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W „Xeue Freie Presse" 
znany członek angielskiej 
Izby gmin, Mr. Gibson Bow- 
les wypowiedział szereg po- 
glądów na położenie wszech- 
światowe polityczne. Już 
dla tego samego, że wypo- 
wiedział je Bowles, zasługu- 
ją na uwagę. Polaków inte- 
resują tem bardziej, gdyż 
Anglik dwukrotnie podkre- 
śla, że wojna rosyjsko-ja- 
pońska niszczy, albo przy- 
najmniej osłąbia solidarność 
rosyjsko-niemiecką (pruską) 
wyrosłą na tle podziału Pol- 
ski. 

Tomasz Gibson Bowles 
zasiada w angielskiej Izbie 
Gmin od r. 1892 (reprezentu- 
je miasto King's Lynn), jest 
autorem kilku cennych dzieł 
z zakresu prawa międzyna- 
rodowego, jest członkiem 
stronnictwa konserwatywne- 
go i jako taki należy do klu- 
bu Carlton — jednakże w I- 
zbie, w której zabiera głos 
prawie wyłącznie w spra- 
wach polityki zagranicznej, 
zajmuje często stanowisko 
zupełnie niezależne. W ści- 
ślejszych kołach parlamen- | 

tarnych wyrobiła się opinia 
— nie wiemy, w jakiej mie- 
rze uzasadniona — że p. Gib- 
son Bowles interpeluje mini- 
strów zazwyczaj wtedy, kie- 
dy im o to szczególnie cho- 
dzi, tj. gdy chodzi im o spo- 
sobność wypowiedzenia się 
w sposób wyraźny, lecz jak 
najmniej oficyalny... 

Dla tem dokładniejszego 
zrozumienia wywodów an- 

gielskiego polityka uważa- 
my za stosowne podać jego 
zdania nieco obszerniej. Po- 
wiedział więc: 

Pokój jest bliski i zape- 
wniony. Japonia, zdobywszy 
przewagę na oceanie Spokoj- 
nym, z pewnością nie da so- 

bie wydrzeć Korei i Portu 
Artura, a uwolni ze szpon ro- 

syjskich Mandżuryę i Wła- 
dywostok. Rosya przestała 
już być mocarstwem pierw- 
szor^ędnem; jeżeli pokoju 
nie za,wrze wcześnie, to bę- 
dzie żłnuszoną przyjąć go, 

jako mocarstwo — jeszcze 
dalszego >z#łu. Bez^ośre- 
dniem następstwem pokoju 
będzie gwałtowaą^zburzfc^ 
nie i zamieszanie wszyMfch* 
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stosunków w Europie, na- 

wet w całym świecie. Glinia- 
ne nogi kolosa, rosyjskiego 
widzi dziś cała Europa. 

Niemcy, które według o- 

pinii niektórych mają ze 

wszystkiego ciągnąć ko- 

rzyść, muszą w istocie rze- 

czy na nowych stosunkach 
tylko stracić. Tracą Niemcy 
potężnego, nierozłącznego, 
lojalnego sprzymierzeńca, 
na którego, pomimo przej- 
ściowo innego pozoru w a- 

liansie z Francyą, mogły od 
rozbioru Polski zawsze li- 

czyć. Niemcy tracą zape- 
wnione sobie dotychczas za- 

wsze poparcie w radzie euro-r 

pejskiej. Jednem słowem 

Niemcy tracą ów olbrzymi 
przyrost swej potęgi, który 
pochodził stąd, że świat czę- 
sto poza Niemcami widział 
Rosyę, a zawsze się jej tam 

domyślał. Stąd też musi 

przyjść koniec na pangerma- 
nizm. ; 

Francya widzi, że ze swo- 

imi 10 miliardami zrobiła zły 
interes; miała wprawdzie 
Rosya pomoc moralną, liczy- 
ła atoli także na coś więcej 
—i w tem się fatalnie zawio- 
dła. Dziś trzeba szukać no- 

wego zrównoważenia polity- 
cznego — koncert europej- 
ski przestał istnieć. Francya 
szuka tego zrównoważenia 
razem ż Anglią; porozumie- 
nie obu tych państw nie sta- 

nie się wprawdzie sojuszem, 
ale zyska na mocy, zwłasz- 
cza przez kooperacyę państw 
mniejszych, Włoch i Hisz- 

panii. 
Całej Europie zależeć mu- 

si ogromnie na jak najpred- 
szem dojściu pokoju do sku- 
tku, Niemcom — ażeby po- 
łożyć koniec upokorzeniu 
Rosyi, Francyi — ażeby oca- 

lić jakąś część zaawanturo- 

wanych miliardów; Anglia 
troszczy się nie tylko o swój 
wszechświatowy handel, bę- 

dący w zastoju, lecz i o coś 
więcej — gdyż nie leży ani 
w jej interesie, ani w intere- 
sie Europy widzieć koniec 
Rosyi jako żywotnego czyn- 
nika w europejskim systemie 
Japonii chodzi o pokój, bo 
chociaż o ostatecznem zwy- 
cięstwie ani ona, ani nikt za- 

pewne nie wątpi, to zawsze 

ma wojna swoje materyalne 
ryzyko, a dalsze jej prowa- 
dzenie wymaga nie tylko ol- 

brzymich ofiar finansowych, 
ale i przewidywania wielkich 

niebezpieczeństw międzyna- 
rodowych i dyplomatycz- 
cznych. 

Lecz Rosya nadewszyst- 
ko, jeżeli jej losy nie leżą w 

reku szaleńców, musi pra- 
gnać pokoju. Im dłużej trwa 

wojna, tern gorszy będzie dla 
Rosyi jej koniec. Europa nie 

jest już dziś maleńką szacho- 
wnicą, na której się gra o lo- 

sy świata. Dziś trzeba (cze- 
go nigdy dotychczas nie by- 
ło potrzeba) liczyć się powa- 
żnie z Azyą. Zupełnie tak sa- 

mo jak Canning wyprowa- 
dził Amerykę przeciw "świę- 
temu przymierzu", tak lord 
Landsdowne wyprowadził 
Azyę przeciwko niebezpiecz- 
nym sojuszom,które powsta- 
ły skutkiem rozbioru Polski 
i które krew Polski spoiła. 
Landsdowne te sojusze roz- 

wiązał. Europejski system 
doznał nieskończonej możli- 
wości ekspanzyi. Do tego sy- 
stemu wstąpiły teraz Zje- 
dnoczone Stanv, trzymane 
długi czas z daleka zawiścią 
i obawa rywalizacyi: wstąpi-- 
ła też jako pierwszorzędny 
czynnik Taponia, która przed i 
laty 30 zaledwie była uważa- 
na za państwo. 

Ostateczne następstwa te- 

go wszystkiego musza być 
nie do obliczenia. Niepodo^; 
bna pojąć, w jaki sposób zdo- 
łają Niemcy zachować. Kia-., 
oczcu jak Francya moie Li- 

czyć na utrzymanie śtę przy 
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swoich daleko wschodnich 
posiadłościach. Tem mniej 
ljiożna dziś zrozumieć, w ja- 
ki sposób Australia, Kanada 
i północna Ameryka zdołają 
trwale ochronić się przed 
żółtorasowym człowikiem—• 
Japończykiem, czy Chińczy- 
kiem. 

Te są najważniejsze ustę- 
py oświadczeń Gibsona 
Bowles. Sądzi on w końcu, 
że pożądana jest konferen- 

cya mocarstw — lecz jedy- 
nie taka, w której Zjedno- 
czone Stany i Japonia wzię- 
łyby udział przewodni. Kwe- 
stya bliskiego Wschodu, 
bałkańska, przyjdzie teraz 
niezawodnie na front. Euro- 
pa koniecznie potrzebuje po- 

koju, a nastepnie przynaj- 
mniej dwudziestu lat skupie- 
nia i pracy, aby oddać się 
załatwieniu tych spraw swo- 

ich i problemów, od których 
ostatecznie zależy przy- 
szłość jej ludów. 

UWAGI. 
Wspomniawszy wczoraj przy- 

padkowo datę 18 listopada 1903 
roku, kiedy przyszło nam rozpi- 
sać się cokolwiek o budowie ka- 

nału Panama, dzisiaj pomimowo- 
li myślą do tej samej cofnęliśmy 
się daty z innej zupełnie przy- 

czyny. 
Jak też to w owym czasie, — 

przed 19 miesiącami, — inaczej 
wyglądało na świecie! Ileż to w 

tym przeciągu czasu, w tych kil- 

kunastu miesiącach dziejowych 
się rozegrało wypadków! Jakich- 
że niespodzianek dożyliśmy, któ- 

rych nikt nie byłby przypusz- 
czał! Jakże głupimi okazali się 
mędrcy światowi, którzy układa- 
li horoskopy polityczne na pod- 
stawie swoich "ludzko nieomyl- 
nych'.' spostrzeżeń i "ludzko nie- 

omylnych" wniosków logicznych! 
* 

Podówczas jeszcze,trzeba przy- 
znać, zapowiadano wojnę. Ale na 

podstawie "nieomylnych" od sze- 

regu lat robionych spostrzeżeń, 
zapewniano, że wybuchnąć musi 

wojna europejska, która się roz- 

pocznie od wielkich rozruchów 
na Bałkanie, i w którą stopniowo 
po kolei, różne państwa europej- 
skie zostaną wciągnięte. Dalsze 

"prawdopodobne" kombinaćyc 
już były rozmaite, — zależały o- 

ne od tego, w którym je robiono 

kraiu, — ale ostatecznie wszyscy 
"prorocy" mniej więcej godzili 
się na wspólną konkluzyę, że na- 

koniec Turcy a zostanie z Euro- 

py wypartą, a jej posiadłościami 
w jakiś sposób podzielą się mo- 

carstwa europejskie. Dasyć też 

zgodnie przypuszczano, że na ka- 

żdy sposób już i tak potężna Ro- 

sya spotężnieje w Europie jesz- 
cze więcej i tem łatwiej potem 
wykona swe plany azyatyckie już 
na południu Syberyi i na jej naj- 
dalszym wschodzie nawiązane i 

systematycznie w życie wprowa- 
dzane. 

* 

Niechajby podówczas ktoś był 
zawołał: "Głupiście wszyscy! Za 
kilkanaście miesięcy carat w gru- 
zy walić się będzie; drobna rącz- 
ka bynajmniej nie europejska, bę- 
dzie narzędziem, które potężną 
armię rosyjską uczyni bezsilną, 
olbrzymią flotę na proch zetrze, 
a równocześnie pochodnie bun- 

tów, rozruchów i rewolucyi pow- 
szechnej zapalone zostaną po 
wsiach i miastach Rosyi i pod O- 
dessą zagrzmią działa z okrętu 

.wojennego, na którym powiewać 
będzie sztandar czerwony; cala 
zaś Europa przypatrywać się 
bedzie temu, ftie biorąc wcale u- 

V. 

działu w tem strasznem widowi- 
sku !" — to uważanoby takiego 
człowieka za waryata, albo głup- 
ca prostego, nie mającego poję- 
cia o polityce i stosunkach mię- 
dzynarodowych. 

i * 

Zaiste: nieprawdopodobną, nie- 
możliwą to wszystko, byłoby rze- 

czą wedle ludzkich obliczeń, gdy- 
by losy krajów i narodów w lu- 
dzkich spoczywały kępach, cho- 
ciażby to były ludzi miliony, cho- 
c i aż by wszyscy lutlzie na całej 
zjemi sami je-rozstrzygali. 

| Dwuk^tnię w rokrt iiłie^ąt^m 
* wyiwąły-.^łę ?-BftMyęk -fłO" 

wa: "Oto na Rosyę przyszedł sąd 
Boży!" i "Kara Boża spadła na 

Rosyę!"; z tem wiekszem prze- 
rażeniem patrzyliśmy na tę karę 
Bożą, iż narzędziami jej tak dro- 
bne zostały obrane siły, jak mały 
i lekceważony pogański kraik a- 

zyatycki i socyalistyczne swawo- 

le, w każdym kraju z łatwością 
tłumione, a w Rosy i najmniej po- 

datny grunt znajdujące: tem bar- 

dziej niespodziewanemi, tem bar- 

dziej cudownemi wydarzenia te 

muszą się okazywać. Gdyby Ro- 

syę na zewnątrz pokonała taka 

potęga, jak Anglia przy pomocy 
państw innych; gdyby ją stoczył 
wewnątrz nihilizm jej narodowy 
od dawna w niej istnieący, — 

to ludzie w tem nie widzieliby 
może cudu i niejeden znalazłby 
się na pewno, któryby dowodził, 
że dawno to przewidywał, a na- 

wet przepowiadał: ale kto cudu 
nie widzi w tem, co się. stało, ten 

chyba jest ślepym; ,po raz trzeci 
w tym roku to powtarzamy. 

* 

Ślepymi też są ci, którzy kie- 

rują jako ziemscy rządcy losami 

Rosyi, lub myślą że nimi kieru- 

ję, — bo już dzisiaj kierować ni- 
mi nie mogą. Ślepym jest car sa- 

mowładzca. Na tylokrotne ostrze- 

żenia oczy na chwilę im się tylko 
nieraz otwierały, ale napowrót 
bielmem zachodziły. 

Nie były im ostrzeżeniem do- 

statecznem klęski na lądzie i mo- 

rzu w ciągu pierwszego roku po- 
noszone : powiadali, że zasoby ich 

są niewyczerpane, że mają bez 

porównania więcej wojska, niż 

go wysłali, że nieprzyjaciel za- 

skoczył ich niespodziewanie, że 

on sam wytężywszy wszystkie si- 

ły, już słabnie, a oni tem potęż- 
niej uderzą i w końou w stolicy 
Japonii dyktować będą warunki 

pokoju. 
Nie był im ostrzeżeniem wy- 

starczająccm upadek Portu Artu- 

ra , nie był ani Mukden ani Liao- 

jang: dopiero kompletne znisz- 
czenie floty nakłoniło ich wresz- 

cie do łaskawego zezwolenia na 

rozpoczęcie rokowań pokojo- 
wych. Ale czy to szczere? Czy i- 

stotne upamiętanie się? iŻe tak 

nie jest, świadczy, iż nie chcą 
;tarać się o zawieszenie broni, 
liczą jeszcze na zwycieztwo Li- 

niewicza, by ono wpłynęło na u- 

kłady pokojowe i mobilizują na 

gwałt rezerwy. Bielmem znów za- 

szły im oczy! 
A wewnątrz kraju nie były im 

ostrzeżeniami głosy prasy, nara- 

dy mężów najpoważniejszych, 
prośby patryotów najszczerszych 
o zaprowadzanie reform. Nie była 
im ostrzeżeniem "krawa niedzie- 
la" w Petersburgu. Zabiciem kil- 

kudziesięciu niewinnych, rzuce- 

niem kilku obietnic, które nastę- 

pnie albo odwoływano, albo "tłó- 
maczono" w inny sposób, niż 

brzmiały, sądzili, że poradzili so- 

bie łatwo z dobrodusznym lu- 

dem. 
Nie były im ostrzeżeniami 

bomby, z których jedna rozszar- 

pała stryja carskiego. Po prze- 
strachu chwilowym, poaresztowa- 
no. ukarano kilkanaście osób i są- 

dzili, że awantura się skończy- 
ła. 

Nie były im ostrzeżeniami roz- 

ruchy robotnicze, socyalistyczne 
i inne niepokoje w kraju, które 

niespodziewanie nawet Kaukaz, 
a co dziwniejsza, nawet kraje 
oclskie, objęły. Nie były ostrzeże- 

niami agrarne w całej Rosyi roz- 

ruchy. Cóż znaczy czerń w obec 

wojska i policyi, kije w obec na- 

hf<jek kozackich, a choćby i re- 

wolwery w obec karabinów i ar- 

mat? 
Wykwitł czerwony sztandar na 

najdumniejszym okręcie wojen- 
nym w pozostałej flocie czarno- 

i,-.orskiej i działa z rąk buntow- 
ników zionęły ogniem na naj- 
wspanialsze miasto portowe. 

Bunt objął część floty i obej- 
muje część wojska. 

Czy to jest wreszcie ostrzeże- 
niem ostatecznem? 

* 
* 

Zapewne nie jeszcze. Bunt zo- 

stanie stłumiony. Mobilizacya 
swoim idzie torem. Wypełnienie 
obietnic poczynionych zostanie 
odłożone <fna później." Bo wsza- 

kże jeszcze Liniewicz może zwy- 

ciężyć ! Bó — -i 

Bo zaślepieriie będzie aż do 

końca, jeżelr zapisano, tt kara 

Boia ma by4 kompletną £/> 

Lpjewicż jeszcze musi być po- 
bitym, ducia buntowniczy musi 
objąć i wojsko i marynarkę :ęałą, 
ażeby prawdziwa skrucha i szcze- 

re postanowienie poprawy nastą- 
piło u zaślepieńców: ale jeśli do 

tego przyjdzie, to wtedy będzie 
za późno,., Wtedy dynastya Ro- 
manowów groźnej pamięci zakoń- 

czy się na carze, który zainicyo^ 
wał konferencyę pokojową w Ha- 

dze, a.w kraju swym rozpłomie- 
nił haniebną wojnę i zagraniczną 
i wewnętrzną, a państwo carów 

W gruzy się zapadnie, ażqby z 

tych gruzów wykwitło, co Bóg 
postanowi. 

Co na nich powstanie, o tem 

nikt nie wie, jak nikt przed kilku- 
nastu miesiącami nie przeczuwał 
wypadków, w obec których dzi- 

siaj stoimy. Jedna rzecz wydaje 
się pewną: po każdem z setek 

ostrzeżeń, z których kilkanaście 

tylko wymieniliśmy wyżej, ratu- 

nek kraju i samowładzcy był mo- 

żliwy, gdyby na nie zważano i 

zwrot stanowczy a radykalny zro- 

biono ; po każdem następnem sta- 

wał on się trudniejszym, a dzisiaj 
wydaje się niemożliwym... 

W dziejach świata nie było tra- 

gedyi większej od tej, na której 
rozgrywanie się teraz patrzymy, 
a której akt ostatni się zbliża... 

o 

DOBRY PROJEKT NA 
DZIEŃ 4go LIPCA. 

Wycieczka na farmy. 

Niejeden z naszych rodaków 

myśli nad tern, jakby wesoło i z 

pożytkiem spędzić dzień czwar- 

tego "dziulaja." Wszak zabawić 

się warto gdy i inni się bawią. 
Niemal każdy z nas zasłużył 

sobie na to, by dać odpocząć zbo- 

lałym kościom, a odetchnąć świe- 
żem powietrzem. Więc jedźcież 
poza miasto, zdała od zgiełku i 

wystrzałów! Rozglądnijcie się 
wokoło siebie, ale poza granicami 
miasta, i zobaczcie jak dobrze się 
powodzi tym którzy się na far- 

mach osiedlili. A powodzi im się 
dobrze dlatego, że nie trzymają 
się niewolniczo murów miasta, 
ale .pracują na ziemi i pracują dla 
siebie. Więc jedźmyż na farmy, 
zobaczcie jak dobrą i wydatną 
jest ziemia, na której tylu Pola- 
ków dorobiło się majątku. A nie 
muszą oni pracować tak ciężko 
jak Polacy w Chicago pracują. 
Nikt im nad karkiem nie stoi i 

mają czas odetchnąć zdrowem po- 
wietrzem, co siły pokrzepia tak 
bardzo. Zapraszamy więc każde- 

go rodaka, by zwiedził piękne 
grunta w Wisconsinie i zobaczył 
jak łatwo tam życie zrobić i ma- 

jątku się dorobić. 
Urządzamy trzy pociągi spe- 

cyalnie na zwiedzenie gruntów, 
jakie mamy na sprzedaż, i serde- 

cznie zapraszamy rodaków, by 
wzięli udział w tej wycieczce. Po- 

każemy Wam^grunta w okolicy, 
powiatów Clark i Taylor w sta- 

nie Wisconsin, które słyną z uro- 

dzajności i na którym każdy do- 

brego grosza dorobić się może. 

Pociągi te wyjadą w niedzielę,. 2 

lipca, w poniedziałek, 3go lipca i 

we wtorek, 4go lipca po południu., 
Kto z oglądających kupi farmę,' 
dla tego wycieczka ta będzie bez- 

płatną, gdyż pieniądze na tykiet 
wydane mu zwrócimy. 

Po bliższe szczegóły zgłoście 
się do naszego ofisu : 

SZLYTERN I PRZYBYSZ, 
il 814 Milwaukee ave. 

o- 

PROKLAMACYA PRZECIW- 
KO INTELIGENCYI. 

i 

Mówąc o partyach i grupach 
politycznych w Rosyi, wspomi- 
naliśmy o tak zw. "Związku mo- 

narchistów", inspirowanym przez 
redaktorów i przyjaciół "Mos- 
kiewskich Wiedomosti". Zwią- 
zek ten postawił sobie za zada- 

nie przeciwdziałać czynnie wszel- 
kim ruchom postępowym, dema- 

skować je i zwalczać choćby za 

pomocą środków terorystycz- 
nych. Związek wydaje w tym 
duchu mnóstwo proklamacyi, 
których hasłem jest: terror prze- 
ciwko terrorowi. 

Wydał więc niedawno bardzo 

charakterystyczną proklamacyę, 
którą rozesłano do wszystkich 
wiosek. Prokalamacya ta przytó*: 
czoną w całości w "Rusi", 
wa jak następująt 

L .Włościanie,. mieszczanie i ro- 

i botnicy! Ppsłuchajcie,-co zamie- 
| r&ają^ano^ię; w £jąrządach miej-, 

skiclj i w ziemskich, w których 
zasiadają, a w "wielkich miastach, 
adwokaci^ profesorowie, studen- 

ci, nauczyciele,,obywatele zban- 

krutowani, kupęy uszlachceni i 
inni, którzy zowią się inteligen- 
cyą, chcą przerobić nasze pań- 
stwo tak, ażeby sami niem rzą- 
dzili, zamiast monarchy. Dążąc 
do tego, panowie ci czynią wszel- 
kiego rodzaju nieporządki i zabu- 

rzenia. Profesorowie i studenci 
wspólnie postanowili zaniechać 
uczczenia się i nauczania. Adwo- 
kaci — ci gawędziarze sądowi, na 

zebraniach swoich gwałtownie 
żądają konstytucyi, t. j. żeby mo- 

narcha oddał swoje samowładz- 
two wybranym z pośród v'ln°w. 
Dzieci z namowy ojców w niektó- 

rych miastach porzuciły szkoły i 
zaczęły chodzić po ulicach ze 

sztandarami, krzycząc: "Precz z 

rządem!" Panowie, chcąc postra- 
chem wymusić na cesarzu wła- 
dzę, zabijają ministrów, guberna- 
torów, nawet zabili niewinnego 
Wielkiego księcia Sergiusza A- 
leksandrowicza i Cesarza Oswo- 
bodziciela. Łącznie z panami dzia- 
ła także inteligencya żydowska, 
polska, ormiańska, żądając rów- 
nież konstytucyi, żeby przewo- 
dzić nad nami — Rosyanami. 
Zbliżywszy się z żydami i inne- 
mi obcemi narodowościami, inte- 

ligencya chce ubezwładnić mo- 

narchę, jak najprędzej odebrać 
rządowi i zagarnąć w swe ręce 
worek skarbowy. Monarcha, ustę- 
pując panom, już pozwolił zwo- 

łać ludzi zaufanych, z wyboru, a- 

le panowie żądają, ażeby tylko 
ich wybrano z pominięciem wło- 
ścian i mieszczan. W sprawach 
państwowych wybrani przedsta- 
wiciele będą mieli tylko głos do- 

radczy, decyzyą zaś pozostawią 
Cesarzowi, jako samowładcy. Pa- 
nowie jednak chcą, ażeby oni sa- 

mi stanowili prawa państwowe i 

aby monarcha wraz z ludem pod- 
legał ich postanowieniom. 

"Gdyby panom gwałtami, po- 
strachem i zabójstwami udało się 
to przeprowadzić, to, bracia, nie 

uważajcie ich za władzę i rząd, 
roznieście w puch, pokażcie, że 

w państwie wy stanowicie siłę; 
•was jest sto milionów, a inteli- 

gencyi nawet pięciu nie ma. Wy- 
branymi do monarchy wyście po- 
winni być; wyście powinni po- 
wiedzieć mu swoje zdanie. Pa- 

miętajcie, że głos ludu jest dla 
cesarza postanowieniem. Posta- 

nowienia zaś panów zawsze będą 
na ich korzyść. Widzimy, jak pa- 
nowie teraz gospodarują w mia- 

stach i ziemstwach, wyciskając z 

włościan podatki ziemskie. Czę- 
sto za nic nawet ostatnią krowę 
sprzedadzą. Dzieci proszą o mle- 

ko, a nieszczęśliwa matka gorz- 
ko tylko płacze. 

"Weźmy np. zarząd miasta 

Moskwy, złożony z inteligencyi 
zmurszałej. Głową miasta jest 
książę Golicyn, który otrzymuje 
30,000 rb. pensyi, wyznaczonej 
przez radnych zarządu. Inżynie- 
rowie miejscy pobierają dziesiątki 
tysięcy, oprócz dochodów z do- 

staw i robót wszelkiego rodzaju, 
na których dorabiają się mająt- 

, ków. 
"Albo np. znany w Kosyi wła- 

ściciel ziemski z gubernii twer- 

skiej Pietrunkiewicz, na budowie 
szpitala ziemskiego zrobił mają- 
tek, który zapewnia mu byt. Tak 
samo w ziemstwie kurskiem pre- 
zes Rajcwski. Prawie wszystkie 
ziemstwa i zarządy miejskie — to 

bandy panów. Panowie — bunto- 

wnicy wnieśli w nasze życie za- 

męt i rozruchy. Nie uznają mo- 

narchy dlatego, że sami chcą za* 

jąć jego miejsce. Nie uznają wia- 

ry prawosławnej dlatego, że zu- 

pełnie w Boga nie wierzą. Idą 
wbrew ojczyźnie, gdyż działają 
zgodnie z jej wrogami: żydami, 
Polakami i innemi narodowościa- 
mi, zabijają swoich braci, sługi 
monarchy i państwa". 

o 

Panna doktorf 
Służąca: — Wołają panienkę do 

państwo Objartowskich. Starszy pan 

połknął kość 1 dławi się — umiera jut 
prawie. •' 

Panna doktor: — Tak? więc prędko 
podaj ml niebieską jedwabny sukien- 
kę, bluzkę szkocką, kapelusz z koli- 
brami, czarną parasolkę 1 żelazko do 

zfcpiekania włosów.... 
j — : 11; f r ż 
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