojny wyraził zgodę 
na sformowanie 2ch Korpusów 
polskich ze wszystkiemi rodzaja- 
mi broni i wojskami pomocnicze- 
mu 

Nakład No. 3 „Żołnierza Pol- 

skiego", wydawanego w λίińska 

przez Związek frontu zachodnie- 
go, został skonfiskowany, wobec 

czego powtórny nakład tegoż nu- 

meru wyjdzie z opóźnieniem. 
Sekcya oświatowa Z. W. P. Fr. 

Zachodniego zorganizowała sze- 

reg bibliotek ruchomych po ΓΧ) 

książek różnej treści w każdej.— 
Biblioteki są wysyłane do Związ- 
ków po uprzedniem zgłoszeniu 
się piśmiennym do Zarządu Zwią- 
zków W. P. Armia 2ga. 

Od poîowv sierpniu rb. w Pio- 

trogrod#ie wychodzić będzie, 
przy współudziale najwybitniej- 
szych sił literackich i fachowych 
tygodnik ,fPolskie Siły Zbrojne" 
organ urzędowy Naczelnego Pol- 

skiego Komitetu Wojskowego. 
..Polskie siły zbrojne" zawierać 

będą dwa działy: urzędowy, po- 

dający rozkazy i rozporządzania 
Naczelnego Polskiego Komitetu 

Wojskowego i wiauz wojsk· 
wyeh, dotyczące polskich sii zbrój 
nych i Polaków wojskowych armii 

rosyjskiej, wiadomości o uiianowa 
niach i odznaczeniach oficerów i 

urzędników polskich sił zbroj- 
nych, oraz nieurzędowy. na któ- 

ry się złożą artykuły, poświęcone 
sprawom wojny za wolność i od- 

budowanie Ojczyzny, wyświetle- 
riu potrzeb moralnych i matery- 
ainych polskiego żołnierza, jak 
również kwestyom wojskowości 
wogóle i polityki zewnętrznej i 

wewnętrznej ze stanowiska zadań 

organizacyi sił zbrojnych. 

IKKWSZEJklnsy lekar- 
stwa i zioła leczniczo 

na wszyetkie choroby. Do- 
łączyć :2c znaczek na ort 
powiedź: 

WOJCIECH A. MIŁOŚ. 
55 Watcr Street 

Ware. \lass. 

Goi Choroby Skórne j 
Nie potrzeba cierpieć na egzemę, zesz- 

peceniaj wągry, wysypki, i podobne przy- 
padłości skórne. Trochę zeino, kupionego 
w aptece za 35(f, lub ekstra duia fcutclL^ 
za Ç1.00f i zaraz przyłożonego, zazwyczaj 

Îirzynicsie natychmiastową ulgę wdokuiz- 
iwem świerzbieniu. Czyści, koi skórę i 

ρυί szybko i skutecznie większość chorób 
ekórnych. 

Zcmo jest zadziw łającym, przenikają- 
cym, znikającym płynem i koi najdelikat- 
niejbzą «korę. Nie je*t tłusty, łatuo go 
stosować i tanio kosztuje. Dostań go 
dziś i uchroń się od przA'sztych cierpień. 

* Tiie E. W. Koj Co., Cle vel And, O. 

(ogł) 
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