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Znana iest czytelnikom na- 

szym treść deklaracyi, którą pe- 
tersburskie Koło posłów z Kon- 

gresówki wniosło do dumy z tern, 

aby ów akt był włączony do ad- 

resu do tronu. Deklaracya za- 

wierała ścisły historyczny wy- 

wód, który uprawniał do protes- 
tu przeciw wykreśleniu z ustaw 
zasadniczych prawno - polity- 

cznego określenia autonomicznej 
odrębności Królestwa Polskiego- 
Duma bez rozpraw odesłała tę 

(kklaracyę do komisyi adresowej, 
a tam ją pogrzebano W adresie 

ułożonym przez komisyę, znalazł 

się tylko okólnikowy ustęp o tem, 
że „Duma uważa za konieczną i 

nieodraczalną decyzyę w kwestyi 
zaspokojenia oddawna dojrza- 
łych postulatów poszczególnych 
narodowości, ponieważ Rosya 

jest państwem zamieszkałem 

przez wiele szczepów i narodo- 

wości, a duchowe ich wszystkich 
zjednoczenie jest możliwe tylko 
przy zaspokojeniu potrzeb każde- 

go z nich, oraz przy szanowaniu 

i rozwijaniu właściwości ich ży- 
cia. Duma będzie się starała o da- 
leko idące zaspokojenie tych słu- 

sznych potrzeb." 
x\.omisya aurcsowa zapiujcMu- 

wała więc zupełnie takie same 

traktowanie Królestwa Polskiego 
jak każdej innej prowincyi niero- 

syjskiej. Ściśle mówiąc, chodzi 
tu nawet nie o prowincye i nie 

o Królestwo Polskie, jeno o 

„szczepy i narodowości". Ten u- 

stęp projektu kornisyi adresowej 
nie spotkał się z zarzutami ża- 

dnego stronnictwa rosyjskiego, z 

czego wynika; że wszystkie one 
nań się zgodziły.- 
Zatem zdawać się może, że 

Duma, tak samo jak rząd, nie u- 

znaje historycznych praw Króle- 
stwa Polskiego, że za dobre i 

słuszne pod. względem moralnym, 
a za pożyteczne dla państwa u* 
waża to, co w ostatniem czter- 

dziestoleciu samowolnie zrobiło 

czynownictwo. Brzmi to jakby 
oświadczenie, że o autonomii na- 
wet mowy być nie może- Króle- 
stwo otrzyma równouprawnie- 
nie i uwzględrfłenie swych oso- 
bliwości w tej samej mierze, co 
nine „szczepy i narodowości", a 

więc, co niemieccy koloniści nad 

dolną Wołgą, co Czesi na Woły- 
niu, a Tatarzy w Krymie- 

* 

Omawiając tę sprawę, pisie 
„Kuryer Warszawski": 

„Chłodniejszy dziś zapanował 
w Rosyi nastrój względem nas, 

— to trzeba wiedzieć, bez wzglę- 
du na sprężyny faktu. Przyczy- 

niły się do tegtr intrygi partyjne, 
ale więcej chyba ta zasada ogól- 
na, że stronnictwa, które stają 

„rcgitrungsf«iug"j iwjrkle 
_J 

podlegają różnym przekształce- 
niom. Taka jest natura ludzka, 

ale to nie powód do zwątpień". 
„Nowoje Wremia" zabrała też 

zaraz głos w sprawie deklaracyi 

posłów polskich i wyraziła opi- 

nię, że polscy posłowie niefor- 

tunnie uzasadniają swą deklar*- 

cyę, powołując się na brzmienie 
aktów międzynarodowych z od- 

ległej przeszłości. Dwa powsta- 
nia polskie — pisze dziennik 

ro- 

syjski — oddawna już porwały 
nici stosunków wzajemnych 
dwóch narodów, oparte na legal- 

nych podstawach. „Nowoje 
Wre- 

mia 
" atakuje narodowców i za- 

pewnia, że ciężarem jest dla 
nich 

należenie do jakiegokolwiek mo- 

carstwa, nawet na zasadach au- 

tonomii. Program ich nazywa 

fanrtazyą polityczną w stylu ro- 

mantyzmu historycznego, zda- 

niem bowiem tego pisma, jedność 
polityczna Polski z Rosyą jest 
faktem realnym, na którego 

gruncie Polacy krok za krokiem 

mogą dążyć do wolnej federacyi- 

Jednakowe prawa w samorządzie 
miejscowym będą zarówno dla 

ziemian rosyjskich, jak dla pol- 
skich- Taką powinna być realna 

federacya dwóch narodów, która 

bez żadnej wątpliwości dopro- 
wadzi do autonomii polskiej w 

najszerszem znaczeniu. 
* 

Bardzo trafne o pierwszych 
wystąpieniach posłów polskich, 
które znalazły swój wyraz w 

znanej deklaracyi, i w mowach 

posłów: Nowodworskiego, Mas- 

soniusa, hr. J. Potockiego i bis- 

kupa Rcopa, czyni uwagi war- 
szawska ,,Gazeta Polska". 

„Posłowie polscy w Dun.ie — 

pisze „Gazeta" — nie wiele w 

tej chwili znaczą przez swa licz- 

bę. a mogliby coś znaczyć jedy- 
nie przez swoją postawę. W tych 
warunkach wolno im jest nic nie 
mówić; lecz kiedy zabierają głos, 
nie wolno im jest mówić rzeczy 

drobnych, płaskich, barulnych, 

czy ubocznych- Mogą mówić o 

sprawach rosyjskich, polskich, 
albo wspólnych, ale myśli i sło- 

wa ich powinny stać na tej wyży • 

nie, na której ważą się wielkie 

interesą polityczne i narodowe- 

Po to tam zostali posłani, żeby 
przede wszy stkicm bronili tych 
wielkich interesów. I dopiero 
wtedy, kiedyby słowa ich stały 
na tej wyżynie, mogliby być zro- 
zumiani i odczuci przez Izbę, 
która porusza najogólniejsze i 

najważniejsze zagadnienia i nie- 

mli żyje, i dopiero wtedy, w tej 
Izbie, gdzie nie mogą być „siłą 
liczby", staliby się jednak siłą". 

Dalej zaś pisze „Gazeta Pol- 

ska": 

„tfez scnieDiania koiiiukuiwick. i 

my, ze swojego stanowiska, ma- 

my do powiedzenia rzeczy wiel- 

kie o tej wolności, dla której 
cierpieliśmy więcej od wszyst- 

kich, o tej sprawiedliwości, któ- 

rej pragniemy dla siebie i dla 

wszystkich, i o tem uczuciu, któ- 

re w nas zawsze budziła i budzi 

uczciwa, ofiarna walka o prawo. 

Tych słów jednak nikt z naszych 
nie powiedział, i to nie było do- 
bre; ale było już wprost złe, że 

niektórzy nasi posłowie, zarrtiast 

słów takich, zaczęli zmieniać swą 

misyę na drobną monetę ode- 

zwań wprost śmiesznych przez 

swą banalność i małostkowość. 

W tem właśmie było niezrozu- 

mienie sytuacyi; w tem był błąd 
taktyki, który, gdyby się miał po- 
wtarzać, obniżyłby stanowisko 

naszej reprezentacyi do poziomu 
wprost ubliżającego". 

„Gazeta Polska", pisząc te sło- 

wa, nie wiedziała jeszcze o mo- 
wie Lednickiego, przy projekcie 
adresowym wygłoszonej- Przy- 
puszczamy, że zatarła ona, do 

pewnego przynajmniej stopnia, 

wystąpienie innych posłów pol- 
skich* 

* • 

Rosya — powiedział p. Ledni- 

cki — składa się z wielu odrę- 

bnych krajów i narodowości. 

Wszystkie ludy, zamieszkujące 

terytoryum państwa połączyły 
się w jednem dążeniu do lepszej 

przyszłości, walcząc wspólnie, 
każdy dla wszystkich i wszyscy 

dla jednego. W chwili ttj uważa- 

my za swój obowiązek wystąpić 
w imieniu praw wszystkich j>o- 
szczegóftiych narodowości. — 

Przyjmujemy projekt adresu do 
tronu. Ale musimy przypomnieć 
Dumie, po co przyszliśmy tutaj. 
Jesteśmy pewni, że Duma nas 

zrozumie i odczuje. Słyszeliście 
głosy przedstawicieli Królestwa 

Polskiego- Kraj ten dusi się w o- 

gniu i prochu. Niestety niema tu 

jeszcze przedstawicieli Gruzy i, 

którzyby przedstawili całą grozę 
zniszczenia wsi, zhańbionych ko- 

biet. Ale czyż Duma nie wie o 

gwałtach, dokonywanych na lu- 

dach i szczepach nierosyjskich? 
Wszędzie gwałt, ucisk, prześla- 
dowania i śmiertelna walka o 

prawo bytu. — Z wszystkich 
tych miejscowości wyciągają się 
ku wam ramiona chłopów i robo- 

tników, wołających o pomoc i 

błagających nas, abyśmy stanęli 
w zwartych szeregach i rozpo- 

częli walkę o elementarną słu- 

szność i sprawiedliwość 1 (Okla- 
ski!) 

Więc wolność wszystkich jest 
naszem jedynem hasłem. Hasło 

to żelaznym pierścieniem obej- 
muje wszystkie dążenia naro- 

dów i ono też żyje w duszy ludu 

rosyjskiego, który jutro powie: 
dajcie nam prawo do życia, pra- 
wo do rozwoju. Uchylam czoła 

przed takimi przedstawicielami 
ludu i oświadczam, że od nich 

wyglądamy zaspokojenia na- 

szych pierwszych potrzeb wolno- 

ściowych. Bo walka, jaką toczy- 
liśmy i toczymy, była walką o 

wyzwolenie ludów i wyzwolenie 
klas!" 

Posiedzenie Polsko-Demokraty- 
cznej organizacja z iytej 

Wardy. 
Bardzo ważne posiedzenie 

Polsko-Demokratycznej Organi- 
zacyi i^tej Wardy odbędzie się 
w niedzielę, dnia 3go czerwca, w 
hali parafialnej św. Jana Kantego. 
Początek o godzinie. 4tej popołu- 
dniu. Każdy prawy obywatel, po- 
lak-demokrata I7tej wardy pro- 

szony jest na to zebranie, ponie- 
waż obierana będzie nowa admi- 

nistracya. 
Z szacunkiem, 

N. S. Budzban, comiteeman, 
St. Adamkiewicz, prez. 
K. Andrzejewski,, sekr. 

o 

Wielka wyprzedaż mięsa w pol- 
skim składzie rzeiniczym 

Andrzeja Stec, 

572 Noble ulica. 

Kury i kaczki, funt .. .. Iij^c. 
Dobry „steak", funt .. .. lic. 

„Round steak", funt .... 9^c. 
„Cliuck", funt 6^c. 
Małe kiełbaski, funt .., ... 7^2 c. 

Tylna ćwiartka cielęciny, funt 

7%c- 
Przednia ćwiartka cielę- 

ciny, funt .. 5^c. 
Także różne kiełbasy 

swojej roboty po cenach bardzo 

niskich. — Przyjdźcie i przeko- 
najcie się. — Popierajcie Pola- 

ków. 

o 

Podziękowanie* 

Niniejszem przesyłam najser- 
deczniejsze podziękowanie tym 

wszystkim, którzy raczyli wziąć- 
udział w pogrzebie męża mego, 
5. p. Jakóba Brodnickiego, a prze- 
dewszystkiem Wiel. ks. probosz- 
czowi W. Furmanowi, Wiel- ks 

J. Kruszce, Wiel. ks. C. Wysiń- 
skiemu, Wiel* ks- Fr. Byrne, — 

Organiście, Wrład. Dombek, Pa- 
nu R. Hensel i zarazem dzięku- 

ję wszystkim Towarzystwom, 
wszystkim krewnym i znajomym, 
którzy raczyli wziąć udział w 

tym pogrzebie. Wszystkim ra- 

zem przesyłam staropolskie Bóg 
zapłać! 

Franciszka Brodnicka, żona 
wraz z dziećmi. 

Do Iszej Komunii św. 

Mamy piękny wybór różnych 
pamiątek dla dzieci przystępują- 
cych do Iszej Komunii św. Z każ- 

dą książeczką dajemy śliczną 
szpileczkę pozłacaną. 

Ecclesiastical Goods Co. 

603 — 605 Noble ulica. 
o 

Posiedzenie Tow. Dobroczyn- 
ności pod opieką św. Elżbiety. 
We wtorek, dnia 5go czerwca, 

b; r. o godzinie 2iej po południu 
odbędzie się bardzo : ważne po- 
siedzenie w sali Kolegium św. 

Stanisława Kostki, róg Ditision 
i Holt ulic, na które zapraszamy 

Róg 
Milwaukee 

I 

Ashland 

Ave. 

wm 

Otwarty 

w Sobotę 

wieozorem 

Pyszne Ubrania dla 

MŁODZIEŃCÓW 
To jest skład ubrań dla młodych mężczyzn cieszących się powodzeniem. 

Nie 

żadnych prezesów kompanii kolejowych, ale mężczyzn, którzy dbają o swą 

powierzchowność, o swe towarzystwo, o swój interes. Mężczyzn, którzy 
wartość 

dobrego wejrzenia i wartość oszczędności rozumieją. Oni noszą lepsze ubra- 

nia. W końcu kosztnją one mniej. 
9 

WYJĄTKOWE U- 
BRANIA za $12.50 

Eleganckie 2e względu na robotę i wejrzenie. Ubranie, które Jest trwalszo, 

lepiej wygada i lepiej pasuje niż Jakiekolwiek Inne dobre ubranie kosztujące 
gdzieindziej $15.00. Wusz wybór z nie- 

*" 

biesklch serży, czarnych tybetów, ozdo- 
bnych kaszmirów 1 nowomodnych mie- 
szanin. Na jeden lub dwa rzędy 
g u z 1 k ó w 
z a 

rżenie, u Dranie, mura jcoł h u 

olwlek Inne dobre ubranie kosztujące 

$12,50 

vyszystkie panie członkinie jako- 
też wszystkie Polki, które obcho- 

dź} sprawa opieki nad naszymi 
ubogimi. Poczynifny na tern ze- 

braniu wszystkie konieczne przy- 

gotowania do wycieczki. Panie 

członkinie racz przynieść pienią- 
dze za sprzedane bilety. 

Leokadya Kadow, Prezeska. 

Agnieszka Nering, Sekretar. 

(4 cz.) 
, o 

Żywe kwiaty we wazonikach na 
! 

* * Zielone Świątki * * | 
dawać będzie najpiękniejszy | 
skład obuwia na Noble ulicy pod j 
nazwą The American 

Shoe Co., j 

644 Noble, z Iłizcjem1 zakupnem 
trzewików za $t.oo i wyżej, jutro 
w Sobotę, 2 czerwca 1906. 
Nasz wybór trzewików i Ox- 

fords dla mężczyzn, dam, dziew- 

cząt, chłopców i dzieci jest spe- 

cyalnie przygotowany na ju- 

trzejszą wielką sprzedaż. Grzecz- 

na i szybka obsługa. 
o—— 

W niedzielę, 3-go czerwca 

r. b., Gniazdo „Sokół Polski w 

Town of Lake, Chicago", po- 

wtórzy na ogólne żądanie publi- 
czności piękny utwór, p. t. »»Kra- 

kowiacy i Górale", czyli „Zabo- 

bon", J« K- Kamińskiego. 
Przedstawienie odbędzie się w 

sali Columbia, róg 48-ej i So. 

Paulina ul. 

Początek o godz. 7-ej wieczo- 

rem. 2c 

o - 

Z Jackowa. 

Zeszłej niedzieli odbyło się 

przedstawienie w hali Klimka, u~ 

rządzone przez Tow. Króla 
Wła- 

dysława Jagiełły, które miało o- 

gromne powodzenie, tak, że po- 

stanowiono przedstawienie to po- 
wtórzyć w przyszłą niedzielę, tj. 
dnia 3-go czerwca w tej samej 

hali, na dochód nowobudującej 
się szkoły w parafii św- Jacka- 
Przedstawiono komedyę napi- 

saną przez Antoniego Jaxa, pt. 

„Dwaj hultaje". Rolę Wróbla o- 

degrał pan Mateusz Wichliński, 

znany amator i śpiewak, z takiem 

przejęciem, się i zrozumieniem 

swej roli, jak prawdziwy artysta, 
a za jego śpiew koncertowy pu- 
bliczność nie szczędziła mu o- 

klasków, na które zasłużył. Rolę 
Bibusa odegrał pan Antoni Po- 

kornowski, który co chwilę wy- 
woływał śmiech i burzę oklas- 

ków; radzę jednakże panu Po- 

kornowskiemu śtrzedz się prze- 

sady. Doskonałym Anyżkiem był 
pan W. Orłowski, a rolę Kata- 
rzyny odegrała pani Rozalia 

Białkowska wyśmienicie- Rolę 

I Dostaniecie najlepszą wartość za wasze pieniądze 

I jeżeli kupicie wasze ubranie od 

W dodatku otrzymacie gwarancyą właściwego 

fasonu, zadowalniającego gatunku i niezrównanego 

wyrobu. 
Na Zielone Świątki: $10, $12 i $15 | 

Andzi odegrała panna JI?1ena 

Trochowska bardzo łainie, lecz 

na przyszłość powinna pamiętać, 
aby być o wiele śmielszą do ko- 

chanka w roli narzeczonej- Pan- 

na Klara Bujak w roli Basi, 

przedstawiła się jako prawdziwie 
narzeczona, a za jej piękny, po- 

prawny śpiew, nagrodzono ją 
bu- 

rzą oklasków- Cesia, panna Aniela 

Kochańska, jak na pierwszy jej 

występ, grała i śpiewała wcale 
do- 

brze, a Dorota, panna Józefa Ja- 
sińska, w Swym pierwszym wy- 

stępie pokazała, że ma bardzo j 

wielki talent na prawdziwą ar- | 

tystkę, a szczególniej jej piękny, 

wspaniały ślpiew, zdobył serca j 

wszystkich słuchaczy- 
Ewa, panna Bartodziej i Fra- 

nia, panna Kazimiera Trochow- i 

ska, oddały swe role zadowalnia- 

jąco. Rolę Nitki odegrał p. Jan 
Ratkowski zadowalniająco, a p. 

Teofil Ratkowski. w roli Dratew- 

ki, grał świetnie. Doskonałym 

żydem był pan Antoni Nyfeld. 
Józio, p. Karol Muszkit, także 

oddał swą rolę bez zarzutu- Sło- 

wem, całość złożyła się tak pię- 
knie i wspaniale, że Tow- Króla 

Władysława Jagiełły pod opieką 
św' Czesława, może być dumne | 
ze swych amatorów. 
Spodziewać się należy, że na 

powtórzenie tego przedstawienia 
w niedzielę, dn. 3-go czerwca, 

na korzyść nowobudującego się 
gmachu szkolnego, hala p. Klim- 
ka będzief zapełnioną po brzegi 

Bilety można nabyć na plebanii 
św. Jacka- 

Jeden z obecnych. 

\\\eMord\and 
1629-39 MILWAUKEE AVE.nbm ARMITAGE 

EXTRA 

Specyalniel 
Jeden zapas 

przyrządów do 

zamiatania kar- 

petów, najlep- 
szego wyrobu, 
warto regular- 
nie $2.75 do 

$3 75, po 

$2.29 

PODWÓJNE 
Znaczki w nobo- 
t« i poniedzia- 
łek z powyż- 
szym artyku- 
łem. 

GROSERYE. 

funtowy worek Oold Medal 
Mąki za . 

kawałków boraksowego mydła, I Qn 
marki "20 Mule Team", za . . 

kawałków Fela Naphta 
mydła za . . . , ... 

funtów Navy Bobu 
za 

małych kawałków Wool albo 

Ivory mydła za 

puszek sardynek woleju 
za 

paczek Mother's lub Quaker 
Oats (owsiaDa kasza) za . , 

funtów najlepszej mączki w 
grupkach za 
funtów Golden Rio kawy 
za 

funtów najlepszego okrągłego 
ryżu za , . . 

funtowy pejl konfitur (Jel)y) 
za 

EXTRA 

Specyalnie! 
Jeden i.apas pię- 
knych koronko- ' 

wych firanek, 
równe i wzorzy- 
ste środki, 3 do 
6 par każdego 
gatunkn, wszy- 
stkie 3^ yarna 
długiej i pełnej 
szerokości, war- 
te regularnie 
13.60 do $5, po 

$2-79 
PODWÓJNE 
Znaczki w sobo 
te i poniedzia- 
łek z temi flran 
kami. 

Dawać będziemy podwójne zna 
czkl w środę we wszystkich de- 

partamentach, włączając gro- 
seryjny. 

Muzyka przygrywać będzie w 
sobotę popołudniu i wieczorem 
na naazem pierwszem i dru- 

griem piętrze. 

- sprzedaje 
1 - 

Drzewo budulcowe, Deszczułki (lacki\ Gonty (azen- 

dzioły), Futryny do okien, Drzwi i Wykoriczenia we- 

wnętrzne po cenach przystępnych. 

100 Elston Ave. TeUftmy.lonmj 
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