
Młodzież a małżeństwo. 

Jedna ze starszych pań, razu 

jednego zapytała inteligentnego 
młodego panicza, dlaczego mło- 

dzież unika tak bardzo małżeń- 
stwa. — "Dlaczego? Bo się oba- 

wiamy tegoż. Dzisiejsze panny 
zdają się przenosić wszystko po 
nad dom i kuchnię i wiemy, że 

to po największej części jest po- 
wodem rozwodów." Zła kuchnia 

jest nadzwyczaj kosztowna i na- 

der niebezpieczna, gdyż rujnuje 
ona żołądek, powoduje wytworze- 
nie się niestrawności i czyni czło- 
wieka niecierpliwym, zgryźliwym 
i zdenerwowanym. Miłość szybko 
ulatuje. Ale trafiają się także i 

takie wypadki, że kucharz jest 
doskonałym, ale żołądek popsuty 
I wynik jest prawie taki sam. W 
obu wypadkach, tak w jednym 
jak i drugim, Trinera Amerykań- 
ski Eliksir Gorżkiego Wina wy- 

leczy zupełnie żołądek i uczyni 
go silnym na tyle, by przyjmował 
pokarm i by takowy mógł strawić 

dokładnie. Leczy niestrawność, 
zatwardzenie, czyni krew zupeł- 
nie czystą i nader obfitą, nerwy 

stają się silne, muszkuły elastycz- 
ne, cały system się odradza i od- 

mładza. Niema lepszego i nieza- 

wodniejszego środka oczyszcze- 
nia krwi i kordyału. Do dostania 

w aptekach lub u fabrykanta Jos. 
Triner, 799 S. Ashland ave., Chi- 

cago, 111. 
o—— 

Skandal w Paryżu. 
„Hrabia Czaykowski", pasierb 

Muzzafera baszy, b. gubernatora 
Libanu, stał się tu bohaterem kry- 
rninalno politycznego skandalu. 

Czaykowski żył md stan w sto" 

licy Francyi i zaciągał oszukań- 
cze długi. Niedawno temu uwię- 
ziony był za wyłudzenie naszyjni- 
ka z pereł wartości 40,000 fran- 
ków. Żona jego jednak, wnucz- 

ka Yanderbilta, zapłaciła za na- 

szyjnik, pomimo, iż jest z nim 

rozwiedziona, a Czaykowski zro- 

bił z niego prezent kochance. 
Obecnie znowu za pomocą fał- 

szywego czeku, Czaykowski wy- 
łudził od bankiera Patusseta 

14,000 franków, skutkiem czego 
został powtórnie uwięziony i 

tylko prowizorycznie wypuszczo- 
ny na wolność. Onegds.j rozeszła 

się pogłoska, że Czaykowski u- 

•cickł. 
Adwokat jego wyjaśnił jednak 

że Czaykowski powołany został 
do Turcyi. przez specyalne wła- 
dze sułtsńskie. Bankier Patusset 
zwrócił się do ministra sprawie- 
dliwości x przedstawieniem, że 

ambasador turecki w Paryżu u- 

łatwi^ ucieczkę Czarkowskiemu 
i dostarczył mu środków pienięż- 
nych do wyjazdu. 

o 

$12.25 Wodospadów Niagara 
i z powrotem 

koleją "Nickel Platę/' i8go, iggo 
i 2ogo Czerwca. Wrócić trzeba 

najpóźniej 24go Czerwca, lecz 

przez dcpozytowanie biletu prze- 
dłużyć można termin powrotu do 

i4go Lipca. Przedsionkowe wa- 

gony sypialne bez przestanki. 
Trzy pociągi każdego dnia aż do 
końca linii. Żadnych wygórowa- 
nych cen na jakimkolwiek pocią- 
gu kolei "Nickel Platę". Obiady 
podawane są w wagonach jadal- 
nych kolei "Xickel Platę" podług 
amerykańskiego planu klubowe- 

go, ranżujące w cenie od 35 cen- 

tów do $i.co; także obsługa a la 
carte. Po bliższe wiadomości pi- 
szcie do John Y. Calahan, Gene- 

ralnego Agenta, 113 Adams ul., 
pokój 298, Chicago, 111. Stacya dla 

pasażerów w Chicago mieści się 
przy rogu Van Buren i La Salle 

ulic, na okręgu kolei górnej. Chi- 

cagoskie ofisa biletowe pn. iii 

Adams ul. i w hotelu Auditorium. 
Ann ex. X 

-o 

Schlllerfeier. 

Zabawny wypadek wydarzył się w 

Chełmnie z okazyi uroczystego obcho- 
du setnej rocznicy śmierci Fryderyka 
Szyllera. Mieszka tam takie Szyller, 
ale nio poeta, tylko znany w całem 
mieście handlarz tego nazwiska, naj- 
oryginalniejsza figura z całego Cheł- 
mna. Otóż kilku "studentów abecadła" 
z pierwszych klas z dołu myślało w 

■wej prostocie, że te wćwiczone śpie- 
wy i deklamacye należą się owemu 

żywemu Szyllerowi i stawili się o wy- 

znaczonym czasie przed jego mieszka- 

niem, oczekując swoich nauczycieli. 
Naturalnie, że się ich nie doczekali. 

Wieści z Ojczyzny, 
NOWA ERA W DZIEJACH 

POLSKI. 

Gubernator warszawski Marty- 
now, jeden z najzaciętszych 
przedstawicieli dotychczasowego 
systemu bezwzględnej rusyfika- 
cyi i represyi, otrzymał, jak twier- 

dzą w kołach dobrze poinformo- 
wanych, dymisyę bez żadnego od- 
znaczenia i awansu. Martynow 
wyjechał wczoraj do Petersburga. 

* 

Z Warszay donoszą, że w tych 
dniach była na posłuchaniu u ge- 
nerał gubernatora warszawskie- 
go deputacya włościan jednej z 

parafii mięszanych (katolicka i u- 

nicka) w gub. siedleckiej. Depu- 
tacya prosiła głównego naczelni- 
ka kraju, aby wstawił się do ce- 

sarza o pozwolenie na otwarcie 

zamkniętego od lat kilkudziesię- 
ciu kościoła katolickiego w tej 
parafii. Generał Maksymowicz o- 

świadczył, że ukaz o tolerancyi 
religijnej nadaje mu prawo otwar- 

cia kościoła bez uciekania się do 

cesarza i przyrzekł deputacyi nie- 

zwłoczne wykonanie jej prośby. 
* 

Ruch pomiędzy unitami trwa 

nadal, od chwili ogłoszenia uka- 
zu o wolności wyznania. Biskup 
lubelski, ks. Jaczewski- (do dye- 
cezyi lubelskiej należą dwie gu- 
bernie, lubelska i 

siedlecka, a więc prawie 
wszyscy unici w Królestwie Pol- 

skiem), pierwszy raz od czasu 

urzędowania, udał się do paralii i 
okolic, zamieszkałych przez uni- 

tów, gdzie mu dotąd objazdów 
pasterskich przedsiębrać nie było 
wolno. Podróż jego jest dotąd po- 
chodem tryumfalnym. 

Wszyscy unici przechodzą 
wprost na katolicyzm, niedowie- 

rzając, czyby przyznanie się do 

obrządku wschodniego nie mogło 
znów napotkać na przeszkody i 

na trudności i czyby im z tego 

powodu nie czyniono różnych za- 

strzeżeń. Żałować dziś należy, że 

skutkiem tego obrządek unicki, 
od tylu wieków w Polsce przez 

Stolicę Apostolską uznany, pra- 

wdopodobnie zniknie zupełnie, 
albo ograniczony zostanie do mi- 

nimum. 
Przed kilku dniami przybyła do 

"Warszawy deputacya chłopów u- 

nickich z gubernii siedleckiej z 

majątków tamtejszych, należą- 
cych do księcia Włodzimierza 

Czetwertyńskiego, zamieszkałego 
w Warszawie. Deputacya chciała 
koniecznie widzieć się z naczelni- 

kiem kraju i prosić, aby im o- 

twarto kościół, dawniej unicki, a 

od wielu lat z rozporządzenia rzą- 

du zamknięty. Ponieważ przybyli 
trochę późno, już po skończonej 
godzinie posłuchania u generała 
Maksymowicza, więc książę Cze- 

twertyński wyrobił im osobną 
audyencyę. Naczelnik kraju od- 

rzekł im, że kościół będzie otwar- 

ty i że w tym celu zwróci się do 

biskupa Jaczewskiego, jako wła- 

ściwej władzy. Zapytał przytem, 
czy wszyscy chcą przejść na ka- 

tolicyzm? 
— Wszyscy — ino dwóch zo- 

stało, ale i ci przejdą. 
— A kto to taki? 
— A to są dwaj wójci, ino cze- 

kają, aż im się kadencya urzędo- 
wa skończy. 

Chłopom nie może się pomie- 
ścić w giowie, by nawet w urzę- 

dzie można bezkarnie na katoli- 

cyzm przechodzić. Do takiego 
pomieszania pojęć doprowadził 
system prześladowania religijne- 

CESARZ W PRACOWNI 
W. KOSSAKA. 

W wielkiej pracowni malar- 

skiej, t. zw. "Pavillon des Arna- 

teurs", znajdującej się tuż koło 

rotundy w Praterze, wykończa o- 

becnie Wojciech Kossak do spół- 
ki z malarzem Hansem Templem 
obraz olbrzymich rozmiarów, 

przedstawiający krwawe wypad- ( 

ki, jakie miały miejsce przed pa- 

łacem carskim w Petersburgu w 

dniu 22go stycznia br. Obraz tea 

ma długości 8 metrów, a wysoko- 

ści 4^2 metra i zamówiony został 
do Londynu, to też zaraz po u- 

kończeniu tam zostanie wysłany, 
a następnie wystawiony zostanie 
w Ameryce. 

! W tych dniach odwiedził ce- 

sarz Franciszek Józef w towarzy- 
| stwie swego przybocznego adju- 

tanta markiza Goraniego p. Kos- 
saka w jego pracowni i długo 
przypatrywał się temu najnow- 
szemu jego dziełu. Akcya obrazu 

rozgrywa się na placu przed pała- 
cem Zimowym. Po prawej stro- 

nie widać ponurą fasadę tego pa- 
łacu, w tyle gmach admiralicyi, 
ponad okropnościami, jakie dzie- 

ją się na placu, Wznosi się kolum-. 
na pokoju. Tłum dotarł już w po- 
bliże pałacu Zimowego, natrafił 

jednak na zaporę: piechotę gwar- 
dyi, ustawioną murem w kilku 

szeregach. Obłok dymu rozpływa 
się właśnie w powietrzu: to żoł- 
nierze dali przed chwilą salwę. 
Na stratowanym śniegu "oczysz- 
czonej" już prawej strony placu 
leży kilku rannych, nieco dalej 
dragoni przypuszczają szarżę do 

uciekającego w najwyższem prze- 
rażeniu tłumu* Na pierwszym 
planie widać popa Gapona w czar- 

nej sutannie i kołpaku popowskim 
na głowie, zwróconego ku żołnie- 
rzom. Obok niego stoi człowiek 
niosący krzyż, z drugiej zaś stro- 

ny dwaj robotnicy ugodzeni kula- 

mi, padli na kolana i zaczerwieni- 
li śnieg swą krwią. Opodal leży 
starzec z długą siwą brodą i zaci- 

śniętą pięść podnosi w stronę woj- 
ska. Portret cara wypadł mu z rę. 
ki i leży obok niego na śniegu. 
Nad starcem nachylona klęczy 
wystraszona kobieta, a na każdem 
ramieniu trzyma dziecko. Biedne 
maleństwa z przerażeniem wlepi- 
ły oczy w wojsko. Tuż obok chłop 
jakiś czyni nadludzkie wysiłki, a- 

by nie dać upaść swej śmiertelnie 
ugodzonej żonie. Biedaczka ubra- 

ła swe najpiękniejsze suknie na 

ten pochód. Młodzieniec jakiś,któ- 
rego brat kona na śniegu, wydaje 
jakieś dzikie okrzyki, jak to wno- 

sić można z otwartych ust; odsło- 
nił swą pierś i nastawia ją na bag- 
nety żołnierskie. Nieco dalej jakiś 
starowina, niosący portret cara, u- 

siłuje wyprowadzić swą córkę w 

bezpieczne miejsce, stanął jednak 
jak wryty i za głowę się chwycił.. 
Tam dalej uciekają dwaj studen- 

ci, jeden właśnie słania się, tra- 

fiony kulą. Panienka jakaś, nio- 

sąca pudełko z kapeluszem, przy- 

trzymuje prawą ręką przestrzelo- 
ne lewe ramię, z którego krew 

spływa obficie na pudło. — Długo 
przypatrywał się cesarz, widocz- 

nie wzruszony, temu drgającemu 
życiem obrazowi i wypytywał o- 

bu artystów o szczegóły. Pp. Kos- 
sak i Tempie pojechali byli bo- 
wiem zaraz po owej krwawej rze- 

zi z 22 stycznia do Petersburga i 

tam na miejscu robili studya i 

informowali się o wszystkiem. 
Po przeszło godzinnym pobycie 
w pracowni pożegnał się cesarz 

z artystami, nie szczędząc im 

słów najwyższego uznania za icż1 

najnowszą kreacyę. 

Lwów. — Zbigniew Godlew- 
ski, uczeń VI klasy gimnazyum 
Sobieskiego wybrał się w nie- 

dzielę dnia 7 bm., na przechad'- 
j kę nad granicę rosyjską pod Mi- 

chałowicami. W pobliżu Michało- 
wic leży folwark Koniczyn, do- 

tykający ogrodem granicy rosyj- 
skiej, a będący własnością jego 
ciotki. , 

Student nie miał zamiaru prze- 
bywać granicy, ale zobaczyła go 
służba i zachęciła, by odwiedził 
ciotkę. W sadzie czyhał zaczajo- 
ny strażnik pograniczny Moskal 
Lenczynko, pochwycił nie bro- 

niącego się wcale studenta i pobił 
go okrutnie, a następnie zapro- 
wadził na komorę Michałowice. 

Na komorze zatrzymano chło- 

pca i zażądano 14 rubli kary. 
Kijów. — W więzieniu kijow- 

1 skiem przy jakimś zatargu z wła- 

dzą jeden z aresztantów uderzył 
w twarz Malickiego, naczelnika 

więzienia. Malickij rzucił się na 

niego z pałaszem w ręku, ale 

przypadkowo ciął nie więźnia 

lecz żandarma Gołowa, który padł 
zalany krwią. 

Zaraz potem rozegrała się dzi- 
ka orgia znęcania się nad więź- 
niami. Bito, kopano związanych, 
wyrywano im włosy i rąbano pa- 
łaszami. Jeden z więźniów ma 

50 kilka ran, obrażeń i sińców, 
większość pobitych odesłano do 

szpitala. 
Warszawa-. — Konsystorz pra- 

wosławny chełmsko warszaw- 

ski, dowiedziawszy się z pism, 
że zamieszkali w Warszawie u- 

nici zamierzają starać się o od- 
danie im cerkwi bazyliańskiej 
przy ul. Miodowej, roztrząsnął 
sprawę powyższą z punktu praw- 
nego. 

Według opinii adwokata kon- 

systorskiego, oddanie cerkwi ba- 

zylianskiej unitom mogłoby na- 

stąpić tylko na mocy przepisów 
prawa obowiązującego, według 
których jednak termin ostatecz- 

ny zwrotu cerkwi już minął. 
Poznań. — Prześlicznie przed- 

stawia się nowa kaplica, urządzo- 
na w dawniejszym kapitularzu 
tutejszej katedry, kosztem Naj- 
przewielebniejszego X. Arcybis- 
kupa. Znajduje się ona w pra- 

wej bocznej nawie prawie na- 

przeciw pomnika X. kardynała 
Ledóchowskiego. Chociaż jeszcze 
zupełnie niewykończona, należy 
już dziś do głównych ozdób ka- 

tedry i odznacza się wytwornym 
smakiem artystycznym. 

Uderza na wstępie do niej u- 

mieszczony w ołtarzu między 
dwoma korynckiemi filarami pię- 
kny obraz malarza artysty Sta- 

chiewicza, przedstawiający pra- 
wie w naturalnej wielkości Zba- 

wiciela, spoglądającego z czuło- 

ścią na korzącego, się u stóp Je- 
go grzesznika w postaci pielgrzy- 
ma i wskazującego na serce swo- 

je. Nad obrazem umieszczona ma- 

ła figura Najśw. Panny Maryi z 

dzieciątkiem. Po obu bokach oł- 

tarza umieszczone dwa znacznej 
wielkości pięcioramienne świecz- 

niki elektryczne, a na skośnych 
ścianach bocznych dwie tablice 

marmurowe z napisem: Przyjdź- 
cie do mnie wszyscy — a ja was 

ochłodzę. 
Na ścianacft naprzeciw uuai^u. 

umieszczone dwa obrazy, po pra- 

wej stronie od wejścia dzieło mi- 

strza włoskiego Franciszka de 

Ribalta z 16 wiekm, przedstawia- 
jące Pana Jezusa w Ogrójcu, po 

lewej stronie obraz unaoczniają- 
cy Zdjęcie z krzyża. Nad drzwia- 
mi wejścia napis: Najświętsze 
Serce Jezusa zmiłuj się nad na- 

mi. Na sklepieniu kaplicy przed- 
stawieni w medalionach święci 
patronowie Polski: św. Floryan, 
św. Kaźmierz, św. Stanisław, św. 

Jadwiga i błog. Jolenta. Na ścia- 

nach bocznych umieszczone bę- | 

dą później freski. Na posadzce z ! 

marmuru przedstawia się wspa- j 
niała rozeta w kształcie gwiazdy; j 

bolesne tylko wywołuje wraże- } 
nie grobowa płyta spiżowa z na- 

pisem : "Arcybiskup Floryan Sta- 

blewski," przykrywająca prze- 

strzeń, mającą objąć zwłoki 

zwierzchnika archidyecezyi. 
Całość budzi we widzu podnio- 

słe wrażenie piękna i wdzięcz- 
ność dla fundatora. 

Lwów. — We Lwowie umarł w 

36 roku życia Kazimierz Mokłow- 

ski, którego partya socyalistyczna 
uważała za dzielnego bojownika. 
Przed mniej więcej 10 laty zawe- 

zwali go socyaliści do Berlina, a- 

by redagował "Gazetę Robotni- 

czą." W tym czasie pomaga-ł so- 

cyalistom do założenia polskiej 
partyi socyalistycznej zaboru pru- 

skiego^ na pierwszynl socyalisty- 
cznym kongresie w Berlinie spra- 

wował urząd sekretarza. Z Prus 

wydaliła go policya. Osiadł nastę- 

pnie we Lwowie, gdzie napisał 
książkę p. t. "Sztuka ludowa w 

Polsce". 
"Słowo polskie" we Lwowie, 

pisze o zmarłym, wyraża się, że 

imię Mokłowskiego jest hasłem. 

Mokłowski znaczy: skrzętne zbie- 

ranie zabytków sztuki rdzennie 

polskiej i wytwarzanie takiej że 

sztuki. Równie pochlebnie wyra- 
ża się i "Dzień Lwowski". 

Łódź. — Zajmującem pod wie- 
lu względami jest zachowanie si^ 
łódzkich Niemców. Według ogól- 
nie krążącej po Łodzi wersyi, dą- 
żą oni do tego, by padł chociaż 

jeden Niemiec na ulicy. Wtedy 

f wszyscy Niemcy łódzcy maja 

I zwrócić się do Prus z prośbą o 

interwencyę i o zabezpieczenie ich 

życia i mienia. Rosya na akt taki 

jest przygotowaną na niemniej 
ostrą odpowiedź. Według bowiem 
osób bardzo dobrze poinformo- 
wanych, krok taki ze strony 
Niemców wywoła ogłoszenie go- 

towego już reskryptu cesarskie- 

go, zmuszającego wszystkich ob- 

copoddanych, zarobkujących w 

granicach całej Rosyi, do natych- 
miastowego opuszczenia państwa. 
Krok taki Rosyi ze względu na 

znaczną ilość zarobkujących świe- 
tnie w Łodzi Niemców, niewątpli- 
wie powstrzyma ich od urządze- 
nia podobnej hecy. Niemniej je- 
dnak czynownictwo rosyjskie dą- 
ży również do wywołania tam za- 

burzeń. 
Na Rynku Głównym w Łodzi, 

gdzie odbywa się targ, już dwu- 

krotnie zdemaskowano dwóch 

szpiclów policyjnych, ucharakte- 

ryzowianych na Niemców, którzy 
chcieli wywołać zaburzenia. Ci 
nasłani przez policyę porowoka- 
torowie głośno po niemiecku za- 

częli wymyślać na Polaków i na 

Łódź. Na szczęście rychło pozna- 
no się na farbowanych lisach 
Podczas natychmiastowej egze- 

kucyi poodpadały im przyprawio- 
ne brody, co niewątpliwie wpły- 
nęło na siłę otrzymywanych od 

publiczności razów. Takie niefor- 
tunne inscenizowanie hecy przez 

policyę łódzką wywołało niezado- 

wolenie w sferach rządowych i 

właśnie tym faktom przypisać 
należy dymisyę policmajstra łódz- 

kiego Chrzanowskiego. 
o 

Epizod z historyi Ameryki. 
Ponce de Leon, szukając źró- 

dło wiecznej młodości, odkrył 
słoneczną Floridę. Naturalnie że 

nie znalazł upragnione źródło, a- 

ni odszuka je kto inny. Lecz u- 

czeni lekarze w bieżących cza- 

sach zdołali odszukać sposób któ- 

ry pozwala nam używać prawdzi- 
wej młodości, przynajmniej pod 
względem fizycznym i umysło- 
wym cieszymy się zupełnem 
zdrowiem. Jednym z tych tryum- 
fów nauki jest Severy Balsam Ży- 
cia. O tem lekarstwie mówi pan 
F. Nimerichter z Hooper, Nebr.: 
"Ta cudowna medycyna zdołała 

wyleczyć nietylko fizyczną dole- 

gliwość, lecz także umysłową." 
Severy Balsam Życia wytwarza 
nową krew w ludzkiem ciele i 

wzmacnia słaby system. Jest bar- 
dzo silnym tonikiem. Cena 75 
centów. Do nabycia we wszyst- 
kich aptekach albo od W. F. Se- 

vera Co., Cedar Rapids, Iowa. 
o 

Rękawiczki i hygiena. 
W kronice naukowej "Journal 

des Debats" Henryk de Parville 

dowodzi, — zupełnie zdaniem na- 

szem słusznie — potrzeby nosze- 

nia rękawiczek. "Niektóre dzien- 
niki francuskie — pisze — zwró- 

ciły uwagę na to, że król Edward, 
w drodze do Calais, miał na pra- 

wej dłoni rękawiczkę, gdy lewa 

była obnażona. Jest to logiczne i 

hygieniczne zarazem. Wszystkie 
kobiety noszą obie rękawiczki i to 

jest bardzo rozumne. Mężczyźni 
noszą rękawiczki rozmaicie — 

zazwyczaj, w kieszeni. Jeśli zaś 

już biorą rękawiczki, to zadawa- 

lają się włożeniem na lewą dłoń, 

gdy prawa pozostaje obnażona. 

Mniemają, że uczynili zadość 

względom światowym. Rękawicz- 
ka wszakże nie jest przedmiotem 
zbytku, lecz niesłychanego pożyt- 
ku. Ochrania dłoń od dotknięć, 
które często bywają szkodliwe i 

niebezpieczne. Stąd też złe to 

przyzwyczajenie nie nosić ręka- 
wiczki na prawej właśnie dłoni. 

Ręką prawą posługujemy się zna- 

cznie częściej niż lewą. Prawą 
otwieramy drzwi,dotykamy wszy- 

stko, a wszystko,czego dotykamy, 
może być zasiane mikrobami cho- 

robotwórczemu Król Edward za- 

tem dał, że się tak wyrazimy, hy- 
gieniczną lekcyę poglądową, gdy 
na dłoni prawej pozostawił ręka- 
wiczkę". 

o 

Dr. W. S. Schrayer. 
zawiadamia swoich pacyentów, 
że obecnie mieszka pod nr. 441 
Noble ul., i jak dawniej tak i te- 

raz jest gotowym do udzielania 

pomocy lekarskiej i chirurgicz- 
nej. x 
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"La Tribune Russe" wychodzą- 
ca w Paryżu ogłasza sprawozda- 
nie z procesu zabójcy W. Ks. 
Sergiusza. Opowiada tedy co na- 

stępuje : 

Na zapytanie, jak się nazywa i 

czy otrzymał akt oskarżenia, od- 

powiedział Kalajew: "Przede- 
wszystkiem proszę mnie nie na- 

zywać oskarżonym, jestem wa- 

szym więźniem. Jesteśmy strona- 

mi prowadzącemi wojnę. Wy je- 
steście organami kapitału i rządu 
carskiego, ja jestem rewolucyoni- 
stą i mścicielem ludu". 

Na dalsze zapytanie co do wi- 
ny, odpowiedział Kalajew: "Przy- 
znaję, że wielki książę poniósł 
śmićrć z mojej ręki, ale w imię 
moralności; nie mogę tego na- 

zwać winą". 
Kala je w w długiej mowie wyli- 

czał następnie wszystko, co wiei- 
ki książę uczynił złego narodowi 

rosyjskiemu. Na zapytanie prze- 
wodniczącego, czy należał do głó- 
wnych członków swego stronni- 

ctwa, odpowiedział: "Moja osoba 
nie odegrała w tej sprawie żadnej 
roli i nie ma też znaczenia." Na 
pytanie, czy w razie udania się Ur 

cieczki, byłby dalej wykonywał 
swe dzieło, odpowiedział Kala- 

jew: „Dnia.4 stycznia wypełniłem 
obowiązek. Byłbym go także ; 

nadal wykonywał, jak go wyko- 
nuję i obecnie, mówiąc: „tak". 

Końcowe swe przemówienie 
rozpoczął Kalajcw od słów: „Wy 
jesteście przedstawicielami tyra- 
nii, ja jestem przez Ind wybra- 
nym wykonawcą jego woli. Je- 
stem dumny, że daną mi jest spo- 
sobność umrzeć za wolność, je- 
stem dumny, gdyż spełniłem mój 
obowiązek". 

Wysłuchawszy wyroku śmierci, 

powiedział: „Spodziewam się, ?c 

będziecie mieli odwagę wykonać 
wasz wyrok tak samo publicznie, 
jak ja wykonałem wyrok rewo- 

lucyjnego stronnictwa. Starajcie 
się przyzwyczić spotykać się oko 

w oko z rewolucyą". 
Od wyroku skazującego Kata- 

jewa na śmierć, wnieśli obrońcy 
odwołanie do senatu. Owoż w 

sobotę dnia 14 maja od wczesne- 

go ranka wszystkie wejścia do 

gmachu senatu były strzeżono 

przez wzmocnione posterunki, 
głównie policyi żandarmskiej. W 

podwórzu stała czarna kareta, w 

której przywieziono .Kalajewa z 

twierdzy petropawłowskiej. Przed 

rozpoczęciem posiedzenia Kala- 

jew pod wzmocnioną strażą znaj- 
dował się w sali sąsiadującej z sa- 

lą posiedzeń. Oficerowie żandar- 

meryi dopuścili do niego jedynie 
jego obrońców adwokatów: Be- 
rensztama i Mendelsztama, obu 

izraelitów. W niewielkinf ookoł- 
ku obok znajdowały się: T jego 
matka z siostrą. Publicznie! do 
sali posiedzeń i wogóle d$ gma- 
chu senatu nie wpuszczono. Wy- 
magane były specyalne bilety,któ- 
re otrzymały tylko niektóre oso- 

by. Kalaj ew ubrany był w czarny 
surdut i w niebieską, miękką ko- 

szulę. Jestto wysoki, przystojny, 
szczypły blondyn. 

Otworzywszy posiedzenie są- 
du, przewodniczący oświadczył, 
iż rozprawa odbędzie się przy 
drzwiach zamkniętych. W sali 

pozostała tylko matka i siostra. 

Rozprawę rozpoczęto o godzinie 
wpół do 2 po południu, a o godzi- 
nie 4 ogłoszono wyrok przy 
drzwiach otwartych. 

Senat zatwierdził wyrok śmier- 
ci. Kalajew i jego matka i siostra 

wysłuchali wyroku w zupełnym 
spokoju. Po wyroku obaj obrońcy 
ucałowali się serdecznie z Kalaje- 
wem. 

o 

Najprzyjemniejszą ws c hod n i ą 

ckskursyą na szybko następujące 
lato będzie do Asbury Park, N. J. 
z powodu rocznego zebrania Na- 

rodowego Stowarzyszenia Edu- 

kacyjnego, od 3go do 7 go Lipca 
włącznie, koleją "Nickel Platę" i 

jej dołączeniami, — koleją West 
Shore albo Lackawanna, z przy- 

wilejem zatrzymania się przy je- 
ziorze Chautauąua, przy Wodo- 

spadach Niagara i w Nowym 
Yorku. Cena $21.35 za bilet tam 

i z powrotem. Dnie sprzedaży są 

29go i 30g0 Czerwca, oraz Igo i 

2go Lipca, a wrócić można naj- 
później 3igo Sierpnia przez de- 

pozytowanie tykietu. Pasażero- 
wie tej kolei mogą wybrać sobie 

podróż wśród nader interesują- 
cych sceneryi i malowniczych gór 

I w Nowym Yorku i .fennsywanu, 
i przez słynną Delaware Water 

Gap, albo przez śliczną dolinę 
Mohawk i opodal rzeki Hudson, 
która także zawiera przywilej ja- 
zdy na dziennym parowcu rzeki 

Hudson, pomiędzy miastem Al- 

bany i Nowym Yorkiem, w obu 
kierunkach na żądanie. 'Żadnych 

! wygórowanych cen żądanych ni 

; jakimkolwiek mi iVii i i 

: ckel Platę." Obiady podawane 
i w wagonach jadalnych kolei "Ni- 

| ckel Platę," podług amerykan- 
| skiego planu klubowego, ranżują- 
! ce w cenie od 35C do $1.00; także 

j obsługa a h carte. Chicagoski dc- 

pot, stacya La Salle str., róg Van 
P.uren i La Salle ulic. Miejskie 
ofisa biletowe pn. iii Adams ul. 

i w hotelu Auditorium Annex. 
Po bliższe szczegóły adresujcie 

John Y. Calahan, General Agent, 
113 Adams str., Room 298, Oli. 

cago. X 
o 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
stale wychodzi o 8-miu stronicach. 

Wycieczkę do Milwaukee, Wis. 
na odsłonięcie 

Pomnika Tadeusza Kościuszki 
w Niedzielę, dnia l8go Czerwca, I905r. 

— urządza — 

Okręg Zachodni Związku 
Sokofów Polskich w Ameryce, 

KOLEJĄ CHICAGO & NORTHWESTERN. 

Pociągi wyruszą ze stacyi przy Ulicach Wells -I 
Kinzle o godz 8-mej i 9-tej rano, a z powrotem odjeżdżają 
z Milwaukee o godzinie £Smej i 9tej wieczorem. Specyalny 
pociąg opuszcza stacyę w Milwaukee o godzinie 12:15 po 

północy. Każdy pociąg zatrzyma się na stacyi Clybourn 
Junction. 

Cena biletu $2.55 na podróż tam I z powrotem. 

Nie szczędzimy starań aby uozynić nasze 

Kapelusze Damskie 
najpięknlejazemi te wszystkich. 

Zobaczc ie nasze cpecyalne kapelusze, ,.75c 
N:ijpo2r\daószo i najmodniejsze (M AC 
kapelusze, po *pL«7v 

Prosimy wszystkich do przejrzenia naszego składtj, 

PAULIN A\ KLEIN I 
404 MllwaiUl iresi^ 


