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Piękna pogoda dzisiaj po południn i wieczo- 
rem. Częściowo deszcz póiao we Wtorek wie- 
czorem. 
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KALENDARZYK. 
Jutro, we wtorek, 29 sierpnia: 

Ścięcie św. Jan*. 

o 

PRZEGLĄD 
POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ, 

Chicago, 28 sierpnia. 
Lepiej, niż wszystkie telegra- 

my z Portsmouth i Petersburga, 
ilustruje obecny stan polityczny 
Rosyi następujący artykuł 'Rus- 
skich Wiedomosti": 

Nigdy jeszcze bilanse Banku 
Państwa nie zwracały na siebie 

takiej uwagi, jak od chwili wy- 
buchu wojny na Dalekim W scho- 

dzie. Przy takiem znaczeniu, ja- 
kie posiada dla Rosyi waluta, ka- 

żde wydarzenie, które mogło bez- 

pośrednio wpłynąć ujemnie na i- 

lość zapasów złota i zwiększyć o- 

brót pieniędzy papierowych, mu- 

siało wzbudzać wielki niepokoj 
wśród ogółu. Dlatego to ministe- 

ryum skarbu zaraz na samym po- 
czątku wojny oznajmiło kategory- 
czne, że zapas złota w Banku 
Państwa będzie, jak dawniej, słu- 

żył wyłącznie dla celów jasno 
określonych w zasadniczem pra- 
wie o obrotach pieniężnych, ze 

środki Banku Państwa nie będą 
łączone ze środkami kasy pań 
stwowej i nie będą obracane na 

cele wojenne. 
Wobec bardzo słusznych obaw, 

że w razie koniecznej potrzeby (a 
takiej konieczności po wypowie- 
dzeniu wojny niepodobna by5o 
nie przewidywać), wypuszczenia 
pieniędzy papierowych miałoby 
pierwszeństwo przed zaciąganiem 
pożyczek, rząd zmuszony był o- 

o-łosić swój plan pokrycia nad- 

zwyczajnych wydatków. Podsta- 

wą'do prowadzenia wojny powin- 
ny być: 1) t. zw. wolna gotówka 
kasy państwa, utworzona z nad- 

wyżki -dochodów nad rozchodami 
w latach ubiegłych, jak również 
z pozostałości od pożyczek, za- 

ciągniętych na inne cele, 2) ogra- 
niczenie budżetu wydatków na 

1904 r. i 3)—pożyczki. Ostatni 
z wymienionych środków zas o* 

sowano wówczas, kiedy rząd roz- 

porządzał jeszcze rozległemi fun- 

duszami z pierwszych dwóch źró- 

deł. I cokolwiek dałoby się po- 

wiedzieć, tylko bardzo nierozsą- 
dni politycy zalecali wyposzcze- 
nie pieA^zy^apierawych na ce- 

le, związane z- wojną.-' 
W rzeczywistości jednak pusz- 

„anie W=IS5|pp«Biędzy papiero 
wvch trwa wciąż w takich roz- 

miarach, w jakich -ło się dawnie) 
nie praktykowało i w d. I3ym lip- 
ca ogólna suma puszczonych w 

obieg papierów prócento^,<ł°l sięgta jnż i miliarda rubli. W 

ciao-u roku znów puszczono w o- 

biee 234,6 milionów rttfcli, pod- £ k&y zapas złota, jakkol- 

wiek zwiększył się, wszelako nie 
w tym samym stosunku. W dniu 
I3tym lipca wynosił on 1,095 m*" 
Iionów rubli, a ponieważ przy pu- 
szczeniu w obieg do 600 milio- 
nów, gwarancya waluty złotej po- 
winna stanowić połowę sumy pa- 
pierów kredytowych, powyżej zaś- 

tej normy papiery pokrywają się 
w stosunku rubla za rubel — 

przeto, przy istniejącym zapasie 
metalu, suma papierów kredyto- 
wych nie dosięga jeszcze określo- 
nej normy. • 

Ale nie wypływa ztąd wszela- 

ko, ażeby bank mógł bezustannie 

puszczać w obieg nowe papiery 
kredytowe, ponieważ prawo za- 

sadnicze, o obiegu pieniężnym o- 

kreśla nietylko ich sumę. lecz i 

cele, dla których wypuszczenie 
ma być dokonane. Tymczasem 
zaś wydatki banku na operacye 
handlowe za wzmiankowany o- 

kres czasu nie zwiększyły się; 
przeciwnie — uległy nawet ogra- 
niczeniu. Wypływa ztąd, że zwię- 
kszone puszczanie w obieg papie- 
rów państwowych nie da się u- 

motywować potrzebami handlu i 

przemysłu, lecz wyłącznie sta- 

nem kasy państwa. Potrzeby ka- 

sy państwowej wzrastają coraz 

bardziej, wskutek czego rachunek 

bieżący departamentu spraw o- 

gólnych coraz bardziej^się zmniej- 
sza. W ciągu roku zmniejszył on 

się o 200 milionów rubli i wyno- 
sił w d. I3ym lipca r. b. zaledwie 
100 milionów. Ponieważ zaś nowe 

źródła dochodów nadzwyczaj- 
nych w najbliższej przyszłości nie 

są przewidywane, może przetó, ze 

względów aż nadto zrozumiałych, 
powstać obawa, że z chwilą, kie- 

dy nastąpi wyczerpanie się wszy- 

stkich innych środków kasy pań- 
stwa, ta ostatnia będzie się mu- 

siała zadłużyć w Banku Pań- 
! 
1 stwa. 

| Nietrudno przewidzieć, jaki to 

| wywrze wpływ na nasz obrót me- 

| taliczny. Waluta złota, dla której 
I utrwalenia poniesiono tyle ofiar» 

! straci swą stałość, zapasy metaiu 

| będą się zmniejszały i powrócimy 
znów do obrotów papierowych. 

Jakie są w rzeczywistości wy- 
datki na cele wojenne, tego ściśle 
określić niepodobna, ale nie bę- 
dziemy chyba dalecy od prawdy* 

i określając je na ioo milionów ru- 

j bli miesięcznie. Zkąd wziąć takich 

| olbrzymich funduszów? Bez po- 

j życzek ani jeden kraj wojen nie 

prowadzi i zadłużenie wszystkich 
państw bierze swój początek 
przeważnie, jeśli nie wyłącznie, 
w wojnach. 

Dla nas tymczasem te właśnie 
źródła są zamknięte. 

' 
Czyż można myśleć obecnie o 

pożyczkach wewnętrznych, kie- 

dy przemysł rosyjski wskutek za- 

burzeń przeżywa dni krytyczne' 
kiedy strajki następują jedne za 

drugiemi, kiedy praca prowadzo- 
na jest z wielkiemi przerwami, w 

całym zaś szeregu miast prze- 
mysł i handel uległy zupełnemu 
niemal zawieszeniu, kapitaliści 
wstrzymują się od przeprowadze- 
nia najlepszych interesów i dążą 
do ograniczenia swych operacyi. 
To» co przeżyły: Odesa, Łódź, 
Warszawa, Baku i cały szereg 

innych miast ma znaczenie nie- 

tylko dla nich samych i sąsiadu- 
jących z niemi okręgów,lecz i dla 

całego państwa, wnosząc nieuf- 

ność do wszelkiego rodzaju sto- 

sunków handlowych i przemysło- 
wych. Co się zaśi tyczy naszego 

kredytu zagranicą, to jest w zna- 

cznym stopniu poderwany nie- 

powodzeniami wojennemi, a jesz- 
cze bardziej stanem wewnętrz- 
nym kraju. 

Wobec tego — kończy autor — 

jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, 
dlaczego wszyscy śledzą z trwo- 

gą powiększanie się ilości papie- 
rów procentowych, puszczanych 
w obieg przez Bank Państwa". 

o — 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
New York: Celtic i Umbria z LI- 

verpoolu, La Touraine z Havra, Ham- 

burg z Hamburga. 
San Francisco: Nauplla z Hambur- 

ga. 4 
Hamburg; MoltkezNew Toto g 

Odeszły: 
New York: .Filadelfia dę> Southamp- 

ton, Batavla "do Hamburga 
: Bremen: Bremen do New Yorku. 

UWAGL 
Kiedy Rosyi przed dwoma la- 

ty wypadało tłómaczyć się przed 
Japonią, dlaczego nie chce ustą- 
pić ze zagrabionej Mandżuryi i 

wynieść się z Korei, car dosiadał 

wielkiego konia i drwił z Mon- 

gołów, oświadczając, jaką to on 

rozporządza potęgą i jakie jest je- 
go znaczenie w Europie i Azyi. 
Wszyscy wierzyli słowom cara, 
z wyjątkiem Japończyków. Przy- 
byli. .rozpędzili Moskali, wygrali 
dwie wielkie bitwy, zdobyli nie- 

zdobyty" Port Artura i zatopili 
kilkanaście okrętów. Świat zdu- 

miał, a kiedy car nie zsiadł jesz- 
cze z wielkiego konia, Japończy- 
cy zatopili całą flotę moskiewską, 
otoczyli żelaznym łańcuchem 
armat całą olbrzymią armię Li- 

niewicza i zabrali Sachalin jak 
swój. Trzeba było traktować o 

pokój. 
* 

Nasz dzisiejszy "Przegląd po- 

lityczny'' stanowi dowód, że Ro- 

sya stoi u brzegu finansowej 
przepaści. O zaciąganiu nowych 
długów nie może być mowy, 

trzebaby puszczać w obieg papie- 
rowe pieniądze bez wartości>gdyż 
na ich wykupno niema w skar- 

bie złota. Na polu walki ci sami 

generałowie, którzy przegrywali 
bitwy pod Liaojang i pod Muk- 

denem, to samo zdemoralizowa- 
ne wojsko, złożone z tych sa- 

mych żywiołów, gotowe raczej 
strzelać do swoich oficerów, niż 
do nieprzyjaciół, gotowe całemi 

pułkami dostawać się do niewoli» 
niż odnosić zwycięstwa. 

* 

Równocześnie bunt wewnątrz, 

objawiający się strajkami, zama- 

chami na czynowników, napada- 
mi chłopów na szlacheckie dwo- 

ry, mordowaniem się wzajem- 
nem Ormian z Persami na Kau- 

kazie, wrzeniem w Polsce, na 

Litwie, we Finlandyi i w kołach 

rosyjskich, z czynownictwem nie 

mających nic wspólnego. Handel 
i przemysł podkopany, urodzaje 
nie dopisały, podatków nie bę- 
dzie płacić z czego, skarb pań- 
stwa niema czem zapełniać 
swych niedoborów. Komisarze 

rosyjscy przyznali to wszystko, 
wyrzekając się Korei i Mandżu- 

ryi, wyrzekają się kolei tam po- 
budowanych własnym kosztem. 

wyrzekając się Portu Artura, 
* 

Witte wsiadł wszakże znowu 

na wielkiego konia, kiedy na po- 
rządek dzienny pokojowych u- 

kładów w Portsmouth wniesiono 

sprawę odszkodowania wojenne- 
go. Oświadczył z góry, że Ro- 

sya antw takiej, ąni w owakiej 
formie nie zapłaci kontrybucyi, a 

kiedy w sobotę komisarze japoń- 
scy oczekiwali na jego projekt u- 

regulowania kwestyi najżywot- 
niejszej dla zwycięzców, wystą- 
pił z wnioskiem zerwania ukła- 
dów i rozjechania się komisarzy 
do domów. Ostatecznie raczył na- 

kłonić się do odroczenia posie- 
dzenie do dziś, a z dziś do jutra. 

* 

Dzień jutrzejsz^ stanowi prze- 
to chwilę epokową w dalszym 
przebiegu historycznych wypad- 
ków. Jutro Witte zsiądzie z wiel- 
kiego konia i zgodzi się na dal- 

szy targ nie o kopiejki, lecz o set- 

ki milionów dolarów* któremi 
trzeba okupić pokój, albo Oyama 
będzie miał ręce rozwiązane i roz- 

lewać będzie W dalszym ciągu 
krew słowiańską, w dalszej woj- 
nie, do której prowadzenia car 

niema ani generałów, ani należy- 
tego wojska, ani żadnych środ- 
ków pieniężnych. Japończycy nie 
są tacy naiwni, ażeby dotychcza- 
sowe pogróżki Wittego brali na 

seryo. Car ani swojej ani swoje- 
go państwa egzystencyi stawiać 
nie może na jedną kartę> której 
znaczeniem jest — wojna. P° 
wojnie krymskiej car Mikołaj I 

podpisał haniebny pokój, a potem 
otruł się. To samo wolno uczynić 
Mikołajowi limu, lecz nie wolno 
mu narażać Rosyi na nieuchron- 
ną zgubę. 

* 

Sędzia Dunne, mayor miasta 
•Chicago, był w zeszłą środę na 

zjeździe burmistrzów w Toledo, 
gdzie znajdował się także James 

M. Woodward, mayor miasta At- 
lanta. Ga. Dunne — jak wiadomo 
— jest zwolennikiem umiastowie- 
nia tramwajów, a Woodward en- 

tuzjazmuje się do tego projektu. 
Woodward po pijanemu, nie mo- 

gąc na argumenty Dunne'a odpo- 
wiedzieć innymi argumentami, u- 

bliżył publicznie_ głowie miasta 

Chicago, zdobywszy się na im- 
pertynencyę. Do pojedynku stąd 
nie przyszło i Dunne przez to nic 
nie stracił, lecz rada miejska w 

Atlanta uchwaliła rezolucyę, że 

gbur Woodward ma natychmiast 
zrzec się urzędu mayora miasta, 

gdyż w przeciwnym razie zosta- 

nie przemocą wyrzucony z ratu- 

sza. Nauka dla tych, którzy w 

przyzwoitem towarzystwie zdo- 

bywają się jedynie na takie argu- 
menty jak pięść lub wyzwiska. 

* 

Przedsiębiorców urządzają- 
cych loteryę w Louisianie rozpę- 
dziła poczta, nie doręczając im 

listów, zwłaszcza z pieniędzmi za 

losy. Poczta także zapobiegła 
wyzyskiwaniu łatwowiernych 
przez pewien "bank" w St. Louis 
i nikt niema nic do nadmienienia 
przeciwko takiemu postępowaniu 
związkowej władzy pocztowcy. 
To też na pozór uzasadnionym 
jest projekt, ażeby poczta zapo- 
biegała nadużyciom trustów, 
konfiskując takie listy, których 
doręczanie odresatom uważać 

będzie z» szkodliwe dla ogółu. 
Ładne w wolnej Ameryce nasta- 

ną czasy, jeżeli poczta przywła- 
szczy sobie włażę policyjną i są- 

dową. Będzie wolno kilku urzę- 
dnikom pocztowym otwierać ta- 

jemnie, ażeby następnie wydawać 
wyroki, na jakich wydanie nie 

zdobyłby się żaden sąd.Nie sądzi- 
my, ażeby miało być prawdą, że 

projekt użycia poczty przeciw 
trustom wyszedł od Roosevelta. 

Sędziemu Mc Ewen nie podo- 
bają się grzeczni chłopcy, posłu- 
szni ojcu i matce, uprzejmi w o- 

bejś&u, cnotliwi i pilni. Na ban- 
kiecie w Palmer House powie- 
dział pan sędzia, że z takich chło- 

pców będą baby, a nie prawdzi- 
wi obywatele, jakich potrzebują 
Stany Zjednoczone. Mc Ewen 
woli łobuzów, z którymi rodzice 
nie wiedzą sobie rady, psotnych 
i rezolutnych, upartych i hałaśli- 

wych, gdyż tacy chłopcy, odpo- 
wiednio kształceni, wyrobią w 

sobie charakter i wyrosną na lu- 

dzi. Pan sędzia ma dużo racyi, 
lecz nie zna stosunków chicagos- 
kich. Zdaje się nie wiedzieć, o 

tem; że rada szkolna płaci rocznie 

$10,000 za szyby w oknach szkół 

publicznych, powybijanych przez 
żaków szkolnych. Zdaje się zapo-i 
minąć o wyuzdaniu, panującem 
w "dniu duchów " (Halloween), 
w którym wyuzdanie chłopaków 
nie ma granic. Niszczą oni cudze 

drzewa, zrywają parkany i bruki 

ulic, okradają pedlarzy, podpa- 
lają drwalnie i strzelają po uli- 

cach z rewolwerów, jak w lesie. 

Gdzie są nauczyciele, którzyby 
tych łobuzów wykierowali na lu- 

dzi, a jeżeli są tacy, czemu ich 
niema w szkołach) publicznych. 
Czy jedynymi zakładami, zdol- 

nymi takich łobuzów wykiero- 
wać na "prawdziwych" obywate- 
li, mają być szkoły poprawcze? 
Przecież tam wyseła się tylko 
chłopców pozbawionych opieki 
rodzicielskiej — za karę, a z ja- 
kiej racyi sędzia Mc Ewen karać 

będzie łobuza, jeżeli ten stanie 

przed nim i tak tłomaczyć się bę- 
dzie: Prawdą jest, że sąsiadom 
wybijałem szyby w oknach, obci- 

nałem kotom ogony, upijałem się 

z kolegami i kradłem Włochom 

owoce. Powiedziałeś wszakże, 
sędzio, 'że z grzcscznych dzieci 
nie będą dobrzy obywatele, a ja 
pragnę zostać prawdziwym oby- 
watelem i dlatego jestem łobu- 

zem. Pan Mc Ewen może być do- 

brym sędzią, lecz nie przeszkadza 
mu to palnąć głupstwo, którego 
nie palnąłby nigdy żaden wytra- 
wny pedagog. 

♦ 

Wilhelm Schwoner, wydawca 
pisma "Polkesrzieher", wydaje 
obecnie "Biblię germanów", t. j. 
pisma „myślicieli germańskich", 
jako podstawę nowej "religii ger- 
mańskiej". Biblię tę stanowią: 
Edda (Zbiór podań skandynaw- 
skich), Nibelungi i dzieła Gó- 

thego! Recenzent wydawnictwa, 
dr. Wachler, woła pompatycznie: 
"Edda, Nibelungi i Gothe, to trzy 
fundamenty religii niemieckiej, 
chrześciaństwo natomiast stano- 

wi najsmutniejszy epizod historyi 
mieimieckiej.." Ten nowożytny 
apostoł pogaństwa trafił na grunt 
zupełnie przygotowany. Niemcy 
współcześnie tak oddaliby się od 
zasad chrześtiańskich, że śmiało 

mogą oprzeć swoją "religię" na 

barbarzyńskich ideałach Nibelun- 
gów. 

* 

Berliner Tageblatt w bardzo o- 

strym tonie występuje przeciw 
ks. arcybiskupowi Stablewskie- 
mu, za to, że podczas pobytu ce- 

sarza Wilhelma w Gnieźnie, nie 

był tam obecny. "Stawiamy pyta- 
nie, na które potrzeba odpowie- 
dzi : Gdzie był następca św. Woj- 
ciecha wtedy, gdy cesarz miasto 

tego Świętego odwiedzał? Gdzie 

był "pan" Floryan Stablewski? 

Powiadają, że jest chory. No! tak 

chory nie jest, ażeby nie mógł 
swojemu królowi we właściwej 
rezydencyi arcybiskupstwa zło- 

żyć obowiązkowej rewerencyi. A 

gdyby tak bardzo był chory, to 

gdzież urzędowe usprawiedliwie- 
nie? Ogół ma prawo zadać pra- 

wdy o tern,, dlaczego sługa państ- 
wa pruskiego, jakim jest arcybi- 
skup gnieźnieński, nie był w 

Gnieźnie wtedy, gdy cesarz nie- 

miecki tam się znajdował". 
Stękanie organu pruskich ży- 

dów stanowi dowód, jak trafnie 

postąpił polski prymas, trzyma- 

jąc się zdała od swojej właściwej 
stolicy w dniu jej najścia przez 

Wilhelma ligo. 
o 

nowy prąd współczesny. 
Dawniej rzec komuś "omętra"! 

Było to wielką, obrazą, 
Człek wtedy skakał do piętra, 

Z gniewu spotkawszy się fazą. 

Gdy zaś po.wiedział: "sufragan!" 
Trzeba już było strzedz życia, 

Bez wstępnych łaj ań i nagan, 

Brano się bowiem do bicia. 
• 

Dziś te tradycye już zgniły, 
"Tempora" bowiem "mutantur", 

Ozasy się nagle zmieniły, 
Podczas codziennych awantur. 

Choć postęp jakby po grudzie 
Idzie i ciągle się słania, 

Inne są czasy i ludzie 
I inne też wymyślania. 

Powiedz dziś komu "patryoto", 
Choćby pół żartem, pół seryo, 

Zaraz rozgniewa się o to 

I zagrzmi łajań bateryą. 
Lub minę zrobi złowrogą, 

Jak zbój z pod Łodzi bałucki 
I krzyknie nad uchem srogo: 

"Ja jestem ogólnoludzki!" 

Ne próbuj również, mosanie, 
By "narodowy" rzec komu, 

Bo kłótnia zaraz powstanie. 
Chociażby w własnym twym domu. 

Spokojnie spadnie wnet maska, 
Człek wybuch gniewu poczuje: 

"Co mi tam naród, do dyaskal 
Ja dla ludzkości pracuję!" 

Przyszłości nosić ma zaród, 
Ten prąd dziś wszystko przenika, 
Pod groźbą nazwy wstecznika, 

Nie wolno dbać ci o naród. 

Jeśli uniknąć chcesz kwasu, 
Winieneś kochać przed sweml: 

Mieszkańców z .wyżyn Atlasu, 
Lub dzikich z Ognistej Ziemi. 

Mnie — niech tam nazwą kretynem, 
Mało mnie fakt ten rozczula. 

Powtórzę słowem i czynem, 
że bliższa ciała koszula. 

Milszą ml postać Jest taka 
I bliższą będzie istota, 

Co bardziej kocha Polaka, 
Niż Negra lub Hotentota. 

— o 

Rosyjskie złudzenia. 
Pod tym tytułem opisuje kore- 

spondent petersburski "Frank- 
furter zeitung" swoją rozmowę z 

pewnym, od dłuższego czasu bli- 

żej mu znanym lekarzem, który 
niedawno powrócił z placu boju, 
aby przyjść do siebie po trudach 
wojennych, a oprócz tego, aby — 

jak powiada — otrząsnąć się z 

wrażeń, które go dręczą jak zmo- 

ra. 

Lekarz ten skreślił taki obraz 

stosunków, jakie panowały w 

Władywostoku dnia 28 maja 1905 
roku: 

W mieście ogólne przekonanie, 
że Rożestwieński odniósł świetne 

zwycięstwo. Przygotowania do 

przyjęcia zwycięzców w pełnym 
toku: chorągwie, girlandy, festo- 

ny, kwiaty, rakiety.... Tymcza- 
sem wczesnym rankiem przyby- 
wa do portu torpedowiec i przy- 
nosi niespodziewaną wieść że 

"Rosyanom wcale źle poszło". 

ir ., 

Ależ tó niemożliwe, wszyscy są 
f ilnie przekonani, że ta wiado- 
mość nie jest nicfzem innem, jak 
Jtylko "zwykłem nieporozumie- 
niem". Ach, te niezrównane ro- 

syjskie "'nieporozumienia',M Wie- 
czorem i- p r z y b y. Wi .a : do 

przy s't a n i inny 
torpedowiec i donosi — nie wia- 

domo, gdzie się krył podczas bi- 

twy! — że właśrświe sytuacya 
rosyjskiej floty jest tak pomyśl- 
na, że lepiej nie można sobie ży- 
czyć. Załoga drugiego torpedow- 
ca rozpoczyna z powodu tej ró- 

żnicy zapatrywań z marynarzami 
pierwszego sprzeczkę, która się 
kończy krwawym epilogiem: wie- 
lu marynarzy musiano wreszcie 
odwieźć do lazaretu, aby opa- 
trzeć ciężkie rany, zadane im 

przez własnych rodaków. 
W mieście oczywiście wszyscy 

tak po tem zajściu, jak i przedtem 
wierzą święcie w zwycięstwo. Na 

drugi dzień, wszystko, co tylko 
żyło, zebrało się w porcie, aby o- 

czekiwać przybycia floty. Jakiś 
krążownik zjawia się na horyzon- 
cie. Na bulwarze okrzyki tryum- 
fu. Armaty grzmią na powitanie, 
dźwięki muzyki i gromkie "hur- 
ra !" napełniają powietrze.... 
Krążownik jednak nie zbliża się, 
tylko sygnalizuje, aby władze 

przybyły na pokład okrętu. W 

ciągu tego i następnego dnia po- 
zostaje na otwartem morzu, nie 

wjeżdżając do portu, ani nie wy- 
sadzając marynarzy na ląd; 
wszyscy dokładają starań, aby 
wykryć prawdę. Flota się nie zja- 
wia, naczelnicy władz szeptają 
Jtajemniczo między sobą i oczeku- 
* « T-i \l 1 
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publiczności zaczyna się przeja- 
wiać zaniepokojenie; nie wiado- 

mo, co znaczy to zagadkowe za- 

chowanie się władz. No, ale Ro- 
żestwienski w każdym razie zwy- 

ciężył? 
O usposobieniu, jakie panuje 

w wojsku, powiada ów lekarz, że 

żołnierze tęsknią za pokojem; 
nawet oficerów, którzy stawiają 
optymistyczne horpskopy na 

przyszłość i mają wielkie słowa 
na ustach, porywa za sobą coraz 

więcej ogólny ruch rewolucyjny. 
Wskutek tego mnożą się wypad- 
ki wyroków śmierci tak w korpu- 
sie oficerskim, jako też i wśród 

załogi. 

Do udania 

sle Teatru 

JVTlEMAŁO się przyczy- 
^ nia elegancki pro- 

gram. Usposabia widzów 
do miłego przyjęcia wystę- 
pu amatorów. 

Przynieście swoje progra- 
my do naszej drukarni. Zro- 

bimy je jak najlepiej, dlate- 

go, że mamy do ustawienia 
takowych wszelkie najno- 
wsze czcionki, obwódki, o- 

zdoby, itp.; a co do szybko- 
ści, to przodujemy innym 
drukarniom, bo mamy na to 

ulepszone i pospieszne 
prasy. 

DRUKARNIA 

Dziennika Chicagoskiego, 
141-143 W. Division SU 

Ofls otwarty co wieczór do godz. 8meJ. 

F. W. Koraleski, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwood BIdg. 

Ciarki Madison al. 
Pokoje 001-003. 

Telefon Maiu 8658. 

Mieszkanie: 
730 Milwaukee A?« 
Tel. Haleted 181& 

N.L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

Athland Błock 'TŁHRiWW 
NAD BANHIJEM POKÓJ Kf. 
■—i T*I»fon Ceatral #0$. 

Mieszkanie. 74«t DICKSON ULICA* 

J.F, ŚMIETANKA, 
Adwokat, 

połączony z naj- 
lepszeral fitami 
amerykańskimi. 

120 E. Randolph St. Hte Piętre, 
Telefon Maln 8670. 

Wieczorem: 0206 Commercial Are. 
Talefon South Chicago liti albo W58. 


