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Sejmu Z. N. Polskiego.
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Delegatów mnóstwo.
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Nieprzyjaciele Z. N. P. chorują.
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Dos taj a biedacy żółtaczki zc zło

ści.
*t * *

Jesień w całej pełni zawitała w 
• nasze progi.

I *%
Liście, zżółkło spadają na ziemię 

i smutkiem napełniają serce.

Tak samo smutkiem przepełnia 
się serce, na wspomnienie o braciach 
polakach — błądzących po manow
cach.

* i, * * >
Ile dobrego zdziała sejm X II Z.

N. P . przyszłość udowodni. Dziś
jeszcze nic powiedzieć nic można.
Czas dopiero to udowbdni.

1 • * 1 # *
W  każdym razie sądząc po do- 

tyebczasowem działaiiiu Z. N. P. 
spodziewać się należy, że sejm XII 
postawi Z. N. P. na daleko wyższem 
stanowisku, jak teraz. |

*
* * ;

Z. N. P. udowadnia swą historyą 
i rozwojem olbrzymim, że jest naj
lepszą organizacyą polską w Stanach 
Zjednoczonych i że przynosi rzeczy
wistą korzyść i rzeczywisty poży
tek społeczeństwu polskiemu.

** *
Ujadania klerykałów i tych któ

rym wszystko śmierdzi patryotyz- 
mem i pracą dla ojczyzny, nic mogą 
zaszkodzić rozwojowi Z. N. P. Jest 
on za silnym, ażeby poszczekiwania 
takich osobników, mogły przynieść 

' jakikolwiek uszczerbek.
** *

Statystyczne tabele wykazują, że 
w przeciągu dwunastu niespełna ty
godni w Chicago nastąpiło 250 sa
mobójstw. Sam fakt w sobie 
jest pełnym znaczenia; ale jeżeli 
weźmiemy pod uwagę przyczyny i 
powody tych samobójstw, wówczas 
dopiero spostrzeżemy dosadnie co to 
samobójstwa udowadniają.

* ** *
Otóż, na podstawie tych sprawo

zdań 217 ludzi z ogólnej sumy 256, 
popełniło samobójstwo z przyczyny 
braku pracy i braku środków do ży
cia. Wszyscy z tych.samobójców 
szukali za pracą, starali się o nią, 
pukali w drzwi każdej fabryki, a 
nie znalazłszy pracy, nie widząc mo- 
żebności życia, woleli popełnić sa
mobójstwo, aniżeli być rzuconymi 
na łaskę i niełaskę ludzi.

• * ‘ * * t
T a ' straszliwa cyfra 217 samo- ] 

. bójstw, jest odpowiedzią na argu- i 
. menta zwolenników obecnego rządu, c 

którzy zapewniają nas, że dobrobyt 
już jest w kraju i że czasy bezrobo- 

^  cia, biedy i nędzy się ukończyły, t 
v •

- - .V ,-." . V '

B p o lą  o ilobroh\ ci.-, ale my
Pm ubytu nic widzimy. Po

wiadają nam, że podnoszenie się cen 
U warów jest dowodem dobrobytu, 
ale niedają nam środków ku spłacc- 
n u tych cen.

*  *

Republikanie mamili w 1800 roku 
Mul Stanów Zjednoczonych obiecan
kami dobrobytu etc. Picrwszt m 
(1 zielem republikańskich rządów, 
j jstnadinicrnie wysoka taryfa cłowa,
| oz walająca na tworzenie syndyka
tów t. zw. trusl's,a tcnisamcm poz\t a- 
ljajaca na przygniatanie robotnika, 
farmera, przemysłowca etc. Kapita
liści zyskują dziesiątki, setki i ty
siące mili jonów dolarów, ale ta kla- 
ia ludzi, która stanowi podstawę

iobrobytu, mianowicie pracownicy, 
a klasa nie odnosi najmniejszego 

zysku.
*

* *
Weźmy np. fakt wszystkim nam 

żnaiiy. Przed kilkunastu dniami, 
żboże, które sprzedawano na giełdzie 
w Chicago, kosztowało $1.03 za bn- 
p.cl, t.j. dwa razy przeszło tyle, ile 
kosztował w 1803. Ale czy farmer, 
czy ten rolnik, który tę ziemię upra
wia, mają jakie korzyści? Czy mogą 
w obee obecnych stosunków żyć i 
wyżyć i czy oni pośrednio lub bez
pośrednio jakąkolwiek z tego pod- 

1 niesienia ceny do $1.03 za zboże,ko
rzyść odnieśli? Nie. Bo farmer ani 
centa nie dostał więcej jak poprzed
nio t.j. 57 et. za buszel. Tę różni
cę 40 centów wpakował w kieszeń 
spekulant. Ale pomimo tego par- 
tyją republikańska twierdzi, że ten 
wybór MoKiuleya spowodował lop- 

1 sze zasiewy i lepsze zbiory. McKin- 
ley?

List Kościuszki.

Nieznany list Tadeusza Kościu
szki, pisany po franouzku dnia 12go 
Listopada 1803 roku do hrabiego 
Segur, ogłasza obecnie paryzkic pi
smo „Tcm ps.” Nieprzyjaciele pol
skiej sprawy rozgłosili byli, że bo
hater nasz, padając ranny pod Ma
ciejowicami —  miał wyrzec słowa: 
„Finis Polouiae,” na tern koniec 
Polski. Naturalnie takie odezwanie 

* się byłoby karygodnem, zwłaszcza 
|w ustach przywódzoy narodu, gdyż 
nikt nie ma prawa uważać się za tak 

v znaczną osobistość, aby od jej istnie
nia i byt całego narodu zależał. Tein 
'bardziej nicpatryotycznem i ubliża- 
jącem byłoby takie odezwanie się w 
ustach takiego ulubieńca narodu, 
jakim był Kościuszko, czczony przez 
ogół nietylko za swe męstwo i swój 

1 geniusz, ale przedewszystkicm za 
n swój charakter nieskazitelny i za 

swoją skromność. To też nie dziw, 
że niedorzeczna pogłoska zmartwiła 
bardzo naszego bohatera i że wszel-

• kiemi siłami starał sic zbić takową.
. V . .

ś Jednym dowodem więcej, jak bole- 
• śiiie Kościuszko był dotknięty i jak 

stanowczo protestował, jest ów list, 
o którym wyżej powiedzieliśmy, a 

. ktiiry brzmi mniej więcej jak niżej: 
„lianie hrabio! Prócz wczorajszego 

[ pisma, dotyczącego sprawy p. Po
) nińskiego o udziale jego w kampanii 

z rdku 175)4, jest druga sprawa, ma
jąca związek i nieszczęśliwą bitwą 
pod Maciejowicami, a którą roz- 

i świecić czuję się zniewolonym. Tyl
’ ko nieświadomość, albo zła wola 
1 zdoline są do tego, aby przypisywać 
’ mi wypowiedzenie wyrazów „Finis 
' Polouiae” w owym dniu nieszezęśli- 

wyni. Najprzód przed rozpoczęciem 
byłem prawie śmiertelnie raniony i 

- dopiero w dwa dni później przysze- 
- dłoni do przytomności. Następnie, 
i jeśli już lamo słowo tego rodzaju 
t byłoby niekonsekwentnie i zbrodni- 
i eze w ustach każdego Polaka, to o 
; ileż tyłoby niem ono w ustach mo

ich. Naród polski wiedział o tern, 
kiedy mnie powoływał na obrońcę 

, swejj nietykalności, niezależności, i 
honoru, a sławy i wolności ojczy
zny, że nic jestem ostatnim Pola- 

t kiera, i że zc śmiercią moją na placu 
I walki, albo też gdzieindziej Polska 
I nie mogła ani nie miała Drawa, aby 
( się zrzekać istnienia Wszystko to 
( co zdziałali Polacy od tego czasu w 

pełnych chwały legionach polskich 
i co jeszcze zdziałają dla odzyska
nia pjozyzny, dowodzi dostatecznie, 
żc podczas, gdy my oddani ojczy
źnie żołnierze, jesteśmy śmiertelni, 
Polska jednak jest nieśmiertelną, i 
że nikomu nic wolno jest wypowia
dać [ubliżających tych słów: „Finis 
Polifaiae," ani też ich powtarzać. 
Co by powiedzieli Francuzi, gdyby 
książę Soubise podczas nieszczęśli
wej bitwy pod licssbach w r. 1757 
był zawołał: „Finis Galliae,” albo 
gdyby mu przypisywano w życiory
sach jego okrutne te wyrazy?” 
Kościuszko prosi tedy księcia de i 
Sugar, aby w dziele swem nie pisał ( 
o owem „Finis Poloniae.”

/ 4

Chcecie pewnych wiadomości,o :y- 1 
tajcie T elegraf. .(«
. ' - . .

ZŁOTO A SREBRO .

(Ciąg dalszy.)

“ Następująca tablica wyka
zuje w przeciwletnich przecię
tnych, wartość złotem za a- 
kier produktów podstanowych 
i przypuszczalną sumę za rok 
1893, na podstawie cen w 
1898 roku:
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„Jeżeli, jak to jest prawdo- 

podobnem, dochody otrzymy
wane z uprawy roli, nie były 

■ wyższe jak w roku 1885,wów- 
’ czas widzimy, że farmerzy nie 
’ otrzymywali więcej jak każdy 

robotnik i niemogli kupować 
nic po nad nieodzowne potrze

- by. Ponieważ zaś zeny obecne 
: są o 21„|0 niższe od przecię- 
’ tnych cen pomiędzy 1868 a 

1890, wynika z tego, że pro
. dukta gospodarstwa rolnego, 
: są przedawane poniżej kosztu
- produkcyi i że farmer niepo- 
1 siada środków wybicia się ze 
' szponów lichwiarzy.”

Takiem jest położenie ro- 
, botników w Stanach Zjedno- 
j czonych a przecież oni, to 
i podstawa dobrobytu narodów. 
[ W jakiż sposób możemy więc 

spodziewać się dobrobytu, je-
i | • • •żeli nie usuniemy najwię

kszych przeszkód stojąoych w 
drodze? Bimetalizm daje nam 
środki, złoto żadnych.

Podnoszące się  ceny nie nisz
czą robotnika, an i mu szkodzą,

, a nieprawdą jest, że myto się 
niepodniesie przez długi czas. 
Dotychczas wszyscy ekonomi
ści zgadzają się na to, że myto 
jest ostatniem, które odniesie 
pożytek z podnoszących się 
cen. Temu jednak przeczy 
tak głęboki myśliciel jak pro
fesor Cainurs. Utrzymuje on 
że pobyt za towarem jest głó
wną przyczyną podniesienia 
się cen; a ponieważ popyt za 
pracą, może być tylko wyni
kiem możebności kupowania, 
podniesienie więc myta (za
płaty za pracę) musi być naj
ważniejszą przyczyną podnie
sienia cen, a przeto, musi po
przedzać takowe. Ale są i 
inne przyczyny wiary że praca 
swą część dobrego, wynikają
cego z podniesienia cen, o
trzyma bez długiego oczeki
wania. Statystyczne wykazy 
robotnicze, na których ekono
miści opierają swe teoryje, są 
z czasów kiedy robotnik był 
daleko mniej niezawisłym ani
żeli jest dzisiaj. Wówczas brał 
co mu dano i jeszcze dzięko
wał. Dziś robotnik zna swe 
prawa i przy nich stoi. Robo
tnicy są zorganizowani, jak 
jeszcze nigdy nie byli, a wię
kszość działa zgodnie i jedno
myślnie. Jeżeli widzimy z jaką 
desperacyą, ale z dobremi wy
nikami, zorganizowani robo
tnicy opierali sie zniżaniu my
ta, czyż możemy przypuścić, 
że jeżeli ceny pójdą w górę 
robotnicy nie upomną się o 
6wą część? Gdzie się okazuje

' i
' i

potrzeba zwiększona robotni
ka, pod wpływem podnosze
nia się cen, wszyscy robotnicy 
doznają podwyżki, dzięki zor
ganizowanym pracownikom. 
Będzie tq wprost przeciwne 
obecnemd stanowi. Teraz, 
bez względu na to jak Wyso
kiem jest'nominalne myto, ci 
z robotników którzy nie mają 
pracy, nie mają najmniejszej 
korzyści z tegoż. Jeżeli ceny 
pójdą w górę, wówczas pracy 
będzie poddostatkiem dla 
wszystkich, a myto musi być 
stosowne do wymogów robo
tnika. Ceny wymuszone przez 
zorganizowanych robotników,' 
będą pomocą do wyrównania 
zapłaty. W każdym razie za
wsze jest lepiej mieć przynaj
mniej jakiś dochód, zamiast 
żadnego.

*  *
,,J e ż e li kto otrzymuje n in iej

szą zapłatę za swą p racę lub 
produktu , kupuje też za zniżo
ną cenę a co zatem idz ie , stoi 
finansow o tak sam o."

Jeżeliby nie było długów, 
które spłacać potrzeba i wszy
stkie wydatki zostały w takim 
samym stosunku zniżone jak 
ceny natenczas niebyłyby po
wodu uskarżania się.

Ale tak nie jest. Stany Zje
dnoczone obciążone są olbrzy- 
mierni długami, a spadek czas 
długi każdego kraju potęguje.

' Dług, który lat temu sześć 
mógł być spłaconym, za po

: mocą pewnej ilości towaru,
’ dziś wymaga o 10 procent 
: większej ilości. Fakt ten, że
• nie potrzeba dziś więcej sztuk 
: dolarowych, jak wówczas u

krywa rzeczywisty stan dłu-
i gów. Ten dolar wyrósł w
• wartości a przeto i dług wy

róść musiał. Dłużnik musi,
i przez pracę lub towary, kupić 

pieniądz, którym ma dług 
: spłacić, a gdy pieniądz wzrósł 

w wartości, co równoznaczy, 
że ceny spadły, dłużnik musi 
dać więcej za pieniądz. Jego 

i dług przeto wyrósł. On jest 
ukrzywdzonym przez ten kon

: trakt, i to nie słowy jakiemi 
ten kontrakt napisany, ale 
wynikiem warunków w tymże 
zawartych.

Oprócz tego, nie wszystkie 
wydatki zmniejszają się ró
wnocześnie z upadkiem cen. 
Niektóre nie ulegają żadnej 
zmianie. Producent musi pła
cić pewne stałe wydatki, któ
rych uniknąć nie może. Po
datki, płaca doktora, dentysty, 
adwokatów, koszta edukacyi 
we wszystkich gałęziach tejże, 
opłaty kościelne i dobroczyn
ne, koncerta, wykłady lub od
czyty, ceny kolejowe i zwykłe 
wydatki podróży itd. itd. po
zostają nie zmienione.

Producent który zatrudnia 
robotników musi ich dostać za 
zniżoną cenę wynagrodzenia, 
by mógł na pracy tychże zy
skać. Ale te same osoby które 
opierają się przy tern, by ro
botnikowi płacić odpowiednio 
do tego jak się ceny zmienia
ją, zapewniają nasi że ceny 
pracy są daleko wyższe, ani
żeli były kiedykolwiek.

Pewnem jest, że myto jest 
niskiem, ale to nie wynagra
dza farmera np. bo on musi 
za wiele rzeczy, płacić to samo 
co płacił poprzednio, tak o
trzymuje tylko połowę za swe 
produkta.

Tylko wierzyciele i ludzie 
którzy pracują za niezmienną 
pensyję, urzędnicy, nauczy
ciele, księża, ci odnoszą zyski 
z podnoszenia się wartości 
pieniędzy, ale nie robotnik, 
nie farmer, nie ten który na 
swe i swej rodziny utrzymanie 
ciężko pracować musi.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

Na balu.
Patrz jak Ella lekko tańczy!J . . .  :✓  i

, Wielka sztuka, u me] jest wszyst- J. ■ ■ .
ko z gumy.O  ‘ J  -

A REO N A U TYK A .
’ ---------- - «Kwestya Podróży Nadpowietrznei.

Opracował

Max. L. Kaczmarek (Jutsmar).

(Ciąg dalszy).
Podczas gdy są dosyć regu

larne w wysokiej atmosferze, 
nizko ziemi wiatry zostają przez 
nieregularności w budowie zie
mi, pagórki, góry, doliny, lasy 
a nawet budynki rozpraszane 
w nieregularne, zmienne pod
muchy. Również ruch jakiej
kolwiek substancyi w powie
trzu powoduje prądy mniejsze 
ale zawsze mające swe znacze
nie. Tak że ugrzane powie
trze ciągle szuka za wyższą 
strafą, a oziembione na dól 
dąży, udowadnia istnienia pod
noszących się i spadających 
prądów w powietrzu. Zimno 
powoduje prąd dążący w dół,, 
ciepło prąd dążący w górę. 
Jak woda, która spadając na 
dół na jakie ciało, rozlewa się 
we wszystkich kierunkach, tak 
powietrze, spadając, toczy się 
w odwrotnych falach, w prze
ciwieństwie do ciał stałych, ta
kich jak koło np. które toczy 
się w jednym tylko kierunku. 
To udawadnia toczenie się (za
wijania) dymu, prochu i pod- 
naszanie w górę, zamiast tło
czenie w dół, kawałka papieru, 
jeżeli ten znajduje się pod dzie- 
łaniem takiego prądu. Oś ro- 
tacyi, która leży w poprzek 
kierunku wiatru, może być u
kośną, czasem prostopadłą, jak 
w wirach, ale po największej 
części jest poziomą. Średnica 
krążącej się masy jeżeli jest 
dużą, powoduje tę ciszę po
między podmuchami wiatru. 
Podnoszący się w górę prąd 
nie posiada tej rotacyi w tak 
znacznym stopniu, ale zawsze 
tarcie ziemi i innych prądów 
musi mu dać pewny rotacyjny 
ruch, cząstkom przynajmniej.

Osłabienie wiatru powoduje 
w pewnych miejscowościach 
rozgrzane powietrze a ciśnie
nie i ruch innych ciał, z pew
nością wpływa na zmianę kie
runku r pędu, dążenia i parcia. 
To tłumaczy nam rozdziela
nie wiatru w przypływ i od
pływ. Fakt ten, że nie może
my spostrzedz okiem naszem, 
samego działania powietrza, 
tylko rezultaty tegoż, czyni 
trudnem dojście dozrozumienia 
takiego, by to dało środki do 
zwyciężenia przeszkód i do za
stosowania pomyślnych sił. 
Musimy znać przeszkody, by 
módz takowe usunąć.

Obserwacye meteroologicz- 
ne i dochodzenia uczyniły bar
dzo wiele, przez danie nam in- 
fvrmacyi o wiatrach. Zmien
ność tychże i nieregularność, 
to są jedynemi i prawdziwemi 
przyczynami niestałości, nie
pewności i braku bezpieczeń
stwa, które uczyniły żeglugę 
powietrzną niemożliwą, do
tychczas. Jeżeliby wiatry by
ły stałe, pewne i równe, te, 
wyżej wymienione przeszkody 
nie istniałyby. Dziś kapryśny 
Zefir lub Borensz może zaata
kować z góry lub z dołu, z 
prawej lub lewej strony, z 
przodu lub z tyłu, w ukośnym, 
prostopadłym lub poziomym 
kierunku, niwecząc bezpie
czeństwo przez podniesienie 
jednej strony wyżej aniżeli dru
giej, a to zwalczyć można tyl
ko przez automatyczną maszy
nę, działającą bezpośrednio 
przed lub równocześnie z ude- 
raeniem wiatru. Mamy, nie
odłączne od lotu, pewne fak
tory które sprzeciwiają się za- 
mięszaniu wywołanemu przez 
niespokojność wiatru: lsze
ciągłe dążenie do spadania; 
2gie ciągła praca by się oprzeć; ‘ 
3cie stosunek ciężaru do pod
trzymującej przestrzeni.

Po zastanowieniu się nad 
jedną formą pracy atmosfery 
t.j. jej ciśnienie lub uderzania 
na inne ciała, musimy przejść i 
do zbadania prądów, które są 1 
wynikiem ęiśnienia na innecia- < 
ła, i tychże fortunne lub nie
fortunne dla nas przymioty. j 

(Ciąg dalszy nastąpi.) . 1 
. .
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Z a lf ó r  r o s s t j s k i .

Zecerom żydom peteisburskim, ja
. ko do cech iw nic należą«ym, ogło

szono w tych dniach, ii o ile nic na
leżą do sta ych mieszkańców, Peters

'  burg musza miasto opuścić.

„Deutsche Holz-Zeitung” zwraca 
uwagę przemysłowców niemieckich

* na to, iż konsul angielski w Warsza-
- wie, zalecając w raporcie swoim za
- wiązanie w sprawie handlu drzewem
- bezpośrednich stosunków pomiędzy 
. Anglią a Królestwem Polakiem, ra

dzi przedewszystkiom utworzyć pra 
widłową nawigację po Wiśle. Otóż

’ — zdaniem gazety —  Niemcy nie po- 
ł* winni dać sif wyprzedzić anglikom, 
ł tem bardziej, iż z natury rzeczy ła-
- twiej blizkim Niemcom ivykonać, niż 
[ dalekiej Anglii, a sprajya sama war- 
j ta zachodu. W arta go może i dla nas.

Korespond. „W arszJ Dnie wnika” 
(191) z Czerniowiec ną Bukowinie, 
żali się gorzko na krzywdę, jakiej 
świeżo doznali rusini od tamtejszej 

f rady szkolnej. „Pomimo, że w Czer-
- niowcach mieszka z górą dziesięć ty
l sięcy rasinów, niema tam ani jednej 
. szkoły elementarnej ruskiej, nie mó- 
. wiąc już o gimnazyum |ub uniwersy

tecie.” Szkoły tamtejsze są albo nie
mieckie, allpo rumuńskie, jest nawet 
jakiśzakład naukowy polski. Wobec

■ tego podano prośbę o szkołę ludową
- ruską —  rada szkolni odmówiła.
. Wniesiono skargę apelacyjną do mi

nisterstwa —  odpowiedź jeszcze nie 
nadeszła. , ,Niesprawiedliwość ta ra
dy szkolnej—  pisze koresDondent —

’ silnie wzburzyła i oburzyła ludność
- rusińską na Bukowinie.” Tak mo-
• skale narzekają —  a co oni czynią 
; w Polsce.
j Pierwszy raz ma Warszawa spo- 
L sobność przyjrzenia się ekonomicz

nej walce zorganizowanych robotni
’ ków o szerszych rozmiarach. Wszys- 
’ cy robotnicy piekarscy— tak żydow

scy jak i katoliccy, zastrajkowali so
I lidarnie, domagając się skrócenia 
; dnia roboczego i podwyższenia pła- 
, cy— i Warszawa znalazła się nagle 

bez chleba i bułek. Po kilku dniach 
zgodzili się majstrowie żydowscy na 

’ żądania robotników, którzy też u 
1 nich podjęli robotę; przebiegli zaś 
: żydzi robili na tem świetne interesa,
! bo korzystając z braku pieczywa w 

mieście podwoili jego cenę.—  Rząd, 
jak zwykle, stanął z oałą swą brutal
nością po stronie przedsiębiorców.

’ Kilkuset strajkujących robotników 
aresztowano.

. Zabór ii e m ie c k i .

. Chojnice. Pewien właściciel w 
swej kopalni żwiru znalazł bryłę 
bursztynu, ważącą 3 i pół funta.

, Wartość tej bryły otaksowali znaw- 
1 cy na 1500 mk.

’ Mielżyn. X . proboszczom i Hech- 
1 manowi odjęto prawo udzielania na
' uki religii w szkołach, z powodu że 

nie powstał z miejsca gdy na i zaba
wie publicznej w esie wzniesiono o
krzyk na cześć cesarza.

Zaniemyśl. Nauczyciel Dreos wy
bił chłopca, syna robotnika Waligó
ry, na podwórzu : zkolnem. Ojciec 
ujął się za synem wyzwał nauczy
ciela. Sprawa dostała się przed sąd 
i Waligórę skazał Sąd na 20 mk. 
kary pieniężiej. Prokurator wniósł 
o 7 dni więzienia.

Swiccie. X . dziekan Blok wyto
czył redakcyi „Gesclligera” proces 
o fałszywe Zarzuty, że duchoWień
stwo tamtejsze ze względu na wybo
ry pdroczyła czas spowiedzi wielka
nocnej po za 1 kwietnia. Prócz) tego 
zarzutu jeszcze chodzi o obrazi spo
wodowaną wyzwiskami:

Tyłża. Aptekarz w T yłży/otrzy
mał list przysłany przez umyślnego 
posłańca, a pisany przez przemyca- 
rza. W  liście tym była prośbh o 
przysłanie jakich j kropli, któreby 
człowieka zrobiły niewidzialnym, by 
mógł przebywać granicę, a nie być 
dostrzeżonym przez władze celne ro
syjskie. Nićch kosztuje co chce —  
pisał ten „m ądry” —  za wszystko 
zapłacę.

W  tych dniach założony został w 
Poznaniu nowy Bank parcclacyjny, 
spółka z ograniczoną poręką. Poje
dyncze udziały wynoszą 50 mk., od
powiedzialność za 200 mk. Zarząd 
stanowić będ ą pp. Ignacy Sikorski, 
który kilka lat pracował przy Spółce 
parcelacyjnej i p. Marcinkowski.Do 
Rady Nadzoiczej należą między in
nymi mecenap Czypicki z Koźmina, 
dr. Jarnatowski, pp. Paten, Kwaś
niewski i inni. Będzie to z juędu 
trzeci Bank, zajmujący się parcela- 
cyą ziemi. i

Belęoin pod Krzywiniem. Wielki 
pożar był powodem nieszczęścia, ja
kiem dotkiiiętych jeBt wiele rodzin

■ ■ .

j; zamieszkujących tę wieś; polską, bo 
j; dominium z przyległóściąmi sprzeda
* ła pani Mieczkowska na kolonizacyą.
£ Przyczyną pożaru były zapałki, któ- 

remi iletni chłopiec bawił się w po
bliżu stodoły gospodarza Smeczaka. 

l* Ogiei powstał po południu a znisz- 
’* czył ii domów mieszl alnych4 stodo

ły zc żytem i sianem, 5 chlewów ra- 
’■ ezej i taj en i obór. Napaliło się w 

budynkach dużo żyta, siana, bydląt 
u i sprzętów gospodarczych i domo- 
b wy eh, 5 uli pszczół, młockarnia 
i- świeżo kupiona. Najwięcej nieszczę- 
l- ścieni dotknięci gospodarze Borow- 
n skji, Banaszak, Kulej ak, wyrobnicy 
y Oljiudzik, Nowacka i Spycbałowa.

1‘ _ Gniezno. Ciekawy a mało znany 
l' zabytek przechowuje sie w skarbcu 
ż katedry gnieźnieńskicjJestto płaszcz 
'* koronacyjny Stanisława Poniatow- 
> sk ego, ostatniego króla polskiego,' 

który mu ofiarowała Katarzyna. Król 
ż nie użył tego płaszcza, gdyż nic ufał 
■ sobie, że jego barki zdołają udźwig

nąć ową ciężką szatę, zdobną w 
» pićkne wschodnie hafty. Dr. Stani- 
,t isłajw Karwowski i ks. Stanisław 
j* 'Gdeczyk, którzy pisali o Gnieźnie, 
j nie wspominają nic o tym zabytku,
.. a trudno dziś dociec, co było powo- 
. dem, że płaszcz królewski złożono w 
j darze katedrze gnieźnieńskiej.

. Zabór austryacki.
- Manja samobójcza grasuje w Ga- 
t  licyi. W  jednym dniu, ,'igo lipca, 
e skonstantowano aż cztery samobój- 
ą stwa. Naczelnik gminy wZaleszczy- 
. kach Starych, Jłryć Gzelninka, uto

pił się w Dniestrze. W  Tyśmienicy
2 zastrzelił się 20 letni pisarz sądowy,
- Antoni Szaron. W  Sieniawie, w
- powiecie zbarazkim, powiesiła się 
i Olimpja Wojnarowski, żona nau-
- iCzycie a ludowego. Leśniczy na ob
I szarze dworskim w Jureczkowej

(pow. clobromilski), Emil Serwatka,
. wystrzałem ze strzelby pozbawił się 
. życia. Smutna statystyka.

- Z Gorlic donoszą z dobrze infor-
- mowauego źródła: Z 28 na 29 zm:
- stra6zi a klęska nawieć ziła cały po
- wiat gorlicki. Po cało lziennym'na- 
t walnym deszczu, w nlocy około 12
- godziny nastąpił wylew rzeki Ropy, 
a która wraz z dopływowcim potoka- 
i mi,zniszczyła wszystko), co napotka- 
i ła. Przejeżdżając wszystkie pola, 
i szczególniej wsi ruskich, widzi się 
ś taki przerażający obraz klęski, że 
, jej rozmiarów nawet w przypuszcze- 
f niu obliczyć nie można, Śladu ża- 
, dnego zasiewów, wszystko jakby
- zmiażdżone leży pod na mułem i szu-
• trowiskiem, a powyrywane całe ka- j 
>' wałki gruntów, zniesione mosty, i 

ławy na rzece potokach,- dopełniają | 
tego smutnego widoki rozdzierają- ! 
cego serce. Destylarn e w Ropie i 

i Libuszy położone nad rzeką Ropy 
poniosły zuaczne straty. Nadbrzeżne 

. domy w Gorlicach był j zalane wo- 

. dą, której spiętrzenie dochodziło do i 
niebywałej wysokości. Gościńce 
wsz.ystkie przez kilka godzin były - 
pod wodą. O 5 rano zaczęła ona 1 
opadać, ale kilkogodzinny deszcz I 
znów ją dźwignął i dop ero około 12 
w południe można było być pewnym 
tego smutnego końca. Całemu po
wiatowi zagraża głodowa klęska, bo 

’ literalnie na eałem poizeczu nic się i 
’ nie utrzymało.

Proboszcz z llołyńcai pod Radym
nem, sprowadził z Tarnowa młodą 
dziewczynę, Józefę Kuczyńską za...

. pokojówkę. Pokojówka zjawiła się 
u księdza, ale zaraz, na wstępie za
miast pokoi musiała czyścić chlewy 
—  a więc ksiądz nie zupełnie do
trzymał umowy. Zds wało się, że 
ksiądz, degradując ją pa niższy sto
pień s|użby, był dla- niej niechę
tnym, ::e dziewczyna popadła w jego 
niełaskę. Zdawało się, że między 
probos sczern a dziewką od chlewów 
stoi nieprzebyta przepaść.. 'Tymcza
sem pokazało 6ię, żcwlnaszym wste
cznym kraju różnice społeczne nie 
są tak głębokie, jakby się wydawać 
mogło pesymistom. Ksiądz pro
boszcz począł bardzo łaskawie zwra
cać się do dziewczyny, łaska jego 
wzrast da coraz to wyżej, przetwa
rzając lię w coraz to gorętsze uczu
cia. Cóż zresztą w tem strasznego? 
Dziewi zyna młoda, a my wszyscy 
jesteśn y ludźmi. Nawet najświą- 
tobliwi zy człowiek — powiadają —  
grzeszj siedm razy'na dzień. A 
ksiądz proboszcz jesjt także tylko 
człowiekiem... Dość, i:e dziewczyna 
cieszyli się wielką łaską u księdza, 
ale była bardzo chłodną i nieprzy
stępną. Kiedy więc sympatye księ
dza pos ostały bez od iowicdzi, po
czął zacny proboszcz, zżymać się i 
oburzać na dziewkę, wreszcie wypę
dził ją p domu bez książeczki służ
bowej i bez należytego wynagrodzę- j 
nia. Biedna dziewczyna musiała o 
głodzie wracać pieszo do domu i do
piero w Radymnie znaieźli się pocz
ciwi ludzie, którzy jej dali pienię
dzy na drogę, by mogła jechać dalej 
koleją. Tak dał uczić krnąbrnej 
służebnicy niełaskę swą ksiądz pro
boszcz, dotychczas tak dla niej ła
skawy. Niestety 1 zmienne są uczu* 
cia ludzkie... < .
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