
Dziennik Chicagoski 
Plamo polityczno poświęcone interesom Polaków 

w Zjednoczonych Ameryki Póła. 

WYCHODZI C0DZIE2* 
wrjąwszy Niedziel 1 Swi^t uroczystych. 

PRZEDPŁATA WYNOSI: 
Boczni*. .........$3-00 
Półrocznie 1.30 
JCWartaJale...... We 

Mieeięcznie S5e 
W Chicago poczta młeeiącznie... 8So 
Do Europy rocznie 4.10 

Wsaelkle lis*.}, korespondencje lakotei przesyt- 
U pieniężne należy poayłać pod aareeem: 

THE POLIS3 PUBLISHING CO., 
141—143 W. DlTition St.. 

T«L Monroe 784. CHICAGO, ILU 

W razie nieregularnego otrzymywania "Dzien- 
nika Chicagoskiego" prosimy natychmiast nas 

owiadomić. 

Dziennik Chicagoski 
THE POLI3H DAILY NEWS 

Tke oldeat and most influendal Polisb Daily 
in State of Illinois. 

Issaed nery day except Sunćays and Holldayn. 

Pmbliahed Dy THE PO LI SU PUBLISHING CO. 

TERHS OP SUBSCRIPTJ ON. 
Oneyear $3.00 
Six montha .............. 

l.fiO 
Tśrae montbs 75c 

One mouth 25o 
la Chicago by mail for one montli... SSc 
To £urop« for one year 4 JO 

Ali letters shall be addressed to 

THE POLISH PCBLTSUINO CO., 
141-H3 \Y. Diłiaion St„ 

Pbone Monroe 794. C1IICAGO, ILL. 

ENTKKSD AT THE CHICAGO, ILL. POST 
OFFICE AS SECOND CLASS MATTEB. 

SIXTEENTH YEAR—No. 199. 
SATURDAY, AUGUST 26, 1905. 

'L biura meteorologicznego. 
Temperatura dzisiejsza: 

CODZ. 7 BANO 72 Stopni ¥. wyźeiO. 
" 8 •* 7:2 " u 

« B » 73 M " 

u i„ u 75j u 

11 " 74 tt 

Piąkua pogoda dziulij po południa i wieczorem 
Ciepło, wzmagaj ica się pochmtimoeć i prawdo- 
podobnie częściowo deszcz w Niedzielą. Lekkie 
wschodnie i iuieźe południowe wiatry dzisiaj, a 

wzmagające południowe jutro. 

KALENDARZYK. 
Jutrq, 27 sierpnia: Niedziela 11 po 

świątkach. — św. Gebharda. 
Pojutrze, 28 sierpnia: św_ Augusty- 

na b. — Sw. Adeliny. 

(Dla "Dziennika Chicagoskiego"). 

POLAKOWI AMERYKANINOWI. 
Serce twe radosne, 
Masz w nlem tylka wiosnę, 
U mnie tylko łzy.... 
Chmurne moje czoło, 
W duszy niewesoło 
Czemu? powiem cl.... 

Nie znasz ziemi żyznej, 
Własnej swej ojczyzny, 
Tu jest dom, kraj twój. 
Wszystko się uśmiecha 

Rajskie Błyszysz echa, 
Tu twój szczęścia zdrój. 

Ptasząt chór ci śpiewa, 
Piosnki .nucą drzewa 
Tu marzenia, sny..,,. 

Serce, dusza cała 
Wciąż radością pała. 
Nie wiesz co to łzy. 

Ja widziałem łany 
Ziemi mej kochanej 
Dom rodzinny, tam.... 
I rodzinną wioskę. 
Swojską, iubą piosnkę 
W sercu, w duszy mam. 

Kraju! ja o tobie 
Nie zapomnę w grobie 
Pamięć wiecznie ci.... 
Syn twój, choć daleki, 
Gorzkie łzy na wieki 
Ronić będzie łzy.... 

S. L. K. 
22 — 8 — 1904. 
-o 

PRZEGLĄD 
POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ.. 

Chicago, 26 sierpnia. u 

Słynny autor norweski Bjoern- 
stjęrne Bojernerson,którego mo- 

żna uważać za najgłówniejsze- 
go z promotorów samodzielności 
norweskiej, wystosował do^ pew- 
nego pisma niemieckiego list na- 

stępujący: 
"Chciałbym zwrócić waszą t*. 

wagę na jeden warunek, któr> 
postawił parlament szwedzki, żą- 
dając jego spełnienia, zanim roz- 

wiązanie Unii ma uzyskać zat- 
wierdzenie : mianowicie Norwe- 
gia ma bezwarunkowo znieść 
twierdze swoje, nowowzniesione 
od granicy szwedzkiej. Jestto żą- 
danie zuchwałe: naród ma zbu- 

rzyć obwarowania wzniesione ku 
obronie «wej stolicy, z powodu— 
tak jakby mogło być inaczej — 

że leżą w pobliżu granicy innego 
krajtrJ 

''Rozumna polityka nigdy nie 
; pasta wiła. takiego żądania. Już w 

projekcie-fortyfikacji na półwy- 
spie skandynawskim z przed 
dwóch pokoleń, wytyczono łań' 
cuch fortyfikaęyj zupełnie podo- 
bnych do obecnych. Wogóle ża- 

den nowożytny wojskowy nie 

może sobie wyobrazić planu o- 

brotiy, &t&pybvn nie dfedjmoWat 
fortyfikacyj, a to nie ̂ zmienia, 
*e dopiero trwoga przed Szwe- 

ihYiJTiflBłlSlfii ssmi '' '' 

darni skłoniła £zwecyę do ich 
założenia. One są obecnie faktem 
i to jest istota sprawy! Niemoż- 
liwością jest, aby użyto ich prze- 
ciw Szwecyi, gdyż z zerwaniem 
Unii odpadł wszelki powód do 
sporów, któreby nie mogły ina- 

czej być rozwiązane niż w dro- 
dze sądów wojennych. Żądanie 
więc. zburzenia naszych twierdz 
podyktowało tylko zacietrzewie- 

nie, to samo zacietrzewienie, któ- 
re zrujnowało Unię. 

"Coby Szwedzi mogli byli zro- 

bić z tej Unii, gdyby nie stanęła 
temu na przeszkodzie dziedzicz- 
na wada pozowania na wielkich 

ludzi! Bardzobyśmy byli radzi, 
gdyby to, co się stało w Norwe- 

gii. otwarło im- oczy. 
Szwecya nie straciła Norwe- 

gii, bo Norwegii nigdy nie posia- 
dała. Tylko złudzenie tego posia- 
dania Szwecya straciła, a przez 
to uzyskała możność widzenia, 
co ma przed sobą: mianowicie 
wielkie zadanie, ażeby całą pół- 
noc t. j. wszystkie trzy narody, 
zebrać w jeden wolny związek, 
a potem ten związek wprowa- 
dzić w inny, jeszcze większy. To 

jest cel, godny szwedzkiej chęci 
powodzenia i pragnienia czynu. 

"Prasa norweska odpowiada 
na żądanie Szwecyi zniesienia 

obwarowań, że gdyby Szwecya 
zażądała, aby Norwegia dla 

wspólnej obrony na jakimś! sła- 

bym punkcie wybrzeży wybudo- 
wała jeszcze jedną twierdzę, to 

bylibyśmy zmuszeni temu żąda- 
niu zadość uczynić. 

"Ale tamtego żądania naod- 

wrót nie podyktowała przezorna 
polityka, tylko zacietrzewienie, 
podobnie jak ono podyktowało 
opór przeciw wprowadzeniu ko- 

goś z rodziny Bernadotte na tron 

norweski.. To niemądra polityka, 
to zaślepienie." 

* 

Z Wiednia donoszą: 
Zaraz pierwszy dzień obrad 

komitetu wykonawczego zjedno- 
czonej opozycyi węgierskiej do- 

wiódł, iż wszelkie wieści o nie- 

zgodzie przywódców są plotką. 
Przeciwnie1, wodzowie nie tylko 
zgodnie, lecz i energicznie umie- 

ją działać. Ogłoszony przez nich 
manifest do obywateli świadczy, 
że ani myśilą pardonować niele- 

galnemu gabinetowi. 
Opozycya chce doprowadzić 

do całkowitego bezrobocia wszy- 
stkich władz autonomicznych i 

rządowych. Te władze mają nie 

wykonywać rozporządzeń mini- 
strów. 

Nadto należy przeciąć rządowi 
wszystkie kanały i kanaliki, do- 

prowadzające pieniądz: miasta 
nie powinny rządowi dawać przy- 
padającego mu udziału podatków 
spożywczych. Urzędnicy, wyda- 
leni za nieposłuszeństwo, będą o- 

trzymywali pensyę dalej z kas 

prywatnych, po ułagodzeniu 
przesileni wrócą na posadę. 

Znana solidarniść narodowa 
madziarów poręcza, że uchwały 
komitetu wejdą w życie. Takiej 
walki na noże gabinet Fejervare- 
go nie oczekiwał. Jęczy też w od- 

danych sobie dziennikach wiedeń- 

skich, bo w Budapeszcie szpalty 
prawie całej prasy są dla niego 
zamknięty. Zarzuca opozycyi, ze 

pozuje na rząd, łamie prawo, 
szkodzi ojczyźnie. 

Jęki nie wiele pomogą. Takty- 
ka opozycyi jasna: chce zmusić 

Fajervarego> by się przyznał o- 

twarcie do absolutyzmu. Teraz 

uprawia go pod maską. Z prze- 
ciwnikiem zdemaskowanym wal- 
ka łatwiejsza.- 

* 

Pod nagłówkiem "Anglo-fran- 
cuskie przymierze", w "Siecle" p. 

Cornely — jeden z najznakomit- 
szych publicystów francuskich,— 
nazywa owacyę floty w Ports- 

mouth, szczęśliwym wypadkiem 
dziejowym, wspaniałą manifesta- 

i cyą przyjaźni dwóch narodów. 

Dalej zaś pisze: ''Wypadek ten 

cofa naszą pamięć o 50 lat, przy- 

pomina nam czasy Krymu, a jest 
szczególnie drogi sercu inteligen- 
tnej Francy i. Zwiastuje nam an- 

gielski sojusz — sojusz w całym 
swym blasku i w całej swej sile, 
obok sojuszu nieco zwietrzałego 

* 
z Rosy.ą. Przymierze z Anglią^ 

: dogadza w sam raz liberałom, 
"intelektualistom" i republice.bo 

Anglia jest esencyonalnie liberał-1 
ną. Jej wszechstronna praca wy- 
biła niezatarte piętno na umyśle 
lubzkości, a chociaż ma króla, 
jest więcej republikańską niż 

Francya. Jest między nami a 

Anglikami rzeczywiste brater- 

stwo, jesteśmy braćmi z rasy i 

myś'li« Możemy tylko zyskać na 

stawaniu się podobnymi do An- 

glików. Anglik :est może najdo- 
skonalszym typem ucywilizowa- 
nej ludzkości w tym dwudzie- 

stym wieku — gdy tymczasem 
chcieć się wzorować na Rosya- 
nach byłoby dla nas istotnem 
nieszczęściem. "Intelektualiści 
nie potrzebują tem samem niena- 
widzieć kozaków — bynajmniej. 
Lecz jest całkiem naturalnem, że 

kochać będą Anglię i cieszyć się^ 
z przymierza z nią. 

Ten sam dziennik pisze w ar- 

tykule naczelnym, że wartość i 

znaczenie tych częstych manife- 

stacyj przyjaźni anglo-francu- i 

skiej jest doskonale rozumiane 

po obu stronach katelańskiej cie- 

śniny. Manifestacye mają prze* 
dewszystkiem znaczenie uprzej- 
mej lecz dobitnej odpowiedzi na 

intrygi, zwrócone przeciw utrwa- 

leniu się tej przyjaźni. "Przyjaźń 
ta nie zagraża i nie wygraża się 
nikomu, nikt nie może wątpić o 

jej charakterze pokojowym. Je- 
żeli nasz wschodni sąsiad miał 

jakiekolwiek pod tym względem 
obawy, to po\yinny przecież raz 

ustać; a jeżeli jeszcze istnieją, to 

musza być tego jakieś ukryte po- 

wody. Chciano spróbować, czy 

przyjaźń anglo francuska jest 
istotnie szczerą i solidarną-czy nie 

jest to tylko dyplomatyczna fan- 

tazya, przejściowy kaprys. Lde- 
rzono więc w nią w Tangerze — 

ale przyjaźń wytrzymała cios, nie 

drgnąwszy. Brest i Portsmouth 

dowodzą, że od wizyty Edwarda ; 

VII w Paryżu i prezydenta Lou- 
beta w Londynie, wzajemne u- 

czucia obu narodów nie zmieniły 
się, pomimo zabiegów w celu ich 

osłabienia. Rotsya powinna 
^ 

pa- 

trzeć na tę pokojową przyjazń z j 
głębokiem zadowoleniem, jeżeli 
rozumnie pojmuje swoje własne 

interesy". 
"New York Times" w naczel- 

nym artykule podnosi fatk ten 

nadewszystko, ze Francya me 

jest osamotniona i że Niemcy, 
skutkiem niepowodzeń, nie są w 

świecie pierwszem mocarstwem. 

"New York Sun", nawołuje 
Stany Zjednoczone do podania 
ręki sojuszowi anglo francuskie- 

mu, innemi słowy do przystąpie- 
nia' do koalicyi anglosasko ła- 

cińskiej. 
.—: 'O — I 

UWAGL 
Z pomiędzy głosów poświęco- 

nych polskim sprawom wyróżnić 
należy artykuł dziennika "Repu- 
blique francaise", pod napisem 
"Dzisiejsza Polska." 

Punkt wyjścia artykułu stano- 

wią rzezie w Warszawie, Łodzi, 
Piotrkowi© i innych miastach. 

Nakreśliwszy obraz tych rzezi, a 

potem dołączywszy wymowne 
objaśnienie słów: "Porządek pa- 

nuje,"słowa które oznaczają "ma- 

sowe aresztowania i pędzenie na 

Sybir," autor pan Paweł Marion 

charakteryzuje stan obecny ży- 
wotności narodu polskiego: 

Nie można powtórzyć dostate- 

czną ilość razy, że mimo wszyst- 
-Icich podziałów Polska jest żywą 
i żywotną. Gorący patryota Ko- 
ściuszko przewidział to protestu- 
jąc nieustannie przeciw legen- 
dzie, która wkłada mu w usta sło- 

wa "Finis Poloniae", wymówio- 
ne jakoby na polach maciejowic- 
kich. 

Poszarpana. zdziesiątkowana 
przed więcej niż stu laty Polska, 
zabrała się natychmiast do dzie- 
ła, aby powoli przyjść do siebie. 

I dokazała tego, że została jedną 
i całkowitą mimo oficyalnej geo- 
grafii. Polacy tworzą w środku 
Europy ciało etnograficzne, li- 

czące dwadzieścia milionów mie- 

szkańców i podobne do mrowi- 
ska. Ich przywiązanie do ziemi 

ojczystej uratowało kraj od ger- 
manizacyi i rusyfikacyi, które by- 
łyby nastąpiły na pewno, gdyby 
byli wyemigrowali" masowo. Po- 
zostawszy'w jednej grupie, prze- 
ciwstawili siłe inercyi. czvli naj- j 

... t 

potężniejszą tamę, jaka istnieje, 
infiltracyi zdobywców i dzisiaj 
tworzą niezaprzeczoną moralną 
jedność. Codzień naród ów zaz- 

nacza swą żywotność przez swój 
udział w wystawach międzyna- 
rodowych, przez swoich uczo- 

nych, swoich pisarzy, swoich ar- 

tystów, swój przemysł. 
Piękne słowa, które rzeczywi- 

ście podwoić powinny naszą ży- 
wotność. Wypadki wszakże w 

Warszawie, Łodzi i Piotrkowie 
nie dowodzą naszej narodowej 
żywotności, polegającej na ko- 

rzystaniu z osłabienia Rosyi w 

interesie ogółu polskiego, a nie w 

interesie żydostwa i Prusaków. 
* 

Należy podziwiać talent dzien- 
nikarski korespondentów * 

Portsmouth. Potrafią pisać 10 

szpaltowe artykuły o najtajniej- 
szych zamiarach Wittego i Ko- 

mury i decydować o pokoju i 

wojnie, gdy tymczasem Witte nie 

wie, co myśli Komura, a wysłan- 
nik Mikada dałby konia z rzę- 

dem, gdyby mógł odgadnąć my- 
śli i zamiary wysłannika cara 

Mikołaja. 
♦ 

Względność władz sądowych, 
okazywana polygamiście i żono- 

bójcy Janowi Hoch, odnosi ten 

skutek, że zamiast być powieszo- 
nym, doczekał się Hoch tej po- 
ciechy, że prokurator nie może 

go już ścigać sądownie o wielo- 
żeństwo, ponieważ sprawy te są 

obecnie "przedawnione." Hoch 
ożenił się 20 maja 1901 w Cedar- 

burg, Wis., z p. Maryą Goerk. 
Pomimo że ani ślmierć ani roz- 

wód1 nie unieważnił tego małżeń- 
stwa, pojął Hoch 2 stycznia 1904 
roku za żonę Maryą Hendricks, a 

18 stycznia tegoż roku wziął ślub 

z Augustą Fischer. Za te spraw- 
ki karanym obecnie być nie mo- 

że, gdyż zachodzi "przedawnie- 
nie." Jeżeli sądy i gubernator 
stanu Illinois odwlekać będą w 

dalszym ciągu wykonanie wyro 
ku śmierci na zbrodniarzu, Hoch 

jako żonobójca, zamiast pójść na 

szubienicę, zostanie puszczony 
wolno i będzie mógł w dalszym 
ciągu zawierać śluby i uśmiercac 

upatrzone ofiary. 
* 

Miejski kolektor ubolewa, że 

właściciele psów zalegają z opła- 
tą psiego podatku w sumie $I5>" 
000. A winien temu strajk woź- 
niców. Policyanci jeździli woza- 

mi, powożonymi przez nieunioni- 
stów i nie mieli czasu dopilnować 
ażeby łapaczom psów nie działa 

się krzywda. 
* 

Jeżeli mayor Dunne nie prze- 

prowadzi w Chicago s\lego za- 

miaru umiastowienia tramwa- 

jów, będzie miał przynajmniej tę 

pociechę, że burmistrze z innych 
miast, na konwencyi w Toledo* 
zainteresowali się bardzo jego 
projektem. 

* 

Niemieckie gazety zapewniają,- 
że jeżeli w Portsmouth Rosya z 

Japonią zawrze pokój, świat za- 

wdzięczać to będzie — Niemco- 
wi. Poseł amerykański w Peters- 

burgu nazywa się bowiem Meyer 
i jest niemieckiego pochodzenia. 
Jego matka była wprawdzie rodo- 

witą Amerykanką ankielskiego 
pochodzenia, a Meyer kształcił 

się na uniwersytecie Harvard, 
Niemcom nie przeszkadza to u- 

ważać Meyera za swego rodaka* 

pomimo że oceniając czyjeś po- 

chodzenie, kłaść zwykli wielki na- 

cisk na jego "Muttersprache", a 

nie na język, którym mówił oj- 
ciec. 

* 

Tornado zniszczył częściowo 
miejscowość Roosevelt w Arizo- 

nie. Lojalni dziennikarze amery- 
kańscy nie posiadają się ze zło- 

ści. Jak śmiała burza nie uszano- 

wać miejscowości o tak pięknem 
nazwisku, które jest synoninem 
pokoju. 

* 

Hinky Dink, głośny "ojciec" 
iszej chicakoskiej wardy. zwie- 
dził Anglię, Irlandyę, Francyę i 

Niemcy. Nie znalazł nigdzie nic 

takiego, coby mogło się równać 
ze stosunkami w Chicago. Rozu- 
mie się! W Europie ludziska W 
miastach są tak naiwni, że za 

budlerkę wsadzają radzców miej- 
skich do kryminału. 

* 

Niedźwiedzią przysługę wyrzą- 

dzają amerykańscy dziennikarze 
Rooseveltowi, twierdząc, że ka- 
zał swemu posłowi w Petersbur- 

gu uwiadomić cara, że on. Roo- 
sevelt nakłaniając obie strony wo- 

jujące do wzajemnego porozu- 
mienia się na neutralnym grun- 
cie amerykańskim, nie mógł 
zdradzać niczem zamiaru popie- 
rania ani Japonii ani Rosyi. To 

odpowiada interesom mikada i 

cara, o tem decydują oni sami, 
przy pomocy swoich ministrów. 
Nikt nie ma prawa narzucać ca- 

rowi swych zapatrywań i twier- 

dzić, że jego nieprzyjaciel ma ra- 

cyę. Prezydent Stanów Zjedno- 
czonych. pośrednicząc między 
Rosyą i Japonią, nie może dzia- 

łać podobnie, jak naiwny rozjem- 
ca, chcący pogodzić bijących się 
pijaków w karczmie, a otrzymu- 

jący w nagrodę sam guza. Zwy- 
czaje dyplomatów, liczących się 
nieco z dworską etykietą, są in- 

ne, niż się zdaje korespondentom 
gazet wielkich dzienników ame- 

rykańskich. 
# 

Profesor Gardner pfzeczy wia- 

domości, jakoby wybierał się do 

Afryki w tym celu, ażeby tam 

studyować język małp: Wierzy- 

my panu profesorowi. W tym 
celu nie potrzeba się wybierać w 

daleką podróż do Afryki. Studya. 
można odbywać w pierwszem 
lepszem "cywilizowanem" mie- 

1 ście. 
o 

Z POŁĄGI. 

Polska ł Litwa — to dwie siostrzyce 

Spojone węzłem czasów i krwi, 
Wspólnie przeżyły burze, śnieżyce 

I wspólna boleść w ich sercu tkwi. 

Jedna im gwiazda świeci w pocho- 
dzie, 

"Wskazują szlaki siostrzanych dróg 
I jedne hasła w znojnym zawodzie, 
I jedne cele.... lecz z braci — 

wróg! 
Tak — dziś z za morza inny wiatr 

wieje 

Z bałwanem przybił nieznany duch; 

Ging, .wiekowej unii nadzieje, 
Gdyż z nami zrywa litewski ruch! — 

Spytaj, czy Polak pragnie zaguby 

Przyjaznych dotąd i bratnich dusz? 

Czyliż tyrańskiej kiedy rachuby 
Z Kainem wtłaczał zdradziecki nóż? 

Nie! — bo on z matki wyssał kocha- 
nie 

Ojczystej ziemi, ojczystych słów.... 

Nie — dlań rodzinnej strzechy wią- 
zanie 

Ta hymn marzenia i złotych snów. — 

Polak łupieżcą nigdy nie będzie, 
Dla niego wolność droższa nad 

świat, 
On z jej kagańcem śmiało biegi' 

wszędzie, 
Jak wiatr swobodny zamierzchłych 

lat 

Llt.wo, Ty sama legniesz poKotem, 

Jalc pada sierpem podcięty kłos, 
Zgnębią Cię siłą, przekupią, złotem 

1 wajdetorów odbiorą głos. 
Litwo, ku Tobie Polska się zwraca, 

Siostrzaną zawsze podaje dłoń. » 

Niechaj was złączy: miłość 1 praca, 

Więc splotem oliw uwieczcie skroń! 

Matko Najświętsza tam z Jasnej Góry 
I hen wielbiona u Ostrych Bram, 
Bratniej niezgody rozpraszaj chmury, 
A promień szczęścia zabłyśnie nam. 

Hejnał zwycięstwa życia ł mo.wy 

Rozniosą wici w najszerszą dal 

Dźwięki polskiemi Tatr sinej głowy 
I pieśnią Litwy po brzegi fal! 

Połąga. Ks. Szab. 
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Zagadka. 
[ (Za rozwiązanie której pierw- 

szych iooo mężczyzn otrzyma 
nagrody). 

Gdzie Teodor Giese kupił 
przed trzema tygodniami od 

Niemca salon? Jedni mówią, że j 
niedaleko Warszawy, drudzy — 

że blisko Krakowa, inni słusznie 

twierdzą, że pod samym Pozna- 

niem, jeszcze inni — że to na ro- 

gu Cleaver i Milwaukee ave. lub 

na Milwaukee ave. i Cleaver. 

Odpowiedzi proszę nadsyłać 
na ręce T. Giesego pod nr. 769 
Milwaukee ave., gdzie można za- 

wsze kupić tuzin "Malt Marrow" 
za $1.00 lub butelkę za 10 cen- 

tów. 
o 

RUCH PAROWCÓW. 
Przybyły: 
Plymouth: Noordam i Moltke z N. 

Yorku. 
Queen6town: Cedrlc z N. Y., Cymrlc 

z Bostonu. 
Havre: la Bretagne z N. Y. 
Odeszły; 
Movirie: Bavarlan do Montrealu. } 

Dover: Bluechef do N. Y. » 

Kopenhaga: Hellig 01av do N. Y. 

Liverpool: Eepubllc do Bostonu. 1 

Okropna zbrodnia. 
Na południowe] stronie miasta 

Chicago, przed paru miesiącami, 
ciało podeszłej kobiety, matki do- 

brze znanej i sławą się cieszącej 
amerykańskiej artyistki dramaty- 
cznej, zostało znalezionem w jej 
pomieszkaniu i przypuszczano, że 

została tu popełniona okropna 
zbrodnia. Doktorzy, po przedsię- 
wziętej obdukcyi, orzekli, że 

śmierć tej starej kobiety spowo- 
dowaną została pijaństwem'. Co 

za przestroga dla wszystkich,któ- 
rzy sądzą, że niezdrowy stan żo- 

ładka może być wyleczony przez 
używanie tanich: "Gorzkich żo- 

łądkowych", zrobionych ze suro- 

wego spirytusu, lub alkoholu 
drzewnego 1 Trinera Amerykań- 
ski Eliksir Gorzkiego Wina jest 
jak najniezawodniejszym środ- 

kiem przeciw chorobom żołądka. 
Zrobione ono jest z czystego so- 

ku winogradowego i sprowadzo- 
nych z zagranicy ziół. Nieporó- 
wnany środek we wszystkich sła- 

bościach powodujących brak ape- 

tytu i utratę sił. Czyni krew czy- 

stą i obfitą, a trawienie jak naj- 
lepszem. Do dostania w apte- 
kach lub u fabrykanta Jos. Tri- 

ne:, 799 So. Ashland ayt., Chi- 

cago, 111. 
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W TEATRZE COLUBUS. 

Wabash ave. blisko 19tej ulicy. 
żywa, wesoła i zajmująca od począ- 

tku do końca. Taką jeat sztuka utworu 

Stephensa i Lintona p. t.: .""Rodzina 

mej żony", .(My Wife's Family), która 

stanowić będzie przyszło tygodniową 
atrakcyę w teatrze Columbus, począ- 

wszy od popołudniowego przedstawie- 
nia, w niedzielę, dnia 27go b. m. 

Jestto jedna z.najudatniejszych mu- 

zycznych komedyi z ubiegłego sezonu 

której treść stanowi źródło nieprzer- 
wanej wesołości od samego wstępu aż 

do ostatniej komicznej sytuacyi. Acz- 

kolwiek sztuka to z rodzaju fars, je- 
dnakże przeprowadzona Jest tak umie- 

jętnie że zabawne zawlkłanla uwyda- 

tniają całość nader oryginalnie. Głó- 

wna sytuacya toczy się około owego 

tylokrotnie już omawianego a Jednak 
nigdy nie wyczerpanego tematu, oikoło 

naszej drogiej teściowej. 
Młody wesoły małżonek stara się 

pozbyć niepożądanej teściowej z do- 

mu. W tym celu postarał się o pomoc 
głośnego w całem mieście dowcipnisia 

Doc Knotta, którego zaznajomienie się 
z rodziną Gay'ów daje powód do za- 

wikłań bez końca, następujących je- 
dno po druglem z zadziwiającą szyb- 

kością a wywołujących .wprost home- 

ryczne wybuchy wesołości ze strony 
widzów. 

Najgłówniejsze role spoczywają w 

ręku tak wytrawnych aktorów jak 
Arthur' Don 1 Frank Be^mish, dwóch 
niezrównanych komików, a reszta gra- 

jących jest godną swych przodowni- 
ków 1 zestraja całość pod każdym 

względem skończoną. 
Scenerya a tak sarąo Ł kostyumy 

nie pozostawiają nic dó życzenia. Bez 

wątpienia, "My Wife's Family", świę- 
cić będzie zasłużone tryumfy. 

o 

W TEATRZE BIJOU. 

Róg Halstcd i Jackson Blvd. 

Wszędzie .wielklem powodzeniem i 

popularnością się ciesząca sztilka p. 

t. "Córka Skazańca", (The Conylct'8 

Daughter) będzie przedstawioną w 

przyszłym tygodniu w teatrze BIJou. 
Jest to komedyo-dramat zajmujący, 
pełen scen zabawnych I wzruszają- 

cych, Tło, na którera rozwija się ak- 

cya sztuki stanowi sensacyjna ucie- 

czka skazanego, który z wysokiego 
muru otaczającego więzienie zeskaku- 

je na wagon śplesznie pędzącego po- 

ciągu, co obok tragizmu chwili jest 
zarazem fezczytem doskonałości me- 

chanizmu scenicznego. Spory zasób 

humoru przeplata ustępy o wyższym 
napięciu uczuciowem, a całość przed- 
stawia taką harmonię realizmu i pra- 

wdy życiowej, że podnosi wartość 

sztuki wysoko ponad poziom Innych u- 

tworów tej kategoryi. "Córka Skazań- 
ca" niezawodnie sprowadzi zastępy 
widzów i "przepełnienie po brzegi" 

będzie na porządku dziennym w przy* 

szłym tygodniu w teatrze BIJou. 

1 W TEATRZE ACADEMY OF MUSIfc. 

Róg Halstcd i Madison ulic. 

Nazwisko Karola E. Blaney'go stało 

się przysłowiowem u publiczności a- 

merykańskiej, z powodu zasług jakie 
położył około wystawiania sztuk peł- 
nych wartości dramatycznej, realizmu 

i zajmujących szczegółów. Najlepszem 
z jego licznych dzieł i największem 
.wzięciem cleszącem się wśród lubo- 
wników teatru jest sztuka "Dzieci 
— Niewolnicy Nowego Yorku" (The 
Child Slave8 of. New York), która 

przedstawioną' będzie w teatrze Aca- 

domy w przyszłym tygodniu., Dramat 

składa się z całego szeregu wypadków 
wziętych wprost z wielkomiejskiego 
życia Nowego Yorku, tej prawdziwej 
metropolii ńwlato. Nie szczędzono ani 

czasu ani pieniędzy, aby rzecz odpo- 
wiednio wysta.wić a artystyczne Jej 
wykonanie powierzono najprzedniej- 
szym aktorom 1 aktorkom. .Warto po- 
fatygować się .w przyszłym tygodniu 
'do teatru Academy of Musie. 


