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Hiszpania w strachu.
** *

A.ncn ka zdccyd.iw aua.
* •* ■»

Kongres przeciw prezydentowi.
* . : * * * "»

McKinley jest niezdecydowanym'. 
*■ • _ * *

Kierowany przez senatora Hanna
spekuluje.

* 4
*  *

Używa politycznej sytuacji by 
siebie zbogacić.

»* *
Repuklikanie nie dbają o te, co 

się z Kubą stać może.
** *

Ich jedynem staraniem, jest za
bezpieczyć republikanów.4 »* *

• I kapitalistówv także, których po-
wolnera narzędziem jest prezydent. 

•* *
Lud Stanów Zjednoczonyah o

twiera oczy i przekonywuje się że 
wybrał tchórza.

*. * * i
Nie zdecydowany chwiejny, prze

pełniony strachem pozwala na po
niżania kraju.

**
Karl taki, jakim jest Hiszpania 

w porównania ze Stanami drwi so
bie z nich.

** *
A McKinley kierowany zdradli- 

wemi radami i wskazówkami p. 
Hanna, ani nie mruknie.

** *
W swem orędziu posłanem, do 

senatu i kongresu, prosi o więcej 
czasu na pertraktacye z Hiszpanią.

* i * *
O przyznaniu Kubańczykom nie

podległości i uwolnieniu tyohże ze 
szponów Hiszpanii, ani jednego sło
wa.

** *
Nie dziwimy się temu. Mark 

Hanna jest przedstawicielem posia- 
v daczy hiszpańskich walorów, a te w 

razie wojny nie będą mieć wartości, 
** *

Mark Hanna znowuż, posiada 
najzupełniejszą władzę nad prezy
dentem i to do tego stopnia, że ten 
bez Hanny nic nie uczyni, kroku 
nie podejmie.

* *
Że tak będzie, przewidywali de

mokraci i ostrzegali lud Stanóws 
Zjednoczonych, podczas kampanii 
w 1896, ale to ostrzeganie na nic 
się'nie przydało.

*

\ *  *  .

McKinley został wybranym i ob
jął rządy, a po za jego tronem roz
siadł się wszech możny Mark Hanna 
i w krótkim czasie, stał się pre/.y-
dentem de facto.4 #* *

McKinley, balka w ręku Hanny, 
posłusznie wypełniał i wypełnia co 

" - mu tenże każe i ten lud który Mc- 
Kiuley’a wybrał, może być i jest 
przekonanym, że się oszukał. '

: ~  -v ‘ • - ■"Chwiejny, niepewny/ dający się
powodować i zupełnie podległy 
władzy drugich, chociażby nawet 
posiadał prawdziwe zrozumienie 
swych obowiązków i chciał je wy
pełnić, niema energii bv się oprzeć 
swym wierzycielom.

*
■ *  *

Kuba od trzech lat, prowadzi roz
paczliwą wojnę przeciwjjejjtyranom, 
Hiszpanom. Dziesiątki tysięcy lu
dzi ginie na polu bitwy w obronie, 
a włościwre o wywalczenie wolno

: śui, a setki tysięcy z powodu okru
cieństw tyranów.

' * s.* * n
Kraj cały oddany uą pastwę gło

du, daremnie wyciąga ręce do tego 
kraju, który chełpi się że jest twór
ca i obrońcą wolności, daremnie a- 
pelnje do prezydenta, który jako 
pierwszy urzędnik kraju, jest tegoż
przedstawicielem.

** *
Daremnie lud w Stanach Zjedno

czonych, domaga się od rządu tych
że Stanów, by energicznie przeciw 
Hiszpanii wystąpił, daremnie zwo
łuje olbrzymie zebrania, przyjmuje 
rezolucje, składa pieniądze. Prezy
dent jest głuchym.

** *
Dlań więcej wagi ma, jak się u

widacznia, zdanie Marka Hanny, 
aniżeli żądanie ludu. Strata kilku 
tysięcy dolarów, grożąca p. Hanna, 
jest dlań ważniejszą, aniżeli honor 
całego kraju, aniżeli ludzkość, ani
żeli utrata dobrego imienia.

** * .
Rok przeszło trwa ta szopka i po 

roku. McKinley zdecydował się 
wreszcie powiadomić kongres, że 
jest tchórzem, żc się obawia wystą
pić energicznie, że potrzebuje wię
cej czasu, ażeby módz przyjść do 
stanowczej decyzyi, co uczynić.
ż  ** *

Dopiero gdy Hiszpanie, podste- 
rLpcni, wysadzili w górę okręt wojen
' uy Stanów Zjednoczonych J zamor

dowali 260 żołnierzy marynarki, 
dopiero gdy w kraju odezwały się 

1 groźne pomruki rewolucji przeciw 
rządowi, dopiero wówczas MeKin- 
ley, pełen strachu, powziął ten nie
pewny, nader słaby krok.

*•* *.
Orędzie prezydenta, został przy- 

1 jęte w ponurem milczeniu. Ani je
den, z jego partyzantów, nie po
dniósł się, by wypowiedzieć parę 

. słów zachęty lub pochwały. Każdy 
członek kongresu, uczuł to, że Mc 
Kiuloy nie jest właściwym przed
stawicielem kraju i żc zaufanie w 
nim położone zawiódł najzupełniej, 
że jest zerem tak materyalnera jak i 
intelektualnem.

** * •
Orędzie przyjęto i zaczęto radzie, 

nie nad niern, ale nad—wojną. I ku 
nadmiernemu strachowi prezydenta 
kongres .322 głosami, przyjął rezo- 
lucyę, Utóra chociaż nie wypowiada 
wojny, jednak stawia takie żądania, 
że wojna jest nieuniknioną. Jednak 
tu jeszcze, republikanie za wiele 
dbali o swe interesa partyjne, a nie 
dosyć o interesa Kuby i wolności. 
Bo chociaż rezolucya ma na myśli 
wyrugowanie Hiszpanii z Kuby, 
jęduak nie nznaje^niezależności tejże 
i .nie uznaje obecnego rewolucyjne
go rządu.
* Ab
' * : *
Demokraci'postawili w kongresie 

wniosek, na mocy którego Kuba już 
teraz uznaną miała być jako nie
zależna i żaden rząd, ni kraj, pod 
karą wojny ze Stanami Zjednoczo- 
nemi, nie miałby prawa, mięszaó 
się w sprawy tej nowej rzeczypo
spolitej. Tak daleko republikanie 
iść nie chcieli. Chcieli coś uczynić, 
ale dla oka, dla pozoru, dla wywo
łania w kraju syinpatyi i dla sa
mych siebie i przygotowania sobie 
drogi do zwycigztw na polu poli- 
tyeznem w kraju. Demokraci oka
zali daleko więcej nietylko patryo- 
tyzruu, ale ludzkości ich staraniom 
tylko powiodło się, zmusić republi
kanów do tego kroku. Jak się woj
na skończy, (jeżeli do takowej w 
rzeczywistości przyjdzie), trudno 
przewidzieć. Daj Boże — by szczę
śliwie.

*s * *
W Chicago, na Wojciechowie, 

odbywa się obeonie głosowanie, ja
kiem imieniem winna być stacya na 
Blue Island ave., ochrzcona? .Czesi 
proponowali nazwę Plzen, Polacy 
zaś proponują nazwę Pułaski. Ta 
ostatnia jest bezwarunkowo naj
odpowiedniejszą. Jeżeli weźmiemy 
to pod uwagę, że Pnłaski w tym 
kraju przelewał swą krew z'a wol
ność i niepodległość Ameryki i po
łożył tu swe życie w ofiierze, z pe
wnością każdy przyznać musi, że ; 
powinno to być najważniejszym 
motywem, ochrzcenia tej staoyi tem 

v

imieniem. Zda^ić się. może że to 
rzecz nader drobna, niezashigująca 
na uwagę nawet. Zapatrywanie ta
kie jest z gruntu złem. Małe rzeczy, 
tworzą duże. Tak i tu. Myśmy 
powinni na wszystko uważać i z 
każdej sposobności korzystać, by 
przypominać ciągle temu ludowi 
Ameryki, że on ma więcej nam do 
zawdzięczenia, aniżeli sam pojmujć 
i że my, naród Polski, więcej dlań, 
dla narodu amerykańskiego uczy
niliśmy, aniżeli jakikolwiek inny 
naród. Dlatego też, wzywamy 
wszystkich naszych Rodaków, fiy 
jeżeli dostaną kartę głosowanania, 
na takowej wypisali imię “Pułaski” 
i takową odesłali do pocztmistrża.

. ** *
“ Sztandar” w ostatnim numerze 

podaje przedruk .politycznego eyr- 
kularzą, który nibyto miał być w 
polskim języku wydrukowanym . i 
czyni słuszne uwagi odnośne do te 
goż. My z naszej strony dodamy 
to, że bez względu na to, kto te cyr- 
kularze dał do druku, popełnił błąd 

. nie udając się do Polaków, ale dc 
obcych, którzy stworzyli monstrunl 
językowć. Powinno to być dla'nas 
nauczką na przyszłość i zmusić nas 
do tego, by ostrzedz kandydatów, 
ubiegających się o urzęda, że podo
bnego rodzaju cyrkularze i druki, 
więcej im szkody jak pożytku przy
noszą i że drukarniepolskie, zawsze 
lepiej i poprawniej takowe roboty 
wykończą aniżeli obconarodowcy.

\

Idielua żona.
___ ^  '------------ p .

Jedną z wad prasy nowoczesne; 
jest wyciąganie na widok publiczny 
spraw prywatnych, osobistych i ży 
cia familijnego wybitniejszych oso 
bistości. Ale wada ta ma swą dobrą 
stronę, jeśli sprawozdawca nie za
głębia się zanadto w sprawy pry
watne, lub jeżeli nie ma celu wyka 
zywania złych lecz dobre strony ży 
cia familijnego, bo w takim razie 
daje dobry przykład czytelnikom 
swego pisma. Taki właśnie jest^ce 
naszego artykułu o małżonce nowo 
obranego mayora.

Pan D. S. Rosę pieszka pod nr 
664 Jefferson ulicy, pomiędzy ulica
mi Juneau avenue a Knapp, w pię
knej rezydencyi, wewnątrz eleganc
ko i wygodnie urządzonej. Tu pani 
Rosę jest panią całą gębą. Jakkol
wiek kobieta inteligenta, z usposb- 
bieniem miłem, uprzejma i przyjem
na, nie bierze jednak udziału w ży
ciu towarzyskiem, ani ,w politycz’ 
nem. Jest średniego wzrostu, bru 
netka, przyjemnej powierzchowości; 
pomimo to odznacza się takim bra 
kiem próżności, że od dwunastu la 
nie dała się fotografować. Mogłaby 
w kołach towarzyskich odgrywać 
znacznę rolę, ale nie dba o to; mil 
szem dla niej jest spokojne życię 
domowe. Zabawy mają mało dli. 
niej powabu, a polityką interesuje 
się tylko tyle, ile o piej w gazetach 
czyta. Jej panowanie ogranicza sic 
na gospodarstwie domowem i wy 
chowywaniu syna jedynaka, obecnie 
studenta na uniwersycie w Madison. 
Dbała o wygody i zdrowie męża, 
nie mięsza się nigdy do jego spraw 
byznesowych i politycznych i bar. 
dzo mało się nimi interesuje. Mc 
ona do zdolności męża swego zupeb 
ne zaufanie i jest przekonana, że 
cokolwiekbądź on w polityce luli 
byznesie przedsięweźmie, niezawo
dnie korzystnie dla siebie załatwi, 
jeśli to jest możebnem; więc nie na
leży się mu sprzeciwiać lub dora 
dzać albo odradzać. Pozostawia mu 
pod tym względem nazupełniejszu 
swobodę myśli i działania, a rezul 
tat — zły czy dobry — przyj mujd 
z równowagą umysłu i z przekona 
niem, że tak być musiało. Rezultat 
ostatnich wyborów przyjęła natu 
ralnie z radością, chociaż nie egzal
towała się tem wcale. Cały wieczóę 
i niemal całą noc zmuszona byłą 
przyjmować powinszowania przyby
wających do jej domu przyjaciół, 
znajomych i nieznajomych; dzięko
wała wszystkim ze zwykłą sobie 
serdeczną uprzejmością, — 'tyłki 
znaczniejszy niż zwykle uśmiech na 
jej twarzy zdradzał radość wewnę
trzną. Przyznaje, że na początki; 
kampanii nie wierzyła aby jej mąz 
został obrany, choć on był zawsze 
przekonania, że zwycięży. Nie 
sprzyciwiała mu się jednak w ni- 
czem, starając się tylko, aby zdro
wie jego na tem nie ucierpiało. Ży
czyłaby sobie, aby mąż jej wcale w 
polityce nie był, ale życzeniem 
swem nie czyni mu przeszkód ani
najmniejszych nieprzyjemności. Po-i
zostawia mu wolne ręce, a on 
człowiek zdolny, energiczny i am
bitny — nie hamowany nicz.em i 
nikim, niezawodnie zdoła sobie i jej. 
wyrobić większe je6zsze zaszczyty i
godności. - y
. ' --------- —-------- s -
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. - (Ciąg dalszy.)
Jeżeli senatu większość, zgo

dzi się dla jakiegokolwiek 
bądź powodu, że reguła deba
ty lub grzeczności senator
skiej, czyni możebnem by 
mniejszość przeszkadzała pra-4 
wodawstwu, przez nieskoń
czone przedłużanie debaty, 
równa się to rewolucyi. Jest 
to ta c samo rewolucyą, jakby 
pochwycenie za broń i użycie 
siły” . '

P. Cooley nie odwoływał 
się ną kóntrybucyę Stanów 
'Zjednoczonych,< ( mówiąc o 
“ podstawowej nasadzie ludo
wego rządu, ż i  większość ma 
rządzić.” Wiedział o tem, że 
konstytucya tego nie przewi
dywała.

Pań Cooley wiedział bardzo 
dobrze o tem, że w 1890 lud 
Stanów Zjednoczonych, więk
szością 1.500.000 głosów o- 
śwjialczył się przeciw taryfie 
McKinley’a i źe senat Stanów 
Zjednoczonych ma prawo na
dane przez konstytucye, do u
trzymania tego prawa w księ
gach kraju przeciw woli gło
sujących i woli większości na
rodu.

Ps n Cooley wiedział bardzo 
dobrze że w taki sam sposób 
ułożono prawa wielkich miast 
i na podstawie tychże, prawa 
ludu sprzedawane były i są 
najwięcej dającemu, ulice i 
przywileje są sprzedawane 
pryvratńym kompaniom, po
mimo protestów bezradnej 
większości obywateli.

Wystawa została zamkniętą 
w Październiku 1893. 5.000.
000 robotników było bez pra
cy a senat Stanów Zjednoczo
nych jeszcze nie ukończył de
bat.— Wystawa Kolumbijska, 
szcztt wieku mechaniki, ukoń
czyła 'się powodzią chwały i  
wspaniałości, ale tego samego 
wiedzoru 50i000 mężczyzn i 
kobiet, straciło pracę.

A kongres jeszcze radził.
Senat w końcu został ku

piony przez kapitalistów i pra
wo Shermańa, o którem pisa
liśmy powyżej, zostało odwo- 
łanem. Czy kraj na tem zy
skał? Czy tych 5.000.000 ro
botników powróciło do pracy ? 
Czy tych ld|. 000 fabryk' pod
jęły fabrykowanie na nowo?

N e. Cena zboża spadła do 
najn ższego punktu. Rabunki 
stały iię  . epidemiczpemi we 
większych miastach a Chicago 
zmuszonem było ogłosić pra
wie stan wojenny by ochronić 
swych obywateli.

ROZDZIAŁ VIII.

Ciężkie Czasy.
Pdnika lipcowa i sierpniowa 

prze szła i rozpoczęła się zima 
1893-94, pozostawiając lud 
cały w okropnej egonii przy
dymionego, , zamierającego 
handlu i przemysłu. We wiel
kich miastach robotnicy bez 
prac/, procesye urządzali po 
ulicach i te przybrały takie 
rozrr iary, że władze musiały 
je przytłumić, ze względu na 
bezpieczeństwo'.miasta. Nie
ma słów na opisanie stanu 
cierpień ludu. Stan ten nieo- 
graniczał się tylko na miasta 
wielkie. W małych mieści
nach, fabryki które były głó- 
wnem źródłem utrzymania lu- 
dnośici, stały zamknięte. Za
kłady i towaijzyswa dobro- 
czyn re, zalane były prośbami 
o wsparcia, o jałmużny. Karty 
wielkich pism przepełnione 
były opisaniem okropności, 
takich o jakich i Wiktor Hugo 
nawet nie śnił, sprawozdania 
mordów, rabunków, samo
bójstw!, śmierci głodowej dzie
cię og« lnej nędzy.
. ' . • ' ..

■ ::

Dzienniki podawały ^co
dziennie takie raporta. Zda
wało się że przekleństwo. wisi 
nad narodem. Człowiek który 
miał pracę, był uważanym za 
szczęśliwego i oczy pełne tę
sknoty zwrócone były na fa
bryki, w których kilku szczę
śliwych znalazło zajęcie i mo
gli zarobić na utrzymanie.

W październiku 1893 do
kładne obliczenie wykazało, 
że w Chicago było 135.000 
mężczyzn bez pracy, we fa
brykach. Fabryki, które za
trudniały 5 lub 6 tysięey lu
dzi, ograniczone były na 300 
do 400 a inne stały zamknięte. 
Z tego 120.000 ludzi zatru
dnionych przy budowlach, nie 
więcej jak mogła znaleźć i 
dostać pracę, Sklepy drobia- 
zgówe i małe warsztaty, które 
dobrych czasach miały cale za
stępy ludzi, obniżały liczbę do 
najniższej możebnie cyfry i 
śmiało można twierdzić, że z 
tej gałęzi pracy 15.000 była 
bez chleba. W jaki sposób ta 
olbrzymia głodowa armia, 
mogła się utrzymać, jest za
gadką. Czasopisma tak w 
Chicago, jak i w innych mia
stach, czyniły wiele, bardzo 
wiele dla tych biedaków i z 
małemi wyjątkami, podawały 
prawdziwe opisy biedy. Ko- 
mitejt w Chicago złożony z 
kupców, starał się zebrać pie
niądze by dać prace i zebrał 
$30^.000 na ten cel, ale ta 
suma nie mogła wiele dobre
go przynieść 200.000 ludzi, 
wiele z których, miało familie 
do wyżywienia. Zwrócono się 
do komisarzy kanalizacyi i 
zdołano dać pracę prawie 2000 
ludzi, byłym kupczykom i za
wodowcom, a ci byli szczęśli
wi, gdyi mogli pracować łopa
tą w towarzystwie Włochów i 
Irlandczyków. Praca to była 
ciężka i niektórzy z tych nie
szczęśliwych nie mogli wydo- 
łać a ten fakt, radośnię wita
nym był przez innych, którzy 
łaknęli pracy.

Bogaci ludzie w Ameryce, 
jako klasa, byli więcej aniżeli 
kiedyindziej wspaniałomyślne- 
mi, gdy się zima zbliżała. 
Kłamstwo powtarzane tyle ra
zy j w które wierzono 4 -  że 
roboty było poddostatkiem i 
każdy kto pracy pragnął, o
trzymać mógł .takową — wy
szło zupełnie z mody. Robo
tnik wiedział o tem; kupiec 
wiedział o tem; fabrykant wie
dział o tem i żal mu było a 
nawet profesionalny prześla
dowca robotników, był zmu
szony do milczenia.

A to wszystko działo się w 
Chicago, w mieście do które
go jak oblięzono wpłynęło o
koło $150,000,000 przez czas 
trwania wystawy.

Banki aż pękały z przepcha
nia pieniędzmi, ale fabryki 
stały zamknięte. Fabrykant 
nie chciał pożyczanych pienię
dzy; pragnął kupców mają
cych pieniądze, a tu jego od
biorcy nie mieli ani pracy ani 
pieniędzy. NBogąty musiał zja
dać nadwyżkę, a biedak ogra
niczać się na tem. co mu to
warzystwa lub zakłady dobro
czynne dać mogły.

Obojętność, z jaką niektóre 
dobrze najedzone i dobrze u
brane indywidua, zapatrywa
ły się na sytuacyę, opisuje do
brze wycinek z- dziennika chi- 
cagoskiego “Tribune.” Autor 
rozmyśliwał nad stanem kry
tycznym i nad przyszłością, 
względnie widokami tych 150 
tysięcy ludzi głodnych i pisał 
tak;

(Dalszy ciąg nastąpi.) ‘

Interes przemysłowy.
— Czy to pan ogłaszał w gazę-

tach, że u pana jest do odstąpienia 
bardzo korzystny interes przemy
słowy? .

— A tak, to ja.
— Jakiż to interes,?
— Mam trzy córki ńa wydania. ;

V: r-r /  1

która już przed 50 laty zdała posia
dłość swej córce, a ta znowu swej 
córce. Stara matka ma już pj^eszło 
99 lat, a babką jest przeszło 50 lat. 
Mimo to staruszka jest p^zy lakiem 
zdrowiu, że w żniwa za kosą wiąże i 
grabi, nosi wodę i to pod górę na 
blisko 20 schodów. W czytaniu jest 
też bardzo biegła i czyta z chęcią 
różne polskie książki, a czyta wy
raźnie i bezj okularów. Dzieci tej 
babki już swoje dzieci pożepiły, a 
tych dzieci zuowu dzieci chodzą już 
do szkoły — ma więc ta swawasta
ruszka dzieci, wnuki, i prawnuki.

. W Mogilnie odbyły się prymieye 
X. Romana Borkott skiego w Źemi- 
kach X. Ignacego Nowackiego któ
remu asystował żercicki X. dziekan 
X. proboszcz z Juńcewa i X. Majer 
z Poznania, w międzyrzeczu X. Ba- 
yera, który objął administracyę pro 
bóstwa w Dąbrówce pod Zbąszy
niem. Dnia 26 z. m. w Grodzisku 
X. Szczęsnego Fierka w asysteneyi 
XX. prób. Alejskiego, mansyona- 
rza Gutschego, Schwartza i Bor
kowskiego; kazanie wygłosił dyrek
tor misyi X. prób.’ Czechowski z 
Granowa. X. prymieyant powoła
ny został dó Wolsztyna.

Komisya kolonizacyjna . kupiła 
majątek Waldowo w powiecie 
świeckim i Morakowo w pow. wę- 
growieokim. Morakowo ma 928 
hektarów obszaru. Oba majątki ku
pione od Niemców.

Polacy na obczyźnie. — W spra
wie duchownej pisze “ Wiarus Pol
ski” : “ W dekaąacie dortmundzkim 
zajmuje się opieką duchowną nad 
Polakami O. Korneliusz. Z jaką 
gorliwością on pracuje, widzieć mo
żna z ogłoszenia w nr. 19 “ Wiarusa 
Polskiego” umieszczonego. Ojciec 
ten udziela jeszcze sześciu kapła
nom nauki języka polskiego, aby i 
ci jak najprędzej między Polakami 
pracować mogli. W dekanatach 
Bochum i Wattenscheid powierzono 
tymczasem O. Nazaryuszowi dusz
pasterstwo, któremu O. Korneliusz,
0 ile może, pomaga. Niezadługo zaś 
W dekanacie Wattenscheid sprawo
wać będzie opiekę duchowną X. 
Drescher z Ueckendorfu, któremu 
O. Nazaryusz szczególnie w czasie 
wielkanocnym, pomoże. W  deka
nacie Bochum zajmują się opieką 
duchowną X. wikary Bitter z Herne
1 X. wikary Kleinsorge z Bochum. 
Oprócz tego uczą się jeszcze pilnie 
po polsku; X. dr. Jakobs w Rott- 
hausem i X, Schultze w Gilsenkir- 
chen Neustądt, a w mieście Bochum 
czterech młodszych księży bierze 
naukę polską od O. Nazaryusza. 
Prawdopodobnie też Najprzew. X. 
Biskup nadal corocznie dwóch no
wo wyświęconych kapłanów posy
łać będzie do Poznania, aby się tak 
że dokładnie języka polskiego nau
czyli, jak tó już teraz uczyniła wła
dza duchowna w Kolonii. Nie trze
ba więc tracić ducha, tylko gorąco 
i nieustannie prosić Pana Boga o 
licznych i gorliwych kapłanów”.

Pobiedziska.—Folwark Czachur- 
ki, mający 187 hektarów obszaru, 
sprzedany będzie przez subbastę w 
sądzie w Pobiedziskach.

Gniezno, i— Majątek Strzyżewo 
smykowe sprzedał właściciel p. 
Bernhard komisyi kolonizacyjnej. 
Majątek ten obejmuje 694,24 hek
tarów pbszar u. Lasu jest 213 hekt. 
i ten razem z ziemią właściciel wy
łączył od sprzedaży.

Kościan. 1— Tegoroczne manewry 
jesienne piątego korpusu odbędą sig 
pomiędzy Kościanem a Lesznem.

Nakło, r-f We W. Samokręskach 
pękł kócieł parowy w gorzelni _i o
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Zabór niem iecki.

Gniezno. — Urzędnik książkowy 
w gazowni, Barth, odebrał sobie 
życie, napiwszy się skoncentrowa
nego kwasu solnego.

W Bliżycach pod Raczkowem ob
chodzili dnia 21 lutego państwo 
Ziętkowie uroczystość srebrnego 
wesela. | j .

Nad rumuńsko-rosyjską grąkicą 
napadło.liczne stado wilków na 3 
żołnierzy rosyjskich stojących na 
widecie nad Prutem. Szczęście, żc 
żołnierze mieli znaczny zapas ost
rych naboi i tylko bezustannie da
jąc ognia zdołali się uchronić od 
rozszarpania, mimo to wilki tak na
cierały, że jnż bagnetami byli znie
woleni się bronić, jednego żołnierza 
nawet powaliły o ziemię i ciężko 
skaleczyły kłami. Na odgłos strza
łów przypędził oddział kozaków i 
dając do nich ognia odstraszył. 
Wilki uciekły do pobliskiego lasu. 
Na miejscu pozostało 11 zabitych.

Z Warmii. — W Gietkowie żyje 
na wybudowaniu gospodyni Żurka,

4 • -

j* parzył młodą niewiastę, ale nie nie- 
r bezpiecznie. Robotników właśnie 
• w gorzelni nie było.
I. Dnia 25 lutego odbył się egza

min abituryentów, z których 9 uzy
skało świadectwa dojrzałości; nau- . 

j kowej. Pomiędzy nimi Pojący:
; Dettlof z Nakła, Jagodziński i, Ja-_
. godziński II, obaj z Trzeeiewnicy, • 

Rybka z Monkowarska. Do semi- 
_ naryiira duchownego wstąpią pp.
} Dettlof i Jagodziński II. Zawód lc- 
j karski obierają pp. Jagodziński 

Iszy i Rybka.
 ̂ Szubin. — Sąd Łowniczy skazał 
j komornika Czerwińskiego na 20 
t mk. kary pieniężnej za to, że Cz. '
, nie chciał zeznawać przed sądem po 
_ niemiecku i żądał tłumacza. Na
. zwano t.en czyn “ nieprzyzwoitera 
[ zachowaniem się wobec sądu”.

- Szlichtyagowa.— Chłopak 16-let- 
ni, Oskar Heutscbel, powybijał w 

i bóżnicy szyby, a potem w środku 
' potrzaskał i powyłamywał drzwicz

ki od sebowań, szukając pieniędzy. 
Uwięziono go i odesłano do Wscho
wy.

Kalisz z Gnieznem współzawod- 
niczyt w urządzaniu jarmaków na 
konie. W marcu, dnia 28, 28, i 30 
odbył się jarmak w Kaliszu.

Zabór austryacki.
Brody. —'Najstarszy w W. Ks. 

Pozuańskiem X. Łukasz Gieburow- 
ski w Brodach, liczący 02 lat wie
ku, obchodzić będzie w r. b. 70-Iet- 
ni jubileusz kapłaństwa.

Nowe obławy ajentów brazylij
skich na lud polski rozpoczną się . 
wkrótce. Konsulaty austryackie w 
Brazylii donoszą, iż rząd brazylij
ski znów rozesłał po Europie agen
tów.^ celu zwerbowania 100,000 
robotników, potrzebnych do iipra- 
wy plantacyj kawy. Nowe ztąd nie- . 
bezpieczeństwo dla naszego ludu, _ 
tem większe, żc emigracya do bra
zylijskiej Parany przedstawia je
szcze jakie takie widoki dla emi
grantów, wyjeżdżający zaś do kra-, 
jów, w których uprawianą jest ka 
wa, narażają się wprost na najwięk
szą nędzę i stają się nieomal niewol
nikami plantatorów.

Zabór rosyjski.
Z Tarnopola piszą: Ordynat Ta- 

deus/. Czarnkowski Golejewski, 
mieszkający w Zagrobali, pod Tar
nopolem, ofiarował na budowę dru
giego kościoła w Tarnopolu milion • 
cegiił, przedstawiających wartość 
prżc.-zło 18,000 złr.

W Krakowie odbył usię z wielką 
uroczystością pogrzeb ś. p. Dra 
Justyna Jakubowskiego, zasłużone
go lekarza i wiceprezydenta miasta 
Krakowa.

Okolicę Kulikowa od dłuższego 
czasu nawiedzają pożary, widocznie 
poebtdzące z podpalenia. W Kło- 
dnie paliło się 9 razy, a za każdym 
razem krążyły po wsi wieści, że 
palić się będzie. Dalej były dwa 
pożary w Kulikowie i 2 w Żołdeu.

— Pocźtmistrz w Kostrzynie 
Schultz nabył na subbaście w sądzie 
pobiedziskim dobra rycerskie Cza- 
hurki w powiecie średzkim położo
ne, obszaru przęsło 700 mórg, za 
48,000 marek. *

Warszawa. — Margrabia Zy
gmunt Wielopolski mianowany zo
stał wielkim łowczym dworu cesar
skiego.

W Żyrardowie słynnej osadzie 
fabrycznej, o kilka mil od Wrasza- 
wy położonej, znajduje się najwię
ksza w kraju polskim ochrona dla 
dzieci, utrzymywana kosztem, za
rządu fabryki. Robotnicy fabryczne, 
idąc z rana do swych zajęć, odpro
wadzają, lub odnoszą dzieci do o
chrony i pozostawiają pod dozorem 
opiekunek przez cały dzień.

W.Warszawie najstarszy polski 
dziennik “ Gazeta Warszawska” ob- 
chodłi w tym roku jubileusz nie
zwykły, 125 rocznicę swego istnie
nia. ;

Wj Warszawie żandarmerya are
sztowała panią Włodek, żonę lite
rata i współpracownika “ Głosu” za 
to, że przywiozła jakieś zakazane' 
pieśni i broszury.

W Krakowie miały miejsce de- 
monstracye antysemickie podczas 
przedstawienia w teatrze. Kilkuha- 
łaśników aresztowała polieya, wła
dza szkolna pociągnęła także do od
powiedzialności studentów uniwer
sytetu i uczniów szkół średnich, bę
dących na przedstawieniu.

W pobliżu Warszawy* wykryto 
tak zwaną “fabrykantkę aniołków” 
Wrzeszutową. Brała ona niemowlę- ' 
ta na wychowanie, często takie, 
których rnatki-dziewezęta chciały * 
się pozbyć i morzyła je głodem. ■, 
Gdy umierały, ciałka ich topiła w f  .' 
pobhskicm bezdenneni trzęsawisku. 
Zdarzyło się, żc wyżeł wytropił je
dno ciałko, a podalszem szukaniu ^  
znalazło się dziesięć innych.
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