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K upujcie u swoich.

Gwiazdka za tydzień.
4- « . * *
■Jj Ąlr

Abonenci pism polskich powinni 
pamiętać o “ gwiazdce” dla wydaw- 

‘ ców gazet i przesłać takową w for
mie zaległej choćby prenumeraty.— 
Rok się kończy, a wiec czas poli
czyć się z sumieniem—

J E-ś * *5 ■ *
► Pisma polskie nie mają powodu

tik  uskarżać się na brak czytelni
ków, jak na brak abonentów płat
nych__ Jeden egzemplarz gazety

j - czyta po kilka familii nieraz. Idzie
on z rąk do rąk, a gdy nadchodzi 

r. czas wyrównania zaległości za ga
zetę, ■ niesumienni adresaci odma
wiają takową. W ten sposób cc
roku zmieniają pismo, nie plącąc
za nic.

* * Vt
Sr • -* *
-i . •• Wysyłanie pism na kredyt, któ

rego to zwyczaju trzymają się pra
wie'.wszystkie .wydawnictwa pol
skie ̂ A m e ijc c , wyrobiło niejako 
u czytelników, przekonanie, że wy- 
ifa,wxii,ctwa od których oni pisma 
odbierają, śą tak bogate, że tylko 

i* dffciwej przyjemności;gazety wy
dają. bo pieniędzy mają dosyć.... 
Nie byłoby darmoczytalskich, gdy
by “ kredytu” nie było: usunąć ta
kowy, za wspóluem porozumieniom 
sio; najlepszą byłoby rzeczą, boć 
imponującą liczba odbiorcow nic 
Wpływa chyba na korzyść uydaw- 
uictwa, skoro nie wszyscy płacą. ,

1 !• )rM * * *
W tycli dniach odbędzie się roz

strzygnięcie sądu konkursowego, 
opracowań jakie nadesłano do Wy
działu Oświaty Z. N. P. na temat: 
“ Jakie są obowiązki Polakajako o
bywatela Stanów Zjednoczonych”. 
Opracowań nadesłano pięć. Jest 
to mało, wiole mniej niż spodziewa
no Się". Sędziami konkursu Wy
dział Oświaty zamianował ob: Dr. 
K. Midowieza, St. Barszczewskie
go,. K. Żychlińskiego, S. 1\. Żu
rawskiego, M. J. Szameita, Fr. 
T. Wołowskiego i Jakińskiego.

£ ; . *$ *
•• ■ ' W Washingtonie ma pod obrady

‘przyjść osławiony “ bill republi
kańskiego senatora C. Lodgchi, ty
czący się emigracj i do Stan. Zjed
noczonych.. Ciekawa też rzecz, jak 
się z nim republikanie załatwią. 
l>il ten obchodzi bardzo nas Pola
ków, gdyż powstrzymanie emigran
tów najwięcej odnosi się do naród o- 
w ości słowiańskich. O Polakach, 
których fabrykant bilFu pewno ni 
gdy nie starał się poznać, wyraża 
się nader ubliżająco. — Na wiosnę 
r. b. wszystkie organizacje polskie 
w Ameryce. wj’stosowały meiuory- 
ał, by przesłać takowy członkom 
kongresu i senatu. •

■i: * **
Podług obliczenia gen. Corbin, 

jt po« inno być wysłane na Kubę w 
niedługijn czasie 40,000 wojska a 
25,000 na Filipiny. Na Porto Ri
co znajduje się obecnie tl, 100, któ- 

V ra to liczba jest na teraz wystarcza
jąca. Na kolonie więc potrzeba 

i ' ■ przeszło 80,000 żołnierzy; odliczy
wszy te liczbę od projionowauej 
10Q tys. armii, na Stany Zjednoczo- 

pozostanie się 18,000 tys. Oto 
^^lirodz.eist wm, jakiego Iml arnery- 

feL w  rezultacie po wojnie o- 
■Łe/.-knł się: placi< i plu

cie olieenie będzie coraz większe po-j 
datki wojenne-. — Powiększyws<j 
w ten sjH.wib armię, rząd powiększy 
flotę i i. p. W Washingtonie o 
mawianą jest sprawa przeznacze
nia kilkudziesięciu milionów dola
ni w na 1 udowe nowych o kręt o w 
wojennych..
. fł <*M

.W W ashinglonie zmarł najwię
kszy p.łtryolli kubański, generał ( a- 
li\to  Ga lei a. długoletni bojownik 
/.a wolność sw ego narodu i ostatnio 
dowó zea powstańców. Ićrólko
przed śmiercią przywołał podobno 
księdza, który był przy nim dopó
ki życia nie skończył. Kiedy kti- 
bańczyey walczyli sami jeszcze za 
wolność Kuby, pisma propagujące 
utrzymanie w niewoli i ciemnocie 
ludów, chcąc unicestwić sympatyę 
do wojujących za najświętszą spra
wo kubańczyków, pisały o nich 
jak o rozbójnikach, a dowódzców 
inaczej nie nazywały jak masonami, 
którym nic rozchodzi się o wolność 
Kuby tylko o rabunki i zniszczenie 
religi katolickiej, którą Hiszpanie 
tak gorąco pielęgnowali.... Pola
kom podobne wiadomości skwapli
wie udzielał “ Dziennik Chicago- 
ski”.

X- *
*

Generał Gareia w iększą część ży
cia spędził na polu bitwy za kraj 
swój. Ranny był kilkakrotnie, a raz 
strzelił do siebie z rewolweru, by 
żywym nic oddać się w ręcę Hisz
panów. Ziomkowie zmarłego bo
hatera uczczą pamięć zmarłego, jak 
sobie na to zasłużył. Imię Garcii 
ze czcią powtarzać będą przyszłe 

1 pokolenia w jego ojczyźnie. Cześć 
' pamięci bohatera i bojownika za 
’ wolność!

* *
“ Przyjaciel Domu” z Baltimore, 

Md., pisze, iż od czasu powstania 
w tent mieście parafii niezależnej, 

1 kilku ze zwolenników tejże umarło, 
’ inni chorują a innym znów przytra- 
” fiają się różne nieszczęśliwe wypad- 
1 ki. “ Przyjaciel Domu” wszystko
■ to kładzie na karb chłosty i spra- 
1 wiedliwości Bożej — na “ herety- 
’ ków”. Ciekawi jesteśmy, czy “ za- 
‘ leżni” w Baltimore są tak szczęśli- 
5 w i, że ani śmierć, ani jakiekolwiek 
: inne nieszczęście nie czepia ich się.

Boć przecież ani jedno ani drugie 
nie upatruje sobie wyłącznie ofiar

- wśród niezależnych; zdarzają się
- wypadki śmierci i nieszczęść roz
- maityeh zarówno tak u jednych,jak 
> i u drugich.... Chj-baliy Baltimo-
■ rc cudami zasłynęło!.... 1 to bjrć
i może__ Są przecież rzeczy ua nie
> bie i ziemi, o których się nawet i—
■ redaktorom od “ Przj'jaciola Do
. mu” nic śniło—
. * #*

W przyszłą niedziele odbędą się 
' dwa wieczorki: jeden mickiewi- 
' czowski, odbędzie się w dolnej sali 
5 Pułaskiego, drugi literacko muzy
' kalny, odbędzie się w Domu Zw. 

Nar. Pol. przy W. Dirision ulicy. 
Wieczorek w Hali Pułaskiego u- 
rzadza Wydz. Ośw. Zw. Ml. Pol., 
wstęp wolny; wstęp na wieczorek 
w Domu związkowym wynosi 20 

. centów, — przeznaczony na korzyść 
Bild. i Muzeum pod op. Związku.

K sięża—a polityka.
Detroicka codzienna “ Swoboda” 

pisze: “ Czy wolno księdzu agito
wać za partją polityczną? Tę kwc- 
styę będzie musiał rozstrzygnąć ks. 
biskup Folcy. Ks. Finn? Mueller 
zapytywał młodzieńca, który przy
szedł ślub zamówić, za jaką partją 
bedzie glosował? Gdy się zaś do
wiedział, że młodzieniec jest repu
blikaninem, zakazał mn surowo gło
sować za tą party a, z wyjątkiem p. 
McGregor | który oddał mu wizytę]. 
Otóż klub republikański postano
wił uskarżyć się przed biskupem.”

Bułgarzy o M ickiewiczu.
Poważny miesięcznik wychodzą- 

w Sofii, n wydawany przez profe
sorów sofijskiogo uniwersytetu 
“ Bułgarski Prcglćd”, uczcił Mic
kiewicza pięknym artykułem, w 
którym nazywa twórcę “ Pana Ta
deusza”, “ olbrzymem słowiańskim 
i największym geniuszem, jakiego 
narody sl->wiańskic kiedykolwiek 
wydały.” Także i inne pisma pisa
ły o Miel..uwięził, między innemi 
organ stronnictwa rządowcgo“ Mir” 
poświęcił naszemu wieszczowi całj- 
szereg sympatycznych fojlotonów.

s z t u k a .
Pytał raz filozof uczniów:
— Powiedzcie gdy wiecie,
Co najtrudniej człowiekowi 
Osiągnąć na święcie?....

('i milczeli. Lecz filozof 
Dowcipu nie szuka:
“ Dla człowieka być człowiekiem 
Największa jest sztuka'.

* ■ ■ ■
Nowo książki polskie. ;;

Jak przed paru tygodniami dono
siliśmy, do chicagoskiej biblioteki 
miejskiej nadszedł nowy transport 
książek polskich. Obecn e katalogi 
sa już gotowe i książki te już wypo
życzać można. Książek lioa yeh 
jest około 2o0 tomów. Znajdują się 
tam dzieln Sienkiewicz, Busze/, yń- 
skiego, Słowackiego, Rogosza, Dy. 
gasińskiego, Czajkowskiego, (Jawn
ie wieża, Konopnickiej, Rodziewi
czówny, Zapolskiej, Ko\vorskiej i 
w ielu innych. Z pisarzy obcych 
jest w polskiem tłomaczeniii kilka 
dzieł hr. Lw a Tołstoja, Zoli, Wi
ktora lingo, Jer/Cgo Kemiana [Sj- 
berya]. Pomiędzy dziełami Basz
czyńskiego jest także “ Upadek Kj 
uropy” .

Jeden z dyrektorów biblioteki 
wyraził się, że skoro Polacy będą 
więcej wypożyczać książek niż do
tychczas, to wkrótce zarząd biblio
teki nowy zapas książek sprowadzi. 
Dotychczas, jak wyraził się biblio
tekarz, zaledwie po 14 książek pol
skich dziennie przeciętnie wypoży
czano. Na tak wielką ludność pol
ską w Chicago to trochę — wstyd! 
Mamy coprawda bibioteke związ
kową i parę innych, pomniejszych, 
lecz z tych zaledwo ezłouowie to
warzystw skąpo korzystają. Cze
skich, niemieckich i innych ksią
żek, rozchodzi się poparć set dzien
nic. Korzystajmy i my więcej z 
bezpłatnego wypożyczania książek 
i czytajmy takowych więcej niż do
tychczas. Niech obcy nic powic- 
dzą przynajmniej, że Polacy nie 
dbają o oświatę, lub że trudno jest 
znaleść takich — którzy czytać u
mieją.

' Na Wojciechowic książki te za 
poręczeniem wypożyczać można w 
czeskiej księgarni Jonesa, na ulicy 
Throop, w pobliżu 18.

i ----------- ----------
Za przesyłki pocztowe.

Rząd Stanów Zjednoczonych pła
ci kompaniom kolejowym $35,000

' 000 za przewożenie przesyłek pocz- 
> towych. Wynosi to przeciętnie ośm 
' dolarów od 100 funtów na 45 mil.

Kompanie ekspresowe płaeą za to 
- tylko ośmą część tej sumy, a jed- 
' nak kompanie kolejowe nie nar/.c 
L kają, że na tem tracą. W ynika z 
• tego żc rząd płaci kolejom za wicie 
! i dla tego też zawsze jest deficyt w 
r budżecie pocztowym.
i _______ _________
■ Jlusini w Iława ii.
' Z wysp Hawan nadeszła wiado- 
| mość, iż Rusin i galicyjscy, którzy 
' nic dawno tam przybyli, zaangażo- 
’ wani do ]>racy przez kontrakto- 

rów, zbuntowali sic i nic elicą pra- 
' cować na plantacjach trzciny cu

krowej — pod nadzorem negrów. 
Właściciele plantacji pozamykali

■ strajkierów do aresztu i ubrali ich 
w ubiory aresztantów. Z. więzienia 
pod nadzorem policji prowadzą ich 
codziennie do roboty. Mieszkańcy 
Honolulu oburzeni są przeciw ta
kiemu tyranizowaniu robotników 
rusińskich i chcą siłą uwolnić ich z 
przemocy właścicieli plantacji.

Kobiety w Manili.
Amerykanie, powracający z wysp 

Filipińskich, cuda opowiadają o 
mieszkańcach Manili. Kobiety ma
nilskie piękne są jak marzenie, ma
ją przecudne, czarne oczy, ciskające 
ognie z pod długorzęsycli powiek, i 
olbrzymie do pięt spadające, splo
ty kruczych, wpadających w błękit 
włosów. Włosy te są przedmiotem 
nadzwyczajnej pieczołowitości: ko
biety z Manili myją je często mie
szaniną z oliwy, soku cytrynowe
go i olejku z kwiatów, rosnących 
na wyspie Luzzon. Codziennie ra
no najuboższa nawet kobieta manil
ska kupuje sobie kwiat i przystraja 
nim włosy na dzień cały. Najza 
możniejsze nawet Manilki nie uży
wają kapeluszy, noszą za to na gło
wie, obyczajem hiszpańskim, za 
rzutki koronkowe lub różnobarwne 
chusteczki jedwabne, ndrapowane 
bardzo malowniczo. Pończoch pra
wie nie używają, na gołe zaś nóżki 
wzuwają ażurowe trzewiki, tkane 
złotem i srebrem. Wszystkie bez 
wyjątku, nawet dziewczynki lOlet- 
nic, palą papierosy i cygara.

MYŚLI.
Niejedna wdowa uie uosi żałoby 

dla tego, aby tak mocno żałow ała 
zmarłego męża, ale dla tego, aby 
samotnym mężczyznom swoją sa
motność oznajmić.

Najmniej nauki i rozumu posia
dający zwykle najbardziej nienawi
dzi i wygaduje na światłych i rozu
mniejszych od siebie-.

Mężczyzna bez religii może i nie 
jest męskim; ale kobieta bez religii 
wcale nie jest kobietą.

Rzucając błoto na dobrego czło
wieka nie zaszkodzisz jemu, ale so
bie ręce zbrudzisz.

I  M A R Z E N I A !
? --------  ?w Przez M. J. Sz. +* +* I* • !* *1* v *1*.!- *!* • !• v v '>•!* ̂  *i* v v v *1 • **- *§• 4*

> (Ciąg dalszy.)

Pierwsze cztery lata rządów 
prezydenta Wm. J. Bryant, 
były nadzwyczajnem natęże
niem sił, ze strony rządu. Do
piero w drugiej połowie 1904 
Foku, można było twierdzić, 
że rządowe przedsiębiorstwa 
są oparte na stałej podstawie. 
Pych cztery łat, to lata kon
strukcyjne, w których ogro
mna ilość pracy poświęconą 
została na budynki, kopalnie i 
asy, a natura zmuszoną zo
stała c o znacznych kontrybu- 
ęyi ze swego obfitego skarb
ca. Prezydent Bryant został 
nonow nie wybranym w 1904 
roku.

Czte ry lat przedtem William 
Jennings Bryant, zwykły oby
watel amerykański, posiada- 
]ący zdrowy i uczciwy rozum, 
ctóry mu kazał uważać rząd 
ako iuteresa nie syntement— 
Am. J. Bryant został prezy
dentem Stanów Zjednoczo
nych i w pozycj i wprowadze
nia w życie tych zasad, które 
w 1893. 94, 95 głoszono jako 
ąirzonki, marzenia i których 
wyznawców uważano za pól- 
•Waryatów.

Przez przeciąg tych lat czte- 
ru, majątek narodu się prawie 
poclwo.il. Gdy Bryant objął 
rządy poraź pierwszy— Stany 
Zjednoczone ginęły prawie z 
'głodu. Rząd opartym był na 
konstytucyi, która mn nie 
przyznawała żadnej swobody 
działania i zmuszała naród do 

, marcia z głodu, otoczonym 
będąc obfitością.
• Pierwsze lata rządów pana 
Bryant, sprowadziły upadek 
pośrednika. Pośrednik wy
płynął na widownię nader da
wno temu, a osięgnął szczyt 
s,wego rozwoju w ostatnich 
cziesiątkach dziewiętnastego 
.S|tnlecia. Pośrednik był bez
pośrednim wynikiem fałszy- 
vr'ego systemu industrialnego. 
Egzystował on za pomocą o
bracania produktami innych 
ludzi.

Pośrednik dosięgnął zenitu 
W 1893, Weźmy kapelusz na- 
przykład. Th mamy fabry
kanta który ten kapelusz wy- 
fabrykował i publiczność, któ
ra kapelusz ten kupić ma. 
Zdawałoby się, że to nader 
prosta tranzakeyaf. Gdzie tam. 
Fabrykant sprzedał swój to
war agentowi. Ten zaś sprze
dał go hartownemu kupcowi. 
Ten kupiec zaś odprzedał ten 
towar kupcowi drobiazgowe
mu, a dopiero ten drobiazgo
wy kupiec, sprzedaje tenże 
towar publiczności. W ten 
sposób fabrykant musiał zaro
bić, agent musiał mieć zysk, 
lnhrtowny kupiec za darmo 
ró wnież kapelusza nie oddał, 
a dróbiazgowy kupiec musiał 
svyój zysk dostać od kupują
cego. .

Ten cudowny system bro
ni Dno w 1893 i w innych la
ta ih, gdyż sądzono, że syndy
katy grózily istnieniu tychże 
pc średników. Syndykaty i 
di że składy ignorowały po
średnika i zjadały małych 
przekupniów, a ludzie klęli fia 
syndykaty etc.

Wielhie drobiazgowe skła
dy w Chicago i innycn mia
stach zakupywały swe towary 
wprost od fabrykanta, nie 
zważając na pośredników i 
hurtown i składy. Mały han
dlarz nie mógł współzawo
dniczyć z niemi i wiele ludzi 
me rozumiejąc dobrze położe
nia, zaczęło wymyślać na 
wielkie składy i przeprowa
dzano prawa przeciw takim 
składom. Sync ykat, pomimo 
że ‘ftosował sie w zupełności

do praw popytu i zbytu i do 
wszystkich przyrodzonych 
praw produkcyi i podziału, 
został potępionym przez pra
wo. Stanowe Izby prawodaw
cze i kongres zasypane zosta
wały proibami, by zniszczyć 
ten nader wartościowy pukt 
nowożytnego przemysłu.

Ale ludzkie prawa, nie mo
gły zabić syndykatu. Powsta
nie tegoż było nieuniknionem. 
Syndykat nie pasował do wie 
ku w którym istniał, ale to 
nie syndykatu tylko wieku wi
na. Syndykat nie był sprawą 
samolubną i nie był obracho- 
Wany na dobro ludu, ale był 
naukowo skończonym i miał 
jako najlepszy, prawo do ist
nienia. Zniszczył współzawo
dnictwo, (kompetycyę)— głu
pie klucenie się małych han
dlarzy, a co nazywano nie
słusznie współzawodnictwem i 
zaabsorbował małych współ
zawodników jak wieloryb ryb
ki. Generalny skład utworzo
nym został na rozumnej pod
stawie i ekonomicznej i tysią
ce małych handlarzy zostało 
wypchanych z interesu. Było 
tociężkierri dla nich, ale co to 
pomogło? Na nieszczęście dla 
nich, byli członkami klasy, 
którą postęp przeznaczył na 
zagładę. Poszłi oni tą samą 
drogą, jak przeszłowiekowi- 
pocztylioni, roznosiciele li
stów, przewoźnicy etc.

W 1893 kupiec drobnost
kowy nie był niczem innem, 
jak tylko robotnikiem. Jego 
ważność, doniosłość wzglę
dem towarzystwa z każdym 
rokiem stawała się mniejszą. 
Powoli, ale pewnie cofały go 
na drugi plan, silne i dobrze 
zaopatrzone składy generalne. 
We wielkich miastach tysiące 
z tych pierwszych zostało zruj
nowanych przez panikę w 
1893 r.. Powstanie olbrzy
miego składu departamento
wego, równała się śmierci je
dnego do 5.000 tysięcy ma
łych składzików. Generalny 
sklep sprzedawał lepszy towar 
—taniej. Mógł to uczynić, a i 
nie tracił na tem. Jeden prze
kupień we wielkim składzie, 
łatwo mógł wykonać tyle, ile 
tuzin wykonało'w małym. By
ła to tylko nowa ilustracya u
doskonalenia maszyny. De
partamentowy skład jest na 
czasie, jest rozumowym i o 
szczędzą pracę. Skład drobia
zgowy był przestarzały, nie
rozumny i wymagający znacz
nej pracy.

Skład drobiazgowy został 
skazany na śmierć w 1893 — 
ale los ten byj opłakiwanym 
przez pewną klasę łudzi, któ
rzy pragnęli utrzymania sta
rego systemu, gdyż ten kreo
wał prac7. Ci sami ludzie go
towi byli popsuć, połamać ja
kąkolwiek maszynę która “0- 
szczędzała pracę. Nienawidzi
li syndykatu, ponieważ ten 
przez system produkcyi i po
działu tejże, usuwał “ pracę”.

Ale nadszedł dzień w któ
rym ludzie nie pragnęli “ pra
cy”, ale produktów tejże i za
daniem było otrzymać jaknaj- 
większe wyniki za najmniejszą 
pracę.

W 1893 wielki wynalazek 
był przekleństwem. Usuwał 
pracę.

W 1903, .wielki wynalazek 
był błogosławieństwem. Usu- 
pracę.

W 1893 wielki pożar był 
błogosławieństwem. Niszczył 
produkta i tworzył popyt za 
pracującymi. W 1903 wielki 
pożar był czemś nader złem; 
zniszczył produkt pracy i 
zmniejszył rzeczywiste bogac
two narodu.

(Ciąg dalszy nastąpi).
i _____________

1 Przeciętna wysokość Ameryka
nina wynosi 5 stóp i 84 cala—Ame
rykanki 5 stóp 34 cala.
’ • ■ . . . .
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• Zabór rosyjski.
Na olbrzymich obszarach Rusi 

ostatni spis ludności wykazał 9,
605,540 mieszkańców.

Do szkoły handlowej" w Łodzi 
przyjęto ogółem 497 uczniów, w li 
czbie tej 242 chrześcijan i 155 ży
dów.

W Brześciu Kujawskim dn. 8go 
z. m. otruła się kwasem karbolo
wym Franciszka Cap, 31 letuia gu
wernantka, poddana austryacka. 
Przyczyr^ samobójstwa był zawód 
miłośny.

W uniwersytecie warszawskim 
liczba nowozapisanych studentów 
zmalała w stosunku do roku zeszłe
go o 140, gdy bowiem w roku 1897 
zapisało się 314 nowych słuchaczy, 
obecnie tylko 174. Obniżenie takie 
przypisują ogólnie otwarciu Polite
chniki, co skłoniło wielu do obra
nia sobie zawodu technicznego.

Do rosyjskiej rady państwa wn e 
siono projekt ministerstwa skarbu 
nałożenia dodatkowego pod a t k u 
gruntowego na majatki ziemskie w 
Królestwie Polskiem, mające mniej 
n:ż 60 morgów obszaru.

Wieruszew, gub. Kaliska. — 
Tutejsza żandarmerya aresztowała 
trzech żydków z tego miasta, któ
rzy chcieli przekupić wojskowego 
pisarza, aby im wydał plany i pa
piery wojskowe. Wiadomości te 
potrzebne podobno były Niemcom, 
którzy podobno obiecali żydkom za 
tę małę bagatelkę 10 tysięcy rubli. 
Pisarz jednak nie poznał się na ge
szefcie i wydał usłużnych żydków 
w ręce sprawiedliwości.

W Warszawie przy ulicy Czer
niakowskiej, wynikła gwałtowna 
bójka, w której jeden z uczestni
ków, 21 letni Józef bierka, malarz, 
otrzymał głęboką ranę w piersią 
Ciężko ranionemu udzielił pomocy 
doraźnej lekarz Pogotowia, poczerń 
przewiózł go do szpitala Dzieciątka 
Jezus.

W Siemkowicach w powiecie wi
leńskim, u pp. K. był pszczelarz 
stary, człowiek bardzo schorowany; 
nie mógł się 6am wiele zajmować, 
miał więc do pomocy młodego chło
pca. Otóż starzec zaniemógł i po
łożył się. Kiedy zaczął konać, za
miast iść oznajmić to ludziom,chło
pak pobiegł do pasieki, pukał Jo 
każdego ula i woła! na glos: “ Tam
ten umiera, ja się dziś obwołuję 
waszym opiekunem”. Gdy się go 
pytano, dlaczego to robi, odpowie
dział: “ Byłyby wszystkie w świat 
poszły; ani jednaby w ulu Die zo
stała.”

Zabór niem iecki.
Września.y Majątek Grzybowo 

kupiła komisja kolonizacyjna za 
330 tys. marek. Majątek ten ma 
1140 mórg obszaru.

Szamotuły. W Babrowie nau
czyciel Jordan zaczadził się na 
śmierć gazem z węgli kamiennych.

Jankowo. W karczmie wywiąza
ła sie bójka, w której robotnik Go- 
warek z Haniru tak nożem pożgał 
robotnika Panowlcza \z Nowego- 
dworu, że teraz nie rpkują życia 
zranionemu. 1

W dominium Potrzeba, co dopie
ro wydalony robotnik Nowaczyk, 
napadł z kosą na'inspektora gospo
darczego Jankowićza, z ostrą kosą 
i pokaleczył go niebezpiecznie.

W Prusinowie pod Bninem za
bił St. Durszak żonę za to, że go 
sądownie kazała uznać jako pijaka. 
Zabiwszy żonę, powielił ją na haku 
i uciekł, ale go schwytano w Bni
nie i wzięto do więzienia w Śremie.

Sztum. W pobliskiej wiosce Ko- 
ślince, pobił pewien pan swego 95 
letniego robotnika tak strasznie, że 
tenże był cały zbroczony krwią. 
Nieszczęśliwego staruszka odwie
ziono do szpitala miejskiego.

W Latirhaueie zmarł nagle Piotr 
Łatuszek, kowal i to w chwili, gdy 
zamierzał napić się wody. Osiero
cił żoną i siedmioro małoletnich 
dzieci.

W Zaborztt niejaki Wiktor Cza
pla, robotnik, przybywszy do do
mu nie t.rzeź.wy, rozpoczął kłótnię 
z własnym i wiekowym ojcem, — a 
niedość mu tego było—bo w końcu 
podniósł rękę i pobił ojca tak, że 
ten wkrótce zmarł. Niegodziwego 
syna aresztowano.

We wsi Gramspaldzie w powie
cie wałeckim w Pi lisach Zachod- 
kich, wydała pewna robotnica na 
świat chłopczyka o trzech rączkach 
i trzech nóżkach. Dziecko zaraz po 
urodzeniu zmarło.

“ : - -•
Z Poznania donoszą o następują

cym wybryku szowinisty pruskie
go. Do mnjstła stolarskiego Za
krzewskiego, mieszkającego w Po
znaniu, wysłała1 rodzina kartę ko- ' 
respondeneyjną, zapisaną po pol
ska. Urzędnikowi pocztowemu nie 
podobała się polska koresponden
cja, więc w poprzek adresu napi
sał: “ Du polnische 8au solst deutcli 
sprechen”. Zakrzewski wniósł na 
urzędnika skargę.

W różnych okolicach księstwa 
Poznańskiego panują choroby zara
źliwe. Z Szamotuł donoszą, że 
tam i w okolicy chorują dzieci na 
żarnicę i szkarlatj nę. Przeszło 20u 
dzieci przestało uczęszczać do szko
ły — kilkoro już umarło. Tak 
samo w okolicy Międzychodu.

Żnin. Z łaski kolonizatorów, 
którzy pozbyli się swej ojczystej 
ziemi, okolice Żnina coraz więcej * 
zaludniają się przybyszami z Zacho
du, przeważnie z Westfalii i Sak
sonii. Po wsiach kolcnizacyjnjih 
potworzyły się niemieckie związki 
śpiewu, gimnastyki i t. p.

W Mokrctn pod Toruniem, żonę 
robotnika Binkowskiego napadł ro
botnik Wiśniewski i srodze ją po
turbował i pobił, tak że napadnięta. " 
straciłajprzytomność. Na krzyk i 
wołanie jej o pomoc, zjawiła się jej 
matka, którą również pobił Wiśnie
wski. Gdy przybył wreszcie sam 
Binkowski, zwrócił się przeciw nie
mu napastnik, wówczas napadnięty 
chwycił za topór i zaczął nim okła
dać napastnika, który otrzymał ra
ny straszliwe.

Zabór austryacki.
Pojedynek na pałasze odbył się 

w Krakowie pomiędzy dr. Szuj: 
skini, byłym urzędnikiem dyrekcji 
skarbu, a kapitanem T., niemcem, 
który był stroną wyzywającą. Ka
pitan T. otrzymał dwie głębokie ra  ̂
ny w twarz i dwie w piersi.

Lwów. Przy niwelowaniu pa-, 
górka obok kościoła Maryi Magda-, 
leny odkopano wielką ilość kościo
trupów, które świadczą, że w tera 
miejscu był kiedyś cmentarz. ' Ko
ści przewieziono na cmentarz Jano
wski celem pogrzebania.

Złote wesele obchodzili w Staro 
mieściu po Rzeszowem dnia 15 z. 
m. Marcin i Agnieszka Wierzebał- 
kowie, wieśniacy z Milościna. .Vc- 
ni Creator odegrał im po raz drugi 
po 50 latach miejscowy organista 
p. L. Mroliński, 80lctni staruszek.

W Stanisławowie został odsło
nięty pomnik A. Mickiew icza, dłu
ta Tadeusza Blotnickiego. Pomnik 
stanął ti'a placu im. Mickiewicza, w 
pobliżu budynku rady’ powiatowej 
i “ Sokola”, oraz gmachu teatral
nego. Figura wieszcza jest z mar
muru kararyjskiego, a jest wielkt- 
ści znacznie większej niż natural
nej. Artysta wyobraził poetę w 
wieku jego największej twórczości 
t.j. pomiędzy 30 a 40 rokiem życia.

Władze przytrzymały w Krako
wie niejakiego Markusa Reisa, ze 
Złoczowa, w chwili, gdj' właśnie 
zamiar miał opuścić kraj, alty wy
jechać do Ameryki. Powodem przy
trzymania był fakt, że Reiss uchy- - 
la się od powinności wojskowej. 
Znaleziono przy nim zaledwie 53 
zł., a więc fundusz, który w zwy
czajnych warunkach nie wystarcza 
na tak daleką podroż.

Lwów;. — Stan wyjątkowy został 
zniesiony w dalszych 15tu powia
tach galicyjskich, pozostaje nadal 
w ośmiu tylko powiatach: Nowy 
Sącz, Nowy Targ, Limanowa, Ja
sio, Gorlice, Grybów, Krosno i 
Strzyżów w których nie ukończono 
jeszcze postępowania- sądowego z 
powodu znanych w ykroczeń. •

Dyecezya przemyska: Kanonicz
nie instytuowauy na probostwo w 
Zborowtcaoh ks. Michał Bcister, 
proboszcz z Mużjłowić. Admini
strację probostw a w Mużj łow icaęb 
powierzono excurendo ks. Adamo
wi Obercow i, proboszczów i w Bru- 
cbnalu. Przeniesieni: Ks. Tyth® 
Mermon ze Zborowio do llyżnego, 
ks. Daszyk Józef z llyżnego do 
Rzepiennika biskupskiego.

Dobra taburaluc Werbcze w .ob
wodzie sądu przęmyąkicgp położo
ne, nabjł od p. Maryi Joraez, pan 
Antoni Merard 2 imion Kawecki, 
dyrektor seminaryum nauczyciel
skiego męskiego w’ Krakow ie.

Jest sposób. t _
Izydor: — Nieznośne mrozy ! Jak 

też możesz wytrzymać, mój leku, 
w tak lekkim chałacie?-

Icek: — Co ja nie mam wytrzy
mać? Jak za żymno, to ja zaraz 
myszlę o tych rabuszach pod mia
stem, którzy tak srodze zarzynają 
ludżiów. \Vtedy mnie odrazu cie
pło przechodżi —i ja sobie ogrzeję.


