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Prasa niemiecka niejednokrot- 
nie wypowiadała przekonanie, że 

zwycięstwa japońskie zamiast 
wzmocnić stosunki przyjaźni z 

Anglią, przeciwnie je osłabią. 
Potężna Japonia inne mogłaby 
dziś sprzymierzonej Anglii sta- 

wiać warunki, niż zrobiła wtedy, 
gdy jeszcze nie objęła panowanie 
na morzu w Ązyi. Niemcy widzą, 
że połączone floty Anglii i Japonii 
tworzą potęgę, z którą wszystkie 
mocarstwa, razem wzięte, nie mo- 

gą się zmierzyć i dlatego pragną 
gorąco rozluźnienia węzłów an- 

gielsko japońskich. Przewidywania 
jednak dotąd wcale się nie spraw- 
dzają, a ostatnio wygłosił w klu- 
bie konserwatystów przy bankie- 

cie minister spraw zewnętrznych 
Landsdowne mowę, w której sta- 

nowczy zac]»ł kłam wszelkim 

przypuszczeniom. 
"Nigdy o tem nie było mowy, a- 

żebyśmy wycofać się pragnęli ze 

związku z Japonią — mówił mar- 

kiz Landsdowne — jedynie za- 

chodzi tylko pytanie, czy gdy na- 

dejdzie pora właściwa, związek 
ten odnowić należy na dotychcza- 
sowych warunkach, czy też je 
wzmocnić jeszcze i bardziej so- 

jusz utrwalić. Xie było, przy tem 

jeszcze nigdy takiej chwili, jak o- 

becna i nigdy dobre stosunki na- 

sze z Francyą nie były tak silnie 

ugruntowane. Tym dobrym sto- 

sunkom z Francyą zawdzięczamy 
że wszelkie starcia i przeszkody 
nieuniknione wobec toczącej się j 
wielkiej wojny, mogły być ułago- 
dzone. Związek z Japonią był sil- 

nym czynnikiem pokoju. Gdyby 
jeszcze było można tak warunki 

ułożyć, że wojna nie byłaby wy- 
buchnęła, to ludzkość zawdzię- 
czałaby nam bardzo dużo. Sojusz 
z Japonią i dobre stosunki z Fran- 

cyą nie mają żadnych celów zacze, 

pnych w swoim programie, nikt 

też z nas nie ma chęci pozbawiać 
innych tego, co do nich należy'5. 

To stwierdzenie przez Lands- 

downe^ dobrych stosunków z 

Francyą, nie wywarło w Berlinie I 

miłego wrażenia. 
* I 

Spór norwesko szwedzki j-est 
nieco dawniejszy od austro wę- 

gierskiego, więc też obfitszy w e- 

pizody kampanii. Rozwiązano już 
kilka norweskich storthingów i w 

ten sposób przewlekano sprawę, 
bo wytrwarzano niezgodę między 
wyższą a niższą izhamit nie co do 

samej rzeczy, lecz co do sposobił 

ły się na jedno i wspólnie z gabi- 
netem Michelsena opracowały u- 

stawę o odrębności konsularnej. 
Konstytucya norweska orzęks, że 
tak uchwaloną ustawę król musi 

sankcyonować w ściśle określo- 

nym terminie, a właśnie ów ter- 

min się kończył 26 maja. Na na- 

stępcę tronu,.jako na regenta, 
spadł ciężki obowiązek, bo jeżeli 
by sankcyonował ustawę,to byłby 
wbił klin w unię skandynawską, 
a gdyby jej nie sankcyonował, go 
złamałby konstytucyę norweską, 
co jużby zawsze mu przypomina- 
no. Z tak trudnego położenia wy- 
ratował go stary król, który już 
się był przed pół rokiem usunął 
od rządów, zdawszy je na syna, 
jako regenta, a sam najpierw wy- 

jechał zą granicę, potem zaś o- 

siadł na wsi. Kiedy teraz powstała 
taka sprawa, stary król wrócił do 

spraw państwowych, przyczem 
rzekł, że czyni to wyłącznie dla- 

tego, aby synowi zaoszczędzić 
kłopotu. Zwołał następnie radę 
stanu, która się składa z gabine- 
tów szwedzkiego i norweskiego, 
i na niej oświadczył, że nie san- 

keyonuje norweskiej ustawy, 
dopóki na nią nie zgodzi się szwe- 

dzki parlament. Prezes rządu nor- 

weskiego rzekł wtedy, że to się 
sprzeciwia konstytucyi, a zatem 

uprawnia Norwegię do uważania 
jej za nieistniejącą, to zaś z pew- 
nością będzie miało straszne na- 

stępstwa. Król odparł: "Konsty- 
tucya obu moich państw jest zbu- 
dowana na akęie unii. Kto ten 

fundament zburzy, ten obali obie 

konstytucyę. Dlatego odmawiam 

sankcyi, a prawo do tego czerpię 
z mojej równej dla obu państw 
miłości, która jest wielka. Za sku- 
tki tego czynu będę odpowiadał 
przed Bogiem". Po takiem oświa- 
dczeniu króla, prezes gabinetu 
norweskiego, Michelsen podał się 
do dymisyi. Wnet to samo zrobili 

wszyscy ministrowie. Lecz król 

dymisyi nie przyjął, bo — jak 
rzekł — "kto tak sprawę pogmat- 
wał ten ją powinien rozplątać". 
Pomimo tego wszyscy ministro- 

wie, wróciwszy do Chrystyanii, 
posłali królowi do Sztokholmu 
swą dymisyę i to ogłosili w urzę- 

dowym dzienniku, a ludność, 
zwołana przez posłów na plac U- 

niwersytecki, udała się stamtąd 
pochodem przed gmach ministe- 

ryalny i tam urządziła gabineto- 
wi owacyę. Ministrowie, trzyma- 
jąc się za ręce, wyszli na balkon 

i kłaniali się ludowi, krzyczące- 
mu: "Niech żyją!" a potem pre- 

zydent Shorthingu p. Berger 
wezwał wszystkich do wytrwałości 
w imię dobra ojczyzny. Jak owo 

dobro rozumieją w Chrystyanii, 
widać to z okrzyku, którym lud 

odpowiedział na przemowę p, 
Bergera. Oto zahuczano: "Precz 
ze Szweęyą!" A potem tłum się 
rozsypał po mieście, śpiewając 
hymn norweski. 

o —. 

UWAGI, 

Gdyby nam nie żal było pocz- 

ciwego burmistrza Dunne, który 
gotów jest widocznie nietylko ca- 

łą swą energię, wszystkie swe 

zdolności i natężoną pracę, ale 

także i pensyą swą burmistrzow- 

ską, a może i część własnego ma- 

jątku poświęcić na to, ażeby po- 

myślnie rozwiązać kwestyą "mu- 

nicipał ownership", to poradzili- 
byśmy mu po wizycie Szkota 

Dalrymplea i burmistrza cleve. 

; landzkiego Johnstona,^ jeszcze 
sprowadzić do Chicago burmi- 
strza wiedeńskiego drs- Luegera, 
który dzisiaj z dumą patrzy na to, 

czego dokonał w tym kierunku, 
w którym ,pan Dunne zaczyna 

dopiero pracować. 
* 

Miasto Wiedeń pośród niesły- 
chanych istotnie trudności, w 

przeciągu jakich lat 15 doprowa- 
dziło do tego* że dzisiaj posiada 
swe własne tramwaje, gazownie 
i zakłady elektryczne, z których 
zapewniło sobie stałe dochody 
wynoszące blisko cztery miliony 
koron rocznie. 

Najtrudniejszą była walka mia- 

sta z kompanią gazową, pewnym 
syndykatem kapitalistów angiel- 

t skich. frzez lat ośm udawało się 
; koęipajttt<\y niwecz obracać wszel- 
1 kieE psilotfijjBia zarządu miasta 

sk^ro^gpi^aą. objęciu na wiłas- 

ność gazowych. W 

końcu urwała się cierpliwość ra- 

dy miejskiej pod kierownictwem 
energicznego burmistrza dra Lue- 

gera. Uchwalono po prostu zało- 
żyć własne gazownie i ignorować 
zupełnie zakłady gazowe należą- 
ce &> "Imperial Continental Gas 
Co." Otrzymano od rządu zezwo- 

lenie na wydanie bondów na su- 

mę $14,000,000, zbudowano wiei- 
kie gazownie i położono rury \v 

całem mieście. 

Kiedy kompania spostrzegła, 
że nie ma żartów, naraz bardzo 
stąła się uprzejmą i ofiarowała 

się odprzedać miastu swoje za- 

kłady za sumę $14,000,000. Ofer- 

tę odrzucono. Kompania później 
spuściła cenę n.a $10,000,000, a 

wreszcie na $8,000,000: było je- 
dnakowoż już wtedy za późno. 
Teraz rury kompanii gniją w zie- 

mi, a budynki jej, stojąc pustka- 
mi, walą się. 

J 

Miejskie zakłady gazowe we 

Wiedniu produkowały w roku 

1904 razem 94,814,117 metrów 

sześciennych gazu, z czego 84,- 
118,333 metrów sześciennych o- 

brócono na użytek prywatny, a 

resztę na oświetlanie w miejskich 
zakładach i biurach. Dochód brut- 

to wynosił w owym roku za gaz 
do oświetlania i do ogrzewania 
$3>s5°433- Wydatki wynosiły 
$3,164,719, wliczywszy w to już 
sumę $526,997 na procenta i a- 

mortyzowanie kapitału. Pozosta- 
ła przeto jeszcze sumka $685,714 
jako zysk czysty i to dopiero po 
dwuletniem istnieniu zakła- 

dów. Przy tem zaś nazna- 

czono tylko cenę cen- 

ta za metr sześcienny ga- 
zu do oświetlania, a 2j4 za metr 

sześcienny gazu do ogrzewania. 
Angielska kompania gazowa, je- 
szcze na przedmieściach ma za- 

głady gazowe, ale rada miejska 
usilnie stara się wyprzeć ją także 
i stamtąd. 

W podobny też sposób postą- 
piono z kolejami ulicznemi. W 
roku 1887 pewna kompania pry^ 

waitna posiadająca w ręku kon- 

trakt utrzymywania kolei ulicz-> 

nych, nie chciała zamienić swe 

nędzne wozy przez konie ciągnio- 
ne zamienić na tramwaje elektry- 
czne. Miasto pożyczyło wów= 
czas $6,000,000, wybudowało £- 

lektryczne domy maszynowe i 

zaprowadziło najprzód okrężną 
kolej elektryczną, 
która bardzo rychło wyparła 
tramwaje kompanii. Dzisiaj do 

miasta należy 365,000 elektrycz~ 
nych latarń łukowych i przędło 
1000 mil kolei ulicznej. 

Dług w bondach miasta wyno- 
sił pierwotnie 58 milionów koron; 
z tego spłacono już teraz cztery 
miliony, a w 15 latach cały dług 
zostanie spłacony. 

Doskonały to przykład, jak na- 

leży postępować z opornemi kom- 

paniami. 
* 

Jedna z tutejszych gazet kato- 

lickich dowodzi, że nieusprawie- 
dliwioną jest radość z rzekome- 

go wzrostu katolicyzmu w Sta- 
nach Zjednoczonych. Mamy w 

tym kraju nietylko z czego być 
dumnymi, ale także i powody do 

smucenia się, tylko nie trzeba na 

wszystko patrzeć przez szkiełka 
różowe, a rozważyć wszystkie 
stosunki. Szczycimy się, że w 

Stanach Zjednoczonych jest już 
10 milionów katolików, ,a powin- 
noby być 30 milionów. 

Z przeszło 80 milionów imi- 

grantów, którzy w ciągu zeszłego 
stulecia przybyli do Stanów Zje- 
dnoczonych, bez wątpienia (?) 40 
milionów było katolikami. Gdzież 
tych 40 milionów? — Straciło się 
ich! 

Negrzy w Louisianie byli nie- 

gdyś wyłącznie .katolikami: o-, 

wych 160,oco Negrów oddawna 

odpadło od wiary. 
Pomiędzy 8 miliona-rpj Negrów 

w Stanach Zjednoczonych jest 
tylko 144,000 katolików. A co 

czynimy dla Negrów? Z j.akierni 
też trudnościami walczyć muszą 
nasi misyonarze katoliccy dlate- 

go, że im brak poparcia? 
Otóż wedle tego czasopisma, w 

miejsce radowania się z postępu 
katolicyzmu w tym kraju, należa- 

łpby smucić si ęze strs^ przez ka- 

tolicy zoy tu4>ortoszońydh. &ie ma 

prawie kraju, w któryrftby w "d^p" 
ffu ubiegłego stulecia stra^j 

tąk znaczne, jak w Stanach Zje- 
dnoczonych. 

Bliższe informacye o tej spra- 
wie podaje dziełko francuzkia 
Jijlesa Tardiyela: "La situation 
religieuse aux Etats Unis." 

* 

Doskonały dowcip o Szyllerze 
obiega teraz gazety niemieckie. 

Przytaczają one rozmowę na- 

stępującą: 
Berlińczyk. — Cóż, w bieżącym 

roku wy Szwabi, bardzo okazale 
obchodzić będziecie jubileusz wa- 

szego Szyllera? 
Szwab. — O, zapewne. Ale dla- 

czego Szyller ma być naszym? 
Należy on przecież do wszystkich 
narodów. 

Berlińczyk. — Jakto? 
Szwab. — Dlatego, że dla kah 

żdego narodu napisał coś 'piękne- 
go i stosownego. Patrzno pan: 
dla Szwejcarów jest "Wilhelm 
Tell", dla Austryaków "Wallen- 

stein", dla Włochów "Narzeczo- 
na z Messyny", dla Franzuców 
"Dziewica Orleańskadla Angli- 
ków "Marya Stuart", a dla Ro- 

syan "Demetryusz". 
Berlińczyk (zaniepokojony, 

przerywa wreszcie): — Jakto, a 

o Prusakach Szyller zapomniał. 
Czyż nic dla nas nie napisał? 

Szwab. — Owszem, i o was nie 

zapomniał. Dla Prusaków są: 

"Zbójcy". 
* 

Ponieważ wspomnieliśmy o 

Szyllerze, przeto przytoczymy tu 

mało może znane zapatrywanie 
tego -wielkiego poety niemieckie- 

go na działalność i sposób postę- 
powania Papieży. 

W swojej rozprawie o najwa? 
żniejszych wydarzeniach ogólno 
dziejowych za czasów Fryderyka 
I, Szyller wydaje taki sąd o Pa- 

pieżach: 
"Widziano cesarzy i krolow, 

znakomitych mężów stanu i nieu- 
giętych wojowników, którzy zna- 

gleni okolicznościami wyrzekali 
się praw,stawali się niewiernymi 
swym zasadom i ustępowali przed 
koniecznością; coś podobnego je- 
dnakowoż rzadko lub nigdy nie 

wydarzyło się u Papieży. Nawet 

kiedy Papież bfokał się w niedo- 

statku, we Włoszech nie posia- 
dał ani piędzi ziemi, ani jednej 
życzliwej duszy i żył z miłosier- 
dzia cudzoziemców, wytrwale 
bronił praw swojej Stolicy i Ko- 
ścioła. O ile rozmaici Papieże ró- 

żnili się temperamentem, zapa- 
trywaniami i zdolnościammi, o ty- 
le z drugiej strony była ich poli- 
tyka stałą, jednolitą i niezmienną. 
Zdolności ich, temperament, za- 

patrywania, jakoby wcale nie 

miały wpływu na ich urąd; mo- 

żna powiedzieć, że ich osobistość 
rozpływała się w ich godności, a 

namiętność gasła pod ich tyarą. 
Chociaż przy śmierci każdego Fa- 

pieża przerywał się łancucn na- 

stępstwa tronu, a z wstąpieniem 
na tron nowego, zawiązywał się 
ną nowo, chociaż żaden tron nai 

świecie nie zmieniał tak często 
swego pana i tak gwałtownie nie 

bywał opróżnianym, to przecież 
był to jedyny tron świata chrze- 

ścijańskiego który jakoby nigdy 
nie zmieniał swego właściciela, 
gdyż umierali tylko Papieże, ale 

Duch, który ich ożywiał, był nie- 

śmiertelnym". 

Dnia 15 kwietnia b. r. umarł w 

New Orleans Robert N. Ogden, 
teść Cartera H. Harrisona, byłe- 
go burmistrza chicagoskiego. Był 
on niegdyś kapitanem w armii 

konfederackiej, a za gubernatora 
Wiilce mówcą legislatury w Loui- 
sianie. W dniu otwarcia wystawy 
światowej w New Orleans w 1884 
roku i kiedy gen. Ulysses Grant 

przybył na tę proczystość, wygło- 
sił on główną mowę. Znany był 
także poza Louisianą jako bardzo 

zdolny adwokat i należał do naj- 
wybitniejszych obywateli w New 
Orleans. 

Otóż człowiek ten, który był 
protestantem i wolnomularzem, 

trzy dni przed śmiercią i w peł- 
ni władz swych umysłowych 
przeszedł na łonó Kościoła kato- 

lickiego i jak córka jego, ,pa,hi 
Harrisonowa doniosła w liście, do 

jednego z czasopism miesięcznych 

|przed kilkunastu -dniami, umarł 

iszczęśliwy i zadowolony, przyci- 
gjkkając do ust krucyfiks kilka mi- 

gpit przed śmiercią. tał.:*ej .p'o'- 

chowany ńa katolickim cmenta- 

rzu, a pogrzeb jego odbył się z 

katolickiego kościołą św. Stefka, 
w New Orleans po odprawieniu 
nabożeństwa rekwialnego. W 
dniu pogrzebu j>go były poza.- 
mykane urzędy, a nawet i sądy. 
Najwyżsi sądowi urzędnicy pełni- 
li straż honorową przy karawa- 

nie, Codzienne gazety, niewiado- 
mo dlaczego, o tem wszystkiem 
nie wspominały. 

o 

MIŁOŚĆ RODZINNA. 

W obecnych czasach samolub- 
stwa ginie coraz to więcej miłość 

rodzinna, ów przymiot dawniej- 
szych rodzin polskich. Dziś nie 

każdy wie nąwet, kto jego babka 

lub matka z domu, o prababce nie 
ma już wcale mowy, chyba, że by- 
ła, to kobieta wysokiego rodu, al- 
bo bardzo bogata, albo też odzna- 

czająca się czemś nadzwyczaj- 
ncm. O przodkach nikt nie myśli 
— umarli i pamięć o nich zaginę- 
ła. A przecież jak często się zda- 
rza, że charakter ich, usposobie- 
nie, przymioty lub wady, odzy- 
wają się w wnukach lub prawnu- 
kach 1 

Jeden z sławnych pedagogów 
niemieckich mówi: "Każda fami- 
lia powinna mieć tyle arystokra- 
tycznej dumy, aby być familią dla 
siebie. Każdy członek rodziny po- 

winien przeto zbierać starannie i 

gromadzić wszystko to, co jej 
szczególny chąrakter dokumen- 
tuje. Ale niestety dziś nikt o to 

nie dba!" 
A przecież jak chętnie i uważ- 

nie słuchają właśnie nasze dzieci 
opowiadania rodziców o ich mło- 

dych latach. Jak chętnie słuchały- 
by o życiu dziadków i pradziad- 
ków. o ich czynach i nawyknie- 
niach, biorąc sobie już to przy- 
kład z nich, już to uważając sobie 

nicjednę ich wadę za przestrogę. 
Opowiadania takie z przeszłości 
rodziny miałyby często niezmier- 

ną wartość, ale jak mało ojców 
ma dziś czas lub ochotę do roz- 

mawiania o tern z dziećmi, jak 
mało matek zna w ogóle historyą I 

własnej rodziny! 
Ręka w rękę z miłością rodziny ! 

idzie miłość ojczyzny — gdzie n«e 

ma poszanowania dla domu i fa- j 
milii, tam go też nic ma i dla oj- 
czyzny. 

Byłoby bardzo dobrze, aby spi- 
sywanie kroniki domowej weszło 
znowu w modę — chociażby tyl- 
ko najważniejsze zdarzenia w 

familii zostały zachowane dla 

przyszłych pokoleń. Kto czyta hi- 

storye starych rodów, ten zauwa- 

ży, że tam, gdzie panuje miłość 

rodzinna, jedno drugiemu poma- 

ga i wszyscy trzymają się razem 

w złej i dobrej doli. Takie rody 
kwitną, są silne i potężne, i osią- 
gają coś w życiu, Tam zaś, gdzie 
nie m,a łączności, gdzie nie nn 

względu na dobro ogólne, tam, 

[ gdzie panują kłótnie i co gorsze 

i obojętność dla członków rodziny, 
tam wszystko upada i rody taki-2 

giną marnie. Czemu nie możnaby 
urządzać raz po raz zjazdów fa- 

milijnych, na które wszyscy, któ- 

rym nie stoją w drodze ważne ja- 
kieś przeszkody, śpieszyliby chę- 
tnie, aby wzajemnem poznaniem 
się i wspólnem obradowaniem 
nad sprawami rodzinnemi, zbli- 

żyć się do siebie i utrzymać łącz- 
ność familijną? W Niemczech u- 

rządza nietylko arystokracya i 

szlachta takie zebrania, ale i ro- 

dziny mieszczańskie i skromne o- 

bywatelskie mają co rok zjazdy i 

narady familijne. Jakie z tegowy- 
nikają korzyści dla wszystkich 
członków rodziny, o tem nie po- 
trzeba pewnie mówić. 

Możeby się panie nasze zajęły 
tą sprawą — wszakże utrzymanie 
miłości i zgody w rodzinie, to 

piękne dla kobiety zadanie! U- 

czynić dzieciom miłym i drogim 
dom rodzicielski tak, aby w pó- 
żniejszem życiu za,wsze do niego 
chętnie wracały, wzbudzać w ser- 

cach ich poszanowanie dla prze- 
szłości — otóż to należy do wy- 

działu matki! Matka starać się 
powinna, aby dzieci nie stały sie 

obojętne dla dalszej familii — 

przeciwnie, losy każdego krewne- 

go powinny ich zajmować tak, a- 

by zawczasu już myślały o tem, 

jak \v danym razie komu dopo- 

mó<Jz i złemu zaraidzić. Bo tylka 
^iZgo^la buduje l .a ss 

ECHA BITWY POD CUSZI- 
MĄ. 

* — •' 

Krespondeńt paryskiego Jour- 
nal'a, Ludwik Naudeau, przesłał 
dziennikowi temu specyalną ko- 

respondencyą z Tokio, omawia- 
jący "Przyczyny klęski rosyj- 
skiej". 

Przyczyny te, zdaniem kores- 

pondenta, są dwojakie, pierwszt 
natury strategicznej: Rożestwień- 
ski obrał złą drogę, niewłaściwie 
może zużytkowano okręty rosyj- 
skie, a może wreszcie i węgla za- 

brakło. W każdym razie i Rożest- 

wieński, i większość oficerów za- 

łogi jego ocalili swój honor, bro- 
nili się dzielnic, zachowanie się 
jednak eskadry Nebogatowa za- 

sługuje na surową krytykę. 
Okazało się, żc eskadra jego nie 

miała nawet czasu 

rozpocząć bitwy, 
zaledwie uszykowała się, raczej 
do podróży, niż do boju, już zni- 

knęła bezpowrotnie. W samej 
rzeczy, zaledwie przednie okrę- 
ty rozpoczęły działalność, tylne 
nie były już w możności dać ani 

jednego wystrzału. W dalszym 
ciągu autor koresponden- 
cyi omawia drugą ważniejszą 
przyczynę klski: 

Niższość Rosy i wobec Japonii 
jest raczej natury intelektualnej. 

Tryumf Japończyków, to wynik 
ich entuzyazmu, ich wiedzy, to 

rezultat poczucia obowiązku ja- 
pońskich generałów i admirałów; 
tam nie było wprost miejsca na 

ambicyjki osobiste. Zwycięztwa 
Japończyków wypływają z pa- 

tryotyzmu, jaki posiadają oni nie 

na uszach, lecz w sercu. 

Obecnie Igo czerwca Tokio 

wspaniale udekorowane, powie- 
wają tysiące flag. nie brak i fran- 

cuzkich. Przez uliccciągną z muzy- 

ką, śpiewem, korowody — naród 

japoński, spełniający wszystko 
według pewnej metody, wyszko- 
lony znakomicie, dziś cały oddaje 
się radości i radość swą manife- 

stuje głośno na każdym kroku. 

Korespondencyę swą autor koń- 

czy w sposób następujący: Tu 

uroczystości żywem echem odbi- 

ły się w mcm sercu i ja, którem.i 

sądzono było żyć pośród oby- 
dwóch przeciwników w obecnej 
wojnie, ja. ccm mógł porównaj 
życic rosyjskie i życie japońskie 
mogę dziś przyjaciołom naszym 
w Petersburgu przesłać te szcze- 

re słowa: "Trzeba wprzód zrefor- 

mować siebie, trzeba wprzód 
przebudować Rosyę, a dopiero na- 

stępnie budować nowe okręty 

Naj przyjemniejszą wschodni,! 

ekskursyą na szybko następując* 
lato będzie do Asbury Park, N. J. 
z powodu rocznego zebrania Na- 

rodowego Stowarzyszenia Edu- 

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

jej dołączeniami, — koleją West 

Shore albo Lackawanna, z przy- 

wilejem zatrzymania się przy jc- 
i ziorze Cliautauąua, przy Wodo- 

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

i z powrotem. Dnie sprzedaży ii 
29S° i 3°g° Czerwca, oraz Igo i 

2go Lipca, a wrócić można naj- 
później 31 go Sierpnia przez de- 

pozytowanie tykietu. Pasażero- 

wie tej kolei mogą wybrać sobie 

podróż wśród nader interesują- 
cych sceneryi i malowniczych gor 

w Nowym Yorku i Pennsylvanii, 
i przez słynną Delaware Water 

Gap, albo przez śliczną doliny 
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 pociągu kolei "Ni- 

ckel Platę." Obiady podawane są 

w wagonach jadalnych kolei "Ni- 

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

obsługa a la carte. Chicagoski dc- 

pot, stacya La Salle str., róg Van 

Buren 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, Chi- 

cago. 
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