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Hala Pułaskiego zarobiła.
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“ Ameryka” z Toledo roś zaczy-
f c : na marudzie.
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j Kousul jest tak dobrze dyploma-

?*'• tycznym agentem jak i ambasador.
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: Nasi Rodacy, zaczynają swe iię-
żko zapracowane grosze przegrywać 

' w szulerniach. i
fe-' i * Ił
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Nasz reporter ma całą listę pols-
.‘ kich robotników, którzy zamiast 
£"■ dzieciom jcśó kupić, przegrywają 

. pieniądze w szulerniach.
:V ‘ i . \

Pan E. Z. Brodowski, pomimo 
' ’ zabiegów kilku) narwańców, został

nominowany końzulem we Wrocija- 
• wiu i tamże 2goi sierpnia h. r. wy- 

jedzie.

Słuchy chodzą, że pewien jego
mość, by łapać tybki w mętnej wc>- 
dzie, pragnie ml przyszłym Sejmie 

T Z. N. P. wywołać zamieszanie, 
przez rozpoczęcie walki o zamianę 
Z. N. P. z instytucyi ]iatryotycz.no- 
politycznej, na kościelną. Za 
kwaśne winogrona.

* *
Zjednoczenie P. R- K. p. o. II. 

S. J. już w konaniu. Niedawno to
mu, ukazała się odezwa, zwołująca 
Sejm nadzwyczajny tegoż Zjedno
czenia. Jak się później okazało, 

. wszystkie towarzystwa pozamiejsco- 
we poprzesyłały swe mandaty 
trzem osobom i w rezultacie prezy
dent posiadał coś około 40, sekre
tarz 37 lub 27, jeszcze jeden pan 
8 głosów. Towarzystwa z Chicago, 
w obec tego, postanowiły nic brać 
udziału w sejmie, a i księża się, jak
słychać ociągają.

** *
Poruszyliśmy już kilka razy kwC- 

styę miejsca, na któreni pomnik 
Kościuszki ma stanąć. Podawaliś
my myśl postawienia tegoż .pomni
ka w parku tak zwanym Lakę Front 
Miejsce to, tern więcej będzie od- 
powiednem, że stoi tam już pomni < 
jednego z bohaterskich generałów /. 
wojny domowej-Generała Jana Lc- 
gan. Pomnik Kościuszki w najod
powiedniejszym stanąłby przetp 
miejscu. Sprawę tę jednak trzebi 
teraz załatwić, gdyż to może spowo - 
dować niektóre zmiany w projekcie 
i y  wykonaniu tegoż. O ile nas 
pamięć nie myli, rozmiary pomnika 
Kościuszki są bardzo zbliżone do 

.. pomnika gen. J. Logan, tylko pod
- stawę trzebaby zmienić, to jest u

czynić zupełnie taką samą, jak pod- 
■ '  stawę już stojącego pomnika. A  
Ł-i; przytem czyż nie będzie to lepiej 
£& dla, nas i dla naszego bohatera, gdy 

stanie obok dzieła największego z a
r  merykańskich rzeźbiarzy?Szan. pre

zes komitetu, raczy jeszcze przed 
j-W-sW.ym wyjazdem sprawę tę pori- 
— błyć i załatwić, jeżeli możebnem.
|  ■ -***

Ostatnie wybryki, kilku jego-
mościć w, co to chcieli gwałtem

W  . . ' v  7■§? hommo" • luft i- /••
^pilrin , dla tego bo sami 

V  posad, a nic mogli ich clo-
s ta ^ ^ la ją  nauczkę Polakom. Do 
tego czasu byle kto, jeżeli tylko 
umiał trochę kręcić, lub za p&mocą 
rozmaitych, niedotrzymanych o* 
bietnic, zdołał otrzymać jaki urzę- 
dzik stawał się od razu prowody
rem Polaków, nadymał się, zapomi
nał o wszystkicm, a tylko dbał o 
siebie, o swe dobro, o swą wielkość. 
Nie dziw, żc tacy Indzie nie tylko 
że nic dobrego Polakom nic uczyni
li, owszem jeszcze wstydu Polacy 
za nich się najeść musieli. 1 teraz 
byliby ci narwańcy przypięli łatkę 
Polakom, gdyby nic rozum polrtycz 
ny i dbanie o honor kilku. l’em 
więcej uznania goduem jest to prze
szkodzenie inachinaeyom tych niby- 
to Polaków, że ci, którzy przeszko
dzili, nie są i nie byli ani przyja
ciółmi, ani zwolennikami p. E. Z. 
Br. Takich ludzi nam potrzeba i 
tacy ludzie winni stać na czele, a 
wówczas inaczej będzie.

* *
“ Ameryka” z Toledo, w bez

wstydny sposób napada na p. E. Z. 
Brodowskiego i posługuje się w 
tych napadach oszczerstwem i kłam
stwem. Napad to tak zajadłj', żc 
niemożebnem jest, by po za nim nic 
kryła się zazdrość i zawiść. Nie
wierny kto “Am.” dał te informa- 
cyc o p. E. Z. Br. ale wiemy tylko 
tyle że są owe na wskros fałszywe i 
pozbawione prawdy. P. Broilow- 
ski zmuszonym był wyrzec się po
sady, nie dla innych przyczyni, jak 
tylko dlatego żc niemógł sobie dać 
rady z ludźmi, którzy go oblegali
0 pracę, a potem zazdrość i zawiść 
pewnej klasy Polaków także wielka 
odgrywała rolę. Zazdrośni i za
wistni, tak samo jak to obecnie 
“ Am.” czyni, zarzucali gnbernato 
ra fałszywemi skargami i donosa
mi. To się uprzykrzy każdemu. 
Nie dziw więc, że p. Br. wolał zre 
zygnować z posady komisarza, ani 
żeli pozostać na dal celem podlyol 
pocisków ■ ciskanych z za płota. 
“ Ameryka,” jak my sądziemy, da 
leko lepiej by uczyniła, gdybj 
przed rozsiewaniem podobnycł 
bzdurstw i kłamstw; zbadała wpierw 
sprawę, a potem dopiero, po zbada

: niu i przekonaniu się, a zarazen: 
po otrzymaniu dowodów prawdzi
wości zarzutów, osądziła i postąpi 
ła tak jak sprawiedliwość i uczci
wość wymaga.

i ** *
Pan Jan Biniak, oliecny sekre-

, tarz t. zw. West Town, pracuje dla
. swych Rodaków jak może. W o

becnym terminie asesora, tj. od 
Maja do Igo Lipca p. B. był ciągle 
zajęty zniżaniem podatków Pola
kom. Przeszło 450 książeczek po
datkowych przeszło przez jego ręce
1 w każdym wypadku p. B. stara! 
się obciąć jak największą sumę. Nie 
wspominamy tu nic o podatkach 
nałożonych na własność ruchomą 
(Personal Ta.\.) Co do tych, to p. 
B. jak tylko mu który z Polaków, 
papier podatkowy pozy niósł, swoim 
wpływem i zabiegami to zdziałał 
że podatek został wykreślonym. 
Wielu z uaszych Rodaków, jeszcze 
teraz nachodzi p. B. by im podatki 
zniżyć. Teraz jest za późno. Książ
ki wszystkie już są zamknięte i nic 
już teraz uczynić nie można. Pola
cy winni nie odkładać aż na ostatni 
dzień, ale przyjść przed czasem. 
Pan B. zawsze jest chętnym po- 
módz, ale nie powiność nigdy 
wymagać za wiele. Strona za moc
no naciągnięta pęka. Gdyby tak 
wszyscy Polacy uczynili jak p. B. 
inaczej by było. O! inaczej.

Cegła zniżona.
Milwaukee Wis. Henry Herman 

właściciel fabryki cegieł pod firmą 
“ Milwaukee Brick Company,’ 
zniżył cenę swego wyrobu na 84 za 
1000. Jeszcze nigdy nie była ce
gła sprzedawana po tak niskiej ce
nie w Milwaukee. Jest to cena o 
$3 25 niższa niż zeszłej jesieni. Kon 
traktorzy mularscy zarabiają po 
#2 i $2 50 na każdym tysiącu. Za 
przykładem Milwaukee Brick Co. 
poszła cegielnia Burńhama i Cream 
City, oraz cegielnia Standard. Inni 
fabrykanci cegieł nie zniżyli swej 
ceny bo powiadają, że nie są w sta
nie sprzedawać cegły po ^4. Po
wiadają oni, że Herman chce ich 
zmusić aby na nowo utworzyli 
trust. Cliicagoskie cegieh ic praw- 
dópodobnie także zniżą cenę swych 
wyrobów, aby znaleźć odbyt w 
Milwaukee.

Warszawa. Pomnik Mickiewi
cza podobno stanie tia Krakowskim 
Przedmieściu wprost ulioy Trębac
kiej. Na pomnik ten zebrano już 
z dobrowolnych składek około 200 
tys. rubli. 11 rossyanie naj pomnik 
ten składają datki.
■ -U -
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ZŁOTO A SREBRO.
(Ciąg dalszy.)

Spadaniu cen winna nad
produkeya, spowodowana przez 
ulepszenia w procesie fabryka- 
cyi i  przez otwarcie noxvych 
pól produkcyjnych.

Takie powody ogólnego 
spadania cen, podają nam 
zwolennicy złota. Musi to 
być więc generalna powszećh- 
na nadprodukeya, gdyż spa- 

' danie cen jest ogólnem, po- 
wszechnem. Jednakże pow- 

. szcchna nadprodukeya, jest 
1 niemożebnością. Jeżeli na

- stąpi nadprodukeya- w j ednej 
; gałęzi przemysłu, następuje z 
| powodu zaniedbania innej na 

pewien czas, a to nie może 
spowodować zbytku w oby
dwu gałęziach. Na to twier- 

, dzenie zgadzają się wszyscy 
v ekonomiści.
- Jan Stuart Mili powiada: 
c podnoszenie się, lub powsze- 
c chne zniżanie się wartości 

jest przeciwnością, a powsze-
0 chne podnoszenie się lub ob
i niżanie wartości, jest zależ
- nem jedynie od zmiany war

tości pieniędzy: Czyli, jeżeli
k przyznanem zostaje ogólne o
,. bniżanie się cen, niemożeb- 
t{ nem jest uniknąć twierdzenia, 
ą że siła zakupna pieniędzy się 
i- podniosła. Teorya że nad
e produkeya przyczyniła się do 
>_ obniżenia cen, sprzeciwia się
* faktom, a także prawom eko

nomicznym. Przedewszyst-
i- kiem zaznaczamy, że jeżeli ce
li ny ciągle od lat 20 idą w dół
1 przyczyna musi istnieć ciągle. 
1‘ Ale czy możemy spostrzedz
■ ‘ jaką nadzwyczajną taniość w

metodzie fabrykacyi, albo w 
i_ kosztach przewozu i. Czy ist- 
n nieje jakie wybitniejsze, od- 
ł* czuć, spostrzedz się dające, 

ciągłe polepszenie we wszyst- 
1 kich gałęziach przemysłu ? Czy 

też te ulepszenia idą równym 
krokiem z postępem, i zdniem 

' każdym wymagają więcej i 
więcej, by zadowolnić potrze- 

d by? Czy możemy znaleźć w 
e tym peryodzie od 1873 do 

dziś dnia tak nadzwyczajne 
’* zmiany w produkcyi lub tran- 
j sportacyi, by niemi usprawie- 
e dliwić to ciągłe i nieustanne 
h opadanie cen? Prawda, że te 
ą lata przyniosły nam postęp o-
• gaomny, ale znacznie większe 
’ i radykalniejsze zmiany zaszły 
| w poprzednich 30 latach.

Przez peryod od 1873 roku 
; do dziś, nie było żadnego 
i znaczniejszego postępu w
■ przemyśle od wynalazków ;i 
‘ ulepszeń lat 30 przed 1873 ro- 
. kim.

Spożytkowanie i zastosowa- 
. nie siły pary, powodujące ol-
■ brzymie rezultaty we fabryjca-
■ cyi i transportacyi; wynalezie- 
: nie telegrafu, ulepszenie mły- 
' nów bawełnianych, przędzal

ni, sieczkarnie, młockarnie i 
maszyny do szycia cudowny i

, olbrzymi postęp w maszyneryi 
. do obrabiania drzewa i żelaza,
’ proces Bessemera warabianie 

stali i inne wielkie ulepszenia1 
w obrabianiu i wyrabianiu 
metali — wszystko przed o
becnym peryodem — miały 
daleko większy wpływ na, 
koszt produkcyjny i cenę jar
marczną, aniżeli ulepszenia 
które nain ostatnie dwa lat 
dziesiątki przyniosły. A po
mimo tego, ceny tak nie spa
dły.

Weźmy zboże pod uwagę. W 
roku 1873, przetak, kosiarz i 
młockarnia były najkomplet- 
niejszemi w powszechnem u
życiu. Żadne z ulepszeń od 
tego czasu wprowadzonych, 
nie mogło spowodować więk
szej zmiany, aniżeli przejście 
od siania ręką, zbierania ręką 
lub grabiami ręcznemi -i młó
cenia cepami, które .poprze-, 
dzalo wynalezienie maszyn.

W tym peryódzie także pń^P 
strzeń uprawnej i żyznej roli 
została znacznie zwiększoną 
przez uprawę pól Zachodu, 
a pomimo tego, zwolennicy 
złota zapewniają, że niska ce
na zboża, jest rezultatem tań
szej pracy i zwiększonej pro
dukcyi. Zboże, chociażby na 
wet produkowane w zwiększo
nej ilości, nie powinno być 
tańszem, a tylko wówczas na
stąpić to powinno i może, je
żeli produkeya na głowę także 
zwiększoną została. _W roku 
1882 produkeya zboża w Sta
nach Zjednoczonych wynosiła 
na głowę 9.6 buszli, a cena 
wywozowa była $1.13. W r. 
1893 produkeya zboża w Sta
nach Zjednoczonych wynosiła 
o 108.000.000 m niej buszli, 
czyli tylko po 6.6 buszli na 
głowę, a cena wywozowa do
chodziła zaledwie do 67c. Nie 

' byłą również w tym czasie 
nadprodukcji zboża w świecie 

: całym. Odnośnie do najwia-
■ rogodniejszych zestawień pro- 
i dukeya zboża całego świata,
• w roku 1893 była o jednę
• dziesiątą buszla mniejszą, ani-
• żeli w roku 1891, a pomimo
• teeo cena w 1891 była 93c.O _
i za buszel, a w późniejszych la-
• tach tylko 80c.
■ W ten sposób udowodnio- 

nem jest, że nadprodukeya
: nie stała się przyczyną opad-
■ nięcia ceny zboża, gdyż jak 
> widzimy jest ono najtańszem 
i wówczas, gdy produkeya by-
• ła najmniejszą. .
■ A także i koszt produkcyi
• nie zmniejszył się tak, by spo- 
ł wodować tern opadnięcie ce

ny. Statystyczny wykaz u-
i rzędu Rolniczego Stanu Illi- 
1 nois, ze Sierpnia 1895, poda- 
r je koszt produkcyi zboża w 

Illinois, za przeciąg 35 lat.
- Od 1873 do 1895, przecię

tny koszt za buszel wynosił
- 72c.: od 1881 do 1895 — 75c, 
r a od 1893 do 1895 włącznie 
i 69.4c. Za trzy ostatnie zbio- 
i ry farmer przeciętnie otrzy- 
i mał po 48.1 centów za buszel.
• Inne gałęzie przemysłu oka
’ żują podobne rezultaty.
' Nie potrzeba zapominać, że 
: nie jestto tylko chwilowe opa

dnięcie cen, albo ograniczone 
na pewne gałęzie przemysłu. 
To opodanie jest ciągłe i po
wszechne. Najpierw odczuła 
je Anglia, kolebka waluty zło
ta, gdzie od 1875, jedna ko- 
misya po drugiej stara się do 

.iródła opadania cen i zmian 
(wartości. Teorya nadprodu- 
kcyi, wymaga od nas, byśmy 
wierzyli że ludzkość, rok za 
rokiem produkuje więcej, a
niżeli potrzebuje. Statysty
czne tabele, zestawione przez 
Sanerbecka i innych, udowa
dniają najjaśniej, że przyczyną 
ńip jest nadprodukeya.

Od 1860 do 1883, ogólna 
produkeya światowa zwiększy
ła się rok rocznie o 2.8 pro- 
pent. Od 1873- do 1885, to 
zwiększanie wynosiło tylko 
1.6 procent, czyli zniżka pra
wie o połowę, a pomimo tego 
ceny spadły o 32 procent.

.Ceny spadały ciągle od r. 
1885, aż w Styczniu 1895, od
nośnie do londyńskiego pisma 
“Econnomik,” doszły do naj

niższego punktu od średnich 
wieków. Powszechna nad
produkeya nie zgadza się ani z 
teoryą, ani z faktami. Nie 
może nigdy być za wiele 
przedmiotów, posiadających 
whrtońć dla ludzi.

Z powodu słabego handlu a 
przez :o braku funduszów w 
ręku narodu, może nastąpić 
amiejszone użycie, spotrzebo- 
wanie, i to może .spowodować 
nagromadzenie towarów. Że 
taką a nie inną jest sytuacya 
obecnie, udowadnia handel i 
przemysł. Uwidaczniają to 
również statystyczne wykazy 
zużycia, dajmy na to zboża. 
W roku 1877 w Stanach Zje- i
/C-M '*?T-— .

: T':r,yj - -'“o 1 Ounóczonycn zuzyto  ̂ • .
584 buszli zboża, czyli 501 
buszli na głowę, po $1.17 za 
buszel. W roku 1894 o pra 
wie 18.000.000jwięcej ludno
ści, Stany Zjednoczone skon
sumowały tylko 232.815041 
buszli, czyli 3.41 buszli na 

. głowę i to pomimo tego że
■ buszel kosztował tylko 67c.

Jak widzimy, twierdzienie 
że niskie ceny spowodowane-

• mi zostały prze nadprodukcyę 
: nie ma podstawy. Jeżeli ce- 
i ny są niskie z powodu pow

szechnego ztanienia produk-
1 cyi, wówczas powinien być— 
1 a właściwiej musi być — nad

miar wszystkich artykułów,
• tak tanio wyprodukowanych.
i Obfitość, a nie brak, winna 
i być wszędzie. A czy jest to 
1 możebnem, by w pośród tej
- obfitości, gdy wszystkie po
- trzeby są tanie właśnie przez 
i tęże obfitość, tysiące, dziesiąt- 
J ki i setki tysięcy ludzi, cierpi
- nędzę, łaknie chleba i przyo-
- dziewku, zmuszony przyjmo- 
. wać dobroczynne datki, szu- 
i kających za pracą a nie znaj
- dujących żadnej? Czyż ten 
5 róg obfitości, ma przedsta-
■ wiać dla znaczniejszej liczby
- ludzi przymusowe leniucho

wanie, biedę nędzę i głód?
- Jest bieda więc prawdziwą za- 
1 płata pracy? Obfitość produ-
- któw db tego czasu, szła ręka 
c w rękę z rzeźwością handlu,
1 ale dziś w każdym kraju opar
- tym na walucie złotej, kapitał

leży bezużyteczny, a rzemieśl- 
i nicy, kupcy, przemysłowcy,
- utyskują? Przekleństwo pod
- noszącej się wartości pienię
- dzy, a opadanie cen wynikłe z
- tego—spadło na te kraje. O
- padające ceny, zmniejszają zy- 
f ski, przeszkadzają pełnieniu

zajęcia pracownikom, »a w ten
- sposób zmniejszając możeb- 
ł ność kupowania; odcinają 
. część popytu za towarem, któ- 
3 rego jak widać jest więcej ani
- żeli potrzeba. Nadmiar jest
- wynikiem, a nie przyczyną. A
• wynik to nie nadprodukcyi,
- ale biedy, nędzy, niemożeb- 

ności zakupna. I takim jest
: stan, w który kraje wtrącają
- zwolennicy monotalizmu złota.

(Ciąg dalszy nastąpi).

’ P lotki ludowców.
i “ Kuryer lwowski” i “ Przyjaciel
- ludu” z nieutajon^ radością wspo- 
. minały o procesie Nowocieszyń-

skini, w którym posłowie soc. Cin- 
ger i Berner występowali jako o- 

1 skarżyciele przeciw R. Lnkaszcziko- 
' wi, autorowi oszczerczego pisma u- 
r lotnego, zwróconego, przeciw socy- 
l alistom ze zwykłymi kłamliwymi 
. zarzutami polityków burżiiazyj- 

nycb. Łukaszczika sędziowie przy
sięgli uwolnili; ztąd radość u anti- 

' semitów, czeskich klerykałów, ra
dość w moskalofilskim “Hałycza-

. ninie” i u ..........ludowców. Zacna
ta kompania przemilczała jednak, że 
proces nie wykazał prawdziwości 
zarzutów, że stwierdził to członek 
do trybunału (a więc nie socyalis- 
tom przychylny), że sam oskarżony 
wreszcie oświadczył, iż obelgi mio
tane do Cingra, Bernera i Regiera 
się nie odnoszą. A więc oszczerca 
zaprzeczył haniebnie sam sobie i 
każdy uczciwy człowiek musiał 
przejrzeć kłamstwa antysemickie; 
mimo to demokraci rzucają cień po
dejrzenia na oskarżonych, obrzuca
jąc ich błotem z po^a płotu antj se
mickiego. Bez plotek nie może żyć 
kołtun galicyjski, one barwią szarą 
tkań jego myśli i uczuć; bez plotek 
nie może też obyć się w polityce lu
dowiec zwyczajny. Wolno mu na
turalnie plotkować, ale nie wolno 
rzucać kłamstw na ludzi uczciwych; 
nie uczciwie oszczerstwami bawić 
swych czytelników, a zwalczać 
swych politycznych przcciwuików.

Zabór rossyjski.
Kijów urządził wystawę, która 

w tych dniach będzie otwartą. Ja
kie Polacy tam zajmują miejsce wi
dać z wykazów .tejże wystawy: na 
1559 wystawców jest 625 narodo
wości polskiej.

. __________̂___

Telegraf jest jedynem pismem, 
które broni polskich przemysłow
ców
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Zabór niem iecki.
W Ostrzeszowie utworzono to

' warzystwo gimnastyczne “ Sokola.”

1 Trzemeszno. Folwark Duszno,
' 281 mórg obszaru, kupił p. Wenz- 

raer za 70 tys marek.
- Rogoźno. Majątek Dąbrówkę
• Kościelną kupili na subhaście pan 
; O. Ptch z Cylicłjowy za 7.791 mk. 
. Dotychczasowym właścicielem był

p. Patzer.

. Leszno. W Herne, we Westfalii 
w bęjce na noże zażgano robotnika 
Mislhczyka, pochodzącego z Leszna. 
Pozo! tawił wdowę z trojgiem ma- 

1 łych dzieci.
1 MajątdćSady (ze Szwadzimem i 
1 Pi-zenierowem) obszaru 5500 magd. 
> mg. Łupiła pani Aleksandra Kąsi- 
j nows ca za 980 tys. mk. od spadko- 
. bierców śp. Kasinowskiego.

l Jutrosin. W Grąbkowie żona 
. właściciela włości rentownej, Mal- 
; kowka, wsiadła na wóz pełen siana. 

Wóz się potoczy:, a ona spadłszy z 
dość wielkiej wysokości doznała 

' pęknięcia kości pacierzowej i z tego
- umarł a. Liczyła 63 lat życia.
’ Za pośrednictwem w mieście zna- 
4 nej firmy pp. Dr m ęskiego i Langne-
- ra Ceitralnej agóutury Dóbr w Po
, znani i, nabył pa i Władysław Kar

łowski, dotychccasowy pełnomoc-
j nik dóbr Raszko oskich wieś rycer

ską Górkę pod Manieczkami około 
‘ 1100 nórg obszaru od p. Cesarego
■ hr. B -oel Platera z Góry.
1 Nowej taktyki chwyciła się pro- 

kuratorya przeć: wko redaktorom
- pism polskich pozywanych przed 
j sądy. Dotychczas toczyło się szle-

dztwc i termjn |tam, gdzie pismo 
druki im wychodzi—obecnie sprawa 

1 ma toizyó się przed tym sądem, w 
' obrębie którego mieszka oskarży-
• ciel. Chociażby redaktor uzyskał 
i wyrok unie winienia, pouosi koszta 
. na podróż dla siebie i dla adwokata,

których mu nikt nie zwróci.

! Ostrowo. Dzierżawę pobliskiego 
1 majątku Krępy obejmuje na lat 15 

pan Brechan z Ostrzeszowskiego. 
Na walnem zebraniu towarzystwa 

1 pożyczkowego w Grabowii w miej
'  sce kjról. komisarza obwodowego
- Nehringa obrano nauczyciela Ko
t teckiego przewodniczącym Rady 
L nadzorczej.

Wrocław. Dnia 17 zm. odbyła 
, się subhasta phłacu Lielienthal, któ

ry należał do zmarłego Gwinona 
Drabizinza. Pałac ten położony 

f wśród cienistego parku, mającego
■ 30 mćrg obszaru kupił spedytor Jó

zef Pohl za 70.500 rak. I odstąpił 
go zaiaą zakonowi “ Braci Miłosier
dzia,” klórzy przeznaczają tę posią- 
dłość na scbronieuie dla osób ebe- 
rych, potrzebujących pielęgnowania 
gdy przychodzą do zdrowia (rekon
walescentów.

• • . i
. Podczas burzy grad zniszczył eał-
. kowicie zboże na polach w Krzesl- 
. nacb, Krisesinkach, Pietrowic, Źer- 

nikach itd. We wsiach samych bu
rza wyrządziła wielkie spustoszenia.

. Straty bardzo znaczne. W Spławili 
wichei przewrócił stodołę probosz- 
czowsLą, | przyczem wydarzyło się 
wielki! nieszczęście, gdyż obalająca 
się ściana zabiła gospodarza Kijaka 
wraz z córką, którzy tara się kryli 
przed burzą. #pnę Kijaka wydo
byto z pod rumowisk ciężko pora
nioną. j

Strz spiń. Utopił się w Strzepiń- 
skim s;awku 17 letni syn gospodar
ski Mi;bał Lehmen, którego ojczy
mem j :st Stanisław Śliwiński. Pła
wiąc konie, wsiadł na jednego, któ
ry został niedawno kupiony, by wi-, 
clzieć, jak miesili w. wodzie, koń za
czął wierzgać i chłopak wpadł w 
wodę z dwukrotnym krzykiem: “ O 
Jezu, ratujcie bo się topię.” Dwa 
razy go woda wyrzuciła, a za trze
cim uchwycił konia za ogon, lecz 
się chłopak utopił.

Smutny wypadek. Nad jeziorem 
w Klekrzu obchodziły niemieckie 
tow. ri lnicze ze Złotnik i tow. wo- 
jackie :: Suchego lasu doroczną ma-, 
jówkę, w której brało także udział 
niemieckie obywatelstwo okoliczne. 
Podczas pewnej j“patryotycznej,” 
podburzającej ua Polaków mówki, 
słuchacze aplaudocali salwą oklas
ków, c> em spłoszy ty się konie czte
rech po wózek i popędziły wprost w 
jezioro dwie powc zki uratowano, a 
dwie utonęły wraz z końmi, nieste
ty utonął także fornal Korczewski, 
który v poczuciu swego obowiązku 
chciał ratować dobytek chlebodaw
ców; zwłok jegó dotychczas nie zna
leziono .
: Grudziądz. Na zebraniu haka-

tystó.w; rozmaite można; było słyszeć
.....

wywody, pokrętne, w których 
gwajłtowną germanizacye uważa jsię 
za coś słusznego, a dobrowplnie sbo- 
lon)zowanie się Niemców w Polsce 
osiadłych za zbrodnię przeciwko na
rodowi niemieckiemu. Charaktery, 
styczną jest furyaj z jaką prelegent 
rzuoił się na duchowieństwo kato
lickie, zarzucając mu, żc ono to 
wprowadziło do spółki ze szlachtą 
jężyk polaki do obrad sejmu p)-us- 
kiego.

Najenergiczniej w interesie pplo- 
nizacyi występowało duchowień
stwo katolickie, które walce iu.ro- 
dowościowej nadało przez wniesie
nie religijnego fanatyzmu (!) niiza- 
w istne piętno, które dziś jeszcze 

, jest biczem w naszych dwujęzycz
nych dzielnicach. Prelegent zakoń 
czył swój wykład o Prusach Za
chodnich następującem szunmcm i 
ijiełnom hypokryzyi wezwaniem: 
j“ /aliż mamy kraj ucywilizowany 
jpizęz pilność niemiecką iw  ostat
nich czasach znowu doprowadź my 
do rozkwitu przez pracę niemiecką, 
bez oporu wydać tym, którzy już 

■ raz w ciągu trzech wieków jJrze- 
trkonili owoce pracy niemieckiej!' 
|Afbo czyż Polacy mają prawo żą
dać, ponieważ niemieckim kapita- 
łeia raz utrzymywali na powierzchni 
swe zmurszałe państwo, żeby im te
ra), gdy dzielnica nasza znowu sta
ra pię kapitałem, wydano ją do no- 
wqgo wyzysku?

I' Zabór austryacki.
Z  Białej. W pobliskiej Stricou- 

;e izabity został w kamieuiolomie 
crzćz wielki przyjtadkicm spadający 
tamień Józef Toinksik z Magórki. 
iiiirii robotników zdołało się przez 
icie^zkę uratować.i

Stypendya dla renegatów. Wy
dział .gminny miasta Cieszyna u- 
ohwi lił znowu 2000 złr. na stjpcn- 
:lya dla polskich uczniów, uczęszcza- 
ącyoh do niemieckicli szkół (śred- 
lich w Cieszynie.

Szkołę polską w Białej budować 
na pan Rost, budowniczy z legoż 
niasta. Zarząd główny przyjął je- 
joiofertę na posiedzeniu dnia Igo 
Ozei wca.

\V Rymanowie, iw Galicyi w ma- 
ątk i hr. J. Potockiego odbyłaj się 
irys awa bydła. Na wystawę tę 
orzybyli celcin obejrzenia delegaci 
iciel i towarzystw rolniczych, także 
ielegaci z ministerstwa, namiest- 
lictwa S.wydziału krajowego. (|)ka- 
::y wystawowe były piękne, dające 
irzeghtd na dobrze rozwijający i się 
;hów bSdła.

Lwów. Towarzystwo dziennika
rzy1 polskich postanowiło po Iraz 
ńenlrszy urządzić uroczystość wiau- 
ców 20 Czerwca na stawach pani “ń- 

i ikiclp, odstąpionych na ten > cel 
przez towarzystwo łyżwiarskie.

Kraków. Niepokojąco wiado
mości kursują po Krakowie o a- 
resziowaniu 17 żołnierzy, podejrza
nych o zbrodnię chodzenia do s .o- 
1 raruyszeń robotniczycli i czytania 
“Naprzodu.” Dzięki tajcmnicziś- 
i i, .jaką się okrywa nasza procedura 
wojskowa, nic można mimo uiil- 
i yc i starań dowiedzieć się bl|iż- 
ezych szczegółów. A więc cliodzc- 
i ie do stowarzyszeń zatwicrdiio- 
rycli przez rząd i czytanie gazet, 
l tóre przeszły prokuratoryę, jest w 
wojaku zbrodnią!

TirmiWj Niejaki Markus Dawid 
Pelc, bogaty handlarz gotowych u- 
ijioriw en gross w Tarnowie wziął 
śibi; do serca, że robotnicy kra
wieccy organiznją się, chodzi od 
miasta do miasta, namawiając ich 
aby “ buntowników” wydalili! Nie- 
s ;etj, zapóźno p. Feld! Robotnicy 
krawjieccy okazali przy wyborach 
do casy chorych, żc ich panowie 
feldy nie zastraszą. Przy tej spo 
sobuości notujemy ciekawy fakt.
(. w pan Feld, mając skład hartow
ny u ńorów z obrotem przeszło 60 
tysięcy złr. rocznie, utrzymując sra
li “ reisenderów” nie płaci wcale 
pwlatku. No, ale gdy jaki jego ro 
botu k, lub drobny majstenek 
(gdy s ma on towar z “sweatingsys- 
tunu”) nie zapłaci zarobkowego ]>o- 
d itku to się wnet znajdzie egzei u- 
tir, choćby do zabrania ostatniej 
poili szki.

Piłkownik wojsk francuskich, 
LsoppM Tadeusz Ramotowski, syn 
polskiego emigranta, został miano
wany generałem brygady i komen
dantem 3 brygady kirasyerów w 
Toirs.

Fahna Gabryćla Majewska, Pól
ku, otrzymała stopień doktora n e- 
d rcyny w Paryżu. Rozprawa jej 
przyjętą została z uznaniem. Pan la 
Ala;ewska nie osiedla się we Fran- 
cvi, lęez wraca do kraju.

Chcecie pewnych yyiadomości,czy
ta jdio Telegaf.
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rwra-.fciraU ś j ■. . rl


