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PRZEGLĄD 

POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ. 
Chicago, 29go czerwca. 

Pester Lloyd udał się do 
wybitnych polityków Au- 

stryi z prośbą o wypowiedze- 
nie zapatrywania na sprawę 
stosunku w Austryi do Wę- 
gier, więc do hr. Fryderyka 
Schoenborna, Dawida Abra- 

hamowicza, dr. Alfreda E- 
benhocha,dr. Antoniego Per- 1 

gelta, Henryka Pradego, 
Franciszka Peschki, dr. Kar. 
Kramarza i dr. Adolfa Stran- 
skvego. 

P. Dawid Abrahamowicz 
odpisał redakcyi Pester 
Lloyda jak następuje: 

"Na pytanie, czy pozosta- 
jemy przy wspólności z Wę- 
grami i przy układach Szella 
i Koerbera, mogę z całą sta- 

nowczością odpowiedzieć: 
tak. Należałoby jak najgorę- 
cej sobie życzyć, abv i Wę- 
grzy tych układów nie chcie- 
li naruszać, gdyż wiele stron- 

nictw tylko z ciężkiem ser- 

cem ze względu na mocar- 

stwowe stanowisko państwa 
zgodziło się na te układy, a 

każda ich zmiana mogłaby 
je zupełnie zerwać. 

Co się tyczy zawartych 
traktatów handlowych, wia- 
domo, jakie trudności trzeba 
było przezwyciężać, zanim 
udało się osiągnąć możliwy 
do przyjęcia rezultat. Nie ma 

jednak żadnych gwarancyi 
do twierdzenia, że w razie 
rozdziału między Austryą a 

Węgrami każde z tych 
państw pojedynczo mogłoby 
uzyskać traktat tej samej 
treści. Wszystko, co w tej 
kwestyi można na przy- 
szłość powiedzieć, będzie tyl- 
ko przypuszczeniem. Pew- 
nem zaś jest tylko jedno: 
rozłam między oboma pań- 
stwami będzie miał także na 

polu traktatów handlowych 
ciężkie, lecz nigdy korzystne 
następstwa. 

Kwestya kwoty odpada w 

tej chwili, w której ekonomi- 
czny rozdział zostałby doko- 
nany. Miarodajną dla kwoty 
była dotąd ta zasada, którą 
w roku 1867 ustanowiono: 
zdolność świadczenia obu 
państw. Po rozdziale zasada 
ta nie będzie mieć znaczenia j 
i wyłącznie i jedynie tylko 
eyfra ludności i cyfra rekru- 

tów będzie służyć ?a podata-. 

wę do obliczenia, a cyfry te, 
jak już niejednokrotnie obli- 
czono, daja stosunek kwoty 
48:62. 

W kwestyi armii stanowi- 
sko Polaków już niejedno- 
krotnie była wyjaśniane* De- 
cyzya co do organizacyi ar- 

mii jest tak sankcyą prag- 
matyczną, jak ustawami z 

r. 1867 wyłącznie Cesarzowi 
zastrzeżoną. Dlatego też Po- 
lacy także rozstrzygnięcie o 

uregulowaniu sprawy języ- 
ka w armii pozostawiają je- 
dynie i wyłącznie Cesarzowi. 

A teraz kilka uwag pry- 
watnej natury. W Austryi 
nawet wśród stronnictw dla 
ugody życzliwych wywoły- 
wało zawsze wielkie nieza- 

dowolenie gdy w Węgrzech 
ustawicznie powtarzano: -o- 
becnie musimy jeszcze ugo- 
dę zawrzeć, ponieważ na roz- 

dział nie jesteśmy jeszcze 
dostatecznie przygotowal- 
ni!" Po co takie wyrażenia? 
Kto może wiedzieć, jak sto- 
sunki ukształtują się za lat 

dziesięć? Otóż zamiast wy- 
głaszanie podobnych pogró- 
żek, należałoby raczej wziąć 
pod rozwagę kwestyę, czy 
reprezentanci węgierskiego 
parlamentu nie powinniby 
wejść w kontakt z reprezen- 
tantami parlamentu austry- 
ackiego, aby sformułować 
warunki, które w razie, gdy- 
by jedna z połów monarchii 
koniecznie chciała rozdziału, 
mogłyby służyć za podstawę 
do rozdziału. Ustanowienie 
takiej komisyi jest, mojem 
zdaniem, najpotrzebniej- 
szem, jeżeli Węgrzy w przy- 
szłości zechcą za każdą cenę 
doprowadzić do rozdziału. 

W obecnej jednak chwili, 
w obec zawartych już trak- 
tatów handlowych, nie może 
mojem zdaniem, żaden my- 

ślący Węgier upierać sie 
przy żądaniu rozdziału. Być 
może, że po upływie trakta- 
tów handlowych będzie o 

tem można mówić. Należy 
się jednak spodziewać, że 

gdyby złożona w tym celu 

komisya rozpoczęła powa- 
żne prace, z obu stron mu- 

sianoby przyjść do poznania 
olbrzymich trudności, które 
rozdziału nie dozwalają. 
Przypomnę n. p. przewrót, 
jakiby przejść musiało rolni- 
ctwo węgierskie; mówi się, 
że Węgry przeszłyby z go- 
spodarstwa rolniczego na 

mleczne, ale aby to było mo- 

żliwe, w to nie uwierzy ża- 
den poważny, rozsądny rol- 
nik, bo nie zezwalają na to 

klimatyczne stosunki w Wę- 
grzech, sucha ziemia i inne 
warunki. 

Żadnemu z koronnych 
krajów austryackich roz- 

dział Austryi i Węgier nie 
przyniósłby większych ko- 
rzyści, jak Galicyi, krajowi 
wyłącznie rolniczemu. Mi- 
mo to Polacy całym swoim 

I wpływem, całą swoją polity- 
czną siłą bedą pracowali nad 
utrzymaniem wspólności je- 
dynie ze względu na mocar- 

stwowe stanowisko państwa 
na zewnątrz i ze względu na 

ekonomiczne dobro wszyst- 
kich ludów w całej monar- 

chii". 
i»i ■■ ■ ■ n— — 

Na Czwartego Lipca. 
Będziemy sprzedawać bilety 

igo, 2go, 3go i 4go Lipca na po- 
f dróż tam i z powrotem za połowę 

zwykłej ceny i dwadzieścia pięć 
centów więcej, od Chicago do ja- 
kiegokolwiek punktu na kolei 
"Nickel Platę". Wrócić trzeba 

najpóźniej 5go Lipca, Miejskie 
ofisa biletowe, iii Adams ul. i w 

hotelu Auditorium Annex. Tele- 

fony Central 2057 i Harrison 
2208. x 
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Nowoczesna sługa. 
— Po<Jwyż«ęyfi ci zasługi? A1qż ty 

zaledwo trochę umiesz gotować. 
— WłMnip 4ł&tego, proszę panL 

Poniftwai nie mam jeszcze wprawy, 

więc męczę się więcej, nliełi inna, ;. .--: 
111 mii iii 1 n jOi > 11 >7 mi m 11111 nriiTi r Kn irnlriji T 

UWAGI 

"Nie śmiej się dziadku z cudze- 

go upadku"... 
Zupełnie słusznie dzisiaj mogli- 

by Francuzi w obec Ameryka- 
nów zastosować to przysłowie, 
gdyby je znali; mają oni inne je- 
dnak, dające się równie dobrze 
zastosować dzisiaj, kiedy hałasu 

narobiła sprawa budowy kanału 
Panama, a tem jest: "rira bien, 

qui rira le dernier" (najlepiej się 
śmieje ten, kto się śmieje osta- 

tni). 
Kiedy dnia 18 listopada 1903, 

— dwa tygodnie po oryginalnej 
"rewolucyi" w Panamie, a 5 dni 
po "uznaniu" maluchnej siostrzy- 
czki przez wielką rzeczpospolitą 
Stanów Zjednoczonych, zawarto 
wkład panamski, wówczas roztrą- 

biono po całym świecie, że kanał 

panamski, dzieło o którem od 
kilku wieków marzono, zostało 

właściwie tak dobrze jak doko- 

nane. Amerykanie występowali z 

taką stanowczością, z taką pew- 

nością siebie, że nikt na świecie 

nie śmiałby wątpić, iż pokonali- 
śmy już największe trudności, a 

reszta już będzie drobnostką dla j 
przedsiębiorczego ducha amery- 

kańskiego. Kto zaś wątpił, tego 
musiały przekonać dziennikar- 
skie liczne artykuły i mowy na- J 
szych członków kongresu i wiel- j 
kich mężów stanu. 

Wówczas nawet nie mówiono: 

"my dokonamy tego, co się 
Francuzom nie powiodło", tylko 
wprost: "my dokonujemy tego, 
co było marzeniem ludzkości od 
kilku wieków, a amerykański 
spryt, sztuka inżynierska i ener- 

gia doprowadzają wielkie dzieło 

do końca szybko i bez trudu!" 

Już też widziano w myśli przepły- 
wające przez kanał okręty han- 

dlowe całego świata i wojenne o- 

kręty amerykańskie, wyobrażano 
sobie portowe miasta Panama i 
Kolon zamienione na wzorowe 

miasta amerykańskie, a całe oto- 

czenie kanału przerobione na raj 
przemysłowy i handlowy, w któ- 

rym kupami można zbierać pie- 
niądze, a coś podobnego jak cho- 

roby bynajmniej nie istnieje.. 
* 

Bo sądząc z przemówień mą- 

drych naszych mężów stanu i ar- 

tykułów dziennikarskich, nietyl- 
ko wszelkie techniczne trudności 

dadzą się pokonać z łatwością, a- 

le także zwycięży się łatwo żółtą 
febrę, stosunki robotnicze, szka- 

radną korupcyę i inne tego .ro- 

dzaju przeszkody, które wraz 2 

francuzką nieudolnością wielkie- 
mu przedsiębiorstwu łeb ucięły. 
Wprawdzie nie wypowiadano te- 

go wszystkiego tak wprost i bez 

ceremonii, gdyż nie chciano ura- 

zić Francuzów, ale niewątpliwie 
taki był sens wszystkich dowo- 

dzeń. 
Wie można było istotnie dac 

Francuzom gorszego świadectwa, 
niż takiemi dowodzeniami, iż 

wszystko to właściwie niesłycha- 
nie łatwą jest rzeczą, byleby po- 
siadać rozum, energię i bystrość 
w pokonywaniu trudności, jakie 
są udziałem tylko Amerykanów. 

Samochwalstwo i zarozumia- 

łość, z jaką odbywało się to wszy- 
stko, musiało imponować światu 
całemu do tego stopnia, że należa- 
ło chyba litośnie wzruszać ra- 

mionami nad nieudolnymi bied- 
nymi Francuzami. Jeżeli zaś ktoś 
próbował nieśmiało ich usprawie- 
dliwić lub bronić, to z uśmie- 
chem i nad nim się litowano, a 

jeżeli kto poważył się zauważyć, 
że właściwie jeszcze nic nie zro- 

biono i że przyszłość dopiero o- 

każe, ęzyli wszystko da się zrobić 
tak łatwo, j|k opowiadają, — to 

narażał się na to, iż go uważać 
będą za złfego .patryotę, lub go 
wyszydzą jako tchórza i' głupca... 

Tak było przed 19 miesiącami. 
Dziś sprawa przedstawia się 

nieco inaczej. Dziś już nie widzi 
się w myśli kanału przekopanego 
i wykończonego do ułatwiania 
całemu światu żeglugi. 

Za to jednakowoż widzi się tru. 

dności piętrzące się niesłychanie:. 
Przed kilkunastu miesiącami są- 
dzono, że za jakie cztery Jata ka- 
nał postanie wykończony; dzisiaj 
staje przed oczyma tych samych 
mężów stanu i dziennikarzy marą 

: olbrzymiego — skandalu. 
Podczas gdy w owych dnfcch 

sześć miesięcy następnych wszy- 
stko szło z błyskawiczną szybko- 
ścią, — teraz od tokuNbłisko wca- 

le nie postąpiono i dorobiono się 
tylko skandalów. 

Przed przeszło rokiem uważano 
kanał za wykończony prawie, a 

dzisiaj naraz nikt nie wie, jaki to 

właściwie kanał ma być budowa- 
ny, a naczelny inżynier, który ze 

wszech miar był odpowiednim 
mężem do przeprowadzenia tego 
dzieła, zrezygnował z urzędu, 
gdyż nie chce "w taki sposób" 
pracować i nie jest w stanie ni- 

czego dokonać. 
A przytem w okolicach Pana- 

my graeuje żółta febra gorzej, 
niż kiedykolwiek za czasów "pa- 
nowania" francuzkiego. Zaraza ta, 
którą zobowiązywano się poko- 
nać w okamgnieniu, "byleby e- 

nergicznie wziąć się do tego" tak 

tam się szerzy gwałtownie, że a- 

merykańscy urzędnicy komisyi 
Panama,»jak słychać, gromadami 
przed nią uciekają, a nawet po- 
dobno i naczelny inżynier głów- 
nie dlatego uciekł, że dostał stra- 

chu przed żółtą febrą... 
* 

Kompromitacya przeto, nastę- 

pująca po samochwalstwie, już 
jest; a niestety wydaje się, że in- 

ne przepowiednie robione przez 
"tchórzów" i "głupców" także się 
spełnią. 

Dawniej wedle "konserwatyw- 
nych" obliczeń budowa kanału 
miała trwać lat 10, a kosztować 
"najwyżej" 250 milionów dola- 
rów. Już teraz powiadają, że 

trzeba przynajmniej potroić te 

liczby, a zatem że budowa po- 
trwa lat około 30, a kosztować 

będzie zapewne przynajmniej 750 
milionów. Ale i to tylko w tym 
wypadku, gdy wszystko pójdzie 
gładko i kiedy praca odbywać się 
będzie szybciej i taniej, aniżeli w 

ostatnich czasach. 

Jeżeli zaś tak będzie szło, jak to 

się działo w maju bieżącego ro- 

ku, to kanał będzie gotów dopie- 
ro za jakich 100 lat, a koszta wy- 

niosą niezawodnie miliardy do- 

larów. , 

Koszta bowiem kopania nie- 
zmiernie wzrosły. W lutym na- 

kładanie, wywożenie i wyłado- 
wywanie jarda sześciennego ma- 

teryału w obwodzie Kiulebra ko- 
sztowało 46,8 centów; w tygod- 
niu zaś kończącym się 20 maja 
już kosztowało $1.59, a zatem 

trzy razy tyle! W podobny spo- 
sób zwiększyły się też inne wy- 

datki, tak, że teraźniejsze obli- 
czanie kosztów na 750 milionów 
dolarów bynajmniej nie wydaje 
się zbyt wygórowanem. 

Źe więc koszta na każdy sposób 
o dużo będą znaczniejsze, aniżeli 
początkowo sądzono, nie ulega 
już wątpliwości; równie zaś pra- 

wdopodobną staje się rzeczą, że 

czas budowania kanału o wiele 

będzie dłuższym, niż przypusz- 
czano. Wcale też nie jest rzeczą 

pewną, by zdołano wykończyć 
budowę w czasie dającym się te- 

raz obliczyć, t. j. np. w przeciągu 
trwania jednej generacyi. Jeżeli 
Amerykanie tego dzieła dokona- 

ją, to ludzie obecnie żyjący tego 
się nie doczekają, a nawet rodzące 
się teraz dzieci nie mają szansy, 

by ujrzały dzieło dokonane, gdy j 
dojdą do wieku sędziwego. 

Znamienną też jest rzeczą, że z | 
80 młodych ludzi, którzy złożyli 
egzamina służby cywilnej przepi- 
sane do objęcia pewnych posad 
przy budowie kanału, tylko jeden 
jedyny przyjął taką posadę: wszy- j 
scv inni po dojrzalszym namyśle j 
wyrzekli się tego. 

Ostatecznie nic to dziwnego. j 
Po cóżbo młodzi ludzie mieliby j 
udawać się daleko na południe, ! 

gdzie narażają'swe życie, a żad- 

nych przyjemności znaleźć nie 

mogą, skoro w samym kraju mo- i 

gą znaleźć posady prawie równie 

dobrze płatne? 
Trzeba będzie przeto albo pła- 

cić bardzo wysokie pensye, albo ; 

czekać na bardzo złe czasy w kra- j 

ju, by wypełnić posady dozor- i 
ców, klerków i urzędników Ame- : 

rykanami, a skąd wziąć tysiące j 
robotników koniecznie potrzeb- 
nych, o tem z pewnością dziś nikt 
nie ma pojęcia. 

*. 

Otóż śmiali się Amerykanie z 

Francuzów przed kilkunastu mie- 

siącami: przyszła kolej na Fran- 

cuzów, by śmiali się z Ameryka- 
nów.'Musi to niemałą sprawiać 

satysfakcyę Francuzom, że teraz 

śmiać się mogą z samochwal- 
czych Amerykanów, a istotnie 
d2iecinnem i zabawnem dzisiaj 
wydaje się owe samochwalstwo 
w obec położenia dzisiejszego. 

"Nie śmiej się dziadku z cudze- 

go upadku." 
— -o 

WICHRZENIA OBCE W 

KRÓLESTWIE. 

Warszawa, 15 czerwca... 

Pod wpływem wypadków w 

państwie cara, które wywołały 
proces odradzania się podstaw 
życia, tak społecznego jako i po- 

litycznego, ożywił się także i w 

Królestwie Polskiem w niebywa- 
ły dotąd sposób ruch umysłowy. 
Zjawisko to jest dość naturalne, 
bo w grę wypadków wciągnięte 
zostały nie tylko poszczególne 
grupy polityczne, ale szerokie 

masy narodu. Pomiędzy grupami 
politycznemi ujawniać się zaczę- 

ły rozmaite programy, jako to 

program stronnictwa narodowo- 

demokratycznego czyli wszech- 

polskiego, programu hr. Tyszkie- 
wicza i inne. Masy narodu wo- 

bec tych zmian i przeobrażeń, 
zaczęły także myśleć politycznie, 
ale mając mniej uświadomienia, 
nie zdobyły się na jasno określo- 
ne programy własne, któreby na- 

dawały kierunek polityczny ich 

dążnościom. Z tej nieświadomo- 
ści i braku wyrobienia politycz- 
nego mas narodu postanowili 
skorzystać międzynarodowi so- 

cyalni demokraci i rozłożyli swo- 

je sieci na lud polski w Króles- 
twie Polskiem, chcąc w takowe 

zagarnąć wzrastający ruch po- 
między robotnikami miejskimi i 

wiejskimi. 
Życlzi, którzy mimo wszelkich 

zaprzeczeń pewnego odłamku 

swego, pozostali w przeważnej 
części dla Polaków żywiołem 
wrogim i grawitującym więcej do 

sąsiadów niemieckich, jak do 

Polaków, choć Polacy przez kil- 

ka wieków dawali im przytułek 
i opiekę, — nawiązali najprzód 
stosunki z wichrzycielami zagra- 
nicznymi partyi socyalno de- 

mokratycznej. Oni też razem z 

emisaryuszami niemieckimi stali 

się rozsadnikami idei, która do- 

tychczas narodowi katolicko-pol- 
skiemu była obcą. Na te wichrze- 
nia wskazywaliśmy już często, 
mianowicie przy sposobności wy- 
dania listu otwartego Augusta 
Bebla z Berlina do swoich lands- 
manów w Królestwie Polskicm i 
na Litwie, jako też z powodu o- 

głoszenia artykułu Kautsky'ego 
0 święcie majowem. W krótkim 
czasie zebraliśmy na te wichrze- 
nia wiele innych dowodów. Ta- 
kicmi dowodami są podburzające 
1 agitacyjne odezwy socyalno-de- 
mokratyczne, które wydano w 

Królestwie Polskiem w języku 
żydowskim, niemieckim, a dla 

przyciągnięcie Polaków obok te- 

go i w polskim. Żaden Polak ję- 
zykiem, czyli raczej żargonem 
żydowskim nie pisze, bo po pro- 
stu nie umie. Śmiało przeto 
twierdzić można, że wszystkie o- 

dezwy tego rodzaju pochodzą od 

żydów. Otóż ich spis z ostatnich 
0 Iincsięcjr 

1) Odezwa zjednoczonego ko- 
mitetu strajkowo rewolucyjne- 
go białostockich organizacyi, w 

językach żydowskim, rosyjskim 
1 polskim z dnia 1 marca. 

2) Takaż odezwa z dnia 7 mar- 

ca wydana w Białymstoku, w ję- 
zyku żydowskim, rosyjskim i 

polskim. 
3) Odezwa grodzieńskiego Ko- 

mitetu Rewol. Partyi Polskiej 
Socyalistycznej nawołująca do 

demonstracyi przed więzieniem, 
po żydowsku, po rosyjsku i po 

polsku. I 
4) Odezwa Cen. Kom. Rew. 

Polsk. Partyi Socyal. do żołnie- 

rzy szeregowych i zapasowych 
po żydowsku (10,000 egz.) i po 
polsku (20,000 egz.) 

5) Odezwa majowa C. K. R. 
P. P. S. w żargone 10,300 egz. 

6) Odezwa majowa łódzkiego 
K. R. P. P. S. żydowska (13,000 
egz.) niemiecka (2000 egz.) i pol- 
ska (10,000 egz.) 

7) Odezwa majowa łódzkiego 
K. R. P. P. S. żydowska. 

8) Odezwa majowa radomska 

K. R. P. P. S. żydowska.. 
9) Dwie kartki majowe łódz- 

kiego K. R. P. P. S, po niemiec- 

ku i po polsku. 
10) Odezwa maiowa żydów- 

skiego K. R. P. P. S. w żargonie. 
Siedlce 30 kwietnia. 

11) Odezwa grodzieńskiego 
K. R. P. P. S. do robotników fa- 
bryki Charina, wydana w Grod- 
nie 21 kwietnia po żydowsku, ro- 

syjsku i polsku. 
12) Flugblatt nr. 1, wydawni- 

ctwo łódzkiego K. R. P. P. S. 
Do tego rodzaju publikacyi za- 

liczyć też można: 

13) "Di lecte Nachrychten", 
wydane w Krakowie 12 kwietnia 
1905 roku w drukarni J. Fischen 
nr. 1. Treść: Ruch rewolucyjny 
w Rosyi. 

14) "Di lecte Nachrychten," 
wydane w Krakowie dnia 30 
kwietnia 1905 r. w drukarni J. 
Fischera, nr. 2 i 3. Treść: Strajk 
powszechny w zaborze rosyj- 
skim. 

Niedawno temu odbył się, jak 
donosi "Przedświt", szósty zjazd 
żydowskiego "Bundu" socyalisty- 
cznego. Uchwalono tam rozwi- 
nąć szeroką agitacyę wśród lud- 
ności nieżydowskiej, starać się o 

powiększenie wpływu partyi na 

masy burżoazyi oraz proletarya- 
tu, wreszcie stworzyć nareszcie 
prawdziwą siłę rewolucyjną, za 

pomocą zbrojenia robotników. 
W stosunku do innych organiza- 
cyi postanowiono porozumiewać 
się z temi, które staną na gruncie 
zwołania konstytuanty, wybranej 
przez głosowanie powszechne, 
tajne i tak dalej. 

Czytając to — zauważa 
"Przedświt" — mimo woli przy- 
chodzi na myśl pytanie, czy ci lu- 
dzie są na prawdę tak naiwni, czy 
też udają tylko naiwnych? Czyż 
oni sobie rzeczywiście choć na 

chwilę mogą wyobrazić, że ich 

uchwały o rozpoczęciu agitacyi 
wśród chrześcian stworzą jedno- 
litą żydowsko-chrześciańską silę 
rewolucyjną, konieczną dla zwal- 

czania caratu w naszym kraju? 
Sądzimy tak samo jak "Przed- 

świt", że nie. Naszem zdaniem 
tak samo i polska partya socyali- 
styczna choćby razem ze żydami 
bundowskiemi nie osięgnie za- 

mierzonego celu. Mimo wszelkich 

przechwałek ujawniających się 
w literaturze socyalistycznej, mi- 
mo "deklaracyi politycznych," 
jakie swego czasu komitety cen- 

tralne polskie, rosyjskie, finland- 
zkie, łotewskie, białoruskie, or- 

miańskie i gruzińskie wspólnie 
obwieściły, wreszcie mimo mnó- 

stwa proklamacyi, jakie po całym 
kraju rozrzucano, nic doprowa- 
dziła socyalna dcinokracya w 

Królestwie Polskiem do żadnych 
innych rezultatów, jak tylko do 

znanych i ubolewania godnych 
wypadków, z których w ostatniej 
chwili, gdy chodziło o starcia 

krwawe, żydzi zrywając solidar- 

ność, po największej części się 
wycofali. Dawanie ofiar z krwi 

pozostawili oni uwiedzionemu 
ludowi polskiemu. 

Niestety lud ten nie pozostaje 
też obojętnym na zachęty brzę- 
czące do rozruchów. Dla tego 
ruchy i wichrzenia nieraz nagle 
ustają, skoro przestano płacić 
dniówki przez najętych wichrzy- 
cieli. Wszak nieraz zapowiadano 
ruchy na "trzy dni" itp. Miano- 
wicie z zagranicy zamawiają so- 

bie wichrzyciele za pewne sumy 

ograniczone, kilkodniowe bunty. 

Głody na Syberyi. 
Z Władywostoku donoszą do 

"Rusk. Wiedom.": Prócz zastoju 
w handlu i życiu społecznem, 
prócz ciężarów wojny,po wsta je u 

nas nowa straszna klęska — głód. 
Głód na Sachalinie, głód w Ocho- 

cku, gdzie nie starczyło zapasów 
ryb do wiosny i gdzie ludzie już 
teraz żywią się psami. Zaszło tu 

już kilka wypadków śmierci gło- 
dowej. Mąka zupełnie się wyczer- 

pała. To samo dzieje się na całej 
Kamczatce, która porzucona zo- 

stała na los szczęścia. W Amur- 

skim obwodzie panuje powsze- 
chne bezrobocie. Wszędzie snują 
się tłumy nędzarzy. Wśród lu- 

dności, zamieszkującej wybrzeża 
Tatarskiej cieśniny, głód panuje 
już od dawna. Jeżeli wojna po- 
trwa jeszcze parę miesięcy, głód 
w całym kraju stanie się powsze- 
chnym. 

—■—o 

Słodycze małżeńskie. 

Mąż: — Doktór ml zaleca bezwggl^. 
dny spokój. 

i żoną: Tak? A pokazywałeś mu ję- 
tyk? 

5M$ż: — Nie, ale mfiwttem 199 ,<0 
twoim. 

.. 


