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K A R T K A
■/. dziejów walki pracy i kapitała.

Już we wczorajszym numerze 
“ Telegrafu”  pomieściliśmy krótszą 
wiadomość- o przebiegu zajść w 
Homestead, pod Pittsburgiem. Na 
pierwszej stronie numeru obecnego 
znajduje się bardziej wyczerpujący 
choć treściwy opis tych krwawych 
scen, wstrząsających nerwami i ser
cem człowieka.

Czytelnicy nasi znajdą tam fakta; 
tu pragnęlibyśmy je oświetlić paru 
słowami komentarza. •

Istotnie rzecz ta powinna zwrócić 
pilną uwagę każdego z nas, zamiesz
kałych i pracujących tu na ziemi 
amerykańskiej.

Zajścia w Homestead, zdarzone 
wczoraj, są i niewątpliwie pozostaną 
jedną z najjaskrawszych kart w dzie
jach walki pracy z kapitałem, toczą
cej się tu na ziemi amerykańskiej- 
Od czasu fatalnego strajku kolejo
wego w r. Ik77, kiedy została przy
wołana armja, a ulice były przemia- 
tane kulami annatniemi, nie widzia
no podoi ni ej siły robotniczego wy
buchu. Wczoraj a i dziś znajduje 
sie w Homestead armia 0000 robo
tników, dobrze uzbrojona, zaopa
trzona w amunicyę i prowiant, go
towa do walki na życie i śmierć o 
swe prawa, pogwałcone, jak mniema, 
przez reprezentantów kapitału. Lu
dzie ci odrzucili od siebie precz oba
wę kar, jakie orzekają prawa krajo
we. Szeryf i wszyscy urzędnicy 
miejscowi stanowczo uznali się za 
niezdolnych do ułagodzenia tych lu
dzi, doprowadzonych do wściekłości 
przez rozpacz. Rezultatem starcia 
— dwadzieścia trupów, setka ran
nych. I czy się na tern skończy?— 
kto w ie .. . .

** *
Istotnie wybuch namiętności ludo

wych był niesłychany. . . .  Kto go 
spowodował? Kto jest winnym 
owego wybuchu? mimowoli nasuwa 
się pytanie. Zazwyczaj na pytanie 
to odpowiedzieć bardzo trudno, tak 
sa w zajściach podobnych splątaue 
namiętności i wzajemne pretensje. 
Tu jednak sprawa jest wyjątkowo 
jaśniejszą.

Przedstawia się ona w sposób na
stępujący:

Znajduje się w Pennsylwanii mi- 
Łonowy właściciel fabryk żelaza Au- 
drew Carnegie. Jegomość ten ma 
pretensję do miana wielkiego filan
tropa, chętnie rzuca po kilkadzie
siąt lub nawet kilkaset tysięcy dola
rów na cele publiczne i dobroczynne, 
a reporterom lubi opowiadać cieka
we bistoryc, w jaki sposób należy 
używać bogactw — dla uszczęśli
wienia społeczeństwa. P. Carne-
gie, republikanin z krwi i kości, bo i 
jego fortuna wyrosła na republikań
skiej protekcji, jest właścicielem 
wielkich fakryk żelaza w Homestead
1 w innych miejscowościach Peim- 
sylwanii.

P. Carnegie nieraz głośno — dla 
polityki — twierdził, iż rezulta
tem republikańskiej protekcyi po
winny być wyższe dla robotników 
zarobki. W swych oratorskich zapę
dach wychwalał też niejednokrotnie

organizacyę pracy. To też w konse- 
kwencyi z tern w jego fabrykach w 
Homestead pracowali robotnicy u* 
nijni, należący do t. z. “ Amalgama- 
ted Association of Iron and Steel 
Workers” . Otrzymywali oni zapła
tę odpowiadającą ich pracy. Zapłata 
owa zdała się jednakowoż obecnie 
wielkiemu “ filantropowi” zbyt wyso
ka. Jakkolwiek przyjęty niedawno 
bill McKinleya czynił pana Carnegie 
bogatszym i stawiał go w lepszem 
położeniu, niż poprzednio, wielki fi
lantrop zamiast powiększyć płacę ro
botników, jakby to z jego i jego par- 
tyi deklamacyi wypadało,postanowił 
ją zmniejszyć. W tym celu zorgani
zował “ trust” , obejmujący fabryki, 
dające pracę blizko 40.000 robotni
ków, fabrykę swą w Homestead prze
tworzył na kompletną fortecę, przy
jął sobie za wykonawcę niejakiego 
Fricka, znanego w całej Pennsylwa
nii, jako najzawziętszego wroga or- 
ganizacyi robotniczych i kiedy nad
szedł czas podpisania nowej skali za
robkowej, krótko i węzłowato zapro
ponował robotnikom obniżkę zapła
ty z $25.00 maximum do $22.00. 
Czyn zaiste godny wielkiego myśli
ciela, dobroczyńcy i amerj'kańskiego 
protekeyonisty!. . . .

Rezultatem był strajk, rozpoczęty 
przed kilku dniami. Strajk zapo
wiadał się bardzo groźnie!. . . .  Ro
botnicy byli oburzeni i stali przy 
swojem. Nazwisko Fricka, mor
dercy Słowaków pod Connelsville w 
roku zeszłym, dawało gwarancyę, 
że i kapitaliści nie ustąpią. . . .  
Rzecz zaoogniała się.

Doszło do katastrofy wczoraj, gdy 
Carnegie chciał sprowadzić na grunt 
niby dla obrony fabryki, pinkiertoń- 
skich morderców, prywatną policye, 
słynną z tylu krwawych rozpraw ze 
strajkierami w’ różnych miejscowo
ści. Robotnicy przeciw winchester- 
skim karabinom Pinkiertończyków 
wystąpili także zbrojni. . . .  Rezul
tat wiadomy.

Kto winien? — zapytacie teraz. 
Odpowiedź nie trudna. . .. Winni 
obłudnicy, gotowi w imię wielkich 
haseł okradać i wyzyskiwać lud, a 
w razie, gdy będzie to leżało w ich 
interesie, i mordować go. Tak na to 
pj'tanie odpowiada większość prasy; 
takiem jest zdanie oburzonych ro
botników w całej Ameryce; taki po
gląd wyrazi zapewne i kongres, 
przed który wprowadzona zostanie 
sprwa zbrodni popelnionj'cli w Ho- 
mestead. Winni są może zbyt gwał
townego wybuchu robotnicy; ale w 
gruncie rzeczy wina spada — na 
obłudnych, nieuczciwych i nie prze
bierających w najhaniebniejszych
środkach przedstawicieli kapitału.

*  *
*

Oto strona kwestyi społeczna. 
Przedstawia ona jednakowoż znacz
na doniosłość z innej jeszcze racyi— 
zc względu na stosunki polityczne... 
Sprawa zajść w Homestead stanowi 
poważny cios dla protekeyonistów. 
Wykazuje on całą niesumienność 
głównych proroków protekcjoniz
mu, którzy pod pięknie brzmiącemi 
hasłami dobra ludu, dążą przede- 
wszystkiem do wyzysku robotnika i 
napchania własnej kieszeni. Krew 
wylana w Homestead może mieć 
wielki wpływ podczas tegorocznych 
wyborów'. Dowiedzie ona szerokim 
masom robotniczym nicości republi
kańskiego protekcj onizmu i skłonić 
ich powinna na stronę demokratów'.

■K* *
Wiele gazet jest nareszcie zdania, 

iż krw awe zajścia Homestead powin
ny raz położyć koniec — bezpra
wiom pinkiertońskich zbirów.

Zdanie to najsłuszniejsze.. . .  W 
szeregu sw obodnych amerykańskich 
urządzeń haniebną anomalią jest na- 
jemua zbrojna polieya, oddaw ana na 
usługi osób prj'watnycb, dla dogo
dzenia icli interesom, a często i na
miętnościom . . . .  Utrzymanie porzą
dku, obrona własności i prawa nale
żą do państwa lub gminy; wojsko, 
milieya i polieya dość powinny mieć 
silj-, aby' poskromić wichrzycieli i 
przcstępujących granice prawa. Pod
stawianie na miejsce tych organów 
legalnych nielegalnej policyi pin- 
kiertońskiej, przed nikim nie odpo
wiedzialnej i żadnych nie dającej 
gwarancyi, rekrutowanej po części 
z awanturników i wyrzutków społe
czeństwa, prowadzi do nadużyć i 
zbrodni, a nieraz jest wprost— zbro
dnią.

To też wiele już stanów, a między 
innemi i stan Illinois, specyalnemi 
prawami wzbroniło użycia Pinkier
tończyków' podczas strajków i ogra-

niczyło ich czynności do roli detekty
wów i stróży nocnych.

Słusznie spodziewać się należy, 
iż obecne wypadki w Homestead 
najdowodniej przekonają amery
kański ogół, ią podobnież postąpić 
należy wr całej Ameryce. . . .  Wzięcie. 
do niewoli 264 pinkiertońskich zbi
rów’ może powinno także raz i na za
wsze wykazać im całą hańbę tego 
zajęcia i odstręczyć od niego ludzi, 
mających w sercu choć iskrę uczci
w ości.... Co oby nastąpiło!.. .

23 P O L S K U .
Mało co nie lynch!. . . .

Było to na Saskiej Kępie pod W ar- 
szawą, na przystani statków paro
wych. Warszawianin p. Grodzicki, 
znajdujący się na wycieczce letniej 
na Kępie, spostrzegł, iż w tłumie 
skradziono mu złoty zegarek warto
ści 180 rs. Jednocześnie spotkało to 
samo p. Gierejskiego i dwóch innych 
podróżnych, p. Gr. porozumiał się 
z nimi, radząc, ażeby o kradzieży 
przemilczeli, a natomiast zwracali 
baczną uwagę na otoczenie. Rezul 
tatem było schwytanie barczystego 
mężczj’zny w chwili, gdy odrywał 
zegarek od łańcuszka jeszcze jedne
go z pasażerów. Złodziej jednym su
sem zbliżył się do baryery przystani 
i z błyskawiczną szybkością wrzucił 
jakieś przedmioty do Wisły. Naten
czas okradzeni, utraciwszy wszelką 
możność odzyskania swej straty, rzu
cili się na rzezimieszka, przewrócili 
na pokład gabaru i wymierzyli sobie 
doraźną sprawiedliwość. Złodziej zo
stał strasznie pobity i pokrwawiony. 
Publiczność związała go następnie 
sznurami i w przytomności strażnika 
dopełniła rewiżyi, znajdując w czap
ce i kieszeniach zegarek złoty, nale
żący do p. Gr.; srebrny niewiadome
go właściciela, a wreszcie świstawkę, 
jakiej rabusie1 używają do porozu
mienia się wyporze nocnej. Za przy
byciem na przystań warszawską łotr 
oddany został w ręce policyi. Zuchy 
warszawiak i! . . ..

W povfrocie z Brazylii.

Jedna z gazet warszawskich pisze: 
“ Nie mija prawie dnia, aby na 
punkty pograniczne z Królestwa nie 
przybywali powracający z Brazylii 
emigranci, a niekiedy przyjeżdżają 
oni nawet znacznemi partjami. I tak, 
w d. 12-ym czerwca pruskim pocią
giem pasażerskim, przychodzącym 
do Mławy wieczorem, przybyło 37 
osób wracających z Brazylii. Były 
to po większej części wdowy, albo 
też wdowcy ź małoletniemi dziećmi. 
Większa ich Część jest rodem z gu- 
bernii płockiej, są jednak trzy rodzi
ny z gubernii kaliskiej i jedna z wo
łyńskiej. Przez Granicę znów w d. 
7-ym czerwca powrócili: mieszkanka 
m. Białegostoku Michalina Kalino- 
szewiczowa, ,11 -go pochodzący z gub. 
wołyńskiej Wilhelm Krauze z synem 
i z gub. łomżyńskiej Ryszard Moty- 
liński, a nazajutrz mieszkaniec m. 
Warszawy (Franciszek Brożyniera. 
Wszystkie tc osoby odesłane zostały 
przez władze na miejsce pochodze
nia’ ’.

i , , •
Wyrok w sprawie "Kolejki".

W Lublinie, w Królestwie, ukoń
czoną została nareszcie po kilku 
tygodniach trwania wielka sprawa 
żydowskiej bandy zbójeckiej i zło
dziejskiej, zwanej “kolejką” .'- Sąd 
wydał wj'rok, mocą którego szesna
stu obwinionych skazano za udział 
w bandzie złodziejskiej na zesłanie 
na Sybir, jedenastu zesłano na Sybir 
do miejscowości mniej oddalonych; 
czterech na roty aresztanekie od 
2-ch do 4-cli lat; pięciu na więzienie 
od 3-eh do fl-in miesięcy i jednego 
na karę pieniężną w ilości rs. 50. 
Jedenastu z liczby obwinionych zu
pełnie uwolniono. Tak więc skoń
czyła się sprawa, której rezultat po
zwoli zapewne odetchnąć spokojniej 
mieszkańcom Lublina i okolicy!. . . .

Minister Bossę w Poznaniu.

W niedzielę dnia 26 czerwca przy
był do Poznania pruski minister o
światy dr. Bossę. Celem jego. po
dróży jest sprawdzenie na grun
cie stanu szkół w Poznańskiem 
i podobno nawet wyrządzenie Pola
kom sprawiedliwości tam, gdzie są
pokrzywdzeni----  Bóg by to dał!
To pewna, że w szkołach poznań
skich przed, przyjazdem ministra in
spektorowie szkolni na gwałt prze
nosili dziec polskie, nieprawnie do

njpmieckich oddziałów przyłączone, 
na miejsce właściwe. W samej szko
le jeżyckiej przeniesiono w ten spo
sób 20 dzieci. Obywatele poznań
scy zamierzają także przedstawić 
skargi z powodu ostatnich paru wy
padków nadużyć niemieckich nauczy
cieli. Może więc uzyskamy nareszcie 
jaką,taką sprawiedliwość, jeśli tylko 
nie stanie jej znów na przeszkodzie 
now e.... niemieckie szelmostwo! -

Niezwykły wypadek.

Było to w Warszawie. Na scho
dach domu przy ul. Łuckiej bawiła 
się 3-letnia dziewczynka Binkówna. 
Temi samem i schodami szła na górę 
Katarzyna Stankowska, mocno pija
na..-.. Kobieta owa upadła i przy
gniotła ciężarem swoim dziecko. 
Maleństwo zostało zabite. Straszne 
skutki pijaństwa!.. . .

DROBNE ECHA.

W Krakowie podczas przedsta
wienia “ Halki” w miejscowym 
teatrze jeden z tancerzy p. Berwald 
został nagle sparaliżowany; utracił 
władzę w połowie ciała oraz zanie
mówił. .

W ielki los t. z. loteryi klasycz
nej w Warszawie w sumie 75000 
rubli padł w tych dniach bardzo 
trafnie, bo na 4 osoby, z których 
dwie są to zrzuceni z posady na ko
lei terespolskiej wskutek napływu 
Moskali, dwaj urzędnicy Polacy.

W Krakowie żona artysty dra
matycznego tamtejszej sceny Kleo
patra Antoniewska wyskoczyła z 
okna 3go piętra i zabiła się. Powo
dem wypadku obłęd.

ZMARł w Krakowie w wieku lat 
68 Erazm Fabjański, ceniony arty- 
sta-malarz.

W W arszawie bawi chwilowo 
znany wielonczelista polski p. Józef 
Adamski, stale zamieszkały w Bo
stonie, w Ameryce.

Konkurs strzelecki odbył się w 
Wąrszawie na rzecz kolonii letnich 
dla (niezamożnych dzieci. Dochód 
bardzo znaczny.

Hr. August Potocki z Królestwa 
rozpoczyna na Uralu w Kosyi po
szukiwania złota, i zakłada fabrykę 
wjntobywania tego metalu z pirytów 
systemem chemicznym.

Sprawców zbrodni na osobie 
wdowy Meisnerowej w Grabieńcu 
pod Łodzią wykryto. Są to miej
scowi parobek i dziewka. Na za
mordowaniu gospodyni swej zyska
l i . . . .  10 rubli

W W arszawie w oddzielę pocz
towym na ul. Modowej skradziono 
w nocy marek pocztowych za 10,000 
rubli. Złodziej, żyd Izrael Niemira, 
został pochwycony.

0 królach i książętach.

....K lejnoty  koronne cara mo
skiewskiego warte są coś około 50 
milionów ru b li... Każdy brylant 
owych klejnotów mógłby uratować 
100 ludzi z tych kilkuset tysięcy, 
które tęj zimy zmarły w Rosyi “ z 
głodu’" . . . .  ‘

___Ces. Wilhelm wyznaczył ż
własnej szkatuły 15000 marek na 
wydanie dzieła o odkryciu Almeryki 
przez Kolumba. Lepiej by zapewne 
uczcił rok jubileuszowy, gdyby w 
400 lat po odkryciu Ameryki. . . .  
odkrył swą własną głupotę.

. . . .  Mały król Hiszpanii skończył 
w tych dniach lat 7. Uroczystość 
tę obchodził z takim zapałem, że 
nazajutrz musiał zażyć....! olejku 
rycynowego. Pokazuje się, że i 
królowie nie mogą się przejadać!
| . . . .  Król włoski Hiunbert z dniem 
każdym tyje. A skarb państwa.. .. 
chudnie. Jedno — następstwem 
drugiego.

....Y am a Douru, król murzyń
ski w środkowej Afryce, ^podczas 
wielkich przyjęć występuje,w wiel
kim naszyjniku z zębów swych żon, 
które zjadł i z wachlarzem z piór, 
^sadzonym w piszczali \i łasnego 
ojca, którego zamordował. No, 
ten przynajmniej nie wstydzi się 
swoich.. . .  królewskich czynów!

.....Królowie i cesarze są dziś 
piatem lpłem u ludowego wozu, 
kołem, kjióre nie pozwala mu — iść 
naprzód.'; -------------------■ »

W SZYSJKO PRZEZ . . . .  MOSKITY.
— Cóż'to? Iks miał nieporozumie

nie z Ygrekiera?
— Ee. . . . nie. Tylko Ygrek zabił 

Iksowi moskita na policzku, a Iks 
wziął to za obrazę osobistą!. . .Głupi.

Szkice z Piśmienni
ctwa Polskiego.

. ' " wv.
Wiek piętnasty. — Prozaiści.

Chwila wstąpienia na tron Ja
giełły, jest dobą nader ważną w 
dziejach politycznego i umyłowego 
naszego rozwoju. Naród polski do
szedł bowiem do zupełnej sąmowie- 
dzy swego narodowego ,,]&•!» a Pa"‘ 
stwo weszło na szeroki gościniec 
przewagi politycznej oraz obszer
nych wpływów. Od tej chwili zaczy
namy nowy okres w dziejach naszego 
umysłowego rozwoju, którego pi
śmiennictwo jest żywym dowodem.

Rządy Jagiełły trwały od 13.86 do 
1434. Główne wypadki, które wy
niosły Polskę do najwyższego szcze
bla rozwoju politycznego i umysło
wego, uwydatniły się w trzech pa
miętnych chwilach; te są: połączenie 
Litwy z Polską na zjeździe w Ho
rodle, (1413), złamanie pierwsze, a 
stanowcze potęgi zakonu krzyżackie
go w bitwie pod Grunwaldem (1410) 
i wreszcie wznowienie Akademii 
krakowskiej, założonej niegdyś przez 
Kazimierza W.

Dwa pierwsze wypadki zostawimy 
historyi, a zastanowimy się nad trze
cim. Wznowienie Akademii krakow
skiej było dla naszego społeczeństwa 
jakby przedświtem rozwoju szybsze
go na polu oświaty. Całe tłumy lu
dzi wyższego umysłu ukazują się na 
widowni politycznej i piśmienniczej 
i biorą czynny udział w wielkim ru
chu umysłowym europejskiego Za
chodu. Wychowańcy akademii kra
kowskiej, synowie ziem polskich, 
zabierając na soborach powszech
nych głos, który tam bywał poważa
nym i nieraz stanowczem.

Tak Mikołaj 7'romba, arcybis
kup gnieźnieński, pierwszy w rzę
dzie prymasów naszych, zabrał sta
nowczy głos na soborze w Konstan
cji roku 1414 i omal Papieżem wy
brany nie został. Mikołaj znany był 
już przedtem, jako duchowny wiel
kiej wiedzy. Zwołał on synod wie- 
luńsko-kaliski, na którym stanęły 
uchwały, czyli statuta synodalne, 
prawa duchowieństwa dotyczące, 
później drukiem ogłoszone.

Do głównego ogniska światła 
ziemi naszej, do Krakowa, przyby
wają uczeni, ścierają się zdania, wy
jaśniają myśli. Ruch ten był wpraw
dzie odziany w szatę łacińskiej mo
wy, lecz przy jej pomocy prace na- 
zych uczonych szybko rozbiegają 

się po świecie, a polska myśl, cho
ciaż w obcą przybrana szatę,] pozo
staje polską i sławi imię , narodu. 
Akademia cieszyła się uznaniem 
swoich i obcych. Papież Inocenty 
VIII osobnem hrcue poleca się jej 
modłom, Feliks V twierdził; iż Aka
demia nauką i pismami, całe ehrze- 
śeiaństwo zdobi i oświeca. | , ,

Pomimo przewagi łacinjf,1 mamy 
zresztą ślady, żc język krajowy już 
przy pierwszych Jagiellończykach 
zaczął być w użyciu. Szczupłą jest 
liczba piszących po polskń w owej 
epoce; są wszakże. Działalność ich 
przypada na koniec XV wieku, prace 
ich zaś drukują się na początku na
stępnego stulecia.

Na polu prozy XV wieku znani 
są: Jan Koszyczek, Hieron\mz Wie
lunia i Baltazar Opeć’, jako poeci 
zaś: Stanisław Ciołek z Żelechowa, 
Andrzej ze Słupia.

Jan z Koszyczek stoi na czele. 
Nie tworzył on rzeczy oryginalnych, 
lecz tylko tłómaczył na język oj
czysty tak z łaciny jak i z niemie
ckiego. Pierwszą książkę, którą z 
niemieckiego przełożył na język pol
ski wydano w roku 1521 pod tytu
łem: „Rozmowy, które miał król 
Salomon mądry z Marchołtem “ . 
Jestto najdawniejsza książka polska, 
przez Polaka skreślona i w drukarni 
polskiej wydana przez Hieronima 
Wietora w Krakowie. Przedruku 
książka ta nie doczekała się, gdyż 
treść jej nie odpowiadała usposobie
niu ludu polskiego. Traktuje ona 
walkę ludu z samowładztwem ryce
rzy.

Drugą pracą Jana z Koszyczek jest 
tłumaczona z łacifjskiego powiastka 
pod długim tytułem: „Historya 
piękna i ucieszna o Poncyanie,-cesa
rzu rzymskim, jako syna swego je
dynego, Dyoklecyana, dał w naukę 
i ku wychowaniu siedmiu mędrcom, 
która w sobie wiele przykładów i 
powieści cudnych zamyka, każdemu 
człowiekowi ku czytaniu pożyteczna

i potrzebna“ . Książka ta znalazła 
dobre przyjęcie u czytającego ogółu, 
gdyż było jej kilka wydań.

Hieronim z Wielunia, również 
jak Koszyczek ze szczegółów ż"cia 
nie jest znany. Dzieło jego wyszło 
także z drukarni H. Wietora w Kra
kowie 1522 roku pod tytuł im: 
„Ecclesiastes, księgi Salomonowe, 
które polskim wykładem kaznodziej - 
stwa mianujemy”. Obydwaj pisarze 
trzymali się pisowni ułożonej przez 
Jakóba Parkosza z Krakowa.

Baltazar Opeć wydał dzieło dru
kowane r. 1522 pod tytułem: „Ży
wot Pana i Boga naszego Jezusa 
Chrystusa, to jest droga Zbawieni i. “  
Książka ta doczekała się trzech wy
dań w ciągu 16 lat. Wszystkie wy
dania uskuteczniła drukarnia Yrie- 
tora.

Niezależne od wj'żej wymienio
nych pisarzy pozostały jeszcze okru
chy prac nieznanych autorów jak 
np.: „Fortuny i cnoty różność!” W 
pracy tej, będącej albo przekład im, 
albo też naśladownictwem opowi iści 
klasztornych, w które średniowieczna 
doba obfitowała, uwydatniają się 
typy później spotykane w klechdach 
ludowych. Cnoty i wady są tam 
wcielone w postaci powieści. Nędza 
np. występuje pod postacią os aby 
szczupłej, małej, ale nader krzykli
wej, o głosie potężnym; zdała mc żna ‘ 
ją słyszeć, choć się jej nie w i Izi. 
Treść moralna. Powieść ta byłap *zy- 
pisana Krzystofowi Szydłowieckie- 
rnu, wojewodzie krakowskiemu.

Do zabytków języka zaliczj'ć na
leży także: „Pamiętniki Janciara 
Polaka” . Pamiętniki te skreślone 
były około r. 1500. Pisał je £e|rb 
osiadły w Polsce. Szczegółów życia 
autora bardzo ciekawego pamiętrik3 
nie posiadamy, wiemy tylko, że miał 
imię Michał. Był on przez nie jakiś 
czas w niewoli u Turków; w swych 
pamiętnikach wykazuje, jakimi środ
kami można łatwo pokonać Turków, 
ciemiężycieli plemion słowiańskich. 
Mówi z niemałem uznaniem o War
neńczyku, Kazimierzu Jagiellończy
ku i Janie Olbrachcie. Podaje szcze
góły o porażce chrześcian pod Warną, 
wzjrwając panów i królów chrześciań- 
skieb, aby szli wyjarzinić ludy ję
czące w niewoli tureckiej.

„Pamiętniki Jaczara”  rozpoczy
nają w naszem piśmiennictwie dł ugi 
szereg wspomnień historj-cznych do
mowych, nie pozbawionych jednakże 
i ogólnego interesu. Nie posiadają 
artystycznego opracowania, ale są 
w’ażne jako obraz przeszłości. Pa
miętniki te są pierwszem naszem 
dziejowem wspomnieniem w ojczy
stym języku, tern cenniejszcm, iż 
sięgają do XV wieku. Z powodu 
rozczytywania się w nich ogółu przy
czyniły się do umiłowania języka oj
czystego i pobudziły wielu do opisy
wania dziejów w języku polskim 

Bożym u :.

SOSNA.

Nad jeziora tonią siną 
Wiatr sitowie gnie,
Twe .serduszko, och, dziewczyno,
Ową chwiejną, wodną trzciną 
Niech nie będzie, nie!
Płyną chmury po błękicie.
Nad jeziorem mgły__
Nędzne, smutne takie życie,
Co się lęka czegoś skrycie,
Na szmer każdy drży.
Na samotnej sterczy skale 
Sosna szumiąc w dal,
Wokół burze wrą i fale,
Ona stoi wciąż wytrwale 
Szydząc z burz i fal.
Cóż, że burza się wysili,
Ztąd jej żaden srom,
Ona czoła jej nie schyli,
Chyba strzaska w jednej chwili.
Chyba rzuci grom.
Gdy serduszko twe dziewczyno.
Dotknie przykry i raf,
Nie bądź nigdy wątłą trzciną,
Niech ci z oczów łzy nie płyną.
Czoło mężnie staw!
Lepszy sosny lej na szczycie 
Koniec nagły, zły,
Lepsza śmierć, niż takie życie,
Co sie.lęka czegoś skrycie,
Na szmer każdy drży.

M. Dzierżanowski.

Przybyły okręty:
Do New Y o r k u : ‘ Sprec" z Ln-neu, 

“City of New York" z Liverpoolu, "E ka" 
z Bremen.

Do Baltimore: "Hudgins’' z Kio Ja-’ 
nci ro. _

Do Soutrampton: ••Havol zNcw ior- 
ku. _ .

Do Kopenhagi: “Thingvale z m'W 
Yorku.

Wypłynęły:
Z Hamburga: “Polaria do New for- 

ku.
Z Hawru: “Gellert” do New Yorku.


