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PRZEGLĄD 
POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ. 

Chicago, 3Igo sierpnia. 
Pomimo wszystkich urzędo- 

wych zaprzeczeń ze strony Nie- 

miec, korespondenci francuscy 
stwierdzają z naciskiem intrygi 
hr. Tattenbacha w Fezie. Infor. 

macye bezpośrednie są zanadto 

kategoryczne — pisze "Temps" 
berlińskiej dyplomacyi. Okazuje 
się przedwszystkiem, że Tatten- 
bach otrzymuje od sułtana jedną 
koncesyę po drugiej, — uprze- 

dzając w ten sposób dyskusye i 

decyzye międzynarodowej konfe- 

rencyi — ażeby zaś umożebnić 
swojemu rządowi danie odpowie- 
dzi na protesty Francy i przypi- 
suje te zdobycze prywatnej 
inicyatywie niemieckich domów 

bankowych w Marokku i prywa- 
tnym ich stosunkom z członka- 

mi t. zw. "machzenu", czyli ma- 

rokańskiego rządu. Nie ulega 
wątpliwości, że poselstwo nie- 

mieckie w Tangierze i sam Tat- 
tenbach na dworze sułtana w Fe- 

zie. czynią niezmordowane zabie- 

gi około tego, ażeby konferencya 
znalazła pewne rzeczy dokona- 

ne, stawiapące Niemcy w pozy- 

cyi uprzywilejowanej, zwłaszcza 
wzdłuż morskiego wybrzeża, 
gdzie niemieccy kontraktorzy o- 

trzymali już i jeszcze mają otrzu-. 
mać wielkie koncesyee publicz- 
nych robót. 

Korespondenci "L'Echo de Pa- 
ris'' potwierdza te informacye. 
Pisze, iż sułtan przyjął niemie- 

cką pożyczkę 21 milionów marek 

oraz, że roboty w Larache i Sa- 

dia, na granicy algierskiej, zo- 

stały oddane niemieckim przed- 
siębiorcom. Te powodzenia in- 

trygi-niemieckich agerstów wzbu- 

dzają głebokie zaniepokojenie w 

•kołach .francuskich i angielskich. ! 

Posłowie Francyi i Anglii o- 

ś-wiadczyli sułtanowi, że wszyst- 
kie koncesy-e, udzielane po wysła- 
niu do mocarstw zaproszenia na 

konferencyę, przyjdą pod obrady 
konferencyi. 

"Matin" rozpisuje się z pełną 
goryczy ironią o przewlekającej 
polityce berlińskiej dyplomacyl, 
domyśla się sarkastycznie, ze 

szczegóły francuskiej noty nie są 
rozumiane prze* niedoświadczo- 

nych urzędników kolonialnych w 

beriińskiem ministerstwie spraT* 

zagranicznych, którzy więc nie 

mogą dać szybkiej odpowiedzi — 

bo wszystko, co wiedzą o afry- 
kańskiej k&foniżkeyi,- Czerpią z 

"dość smutny<&'' ^do^iadozeń"/ 
Gryząca to aluzya do niefortun- 

nej wojny, z Herrami i do barba- 

rzyńskich rządów niemieckich 

W Kamerun i w Afryce wscho- 
dnio południowej. 

Koniec końców p. Rouvier cią- 
gle jeszcze wyczekuje odpowie- 
dzi Berlina ma swoją notę, a 

tymczasem hr. Tattenbach ger« 
I manizuje dwór sułtana Marokku, 

osadza Niemców w portach, ban- 
kach i wzdłuż granic sułtanatu. 

* 

Komitet wykonawczy węgier- 
skiej koalicyi opozycyjnej ułożył 
teraz pewien rodzaj poradnika 
dla opornych urzędników, za- 

wierający wskazówki, jak mają 
się zachowywać na wypadek,gdy- 
by rząd nałożył na nich karę za 

nieposłuszeństwo. Nadto w każ- 

dym komitacie, w każdej gminie, 
utworzony ma być fundusz ce- 

lem zapewnienia niewykonują- 
cym poleceń rządowych urzędni- 
kom regularnego poboru ich płac 
na wypadek, gdyby im je wstrzy- 
mano — do ogółu zaś obywateli 
wystosowano płomienną odezwę, 
wzywającą ich, by dobrowolnie 

opodatkowali się na ten "szlache- 

tny i wysoce patryotyczny ce>". 

Prezydent sejmu Justh, chcąc 
dać dobry przykład, pierwszy 
złożył ofiarę 10 tysięcy koron na 

rzecz nieposłusznych urzędni- 
ków. Ludności płacącej podatki 
przypomniano w tej odezwie, że 

patryotycznym jej obowiązkiem 
jest nie uiszczać żadnych, ani 

pośrednich podatków rządowych, 
opłaty konsumcyjne zaś powinny 
być wprawdzie pobierane przez 
uprawnione do tego urzędy, ale 
nie wolno pod żadnym warun- 

kiem pobranych kwot oddawać 
temu rządowi, lecz należy je 
przechowywać do dyspozycyi ta- 

kiego rządu, który areopag pp. 

Kossutha, Apponyiego i Justha 
uzna za legalny. By zachęcić 
trwożliwszych urzędników do 

! przyłączenia się do "biernego u- 

poru" wystosował koalicyjny rząd 
narodowy" do nich pouczenie, że 

nie powinni się obawiać żadnych 
szykan ze strony władz przełożo- 
nych, gdyż'sprawa będzie musia- 

ła ostatecznie oprzeć się o sądy, 
a nie znajdzie się chyba żaden 

sędzia na Węgrzech, któryby w 

walce między przejętem duchem 

obywatel skiem ciałem urzędni- 
czem, a gabinetem, sprawującym 
bezprawnie rządy, stanął po stro- 

nie tego ostatniego. 
"Patryotyczne" te lekcye kie- 

rowników rewolucyi węgierskiej 
wydają już owoce, bo oto, walne 

zgromadzenie tutejszego komita- 

tu uchwaliło złożyć po prostu ad 

acta reskrypt ministra spraw we- 

wnętrznych unieważniający u- 

chwałę tego ciała administracyj- 
j nego co do nieprzyjmowania po- 

datków nawet dobrowolnie skła- 

danych, niedoręcząnie rezerwi- 

stom kart powołujących i w ogó- 
le niespełniania żadnych poleceń 
rządu. Za przykładem peszteń- 
skiego pójdą niezawodnie i inne 

komitaty, w obec czego rząd bę- 
dzie chyba zmuszony użyć siły, 
by wyjednać poszanowanie dla 

swych zarządzeń. 
Jak demoralizująco działa na 

stan urzędniczy ta rewolucyjna 
robota koalicyi parlamentarnej, 
świadczy następujący nieco hu- 

morystyką trącący epizod: Oto 

naczelnik dyrekcyi skarbowej w 

Kaposvarze zwrócił się do mini- 

stra finansów z prośbą o instruk- 

cyę, jak ma sobie postąpić w ta- 

kiej sprawie: Jak w każdem in- 

nem państwie na świecie, tak i 

na Węgrzech jest w zwyczaju, 
że urzędnikom przy wypłacie 
pensyi potrącają kwotę należną 
tytułem podatku. Tymczasem u- 

rzędnicy państwowi okręgu Ka« 

posvarskiego nie chcą- płacić po- 
datku, oświadczając, że ponieważ 
na WęgTzech jest teraz stan ex 

lex przeto rząd nie ma prawa na. 

kładania, ani pobierania podat- 
ków, zatem i bez potrącenia po- 
datku. Na to odpowiedział mini- 

ster finansów, że jeżeli ktoś ma 

[ wątpliwości co do tego, czy wol- 

no w stanie ex lex potrącić urzę- 

dnikowi podatek przy wypłacie 
pensyi, to pierwej jeszcze powi- 
nien zadać sobie pytanie: czy 

rząd ma prawo w stanie ex lex 

wypłacać pensye urzędnikom? 
Rząd ma własną odpowiedzial- 
ność wypłacania ich, a jeżeli to 

się urzędnikom nie podoba, niech 
nie przyjmują pensyi, a wtedy i 

podatku nie będzie im nikt po- 
trącał. 

Tak eto przedstawia się w o. 

becnej chwili chaos węgierski. 
Zdaje się, że sytuacya jest pra- 
wie bez wyjścia, a jednak pomi- 
mo to, pomimo, że koalieya 
stronnictw rozpoczęła na nowo 

pewnego rodzaju ofensywę, mó. 

wią, że niebawem rozpocząć się 
mają prawie nowe pertraktacye. 
Miesiąc czasu pozostaje na ich 

przeprowadzenie, gdyż 15 wrze- 

śnia rozpocząć się ma nowa se- 

sya sejmu węgierskiego. 
Jeden z członków obecnego 

rządu ministra rolnictwa Gyorgy 
w ten sposób Wyraził się o poło- 
żeniu w rozmowie z pewnym re- 

daktorem z Dobreczyna: "Przy- 
szłości odgadywać nie umiem, 
dla tego też nie mogę powiedzieć, 
co się stanie. To tylko wiem, że 

dłużej jak do 15 września nie za- 

trzymam mego urzędu. Do czasu 

albo powiedzie się wytworzyć 
jakąś! nową konstelacyę parla- 
mentarną stronnictw, stojących 
na gruncie ugody z roku 1867, i 

odstąpią one od żądania węgier- 
skiej komendy, a w takim razie 
Król z łona tej większości zamia- 

nuje nowy gabinet, abo też 

przyjdzie do użycia siły. Jednak- 
że co do mnie, to jestem przeci- 
wnikiem stosowania wszelkich 
środków przymusowych. Na ka- 

żdy więc sposób moja missya ma 

się ku końcowi — a to jeszcze 
mogę z całym naciskiem zape- 

wnić, że wiem napewno, iż na za- 

prowadzenie węgierskiej komen- 

dy w armii monarcha przenigdy 
nie pozwoli". 

o 

UWAGI. 
Wojna Rosyi z Japonią rozpo- 

częła się 4go lutego I9°4 r°ku, 
trwała 527 dni. Obecnie stoi w 

polu w Azyi wschodniej 630,000 
j Rosyan i 900,000 Japończyków. 
| W bitwach lądowych straciła Ro- 

j sya 295,000 ludzi, Japonia 113,000 
W bitwach na morzu wynoszą 
w ludziach 8,000, japońskie 3>~ 
700. Japończycy zabrali do nie- 
woli 67,701 jeńców, Rosyanie 
646. Doliczając ofiary oblężenia 
Portu Artura straciła Rosya ogó- 
łem 390 tysięcy Japonia 107 ty- 
sięcy ludzi. Z okrętow, które Ro- 

sya wysłała na wojnę, 57 zostało 

zatopionych, 7 zabrali Japończy- 
cy 19 rozbrojono w portach neu- 

tralnych, 10 jest całych we Wła- 

dywostoku. Z ogólnej liczby 76 
okrętów straciła Japonia 12, któ- 

re zostaną zastąpione przez te 

okręty rosyjskie, które Japonia 
wydobywa z wody i poddaje re- 

peracyi. Rosya wydała na prowa- 
dzenie wojny około 1,200 milio- 

nów, Japonia około 8co milionów 
dolarów. Rosya zadłużyła się na 

sumę $876,000,000, a Japonia na 

sumę $650,000,000. 
* 

W rezultacie zawarto pokój; 
przyczem Rosya pobita na lądzie 
i na morzu, odniosła — jak cheł- 

pią się Moskale dyplomatyczne 
zwycięstwo, ponieważ nie potrze- 
buje płacić ani kopiejki kontry- 
bucyi i nie ustępuje Japonii tej 
częśfci Sachalina, która dotych- 
czas nie została jeszcze przez Ja- 
pończyków zdobytą. Przypatrz- 
my się skutkom dyplomatyczne- 
go zwycięstwa Moskali, podob- 
nych do człowieka, który spadł- 
szy ze schodów i złamawszy je- 
dną nogę, cieszy się, że nie zła- 

mał obydwóch. 
* 

Przed wojną uchodziła Japonia 
za naród, mający przed sobą wie- 
le obiecującą przyszłość. Rosya 
stanowiła potęgę wszechświato- 

wą, przed Którą drżały Chiny, 
która dążyła do wydarcia Anglii 
Indyj. Obecnie Japonia zajęła na 

Wschodzie Azyi panujące stano- 

wisko. Uzyskała półwysep Koreę, 
posiada Port Artura z przyległo- 
ściami i ma możność zaimpono- 
wania Chinom zwróceniem jej 
Mandżurii". wydartej im. przez 
niedawno temu przez "wszech- 

potężną Rosyę. Przez wdzięcz- 
ność ustąpią Chiny Japonii man- 

dżurskie linie kolei żelaznej, któ- 
re ]£osyę kosztowały setki milio- 
nów dolarów. Zamiast o Rosyę io- 

pierać>się będzie niedołężny rząd : 

chiński o jej pogromców, lekce- 
ważąc równocześnie wszystkich 

„białych dyabłów", nie wyłącza- 
jąc angielskich, niemieckich i a- 

merykańskich'. Nikt nie będzie 
śmiał odtąd nagabywać cztery- 
sta milionowego ludu, opartego 
przez zwycięską Japonię. 

* 

To co zyskała Japonia, utraci- 
ła bez powrotnie Rosya, której 
myśliciele rozumieją dzisiaj, że 

poświęciła nadaremnie lwią część 
swojej armii, że została bez floty 
że nadłużyła się po uszy i utra- 

ciła urok potęgi, którą impono- 
wała światu. Chińczycy, Indusi, 
Afgańczycy, Persowie i inne lu- 

dy wschodnie, które drżały na 

wspomnienie ,,białego cara", al- 
bo szukały u niego pomocy, uwa- 

żać go będą o"Htą<5 słusznie za 

"kolos o glinianych nogach". 
,,Chory człowiek nad Bosporem", 
sułtan turecki, przestanie stoso- 

wać się do przepisów posła rosyj- 
skiego, a ludy bałkańskie zaczną 
więcej ciążyć do bliskiej Austryi 
niż dalekiej i bezsilnej Rosyi. 
Zdradziecki Wlilheflm II marzy 

już dzisiaj o zagrabieniu Króle- 
stwa Polskiego i prowincyi Nad- 
bałtyckich. Francya odwraca się 
od swej dotychczasowej przyja- 
ciółki z nad Nawy i łączy się z 

Anglią. Przy kombinacyach po- 

litycznych państw europejskich, 
rola Rosyi przestała być pierw- 
szorzędną, a stanie się żadną, je- 
żeli sprawdzi się przepowiednia 
berlińskiego finansisty, że w prze- 

ciągu lat pięciu ao piętnastu do- 
czeka się. Rosya bankructwa. 
Kto w tych warunkach podziela 
zdanie, że Rosya nad Japonią od- 

niosła jaikiekolwiek zwycięstwo, 
chociażby tylko dyplomatyczne 
w Portsmouth? 

* 

W „Gegenwart" niejaki p. 
Frankę rozpisał się o polityce 
,,kresów wschodnich" z iślcie teu- 

tońską furyą i krzyzacką zacie- 

kłością. Pan Frankę sądzi, iż dla 

zgermanizowania' Polaków zaka- 
zać im trzeba wszelkich spółek 
zarobkowych i gospodarczych, 
stowarzyszeń, banków itd. Nie 

stosujących się do owj*ch uka- 

zów" karać należy nietylko pie- 
niężnie i więzieniem, lecz także 

ograniczeniem wolności, konfi- 

skatą dóbr i przymusowem wyda- 
leniem. To jeszcze mało! Każdy 
lekarz, adwokat Polak itd. złożyć 
winien przysięgę (Deutscheid), 
w której złoży ślub przynależe- 
nia do niemieckości. Przysięga 
owa narzuconą być winna także 

właścicielom większych posia- 
dłości ziemskich, w przeciwnym 
razie nastąpić ma wydziedzicze- 
nie. Z całych Niemiec sprowa- 
dzać należy na ,,kresy wschod- 
nie" sieroty, dzieci nieślubne i u- 

bogich, a także suterenów, uli- 
czników i żebraków zawodowych 
i umieszczać ich w zakładach ro- 

bót przymusowych. 
Cała ta armia wyrzutków spo- 

łeczeństwa niemieckiego ma być 
rozsadnikiem niemczyzny na 

kresach wschodnich". 
Pomysły p. Frankego zamiesz- 

czone w poważnenTpismie są do- 

skonałym komentarzem do słów 

Wilhelma II, — że „niemiec- 
kość jest kulturą i wolnością 1" 

* 

Więcej ludzi pada ofiarą pijań- 
stwa, niż wojny. Obliczono, że w 

Europie umiera około 300,000 0- 

sób skutkiem nadużycia trun- 

ków, a liczba poległych w ciągu 
stu lat, pomimo krwawych wo- 

jen, toczonych w ciągu XIX wie- 
ku wyniosła niespełna na 8 mi- 

lionów. Nie wchodzą tu w rachu- 
nek zbrodniarze i przestępcy,któ- 
rzy przez ten zgubny nałóg do- 
stali się do więzienia, usunięci ze 

społeczeństwa. 2 tego wynika, że 

najstraszniejszą plagą ludzkości 
nie jest wojna, lecz pijaństwo. 

o 

Nieoczekiwana odpowiedź. 
W żabikowle ,w zaborze pruskim, 

zapytał naczelny prezes kolonistów 

niemieckich, jak im się po.wodzi, czy 

s$ zadowoleni ze swego losu. 

Odpowiedź brzmiała: 
— Tak dosyć, tylko jeszcze dobrze 

po polsku nie umiemy, ale tak za rok 

lub dwa, to pójdzie doskonale. 

Autentyczne. 

Popularny poeta. 
Poeta (do siebie): Jaki ja jednak 

jestem popularny! Gdziekolwiek ku- 

pię sobie kiełbasę, w jakiejkolwiek 
wędliniarnl, wszędzie ją zawijają w 

moje poezye! 

Dr. Welntrnub, 
Wiedeński SpecyalUU. 

CHORZY— 

BUDŹCIE WYLECZENI 
Czy jeateście zniechęceni dlatojjo Ze nie możecie odzy- 

■kać awe stracone zdrowie f Czy wyd&llicle wiela dolarów na 

medycyny 1 doktorówf Czy ęlorplcle z dolana dzień bez 

doznaniu ulgi f Jetell tak, to pri/Jdicle do mol* a Ja wam 

pokażą Jak mogą 

B3T" Leczyć tms ubyźcle zostali wyleczeni 
W ubiegłych 10 latacb wyleczyłem" wl^oej mq2czy>B 1 

kobiet uznanych sa nieuleczalnych przez Innych doktorów, 
aniżeli jakikolwiek Inny epecyaTlsta w.Cbieajjo. W moim o« 

Hele umieszczona są najnowsze 1 najlepsze aparaty elektry- 

czno i chemiczne. Wer.yetko co pieniądz, kupić mole, 1 co 

zostało ur.nanem jako korzystne tutaj i w Europie dla leczę* 
iu nnim iiiidn. a ta z mej 

nm coorjcii iuuai, iuukum 

tą ozami, starania ani kosztu aby was zupełnie wylcc«yć. Chcę ahy każda o- 

iokąkolwlek chorobą przybyła ao mojego oflsu na prywatną 1 poufną naradę; 
uic wagi kosztować nie bądzlo, a ja przekonam woo to Jestem w stanie wyleczyć was abyście 
pozostał i w v leczeni w krótkim czuslo. 

JtóeM dtorp.de w Chorobę Żulądas, Wątroby lub !feri>k, Me czekajcie. bo możecie d»stać 

ra*» i wtedy już niema żadnej pomocy. Wyleczą was bezpiecznie, niezawodnie 1 szybko. 
Suchot)— te przestraszającą chorobą, która zabiia wiącej ludzi w Jednym roku aniżeli 

wszystkie inno choroby razem wziąte, leczą przez wdychanie najnowszego wynalazku, (razu 

Ozf.Uzoliiiowejo. Jeana próba pokaże wam jak teco dokonać można, system Jest pokrzo- 

zu° elnto*wvl'ci *ozweBe'onym'< oddychacie lepiej, kaszel ustąpuje, 1 po czacls jsstoćcls 

Jest to największy irjnalazok bieżącego stulecia, l tylko 
ja sam tt Chicago mam maszyną do wyrabiania tego gaza. 

Nie pozwólcio oby wam ktoś powiedział te dla was niema pomocy. Wyleczyłem Wialń 

którym przeznaczono śmierć. 
Chorobr Nleitiast— ból w plecach, opadanie macicy, białe apławy, nieregularność 1 bolo- 

<cl w bokach leczą boz operacyi na jiawsze. 
Speojolnei 1'rynatne Cboroby Mąter.rzn leczą szybko 1 sekretni*. Nienaturalne wymioty, 

mo j e m° 1 o c z on ie m 
pu8ZCi!enie Qtrttta mązkośći, są dolegliwości któro prądko ustąpują 

ns/jst kiu ( hronlczno Choroby, bez wzgląda na to czy są zastarzało lub uporczywo, wt- 

łoczą bezpiecznie i na zawsze, 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
GODZINY 0FI80WE; Codzienni# od A rano do 8 wieczorem} w Poniedziałki, śro- 
dy i I iątki od 0 rano do J46-tej wieczorem. W Niedzielę od 10 rano do 12 w południe. 

Jedyny Polski Specjalista w Chicago, 
195 WABASH AVENUE, RÓG ADAMS UL. 

Wchód na Wabaah Ave. Weicie elewator na 5te piętro. 

PASY NA RUPTURĘ 
Polscy kleroy na 

usłnjęl Pol*k6w. 

motna teras ia połowy ceny lrupic wprosi 
k fabryki. Zastosowanie 1 zbad*ni' pr/.ez 
najdoiwiadcreńezych bandaiystft** dla dum 

1 mężczyzn Jesc bezpłntne. Przeszło tO.OTO zsdo- 
nolonych koatumsrów obocnie no-izą ntts/.e pr.sy. 

HOTTINGEB TBUSS FACTOliY 
405 HILWAUKKK AYENUK, r6e CMc»ro Ayenue., «ta Piętro. Jedfclf JCUwitCrom. 

Otwarte codziennie od 9tej rano do 8t*j wieczorem. W niedzielą od 9tej r»no do "mej wiecKorea. 

BR. M. P. KOSSAKOWSKI, 
Mieszka i ordynuje w swoim oflsle pod numerem 

706 NOBLE ULICA, w domu p. J. Szymczaka. 
GODZINY: do 9tej rano-od ggiej do 4teJ po '53' TVIpfnfi Mmi 

połud. i od 7mej do 0tej wiecz. IwISlOfl lllOiirOw fili. 

Największa Polska Drukarnia 
w Ameryce. 

DRUKUJEMY 

OD n a j m nicjszcj 
karty wizyto- 
wej do naj- 

jsst zaopatrzona w najnowsze 
czcionki i prasy drukarskie, 
mamy także swoją własną od- 

lewiarnię (Stereotypo Room), 
diatego jesteśmy wstanie wy- 

konywać wszelkie prace w za- 

kres drukarski wchodzące 
szybko, guscownie i tanio. 

większego a- 

fisza. 
Drukarnia nasza 

Przyjdźcie i przekonajcie się, Na wszelkie zapytania do- 

tyczące się robót drukarskich służymy z objaśnieniami* 

DZIENNIK CBICAGOSKI, 
141-143 W. Division St„ COICAfiO, ILLINOIS. ^ 

TELEFON MONROE 794. 

• Zaproszenie © 
' 

na Ślub 
w 

^ powinno się przedstawiać jak naj- ^ 
lepiej—papier elegancki—druk czysty i \ 

wyraźny — pismo nowo — treść zwięzła. 
^ TAKIE DOSTARCZA « 

DRUKARNIA 
"DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO", 

) w języku, polskim i angielskim. Ceny stosowne ^ 
^ do gatunku papieru i bardzo umiarkowane. ^ 

AtłK 

141—146 W. Division Street. 
i i 

@ Ofis otwarty co wieczór ^ 
@ do godziny 8mej. ^ 

@ Telefon Mon- @ 
roe 794. 


