
Wieści z Ojczyzny. 

KRWAWY DZIEŃ W WAR- 

^ SZAWIE. 

2 maja 1905 r. 

Nie obeszło się znów bez krwa- 

wych ofiar!... 
"Święto socyalistyczne> koszto- 

wało życie około 40 osób, kalec- 

two stu kilkudziesięciu. Po czy- 

jej stronie wina? Kto spowo- 
dował? Niewątpliwie policya i 

wojsko. 
A!e mówmy .porządkiem. Już 

w (przeddzień rozeszła się wieść, 
widocznie tendencyjna, o rozka- 
zie generała Maksymowicza, aby 
dozwolono pochodu, dozwolono 
śpiewu, dozwolono nawet na roz- 

winięcie sztandaru — 'byle de- 
monstranci nie zaczepili czynnie 
ani wojska, ani policyi. W takim 
razie — mówiła dalej ta sama 

wieść — należy użyć broni bez 

parddnu. Wieść ta, rozsiewana 
dnia poprzedniego, wzmogła za- 

stępy demonstrantów. I nawet — 

rzecz dziwna! — do godziny pier- 
wszej można było myśleć, że roz- 

porządzenie to, dopuszczające 
manifestacyę spokojną, jest pra- 
wdziwem. Od rogatki wzdłuż 

szła pierwsza kompania kilkuset, 
potem kilkutysiącznego tłumu do 

środka miasta. Nikt im z począ- 
tku nie przeszkadzał, szli swobo- 

dnie, patrole ich mijały, oni mi- 

jali patrole. 
Około wpół do drugiej tłum 

znalazł się na rogu alei Jerozo- 
limskiej i ulicy Żelaznej, a więc 
daleko po za dworcem, w pobliżu 
rogatki Jerozolimskiej. W tej czę- 
ści miasta aleje Jerozolimskie, 
będące jedną z piękniejszych ulic 

pomiędzy Marszałkowską a No- 

wym Światem, są niezupełnie ści- 

śle zabudowane, a ulica ma dużo 

opłotków. Kiedy tłum doszed? 

prawie do rogu Żelaznej, wyszła 
naprzeciw niemu policya, pod 
wodzą pomocnika komisarza XI 

cyrkułu, pana Zankowa i oddział 

wojska. Na czele tłumu szła ko- 

bieta, niosąca sztandar czerwo- 

ny. Wtedy Zankow, zastąpiwszy 
jej drogę, chciał zmusić do cof- 

nięcia się. Tłum parł dalej. Wte- 

dy pan Zankow — zapewne na 

wzór bohaterów z gwardyi huza- 

rów przed 3 miesiącami — ude- 

rzył niosącą sztandar kobietę. Na 

to padł z tłumu kamień. Wtedy 
natychmiast zakomenderowano: 
ognia! i położono trupem kilkana- 

ście osób, mówiono do stu. 

Inna wersya: równocześnie z 

kamieniem paść miał z tłumu 

strzał, ale strzelającego natych- 
miast zakłuto nożami, jako pro- 
wokatora. Wersya ta podobna 
jest do wieści o prowokacyi w 

Częstochowie. 
Faktem jest, że do godziny 2 

nie było ani jednego żołnierza 
lub policyanta ranionego, a już 
było kilkunastu zabitych i ran- 

nych demonstrantów. Więc kto 

prowokował? Jak zwykle policya. 
A kto podtrzymuje niskie kłam- 

stwo? Jak zawsze "Warszawski j 
Dniewnik," który sam będąc po- 

licyantem i na żołdzie policyi i 

w tradycyi szpiegowsko -policyj- 
nej utrzymywany, nie może być 
innego zdania, tylko takiego, któ- 

re przemawia za ipolicyą. Bronić 

policyi rosyjskiej — na to trzeba 

mieć dużo odwagi cywilnej. 
"Warszawskij Dniewnik" ma tę 

odwagę cywilną, bo od niej zale- 

ży jego egzystencya. 
Teraz pytanie: czy pomocnik 

komisarza Zankow, posuwając się 
względem demonstrantów do 

czynu par excellence prowoka- 
cyjnego, działa z własnej inicya- 
tywy, z własnego poczucia zbyt- 
niej gorliwości i postąpił sobie 

samowolnie, przekraczając in- 

strukcyę, jak przystało na policy- 
inta warszawskiego, wychowane- 
go w tradycyach Czertkowa, Nol- 
kena et Cons., — czy też opowia- 
danie o rozporządzeniach genera- 
ła Maksymowicza i zaleceniach 
nie strzelania do tłumu bez uprze- 
dniej czynnej prowokacyi z tam- 

tej strony, są tylko pięknem a 

niebezpiecznem w skutki zmyśle- 
niem. Dotychczas nie można sta- 

nowczo orzekać ani .pro ani con- 

tra. Niema .podstawy do mniema- 

nia, iżby nowemu naczelnikowi 

kraju nie zależało na tem, aby w 

kraju, pieczy jego oddanemu, pa- 
nował spokój i aby dzień niebez- 
pieczny minął bez rozlewu krwi. 
W jego interesie leżałoby prze- 
cie, aby spokój ten utrzymać. 
Więc można przypuścić, źe wy- 
dał rozporządzenie dozwalające 
na pochody, śpiewy i całą tę pro- 
pozycyę demonstracyjną. 

Rozporządzenie to byłoby je- 
dynie rozsądnym i logicznym 
krokiem, a także i ludzkim. Co 

komu szkodzi, że kilkuset ludzi 
idzie ulicą, nikomu nic złego nie 

robi i śpiewa. Na całym świecie 

odbywają się takie pochody i 
nikt im nie przeszkadza, dopóki 
pochód nie zakłóca zasady porzą- 
dku publicznego. Niema nic gor- 
szego, jak prowokować tłum, tem 

bardziej, ponieważ faktem jest, 
że socyaliści wydali surowy roz- 

kaz, aby porządku nie zakłócać, 
zachowywać się z powagą i spo- 
kojem i pilnie strzedz, aby się ni- 

komu krzywda nie stała. Słowa 

tego dotrzymali święcie. Na co 

więc ich prowokowano? W jakim 
celu? Dla kogo prowokacya ta 

i zastosowanie środków zbyt sro- 

gich wyjść ma na pożytek? Dla 

rządu — Nie. Dla społeczeństwa 
całego? — Także nie. Dla socya- 
listów. — I dla nich nie !... Więc 
ten, kto się prowokacyi dopuścił, 
był, jak się to w urzędowym stylu 
nazywa: złyj złoumyszlennik, 

nieprzyjaciel wszystkiego i wszy- 
stkich, co ma jakiekolwiek uczu- 

cie ludzkości i sprawiedliwości. 
Takim był pomocnik komisarza 

policyi p. Zankow. Co go za to 

powinno spotkać ze strony jego 
własnej władzy Zobaczymy co 

go spotka i stąd sądzić będzie mo- 

żna, jakie były intencye władzy 
wyższej. 

Pożałowania godny fakt pro- 
wokacyi bogatym był w smutne 

następstwa. Byli ranni i zabici. 
Wojsko celowało w tłum. To też. 

jak wykazuje sprawozdanie po- 

gotowia ratunkowego i sprawo- 
zdania szpitali, pomiędzy ranny- 
mi i zabitymi przeważną liczbę 
stanowią kobiety i dzieci. 

Do zajść podobnych przyszło 
potem jeszcze przy ulicy Złotej, 
przy ulicy Barbary i przy ulicy 
Nowogrodzkiej. 

Aż nareszcie sprowokowany 
tłum zemścił się. Oto około godz. 
9 wieczór, tuż przy dworcu war- 

szawsko wiedeńskim, na ulicy 
Marszałkowskiej, wprost ulicy 
Widok, rzucono bombę na patrol ] 
kozacki. Jedna wersya mówi, że 

rzucono ją wprost na ulicy, inna, 
że z poza murowanego parkanu 
stacyi wiedeńskiej. Czterech ko- 
zaków padło trupem wraz z koń- 
mi. Ale przytem padły ofiary 
dwie osoby cywilne z pośród 
przechodniów. Więc zemsta tak- 
że bezcelowa. Patrolujący koza- 

cy są tylko ślepem narzędziem. 
Był to akt zemsty bezcelowej, 
głupiej. Ale fakt jest, że prowo- 
kacya nie wyszła ze strony de- 

monstrantów. .. 

Wtedy rozpasała się "rebja- 
ta"... Rezultat: Około 40 do 50 
trupów, kilkuset rannych, pomię- 
dzy ranami mnóstwo strasznych, 
kaleczących ofiary na zawsze. 

Dalszy rezultat: około Coo are- 

sztowanych. 
Jaki plon zejść ma z tego po- 

siewu 'krwi — panowie polscy so- 

cyaliści? — Co z tego przyjdzie, 
prócz ofiar? Jaki pożytek idea so- 

cyalistyczna ztąd odniesie ... 

Na te pytania odpowiedzieć 
trzeba faktycznie, nie pustym 
frazesem : "precz z caratem !", al- 

bo: "niech żyje konstytuanta i 

tajne glosowanie," albo: "niech 

żyje rewolucya socyalna!" To są 

puste słowa, przebrzmiałe, okle- 

pane hasła. Należy -dać odpo- 
wiedź istotną, jasną, celową. Tej 
odpowiedzi dać nie mogą. Nie 

mogą, bo cały ten ruch, choć w 

zasadzie częściowej -słuszności 
odmówić mu niepodobna, jest ja- 
ko wykonanie i przeprowadzenie 
zupełnie bezcelowym, nie prowa- 
dzącym do niczego, a najszkodli- 
wszym właśnie dla socyalistów. 
Chociaż w następstwie może si$ 

stać szkodliwym także dla całe- 

go społeczeństwa. 
"P. P. S." szczyci sic, że wśród 

niej panuje taka karność. Może 

być. Miasto, jak na komendę, by- 
ło ogołocone z dorożek i tramwa- 

jów, sklepy, 'kawiarnie, restaura- 

cye i wszelkie handle pozamyka- 
ne. Jakby wymiótł. A wszystko 
pod wpływem teroru. Aż jeden 
policyant prowokacyą swą znisz- 

czył cały gmach "spokoju i uro- 

czystości", które były w progra- 
mie partyi. I na co to wszystko? 
Cui bono? Na niczyje dobro a 

w każdym razie nie na własne, 
tylko tych, którzy w utrzymywa- 
niu tych niepokojów i nieporząd- 
ków mają swe dalsze plany, ja- 
kich się socyaliści nasi nawet nie 

domyślają w swej dziwnie krót- 

kowidzącej polityce. 
Oto wszystko, co o dniu wczo- 

rajszym powiedzieć można, po- 

mijając oczywiście różne szcze- 

góły, które jeszcze należy wy- 
świetlić i sprawdzić... 

Rezultat więcej niż smutny i 

bolesny. 

UPRZEJMOŚĆ JAPOŃSKA. 
W listopadzie roku zeszłego p. 

B., Polka, nie mogąc znikąd za- 

sięgnąć wiadomości o swym mę- 

żu, walczącym w szeregach armii 

rosyjskiej na Dalekim Wscho- 

dzie, zwróciła się listownie do 

gen. Nodzu z prośbą o zajęcie się 
tą, tak bliską jej sercu sprawą, 

motywując swój krok tem, że 

mąż jej znajdował się w armii, o- 

perującej przeciwko wojskom 
gen. Nodzu. 

Uprzejmy wódz trzeciej armii 

japońskiej w odpowiedzi przysłał 
niedawno p. B. list, który .poniżej 
drukujemy: 

Szanowna i łaskawa pani! 
Przeczytawszy list pani z dnia 

19 listopada 1904 r. zostałem 

przejęty głębokicm wrażeniem i 

szczerem najgłębszem współczu- 
ciem. Od najmłodszych lat służąc 
w wojsku, bywałem w niejednej 
bitwie, widziałem też niejedną 
straszną chwilę. A teraz, przed- 
stawiając sobie smutne położenie 
Pani, czułem się wzruszonym, j 

zwłaszcza słowem "dzieci". 

Lhcąc ulżyć jaKnajrycniej cięż- 

kiemu położeniu Pani i aisunąć 
mgłę, jaka ja pokrywa, natych- 
miast zwróciłem się do biura jeń- 
ców wojennych w Japonii, aby 
spełniono moje żądania, przyczem 
włożyłem na mego adjutanta o- 

bowiązek, aby o Pani mężu wy- 
starał się o wiadomości od ofice- 

rów i żołnierzy, którzy brali u- 

dział w zeszłorocznej walce dnia 

9 lipca. Chciałem otrzymać od 

nich choćby małą wskazówkę. 
O! jakże mi smutno zawiado- 

mić Panią teraz, że odpowiedź 
biura jeńców wojennych i rozli- 
czne zabiegi mojego adjutanta 
nie przyniosły mi żadnych wiaro- 

godnych wiadomości o Panu B... 
Pozwoli Pani, że będę tak śmia- 

ły oświadczyć, iż zrobiłem wszy- 
stko, co było w mej mocy i pod- 
jąłem starania w tej sprawie ja- 
kie tylko dały się uczynić. Oh. 
biedne dzieci i ich matka! 

Niech pani jcdtiak nie myśli, że 

sama jedna znajduje się w tak 
strasznem położeniu. To w wo- 

jennym czasie nic niezwykłego. 
U nas w Japonii niemało takich 
sierot i wdów! Nie upadajcie je- 
dnak na duchu, nieszczęśliwi. 
Trzeba przyznać, że w takich 
czasach często zdarza się, iż przy- 
padkowo nie możemy dostać do- 
L-łorln yrV< •w:iar1rvrn/%ćri \xr rńvrjyrVi_ 

kwestyach. Gdyby mąż pani był 
przewieziony do Japonii wraz z 

innymi jeńcami wojennymi, to 

rząd nasz i lud przyjąłby go z 

wielkkm poważaniem i głębokim 
szacunkiem, jako dzielnego wojo- 
wnika, który spełnił swój obowią- 
zek dla ojczyzny. A w razie nie- 

szczęścia, ędyby rosyjscy kamra- 

ci zostawili go martwym na polu 
walki, to nasze japońskie wojsko 
pochowałoby ze czcią jego ciało, 

jako bohatera, który poświęcił 
swe życie za państwo, a krzyż na 

mogile byłby po nim wieczną pa- 
miątką. 

Kończąc list mój, pośpieszam 
wyrazić Pani szczere współczu- 
cie i prawdziwy szaunek. 

23 lutego 1905 r. 

Adjutant generała Nodzu. 

(Pod spodem dopisane własnorę- 
cznie przez generała: z roakazu 

generała). 

Wilno. — Korzystając z chwili 
obecnej, rozpoczęli Litwini agita- 
cyę o uniwersytet litewski w Wil- 
nie. Litewska gazeta "Vilniaus 
żinios" w tej sprawie odzywa się 
w jednym z ostatnich swoich nu- 

merów między innemi tak: 
"Trzeba nam koniecznie, nie- 

zwłocznie odkopać wyschnięte w 

naszym kraju źródła nauki, trze- 

ba wytężyć wszystkie siły, by 
przywrócono w Wilnie uniwersy- 
tet i inne wyższe zakłady nauko- 
we... I tylko w Wilnie, tylko w 

Wilnie, nie gdzieindziej... Tutaj 
tylko powinna jak w sercu się 
zbiedz najgorętsza krew naszego 
narodu, która będzie źródłem na- 

tchnienia do pracy i walki życio- 
wej ; tu tylko powstaną rzeczywi- 
ste ideały, tylko tutaj będziemy 
mogli czerpać moc i ogień zapału 
do poświęcenia się dla dobra dro- 

giego kraju i jego przyszłości. 
Nie będą ztąd pułki wędrownych 
ptaków odlatywały na wszystkie 
strony świata, lecz osiądą na 

miejscu, zostaną wśród swoich... 
"Wówczas rozwieją się mgły 

i ciemności, które oddawna po- 
krywają cały nasz kraj. 

"Dlatego więc wszyscy bez wy- 
jątku, panowie i .prostaczkowie, 
mężczyźni i kobiety, musimy się 
usilnie starać, by jak najprędzej 
powstał w Wilnie uniwersytet. 
Kiedy trzeba będzie, nieśmy 
wszyscy, nie kto co może, lecz j 
co tylko ma. Miejmy zawsze w 

pamięci wspaniały przykład, jaki 
dali Czesi, gdy przed pół wie- 
kiem po spaleniu się w Pradze 

narodowego teatru, nawet proste 
służące sprzedawały swe ozdoby 
i drżącą ręką ze łzami w oczach 
ze wzruszenia kładły srebrniki na 

odbudowanie teatru. Nam uni- 

wersytetu potrzeba, to daleko wa- 

żniejsze"... 
"Niech będzie uniwersytet i 

niezupełnie nasz, niech język w 

nim panuje i obcy, tylko niech on 

powstanie, a będzie źródłem nau- 

ki ; nauka zawsze zostanie nauką, 
a w ten sposób lub inny sposób, 
owoce zawsze nam przyniesie. 
Pukajmy więc, wołajmy, żądaj- 
my, zbudźmy się z drzemki! 

"I żądania .pozostawiają swój 
ślad." 

— W bieżącym roku przypada 
stuletni jubileusz zasłużonej fir- 

my księgarskiej Józefa Zawadz- 

kiego w Wilnie. Jak wiadomo, 
pierwsze tomiki poezyi A. Mic- 

kiewicza wyszły z tej oficyny 
(1822 — 1823 r.); również dzieła 

Kraszewskiego, Chodźki, Syro- 
komli i inne były wydawane 
przez tę księgarnię. Pożądany 
byłby rys historyczny i katalog, 
aby można było sobie uprzytom- 
nić niemałe zasługi Zawadzkiego 
dla kultury Litwy. 

Poznań. — Schronisko dla głu- 
choniemych zbudowane zostanie I 

w Poznaniu przy ulicy Siennej, I 

obok domów robotniczych, na 

gruncie zakupionym od budów- j 
niczego p. Stanisława Bohna. Bu- 

dowa w tym roku prawdopodob- 
nie rozpoczętą nie zostanie, po- 
nieważ braknie jeszcze około 20,- 
000 marek. Głównym inieyatorem 
schroniska jest dyrektor tutejsze- 
go zakładu dla głuchoniemych, p. 
Radomski, niemiec katolik, któ- 

ry na ten cel ofiarował 3000 ma- 

rek. Udało mu się też wyjednać 
poważniejszą kwotę od różnych 
osobistości, między innemi od 

księcia Reuss młodszej linii 200 

marek. Pan Radomski oddał się 
całą duszą schroniska dla głucho- 
niemych. 

— We wsi Niszczęwcu pod I- 
nowrocławiem i okolicy zachowa- 

ły się dotychczas niezwykłe oby- 
czaje wielkanocne. W pierwsze 
święto zbierają się wieczorem 
młodzi ludzie na większym pla- 
cu za wsią. Jeden z nich występu- 
je i wymienia na głos imiona i 
nazwiska młodzieży obojga płci, 
którzy podług jego zdania powin- 
ni się w tym roku pobrać, przy- 
tem wylicza ich zalety, ale też i 

wady. W drugie święto czynią to j 
samo panny. Na placu zjawia się 
zwykle większa liczba słuchaczy 
1 gapiów, którzy mniemają, że 

się wymienieni w tym roku pobie- 
rą. Lecz nie zawsze się to "mia- 
nowanie" spełnia. 

o 

Agent F. S. Dr. Piotra Gomo- 
zo: 1047 N. Robey ul. róg Lu- 
be ck. 20 m 

Jeżeli chcecie zobaczyć najpiękniejszy i najmodniejszy wybbr* 
kapeluszy damskich, wtenczas przyjdźcie do 

M. DROZDOWICZA, 
500 Milwaukee Ave., naprzeciwko Elston Ave. 

Wybór jego składa się z 35000 kapelu- 
e?y. Po co chodzić po innych sztorach i 
cz89 marnować, kiedy dostad monecie od 
razu co cbcccie 1 to po tycb samych co- 

cach, jakie te małe sztory mnie płucić 
muszą. Jak knżdemu wiadomo, mam 

największy hnrtowny skład kapeluszy 
damskich w Ameryce. U mnie 6tale pra- 
cuje od 50 do CO ludzi. Przyjdźcie wcze- 

śnie a unikniecie natłoku. Sprzedaję 
modne damskie kapelusze po $2.50 za 

ktćre w innych sztorach żądają $0.00. In- 
ne kapelusze damskie sprzedaję stóaua- 
kowo tanio. 

J 

Nie szczędzimy starań uby uczynić nasze 

■ Kapelusze Damskie - 

najpięknlejszeml ze wszystkich. 
Zobaczcie nasze specyalne kapelusze, yg 
Najpożfidańszc 1 najmodniejsze (M 
kapelusze, po 

Prosimy wszystkich do przejrzenia naszego składa. 

PAULINA KLEIN 
404 Milwaukee irenuc. 

THE KEMLER 
LUMBER CO. 
Południowo zachodni 

róg Division i 
Halsted ulic. 

Lacki, Dachówki, itp. 
Sprzedajemy wszelkiego ga- 
tunku drzewo do budulcu, 
Itp., po najniższych cenach. 

Prosimy zgłosić elę osobiście lub zawołać 
nas telefonem North 807. 

LOUIS J. MEYER, 
zarządca. 

A I^IPDMA jedyny polski kowal w Chicago, 
znający swói fach. 

Wjrabla n<me irozj ciężarowe, ezpresotrei rrozj dla blzncsmaa^Tr. 

Prrjjmujo atft- 
re woiy przy 
r.akupnie no- 
wych 1 daje od- 
powiedoie u- 
etqpstn'o w za- 
mi&a, za ffotó- 
wk$ 1 c b na 
mtfslącisne wy- 
płaty. 

109-111 
W. Divisioa SŁ Przyjmuje re- 

poracy* wizel- 
przy wo- 

zach faciu ko- 
łv4lBki#co,koło- 
dzlejgklfco i Ir- 
kiernietwa. Od- 
e taw i a prędko t 
po umiar&owa- 
sej ctnie. 

J 

Najlepsza metoda do naucze- 

nia się czytać, pisać I roz- 

mawiać po angielsku w 

24 lekcyach bez nau- 

czyciela, z objaśnie- 
niem wymowy I 

dosłownem tłó- 
maczenlem. 

CENA $2.00. Z przesyłką 
pocztową lOc extra. 

NABYĆ MOŻNA W ADMINISTRACYI 

Dziennika Chicagoskiego, 
141-143 W. Division St., CHICAGO, ILL. 

V FILOTEA ^ 
CZYLI 

DROGA DO ŻYCIA POBOŻNEGO 
NAPISANA PRZEZ 

ŚW. FRANCISZKA 8ALEZYUSZA 

Biskupa i Książęcia Genewskiego, Założyciela Zakon® 
Nawiedzenia Najśw. M. Panny. 

Cena 50c. 

do Nabycia w administiłacyi 

k DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, A 
WBk Ul-143 W. DiTisionSt., CHICAGO. A 


