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Smutna to,/ż; Watykan nie może 
upatrywać ocalenia po za wojskami 
zagranicznemu Czyż na to uczucie, 
iż nic posiadł, i nie zaklugine nasym- 
patją ludów? Dla. jikiej przyczyny 
miałby lud ly ć  (lla r iigo ^ie przy
jaznym, gdy jy on m i był przychyl
nym?

Gdyby W itykan posiadał prze
świadczenie, |ż zasługuje na oibronf 
ludności, natenczas w razie starcia 
wojsk włoskićfa we wojnie, mbgłby 
spodziewać si  ̂ przywrócenia władzy 
świeckiej, tryumfu Papieża króla a 
nie braku bezpi jczeń: twa, nieładu i 
zamieszania” .

Wiadomc iści Miejskie.

B A C ZN O nĆ  P O L A C Y ! 
Wszyscy Polacy zamieszkali w i  i 

13 precinkeie u 33 uardzie, którzy 
jeszcze nie mają drugich papierów 
obywatelskich, / iechsię zgłoszą do 

Jana Kozic. :y7i$fciego
8155 0  w imercial avt. 

Zaś w 2 precinkeie do
Jana Chimniu,

8304 Superior ave.Sztuka polska będzie reprezentowaną u  wystawie światowej.
Z przyjemnością notujemy fakt 

prawdziwego putryotjzmu i silnej 
woli przyslużeń »■ się sprawie pol
skiej. który wyszedł z łona myślą
cych polaków. , Tym faktem wiel
kiej doniosłości jest urządzenie pol
skiego oddziału dla sztuk pięknych 
na wystawie światowej.

Niezmordowany prezes Rzędu 
Centralnego Związki Narodowego 
Polskiego ob. ?. Adalia Satalecki, 
w porozumieniu z równie energi
cznymi panami Tadetscem W ildam, 
Drzymałą K. Sawickim, Z. Rogal
skim i wielu innymi założyli Stowa
rzyszenie akcyji e boli ik iej wystawy 
sztuk pięknych (Polieb Fine Art.

' EiStbit Co.) *z tapitałem "  zakłathr- — 
wym $10.000. Przedwczoraj zostało 
to stowarzyszenie w Springfield in- 
korpqrowane. Wierzymy silnieże 
stowarzyszenie ta znajdzie silne po
parcie pomiędzy Polonją amerykań
ską gdyż przyni się d,o podniesie
nia rozgłosu szti ki polskiej i unie
śmiertelnienia naszych tylu zdo nych 
artystów.

Bliższe szczegóły i warunki przy
stąpienia do Stowarzyszenia tego, 
podamy później. .

Dziwi nas tyll o, że Dr. Duniko
wski tak mało interesował się tak 
ważną sprawą a mógłby był przecie 
znakomite usługij nam oddać w kraju, 
w tym kierunki.

Drobni wiadomości

* Posiedzenie polskiego klubu de
mokratycznego 30tej wardy odbędzie 
się w niedzielę dnia 8go. październi
ka u ob. PawWi Mrozks, przy durnej 
i W ood ulicy. I.

* Dobrze ;n:.ny pomiędzy Po
lonją p a n .... trudnił się od dłuż
szego czasu er; dzieżą rozma tych 
rzeczy. Przedwczoraj' aresztowano 
totumfackiego który w roli przyja
ciela domu o cradał swoich dobro
dzieju' Ogromna ilość nagromadzo
nych a pokradziónych jrzeczy rzuca 
dziwne św.iatł > na złodżieja i nasu
wa się pytknie czy nie czynił tego 
z nałogu Oprócz pieniędzy, zegar
ków, pierścieni, brosz, kulczyków, 
szpilek, cygar, lasek, butów, ów je
gomość lijkradl cały powozik jedne
mu z tutejszi cli obywateli. Co 
godzinę znajd lją nowe przedmioty 
które pochował nasz tutnmfacki. 
Przykryto fak; a jednąbt prawdziwy.

* Demokratyczny Headąuarter 
16 wardy zcstił otwarty n pana 
Dahlmańa 58 7 Milwaukee ave. • 
Można tam papiery obywatelskie 
ortzynpać w każdym csasie.

* Bessie Russiil 28-lętniapiękność 
zamieszkała: poc n. 316 W. Van 
Buren ulicy,Usiłowała Się wczoraj na
rogu Morgan i C arrol Ave. morfiną
otruć. Znalazł ą tam policjant w 
nieprzytomnym stanie i odwiózł do 
County szpitala Lekarze oświad
czyli że nie ma i adzieji utrzymania 
jej przy życiu.
. | , ' '
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Telegramy z Europy.Ostatnie chwile Lorda Tennyson.
Londyn, 5 października. — Poeta 

Tennyson jest już konającym i wąt
pią, żeby dzisiejszy dzień przeżył. 
Andrzej Ciarkę znakomity lekarz 
przyjechał do Alilwortb i miał kon
sultację z dr. Dalibs w sprawie cho
rego. Zgodnie oświadczyli, . że go
dziny poety są policzone. Wstęp do 
domu został zabroniony a na bramie 
powieszono kosz na listy. Depesze 
i listowne zapytania o stanie chorego 
przychodzą bezustannie.

^ Lord Tennyson zachorował 27 
września — przeziębił się na prze
chadzce a później dostał grypę.
0  wpół do czwartej oświadczyli le
karze, że poeta jest konającym, je
dnakowoż siły żywotne znikają tak 
pomału, że można jeszcze przy
puszczać, że kilka godzin pożyje.

Nocuy telegram donosi, że odwie
dzających nie wpuszczono do domu, 
tylko w oknie chorego widziano 
światło.

Lekarze oświadczają, że stan cho
rego siy nie zmienił. Dr. l)abbs 
mówi że chory po południu był cał
kiem przytomny i prawdopodobnie 
nie czuł żadnych boleści. Poeta roz
mawiał ze swoim synem llallam i z 
innemi, pytał się kilkakrotnie która 
godzina i opowiadał o swojej słabo
ści. Na pytanie, czy się lordowi nie 
polepszy, odpowiedział Dr. L>abbs: 
że niema najmniejszej nadzieji do 
wyzdrowienia. W  ostatnich kilku 
godzinach spał wiele poeta, chociaż 
tylko urywkowo.

Pokarm jego składa się z mięsa, 
koniaku i mleka. Na pytanie, czy 
lord wie o zbliżającej się śmierci, 
•dpowiedział lekarz, że prawdopo
dobnie wie. O Otej wieczorem dawał 
poeta jeszcze oznaki życia —  lecz 
był już nieprzytomny.Bibljoteka fumlaeji Carnegie.Londyn , 5 października. — W 
Ayr położono dziś kamień węgielny 
pod budowę bibljoteki fundacji An
drzeja Carnegie.

Całe miasto uważało dzień ten za 
odświętny.

Ogromna masa ludu zebrała sięna 
placu budowy. Pochód z ratusza do 
placu budowy rozpoczął Carnegie 
z żoną w asystencji urzędników mia
sta. Carnegie dokonał ceremoniału 
położenia kamienia węgielnego a ma
jor miasta oświadczył, że panstwo 
Carnegie otvzymali obywatelstwo 
honorowe.

Podczas gdy Carnegie ■/. odkrytą 
głową majorowi dziękował,robotnicy 
wykrzyknęli, „precz z ciemięzcą
1 nikczemnikiem.”  Reszta publiczno
ści zagłuszyła robotników, wnosząc 
okrzyki „niech żyje dobrodziej Car
negie” . Wówczas wypowiedział 
Carnegie dłuższą mowę bardzo wy
mijającą. Pomiędzy innemi powie
dział, co następuje:

„W ięce j jak kiedykolwiek czuję 
się zobowiązanym ostatnie lata życia 
m oj ego użyć mniej dla moich inte
resów a więcej do usług drugich 
s zbytek pieniędzy moich zużytko
wać na korzyść najszerszych warstw 
ludu.

Lud jest źródłem bogactw, tak 
zwany właściciel jest niczem innym 
jak tylko zarządcą tych majątków” . 
W imieniu miasta ofiarowano mów
cy ilustrowane dzieło „W idok i z o j
czyzny Roberta Burns” .

(A więc za wszystkie krzywdy i ra
bunki spełniane na robotnikach do
staje ten łotr jeszcze obywatelstwo 
honorowe. Sam przyznaje, że źró
dłem bogactw jest lud, ale że on jest 
zdziercą i pasożytem tego ludu nie 
przyznał. Dla zamydlania ócz sta
wia bibljoteki jak już dosyć najadł 
się  krwawej pracy ludu! Nie sztuka, 
posiadając miljony —  rzucić ochłap 
pieniędzy dla kupienia sobie burżoa- 
zyjnego pospólstwa! Przyp. Red.)

------ - • ■ ' ----Ofiara proklamacji Republiki.
M adbyt, 5 paźdz. —  Jenerał-ka- 

.pitan Coello z Sevilla stał się ofiarą 
zamachu republikanina nazwiskiem 
Ceballos z Madrytu. Ceballos udał

się do mieszkania jenerała w audjen 
oj i. Gdy go wpuszczono do pokoju 
powiedział jenerałowi że przychodzi 
proponować stworzenie republiki. 
Nim jednak zdołał jenerał odpowie
dzieć jednem słowem, już Ceballos 
wyjął rewolwer i mierzył wprost w 
głowę jenerała. Jenerał widząc że 
ma z zdeterminowanym człowiekiem 
do czynienia, nie namyślając się dłu
go skoczył przez okno, które na 
szczęście otworem stało. Ceballos 
strzelił za nim z okna i trafił go w 
bok, Ceballos pospieszył potem na 
dziedziniec aby jenerała jeszcze po
chw ycić— tymczasem pochwycono 
jego.

Rana jenerała nie jest niebez
pieczną.

tilalstone honorowym obywatelem.

LivERrooi., 5 paźdz. — Na nad- 
zwyczajuem posiedzeniu miasta Li- 
yerpoolu postawił pr/.ewódea libera
łów Holt, wniosek, Gladstonowi na
dać tytuł obywatela honorowego 
miasta Liverpool. Konserwatysta 
Forwood poparł wniosek, który jed
nogłośnie przyjęto.Owacje (lla CaniiYas del C astilk

M adryt, 5 paźdz. — Pierwszemu 
ministrowi Canovas del Castillo u- 
rządzouo dziś podczas wyjazdu do 
Huelva ogromną owację. W  piątek 
będzie miał minister mowę przy o
twarciu amerykańskiego kongresu. 
Profesor Adams z Francji odpowie 
na tę mowę.

Poeta lord Tannyson umarł
(Specjalny telegram.)L ondyn , 0 października. — Z 

liaslemere telegrafują do Londynu 
dziś rano, że wielki poeta angielski 
umarł w domu swoim Aldworth 
w pobliżu miasta tegoż samego na
zwiska o godzinie i :3J minut.

Polacy w Ameryce.
|| Z Milwaukee donoszą że ob.Czer

wiński przepadł jako kandydat na 
sekretarza sądu. Partja demokraty
czna do której należał p. Czerwiński 
wybrała niemca Schuberta. Zatem 
w tej konwencji demokratycznej 
przepadli wszyscy Polacy.
| Na jednym z rogów, ulic w Cleve- 

Iand siadywał od dłuższego czasu pe
wien żebrak. Na piersiach widniał 
napis “ I ani blind” . Biedaczysko 
kręcił cały dzień korbą katarynki i 
od czasu do czasu zanucił jaką pieśń. 
„Jeżeli mi wydasz człowieku, re
sztę z dolara, dam ci 10 centów1*, 
rzekł jakiś przechodzień. Ślepy, bo 
zą takiego uchodził, przewracał biał
kami w oczach, wsunął rękę do kie
szeni i wydał przechodniowi 00 cen
tów a dolara zatrzymał. „C óż za 
głupstwo robisz, wspomagając tego. 
człowieka. On wcale nie jest śle
py, “  mówił przyjaciel. „ E j  nie 
wierzę” , od rzecze tenże. „M usi on 
być ślepy, bo dolar jaki mu dałem, 
był fałszywy. Ślepy człowiek Die 
widział tyle, ile myślał, że w idzi.”  
Dziada od tego dnia liebo z miasta 
gdzieś porwało.

Nieskończoność.

Nieskończoność — to ducha ludzkiego 
, [dążenie,

Lecz “ dziś” i “ tutaj” wciąż je ogranicza: 
Piękna zaledwie poznajem okruchy,
A szczęścia — ziemia dać nam nic jest

[wstanie!
___Zjawia sie miłość i czarami swemi,
Niebios rozsiane jednoczy promienie: 
Piękno, szczęście i miłość w obrazie‘u

[roczym,
Złączone razem — zachwycają duszę.

Nie stara osoba szuka męża co by 
miał fest głowę do prowadzenia gał- 
ganierskiego interesu i do grzebania 
w śmieciach do współki. Koszyk i 
siódemka koniecznie; fotografja nie 
konieczna, przez pisania też się odbę
dzie, ino iść wprost nad Lakę i po
pytać się o Mańkę gałganiarkę.

Poszukuję żony ładnej i z pienię
dzmi. Wiadomość Noble Nr. 5. 
Tamże tanie do odstąpienia łóżko 
dziecinne i mamka bez długu.

Telegramy Krajowe.
Niezwykle zjawisko.

•I 7--------- - I . .
Springfield, 111., 5 października.

Dzisiaj wieczorem o goijlz. 6 min. 
50 można było zobaczyć dziwne zja
wisko natury. Ci którzy je widzie
li, powiadają, że jakaś jaśniejąca 
gwiazda z niesłychaną szybkością 
poruszała się ku księżycowi i ude
rzyła w niego ze straszliwa siłą. 
Gdy się to stało, gwiazda — jak ja
ka bomba, rózprysła się i zaćmiła 
na'chwilę światło księżyca.

Rozumie sic, że to nie było nic 
innego jak jakiś wielki meteor* któ
ry przybywszy w obręb sił}' przycią
gającej księżyca, uległ takowej i 
spadł na księżyc.śnieg w Stanie New York.

W atertown N .Y. 5 październi
ka. — Dziś rano szalała burza ze 
śniegiem w Cartbage.
R ochester N .Y. .5 paźdz. — Dziś 
rano o lite j padał tu wielki śnieg.

SCHKNECTEDY N .Y. 5 paźdz. — 
W  tutejszein mieście padał dziś rano 
o 2giej godzinie śnieg.

K ingston N.Y. 5 paźdz.—  Wier- 
szchołki gór Catskill są pokryte śnie
giem. Zeszłej nocy napadał śnieg 
na dwa cali wysoko a cała okolica 
koło Delhi aż do Big Indian pokryta 
śniegiem. .• śnieg w Pensylwanji.

P h il a d e i .p h ia  Pa. 5 paźdz. — 
Dziś po południu o 3ciej godzinie 
spadł pierwszy śnieg.

T baivVii.lf. Pa. 5 paźdz. — Ter
mometr spadł dziś rano bardzo szyb
ko a zwiększające się zimno sprowa
dziło zawieję śnieżną, która przeszło 
godzinę trwała.

Śnieg stopniał prędko.Związkowa muzyka marynarki.
W ashington, D. C. 5 paźdz. —  

Department marynarki wojennej 
pośle 11 października muzykę związ
kową marynarki wojennej do No
wego Yorku, gdzie wspólnie z ba- 
taljonem marynarzy wojennych 
stacjonowanych w Sandy llpok u
dział weźmie w obchodzie “ Colum
bia” . Później pojadą do Chicago 
gdzie będą przy ceremoniach dnia 
2 Igo października.Zlanie sie partji demokratycznej'*Indową.

Y ankton , 1S. D. 5 paźdz. — Se
kretarz 0 ’ Brien centralnego pań
stwowego komitetu 'przesłał jak' 
prawo nakazuje sekretarzowi pań
stwowemu nominacje konwencji de
mokratycznej.

To załatwia kwestję zlania sic 
partji demokratycznej z partją lu
dową,

Pani Harrison jeszcze nie lepiej.
W ashington, D. C, 5 paźdz. —  

Dr. Gardener oświadczył dziś rano 
że pani Harrison spała zeszłej nocy 
o wiele lepiej jak zwykle,- ale 6tan 
zdrowia nie polepszył się jeszcze.

CleYelaml odjechał.
N ew Y ork , 5 paźdz.—  Cleveland 

odjechał dziś po południu do Buz- 
zards Bay. Clevelaud nie zdecydował 
się jeszcze, czy w otwarciu wystawy 
udział weźmie.

Okręt Nashna zaginął.
‘ Goderich, Ont. 5 października. 
Telegraficzne zapytania z wybrzeża 
jeżiora Huron o parowcu Nashua nie 
odniosły żadnego skutku, dlatego 
zdaje się, że okręt zatopił się.

Mam lat 2|8, jestem przystojna, 
miła, przyjemna wesoła, dobrze wy
chowana i śpiewam. Poszukuję mę
ża odpowiedniego. Rekomendacje na 
żądanie, oraz poręcznie osób wiaro- 
godnych co do mego pochodzenia, o 
którym ludzie źle plotkują. Chicago 
dla „Ziutki. ”

* Chcesz ibyć rzytelnym płać za 
Telegraf.

Sąd pesymistyczny b Sta
* nach Zjednoczonych.

Organizacja socjalna i polityczna 
Stanów Zjednoczonych północnej A 
meryki bywa przedmiotem najroz
maitszego sądu. Jedni wychwalają 
ją jako wzór doskonałości, ;godny do 
naśladowania dla państw europej
skich, inni znowu wydają sąd wręcz 
przeciwny, utrzymując, że nigdzie, 
w żadnym cywilizowanym kraju ko
rupcja nie dosięgła tych rozmiarów, 
co w Ameryce. Do obozu skraj
nych pesymistów należy także autor 
ciekawego artykułu, zamieszczonego 
w znanem angielskiem piśmie 
„ Blackwood’8 Magazine” . __

Ameryka upojona Jest przekonaj 
niem, że daje światu całemu naoczny 
dowód wyższości republikańskiej 
formy rządu ponad wszelkie inne 
W istocie jednak swoboda i polity
czna wolność, utwierdzona przez 
konstytucję Stanów Zjednoczonych 
w teorji, w praktyce zupełn e pod
kopana jest zepsuciem polit} cznem 
i korupcją wyborczą. Obywatele 
amerykańscy wysławiają nieusitannie 
swą wolność, panującą wśród siebie 
równość i braterstwo, lecz jest to 
tylko czystem złudzeniem. Zazna
czają wobec państw europejskich, 
że icb prezydent niezmiernie mniej 
kosztuje, aniżeli w Europie gło
wa naczelna dziedzicznej monarchji, 
lecz i tutaj mylą się, biorąc tylko 
jeden szczegół w rachubę, a pomija
jąc warunki ogólne. Co prawda 
skromną tylko wyznaczają pensyą 
swemu prezydentowi i dają mu tyl
ko na czas rządów meblowane mie
szkanie do użytku. Wydatki więc 
bezpośrednie na utrzymanie głowy 
państwa nie dochodzą znacznej wy
sokości.

Sprawa jednakże inaczej się przed
stawi, skoro zważymy, ile to pośre
dnich, okolicznościowych wydatków 
pochłania wybór prezydenta, ile to 
czasu i pieniędzy wtedy idzie na 
marne, wyłącznie dla agitacji stron
niczej, ile się ztąd wyradza nawy- 
knień • demoralizujących. W  dłu
gich, a często po sobie następują
cych perjodach przedwyborczych 
normalny rozwój rolnictwa, prze
mysłu i handlu jest zakłócony i 
wstrzymany. W’ sferę stosunków 
politycznych do innych państw 
wdzierają się poglądy i interesa wy
łączne tego stronnictwa, które wła
śnie odniosło zwycięztwo.

Ztąd-ciągle bywają wywoływane 
zmiany i niezawodnie koszta wszyst
kie, spowodowane wyborem prezy
denta, a opłacone bądź co bądź przez 
ludność w formie dobrowolnego po
datku, wynoszą kilkanaście razy 
więcej, aniżeli utrzymanie dziedzi
cznego domu królewskiego, któryby 
kierował losami Stanów Zjednoczo
nych.

Prawie zawsze wybór urzędnika 
czy pełnomocnika, dokonany przez 
wolne głosowanie obywateli, ma ce 
chę polityczną. Zdolności, cha
rakter schodzą na drugi plan wobec 
interesów part"i. W  ten sposób 
nieraz osoby najmniej kwalifikujące 
się i najmniej zasługujące na zaufa
nie bywają wybierane. Nie można 
się więc dziwić, że w tych warun
kach największy posiadają w Ame
ryce w'pływ na wybory szynkarze, 
obrabiający dowolnie swych kli
entów. ‘

Fałszywe zeznania sądowe, prze
kupstwa przysięgłych takie przy
brały rozmiary, że najlepszym wy
miarem sprawiedliwości jest tak 
zwany „lynch” , to jest wymierzę 
nie sobie sprawiedliwości własną 
pięścią. W Stanach Zjednoczo
nych— tak utrzymuje pesymistyczny 
autor— wszyscy są przekupni. Prze
pisy prawne' tak są giętkie, tyle 
przedstawiają niejasnych i niewyja
śnionych punktów, że nawet dla naj- 
nieuczciwszych spraw zręczny i o
brany ze wszelkich skrupułów adwo
kat zawsze znajdzie honorowy punkt 
wyjścia.

Autor przychodzi do wniosku, że 
sprawiedliwe i bezstronne sądowni
ctwo które najistotniejszym pozo
stanie zawsze warunkiem prawdzi

wie wolnego państwa, nie mieści się 
wśród cech charakterystycznych 
wielkiej północno - amerykańskiej 
rzeczypospolitej.

Znanym jest ów niezmierne za
bawny a ciekawy przykład, ; ak do
bie postąpił ajent pewnego Towa
rzystwa kolejowego w Stanach Zjed
noczonych, by przekroczyć obowiąz
kowe prawo. ^ Otóż zakazano uw
zględniać większych kupców i inte
resentów udzielaniem szczególnych, 
osobistych rabatów przy opłacie 
transportu kolejowego. Takich wy
szczególnień udzielano sekrdtnie po
tężnym fabrykantom, by skłmić icb 
do przekazywania sobie tran sportów 
kolejowych, na nie równoległej linji 
konkurencyjnej. Drobni zaś produ
cenci, mniej zaradni i mniej zasobni 
używać musieli najbliższej'lińji ko
lejowej i opłacać za swoje towary 
zwyczajne wysokie taryfy. Zakaz 
rządu, domagający się równych dla 
wszystkich warunków taryfowych, 
skłonił rzeczonego ajenta kolejowe
go do robienia zakładów, o których 
przewidzieć było można, że takowe 
przegra, z odpowiedniemi wielkiemi 
interesentami. Założył się więe o 
kilka set lub kilka tysięcy dolarów 
przy najpiękniejszej pogodzie, że w 
kilku minutach deszcz spadnie. 
Deszcz oczywiście nie spadł i dolary, 
w stucznie obmyślanej formie, jako, 
taryfowe wyszczególnienie wracały 
do kieszeni wielkiego interesenta, 
który nadal towary swe przesyłał 
koleją, która tak zręcznego miała a
jenta. W  ten sposób omijano pra
wo i drwi ono sobie z niego.

Lecz ujemiJe te strony nie są wła
ściwością wyłączną republikańskiej 
formy rządu, gdyż postęp moralny 
ludzkości i ludzi nie pozostaje w 
bezpośredniej zależności od zmien
nych form prawnych politycznego 
bytu. Bez względu, czy w republi
kańskich, czy w monarchicznych 
państwach, źle się.dziać musi, jeżeli 
się nie szanuje w sferach decydują
cych tej zasady, by machinę pań
stwową ochraniać od nieustannych 
zmian i eksperymentów prawodaw
czych. A  pod tym względem Ame
ryka ideałem nie jest, a my na euro
pejskim lądzie, oczywiście inny tyl
ko obierając punkt wyjścia, napy- 
chamy uprawnień i funkcji bez lik- 
ku rządowi, i  tem samem ubezwła- 
dniamy siły żywotne szerokich 
warstw, stanowiące io zdrowiu ca
łości. Odbywa się obecnie w życiu 
państwowem proces coraz większej 
centralizacji, którą okupić można 
jedynie ubezwładnienjem części skła
dowych państwa. j

Położenie papiestwa w razie wojny.

” Civilta Cattolica”  zamieściła nie
dawno temu artykuł o położeniu Pa
pieża w razie wojny, w którym prze
gląd ten katolicki proponujej aby w 
danym razie wprowadzono da Rzy-, 
mu garnizon niemiecki i auetryjac- 
ki, w celn czuwania nad bezpieczeń
stwem Watykanu. Jeden z dzienni
ków radykalnych i urzędowych, ja
ko też nie mniej antyklerykalnycb, 
“ Folcbetto” , mówiąc o tej propozy- 
cyi, tak się wyraża:

“ Nie wchodzę już w to, czy autor 
propozycyi tak dziwacznej mógł uj 
ważać ją istotnie za poważną, prak
tyczną i do przeprowadzenia możli
wą rzecz którą, gdy chodzi o Jezui
tę, wydaje mi się nieco trudną (?)
—  nie badam już tego wszystkiego 
i powiadam, że jeżeli bezpieczeństwo 
Watykanu obchodzi was do tego sto
pnia, jak zresztą obchodzi ono wszy
stkich ludzi rozsądnych, poradźcie 
mu, aby sam jgo sobie dostarczył i 
i zachował je w każdej ewentualno
ści.

Niech Watykan przestanie od dziś 
już obstawać przy swych preten- 
syach doczesnych niech złoży broń, 
którą trzyma w ręku przeciw ojczy
źnie, niech przestanie spiskować na 
jej niekorzyść, niech się wyprze tej 
polityki zgubnej, mającej na celu po
woływanie cudzoziemców do Włoch
—  a wtenczas zapewni on sobie bez
pieczeństwo w czasie pokoju i w cza
sie wojny! lepiej, aniżeli z załogą 
niemcóWjlub austryjaków w Rzymie.
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