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Paryskie dzienniki donoszą, że 

się odbyła narada francuskich bi- 
skupów, poczem jednego z nich 

tipoważniono <lo oświadczenia 

"^prtrżyaeniuwi repubfiki' i prezeso- 
wi gabinetu, że jeżeli parlament, 
rozprawiający teraz nad ustawą o 

rozdziale między Kościołem a 

państwem, nie uchwali, że wszy- 
stkie świątynie z należącymi do 
nich budynkami przejdą bezpła- 
tnie na wieczystą własność gmin 
wyznaniowych, a pod zarząd bi- 

skupów, to duchowieństwo zawie- 

si wszystkie religjine czynności, 
odprawianie Mszy Św., udzielanie 
Sakramentów chrztu, ślubu, po- 
kuty i ostatniego namaszczenia. 
Ta zapowiedź sprawiła nadzwy- 
czajne wrażenie, przeraziła i obu- 

rzyła masonów, którzy w swych 
dzienikach zjadliwie napadają na 

duchowieństwo za to, że zawsze 

potępiało strajki robotnicze, a 

teraz samo zamierza strajkować. 
Można na to odpowiedzieć,że naj- 
pierw duchowieństwo nie potępia- 
ło w czambuł wszystkich straj- 
ków, tylko te z nich, które były 
wyraźnie niesłuszne, wywołane 
nie wyzyskiem liberalnych przed- 
siębiorców, ale agitacyą socyali- 
styczną; najstępnie zaś to, co za- 

mierza zrobić duchowieństwo 
francuskie, bynajmniej nie jest 

nowoczesnym strajkiem. Od cza- 

sów bardzo dawnych, w chwilach 

wąlki z brutalną przemocą wła- 

dzy świeckiej, rozmijającej się z 

prawem i sprawiedliwością, cza- 

sami papieże, częślciej biskupi za- 

mykali kościoły. Jest to więc śro- 

dek, uświęcony tradycyą kościel- 

ną, zn2iiy już wtedy, gdy o straj- 
kach robotniczych jeszcze nie sły- 
szano. Skoro teraz kośicioły mają 
być za/grabione przez rząd, to o- 

czywiście biskupi nie mogą ich 
zaniknąć, ale mogą zrobić to, co 

jest ściśle złączone z zamknię- 
ciem. Masoni się przera»zili, bo 

wiedzą, że taki środek podniesie 
|1ud przeciwko ich spiskowi, który 

rządzi Francyą. Senator Clemen- 
ceau obawia się nawet wybuchu 
wojny religijnej, "bo — woła w 

swym dzienniku — lepiej się 
nie Judźmy: mamy dużo wolno- 

myślnych ludzi, którzy wybornie 
r.śię dbchodzą bez towarzystwa 

| Święjtych, ftle bez porównania 
taltich, którzy się żegnają 

Krzyża, Pierwsi nie za- 

glądają do kościołów drudzy od 

wstąpienia* do jednego z nich za- 

czynają dzień.. Czy mamy tylu 
żandarmów, aby tych wszystkich 
nsibożnych wziąć pod kuratelę?" 

Skóra ścierpła na masonach — 

odważnych z tchórzami, tchó- 
rzów z odważnymi. Żal im jednak 
majątku, który już postanowili 
zagTabić. Tyle świątyń,aparatów, 
szat kościelnych, plebanij, dzwon- 

nic, — wszakże to nie drobnost- 
ka. Czynsz dzierżawny za to 

wiszystko dawałby okazałą sumę, 
która co roku wpadałaby w bez- 
denne kieszenie rządzącej Fran- 

cyą kliki. Podatków już niepodo- | 
bna powiększać, bo i bez tego są 

nadmiernie wielkie. Czem nakar-. 
mić wierną masonów gwardyę, 
niezliczoną biurokracyę? Z zagra- 
bionego majątku klasztornego 
prajwie już nic nie zostało. Po- 

wiedzieli tedy sobie masoni, że 

kto chce w Bo^a wierzyć, niech 

za ten zbytek płaci. Już obliczali, 
ile za każdy kośiciół można będzie 
brać czynszu dzierżawnego i ja- 
ka stąd powstanie suma, aż tu 

naraz duchowieństwo oświad- 

czyło, że nie pozwoli opodatko- 
wać wiary. Ono się zgadza na 

rozdział między Kościołem a 

państwem, wyrzeka się własnych 
dochodów, owych procentów od 

majątku skonfiskowanego pod- 
czzs wielkiej rewolucyi, nie chcc 

nic od państwa, ale Kościół chce 
mieć wolnym, nie zaś przedmio- 
tem fiskalnych dochodów. 

Burzą się masoni, lecz przypu- 
szczają, że będą musieli na tym 
punkcie ustąpić duchowieństwu. 
Ustawa o rozdziale Kośicioła i 

państwa miała być uchwalona w 

izbie deputowanych do 10 czerw- 

ca, aby następnie przeszła zaraz 

do senatu i jeszcze na tej sesyi 
jego była przyjęta. Teraz zapro- 

ponowano zwłokę do jesieni, aby 
tymczasem pozyskać socyalistów 
•dla koniecznych zmian w ustawie. 
Z socyalistami trudna będzie 
przeprawa, bo oni — rozbici nie- i 

dawno na nieprzyjazne sobie fra- 

kcye — złączyli się parę tygodni 
temu w jedno stronnictwo, aby 
przy najbliższych powszechnych 
wyborach zdobyć większość man- 

datów. Socyaliści nie lękają się 
wojny religijnej. W miastach oni 
zawsze będą panami położenia,bo 
ich armią — robotnicy, a wieś 
nie zrobi rewolucyi, jeżeli zaś 

zburzy pałace giełdowych krezu- 

sów i poniszczy ich dobra, tem 

dla socyalistów lepiej. 'Trudno 

więc będzie ułożyć się z nimi,lecz 
ostatecznie to się lida, tylko trze- 

ba na to mieć dosyć pieniędzy. 
Jest wszakże inna, większa tru- 

dność. Oto, w roku przyszłym w 

maju powinny się odbyć powsze- 
chne wybory do izby deputowa- 
nych, zacznie się tedy w jesieni 
ruch przedwyborczy, jakże więc 
w takiej chwili drażnić lud opo- 
datkowaniem wiar}-? 

Nie wiemy, jak z tego kłopotu 
wyjdą masoni. Ale położenie, w 

jakiem się nagle znaleźli wskutek 

jednej tylko uchwały biskupów, 
dowodzi,że z tem bractwem trój- 
kąta można sobie poradzić nawet 

we Francyi, tylko trzeba się złą- 
czyć i działać. 

■ ■ n m 

Tłusty rachunek doktorski. — 

"Sądzę, że z tej strony Moskwy 
powinien być agent na Dra Pio- 

tra Gomozo", pisze C. Runda R. 

F. D. No 2, Moscow, Idaho". Tu- 

tejszy agent, pan Gustawson,mie- 
szkał za daleko z przeciwnej stro- 

ny Moskwy. Ja znam Gomozo i 
wiem o jego wartości. Skoro za- 

cząłem je "używać, zapłaciłem ra- 

chunek doktorski w sumie $500 i 

znajdowałem się w gorszym sta- 

nie, niż przedtem. Wyglądałem 
tak źle, że wszyscy moi przyja- 
ciele oświadczyli, iż nie będę żył. 
Odkąd używam Gomozo, czuję 
się tak dobrze i silno, że mogę 

pracować swobodnie dzień przy 
dniu. Przyślijcie mi warunki a- 

gentury." 
Pan Runda zostanie agentem i 

będzie znakomity/n przedstawi- 
cielem tego lekarstwa. 

Dra Piotro Gomozo nie jest le- 
karstwem aptecznem, lecz sprze- 
dają je ludziom specyalni agencit 
zamianowani w każdej miejsco- 
wości. Adres1: Dr. Peter Fahrney, 
112—114 So. Hoyne ave., Chica- 

go, iii. 
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Stronnictwo centrum w Berli- 
nie odwróciło się od Polaków i 

w ciałćcli prawodawczych bije 
na-; z pomocą naszyć'! wrogów. 

.Hrabia Ballestrem, przywó-izca 
centrowców i marszałek parla- 
mentu, głównie przyczynił się 
do utraty dwóch mandatów pol- 
skich. Jemu zawdzięczać należy, 
że panowie Brejski i Korfanty 
przestali być posłami krótko 

przed zamknięciem lub odrocze- 

| niem parlamentu. Tak więc cen- 

j trum zawdzięczają Polacy z pod 
i zaboru pruskiego, że Koło pols- 

kie parlamentarne zamiast z 16, 
składać się będzie tylko z 14 
członków. Co do ponownego wy- 
boru pp. Brejski ego i Korfante- 

go, widoki są bardzo małe. Wy- 
bory w toruńsko chełmińsko 

wąbrzeskiem niezawodnie odbę- 
dą się latem, kiedy bardzo wiele 
ludu polskiego przebywa na ob- 

czyźnie i lud ten nie będzie mógł 
oddać głosów p. Brejskiemu. 
Wiadomo zaś, że p. Korfanty zo- 

stał wybrany z pomocą socyali- 
stów, co prawda przeważnie 
polskich, którzy go poparli około 
11,000 głosów. Teraz socyaliści 
podobno nie będą głosowali na p. 

Korfantego, bo mają jakiś żal do 

niego. 
Centrowcom również podzię- 

kować mogą górnicy polscy, że, 
przeprowadzoną została w sej- 
mie nowela, z wyjątkowemi 
przeciwko nim przepisami. Cen- 

trowcy ^ za nowelą, zwróconą 
przeciw polskim górnikom, gło- 
sowali razem z narodowymi libe- 
rałami i wolnokonserwatystami, 
największymi naszymi, wrogami. 

To też rząd nawet nie przewi- 
dywał takiego zwycięztwa, a no- 

wy minister spraw wewnętrznych 
p. Bethmann Hollweg, wraca- 

jąc z parlamentu do domu, po- 
wiedział na ulicy: "Wir habera 
so glaenzend gesiegt,wie wir es 

garnicht geglaubt haben". Słowa 
te, wypowiedziane na ulicy Wil- 

helmowskiejj, słyszaj informator 
"Dzień. Beri." 

Czyż to nie charakterystyczne, 
że katolicy centrowcy biją pospo- 

j lu z protestantami katolickich' 
f Polakówł najwierniejszych Ko- 

ściołowi katolickiemu? 

Z chwilą powstania wielkiego 
państwa niemieckiego pod hege- 
monią Prus, Niemcy, których po- 

lityka ekspansywna i zaborcza 
nabrała nowego roapędu, stały 
się największym wrogiem Rosy i, 
wrogiem dobrzej świadomym 
dróg i celów, umiejącym wycze- 
kać sposobnej chwili. 

Na razie i do czasu, nie myśla- 
no bezpośrednio o wojnie. Zda- 

wano sobie dobrze sprawę z te- 

go, że inne mocarstwa, zagrożo- 
ne wzrostem potęgi niemieckiej, 
mogłyby do dalszych zaborów nie 

dopuścić, a przytem i Rosya była 
•przeciwnikiem zbyt jeszcze sil- 

nym. 
Teraz, gdy skutkiem wojny 

Rosya została osłabiona, prostym 
interesem jest hakatyzmu,aby się 
nie wzmogła na nowo. Gotowi są 
oni ofiarować jej do czasu jesz- 
cze swej przyjaźń i podarcie, 
lecz pod koniecznym, domyśl- 
nym warunkiem, że pozostawać 
będzie i nadal słabą, a więc za- 

wisłą od dobrej lub złej woli sil- 

nego sąsiada. Potężne Niemcy 
nie mogą być przyjaciółmi Rosyi 
potężnej. 

Aby się jednak spełniły te kom- 

binacye polityczne, należy prze- 
dewszystkiem przeszkodzić "pra- 
widłowemu ustrojowi wewnętrz- 
nych stosunków w państwie ro- 

syjskiem. 
Niemcy rozumieją dobrze, że o 

odrodzeniu, a tem samem zmoc- 

nieniu Rosyi, nie może być mo- 

wy, zwłaszcza w obecnym czasie 
bez gruntownej zmiany systemd' 
względem Polaków, bez zwróce- 
nia im najistotniejszych praw, 
zapewniających pełny rozwój ich 

mowy ojczystej, ich kultury, ich 
narodowości.. 

Niemcy zdają sobie dobrze 

sprawę z tego, że gdy ta paląca 
kwestya polsko-rosyjska raz zo- 

stanie uczciwie i sprawiedliwie 
załatwiona, gdy darte będą Po- 

lakom odpowiednie niewzruszalne 
rękojmie ich życia i rozwoju na- 

rodowego, gdy wrepzcre Rosya 
urządzi się sama u siebie, zjfodrtie 

z dobrem zarówno wszystkich o- 

bywatc.li i z wymaganiami spół- 
czesnej cywilizacyi, stanie się o- 

na groźną a nieprzepartą tamą.u- 
bezwładniającą trwale wiekowy 
pochód żywiołów nieprzyjaznych 
na Wschód. 

* 

Dzięki nowym stosunkom cen- 

zuralnym, korzystamy dziś 

wprost z wiadomości gazet war- 

szawskich o najnowszych pogro- 
mach warszawskich, do których 
wyszła inieyatywa z kół żydow- 
skiego "Bundu", a które się za- 

mieniły na istny rozbój domo- 

wy. Uległy mu w przeciągu 
trzech dni setki mieszkań war- 

szawskich. W nich winni i nie- 

winni zapłacili haracz dla tamtej- 
szej anarchii. Cfpisy tych zajść 
są nader wymowne. Wybieramy 
tu opisy z "Kuryera Warszaw- 

skiego", które brzmią jak nastę- 
puje: 

Z powodu zaprowadzenia w 

mieście dnia 3 stycznia ochrony 
wzmocnionej, Warszawę podzie- 
lono na sześć rewirów, któremi 

zawiaduje 6 dowódzców pułków. 
Do nich to zwracają się komi- 

sarze z raportami i po rozkazy 
w razie zaburzeń ulicznych i sami 

zupełnie.za poczynione zarządze- 
nia nie odpowiadają. 

Niektóre ze splądrowanych 
mieszkań przedstawiały wartość 
kilkunastu i więcej tysięcy rub!i. 

Według przypuszczalnych obli- 

czeń, pogromy wyrządziły około 
200 tysięcy rubli strat w rucho- 

mościach, zniszczonych doszczęt- 
nie. W kilku przypadkach zabra- 

no i pieniądze, których suma w 

jednym z nich wynosiła \pcdobno 
kilka tysięcy rubli. 

W pogromie brało udział mnó- 

stwo wszelkiego rodzaju rzezi- 

mieszków, którzy przyłączali si«£ 
do "ideowców" pogromowych i 

wkrótce sami opanowali kierunek 
nad bandami. Zwłaszcza działo 

się to już od południa, gdy zło- 

dzieje najczynniejszy brali udział 
w pogromach, wybierając umyśl- 
nie mieszkania samotnych kobiet 

zasobniejszych, gdzie spodziewa- 
li się obfitego łupu. 

W kaącelaryi cyrkułu nowo- 

światowego znajdują się cztery 
paczki chustek jedwabnych, ser- 

wet i sreber odebranych, gdy ma- 

sowo zagarniono "pogromcóiw", 
większość z nich miała już przy 
sobie zrabowane pieniądze, kosz- 

towności lub cenniejsze drobiaz- 

gi- 
Nie gardzono też okupem,gdy 

ktoś chciał się ratować i wciskał 
im w rękę pieniądze. Taki fakt 

był przy ulicy Sadowej, gdzie 
banda odstąpiła nagle od zamiaru 

rozbicia pewnego mieszkania, o- 

trzymawszy od przybyłego w po- 
rę znajomego zagrożonej właści- 
cielki mieszkania — s«porą kwotę 
pieniężną. 

lium, luzuijajucy lytitu w pu- 

łudnie, podczas przerwy obiado- 

wej w robotach, stanowili mura- 

rze, malarze pokojowi, rzemieśl- 

nicy ubożsi, służba domowa, przv 
przeważnym napływie wyrost- 

ków, wśród których nie brakowa- 
ło strajkujących uczniów szkół. 
Następnie rabowali mieszkania 

zwyczajni rzęzimieszkowie, dos- 
konale znający adresy osób zamo- 

żniejszych, którzy z góry wie- 

dzieli, dokąd bandę przyprowa- 
dzić po łup obfity. 

O ile rankiem i w południe 
zauważyć było można, kilka cha- 

rakterystycznych postaci prze- 
wodników organizatorów pogro- 
mu, których kilku miało nawet 

notatniki w ręku z adresami, o 

tyle po południu bandy pogrom- 
ców prowadzili hersztowie zło- 

dziejów kieszonkowych, przy u- 

dziale włóczęgów i chłopców, że- 

brżących na ulicach, i innych mę- 
tów wielkomiejskich. 

W tłumie, przyglądającym się 
pogromom, popełniono liczne 
kradzieże, natomiast w mieście 
nie stwierdzono zwykłych wypa- 
dków kradzieży, gdyż złodzieje 
przy pogromach byli zajęci. 

"Zważyć przytem,pisze "Czas' 
należy, że anarchia, ogarniająca 
umysły t. zw. niższych warstw 

ludności, zagraża najpoważniej 
szem niebezpieczeństwem' całe- 
mu tniejszeęnu życiu społeczeń- 
stwu. Nikt bowiem przewidzief 
Inie jest w stanie, w jaką stronę 

rócą się z czasem rozbudzone 

instynkty, ulicznego tłumu. Dzi- 

siaj tłum ten morduje sutenerów 

i rozbija domy publiczne, jutro, 
posłuchać może innych haseł i 
mordować ludzi, którzy z tych 
czy owych powodów ściągnęli na 

siebie nienawiść"tłumu lub jego 
kierowników. 

"Utrwalać się też zaczyna 
wśród poważniejszych kół tutej- 
iszych przekonanie, że rzeczy ża- 

dną miarą iść-nie mogą nadal do- 

tychczasową koleją, jeśli społe- 
czeństwo uniknąć pragnie kom- 

pletnej dezorganizacyi. Docho- 

dzimy też powoli do świadomo- 
ści, że zwalanie całej odpowie- 
dzialności na system rządowy i 

bezczynne oczekiwanie zbawienia 

ipo niewątpliwych jakoby refor- 
mach .politycznych już z tej pro- 
stej przyczyny nie zaradzi złemu, 
że reformy te nadejść mogą zi 

późno, gdy najobszerniejsza na- 

wet swobodą polityczna nie zdo- 

ła już ukrócić powszechnej anar- 

chii. 

Jednocześnie budzą się obawy, 
że bezustanne, rozgrywające się 
to na tem, to owem tle niepokoje, 
doprowadzić mogą do krwawej 
represyi, do ogłoszenia stanu wo- 

jennego, który naturalnie i spo- 

kojnej ludności da się dotkliwie 
we znaki. 

Nie potwierdziły się też przy- 

puszczenia, że ruch, który niepo- 
koi co dni kilka ulice miasta, o- 

grańiczy się do żydów, załat- 

wiających pomiędzy sobą tym 
razem krwawe swoje rachunki. 

Dzisiaj ponowiły się niepokoje, 
a głównymi ich bohaterami byli 
Polacy, rozbijający domy publi- 
czne przy ulicy Wróblej i na No- 

wym Świecie. Policya w dalszym 
ciągu z bezprzykładnym spoko- 
jem iprzygląda się tej -robocie, 
zjawia się stale na miejscach wy- 

padku dopiero po dokonaniu dzie- 
ła zniszczenia. 

1 

Jeżeli dzisiaj jeszcze, po zato- 

pieniu rosyjskiej floty, dowiadu- 

jemy się o uporze cara Mikołaja, 
pragnącego rzekomo prowadzić 
dalej wojnę, o wahaniu się rządu 
japońskiego z podaniem warun- 

ków pokoju, albo wreszc o da- 

remnych usiłowaniach dyploma- 
cyi doprowadzenia Rosyi i Japo- 
nii do zgody, nie zawadzi mieć w 

pamięci faktu, że żaden rząd nie 

stawia całej swojej przyszłości na 

jedną kartę, jak gracz szuler. Ro- 

sya ipokój zawrzeć musi, a Japo- 
nia równic go potrzebuje, jak jej 
nieprzyjciółka. Kuropatkin tak 
dalece zdezorganizował armię 
rosyjską, że Liniewicz na jej 
sprawność dzisiaj liczyć nic mo- 

że, zwłaszcza wobec niesłychane- 
go pogromu, jaki spotkał armadę 
Rożestwieńskiego. Gdyby- nawet 

Liniewicz miał odnieść zwycię- 
ztwo, nie zmieni to dzisiaj w ni- 

czem ogólnego położenia Rosyi, 
pozbawionej dalszych środków 

prowadzenia wojny i osłabionej 
wewnętrznie zaburzeniami. Je- 
steśmy mocno przekonani, że o- 

bie armie w Mandżuryi obecnie 

manewrują tylko bez zamiara 

doprowadzenia do ogólnego star- 

cia, a z poza pozornego szczęku 
oręża wyłoni się wiadomość, że 

układy pokojowe dochodzą do 
skutku. 

NAJWAŻNIEJSZA .KWE- 
STYA. 

Bardzo często ludzie utrzymu- 
ją, że najważniejszą kwestyą bie- 

żących czasów jest zagadka, która 
wyrażona w kilku słowach, brzmi 

jak następuje: — "Jak możemy 
zaspokoić potrzeby tysięcy żołąd- 
ków?" Nie jest naszym celem 

spróbować rozwiązanie tej za- 

gadki, jednakowoż ośmielamy 
się wyrazić że ludzki, żołądek 
jest oczywiście bardzo ważną 
rzeczą. Na dobrym i zdrowym 
żołądku polega zdrowie i dlatego 
także szczęście każdej osoby. 
Można zaipobiedz dolegliwo- 
ściom żołądka albo je wyleczyć 
przez Sevcrv Gorzkie Żołądkowe 
Krople, o których pan J. Markus 
z Minn. mówi: — "Pańskie Go- 
rzkie Żołądkowe Krople wytrzyj 
mały próbę znakomicie w czasie 

choroby mego przyjaciela, który 
je teraz ceni bardzo wysoko". Se- 

very Gorzkie 'Żołądkowe Krople 
wzmacniają organa trawiąc0, 
polepszają apetyt i leczą niestra- 
wność. — Cena 50 c. i $i. — Do 

nabycia we wszystkich aptekach 
albo od W. F. Severa Co., Cedar 
Rapids, Iowa. 

ZWYCIĘSTWO SPRAWY KA- 
TOLICKIEJ W BELGII. 

Jak to swego czasu telegramy 
doniosły, partya katolicka, rzą- 

dząca obecnie Belgią, odniosła j 
znów zwycięztwo nad stronnic- 
twem liberalnem, przeprowadza- 
jąc w Izbie, wbrew nader silnej 
kontragitacyi, ustawę nakazują- 
cą święcenie niedzieli. Ustawa ta 

została nader sympatycznie przy- 
jęta przez ogół w całym kraju; 
nawet wiele gazet liberalnych o- 

świadczyło się za odpoczynkiem 
niedzielnym. Między innemi Ga- 
zette de Mons tak pisze: "Ustawa 
o święceniu niedzieli ,przeszła w 

drugiem czytaniu. Wniesie ona 

nieco światła, radości i swobody 
do ognisk robotniczych, i za lat 

parę, nie będziemy się mogli dość 
nadziwić, że reforma tak zba- 

wienna, sprawiedliwa i godziwa, 
wykazująca jak najkorzystniejszy 
rezultaty w Niemczech i Anglii, 
zwalczana była u nas z taką za- 

wziętością". 
Zawziętość ta płynęła przede- 

wszystkiem z wrogiego stanowi- 
ska, jakie partya liberalna zajmu- 
je w obec rządu, z jej nienawiści 
do wszystkiego, co choć z daleka 

przypomina jakąśkolwiek religię, 
wreszcie z samego tekstu konsty- 
tucyi belgijskiej która obywatelo- 
wi zapewnia tak szerokie prawa 
osobiste, że nictylko waruje wol- 
ność sumienia, ale zabrania jesz- 
cze jakiegokolwiek krępowania 
woli osobistej w kierunku rozpo- 
rządzania czy to rodziną, czy pra- 
cą własną. Opierając się na tcm 

Belgia nie posiada przymusowej 
nauki elementarnej, ponieważ o- 

graniczałoby to wolność rodziców 
w rozporządzaniu dziećmi. W sku- 
tek tego statystyki wykazują 
przerażającą liczbę analfabetów. 

Tak samo odpoczynek niedzielny 
krenowć będzie swobodę drobne- 

go handlu, prowadzonego przez 
samych właścicieli. 

Drobnych tych kupców jest 
,tam istotnie legion. CJaly średni 
stan mieszczański trudni się han- 

dlem. Nie ma tam jak w Niem- 
czech, pompatycznego odosobnie- 
nia sklemi, niby świątyni,do któ- 

rej wchodząc, sprzedający zamie- 
nia się w pokornego służkę kupu- 
jącej publiczności, lub w skupie- 
niu ducha oddaje się porządko- 
waniu, układaniu, wreszcie pilno- 
wsJiiu towaru, jakby po za tem 

nie istniało dla niego nic na świe- 

cie. Czy w Antwerpii, czy w 

Brukseli, czy w któremkolwiek 
z miast prowincyonalnych — 

prócz kilku olbrzymich magazy- 
nów, sprzedaż odbywa się zupeł- 
nie familijnie. 

Najczęściej czeka się sporą 

chwilę — zanim zjawi się kupiec 
lub sprzedająca, którzy .przyby- 
wają zdyszani, oderwani od innej 
roboty. Albo też w składzie odby- 
wa się posiedzenie rodzinne. 

Dzieci się bawią lub uczą, pani 
domu — zarazem kupcowa, szyje 
itd. Nie znaczy to bynajmniej,by 
handel nic szedł, przeciwnie,, po- 
nieważ nie ma wydatków na per- 

sonal, ponieważ sam właściciel 
czuwa nad swemi interesami bez- 

pośrednio, dochody — mimo ol- 

brzymiej konkurencyi, są po czę- 
ści znaczne i ludzie dorabiaj i 
się majątków. Co więcej, nie nu 

tego rozdziału między pracą za- 

wodową a życiem domowem, jak 
to się dzieje, gdy sklep jest odda- 

lony lub obsługiwany przez ob- 

cych. Ludzie ci od kołyski zrasta- 

ją się z nim, nawykają spełniać 
zajęcie bez męczącego wysiłku, 
przedzierżgiwania się w skórę 
pracownika, która ciąży i którą 
się zrzuca z rozkoszą jak najprę- 

1 dzej, by oddać się dolce far nien- 

j te. Bardzo też dobrze działa w 

tym kierunku szkoła elementarna, 
do której zakresu należy wprawia- 
nie uczniów i uczenie nietylko w 

zajęcia kupieckie, jak: mierzenie, 
odważanie, przymierzanie, kraja- j 
nie — ale i .prowadzenie książek 

i handlowych. Oczywiście w reje- 
strze dochodów "drobnego han- 

dlu" niedziela przestanie figuro- 
wać odtąd jako dzień zysku. Źe 
to jednak nie będzie z krzywdą 
stanu ekonomicznego kraju, o 

tem przekona się partya liberalna 
bardzo prędko. Prawdopodobnie 
też nie wątpi, ona o tem, a prowa- 
dziła ową kampanię głównie dla 

tego, by zostać wierną hasłu opo- 

zycyi, dzięki której'życie partyj- 
ne w Belgii jest tak hardzo silnie 

rozwinicte 

TCwarzystwo Dobroczynności poi 
opiekę iw. Elżbiety, które w zeszłym 
roku założyło Ochronkę dla dziatwy 
polskiej, istnieje i pracuje dla dobra 

ubogich wdów i sierot. Na zasileni* 

wyczerpującego się Już funduszu 

wsparclowego urządza 'wycieczkę do 

ogrodu Kościuszki, w Cragln, pojutrz* 
z okazyi Poniedziałku Świątecznego. 
Zabawa odbędzie się na cześć naj- 
starszych osadników polskich w Chi* 

cago. Bilety 15 centów od osoby. 
o 

Chroniczny katar. 

W bardzo wielu wypadkach 
chroniczny katar żołądka jest 
nadzwyczaj uparty i nie podda 
się żadnemu leczeniu ; z zadowole- 
niem przeto podajemy tu list 

człowieka, który długo cierpiał z 

powodu tej choroby: "Pragnę tu 

zaświadczyć, że Trincra Amery- 
kański Eliksir Gorzkiego Wina 

wyleczył zupełnie chroniczny ka- 

tar żołądka, który mi dolegał już 
od bardzo długiego czasu. Byłem 
w opiece rozmaitych doktorów i 

używałem bardzo wiele rozmai- 

tych lekarstw, ale daremnie. Nie 

z:ostałem wyleczony. W końcu 

spróbowałem Trincra Amerykań- 
skiego Eliksiru Gorzkiego Wina 
i w krótkim stosunkowo czasie u- 

zyska^em nrpowrót moje zdrowie. 

Jestem dziś silny, mogę jeść z a- 

petytem i strawić trzykrotne je- 
dzenie dziennie i czuję, że obo- 

wiązkiem mym jest polecić teti 

preparat wszystkim cierpiącym 
na żołądek. Jos. Laboi, La 

Grangc, Tex." — Każdy katar'żo- 
łądkowy i wiele innych clioróf) 
ma swój początek w utracie spe- 

tytu, a Trinera Amerykański E- 

liksir Gorzkiego Wina jest jedy- 
nem niezawodnem lekarstwem, 
które uzdrowi w każdym wypad- 
ku. a nie dopuści się choroby 
przez używanie tego kordyału. — 

Do dostsnia w aptekach lub u fa- 

brykanta Jos. Trincr. 799 S. Ash- 
land ave., Chicago, III. 

Z MANISTEE, MICH. 

— W niećcie nnrzem istnieje klub 

śpiewacki pod nazwą "Mozart Club" 

do którego należy sama arystokracya 
angielska, oraz kilku Polaków. Klub 

ton dal koncert dnia 29 maja. Pro- 

gram składał się z pierwszorzędnych 
utworów. W koncercie tym wzięli u- 

dział n3stppuJvcy Polacy: p. Karol 

Gniewne:! jako pierwszy bas, panna 

Wiktorya Guza, drugi soprano, p. W. 

J. Nowak, drugi bas, panna Katarzyn i 
Jar.iŁzowska z Grand Hapids, Mich., 

akompaniowała na fortepianie panu 

Williamowi Lavcin z Detroit, oraz p. 

T. A. Janiszewski. Program koncertu 

był bardzo urozmaicony a każdy nu- 

mer programu został Wykonany z pre- 

cyzyą. Publiczność nie szczędziła kon- 

certantom oklasków. Polacy należący 
do tego klubu są Jego ozdoby i pod 
względem śple.wu nie ustępują człon- 
kom angielskim. Jest to zaszczytem 
dla naszej narodowości, że przedsta. 
wiciele jej należą do towarzystwa śpie- 
wackiego, złożonego z arystokracyi 
angielskiej. Uznanie jakiem się cie- 

szą wśród obcych jest najlepszym do- 

wodem, że na tako.wo zasługuje. 
— Franciszek Janowiak, zatrudnio- 

ny jako hamulcarz na kolei Manisteo 
and Luther spadł pomiędzy dwa wa- 

gony i odniósł tak ciężkie obrażenia, 
że niedługo potem umarł. Janowiak 
przechodząc po dachu wagonów po- 

śliznął się i upadł. Koła pociągu bę- 
dącego w biegu złamały mu prawe ra- 

mię i zgruchotały czaszkę. Nieszczę- 
śliwy liczył 38 lat i mieszkał#z rodzi- 

cami w East Lake. 

<t^pjasaaagjłJDŁ.»łEz. nr. \*rrt immmssuae^ 
KEV. C. 8. QUINN. 

St. Louis, Mo., 25^0 lutego, 1905 P. 

Slowct pochwały dla firmy Kobolo Tontk 
Mcdicine Co., Chicago, III. 

Do cierpiącej ludzkości! 
Cierpiałem przez kilka lat na cho- 

robę sercowi), i ogólne osłabienia, 
lecz nie mogłem doznać żadnej ulgi 
aż na szczęście dano mi Tonik Kobo- 
lo, dzięki któremu czuję się tak zdro- 
wym jak' nigdy w życiu. 

Nic dziwnego ż© polecam ty medy* 
cynę z całego serca. Wiem że ona 

przyniesie radość i szczęście nie je- 
dnej cierpiącej rodzinie, tak Jak mnio 
uszczęśliwiła. 

Bardzo wdzięczny Jestem firmio 
Kobolo Tonie Medlclue Co. 1 pozo- 
staję (Ko.) C. S. Qulnn, East St. Loul3. 

Butelka togo lek»r*tw* kosztuj* 81.(0, » n»bT<S 
niofcna we w«*y«tki»h optckr,cli Tub u Kobol > 

Tonie Medlrino Co., 8i20 Milwaukee Ave., Chicagu. 

Hala SchoenhofenaJ 
Pierwszorzędna 

Rcstanracya 
i M«t. 

IJalo wląkme 1 mnlfdo 
przcd»u«l«6, b*U>w, wmol 1 
obchodów. Dwie kręgielni®. 

KIKÓŁ RICHTEB, 
876 880 lllWKfttce ATI. 

dgłatujcl* tłf w Dzltn, ChlMgMklm. 


