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KALENDARZYK. 

Jutro, niedziela, 14 maja: Opieki św. 

Józefa; Chrystyana. 
Pojutrze, poniedziałek 15 maja: Zo- 

fii meczenniczki z 3 córkami 

O 

TRZECI MAJ. \ 

53 (Wspomnienie historyczne). 

Na warszawskim rynku, 
Chorągwie się chwieją, 
Zajaśniała wiosna, 
Majową nadzieją! 

Zajaśniała wiosna 
Nad ojczystym łanem. 
Dziś się w służbie dla Ojczyzny 
Chłop porównał z panem. 

f J 
Na warszawskim rynku, 

Y~ "-b; grają, 
Stanowi kmiecemu, 
Bracia prawo dają. 

Nadają mu prawo, 
By bronił tej ziemi, 
Razem z cnymi rycerzami, 
Jak z braćmi starszymi. 

Na warszawskim rynku, 
Tam naród zebrany, 
Idą karmazyny, 
Idą i mieszczany. 

Pan Andrzej Zamojski 
Idzie z kmieciem w parze, 
A z czeladzią tą cechową 
Idą dygnitarze. 

Radzili na sejmie, 
Całe-cztery lata, 
Uradzili, że się 
Naród w Jedno zbrata. 

Czas cl, Polsko, zgoić, 
Twoje ciężkie blizny! 
— Wszyscy dzisiaj równi sobie 
W obliczu Ojczyzny. 

Na warszawskim rynku, 
Biją wszystkie dzwony, 
Wolnych synów Polsce, 
Przybyły miliony. 

Idą do katedry, 
Do świętego Jana, 
Złoto — przy kapocie, 
Przy delii — sukmana! 

O ty dniu radosny, 
O ty trzeci Maju, 
Zapachniałeś kwieciem 
W całym polskim kraju. 

Zapachniałeś kwieciem 

Najsłodszej wonności: 
Miłością Ojczyzny, 

I bratniej jedności. 
Jan Sawa. 

n 

Ważne dla gospodyń na Marya- 
nowie! 

Zawiadamiam niniejszem, że 

V środę, t. j. dnia iogo maja o- 

twarzyłem nowy skład rzeźniczy 
pod nr. 910 N. Hermitage ave. 

świeże i dobre mięsiwa, oraz 

wędzonki i rozmaitego wyrobu 
kiszki i kiełbasy zawsze będą na 

składzie po cenie umiarkowanej. 
Z szacunkiem, 
Józef Smieszniewicz, 

I3m. 910 N. Hermitage ave. 

Pr. W. S. Schray<jr. v 

zawiadamia swoich pa£yentów, 
że obecnie mieszka pod nr. 441 
Noble ul., i jak dawniej tak i te- 

raz jest gotowym do udzielania 

pomocy lekarskiej i chirurgięz- 
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PRZEGLĄD 
POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ. 

Chicago, 13 maja, 1905. 

Ministrowie kilku państw eu- 

ropejskich musieli podczas osta- 

tnich świąt wielkanocnych bory- 
kać się z ciężkiemi kłopotami. 

Najwięcej zawisło ich na gło- 
wie francuskiego ministra spraw 

zagranicznych Delcassego. Nie 

wiele brakowało, a byłby przepę- 
dził święta już tylko jako z wy- 

kły śmiertelnik bez urzędu. O- 

becna, trzecia republika francu« 

ska ma to do siebie, że rzeczywi- 
ście dobrych ministrów zwykle 
rychło się pozbywa, conajmniej 
zaś dotkliwie zatruwa im życie i 

urzędowanie. I Delcasse doświad- 
czył tego obecnie w rozległej 
mierze. Główną jego zasługą jest, 
że usunął on wszelkie nieporozu- 
mienia, zakłócające już od wielu 
lat stosunki Francyi z Anglią i 

że w chwili, gdy z rozmaitych 
przyczyn oziębiać się zaczęło i 

rozluźniać przymierze francusko- 

rosyjskie, zapobiegł izolowaniu 

Francyi, do którego dążyły Niem- 

cy i uzyskał dla niej nowy punkt 
oparcia w tak zw. "entente cor- 

diale" z Wielką Brytanią. Opie- 
rając się na tem, starał się wła- 

śnie wyzyskać sytuacyę w sułta- 

nacie marokańskim na korzyść 
Francyi, gdy w tem napotkał na 

znaną kontrdemonstracyę nie- 

miecką w Tangerze. Stanowisko 

jakie zajął w tej sprawie z począ- 
tku było bardzo rozumne, pole- 
gało bowiem na spokojnem za- 

znaczeniu praw i interesów repu- 
bliki francuskiej w Marokku i na 

pozostawieniu Niemcom dalszych 
kroków. Prawdopodobnie też 

sprawa ta byłaby wzięła dla 

Francyi bardzo korzystny obrót, 
gdyby Delcasse był na tem sta- 

nowisku wytrwał do końca. Tym- 
czasem nie znalazło ono uznania 

socyalistów i pewnej części rady- 
kałów francuzkich. Ci — ze zna- 

nym prusofilem socyalistą Jaure- 
sem na czele, zaczęli domagać 

i się ,ażeby Delcasse koniecznie 

j "wyjaśnił" tend-encye Francyi w 

Berlinie. Delcasse uległ — pra- 

wdopodobnie pod presyą reszty 
członków gabinetu, którzy po- 

trzebują poparcia skrajnych ży- 
wiołów w Izbie francuskiej dla 

swej antykościelnej polityki, i po- 

czynił żądane przez nich kroki u 

rządu niemieckiego. Skutek był 
fatalny. W Berlinie przyjęto o- 

świadczenia ambasadora francu- 

skiego bardzo zimno, w sposób 
niemal upokarzający dla Francyi. 
To znów dało osobistym i polity- 
cznym nieprzyjaciołom ministra 

powód do nowej krytyki jego 
działalności. I zrażony tem wido- 

cznie, podał się on w sam Wielki 
Czwartek do dymisyi. 

Być może, że przyczyniła się 
do tego druga jeszcze sprawa, w 

której p. Delcasse naprawdę po- 

stąpił bardzo nierozważnie. 

Sprawą tą było naruszenie neu- 

tralności Francyi w toczącej się 
obecnie na wschodzie Azyi woj- 
nie przez udzielenie pozwolenia 
flocie rosyjskiej na dłuższy po- 

byt w zatoce Indyi francuskich 
Kanwangh. Przez tę niewczesną 
uprzejmość dla Rosyi p. Delcasse 
naraził Francyę na dyplomatycz- 
ny zatarg z Japonią, ,a nadto na 

niezadowolenie z jej polityki w 

Londynie. Nie wątpimy, że i w 

tym wypadku wina spada na ca- 

ły gabinet odpowiedzialny za no- 

wą tę porażkę. Dziwić się też nie 

można, że wobec tego stracił o- 

chotę do dalszego urzędowania i 

postanowił ustąpić. 
W prasie niemieckiej, która, 

jak łatwo zrozumieć można, nie 

lubiła go, wieść ta wywołała aż 

nadto widoczną radość. Na 

szczęście, nie trwała ona długo. 
Prezyent Francyi Loubet, zrozu- 

miał dobrze, że właśnie w obecnej 
chwili trudno będzie zastąpić wy- 

próbowanego kierownika polityki 
zagranicznej, inną jaką osobisto- 

ścią i zdołał jeszcze nakłonić Del- 

cassego do pozostania na stano- 

wisku. Według ostatnich wieści, 

cofnął on swoją dymisyę. Napra- 
wienie popełnionych błędów bę* 
dzie jednakie bardzo trudnem 

dla niego zadaniem; zwłaszcza co 

do kwesty i marokańskiej. Francya 

1 dziś w przykrem wprost znalazła i 

się położeniu. i 
Rzecz znamienna przytem, że 

właśnie te stronnictwa francuskie, 
które w przededniu świąt Wiel- 
kanocnych starały się w Izbie \ 
deputowanych przeforsować u- 

stawę o rozłączeniu Kościoła i 

państwa, aby "Francya nie po- 
trzebowała upokarzać się przed 
Rzymem'', w tym wypadku nie 
tylko same narażały Francyę na 

upokorzenie ze strony Niemiec 
lecz także bardzo pokornie zno- 

szą to upokorzenie.... 
o 

UWAGI. 
Zatwierdzone przez cara li- 

ch wały komitetu ministrów co do 

tolerancyi religijnej postanawia- 
ją co następuje: 

Przejście z prawosławia na in- 
ne wyznanie chrześciańskie nie 

pociąga za sobą" żadnego prześla- 
dowania, ani też żadnych ujem- 
nych skutków w prawach osobi- 
stych i obywatelskich, przyczem 
pełnoletni, przechodzący na inną 
wiarę, będą uważani za należą- 
cych do tego wyznania, na iktóre 
przeszli. Przy przejściu jednego 
z małżonków na inne wyznanie, 
małoletnie dzieci pozostają przy 
dawnej wierze. Chrześcianie ka- 

żdego wyznania mogą przyjęte 
nieochrzcone podrzutki i dzieci 

niewiadomego pochodzenia 
chrzcić według obrządku własne- 
go wyznania. 

Raskolnicy zostają podzieleni 
na trzy grupy: i) starowierców, 
2) sekciarzy i 3) wyznawców błę- 
dnych nauk. Ci ostatni będą są- 
downie karani, podczas gdy dwie 

pierwsze grupy otrzymają prawo 
publicznego nabożeństwa, 
pewne prawa obywatelskie, pra- 
wo posiadania ruchomości i nie- 
ruchomości, zakładania osad, kla- 
sztorów i szkół, gdzie mieszka 

znaczna część ludności tego wy- 
dania. 

Kierownik ministerstwa spra- 
wiedliwości otrzymuje równocze- 
śnie poleicenie do wydania zarzą- 
dzeń celem ulżenia losu skaza- 

nych za przestępstwa religijne, 
przyczem kara musi być złago- 
dzona lub zupełnie zniesiona. 

W sprawie innyhh wyznań u- 

chwalił komitet ministrów usunąć 
istniejące ograniczenia. Dla ot- 

warcia domów modlitwy (ko- 
ściołów) konieczne jest tylko ze- 

zwolenie dotyczącej władzy du- 

chownej. Przymusowe zamyka- 
nie rzymsko katolickich klasz- 

torów w Królestwie Polskiem u- 

staje, skoro tylko nowe postano- 
wienia wejdą w życie. 

Nauki religii tych wyznań ma 

się we wszystkich zakładach od- 

by wać w języku ojczystym. 
Komitet ministrów uchwalił 

też uzyskać zezwolenie cesarskie 
na to, by rzymsko kaolickim du- 

chownym, którzy ukończyli du- 
chowne seminaryum, ale jeszcze 
nie złożyli przepisanego egzami- 
nu z języka rosyjskiego, przyzna- 
no prawo piastowania duchow- 

nych urzędów w rzymsko kato- 

lclickich dyecezyath. 
Trudno nie przyznać, że po- 

wyższa reforma sięga bardzo da- 

leko i posiada tak dla Rosyan 
jak dla Polaków pod zaborem ro- 

syjskim bardzo wielkie znaczę- 

Przytoczyliśmy adres ks. arcy- 

biskupa Bilczewsskiego, wystoso- 
wany do Ojca świętego podczas i 
przedstawienia młodzieży szkol- : 

nej, która z Galicyi przybyła do j 
Rzymu i została tam przypusz- 
czona do ucałowania rąk namiest- 

nika Chrystusowego. Papież Pius 

X tak odpowiedział: 
Niech ci będą dzięki, czcigod- 

ny Bracie, który w pięknej prze- 
mowie, przedstawiając Nam uko- 

chanych synów, przyniosłeś ra- 
^ 

dość i pociechę duszy Naszej, 
Gdy bowiem młodzież zawsze i 

sosobliwie leży Nam na sercu, 

nie możemy dostatecznie wyrazić j 
ile nam radości przyniósł widok j 
młodzieńców z narodu polskiego, 
otoczonych wspomnieniami sła- 

wnych czynów ojczyzny i które- 

go przywiązanie do Stolicy Świę- 

tej i pobożność, są nam dobrze 

znane. I 
Są oni bowiem duchem brać- 

mi tych, którzy jak piękn: 
pomniałeś, na początku 

wieku, porwani gorącym zapałem 
religinego ducha, w tak wielkie} 
liczbie pociągnęli do Syryi i Pa- 

lestyny, aby miejsca uświęcone 
przez tajemnice naszego Zbawie- 

nia, odebrać i nieprzyjaciół krzy- 
ża Chrystusowego do katolickiej 
wiary nawrócić. Są oni synami 
owych ojców, którzy wobec drżą- 
cej Europy, napadom potężnych 
wrogów przeciwstawili obronę 
przez własne piersi i w pierw- 
szym rzędziei stawali do walki. 
Oni to byli wiary i cywilizacyi 
silnymi obrońcami, wiernemi stra- 

żami. Ci zaś tutaj są młodzieżą, 
która wzmocniona przez cnotę, 

wystrzegając się błędów wieku i 

przykładu złych ludzi, gorliwie 
dąży do cnót chrześciańskich i 

pragnie przedewszystkiem służyć 
innym ^a przykład, aby było jak- j 

najwięcej takich, którzyby się po- ! 

łączyli w spólnośc przykładnego 
obcowania. 

Gdy zatem was, ukochani sy- 
nowie godnych cnót ojców wa- 

szych, z radością tu oglądamy, 
zaszczytnemi dążeniami wasze- 

mi, z wszelką, jak na to zasługu- 
ją, pieczołowitością śledzimy i 

duchowi waszemu, lak jak do- 

tychczas otuchy dodać chcemy, 
abyście w naukach waszych sła- 

wy dosiągnęli, dochowując jed- 
nocześnie Bogu i Jego Kościoło- 
wi wierności. Je:żeli więc na tej 
drodze wiernie wytrwacie, jesteś- 
my pewni, że światły wasz,.przy- 
kład wyjdzie wielu na dobro, tak 
że pobudzeni nim i przerażeni 
smutnym stanem tych, którzy 
hołdują błędom wieku, do was 

się przyłączą i w walce w dobrej 
sprawie będą starali się dorównać 

waszej gorliwości. 
Wierzymy, że uzyskacie to 

szczęśliwie, gdyż znamy waszą 
karność, zwłaszcza gdy poznali- 
śmy waszych dyrektorów i profe- 
sorów, których., z radością widzi- 

my tutaj obecnych, a którzy zje- 
dnoczonemu siłami i radami swo- 

jemi pracują gorliwie, aby umy- 

sły was wszystkich zasilone do- 

brodziejstwy wiary katolickiej j 

z jej pomocą wzmocniły się i wy- 

doskonaliły. 
W am., więc, dla tego, wybrana 

młodzieży, profesorowie i tobie, 
czcigodny Bracie, którzy wszy- 

scy osobliwą wiedzeni gorliwo- 
ścią do Nas przybyliście, każde- 

mu z osobna wdzięczność Nasza 

wyrażamy i jednocześnie prosi- 
my, abyście za powrotem do kra- 

ju, ziomkom waszym, których za 

najdroższych synów uważamy, 
Naszą ojcowską życzliwość wy- 

razili, którym jak i waszym ro- 

dzinom, jako też i całej Polsce 

dla uproszenia darów Nieba, A- 

postolskie błogosławieństwo Na- 

sze, z pełnego serca w Bogu u- 

dzielamy. 
A więc młodzież z jednego za- 

kątka polskiej ztemi to sprawiła, 
ze na całą Polskę spłynęło Apo- 
stolskie błogosławieństwo, które- 

go skutek nie dał długo na siebie 
czekać. Car rosyjski ogłosił w 

Polsce wolność religijną, zniósł 

ograniczenia od wielu lat istnie- 

jące i dopuścił polskie duchowień- 
stwo do udzielania w szkołach 

parafialnych nauki religii, czego 
w Polsce od lat wielu nie było. 

♦ 

Nietylko burze z grzmotami i 

błyskawicami. .przeciągają nad 
miastem Chicago. Trzeba widzieć 
fizyognomie tych Negrów, zastę- 
pujących strajkujących woźni- 

ców,-trzeba obserwować, jaki 
jest wyraz tych bydlęcych twa- 

rzy, zdradzających dzikie instynk- j 
ta ich posiadaczy, gotowych na 

wszystko, usposobionych despe- 
racko, sięgających do kieszeni, 
ażeby z niej wyjąć brzytwę lub 
rewolwer z taką flegmą, z jaka 
Biali' wyciągają tytoń i fajkę. Kto 
to widział, nie będzie się dziwił, 
że ta banda dzikich nic jest w 

•stanie budzić niczyjej sympatyi, 
że tu i tam przychodzi do zabu- 

rzeń, których rezultatem sińce, 

guzy i połamane kości. 

Stan rzeczy taki uważamy 
za groźny. Zbiegowiska są zbyt 
częste, zbyt wiele ludzi bierzet w 

nich udzał. Polcya już nie wy- 

starcza, gdyż nie cieszy się nale- 

żytą powagą. 

W rozruchach uczestniczą nie 
tylko woźnice zorganizowani i ci, 
którzy pozajmowali miejsca straj- 
kierów, nietylko motoch uliczny, 

i, sM 

I lecz nawet dzieci szkolne. W je- 
dnej szkole wybuchnąć strajk sa- 

mowolny, druga szkoła zastrajko- 
wala przez sympatyę, dzieciaki 

trzyletnie dzielą się nad rynszto- 
; -kami na "unionistów" i- "ska- 

bów" i okładają się pięściami za 

przykładem starszych. Niezrozu- 

i mienie stanu rzeczy dwoi' rodzi- 
! ny. Kobiety wydają już sądy o 

słuszności lub niesłuszności stron 

w strąku interesowanych, a wid- 
mo anarchii ukazuje się w mie- 

ście, ponieważ nawet władze miej- 
scowe nie zdają sobie sprawy z 

tego, co wolno, co niewolno, i 

kiedy nastaje chwila, w której na- 

leży zastosować właściwe lekar- 

stwo, ażeby ludność uspokoić. 
, est nieprawcią, jaKooy puncy a 

utrzymywała porządek. Własność 
ogółu obywatelstwa jest na łasce 
niełasce złodziei, a jego zdrowie 

i życie na łasce rabusiów i rozbój- 
ników, ponieważ niema komu pi 
nować złodziei, rabusiów i ban- 
dytów. Cała forsa policyjna _je»t 
skoncentrowana w śródmieściu, 
o-dzie teroryzujc nietylko straj u- 

rów lecz i publiczność. Cała >a 

forsa jest za słabą, ażeby poza o- 

brebem śródmieścia zapobieg <- 

zbiegowiskom, bijatykom i wza- 

jemnemu ścieraniu się strajki:- 
rów ze skabami, przy pomocy 
zwolenników jednej i drugiej 
strony. Polica mało kogo, are 

tuje i zaledwie jest w możności 

umieszczać ranionych w szpita- 
lach, a trupów w trupiarni • 

Rozpędzany w jednem 
_ motłoch zbiera się w innem mi | 

scu i wyśmiewa policyę, lekcewa- 

ży wvroki sądowe, wyszydza 
prezydenta, który groził przysia- dem milicyi i wojska regularnc- 
c0 Jeżeli takie stosunki uchodzi 

mogą w dwumilionowem, cywili- 
r^^rio-o za nor- zowanem mieście Ch.ca o z 

malne, zapytać się wolno czem 

różnią się one od st0S"" 

dalekim, dzikim Zachodźie, 
Ind jeszcze kultura nowoczesn 

nie dotarła i gdzie zamiast stoso- 

wać się do miejskich ordynanso 
; wyroków sądowych, ludz.sk 
sami sobie, podług własnego w 

dzimisię i w miarę swej mo^o ści, wymierzają spraw,dhwo" 
utrzymują — nupo"4 

W południowej Wirginii żyje 
stary mężczyzna, sumienny i r 

teiny, znany na mile wokoło, dl a 

swego genialnego charakteru, 

ten on wielbicielem Dra Piotra 

Gomozo, jak o tem świadczy na- 

stępujący list charakterystyczni. 
"Każdy mówi nadzwyczaj P0^ 

chlebnie o lekarstwie Gomozo i 

można je uważać z-a najs awn 

sze lekarstwo na świecie. J 
mej strony polecam je 
swoim przyjaciołom, a mo, p«> 

jaciele wiedzą o tem, ze co pole 
ca Krzysztof Holler, to mus, byi. 
COŚ wartem. Ja sam wyleczyłem ° 

z choroby nerek, z które, nic 

J ulżyć nie mogło. Tutejsi do- 

ktorzy zadziwili się temu wypad- 
kowi. Gomozo czyni to, co o mem 

mówią, a skoro Holler tak mowr, 

to musi to mieć jakąś wartość. 

Timberville, Va., R. F. D. No. 37- 
Krzysztof Holler." 

"Wilhelm Tell" w Tokio. 

W stolicy japońskiej wystawio- 
no niedawno w przekładzie słyn- 
ny dramat Szyllera "Wilhelm 
Tell" w teatrze Majiza. Przed- 
stawienie rozpoczęło się o 5:30, a 

skończyło o 11. Teatr urządzony 
po japońsku; niema w nim krze- 

seł, publiczność siedzi na matach. 
SZtuka była odtworzona bardzo 

starannie, osobom nadano imio- 

na japońskie i zlokalizowano ją. 
Tell jest strzelcem japońskim, 
Gesler Daimio (księciem). Ka- 

pelusz ma formę, noszoną w Ja- 
ponii. Obywatele krainy Wscho- 

dzącego Słońca są wielkimi mi- 
łośnikami teatru; sztuki trwają 
po 12 godzin, to też publiczność 
.przychodzi na nie z dziećmi, ze 

służbą, z prowizyami, nawet z 

psami. Płaci się z,a miejsce, ale 

"miejsce" może zajmować tyle 
ludzi i zwierząt, ile się na niem 
zmieści. Restauracye dostarczają 
herbaty i gorących potraw. Sce- 

ny są ruchome, dekoracye wsu- 

wane na kółkach' wraz z aktora- 

mi, tak, iż niema przerwy między 
aktami, tylko jedna scenerya usu- 

wa "się w oczach widza, druga — 

jej miejsce zajmuje. 

WYPADKI W ROSYI. 

"Biri. Wiedm." omawiają w 

artykule wstępnym obiegającą po 

Petersburgu pogłoskę,że 14 maja 
około 15,000 portowych włóczę- 
gów i nożowników, podzieliwszy 
się na oddziały według poszcze- 
gólnych dzielnic miasta, zamierza- 

ją mordować inteligencyę. Dzien- 
nik podnosi, że ruch ten nie zwra- 

ca się przeciw rządowi i że wła- 
ściwa ludność i robotnicy, nie 

biorą w nim udziału. To samo, 

donosi "Ruś". 

Ukaz carski z 3 marca br. o na- 

radach nad ogólnemi kwestyami 
państwowemi został przez roz- 

maitych gubernatorów rozmaicie 

zrozumiany. Wskutek tego mini- 
ster spraw wewnętrznych wypra- 
cował jako wskazówkę dla guber- 
natorów postanowienia, które ra- 

da ministrów zatwierdziła. Po- 

stanowienia te zakazują obrad 

nad kwestyami, sprzeciwiającemi 
się zasadniczo zapowiedzianym 
reformom. Tak samo wzbronione 

są narady zgromadzeń ziemskich, 
które podkopują zapowiedziane 
reformy. Stowarzyszeniom, za- 

twierdzonym przez rząd, wolno 

odbywać narady, ale z wyklucze- 
niem jawności. W sprawie 
zbierania się na obrady 
stowarzyszeń, niezatwierdzo- 

nych przez rząd, gubernatoro- 
wie powinni pamiętać, że wspól- 
nych narad osób prywatnych nie 

powinno się utrudniać, naturalnie 
pod tym warunkiem, iż narady te 

nie naruszą spokoju publicznego. 
Ani instytucyom rządowym, ani 
osobom urzędowym nie wolno 

zwracać się wprost do cara. 

Ze względu na obiegające po 
mieście pogłoski o bliskich rozru- 

chach gen. gubernator wydał do 

ludności uspokajającą odezwę, z 

zapewnieniem, że nie dopuści do 

zaburzenia porządku i każdą pró- 
bę zakłócenia spokoju stłumi W 

stanowczy sposób. 
• 

Donosiliśmy przed kilku dnia- 

mi, żc w Moskwie odbył się zjazd 
polskich i rosyjslflch działaczy 
publicznych. Przedmiotem obrad 

były potrzeby Królestwa Polskie- 

go, oraz stosunki rosyjsko pol- 
skie. Genezę zjazdu tak opisuje 
"Russkoje Słowo": 

"Jeszcze w listopadzie roku 

zeszłego przyjechało do Moskwy 
z Warszawy trzech wybitnych 
Polaków z zamiarem wyzyskania 
.posiadanych przez nich w mieście 

znajomości w celu wymiany zdań 

z przedstawicielami towarzystwa 
moskiewskiego o sytuacyi obec- 

nej. Wobec tego, iż społeczeń- 
stwo polskie zdiwna już przywy- 
kło unikać wszystkiego, co rosyj- 
skie, nie można się dziwić, że 

przybyli wówczas przedstawiciele 
Polaków należeli do partyi u- 

miarkowanej. Przypadło im w u- 

dziale ponowne nawiązanie sto- 

sunku, po długiej przerwie, dzie- 

lącej nas od epoki trzeciego dzie- 

sięciolecia zeszłego wieku, gdy 
pożądanym gościem salonów mo- 

skiewskich bywał Mickiewicz, 
przyjaciel Puszkina i innych ów- 

czesnych pisarzy rosyjskich. 
"Odbyło się zebranie, na któ- 

rem kilkanaście osób wysłuchało 
z wielkiem zajęciem .przemówień 
przybyłych Polaków, opisujących 
współczesną sytuacyę rosyjsko- 
polską. Obecni dowiedzieli się, że 

ruch, rozpoczęty w Rosyi, zapu- 

ścił korzenie i w Polsce która 

znajduje się w położeniu jeszcze 
cięższem i w najwyższym stop- 
niu potrzebuje reform. Wywiążą- 
ła się wymiana zdań, z której wy- 

nikło, że prąd, zdążający do osią- 
gnięcia legalności i prawnego u- 

stroju, równie jest zrozumiały w 

Polsce, jak w Rosyi, i że w pań- 
stwie rosyjskiej Polacy winni o- 

trzymać te same prawa politycz- 
ne, co wszyscy inni obywatele. 
Myśl zbliżenia objawiła się nastę- 

pnie w postaci życzenia, aby się 
zebrać w liczniejszym komplecie i 
omówić sprawę z większą liczby 
przedstawicieli społeczeństwa 
rosyjskiego. Taki właśnie zjazd 
doprowadzono do skutku w 

dniach ostatnich w Moskwie". 

Zjazd trwał trzy dni. "Ruś" 

tak go opisuje: 
"Dziś, wczoraj i onegdaj kolo- 

nia polska w Moskwie wita gości, 

r^r rWńti f-lfitfir fófii-i iri-fiffiitfiHir 'rń lifi Tii 

żyje, wzrusza się. Z inicyatywy 
księcia D. J. Szachows kiego i A. 

R. Lednickiego, odbył się tutaj 
zjazd działaczy społecznych ro- 

syjskich i polskich. Wszystkich 
uczestników zjazdu było przeszło 
stu. Ze strony polskiej było 34 

przedstawicieli Króltstwa Pol- 

skiego i gubernii północno i połu- 
dniowo zachodnich. Ze strony 

rosyjskiej wzięli udzia-ł wybitni 
działacze ziemstw, miasta i towa- 

rzystw naukowych z Petersburga, 
Moskwy, gubernii tulskiej, char- 

kowskiej i innych. Na zjeździe za- 

znaczono konieczność wszech- 

stronnego oświetlania stosunków 

rosyjsko polskich, a nadto — 

konieczność współdziałania. Na- 

stępnie jeden z przedstawicieli 
Polaków dał jaskrawy obraz obe- 

cnego smutnego położenia w Kró- 
lestwie Polskiem. Poczem 
wszechstronnie rozważano spra- 
wę urządzenia Królestwa Polskie- 

go na podstawach autonomii i 

wyboru przedstawicieli narodo- 

wych. Postanowiono zwołać dru- 

gi zjazd, 'którego termin wyzna- 
czy osobne biuro, utworzone z 

wybranych przedstawicieli". 
Według "Rusk. Słowa" "W 

dwóch zebraniach uczestniczyło 
po 100 osób, w tem około 30 Po- 

laków, pochodzących z różnych 
okolic swej ojczyzny, a także z 

Litwy i Rusi ukraińskiej, repre- 

zentujących przytem rozmaite 

polskie partye polityczne. Było 
też kilku znanych litenatów,dzien- 
nikarzy i innych działaczy pu- 

blicznych. Pomiędzy Rosyanami 
byli liczni działacze ziemscy i 

miejscy, profesorowie, literaci, 
dziennikarze, adwokaci i inni. 

Wypowiedziano wiele mów, 
zwłaszcza zaś stanowiły przed- 
miot dyskusyi memoryały róż- 

nych partyj o potrzebach Króle 

stwa Polskiego i wogóle Pola- 
ków. Drobiazgowiej od innych 
był motywowany memoryał na- 

rodowo demokratyczny, ogło- 
szony niedawno przez "Ruś". 

Zgromadzenie powzięło uchwały, 
w ogólności zgodne z tendencyą 
powyższego mcmoryału. 

Jeden z korespondentów pism 
petersburskich nadesłał swemu 

dziennikowi takie sprawozdanie. 
"Polskie dni kończą się. Pola- 

cy rozjeżdżają «ię. U prezesa zja- 
zdu, Lednickiego, sekretarze Za- 

remba i Maksymow spisują pro- 
tokóły. W pierwszym dniu zjazdu 
prezydował profesor Anuczyn, 
•który powitał zjazd, jako urzeczy- 
wistnienie dawno wymarzonego 
braterstwa obu narodów. Rodi- 
czew mówił o wzajemnem od- 

działywaniu na siebie obu naro- 

dowości i o zbrataniu Rosyan i 

Polaków. Książę Szachowski wi- 

tał Polaków po polsku, a polski 
powieściopisarz Sieroszewski od- 

powiedział ,po rosyjsku. Organi- 
zacya zjazdu wskazała sposoby 
zadzierzgnięcia węzłów między 
Rosyanami a Polakami, usunięcia 
uprzedzeń dzielących ich,możnośi 
pogodzenia programowych żądań 
polskich i rosyjskich, wypraco- 
wania zgodnych diziałań w tym 
kierunku. Następnie był cały sze- 

reg mów, wyjaśniających położe- 
nie w Królestwie Polskiem i w 

Moskwie. Teraz wyjaśniło się, że 

są w Moskwie cztery par- 
tye. Partya Gringnuita (redakto- 
ra "Moskiewskich Wiedomosti") 
nie ma żadnego przed- 
stawicielstwa w n a r o 

dzie; partya anarchistyczna ma 

tylko paru przedstawicieli; trze- 

cia, najliczniejsza, domaga się 
przedstawicielstwa ludowego; 
czwarta, Samarina, żąda reform". 

<> 

Jeżeli macie kupić farmę. 
to kup sobie dobrą. Wszyscy o 

tern wiedzą, że najlepsza ziemi* 
jest w Jackson powiecie stanu 

Texas. Tam zbiera się z pola a 

razy do roku, tam niema zimy, a- 

ni upałów. W niedzielę d. 14 ma- 

ja o godz. 5 wieczór na małej 
górnej hali Pułaskiego przy ul. 
Ashland ave. dowiesz się szcze- 

gółów i masę ciekawych rzeczy o 

tern. Przyjdź i posłuchaj co mó- 
wić będzie o tej ziemi i farmach 
nasz adwokat A. Satalecki. Sprze- 
daje i udziela informacyi Polska 
Agencya Bankowa S. K. Poklew- 
skiego, 666 Milwaukee ave., Chi- 
cago, IU. Sfm 
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