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Pobili.
** *

Hiszpanie przegrali.
*

• * *
ftlotyla stanowa zwyciężyła.

* •* *
Manila dostała się w ręce Ame

l i i 
* .*' * ,

Hiszpanom grozi rewolucya we 
własnym kraju.

** *
Armia Amerykańska w kilku 

dniach wyląduje na Kubę.

* *
Hiszpanie nie spodziewali się ta

kiego lania, jakie otrzymali w nie
dzielę. ' •

*
*  *

Zapewniali świat, że zniszczą 
Stany Zjednoczone w jednej potycz- 
óe.

** *
Tymczasem potyczka wypadła ua 

korzyść floty amerykańskiej i flota 
hiszpańska została rozbitą.

•* *
Spodziewać się teraz można* że 

• bała wojna będzie trwać nader krót
ki czas i żc Hiszpania straci z kre
tesem.

V * '•* #
t)o tego czasu niewielu ludzi wie

działo o istnieniu fortu Carite, ale 
teraz po tej walce morskiej, Cayite 
stanęło na równi z Trafalgar.

*4t *
jak  się dowiadujemy z wiarogo-

• dnego źródła -‘Nowe Życie”, ma z 
pewnością przejść na własność p. 
J. Chmielińskiego. Pogłoska ta, 
powtarza się jak widać i daj Boże 
by się okazała prawdziwą.

j *

Obchód Mickiewiczowski zbliża 
się szybkieni krokiem. Komitet czy
ni usilne starania i sprawy nie za
sypia. Ze swej strouy zapewne Po
lacy przyczynią się do tego, by ob

r chód wypadł jak najświetniej
* ' . * •* *

Niektórym ludziom, zdaje się że 
jeżeli mogą wy leźć na platformę i 
wykrzyczeć mowę polityczną, są 
wielkimi politykierami. Zawraca 
im się głowa i zapominają o swej 
prze8z.łości, kując plany, przecho
dzące ich zdolności.

• .* *
- Ludzie tacy, skoślawieni adwoka

ci i ex-demokraci lub ex-republika- 
nie, winni być zdała trzymani od 
organizacyi politycznych powoła
nych do życia, w myśli prawdziwej 
i racyonalnej pracy do partyji i dla 
siebie. Im dalej takie indywidua 
będą trzymane od orgauizacyi, tein 
lepiej.

*« *r .
Szczególniej w Chicago daje się 

to odczuwać. Mamy tu człowieczy- 
nę, który raz już był powodem, 
shańbienia imienia potskiego przez 
sprzedaż polaka republikańskiego 
kandydata na aldermana w 9tej 
wardzie. Jestto lat kilka temu. Te
raz ten osobnik, nie mogąc utrzy
mać się w rządach republikańskich, 
przerzócił się do party i demokra

tami w myśli łowienia rybek w tej 
zmąconej wodzie.

#* *
Doitcgo czasu ta praca jakoś mu 

nieźle idzie, ale czy prędzej czy 
później organizacya musi przyjść 
do pojęcia właściwego stanu rzecz) 
i do zrozumienia tego, że jest ku 
niecnym używana celom. Ow jego
mość, zapragnął dostać demokra
tyczną nominacyę do stanowego se
natu. O ile chętnie, chcielibyśmy, 
by Polak nominacyę dostał, o tyle 
będziemy tej kamdydatnrze prze
ciwni, gdyż przekonani jesteśmy, 
żę Polacy mają dobrych ludzi po
między sobą, którzy mają czyste 
reco i przyszłość. Posełać zaś do 
senatu człowieka, który nam tylko 
wstyd i hańbę przynieść gotów, 
byłoby morał nem samobójstwem, 
a co do tego z pewnością nie dąży
my.

** ■*
Organizacya Demokratyczna 9tej 

wardy, wzrasta nader szybko i po
myślnie się rozwija. Szkoda tylko, 
że obecnie rej w tejże wiedzie czło
wiek, którego obrazek skreśliliśmy 
powyżej. To przewodzenie tego o
sobnika, tylko na szkodę organiza
cyi wyjść musi i ci obywatele, któ
rzy szczere względem organyeacyi i 
dobre mają zamiary, dożyją dnia, 
w którym, ich praca zostanie przez 
to indywidyum rozbitą i w niwecz 
obróconą. Ludzie którzy dla zysku, 
co chwila zmieniają swe przekona
nia, .nie zasługują na wiarę tem 
mniej na przyznanie im prawa pra
wyborów. Człowiek, który raz po
trafił* własnowolnie i posiadając 
wszystkie zmysły, tak paskudnie 
zhańbió imię polskie, nie zasługuje 
na wiarę i podejrzywanym być mu
si, że jeżeli się sposobność ku temu 
nadarzy, znowu polaka na handel 
wystawi. Tacy ludzie—to wyrzut- 
ki. Im ich mniej między nami, tem 
lepiej. Jeżeli zaś jaki, przypad
kiem między nas się wkradnie, 
strzedz się powinniśmy i nie dać 
sposobności, do powtórnego obrzu
cenia Polaków błotem.

155 le tn i m orderca.
W Neapolu przy Via della 

Consolazione tłum przyglądaj 
się uroczystościom weselnym 
córki lichwiarza Mussi, który 
pragnąc sprawić pospólstwu 
przyjemność, sprowadzi! ulicz
nych sztukmistrzów. W tłu
mie znajdował się doróżkan 
Gianetti, który chcąc się prze= 

■ cisnąć bliżej, potrącił 12 let
niego chłopca; ten wpadł w 
gniew, dobył noża i pchnął 
Gianettiego tak nieszczęśli
wie, że go położył trupem na 
miejscu. Schwytano natych
miast małoletniego przestęp
cę.

Śmierć w konfesjonale.
W Surażu, w powiecie bia

łostockim, na Litwie, zmarł w 
92 roku życia, a 55 kapłań
stwa ks. Teofil Hryniewiecki, 
proboszcz miejscowy, kanonik 
honorowy, należący niegdyś 
do zgromadzenia 0 0 .  Tryni- 
tarzy. Śmierć zaskoczyła sę
dziwego kapłana nagle w koś
ciele, w chwili, gdy znajdował 
się w konfesyonale przed roz
poczęciem sumy, którą miał 
odprawić. Zmarły pozostawił 
wśród parafian głęboki żal.

S in ia ły  s k o k  z w a g o n u .

Milwaukee, Wis.— Piotr 
Rozczyniała, 22letni złodziej 
bicykli został przez wyższy 
sąd stanowy w Madison ska
zany na dwuletnie osadzenie 
w domu poprawy. Urzędnika 
policyjnego, który go do Ma
dison ztąd odwiózł, prosił 
Rozczyniała o pozwolenie u
dania się na ustęp. Gdy się 
Rozczyniała długo nie poka
zywał, przekonał się urzędnik 
eskortujący Stephenson, że 
więzień jego pieczy polecony 
skoczył z pociągu idącego 
wolniej z powodu przecięcia 
niedalego ulicy Beecher. Po- 
licya szuka go.

—-.Ależ mój ilrogi, z tem: pale
niem jesteś nieznośny, nawet przy 
robocie nie wyjmujesz z ust cy
gara . . . .

— Ej, nie urągaj mi droga żone- 
ezko, raczej chwal, że jestem tak 
pilny i nawet podczas palenia pra-

Nieco o wojnie. >

Jerzy Dewey, komenderu
jący amerykańską flotą we 
wodach azyatyckich, w nie
dzielę rano stoczył zaciętą wal
kę z hiszpanami na wyspach 
Philipińskich. Dz elni amery
kanie stłukli hiszpanów na 
miazgę, zatopili ich najsilnie - 
sze pancerniki i zatknęli sztan
dar gwiaździsty na murach 
Manili. Wyspy Philipińsfcie 
należą więc do Stanów Zjed
noczonych.— I bardzo słuszn e 
i sprawiedliwie, bo l)to wojuje 
w imię prawdy, w imię ludz
kości i wolności ludów, zwy.- 
ciężyć musi!!.

Rząd Stanów Zjedneczo- 
nych w krótkim czasie poszle 
10.000 wojska zbrojnego na 
wyspy Philipińskie na pomfic 
J, Dewey dla utrzymania (po
rządku i utworzeijia rządu..

Amerykanie przyłapali kil
kanaście bispańskich towaro
wych parowców i przeprowa
dzili je do Key West.

Hiszpania do tego czasu u
traciła już kilkanaście okrę
tów towarowych i kilka wo
jennych.

— Królowa hiszpańska ze 
łzami błaga państwa europej
skie, aby przyszły jej w po
moc, lecz jak się zdaje, zgrzy
biali europejczycy boję się o 
swą własną skórę.

— Królowa hiszpańska uda
ła się z prośbą do papieża,
a b y  tenże pobłogosławił wo - 
ska hiszpańskie. Królowa za
pewnie zapomniała, że żyjemy 
w końcu 19-go stólecia, że 
czasy świętej inkwizycyi 
skończyły się i że podobne 
błogosławieństwa pomogą ty
le, co umarłemu kropidło.-- 
Czas cudów i przesądów się 
skończył, panowie hiszpanie !

— Parę tygodni temu wspo
minaliśmy, że tron hiszpańsk i 
niezawodnie upadnie. Przepc; 
wiednia nasza jak się zdaje co 
do joty się wypełni. W Ma
drycie obecnie wszystko jest 
tak nastrojonem, że lada chwi
la najgroźniejsza rewolucya 
może wybuchnąć. Don Car- 
los, przewódca partyi karlis- 
tów, chce koniecznie obalić 
obecny rząd i sam zasiąść na 
tronie hiszpańskim. Gzy mu 
to się uda, zobaczymy póź
niej.

— O ile zda się przewidzieć 
najdalej w przyszłym tygodniu 
zacznie się bombardowanie 
Hawany. Amerykanie mają 
zburzyć port Matanzas, wylą
dować 100,000 wojska na Ku
bę, i uderzyć na hiszpanów w 
Hawanie z obu stron t.;j. z 
lądu i wody. Trudny tg bę
dzie “job" gdyż Havana 'jest 
bardzo sUną fortecą i przystęp 
do niej z powodu podwodnych 
min, dla okrętów będzie do
syć trudnym, lecz dzielni a
merykanie, dla których^nic 
nic nie jest za trudnem, z pe
wnością zdobędą bez wielkich 
trudności Hawanę i zatkną 
zwycięzki sztandar gwiaździ
sty na murach sławnej Hawa
ny. Co daj Boże.

— Hiszpanie zapewniają ca
ły świat, że oni nie poddadzą 
się amerykanom tak długo, 
dopóki jedna kropla krwi w 
ich żyłach pozostanie, Jak się 
zdaje, to nawet podobne zape
wnienie nie wzbudzi sympatyi 
innych narodów: świat cały 
wie, na co hiszpanie zasłużyli 
i też zasłużoną karę odbierają. 
Yenkesy zaprzysięgli pomścić 
niewinne ofiary Maine , i 
swego-dotrzymają. Niech ży
je wolna Ameryka i Kuba.
Na pohibel *podłym i zacofa
nym hiszpanom!!

. .  •
Skromne wymaganie.

On: Ale ty wiesz, że moja pensya 
wynosi zaledwie 100 doi., miesię
cznie. Czy oi to wystarczy? .

Ona: Mnie najzupełniej, a z cźe-

| m A R Z E N I a |
i  ... +f  Przez M. J. Sz. +
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9 (Ciąg dalszy.)
W połowie lipcąloowiedzia- 

no ;ię z pewnością,; i że wojny 
nie będzie. Niemcy chciały 
wojny, tak samo arystokracya 
i m eszczaństwo Francy i, ale 
nie śmiały’sobie jej wypowie
dzieć. JZa cesarzem Wilhel
mem wyłaniał się olbrzymi 
cień socyalnej demokracyi 
niemieckiej, gotów do rewo- 
lucyi i żądny wojny. Więcej 
potężna aniżeli republikanizm, 
socyalna demokracya prze
skoczyła mury Paryża i znala
zła zapalonych zwolenników 
pomiędzy vyłościanami. Prole- 
taryat francuski nie czuł nie
nawiści ku niemieckiemu so- 
cyalnemu demokracie i ocze
kiwał dnia, w którym rewolu
cya zostanie ogłoszona. To 
było przyczyną dla której 
Niemcy nie wypowiedziały 
wojny Francyi i to było przy
czyną, dla której Stany Zjed
noczone w październiku znala
zły się znowu w objęciach pa
niki.

Ogromne zapanowało nie
zadowolenie gdy się przeko
nano że wojny z pewnością 
nie będzie, ale pomimo tego, 
w handlu'małą odczuto różni
cę. Walory spadły trochę w 
cenie i zboże. Ludzie nie zwa
żali na to. Przyszli do tego 
punktu, że uważali samych 
siebie za wyrocznie co do do
brych lub złych czasów, co do 
paniki i ożywienia się handlu 
i wmawiali w siebie, że niema 
niebezpieczeństwa i że panika 
nie przyjdzie, a jeżeli to nie 
tak szybko. Ale riie pojmo
wali zmiany położenia, która 
zarzila podczas paniki w 1892- 
189^ i byli ztipełnie nieprzy
gotowani na to, co ich spot
kało. ,

W pierwszej części wrześ
nia, dzienniki doniosły że kil
ka fabryk, należących do syn
dykatu, fabrykującego obuwie, 
zostało zamkniętych “ dla na
prawy”.. Kilka dni później, 
wielki angielski syndykat 
browarniowy, 'zamknął bro
warnie w Cincinnatti i St. 
Louis. Brak pieniędzy silniej 
odczuwać się dawał i banki 
podniosły stopę procentową. 
Z dnia na dzień ciężej było 
dostać pożyczkę na dobre u
bezpieczenie. 27go Września 
dzienniki doniosły, że z powo
du braku popytu, rafinerye 
zostaną na nieograniczony 
czas zamknięte, a równocześ
nie coniosły, że ten syndykat 
zapłacił zwykłą kwartalną de- 
widendę wynoszącą 2procenf. 
Poten przyszła panika, ale ta
ka, kóra w nader małym sto
pniu przypominała poprzed
nią. Doniesiono o kilku ban
kructwach znacznych firm, 
które pod kierunkiem niedo
świadczonych zarządców, rzu
ciły się w odment dzikich spe- 
kulacyi. Kilka dużych fab
ryk i znaczna liczba małych, 
zbankrutowało, takich które 
rachując na europejską wojnę, 
pracowały ponad siły.

Zwykłe wyciąganie pienię
dzy z narodowych, stanowych 
bąpkow i z bknków oszczęd
ności, ale z wyjątkiem jedne
go lub dwu banków żaden nie 
zbankrutował. Miały pienię
dzy poddostatkiem a ludzie 
przekonawszy się o tem, zo
stawiali pieniądze w banku. 
Pieniędzy było znowu poddo- 
statkie m, ale fcaden z tych 
itórzy posiadali'pieniądze, nie 
rzucił się na . jakiekolwiek 
przedsiębiorstwo lub powięk
szył to, które miał. Po całym 
craju, fabryki albo zamykano, 
ub pracowano tylko połową ; 
;wykłej fprsy.; Zima się zbli- 
lala. Co było przyczyną pa-

M * j)

Nazwano to paniką— ale to 
było blędnem. Kłopot w 1883 
nazwano również paniką, pod
czas gdy to było tylko gene- 
ralnem zawieszeniem produk- 
cyi szczególniej we fabrykach. 
Szczególnym rysem wzmoc
nienia handlu i paniki w 1898 
było cudowne rozwijanie się 
obydwojga. Przygniecenie w 
1893-96, ustąpiło miejsca od
żywieniu się handlu, po któ- 
rem szybko nastąpiły ciężkie 
czasy i jeszcze większe przy
gniecenie. W biegu czasu pa- 
cyent byłby pozostał w letar
gu i odzyskał siły i życie po 
długiej konwalescencyi. Tak 
nas uczy historya przeszłości, 
ale historya nie trzyma się 
ślepo jakiej reguły, naznacza
jącej następstwo wypadków. 
Doktorzy polityczni mądrze 
przepowiadali długo trwającą 
chorobę i przepisywali najro
zmaitszego rodzaju leki, ale 
wszystko to na nic się niezda- 
ło i wojenna chmura w Euro
pie zniszczyło wszystko.

Echo przygotowań wojen
nych uderzyło ucho chorego. 
Było to jakby wodą zbliżoną 
do spragnionych ust, jakby 
szklanką wódki podaną giną
cemu podróżnikowi. Pacyent 
zeskoczył z łóżka, jedną ręką 
odepchnął oniemiałych ze 
zdziwienia politycznych dok
torów a drugą przewrócił sta
rannie przygotowane leki. 
“Wojna! Wojna!” Każde po
wtórzenie tego słowa, wzmoc
niło obieg krwi. Chory stał 
się olbrzymem i z 1.000 komi
nów wydobył się dym z 10.
000 kuźni odezwała się muzy
ka maszyn i młotów.

Wojna! Wojna!. Krew! 
Rzeź! Słodkie słowa dla chrze
ścijańskich narodów. Wypuść 
sforę psów i pozwól Europie 
zaczerwienić się we krwi, by 
ludzie mogli żyć w Ameryce!

Po raz pierwszy w historyi, 
wiek mechaniki miał sposob
ność poznać swą siłę. Przez 
przeszłych lat dwadzieścia, nie 
było sposobności zastosować 
wszystkich sił produkcyjnych 
razem. Były i dobre czasy po
przednio, ale nie takie jak te. 
Maszyna rozwijała się w złych 
i dobrych czasach, ale aż do 
tego czasu Ameryka nie miała 
sposobności dać światu moż
ność poznania swej cudownej 
siły. . " . '

Była to wspaniała wystawa 
materyalnej wielkości. Było 
to jakby duży, silny ale lada- 
co chłopak, którego jedyną 
myślą w życiu było to egzy
stować za pomocą najmniej
szego użycia siły muskułów, 
nagle zmężniał i ta męzkość 
zniszczyła lenistwo a wszyst
kie zdolności jakiemi go ob
darzyła natura, zostały powo
łane do życia— a chłopak po
stanowił żuźyć swe siły. Tak 
było ze Stanami Zjednoczone- 
mi Ameryki. ;

Czterdzieści milionów chęt
nych rąk, kierowało maszynę 
produkcyjną i dodawało ciągle 
do bogactwa i cywilizacyi. Na
ród był szczęśliwy i bogaty.

Ale dla czegóż koła prze
mysłu zaczynają zwalniać bieg 
i dlaczego ludzie biedną?

i •- . • ■ ■ ■  1
Zapytaj właściciela młynów. 

On powie. Wyprodukowano 
za dużo. Ludzie pracowali tak 
wiele i zebrali taką masę, że 
teraz za karę muszą chodzić 
głodni a niektórzy będą um
rzeć musieli za swą głupotę.
W przeciągu sześciu miesięcy 
od Kwietnia do Września 
1898 Stany Zjednoczone, wy
produkowały więcej, aniżeli 
poprzednio wyprodukowały w 
przeciągu roku. Część pro
duktów poszła za granicę, ale 
znaczna większość zapasu po
została w domu. Oszukali się.

j  Z POLSKI. |
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Zabór rosyjski.
Częstocho w a. —Kapi tal iści t u te j - 

si.budują wielki hotel i restaurację 
dla przebywających corocznie piel
grzymów. •

Błonie pod Łęczycy. — Ks. Idzi 
Krzykowski, proboszcz tutejszy, n- 
marł 27 Marca. Liczył lat 74. W 
roku przyszłym miał obchodzić 50 
letni jabileusz kapłaństwa.

Czarnolas, gub. Radomska. — 
Pan S. Zawadzki sprzedał 10 koni 
dla armii rosyjskiej po ceniers. 300 
za sztukę.

Sierpc, gub. płocka. —̂ W nie
dzielę palmową odbył się koncert 
na korzyść straży ogniowej. Czysty 
zysk wynosi tylko 10.rubli.

Monopol wódczany wpłynął urno- 
ralniająco na ludzi, mniej widać pi
jaków po ulicach, ą kieszonkowi o
peratorzy nolens volens maj.-) też 
mniejszą klijentelę..

Zabór austryacki.
Z Iłży piszą do “ Gazety Radom

skiej” : Spore kółko ziemian z po
wiatu iłżyckiego zawiązało spółkę 
ziemiańską. Głównym rynkiem 
zbytu przetworów będzie Radom i 
Warszawa. Dó spółki zapisali się 
pp. Baron Zdzisław Ileydel, właści
ciel dóbr Gardz.icnice, Bronisław 
Karczewski właściciel dóbr Rana- 
chów, Kazimierz Karczewski, wła
ściciel dóbr Wielgie, Józef Dobiec- 
ki, właściciel dóbr Kroczew Więk
szy i Roman Lassow, właściciel 
dóbr Jasieniec. Dalsze zapisy są 
spodziewane.

Z Ostrowca. — Przed świętami 
zjechał do nas teatr pod. dyr. p. 
Majdrowicza i odegraw szy ną przed 
stawienie “ Sprawę kobiet” Bałuc
kiego, wstępnym bojem zjednał so
bie uznanie, bo, prawdę powiedzia
wszy, w Ostrowcu nie było jeszcze 
trupy teatralnej tak zgrabnej, dob
rej, sympatycznej i wzorowo pro
wadzonej. To też, mimo fatalnego 
czasu, mimo, że przedstawienia od
bywały się codziennie, powodzenie 
było bardzo dobre. Niektóre wido
wiska były przepełnione. Z Ost
rowca p. Majdr. wyjechał do San
domierza, skąd Wisłą udaje się do 
Włocławka. Jedyny to teatr pro- 
wincyalny, który śmiało nazwaó 
można wzorowym, to też nie zi- 
wimy się; że wszędzie pracuje bąz 
deficytów. . • .

Poseł Jerzy Cięnciała rolnik z 
Mistrzowa został w miejsce zmarłe
go p. Pakosty, zarządcą funduszu 
kontrybucyjnego w Cieszynie.

Z Wadowic. — Włodarskiego, 
który zamordował bankiera Kohńa 
w Pszczynie, powieszonod. 24 mar
ca. Wyroku wysłuchał spokojnie i 
dopiero w ostatniej chwili wybuch
nął płaczem.

Niespodziewanie podał się namie
stnik Galicyi książę Sauguszko do 
dyimsyi, a na miejsce jego zamia
nowany został namiestnikiem Leon 
hr. Piniński, członek Koła Polskie
go. Gazety polskie prawie bez wy
jątku są bardzo zadow'olone z tej 
nowinacyi, bo hr. Piniński jest nad 
zwyozaj światłym mężem.

Zabór niemiecki.
Z Górnego Slązka. — Redaktor i 

wydawca “ Gazety Opolskiej”, pau 
Bronisław Koraszewski, skazany 
został za artykuł- “ Kopciuszek slnz- 
ki”'  zamieszczony w tegorocznym 
kalendarzu “ Gazety Opolskiej”, na 
0 miesięcy więzienia. Redaktora od
powiedzialnego “ Gazety Opolskiej” 
p. Melcera, skazano na 50 mk. ka-r 
ry za to, że wezwany jako świadek 
nie ohciał wymienić autora owego 
artykułu. . ,

_ Redaktor “ Gazety Grudziądz
kiej”, skazany został niedawno na 
500 marek kary; redaktor “Pracy” 
w Poznaniu na 4 miesiące więzienia.

Pelpin.— Umarł tutaj zeszłego 
tygodnia jeden z bakatystów w ha
bicie duchownym, Biskup Redner. 
Zmarły tak wiernie służył rządowi 
pruskiemu, że nie dozwalał pole
skich kazań, śpiewów kościelnych 
itp., a na Sedana kazał kościół de
korować w chorągwie.

Przeciw “ Gazecie Robotniczej” 
są aż cztery procesy w biegu. Jest 
to najjaskrawsza satyra na rzekomą 
wolność prasy w Prusiech, za co w 
r. 1846 przelewano krew.

W Malińcu, pod Koninom, gub. 
Kaliska, umarła dnia 2 bm. hr. IIo- 
noryna Kwilecka z Russonowskich.

. . - . ■ i
Gniezno.— we wsi Róży zakoń

czył doczesny żywot 105-le.ni sca-

Królewska Huta.— Izba karna w 
Bytomiu skazała za obrazę maje
statu górnika Grzonowicza na 3 
miesiące więzienia.

ICs. Angelus Lubojaeki, wikary 
w Bruzowicach, mianowany został 
administratorem kościoła Panny 
Maryi we Frydku.

Kędzierzyn.— Maszynista Pie- 
chaczek, któremu na tutejszym 
dworcu maszyna urwała obie nogi, 
zmarł w szpitalu św. Wojciecha w 
Opolu.

Bytom.— W kopalni “ Helene,” 
w Brzozo wicach, około Bytomia, 
przeszło 800 robotników zastrajko- 
wało, żądając skrócenia czasu prący 
z i 2 godzin na 8

Starogard.— Pewien gospodarz, 
skaleczywszy się, przyłożył ds ranę 
pajęczynę, od której nastąpiło za
trucie krwi i śmierć niezadługo po
tem. Pajęczynę dziś jeszcze nieje
dna “ mądra doktorka” radzi przy
kładać na rany.

Poznań.— Woźny magistracki . 
Ilauffe zastrzelił się w sklepie no
wego gmachu ratuszowego. Nieda
wno stracił żonę i dorosłą córkę i 
popełnił czyn samobójstwa z me 
lancholi. Liczył 47 lat życia. Po
zostawił troje niedorosłyeh sierot.

ŚmiegielL— Zaprojektowano ko
lej trzeciorzędną z Krzywina przez 
Stare Bojanowo, Amiegiel do U* 
jazd u. Urządzenie kolei ma koszto
wać milion i 394 tysiące mk. Pro
wincja i rząd mają dać 078 tysięcy 
a powiat 716 tysięcy marek.

W Janowcu trzech chłopców na
pełniło butelkę niegaszonem wap
nem, nalało w nią wody i zakorko
wało. Wiedzieli, że nastąpi wy- 
bucb,- ale nie myśleli, że tak szyk- 
ko. Jeden £ nich wziął butelkę w 
rękę chcąc iją ponieść dalej— w tem 
nastąpił wybuch, szkło rozprysło 
się na drobfie kawałki i poraniło go 
mocno, a płyn wapienny wypalił 
mu prawe oko. Zawieziono go do 
kliniki w Poznanin-

Bytoni.—I- Smutny wypadek miał 
miejsce w kopalni Florentyny. Ro
botnik Kaźmierski, liczący 17 lat, 
uderzony został z powodu niewcześ- 
nie dauego sygnału do weiągania 
windą tak nieszczęśliwie w głowę, 
że natychmiast ducha wyzionął.

Opole.—\ Sąd karny skazał re
daktora i wydawcę “ Gazety Opol
skiej,” p. B. Koraszewskiego, na 6 
miesięcy więzienia za artykuł za
mieszczony w kalendarzu “ Opola
ninie," pod tytułem: “ Kopciuszek 
Śląski.” W artykule tym zamiesz- 
czonemi były wspomnienia history
czne o przeszłości Szląska. Prokura
tor i sędziowie dopatrzyli się w tych 
szczegółach karygodnego czynu 
podburzania jednej narodowości na 
drugą.” Redaktor odpowiedzialny 
tejże gazety, p. Melcer, skazany na 
50 marek kary pieniężnej.

Gostyń.— Na sejmiku powiato
wym uchwalono postawienie gma
chu dla landratury, i w tym celu 
wydział powiatowy uchwalił kre
dyt na 100 tysięcy marek. Na tym 
samym sejmiku postanowiono u- 
dzielió 3 tysiące marek na wykona
nie robót przedwstępnych dla toru 
pod kolej żelazną z Gostynia przez 
Krobią do Gostkowa, z odnogą 
przez Łękę do Korcu. Długośó tego 
toru wynosió będzie 42 kilometry. 
Właściciele większych majątków i 
miasto Krobia ofiarują ziemię pod 
tę kolej bezpłatnie.

Kronika żałobna.—W Szczecinie 
zakończył życie młody budowniczy 
śp. Feliks Szymański, syn zmarłe
go nauczyciela przy girn. Maryi 
Magdaleny w Poznaniu. Sędziwa 
matka opłakuje zgon jego razem z 
pozostają po nim młodą wdową z 
małym synkiem.—W Wirach umarł 
śp. Antoni Seichert, ojciec ks. pro
boszcza.— W Wągrowcu umarł a
dwokat śp. Galon Konstanty.— W 
Kołaczkowie zakończył życie śp. 
Tadeusz Byczyński.— W Wąbrzeź
nie umarł młody kupiec śp. Stefan 
Poturalski.

Inawrocław. — Inspektor Smi- 
chewski karci! z polecenia pryncy- 
pala parobka Graczyka, który ze 
złości wykłuł oko kotowi. Ojciec 
Graczyka zaprzysiągł w obce wszy
stkich polskich robotników, że za 
to p. S. jeszcze przed Nowym Ro
kiem zabije. W tym celu zaczaił 
się w stajni, chcąc p. S. uderzeniem 
łańcucha w głowę na ziemię powa- 
walió. Zręcznością udało się p. S. 
uniknąć ciosu, a Graczykowi;było
by źle poszło, gdyby nic to, żę dru
gi robotnik Tański na inspektora ' 
się rzucił. G. dostał za to 7 tygodni - 
więzienia i 2 tygodnie aresztu, T. 
zaś tylko tydzień aresztu.

W Berlinie zakładają gazetę dla 
kobiet, która będzie prowadzoną


