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UWAGI. 
W Austryi coraz gorzej się 

dzieje. Państwo to zdaje się sta- 
czać na samą krawędź przepaści 
zguby — a czy się wczas zatrzy- 
mać zdoła, nim runie bezpowrot- 
nie, oto pytanie, które staje się 
z dniem każdym aktualniejszem 
i zaprząta coraz więcej polityków 
i prasę ; między innemi prasę pol- 
ską — ponieważ losy nieszczęśli- 
we złączyły spory kawał kraju i 

narodu polskiego z kulawą, coraz 

bardziej chromiącą dolą Austryi 
— a także prasę niemiecką, bo 

Niemcy szczególniej przecie in- 
teresowane są tem, co się stanie 
z Austryą, no i z polskim kawał- 
kiem Austryi. 
Więc wszystkie kłopoty au- 

stryackie, a jest ich tak ogrom- 

nie wiele, że nie wyliczyć, żywe 
echo szczegółowego omówienia 

znajdują w prasie niemieckiej, 
skąd się od czasu do czasu prze- 

dostają aż do organów prasy an- 

gielskiej i amerykańskiej: — tą 
drogą, przecedzane i przekręcane 
troskliwie, wędrują i echa pol- 
skiej niedoli w zaborze austrya- 
ckim, w Galicyi: między innymi 
zauważyliśmy w ostatnich cza- 

sach parę artykułów w tutejszych 
dziennikach angielskich, omawia- 

jących dość wyczerpująco nędzę 
panującą w Galicyi; w tych 
dniach spotkaliśmy w jednem z 

pism niemieckich obszerną ko- 

respondencję o ważnych zarzą- 

dzeniach wychodczych w Austryi, 
dokonanych co dopiero, odnoszą- 

cych się do kwestyi emigracyi, a 

zatem obchodzącej Polaków na- 

der żywo. 

Oto więc czytamy we wzmian- 

kowanym artykule,, że gabinet 
ministeryalny austryacki zabro- 

nił ukazem krótkim i węzłowa-- 

tym, bez ustanawiania praw od- 

powiednich, bez pytania o ra<Iy i 

uchwały parlamentu — emigra— 

cyi z kraju wszystkim młodym 
ludziom poniżej 24ch lat wieku: 

nikt, kto wieku tego nie przekro- 
czył, nie będzie mógł wyjeżdżać 
z Austryi, a władzom krajów ko- 

ronnych polecono surowo, aby 

jak najpilniej strzegły wydanego 
ukazu. Tak więc dopiero ci, któ- 

rzy już złożyli podatek krwi, to 

jest odbyli służbę wojskową al- 

bo uznani zostali za niezdatnych 
do niej — tylko ci będę mogli o- 

puścić granice austryackie, a za- 

strzeżenie owo odnosi się nie 

tylko do aktywnej trzyletniej 
służby liniowej, ale i do rezerw i 

do t. zw. obrony krajowej, który 
to cały okres służebności militar- 

lej twra — bagatela lat 12!.... 

\ więc po ukończeniu służby 
vojskowej — w lat 12 staje się 
>oddany austryacki wolnym i 

swobodnym i może sobie pozwo- 
ić na wyjazd z dobroczynnego 
>aństwa austriackiego. 

« 

Ukaz ów ma znaczenie olbrzy- 
mie: dotyka on, podcina i parali- 
żuje wychodztwo całe z różnona- 

rodowych krain austryackiej mo- 
narchii — do Stanów Zjednoczo- 
nych, do Kanady, Brazylii; co 

gorsza jednak — uniemożliwia 
on wyjazd na zarobek wielkim 

rzeszom robotników rolnych w 

czasie żniw i znosi od jednego za- 
machu cały wojaż t. zw. obieźy- 
Fftsów, opłakany bezsprzecznie, a 
niedolę polskiego chłopa obnoszą 

cy po Europie, bądź co bądź je- 
dnak stanowiący w stokroć go- 

rzej płakanych stosunkach — do- 

mowych, austryackich — jaką -ta- 
ką ulgę i ratunek w największej 
— głodowej biedzie. Obieżysasi 
— to chłopi polscy i ruscy i sło- 

waccy i inni jeszcze, którzy co 

lata ciągną za granicę do Nie- 

miec i do innych krajów zachod- 
nich na zarobek przy żniwach: 

przeważnie kopią buraki cukro- 

we w Niemczech dla tamtejszych 
ci'krowni, a także pracują przy 
zbiorze wszelkich innych płodów 
rolnych. Ludzie ci — z reguły 
cierpią wyzysk oburzający, 
zwłaszcza w Niemczech płaceni 
są gorzej, niż licho, żywieni po- 
dle i traktowani, tyci często i po- 

niewierani: a jednak pragną oni 

tego zarobku, bo po przemęczo- 
ucra lecie przynosili do domów 

skromne sumki zasług krwawicy 
swej zagranicznej. Dziś i ten za- 

robek odpada. Nie wiadomo, co o 
tem rzec: czy dobrze to, - czy 

źle... Bo niema wątpliwości, iż 
nasz lud „na Saksach" cierpiał nę- 
dzę, wyzysk i upodlenie, ale mi- 
mo wszystko, znajdywał wyży- 
wienie i grosza nieco, w kraju 
zaś — choć mu się upokorzeń o- 

szczędzi, to jednak, umorzy się 
go głodem dosłownie — przynaj- 
mniej w takich warunkach, jakie 
obecnie panują w nieszczęsnej 
Galicyi, która na nakazie mini-r 

steryalnym ucierpi najdotkliwiej. 
ł . 

A panowie ministry krótko, la- 
konicznie zbywają sprawę, bez 

zachodu rozprawiają się z jednem 
z najtrudniejszych zagadnień e- 

konomicznych, powiadają — 

quod non i sprawa skończona! 

Ale rząd austryacki nie potrosz- 

czy się o te łaknące gęby, o te po* 
zbawione pracy i zarobku ręce, 
które pozostaną w granicach au- 

stryackich, zamkniętych na czte- 

ry spusty — po to, by ludzie owi 

mieli zaszczyt przelać krew za 

austryacką ojczyznę w razie nie 

odgadnionej co do czasu i oleoli- 

czności potrzeby! Rząd austrya- 
cki będzie z tych głodomorów 
tylko p° dawnemu podatki wy- 

śrubowywał, lecz skąd oni na nie 

wezmą — o tem nie myślą — a 
może boją się myśleć?... 

Pytają o powody owego dra- 

końskiego ukazu rządu austrya- 
ck ego; łatwe one do przeniknie- 
niu: Przed kilku miesiącami wy- 

kryto w Austryi skandaliczną a - 

fer spekulatywnej emigracyi en 

masse, a raczej expedyowania ca- 
łych gromad ludu za granicę — 

gdzie się dało: do Stanów, dc 

Kanady, do Brazylii. Stwierdzo- 

no, że ogromna liczba wychodź- 
ców — to byli ludzie młodzi, po- 
pisowi, tj. tacy, co byli w latach 

służby wojennej, którzy jej wca- 
le nie odbyli, nie stawali wcale, 
wiec jeszcze przed powołaniem 
do wojska wyjeżdżali, lub w naj- 
lepszym razie w latach powołań 
dal <20-rzędnych. Do wyjazdu ta- 

jemnego tych ludi zapomocą pa- 
szportów podrabianych dopoma- 
gała im cała armia agencyi po- 
kątnych i tajnych agitatorów - 

hyen emigracyjnych, którzy dla 

pogłównych procentów słali za 

morza naszych chłopków. Wszy· 
stko to byli służalcy kompanii 
„Canadian Pacific", która znako- 

mite interesy porobiła nu tej zsył- 
ce masowej galicyjskiego chło- 

pa. Więc skandal stał się w Au- 

stryi okrutny, gdy rzecz całą wy- 
kryto, czasowa zniesiono nawe) 

wszystkie biura i agenc/e kompa- 
nii wymienionej — trzeba byłe 
nawet aż wpływów rządu angiel- 
skiego, aby kompania odzyskała 
koncesye austryackie — już je; 
jednak patrzą na ręce. Przed kli- 

ku tygodniami, kiedy wśród zimj 

— nędza i głód w Galicyi stały 

się szczególniej dotkliwe, rząd 

austryacki na czas krótki otwo- 

rzył był na ścieżaj granice i by 
się pozbyć malkontentów, którzy 

już po miastaćh poczęli byli roz- 

ruchy urządzać, — powoli e- 

migrować wszystkim, nawet po- 

pisowym wojskowym. Teraz oto 

pozwolenie to zniesiono i granice 
zamknięto z powrotem. Upatry- 
wać w tern należy napewno 

wpływy pruskie, czy wogóle nie- 

mieckie, ponieważ Niemcy oba- 

wiają się, iż Austrya straciłaby 

zbyt wiele żołnierza, gdyby tak 

samej młodzi pozwalała dłużej e- 

migrować; no — a Austrya jest 
przecie sprzymierzeńcem prus- 
kim i tak już nawet mocno osła- 

bionym militarnie ; przecie 
Prusy zupełnie otwarcie odważy- 

ły się czynić uwagę Austryi, by 
poprawiła co żywo stan swej ar- 
mii i floty, jeśli ma mieć jakieś 
znaczenie w, Trójprzymierzu, to 

znaczy jeśli pragnie zaszczytu, 

by się zwać mogła pruskim 
sprzymierzeńcem,.. 

» + 

Ukaz ministeryalny tragiczne 
wprost sprowadzi następstwa i 

to nietylko w Galicyi, ale także 

na śląsku, na Morawach, a nawet 
i w lepiej finansowo sytuowa- 

nych Czechach. Pisma niemieckie 

biadają z powodu tego — iż 

Niemcy utracą wiele dobrego, a 

taniego robotnika, którego „tak 

zbywa Galicyi, będącej przecie 
jednym z najgęściej zaludnio- 

nych krajów Europy" (sic!...)» 
a więc mającym robotnika do 

zbytu. — Nieprawda! w samej 

Galicyi ziemi jest i miejsca do- 

statek, a robotnika w czasie żniw 

dostać nie można, bo go za gra- 

nicę znęcają... Powtóre powia- 
dają, że z Galicyi emigrować 
trzeba, gdyż ziemia tam tak nę- 
dzna, iż wyżywić nie zdoła ludu 
swego — znowu to nieprawda, 
boć wiadomo, że Galicya posiada 
przeważnie glebę wysoce rodzaj- 
ną. Nie można jak zawsze 

tak i w tym wypadku polegać na 

opinii niemieckiej o konsekwen— 

cyach ukazu, choć ,pewnem jest, 
że będą one bardzo smutne. Jed- 
no jest pewne, oto to, że zszere- 

gują one nowe zastępy przeciw- 
ników rządowych metod allstrya- 
ckich, i tak już gruntownie znie- 

nawidzonych i wytworzą nowy 

ferment małkontentacyi w skoła- 

tanym kraju : socyaliści już gwał- 
towną szykują opozycyę prze- 

ciwko zarządzeniu ministrów, 

które zresztą wszystkie stronni- 

ctwa zowią uzurpatorskiem i 

bezprawnem — możliwem w 

państwie, tylko takiem bezhoło-- 
wiem kręconem — jak Austrya. 

Ze Sawajcaryi. 

Pisma katolickie stwierdzają 
fakt następujący: 
Rząd kantonu thut^owskiego 

w trzech etapach (1836, 1846 i 

1869 r.) skasował prawie wszy- 
stkie klasztory katolickie. Zysk, 
jaki otrzymało państwo z tej le- 

galnej kradzieży, wynosił prze- 

szło 12 milionów franków. Otóż 

w przeciągu ostatnich trzech lat, 

wskutek bankructwa trzech ban- 

ków miejscowych, kan-ton utra- 

cił trzykroć tyle. Mianowicie w 

1911 r. bankructwo banku As-- 

dorfa spowodowało przeszło mir 
lion franków straty; w 1912 r. 

bankructwo banku Steckborna — 
12 milionów, a w 1913 r. bankru- 

ctwo banku państwowego — 18 
milionów. Tak więc w przeciągu 
trzech lat utracono 31 milionów 
z górą. Kradzież więc nie wzbo- 
gaciła państwa, bo, jak słusznie 
mówi przysłowie: „Małe parta do 
czarta P' 

Z Afryki 

Królestwo Ugandy zostało u- 

roczyście poświęcone Matce Bo- 

skiej. Ceremonii dopełnił Wika- 

ryusz Apostolski, Mgr. Stretcher, 
w obecności rodziny królewskiej, 
dostojników państwa i licznej 
rzeszy ludu. 

ZAWIKŁANA SYTUACYA. 
Nie! Męża znaleźć, to dopraw- 

dy daleko trudniej, niżby się ko- 
mu zdawało Podoba się 
mnie, to z pewnością nie spodoba 
się mamie,, spodoba się mamie, 
to nie spodoba się mnie.... Naj- 
gorzej zaś, jeśli podoba się mnie 
i mamie, bo wtedy zazwyczaj 
znów my się jemu nie podoba- 
my!..— 

Cokolwiek w sobie ma ten świat od- 

mienny, 

Wszystko przemija, Jako jednodeien- 
ny 

Kwiat, który pięknie się roiwioi· 
Rano, a w południe zginie. 

Szymon Zimerowie*. 

Niby to wojny niema, ale Wuj 9am 

w czasie rokowań pokojowych uiada- 
wia się wygodniej w Va»* Crvia, usta- 

nawia tam rządy i sądy, pomaga ame- 

rykańskim obywatelom wynosić się z 

Meksyku i „pbcichuteńku" przygoto- 

wuje si« do wojny, aby, gdy przyjdzie 

potrzeba, jednym zamachem ściąć hy- 

drze głowę. 

^ 
Powiadają, że Huerta, obejmując 

prezydenturę był biedakiem a tera? 

ma mieć w bankach europejskich o- 

koło $8,000,000. 

Inni „patryoci" jak Villa, Carranza, 

Za pata itd. narabowali także tyle, ii 

zaliczają, Ich tafcie de milionerów. (Ci 

ze żłobów patryotycznych" ko- 

rzystać umieją!) 

W Coloado także wojna — ale jest 

nadzieja, że się skońcsy przed wybu- 

chem prawdziwej wojny meksykań- 

skiej. 
V « V 

Ten „gołąb pokoju" wprawdzie gru- 
cha, ale także... pocichuteńku. 

« a> 

Są ludzie, którzy mają nadzwyczaj- 

ną zdolność do robienia... głupstw. 

o ^ 
Podług ostatniego wykazu w eta- 

nach Zjednoczonych jest w użyciu 

1,000,000 automobilów; pożerają one 

rocznie za $100,000,000 gazollny. 

. + 

Od roku 1901 przybyło do Amery- 

ki 50,000 afrykańskich murzynów. 

Wartość winogron, wypielęgnowa- 

nych w Kalifornii w r. 1913 obliczono 

na $30,000,000. 

Huerta oświadczył redaktorowi 

przychylnego sobie pisma, że przestał 

pić szampana. (Czyżby chciał tein 

rozczulić Bryana?) 

Jeszcze nie zupełnie ciepło — już 
ulice roją się od dziatwy. Będą zno- 

wu, przejechania i różne inne wypad-1 
ki a także kształcenie się w wyzwi- 

skach itd., bo mało jest takich rodzi- 

ców, którzy dbają o to, co ich dzieci 

na ulicy po zaułkach robią i z kim 

przystają. 
e e 

Za to, jeżeli się co etanie, to róż- 

ni „pątryoci" będą krsycaeji: ,. 

szkoła parafialna winna!" 
v v 

mepssemo Uł"6 w 1,7 ui 

wydają. Stany Zjednoczono $62,201,016. 
(Stan Illinois jest 15-tym z rzędu z 

sumą. $1,300,000, co wygląda smutno.) 

Były prezydent Stanów Zjednoczo- 

nych, Teodor Roosevelt ma otrzymać 
w prezencie rewolwer, z którego doń 

strzelił John Schrank w październiku 
1912 roku podczas kampanii politycz- 
nej w Milwaukee. W rewolwerze tym 

znajduje się jeszcze pięć kul niewy- 

strzelonych. — Posiadaczem tego re- 

wolweru jest . E. Miter, który owej 

pamiętnej chwili wyrwał rewolwer z 

rąk niedoszłego mordercy. (Zdaje się, 
że tych 5 kul niewystrzelonych będą 

milsze Rooseveltowi niż ta, którą zo- 

stał raniony.) 

Ile razy co się wydarzy, jeden z 

„przyjaciół" Wilsona podnosi głos i 

oświadcza, że prezydent traci swój 

wpływ na kongres. 
1 

<· 

Gdy nic w świecie nie giuie i ty nie 

zaginiesz, 
Tem wleczystszy, co w pocie zdobę- 

dziesz i trudzie, 
A chociaż niepowrotnie jak fala po- 

płyniesz, 

żyć będziesz, gdy twą. ścieżtoą pójdą. 
żym*i ludzie. 

Józef Kościejski. 
' % 

Mówimy różne niepochlebne meczy 
o innych tak, Jak oni o nas, no, ale to 

jest zupełnie co innego! 
^ 

Gdyby ten, który tak krytykuje Wil- 

sona za to, że zaraz wojny nie wypo- 

wiedział, znajdował się w Meksykn i 

wiedział, że to wypowiedzenie wojny 
byłoby równocześnie wyrokiem śmier- 

ci dla niego i dziesiątek tyalęey in- 

nych Amerykanów, to śpiewałby Ina- 

cłej. 
o , 

O ambasadorach związkowych, ktd· 
rzy .pojechali do Europy, zajrzeć w 

oczy „K, O, N." — nic nie alychafi. 

(Czyżby zginęli w objęciach.,. Sta· 

pińskiego?) 

ł 
Piotr W. Langgard z Hanalin ul. 

oświadczył, ie przepłynie Jezioro Mi- 

chigan... v teczce. (Nie Jeat to 

wpływ gorąca, a więc.... co?) 

Ex-kr61 Manuel i różne księżniczki 
i ksiażęta podaJa o rozwody, (ile w 

tych— wyaofeich aferach f) 
+ + + 

Z czem ty przychodzisz, 
Wiosenko! 

Co nieaieez w darze, 

te ci? świat wita 
Piosenka? 

że w sercach stawia ołtarze? 

te x proataczą 

Poczekaj Piesko, ja ci odwiąźQ tę „psotę".,. 
[ «» dziennika „Nashrllle Tennojsec*Q". ] 

Lirenką, 

śpiewam i.... marzę? 

Co niesiesz ludziom, 

świetlana, 

W tęczowej szacie, 

te pierś rozbrzmiewa 

Wezbrana? 

że świt się rodzi 

W szkarłacie? 

że dzwoni skoeznie 

Oj! dana! 

W duszy 1 w chacie? 

Co nam posiewasz 
Serdeczna, 

Z rosą a majem, 
że się tęsknica 

Odwieczna 

Tlociy w glgb piersi 

Wyrajem? 

że pod twe stopy, 
Słoneczna, 

Serca poddajem? 

Posiew nienawiści. 

(Korespondencya.) 

Na dziedzińcu wawelskim sto- 

jąc, Jan Stapiński mówił temi 

słowy do uczestników swego koa 

gresu niedzielnego: 
„Tu, w katedrze na Wawelu, 

spoczywa Tadeusz Kościuszko, 

naczelnik ludu polskiego, czło- 

wiek wielki, dobry, za dobry. 
Był miękki, z zamałą energią 
wystąpił przeciw reakcyi, zama- 

ło zdrajców powiesił Warsza- 

wie, zginął. Nauczeni doświad- 

czeniem, podejmiemy bezwzględ- 
ną walkę z wrogami ludu". 

Wywołuje to reminiscencye 
krwawych lat t. zw, „rewolucyi" 
w Królestwie. W tym okresie 

Jan Stapiński, sprzymierzony z 

socyalistami (podobnie jak dziś) 
nawoływał również do mordów. 

Wtedy zwracał się przeciw 
szlachcie. Jej czaszkami chciał 

brukować ulic W'arszawy. Dzi- 

siaj walkę przeniósł na wieś. Na- 

wołuje do porachunków społecz- 
nych i partyjnych. 
Przed rokiem, czy półtora te 

same koła, w ktrycHv dzisiaj 
Stapiński się obraca, mówiły 
wiele o powstaniu. Nawet przy 
gotowy wały się do niego. Znako- 
micie tę okoliczność wyzyskał 
Stapiński, który nagle rzucił się 
do organizowania „Związków 
strzeleckich" po wsiach. Chłopi 
do nich się nie garnęli. Idea 

zbrojnego powstania przemawia- 
ła do nich z trudnością. Wszela- 

ko brali broń i godzili się na 
tworzenie związków, widząc 

przychylne odnoszenie się do nich 
żandarmów. Ostatecznie myśleli, 
że strzelba w kłusownictwie mo- 

że pomódz. 
Ale byli też ludzie, oryentują- 

cy się w stosunkach, których ca- 
ła ta agitacya napawała poważ- 
nemi obawami co do przyszłości 
ruchu „strzeleckiego'' na wsi. 

Mieli racyę. Bo „Związki" na 

wsi przeważnie się nie utrzyma- 
ły: albo nie spełniają swych za- 

dań, albo popadły w uśpienie. 

Jedynie ciemne indywidua gdzie- 
niegdzie wyzyskują i nabyte wia- 
domości i posiadanie broni. Głu- 
che pomruki o niecnych zamia- 

rach rozchodziły się jeszcze w 

roku zeszłym. Niejeden załatwił- 

by wówczas porachunki sąsiedz- 
kie. Wypadki atoli poszły innym 
zgoła szlakiem.... 
Oto kilka różnych faktów z 

ostatnich czasów: 

W Czarnej, wsi powiatu łań- 

cuckiego, agitatorem Stapińskie- 
go był bogaty, przedsiębiorczy 
gospodarz, właściciel betoniarni 

Michno. Zawodowy opozycyo- 

nista, zwalczał i oczerniał go- 

spodarzy, oddających się pracy 

społecznej. Szczególną nienawi- 

ścią Michno pałał do włościani- 
na Walentego Kiwały, członka 

narodowego Związku chrześci- 

jańsko - ludowego, zasłużonego 

pracownika w miejscowem kół- 

ku rolniczem. Nienawidził zaś 

go (obok motywów politycz- 
nych) także i za to, że Kiwała 

postarał się, iżby droga powiato- 
wa szła obok szkoły, a nie pod 
dom Michny, za to Michno pod- 
mówił dwu młodych chłopaków, 
aby Kiwąłę, wracającego z Łań- 

cuta r bratem, dobrze obili. Wa- 

lenty Kiwała, uderzony kołem w 

głoWę, padł trupem, brat z tru- 

dem dowlókł się do żandarmeryi. 
A oto inny fakt różnie komen- 

towany przez opinię miejscową i 

przez prasę galicyjską. 
W Woli Batorskiej, wsi po- 

wiatu bocheńskiego, od dłuższe- 

go czasu wrzała walka między 
demokratami narodowymi, a sto- 

jałowczykami i ludowcami. 

Wszechpolakom przewodził pre- 
zes kółka rolniczego, poważny 

gospodarz Jan Waśniowski, lu- 

dowcami kierował Jan Biernat, 
radca powiatowy, agent tow. a- 

sekuracyjnego „Wrisły", szynkarz 
i prezes „Związku strzeleckiego" 
Biernat odgrażał się Waśniów— 
skiemu nieraz zemstą: za walkę 
polityczną, za wykrycie nieczy- 
stych sprawek, za to, że Wiśniow 
ski przeszkodził mu w pobiera- 
niu łapówek, wykrył sprawki je- 
go w funduszu szkolnym itd. 

Ponieważ Waśniowski przy nad- 

chodzącym, za kilka dni wybo- 
rach gminnych miał -być wybra- 
ny wójtem, przeto Biernat odzy- 
wał się do sąsiadów o nim z 

wielką niechęcią i z pogróżkami. 
Przed kilku dniami Waśniow- 

ski przyjechał do Biernata po na- 
siona i nawozy ze stacyi do- 

świadczalnej Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego. W czasie rozmowy 
Biernat wobec kilku zgromadzo- 
nych gości pokazywał rewolwery 
i karabiny oprowadzone dla 

związku strzeleckiego. Wziął do 

ręki rewolwer, pociągnął kilka ra- 

zy za cyngiel, mierząc w ziemię. 
Nabojów nie było więc wystrzał 
nie nastąpił. Nagle podniósł re- 

wolwer i mierząc w Wiśniow- 

skiego, znów pociągnął za cyn- 

giel. Tym razem nastąpił wy- 

strzał, kula przeszyła szczękę i 

uwięzła w ramieniu. Stan ranio- 

nego jest bardzo ciężki. 
Biernat powiada, że uważał 

rewolwer za nienabity i dla żar- 

tu mierzył w Waśniowskiego. 

Sąd wyjaśni zapewne tę spra- 

wę, do tego więc czasu powstrzy- 
mać się muszę od wszelkich ko- 

mentarzy, bądź co bądź wypadek 
ten wywołał wielkie wzburzenie 

w całej okolicy, będąc znamien- 

nym objawem usposobienia i wy- 

ników akcyi Stapińskiego i jego 
odezwań takich, jak wygłoszone 
no Wawelu, 

EAST CHICAGO, IND. 

„DZIENNIK CHICAGOSKI" 

można nabyć w następujących a- 

genturach: Gozdecki, 4947 Ba— 

ring ave., Głowacki, 4840 Magonn 
ave. 

Sprawa zajść Ber- 
lińskich w Rzymie 

a+MéC 
Z Rzymu donoszą: 1 ·' 

' W dniu 3 b. m. ks. Ferdynand 
Radziwiłł prezes Koła Polskiego 

parlamencie niemieckim, miał 

prywatną, dłuższą audyencyę u 

Ojca św. i był potem przyjęty 
pi zez kardynała sekretarza stanu 

Merry del Val. 

Jak wieść niesie, miał również 
dwukrotnie mówić z Ojcem św. o 

wypadkach polskich w Berlinie 

szambelan Karski. Bliższych wia- 
domości co do rozmów oby- 
dwóch tych panów oczywiście 
niema, wezwany został do Ojca 
św. na rozmowę generał . Do- 

minikanów, Carmier. 
Wezwanie to otrzymał bez 

uwzględnienia kolei w jakiej 

zwykle przedstawiają się Ojcu 
św wszyscy generałowie Zako- 

nów, bawiący w Rzymie. Po ka- 
zaniu piątkowem dn. 5 b. m. Oj- 
ciec św. wracając z sali tronowej 
do swej biblioteki, polecił wez- 

wać do siebie O. Carmier, na ka- 

zaniach miewanych co piątek w 

Wielkim Poście w Watykanie w 

sali tronowej asystują zwykle 
wszyscy obecni kardynałowie w 

Rzymie, oraz generałowie Zako- 

ZEZWOLENIA NA ŚLUBY. 

J&kób Janczyk, Anna Letklewicz 34 

-20 

Jan Komor, Bronisława Kasztelo· 

wicz, Chicago Heights, III. 28-21 

Władysław Ciesielski, Marya Wie- 

czyk 24-18 

Jan Poch, Anna Puchta 22-19 

Andrew Schultz, N. Kulerska 21-19 

Antoni Kuliński, Walerya Kwaśna 

21-19 

Jędrzej Kalemba, Antonina Cicha· 

ska 22-21 

^Leopold Jarek, Maryanna Domano- 
wska, Cicero, 111. 26-23 

B. W. Krawczak. Róża Musiał 24*27 

Jan Juszczyk, Maryanna Brzózek 

24-21 

Wojciech Michalik, Stefania Tapol· 

ska 22-19 

Jan Wegrazyn, Katariyna Kapust- 

ka 24-24 

Phillmon Weliki, Franciszka Sta· 

chiiukE 21-19 

Błażkowski, Józef, lat 42, 1115 Cor» 

nell ulica; 8-go kwietnia; 
Jankowski, J., lat 57, lat 20 W. 22-gra 

ulioa; 19-go kwietnia; 
Nowak, Augusta, lat 39, 2449 Sta- 

tion ulica; 26-go kwietnia; 

Zitnik, J., lat 57, 1739 W. 39-ta ul!· 

ca; 25-go kwietnia. 

CHCESZ POLEPSZYĆ SWÓJ BYT? 
Ucz siq Rysunków Tecbnlczrch. Kura trzy mie- 

sięczny dla maszynistów, cUéli I rysowników. 

Ceny pmatąyne. Informscyi udziela ksideeo 
dnia od gode. 6-teJ wieczorem, w niedzielą od 8 
do 11 rano 

A. SZCZEPANIK, Inżynier 
907 N. Hoyne Ave. 

Kup "Ford" Automobil 
liJtiilMT > utrzymani·· NilfjrtriyiMlizr w złych. 

drocich. Nijbizpiiczniijfzy w pnntoili 

T. E. Winiarski 
POLSKI lEPtEZENTANT 

39 th TTtbaih ·*«. T«l Dm«Ui I7M 

Edward Repsold & Co. 
ŻELASTWO 

Cirmwwe roboty i fvrnciy. Potrzebf 
dua budowniczych, narzędzia i piec*. 

FI!la:3872 Milwaukee 
Béway Skład : 2401-16 MH.WAUKEE A VI 

I X>iT«r««r bel. T*L Irwlmm »l 
* 

^ W. Słomińska ^ 
1025 Milwaukee ave. Ciicafe, III. 

NAJSTARSZA FABRYKA POLSKA 
Cacy umiarkowane 

Wyrabia chorągwie, sztandary, odzna- 
ki, szarfy, berła, pieczęcie, itd. 

Robota pierwiłortędna. Odznaki Zjednoczenia 
po 24 cent. jak vovrveizio 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polnki Lekarz 1 Chirurg 

Specymlaie we wszystkich chorobaćto 

mężczyzn, kobiet i dzieci 

927 Noble ul. TeL Monroe 1554 
Godziny oftsowe do rano. od 1 do · wieczór 

Prosię dobrze tauwefcfó numer domu i przyjtf 
wprost do ofUu. 

WezyetHle choroby męskie, kobiece I 

dziecięce leczymy absolutnie darmo w 

NORTH WESTERN 
BEZPŁATNEJ KLINICE 

PrseprowadaoneJ pod nr. 

1325 Milwaukee Ave. 
Godziny: Ratfo od do 1S; od S do S popołud. 1 «4 
• do 9 wieczór. W niedziele od 10 do 1 poi<ołudtb 

FRANK KŁAJ DA 
Brownien I Hoilfrttof CletitUM 

fnr)BQJe nowe robotr, pr»erbkl or»* wnałi 
ki· reperacye w zakres ten wchod/ą·* 

Cenjr bardzo «miarkowane. 

1361 Noble uL róg Blackhawk afiq 
Telefon Haymarkat at78 

Telefon Irvlng 171 

Wacolka praca scybko ukończona 

roman Światek 
Kontraktor—Plajściarz 

Zwyraąjna i oadobna praoa 

3422 N. liwndile An., blisko Rosooa uL 

MBBELLS 
' — mUl Bella · »i«<ihr. 
*^^|—" —* ! »·*· < ml 


