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K upujcie u swoich

Pokój.
* **

Po wojnie.
* **

Hiszpanie pobici.
* * •. *

Stracili na całej linii.
* **

A teraz proszą Stany Zjednoczo
ne o pokój.

* *
*. • * 

Tc zaś zadaj a przyznania wyspy 
Porto Rico.

* **
Przyznania niepodległości Ku- 

bańczykom.
* **

Odstąpienie Manili, jako portu 
amerykańskiego.

* «*
1 stacyę węglową na jednej z

małych wysp Ladróńskich-
* *

*

Warunki są dosyć ciężkie, ale 
dla Hiszpanii korzystne.

, * * .•. . * '
Wojska amerykańskie na Kubie

dziesiątkuje straszliwie żółta febra.
. 1 *  **
Od kul,mało stosunkowo zginęło, 

za to febra zabierr tysiące żołnie
rzy.

* *
*

1 tarana jeszcze w reku Hiszpa
nów i Blanco powiada, że nic my
śli o poddaniu.

*  **
Wojna prawie ukończona. Teraz 

czas zastanowić się nad tein, czy i 
co zyskaliśmy przez nią.

*  *~ ■*
Republikanie zapewniali, że ta 

wojna przyniesie “ dobre czasy, ro
boty huk i dobrobyt dla wszyst
kich”.

* **
Czy je mamy? Nie! Do tego'

czasu, fabryki nie zaczęły pędzić
całą siłą, robotnicy jeszcze ciągle
bez pracy, dobrobytu nie ma.

* **
Ale za to mamy nowe podatki 

. wojenne, nowe opłaty, które nie z 
milionów, nie z posiadaczy olbry- 
mich farm, ale z biedniejszej klasy 
są ściągane.

* *
*

Podatek up. który musi browar 
płacić za beczkę piwa, odbija się 
na właścicielu piwiarni. On ten 
podatek płacić musi przy podnie
sieniu ceny piwa.

* **
Kompanie telegraficzne, dolicza 

ją do ceny depeszy podatek wojen
ny, który prawuie one płacić po- 
wintie, i przesełający telegram, ten 
podatek płaci.

* •*
1 tak we wszystkiein. Ten co 

ma pieniędzy huk i zakupi od razu 
znaczną ilość marek, zamiast płacić 
po d\va centa za markę, płaci tylko
jeden cent i ćwierć.

*  *  |*
Jak .widzimy, ten błogosławiony < 

rząd amerykański, jest nader dba- ] 
Jyni o to, by przypadkiem uboższy < 
człowiek nie znalazł sposobności o- 1 
szczędzenia parn centów i zbogace- * 

^  nia się. . .. - 1

Republikańska taryfa ochronna 
lałożyła już dosyć ciężki poda 
ek na lud a do tego ta sama partya 
lodaje nowy podatek wojenny. -Te 
:eli zatrzymamy Porto Rico w do- 
latku do Hawaii, które już mamy, 
irzyjdzie nowy podatek na wojsko.

* **
By tak Porto Rico i llawaii u- 

-rzyniać w porządku, a zarazem za
bezpieczyć przed niożliwcnu napa- 
lami innych państw, Stany Zjedno- 
jzone będą musiały wprowadzić zna 
jzną stałą armię której koszt rokro
cznie będzie wynosił miliony dola
rów.

* **
Kolonie takie, bez względu na to 

jakie posiadają bogactwa, nie będą 
w stanic opłacać armii złożonej z 
kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy 
żołnierzy. W pierwszych latach 
po objęciu tych kolonii w posiada
nie, Stany Zjednoczone nie będą 
mogły czynić zaciągów z pomiędzy 
mieszkańców kolonii.

** ♦
Koniecznością przeto będzie po- 

sełać załogi ze Stanów Zjednoczo 
nych, co pociągnie za sobą znaczne, 
miliony przechodzące koszta. Wzią 
wszy zaś pod uwagę, że Amerykami 
w ogóle nie chętnie wstępują w sze 
regi regularnej armii, rząd Stanóy 
Zjednoczonych zmuszonym będzie 
by otrzymać tę kolonijalną armię 
wprowadzić przymusową służbi 
wojskową.

* **
Tak samo i służba cywilna w tyci 

koloniach, co najmniej w pierw 
szych latach znaczne za sobą po 
ciągnie koszta. Dopóki krajowe; 
nie będą w stanic dokładnie zrozu 
mieć zasad na jakich rząd St. Zj 
się opiera i dopóki tenże rząd ni« 
będzie zupełnie pewnym, że be: 
niebezpieczeństwa utraty kolonii 
może mieszkańcom tejże przyznać 
dać autonomię (samodzielną fonie 
rządu), dopóty zachodzić bedzi 
konieczność mianowania urzędni 
ków cywilnych tutaj i wysełani; 
icht amże.

* **
Zapatrując się na tworzenie kolo

nii i rozprzestrzenianie St. Zj.
punktu konstytucji i reguły Mon 
roe’go, o której gazety amerykan 
skie tak wiele i z takim zachwyten 
do tego czasu zawsze pisały, i n: 
którem to prawie oparł  się rząd St 
Zj. niespełna dwa lata temu, gd; 
protestował przeciw zajęciu eześe 
tylko Ycuezuoli przez Anglię, o 
swiadczając, że to prawo, a właści 
wiej reguła, nic pozwala ani jedne 
mu państwu europejskiemu na zaj 
mywanie krajów w Ameryce, an 
St. Zj. gdziekolwiebądź,— zajęch 
Hawaii i Porto Rico, jest <k fuch 
zniesieniem tychże praw.

*  *
*

Jak widać z lego, to uwielbiani* 
konstytucji i amerykańskich insty 
tucyi, o których żadna platform: 
republikańska jeszcze nigdy nii 
przemilczała, a których lekkie ty 1 
ko skrytykowanie, pociąga za sob: 
miano zdrajej* i rewolueyonisty, 
jest tylko udaniem i komedyją ob 
liczoną na oszukanie górnólotnem 
frazesami głupich mas. Gdy na
darzy się sposobność korzystnegt 
łupu i znacznych zysków dla kon 
t rolujących republikańską partym 
milionerów, niczem są prawa; regu 
ły Monroe’go, tradycye, konstytu 
cyja i ten tak zacbwalauy konser
watyzm. Kieszeń milionerów prze- 
dewszystkiem.

* **
Chicagoski “ Rccord” w sobot- 

niem wydaniu donosi, że komitet 
budowy pomnika Kościuszki, wy
brał miejsce na którem pomnik sta
nąć ma. Miejsce to położone jest 
u wejścia do Humboldt parku, od 
North av. Dziwi nas to, że komi
tet tak własnowolnic działał w tej 
sprawie. Fundusze na ten pomnik 
zebrane powstałj- ze składek publi
cznych i jeszcze pewien czas upły
nie, nim cała suma potrzebna na 
zapłacenie kosztów, zebraną zosta
nie. Jeżeli fundusze te są własno
ścią publiczną, słusznem więc jest, 
by ta publiczność oświadczyła się 
sama za tem lub owem miejscem, 
na którem pomnik ten stanąć, wi
nien. Nie możemy zrozumieć ja- 
kienii są powody kierujące komi
tetem. Kilkakrotnie pisaliśmy, że 
uaszetu zdaniem, pomnik stanąć wi
nien w śródmieściu lub jak najbli
żej tegoż.

* **
Komisarcz Lakę Front Parku, chę 

tnie własnym kosztem wybudują 
tal u  sam fundament, na jakim stoi 
pomnik generała Logan i dbać będą 
> to, by pomnik jak najlepiej i naj- 
Łorzjstniej się przedstawiał. Urnie- 
izczenie pomnika Kościuszki w ta 
lim zakątku, jakim jest Humboldt
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park, uważamy za zupełnie mylne i 
niestosowne. Pomnik tam posta
wiony rozminie się zlipełńie ze za
daniem swem i zupełnie zniknie.

Nie mając zamiaru Uszczerbku 
przynosić komitetowi, zaznaczamy, 
że wątpimy bardzo,że tenże posiada 
na tyle artystycznego smaku, by o- 
sądz.ić módz, czy to lub Owe miejsce 
jest odpowicdnicm. Jeżeli komi
tet chciał by pomnik stauął w dziel
nicy głównie przez Polaków zamie
szkałej, możnaby było, przez doda
niu kilkuset dolarów więcej, dwie, 
trzy lub cztery loty zakupić na Di- 
vision lub 17ej ulicy i na tych ten 
pomnik postawić.

* **
W takiem miejscu postawiony po 

mnik przyniesie więcej korzyści, a
niżeli w Humboldt Parku, gdzie o
toczony wysokiemi drzewami, po- 
krylemi ciemnym liściem, a będąc 
ulanym z bronzu również ciemnego, 

' stanic się niewidocznym i nie zo
stanie spostrzeżonym, dopóki no
sem ktoś oń nie uderzy. Wątpimy 
bardzo, że rzeźbiarz któremu rzeź 

' bienie pomnika powierzonem zosta
• ło, wdzięcznym będzie komitetowi, 
i za chowanie jego dzieło pod korzec. 
■ Jeżeli zdecydowaliśmy się na to, bj 
' pomnikiem uczcić naszego’ bohater: 
' i pomnik ten nia być dziełem sztir 
’’ ki,* nie powinniśmy własnowplnii
> koszlawić tegoż arcydzieła, prze: 
i umieszczanie w uiestosownem miej 
i scu. Niemcy postawili poninil

Szylera w Lincoln parku, to praw 
da, ale wpierw wymusili na korni 

3 sarzach parkowych utworzenie per 
. spektywy i tła. Pomnik zaś Linę 
. usza, stojący w tym samym parku 

otoczony w około drzewami, zni 
. knął zupełnie i chociaż pod w zglę 
_ dem artyzmu i wykonania o cah 
E niebo wyżej stoi aniżeli pomuil 
,Ł Szylera, nikt go zobaczyć nic może 
; Tak samo będzie z pomnikiem Ko 
[ ściuszki.

? V
e Widząc że nasze apelowanie di 

komitetu jest bezowocnem, a prze 
11 konani że umieszczenie pomnika v 

miejscu wybrauem jest najzupeł 
niej niestosownem i nieodpowied 

. niem, zwracamy się do towarzystw 
z i publiczności, wzywając do wzię 
. cia pod uwagę powyżej przytoczom 
. zdania i podjęcie tej sprawy. M; 
j jesteśmy gotowi na otworzenie hi 
a mów naszego pisma,, dla korespon 

dencyi dotyczących tej maieryi 
.. Będzie to najlepszą drogą do zba 
, dania opinii publicznej i przekona 
. nia komitetuje mylnie postpąił i z; 
. razem przysłuży się do poprawieni: 

błędów.
* *- * 

i Bismarck umarł' Żelazny kau 
e ,clerz państwa niemieckiego — nii
> żyje! Niemcy zalewają się łzami 

smucą się, i mają czego. Bismarcl 
to figura historyczna, której-histo

8 ryja pominąć nie może w żaden spo 
sób. Nazwanym on również zostai 
odnowicielem niemieckiego państ 

 ̂ wa, ale co do tego zachodzą ważni 
” wątpliwości. Myśl zjednoczeni: 
t państw niemieckich w jedną całość,
* odpowiednio do pamiętników Fry

deryka Wilhelma, póź.niejszegc
j Fryderyka IV, powstała w tegoi 

głowie. Ponieważ jednak, był oe 
podówczas następcą pruskiego tro
nu, a więc po swym ojcu Wilhel- 

, mie, najwięcej w tej sprawie intc- 
: resowaną osobistością, nie wypada

ło ran z tym wystąpić projektem i 
polecił takowy Bismarckowi dc 
wykonania, który też to uczynił, 
przywłaszczając sobie za to kredyt. 
Niechaj będzie jak chce, Bismarck 
był wielkim człowiekiem. Żelazna 

' i niezłamaua duma, nieograniczona 
' zarozumiałość, a przy tem nadzwy

czaj na subteluość i różnolicowość, 
nieskropulatność w sprawach dy
plomatycznych i trzymanie się w 
tychże maksymy : “ Cci uświęca 
środki”, a także niczem i nigdy nie 
zaspokojono łaknięcie zemsty nad 
nieprzyjaciółmi, to główne rysy 
charakteru nieboszczyka. Byl on 
również nieubłaganym wrogiem Po
laków i przez cały czas swego urzę
dowania prześladował ich nieustan
nie. U Polaków Bismark nie znaj 
dzic sympatyi, a niejeden westchnie 
słysząc lub czytając o jego śmierci: 
czemu nie prędzej! A także W il
helm 111 odetchnie, gdyż Bismarck 
od czasu zrezygnowania z urzędu 
był mu ciągle wrogiem i jak mógł, 
psuł szyki cesarza. A miał ku te
mu władzę, gdyż. Niemcy, w mał
piej ku Bismarkowi uległości, pa 
dali przed nim na twarze i jedno 
spojrzenie, jeden rzut oka, lub sło
wo jedno wprawiało ich w za
chwyt, oczarowanie. Wszystko się 
kończy jednak. Prędzej czy póź
niej nieubłagana śmierć przyjdzie.
..................... ną tyra święcie

Śmierć wszystko zmiecie;
Robak się lęgnie i w bujnym 

< ■ kwiecie.
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(Ciąg dalszy.)

• Coby pomyśleli o tych 5
000 robotników bez pracy? 
C^by pomyśleli o panikach 
spowodowanych nadproduk
cją? Coby pomyśleli o lu
dzie, który nie protestując po
zwala na przekupstwa, sprze
dawanie ulic najwięcej dająr 
ceinu, na dawanie konsula
tów za przekazy bankowe na 
$ 50, OOf ? Czy zaprotestują 
d atego, że ich potomkowie z 
g odu giną, czy też pokornie 
przyjmą jałmużnę im podaną? 
Te kwestyje nie potrzebują 
oJpowi idzi. Duch z 1776 za-

■ marł. Nie zdołał nawet do
żyć do konwencyi konstytu-

' cyjnej w 1787 roku i nie o- 
1 parł się machinacyom Anglii i 
. małpujących takową arysto- 
i kratów amerykańskich.
■ Po ukończeniu wojny han- 
5 del silniej pochwycił kraj w 
Ł sJee szpony, osłabiony znacz
. nie długą walką. Powolnie, 
. a e pewnie i niewstrzymanie
- nową liewolę naciskano na
- naród, niewolę zarobku, ty- 
‘ s ąckroi: gorrzą od poprzed- 
’ niej. Bohaterscy żołnierze,

których ciała są pokryte rana
, n i w walce o zniszczenie nie- 
c woli, znajdują się dziś w gor-
• s;:ej niewo& w porównaniu z 
' którą poprzednia była rajem.

To nie jest fantazyą, obra* 
rem retorycznym, ale strasz

} liwą niezbitą prawdą. Naród
wpadł w niewolę. Poświst v r  . . .

. bata dozorcy, w milczeniu

. słuchanym jest przez niewol-
r n ków'. Okrutne rozkazy wła-
■ śiiciela wykonywane są bez
e względnie, a ten biały nie- 
r wolnik nie podniesie się, nie 
. zaprotestuje.
. “Wcdnośó*"! Wolni ame-
- rykaństy obywatele! Duch 

wolności amerykańskiej! Co
• znaczą te zdania?
1 Słowa by omamić masy, slod

kie zdania, któremi pochle- 
_ biaćgłipim. Zwroty bez my
; ślli, które dźwięczą w uchu 
i niewolników, którzj' przyci- 
: skają do piersi to mamidło 
’ wolności i poddają się bato- 
j wi.

Jakim jest obraz wolnego 
, amerykańskiego obywatela,
L który wam malują? Silnie 
, zbudowr iny robotnik w pełni
• męzkośd, obrońca żony i oj
’ ci ic szczęśliwych dzieci. Jest 
' oii uczciwym robotnikiem,

który każdemu prosto w oczy 
. patrzy i nie obawia się niko-
■ go, Nie jest poddanym ni

komu, tylko swemu krajowi i
1 swemu 3ogu. O łaskę nie 
’ prosi nikogo. Swemi silnć- 

mi ramionami i swym umy- 
; słom, może odkryć wszystkie 

tajemnice i bogactwa natury i
- ząbrać j|e dla swoich dzieci. 

Nienawidzi tyranów i tyranii, 
kccha p *awo i porządek i sza- 
nije prawa innych. Zazdro
sny o sv e prawa, pilnuje ka- 
żay zamach na wolność i go
to iv każdego czasu chwycić za 
broń, w obronie swego domu 
i familii, lub kraju. Niezależ
ny, beztrwogi i zawsze praco
wity—oto obraz wolnego o- 
bytwatela Ameryki: Takim on 
byl dziesiątki lat temu. Ja
kim jest dzisiaj ?

"Robotnikiem we wiel
kie nr mieście. Praca zgięła 
jego -plecy i osłabiła oko. 
Mieszka w wydzierżawionym 
do nu, a żona jego żyje w o
bawie ciągłej, że właściciel 
lada chwila ją wyrzuci. Mąż 
jes :> bez pracy. Przez trzy ty
godnie żebrał jej. Fabryki 
są zamknięte, współpracow
nicy bezsilni i pomódz mu nie 
mogą. Szczupłe oszczędno
ści, które zbierał, poszły. 
Jest on dobrym robotnikiem i 
preai by mu. tjjlko dozwolono]
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użyć jego rąk i mózgu. Ale 
w kraju ciężkie czasy. Co 
ma cźynić? Pójść grunt, 
ziemię uprawiać? Cóż, kiedy 
nie zna rolnictwa zupełnie. A
gent towarzystwa dobroczyn
ności odwiedza go. Zona 
przytłumia westchnienia, pa
trzy na głodne dzieci, przy
tłumia dumę i przyjmuje z po
dzięką wiktuały na które chę
tne ręce zarobić nie mogą. A 
przecież robotnik to wolno u
rodzony obywatel amerykań
ski. To elekt. Jeden z kró
lów tego narodu. Ucziwy 
człowiek. Niewolnik.

“ Drugi obraz. Rolnik. 
Gdy jeszcze koleje i syndyka
ty gruntowe nie zabrały zie
mi należącej do ludu, ten ob
jął w posiadanie 160 akrów. 
Lata mijają, jego zboże spa
da w cenie. Rabują go kole
je, syndykaty śpichlerzowe, 
a na owocach jego pracy tu
czą się spekulanci. Taryfa 
podnosi cenę każdego artyku
łu, który konieczność zmusza 
gć> do zakupienia. Ażeby 
módz pokryć wydatki, jego 
żona zamienia się w skąpca, a 
dzieci pracują na farmie, za
miast iść do szkoły. Jedno 
niedopisanie zbioru, wtrąca 
go w długi. Wpadł w sidła, 
z których się już nie wydosta
nie. W kilka lat hipoteka 
(mortgage), zostaje zamknię
tą i farma na licytacyi sprze
daną. Farmer staje się tylko 
dzierżawcą, o jeden stopień 
wyższym od moskiewskiego 
mużyka. A mamy 3,000,000 
takich dzierżawców w Stanach 
Zjednoczonych. Oni są wol
nymi amerykańskimi obywa
telami. Uczciwymi robotni
kami, elektorami. — Niewol
nicy.

Trzeci obrazek. — Kupiec 
na małą skalę. Ze swego za
robku jako rzemieślnik, osz
czędził tyle, że mógł rozpo
cząć mały składzik. Jest ucz
ciwym w swych tranzakcyach. 
W dosyć dobrych czasach po
większył swój interes, poświę
cając na to zysk z lat poprze
dnich. Panika nadeszła. Fa
bryki zamknięto, a jego ob
rót się zmniejszył. Kupcy 
robotnicy, albo nie kupują, a 
jeżeli—to na kredyt. A dzier
żawę ciągle płacić potrzeba i 
rachunki za towary również. 
Szeryf w^końcu zamyka skład 
a na licytacyi agent wielkiego 
handlu zakupuje cały zapas, 
za byle co. Kupiec został 
zrujnowanym. Nie przez swą 
winę. Jest on wolnym ame
rykaninem, ale — niewolni
kiem. Takich liczymy milio
ny. Czyjmy niewolnikami są 
oni? Samych siebie. Nie
wolnikami systemu, który 
sami pomagali budować, two
rzyć i który mogą, jeżeli tego 
zechcą, zwalić.

Lud jest w niewolnictwie, 
bo zasługuje na to. Niewol
nictwo jest naturalnym sta
nem narodu, który stracił po
jęcie wolności. Mężowie któ
rzy w milczeniu poddaja się 
przymusowej nieczynności, 
głodu i biedzie i przyjmują je 
jako rozporządzenie opatrzno
ści, nigdy nie poznali wolno
ści. Przyszłość nie może się 
niczego się spodziewać po ta
kich mężach. Wolność nie 
może znaleść obrońców w ich 
rządach, Historya zapisuje 
cierpienia i śmierć mężów, 
którzy poświecili swe życie 
wolności i ludowi, ale żaden z 
patryotów nie ginął niewol
niczo z głodu w imię kraju 
lub dla dobra kraju.

Niewolnik musi zostać przez 
kogoś uwolnionym. Nie mo- , 
że, nie będzie chciał uwolnić i 
sam siebie. Niewolnictwo 1 
znachodzi najsilniejszych ob- 
rońcówf między samymi nie- ' 
wolnikami.
.. . i
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Zabór rosyjski.

W  Harbutowics.oli pod Lublinem 
przjr pieczeniu clileba w jednej z 
chał włościańskich, powstał pożar, 
ktćry w przeciągu 3-cłi godzin /.ni
szczył wieś całą. Pogorzelcy znaj
dują się w stanie nędzy, gdyż go
spodarstwa były uicubezpieęzone.

Dąbrowa Górnicza. — Towarzy
stwo “ Huba Banliora* wypłaciło 
księdzu Grzegorzowi Augustyniko 
wi 30,000 rubli za to zc w c/asit 
strajku bronił interesów kompanii.

Częstochowa. — Pr/J'była tu 
pierwsza tegoroczna pielgrzymka z 
Warszawy licząca około 100 osób.

Warszawa. — Zorganizowało się 
tu Towarzystwo Dentystów.

Tomaszów. — Hrabia Maurycy 
Zamoyski dostał pozwoleuic rządu 
na budowę kolei z Trawnik do To
maszowa.

Zamach samobójczy. — Dnia 
28 czerwca z pociągu pocztowego, 
biegnącego od Aleksandrowa w 
stronę Warszawy, pomiędzy przy
stankiem Jackowice a stacya Ło
wicz na 30 wiorst od .Skierniewic, 
wyskoczyła z wagonu Marta Mo
sińska, rodem z Kępna z księstwa 
Poznańskiego. Na miejsce wypad
ku w niespełna pół grldziny przy
był dr. Szymanowski z Łowicza. 
Po udzielenia doraźnej pomocy, 
nieszczęśliwą w' brakandzie pociągu 
towarowego przewieziono do stacyi 
Łowicz, gdzie oczekiwał felczer 
Więcławski z czterema tragarzami; 
Mosińską przewieziono do szpitala 
w Łowicza. Nieszczęśliwa uległa 
obrażeniu kręgosłupa.

Z Kijowa. — W, ubiegłym mie
siącu odbyło się lii przedstawienie 
w języku polskim, za formalnem ze 
Zwoleniem jenerał-gubernatdra Dra- 
gomirowa. Program ułożony ze 
znanych monologójw: Junoszy, Ga- 
walewicza i innych, wypełnił zna
komicie i z wielkim powodzeniem 
znany artysta i uionologista Artur 
Zawadzki. Sala klubu literatów i 
artystów wypełuiona była wyboro
wą publicznością polską.

Pioruny. — Piorun zabił Mary- 
aiinę Kłos z Wilanowa, matkę troj
ga dzieci. Zabita z drugą towarzy
szką sadziła kapustę, nie zwraca
jąc uwagi na grzmoty i nadchodzą
cą burzę. Druga kobieta pracująca 
tuż przy niej, została tylko ogłuszo
na. Na szosie mokotowskiej tegoż 
dnia padł rażony pierunem włości- 
janin niewiadomego nazwiska. We 
wsi Kalinowej poWiatu kaliskiego 
piorun uderzył w kopkę koniczyny, 
pod którą siedziało troje ludzi i z 
nich jednego męzezyznę zabił na
miejscu, a dwóch silnie poparzył.

. # !
Pustelnice. — W  lesie wsi Bo- 

rzewo, w powiecie1 sierpie^kim, od 
lat 30tu już osiedliły się dwie pu
stelnice i na mocy ( pozwolenia ów
czesnego właściciela Borzewa zbu. 
dawały tam chatki istniejące do
tychczas. Pustelnice utrzymują 
się z jałmużny, wiodą żywot bogo
bojny, bywają na każdera nabożeń
stwie w kościele parafialnym i no
szą ubranie zakonne, z wyszytymi 
czerwonymi krzyżami na czole i le
wym boku.

Nieludzkość. — We wsi Kępie, 
powiatu miechowskiego, macocha 
Julianna Twarda, znęcając się nad 
9-letniem, dzieckiem, wybiła mu S 
zębów przednich, rozcięła usta, /.Ła
mała obojczyk, rękę powyżej łokcia 
nogę wyżej kolana, opaliła ucho i 
zraniła czoło. Zdarzyło się to w 
grudniu roku zeszłego. Przypad
kiem dowiedział się o tem w maju 
strażnik i dał znać władzy, z której 
polecenia przywieziono do szpitala 
miechowskiego i wszczęto docho
dzenia sądowe. Przez ten czas zła
mania wszystkie pozrastałj' się nie
prawidłowo, noga naprzykład w ka- 
błąk zgięta niezdatna była do użyt
ku; potrzeba było powtórnie zła
mać ją i złożyć prawidłowo. Trud
ne do uwierzenia, a jednak praw
dziwe.

Po paru tj*goduiowej suszy pod 
Łowiczem spadły deszcze poprze
dzane błyskawicami i piorunami. 
Dnia 22go czerwca od uderzenia 
piorunu zgorzały zabudowania i ca
ły dobytek żywy i martwy Franci
szka Komalika w Kalenicach, a w 
Domaniewicach zgorzała tylko sto
doła Jana Kowalczyka, gdyż bu
dynki są dosyć oddalone jedpe od 
drugich.

Pod Sosnowcem, w Niwee,l stra
szny wypadek miał miejsce • w fa
bryce żelaza. Chłopak, lat zaled
wie 18 liczący, stojąc na drabinie,
prawie o 9 łokci nad ziemią, zakła-

- . '

dal pas na maszynie, będącej w ru
chu. Biedny robotnik pochwycony 
przez pas i koło, kręcił się z nimi z 
10 minut, uderzając o ścianę. Gdj’ 
już zdołano powstrzymać maszynę 
nie można było nieszczęśliwego wy
dostać z pułapki w którą się dostał, 
Jeden /. robotników, nie widząc in
nego ratunku, przeciął pas nożem, 
skutkiem czego chłopak spadł z ilu- 
żej dość wysokości na żelastwo le
żące na ziemi. Nieszczęśliwy go
dzinę jeszcze przeszło cierpiał, aż 
nareszcie Bóg zlitował się nad nim, 
zsyłając śmierć.

Zabór austryacki.

Wieża Mickiewicza. — To warzy 
stwo dla upiększenia Lwowa posta
nowiło wznieść wieżę, z której ino- 
żnabj'. oglądać Lwów i jego okolice. 
Wieża la ma nosić nazwę wieżj- A. 
Mickiewicza i stanie na wzgórzu, 
pod którem mieści sic grota.

Kraków. — Skutkiem wskazó
wek władzy wyższej, organana ad
ministracyjne korzystają z ogłosze
nia slumi wyjątkowego, by znisz
czyć organi/.acyę stronnictwa socy- 
alistycznego.

Miasto Stryj w Galicji zburzył 
niesłychany wicher połączony /. i trą
bą powietrzna prawic, do szczętu 
prawie przed trzema tygodniami. 
Wicher ten przewracał domy, .^ara
ki wojskowe w koszarach zniósł i 
zabił trzech żołnierzj*— a na polach 
porobił spustoszenia, zmarnowaw- 
szj- zboże wszelkiego rodzaju.

Z Bielska. — Rada gmin wybra
ła na katechetę szkoły ludowej ks- 
Ludwika Bielskiego, wikarego w 
Strumieniu.

Z Goczałkowic. — Gospodjni 
Marya Kleisler ukradłszy tutejsze
mu ks. proboszczowi Nieeowi 2,000 
marek, usiłowała rzecz przedstawić 
tak, jakoby stała się ofiarą rabun
ku. Na wykrętach jej sad poznał 
się i skazał ja na dwa lata i jeden 
miesiąc więzienia.

Zabór niem iecki.

Ludność w znaczniejszych mia
stach W. Księstwa Poznańskiego 
przez przeciąg ostatniego stulecia 
niesłychanie w liczbę urosła. — Na 
początku bieżącego stulecia liczył 
Poznań 24,598 dusz, w 1895 roku 
40,413—Gniezno 4755, teraz 20,000 
—Inowrocław 3933, teraz 20,087 — 
Piła 2190, teraz 17,058— Leszno 
7090, teraz 11,589 — Rawicz 7725, 
teraz 12,300— Krotoszyn 4997, te
raz 11, 520 — Ostrowo 3820, teraz 
10,328. Około roku 1820 liczyło 
W. Ks. Poznańskie 893,872 ludno
ści, dnia I-go grudnia 1895 roku 
1,828,120.

Poznań. — W czasie wyścigów 
konnych, jakie się odbyły* na łą
kach nad Warta za bramą Dębiń
ską, zdarzył się przypadek, że ofi
cer Madejski spadł z koniem przy 
przeskakiwaniu grobli (ten rodzaj 
wyścigów nazywany z angielska: 
Steeple ehase). Koń złamał krzyże i 
zaraz ua miejscu go dobito. Oficer 
dostał sic pod konia tak nieszczęśli
wie, że stracił przytomność. Od
wieziono go do lazaretu gdzie noc 
całą przespał i prawdopodobnie wy
zdrowieje.

Gniezno. — Powstał pożar w 
składzie kupca Wawrzyniaka przy 
Tumskiej i zniszczył go prawic zu
pełnie. Przyczyna wybuchu og-. 
nia jest prawdziwie zagadkową, i to 
tem więcej, że właściciel wraz z żo
ną wyjechali podobno w przeddzień 
pożaru w podróż.

Inowrocław. — Dnia 4 lipca kie
dy pociąg bydgoski na dworcu wła
śnie ruszał z miejsca, zamierzał pe
wien obywatel z Bydgoszczy, po
wracający Strzelna, wskoczyć jesz
cze do wagonu, ale tak nieszczęśli
wie sic pośliznął, żc dostał się pod 
koła pociągu i niezadługo zakoń
czył życie skutkiem pognieccnia.

Toruń. — Miejsce Rosa, mini- 
steryalncgo komisarza policyjnego, 
który kontrolował objawy życia poi 
skiego w Prusach Zachodnich— nie 
będzie już długo wakowało. Za
mianowanych będzie wkrótce dwóch 
takich, bo jeden nie podoła leniu 
zadaniu.

Czytajcie “Telegraf".

Dla pewnej iuforinaoyi podaje
my, iz umieszczając w ostatnim 
numerze noiatkę o młodzieży naszej, 
nie mieliśmy na mj*śli wszystkiej 
młodzieży; nie tyczyła się ona tych 
którzy pracują tu dla dobra swoich 
organizacyi. Ci, którzy obowiązki 
swoje sumiennie wypełnjają — mo
gą być spokojni. Źe jednak pewna 
część, tak jak pisaliśmy postępuje, 
to "fakt! Do tych to właśnie no
tatka nasza odnosiła się.


