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Jutro, 18 maja: śtt. Feliksa p. — 

św. Eryka kr. 

PRZEGLĄD 
POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ. 

Chicago, 17 maja. 
Podczas świąt wielkanocnych 

i w dniu 1 maja podług kalenda- 
rza juliańskiego, panował w Ro- 

syi spokój, pomimo, że zapowia- 
dano uliczne demonstracye w 

miastach, a chłopskie rozruchy 
po wsiach. Dla obrony prawnego 
porządku i bezpieczeństwa osób, 
rząd przedsięwziął nader rozległe 
środki ostrożności, bo w stoli- 
cach powiększył załogi wojsko- 
we, a w innych miastach postawił 
kozackie sotnie, które umyślnie w 

tym celu zmobilizował, podwoił 
czujność policyi, potworzył war- 

ty na rogach ulic, kazał pozamy- 
kać szynki, przestał sprzedawać 
wódkę, a ponieważ zrobił to 

wszystko nie dla siebie, nie dla 

obrony swego systemu, lecz wy- 
łącznie dla społeczeństwa, przeto 
był pewny, że ono będzie mu za 

to wdzięczne. Rzeczywiście też 

obwieszczenia rządowe o tem, że 

wszelkie obawy są zbyteczne, bo 

władza stoi na straży publicznego 
spokoju, brzmiały jakby wołania 
o dozgonną wdzięczność. Lecz e- 

migranci rosyjscy w swem pi- 
śmie "Oswobożdienije," socyali- 
ści w swych odezwach, korespon- 
denci angielscy i niemieccy w 

doniesieniach do swoich dzienni- 
ków zapewniali, że samo czyno- 
wnictwo przez agentów prowo- 
kacyjnych wytworzyło możli- 

wość rozruchów i obawę ich, aby 
następnie mogło wszędzie nagro- 
madzić dużo wojska, me wywołu- 
jąc tem niezadowolenia ludności. 
A kiedy już się oprze o dostate- 

czną liczbę bagnetów, wówczas 

pocznie tłumić ruch społeczny, 
skierowany przeciw czynowni- 
czej samowładzy. Jakby na do- 

wód, że może istotnie taka była 
myśl rządu, pojawił się przed 
świętami znany z telegramów o- 

kólnik ministra spraw wewnętrz- 
nvch Bułygina do wszystkich gu- 
bernatorów. Zastanówmy się nad 

treścią tego dokumentu. Car w 

ukazie z 3go marca polecił komi- 

tetowi ministrów rozważyć i 0- 

pracować projekt reform admini- 

stracyjnych, aby zaś one były 
wszechstronne i uwzględniały o- 

sobliwości różnych okolic pań- 
stwa, kazał komitetowi przyjmo- 
wać memoryały od instytucyj 
społecznych, od stowarzyszeń i o- 

sób prywatnych. Pozwolił więc 
ten ukaz obywatelom naradzać 

się nad potrzebnemi reformami i 

wypowiadać swe zdanie. W iemy, 
że skorzystano z tego w bardzo 

szerokiej mkrze. Któż się w pań- 
aiwie JW* zjeżdżał na 

narady i nie formułował swych 
żądań, które o wiele wyprzedziły 
wszystko, co rząd zamierzał u- 

czynić! Nie reform administra- 
cyjnych zażądało społeczeństwo, 
ale zupełnego przeistoczenia pań- 
stwowego ustroju, konstytucyi 
republikańskiej. Nawet zwolen- 

nicy autokratycznej 'korony uzna- 

li konieczność parlamentu, jako 
instytucyi doradczej i stawiającej 
wnioski. Lecz się na tem nie 

skończyło, bo z pominięciem car- 

skiego rządu poczęły różne ro- 

syjskie grupy układać się z oso- 

bami z krajów podbitych o przy- 

szły ich stosunek do państwa. 
Społeczeństwo coraz wyraźniej 
brało w swe ręce przyszłość Ro- 

syi i układało ją, nie oglądając się 
na cara, na rząd, na całą machinę 
państwową, jak gdyby to wszy- 
stko miało niebawem odejść do 

wieczności. W oczach czynowm- 
ctwa, była to naturalnie nieprzy- 
zwoita swawola, a że gorliwy słu- 

ga zawsze idzie dalej od pana, 

przeto w oczach czynowniczego 
organu, jakim są "Moskiewskie 
Wiedomosti," była to nawet nie 

swawola, ale "niechlujna rozpu- 
sta." Dziennik ten napisał, że o- 

to "nierogaciznę przypuszczono 
do stołu, a ona ryjami jęła stół o- 

balać." Oczywiście, postanowio- 
no położyć temu koniec. Przede- 

wszystkiem więc zawiadomiono 
członków wszystkich ziemstw, 
żeby nie przyjeżdżali po Wielka- 

nocy do Petersburga na zjazd, 
ponieważ rząd nie pozwoli go od- 

być. Następnie zaś minister Bu- 

łygin w okólniku do gubernato- 
rów wytłómaczył, jak trzeba ro- 

zumieć carski ukaz z 3go marca. 

A zatem, wolno rozprawiać tyl- 
ko o reformie administracyjnej, 
o niczem zaś więcej. Wszelkie 

wybieganie po za tę granicę przez 

zgromadzenia szlachty, przez 
ziemstwa i rady miejskie powin- 
no być uważane za podkopywa- 
nie podstaw państwowych, a więc 
za zbrodnię stanu. Instytucye i 

stowarzyszenia, 'irznane przez 
rząd, mogą się naradzać nad 
wnioskami, jakie uznają za po- 
trzebne przedstawić -komitetowi 
ministrów w zakresie reform a- 

g"tacyjnycJi, ale żeby to nie było 
środkiem a g i t a c y j 
r.ym, narady nie mogą być 
publiczne,' a uchwalonych wnio- 
sków nie wolno ogłaszać. Co do 

wszelkich innych stowarzyszeń, 
to chociaż niezatwierdzonycłi 
przez rząd być nie powinno, jed- 
nakże jeżeli gdziekolwiek one po- 

wstały, można je traktować jako 
zebrania prywatne i pozwalać im 

na narady, wszelako jedynie wte- 

dy, gdy gubernator uzna, że to 

nie zakłóci spokoju. 
A zatem minister Bułygin na- 

łoży? surową cenzurę na swobodę 
narad. Odtąd mogą się one odby- 
wać przy drzwiach zamkniętych 
tylko w stowarzyszeniach dozwo- 

lonych przez rząd, a więc jedynie 
w zgromadzeniach szlacheckich, 
w zieinstwach i w radach miej- 
skich, nigdzie zaś więcej, ponie- 
waż innych stowarzyszeń dozwo- 

lonych Rosya nie posiada. Wolno 
im się naradzać tylko nad refor- 

mami administracyjnemi, a że 

one nie wykroczą z tych ram, te- 

go rząd może być pewny, bo na 

czele owych stowarzyszeń stoją 
osoby zamianowane przezeń i 

przed nim odpowiedzialne. Nic 

łatwiejszego, jak dać tym osobom 

dymisyę za lada zboczenie z dro- 

gi, wytkniętej okólnikiem mini- 
stra Bułygina, a wtedy stowarzy- 
szenie przestanie istnieć jako le- 

galne i już żadnych zgoła narad 
nie będzie mogło odbywać, bo 

chociaż p. Bułygin pozwala w 

zasadzie zgromadzać się osobom 

prywatnym i roztrząsać sprawy 
reformowe, to jednak nakazuje, 
aby to zawsze się działo za przy- 
zwoleniem gubernatorów, a to 

oczywiście znaczy tyle, co bez- 

względny zakaz. 
Okólnik p. Bułygina jest więc 

j kagańcem, który z ust społeczeń- 
stwa rosyjskiego zdjął był naj- 
pierw ks. Światopełk Mirski, a 

potem ukaz z 3 marca. Ucichnie 

głos wykształconego społeczeń- 
stwa, głos nieraz bardzo cieka- 

wy, czasami może idealistyczny, 
niedoświadczony, marzycielski, 
ale zawsze szlachetny. 

Lecz czy można mniemać, żc 

w ślad za tym kneblenypójdą.na- 
stępne i że reakeya r^winie swe 

czarne skrzydła? Nie sądzimy, a 

by tak było, bo przedewszyst- 
kiem carski ukaz o wolności reli- 

gijnej odbiera czynownictwu bo- 

daj najgłówniejsze narzędzie u- 

cisku i sam przez się świadczy 

j już o żwycięztwie dążności re- 

forinowych w wielkim stylu, a 

następnie — reakcya zaszkodzi- 

łaby tylko rządowi, który prze- 
cież niezawodnie widzi, że istnie- 

jące wewnętrzne stosunki przy- 
prowadziły państwo na krawędź 
przepaści. Można tedy raczej po- 
wiedzieć, że stłumienie głosu 
społeczeństwa nastąpiło dlatego, 
że się zaczęła wśród inteligencyi 
rozwijać licytacya politycznych 
dążności w kierunku coraz bar- 

dziej radykalnym. Wszakże u- 

chwalano już rezolucye o konie- 
czności przeobrażenia despotycz- 

j nego caratu odrazu w federacyj- 
ną republikę. Było to oczywiście 
■czemś z dziedziny mrzonek bar- 

dzo bałamutnych, a że mogło wy- 

tworzyć chaos w głowach ogółu, 
niewyrobionego politycznie,prze- 
to nic dziwnego, że rząd po- 

wstrzymał powódź takich rezo- 

lucyj. Dopatrzyć się w tem zwro- 

tu- ku reakcyi jeszcze nie można, 
zwłaszcza że, jak sądzimy, drogę 
do niej zamyka ukaz o tolerancyi 
religijnej. 

o 

UWAGI 
W jedności siła. O tem wie w 

Ameryce każdy wyrostek i tej 
właśnie świadomości zawdzięcza- 
my wzrost i rozwój najróżnoro- 
dniejszych towarzystw, spółek, 
związków, lig i zjednoczeń,dzięki 
którym kraj kwitnie tak pod 
względem materyalnym jak i du- 

chowym. 
* 

Między innemi istnieją w A- 

meryce unie robotników i stowa- 

rzyszenia pracodawców. Zada- 
niem jednych i drugich jest .pod- 
trzymywać interesa swych człon- 
ków i zachowywać równowagę 
między pracą, a kapitałem. Mię- 
nęły już dawno te czasy, W/fctó- 
rych robotnik był niewolnikiem 
pracodawcy, a dzisiaj mało jesz- 
cze istnieje ludzi tak naiwnych, 
zwłaszcza w Ameryce, którzy 
sądzą na seryo, że miliardy ka- 

pitalistów, tworzących trusty 
spowodują przewrót ekonomiczny 
i polityczny tutejszej rzeczy po- 

spolitej. Do tych naiwnych nie 

należą nawet zdrowo myślący ro- 

botnicy. V 
* 

A jednak pomiędzy kapitałem 
i pracą istnieje wieczne nieporo- 
zumienie, doprowadzające bardzo 

często do wzajemnego wypowia- 
dania sobie wojny. Wojny takie 

przybierają niekiedy wielkie roz- 

miary i bywają w swych skutkach 
fatalne, i to nietylko dla zwyciężo- 
nych, lecz i dla zwycięzców. Roz- 

sądni robotnicy od dawna rozu- 

mieją, że niekiedy dwa dolary co- 

dziennego zarobku, wywalczone 
przez długotrwałe strajki, mniej 
często dzisiaj znaczą, niż dawniej 
znaczył dolar i że z takiego dola- 

ra więceji przed laty można było 
odłożyć na czarną godzinę, niż 

dziś, przy dwóch dolarach. 
* 

Nad przyczynami tego starnt 

rzeczy dzisiaj bliżej zastanawiać 
się nie myślimy, pragniemy bo- 

wiem zaznaczyć fakt, że ostatnią 
ucieczką robotnika zjednoczone- 
go, w jego zabiegach o polepsze- 
nie swego losu, jest strajk, a 

wiec wojna wypowiedziana pra- 
codawcy. Taka wojna powinna 
podobnie być usprawiedliwioną, 
jak każda inna, a ten kto ją wy- 

powiada w społeczeństwie cywi- 
lizowanem, stanowiącem zwłasz- 
cza rzeczpospolitę, nie powinien 
jej wypowiadać i prowadzić na 

własną odpowiedzialność, lecz z 

upoważnienia jeżeli nie wszyst- 
kich, to przynajmniej większości 
tych, którzy w niej głównie są 
interesowani, a więc — robotni- 
ków. 

* 

Dawniej książęta i królowie 
byli despotami, wobec, których 
rządzeni nie mieli prawa głosu. 
Król wyprowadzał w pole swycii 
podwładnych jak niewolników i 

przy ich pomocy, ale wbrew ich 

chęci i woli prowadził wojnę z 

królami ościennymi. Dziś żaden 
król kpnstytucyjny nie śmie woj- 

ny wypowiedzieć, nie będąc pe- 
wnym poparcia parlamentu, a 

więc reprezentacyi swego ludu. 
Tem mniej śmiałby wytoczyć 
wojnę prezydent rzeczy pospoli- 
tej, nie wykazując jej powodów 
lub korzyści z niej wyniknąć ma- 

jącej dla narodut Ośmielają się 
wszakże wypowiadać wojny w 

Ameryce, a więc w rzeczypospo- 
litej, rządzonej przez lud i dla 
dobra tegoż ludu, urzędnicy unij. 

* 

Woźnice firmy Montgomery 
byli ze swego losu zadowoleni. 
Nie byli pracą przeciążeni i otrzy- 
mywali dostateczną zapłatę. Nikt 
nie patrzał na nich z ukosa, że 
na piersiach lub na czapkach no- 

szą odznaki unijne. Wtem nad- 
chodzi dyktatorski rozkaz: 
"strajk" i woźnice schodzą z wo- 

zów, odstępują swoich koni, po- 
rzucają swych pracodawców, 
wiedząc że ich i siebie tem 

krzywdzą, z tej racyi jedynie, że 
tak im kazał Shea, prezes unii 
woźniców. Nie wytłómaczył on 

im przyczyny i celu strajku, nie 

żądał ich zgodzenia się na tako- 

wy i był nadto w stanie odwołać 
od pracy woźniców od kompanij 
ekspresowych, ze składów depar- 
tamentowych, a jeżeli przyjdzie 
mu fantazya, rozkaże zastrajko- 
wać wszystkim swoim podda- 
nym. 

* 

Wiemy dzisiaj w Ameryce o 

poddanych pruskich, moskiew- 
skich i austryackich, lecz sa- 

mych siebie mienimy obywatela- 
mi amerykańskimi. Nie rządzi na- 

mi mayor miasta, ani gubernator, 
ani .prezydent związkowy. Wy- 
bieramy sami tylko takich urzę- 

dników niższych, wyższych i naj- 
wyższych, którzy nam przysięga- 
ją na naszą konstytucyę, na pra- 
wa przez naszych przedstawicie- 
li uchwalone, na platformy przez 
nas aprobowane. Mówiąc o sobie, 
mamy na myśli ogół obywatel- 
stwa, przed którem skłania głowę 
mniejszość. Czy podobnie dzieje 
się w dzisiejszych uniach chica- 

goskich, a zwłaszcza w unii woź- 

niców, składających się z takiclł 
samych naszych obywateli, jak 
inni. Gdzie ci obywatele unioni- 
ści przysięgli ślepe posłuszeństwo 
panu Shea? Na jakim ich mityn- 
gu zapadła uchwała, że uznają za 

swój interes bojkotować jedne fir- 
my po drugich, że wolno ich 

"nieomylnym" dowódzccm po- 
, zbawiać chleba dalsze zastępy 

unionistów, narażać na milionowe 

straty Bogu ducha winnych pra- 
codawców, podkopywać cały 
przemysł i handel miasta Giica- 

go i szerzyć anarchię, prez gwał- 
cenie praw zobowiązujących, po- 

zwalających każdemu pracować, 
bez względu na to, czy jest unio- 

nistą lub nieunionistą. 
# 

Jeżeli tacy zorganizowani woź-, 
nice uważają na seryo swego 

pana Shea za półboga, którego 
rozkazów ślepo słuchać im wypa- 

da, jeżeli ich zapatrywania po- 

dzielają wszyscy inni unioniści, 
czy są oni prawdziwymi obywate- 
lami tutejszego wolnego kraju? 
a jeżeli za takich się uważają, z 

jakiej racyi nie sympatyzują z 

tego rodzaju ustrojem państwa, 
jaki panuje w barbarzyńskiej 
Rosyi? Ich pan Shea, każąc, im 

ślepo słuchać swych rozkazów, 

jest takim samym despotą, jak 
car w Petersburgu, a jeżeli Mo- 

skale, w stosunku do cara, są 

tylko jego poddanymi, a więc 
niewolnikami, na czem polega 
obywatelstwo chicagoskich woź- 

niców i takich innych unioni- 

stów, którzy postępowanie pana 

Shea i podtrzywaną przez niego 
anarchię aprobują. 

* 

Z naszej strony widzimy w li- 

niach środek pewny do stałego 

polepszania by bu robotników. W 

takich wypadkach, gdzie praco- 

dawcy nie chcą dobrowolni* u- 

względniać słusznych żądań unio- 

nistów, ci mają prawo porzucać 
u opornych pracę i szukać jej 
gdzieindziej, albo uchwalać straj- 
ki, zwłaszcza z widokami zwy- 

cięstwa. Rozumiemy strajk przez 

sympatyę, a nawet generalny, 
jeżeli niebezpieczeństwo (przegra- 
nej jednej klasy robotników gro- 
zi rozbiciem całej federacyi, lecz 

o słuszności lub niesłuszności żą- 

dań zarządów unij, o potrzebie o- 
1 

głaszania strajków i bojkotów 
tak lokalnych jak ogólnych, de- 

cydować powinni sami unioniści, 
w obec których ich urzędnicy .po- 
winni tylko być wykonawcami 
ich woli, a nie panami. Nieogra- 
niczona władza w rękach takich 
panów jak Shea, który nawet 

prezydentowi Stanów Zjednoczo- 
nych ośmielił się grozić buntem 

przeciw władzom kraju tutejsze- 
go, nie rokuje wielbicielom tegoż 
pana nic dobrego. Dopóki' zjedno- 
czeni robotnicy nie przekonają 
ogółu obywatelstwa amerykań- 
skiego o słuszności swych żądań 
i swego postępowania, dopóki 
przy poparciu tegoż ogółu nie 

przeprowadzą, podczas wyborów 
swoich własnych kandydatów na 

urzędy miejskie, powiatowe, sta- 

nowe i związkowe, dopóki mieć 
nie będą swoich własnych repre- 
zentantów w legislaturach i kon- 

gresie, ażeby drogą legalną stwo- 

rzyć dla siebie "raj na ziemi", 
strajki przez nich wywoływane 
tylko wówczas cieszyć się mogą 

sympatyą ogółu, dopóki nic gro- 

żą zakłóceniem ogólnego porząd- 
ku. Rząd tutejszy posiada władzę 
ku skutecznemu zapobieżeniu a- 

narchii, kończącej się zawsze de- 

spotyzmem, a po stronie rządu 
stoi ogół społeczeństwa, do któ- 

rego zorganizowani robotnicy na- 

leżą tak samo, jak i inne nasze 

klasy społeczne. 
vr 

GDZIE LUDZIE PIENIĄDZE 
UKRYWAJĄ? 

W Londynie aresztowano nie- 

dawno robotnika ipartowego pod 
zarzutem kradzieży i znaleziono 

przy nim podczas rewizyi w roz- 

maitych częściach ubrania prze- 
szło 800 doi. srebrem i złotem. 

Jak się okazało, zarzut kradzieży 
był nieuzasadniony, wyposzczono 
więc więźnia na wolność i zwró- 
cono mu skarb jego, ważący prze- 
szło 40 funtów. Pytany, skąd 
wziął tyle pieniędzy, robotnik o- 

świadczył, że są to oszczędności, 
które uciułał w ciągu lat I4tl1 
pracy, a 'które nosi zawsze przy 
sobie, nie dowierzając bankom. 

Z tego powodu dzienniki an- 

gielskie przypominają, jak dzi- 

wacznych nieraz używają ludzie 

sposobów, aby ukryć majątki 
swoje, aczkolwiek mają do rozpo- 

rządzenia banki i kasy oszczędno- 
ści. Najzwyklejszym tego powo- 
dem bywa odczuwana przez nie- 

które osoby nieprzezwyciężona 
potrzeba przeliczenia od czasu 

do czasu posiadanej gotówki i 

papierów wartościowych, ogląda- 
nia ich, dotykania palcami. Skut 
kiem potrzeby tej albo nie mogą 

wprost rozstać się z pieniędzmi 
swoimi, albo też szukają kryjó- 
wek takich, z których mogłyby 
bez świadków i w 'każdej chwili 

pieniądze dobyć, a zarazem u- 

strzedz przed chciwością złodzie- 

jów. Zapominają jednak, że przj 

tej czynności kierują się mimo- 

woli takiem samem rozumowa- 

niem, jak złodzieje, którzy pra- 

gną rzecz ukradzioną lub narzę- 

dzie złodziejskie ukryć przed o- 

kiem gości niepożądanych. I oto 

przyczyna, dla której złoczyńcy 
tak często odnajdują w mieszka- 

niach pieniądze choćby najspryt- 
niej, zdaniem okradzionego, u- 

kryte. 
Bardzo często używaną, nie- 

mniej atoli bardzo głupią kryjów- 
ką na pieniądze, oraz papiery 
•wartościowe jest podczas lata 

palenisko pieca. Wie o tem każ- 

dy złodziej, to też dostawszy się 
latem do mieszkania osoby zamo- 

żnej, rewiduje piece przedewszy- 
stkiem. Prócz tego chowający 
pieniądze do pieca narażają się i 

na to, że z nadejściem chłodów 

majątek ich ulega spaleniu przez 
osoby niewtajemniczone, a prag- 
nące ogrzać mieszkanie. 

Do mennicy berlińskiej co je- 
sień zgłasza się mnóstwo osób z 

popalonemi banknotami, oraz sto- 

pionemi monetami, pragnąc za- 

mienić je na nowe. Są to wszyst- 
ko ofiary manii ukrywania pie- 
niędzy w piecach. 

Nie mniej może znany jest spo- 
sób ukrywania gotówki w donicz- 
kach z roślinami. W przypusz- 
czeniu, że tam skarb ukryty bę- 
dzie najlepiej, osoby niemogące 
zdecydować się na oddanie pie- 
nigjdzy.-do. .banku, wyjflWia ^ do- 
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niczki roślinę razem z ziemią, 
kładą na dno złoto i srebro, po- 
czerń znów napełniają doniczki;, 
sądząc, że nikt się nie domyśli, 
iż tam właśnie skarb się znajduje. 
Jak naiwne są te przypuszczenia 
dowodzą fakty, aż nazbyt liczne. 

Za ramami obrazów i luster, w: 

wazonach, stojących na konsoi- 
kach i kominkach, pomiędzy kar- 
tkami książek w bibliotekach, w 

szafach i komodkach pomiędzy 
bielizną, pod materacami i w po- 
szewkach poduszek, a nawet pod 
piaskiem w klatkach z ptakami 
szukają zwłaszcza kobiety bez- 

piecznego ukrycia dla skarbów 

swych lub oszczędności z mozo- 

łem uciułanych. Wszystko to je- 
dnak nie prowadzi do celu. Zło- 

czyńcy doskonale wiedzą, gdzie 
szukać tego, po co przyszli. 

Niedawno zmarły kryminalista 
niemiecki Ave Lallement po- 
święca temu przedmiotowi w 

słynnem dziele "Das deutsche 
Gaunerthum" uwagi następują- 
ce : 

"Nie ma części domu, nie ma 

ściany, belki, .podłogi, ustępu, 
stajni, szopy, stogu, rowu, mostu, 
naczyń, części ubrania, a nawet 

części ciała, której nie użytoby 
już na ukrycie pieniędzy. Poję- 
cie o tych sposobach tysiącznych 
może mieć tylko ten, kto brał kil- 
kakrotnie udział w śledztwach. 

Kryjówki te są często tak niepo- 
zorne, że należy zdumiewać się 
poprostu, iż tam właśnie skarb 

ukryto, jak również, iż kryjówkę 
odkryć zdołano." 

Słowa powyższe przypominają 
żywo jedno z opowiadań Edgara 
Allana Poego, w którem dyplo- 
mata pewien stara się odzyskać 
list kompromitujący, ukryty w 

domu przyjaciółki. Po przeszu- 
kaniu skrupulatnem całego domu, 
ścian, mebli i podłóg, okazuje się 
w końcu, że list ów oi-kryto pomię- 
dzy innemi papierami, w czarze, 

stojącej na kominku, w miejscu 
najwidoczniejszem. Nawiasem 

mówiąc, pomysł ten zużytkował 
następnie Sardou w sztuce p. t. 

"Ostatni list." 
Przed laty kilku analogiczny 

przypadek zdarzył się policyi ber- 

lińskiej w mieszkaniu fałszerza 

banknotów rublowych, o którym 
otrzymała wiadomość od policyi 
rosyjskiej. 

Całe mieszkanie przeszukano 
starannie, nie znaleziono atoli 

najmniejszego śladu falsyfikatów. 
Jeden wreszcie z agentów policyi 
wpadł na pomysł zrewidowania 
górnej krawędzi futryny drzwi. 

Wszedłszy na krzesło, sięgnął rę- 

ką i odkrył istotnie zwinięte w 

rolki ruble, ułożone w wydrążo- 
nej futrynie. 

Znany jest powszechnie sposób 
ukrywania pieniędzy, zwłaszcza 

przez włościan, w ziemi na polach 
i w ogrodach. Jak wiele pienię- 
dzy w ten sposób ukrytych (prze- 

pada dla właściciela lub jego 
spadkobierców, tego dowodem 
tak często podawane przez prasę 
wiadomości o 'skarbach, odnale- 

zionych przy kopaniu1 rowów lub 

odsłoniętych skutkiem długotrwa- 
łych deszczów i powodzi. 

Dobrze jeszcze, gdy skarby ta-, 

kie składają się ze srebra lub zło- 

ta. Mają one wartość zawsze, a 

nawet czasem zyskują na warto- 

ści, jako numizmaty. Inaczej jed- 
nak dzieje się, skoro skarb ukryty 
w ziemi, murze lub skrytce biur- 

ka składa się z banknotów albo 

papierów procentowych, ulegają- 
cych wycofaniu z obiegu. 

Tak np. niedawno znaleziono 

przy burzeniu domu w jednem * 
miast francuzkich zamurowane 

w ścianie papiery wartościowe na 

sumę miliona franków, w Lip- 
sku zaś pewien młodzieniec odna- 

lazł w skrytce biurka, odziedzi- 

czonego ipo ciotce, 70,000 talarów 

w kuponach i banknotach. 
W obu tych przypadkach skar- 

by .pozbawione były wszelkiej 
wartości, odkryte bowiem papie- 
ry dawno już wycofano z obie- 

gu. 
Historyi tej moralny sens, że 

stokroć lepiej i pewniej ukryć 
pieniądze w banku, niż w najtaj- 
niejszym nawet zakątku mieszka- 

nia, odzieży lub mebli. 
—o 

DZIENNIK CHICAGOSKI 

Jest jedynym dziennikiem poleklm w 

Ameryce który podaje codziennie § 
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