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U W A G I .  
Stowarzyszenie Świeckich Księży Pol

skich, którego prezesem jest ks. S. Na
wrocki i Chicago, zamieściło w paru ga 

•etach odezwę, ostrzegającą prad 
warcholską agitacją księdza Kruszki. 
Odeawa zwraca uwagę, ża agitacya ks. 
Kruszki nie prowadzi do celu (tj. do 
mianowania Polaka biskupem). Samego 
kfiędza Kruszkę odezwa nazywa bia<ie 
rem. O księdzu Pittasie niema wzmian
ki, a przecież i on dąży tą samą drogą 
do tego samego co ks. Krusz ca... 

Przed kilku tygodniami zamieściliś
my artykuł " Wolne ść prasy," w którym 
było wykazane, że "Ameryka Eeho" jest 
Jedynem pismem polakiem w kraju tu
tejszym, Lieulegajfłcem cenzurze. Na to 
Jedna z gatet chicagoskich odnowiada że 
przeciwnie, tylko "Ameryka ule 
ga cenzurze, a wszystkie inne gaiety eą 
wolne i na dowód radzi zrobić nastęou 
iący eksperyment: napisać dobry arty
kuł, chwalący LigQ lub prof. Siemiradz 
kiego i pcsłać go do wszystktch gazet; 
rezultat -podług zapewnienia owego pi 
sma - będrie taki, że Worys-tkie gazety 
ów artykuł wydrukują, tylko cenrura, 
naszej gazety go odrzuci. Jestjto fałsz 
wierutny. Dotyc^czaa nie b\ło wypad
ku, żebyśmy kiedykolwiek odrzucili; do 
bry artykuł -bez wiględu 'na przekona
nia. w nim wyrażone. Artykuły zasługu
jące na umieszczenie, lecz sprzeczne z 
sapatrywaniami redakcyi, umieszczamy 

•tale w dziale "Głosy Czytelników." 

Gazety starokrajskie przyniosły nare
szcie dowód, że Sienkiewiczj otrzymał 
cztść pr»ynajmniej z tych i tri vdziestu 
tysięcy dolarów, jakie tutaj w Ameryce 
na głodnych Królewiaków zebraliśmy. 
"Kuryer Warszawski" z'd. |31 era., w 
króciutkiem sprawozdaniu z zebrania 
członków Warszawskiego Komitetu Po
mocy stwierdza, te Komitet ten zebrał 
70,000 rubli w gotówce, oraz za 11,000 
rubli artykułów spożywczych; z fundu
szów tych wydał około 50,000 rubli, t*k. 
"iż w chwili obecnej - słowa "Kuryera" 
-rra do rozporządzenia jeszcze przeszło 
25.000 rubli oraz kilkanaście tysięcy, 
przesłanych z Ameryki na ręce"Henryk» 
Sienkiewicza, a zdeponowanych w III 
Tow. Wzajemnego Kredytu." 

Z powyższego widać,że Sienkiewicz do 
końca zeszłego miesiąca otrzymał z Ame
ryki ralfdwre kilkanaście tysięcy dola
rów. Gdzie reszta? Nie wiemy. .Mo<e jest 
w drodze, może już doszła, tylko pokwito
wanie jeszcze nie d» szło. Wszystko jeat 
moźliwem Ale ogół ma prawo irledzieć 
dokładnie, co się dzieje z jego pieniędz 
mi i panowie kolektorry powinni posta 
rać sie zaspokoić jego słuszną ciekawość 
—Jeżeli nie chcą, aby mówiono, że pie
niądze," utonęły." 

Pułkownik Miłkowskl zaczął wyda
wać w Paryżu pism ko pt. "Dla Oj 
czyzny " będące organem Skarbu Na
rodowego. Jest ono obliczone najwy
raźniej na czytelników amerykań
skich, -co j<»8t bardao zrozumiałem, bo 
lwia część składek na Skarb płynie z A-
meryki. Z numeru, który ctrzyir.aliśray, 
"Wieje stęi^hlizna; wszyst&o w nim mart 
we jakieś, napuszone, nieszczere ani za 
grosz życia, ani słówka o tern, co mogło
by ogół obchodzić. Jeden jest tylko ka
wałek, który pobudzić może czytelnika 
do śmiechu—ale wbrew woli autora. 
Mianowicie, omawiając resolucyę sejmu 
Z. N. P. w Buffalo, pan. Miłkowskl w 
taki sposób broni zawartej w niej dekla-
rscyi o dążeniu do odbudowania Polski 
"drogą legalną'': "Wyrażenie 'drogą le
galną' niektóre organy powitały wrsa 
skami pawiem!. Nie rozumieją one drogi 
tsj w odbudowywaniu Polski. Nalegał 
nem Jest rozebranie Polski przez trfy 
mocarstwa, ale powitani* i zmowy, ma 
Jące na celu wyzwolenie jej z niewoli, 
niełegalneml nie są." No, już teraz przy 
aa j mniej prcfasor Siemiradzki, nie bę
dzie mógł mówić, że nam nie wolno po
pierać rewolucyi, ze względu na rząd tu
tejszy; wszak pułkownik Miłkowski o 
rzekł, it powstania i zmowy są legalne. 

Niema Jednak nadziei, łeby p. Siemi
radzki zaczął kiedykolwiek popierać ja
kąkolwiek rewolucję. Umysł jego na
stroił się w ostatnich czasach n» ton tak 
"legalny," żs saiowolnił pod tym wzglę
dem nawet., barona Schlippenbacha, ro
syjskiego konsula w mieście Chicago 
Nie wierzycie? Ano, są dowody: psn 
Siemiradzki pisuje przecież stal* artyku
ły o kwestvi p ilskiej dogszety "Record-
Herald." Jest to ta sama g»z»ta, o któ
rej "Dziennik Narodowy" (wice-organ 
Związku) niedawno pisał, że sa pienią
dze poddała aię moskiewskiej cenzurze. 
I rzeczywiście trzeba przyznać, że arty 
kuły pana Siemiradzkiego w "Record 
Heraldzie" są nadzwyczajnie łagodne: 
Pan Siemiradzki w nich dowodzi, że 
"Polsk» bedzie." ponieważ w ostatnich 
eiasach "zaczęto w Europie o niej mó 
wić." O tem, że prawdziwi obrcńcy wol 
ności Polski caczęti już do jej wrogów 
strzeiać—p. Siemiradzki dyskretnie mil-
esy. 

Kiedy mowa o panu Siemłradzklm, 
pozwólmy srbie zwrócić uwagę na poru 

•soną pr«ez niego w ostatniej "Zgodzie" 
sprawę niezmiernej doniosłości: cogo 
«iał na mv śli Mickiewicz w "Dziadach," 
gdy przepowiedział że Polskę zbawi bo
oster którego imię jest "czterdzieści 
cztery." Pan Siemiradzki udawadnfa, 
te tym b haterem nie będzie żsden czło
wiek, tjlko "rorum zbiorowy," który 
kiedyś pozwoli Polakom zrozumieć, że 
koniecznem jest iść za głosem ludzi 
"mądrych, pewnych i czystveh." Nas 
to objaśnienie nie zadawala. Rozum zbio 
rowj musi się koncentrować w ciyiejś 

pojedjńczej głowie, jak rozproszone pro 
mienie światła w głębi soczewki. Zacho
dzi więc pytanie, ra czyim karku jest ta 
gł iwa, skupiaiaea w sobie nasz cały zbio 
rowy rozum? Pytanie ważne, bo posia 
cacz tej głowy j^stnajcczywiściej owym 
taj» mnie «ym wybawcą Polaki, którrgo 
proroczym swym duchem przeczuł Mic
kiewicz. . 

Prey akompaniamencie bic'a serca, ja
kiego dc znaje każdy zwyczaji y śmier
telnik, gdy się znajdzie w cbliczu wiel-
k' *h o Ikryć, po długich dociekaniach u-
iało nam się znaleźć rotwią anie zagad
ki. Jest ono nad wyraz proste, a zarazem 
(szczególniej dla p. S emiradzkiego) za 
da malujące. Czytelnik mec* tyko raczy 
rntatawić palce u rąk i liczyć: 1) M 2) ą 
')) d 4) r 5) v 6) T 7) o 8) nr 9) a 10) s 
31) z 12) S 13) i 14) e 15) m IG) i 37) r 
18) a 10) .i 20) e 21) k 22) i Razem dwa 
dzieścis dwie litery. Cóż z tego? A no, 
nic... Alp wfźmy tę liczbę n ** raz tylko 
dwa razy—na tę pamiątkę, że p. Siemi
radzki rawsze mówio sobie w liczbie mno
giej. Cóż otrzymamy wówezss? Czter 
deie$ci ctterv! Czy nie jasne?czj nie b je 
samo w oczy ?Pa i Sir miradzki zpewncścią 
dawno już to spostreeg), tylko skromność 
nie pozwalała mu wyznać... Stary fig 
larz! 

Pisaliśmy niedawno na tem miejscu, 
że gazety będące organami partvj ubto-
warxystw nie n^gą nigdy pistć całej 
prawdy, bo ulegają cenzurze swych pro 
tektorów. Ale przeoczy liś any jedną 
rzecz: że w nsgrodę z* ogra "liczenia, 
którym się mu «ą'poddawać redaktorom 
tych gazet wulno pufizez&ćcugh wyobra
źni, gdy zaczną blago w#ć ra korzyść 
swych protektorów. Oto nale ńka iiustra 
c;a. "Naród Polski," orgau Zjed tocze
nia chicagoskiego. donosi: "Niedawno 
zbaikrutowały w N«*w Yorku dwie w)el 
kie kompanie asekuracyjne (''Mutual" i 
"Equitable",) a w s u#!e t»cb, którzy 
ich upadkiem poszkodowani zostal i .  z n a j 
dujemy tysiące inqion i nazwf&k polskich, 
nazwisk rodaków n» szych, którty swój 
tak ciężko tu zapracowany grosz pchali 
w dziurawy wór, tak Jakby gó w błoto 
ciskali... Oto im korzyść z pchania się 
d;j obcych kompanii i organizaeyi — oto 
im nauka! O niechby z nauki t<j skorzy
stało jtk najwięcej braci na*»ych; raz 
nauczeni nie dajmy się drugi raz złapać, 
jak wróble na plewy, ale poszukajmy so
bie i swoim dobrego, czystego, złotego 
ziarna, które tylko w naszych własnych, 
jol?kich znajdziemy spichrzach, tjlko w 
polskich organiescyach!" Wizyetko to 

bar Izo pięknie, lecz od początku do koń 
ca blaga! Redaktor "Narodu" nie mógł 
widzieć "tyiiąea nazwisk polskich" ua 
liście poszkodowanych, z tej prostej 
prz*czyny, że nompanie ubtzpiecztniowe 
"Mutual" 1 "Kqiitable" vcaleniezban 
k'utovaly, ani też zbankrutować nie my 
ślą- przeciwnie, mimo nadużyć które w 
nich wykryto, należą do najsil tfejszych. 
Pytamy, który redaktor gazety "bezpar
tyjnej' nie dostałby dymiayi. albo Przy 
najmniej porząlntgo "nota" za strzele
nie takiego bąka. Ale panu Wachtlowi 
n'c słę nie etanfe, bo jeet redaktorem 
nie "gazety" tylko "organu." Owszem, 
jeszcze go prezes Szop'nski pochwali za 
gorliwe opieranie organizacyi! 

Dc^wic się doprawdy trzeba, dlacz'gD 
niektóre gazety wolą ojć "organ*mi" i 
prowadzić marny żywot naszych tu 
manicielek opinii publicznej - redczas 
kiedy pisanie prawdy o wszystkich rze
czach ogół obchodzących w ostatecznym 
rachunku dsleko lepiej się ooł«ca Weź 
my naprzykład "Amerykę-Echo." Dzię 
ki poparciu publiczne ś:i, umiejącej oce
nić "rąbanie pra tdy każdemu prosto w 
oczy," wydawnictwo "Ameryki Echa" 
tak «ię rozwinęh , że kup; je ra $30,000 
olbrzymia prasę, oraz trzy maszyny sy 
sten " "Mon< type,"— najlepaz** wszy
stkich znanych, ale też i najdroższe. 

Dsięk temu gazeta będzie znacznie 
ulepszona. Nikt nie bodzie m^gł narze
kać, że litery >iewjraźnie rądrukowane, 
bo do Każdego numeru będą odlewane 
nowe fccionki. Wyraźny druK w gazecie 
polskiej to rzecz warna i nie wątpimy, 
że czytelnicy fcęią umieli to ulepszenie 
należycie ocenić. 

Uznanie ogółu dla naszej pracy to naj
większa dla nas nagroda. Lecz i ono ma 
swoje złe strony... Dniśjuż tylu czytcl 
nikó«v nadsyła nam lisitv chwalące ga
zetę, ź* łomimo najszczerszej chęci 
wszystkich zamieszczać nie meżemy. Za
mieszczamy tylk< te, które radejdą w 
początku tygodnia, resztę odrzucamy dla 
braku miejsca. Ca będzie, gdy ulepszy
my gazetę fe«zcze bardziej? Bodziemy 
chyba musieli zarezerwować w kożdyra 
numerze z jakie ;ół stronnicy dla samych 
"Uznań!" 

POTRZEBA dwóoh fachowyoh zsetró* 
t drukarni "Amsrykl Echa," Prasa 8 
godiiiina Płaca $15.00 tygodniowo. Zgło 
il6 sit zaraz A. A. Paryski, Box 623 
Tolsdo, Ohio. 

MA0K0Ł0 ŚWIAT* 
ROSYA.— Rząd rosyjski postanowił 

nie sprowadzić do Europy wiVfkich za 
pasów amunieyi 1 materyałów ^ojeu-
nych, nacrroma^zonych w Mandżuryi ko
sztem $250 000 000, lylko spizedtć jeica 
miejscu. Większa część żywności jest 
zep3uta, a armaty ąą w tuk kiepskim 
stanie, że nadafą sit* tylko do spizedaaia 
ił»ko itare żelaztwo. 

Usunięto ostatnich pięciu więźniów 
politycznych ze strasznych kazamat 
twierdzy z Szlyselburskiej pod Petertbur 
giera. Wywieziono ich ni Sybir. Forteca 
będzie cprćżnjoLa, a mury jej zachow a-
ne jako pamiątka historyczna. 

Wedle najściślejszych obliczań urzędo
wych, koszt wojny z Japonią wynosił 
$988.300 000. (Wt jna z Turryą w r. 1878 
kosztowała mniej o połowę). 

Wszyscy żołnierza, którzy brali udział 
w wojnie z Japonią, otrzymać mają me
dale pamiątkowe, specya<nie ca ten cel 
wybite. 

Wszyscy jeńcy resyjscy Już opuścili 
Japonię i wkrótce będą w domu. Było ich 
razem: JO generałów, 2eh admirałów, 
1066 oficerów i 70,000 żołnierzy. 

GenerałQrod> kow (przezywany"Rzeź-
Dtkiem," na paroiatkę urządztnej prze
zeń rzezi Chińczyków w 1900 r. w JBła-
gowitssczeńaku) r-bjął już komendę ar
mii mandżurskiej na miejsce Liniewi-
cza. 

Pancernik ' Carewicz," niedobitek z 
wojny, po długiej tułaczce zawitał do Li 
bawy. W drodze część załogi podniosła 
bunt, poskromiono go jednak pr*y pomo 
cy władz angielskich na wyspie Cejlon. 

Wielki popłoch wywołała w Petersbur
gu wiadomość, że podróżnik amerykań
ski kipi tan Michelsen ma zamiar dotrieć 
do nietkniętych dotychczas stopą ludzką 
wysp położonych v pobliżu ziemi Wran-
gla na północ o i Wschodniej Syfceryl i 
wywiesić ra nich flaeę Stanów Zjedno
czonych. Gubernator wschodnio syberyj 
ski otrzy > tł telegraficzny rozkaz, aby 
wszelkim1 sposobami starał się sapobledz 
zajęciu ty »h wysp przez Amerykanów. 

Lekcye w szkołach w Moskwie i w 
Mitawie rozpoczęły się na nowo po dłu
giej przerwie. Właściciele papierni u 
tworzyli zmowę w celu podniesienia cen 
papieru. 

NIEMCY.—Rząd niemiecki nie chce 
wojny cłowej z Ameryką,! nie wprowadzi 
maksymalnej taryfy celnej na wyroby 
amerykańskie, ;hcć wobec nieodnowie 

I Kupujemy nowe maszyny za 30,000 dolarów, 
£ aby módz drukować gazetę i książki ładniejszemi literami i prędzej. Na usta-
? wienie tych maszyn potrzebne nam jest miejsce zajęte obecnie przez część 
5 naszego składu książek. Musimy pozbyć się znacznej części naszego olbrzymie-s go zapasu książek w przeciągu Lutego i Marca, więc postanowiliśmy 
> cenę wszystkich książek zniżyć o połowę, ale tylko dla kupujących nie mniej 
a niż za dolara. 
> Podajemy poniiej kilka specyalnych ofert z dodaniem kosztów przesyłki: 

Kto przyśle $1.15, może wybrać 
książek powieściowych lub do na
bożeństwa za $2.00. — Przesyłkę 
my opłacamy. — Oferta ta waina 
jeat na Luty i Marzec, 1906 r. 

Kto przyśle $2/25, może wybrać 
książek za $4.00. — Przesyłkę my 
opłacamy. — Oferta ta ważna jest 
oa Lnty i Marzec, 1906 r. 

Kto przyśle $5 50, może wybraó 
książek za $10.00, potHng ceny ka
talogowej. Od zniżonych oen nie 
dajemy natępstwa. — Przesyłkę my 
opłacamy. 

Kto przyśle $1.50, dostanie "Try. 
logię Sienkiewicza," tj: 4 tomy 
Ogniem i Mieczem, 6 tomów Potop 
i 2 tomy Pan Wołodyjowski. — Do 
tej pory cena była $3.50.—Kto nie 
akorzyata z tej oferty w czaeie ozna
czonym, muai potem płacić $3.50. 
Przesyłkę my opłacamy. Kto chce 
"Trylogię" i gazetę na rok, niech 
przy ale $2.50 (razem z przesyłką). 
Oferta ta ważna tylko na Lnty i 
Marzec 1906 r. 

Kto przyśle $3 00, dostanie nastę
pujące książki Henryka Sienkiewi
cza: 

Ogniem i Mieczem $1.00 
Potop $1 50 
Pan Wołodyjowski $1.00 
Quo Vadis $1.00 
Krzyżacy $1.00 

Zamiast $5.50, teraz tylko $2.00 i na 
przesyłkę $1.00, t. j. razem $3.00. 
Kto chce mieć powyższe dzieła i ga
zetę na rok, niech przyśle $4.00 
(razem z przesyłką.) 

Kto przyśle $1.25, dostanie całe 
dzieło p. t. Tysiąo Nocy i Jedna, 
które inni sprzedają po $3.50. Prze
syłkę my opłacamy. Kto przyśle 
$2.25, będzie pokwitowany za "A-
merykę Echo" na rok i dostanie za
raz całe powyższe dzieło. -- Kto 
chce .Tysiąc Nocy i Jedna w pię
knej oprawie, meoh przyśle $1.75 
(razem z przesyłką). Kto chce ga. 
zetę na rok i Tysiąc Nocy i Jedna w 
oprawie, niech przyśle tylko $2.75 
(razem z przesyłką). Drugi raz taka 
sposobność nie nadarzy się nigdy. 
Oferta ta ważna tylko na Łaty i 
Marzec 1906 r. 

Kto przyśle $1.35, dostanie pra. 
wdziwą Biblię świętą, tłómaczoną 
przez ks. Wujka. Przesyłkę my o* 
płacamy. — Dawniej ta książka ko
sztowała $3.00, teraz razem z prze
syłką możecie ją dostać za $1.25, 
Kto choe mieć Biblię i gazetę na 
rok, niech przyśle $2.25 (rasem i 
przesyłką). Oferta ta waina tyl
ko na Łuty i Marzec 1906 r. 

Kto przyśle $4 50, dostanie nastę
pujące ważne dzieła: 

Pisma Z. Krasińskiego, 4 tomy. 
Poezye A. Mickiewioza, 4 tomy. 
Poetye J. Słowackiego, 4 tomy. 

Dzieła te są oprawione bardzo ozdo
bnie. Każde dwa tomy są oprawio-
ne w jednę eln^aocką książkę. Ce
na dawniej $15 00, teraz tylko $4 50 
razem z przesyłką. Oferta ta ważna 
tylko na Laty i Marzec 1906. — 
Zapas mamy niewielki, więo kto 

ebee te dzieła mieć, niech się po
spieszy, bo mogą być wyczerpane 
wkrótce. Kto chce mieć powyższe 
dzieła i gazetę na rok, niech przy
śle $5.50 (razem z przesyłką). 

Kto przyśle $3.50, dostanie Żywoty 
Świętych, które dawniej kosztowały 
$10.00. Przesyłkę my opłacamy. Kto 
chce mieć Żywoty Świętych i gazetę 
na rok, niech przyele $1.50 (razem 
z przesył są). Oferta ważna tylko na 
Lnty i Marzec 1906 r. — Kto teraz 
nie skorzysta z tej oferty, będzie 
później żałował. 

Kto przyśle $1.75, dostanie Żywot 
Zbawioiela Świata, Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa, który do tej 
pory sprzedawaliśmy po oenie $3.00. 
Jest to wielkie dzieło, w pięknej 
wyzłacanej okładoe. — Przesyłkę 
my opłacamy. Kto ohoe mieć Żywot 
Zbawiciela i gazetę na rok, niech 
przyśle $2.75, (razem z przesyłką). 
Samo to dzieło warte jest $5.00. O-
ferta nasza jest ważna tylko na Lu* 
ty i Marzec, 1906 r. 

Kto przyśle $10.00, może wybraó 
jakichkolwiek książek lnb obrazów 
z naszego katalogu za $20.00. Prze
syłkę opłacamy sami. Oferta ważna 
tylko na Luty i Marzec 1906 r. Od 
cen zniżonych nie dajemy ustę 
pstwa. 

Dla kupujseyeh ksiątki na handel 
dajemy naizwyczaiuy rabat przez 
Luty i Marzec 1906 r. 

Piszcie po warnnki zaraz. 

Skorzystajcie z tej sposobności zaraz, bo zapas może być prędko wyczerpany. 
Przyjaciół naszyeh prosimy o podanie tej oferty do przeczytania sąsiadom i znajomym; przea to 

zaskarbią sobie wdzięczność naszą i tych, którzy b^dą mogli z powyższych ofert skorzystać. 
Przez dopomo2enie nam do wysprzedania książek przyczynicie się do ulepszenia gazety. Jak 
książki wyprzedamy i ustawimy nowe maszyny, będziemy w stanie dawaó o wiele lepszą 
gazetę i piękniejsze książki. Kto nam pomaga w tej wyprzedaży, pomaga więc i sobie. 

Katalogi książek i numery okazowe gazety posyłamy na żądanie darmo. Zobaczcie blankiet do 
zamówień na stronicy 16ej. 

Pieniądze prosimy wysyłać pod adresem: 

A. A. PARYSKI, BOX 523, TOLEDO, OHIO. 

nia przez Stany Zjedncczone umowy cel 
nej ma do teio moralne prawo. 

Urzędnicy celni skonfiskowali na gra-
ilcy franc, skiej mnóstwo gazet, pi-nie-
waż zawierały rysunki, ośmieszające ce 
sarza Wilhelma. Cnarz dowiedział się o 
tem i oświadcz?}, że ^puszczaniu tadch 
rysunków do kraju nie jest przeciwny. 

Berliński bankier Mendelsohn otrzy-
rał od jakiej ś "rosyjska polskiego" 

komitetu rewolucyjnego wyrok śmierci za 
to. ic przez pomoc pieniężną udf.ieloną 
rządowi roBy;ski<mu umoil'vj pokona 
nie rewtlucji. (N"e wiadomo, c«y to 
ż»rt, czy też sprawa na seryo). 

Sąd rzeszy w Lipsku rozstrzygnął, & 
nauezycfekm wolno karać clflfśaie ucz
niów 8łkół uzupełniających. "Kij wszfco-
le" zdobyta sobie coraz większe pra
wo w Niemczech. . 

! 

AUSTRYO-WĘGRY. - Cesarz, nie 
mogąc dejść do ładu z opozycyą połączo
nych stronnictw narodowych węgier
skich, rozwfącał parlament węgierski \ 
cie rozpisał nowych wyborów -co zna
czy, że odtąd będą na Węgrzech rządy 
samowładne. Wybuch krwawych rozru
chów jest z tego powodu spodziewany. 

W parlamencie wied(ńskim jeden a 
posłów niemieckich postawił wniosek, 
by Izba stanawoso odfzwiła weztlkie 
pretensje Węgrów co do unarodowienia 
armii węgierskiej. Przeciwko wnioskowi 
wystepili ostro posłowie Sternberg i Stein 
krytykując aietyłko politykę auitrya-
ckiego rządu, ale i stanowisko cesarza. 
Prezes ministrów Gautsch zabrał głos w 
obronie znc-narchy, lecz został przez o-
wych dwóch posłów zwymyślany. Wzbu 
rżenie na sali panowało ogromne. Gdy 
mzyszło do głosowania, wniosek przepadł 
117 głosami przeciw 25. 

Austrya podarewsła Abisynii baterye 
dział górskich. Jest to niejako odwet n» 
Włochach za to, że niedawno takąż bate 
rye podarowały księciu Czarnogóry. 

W Fiume zastrajkowało 7.000 robo
tników portowych. Wybuchły zaburze
nia. Wojsko strzelało i zraniło kiłkana 
śeie osób. . 

CHINY.—W całych Chinach corat 
sliniej rozbrzmiewa hasło: "Chiny dl* 
Chińczyków!" Ludność, dotychczas tak 
uprzejma i uległa dla białych, stała Bię 
nagle arogancką Przy każdej spsobności 
Chińczycy występują przeciw Europej
czykom,mówiąc im prosto w oczy,żedzietó 
oswobodzenia Chin od "białych dja 
błów" zbliża się szybkim krokiem. 
Szczególniej silna Jest niechęć do Ame 
rykanów. Bojkot towarów amerykań
skich jest całkowity; Chińczyk, któryby 
kupił maszynę do szycia wyrobu a mery 
kańskiego, przypłaciłby to życiem.—Na 
wiosnę jest spodziewany wybuch rewo
lucyi,przeciw dynastyi cesarskiej i prze
ciw cudzosieincora. 

Rząd chii'nki zbroi się,na gwałt wzma
cnia armię. Podobno za namową Japonlt 
chce wypędzić Rosyę z Turkestanu. 

Bratu cesarza chińkiego, księciu Czun, 
urodził się syn. Prawdopodobnie będiie 
on nasteocą/ tronu chińskiego. Dano 
mu imię Pu. 

FRANCYA.—Uroczyste objęcie ursę-
da prses nowego prezydenta kraju, p. 
Klemensa Armanda Falieres o ibyfo się 
z nsdzwycsajnyinprsepychamd. 18 bm.. 
w obecności przedstawicieli mocarstw 
wyższych urzędników. 

Nadzwyczajna przyjaźń panwje tera» 
między Francyą a Anglią. Radni miasto 
Londynu przybyli aiedawno gromadnie 
do Paryża i przez kilka dni zwiedłali 
miasto. Przyj mc wano ieh owacyjnie. 

Izba posłów 407 głosami przeciw 65 za 
twier iziła w wy u cład handlowy s Rosya,' 
fawarty w Petersburgu. 

WENEZUELA.—Prezydent Castro 
wystosował notę do radu francuskiego, 
w której oświadcza, że jest gotów zdać 
zatarg na sad polubowny. 

W przewidywaniu wojny z Francyą, 
Wenezuela ^ uzbroił# wszystkie porty 5 
nagromadziła w nich znaczne zapasy 
amunieyi. 

Castro obraził przedstawicieli wsiy 
stkich mocarstw, bo ztpt wiedział im, i« 
mają udawać się do niego po pofwole-
nie. jeśli który chce wsiąfó na statek l 
wyjechać i Caracas u. 

HISZPANIA.—Konferencya w Algecl 
ras jakoś nie denrowa iziła dotychczae 
do żadnej ugody Francyi z Niemcami cc 
do tego, kto ma pełnić kontrolę nad po
licy ą w Marrkko. Niemcy upierają sit 
przy tem, żeby wszystkie mocarstwa łą
cznie pełniły tę kontrolę, Francya chce, 
by lej powleczono pełnienie tej funkcyi 
łącznie z Hiszpanią. Jako najdalej idąc* 
ustępstw) Francya zgadza się, by aam 
sułtan marokfńskl miał kontrolę nad 
policyą, ale żeby ta r statnta bvła zaopa
trzona we francuskich oficerów. 

ANGLIA.—Nowy rząd liberalny, • 
Campbell.-Bannerma nem na ezele o 
świadczył *ię ze swą sympatyą dla pro
jektu zaprowadzenia rządowych abezpie 
czeń na starość Ha robotników. 

Bsły premier Balfour, oświadczy! na
reszcie wyr»źnle, że Jest zwolennikiem 
polityki ceł ochronnych Chamberlaina. 

WŁOCHY.—W Medyolanie w jedne; 
ze a»kół publicznych, w dzielnicy ramie-
szkałej przez ludność ubogą, zaczęto 
wy iawać gorące obiady na koiit miasta 
tysiącu dzieciom. 

DANIĄ.—Zwłoki króla Krystyana 
przewieziono z kościoła w Christianbor-

OD WYDAWNICTWA. 
Pan Sttnifław J. Duda w Stamford, 

Conn., jf Pt naszym agentem i posiada 
upoważnienie do kolektowania za gaze • 
tę i książki. 

Wydawnictwo "Ameryki-Ecba." 


