
Z OBOZU SOCYALISTÓW. 

Kiedy przed kilku dniami przy- 
toczyliśmy list otwarty Augusta 
Bebla z Berlina, wystosowany do 
niemieckich robtników i robotnic 
w Królestwie Polskiem i Litwie, 
daliśmy wyraz zapatrywaniom 
naszym, że cały prąd rewolucyj- 
no socyalistyczny w. Królestwie 
ma główną swą sprężynę za gra- 
nicą i to w Berlinie. Tego same- 

go mniemania jest i prasa rosyj- 
ska, a mianowicie "Nowoje Wre- 

ona 

Nie braknie zresztą na to i do- 
wodów aktualnych. Takim dowo- 
dem jest nietylko list Augusta 
Bebla, który również jak Bebel 

należy do przywódzców socyal- 
nej demokracyi niemieckiej. — 

Kautsky napisał dla "Czerwone- 

go sztandaru" o święcie Majo- 
wem artykuł, o którym sam się 
wyraża, "że z niejakiemi odpo- 
wiedniemi zmianami ogłosi go na 

iszy maja i w niemieckiej pra- 
sie". 

Karol Kautsky psze, że święto 
dnia igo maja- zaprowadzono me- 

ty lko jako demonstracyę na ko- 

rzyść 8 godzinnego dnia robocze- 

go i pokoju międzynarodowego, 
ale także jako demonstracyę dą- 
żenia do rewolucyi socyalnej. Po- 
wstało ono w stuletnią rocznic? 
wielkiej rewolucyi francuzkiej v 

roku 1889 na kongresie paryskim 
i zostało ustanowione w chwili, 
którą socyalna demokracya uwa- 

żała za przeddzień wielkich wy- 

padków rewolucyjnych. Nowego 
politycznego wstrząśnienia ocze- 

kiwano bowiem ku końcowi lat 

ośmdziesiątych. Całe położenie 
polityczne usprawiedliwiało to o- 

czekiwanie. Punkt ciężkości żv 

cia politycznego w Europie, któ- 

ry prżedtem leżał w Angin 1 

Frań cvi, przeniósł się od 1S70 ro- 

ku, t/j. od porażki Francyi w 

wojnie z Prusami i od założenia 

dzisiejszego państwa niemieckie- 

go, do Niemiec. Tu zaś przeci- 
wieństwa klasowe i walka polity- 
czna między proletaryatem a bur- 

żoazyą była najostrzejszą. Przc-z 
tak zwane prawo wyjątkowe 
przeciw socyalistomBismarck st.i- 

rał się gwałtem stłumić ruch so- 

cyalistyczny robotników, poniósł 
jednak *A.rzytem jedne porażkę za 

drugą. Cóż innego można było w 

obec tego oczekiwać, jak gwałto- 
wnego wstrząśnienia w całej Eu- 

ropie? 
Co prawda, owa wyczekiwana 

rewolucya robotnicza jeszcze 
wówczas, w roku 1890, nie nastą- 

piła. 
Niebawem nastały raczej lata 

zastoju i panowania reakcyi. Już 
wielu straciło nadzieję czy kiedy- 
kolwiek nastąpi znowu większa 
rewolucya, czy socyalizm w ogó- 
le dojdzie kiedy do zwycięztwa. 

I oto 22go stycznia pochód ro- 

botników petersburskich do pa- 
łacu zimowego wydzwonił zno- 

wu godzinę rewolucyi. Ta rewo- 

lucya będzie już daleko gruntow- 
niejszą, niż wstrząśnienie polity- 
czne 1890 roku. Ona to bowiem 
zamieniła dotychczasowy najwię- 
kszą twierdzę reakcyi — państwo 
carów — w wulkan rewolucyjny. 
Jedno już z góry można z .pewno- 
ścią powiedzieć: rewolucya ta 

nieograniczy się w swych skut- 

kach na Rosyi. Prowadzi ona 

wprost do wstrząśnienia w całej 
Europie. Ale jakkolwiek bądz, 
czekają nas wielkie boje i wielkie 

zwycięztwa. Czuje to klasa ro- 

botnicza wszędzie i szykuje s>ę 

gorączkowo. W tym roku święto 
majowe będzie tem, czem miało 

być od' początku t j. doroczny u 

przeglądem sił bojowych proleta- 
ryatu. 

Tak pisze "towarzysz" Karol 
Kautsky. Artykuł jego podaliś- 
my tylko w streszczeniu, lecz i 
ten wyciąg już wystarcza, aby 
nabrać" wyobrażenia o machina- 

cyach socyalizmu niemieckiego, 
który wszelkiemi sposobami sta- 

ra się swoje sieci i za kordonem 
rozpościerać. 

* 

Kongres polskiej partyi socya- 
listycznej w państwie pruskiein 
odbył się 23 i 24 b. m. w Katowi- 
cach. Przedmiotem obrad byta 
-prawa ugody z socyalistami nie- 

mieckimi, jak czytamy w "Schlcs. 
Yolkszćitung". Było obecnych 
45 delegatów, i to z Poznania, 
Berlina, Wrocławia, Gniezna, I- 
nowrocławia, RLx4orfu, Oher-. 
ittusei, Herae or 11 9 innych 

miejscowości górnoszlązkich. Re- 
prezentantom prasy obywatel- 
skiej zabroniono wstępu, między 
innymi reprezentantowi "Nowej 
Reformy", natomiast wpuszczo- 
no przedstawicieli galicyjskich 
gazet socyalistycznych. Dozoro- 
wali zebranie radzca policyjny 
M a t d 1 et r z Bytom i a i 

pewien asesor policyjny z Pozna- 
nia. Zagaił obrady górnoszlązki 
socyalista Morawski. Pierwszym 
przewodniczącym wybrano Bini- 
szkiewicza z Berlina, drugim 
Wierbińskiego z Gniezna, sekre- 
tarzami Haasego z Katowic i Jol- 
kiewicza z Berlina. Przeczytane 
sprawozdanie kasowe balansuje 
kwotą 7000 marek. Przy omawia- 
niu sprawozdania z działalności 
zarządu ganił Wojciechowski, Ż2 
w odnośnem piśmie ulotnem po- 
lecano głosować na Korfantego 
przy wyborach ściślejszych. Tra- 

balski z Katowic tłómaczył Ło 

tern, że należało przedewszyst- 
kiem wystąpić przeciwko kandy- 
datowi centrowemu, a to tern 

więcej z powodu zajść w Hucie 

Laury. Haase z Katowic twier- 
dzi, że poparcie wyboru Korfan- 

tego było potrzebne w celu zgo- 
towania dotkliwej klęski rządowi 
i kapitałowi. O przebiegu roz- 

praw nad zgodą .pomiędzy nie- 
mieckimi a polskimi socyalistarnl 
referować będzie dopiero później 
"Schles. Volkszeitung", z której 
zaczerpnęliśmy powyższe wiado- 
mości. Między imiemi uchwalono 

przenieść siedzibę zarządu zwią- 
zku do Górnego Szlązka. Do za- 

rządu wybrano Morawskiego, pa- 
nią dr. Golde, Haasego, Adamka 
i Idzińskiego; do komisyi wybra- 
no z Górnego Szlązka Ludwiga, 
Sosnę i Kunzego, z Berlina Bini- 

szkiewicza, Rybickiego i Thiela, 
z Pozania Rumińskiego. Do ko- 

misyi prasowej wybrano panią 
Drozd z Katowic, Trabalskiego z 

Katowic i Danisza z Rybnik. 
* 

Równocześnie nadeszły wh- 
domości z Warszawy o bardzo 
welkiej ruchliwości socyalistów 
podczas lwiąt wielkanocnych,kie- 
dy ze względu na zbliżający się 
dzień i maja wydali znów kilka 
odezw. W jednej z takowych, od- 

bitej czerwonemi literami "w 
Warszawie w kwietniu" zazna- 

cza "Socyaldemokracya Króle- 
stwa Polskiego i Litwy,"że pięt- 
naście już razy polski lud roboczy 
stawał na hasło majowe i piętna- 
ście już razy demonstrował o o- 

śmiogodzinny dzień roboczy, o 

wolność polityczną w całej Rosyi 
i o wyzwolenie robotników z pod 
jarzma kapitału na całym świe- 
cie. W tym roku święto majowi 
wschodzi wśród pożaru rewolu- 

cyi robotniczej w całem państwie 
carów. Olbrzymi lud roboczy 
polski i rosyjski powstał do wal- 
ki na śmierć i- życie z carskiem sa- 

mowładztwem. Po tych trupach, 
•które padły w Petersburgu, War- 
szawie Łodzi, Dąbrowie nie masz 

już dla socyaldemokracyi innej 
drogi, jak kończyć rozpoczętą re- 

wolucyą. 
Dnia Igo maja ani- jeden robo- 

tnik, ani jedna robotnica, nie po- 
winni stanąć do pracy. Cisza po- 
wszechna zapanować musi we 

wszystkich fabrykach, warszta- 

tach, kopalniach! 
Druga odezwa "Zarządu ło- 

wnego Socyaldemokracyi Króle- 
stwa Polskiego i Litwy", wydru- 
kowana w kwietniu (bez ozna- 

czenia miejsca), wystosowana 
jest do robotnic i robotników i 

ma napis: "Pod rządem stryczka 
i kuli!" W tej odezwie, lubo z in- 

nego zdaje się pochodzącej źró- 

dła, bo druk i ortografia są inne, 
wyraża się zarząd główny socyai- 
nej demokracyi w ten sam mniej- 
więcej sposób, jak "Socyaldemo- 
kracya Królestwa Polskiego i Li- 

twy". Tu również za wzywa, si?, 
aby w nadchodzący dzień wiel- 

kiego święta socyaldemokratycz- 
nego, gdy robotnicy całego świa- 

ta rzucają wyzwanie całemu po- 

rządkowi kapitalistycznemu, tak- 
że socyalni demokraci Królestwa 

Polskiego i Litwy dali wyraz nie- 

ugiętej wolr walczenia aż do o- 

statka z rządem samowładczym. 
Jedna i druga odezwa kończy 

się słowy: Precz z samowładz- 
twem, precz z wojną, niech żyi? 
rewolucya, niech żyje republika 
ludowa i samorząd krajowy, niech 

żyje 8miogodzinny dzień robo- 

czy, niech żyje socyalizm! 
Widcrzni? nauka Augusta Be- 

bla z Berlina, zawarta w jtfgo li- 
ście otwartym z dnia 9 kwietnia 
r. b., nie poszła w las. Porówny- 
wając przytoczone powyżej ode- 
zwy polskie z treścią listu beblo- 

wskiego, któryśmy swego czasu 

w "Dzienniku" podali, nie trudno 

dopatrzeć się jednego i tego sa- 

mtgo źródła. Polskie odezwy sa- 

stosowano naturalnie do warun- 

ków zakordonowych, aby tein 

skuteczniej działać na masy ludu 

tamtejszego. Tak więc wichrze- 
nia zagraniczne przenoszą się na 

dobre do Królestwa Polskiego i 

Litwy. 
o 

WIARA LUDU FRANCUZ- 
KIEGO. 

List ten wysyłam wam w dzień 

Wielkiego Piątku. Kościoły pa- 
ryskie przepełnione są dziś ludno- 
ścią, cisnącą się ze skruchą i po- 
wagą do grobu Pańskiego. Zwie- 
dziłem dziś kilkanaście kościołów 

tutejszych, w różnych dzielni- 
cach, począwszy od arystokraty- 
cznych przedmieść Saint Ger- 
main i Saint Honore a kończąc 
na demokratycznych "quartiers" 
Batignolles, Montmartre i Mont- 

parnasse. Wszędzie u św. Rocha 
i u św. Magdaleny, zarówno jak 
u Najświętszej Maryi Panny ba- 

tignolskiej lub u św. Michała- na 

popularnej Avenue de Saint 
Quen, ludności było pełno; lu- 
dności płci obojej,fakt który kłam 

zadaje twierdzeniom niektórych 
dzienników (mających interes w 

kłamaniu), jakoby kobiety jedy- 
nie były pobożnemi we Francy i. 

Przeciwnie, pomimo walki reli- 

gojnej jaką rząd toczy z Kościo- 
łem : rząd i zgrajai łatwowiernych 
agitatorów, podburzających tłum 

łatwowierny przeciw księżom w 

imię "myśli wolnej" i socyaliz- 
mu, ogół publiczności francuzkicj 
jest jeszcze dzisiaj wysoce reli- 

gijnym. Nie sądzę, że będę złym 
prorokiem, twierdząc, że przyj- 
dzie niezawodnie chwila, w któ- 

rej uczucia swe w tym względzie, 
sztucznie przytłumiane w chwili 

obecnej, naród francuzki zamani- 
festuje w sposób gwałtowny, sta- 

jąc otwarcie po stronie KościoU 

przeciw faryzeuszom radykaliz- 
mu. 

"Jeżeli tak rzeczy się mają,tza- 
pyta mię może niejeden z czytel- 
ników, jakżeż wytłómaczyć so- 

bie można tę pozorną obojętność, 
z jaką Francuzi znoszą od lat kil- 
ku politykę anty religijną, a *»v 

istocie anty katolicką z Combe- 
sem na czele?" 

Aby na słuszne to zapytanie 
dać rdzenną odpowiedź, należy 
znać dokładnie charakter francu- 

zki, którego jedną z cech głów- 
nych jest pycha. Każdy Francuz 

pyczni się z czegoś. Jeden z ma- 

jątku, drugi z urzędu, trzeci z 

munduru, a prawie wszyscy u- 

biegają się za orderem legii hono- 

rowej, aby się wywyższyć nad 

tych, co takowego nie mają. Py- 
cha ta prowadzi znaczną część 
Francuzów do chęci błyszczenia 
rozumem a to rzuca ich na pa- 
stwę półmędrków filozofów, 
których typ znakomity powieścio- 
pisarz Gustaw Flaubert tak świe- 
tnie przedstawił w postaci apte- 
karza małomiasteczkowego "pa- 
na Homais". Z tego to powodu 
wielka ilość mężczyzn tego naro- 

du, którzy są w gruncie doskona- 

łymi katolikami, pozwala prowa- 
dzić się za nos garści ttrwiszów, 
jedynie dla tego, aby okazać wyż- 
szość umysłu, aby być uważany- 
mi przez sąsiadów za "esprits 
forts". A Jauresy, Pressensowie i 

tym podobni korzystają z tej ma-* 

nii, z tej pseudowolnomyślności 
znacznej ilości katolików, w 

gruncie wierzących i szczerze do 

religii swych ojców przywiąza- 
nych, aby coraz zacieklejszą z 

Kościołem walkę prowadzić.... 
Ale nie darmo mówi polskie 

przysłowie, że dopóty dzban nosi 
wodę, aż się ucho urwie. Więk- 
sza część tych pseudo wolno- 
myślicieli zaczyna .pojmować co- 

raz lepiej, że rola domorosłych 
mędrców, jaką dotychczas odgry- 
wali, ich tylko śmiesznością o- 

kryła, ale za to oddała wielką 
przysługę agitatorom politycz- 
nym partyi radykalnej, radykal- 
no socyalistycznej i rewolucyj- 
nej. Zrozumiawszy tę prawdę, 
wielu z tych, którzy niedawno je- 
szcze chełpili się, że są wołterya- 

■ nami, dziś. do kościoła chodzi, 
modlą sig szczerze i gotowi ąa> sod- 

iidSSSdr -.i _• ♦' ■" y 

płacić pięknem za nadobne, przy 
.pierwszej okoliczności tym, któ- 

rzy ich przez czas pewien po fał- 
szywych manowcach prowadzili... 

Debaty nad separacyą Kościo- 
ła i państwa, które w chwili obe- 
cnej w izbie się odbywają, jeszcze 
lepiej otworzyły oczy wszystkim 
szczerym katolikom. Rzecz wido- 
czna, że głównym celem partyl 
radykalnej i socyalistycznej było 
wywłaszczenie Kościoła z dóbr 
jego, aby się takowemi obłowić, 
tak jak obłowiono się dobrami 
klasztornemi, których likwidato- 

i rami są pierwszorzędni adwokaci 
polityczni w rodzaju byłego mi- 
nistra pana Millerand'a. Energia, 
z jaką konserwatyści i liberało- 
wie oparli się prądowi rewolucyj- 
emu w parlamencie (a na pierw- 
szem miejscu wymienić tu nale- 

ży szanownego deputowamego i 
ministra Ribot'a) pokrzyżowała 
plany partyzantów Combes'a i 
zmieniła na korzyść Kościoh 
większą część artykułów nowego 
prawa. A fakt ten czyż nie dowo- 

dzi, że i w izbie deputowanych 
znaczna część panów "Homais" 

policzyła się wreszcie z sumie- 
niem? 

Kończąc ten artykulik, powta- 
rzam raz jeszcze, że zdaniem mo- 

jem, walka partyi rewolucyjnych 
z Kościołem katolickim znajdzie 
wrkrótce we Francyi opór ze stro- 

ny większości narodu, który przy 
przyszłorocznych wyborach wy- 
miecie precz bezwyznaniowych 
agitatorów. Tłumy, ciągnące w 

Wielki Piątek do kościołów na 

grób Zbawiciela, wydały mi się 
w tym roku rodzajem wróżby tej 
szczęśliwej zmiany, której wszy- 

scy katolicy z całego serca sobie 

życzą. 
u 

Kradzież naszyjnika brylanto-. 
wego. 

W Paryżu ukradziono p. Sal > 

moniwi Izaakowi naszyjnik bry- 
lantowy, wartości 550,000 ir. 

Kradzież popełniona została w 

łodzi, letórą przeprawiał si? na 

•J:ugi brzeg Sekwany. 'fsszyjnik 
w stylu wschodnim, składa się z 

niezwykłej piękności brylantów, 
z których środkowy, największy, 
waży 56 karatów. Wraz z na- 

szyjnikiem skradzione) zostały 
dwie bransolety brylantowe. Za 
odnalezienie klejnotów wyzna- 
czono 20,000 fr. nagrody. 

o 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
jest Jodynym dziennikiem polskim w 

Ameryce który podaje codziennie «wo» 

19 cyrkulacyę. 

AlLBUM 
Królów 

4* Polskich 
ZBIÓR PORTRETÓW 

WYKONANYCH SPEOYALNIfl 

DLA 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO. 

Zawiera 42 portrety (format 12^x16 sf) wykonanych w dwóch 
kolorach aa papierze wellnowym, oraz 14 itron 

tekitn życioryiów Królów Poliklob. 

Oprawny w płótno angielskie za złotym tytułem na okładce. 

Albom ten powinien znajdować się w każdym domu Pola kim. 

CENA $3.50. 

NAIJYĆ MOŻNA W ADMINISTRACYI 

DZIENNIKA CBICA60SKIE60, - 

111-143 W. HMsiei St, CBIC160, OJ. 

' Jeżeli chcecie zobaczyć najpiękniejszy i najmodniejszy wybór* 
kapeluszy damskich, wtenczas przyjdicie do 

M. DROZDOWICZA, 
500 Milwaukee AveM naprzeciwko Elston Ave. 

Wybór Jego składa się z 36000 kapelu- 
szy. Po co chodzić po innych srtorach 1 

czas marnować, kiedy dostać możecie od 
rnzu co chcecie 1 to po tych tamych ce- 

nach,jakie te mała sztory ranie płacić 
muszą. Jak każdemu wiadomo, mam 

największy hurtowny Bkład kapeluszy 
damskich w Ameryce. U mnie stale pra- 
cuj* od 50 do 60 ludzi. Przyjdźcie wcze- 

ŚDle a unikniecie natłoku. Sprzedaję 
modne damskie kapelusze po 82.60 zn 

które w Innych sztoruch żądają $0.00. In- 
ne kapelusze damskie sprzedaję stósua- 
kowo tanio. 

A I^IFDMA jedyny polski kowal w Chicago, 
Z znaj?cy swój fach. 
Wjrabla noi*ettozj ciężarowe, cipresorre 1 wozjr dla biznesmanóir. 

Przyjmuj® ata- 
re wozv przy 
zakupnie no- 
wych i daje od- 
powiednia U- 
stąps'two w za- 
mian, za gotó- 
wką lub na 

mlełlącaa# wy- 
płaty. 

109—111 
W. Division St. Przyjmuje re- 

pcracye wu«l- 
kle przy wo- 
zach fachu ko- 
waliklejro.koło- 
dzlejakieflro i la* 
klernlctwa. Od- 
nawia prędko i 
po umiarkowa- 
nej cenie. 

Nie szczędzimy starań aby uczynić nasze 

Kapelusze Damskie - 

najpiękniejizemi ze wszystkich. 
Zobaczcie nasze specynlnc kapelusze, ,.75c 
Najpożądańszo I najmodniejsze 
kapelusze, po .... 

Prosimy wszystkich do przejrzenia naszego składu. 

PAULINA KLEIN 
404 Milwaukee iTenue. 

NOWY 

Brewiarzyk Tercyarski 
UŁ020NY PRZEZ 

O. Ł. Et, 

Cent SI.50. tfa przesyłkę lOc eitra. 

Do nabycia w 

admlaiitracyl Dziennika Gliicagoskiego, 
141-148 W. DiiirwSt. CBICACO. 


