
ECHA Z SOSYL 

Korespondent z Mandżuryi pi- 
sze do pism petersburskich, że ci> 

którzy mówią, ii armia mandżur- 
ska pragnie dalszej wojny — 

mówią nieprawdę. 
Prawie wszyscy ci," z którymi 

mówiłem o pokoju, życzą go so- 

bie gorąco. Nie można im brać 

tego za złe. ani podejrzewać ich 

patryotyzmu. Małą tylko liczbę 
spotkałem, będących przeciwne- 
go zdania. Lekarz pewien powie- 
dział mi: 

— Ci oficerowie wynurzyli się 
przed panem w taki sposób, boś 

jest cudzoziemcem. Przedemną, 
współrodakiem i kolegą, mówią 
zupełnie inaczej. Mogę panu za- 

ręczyć' że jeszcze nie słyszałem 
podobnego zdania choćby z ust 

jednego tylko kolegi. 
Inni oświadczyli mi otwarcie: 
— To tylko generałowie są za 

dalszą wojną, bo niczego prze- 
cież nie ryzykują, a robią świetne 

interesy! 
Najzacieklejszych zwolenników 

wojny do upadłego — poza nie- 

którymi kadrami armii syberyj- 
skiej — spotkałem zawsze w ka- 

drach trenu na tyłach armii, w 

generalnym sztabie w CJiarbinie, 
wśród urzędników skarbu i in- 

nych wydziałów administracyi— 
nie zaś wśród tych> którzy, jeżeli 
potrwa wojna, pójdą na rzeź z o- 

bowiązkn. 
Co zaś do żołnierzy, którzy po 

największej części przeszli stra- 

szliwą 'panikę mukdeńską i któ- 

rzy od miesiąca z górą żyją w 

nadziei powrotu do domowych 
siedzib. 

Z jakiemże sercem pójdą oni 

na przyszłe rzezie? 

Co wiem, co widziałem, to go- 

rączkową chciwośó z jaką czyta- 
li depesze "Mandżurskiego Wie- 

stnika," które im przynosiły wia- 
domości o pierwszych rokowa- 

niach waszyngtońskich. Oom sły- 
szą! na wszystkich stacyach sy- 
beryjskiej kolei, gdzie stały go- 
towe do dalszej drogi wojska, to 

namiętne wołania, krzyki: "Ga- 
zeta! gazeta!" Nieszczęśliwi byli 
literalnie zgłodniali gazet, rozry- 
wali sobie te, jakieśimy im rzuca- 

li. A można być pewnym, że idąc 
do tej Mandżuryi, gdzie już tylu 
zginęło, szukali w gazetach ra- 

czej wieści o pokoju* niż o ziem- 
stwach i projekcie Bułygina! 

Z wszystkiem tem rząd rosyj- 
ski — udając dy{Somatycznie ko- 

nieczny optymizm, powinien do- 

brze się liczyć. Z drugiej strony, 
jeżeli informacye pewnych pism 
są dokładne, finansowa sytuacya 
Japonii i stan zdrowotny jej ar- 

mii, -dziesiątkowanej przez zaka- 
źne choroby — to także doniosłe 

czynniki, nie zapowiadające świe- 

tnej przyszłości wojennej japoń-, 
skim wodzom i mężom 6tanu. 

Korespondent więc kończy wy- 
rażeniem nadziei* że układy osią- 
gną pożądane rezultaty: położą 
koniec wojnie, wyczerpującej si- 
ły i zasoby państw obudwóch. 

"Now. Wremia" pisze: 
"Gubernatorowie w guberniach 

wewnętrznych cesarstwa roze- 

słali do naczelników ziemskich o- 

kólnik, w którym zwracają uwa- 

gę na to, że w niektórych miej- 
scowościach włościanie zbierają 
się potajemnie w lasach, obradują 
tam nad swemi potrzebami zwy- 
kle w obecności osób postronnych 
i potajemnie spisują uchwały i 

postanowienia w celu wysłania 
ich do centralnych instytucyj 
rządowych. Zebrania takie i u- 

chwały są bezprawne, osoby zaś» 

biorące w nich udział, winny być 
pociągane do odpowiedzialności. 
Włościanie o prawnych potrze- 
bach powinni zawiadomić jawnie 
i otwarcie oa ustanowionych pra- 
wem zebraniach. Wierni podda- 
ni, chcąc.potfać petycyę do cesa- 

rza ó potrzebach i krzywdach 
swoich, nie powinni kryć się, 
"jeżeli zamiary ich są uczciwe i i 

zamysły — czyste/' 

"Russische Corre^pondenz" do- 

nosi z Sebastopola. że rząd ro- 

syjski chwycił się bardzo, obosie- 

cznego środka t^em f jsołożenia 
tamy propagandzie ^rewolucyjnej 
na flocie Czarnomorskiej. Oto 

część załogi na okrętach, tej flo- 

ty zastąpił pułkami liniowymi, 
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a usunięty częślć marynarśklego*- 
korpusu porozmieszczał po roz- 

maitych garnizonach lądowych. 
Środek ten jednakże zawiódł, ma- 

rynarze bowiem przenieśli pro- 
pagandę rewolucyjną, także do 
armii lądowej. Następstwem te- 

go jest fakt, że w armii lądowej 
coraz częściej całe szeregi od- 

mawiają posłuszeństwa przy eg- 
zekucyach- skazańców politycz- 
nych. W ostatnich dwu tygod- 
niach kilkakrotnie zdarzyło się, 
że pluton żołnierzy, odkomende- 

rowany do rozstrzelania albo nie 

dawał ognia, albo strzelał w po- 
wietrze. 

* 

Korespondent gazety "Mszak" 
z Erywania podaje następujący 
rezultat pogromu w Nachiczewa- 
niu: Ze 195 różnych magazynów 
zrabowano 180, i których część 
po zrabowaniu spalono. Rozbito 
20 kas#f żelaznych z pieniędzmi. 
Straty określają na 1,285,366 rb., 
z czego blisko na io-ooo rb. towa- 

rów znaleziono ukrytych w skle- 

pach tatarów, z "których żadnego 
jednak dotychczas nie aresztowa- 

no. Napadowi podległo 47 wsi, z 

których 19 zostało zupełnie zra- 

bowanych i zniszczonych. Niezu- 

pełnie zniszczonych wsi jest 10, 

18 zaśi .poniosło znaczne straty. 
Na terytoryum tych 48 wsi za- 

mieszkuje mniej więcej 5,500 ro- 

dzin ormiańskich, z zaludnieniem 

około 25 — 30 tysięcy osób. O- 

gólna liczba podległych zniszcze- 

niu domów i sklepów wynosi 2~ 

240, z czego 138 spalonych. Łą- 
cznie straty w mieście i na 

wsiach wynoszą 2,609,054 rb. 30 

kop. Do sumy tej nie są włączo- 
ne straty, wynikłe z powodu zni- 

szczenia zasiewów na polach, w 

ogrodach. sadach itp., które 

przedstawiają kilkakrotnie więk- 
szą sumę. Straty 22 wsi, dotąd i 

nieobliczone, również przedsta- 
wiają ogromne sumy, wogóle zaś 

suma strat dojdzie do 10 milio- 

nów rubli. Wszystko to jednak 
dotyczy strat,' poniesionych w: 

Nachiczewaniu i jego okolicach. 

Ofiary w ludziach, łącznie z mia- 

stem i 47 wsiami, wynoszą: zabi- 

tych 231, ranionych 58 i, przepa- 
dłych 9. Cała wieś Badajnłu prze- 
szła na mahometanizm» obróciw- 

szy cerkiew na meczet, choć obe- 

cnie znowu włościanie wracają 
do poprzedniego swego wyzna- 
nia. Prócz tego uległo zniszcze- 

niu 21 cerkwi i 1 szkoła. 
* 

Po Kuropatkinie — mówi in- 

ny korespondent z pola walki — 

Liniewicz, którego władze umy- 
słowe są do tego stopnia wie- 
kiem osłabione, że dotknięty kom- 

pletną niepamięcią, nie może so- 

bie przypomnieć decyzyi poprze- 

dniego dnia! Przekonanie o jego 
nieudolności jest tak ogólne, że 

się przyzwyczajono polegać prze- 
dewszystkiem na jego najbliż- 
szych pomocnikach,na jego szefie 

sztabu, generale Charkiewiczu, 
dość dobrym historyku i na jego 
kwatermistrzu^ generale Oszano- 

wskim, który ma być inteligentny 
i energiczny. Ale jest* i nowo 

przybyły Batyanow, o którym to 

się tylko wie, że... służył w ma- 

rynarce 1 

J5ZISD, uoprawuy upci 

Niestety — pisze korespondent 
dalej — oficerowie także pozosta- 
li ci sami. Są między nimi zape- 

wne ludzie pierwszorzędni, zwła- 

szcza wśród tych, którzy wyszli 
z gwardyi i akademii, ale ci zni- 

kają w wielkiej masie.A co ta ma- 

sa warta, 'dziś już wiadomo. Nie 

ma z pewnością armii w całym 
świecie z poziomem, nie powiem 
już ogólnej kultury, ale poprostu | 
zawodowego wykształęenia tak 
niskim. 

Mógłbym na dowód przyto- 
czyć mnóstwo przykładów. Iluż 

to ja widziałem liniowych ofice- 

rów> którzy nie potrafili wcale 

zdać sobie sprawy z ogólnego 
znaczenia rosyjskich pozycyj, 
którzy nawet nie wiedzieli dokła- 

dnie, gdzie właściwie w linii bo- 

jowej znajdował się ich własny 
korpus, ich własna dywizyai Ra- 

zu jednego miałem sposobność J 
narysować wobec niektórych ofi- 

cerów szkic topograficzny, z o- 

gólnem wskazaniem pozycyj ro- 

syjskich i japońskich. Byli ogro- 
mnie zdziwieni. Oni sami nic nie 

"wiedzieli. Patrzyli na mnie z pe- 

wnym podziwem, lecz i z nieuf- 

nością. 
Od takich oficerów czegóż się 

można spodziewać Ci, od któ- 

rych można było jeszcze coś wy- 

magać, byli przygnębieni znieclię- 
ceniem i sceptyzmem. Gdy im się 
mówiło o zwycięstwach w przy- 
szłości, uśmiechali się ironicznie. 
Inni krytykowali generałów z 

niezmierną zapalczywością.Przed 
Kaulbarsem wieszano psy na Ku- 

ropatkinie; przed którymśl innym 
wygadywano na Kaulbarsa i Li- 
niewicza. Kapitan pewien, książę 
i prawdziwy żołnierz, mówił mi 

jednego dnia: 
— Nasi generałowie nie są nic 

warci. Ci, którzy są dzielni, są 

głupi, inni są lamparci i tchórze. 

Daj Boże, żeby rozstrzelano kie- 

dyś tych wszystkich, którzy so- 

bie nie zadawali trudu, żeby oglą- 
dać zajmowane przez ich wojska 
pozycye i którzy na pierwsze nie- 

bezpieczeństwo sia-dają na po- 

ciąg i uciekają. 
Są także — kończy na razie ko- 

ręfcpondent — oficerowie Pola- 

cy. Kiedym wyjeżdżał, był jeden 
Polak na 20 oficerów Rosyan; a 

dalej są Niemcy bałtyccy, Czer- 
kiesi itd. Ci wszyscy mówią: my- 

śmy nie Rosyanie. Rosyanie nic 

nie warci — dostawać będą w 

skórę aż do końca i tak im się też 

słusznie należy. 
—o 

Z WARSZAWY. 

Warszawa, 16 sierpnia. 
Musimy sobie nareszcie dokła- 

dnie zdać sprawę z tego, że straj- 
ki u nas nie mają charakteru eko- 

nomicznego lecz wyłącznie poli- 
tyczny. Nie zdają sobie z tego 

sprawy liczne rzesze robotników 
i pracowników, którzy udziałem 
w strajkach wywołują chaos i za- 

mięszanie, ale wiedzą o tem do- 

brze przywódzcy, że chaos i za- 

mięszanie to główny cel straj- 
ków. 

Nie wiedzą o tem ci biedacy, 
którzy jedynie służą za narzę- 

dzie, którzy, strajkując, na głód 
i nędzę narażają siebie i rodzinę, 
w mniemaniu, że .byle tylko prze- 

być ową krótką nędzę, potem bę- 
dą opływali w dostatki, nie wie- 

dzą, że celem jest, aby oni byli 
głodni i zrozpaczeni. 

Królestwo Polskie jest dziś, 
przeważnie nieświadomie, polem 

i -doświadczalnem organizacyi re- 

I wolucyjnych socyalistów zacho- 

dniej Europy; przez emisaryu- 
szów ze Szwajcaryi, Niemiec i 

Francyi, po części poddanych ro- 

j syjskich, organizują się obecnie 

ruchy w Królestwie Polskiem, w 

prowincyach nadbałtyckich i na 

Kaukazie. Próbowano zwrócić 
się także do Finlandyi, ale Fin- 

landczycy są zanadto wyrobieni 
i samodzielni, aby słuchać pod- 
szeptów ludzi sobie obcych, oni 
sami sobie radzą, tak jak w inte- 

resie kraju uważają za pożądane. 
Są to próby zrewolucyonizo- 

wania szerokich mas ludności, 
celem przekonania się: i) czy 
możliwe jest wywołanie powsze- 
chnego ruchu ludowego, 2) czy 
ruch taki potrafi zawładnąć kra- 

jem przy obecnych siłach zbroj- 
nych, 3) czy i 0 ile same te siły 
zbrojne, pochodzące przecież tak- 

że z ludności, będzie można 

wciągnąć do ruchu. 

To, co powyżej piszę, nie jest 
wynikiem fantazyi lub choćby 
obserwacyi lecz zaczerpnięte z 

listów ognizatorów, świadomych 
celów swoich, oczywiśtie nie wy- 

stosowanych do mnie, ale też nie 

trzymanych w tajemnicy przez 
odbiorców. 

Socyaliści rewolucyjni bardzo 
trafnie ocenili, że teren, jaki wy- 

brali, jest najpodatniejszy dla 
ich doświadczeń. Wszędzie, na 

całym świecie, w społeczeń- 
stwach prawidłowo zorganizowa- 
nych, większość ma poczucie po- 
trzeby porządku, a więc i władzy, 
która porządek ten utrzymuje. 
Poczucie potrzeby porządku i my 
w Królestwie posiadamy, ale wła- 
dza nasza najpierw nie przyzwy> 
czaiła nas do tego, abyśmy ją u- 

ważali za przedstawicielkę porzą- 
dku, a dalej przez długie dziesią- 
tki lat społeczeństwo nawykło 
widzieć we władzy najokrutniej- 
szego wroga swego, godzącego 

na wszystko to, co nam właśnie 
najdroższe. 

Naturalnym rezultatem tego 
jest zupełny rozdźwięk pomiędzy 
władzą a wszystkiemi warstwami 
społeczeństwa, a rewolucyoniści 
socyalnina tem oparli swoją kom- 

binacyę, licząc, że społeczeństwo 
nie odwoła się nigdy do władz w 

celu uśmierzenia nieporządków, 
a samo w sobie nie znajdzie do- 
syć ku temu odporności i chęci, 
sympatyzując raczej z tymi, któ- 

rzy największemu dotąd wrogo- 
wi społeczeństwa, władzy, czynią 
jakieś wstręty. Przyznać trzeba, 
że w kombinacyach swoich nie 

pomylili się. 
Za ten stan umysłów, za tę 

dcmoralizacyę społeczną odpo- 
wiedzialność spada wyłącznie na 

system rządzenia, wprowadzony 
i praktykowany u nas przez czy- 
nownictwo. Rezultat systemu o- 

braca się dziś na niekorzyść rzą- 

du; ale i to jest rzeczą jasną, że 

na tem, co się dzieje, w daleko 

wyższym stopniu cierpi kraj i 

społeczeństwo. 
Przez kilkadziesiąt lat dezor- 

ganizował i demoralizował nas 

rząd, nie mieliśmy możności wal- 

czenia przeciwko temu skutecz- 

nie; dziś dezorganizują i demora- 

lizują nas w dalszym ciągu rewo- 

lucyoniści socyalni, a my zacho- 

wujemy się wobec tego biernie, 
ale oni w dodatku dla przeprowa- 
dzenia swoich doświadczeń roz- 

strajania społeczeństw, kraj nasz 

minują, naszym kosztem ekspe- 
rymentują. Najgorsze żywioły 
czynownicze,najwięksi wrogowie 
nasi patrzą na-to spokojnie, bo o- 

ni liczą na ruinę kraju a nastę- 

pnie na repr^syę rządową, której 
wykonawcami być pragną. 

Czy w nas się nareszcie obudzi 

świadomość stanu, w jakim się 

znajdujemy? — Nie umiem prze- 

sądzać. 
P. S. Z powodu uwag, jakie 

znajduję w listach warszawskich 
o Schwartzu, kustorze okręgu 
naukowego, mogę wam powie- 
dzieć, że to obok gubernatora 
Martynowa jest jeden z najżarli- 
wszych czynowników i najbar- 
dziej zawziętych wrogów na- 

szych. On nic nie zrobi dla u- 

śmierzenia strajku szkolnego, 
chyba jedynie szkoły zamknie, 
da.tego nawet jawnie dąży ale te- 

go nie pragnie władza naczelna 

kraju. Więc czując w ostatnich 

czasach, że stanowisko jego jest 
silnie .zachwiane, Schwartz zor- 

ganizował sobie za pośrednictwem 
jednego z dyrektorów gimnazy- 
ów prywatnych interwiewy z re- 

daktorami dzienników -warszaw- 

skich, któremi pragnął obałamu- 

cić opinię. Dziwię się, że znalazł 

na to chętnych pomocników w 

prasie; w społeczeństwie chyba 
nikogo w błąd nie wprowadził. 

Z ZIEMPOLSKIffi; 
Bytom. — Przykra -6cena roze- 

grała się między stronnictwem 
"Katolika" a stronnictwem ;p. 

Korfantego. Stało się to >na wal- 

nem zebraniu "Związku wzajem- 
nej pomocy" w Bytomiu. 

Referat "Katolika" o temżc ze- 

braniu brzmi następująco: 
"Zebranie zagarł przewodni- 

czący zarządu, p. Kalus, i na mo- 

cy statutu .przewodniczył mu. 

i Sprawozdanie z czynności Zwią- 
zku odczytał generalny sekretarz 

p. Kopczyński. W niem zazna- 

czył między injnemi, że zebrań 

mogło się w cały tn roku odbyć za- 

ledwie dziewięć 3 chciano ich 

wprawdzie więcej^urządzić, lecz 

to się nie -udało, ponieważ nie 

można było dosta.ć sali. Dalej 
wskazał na ubytek członków, po- 

dając za przyczynę agitacyę pe- 

wnej części gazet, .k^ore przeciw- 
ko Związkowi ostro .występowa- 

j ły. Zarazem jednak v/yraził na- 

dzieję, że skoro teraz doszło do 

| pewnego porozumienia/ spodzie- 
wać się należy nowego wzroSttl 

członków. Następnie główny ka- 

syer, pan Ligoń, odczytał spra- 
wozdanie kasowe, z któfe 'wy-' 
nikło, że związek miał w t ym ro- 

ku przeszło 4000 marek niedobo- 
ru, co się ubytkiem członków tłó- | 

• maczy. Równocześnie przedi\ >żył J 
etat na rok przyszły. Zebranie j 

przyjęło to wszystko do wiado- 

mości. 
"Pan Korfanty, który jako 

przedstawiciel gazety swojej był 
na zebraniu, zaczął potem kryty- 
kować mi mianowicie dwie spra- 
wy, któreśmy ze sprawozdania 
powyżej wyszczególnili, a miano, 
wicie twierdził, że koszta zebrań 

są za wielkie albowiem z 9 odby- 
tych zebraą każde kosztowało 
64 marki, lecz trzeba uwzględnić 
koszta i tych zebrań, które się 
odbyć nie mogły, ale z powodu 
których koszta powstały. Nastę- 
pnie p. Korfanty zaczepił ustęp 
ze sprawozdania o gazetach i 

przeszedł na pole polityczne. 
Skutek był taki iż zebranie stało 

się bardzo burzliwe i takiem już 
aż do k£>ńca pozostało. 

"Przystąpiono wśród wielkiego 
niepokoju do wyborów. Po ści- 

ślejszych wyborach między p. 
Kalusem a p. Woźnikowskim, 
przy których ostatni uzyskał 
większość, gdy jeszcze rezultat 
głosowania nad drugim człon- 
kiem nie został ogłoszony, zwró- 
cił jeden z zastępców uwagę 

przewodniczącego, że p. Korfan- 

ty nie tylko na tyłach zebrania 

agituje, lecz sam kartki pisze. 
Przewodniczący wezwał p. Kor- 

fantego do opuszczenia sali, a po- 
tem podał do wiadomości zebra- 

nia, o czem się dowiedział, doda- 

jąc, że w takich okolicznościach 

wybory nie mogą być ważne. 

Wtedy część obecnych podniosła 
wielki krzyk, skutkiem czego u- 

rzędnik policyjny zebranie roz- 

wiązał. 
Kraków. — W tych dniach w I 

nocy znikły wszystkie klucze, | 
pozostawione we drzwiach, pro- I 

wadzących do różnych sal zam- 

kniętych. Przy poszukiwaniach 
znaleziono te klucze, ukryte w | 
jakiejś, skrzyni, pomieszane ra- | 
zem: wobec wielkiej ich liczby, 
dobieranie ich do zamków, było- 
by zbyt utrudnione, zdaje się za- 

tem, źe trzeba będzie przy pomo- 

cy ślusarzy otwierać wszystkie 
zamki. Tej samej nocy skradzio- 
no także na zamku szafkę straża- 

cką, w której znajdował się klu- 

czyk do automatu pożarnego. 
Płock. — "Echa Płockie i 

Włocławskie" zamieszczają ode- 

zwę do młodzieży pod godłem: s 

"Precz z rozpustą fizyczną i du- 

chową!" i podają myśl utworze- 

nia obozu "czystych*', z następu- 
jącym programem: 1. Precz 7. 

rozpustą! 2. Precz z flirtem, któ- 

ry jest moralną rozpustą! .3. 

Precz z lwcami i fwa-mi salono- 

wymi! 4. Precz ze wszelkimi 

czynnikami, popychającemi do 

rozpusty, jak: alkohol, tytoń 
pornografia w druku i na scenie. 

5. Rozpowszechnienie ćwiczeń 

gimnastycznych i wszelkich za- 

baw pokrewnych z ćwiczeniami 
te mi. 7. Rozpowszechnianie idei 

miłości bliźniego. €. Członków 

przyszłego obogu '"czystych" .nie 
•pytając o przeszłość, ,ale teraź- 

niejszość i przyszłość ich powin- 
na być bez zarzutu. 

Warszawa. — Jak -dotąd, agi 
w Rosyi, ani w Królestwie Pol- 
ski em niema odpowiedniego HJ4- 
teryału do rewolucyi. Mog^ jedy- 
nie wybuchać w miastach więk- 
szych i ogniskach fabrycznych 
mniej lub więcej groźne niepoko- 
je, do których stłumieni* wyftar- 
czy obecnie istniejąca siła zbroj- 
na. Siła zaś ta, pomimo ujawnia- 
jącej się tu i owdzie niekarności 
jest na ogół posłusznęjjj narzę- 
dziem w ręku rządu. Swoją dro- 

gą władze tutejsze przygotowały 
się na wszelkie ewentualności i 

zarządziły rozległe i energiczne 
śirodki ostrożności. Od dni więc 

kilku aresztowano codziennie po 
kilkadziesiąt czy nawet kilkaset 
osób. Aresztowań tych dokony- 
wano wyłąeznie prawie wśród 
ludności żydowskiej. U areszto- 

wanych przed mniej więcej tygo- 
dniem przywódzców "Bundu" 
znaleziono podobny spis człon- 
ków tego rewolucyjnego związku 
i na tej podstawie uwięziono W 

ciągu ubiegłego tygodnia około 
2000 żydów tutejszych. Niezale- 
żnie od tego, odkryto kilka skła- 
dów broni, przeważnie sztyletów, 
ukrytych w Jasikach i rewolwe- 
rów. 

Przygnębiające wrażenie wy- 

wołało zamordowanie p. MicłmJa 
Jankowskiego, zarządzającego 
wydziałem administracyjnym fa- 

bryki Lilpopa, Raua i Loewta- 
steina. Zbrodni dokonano w 

ły dzień w mieszkaniu ofiary; 
mordercy i tym razem uszli bez- 

karnie. 
Fakt, że wszystkie prawie ła- 

bo jstwa pozostają niewykryte, 
rzuca znamienne, a wcale nie 

ciekawe światło aa policyę .tutej- 
szą, I w innych miastach, w Pa- 

ryżu, Londynie, Berlinie, uda się 
niekiedy zbrodniarzowi ujść w 

pierwszej chwili, lacr *i%ykle po 
kilku dnia.ch bywa wykryły i a- 

resztowany.WWarseawie na 200 

blisko krwawych zamachów, wy- 

konanych w ciągu ubiegłych 'kil- 

ku miesiącach, aresztowano ogó- 
łem dwóch winnych, Okrzeję i 

Komornickiego, reszta ukrywa 
się bezkarnie. Organa policyii. 
zwłaszcza niższe, mają "bez wyją- 
tku prawie wyroki ślmierci w rę- 

ku, boją się poprostu śledzić i 2- 

resztować przestępców. 

Specjalnie aa ten Miesiąc! 
FOTOGRAFIE .wartości $5.00 tylko u J1.80. 
15 Fotografii w JtMooacb >ai^j|4.(^feden 
wielki portret, w»rtj $1.00, wazygtko za 31.00, 

HaparM 
w budynku zajmowAn,jgi przez teatr Haymarket. 

ZADOWOLENIE GWARANTOWANE. 

|< -Flmt rałoftOM-* 

Ali. BISKŁ "E" 
Obejrzy.dach darmo 1 powi* ile ko»*t<>wać 
bą<Uler»pei*0f#. — fcaterflily na daofr. 

Cflfl I skład: 100*104 W. Saper lor St. 
fTelefon JUnroe SOS. bli*kotH*l»t*d,{Cfc|«apo. 

{ Popł«reJołe'Interes Potoki! ^ 

tai Mitowscj, 
hurt 41 Q*aft£*NicY 

PuiJaot;,., .ac^łodol róu -Rajidolnh 
1 Jj0JH>UiA4p.ńJfĆ. 

=3E TJBItfFpJi MONJtOfi «|#6. .SS k 

Wyfecze w 5 dniach^sip1 
* 1 el<cU.a»l bóla 

Olicą wyleczyć ka*deuo mąlczy;tn*i«i*rpUce£o.na Varicoc*le. Strykturę, Zaraźliwa ZU»- 

jŁenie Krwi, Osłabienie Nerwowe, llydrocele, ajbo Choroby Międ/.yiroc*a. 
Ttj korzystna oferty robiłny dla wa*yatf ich tvcb,.którzy wydaji.awotfe piealfldąe.dia wył®. J 

oze:łiu eiq bez akulku. oprócz te^o, aby udowodnić wezyatklm tyjn Jttóriy byli lecMfii pracz 

tużln lub więcej-innych .dwkJorów let* łwt akutku, A* ja mam jedyny eposyb za pomoeaitiió- 
rego Was raz łui zawsae wyleczą. 

NIE PŁAĆOIE ZA WEWYLECZENIE TYLKO ZA WYLECZENIE. \ 
Dolegliwości żołądka, wątroby i jwMfc. «hoć bardzo nawet zastarzałe, slaoowwowylwłą. | 

mĘ Tłni.Kor fWoArt 
I Ł/łJ VyA 

Którzy cieTPUna dychawicę, 
broncnitis inb suchoty #U»- 
nowczo wylfC/.Q. podhiR mo- 

ji»j najnowszej metołly prr.vt 
wdHcbłwani® Ozalluowego 
Gazu. 

PRYWATNE CHORO- 
IJYMĘ2CZYZN. t 

ja wyleczą was-ezybko l raz 

na zawez® 1 to *up«łnto ••• 
.krfctnie. 

PORADA DARMO, j 

I Wylec*aBUui stałej 

Sp*cvaJista Chofób 
Kobiet i Mątcuyan. 

NJEW14ST. j 
Zn|iMie^wicjr»]>61-F-Pto* i 

-BMtą)* m«J4 m«todĄ do foc** 1 

al*. j 
auTRUcą^ njtlfi j 

1 choroby skórne. Jskato r JCro» i 

.•ty,-wneody,*t»».wł9»4w.«d. } 

4»WM^7lHM 
m u «*•» j 

JtÓWJĘ PO FOfcSMJ. i 

DR. L. E. ZINS. Ul W.MadisMSL,fegSMguwii, HHŁAW. a 

O^CSOWK, 

DR. M. P. KOSSAKOWSKI, 
Mieszka 1 ordycuje w gwołm ofiaie podjmawrem 

706 NOBLE ULICA> w domu p. J. Sijmoęak/i. 
GODZINY. dp®łtu^r1a^^1^j2§|) otej wlioŁ? Jt T«kfofl Jonrne UJ. i 

■ 
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