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K apujcie ii swoich.
i _______ _ _  •/

Obchód.
*

: l * *
Mickiewiczowski.

*
* *

Nie bardzo daleko.
** *

Winien wypaść świetnie.
* •

* * *
Wszyszcy Polacy; winni wziąść

udział. •
** *

Komitet pracuje usilnie i stara
nia czyni.

*
* *

Śpiewacy uczęszczają pilnie ua 
próby i uczą się.

*
* *

- . Sala powinna być i będzie po
brzegi zapełnioną.

. *
“ . * *

Walka pomiędzy dwoma bisku
pami toczy się cięgle.

* !
*  *

* A na tem cierpi tylko kościół
niezależny. To smutneru.

*
* #

Ks. Hodur zwołuje do Scranton 
nowy synod kościoła niezależnego. 

*

■Ń Ozy tyLkfr* tych synodów nie za 
wiele i tych szarpać, nowego koś
cioła?

** *
Ameryka powiadomiła państwa 

świata całego o rozpoczęciu wojny 
z Hiszpanią.

** -* . 
Do tego czasu marynarka Stanów 

" Zjednoczonych, przychwyciła dzie
więć okrętów handlowych hiszpań
skich.

#- * *
• Nie przyszło jeszcze do starcia 

pomiędzy temi dwoma mocarstwa
mi. Jeżeli przyjdzie,, bitwa lub

' potyczka będzie nader krwawą.
*

*  *

Hiszpańska Hotyla torpedowa, 
która, jak zachowana stała na ko
twicy w Porto Rico, znikła zupeł
nie z horyzontu i amerykańska ma- 

-rynarka, nie wie, gdzie się znajduje. 
** *

Jaki będzie rezultat kampanii, 
nie można przewidzieć. Jeżeli Sta
ny wylądują wojska1 na Kubę, zna
czna liczba tegoż zostanie zuiszczo- 
na przez żółtą febrę, która tam pa
nuje.

*, * *
Armia amerykańska rachuje zna

cznie na pomoc powstańców. Ci 
bezwarunkowo do pomocy są chętni, 
ale nie wiadomein — czy zdolni.
Jaką jest siła powstańców, niewia
domo. Może być znaczną, może być 

- małą.
*-■ * •.

* *
W każdym razie, nie wątpimy 

ani na chwilę, że Stany Zjednoczo
ne, prędzej lub później odniosą sta
nowcza nad Hiszpanią zwyoięztwo i 
dadzą Kubie tę wolność, o którą 
już tyle lat walczą. Rząd hiszpań
ski, jest jednym z najokrutniej-

• szych rządów. * . . i. *
o , -  V * *

Nie zważa ani na względy ludz- 1 
kości, ani .na dobro narodów jemu •

podległych, ale tylko na swe wła- ] 
sne, a gdy to zostanie zagrożonem, 
wówczas używa nojokrutniejszyoh 
środków represyjnych i stara się , 
przeciwników, nietylko zwalczyć 
ale zgnieść zupełnie, bez względu 
na środki, sprawiedliwości etc.,

***•
Miasto Chicago przedstawia 

wspaniały widok. Wszystkie ulipe 
ozdobione są chorągwiami narodo- 
wemi i -wiatr powiewa takowemi na 
wsze strony. Przed każdem biórem 
dzienników, stoją masy narodu, 
czytającego buletyny, donoszące o 
ruchach okrętów wojennych i o ru
chach armii. Zainteresowanie się 
jest olbrzymie.

** *
We wtorek, milicya Stanu Illi

nois została zmobilizowaną i ściąg
niętą do Springfield, zkąd wyruszy 
na południe, by w Key West, jeżeli 
tego zajdzie potrzeba, wsiąść na ’ o- 
kręta wojenne, które odwiozą woj
ska na Kubę. Całe pułki młodych 
ludzi porzuciło domy, by spiószyć 
na pole bitwy, z pomocą Ojczyźnie.

*
* *

. Prezydent Stanów Zjednoczo
nych, ogłosił proklamacyę, mocą 
której powołuje 125.000 ochotni
ków, którzy mają służyó lat dwa 
lub mniej w polu. Proklamacya 
jeszcze nie zaschnęła, a. cały kom- 
plcks, 125,000 został zdeklarowa
nym i armia Stanów Zjednoczo- 

* nycb, liczy dzisiaj nie 25.000 ludzi 
ale 150.000. Amerykanie są bitni 
i nie lubią się cofać. Spodziewać 
się więc można, że i tą rażą, nie będą 
uciekać.

* .* *
Papież wspaniałomyślnie posłał1 

swe błogosławieństwo Hiszpanom, 
we walce przeciw Kubie. Jak zwy
kle tak i teraz papież oświadczył 
się za utrzymaniem tyranii i okru
cieństwa. Rząd hiszpański jeszcze 

-- nigdy nie dał dowodu dobrej chęci 
względem narodów zasługujących 
pod jego władzą i nigdy nie da. 
Okrucieńctwa przez ten rząd popeł
nione przechodzą wszystkie pojęcia 
i nie ma w bistory.i faktów, któreby 
tym przeciw stawić można, z wyjąt
kiem chyba jednej Rossyi.

, Polak zamordowany.
28 letni Józef Marciniewski, zam. 

pń. 54 Cherry ave., żonaty, ale nie 
. żyjący ze żoną, wczoraj wieczorem 

o godz. 5:30 przyszedł do 25 letnie
go Williama Smitha zam. z żoną 

 ̂ pn. 145 Erie str., i domagał się re
wolweru, który przedtem podobno 
do spółki kupili. Snjith nie chciał 
dać mu rewolweru i powstała 

1 sprzeczka. Smith kazał eię wreszcie 
wynosić Marciniewskierau, a ten 
nie chciał ustąpić. Spith wziął do 

, ręki rewolwer i groził strzelaniem. 
Marciniewski odrzekł, że się nie o 
bawia tego i że nie ustąpi. Wtedy 
Smith wymierzywszy rewolwer ku 
piersiom Marciniewskiego, pociąg
nął za cyngiel. Rewolwer nie wy
palił, i nie wypalił jeszcre trzy ra
zy, podczas gdy Marciniewski stał 
spokojnie. Za piątym razem jedna
kowoż huknął strzał: kula drasnęła 
Marciniewskiego w ramie i utkwiła 
w ścianie, — a natychmiast padł 
strzał drugi, i Marciniewski, ugo
dzony w pierś, odwrócił się, wy
szedł, dostał się na ulicę, ale w od
daleniu jednego “ bloku” od owego 
domu, upadł nagle nieżywy. Kula 
przeszyła jego serce.

Smith widział to przez okno i u
ciekł do swojego ojca pn. 67 Cherry 
ave. Później go tam aresztowano. 
Na stacj i policyjnej, przyznał się 
do wszystkiego. Smithową areszto
wano jako świadka. Opowiada ona, 
że nieporozumienie między jej mę 
żem a Marciniewskirn datowało od 
czasu, kiedy Marciniewski ukradł 
jej synowi białego szczura i sprze
dał go.

Podobno i Marciniewski i Smith 
mieli złą reputacyą i obaj już kilka 
krotnie bywali karani.

Polacy w Afryce.
W Johannesburgu powstało no

we stowarzyszenie polskie “ Polo
nia”, także rozpoczęto, na przed
mieściu Bran fontem, budowę koś
cioła dla katolików Polaków. Nad_ 
budową czuwa O. Jacenty Koźmiń
ski. Wogóle powiedzieć można, że 
mieszkający w Transwaalu Polacy 
trzymają się gromady, pamiętają o 
Bogu i pracują ućkciwie, przez eo • 
skarbią sobie szacunek wśiód Boe- 
rów. Prezydent Krueger popiera ] 
wybór Polaków no różne urzędy; 
niedawno usunąwszy prezydenta są- | 
du najwyższego, Kotzego, za nad- , 
użynia, mianował na jego miejsce 
dotychczasowego prokuratora, ro- , 
daką naszego p. Gregorowskiego.. ]’ - ' . ■ “ ■ -

Łoszta wojny ja k ie  były do
tychczas.

Już przed tygodniem wynosiły 
wydatki na wojnę pokaźne sumy 
wykazane urzędowemi sprawozda- 
lismi. Sumy te, rosnąc-; naturalnie 
i każdym dniem, przedstawiają się 
jak następuje:
Na broń i amunicyę..........7,000,000
Kupno trzech krzyżowni- 

ków, wielkiej łodzi tor
pedowej “ Somers” i
mniejszych łodzi..........4,000,000

Kupno i przeróbka -ya» li
tów ........, ......................1,800,000

Założenie stacyi węglo- .
wych w Key West i
Dry Tortugas...............1,000,00(

Wyekwipowanie paroto- 
ców do tych punktów 
i założenie do nich ka
blu podmorskiego........2,000,000

Reperacye parowców.wo-
jennych..........................1,200,000

Maszynerya i reperacye.. 1,000,000 
Zapasy okrętowe, okręty,

latarniki........................ 2,000,000

Na flotę razem .............20,000,00 )
Korpus inżynierów..........4,000,00)
Podmorskie roboty----1,500,000
Kule i pociski...................... 500,000
Szybko strzelne armaty,

amunicyę........ . . . . y  • 1,000,000
Dewaty nadbrzeżnych ar- ,

mat..................... - .........500,000
Inne sumy dla artyleryi. .1,000,000 
Telegrafy i telefeny mię

dzy fortami..................... 100, 00
Nieprzewidziane wydatki2,000,000

Departament floty i woj
ny razem...................... 34,000,0C0

Balon przez Alpy.

Przyjaciele meteorologii zamie
rzają urządzić wyprawę balonem 
przez Alpy szwajcarskie. Wypru
wa będzie kierował aeronauta Spel- 
terini, który na wyżynach szwajcar
skich już często odbywał podróże 
balonem. Pewna liczba przyrodni
ków szwajcarskich weźmie udział w 
tera śmiałem przedsięwzięciu.

Balon budują już obecnie we War
sztatach firmy Bezanson w Paryża. 
Ma on średnicę 54 stopy długą, ob
jętość 2268 sześciennych yardów! i 
może unieść w powietrze przesz o 
1800 funtów. Wzniesienie się bal >- 
nu nastąpi pod Litten w kantonie 
Wallonów. Balon ma przeszybowi.ć 
po nad górą Finsteraarhorn 12,81 5 
stóp wysoką, a spuści^ się na zts- 
mię między Sargans w kantonie St. 
Gallen i jeziorem Bodeńskiem. P>  
dróż z północy ku południu lub od
wrotnie zdaje się z powodu kierun
ku wiatru prawie niemożliwą.

Wielki balon zostanie, porzedz i
ny raałerai, objętości 2 do 4 yardów 
sześciennych, które będą pokazy wi
ły kierunek wiatru.

Podróżnicy napowietrzni żabio ą 
z sobą liczne narzędzia celem robie
nia naukowych doświadczeń. Kóbs- 
ta podróży tej, obliczone na blislt) 
4,000 dolarów, łponiosą przyjaciele 
nauki i wiedzy.

Błędna igła.
Jedną z osoblityości Rosyi 

jest dziwne zachowanie się ;- 
gły magnesówęi w różnych 
częściach tego państwa. Na 
całym świecie wskazuje ona 
północ, w niekt&rych miejs? 
cowościach Rosyi igła magne
sowa stanowczo wzbrania się 
wskazać północ poddanym bki- 
łego cara. Uczeni francuzcy i 
rosyjscy czynią obecnie nad 
tem doświadczenia na szero
kiej równinie pomiędzy Mos
kwą a Jekatrynosławiem.

Największą aberracyę spo
strzeżono w gubernii kurskiej, 
główne miasto której oddalo
ne jest o 600 mil ang. od 
Moskwy. W północnej części 
bernii igła się zwraca o 2 0 c w 
stronę południa, w powiecie 
Tinskim o 30°, w południowej 
zaś części gubernii aberracya 
dochodzi do 99°, czyli że igła 
staje w pozycyi prawie zupę - 
nie pionowej i wskazuje n -  
czej wschód i zachód niż pó - 
noc i południe.
- Osobliwość ta sprawia wie - 

ki zamęt przy budowaniu k |-  
ei żelaznych.

lliędzy służąoemi.
Marysia: Słuchaj Kasiu, ten o s 

adnik od twego szewca zdaje się 
nieć oko na ciebie.

Kasia: Ile razy tam przyjdę, ■/$

m e  mnie prosi o nogę, żeby tylko
ńedy zechciał mię o rękę poposić.’
■ ■ - - .

! MARZENIA I
|  Przez M. J. Sz. +

(Ciąg dalszy.)

Mało tam było wielorancyl 
pomiędzy temi wielkimi prze- 
wodcami kapitału a przewód- 
,cami przemysłu i te ekono
miczne konferencye przynio
sły lepsze porozumienie. Nie 
uczy niły jednak głębszego 
wrażenia na kanceliście który 
zarabiał $15.00 na tydzień i 
który pomimo tych konferen- 
cyi był pewnym, że socyaliści 
zmuszą go. do podzielenia się 
z nimi, temi oszczędzonemi 
groszami, które zebrał odma
wiając sobie rozmaitych przy- 

1 jemmości.
Ppźniej, epidemia zbrodni 

rozpostarła się po całym kra
, ju. Rabunki pociągów kole- 
», jowych stały się rzemiosłem i 
1 dzienniki pełne były opisów
* sądów dorożnych (lynch), po- 

pełrianych w każdym stanie
* Unii. Ex-prezydent Harrison,
> w swej mowie podczas wysta- 
i wy światowej, zaklinał wszy

stkich dobrych obywateli, by
1 pomagali szeryfom w pracy 
] nad wyplenieniem zbrodni. W 

Colorado gubernator Waite,
) przygotowywał się, dó oder

wania się od Unii i gotów na 
czele 150.000 górników za
chodu i właścicieli min “kro
czyć we krwi aż do wędzideł 

1 końskich. W Kansas jguber- 
’ nator dał dymisyę wsźystkim 
. republikańskim oficeronji mi
; licyi a w ich miejsca miapo- 
- wal populistów, fakt niesły- 
’ chany i groźny w historyi 

dziewiętnastego stulecia.
Ale jeszcze straszniejszem 

. było zachowanie się farme- 
i rów.
’ Zawsze konserwatywny far

mer odłączył się od dawnych 
J partyi i stał się skrajnie rady
, kalnym,;. Był gotów zgodzić
* się najdzikszy projekt który 

tylko obiecywał polepszenie
' jego stanu i był gotów więcej 

do bójki aniżeli do czego in
' nego. Nie ustawając w na- 

rzekapiach na ‘ ‘złotych ćhra- 
bąszczy z Wall ulicy”, farmer 
odłączył się od wszystkich 
partyi i nie zważał na zaklęcia 

r ani Republikanów lub złotych 
Demokratów i zaklęć patryo- 

, tycznych. Farmer miał tego 
, dosyć, nasycił się patryotyz- 

mem i pieniądze przezeń stra
cił i przyszedł do przekonania 
że nie oszczędny ale rozrzutny 
rząd stał sfę potrzebą.

I tak, w pochodzie w roku 
1893 nierówne kolumny i źle 
grające bandy przedefilowały 
przed patrzącymi i=znikły w 
oddali. Kongres jeszcze ra
dził.

ry----------------

ROZDZIAŁ IX.

Rok iSg8.
(Czytelnik musi sobie przed

stawić że krótki przeciąg cza
su upłynął od zdarzeń opisa
nych W Rozdziale VIII i roz
poczęciem Rozdziału IXgo. 
Wybory na prezydenta w 1896 
wypadają na niekorzyść De
mokratów i pozbawiając ich 
rządów; lekkie polepszenie 
które dało się uczuć, ma w 
następstwie panikę, po której 
następuje ogólna stagnacya”.)

Wiosna w 1898 r. przynio
sła epsze czasy. Ostrze dłu
go ;rwałego zastoju stopiło się 
i z jasnem obliczem powrócił 
ojciec do domu i przyniósł po
cieszającą nowinę, że fabryka ■ 
zac2 nie pracować z początkiem 
przyszłego tygodnia. Jak po
trafili dożyć tej chwili, ciężko 
to wytłómaezyć i zrozumieć. 
Szczęśliwym trafem właściciel 
domu był’ ludzkim i nie wy
rzucił ich, pomimo że zalegalr 
kilkia miesięcy dzierżawy. By- 
H szczęśliwsi aniżeli wielu z

ich sąsiadów. Jeden z chłop
ców zarabiał parę centów

. , .
przez sprzedaż gazet a jakaś 
wspaniałomyślna kokieta do
chodziła do nich raz w tydzień 
i pomimo protestów dumnego 
i uczciwego robotnika, pozo
stawiała żywność a czasami 
małą sumką pieniędzy. Nie- 
możebnem było posełać dżieci 
do szboły; bo nie miały ani u
brania, ani pieniędzy, nie by
ło, by kupić książki. Często 
familia cierpiała zimno i wszy
scy byli szczęśliwi gdy słońce 
wzbiło się na niebiosa i swemi 
promieniami zaczęło ogrzewać 
ziemię, a teraz jeszcze i fabry- 

: ka zostanie w ruch puszczona. 
Mąż opowiadał żonie jak do 
tego przyszło, a ona słuchała 
ze łzami w oczach. Przez całą 

. zimę, krążyły pogłoski o woj
nie i teraz uważano takową, 
za nieuniknioną. Jedno z wię- 

. kszych mocarstw dało olbrzy
mi obstalunek firmie dla któ
rej ów robotnik pracował i 

t posłano poń natychmiast.
' — - ‘A powiadają”— mówił

Jan dalej z radością na twa
rzy — ‘‘że jak tylko wojna się 

r rozpocznie, będziemy mieli 
r nadmiar pracy. Będziemy mu
r sieli pracować w nocy. Chciał

bym, żeby już jutro wypowie
dziano tę wojnę.

— “Pomyśl jednak Janku” 
odparła żona— “ o tych tysią
cach ludzi, którzy zostaną za

, bici i o tych biednych; kobie
tach i dzieciach które zostaną 
sierotami. Pomyśl o domach 
które zostaną rozdarte i o ma
jątkach co zostaną zniszczone. 
Wojna jest czemś strasznem i 
sama myśl o niej, przeraża 
mnie. ”

— “ Tak to prawda”— od
parł Jan— “ale powoduje ona 
dobre czasy i daje ludziom 
pracę. Właściciel mówił kilka 
dni temu, że wojna to jeszcze 
najlepsza rzecz, jaka teraz

’ przydażyć się mogła, i że. po
winna najmniej zniszczyć 2 .v 
000.000 ludzi i zniszczyć ol- 

■ brzymią ilość majątków. To 
1 przyniosłoby najlepsze w świe- 
' cie czasy a i ja tak myślę."
' — “ Zdaje mi się”— powoli

zauważyła Marya— “że nie 
wszystko jest w porządku na 

1 świecie, jeżeli nic nie może 
1 przynieść polepszenia stosun- 
1 ków, oprócz krwawej wojny.”

— “ Kobiety nigdy nie ro- 
1 zumiały i jak się zdaje nie bę

dą w stanie zrozumieć polity
ki”— dobrodusznie zauważył 
Jan. Był on szczęśliwy by da
lej filozofować o wojnie. Dlań 
wojna nie miała nic straszne
go, a w rzeczywistości była 
dlań pożądaną. Sytuacya była 
taką, jak ją przedławił. Hisz
pania i Ameryka, były na 
punkcie rozpoczęcia nieprzyja
cielskich kroków. Czynne 
przygotowania czyniono. Cięż
kie czasy poszły w zapomnie
nie. Walory poszły w 'górę, 
tak samo i zboża. Fabryki pu
szczono w ruch na nowo i we 
wielu wypadkach robotnicy 
wymusili podwyższenie, zapła
ty. Pieniędzy było dosyć, od
kryto że zapas towarów goto
wych był mały i zaczęły się 
dobre czasy.

Europa nowe nasełała ob- 
stalunki,. a że prasa zaraz to 
pochwyciła i rozniosła, fakt 
ten przyczynił się do wzmoc
nienia ruchu przemysłowego i 
odgłos maszyneryi, rozlegał 
się po całym kraju. Popyt za 
robotnikiem wzmógł się i pła
ca poszła w górę. Nowe 
przedsiębiorstwa puszczano w 
życie, robotnicy mieli uśmiech 
na twarzy a panika z 1893 —  
•1896 zdawała się tylko snem 
nieprzyjemnym.

Jednakże starzy przemys
łowcy, ani na chwilę nie dali 
się oszukać temi okolicznoś
ciami. Syndykaty nie dały się 
oszukać. Stały one świetnie 
będąc konserwatywnemi i śle
dziły pilnie targi, trzymając 
dokładne raporta handlu.
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Zabór austryacki.
Lwów.— Odbył się pojedynek na 

szable pomiędzy akademikiem po
lakiem i burszem niemieckim ■/ 
Czerniowieć; obaj odnieśli rany; 
nietniec dość ciężkie. Policj a are
sztowała sekundantów-.
’ i  • ; ■

Zajście w kościele. — Krakowski 
“ Czas” donosi: W niedzielę podczae 
kazania w kościele św. Floryana, 
gdy kapłan wzywał lud, aby nie dal 
się bałamucić czerwonym sztanda
rem socyaluej demókracyi, z tłumu 
słuchającego kazania odezwał się 
głos: “ Nie wolno tak mówić! Nie 
wolno tak mówić!” Kapłan wezwał 
owego człowieka, aby się zachował 
spokojnie, lub opuścił'świątynię. 
Gdy człowiek ów nie chciał zasto
sować się do wezwania księdza, o
burzeni parafianie wyprowadzili go 
z kościoła. Odstawiono go na in- 
spekcyę policyi, gdzie świadkowie 
w obec komisarza policyi Dźwiń- 
Bkiego złożyli protokół ł-całego zaj
ścia. Po zbadaniu pokazało się, że 
nazywa się on Michał Orłowicz, li
czy lat 35, jest czeladnikiem kra
wieckim, mieszka przy ulicy św. 
Gertrudy i pochodzi z Poręby Spyt- 
kowskiej. Dalsze kroki karne będ§ 
przeciw niemu zarządzone. ■ _

Inne gazety donoszą, że ksiądz 
powoływał Ind do zamotdowania 
Orłowicza. *

Z górskich powiatów we wschod
niej Galicyi nadchodzą niestety, co
raz bardziej alarmujące doniesienia
0 strasznym niedostatku wśrJd lud
ności wiejskiej. Widmo głodu, za
biera już do tysiąca chat. - ‘

Wydział krajowy wyasygnował 
w1 tych dniach na najnaglejsze po
trzeby 50.000 złr., a rząd 35.000 
złr. Co jednak znaczą owe sumki w 
obec faktu, iż wedle dokonanego 
obliczenia na złagodzenie klęski 
niedostatku potrzeba około dwóch 
milionów! ’ .

Niezmiernie pożyteczna instytu- 
cya jest właśnie w toku wprowadze
nia w życie. Celem jej będzie fun
dowanie domów przytułku dla wdów 
■i sierot po księżach grecko katolic
kich w Galicyi, które wystawione 
bywają zazwyczaj na niedającą się 
opisać nędzę. Pierwszy taki dom 
ma stanąć w Samborza, następnie 
we Lwowie i Stanisławowie. Fun
dusze na ten cel już się gromadzą 
pod opieką biskupów ruskich, a 0- 
becnie ogłoszonć odezwę do księży
1 inteligencyi ruskiej, wzywając ją 
do licznego zapisywania się do no
wego stowarzyszenia.

Zabór niem iecki.
Sejm pruski przyjął w trzeciem i 

ostatniem czytaniu projekt koloni- 
zacyi Wielkiego Księztwa Poznań
skiego i prus zachodnich. W toku 
rozpraw w sejmie nad tym projek
tem, członek stronnictwa wolno-za- 
chowawczego Gerlich zarzucał de
putowanemu Czarlinsddemu, brak 
przyzwoitości, za co przywołany zo
stał przez'prezesa do porządku. Da
lej poseł Gerlich twierdził, że pola
cy walczą pełzającą trucizną zdrady. 
Prezes Koła polskiego, Motty, za
żądał kategorycznie od deputowa
nego Gerlicha cofnięcia tych wyra
żeń obelżywych, zwracając uwagę 
na następstwa, mogące dla niego w 
przeciwnym razie wyniknąć.' Ger
lich słów swoich nie cofnął.

Motty, zwrócił 6ię w prasie do 
Gerlichą z żądaniem, aby odwołał 
oszczerstwo, rzucone na polaków. 
Gerlich jednak- nie nadesłał odpo
wiedzi. Prasa wolnomyślna potępia

ostrych wyrazach wystąpienie 
Gerlicha.

Wskutek tej polemiki poseł Mot
ty posiał sekundantów Gerlichowi. 
Wyzwanie nie nastąpiło, przedsię
wzięte bowiem zostały kroki (poje
dnawcze. .

Poseł Gerlich, który obraził pola
ków na posiedzeniu sejmu, złożył 
wreszcie w izbie oświadczenie, że 
jego ostre wyrażenia nie odnosiły 
się ani do polskiej frakcyi sejmo
wej ani do narodu polskiego, który 
on wysoce szanuje, lecz tylko do 
tych osób, które tajemnicę jego li
stu naruszyły. Do oświadczenia te
go, jak powiedział, nie skłoniła go 
jakakolwiek obawa, ale poczucie 
słuszności. .0

W toku obrad nad projektem re
formy sądowej domagaj 'się dep. 
Czarliński, aby w procesąfh wzywa
no tłumaczów przysięgłych, skoro 
oskarżony, względnie świadek, oś
wiadcza, że nie włada językiem nie
mieckim. Zdaniem mówcy, czas 
już największy, wykluczyć polity
kę z sal sądowych. . Żądanie dep. 
Czarlińskiego poparł członek cent
rum Szmula, nazywając dotychoza-
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sową praktykę sądową niesłychaną. •

; Przedstawiciel rządu dowodził, że 
sędzia lub notaryusz potrafi stwier- 

; dzić, czy o ile dana osobistość wła
da językiem niemieckim i zaprze
czał, jakoby po'd tym względem po
pełniano nadużycia.

. Skarszewy. — Fizyk powiatowy 
stwierdził u rodziny nauczyciela p. 
Swieez.kowskiego szkarlatynę a w 

. wielu innyęb rodzinach dyfteryą. 
Szkoła tymczasem na 4 tygodnie
zamknięta.1 ł

( Oborniki. — Asystent pocztowy 
Stanisław Andrzejewski został od 

■ 1 kwietnia do Berlina przeniesiony,
. jako etatowy asystent wyższej pocz-
1 ty-
1 Waplewo. — Dawniejszy zarz.ąd- 
1 ca kolejowego przystanku tutcjsz.c- 

go Herman Brann został tych dni 
przez sąd olsztyński skazany na je
den rok więzienia i dwa lata utraty 
praw honorowych. Przywłaszczył 
on sobie 1395 marek z kasy towaro
wej. Z temi pieniędzmy znikł nagle 
w początku stycznia, Lulał w Berli
nie a potem rzucił się pod Olszty
nem z wagonu, ale stracił przy tem 
tylko ramię. •

Z a b ó r  ro s y js k i .

W Krotoszynie stało się nieszczę- 
&>ie.—Sześcioletniego chłopca Jana 
Nowaczyka przejechał wóz tak nie
szczęśliwie, że chłopiec niezadługo 
potem życie zakończył.

Borek. — Nowy projekt kolei że
laznej powzięto w powiecie śrem- 
skim i to projekt przedłużenia toru 
kolejowego ze Śremu na Borek, Bo- 
rzęciaki '(Badenz) do Kożminc.

Pleszew. — W Zawadzie 14-letpi 
syn sołtysa bawił się o zmierzchu 
strzelbą ojca: broń nabita puściła, 
stźzał padł i ugodził 17-letniego sy
na sąsiada w same piersi — śraiertS 
nastąpiła na miejscu. Ojciec zaraz 
doniósł o tym wypadku kr. komisa
rzowi obwodowemu, który zawez
wał komisyę sądów ó-lekarską, by 
zaraź zjechała na miejsce, Nabitej 
strzelby nik.t w mieszkaniu zosta
wiać nie powinien, zwłaszcza, że 
wszędzie już mąja ludzie z tyłu na
bijane, i naboje łatwo wyjąć.

Mogilno obchodzić będzie w tym 
roku, jak już donoszą, 500-tny jubi
leusz swego istnienia.— W dniu 17 
maja 1-398 roku otrzymało bowiem 
miejskie prawo magdeburskie. Po
stanowiono tedy jubileusz ten od
powiednio obchodzić. W tym celu 
odbyło się zebranie, w którem wzię
ło udział około 30 wybitniejszych 
obywateli. Zgodzodzono się urzą
dzić jubileusz w pierwszej połowie 
lipca, a koszta— mniej więcej 2500 
marek— pokryją w części obywate
le, w części gmina miejska. Wy
brano komitet z członków magistra
tu, radnych, przewodniczących sto
warzyszeń, nauczycieli i kupców, a 
na czele komitetu stoi burmistrz.

Procesy nowe wytoczone o tak 
zwane -karygodne artykuły w pis
mach : * ‘Praca”, * ‘Gazeta Toruńska”, 
“ Gaz. Grudziądzka”. — Przyczyną 
są wieloe naprężone stosunki, jakie 
wytworzyli hakatyści, podmawia- 
jąc spokojne spółeczeństwo polskie 
o bezustanną agitacyę. Na Górnym 
Śląsku już nawet stanowczo stwier
dzono i odkryto straszliwą “ agita- 
cyę wielkopolską”.

Poznań. —Policya skonfiskowała 
jubileuszowy numer tygodnika 
“ Pracy”. Nomer ten poświęcony 
wspomnieniom z r. 1848 wzbudził 
niechęć u policyi. Niema bodaj pis
ma polskiego, któremuby wytacza
no tyle procesów, 00 “ Pracy”.

Na członka sejmiku powiatowego 
wybrany został na powiat zacbod- 
nio-poznański właściciel apteki p. 
Umbreit ze Stęszewa na przeciąg 6 
lat.

‘W Chojnicy w lesie proboszczow
skim spnszcz.ano drzewo na budulec. 
Robotnik Balwierz z Glinienka ra
dujący sosnę nie zdążył umknąć i 
sosna obaliwszy się zgniotła go na 
śmierć- Zabity pracował ' z budo
wniczego Matelskiego z jlerzyc. Żo
na Balwierza z rozpaczy chciała so
bie życie odebrać, ale ją powstrzy
mano.

W powiecie węgrowicckiru pow
stały dwa projekty kolei drugorzęd
nej i to z Poznania przez Skoki do 
Damasławka, a trzeciorzędnej po
między Magoninem, Gołańczą, Łu- 
kowem, Wapnem i Łukowem na 
Łękno do Wągrówca. Obecnie mór 
wią o trzecim projekcie tj. kolei 
drugorzędnej z Pobiedzisk do Osieka 
(Netzthal) w kierunku przez Kisz
kowo, Skoki, Wągrowiec, Gołańcz, 
Smogulecz. ^

Pan Kasprowicz, znany fabrykant - ; 
niefałszowanych likierów, porozu
miał się z komisarzem rządowym A 
dla wystawy paryskiej (1900 r.) i 
wyśle tam swoje wyroby. .
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