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CO CZYNIĆ W OBEC SDODZIEWANEGO
przyjazdu tira Dunikowskiego 

do Chicago?

Na innem miejscu w tym numerze 
„Telegraf u’'sz. nasi czytelnicyznajdą 
artykuł o pobycie dra Dunikowskie
go w New Yorku. Zawiera on bliższe 
określenie zadań, jakie ma na celu 
delegat polskich patryotów, przyby
wając tu do Ameryki; zawiera także 
zapowiedź, iż dr. D. przybędzie nie
zadługo w swej podróży do Chicago.

W obec tego, a szczególniej w 
obec dość uroczystego przyjęcia, ja 
kie spotkało sz. profesora w New 
Yorku, nastręcza się mimowoli py
tanie: .

Czv powinniśmy dlań zgotować 
uroczystsze przyjęcie w Chicago? 
I jakie?

Na pierwszą połowę pytania nie
wątpliwie każdy odpowie twierdzą
co. Istotnie obowiązkiem naszym 
powitać sz. delegata. Dowie
dzieć się od niego, jakie są jego 
bliższe plany i zamiary. Udzielić 
wszelkich potrzebnych informacyi — 
i pozyskać odeń informacye. Oddać 
w jego osobie cześć obywatelom pol
skim w starym kraju, troszczącym 
się o swych braci w dalekiej Ame
ryce.

W  jaki sposób to uczynić? Odpo
wiedź na to pytanie trudniejsza.

Gdybv śród instytucyi naszych 
panowały zgoda i braterstwo, nie by
łoby nic łatwiejszego, jak utworzyć 
wspólny komitet, któryby obmyślił 
odpowiednie przyjęcie dla prof. Du
nikowskiego i dał mu możność do
kładnego poznajomienia się z całą
tutejszą Polonią----- Skoro zaś jak
na dziś, takie wspólne działanie jest 
„mrzonką” , nie pozostaje nic inne
go, jak pozostawić każdej z dwóch 
instytucyj drogę działania osobiste
go. Jakkolwiek takie działanie bę
dzie już samo przez się przykrem 
stwierdzeniem smutnych naszych 
waśni, jednak czujemy się w obo
wiązku zachęcić do niego zarówno
Związek, jak i Zjednoczenie----
Obie te instytucye powinny w miarę 
swego zakresu czynnie dopomódz dr. 
Dunikowskiemu do spełnienia misyi. 
Mamy też mepłonną nadzieję, że to 
uczynią-----

Jeszcze jedna myśl. Ponieważ 
misya dr. Dunikowskiego stosunko
wo najwięcej obchodzić powinna nas 
dziennikarzy, jako trzymających 
dłoń na pulsie życia publicznego, 
czy nie byłoby właśeiwem, ażebyśmy 
i my, dziennikarze chicagoscy, u
tworzyli* rodzaj komitetu, którego 
obowiązkiem byłoby urządzać odpo
wiednie w naszern imieniu przyjęcie 
dla dra D. i ułatwić nasze z nim po
rozumienie się?. . . .  Rzucam myśl i 
proszę — jeśli będzie uznana za 
praktyczną — o zajęcie się jej wy
konaniem którego ze starszych kole
gów.

Uczciwe słowa gazety fcolońskiej.

Niemiecka “ Koln. Yolks. Ztg.” 
zamieszcza pod dniem 28 z. ra. dłuż
szy artykuł dotyczący “ polskiej kwe- 
styi szkolnej”  w Poznańskiem.

Jest to artykuł uczciwy i rozumny.
Niemiecka gazeta wylicza wszyst

kie krzywdy, które od lat 20 nas 
spotykają i zwraca się przeciw wy
dalaniu polskich nauczycieli z dziel
nic naszych, zaznaczając, że rozpo
rządzenie to najsmu miejsze pod 
względem pedagogicznym i towarzy
skim wydało rezultaty. System o
becny zresztą, nakazując sprowadzo
nym z obcych okolic nauczycielom 
odgradzać się zupę ńe od społe
czeństwa polskiego, wytworzył prze
paść między rodzicam a szkołą, któ
ra bardzo niekorzystn e pod wzglę
dem pedagogicznym oddziałać mu
siała i oddziaływa na 'Ozwój moral
ny i umysłowy młodz eży.

Sympatyczny swój artykuł kończy 
“ Kolaische Volks. Z tg.”  następują- 
cemi słowami;

“ Władza państwowa ma obowią
zek starać się o to, by dzieci poi 
skiego pochodzenia przyswoiły sobie 
język niemiecki w stopniu odpowie
dnim ich przyszłem i stanowisku. 
Na władzy państwowej ciąży wsze
lako również obowiązek pedagogicz
ny, by szkoły i kierowników- jej nie 
zmieniała w piłkę politycznych na
miętności” .

Szlachetne i uczciw e słowa.

Bismarck — znów na Polaków.

Bismarck, nie zapomina o Pola
kach, lecz nieubłaganie prześladuje
ich — swa nienawiśeiln.*• T* .

Dowodem jeden z ostatnich nume
rów “ Hamb. Naehricnten” .

W  artykule, umieszczonym w tym 
piśmie Bismarck występuje gwałto
wnie przeciw katolickiemu Centrum 
i nieboszczykowi Winilthorstowi, a 
wreszcie twierdzi, iż największą 
zbrodnią tegoż centrum jest — łą
czenie się z Polakami. Kw-estya pol
ska, zdaniem starego zbrodniarza, 
to największe niebezpieczeństwo dla 
protestanckich Nieraiuc; Polacy — 
to żywioł wyjęty z po<jl praw a.. . .

B. kanclerz pieni sic od wściekło- 
śei na myśl, żc tym znienawidzonym 
Polakom chcą obecnie czyuić — u
stępstwa.

Szaleńcowi i błaznowi, produku
jącemu podobne eluku iracye, jedną 
dać tylko można odpowiedź: “ Pomi
mo szczekania wszystk cli psów,słoń
ce prawdy i sprawiedliwości zabłyś
nie! . . . . ”

Strajk w Buffalo.

Niesłychanie przykre wrażenie na 
każdego prawdziwego przyjaciela 
wolności i prawa czynią nadchodzące 
z Buffalo wieści o gwałtach, doko
nywanych przez strajkujących zwro
tniczych yna kolei Erie, Lehigh, 
Yalley i innych, j

Płomienie i gwałt — to środki 
niegodne uczciwego ro b o tn ik a .... 
Strajk temi środkami posiłkujący 
się, nigdy nie zostanie wygrany. . . .  
Złoczyńców- opinia potępi, a prawo
ukarze___O, ileż wyiszymi w obec
tych podpalaczy są strajkierzy z 
llomestead, cierpiący w milczeniu, 
walczący z energią i szimujący włas
ność cudzą.

I czy z drugiej strony w idok tych 
ludzi tak dzielnych, a tak prześlado
wanych przez Fricków Carnegie’ch, 
nie naprowadza właśni i robotników 
w- Buffalo i innych mi sjscowościach 
na myśl, że dla lepszego rezultatu 
trzeba się uciec do imiej metody — 
metody gwałtu?!. . . .

Byłoby rozpaczliw-ie smutuem — 
gdyby tak było.

P. Rybakowski z „Reform y” 
jest, jak gdyby stworzony na re
daktora. Ma już ładne wąsy. Brak 
mu tylko jeszcze; stylu, sensu, lo
giki i przyzwotości. . ..  Tylko!

Pomiędzy „W iarusem” a „Dzień. 
Chicagoskim” toczy s i ; ostatnio po
lemika o — gnój psi. Przedmiot.. . 
obrany trafuie.

W Chicago coś nie jest uli right. 
Już od tygodnia nie nieliśmy. . . .  
burzy z piorunami.

Ucz twe dźiecj po boisku — ucz 
je kochać Polskę!

Bierz obywatelskie papiery. ■

O siem  gonziN .

— Czemu do lichą siedzisz tak 
długo w szynku!

— Widzisz... Ja  zaprowadziłem 
u siebie 8-godzinny systemat. 8 go
dzin jestem żonaty, 8 godzin śpię — 
a 8 godzin jestem człowiekiem wol
nym i . . .  .idę do szynku.

Z POL.SK1L
Zaburzenia żydowskie w Hrubieszowie.

W Hrubieszowie, w gub. lubel
skiej, w Królestwie, była w tych 
dniach w ielka.. ..  rewolucya żydo- 
w-ska. Było to tak: Jak pisze urzę
dowy “ Warsz. Dniewnik“ , władze 
hrubieszowskie “ze zdziwieniem“ 
spostrzegły dokoła cmentarza żydo
wskiego “ niewiadomo przez kogo 
wzniesiony“  w-ysoki mnr, mający o- 
czyw-iście służyć za ogrodzenie tegoż 
cm en tarza .... Ponieważ władze za
uważyły-, że na stawianie żadnego 
murti (choć takowy był potrzebny) 
nie dawały pozwolenia, z zadziwia
jącą więc moskiewską logiką posta
nowiły . . . .  mur rozwalić. Powie
dziano, uczyniono. Dnia 22 lipca 
zaczęło się rozbieranie muru; ale 
wtedy ma się rozumieć, przylecieli 
żydzi i zrobili wielki g e w a łt. .. .  
Przyszło ich najpierw 100, potem 
500, potem tysiąc i dwa tysiące; z 
początku krzyczeli tylko, że im gro
by ojców znieważają, a następnie na
wet rozpędzili robotników, ciskając 
w nich kamieniami. Jednem sło
wem, b u n t . . . .  Ale przybyły na 
miejsce władze z kozakami i policyą! 
Łagodna perswazya władzy (knutem 
i szablą!.. . )  przekonała buntujących 
się synów Izraela, że czynią ź le .. .  
Rozeszli się do donlow, a mur około 
cmentarza “ po ukazie”  zburzono. 
Rewolucya żydowska w Hrubieszo
wa skończyła się!. . . .

^ (ilnpota Niemców w Rawiczu.

Dwustopiędziesięcio-letnią roczni
cę istnienia miasta Rawicza i zara- 
zpm 250-'etnią rop.nicę istnienia 
tamtejszego Bractwa strzeleckiego 
obchodzili dnia 1 fierpńia Niemcy 
rawiccy. Urządzono także pochód 
uroczysty po mieście składający się 
z grup historycznych, z których 
pierwsza nazywała się: • ‘Z miast nie
mieckich (?) w ziemi polskiej” , a 
druga przedstawiała “Założenie mia
sta”  przez podskarbiegę koronnego 
Olbrachta Adama Przyjemskiego, 
dwie zaś pozostałe inne epizody. O
tóż co za głupota i niekonsekwoneya 
u Niemców!. . . .  Według pierwszej 
grupy “ historycznej “  to Rawicz za
łożony przez Polaka był miastem 
n i e m i e c k i e m .  Jak widzimy, 
Niemcy w Poznańskiem nie mogą
się uspokoić i uregulować..........
Przywłaszczyliby sobie •> wszystko, 
co polskie, a już prawdę historyczną, 
to fałszująco krok...

Moskiewska podłość na!Litwie.

Z Wilna piszą: Ponieważ składki 
na pomnik Murawiewa płyną leni
wie, z Litwy mianowicie, gdzie tyl
ko pewna część bardzo lojalnych u
rzędników, myśl tę popiera, przeto, 
odrzucając prawdziwie po moskiew
ska, wszelkie zachowywany dotąd 
ceremonie, rząd moskiewski zaczął 
za pomocą urzędników policyjnych 
natarczywie nagabywać o nie Pola
k ó w ... .  Jak więc, biernie się od 
lat 30 zachowując, nizko upadliśmy 
w oczach rządu, gdy teu się ośmiela 
podobne propozycje nam ezynió.... 
Smutniejszą nadto jest ta okolicz
ność, iż wielu z naszych w obawie 
odpowiedzialności lub złej adnotacyi, 
krj-jąc się od swoich, datki jakieś 
wsuwa. Dziwnie strach upadla ludzi!

Maniak samobójca

Po raz trzeci, w krótkim stosun
kowo odstępie czasu, W iktor Szym
kiewicz, mieszkaniec Warszawy, u
siłował odebrać sobie życie. Po
przednio wieszał się i truł, a obecnie 
chciał się utopić w odnodze wiślanej. 
Desperata wydobył brat jego, Kazi
mierz Szymkiewicz. Maniak samo
bójca cierpi na obłęd umysłowy, Z 
obawy ponownych zamachów, rodzi
na zdecydowała się odwieśó go do 
szpitala obłąkanych w Tworkach...

* * * r
DROBNE ECHA.

Skandale rumuńskie w Czerniow- 
cach, skierowane przeciw Polakom, 
wywołały śledztwo prokuratoryi i 
magistratu. Sprawcy zostaną suro
wo ukarani.

Gazety niemieckie chwalą bardzo 
teatr poznański, dający przedstawie
nia w Starogradzie.

P olska Spółka Ziemska w Toru
niu kupiła od pani Zrzanieckiej wieś 
Wymysłowo w pow. toruńskim do 
rozparcelow ania.

N ad P oznaniem i okolicą widzia
no w tych dniach meteor wspaniale 
błyszczący w najrozmaitszych kolo

rach. Zjawisko trwało około czte
rech sekund.

W Łodzi założony zostaje dom 
schronienia dla sierot. Fundusze na 
ten cel już zebrano.

H istoryczna katedra na Wawelu 
w Krakowie, zostanie z gruntu od
nowiona. Roboty około jej przebu
dowy będą kosztował)' przeszło 500 
tysięcy złr.

Budowa nowego trzeciego mostu 
rozpoczętą zostanie wkrótce pod 
Warszawą.

W okolicach Wojsławic, w Kró
lestwie, ukazały się liczne stada dzi
ków, które w sąsiednich polach zrzą
dzają wielkie szkody i zagrażają ży
ciu ludzi.

W Kaliszu założona została pierw
sza w Królestwie fabrj'k lalek na 
wielką skalę.

W e wsi Dębiankach, w kaliskiem, 
pow. odebrał sobie życie przez po
wieszenie włościanin Walenty Ar
nold. Liczył on lat 96. W tak pó
źnym wieku

W W olicy na Wołyniu, zmarł ś. 
p. Antoni Jodko Narkiewicz, miło
śnik sztuk pięknych, autor pomniko
wego dzieła pt. “ Dzieje sztuki w 
Polsce “

Auent zbożowy w Warszawie Te
odor Wichert, zainkasowawszy kil
ka tysięcy rubli cudzych pieniędzy, 
drapnął z niemi za granicą...

W fabryce Neuberta w Przy- 
byłowie pod Zgierzem wybuchnął 
gwałtowny pożar. Śledztwo wykryło, 
że ogień wyniknął z podpalenia, któ
rego dokonała 12-letnia córka jedne
go z robotników, niedawno wydalo
nego—prawdopodobnie z zemsty.

W P oznaniu wyszła broszurka 
niemiecka pt. „D er Jude“  (Żyd), 
wychwalająca niezmiernie żydów i 
stawiająca ich za wzór chrześcijani- 
nom. Napisał ją pano jakiś... młody 
ksiądz katolicki.

WIadze pruskie stanowczo za
przeczają wiadomości o ukazaniu się 
cholery w Toruniu i Laskowicach.

„ B azar”  czyli nieustająca wy
stawa przemysłu krajowego we Lwo
wie cieszy się coraz większem powo
dzeniem . . .  Dowodzi ona, że prze
mysł w Galicy i zaczyna istnieć!

Z SOUTH CHICAGO
Cmentarz Polski.

Parafia Najśw. Maryi Panny na 
S. Chicago zamierza nabyć dla siebie 
własny cmentarz polski. W tym celu 
prawdopodobnie zakupione zostanie 
60 akrów ziemi w pobliżu Hammond, 
Ills. Projekt bardzo właściwy!

Z Tow. Rycerzy Najsw. Maryi Panny.

Tow. Rycerzy Najśw. Maryi Pan
ny przy kościele polskim pod temże 
wezwaniem w S. Chicago ma swe 
regularne ćwiczenia co środę i w nie
dzielę. Każdy członek powinien przy
być do hali w pełnym uniformie. Do 
przybycia zaprasza kapitan.

Fair w przyszłym miesiącu.

“ Fair” czyli loterja lantowa na 
dochód kościoła polskiego Najśw. 
Maryi Panny odbędzie się nie w mie
siącu bieżącym, ale dopiero w— 
przyszłym.

Zmiana torn kolei.

Droga kolei elektrycznej, która 
miaia pójść przez Commercial ave.,
zmieniona___Kolej pójdzie teraz
przez 87mą ulicę do Houston ave. 
Stało się to podobno wskutek trud
ności, jakie mieli stawiać niektórzy 
polscy obywatele na Commercial ave. 
Sami teraz stracą!

W et za wet.
Dorotka. Jak wyrosnę, to wyjdę 

za mąż i będę miała śliczne wesele, 
ale ciebie, mamo, nie zaproszę.

Matka. Dlaczegóż mnie nie zapro
sisz, moje dziecię?

Dorotka. Bo ty mnie nie zaprosi
łaś na swoje.

— R yby i Księżyc. Stary rybak 
belgijski zauważył, że lepszy albo 
gorszy połów ryb na wędkę pozosta
je w jakimś tajemniczym związku z 
odmianami księżyca: najlepiej mają 
brać ryby w ciągu czterech lub pię
ciu dni, następujących po pierwszej 
kwadrze, najgorzej od trzeciego 
dnia po ostatniej zmianie do dnia 
drugiego przed nowiem. Kto chce, 
niech sprawdzi!...

■ ■

Przypadek— wielki 
potęga!...

Przypadek jest ojcem tysiącznych 
wynalazków i odkryó i jednym 

z najdzielniejszych motorów 
cywilizacyi.

W życiu najmarniejszego ze śmier
telnych potęgą bywa przypadek, ów 
nieprzew idziany, uiespodziewai ly 
zbieg okoliczności, któremu ludzkcść 
najcięższe klęski, ale też i najwię
ksze zawdzięcza zdobycze. Przypa
dek jest ojcem tysięcy odkryć i źró
dłem postępu i cywilizacyi-----\

Oto parę przykładów:
Spadające z drzewa jabłko odsło

niło przed Newtonem prawo powsze
chnego ciążenia, siłę, każde ciało 
zmuszającą dąż)’ć ku środkowi zieini 
— odkrycie, które naukę pcbnęło|na 
nowe tory.

Pewnego dnia dzieci Zacharyasza 
Jansena, fabrykanta okularów w 
Middelburgu, bawiły się przygoto- 
wanemi do oprawy szkiełkami. Przy
padkiem jedno z dzieci spojrzało 
przez dwa szkiełka, w pewneui od 
siebie oddaleniu trzymane, na szczyt 
odległej wieżycy, który nagle wię
kszym mu się wydał i bliższym. Dzie
cko ze spostrzeżeniem swojem zwie
rzyło się ojcu, który powtórzył do
świadczenie — i wynalazł teleskop.

Na żebranin członków stowarzy
szenia matematycznego iw Liverpoo- 
lu w r. !769ymktoś z obecnych pod
jął się odczytać drobny bardzo d|ruk 
jakiejś gazety w odległości 30 stóp od 
płomienia groszowej świecy. Zdało 
się to zebranym rzeczą niemożliwą, 
stanął tedy zakład. Jegomość, o któ
rym mowa, wnętrze wklęsłej łyżki 
drewnianej wyłożył kawałeczkami 
zwierciadła, zlepiając je kitem.Zbu
dowawszy w ten sposób rodzaj refle
ktora, ustawił przed nim świeczkę. 
Odbite promienie jednoczyły się w 
Ognisku, 30 stóp po drugiej stronie 
świecy odległem, tak, iż w punicie 
tym wytwarzały światło,' z łatwo
ścią dozwalające na odczytanie gaze
ty. Pomiędzy widzami znajdował 
się i kapitan Ilutchinson, który wy
zyskał pomysł jegomościa w celu 
podniesienia bezpieczeństwa żeglugi 
i zaopatrzył latarnie morskie — w 
potężne, zwiększające ich światło 
reflektory. . . .

Josua Ileilmann, robotnik przy 
fabryce bawełnianej w Muelhaiisen 
w Alzacyi, spostrzegł dnia pewnego, 
jak córka jego długi zwój włosów, 
trzymając wyciągnięty w reku,prze
czesywała, prowadząc g r z e b i e ń  
tam i z powrotem. Nasunęło to 
Heilmanowi myśl zbudowania |ma- 
szyny, która, naśladując ruch grze
bienia, oddzielała długie od krót
kich włókna bawełniane.

W r. 1163-im woźnica jakiś z Go- 
slarn przewoził sól z Halli do Czech. 
W drodze, w miejscowości, w któ
rej dziś leży Freiburg1 w Sakscjnii; 
znalazł zaryty w torze kawałek riidy, 
podobnej wielce do rud goslarskłch. 
Zabrał ją tedy do domu i tu pokaza
ło się, iż była to ruda srebrna, bo
gata bardzo w metal. Przypadek 
ten dał pochop do założenia słyur ych 
kopalni freiburskich!. . . .

Około r. 1400 pasterz pewien z o
kolic Zwikau, rozpaliwszy ogień w 
polu* dostrzegł nagle z niemułem 
zdziwieniem, iż kamienie, które pod 
ognisko podłożył, zajęły się pło nie- 
niem. Był to węgiel kaiuiennyjktó- 
ry odtąd zaczęto kopać i używać.

Pokłady złota w Chemnitz na Wę
grzech odkryto dzięki ziarenkom 
szlachetnego metalu, odnalezionym 
w żołądku kuropatwy. . . .

Odkrycie bogatych kopalni fąluń- 
skich miedzi w Szwecyi, jak poda
nie mówi, sprowadził jeleń, który, 
przewalając się po ziemi, szerśćTniał 
na sobie zabarwić czerwonymi o me
talicznym połysku kolorem!

Biedny drwal odnalazł w r. 1832 
kopalnię srebra w Copiapo w Chile, 
indyjski zaś strzelec, nazwiskiem 
Gualpa, zapędziwszy się za zwierzy
ną, a działo się to w r. 1545, wpadł 
na ślad głośnych pokładów srebra w 
Potosi w Boliwii. Długi czas miał 
on z odkrycia swojego na własną rę
kę korzystać, aż go w końcu zdra
dził jeden z przyjaciół jego i rząd 
hiszpański skarb przejął na siebie.

Wiadomo, iż Jan Fryderyk Boett- 
ger, który poszukiwał tajemnicy wy
robu złota, przypadkiem odkrył za
lety porcelanowej glinki z Meissen. 
Wyrobił sobie z niej tygiel do to
pienia metali i wnet przekonał się o 
jej wartości.

. . . . i- •

Przy koponiu kanału młyńskie jo 
odkrył Sutter w r. 1848 pokłady zło-f 
ta w Kalifolrnii; przy poszukiwaniu 
zaś źródła słonego odnaleziono w! r. 
1859 niewyczerpane źródliska nafty! 
w Oil-Creek w Pennsylwanii. Od
krycie pokładów miedzi w Wallaroe 
w Australii'zawdzięczamy pewnemu 
gatunkowi su6ła, który, kopiąc ja
my, dobywał na wierzch zielone ka
myki. Zauważył je w r. 1860-ym1 
pewien pasterz, co spowodowało po
szukiwania na miejscu, sowicie opła
cone.

W r: 1867 bawiły się w Transvaa- 
lu dzieci błyskotliwym wielce kamy 
kiem. I Przechodzący obok włościa
nin, uderzony połyskiem minerału, 
wytargował go dla siebie. Był o 
pierwszy dyament z wydajnych obe
cnie niezwykle pokładów afrykań
skich, a sprzedano go tegoż roku ha 
wystawie paryzkiej za 12.000 fran
ków.

A więc przypadek, zawsze i ws;:ę- ' 
dzie przypadek... Jest on mistrzem, 
który cuda nieraz sprawia, uczy 
prawd, poszukiwanych od stuleci] i 
odkrywa światy nieznane. Nie e- 
kceważmy przypadku!. . . .

Rozmaitości.
— Sk1aI> uaklamfntu. Nowy 

parlament langielski składa się z. 11 
bankierów,} 143 adwokatów, 13 wła
ścicieli broWarów, 2 budowniczych,
15 właścicieli kopalń węgla, 8 dy
plomatów, i) inżenierów, 0 urzędni
ków rachunkowych, 10 dzierżaw
ców, 83 właścicieli dóbr, 10 właści
cieli hut żelaznych, 10 lekarzy, >5 
kupców, jeden były duchownj', 15 
dziennikarz)', 35 lordów, 18 kapita
listów, 19 jbudowniczycb okrętó w,
21 prokuratorów, 4 ajentów giełdo
wych, 9 profesorów uniwersytet.!,
53 wojskowych i 13 osób rozmaity :h 
innych zajęć.

— W olne od zakazy. Z oka iji 
szerzącej się cholery dzienniki za
graniczne wyliczają miejscowość, 
tak szczęśliwie położone, iż nigd; z 
przyczyn niewyjaśnionych nie by
wał)- zarazą dotknięte. Są niemi w 
Europie zachodniej: Akwizgnn, 
Badęn, Birmingham, Wersal, Wu jr- 
zburlg, Gryjfja, Lugdun, Sedan, 
Stialsund, Falkjun (Szwecja), Frjcd- 
berg (około Angusburga), Freibt rg 
(Saksonja), Jcheltenkam, Studgart 
i cała Szwajcarja. Warto tam obe
cnie! mieszkać!...

— W ojownicze rywalki. W Los 
Aqtas, miejscowości położonej w 
pob iżu Walencji w Hiszpanii odbył 
się «mi dniami krwawy pojedynek 
pomiędzy dwiema kobietami, w jęd- 
nyip i tym samym mężczyźnie zako
chanemu Potykano się na pistolety 
na 20 kroków przy pierwszym, na 
15 przy drugim, a na 10 przy tize- 
cim strzale. Przy trzeciej dopiero 
zamianie! kul, młodsza z rywallek 
ciężką w piersi otrzymała ranę. ,L i
czy ona zalewie 17 ty rok życia. Z 
pomiędzy cżterech sekundantek je
dna była ciotką młodzieńca, dla któ
rego pięknych oczów przyszło do 
krwawej walki... Wojownicze są 
hisspanlji,

— SzczęśuwY wybawca. Pewien
młody Frankfurtczyk, który w roku 
1887-ym jeszcze zdołał wyratować w 
Du iaju pod Pesztem tonącego star
ca, miłej temi dniami doznał niespo
dzianki. Oto odebrał zawiadomienie, 
iż uratowany przez niego Węgier 
ogólnym uczynił go spadkobiercą 
swego majątku. Zaszczyt ten niema
łe za sobą przynosi korzyści, bo ma
jątek zmarłego wynosi 230,000 gul- 
derow. Wdzięczny węgier w testa- 
me icie swoim zaznaczył, iż lata, ja
kie przeżył po wyratowaniu go z to
pieli, najpiękniejszymi były w jego 
życiu! ...

— P odczas walki byków. W 
d. 26-m z. m. w Walencji w Hiszpa
nii, w czasie walki byków w cyrku 
smutny wydarzył się wypadek. Bu
haj „Acucilłe”  przedostał się przez 
arenę i uderzeniem rogów zabił na 
miejscu redaktora dziennika ,,Cor- 
reo de Vdlericiali. Rozjuszone zwie
rzę rzuciło się następnie pomiędzy 
publiczność i kilka osób niebezpie
cznie raniło. Niespodziewane zja
wienie się buhaja między widzami 
nieopisaną wywołało panikę, wszy
scy tłumnie jęli się ratować ucieczką, 
przyczem kilkaset osób odniosło ra
ny. Byk rozszalały uganiał po wido 
wni i sporo upłynęło czasu, zs nim 
udało Bię go pochwycić torreadorowi 
Mazzantini’emu!...


