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Chicago, 22 sierpnia 1905. 
Jako przyczynek do materya- 

łów, na podstawie których wiel- 

cy "politycy" układają różne 

kombinacye tyczące się wyniku 
obrad pokojowych w Ports- 
mouth, N. H., da się przytoczyć 
jeszcze następująca wiadomość 
podawana obecnie przez liczne 
pisma europejskie, a śiwiadcząca, 
iż istnieją jeszcze Rosyanie u- 

trzymujący, iż to — oni zwycię- 
żyli w wojnie na dalekim W scho- 
dzie : 

Kilka pisma petersburskich, 
między innemi "Rozświet" i 
"Birżew. Wiedomosti" z oburze- 
niem przytaczają ustępy z arty- 
kułu "Mosk. Wied", poświęco- 
nego rozważaniu kwestyi: kto 

zwyciężył w wojnie obecnej ? Re- 

dakcya organu moskiewskiego u- 

waża wszystko, co się robi i mó- 
wi obecnie w sprawie pokoju, za 

hańbę Rosyi. 
"Hańbą — czytamy tam — 

jest już podróż S. J. WittegO do 

Waszyngtonu. Pocóż, zapytajmy 
się, on tam pojechał? Aby dowie- 
dzieć się o żądaniach Japończy- 
ków? Ależ dotychczas nie speł- 
nione zostało żądanie naszego 
monarchy — "odrzucić wroga i 

"ukarać go." 
"I czemuż to my pragniemy 

dowiedzieć się o żądaniach Ja- 
pończyków? Dla czego nie oni 
— nasze żądania? Przecież w Sa- 

mym tym fakcie już mieści się 
uznanie zwycięstwa Japończy- 
ków. 

"A to jest nieprawda, to — o* 

szczerstwo rzucone na Rosyę. 
"Jakiż to zatem może być po- 

kój ? Jeśli nie honorowy, to przy- 
najmniej nie hańbiący. 

"Przecież największem ustęp- 
stwem, jakie możemy zrobić,bę- 
dzie nie żądać od Japonii wyna- 
grodzenia za wydatki wojenne. 
Ws^yStko inne nie może być u- 

Stąpione. 
"Jost rzeczą jasną, że Japoń- 

czycy muszą wynieść się z Man- 

dżuryi. Również jasnem jest, że 

Kore*a powinna zostać albo. nie- 

podległą, albo też prźejść pod 
wpływ rosyjski: zależnie od te- 

go, jak zapatrywać się będziemy 
na działalność' nieszczęśliwego 
jeńca — cesarza koreańskiego. A- 
le pozwolić Japończykom, aby 
silą, u nas pod nosem, opanowa- 
li Koreę — to byłoby hańbą dl* 

państwa silnego, rozumnego. Nie 
możemy zatem pozwolić na nic 

takiego, coby świadczyło, że je- 
steś^- Słabi rf łupi. Niema tu 

więc o czem nawet mówić. 

"Jest również rzeczą jasną, że 

Japończycy powinni opuścić zie* 

mię rosyjską — Sachalin i kraj 
Nadamurski. 

"Jeśli można nie żądać od Ja- 
pończyków wynagrodzenia za 

nasze wydatki wojenne, to tylko 
<llą .tego, że aczkolwiek Japoń- 
czycy zgrzeszyli zaborczością, a- 

^ 
lc £ my jesteśmy winni, gdyż 
odnosiliśmy się z niedbalstwem 
do sprawy bezpieczeństwa na- 

szych posiadłości. 
"Przysłowie mówi: Strzeżone- 

go Pan Bóg strzeze. Można za- 

tem z zamiłowania pokoju po- 
wiedzieć, że winne są obie stro- 

ny i obie powinny ponieść karę 
już przez to,' że każda, za swoją 
winę poniosła ogromne wydatki. 

"W rozmowach o pokoju by- 
łoby śmiesznem, gdybyśmy wy- 
chodzili z założenia, że ktoś tam 

uzyskał jakieśi dziewięć zwy- 

cięstw. Czyż to nie wszystko je- 
dno, kto je odniósł? Rosya, choć- 

by nawet dwudziestu klęsk do- 

świadczyła, zawsze silniejszą bę- 
dzie od Japonii. A zatem ona jest j 

Zwycięzcą (!!)." 

Z przebiegu zjazdu syortistów 
\v Bazylei podawaliśmy krótkie 

telegraficzne wiadomości. Obec- 
nie zjazd zamknięto, a wynik ta- 

kowego stanowi dowód', że dąż* 
ności żydowskie, dla braku jed- 
nolitej podstawy i tego samego 
c*lu> dalekie są od urzeczywist- 
nienia. Widzieliśmy tam zamęt 
kompletny, rozbicie się syonizmu 
fia rozmaite części z całkiem od- 
n:iennemi tendeneyami, a przy- 
tem ostrość przeciwieństw, dają- 
cą przedsmak, jakby to wygląda- 
ło w państwie żydowskiem, w 

Hórem żydzi ścieraliby się mię- 
dzy sobą z taką samą, a może z 

%\iększą jeszcze gwałtownością. 
Obecnie rozróżnić należy czte- 

ry grupy syonizmu. Pierwszą sta- 

nowią syoniści syońscy, którzy, 
reflektują wyłącznie na Palesty- 
nę i okolice sąsiednie co <ło osie- 
dlania się żydów. Zrzekają się 
cni na razie prawnego zabezpie- 
czenia nowej autonomię polity- 
czną. Ci syoniści syońscy nie ma- 

ją nic wspólnego z syonistami 
Ćhovevei, którzy zakładają po- 

jedyńcze kolonie w Palestynie, 
dążą jednak do wytworzenia sku- 

pionej ojczyzny w Palestynie, o- 

raz do rolniczej, miejskiej i prze- 

mysłowej kolonizacyi podług je- 
dnolitego planu. 

Od nich różnią się tak nazwani 

terytoryaliści, — którzy nie u* 

pierają się zasadniczo przy Pale- 

stynie — lecz wytworzyć pragną 
nową ojczyznę dla ludu żydow- 
skiego w jakimkolwiekbądź za- 

kątku świata. Na ich czele stoi 

Anglik Zwangwill, który zdecy- 
dowany jest popierać w dalszym 
ciągu projekt Ugandy. Za głów- 
ny warunek ci terytoryaliści u- 

ważają niezwłoczne 'Uzyskanie 
autonomii politycznej. Do nich 

przyłączyli się pomimo odmien- 

nego skądinąd stanowiska syo- 
niści polityczni, którzy zajmują 
postawę pośredniczącą; tych jed- 
nak odstręczyło szorstkie postę- 
powanie syonistów syońskich. 
Dla nich jest Syon czemś w ro- 

dzaju państwa przyszłości, ce- 

lem ostatecznym, do którego dą- 
żąc, nic zaniedbują jednak pracy 

najpilniejszej, a mianowicie u- 

mieszczania licznych emigrantów 
żydowskch w wspólnej ojczyźnie. 
Ponieważ zaś nie obiecują sobie 

korzystnych wyników po koloni- 

zacyi w Palestynie, przeto idą 
ręka w rękę z terytóryalistami. 
Ostatnią grupę stanowią syoni- 
ści którzy utworzyć zamyślają 
państwo żydowskie na zasadach 

socyalistycznych. 
Ostatecznym rezultatem zjaz- 

du bazylejskiego było to, iż od- 

łącżyła się od ogólnego ruchu 

wielka grupa i wytworzyła sa- 

modzielny nowy związek, tak 

nazwaną żydowską terytoryalną 
organizacyą, której członkowie 

Uważają się za jedynych przed- 
stawicieli myśli i dążności żmar- 

łegó przed niedawnym czasem 

przywódzcy sjwnizmu, Herzla. 
o 

Turczyn bił Greka, a przecho- 
dzący basza pyta: 

— Za co go tak bijesz? 
— Jakże go nie mam bić, kiedy 

mi chciał odebrać swoje pienią- 
dze, które mu wziąłem <— rzecze. 

Turek. ; \ 
— A to co iiinego «- odrzekł 

basza i pojechał. 

UWAGI 
W ostatnich tygodniach rozpi- 

sują się różne nasze gazety o tem, 
kto i o jakie urzędy ubiegać się 

i będzie w Związku Narodowym 
1 Polskim na tegorocznym Sejmie, 
Nie wiele oczywiście obchodzą 
nas artykuły o tem się rozpisują- 
ce, ale uderzyła nas następująca 
notatka, która już obiegła kilka 

tygodników, a rtawet dzienni- 
ków : 

"Redaktor'stWo "Zgody" budzi 

większe zainteresowanie, niżeli 

I przedtein. Wielu zwolenników 
i ma za sobą p. Siemiradzki. Nie- 

którzy mówią ó partu Orpiszew- 
skim, a inni stoją przy p. Osa-' 
cizie. Kwesty a ta wyjawi się ja- 
ś')hej dopiero na sejmie. Fakt, że 

/.a p. Siemiradzkim obstają księ- 
ża, jedna niektórych delegatów 
ku stronnictwie Osady." 

O ile wiemy, księża ani bezpo- 
śieflnio ani pośrednio nie mają 
glostt na sejmie związkowym: w 

jakiż tedy sposób mogliby "ob- 
stawać" "za" kimś? Nie rozumie- 

my także, dlaczego którykolwiek 
z wyżej .wymienionych panów 
miałby się cieszyć szczególnymi 
względami u .księży, skoro każdy 
z nich unika kościoła, jak... ktoś 

świeconej wody i tylko w szcze- 

gólnych wypadkach Wyjątkowo 
raczy się pokazać równie chętnie 
w kościele, jak np. w zborze ja- 
kimkolwiek, a wtedy nie wie do. 

brze, co ze swoją figurą zrobić. 

Charakterystyczną jednako- 
woż rzeczą w tej notatce jest 
oczywisty dowód, iż samo podej-s 
tzenie? jakoby kogoś księża po- 

pierali, wystarcza u "niektórych" 
delegatów związkowych, by 
sprzeciwiali się kandydaturze o- 

wego osobnika... 
* 

Kilka gazet rozpisuje się w o- 

statnich czasach bardzo szeroko 

o malutkim artykuliku, który naj- 
przód pojawił się w pewnej an- 

gielskiej gazecie w Detroit, a po- 
tem i w dziennikach amerykań- 
skich w innych miastach. Tyczył 
on się wrzekomego "interview 

jakiegoś reportera z JE. ks. Ar- 

cybiskupem Symonem. 
Reporter w tym artykuliku u- 

trzymywał, jakoby ks. arcybiskup 
Symon wyraził się, że inteligen- 
cya Polaków w tym kraju zbyt 
jest niską, ażeby upoważniała ich 

do otrzymania reprezentacyi 'w 

hierarchii tutejszej, i jakoby Pola- 

cy w Ameryce byli dobrymi, po- 

bożnymi i bogobojnymi ludźmi, 
ale nie byli "mózgiem" naszego 
społeczeństwa... 

"Polak w Ameryce","Wschód", 
" Polonia," "Dziennik Milwauc- 
ki" rozpisały się o tym artykuliku, 
a "Dziennik Polski" kilkakrotnie 

szpaltowe mu poświęcił artykuły. 
Żadna z tych gazet nie wierzy, by 
JE. ks. Arcybiskup Symon tak 

się wyraził, niektóre z nich zape- 
1 

wniają, iż JE. sam już temu za- 

przeczył, a niektóre wietrzą 
"czyjąś" intrygę w pojawieniu 
się owego artykuliku: czynią to 

zwłaszcza "Polak w Ameryce" i 

"Dziennik Polski." 

Chociaż zwykliśmy na naszej 
str. 2 podawać przedruki z róż- 

nych naszych gazet, by zapozna- 
wać naszych czytelników z tern, 
co w tych gazetach się pojawia, 
— a może niekiedy i w tym celu, 
aby robić reklamę tym czasopis- 
mom zupełnie bezinteresownie, 
— to przecież tym razem artyku- 
łów tych nie przedrukowujemy 1 

tylko na tem miejscu je stresz- 

czamy. 
Zdaniem tiaszem najlepiej, było 

ignorować to, co jakiś reporte- 
rzyna napisał: czyż nie znamy 

wszyscy reporterów amerykań- 
skich? Artykulik przeszedłby był 
zupełnie niespośtfzeżenie, gdyby 
mu nasze gazety nie były zrobiły 
tyle rozgłosu. 

Co o nas wszystkich sądzi JE. 
ks. Arcybiskup Symon, tego, je- 
śteślmy pewni, nie powie nietylko 
pierwszemu lepszemu reportero- 
wi angielskiego świstka, ale na- 

wet óśóbóm bardzo wysoko sto- 

jącym i bardzo... ciekawym i 

pragnącym tego się dowiedzieć, 
dopóki nie złoży Sprawozdania 
ze swej misyi Temu, który go 
wysłat. Byłoby z naszej strony 
mećielikatnbśćią i istotnie.. .• bra- 
kiem inteligencyi sądzić, iż po- 

stąpi inaczej. Tym nawet którzy 
chcieliby się posłużyć owym ar- 

tykulikiem feporterskim, ażeby, 
nakłonić JE. ks. Arcybiskupa Sy- 
mona do Szczegółowego wyraże- 
nia swego zdania o nas wszyst- 
kich, z pewnością to się nie uda, 
dopóki nie nadejdzie czas stoso- 

wny. Bądźmyż cierpliwi i do te- 

go ćźasu niechaj nam wystarczy, 
że £)óśtojnego Gościa naszego 
widocznie wsżędżie wzrusza ser- 

deczność, z jaką wszyscy ku Nie- 
mu się garną. 

* 

Kiedy już wspomnieliśmy o 

gazetach amerykańskich, ciśinie 
nam się pomimowoli pod pióro 
pewna uwaga, którą właściwie 
dawno już powinniśmy byli po- 
dać. 

Niejednokrotnie — rtietylko 
polskie, ale także amerykańskie 
czasopisma, i to głównie te osta- 

tnie, — rozpisywały się o szkod- 

liwym wpływie tak zwanych 
"dime novels" na umysły mło- 

dzieży. Tanim tym nowelkom 

przypisać należy, że smarkacze 

organizują bandy rozbójnicze i 

najrozmaitszym oddają się wy- 

stępkom i zbrodniom. 
Ale w ostatnich latach gorszy 

niezawodnie od nich wpływ wy- 
wierają na młodzież niedzielne 

wydania różnych gazet amery- 
kańskich : znaleźć w nich można 

nietylko takie same powiastki 
gorszące, jak w owych wydaw- 
nictwach, ale nadto artykuły naj- 
rozmaitszego rodzaju jeszcze 
szkodliwiej podniecające wyobra- 
źnię młodzieży, prześcigające się 
wzajemnie w wywoływaniu sen-, 

sacyi. 
Prócz tego zaś dołączone Dy- 

wają do tych niedzielnych wy- 

dań arkusze idyotycznej humory- 
styki, stanowiące właśnie naj- 
większą atrakcyę dla młodzieży. 

Trudno sobie wyobrazić coś 

nędzniejszego pod względem tre- 

ści, rysunku, kolorytu i tenden- 

cyi od tej humorystyki amery- 
kańskiej; trudno wymyśleć coś 

głupszego, niedorzeczniejszego, a 

niekiedy i wstrętniejszego, a czło- 

wiek jako tako rozsądny biorący 
to do ręki z pewnością nie znaj- 
dzie w tem ani iskierki zdrowe- 

go humoru, a jeżeli mimowoli się 
uśmiechnie, to chyba z politowa- 
nia nad głupotą "redaktorów" 

tych świstków. Treść zaś! tych 
"dowcipów" zazwyczaj wprost 
jest gorszącą dla młodzieży, bo 

najczęściej poucza tylko smar- 

kaczy płatać psie figle i swawol- 

nie żartować sobie z rodziców lub 

w ogóle starszych. 
Bezmyślni są rodzice, którzy 

dzieciom dają do ręki te czasopi- 
sma i zachęcają je do rozczyty- 
wania się w nich: tacy rodzice 

bezwiednie Sobie samym najwię- 
cej szkodzą. 

Humorystyka istotnie wesoła 
a zdrowa, bywa pożyteczną i po- 
trzebną nawet niekiedy: ale ta- 

kiej w tych czasopismach nie ma; 

prawie bez wyjątku bywa ona 

tam szpetną, szkodliwą i gorszą- 

cą. Po cóż nią truć młodzież? 
* 

W pewnem niemieckiem cza- 

sopiśmie, które dziś przeglądali- 
śmy, znaleźliśmy ciekawą notat- 

kę, którą zaraz tu zapisujemy, a- 

żebyśmy o niej nie zapomnieli, 
bo warto z nią zapoznać czytelni- 
ków. 

W Hanowerze umarła przed 
stu laty pewna hrabina, licząca 
lat 30, która lubiła się chełpić z 

tego, że nie wierzyła w zmar- 

twychwstanie, a w swoim testa- 

mencie wyraźnie poleciła, ażeby 
grób jej obmurowano wielkimi 
kamieniami i przykryto wielką 
płytą marmurową, dość ciężką, 
"by ciału jej odechciało się^zmar- 
twychwstawać, chociażby poczu- 
ło ochotę". Nadto kazała na płycie 
umieścić napis, że tego grobu nie 

wolno naruszać pó wszystkie wie- 
ki. 

Życzenie jej wypełniono dosło- 

wnie. Dotychczas też grób ten 

istnieje i napis jest niezatarty, a 

przecież — grob jest otwarty! O- 
to jakiaś ziarenko dostało się 
pod płytę, zakiełkowało, znalazło 
sobie jakąś szparkę i powoli ros- 

nąc rozpierało kamienie, podnto- j 
sło płytę i grób otworzyło! Słu- 
letnie drzewo teraz ocienia ten 

grób hrabiny na udowodnienie, 

że drobne ziarenko zadało kłam 

pyszałkowatemu rozumowaniu 
ludzkiemu 1 

o 

Z CHWILI BIEŻĄCEJ. 

W Polsce wybuchnął wczoraj 
strajk generalny. Ma to stanowić 

protest ze strony socyalistów, że 

przedstawiciele Polski nie mają 
prawa zasiadać w rosyjskiej "Du- 
mie narodowej," zwołanej przez 

cara, ażeby podtrzymywać jego 
chwiejący się tron satrapy. Więc 
to, co dla Polski jest szczęściem, 
uchodzi w oczach warszawskich 
socyalistów za nieszczęście. Dla 

odwrócenia takiego "nieszczę- 
ścia" zarządza się nowy strajk 
generalny, podkopujący polski 
przemysł i handel, wystawiający 
dziesiątki tysięcy rodzin polskich 
robotników na głód i nędzę. 

* * # 

Rosya nie zapłaci Japonii ani 

kopiejki kontrybucyi wojennej, i 

nie ustąpi ani piędzi rosyjskiej 
ziemi, a ponieważ Japonia nie na 

to prowadziła dotychczas zwy- 

cięską wojnę, ażeby wyjść na 

swych zwycięstwach, jak Zabłoi- 
ki na mydle, staje się przeto rze- 

czą "oczywistą", że układy poko- 
jowe w Portsmouth zostaną dziś 
lub jutro zerwane. Tak sądzą dy- 
plomaci w Paryżu, Londynie, 
Berlinie i Waszyngtonie. Linie- 

wicz zapewnia cara, że jego woj- 
sko pragnie się bić i ratować ho- 
nor Rosyi. Anglicy podtrzymują 
upór Japończyków, a Roosevelt 

pragnie za pomocą sądu rozjem- 
czego załatwiać sprawę, której w 

Portsmouth załatwić nie mogą 

rosyjscy i japońscy komisarze, 

trącający się przed każ-dem po- 
siedzeniem kieliszkami, przy 

wspólnym bufecie. 

My z naszej strony jesteśmy 
pewni, że Witte nie na to wy- 

brał się z Petersburga do Ports- 

mouth, ażeby dopiero tutaj o- 

śiwiadczyć, że pobita Rosya nie 

zapłaci kosztów wojennych. Na 

wygórowane żądania Japonii 
miał czas odpowiedzieć Linie- 

wicz armatami. Za dzisiejszym 
brzękiem pałaszy kryje się chęć 
Moskali ratowania tego, co się 

da, ażeby nie narażać się na cał- 
kowite rozbicie Rosyi przez Japo- 
nię. Zresztą przewidywano od sa- 

mego początku, że układy poko- 
jowe w Portsmouth potrwają 
przynajmniej miesiąc. Dlaczego 
mianoby je zrywać po dwóch ty- 
godniach. Pozwólcie komisarzom 
rosyjskim i japońskim* trącać się 
nadal kieliszkami przy dobrze za- 

opattrzonym amerykańskim bu- 
fecie. 

* * * 

Panna Alicya RooseveIt podró- 
żuje. Była w Tokio, zwiedziła 

Filipiny i wybiera się teraz do 
Pekinu. Tak się spodobała sułta- 

nowi Sulu, że ofiarował jej podo- 
bno swą rękę. Jeżeli tak dalej 
pójdzie, panna Alicya Roosevelt 
zostanie niezawodnie bohaterką 
operetek komicznych. 

* * * 

W New. Yorku zmniejszyło się 
pijaństwo. Nic dziwnego. Rodzi- 
ny tamtejszych milionerów ba- 

wią obecnie w Europie lub spę- 

.dzają wakacye w swych letnich 

rezydencyach. 
* * 

Zachodzi pytanie, dlaczego 
Norwegczycy na gwałt szukają 
króla, nie chcąc żadną miarą za- 

prowadzać u siebie rzeczypospo- 
litej. Czy zapatrzyli się na Fran- 

cyę i Stany Zjednoczone, lub tyl- 
ko spoglądają na republiki połu- 
dniowo amerykańskie, jak na 

"próby bez wartości"? 
* * * 

Gazety clevelandzkie donoszą, 
że "król naftowy" Rockefeller 
modlił się zeszłej niedzieli w 

swoim kościele o "nawrócenie 
ludzkości." W kościołach katoli- 

ckich odczytywano w tymże cza- 

sie, podczas ewangelii, przypo- 
wieść o faryzeuszu i celniku. 

Szkoda, że Rockefeller nie jest 
katolikiem. 

o 

W kozie. 

Stary: Ciekawa rzecz co oni 
z nami teraz zrobią? 

Mołdy: Pewnie nas powieszą. 
Stary: Tyś młody, to możesz 

wytrzymać, ale mnie staremu, to 

ciężko będzie. 

Spółka Nakładowa 

Wydawnictwa 
Polskiego w Ameryce, 

BĘDĄC W POSIADANIU 
najlepiej i podług najnowszego 

SYSTEMU UHZĄDZONEJ 

( DRUKARNI, j 
zatrodnlRjąc przytem tylko unijnych, wykwalifikowa- 
nych pracowników, jeBt w możńoścl wykonywać 
wszelkie roboty w zakres drukarstwa wchodzące po 
możliwie nizklch cenach, w jak najkrótszym czasie. 

Konśtytucye, 
Cyrkularie, 

Kwity kasoice, 
Afisze, Rachunki 

(Bill Heads, 
Statements), 

Nagłówki 
do listów 

{Letter-lieads), 

Sźćźególniej Towarzystwom 
Polskim zwraca uwagę tia 

obok wyszczególniona 
roboty, kt5remi Blę 

eajmuje «pe- 
cyałnie, 

-to DRUKUJĄC BSr 

Karty adresowe 
(Business Cards), 

Karty wizytowe, 
Bilety i Programy 

na bale i 
obchodyt 

Katalogi, 
Cenniki (Priee- 

Lists), Koperty 

i wogóle wszystko co tylko w zakres 
drukarstwa wchodzi. 

Drukarnia nasza jest zaopatrżona w najnowśze 
czcionki i prasy drukarskie, mamy także swoją własną 
odifeWlarnię (Steteotypś Room), dlatego jesteśmy w 

stanie wykonywać Wszelkie prace w z&kresdrukarski 

wchodzące szybko, gustownie 1 tanio. 

Wszelkie zamówieni* fift 

roboty należy przesyłać 
pod adresem: 

( 

THE POLISA PIBUSHING CO., 
141*143 W. DivUlon St., CHICAGO. 

-j OJU otwarty do godeiny 8mej wieczorem. p 


