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Kupujcie u swoich.

h  Nowe cięgi.
& ** *

Dostali quasi-związkowcy.
* *' * *

Od prezesa Zarządu Centralnego.
** #

Dobre i zasłużone to w zupełnoś
ci cięgi.

i; • ** *
Hipokryta-redaktor kryje się pc 

za uczciwość.
** *

Zapewne przez pomyłkę chwyci: 
płaszczyk cudzy.

** *
Uczciwość z postępywaniem a li 

redaktor N. Ż. nie licuje.
*

*•* . . - Uczciwy człowiek, uczciwie po
stępuje a nie trzyma się taktyki
kreta.

*jmm * *
B  Redaktor • “ Nowego Życia” m 
B rej bezsilnej złości, za nieotr/.yma 
B e  stołka w “ Zgodzie,” mąci.

*H  * *
B  Chciałby w mętnej wodzie rybk 

■  V ić, ale nie uda się to, nie uda 
I . ’Jazie poznać umieją farbowane li

w /  *^  ,/S  * *
N. Ż. powiada że; ze spokojnen

■ sumieniem, może reprezentant nasj 
^^jtanąć wobec publiczności etc. i
B brodniarz to samo powiada.

■** *
j I zbrodniazr woła, pomimo zupeł 

B nego  poświadczenia i świadomości, 
B ż c  łże, woła: moje sumienie jesl
■  spokojne, czyste, jam anioł, a wyś 
H c ie  źli.

*
• *  *

B  -Ale tb wołanie jeszcze nie uwolni 
B ;o  od zarzutów, jeszcze nieprzynic 
^mie mu uznania i nie zyska wiary w 

R y c h ,  którzy go słyszą i do których
P^on woła,; *•>-Bb- • ** *

“ Eigeues Lob, stinckt” (Samo- 
t; chwała śmierdzi,) powiada niemiec- 
|  kie przysłowie. A to czyni reda- 
1; ktor N. Ż. Gdy cała prawie prasa 

L i s k a  piętnuje go, jako parję,
Bobie bvmu\ pochwalne śpiewa.

#* *
R śp ie w a  redaktor N. Z. o jakiejś 

[B<Komisyi śledczej,” nie ogłaszając 
f  przy tern ani składu tejże, ani nie 
P  podając zakresu i celu działania.

Komisja śledcza, byłaby bardzo do
I  brą, gdyby złożoną była z ludzi
^uczciwych i bezstronnych.

* ' *B& . * * *
B i e ż e l i  zaś ta komisya ma być zło-
|'io n a  z ludzi a la redaktor N. Ż., je-
Pjżeii tą komisya ma być złożoną z
[partyzantów, e ludzi którzy tylko
H aa to wychodzą, by koniecznie zną.
B eźć  wady i takowe uczynić jeszcze
ij&rięcej rażącemi-dziękujemy.
Kr" * •* *
E p  ja k  może ślepy o kolorach są- 
K^hźić? Jak może człowiek nie po- 
E»adający wj sobie tyle poczucia ucz- 
lK(wości, by przynaj miej w części 
B ć  uczciwym, wydawać sądo uoz-
B b ś c i  drugich? Czy w końcu ta

tajna komisya śledcza, ma prawo 
bytu? Kto ją powołał do życia? 
Co dało powód do powstania?

** #
Nic innego tylko knowania, reda

ktora N. Ż., tylko insynuacye rzu
cane, podejrzenia, tylko rozsiewa
nie niepewności i niewiary wzglę
dem urzędników. Redaktor N. ż. 
model “ Sobkiewicza” nie może, nie 
jest w stanie pojąć, jak może Z. N. 
P. istnieć bez niego i ta “ Zgoda” z 
której by on-uczynił dojną dla siebie 
krówkę, może być w innych, a nie 
w jego ręku.

*
*  *

Naszem zdaniem, całą kontrower- 
syę możnaby w łatwy ukończyć spo
sób. Redaktor Nowego Życia, St. 
Osada, oskarża prze swe artykuły, 
Zarząd Związku Narodowego Pol-| 
skiego, o lo. Nieuczciwość, 2o. 
Złą gospodarkę, 3o. Nadużywanie 
zaufania; zaś prózesa Rz. Central
nego poprostu o zamiar ukradzenia 
funduszów Związkowych, przez to, 
że jest “ truster” Z. N. P. Oskar
żenie to, pomimo że podnoszącym 
je, jest człowiek, mający bardzo 
niepochlebną przeszłość, ma pew
ną wagę, w umysłach łudzi, nie 
zadających sobie trudu myślenia i 
zastanowienia się, nad podniesione- 
mi zarzutami, oskarżenia te pobu
dzają chronicznych “ strachajłów,” 
do krzyczenia gwałtu i szkodzą roz
wojowi Z. N. P. Wobec tego, jak 
my sądzimy, najlepiejby było gdy
by Rząd Centralny albo zwołał 

p sejm nadzwyczajny, lub delegatów 
zamieszkujących w Chicago i okoli
cy i od nich zażądał zrewidowania 

’ ksiąg, rachunków etc. i sprawdze
nia stanu finansów Z. N. P., albo 
też powiniem prezes Rządu Central
nego, zażądać od Auditora stano
wego, by zrewidował stan kasy i 
raport tegoż, ogłosić w Zgodzie. 
^2i którzy przeciw Zarządowi tak 
występują, są przekonani o fałszy- 

’ wości oskarżeń, w przeciwnym bo
wiem razie, nieoburzaliby się tak 

- na prezesa, za podanie im myśli, 
zwrócenia się do władz rządowych, 
z wymaganiem rewizyi. Krzyczą 

o że nie chcą Z. N. P. denuneyować, 
ale równocześnie powiadają, że 
Rząd kradnie. Jeżeli tak by było 

j w rzeczywistości, nnóweza9 ci krzy
kacze są wspólnikami tego okrada
nia, bo przez niezapobiegnięcic dal
szej łupieży, pozwalają na ciągłe 

a takowej trwanie i przykładają rękę 
do zrujnowania organizacyi, o któ
rej dobro, jak powiadają, im się 
rozchodzi. Ludzie ci, kierowani 

i- przez indywidyum, które dawno już 
wzięło rozbrat z tem, co sic uczci
wością zowie, obawiają się światła, 

r  obawiają się otwartego wystąpienia 
. i ograniczają się na rzucaniu goło

słownych podejrzeń, jątrząc rząd i 
tworząc co raz to szerszo koła obej
mującą nieufność. Do tego czasu 

;1 Rząd Centralny, zbił wszystkie za
” rzuty i udowodnił bezpodstawność 
l" tychże, oświadczył gotowość otwar

cia ksiąg i dania sposobności szcze
gółowego zrewidowania tychże, ale

0 to nie zamknęło i nie zamknie ust 
z tym ludziom. Oni właśnie pragną
1 tego, ażeby Rząd Centralny odmó

wił rewizyi, ażeby Rząd Centralny 
oparł się dawaniu wyjaśnień, oni 
pragną ażeby Rząd Centralny dał 
im sposobność mącenia, bo w tej

t, mętnej wodzie pragną ryby łowić. 
Intryga, była i jest charakterysty- 
cznem znamieniem Stanisława Osa
dy. Gdziekolwiek wszedł, w któ- 

• remkohviek towarzystwie był człon- 
kiera, gdzietylko pracę dostał, nie 
mógł powstrzymać się od intryg, 

 ̂ knowania i podziemnej pracy. 
Wlazł do Związku Młodzieży Pol
skiej—narobił intryg, zwad i zamię- 
szauia i doprowadził do niezgody,

'  która o mało nie przyczyniła się do 
‘ zupełnego rozbicia organizacyi, któ- 
'  ra ma jeszcze pewne wady, ale któ- 
1 re z biegiem czasu usunięte zostaną 
’ i organizacya ta pożytek przyniesie.
‘ Zmuszony porzucić Z. M. P.-wszedł 

w składredakcyi Dziennika Polskie- 
I go. Pierwszą jego czynnością było
. rozpocząć podziemną pracę przeciw 
; swemu współredaktorowi, (obecnie 

doktorowi Machnikowskiemu) przez 
. rozsiewanie plotek, a potem szerze- 
[ nie niezgody pomiędzy składaczami 

trzoionek, przez podjudzanie jed- 
Dych do pisania listów bezimiennych 
na drugich, sam czernił zaś wszyst
kich przed ówozesnym chlebodawcą 
a w końcu ukoronował swą pracę, 
knowaniem przeciw temu, którego 
chleb jadł. “ Dziennik Polski” u
padł i Osada, chwilowo znalazł się 
bez pracy. To jednak niedługo 
trwało i wypłynął znowu na powie
rzchnię, jako redaktor N. Ź. gdzie 
nieograniczony niczem i przez niko
go, nadużywając i korzystając z 
niepiśraienności właściciela, używa 
pisma ku swymjwłasnym celom, za
słaniając się dłiałośćią o dobro pu- j 
bliozne. , Jako członek towarzyst-

wa śpiewu “ Moniuszko,^’ odzna
czył się intrygowaniem i szerzeniem 
niezgody, w końcu zmusił towarzy
stwo do tego, że go wykreśliło z li
sty członków. Tak samo knuje w 
zastępach Sokolich i prędzej lub 
później, ta organizacya będzie zmu
szoną pozbyć się go, bo i tam wpro
wadzi nieporozumienia. Dziś, wście
kły, że mu się me udało, przez kno
wanie tajemne, zostać redaktorem 
“Zgody,” knuje przeciw Z. N. P. 
rzucając podejrzenia i insynuacye, 
czyniąc cały Zarząd bandą złodziej i, 
wychodzącą na to, by okraść i obra
bować Z. N. P. Wobec tego coś
my powiedzieli poprzednio, Zarząd 
Z. N. P. winien, nie czekać, nie po
zwolić temu osobnikowi na dalsze 
nurtowanie, ale powinien zażądać 
rewizyi, a po ukończeniu takowej, 
udowodnieniu kłamstwa i złej woli 
intryganta, Rząd Centralny winien 
postawić Stanisława Osadę przed 
sąd, oskarżając go o oszczerstwo i 
uczyni przez to dobrodziejstwo dla 
całej polsko-amerykańskiej publicz
ności, przez usunięcie człowieka, 
który nie zasługuje na to, by był 
pcmiędzy nami i który nam, swą 
niecną pracą szkodę przynosi.

** *
Pozwolimy sobie kilka słów po

wiedzieć o straszliwym nieporządku 
jaki panuje na salach podczas ob
chodów, przedstawień etc. i o nie- 
dolężnem zestawianiu programów. 
Ostatni obchód Styczniowy, spro
wadził do sali Pułaskiego, liczny 
zastęp publiczności, która przyszła, 
by wysłuchać mów, śpiewów e‘tc., 
ale oszukała się. Oszukała się przez 
to, że ci których obowiązkiem było 
zwrócić uwagę na porządek w sali, 
wpuścili całą zgraję małych chłopa
ków, którzy tyle narobili chałasu, 
że pomimo najszczerszej chęci, sło
wa usłyszeć nie można było. Smar
kacze—wleźli do sali, z celem prze
szkadzania, a przy końcu obchodu, 
mało brakowało do spowodowania 
paniki i możliwego nieszczęścia. 
Cała zgraja tych małych urwiszów, 
rzuciła się od razu do drzwi i spo- 
wodowoła taki łomot na wschodach, 
że publiczność zerwała się, sądząc 
żc się pali lub że jakie nieszczęście 
się przydarzyło komu. Komitet po
winien raz na zawsze, zabronić 
przyprowadzania dzieci na obchody, 
a publiczność winna dbać o to, by 

, idąc na obchód, nie zabierać ze so- 
b% całej familii, tylko dorosłych. 
Że zaś dbać winniśmy o to, by ten 
dorostek, także otrzymał należną 
cząstkę, nauki z historyi kraju ro
dzinnego wypływającej, komitet 
winien urządzać specyaine obchody 
dla dzieci. Przez to one więcej od
niosą korzyści, lepiej zrozumieć bę
dą w stanie, bo mowy będą wysto
sowane do nich i tak wypowiadane 
by dzieci zrozumieć takowe mogły. 
Obchód laki zajmie może godzinę 
lub dwie i przyniesie rzeczywisty 
pożytek, a dorośli o tyle skorzysta
ją że nie będą zmuszeni słuchać de
klamacji wygłaszanych przez dzieci, 
które słów wygłaszanych nie rozu
mieją, nie odczuwają. Komitet u- 
rządzająey obchód, także skorzysta, 
bo nie będzie zmuszony męczyć i 
siebie i publiczność długim bo 17 
lub 18 numerów obejmującym pro
gramem. Komitet ma dosyć pracy 
i łamania głowy, a takie dobieranie 
wybieranie i szukanie, za dziećmi, 
któreby były w stanie coś zadekla
mować (?) przysparza temu komite
towi pracy, w gruncie rzeczy nie 
przynoszącej pożądanego owocu. 
Powtarzamy raz jeszcze, że daleko 
więcej korzystnem by było, urzą
dzać osobne obchody dla dzieci, a 
zabronić przyprowadzania dzieci na 
obchody wieczorne i przez to zapo
biegnięcie przeszkadzaniu i psuciu 
wrażenia. Zauważyć także można 
było, wielu z naszych młodych lu
dzi, którzy o ile się zdaje przyszli 
po to na obchód, by pokazać jąknie 
umieją się zachować, ani znaleźć. 
Ci panowie sądzą, że ich osoby 
winne zajmywać uwagę publicznoś
ci, mówią głośno, zachowują się 
po karczemnemu i przeszkadzają u- 
dauiu się obchodu. Nie rozumiejąc 
mówcy, deklamatora lub amatora, 
na scenie, czynią uwagi nie na miej
scu, pokazując i udawadniając swą 
słabiznę umysłową i stają się nie
znośnymi. I tych powinno się u- 
sunąó.

** *
Widzieliśmy ra  scenie w bali 

Pułaskiego pięknie wykonaną ko
lumnę i prześliczny herb Polski o 
o nią oparty. Dzieło to p. Dobrzań
skiego, artysty rzeźbiarza, który 
szczerze i nader dobrze w swym za
wodzie pracuje. P. Dobrzański wy
konał w swej pracowni popiersie 
naszego nieśmiertelnego wieszcza 
Adama Mickiewicza. Popiersie to 
mieliśmy sposobność oglądać i nie 
możemy uczynić nic innego, jak, 
tylko jaknajgoręciej polecić naszym!

Rodakom, zakupywanie takowego i  
umieszczenie w swym domu. Po
piersie to jest prawdziwą ozdobą i 
winn,ń się znajdować w każdym do
mu polskim, który czuje się być 
polskim i zobowiązany do czczenia 
wieszcza. Polecamy Rodakom na
szym p. Dobrzańskiego.

Od Administracji.
Drukarnia “Telegrafu” zo

stała przeprowadzoną do do
mu p. 1. 801 So. Ashland av., 
i tam się obecnie znajduje. 
Szanownych Czytelników pro
simy o nadsełanie przedpłaty 
i zaległej prenumeraty, bo 
pieniądz jest nam potrzebny.

Pieniądz może być mam 
przesłany przez ‘ ‘American 
Express, ” Money Orders 
można dostać we wszystkich 
miejscowościach w aptekach, 
my ponosimy wszelkie koszta.

Adm inistracya  “ Telegrafu."
: -------------------- -
: Nowy rodzaj papieru.

Z Japonii dowożą teraz do 
Europy pewien rodzaj papieru 
tak ciągliwego, że zastępuje 
zupełnie skórę i woskowane,

. gumowane, lakierowane płót- 

. no i użytym być może do
- wszelkich wyściełać na meb- 
7 lach. Jak ciągliwym iwytrzy- 
’ małym jest ten nowy rodzaj 
’ papieru dowodzi próba tego 
} rodzaju, że pasek szerokości 16 
, centimetrów i równej długoś-
- ci, a dwa milimetry gruby
> zdolny unieść ciężar jednego 
’ centnara. Na wysłanej tym

papierem kanapie może doro
sły człowiek chodzić w butach 

a podbitych gwoździami, jak 
. wojskowe i śladii gwoździ nie
> pozostanie. Wytrzymałość pa
" pier ma z powodu szczególniej- 
 ̂ szego wyrobu i preparowania, 

e a wyrabiany bywa z włoknis- 
>- tej rośliny. Przytem jest nie
ć słychanie lekki.

y (Kadcslnne).
PROTEST.

n Chicago, 14 stycznia 1898. 
ą — Prosimy Szan. Re'dakcyą 
»- “Telegrafu” o umieszczenie 
1 niniejszego protestu w łamach
• swego pisma.

W ostatnich numerach No
wego Życia pojawiły się ubli- 

e żające uwagi przeciw dyrygen-
• towi Tow. Śpiewu Moniuszko, 
e chórowi Vmu Zw. Śpiewaków
■ Polskich, p. R. Henslowi, 

przedstawiając tegoż jako 
Niemca.

. My więc, członkowie tegoż
- Towarzystwa, protestujemy
> przeciw podobnym napadom,
1 i oświadczamy zarazem, że dy- 
‘ rygentem Towarzystwa nasze- 
y go jest Polak, i dopóki będą 
e zdolni dyrygenci Polacy w 
, Chicago, na tem poważnem

stanowisku Niemca nie posta- 
’ wimy.

Nie dziwią nas te napady 
j sześcio-dolarowego redaktora,
. gdyż znanym jest z wycieczek 
i robiących zamęt w najpoważ- 
1 niejszych organizacyach pol
' skich. w rezultacie czego każ- 
| dy uczciwy Polak nim gardzi.

Robiąc porównanie pomię-
1 dzy p. Hensel a Osadą, . znaj-
2 dziemy przepaść którą Osada
• nigdy nie wypełni; p. Hensel 
r będąc członkiem poważnych 
’ organizacyi polskich, stara się 
' o rozwój pieśni polskich, pra- 
. cuje bezinteresownie, pono

sząc nie raz straty; postępowa-
■ nia zaś Osady zmuszają Orga-
■ nizacye i Towarzystwa polskie 

do wydalenia go ze swego 
grona.

W imieniu Towarzystwa 
Śpiewu Moniuszko, chóru Vgo 
Zw. Śp. Pol.,

Albin Rosiński, prezes.
Władys. Filipowski, sekr.

: Wacław Perłowski, kasyer.

Nasze dzieci.
__Jasiu? fcolwolisz? czytensre-

brny pieniądz^ czy papierowy?
_Niech mi wujek ten pieniądz w 1

ten papierek z i winie—to będzie naj: J 
[lepiej!.. • •„

+ tj  , Przez M. J. Sz.  ̂ +

(Ciąg dalszy.)
Był t(̂  wyraźny krok iia- 

przód w cywilizacyi. Rozmai
te stany ustanowiły prawa, 
przeciw tym syndykatom. Nie 
miały o|ie do tego żadnego 
prawa. ;

Inne gałęzie, weszły na te 
same tory. W niewielu wy
padkach] formujący dozn di 
zawodu, ale w 1890, wszyst
kie znaczne gałęzie przemysłu 
i handlu, były zamienione w 
syndykaiiy (trust,) stowarzy
szenia (associations.) Spo
sób operowania nie był jedna
kowy. Niektóte syndyka :y 
obejmowiły wszystkich hai- 
dlarzy i fibrykantów, tej gał ę- 
zi, którzy podczas formowania 
syndykatu istnieli. Inne by y 
uformowane na więcej samo
lubnych i nieludzkich liniach. 
Syndykai fabrykacyi zegar
ków, jest jednym z tych ostat
nich. Kompanie, znane pod 
firmami: Elgin National W e- 
tch Company i America i 
Watch Company z Waltham, 
połączyły się w jedno. To 
dwie kompanie, włożyły około 
$25,000,000 w maszyny i zu
pełnie opanowały jarmatki 
W przeciągu trzech lat, do 
prowadził ten syndykat dc 
bankructwa, wszystkich ma
łych, słabszych konkurentów, 
z wyjątkiem dwu lub trzech, a 
gdy tych zmódz nie mógł, 
wciągnął ięh do syndykatu.

Syndykat był logicznym j 
nieuniknionym>wynikiem kon- 
kurencyi wieku mechaniki. 
Potrzebą się stał przez ten 
fakt. że maszyny wyproduko
wały więcej, aniżeli publicz
ność zużyć mogła. Syndykat 
był deską ratunku dla fabry
kantów j producentów, 
on i jest tarczą, przeciw wszy

: stko niszczącej konkurencyi.
Dla ludzi myślących i eko

nomistów politycznych, wyro- 
dzenie się i ukształcenie syn
dykatów, miało głębokie zna
czenie. Przepowiadało ono 
zniszczenie systemu przemysłu 
i pordukcyi, które wyrodziły 
syndykaty. Fakt, że zaszła 
potrzeba tworzenia syndyka
tów (trusts,) stanowił najsil
niejszy dowód, że ówczesny 
system przemysłowy był złym. 
Kapitał pozbył się konkuren
cyi a rzucił się w ramiona ko- 
operacyi. Utrzymywał jednak 
konkurencyę* pomiędzy robot
nikami.

Syndykat stał się kosztem 
ofiarnym pojitykierów i obu 
publicznych partyi t. j. demo
kratycznej i republikańskiej. 
Platformy tychże, mówcy i 
gazety, piorunowały przeciw 
nim. Domagali się przepro
wadzenia praw, zmuszających 
do rozwiązywaniasyndykatów. 
A czynili to ludzie, którzy 
sprzeciwiali się tak samo pater
nalizmowi rządowemu, a jed
nak chętnie zgodziliby się, do
magali się, by rząd wkroczył 
i zniszczył łączenie dwóch lu
dzi lub więcej, w celu jak naj
tańszego produkowania, w ce
lu systematycznego handlu a 
przez to w celu podniesienia 
swoich dochodów i zysków. 
Ma się rozumieć, że żadne z 
tych praw, a ustanowiono kil
ka, nie mogło być wykonane 
ani przestrzegane. Politykie- 
rzy wiedzieli o tem; tak samo 
i mówcy, i pisma i członkowie 
syndykatów. Ale naród oszo
łomiony został tym nieszkod
liwym wrzaskiem przeciw syn
dykatom i posypały się roz
maitego rodzajh i kalibru o
skarżenia. Nie szkodziło to 
syndykatom, zhbawiało lud i 
dawało im wynówkę, że nie 
mogą znaleźć p :acy.

Nie myślę wpoić w czytelni-

ków, przekonania, że na zim
no obliczający przemysłowiec, 
gdy tworzył syndykat, miał 
na myśli polepszenie bytu 
wspóbliźnich, przez powołanie 
dci życia tej nowej szkoły prze
mysłowej ekonomii. Bynaj- 
mlej. Tworzyli syndykaty, 
bo| musieli, a utrzymywali je, 
dlatego, bo zbankrutowaliby 
wojując na własną rękę. Co 
do publiczności, to obchodziła 
ona ich, tylko tak dalece, jak 
dalece spotrzebywała ich towa
ry i podnosiła ich zyski. U- 
trzyłnywali ceny tak wysoko, 
jak im to zdrowy zmysł han
dlowo czynić kazał. Płacili 
swym robotnikom najniższe 
ćen^, jlakie tylko robotnik 
przejął. To był interes. To 
było, co towarzystwo w któ- 
rem żyli m dało i byliby wa- 
rjatami, gdyby inaczej uczy
nili Blyli przemysłowcami, 
dla zysków, jakie im ten prze
mysł przynosił i utworzyli syn
dykat, by przez to te zyski u
czynić znaczniejszemi. Jeżeli 
kiedykolwiek syndykat taki 
chciał co dobrego wyświad
czyć publiczności, czynił to 
przez założenie szpitalu lub 
jakiej innej pożytecznej insty- 
tucyi. ..

Nie chcę być ile  zrozumia
nym co do syndykatów. Syn
dykat nie był nigdy ajentem 
reformy i nie był nigdy opar
tym zupełnie na sprawiedli
wości. Ale był on nieunik
nionym wynikiem wieku me
chaniki: Syndykat z 1890 nie 
przedstawiał ideału; nie był o
statecznym produktem ludz
kiej śiły-

Ale i syndykat z roku 1890, 
łakomy, okrutny, grabiący 
wszystko, przedstawiał wi
doczny postęp w cywilizacyi i 
w handlu. Bylto tak wielki 

; wynalazek na polu handlowem, 
jak wynalazek uczyniony przez 
farmera ~có dó ~transportacyi 

' swego produktu, a który jed
nego dnia spostrzegł, że nie 
potrzebnem jest obciążać jed
ną strbnę swego muła cegła
mi,’ by utrzymać równowagę 
zboża, wiszącego we worku z 
drugiej i który to farmer zre
wolucjonizował handel, przez 
odrzucanie cegieł, a naładowa
ne obu stron zbożem. Syn
dykat, ;iilżył do pewnego stop
nia publiczności, odrzucając 
< zęść . niepotrzebnego towaru 
z pomógł sobie, przez włoże- 
r ie zwiększonych zysków do 
swej kieszeni. •

Odnośnie do najpewniej
szych i niezawodnych informa- 
Cjiiw roku 1893, Stany Zjed
noczone posiadały nie mniej 
jak 200 rozmaitych syndyka
tów, dobrze zorganizowanych 
i zdolnych do tworzenia kom
bi nacyj etc. Te organizacye 
obejmy^ały prawie wszystkie 
giłęzie przemysłu, w których 
m iszynerya odgrywała rolę, z 
wyjątkiem owoców z uprawy 
roli, jak długo one pozosta- 
wąją w| ręku farmera. Gdy 
farmer sprzeda swe zboże, 
przechodzi ono do rąk syn- 
dy catu kolejowego, ztamtąd 
od liera je syndykat spichle
rzy , dalej syndykat młynarzy 
itd, itd. Węgiel, żelazo, miedź, 
sta , nafta i inne produkta zie
mi, są w posiadaniu syndyka
tów , które ograniczają produ
kcję i naznaczają ceny.

Tych l!70,000 mil torów ko
lejowych] należących do roz
maitych tjowarzystw, stało się 
wspólną własnością dwu czy 
trze:h syndykatów,.,•którer u- 
star owiłyi ceny transportacyi i 
zabroniły konkurowania. Aże
by ta złączenie uczynić więcej 
silnęm i przymusowem, zdoła
no doprowadzić do tego, że 
kongres ustanę wił prawo tak 
zwar e między-stanowe a odno
szące się do transportacyi.

(Dalszy ciąg nastąpi.)

^ i i i i i n n i i im n i i i i i i |

J Z POLSKI. 1 1
m m m m  m m m m i f  1

Zabór niemiecki.
I^od Maryompolem w ostatnim 

dniu roku wilki napadły rzeźniką 1 • 
pewlnego, który się schronił do osa
dnika Zaborowskiego w Sroczynie.; 
Rzeźnik ocalał tylko przez te, że 
cały zapas mięsa, jaki niósł ze sob$ 
rozrzucił między wilki. Właśnie 
tego dnia padł koń panu Zaborow
skiemu i uradzono padliną zostawić 
w bramie wjazdowej do podwórza, 
a w poblizkim budynku z nabitemi 1 
fuzyami czekać na zbliżenie się wil
ków Pierwszej noty pojawiły się 
wilki, jednak nie zbliżyły się na 
strzalł i dopiero następnej nocy zgło
dniałe wilki rzuciły się chciwie na 
ową przynętę, gdy w tem zagrzmia
ły czjery dwururki i 7 wilków padło 
na miejscu.

Gniezno. W Trzy Króle urządzili 
p. Gjorzelniaski i p. M. Powidzka 
koncert z swymi uczniami i uczen
nicami. Koncert wypadł świetnie 
pod każdym względem. Pokaźna 
suma wpłynęła na dobroczynne in
stytucje i dla ubogich miasta, któ
rych w naszym mieście tak bardzo 
wiele.

Dnia 7 b. m. zakończył w naszem 
mieście żywot doczesny ś. p. Lud- j 
wik August Krekeler, wyżezy nau
czyciel gimnazyalny. Zmarły był 
Niemcem z urodzenia, ale jakim 
Niemcem! Prawie co dzień bywał 
na mszy św. Dla Polaków nietyl- 
ko nie żywił żadnego uprzedzenia, 
ale owszem okazywał im życzliwość 
i udzielał biednym pomocy. Potę
piał zgubne usiłowania hakatystów, 
powodujących rozjątrzenie i niena
wiść. Gdyby jego koledzy ten przy
kład naśladowali, nie czytalibyśmy 
zjadliwych wycieczek w pewnem tu- 
tejszem pisemku przeciw katolikom 
i Polakom, a z pewnością żyłyby w 
Gnieźnie obiedwie narodowości w 
pożądanej zgodzie.

Pogrzeb ś. p. Ludwika Augusta ' 
odbył się dnia 1.0 b. ra. na cmentarz 
Świętokrzyski. Niech jego dusza 
odpoczywa w pokoju!

Zastrzelił się dnia 8 b. ra. w Żer- 
nikach pod Gnieznem właściciel te
goż majątku Rumler.

Gniezno.—Dnia 7go b. m. złożyli 
przy wroGtewsfrrm sądzie nadaiem-'" 
skim egzamin referendaryuszowski, 
rodacy nasi pp. Stefan Morawski i 
Klemens Wnukowski.

Jutrosin.—W Grąbkowie, mająt
ku “ Spółki Ziemskiej,” zgorzały 
niedawno dwa stogi, obecnie wy
kryto podpalacza w osobie pewnego 
osadnika z Grąbkowa.

W dobrach Galejewskich hr. Ja 
na Czarneckiego ubito tych dni, na 
dwudniowem wielkiem polowaniu 
przeszło 1600 sztuk zajęcy i innej 
zwierzyny.

Zabór rosyjski.
Nowomińsk, gubernia warszawę- 

ka.—W ostatnich czasach w okolicy | 
naszej, zdarzyły się trzy napady 
zbójeckie w celu grabieży. W le- i 
sie Pogorzelskim n i włościanina, 
wracającego z kościoła z Siennicy, 
napadło trzech drabów, j Ograbiw
szy napadniętego z gotówki, wyno
szącej 3 rs., zaczęli go bić kijami 
po głowie, poczem jeden z rabusiów 
przydeptał obcasami z taką siłą gar
dło nieszczęśliwej ofierze, że jej się 
krew z ust rzuciła. Sądząc, że o
grabiony już nie żyje, zostawiono 
go w spokoju. Rachuby omyliły 
jednak rozbójników, gdyż włościa
nin po upływie pewnego czasu od
zyskał utraconą przytomność i, czoł
gając się, począł słabym głosem 
wzywać ratunku. Jęki usłyszał 
przejeżdżający wieśniak, który u
dzieliwszy pierwszej pomocy napa
dniętemu, odwiózł go do Kołbieli 
do strażnika ziemskiego. Śledztwo 
wykryło, iż napastnikami byli trzej 
włościanie ze wsi Grzebowilk. Are
sztowano ich w chwili, gdy przy
rządzali sobie z wódki t. zw. krup
nik. -

Włościanin z Kośminy, przewo
żąc znajomego żyda do Kołbieli, 
rzucił się nań w drodze i ograbił z 
gotówki, wynoszącej 6 rs., poczem 
zaczął ograbionego bić kijem po 
głowie. Żyd zdołał wyskoczyć z 
wozu i uciec. Napastnika areszto
wano.

Przed paru dniami wreszcie na 
powracającego z Nowomińska wło
ścianina ze wsi Grzebowilk, napad
ło 2ch nieznajomych drabów w le 
sie. Rabusie zrzucili napadniętego 
z wozu, zajęli jego miejsce i upro
wadzili wóz p końmi. Poszukiwa
nia nie dałjj do chwili obecnej re
zultatu pomyślnego.

Chcesz ^zytać


